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351  

 شناسی معاصرسیبویه و زبان آراء
  

   1ین قرشیحمدحسم
   2منصوره الیقیان جوان

 
  چکیده

ن دوسوسور فردینا "در عالم زبانشناسی بسیاري از صاحب نظران بر این باورند که منشأ این علم در دنیاي غرب است و 
متأسفانه این جماعت از روشنفکران، بی اعتنا به غناي آراء زبانشناختی . کنند یمشناسی معاصر معرفی  را به عنوان پدر زبان"

  :این افراد به مصداق این بیت حافظ. پردازند یمي نو آوري هاي زبان شناسان غرب اندیشمندان ایرانی، به بحث درباره
  کرد یموآنچه خود داشت ز بیگانه تمنا                    کرد یمما  سال ها دل طلب جام جم از

نظریات ارزشمند و آثار پر مغز و فاخر متفکران ایرانی، پیرامون زبان را نادیده و یا ناچیز انگاشته و به دنبال آراء 
  . تکرار مطالب گفته شده است ها آنآراء و عقایدي که اکثر . اندیشمندان غربی اند

در  توان یمکه خاستگاه انقالب علمی زبان شناسی غربی را  دانند یمي حاضر، این حقیقت را مسلم دگان در مقالهنگارن
یی از نظرات زبانشناختی سیبویه را ها گوشه کوشد یماین نوشتار . جست"سیبویه  "میان آثار دانشمندان ایرانی، به خصوص

ي زبان به دلیل گستردگی مسایل در حوزه. ن زبانشناسی معاصر بپردازدي نویها وهیشبا  ها آني مطرح کرده و به مقایسه
با  ها جنبهرا در نظر گرفته شده و به بررسی تطبیقی این "الکتاب  "محدودي از کتاب معروف سیبویه به نام  يها جنبهشناسی، 

 پرداخته  "ي زبانشناسی عمومی دوره "نظرات سوسور در کتاب
  . شده است

  . با نگارش این رساله، گامی کوچک در شناساندن دانشمندان بزرگ ایرانی برداشته باشیمامید است که  
 
  

  شناسی، الکتاب، سوسورسیبویه، زبان :هاکلیدواژه

                                                                    

  mhghorashi@yahoo.com دانشگاه اریاستاد - 1
 mlayeghianjavan@yahoo.com کارشناس ارشد زبانشناسی - 2

mailto:mhghorashi@yahoo.com
mailto:mlayeghianjavan@yahoo.com
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  مقدمه 
این کتاب مقدس هم چون . گوناگون آن با نزول قرآن کریم آغاز شد يها پژوهش پیرامون زبان عربی و شاخه بررسی و

  . دیچرخ یی این تحققیات مختلف بر گرد آن ممحوري بود که تمام
شتند طوري که خدمات ایرانیان به زبان مامقدس دینی به خدمت زبان عربی همت گ يایرانیان نیز به حکم یک انگیزه

  . عربی بیش از خود اعراب به این زبان بوده است
، لذا بدون دانستند یو زبان بین المللی اسالمی م بلکه آن را زبان قرآن دانستند یایرانیان زبان عربی را زبان قوم عرب نم

  . به فراگیري و ضبط و تدوین این زبان پرداختند فراوان يونه تعصب و غرض ورزي و با شور و عالقهگهیچ 
بسیار برجسته است و کتاب » سیبویه«نقش و به طور کلی، علم زبانشناسی، از میان ایرانیان صاحب نظر در زبان عرب 

 از بهترین کتب جهان در فن خود تلقی شده است طوري که بارها در بغداد، پاریس،» الکتاب«در نحو عربی به نام معروف او 
  . برلین و کلکته و مصر چاپ شده است لندن،

بسیاري از زبان شناسان معاصر معتقدند که سیبویه را باید پدر روش توصیفی سنتی دستور زبان عربی دانست و خاستگاه 
  . آثار او جست می زبان شناسی غربی را درانقالب عل

نوین زبان  يها وهیها با ش آن ياز نظریات زبان شناختی سیبویه و مقایسه يها به بیان جنبه دگانحاضر، نگارن يدر مقاله
  . پردازند یم شناسی معاصر

  

  رویکرد توصیفی سیبویه 
او براي کتاب خود نامی برنگزید، از این . ان عربی نگاشتدرباره دستور زب جامع و کاملسیبویه، پژوهشگر ایرانی، کتابی 

  . معروف شد» کتاب«یا » الکتاب«رو کتابش تنها با عنوان 
 يها جنبه ي همه در کتاب یاد شده، او. خود دستور زبان عربی را به دقت و شیوه اي علمی تدوین کرد سیبویه در کتاب

، کتاب او در رو نیاز هم. یق مورد بررسی قرار داد و توصیف کردصرفی و نحوي زبان عربی را به صورت گسترده و دق
  )1376:8مشکوة الدینی،(. پیاپی مورد بحث، بررسی و آموزش قرار گرفته است يها سده

به انجام رساند که دقت روش او را در توصیف  ییزهایبرخی اصول و تما يسیبویه بررسی دستور زبان عربی را بر پایه
منظور . گفت که به یقین روش سیبویه بسیار توصیفی است توان یعمل سیبویه در الکتاب م يشیوهاز . دهد ینشان م

ها و کشف قواعد حاکم بر  زبانی و تعریف ساختمان آن يها تیواقع ي یعنی مشاهده. است» تجویز«در مقابل » توصیف«
  . ها ساخت آن

ي آوردند بدون تقلید از الگویی خاص و از پیش تعیین شده به آن رو يسیبویه و استادان وي آن گاه که به زبان و مطالعه
توصیف نمودند و آغازگر راهی بودند مبتنی بر مشاهده، مطالعه و را زبانی پرداختند و نظام آن  يها تحلیل و بررسی داده

   .همان روش علمی و توصیفی است که زبان شناسان عصر حاضر به آن پاي بندند به لحاظ ماهیتتوصیف که 
جایگاه و نیز  يساختی را در نظر گرفته است یعنی تحلیل نحوي را بر پایه يها یژگیسیبویه در بررسی و توصیف زبان و

  . ها را تعیین کرده است ها و نیز روابط نحوي موجود میان آن ساختی قرار داده و از این راه سازه يها مشخصه
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در » هریس«پیایی را دارد که  يها زیادي با همان فنون تجزیه به سازهروش تجزیه و تحلیل سیبویه در الکتاب وجوه تشابه 
کارتر براي اثبات این مشاهدات دالیل زیادي آورده است و معتقد است . زبان شناختی ساختگرا مطرح کرده است يها روش

است و روشی که به کار  مختلف تقلیل داده يها سیبویه در تحلیل گفتار منسجم و آگاهانه زبان را به مجموعه اي از نقش
 کند ینقشی اشاره م يطبقه 70به حدود  او. پیاپی است يها سازه يبرده است ذات و ماهیت اش همانند ذات و ماهیت تجزیه

ها را  تکواژه هاي زبان را شناسانده و توزیع آن يپیاپی طبقه يها ها و به روش تجزیه به سازه این نقش سبر اسا» سیبویه« که 
  . ه استشرح داد

  
  سیبویه مدعی تقدم گفتاربر نوشتار 

 يها به این معنی که سیبویه در بحث. گفتاري است يها از آشکار ترین اصول بررسی زبان در الکتاب توجه به نمونه
استناد  به کالم عرب و قول عرب ارهاسیبویه در الکتاب ب. کند یاز گفتار زبان عربی را ارائه م ییها دستوري خود نمونه

  . ردیگ یدر استنادات خویش بهره م. . . ب ورَالع هم بِلَکَّد تَو یا از مشتقات صرفی دیگر مانند قَ کند یم
خود بر گفتار شفاهی عرب  يها لیکه سیبویه در تحل دهند ینشان م که به معناي گفتار هستند،» قول«و » کالم« يها واژه
  )1389:66دین محمدي،(. ائه کرده استصوت شناختی ار یو از زبان عربی توصیف هتکیه داشت

دید که سیبویه ساخت و یا کاربرد زبانی خاص را به طور شخص به گفتار قبیله اي خاص نسبت  توان یدر الکتاب م
 ها شیجاز و بنی تمیم هستند و در کنار این دو به گوحکه مشهور ترین آنها اهل  برد یقبیله نام م 14و در این راستا از  دهد یم

  . دهد یربیعه و علیا نیز ارجاع م، بنی انبار ،هذیل سعد، ،فزاره ،طی ،بکر بن وائل، سلیم، اسد تار قبایل دیگر نظیر متیس،و گف
حتی براي اصطالح گویش، معادل  سیبویه. معاصر استگویش شناختی  يحوزهمشابه تحقیقات سیبویه  يها پژوهشاین 

  . ستبان است ابداع کرده ادر عربی امروزي معادل زکه را ۀ خاص یعنی لغ
  . بادیه نشینان حکایت ازبرتري گفتار بر نوشتار در نزد او دارد يگفتار روزمره يکه آراء سیبویه درباره مینیب یم

زبان  پندارند یم دستوریان سنتی، این است که يها یکی از فرض. اما این نکته مورد غفلت دستوریان سنتی غرب بود
درست  يها صورت ي افتهیگفتاري شکل تحریف  يها و صورت رود یت که در کتابت به کار ماصیل و درست زبانی اس

بی دقتی، بی اطالعی و مانند آن به کار  ،نوشتاري هستند که اهل زبان بر زندگی عادي روزمره از روي عجله، سهل انگاري
به دالیل زیادي نشان  توان یار بر نوشتار را ماما از نظر زبان شناسی، چنین فرضی مردود است و برعکس برتري گفت. برند یم

نتیجه اي که از این فرض نادرست دستوریان غرب ناشی شده است این است که اینان بر اصالت نوشتار تأکید داشته و . داد
  . ساخت زبان مورد بررسی را در چاچوب خطا انجام داده اند

این روش بررسی نشان . کند یاز گفتار زبان عربی را ارئه م نیي بسیار فراواها دستوري خود نمونه يها سیبویه در بحث
بلکه به  دهد یقضاوت، سلیقه شخصی و یا تجویز قرار نم يدستوري را بر پایه يها که او توصیف و کشف قاعده دهد یم

گفتاري را با هم در  يها البته سیبویه در الکتاب زبان قرآن، اشعار پیش از اسالم و نیز نمونه. واقعیت گفتاري زبان توجه دارد
، ولی او همانند دیگر دستور نویسان زبان عربی معتقد است زبان عربی باستان زبان گفتاري است و زبان نوشتاري ردیگ ینظر م
  )1973:147کارتر،(. آوا نگاري گفتار است تنها
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  در نگاه سیبویه گفتار

که از راه آن میان گوینده و شنونده ارتباط برقرار  ردیگ یسیبویه گفتار را به عنوان نوعی فعالیت اجتماعی در نظر م
که الزاماّ ساخت و نظام خاصی را داراست هرچند که او  انگارد یبر این پایه او زبان را به عنوان نوعی رفتار انسانی م. شود یم

با توجه به همین فرض، . است هپنداشت یگفتار را نوعی رفتار م او. به صراحت اصطالح ساخت و یا نظام را به کار نبرده است
دیگر را براي توصیف  يها و نیز اصطالح) قبیح( "نادرست"یا  "بد "و) حسن( "درست "یا "خوب"چون  ییها او اصطالح

  . ، براي نمونه گفتاري به کار برده استرود یرفتارهاي انسانی به کار م
) مکث یا وقف(سکوت  توان یاظ ساختی درست است مکه در پایان هر گفتاري که از لح دارد یهمچنین سیبویه اظهار م

او معتقد است که چنین گفتاري از لحاظ معنایی . نامد یم "خوب یا مجاز براي سکوت"کرد و به همین ترتیب آن گفتار را 
هظحبا مال. که پیش از شروع بر گفتار نیز سکوت است دهد یبه عالوه سیبویه تشخیص م. است) مستقیم (نیز درست یا کامل 

زبان شناس ساخت گراي معاصر آمریکایی که  1هریس گیلمشاهده کرد که تعریف گفتار توسط ز توان یفرض باال، م ي
به این معنی که . مشابه است دهد یبا تعریفی که سیبویه ارائه م کند یآن را با ویژگی سکوت در آغاز و نیز پایان مشخص م

. از جانب سخن گو سکوت است که در پیش و پس آن، داند یزبانی م يها تیلهریس نیز هر گونه گفتار را رشته اي از فعا
  )1973:150کارتر،(

  

  سیبویه، زبان شناس نقش گرا 
  . دسته تقسیم کرد دوبه  توان یدستوري قدما را م يها به طور کلی، نظام

  . کند یم اجزا تقسیمروابط صوري موجود میان  يزبان را بر پایه يها این رویکرد، جمله :رویکرد صوري ؛یک
تا تأثیر کالمی که بر  کنند ینقشی که متکلمان ایفا م يزبان را بر پایه يها این رویکرد، جمله: رویکرد نقش گرایانه ؛دو 

  . رویکرد سیبویه از نوع نقش گرایان است. کند ی، تقسیم مگذارند یمخاطبان خود م
 يپیاپی طبقه يها ها به روش تجزیه به سازه بویه بر اساس این نقشکه سی کند ینقشی اشاره م يطبقه 70کارتر به حدود 

  . ها را شرح داده است زبان را شناسانده وتوزیع آن يتکواژها
« ، »تعجب « ، »تصغیر «  ،»تحقیر « ، »حذف « ، »تأکید « ، »استفهام « ، »اضافه«، »اسناد « ها عبارتند از  برخی از این نقش

  . . . و »نصب  « ،» رفع « ، »ترخیم « ، »تقدیم « ، »القاء 
  . وي نقشگراستنحکه سیبویه  رسد یکارتر به این نتیجه گیري م

  
  سیبویه و بالغت

                                                                    
1 . Zellig Harris 
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احت الفاظ مفرد یا فصبالغت کالم عبارت است از کالمی که عالوه بر داشتن . بالغت صنعت کالم و متکلم است
گر به سازگاري کالم با حاالت مخاطب، بالغت در کالم به عبارت دی. مرکب با مقتضاي حال مخاطب هماهنگ باشد

  . ندیگو یم
منظور از . حاالت مخاطب یا مقام او همان چیزي است که متکلم را وا داشته تا سخنان خویش را آن قالب ایراد نماید

دارد تا سخن ران عوام بودن مخاطب اقتضا  براي مثالب همان شکل و صورت کالم متکلم است، مناسمقتضاي حال یا اعتبار 
  . سخنان خود را با وضوح بیشتري بیان کند

این مهارت با احاطهکه بالغت متکلم عبارت است از توانایی متکلم در ایراد کالم فصیح مطابق با مقتضاي حال مخاطب 
  )1388:18قلی پور،(. دیآ یعرب به دست م يها علمی به اسلوب ي

  . کالم و نقش ارتباطی که میان متکلم و مخاطب وجود دارد توجه کردنددانشمندان بالغت به پیروي از سیبویه به 
سوم و چهارم هجري  يها زله و اشاعره در قرنعتها و مجادالت فلسفی که میان مکتب م بالغت اسالمی در اصل از بحث

رآن کریم باید از اعجاز ق شدند یمطرح ماز میان موضوعات مهمی که در طی این مباحثات . جریان داشت سرچشمه گرفت
  )1389:59دین محمدي،(. یاد کرد

به خاطر توسل به کلی گویی در باب نظم در کلمات قرآن مالمت کرد و  رار جرجانی گذشتگان خود همثال عبد القا
تمامیت و کلیت نظم معنی مورد مطالعه بود که خود نیاز به نوعی تحلیل و بررسی زبان شناختی مستقل از  نهدف او شناخت

  . نحوي داشت يها یبررس
. رود یمهم در زبان شناسی اسالمی است که در مورد تعبیر پاره گفتار به کار م يها هیتصریحی سیبویه از نظر ينظریه

ري تجزیه و تحلیل گران کالم فتاسیبویه تقریبا همانند شرایط کاربردي و با يشرایط و موقعیت ارتباطی مطروحه در نظریه
گوینده،  ي تأثیر مخاطب در ارتباط گفتاري، رابطه ه،در هر دو مواردي نظیر قصد و نیت گویند. تغربی در تعبیر گفتار اس

  . تا مفهوم واقعی جمله به دست آید شوند یدر نظر گرفته م. . لحن کالم و
ربی هم زبان شناسان غ. موقعیت ارتباطی آن فرض کرده استو معنا را در چارچوب پاره گفتار  يهم چنین سیبویه مطالعه

  . همانند سیبویه به معناي بافت عالوه بر معناي صوري جمله توجه داشته اند 2فرث. آر. و جی1 نظیر مایکل هالیدي
  

  بان شناسی اسالمی در آثار سیبویهخود بنیادي ز
اسی زبان شناسی مثال التین که به تقلید صرف مسائل در زبان شن يها بر خالف بسیاري از سنت عربی سنت زبان شناسی

  . ، مستقل و خود بنیاد استپرداختند ییونانی م
در بررسی تاریخ علم زبان شناسی اسالمی، گروهی بر این باورند که زبان شناسان عرب تحت تأثیر یونانیان و به تقلید از 

م گرفت شکل دوم هجري در قالب الکتاب سیبویه وضع شد و علم نحو نا يها به بررسی زبان پرداخته اند و آنچه در سده آن

                                                                    
1.M.A.K.Halliday 
2 . John Rupert Firth 
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ی به منسریانی و ار يها به زبان 1سخدیونیسوس ترا» فن دستور« کتاب  يترجمه يآن علمی بود که به واسطه يتکامل یافته
البته این مسئله همواره مورد نزاع بوده است که آیا کتاب تراخس به عربی ترجمه شده بوده است . جهان عرب انتقال یافته بود

  . دستوري اسالمی هیچ تأثیري داشته است و اگر تأثیر گذار بوده، میزان آن تا چه اندازه بوده است يیا نه و آیا در نظریه
وي اولین نحوي عرب است . گرفته اند در کتاب سیبویه هستنیکی از شواهدي که زبان شناسان عرب از یونانیان تأثیر 

چه  چنان. شناسان عرب بوده است به امروز مورد قبول زبان یه تازجتکه اجزاء کالم را اسم، فعل و حرف بر می شمارد و این 
ها کالم را به اسم، فعل، رباط  سیبویه مانند آن یستیبا یفن دستور یونانی است، م يادعا شود که علم نحو صورت تکامل یافته

نظام فعل در الکتاب دیگر آن که . زبان شناسی یونانی بوده است يکه این شیوه کرد یتقسیم م) حرف(و ربط ) ارتباط(
براي فعل عربی قائل » مضارع«و » ماضی«وي تنها دو زمان . ستنیسیبویه نظام سه زمانی متشکل از ماضی، مضارع و آینده 

آن است که زبان شناسی یونانی هیچ تأثیري در پیدایش زبان شناسی اسالمی نداشته  يچنین دیدگاهی نشان دهنده. است
دیدگاه بوده و برداشت خاصی را در سازمان دهی و تدوین و تحلیل زبان عربی به  بتکرخود م است و زبان شناسان مسلمان

  . ندساندخود نیز آن را به کمال ر بستند وکار 
  

  عمل سیبویه ي حاکمیت و مرجع گزینی در نظریه ي نظریه
سیبویه بر وجود عنصري با . دنزدیکی دار يدر دستور زبان عربی رابطهعمل بحث حاکمیت در دستور زبان عربی با بحث 

امروزه نقش عامل با حاکم و . تأکید فراوانی داشت شود یخوانده م» عمل ينظریه«در روابط عناصر زبانی که » عامل«نقش 
زبانی مهمی را  يها تیسیبویه با اصل قراردادن عاملیت، توانست واقع. سازگاري دارد 2حاکمیت و مرجع گزینی ينظریه

عنصر بر آن عمل  يو در نتیجه کند یعمل هر عنصري از کالم روي عنصر هم جوار خود عمل م ينابر نظریهب. توجیه نماید
  :شود یو در نتیجه در سطح رو ساخت کالم به دو واحد اصلی تقسیم م شود ینحوي و یا تعبیري معنایی پیدا م تغییر صوري،

نقشی واژگان را در  يها تا علت و ماهیت نشانه شود یبر آن معمل  يبه این ترتیب نظریه. یکی عامل و دیگري معمول فیه
کالم توجیه و توضیح نماید و نیز به کمک همین نظریه برخی از تمایزات کاربرد شناختی و منظور شناختی در کالم گوینده 

  . شناسایی و توصیف شود تواند یم
  :عمل اخذ کرد ينظریه يبردهااز کار توان یاصول زیر را م» کارتر« و » بوآس«بر اساس توضیحات 

آن را تعیین کرده است، چه » عمل « ، عنصر دیگري با فرآیند ردیگ یر نشانه اي که یک اسم یا یک فعل در جمله مه -1
  . آن عنصر خود مستقل باشد و چه وابسته

م تحت شرایطی خاص به باید ضرورتا قبل از گیرنده عمل در کالم قرار گیرد و آرایش معیار واژگان در کال» عامل « -2
  . ابدی یتغییر م) خیر أتقدیم و ت( ویل أقواعد ت يوسیله
اسم نیز . بر فعل دیگر عمل کند تواند یفعل نم. خود عمل کنند يبر عنصر هم مقوله تواند یهیچ عنصري از کالم نم -3

  . کننده عمل باشد مگر اسم مشتق از فعل ،بر اسم دیگر تواند ینم

                                                                    
1 . Dionysius Thrax 
2 . Government and binding theory 
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 ياي هسته به تبعیت از هسته نشانهه هبستو ا. کند یعبارت اسمی یا فعلی در کالم اثر م يبر روي هستها تنه» عمل «  -4
  . ردیگ ینقشی م

قابل انطباق 2 نمهگ و 1کیسحاکمیت و مرجع گزینی در کتاب چام يبا اصول نظریه توان یاصول ذکر شده در باال را م
  . میپرداز یها م دانست که به ذکر برخی از آن

داللت دارد و به همان ) اعراب ( نقشی  يها حالت به توزیع نشانه يحاکمیت و نظریه يعمل نیز مانند نظریه ينظریه -1
  . پردازد یحالت به تحلیل م يشیوه نظریه

همین کافی است تا هم . باشد مگر آن که عاملی براي اعراب آن شناسایی شود تواند یهیچ عنصري بدون اعراب نم -2
  . و هم لزوم تحت حاکمیت بودن عنصر داراي اعراب را از آن استنباط کرد 3ل صافی حالتاص

حاکمیت فعل و حرف نقش حاکم را دارند در نظریه عمل نیز فعل عامل بالقوه و حرف نیز  يهمان طور که در نظریه -3
  . عامل باشد تواند یم

و به اسم کنش پذیر اعراب مفعولی ) رفع ( اعراب فاعلی  ،گرحالت به اسم کنش يعمل همانند نظریهي یهفعل در نظر -4
  . دهد یم )نصب( 

ویژگی هسته 4نیز طبق اصل نمایش  GBدر  رندیگ ینقشی م يها یا توابع به تبعیت از هسته، نشانه همان طور که وابسته-5
  . شود یآن فرافکن م يها در کل گروه و وابسته

ید این ؤپی برد که م5به اصل فراسنج هسته  توان یم دیآ یعمل م يقبل از گیرندهاز این که عامل در کالم ضرورتا  -6
  . دهد یخود در سمت معینی قرار م يها مطلب است که هر زبان همواره هسته را در تمامی گروه

  
  سیبویه ي هژبررسی هاي ساخت وا 

منفرد  يها عه و بررسی اشکال گوناگون واژهه اختصاص دارد که در واقع مطالژتقریبا نیمی از الکتاب به مبحث ساخت وا
، بدون آن که جزییات این موارد در بافت زبانی مورد دهد یبه دست م رااست که طبق شیوه سیبویه اغلب اصولی کلی 

  . بررسی قرار گیرد
سم، فعل و وي در مبحث ساخت واژه مهم ترین اصول را مورد بررسی قرار داد و سپس به تحلیل سه طبقه واژگانی یعنی ا

  . پردازد یحرف م
یف و فرایندهاي راشتقاق، تص: از شناختبه ژسه جزء مجزا را در ساخت وا توان ییان مسلمان مردستو ينظریه يبر پایه

  . صوتی –صرفی 

                                                                    
1 . Chomsky’s universal grammar 
2 . Haegeman 
3 . case filter 
4 . projection principle 
5 . Head parameter 
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که از راه  شود یی توصیف میو فرایندها شود یاسم و فعل پرداخته م) اصلی  يها انیبن( ۀ اصلی ۀدر بخش اشتقاق به بنی
 دهد یها را تغییر م اصلی واژه يها انیبن يها اشتقاق با فرایندهاي ویژه اي الگوي واج. شوند یدیگر زبان مشتق م يها ها واژه نآ

سیبویه . شود یاساسی نم يها انیبن يها تصریف باعث ایجاد تغییر در ساختار صامت. دیافزا یها م و عنصري از معنا را به آن
  . کند یدو عنوان اعالل و ادغام بررسی م ذیل را صرفی –فرایندهاي صوتی 
شواهدي از زبان عربی بر دیدگاه سوسور و نیز سیبویه مبنی بر این که معنی شناسی نحو  يبا ارائه) 2005( 1دیوید تی پل

 . ورزد یرا، تأکید م یو نحو واج شناس کند یرا تغذیه م

تن نسریه داشته و بر خالف نظریه چامسکی مبنی بر اصل دابازگشتی به این نظ) 1997( 2دوفنگونه که اخیرا جک همان
وي که خود را واج . ساختگرایی دوسوسور است يزبانی به شکل نظریه يها هیمعتقد به ارتباط ال نحو و فرع بودن معنا،

تر قرار زبان در سطوح باالي ها هیمعتقد است که واج شناسی در پایین ترین سطح دستور زبان و دیگر ال داند یشناس م
سپس نحو و در باالترین  آوا شناسی و واج شناسی در سطح زیرین، ،، به گونه اي که در شمار کلی دستور زبانرندیگ یم

  . گردد یمیان نحو و واج شناسی واقع م گان و در واقع واژه شناسی،ژبخش درج وا. ردیگ یسطح معنا شناسی قرار م
  

  دیدگاه آواشناسی سیبویه
 يها از مشاهیر علم لغت، سهم بسیاري در پژوهش) ق 174(که خلیل بن احمد  کنند یچنین روایت م ئتقرا يها کتاب

. وي واضع علم عروض یا اوزان شعر عربی است. تساو ياولین معجم زبان عربی نوشته. زبان و ادبیات عرب داشته است
از این . اخت اصوات بسیار دقیق و ماهر بوده استکه او در شن دهد یمخارج اصوات است نشان م يترتیب معجم او که بر پایه

ت که سیبویه، شاگرد او همان را گفته باشد که خلیل بن احمد درباره اصوات زبان عربی و مخارج و سرو حیرت آور نی
 سیبویه در آخر الکتاب آراء صورت شناسی خلیل را با کمال دقت خالصه کرده و دانشمندان. ها اظهار داشته است صفات آن

  . او بسنده کردند يها پس از سیبویه فقط به تکرار الفاظ و گفته
یعنی  یفرایند همگونی و ادغام و هجابندي با رویکرد جدید زایش يدیدگاه سیبویه را در زمینه) 2000(لوتس ادسارد 

شاهدات آوا م و معتقد است که هفت فصل آخر الکتاب سیبویه حاوي نکات ارزشمند و کند یمقایسه م 3بهینگی ينظریه
. بهینگی قیاس گردد يجدید واج شناسی زایشی بویژه نظریه يها دگاهیبا د تواند یشناختی و واج شناسی بسیاري است که م

بر خالف رویکرد اصول و پارامترها که روساخت مجاز . بهینگی از رویکردهاي محدودیت بنیاد دستور زایشی است ينظریه
در نظریه بهینگی رو ساخت مجاز یکی از چند گزینه اي  شود یرحله از زیر ساخت مشتق مبه طور مستقیم طی یک یا چند م

بهینگی بیشتر براي توصیف نظام آوایی  ينظریه. نقض پذیر جهانی دارد يها تیاست که کم ترین تخلف را از محدود
  :کند یساختار بهینه بیان م يو پارامترهاي زیر را براي ارائه شود یها استفاده م زبان

  )segmental harmony(هماهنگی زنجیره اي 

                                                                    
1 . David Teeple 
2.Jackendoff 
3. optimality theory 
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 ) syllabic harmony (هماهنگی هجایی 

 )faith fullness(تطابق برون داد و درون داد 

  )alignment(گانی و واجی ژتطابق ساخت هاي وا
 واج –شناختی توصیفی آوا  يها یکه سیبویه در بررس رساند یاز الکتاب به اثبات م تعددشواهد م يادسارد با ارائه

  . دهد یم قرار نظر مد را فوق پارامترهاي شناختی
 

  نتیجه گیري 
مشخص  يبر آن است که خاستگاه زبان شناسی در شرق است و اشاره» تاریخ جهانی زبان شناسی« لف کتاب ؤاینکونن م

که چقدر نقش زبان  کند یصریح مو ت کند ییاد م» زبان شناسی در جهان اسالم « او به چین و هندوستان است و آنچه که ذیل 
  . شناس ایرانی، سیبویه، در این مقطع اساسی بود

  :دیگو یم» صاعد بن حیانی اندلسی « به نقل از » معجم االدبا « مولف 
« . که جامع مسائل و جزییات مربوط به خود باشد مگر سه کتاب شناسم یهیچ کتابی را در علوم قدیم و جدید نم

که هر یک از این سه . »نحو«و کتاب سیبویه بصري در » منطق صوري «ت، کتاب ارسطو در أدر هی بطلمیسوس» سطی جالم
وقتی الکتاب در مراکز علمی جهان اسالم شناخته شد و . نگرفته است دهکتاب هیچ چیزي از مسائل مربوط به فن خود را نادی

کار سیبویه در تدوین و استدالل و آراء وي  يشیوه. آن پرداختند، ارج و منزلت فراوان کسب کرد يدانشمندان به مطالعه
لهام بخش بسیاري از دانشمندان عصر بعد از وي قرار گرفت و سیبویه را به مقام پیشواي ادرباره موضوعات نحوي و صرفی 

  . حویان رسانیدن
رانسوي ف يترجمه 1883ال در س. شود یبه بعد در مجامع علمی شناخته شده و تدریس م 19از قرن » الکتاب« در غرب نیز 

آلمانی  يمیالدي ترجمه 1895به چاپ رسید و در سال ) le livre de Sibavayhi( آن در پاریس با نام کتاب سیبویه
  . الکتاب در برلین انتشار یافت

 با این وجود. مقایسه شده است الکتاب در طول سالیان متمادي در هر بابی مورد مطالعه قرار گرفته و با زبان شناسی نوین
به  متخصص، مترجمانکه  شود یپیشنهاد م. بسیار کمی از این اثر ارزشمند در زبان فارسی پرداخته شده است يها جنبهبه 

آن براي فارسی زبانان آسان تر شده و زاوایاي پنهان علمی آن بر جامعه يفارسی این کتاب فاخر بپردازند تا مطالعه يترجمه
  . گردد ترایرانی آشکار ي
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352  
  ي عطار موسیقی در خسرو نامه بررسی باورها، اعتقادات و 

  
  1وبگلدکترسعیداله قره  

  2زاده شیروانیعلیمینا محمد

 یدهچک

 رسوم، آالت و اعتقادات، آداب: عناصرمانند یبرخ دهدهن بازتاب تواند یکه م است یناشعر،  یارکان اصل از یکی       
 يا دوره هر در شاعران اشعار به گذرا ینگاه با ینبنابرا باشد اندیستهها ز آن باکه   یمردمان يباورها ینهمچن و یقی، نجومموس

 یگرد مانند به خسرونامه در یزن عطار و نمود مالحظه شاعران اشعار در را اعتقادات وها  نگرش ینا یتمام از ییردپا توان یم
که  همچنان نبوده یمستثن امر ینا از استسلوك  ور یدلکش س یمبان و تصوفو  عرفان خوش یمعان از مشحونکه  یاتشمثنو
 یانم به سخنها  آن از خودو در اشعار  است گرفته بزرگ یجینتا نامه خسرو در خود يا افسانه و عاشقانه يها داستان در

  .یمبپرداز عطار ي منظومه در نو یدگاهیبا د...و یقیموسباورها،  یبررس به یمآن بر مقاله ینا در ما ینبنابرا آورده
    
 

 .خسرو نامهعطار، شعر، باورها،  :ها واژه یدکل 

                                                                    
1

 استادیار دانشگاه آزاد تبریز     -
2
 دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد تبریز    - 
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  مقدمه 
را )) زبان (( و )) کلمه (( پیوند و خویشاوندي در میان شعر و موسیقی، به درازناي زندگانی بشر است زیرا از یک سو 

قرآن کریم به همزادي انسان و . اند آوردههاي آسمانی به شمار  یههدو از سوي دیگر، موسیقی را از  اند دانستههمزاد انسان 
و بسیاري از دانشوران مغرب زمین، از جمله )) الرحمن، علم القرآن، خلق االنسان، علمه البیان (( ورزد  یمزبان صراحت 
  .همان دمی که سخن زاده شد، موسیقی به دنیا آمد: نیز بر آنند کهلئوپولد دوفین، 

گردد  یمي میان شعر، موسیقی  و رقص، در میان اقوام آریایی، به روزگار زندگی مشترك آریان ها باز ها نشانهین تر کهن
ی، رقص و ها و ایرانیان است، ستایشی که با موسیق يهندي از ستایش قواي مجرده و خدایان، در میان ا بازماندهو سماع، 

یی دیگر در رقص و سماع درویشان باقی است و ها گونهي از آن در معابد هندویی و ا گونههمراه بوده و هنوز هم ) کالم(
  .ي اسالمی با کراهت و مقاومت روبه رو شد، ولی سرانجام به جا ماندها سدههرچند در نخستین 

موسیقی نیز به . کند ینمي از قوانین اخالقی پرده دري شعر به پیرو.شعر بیان خوش آهنگ تجلیات حیات استو موسیقی 
  .بخشد یمو دلتنگی لذت ر جاي ایجاد تنف

شد که این دو هنر در یک قالب تظاهر و  یمشعر، موجب و آنجا که پیوند دو وزن، موسیقی ز ا: به طور کلی باید گفت
بدان سبب که هنوز هم و . بر یکدیگر قرار گرفته استتجلی نماید عنوان تلفیق بر آن نهادند، یعنی بر آن بافته شد، یا برا

 العاده فوقي آوازي در کشور ما اهمیت ها فرمسایر و ي ترانه و سرود و تصنیف  ها صورتموضوع  تلفیق شعر و موسیقی به 
  .دارد

وشش، مراسم، ي زندگی، پ یوهشنگاهی عمیق به و اعتقادات مردم هر کشوري با دقت و شعر، باورها و عالوه بر موسیقی 
  .حدودي قابل تشخیص استا ت...ها، طبابت و يباز

و با فرهنگ عامه و اعتقادات و باورهاي مردم آن روزگار به  اند داشتهي صمیمی و عادي ا رابطهاغلب شاعران با مردم 
و در هر دوره .ملی دهندي دینی و  صبغه، به شعر خود ها آناند  تا با بهره گیري از باورهاي  یدهکوشو  اند بودهخوبی مأنوس 

عطار نیز در خسرو نامه به ذکر .اند کردهي خود بیان ها و داستاناشعار ر همان اعتقادات و باورها مطالب قابل توجهی دز متأثر ا
  .مردم آن دوره پرداخته استو اعتقادات خود و فراوان باورها 

  .ر خسرو نامه قابل تأمل و تحلیل و بررسی استموسیقی، باورها و اعتقادات د: توان گفت یمدر یک جمع بندي کلی 
  

  :بررسیو بحث 
ي آواز،  کلمه.کند -نیز در موسیقی  نمود پیدا میز موسیقی زبانیست که به جاي حروف با اصوات  سرو کار دارد، آوا

)) نواخت((شود که وزن آزاد دارد و در قدیم به آن  یملحن است وهم به نوعی از موسیقی اطالق و هم به معنی بانگ 
  .گفتند آواز دادن کنایه از خواندن به آواي بلند است یم

    )5263خسرو نامه (شکر لب چون بریشم بست برعود                ز پرده برگشاد آواز داود          
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با  داوود هنگامی که کتاب خود را) ي داوود نغمهي داوود،  لهجهحنجره داوودي، (داوود به خوش آوازي معروف  است 
 10ي سباء آیه ي سورهکردند چنان که در  -با او همسرایی می ها کوهایستاد و  یمخواند، مرغان از طیران باز  یملحن خوش 

  .با او هم آواز شوید ها کوهاي )) یا جبال اوبی معه:(( فرماید یم
وبا رشد تمدن و فرهنگ بشر،  اند پرداختههاي هستی  یدهپدموسیقی از دیر باز، باهم، به تفسیر احساسات انسانی و و شعر 

موسیقی، جمع میان الفاظ و موسیقی الحان و جمع میان شعر «اند که  ي یافتها جداگانههریک قواعد و معیارهاي 
  ) 44موسیقی شعر، دکتر شفیعی کدکنی، ص.(»است

ودر ) ُُ 38حسین خطیبی، ص فن نثر، دکتر(موسیقی را پیوسته دانسته استو کتاب الصناعتین، شعر ر ابو الهالل عسکري، د
خنیاگري و . (با هم آمده است» رامشگر«و » چکامه گو«ي واژهبسیاري از متونی که به خنیاگران عصر ساسانی اشاره دارند، 

  )30موسیقی ایران، مري بویس، ص 
  

  ):بریشم(ابریشم 
م تارهاي چنگ را از موي اسب یا در قدی. ي گوناگون استها جنسشود و از  یمي کشیده ا رشتهتارهایی که بر سازهاي 

  )21شرح ادوار و زواید، ص -عبدالقادر مراغی. ( ساختند یمابریشم تاب داده و زه 
  

  :عود
مقید است که در ساخت آن چوب، زه یا ) يا زخمه(ي زهی مضرابی سازهااز و شود  یمبربط در زبان عربی عود نامیده 

مهمترین ومعمول ترین سازهاي موسیقی ایران قدیم بوده، سازي است گالبی  بربط یا عود یکی از. نایلون به کار رفته است
  .ي کوتاه دستهي طنینی بزرگ و  کاسهشکل از جنس چوب با 

  

  :پرده
 ها رشتهموسیقی دان هاي قدیمی به این . گویند یمشود پرده  یمي بسته ا رشتهي سازهاي ها دستهیی که بر ها رشتهبه 

ي پرده به معناي لحن،  کلمهدرپاره اي از موارد، . خواندند یم) دستان نشانی(ي ساز را  دستهبر و عمل پرده بندي ) دستان(
از و شود، به مجاز  یمي ساز بسته  دستهبر  ها پردهآهنگ، نغمه و مقام نیز آمده است ودر برخی از موارد به سبب آنکه این 

  .کند یمآن را ارده ي  دستهي کل، گوینده از آن، ساز یا  ارادهباب ذکر جزء و 
  )493خسرونامه (ز موسیقار، غلغل می برآمد                         زگل صد بانگ بلبل می برآمد        

  

  :موسیقار
. بزرگ مثلثی شکل و متصل به هم درست شدهو هاي  کوچک  یني صاحب برهان قاطع، سازي است معروف از  گفتهبه 

نام پرنده ایست که در منقار او سوراخ بسیاري است : ي گویندا عده.و یا شبانان نوازندسازي است که درویشان : بعضی گویند
  .آوازهاي گوناگون برمی آید ها سوراخاز آن  و 
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شباهت موسیقار به انگشتان دست بسیار است، به همین جهت ابوالمعالی .نیشه، بیشه، نیچه یا سه دم همان موسیقار است
  :گفته

  یم همچو موسیقارها انگشتهمچون تار چنگ گویا          به دستم گشته است موي جسم و گلویم ناي 
  :همچنین در بیت زیر آمده است

  )4941خسرونامه(داد     یمداد                          چو شکر، نی جوابش باز  یمز زیر پرده چنگ آواز 
: 

 :زخمه 

 

ساختند چوب غوش بوده است  رك  یماز آن زخمه  ین چوب کهتر سخت( زخم و زخمه آلتی است که از چوب غوش 
  .گویند یمسازند، و به آن مضراب ساز نیز  یم، فلز، کائوچو و بال پرندگان درشت جثه )غوش : ي کلمهلغت فرس ذیل : 

  .شود یمکه زخمه به نوعی از تصنیف نیز اطالق : ي گوید ا مراغهعبد القادر 
زخمه نام دارد ولی باید دانست که زخمه یک قطعه آهنگ بدون کالم نیز بوده  گانه تصانیف، قسم دهم از اقسام یازده( 

  .)شده است یمي پیشرو اجرا  یمهضماست که 
 

  :چنگ
ي  مطلق، چنگ از کمان شکارچیان و رزم آوران به وجود آمده است و ا رشتهي آالت موسیقی  خانوادهسازي است از 

این .ي مختلفی به خود گرفته استها شکلستون سیم گیر آن و ي صوتی   اسهکبعدها تارهاي بیشتري به آن افزوده شده و 
  .ي آن را به نوازش درمی آورده استتارهاگرفته و با سرانگشتان دو دست خود  یمساز را نوازنده در آغوش 
سودمند و ي که گفتارش ا سالخورده، اند کردهي تجربه دیده و پشت دوتا کرده تشبیه ا سالخوردهشاعران چنگ را به 

  .حسد استو عاري از کینه 
  

 :ناي

  :ي آالت موسیقی بادي است که انواع دارد خانوادهاست و آن از ) نی(یکی سازي که مخفف آن : ناي به دو معناست 
  »ناي چوبین«اگر از چوب ساخته شود ناي  - 

  »ناي رویین«اگر از فلز بسازند  -
  »ناي گلین«اگر از گل بسازند  - 
  »ناي نئین«ل بسازند اگر از نا - 
  .شود یمنامیده » ناي شاخی یا استخوانی«و اگر از شاخ یا استخوان بسازند  

ي  کلمهبرهان قاطع ذیل .(اند کردهي آواز نیز  ارادهي آدمی است که گاه به مجاز از آن  حنجرهیکی از معانی دیگر ناي، 
  )47ناي و راحــۀ الصدور راوندي ص 
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صفحات  متوالی از خسرونامه  به ر عطار د.ي معرفی احساسات است واسطهترین  یحفص موسیقی، زبان گویاي دل و
ي زیبا، دلنشین و دقیق از چنگ، دف، نی و بربط به صورت مجزا پرداخته است و در سایر ابیات نیز به مراسم عشرت ها وصف

گر این است که موسیقی در خسرونامه کردن خسرو و وجود خنیاگران و نواختن موسیقی اشاره کرده است  این اوصاف بیان
  .ي عطار بوده است یژهومورد توجه 

  
  :بربط

مقید است که در ساخت آن چوب، زه یا ) يا زخمه(شود از سازهاي زهی مضرابی  یمکه در زبان عربی عود نامیده 
  .نایلون و استخوان به کار رفته است

کشورهاي عربی و ت و انواع آن نیز با تغییراتی در اروپا، ترکیه االصل اس یرانیابه استناد منابع تاریخی، بربط یک ساز 
  .معمولند

  
  )5323خسرونامه (زد    یمزد                       گهی راه سپاهان بسته  یمگهی راه عراق آهسته 

  :راه
  .نغمه استو راه یا ره در اصطالح موسیقی به معناي لحن، مقام، پرده، آهنگ، گوشه 

  

  :راه اصفهان
موسیقی شناسان، .باشد یمۀ روزگار ما گان هشتي ها دستگاهۀ قدیم یا یکی از گان دوازدهصفهان یا سپاهان یکی از مقامات ا

آمده  یمدانند، اما در روزگار گذشته چهارمین مقام از دوازده مقام اصل به شمار  یماصفهان را بخشی از دستگاه همایون 
  .است

  :ي این دستگاه چنین برشمرده شده استها گوشهدر کتاب ردیف موسیقی ایران، 
ي راز و  گوشهگداز و کرشمه، جامه دران، فرود، دوبیتی، بیات، راجه، حزین، عشاق، گوشه رهاب، شاه ختایی، سوز 

  1342موسی معروفی، :ردیف موسیقی ایران، گردآوري. (نیاز، مثنوي، رنگ فرح انگیز
  
  :راه عراق

  یی است که درها ز گوشهه است، ولی در روزگار ما، عراق یکی امقام نهم از دوازده مقام اصل بود
  .نوازند یمي افشاري و دستگاه ماهور و دستگاه راست پنجگاه  یهما 

  نواي مجلس ما را چو برکشد مطرب                   گهی عراق زند گاهی اصفهان گیرد
نفس و وجود آدمی از جسم خاکی .جرم بر دل نشیندو بی گمان آنچه از دل خیزد ال احساسندموسیقی زبان دل و و شعر 

به دهد، غروري که در مقابل عظمت سنن ملی   یمرقتی که در برابر رنج دیگران به بشر دست .افالکی  ترکیب یافته است
  .ي آنند ندارد برجستهی جز هنرهاي زیبا که شعر و موسیقی ارکان مبدعآید،  یم وجود
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عزا را و مراسم پذیرایی، باده خواري، تعظیم، بار خواستن براي رسیدن به خدمت پادشاه، با زیبایی تمام به اوصاف ر عطا
بیان کرده است ودر وصف این مراسم از آوردن آالت موسیقی نیز غافل نبوده است به مانند بیت زیر که در مراسم باده 

  :خواري و عشرت کردن خسرو آورده است
  به پاي افگنده همچون چنگ گیسو            سر قدح یکسان زهرسو        ز چو دف ا

  
  :دف

ین  تر متداولگویند این ساز از  یمیا آالت ایقاعی است که به آن دایره نیز ) يا کوبهسازهاي (ي آالت ضربی  خانوادهاز 
به سر انگشتان و کف دست راست بر پوست آن و آالت ضربی روزگار قدیم بوده است که به دو کف برمی گرفتند 

  .کوفتند یم
  .ي زنگی را نام برد یرهداتوان  یمي دف  خانوادهاز هم 

  :یا در بیت زیرو 
  )7755خسرونامه(رفت      یمرفت                      خرد یکبارگی از هوش  یمنفیر ارغنون در گوش 

  

  :ارغنون
عتقدند این ساز از یونان به ایران گویند و م یم» ارگانون « ها به آن  ي آالت موسیقی بادي، یونانی خانوادهسازیست از 

  .ارغنون بوقی، آبی، الکتریکی و دهنی را نام برد: توان یماز انواع آن ) 121شرح ادوار و زواید فواید ص.(آمده است
  .اند کردهي معناي فلسفی و عرفانی  ارادهو در مقام استعاره از لفظ ارغنون  اند بردهشاعران این نام را بسیار به کار 

و موسیقی و رقص ر ي میان شعها نشانهین تر کهنبیت زیر در جشنی که براي خسرو گرفته شده است از سماع که از و در 
  .است سخن به میان آمده است

  شعاع شمع، روشن کرده مجلس                     سماع جمع، جان را گشته مونس
  

  : سماع
و غنا مغایرت بنماید  ولی به حقیقت یادآور همان مفاهیم  لفظی است از مصطلحات صوفیان که شاید به ظاهر با تغنی

  .شود یمسماع به خوانندگی و نوازندگی و پایکوبی اهل تصوف اطالق . نوازندگی، خوانندگی یا تغنی و غناست
آالت موسیقی و نوازندگی به و نوازد دوباره سخن از موسیقی  یم) خنیاگر(ابیات زیر در مجلسی که مطرب ر همچنین د

  .آورد یمیان م
  زد یمي الحول  نعرهزد                       بریشم  یمبریشم قول ر پریرخ ب

  رفت یمرفت                   دل از سینه به سرانگشت  یمخرد با باده پشتا پشت 
  کرد یمفلک پرواز ر کرد               ستاره ب یمچو آن مه پاره زخمه ساز 

  د                   فرود آیند مرغان از هوا زودچو راه تر زند رود سه تا رو
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  صفا بودو آواز نوا بود                      همه مجلس پر از نور و چو نور شمع 
  تهی دستان همی زد                   بریشم بانگ بر مستان همی زد  ر می تر ب

  آغاز    نگاري ارغوان رخ ارغوان ساز               به استادي اغانی کرد
  به پیش شاه، راه چنگ برداشت                به راه این غزل آهنگ برداشت

  
  :نوا

ۀ ردیف موسیقی ایرانی گان هشتي ها دستگاهنام دارد در روزگار ما نیز نوا یکی از » نوا « مقام دوم از دوازده مقام اصل 
  .است

  .به کار رفته است سازوبرگ وت و روزي همچنین معیشو آوا، آهنگ، لحن، صوت، آواز :در لغت به معناي
  :رود

  : باشد یمآب است اما در موسیقی به معانی زیر ر در لغت به معناي فرزند و نه
  .به معناي وتر، رشته یا تار سیمی که از زه یا فلز ساخته باشند) الف
  .به معناي مطلق ساز یا هرگونه آلت موسیقی) ب
  .گویند یمبط به معناي سازي که به آن عود یا بر) ج
  )منقول از نفثۀ المصدور منظور از سه تا رود، عود یا سازیست که واجد سه رشته سیم است(

  بررسی باورها و اعتقادات در خسرو نامه 
 
 یانو به ب یدافکار و عقا يتمام نماي  ینهآن جامعه دارد طبعاً آئ یددر فرهنگ و عقا یشهنظر که ر ینهر جامعه، از ا یاتادب

اعتقادات را به وضوح در آن  ینا يپا ينبوده و جا یقاعده مستثن ینهم از ا یفارس یاتادب. آن جامعه است يورهابا یگرد
و  یانمطابق زمان خود اقدام به ب یو ستاره شناس یاز اطالعات نجوم يگو با برخوردار یشاعران فارس. مشاهده کرد توان یم

   .دان ن نمودهها در باور همگا اعتقادات و داستان ینا یفتوص
 

 :تعویذ و طلسم

   .ادو کردن چیزي یا کسیجیا اشکالی غیرعادي براي  ها نوشته - 2. جادو - 1.) ا. ] (معر) [ ط لِ 
ي فارسی چندین طلسم و تعویذ را نام ها فرهنگ.به وسایل جادویی در مقابل چشم زخم، طبعا باید طلسم و تعویذ را افزود

  ).که آسیب پذیرتر از بزرگساالن اند (  ها بچهبخصوص براي  اند برده
اسپند بو داده درست شده است و و کهربا  مشکبرند که از  یمبنا به نوشته برهان قاطع براي این منظور چیز کوچکی بکار 

  )معتقدات و آداب ایرانی.(بندند یم ها بچهو آن را به پیشانی و گونه 
ر به باورها و اعتقادات مردم و شاعر در مورد چشم زخم، طلسم، در ابیات زیر از خسرونامه به صورت واضح و آشکا

  .شویم یمافسون و جادو، رو به رو 
  جان ساخت                        طلسم گنج جان هردو جهان ساختو به نام آنکه گنج جسم 
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  چو شه راشد ز رویش چشم پر نور                      به دل گفتا ز رویت چشم بد دور 
  جادوستان از چشم مستت                         فلک جان بر میان جادو پرستست جهان

  شبی فرخ بر خسرو درون شد                           مگر آن شب به تزویر و فسون شد 
  نکویی داشت و شیرینی در آن سور                    نبد جز چشم بد چیزي از او دور

  کرد                         که گل با من چنین کد بانویی کرد ندانم تا چه زرق و جادویی
  تو از بادي طلسمی کرده بر پاي                         کجا ماند طلسم از باد بر جاي 

  چنان از اخترم فالی بلند است                           که چشم بد برآتش چون سپند است
  

  :دیوان 
ي کلفت و آویزان و بدن ها لبودي است بلند قد با موهاي کوتاه و مجعد، بینی کوتاه و پهن، به اعتقاد عوام دیو موج

در زمان قدیم دیو تمام دنیا را میدان تاخت و تاز . افزودند یمپشم آلو؛ به این ترکیب عجیب یک جفت بال و دو تا شاخ نیز 
یله اوراد و عزائمی در بند کشید و تا پایان به وسآنان را  آزرد سپس حضرت سلیمان یمداد و وحشیانه آدمیان را  یمخود قرار 

  )معتقدات و آداب ایرانی.(جهان دیوان همچنان در بند خواهند ماند
   

  نشینم در خط و خوانم عزیمت                   کنم از خانه دیوان را هزیمت 
  یم اقامت بز چنان برخاست از عالم قیامت                   که دیو آنجا گرفت ا

  درین غم تا نمیري برنخیزي                  ز خود چون دیو از مردم گریزي 
  چه حالست این تو را آخر چه بودست        پري داري مگر دیوت ربودست

  تو را دیو هوي دیوانه کردست                خرد را با دلت بیگانه کردست
  

  :پریان
 ها خانهبا این همه، بدون آنکه به . با سرشت نیک و ایده آلی و بیشتر نیکو کارندبرعکس دیوان، پریان موجوداتی هستند 

  .توانند گاهی به شکل زن در آیند و نقش زن را ایفاء کنند یمرفت و آمد بکنند، 
وقتی که چیز کوچکی از قبیل کلید و غیره گم بشود نخی را .کنند یمتعداد پریان زیاد است و همگی به شاهی اطاعت 

  )معتقدات و آداب ایرانی(» راه را بر دختر شاه پریان بستم « گویند یمزنند و  یم گره
  

  بسوزم عود تر در خانه بسیار                      پري را سر به خط آرم به یک بار 
  پري گویی ربودست این دو تن را                کجا آخر توان گفت این سخن را 

  ت                   چرا عفریت را برجاي بگذاشت پري گر ماه را از راه برداش
  پري گر داشت با ماه آشنایی                       چرا آن دیو را نامد رهایی 
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  پري گر برد حوري از بهشتی                    چه کارش بود با دیرینه زشتی 
را بر زبان آورد تا » بسم اهللا الرحمن الرحیم«ید ذکر بر زمین با) گرم و داغ(ونیز بر این باور بودند که هنگام ریختن آب 

  .بیت زیر بر این باور اشاره دارد.بر نیایند ها آننوزادان جن و پریان آسیب ندیده و در صدد انتقام از 
  مگر آبی بپاشیدست ناخوش                       که آب ما پري را هست آتش

کردند و خطی بر گرد آن  یمپر از آب ا ي برگردانیدن گمشده باید طشتی رکه برا اند بودههمچنین قدما بر این باور 
  خواندند در بیت زیر اعتقاد بر این باور مشهود است؛ یمگشتند و جادو و ورد  یمطشت کشیده و عزیمت خوانان کنار طشت 

  وزان پس پیش خورشید جهان تاب                یکی طشت بلورین کرد بر آب
  گشت یمبرگرد آن طشت                  عزیمت خوان به گرد طشت کشید آنگه خطی 

  گل تر را پري همزاد بودست                      که آن همزاد او را در ربودست 
این همزاد و آید تا رفیق وي بشود  یمهنگام زادن یک کودك یک جن همراه با او به دنیا :که اند بودهقدما بر این باور 
کنند همزاد بسیار حسود است وقتی  یمدفن و برند  یماو را  ها جنشود  یمنسان موجب مرگ همزاد وي اوست مرگ یک ا

  .شود یمکند و باعث سقط جنین  یمآمد را اذیت د ي که به دنیا خواها و بچهزنی آبستن است 
  گل تر را پري همزاد بودست                  که آن همزاد او را در ربودست

  

  قضا و قدر
, معروف است )) سرنوشت((مسأله با آنچه که امروزه به  ینا. است یمهم کالم یاراز مباحث بس یکیأله قضا و قدر مس

هر  یدر زندگ یاز مسائل اساس یکیبلکه ، و متکلمان را به خود مشغول داشته یلسوفاندارد و نه تنها ذهن ف یکیارتباط نزد
شاعران و  یه ي ملل گوناگون داشته و دستما یاتدر ادب یخاص یگاهجامان، زر یاز د، بحث سرنوشت، رو یناز ا. است یانسان

است و  یاسالم یداصل مساله قضا و قدر از مسلمات عقایب، به هر ترتخلق آثار بزرگ بوده است  يبرا... و یانداستان سرا
  .است ز آن سخن گفته که هیچ جاي انکار و اختالفی باقی نماندهچندان در کتاب و سنت فراوان ا

  )ي قضا و قدر مسأله(
  :قدر، تقدیر، بخت و اقبال  مطرح شده استو در ابیات زیر اعتقاد به قضا 

  ي آب چشمهزگرما آمدي تا  قضا را افعیی هر روز در تاب                        
  اجل با تیغ او همسر همی رفت                       قضا همچون قلم بر سر همی رفت

  رخ گل دید چون خورشید و چون ماه     دریچه بود کز راه                        قضا را بر 
  مگر بختت به راه آمد که آن ماه                     به مهر دل تو را گیرد به جان شاه
  ندانم تا چه فال و بخت دارم                          که هر دم تازه بندي سخت دارم  

  بینم سیه رنگ گلیمش یمن مقیمش                         که عجب نبود سیه بود
  بر آن نبشت تا  این چرخ مینا                        چه بازي آردش از پرده پیدا

  به جان آورده آنگه جانش برده سرگردانش کرده               فلک چون گوي 
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  آنجا که خسرو بود خفتهقضا را آن سگ بد رگ نهفته                        رسید 
  قضا تدبیر ما برهم شکستست                        گشاد کارها بر وقت بستست

  اگر صد موي بشکافم ز تدبیر                         برون نتوان شدن مویی به تقدیر  
  که هر ساعت به رنگی دیگر آمد      فلک گویی یکی بازیگر آمد                   

  ا روز و شب تدبیر سازیم                       همان بهتر که با تقدیر سازیماگر م
  سپر چون نیست یک تیر قضا را                     رضا ده حکم و تقدیر خدا را

  
  :با توجه به سه اصل زیر 

  .ند فوتون هاي نورین پدیده تا مجموع آن از منبع فیض الهی در حال ریزش مستمر است مانتر کوچکجهان هستی از -1
  .ي نظم و قانون است ینندهآفرتواند  مانع از خواست الهی شود زیرا او  ینمهیچ نظم وقانونی -2
تأکید شدید تمام کتب آسمانی و پیامبران و عقل و وجدان به لزوم جویندگی و تالش و به ثمر رساندن شخصیت در -3

  .خودگذرگاه ابدیت و قرار گرفتن هر انسان در گرو اعمال 
ي مطلقه خداوند است که انسان را در میان همین سلطه مطلقه یا  سلطهرسیم که؛ قضا و قدر دو وسیله از  یمبه این نتیجه 

  .نیروي اختیاري که به او داده است، در تعیین یکی از دو عنصر سرنوشتش آزاد گذاشته است
ین بر روي شاخ گاوي قرار گرفته و گاو بر پشت ماهی قدما در مورد چگونگی قرار گرفتن زمین بر این باور بودند که زم

  .این باور استر و ماهی در دریاي بی نهایت شناور است ابیات زیر گواه ب
  چو شد روي زمین در زیر خون بر              به سوي پشت ماهی برد خون سر

  ي عمرش فرو درد                نهنگ خاك ناگاهش فرو برد کوزهچو آمد 
  ر ملک تو آمد همه جاي                 مشو غره که از گاویست برپايزمین گ

  
 نتیجه گیري 

ها است، نواي ساز او را به عالم آرزوها  یسختها و  ییتنهاموسیقی مونس و غمخوار دوران و ها  یناکامشعر تسلی بخش 
یی که روح حساس و سرمدي براي وي به ها انآسمبخشد  تا بتواند در  یمبدیع به او بال و پر خیال و شعري نغز و کشاند  یم

نکته حائز اهمیت در بررسی باورها و  .وجود آورده، پرواز و با مبدأ و کل، که هستی بخش عالم وجود است راز و نیاز کند
شد و  یمتوان دریافت بعضی از باورها در زمان عطار و دیگر شاعران جزء علوم زمان محسوب  یماعتقادات این است که 

  .اند بودهضی نیز در همان زمان جزء باورهاي عوام بع
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  :منابع
ابوحامدمحمدبن ابوبکر ابراهیم عطار نیشابوري، فریدالدین، به تصحیح احمد سهیلی خوانساري،خسرونامه، چاپ افست   

     1339گلشن، کتاب فروشی زوار

  1347سینا،  خلف تبریزي، محمدحسین، برهان قاطع، به اهتمام محمد معین، تهران، ابن
  1357دبیرسیاقی، سیدمحمد، دیوان منوچهري دامغانی، 

  دهخدا، علی اکبر، لغت نامه  
  1358شفیعی کدکنی، دکترمحمدرضا، موسیقی شعر، نشر آگاه، 

  1380طهماسبی، طغرل، موسیقی در ادبیات، نشر رهام، 
  1357ن، جلد دوم، ماسه، هانري، ترجمه ي مهدي روشن ضمیر، نشر مؤسسه ي تاریخ و فرهنگ ایرا

  1382معدن کن، معصومه، بزم دیرینه ي عروس، مرکز نشر دانشگاهی، 
  1342معروفی، موسی، ردیف موسیقی ایران، نشر اداره ي کل هنرهاي زیبا

                                             1367مالح، حسینعلی، حافظ و موسیقی، نشر هنر و فرهنگ، 
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353  
  ریچارد باخ اثر »جوناتان مرغ دریایی« اني داست مقایسه

 عطارنیشابوري الطیراز منطق »سیمرغ سی مرغ و«با داستان 

    

     1زهره قلزم                                                                                             
  چکیده

اي به این دنیاي  یک به شیوه شاعر، هر ها که هنرمند، نویسنده و تهناشناخ ضمیر ناخودآگاه انسان، دنیاي وسیعی است از
  .منتقد است آمده، کار پدید رمزگشایی از آثار. دهد آن را با زبان رمز به دیگران نشان می یابد و ناشناخته دست می

ي  ر این پژوهش اشارهد هدف پژوهش گر.اند بسیار پرداخته آثار فارسی ها در منابع و به رمزها وبیان معانی آن     
و مقایسه  "جوناتان، مرغ دریایی"داستان  عطار و "سیمرغ سی مرغ و "این رمزها در داستان مختصري به چگونگی استفاده از

  .ها با یک دیگر است آن
 نقد بهره برده وبا روش...هاي اندیشمندانی چون یونگ، میرچاایلیاده، کمبل و پژوهش گر در این پژوهش، از آموزه      

  . اثر پرداخته است ي این دو اسطوره شناختی به مقایسه
هاي به دست آمده از این  نمادهاي مشابه است، یافته ها، مملو از رمزها و تفاوت اثر مورد بررسی، صرف نظر از دو      

  :پژوهش عبارتند از
مطلوب را در رسیدن انسان به  اثر کمال رسیدن به کمال مطلوب است، هردو اثر سخن از تعالی و هر دو در      

راه رسیدن  هاي دشواري در دو اثر، راه هر اي براي راه نمودن حضور دارد، در اثر، پیر فرزانه دو هر دانند، در خودآگاهی می
اثر  ها را طی کند، میل به جاودانگی در هر دو ها این راه رنج ها و تحمل سختی به کمال مطلوب وجود دارد که سالک باید با

 ....شود، و دیده می اثر دو در هر12خورد، استفاده از عدد رمزآمیز  به چشم می

 ها نیز داراي ضمیر ملت ها و ها داراي ضمیر ناخودآگاه فردي هستند، قوم که انسان یونگ، همان طور به نظر بنا       
اثر  وجود این که این دو بنابراین، با. استنمادهاي مشترك، بیانگر این مسئله  ها و وجود اسطوره. باشند ناخودآگاه جمعی می

اند، داراي چنین نمادهاي مشترکی  ي زمانی چند قرن نوشته شده هاي متفاوت، با فاصله زهم و با زبان را هاي دو مکان در
 . هستند

  

.غ دریاییسختی، سیمرغ، سی مرغ، عشق، کمال مطلوب، مرغ، مر فرزانه، خودآگاهی، رنج و  اسطوره، پیر: ها کلید واژه

                                                                    
 نوجوانان، دانشگاه شیراز جوي کارشناسی ارشد ادبیات کودکان ودانش  - 1
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  مقدمه. 1  
وجود انسان از یک و ي رمزي  یشهاند ". گویند یمبا زبان رمز با انسان امروزي سخن  ها اسطوره

رمز مبین بعضی ساحات واقعیت و ی ست و خرد برهانزبان گفتار ر ي رمزي مقدم ب یشهاند، )Consubstantialite(گوهرند
ترین کیفیات وجود  يسری دارد که همانا آفتابی کردن و کارکرد خاصاست بنابراین رمز بنا به ضرورت پدید آمده ....است
  ) 151ستاري، (".است

رساله د مانن(ي قبل از خود بودهها داستانیر عطار خود بازآفرینی الط منطق "سیمرغو سی مرغ "وجود این که داستان ا ب      
، ارزشمندین اثر ا برمیق بوده است، چنان که اندیشمندان بسیاري ین داستان در فرهنگ عرفانی ما بسیار عا اما اثر، )الطیرغزالی

  . اند گشودهیژه زبان رمز آن را وبه و  اند نوشتهیرها و  تفسنقد 
 "ي مختصري به استفاده از زبان رمز در داستان  اشارهآن چه که پژوهش گر در این نوشتار به آن پرداخته است،       

  .باشد یمیر الط منطق"سیمرغو سی مرغ "ي آن با داستان هیسو مقا "جوناتان مرغ دریایی
  : شود یمي از جوناتان مرغ دریایی ارائه ا خالصهنماییم، ر ي این دو اث یسهمقا براي را آماده ذهن آغاز براي این کهر د     
 دریایی با دیگر مرغان پرواز او در تمرین.کند یمپرواز  تمرین قایقو از ساحل دوري در خلوت دریایی جوناتان مرغ     

 هاي یدانستن ینتر سادهاز  بیش چیزي آموختن رنج دریایی بیشتر مرغان ": کند یمزد  گوش یسندهنوران  این. دارد فرق

 حال. پرواز نه است طعمه آوردن چنگ دارد، به اهمیت چه آن دریایی مرغانر بیشت براي....کنند ینمپرواز را بر خود هموار 

 ".یدن بودپریز عاشق چ هر ازیش بجوناتان  .طعمه درآوردن چنگ به بود، نهز پروا دریایی، مهم مرغ این براي که آن
  )14یایی، درجوناتان، مرغ (

واو  کند ینم پیروي گله از قوانین دریایی دیگر مرغان مانند فرزندشان هستند که بسیار ناراحت پدر و مادر جوناتان      
او با تمرین .تواند ینمشود، اما  همسان وبا افراد گله را بپذیرد آنان کند سخن یم سعی تانجونا. کنند یم را بسیار نصیحت

پرواز بیشتر از آن چه که مرغان دریایی به آن نیاز دارند، مورد خشم دیگر مرغان دریایی قرارمی گیرد و از میان گله طرد 
  . کشد ینمها دست از کار  يو دشواروجود شکست ها  وبادهد  یمهاي خود با جدیت ادامه  ینتمراو در تنهایی به . شود یم

و  اند کردهي خویش را ترك  گلهدیگري برمی خورد که آنان نیز مانند او  این سفر به مرغان دریاییر جوناتان د      
دور دریایی نیز به مرغان ز چند تن ا. شود یآموزگار او میکی از آنان به نام چیانگ رهبر و .جوناتان را با آغوش بازمی پذیرند

شود و تیز پروازي و بلندپروازي را به آنان  یمکه خود آموزگاري دارد، آموزگار اینان و ا. پیوندند یمبه جوناتان  از گله
آن . آورد که آموزگار بقیه شود یمتا جایی که یکی از این مرغان دریایی، فلچر این شایستگی را به دست . دهد یمآموزش 

سپرد، تا خود به میان گله بازگردد و به آنان آن چه را آموخته است،  یمش دیگر مرغان دریایی را به او گاه جوناتان آموز
آن داریم تا بپذیرد ر این است که دیگري را ب کار در جهانچرا دشوارترین ...": پرسد یمجوناتان با شگفتی از خود . بیاموزد

 خواهدی دست آگاهین ا بر خودآن بگذراند،  کردنتجربه ی را به اندکاگر تنها وقت  کهین ا وکه آزاد است؟
  )94جوناتان، ("یافت؟
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و ها  یدنپرفرازها و فرودها، به اوج . دهد یمتمرین پرواز جوناتان به دست ز نویسنده که خلبان است، تصویري زنده ا       
براي جوناتان . ها یروزيو پها، شکست ها ردنسپبه کار و دوباره تن  ها شدنها، ناامید  يدشوارها و  یدنچرخ، ها کردنصعود 

  !ي که جوناتان باید حل کند و گرهی که باید بگشاید، آموختن تیزپروازي استا مسئله. تنها تیزپروازي مهم است
ناامید شدن . آبر سقوطش دو پروازش تا بلنداي هزارپایی . کند یمهاي جوناتان را تشریح  ینتمرنویسنده با مهارت        

اوج ز و ا. شکند یمهاي دوباره و دوباره تا جایی که رکورد پرواز مرغان دریایی را  ینتمردوباره شروع کردن و و 
هاي درونی  یريدرگ. کند یمسقوط  و در آبدهد  یمدست ز آسمان ار زند، اما تعادلش را د یمدوهزارپایی به پایین شیرجه 

ي تر هوشمندانهباید مغزم طرح ...گذارد،  یمسرشتم در تنگنایم  ": ديسخنانی از روي ناامی.گردد یماو از این جا آغاز 
  )21جوناتان، ("...ي باز بود وها بالیم به کوتاهی ها بالباید .... داشت یم

و دیگر نه نبردي، نه شکستی،  ". باشدر این پس مرغی بهنجاز کند که ا یمجوناتان با این شکست با خود سوگند یاد        
  ) 24جوناتان، ("... اندیشیدن، ز بخش بود، بازایستادن ااین آرامش 

  .اما این حل مسئله نبود، پاك کردن صورت مسئله بود       
چه ابله !... ي بازها بالیی به کوتاهی ها بال. یی کوتاهها بال ": شود یمي درونی جوناتان دوباره آغاز وگوها گفت       

نحیف است، تمامی چیزي که به آن نیاز دارم این است که و دارم بالی کوچک  تمامی چیزي که به آن احتیاج! ام بوده
  ) همان("! ي کوتاهها بال! به پرواز درآیم ها آنیم را خم کنم و تنها بر روي نوك ها بالبیشترین بخش 

است، نیازي به پیمانی  ها را فتح کرده یغستآن کسی که در یادگیري بلندترین  ".برد یمرا از یاد د جوناتان سوگند خو      
  )25جوناتان، (".این چنین ندارد

  
  : روش پژوهش.2    

ي به شناخت ا د اسطورهنق. یما بردهي بهره ا د اسطورهي نق یوهدو اثر از شي این  یسهمقابراي  قبال گفتمکه ر همان طو
ر ین زوایاي پنهان ضمیتر ناشناخته دد کشفو درصپردازد  یمروح انسان و هاي ذهن  یهالترین یات با پنهانیهنر و ادبي  رابطه

ي  عرضهاسطوره بنیادي است،  "مارك شورر ر به نظا بن .ادبی تبلوریافته است، برمی آیدا ي یدر اثر هنرناخودآگاه انسان که 
آید، درر هاي بسیا یئتهتواند به  یمجهان، که ر ي آگاهی بدوي انسان است د عرضهترین حیات غریزي ماست،  یقعمنمایشی 

  )161-160مبانی نقدادبی، ( "هاي خاص به آن بستگی دارندۀ عقاید و نگرشهم
این . استر کشمکش با یک دیگر ي بدن دها اندامهاي استعاري، انرژي ي نمادین، یا انگارهها انگارهاسطوره تجلی "       

  )72 کمبل،(".هاستیکی از اندامز مغ. آن اندام چیزي دیگرو خواهد  یماندام چیزي 
خواهد و جسم درصدد به دست آوردن طعمه ایست و مغز به پرواز  یمي گرسنگی، غذا در جوناتان، غریزه      

دهد، به  یمي دوم پاسخ جوناتان به خواسته. این دو در کشمکش با یکدیگرو . به نفس پرواز و نه چیز دیگري. اندیشد یم
 .پرواز

  
  :ي پژوهش یشینهپ. 3          
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نموده  به جز یک مورد ، نقدي بر داستان جوناتان، و نشریات فارسی جست و جو  ها ر کتابجایی که نگارنده دتا      
ي محسن حکیم معانی که  نوشته "پرواز را به خاطر بسپار "اي ست به نامنقد مورد اشاره مقاله. مرغ دریایی نوشته نشده است

  .آثار فارسی صورت نگرفته استو هاي بین این اثر یده است و هیچ مقایسهبه چاپ رس 9/4/86ي اعتماد به تاریخ  روزنامهدر 
  

  :ي پژوهشها پرسش. 4            
ر که اولی د) م12/هجري6(سیمرغ عطار و داستان سی مرغ و ) م20/هجري15("جوناتان مرغ دریایی "آیا بین داستان -1
ي زمانی  فاصله، با اند شدهیایی شرق به زبان فارسی نوشته جغرافي  ر منطقهدومی دو ي جغرافیایی غرب به زبان انگلیسی  منطقه

  تواند تشابهی وجود داشته باشد؟ یمهشت قرن، اصوال 
  اگر جواب پرسش اول مثبت است، موارد تشابه چیست؟ -2
  . باشدد ی توانمین تشابهات چه ایل دل -3
  موارد تفاوت کدام است؟ -4
  

  :اثرو ي د یسهمقا. 5          
   :الگوهاي مثلی یا ازلیز است ار اثر پو اي هردفض

  جست وجو گري یا کاوش . 5-1
مجمعی ": خویش گردانندر را راهبو جوي سیمرغ برمی آیند، تا او ، پرندگان به جست "سیمرغو سی مرغ "داستان ر د

/  جویاي شاهی آمدند  ر سر به س/   پس همه با جایگاهی آمدند /  ...  /  نهان  و آن چه بودند آشکارا /  کردند مرغان جهان  
  "بدیعد ما کسی، باشز کی رسد ا/  کی رسیم آخر به سیمرغ رفیع  ... /  

مرغان دریایی ز ي آموختن پرواز، بیش اها راهجوناتان به جست وجو براي کشف  "جوناتان، مرغ دریایی"داستان ر د     
اما . بسو همین . را سیرکنندد شکم خوو ي شکار ا طعمهند که بتوانند آموز یمپرواز را تا حدي ر مرغان دیگ. دیگرمی پردازد

براي جسم تازه مرزي وجود ...  ". جوي بهشت استو این سفر در جست ر جوناتان پرواز را دوست دارد، نفس پرواز را و د
هشت مرزي نباید بر اندیشید، اما د. پیش بود که گذشتن از آن به تالش بسیاري نیاز داشتر داشت، هنوز مرزي د

دریایی  پر از مرغاني تازه، چرا این جا مرغان چنین اندکند؟ بهشت باید ها پرسشهاي نو،  یشهاندچشم اندازهاي تازه، ....باشد
  ".شود

  
   نمادهاو زبان رمزها . 5-2
  .ودآگاهیحرکت به سوي خ. پرواز در داستان سیمرغ، نماد تالش انسان براي سفر به سوي کمال مطلوب است. 2-1 -5

صرف شد در / ها رفتند در شیب و فراز سال/ نهادند از سر حسرت به راه ر س/ وان همه مرغان همه آن جایگاه "       
  "از هزاران کس یکی آن جا رسید /  زان همه مرغ اندکی آن جا رسید / راهشان عمري دراز 
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. خواهد باشد یمتواند یا  یمکه هست، به سوي آنچه که  در داستان جوناتان، پرواز، نماد سفر انسان است از آنچه       
  ".توانیم به پرواز درآمدن را بیاموزیم یم! توانیم آزاد باشیم یم ". رسیدن به آزادي استو نماد گسستن از بندهاي نادانی 

-برمی) سیمرغ(جوي حقیقت و ي سالکی هستند که به جست ها انسانمرغان پیرو هدهد، در داستان سیمرغ، نماد . 5-2-2

  .آیند
خواهد از آنچه که دیگران دل به دهد و می ینمدر داستان جوناتان، جوناتان، نماد انسانی است که تن به وضع موجود       

 ها آنقدمی فراتر پیش نهد و استعدادهاي درونی خویش را بشناسد و ) خوردن آنو به دست آوردن غذا ( اند داشتهآن خوش 
  .پردازد یمین جهت به آموزش پرواز بیش از آنچه که مرغان دریایی نیاز دارند، به ا. را شکوفا کند

  . کند یمسیمرغ در داستان سیمرغ، نماد حقیقت یا کمال مطلوب است که در کوه قاف زندگی . 5-2-3
  .در جوناتان، نمادي مانند سیمرغ وجود ندارد      

  . بودن راه رسیدن به کمال مطلوب استر والنی و دشواسیمرغ، نماد طر کوه قاف، جایگاه سیمرغ، د. 2-4 -5
خواهد، فراتر از آن  یمدر جوناتان، ستیغ کوهباد بزرگ، جایی است که جوناتان بر فراز آن به پرواز درآمده، اما       

  ".نه بیشو بکشم،  توانم اندام پیرم را تنها چند صد پا فراتر یم. پریم یماینک ما فراز ستیغ کوهباد بزرگ و  ": کندز پروا
ر این مرغ، نماد پی.دهد یمین تشخیص را در قعر زماوج آسمان، آب ز سیمرغ، مرغی است تیزبین که ار هدهد د. 5-2-5

   .شود یمانتخاب ر دل آگاه است، که به راه بري مرغان دیگو حکیم 
اینک به مقام آموزگاري و گذارده ر س ي دشوار را پشتها راهدرجوناتان، چیانگ مرغ دریایی که قبل از جوناتان،       

  .فرزانه وآگاه استر رسیده است، نماد پی
ي عرفان فنا، در داستان سیمرغ، نماد هفت مرحلهو فقر و هفت وادي طلب، عشق، معرفت، استغنا، توحید، حیرت . 5-2-6

  .  بگذاردر سختی فراوان پشت سو راه با رنج  است که سالک باید آن را هم
هایی که براي جوناتان در  یديناامي نشده است، اما شکست ها و ا اشاره گانه هفتهاي  يوادوناتان، اگرچه به در ج     

این راه ر او د. شباهت به هفت وادي عطار نیستگذارد، بی یمهایی که پشت سر  یسختدهد و  یمزمان یادگیري پرواز رخ 
  .بازگشت -3تغییر  -2جدایی  -1:کند یمطوالنی از سه مرحله عبور 

  :    کند یمگانه را به مرغان گوشزد هاي این راه هفتدر داستان سیمرغ، هدهد سختی      
پاك گردد و چون دل ت/  ... / پیشت آید هرزمانی صد تعب  /   آیی به وادي طلب  د چون فرو ": وادي طلب.5-2-6-1

  "در دل تو یک طلب گردد هزار/  بر دل آشکار  چون شود آن نور /  تافتن گیرد ز حضرت نور ذات  /  صفات  ز ا
و زندگی ر مرغان دریایی دیگر، درجایی دیگز داستان جوناتان، چیانگ، مرغ دریایی پیري است که با تنی چند ار د      

کار گرفت  ي جراتش را به همهجوناتان ".پذیرندرسد، او را با آغوش باز می یمکنند و وقتی جوناتان به آنان  یمتمرین پرواز 
این به بعد ز ا "شد به زودي به آن سوي این جهان خواهد رفت، گام برداشت یمبه سوي پیرترین مرغ دریایی که گفته و 

از ... نه؟ر چیانگ، این جهان که بهشت نیست، مگ ": پرسد یمجوناتان از چیانگ .شود یمچیانگ آموزگار و راهبر جوناتان 
   "یم رفت؟ آیا بهشت جاي دیگري نیست؟ این پس چه خواهد شد؟ به کجا خواه
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عشق را با /  .../  غرق آتش شدکسی کانجا رسید  /    پدیدد ین وادي عشق آیبعد از ا ":وادي عشق. 2-6-2 -5
ر درکشد خوش خوش ب/  عاقبت اندیش نبود یک زمان  /  ...  /  ي با جان چه کار  ا لحظهعاشقان را /  کفروباایمان چه کار  

/    شدز چشم غیبی با گر تو را آن/  ...  /   ي نه شک شناسد نه یقینا ذره/  ي نه کافري داند نه دین  ا لحظه/  هان  آتش صد ج
   "شدز جهان هم را با تو ذرات

مانند مرغان ا این جر د " کهد کند، جوناتان درمی یاب یمفرزانه زندگی ر مکانی که چیانگ پیر داستان جوناتان، در د      
این کمال ر چه که د و آن بوددست یافتن به کمال و ی، رسیدن در زندگان یزچین تر مهمآنان، ز یک ار براي ه. اندیشند یاو م

  ".بودز ورزیدند، پروا یمیافتن بیش از هر چیز به آن عشق 
  . ي مثل هم نیستنفرو راه هیچ دو هم نیست د همانن ها راه. نیستا یان این وادي پیدآغاز و پا :وادي معرفت. 2-6-3 -5
ر حقیقت صدر بازیابد د/    یششود برق در خویکی بینا ر ه/    ین ره عالی صفتاز سپهر ا/     آفتاب معرفتد چون بتاب "

  ".روي می بنمایدش چون آفتاب/    نقاب یرصد هزار اسرار در ز/  ...  /  خویش  
 خود را بهدر دمی که سرعت  ": به روي حقایقی تازه بازمی کند فرزانه، چشمان جوناتان رار جوناتان، پی و در داستان       

یک ا ساعت، یر مایل در این پرواز، پروازي باسرعت هزاو  .یش خواهی یافت، جوناتانرا در کنار خوکمال برسانی، بهشت 
نهایت . رزي نیستعددي، حدي رامی نمایاند، حال آن که کمال را مر که ها نیست، زیرر نو پر و از با سرعت میلیون، یا

براي آن که به  ...": چیانگ گفت "....لرزید یمي دیگر ا ر ناشناختهشوق پیروزي بز جوناتان ا" ".سرعت پسرم آن جاست
ر جوناتان روزي ایستاده در ساحل، با چشمانی بسته، د "....داشتیز به درك پرواز به ایمان نداشتی، بلکه نیاز درآیی، نیاز پروا

من مرغ دریایی کامل ! پس حقیقت این است ": را متمرکز کرده بود، ناگهان به کنه سخنان چیانگ پی بردحالی که افکارش 
   .و شادي شکوهمندي سراپایش را فراگرفت "!و آزادي هستم

 جاهشت جنت نیز این ...  /  /    نه معنی بودو نه درو دعوي /    بعد از آن وادي استغنا بود " :وادي استغنا. 2-6-4 -5
  .ي استا افسردههفت دوزخ هم چو یخ /    ي استا مرده

بهشت در . نه جوناتان، چنین جایی وجود ندارد ": گوید یماز بهشت،  پرسششچیانگ پیر در پاسخ به جوناتان درباره      
  ".کمال یافتن استر بهشت د. مکان نیستو زمان 
ر چون زین بیابان د ها يرو/    یدتآ  یدو تجر یدتفرمنزل  /   یدتآ  یدتوحین وادي بعد از ا ":وادي توحید. 2-6-5 -5
سخن د ذات خداونا یگانگی بو یکتایی و  یدتفریدن به عطار از رساین مرحله ر د ". یک گریبان برکنندسر از جمله /    کنند

  .گوید یم
زبان ز سخنانی ار یدي دیگبا داما گوید،  ینماین باره ر داستان جوناتان، نویسنده، چیزي به صراحت در اگرچه د      

آینده به و بتوانی درگذشته و یم، تاترا آغاز کني زمان کار بر روتوانیم  یمبخواهی، ر اگ": کند یمفرزانه بیان ر چیانگ، پی
  .یعنی با جهان هستی وحدت یابی"....درآییز پروا

د مرد حیران چون رس/    یدتآ حسرت  کار دائم درد و/    یدتآ ین وادي حیرت بعد از ا ": وادي حیرت. 2-6-6 -5
لیک از /  نه مسلمانم نه کافر پس چی ام  /   عاشقم اما ندانم برکیم  /  ...  /  گم کرده راه  و  مانده یردر تح/    این جایگاه

  ". عشق دارم هم تهیر هم دلی پ/  عشقم ندارم آگهی  
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آب خمیده ر درختان سر ب. ساحلی دیگرگونه ایستاده بودندر او و پیر، تنها د. جوناتان چشم گشود"درجوناتان،       
پیر بی آنکه سرزمین تازه بر  " ما کجا هستیم؟ ". جوناتان گیج بود. پاشیدخورشید زرد، فراز سرشان گرد طال میو داشتند، د

  "شیدي دوگانهآسمانی سبز و خورا اي بي دیگري هستیم، سیارهاو تاثیري گذاشته باشد، پاسخ داد، ما در سیاره
عین وادي فراموشی /    سخن گفتن رواا این جد کی بو/    فناو ین وادي فقراست بعد از ا ": فقر و فناوادي . 2-6-7 -5
ر مرغان بسیاري د "تود یک خورشی یزنی بگم شده /    تود ي جاوی یهساصدهزاران /    لنگی وکرّي وبی هوشی بود/    بود
ر وادي آخر د. پاي درآمدندز ي ابازگشتند و شمارمیان راه ز ي اا عده. تحمل کنندا هاي راه ر یختد سهاي قبلی نتوانستن يواد

  . تنها سی مرغ باقی ماندند
خود شدن و حل شدن و یکی یاز خود باصل وادي ر وادي فراموشی وبی هوشی است، در این وادي که به قول عطا       

خودآگاهی که تنها . یابد یمهمان خودآگاهی که انسان به آن دست . نماید یموي گشتن با حقیقتی است که به انسان سالک ر
یابند این خودآگاهی، چیزي نیست جز آن که سی مرغ باقی مانده در میو . رسند یموادي آخر به آن ر سی مرغ باقی مانده د
آن چه ایشان را در این ره رخ /    دراز راه شان عمرير صرف شد د/    ها رفتند در شیب و فرازسال ".که خود سیمرغ هستند

ز سرانجام او   " بیش نرسیدند آن جا اندکی/    عاقبت از صد هزاران تا، یکی/  ...  /    کی تواند شرح آن پاسخ نمود/    نمود
اي نندهاین هزاران مرغ، تنها سی مرغ رنجور و خسته به کوه قاف رسیدند، ولی سیمرغ آن جا نبود و تنها روشنی خیره ک

در خویش بنگرید، سیمرغ حقیقی، شما : گفت یممرغان از خستگی به خواب رفتند و در خواب صدایی شنیدند که . دیدند
  ".بی شک این سی مرغ آن سیمرغ بود/    چون نگه کردند آن سی مرغ زود ".سی مرغ هستید

دهد وناتان، بعد از آن گیجی، فریاد شادي سر میکه جا نماید، آن ج یمداستان جوناتان نیز روي ر این خودآگاهی د       
کنی، همواره  یمالبته که پیروز شدي، جون، آن گاه که بدانی چه  ":گوید یموچیانگ در پاسخ  ".پیروز شدم ":گویدو می

اك شد و سرانجام چنان تابن تر و روشنزد، پرهایش روشن  یمحالی که حرف ر این، دز چیانگ پس ا ".راه استر پیروزي د
یی بود ها واژهاین آخرین  ".جوناتان، همیشه دوست بدار":چیانگ گفت. شد که هیچ مرغی را یاراي نگاه کردن به او نبود

  .هنگامی که توانستند دوباره ببینند، چیانگ رفته بود. زبان آوردر که ب
جوناتان یک نیروي ایزدي یا اهریمنی  کنند نیرويفکر میو اند اما شاگردان جوناتان هنوز به این خودآگاهی نرسیده       

آنان پی نبرده بودند که رمز کار آنان همان چیزي بود که . یافتند یمشاگردان او به جز فلچربه سختی رمز کار را در  ".است
، ي دوست او در این که بیش از خود فلچر ایزدي نیستناگهان دریافت که گفته... فلچر آهی کشید و  " ".دادند یمانجامش 

  ". بسیار راستین بوده است
کند که  یمهدهد سیمرغ را خورشیدي معرفی . یمرغ، نماد حقیقت استسخورشید در داستان سیمرغ، همان . 5-2-7

  .اي از اویند یهر سامرغان دیگ
ی ک/ اي  یهساچون تو گم گشتی چنین در / ي سیمرغ بود  یهساهرچه دیدي / چل مرغ بود ر همه سی مرغ و گر گ"       

  "خود همه خورشید بینی والسالم/ سایه در خورشید گم بینی مدام / اي  یهسرماسیمرغت بود ز 
  .   آگاه، روشنگري و بینش استر در جوناتان، خورشید ضمی        
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  ):نوآموز(قهرمان. 3 -5
ار از جهل و گیرد و در گذ یموجوي خود براي دست یابی به کمال مطلوبش سفري طوالنی در پیش قهرمان در جست

  . رسد یمگذارد تا به بلوغ معنوي ي دشواري را پشت سر میها آزموننادانی، 
ي دشوار و پررنج ها راهگذر از و شوند تا با راهبري ا یمدر داستان سیمرغ، پرندگان نوآموز زیادي گرد هدهد جمع       

  .ذارندگ یسر ماینان هفت مرحله را پشت . را بیاموزند و به حقیقت دست یابند
شود،  یو مهرچه که با شکست روبرو جوناتان، نوآموزي است که تمرین پروازمی کند  "جوناتان، مرغ دریایی "در      
  . آورد یمروي ... آمدن ود هاي گوناگون پروازمانند اوج گرفتن، چرخیدن، فرو یوهشبه آموختن  تر مصمم
  
  
   :صورت مثالی سایه. 4 -5
لیک  ".شیطان استر پرندگان، همان سایه یا حضوز بهانه آوردن بعضی او عذر و خطرات راه ز داستان سیمرغ، ترس ار د

یکی عذري دگر گفتنند ر ه/  یک کارساز  ر گرچه ره را بود ه/  رفتنش رنجور بود  ز هرکسی ا/  دور بود  و چون راه دراز 
  . باز

دیگري گفتش  "و یا   "/  ...  / بلبلی را بس بود عشق گلی    /طاقت سیمرغ نارد بلبلی   ": مثال بلبل عذرمی آورد که       
 "کی سزد سیمرغ را در کوه قاف/  چون مگس آلوده باشد بی خالف  /  آن جا کسی  د با گنه چون ره بر/  گنه کارم بسی  

عین  در دلم از/  به زور   آیم یر نممن چو با او ب/  زند وقت حضور   یمراه بر من /  غرور  ز دیگري گفتش که ابلیس ا"یا  و
عذرها گفتند /   سربه سر آن مرغان دیگر از بعد". به زر اش عالقه دیگري از نالد و یمنفس خود ز کسی ا "افتاد شورو ا

  "مشتی بی خبر
در داستان جوناتان، بزرگ گله بعد از تشکیل شوراي مرغان دریایی به سخن درمی آید و خطاب به جوناتان       

میان ر جوناتان، مرغ دریایی، در میان بایست، در برابر دیدگان دیگر مرغان دریایی، براي پذیرفتن ننگی بزرگ، د ":گوید یم
خشم، سه عنصري که به زعم جوناتان، و حوصلگی، ترس  یبوهم چنین، . سایه یا شیطان استز ، بزرگ گله، نشانی ا"!بایست

  .شیطان استسبب کوتاهی عمر مرغان دریایی است، تبلوري از 
  
   :فرزانهر پی. 5-5
را به و مرغان ا "یک آگاه آمدهو از نبد ز ا/  تیزفهمی بود در راه آمده   ". فرزانه، هدهد استر داستان سیمرغ، پیر د

گوید، اما  یممرغان سخن ا هدهد با مهربانی ب. آنان را در راه رسیدن به سیمرغ یاري دهدا راهبري خود برمی گزینند ت
  .کند یم و دشوار آشناسپس مرغان را با هفت وادي سخت و گذارد  یمبا آنان در میان ز اي راه را نیه يدشوار

  . و آموزگار استفرزانه ر یپیانگ چداستان جوناتان، ر د       
  
   ):، بازگشت به بهشتاز زمان یزگر( جاودانگی. 5-6
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این دغدغه به خوبی  نیز اثر این دور د. داشته است جاودانگی دغدغه ي بازگشت به بهشت و باز تا کنون یراز دانسان 
خود  و در اصلگردند  یمذات حق فنا ر فنا دو آخرین وادي یعنی وادي فقر  یر، مرغان درالط منطق در. نمایانده شده است

  . گردند یمشوند و جاودانه  یمسیمرغ 
آموزد که بهشت همان کمال مطلوب  یمناتان آید وچیانگ به جو یمبهشت به میان  جوناتان، نیز سخن از در و       

زمان، هرگاه که  مکان و توانی به هر یمتو  ": گفتر پی. تا جایی که بتواند رشد کندو هاي اظرفیت ها و یشهاندهمان . اوست
یا زمانی  یاد داشته باش که بهشت مکانیر جوناتان د.... ام رفتهی که اندیشه کنم، و هر زمانجا ر کنی بروي، من به هو آرز

  "...بهشت. اند یمعنمکان بسیار بی  نیست، زیرا که زمان و
  
  :اعداد رمزآمیزز استفاده ا. 5-7

یک باید  هر آیند و یمآورد که نزد هدهد  یممرغ سخن به میان  12معرفی هدهد، از  از بعد یرالط منطق سرآغاز در عطار
  .پیش بگیرند پیامبران را در روش یکی از  راه و

او  آیند و یمکنار ساحل به دیدار جوناتان  آید که در یممرغ دریایی به میان 12سخن از  جوناتان، مرغ دریایی نیز رد      
  .کنند یمبه میان خود دعوت و شوند  یمرا پذیرا 
ي رحلهم .ي خود گلهي اول، جدایی از  مرحله .کند یماز سه مرحله عبور  "جوناتان مرغ دریایی"گفتیم که قهرمان در      

از این جاست  و. رسد یمگذراند و به کمال و خودآگاهی  یماست که با موفقیت  تغییر سرنوشت ساز ي سخت ودوم مرحله
که به  کند یم اندوختن تجربیات بسیار، احساس تعهد جوناتان با .ي سوم یعنی بازگشت گذاردکه او باید گام در راه مرحله

را به د ي خوتجربیات اندوخته ي کشف شده وها راهعشق،  با تا )کرده بودد را طرو که ا يا گلههمان (اش بازگردد، میان گله
  . مرغان دریایی نشان دهد دیگر

که انسان کمال  توان یافت، زیرا ینمکینه نسبت به مرغانی که طردش کرده بودند،  اي نفرت وجوناتان ذره وجود در      
عشق ز ي اا مرحلهبه و . نادانی است روي جهل وز ي دیگران ابداند، اعمال دشمنانهآگاهی رسیده که  اي ازیافته به مرحله

ي  به شاگردان کمال یافتها این است که آموزگاري ر. آگاه کردن آنان برآید درصدد و جاهالن را ببخشد رسیده که بتواند
روي ز نادانی نیست، بلکه بازگشتی او ل این بازگشت، بازگشت به دوران جه. گردد یرا باز مراه رفته و سپارد  یمخویش 

  .احساس مسئولیت است براي آگاه کردن همگنان خود
رسد که هدهد قبل از مرغان دیگر، این راه را پیموده  یمبازگشت نیست، اما به نظر ز یر سخنی االط ر منطقاگرچه د      

را طی کرده باشند، به میان  و سلوك یرسمراحل  یی کهشود و معموال عرفاانتخاب می ر بوده است که به رهبري مرغان دیگ
  .مردم بازمی گردند، تابه آگاه کردن آنان بپردازند

شوند، تا  یمهم جمع د ي ابتدا گربشمارین دواثراین است که در داستان سیمرغ، پرندگان ذکر در ااما تفاوت قابل        
شوند  یمرفتن منصرف ز و بهانه ار آنان با عذز ي زیادي ا عدهه ابتداي را بروند و در همانجوي سیمرغ و باهم دیگر به جست 

ولی در داستان جوناتان، جوناتان به  رسند یمآنان به مقصد ز مانند تا این که تعداد کمی ا یمبین راه باز ر ي هم دا عدهو 
  . استر سان غربی معاصان هاي تفکرنشانه این یکی ازو .بخشد اعتال فردیت خویش را شود تا یمجمع جدا  تنهایی از
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براي  سرنوشتی که کلیسا کلیسا ور جمع مسیحیان اسی جنبش روشنگري، انسانی که از رنسانس وز انسان غربی پس ا      
 و شده، به کشف خود اسارت جهل آزاد بند پشت سرگذاشتن مراحلی سخت، از با رهاند و یمرا د کرده، خو مقدر او

حفظ  ماند، بلکه با ینمتنها  فردیت خود خودآگاه در آزاد و و این انسان رها. گردد یمل نای استعدادهاي پنهان درون خود
زندگی امروزینش،  موفقیت انسان غربی، در رموز شاید بتوان گفت، یکی از و. گردد یم هویت خویش به سوي جمع باز

  .همین نکته است
  

  :نتیجه گیري. 6        
معناي  یافتن حقیقت و ی وخودآگاه، و شکوفا شدنتغییرکردن و رشدیافتن  شدن،ر چیزي بهت بودن و میل رفتن از
ملتی هر قوم و از ها انساني  همهي مشترك ها خواستههمه و همه ... یابی به زندگی جاوید و بهشتی شدن، وزندگی، دست

ملتی به  یابی هرمتفاوت دست توان گفت میزان یمملتی با اندك تفاوت متبلور شده است و ر ادبی ه هنري و آثار ست که در
 .آرزوهایش، بستگی تام به میزان خردورزي و تالش آن ملت براي تحقق آرزوهایش دارد

ی مکان وی زمانی ، زبانتفاوت  وجود یادشده، با اثر دو: کردیج رهنمون نتاین ارا به  اثر، پژوهش گرو ین داي  یسهمقا     
جست: ازد ین الگوها عبارتنا. دارندر یگدیک با یادي زي ها شباهتی مثال يو الگوها ها صورتاستفاده از  یار، دربس

 ی وجاودانگیل به مفرزانه، ر یپیه، سای مثال، قهرمان نوآموز، صورت مشتركي نمادها، زبان رمز و کاوش وي وجوگر

  . یزرمزآماعداد  استفاده از
 کمال. برسد مطلوب خود کمالبه  پشت سرگذارد، تاا ر یو سختي دشوار ها راهید با اثر دو هرین قهرمان در چنهم      

  .ی استوخودآگاهیقت حقمطلوب در هردو اثر، دست یابی به 
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  : منابع     
ی سهام شرکتیاحی، فرشته مولوي، تهران، چاپ دوم، هرمز  ر، ترجمه جوناتان، مرغ دریایی، 1357باخ، ریچارد، 

  یبیجي ها کتاب
و ، تهران، چاپ سوم، شرکت انتشارات  علمی  ادب فارسی ي رمزي درها داستان  و رمز، 1368پورنامداریان، تقی، 

  فرهنگی
  ، تهران، چاپ اول، موسسه فرهنگی اهل قلم مرغان صحراي عشق، 1381ثروتیان، بهروز، 

  ، تهران، چاپ دوم، انتشارات اساطیر) یشابوريعطار  ناثرفریدالدین (یرالط منطق، 1369رنجبر، احمد، 
  مرکزر ، تهران، نشیشه ي میرچا ایلیادهو رمز در انداسطوره ، 1381جالل،  ستاري،

  مرکزر ، ترجمه عباس مخبر، تهران، نشقدرت اسطوره، 1377کمبل، جوزف، 
، ترجمه فرزانه طاهري، چاپ چهارم،  تهران، مبانی نقد ادبی، 1385ویلینگهم، جان، -مورگان، لی-گرین، ویلفرد

  انتشارات نیلوفر
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354  
  ینامتنیب کردیبا رو یبالغت سنت یبررس

  

  1یعبدالملک يرضا قنبر
 

  چکیده
ام اچ «بینامتنیت طبق نظر . ي بینامتنیت در مباحث بالغت سنتی فارسی است هینظري ها شهیرهدف این مقاله، بررسی 

ي شکلی و مضمونی، یا ها یژگیوي صریح و ناصریح، تکرار و تغییر ها قولنقل : ردیگ یماز طریق موارد زیر صورت » ایبرمز
و قواعد زبانی و ادبی و روندهایی که از پیش همواره   ها سنتي  نهیگنجصرفاً از طریق مشارکت ناگزیر در استفاده از 

از نگاه منتقدین کالسک ادبیات ایران نیز پنهان نمانده است؛ البته با اصطالحاتی خاص و » بینامتنیت«ي  مقوله. موجودند
ی از مباحث مربوط به این نظریه، همواره در میان خالقان آثار ادبی و علماي روشن هیسا. طالحات نقد ادبی مدرنمتفاوت با اص

ي اصطالحاتی نظیر اقتباس،  دربارهبالغت دنیاي اسالم مورد اعتنا و اهتمام بوده است، هم در ذیل مباحثی که علماي بالغت 
 شود یمیا بینامتنیت شناخته  ها متني از اجزاي آنچه به عنوان گفتگوي ا پاره وانت یم اند کردهتلمیح، تقلید و حسن اتباع طرح 

به  کوشد یممقاله  نیا. اختصاص یافته است» سرقات ادبی«ي  دربارهیافت؛ و هم در فصولی از کتب بالغی که به بحث 
  .  موضوع بپردازد نیای بررس

 
 

  .ي، نقد ادبی، مکالمه باوريبینامتنیت، بالغت سنتی، سرقات شعر :هاکلید  واژه

 

                                                                    
1
  .ir abdolmaleki@du.ac دانشگاه دامغان) هیبورس( یعلم اتیه عضو  - 

mailto:abdolmaleki@du.ac
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  مقدمه
 کهي وجود ندارد، چرا هنریی اثر کتاسخن گفتن از اصالت و ی امکان گریدي پسامدرن  دورهمعتقدند در  پردازان هینظر

 ) 11:1380گراهام آلن ،. (موجودند شیپي هنر از ها پارهو  ها خردهي از ا مجموعه آشکاری به صورت همگي هنرآثار 

. ی استنامتنیبمطالعات  ریاخي ها دههو هنر در  اتیادبي مربوط به ها پژوهشي مورد توجه در ردهاکیروی از کی
ي آشکار و پنهان ها قولاز رهگذر نقل  ها متنبا سایر  ها آني  به واسطهیی است که هر متن ادبی ها وهیشبینامتنیت به معنی 

ي بینامتنیت را  مقولهي معاصر، میخائیل باختین  دورهدر . بوده است ي میان متون ادبی از دیرباز مطرح مکالمه. ابدی یمتداخل 
روالن بارت و ژولیا کریستوا، اندیشمندان دیگري هستند که نقش اساسی در . از دیدگاهی نو مورد مطالعه قرار داده است

مباحث ) kristeva. Julia. 1986. (نام برد» بینامتنیت«کریستوا نخستین بار از اصطالح . بنیان گرفتن این نظریه داشتند
مربوط به این نظریه، با کمی تفاوت در میان علماي بالغت سنتی ما نیز مورد توجه بوده است که در ذیل مباحث ترجمه، 

  . اند پرداختهسرقات و تقلید به آن 
در بالغت  .ع استمطل »یبرون متن« و »یدرون متن« تینامتنیاز وجود ب مترجم در ترجمه .است ینامتنیب یعمل »ترجمه«

، شرط خالقیت فردي و هنري مورد توجه منتقدان قرار گرفته است که این موضوع در راستاي »ترجمه«سنتی ما در بحث 
  .ي خالقیت بینامتنیتی است دربارهي ژولیا کریستوا  هینظر
امروزه، منتقدان به این . ی است، روابط بینامتن»سرقات«ۀ مهم در ارتباط با مبحث مسئلبخشی از نقد ادبی است و » سرقات«

قطعا کمیاب  سابقه یبو ابداعِ مطلق و  کند ینمي آن تراوش  کنندهکه هیچ اثري منحصرا از قلم و فکر امضا  اند دهیرسنتیجه 
مانند دیگر مباحث » سرقات«توجه به موضوع . از این رو هیچ شاعر و نویسنده نیست که به سرقت و انتحال متهم نباشد. است

  . ي مربوط به فن بالغت و بدیع نیز آمده استها کتابو  ها تذکرهي شعر فارسی یا بعضی ها وانیدد ادبی، در خالل نق
پیتر اکروید مدعی است که . ، بسیار خواندن دیوان شعر و پیروي کردن از سبک و اسلوب سخن یکی از شعراست»تقلید«

افراط در تقلید و ) 73:1387سخنور،. (کند یماتصال و ارتباط آگاهانه تأکید  و بر انجامد یمتقلید و تغییر به تولید اثر ادبی نو 
  .منتهی گردد» سرقت سبک«پیروي از سبک و اسلوب شعرا ممکن است به 

  
  بحث و بررسی) الف

گرچه از .مطرح شد مند نظامدر نگاه منتقدانی چون میخاییل باختین و ژولیا کریستوا به صورتی » بینامتنیت«ي  مقوله
؛ اما این واقعیت را گذرد ینمپرداخته است، دیر زمانی » ي متون مکالمه«ي  هینظرهنگامی که کریستوا به طرح و تدوین مبانی 

انکار کرد که سایه روشنی از مباحث مربوط به این نظریه، همواره در میان خالقان آثار ادبی و علماي بالغت دنیاي  توان ینم
، »تقلید«، »ترجمه«ي اصطالحاتی نظیر  دربارههم در ذیل مباحثی که علماي بالغت . ه استاسالم مورد توجه و اهتمام بود

 شود یمشناخته » بینامتنیت«یا » ها متنگفتگوي «ي از اجزاي آنچه به عنوان ا پاره توان یم اند کردهطرح » تلمیح«و » اقتباس«
  .اختصاص یافته است» ادبیسرقات «ي  دربارهیافت؛ و هم در فصولی از کتب بالغی که به بحث 

  

  اصطالح بینامتنیت ) ب
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ي خاص ها پنداشت شیپ، در معرض ریپذ، بازگشت متکثری به طور بالقوه همگمتون « کهاست  نکته نیا ادآوری تینامتنیب
. اند جامعهي موجود در ا مکالمهي آواها سرکوب ای انیب ریدرگشده و همواره  فیتعري روشن و مرزهاخواننده، فاقد 

اشاره دارد، همچنان ابزار  و چرا چون یبرو اقتدار  نیای، وحدت، و از گانگبه عدم ی وستهیپ کهی اصطالحبه عنوان  تینامتنیب
 ) 297:1380گراهام آلن ،(» .ي استا خوانندهي هر نظري واژگان  رهیداي در توانمند

از  ها متنبه طور تفکیک ناپذیري با سایر  ها نآي  به واسطهي متعددي است که هر متن ادبی ها وهیشبینامتنیت به معنی  
ي پیش از خود، و یا به لحاظ ها متني صوري و ملموس از ها مؤلفهیا جذب  ها حیتلمي آشکار و پنهان یا ها قولرهگذر نقل 

ي ریگ هجینتبنابراین در . ابدی یمي زبانشناسیک و ادبی تداخل ها وهیشي مشترك سنن و  رهیذخمشارکت اجتناب ناپذیر در 
یی که در آینده ها متندیگر حتی  شمار یبي ها متنکریستوا، هر متنی در حقیقت یک بینامتن، یعنی جایگاهی است از تالقی 

  ) 423:1382داد،. رك.(نوشته خواهند شد
ر ي معاصر، میخائیل باختین متفکر روسی بار دیگ دورهي میان متون ادبی از دیرباز مطرح بوده است؛ در  مکالمهاگر 

او بر این باور بود که هیچ اثري به ) 112:1378مقدادي،. رك.(ي بینامتنی را از دیدگاهی نو مورد مطالعه قرار داده است مقوله
هر اثري از آثار پیشین مایه گرفته و خود را مخاطب یک بستر اجتماعی کرده و در پی دریافت پاسخی «. تنهایی وجود ندارد

ي ها متنیعنی هر متن از آغاز آفرینش خود، در قلمرو قدرت ) 35:1388ضایی دشت ارژنه،ر(» .فعاالنه از سوي آنان است
  . کنند یمو فضاي خاصی را به آن تحمیل  اند شدهدیگري است که پیش از آن آفریده 

  
  صاحب نظران بینامتنیت )  1. ب
  میخاییل باختین) 1. 1. ب

ي باور مکالمهدستاورد او در پیوند با بینامتنیت،  نیتر مهم. ختین استرویکرد بینامتنیت بیش از دیگران وامدار میخائیل با
بنابر ) 35:1388رضایی دشت ارژنه،. رك.(ي رسیدباور مکالمهي داستایوفسکی به ها رماني  مطالعهباختین با . است

ه که به یک معنا ي آیندها سخني پیشین که موضوع مشترك داشته باشد و با ها سخني باختین، هر سخن با باور مکالمه
  ) 93:1370احمدي،.( کند یمگفتگو  هاست آنپیشگویی و واکنش به 

  روالن بارت) 2. 1. ب
مرگ «او در آثار خود به ویژه در . دیگر اندیشمندي که نقش اساسی در بنیان گرفتن بینامتنیت داشت، روالن بارت است

و نظرش این  دانست یماو هم، متون را بینامتنی از متون پیشین . بر تکثیر معنا تأکید کرد» ي متن هینظر«و » لذت متن«، »مؤلف
ي بر گرفته از مراکز مختلف فرهنگی است که هیچ یک اصالت ها قول نقلو  ها نوشتهي از ا زهیآمبود که هر متنی، 

  )  37:1388رضایی دشت ارژنه،. رك.(ندارند
  ژولیا کریستوا) 3.  1.ب

ه به نظریات باختین و سوسور، نخستین بار از اصطالح بینامتنیت نام برد ژولیا ي دیگري که با توج برجستهدانشمند 
کریستوا از «. ي شصت میالدي پس از بررسی آرا باختین مطرح شد دههاصطالح بینامتنیت توسط او در اواخر . کریستوا بود

. ي دیگر بستگی داردها متنبلکه به متن و  دابی ینممعناي هر متن در خود آن تمامیت : بینامتنیت چنین جریانی را در نظر دارد



 جلد هشتم   هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

٣٩ 
 

شکل گرفته  ها آناز این رو معناي هر متن ادبی وابسته به تاریخ و سنت ادبیات و متون ادبی و غیر ادبی است که متن در بافت 
  )67:1387سخنور،(».است

، بلکه هر اثر زند ینمي دست او نیز چون بارت بر این باور بود که هیچ مؤلفی به یاري ذهن اصیل خود به آفرینش هنر
عد  دربارهکریستوا نظریات باختین ) 327:1370احمدي،. رك.(ي فرهنگ است ناشناختهي از مراکز شناخته و ا هیواگو ي ب
هر متن در دو محور با دنیاي بیرون از خودش  دیگو یمو  دهد یمي خود پیوند  شناسانه نشانهي  هینظریی متن را با وگو گفت

ي دیگر ها متندر محور عمودي، متن با  –ب .  ابدی یمدر محور افقی، نویسنده با خواننده ارتباط  –الف : کند یم ارتباط پیدا
به اعتقاد کریستوا هر متن، تقاطعی از متون مختلف است که «. شود یمو  با بافتی که متن در آن شکل گرفته است مرتبط 

  ) 67:1387سخنور،(».پیدا کرد ها باطارتاز این  توان یمحداقل یک معناي فرامتنی را 
  
  یی از بینامتنیت در بالغت سنتی ایرانها نشانه)پ

یی هر چند ضعیف، از ها نشانه توان یمکه  شود یماسالمی پرداخته  -اکنون به مباحثی از نقد ادبی و بالغت سنتی ایرانی
سرقات  2ترجمه  1: عبارتند از شود یمآنان پرداخته  مباحثی که در این پژوهش به. یافت ها آني بینامتنیت را در میان  هینظر

  ) ها متنگفتگوي (= مکالمه باوري  4تقلید  3ادبی 
  و بینامتنیت » ترجمه«) 1.پ

از وجود  مترجم در ترجمه. نشده است یتوجه چندان آندر » تینامتنیب« به نقش ؛ اما تاکنوناست ینامتنیب یترجمه عمل
 متن، نگاه مترجم به ي است و بازگوکننده ریتفس کیهر ترجمه در نوع خود . مطلع است »یمتن نبرو« و »یمتن درون« تینامتنیب

منتقدان معتقدند که  یبرخ ،لیدل نیبه هم. کند ینم معادل انتخاب ي چند واژه نیواژه را از ب کی لیدل یچرا که مترجم ب
از جانب  ینامتنیب مفهوم» افتیدر«معتقد به  نانیا یبه عبارت .خواننده گذاشت ةبر عهد دیبا در ترجمه را ینامتنیدرك ب

خان . رك.(دارند مترجم اصرار هیاز ناح ینامتنیب نیا »يبازساز«به  مییبگو بهتر ای» ساختن« به گرید یخواننده هستند و برخ
  )5: 1386جان،
  »ترجمه«خالقیت بینامتنی در ) 1.1.پ
ي ادبی پیش از خود  سلسلهي ادبی باید متصل به  برجستهاثر : دیگو یم» سنت و استعداد فردي«ي  مقالهدر  وتیال اس یت

ي ادبی بسته به خالقیت ذهن هنرمند، در ها متن)  73:1387سخنور،. رك. (باشد و با استعداد و قریحه فردي تغییر و برتري یابد
اگر «. شوند یمي هنري آفریده  تازهو هنجارشکنی و رویکردهاي  ها آنعین تأثیرپذیري از متون پیشین با دگرگونی در 

 به واقعي ادبی، متن دیگري را از آنِ خود کند و مهر شخصیت و سبک خود را بر آن بزند  تازههنرمند بتواند در خلق 
نویسندگان با هدف گفتن مضامین تازه، مضامین و جمالت ) 6:1386خلیلی جهانتیغ،(».خالقیت خود را به اثبات رسانده است

  .آورند یمم را در آثار خود نویسندگان متقد
شرط خالقیت فردي و هنري مورد توجه  -که از فروع سرقات ادبی است -»ترجمه«در بالغت سنتی ما نیز، در بحث 

صنعت ترجمه را در کتب بدیع، به این امر اختصاص «: سدینو یمهمایی در این باره  نیالد جالل. منتقدان قرار گرفته است
را و ادباي قدیم معمول بوده است که مضمون شعري را از زبان عربی به نظم فارسی، یا از فارسی به نظم که مابین شع اند داده
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و این عمل مخصوصا در صورتی که شاعر مترجم، استادي به خرج داده و تمام مضمون و معنی یک . کردند یمعربی نقل 
رجمه از اصل بهتر در آمده باشد، نه تنها جزو سرقات بیت را در یک بیت گفته از جهت بالغت و پروراندن مضمون و فکر، ت

، بلکه هنري است بسیار گران قدر که جزو محاسن و صنایع بدیعی، و از دالیل قدرت طبع و نیروي استادي شود ینمشمرده 
شاعران  ي مضامین ترجمهیعنی به نظر استاد همایی اگر شاعري در ) 374: 1377همایی،(».شاعر سخندان در هر دو زبان است

هنري است بسیار گرانقدر که جزو محاسن و صنایع «به خرج دهد؛ هنر او » استادي«نوآوري و  ها آنپیشین و تاثیرپذیري از 
 گونه نیاي نیز چند قرن پیش از استاد همایی این موضوع را راز سیق شمس. ي سرقات بیرون است رهیدااست و از » بدیعی

به کسوت عبارتی ناخوش پوشاند و  را آنچون شاعري را معنیی دست دهد و  اند گفتهی ارباب معان«: مطرح کرده بوده است
ی رکیک ادا کند و دیگري همان معنی فراگیرد و به لفظی خوش و عبارتی پسندیده بیرون آرد او بدان اولی گردد و آن لفظ

  )475:1360شمس قیس،(» معنی ملک او گردد و لالول فضل السابق
ي  افتههر متن، صورت تغییر ی دیگو یمي خالقیت بینامتنیتی است که  دربارهي ژولیا کریستوا  هینظرستاي این ادعا در را

هارولد » ي تأثیر دلهره«ي  هینظردر اینجا مناسب است از . متنی دیگر است و در بینامتنیت باید یک معناي ثالث حادث شود
 اند یدرونشاعران متأخر همواره گرفتار این ترس  دیگو یمبلوم . وریمسخن به میان آ -آمریکایی پرداز هینظرمنتقد و  -بلوم

ي  دربارهي زیگموند فروید  هینظري بلوم مبتنی بر  هینظراین . که مبادا از شاعران متقدم تأثیر پذیرند و مبادا اثرشان بدیع نباشد
. رك. (عر پیش از خود استکه در آن شاعر همیشه دچار احساس دوگانه نسبت به شا باشد یم» ي ادیپ عقده«

  )  71:1387سخنور،
، به »ترجمه«ي نوشته شده است در بحث راز سیق شمسي بالغت فارسی که پیش از ها کتابالبته باید اشاره کرد که در 

ي نشده است و تنها به تعریف اصطالح ترجمه به عنوان یکی از صناعات بدیعی و شواهد مربوط ا اشارهخالقیت فردي هنرمند 
  .آن، پرداخته شده است و بس به

ي علم بالغت است،  نهیزمکتاب فارسی در  نیتر یمیقدکه » ترجمان البالغه«کتاب  64ی در فصل انیرادو عمر محمدبن
و بهترین ترجمه آن بود که معنی را تمام نقل کند و لفظی . و یکی از بالغت ترجمه گفتنست«: سدینو یم» ترجمه«ي  درباره

یهِ : ه بحتري گوید اندر صفت قلمچنانک. موجز بلیغ ح هشی امِ و ممصص دح زینِ/ لَه شّاقِ و لَونُ ح ع قالَب تیزي : ترجمه. و
نَّها : هم او گوید اندر جام شراب. کالبد عاشقان و گونه بیمار/ شمشیر دارد و روش مار  أَ کَ ی الزُجاجه لَونُها فَ خفی / ف ی الکَ ف

یرِ نَاء قائمه بِغَ 115: 1386رادویانی،(» بر کف توست بی قدح استاده / اندر قدح به کف بر پنداري : ترجمه. ا(  
و » ترجمه«مانند رادویانی فقط به تعریف صنعت » الشعر قیدقا فی السحر قیحدا«رشیدالدین محمد وطواط نیز در کتاب 

الترجمه، این صنعت چنان باشد که «: آورد ینمسخنی به میان  ي شواهد آن پرداخته و از شرط خالقیت هنري در ترجمه، ارائه
کردم بسی مالمت مر دهر خویش : مثالش ناصر خسرو گوید. شاعر معنی بیت تازي را به پارسی نظم کند یا پارسی را به تازي

ي  ترجمهو . میان نبود خرّم دال که دانشش اندر/ دارد زمانه تنگ دل من ز دانشش / بر فعل بد ولیک مالمت نداشت سود / را 
ی مد: این مراست بتازي ان مز ذَلت ةَع  هال عی ف ذلُ / ف الع هع ردی یس ی لَ انم ن زک َفضله / ولَ اَ ل ي الدهرُ بغضَ درِ قُ صی ی / یضَ وب فَطُ

ی ضمنه َفضلُ ف یس درِ لَ ص69: 1362وطواط،(» .ل(  
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  بیقی و بینامتنیو نقد تط» سرقات ادبی«) 2.پ
ي  مقالهشکلوفسکی در . ، روابط بینامتنی است»سرقات«ۀ مهم در ارتباط با مبحث مسئلسرقات بخشی از نقد ادبی است و 

  )368: 1380شمیسا،. رك.(شود یمي بعد منتقل ها دورهکه تعبیرات و مضامین ادبی یک دوره به  دیگو یم» هنر یعنی صنعت«
ي منبعِ الهامِ اثر، چگونگی تاثیرپذیري هنرمند  دربارهسرقات، بیشتر شامل تحقیق و بررسی در نقد امروز، بحث در مورد 

و  ها خواندهي ها حوزهو از آنجا که بر اثرِ گسترشِ روابط فرهنگی، «. شود یمۀ اصالت یا تقلیدي بودن اثر او مسئلاز دیگران و 
، به ها قیتحقو  ها بحثي این  دامنهتجاوز کرده است، به ناچار  ها نآي شاعران و نویسندگان از مرزهاي زبان مادريِ ها دانسته

  ) 134:1376میرصادقی،(» .ابدی یمارتباط » نقد تطبیقی«نیز کشیده شده و بخشی از آن به  ها زبانادبیات سایر 
ان، امروز تقریبا به این مطالعات منتقد. ي منابعِ الهام شاعران، در اروپا از اواخر قرن اخیر آغاز گشت دربارهتحقیق علمی 

اگر  سابقه یبو ابداع و ایجاد مطلق و  کند ینمي آن تراوش  کنندهنتیجه رسیده است که هیچ اثري منحصرا از قلم و فکر امضا 
زرین . رك. (از این رو هیچ شاعر و نویسنده نیست که به سرقت و انتحال متهم نباشد. به کلی نایاب نباشد قطعا کمیاب است

  )147: 1374کوب،
ي شعر فارسی یا بعضی ها وانیدي اشارتی کوتاه در خالل  گونهمانند دیگر مباحث نقد ادبی به » سرقات«توجه به موضوع 

ي سرقات اختصاص یافته است و حتی  دربارهي مربوط به فن بدیع نیز به بحث ها کتاببخشی از  معموالً. آمده است ها تذکره
تالیف عنصرالمعالی کیکاووس، شگردهاي اقتباس و سرقات ادبی » نامه قابوس«جمله  ي غیربدیعی ازها کتابدر بعضی از 

در . ي را به این موضوع اختصاص داده استا جداگانهفصل » المعجم«ي در راز سیق شمس. توصیف و توصیه شده است
آرزو در  خان یعل نیالد سراج) 49: 1382نظامی عروضی،. رك.(، خواندن کتب سرقات به شعرا توصیه شده است»چهارمقاله«
گاهی به نقد شعر حزین از دیدگاه سرقات شعري » قول فیصل«ی صهبایی نیز در کتاب قل امامو » تنبیه الغافلین«

  )354: 1375شفیعی کدکنی،. رك.(اند پرداخته
: ر آمده استو تاثیرپذیري هنرمندان و متون از یکدیگ» ۀ سرقاتمسئل«ي  درباره، »صور خیال در شعر فارسی«در کتاب 

ي تاریخی آن هنر وجود داشته،  حوزهي در پیدایش و ظهور خود، از مجموعه جریاناتی که در ا جاودانههیچ هنر کامل و «
ي نفوذ  حوزهدور از  تواند ینمهیچ ابتکار و خلقی، آنگاه که بتواند مصداق راستین ابتکار و آفرینش باشد، ... نیست بهره یب

ي، به میزان بسیاري از مواد ا جاودانهاشد و اگر خالصه کنیم باید بگوییم در خلق هر شعر کامل و آثار قبلی وجود داشته ب
تغذیه کرده است، به چندین نوع قابل تقسیم است  ها آنمختلف استفاده شده است و این مواد گوناگون که ذهن شاعر از 

 )202: 1378ی،شفیعی کدکن(» .یعنی هر شعر برخاسته و حاصل چندین عامل قبلی است

  
  ي بالغت سنتیها کتابدر » سرقات ادبی«بررسی تطبیقی ) 1.2.پ
ي مختلفی ها اصطالحي بدیع فارسی و عربی براي سرقات، بر حسب میزان تقلید، انواع و اقسامی قائل شده و ها کتابدر 

تحقیق و تدقیق بیشتر کرده و در  ي انواع سرقات هیتسمبعضی از منتقدان عرب زبان در احصا و . اند کردهبراي هرکدام وضع 
ي تازه آورده است و همچنین ها اسمدر انواع آن، » حلیه المحاضره«از جمله حاتمی در.اند شدهي قائل تر افزونتفصیل  باره نیا

زرین . رك.(نیز در باب اقسام سرقات تحقیقاتی دقیق و مفصل کرده است» العمده«قیروانی مولف کتاب  قیرش ابن
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ي بالغی و بدیعی یکسان نیست و ها کتابي  همهیی که براي سرقات شده، در ها فیتعرو  ها ينامگذار) 164:1374کوب،
  .شود یمدیده  ها آنیی در ها تفاوت
رادویانی  عمر محمدبني  البالغهي علم بالغت که به زبان فارسی نگاشته شده است، ترجمان  نهیزمکتاب در  نیتر یمیقد

فصل در علم بدیع و بعضی مباحث بیانی مثل تشبیه و  73در » ترجمان البالغه«کتاب . مري استمتعلق به قرن پنجم هجري ق
قنبري .(اختصاص نداده است» سرقات شعري«مولف در این کتاب، فصلی جداگانه به . استعاره تالیف شده است

ي بدیعیِ ها کتابکه بعضی از  زدپردا یم» ترجمه«و » تضمین«به مباحث  64و  53ي ها فصلاما در ) 166:1390عبدالملکی،
  ) 357: 1377همایی،. رك.(شمارند یمرا از فروع سرقات بر  ها آن، »فنون بالغت و صناعات ادبی«متاخر مانند 

ي بلخی، معروف به رشید وطواط در عمر محمد نیدالدیرشرا امام » حدائق السحر فی دقایق الشعر«در قرن ششم، کتاب 
یی از ها نمونهنویسنده در این کتاب ابتدا صناعات را تعریف کرده، سپس . تشبیه و استعاره نوشتعلم بدیع و مباحث بالغیِ 
وطواط نیز . را ذکر کرده است» ترجمان البالغه«رشید وطواط بسیاري از توضیحات و شواهد . تازي و فارسی آورده است

» تضمین«و » ترجمه«ده و فقط به مباحثی چون اختصاص ندا» سرقات شعري«مانند رادویانی در کتابش فصلی جداگانه به 
این صنعت چنان باشد که شاعر «: سدینو یمي هم به سرقت شعري نموده و ا اشاره» تضمین«وطواط در تعریف . پردازد یم

ه مصراعی یا بیتی یا دو بیت از آن دیگري در میان شعر خود بکار برد به جایی الیق نیک بر سبیل تمثّل و عاریت نه بر وج
  ) 72:1362وطواط،(» سرقه و این بیت تضمین باید که مشهور باشد و اشارتی بود چنانکه شنونده را تهمت و شبهت سرقه بیفتد

رازي  سیق محمدبن نیالد شمستوسط » المعجم فی معاییر اشعارالعجم«اثر بالغی فارسی،  نیتر مهمدر قرن هفتم هجري 
المعجم ) 82، 1383کوروش صفوي، . رك. (رشیدالدین وطواط نیست السحر قحدائبه  شباهت یباین کتاب نیز . تالیف شد

  .   قسم اول در فن عروض و قسم دوم در فن معرفت قوافی و علم شعر: شامل دو قسم است
ي بالغت است که مولف آن، در فصلی جداگانه در پایان کتاب به  نهیزمالمعجمِ شمس قیس، اولین کتاب فارسی در 

یی آورده ها مثالشمس قیس چهار گونه سرقات تشخیص داده و براي هر یک . پرداخته است» سرقات شعري«بحث در مورد 
  )464:1360شمس قیس،(» بباید دانست که سرقات شعر چهار نوع است انتحال و سلخ و المام و نقل«: است

در  توان یمنقل و المام را «: سدینو یماستاد جالل الدین همایی بعضی نظرات شمس قیس در مورد سرقات را نقد کرده و 
تحت یک عنوان داخل کرد، زیرا در المام نیز نقل مضمون بیت دیگري است به عبارت و وجهی دیگر؛ و آن وجه شامل 

و آنگهی بعض اقسام نقل که صاحب . شود یمتغییر موضوع در ابواب نظم از مدح و هجا و شکر و شکایت و امثال آن نیز 
  )397: 1377همایی،( » .از حد و مرز سرقت بیرون است قیالتحق یعلرده، المعجم جزو سرقت شم

ي قبل است و نویسندگان ها نوشتهاز قرن هشتم تا قرن یازدهم هجري قمري، کتب بالغت فارسی در واقع نوعی تاکید بر 
واعظ  نیحس نیالد کمالتالیف » االشعار عیصنافی  االفکار عیبدا«در کتاب . اند پرداختهبه تکرار مطالب گذشتگان  زبان یفارس

. المام 4مسخ  3سلخ  2مصالته یا نسخ یا انتحال  1: اند شده، انواع سرقات به این ترتیب طبقه بندي )قرن نهم هجري(کاشفی
  .است» المعجم«ي شمس قیس در ها فیتعري هر کدام نیز همان ها فیتعر

یف محمد هادي بن صالح مازندرانی در دست است که بابِ چهارم ، تال»انوار البالغه«در قرن یازدهم هجري کتابی به نام  
مولف انوارالبالغه هر چند که در بحث سرقات . اختصاص داده است» بیان سرقات شعریه«کتابش را به ) بدیع(از فن سوم
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قات اشاره کرده ي سربند طبقهي  نهیزمي در  ژهیورازي توجه دارد؛ اما به نکاتی در کتابش به  سیق شمسشعري به نظرات 
نسخ، ... نسخ و مسخ و سلخ: و ظاهر بر سه گونه است. ظاهر و غیرظاهر: سرقت بر دو قسم است«: باشد یماست که قابل توجه 
. رك. (، عبارت است از دزدیدن تمام معنی را با تمام لفظ به همان ترتیبی که ناظم اول گفتهنامند یمو آن را انتحال نیز 

مسخِ ممدوح آن است که . ممدوح و مذموم: ، آن بر دو گونه استندیگو یممسخ، و آن را اغاره نیز « )373:1376مازندرانی،
و سلخ، و آن ) 375:1376همان،(» .از اول بوده باشد به اعتبار تحقق فضیلتی از فضایل کالم در ثانی نه در اول تر غیبلکالم ثانی 

از اول بوده باشد و  تر غیبلسلخ ممدوح آن است که ثانی «. ممدوح و مذموم :، و این نیز بر دو قسم استاند گفتهرا المام نیز 
  )376: 1376همان،(» .از اول نبوده باشد تر غیبلسلخ مذموم آن است که ثانی 

ي ظاهره یعنی نسخ و مسخ و سلخ مذمومند هرگاه معلوم باشد که ثانی از اول برده و اگر  سرقهو مذموم از هر سه قسم از «
  .بوده باشد مذمت ثانی معقول نیست چه، گاه باشد که از باب توارد باشدمعلوم ن
ي غیرظاهر آن است که دزدیدن ثانی از اول خفایی داشته باشد، به سبب تغییري، و از این قبیل است چند نوع از  سرقهو 
و همان معنی را در جایی دیگر دویم آنکه معنیی در جایی گفته شده باشد . یکی آنکه معنیین متشابه باشند نه متحد: سرقه

چهارم آنکه معنی ثانی نقیض معنی اول بوده باشد و این را قلب . سیوم آنکه شمول معنی ثانی بیشتر بوده باشد از اول. گویند
-379: 1376همان،(» ي معنی بیت اول بوده و اضافه شود به آن چیزي دیگر که باعث زینت او باشدا پارهپنجم آنکه . نامند یم

378(  
با » فنون بالغت و صناعات ادبی«یی در کتاب هما نیالد جاللي بالغی و بدیعی، استاد ها کتاباز بین نویسندگان متاخرِ 

نسخ یا  1: که عبارتند از کند یمي بند میتقسي قدما در این زمینه، سرقات ادبی را به یازده اصل کلی ها ادداشتنگاهی به ی
 9ترجمه  8عقد  7حل  6و نشان  نام یبو  برگه یبشیادي و دغل کاري یا دزدي  5نقل  4المام سلخ یا  3مسخ یا اغاره  2انتحال 
  .تتبع و تقلید 11توارد  10اقتباس 

. رك. (انواع عمده یا ارکان اصلی سرقات ادبی، پنج عنوان اول است و باقی از فروع و توابع همان ارکان اصلی است
  )357: 1377همایی،

از دکتر  توان یم، اند پرداختهی، از بین نویسندگان و منتقدان ایرانی که با نگاهی تازه به موضوع سرقات بعد از استاد همای 
و » صور خیال در شعر فارسی«، »آشنایی با نقد ادبی«ي ها کتابی نام برد که در کدکن یعیشفو دکتر  کوب نیزرعبدالحسین 

  .اند پرداختهبه این موضوع » موسیقی شعر«
  

  از نظر پیتر اکروید و منتقدان و نظریه پردازان بالغت سنتی» قلیدت«)  3.پ 
افشاي . به معناي استفاده از آثار دیگران نیست صرفاًاین نکته در خور تأمل است که تأثیر و تقلید یا بینامتنیت  

ر اکروید این نکته را چنین پیت. داند ینمو لذا اختفاي آن را هم الزم  شمارد ینمتأثیرگذاري، تلمیح و بینامتنیت را منفی 
بنابراین اکروید تقلید را مترادف با هنر )  72:1387سخنور،(»شعر است نیتر یقیحقسرقت، نیتر یقیحق«که  کند یمبرجسته 

  . داند یمو اصیل  مند قتیحق
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. کند یماهانه تأکید و بر اتصال و ارتباط آگ انجامد یمپیتر اکروید مدعی است که تقلید و تغییر به تولید اثر ادبی نو    
. براي نویسنده قائل نیستند با اکروید تفاوت دارند آورنده دیپدو  نظرانه صاحببارت و کریستوا از آن جهت که منشأ اقتداري 

  )72:1387همان،. رك. (دانست یم» یی ناآگاهانه یا نیندیشیده و بدون عالمت نقل قولها قول نقل«بارت بینامتنیت را 
تقلید، بسیار خواندن دیوان شعر و پیروي کردن از سبک و اسلوب سخن یکی از «: سدینو یم» تقلید«ي  ارهدرباستاد همایی 

  ) 395: 1377همایی،(» .ي تهمت سرقت باشد مظنهافراط در این کار نیز ممکن است احیانا منتهی به عملی گردد که . شعراست
  تقلید افراطی و سرقت سبک) 1.3.پ

» سرقت سبک«ی اعتقاد دارند، افراط در تقلید و پیروي از سبک و اسلوب شعرا ممکن است به که آقاي همای طور همان
در باب سرقات مباحث دیگري را هم در نظر  توان یمامروزه «: سدینو یمدکتر سیروس شمیسا نیز در این باره . منتهی گردد

و اصطالحات و لغات و جمله  کنند یما سرقت سرقت سبک را، چنانکه امروزه کثیري سبک سپهري یا شاملو ر مثالًگرفت، 
  ) 368: 1380شمیسا،(» .کشانند یمي این شاعران را به ابتذال ها يبند

را مذموم شمرده و » سبک تقلیدي«ایشان . از منتقدان دیگري که به این موضوع اشاره کرده دکتر خسرو فرشیدورد است
 متأثرگاهی سبک یک سخنور از سخنور یا سخنوران دیگر «: داند یمرا کاري هنرمندانه » سبک اقتباسی«در مقابلِ آن، 

من بسی «: دیگو یمو منوچهري  داند یماز خواجو  متأثرحافظ خود را  مثالً. دیآ یمو سبکی تاثري و اقتباسی به وجود  شود یم
همچنین صائب خود را پیرو حافظ و از تعبیرات و الفاظ و تصویرهاي آن زبان بهره گرفته است و » دیوان شعر تازیان دارم ز بر

ي ادبی به  دورهگاهی نیز یک ... و نیز بعضی از شاعران و نویسندگان معاصر ما تحت تاثیر ادب اروپا قرار دارند شمارد یم
از ادب یونان و روم قدیم است و یا  متأثرادبیات سبک کالسیک اروپا  مثالًي ادبی دیگر است  دورهاز یک  متأثرطور کلی 

باري ... ي ایران بعد از اسالم اقتباس یا ترجمه از فارسی قبل از اسالم است مانند شاهنامه و ویس و رامینها داستاني از بسیار
که نباید  مینام یم» سبک اقتباسی«که ما آن را  آورد یماقتباس سخنوري یا ادبیاتی از سخنور و ادبیات دیگر سبکی به وجود 

زیرا سبک اقتباسی سبک به معنی واقعی است و کاریست هنرمندانه که با تکامل و . رداشتباه ک» سبک تقلیدي«آن را با 
» .است ولی سبک تقلیدي اصال سبک نیست بلکه کاریکاتور سبک است زیرا هیچگونه استقاللی ندارد استقالل سبک همراه

  )684:1375فرشیدورد،(
  
  تیعلوم بالغت سن نظران صاحباز دیدگاه » يباور مکالمه«) 4.پ

. ي استباور مکالمهدستاورد باختین در پیوند با بینامتنیت،  نیتر مهم. ي میان متون ادبی از دیرباز مطرح بوده است مکالمه
رضایی دشت .(او بر این باور بود که هیچ اثري به تنهایی وجود ندارد و هر اثري از آثار پیشین مایه گرفته است

ي آثار  مطالعهو همواره شاعران جوان را به  اند داشتهیرباز به اهمیت این مساله نظر ناقدان ادب ما نیز از د) 35:1388ارژنه،
و این مطالعات و مکالمات با متون پیشین را یکی از شروط و لوازم شاعري بر  خواندند یمهنري و شعري گذشتگان فرا 

اما شاعر بدین درجه نرسد اال که در . ..« : که کند یماز جمله آنچه صاحب چهارمقاله در باب شاعري نقل . شمردند یم
عنفوان شباب و در روزگار جوانی بیست هزار بیت از اشعار متقدمان یاد گیرد و ده هزار کلمه از آثار متاخران پیش چشم 

که درآمد و بیرون شد ایشان از مضایق و دقایق سخن بر چه وجه  ردیگ یهمو یاد  خواند یهمکند، و پیوسته دواوین استادان 
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نیز در  طباطبا ابنو این دستوري است که ) 49: 1382نظامی عروضی،(».بوده است؛ تا طرق و انواع شعر در طبع او مترسم شود
به فهم شاعر بیامیزد و اصول آن در قلبش  ها آنتا معانی  داند یمآورده و خواندن شعر گذشتگان را الزم » عیارالشعر«کتاب 

به ترکیب ماده خوشبویی  طباطبا ابنرا  ها دهیشنو  ها خواندهع او و حاصل ترکیب این جایگزین شود و موادي باشد براي طب
و صاحب ) 204:1378شفیعی کدکنی، . رك(که اجزاي آن پنهان است و بوي خوش آن آشکارا و دل انگیز کند یممانند 

و .... عر خواهد گفت وقوف یابدو اما مقدمات شاعري آنست که مرد بر مفردات لغتی که بر آن ش«: دیگو یمالمعجم نیز 
مذاهب شعرا مفلق و امرا کالم در تأسیس مبانی شعر و سلوك مناهج نظم بشناسد و سنت و طریقت ایشان در نعوت و صفات 

و از قصاید و مقطّعات درست ترکیب، عذب الفاظ، ... و درجات مخاطبات و قوانین تشبیهات و سایر مصنوعات کالمی بداند
کو مطلع، پسندیده مخلص، از دواوین مشهور معروف و اشعار مستعذب مستحسن در فنون مختلف و انواع لطیف معانی، نی

ق طرفی تمام یاد گیرد و جوامع همت بر مطالعه و    ) 446:1360شمس قیس،(» .ي آن گمارد مذاکرهمتفرّ
  

  :گیرينتیجه 
ی از روشن هیسا. مطرح شد مند نظامکریستوا به صورتی  در نگاه منتقدانی چون میخاییل باختین و ژولیا» بینامتنیت«ي  مقوله

، »ترجمه«، در میان علماي بالغت سنتی ما نیز مورد توجه بوده است که در ذیل مباحث »بینامتنیت«ي  هینظرمباحث مربوط به 
و هنري مورد توجه  ، همواره شرط خالقیت فردي»ترجمه«در بالغت سنتی ما در بحث . اند پرداختهبه آن » سرقات«و » تقلید«

نیز » سرقات«. ي خالقیت بینامتنیتی است دربارهي ژولیا کریستوا  هینظرمنتقدان قرار گرفته است که این موضوع در راستاي 
توجه به این موضوع، مانند دیگر . ، روابط بینامتنی است»سرقات«ي مهم در ارتباط با مبحث  مسالهبخشی از نقد ادبی است و 

   .ي مربوط به فن بالغت و بدیع فارسی و عربی نیز آمده استها کتابو  ها تذکرهدر خالل بعضی  مباحث نقد ادبی
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355  
 هاي مثنوي پردازي داستان دید در صحنه نقش زاویه  

  
  1سنگاچینی مهدیه کارگر

   2ورپکاظم یوسف محمد
  

  چکیده
یل دالید یکی از شا. ی نسپرده استفراموشگذر روزگاران آن را به دست  کهیست ا يارزشمندمثنوي معنوي اثر 

یدي بر جدي  پنجرهو هر روزه  ی مولوي گردیدهمتعال کالمیف تلطموجب  کهي دلنوازي است ها داستانماندگاري مثنوي 
یسی معاصر، نو داستاندر . کند  یمدعوت  ها داستانین ابه نگاهی تازه بر  را مخاطبان خود کهي ا روزنهشود؛  یمگشوده  ها آن

ي انداموارِ  یکرهپاین عناصر در ارتباط با یکدیگر، . توجهندیار مورد بس...) شخصیت، صحنه و دید، یهزاوطرح، (عناصر داستان
ین نوشتار توجه خود را بر  این اساس، ابر  .از یکدیگر دشوار است ها آنکه انتزاع کامل  چنان آندهند؛  یمداستان را شکل 

ی و زمانی و مکاني بعد در معناي پرداز صحنهصحنه و . داشته استي مبذول مثنوي ها داستاني پرداز صحنهدید در  یهزاونقش 
اناي ي دراو(یرونیبگر  یکانونید دیه زاوینش گزی دارد نشان دهد که چگونه سعین نوشتار ا. در داستان است ها آنینش چ

یري صحنه موثر است و با گ شکل، در در داستان ها آنیق تلفین همچنو ) گر یکانونیت شخص(یدرونگر  یکانونو ) کل
اق موالنا به خوبی توانسته ها داستانبررسی برخی  دید مناسب با داستان را برگزیند و  یهزاوي مثنوي آشکار سازد که ذهن خلّ

چنانکه در بیان خاطرات . سازددهد، آشنا  یمی و زمانی که کنش داستان در آن روي ي آن مخاطب را با ظرف مکان یچهدراز 
ي که شخصیت ها زماني همان شخصیت، تنها در مکان و پا به پاجوید و مخاطب را  یمگر بهره  یکانوندید شخصیت  یهزاواز 

مخاطب از موقعیت مکانی و زمانی دیگر یی که نیازمند آگاهی بیشتر ها  داستاناز سویی در . سازد یمحضور دارد، وارد 
ي ها صحنههاي داستان است، به کمک راوي داناي کل، به صورت موازي و همزمان،  مخاطب را آزادانه در میان  یتشخص

همچنین در پایان، . آید یمي آن بر پرداز صحنهي  عهدهسازد و بدین وسیله، متناسب با نیاز داستان از  یممختلف با خود همراه 
ي داستان، میدان  صحنهدر آفرینش ) یک و درونینزد ينما، گروهی، منظر فراخ(یري چهار عدسی کارگ بهانایی موالنا در تو

 .دید و فضاسازي آن بررسی خواهد شد

  

  .یرونیبگر  یکانونی، درونگر  یکانون، دید یهزاوي، صحنه، مثنو  :هاید واژهکل

                                                                    
  و ادبیات فارسیارشد زبان  کارشناس - 1
 استادیار دانشگاه گیالن - 2
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  مقدمه

که با وجود دیرینگی، همچنان طراوت خود را  است بلخی محمد الدین جالل والنام گرانسنگ اثر معنوي، مثنوي      
ار روزگار آن را از یاد شده که   نواز آفریده چنان شیوا و دل این کتاب ارزشمند آن. ها نربوده است حفظ نموده و دست غد

سردة بشر امروز نیز، اسیر جذبه حتی روح سر شود و روح خود  گام می سفر با موالنا همهاي آن، قدم به قدم در شش  کش و ف
  .دهد را صیقل می

توان  ، جایگاه و نقش حکایات مثنوي را نمی...اخالقی و   و ذوق عرفانی، معارف تعلیمی، تردید در کنار شور بی   
یرین خود شاي ه یتحکاو  ها داستانرا، به یاري ... یمی وتعلموالنا با نبوغ خود معارف اخالقی، عرفانی،  گرفت؛ نادیده

. کند گري می در جاي جاي مثنوي جلوه  ي ماست، هاي مثنوي که در نظر او نقد حال همه وجود حکایت. است کردهیف تلط
مثنوي را نردبان «توان  می. ها را دارد ها کمکی عظیم در ملموس ساختن مفاهیمی است که او قصد بیان آن واقع این داستان در

ي شناخت اجمالی آن است، در عین حال  ي مثنوي و وسیله آفاق تلقی کرد و قصه را که مقدمهي عروج به  آسمان و وسیله
   ).14: 1366،  کوب زرین(»جا هدایت نماید و عروج بخشد خواهد مخاطب خویش را بدان نردبان آسمان یافت که مثنوي می

نویسی معاصر  ان آن را با توجه به اصول داستاني مثنوي معنوي این امکان را فراهم آورده که بتو واره ساخت داستان      
ت بررسی و انطباق با فنونقابلي مثنوي ها داستانتمام  کهین تصور االبته . مورد بررسی قرار داد یسی معاصر را نو داستان ی

پردازي امروز  انهاي آن، استعداد پردازش و تحلیل از منظر مبانی و اصول داست برخی از داستاندارند، نادرست است؛ اما در 
   .خورد چشم می به

در این میان . اند به عنوان عناصر داستانی مورد توجه... دید، صحنه، لحن و  امروزه درونمایه، طرح، شخصیت، زاویه    
شناسی با ادبیات داستانی، لزوم توجه به آن  شناسی و روان پردازي از جمله عناصریست که با پیوند علوم جامعه عنصر صحنه

شناسی و روانشناسی،  شناسی، مردم ي علم جامعه امروزه به سبب رشد و توسعه«است ، زیرا  ش از پیش آشکار شدهبی
فاق بیفتد و در  نویسندگان اهمیت بسیاري براي تأثیر محیط بر شخصیت هاي داستان قائلند زیرا داستان حتماً باید در جایی اتّ

نویسنده براي تحقّق . افزاید قبول بودن داستان می درست صحنه بر اعتبار و قابل از این نظر کاربرد. زمانی به وقوع بپیوندد
  ). 330: 1383داد، (»مانندي داستان، باید مکان و زمان وقوع حوادث را طبیعی و واقعی تصویر کند حقیقت

دهند، انتزاع کامل  یما شکل ي انداموار داستان ر یکرهپاز آنجا که عناصر داستان در کنار هم و در ارتباطی پایاپاي      
یت و شخصیه، درونمایگري چون طرح، دیی ها مؤلفهي داستان نیز  صحنهدر آفرینش . از یکدیگر امري دشوار است ها آن
ینکه ابررسی . یز اثرگذار استني آن پرداز صحنهشک بر  یبی داستانیسنده در هر یک از عناصر نوینش گز. دید مؤثرند یهزاو

طلبد که  یمکند، خود مجالی فراخ  یمیگر عناصر ارتباط برقرار دیان صحنه و مي خود ها داستانی از برخ چگونه مولوي در
   .ي این نوشتار نیست گسترهدر 

 .ي پرداخته شودمثنوي ها داستاني پرداز صحنهدید در  یهزاو، به نقش ها مؤلفهین ایان ماز  کهی بر آن است سعینجا ادر     
 شود و پس از آن  یمي بررسی پرداز صحنهدید، نقش زاویه دید در  یهزاوي  دربارهفی از صحنه و توضیحی ي تعری ارائهپس از 
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دید ارتباط برقرار  یهزاوشود که آیا مولوي توانسته میان دو عنصر صحنه و  یداده مي مثنوي نشان ها داستانبا بررسی برخی از 
گران برگزیده از  یکانوني مورد نظر داستان را بر مخاطب عرضه کند؟ آیا  صحنهدید مناسب،  یهزاوواقع با گزینش ر سازد و د

  ي داستانی برآیند؟ صحنهي پردازش  عهدهاز  اند توانستهسوي مولوي متناسب با محتواي داستان هستند و 
ده مثنوي باري، بالغت منبري موالنا که میراث خاندان اوست، در آفرینش مثنوي نمودي چشمگیر دارد و موجب گردی   

این نوشتار بر صورت داستانیِ مثنوي  .از وعظ و تذکیر صرف و عرفانی خواصانه به اثري مطبوع هر صاحب ذوقی بدل گردد
شک توجه به  شود؛ هر چند که بی ها تأمل می کند و تنها در ظاهر داستان پوشی می توجه دارد و از بطن هزارتوي آن چشم
برقراري ارتباط میان مثنوي که هدف از . یقهالحقه المجاز  قنطر: قیقی مثنوي است کهظاهر کالم، پلی براي شناخت باطن ح

پردازي، این است که مهارت و تبحر مولوي را بر همگان نمایان و یکی از  ها پیش آفریده شده با اصول و مبانی داستان قرن
 چرا. تعالی بیشتر در شناخت این اثر ارزشمند شود ساز در سطحی دیگر، تا حدودي زمینه. سازددالیل ماندگاري آن را تبین 

ها را که مغفول و پنهان مانده،  شود تا زوایایی از آن که بررسی و کاوش در آثار کهن ادبی با نگاهی نوین و امروزي سبب می
گذرد اما هنوز هم  ها می ها از نگارش آن شود که هرچند قرنآشکار و در نتیجه موجب ایجاد ارتباط نسل جدید با این آثار 

  . اند رنگ کهنگی به خود نگرفته
  

  تعریف صحنه 
. شود گیرد و تقویت می در اصطالح شناسی داستان، از جمله عناصري است که داستان به کمک آن جان می 1صحنه    

ت قابل رویت شود؛ صحنه در نمایش به معناي زمینه و تزئینا تنها به داستان محدود نمی "پردازي صحنه و صحنه"اصطالح 
شود و از  ها نیز کنار گذاشته می هاي جدید این آید، حتی در نمایش وجود می ي پرده یا چند حایل به است و معموالً به وسیله

است و آن زمانی است که  تري نیز آمده به معناي وسیع  "صحنه". جویند هاي نمایش بهره می تخیل بیننده براي تغییر صحنه
  ).             293: 1367ك میرصادقی، .ر. (شود برده می کار به "داستان "یژه و به و "شعر "براي 

براي نمونه، در . است نویسی، از صحنه به عنوان  عنصري داستانی، تعاریفی ارائه شده در بسیاري از کتب داستان     
). 916: 2، ج1376انوشه، (» دهد خ میصحنه موقعیتی مکانی و زمانی است که کنش داستانی در آن ر«ي ادب فارسی  دانشنامه

گیرد،  صورت می...) نمایش، فیلم و(و فضایی را  که در آن عمل داستان ) فیزیکی(زمین جسمانی «: صادقی معتقد است میر
داند و به عبارت  یونسی، صحنه داستان را محلی براي واقع شدن آکسیون می). 295: 1367میرصادقی، (» گویند صحنه می

صحنه ظرف «: گوید مستور می). 413: 1355ك یونسی، . ر(کند  اي براي بازي اشخاص محسوب می ه را زمینهدیگر، صحن
افتد، این موقعیت زمانی و  اي از زمان اتفاق می هر داستان در جایی و در محدوده. زمانی و مکانی وقوع عمل داستانی است

  ... .و ) 46: 1386مستور، (د ده مکانیِ وقوع حوادث داستان، صحنۀ داستان را تشکیل می

                                                                    
1 .Setting 
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 توان تعاریف متعدد از صحنه ارائه داد که بیش اند، می نویسی نگارش یافته هایی که دربارة عناصر داستان به تعداد کتاب    
پردازي مطمح نظر است،  توان چنین دریافت که آنچه در صحنه اما از بررسی این تعاریف می. و کم با یکدیگر همسانی دارند

   .ه به ظرف مکانی و زمانی در داستان استتوج

یکی بخش افقی و : توان الگویی را در نظر گرفت و داستان را به دو بخش تقسیم کرد واقع، براي هر داستان می در    
توان  دقت از یکدیگر جدا کرد، در اینجا هم نمی توان به طور که عناصر داستان را نمی البته همان. دیگري بخش عمودي

طور کل محل، فضا و زمان داستان است یعنی  بخش افقی به. طور کامل جدا ساخت افقی را از بخش عمودي بهبخش 
ها، یک قطعه  ها و زمان ها، محیط نویس از تمام مکان قصه. هاي مکانی، فضایی و زمانی که حالتی ساکن و ایستا دارند اقلیم

گستراند و عناصر داستان روي آن به  آن را در زیر پاي عناصر می گزیند و وسیع یا کوچک مکانی، زمانی و فضایی را برمی
عنوان  باشد تا دیگر عناصر بهاي مجبور است چنین خط افقی را در برابر خود داشته  هر نویسنده. پردازند جنبش و تحرّك می

  ).363: 1362ك براهنی، .ر(بخش عمودي داستان نقش خود را ایفا کنند 

هاي این  صحنۀ داستان مانند صفحه یک جورچین است و هر یک از عناصر داستانی همچون تکهبه تعبیر دیگر،      
بندي نشود و یا هر تکه در جاي مناسب خود قرارنگیرد، این جورچین کامل  خوبی تقسیم اند؛ اگر این صفحه به جورچین
حتی  اگر نویسنده، آگاهانه به عنصر سهل از آن جهت که . پرداري داستان، امري سهل و ممتنع است صحنه. شدنخواهد 

مکانی به  زمانی و بی بهره نخواهد بود؛ زیرا هیچ عملی در بی صحنه در داستان خود توجه نکند، باز هم داستان او از صحنه بی
توجهی باشد و ممتنع از آن رو که اگر نویسنده به این عنصر چندان  صراحت نیز بدان اشاره نشده پیوندد، گرچه به وقوع نمی

توانند در ماهیت  باشد و چینش درستی از زمان یا مکان وقوع کنش داستان بدست ندهد، دیگر عناصر داستانی نیز نمینداشته 
 آرایی خوب را احساس خواهد جايِ داستان، خالء و کمبود یک صحنه کل داستان خوش بنشینند و خوانندة فهیم در جاي

ي داستان را ساخته و پرداخته سازد تا خواننده، مجذوب  خوبی صحنه لبد تا بتواند بهط اي حاذق می این نویسنده بنابر. کرد
  .داستان گردد

گرچه در . شناختی اولویت دارد اما مسلم است که در نظر اکثر خوانندگان، اشاره به زمان و مکان داستان، از نظر روان     
ها از اهمیتت کمتري برخوردار باشد، اما بیشتر  ا و شخصیته اصل ممکن است این زمان و مکان داستانی به نسبت رخداد

دست آورند هاي حجمی و زمانی مشخص از زمان و مکان وقوع رخداد به  خواهند بدانند کجایند و نشانه مخاطبان داستان می
  ).90: 1383ك توالن، . ر(

نمایی  بسیاري از ناقدان راست«. نیز  نقش مؤثري داردنمایی داستان  ت و همچنین راست ّ     صحنۀ داستان در بهبود کیفیـ       
درستی پردازش  صحنه اگر به).  317: 1386احمدي، (» اند دانسته "فهم همگان"را به معناي همخوانی عناصر روایی داستان با 

  .هاست ي آنپردازي قو ها، صحنه شاید یکی از دالیل ماندگاري برخی داستان. شود شود موجب انس مخاطب با داستان می



 جلد هشتم   هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

٥٢ 
 

سازد تا مخاطب با داستان  واقع بستر مناسبی را فراهم می بخشد و در پردازي مناسب به داستان، رنگ واقعیت می صحنه    
ة داستان همراه با  بلکه در لحظه لحظ. پنداري کند و داستان را امري جدا از خود نداند ویژه حال و هواي آن همذات و به

ها  ها، اعمال و گفتار آن توجهی به صحنه تا حدودي موجب تصنعی شدن شخصیت بی. رود ها پیش راوي و دیگر شخصیت
خشکاند؛ زیرا خواننده پیوسته با این سردرگمی دست به گریبان است که  عمل  شود و حالوت و شیرینی داستان را می می

ست؟ و یا برعکس، آیا زمان و مکان با دهد؟ آیا کنش داستان مقتضی آن زمان و مکان ا داستان در کجا و چه زمانی رخ می
اند؟  خوبی پرورانده شده ها به فراخور آن به مضمون و محتوا، کنش و واکنش اشخاص داستانی متناسب است؟ آیا شخصیت

پذیرتر خواهد شد و خواننده با آن ارتباط بهتري  شود، داستان باور تر پرداخته بنابراین هرچه صحنه داستان شایسته و بایسته
  .کرد رقرار خواهدب

را که کنش داستان در آن واقع ) مکان و زمان(البته نویسنده نه قادر است و نه الزم است که کلیۀ اجزاي صحنه     
گردد و  یابند به تصویر بکشد، زیرا عالوه بر اطالۀ کالم، موجب مالل خواننده می ها در آن نمود می شود و شخصیت می

ذهن خلّاق . دادشد که جان کالم را دست خواهد  حد و حصر اجزاي صحنه خواهد یگیر توصیفات ب مخاطب چنان در
. تواند صحنه داستان را مجسم سازد و آن را پیش چشم خود قرار دهد مخاطب با اندك توصیفات و اشارات نویسنده می

دهد و این  دست مخاطب میپردازي در داستان برخالف روایات بصري چون سینما و تئاتر، تنها خطوط اصلی را به  صحنه
مخاطب است که با توجه به سابقۀ ذهنی خود و توجه به آنچه راوي در اختیار او قرار داده، به ساخت صحنه داستان 

ها و لوازم آن را در اختیار  توان چنین گفت که سازندة اصلی صحنۀ داستان، مخاطب است و نویسنده تنها ابزار می. پردازد می
   .دهد او قرار می

  
 دید زاویه    

دید، دیدگاه، نظرگاه یا جایگاه نویسنده نسبت به روایت داستان،  زاویه«. اي براي نقل داستان است دید، شیوه زاویه    
ها، جایگاهی است که نویسنده از آن جایگاه و از آن زاویه به دنیاي داستان،  تقریباً به یک معناست و منظور از همۀ این واژه

مقدادي در ). 87: 1386فتاحی، (» کند نگرد و داستان را براي ما روایت می آن، به فضاي و مکان آن میهاي  به شخصیت
شود که نویسنده نسبت به  دید به روشی گفته می زاویه«: کند دید را اینگونه تعریف می ، زاویهفرهنگ اصطالحات نقد ادبی

: 1378مقدادي، (»اي حوادث داستان را تعقیب کند ي ویژه دریچه ي آن خواننده از کند تا به وسیله روایت داستان اتخاذ می
290.(  

  :شود که سه کاربرد بارز دارد هاي داستان آشنا می دید، موقعیتی است که خواننده از طریق آن با رخداد زاویه
  .کند میهاي گوناگون، داستان را توصیف  پردازد و از طریق سازه مکانی اثر می -به وضعیت زمانی  -1«      

  .دهد احساس و رویکرد نویسنده را به موضوع نشان می -2
  ).739: 2،ج1376انوشه، (» نماید اثر را مشخص می "روایت"چارچوب شیوة  -3
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بررسی » صدا«ي  آن را در زیر مقوله -شناسی پیشروي علم روایت –دید ابزار راوي و عمل روایت است که ژنت  زاویه     
شوند،  زناپذیر پرسپکتیو در روایت را یعنی دیدگاهی که اشیاء دیده، احساس، ادراك و سنجیده میاتخاذ گری«وي . کند می

در هر ).  68: 1383توالن، (» شوند میدیده  اي است که اشیاء از آن زاویه  شدگی زاویه مراد از کانونی. نامد می 1شدگی کانونی
گر، کارگزاري است که دیدگاهش به متن روایی  کانونی. دشده وجود دار گر و یک کانونی شدگی، یک کانونی کانونی

شدگی را فقط به  دهند که کانونی ژنت و چتمن ترجیح می«. گر است شده نیز، هدف کانونی دهد و کانونی سویه و جهت می
بر اینکه  کنند، مبنی شناسان از پیشنهاد بل و ریمون کنان تبعیت می اشخاص کانونی محدود کنند، حال آنکه بیشتر روایت

نامند و  گران نیز می  گران بیرونی را راوي کانونی کانونی. باشد) شخصیت(و هم درونی ) راوي(تواند بیرونی  گر هم می کانونی
برگردانان یا  گران، آینه از آن جمله اشخاص کانونی شخصیت، کانونی. گر درونی را نیز داراي القاب مختلفی است کانونی

  ). 31: 1385 حري،(» اشخاص پاالینده
آنچه مسلم است اینکه . گر درونی و بیرونی متغیر باشد شدگی ممکن است در روایتی ثابت باشد یا میان کانونی کانونی    

گزینش زاویه دید مناسب . روست هایی روبه هاي زاویه دید، با مواهب و محدودیت کارگیري هریک از کانون نویسنده در به
خواهد بر خواننده  انتخاب نوع زاویه دید بستگی به نوع تأثیري که نویسنده می«ّم است؛  بسیار مهخور حال و هواي اثر  و فرا

  ).  34: 1374بیشاپ، (» باید گذاشت محتواي داستان، نوع زاویه دید آن را مشخص کند. بگذارد، دارد
  

  »گر درونی کانونی«دید  زاویه
گزیند و داستان را از دید او کانونی  ا از میان اشخاص دیگر داستان برمیدید، نویسنده شخصیتی ر در این شیوه از زاویه    

تواند  گر مورد نظر می کند که شخصیت کانونی کند و ابراز می شنود، احساس می بیند، می هایی را می که چیز طوري به. کند می
  .تجربه کند

در این «. بیان شود) البته محدود(م شخص تواند در قالب اول شخص، دوم شخص و حتی سو گر می شخصیت کانونی     
این دیدگاه از این جهت به   باري،... نگرد ها و وقایع داستان از صافی ذهن شخصیت کانونی می شیوه، مخاطب به شخصیت

، تواند مثل داناي کل نامحدود کند و نمی اي به پیرامون خود نظر می تر است که انسان همواره از چنین زاویه واقعیت نزدیک
مستور، (» ها قرار ندارد، درك کند هاي دیگر رسوخ کند و  وقایعی را در میدان ادراکی حواس آن هاي انسان در میان اندیشه

1386 :40.(  
تر  بیرونی نزدیک دهد و به واقعیت فزایش می گر، صمیمیت داستان را ا دید شخصیت کانونی چه استفاده از زاویه اگر     

اي به صحنۀ دیگر برود و در  تواند آزادانه از صحنه اي که نویسنده نمی گونه به. همراه دارد ی را نیز بههای است، اما محدودیت
شود و خواننده تنها به اطالعاتی که  هاي زمانی و مکانی نیز ایجاد می همچنین محدویت. هاي دیگر نفوذ کند ذهن شخصیت

گیرد که آن شخصیت در آنجا حضور  در زمان و مکانی قرار می یابد و صرفاً دهد، دست می گر ارائه می شخصیت کانونی
هاي  تواند از داستان غایب شود تا حوادث دیگري در مکان نمی« دید از آن اوست  گر که زاویه بنابراین شخصیت کانونی. دارد

                                                                    
1 .Focalization 
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هاي  رد و به وضعیتک توان از حوادث در حالت تعلیق استفاده به همین جهت نمی. هاي دیگر رخ دهد دیگر و براي شخصیت
  ).405: 1374بیشاپ، (»حاد دیگري پرداخت

  
  »گر بیرونی کانونی«دید  زاویه

گونه  دید، بدون هیچ آید، این زاویه می طور که از آن بر همان. نامند نیز می "راوي داناي کل"گر بیرونی را  کانونی    
ها واقف است و  هاي همۀ شخصیت ها و انگیزه فکار، اندیشهشود و بر ا اي به صحنۀ دیگر وارد می محدودیتی آزادانه از صحنه

. سازد هاي مختلف را فراهم می ها و زمان گزینش این زاویه دید، امکان جوالن در مکان. کند نوعی داوري و قضاوت می به
هاي  شخصیت. ددان چیز را می همه. داناي کل در داستان، بر همۀ اسرار و بر ضمیر پنهان همۀ اشخاص داستان مسلط است«

رود و از اشخاص دیگر سخن  راحتی به شهر دیگر می نهد و با شروع یک فصل تازه، به می ساکن در شهري را وا
  ). 306: 1383پور،  مندنی(»گوید می

ه دهد که در هر کجا و هر زمانی از داستان، آن را متوقف سازد و ب دید به نویسنده این امکان را می گونه از زاویه این     
از عواطف و افکار درونی شخصیتی به شخصیت دیگر حلول کند و حتی در مورد صحنۀ بعدي . مکان یا زمان دیگري پا نهد

شناس یا  شناس، روان همچون یک جامعه«. ها خبر دهد و دربارة اشخاص قضاوت کند به گذشتۀ آن آگاهی دهد و راجع پیش
وسیلۀ  هاي بصري به پردازي و عرضۀ نماد اش تصویر اي که الزمه با صحنهرو ساختن خواننده  نیاز به روبه حتی بی... مورخ

  ).101همان، (» کند دهد و رفع تکلیف می ها و رفتاري را به شخصیت نسبت می کلمات است، خصلت
ه شده ب کانونی گر و شدگی، کانونی پس از بررسی کانونیبوطیقاي معاصر : روایت داستانیریمون کنان در کتاب         

شدگی داراي سه وجه است؛ وجه ادراکی، وجه  او معتقد است که کانونی. پردازد شدگی می مبحثی به نام وجوه کانونی
شدگی رابطۀ  در این میان وجه ادراکی کانونی). 113-106: 1387ریمون کنان، . ك.ر(شناختی، وجه ایدئولوژیکی  روان

از طریق دو مختصۀ اصلی تعیین ...) بینایی، شنیداري، بویایی و(کی وجه ادرا. پردازي در داستان دارد مستقیمی با صحنه
  .مکان و زمان: شود می

انداز هوایی یا دیدگاه چشم  گر با توجه به واژة مکانمند، خود را به صورت چشم موقعیت بیرونی یا درونی کانونی«      
یا   2منظر گر بوده که با چشم فراخ راوي، کانونی انداز هوایی، در چشم. دهد گر محدود نشان می در برابر مشاهده1پرنده

شدگی از آن یک  اما زمانی که کانونی. دهد افتد، نشان می هاي مختلف اتفاق می  شدگی توأمان آنچه را که در مکان کانونی
د، اگر در این موار. ممکن است نامنظر یا توأمان امري  انداز فراخ شخصیت است که نسبت به داستان درونی است، چشم

... تواند خیابان را ببیند بسته باشد، فقط قادر است خود اتاق را توصیف کند اما نمی گر در داخل اتاق در شخصیت کانونی
شدگی بیرونی سراسر زمان خواهد بود و اگر شخصیت گذشته خود را  گر غیرجاندار باشد، کانونی همچنین اگر کانونی
گر ارائه  شدگی درونی با اطالعاتی که کانونی سو کانونی از یک. نگر است هشدگی بیرونی، گذشت کانونی کند، کانونی

                                                                    1 .Bird's eye 
2 . Panoramic 
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دسترسی دارد؛ ) گذشته، حال، آینده(زمان  گر بیرونی به تمام وجوه به عبارت دیگر، کانونی. زمان و مقارن است دهد، هم می
  ).107و 106همان،(» گر درونی به حضور اشخاص محدود است حال آنکه کانونی

کند، باید در  دید داناي کل یا همان راوي، کانونی می هایی از داستان را از زاویه که نویسنده قسمت نگامیه     
کند، باید آنچه را الزم است  گر ترسیم می پردازي از حس خود استفاده کند و وقتی صحنه را از دید شخصیت کانونی صحنه
اما در هر دو صورت نویسنده متناسب با حال و هواي «. جلوه کندگاه شخصیت کانونی توصیف کند تا صحنه واقعی  از نظر

کند و  واقع نقش دریچۀ دوربین را ایفا می نویسنده هنگام توصیف در. کند هاي آن، صحنه را توصیف می صحنه و شخصیت
  ).327: 1374بیشاپ، (» گذارد تصاویر دقیقی را در اختیار خواننده می

گرا مناسب است زیرا  هاي کالسیک و براي خوانندگان کهن نامحدود، بیشتر براي داستان استفاده از راوي داناي کل     
دهد و  باشد، بی هیچ کاستی و بدون نیاز به کاوش چندانی در اختیار او قرار میهمه اطالعاتی که نیاز است تا خواننده داشته 

اطب به درگیري ذهنی چندانی براي شناخت روحیات گر درونی، مخ گر یا همان کانونی دید شخصیت کانونی خالف زاویه بر
گیري  شرح و توصیفات او در شکل. دهد گر بیرونی انجام می هاي اشخاص داستانی نیاز ندارد؛ این کار را کانونی و انگیزه

  .سزایی خواهد داشت هاي داستان سهم به ّت مخاطب نسبت به شخصیت ذهنی
کنش  هاي آن متعدد باشد و رویدادها و معنوي داستان گسترده باشد، شخصیت گاه فضاي مادي و به بیانی دیگر، هر     

مایۀ داستان عالوه بر گستردگی، نیازمند استدالل و  گاه موضوع و بن ویژه هر داستان در زمان یا مکان زیادي وسعت یابد و به
  ).142: 1364ك ایرانی، .ر(ناپذیر است  استنتاج باشد، حضور داناي کل اجتناب

کند، اما  می ها را از جاي دیگر أخذ کند و هستۀ اصلی آن ها را ابداع نمی اگرچه مولوي خود این داستان«در مثنوي نیز      
» هایش آگاه است بینیم که به جزئیات زندگی و روحیۀ شخصیت ها او را به منزلۀ داناي کلی می در روایت آن

برد، و مخاطب را با  گر بیرونی و راوي داناي کل بهره می ات، از کانونیموالنا در اغلب حکای). 303: 1380پورنامداریان،(
گر خود را درونی  برد اما گاهی نیز کانونی اي به صحنۀ دیگر می سازد و از صحنه هاي خود همراه می ها و داوري آگاهی پیش
هاي  از نظر ساختار عمومی، داستان«: صرفی معتقد است. گر به داستان بنگرد سازد تا مخاطب از نظرگاه شخصیت کانونی می

پس از گفتگوي آغازین و شروع . شود موالنا با بیان ماجرا از کانون دید نویسنده راوي که خود داناي مطلق است، آغاز می
کند، اما دست  ها داستان را بازگو می دهد و از کانون دید آن ها می داستان، راوي رشته بیان ماجرا را به دست شخصیت

هاي مختلف و ظرافتی ستودنی، خود وارد  گذارد، بلکه به بهانه ها و قهرمانان داستانی خود را براي همیشه باز نمی شخصیت
را به  ها هاي درونی یا بیرونی خود، داستان گویی دهد که با تک هایی قرار می ها را در موقعیت گاه شخصیت. شود داستان می

ال ذهن می هاي گوناگون جریان سی شکل   ).142: 1386صرفی، (» اندکش ّ
این داستان با معرفی . پردازیم در دفتر سوم مثنوي می» و کراماتش –اهللا علیه ۀرحمـ –دقوقی «براي تبین مطلب به قصۀ       

اي است براي  سازد و این مقدمه موالنا در این ابیات، خواننده را با شخصیت دقوقی آشنا می. شود شخصیت دقوقی آغاز می
  .قسمت اصلی داستانورود به 

آن دقوقی داشت خوش 
  یی دیباچه

کرامت  عاشق و صاحب  
  یی خواجه
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  شد چو مه بر آسمان در زمین می
  در مقامی مسکنی کم ساختی
  گفت در یک خانه گر باشم دو روز

  

  روان را گشته زو روشن روان شب
  کم دو روز اندر دهی انداختی
  ...عشق آن مسکن کند در من فروز

            )3/1925-1928(  
کند،  گر بیرونی، شخصیت دقوقی و حالت روحی او  را کانونی می عنوان راوي و کانوي بنابراین، پس از آنکه موالنا به    

ت  هاي داستان و کیفی سپارد و مخاطب از زبان دقوقی با داستان همراه  و از نگاه او با صحنه ادامۀ داستان را به دقوقی می ّ
  .ودش محیط آشنا می

  وار  شدم مشتاق گفت روزي می
  اي   تا ببینم قلزمی در قطره

  چون رسیدم سوي یک ساحل به گام
                 

  تا ببینم در بشر انوار یار
  ایی آفتابی درج اندر ذره

  بود بیگه گشته روز و وقت شام
           )3/1983-1985(  

ساحل دریا موقعیت مکانی مخصوصی « . تان در نزدیکی ساحل استآید مکان وقوع داس طور که از این ابیات برمی همان
رسد اما هرگز  ي دقیق اینجاست که دقوقی تا کنار دریا می نکته. نماید، جایی که گامی بیش با عالم غیب فاصله نداریم را می
پایان روز و شب هنگام است،  زمان آن نیز در). 146: 1389توکلی، ( »تواند از عالم خاك یکسره رها شود و به دریا برسد نمی
پایان گرفتن . »بود بیگه گشته روز و وقت شام«رسد،  به تصریح دقوقی در روایت واقعه، هنگامی که او به ساحل مکاشفه می«

هایش به ساحت تامل  تواند نشانی از عبور دقوقی از روز و روزمرگی ایست و می روز و چهره نمودن شب، موقعیت زمانی ویژه
همان ، (» اي گشوده به مکاشفه شود و پنجره شب غالباً در نگاه عرفانی، رمز عالم معنا شمرده می. زینی شبانه باشدگ و خلوت

او . شود  هاي او با جهان داستان آشنا می ها و شنیده مخاطب گوش به دقوقی  سپرده است و از دریچۀ خاطرات و دیده). 143
عنوان شخصیت اصلی داستان،  ند و در واقع دقوقی که اول شخص داستان است، بهبی این توصیفات را تنها از منظر دقوقی می

جاي این داستان، مکان از سوي خود  در جاي. کند و بعد مکانی و زمانی را براي مخاطب کانونی می  گردد گر می کانونی
  .آنکه راوي داناي کل در توصیف آن دخالتی داشته باشد شود بی دقوقی کانونی می

  مع از دور دیدم ناگهانهفت ش
  نور شعله هر یکی شمعی از آن

                 

اندر آن ساحل شتابیدم   
  بدان

  آسمان برشده خوش تا عنانِ
       )3/1986- 1987(  

  ...و) 2051-2047(،  )2011-2002(، )1994-1992(همچنین ابیات 
رود هیچ  ا که حتی از آن ساعتی که او از هوش میّت محیط همه از منظر دقوقی و کانون دید اوست تا آنج بیان کیفی

شود؛ گویا راوي دیگري جز او حضور ندارد که زمانی را که دقوقی بیهوش است، براي خواننده  توصیفی در ابیات دیده نمی
ه فاعلِ زیرا اگرچه بازگویی خاطره یعنی داستانی ک. شود گر او بسته می هوش شدن دقوقی، چشم کانونی تصویر بکشد و با بی
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اش بیشتر است اما در این قالب آنچه قهرمان داستان  نمایی کند، روشی روایی است که حقیقت ها سرگذشتش را نقل می ماجرا
  ).97: 1383ك مارتین، . ر(سازي و جذابیتش محدود است  ي آشکار بنابراین گستره. تواند تواند بگوید، نویسنده نیز نمی نمی

  رینعقل اند هوش و بی ساعتی بی
  باز با هوش آمدم، برخاستم

  

  اوفتادم بر سر خاك زمین  
  در روش گویی نه سر، نه پاستم 

        )3/2000- 2001(  

زمان حسی، زمانی است که واحد ثابت «. اي به زمان حسی دارد اشاره» هوش بودن دقوقی یک ساعت بی«پیداست که 
سرعت ... وتاه شدنی است و فاعل تعیین چنین واحدي حس ماستواحد آن کش آمدنی یا ک. مثل ثانیۀ زمان تقویمی ندارد

زمان حسی ... تواند با سرعت نور باشد یا برعکس نشاط یا اندوه آنات آن به درازا کشیده شود سیر یک خاطره در ذهن ما، می
  ).116:1383مندنی پور،(» است روندة غیرقابل برگشت قرار نگرفته مانند زمان تقویمی، بر یک خط پیش

دقوقی در . زعم و پنداشت دقوقی، چه بسا اندکی بیشتر یا کمتر از زمان واقعی آن بوده است  بنابراین زمان بیهوش بودن به
  .سازد اما باز هم از دیدگاه خودش جاهاي دیگر نیز مخاطب را در چگونگی طی شدن زمان آگاه می

ها هفت  بعد دیري گشت آن
  مرد
  

  از ضمیر من بدانستند زود  
               

جمله در قعده پی یزدان   
  فرد

                    )3/2055(  
  یکدگر را بنگریدند  از فرود

                   )3/2060(  
ند یا تند سپري . هر دو القاکنندة زمان حسی هستند "زود"و  "دیر"هاي  واژه      زمانی که در کانون نظر دقوقی کُ

همۀ این توصیفات مکانی و زمانی از . گر است ، خود دقوقی است که شخصیت کانونیشود؛ یعنی معیار سنجش زمان می
  . شود شخص داستان یعنی دقوقی ارائه می دید اول زاویه

مالك «. سازد دید داستان، زمینۀ صمیمیت را بیشتر فراهم می عنوان زاویه شخص به گزینش شخصیت کانونی اول     
هاي عجیب یا نقل کردن حوادث  شخص را توجیه کند، نشان دادن صحنه دید اول تواند انتخاب زاویه دیگري که می

کند،  در این مورد وقتی صحنه را از زبان کسی که خودش دیده و مستقیم دارد براي ما تعریف می. العاده است خارق
آمیز را  آن حوادث عجیب و اغراقکه نویسنده پا به میدان بگذارد و تأثیر  شود تا این تر و باورپذیرتر می خوانیم، جذاب می

  ).114:1386فتاحی،(» روي شخصیت بیان کند
است که حتی خود او نیز، در داستان،  گر پردازش کرده عنوان شخصیت کانونی موالنا چنان شخصیت دقوقی را به     

بنابراین هرجا که بر . شنود ی میگویی موالنا نیز، مستمعی است که این داستان را از زبان دقوق. دهد دقوقی را مخاطب قرار می
دهد و به  آید، موالنا دقوقی را چون شخصیتی زنده و پویا مخاطب قرار می اي در داستان پیش می اثر تداعی معانی، وقفه
  .سازد که داستان را ادامه دهد تحریض او را آگاه می

چند گویی چند، چون قحطست اي دقوقی تیزتر ران، هین 
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  خموش
  

  گوش؟
                         )3/2046(  

سازد که مستمع را توان شنیدن سخنان ارزشمند او نیست  کند و گویی او را آگاه می موالنا، دقوقی را با خود همراه می
  .پس باید بر سر داستان برود

این سخن پایان ندارد، تیز 
  رو

  اي یگانه هین دوگانه برگزار  
  اي امام چشم روشن در صال

             

  هین نماز آمد، دقوقی پیش رو  
ین گردد از تو روزگار   تا مزّ
  چشم روشن باید ایدر پیشوا

             )3/2085-2087(  

گر  بنابراین عالوه بر اینکه، این داستان از زبان شخصیت کانونی. در این ابیات، دقوقی، منادا قرار گرفته است     
کند و  پنداري می شود که گاه موالنا نیز با آن همذات گر می لموس و جلوهشود، این شخصیت چنان م بازگو می) شخص اول(

داند  ماند و حتی موالنا نیز نمی گر دقوقی نخواهد به کالم ادامه دهد، داستان ناتمام می نماید که اگر شخصیت کانونی چنان می
گرداند و تسلسل افکارش  ز  روایت داستان روي برمیاما دقیقاً پس از این ابیات، ذهن پرشور موالنا ا. است پایان آن بر چه قرار

. سازد متوجه می... روایی چون شریعت، کافر، مؤمن و کند و به موضوعات غیر یا همان جرّ کالم، او را از داستان دور می
  :که خود موالنا نیز بر آن اذعان دارد چنان

ها آغاز کردیم از  قصه
  شتاب      

  

مخلص درون این  ماند بی  
  ابکت

             )3/2110(  
ي داستان  افتد که در میانه پردازد اما باز به یاد دقوقی می دهد و به مدح او می در اینجا موالنا حسام الدین را خطاب قرار می

  !است رها شده
مدح تو گویم برون از پنج و 

  هفت 
            

  برنویس اکنون دقوقی پیش رفت
           )3/2122(  

است، موالنا را بر  یا این سلسله از تداعی معانی که در روند داستان وقفه ایجاد کرده و موجب فاصلۀ روایی شدهگو     
واقع، از این قسمت به بعد،  در. دارد که روایت داستان را از دقوقی باز پس گیرد و خود به بازگو کردن داستان بپردازد آن می

عنوان  کند البته نه به دید را به دقوقی منتقل می کند و هرجا که الزم باشد زاویه یان میموالنا به صورت داناي کلی، داستان را ب
  .شخص محدود دید سوم گر اول شخص، بلکه در قالب زاویه شخصیت کانونی

پیش در شد آن دقوقی در 
  نماز 

  اقتدا کردند آن شاهان قطار

قوم همچون اطلس آمد، او   
  طراز

  اي نامداردر پی آن مقتد 
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                      )3/2141- 2142(  
گر بیرونی  ّت محیط، همه از دیدگاه راوي داناي کل که کانونی هاي مکان یا زمان و کیفی از این ابیات به بعد، صحنه     

گر  یشود البته در مقام شخصیت کانون ها از نگاه دقوقی کانونی می آید و به اقتضاي داستان، گاه صحنه می است، به نمایش در
  .سوم شخص

  ناگهان چشمش سوي دریا فتاد
  در میان موج دید او کشتیی
  هم شب و هم ابر و هم موج عظیم

  بادي همچو عزرائیل خاست تند
  

چون شنید از سوي دریا داد 
  داد

  در قضا و در بال و زشتیی
  این سه تاریکی و از غرقاب بیم
  موجها آشفت اندر چپ و راست

        )3/2179-2182(  
گر سوم شخص که از سوي  توصیف مکان و زمان این قسمت، همه از منظر دقوقی است به صورت شخصیت کانونی    

. هاي اوست ها و دیده شود، همه شنیده است و آنچه پردازش می شنیدن و دیدن همه به دقوقی سپرده شده. شود موالنا بیان می
دید داستان را متغیر سازد و با گردش در میان میدانِ دید  ه زاویهاست که چگونه موالنا توانست این داستان نمایانگر این

تر از  شخص، شاید پررنگ ي روایت اول ي دقوقی از زاویه در قصه«. گران مختلف، داستان را به زیبایی به تصویر بکشد کانونی
شخص  آن دقوقی راوي اول که در ساختار کلی "واقعه"ویژه در گزارش  به. است ي دیگر مثنوي بهره گرفته شده هر قصه

  ). 154:1389توکلی،(» است
دیدن درویش جماعت مشایخ را در خواب و درخواست کردن روزي حالل بی «توان به حکایت  این می عالوه بر    

آن  هاي تلخ و ترش کوهی بر وي شیرین شدن به داد مشغول شدن به کسب و از عبارت ماندن و ارشاد ایشان او را و میوه
شود و توصیفات و شرح ماوقع و  شخص بیان می این داستان نیز از زاویه دید اول. اشاره کرد) 4/678(در دفتر چهارم » مشایخ

  .آنکه راوي بیرونی در حکایت مداخله کند پردازي همگی از  کانون نگاه درویش است بی همچنین صحنه
برهنه بر امید شهید  که هفتاد غزوه کرده بود سینه-اهللا رحمه-حکایت عباضی«همچنین حکایتی در دفتر پنجم با عنوان      

انید سوي غزا و ومتّهم  می ناگهان طبل غازیان شنید و نفس از اندرون رنجبر. خلوت گزید... شدن، چون از آن نومید شد در
در . شود ح میشخص آن یعنی عباضی مطر ، حکایت از زبان و دیدگاه اول)5/3781(» داشتن او نفس خود را در این رغبت

ص دادن به نفس و سخن گفتن  العاده که در این داستان همان تشخ هاي عجیب و نقل حوادث خارق حقیقت، براي نقل صحنه ّ
  . ي کالم برآید تواند از عهده شخص نمی گر اول با اوست هیچ کانون دیدي بهتر از شخصیت کانونی

  بانگ طبل غازیان آمد به گوش
فس از باطن مرا آواز   داد نَ

زا آمد، برو   خیز، هنگام غَ
  وفا گفتم اي نفسِ خبیث بی

  راست گوي  اي نفس، کین حیلت گریست؟

زو   کوش که خرامیدند جیشِ غَ
  که به گوش حس شنیدم بامداد
  خویش را در غزو کردن کن گرو
  از کجا میل غزا، تو از کجا؟
  ورنه نفس شهوت از طاعت بریست
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ت مگر نگویی راست، حمله آر  
  نفس بانگ آورد آن دم از درون

  کُشی که مرا هر روز اینجا می
دن جهم به یک زخم از ب   در غزا بِ
  گفتم اي نفسک منافق زیستی

رایی بوده يا در دو عالم تو م  
  

  تر افشارمت در ریاضت سخت
  دهان اندر فسون با فصاحت، بی

  ...کشی جانِ من چون جانِ گبران می
  خَلق بیند مردي و ایثار من

  مري، تو چیستی؟ افق میهم من
  ...اي در دو عالم تو چنین بیهوده

             )5/3788-3800 (  
آورد که  اي را پدید می گاه نیز در مثنوي رو کردن راوي به مخاطب از همان آغازِ تمثیل نمایان است و اسلوب ویژه      

  جست و  ي خود می ر ضالهقصه آن شخص که اشت«براي مثال در . در متون روایی کهن نمود ندارد
ها با  کند بلکه با این پندار که مرزي میان فضاي شخصیت شخص روایت نمی شخص یا اول ي سوم راوي به صیغه» پرسید می

شده سخن  کند و با او از اشتر گم هرگونه تمهیدي به خواننده رو می مخاطب نوعی مثنوي وجود ندارد از همان آغاز بی
شود،  شخص بازگو می گر دوم بنابراین این داستان با زاویه دید شخصیت کانونی). 91:1389ك توکلی،.ر( گوید  می

  . شود ندرت دیده می دیدي که در متون کهن به زاویه
  اشتري گم کردي و جستیش چست

  یی کرده ضاله چه بود؟ ناقۀ گم
  آمده در بار کردن کاروان

  سو خشک لب سو و آن دوي این می
ر راه خوف            رخت مانده بر زمین د

               

چون بیابی، چون ندانی کان 
ست؟   تُ

فَت بگریخت در پرده   یی از کَ
  اشتر تو زان میان گشته نهان 

  کاروان شد دور و نزدیکست شب
  ...تو پی اشتر دوان گشته به طوف

           )2/2919-2930(  
بیند و  اي است که او می واقع همان صحنه در. شود رسیم میشخص ت تمام صحنه و فضاي داستانی از دیدگاه دوم     
دید  زاویه. است خوبی نمایان است؛ کاروان در حال رفتن و شتر هم گم شده یابد، فضاي شتاب و استیصال به درمی
. شود از همین چند بیت فضاي داستان منتقل می. شخص مستأصل به هر سوي دوان است، زمان داستان نیز شب است دوم
لب بودن ،  سو دوان شدن، خشک سو و آن به این". کار رفته، توانسته است فضاي داستان را تحکیم بخشد دید به ها و زاویه واژه

سزایی در ایجاد فضاي داستانی دارد گویی شخصیت داستانی  نقش به "...دور شدن کاروان و نزدیکی شب، راه مخوف و
  .ود را جاي او بگذارد و از کانون دید او احوالش را توصیف کنداست که نیاز است راوي خ درگم شده چنان سر
شخص  است چه از نگاه اول) گر درونی کانونی(گر  ها به صورت شخصیت کانونی هنگامی که زاویه دید این داستان     
شنود و سپس  یبیند، م می گر  یابد که شخصیت کانونی گونه درمی ها را آن شخص، خواننده صحنه شخص و حتی دوم یا سوم

تواند بدون حضور او، به  کند و خواننده نمی گر القا می ّت محیط و فضا همان است که شخصیت کانونی کیفی. کند بازگو می
هاي مختلف برود بلکه باید پا به پاي او وارد صحنه شود اما  هاي دیگر وارد شود و از مکانی به مکانی دیگر یا به زمان صحنه
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یابد، خواننده به همراه راوي آزادانه از  چرخش می) گر بیرونی کانونی(د به سوي داناي کل و راوي دی هنگامی که زاویه
در دفتر اول، هنگامی که اعرابی همراه با سبوي آب » اعرابی و زنش«براي مثال در قصۀ . رود ي دیگر می اي به صحنه صحنه

جا تغییر مکان  کند، از همان اعرابی را در میان بیابان همراهی می شود، داناي کل همزمان که ي بغداد رهسپار می به دارالخالفه
  .کند رود و حاالت روحی او را توصیف می ي زن اعرابی می دهد و به خانه می

  پس سبو برداشت آن مرد عرب
  بر سبو لرزان بد از آفات دهر
ال باز کرده از نیاز صزن م  
  که نگه دار آب ما را از خسان

  

کشیدش روز و  در سفر شد، می
  شب

  هم کشیدش از بیابان تا به شهر
م ورد کرده در نماز ّلس رب  
  یارب آن گوهر بدان دریا رسان

             )1/2741-2744(  
آید  اي به سراغ زن می طور که مشخص است داناي کل، پس از بیان حاالت مرد اعرابی در بیابان، بی هیچ فاصله همان     

. آورد؛ زنی که جانماز خود را گشوده و دست دعا به سوي خداوند دارد به شکلی زیبا به نمایش در می و حاالت روحی او را
در . خواننده، به کمک دیدگاه راوي داناي کل هم از اعرابی در بیابان آگاه است و هم از همسر او در خانه باخبر است

شود و راوي آزادانه به هرکجاي داستان که بخواهد پا  هاي زمانی و مکانی درنوردیده می دید داناي کل فاصله زاویه
هاي مکانی و زمانی متفاوت را در کنار هم و با تدوینی موازي به مخاطب  موالنا توانسته در مقام راوي موقعیت. گذارد می

هاي متفاوت با  ها در مکان ها فراشدي روایی است، دو یا حتی بیش از دو رشته از کنش تدوین موازي رویداد«. کند عرضه می
  ).176: 1383احمدي، (» یابند یکدیگر پیوند می

دید  است، از زاویه که در دفتر دوم آمده» التزام کردن خادم تعهد بهیمه را و تخّلف نمودن او«در مثالی دیگر، داستان      
خود . سپارد تا آن را تیمار کند شود و خر خود را به خادم خانقاه می صوفی وارد خانقاهی می. است راوي داناي کل بیان شده

افتد و از خادم  پس از پایان طرب و میهمانی به یاد خرش می. شود پیوندد و به طرب مشغول می ي صوفیان می به حلقه
  .خواهد تا به خر کاه و جو دهد می

ر برو              گفت خادم را که در آخُ
  

راست کن بهر بهیمه کاه و   
  جو

             )2/205(  
شود و او را از کانون دید  دید داناي کل همراه خادم می یابد،  زاویه پس از آنکه گفتگوي میان خادم و صوفی پایان می 

  .کشد خود به تصویر می
شت خَر بخار گفت بستان شانه پ  
ست خادم این گفت و میان را بست چ  

  رفت و از آخُر نکرد او هیچ یاد 
  رفت خادم جانب اوباش چند

گفت الحول اي پدر شرمی 
  بدار

  گفت رفتم کاه و جو آرم نخست
  خواب خرگوشی بدان صوفی بداد
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       خند کرد بر اندرز صوفی ریش  
                  )2/216-219(  

ّت روحی او را در همان زمان  رود و حال و کیفی گذارد و به سراغ صوفی می سپس راوي داناي کل، خادم را تنها می
شود که حتی بر ذهن او نیز رسوخ کرده و افکارش را هم  چنان آزادانه وارد صحنۀ حضور صوفی می. کند توصیف می
  .سازد کند و خواننده را از تشویش روحی صوفی آگاه می کانونی می

  صوفی از ره مانده بود و شد دراز
کان خرش در چنگ گرگی مانده 

  بود
  گفت الحول این چه مالیخولیاست 

  رو ر راهدید آن خرش د باز می
  دید ناخوش واقعه  گون می گونه

                          

  دید با چشم فراز خوابها می
  ربود ها از پشت و رانش می پاره

  اي عجب آن خادم مشفق کجاست؟
  فتاد و گه به گو گه به چاهی می

  ...خواند او والقارعه فاتحه می
          )2/220-233(  

جا از  کشد اما در همین اش را به تصویر می است و حاالت روحی او و تشویش درونی داناي کل به سراغ صوفی رفته
  .رود بخت در آنجاست، می شود و  به آخُر که خر نگون اي که صوفی در آن حضور دارد، خارج می صحنه

  صوفی اندر وسوسه وان خر چنان
  آن خر مسکین میان خاك و سنگ

  علف کشته از ره، جملۀ شب بی
  کرد اي اله ذکر می خر همه شب

  گفت اي شیوخ  با زبان حال می
  آنچه آن خر دید از رنج و عذاب
  پس به پهلو گشت آن شب تا سحر

                                        

  که چنین بادا جزاي دشمنان
  کژ شده پاالن، دریده پالهنگ

  کندن و گه در تلف گاه در جان
  جو رها کردم، کم از یک مشت کاه

  متی که سوختم زین خام شوخرح
  مرغ خاکی بیند اندر سیل آب
  البقر آن خر بیچاره از جوع

               )2/234-240(  
دید داناي کل، حاالت هر  موالنا با ظرافت و با گزینش زاویه. است خوبی توصیف شده حاالت و وضعیت خر نیز به    

واحد  کند و در آنِ می به شیوایی بازگو) شب(هۀ زمانی را در یک بر) خر صوفی-صوفی-خادم(سه شخصیت داستان 
گر بیرونی براي روایت داستان سبب  واقع موالنا با برگزیدن کانونی در. برد اي به صحنه دیگر می مخاطب را با خود از صحنه

ی متمایز اما ها حت پیکر که توصیف کلی صحنه شدگی، پرسپکتیوي فراخ گر در وجه ادراکی کانونی کانونی«است که  شده
در صورتی که اگر این داستان از سوي ). 70، 1383توالن، (» گیرد، اختیار کند و آن را به ما انتقال دهد  می همزمان را در بر

رفت،  شد و هرجا که او می ها وارد می شد، مخاطب باید پا به پاي آن شخصیت به صحنه گر روایت می یک شخصیت کانونی
ّت این داستان،   شد؛ زیرا یکی از علل جذابی ّت این داستان کاسته می گونه بود از جذابی شک اگر این بی. شد با او همراه می

      .گیرد ها در اختیار مخاطب قرار می همین توصیفات رسایی است که از حاالت روحی هریک از شخصیت
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توان چون دوربین  دید را می دهد، زاویه م میدید مناسب با داستان انجا در کنار گزینشی که نویسنده در انتخاب زاویه     
گیري هر  بیشاپ بر این باور است که براي شکل. جوید روایتی نویسنده دانست که از آن در به تصویرکشیدن داستان بهره می

شیوة هاي سینمایی با استفاده از  عیناً مثل صحنه  دارد،) اشخاص اصلی و فرعی(اي که یک میدان عمل و چند شخصیت  صحنه
  :نوشت) لنزي(چهار عدسی 

 عدسی درونی -4عدسی نماي نزدیک،  -3عدسی گروهی،  -2منظر،  عدسی فراخ-1

قدر به این کار  و آن... چرخاند جاي آن می دهد و دوربین را در همه منظر را مد نظر قرار می ابتدا نویسنده عدسی فراخ     
هاي متعدد را در کانون  کند و شخصیت بعد، از عدسی گروهی استفاده می .دهد تا واقعی بودن صحنه را جا بیندازد ادامه می

اختصار به چند شخصیت فرعی  ضمن اینکه به. دهد ها را با جزئیات بیشتري شرح می هاي آن دهد و فعالیت توجه خود قرار می
دید نیزکار را تقویت  یک زاویهآساي  استفادة سریع از یک سطر گفتگو و یا ارائۀ برق. پردازد شناسد، می که خواننده می

کند،  متمرکز می) یا شخصیت پلید(کند، دوربین را بر روي قهرمان  سپس از عدسی نماي نزدیک استفاده می. کند می
دهد تا حضورش در ذهن  قدر اعمال او را کانون توجه قرار می دهد و آن هاي او را با جزئیات دقیق شرح می کشمکش

منظر و گروهی نیز قبالً صحنۀ پیرامون قهرمان یا شخصیت پلید را نشان داده و آن را جا  فراخعدسی . خواننده نقش بندد
و بعد از آن، از عدسی درونی استفاده ... کند عدسی نماي نزدیک بر یک شخصیت و اعمال او تمرکز می. است انداخته

  ). 119: 1374 بیشاپ،. ك.ر... (ها را برمال کند شخصیت هاي کند تا احساسات، افکار و نقشه می
که بیشاپ براي به تصویر کشیدن میدان ) گروهی، نماي نزدیک و درونی منظر، فراخ(هاي مختلف  در میان عدسی       

گیر کردن  منظر و گروهی، در خلق صحنه و ظرفیت زمانی و مکانی داستان و جاي کند، عدسی فراخ عمل داستان پیشنهاد می
ها را  شناختی شخصیت هاي داستانی ازجمله شناخت روان نزدیک و درونی، دیگر بخش عدسی نماي. فضاي آن مؤثرند

  . شوند چه زیباتر کنش داستان می ها در کنار یکدیگر موجب آفرینش هر بخشند اما استفاده از همۀ آن سهولت می
اغ که در بازار عطاران از بوي عطر و مشک بیهوش و رنجو آن دب«در این قسمت، قصۀ      اي است تا  ، نمونه»ر شدّ

آورده و  میدان عمل  گیري از چهار عدسی آن به چرخش در آشکار سازد که چگونه موالنا دوربین روایتی خود را با بهره
است، آغاز   کانونی شده) راوي(گر بیرونی  منظر که از سوي کانون اي فراخ این حکایت با صحنه. است داستان را رقم زده

 . شود می

هوش و  فتاد بیآن یکی ا
  خمید

  بوي عطرش زد ز عطّاران راد
ردار اوفتاد او بی خبر همچو م  

  

چونکه در بازار عطّاران   
  رسید

ر و بر جا فتاد تا بگردیدش س  
  گذر روز اندر میان ره نیم

               )4/257-259(  
کند؛ گرچه این توصیفات و  ا توصیف میگر بیرونی، ایستاده و از باال، صحنۀ حکایت ر عنوان کانونی گویی راوي به   

شدگی در آغاز  وجه کانونی. کند تا صحنه در نظر مخاطب جا بیفتد توضیحات او زیاد نیست اما همین مقدار نیز کمک می
. است "روز نیم"است و ظرف زمانی آن  "بازار عطاران"دهد که مکان حکایت  حکایت، وجه ادراکی است زیرا نشان می
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کند، نوبت آن است که به کمک عدسی گروهی  منظر صحنۀ حکایت را تصویر می النا به کمک عدسی فراخپس از آنکه مو
گر  در این نوع عدسی، کانونی. سبب شود تا فضاي حکایت واقعی جلوه کند) تصادفی(هاي فرعی  و وارد ساختن شخصیت

  .کشد به تصویر میها را  کند و گفتار و اعمال آن پیوسته از شخصیتی به شخصیت دیگر رو می
  جمع آمد خلق بر وي آن زمان

  براند آن یکی کف بر دل او می
  دانست کاندر مرتعه او نمی

  مالید و سر آن یکی دستش همی
ر زد به هم    آن بخور عود و شکّ
  وان دگر نبضش که تا چون جهد
  تاکه می خوردست یا بنگ و حشیش
ردند خویشان را شتاب پس خبر ب  

  صروع گشتدانست چون م کس نمی
  

نان گو، درمان حول جملگان ال   کُ
  وز گالب آن دیگري بر وي فشاند
  از گالب آمد ورا آن واقعه

  آورد تر  وان دگر کهگل همی
  کرد کم وان دگر از پوشش می

  ستد وان دگر بوي از دهانش می
شیش خلق درماندند اندر بی ه  

  که فالن افتاده است آنجا خراب
  م طشت؟یا چه شد کو را فتاد از با

             )4/260-268(  
گذارد و نشان  ها را به نمایش می دوربین روایتی پی در پی از فردي به فرد دیگر در حال چرخش است  و کنش آن    

کند و فردي دیگر نبضش را  گل تر، شخص دیگر پوشش را کم می افشاند و دیگري کاه دهد که یکی گالب بر او می می
دهد که مخاطب، بیهوش شدن مرد در میان بازار و حضور مردم بسیاري  این کار را چنان با ظرافت انجام می موالنا... .گیرد می

این عدسی کمک شایانی به . داند پذیر می دهند، باور اند و هر یک به فراخور خود کاري انجام می را که دور او جمع شده
موالنا . جلوه کرد، نوبت استفاده از عدسی نماي نزدیک است پس از آنکه فضاي حکایت واقعی. کند نمایی صحنه می راست

کند و با نماي نزدیک دوربین روایی خود، او را به مخاطب  جاي حکایت شخصیت اصلی خود را به صحنه وارد می نیز در این
اغ است که دوربین با عدسی نماي نزدیک خ این شخصیت اصلی در این حکایت برادر مرد دب. کند معرفی می ود بر او و ّ

 .شود اعمالش متمرکز می

اغ زفت یک برادر داشت آن دب ّ  
  اندکی سرگین سگ در آستین
  گفت من رنجش همی دانم ز چیست

  

ربز و دانا، بیامد زود تفت   گُ
  خلق را بشکافت و آمد با حنین

  چون سبب دانی، دوا کردن جلیست  
                     )4/269-270    (  

مقدار نیز، مخاطب را آگاه  کوتاه، مجال چندانی ندارد تا شخصیت اصلی کامالً  کانونی شود اما همینچه این حکایت  گر
پس از آن موالنا، دوربین روایتی خود را بر . داند خوبی می سازد که او فردي زیرك و داناست که راه درمان برادر را به می

اغ نفوذ می در دبکند و بر افکار و احساسات برا عدسی درونی آن تنظیم می گر بیرونی، افکار درونی  واقع کانونی در. کند ّ
هاي  که این امر بر شخصیت حالی کند در وسیله نقشه و هدف او را بر مخاطب مکشوف می شخصیت را کانونی کرده و بدین

  .است  فرعی حکایت پوشیده
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گفت با خود هستش اندر مغز و 
  رگ

  تا میان اندر حدث او تا به شب
  ن سرگین سگ داروي اوستهم از آ

   

  برتُو بوي آن سرگین سگ تُوي
اغیست او روزي غرق دب   طلب ّ

  ...که بدان او را همی معتاد و خوست
                 )4/274-276(  

اغ مخاطب را از افکار او آگاه می گر بیرونی با رخنه بر درون افکار برادر مرد دب کانونی     که اگر  حالی کند در ّ
شد مگر آنکه خود شخصیت آن را در اختیار  شخصیتی دورن حکایت بود این قسمت بر مخاطب مکشوف نمی  گر، کانونی

دهد تا به نمایش کنش او  موالنا درحکایت، باز عدسی را در نماي نزدیک و بر شخصیت اصلی قرار می. داد مخاطب قرار می
کند که گویی  او را کسی نبیند و سرش به برادر چنان نزدیک میزند تا روش درمان  بپردازد؛ اینکه چگونه مردم را کنار می

سپس بار دیگر با عدسی گروهی و توصیف کوتاهی از واکنش مردم که از درمان مرد . کند رازي با او نجوا می
  .برد اند، به پایان می زده شگفت

  راند از وي آن جوان خلق را می
  سر به گوشش برد همچون رازگو

  سگ ساییده بودکو به کف سرگین 
رد جنبیدن گرفت ساعتی شد، م  
  کین بخواند افسون به گوش او دمید

  

  تا عالجش را نبینند آن کسان
  پس نهاد آن چیز بر بینی او
  داروي مغز پلید آن دیده بود
  خلق گفتند این فسونی بد شگفت
  مرده بود، افسون به فریادش رسید

              )4/199-293(  
دهد؛ اینکه او  هایی است که مهارت موالنا را در به تصویر کشیدن کنش داستانی نشان می یکی از نمونه این حکایت    

ها در کنار هم  ها و چینش آن کارگیري دوربین روایی خویش و با چرخش عدسی چگونه توانسته به کمک توانایی در به
  .تصویر بکشدهاي سینمایی به  حکایت را شکل دهد و صحنۀ حکایت را مانند صحنه

  :گیري نتیجه
ارتباط پایاپاي و متقابل . دهد پردازي در معناي بعد مکانی و زمانی است که کنش داستان در آن روي می صحنه و صحنه

چنانکه گزینش هر یک از این . پردازي نیز نمود دارد ، در صحنه...دیدو عناصر داستان مانند طرح، درونمایه، شخصیت، زاویه
پردازي با  دید در صحنه این نوشتار به بررسی نقش زاویه. مستقیم در آفرینش صحنه موثر است ت مستقیم یا غیرعناصر به صور

دید  در زاویه. باشد دید را داشته نویسنده باید توانایی گزینش صحیح زاویه. است هاي مثنوي پرداخته تاکید بر برخی داستان
گر آنجاست و اطالعات و  هایی حضور دارد که شخصیت کانونی زمانها و  گر،  مخاطب تنها در مکان شخصیت کانونی

دید،  اگرچه این گونه از زاویه. گذارد گر در اختیارش می آگاهی او نیز تنها در همان حد است که شخصیت کانونی
ت کانونی است ي میزان آگاهی شخصی هاي به همراه دارد و شناخت مخاطب از مکان و زمان داستان، تنها به اندازه محدودیت

افزاید و  پذیري داستان می العاده، بسیار کارآمد است، بر باور اما استفاده از این شیوه در بازگویی خاطرات و حوادث خارق
گر  دید را بر شخصیت کانونی انگیز، زاویه چنانگه موالنا در بیان خاطرات یا حوادث شگفت. گردد صمیمیت آن را موجب می
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از . کند نمایی داستان کمک می کشد و به راست هاي  داستان را از دید او به تصویر می دینگونه صحنهسپارد و ب شخص می اول
هاي مختلف  شخصیت سازد که مخاطب به صورت همزمان از گر داناي کل این امکان را فراهم می دید کانونی دیگر سو زاویه

هاي مختلف در گذر باشد و اینگونه آگاهی و شناخت  نهدر ابعاد زمانی و مکانی متفاوت آگاه باشد و آزادانه میان صح
دید، توانایی تدوین موازي و همزمان چندین صحنه در کنار هم را  مخاطب محدودیت ندارد و نویسنده با گزینش این زاویه

تان آگاه خواهد داشت، آنچنان که موالنا انجام داده و به کمک این شیوه، مخاطب را در زمانی واحد از تمام اشخاص داس
ت داستان خود را متجلی می همچنین او به شیوایی توانسته زاویه روایی خود را با تلفیقی از چهار . سازد تر می سازد و جذابی

گیرد و صحنه و میدان عمل خود را با چرخش به هنگام این  منظر، گروهی، نماي نزدیک و درونی به خدمت عدسی فراخ
  .پذیر سازد ي داستانی خود را باور منظر و گروهی، صحنه و به کمک عدسی فراخ هاي روایی به تصویربکشد دوربین
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356  

  )خیام و شعر پیرامون( فیلسوف مستی
  

  1مهدي کارگر   
  چکیده

تأسیس و تأثیر نظامیه بغداد و . ي پر تنش و جنجالی نحله هاي کالمی بوده استها دورهرنهاي پنجم و ششم در ایران از ق
عاستشاهد این متُهافت الفالسفه تألیف کتاب  وي . حکیم عمر بن خیام نیشابوري در این دوره عمرش را سپري کرده است.د

م و طبیب بود شاعر، ریاضیدان، منج حکیم نیشابور دریاي پر تالطم وجودش را به صورت رباعیات در ساحل . ه استفیلسوف
ي کم حجم و ها رسالهخیام . آن براي مشامِ آریایی آشناست قالب شعري که بوي ایرانی بودن. است وجود خود ظاهر ساخته

حول به حکیم نیشابور را روشن پر محتواي فلسفی هم دارد که اگر مورد مداقه قرار گیرند چون مشعلی رباعیات منسوب و من
، پوشیده نیست که شناخت شخصیت همواره از شناسند یمتحلیل شخصیت را نیک ی که روش بر کسان. خواهند ساخت

مواریث سرگردان و مکانیسم . البته مکانیسم روایی هم بی تأثیر نخواهد بود. طریق آثار شخصیت امکان پذیر است نه یک اثر
و شعر شاملو  انجیل، توراتنپذیرفت؛ زیرا اگر چنین اتفاقی روي دهد، دیگر چه فرقی میان  شود ینمروایی را به طور مطلق 

ي وحیاتی آن بر ما مجهول  جنبهکریم هم اگر تاریخ اسالم را نادیده انگاریم دست کم  قرآنیا در مورد  باقی خواهد ماند؟
  . باقی خواهد ماند

فی که ادیب نباشد و ادبیات را نشناسد و بیان خوبی نداشته باشد، قدرت بیان ادبیات و فلسفه مالزم یکدیگرند، فیلسو 
افکارش را نخواهد داشت و شاید فکر خوبی هم نداشته باشد و اگر کسی ادیب باشد و فلسفه نداند، در واقع ادیب نخواهد 

ندازه که یک فیلسوف بزرگ است یک حکیم نیشابوري به همان ا. ادبیات و فلسفه به موازات هم در خیام حضور دارند. بود
ي خود را در هر دو حوزه بیان کرده است در شعرش صفت شاعرانه به ها شهیاندو چنانکه  شود یمشاعر توانا نیز محسوب 

الت شاعرانه خود را سرگرم نساخته است خرج نداده است و با تخی.  
ن نا آشناند، در شناخت خیام دچار کج فهمی ي تو در توي آها هیالکسانی که با سطوح مختلف و متفاوت زبان و 

هاي مهم جهان داراي پشتوانهیک ادیب اگر  اندیشه اي ندارد چه چیزي براي گفتن خواهد داشت؟ تمام ادبیات. خواهند شد
هرچند . ي فلسفی هستند و به همین جهت ادبیات فارسی در اوج است از این روي، حرف حساب حکیم نیشابور تفکّر است

ي داشتن فرهنگ تفکر از عل تفکر و فلسفه در بسیار سرزمینها به خاموشی گراییده است ولی در ایران زمین به واسطهمش
  .دورانی بس کهن تا کنون همواره نور افشان بوده است هرچند براي اندیشمندانش تکفیر و تبعید ارمغان آورده است

 
  
د، ادبیات، فلسفه، رباعی: هاکلید واژه تُ ات خیام، مکانیسم رواییسخن، م     . 

                                                                    

  استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا   - 1
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  مقدمه
و مفهوم سخن ویژه ترین صیدهاي درون . اندیشیدن است، مفهوم سخن است ينخستین چیزي که در باب سخن شایسته

از همین روست که . کند یمو خود را تسلیم دیدگان تیزبین و نکته یاب  ابدی یماست که تنها در گفتگو امکان بیرون خزیدن 
ز انسان با سایر موجودات را نطق دانسته اند و به قول سعديدر منطقِ ار سطو فصل ممی:  

  به نطق آدمی برتر است از دواب           دواب از تو به گر نگویی صواب      
  : و هر که اندیشه اي دارد پس جهانی دارد. هاست شهیاندهر اندیشمندي سخنی دارد و هر سخنی جهانی از  

  دانش برد توشه اي           جهانی است بنشسته در گوشه ايهر آن  کاو ز       
موجز آنکه . گرم و سرد از طریق سخنان قلبی و قالبی، قابل تمیز است يها دمظهور اشخاص در سخنهایشان پیداست و  

دوام آورد و  عالم يتا برجریده گردد یمنوشتار، مکتوب  يسخن به گفتگو می انجامد و به واسطه. سخن ترجمانِ جان است
  :باز هم به قول سعدي خودمان

ه خاك افتاده جایی         بماند سالها این نظم و ترتیب                ز ما هر ذر  
  بقایی نمیب ینمکه هستی را       قرض نقشی است کز ما باز ماند              
  دعاییکند در کار درویشان       مگر صاحبدلی روزي ز رحمت               

تی است که میزان و مقدار آن در نوشتن، اگر داراي قدرت و قوت باشد  به لحاظ جریان . در سخن، اندیشه داراي سیالی
ی وکیفی تنازلی آشکار  دارد و بازسازي فضاي سخن مکتوب شده مرهون تقلّب و در خود دیدن خواهد بود. کم.  

زیر صورت پذیرفته  يتفسیري منطقی نسبت به پرسشهاي طرح شده نگارش این مقال، یافتن پاسخ و یا حداقل يانگیزه
 :است

 خود را در قالب شعر نیز سروده است؟ يها شهیاندچرا فیلسوفی چون خیام افزون بر آثار فلسفی،  .1

ر است؟ .2 روش شناخت رباعیات منسوب و منحول به خیام چگونه میس 

 حکیم خیام را شاعر بدانیم یا فیلسوف و یا هر دو؟    .3

 چرا فکر فلسفی در ایران علی رغم تکفیر و تبعید اندیشمندانش به خاموشی نگراییده است؟ .4

 ؟ کند یمآیا خیام در رباعیات خود، به مخاطبانش، خوشباشی و خوردن میِ انگوري را توصیه  .5

 نگاه خیام نسبت به موضوع دین چگونه بوده است؟   .6

 یات خیام اندازه است یا پارادایمهاي عرفانی؟تفسیرهاي هدایت و شاملو بر قامت رباع يآیا جامه .7

چرا فیلسوف شاعري چون خیام که از شاعران هم طراز خود کمتر شعر سروده است در جهان بیشتر خواننده  .8
  دارد؟

البته این مقال در مقام پاسخ به این پرسش نپرداخته است . باشد یمهر علمی داراي روش و متدي متناسب با موضوعش 
م آنکه هر علمی داراي روش و متدي متناسب با موضوعش که اختالف  علوم در متد است یا موضوع آن،ولی قدر مسلّ

در شناخت شخصیتها نیز باید قایل به متدي . ؛ یعنی متدهاي علوم متفاوت است ولی متد هر علمی یکی بیشتر نیستباشد یم
ثار، شرح زندگی، نوع زندگی، معاشرتها، استادان و آ يمتدي که در شناسایی اشخاص پیش باید گرفت شامل مالحظه. بود
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آثار یک شخصیت، ما با متن واقعی و اصلی اندیشمند مواجهیم و در بقیه موارد نیازمند به  يدر مالحظه. معاصرین اوست
تأثیري  اگر منابع موجود هم در موضوع مورد مطالعه اندك باشد در تحریف متد. مکانیسم روایی و مواریث سرگردان هستیم

براي شناخت شخصیتها نخست باید از . بنابراین متد یک امر ثابت است. به نقص و کمال متد قایل شد توان یمندارد ولی 
ر باشند  توانند یمهم  ها گزارهولی  باشد یمخود شخصیت  يها نوشتهو  ها گفتهآثارشان اقدام کرد؛ یعنی اصل،  قرینه و مفس.  

ی، صرفاً به یک اثر از اندیشمندي نظر دارند راه پژوهش را یک چشم پیموده اند يها زهانداکسانی که فارغ از چشم   . کلّ
ین طوسی را مطالعه کند به این نتیجه خواهد رسید که وي یک  روضَه التَلسیمبه عنوان مثال اگر کسی کتاب  خواجه نصیر الد

ی یکی از دعات  است حصار  يها قلعهندگی خواجه و چرایی پناه بردن او به ولی اگر شرایط ز. اسماعیلی تمام عیار و حتّ
مشهود  شرح تجریداین تعارض از طریق دیگر اثر خواجه به نام . الموت دانسته شود هرگز وي را اسماعیلی نخواهیم دانست

ت نیست. شود یم یمی ابراه(البته شرایط تاریخی هم در این تفسیر مددگر خواهند بود گرچه هیچ تاریخی به ذاته حج
  ).319:1385دینانی،

دیگر چه فرقی . نپذیرفت؛ زیرا اگر چنین اتفاقی روي دهد شود ینممواریث سرگردان و مکانیسم روایی را به طور مطلق 
میان توارث، انجیل و شعر شاملو باقی خواهد ماند؟ یا در مورد قرآن کریم هم اگر تاریخ اسالم را نادیده انگاریم دست کم 

  . ن بر ما مجهول باقی خواهد ماندوحیاتی آ يجنبه
  

  خیام ، آثار  و زمانه
حکیم عمر خیام، فیلسوف، ریاضیدان، منجم، طبیب، نویسنده و شاعر بزرگ ایران زمین در اواخر قرن پنجم و اوایل قرن 

در . ه استروزگاري طبیب دربار ملکشاه سلجوقی بود. والدتش در نیشابور اتفاق افتاده است. باشد یمششم هجري قمري 
ابن سنیا  يدر تفکر، خود را شاگرد با واسطه. ریاضیات چندین اثر دارد که از همه مشهورتر کتابش در جبر و مقابله است

  . داند یم
اسالم همچنان در میان ایرانیان معمول بود  يهجري مأمور اصالح تقویم ایرانی شده است که با وجود غلبه 647در سال  

برج حوت قرار داشت به اول  حمل آورده است و تقویم جاللی از این راه شکل گرفته است که  يیمهو نوروز را که در ن
  :                 هم واقع شده است گلستان يمورد اشاره شیخ اجل در دیباچه

  بلبلِ گوینده بر منابر قضبان                 اول اردیبهشت ماه جاللی                  
  همچو عرق بر عذار شاهد غضبان                     ل سرخ از نم افتاده آللی         برگ     

به وي نسبت داده شده است که با انشایی ساده و شیوا در بیان اسباب پیدایش جشن  نوروزنامهکتابی در نثر پارسی به نام 
مر خیام برجاي مانده است که کم حجم و چند اثر فلسفی هم از حکیم ع. نوروز و کشف حقیقت آن نگاشته شده است

  :باشند یمپرمحتوا 
  رساله فی الکون و التکلیف؛. 1
  ضروره التضاد فی العالم و الجبر و البقاء؛. 2
  رساله الضیاء العقلی فی الموضوع العلم الکلّی؛. 3
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  رساله در علم کلیات وجود؛. 4
  رساله فی الوجود؛. 5
  .رساله الجواب عن ثالث المسائل. 6
شهرت خیام در ایام زندگی و دوران قریب به آن بیشتر در حکمت، طب، نجوم و ریاضیات بوده است لیکن در جهان  

، رباعیاتی بسیار ساده و بی آرایش و دور از تصنّع و تکلّف ولی شناسند یمرباعیات فلسفی و لطیفش  يامروز وي را به واسطه
اگر درون مایه و محتواي رباعیات وي را بفشاریم در سه . باشند یمو جزیل  مقرون به کمالِ فصاحت و بالغت و معانی عالی

ی زمان(اغتنام وقت، حسرت و تأسف به گذشت عمر  يمسئله: شوند یموجه خالصه  و دوران انتها که مرگ ) به طور کلّ
  ).282:1357صفا،(است 

ف  ست و مؤثرترین کتابها در رد فلسفه و تفکر به رشتهتند به فکر و فلسفه ا يها حملهروزگار خیام دوره اي است که معرّ
 يوي تربیت شده. باشد یم      اثر حجه االسالم امام محمد غزالی  تُهافَت الفَالسفهاز آن میان یکی  . تحریر در آمده است ي

فلسفی و نشر  يها شهیاندنظامیه بغداد بوده است که رسالت سردمداران آن مدرسه جز دشمنیِ آشتی ناپذیر با  يمدرسه
کالمی اشاعره را به سراسر  ياین موجب تأسیس آن  مدرسه بود که پیام نحله. اشعري چیز دیگري نبوده است يها شهیاند

  .جهان اسالم برساند
کسانی رباعیات حکیم خیام را یک واکنش در برابر تاریخ .پر آشوبِ فکري، محیط پرورش خیام بوده است  ياین دوره 

برخورد . عصر سلجوقی که بعد از غزنویان آمدند و ترکها برکشور حاکم شدند، ایران دو فرهنگی شد . نسته اندایران  دا
حاد میان عباسیانِ بغداد با حکومت ترکها در واقع  فرهنگ بومی ایران با فرهنگ ترك و با فرهنگ عربِ عباسی و دوباره اتّ

خواه ناخواه فرد روشن بین و هوشمندي  چون خیام را در مقابل . استوضعی ایجاد کرد که یک بحران روانی در پی داشته 
زمان هم  يسوألهایی قرار داد که این چه زندگی است؟ به کجا خواهد رسید؟ موجز آنکه رباعیات خیام به نوعی، دیکته

  ). 51:1383اسالمی ندوشن،(هست 
  .همین گونه گزارش داده استراوندي نیز که تاریخ زمان است، شرح جریانات را  راحه الصدور 

  

  روایات سرگردان
عاي آنان کتاب  است که در آن نظامی  عروضی چهار مقالهکسانی در شاعر بودن حکیم خیام تردید روا داشته اند، مد

که در آخر عمر، خیام را دیده است و در بلخ با او مالقاتی داشته است، گویا صریحاً  کند یمعروضی، مؤلف کتاب، اشاره 
شاره دارد که با وي در یک مجلس عشرت هم نشسته است ولی هیچ اشاره اي به شاعر بودن حکیم نیشابور نکرده است ا
  ).8:1385نظامی عروضی،(

برخی منتقدان هم ابراز داشته . از این روي رباعیات خیامی را به شخص دیگري، هم نام با حکیم نیشابور نسبت داده اند 
م نگه دارد تا لقب حجه الحق و اند که شاید اصرار نظامی  عروضی ایجاب کرده است که خیام را طبیب، ریاضیدان و منج

ب دینی مآب سلجوقی ارتباط داشته مورد بازخواست قرار نگیرد  53:1383اسالمی ندوشن،(کسی که با حکومت نسبتاً متعص.(  
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ولی می  دانند یمسته اند، اینان خیام را شاعر مقابل آنانی قرار گرفته اند که خیام را شاعر ندان يکسانی درست نقطه 
عاي آنان هم کتاب  نجم الدین رازي است که مؤلف در حدود هشتاد  مرصاد العبادخواره و خوشگذران و اپیکور مسلک، مد

ي مآب و دا. تند نسبت به خیام دریغ نکرده است يها جملهسال پس از خیام زیسته است و در کتاب خود از  راي خیام را ماد
عا در کتاب خویش آورده است. انحراف فکري معرفی کرده است شاید این سبک اظهار نظر . دو رباعی هم به عنوان شاهد اد

  :یکی از آن دو رباعی به قرار زیر است. اولین قضاوت صریح در مورد خیام باشد
  ش اندر کم و کاست؟از بهر چه او فکند                      دارنده چو ترکیب طبایع آراست       
  ور نیک نیامد این صور عیب که راست؟              گر نیک آمد، فکندن از بهر چه بود            

برخی پژوهشگران نیز بر این باورند که رباعیات حکیم عمر خیام نیشابوري با رباعیات خیامی دو چیزند ولی در طی زمان، 
حکیم نیشابور در تصنیف و نشر اشعار رباعی خویش  دارند یمآن است که اذعان مدعاي اینان . اختالط صورت پذیرفته است

اقدامی نکرده است بلکه شاید گهگاه در مجالس آنها را در شئون مختلف سخن اظهار داشته است و کسانی  یادداشت 
تین گام در بررسی رباعیات خیام، نخس .میشو یم    برداشته اند، از این جهت در آثار دیگران با رباعیات حکیم نیشابور مواجه 

منسوب خیام به تعداد هزار و پانصد رباعی  يدر این منازعات، رباعیات احصا شده. احصاي رباعیات سره از ناسره است
. حکیم نیشابور  نزدیک است يدر حالی که شاید نتوان گفت که بیش از هفتاد رباعی اصوالً به شیوه. گزارش شده است
  ).187:1388ابراهیمی دینانی،(فانه تر این احصا را تا پانزده رباعی فرو کاسته اند برخی هم موشکا

به هر روي رباعیات خیام یک دست نیست و قطعاً الحاقاتی در مجموع آنها صورت گرفته است و تمییز رباعیات منسوب 
این  يوار است تا آنجا که نگارندهپس مستند سخن گفتن در این باب دش. و منحول، نیاز به یک تحقیق تاریخی دقیق دارد

به کوشش حسین دانشفر به طبع رسیده است که از دیگر صور منتشر شده  رباعیات خیاممقال اطالع دارد یک نسخه از 
که استاد فقید این نسخه را  باشد یماین نسخه داراي یک مقدمه به قلم مرحوم استاد مجتبی مینوي . معتبرتر ارزیابی شده است

  .دیگر هم راي موافقان بوده است يها نسخهدکتر شفیعی کدکنی نیز در اعتبار این نسخه نسبت به . کرده و ستوده استتأیید 
  

  ادبیات و فلسفه 
چنانکه ملک الشعرا بهار با . نوعی نگرش به هستی باشد و تنها سرهم کردن الفاظ یا چیدن قوافی نباشد تواند یمادبیات 

شعر دانی چیست؟                                    :                      داد سخن داده است قطعه شعري در این باب، نیک
فت          مرواریدي از دریاي عقل                  شاعر، آن افسونگري کاین طرفه مروارید س  

ر خودش براي خودش تجسم خیام با دیدن یک کوزه فک. شعر حتماً تخیل است ولی تخیل به معنی عدم واقعیت نیست
  . کند یمو به گونه اي تخیلی بیان  کند یمپیدا 

تمام  یک ادیب اگر اندیشه اي ندارد چه چیزي براي گفتن خواهد داشت؟. نگرش، صرف نگاه نیست بل اندیشه است
ر خیام از معنی و غایت اگ. فلسفی هستند و به همین جهت ادبیات فارسی در اوج است يادبیاتهاي مهم جهان داراي پشتوانه

ت  باشد یم، مگر نه آن است که درك معناي زندگی در گرو شناخت ماهیت زندگی دیگو یمزندگی سخن  و شناخت ماهی
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فلسفه قابل طرح است؟ تعاریف مصطلح از فلسفه، یکی اندیشیدنِ اندیشه است، یکی هستی شناسی است و یکی  يدر حوزه
  ...تمرین مردن است و 

تفکر هم چیزي جز سیالن در . که خیام با خویشتن محاوره دارد اهل فضل دانند که حدیث نفس، تفکر است  هنگامی 
  :به قول مولوي. پرسش و پاسخ نیست و این همان تمرین مرگ است

  صد جهان گردد به یک دم سرنگون                            از یکی اندیشه کاید در درون         
  :به قول مولوي. زه حل مشکالت تازه را راهگشاستتا يها شهیاند

  درگذر از حد و جهان بی حد و اندازه شود             هین سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود          
عاي خود  يذوق، جانِ ادبیات است و تعقل، جانِ فلسفه، شاید کسانی در رابطه ذوق و عقل تردید روا دارند و براي اد

. در مقام پاسخ به تردید اینان باید گفت ذوق یا خود عقل است یا از آثار عقل است. دبی بین عقل و ذوق را مطرح کنندنزاع ا
به قول همشهري خیام، . به قول اهل فلسفه دو چیز که در وجود متحدند به معنی یک چیز بودنشان نیست بلکه ماهیتاً دو چیزند

  ). 126:1383ابراهیمی دینانی،(عقلِ مست دانسته است ، ذوق رامصیبت نامهعطار نیشابوري در 
  شیوه اي کز شوق آن شد عقل مست                        جز مرا هرگز که را دادست دست؟     

  
و دو ظهور دارند اما سرمنشأ آنها واحد است و در سرمنشأ به  شوند یمعقل و ذوق در یک سطح از هم جدا هستند و دوتا 

این مکتوب قصد پرداختن به . چون هم ذوق انسانی است و هم عقل انسانی است. و آن انسان است ندرس یمیک وحدت 
خود به تفصیل در  کلمات قصارکه کسانی چون باباطاهر عریان در  کند یمتقدم عقل یا ذوق را ندارد بلکه تنها به این بسنده 

 بیان السعاده فی مقاماتمیر، ادام اهللا طریقه، صاحب تفسیر تقدم معرفت و محبت توضیح داده اند و شارح وارسته و روشن ض
آنها با یکدیگر، الحق  يبه فارسی در مورد تقدم معرفت و محبت و رابطه توضیح يرسالهبه عربی و   ایضاح يرسالهو  العباده

  .کلمات را تمام کرده است
یک شیوه، بررسی آثار یک شخصیت است با توجه به آنچه در بخش شناخت متد از تحلیل یک شخصیت سخن رفت  

اگر با . دردمندانه است که با خویشتنِ خویش داشته است يبررسی آثار حکیم نیشابور بیانگر نوعی محاوره. نه صرفاً یک اثر
م به سراغ شعر او برویم، پر واضح خواهد بود که منظور خیا الکون و التکلیف يرسالهرسایل فلسفی خیام به ویژه  يمطالعه

  . بوده است فهمند یمغیر از آنچه اهل ظاهر  
بر روي مسئولیت انسان است وکسی که براي انسان مسئولیت و تکلیف  الکون والتکلیففلسفی  يتأکید خیام در رساله

ل این مقاله در مقام تشریح مسای. غایت قایل خواهد بود کند یم، براي انسان و جهانی که انسان در او زندگی شود یمقایل 
ف از کنار آن در . کم حجم و پرمحتوا نیست يفلسفی مطرح شده در این رساله   .گذرد یمبنابراین در حد یک معرّ

  :در اهمیت اندیشه و تفکر این بس که گفته شود
و حکیم  .قانوننامیده است و کتاب پزشکی خود را  نجاتو  شفاشیخ الرئیس ابن سینا نام دو کتاب فلسفی خود را  
بر اهل ادب پوشیده . ر دریاي متالطم و خروشان وجودش را به موجِ رباعیات در ساحل وجودش ظاهر ساخته استنیشابو

نیست که رباعی، قالبی است که استعداد طرح مسایل فلسفی در آن مهیا است و فشرده ترین قالب براي یک حرف حساب 
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ت هم . باشد یم قیس رازي در کتاب خود  اوزان دیگر را به شاعران عرب چنانکه شمس  دهد یمافزون بر این بوي ایرانی
شاید سبب انتخاب خیام هم از این جهت بیهوده . ایرانیان دانسته است يمنسوب کرده است ولی این قالب را بدون شک ویژه

  .نبوده باشد
شاید از این . زیده گویی استسرودن شعر در قالب رباعی براي خیام تفنن و تفریح یا بازي با الفاظ نبوده است، او استاد گ

معروفش در معبد  يجمله. گزیده بیان داشته است يها جملهچنانکه سقراط هم چنین . جهت قابل مقایسه با سقراط باشد
هر دو اندیشمند فضیلت راه علم و معرفت را در تعقل دانسته . »خودت را بشناس«: دلفی، ممدوح اکابر آفاق است

  ).120:1383ابراهیمی دینانی،(اند
که گفتن و شنیدن آن سخت است به خصوص براي  ندیب یمخودش همواره راز  يخیام در وجود و در دفتر اندیشه

  :نااهالن
  اسرار جهان چنان که در دفتر ماست                  گفتن نتوان که آن وبال سر ماست    
  گفتن هر آنچه در خاطر ماستچون نیست در این مردم نادان اهلی                   نتوان     

خیام زبان هستی را شنیده است و کسی که چنین گوشی براي شنیدنِ زبان هستی دارد، از زبان قال فرا رفته است و زبان 
  :حال را دریافته است

  در کارگه کوزه گري رفتم دوش               دیدم دو هزار کوزه گویا و خموش     
  کو کوزه گر و کوزه خر و کوزه فروش؟:                روشناگه یکی کوزه برآورد خ     
  یا

  بر سنگ زدم دوش سبوي کاشی                سرمست بدم چو کردم این اوباشی     
دم تو نیز چون من باشی گفت یمبا من به زبان حال       سبو                من چو تو ب  

کسی که با نظام آفرینش هماهنگی دارد این . شنود ینمها را این گوش، گوش هوش است و هر گوشی این قبیل صدا
  :به قول مولوي. ، زبان آفرینش زبانِ عقل استفهمد یمزبان را 
  موسی اي نیست که دعوي أناالحق شنود                 ور نه این زمزمه اندر شجري نیست که نیست     

اگر خیام . باشد تواند ینم، اپیکور مسلک نگارد یم التکلیف الکون وو کتاب  شنود یمپس چنین کسی که در هستی راز 
اصوالً نیهیلیست راز را قبول ندارد، راز انگاري و پوچ انگاري حکایت جن . آورد ینمپوچ گرا بود از زبان حال سخن به میان 

  :کند ینمتجویز  خیام، خوشباشی و می خوارگی را نیز براي انسان مکلّف و مدرِك عظمت هستی. و بسم اهللا است
  ما یپرست یمبه مستی ما        خم زمانه تهی شد ز  ها جرعهکفاف کی دهد این      

مراد میی است که براي همیشه انسان را از غصه. ، سخن بر سر میِ انگوري نیستکند یماگرچه خیام توسل به دامن ساقی 
  :به قول سعدي. ده و وبالاین می، میِ معرفت است نه میِ عرب. آمدن و رفتن رها کند ي

ی بیدار گردد نیم شب                مست ساقی روز ِمحشر بامداد      م مست  
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خوشی در قاموس خیام، اصوالً به معناي الابالی گري نیست؛ بلکه مؤید این مطلب است که اغتنام فرصت، خوشی ابدي و 
، میِ انگوري نیست که اگر بود موالي بلخ از قول خیام آوازهشرابِ نیشابوري حکیم عمر خیام. سعادت ارمغان خواهد آورد

ام  » إشربوا« ي افکند ینمدر ای:  
  هزار جان گرامی فداي آن یاري             که به مجلس ما امر إشربوا دارد      

دیگر کشف  در این دیدگاه. تفسیرهاي عامیانه در جهت مؤید پیدا کردن براي نوعی زندکی سهل انگارانه بوده است
تفسیرهاي شاملو و . »خیام مثل من بوده است«:ندیگو یمخیام اهمیت ندارد و مالك نیست، آنچه اهمیت دارد این است که 

تفسیر اشخاص از شعر خیام، با تاریخ زندگی خیام متفاوت است، هر چند که مقداري از تفسیرها . هدایت از این دسته اند
البته این . ه اند؛ اما نباید فراموش کرد که تاریخ، دیدن است بدون بودن در مقام تفسیروارد تاریخ شده اند و تاریخی گشت

دشوار  يها لحظهنقل است که پوتین در . مکتوب با تفسیرهاي عامیانه سر ستیز ندارد ولی با عوام فریبی موافق نخواهد بود
که آقاي پوتین آدم با شعوري بوده است؛ اما به فرض صحت این خبر باید گفت ! است خوانده یمزندگی، رباعیات خیام 

است خودش را  خواسته یماین پرسش به جاست که پوتین با خواندن رباعیات خیام . خواندن خیام به شعور زیادتري نیاز دارد
  ! آرام کند یا دریچه اي به جهان دیگر بگشاید؟ چه بسا خیام آرامش ندهد و شاید ناآرام هم بکند

  ب ز من پنهان است                   ور مست شوم در خردم نقصان استتا هشیارم طر    
  آن که  زندگانی  آن  است  يحالی است میان مستی و هشیاري                   من  بنده    

حرف خیام در این رباعی این است که عقل محاسبه گر با طرب چندان سر و کاري ندارد؛ زیرا در محاسبه مسؤلیت 
اگر بخواهیم مستانه زندگی کنیم و چون . گذارد ینمرد و مسؤلیت سنگینِ خردمندانه جایی براي شادي و شادمانی وجود دا

رَد خواهد بود بنابراین از این نظر، . مستان عمل کنیم و در قید سود و زیان نباشیم و عواقب کار را نیاندیشیم، این نقصانِ خ
. است که قابل تعریف نیست؛ چون تعریف ناپذیر است» آن«این همان . گر زندگی حالتی است بین عقل محض و الابالی

  .»بنده طلعت آنیم که آنی دارد«:چنانکه حضرت لسان الغیب فرمود
آن، باطن زمان است و به همراه لوح و قلم و . کند یمترسیم » آن«خیام ظهور ازلی و ابدي و جاودانگی هستی را در 

  :تبهشت و دوزخ با انسان بوده اس
  جست یمبرتر ز سپهر خاطرم روز نخست                      لوح و قلم و بهشت و دوزخ     
  پس گفت مرا معلم از راي درست                    لوح و قلم و بهشت و دوزخ با توست     

إنما یأکلون فی «و یا  »و فی أنفسکم أفال تبصرون«:کریم به زیبایی آن را بیان کرده است قرآنانسان، همه چیز است و 
؛ یعنی انسان تصوري از آنها داشت و به همین دلیل آنها را داند یمخیام، بهشت و دوزخ را در ذات انسان . »بطونهم النار

  .انسان محال است به جستجوي چیزي برآید که نموداري در وي نباشد. دیجو یم
اما خیام بهشت . کرده اند برخی هم اصالً به آن باور ندارند برخی مفسران بهشت را باغ زیبا و جهنم را آتش سوزان تأویل

؛ زیرا بهشت همهکند یمهر کس سعادت خود را در چیزي جستجو . داند یمو دوزخ واقعی را همان سعادت و شقاوت انسانها 
پس بسته . لیبراي اهل وهم، وهمی است و براي اهل خیال، خیا. براي اهل حس، بهشت حسی است. انسانها یکسان نیست ي

خیام این . بهشت از نظر خیام، جوار رب العالمین و فناي در حق است و دوزخ، دوري مطلق از خداوند. به مراتب ادراك دارد
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وي فیلسوف است و معقول سخن . لوح و قلم و بهشت و دوزخ: مراتب فراسو و باطنی را در چهار چیز خالصه کرده است
، براي رباعی زیر کنند یمکسانی که رباعیات خیام را تفسیر لفظی و قشري .فاصله داردو با تفسیرهاي محسوس بس  دیگو یم

  چه تفسیري جز پارادایمهاي عرفانی سراغ دارند؟
  که بهین کالم خوانند ورا                 گهگاه نه بر دوام خوانند ورا قرآن     
  همه جا مدام خوانند ورابر گرد پیاله آیتی هست مقیم                   کاندر      

کریم،  قرآندر خواندن . اما بر دوام نخواندن آن جاي تأمل دارد. و چنین هم هست خواند یمرا بهین کالم  قرآنخیام، 
در اینجا دوام عرفی هست . نیاز به تنفس است و آن نیاز به قطع و وصل دارد؛ یعنی دم و بازدم و در بازدم قرائت ممکن است

دوام حقیقی ممکن نیست مگر در . افتد یمدر نماز هم چنین است؛ چون در آن تکبیر و سالم اتفاق . نیست ولی دوام حقیقی
  :یک جاي

  بر گرد پیاله آیتی هست مقیم                   کاندر همه جا مدام خوانند ورا      
قاب «آن را پشت سر نهاد و به  دو قوس صعود و نزول که حضرت ختمی مرتبت. پیاله، گرد است و مدور، و داراي قوس

اگر کسی در . به پیاله تطبیق کرد که درنوردیدن قوس نزول و صعود هستی است توان یماین حالت را . رسید» قوسین او أدنی
ذکر، لفظ نیست بلکه لفظ، . این مقام، مقام ذکر است و آگاهی از حق. و نماز وي مدام خواهد بود قرآناین مرتبه مقیم شود، 

کسی که به آگاهی توحیدي برسد، او دایم در نماز است؛ چون در . ذکر، وِرد نیست بلکه تذکر است. ذکر است ظهور
از کسانی خبر » الذین هم فی صالتهم دائمون« :دیفرما یم    دارد که  قرآناین مطلب اشاره به آیه . آگاهی انقطاع نیست

  .  م هستندیکه در نماز دا دهد یم
هان مدیون فیتز جرالد انگلیسی است که شاعر با ذوقی هم بوده است وقتی به رباعیات خیام رسیده از معروفیت خیام در ج

اما چون جامِ سخن خیام . شراب سخن او مست شده و دریغش آمد صاحبدالن دیار خویش را از این شراب بی نصیب گذارد
آن شرابِ نیشابور را  دید ینمیافته بودند مناسب  را براي مردم دیار و روزگار خویش که در فضاي فرهنگی دیگري پرورش

تهاي دیرینِ ادبی مغرب  در یکصد و یک جام پرشکوه و مرصع که با ذوق و فرهنگ عهد ویکتوریا هماهنگ و به نقوش سنّ
  ).416:1382الهی قمشه اي،(زمین منقّش بود ریخت و به بازار ادب آورد 

            ار بر آمدآن باده همان است اگر جام بل شد                بنگر که چه خوش بر سرخمد  
و این . نامشخص و آشفته اي به خیام بخشیده است ياما از رباعیات خیام ترجمه اي به دست داده است  که یک قیافه 

  .دیآ یمیک ناخدمتی هم به حساب 
فضاي . زیسته است يمه نیست نوعی تجربهدر قلب دیدن است نه از مغز تکرار کردن، تفکرِ قلبی، قابل ترج» تفکر«

از خیام »  کوزه گرِ دهر«رباعیِ . بالغت و فصاحت، فضایی است که خاص زبان خالقِ اثر است و قابل انتقال و ترجمه نیست
چنان حاوي واژگانی است که شاید در لسان و افواه عوام، روزمرّگی داشته باشد ولی خیام آنها را در فضاي منظوم ذهنی خود 

کسانی که از خواندن این رباعی قایل به دهري بودن وي . دینما یمکه هم زبان تازه است و هم فکر تازه و بدیع  کند یمطرح 
  :مختلف و تو در توي زبان وي را نشناخته اند يها هیالکسانی هستند که  شوند یم

  وسه ز مهر بر جبین می زندشجامی است که عقل، آفرین می زندش              صد ب                 
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  و باز بر زمین می زندش؟ سازد یماین گوزه گرِ دهر چنین جامِ  لطیف                                  
شاید واژگانی  چون بو، آشنایی، خوش، سالم، با بسامدي باال هر صبح و مساء به سمع شنیده شوند ولی حافظ در مصراع 

آهنگی سروده و فضایی ترتیب داده است که محال  شحرف  يو  الف، حرف  وبا حرف ) سالمی چو بويِ خوشِ آشنایی(
  .این مصراع به هر زبانی غیر از زبان اصلی، این فضا و ریتم را باز سازي کند يواژه به واژه ياست ترجمه

است که وقتی اندیشه اي بر زبان بلکه منظور نظر این مقاله آن . البته این مقال، قصد بی اعتنایی به هنرِ ترجمه را ندارد
باز آن سخن . دهد یم     ، اندکی از بارِ خود را از دست پوشد یمگفتار  يو جامه شود یمو از جنس سخن  شود یمجاري 
سخنِ  ي، حال تو خود از این مختصر حدیث ترجمهکند یمو باري دیگر از دوش خود پیاده  پوشد یممکتوب  يجامه

  .شعري که از جنس وحی است! ان شعر را مفصلتر بخوانمکتوب، آن هم از زب
ما . در تفکرش چنان سریع و قوي است که معلوم نیست بتوانیم به سرعت او برسیم. حکیم خیام داراي سیالن فکري است

  يلمههر چند مستقیم ک. کند یمخیام پیوسته طرح پرسش . میزان سرعت اندیشه مان را با خیام تنظیم کنیم میتوان یمفقط 
ولی هر رباعی حاوي نوعی پرسش است و شاید نه پرسش بلکه ابداع یک شک باشد و پاسخهاي او  برد ینمرا به کار ) مسئله(

ب در حرکت است و این معنیِ اندیشیدن است؛ یعنی پرسش و پاسخِ مدام به قولی . پایه اي است براي پرسشی دیگر؛ یعنی مرتّ
س   .همچنان می رو به پایانش مرَ

  :شود یمدانشفر، نخستین رباعیِ خیام به عنوان شاهد به قرار زیر آورده  ير نسخهد
  دوري که در او آمدن و رفتن ماست             او را نه بدایت نه نهایت پیداست     
  کس می نزند دمی در این معنی راست          کاین آمدن از کجا و رفتن به کجاست؟     

اشاره اش به سخن متکلمان است که شما  کند یمم به غیر معلوم بودن آغاز و انجام جهان اشاره در این رباعی وقتی خیا
  .پسندد ینمبراي تاریخ پیدایش عالم چگونه اندیشیده اید؟ خیام بدایت و نهایت را در آن مفهومی که متکلمان دریافته اند 

معناي آن به فیلسوف بودن خیام مربوط است پس چرا آن زندگی و  يشاید کسانی بر این مسئله ایراد کنند که اگر مسئله
  را به صورت شعر مطرح کرده است و در مقام یک شاعر در این باب سخن گفته است؟

فلسفه بیش از آنکه با هر علم و دانش دیگري ارتباط داشته باشد  به شعر و ادب : در مقام پاسخ باید یادآوري کرد که
 يشعري که درباره. نیز به فلسفه وابستگی دارد و پیوسته میان آنها داد و ستد برقرار استچنانکه شعر و ادب . نزدیک است

  ).191:1388ابراهیمی دینانی،(نزدیک است ندیب یمبه فلسفه اي که روح را با ماده پیوسته  شود یمجهان هستی سروده 
را مطالعه کرده است ولی با این همه در هیچ  خیام به عنوان یک فیلسوف از تمام نحله هاي زمان خود خبر داشته و آنها 

کدام از این نحله هاي خاص محبوس نمانده است و براي اندیشیدن در چارچوبی توقّف نکرده و همواره در اندیشیدن 
عاست. شجاعت داشته است این رباعی از خیام شاهد این مد:  

  دمنداننداجرام که ساکنان این ایوانند              اسباب تردد خر    
  خرد گم نکنی            کانان که مدبرند سرگردانند يهان تا سر رشته    

  :توگویی حضرت لسان الغیب، در بیت زیر نظرش به همین رباعی خیام بوده است 
  پرگار وجودند                 عشق داند که در این دایره سرگردانند يعاقالن نقطه    
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به مدار کاینات و هستی دانسته است و » سر، گرداندن«عقل است، خیام اسباب تدبیر را در  تأکید هر دو اندیشمند بر 
وقتی پرگارِ وجود لسان . دینما یمولی فضاي لفظیِ اشعار بالعکس . وجود را عقل دانسته است يترسیم دایره يحافظ، نقطه
هستی است یا برون؟ پاسخ  يد آیا عشق درون دایره، این پرسش به جاست که طرح شوکند یمهستی را ترسیم  يالغیب دایره

  .به این پرسش، پاسخِ عقلی خواننده خواهد بود
شاید برخی این پرسش را مطرح  کنند که اکر فلسفه به ادبیات قرابت دارد و یا دو گونه برداشت از یک حقیقت اند پس 

قام پاسخ باید یادآوري کرد که افالطون ضد شعر چرا شخصی مثل افالطون شاعران را از آکادمی اخراج کرده است؟ در م
او با شاعرانی که صرفاً لفظی بودند و الفاظی بی معنا مجموع . گفت خود وي نیز از شاعري بهره داشته است توان یمنبوده و 

  .مناسبت نداشته است داد یمکار آنها را تشکیل 
بلکه ماوراي طبیعت را باطن طبیعت  کاود ینمخارج از آن و ماوراي طبیعت را در  دیگو یمفلسفه، همواره از هستی سخن 

سبکی ادب  يبه عنوان نمونه از چهار دوره. کشند یمادبیات فارسی هم چنین رسالتی را بر دوش  ياشعار اندیشمندانه. داند یم
  :منظوم فارسی

  :منسوب به فردوسی
  چه هستی تویی جهان را بلندي و پستی تویی               ندانم چه اي هر-    

  :انوري
  همچو معنی که در بیان باشد      در جهانی و از جهان بیشی            -   

  :جامی
  که هستی ده و هست هستی تویی       نه تنها بلندي و پستی تویی            -   
مِ هستی ما با تو پست              -      نیست به خود هست به تو هر چه هست    اي علَ
  ذات تو هم هستی و هم هست کن          هست کن عالم نو و کهن     

  هست ز تنزیه تو تشبیه تو                    نیست جز این غایت تنزیه تو     
  بحر محیطی و کناریت نه                     نور بسیطی و غباریت نه     
  بر خود به هزاران صور در خود و    موج تو بود آنکه شدي جلوه گر              
  مانده ز پیدایی خویشی نهان   کیست به پیدایی تو در جهان                   

  :پروین اعتصامی
  رب جلیل يدرفکند از گفته       مادر موسی چو موسی را به نیل         -    
  هگفت کاي فرزند خرد بی گنا      خود به ساحل کرد با حسرت نگاه             
  چون رهی زین کشتی بی ناخداي   گر فراموشت کند لطف خداي                     
  رهرو ما اینک اندر منزل است    وحی آمد کاین چه فکر باطل است               
  ما گرفتیم آنچه تو انداختی                       دست حق را دیدي و نشناختی     

...  
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  ظلم کی با موسی عمران کند        سان کند             آنکه با فرعون این اح    
  :اسالمی يشاعر فلسفه نمونه اشعار هستی شناسی از فیلسوفانِ

  :سبزواري
  گه به حرم گه به دیر کیست جز او اوست اوست    اي به ره جستجو نعره زنان دوست دوست    -    

  نیست بر آن رخ نقاب نیست بر آن مغز پوست  پرده ندارد جمال جز به صفات جالل                  
...  

  و هوست   يها ینفسدم چو فرو رفت هاست هوست چو آید برون    یعنی از او در همه هر       
  مانده ز پیدایی خویشی نهان          کیست به پیدایی تو در جهان            -      

                 ه رُ و الباطنُ فی ظهورِ الظاه              ه رط نورِ فَ فی بِ   یا من هو الختَ
  :میرفندرسکی

  صورتی در زیر دارد آنچه در باالستی   چرخ با این اختران نغز و خوش و زیباستی     -     
  صورت زیرین اگر با نردبان معرفت                بر رود باال همان با اصل خود یکتاستی       
  خن هیچ فهم ظاهري                گر ابونصرستی و گر بوعلی سیناستیدر نیابد این س       

  
، الهی نامهشاید برخی دیگر پرسش قبل را وارونه مورد سئوال قرار دهند که چرا برخی شعرا از جمله عطار در کتاب 

  نده است؟فلسفه را مورد انتقاد قرار داده است و آنها را در شناخت راه، یک چشم خوا... و  نامه مصیبت
  خوشترم آید ز فاء فلسفه     کاف کفر اي جان به حق المعرفه              
  چونکه این علمِ لزج چون ره زند               بیشتر بر مردم آگه زند    
  یا

  ماوراي عقل ما را بارگاهی است           و لیکن فلسفی یک چشم راهی است    
  یا

  ت            فلسفی را خاك بر سرکردن استشرع، فرمان پیمبر کردن اس    
  خود مدان نجاتخواندن  شفاعلم را بهر حیات خود بدان             وز     

در مقام پاسخ به کسانی که طرح چنین پرسشهایی در ذهن کرده اند باید یادآوري کرد که منظور نظرِ شاعرانی چون 
ی و معلولیِ  محض بوده اند و اغلب با فلسفه عطار، عناد با فلسفه  نبوده است بلکه سرعناد با یونان  يفالسفه اي داشتند که علّ

ابن رشد یکی از آنان است که از ارسطو باالتر نخواسته است که بیاندیشد . کردند یمآشنا بودند و در همان چارچوب تفکر 
مکتب نیست، فلسفه به معنی اندیشیدن با یک  يدر حالی که فلسفه، فلسفه. چنانکه تندیس تفکر ابن رشد، ارسطو بوده است

حال این پرسش به جاست که از چنین کسانی پرسش شود که چرا در دیگر قسمتهاي آثار . آزادي و بدون پیش فرض است
عطار نیشابوري، سقراط ستوده شده است؟ بقراط غارنشین مظهر قناعت شمرده شده و افالطون به نظر تحسین نگریسته شده 

  است؟



 جلد هشتم   هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

٧٩ 
 

  بود شاگردیش، گفت اي اوستاد     ت چون سقراط در نزع افتاد         گف     
  در کدامین جاي در خاکت کنیم؟   چون کفن سازیم، تن پاکت کنیم              
  گفت اگر تو باز یابیم اي غالم               دفن کن هر جا که خواهی و السالم     
  پی نبردم، مرده کی یابی تو باز؟   من چو خود را زنده در عمري دراز          

ولی از آنها برتر  سازد یمو مکتبها  ها فلسفهعقل، . عقل، فلسفه ساز است و فلسفه سوز، مکتب ساز است و مکتب سوز
  .مراد این مقال از فلسفه و عقل، چنین فلسفه و چنین تفکري است نه عقلِ یک فیلسوف یا مکتبِ فیلسوفی خاص. ستدیا یم

داشتن فرهنگ اندیشیدن و  يایرانیان به واسطه. دیشه وجود دارد که در آنجا استعداد قابلی موجود باشددرجایی ان
تفلسف، در فهم معارف عقلی ومنبع وحی ممتاز بوده اند چنانکه اولین صرف و نحو عربی را ایرانیان براي اعراب تنظیم نموده 

کریم استخراج کرده اند که در هیچ یک از ممالک اسالمی  قرآنیع از عقلی و زبانی بد يها وهیشدرهاي مکنون را به . اند
الع از متون ایرانی  يبه واسطه) چون درخشش ابن عربی در اندلس(اگر هم نظیري داشته . نظیر ندارد اسالمی بوده است  –اطّ

بخش فقهی آَوِستا، (وندیداد، )وِستاکهنترین بخش اَ(گاثه هاچون  ییها نمونهاز . ایران زمین از دیرباز داراي فلسفه بوده است
، و )پسرِ آرزومند ِدانش(پس دانش کامک، )گزارشِ گمان شکن(ِشکَند گمانیک وِزار گرفته تا) به معنی قانونِ ضد دیو

ایی در دوران اسالمی نیز چراغ فلسفه همچنان تابان و نورفشان در ایران زمین باقی مانده است در مقابل سرزمینه. مینوي خرَد
  . خوانند یمو نه کالم بلکه علم العقیده  خوانند یمچون مدینه که در دانشگاه آن نه فلسفه 

به این . کریم در مکه نازل شده، در مصر قرائت شده و در ترکیه کتابت شده، در ایران فهمیده شده است قرآناگرچه 
مثال . توحید اساساً ایرانی است و اوج آن در اسالم استبه هر روي . فرهنگی دراز مدت داشته اند يدلیل که ایرانیان، سابقه

نور صد شمعی بر نور سی شمعی . ایران و اسالم، چون نور سی شمعی و صد شمعی است؛ یعنی هر دو از یک جنس اند
ندك و فانی  آورد ینمیورش  ؛ بنابراین فلسفه اي که در ایران وجود دارد ازشود یمبلکه نور سی شمعی در صد شمعی م 
خود در ممالک دیگر ممتاز است و پرچمداران آن از زمان فارابی، لوکري، ابن سینا، سهروردي، خواجه  يها گونهدیگر 

  .  نصیر طوسی گرفته تا مالصدرا و تونی در فشانی کرده اند و هر یک گره اي از اسرار هستی به لسان تعقل گشوده اند
 يها شهیاندو چنانکه  شود یمبزرگ است یک شاعر توانا نیز محسوب حکیم نیشابوري به همان اندازه که یک فیلسوف 

الت شاعرانه خود را سرگرم . خود را در هر دو حوزه بیان کرده است در شعرش صفت شاعرانه به خرج نداده است و با تخی
کسانی . ه شده استرباعیات خیام گنجینه اي از معارف عقلی است که به زیباترین شکل به زیور سخن آراست. نساخته است

تو در توي آن آگاهی ندارند در سطح ظاهري زبان درنگ  يها هیالو از  شناسند ینمکه سطوح مختلف و متفاوت زبان را 
یافت که از طغن طاعنان و  توان یمچنانکه در تاریخ فلسفه کمتر اندیشمندي را . و به کج فهمی مبتال خواهند شد کنند یم

که معماي حیات قابل حل نخواهد بود مگر  داند یموي . خیام، هستی است ين مانده باشد دغدغهتند آنان در اما يها حمله
ت را آنگونه که متکلمان تفسیر کرده اند نپذیرفته است ت در برابر آن باشد و ابدی پس کسی که براي حیات، . آنکه ابدی

  بل سر، گردان  داند ینمول انسانها را سرگردان عق. ابدیت قایل است، مسئولیت و تکلیف را از انسان سلب نخواهد کرد
  :داند یم

ر، گردانند           رند س رَد گم نکنی                            کانان که مدب هان تا سر رشته ي خ  
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د دینی است ت بلکه یک موحتردید وي عین توحید است؛ زیرا. حکیم عمر خیام نیشابوري نه ملحد است و نه منکر نبو 
د بغدادي، خیام تا دم آخر . شک وي دردمندي است و همواره با آن در حرکت است به روایت داماد خویش، امام محم

است و در حالی که خالل دندان به دست داشت، به عظیم ترین  کرده یمي ابن سینا را پیش روي مطالعه شفاحیات کتاب 
  ).91:1388انی،ابراهیمی دین(است  دهیشیاند یم) واحد و کثیر(مسئله
نکته جالب اینجاست که اندیشمندان هر اقلیمی بر علیه تفکّر قشريِ زمانشان، دست از قلم نکشیده اند و با طرح  

، خدا مرده استنیچه در غرب با نوشتن کتاب . پرسشهاي منطقی و فلسفی قشریون را به میدان مباحثه و تفلسف کشانده اند
انداران تزویر را با نیشِ قلم خود به انتقاد خداي پاپهاي ظالم و ستمگر کل تار یخ و آن خداي خاخامهاي ضد بشري و دکّ

ت را در مقابل متکلمان اشعري به منصه. کشانده است اندیشه سوز و اندیشه ساز، همان نی حکیم نیشابور نیز با سرودن رباعیات
  .  عمل رسانده است ي
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357  
 ي عاشورایی در اشعار کالسیک و معاصرها سرودهبررسی تطبیقی 

  
 1پور توچائیکبري کاس

  چکیده
ات عاشورایی جویباري جاودانه است که از  ي  بهیکتو بر  جوشد یمي ذوق و معرفت شاعران حسینی ها سرچشمهادبی

از ) ع(نیحس امامزمان با حرکت  این شاخه از ادبیات آیینی، هم . و محدود به هیچ زمان و مکانی نیست نددب یمهستی نقش 
ی گردید و بعد از ) ع(ي امام  افشاگرانهي ها یوسخنران ها درخطبهمدینه به کوفه آغاز و  ي  واقعهو یاران و فرزندانش متجلّ

از . ادامه پیدا کرد... زاعی، ابن رومی، ابن عباد، مهیاردیلمی، سیدرضی و ي شاعرانی چون، فرزدق، دعبل خ واسطهعاشورا به 
ي، کسائی مروزي، رودکی، ابوشکور بلخی، فرخی، باباطاهر، ناصرخسرو، حافظ، موالنا، سعدي، گو یپارسمیان شاعران   

توصیفی  ها آنکه بیشتر گرایش  ي فراخ و روشن، قدم و قلم زدند عرصهدر این ... نظامی، خاقانی، جامی، محتشم کاشانی و 
م، علی موسوي گرمارودي، علیرضا قزوه، حمیدسبزواري، طاهره صفارزاده . بود در عصر حاضر نیز، شاعرانی چون؛ علی معلّ
ي حسینی، توانستند جایگاه محتوا را نیز ها حماسهي ساختار در شعر، با تحلیل و برداشتی صحیح از ها تیمحدودبه رغم ... و

  .ي مذهب بدانند جاودانهو یکی از اهداف واالي قیام عاشورا را احیاي  حفظ کنند
 اباشد ی دیشدعاطفۀ  کزشت، ی اباشد ی بایزحس  کاست ی ممکن زدیانگ یبرمی است آنچه شعر در نفس انسان گفتن

 انیمي در تر شیب درد همشاعر  کههراندازه . ي استشتریبشگرف در نفوس  ریتأثی آن اصلی؛ اما شرط شگیهمدرد  کی
ي خوانندگان براو هر چه زبانش  افتي خواهد یتر شیب رشیپذي جامعه سوبه همان اندازه از  ابدیبي خود برامخاطبان 

  .ی سپرده خواهد شدفراموشبه دست  تر کمو  رتریدآشناتر باشد، 
عاصرین، ادبیات عاشورایی را یی از اشعار عاشورایی متقدمین و مها نمونهاین مقاله برآن است تا با استناد به     

تا  کوشد یمی به این هدف نگارنده ابی دستي این دو گروه شاعران مورد تحلیل و بررسی قرار دهد و براي ها درسروده
  .ي ارجمند و ثوابمند را با ذکر شواهدي در این باب بنمایاند گونهارزش و زیبایی این 

  
 

 .)ع(عاشورایی، امام حسین اتیادب ، شاعران معاصر،کیکالسشاعران  :ها واژه کلید

                                                                    
١

 ي شهرستان الهیجانها رستانیدبکارشناسی ارشد زبان وادبیات فارسی، دبیر  - 
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  :مقدمه
ي شد ا زهیانگي شهیدان کربال،  خاطرهرسالت شعراي ما از گذشته تا کنون در پراکندن عطر شهادت و احیاي نام و یاد و 

تا شعرهاي عاشورایی از نینواي فطرت پاك شاعران خونین تبار این عصر جوشید و از ژرفاي وجودشان برلب و کاغذ جاري 
مناقب  ذکرمخصوص  گذرد ینمقرن  5از  شیباز عمر آن  کهنوع شعر  نیا« .روان گردید ها جاني  تشنهشت و در دشت گ

ی رواج فارس اتیادبدر  هیصفو حکومتو از قرن دهم با  باشد یم عیتشو خاص اهل  کربالائمۀ اطهار و شرح واقعۀ جانسوز 
  )180: 1380رستگار، (» .است افتهی

ي رثای به منقبت و فارسشعر  ندگانیسراو  خیتار سندگانینوشد  رانیای زبان نوشتار مردم فارسزبان  کهی زماناز 
شعر عاشورا در زبان «  گریدبه عبارت . ي مطرح نمودندورا به صورت مطلق تنها در باب  دیشهپرداختند و واژة  دانیساالرشه

ي، مجاهد( » .رسد ینماز نظر وسعت قلمرو به شعر عاشورا ي شعر چیهي دارد و در مکتوبی شعر رسالیدی به قدمتی فارس
لذا نقش شعر در شناسایی . ي عاشورا از زبان شعر استفاده نمود فاجعهبراي اعالم عمق ) ع(امام سجاد« هم چنانکه ) 13: 1379

ست و آمیخته با خراف مردانی، .(»ات نباشدو تبیین فرهنگ عاشورا نقشی یگانه است، اما مشروط بر اینکه شعر عاشورایی س
1377 :148(  

 ها آني انسانی، پیوندي مستحکم با عناصر مذهبی برقرار نموده و سعی در واگویی ها دهیپدادبیات به عنوان یکی از     
ي ها قالبي گوناگون و ها سبکي  همهي هنري ما که شعردر  جامعهداشته است؛ البته، با زبانی هنري و سحرآمیز به ویژه در 

شاید نوعی انرژي تعریف «: درتعریف شعر صاحب نظران معتقدندکه. ي مذهبی را در خود راه داده استها دهیپدعش متنو
و در  کند یمي، لرزه و مغناطیسی که هنگام سرایش شعر، شاعر را درعرقریز روح، از پیرامون خود قرار یبنشده است؛ 

درسوخت و سوز همین انرژي است که شاعر واژگان . اند يانرژي آن ها نشانه،     برد یمي دیگر به عروج ا آسمانهي  جاذبه
ه را به کیمیا مبدل  که تا آن  ندیآفر یمجهانی  ها واژهو از  بخشد یمي نامأنوس را قرابت ها شهیاندو تصاویر و  کند یمروزمرّ
م وشاعرانه با جهان رویاروي ماهنگامی شاعری« : از نظر داریوش آشوري) 122: 1383جورکش، (» .زمان وجود نداشته است

زبان نمایان شود و در جلوه درآید و از راه آن چیزهایی که درجهان هستندآن چنانکه درهنر نمایان   میگذار یمکه  میشو یم
ی«ي  رابطه، نمایان شوند؛ و این آن نسبت شوند یم 73: 1387آشوري، (» .با جهان و حضور در آن است» حس(  

« . ي در اعماق وجود شعر انقالب پدید آمد که به شعر عاشورایی شهرت یافتا شاخهالب اسالمی بعد از پیروزي انق    
، اخبار مبتنی بر شهادت ایشان و )ع(که پیرامون قیام الهی حضرت اباعبداهللا الحسین شود یمشعر عاشورایی به شعري گفته 

حوادث قبل و بعد از آن و نیز پیوند تاریخ و ي جنگ کربال، ها صحنهي عاشورا، توصیف ها تیشخصیارانشان، توصیف 
  )35: 1388کافی، ( » .دیگو یمتطبیق، تاریخ با آن حادثه سخن 

  : یی عبارتند ازعاشورای شعر بالندگتحول و  ریسي چهارگانۀ ها دوره    
  )قرن چهارم تا قرن نهم( هیصفواز دورة  شیپتا  هیاولـ قرون 1« 
  ) ازدهمدهم و یي ها قرن( هیصفوـ دورة 2   
  )زدهمیسي دوازدهم و ها قرن( هیقاجار انیپاتا  هیصفوـ دورة پس از 3   
  ) 36: همان( » ) ش.ه1380تا  1300از سال (ـ دورة معاصر 4   
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سحت و فرصت پرداختن به  نیا اندكمجال  کهپر واضح است  ي چهارگانه را از نگارنده ها دوره نیا اتیجزئجستار فُ
  .دینما یمسلب 
) 1: مشخصه داشته است نیچند شیخوی بالندگو رشد و  رورتیص ریسی در فارسیی عاشوراشعر « : معتقدند نیمحقق   
جز  ها سرودهگونه  نیادر . آن حادثه است بتیمصداغ و درد و سوز و  میترس، کربالنگاه به  نینخست: و سوگ کیتراژنگاه 

به  که هاست قرن زینگونه نگاه  نیا: نگاه عارفانه و عاشقانه) 2. شود ینمطرح م کربالي شهدااز  کی چیهنام ) ع(نیحسنام امام 
. یساماناسرار عمان   ۀیگنجی و اصفهاناالسرار سروش ة ي چون زبدآثار. خلق آثار بزرگ در حوزة عاشورا منجر شده است

ي خطّ آشناشمال و شعر  مینسمانند شعر  .شود یم افتنوع نگاه در عصر مشروطه به وفور ی نیا: زانهیستی و ستم حماسنگاه ) 3
دزاده، (» ي گرمارودي موسوخون از  20ـ 21: 1389محم(  
ي داده اند زیرا از آنجا که حدیث معروف      کل « برخی محققین ادبیات عاشورایی را درتمامی رخدادهاي مشابه تسرّ

بنابراین هر نهضتی که در راستاي نهضت حسینی قرار  ردیگ یمي مشابهی را در بر  واقعههر » یوم عاشورا و کلّ ارض کربال 
بدیهی است « . شود یمو ادبیات مربوط به آن، ادبیات عاشورایی خوانده  ردیگ یمگرفته باشد، زیر لواي مفهومی عاشورا قرار 

ي  تشنهبلکه کویرهاي  ي اسالم محدود بود، نه به ادبیات عرب و نه صرفاً به فرهنگ شیعی، هیاولکه ادبیات عاشورا نه به قرون 
چنین  توانست یمي بیان و شیوایی زبانی که داشت، مگر ها تیقابلدیگر را هم سیراب نمود و ادب پارسی با استعداد شگرف و 

ی مملکت بزرگ اسالمی را  محتواي نابی را نایل نگردد و ادیبان ایرانی، محبان اهل بیت، که سرتاسر ایران صدر اسالم و حتّ
ي فرهنگ  دوبارهي بزرگی چون نهضت حسینی را که احیاي  حادثه توانستند یمندیشه و ادب خود داشتند، چگونه در تسخیر ا

  )198: 1376دیباجی، ( » .اسالم بود، در آثار و اشعار خویش نادیده بگیرند
ت محور و عاطفه محور تقسیم نمود که جهت پره توان یمادبیات عاشورایی را      ي کالم به  اطالهیز از به دو نوع عقالنی

  :گردد یمبیان اجمالی هر یک اکتفا 
  

  :عقالنیت محور) الف
  :دیسرا یمچنان که سید اسماعیل بلخی . این نوع از ادبیات عاشورایی اصوالً به دنبال بیان فلسفی قیام است    

  دانش سراي و مکتب اوالد آدم است  تأسیس کربال نه فقط بهر ماتـم است        «   
  تعلیم گاه رهبر خلـق دو عالـم است    ز خیمه گاه سوخته تا ساحل فراتا  
  »نهفته به شور محــرم است اسرارها    باسوزعشق نسبت بدعت دهد رقیب  
  )217: 1381بلخی، (                

  

  :عاطفه محور) ب
ی، اطاعت از فرامین ، حفظ شعایر مذهبها انساناین نوع از ادبیات عاشورایی به برانگیزي احساسات، تلطیف روان     

ي  رندهیگو در بر  گردد یمـ مدیحه و منقبت تقسیم  3ـ نوحه،  2ـ زبان حال،  1: یی چونها دستهو خود به  پردازد یم) ع(ائمه
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س گرایی  3یی گرا احساسـ  2ـ مخاطب گرایی  1: خصوصیاتی است که عبارتند از 6ـ تکرار و تقلید  5ـ شعارگرایی،  4ـ تقد 
ت گریزي  8ـ عامه گرایی  7ایی ـ اسطوره گر ـ عشق و جنون 9ـ عقالنی.  

شعور و شناخت . ي عاشورا بیشترین نمود را در شعر آیینی داشته است واقعهاز میان تمام حوادث مذهبی و تاریخی،     
متقدم با ي عظیمی چون عاشورا در قالب سه عنصر حماسه، پیام و سوگ امکان پذیر است که عمده تفاوت شعرهاي  واقعه

؛ توضیح اینکه تحلیل حماسی و پیام فراگیر عاشورا در قالب شعر، فرصت حضور گسترده گردد یممعاصر به این سه عنصر بر 
م شاعر از این واقعه  ي بیان گر روح متأثّر و متألّ از نظر بزرگان . در آن مشهود است باشد یمیافته است و سوگ نیز که تا حد

است، بعد سوم عرفان و بعد  امیپ گرشیدبعدش سوگ است، بعد  کضلع دارد ی ابعد ی ای رکنچهار  کربال«: یفارسادب 
  )187: 1381ي، سنگر( » میا خوانده هیمرثو  میا بازکردهي سوگ را  پنجرهخودمان معموالً  خیتارما در . چهارم حماسه

ل است که در شعر      که شاعر نتواند اصل مطلب را  شد یمموجب ي نخستین، تنگناي ساختار شعر ها سدهدرخور تأم
ي پنهان آن نه تنها هنرمندانه ها زمزمهو راز و  شد ینمبازگوکند و بالطبع در این گونه اشعار پیام و هدف واالي این واقعه ارائه 

ا شعر معاصر به رغم گرفت یمي آن صورت  هیارایی نیز در ها فیتحربلکه  دیگرد ینممکشوف  ساختار  يها تیمحدود؛ ام
ي حسینی، توانسته جایگاه محتوا را نیز حفظ نماید، در شعر معاصر این نکات  حماسهشعر،  با تحلیل و برداشتی صحیح از 

ت بایسته و  ردیگ یمارزنده مورد بهره وري شاعر قرار  کند یمي از قیام عاشورا در آن چشم نوازي ا ستهیشاو هوی .  
ی برخوردار است؛ چگونگی به نظم کشیدن این حماسه استآن چه در شعر عاشورایی از جایگ     ي ها سرودهدر . اه خاص

و هدفمند دیدن حرکت ) ع(نخستین به رغم توجه شاعران به طهارت خاص سرزمین کربال و نیز توسل به امام حسین
  .شود ینمعاشورائیان، رشد الزم در زبان شعیه دیده 

آثار کمی از ادبیات عاشورایی در دست است زیرا اکثر شعرا پشتوانه اي ي پیشین  دورهشایان ذکر است که در     
در آن دوران مجالس خاصی . عمدتاً به مدح و غزل عنایت داشتند تا شعرهاي مذهبی و آیینی ها حکومتحکومتی نداشتند و 

این محافل بیشتر در « که  پرداختند یمو شاعران در آن به خوانش شعر خود  شد یمي مختلف مذهبی برگزار ها مناسبتبه  
نقاطی که حضور عالقمندان به این گرایش بیشتر بوده . شد یمشهرهایی چون سبزوار، ساري، آمل و نقاطی دیگر برگزار 

  )68: 5ج/ 1377صفا، ( ».است
اختن شاعر ، پردشد یمي عظیم عاشورا، عمدتاً بدون ارتباط با تاریخ و اجتماع بررسی  حماسهي متقدمین، ها سرودهدر     

ا در شعر معاصر ابعاد سیاسی،  ر بود و ابعاد تحلیلی این قیام جایگاه در خوري در شعر نداشت، ام به آن بیشتر از روي تأثّ
  .اجتماعی و تاریخی این حماسه به گونه اي خاص مورد توجه قرار گرفت

، تحوالت محتوایی و کند یمگري  آن چه که در بررسی شعر عاشورایی در اشعار معاصر و کالسیک بیشتر جلوه    
ي عظیم را از منظر سوگ به نظم کشیده  واقعهي پیش از معاصر بیشتر شاعران، این ها دورهدر . نگرش شاعران به این قیام است

ی توصیفات اغراق آمیز جایگزین تحلیل شاعرانه بود؛ لیکن  ها سرودهبودند و در این   ي معاصر دورهدر « عمدتاً توصیف و حتّ
و رویداد عظیم عاشورا، بیش از دیگر ابعاد در شعر تجلّی یافت و شاعران عالوه بر توجه ) ع(ابعاد تحلیلی حرکت امام حسین 

ي آن، از ابعاد حماسی و شکوه حماسه آفرینان این قیام غافل  ستهیباهنرمندانه و شاعرانه به سوگ و حزن در حد متعادل و 
  )162: 1388محدثی خراسانی، ( » .نماندند
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در شعر معاصر ایران، موضوعات گوناگون از جمله عاشورا با دیدي نو و رویکردي تازه همراه شد و مسایلی مطرح     
از این رو در چند سال اخیر نوعی خاص از ادبیات، به نام . ي اجتماعی داشته استها دهیپدگردیده که ارتباطی تنگاتنگ با 

ي مردم جهان  همهي خویش و حتّی  جامعهآن شاعران و ادیبان، رسالتی در قابل مردم ادبیات عاشورایی رواج یافت که در 
به همین دلیل در اشعارشان کم و بیش ردپایی از عاشوراست که این عاشورا ترکیبی است از خود شاعر و . کردند یماحساس  

  .ي تاریخیها تیشخصوجدان جمعی مردم و 
شاعر . هر چیز شکوه است و حماسه آفرینی و از مرثیه و سوگ هیچ نشانی نیست سروده هاي معاصر عاشورایی بیش از    

ي معرفتی این ها جلوهو بیش تر در صدد آن است تا  دینما یمدر شعر معاصر تا حد ممکن از پرداختن به سوگ و حزن پرهیز 
 شد یم ستهینگري عاشورا تراژدبه  تر شیبدر گذشته « : سندینو یم باب نیادر  نظران صاحب که همچنان. قیام را به تصویر کشد

زن، غم، بال، عزا و بتیمص: محور بود عبارت بودند از کهیی ها ه واژ. گرفت یمعنصر اصل قرار  نیاو  امام  امیقي برا... ، ح
ي از رایبسنام  که شد یم، استفاده )شدن کشتهمحل و مقام (و مقتل )  شدن افکنده نیزممحل به (از مصرَع  زین) ع(نیحس

ا . ی از طرف او باشداقدامنشان دهندة  که آن یب شود یم آشکار) ع(نیحسامام  تیمظلومدو واژه  نیااز . مقتل بود ها کتاب ام
عد  ی، انقالب، آزادگي و آزاد: از اند عبارتمحور هستند  کهیی ها واژه. کنند یمی نگاه حماسامروز شاعران به عاشورا از ب

 دیکلو از آن حضرت با دو ... ، عدالت و استیس، حکومت، اصالح منکری از نههاد، امر به معروف و ، مبارزه، جامیقنهضت، 
آن حضرت مجاهد بود و  که نیاو  شود یمدانسته ) ع( نیحسدو واژه مجاهدات امام  نیاو از  شود یم ادو شهادت ی امیقواژة 

  )46: 1389محمدزاده، (» .نیآفراهل اقدام و انقالب 
ي آسمانی و انسانی در شعر خود ها ارزشدر عصر غروب ) ع(شعراي معاصر ما با الهام از سیدالشهدا  قتیحقدر     

تا آنجا که    . ادوار تاریخ، حیاتی تازه به شب زدگان خاك بخشید نیتر رهیتعاشورایی دیگر آفریدند که به سان خورشید در 
ي گذشته به سراغ شعر عاشورایی ها دورهمندان و توفیق  نصیبان ـ مثل در این عصر تنها اقبال« : به صراحت گفت که توان یم
  )250: 1388کافی، (» .ندیآ یم، بلکه برترین شاعران عصر و انقالب، بزرگترین شاعران عاشورایی نیز به حساب روند ینم

  : تند ازي عاشورایی کالسیک به اجمال عبارها سرودهی موارد تمایز شعر معاصرعاشورایی بر کلّبه طور 
ـ گرایش شاعران متقدم پیرامون ادبیات عاشورایی بیشتر توصیفی و گرایش شاعران معاصر در این باب عمدتاً تحلیلی  1
  .است
ـ شعر معاصر توانست شعر عاشورایی را از رکود و سکون رها نموده و جانی تازه و حقیقی، به آن ببخشد که این مهم  2

  .خورد ینمدر شعر متقدم به چشم 
ي معاصر  دورهي عاشورا بود در حالیکه در  حماسهي شعرا برجنبه هاي عاطفی و سوزناك  هیتکـ در شعر متقدم تأکید و  3

  .کوشش شاعر برآن است تا موضع فکري و اعتقادي حسینیان و یزیدیان را ترسیم نماید
اما نگاه شعر  ندیب یمز را در ارتباط با کل ـ در شعر متقدم نگاه، نگاه ذهنی است، جزها مطرح نیستند و شاعر همه چی 4

  .کنند یمعاشورایی معاصر، نگاه عینی است و جزها نقش مهمی ایفا 



 جلد هشتم   هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

٨٧ 
 

ر داشته و معتقد است  5 ـ شاعر معاصر شاعري رسالت گراست که به عاشورا اعتقادي عمیق و البته همراه با اندیشه و تفکّ
درون هر انسان آگاهی قرار دارد در صورتی که شاعر متقدم از چنین  که این نوعی نیاز اساسی و طبیعی بشر است که در

  .بینش و اعتقادي برخوردار نیست
ي ستم شاهی بر سر هم وطنانش دیده  دورهرا شناخته، شالق ظلم و ستم را در  اش جامعهـ شاعر معاصر تندبادهاي  6

  .داند یماست، لذا رسالت شعر خود را در بیداري خفتگان 
ي ابزار هنري و جز آن اعم از  همهي آگاهی استوار است، این شاعران از  هیبرپاات عاشورایی در اشعار معاصران ـ ادبی 7

تا پیام این حماسه را که  اند گرفتهي موجود جامعه خویش در کالبد واژه و ترکیب بهره ها تیواقعاسطوره، تاریخ، مذهب و 
  .انندهمانا ایستادگی مظلوم در برابر ظالم است برس

تا  دارد یمکه او را وا  کند یمـ شاعر معاصر در اشعارش خواهان سعادت بشري است  و بر دوش خود تعهدي احساس 8
لیکن این رسالت در اشعار متقدمین کمتر  . براي مردم و از مردم شعر بگوید و مردم بیشترین حضور را در شعرش دارند

  .کند یمي گر جلوه
ي تعلیمات  جهینتک بیان گر شناخت سطحی و رونمایه از دین بود و این عوام زیستی تفکر که ـ اشعار عاشورایی کالسی 9

ر و شناخت  سطحی آن عصر بود در شعر شاعران نیز بازتاب داشت اما ابیات عاشورایی معاصر با دریافت عمیق ژرفاي تفکّ
، باور پذیرتر و قابل تر یمتعالعاصر را بسیار ي وجودي دین همراه است که این امر شعر عاشورایی م فلسفهدقیق از هدف و 

  .ي پیشین نموده استها دورهاعتنا و اعتمادتر در مقایسه با 
اشعار معاصر است  گر نتیزـ سرودن مرثیه، با حفظ شکوه و شأن امام و اصحابش که به سوگ جالل موسوم است  10

ي ها سرودهی که اصوالً سراسر شناس امامت ظریف ي مالل آور و بدون نکاها هیمرثبرخالف سوگ مالل یعنی، سرودن 
  .ردیگ یمعاشورایی کالسیک را در بر 

ي، رازی قوامیی، عطّار، موالنا، ناصرخسرو، سنایی، کسااز  توان یم کیکالسیی دورة عاشورابزرگان شعر  نیبرتراز 
ی، حافظ، محتشم بابافغانی، کرماني خواجوی، خوسفی، ابن حسام ساوج، سلمان نیمي، ابن یسمرقندی سوزنی، فرغان فیس

  :شود یمی از آنها پرداخته برخی به اجمالبه طور  کالماز اطالۀ  زیپرهجهت  کهی نام برد کاشان
  

  )هـ  341ـ  423(ـ کسایی 
از این حیث وي پیشرو شاعرانی است که در . ي کربال از آنِ کسایی است واقعهنخستین شعر آیینی فارسی پیرامون     
  :اند سرودهعاشورا شعر  ي واقعه
  مـدح و ثنا نگویـم مقتـل کنم تقـاضا    ،عزّوشرف بجویممیبشو ازجهان دست«   
  مقتــول کربــال را تــازه کنــم توالّ    میراث مصطفی را، فرزنـد مرتضی را  
  از آب ناچشیــده گشتــه اسیر غوغا    آن میرسربریده، درخاك و خون تپیده  
  »کزپاي تا به تارك مجروح شد مفاجا    حکیکردو چه،باري کودك ماهه پنج آن  
  )82: 1373یی، کسا(                
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  )هـ  394ـ  481(ـ ناصرخسرو 

اشعاري ) ع(ي حسینی  حماسهاز دیگر شاعران متقدم عاشورا سرآمد اعتقادات، ناصرخسرو است که وي نیز در باب     
ان گر آن است که او بیش از توجه به سوگ شهیدان کربال در پی ي مستقیم به اصل حادثه نداشته است و نشا اشارهسروده که 

  :اثبات مذهب خویش است
  شاد چگونــه کننـد خــون رزانم      من که زخــون حسیــن پرغم و دردم  
  )10: 1373ناصرخسرو، (              
  آن سگان مست گشته روز حرب کربال     ،الجرمتوبر به نیدي  کردستندجامهپاره   
  )497: همان(                 

  

  )هـ 467ـ  529(ـ سنایی
امام  مند هدفي و حضور گر تیهداي قرن ششم در باب سیدالشهدا در صدد آن است که به نقش  برجستهاین عارف     
ی برخوردار بوده است، به موضوع عاشورا متعالي  شهیاندو  حکمتیی از سنا« کهاز آنجا . در قیام عاشورا بپردازد) ع(حسین 

ي  واقعهي  نگاه به  هیزاو کهشاعر دگرنگر در باب عاشورا دانست  نیاولاو را  توان یممنظر  نیااز . است ستهینگرارجمندتر 
 وقایع در تمامی قصاید او : گفت توان یمدر یک نگاه ) 159: 1388ی، کاف(» .فراتر برد اریبس هیتعزو  هیمرثعاشورا را از حد

  :دیآ ینمچشم  ي که در نگاه اول بها گونهحل شده به 
  یمصطــفي نتوانند بــردن بـر بساط پا      ي بـرون ننهند مــردان صفــا تازسرشاد«   

  » کربالدر  نیحساز حلق  کردندخون روان    کزبهرملک نیدي اندرکوی چون باشد خرّم
  )41: 1362ی، یسنا(                                                                               

  
  )هـ 604ـ  672(ـ موالنا 

و اصالً عنصر سوگ را در حدیث  ندیب یمي عاشق و معشوقی، همه چیز را زیبا  رابطهموالنا از منظر عرفانی و « اگر چه     
لیکن ) 171ـ  172: 1388کافی، (» .ي اشراقی و عرفانی این حادثه نظر کندها زهیانگتا به  کوشد یمو  شمارد ینمکربال جایز 

  :باشد یم) ع(تعلّق خاطر و دل بستگی او به سیدالشهدا گر نشاني عظیم کربال دارد که  واقعهیی صریح به ها اشارهگاه 
  بالجـویـان دشت کربـالیی؟   کجایید اي شهیـدان خدایـی«           

  پرنـده تـر زمــرغان هوایی؟  کجاییداي سبک روحان عاشق
  سی مرعقل راگویدکجایی؟ک  کجایید اي زجان و جـارهیـده
  »بـداده وام داران را رهایی؟  کجایید اي در زندان شکسته

  )1004: 1363موالنا، (          
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  )هـ  670ـ  749(ـ سیف فرغانی

سیف قصاید سوزناکی در شرح منظوم سیماي کربال دارد و از معدود کسانی است که شعر را در خدمت مدح حاکمان     
ي  زمرهاو در « :و در این باب معتقد است که داند یممرثیه سرایان  نیتر کهنح اهللا صفا، وي را از ذبی. عصر قرار نداده است

و » ي کربال کشته«ي مراسم تعزیت  اقامهي شهداي کربال شعر گفته و خلق را به  هیمرثسخنورانی است که در  نیتر یمیقد
و  دعوت کرده است و گریه را در این ماتم موجب نزول غیث» در این عزا«و زاري و ندبه  » فرزند رسول« و » گوهرمرتضی«
   ) 2:115، ج1377صفا، (» .دانسته است» شستشوي غبار کدورت از دل«

  :ي کربال پرداخته است واقعهي زیر که به طور مشخص حالت مرثیه دارد به صراحت تمام به  دهیقصدر 
  یدي کربــال بگری بــرکشته    اي قوم در این عزا بگریید«     

  از بهــر خــداي را بگریید    با این دل مرده خنده تا چند
  بهــر دل مصطفـــا بگریید    از خون جگر سرشک سازید
  »براهــل چنین بـال بگریید    با نعمت عافیت به صدچشم

  )176: 1362ی، فرغان فیس(            
  

  )هـ  709ـ  778(ـ سلمان ساوجی
احان خاص شیخ حسن ایلخانی و همسرش دلشاد خاتون بود؛ اما در دیوان سلمان از شاعران قرن هشتم است که از مد    

ل در رثاي سیدالشهداا دهیقصاشعارش  دارد) ع(ي نسبتاً مطو:  
  ي خون پایت کجاستجو نیبالبآخراي چشم       خاك وخون آغشته لب تشنگان کربالست  
  مصطفی است نرگس چشم وگل رخسار آل      همه درکان نیا رخاكیمس وچهرهجزبه چشم   
  اي دل بی صبر من، آرام گیر اینجـا دمـی     کاندرین جا منزل آرام جــان مرتضـی است  
  ماست درچشم همچنان نیخون آب آن زمان نیو      جوهر آب فرات از خون پاکان لعل گشت  
  ي آل عباست بندهخودتومی دانی که سلمان       یا امام المسلمیـن از مــا عنایت وام گیــر  
  )423: 1367ی، ساوجسلمان (                

  

  )هـ  727ـ  792(ـ حافظ
، در برخی ابیات خود شکلی غیر مستقیم از پردازد یملسان الغیب که کمتر به صراحت و شفافیت به بیان وقایع مذهبی     
  :پردازد یمرم و جنایت و بسیار هنرمندانه به شهیدان شاهد عاشورا و تشنه جان دادن آنان بی ج دهد یمي کربال ارایه  واقعه
  گرنکته دان عشقی،بشنوتواین حکایت    زان یار دلنوازم شکري ست با شکایت«  

  یارب مباد کس را مخدوم بـی عنایت    بی مزد بـود ومنّت هر خدمتی که کردم
  والیت نیرفتندازا شناسان یولگویــی     کس دهد ینمرندان تشنه لب را آبی 
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  سرها بریده بینی بی جرم و بی عنایت    آنجا که چیمپ دل يا کمندش چون درزلف
  »روا نباشد خون ریـز را حمـایت! جانا            يپسند یخوردوم ماراخون غمزه به چشمت

  )130ـ  131: 1372حافظ، (            
  

  )ق.ه 905ـ  996(ـ محتشم کاشانی
در واقع محتشم، . دیآ یمه شمار ي آن روزگار ب هیمرثي کربال مشهورترین  واقعهي محتشم در بند دوازدهترکیب     

ي کربال از سخنان اغراق آمیز و غیرواقعی که دور از مرتبه و شأن  حادثهشاعري هنرمند است که توانسته ضمن بیان سوزناك 
  )91: 1388محدثی خراسانی، . (و یاران اوست بپرهیزد و به این وسیله طریق تعادل را سپري کند) ع(سیدالشهدا

  ي رحمت قلم زنند ـدهیجریکباره بر        جزاي قاتل او چون رقم زنندترسم «           
  دارنـد شـرم کز گنـه خلـق دم زنند       ترسم کزاین گناه شفیعــان روز حشر

  زنند محشرقدم ي عرصه به کفن گلگون       )ع(اهل بیت جوانان کهفریادازآن زمان 
  زنند هم محشربه صف انزن صفدرحشر،      جمعی که زدبه هم صفشان شورکربال
  »صیدحـرم زنند به غیتآن ناکسان که       از صاحب حرم چه توّقــع کننـد بـار

  )535: 1379ی، کاشانمحتشم (              
  

  :شاعران شعر عاشورایی معاصر نینامورتری از برخ
  

  )ش.ه 1285ـ  1367(اریشهرـ 
ي و راهگشا راهبردحماسۀ  کی عاشورا به عنوان یدشکافکالبخود را با  اریشهریی عاشوراي ها سروهخواننده در خوانش 

  : و قابل اقتدا نگاه داشته است بکرهمچنان  ها زماني همۀ برارا  اش یتازگ که ندیب یمروبرو 
  نیحسدارد  کربال کارواني دل با رو    نیحسدارد  نـوایني هــوا گـرید انیعیش«  
  نیمناداردحسي کوحرمت  نهایاز ا شیب    ــمیعظهفتـاد و دو ذبـح  کربالدر  برد یم  
  نیحسدارد  ایبوراز  کفن کهیی جاتا به   حرم چون گل به تاراجش برند باجیدرخت و   
  »نیرواداردحسی هاک یحرمتی ب نیاورنه    بیغبــردن اهــل حــرم دستور بود و سرّ   
  )66: 1379، اریشهر(                

  
  )1320تولد(ـ علی موسوي گرمارودي

شاعرانی است که این اصل در شعر او حضوري گسترده دارد و شهرت وي بیشتر به دلیل شعر معروف  گرمارودي از    
قات کامالً مذهبی. است» خط خون« نوعی بیان هنري و » خط خون« وي در شعر . گرمارودي شاعري نوگراست ولی با تعلّ
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ر از قیام عاشورا شناخته ) باطلحق و (و در این شعر دو نگرش و دو گروه خاص  ندیگز یمغیر مستقیم را بر   اند شدهرا که متأثّ
  :کند یممعرّفی 

  شفق آینه دار نجابتت«   
  و فلق محرابی  
  ...که تو در آن نماز صبح شهادت گزارده اي   
  شمشیري که برگلوي تو آمد  
  هر چیز و همه چیز را در کاینات به دوپاره کرد  
  هر چه در سوي تو حسینی شد  
  و دیگر سو یزیدي  
  ها آباینک ماییم و   
  درختان، کوهساران، جویباران، بیشه زاران  
  »... که برخی یزیدي و گرنه حسینی اند  
  ) 139ـ  140: 1363گرما رودي، (             

  

  )1330تولد(ـ علی معلم دامغانی 
م که دیدگاه ارزشمندي از لحاظ محتوایی در باب      ده که در آن سخن ي عاشورا دارد، مثنوي عاشورایی سرو واقعهمعلّ

وي انسان امروز را از کربال و قیام خونین . ي درگیري دائمی میان حق و باطل است شهیانداز یک زخم عمیق و جانگداز از 
د و مسئولیتی  رینظ یبي  واقعهي حق جویان تاریخ در برابر این  همهکه  کند یمو اشاره   ندیب ینمرها ) ع(امام حسین تاریخ، تعه

  :یکسان دارند
  نامـرد مردم، ما خدا، نـامرد مـردم    بی درد مردم ما خدا، بـی درد مردم«  
  زینب اسیري رفت ومابرجاي بودیم    افتاد ومابرپاي بـودیم) ع(از پاحسین  
  دست علمدار خدا را قطــع کردنـد    از دست مابرریگ وصحرانطع کردند  
  ا سر بـریدنـدمرغــان بستان خدا ر    نوبـاوگان مصطفــی را سر بریدنــد  
  زنجیر خاییدیم و صبر مـرگ کردیم    در برگ ریز باغ زهــرا برگ کردیم  
  »تاوان این خون تاقیـامت مانـد برما    چوبیوگان ننـگ سالمـت ماند بر ما  
م، (                   )79ـ  80: 1385معلّ

  
  )1339تولد (ـ سهیل محمودي

عراي عاشورایی این دوره، سوگ و مرثیه را رها کرده و به محمودي از شاعران مطرح معاصر است که همچون غالب ش    
  :توصیف شکوهمندي این قیام و معناآفرینی حماسه سازان آن توجه دارد



 جلد هشتم   هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

٩٢ 
 

  ولی درخود فرو ماندیم، ما جمع تماشایی       توباتنهایی ات ازخودفرارفتی به تنهایی«  
  م درعزم وشکیبایی تو راهم، با تومی سنج       یگنج ینمي ناگزیر ما ها اندازهتو در 

  یی تنها دشت کیتوو، غربت آسمان تووهفت       از اول آخرکرب وبالیت راچنین دیدم
  ییوایجازوشیا نیاکسی مثل تو، مثل توبه        رامعنانخواهدکرد عشق تولفظ مثلکسی 

  »ییایدر يها دل عطش دادنددراوجکه جان         ؟خوشتر نیرازایتوراتصو ارانی يها یزالل
  )130ـ131: 1381محمودي،(              

  
  )1315ـ  1388(ـ طاهره صفار زاده

در وجود این شاعر به نام . ي حسینی، نگاهی پویا و هدف مند بود حماسهاز شاعران مطرح و انقالبی که نگاهش به     
  :خواند یمو همین عشق وي را به حرکت، ابداع و آفرینش فرا  زند یمموج ) ع(ادبیات عاشورایی، عشق به سیدالشهدا

  زیر فشار ظلم ابرباطلها«   
  خوانند یممدام   
  ما در محاربه هستیم«  
  با هرکه با حسین به جنگ است  
  و در صلحیم   
  »با هرکه با حسین به صلح است  
  حسین نام دیگر حق است  
  حق  
  آینه ست  
  که چون شکسته شود  
  هر ذره اش،   
  دوباره آینه اي خواهد شد  
  »سپید روشن و کامل  
  )210ـ  211: 1376ردانی، م(        

  
  )1338ـ  1386(ـ قیصر امین پور

ات پایداري معاصر است که غالباً از منظر عرفانی قیام سیدالشهدا     را با بیانی غیر مستقیم  به ) ع(امین پور از شاعران ادبی
  :کند یمي عاشورایی خود از نوعی حزن جاري و باقی یاد ها سرودهو در سراسر  کشد یمتصویر 

  چو دریا را بـه روي نیـزه بیند    سزدگرچشم هادر خون نشیند«   
  سرش برنی نواي عشق سرداد    چوازجان پیش پاي عشق سرداد
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  به روي نیزه سرگردانـی عشق    شگفتــا بـی سر و سامانی عشق 
  »زیر سر اوست ها فتنهتمام     زدست عشق درعالم هیاهـوست

  )162: 1377امین پور، (             
  

  )1341تولد(قزوه  ـ علی رضا
و قصور اطرافیان را  دهد یمقزوه در اشعارعاشورایی خود اصالت و هویت چشمگیر و بایسته اي از قیام کربال ارایه    

، آنان که در پایبندي به اصول اعتقادي کوتاهی کردند و نتایج منفی این ناسپاسی نیز در نهایت گریبان گیر کند یممحکوم 
  :آنان شد

  فتوت همیشه سبز، برکت ازحجازوازعراق رفتبعدازآن «   
  هرچه دانه کاشتندسنگ شد، پشت هربهارصدکویر بود

  االمــان زشام، االمــان زشام، االمـان زدرد و غربت امام  
  ي بهانه گیر بود کوفهشام بی مروت غریب کش، کاش           
  دیپدرشد یبهان هبا شدید، هان هدر شدید، مردم مدینه،   
  بود، این صداي زخمی بشیربـود نهیمد غربت يصدااین           
  رسم یخودنم به روم یم هرچهاست، دنیخودرس اصل کربالبه  
  »آمدم چه دیر بود شیخو تابه،دورشد چه زدم هم تابه چشم          
  )41: 1378قزوه، (                

  
  )1304تولد(ـ حمیدسبزواري

و نه تنها از پرداختن  کشد یما توصیفاتی عرفانی به تصویر سبزواري حرکت عاشوراییان و حماسه سازان این واقعه را ب    
  :ي معرفتی این قیام رابه وضوح ترسیم نمایدها جلوهتا بلکه درصدد آن است  کند یمخود داري به سوگ وحزن 

  حیات را زدم تیغ جست وجو کردند    خود آگهان که زخون گلووضوکردند«           
  سپرفکنـده به میـدان عشق رو کردند    زشوق وصل، گریبان صبرچـاك زدند 

  ي ابـرو نثـاراوکردند اشـارهبـه یـک     سري که در چمن سروري سرآمد بود
  »که دل به بحر نهادندوترك جوکردند    فـداي همت آن تشنه لب شهیــدانم

  )158: 1367سبزواري، (              
  

  )1338ـ  1365(سلمان هراتی  
  .راي مضامینی اجتماعی و پرشور از طبیعت و حاالت درونی انسان و ارتباط با خداستاشعار سلمان با تصاویري بکر دا   
  !فریاد« 
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  آتش به جان خیمه در افتاد  
  ها مهیخچشمی به   
  چشمی به قتلگاه  
  زینب میان آتش و خون  
  ایستاده است  
  ) 63: 1368هراتی، (   » ي؟ بار ینماي ابر بهت از چه   

  
  )ش.ه 1329(ی رحماندوست مصطفـ 

ي شعرهاي را پدر و توان یمرو  نیااز . و نوجوان به مضمون عاشورا است کودكشعر  شیگراگذار  هیپاي از شاعران و
یی و عاشوراانقالب، شعر  اتیادب انیم ریزیی عاشورارحماندوست در سرودة  گمان یب. دینامو نوجوانان  کودکانیی عاشورا
و نوجوانان به  کودکان رینظی ب شیگراي نادر، موجب ا تجربهرقرار نموده و با ب قیعمي وندیپ کودکانهي ها سرودهي ها قالب
  :است دهیگردیی عاشوراي ها سروه
  خاكاز آسمان تا قلب  ام يجار  پاكآب هستم، آب هستم آب «    
  کنـمی داد تا آبش خالـ مشک    کنم رابشیس کهي آمـد ا تشنه    
  بــود اسي یهـا مهیخپاسدار     تشنۀ آن روز مـن عباس بــود    
  »دیچکقطره قطره در درون من     ــدیرشخـون عباس علمــدار     
  )96: 1374رحماندوست، (              

  
  گیري نتیجه

، براین نکته تأکید دارد که در هر حال کیفیتی در خور تأمل از تعلّق خاطر شود یمي که از این پژوهش حاصل ا جهینت    
ت دینی  ي ا مجموعهو پایبندي به ) ع(ارادت به ساالرشهیدان امام حسین ها آنمذهبی و در رأس  يالگوهابه دین داري و هوی

  .شود یماز اعتقادات اخالقی و عرفانی در آثار همه شاعران از دیر باز تاکنون یافت 
ي اجتماعی اه چالشي مختلف در میان انبوهی از ها بحراندر این برهه از زمان که ایران اسالمی پس از پشت سر نهادن     

ن، جایگاه خود را حفظ نموده است، با شناخت و معرّفی ادبیات عاشورایی و بهره گیري از  و فرهنگی به عنوان سرزمینی متمد
عقاید و نظریات مختلف در این باب، جوانان را در الگوپذیري از میراث فرهنگی و ادبی و حمایت از هویت ملی یاري    

  .رساند یم
گرایش شاعران کالسیک پیرامون : که میرس یمي مذکور در متن پژوهش، به این نتیجه ها نمونهزیابی با بررسی و ار   

ي عاشورایی در اشعار شاعران ها سرودهادبیات عاشورایی، بیشتر توصیفی و گرایش شاعران معاصر عمدتاً تعلیمی است و 
ي ها سروده، در صورتی که در چرخد یمتسلسل وار  ي بسته وا رهیدادر ... سیف، موالنا، حافظ، محتشم و : متقدم چون

. ي مذهبی شاعران و تغییر و تحول محتوایی آن استها شهیاندشاعران معاصر، این نوع خاص ادبیات، برخاسته از تعمیق 
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ب ي گذشتۀ ادها سرودهدر  کهاست، آن گونه  نکردهگونه بسنده  هیمرث انیبو  کربالشاعر معاصر تنها به سوگ  گمان یب
  .پرداخته است زین کربالبزرگ  دیشهخون  امیپی عاشورا و حماسبه ابعاد  بلکهی مرسوم بود فارس

ي ارجمند و  گونهي تالش جمع نگرانه اش موفق نشده است تمام زوایاي این  همهي حاضر با  مقالهفرجام سخن این که    
ي عاشورایی در اشعار ها سرودهي از بسامد باالي تفاوت ا پارهثوابمند ادبی را بکاود و موارد مذکور در این جستار تنها 

  . ي کالم به بیان اجمالی و ذکر شواهد محدود بسنده شده است اطالهمتقدمین و معاصرین است و جهت پرهیز از 
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  مصدق هاي سبک نوقدمایی در اشعار حمید واکاوي شاخصه
  

  1پور توچایی کبري کاس                                     
  :چکیده

اي بازگشت به  اند گونه یابی به یک زبان مشخّص در پیش گرفته هایی که شاعران امروز براي دست در کنار نوآوري
تواند رمز  جا که این بازگشت می ها، در آثار برخی شاعران قابل توجه است، تا آن هنري گذشته و تجدید حیات آنترفندهاي 

شماري را در کنار حفظ  هاي ابداعی بی آفرینی، ساخت شکنی و سنّت نیما در کنار سنّت. و راز توفیق آنان در حوزة زبان باشد
و پس از او شاعرانی در این عرصۀ فراخ قدم و قلم زدند، از جملۀ این شاعران سنّت پیشین در شعر امروز وارد نموده است 

ق است حمیدمصد.  
ق  مهدي «از شاعران نسل دوم نیمایی است و در مثلثی جاي دارد که در سه رأس آن، ) ش.ه 1318ـ  1377(حمیدمصد

ل نیمایی»فریدون مشیري« و » سیاوش کسرایی«، »اخوان ثالث ات . قرار دارند ، سه شاعر نسل اواکثر کتب مرتبط با ادبی
ق را از پیروان سبک نوقدمایی می اي است از اختصاصات شعر قدیم و شعر نیمایی و تغزّلی دانند، که آمیزه معاصر، مصد.  

ق  مقالۀ حاضر در پی تبیین شاخصه درفش کاویانی، آبی خاکستري سیاه، (هاي سبک نوقدمایی در مجموعه اشعار مصد
است تا از این رهگذر ارزش و زیبایی این تمهید هنري را در شعر ) سرخ هاي صبوري، شیر ها، سال باد، از جدایی اردر رهگذ

  .وي با ذکر شواهدي در این باب بنمایاند
 
  
ق :هاکلیدواژه ات معاصر، مجموعه اشعار حمیدمصد ق، سبک نوقدمایی، ادبی حمیدمصد .  

                                                                    
 هاي شهرستان الهیجان بیر دبیرستانکارشناس ارشد زبان و ادبیات فارس د - 1
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  مقدمه
تازه براي شاعران پس از خود این امکان را براي آنان ایجاد نمود که از آن راه با توجه به  نیما با گشودن راهی تردید بی

ی . اي در شعر باشند اي را تجربه کنند و خودگشایندة مسیرهاي تازه توانایی، ذوق و استعداد خویش، دنیاهاي تازه به طور کلّ
م دادن تصاویر  ریتم)   افسون(تن زدن و شکس برهم«: اهداف نیما از نوآوري در شعر عبارتند از هاي شعر، پروردن و تجس

طراوت، در آن  اي شاعرانه و پیوستۀ مرتبط با محیط و برگرداندن شعر به سطح و حدود تازه و با هاي استعاره شاعرانه، واژه
  )31ـ  32: 1380کلیاشتورینا، (» .آن نفوذ دارد محیطی که هنوز شعر سنتی بر

ت و تعمدي به کاربرد برخی آثار شعري امروز در میبا نگاهی اجمالی به   یابیم که برخی از شاعران مطرح معاصر با چه دقّ
کند که نشانی از تصنّع و تکلّف در آن  پردازند و این رویکرد هنري چنان طبیعی جلوه گري می هاي قدیمی زبان میشکل

یابی به یک زبان مشخص، نوعی  ي خود، براي دستها شود؛ به عبارت دیگر شاعرن امروز در کنار نوآوري دیده نمی
ق جلوه هاي شعري پیشین را نیز تجربه می بازگشت به سنّت هاي  کنند و این همان سبک نوقدمایی است که در اشعار مصد

  .فراوان دارد
  .هرشعري با توجه به ذات شعري خود از سویی با شاعر در ارتباط است و از سوي دیگر با خواننده اصوالً

  خواننده  شعر           شاعر    
هاي  ـ رویکرد مخاطب به شعر که در این رویکرد، ویژگی1«: ارتباط شعر و مخاطب نیز از دو جهت قابل بررسی است

ت قرار داد،  بیرونی شعر را می هاي درونی شعر مورد  ـ رویکرد شعر به مخاطب که در این رویکرد، ویژگی 2توان مورد دقّ
  .)55: 1379پاشا، ( » .گیرد بررسی قرار می

گذرند و گاه بدون آن که از  شاعران مطرح معاصر به جهت تشخّص زبانی خود از هیچ یک از امکانات بیان قدما در نمی
اي که نشان از اهداف زیبا شناسی خاص او دارد دست  هاي تازه هاي ادبی خارج شوند، به آفرینش ظرفیت چهارچوب اسلوب

بخشد تنها یک  سازد و زندگی نو می اي را دگرگون می روند سرودن شعر که تجربه«نظران  صاحببه عقیدة . یابد می
برداري بدان گونه که کار ذهن ما را به یاد بیاورد و التذاذ ما را نسبت  ها نیست؛ بهره برداري از تداعی تصورات و استعاره بهره

ت نگري  نگري و شاعر به گاه سرودن شعر به کاوش و ژرف فهاي روزانه افزایش دهد، شعر کاوش است و ژر به واقعی
  )120: 1375اسکلتن، ( » .پردازد می

دهد که نتیجۀ  هاي سبک نوقدمایی در شعر رخ می هایی از رهگذرکاربرد شاخصه شایان ذکر است که گاه ضعف تألیف
  .باشد تالش ناکام شاعر در مسیر رسیدن به این شگرد هنري می

هاي  هاي سبک نوقدمایی در    سروده اد به شواهد، جدول و نمودار به بررسی اجمالی شاخصهاین پژوهش با استن
ق می پردازد حمیدمصد.  

  
ق در سه سطح قابل بررسی و مداقه است ت ادبی مصد مطابق نمودار زیر شخصی:  

  
  )درفش کاویان( شاعري آزادي خواه و مبارز                           
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ت ادبی م ق        سطوح شخصی آبی خاکستري سیاه و در رهگذارباد(شاعري آگاه و روشن فکر       صد(  
  )هاي صبوري و شیر سرخ ها، سال از جدایی( شاعري عاشق                           

  
ق چشم نوازي می ه به نمودار فوق سه نوع شعر در مجموعه اشعار مصدکند با توج:  

 اشعار حماسی و آزادي خواهانه؛ .1

ري که حال و هواي لیریک و در عین حال اجتماعی دارد و شرایط روش فکري است، که در اوضاع و اشعا .2
 .احوال دگرگون جامعه احساس شکست بر او غالب است

 .اشعاري که حال و هواي عاشقانه و لیریک دارد .3

  
ق ل شعري حمیدمصد نمودار سیر تحو  

  دررهگذارباد                                                                      
  ها از جدایی               
  هاي صبوري سال                     آبی خاکستري سیاه    
  شیرسرخ                                         درفش کاویان    

  
ق نیز مانند شعر بسیاري از شعراي معاصر حرکت و صیرو چنان که از نمودار باال بر می این . رت داشته استآید شعر مصد

رسد و بعد از آن چون عقاب تیز  به باالترین سطح ممکن می» باد در رهگذار« شود و  آغاز می» درفش کاویان«حرکت از 
ق مدیون سه عامل بود« به عقیدة صاحب نظران. گذارد پروازي که به اوج رسیده باشد، رو به نشیب می ت شعر مصد ـ  1: موفقی

هاي هنري شعرش را  ـ عاطفۀ زالل در شعرهاي موفقش که ضعف 3ـ زبان ساده و صمیمی،  2ه، شناختن نیازجمعی جامع
  )639: 1383زرقانی، ( » .داد تحت الشّعاع قرار می

« دکترسیروس شمیسا که اشعار شاعران نوپرداز را از لحاظ زبان و قالب شعر نو تقسیم بندي کرده است، معتقد است که 
شمیسا، ( » .ق به لحاظ قالب به متن شعر نو مربوط است اما به لحاظ بینش و زبان از آن جدا استشعر امثال مشیري و مصد

1388 :51(  
ق در راستاي سبک نوقدمایی که آمیزه اي است از شعر قدیم و شعر نیمایی و تغزّلی، با کاربرد کهن گرایی در دو  مصد

وي از یک سو با کاربرد واو . دهد ت سبک نوقدمایی سوق مینوع واژگان و نحو و رویکرد به نوآوري شعر خود را در جه
دیگر و نیز احیاي افعال،  عطف در آغاز مصرع که در شعر سبک خراسانی معمول بوده و کاربرد حروف اضافه در معناي یک

آوري؛ گردد و از سوي دیگر با نو در شعر خود موجب نزدیکی شعر خود به زبان گذشتگان می... اسامی و صفات کهن و 
ق شاعر دارد، ... هاي تازه، برجستگی نوشتاري، رویکرد به اصطالحات محاوره و  یعنی آفرینش ترکیب که نشان از ذهن خالّ

  .گردد موجب گرایش شعر خود به شیوة نیمایی می
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ت است که در این پژوهش، جهت   پرهیز از اط ق از جهات مختلف قابل بررسی و دقّ الۀ سبک نوقدمایی در اشعار مصد
  کالم

  :شود هایی اکتفا می به بیان نمونه
  

 گرایی باستان .1

تی و قدیمی  گاه شاعران به جهت تشخّص بخشیدن به شعر خود و تأثیر بخشی افزون آن و قراردادن خواننده در فضاي سنّ
ه کاربرد ندارند از الفاظی سود می ي و روزمرّ شعراي معاصر جهت «: نویسد میرصادقی در این باب می. جویند که در زبان عاد

تی و قدیمی در شعر  تشخّص بخشیدن به کالم و تأثیر افزون آن با ایجاد تداعی زمان گذشته و به وجود آوردن فضاي سنّ
برند یا در ترکیب ساختمان شعر، از قواعد نحوي گذشته پیروي  کلمات غیر متداول در زبان امروز را در شعر خود به کار می

اگر چه این نکته را نیز ) 31ـ  32: 1373، )ذوالقدر(میرصادقی(» .گویند گرایی یا آرکائیسم می باستان کنند، که این کار را می
زیان کهن شعر فارسی، تنها هنگامی قابل تقلید است که ذهن و حافظۀ شاعر با آثار شاعران سلف «: باید یادآوري نمود که

اي است که با آن هرواژه ممکن است در کنار  ند ساختار زنجیروارهبه نظم آوردن زبان کهن شعر سنتی نیازم. اشباع شده باشد
  )91: 1390شفیعی کدکنی، ( » .ها را داشته باشد خود، تنها مجموعۀ معینی از واژه

ق نیز از شاعران حاذقی است که گاه به عمد و گاه به طور ناخودآگاه، متناسب با ساخت بیانی شعر خویش به  حمیدمصد
  . رده استکهن گرایی روي آو

ق در دو شاخۀ زیر قابل بررسی است کهن گرایی در اشعار مصد:  
  
  :ـ واژگان 1ـ  1

گرایی واژگانی، شاعر باید تابع  در کهن. گرایی واژگانی یعنی کاربرد ساخت کهن واژه و شکل از یاد رفتۀ آن باستان
صاحب نظران در این باب براین . د شداصولی باشد، در غیر این صورت سبب آشفتگی زبان و درهم ریختگی شعرش خواه

ها،  نحوة پیوند و کنار هم قرار گرفتن آن. تواند به اثري صورت آرکائیسم بدهد ها، نمی صرف کاربرد این واژه«: اعتقادند که
ها از سطح یک ساخت نحوي معمول و گفتاري، در ارائه یک هیئت آرکائیستی  ارتباط معنایی و فرا ایستادن ساختار عبارت

ت ویژه 311: 1387علی پور، ( » اي دارد اعتبار و اهمی(.  
ق باستان هی برخوردار است و در ساختار زیر قابل بررسی و مداقه است در اشعار مصدگرایی واژگانی از بسامد قابل توج:  

 ساختار اسم •

ق در سروده دي از اسم مصد دي یا غیرتعم ر زبان امروز کمتر رایج و هایی که د هاي خویش متناسب با ساخت بیانی، تعم
ی متروك است بهره می ق در به کارگیري آگاهانۀ این واژه. گیرد یا به کلّ ها تعادل و تناسب را در  شایان ذکر است که مصد

هنجارگریزي، انحراف یا خروج از هنجارهاي متداول و پذیرفته شده در محور «: نظر داشته و به این نکته واقف بوده است که
سازي در زبان بینجامد و به هنجارهاي  تواند هنري باشد که به برجسته که در صورت کاربرد مناسب و غایتمند می زبان است

  )50: 1384سالجقه، (» .ي زبان که دیگر قادر به انتقال زیبایی و شگفتی در آن نیستند خاتمه دهد خود کارشده
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  :مثال
ق، . (جام است با/ است و  بزمکه در / است  رزمنه در / که آرامش    37: 1386مصد(  
  )638: همان. ( و همدم گرفت پورپذیرفت آن   
  )406: همان(  سپهر جوالن دهنده در دل این واژگون  

  :همچنین است
  :ـ درفش کاویان

  )50: همان(ـ سرشک) 37: همان(،  رزم ـ بزم) 32:همان(اژدهاك  
  :ـ آبی خاکستر سیاه

  )71:همان(گردون   
  :ـ دررهگذارباد

  )252: همان(ـ نفیر) 134: همان( هگرد  
  :ها ـ از جدایی

  )335: همان(البه  
  : هاي صبوري ـ سال
: همان(، رامش و رامشگر )484:همان(، کوي)479: همان(، چلّه)478:همان(، ترکش)449:همان(، عسس)46:همان(سپهر

، )577: همان(، غریو)566:نهما(، شام)541:همان(، آخشیج )532:همان(، وهنی )518:همان( ، رخصت)499(، خوف)493
  )638:همان( پور  

  :ـ شیرسرخ
  )716:همان(، پادافره)701:همان(، سپاهان)687:همان(یله و کنام 

  
در واقع به . کند ها نیز زبان شاعر را از حالت متعارف معمول دور و به زبان کهن نزدیک می گزینش تلفظ قدیمی واژه

اي نیست و باید آن را جدي بگیرد که  خواند یک متن آشفتۀ روزنامه که آنچه میکند  کارگیري این شیوه به مخاطب القا می
ق نیز از این قاعده بی بهره نبوده است. هاي شاعر موفّق است رسیدن به این مهم بخشی از هدف مصد:  

  )68: همان( تو بگذارم و در خواب روم  دامانسربه / تا به آرامش دل، / با زهم قصه بگو   
  )351: همان(  پوالد/ به شهر خسته از این دود و آهن و / رگردیم به شهر ب  

  
 :صرف افعال کهن •

ق در تشخّص بخشیدن به زبان شعر خود، به افعال کهن نیز نظر داشته است وي به این باور رسیده بود که. مصد :
در برابر دیدگان زیباپسند  گرایانۀ خود را توانند سیماي کهن هاي کهن هستند به ندرت می هایی که فاقد فعل عبارت

ق زمانی نمایان می. خوانندگان به نمایش بگذارند شوند که شعر وي در فضایی حماسی یا نزدیک  افعال کهن در اشعار مصد
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هاي امروزي موجب  در کنار واژه... حماسی باشد، در این فضاست که گاهی با کاربرد فعل پیشوندي و گاه فعل ساده و 
  :شود شود که به ذکر برخی اکتفا می یبرجستگی شعر خود م

  )50: همان( است در خواب گرانباري  خفتهمرا چشم خرد   
  )389: همان( نیست  شنفتنزمان  گل   
  )50: همان( زنام وطن گرد ننگ رفت  بستردتا   
  )574: همان. ( با شراب بوسه مدهوشم کنند/ ، تا لعبتان بهلگویم  گاه می  

  )739: همان( آکند دلم از وسوسۀ وصل 
  )124: همان( ساکت زیست / و  ستردپنهان / دستش زالل اشک روانش را 

ا   74: همان( آشفت  میخواب نوشین کبوترها را در النه / سنگ ام(  
شدند  گاه پیشوند فعلی که تعیین کنندة نوع فعل مضارع اخباري و التزامی هستند در کاربرد قدیم به ضرورت، حذف می

در چنین  اصوالً. رفت آغازین به کار می ب  در مواردي نیز فعل ماضی با. گردید ها می گزین آنو مضارع ساده جای
ق شواهد فراوانی دارد که برخی . برد کاربردهایی، خواننده از معنی متن به نوع فعل پی می این نوع کاربرد افعال در شعر مصد

  :ها به قرار زیرند از آن
  »می«ـ فعل مضارع بدون 

  )231: همان(ر تو بازنخواهی گشت دگ دانم  
  )369: همان.( ، سموم پاییز استجوییگل مراد چه   

  )410: همان(  ماندکزما به جاي / تنها / هرگز گمان مدار که نقش شکایتی ست 
  )519: همان( از درختان تنومند تهی ست/ باغ بی برگ و گیاه / که چرا  دانداو چه   
  )735: همان (از حصار تن  نگرمپرواز روح را   

  
  »ب«ـ فعل مضارع بدون 

روان در هفت / لعلگون سازد / زخون مردمان هفت کشور / زمین هفت کشور را / دانی مگر کاو آرزومند است  نمی
  )36: همان(  سازدکشور رود خون 

  )86: همان(  آویزد/ چه کسی پنجۀ هر دشمن دون 
  )254: همان( شوکران؛  نوشیمکه / حتّی شهامتی نه، 

  )370: همان( آسمان بالخیز است  رويه هر کجا که ب
  )418:همان( که نمردم از هجر/  بین سخت جانی را

  )627: همان(  گوییمبا اهل راز / هایی  با استعاره/ اندوه برنشسته به دل را / گفتیم، 
  

  ـ فعل ماضی باب آغازین
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  )34: همان(  بشکفتلبش را پرسشی   
  )72: همان( بشکستندکه پرپاك پرستوها را   
  )449: همان(کشان با من  این سخن آن میر می بگفت  
  )539: همان( برابر یاران خودپسند  ام بگرفته/ اي  پنداشتم که آینه  

  
 فرایند واجی کاهش •

مقصود از فرایند واجی کاهش یا تخفیف لغات، کاهش یک واج از آغاز، پایان یا میانۀ یک واژه است که قراردادي 
تمهید هنري فوق که در اشعار پیشینیان از شواهد . آورد ها را به وجود می ضرورت وزنی و موسیقایی، آن نیست و بیش تر

ها و تبعیت  گرایی، التزام به افزایش شباهت اصل باستان«فراوانی برخوردار است، در اشعار معاصر نیز کاربرد وسیعی دارد زیرا 
  )342: 1387پور،  علی( » .هایی در ساختمان واژه است  فاز الگوهاي زبانی گذشته، دلیل چنین دخل و تصر

ق نیز فرایند واجی کاهش به تناسب رعایت وزن، محتواي عاطفی و موسیقی شعر به چشم می خورد که  در شعر مصد
  :زیباترین شواهد آن به قرار زیرند

ق، ( آهنگ شام تار  این فوج پیش/  سیهکالغان    27: 1386مصد(  
  )72: همان( گشت و گذشت تبه  که/  !و چه رؤیاهایی  
  )117: همان( کند  اي مست می از باغ عشق رایحه/ مشام جان را /  ناگه  
  )373: همان.( ایران هنوز جانباز استدر ره حمید / هزار بار مرا آزمودي و دیدي   
  )540: همان( مست ویران کن خانمان را سیه  که سیل/ که هر کوه ستوار سرسوده بر آسمان را   
  )662: همان( من خود سیاوشم /  خامشمهر چند   

  :همچنین است
  )44:همان( ، آنگه)35:همان(، نومید )27:همان(، سیه)22:همان(نگه : درفش کاویان

  )72:همان(تبه  :آبی خاکستري سیاه
ـ  248:همان(، ره)244:همان(، برفروز)231:همان(، آنگه )117ـ  195:همان(ناگه :دررهگذارباد

  )218: همان(، معجز)160:همان(،برون) 121ـ234:همان(،کهن)113:همان(،کهسار)112:همان(آرد ،می)103:همان(ر،دگ)247
، ره )359:همان(، تبهکار)351:همان(، فکندند)285:همان(، فسانه)282:همان(، نومید)274:همان(سیه  :ها از جدایی

  ،)370:همان(، هماره )358:همان(، کهن)333:همان(، برون )321:همان(، نرمخند)311:همان(، همچو)373: همان(
 ،)406:همان(افکن، )397:همان(یشخندن، )391:همان(، بستان)388:همان(کند، )387: همان(یانآش :يصبوري ها سال
  ،)462:همان( ، نگه)458:همان( کنون، )455:همان(، خند)452:همان(، فروز )449:همان(هماره و یرم،)442:همان(شهدخت

، )556:همان(، جوالنگه)470:همان(، نگهم)469ـ  485ـ  560:همان(، ره)468:همان(، رهت)464:همان(فشان
  .)555:همان(، نوز )546:همان(، برون)570:همان(یدنوم
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: همان(،فتاد)650:همان(فشاندم یم،)625:همان(فکندند،)604:همان(،ناگه)598:همان(یخموش  :یرسرخش
630:همان(،طعن)617:همان(یانآش،)613:همان(،رخشنده)722:همان(وپادشه تبه،)709:همان(یرهنپ،)659:همان(،سرافراز)655

  )721:همان(اصطکاك، )694:همان(یشابورن،)686:همان(،چهر)662ـ738:همان(،خامشم)
 :یشیافزای واجیند فرا •

ق به منظور  کهی افزون است واجواژه با  کاربردیش، افزای واجیند فرا ضرورت یختن عواطف و برانگی و معاني القامصد
  :ی سود جسته استواجیند فراین اوزن و آهنگ گاه از 

  )45: همان(ین آگیرخشم ش چونانـ / ید، زجاجنب/ یت انبوه جمعو آن   
  )156: همان(ست؛  یواريهشیب سرخ س کهید شا/ آنجا  کهیره، جزدر آن   
  )348: همان( ستم را زند برهاند  یریاناس  
  )451:مانه( ید حمشد  یاووشسي قدس ها شعلهدر   
  )690: همان. (کنند یممن همه پرواز  یانهمراه  

  
قافزای واجیند فراي ها نمونهیباترین زی از برخ یش در شعر مصد:  

  ) 42:همان( یگرگوند، )24ـ  45: همان( چونان: یانکاودرفش 
، )415:همان(ي سو کم، )348:همان(یریاناس، )156:همان(یواريهش، )130ـ 171ـ 221ـ 525:همان(چونان: در رهگذارباد

  ).574:همان(، چاووش )457:همان(يپا، )451:همان(یاووشس، )443:همان(درخورد
  )690:همان(یان همراه، )674:همان(يپا،)630:همان(،فرهومند)623ـ661:همان(یاووشس،)593:همان(چونان: یرسرخش
  
  ـ نحو 2ـ  1

یاي آن در زبان احیشین و پي نحوساخت  بردکاریکرد ماهرانۀ او به روي و بارز یک شاعر، هنري شگردهایکی از 
بهره بردن از ساختار  بلکهشود  ینمیی اثر گرا باستانیک واژگان موجب آرکائ کاربردی، تنها ادبدر یک اثر . است یششعرخو

: کهین باورند اصاحب نظران بر . گردد یمو تشخّص زبان شاعر  شکوهیز، موجب صالبت، نین امروزدر زبان  ي گذشتهنحو
: 1370ی، کدکنیعی شف(» .ي آن به تناسب موضوع استنحوی ساخت برجستگین همی یک عبارت، برجستگ گاه تنها عامل«

27(  
ق در  یبمهارت  ص مصدات ادبنظیر و تفحمي با آثار ویی آشنایران و ای گذشته غنییکرد او به روین عامل تر مهمین، متقد

  .است واژگان کناري در نحو کهني ها ساختیباترین ز
ق  شود یمیده دیر زي ها گونهي به نحویی گرا باستاندر اشعار مصد:  

  
 »ها«ي جابه » ان«جمع با  •
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ین اساس براید و گردیاء احیز ندر زبان گذشتگان متداول بود در اشعار شاعران معاصر  که» ان«ي روح با ذجمع بستن 
یار جمع معیکه در زبان عرف و حالشوند، در  یمجمع بسته  »ان« با ... ي شعر معاصر به ضرورت وزن و آهنگ و ها واژه اکثر

  .یش تر رواج داردب» ها«با  ها واژهین ا
ق کاربردین ایی از ها نمونه در شعر مصد:  

ق، (آهنگ شام تار  یشپین فوج ا/ یه س کالغان   27: 1386مصد(  
  )82: همان( یم هنوزنشمرد/ یا را دنهمه  برگانسبز  
  )296: همان( کند محبت خو چشمانمرا به گوشۀ   
  )539: همان( یند برمن گوي شگفتانه درود/ ینۀ آسمانها سپرواز شان  عقابان  
ه      )539: همان( ددنشان  گرگانی تمامیزار از ب/ آرام و رام چنان برّ

  :ین استهمچن
  )42:همان(، دستان)32:همان(، ماران )27:همان(کالغان :یانکاودرفش 

  )82:همان(، سبزبرگان)67:همان(، لبان)57:انهم(شبان :یاهخاکسترسی آب
  )188:همان(، شبان)151:همان(گرازان :دررهگذارباد

  )345:همان(مترسکان، )296:همان(چشمان :ها ییجدااز 
  )539:همان(، عقابان)296:همان(ماران :يصبوري ها سال
  )685:همان(، گرگان)673:همان(، چشمان)664:همان(، ماران)629:همان(غمان :یرسرخش
  
 حروف کهني نحوساخت  •

ی نوعي امروزیج راي معنایر غي شاعر از حروف در ورشدند، بهره  یمبسته  کاری به مختلفی معانحروف در گذشته در 
ی، معنحروف در  کاربردیچی شاعران از سرپ« : یی در حروف یعنیگرا باستانیگر، دبه عبارت . رود یمیی به شمار گرا باستان

پور،  یعل( »هم از جهت معنا و هم از جهت ساختار ها آن کاربردي قدما در ها سنتیروي از پین و زامرومفهوم و ساختمان 
1387 :172(.  

ق با  استحکامی و برجستگیعی از اشعارش، وسیف طین در چنین ایی کاربردهاي به آوردي رومصد ها آنی به خاص 
  :کنیم یمیی بسنده ها نمونه ذکربه  کهیده است بخش

 يبرا= را  •

ق، (یدي بود سپی سحرگاهنه شامش را  26: 1386مصد(  
  )182: همان( یستننم باران نبود و / یره را تین ابر ا

تتو را هنوز اگر  344: همان( ی به جا مانده است هم(  
  )559: همان( ي برنخاست نبرددوستان را هم / یدا نشد پی دشمندشمنان را 

  )698: همان.( یده اندکشر و خنج/ یده اندبرکشقد / یکار را برابرهم پ
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 به= را  •

  )283: همان( یی ده خدایا و باز مرا قدرت ب/ یا ب
  )567: همان( بلبل زار را بگو / ی شده تهباغ زگل 
  )584: همان( یر تزوی تو جامۀ ارزان/ ي بگوروباه را 

  
 در= به  •

  )311: همان( به قلبش گرچه اندوه فراوان بود 
  )248: همان(جویند  ینمیز گری ره کساز / و آهوان مانده به بند 

  )349: همان(  خاكینۀ سنشان ظلم و ستم خفته به، به 
  )540: همان( مضطر افتد / خشم من  شوکتیشه از ببه هر / یر زه شهر  که

م گرفتمقامینو مبه / » یدامیم م«ابر رند آفاق    )638: همان( ی مسلّ
  
 با= به  •

  )72: همان( ي رداربین فاصله را اتوانی تو به لبخند  یم
  )251: همان( هفتاد سال طاعت خود را باخت / ی م یالهپبا من به یک 

  )296: همان( کردم  یمبه شعلۀ سخن گرم، نرم / و سنگ سخت دلت را 
  )541: همان( به آب و گل من / یج خباثت آخشیخته ست آم کهیی گو

  )709: همان( غرق خون گشت / یه همساسر من گرچه به سنگ پسر 
  
 بر= به  •

  )226: همان( یز بگذرد نین ا/ ي اگر به جان تو بنشست ؛ درد
  )370: همان( یست ني گفتن جایچ هاز آن چه رفت به ما، 

  )482: همان( یگر جهان ما به چه ارزد؟ د/ فرعون اگر به تخت نلرزد / یبت علم زهو 
  )629: همان( کردند  یم پاك هاشان گونهاز / را  اشکی نهان/ نهادند و  یمی سر به زانو مستبه 
  
  به= با  •

  )78: همان(گوید؟  یمی کسخبر مرگ را با تو چه / اندیشم  یمگاه 
  )229: همان( کردبا ستاره خواهم / ـ تا طلوع سحر / تا صبح / ترا،  شکوةو 
  )285: همان( گفتند  یمیشه همي تو با من ها چشمو 
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  )389: همان( ر دارد؟ ین قعر دره مانده خبز/ یید بگونوبهار  رشکبا 
  )723: همان( یم بگوی چگونه مدعبا / ی مستاسرار عشق، 

  
 واو عطف در آغاز مصرع •

هاي  یتموقعینش آفر بهید، جدهاي  یشهاندیان بي براهاي تازه  یتظرف کشفی از شاعران امروز، به دنبال تالش در برخ
ي سوشده از  کشفهاي  یتموقعاز . ی افزودندکالمثروت هنر بر  ها آنحروف دست یافتند و با ارائۀ  کاربردیع و تازة بد

واو « کاربرد«. یان عامه باشدبیک شدن به زبان و نزدرسد در جهت  یمبه نظر  کهینی واو عطف است صدرنششاعران معاصر، 
یت صمیجاد ادر آغاز مصرع در » عطف کاربردی اسانخریست، در هر حال در شعر نتأثیر  یب، کالمیعی طبیان و صورت بیم 

: 1387پور،  یعل( » .ی دار تجربه شده استمعن کارکرددر آغاز مصرع نه به عنوان یک سنّت بل به مثابۀ یک » واوعطف«
139(  
ق، به م گردد یمیی اشاره ها نمونهبه  کهیداست هویعی از اشعارش وس، در دامنۀ کاربردین ایزان اقبال مصد:  
ام ا يدشوارمام تنها مانده در  یبو من    ق، (ی 21: 1386مصد(  
تصمیوند پو چه    72: همان(ی یک رشته گسست آسانبه  که/ ها  یم(  
ا  کسوتو      )109: همان( تر نمود  کوتاهبرقامت بلند تو / بلند تمنّ
  )285: همان( آموخت  یم سکوتیاهت سي ها چشمو   
  )554: همان . (بود کشاندهیرگی شوم به هر سو تدر / هاي روشن خود را  یهنارساو   
  )706: همان! ( فروپاش/ یانه خورده را مورین تن فسرده او   

  
 یی در آوردن راجوصرفه  •

ه حتّ. یجاز در شعر و نثر استاي ها چهرهین تر معمولیلۀ حذف، یکی از وسي به سازفشرده « یز، نی در گفتار روزمرّ
یلی خل(» .دارد اکراهیح واضحات توضاست و زبان از  یزبانیر اصل اقتضاء مغا تکراریرا زگیرد  یمیاري صورت بسي ها حذف
  )252: 1380یغ، جهانت
ید، از گردمطرح » را«یی در آوردن جو صرفهبا عنوان  که» را«ی حرف نشانۀ همراهمفعول بدون  کاربردین مختصه؛ یعنی ا
صه، در زبان شعر شاعران یخصین ا. ی باشدوزنیل آن ضرورت دالرسد یکی از  یمبه نظر  کهی است، خراسان سبکیص خصا

  .ي نمود خاص خود را داردشاعریز راه یافته است و در شعر هر نمعاصر 
ق  شود یم اکتفای برخ ذکربه  کهیبایی از آن آورده شده است زي ها نمونهیز، ندر شعر مصد:  

ق، ( کوید  یم] را[ي پاسمند خاطراتم    20: 1386مصد(  
  )65: همان! ( کنیرون باز چشمت ] را[فروماندة خواب  کاروان  
  )248: همان.( گویند ینم] را[یات حافسانۀ / با مالل  کردهخو / مرغان خسته بال   
  )366: همان( بال شب پره درگرد شعله خواهد سوخت که/ یید مگو] را[یث دردحد  



 جلد هشتم   هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

١٠٩ 
 

  )531: همان( به سنگ ] را[یم سرخصمبکوبما / سرما برسردار آرد خصم  کهیش از آن پ  
  )624: همان( یرینه دعشق / یران مهرا/ ینه سدر ] را[ین عشقاپرورم محابا  یب  

  
  :ينوآورـ  2

ترین  یچیدهپی تا زباني رفتارهاین تر سادهیرد؛ از پذي مختلف صورت ها گونهتواند به  یمي زبان  حوزهي در نوآور«اصوالً 
  .)112: 1386ی، ل حسن(» زبان ينحوي ساختارها شکستني تازه در شعر تا ها واژه کاربردي، از هنري شگردها

ق  یب ي هم پا پابهیشه و احساس او اند بلکهیست نهاي او  یشهاندي و در خالف جهت روي در روتردید احساسات مصد
ت او در نهاین شاعر مطرح معاصر و این رو، مهارت ااز . سازند یمیرومند نین جهت یکدیگر را اروند و از  یمیش پ یت دقّ

: یما یوشیجناز نظر . نماید یمیز ن آور شگفت کهیز است برانگین تحسیک نظام احسن و اصلح نه تنها  یدآوريپدي و نوآور
( » کندیب تازه ترکیل و تحلدهد،  کشیرد، آن را گرا به دست  کلماتي  سررشتهید باخود شاعر  کهی هم هست زمان«

  .)111: 1386یوشیج، 
ق به عنوان یکی از شاعران شاخص  از  کهین بهره جست نویوة شي ابداع برای گوناگوني ابزارهایی، از انوقدم سبکمصد

یی موصوف و صفت، حذف فعل و جابجایان محاوره، بیکرد به اصطالحات و رویب تازه، ترکینش آفرتوان به  یم ها آنجملۀ 
  :شود یمی به هر یک پرداخته اجمالبه طور  کالمیز از اطالۀ پرهجهت  کهاشاره نمود ... 

  
 یب تازهترک ینشآفر •

ید جدي ها ه واژیاس با ساخت واژة هنجار زبان قی خود و زبانیري از شم گ بهرهیمایی، شاعر با نین نوع شگرد ادر 
« : کهین است ای در فارساعتقاد بزرگان ادب . گردد یمي زبان فراهنجاری نوعی تر شدن زبان و غنموجب  کهآفریند  یم

 کمکبه نوشدن شعر  کهیی است شگردهااند  یکی از اي در ادب گذشته نداشته  هیشینپ کهي ا تازههاي  یبترکینش آفر
  )163ـ  164: 1386ی، ل حسن( » .افتد یم کارسازیجاز سخن اکند و اغلب در  یم

ق انفجار درون و عاطفۀ  کهاز آن جا  یع بدی واژگانین انفجار، ایدن کشیر تصوي به برای اوست، نهانسخن مصد
ین چنیز دست به نعوام  کهشود  یمیده دگاه . ی سازدمتجلّ کردهدر نهادش النه  کهی را مبهمي و اندوه دشاآفریند تا  یم

ا ن نواز دلچندان  کهآفرینند  یمی کلماتزنند و  یمی ابداعات بهره  ها آنشاعر از  کهی کلمات« یست و به گوش نا آشناست ام
یقی متناسب و موساندازد،  یمین طن ها گوشدر  مکررگردد و  یم تکرار، شود یمینکه بارها و بارها خوانده ایل بدلگیرد  یم

در  کلمهین ابداع بنابرا. یابد یمیفتۀ انسان را در شانگیزد و روح  یمیجان و عاطفه را بر       ه، ها واژهیباي زي نغمۀ نوازگوش
ی ماندنمیرد و  یمي زودبداع خود آنان باشد به برند اگر چه ا یم کاریگران به د کهی کلماتزبان شاعر، ماندگارتر است اما 

  )176: 1380یغ، جهانتیلی خل( ».یستن
ق از بسامد قابل  کهینی نویري واژگان گ کاربه  ق شاعر است، در شعر مصد ی برخوردار است توجهبرساخته از ذهن خالّ

  :ین استآفریبایی زیار بسیث حین ااز  کهي طوربه 
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 خشک، )162:همان(شکاف، در هم )158:همان(کن، طعمه طلب )1386:134ق،مصد(سوخته کشت:در رهگذار باد
، تب )248:همان(یبحوافر، )229:همان(یاهوگره، )228:همان(، سحرربا )216:همان(خند نوش،)216: همان(زار
  )256:همان(زده

  )356:همان(یدهپوش، )297:همان(، بوسه زاران)274:همان(یهپناهسا،)270:همان(شکافشب   :ها ییجدااز 
، )391:همان(پانشناس ،)391:همان(سرنشناس ،)388:همان(ناسروده ،)387:همان(یرپا دي صبوري ها سال

یچان پ درهم، )543:همان(زارهول ،)539:همان(شگفتانه ،)503:همان(خوابگرد ،)458:همان(آزمایی یشخو
  )559:همان(یی گرمخو،)554:همان(

، )669: همان(زار انبوه، )662:همان(يخودآزما، )644:همان(یوالخد، )603:همان(، یخستان)584:همان(یندهشا  :یرسرخش
، )722:همان(یانآش، عرش )706:همان(خودشکن، )699:همان(ینهمعتادک، )697:همان(کارندگان، )667:همان(واژه پل
  )755:همان(یرندهد، )755:همان(یرنده نم، )754:همان(برگشت یب، )746:همان(سرا سوسن، )742:همان(اندیش یشخو

  
 یان محاورهبیکرد به اصطالحات و رو •

یعت طبیک نمودن به نزدي مردم و عادی زندگیان دادن شعر در روند جرین اصطالحات، ایکرد شعرا به رویل دالیکی از 
 کهین است براعرف  آنکهیافت است، حال درو  دركتر قابل  یشبتر باشد  یکنزدي به زبان گفتار ا نوشتههر چه . نثر است

  .کند یمسخن اقتضا  کهي خاص مواردي استفاده نمود جز در گفتارید از زبان محاوره و نباان شعر در زب
ی شعر از زبان خاص کلّي فضایت و به تناسب موقعي اقتضادر شعر معاصر گاه شاعر به «: کهین باورند براصاحب نظران 

هایی  یتموقعدر »  ی، غالباًزبانیر تغین ا. گیرد یمی پیش را خوباز، زبان و کند،  یمیگردان شده وبه محاوره رو رویش خو
هاي شعرش  یتشخصیی از درون روایا در قطعات  کردهیی را وصف فضایان شعر، جرشاعر بخواهد در  کهافتد  یماتفاق 
  )387: 1387پور،  یعل( ».یدبگوسخن 

ق  ی و هم دل همیز نیعت خود و طبتر نمودن سخن به  یکنزدیز جهت نمصدي جاهابا خوانندگان و مخاطبان، در  یحس
  :ي استفاده نموده استهنرید تمهین امختلف از 

ق، (یاض است فآفتاب  نکنمغلط اگر / ی خود را نثار من گردانمهربانتو    372: 1386مصد(  
  )134: همان( رفتم  یم/ ، گرم گشت/ ي، ا سوخته کشتبا مرد   
  )472: همان( ها ییستاخودشوي گرم  یم/ ي نگري خود روینه آچون در   
  )684: همان( یر خورد و گپ زدپننان و / شد نشست  یم/ با فرد فردشان  

  :ین استهمچن
، گرم )225:همان(یش مرگپn،)185:همان(، خواب ناز)134:همان(، گرم گشت)133:همان(دم دستش در رهگذار باد

  )228:همان(فرار
، )480:همان(برپاکردن،ولوله)472:همان(ها ییتاسدخو،گرم)468:همان(سالنه به سالنه :يصبور يها سال

  )568:همان(خدانکرده، )530:همان(یسرسوزن، )529:همان(ییسرمو، )513:همان(کورماالن
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یپ بسته ک، )660:همان(زدیم یم، پرسه )608:همان(ي صبحدما، دم )596:همان(یش تو آب شدمپاز شرم   :یرسرخش
، )716:همان(کنند  یمین باب چن، )709:همان(یس پو  لک، )694:همان(یستنی کسبه  کسیچ ه، و )680:همان(است
  )730:همان(یارانبدب

  
 یی موصوف و صفتجابجا •

ین معنا ای مقلوب متفاوت است، به وصفیب ترکبا  کهگیرد  یمیی صورت جابجای نوعی وصفیب ترکدر شعر معاصر، در 
به طور معمول در  که کسرهیی موصوف و صفت جابجا شود، اما با وجود یمیگزین آن جاپذیرد و  یمی اسمصفت نقش  که
یی باالي هنرتر شد وارزش  یعوس، صفت کاربردین نوع ادر . ماند یمی باقیب ترکیان مشود همچنان در  یمین موارد حذف ا
  .گسترده است کالمید چند برابر شده و خود را در جدین نقش ایر صفت در تأثدر واقع . یابد یم

ق کاربردین اي از ها نمونه در اشعار مصد:  
  )124: همان( روانش را  اشکدستش زاللِ   
  )280: همان(یید روزاللِ زمزمه از چشمۀ لبم   
  )354: همان( ید شهیبِ غري ا  
  ) 404: همان( یچ پسروِ اندام تو با آن همه   
  )757: همان(و برد  کشاندهیا ثریش تا به اوج خواز / ي بار بارهامرا  کهآن مخملِ صدا   

  
 »من«یر ناخودآگاه ضمیري از گ بهره •

ین ادر . خورد یمخالف هنجار معمول زبان است، در شعر شاعران نوگرا غالباً به چشم        کهیر ضمبه  کسرهاضافه شدن 
ین شگرد، برجسته نمودن ارسد، هدف شاعر از  یمشود و به نظر  یمیر، صفت آورده ضم، اصوالً پس از واژة کاربردنوع 
  .ید برآن باشدتأکیر و ضم

ق کاربردین ایی از ها نمونه در شعر مصد:  
  )292: همان(اندیشم  یمین چن/ یدنومین منِ ا که  
  )309: همان( ی خاکین منِ ا/ ین منِ آلوده ااز   
  ) 354: همان( ي منِ مظلوم ا/ آیم  یممن از مزار تو   
  )460: همان( ي؟ روي آورم رو/ ، کجالب به  خشکمنِ   
  )650: همان( گفت  یمنم با منِ پنهان پنهان م  

  
 حذف فعل •

  ي مطلبسازیجاز و فشرده ایست؛ نی شککنند،  ینم تکرارداند،  یمیش پخواننده از  کهزبان، آنچه را  کاربرددر   اصوالً
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یک  رکنترین  یاساسفعل . ي استمعنوی و لفظینۀ قربه دو » حذف فعل«ین شگردها ای دارد، یکی از مختلفي شگردها
یجاز و سوق دادن زبان در ای و شناختیبایی زیدن به رسهدف شاعر معاصر از حذف آن، . ی استزبانمله و یک ساختار ج

یکی با مخاطب نزدماهرانه و به قصد  کهکند  یمیک نزداش  يهنری شاعر را به آن هدف زمانین شگرد، ا. یقی استموسبستر 
  .باشد

  
  :یلفظینه قرـ حذف به 

کمیت اختصار و یا به رعات، در زبان شعر، فعل جهت ي از جمالا پارهدر  در « اصوالً . شود یمساختمان جمله حذف  ح
» شود یمی ابهام قشنگ شاعرانه نوعیجاز و ای انجام گرفته باشد باعث شناختیبا زي حس رواگر از » حذف«زبان شعر

ا در  یم کالمدر  یجازاي موارد، حذف فعل اگر چه سبب ا پارهاما در ) 85: 1387پور،  یعل( ی مهارتیراد آن چندان اشود، ام
ت و ظرافت ناش که یات زبان خصوصاز جمله  ها حذفین گونه ا. رسد ینمی باشد، به نظر معانیشی شاعر در انتقال اندی از دقّ

  .گیرد یمی صورت لفظینۀ قري وجود مبنابر  کههستند 
قایی از ها نمونه ین حذف در اشعار مصد:  

ق، (یادها پر بود و لب خاموش فرینه از سي فضا/ ي خروشان بود و شب خاموشآوا هزارآهنگ و   23: 1386مصد(  
  )حذف فعل بود(  
  )116:همان(و رنج جاودانۀ انسان / ین زندان زمین ادر /یزرنج آدم وحواراون/یدمدمن دربهشت /یطان راشي عقاب آر  
  )یدمدحذف فعل (  
  )329: همان( یز نیون شي جا که/ و تو ي من جایست ن که/ یم برو کهیا بیا ب  
  )یستنحذف فعل (  
  )386: همان( یمی را قدي ها عشقو مرگ / کنم ینممن مرگ تو را باور   
  )کنم ینمحذف فعل باور (  

  
  :يمعنوینه قرـ حذف فعل به 

ت  ینادر . یابد یمیار، فعل محذوف را در بسي است و خواننده، با تأمل معنوینۀ قری حذف فعل به گاه نوع حذف شد
موجب دوام حضور شعر در ذهن خواننده  مکرّرین خوانش ادارد تا بارها شعر را بخواند و  یمابهام فعل، خواننده را وا 

یازي به ن کهی شعر است اصلی مخاطب ذهنیز تیاري و هشیکی علم به « : ی استبالغ نکتۀي دو حاوین نوع حذف ا. شود یم
  )384: 1381یان، پورنامدار(».ی استمعنی ذهنینۀ زمو یکی  یست وني او برایر تفسیح و توض

  .ي استمعنوینۀ قریاق سخن فعل محذوف را در یابد حذف به سین اگر خواننده از بنابرا
  :مانند

ق، (یمان جاودان پ/ در روزگار بودن من با تو /  کندوانیظ تر از شهد غلسوگند    617: 1386مصد(  
  )»بود«حذف فعل (  
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ي در اسنادیازمند به فعل است و فقدان فعل ني از جهت معنا سطري هستند و هر اسناد ها جمله کهق از آنجا در نمونۀ فو
ین همچن. یستنیاز ملموس و مشهود نین ایه، قافیري استادنۀ شاعر از گ بهرهیل دلشود، اما به  یمید تعقیه سبب اسمي ها جمله
  :است
  )30: همان( یام ا رفتۀ کارواننشان از / یشانیپین چو خطوط   
  )»داشت«حذف فعل (  
  )59: همان(ی از اختر تهسب / ی از مهتاب تهشب   
  )»است«حذف فعل (  
  )254: همان( فرجام اگر چه تلخ / انفجار  کاشي ا  
  )»است«و » شد یم«یب ترتافعال محذوف به (   
  )346: همان( ي گندم پر ها خوشهاز  ها مزرعهتمام / ینیم ببیم و کنسفر   
  )»است«حذف فعل (  
  )415: همان( یانوساقیک قطره در برابر / دوران عمر ما / یا دنیش چشم پدر   
  )»است«حذف فعل (  

  
 ينوشتاری برجستگ •

گیرند و در  یم     کاریی از شعر خود به ها بخشیا  ها واژهي برجسته نمودن برایندگان شعر سرا کهیگري دي ترفندهااز 
 کهی است گفتن. ي شعر استها مصرعو  ها واژهي متفاوت نوشتاریوة شیل است، تحلیه و تجزابل ق» یرونی شعرب شکل«یوند با پ

  .یر نبودپذ امکاني هنرین شگرد ایري کارگاي داشت به  یژهویت  اهم ها مصرعی طولي تساوی چون فارسی شعر سنتدر قالب 
ی از هنجار معمول عدول و توجه پلکانرت به صو ها واژهی حتّي، شاعر، با نوشتن مصرع و سازین نوع برجسته ادر 

ن و با معو حروف در فواصل  ها ه واژین اگردد تا آهنگ حاصل از  یمکند و سبب  یمجلب  ها آنخواننده را به  ی برجستگی
به  ییري در تلفظ واژهتغ کهبرد  یم کااي را در نوشتار به  یوهششاعر «یگر دتري به گوش برسد و احساس شود؛ به عبارت  یشب

  ).47: 1، ج1383ي، صفو( » افزاید یمی واژه اصلي بر مفهوم ثانوی مفهوم بلکهآورد،  ینموجود  
ي ها توازنشود بر  یمبه خواننده منتقل ) ي نوشتاریداري دی و مکاني ها نشانه(ي ثانوي ها نشانهاز  کههایی  یامپدر واقع 

  .افزاید یمیی شعر معناهاي  یامپی و کالم
قها سرودهدر  کاربردین ا یی ازها نمونه ي مصد:  

  رفتم  
  کردمي جاده نگاه انتهادر   
  او بود  
  ي نردهرواز   
  خم شده  
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  ي رو
  ر

  و   
ق، (د               141: 1386مصد(  

دهد و در  یمي رود را نشان روي مختلف، وضع خم شدن سطرهادر » رود«در نمونۀ فوق، شاعر با قرار دادن حروف واژة 
  .مفهوم به مخاطب و خواننده استین ای تداعی پ

  وطن، خاكبه  ام دلبسته  
  من    
  یدارپاو   
  تا      
  يپا      
  )733: همان( دار             

ی پوامتداد موضوع را در نظر داشته و در  کششید، تأکي مختلف سطرهادر » دار« ، »يپا«، »تا«ي ها ه واژشاعر با آوردن 
ق نمود  کهیبایی زیر تصاو  غالباً. تیم به ذهن خواننده اسمفاهین اي القا ی حالتکند به آن  یمیدا پدر حوزة زبان شعر مصد

  .بخشد یممنحصر به فرد 
  یدمد  
  یصبحگاهیماب س  
   ها کوهین بلندتراز قلّۀ   
  فرو    
  یم     
  )142: همان(    یختر     

  گذشت سکوتي سرزنش ذهن در صدا
   سکوت  
  سکوت     
  )299: همان(    سکوت       
  شتم زخانۀ خود دور گ
  دور      
  )546: همان( دور                       

 کاربردی نسبی فراوانی به آن پرداخته شد، جدول و نمودار اجمالبه طور  اندكین مجال ادر  کهبا توجه به آنچه 
ق به نوقدما سبکي ها شاخصه گردد یمیر ارائه زیب ترتیی در مجموعه اشعار مصد:  
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قحمي ها سرودهیی در نوقدما سبکي ها شاخصه کاربردی نسبی فراوانجدول  یدمصد  
نوع شاخصه سبک 

 نوقدمایی
 بسامد

نوع شاخصه سبک 
 نوقدمایی

 بسامد

کهن گرایی (ساختار اسم 
 )اسمی

72 
به جاي  "ان"جمع با 

 "ها"
28 

 76 آفرینش ترکیب تازه 127 فرایند واجی کاهش

 30 فرایند واجی افزایش
اصطالحات و  رویکرد به

 بیان محاوره
34 

 86 واو عطف در آغاز مصرع
جابجایی موصوف و 

 صفت
60 

صرفه جویی در آوردن 
 "را"

57 
بهره گیري از ضمیر 

 "من"ناخودآگاه
15 

کاربرد افعال بدون 
 پیشوند

63 
حذف فعل به دو قرینه ي 

 لفظی و معنوي
73 

ساخت نحوي کهن 
 حروف

 8 برجستگی نوشتاري 95
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  گیري یجهنت

ق به پشتوانۀ شناخت خود از  ات ادبمصد ی او نسبین شناخت ا. کندی را دگرگون و نو شعرفارسید کوشیران ایک کالسی
تی قابلو  امکاني واز گذشته و امروز، به  ت شعر پایی خود را بر دو نوگرای مبانبتواند  کهید بخشی گاه  یهنظری و فارسیۀ سنّ

  .وار سازدیمایی استنین نوي ها تجربه
ي شعر خود نوآوریکرد، به رویی در دو نوع واژگان و نحو و گرا کهن کاربردیی با نوقدما سبکي راستاي در ودر واقع 
 کاربردواو عطف در آغاز مصرع و  کاربردین شاعر مطرح معاصر از یک سو با ا. دهد یمیی سوق نوقدما سبکرا در جهت 
ي؛ یعنی نوآوریگر با دي سوگردد و از  یمیشینیان      پیکی شعر خود به زبان دنزموجب ... یگر و د یی یکمعناحروف در 

ق اوست موجب  که...  ي و نوشتاری برجستگهاي تازه،  یبترکینش آفر یوه و زبان شیش شعر خود به گرانشانگر ذهن خالّ
  .گردد یمیمایی ن

ق از  پیرایه  یبیار بسکند و  ینماطب خود ارتباط برقرار با مخ کلمهاو با لفظ و . ي جداستپرداز لفظي ها جنبهشعر مصد
ق از شاعران . گوید یمسخن  یدات تمهیري کارگگذشته، در به  ذوق خوشبه سان شاعران  کهی است حاذقدر واقع مصد

به شاعرانۀ خود را یر توانسته بودند وجدان گیان و آزمون زمان سالبا گذشت  کهشد و همانند آنان  ینم تکلّفي دچار هنر
  .نمود یمیاورند، عمل بي سخن ادایهه و در حال بدبتوانند ترفندها را بر  کهي پرورش دهند ا گونه

ي ها سرودهیی در نوقدما سبکي ها شاخصهي باالي از بسامد ا پارهین جستار، تنها ادر  مذکورموارد  کهی است گفتن
.ي بسنده شده استشواهد رذکی و اجمالیان ببه  کالمیز از اطالۀ پرهید مصدق است و جهت حم
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 .مؤسسه انتشارات آگاه :موسیقی شعر فارسی، چاپ سوم، تهران) 1370( شفیعی کدکنی، محمدرضا

نشر : ادبیات فارسی از عصر جامی تا روزگارما، ترجمۀ حجت اهللا اصیل، چاپ سوم، تهران) 1390(ـــــــــــــــــــــــــ 
 .نی

ات معاصر، چاپ دوم، تهران)  1388(شمیسا، سیروس  نشر میترا: راهنماي ادبی. 

ات) 1383(صفوي، کوروش،  سوره مهر: ، چاپ اول،  تهران1ظم، جن/ اززبان شناسی به ادبی . 

 .انتشارات فردوس: ساختار زبان شعر امروز، چاپ سوم، تهران) 1387(علی پور، مصطفی، 

 .مؤسسه انتشارات نگاه: شعر نو در ایران، ترجمۀ همایون تاج طباطبایی، تهران) 1380(کلیاشتورینا، ورابارسیوونا 

ق، حمید  مؤسسه انتشارات نگاه: اول، تهرانمجموعه اشعار، چاپ ) 1386(مصد. 

 .کتاب ممتاز: ي هنر شاعري، تهران نامه واژه) 1373(، میمنت )ذوالقدر(میرصادقی

.انتشارات نگاه: سیروس طاهباز، چاپ هشتم، تهران: ي کامل اشعار نیما یوشیج، تدوین مجموعه)  1386(یوشیج، نیما، 
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  *»چهل سالگی« پردازي رمانروایتگري و گفتگو در شخصیت

  
  1ریحانه کاشانی خطیب

  :چکیده
آنچه که شخصیت بر زبان می آورد بیانگر .نقش مهمی دارد) گفتن و نشان دادن(گفتگو در دو شیوه شخصیت پردازي 

روحیات اوست، همچنین مطالبی که دیگران درباره شخصیت بر زبان می آورند نیز به نحوي خود گوینده و شخصیت را توصیف 
گفتگو در داستان .  ي شخصیت در اختیار خواننده بگذاردي گفتار هم می تواند اطالعات زیادي دربارهشکل یا شیوه. می کند

اما گفتگو سخنی ) صداي راوي ( روایتگري آن چیزي است که راوي از آن سخن می گوید .  عاملی متمایز  از روایتگري است
ي حاضر تأثیر ه تقسیم بندي هاي رایج در نظریات ادبی درباب گفتگو، در مقالهبا توجه ب.است که شخصیت ها بر زبان می آورند

  . گفتگو، در شخصیت پردازي رمان چهل سالگی با رویکرد روایت شناسانه، بررسی می شود
 
  

 .روایت شناسی ، شخصیت پردازي ، گفتگو ، داستان معاصر فارسی ، رمان چهل سالگی :ها کلیدواژه

                                                                    

  .رمان چهل سالگی نوشته ناهید طباطبایی است که فیلم چهل سالگی نیز از آن اقتباس شده است* 
    raihanehkashani@gmail.com   آموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانش  - 1  

mailto:raihanehkashani@gmail.com
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  مقدمه
. پردازد یمت شناسی شاخه اي از مطالعات ساختارگرایی است، که به مطالعه قوانین حاکم بر ساختارهاي روایی روای     

یی است که به طور غیر تصادفی به هم اتصال یافته رخدادهاتوالی از پیش انگاشته شده «روایت بنا به تعریف مایکل توالن 
توالی؛ علیت؛ زمان؛ : ایت بر روي چند مؤلفه اصلی اتفاق نظر دارندروایت شناسان در تعریف رو) 20: 1383توالن، (» اند

ي شخصیت پردازي از جمله نکاتی است که در تحلیل روایت  یوهشبنابراین توجه به شخصیت و . مکان؛ شخصیت و کنش
ردازي، بازشناسی ي شخصیت پ یوهشدر تحلیل یک متن روایی، براي پی بردن به . شناسانه یک اثر، باید مطمح نظر قرار گیرد

از  -آورند یمها بر زبان  یتشخصآنچه که  به معناي –گفتگو . ها نقش تعیین کننده اي دارد یتشخصصداي راوي از صداي 
  . هاي شخصیت پردازي است یوهشمهمترین 

ي اه کنشگیرد؛ به همین دلیل فاقد  یمي درونی یک زن شکل ها کشمکشرمان چهل سالگی، داستانی است که بر پایه 
این شیوه روایتگري، . گفتگو نقش بسیار مهمی در پیشبرد این داستان و شخصیت پردازي آن دارد. گسترده بیرونی است

در مقاله حاضر سعی شده است تاثیر گفتگو در . سازد یمهاي داستان را فراهم  یتشخصهاي  یژگیوامکان بررسی دقیق تر 
پردازد و  یمنگارنده ابتدا به تعریف دو شیوه مهم شخصیت پردازي  .شیوه شخصیت پردازي رمان چهل سالگی بررسی شود

هاي نظریه پردازان  يتئوردهد، سپس انواع مختلف روایت گفتگو در داستان بر اساس  یمیی را از متن داستان ارائه ها نمونه
  .دهد یممشهور روایت مورد بحث قرار 

  گفتن یا نشان دادن
نشان دادن توصیف شخصیت  .است showingو نشان دادن  tellingپردازي گفتن دو شیوه متداول در شخصیت       

به بیان بهتر با توصیف حالت یا کنش یک شخصیت پی به صفات . است با استفاده از جزیئات و به کار بردن حواس ظاهري
دهاي متفاوتی براي نشان شگر. در این شیوه استنباط خصوصیات رفتاري شخصیت بر عهده خواننده است. بریم یماخالقی او 

آنچه که : گفتار. 2. کند، پس آدم افاده اي است یمقهرمان داستان از لغات خارجی زیاد استفاده : کنش. 1. دادن وجود دارد
آورند نیز به نحوي  یمآورد بیانگر روحیات اوست همچنین مطالبی که دیگران درباره شخصیت بر زبان  یمشخصیت بر زبان 
تواند اطالعات زیادي درباره شخصیت در اختیار  یمشکل یا شیوه گفتار هم . کند یمخصیت را توصیف خود گوینده و ش

. 3.اصالت، مکان زندگی، طبقه اجتماعی یا حرفه شخصیت از نوع سخن گفتن او مشخص خواهد شد: خواننده بگذارد؛ مثال
اما همین . تی؛ مثالً او انسان بخشنده اي بوداما گفتن نوعی توصیف مستقیم شخصیت است با صف. محیط. 4وضعیت ظاهري 

: كر. (کرد یمبراي مثال او هر روز به گداي سرکوچه کمک  نشان دادتوان به صورت دیگري  یمخصلت بخشندگی را 
  )40و  37: 1388؛ وود، 91 – 84: 1387ریمون کنان، 

  شخصیت پردازي در زمان چهل سالگی
شیوه شخصیت پردازي در رمان چهل سالگی تلفیقی از دو سبک گفتن و ي مختلف شخصیت پردازي، ها روشاز میان 

  .نشان دادن یا توصیف است
  ي از شیوه گفتنها نمونه
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الها هم اتاقی بودن به او فهمانده بود که س«)  16: 1389طباطبایی، (» ن یک آدم سست عنصر هستمم«←شخصیت آالله 
میشه آالله به نظرش کمی ه«)  21: مانه( »مدانی من پاك خل یمکه  وت«)  21: مانه(» تواند دوست خوبی باشد یمآالله 

  ) 24: مانه( »مدا را شکر که هیچ وقت خیلی خوشگل نبوده اخ«)  23: مانه(» آمد یمعجیب 
توانست حال و هواي آالله را بشناسد و براي بهتر کردنش دست به کاري  ینمیچکس بهتر از او ه«←شخصیت فرهاد   
فکر کرد براي . خواهد برود یمخواهد بگوید و کجا  یمخواهد بشنود، چه  یمدانست که چه  یمهتر از خود او همیشه ب. بزند

فهمد،  یمکند و همه را  یمدانست او با دقت به حرفهایش گوش  یم«)  10:همان(» همین هم هست که در کارش موفق است
وهایش م«)  13:مانه(» .ما معلوم بود مواظب آالله استرهاد گرچه مثل همیشه سرحال بود اف«)  13: مانه(» .خوب خوب

  ) 25: مانه(» کمی ریخته بود و کمی هم سفید شده بود چاق تر از قبل بود، خیلی چاق تر
وي صفحه ر«)  14: همان( »دکرد از همه بلندتر بو یمقد بلند بود و الغر، وقتی فوتبال بازي  ها وقتن آ«←شخصیت هرمز

شلوار جین و کت پشمی ... تداش یممتوسط و موهاي کم پشت داشت چمدانی را از روي ریل بر  تلویزیون مردي با قد
هرمز چاق شده بود، زیر چشمهایش چند تا چین داشت و  ... دچهارخانه پوشیده بود و شال گردن بلندي دور گردنش بو

» لبالویی را روي شانه اش انداخته بودیراهن آبی رنگی پوشیده بود و یک پلور آپ«)  66: مانه(» موهایش جوگندمی بود
  ). 70: مانه(

الله به صورت شقایق خیره شد و او را با موهاي بافته مجسم کرد و دید که اصال شبیه خودش آ«←شخصیت شقایق 
 زد و یمیش عین فرهاد بود و آن طوري که دستش را زیر چانه اش ها لبو  ها مژهیش شبیه او بودند اما ها چشمچرا، . نیست

ي شقایق تپل ها دستي آالله نبود، ها دستیش اصال شبیه ها دستیش، ها دستشد هم مثل او بود و  یمصاف به روبرو خیره 
  ). 14: مانه(» ي کوتاه و چهارگوشها ناخنبودند با 

بیشتر از . او عاشق مسائل زندگی دیگران بود، بس که به مسائل خودش عادت کرده بود ←شخصیت خانم شیرازي 
. یی خیلی دور عاشق شده بودها سالي عشق و ناکامی را دوست داشت چون خودش تنها یک بار آن هم در ها داستانز هرچی

   ). 23: مانه(
  ي از شیوه نشان دادنها نمونه

نویسنده بازگشت حس عشق قدیمی در شخصیت اصلی که براي او در وضع جدیدش با تردید و دو  ←شخصیت آالله 
آن نگاه کرده بود که اشکش ه ل زده بود به تقویم روي میزش و آن قدر خیره بز«دهد  یمنگونه نشان دلی همراه است را ای

در توصیف اضطراب حرکتی که بارها )  12: مانه(» سرازیر شده بود، چایی اش یخ کرده بود و رئیسشان او را بیکار دیده بود
)  16: مانه( »دیر مقنعه اش برد و زنجیر گردنبندش را کشیستش را زد«شود  یمهاي حساس از سوي آالله تکرار  یتموقعدر 

  )  36: مانه( »دمربند لباسش را دور انگشتانش پیچانک«هیجان 
رهاد ظرف غذا را جلوي او کشید ف«شود  یمتوجه و عالقه فرهاد به همسرش با این حرکت نشان داده  ←شخصیت فرهاد

شویم، امشب پوآرو دارد برو بنشین تا چاي درست  یمردا صبح ظرفها را ن فم«)  13: مانه( »امرووز سرحال نبودي: و گفت
  ) 15: مانه(» کنم
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خواننده را به بازي ه نویسنده در حین توصیف شخصیت آالل. ها در داستان جالب توجه است یتشخصشیوه معرفی 
پس از توصیف خوابی که ) 7: همان(»... یک انار خشکیده. رشده بود یک انا« :شود یمداستان با این جمله آغاز  .دگیر یم

دختري بود جوان که باید برمی خواست و روزي نو را . یگر انار نبودد«:دهد یمآالله دیده است توضیح دیگري درباره او 
آنجا توي آینه زنی با موهاي «: شود یمدر نهایت با توصیفی متفاوت شخصیت واقعی نمایش داده ) 8مان، ه(» .کرد یمآغاز 

نه جوان . ناگهان واقعیت با تمام سنگینی بر سرش آوار شد. یک لک کمرنگ زیر چشم چپ به او خیره شده بودکوتاه و 
  ) 9همان، ( »زنی بود چهل ساله با موهاي پریشان و یک لک کمرنگ در زیر چشم چپ. بود، نه عاشق

با شخصیت اصلی است و این بیانگر بیگانگی او ه در توصیف شخصیت فرهاد، استفاده از کلمه مرد به صورت نکر
رسد این  یمبه نظر ! . فرهاد همسر اوست و اتفاقاً رابطه صمیمی هم با او داردد بر یمدرحالی است که خواننده در ادامه پی 

 مرديکرد  یماو را بیدار  ها صبحنجا الي در به جاي مادرش که آ«:شگرد نوعی مقدمه چینی براي شکل گیري بحران است 
. فرهاد: یش را بست و زیر لب گفتها چشم ...ت این بار مرد در را باز کرد و سمت کمد رف ...ت نگریس یمه او با مهربانی ب

  )    9همان، (» .کرد یمانگار او را به خود معرفی 
آهنگی که «: است  1در شروع داستان به صورت غیر مستقیم است به عبارتی دیگر نوعی ارجاع پیش نگرز توصیف هرم

شود که حساسیت خاصی براي آالله  یمبه نام هرمز اشاره  و در صفحات بعدي)  8همان، (» .داشت یمرا دوست اش  نوازنده
)  12همان، (».کرد یمولین برنامه مربوط به هرمز شادان است و این درست همان چیزي بود که او را نگران و مضطرب ا«. دارد

 کند یمکشش براي حل معما در خواننده ایجاد  نوعیه کد شو ینماما علت این به هم ریختگی توضیح داده 

  گفتگو
داي ص(گوید  یمروایتگري آن چیزي است که راوي از آن سخن  .تاز روایتگري اسز گفتگو در داستان عاملی متمای    
اینگونه  نظریه پردازان روایت انواع گفتگو در داستان را. آورند یمها بر زبان  یتشخصاما گفتگو سخنی است که  )راوي

  :تقسیم بندي کرده اند
چکیده اي از محتواي یک گفتگو است که بدون توجه به سبک و کلمات متن اصلی : گفتمان غیر مستقیم .1

 .گفت که به او عالقه دارد: نوعی گزارش یا رونوشت از اصل گفتگو که بازتولید کالم گوینده است؛ مثالً. شود یمبازگویی 

شود که شخصیت عین واژه  ینمشود؛ زیرا مستقیما ذکر  یمحالت نقل قول خارج از : گفتمان غیر مستقیم آزاد .2
افزاید عدم آگاهی خواننده  یمآنچه بر جذابیت این نوع گفتگو در داستان  .ترا به زبان آورده یا به آن فکر کرده اس

 .دوستش داشت :این شیوه در ادبیات داستانی جدید بسیار متداول است؛ مثالً. ازحضور و عملکرد آن است

نقل قولی کامال مستقیم و محاکاتی و وفادارانه است از آنچه شخصیت بر زبان آورده که با : گفتمان مستقیم .3
 !دوستش دارم: گفت: مثالً. عالیم سجاوندي لحن و تاکید جمالت مشخص شده است

ین شیوه در اصطالح به ا .همان گفتمان مستقیم است بدون استفاده از نشانه گذاري: گفتمان مستقیم آزاد .4
عجب پسر باهوشی هستم من جاه طلب ... یکدفعه تمام بدنش سبک شد : شود؛ مثالً یمداستان نویسی تک گویی درونی گفته 

                                                                    
   .ه مرجعش بعد از آن ذکر شده باشد ارجاع پیش نگر در اصطالح به معناي آوردن ضمیري است ک - 1
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: 1383؛ توالن، 63و  62: 1386لوته،: كر(. کنم از خوندنش یمواي خیلی کیف م با ذوق ادبی باید نگاه به گذشته را تمام کن
104 – 107( 

  گو تحلیل گفت
نویسنده از  ها صحبتگفتگوها در داستان چهل سالگی اغلب به صورت مستقیم نوشته شده اند و در بیشتر موراد در خالل 

ها را به طور  یتشخصي گفتگو نویسی، موجب شده است تا خواننده  یوهشاین . ها هم پرده برداشته است یتشخصافکار 
ها  یتشخصبرد تاثیر باالیی در پرداخت  یمیت و واژگانی که به کار همچنین لحن هر شخص. مستقیم و بی واسطه بشناسد

  .دارد
  :گفتگوي مستقیم

ي ها مثالاز این رو نگارنده از آوردن . شود و تشخیص آن آسان است یمین شیوه گفتگو با عالئم سجاوندي نشان اده ا(
    )تمتعدد خودداري کرده اس

ü اینجا ایستاده اي و ت پنج دقیقه تاخیر داریم و آنوق: گفت خانم شیرازي دستش را زیر بازوي او انداخت و
 ) 12: مانه(. زنی، بیا برویم دیر شد یمچنان عاشقانه به آن ساز بدترکیب زل زده اي که انگار صدسال است تار 

ü شود ساعت سر ربع است، یا یک  یمگویند هر وقت سکوت  یمراست : شقایق به ساعتش نگاه کرد و گفت
 )  13: مانه(... شود دو تا ربع  یما یک ربع گذشته یا سر نیم است که خودش ربع مانده، ی

ü امروز توي کالس جامعه شناسی استاد سرمدي داشت درباره روستاها : رویش را به پدرش کرد و گفت
سته نشگ بعد یکدفعه یک گله گوسفند را دیدیم که استاد وسط آنها روي یک سن. داد یمکرد و اسالید نشان  یمصحبت 

من که داشتم . از ته کالس گفت آقا عکس دسته جمعی گرفتید، یکدفعه کالس مثل توپ ترکید ها بچهآن وقت یکی از . بود
 )  14: مانه(... کردم روي زمین بعد  یمغش 

داستانی که شقایق از طریق گفتگوي مستقیم آن را نقل  .تاین بخش از گفتگو خود از نظر روایی قابل بحث اس      
به این معنی که در خالل داستان اصلی داستان دیگري گنجانده شده که . نام دارد درون گیريکند از نظر تکنیک روایی  یم

به هم  ها داستاني بیشماري را در خود جاي دهد و این ها داستانتواند  یمهر متن  .شود یمها نقل  یتشخصاز سوي یکی از 
ژنت براي این سطوح روایی هم اصطالحاتی . انهاي هزار و یک شب وجود داردمانند آنچه در داست .دزنجیروار متصل باشن

ثال یکی از م(وقتی نویسنده درون داستان خود از زبان راوي دیگري . وضع کرده است که ذکر آنها خالی از لطف نیست
در روایت و پیچیدگی آن این شیوه موجب تنوع . نامند یمکند این سطح روایی را درون گیري  یمداستانی نقل  )اه یتشخص

هاي داستان روایتی را نقل  یتشخصوقتی یکی از .  extradiegeticروایت اصلی در سطح برون روایتی است . شود یم
کند زیر روایتی  یماما رخدادهایی که او نقل  .دشو یمروایتی محسوب  intradiegeticکند این کنش روایی درون  یم

metadiegetic 65: 1386گیلمت، : كر(. خواهند بود (  
اما در شیوه روایت او همه گفتگوها به . پردازد یمشقایق راوي این داستان است و از زاویه دید خودش به نقل داستان     

  . داستان شقایق مانند یک داستان مینی مال شروع، نقطه اوج و پایان دارد .تصورت غیر مستقیم نقل شده اس
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  :گفتگوي غیر مستقیم
ü ي آقاي ها برنامهگفته که زودتر  .هت پشت میزش نشست خانم شیرازي گفت آقاي مدیر آمدروز بعد وق

 )  15: مانه(. شادان را هماهنگ کند

ü  به خانم . کند دو ساعت دیگر برگردد یمبرگه مرخصی ساعتی را پر کرد و گفت باید برود بیرون و سعی
 )  17: مانه. (رار کرده بود نگفته بود کجارود جایی کاري دارد و هرچه او اص یمشیرازي هم گفته بود 

ü )40: مانه( .هگوید زیاد خواستگار نداشت یماما آالله  )داندیش یمقایق با خود ش ( 

ü )از او خواست که علتش غیبتش را اطالع بدهد و . صدایش حسابی گرفته بود. خانم شیرازي بود )طشت خپ
رسید که به چیزي احتیاج دارد؟ و خانم شیرازي گفت که نه، برف که آالله از او پ. برایش برگه مرخصی استعالجی رد کند

 )  44: مانه. (رود یمبند بیاید خودش به خرید 

ü آالله گوشی را . نزدیک ظهر شقایق به او زنگ زد و گفت که ساعت دو دم در آرایشگاه منتظر اوست
 )  61: مانه(. گذاشت

ü 67: مانه(. له دیري وقت را بهانه آوردمادر هرمز آنها را به خانه اش دعوت کرد اما آال  ( 

ü  75: مانه(. رود یمدو روز بعد آالله به خانم شیرازي گفت که براي کاري پیش یکی از مدیران (  

  :گفتگوي غیر مستقیم آزاد
ü )9: مانه(. صدایش براي خودش غریبه بود )هاللآ ( 

ü )10: مانه(هیچ وقت حوصله اداره را نداشت  )هاللآ  ( 

ü )20: مانه(. سبک تر شده بود )هاللآ ( 

ü )38: مانه(. شد یمشنید و ذهنش مشتاق و مشتاق تر  یمبینی جوانش از این ماجرا بوي مهر و محبت  )ققایش ( 

ü )یک دفعه چشمه اي از امید در دلش . زد و آالله مطمئن بود یمزد، حداقل سه نت را خارج  یمخارج  )هاللآ
. ه اي وجودش را فراگرفت، اما بعد چند ثانیه شادیش فروکش کرد و به خودش حندیدجوشید، باري چند ثانیه شادي ناشناخت

آیا . توانست از بین ببردش ینماما شادي حاصل از این فکر چنان بود که . این که او به جاي خانم ثقفی بنوازد غیر ممکن بود
شد کس  ینمخواست؟  یمم ثقفی از جان او چه اصالً این خان. زد یا او حساسیت پیدا کرده بود یمخانم ثقفی این قدر بد 

 )  45: مانه(دیگري را به جاي او انتخاب کرد؟ 

ü )شدیداً احتیاج داشت با یکی گپ بزند، با یکی به نزدیکی خانم شیرازي، یکی که محیط کار او و  )هاللآ
 )  45: مانه(. یکدفعه دلش براي او تنگ شد. یش ر بشناسدها آدم

ü )داد این تغییر به پیشنهاد آنها  یمخواست تغییري در خودش بوجود بیاورد و ترجیح  یمخیلی دلش  )هاللآ
 )  50: مانه(. باشد

ü )53: مانه(. فهمید ینمخواند اما هیچی  یمشروع به خواندن کرد،  )هاللآ  ( 

ü )55: مانه(گفت تو دو بار و نیم عاشق شدي و او سه بار  یمفرهاد  )ققایش  ( 
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ü )و در این میان . داشت یمکشید و نیرویی دیگر او را از رفتن باز  یمبه سمت سالن فرودگاه  نیرویی او را )هاللآ
یش را بست و گذاشت تا او را ها چشمتنها شقایق تکیه گاه محکمی به نظر می امد، پس دسشتش را زیر بازوي او انداخت و 

 )  65: مانه(. درا پشت سر بگذار ها لحظهامیدوار بود که به کمک او بتواند آن . ببرد

  صداي راوي
کند که از جمله  یمعواملی را مطرح  چتمن. همانگونه که هر گفتاري گوینده اي دارد هر داستانی هم یک راوي دارد

توصیف مکان کمترین نشانه حضور راوي است . کنند یمي حضور راوي در یک متن هستند و بر آشکارگی او تاکید ها نشانه
شود اما در داستان راوي باید مکان را توصیف کند تا خواننده از چگونگی آن مطلع  یممایش داده بر خالف فیلم که مکان ن

او دختري : گیرد یمها یا معرفی آنهاست که معموال با کلماتی از این دست صورت  یتشخصعامل دیگر، تعیین هویت . شود
ن توصیفی به این معناست که راوي از قبل شخصیت را چنی. هوشمند و ثروتمند با خانه اي آرام بخش و خوش آیند بود زیبا،

ها در ذهن دارند ولی بر زبان نیاورده اند یکی دیگر از  یته شخصعالوه بر موارد فوق گزارش راوي از آنچ. شناسد یم
 ) 136 – 133: 1387ریمون کنان، : كر(. ي حضور راوي در متن داستانی استها نشانه

ي ها نشانهاین شیوه گفتگو از جمله . به صورت گفتگوي غیر مستقیم آزاد استصداي راوي در رمان چهل سالگی 
در این شیوه صداي . شود یمي شخصیت به صورت غیر مستقیم از زبان راوي نقل ها گفته. آشکارگی راوي در متن است

د، به واسطه اینکه شاید شو یمهایی که از حاالت روحی آالله در رمان بیان  یفتوصهمچنین . شود یمراوي واضح تر شنیده 
  . شود یمخود شخصیت هم از آن بی اطالع باشد، از طریق صداي راوي به مخاطب گفته 

  هاي شخصیت اصلی با توجه به نوع گفتگو  یژگیوتعیین 
بیشترین تغییر را در طول ت این شخصی. شخصیت محوري قصه یا قهرمان داستان را پروتاگونیست هم نامیده اند       

عنصري فعال در داستان است و براي رسیدن به . کند یماو کسی است که خواننده با او همزاد پنداري . ن خواهد داشتداستا
  )  259: 1381مرینگ، : كر(. برد یمکند و داستان را پیش  یمهدف خود تالش 

  
و به ادراك متفاوتی از  شود یمشخصیت آالله در داستان شخصیتی اصلی و پویا است؛ زیرا در طول داستان دچار تغییر 

در طول داستان آنچه آالله بر زبان می اورد . شود یماین مشخصه در گفتار شخصیت هم به خوبی دیده . رسد یمخویش 
هاي  يبنداغلب به صورت گفتگوي مستقیم نوشته شده است؛ زیرا او شخصیت محوري داستان است و نوع کلمات و جمله 

کنند، به  یمهاي فرعی داستان به جز در مواردي که با آالله صحبت  یتشخصهاي  یالوگدقابل اما در م. او بسیار اهمیت دارد
ي گفتگو نویسی ابزار مناسبی براي تعیین شخصیت  یوهشدر حقیقت توجه به . صورت گفتگوي غیر مستقیم نوشته شده است

ه گفتگو نویسی بهره ببرد، کانونی شدگی شود نویسنده از این شیو یمعامل دیگري که موجب . اصلی و محوري داستان است
این واسطه لزوماً خود راوي نیست بنابراین ژنت این واسطه را . شود یمداستان به واسطه زاویه دید از زبان راوي نقل . است

چه . راي روشنتر شدن تمایز میان راوي و کانونی شدگی دو پرسش باید طرح کردب .نامد یم focalizationکانونی شدگی 
 68 -67: 1383؛ توالن، 112 -99: 1387ریمون کنان، : كر(. . )اوير(گوید؟  یمچه کسی  )انونی شدگیک(بیند؟  یمسی ک
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، از گوید یمشنود و  یمبیند،  یمهرآنچه او ه از آنجا که شخصیت آالله در داستان کانونی شده است و مخاطب با توجه ب) 
  .کند یماین شخصیت را به صورت گفتگوي مستقیم آزاد روایت  شود؛ نویسنده گفتگوهاي یموقایع داستان مطلع 

آالله دانشجوي موسیقی بوده است و از وقتی موسیقی را . ویژگی اصلی شخصیت آالله نگاه هنرمندانه او به زندگی است 
رش از عشق وقتی براي دخت. کند به کلی از دنیاي خالقیت فاصله گرفته و درگیر روزمرگی شده است یمکنار گذاشته حس 
  :کند؛ لحنی به شدت شاعرانه و رمانتیک دارد یمصحبت  ها ستارهاول و ارتباط آن با 

ستاره اي که تا به آینه نگاه نکنی آن را . آویزي یمآخرین عشق ستاره اي است که به گردنت : آالله آهی کشید و گفت
زند و تمام  یمور انگشتانت هاله اي آبی رنگ حلقه بینی د یمکنی،  یمولی وقتی آن را لمس . بینی، درست مثل چشمانت ینم

  .شود یمجانت گرم 
  ) 59: مانه(. شدي یمتو باید شاعر : شقایق خندید و گفت

  کند  یمو یا در جایی دیگر با حسرت از گذشته اي که نیمه کاره رها شده یاد 
آیند توي ارکستر  یمقتی رهبرهاي مشهور که من ساز بزنم، که و... متوانستم االن جاي او باش یموب خیلی راحت من خ«

  )  36: مانه(»کنم لذت ببرم، که فکر نکنم عاطل و باطل مانده ام یمباشم، که از کاري که 
  

  نتیجه گیري
طبق نظر اکثر نظریه پردازان روایت، شخصیت یکی از ارکان متون روایی است و گفتگو عامل مهمی در شخصیت  

. هاست و دیگري صداي راوي است یتشخصدو عنصر متفاوت هستند؛ زیرا یکی صداي  گفتگو و روایتگري. پردازي است
در رمان چهل سالگی اغلب . براي پی بردن به شیوه شخصیت پردازي در یک داستان بررسی انواع گفتگو اهمیت باالیی دارد

ي گفتگوي  یوهشمتن را با توجه به صداي راوي یا عوامل آشکارگی او در . گفتگوها به شیوه گفتگوي مستقیم نوشته شده اند
از انجا که در رمان چهل سالگی درصد باالیی از گفتگوهاي مستقیم مربوط به . توان شناسایی کرد یمغیر مستقیم آزاد، 

. توان نتیجه گرفت شخصیت آالله در داستان کانونی شده است و پروتاگونیست قصه اوست یمشخصیت آالله است، 
  .توصیف شده است )دفتگوي غیر مستقیم آزاگ(ی این شخصیت با استفاده از صداي راوي هاي روح یژگیوهمچنین 
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360  
  هاي سی و چهل در شعر فروغ فرخزاد بررسی جریان روشنفکري دهه

  از منظر علوم سیاسی و اجتماعی

 

  1نوییفاطمه کاکاوند قلعه
  2مژگان نیکویی

  چکیده
و  گوید یدر دوره نخست او از خود فردي م.متمایز  صاحب دیوانی با دو دوره شعري کامالً ي است فروغ فرخزاد شاعر

برمی  "عصیان"و سر به  بیند یم"اسیر"زنانگی   "دیوار"در این دوره وي خود را در پس . شعرش طنین ادبیات شخصی است
. "ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد"که  خواهد یم   و  گوید ینی سخن ماز من انسا "تولدي دیگر"دارد و در دوره دوم با 

نویسندگان، شعرا و هنرمندان نمادهاي روشنفکري هر جامعه هستند و آثار هنري آنان بازتاب دهنده جریانات فکري و 
نان توجه به این رابطه طبیعتا براي درك و شناخت آثار هنري آ ،ها و تاثیر گذار بر این جریانات است اجتماعی زمان آن

 "سی و چهل در شعر فروغ يها جریان روشنفکري حاکم بر دهه بررسی"در این تحقیق . متقابل ضرورتی اجتناب ناپذیر است
بدین منظور ضمن بررسی دیوان اشعار فروغ، چند منظومه وي از جمله . و نسبت وي با این جریان مورد توجه قرار گرفته است

  .گیرد یعنوان شاهد مثال به طور اختصاصی مورد بحث و مداقه قرار م به "رمینی هاي یهآ"
 
  

  .زمینی هاي یهادبیات فارسی، شعر معاصر، فروغ فرخزاد، روشنفکري، آ :ها کلید واژه

                                                                    
 دانشجوي دکتري ادبیات فارسی، مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد پرند - 1
 مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد پرند - 2
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  :مقدمه
ها و آثار فروغ براي همۀ ادب دوستان شناخته زندگی و فعالیت. در تهران است  1313دي ماه  15فروغ فرخزاد متولد 

  :کنیم ده است و  در اینجا تنها به ذکر آثار برجستۀ وي به ترتیب تاریخ انتشار اکتفاء میش
فروغ ). 1345ناتمام، (، ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد)1343(، تولدي دیگر)1336(، عصیان)1335(، دیوار)1331(اسیر

در این . رالدوله به سرزمین خوابها پیوستبهمن در گورستان ظهی 26در حادثۀ رانندگی جان باخت و  1345بهمن  24در 
هاي سی و چهل و تأثیر آن در  جریان روشنفکري دهه» هاي زمینی آیه«تحقیق سعی شده با بررسی اشعار فروغ و بویژه شعر 

بدین منظور ارائه تعریفی مشخص از روشنفکري و نگاهی به جریانات سیاسی آن دوران . شعر فروغ فرخزاد روشن گردد
  .ستضروري ا

  
  روشنفکري در ایران

فرانسه ) Intellectuel( "انتلکتوئل "واژة روشنفکر و اصل عربی آن منورالفکر که تا مدتی رایج بود، ترجمۀ واژة 
هنگامی که این مفهوم وارد محیط کوچک مخالفان ترقی خواه رژیم قاجار در ایران شد و واژه منورالفکر معادل آن . است

شد که  آن عناصر معدودي را شامل    می» انتلکتوئل« ه و تا حدي کمتر در دیگر کشورهاي اروپایی، قرار داده شد، در فرانس
به کسانی » انتلکتوئل«در فرانسه لفظ  . گذشت، از دید اخالقی موضعی انتقادي داشتند نسبت به آنچه در محیط سیاسی می

شرط تعلق به جامعۀ . التی اجتماعی معترض بودندعد شد که عناصر فهمیده و فاضلی بودند که نسبت به بی اطالق می
عدالتی در کشور خود و  روشنفکري موضع اخالقی و انتقادي نسبت به حکومت و جامعه، دفاع از حقوق بشر و مبارزه با بی

اي دیگر  در ایران وضع به گونه. در سطح جهانی بود -بعد از جنگ جهانی دوم و آغازات مبارزات ضد استعماري –سپس 
شد  لفظ روشنفکر کم کم پس از جنگ جهانی دوم به کار گرفته شد و در آغاز شامل مشاهیر ادبی و هنري می. وده استب

که بیشتر در اطراف حزب توده قرار داشتند؛ اما آهسته آهسته در سالهاي تشدید مبارزه با دستگاه استبدادي پهلوي گروهی از 
  1 ).1386خسرو شاکري، . (دند به عنوان روشنفکر شناخته شدندنویسندگان که کانون نویسندگان را تشکیل دا

  

  1332مرداد  28جریانات ادبی پس از کودتاي 
مرداد بیش از آنکه نتیجۀ قدرت کودتاگران داخلی و خارجی باشد، نتیجۀ خستگی مردم از فقر و  28پیروزي کودتاي 

روح جامعه خسته و خواهان . ز رونق اقتصادي کشور بودهاي سیاسی و نومیدي صاحبان سرمایه ابیکاري و ناامنی و آشوب
مجالت متعدد و . ؛ اما این کودتا بالفاصله به سیطرة استبداد منجر نشد)16: 2، ج 1370شمس لنگرودي، (آرامش و ثبات بود 

روز پرداختند و حتی بی هیچ انحرافی نسبت به گذشته به مسائل ... فراوان چون امید ایران، کاویان، فردوسی، جهان نو، نیسان،
باشی روشنفکران در پی سرخوردگی سیاسی به خوش کهبعدترها بود . در طرح مسائل سیاسی پشت پرده از هم سبقت جستند

زیر سیطرة مستقیم و غیر مستقیم ) بویژه شاعران(تا پیش از کودتا، روشنفکران . یز و به سکس و برهنگی آغشتندانتحارآمهاي 

                                                                    
این . اریسروشنفکري در ایران، مصاحبۀ بابک مهدي زاده با خسرو شاکري، استاد بازنشسته تاریخ، موسسه تحقیقات عالی علوم اجتماعی، پ - 1

  .به چاپ رسید 149، شمارة 1386شهریور  22مصاحبه در روزنامۀ اعتماد پنج شنبه 
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اي از شعر داشتند، اصوالً اجازة  ت حزب توده و بسیاري از رهبران دانشور آن که تعریف و تلقی ویژهابهت و دانش و تشکیال
آنان تحت تأثیر تعلیمات تخطی ناپذیر غرب، شعر را عبارت از مقاالت موزون و مقفائی . دادند عرض اندام به خود نمی

جامعۀ سوسیالیستی است و اگر شعر خود آن شاعران  دانستند که فلسفه وجودیش به حرکت درآوردن مردم براي تشکیل می
شمس (دانستند  از چنان موهبتی برخوردار نبود، اشکال را نه در تلقی حزب از شعر که متوجه ضعف فرهنگ طبقاتی خود می

ال مرداد بیش از هر چیز، درهم شکستن روحی روانی روشنفکران ایران را به دنب 28کودتاي ). 19: 2، ج 1370لنگرودي، 
، در )15: 2، ج 1370شمس لنگرودي، (داشت؛ روشنفکرانی که بهشتی براي آیندة نزدیک در ذهن خود رقم زده بودند 

اعتمادي گسترش یابنده و عمیق نسبت به هر گونه آرمانخواهی و آرمانگرایی به وجود  نوعی بی) بویژه هنرمندان(روشنفکران 
نمود که نتیجه اش نوعی احساس ترسبار  یمتر تر و ترسناك هر دم چنان مخوفآمده بود و چشم اندازهاي آینده در منظرشان 

ها و  نزدیکترین محمل آرام کردن عصیان) و لذتخواهی به طور عموم(بی پناهی و سرگشتگی و خودکشی بود و سکس
شعري عصیانی، ) پس از کودتا(شعر مسلط نیمۀ اول دهۀ سی . انگیزگی شان بود پناهی و بی پاسخ به بی ترین یامانهخ

اشعاري سرکشانه و احساساتی که احساس غبن و انتقامجویی از خود و . خودشکنانه، شهوت آلود، رمانتیک و عموماً سیاه شد
در کنار این شعر، خط باریکی ). 20: 2، ج 1370شمس لنگرودي، (زد  جامعه و زندگی و حکومت و سیاست در آن موج می

در نظر این شاعران . گرفت را هنوز جریان داشت که رو در روي شعرمسلط روزگار قرار میگ از شعر احساساتی سیاسی جامعه
بوده اند، شعر سالح مبارزة طبقاتی خلق بوده است، نه ... که نمایندگان آن سیاوش کسرائی، هوشنگ ابتهاج، محمد کالنتري،

  ).22: 2، ج 1370شمس لنگرودي، (گل گلخانۀ فالن 
پسندید و تودة روشنفکر امیدوار، اشعار احساساتی  ده، شعر سیاه سرکشانه و احساساتی را میتودة روشنفکر شکست خور

در نیمۀ دوم دهۀ سی به مرور در سطوح باالي روشنفکري، ) 22: 2، ج 1370شمس لنگرودي، (گراي تمثیلی را  جامعه
هد و اینان نیز در برخورد با حکومت پر د گرائی ساده و احساساتی جایش را به تشکیک و تردید عمیق و پیچیده می جامعه

شعر نو مسلط دهۀ چهل، شعر اعتراض بود و ). 23: 2، ج 1370شمس لنگرودي، ( گویند  رمز و راز با رمز و کنایه سخن می
اقتصادي که پس از کودتا آغاز شده  -یکی اعتراض به سنت و همگام با مدرنیزاسیون اجتماعی: این اعتراض دو وجه داشت

صالحات ارضی و انقالب سفید قرار بود به منصۀ ظهور برسد و دیگر اعتراض به مدرنیزاسیون یا تجددگرائی و همسو با و با ا
  ). 2: 3، ج 1370شمس لنگرودي، (دانستند  گرائی که مخالفین آن را شبه مدرنیسمی وارداتی و وابسته می سنت

 -عوارض فرهنگی. شود روند فرسودن آغاز می. بارد و میدر اواخر دهۀ سی، انگار خاك مرده از آسمان بر سر شعر فر
براي شعر . گیرد روند جایگزینی شبه ارزشها به جاي ارزشهاي اصیل شتاب بیشتري می. یابد اجتماعی شکست تعین بیشتري می

ها محل  کافه. اش همان نشخوار خاطرات گذشته است ماند انگار ته گیالس عرقی است که مزه کم کم تنها چیزي که باقی می
مبارزة سیاسی در . شود هاي شعري آغاز   می گفتگوهاي سیاسی با سایه. شود زیست حامالن شکست و افسردگان سیاسی می
هر کس به درون انزواي سیاسی . شود پیلۀ نفی و انکار غیر فعال تنیده می. یابد واقع رشد نامرئی و حرکتی درون آوندي می

. شود تر می تر و خاص اش روز به روز تنگ دایرة اعتراض پوشیده. گراید تري می ام مشخصشعر به ابه. برد خویش پناه می
کند و شعر به دور از رشد غیر قانونی مبارزه، به یأس فلسفی شکست  تر می هاي سرکوب خود را قوي اختناق، دستگاه

وصف حال شاعر، دیگر . کشاند می اي در مسائل کلی جهت کشف و شهودش را در وجه غالب به عرصۀ فرورونده. گراید می
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اجتماعی عیناً جاري نیست، بلکه وصف حال شکست خوردگانی است که دیگر به حرکت  -وصف حال زندگی سیاسی
  ).74و 75: 1378محمد مختاري، . (سیاسی روز نیز توجهی ندارند

  
  فروغ و دو دورة متمایز هنري 

اي که به  اندیشه: اول. عري دانست با دو دورة کامالً متفاوت شعريتوان شا در میان این روشنفکران فروغ فرخزاد را می
آلود و گاه فریادهاي عصیانگرانه فراتر  هاي عشق جسمانی و هوس طور کامل شخصی و رمانتیک است و از حد سوز و ناله

روبه روییم که بازگو  ها با شاعري در این مجموعه. خوریم برمی ها آنهاي اسیر، دیوار، عصیان به  رود و در مجموعه نمی
کنندة دردهاي شخصی و احساسات زنانه و عاشقانۀ خویش است و با وجود تازگی و جسارتی که در آن هست عمق و 

هاي بسته و تعصب آلود  ژرفاي چندانی ندارد و حتی عصیانش هم سطحی و ناپایدار است و قادر به فروریختن بنیان اندیشه
اي کامالً انسانی و پویا و انسان مدار که بازتاب دهندة دردها  اندیشه: دوم. انگیزد ا هم بر نمیحاکم بر جامعه نیست و خواننده ر

دو . اندیشد و نگران زوال و مسخ شدگی انسان و ارزشهاي انسانی است هاي شاعري است که انسانی و جهانی می و دغدغه
رضا صادقی شهپر، (کشد  سالتی را بر دوش         میچنین ر» ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد«و » تولدي دیگر«مجموعۀ 

رود و به من اجتماعی و باالتر از آن به من  در این دو مجموعه فروغ از من شخصی و رمانتیک فراتر می). 130و 131: 1387
ن و انجماد و شود و پیوسته نگران انسا هاي انسانی معطوف      می رسد و همۀ شعرش به انسان و مسائل و دغدغه انسانی می

این جهش و . سکون و ابتذال و ویرانی او در رویارویی با صنعت و مدرنیسم و جدا شدن و بریدن از طبیعت و سنت است
غرق  ها آننشاند، چرا که اگر برخی از  تعالی اندیشه همان چیزي است که فروغ را باالتر از بسیاري از شاعران همعصرش می

که از الك  -ترینشان حتی مردمی -توانند از خویشتن خویش بیرون بیایند و بعضی دیگر هاي خویشند و نمی در بی دردي
و  -که باز هم البته ستایش انگیز است -اند اند، در همان محدودة اجتماع و جامعۀ خویش فرو مانده خویش بیرون آمده

شده است؛ اما فروغ  -ست کم در یک دورهد –اجتماعی یافته و بیانگر برخی افکار حزبی شان  -اشعارشان بیشتر جنبۀ سیاسی
ها، به انسان و زوال انسان  ها و حزب اندیشی اي دیگر است و فراتر و به دور از همۀ این وابستگی در این میان از گونه

ي از ماند و مانند بسیار گاه از عاطفه تهی نمی اندیشد و در این رویکرد انسانی و اندیشیدن به رهایی انسان، شعر او هیچ می
  ).131: 1387رضا صادقی شهپر، (شود   هاي سیاسی اشتباه نمی ها و تحلیل اشعار معاصرانش، با شعارگویی

از سویی . کنیم اي ناهمگون زندگی می هایی کامالً مدرن یا تماماً سنتی نیستیم و در جامعه ما آدم« : گوید فروغ خود می
هایی هستیم که  دي باور داریم و از دیگر سو دلباختۀ اسطوره سازي از آدمبه برابري و دیدن امر واقعی و داشتن نگاهی انتقا

هایی که قدرتشان در مجموعه تصویرهایی است  نابغه. اند پایان تصویرهاي ذهنی ما، هرگز وجود نداشته بیرون از هزار توي بی
اما اجتماع فرهنگی ما همواره مشغول اسطوره ایم واقعی نیستند؛  ایم و آنقدر آشنا هستند که فراموش کرده ساخته  ها آنکه از 

سازي بوده، بدون اینکه رفتاري انتقادي داشته باشد؛ چرا که بروز رفتار انتقادي نیازمند داشتن فلسفۀ انتقادي است که جایی 
، محمد آزرم(» .در فرهنگ و گذشتۀ ما نداشته است؛ چه در عصر پس از نیما و چه دورتر در عصر کالسیک شعر فارسی

1386( 1  
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توان انعکاسی از تفکرات  نزاع تجدد و سنت معمایی نیست که حل آن را بتوان در اشعار شاعران جست، بلکه می
این شاعران . هاي ژرف انسانی دارد روشنفکران جامعه را در بیان هنرمندانۀ شعري اندیشمندي چون فروغ یافت که دغدغه

ها احساس تنهایی و غم غربت و بیم زوال و  درنیته اند که یکی از آنخود درگیر و گرفتار پیامدهاي زشت و زیباي م
آید، طبیعتاً بایستی  انسانی از تبعات ناخواستۀ مدرنیته به شمار می -اگر کم رنگ شدن ارزشهاي اخالقی. اضطرابی دائمی است

  1 )حسن اکبري بیرق(بتوان آزردگی روح حساس شاعران را درك کرد 
در ادبیات قدیم ما هم توجه به . ید فارسی توجه صریح و آگاهانه به مسائل اجتماعی استیکی از مشخصات شعر جد

فروغ . شود؛ اما هرگز صراحت و شمول و گستردگی ادبیات جدید را ندارد اوضاع و احوال اجتماعی و سیاسی دیده می
  ).169: 1376سا، سیروس شمی(مخصوصاً نسبت به مسائل اجتماعی دورة خود دیدي حساس و انتقادي دارد 

  
است، فقط به مسائل اجتماعی و سیاسی کشور خود نظر ندارد، » آگاه«فروغ در مقام یک شاعر که به قول خود به معنی 

سیروس شمیسا، (در و پیکر است   بلکه گاهی در سطح جهانی نگران آیندة بشر و سرانجام این پیشرفت و به اصطالح تمدن بی
1376 :182.(  

شود و چون از این پرخاش درکی هنري و عمیق دارد زبان  صیف زندگی به مرحلۀ پرخاش نزدیک میفروغ گاه در تو
  ).113: 1385محمد جعفر یاحقی، (کند  شعرش به طنزي تلخ گرایش پیدا می

فروغ فرخزاد یک چهره دارد با دو نیمرخ و هر دو بی زنگار و نمایندة ذهنیات زنی صمیم و اصیل، که در دو دورة شعر 
زند  ود بی هیچ تنوع و به اعتبار دیگر بی هیچ موضوع از پیش اندیشیده و مشخص، تنها حرفهاي ویژه و مختص خود را میخ

هاي او  ها و اندیشه ها و عاطفه پردازد و در حقیقت همۀ شعرهایش بازتاب حس و فقط به تبیین تصویر خود و موقعیت خود می
اي محدود، نمایندة زنی تنها و معترض، با تموج و  اي است کوچک در خانه هآینۀ نیمرخ اول، آین. به زبان ویژة اوست

احساسات زنانه و مادرانه، در قیام در برابر آداب و سنن معمول و معهود خانوادگی، در شعرهایی به قالب چهارپاره با خط 
ت، خواننده را تنها بر خط افقی و گذرد و از آنجا که بی هیچ ایستگاه و منزل توقف و تعمقی اس محتوایی که در سطح می
اي است در جهانی نامحدود، نمایندة زنی همچنان تنها، با سریان و جریان  برد و آینۀ نیمرخ دوم، آینه درازاي شعر به پیش می

با ایستگاهها و منازل توقف و تعمق . تخیل و تفکري جهانی، در شعرهایی آزاد و با خط محتوایی که در عمق حرکت دارد
  ).11و 12: 1373محمد حقوقی، (برد  ار که خواننده را ضمن پیشبرد بر خط افقی شعر، گاه تا ژرفاي آن نیز فرو میبسی

را از » هاي زمینی آیه«پس از اندك آشنایی با جریانات دهۀ سی و چهل و آشنایی اجمالی با مختصات شعري فروغ، 
ا با نگرش و برداشت فروغ از جامعه آن زمان و روشنفکران آن دهیم ت بیشتر مورد مطالعه قرار می» تولدي دیگر«مجموعۀ 

  .دوره بیشتر آشنا شویم
  

                                                                    

 رانیا، صفحۀ ادب 1386ي د30ي به نام فروغ فرخزاد، محمد آزرم، شهروند امروز، ااسطوره  -1
السمان و فروغ فرخزاد  برهان، سایت شخصی دکتر حسن اکبري بیرق، استادیار دانشگاه سمنان، مطالعۀ تطبیقی اشعار غادة- 1
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  هاي زمینی یهآ
و / و ماهیان به دریاها خشکیدند/ به صحراها خشکیدند ها سبزهو / ها رفت ینزمو برکت از / خورشید سرد شد/ آنگاه

  .زان پس به خود نپذیرفت/ خاك مردگانش را
انداز است، گویی انتخاب وزن مفعولُ فاعالت مفاعیلُن فاعلُن در  طنین» هاي زمینی یهآ«منظومۀ  یأس و نومیدي در آغاز

توصیف اجتماعی تاریک و بی . بحر مضارع مناسبترین وزن براي بیان این سنگینی و سکوت و یأس حکمفرما بر جامعه است
زارانی خشک که  حاصل، سبزه هاي بی سرزمینی با زمین بهره از گرما و نور خورشید در دیار باستانی نورپرستی و مهرورزي،

اند و ماهیانی که در دریاي این سرزمین  روزگاري شایستۀ نام سبزه زار بوده اند و اینک به صحراهاي خشک مبدل گشته
اند و  ار ساختهاند و ماهیان را به سرنوشتی همانند دچ اند و به کالم دیگر دریاهایی که دیگر دریا نیستند و خشکیده خشک شده

  .پذیرد سرزمینی که چنان با مردمانش بیگانه و نامأنوس است که حتی خاکش مردگان را نیز در خود نمی
در / و راهها ادامۀ خود را/ پیوسته در تراکم و طغیان بود/ مانند یک تصور مشکوك/ هاي پریده رنگ شب در تمام پنجره

  .تیرگی رها کردند
دارند و  شود و همچون خیاالت مشکوك سر به طغیان بر می افزوده می ها آنبه دم بر تیرگی هایی تیره و تار که دم  شب

. شب در شعر فروغ همیشه نماد تاریکی و ظلمت نیست. رسند یی به بیراهه میها شبراههایی که در تاریکی و ظلمت چنین 
آنچه از / هاي الماس است شب پر از قطره/ از سیاهی چرا هراسیدن: گوید فروغ از زیبایی شب می» دوست داشتن« در شعر 

فروغ شب سیاه حاکم بر جامعۀ دچار خفقان » هاي زمینی آیه«آور گل یاس است؛ اما در  عطر خواب/ ماند شب به جاي می
  .نمایاند کند و همچنان که هست آنرا تیره و تار می سیاسی و به دور از آزادي را توصیف می

  .دیگر به هیچ چیز نیندیشید/ و هیچکس/ ر کسی به فتح نیندیشددیگ/ دیگر کسی به عشق نیندیشد
در سرزمینی که . در چنین ظلمتی مردمان را یاراي اندیشۀ عشق، اندیشۀ پیروزي و در یک کالم یاراي اندیشیدن نیست

  .ماند هاي مردمان نیز خشک و سترون می یشهاندحاصلند،  خاك و دریا خشک و بی
و / نوزادهاي بی سر زاییدند/ زنهاي باردار/ داد خون بوي بنگ و افیون می/ ی به دنیا آمدبیهودگ/ در غارهاي تنهایی

  .به گورها پناه آوردند/ از شرم ها گاهواره
حاصلی و عقیم ماندن است و پناه آوردن به دخانیات و رها شدن در  حاصل زندگی در چنین سرزمینی انزوا و تنهایی و بی

تحرك و مرده چنان که فرزندان این  زمینی زایشی نیز اگر باشد ابتر و ناقص است و زایشی بیدر چنین سر. خمودگی و سستی
  .شوند زایش که مردگانی بی سر هستند بجاي خفتن در گاهواره به گور سپرده می

/ ختندگاههاي الهی گری از وعده.../ پیغمبران/ مغلوب کرده بود/ نان، نیروي شگفت رسالت را/ چه روزگار تلخ و سیاهی
  .در بهت دشتها نشنیدند/ دیگر صداي هی هی چوپانی را/ هاي گمشده و بره

شکند، به قول  اي نان همۀ باورهاي دینی و معنوي را در هم می در چنین دورانی تلخ و سیاه اندیشۀ بدست آوردن لقمه
» آید اورده باشی، به دهانت        نمیزندگی چنان رویایی است که در آن نان تا به دستش نی«: نویسندة فرانسوي، رومن روالن

کشند و دیگر  گاههاي موعود دست    می اي نان، پیامبران نیز از وعده دادن به پناه در جدال  براي یافتن و به دهان بردن لقمه
  .شود میحاصلی شنیده ن ي بهت زده از این همه تلخی و      بیها دشتها در  صداي هی هی چوپانان در هدایت و راهبري گله
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آورد که در واقع  پیامبران و انبیاء زمینی را فرا یاد می» گاههاي الهی وعده«و با همراهی » هاي زمینی یهآ«در شعر » پیغمبران«
هاي روشن و امیدوارانه  نمادي از روشنفکرانی است که روزگاري در اندیشۀ آزادي و دفاع از انسانیت به اجتماع وعده

اند، گویی همۀ آن تالشها،  ها و باورهاي خود گریزان گشته نیز در تقالي کسب نان از اندیشه ها آن بخشیده اند؛ اما اینک می
این روشنفکران » ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد« فروغ در شعر . همۀ آن کالمها، لقلقۀ زبان بوده است و تالشی بی سرانجام

برخورد، خوش پوش، خوش  هاي خوش هاي ساکت متفکر، جنازه هاي ملول، جنازه هاي خوشبخت، جنازه جنازه«دلمرده را 
  .نامد می» خوراك

هاي چوبی خود تکیه  بر نیزه/ پس این پیادگان که صبورانه: پرسد فروغ از چهرة شگفت می» دیدار در شب«در شعر 
است، راست که انسان دیگر پس راست / آن عارفان پاك اندیش؟/ و این خمیدگان الغر افیونی/ آن بادپا سوارانند؟/ اند داده

  در انتظار ظهوري نیست؟
ی از افیون و گردابی از الکل تسلیم رخوت و مهآري روشنفکران دیروزي اینک با قلمهاي همچون نیزة چوبین خود در 

ی پوشالی، های نماهایی با کالمی زیبا و اندیشه اي پوچ و رکود مطلق ذهن، پیامبرانی اینچنینی و وعده پیامبر.  اند پوچی گشته
فروغ در » عروسک کوکی«در شعر. شود اي نان خرید و فروش می اي و لقمه دارند که با سکه ایمانی کور و مجهول را بیان می

  : گوید به تمسخر گرفتن چنین ایمانی سست می
وان با ت می/ توان در گور مجهولی خدا را دید یم/ با سري افکنده، در پاي ضریحی سرد/ توان یک عمر زانو زد می
  .چون زیارتنامه خوانی پیر/ هاي مسجدي پوسید توان در حجره می/ اي ناچیز ایمان یافت سکه

کشان  فروغ خدایی را که با خرافات مردم عامه خلق شده و با زور قداره» ...به علی گفت مادرش روزي«در شعر
  : گیرد کند به تمسخر می موجودیت خود را حفظ می

یه دسه قداره کش از جلوش / یه دسه خاله خانباجی از عقب سرش/ تو کوچه هاش پا میذاره/ دنیایی که هر وقت خداش
  .میاد

  : پرسد یمفروغ آگاهانه » ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد«در شعر 
هاي  آیا طنین آیه/ و ابرهاي مسموم،/ این انفجارهاي پیاپی،/ با خود به قرن ما آوردند؟/ پیغمبران، رسالت ویرانی را

  مقدس هستند؟
  .یک پنجره به لحظۀ آگاهی و نگاه و سکوت/ یک پنجره براي من کافیست: گوید و می

فروغ یک لحظه آگاهی و بینش حقیقی را براي شناخت خداوند از هزاران سال عبادت پوچ و سرشار از وحشت دوزخ 
کند و ایمانش را  پرستان است توصیف می م خرافهمادر را که نماد تما» ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد«در شعر . داند برتر می

  :انگارد به هیچ می
دنبال جاي پاي / مادر همیشه در ته هر چیزي/ در آستان وحشت دوزخ/ سجاده ایست گسترده/ مادر تمام زندگیش

مادر گناهکار / خواند یممادر تمام روز دعا ./ آلوده کرده است/ کند که باغچه را کفر یک گیاه یمو فکر / گردد یممعصیتی 
مادر در انتظار ظهور / کند به خودش یمو فوت / کند به تمام ماهیها یمو فوت / کند به تمام گلها یمو فوت / طبیعی ست
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کسی که «: نامد اما فروغ به آمدن موعودي الهی از عمق جان باور دارد و او را چنین می. و بخشش که نازل خواهد شد/ است
  : گوید یمتظار آمدنش و در ان» مثل هیچکس نیست

کسی که در دلش / آید یمکسی / آید یمکسی / هاي پنجره را  هم شسته ام یشهشو / ي پشت بام را جارو کرده امها پلهمن 
  در صدایش با ماست/ در نفسش با ماست/ با ماست

آقاي . ناالن و گریزان است ها پرستی هاي دینی و خرافه فهمد و از بد فهمی فروغ از عمق جان خدا را و کالم خدایی را می
هاي زمینی را به انگلیسی ترجمه کند چندین کلمه را به فروغ  خواست شعر آیه مترجمی که می«: گوید عبدالعظیم صاعدي می

چیزي فناناپذیر مثل کالم خداست و به » آیه«گوید منظورم از  پذیرد و سرانجام می کند؛ اما او نمی پیشنهاد می» آیه «به جاي 
  ).199و 200: 1376ضیاء الدین ترابی، (داند  را فناناپذیر می» کالم خدا« صراحت

به هر حال مذهب و متافیزیک در شعر فروغ مانند عنصر وزن در شعرش پنهان؛ اما فریادگر است و چنین گرایشی در تمام 
اي کالمش ایمان پوشالی را به فروغ در جاي ج). 210: 1376ضیاء الدین ترابی، (هاي او کامالً قابل اثبات است   مجموعه

کند و  اي نورانی بر فراز سر دلقکان پست توصیف می گیرد، در بند بعدي فروغ تقدس چنین ایمانی را همچون هاله تمسخر می
  :گوید می

و چهرة / و بر فراز سر دلقکان پست/ گشت یموارونه منعکس / حرکات و رنگها و تصاویر/ ها گویی ینهآدر دیدگان 
  .سوخت یممانند چتر مشتعلی / یک هالۀ مقدس نورانی/ حشوقیح فوا
هاي نورانی مقدس نیز به ناشایست  اند و هاله نما گشته ها نیز که مظهر صداقت و انعکاس حقیقت هستند، وارونه آینه

  .اند گرداگرد رخسار دلقکان پست و فواحش وقیح را مانند چتري مشتعل روشن کرده
و موشهاي / به ژرفناي خویش کشیدند/ انبوه بی تحرك روشنفکران را/ هاي گس مسمومبا آن بخار/ هاي الکل مرداب

  .ي کهنه جویدندها گنجهدر / اوراق زرنگار کتب را/ موذي
هایی همسنگ زر و گوهر به ژرفناي مردابهایی از الکل  انگیزه بجاي فرا گرفتن کتابها و نوشته و روشنفکران خمودة بی

را به موشهاي موذي وانهاده اند تا از بین ببرندشان، موشهایی که از مفهوم کتاب فقط نشخوار  اند و کتب زرین فرو رفته
  .شود خرد و شکسته و جویده می ها آناند و کلمات زرین در بیان  کلمات را درك کرده
  .اي داشت مفهوم گنگ گمشده/ در ذهن کودکان/ خورشید مرده بود و فردا/ خورشید مرده بود

هاي روشن امید و نور و فردا  مهر شده و گویی مرده است و در ذهن کودکان به جاي واژه هر، خورشید بیدر سرزمین م
  .تصویر گنگ و نامفهومی از فرداي این سرزمین حک شده است

  .نمودند تصویر می/ با لکۀ درشت سیاهی/ هاي خود در مشق/ غرابت این لفظ کهنه را ها آن
ي تیره وسیاه آنرا ها لکهوراق دفترهایشان چنان غریب و نامأنوس وتاریک است که جز با فردا در ذهن این کودکان و در ا

  .کنند تصویر نمی
ومیل / رفتند یماز غربتی به غربت دیگر /در زیربار شوم جسدها شان/دلمرده وتکیده ومبهوت/گروه ساقط مردم /مردم

  .شد یمدر دستهایشان متورم / دردناك جنایت
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اند؛ مات ومبهوت ودلمرده و خسته جسمهایشان را  ه و خاموش مردمی که از مردم بودن سقوط کردهدر این اجتماع تیر
پرورانند  یمکشانند واندیشۀ جنایت در سر  که همچون جسدي متحرك است از انزوا وغربتی به انزوا و غربتی دیگر می

  .شود ودستهایشان به این اندیشه گره می
به هم هجوم  ها آن/کرد یکباره از درون متالشی می/ ین اجتماع ساکت بیجان راا/ اي، جرقۀ  ناچیزي گاهی جرقه

  .شدند یمهمخوابه / با دختران نا بالغ/ و در میان بستري از خون/ دریدند با کارد می/ مردان گلوي یکدیگر را / آوردند می
افتند وبکارت  د و به جان یکدیگر میدار گاهی جرقۀ اندیشۀ ناچیزي این جماعت مرده را به تحرکی وحشیانه وا می گاه

  . آالیند وپاکی سرشت انسانی را دد منشانه به خون می
گوید که او را و  فروغ از رفتار ظالمانۀ این اجتماع با خود سخن می» افسانۀ تلخ«در دورة اول شعري خود، در شعر

  :سوزاند اند و برخود دل می هایش را نشنیده اند وناله دردهایش را ندیده
/ نه آهنگ پر از موج صدایی/ نه در چشمی نگاه فتنه سازي/ نه پیغامی نه پیک آشنایی/ نه امیدي که بر آن خوش کنم دل

که زار وخسته سوي / پریشان مرغ ره گم کرده اي بود/ سحرگاهی زنی دامن کشان رفت/ ز شهر نور و عشق و درد و ظلمت
که بانگ او طنین /ندانستند این بیگانه مردم/ زبانش آشنا بود کجا کس با/کجا کس در قفایش اشک ریخت/ آشیان رفت

  .بود ها ناله
در . اندیشد رود به وضعیت زنان در ایران می ی فراتر میگامگوید و اگر  در دورة اول فروغ از من شخصی سخن می

 با مردان ها آنتساوي حقوق آرزوي من آزادي زنان ایرانی و «: نویسد چنین می1332دي ماه 12اي از اهواز به تاریخ  نامه
برند کامالً واقف هستم و نیمی از هنرم  یمهاي مردان  یی که خواهرانم در این مملکت در اثر بی عدالتیها رنجمن به . باشد می

آرزوي من ایجاد یک محیط مساعد براي فعالیتهاي علمی و هنري . برم به کار می ها آنرا براي تجسم دردها و آالم 
؛ اما در دورة دوم شعري که نگاه فروغ وسعتی انسانی و جهانی یافته است، )16: 1383غزاله غیوري،(» نوان استواجتماعی با

  .گوید سخن می ها آننگرد و دلسوزانه از  به ترحم و درد به این اجتماع رقت انگیز می
  .کرده بود مفلوج/ ارواح کور و کودنشان را/ و حس ترسناك گنهکاري/ غریق وحشت خود بودند ها آن

شوند و روحشان، روح پست و حقیرشان از اندیشۀ گناه  انسانهایی که در ترس و وحشت از گناه، هر گناهی را مرتکب می
  .افلیج شده است

به خود  ها آن/ ریخت یم از کاسه با فشار بیرون/ چشمان پرتشنج محکومی را/ وقتی طناب دار/ پیوسته در مراسم اعدام
  .کشید اعصاب پیر و خسته شان تیر می/ تصور شهوتناکیو از / رفتند یمفرو 

شود، این شاهدان کور  شوند و آنگاه که حیات از انسانی گرفته می در مراسم اعدام محکومین همین گروه مردم جمع می
گویی  .افتد روند و از تصورات موهوم خود جسمشان به رعشه  می بینند و تنها در خود فرو می احساس گویی هیچ نمی و بی

  .اندازد مشاهده لرزه بر اندام فرد اعدامی تنها یادآور تصورات کثیفی است که بر اندام این شاهدان لرزه می
به ریزش مداوم / و خیره گشته اند/ که ایستاده اند/ دیدي یماین جانیان کوچک را / ها یدانماما همیشه در حواشی 

  .ي آبها فواره
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هاي انسانی که در این جامعه از بین رفته اشاره      گوید و به دغدغه راکد سخن میتا اینجا فروغ از اجتماعی خفته و 
را بیان  ها آنزند و با روشنترین کالم  هاي زمینی نفرت و بدبینی فروغ از اوضاع موجود جامعه موج می کند، در آیه می
کند و از نگاه این انسانهاي جانی و پست  می نگاهش را اندکی عوض» اما «کند؛ اما در بندهاي آخر منظومه فروغ با لفظ  می

  .کنند می نیز زیبایی را درك  ها آنگوید و معتقد است که  ي میادین سخن میها فوارهبه ریزش قطرات زیباي آب از 
که در تالش / بر جاي مانده بود/ یک چیز نیم زندة مغشوش/ در پشت چشمهاي له شده، در عمق انجماد/ شاید هنوز هم

  .ایمان بیاورد به پاکی آواز آبها/ خواست یم بی رمقش
فروغ امیدوار است که در عمق این انجماد و رخوت هنوز هم اندکی حیات بیابد و اندك تالشی براي رسیدن به پاکی 

گوید شاید هنوز بتوان در پشت این چشمها چیزکی نیمه جان یافت که براي باور پاکی و صفاي  صداي آبها نمایان شود، می
به باور من اشارة فروغ به روشنفکرانی است که در جامعۀ سیاست زدة آن روزگار تالشی . دست به تالشی بی فرجام بزندآب 

  .اند بی رمق براي دستیابی به باور امید و آزادي داشته
ریخته، کز قلبها گ/ که نام آن کبوتر غمگین/ دانست و هیچکس نمی/ خورشید مرده بود/ شاید، ولی چه خالی بی پایانی

  .ایمانست
مطرح نموده که بیشتر جنبۀ فلسفی دارند و با » شاید «فروغ در جاهایی بخصوص در دو مجموعۀ آخرش جمالتی را با قید 

  )10: 1388خدابخش اسداللهی، (شک و تردید و عدم اطمینان همراهند 
شود؛ زیرا اصل  نطفه خاموش می رسد و صدائی است که در شاید چنین باشد؛ اما این تالش بی رمق نیز به جایی نمی

سازد  حیات در این سرزمین مرده است، زیرا منبع نور و امید مرده است، زیرا آن حس نابی که انسان را از زندگی سرشار    می
داند؛ اما ایمانی که  فروغ از صمیم جان ایمان و اعتقاد به ذات الهی را نجات بخش می. ایمان است و ایمان اینک مرده است

داند و در واقع آن  ایمان پوچی که فروغ مادرش را نماد آن    می. روغ بدان باور دارد ایمانی نیست که در جامعه جاري استف
فروغ به ایمانی باور دارد که همانند موعود ذهنی وي مثل هیچ کس و . بیند ایمانی است پر از وحشت دوزخ را در جامعه می
  .هیچ چیز نیست

آه اي / نقبی به سوي نور نخواهد زد؟/ از هیچ سوي این شب منفور/ آیا شکوه یأس تو هرگز/ آه اي صداي زندانی
      . اي آخرین صداي صداها/ صداي زندانی

یا آپرسد  یمی شده و از او زندانیاه سین شب ادر  کهیی صدادهد،  یمفروغ در بند آخر صدا را مورد خطاب قرار 
  . ي نور خواهد بودسوی به راهسرانجام 

. یق هستندتحقیستۀ تأمل و شایی دارند و باالي هستند، بسامد ثانوی معاني دارااغلب  کهی در شعر فروغ پرسشجمالت 
: 1388ی، اسداللهخدابخش . (باشد ها آنپاسخ  کشفی پدر  آنکهین اسرار است، بدون بیدها و واقع شدن در تردفروغ شاعر 

ید هست و امي جایک؛ اما باز هم تاریاه و سیز چهر چند همه  کهدارد  یموا یشه اندی را به آدمین دست ایی از پرسشها).10
در پس  کهید بگوخواهد  یمیري است، شاعر تقری استفهام نوعپاسخش به گمان من مثبت است و  کهی پرسشدر . یدواريام
در . ي نور خواهد گشودوسی به راهیدي رها سازد ناامی خود را از محبس زندان یأس و زنداني صدایاهی اگر سین همه ا

آسمان  که/ یچه باز شود باز باز بازدرین ا که/ یده استنرسیا زمان آن آ«: کهیم هستین پرسش مواجه ابا » یدار در شبد«شعر 
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یچۀ در کردنیب باز ترغیزش و انگخواننده را به  کهی پرسش» نماز گزارد؟  کناني زار/ یشخوو مرد بر جنازة مردة / ببارد
  .خواند یمی فرا دلمردگی و روزمرگ تركدارد و انسان را به  یم یی واروشنا

ي فضاکند،  یمرا مجسم ) Apocalyptic(یپسی آپوکالي فضاینی یک زمهاي  یهآشعر «: گوید یمیسا شمیروس س دکتر
داده » ینیزمهاي  یهآ«اي دارد و لذا به شعر اسم  یامبرانهپیشگویانه و پیامت است و لحن قی را؛ مثل اخبار روز هولناکیک و تار

یطرة دوزخ سیز تحت چهمه » ینیزمهاي  یهآ«یم سخن از بهشت هم هست، اما در بی در جوار هول و آسمانهاي  یهآدر . است
یی شاعر گو کهي ملموس و محسوس است حدکند به  یمیشگویی پیه آن را نبشاعر  کهیی فضاین ای و شب است؛ اما تباهو 

یستایی جامعه و این نشانۀ وضع او  کردتوان هر سه زمان را لحاظ  یمی است؛ اما ماضافعال شعر . کند یمیف توصزمان حال را 
متعرض  بلکهکند  یمی عالم و آدم را نقد کنونیت وضعفروغ نه تنها ). 28: 1383یسا، شمیروس س(» سرنوشت ثابت مردم است

یت موجود و وضع کهیافته است دری روشنبه فروغ . کنند یمی زندگدور و برش  کهی است روشنفکرانو معترض به 
  ).215و  216: 1376ی، ترابیاءالدین ض(ي غربزده است روشنفکرفروغ منتقد . کجاستیرانیهاي آن تا و

ی و در تالش اجتماعی و انسانهاي  عدالتی یبی، معترض به جهانی و انسانی نگاهي بود با روشنفکرینکه فروغ اآخر  کالم
یچ هآورند به  یمي رادر روشنفکري ادا کهی را کسانفروغ به صراحت همۀ . یانسانیابی به من دستدر ی آدمیختن برانگي برا
ی و متعالهاي  یشهاندین انبوه عزاداران غرق در افروغ . داند یمیز متماخاصیت  یبو  راکدین اجتماع اانگارد و خود را از  یم

ین همنشي ستاره شدن یا آرزوداند و هرگز  یمیعی و ساده طبیالی امبا  ی سادهانسانکند و خود را  یمیعه را سرزنش ماوراءالطب
مثل  کهبا تنم / ام یستادها خاكي رو/ ام با ستاره آشنا نبوده/ ام ین جدا نبودهزمهرگز از : پروراند ینمگشتن را در سر  مالئک

 ها ستارهتا / ام یستادها خاكي رو/ ز درد     بارور / یلمبارور ز / کندی زندگ کهمکد  یم/ باد و آفتاب و آب را / یاهگساقۀ 
  )» خاكي رو«منظومۀ . (کنندیمها نوازشم نستا / کنندیشم ستا

منظومۀ . (ینایش از بین نبوده ایش از پ/ یندلنشیر دلپذ/ ین ترانۀ منستا: ی استزندگیال سیعی و طبین سرود ساده و او 
  )» خاكي رو«

توان از  ینمین ایش از بیال است؛ و سیز روان و نیان داشته است و پس از او جري ا سادهی زندگیز نیش از فروغ پي آر
  .»ی استمردنپرنده « کهیست زیشۀ پرواز اندید با با، کردی طلب زندگ
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361  
 »هفت پیکر«و  »خسرو و شیرین«ي  منظومهدر دو  یبازتاب مسائل اجتماع

 نظامی

  
   1بستیکله یه کامرانفاطم

  

  :چکیده 
ی است که انسان هنرمند در برابر العمل عکسمحیط ادبی از محیط اجتماعی متاثر است و آثار ادبی و هنري واکنش و 

هاي اجتماعی است که با بیان هاي یک شاعر تابع جریانافکار و اندیشه دهد یمي اجتماعی از خود نشان ها کنشاجتماع و 
از این رو بررسی مسائل اجتماعی در اشعار شاعران معیار مناسبی براي آشنایی براي افکار و .  شود یمنمودار  واقعیات جامعه

  .وافی مقصود باشد  تواند ینمي اشعار به خودي خود  مطالعهچه بدون در نظر گرفتن معیار اجتماعی . ي آنهاست ها شهیاند
می از این منظر با توجه به اینکه عواملی که در تغییر و تحول روح و ي خسرو و شیرین و هفت پیکر نظا منظومهبررسی دو 

ي او و چگونگی شکل گیري محتوا و قالب شعرش نیز تاثیر  شهیاندي اجتماع نظامی موثر بودند در تحوالت روح و  هیروح
در حاالت و روابط اجتماعی  مهم دانسته شده ؛ بنابراین براي درك محتوا و جوانب شعري نظامی باید عوامل مناسب اند داشته

بر . عصر شناخته شود و بستر اجتماعی را که چنین اثري در آن پرورده شده است مورد تحقیق و شناسایی کامل قرار گیرد 
را در این دو اثر مورد تجزیه و ... این اساس این مقاله در نظر دارد مسائل اجتماعی چون آزادي ، عدالت ، آرمان خواهی و 

  . ر دهد تحلیل قرا
 
  
   .اجتماع ، خسرو و شیرین ، هفت پیکر ، نظامی  : هاکلید واژه

                                                                    
١

  کارشناس ارشد زبان وادبیات فارسی دانشگاه آزاد قائم شهر - 
 



 جلد هشتم   هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

١٤٠ 
 

  مقدمه
ی است که در مقابل اوضاع اجتماعی و سیاسی به وجود آمده است بنابراین شناخت اوضاع العمل عکسدر ایران ر شع

ي شعري ها منظومهآثار ادبی و  اجتماعی و سیاسی یک ملت اگرچه از البه الي آثار تاریخی قابل حصول است، اما از میان
براي شناخت گذشته بیش از هر چیز به ادبیات و آثار هنري  توان یم. بسیاري از رازهاي نهفته تاریخ را بیرون کشید توان یم

چرا که در . درستی یا نادرستی گفتار مورخان را در آثار هنري و شعري جستجو و تحقیق کرد توان یمحتی . مراجعه کرد
ما هنوز «اما متاسفانه . ی و هنري وقایع و حوادث اجتماعی و سیاسی  به طور مستقیم و غیر مستقیم تاثیر نهاده استآثار ادب

ي خویش به روشنی در نیافته ایم، روح مردم خود را در ادبیات مان نجسته ایم، به اهمیت  جامعهپیوند میان ادبیات خود را با 
پلی میان هنر و تربیت نزده ایم، قدرت هنر و ادبیات را در اداره و تکامل . نبرده ایم رابطه بین فرهنگ شفاهی و کتبی خود پی

از اینرو است که جالل آل احمد اعتقاد . تاثیر جامعه بر ادبیات و تاثیر ادبیات بر جامعه امري بدیهی است... جامعه ندیده ایم
پس تاریخ ادبیات هر ملت تاریخ واقعی آن ملت  "علی استاصیل ترین اسناد تاریخ هر ملتی ادبیات است، مابقی ج"دارد که 

را منعکس می کند ولی دریغا که تاریخ  ادبیات رسمی پیوسته است که خود ملت را به دست فراموشی می سپارد  و تنها به 
سخنی نمی  شرح حال نویسنده و آثار او بسنده می کند و از قالب هاي فکري نویسنده در پیوند با ساختار جمعی محیط او

ي او را در بستر زمان نمی ها شهیاندگوید و سبک او را با تحوالت اجتماعی و اقتصادي زمان او در ارتباط قرار نمی دهد و 
  )7:1376کتبی،(».نگرد

اي ، آیینه ي تمام نماي رویدادها، آئین ها، آرمان ها، اندیشه ها، تفکرات، علوم و معارف یک آري ادبیات در هر برهه
هنرمند در اجتماع نفس می کشد و به بار می آید و . هستی یک هنرمند با زندگی اجتماعی وي درآمیخته است. است جامعه

پس باید اجتماع را شناخت، شعر را شناخت، شاعر را شناخت تا به  شود یمهنرش به همراه وي در همین شرایط پرورده 
  .شناخت دقیق تاثیرپذیري و تاثیرگذاري اشعار پرداخت

وافی مقصود باشد و بررسی مستقل و  تواند ینممطالعه اشعار، به خودي خود، ": تر امیرحسین آریان پور می گویددک
بررسی شعرنیازمند مالکی است و این میزان و مالك همانا واقعیت اجتماعی . انتزاعی اشعار روشنگر و نتیجه بخش نیست

  )1348:79نوري عال،(» .عه کردباید شعرها را در زمینه ي واقعیت اجتماعی مطال. است
همانگونه که گفته شد شعر و هنر مانند همه ي ترواش هاي اجتماعی، محصول مزرعه جامعه می باشد و ناگزیر تحت 

افکار و احکام مذهبی در این . قرن ششم، قرن حاکمیت نژاد ترك بر ایران است.تاثیر ات اجتماعی وتحوالت سیاسی است
لیکن همین اوضاع اجتماعی . یده بود و دیگر از حماسه هایی  چون شاهنامه فردوسی خبري نیستعصر به نفوذ کامل خود رس

زمان سبب شد تا نظامی شخصیت خسرو و بیشتر بهرام را به صورت نیمه غنایی و حماسی بپرورد و شاید بتوان گفت از این 
رو و پرویز و بهرام گور و پروردن آنان به این انتخاب داستان خس.نظر داستان زندگی بهرام یک داستان ملی و حماسی است

سرودن مثنوي خسرو و شیرین . حالت انحصاري و خاص از سوي نظامی کامالً آگاهانه و با قصد و طرح قبلی صورت گرفت
بلکه نظامی این . و هفت پیکر همانند غزلیات و حتی مثنوي مولوي نیست که تحت تأثیر مسائل روحی و عاشقانه سروده باشد

منظومه ها را از ابتدا تا انتها در ذهن تصور و تجسم کرده و اي بسا طرح مکتوب آن را پیش چشم داشته و اقدام به سرودن 
ي خویش کرده باشد داستان خسرو و بهرام جز عناصر زنده فرهنگ جامعه و تاریخ زمان نظامی بوده که شاعر پیر ها منظومه
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این نکته قابل توجه است که .زمان خویش و همه نسل هاي آینده تقدیم داشته استگنجه آن را اخذ کرده و مجدداً به مردم 
مردم بی جهت در یک دوره، شخصی یا شاهی را که داراي شخصیت و نفوذي بوده و یا پهلوانی اسطوره اي را از میان غبار 

شود تا جامعه براي  یمخاص موجب بلکه شرایطی . سالیان دور انتخاب نمی کنند و از روي تفرج و تفریح بزرگ نمی دارند
مقابله با نیروهاي متخاصم و مخالف و اوضاع ناهموار و ناهنجار حاکم، قهرمانی تاریخی یا پهلوانی اسطوره اي را از البه الي 
تاریخ بیرون کشیده و جانی دوباره به او بخشیده و چهره اش را باز سازي کرده و الگوي حرکت خویش نماید و تصویري از 

 .مان مبارزه و تالش خود گرداندآر

به هر حال درك همه جانبه ي شعر نظامی، با شناخت جامعه آن روز ایران گره خورده است به همین منظور از جمله 
در کتابی با عنوان » عبدالحسین زرین کوب«پژوهشگرانی که به طور خاص آثار نظامی را مورد بررسی قرار داده اند دکتر 

شعر اورا » گنجینه حکمت در آثار نظامی«در کتابی با عنوان » منصور ثروت«و دکتر » وي ناکجا آبادپیر گنجه در جستج«
اما  واضح است که پژوهش در آثار نظامی از جهات گوناگون جاي کار بسیار دارد و نگارنده با .مورد بررسی قرار داده اند 

می کوشد ،که ضمن بیان تاثیرجامعه بر شعر و ادبیات و اوضاع با تحلیل وبررسی دو دفتر  و بهره گیري ازاین آثار گرانبها
همچنین بررسی این آموزه ها . سیاسی اجتماعی با اشاره به برخی آموزه هاي اجتماعی شعر نظامی را تحلیل و بررسی کند 

یی هم به دنبال ریشه باعث نمی شود تا ما غنایی بودن بخش عمده اي از این دو منظومه را فراموش کنیم، بلکه در مسائل غنا
منبع نگارنده براي شعرهاي نظامی  در متن مقاله ،دو دفتر خسرو وشیرین و هفت پیکر به تصحیح و . هاي اجتماعی هستیم

  .مقدمه ي مرحوم حسن وحید دستگردي ، به کوشش دکتر سعید حمیدیان استفاده شده است
عدد سمت . شیرین و هفت پیکر جهت اختصار می باشد نشان از خسرو و) پ. ه (و ) ش. خ (همچنین در ارجاع شعر، 

 . راست نشان شماره صفحه و عدد سمت چپ نشانه شماره بیت می باشد که در داخل پرانتز ذکر شده است

  

  بحث
 
  تأثیر جامعه بر شعر و ادبیات  - 1

ل اجتماعی یعنی هم از ادبیات هم یک حادثه اجتماعی است و هم یک عام. رابطه ادبیات و جامعه تردید ناپذیر است«
  )217:1367زرین کوب،(» .جامعه تأثیر می پذیرد و هم بر جامعه مؤثر است

ممکن است که خصوصیات فردي هنرمند و شاعر از قبیل تواناییهاي جسمی و روانی در چگونگی اثر تأثیر داشته باشد اما 
وصیات فردي و وضعیت روانی شاعر تحت تأثیر تأثیر محیط اجتماعی و عوامل آن بیشتر است و در بسیاري از مواقع خص

انسان موجودي . هنرمند از آن جمله شاعر، پیش از آنکه هنرمند باشد انسان است«.مستقیم یا غیر مستقیم عوامل اجتماعی است
هزار است جامعه زاد و جامعه زي، و از هنگام تولد به گستردگی و فراوانی از جامعه و دستاوردهاي مادي و معنوي چندین 

ساله بشریت و به ویژه فرهنگ و خرده فرهنگ محیط خود استفاده می کند و با بهره یابی همه جانبه از میراث فرهنگی برومند 
پس خود نیز با آفرینش هاي هنري کم یا بیش به سهم خویش بر غناي فرهنگی جامعه مدد می رساند و از راه .  می گردد

در حقیقت یک هنرمند مانند هر انسان اجتماعی، از هنگام . ماعی شتاب می بخشدفرهنگ سازي به حرکت درنگ ناپذیر اجت
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» تا جایی که در نظر او جهان فقط اجتماع است. تولد تا دم واپسین تحت تأثیرات همه جانبه ي اجتماع است
  )20:1349ترابی،(

  

  عناصر اجتماعی در آثار غنایی- 2
روحیات عاشقانه شاعر نیست بلکه در اینگونه اشعار هم، چگونگی روابط  آنچه در ادبیات و شعر غنایی جلوه دارد صرفاٌ

تا حدي که این تأثیر پذیري چنان است . شود یمعاشقانه ي موجود در فضاي فکري و فرهنگی موجود در جامعه نشان داده 
ت و فراوانی یک کثر. که حتی احساسات و عواطف عاشقانه که شخصی ترین عواطف است برگرفته از احساس جامعه است

ملت مغلوب که «.نوع شعر در چند دوره ي تاریخی از سوي شاعران یک سرزمین نشانگر احساسات مشترك جامعه است
مجبور بوده است به تأثیرات خفت ناك و پست مغلوبیت تن در داده و از فکر انتقام و جبران بدبختی نیز منصرف شود، چنین 

بر . د شجاعت و زورآزمایی ساختن سرگذشت پهلوانان و فاتحین در اشعار او نیستتمجی. ملتی شعر حماسی و رزمی ندارد
عکس خاطره هاي تیره روزي عشاق، بدبختی مردم، ظلم ظالمین و صبر صابرین و این مسائل غیر رزمی پایه و ریشه سخنان 

شق سخن رانده، و یک شاعر یک شاعر عاشق در یک ملت مغلوب و متملّق بیشتر از بی وفایی معشوق و مرگ عا. وي است
ر بیشتر از شب هاي وصل و لذّت دیدار یار و صداقت معشوق بحث می نماید این همان  عاشق در یک ملت فاتح و متکب
محیط است که در فکر این دو شاعر، دو مضمون مغایر و مخالفی را پرورانیده و در حقیقت اوست که غالبیت و مغلوبیت را تا 

حیات ادبی این دو شاعر تأثیر داده و نتیجه تـأثیر عمیق را از نوك خامه هاي آن دو به شکل دو غزل  اعماق حیات معیشتی و
  )396:1371گلبن،(» .بیرون فرستاده است

شود نشانه آن است که با در  یمهنرمند و شاعري که در زمان حیات یا بعد از مرگ مورد توجه و استقبال مردمش واقع 
عه و الهام از آن یا الهام از فرهنگ و سنن بعضی از گروههاي موجود در جامعه آثارش را بوجود ي جام یشهاندنظر گرفتن 

آورده است، محال است که هنرمندي بدون الهام از جامعه و اندیشه و آرمانهاي حاکم شعري بگوید یا هر نقش هنري 
هم اشعار حماسی همانند فردوسی بسراید چون بر شاعري که در قرن د. دیگري را رقم بزند و مورد استقبال مردم قرار بگیرد

کم نیستند کسانی که پس از . شود یماساس تقلید مطلق سروده نه بر اثر الهامات اجتماعی، به سادگی و به زودي فراموش 
همانند  فردوسی و نظامی از این دو شاعر بزرگ تقلید کردند و آثاري مشابه بوجود آوردند اما هرگز به پایه آنها نرسیدند و

و این به دلیل عدم استفاده از فنون و صناعات شعري نیست چرا که آنها در حد دو شاعر نامبرده . آنان مورد توجه قرار نگرفتند
لیکن نکته در اینجاست که این شاعران مقلد از منبعی الهام گرفتند که . و گاهی بیشتر از آنها، از این امکانات استفاده کردند

  .نها نبودمتعلق به زمان آ
اگر نظامی داستان بهرام و یا خسرو را از فردوسی گرفته، مواردي را در اثرش مطرح نمود که اوالً در شاهنامه کمتر مورد 

هر مجموعه یا منظومه . ثانیاً این شخصیت ها را چنان پرورش داد که جوابگوي نیاز زمان و جامعه وي بود. توجه قرار داشت
تواند جایگاهی براي خود  ینمو بدون پیوستگی با زمانش بوجود آید غیرطبیعی جلوه می کند و اي که بدون ریشه اجتماعی 

  .دست و پا کند و چه بسا که هرگز مورد قبول عام نیافتد و به زودي فراموش شود
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  اوضاع سیاسی اجتماعی گنجه در قرن ششم- 3
دیگر گرفتار مصائب و محن دوره سلجوقی گنجه شهري است که مثل همه شهرهاي . نظامی در گنجه زندگی می کرد

در نظر نظامی گنجه مانند یک جهان گسترده .می زیست گنجه آیینه اي بود تمام نما براي جهانی که نظامی در آن. بوده است
در این گنجه که در تمام «.شده بود و نمودار اوضاع در هم ریخته دنیاي اسالم بود و نظامی شاهد و ناظر همه وقایع جهان

پهناي زمین و درازاي زمان گسترده بود خشونت با هر نام تازه که می یافت صلح و آرامش انسانی را به هم می زد، دروغ با 
هرگونه نقاب که بر چهره می بست آنچه را وجدان انسانی نام داشت معروض استهزاء می کرد و بی عدالتی به هر صورت که 

و گاهی نیز دلنوازیهاي یک فرمانرواي نامجو مایه امید . ی را شکار خویش می ساختبود آزادي و استقالل و اختیار فرد انسان
می شد اما حکایتهایی که از ستم هایش از ستمدیدگان بی نام و نشان به گوش می رسید همه امیدها را از خاطرها پاك می 

» .ود و آکنده از جور و هرج و مرجکرد و دنیایی از گنجه می ساخت که سراسر آن غرق در دروغ و گناه و بی عدالتی ب
نظام سیاسی ایران در دوره اي که نظامی زندگی می کرد نظامی استبدادي است، حکم یا حکم )282:1372زرین کوب،(

به هر حال . خلیفه بود که خود آلت دست بود و یا حکم پادشاه سلجوقی که خود تنها چیزي که می فهمید قدرت بود
جامعه اي که در آن اندیشه حکیمان و «:خودکامگان و کج اندیشان و به قول شفیعی کدکنی  حکومت بازیچه بود در دست

  )95:1372شفیعی کدکنی،(» .فرزانگان نقشی نداشته باشد به ناگزیر بازیچه ي خودکامگان و عوام فریبان است
سی است که در این عصر از انتقاد از مسایل اجتماع و اوضاع موجود در شعر شاعران این دوره بسیار است و کمتر ک

مروري به . اوضاع درهم ریخته مردم خشمگین نباشد و دفتر شعرش از صداي انتقاد و ناله ي مردم ارمغانی نداشته باشد
ظلم ها و . دواوین شعراي این عصر نشان دهنده اعتراض و انتقاد شدید و سخت شاعران از امراء و وزرا و علماي دینی است

ویرانگري و آتش زنی به حدي است که در حمله ي غز ، شاعري چون انوري که حتی براي هیزم و کاه و ستم ها و بیداد و 
شراب و افسار گرفته تا دینار و قصر و امالك هر کس و ناکس را مدح گفته بود به فریاد آمد و در این غارت قلمش به گریه 

زار گریسته و پیغام ها بر بال باد سحرگاهی بسته و براي این و آن  افتاده و بر ویرانه هاي حاصل از هجوم ناجوانمردان غز ، زار
فقط همین یک قصیده ي دردناك و سوزآمیز انوري کافی است که نشان دهد در این دوره بر مردم . فرستاده و حمایت طلبید

  .چه گذشته است
  :شود یمچند بیت زیر به اختصار از کتاب مفلس کیمیا فروش نقل 

گر  ا ند  سمرق ه  سحرب اد  ب اي  ر      بگذري  ب خاقان   ر  ب ه   ب اسان  خر اهل   امه    ن
  نامه اي مقطــع آن درد  دل و سوز جگر      نامه اي مطلــع آن رنج  تن و آفت جان

دا  ـ ـ ی پ عزیزان  رقمش آه  بر  اي  امه     نامه اي در شکنش خون شهیدان مضمـر      ن
  حرومان ترسطــر عنــوانش از دیده ي م      نقش تحریرش از سینه مظلومان خشک

  » ...خون شود مردمک دیده ازو وقت نظــر      ریش گردد ممر صوت، ازو، گاه سمــاع
  )     95:1372شفیعی کدکنی (                                                                                                                                  
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اشک و آه و فریاد و نوحه و ضجه هاي سوزناك زنان و کودکان و همه مردم و در و دیوار، خانه و که سراسر قصیده 
صداي تازیانه هاي ترکان را باید از البه الي دفترهاي . مسجد و مدرسه و در یک کلمه فریاد دادخواهی همه خراسان است

  :عبدالواسع جلبی گوید. آثار ادبی نظاره کردغربت انسانیت و اخالق و ارزشها را باید در صفحه صفحه . شعر شنید
  زین هر دو نام ماند چو سیمرغ و کیمیــا        منسوخ شد مروت و معدوم شد وفـــا « 

  شد دوستی عداوت و شد مردمی جفـــا       شد راستی خیانت و شد زیرکـــی سفه
  وفــا زین عالـــم نبــهره و گـردون بی       گشته است باژگونه همه رسم هاي خلق 

ده ممتحن  مان یی  یه  و زا به  عاقلی    ...هر فاضلــی بداهیـه یی گشتـه مبتال             هر 
  : خاقانی  دوست و آشناي نزدیک نظامی گوید

  ترکیب عــافیت ز مزاج جهــان مــخواه      در ساحت زمانه ز راحت نشان مخواه 
  دم نشان مـخواه با خویشتن بساز و ز هم      در داغ دل بسوز و ز مرحم اثر مـجوي
  »ور درگــو محیط درافتی کران مـخواه      گــر در دم نهنــگ درآیی نفـس مزن 

  ) 125:1371صفا،(                                                                                                                   
 .اشعار که با نگاهی گذرا قابل دریافت استسراسر ادبیات قرن ششم مشحون است از این 

 
 آموزه هاي اجتماعی

 میل به جاودانگی  -الف

در فکر اثر آفرینی است تا رد پایی از خود بر جاي گذارد تا پس از مرگش باقی . آدمی به دنبال جاودانگی خویش است
ذهن ها جاري باشد و بر سرزمین  انند تا او دربنابراین یک شاعر می سراید و یک نویسنده می نویسد تا بخوانند، بخو. بماند

نویسنده در ذهن و روح و اندیشه پرورش یافته خواننده خود زندگی می کند او در البه   .اندیشه ها و احساسات حکومت کند
نیز الي کلمات در هم تنیده و واژه هاي گره بسته خویش پیوندي ابدي یافته و تا سخن زنده است و خواننده اي هست او 

زنده است چرا که احساس و عواطف یک اثر در وجود خواننده اش جریان می یابد و شعر و سخن پاسخی به میل جاودانه 
  .شدن در آدمی است

این تالش که هر موجود براي حفظ و ارائه هستی خود دارد چیزي به غیر از ماهیت به فعل درآمده «: اسپینوزا می گوید
. موجود منفرد براي ادامه خود به کار می برد در چارچوب برهه ي کوتاهی از زمان نیست تالشی که هر. آن موجود نیست

معناي این عبارت این است که ماهیت هر انسانی چیزي به غیر از تالش و تقالیی که براي ادامه آدم ماندن و انسان ماندن خود 
» .و این آرزوي هرگز نمردنمان، ماهیت محقق ماستو همه آرزو داریم هرگز نمیریم . نیست دهد یمو براي نمردن به خرج 

  )27:1368دانامونو،(
نظامی با این وجودماهیت تحقق یافته نطامی  به معناي واقعی در سرتا سر آثارش بیانگر میل به ماندن و جاودانگی است 

جادوي حیات بخش و که با . سخن را ستوده و حیات و زندگی خود را مدیون سخن و شعر می داند» مخزن االسرار«در 
  .زندگی زاي سخن و شعر، که سحر حالل اوست جان یافته است
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است« من  ال  ـ خی که  نظامی  است    شکل  حالل من  از سحـر  ور  ـ ـ ـ   »جان
  )45:1376وحیددستگردي،(                                                                              

امر تاکید دارد و اعالم می کند که در بیت بیت اشعارش حضور دارد و با خواننده اش هم بر این » خسرو و شیرین«در 
  :سخن می گوید

نی  خوا ه  ـ ـ نظوم م ن  ـ ی کا ز  ی ن ظامی  ی    ن ـ ـ ن ا ی ع ـی  ب ا ی سخن  در  ورش  ـ   حضـ
ازي  ـ جلوه سـ تو  از  اشد  ب کی  هان  رازي؟    ن تو  ا  ب گوید  ـت  ی ب ر  هـ در    کـه 

گویی اگر  صد سال  از  س  او : پ ب    کجا  هر  که ز  خیزد  ندا  او : یتی  ا  ـ ـ ـ   هـ
  )14 – 445/16/ ش .خ (

  :که مسیح زندگی بخش و جانفزاي او همان دم شاعرانه اوست: خطاب به خود می گوید» هفت پیکر«در        
توست  دم  تو  ــح  مسی امی،  ـ نظـ ـت    اي  ـوسـ ت مریم  ت  ـ ـ درخـ تو  ش  ـ ـ ن ا   د

  )21/7/پ. ه (
می داند و می گوید اگر می خواهید مرا ببینید و بشناسید به کتاب و اشعارم  و در جایی دیگر شعر را اصل وجود خویش

  .رجوع کنید
  مـن کیـــم؟ بـازمـانــده لختــی پوســت    زو طلــب کن مــرا، که مغــز من اوست 

  )20/1/پ.ه ( 
  بــه هـر بیتــی نشــانــــی بــاز بستــم    طلســم خویــــش را از هـــم گسستم 

  ببینـد مغز جانـــم را دریـــن پوســــت    ـا هر که دارد دیدنــم دوســـت بدان تـ
  )9 – 10/  445/ ش. خ (

و هر که به شناخت و معرفت علم برسد . که خود شناسی سبب جاودانگی است: نظامی خطاب به فرزندش می گوید
  .جاودانه است اگر چه ظاهر آن مرده باشد

ند  نخوا خویش  نقش  که  شد  اند    فانی آن  م اقی  ب ند،  ا خو نقش  ین  ا ه  کـ   هر 
درست  به  اختی  ـ شن ا  ر خود  تو  نخست      چون  ز  بگذري  چه  ر  گـ ـذري،    نگـ

  )1-37/2/پ.ه (
همه در آب سخن سر فرو برند هر کسی را که بخواهی می توانی . از نظر نظامی سخنوران زنده اند و ظاهرا پنهان شده اند

  .از میان دریاي سخن و شعر بجویی و بیابی
ـد  ردن م ـوران  ـ ـ ی سخن ـ ـ گوی ـ ن ا  ـ ـ د     ت ـ ردن ب رو  ـ ـ ف ن  سخـ آب  ه  ـ ـ ب ر  ـ ـ   سـ
خواهی  ا  ر ـ ـ ـ کـ هر  ام  ن بري  ون  ـ ی     چـ ـ اهـ ـ ـ م ون  ـ چـ رآرد ز آب  ب ر  ـ ـ   سـ
است ـب  ی ع بی  چو روح  و  کـ است     سخنی  ـب  ـ ی غ ه  ـ ـ ن ا جخـ ـ ـ گن ازن  ـ ـ   حـ

ـد         ـ ـ ـ ن ا د او  ـده  ـ ـ ی ـ اشن ـ ن ه  ـ ـ ـ ا               قصـ دن ـ ـ ـ ـ ن ا خو او   ه   ـ ـ ـ شت ب ن ا  ن ه   ـ ـ ـ   م
خداي  ـد  آفری چه  ر  ـ هـ از  ر  ـ ـ نگـ جاي؟     ب ه  ب ند  ا م چه  جز سخن  و  از  ا     ت
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است  یزاد  آدم ز  ـ ـ کـ اري  ـ ـ ـ ـ است      یادگـ اد  ب همه  ر  ـ دگـ آن  است    سخن 
  )3-36/8/پ.ه (

  
 آرمان خواهی-ب

غایت تمنا و آرزو و کوشش او براي رسیدن و آرمان یعنی هدف وآرمان گرایی، گرایش انسان به سوي کمال مطلوب و 
مدینه فاضله، شهر خدا، سرزمین ایده آل، ناکجا آباد، بهشت گمشده و یا هر عنوان دیگري، منظور و . دست یافتن بدان است

مقصدش جایی و شرایطی است که انسان به نهایت آرامش می رسد وضعی است که در آن همه استعدادهاي انسان ها به طور 
آرمان گرایی .آرزوي چنین جامعه اي در دل هر انسانی وجود دارد . یعی و صحیح شکوفا شده و به سوي تکامل می رودطب

آرمان گرایی در ذات و درونش اعتراض و انتقاد به وضع موجود نهفته .گریز از وضع موجود است به سوي کمال مطلوب
نظامی در . اوضاع زمان در آرمان جویی شاعر مؤثر است.گر استهر اندیشه آرمان گرا، اندیشه اي انقالبی و عصیان. است

زمانی زندگی می کند که به علت وضع داخلی حاکمیت سلجوقیان پس از دوره اول قدرت و غفلت، کشور و مخصوصا 
منطقه مرزي شهر گنجه و اران دچار آشفتگی و آشوب شده بود به همین خاطر یکی از چیزهایی که ممکن است در این 

ي نظامی و روح مردم زمان وي بدان سو متوجه گردد پادشاهی قدرتمند که بتواند اوضاع داخلی جامعه را  شهیاند ایط شر
پادشاهی که هیبت و شکوهش ترس در دل دشمنان افکند و حتی در حال خواب . اداره کند اولین خواسته و نیاز جامعه است
  .جانش همیشه بیدار بماندنه از ترس . هم کسی جرأت تعرض به حریمش را نکند

خویش نی  ا و ت ا ـ ـ ـ ن ز  و  کـ ود  ب ش  سگ  ـ ی خو نی  ا ـ ب اس پ ه  ب بد  خس ن   خوش 
ار غـ در  ـ ن ا د  خسب چه  گر  ا  ـ ـ ژده ار  ا ـ ـ ـ ـ ب د  ـ ب ا ـ ی ن درش  ر  ب ر  ـ ن ر  ـ ـ ی   ش

  )2-130/3/پ. ه (
فع وحشت براي د. ، زمانی که منجمان یک طوفان باد را پیش بینی کردند »شاه مظفرالدین قزل ارسالن«نظامی در مدح 

  . خواندح خود را سلیمان وار بر باد مسلط میمردم آن طوفان باد را هیچ می شمارد و ممدو
است ك  ا بادي سهمن ان  ـ ـ طوف ر  است؟  اگـ چه باك  چنین دارد  یمانی    سل
ش ـ ی ن زند  ضحاکی  ار  م خود  ر  ـ دیش  اگـ ـ ن ی م ی،  ـدون ـ ری ف خیل  در    چو 
ی  ـ ـ ن ا ر ق هر  از  ار  ـ ـ روزگـ ل  ـ هـ ا ر  ست  ب بی  امد  ـ ـ ـ ی ـین ـ ـ ـ ن ا زم کاري    مـ
است  ز خسف این خزان ما را چه بیم است؟ م  ـ ـ ـ رحی ور  ا دادگر، د ا  ر ا د   که 

د ش ا ب د  ا د ن  ی ا ا  ب ه  ک ا  ر ی  ن ا ر اشد  ق ب اد  ب اشد،  ب اد  ـ ب از  ال  ـ ـ ف و  ـ   چـ
  )3-28/7/ش. خ (

  . د داردو یا پادشاهی که همه صفات پادشاهی در او جمع شده است، نیکی ها همه پادشاهان جهان در او به تنهایی وجو
د ن ر ی گ ر ب ر  ا ـ م ش ن  ا ه ا ش ز  ن  و د  چ ن ر ـ ی گ ر ب ر  ا ز ـ ه ا  پ ی  ـ ـ کـ ی و    ز
د ش ا ب ن  ا ـ ـ ش ن ی  ک ی ا  ر ی  ک ی ر  د  ه ش ا ب ن  ا ـ ـ ه ج ه  م ه ا  ه ن ت ه   ب و    ا

  )8-131/9/ پ .ه (
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  :آقاي دکتر شفیعی کدکنی در این ارتباط می نویسد  
اجتماعی و تاریخی عام نیز دارد  شعر مدیح، گذشته از ارزشهاي زبانی و هنري اي که می تواند داشته باشد، یک ارزش«

که رسیدگی به اعماق آن ما را با گذشته اجتماعی ما، بیش از هر سند مستقیم تاریخی، آشنا می کند و اگر روزي بخواهیم 
تاریخ اجتماعی مردم ایران را قدري دقیق تر از آنچه تاکنون شناخته شده است، مورد بررسی قرار دهیم، کاوش در اعماق این 

این شعرهاي مدیح از یک سوي، مدینه ي فاضله و شهر آرمانی . ه ها بهترین زمینه ي این گونه مطالعات می تواند باشدمدیح
شفیعی (» .موجود در ذهن جامعه را تصویر می کند و از سوي دیگر جریانهاي اجتماعی اعماق تاریخ ما را آینگی می کند

  )83:1372کدکنی،
حاکمانی که بویی از عدل  و داد نبرده اند، جستجوي عدل و داد کردن، و آنان را به در دوره هایی که عدالت نیست و 

عدل و انصاف ستودن غیر از آن جهت که ممکن است حمل بر تملق و چاپلوسی شود، می تواند حکایت از آرزوي  مردمی 
سیماي شخصی و شاهی صورت مخصوصاً که ستایش دادگري، در . باشد که جز ستم و بیداد از حاکمان چیزي ندیده اند

مدح هرمز، خسرو و بهرام گور و ستایش آنان به عدل . پذیرد که او خود نیست اما داستانش در دوره ي ظلم بر سر زبانهاست
از سوي نظامی و مردم حکایت از فقدان آن در صحنه ي اجتماعی دارد و دلیلی بر آرزوهاي پنهانی و وجدانی مردم براي 

  .ی عادل و یا اصالح پادشاه جابر زمان استدستیابی به پادشاه
نمود سستی ن خود  عدل  در  شه  درستی  چو  ـ ـ ن ت ا  ان ر ـ ـ جهـ آمد  ـد  ـ دی   پ
دست ان  جهـ ار  کـ از  داشت  رست  خرابی  جهان  ین  ا ار  از دستکـ ان  ـ   جهـ

  )5-43/6/ش .خ ( 
  :پس از مرگ پدر بر تخت پادشاهی می نشیند نظامی می گوید» خسرو«زمانی که 

  والیـــت را ز فتنـــه رستـگـــــــاري  از عـمــــارت داد یــــاري جهــــان را
  جهــــــان را عدل نوشــروان شد از یاد  ز بــس کـــافـتـادگــان را داد مـی داد

  )2-111/3/ش. خ (
  

اي ـ پ ارد  رخ د ـ چـ ر  زی زمین  ا  ـ ـ ـ اي  ت جـ ا  ر او  م  ـ حکـ اد  ب ک  ـ ـ ـ ل ف ر  ـ ـ   ب
او ـه  ـ ـ ی ه سا ا ـ ـ ن پ در  زمین  م  ـ وه  هـ ا ه  ـ ـ ی ا پ ت  ـ تخـ ر  ـ ـ زی ک  ـ ـ ل ف م    ـ

  )6-132/7/پ. ه (
  :نظامی در مدح عالء الدین کرپ ارسالن گوید

  ضابـــط حکـــم خلــق و حکـــم خداي  پاســـدار دو حکـــم در دو ســــــراي
  میـــرســـانــد به بنــــدگانش بـــــاز  می پذیــــرد ز فیــــض یزدان ســـاز

  )3-27/4/پ. ه (
  :و یا 

  مملـــکت را ز علـــم و عـــدل تـو نـور  اي به خضـــر و سکنـــدري مشــهـور
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  )31/5/پ. ه (
در واقع تصویر یک مدینه فاضله انسانی «،شود یمآرمانجویی نظامی در شهر نیکانی که در اسکندرنامه از سوي او معرفی 

به خواننده کنجکاو القاء کند که  توان یمدیشه را وعه پنج گنج نظامی این اناست که بدون شک مطالعه دقیق و مکرر مجم
گویی شاعر نیز مانند قهرمان  داستانش همه ي عمر را از روزهاي پر جوش و خروش و آرام دوران اسکندرنامه در آرزوي 

آنجا که در پایان داستان شیرین و خسرو، «)15:1363زرین کوب،(».یک مدینه فاضله، یک بهشت گمشده، بسر برده است
و دلش راضی نمی شود که شیرین را از خواب بیدار کند، یا آنجا که شیرین خود را در  دهد یمادشاه در کنار جانان جان پ

دخمه ي خسرو هالك می کند و اجازه نمی دهد خواستگار پدرکش، وي را بدست آورد، همچنین آنجا که لیلی و مجنون 
ی آنکه به گناه آلوده شود به گور می برند، و آنجا که بهرام از هر دو در فراقی غم انگیز می میرند و عشق خود را ب

و در پیش چشم حیرت زده ي سرباز نگهبان به درون غار می رود و همه  شود یمشادخواریها و جهانجویی هاي خویش خسته 
همه بدانند که او  چیز را ترك می کند و آنجا که اسکندر در فرجام کار وصیت می کند تا دستش را از تابوت بیاویزند تا

همچنان با دست خالی از این جهان بیرون می رود، در همه ي این ها نوعی حالت فروگرایی آمیخته با تعالی جویی هست که 
در «)21:1363زرین کوب ،(».دهد یمروح شاعر با جامعه اي که در آن همه چیز چنانکه باید باشد نیست، آشتی ناپذیر نشان 

لی آن ها یک دوران طوالنی شاعري را از حدود سی سالگی تا نزدیک سنین شست سالگی او را پر سراسر این آثار که توا
می کند، تالش نظامی براي دست یافتن به دنیاي بهتر، دنیاي شاعرانه تر و روشن تر که بتواند مدینه ي فاضله انسانی را تحقق 

  )22:1363زرین کوب،(».دهد، مشهود است
این تفاوت ها در نفی هم نیست بلکه در مرتبه و نوع ایده آل . آثار مختلف هم تفاوت هایی دارد البته آرزوهاي نظامی در

  .جویی است
 عدالت - ج

عبارت است از اینکه نیکوکار را به خاطر احسانش احسان کنی و بدکار را به خاطر بدیش عتاب کنی و حق «عدالت 
  )172:1360طباطبایی،.(»ئل نشويمظلوم را از ظالم بستانی و در اجراي قانون تبعیض قا

در شرایطی همچون وضعیت قرن ششم براي آن که عدالت در جامعه جاري باشد و مردم بتوانند در امنیت از حقوق خود 
دفاع کنند، می بایستی رابطه پادشاه با مردم نزدیک باشد و به طور مستقیم ناظر اعمال  والیان باشد وگرنه دوري پادشاه از 

عامالن دست تعدي به سوي حریم مردم دراز کنند و فریاد مردم هم به جایی نمی رسد چنانکه  شود یمسبب  ملک و مملوك
  :سعدي گوید

ه « وا ادخـ د ي   ه  ل ا ن نوي  بش کی  ؟    تو  ه گا ـ ب ا خو ي  ه  ـ کلّ رت  ب ـوان  کی ه    ب
بکوش انت   ـ فغ ید  کا خسب  ن  روش     چنا خـ رآرد  ب ادخواهی  ر د ـ   »اگـ

  )53:1381یوسفی،(                                                                                                           
ي زندانیان وزیر ظالم را نمی شنید و فریاد دادخواهان به بهرام تا زمانی که در اوج هفت گنبد بود ناله» هفت پیکر«در 

    اهان را نشنیديرسید و از بلندي جناب ناله و فریاد دادخوگوش مستش نمی
  :به قول حافظ   
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نشنیدي « کردم  اد که  و فری اله  ن جنابت     هر  که بلندست    » پیداست نگارا 
  )  164:1381خرمشاهی،(                                                                                    

اما راز این بی عدالتی . دالتی در طول تاریخ بشر وجود داشته استنظامی از بی عدالتی ها دلی پر خون دارد از نظر او بی ع
ها را در هر دوره نمی توان بر زبان آورد زیرا حاکمان عصر به گمان اینکه روي سخن با آنهاست و خفقان بر زبان نراندن بی 

عصري راز این بی عدالتی ها را عدالتی ها از سوي حاکمان عصر، همواره مانع از بیان حقیقت شده تا جایی که دانندگان هر 
  :با خود به گور می برند

کهنسال  ر  ین دی ا که  داند  می  احوال؟    که  بودش  چون  و  مدت دارد    چه 
سر  از  گیرد  وري  صد سال د هر  ه  دیگر    ب دور   آرد   شد،  دوران   آن    چو 

او را ـد دور  ا     نماند کـس  کــه بینــ ر او  ور  ـ ـ غـ بد   ا ـ ـ ی ن در  ا  ـ ت ـدان     ب
ـه روز ـدنب ـا دوران دویـ ــد ب یدن؟     ي چن چتوان  شن و   دیدن  ید  شا   چه 

سازیست  دور  هر  در  عدل  و  جور  رازیست    ز  ـده  ـ پوشی ا  ر نده  ن ا د و     در  
جور جور بر  ـه بینـی  خواهی کـ دور       نمی  ا   ـ ـ ب دور  راز  ـت  ـ گفـ اید  ـ ـ ـ ب   ن

  )7 – 12/  259/ ش . خ(
؛ که در پی شود یممطلع » خسرو«از بی رسمی هاي » هرمز«هنگامی که  .را عادل معرفی می کند» هرمز«نظامی پدر خسرو 

می خواهد او را مجازات ...  عشرت در مرغزار اسبش مزرعه دهقانی را خراب کرد و آواز چنگش به گوش نامحرم رسید و 
، نشان دهنده اوضاع در پایان نتیجه گیري نظامی. در می گذرد» خسرو«از خطاي » هرمز«کند که دیگران وساطت می کنند و 

  .بد اجتماعی در زمان اوست
ازین پیش یش      سیاست بین که می کردند  خو ه  ن ا د ر د ا  ب  ، ه ن ا گ ی ب ا  ب ه    ن
ریزند ب مسکین  صد  خون  گر  د      کنون  ن ز ی خ ن ر  ب ه  ـ ضـ ا ر ق یک  د  ن ب    ز 

سازي نصاف  ا آن  و  عدل  آن  ا  ازي؟      کجـ ب رفت  سان  ازین   رزند  ف ا  ب   که 
چنان گرم پرستی شد  شرم      جهان زآتش  ا   ر ت ی  ن ا م ل س م ین  ز ا  د ا ب ه    کـ

  ) 12 – 15/  45/ ش . خ(                                                                         
با » بهرام«. ، سعی در ترغیب حکام به دادپروري دارد»بهرام«پیر گنجه در کشتن اژدها و رهاندن گور از ظلم او به دست 

  . مظلومی به دهان اژدها می رود بی باکی براي نجات جان
ده  ـ ی د غمـ ور  ـ گـ که  نش  ی ق ی ه    شد  د ـ ـ ـ ی مد ت س ا  ـ ـ ده ژ ا آن  از    هست 
د  ـ ـ ن ا گرد اد  د ه  کـ ا  ر ه  شـ ند  ا د    خو ـ ن ا ـ ـ ـ ت س ب د  ا د ره  ا ـ ستمکـ ز  ـ ـ   کـ

د  ا د دن  ا د و  ور  گـ صاف  ـ ن ا و  ن  ـ د    م ا ب ا  د ا ـ ـ ب چه  ر  ه یست  ن ن  جا ك  ا   ب
  )11-74/14/پ .  ه(

از سوي شاه براي گور انجام می گیرد با تأسف و تأثر از بی عدالتی موجود یاد می کند و و در جایی دیگر که حمایتی 
  . شود یمدر این خانه که مثل گورستان شده است نسبت به ما بیداد و ستم . بود» بهرام«می گوید که گور در حمایت 
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م  ـ ی ن ا ـ ام سلطـ ن غ  ا د ا  ـ ـ ب ـه  کـ ا  ـ م    م ـ ی ن ا ر رك  ـ خوشت که  ه   ب   ختلی آن  
ا غ آنچن ا ر ه  ب و  کوه  ه  ب خان  گور  غ    ن  ا د رست ز  دید،  غ   ا د ـو  کـ ـور   ـ   گـ

یست  ن ـوري  م ه  ـ ن گورخا چنین  ـست    در  ی ن زوري   ـت  دسـ غ  ا د رو  ـ ـ ب   که 
  )1 -70/3/پ .  ه(                                         

ت و آن که چندان شایستگی نظامی اساس تقسیم امکانات را غلط می داند آن کس که باید بهره مند باشد محروم اس
  .او  از این اوضاع گله مند است. ندارد همه امکانات در دست اوست 

اس  ـ ـ قدشن ن هست  ه  ـ ـ کـ مبصر  اس    آن  ـ ـ ـ ـ ی ق روي  ز  ستش  ـ ی ن جو  یم    ن
اخت ـ شن ن کتان  از  به  ن پ او  که  اخت     وآن  ـ ـ نشن یسمان  ا ز ر ان ر ـ   آسمـ
ارش  ـ ـ ـ ب ن ا شد  قصـب  و  ان  ـ ـ رکت خـ    پ و  صندوق  ه  ـ ـ ب ارشزر  خرو ه  ب   ز 

  )                           3-48/5/پ. ه(                                                                
نظامی در این دو اثر خویش داستان شاهانی را انتخاب می کند که در جامعه به عدل شهرت دارند در جامعه اي که ظلم 

که زمانش چقدر به عدل نیاز دارد و این موضوع از ظلم ها و بی  دهد یمنمی داند نشان بیداد  می کند و شاه جز بیداد کاري 
  .رسمیهاي حکومت حکایت دارد

  :پندنامه شیرین به خسرو پرویز یادآور عدالت گستري است، که نظامی در عصر خویش می جسته
ـدر دست شاهـــان  ـ ..سیــه  گشت  از  نفیـر دادخواهــان      بســا آیینه کان .  
است و جــورسازي ـد  ـه گـر  رعیـــت را  نــــوازي     جهانســوزي ب   تـو را  ب
  :که آن شه گفت کورا کس نمی خواست     از آن ترسم که گردد این مثل راست
ــد یون ـاشد دیـر پ ـت چـو ب   رعیــت را  نبــاشد  هیـــچ  در  بنــد     کهن دول
ـهان را طـــاق بیند   ن خود  را  به  استحقــاق  بیندجهـــا     ز مثل خود جــ

ـاز گیـرد ــاز گیـرد     ز مغـــروري کـه در سـر ن   مـراعــــات  از  رعیــت  ب
ـاه  ـ ناگـ ـت  ـالی برآرد دسـ ـ اقبـ ـو    کنــد  دســت  دراز  خلــق  کـــوتاه    ن
ردد ــکوخـواه گــ چو نی   به  اجمـــاع  خالیق  شـــاه  گــردد     خالیــق را 

  )8 -398/21-399/  ش.خ(                                                                                                 
  . از نظر نظامی در سایه عدالت و آرامش امکان بهره مندي از طبیعت و نعمات خدادادي بیشتر فراهم می آید

خت  ا د ر پ ملکت  م ر  ا ک ر  د چو  و   در      ا ق ه   ب ا   ر کسی  ر  خت ه ا و ن ه  ی ا   پ
رد  و آ ز  ا ـ س ب ن  ا ـ ـ ق ن و ر بی  ر  ا ـ د    کـ ر و آ ز  ا ب ک  ـ ل م ه   ب ا  ر ن  ا گ ـ ـ ـ ت ف   ر
یش  م ز  ا رفت  ـ گ ر  ب گرگ  م  ـ ت ش    س ـ ـ ی و خ ر   ت و ب ک ا  ب رد   کـ ا  ر ز  ا ـ   ب

ا  ه ی  مست د  ر ـ ب ه   ـ ـ ن ت ف ر   سـ ز  ا    ا ه ی  ـ ـ ت دس ز   ا ر د ه   ـ ت و کـ د     کر
  ) 4-102/7/پ .  ه(

ي  ر ا ـ ـ ی ن  ا ر و ر ـ ـ پ د ا د ا  ـ ب د  ر س    ک ن   ا ـ گ ر ا ک م ت س ا   يب ر ا ـ ـ ک م   ت
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د م آ د   ـ ی ل ک درش  ا  ر م  غ ل  ف د    ق م آ د  ی د پ ی   خ ر ف و   ا د  ـ م آ ـ ـ   ک
ا  و ـ ن فت  ر گ و  ـ ن ز  م  ـ ل ا ع ر  ا ـ ا    ک و ه شت   گ ه   د ا ش گ ا  ه س ف ن ر     ب
ه  د ـ ن ی ا ز ت  ـ ش گ ه  د ا ز ا ـ ن و  ا ـ ه    گ د ـ ـ ـ ن ی ا ز ف ا   ه ـ ـ ی و ج ر   د   آب 
فت  ر گ ر  ا ب خت  ر د ر  ب ا  ه ه  و ی فت       م ر گ ر  ا ر ق م   ر د ر  ب ا  ه ه  ـ ک   س

  )10-101/14/پ .  ه(
  

  و هدایت     رهبري  -د
رهبري به عنوان یک اصل و نهاد اجتماعی مانند سایر مسائل اجتماعی در وحدت بخشی و انسجام جامعه نقش اساسی 

در طول تاریخ همواره انسان هایی بودند که بنا بر دالیلی یا بخاطر بعضی استعدادها و قدرتهاي منحصر به فرد در جامعه . دارد
سمانی نیز پیامبران با معجزات و کارهاي خارق العاده  سعی در جلب و جذب اندیشه مردم به در ادیان آ. بر جسته می شدند

  .حاصل کالم آنکه در هیچ شرایطی جوامع بدون رهبري بسر نبرده اند . سوي احکام دین بودند
ا و دلیل راه را در عرفان و تصوف هم بر نقش رهبر و راهنما در رسیدن به مقصد تأکید فراوان شده است و نبود راهنم

  :سبب گمراهی می شمارند
  »ظلمات است بترس از خطر گمراهی      قطع این مرحله بی همرهی خضرمکن «

  )   475:1381خرمشاهی،(                                                                                
رهبر و . می خورد به صورت پراکنده به چشم» هفت پیکر«رهبر و راهنما در جاي جاي این دو منظومه به خصوص  نقش 

یکی در چهره شاهان که رهبري نظامی و سیاسی را در جامعه در دست :شود یمبه دو شکل مطرح » هفت پیکر«راهنما در 
انی دارند به ویژه بهرام و دیگر راهنمایی و رهبري به گونه اي خاص در بعضی شخصیتهاي داستانی است که به ارشاد عرف

پس از آنکه قصر خورنق را ساخت بر فراز آن در حال تماشاي مناظر اطراف قصر » نعمان«در ابتداي هفت پیکر . شبیه است
است که وزیرش مثل سروش غیبی پیامی را در گوشش زمزمه می کند و او در اثر این کالم روي به بیابان می نهد و ترك 

  .پادشاهی می کند
د در  ان  زم آن  ورش  ـ ت دس ود  تب رست      سـ ـ پ ـح  ـ مسی اي  ه  ـ یشـ پ ر  دگـ ا   د

درست ـ ب ختن  ا ـ ـ ن ش زد  ـ ـ ی کا تست      گفت  ت   ـ والی در  چه  ر  ه ز  ا ر  ـ ت   خوش
اري د ر  ـ ب خ معرفت  ن   ا تو  ز ر  ـ اري      گـ رد ـ ب وي   ـ ـ ـ ب و  گ  ن ر ن  ـ ـ ی ز ا   دل 
گرم ه  ار ر ـ شـ آن   ز  ـ ـ ی گ ن ا رم      زآتش   ن ن  ا عمـ ن وش   کـ سخت  دل  .شد  . .  
است ـ رخـ ب مملکت  و  ج  ـ ن گ سر  ز  راست دین      ا د   ـ ـ ی ا ی ن م  ه ه  ب ا  ـ ـ ی ن د   و 

  )15 -21 /64-65 /پ . ه(
در حکایت اول، پادشاه سیاهپوش به راهنمایی و هدایت مرد قصاب به سوي سرزمین هاي خیالی پرواز می کند و راز 

  .سیاهپوش مردم شهري را می شناسد
  :پادشاه از هدایت و راهنمایی قصاب می گوید
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خواهی : گفت می  نچه  کا است  ی      وقت  ه ا گ آ ي  و ز   ا ی  ب ا ـ ی و  ی  ن ی   ب
م ـ ـ ی ا ـ ـ بگشـ راز   تو  بر  ا  ت ز  ـ ـ ـ م       خی ی ا ـ ـ م ن ب ه   د و م ـ ـ ن ا ـ ـ ن رت   و   ص

برون نه  زخا شد  و  گفت  سخن  ین  ن      ا و م ـ ـ ن ه ا ر ه  ا ر وي   س ا   ر م د    ش
  )16-18 /154 /پ . ه(

ابتدا به در حکایت چهارم هفت پیکر وقتی شاهزاده اي جوان عزم تصرف قلعه جادویی بانوي حصاري را می کند 
  .جستجوي پیرو راهنما می پردازد تا در سایه حمایت و ارشادش موفق به گشودن بندها و طلسمهاي قلعه جادو شده باشد

جست می  طرف  هر  ه  ب سازي  ست      چاره  س د  د ر گ سخت  د  ن ب و  ا ز  ا ه    ک
ـدي  ـ رمن ـ ـ ـ ن ه از  افت  ـ ی ر  ـ خب ا  ـ دي      ت ن و ـ ـ ی پ ه  ت ـ رشـ ف دي،  ـ ـ ن ب و ـ ی   د

 . . ج. از آن  جوانمرد  ر      هـان هنـرچون   خب ید  ـدگان شن ـ دی ـهان  ـ جـ .از  . .  
ـت چو سوسـن دسـ او  ـراك   فت بست     زد  ب در  ان  ی م گل  چو  ا  ر تش    خدم
روزي ـ ـــ و  فی رخـی   ــ ر  ف ــ آموزي      از  سـ ش  ـ ن ا د ر  خضـ آن  ز  ا رد  ـ   کـ

بسی یافت  هره  ب چشمه  آن  از  ی     چون  ـ فسـ ن ن  ـ ت ش ی و خـ ز  ا ر از  زد  ر  ـ   ب
  )10 -19 /224-225  /پ . ه(

  .و با راهنمایی و ارشاد آن خضر راه به مطلوب و مقصود خود دست می یابد
ماهان کوشیار به خاطر آنکه در انتخاب . در حکایت پنجم نظامی به اهمیت انتخاب درست رهبر و راهنما اشاره می کند

برند تا زمانی که رو به سوي  رهبر و راهنما دقت ندارد راهنمایان وي را به سوي راه هاي خطرناك و بیابان هاي هولناك می
  .خدا می آورد و با تطهیر وجود از هدایتگر آسمانی یاري می جوید

خت ـ ی گر داي  خـ در  ك  ا ـ ـ پ دل  ز  ریخت      ا می  رخ  ز  خون  رفت  می  ه  ا   ر
ك ا پ و  ن  روشـ د  ـ ی رس ی  ـ ب آ ه  ب ا  ـ ك      ت خا ه  ب هاد  ن رخ  و  ا  ر ود  خـ   شست 
رفت اري  خو ب ین  زم و  کرد  ـ       سجده  ـان ب کـس بیکسـ ـا  گفـتب زاري  .ـ . .  
اي گشـ ب من  ر  کا ده  ن ی ا گش اي  ماي      کـ ـ ـ ن ب ن  ـ م ه  ا ر  ، ده ن ی ا ـ ـ م ن   وي 
س ب و  ه  ت س ب ر  ا ـ کـ م  ی ی ا ـ گشـ و  کس       ت گر  ـ ی د ه  ن  ، ه ر م  ی ی ا ـ ـ م ن و  ـ ـ   ت
ی ی ا ه ـ ـ ن ت ي  ا م ـ ـ ن ه ر ا  ر ـ م ه  ـ ـ ی؟      ن ی ا م ـ ن ن ه  ا ر و  ت ا  ر و  ک ست  ی   ک

  )10-15 /265-266/پ . ه(
هم راهنمایی را براي هدایت او به سوي زندگی سالم و آرامش و پاکی و چون لحظاتی از خدا یاري می خواهد، خداوند 

  .می فرستد
ش ـ خوی ر  ب در  رگرفت،  ب خویش        چونکه سر  یکر  و پ ه شکل  ب   دید شخصی 

انی  ـ یسـ ن ل  ـ فصـ چو  وشی  ـ ـ زپ ـ ب ی      س ـ ـ ن ا ور ـ ن ــح  صب چـو  رویی  رخ     سـ
بدرست؟ خواجه، کیستی  ت      گفت کاي  ـ س ت ر  ه گو که  ا  ر وه گ ی  ـ ـ ت م ی   ق

رست: گفت خداي پـ ت      من  خضرم، اي  ـ دسـ م  ر ـ ـ ی گ ب ا  ر ـ ـ ـ ت ا  ـ ت دم  ـ م   آ
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  )5-8 /266 /پ .  ه(
بهرام که اوضاع ملک . و آخرین اشاره در رابطه با رهبري و راهنمایی در هفت پیکر هدایت بهرام بوسیله مرد چوپان است

دست داده، علت مشکالت ملک خود را نمی او در هم ریخته و از داخل و خارج مورد هجوم است و گنج و سالح همه را از 
و دست به اصالح امور مملکت و  شود یموي در برخورد با چوپانی که سگ گله را به جرم خیانت تنبیه کرده بود، متنبه . داند

  . برقراري عدالت می زند
نی ا د ن  سخـ آن  ز  ا م  ا ر ـ ه ب ه  ا ـ ی       شـ ـ ـ ـ ن ا ه ـ ـ ن پ رفت   ـ رگـ ب ی   ـ ـ ت بر   ع

د چون   ، ود ب رمز  سخن  ین  فتا ا ی فتخو      ر ا ت ش شهر  سوي  و  زي  ـ ی چ   رد 
ر ـ ی پ ه  ن ا ب ش ن  ی ا کز  خود  ا  ب ر      گفت  ـ ـ ی دب ت ی  ـ زه م،  ـ ـ ت آموخ ی  ـ اه   شـ
ن م ت   ـ ـ ی م د آ ر   ا د و ـ ـ ـ م ن ر   ن      د م یت  ع ر ه  ـ ـ ل گ  ، م ـ ـ ن ا ـ ب ش ن    م
ست ا من  ن  ی ب ز ی ت ور  ت س د که  ن  ی ست      ا ا ن  م ن  ی م ا ه  ـ ـ ل گ ظ  ا ـ ف ح ر    د
درست ر  ا کـ اساس  اشد  ـ ب ن ن  ب      چو ز  ا ب ه  ـ ن خ ر ن  ـ ی م ا ز  جستا د  ـ ی   ا

  )2-7 /329 /پ . ه(                                                   
در . در خسرو و شیرین بزرگ امید مردي کاردان و آگاه است او هر جا که الزم باشد به راهنمایی خسرو می پردازد

  .ودش یمجنگ خسرو با بهرام چوبین خسرو از راهنمایی بزرگ امید بهره می گیرد و پیروز 
مست ر س ل  ی پ یش  پ د  ی م ا زرگ  دست       ب اصطرالب در     به ساعت سنجی 
سست       نظر می کرد و آن فرصت همی جست ود  ش کی  لف  خا م ر  ا ز ا ب ه     ک

گفت ا  آمد، ملک ر وقت  این لحظه، دریاب       بشتاب: چو  است  ع  طال ارك    مب
فشردي پی  چون  بر  نه  کی نطع  ه  بردي       ب که  زن،  شهرخ  و  یل  پ   درافگن 

  )5-163/8/ش.خ(
  . می کند به اشارت استاد خویش بزرگ امید، پنهانی مدائن را  ترك شود یمخسرو که مورد سوء ظن پدر واقع 

یافت خبر  معنی  ازین  امید  افت        بزرگ  و دری جست  خلوت  به  ا  ر نو    شر 
است  در وبال  کاختر  کرد  است      حکایت  ال  گوشم صد  ق و  ت ا  ب ا  ر    ملک 
پیش ازین  چند  زفت روزي  یاید  ا       ب ت خویشش سر  ردن  ب و   آوردن    ب 

  )4-79/6/ش. خ(
  :میهن بانو نیز که فغان شیرین در جدایی از خسرو را می بیند به نصیحت و راهنمایی شیرین می پردازد

ر ا ک ن  ی ر د د  ش ق  ف ا و م و  ن ا ب ل  ر      د ا ی س ب د  ا د ندش  پ و  د  ر ک حت  صی   ن
چند غم روزکی  درین  شو  ر  صاب ند      که  ب ر  د د  ی جاو کس  چ  ی ه د  ن ا م .ن . .  

ش وقت  ون  تاب کن مش یست،  ی ا ب آب      کی د  و ر ي  ر ا و ش د ه  ب ال  ا ب ر  ب ه     ک
ر ی ز ا ر ف د  ی آ آب  که  د  ی آ قت  و ر      چو  ی د ا  ه ر ا ک ر  د ت  ت ل و د د  ن ا م   ن

  )9-173/22-174/ش.خ(
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  آزادي -ه
اینکه نظامی مجبور است اندیشه هایش را به صورت پنهانی و سمبلیک با زبان قصه و افسانه بازگوید و اینکه حقیقت هاي 

ه قهرمانان داستانهایش به تصویر و نمایش می گذارد همه دلیل اختناق سیاسی است البته سخن این نیست اجتماعی را در چهر
بلکه سخن . که نظامی همچون روشنفکر امروز به آزادي می اندیشیده و براي رسیدن به آن شعرهاي مبارزاتی سروده است

  .تماعی و سیاسی استاین است که در آثار نظامی اشاراتی است که نتیجه ي فشارهاي اج
می رود و کنیزي  در هفت پیکر حکایتی است که بیان کننده خودکامگی و خودرأیی شاه است بهرام روزي براي شکار

این سخن اگرچه . در وصف چگونگی شکار بهرام کنیز سخنی می گوید که خالف میل شاه است. فتنه نام را به همراه می برد
  .بود موجب شد تا بهرام براي او حکم اعدام صادر کند منطقی بود اما چون خالف نظر شاه

او از همه داناتر و تواناتر و بر تر و خشک . خالف نظر شاه نمی توان نظري داد حتی اگر این نظر کارشناسی هم باشد
  . تصرف دارد

زد ا سـ و  ا خالف  و  ـ کـ ی  ـ ن ت ر  ـ د      ه ز ا د ـ گـ ب ه  ـ ـ ن ا م ز رش  ا و ع  ـ ـ   شم
  )131/13/پ.ه(

ق  ل خ ه  ل م ج ز  ا ست  و را ـ ـ ت ا ن ا ر       د ـ ـ ت ا ن ا و ـ ت د  ب و  یک  ن ه  م ه ر     ب
س ب و  ه  ن ا م ز ر  د وست  ا ن  ا د ر ا س      ک ک ی  ـ ن ا د ر ا ک ج  ا ـ ت ح م ست  ی   ن

  )4-132/5/پ.ه(
هست  ا  ر ا  م چه  ر  ه م  ی ر ا د و  ت ز  دست      ا اري  د و  ت ا  م خشک  و  ر  ت ر    ب

  )132/14/پ.ه(
شناس است و محتاج راهنمایی در چنین شرایطی که اختیارات و علم و توانایی همه در دست شاه است و او کاردان و کار
اعتقادات شخصی خود  توان یمو کارشناسی هیچکس نیست و اعالم نظري خالف نظر شاه زندانی و اعدام را در پی دارد آیا 

را ابراز کرد؟احساس تصرف و حق بهره برداري مطلق و بی نهایت نسبت به جان و مال مردم در ذهن بهرام چنان است که 
  :د خود می داندمردم را شکار  و صی

د ن ا من  ر  ا ک ش ی  ل د گ  ن س ه  م ه ا  د      ب ـ ن ا ن  م ر  ا ز ـ ـ غ ر م ن  ا د ـ ـ ن پ س و   گ
د ن ب خس ن  ت ش ی خو شم  پ در  چه  ر د      گ ـ ـ ن ب خس ن  م ر  ا ز ه  ـ ب ن پ ر  د ه   م   ه

  )13-82/14/پ. ه(
در جاي دیگر نظامی با عوض شدن پادشاهی از تغییر وضعیت اجتماعی و آزادي سخن می گوید پس از آنکه ظلم 

  .ی آید و بهرام بر سر کار می آید نظامی می گوید که خفقان برطرف شدیزدگرد به پایان م
ا و ن ت   ف ر گ و  ن ز  م  ـ ل ا ع ر  ا ـ ـ ا      ک و ه ت   ش گ ه  د ا ش گ ا   ه س ف ن ر    ب

  )101/12/پ.ه(
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که زندانی جور و ستم وزیر است بهرام به این زاهد می  شود یمدر رسیدگی پرونده مظلوم هفتم بهرام با زاهدي روبرو 
اما او می گوید در این دنیا فقط آزادي را می خواهد که بهترین چیز . واهد از مال و منال وزیر برداردگوید هر چه دلش می خ

  .است
ر ی وز داشت  چه  هر  خشک  و  ر  ت ز  د      ا ـ ـ ه ا ز ا  ب ر: گفت  ـ ـ ی گ ب تست،    آنِ 

  )344/13/پ. ه(
وشت ـ ـ ن ب ا  ر ده  دا رش  ـ ـ ف آن  گشت      زاهد  ب ر  ا و خ  ر چ و  خ  ر چ کی   ی   زد 

ـدها  نقـ ن  ـ ی ا از  ت  ـ آزادمگفـ م      که  د ا د رت  ـ ـ ت ه ب ه  ـ ک ه  د م  ر ـ ـ ت ه   ب
  )1-345/2/پ..ه(

  
  نتیجه گیري -1- 5

  .بی گفت و گو است که نظامی در آثار خود یک انسان جستجوگر، یک جستجوگر اجتماعی که به دنبال ایده آل است
خود را در  در برابر بی رسمی هاي شاهان عصر خویش ناخرسندي. نظامی از آنچه بر مردم عصرش می گذرد رنج می برد

شعر و قصه ظاهر می کند و با نمودار کردن نقاط ضعف و منفی اجتماع، مردم و حکومت سعی در ارائه پیشنهاد راهی براي 
  . که این نشان از انسان دوستی و روحیه اومانیستی، و مهر سرشار نظامی به مردم است. اصالح مشکالت دارد

ي حکمی و اجتماعی ، که فقدان ها شهیاندو سیاسی عصر خویش در بیان بی شک تاثیر پذیري نظامی از اوضاع اجتماعی 
  .یا کاستی آن را حس می کرده ، آشکار است

 دهد یمعواملی که در تغییر و تحول اجتماع نظامی موثر بودند در اندیشه و محتواي شعري او نیز تاثیر داشتند و این نشان 
 .را با توجه محیط اجتماعی عصر خویش مطرح ساخته است  که نظامی مسائل اجتماعی ، حکمت مورد قبول خود

ظلم را دیده، طبقات نابرابر . پیر گنجه، دریافت ها و تجربه هاي اجتماعی خود را به زیباترین شکل به شعر درآورده است
ستمگري هاي  .را تجربه کرده و با برکشیدن برج و باروي هفت گنبد تفاوت میان مردم و طبقه ي حاکم را نشان داده است

شعر نظامی بازتابی از . کارگزاران حکومت را لمس و تجربه کرده و در چهره ي هفت پیکر مظلوم، آن را باز نموده است
  .محیط و مناسبات اجتماعی و بیانگر زندگی مردم و روابط موجود در جامعه عصر نظامی است
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362  
  جایگاه گلستان سعدي در ادبیات کودك و نوجوان

  هاي گلستان سعدي براي کودکانشناسی بازنویسیآسیب
  

   1کامیابمرجان 
   2زمینزهرا ریاحی

  :چکیده
این . پایانی استي بیي ارزشمند و ذخیرهزبان و ادبیات فارسی به دلیل غناي محتوایی و زیبایی صوري و زبانی، گنجینه  

هاي عامیانه و هاي ارزشمندي از آثارحماسی و پهلوانی، عرفانی و دینی، داستان هاي عاشقانه و ادبیات غنایی و افسانهادبیات با نمونه
ي دار پیشینهمیزان زیادي وامبنابراین ادبیات معاصر به. گري و بازآفریدن در اختیار داردپریان، منابع پرباري براي بازبینی، آفرینش

توانند به بازنویسی و بازآفرینی این متون براي کودکان و غنی و سرشار خود است؛ زیرا نویسندگان با آگاهی از متون کهن می
ي بازنویسی و بازآفرینی و با توجه به اهمیت فراوان آشنایی کودکان با ادبیات سنتی و متون کهن، نقش ویژه. نوجوانان بپردازند

این پژوهش بر آن . عنوان یکی از عناصر برجسته و تأثیرگذار آشکار خواهد شدجایگاه ظریف آن در ادبیات کودك و نوجوان، به
سعدي، بررسی و هاي گلستانشده براي کودکان، بر مبناي حکایتو بازآفرینی را در آثار نوشتههاي بازنویسی است که شیوه

شده بر مبناي متون کهن براي کودکان نیاز به اي است که آثار بازآفریدهگونهموقعیت ادبیات کودك و نوجوان به. تحلیل کند
هاي خاص خود از ظرفیت سعدي به دلیل ویژگیهاي گلستانیتهاي این پژوهش نشان داد که حکایافته. خالقیت و پرورش دارد

ارزیابی آثار بازنویسی و بازآفرینی شده بر مبناي این اثر، همچنین گویاي این . باالیی براي نگاهی کودکانه به آن برخوردار است
است، اما فارسی صورت گرفتهحقیقت است که اگرچه در ابتدا کودکانه نوشتن گلستان با هدف آشنایی مخاطبان با آثار کهن 

  .شوداکنون نیاز بیشتري به بازنویسی خالق و هنري احساس می
 
  

  .بازنویسی ساده، بازنویسی خالق سعدي،بازنویسی، بازآفرینی، گلستان :هاکلید واژه
 .

                                                                    
 دانشجوي کارشناسی ارشد ادبیات کودك و نوجوان دانشگاه شیراز - 1
 یار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیرازدانش - 2
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  گفتارپیش
اي معتقدند که عده. شوندیگیري از متون کهن براي کودکان و نوجوانان عقاید متفاوت و گاه متضادي را سبب مبهره  

اي معتقدند که آشنایی پیش از موقع هاي نخستین کودکی با میراث غنی ادبیات سنتی آشنا شوند و عدهکودکان باید از سال
  .سازدها خواهند برد محروم میسالی از خواندن آنها را از لذتی که در بزرگها، آنگونه کتابکودکان با این

هاي بسیار پربار از آثار ارسی به خاطر غناي محتوایی و کیفی و زیبایی صوري و زبانی که دارد و با نمونهزبان و ادبیات ف  
پایانی به ي بیي ارزشمند و ذخیرههاي عامیانه و پریان گنجینههاي عاشقانه و ادبیات غنایی و افسانهحماسی و پهلوانی و افسانه

-هاي هنرمندانه، مرهون خلق پیشینیان و تجربهبخش عظیمی از ادبیات خالق و کشفمنظور بازنویسی و بازآفرینی است؛ زیرا 

هاي کند تا زوایاي بکر و حوزهبخشد و به او کمک میهاي آنان است که افق نگاه و دید هنرمند را وسعت میکردن خالقیت
  . جدیدي را کشف کند

  :سه دسته تقسیم کردنویسند را می توان به اکنون نویسندگانی که براي کودك می
   .نویسندنویسندگانی که با هدفی از پیش تعیین شده براي کودك می -1

 .گیردهاي مختص کودك و نوجوان قرار میطور ناخودآگاه، جزو نوشتههایشان بهنویسندگانی که نوشته -2

 ). 27:1389جاللی،(  کنندنویسندگانی که خود کودك و نوجوان هستند و نوشتن را تجربه می  -3

. پردازند را باید در گروه اول قرار دادنویسندگانی که به بازنویسی و بازآفرینی متون کهن براي کودکان و نوجوانان می  
این نویسنده . کندکند و با هدفی از پیش تعیین شده شروع به نوشتن براي کودك و نوجوان میدر این آثار نویسنده اراده می

اصل مهم در این . کنداي درك کند که گویی خود در این مقطع زندگی میگونههباید احساسات کودك و نوجوان را ب
. بخشی را در کودك ایجاد کنندهایی است که بتوانند با کودك ارتباط برقرار کنند و لذتگروه از آثار، ایجاد داستان

-نتظاراتمان از ادبیات کودك، کانون توجهآبادي، وقتی در بحث اي شاهگفتهبه. بنابراین نویسنده باید مخاطب خود را بشناسد

مان را به مخاطب معطوف کنیم و عناصر دیگر را بر این اساس سامان دهیم، رویکردمان ارتباطی خواهدبود و اگر کانون 
  ).12آبادي،شاه. (مان متن باشد، رویکردمان ادبی محض تلفی خواهدشدتوجه

ودك و نوجوان، توجه و هدف اصلی نویسنده، برقراري ارتباط با که در متون بازنویسی شده براي کجاییاز آن   
فهم کردن و ایجاد لذت در داستان خود، متن را براي کودك و باشد و نویسنده تالش دارد با کودکانه و قابلمخاطب می

  .گزیند ارتباطی خواهد بودنوجوان جذاب و پرکشش کند، نوع رویکردي که برمی
است را هایی که از گلستان سعدي براي کودك و نوجوان انجام شدهاست که بازنویسی در این پژوهش سعی بر آن

براي نیل به این مقصود، آثار چهار نویسنده که به بازنویسی آثار کهن و از جمله گلستان سعدي براي . شناسی کنیمآسیب
ي ررسی و آسیب شناسی را در سه حوزهاست و در این پژوهش باند مورد بررسی قرار داده شدهکودك و نوجوان پرداخته

  .دادزبان و ساختار، محتوا و تصویر انجام خواهیم
  :ي آماري بررسی شده اند عبارتند ازعنوان جامعهآثار نویسندگانی که به

هاي اي از حکایتگزیده "هاي گلستان و بوستانقصه"ي هاي خود در مجموعهرضا شیرازي در بازنویسی -
 .استودکان و نوجوانان بازنویسی کردهگلستان را براي ک
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 .استهاي گلستان را بازنویسی کردهاي از حکایتگزیده "نامهحکایت"حسین معلم در کتاب  -

است که ي شش جلدي براي کودك بازنویسی کردهها را در یک مجموعهمژگان شیخی تعدادي از حکایت -
کار، گدایی که پادشاه شد، قد، نگهبان جوان، درویش طمعي کوتاههغالم دریاندیده، شاهزاد: این مجموعه از این قرار است

 .سفر دور و دراز

است صورت کتاب کودك و نوجوان بازنویسی کردههاي گلستان را بهمحمد علی دهقانی تعدادي از حکایت -
 ي دانا، مسافر ترسو، غالم دریاندیدهکوتوله: است ازها عبارتکه اسامی آن

  .ساده و خالق: گیردشود بسیار دشوار است و به دو شیوه صورت میم تصوري که میرغعلی بازنویسی
در بازنویسی ساده نویسنده به دانش . ساده و خالق بودن آن نیز به توانایی تکنیکی و ذوق هنري نویسنده بستگی دارد

اما در بازنویسی خالق، عالوه بر این . اردادبی، فنون نگارشی و دستوري و اطالعاتی از زبان فارسی و توانین نویسندگی نیاز د
هاي در بازنویسی. باشد تا بتواند از عناصر و ابزارهاي ساختاري نهایت بهره را ببردنکات، نویسنده باید خالقیت هنري داشته

مخاطب با اثر هاي ساده، باشد و در بازنویسیدهد که مخاطب، نوعی دریافت تازه از اثر کهن داشتهخالق، نویسنده امکان می
  ).15:1379پایور،(باشد خواندن در دسترس داشتهیابد اثري قابلشود و امکان میکهن آشنا می

-ي بازنویس تنها آن را روزآمد و قابلشود و نویسندهي اصلی داستان حفظ میي بازنویسی پیام و پیکرهدر هر دو گونه  

توان آن را بازنویسی خالق نی خالقیت هنري و لذت همراه شود، میفهم کردن آثار با چاشکند که اگر این قابلفهم می
ي بازنویسی خالق و آثار رضا شیرازي و حسین در آثار بررسی شده، آثار مژگان شیخی و محمد علی دهقانی در حوزه. نامید

. ساختاري و محتوایی نیستند هاي زبانیکدام از این آثار فاقد آسیباما هیچ. گیرندي بازنویسی ساده جاي میمعلم در حوزه
 .ایمشناسی کردهها آسیبها را در این حوزهبنابراین آن

 
  ساختاري -هاي زبانیآسیب

اي بسیار پراهمیت است و در موفقیت اثر بازنویسی شده تأثیر بسزایی مسأله -چه ساده و چه خالق–زبان در بازنویسی    
. ترین لغزش یا ضعف در آن، تأثیر ناگواري در سرنوشت اثر داردکوچک. است دارد؛ زیرا از ابزارهاي ساختاري مهم هر اثر

هاي گزینش دستی زبان از نظر شیوهي زبان، بررسی جمالت و واژگان، یکدر حوزهشناسیمقصود از بررسی و آسیب
ده در خالصه کردن و واژگان و اصطالحات و عبارات، تناسب زبان با گروه سنی مخاطب و چگونگی ابتکارات زبانی نویسن

  .هاي نو و بدیع استیا پرورش داستان با ایجاد صحنه
هاي ساده این ویژگی با ساختمان بازنویسی. نویسی همراه استنویسی و خالصهبازنویسی همیشه با دو روش ساده  

دو زبان کهن را ساده همخوانی دارد و چون نویسنده ناچار است مقداري از وقایع و حوادث اصلی را در حین کار حذف کن
ي بازنویس در خالصه کردن اثر اگر نویسنده. شوندها آمیخته به هم میخود این روشروز آورد، بنابراین خودبهکند و به

هاي این یکی از نمونه). 15:1379پایور،. (استمایه کردههویتی و کار خود را بیاصلی راه افراط بپیماید، اثر کهن را دچار بی
-در این آثار بازنویس نه تنها هیچ. شده توسط حسین معلم و رضا شیرازي نام بردتوان در آثار بازنویسیاري را میانگسهل

است، بلکه در خالصه نویسی نیز راه افراط در پیش کار نبردهگونه خالقیتی براي جذب مخاطب و رغبت و تأثیرگذاري اثر به
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هایی از نویسی و بازپرداخت قسمت، تنها به معنینامهحکایت در واقع در کتاب. استمایه نمودهاست و کار خود را بیگرفته
ي زبان اثر از زبان کهن به نویسی اثر و به دنبال آن تغییر در محدودهتالش نویسنده تنها در جهت معنی. استمتن پرداخته شده
همچنان رنگ و بوي اثر تاریخی در آن مشاهده  است واست که در این مورد نیز چندان موفق عمل نکردهزبان امروز بوده

  :شودمی

اجلش فرارسید چون هزارپا ! پناه بر خدا": و گفت صاحبدلی بر او گذر کرد. اي هزارپایی را کشتدست و پا بریده
  ).20:1384معلم، ( "چون تو بگریزدوپایی دستنتوانست از بی

-اگر نیم": بشنید و گفت صاحبدلی !کردخوابید وختم قرآن میخورد و تا صبح نمیطعام می چند منعابدي شبی  گویند

  ).33:1384همان، ( "خفت فاضلتر از این بودخورد و مینانی می

کند و نویسنده در بازگردانی اثر موفق عمل هاي مشخص شده، از دستور زبان نثر معیار امروزي تبعیت نمیعبارت  
اي شود و تنها واژههاي متن اصلی تکرار میاست و عینا واژهکاري انجام نشدهحتی در ساده کردن واژگان نیز . استنکرده

از جمله حکایاتی است که قابلیت بازنویسی و  در حالی که این حکایت. استهمجون سبحان اهللا تبدیل به پناه بر خدا شده
 .شودرو نمیتحرك و هیجان روبههاي پردر این داستان، کودك با صحنه. استاي خالقانه را داشتهپرورش به شیوه

است که نویسنده هاي خود براي مهر تأیید زدن برپیام حکایت، از شعري تمثیلی استفاده کردهسعدي در برخی حکایات  
هاي بسیار مؤثر در پرورش و خالقیت در نویسندگی براي ها  را حذف کرده است، در حالی که تمثیل یکی از شیوهاین تمثیل

  .باشدوان میکودك و نوج

در اثر . توان در آثار رضا شیرازي مشاهده کردي دیگر از این بازپرداخت و معنانویسی به جاي بازنویسی را مینمونه   
وبرگ و مطالبی اضافه بر مطالب اصلی آورده نشده است هاي گلستان و بوستان رضا شیرازي نیز، مانند اثر پیش هیچ شاخقصه

  :استگونه آوردهمثال در قسمتی از بازنویسی حکایت غالمی که هرگز دریا ندیده بود این. باشدسی میاي از معنا نویو نمونه

آید، بگو که باید چه کنیم؟ مرد دانا نمود، اگر کاري از ما برمینهایت لطف و کرم را به ما خواهی: پادشاه جواب داد"
        ).18:1379شیرازي، ( "ددست و پاي غالم را بگیرید و او را به دریا بیندازی: گفت

پسر . بودنداتفاقا در نزدیک قبر توانگر، فقیري را دفن کرده. استپسر مردي توانگر را دیدم که بر سر گور پدرش نشسته"
  ).60:1379همان، ( "خواندمرد فقیر نیز در کنار تربت پدر، فاتحه می

گویی . استراي پروراندن، بسیار ساده و ابتدایی بیان شدهگونه که پیداست، مطالب با وجود پتانسیل فراوان آن بهمان  
نویسنده رسالت و هدف خود که نوشتن براي کودك است را به فراموشی سپرده و و همین امر باعث شده نویسنده به بسیاري 

ی باعث بروز توجهی به اصول ابتدایتوجه باشد و همین بیاز اصولی در نگارش براي کودك و نوجوان باید رعایت کند بی
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اند به مخاطب خواستهها فقط میگویی نویسندگان با استفاده از این بازنویسی. ها شده استمشکالت جدي در این بازنویسی
  .استها آفرینش اثري با ساخت نو از اثر کهن نبودهاطالعات ادبی بدهند و او را با اثر کهن آشنا سازند و قصد آن

خواهد گزارش و مقاله بنویسد یا اثر فاخر ادبی را داند میند که نویسنده نمیکگاهی اوقات مخاطب احساس می
خواهد اثر کهن را به شکل هاي ادبی تحقیقی را برگزیند  و اگر میدر صورت اول باید طرز نگارش مقاله. بازنویسی کند

نون ساختاري را بیاموزد و پیش از هاي امروزي درآورد، باید چگونگی ساخت داستان و پرداخت و بافت فضاها و فداستان
هاي ادبی را بشناسد و با ذوق و خالقیت ذهنی اقدام به نوشتن آن، زبان فارسی و مبانی نگارشی و دستوري و پس از آن روش

  ).1379:17پایور،(نماید 

اند و در کردهها نیز، نویسندگان بازنویس اصول نگارش براي کودك ونوجوان را رعایت ندر برخی از این بازنویسی 
ها به ي آناست که نوشتهاند و همین امر باعث شدهها و عناصر تأثیرگذار بر متن تالشی نکردهپردازش فضاها، شخصیت

در یکی از حکایات که حسین . باشدشده براي کودك را نداشتهي گزارش صرف نمود یابد و رنگ و بوي آثار نوشتهشیوه
  :گونه آمده استایناست معلم آن را بازنویسی کرده

  خواهد؟دلت چه می:درویشی را پرسیدند

  ).18:1384معلم، (آنکه چیزي نخواهد : گفت

است و نویسنده در این زمینه نویسی نیز رعایت نشدهتوان گفت در این حکایت اصول ادبی و صحیح گزارشحتی می
باشد و دستور زبان تاریخی آن نیز به ایت میشده گویا رونوشتی از اصل حکحتی متن بازنویسی. استموفق عمل نکرده

خواهد با بازنویسی یا می. که هدف نویسنده از کار بازنویسی باید مشخص باشددر حالی! استي امروز تغییر داده نشدهشیوه
از اثر کهن اثر کهن، به مخاطب اطالعات ادبی بدهد و او را با آثار کهن آشنا سازد و یا قصد او آفرینش اثري با ساخت نو 

است، اما تنها کوشیده است که اثر را براي که هدف خود را بازنویسی براي کودك بیان کردهجا با ایننویسنده در این. باشد
است و حتی متن اصلی هاي بارز بازنویسی است استفاده نکردهفهم کند و از قدرت فکري و هنري که از ویژگیکودك قابل

  .تر استتر و دلنشینباز متن بازنویسی شده، جذا

در . اهمیت بینگارندنباید نویسندگان ساده و بی -اعم از ساده و خالق-تغییر در ساختار اثر کهن را به روش بازنویسی 
گر زندگی چه از دل آدم کهن برآمده، بیانهاست، آني زمینهمقاطع تاریخی، روح آدمی خواهان دگرگونی و تغییر در همه

ي اجتماعی دیگر، چون هنر و ادبیات مانند هر پدیده. استي عاطفی و طرز تلقی او را از جهان بیان کردهاو بوده و نیازها
-ها و تجارب گذشتگان، مدام در شکلبنابراین طبیعی است که ارزش.هاي تازه استهمواره در معرض تعاریف و بیان تجربه

  ).15:1379همان،(هاي نو مطرح شود ها و ساختارهاي جدید و آمیختن به ارزش
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من از بزرگان این محل ": باالخره شیادي به قصد راهنمایی، به او گفت. اي در شک و تردید بودفاضلی براي خرید خانه
درنگ خانه را پس اصال تردید نکن و بی. خواهی آن را بخرياي هستم که میي خانهاي هستم که همسایهي خانهو همسایه

  ).40:1384معلم، ( "بخر، زیرا هیچ عیبی ندارد

هاي ادبی و هنري نویسی و به دور از ظرافتي گزارشها نه تنها به شیوهشود این بازنویسیگونه که مشاهده میهمان  
کند نویسی به متن بازنویسی شده صدمه وارد میاین خالصه. استنویسی نیز دچار گشتهاست، بلکه به آفت خالصهشدهنوشته 

بنابراین نه تنها ضرورتی براي . گیردشده براي کودك و نوجوان است را از اثر میي هر اثر نوشتهکه الزمهو جذابیت و لذتی 
 .نمایدخالصه کردن حکایت وجود ندارد، بلکه کامال غیرضروري می

رخی پوشی از باست که با چشمي بازنویسی گلستان سعدي انجام شدهها، آثاري در حوزهعالوه بر این بازنویسی  
از . اندکار بردهي بازنویسی خالقیت و ابتکار بهاند و در حوزهتر عمل کردهي پیشین موفقایرادات آن، از آثار ذکر شده

توان آثار مژگان شیخی و محمد علی دهقانی نام هاي گلستان سعدي را میي بازنویسیهاي تا حدودي موفق در زمینهنمونه
  . برد

است و از محمد علی دهقانی اتفاقات زبانی و ساختاري توسط نویسنده رخ داده ین فن کشتیآخربراي مثال در اثر   
ي ي بازنویس، با نیروي خالقهنویسنده. است که با حفظ موضوع اثر مبدأ به آن ساختاري تازه ببخشدبازنویس تالش کرده

ها و نمایشی و پرتحرك ها، فضاها، دیدگاهازش شخصیتکند و به پردتري بازتولید میخود اثر را با توانش و کیفیت بیان تازه
شود که در پروراندن و به شود، آورده میهایی که در این اثر انجام میپردازيهایی از شخصیتنمونه. پردازدکردن اثر می

  :گونه استهاي داستان تأثیر بسزایی دارد اینتصویر کشیدن شخصیت
گذشته در زور بازو و از آن. دانستهاي کشتی را میلوانی بود و تمام فوت و فنپهلوان حیدر استاد اول کشتی و په "

که پشتش به خاك رو شدن با او را نداشت مگر اینتاز پهلوانان کشور بود و هیچ پهلوانی جرأت روبهقدرت پهلوانی هم یکه
  )2:1389دهقانی، ( "!شدمالیده می

هایش به گرفت و در مبارزه با حیفدادخیلی زود یاد میرا که استاد آموش میبرنا بسیار نیرومند و قوي بود و هر فنی "
برنا چنان لیاقت و شایستگی زیادي از خودش نشان داد که پهلوان حیدر از آموزش دادن به این پهلوان جوان . بستکار می

همان، ( "کردعلیم و تربیت برنا میکم کار به جایی رسید که بیشتر وقت و نیروي خودش را صرف تبرد و کمواقعا لذت می
1389:4.(  

  ).1389:7همان، ... (گنجیدبرنا دیگر از خوشحالی در پوست خود نمی
ي هاي او خیره نگاه کرد و بعد آمادهي یک دقیقه در چشمپهلوان حیدر وقتی در مقابل برنا قرار گرفت اول به اندازه

  .1کشتی گرفتن شد

                                                                    

عالوه بر شخصیت پردازي و بیان دیدگاه نویسنده، بازنویس سعی بر آن داشته است که حاالت روحی شخصیت را نیز به مخاطب جا در این. 1
  .منتقل کند
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سازي و بیان حاالت روحی و پردازي، صحنهردن جمالتی براي بیان جزئیات بیشتر به شخصیتدر این آثار نویسنده با آو  
دانسته داشته و میشناسی مخاطب توجهي بازنویس، تاحدودي به مسائل روانگویا نویسنده. استها پرداختهعاطفی شخصیت

رساند، بلکه از تر و بهتر شدن اثر یاري میپردازي در کار، نه تنها به پربارسازي و شخصیتکه آوردن جزئیات، صحنه
ها هاي ظاهري و روانی آنها و ویژگیدر آثار محمدعلی دهقانی، توصیف شخصیت. باشدضروریات اجتناب ناپذیر آن می

چه رساند تا بهتر در فضاي داستان قرار بگیرد و تصویري از آنکنیم، این جزئیات به مخاطب یاري میوفور مشاهده میرا به
هاي دیگر این پرورش و شاخ و برگ دادن به داستان در آثار از نمونه.  کندنویسد را براي مخاطب ترسیم مینویسنده می

ي این ي بازنویس براي ایجاد جذابیت در متن و تشویق کودك به مطالعهنویسنده. باشدمی مسافر ترسومحمدعلی دهقانی، اثر 
ي اثر به امروزي کردن مایهترفندهاي خاص بازنویسی و بدون تغییر دادن موضوع و درون اثر کوشیده است تا با استفاده از

و   توان از آن به عنوان ویژگی کار نویسنده یاد کردنخستین عنصري که می. متن و متناسب نمودن آن با زبان کودك بپردازد
اثر تنها در زبان نیست که تغییر کرده . باشدمیباعث شده است که این متن امروزي تلقی گردد، سادگی و روانی زبان آن 

ي بازنویس اثر را با زبانی که براي کودك یعنی نویسنده. است بلکه در عناصر ساختاري و البته روساختی اثر تغییر کرده است
  .استفهم باشد نوشتهقابل

  :ها را مثال زدتوان این نمونهپردازي داستان میهاي شخصیتاز مصداق
از طرفی . ترسید و دوست نداشت به این سفر برودکار، مردي جوان و درستکار بود، اما از آب و دریا به شدت میخدمت "

  ."1جرأت مخالفت کردن با حکم و تصمیم حاکم را هم نداشت
در  وگوهاي زنده و پرتحرك ، سعیاز دالیل دیگر موفقیت در پروراندن این آثار، این است که نویسنده با ایجاد گفت  

ي نمایشی داستان و در وگو بیشتر استفاده کند، جنبههرچه بازنویس از عنصر گفت. تر کردن اثر می کندخالق و نمایشی
  :شودنتیجه کشش و جذابیت داستان بیشتر می
  !...ایمترسی؟ ما که هنوز حرکت نکردهچی شده؟ براي چی اینقدر می ": ناخدا با صدایی آرام و مهربان گفت

اگر اجازه بدهید من . امسرورم؛ من درد خدمتکار شما را فهمیده ": دي حکیم و دانا پیش حاکم رفت و گفتپیرمر
  "!گردانم تا همه در طول سفرمان راحت باشیمکنم و آرامش را به او برمیبیماري او را درمان می

گونه توان اینثار مژگان شیخی را میها و نمایشی کردن داستان در آپردازيها و شخصیتهاي این ویژگیاز مصداق  
  :بیان کرد

: دستی به پشت جوان زد و گفت. دوستش خندید.هیکل بودواقعا نیرومند و قوي. بازرگان، خوب به جوان نگاه کرد
 تا حاال به سفر نرفته و. استاي است همیشه در ناز و نعمت بودهاو جوان نازپرورده! خوب است این را هم بدانی دوست من"

  ).5:1390نگهبان جوان ، ( "دهدولی موقعش که برسد، خودش را نشان می. استدر هیچ جنگی هم شرکت نکرده
دنبال شکار و تیراندازي مثل پادشاهان دیگر به. ي زیادي داشتروزي روزگاري حاکمی بود که به شعر و شاعري عالقه

رفت شد و به دشت و صحرا میشد، سوار اسبش میخسته می ي امورداري و ادرههروقت از مملکت. جور کارها نبودو این
  ).2:1390کار،درویش طمع(

                                                                    
   .استها پرداختهي بازنویس با هنر خود به این توصیفدر متن اصلی خدمتکار توصیف چندانی نشده است و نویسنده. 1
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اند و به تر از سایرین عمل کردهي بازنویسی گلستان سعدي موفقگونه که اشاره شد، این دو نویسنده در زمینههمان  
که بازنویس با این. خوردی به چشم میهایاما در این آثار نیز کاستی. اندهاي جذاب و خالق پیش رفتهسمت بازنویسی

دست، در شأن شده برگزیند، اما در برخی جاها نتوانسته زبانی همگون و یککوشیده زبانی فاخر براي متن بازنویسی
زبان در جاهاي مختلف . استبازنویسی، برگزیند و مهارت چندانی در ساخت اثر سالم و قابل خواندن از خود نشان نداده

ي کالم از دست نویسنده کوشش نویسنده در برگزیدن فارسی معیار است؛ اما گویی در جاهایی رشته. ل استدچار تزلز
مثال در آثار مژگان شیخی ابتدا زبان  رسمی و . برداست و ناخودآگاه زبان محاوره را در کنار زبان معیار به کار میخارج شده

  :بردکار میکند و اصطالحات گویشی را در زبان داستان بهرا فراموش می است اما در ادامه زبان معیارمعیار به کار برده
شما پادشاه ما ! صبر داشته باشید سرور من. خواستیمولی شما همان کسی هستید که ما می": یکی از درباریان گفت

    "!هستید
  ).7:1390شد، گدایی که پادشاه(نزدیک بود شاخ دربیاورد گدا وقتی این حرف را شنید، دیگر واقعا 

توانست ولی نمی. اي همراهش باشدخواست نگهبان باتجربهدلش می. بازرگان وقتی این حرف را شنید، کمی دو دل شد
  ).5:1390نگهبان جوان،(روي دوستش را زمین بیندازد 

پدر ما را با این . شودطوري نمیاین": ها به دیگري گفتیکی از آن. کار کننددانستند چهبرادرها از شدت حسادت نمی
-ي کوتاهشاهزاده( "باید کاري کرد. استاست و این کوتوله را جانشین خود کردهقد و قامت و برازندگی کنار گذاشته

  ).8:1390قد،
عالوه بر استفاده از اصطالحات گویشی، یکی دیگر از عوامل تزلزل و ناهمگونی زبانی، استفاده از زبان محاوره در   

است که گاهی محمدعلی دهقانی، در آثار خود از این اصطالحات به وفور استفاده کرده. باشدو معیار میکنار زبان رسمی 
  :کندخواندن آن را براي کودك و نوجوان دشوار می

چی ": بود، به خدمتکار نزدیک شد و با صدایی آرام و مطمئن گفتناخدا که از دیدن این صحنه خیلی تعجب کرده
! هیچ ترسی ندارد. کشتی ما کامال امن و آسوده است تازه،! ایمما که هنوز حرکت نکرده ترسی؟در میشده؟ براي چی اینق

  )3:1389مسافر ترسو،( "!قدر هم خودت را اذیت نکناین! اي بنشینآرام باش و راحت مثل دیگران در گوشه
  ).8:1389همان، (هیکل کشتی رفت هاي درشتبه سراغ دو نفر از ملوان یکراستاو 

را یاد گرفته و حاال چیزي کم از استاد ندارد، خیلی خوشحال شد و  هاي کشتیفوت و فنکرد تمام برنا که فکر می
  ).6:1389آخرین فن کشتی، (احساس غرور کرد 

مثل پادشاهان دیگر به دنبال شکار و تیراندازي . ي زیادي داشتروزي روزگاري حاکمی بود که به شعر و شاعري عالقه
 )2:1390کار، درویش طمع(نبود  ن جور کارهاایو 

ها را تواند معناي این واژهاست که کودك نمیها، نویسنده از لغات مهجور و نامأنوس استفاده کردهدر برخی بازنویسی
را ي بازنویس آنبراي مثال برخی واژگانی که نویسنده. شودیکنواختی متن میدرك کند و بنابراین باعث ناهمگونی و عدم

  :است عبارتند ازاست و این واژگان در متن بازنویسی شده خوش ننشستهرا براي کودك آورده
  )7: قدي کوتاهشاهزاده(معرکه )/ 5: قدي کوتاهشاهزاده(ساز و برگ )/ 9: سفر دور و دراز(ساالر کاروان



 جلد هشتم   هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

١٦٥ 
 

  )19:نامهحکایت( زخم ربان)/ 77:نامهحکایت(فروهشتن )/ 77: (نامهحکایت(لقا به معنی دیدار 
  )66:نامهحکایت(انعام )/ 46:نامهحکایت(سفاك )/ 26:نامهحکایت(بیطار 

  )46:نامهحکایت(الدعوه مستجاب
هاي زبانی آثار این دو نویسنده این است که نویسنده ویژگی اصلی بازنویسی که برگردان ي آخر در بیان ویژگینکته  

-سطر آن که نوعی معنیجزء و سطر بهاو از بیان جزء به. متن را بازنویسی کرده است باشد را رعایت کرده و کلیتکل اثر می

کار ي بازنویس بههایی که نویسندهپردازيها و شخصیتسازيحتی گاهی اوقات صحنه. استباشد خودداري کردهنویسی می
  .کندها و توصیفات را ایجاد میصحنهبرد ، در متن پایه وجود ندارد و بازنویس، باهنرمندي و خالقیت خود این می

  

 شناسی محتواییآسیب

ي مایهگلستان سعدي به عنوان یکی از شاهکارهاي ادب فارسی، از متونی است که هر باب و هر حکایت آن یک درون  
رز استفاده کوشد از پند و اندسعدي در متون حکایی گلستان می. اخالقی دارد و پیام هر حکایت آن با دیگري متفاوت است

هاي ي بازنویس حق دارد که به یکی از شیوهشود، نویسندههاي گلستان براي کودکان بازنویسی میکه حکایتهنگامی. کند
شود که نویسنده در بازنویسی اجازه جا آغاز میاما بحث از آن. بازنویسی ساده و یا خالق این حکایات را بازنویسی کند

هایی تواند با پروراندن قسمتدگرگون کند و تنها در صورتی که به بازنویسی خالق بپردازد، میها را ندارد که پیام حکایت
اند و نیاز هاي گلستان سعدي، تاکنون کمتر مورد ارزیابی قرار گرفتهبازنویسی. از حکایت بر جذابیت و کشش داستان بیفزاید

هاي مهم کتاب کودك مایه و محتوا از بخشجا که دروناز آن .شودها احساس میبیشتري به ارزیابی و بررسی این بازنویسی
مایه گیرد درونویژه کودك و نوجوان قرار میباشد و در هر کتابی نخستین بخشی که مورد توجه مخاطب، بهو نوجوان می

  . است، بنابراین بررسی این بخش از اهمیت زیادي برخوردار است
ي ي حکایت برگزیده شده با زمانهمایهآن توجه داشت، تناسب درونمایه به درون ينخستین امري که باید در زمینه    

ي مخاطب تناسب ندارد، هاي آن با زمانهگزیند که برخی قسمتي بازنویس حکایتی را برمیاگر نویسنده. باشدمخاطب می
  . همخوانی داشته باشدي مخاطب اي بنویسد که با زمانهگونهباید با ابتکار و خالقیت خود آن را به

ي ي مناسبات اجتماعی زمانهي سعدي، زاییدهدارد، اصول تربیتی مورد استفادهزیرا همان گونه که پورعمرانی اظهار می
دلیل تغییر در  بسا نو و کاربردي بوده، اما در روزگار ما بهي او، چههاي تربیتی سعدي، در زمانهها و آموزهانگاره. اوست
هاي تربیتی و پرورشی سعدي کارایی هاي انسانی، بسیاري از آموزهدانش اجتماعی و پیشرفت-مناسبات اقتصادي ها ونگرش

ها و ي شخصی در زندگی و سیر و سفر و نیز آموزشمبانی نظام تربیتی سعدي برخاسته از تجربه. اندخود را از دست داده
پورعمرانی، (ي اوست ي مناسبات اجتماعی زمانهي سعدي، زاییدهتفادهاصول تربیتی مورد اس. باورهاي آیینی و دانشی اوست

77:1382.(  
سنگ را بسته و سگ را آزاد "ي مخاطب امروز همخوانی ندارد، حکایت هاي حکایاتی که با زمانهیکی از نمونه  

  :باشدمینامه حکایتدر  "اندگذاشته
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رئیس دزدان پس از شنیدن شعر دستور داد تا . و ثناي او گفتیکی از شاعران پیش امیر دزدان رفت و شعري در مدح 
ها دنبال رفت که سگشاعر برهنه، در سرما می! لباس شاعر را از تنش بیرون بیاورند و لخت و عریان در سرما رهایش سازند

در نومیدي . ها عاجز ماندبود و از برداشتن سنگها را دور کند، اما زمین یخ بستهخواست تا سنگی بردارد و سگ. وي افتادند
  "!انداند ولی سنگ را بستهها عجب مردمان نامردي هستند که سگ را آزاد گذاشتهاین": گفت

شاعر  ".از من چیزي بخواه! اي حکیم": پس گفت. ي خیمه، این صحنه را دید و شنید و خندیدامیر دزدان از گوشه
  ".لباس مرا به جاي انعام به من باز گردان": گفت

معلم، ( "لباسش را به همراه پوستین و قبا و چندین دینار وجه نقد به او بازگردانند": ساالر دزدان بر او رحم کرد و گفت
66:1384.(  

این حکایت نه تنها هیچ پیام اخالقی براي مخاطب دربرندارد، بلکه مضمون آن با باورهاي انگیزشی و دانشی مخاطب   
جهاتی که بنابر آن مناسبات زمانی حکایت با مخاطب . ي او نیز همخوانی نداردعی زمانهکودك و نوجوان و مناسبات اجتما

که شاعري بخواهد براي این ي ما محسوس نیست چه برسد به اینریزد این است که گروه دزدان براي کودك زمانهبه هم می
  !امیر و در مدح او شعر بگوید

رویی دختر را نکوهش است، سعدي زشتپرستی بودهف سعدي جمالیا در حکایتی دیگر از گلستان سعدي که هد  
زیرا در این زمانه . ي مخاطب همخوانی ندارداست که باز هم با زمانهحسین معلم این حکایت را بازنویسی کرده. کندمی

سی که توسط حسین معلم در بازنوی. طور قاطع مورد نکوهش قرار بگیردتوان زشتی یا زیبایی بهزیبایی امري نسبی است و نمی
  :است این حکایت چنین آمده استانجام گرفته
اما کسی به . بودطوري که مانند زنان بالغ شدهسن دختر زیاد بود، به. رو بوداند مردي دختري داشت که بسیار زشتآورده

سرانجام از روي ناچاري او . نبود ي بسیار داشت کسی مایل به ازدواج با اوبود و با وجودي که جهیزیهخواستگاري او نیامده
اتفاقا پس از چندي، حکیمی از سرزمینی دور وارد شهر شد که معروف بود نابینایان را . را به عقد ازدواج یک نابینا درآوردند

  .کنددرمان می
د من بینا شود، اگر داما": فقیه گفت ".اکنون دامادت را معالجه کن": اي از مردم نزد پدر دختر رفتند و گفتندپس، عده

  ).1384:79همان، ( "!روي نابینا بهشوهر زن زشت": اندبه همین دلیل است که گفته. دهدبدون شک دخترم را طالق می
باشد، در بازنویسی حکایت نیز مفهوم زنان ي حاضر نمیپرستی مناسب با زمانهشد نه تنها مفهوم جمالگونه که گفتههمان

فهم و مناسب قابل "بوددختر مانند زنان بالغ شده"است که رك کند و این که بازنویس آوردهتواند دبالغ را کودك نمی
  . نیست

تواند با ابتکار و خالقیت خود و با هایی که مضمون آن براي بازنویسی مناسب نیست، نویسنده میدر چنین حکایت
خلق کند که با مناسبات زمانی و شرایط نویسنده همخوانی  ايگونهاستفاده از بازنویسی خالق و یا حتی بازآفرینی، اثر را به

  .ي این به قدرت فکري و هنري نویسنده بستگی داردپیدا کند و همه
باشد، عنوان در گزیند، انتخاب عنوان مناسب براي اثر مییکی از شگردهایی که نویسنده براي پرورش داستان برمی

برانگیز باشد و با تعلیقی که در ذهن مناسب باشد که براي مخاطب سؤالتواند راهگشاي بازنویسی و اثري صورتی می
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طور هایی که بهاما گاهی اوقات نویسندگان با برگزیدن عنوان. کند او را به سمت خواندن اثر سوق دهدمخاطب ایجاد می
هاي این از نمونه. برنداز بین می کند جذابیت اثر راباشد و در واقع موضوع داستان را بر مال میکامل گویاي موضوع اثر می

، "رو نابینا بهشوي زن زشت"مانند . باشد که گویاي کل داستان هستندمی نامهحکایتهایی در کتاب کار، برگزیدن عنوان
  .کنندهایی از این قبیل که پیام و موضوع داستان را بر مال میو عنوان "براي رضاي خدا مخوان"

گویی داستان کتاب را  "گدایی که پادشاه شد"شیخی در اثر . باشدنیز داراي این آسیب مییکی از آثار مژگان شیخی 
  .شوداست و از کنجکاوي و کشش مخاطب به این اثر کاسته میدر عنوان تعریف کرده

   
ذهن جا و ابتکار و خالقیت خود، هاي ساده و بهي بازنویس از نظر ساخت زبان و با توصیفگاهی اوقات نویسنده  

باشد و خوانی داشتهها و توصیفاتی که با محتواي اثر همیعنی با فضاسازي. کنداي میي درك وقوع حادثهنوجوان را آماده
این شگرد یکی از هنرها و ترفندهاي . 1کندي پذیرش ماجراي داستان کند، تصویرهایی را ایجاد میمخاطب را آماده

  :استر برخی کارهاي خود از آن استفاده کردهباشد که مژگان شیخی دبازنویسی خوب می
دو پسر و دخترش قدبلند . او سه پسر داشت و یک دختر. هیکل و زیباقوي. روزي روزگاري پادشاهی بود قدبلند و رشید

  ).2:1390قد، ي کوتاهشاهزاده(ولی یکی از پسره قدکوتاه و زشت بود . و زیبا بودند
مثل پادشاهان دیگر به دنبال شکار و تیراندازي . ي زیادي داشتر و شاعري عالقهروزي روزگاري حاکمی بود که به شع

  ).2:1390کار، درویش طمع(و این جور کارها نبود 
اگر بازنویس ابتدا . کنددر این موارد نویسنده با توصیفات خود، هرچند مختصر، مخاطب را وارد فضاي داستان می  

زیرا نویسنده همیشه . ها کند، بر جذابیت و گیرایی اثر خواهد افزودداستان و شخصیت خواننده را آماده و سپس وارد محیط
  .ي داستان ببرددرنگ به میانهتواند محور داستان خود را با حادثه شروع کند و خواننده را بینمی

یا فرعی از کل یک اي هاي مناسب دیگر براي خلق آثار به روش بازنویسی، انتخاب رویدادهاي حاشیهیکی از روش  
  ).16:1379پایور،(در این شکل اگر بازنویسی به شکل خالق صورت گیرد، کاري بسیار جذاب است . داستان کهن است

او در کتاب سفر دور و دراز . استمژگان شیخی در آثار خود از این شیوه براي پرورش و جذابیت داستان بهره گرفته  
و ثروت به سفر پرداخته است و ذکر جزئیات و حوادث این داستان، داستان دیگري ضمن داستان جوانی که براي کسب مال 

گونه ي گریز زدن نویسنده از داستان اصلی به داستان فرعی بدینشیوه. استعنوان تمثیل و تصدیق پیام حکایت آوردهبه
  :است
دفعه خیلی شانس که اینمثل این! رطوپس این": پدر گفت. پسر همه چیز را از اول تا آخر براي پدرش تعریف کرد 

  ".اندازدي تیرانداز میسفر تو مرا یاد آن پسر بچه. آوردي
  "کدام داستان پدر جان؟": پسر پرسید
  :....پدر گفت

                                                                    
نامیم و مقصود این است که نویسنده یا شاعر قبل از پرداختن به یا نثر ادبی آن را براعت استهالل می این همان چیزي است که در شعر. 1

  .کند که مخاطب آمادگی پذیرش وقایع داستان را داشته باشدموضوع اصلی اثر فضاها و شرایطی را ایجاد می
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هاي الزم براي باز بودن روایت، به مشارکت هرچه قرار گرفتن چند روایت در دل روایت اصلی، و فراهم آوردن نشانه  
  ).113:1389پور، حسام(کند ساختن داستان کمک می بیشتر مخاطب در

ي بازنویس در توانایی برقراري ارتباط و هاي بسیار مهم موفقیت یک اثر موفقیت نویسندهیکی دیگر از نشانه  
یکی از ترفندها براي نیل به این مقصود، انتخاب نام مناسب براي . باشدهاي داستان میهمزادپنداري مخاطب با  شخصیت

مانندي در داستان باشد که این کار به حقیقتالبته شخصیت باید با عنوان و اسم تناسب داشته. باشدهاي داستان میشخصیت
هاي انتخاب از نمونه. باشدها مطابقت داشتهبنابراین نام شخصیت باید با ویژگی ظاهري، طبقاتی و جنسیتی آن. کندکمک می

  :انجام داده استآخرین فن کشتی ري است که محمدعلی دهقانی در کتاب  هاي داستان،  کانام براي شخصیت
پهلوان حیدر استاد اول . نام پهلوان حیدر شهرت داشتکرد که بهدر روزگار گذشته، پهلوان جوانمردي زندگی می

  ).2:1389آخرین فن کشتی، . (دانستهاي کشتی را میوفنکشتی بود و تمام فوت
ان حیدر، پهلوان جوانی بود به نام برنا که از نظر قدرت بازو،زیبایی اندام، هوش و توانایی یادگیري، در بین شاگردان پهلو 

  ).1389:2همان، (ي شاگردانش دوست داشت سرآمد بقیه بود و به همین خاطر، پهلوان حیدر هم او را بیشتر از همه
ي مخاطب را درك کرده است و در لحن بیان زمانه هنردیگر نویسنده در این پاراگراف این است که به خوبی موقعیت  

هاي طور مثال زمانی که سعدي در گلستان از ویژگیبه. استو کالم خود اقتضاي زمان و شرایط مخاطب را در نظر گرفته
به میان  گوید، بنا به اقتضاي زمانه تنها از ویژگی زیبایی او سخنجوان پهلوان و علت محبوبیت او در نزد استادش سخن می

هاي دیگري مانند قدرت بازو و هوش و ي بازنویس عالوه بر زیبایی، ویژگیآورد اما در متن بازنویسی شده، نویسندهمی
  .کندتر درك میي خود، آن را آسانآورد که مخاطب با توجه به مناسبات اجتماعی زمانهتوانایی یادگیري می

کند و آن را در حین هاي خود را نیز در ضمن داستان بیان مییسنده دیدگاههاي متون بازنویسی شده، نودر برخی قسمت  
ها کند و دیدگاهها و وقایع متن پایه کفایت نمیکنیم، یعنی نویسنده تنها به استداللها و فضاها مشاهده میتوصیف شخصیت

  :کندو عقاید خود را در حین متن بیان می
  ).5:1389آخرین فن کشتی، . رقی باشدچون همیشه باید بین استاد و شاگرد ف

ي هاي او خیره نگاه کرد و بعد آمادهي یک دقیقه در چشمپهلوان حیدر وقتی در مقابل برنا قرار گرفت اول به اندازه
  ).9:1389همان، ( 1کشتی گرفتن شد

که چیزي نشنیده مثل این درستبود که هیچ توجهی به آن نکرد، قدر ترسیدههاي ناخدا را شنید، اما آنخدمتکار حرف
  )4:1389مسافر ترسو، ( باشد

  ).9:1389همان، . کردي مسافرها را متأثر میقدر ترس و وحشت بود که همهدر صداي فریادهاي او آن
-هاي خود در واقع حاالت روحی و روانی شخصیت را بیان میي بازنویس با بیان دیدگاهدر برخی از این موارد نویسنده

  .او بر این است که از این طریق بار عاطفی متن را به مخاطب منتقل کند کند و قصد
  

                                                                    

طور ضمنی بیان شده است که همان توصیف حاالت روحی و به توان گفت که دیدگاه نویسندهجا عالوه بر شخصیت پردازي، میدر این. 1
  .باشدروانی شخصیت می
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  شدههاي بازنویسیعنصر تصویر در کتاب
تر از آن، با کودك باشد که در کنار متن و بسیار مهمتصویرگري کتاب کودك یکی از ارکان بسیار مهم کتاب می  

  .کندگوید و کودك به خوبی با آن ارتباط برقرار میسخن می
. دهندي کتاب کودك را تشکیل میتصویرگري از نظر هنري و در کنار طراحی گرافیک، یکی از دو بخش هنرمندانه  

از نظر ارتباط ). 1: 1386زیاري، (تواند به طور مستقل داوري شود دستاورد تصویرگري در عین پیوستگی دائمی با متن می
  :شمردهاي تصویري برمیارتباط براي کتاب سه گونه 1بین متن و تصویر، ماریا نیکوالیوا

هایی هستند که در آن متن و تصویر قرینه هستند و تصویر در واقع براي جذابیت و زیبایی اثر کتاب: ايقرینه -
 .ي تزئینی دارنداست و تنها جنبهآمده

-شتر متن عمل میرود و در جهت تکمیل و توضیح بیهایی هستند که تصویر تز متن فراتر میکتاب: افزایشی -

برد و چیزهایی را فراتر از متن ها، تصویر ارزش زیادي دارد و روایت داستانی را همراه با متن پیش میگونه کتابدر این. کند
 .کنندبیان می

ي کنند و مکمل یا قرینههایی هستند که متن و تصویر دو مطلب جدا را روایت میکتاب: تضاد متن و تصویر -
  .باشداین شیوه گاهی از ترفندهاي نویسنده و تصویرگر می .یکدیگر نیستند

شتابد و متن با تصویر ها تصویر به یاري متن میتوان گفت آثاري که در آندر آثاري که مورد بررسی قرار گرفت، می  
بسیار موفق  رباید و در جذب کردن مخاطب کودك و نوجوان به این آثارگردد، گوي سبقت را از سایر آثار میهمراه می
ي تصویري مخاطب، بیند تصویر است و حافظهزیرا هنگام ورق زدن کتاب، اولین عنصري که کودك می. استعمل کرده

  . کندبهتر با کتاب ارتباط برقرار می
هاي این کتاب با تصویر همراه حکایت. باشدمی نامهحکایت پردازیم،اولین اثري که از نظر تصویرگري و بدان می  

باشد که رنگ صفحات و انتخاب جلد و کاغذ کار رفته براي کتاب میي جالب توجه، شکل ظاهر و کاغذ بهاما نکته. ستنی
است که شاید براي مخاطب کودك و نوجوان این حس تداعی شود که بین اثر کتاب، گویی رنگ و بویی کهن به آن داده

اي است که رنگ و بوي کهنگی و کهن گونهزیرا کتاب به. ر کندکهن و اثر بازنویسی شده در زمان خود، ارتباطی برقرا
  .بردشود و گویی مخاطب را به زمان نوشتن متن اصلی میبودن از آن احساس می

                                                                    
1  . Maria Nikolajeva 
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نویسندگان این . باشدآیند، آثار محمد علی دهقانی و مژگان شیخی میهاي خالق به شمار میکتب دیگر که از بازنویسی
همچنین . باشداند که یکی از تأثیرگذارترین عوامل جذب کودك به سمت اثر میرا با تصویر همراه کردهها، آثار خود کتاب

تر شدن متن ي فضاي فکري داستان باشد و حتی در صورت تصویرگري مناسب اثر به غنیتواند القا کنندهتصویر به خوبی می
  .کمک کند
ه از انواع ارتباط هایی که بین متن و تصویر توسط نیکوالیوا بیان شده ي ارتباط متن با تصویر نیز باید گفت کدر زمینه

اي و گاهی گسترشی دارد که به جذب بیشتر کودك به سمت اثر و به دنبال آن ها با متن ارتباط قرینهاست، تصاویر این کتاب
-گر  یک داستان هستند که میبیانها هرکدام در تصاویر زیر، جلد کتاب. کندبرقراري ارتباط بهتر کودك با اثر کمک می

دهد گر یک جمله هستند و تصویر چیزي را نشان میزیرا عنوان تنها بیان. اندتوان گفت به صورت گسترشی نمایش داده شده
  .کند به داخا کتاب مراجعه کند و داستان را بخواندکه مخاطب را تحریک می
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ها تصویر باشند که در آنهاي محمدعلی دهقانی میخی از صفحات داستانهاي تصاویر گسترشی، براز دیگر نمونه
در برخی از این موارد، . بردکند و مخاطب با دیدن تصاویر پی به موضوعاتی فراتر از متن میجزئیاتی بیشتر از متن بیان می

ها و حاالت روحی آنها  تصویرگر در پرتو خلق تصاویر جدید، سعی در  چگونگی رفتارها و عکس العمل هاي شخصیت
شخصیت ها دگرگون نمی شود اما نسبت به متن اصلی، شخصیت پردازي و بیان حاالت روحی و اخالقی و حتی . دارد

  .ظاهري شخصیت ها گسترده تر است
  

  
یر اما دربیشتر آثار بازنویسی شده، مجموع تصاویر کتاب پیش از هرچیز یک کلیت هستند؛ یعنی جزئیات زیادي در تصو 

-این گونه تصاویر قرینه. استنیامده است و در تصاویر کلیت پیام داستان را بدون پرداختن دقیق به جزئیات نمایش داده شده

  .کنندروند و چیزي اضافه بر متن بیان نمیپاي متن پیش میاي هستند که تصاویر پابه
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است، اما تصویر روي جلد که متن این کتاب با تصویر همراه نبوده. باشدمی هاي گلستان و بوستانقصهکتاب دیگر، 
  :تأثیر نیستدهد در جذب مخاطب بیرا نشان می "گدایی که پادشاه شد"حکایت 

 
  
کنند، لذا ستند که آن را از اولین صفحات تا انتها همراهی میبنابراین تصاویر عاملی براي توسعه و جذابیت کتاب ه 

ي جزئیات در واقع تصاویر با همه. استهماهنگی و توازن تصاویر از اهمیت خاصی برخوردارند که در این آثار رعایت شده
  .کندها کمک میتر کردن تجارب ذهنی و رشد تخیل آني تخیالت، غنیبه روند توسعه

است و باعث شده است کودك در تجسم و محسوس کرده ن تصاویر هستند که متن را براي کودك عینیطور کلی ایبه
  .تر عمل کندو تصویرسازي حوادث و رویدادها در ذهن خود موفق

  

 گیرينتیجه
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در هر   .ایمي بازنویسی ساده و بازنویسی خالق تقسیم کردهي گلستان سعدي را به دو حوزههاي بررسی شدهبازنویسی  
-اما در بازنویسی. شودشده منتقل میهاي گلستان سعدي، بدون تغییر به متن بازنویسیدو گونه پیام و مقصود اصلی حکایت

کند و فقط به هاي جذابیت داستان پیروي نمیهاي ساده، نویسنده از اصل پرورش و شاخ و برگ دادن به داستان و تکنیک
هاي رضا شیرازي و حسین معلم از اصول شده، بازنویسیاز مجموعه آثار بررسی. باشدر میفهم کردن اثدنبال روزآمد و قابل

است و گویا تالش نویسندگان آشنا کردن ها نویسنده خالقیت به کار نبردهاند، زیرا در آنبازنویسی ساده پیروي کرده
شده، مانند آثار مژگان شیخی و محمد علی یهاي بررسسایر داستان. باشدهاي کهن میمخاطب کودك و نوجوان با داستان

  . آیندشمار میهاي خالق بهدلیل تالش نویسنده در جهت ایجاد لذت و جذابیت داستان، از بازنویسیدهقانی، به
هایی مواجه شد که با توجه به اهمیت این متون گر با کاستیساختاري واین متون پژوهش -شناسی زبانیپس از آسیب  

هایی چون گزینش نادرست ساختاري آثار موردنظر، با کاستی -در بررسی زبانی. پوشی نیستچشم زشمند قابلسنتی و ار
ها با گروه سنی مخاطب از نظر زبانی و خالصه شدن بیش از حد برخی تناسب برخی بازنویسیواژگان و اصطالحات، عدم

  .مواجه شدیم هاي نو و بدیع است،ها که مانع پرورش داستان با صحنهحکایت
شده با منسبات اجتماعی هاي برگزیدهتناسب داستانهایی از قبیل عدمها، آسیبهمچنین در بررسی محتوایی این بازنویسی

-است، مواجه میاي که موضوع را برمال کرده تعلیق داستان را از بین بردهگونهو زمان مخاطب و انتخاب عنوان داستان به

  .شویم
عنوان اولین عنصر تصویر به. استکار رفتهشده به روش خالق بهباشد که در آثار بازنویسییر میعنصر دیگر تصو  

شود، تأثیر بسیار مثبتی در کشش مخاطب کودك و نوجوان به اثر دارد، بنابراین یکی از دیداري که مخاطب با آن مواجه می
  . باشدها بربایند، همین عنصر میي بازنویسیت را از بقیههاي تصویري گوي سبقاست کتابعناصر بسیار مهمی که باعث شده

رسد، اما کاري بس دشوار است، زیرا نویسنده در این آثار، بنابراین اگرچه بازنویسی در نگاه اول بسیار ساده به نظر می  
ویسنده، برقراري ارتباط ي ندر این رویکرد، هدف عمده. محورکند نه رویکردي متنرویکردي ارتباطی با مخاطب برقرار می

بنابراین براي نیل به این هدف، نویسنده باید با ظرافت و هوشیاري خاصی به کار نویسندگی . باشدبا مخاطب کودك می
تر از آن، کار مستلزم ابتکار و قدرت فکري و هنري، و مهمبپردازد تا بتواند مخاطب را به سمت اثر جذب کند و این

  .نده استشناسی توسط نویسمخاطب
ناپذیر است، زیرا ها امري اجتنابها در روزگار اخیر، ضرورت پرداختن به آناکنون با توجه به اهمیت بازنویسی  

کند ضمن شناختن مشخص شدن ضوابط و اصول صحیح بازنویسی، کاري اساسی و مهم است و به نویسندگان کمک می
توان در صدد اي است و چگونه میاي کودك و نوجوان در چه مرحلههمبانی و انواع آن روش، پی ببرند اکنون بازنویسی

  .ها برآمدبهبود آن
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363  
 ي دفاع مقدس با تکیه بر داستان بررسی شخصیت و احساس نوجوان دوره

  »عروج«
  

  1نوقابی دکتر رسول کرد

  2هژیر  معصومه ابراهیمی
  چکیده

که بتواند با مخاطب خود ارتباط برقرار کند باید با روحیات، احساسات و عواطف مخاطب  اي براي آن هر نویسنده
. هاي شخصیتی رشد هیجانی و اجتماعی گروه سنی مخاطب واقف باشد ها را بشناسد و به ویژگی توانایی. ه باشدآشنایی داشت

ت درونی نوجوان آشنا باشد تا داستانش بتواند بازخورد بیرونی با حفظ  نویسنده ي داستان دفاع مقدس نیز، باید با شخصی
س داشت هاي فرهنگی و اجتماعی دوره ارزش ي ناصر ایرانی، به  نوشته عروجاین پژوهش با تکیه بر داستان . ه باشدي دفاع مقد

  .پردازد ي دفاع مقدس می واکاوي شخصیت و احساس نوجوان دوره
هاي داستانی و  هاي نوجوانان، به خوبی از بازي فوتبال براي ورود به شخصیت ناصر ایرانی با آشنایی از عالیق و احساس 
هاي عاطفی، جسمی  هاي عروج، واکنش هاي رشد هیجانی و اجتماعی شخصیت از ویژگی. استي جنگ استفاده کرده  مسئله

ي شیفتگی و کنجکاوي، پرورش اعتماد و دلسوزي، پایدار شدن  ي دوستی بر پایه و اخالقی در بازي گروهی، برقراري رابطه
ها، تامین الگوهاي نقش  غلبه بر استرس وفاداري عاطفی، درك دیدگاه دیگران، کنار آمدن با موقعیت اجتماعی پیش آمده،

دهی استقامت و انتقام در برابر  زدایی، بدست آوردن استقالل فکري و اجتماعی، پاسخ ها، آرمان تشکیل هویت، کاوش ارزش
ي  ي روز عاشورا و تهییج روحیه هاي اخالقی به کمک نمادهاي حماسه آل ي شهادت دوست، رسیدن به ایده کسب تجربه

  .عالقه است ي داستان خشم، غم، غرور و هاي برجسته پایداري و ایستادگی است؛ احساس استقامت،
 
  

  .شخصیت، احساس، نوجوان، داستان، دفاع مقدس، عروج :هاکلید واژه

                                                                    
 استادیار روانشناسی تربیتی دانشگاه بوعلی سیناي همدان - 1
 mehozhir@gmail.comفارسی ارشد زبان و ادبیات کارشناس - 2

mailto:mehozhir@gmail.com
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 مقدمه

بود؛  "یک مرد استثنایی، پستامیک اول، پادشاه مصر "شناختی در قرن هفتم قبل از میالد توسط ي روان اولین تجربه
توان در ایلیاد یافت که باورهاي هومر در  تر درباره برداشت مردمان روزگار از اندیشه و احساس را می ر به مراتب مفصلتصوی

 ".ها و اهالی تروا در قرن یازدهم را مطرح کرده است قرن نهم قبل از میالد و تا حدودي اعتقادات یونانی
شناس نبود بلکه  کشف نفوذ هیجانات بر رفتار نایل آمد یک رواناولین کسی که به  " و اما ) 3-1: 1380 /1993مورتن،(

: همان( ".را به چاپ رساند "ظهور هیجانات در بشر و حیوانات "کتاب 1872در سال . دان بزرگ چارلز داروین بود طبیعی
  . وجود آمد ساس بهمطالعات بر روي هیجانات توسعه یافت و بحث بر روي عاطفه و اح 1923و  1908هاي  بعدها در سال) 579

  

  شخصیت و احساس .1

ها و بکارگیري آن  شناخت احساس. اي است؛ عاطفه موازي با احساس است شناسی داراي مباحث گسترده عاطفه در روان
احساس، واکنش بالفاصله و بدون تجزیه و تحلیل  ". هاست آن "رشد هیجانی و اجتماعی"ي  توسط کودك و نوجوان  نشانه

( "مل کنشی؛ عاطفه، حفظ و ابقا و عمیق کردن احساس است به مدد تمرکز یافتن بر سر آن احساساست در برابر عوا
  .)107: 1377ابراهیمی، 

ها همگانی هستند،  ها و سایر پریمات در انسان -شادي، عالقه، تعجب، ترس، خشم، غم، نفرت ":هاي اصلی هیجان "
 ".هاي صورت استنباط کرد ها را مستقیماً از جلوه توان آن تاریخ تکاملی طوالنی براي کمک به بقا دارند، و می

  )323: 1،ج1390محمدي، سید(
احساس گناه، شرم، خجالت، حسادت و هاي سطح باال، از جمله  هاي اصلی، از یک رشته احساس ها غیر از هیجان انسان "
کردن  وارد شدن صدمه به خودپنداره یا تقویتشوند زیرا هر یک  هاي خودآگاه نامیده می ها هیجان این. نیز برخوردارندغرور 

  )330: همان( ".شوند را شامل می  آن
هاي شخصیتی  از ویژگی. ي مستقیم بین محیط و خصوصیات عاطفی او قرار دارد هاي شخصیتی نوجوانان، در رابطه مولفه

  :نوجوان موارد زیر است
کوشی  سخت. 7همدردي؛ . 6نفس؛  عزت. 5ی؛ همدل. 4دلبستگی؛ . 3مختاري؛  خود. 2اعتمادي؛  اعتماد و بی .2

  متعهد شدن. 11تشکیل هویت؛ . 10عدالتی؛  عدالت و بی. 9پذیري؛  مسئولیت. 8در برابر احساس حقارت؛ 
 

 پیشینه و روش پژوهش .3

نویسندگان . ي وجود نهاد پا به عرصه 1359ادبیات دفاع مقدس با شروع جنگ تحمیلی بین ایران و عراق در شهریور 
در این میان، داستان به عنوان . را مکلف دانستند که آثاري را رقم بزنند که بتواند وقایع و اتفاقات جنگ را ثبت نمایدخود 

بینند و  سعی داشتند هر چه را که می 60ي  نویسندگان دهه .عنصري جهت برقراري ارتباط با مخاطبان مورد توجه قرار گرفت
ي دفاع  هاي دوره نشود و یا به دست فراموشی سپرده نشوند؛ به همین دلیل داستانشنوند، بنویسند تا از خاطرها پاك  می
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ها، خود، به  هاي داستان عروج باالست و هر کدام از خاطره حجم اطالعاتی خاطره. گویی قوي هستند مقدس از لحاظ خاطره
با  -ناصر ایرانی -ي داستان ت و نویسندهاس "ه "جا که مخاطب داستان عروج، گروه سنی تنهایی کتابی مجزا هستند ولی از آن

ي جنگ  هاي داستانی و مسئله هاي نوجوانان، به خوبی از بازي فوتبال براي ورود به شخصیت آشنایی از عالیق و احساس
  .ي دفاع مقدس این کتاب را انتخاب کردند استفاده کرده است، پژوهشگران براي بیان شخصیت و احساس نوجوان دوره

، داستان عروج، بررسی و روحیات، شناسی رشد لورا برك روانهاي رشد کتاب  هش با استناد به نظریهدر این پژو
صورت مستقل به  اي که به کتاب و مقاله. ساله ایران و عراق بازگو شد ي جنگ هشت احساسات و عواطف نوجوان دوره
  .ي دفاع مقدس پرداخته باشد، یافت نشد احساس و شخصیت نوجوان دوره

  

 رفی کتاب و نویسندهمع .4

ل صفحه در قطع رقعی، نوشته 214،  "5 "داستانی بلند براي گروه سنی "عروج "  اردیبهشت : ي ناصر ایرانی؛ چاپ او
. است "دگردیسی: کتاب دوم "و  "بیداري: کتاب اول "هاي کتاب داراي دو مجموعه به نام. 1366اسفند : ، چاپ سوم 1363

کتاب دوم داراي شش بخش به . دیدار؛ نامه؛ پرتو شمع؛ تصمیم  بازي برگشت؛ آخرین: هاي نامکتاب اول داراي پنج بخش به 
  .در راه؛ نخستین آزمایش؛ شهید زنده؛ نیروي طوفان؛ شب خونین؛ پرواز: هاي نام

، سه )1346(چون قتل هایی هم کار ادبی خود را با نوشتن نمایشنامه. ، تهران1316متولد) پور ناصر نظیف(ناصر ایرانی "
آثار دیگر . نویسی روي آورد سپس به داستان. آغاز کرد) 1356(ها را اگر چال نکنید و مرده) 1347(ي کسالت بار نمایشنامه

، زنده باد )1358(، داستانی که نوشته نشد)1358(، سختون)1354(ي من آباد دهکده ، نور)1351(ماهی زنده در تابه: او
 -ي چند اثر ادبی، مقاالت سیاسی ، ترجمه)1380(، درباره رمان)1370(از جنگل سبز، ر)1363(کنار ، راه بی)1362(مرگ

شهادت ) 1363(در عروج. دهد ي ادبی او را تشکیل می ها و مجالت، بخش دیگري از کارنامه اجتماعی متعدد در روزنامه
  ) 51-50: 1386میرعابدینی، (".شود یکی از اعضاي تیم فوتبال سبب بیداري شخصیت دیگر داستان می

  

 ي داستان خالصه .5

بار  براي آخرین -کاپیتان تیم -حسین. شود ي تهرانچی آغاز می آباد و محله داستان با بازي برگشت فوتبال بین محله خانی
ي حسین،  در روز تشییع جنازه. رسد بعد از چند روز خبر شهادتش می. رود کند و به جبهه می از دوستانش خداحافظی می

مهدي . گیرند تحت تاثیر قرار می -دوست صمیمی حسین -خصوص مهدي شود و همه، به و در مسجد خوانده میاي از ا نامه
گیرد  شود، تصمیم می دهد و سبب هدایت بندگان خدا می چون پرتو شمعی است که به همه روشنایی می بیند که شهید هم می

هاي تیم به  به همراه جعفر یکی از بچه. راهی جبهه شود ي راه حسین و انتقام خون او و دفاع از خاك کشورش براي ادامه
ها از جبهه، کمی با فضاي جبهه  با شنیدن خاطرات آن. کنند در راه، داخل قطار، دوستان جدیدي پیدا می. شوند جبهه اعزام می

هاي پیوسته ،  شلیکدر نیمه شبی با صداي . شوند هاي آموزشی مستقر می در قرارگاهی براي گذراندن دوره. شوند آشنا می
شوند این آزمایشی از طرف  آیند و متوجه می هاي خود می شوند و به بیرون کمپ همه با ترس و هراس از خواب بیدار می
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کنند تا براي عملیات در شب، آمادگی پیدا  روي می ي اردوگاه بوده؛ با پشت سر گذاشتن این آزمایش، تا صبح پیاده فرمانده
با فردي  -طبعشان دوست جدید و شوخ -روزي در قرارگاه توسط احمد. شکند ي آموزشی پایش می رهجعفر در این دو. کنند

رود و چون پالك و مشخصات نداشته،  هاي زیادش چند روز به کما می شوند که در عملیاتی بخاطر جراحت آشنا می
هوش آمدن،   گیرند، بعد از به برایش میکنند که شهید شده و مجلس ختم  اش بدون اطالع از زنده بودنش، فکر می خانواده

آنجا . شود ي جنگی اعزام می ي جعفر، بدون او به منطقه خاطر پاي شکسته مهدي به. گردد دوباره به آغوش خانواده برمی
در یکی از روزها، طوفان شدیدي تمام چادرها بجز . شوند دو گردان آموزش دیده، در آن جا مستقر می. صحرایی بزرگ بود

جعفر که پایش خوب شده، در این صحرا به . ریزد ها را به هم می ها و وسایل نوردد و کل بچه نمازخانه را در هم می چادر
جا را بمباران  اي ضربتی، آن در حمله. کنند هواپیماهاي دشمن، محل استقرار نیروها را شناسایی می. شود مهدي ملحق می

کنند و  جا را ترك می همان شب نیروهاي باقیمانده آن. شوند می یا شهید میهاي اعزامی گردان فتح همگی زخ بچه. کنند می
زن با یک  چی مهدي به عنوان آرپی. رسد بعد از درگیري با نیروهاي بعثی، احمد، به شهادت می. روند به خط مقدم جبهه می

  .شود ها می نشینی دیگر تانک ب عقبتانک سوخته، سب. کند اي که برایش باقی مانده بود، تانک دشمن را منهدم می جی آرپی
  

 شخصیت و احساس نوجوان در داستان عروج. 6

  هاي شخصیتی ویژگی. 6-1
هاي  ها گروه آن. دهند در پایان اواسط کودکی، کودکان میل نیرومندي به تعلق گروهی نشان می ": تعلق به گروه. 6-1-1

هاي منحصر به فردي را براي رفتار و یک ساختار اجتماعی ها و معیار هایی که ارزش دهند، جماعت همسال را تشکیل می
هاي گروه همسال این داستان که بیانگر  مشخصه) 573: 1،ج1390محمدي، سید( ".آورد روها را به وجود می رهبران و دنباله

  -عاطفیوفاداري  -پرورش اعتماد و دلسوزي -شیفتگی و کنجکاوي: ویژگی شخصیتی تعلق به گروه است، بدین قرار است
  .کاوش کردن  -بلوغ روانی -خودمختاري -مهارت تعامل -افشاگري خود -صمیمیت ووفاداري -کودك محبوب

ي  سازد، عالقه هاي سنی متمایز می ویژگی شخصیتی که نوجوانان را از سایر گروه ":شیفتگی و کنجکاوي. 6-1-1-1
ایم که نوجوانان چه  ي ما کم و بیش شاهد بوده شاید همه. اشدب ها به حوادث ناشناخته و دنیاي اسرارآمیز وقایع می شدید آن

طور کلی مجهوالت بیش از  به. دهند ها نشان می شیفتگی و کنجکاوي خاصی از خود نسبت به دنیاي ماجراها و شگفتی
هاي  ه رمانها ب ي آن بیشتر و عالقه 15-12این کیفیت بخصوص در سنین بین . کند معلومات، نظر آنان را به خود جلب می

هاي پرشور، در این  هاي حساس و دل نوجوانان با قلب ") 123: 1389شرفی، ( ".مربوط به حوادث ماجراجویانه شدیدتر است
ها، بیشتر بر  گیرد و معیار دوستی ي جذب و شور به خود می هاي آنان جنبه دوستی. کنند اي افراطی عمل می زمینه غالبا به گونه

  )125:همان ( ".شود هاي منطقی و ارزشی، کمتر برخوردار می یرد و از پایهگ مبناي عواطف شکل می
رضا فرحزادي  ".رود جبهه ها، بیایید ببینید کی دارد می بچه ":ساعت برگشت و گفت دقیقه نیم حال بعد از بیست هر به "
لتی داشت، اعجابی را نشان صورت او حا ".خیلی دیدن دارد. بیایید با چشم خودتان ببیند": احمد گفت "کی؟ ":پرسید

مهدي و جعفر و کاوه و بقیه پا شدند و پشت سر احمد به واگن جلویی . داد، که حس کنجکاوي همه را تحریک کرد می
  )114: 1366ایرانی، ( ".رفتند
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یگري ي او انداخت و خود را بیش از هر وقت د هاي بسیار زنده اي به موهاي وزوزي سیاه و چشم نگاه دوستانه ]مهدي["
  )124: همان( ".تر حس کرد بارید، نزدیک به او، که چاالکی ذهنی و جسمی از وجودش می

داد که خود او دچار حیرت  برق چشمهایش نشان می. پاشو برویم با برادري آشنایت کنم که حیرت کنی: احمد گفت "
  )146: همان( ".مهدي زود پا شد و دنبال احمد راه افتاد. آمیزي شده است هیجان
مهدي . هر دو از کامیون پایین پریدند و تا لب کرخه دویدند. معطلی، و با خوشحالی، پیشنهاد او را پذیرفت احمد بی "
  )160: همان( ".زانو بر زمین زدند و سرشان را فرو بردند زیر آب. مان را فرو کنیم توش بیا کله... ببین چه آب زاللی: گفت
هاي همسال کودکان را از ساختارهاي اجتماعی بزرگتر  در حالی که گروه ":پرورش اعتماد و دلسوزي . 6-1-1-1-2

  )573: 1،ج1390محمدي، سید( ".کند تک به پرورش اعتماد و دلسوزي کمک می به کنند، روابط دوستی تک آگاه می
ش در رفته ممکن است مچ. رو کرد به فرمانده. راه نرو جعفر: گفت. مهدي دست او را گرفت و مانع راه رفتنش شد"

تا فرصت پیدا . گذاشت مهدي، تا آن جا که ممکن بود، او را تنها نمی... دهید برسانمش به پادگان؟ باشد، برادر، اجازه می
  )142-141: 1366ایرانی، ( "...کرد رفت و اگر وقت کار بود به او کمک می کرد به آشپزخانه می می

مانند و معموالً به مدت چند  کی، روابط دوستی نسبتاً پایدار میدر طول اواسط کود ": وفاداري عاطفی. 6-1-1-1-3 
فهمند که اگر دوستان  ها می آن. گیرند کودکان از طریق این روابط، اهمیت وفاداري عاطفی را یاد می. یابند سال ادامه می

: 1،ج1390محمدي، سید( ".ندتواند از اختالف نظرها مصون بما ي صمیمانه می همچنان یکدیگر را دوست داشته باشند، رابطه
574(  

اي، حرکتی یا حرفی حاکی از  کس هیچ نشانه هیچ. ي دست چپش اشاره کرد به مهدي هاي بهم چسبیده با انگشت "
، بعد از حسین بهترین فوتبالیست و مدیر تیم در محله بود. مخالفت با این جانشینی از خود بروز نداد ایرانی، ( ".مهدي، حقاً

1366 :16(  
 ".ي او بازي نکنی معرفتی است اگر با روحیه بی. شوي تو داري جاي حسین وارد زمین می. ببین، جواد ":هدي گفتم "

: همان( ".فهمم نبودن حسین یعنی چی می. فهمم این بازي چقدر حساس است می. شود بابا من معرفت سرم می ":جواد گفت
18(  

: شود رشد، گروه همساالن از چهار دسته کودك تشکیل می شناسی ي روان طبق نظریه: کودك محبوب. 6-1-1-1-4 
 .کودکان محبوب؛ کودکان طرد شده؛ کودکان جنجالی؛ کودکان غفلت شده

توانسته دیدگاه دیگران را درك کند و با موقعیت اجتماعی پیش آمده کنار بیاید، و ضمن برخورد  -کاپیتان تیم -حسین
مالحظه  بسیاري از کودکان محبوب، مهربان و با ". ساالن، محبوب و پذیرفته شودي جنگ و دفاع، در بین هم موثر با مسئله

کنند، در مدرسه عملکرد  نوعدوست معموال شایستگی تحصیلی و اجتماعی را ترکیب می -این کودکان محبوب. هستند
 ).2004سیلسن و بلمور، (کنند یگرانه با همساالن خود ارتباط برقرار م آمیز، دوستانه، و یاري خوبی دارند و به صورت محبت

   ") 576: 1،ج1390محمدي، سید( "
ي پر از نجابت او مال یک برخورد اتفاقی  شناخت که بداند این جور سر تکان دادن فروتنانه قدر حسین را می مهدي آن "

  )14: 1366ایرانی، ( ".و صحبت معمولی نیست
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  )15: همان( ".تیم متکی بود به او. تیم بودستون فقرات . مربی تیم بود. حسین کاپیتان تیم بود "
پسري . ي برادرش به جبهه آمده است ساله که با شناسنامه 12پسري . دومین کودك محبوب داستان، احمد است

زند و اعتماد اطرافیان را به خود  تر از سنش حرف می طبع، مهربان، اجتماعی و در عین حال از نظر رشد فکري بزرگ شوخ
  .پذیرند ؛ او از توانایی حفظ داد و ستدهاي روابط دوستانه برخوردار است و دیگران او را به راحتی میجلب کرده است

زد، نگاه او چنان صاف و شاد بود و خط و نشان  با وجودي که از سوراخ بند دوم انگشت میانیش خون بیرون می "
غل و غشی بر  ها این همه صافی و شادي و بی هغل و غش که فقط از نگاه و خط و نشان کشیدن بچ قدري بی کشیدنش به

  )113: همان( ".آید می
اي تامل  ي شهادتش را لحظه هاي نوجوانانه، لحظه آمیز و شیطنت پردازي احمد با تکیه بر لحن و گفتارشوخ شخصیت 

  .استباورپذیري واقعیات تلخ و دشوار جنگ براي گروه سنی نوجوان و جوان  برانگیز و عاطفی ساخته و سبب
گذرانند، همساالن به طور  زمانی که نوجوانان وقت کمتري را با اعضاي خانواده می ": صمیمیت و وفاداري. 6-1-1-1-5

تعداد بهترین دوستان . ترین خُلق را دارند گویند وقتی با دوستانشان هستند، مطلوب نوجوانان می. شوند اي با اهمیت می فزاینده
در عین حال ماهیت روابط نیز . یابد دوست، به یک یا دو دوست در بزرگسالی کاهش می 6تا  4 در اوایل نوجوانی، تقریبا از

اولین ویژگی و . ها بر دو ویژگی تاکید دارند شوند، آن ي معنی دوستی جویا می هنگامی که از نوجوانان درباره. کند تغییر می
ها حمایت  از آن -ها وفادار باشند خواهند که دوستان آن ن میثانیا، نوجوانان بیشتر از کودکا... ترین آن، صمیمیت است مهم

با افزایش صداقت و وفاداري در ) 2004؛ هارتاپ و ابکاسیس، 1996بارمستر، ( ها ترجیح ندهند کنند و دیگري را به آن
ها مشترك  ز ویژگیبر این که دوستان نوجوان در خیلی ا عالوه. شناسند روابط دوستی، نوجوانان شخصیت یکدیگر را بهتر می
تر هم  و به مرور زمان از این نظر شبیه. به یکدیگر شباهت دارند.. هستند، از نظر آرزوهاي تحصیلی، عقاید سیاسی و

  ) 93-92: 2،ج1390محمدي، سید( ".شوند می
ن مزیت ها تبدیل نشود چندی شناسی رشد، اگر روابط دوستی در گروه همساالن به ضد ارزش ي رون با توجه به نظریه

  :دارد
هایی را براي کاوش کردن خود و پرورش دادن درك عمیق دیگران فراهم  روابط دوستی صمیمانه فرصت •

 .آورد می

 .کند ي آینده تامین می اي را براي روابط صمیمانه روابط دوستی صمیمانه شالوده  •

 .ر بیایندهاي نوجوانی کنا کند تا با استرس روابط دوستی صمیمانه به نوجوانان کمک می  •

 . تواند نگرش نسبت به مدرسه و عملکرد تحصیلی را بهبود بخشد روابط دوستی صمیمانه می •

. چون ناگهان کشف عجیبی کرد. هایشان را نفهمید مهدي، تا مدتی، یک کلمه از حرف. ها شروع کردند به بحث بچه "
حتی، وقت گفتن آن جمله، . ي حسین گفت نهاي را که گفت با لحن دوستانه و در عین حال جدي و آمرا کشف کرد جمله

آمیزي بر  اختیار گردنش را راست کرد و لبخند رضایت بی... داد دست راستش را با همان حالتی تکان داد که حسین تکان می
  )18: 1366ایرانی، ( ".لب آورد
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ار آبی از آب تکان انگ... که حسین کشته شده باشد و ما این... خیلی زشت است. خیلی زشت است: مهدي گفت "
  )87: همان( ".مان دنبال بازي هر روزه. نخورده

به  -شناختی، اعتماد، و درك مقابل دارند نوجوانان از دوستان خود توقّع نزدیکی روان ": افشاگري خود .6-1-1-1-6
هاي نوجوانی  بین دوستان در طول سال) در میان گذاشتن افکار و احساسات خصوصی( افشاگري همین دلیل است که خود

در میان ( افشاگري ها خود هاي آن شوند و تعامل دور هم جمع می "صرفا صحبت کردن"دخترها اغلب براي ... یابد افزایش می
تر براي یک  در مقابل ، پسرها بیش. شوند کننده را شامل می و اظهارات حمایت) ترین افکار و احساسات گذاشتن عمیق

هاي پسرها معموال روي دستاوردها تمرکز داشته و  بحث. هاي رقابتی ها و بازي عموال ورزشم -شوند فعالیت دور هم جمع می
  ) 93-92: 2،ج1390محمدي، سید( ".رقابت و تعارض بیشتر را در بر دارند

اش  مهدي چانه. دانم چه دردیم است که دلم گرفته هم خوشحالم، هم نمی: من حال عجیبی دارم، مهدي: جعفر گفت "
امان  که از خانواده ایم به این شاید چون هنوز عادت نکرده. دانم نمی... طورم من هم همین. عیبی ندارد: انداخت و گفترا باال 

داد که حرف مهدي آسوده  نگاهش نشان می. ها چشم دوخته بود ،آهسته سر تکان داد جعفر، در حالی که به بچه... دور باشیم
  )121-120: 1366ایرانی، ( ".خاطرش کرده است

ام به جبهه، این  گفتم این منم که آمده من هی به خودم می... شنیدید که عبداهللا حقگو چی گفت... آخر: جعفر گفته بود "
کنم، حتماً خدا به آن سنگ کوچک فرمان داد یک کم زیر پایم  کنم بیسار می روم به جنگ، این منم که فالن می منم که می

آن وقت حواست که آمد ... روي به جبهه اي به جبهه، این تو نیستی که می تو نیستی که آمده بلغزد تا من بفهمم نه داداش، این
  )159-158: همان( ".هایت که توبه کردي، شاید بهت اجازه بدهد که در راهش جهاد کنی سر جاش، از منم منم

توانند با دیگران  و بهتر می شوند اي خودآگاه می هنگامی که کودکان به طور فزاینده ": مهارت تعامل. 6-1-1-1-7
چون ... یابد ها در تعامل کردن با همساالن بهبود می ها را درك کنند، مهارت آن ارتباط برقرار کرده و افکار و احساسات آن
ها در بازي تالش  کنند، براي ادامه یافتن گفتگو، همکاري و تعیین کردن هدف همساالن در سطح برابري ارتباط برقرار می

  )452: 1،ج1390محمدي، سید( ".ندکن می
ي  دانست که بازي فوتبال براي مهدي فقط یک بازي مفرح بدن ساز نبود، نوعی مقابله چون آقا مصطفی به خوبی می "

طلبید، نوعی رقابت جسمی با حریف نیز  شناسی و خونسردي را به مبارزه می روانی با حریف نیز بود که خرد و هوش و موقع
همین جهت، نوعی پرواز بود در فضاهاي هیجان انگیز  داد و، به ها را در برابر هم قرار می ها و نفس اهیچهبود که نیروي م

  )85: 1366ایرانی، ( ".بخش روحیه
 "راستش را بگو، احمد، چند سال داري تو؟ ":اي زد و پرسید چون جعفر کمی خم شد به طرف احمد و لبخند دوستانه "

 ".شانزده سال ":بعد گفت. هاي او انداخت که ببیند چرا این سوال را کرده است ادي به چشمي ش احمد نگاه کنکاشگرانه
  )113: همان(

تغییراتی که بیانگر  -یابند در طول نوجوانی، همکاري و تایید متقابل بین دوستان افزایش می ": خودمختاري. 6-1-1-1-8
نوجوانان همچنین در . نسبت به نیازها و امیال دوستان است تالش و مهارت بیشتر در درك کردن رابطه و افزایش حساسیت
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ها دوست دارند مقداري خودمختاري داشته  چون آن. دانند مقایسه با دوران کودکی خود، دوستان را کمتر در تملک خود می
  )93: 2،ج1390محمدي، سید( ".مختاري نیاز دارند دهند که دوستان نیز به خود باشند، تشخیص می

وقتی مهدي او را در آغوش گرفته . ها وارد جاده شدند جعفر ایستاد باالي تپه و دست تکان داد اي که کامیون ظهتا لح "
 ".اش هاي سرخ شده ي چشم بود که ببوسدش و با او خداحافظی کند دیده بود که دو قطره اشک جمع شده بود گوشه

  )158: 1366ایرانی، (
تگی روحی را که به انسان قدرت تشخیص مسایل و تمییز مصلحت زندگی آن نوع پخ ": بلوغ روانی. 6-1-1-1-9
هاي اجتماعی،  در این صورت، فرد با برخورداري از بلوغ روانی، به قبول مسئولیت. گویند بخشد، اصطالحاً بلوغ روانی می می

ي زندگی  یی با مشکالت پیچیدهنظیر پذیرفتن شغل، تشکیل خانواده و ایفاي نقش محوله قادر بوده و قدرت مواجهه و رویارو
تواند  می. احمد برعکس سن کمی که دارد، قدرت مواجهه با مشکالت را دارد) 45: 1389شرفی،(".را دارا خواهد بود

ماندن  هاي جعفر که از شکسته شدن پاي خود و جا او در پاسخ به بدخلقی. تر را که به مصلحتش است، بگیرد تصمیم درست
  :گوید ت اینگونه میاز غافله، ناراحت اس

تابی یا  که بی کردم بدون آن چهل روز صبر می. هیچی ":توجه به پرخاش جعفر، جواب داد احمد با خوشرویی، بی "
گنجایش دلم چقدر . ببیند صبرم چقدر است. خواهد امتحانم بکند دادم خدا می چون احتمال می. بدخلقی از خودم نشان بدهم

هاي کوچک و بزرگ این جنگ را دارم یا  تحمل بلیه. اهل جنگ در راهش هستم یا نه. یا نهروم  زود از کوره در می. است
دانستم شکر  چون می. با دل قرص. رفتم به جبهه شد، می آمدم، پایم که خوب می وقت، از آزمایش که سربلند بیرون می آن. نه

  )144: 1366ایرانی، ( ".ام خدا کنکورم را بد نداده
ها  هاي مرتبط با این قضاوت ي ارزش خود و احساس هایی است که درباره عزت نفس قضاوت ":عزت نفس. 6-1-2
هاي  اي به عزت نفس خود فکر کنید غیر از ارزیابی کلی از ارزش خود به عنوان یک انسان، انواع ارزیابی لحظه. کنیم می

هاي  ترین جنبه ها مهم این ارزیابی. شوند مربوط می دهید هاي مختلف را انجام می اي که فعالیت مجزا از خود دارید که به نحوه
سید (  ".شناختی بلند مدت تاثیر دارند رشد خود هستند زیرا بر تجربیات هیجانی، رفتار آینده، و سازگاري روان

شناس  افرادي که عزت نفس بسیار مطلوبی دارند، کامال سازگار، معاشرتی، و وظیفه ") 445: 1،ج1390محمدي،
هاي داستان عروج جهت کسب عزت نفس بدین  عوامل موثر در رشد هیجانی و اجتماعی شخصیت) 71: 2همان،ج( ".هستند

  .زدایی؛ استقالل ي اجتماعی؛ آرمان پروري مقتدرانه؛ ورود به صحنه فرزند: شرح است
مایت معلمان، عزت پروري مقتدرانه و ترغیب و ح در نوجوانی مانند کودکی، فرزند ":پروري مقتدرانه فرزند. 6-1-2-1

ثبات بوده و عموماً  آمیز هستند، بی جو و توهین ها عیب در مقابل، نوجوانانی که والدین آن. کنند بینی می نفس باال را پیش
  )71: همان( ").2002کرینز، .(عزت نفس پایینی دارند

ک را .  اشدي شما ب خواهم بروم جبهه، ولی دوست دارم با اجازه با وجود این می: گفت ]مهدي [" آقا مصطفی آخرین پ
هاي دماغش بیرون داد و ته سیگار را در جاسیگاري فلزي خاموش و له  به سیگارش زد و دود آن را با فشار از دهن و سوراخ

. مهدي سپاسگزارانه گفت چشم. خواهی من راضی باشم از مادرت اجازه بگیر اگر می. از مادرت اجازه بگیر: کرد و گفت
  )92: 1366ایرانی، ( ".اي را که او الزم داشت به او داده بود ن حرف، اجازهپدرش، با همی



 جلد هشتم   هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

١٨٣ 
 

خواست از مهدي تعریف کند  وقت می هر. تاب، و قابل اتکاء محکم، بی. دوست داشتن پدرش مثل ورق آهن بود...  "
دانست که  زیرا میکرد  ولی همین یک کلمه حرف مهدي را بسیار خرسند می. همین. غیرتی است ي با گفت او بچه می
  )192: همان( ".ي پدرش معانی دلپذیر فراوانی دارد نامه غیرت در لغت با

ي  هاي خانوادگی و ورود به صحنه ي رها شدن از وابستگی نوجوانی دوره ":ي اجتماعی ورود به صحنه. 6-1-2-2
تر کرد و اعتماد و  ماعی بزرگها را وارد فضاي اجت شروع سفر جعفر و مهدي آن) 301: 1389شرفی،( ".اجتماعی است

  .ها شد ي والدین سبب ایجاد حس عزت نفس در وجود آن اجازه
ي پیش آغاز شده بود نخستین سفر او از ابتداي دورانی بود که  شود  گفت سفر به جنوب که از چند دقیقه بنابراین می... "

  )109: 1366ایرانی، ( "...سر گذاشته بود روزهاي خردسالی را پشت
هنوز بند ... صدا شدند خوانانی دوختند که در راهرو بودند و با آنان هم مهدي و جعفر برگشتند و چشم به چشم سرود.. . "

گرفته بود جاي خود را به   ي مهدي را فرا سوم سرود تمام نشده بود که آن غم مالیمی که به محض راه افتادن قطار سینه
دست جعفر را گرفت و او را ... خوانان سرچشمه گرفته بود یی با سایر سرودصدا شوقی داد که از آهنگ و شعر سرود و هم

  )111-110: همان( "...کرد خوانان حس می ي سرود تر، به بقیه تر، چسبیده طوري خود را نزدیک این... داخل کوپه برد
شود که والدین خود را  توانایی بهتر نوجوانان در فکر کردن به روابط اجتماعی باعث می ":زدایی آرمان. 6-1-2-3
تر به راحتی تسلیم قدرت  در نتیجه، دیگر مانند سنین پایین. صورت افراد عادي در نظر بگیرند ها به زدایی کنند و آن آرمان

 ".هاي خطرناك نیاز دارند با این حال نوجوانان هنوز هم به راهنمایی و گاهی محافظت در برابر موقعیت. شوند والدین نمی
  )90: 2،ج1390،محمدي سید(

ي مادرش سر راه او  کرد که چگونه باید از مانع بلندي عبور کند که مخالفت سرسختانه در تمام این مدت فکر می...  "
سر بگذارد چون تصمیم او  اي دچار این ناامیدي نشد که نخواهد توانست این مانع بلند را پشت البته حتی لحظه. قرار داده بود

  )97: 1366ایرانی، ( "...دید اکنون خود را درجبهه می ان روح و ذهنش را تسخیر کرده بود که از همقدري جدي بود و چن به
دهند که با توانایی کودکان  ها می والدین مقتدر توقعاتی از فرزندان خود دارند و استقاللی به آن ":استقالل.  6-1-2-4

اي هستند که  دهند تا بفهمند افراد شایسته ه فرزندان خود اجازه میاین والدین ب. در پذیرفتن مسئولیت رفتارشان متناسب هستند
ها  توانند خودشان کارهایی را با موفقیت انجام دهند و به این طریق به عزت نفس باال و پختگی شناختی و اجتماعی آن می

  )483: 1،ج1390سید محمدي،(  ".کنند کمک می
اي  اي که من خیالم جمع باشد تصمیم بچگانه اي و عقل پیدا کرده هقدر بزرگ شد بهش گفتم تو آن: آقا مصطفی گفت "

بهش . رفتار کنم... دهم با تو مثل یک پسر بچه  اي و من به خودم اجازه نمی بهش گفتم تو دیگر مرد شده. نخواهی گرفت
گیري و هر  یمی میخواهی ازت راضی باشم باید هر تصم کنم ولی اگر می گفتم این است که من در تصمیم تو دخالت نمی

  )97-96: 1366ایرانی، ( ".والسالم. ي مادرت باشد کنی با اجازه کاري که می
. شود تر می تر، و با ثبات یافته تر، سازمان در طول نوجوانی، برداشت نوجوان از خود، پیچیده " :تشکیل هویت. 6-1-3

ها به مرور زمان،  آن. هاي گوناگون خود دارند نبهي ج نوجوانان در مقایسه با کودکان، احساس کم و بیش مثبتی درباره
تغییراتی که در خودپنداره و ). 2003هارتر، (دهند هاي خود تشکیل می ها و ضعف بازنمایی متعادل و منسجمی را از قوت
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رشد  مراحل) 70: 2،ج1390محمدي، سید( ".سازند شوند، زمینه را براي تشکیل هویت یکپارچه آماده می عزت نفس ایجاد می
؛ جستجوي هویت؛ ي هویت وقفه: هیجانی و اجتماعی کاراکتر اصلی داستان، جهت تشکیل هویت ، بدین شرح است

  .شکوفایی؛ کسب هویت نیاز به احترام و خود سردرگمی نقش؛
ي هویت به معنی حالت تاخیر یا تعویق  وقفه ". ایجاد شده است "ي هویت وقفه "در عروج :ي هویت وقفه. 6-1-3-1

هایی  اطالعاتی را گردآوري و فعالیت. ها در جریان کاوش کردن هستند آن. این افراد هنوز احساس تعهد قطعی ندارند. تاس
  )73: همان(  ".ها و اهدافی را براي هدایت کردن زندگی خود پیدا کنند کنند، به این امید که ارزش را امتحان می

هاي یک شب، که همه خواب بودند،  نیمه. سقف اتاقشان نم داده بود دلیل بارندگی زیاد در زمستان چند سال پیش به "
قدري  همه اهل خانه را به... با صدایی که همه را از خواب پراند. ي نسبتا کوچکی از کاهگل سقف فرو ریخت تکه

آید  می میمهدي به خودش گفت پس ببین چه به سر مرد... زده کرد که تا چند دقیقه دست و پایشان را گم کردند وحشت
... کند جا با خاك یکسان می همه خانه و مغازه را یک کند که آن شان اصابت می هوا، خواب یا بیدار، موشکی به محله که بی

  )69: 1366ایرانی، ( ".شوم گذرم سرشار از خشم می جاها می اش نوشته است وقتی از این بیخودي نیست که حسین در نامه
نوجوان در صدد . اي از ابهام، نگرانی و تردید همراه است وي هویت، همواره با سایهجستج": جستجوي هویت. 6-1-3-2

نوجوانان برآنند تا . است تا دنیاي پر از ازدحام و شدیدا متغیر معاصر، جایگاه خود را بیابد و هویتی از خویش به دست آورد
ما کیستیم؟ و براي چه  "وال همیشگی پاسخ دهند کهوجود آورند و به این س گونه که مایل هستند، به هویت مورد نظر را آن

هاي آنان است، لیکن  ها و نگرش شک چنین هویتی، غالباً محصول فرهنگ، تربیت خانوادگی، گرایش بی "کنیم؟ زندگی می
ز نو خیزد و در صدد است ا باید توجه داشت که نوجوان در شرایطی بعضاً به معارضه با تاثیرات فرهنگی و خانوادگی بر می

  )301: 1389شرفی،( ".هویتی را بیافریند
حتی ... در دنیاي خصوصی من زندگی دوران صلح جریان داشت. جنگ به دنیاي خصوصی من راه پیدا نکرده بود "

انداخت که انگار دارم ماجراي  آورد در گوش من جوري طنین می از قلب جنگ می ]حسین [خبرهاي دهشتناکی که او
زدگی من به حدي بود که الزم داشتم جسد خونین  خواب... شنوم که در سرزمین دور دست جریان دارد اي را می قهرمانانه

 "...حسین را در تابوت بگذارند و به خانه بیاورند تا چشمهایم باز شود و ببینم صلح خصوصی من چه رویاي دروغینی بوده
  )65: 1366ایرانی، (

نتایج . شناختی نوجوانی را هویت در برابر سردرگمی نقش نامید واناریکسون، تعارض ر ": سردرگمی نقش. 6-1-3-3
نوجوانانی که با احساس اعتماد ضعیف به . کنند آمیز مراحل قبلی، زمینه را براي حل مثبت این تعارض آماده می موفقیت

ختاري یا ابتکار عمل کمی هایی که خودم آن. هایی که بدانها معتقد باشند، مشکل دارند رسند، در یافتن آرمان نوجوانی می
کوشی هستند،  هایی که فاقد احساس سخت دهند و آن ها، تالش الزم را به خرج نمی دارند، براي انتخاب کردن از بین گزینه

در داستان ، با ) 69-68: 2،ج1390محمدي، سید( ".ها جور باشد هاي آن توانند شغلی را پیدا کنند که با تمایالت و مهارت نمی
  .گردد اش می ي اریکسون براي القاي حس جنگ، شرایط نوجوانی توصیف شده که به دنبال هویت گمشده نظریهتوجه به 

هاي سیمانی آب که یک وقتی  مثل لوله. کرد که درونش، درون روحش، خالی است مهدي در این لحظه حس می "
  )68: 1366ایرانی، ( ".شد هیچ فکري، احساسی، تصویري در آن بند نمی. کنار خیابانی دیده بود
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چه پرسیده است سوالی نبوده که در  که جعفر با آن لحن مطمئن جواب مثبت داد مهدي متوجه شد که آن بعد از آن "
خواست بداند این بود  چیزي را که می... هاي زیادي به بار آورده دانسته است که جنگ خرابی خود او هم قبال می. ذهن داشته

  )70: همان("ها را درك کرده است؟ انگیز این خرابی ، معناي دردناك و وحشتکه آیا جعفر، بر خالف او
بخش است و موجب سربلندي و  نیاز به احترام، همیشه براي انسان لذت: شکوفایی نیاز به احترام و خود.  6-1-3-4

ب خودشکوفایی آنان یابند که موج دست می چنین نوجوانان به یک ارزشیابی ثابت و استوار هم. گردد خاطر می رضایت
  .شود می

ي مهدي را گرفت او را به خود چسباند، پوستر خیس از اشک را از دست او  آقا مصطفی از رختخواب پا شد، آمد شانه "
رد توي حیاط و نشاند روي تخت چوبی ي کوچک حیاطشان  ها نزدیک باغچه ئی که تابستان گرفت زمین گذاشت، و او را ب

مهدي، ... . دانم برایت خیلی سخت است، مهدي، ولی می: گفت... خودش هم نشست کنار او. اشتندگذ چسبیده به دیوار می
هایش را پاك کرد و  اش اشک که از شنیدن بوي پدرش و چسبیدن به بدن او کمی تسکین یافته بود، با پشت دو انگشت سبابه

  )82: همان( ".حق نبود حسین کشته بشود: گفت
. هاي مهدي خیره شد بعد نگاهش را باال آورد و به چشم. انه به سیگارش زد و فکر کردآقا مصطفی چند پک جان "

ي او که، البد، دریابد تصمیم او تا  فرو رفت به درون کلّه. هاي مهدي متوقف نشد نگاهش، که کاوشگرانه بود، در سطح چشم
  )91: همان( ".چه حد جدي است

ایمان . ولی فقط شجاعت کافی نیست که آدم را در چنین جاهایی نگهدارد. ديي ترسویی نیستی، مه الحمداهللا تو بچه... "
ي گردان حسین  شنیدي که فرمانده... خواهد وگرنه آمادگی رزمی هم می. خواهد آمادگی روحی هم می. خواهد قوي هم می

  )91: همان("...گفت؟ چی می
هاي منطقی  توانند از مالك ها می دن از بین گزینهدانند براي انتخاب کر نوجوانانی که می ": کسب هویت.  6-1-3-5

استفاده کنند و یا به والدین خود دلبسته هستند و در عین حال آزادند تا عقاید خود را بیان کنند، احتماال در وضعیت وقفه یا 
  )75-74  :2،ج 1390محمدي، سید( ").1992؛ بویس و چندلر، 2000برزونسکی و کاك، .(کسب هویت قرار دارند

کردم که چرا از دین و انقالب و وطن و  این بود که خودم را مذمت نمی. من تا پیش از شهادت حسین خواب بودم "
فهمم دشمنان چه بالیی  حاال می. فهمم جنگ یعنی چی حاال می. ولی حاال چشمم باز شده. کنم برادران و خواهرانم دفاع نمی

توانم پایم را پس بکشم و کنار بایستم و دست رو  این است که دیگر نمی. اند سر کشورم و سر خواهران و برادرانم آورده
-104: 1366ایرانی، ( ".ام این است که به جبهه بروم و در جنگ شرکت کنم پس تنها چاره... دست بگذارم و تماشا کنم

105(  
باور کن، مادر، راست گویم برایم غیر ممکن است  که می این. غیرت باشم ممکن است برایم که ترسو و بی غیر "
ام این است که به جبهه بروم و در جنگ  پس تنها چاره. من حاضرم بمیرم اما حاضر نیستم مثل ترسوها زندگی کنم. گویم می

ي شما که تلخیش همیشه، هر جا که باشم، در روحم  اجازه یا بی: توانم بکنم این کار را هم به دو صورت می. شرکت کنم
  )105: همان( "...دهد کند و بهم قوت قلب می ي و رضایت شما که دلم را شاد می اجازه ماند؛ یا با باقی می
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کند و میل به اصالح  تري پیدا می دوستی و خیرخواهی نوجوانان گاهی شعاع گسترده فضیلت ": ها تقدیس ارزش.  6-1-4
کند و به  قی تمامی وجود نوجوانان را مسخر میهاي اخال آل استانداردها و ایده. یابد عالم و تحول جهانی، در آنان افزایش می

چه این اراده و تمایل اخالقی جهت مطلوب پیدا کند و پرورش یابد و به نظم و  چنان. اندیشند ي فاضله نمی چیزي جز مدینه
هاي ها و رشد ساز حرکت کند و زمینه ها در این دوره، شکوفایی و درخشندگی خاصی پیدا می انسجام درآید، حیات ارزش

هاي این داستان، سبب رشد هیجانی و اجتماعی شخصیت نوجوان در جهت  ارزش) 322: 1389شرفی،( ".گردد نوجوان می
ي روز عاشورا، نوجوان به  هاي حماسه با الگو قرار دادن شخصیت. هاي تاریخی، مذهبی و حماسی است مقدس دانستن چهره

مستقیم و یا غیر مستقیم، در داستان عروج ناصر ایرانی بیان شده است  طور هایی که به ارزش. رسد پرورش اخالقی مطلوب می
 .اکبر؛ حضرت قاسم شهید؛ حضرت علی: بدین شرح است

شود مخاطب، احساس درونی مهدي را درك کند؛  مقدس شمردن مقام شهید در این داستان، باعث می: شهید. 6-1-4-1
ي استقامت، پایداري و ایستادگی در او به وجود آید و تصمیم  ؛ روحیهپی به مقام واالي شهید در نزد خداوند متعال ببرد

  . بخش دل خود شود بگیرد همراه با مهدي به جبهه اعزام شود تا با انتقام خون حسین، التیام
را هایش را رو به آسمان گرفت و از ته قلب، که جگر م حاج یداهللا دست... اهللا اکبر، اهللا اکبر... وقتی این را گفتم "

ي من لطف کردي و این سعادت را بهش دادي که با اولیائت  هزار مرتبه شکر که به بچه الهی شکر، صد: سوزاند، گفت
ایرانی، (".هزار مرتبه شکر که به من توفیق دادي امانتی را که بهم سپرده بودي با سربلندي بهت برگردانم صد. محشور بشود

1366 :33(    
... ي بشریت را ، روشن کند ي شهداي دیگر اسالم سوخت تا محفل ما را، محفل همه هم مثل همه ]حسین[این شهید "

خواب غفلت از سرمان بپراند و نگاهمان را هدایت کند به درون دلمان، به درون روحمان، تا در پرتو شمع تابان شهید ببینیم 
  )79-78: همان( "...جا چه خبر است آن

هاي اندوه را از  هاي تند و لرزان و باقیمانده اش را با تکان کله. دي را به او برگرداندفکر انتقام، نیروي اراده و خشم مه "
چی خود را مسلح کرد و به انتظار  وقت آرپی آن. روح خود دور کرد و دست به دست کمال داد و یا علی گفت و پا شد

  )212: همان( ".ي جنگی او بیشتر توسل به پاتک بود دشمن نشست که شیوه
هاي  اکبر است که یکی از فصل نظیر عاشورا، حضرت علی هاي درخشان و بی از چهره ": اکبر حضرت علی. 6-1-4-2
نماید  زمانی که ایشان در بین راه کربال با حضرت امام حسین گفتگو می. دهد ي کربال را به خود اختصاص می ارزنده

اي که از ایمان استوار و  ساله 18آنگاه این جوان . ا بر حقیمچرا فرزندم م: مگر ما بر حق نیستیم؟ و امام فرمود: پرسد می
جا شجاعت، شهامت، انجام  در این) 336: 1389شرفی،( ".پس ما را از مرگ باکی نیست: گوید نیرومند برخوردار بود، می

  .کند اکبر نزدیک می ماموریت خطرناك و سنّ حسین، شخصیت او را به شخصیت حضرت علی
. توانست از او عبور کند وقت دفاع هیچ دشمنی نمی. توانست جلوي پیشرویش را بگیرد یچ مانعی نمیوقت حمله ه...  "

حیف به دالیلی، ... در همین آخرین سفرش . شد آمد او اولین کسی بود که داوطلب می هر وقت ماموریت خطرناکی پیش می
طور از قلب دشمن عبور کرد و  و برایتان بگویم او چه توانم نوع آن ماموریت را فاش کنم که نکند دشمن استفاده کند، نمی
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: 1366ایرانی، ( "...ي شجاعت و از خودگذشتگی او تا چه حد بود خودش را با چه چیزهایی به کجا رساند تا بدانید درجه
57(  

گ آفرین روز بزر تر نداشت و حماسه سال بیش 13هاي قاسم بن الحسن که  ذکر شجاعت ": حضرت قاسم. 6-1-4-3
در این ) 337: 1389شرفی،(".هاي اخالقی است ها و ارزش عاشوراست، الگویی الهی و معنوي براي نوجوانان دوستدار پاکی

  .کند ي شهادتش، شخصیت حضرت قاسم را به ذهن متبادر می سالگی احمد، شجاعت و نحوه 13داستان، 
درست در همین لحظه کمال محبی . آب بنوشدي قمقمه را وسط دو لبش گذاشت و سرش را عقب برد که  احمد دهنه "

و حس کنجکاوي سر مهدي را به طرف کمال چرخاند که ناگهان صداي بسیار نزدیک برخورد  -ها به یکی از بچه -گفت نه
به طرف  -اختیار چرخش معکوسی به سر او داد و آن را به جاي قبلیش برگرداند اي با چیزي او را از جا پراند و بی گلوله
هاي او را چسبید و رو کرد به صورت زیر خون پنهانش دردمندانه نعره  وار خود را پرت کرد روي احمد و شانه دیوانه.. .احمد

  )210-209: 1366ایرانی، ( "!...احمد!... احمد!... احمد: زد
  ي داستان هاي برجسته احساس. 6-2
دهد  اش شکل می به انگیزه "هاي ذهنی ترفت و برگش "صورت احساس مهدي نسبت به حسین به: احساس خشم. 6-2-1

هاي دفاع از خاك  دهد تا به رشد ذهنی، عقالنی و عاطفی برسد و با تجزیه و تحلیلی ساده، ارزش و به مخاطب فرصت می
ي  ترین دوستش و مشاهده ي ناخوشایند شهادت صمیمی مهدي با کسب تجربه. هاي داستان را بیاموزد مندي وطن و غایت

  .دهد خراش شهادت و مجروحیت همرزمانش، پاسخی فراگیر به حس خشم خود میهاي دل صحنه
ها و سوراخ باالي مچ کشی آستین، وحشیگري  انگشت ي سر  هاي تیره ي نوجوان، خصوصاً قاچ ولی دست بریده...  "
مجسم  ]مهدي [انگیز دشمنان و مظلومیت شهید نوجوان را با چنان شدت و حدت و وضوح و تاثیري پیش چشم او نفرت

  )189: همان( ".با لگدکوب کردنشان. با لگد. کرد کرده بود که اگر دشمنان در دسترس او بودند یقینا له و نابودشان می
بعثی به تقدیس  "تا دندان مسلح "ها، تجهیزات اندك و نیروي انسانی کم، در برابر نیروهاي آبی ها، بی با بازگویی مشقت

  .انگیزاند ردازد تا احساس خشم را در مخاطب برپ هاي جنگ می رزمندگان جبهه
  :شود این عوامل است هاي شخصیتی نوجوان داستان که سبب انتقال احساس خشم به مخاطب می از ویژگی

 نقش کودك محبوب در گروه همساالن  •

  صمیمیت و وفاداري در روابط دوستی گروه •

 پذیري شخصیت اصلی داستان مسئولیت  •

 گیري تصمیم شخصیت اصلی با جهت فرزندپروري مقتدارنه  •

 زدایی آرمان  •

 رسیدن به هویت با جستجوي هویت •

  هاي فرعی داستان ها و عمل شخصیت مقدس شمردن ارزش  •
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رسیدن به بلوغ روانی، نیاز به احترام . خودافشاگري در گروه همساالن سبب بروز احساس غم است: احساس غم. 6-2-2
کند تا کاراکتر داستان بتواند غم خود را بیان کند و قدرت مواجهه با  کوفا میو خودشکوفایی را در شخصیت نوجوان ش

  .برد این احساس غم او را به سوي استقامت و انتقام، پیش می. مشکالت زندگی را داشته باشد
وفاداري عاطفی و استقاللی که سبب ایجاد عزت نفس است، مهدي را به سمت کشف : احساس غرور. 6-2-3
کاوش کردن شخصیت مهدي، احساس غرور را در خواننده . ها احترام قائل است کشاند که حسین براي آن میهایی  ارزش

 .کند تشدید می

نویسنده با استفاده از شیفتگی و کنجکاوي شخصیت اصلی داستان، احساس عالقه به حسین، : احساس عالقه. 6-2-4
دمختاري در روابط دوستی سبب کسب مهارت تعامل براي ایجاد خو. دهد مردان جنگ و فضاي جبهه را به مخاطب انتقال می

هاي عالقه، با رها شدن از  در کاراکتر اصلی داستان زمینه. احساس عالقه به بازي فوتبال و بدست آوردن دوستان جدید است
  .آید وجود می ي اجتماعی به هاي خانوادگی و ورود به صحنه وابستگی

   
  :گیرينتیجه. 7

ي نوجوانی  در دوره. کند ین داستان، از ویژگی شخصیتی تعلق به گروه براي انتقال احساس خشم استفاده مینویسنده در ا
چون حسین و  شود و کودکان محبوب هم یابد، وفاداري عاطفی پایدار می ها، اعتماد و دلسوزي پرورش می از طریق این گروه

ساالن تیم فوتبال، سبب پرورش دادن درك دیگران و غلبه بر صمیمیت و وفاداري در داخل گروه هم. گیرند احمد شکل می
. پذیري مهدي براي انتقال احساس خشم است سویی عاطفی هدف مهدي با هدف حسین، سبب مسئولیت هم. ها است استرس

پروري  هاي داستان از ویژگی شخصیتی فرزند چنین براي ایجاد عزت نفس جهت رشد هیجانی و اجتماعی شخصیت هم
با بهتر فکر  -مهدي -کند؛ شخصیت اصلی داستان ي اجتماعی استفاده می انه براي ورود کاراکترهاي داستان به صحنهمقتدر

رسد و از سوي دیگر، پدر، با استقالل دادن فکري و اجتماعی به مهدي،  زدایی می کردن در مورد روابط اجتماعی، به آرمان
  .کند اي تبدیل می او را به فرد شایسته

ي دفاع مقدس، جهت تشکیل هویت براي انتقال احساس خشم،  رشد هیجانی و اجتماعی شخصیت نوجوان دوره مراحل 
جستجوي هویت، سردرگمی نقش، نیاز به احترام و ي هویت،  وقفه: عالقه، غم و غرور با تکیه یر این داستان بدین قرار است

  .کسب هویت خود شکوفایی و
دست آوردن  دنبال به با جستجوي هویت به . هاست رد و به دنبال کاوش ارزشمهدي هنوز احساس تعهد قطعی ندا  

شود؛ اما با احترام پدر نسبت به  ي راه دچار سردرگمی نقش و هدف خود می در میانه. جایگاه خود در اجتماع است
افکار و احساسات  او با در میان گذاشتن. داند رسد و خود را متعلق به یک گروه می شکوفایی می دیدگاهش، به خود

 .کند اش با پدر، احساس غم را به خواننده منتقل می خصوصی

وجود این روحیات در . رسند نوجوانان با پخته شدن روح و بدست آوردن قدرت تشخیص مسایل به بلوغ روانی می
  .ي نوجوانی است نمایانگر احساس غرور دوره "عروج "کاراکترهاي داستان
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دهی استقامت و  هادت دوستان صمیمی شخصیت اصلی داستان، احساس خشم را با پاسخي ناخوشایند ش کسب تجربه
، "شهید "چون ي روز عاشورا هم هاي اخالقی، نمادهاي حماسه آل براي رسیدن ذهن مخاطب به ایده. کشد انتقام به تصویر می

با مقدس شمردن مقام شهید دلیل  .به عنوان الگویی براي کاراکترهاي داستان است "حضرت قاسم "، "اکبر حضرت علی "
شود؛ شجاعت و شهامت  ي استقامت، پایداري و ایستادگی خواننده تهییج می شود و روحیه تر می اعزام مهدي به جبهه، محکم

ي شهادتش،  سالگی احمد و نحوه 13نماید؛  اکبر نزدیک می حسین به نسبت سنش، شخصیت او را به شخصیت حضرت علی
آباد در زمین حریف، تجهیزات اندك و نیروي انسانی کم  تشنگی تیم خانی. کند ا به ذهن متبادر میشخصیت حضرت قاسم ر

ي کربالي حسینی است؛  هاي کربالیی، همگی نمادهایی از صحنه هاي جنگ، استفاده از نام حسین، سرودها و نوحه در جبهه
ي دفاع  اد احساس خشم در درون نوجوان دورههاي جنگ براي ایج این نمادها سبب القاء حس تقدیس رزمندگان جبهه

  .مقدس است
  

  پیوست
1- ACEL عالمت اختصاريAssociation for Childhood International  انجمن جهانی تعلیم و

.تربیت دوران کودکی است
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364  

  

 خیال مرتبط با آسمان در شاهنامه صور
  

  1کرمی چمه یوسف                                         

  چکیده
است که پی به  کرده یمایجاد  ها آنو این انگیزه را در  داشته یواماز دیرباز نوع بشر را به شگفتی  شیها دهیپدمان و آس

ي تمام نماي فرهنگ و هنر ایران زمین از بدو پیدایش تا کنون،  نهیآئادبیات فارسی به عنوان .اسرار آن و ستارگانش ببرند
و زیباترین توصیفات شعر فارسی در ارتباط با  نیتر مهمدر خود بازتاب داده و بخشی از  بسیاري از مسائل مربوط به آسمان را

جنس  به خلقت آسمان و ستارگان، -بیت2000در حدود -ي فردوسی شاهنامهدر ابیات متعددي از  .آسمان شکل گرفته است
و فردوسی  شود یم سمان در شاهنامه، تنوع دیدهدر تصاویر بدیع مرتبط با آ. است اشاره شده... و گانه دوازدهبروج  آسمان،

برخورد فردوسی با صورخیال  . بهره برده است ها آني  ارائهبراي ...) اغراق واستعاره،  تشبیه،(از ابزارهاي بیانی گوناگون
ا شاهنامه از دیدگاه صورخیال نیز  دان آن دیدهها ظرافتضروري و کارکردي است ام حکیم . شود ینم یی دارد که در کار مقلّ

ي تصاویر شاهنامه بهره گرفته و تابلوهایی متناسب با فضا و موضوع اثر  ارائهي آسمان و متعلقات آن در  مجموعهتوس از 
و  صورخیال در شعر فارسیمحمدرضا شفیعی کدکنی در کتاب در باب شگردهاي بیانی فردوسی، .خویش، کشیده است

-، ردیگ یماما آنچه این قلم پی  اند کردهبحث و بررسی  عر شاعران سبک خراسانیصورخیال در شیحیی طالبیان در کتاب 

  .تأکید ویژه و نگاه جزئی و دقیق به صورخیال مرتبط با آسمان در شاهنامه است
 
  

  . آسمان، خورشید، شاهنامه، صورخیال، تشبیه: ها کلید واژه
  

                                                                    
 هاندانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصف - 1
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  مقدمه
ی به پاست که  کرده یم جادیا ها آنرا در  زهیانگ نیاو  داشته یموای گفتشنوع بشر را به  ربازیداز  شیها دهیپدآسمان و 

همواره از مسائل ... و  زیاسرارآمیی، بایزشکل خاص آسمان، طلوع و غروب ستارگان . اسرار آن و ستارگانش ببرند
و به  نیزمن آسمان بر فراز قرار گرفت  نیهمچنموارد و  نیا. بوده و هست انیآدمي در کنجکاوی و شگفتي  زانندهیبرانگ

  . ي شناخت آن را موجب شده استبرا، توجه و تالش انیجهاناشراف داشتن آن بر جهان و  گریدعبارت 
ی را بر آدمهمواره حس اعجاب و خشوع  زیچکه دو  کند یماشاره  یعملنقد عقل در صفحات آخر   )1(کانت

 نیهمچن). 188: 1377پرهام، (وجدان در درون  ای یاخالققانون  ي؛گریدو  رونیبستاره در ر ی؛ آسمان پکی: زدیانگ یم
 تر ییخداو  تر نهیرید«ی که آدمی؛ روان کی: داند یمی به وجود خدا آدم مانیا لیدلرا  زیچ، دو نیقوان، در کتاب ) 2(افالطون«

؛ گریددو  : »اند دهیآغاز وستهیپی تهسبه  -برآنها وارد شده رونیبکه از  -حرکت ریتأثیی است که، به هاباشند  نیاي  همهاز 
  ) 238: همان(1.»نظم در گردش اختران آسمان«ي  مشاهده
باره  نیارا به تفکر در  ها انساناشاره دارد، و خداوند متعال مکرراً  نیزمو  ها آسمانی هم در قرآن به خلقت فراوان اتیآ

  ) 6/ق.(»و مالها من فروج هانایزو  ناهایبن فیکی السماء فوقهم ال نظرواافلم ی«: خواند یم
و در  شد یممنسوب  ایآرنژاد  انیخدای از کآسمان، ی. ي آسمان قداست قائل هستندبراي مختلف ها نییآو  انیاد روانیپ

. مقدس است نیزمآسمان مانند  سنایمزددر ) 38: 1355، نیمع(2.داشت انیخدا گریدي نسبت به واالترمقام  انیرانیانزد هند و 
دوستخواه، (3.بر آسمان شود وانیدو  منیاهري روهایناست تا مانع از تفوق  کاریپدر  منیاهرنگهبان سپهر است و با  زدیا نیا

1370 :900(  
ی روحانآسمان . یروحاني آسمان گریدی و جسمانی و والئیهی آسمان کی: به دو گونه آسمان قائل هستند لیاسرائی بن

آسمان نزول نمود و به  نیااز  حیمس نیهمچن. شود یمی در آنجا مقدر اله تیمشسعادت و قداست و محل خداست و  گاهیجا
( 4.است کانینمومنان و  گاهیجای است که اعلفردوس  ای همان بهشت یروحان، آسمان شانیادر پندار . همان جا صعود کرد

  ) 62و  63: 1377قاموس ، 
 ریتقدي دارند، جاو مالئک در آسمان  شود یمان تصور غالباً بهشت در آسم. آسمان قداست دارد زینی اسالمدر فرهنگ 

  ) 46: 1386ی، احقی(5.رود یمپس از مرگ به آسمان  زین، روح شود یمی در آسمان مقدر اله تیمشو 
ی آسمان در متون معانی از کی. شود یمی تلقی و برتر متعال، نمودار اصل هاست يبلندی آنچه در باال و مذهب تیکلدر 

  . است بیغ، عالم باال و عالم خدا زینی فارس
آسمان در  سیتقدمتأثر از  شود یم دهیدی فارسآسمان و سوگند خوردن به آن و ستارگانش که در متون  شیستا
ي در کتاب زمرددکتر . ی وجود داردمختلف اتیرواي قداست آسمان  دربارهو مذاهب مختلف  انیاددر . ي کهن استباورها
  : ذکر نموده و نوشته استرا  اتیروا نیای از برخخود 

                                                                    
1 .Kant 
2 .Plato 
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شده است،  ادی... ي الجورد و رهیداچرخ مقوس، فلک، گنبد انجم فروز،  ریتعابي شکل آسمان که از آن با گنبدطاق «
ی از برخی آسمان که در هندسی از ساختار تلقطرز  نیایی است و ابتدای در وجدان انسان مذهبي ا تجربهي  زندهیبرانگ

مرکز و «ی گاه تبتکه در متون  ریتعب نیا. شود یمی ناششده است  ریتعب» رهیداحلقه و «ی معنبه » )1(مانداال« مکاتب از آن به
. رود یمبه شمار  انیخداي رمزچند مرکز محاط در مربع است و معبد  اي هم مرکز یریدواترجمه شده است عبارت از » طیمح

ي کل عالم است و با آسمان و سطوح رمز شگرینماه شکل آن یی است کها آموزه ریتأثی از معابد، تحت برخدر واقع ساخت 
محسوب  نیزمی آسمان و تالقهستند که نقطه » مرکز« ي  هینظر دیمؤ اتیرواو  ریاساط نیادر مجموع، . آن مطابقت دارد

ي گوهر  فانهعار اي و تشرف به اسرار و فراچنگ آوردن قهرمانانه یآموزبرابر با راز  قتیحق نیابه  افتنو دست ی شود یم
و  تیابدو مرکز و درك  رهیدابه  دنیرسي معنای به آسمان به ابرو پرواز روح و دست ی نیااز . ی استمرگی بی و جاودانگ
  ) 18: 1382ي، زمرد( 6.»ی استجاودانگ
آسمان  نکهیااعتقاد به  نیهمچني بشر و برای آسمان شگفت. ي بشر بوده استآرزوهایی پرواز و برخاستن به آسمان از توانا

. اند کرده یم بیترغي پرواز به آسمان برای محسوب شوند که نوع انسان را عواملاز  توانند یم، انیخدا گاهیجامقدس است و 
انسان به  دیشدي  عالقه انگرینماآمده، ) 95-101(در آسمان که در جلد دوم شاهنامه صفحات کاوسیکداستان پرواز کردن 

  . سرار فلک استی بردن به اپسفر در آسمان و 
که آن  میکن یمي اطالق ا منطقه نیباالترو  نیآخرما معموالً آسمان را به «: سدینو یمي قداست آسمان  درباره )2(ارسطو

، کند ینمآنکه، قبول کون و فساد  لیدلآسمان را به  نیهمچني و) 46: 1379ارسطو، (7.»میدان یمی است الههر چه  گاهیجارا 
  ) 43: همان(8.داند یمي ابد

ي آسمان آورده ها یژگیوي از صفات و ا پاره نجایادر . اند بودهی قائل صفاتي آسمان برااما ملل و نحل گوناگون 
ی آن گردندگي و گرداز جمله صفات آسمان . اند کرده دایپی راه فارسی ادبوصفات به متون  ها یژگیو نیا شتریب. شود یم

ار و گرداز نظر . واقع شده استو مجازات گوناگون  هاتیتشباست که موضوع  چادر مانند  ای مهیخي آن را به گنبد دو
  .هستند حیتوضی آن قابل گردندگي و گرددر ارتباط با  روند یمي آسمان به کار براکه  زینچرخ و گردون  ریتعاب. اند کرده

ي، اخضر، ازرق، الجوردمچون ی هگوناگون ریتعابی با فارسی ادبنکته در متون  نیا. صفات آسمان است گریدي از کبود
 نهایاو جز ) ی گردونطوطپنگان،  روزهیپرنگ،  روزهیفگنبد (آسمان را به اعتبار رنگ آن«. آمده است... و لگونیني، لوفرین
  ) 33: 1387ی، فیشر( 9.»خوانده اند زین

به آن اشاره شده  زین دیمجی ستون بودن آسمان که در قرآن ب نیهمچن. صفات آن است گریدمعلق بودن آسمان از 
در اعتقاد به نوا داشتن افالك  انیثاغورثیفو  انیافالطوننو  دیعقای و آواز افالك که با قیموس زینو ) 10/، لقمان2/ رعد.(است

  )1338: 1376برزگر، (10.مطابق است
  

  بازتاب آسمان در شاهنامه
                                                                    

1 .Mandala 

2 .Aristote 
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ي از مسائل مربوط به اریبستاکنون  شیدایپاز بدو ، نیزم رانیاي فرهنگ و هنر نماي تمام  نهیآی به عنوان فارس اتیادب
و  قیتحقی مورد فارسي ادب  عرصهموضوع در  نیاي آن دارد که جاجهت  نیاآسمان را در خود بازتاب داده است، از 

  .  ی شودبررسی فارسي بازتاب موارد آن در متون نظم  نحوهو  ردیگمداقه قرار 
ی و زندگدر » آسمان و ستارگان« ي برای که مردمان نقشی؛ کی: سازد یمکار ی دو نکته را آشفارسی ادبدقت در متون 

یی جبرگراي عام  نهیزم.  ي را فراهم آورده استاریبسي ها ییستاو فلک  ها ینالسرنوشت خود قائل شده اند و موجبات فلک 
ی مسلط است تا آن جا رانیا ریضمدآگاه دارد و بر ناخو -سمیزوروانو  سمیترائیمدر  –قبل از اسالم  رانیا خیتاردر  شهیرکه 

که  -هیاموی همچون اسالمي ها حکومتی را در برگرفته است و توسط فارسي های از ضرب المثل توجهکه حجم قابل 
نسبت به جهان دانست  نشیبي  وهیش نیا شیدایپعامل  نیتر مهم دیباشده است را  تیتقو زین -تخت را با منبر برابر کرده اند

  . داند یمي فلک بالرا از  زیچکه همه 
شاعران  نیتحسبا  ختهیآم؛ حس اعجاب رسد یمي آن جدي  خوانندهی به ذهن فارس اتیادبي  مطالعهکه از  گریدي  نکته

ی حتدر همه ادوار، احساس شاعرانه،  باًیتقر«. است... ، ستارگان پر فروغش و شیرازهادر برابر آسمان و رمز و  سندگانینوو 
ی، مصف(11.»شده است فیتوصو  هیکناو  ریتعبي آن، سبب خلق هزاران ها دهیپدي آسمان و ظاهریی بایزبت به در نثر، نس

  ) چهارده، سرآغاز: 1366
ي شعر و غرض محتواالبته بسته به . بپردازند شیها دهیپدآسمان و  فیتوصی شده بود که شاعران به ادبی سنتهم  نیا ایگو

ی پهلوان و شاه را چونان فردوسی ول کند یمی شراب را به آفتاب مانند رودک: فاوت استمت فاتیتوصشاعر از سرودن آن، 
، از . ی مانده استباقعوض نشده است و همچنان  زینو استعارات  هاتیتشبی از بعض. ندیب یم دیخورش معشوق را به  ربازیدمثالً

  . رود یمبه کار  هیتشب نیاماه و آفتاب مانند کرده اند و هنوز هم 
ي از آن جهت صورت نامگذار نیا) 317: 1366ی، کدکنی عیشف(12.اند دهینام عتیطبی را شعر خراسانشعر سبک 

ی در شعر عیطبي ها دهیپدخود را در ارتباط با  اتیتجربهستند و  عتیطببا  میمستقسبک در تماس  نیاگرفته است که شاعران 
ی شگفت عیطبي ها دهیپدشاعران در برخورد با  نیا ایگو. اند برده بهره عتیطبی از تمام خراسانشاعران سبک . کند یموارد 
  . اند بردهبه کار  عتیطب فیتوصتمام تالش خود را در جهت  نگونهیاکه  اند شده یمزده 

، ها برجستارگان، . ی استخراسان، منبع کار شاعران سبک گریدی عیطبي ها دهیپدهمچون  زینآسمان و متعلقات آن، 
  . سبک نمود دارند نیا، در شعر نهایاي آسمان، رعد و برق و جز هرظاابرها، شکل 

ي کشف راز براي انسان  عالقهحالت  نیادر . کشاند یم، انسان را به سمت آن دهیپد کي یزیانگناشناخته بودن و شگفت 
هر بار آن  شیخو اتیذهن و بر طبق ردیگي ارتباط با آن، به کار برقراري براتا تمام تالش خود را  شود یم، موجب دهیپدآن 

آسمان  ریتأثی بر مبن انینیشیپاعتقاد  نیهمچني و زیانگی و شگفت ناشناختگ نیا. کند سهیمقابه آن،  دهیپد نیتر کینزدرا با 
 اتیادب خیتارتوجه شاعران به آسمان و متعلقات آن، در طول  لیدالاز  توان یمی و سرنوشت بشر را زندگو ستارگان در 

  . ی دانستفارس
ی، رانیاو اعتقادات  ها شهیاندي شاهنامه بهره گرفته، متأثر از ها داستانحکیم فردوسی که از منابع زردشتی و کهن در نقل 

. ، جنس آسمان و بسیاري موارد دیگر مرتبط با آسمان در شاهنامه یاد کرده استگانه دوازدهاز ستارگان هفت گانه و بروج 
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عالوه بر  -علت آن را هم، . ی قرارگرفته استفردوس، مورد توجه عتیعناصرطب گریدآسمان و متعلقات آن، همچون 
ی برخوردار است و تیوعام تیکل کحماسه از ی رایز. ، برگرداندزینی شاهنامه حماسبتوان به ژانر  دیشاي ذکر شده ـ ها علت
، ها نیآئي از باورها، اریبس .ی استادب گرانواعیدتر از  کینزدقوم  کی یملی و سرشت قوم، حماسه به روح نیهمچن

:  1368ي، مختار(13».ی استملی روح نیعی تجلی کامل و نیبجهان «حماسه . شوند یمی متجل، ها حماسهدر ... و ها اسطوره
77(  

ي کرده اریبسآسمان و ستارگانش در سرنوشت بشر، نفوذ  ریبرتأثی مبندر شاهنامه، اعتقاد مردمان روزگار باستان  نیهمچن
ی و نیدی و فلسفه و معتقدات زندگي دستورالعملهاخواننده رابه آداب و رسوم ومواعظ و حکم و «اهنامه است و ش

اعتقادات در شاهنامه،  نیاعلت نفوذ  نیتر مهم)  28:  1375،  مانیکر(14» سازد یمباستان آشنا  انیرانیاي ریاساطي ها داستان
  .هاست آنامانت در نقل مطالب  تیرعااعتقادات بارز است ـ و  نیای از منابع کهن ـ که درآنها فردوسي   استفاده

  .ی، اشاره شده استآسماني مختلف ها دهیپداز شاهنامه، استخراج شده که درآن ها به آسمان و  تیب 2000درحدود 
  

  صور خیال آسمانی در شاهنامه
ی شاعرانتاریخ ادبیات، غالباً نام  در. شعر را کالم مخیل گفته اند به جهت آن که تصویر سازي بخش مهمی ازآن است

در آثار خویش به جا و بایسته بهره  الیخدر کنار تسلط بر زبان از ابزارهاي هنري یا همان صور  اند توانستهماندگار شده که 
ي ها استعارهو  هاتیتشب. ی، در ارتباط با آسمان استخراسانشاعران سبک  فاتیتوص نیباتریزو  نیتر مهمی از بخش. گیرند

آنان در . ي به آسمان است ژهیوتوجه و نگاه  لیدلبودن، به  قیدقجالب و  نیا. است قیدقجالب و  اریبس، نهیزم نیاآنان در 
ی پدارد، مشتاقانه در  شیخوي اطراف ایدني به شناختن ادیز اقیاشتی که کودکو همچون  کردند یم ریس اریبسآسمان 

  . کردند یمي وصف ا گونهو هر بار آن را به  ي آسمان و کواکب بودندرمزهاشناخت راز و 
شاعران باز  الیخي خود را در صور جای کم کم ادبسنت و فرهنگ  جیتدري اول قرن چهارم، به  مهینبا فاصله گرفتن از 

 توان یم شیبي آنان کم و  همههستند، در کار  میمستقدر تماس  عتیطبآن که شاعران همچنان با  لیدلی به ول کند یم
  .یی مشاهده کردها یتازگو  ها يورنوآ

اگر شاهنامه از دیدگاه صور خیال بررسی شود، مشاهده خواهد شد که فردوسی در این زمینه نیز داراي تشخص است و 
به عبارت دیگر ) 440: 1366شفیعی کدکنی، ( 15.اند نبردهو رمزهایی در کار خود دارد که مقلدانش به آن پی  ها ظرافت

ي مجازي، رعایت تناسب آوردن، آوردن صفت، اسنادهایی مانند مجاز، اغراق، ها جاذبهده مناسب از فردوسی با استفا
  . اند بهرهتشخیص و غیره به اثر خویش آنی بخشیده که دیگر آثار حماسی ازآن بی 

دنیاي تصویر . ستا اریبسباشد، در شاهنامه  نهایاو جز  ایدری مانند سپهر، کوه، عیطبعناصر  ها آني سو کی که یهاتیتشب
فردوسی ساده و بی پیرایه است و وي براي آن که بتواند موضوع کارش را ملموس کند از عناصر مادي و محسوس بهره 

استفاده از عناصر مادي براي نشان دادن حرکت و حیات که رکن اصلی تصاویر حماسی است، بسیار مناسب . گرفته است
. ین سبب است که تشبیهات محسوس به محسوس در شاهنامه فراوان استبه هم) 452: 1366شفیعی کدکنی، (16.است
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محسوس به محسوس در  هاتیتشبي برتر، نشان از دهد یمشاهنامه به دست  اتیاب%  5در  هیتشباز  انیطالبی که دکتر جدول
  )146: 1378، انیطالب←(17.محسوس هستند ها آني تا 126 هیتشب  133از مجموع . ی داردفردوسشعر 

یی، فسارستگار (18.همه جا در خدمت حماسه است ریتصوبلکه در شاهنامه  آورد ینم ریتصورا به خاطر  ریتصوی دوسفر
قلمرو  رایزمتنوع است،  اریبسی فردوسي شعر ریتصاو، بلکه ستین ریتصاوي عدم تنوع در معنابه  نیااما ) 23: 1369
به  . ردیگ یمو وصف انسان و جانورن، را در بر  عتیطبو حاالت  و آالت جنگ ها بزمي نبرد تا  ها دانیمي او از  ها وصف

ی عیشف(19.ي او کوتاه تر از معاصرانش استشعر ریتصودر ساخت حماسه نظر دارد،  ریتصاوی القائي  جنبهآن که به   لیدل
 دهید در شاهنامه به ندرت شوند یمي سخن درازي که موجب استعاری و هیتشبي ها وصفو ) 455: 1366ی، کدکن

  )440: 1366ی،کدکنی عیشف(20.شود یم
از استعاره  شتریبیی غناي ها وصفدر . در شعر است الیخصور  گاهیجای، توجه او به نقش و فردوسي کار رمزها گریداز 

 ابر و باد فیتوص اي طلوع و غروب  یها لحظهي کارها و عاد انیجردر  هیتشبو از  کند یممقام است، استفاده  نیاکه مناسب 
  )445و  446: همان(21.ردیگ یمبهره  شتریباز اغراق  شود یمی شعر آغاز اصلی آنجا که حرکت ول ردیگ یمبهره 

ي کامالً محسوس هنري  جنبهو  لیتخي  مسئله ها اغراق نیادر شاهنامه اغراق است و البته در  الیخصورت  نیتر عیوس
ي تنوع داراي شاهنامه  ها اغراقي ندارد لذا حصري حد و  مجازناد ي است و چون اسمجازاغراق شاهنامه بر مدار اسناد . است

همراه است  ها يجنگاورالعقول و  ریمححماسه با اعمال  رایزاغراق جزء ذات حماسه است ) 449و  448: همان(22.است اریبس
  .شود یم دهید اریبسهنامه اغراق جهت در شا نیهمی همراه با اغراق است، به زبانموارد استفاده از کالم و  نیا انیبي  الزمهو 

ي که از ریتصاوتوجه دارد، مثالً در  ریتصاوی حماسي موضوع کارش که حماسه است، به رنگ اقتضاتوس به  میحک
  . و کمان و کمند و سپر دارد کشد یم غیتی پهلوانهمچون  دیخورش، دهد یمارائه  دیخورش

در کالم  نهیمکي  استعارهو بندرت  اند مصرحهاز نوع «ي شاهنامه ها تعارهاسکه اغلب  اند گفتهي استعاره در شاهنامه  درباره
ي از استعاري رهایتصو شتریبی ندارد و در چنداني  جلوهدر شاهنامه استعاره ) 181: 1378، انیطالب(23.»شود یم دهیدشاعر 
  .ستیندشوار باشد،  ها آن افتیدره ک دهیچیپي ها استعارهي کاربرد جای حماس انیب رایزی استفاده شده است، هیتشبمعادل 
: همان(24.اند شدهیی به کار گرفته کنایی معنایی است که در مصدرها ای یفعلي شاهنامه از نوع عبارت ها هیکنا شتریب
 ي شب و از هور ارادهی المثل از ماه فکه  شود یمی مجاز در شاهنامه در تکرار نوعگفته اند  زیندر باب مجاز در شاهنامه ) 183
  )35:  1369ی، فسائرستگار (25.کنند یمي روز  اراده
 26.»ی داردتازگی نفسه کمتر ف رهیغو استعاره و  هیتشبی اعم از فردوس ریتصاومعموالً «که  انیدیحمسخن دکتر  نیااما  

ی بر فردوسان اصرار فراو زیني  شاهنامه و باالدر حجم  دیبا، علت آن را رفتیپذرا اگر هم بشود ) 407: 1372، انیدیحم(
که  اریبسی  ندارند و چه تازگ ریتصاوي  همه، مسلماً تیباز پنجاه هزار  شیبي با اثردر . امانت در نقل مطالب دانست تیرعا
در  ریتصوی نوعاصل امانت باعث ورود  تیرعای گاه نیهمچن. ردیگي واحد را به کار ریتصوي مشابه شاعر ها نهیزمدر 

  .ی به کار رفته استفردوساز  شیپحال که به هر  شود یمشاهنامه  
ي  شاعرانه الیخي شاهکارهای از کی، یفارسدفاتر شعر  انیم، در ریتصوي  حوزهشاهنامه از نظر تنوع «:گفت  دیبا انیپادر 

  )448: 1366ی، کدکنی عیشف(27.»ی استپارسزبان  ندگانیسرا
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  :اتیاب

ابر ده و دو، هفت 
  يکدخداشد

  يجاسزاوار  کگرفتند هر ی

 )1/6/44(28  
  گانه دوازدهاستعاره از بروج  ←ده و دو 

  )يمشتر، زهره، عطارد و  خیمر، وانیک، دیخورشماه، (استعاره از ستارگان هفت گانه  ←هفت کدخدا 
  نخست از ده و دو درخت بلند

  
  ی برکشندسی شاخ  هم ککه هر ی

 )1/249/1246(  
  .یی او را بسنجنددانا زانیمتا  کنند یمیی ها پرسشموبدان از زال 

  .ي مرشحه است استعاره نیبنابرا. از مالئمات مشبه به هستند) بلند و شاخ.(استعاره از دوازده برج است ←ده و دو درخت 
  بود دیاومجهان را از او دل پر   بود دیشچون  رهیتاندر شب  که

 )1/70/243(  
. ی استتابندگی و درخشندگوجه شبه . دیدرخش یم) دیخورش( دیشکه در شب مانند  دیگو یمي آهنگر را  کاوهچرم 

  .باشد یماز نوع محسوس  به محسوس  هیتشب
  

  ي و آرام و مهرشادي جاهمه     ي بر سپهرمشترفروزنده چون 
)1/74/313(  

  .دیدرخش یمي در آسمان مشتري  ستارهمانند  نیزمي رویی که در بایز وانیا. ضحاك است وانیاوصف  در
  .استمحسوس  به محسوس  هیتشب

  برو بافته چند گونه  گهر    ی تخت زرکي یسپهربسان 
)1/239/1090(  

یی نشانده  بودند، همان گونه که گوهرهاتخت  نیایی همچون آسمان بود، بر بایزکه در  کند یمی را وصف نیزرتخت 
  .شده است هیتشبه با گوهر به آسمانِ پر ستار نِیزرتخت . است دیمق هیتشب. ی وجود دارددرخشاني ها ستارهدر آسمان 

  چنان چون شب چارده چرخ ماه  شاه اراستیبی گاهی جشن کی
)1/253 /1278(  

  .محسوس به محسوس هیتشبیی به ماه شب  چهارده مانند شده؛ بایزجشن  گاه در 
 ـــشهیپدرفش جـــفا 

  ابیافراس
  

  ی تابد از گــرد چون آفتاب   هـــم
  )2/107/60(  
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  . محسوس به محسوس هیتشبمانند شده؛  دیخورشی به درخشندگ ی وتابندگدر  ابیافراسدرفش 
  ی برترستســـهبه باال ز سرو 

  
    کرستیپتابان به دو  دیخورشچو  

                          )2/138/259(  
  .محسوس به محسوس هیتشبباشد مانند شده؛ کریپي دو  ستارهکه در کنار  دیخورشي به قدسهراب در بلند 

  نه خـــود و نــــه جوشـــن، نه تخت و کاله              و ماه دیخورش زینچو تو  ندینب           
 )2/193/952(  

و ماه برتر  دیخورشخطاب به سهراب است که رستم او را از «:نوشته است  تیب  نیاي  درباره انیطالبدکتر 
  )150:  1378، انیطالب(29.»داند یم

و ماه،  دیخورشیی به بایزشخص در  هیتشبی ذهني  سابقهه در کالم آمده است و به و ما دیخورش نکهیابه صرف  شانیا
و ماه مجاز به  دیخورشباشد و ) هرگز(ي معنابه ) زین(که  رسد یمبه نظر  نیچن. ی ارائه داده و به خطا رفته اندحیتوض نیچن

و  دیخورش توان یم. د تو به وجود نخواهد آمدهرگز مانن گرید: دیگو یمی رستم به سهراب عنی. ي جز و کل از  جهان عالقه
  .گرفت زینی قیحقي معناماه را در 

  چهر دیخورشی و ماهچو تابنده       سپهر ریزنباشد چو تو کس به 
)2 /289/1229(  

از نوع محسوس به  هیتشب. است دیخورشی و صورتت مانند تابانچون ماه  دیگو یمی است که شخصیی بایزدر وصف 
ت درخشندگی و زیبایی خورشید سبب شده تا فردوسی روي زیبا و شیء و شخص زیبا را به خورشید صفا. محسوس است

، باید به بازتاب خورشید در دیخورشي ظاهری درخشندگیی و بایزدر تحلیل و تفسیر اینگونه تصاویر عالوه بر . مانند کند
است و به فروغ گستري و روشنایی بخشی توصیف ، خورشید مظهر زیبایی ها اسطورهدر اغلب . توجه داشت زین ها اسطوره

در اغلب مواردي که از خورشید به منظور نشان دادن زیبایی و دل انگیزي شخصی استفاده شده است، تصویر ارائه . شده است
  . شده، در قالب تشبیه محسوس به محسوس است و در موارد دیگري، بیت با استعاره همراه گردیده است

  تابنده بر انجمن دیخورشچو       از تخم منکن  دایپی شاخ کی
                )2/357/2270(  

ي فخر خاندان باشد  هیماکه  دیآي از او به  وجود فرزندکه  خواهد یمو از خدا  کند یمیی دعا نیچنهنگام مرگ  اوشیس
  .است از نوع محسوس به محسوس هیتشب. تابد یمی جهانبر  دیخورشچنان که  شانیبراو تابنده باشد 

  وینی جست همز ساالر لشکر     ویگ دیبغرچو رعد بهاران 
 )2/436/265(  

  .ي حماسه در تناسب  استفضاکامالً با  ریتصو نیا. ي ترسناك او به غرش  رعد بهاران مانند شده استصداو  ویگغرش 
  و کاله غیتز بس جوشن و ترگ و   و ماه دیخورش رهیتی که شد سپاه

 )3/7/59(  
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ی انبوه تیب نیادر . ي برده استاریبسي  بهرهی از اغراق حماسي فضاو ملموس کردن  دنیکش ریتصوه ي ببرای فردوس
به چشم  گریدو ماه  دیخورشی درخشندگ، ها آنی جنگی ابزار آالت درخشندگي  واسطهکه به  کند یمی را وصف سپاه
  .آمد ینم

  میکنباران  ریتی کی شانیبر    میکنهوا را چو ابر بهاران 
 )3/215/1802(  
پهلوان . باران مانند شده است دنیباربه  ندیآ یم نیزمیی که از هوا بر رهایتی فراوان. ی استمبتنبر اغراق  زین تیب نیا

. ببارد ریتپر باران است، باران   اریبسیی که هوا مانند ابر بهاران که جاتا  میکن یمي راندازیتي دشمن سوآنقدر به  دیگو یم
  .ي حماسه سازگار استفضابا  شود یمارائه  تیب نیاي که در ریتصو

  يپارا دست و  دیخورششده سست       يجافرومانده گردون گردان به 
                                )3/304/10 (  

و مردد  دنیترساز  هیکناسست شدن دست و پا، . است نهیمکي  استعاره نیادست و پا قائل شده و  دیخورشي براشاعر 
  .ی بر اغراق استمبتن تیب رساختیز. تشدن اس

  ی گرفتاهیس ایدربه  ایدرز     ی گرفتپادشاه نیزمچو شب بر 
  شد لیقندستــاره به کـــردار     شد لین، کوه چون رگــونیق نیزم
  ز آســـمان حــصار ختهیاویب    هزار صدیسی که شمعست گـفتتو 

  .مانند شده اند لیقندی و ثابت بودن به درخشندگجهت   دوم، ستارگان درخشان در آسمان شب به تیبدر مصراع دوم 
یی گوستارگان  دیگو یمشاعر . حیبمصاب ایالدنالسماء  نایزو : ي فصلت است سوره 12ي  هیآسوم برگرفته از  تیب
  .از نوع محسوس به محسوس است هیتشبهر دو . اند شده ختهیآویی هسنتد که به آسمان ها شمع

را  شب رهیتچراغ ست مر 
 چیبس

  چیمپی تو هرگز توانبه بد تا 

 )1/8 /81(  
  .در  کالم آمده است) شب(از مالئمات مشبه، . ي مجرده از ماه است مصرحهي  استعاره ←چراغ

و  کیبارآنگاه  دیآ دیپد
 زرد

غم عشق  کوی کسچو پشت 
  خورد

         )1/9/83(  
ي و الغرحالت . شود یمو سپس زرد و الغر ظاهر  رود یمق ی روزه، چند روز به محاسکه پس از گردش  دیگو یمماه را 

  .محسوس به محسوس هیتشب، ماننده شده؛ دهیدی هجران عاشقي  شدهی ماه نو به پشت خم دگیخم
  دیکششب آن چادر قار بر سر   دیکشچو از باختر چشمه اندر 

 )6 /307 /234(  
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شب از مالئمات . است دیخورشي مجرده از  حهمصري  استعاره ←چشمه . کند یم فیتوصرا  دیخورششاعر غروب 
  .مشبه است که در کالم آمده است

  ستاره برو بر چو پشت پلنگ  شد آن چادر مشک رنگ دایپچو 
           )6 /602 /2450(  

ذکرگردیده  تیبدر ) ستاره(از مالئمات مشبه . ي مجرده از آسمان شب است مصرحهي  استعاره ←چادر مشک رنگ 
یی که بر پوست پلنگ وجود دارد، ها خالرا به  ها آنیی دایپی و درخشانن را در آسمان شب و حالت شاعر ستارگا. است
  .محسوس به  محسوس هیتشبکرده است؛  هیتشب

  دیسپجهان شد بسان بلور   دیشي تاج  شوشهشد آن  دایپچو 
)6/44/575(  

  .دیخورشي مصرحه از  استعاره←دیشي تاج  شوشه
  هوا شد به کردار چشم خروس      سبه شبگیر برخاست آواي کو

 )6 /48/628(  
  .محسوس به محسوس هیتشبی به  چشم خروس مانند شده؛ سرخآسمانِ اول صبح از جهت 

  بر زد چراغ کوههمانگه سر از   چون پرّ زاغ رهیتجهان از شب 
         )1/59 71(  

چراغ   نیهمچن. س به محسوس استمحسو هیتشب. ي زاغ بودپرهامانند  اهیسو  رهیوت  کیتار، رهیتجهان در شب 
  .کوه و شب از مالئمات مشبه هستند. است دیخورشي مجرده از  مصرحهي  استعاره
  دیخماندر  رهیتشب  انیم    دیدمهم آنگه ز کُه بر  دهیسپ
 )5 /405 /1318(  

ی، فسائرستگار (30.کند یمي روز  ارادهي شب و از هور  ارادهی المثل از ماه فکه  شود یمی مجاز در شاهنامه تکرار نوع
  .دیخورشي مجاورت از  عالقهمجاز به  دهیسپ) 35: 1369

  شد از خواب بهرام گور زانیگر  خنجر برآورد هور کوهچو از 
  )6 /433 /216(  

ي مجازاسناد  دیخورشبه  دنیکشاسناد خنجر  نیهمچن. مضمر هیتشب؛ کشد یمی است که خنجر پهلوانچون  دیخورش
جنگ و ابزارهاي آن، بر فرو رفتن  و برآمدن خورشید نیز سایه افکنده و تصویرهایی که فردوسی  شود یمچنانکه دیده . است

ي است که محققان از آن با عنوان تناسب تصاویر با موضوع ا نکتهاین همان . از صبح وشام ساخته است، رنگ حماسی دارد
  ) 442: 1366شفیعی کدکنی،(31.اند کردهاثر یاد 
  دیناپدشد  رهیتدو زلف شب             دیشنبلي  ودهتآمد آن  دیپد
 )7 /107 /256(  

  .در کالم آمده است) دهیسپکوه و (از مالئمات مشبه . دیخورشي مجرده از  مصرحهي  استعاره ←دیشنبلي  توده
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  کمند نیزربنداخت  دیخورشچو 
  

  زبانه برآمـــد به چـــرخ  بلند 
     )2  /157/489(  

. و راي مندي خورشید، در ابیات دیگري از شاهنامه، خورشید با لوازم جنگ و نبرد تصویر شده است نظر به قدرتمندي
به وظایف  ها آندر اینگونه موارد شمشیر، گرز، خنجر، سپر، کمند، کاله و سایر ادوات جنگی در دست خورشید است تا با 

در . ی از پیمان شکنان و دروغگویان استکشه ی به زمین و دادگري و کینبخشاین وظایف همانا فروغ . خویش برسد
 32.دارد نهایاو کمند و سپر و جز  غیتکه  مینیب یمی پهلوانرا چون  دیخورش، دهد یمارائه   دیخورشی از فردوسي که ریتصاو

  . ي استمجازاسناد  دیخورشکمند انداختن  نسبت به 
  .از مالئمات مشبه است) چرخ.(دیرشخوي نور ها شعاعي مجرده از   مصرحهي  استعاره←کمند   نیزر

  برکشد آفتاب انیماز  غیتچو     به خواب دیآی اندر رگیتسر 
)2/165/590(  

. ي استمجازنسبت به آفتاب اسناد  دنیکش غیت نیهمچن. مضمر هیتشب؛ کشد یم غیتی پهلوانچون  دیخورش زین تیب نیادر 
  :در شعر عرب سابقه دارد ریتصو نیا

  33يالصد فیکالسالصبح  اضیبي وار   صهیقمرق  نیفــحامــا الظالم 
  )347: 1366ی، کدکنی عیشفبه نقل از (       

ي مزدیسنی ها افسانهو  ها اسطورهدر . ي شاهنامه به طلوع خورشید و از میان رفتن تاریکی اشاره داردبایزتصویر بسیار 
ي روز؛ که متضمن ستیز دو نیروي تاریکی  ستارهعنوان ي شب و خورشید به  ستارهماه به عنوان . خورشید بر ماه چیرگی دارد

و ابیات بسیاري در  شود یمبنابراین اینکه خورشید چون پهلوان و پادشاهی توصیف )  290: 1369عبادیان، (34.و روشنی است
  .باشد تواند یمنیز  ها اسطورهشاهنامه به طلوع آن اشاره دارد ناظر به توجه فردوسی به این 

 نیزري چو دبامداهر  که
  سپر

 ز مشرق بر آرد فروزنده سر

        )1/8/76(  
  .اند مشبهبامداد، مشرق و  فروزنده از مالئمات . است دیخورشي مجرده از  مصرحهي  استعاره ←سپر نیزر
  

  ي آسمان ماه نو مهینچو بر     ي شاه نوکاگفت  نیچنبه بهمن 
 )5 /428 /129(  

ی و جوانیی و بایزوجه شبه در . شاه نو به ماه نو مانند شده است. ي زال برود خانهز ا که دیبگوپشوتن قصد دارد به بهمن 
  .محسوس به محسوس هیتشبي کار آمدن هر دو است؛ روتازه 

  شد بکردار تا بنده عاج   نیزم  بر گاه بنمود تاج دیخورشچو 
    )1/16/164(  
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و از ) گاه و تاج(از مالئمات مشبه . لطان محمود استاستعاره از س دیخورش نیبنابرا. سلطان محمود است شیستادر 
  .استعاره از نوع مطلقه است نیبنابراآمده،  تیبدر ) و تابنده نیزم(مالئمات مشبه به 

  سربرفرازم تو را      دیخورشبه     بدو گفت من چاره سازم تو را
)1/47/104(  

  . دنیرسفتخار و ا تیموفقي مرکب از به  استعاره ←سر برافراختن دیخورشبه 
د با سپاه لیپبه رزم اندرون  د با کاله    ببه بزم اندرون ماه ب  

)4 /368 /3069(  
ی بود ماهدر بزم مانند  خسرویک دیگو یمدر مصراع دوم  . است که هم جنگاور بود و هم اهل نشاط خسرویکدر وصف 

  .ی استلیتفضمضمر  هیتشب، پس ستینکه ماه با کاله  میدان یمکه کاله بر سر داشته باشد و 
  اهیسروشن  دیخورشبر تو  کنم    شاه نیکخواهد من از  زدیاگر 

  )8 /25 /304(  
ي اریبس بتیمصکردن و بال و  اهیسی را کسروزگار : یعناست ی هیلیتمثي  استعاره ←کردن  اهیسی کسروشن بر  دیخورش

  .بر سر او آوردن
  یکني و از آب آتش بپرّ    یبرزن نیزماگر آسمان بر 

 )2/195/982(  
  .از عمل ناممکن هیلیتمثي  استعاره ←بر زدن و از آب آتش کردن نیزمآسمان بر 

  باالش با ابر گستاخ بود که    بود کاخی کبدان شارستان در ی
  )8/80 /1041(  

ي اادعی حتبود و  دهیرسابرها  انیمي، سرش به بلندکه از بس کاخ . کند یم فیتوصی شاعرانه کاخ را اغراقشاعر با 
  .کرد یمي بر ابرها برتر

ن  دهیددو     یبندگي  جامهنو  دیبپوش یبارندگي به ابرچ  
  )4 /63 /992(  

  .از نوع محسوس به محسوس است هیتشب. اند شده هیتشب بارد یمي که باران ابربه  انیگرچشمان 
  بر الژود ست ستارهی گفتتو     گرد انیبمي الماس ها سنان

  )8 /429 /223(  
ی که در ستارگانبه  درخشند یمگرد و خاك حاصل از حرکت سپاه  انیمیی که در ها سنان. به مرکب است مرکب هیتشب

  .اند شده، مانند درخشند یم اهیسآسمان کبود و 
  .آمده است) آسمان(ی است که بدل از موصوف خود صفت ←الژورد

  
  گیرينتیجه
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ي ها استعاره. یشتر از نوع تشبیه محسوس به محسوس استی ساده و طبیعی و بفردوسصور خیال مرتبط با آسمان در شعر 
با توجه به اهمیت و . شود یمیی از مجاز و کنایه در این کتاب یافت ها نمونههمچنین . ي مصرحه استها استعارهشاهنامه اغلب 

  .دشو یمي آسمان نیز اغراق دیده  مجموعهکارکرد اغراق در آثار حماسی، در تصاویر ارائه شده مرتبط با 
ي آن ارائه داده که عظمت و ها دهیپدحکیم فردوسی به منظور القاي فضاي حماسی شاهنامه، تصاویري از آسمان و 

در حالی که در شعر رودکی و برخی شاعران بی دیوان سبک خراسانی، . دهد یمگستردگی جنگ و رزم و حماسه را نشان 
یی ها دورهحداقل در  –ین شاید به دلیل شادي و نشاط زندگی آنان و ا رود یمخورشید به عنوان مشبه به براي شراب به کار 

؛ خورشید شود یمباشد، ولی در شاهنامه و تحت تأثیر فضاي حماسی آن، در تصاویري که از خورشید ارائه  -از زندگی
  .چونان پهلوان و شاهی است که سپر، شمشیر، تاج و جز اینها دارد

ي آن ها بهي تشبیهی دارد و مشبه  هیماي تصویري آسمان اغلب بن  خوشهشده با  گفت تصاویر ساخته توان یمدر مجموع 
  .به نوعی با جنگ و رزم در ارتباطند؛ یا شاه و پهلوان است یا تیغ و سپر و لوازم جنگ یا کاخ و تاج و لوازم شاهی
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  .452همو، ص.16
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  احمد جالل آل اثر ي»مدیر مدرسه« بررسی و تحلیل عناصر داستان
  

  1احمد کریمی
  2حسن گودرزي

  3ابراهیم ابراهیم تبار
  4نادر ابراهیمیان

  چکیده 
شخصیت ، این عناصر عبارتند از . در این مقاله عناصر داستان در مدیر مدرسه جالل آل احمد مورد بررسی قرار گرفته است 

که داستان مدیر مدرسه جالل آل  عناصر نشان می دهد بررسی این. روایت و زاویه ي دید، طرح ، گفت و گو، صحنه، درون مایه و لحن
البته کم حوصلگی جالل در . احمد عالوه بر ارزش محتوایی از جهت ویژگی هاي داستان پردازي نیز داراي اهمیت فراوانی است

و عناصر ضروري اما او به ساختار داستان . نقل بعضی از قسمت هاي داستان حالت عجله و سریع رد شدن از موضوع آشکار است 
داستان هاي جالل . آن توجه نشان می دهد و به کمک شگردهاي مختلف روایی ، براي داستان خود جذابیت و گیرایی می آفریند

روایت در داستان مدیر مدرسه بر پایه . افتاده اند  آل احمد داراي روایت خطی اند،  بیشتر حوادث آنها براساس ترتیب زمانی اتفاق
  .است) من نویسی( ل شخص مفرد ي زاویه ي او

در این راه از سه ابزار . جالل شخصیت هاي داستان هایش را با استفاده از دو شیوه ي مستقیم و غیرمستقیم معرفی می نماید 
در داستان مدیر مدرسه از جایگاه ویژه ) دیالوگ( گو  گفت و. بهره می گیرد ) آکسیون( گو و کنش  توصیف شخصیت، گفت و

لحن گفتاري . لحن کلی و عمومی داستان مدیر مدرسه جدي، استوار ، شفاف ، تند و تیزهمراه با طنز است . ردار است اي برخو
  .شخصیت ها متناسب با نوع داستان است 

و در بسیاري  از موارد صحنه ها را کوتاه . جالل در صحنه پردازي به جزئیات زمان و مکان وقوع حوادث توجهی شایان دارد
  .اما بسیار زیبا و دل نشین طرح می کند وگذرا

داستان مدیر مدرسه آن چنان قوي نیست اما ) پیرنگ(طرح . درون مایه ي داستان مدیر مدرسه درکل خوب و پرمعنی است 
  .نسبت به دیگر داستان هاي جالل آل احمد پرمایه تر است 

  ،مدیر مدرسه ، جالل آل احمد داستان، زاویه ي دید، شخصیت، پیرنگ، گفت وگو ، لحن: کلید واژه 
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  مقدمه 
  )fiction(ادبیات داستانی  

هاي ادبیات است که امروزه به خصوص در جوامع غربی از اهمیتی به سزا برخوردار است و   ادبیات داستانی یکی از شاخه 
خه ي ادبی براي مضامین مختلف و این توجه می تواند به خاطر انعطافی می باشد که این شا. ي فراوانی بدان مبذول می شود  توجه

با  –در طول تاریخ و در اعصار مختلف مردم به انواع داستان . همچنین براي مردم جذابیتی خاص دارد. بسیار متنوع نشان می دهد 
شاید براي دادند به نحوي که اگر داستان را در معناي عام آن در نظر بگیریم  عالقه نشان می -توجه به ویژگی هاي آن در هر دوره

اما امروزه آن چه از اصطالح داستان مد نظر اهل فن است ، تنها چند قرن از « ي آن به تاریخ جوامع انسانی برگردیم  نوشتن تاریخچه
داستان به معناي یاد شده در ایران در زمان معاصر و با .  پیدایش آن می گذرد و زادگاه ، محل بالش و رشد آن در اروپا بوده است 

میر عابدینی، .(» دنبال شد... از جمال زاده آغاز و با هنرنمایی بزرگانی چون هدایت ، آل احمد و» یکی بود ویکی نبود« ار انتش
1387 :79-78(  
 .این شاخه ي ادبی هنوز در ایران آن جایگاه شایسته ي خود را پیدا نکرده است  

  
  تعریف ادبیات داستانی  

هر روایتی که خصلت هاي ساختگی و ابداعی آن بر جنبه ي واقعی و تاریخی اش    « ن به ادبیات داستانی در معناي جامع آ 
  )34:  1377میر صادقی، ( » .بچربد گفته می شود 

ي منثور،  ي آثار ادبی را در برگیرد چه نظم و نثر، اما در عرف نقد امروز به آثار روایتی خالّقه از این رو باید همه ي انواع خالّقه 
  .گویند داستانی می ادبیات

  ) 3:  1387اسکولز ، (» .داستان، قصه اي برساخته است« :رابرت اسکولز داستان را این گونه تعریف کرده  
»                  .داستان تصویري است عینی ازچشم انداز و برداشت نویسنده از  زندگی« : میرصادقی نیز داستان را این گونه بیان کرده  

  ) 17:  1376، میر صادقی ( 
داستان را به یک معنی نوشته اي بدانیم که در آن ماجراهاي زندگی به صورت حوادث مسلسل  « :براهنی دراین باره می نویسد 

  ) 40:  1362براهنی، ( » .گفته شود
صه  به معناي و هم شامل ق) خواه منظوم و خواه منثور ( پس بدین معنی داستان هم  حکایت ، افسانه و اسطوره خواهدبود  

 .امروزي آن یعنی رمان است 

  

  عناصر داستان  
ترین شکل نمایشنامه یعنی  ي نمایشنامه به ویژه عالی ناگریز از ذکر اجزاي متشکه) داستان( براي بررسی  عناصر موجود در قصه  

مربوط به تراژدي  است و این  به کار برده می شود،) داستان ( ي قصه  زیرا که اغلب اصطالحاتی که درباره. تراژدي هستیم 
وجود داشت و به وسیله ي منتقدان، شاعران و  –قبل ازآن که  قصه  به معناي امروزي به وجود آید  –اصطالحات قرن ها پیش 
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« شش عناصر اصلی یا وجوه اشتراك تراژدي قدیم و قصه ي جدید از دیدگاه ارسطو  . نمایش نامه نویس ها به کار برده می شد
  ) 62: همان( » .شخص یا شخصیت ، اندیشه ها، بیان ، آواز، صحنه سازيطرح ، 

زیرا تمام اجزا و عوامل قصه آن چنان به یکدیگر مربوط . از یکدیگر غیر ممکن است ) داستان( تفکیک کامل  اجزاي قصه  
به قول . مطلق مورد بررسی قرار  دادهستند که نمی توان یکی  را از دیگران به کلی تجرید کرد و به عنوان یک جزء تنها و عامل 

مگر شخصیت چیزي است جز آن چه حادثه ي قصه تعیین می کند؟ و مگر حادثه، چیزي جز تشریح و تصویر « هنري جیمز
  ) 160: همان ( » اشخاص داستان می تواند باشد؟

  : هر عنصر مورد بررسی قرار خواهد گرفت  در این مقاله به مهم ترین عناصر داستان زیر توجه ویژه خواهد شد و به تناسب اهمیت 
 لحن-7گفت وگوي  -6صحنه  -5زاویه ي دید و روایت -4شخصیت-3)پیرنگ(طرح -2دررون مایه  -1

  :بخش اول 
 )Theme(درون مایه یا مضمون 

زیرا . پذیر است در صحبت  از  داستان ، توجه ما پیوسته به فکر و معناي حاکم بر داستان است و این توجه ، طبیعی و اجتناب نا
مضمون و درون « یا شخصیت هاي داستان منوط به درك و فهم فکر حاکم و مسلط بر داستان  یعنی ) Action(شناخت عمیق عمل

( » .گیرد ایجاد هماهنگی و وحدت را درون مایه در داستان بر عهده می« :میر صادقی درباره ي درون مایه می گوید .است » مایه 
  )410 : 1367میرصادقی، 

به بیان دیگر هر داستان خوبی از درون مایه ، فکر و اندیشه ي ناظر و حاکم بر داستان شکل می گیرد ودرون مایه تمام عناصر 
  ...مانند شخصیت، عمل ، نتیجه ي حاصل از کشمکش و . داستان را انتخاب می کند

پس بزرگترین مفسر این است که . ان بیرون آن است کشف درون مایه یا معناي یک اثر، مستلزم ایجاد ارتباط بین اثر و جه 
یک داستان همیشه منحصر به فرد « :دریابد مصالح درون مایه اي که کشف کرده است تا چه حد معتبرند اما نظر رابرت اسکولز

یم به گوي صرف را از داستان بیرون بکش اگر ما هرچه غیر روایت، توصیف یا  گفت و. است، همیشه یک مورد خاص است 
( »                    .احتمال زیاد سرنخ هایی به دست می آید که در میان این سرنخ ها، بدیهی ترین  همان عنوان و موضوع اثر است

  ) 22: 1387اسکولز، 
د     گاه موضوع و عنوان تفکر ما را درباره  ي آن اثر به جهت خاصی هدایت می کند یا اهمیت عنصري خاص را در اثر مؤکّ

  .می سازد
ت کنیم که نباید درون مایه را با موضوع یکی گرفت و این دو را نباید به جاي یکدیگر به کار برد   چنین اشتباهی . باید دقّ

درون مایه چیزي است که از موضوع به دست می « .موجب عدم فهم خواننده می شود و او را دچار سردرگمی و آشفتگی می کند
  ) 43:  1367میرصادقی، ( » .آید

درون مایه فکر اصلی داستان و معنایی است که نویسنده به موضوع می دهد و به نوعی موضوع « :مصطفی مستور می گوید 
در « مثالً موضوع داستان هاي   ) 30: 1379مستور، ( ».همان جهان بینی و  درون مایه مانند ایدئولوژي برگرفته از آن جهان بینی است

اما آن چه که این دو داستان را از هم متمایز می کند، . از هدایت  هر دو عشق است » ینه ي شکسته آ« بزرگ علوي و » رقص مرگ
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که از موضوع به وجود آمده و تفسیري است از موضوع داستان که بر روند ) 42: 1367میرصادقی،  ( » .درون مایه ي آن هاست 
  .گسترش و تکامل داستان تأکید می کند

. ي مرکزي و اصلی داستان است  موضوع، واقعه« :ف متنوعی از موضوع ارائه داده است که عبارتند از نادر ابراهیمی تعاری
موضوع، آن اطالع اساسی است که داستان نویس ، به خاطر انتقالش به مخاطب ، اقدام به خلق داستان می کند و موضوع، عملکرد 

  ) 57:  1377ابراهیمی، ( » .وقعیت نشان می دهدهاي اصلی شخصیت یا شخصیت هاي داستان را در ارتباط با م
ي قصه ها، برخورد بدي هاست، قهرمان ها آدم هاي خوب و نیک سرشت با ضد قهرمان و آدم هاي شریر             درون مایه 

نیکی با ورامزدا و درون مایه ي قدیمی و اساطیري، نبرد روشنی با تاریکی ، اه« .می جنگند و موضوع قصه ها را به وجود می آورند
زیر بناي فکري  در حقیقت درون مایه)55: 1367میر صادقی ، (» .است، هسته ي اصلی بیشتر قصه هاست –متأثّر از تفکر زرتشتی  -پلیدي

 .و اجتماعی قصه ها، ترویج و اشاعه ي اصول انسانی ، برادري، برابري و عدالت اجتماعی است 

  

  :بخش دوم  
  )plot)  (پیرنگ (طرح  

. به معتاي بنیاد، شالوده وپایه آمده ورنگ به معناي طرح و نقش ) pay(پی . رنگ است+ پیرنگ مرکب از دو کلمه ي پی « 
  ) 61: همان ( » . به معناي بنیاد  و نقش و شالوده ي طرح است» پیرنگ« بنابراین روي هم 

این قوانین تقریباً همان قوانینی است که ارسطو . فته است از قرن هجده میالدي تا به امروز قوانین پیرنگ پذیرش روزافزون یا 
البته این نکته را باید در نظر . براي نمایشنامه هاي تراژدي عنوان کرده و داستان را یکی از اجزاي  ششگانه تراژدي دانسته است 

 .داشت که ارسطو داستان را با پیرنگ یکی فرض کرده است 

  
  تعریف طرح  

»                 .پیرنگ را تنظیم کننده ي حوادث و تقلید از عمل دانسته است« حی براي پیرنگ داده است و ارسطو تعریف صری 
منظور از تنظیم کننده ي حوادث توالی طبیعی حوادث است نه  ترتیبی که ممکن است نویسنده با سلیقه و ذوق خود و ) 62: همان ( 

  .لید از عمل  باید آغاز ، میانه و پایانی داشته باشدتق. با پس و پیش کردن حوادث به داستان دهد
به هر قطعه اي که به توصیف شخصیتی ، صحنه اي یا حادثه ي واحد می پردازد طرح « :میرصادقی  در تعریف طرح می گوید 

  )199: همان ( » .طرح ، خصوصیت و خصلتی خاص خود دارد. یا داستان واره می گویند
  ) 11:  1388یونسی ، ( » .نقشه ي کار، رئوس مطالب یا چهارچوب داستان را طرح داستان می نامند« : ابراهیم یونسی می نویسد 
رشته ي حوادث و علل  منظم  -2کامل و روشن باشد -1« در انتخاب طرح گفته اند که نویسنده باید طرحی را برگزیند که   
در بکر  -6به عواطف و امیال آدمی مربوط باشد -5ساده باشد-4ی شودداراي پیچ یا پیچ هایی باشد که به اوجی منطقی منته -3باشد

 )72:  1353سعیدیان، ( » .بودن آن سعی فراوان به عمل آید

  

  ) پیرنگ( عناصر ساختاري طرح  
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  .به هم انداختن حوادث و اموري است که پیرنگ داستان را گسترش می دهد :گره افکنی) الف 

اصر ساختاري پیرنگ است و به مقابله ي شخصیت ها یا نیروها با یکدیگر ، کشمکش  می یکی از مهم ترین عن :کشمکش ) ب
  .گویند

با گسترش پیرنگ، کنجکاوي خواننده بیشتر می شود و شور و اشتیاقش براي دنبال کردن  :هول و وال یا حالت تعلیق)  ج
همدردي و جانبداري او را به خود جلب       می کند و شخصیت اصلی یا یکی از شخصیت هاي داستان اغلب  . ماجراي داستان زیادتر

همین عالقه مندي نسبت به عاقبت کار آن شخصیت ، او را در حالت دل نگرانی و . خواننده نسبت به سرنوشت او عالقه مند می شود 
  .انتظار نگاه می دارد و چنین کیفیتی را در اصطالح تعلیق یا هول و وال می گویند

ي اوج بزنگاه می  ي داستان را به نقطه ه اي است که نیروهاي متقابل براي آخرین بار با هم تالقی می کند و واقعهنقط :بحران ) د
. کشاند، موحب دگرگونی  زندگی شخصیت یا شخصیت هاي داستان می شود و تغییر ي قطعی در عمل داستانی به وجود می آورد 

  .ضع و موقع شخصیتی باشد و کار و عملی را متوقف یا متحول  کنداین تغییر می تواند درجهت بهتر یا بدتر شدن و

 لحظه اي است در داستان که در آن بحران به نهایت رویارویی و تعرض خودبرسد و به گره گشایی:  ي اوج بزنگاه یا نقطه) هـ
ر زیر زمین جریان داشته و از نظر نقطه ي اوج داستان ، نتیجه ي منطقی حوادث پیشین است، همچون آبی است که د. داستان بینجامد

به هر حال یک اثر ادبی ممکن « .پنهان مانده است و جاري شدن آب روي زمین ، پایان  ناگزیر آن می رسد ، خواننده آن را می پذیرد 
میرصادقی (» .اوم است است بزنگاه هاي متعددي داشته و بزنگاهی قوي تر از بقیه باشد و معموالً این بزنگاه قوي بر بزنگاه هاي دیگر مق

 ،1377  :44  (  

گشودن رازها، معماها، « نتجه ي . پیامد و ضعیت و موقعیت پیچیده یا نتیجه ي نهایی رشته ي حوادث است  :گره گشایی) و
و آنها به  وضعیت . برطرف شدن سوء تفاهم ها ، پایان انتظارها در گره گشایی سرنوشت  یا شخصیت هاي داستان تعیین می شود 

 ) 295 – 297: همان ( » .موقعیت خودآگاهی پیدا می کنند، خواه این وضعیت و موقعیت به نفع آنها باشد یا به ضررشان 

  
  :بخش سوم  
  )character(شخصیت  

از پیرنگ که صحبت کردیم شاید تصور می شد که پیرنگ وشخصیت از هم جدا هستند اما در واقع، این دو مثل دو سر           
هیچ حرکتی نمی تواند در یک طرف ایجاد شود که در طرف دیگر انعکاس . به هم مربوطند و از یک ماده و جوهرند» کلنگاال« 

اما بررسی شخصیت بسیار دشوارتر از برسی « .پیدا نکند و هر عاملی که بریکی از آنها تاثیر بگذارد، در دیگري نیز مؤثر می افتد
  ) 181:همان ( » .پیرنگ، پیچیده تر ، پرابهام تر و متنوع تر است  زیرا شخصیت از. است » پیرنگ« طرح 
در لغت به معین خلق و خوي ، منش و در اصطالح ادبیات داستانی و نمایشی ،کسی است که ) character(شخصیت «  

اي زنده و قابل قبولی عرضه نویسنده براي ان که بتواند شخصیت ه)  859:  1381انوشه ، ( » .ساخته و پرداخته ي ذهن نویسنده باشد
کند باید شخصیت هاي داستان او باید در رفتار و خلقیاتشان ثابت قدم و استوار باشند مگر این که براي چنین تغییر رفتاري دلیلی 

  . داشته باشند و انگیزه ي معقولی داشته باشند و شخصیت ها باید پذیرفتنی و واقعی جلوه کنند 
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گو و  مستقیم یا غیرمستقیم شخصیت هاي داستانی خود، معموالً از سه ابزار توصیف، گفت ونویسندگان براي پرداخت  
توصیف ابزاري براي شخصیت پردازي نوع اول یعنی ارائه ي مستقیم شخصیت از طریق .  است استفاده می کنند ) عمل ( آکسیون 

واگویه هاي درونی نیز از . ، یعنی شیوه ي نمایش اندگو و آکسیون نیز از ابزارهاي روش دوم گفت و. شرح و توضیح راوي است 
  .ابزارهاي شیوه ي سوم یعنی ارائه ي درون شخصیت است 

  
  انواع شخصیت  

  :شخصیت ها به دو دسته تقسیم می شوند 
شخصیتی است که از طریق اعمال ضد و نقیض و احساس هاي گوناگون ، دچار دگرگونی می : » پویا« شخصیت مدور) الف 
  .و در مقابل موقعیت هاي مختلف رفتارهاي مختلف از خود نشان می دهد شود

شخصیتی است راکد که در مقابل  حوادث همیشه رفتاري یکسان دارد و هرگونه ، رفتار بعدي ) :  ایستا( شخصیت مسطّح) ب
  .حادثه در او چندان تأثیري ندارد . اثر ناقص رفتار قبلی او نیست 

ین نکته اشاره می کنیم که قدرت شخصیت پردازي هر نویسنده، زاییده ي جست و جوي مداوم او در در خاتمه این بخش به ا 
  .زندگی واقعی و تبدیل پدیده هاي آن به شخصیت داستانی است 

  :بخش چهارم  
  )point  of view(زاویه ي دید 

ه  داستان همه» ه هاي خود دیدگاه دارد زیرادر واقع به تعداد قص. ي خود را از دیدگاه خاصی می بیند  قصه نویس هر قصه ي قص
ها به یک شکل روایت نمی شود و روایت داستان قصه از ارتباطی که قصه نویس به راوي و راوي با شخصیت ها و با خواننده پیدا 

  ) 197: 1362براهنی ، ( »  .می کند، ممکن می گردد
دارد  اي ست که یک یا چند حادثه ي واقعی یا داستانی را نقل می کند و نقل کنندهمتنی ا« :ي دید عبارت است  ساده ترین تعریف زاویه

 )  691:  1381انوشه ، (» .که راوي نامیده می شود 

  

  انواع زاویه ي دید یا زاویه ي روایت 
ول ، نویسنده در طریقه ي ا« .ي اول شخص مفرد  ي سوم شخص و شیوه شیوه: براي گفتن داستان دو شیوه ي مناسب وجود دارد

در . جریانات و وقایعی را که بر اشخاص داستان می گذرد به خواننده باز می گردد .خود را بیرون از صحنه ي داستان قرار می دهد
ي دوم ، نویسنده در جلد یکی از اشخاص می رود و وقایع داستان را انگار خود شاهد و ناظرشان بوده و در انها شرکت داشته  طریقه

به عنوان سوم زمانی که داستان نویس ، شخصیت هاي داستانش را ) 69:  1388یونسی، ( « .اي خواننده تعریف می کنداست ، بر
است و مثل این که  »کل  داناي« شخص در نظر می گیرد ،او را در نقش یک فرد آگاه و ناظر بر  همه چیزي کار می کند و در حقیقت 

  . ي حوادث قضاوت می کند  ونی هاي شخصیت هاي داستان را می بیند و از آن باال دربارهبرفراز تپه اي ایستاده، درونی ها و بر
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.      ي اول شخص بیشتر  مورد استفاده ي نویسندگان تواناست و بهترین داستان هاي جهان در همین شیوه نگارش یافته اند شیوه
با مقدمه ( ولز یکی از بهترین داستان هاي جهان در همین شیوه نوشته ي کیپلنیگ که به گمان  » دو مردي که شاه می بود«داستان « 

  .اما این شیوه براي مبتدیان ، دشوار است )  72: همان ( » .گفته شده است ) ي سوم شخص 
  

  :بخش پنجم 
  )setting(صحنه 

هاي خاصی تأکید  ي دید در داستان به نویسنده اجازه می دهد که هرچه می خواهد ببیند و بر شخصیت همچنان که زاویه
این شرح و توصیف .است» شرح و توصیف« بورزد، نویسنده به شیوه ي دیگر نیز می تواند بر جزئیات پرمعنی تکیه کند آن شیوه ي 

  .صورت می گیرد» صحنه ي داستان» یا به وسیله ي خود راوي داستان یا توسط شخصیتی در 
بدون خصوصیت زمانی و فضایی محیط داستان، « وجه ي بسیار است زیرا صحنه ي داستان از نظر نویسنده و خواننده شایان ت 

)  294:  1367میرصادقی ، ( » .شخصیت در خأل زندگی می کند ونویسنده قادر نخواهد بود که دنیاي ذهنی خود را خلق کند
  .داستان نیز دچار اشکال می شود) اتمسفر( گذشته از این حال هوا، فضا و رنگ 

ی است که وقایع  داستان در آن واقع می شود، به عبارت دیگر زمینه اي صحنه ي داس«   تان چنان که از نام آن پیدا است ، محلّ
آن است که اشخاص داستان نقش خود را بر آن بازي می کنند،  محل وقوع داستان را ظاهراً فقط به یاري توصیف ساده می توان 

  ) 429:  1388یونسی، ( برخواننده منتقل ساخت 
صحنه ي داستان زمان و عمل وقوع داستان است به عبارت دیگر زمینه و موقعیتی مکانی و زمانی است که اشخاص  داستان  

  .نقش خود را در آن بازي می کنند 
صحنه ممکن است در داستان از اهمیت به سزایی برخوردار باشد و بر عمل و شخصیت هاي داستان تأثیر بسیار نیرومندي  

  .بگذارد

  : خش ششم ب 
  )Dialogue(گفت و گو  

پیرنگ را گسترش می دهد، درون مایه . اما در داستان نیز یکی از عناصر مهم است . گفت و گو، بنیاد تئاتر را پی ریزي می کند
ت صحنه ي داستان همچون صحنه ي تئاتر  اس« .را به نمایش می گذارد ، شخصیت ها را معرفی می کند و عمل را به پیش می برد

از این نظر ) 319:  1367میرصادقی ، ( » .زیرا مثل  تئاتر ، تصویري روشن از عمل به دست می دهد و زندگی را پیش چشم می آورد
  .هم در تئاتر می آیند و هم در داستان»  گفت و گو« و » صحنه « 

گفت و گو بخش اعظم . ندگی است زیرا جزء مهمی از ز. گفت و گو عنصر مهمی از داستان کوتاه یا رمان را تشکیل می دهد
حتی در داستان هایی که تحرك و هیجانش  زیاد است و بر محور عمل جسمانی ، زور . داستان ها را به خود اختصاص می دهد 

و باقی  به گفت و .می گذرد .. آزمایی و مسابقات می گردد، فقط درصد کمی از داستان به دویدن ، تیرانداختن ، کشتی گرفتن و
  .رباره ي آنها سپري می شودگو د
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به . به کار می رود ... درشعر ، داستان و . مکالمه و صحبت کردن با هم  و مبادله ي افکار و عقاید است « گفت و گو به معناي  
عبارتی دیگر، صحبتی که در میان شخصیت ها یا به طور گسترده تر ، آزادانه تر در ذهن شخصیت واحدي درهر اثر ادبی صورت 

  ) 199: 1377میرصادقی، ( » .گیرد، گفت وگو نامیده می شود می
 ترین وبعد از عنصر شخصیت نیرو مندترین و بنیادي. گفت وگو یک از عناصر اصلی نقد ساختاري و نقد تفسري در داستان است « 

 )  56:  1385فیض ، ( » .عنصر ادبیات داستانی است 

  

   انواع گفت و گو
 )duologue(طرفه  گفت و گو دو طرفه یا چند -1

ساده ترین نوع از انواع گفت و گو، « گفت و گویی است که بین دو شخصیت و یا بین چند شخصیت صورت می گیردکه 
 ) 35:  1382غالم ، ( » .گفت و گوي به شیوه ي پرسش و پاسخ است که غالباً به یک  پرسش و یک پاسخ منحصر می شود

 )monologue(تک گویی   -2

» monologueمده از دو واژه ي یونانی  برآmonos  )تنها ( وlogos  )تک گویی( به معنی با خود سخن گفتن ) سخن (
  ) 82:  1382فلکی، ( » .مطرح شده است ) داستان  هاي منظوم( است که ابتدا در هر نمایش 

  انواع  تک گویی
  )dramatic momologue(تک گویی نمایشی ) الف

استان و نمایش نامه است که با آن راوي براي مخاطب یا مخاطبانی که ساکت اند و خواننده شیوه اي در روایت شعر، نقل د« 
  )  401:  1381انوشه ، ( » .آنها را نمی شناسد از سرگذشت و وضعیت خود سخن می گوید 

  )soliloquy(با خود گویی یا حدیث نفس ) ب
 »soliloquy«ي التینی  از ترکیب دو واژهsolus  )تک و تنها(  وlogue  )تشکیل شده است به معنی ) سخن گفتن

  )  56:  1382فلکی ، ( » .خودگویی یا با خود حرف زدن 
گوینده از نفس خود یکی را مانند . است » النفس  خطابۀ« حدیث  نفس  در بدیع فارسی ، تجرید نامیده می شود و مترادف « 

  )  298:  1380همایی ،  (» .خود انتزاع می کند و او را مورد خطاب قرار می دهد
  ) interior monologue(تک گویی درونی یا گفتار درونی ) ج

حادثه و ماجرایی در داستان اتفاق می افتد وبه مقتضاي آن حادثه، واکنش و « شیوه اي است در رویات داستان بدین ترتیب که 
ل دا 118:  1381انوشه ، ( » .ستان و حکایت است رفتاري از شخصیت داستانی  سر می زند و این واگویه هاي درونی مکم(  

  :بخش هفتم  
  )Tone(لحن  

این نکته را سقراط گفته یا نگفته باشد . انسان هر طور باشد، زبانش نیز همان طور است « : سقراط گفته است که : می گویند  
ا در دو جهت از نظر قصه گسترش داد و می بدون تردید از نظر موضوعی که در پیش رو داریم ارزش دارد؛ زیرا که می توان آن ر
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هر طور باشد، زبانش ) داستان نویس ( ثانیاً قصه نویس . اوالً شخصیت قصه هر طور باشد، زبانش نیز همان طور است : توان گفت 
  )324:  1362براهنی ، ( » .نیز همان طور است

ت و انتخاب کلمات هست ، توجه کرد و ضمناً باید کل  به سرنخ هایی که در الگوي جمال« براي دریافتن لحن یک قطعه باید 
هرچه آثار بیشتري از یک نویسنده ي خاص ) 31:  1387اسکولز، ( » .متن زمینه ي  داستان را هنگام خواندن ، در نظر داشت 

طفی که به معناي کلماتش یعنی بهتر می توانیم  به درك سایه روشن هاي عا. بخوانیم در فهم لحن او مهارت بیشتر ي پیدا می کنیم 
  .رنگ هاي مختلف می دهند، نائل شویم 

خنده آور، گریه آور ، جدي ، طنز و یا هر لحن دیگري که ممکن است نویسنده . لحن می تواند صورت هاي به خود بگیرد  
فضاي باز عبارت  لحن در فضاي تنگ عبارت از سبک و شیوه ي بیان  یک شخصیت است و در« .براي نوشتن داستانش بیافریند

براهنی ، ( »      .براي ارائه ي شخصیت هایش در جامعه ي زبان انتخاب می کند) داستان نویس( است از سبکی که یک قصه نویس
1362  :325  (  

  انواع لحن 
« .او داردنی لحن عمومی نویسنده که  تکیه بر روي سبک عمومی قصه نویس و جهان بی): لحن کلی ( لحن عمومی   نویسنده ) الف  

  ) 1210:  1381انوشه، ( » .که نشان دهنده ي نگرش نویسنده به داستان و اثرش و با درون مایه ي داستان در ارتباط مستقیم است 
( قسمتی ازآن فضا که اور ا از متن عمومی  قصه     « عبارت است از ) : لحن گفتاري شخصیت( لحن هر شخصیت ) ب 

  ) 327:  1362براهنی ، ( » .در رابطه اي که آنها با متن عمومی و سایر شخصیت ها پیدا می کند به عاریه می گیرد) داستان
  .البته ممکن است یک شخصیت در مراحل گوناگون و در برخورد با دیگر شخصیت ها لحن هاي مختلفی داشته باشد  
در طول داستان آهنگ بیان را حفظ کند مگر آن که لحن بیان داستان باید استوار و ثابت باشد و نویسنده باید تالش  کند که  

لحن بیان داستان نیز باید با زمان و عصري که نویسنده درآن زندگی می کند، هماهنگی و « درون مایه اش تغییر کند و دیگر این 
هد از لحن داستان روال البته این توصیه ها وقتی صحیح است که نویسنده بخوا)  375:  1377میرصادقی ، ( » .همخوانی داشته باشد

مثالً جنبه ي طنز آمیز و نمادین آن را در نظر داشته باشد، لحن می . طبیعی و واقعی آن را بگیرد اما اگر منظور  دیگري داشته باشد
 .تواند با موضوع شخصیت و زمانه اش همخوانی و هماهنگی نداشته باشد

  
  :  ي جالل آل احمد عناصر انسان در داستان مدیر مدرسه 
  شخصیت : بخش اول  

یکی از ویژگی هاي مدیر مدرسه ، ساختار آن است و اولین مرحله در این ساختار ، ورود شخصیت اصلی  به محیط کوچک و  
اما نکته اي  قابل ذکر این که هرگونه . فرار کرده و به  اینجا پناه آورده است ) اجتماع( او از محیطی بزرگتر . محدود مدرسه است 

ي پرداختن به شخصیت  درشیوه « اگر چه جالل آل احمد. پردازي در مدیر مدرسه خارج  از حال و هواي ایرانی نیست  شخصیت
شکري ( » .ها  به نوع شخصیت پردازي در داستان هاي غربی چشم داشته است اما این تأثیري پذیري در سبک است  نه در مضمون 

 ،1386  :389  (  
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ازفردیناندسلین در شخصیت پردازي داستان مدیر مدرسه الهام « :ازي در مدیر مدرسه می گویدجالل درباره ي شخصیت پرد 
  ) 193:  1376میرآخوري، شجاعی، (».تأثیر گرفتم» سفر به انتهاي شب«من در مدیر مدرسه از کتاب «سپس می افزاید» .گرفته ام 

 .را نباید فراموش نکرد »  بیگانه ي آلبرکامو« با این همه اثرپذیري آل احمد از رمان  

  

  انواع شخصیت 
 :شخصیت هاي انسانی و غیر انسانی  - 1

این اشخاص عمدتاً  نام خاص ندارند و . جالل آل احمد در داستان مدیرمدرسه فقط از شخصیت هاي انسانی بهره گرفته است 
یشتر مواقع ذکر نام شخصیت ها ضرورتی نداشته و زیرا در ب. یاد می شود.. ) ناظم ، معلم ، دانش آموزان و( از آنها با  عناوین کلی 

 . کمکی به پیشبرد ماجرا نمی کند 

  
 :شخصیت هاي اصلی و فرعی  - 2

  :شخصیت اصلی در این داستان ، همان مدیر است که داراي   دو ویژگی بسیار مهم اخالقی است
ه طلب است به این معنا که به هیچ وجه نمی خواهد خود را «  دوم،شخصیت . آلوده ي تباهی  و فساد کنداول آن که او منزّ

  ) 164:  1382شیخ رضایی، ( » .اصلی در فکر تغییر وضع  موجود به شکل فراگیر است 
ي سیر سرگذشت است ،  کم و بیش آن قدر که الزمه«گذشته از شخصیت اصلی داستان،کسانی هم که او را احاطه کرده اند؛

  )339:  1372پرهام، ( » .زنده و باروح اند
به عنوان مهمترین شخصیت ثانوي پس از مدیر مدرسه حضور فعالی در سیر داستان دارد و راوي ، ناظم را به عنوان » ناظم«  

در عین حال، به محیط . ي مدرسه نشان می دهد یک شخصیت اداري به تمام معنی معرفی کرده است  و مهارت او را در اداره
  : ناظم اشاره نموده است   خانوادگی ، میزان تحصیل و وضعیت مادي

پدرش دو . یک سال گرمسار و کرج کار کرده بود و امسال آمده بود این جا. سال پیش از دانشسراي مقدماتی درآمده بود«  
» ...از اولی دو تا پسر ، که هر دو چاقوکش از آب درآمده اند و از دومی فقط او مانده است  که درس خوان شده و. تا زن داشته 

  )21:  1387احمد،  آل( 
حتی استقالل در رفتار و کردار براي خود محفوظ می داند؛ حتی به خود مدیر اجازه نمی دهد که وارد حیطه ي اقتدار ناظم 

  ) 61: همان( »...توي بچه ها مأمور هم داشت « : از شاگردان بزرگتر مدرسه براي از پیشبرد اهداف خود استفاده می کند. شود
  ) 26: همان ( » ...درشت ، روي هم ریخته بود که خودشان ترتیب کارها را می دادندبا شاگردان «  

. که شاخص ترین شخصیت پس از مدیر و ناظم مدرسه است و او نقش تعیین کننده در داستان ایفا می کند» فراش جدید« 
او نه تنها کادر مدرسه . رت بی نظیر داردشتابد و حل و فصل بسیاري از مسائل مدرسه، مها در مواقعی بسیار به کمک معلمین می

را در حلّ مشکالت یاري می کند،بلکه به عنوان بانک متحرکی هم درمی آید در مواقع تنگدستی و تأخیر در وصول حقوق ، به 
  :همه ي معلیمن مدرسه قرض می دهد
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  ) 63: همان ( » .انک مدرسه شده بود در مدرسه ي ما ، فراش جدیدمان پولدار بود و به همه شان قرض می داد و کم کم ب«  
م ها تجربه و سابقه ي او « :مدیر درباره ي او می گوید  داشتند و اگر همه در کارمان ) فراش جدید را ( اگر دو تا از معلّ

  )44:همان ( ».پختگی او را داشتیم ، بچه هاي مردم یک ساله فیلسوف می شدند
است که با توجه به  هیکل او ، مدیر او را چون مدیر کل می داند و او » چهارم معلم کالس « از شخصیت هاي ثانوي دیگر،  

در بسیاري از مجلس هاي رسمی ، حرف زن مدیر بوده است که آخر با ماشین آمریکایی تصادف می کند و از صحنه خارج می 
م زن ، شا. شود  م هاي کالس هاي سه، پنج ، شش ، اول ، دوم ، فراش قدیم ، معلّ گردان و حتی مادر یکی از بچه هاي مدرسه معلّ

  :که  در مقطعی ، داستان را تحت تأثیر خود  قرار می دهد
این بود که ... روز اول که دیدمش ، دستمال آبی نازکی سرکرده بودو پیراهن نارنجی به تن داشت و تند بزك کرده بود«  

م ها جمع دفعات بعد دست به سرش می کردم اما او از رو نمی رفت سراغ ن اظم و اتاق دفتر را می گرفت تا زنگ را بزنند و معلّ
 )85-86: همان ( » ...شوندو

  
 : شخصیت مخالف - 3

اما او این . هرچند ناظم گاهی اوقات سرناسازگاري با مدیر دارد. در داستان به نوعی شخصیت مخالف وجود ندارد
به نظر می رسد مدیر همیشه با خود درگیر است و در اصل مخالف . ناسازگاري ها را به خاطر مدرسه و نظم آن تحمل  می نماید 

واقعی ، درون او است در شخصیتش  مبارزه اي در کار است بین آدمی که می خواهد راهش را بکشد و برود و کاري به کسی 
زد و او می خواهد شکست از این نیست که مدیر دیگر نمی تواند بگری« : نداشته باشد و آدمی که می خواهد بماند و بجنگد

 )  280: 1343بهار، (» .بجنگد اما حریفی درکارنیست و اگر هست به جنگ او نمی آید ، شکست این است 

  

 ):تیپ یا تیپیک( شخصیت هاي نوعی  - 4

ي  برخی از این شخصیت ها ، چهره. آل احمد در مدیر مدرسه بسیاري از شخصیت ها را وارد داستان خود می کند 
د به طوري که هریک از آنها نماینده ي یک خصوصیت هستند و تاپایان داستان هیچ تغییر و تحولی      نمی کاریکاتوري دارن

  : تنها شخصیت واقعی این رمان که وحدت داستان پیرامون آن شکل می گیرد ، مدیر مدرسه است. یابند
ی تواند وضعیت نسل آگاه و ناکام بعد از کودتاي مدیر ویژگی هاي تیپ روشنفکران متعهد اما ناامید را دارد و از این نظر م« 

  )392:  1386شکري ، ( » .مرداد را به نشان می دهد 28
او . او کامالً عوض می شود . مدیر مدرسه آل احمد تیپی است نسبتاً فردي که در پایان کامالً به صورت یک فرد درمی آید  

ن داستان، دیگر نماینده ي مدیر مدرسه نیست بلکه مخلوق تصمیم است که در پایان ای.ده است نماینده ي تمام مدیر مدرسه رشوه
  ) 291:  1362براهنی ، ( » .در واقع جز خود نماینده ي کس دیگري نیست « .با انتخاب فردي خود بدان است یافته است 

م ها و فراشان هر کدام نماینده تیپ نوع و دسته ي خود هستند و همگی در  مثل . همان تیپ باقی می مانندالبته ناظم ، معلّ
م کالس پنج که نماینده ي تیپ  غربزده هاست  .معلّ
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  : شخصیت هاي قراردادي- 5

همگی شخصیت  قراردادي می باشند که ویژگی  ... و» دلقک« شخصیت هاي داستان چون ناظم ، فراش اول، معلم کالس دو 
. در می آورد .. هی اداي انسان هاي از هم چیز آگاه ، دانا و حتی خود مدیر هم گا. نو و تازه اي در آنان دیده نمی شود 

  .شخصیت قراردادي دارد
  

  :نمادین  –شخصیت تمثیلی - 6
 .این گونه شخصیت ها در این داستان یافت نمی شود چون داستان به شیوه ي رئالیستی می باشد

  
  :شخصیت هاي ایستا و پویا - 7

که دگرگونی عظیمی در جهان بینی او به خصوص نوع دید او به مدیر مدرسه در این داستان مدیر شخصیت پویایی دارد  
او با گذشت زمان و پیش از آمدن رویدادها و اتفاقات از . بودن ایجاد گردید که پایان کار او به استعفا از مدیریت انجامید 

همگی  ها ، بقیه ي شخصیت. کامل می انجامد صفات شخصیت نوعی اوکاسته و بر صفات فردي او اضافه می شود تا این که به فردیت  
ي او در زندان ایجاد  چون تغییراتی درتفکر و اندیشه. البته باکمی اغماض معلم کالس سه هم  شخصیتی پویا دارد . ایستا هستند 

 .می شود

  
  ):همه جانبه(شخصیت هاي ساده و کامل  - 8

مدیر نگاه . ین است که او شخصیتی ساده و تک بعدي نیست آن چه مدیر مدرسه را از سایر شخصیت ها متمایز می کند ا
  .سطحی به امور و قضایا ندارد و نگاه گسترده ي او به او زندگی می بخشد

اگر حوادثی براي دیگر شخصیت هااتفاق می افتد به «دیگر شخصیت ها،آدمک هاي یک بعدي مقوایی باقی می مانند و 
: همان(»         .مدیر این داستان کمک می کند» منِ « هی می شود و به تغییر شخصیت جاي آن که به دگرگونی کامل آن ها منت

می بینیم مدیر کمی زیادي قهرمان است و  زیادي  برحق ، . البته شخصیت مدیر، نکته ها و احیاناً ضعف هایی به همراه دارد ) 230
 .ي تعارف است  مینهبیشتر در ز. ي ضعفی که براي خود می شمرد  نقطه.فهمیده می باشد

  
  شیوه هاي شخصیت پردازي 

  .ي صریح شخصیت ها با یاري گرفتن از شرح و توضیح مستقیم  ارائه) الف
  .ي شخصیت از طریق عملی شخصیت با کمی شرح و توصیف  ارائه) ب

م کالس اول : نمونه براي روش اول    :توصیف مدیر از معلّ
دم  هاي شبیه میرزا بنویس. بی کراوت. ي بسته  ود با  ته ریشی و سرماشین کرده اي و یخهمعلّم کالس اول باریکه اي سیاه سوخته ب« 

  )16:  1387آل احمد، ( » ... پست خانه و
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  :نموه براي روش دوم  توصیف در مورد فقر دانش آموزان و خرابی جاده 
گذشته از دست هاي چغندر . آمد گیوه توي آب سنگین می شود و اگر تند می رفتی به گل می چسبید و ازپا در می« 

پیدا بود که باز آن روز صبح یک فصل گریه . چشم اغلبشان هم سرخ بود - و لباس هاي خیس به مدرسه که می رسیدند
  )  47: همان( » ...کرده اندو
ضه عر» اگر مرديتو «: مدیر با خود هم حدیث است زمانی که تصمیم جدي و قاطع بر مدیر شدن داشت  :روش سوم ) ج

هر جایی می توانست  براي  آدمی مثل من که از  قفس معلمی پریده بود،« یا ) 12:همان ( » .داشته باش ، مدیر همین مدرسه هم بشو 
 ) 13: همان (  » .این بود که شال ویراق کرده ، پریدم وسط گود. بهشت باشد و هر کاري باب میل 

  

  ابزارهاي شخصیت پردازي 
در ضمن  واگویه )  مربوط به روش نوع  دوم است ( » عمل « ، گفت و گو و آکسیون  )ش اول مربوط به رو(  توصیف  

  .هاي درونی نیز از روش سوم یعنی ارائه ي شخصیت است که با مثال ذکر شد
به هر حال  از وصف . موجز و کوتاه بودن وصف  یکی از وجوه هنري آل احمد در پرداخت شخصیت هاي داستانی است 

راوي  ي دید البته قابل ذکر است این اشخاص را از زاویه. از افراد  در رمانش به توصیف درونی  شخصیت ها دست نمی یابیم  نویسنده
ي تصویر هایی که از  اما این  شناخت در واقع کامل نیست ، زیرا همه. می بینیم و درباره ي آن ها تا اندازه اي می دانیم ) مدیر( 

ظاهر  -د ، شتاب زده و در اغلب مواقع کاریکاتوري است و نقش شخصیت پردازي جالل در همین مسئلهآن ها ارائه می شود، تن
 .نهفته است ولی در کل مؤثر، گویا، ماندنی و فراموش نشدنی است -اشخاص  معیاري براي ارزشیابی آن ها قرارگیرد

  

  توصیف شخصیت  
  :دو مثال از توصیف ظاهري و رفتاري اشخاص  
م کالس چهارتوصیف مع    :لّ
م کالس چهار خیلی  گنده بود«   از آنهایی . آمد توي دفتر اولین چیزي  بود که به چشمه می. دوتاي یک آدم حسابی . معلّ

  )14: همان ( » ... لفظ قلم حرف می زد. کنی مدیر کل است  که اگر توي کوچه ببینی خیال می
  :توصیف ظاهري شاگردان مدرسه  

ده دوازده تایی از آنها لباسهاشان به تنشان . ي سفید داشتتند و پاي بیشترشان گیوه بود بود و بعضی ها یخه لکه ها ماشین شده« 
 )18: همان ( » .زار می زد

  
  روایت و زاویه ي دید: بخش دوم  

ي راوي  شیوه ي دید درونی به انتخاب این زاویه. داستان از زبان مدیر مدرسه و  از دیدگاه اول شخص مفرد روایت می شود 
ي مساعدي برا ي بیان  ي مساعدي است که براي بیان عقاید و خصوصیات شخص مدیر تا به این ترتیب زمینه زمینه) قهرمان( 

  .شکل بگیرد  و رویداد و حوادث قابل لمس و طبیعی تر جلوه کند.. عقاید و
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فه هاي بهت زده ي بچه هاي مردم براي مزخرف ترین البته از معلمی هم اُقم نشسته بود، ده سال الف  و ب درس دادن و قیا« 
و استغنا باغین و استقرا باقاف و سبک خراسانی و هندي و قدیم ترین شعر دري و  صنعت ارسال مثل ... چرندي که می گویی

 )8: همان ( » .و از این مزخرفات ؟ دیدم دارم خر می  شوم... ورد العجز

  

  )راوي( روایت  دالئل موفقیت مدیر مدرسه از دیدگاه
دالئل موفقیت مدیر مدرسه را این گونه می توان بیان نمود که رواي مدیر مدرسه دقیقاً همان آل احمد، نویسنده است و  

همین یکی  بودن راوي و نویسنده باعث شده نویسنده وقایع داستان و افکار راوي را به دقت حس کرده باشد وبتواند آنها را به 
اما دلیل یک بودن راوي و نویسنده چه چیز می تواند باشد؟ شاید ساده ترین پاسخ آن است که داستان با  خوبی  توصیف کند و

ي اول  زیرا بدیهی است در هر داستانی با زاویه. ي دید اول شخص نگاشته شده است  ولی این پاسخ بدون شک اشتباه است زاویه
ر می تواند با استفاده از شواهد بیرون از متن داده شود و می دانیم که آل پاسخ دیگ.  شخص ، راوي و نویسنده لزوماً یک نیسند 

حتی شباهت هاي . احمد نیز معلم بوده است و مانند راوي یک سالی از معلمی دست کشیده و به کار مدیریت پرداخته است 
 .فکري او را        می ساخته استآل احمد ازفرزند بی نصیب بوده و این امر دغدغه هاي . بیشتري هم بین آنها وجود دارد

  :راوي داستان نیز ، بی فرزند است و این موضوع  در اولین  برخوردش با بچه ها براي آنها عنوان می کند
  )19: همان(».داند با این همه فرزند چه بکند خواست یکی از شما رابه جاي فرزند داشته باشد و حاال نمی مدیر خیلی دلش می«
مهم ترین دلیل این یگانگی ،یکسان . بیرون از متن نیز دالئل مستحکمی براي یگانگی راوي و نویسنده نیست اما این شواهد 

به  نوع نگاه او به دیگران، به آموزش و پرورش،. راوي مدیر، تقریباً داراي تفکرات آل احمد است .بودن تفکرات راوي و نویسنده است 
پس یگانگی .با نگاه آل احمد، آن طور که در آثارش منعکس شده است، می باشد همگی در مطابقت تام ... امریکایی ها  و

 .نویسنده و راوي باعث می شود که  نویسنده تسلط بسیاري بر اندیشه و رفتار  راوي داشته باشد وبه خوبی به آنها منتقل کند

  

  نویسی به زبان ادبی » من« انواع  
زیرا در داستان ، خود به ذکر حوادث و . به چشم می خورد  در این داستان من نویسی نویسنده به وضوح -1

توصیف وقایعی می پردازد که بیش از این ، خود به صورت مستقیم با آنها روبر بوده است و از نزدیک لمس کرده است 
این نوع ) 66:  1382شیخ رضایی، ( » .دانست   experimentalو این نوع از من نویسی را تقریباً معادل ادبیات تجربی «.

من را در تمام داستانش چه در توصیف ها به طور شخصیت ، به طور توصیف مکان و زمان و چه در مسائل دیگر به وضوح        
 .می توان یافت 

جالل آل احمد عالوه بر آن که در « به این معنا که . در این داستان وجود دارد » من نویسی« نوع دیگر از  -2
تک ( مجال سخن گفتن و اظهار نظر را از سایر شخصیت ها می گیرد و خود یکه تاز میدان می باشد  فکري داردداستان حضور 

حضور . توان مشاهده کرد البته این سنگینی حضور من نویسنده را در بسیاري از داستان هایش می)  68: همان ( »   .)صدایی
بان او می توان شنید و شخصیت هاي دیگر که اغلب نیز او در داستان چنان سنگین است که گویا حرف حساب را تنها از ز

 .) که دربخش شخصیت ذکر شد مانند مثال هایی.(اند، هیچ سخن قابل تأملی براي گفتن ندارند در سطح تیپ پرداخته شده
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مثالً از زبان ( نویسنده به عنوان فردي صاحب فکر و اندیشه در داستان خود حضور دارد و درالبه الي آن  -3
 )مثل مدیر( به بیان نظریات ، افکار و احساسات خود  در باب موضوع می پردازد ) ز شخصیت هایکی ا

  : چند نمونه مثال ازمن نویسی زاویه ي دید درونی و زاویه ي اول شخص 
 وي زیر سیگاريو سیگارم را ت... از درکه وارد  شدم ، سیگار دستم بود و زورم آمد سالم کنم همین طوري دنگم گرفته بود قد باشم« 

آل احمد ، ( »          ...مثل تفی در صورت تازه تراشیده اي . فقط خاکستر سیگار من زیادي بود ... براق روي میزش تکاندم 
1387 :16(  
م بریانتین زده با خود نجوا می کند درباره  مگر او آدم نبود؟ او هم البد قرضی دارد ، دردي دارد، غصه اي « :ي دیر کردن معلّ

مگر یک جوان بریانتین زده ي لنگر به سینه بسته نمی تواند تنها باشد ؟ شاید اتوبوسش دیر کرده ، شاید راه . دلش را می خورد 
  ) 28: همان ( » .به هر صورت در دل بخشیدمش ... بندان بوده 

  :ي دید و دوم شخص  زاویه
اشد، مشهود نیست اما آن جا که متن جنبه ي شفاهی و در مدیر مدرسه به گونه اي که دوم شخص ، شخصیت اصلی داستان ب 

) نمایشی –خطابی ( خطابی دارد، احساس می شود از روایت دوم شخص استفاده کرده است  که بهتر است به آن زاویه ي دید
ي  مثال در موضوع بعدي، مسئله( اطالق شود زمانی که مدیر با خود صحبت می کند و خود را مورد خطاب قرارمی دهد 

 ) اعتراف

  
  :دو موضوع مهم مدیر مدرسه با توجه به روایت و زاویه ي دید 

با توجه به زاویه ي دید و روایت ، دو موضوع مهم در مدیر مدرسه به چشم می خورد که در آثار پیشین آل احمد کمتر  
  :نمونه اي می توان براي آن یافت 

او از موضعی باال و در جایگاه فردي که خود را بسیار باالتر . مونش  است به انسان هاي پیرا) نویسنده( نوع نگاه راوي : اول  
او به خود اجازه می دهد تا در اولین آشنایی با هر فرد با ذکر چند و یژگی او ، او را در . از دیگران می بیند،به آنها نگاه می کند 

  ) به طور نگاه مرشدانهمثل معرفی افراد مدرسه ( دسته اي قرار داده و برایش حکمی صادر کند
مسئله ي دیگري که در مدیر مدرسه به چشم می خورد و در کارهاي آل احمد تازگی دارد،  مسئله ي  انتقاد  از خود و : دوم 

در پاره اي از مواقع ، پس از آن که خطایی انجام می دهد به انتقاد از خود      می ) نویسنده( اعتراف به خطاهاي راوي داستان 
  .د یا به خطاهایش اعتراف می کندپرداز
  :اما چند نمونه مثال  
م کالس سه ، به جرم سیاسی در زندان ، بعد از احوال پرسی به خود می گوید     :هنگام مالقات معلّ

دیگر چه بگویم ؟ بگویم چرا خودت را به دردسر انداختی ؟ دیگر چه بگویم؟ دیدم چیزي  ندارم ، خداحافظی کردم و او « 
م حساب تنها گذاشتم ورا با    )118: همان ( » ... معلّ
م کالس چهار بعد از تصادف با خود بگو مگو دارد    :در مورد هیکل معلّ
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آخه چرا ؟چرا این هیکل مدیر کلی را با خودت این قدر، این ور آن ور بردي تا بزنندت؟ تا زیرت کنند؟ مگر نمی دانستی «  
م حق ندارد این قدر خوش هیکل ب  ) 75: همان ( » .اشد؟ مگر نمی دانستی که معلّ

  
  ساخت روایت در داستان 

به نظر می رسد ، داستان مدیر مدرسه ) ساخت برون گرا، درون گرا ، فراگرا و همگرا( از میان ساخت هاي چهارگانه روایت  
  .براساس گروه سوم یعنی ساخت فراگراست نه خواننده می داند و نه شخصیت داستانی 

  
  )پیرنگ (طرح  :بخش سوم 

  ) 65:  1371دستغیب ، ( « .آلبرکامو کامالً همانند است » سقوط «طرح داستانی مدیر مدسه با « 
همزمان با این آشنایی ها، داستان به آرامی . مدیر به مرور با مدرسه ، معلّمان ، شاگردان و خانواده هاي آنان آشنا می شود  

ي  هر حادثه  پدید آورنده. یگري از راه می رسند و طرح ، داستان را می گسترانند حادثه ها یکی  پس از د. یابد  گسترش می
هر حادثه مدیر رابا گوشه اي از دشواري کار آشنا می . حادثه ي بعدي  می شود و همین به داستان تداوم و هماهنگی می بخشد 

 .کند

  
  )بسته یا باز( انواع پیرنگ  

 .زیرا نظم طبیعی حوادث برنظم ساختگی و قراردادي آن غلبه دارد. داستان مدیر مدرسه پیرنگ باز است  

  

  عناصر ساختاري طرح در داستان مدیر مدرسه  
  :گره افکنی ) الف

به  دیرآمدن بعضی از معلّم ها و خلل در کالس داري ، کتک زدن دانش آموزان: در رمان مدیر مدرسه این گره ها دیده می شود  
م کالس  سه ، تصادف معلم کالس چهار و عملی نشدن خواسته ي مدیر در انجام درست وسیله ي ناظم ، زندانی  شدن معلّ

 .امتحانات

  
  :کشمکش ) ب 

هرچند گاهی ناظم موافق تصمیمات مدیر نیست و نیز مخالفت . احساس می شود کشمکش بیرونی ، آن چنان وجود ندارد 
اما کشمکش واقعی ، کشمکش ذهنی و درونی مدیر با خودش . د هاي با تصمیمات مدیر از داخل مدرسه و خارج آن می شو

است که یک تنه می خواهد جلوي همه ي فسادها ، رشوه خواري ها ، بی نظمی ها را بگیرد و ایستادگی کند و درآخر کار به 
 .این نتیجه می رسد که نمی تواند

  

  :هول و وال  یا حالت تعلیق ) ج
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مدیر مدرسه دیده نمی شود مگر این که خواننده به سبب  عدم همکاري عوامل  هول و وال به آن صورت در داستان 
ي مدرسه نصف می شود ، مدیر چه کار  با مدیر ، همدردي کند ، خواننده می خواهد بداند که وقتی بودجه.. اجتماعی ، طبیعی و 

ي می اندیشد آیا موفق می شود ؟کالً در  همه ي می کند یا زمانی که می خواهد امتحانات را به خوبی اجرا کند ، مدیر چه تدابیر
 .کارها ، نگران مدیر است

  
  :بحران ) د

ي عطف مهمی در  زمانی است که دو دانش آموز در اواخر سال تحصیلی رابطه برقرار می کنند و افتضاح این رابطه ، نقطه 
 . مسیر داستان و عامل اساسی در تسریع سیر نزولی حوادث و تشدید کشش آن است

  
  : نقطه ي اوج) هـ

ي کار آن دو دانش آموز ، مدیر که در سراسر داستان با کتک کاري و خشونت مخالف بوده است، اعصابش  به  در ادامه 
کلی به هم ریخته و کنترل خود را از دست می دهد و تصمیم می گیرد که شاگرد خطاکار را در مقابل شاگردان و کادر مدرسه 

  .دبه شدت تنبیه سختی کن
جلوي روي بچه ها کشیدمش زیر مشت و لگد و بعد سه تا  از ترکه هارا که فراش جدید فوري از باغ همسایه آورده بود به « 

  )  123: 1387آل احمد، ( » .چنان وحشی شده بودم که اگر ترکه ها نمی رسید پسرك را کشته بودم.سر و صورتش خرد کردم

  :گره گشایی ) و
ش آموز خطا کار و رسیدن اخطاریه به دست مدیر شکایت از طرف پدر دانش آموز کتک خورده  بعد ز کتک کاري آن دان

اما جرقه ي اصلی این استعفا  قبل از کتک کاري به وجود آمده بود که پدر شاگرد . مدیر تصمیم قطعی می گیرد که استعفا  دهد
! بکش مرد خجالت . می افتاد  شیکم خودمو پاره می کردم  اگر من مدیر مدرسه بودم و همچه اتفاقی« :مفعول به مدیر گفته بود

که درس بخونن  و  بچه هاي مردم میان این جا. تا اهل محل نریختن تکیه تکیه ات کنند  دو تا گوشتو ور دار و در رو . برو استعفا بده 
  )122: همان ( » ...نمیان که . حسن اخالق 

قهرمان کتاب به راه « :تعفا ي مدیر مدرسه ، پایان داستان است اما پایان کار نیست بنابراین این به روشنی می توان دید که اس
( »            .ادامه  می دهد و خواننده می تواند چشم به راه بماند  تااو را در صحنه ي دیگري از زندگی در کتابی دیگر باز ببیند

  ) 67:  1371دستغیب، 

  گفت و گو : بخش چهارم  
  نظر ساخت و محتوا گفت و گو از 

گفت و گو از نظر ساخت و محتوا از تنوع فراوانی برخوردار است و به عنوان یکی از ابزارهاي روایت در کنار توصیف و  
آکسیون به نویسنده این امکان را می دهد که شخصیت هاي داستان هاي خود رابه سخن وا دارد، اطالعات مشخصی را به 

 . رابه صورتی زنده به پیش ببرد مخاطبین ارائه دهد و داستان
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  انواع گفت وگو  
  :دو نمونه از گفت گویی که بین دو شخصیت در داستان  صورت می گرد :دو طرفه  و چند طرفه ) الف

... رئیس فرهنگ که اجازه ي نشستن داد نگاهش لحظه اي روي دستم مکث کرد و بعد چیزي را که می نوشت تمام کرد» 
. جا نداریم آقا : اي ضمیمه اش زیر و رو کرد و بعد غبغب انداخت و آرام  و مثالً خالی از عصبانیت گفت رونویس را با کاغذه

ممکنه خواهش : ي این اباطیل را نداشتم  حرفش را بریدم که  حوصله... این که نمیشه هر روز یک حکم می دند  دست یکی 
  ) 50: 1387آل احمد ، ( » کنم زیر همین ورقه مرقوم بفرمایید؟

  : ي دیگر نمونه
 .دیروز عصر یکی از بچه هاي کالس چهار دو تا کله قند آورده به او فروخته درست مثل این که سرکالف رابه دستم داده باشد « 

( » .نگفتی از کجا آورده ؟ من که ضامن بهشت و دوزخش نبودم آقا . زحمت کشیدي . چند؟  دو تومنش دادم آقا : پرسیدم 
 ) 81: همان 

  
  ) نمایشی ، درونی ، حدیث نفس یا خودگویی: انواع تک گویی ( همان  با خود سحن گفتن است  :تک گویی ) ب 

در داستات مدیر مدرسه ،  تک گویی آن به صورت حدیث نفس  یا با خودگویی می باشد و شخصیت  داستانی  افکار و  
اما دو نمونه . ه ي  دید مثال هایی از این نوع ذکر گردید در بخش شخصیت و بخش زاوی. احساسات خود را برزبان می آورد 

  :مثال دیگر در مورد معلم کالس چهار 
بعد از سی و چند سال عمر ! احمق خاك بر سر : مبادا خودت چشمش  زده باشی ؟ و بعد : و یک مرتبه به کله ام زد که « 

  ) 71: همان ( » ! تازه خرافاتی شده اي 
شم داري احمق ؟ می بینی  که هیچ نشانی از تو ندارد؟ انگ کارخانه هاي فیلم برداري  را روي چ... عجب روزگاري «  

 ) 73: همان ( » ... گیرم که حسابت درست بوده . خیال کرده  بودي دلت را خوش کرده بودي ... پیشانی اش می بینی 

  

  صحنه : بخش پنجم  
موقعیتی مکانی و زمانی است که اشخاص داستان نقش خود را در آن  زمان و محل  وقوع داستان به عبارت دیگر زمینه و 

 .بازي می کنند  

  

  نقش زمان در مدیر مدرسه  
وقتی که از عنصر زمان صحبت می شود ، مجموعه اي منظور است که بخشهاي مختلفی از جمله که عصر ، دوره اي از  

زمان داستان مدیر مدرسه یک زمان خطی است که براساس . گیرد  تاریخ کشوري ، سال ، ماه ، هفتم و شب و روز را در بر می
  .توالی و تسلسل عناصر زمانی بیان می شود

  .آغاز زمان و حرکت داستانی را می سازد. گذشته کاري مدیر مدرسه را حکایت می کند : در فصل اول  
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از این که زنگ آخر را بزنند و مدرسه تعطیل قبل « : راوي زمان حوادث داستانی را این گونه بیان می دارد: در فصل دوم 
  )27:همان ( » . بشود آمدم بیرون براي روز اول خیلی زیاد بود

  :در فصل سوم هم می گوید 
(      ».بچه ها با صف هاشان به طرف کالس ها می رفتند و ناظم چوب به دست توي ایوان ایستاده بود. فردا اول صبح رفتم مدرسه  

  ) 27:همان 
:           راوي زمان حوادث را این گونه بیان می کند سل  زمانی داستانی به همان صورت ادامه می یابد و در فصل ششم ،تسل 

در فصل هفتم ، راوي  براي تشخیص مقطع زمانی ،  عنصر نمادین  به کار )  46: همان ( » ...اواخر هفته ي دوم  فراش جدیدآمد« 
به همین صورت ، راوي زمان وقایع داستان خود را تا واپسین فصول داستان ) 47:همان ( » ...بارندگی که شروع  شد« :می برد 

در فصل هیجدهم ،  هنگامی که حوادث داستان به اوج خود می رسد ، زمان وقایع پایانی رمان به این صورت . مشخص می کند 
  :بیان  می شود 

  ) 121: همان ( » .رسه اول اردیبهشت ماه جاللی وکوس رسوایی سر دیوار مد« 
 ترین قالب زمان به دقت ، سرآغاز و سرانجام داستان را ترسیم می کند، گویا عنصر زمان ، مهم» مدیر مدرسه » بنابراین در رمان 

با حادثه ي رسوایی که اول اردیبهشت در مدرسه رخ می دهد، )  climax(نقطه ي اوج داستان . عنصر حاکم براین داستان است
  :د می آیدبه وجو

کشاند اما شکست از این نیست که مدیر مدرسه           این حادثه امید مدیر در اصطالح و تغییر اوضاع را به بن بست می«  
( »      .و بلکه در عدم وجود زمینه ي مناسبی براي پافشاري برمقابله و مبازره ي سرسختانه است .نمی تواند با اوضاع مقابله کند

 ) .یعنی نبود وقت زمانی براي مدیر و عدم جبرانی وادامه ي کار ) ( 414:  1386 فدوي ، شکري ،

  

  حرکت زمانی در داستان  
منظور . یعنی زمان روایی داستان با زمان تاریخی آن همسویی دارد. زمان در داستان مدیر مدرسه ، حرکتی رو به پیش دارد  

و میزان به طول انجامیدن آن در یک داستان از یک سو و از سوي دیگر از زمان تاریخی ، زمان وقوع  حوادث و رویدادها 
  .موقعیت زمانی خاصی است که  رویدادهاي داستان  از ظرف زمان است 

  نقش مکان در داستان 
جالل از یک فضاي محدود و سربسته حکایت نمی کند بلکه محیط مدرسه را به عنوان یک فضاي زنده و پرحرکت  

مدرسه یک کتاب خانه ي ساکت ، آرام و دربسته  نیست و هرگز « نویسنده به خوبی نشان میدهد که . ی کنداجتماعی معرفی م
جات محیطی مصون  بماند و سرّ موفقیت او در همین است    )  78:  1337پرهام ،  ( » .نمی تواند از تأثیر تالطمات  و تشنّ

  :نز  آشکار توصیف می کندراوي اتاق رئیس را با نوع ط :توصیف  صرف مکان ) الف 
درست مثل اتاق مهمانخانه ي تازه عروس ها ، هر چیز به جاي خود و نه یک ذره گرد ، فقط . روي میز پاك و مرتب بود« 

  )  10:  1387آل احمد ، (» .خاکستر سیگار من زیادي بود 
  :راوي در توصیف سالن طنز تلخی به کار برده است: در توصیف سالن به طنز  
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ستون ها که چه کلفت بود و سنگین و بار ... رست مثل اتاقی در بسته که بخاري اش را دیروز  خاموش کرده باشندد« 
  )12:همان ( » .فرهنگ را عجب خودش به دوش کشیده بود 

به غیر ازمکان و زمان ؛ توصیف محیط کلی شخصیت ها چون محیط روحی ،  :توصیف به غیر از مکان صرف) ب
  .در داستان هم وجود دارد... ضیات  عاطفی ، احساسی واجتماعی ،مقت

  :نمونه  
م کالس  چهار . مرده شور این مملکت رو ببرن « :یاداوري بی توجهی به انسان بیمار  ساعت چها تا حاال از تن این مرد معلّ

  ) 71: همان ( » ...خون میره ، حیفتون نیومد؟
  :ویر می کشدحالت غرور ناظم را به هنگام راه رفتن به تص 
زمین  و . همین یک روزه صداي پایش را شناخته بودم مطمئن و از خود راضی  .ناظم بکوب بکوب از پلکان آمد پایین»  

زمان را می کوبید و راه می رفت انگار تمام آجرها فقط براي خاطر پاهاي او سینه  هاي خودشان را صاف روي زمین پهن کرده 
 )29:همان ( » .اند 

  

  درون مایه و موضوع : شم بخش ش 
 داستان به بخش هاي. موضوع  مدیر مدرسه را می توان در قالب پرداخت همیشگی  جالل آل احمد به مسائل اجتماعی  جاي داد  

آموزش و پرورش ، سیاست ، ورود امریکایی ها به کشور و رخنه ي آنها در همه جا، مبارزات « .مختلفی از اجتماع می پردازد 
  )  157:  1382شیخ رضایی ، ( »  .نحرف کردن مبارزات سیاسی از جانب دولت ،علم شده است حزبی و م

هم با داستان .حرف هاي خود را که بی شباهت شعار نیست . که راوي در بسیاري  مواقع این بخش ها را کندوکاو می کند  
  .همراه می نماید

و  موفقیت نویسنده در خلق این شخصیت ) مدیر( دم براي به وقت دیدن محتواي داستان باید نگاهی به این آ
دانش آموز دارد که اکثراً از  234مدرسه . توجه بسیاري دارد) مدیر( به روانکاوي شخصیت عصبی راوي  آل احمد« :انداخت

مداخله ي مستقیم اما در کارهاي انسان دوستانه . مدیر همچون مدیران مدرن دیوان ساالر ، نظارت کلی دارد . طبقه ي پایین اند 
می کند، از انجمن محلی براي تهیه ي کفش و لباس بچه هاي بی بضاعت کمک می گیرد ، معلم سیاسی کالس سه بازداشت 
می شود و تالش می کند که حقوقش قطع نشود ، معلم کالس چهارم ، زیر ماشین امریکایی ها می رود و در بیمارستان از سستی  

  )17:  1383تسلیمی ، ( »...می شود و از کوره به در می رود و اهمال کارگزاران خشمگین 
دقت نویسنده و انگشت نهادن او بر دردهاي اصلی جامعه ، عریان سازي واقعیت هاي تلخ زندگی و معضالتی که طبقات  

هاي اداري دستگاه البته فساد« .پایین اجتماع با آنها دست به گریبان اند، از ویژگی هاي محتوایی داستان مدیر مدرسه است 
و فرهنگ و آموزش همچون رشوه خواري  ، اختالس ، توصیه ، عزل و نصب هاي غیرقانونی و مسائل دیگري چون فقر ، جعل 

اصلی  فساد اخالقی که تجسمی از جنبه هاي منفی نظام آموزشی آن دوران ایران می باشد، واقعیت هاي  تلخی است که درون مایه هاي
 )383:  1386شکري ، ( » .سازد و آل احمد را در رویا رویی با واقعیت هاي موجود جامعه قرار می دهدمدیر مدرسه را می 
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  )صریح و غیر صریح ( انواع درون مایه  
در پایان این . به نظر می رسد داستان مدیر مدرسه براساس درون مایه ي غیر صریح و غیر مستقیم پی ریزي شده است  

یکی از « روري است که مدیر مدرسه نشان دهنده ي یک سلسه ي بی عدالتی هاي اجتماعی است که قسمت، گفتن این نکته ض
نمودهایش در رابطه ي بین مدرسه و انجمن محلی ، آموزگاران و طرز کار اداري، توخالی بودن درس ها ، استعداد  شکوفا 

با صحنه  ... ي ، فقر ، وحشت کودکان از مدرسه ورشوه گیر) 63:  1371دستغیب ، ( ».آشکار می شود ... ي کودکان و نشده
  .سازهاي کوتاه نشان داده می شود

  

  لحن : بخش هفتم 
مدیر مدرسه اولین اثر داستانی . زبان و لحن مدیر مدرسه در مطابقت تام با نوع نگاه آل احمد به جهان و اندیشه هاي اوست  

آل احمد تا پیش از این و در داستان هاي کوتاه، فاقد . را مشاهده کردآل احمد است که در آن به روشنی می توان نثر خاص او 
نثر خاصی و به اصطالح امضا دار بوده است و تنها در پاره اي از جمالت ، رگه هایی از نثر خاص او به چشم می خورد و مدیر 

عجوالنه ، پرشتاب و با توضیحاتی بیرونی  راوي داراي نثر و لحنی«در این داستان، . مدرسه ، اولین  نشانه ي بروز این نثر است
شیخ ( »      .حال آن که فضا و اتفاقات داستان نیازمند تأمل بیشتر کند وکاوهایی درونی در ذهنیات شخصیت هاست . است 

مرشدانه نگاه ) جالل ( چنانجه گفتیم مدیر مدرسه . امري که نوع دیگري از نثر و ضرباهنگ را می طلبد )  156:  1382رضایی ، 
دارد ) نویسنده(ي راوي  و از باال به اطراف و شخصیت ها دارد و یکی از عواملی  که بزرگ ترین سهم را در این نگاه مرشدانه

گویا خود او بر فراز کوه آلپ ایستاده و به راحتی می «:راوي با جمالتی کلی در مورد آن قضاوت می کند. نثر و سخن اوست
شاید بهترین مثال ازچنین نگاه مرشدانه ي سریع و حکم صادر کننده ، )158:همان(».کم صادر کندتواند براي براي دیگران ح

معلم کالس دو کوتاه و خپله بود و به « :ي آشنایی مدیر با معلم  هاي جدید و قضاوت امور در مورد  هر کدامشان باشد صحنه
  )12:  1387آل احمد ، ( » .داد می زد که دلقک معلم هاست ... جاي حرف زدن جیغ می زد

  انواع لحن  
  .داشتن لحن مسخره آمیز به رئیس فرهنگ جدید : مانند :لحن عمومی و کلی ) الف

چایی را که خوردم ورودي همان کاغذهاي نشاندار دادگستري  استعفا نامه ام را نوشتم و به نام همکالسی پخمه ام که تازه « 
  ) 132:همان ( » .رئیس فرهنگ شده بود  دم در پست کردم 

  :لحن احترام آمیز همراه با طنز نسبت به اعضاي انجمن محلی  
واین که هرچه باشد ما هم زیر سایه ي آقایانیم و تصدیق می فرمایید ... بله طبق اظهار تمایل خود آقایان خدمت رسیدیم « 

 ) 52:همان ( » ....که خوشایندنیست آقازاده همدرس بچه هایی باشند که نه کفش دارند و نه کاله 

  
  :لحن گفتاري شخصیت ها ) ب 

  ) 24: همان (» .بفرمایید ، بچه ها منتظرند. بفرمایید آقا « :مدیر 
 )72: همان ( » .یک آقاي مدیر کوفتی . مرا می گید آقا ؟ من هیشکی ... آقا کی باشند؟« :دکتر به مدیر گفت  
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  تناسب لحن با موضوع و مضمون در داستان 

اگر چه لحنی . اثر با درون مایه ي آن ارتباطی تنگاتنگ دارد و هر موضوع و مضمون لحن خاصی خود را می طلبد لحن کلی  
ي مضمون و  که در داستان به کار برده می شود به قوه ي خالقه ي خود نویسنده  مربوط است اما از طرفی سخت به درون مایه

  ...جدي ، خنده دار ، طنز آمیز، شوخی و. ن هم همان گونه استبسته به نوع موضوع، لح.موضوع داستان وابسته است
  

  نتیجه گیري 
او شخصیت هاي  . جالل آل احمد تا اندازه اي که نوع داستان هایش اجازه می دهد به عناصر داستانی ، پایبند بوده است 

،  از به خصوص از میان ابزار شخصیت پردازيداستان هاي خود را با استفاده ازشیوه هاي صریح و غیر صریح به ما معرفی می کند و 
  .به خوبی جلوه گر است» مدیر مدرسه « توصیف شخصیت ها به خوبی بهره می برد که نمونه ي بارز  این توصیف در 

 .جایگاه ویژه اي دارد» مدیر مدرسه » اما در رمان داستان . گفت و گو در همه ي داستان هایش تقریباً به وضوح دیده می شود  
  .به طور کلی به گونه ي جدي ، استوار ، شفاف ، تند و تیز همراه با طنز است » مدیر مدرسه « لحن رمان  

ل شخص است » مدیر مدرسه « روایت در   آل احمد در صحنه پردازي و درون مایه ي  داستان        . بر پایه ي زاویه ي دید او
را به تصویر بکشد و افکار و ...  ی به خوبی  توانسته زاویه هاي  زمان و مکان و  تقریباً موفق و سربلند است یعن» مدیر مدرسه « 

  .اندیشه هاي پنهان خود را در قالب درون مایه با توجه به اوضاع زمانه اش بیاورد 
وب ضعیف می باشد و براساس چارچ» مدیر مدرسه « داستان هاي بلند جالل آل احمد از جمله ) پیرنگ ( متأسفانه طرح  

ي  چون کشمش، بحران،نقطه( داستان نویسی ایرادهایی برآن وارد است یعنی عناصر طرح در آنها به خوبی پرداخته نشده است 
  .از سایر داستان هاي بلندش قوي تر و محکم تر است » مدیر مدرسه « این گونه به نظر می رسد که طرح داستان ...) اوج و
اوست که این » غرب زدگی « ل آل احمد متأثّراز آثار غیر داستانی او به خصوص کتاب بدون هیچ شکی داستان هاي بلند جال 

  .داستان ها ، وسیله اي در جهت انعکاس واقعیت هاي دردناك اجتماعی است
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  )گل آقا(ي طنزپردازي کیومرث صابري فومنی ها  وهیشبررسی 

  1علی اشرف کریمی

  2بهروز مهري

  :چکیده

اما این انتقاد، انتقادي  کند یمطنز یکی از انواع ادبی است که از رفتارهاي نابسامان و متناقض اقشار گوناگون جامعه انتقاد  
 باشد یمطنز پردازان معاصر ایران  نیتر برجستهي  جملهاز  آقا گلکیومرث صابري فومنی ملقب به . تمسخر آمیز و هنري است

ي طنزپردازي ها تیفعالاست که بخشی از عمر نویسندگی خود را قبل از انقالب اسالمی سپري کرده است؛ بعد از انقالب نیز 
او با استفاده . ي شکوفایی هنري او مربوط به  همین دوران بوده است دورهدامه داشت که در واقع باید گفته شود وي همچنان ا

یی ،کاربرد عبارات متناقض و گو دهیپوشي نمایشی، کنایه و  وهیشي خیالی، به کار گیري ها تیشخصي روایتی، خلق  وهیشاز 
یادآور اسلوب دهخدا در چرند وپرند بوده که به نوعی  آقا گلزپردازي روش طن. زند یمدست به آفرینش مقاالت خود ... 
  .باشد یمي آن  کنندهگفت تکامل  توان یم

  

  طنز، گل آقا، طنز کالمی، طنز موقعیتی  :ها واژهکلید 

                                                                    
  کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی ازدانشگاه رازي کرمانشاه - 1
   com.yahoo@75behrouzmehriکارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازي کرمانشاه - 2
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  مقدمه

باشد که  ایني این تعاریف  همهي  خالصهاست که شاید لُب و ي مختلف تعاریف گوناگونی از طنز شده ها فرهنگدر 
اما آن چه باید خاطر نشان کرد این است که اگر . و هنري زیآم مسخرهانگیز و  ي خندها گونهاست از بیان انتقاد به  طنز عبارت

که هرکسی به میزان درك و حساسیت خود از آن  میرس یمي نازك خنده را بشکافیم به مغز دردناك و غم انگیز آن  پوسته
به عمق آن مسائل  تر راحتمسائل و مشکالت یک جامعه با نمایی درشت بیان شده است تا خواننده در طنز . ردیپذ یمتأثیر 

ي از رفتارهاي متناقض و پارادوکسی را در خود نهفته دارد و یکی از عوامل خنده انگیزي در ا مجموعهدر واقع طنز . آگاه شود
طنز عبارت است از تصویر هنري اجتماع نقیضین و «: ي استاد شفیعی کدکنی گفتهطنز نیز همین جمع اضداد است و به 

  )217: 1382خرمشاهی، . (»ضدین

ي غافلگیري آن است؛ چرا که نوشته، سخنان و  جنبه، دارد یمعامل دیگري که در طنز خواننده یا شنونده را به خنده وا   
و به نوعی خالف هنجارهاي معمولی و یا انتظاراتی  دریپذ ینمکه خواننده یا بیننده انتظار دارد پایان  چنان آني نمایش  صحنهیا 

ي ناخوداگاه او را به ا گونهبه  کند یمانتظارات او را نقش بر آب  در واقع چون. است که در ذهن مخاطب نقش بسته است
به دیگر افراد  او نسبت. تابد ینمي اجتماعی و سیاسی را بر ها ینابسامانطنزپرداز، انسان زیرکی است که   . خنده وامی دارد

در که  شود یمعامل سبب برخوردار است؛ همین بیشتري  جامعه و حتی نویسندگان و شاعران غیر طنزپرداز از حساسیت
. ببرد ي پیتر قیعمي بسیار و شکاف  فاصلهو معیارهاي فکري و ذهنی خود به  ها آرمانبرخورد با اوضاع جامعه و تطابق آن با 

یک جامعه سر ... اعمال و رفتاري را که از بزرگان سیاسی و اجتماعی و. شود یمنزپرداز ارزشمند که یک ط جاست نیادر 
 . ردیگ یمبه باد تمسخر و انتقاد  آورند یمو دیگران سر تعظیم در مقابل آن فرو  زند یم

، طنز و هجو از انواع هنر ادبی است نیتر رونق یبکه مدح و ستایش یکی از  چنان هم«: سدینو یمعلی اصغر حلبی 
، اما براي حمله به یک چیز یا یک رفتار باید نویسنده و خواننده هر دو در مطلوب و هاست آني بسیار خواندنی ها نمونه

ي شوخ طبعی برخوردار است،  هیروحطنزپرداز چون ذاتاً از ) 12: 1366حلبی، . (»باشند داستان همنامطلوب بودن آن چیز با هم 
دیگر نویسندگان و شاعران بناي پند و اندرز را بگذارد، به بیان مطالبی به ظاهر خنده آور ـ اما در باطن به جاي آنکه مانند 

بهزادي اندوهجردي . که شاید از طریق این اندك خنده، درون ناآرام خود را تسکین دهد پردازد یمانتقادآمیز و دردناك ـ 
ان موضوعات تند اجتماعی و سیاسی و طرز افشاي حقایق تلخ و نفرت ي خاص بی وهیشادب اهل  طنز در اصطالح« : دیگو یم

؛ وقتی که )6: 1378اندوهجردي، . (»هاي فرد یا جامعه در پوششی از استهزاء و نیشخند است-یرسم یبآمیز ناشی از فساد و 
راك و احساس یک طنزپرداز تفاوت و شکاف بزرگی میان وضعیت جامعه و توقعات و انتظاراتی که در درون خود اد

طنز همیشه به تفاوت میان «ي آرتور پالرد  گفتهبه . کوبد یم ها ینابساماني  گردهي طنز را برداشته و بر  انهیتاز، ندیب یم؛ کند یم
طنزپرداز غالباً در اقلیت است اما در موقعیتی نیست . که باید باشد به شدت آگاه است چه چنانکه هست و  چه چنانوضعیت، 
ي فردي و شخصی داشته  جنبهنیز انتظارات و توقعات یک طنزپرداز نباید ).  7: 1386پالرد، . (»آشکارا مطرود باشدکه بتواند 
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ي که بین این انتظارات با ا یناهماهنگ. باشد، بلکه باید معیارهایی باشد که بخش اعظم جامعه آن را پذیرفته باشد یا بپذیرد
ي  باژگونهجهان طنز، جهان کمیک یا جهان «: دیگو یمسیمون کریچلی . شود یمز واقعیات جامعه وجود دارد باعث ایجاد طن

وارونه و بخردانگی عرف معمولش محو و  اش یاجتماعي ها نییآپاره،  اش یعلمي  رهیزنجفلسفی نیست بلکه جهانی است که 
  ).10: 1383کریچلی، (» نابود شده است

و پارادوکسی  نما متناقضي ها نوشته، به خلق ندیبب یمناهماهنگی  و تناقض  بنابراین هنگامی که طنزپرداز، جامعه را پر از
را  ها وارونهبه عبارت دیگر طنزپرداز چون . نماي واقعیات یک جامعه است ي تمام نهییآدر واقع یک اثر طنزآمیز، . پردازد یم
با  ها آنکه در  شود یمتمامی آثاري اطالق  طنز به« : گفت توان یمهمچنین . زند یمي نماها دست  وارونهبه خلق  ندیب یم

ي فکاهیات به طعن و تمسخر  قهیطري آشنایی زدایی و البته به  وهیشو فسادهاي اجتماعی به  ها بیعاستفاده از فنون رایج ادبی، 
ي که ا لهیوس؛ دکن یمبنابراین طنزپرداز از خنده در طنز به عنوان یک وسیله استفاده ). 204: 1377شیري، . (»شود یمگرفته 

  .کند یم تر آسانتحمل درد و رنج ناشی از دریافت عمق آن را براي مخاطب 

 توان یمو به همین خاطر است که  شوند یمي طنزآمیز، حوادث و واقعیات با نمایی درشت نمایش داده  نوشتهدر یک  
کاریکاتور است که از طریق اغراق در طنز غالبا نوعی «: عبداالمیر چناري معتقد است. گفت طنز نوعی کاریکاتور است

: 1382چناري، . (»کند یمیی یا کوچک نمایی و در نهایت نامتناسب بودن عناصر مختلف، ایجاد استهزاء و خنده نما درشت
و دردهاي یک جامعه را بیان  ها ینابساماني است که به صراحت، ا نوشته   طنز اگر چنین نباشد دیگر طنز نیست بلکه) 22
. و در واقع یک غم نامه و تراژدي است کند یمو بی آنکه کسی را به خنده برانگیزد، مخاطب را متأثر و اندوهناك  کند یم
مقوالت شوخی و جدي، . جهان طنز روي یک بیضی به دور دوکانون، یعنی افشاي بالهت و تنبیه رذالت، در نوسان است«

؛ )9: 1386پالرد، . (»ت شقاوت و خشونت تا غایت شکوه و ظرافت است از نهای اش دامنه. ردیگ یممبتذل و آموزنده را در بر 
این است که خواسته و آرمان طنز و طنزپرداز چیست؟ آیا طنزپرداز با پرده برداري  کند یمموضوعی که در اینجا جلب توجه 

فتنی است یا اینکه خواهان و جهانی ماورائی، فرا واقعی و دست نیا   از اسرار سیاسی و اجتماعی یک جامعه خواهان جامعه
ي مورد تأیید او احترامی هر ها آرماناهدافی است واقعی و دست یافتنی؟ طنزپرداز براي این که  موفق باشد، جامعه باید براي 

  .هاست يدیپلي  نکوهندهو مؤثرتر از کسی که صرفا  تر فیظر ابدی یماگر چنین شود او جایگاهی . چند ظاهري قائل باشد

ي اجتماع و معایب عمومی جامعه  متوجهي تیز خود را بیش از همه  لبهمشروطیت، ادبیات طنزآمیز حقیقی که  با پیدایش
با این وجود با . طنزنویسی از نثر کمتر استفاده کرد. ساخته بود، پدید آمد و در حقیقت به خدمت افکار آزادي خواهانه درآمد

ي نسبتاً جالب توجهی به وجود آمد و طغیان افکار  مرحلهارسی نیز آغاز مشروطیت و پیدایش روزنامه نگاري در نثر ف
ي ها یپاورقو شور آزادي و احساسات میهن پرستی گذشته از اشعار سیاسی و وطنی در یک رشته مقاالت و  خواهانه يآزاد

هیه شده بود و نمونه و ي مکالمه ت سادهبه زبان  ها نوشتهاین . کوتاه فکاهی و شوخی آمیز که زیاد نبودند، انعکاس یافت
استفاده از زبان عادي طبقات . سازند تر کینزدادبیات را به خلق  خواستند یمسرمشق خوبی بود براي نویسندگانی که 

 ها آني متداول بین عامه که نویسندگان سابق از استعمال ها المثلکاربردن عبارات و اصطالحات و ضرب گوناگون مردم و به 
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ي  روزنامهاین طرز نویسندگی را دهخدا در . مورد پسند مردم واقع شود ها نوشتهعث شد که این احتراز داشتند، با
ي طنز  وهیشیکی ازکسانی که . چنان که پیشواي شعر طنزآمیز، سیداشرف الدین قزوینی بود ؛کرد یمدنبال » صوراسرافیل«

کیومرث صابري در هفتم شهریور .بود) گل آقا(ی پردازي دهخدا را ادامه داد و به آن تکامل بخشید کیومرث صابري فومن
یک ساله بود که پدرش را از . ي عمومی میرزا کوچک به دنیا آمد کتابخانهدر صومعه سرا در منزلی پشت محل فعلی  1320

  .دست داد که همین امر موجب سختی زندگی نویسنده در دوران کودکی شد

در . آغازکرد» توفیق«ي فکاهی انتقادي  یهنشربا  1350تا  1345ي ها سالي  یانهمبه هرحال صابري کار طنزنویسی را از    
یري گ چشمي و قرار گرفتن در میان شماري از طنزپردازان پرآوازه ، نتوانست شهرت کار تازهاو به دلیل کم سالی و  ها سالاین 

ي که بین آغاز و پایان ا سالهرت ده دوازده فت. هاي اولیه نام نهاد يآموزي تجربه  دورهتوان  یماین مدت را . به دست آورد
ي بعدي وجود دارد، اگر چه همراه است با انقالب اسالمی ـ که بافت سیاسی و اجتماعی  مجدانهپیشین، و شروع مجدد و 

فرصت  کند ـ اما یمي اداري و اجرایی درگیر ها مشغلهکند و نویسنده را نیز مدتی با  یمجامعه را به کلی دچار تغییر و تحول 
آغازکرد، با نیم ستونی در  1363آن گاه او طنزنویسی را به طور جدي از . آورد یمدر کار طنز فراهم  مناسبی براي تعمق وي

به . که البته در ابتدا سود چندان نمایانی نداشت» دو کلمه حرف حساب«ي اطالعات با عنوان کلی  روزنامهي  صفحهسومین 
ین تر عمدهي معمولی از ها سوژهي و دست مایه کردن کار کماه قرار داشت و ناپختگی و دلیل آن که نویسنده در آغاز ر

زیرا نویسنده . اما البته این روند در طول دو سه سال به طور کامل سیر دگرگونه یافت. ي عدم اقبال مردم به او بودها عامل
ي عام و خاص  شهرهاو » دو کلمه حرف حسابِ«تون ي ارتقا داد که سا مرتبهاندك اندك کار خود را از نظر کم و کیفی به 

سبکی که از . به تدریج به سبک خاص خود دست یافت آقا گلبود که  1366تا  1365ي ها سالشد و درست در این زمان در 
ي شهرت و شگرد و جایگاه هنري دهخدا در دنیاي  کنندهفرط شاخص بودن رشک برانگیز بود و از بعضی جهات زنده 

تقریباً به یک شیوه عمل  ها آنینی همواره از همان قطعات نخستین یا آخرین گز سوژهبا آن که گل آقا از نظر . طنزنویسی
ي هفتاد رو به تحول و تکامل دارد و هنگامی که در  دههي اول  یمهني بیان او از همان اواخر  یوهشکند، کیفیت کار و  یم
ي  روزنامهي هشتاد و طنزنویسی او در  دههي ها سالآورد، اما از نخستین  یمي دوم این دهه شکل نهایی خود را به دست  یمهن

رف . شود یمي او به اشباع شدگی کشیده  یقهطربه مرور طنز و  -هر روز و هر هفته  -ي گل آقا  نامهاطالعات و هفته  البته ص
یژه از نثر صابري، بخصوص و هاي و یصهخصي پرتنوع گل آقا و مجالت فکاهی دیگر، و هم چنین برخی  مجلهحضور 
اي، اندك اندك موجب کاهش  یهحاشگویی و گنگی و دیر فهمی او در پرداختن به مطبوعات  یهکنایی در اطناب و گرا افراط

  .                          مطلوبیت اودرمیان مخاطبانش شد

آن دسته : )verbal Irony(طنز عبارتی . ودش یمتقسیم ) عبارتی و موقعیتی(در نگاهی ساختاري طنز پردازي به دو گونه
قلمرو این گونه از . ي زبانی استها يبازمبتنی بر صناعات ادبی و  ها آني زیانگ خندهي  شهیراز فکاهیات تند است که 

 واندت یمي ادبیات ایران و جهان  گسترهتمام فنون و صناعات رایج در میان . ردیگ ینمي را در بر ا محدودکنندهفکاهیات مرز 
، بر خالف عبارتی، )satire of circumstance(   طنز موقعیتی. ي براي آفرینش این گونه از طنزها باشندا هیمادست 
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، وقایع و کردار ها تیوضعتصویر . هاست ومفهوماساسش مبتنی بر تصویرها، تصورها . ندارد ها کلمهو ارتباط چندانی با الفاظ 
  )206: 1377شیري، . (»یل، تطبیق، تقابل و مقایسه داشته باشدي تمث جنبهي که ا گونهبه  ها آدم

اندکه همین امر موجب دشواري در تشخیص و تفکیک  یختهآمي گل آقا شگردهاي عبارتی و موقعیتی در هم ها نوشتهدر 
مشخص  آقا لگاند در حد امکان انواع شگردهاي طنز عبارتی را در آثار  یدهکوشنگارندگان در این جستار . آنها شده است

  .  کنند
ها مبتنی  انگیزي آن ي خنده طنز عبارتی فکاهیات تندي است که ریشهکه گفته شد  گونه همان): عبارتی(شگردهاي کالمی

شگردهاي . گیرد اي را در بر نمی قلمرو این گونه از فکاهیات مرز محدودکننده. باشد هاي زبانی می بر صناعات ادبی و بازي
  .باشند یمي زیر قابل توجه ها گونه آقا گلتواند داراي انواع گوناگونی باشد که در آثار  یمطنز  کالمی یا عبارتی  در

  

  : کابرد اصطالحات نظامی - 1
وي از این طریق . کند یمهاي نظامی استفاده  یريدرگي حمالت و  یژهوگل آقا گاهی در مقاالت خود از اصطالحات 

  :وجود آمده است، بازسازي کرده و برجسته کندبه  ها نهادو  ها سازمانبین ا که ر) هر چند جزیی(خواهد تنش و درگیري  یم
چی شده؟ تا به حال چند بار دست به دست شده، انجمن اولیاء و » مدرس«و » چیت چیان«دانی در مدارس  ینممگر « 

، پریروز هم آموزش و پرورش خودي را تسخیر کرده مدیر مدرسه را راه ندادهمربیان تک سنگین کرده، مواضع نیروهاي 
ي  یندهنماپاتک کرده، مواضع استراتژیکی و ارتفاعات را اشغال کرده، جنگ مغلوبه شده، روزنامه تیتر کرده به چه درشتی، 

  )65: 1370گل آقا، . (»مجلس تحصن کرده، قشون آمده، برو منطقه ببین چه خبر است
یزي این انگ خندهعواملی که باعث . طراحی شده است» مش رجبگل آقا و «ي لفظی بین  مشاجرهاین قطعه به صورت 

قطعه شده است؛ یکی این است که درگیري لفظی و یا احیاناً فیزیکی بین انجمن اولیاء و مدیران مدارس را به یک درگیري 
ن، قشون، منطقه تک و پاتک، مواضع استراتژیکی، اشغال کرد«: او با به کاربردن اصطالحاتی چون. نظامی تشبیه کرده است

خواهد وخامت  یمها  یريدرگکند؛ و با برجسته نمودن این  یمي یک درگیري نظامی را براي مخاطب تداعی  صحنه، »...و
او . کند یمگیري وخنده  کاربرد این اصطالحات در جاي نامناسب  و نامربوط آن، خود ایجاد غافل. اوضاع را به مردم بنمایاند

به ) آموزش و پرورش حق دخالت در چنین کارهایی را ندارد(ي علی چپ زدن  کوچهو خود را به  رفالعا تجاهلهم چنین با 
با این سخنان به صورت تعریض . کند، تا ایجاد طنز کند یمداند اشتباه است، بیان  یمي با قاطعیت نظراتی را که خود ا گونه

داشته باشد، این اختیارات نیز از آموزش و پرورش گرفته  خواهد بگوید که اگر تصویب چنین قوانینی با این وضع ادامه یم
  . شود یم

  :ـ تفسیراللغات 2
 را از دیدگاه ها آنآورد، سپس معانی  یمیی را ها واژه، »تفسیر لغات«ي طنزآمیزش با عنوان ها نوشتهاز در بخشی  آقا گل

در روزگار او چنین معناهایی به خود  ها واژهکه این با این کار قصد دارد نشان دهد . کند یمبیان خود و به صورت طنزآمیز 
  :است» ي تعریفات رساله«ي عبید زاکانی در  یوهشکه یادآور . اند گرفته
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. یکی پرسد و دیگري پاسخ گوید. باشد که دو تن با هم سخن گویند چنان آنو ! مصدر است بر وزن مفاعله: مصاحبه«
و این چنین باشد که ارباب جراید و اصحاب ! از باب معامله. جریده نگاري مبحثی است در فن شریف: ي مطبوعاتی مصاحبه

و مقامی مسئول آید، هر آن چه خواهد فرماید، و اینان الم تا کام سخن ! قلم گرداگرد میزي بنشینند از براي خالی نبودن صحنه
 !نگویند

  )140:همان(» !ی اثرو آن سخنی است مختصر و کامال ب! از باب طنز و بر وزن مزاح: حرف حساب
ي فرهنگ نویسان با آوردن وزن هر کلمه بحث را به صورت  یوهشي در آغاز به ا واژهدر این بخش از سخنان در تفسیر هر 

دهد و این عمل به دلیل  یمکند؛ اما پس از آن با تعریف استهزاءآمیزي از آن واژه یا ترکیب،  بحث را ادامه  یمجدي شروع 
  .کند یمزدایی، وارونه نمایی، ایجاد خنده یري، آشنایی گ غافل

  :تعریض - 3
و ایجاد  گفتگوها و پرسش و  ها بحثاو گاهی با پیش کشیدن . گویی است یدهپوشیکی از شگردهاي طنزآفرینی گل آقا، 

ي و هواش یدهپدارتباط با مسائل سیاسی، مثل  یبي یک موضوع به ظاهر  دربارهي ساختگی ها پاسخ ناسی، و هاي اقلیمی و جو
گذارد و  یمتعمیم دادن آن موضوعات به مسائل سیاسی و اجتماعی، در ظاهر سرپوشی بر انتقادهاي صریح سیاسی خود 

  . کند یمي را در قالب طنز مطرح تر کوبندهانتقادهاي 
ک وقت ناگهانی شود یا ی یمي تابستانش ناگهانی سیل جاري  چلهدر : این شهر تهران اصوالً شهر اتفاقات ناگهانی است...«

کند  یمآید و چند روز دیگر هم ناگهانی سیل فروکش  یمشود یا ناگهان یک مسایل دیگري پیش  یممبارزه با گرانی شروع 
پس در چنین شهري که هر چیزش ناگهانی است اگر شهردارش ناگهانی تغییر کند نه تنها ...! و مبارزه با گرانی هم به هکذا
تواند  یمتا آدم نفهمد که کسی در چه خطی است چطور ... انی تغییر نکند جاي تعجب استتعجبی ندارد بلکه اگر ناگه

اگر خوانندگان قانع . امیدوارم خوانندگان عزیز از این جواب کامال قانع شده باشند... اي بدهد؟ طرفانه یبي او یک نظر  درباره
  )133: 1370گل آقا، . (»مانیم ینمیند ما که از جواب در عیبی ندارد دوباره سؤال بفرمایند سه باره سؤال بفرما اند نشده

کند که دارد جوابی منطقی  یمدر این مقاله که ظاهرا پاسخی است به پرسش یکی از خوانندگان روزنامه، نویسنده وانمود 
از طریق تطبیق و . کند یماشاره  ها آندهد؛ اما اسرار دیگري در سخنان او نهفته است، که با تعریض به  یمو درست به سؤال او 

هایی که به هم مربوط نیستند؛ سیل ناگهانی تهران در تابستان و فروکش کردنش، آن را با مبارزه با  یتموقعي ساز همسان
بدین . داند یمکند، و آن را توجیهی براي عوض شدن ناگهانی شهردار  یمگرانی در تهران و فروکش کردن آن مقایسه 

ي گر سفسطهدر ادامه نیز با . کند یمربط به هم دیگر ایجاد طنز و خنده  یببط کردن موضوعات صورت است که از طریق مرت
این گونه جواب دادن نوعی . و توجیهات غیرمنطقی درصدد اثبات این است که الزم نیست هر تغییري علتی داشته باشد

ت و شایستگی اشخاص، بیشتر به درگیر ي سیاسی است که مسئوالن به جاي توجه به عملکرد درسها کنشتمسخر بعضی از 
  . جناح بندي و خط و خطوط سیاسی هستند

  

  :ـ اطناب 4
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پرگویی و دراز کردن سخن است و در زبان عادي جایز نیست مگر آنکه « ي اطناب معتقد است که  دربارهدکتر شمیسا  
  ).215: 1372شمیسا، (»ناپسند نیست] جادر همه [اما باید توجه داشت که اطناب در ادبیات ... الذهن باشد یخالمستمع 

او گاهی براي اثبات مطلب و موضوع، با آوردن . هاي عمده و اصلی در کالم گل آقا است یژگیودرازگویی یکی از از 
ي که بسیاري از مطالب آن را ا گونهبه . کشاند یمي نمایش، سخن خود را بیش از حد معمول به درازا  صحنهداستان یا طرح 

و  ها واژهگویی گل آقا گاهی با تکرار . شود یمي تکرار ایجاد  یوهشي گل آقا نیز به ها اطناببخشی از . حذف کرد توان یم
  .ي مسئولین و به عمل در نیاوردن آنها را با طنز به مخاطبین خود نشان دهدها وعدهخواهد تکراري بودن بسیاري از  یمعبارات 
ما چیزي را که خوب است و نور علی نور است براي چی بگوییم که خوب  و! بسیار خوب است و نور علی نور است «

  )164: 1370گل آقا، . (»مگر مرض داریم...نیست و نور علی نور نیست
  

  :کاربرد تضاد و پارادوکس - 5
. را اطالق کرد، این عنوان ها واژهتوان به این نوع کاربرد  ینم اند کرده) پارادوکس(با توجه به تعریفی که براي متناقض نما 

شناخته،  آن را در شمار تضاد آورده اند؛ حال آن  ینمرا  نما متناقضعلماي بالغت، ترفند «: نویسد یمدکتر وحیدیان کامیار 
اکنون هوا هم سرد است و هم «که با آن تفاوت آشکار دارد و برتر از آن است؛ زیرا تضاد در یک امر است نه دو امر مانند 

که سخنی است به ظاهر متناقض و مهمل ولی در پس این » سلطنت فقر«است؛ اما متناقض نما مانند  که حرف مهملی» گرم
  )84: 1388وحیدیان  کامیار، . (»دهد یمتناقض، حقیقتی نهان است که دو امر متناقض را آشتی 

گو و نپرس، قطرات قیرگون ي تهران را چنان صفا داد که ن چهرهروز پنج شنبه چهارم اردیبهشت ماه جاللی باران بهاري «
کرد  یمي برف زمستانی را در یادها زنده ها دانهي  خاطرهبارید و   یمي مروارید سیاه، از آسمان ها دانه چون همو شفاف باران 

خیلی هم راضی ! کنم یمو دارم براي خودم سرفه  ام نشستهي خودم  خانهبنده از آن روز که باران سیاه بارید تا حاال توي ... 
  )43: 1370گل آقا،. (»ي ذي ربط هم کمال تشکر را دارمها سازمانهستم از 

و جمالت متضاد و متناقض نما، براي خندانیدن مخاطبین و تمسخر اوضاع زمانه، و  ها واژهاین قطعه سرشار است از 
ه خواندن این قطعه را وقتی ک. اجتماع هنري ضدین و نقیضین: مصداق همان تعریفی است که از دکتر شفیعی کدکنی نقل شد

خوانیم ـ با آغازي شبیه به پاردي ـ با این تفاوت که سعدي یک بهار پر  یمي گلستان سعدي را  مقدمهکنیم، گویی  یمشروع 
در ادامه با تجاهل . کند؛ اما گل آقا بهاري با باران سیاه و سفید و تیره و هواي آلوده یمگل و بلبل را با هواي پاکش توصیف 

هاي  یماريبدانند و آن را عامل  یمکند که چرا چنین بارانی را ناپسند  یمانتقاد  ها روزنامهو وانمود به بالهت از کار العارف 
ي آنان، مسئوالن  خندهخواهد مخاطبان را به خنده بیاندازد و  یمیی، نما گولدر واقع او با وانمود به این گونه . شمارند یمریوي 

  . ي بیندیشندا چارهد تا شاید براي مشکالت را از خواب غفلت بیدار کن
  

  گویی یضهنق - 6
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کند و مصراع یا بیت  یماین شیوه بدین صورت است که مصراع یا بیتی را از یکی از شاعران و بزرگان ادب فارسی نقل 
ا انتصاب مهندس مطالب و اشعار زیر را مقارن ب. دهد یمبعدي را مطابق میل خود و متناسب با موضوع مورد انتقادش تغییر 

 . بوده است» خاموشی«سرپرستی وزارت نیرو تا آن زمان با مهندس . بیژن نامدار زنگنه به وزارت نیرو چاپ کرده است
وزیر جدید که آمد، کم کم بدان مزید کرد، شد روزي سه چهار ساعت . اندك بود» خاموشی«میزان خاموشی در زمان «

 ! بلکه هم بیشتر
   به   دامن  شبی گیسو   فروهشته 

 !»بیژن«عجب  برقی  مهیا کرده    
 چراغ   خانه   چون    زلف   منیژه 
  )312:همان! ( دو چشم من بدو چون چشم بیژن

ظلم در آغاز اندکی بود هر کسی «: شود که یمي معروف گلستان سعدي آغاز  جملهاولین جمله، در نظیره نویسی با این 
و این گونه نظیره نویسی و ربط مفهوم این دو عبارت به یک حوزه و یا یک » ین حد رسیدبیامد مقداري بدان مزید کرد تا بد

که نام خانوادگی یک » خاموشی«به معنی قطع شدن برق و تاریکی با » خاموشی«بین . شود یممبحث، موجب طنز و خنده 
یکی از اشعار منوچهري دامغانی را که  ي طنزآمیز و زیباا گونهدر دو بیت اول، به . شخص است، جناس تام ایجاد کرده است

در توصیف شب است، با شبی که به دلیل قطع شدن برق،  تاریکی همه جا را فرا گرفته است، در کنار همدیگر آورده است و 
یرو و به معنی وزیر ن» بیژن«او با الفاظ . هاي زیاد در زمان وزارت مهندس زنگنه انتقاد کند یخاموشخواهد از  یمبه این وسیله 

  . است، سعی کرده است که بازي کند و جناس تام به وجود بیاورد» منیژه«به معنی کسی که در شاهنامه عاشق » بیژن«
  

  :ـ استفاده از دعاهاي عربی 7
ي ها عبارترا نوشته است از دعاها و  ها آننویسند، اما در حقیقت خود او  یمیی که گویی افراد دیگر براي او ها نامهدر 
خواهد ریاي واقع شده در عرف جامعه  که از این رهگذر می کند یمي علماي دینی و روحانیون استفاده  یوهشعربی به  مرسوم

 :اند مورد نکوهش و سرزنش قرار دهد را به تصویر بکشد و کسانی را که این زبان دینی را دام تزویر ساخته

 )112: همان(» جناب گل آقا دامت افاضاته«

 )136: همان(» تعالی... ا سلّمه احضور انور گل اق«

 )252: همان(»ایام ممصادقی حضرت عالی مستدام«

  )289: همان(» ...برادر گل آقا حفظه ا«
  

  ها المثلمصداق یابی براي ضرب  - 8
ثَل   کند یمي معروف، مصداقی از وقایع و مسایل روز پیدا  یانهعاماو گاهی براي یک م:  

  !نظم و ترتیب«
    !پس پریروز: زمان
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  !شهرستان: مکان
  تهران: مقصد
  طیاره: وسیله

  هواپیمایی: سازمان
  یک ساعت: مدت سفر

  پنج ساعت: تاخیر
  هفت دست: آفتابه لگن
  )252:همان(»  هیچی: شام و ناهار

ثَل  بی نظمی را در سازمان هواپیمایی » آفتابه لگن هفت دست، شام و ناهار هیچی«ي  یانهعامو بدین طریق با استفاده از م
  .کشور به باد طنز و انتقاد گرفته است

  
  :هاي گوناگون یوهشاستفاده از شعر به  -9

  : شعر نو)الف
او با این کار هم . دهد یمهاي انتقادي خود سرودن شعر نو را بهانه قرار  یدگاهدي طنزآمیز و ها نکتهگاهی براي بیان 

گیرد که با خیال سرودن شعر  یمهاي خود به کار کسانی ایراد  یهکناکند و هم با  یمانتقادات سیاسی و اجتماعی خود را بیان 
  :نویسند که از هرگونه احساس و شعریت خالی است یمنو، سخنان و مطالبی را 

  ي خوبان وعدههزار «
  عملیات احداث زایر سرا

  زایرسراي بزرگ بازنشستگان
  شود، در فراخناي زمان یآغازم

  از سوي اراضی شهري –فراسوي زمین  -
  !شود یمذاري زمین به بازنشستگان انجام واگ
  !...هال

  )البته همین حاال(حاال )  دوتا هال( باز هم هال  هال
  !شود ینمشود احداث  ینمشود  انجام  ینمآغاز 
  ! هال 

 کوپن عیدي بازنشستگان  گوشت و تن ماهی ـ کره و برنج ـ

  :و
  هزار وعده ي خوبان یکی وفا نکند چرا ؟

  تکبار جهانی و صهیونیسم بین المللی و غضنفر را  با اس
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  ي بنداز پشت باما منطقهو ارتجاع 
  پس کجا رفته این شاغالم؟

  )147:همان. (»نامه تمام! والسالم 
در اجابت «شاعري که . ي شاعري نمایان گشته است جامهشود، این بار نیز در  یمگل آقا که هربار در پوششی نو ظاهر 

یکی از اهداف او از پوشیدن کسوت شاعري این است که به کنایه و . آبدار سروده است شعري» تقاضاي مکرر خوانندگان
ي آنان ها سروده؛ اما اند دانستهي معاصر، خود را شاعري صاحب ذوق و استاد  دورهپوشیده به کسانی تعریض کند که در 

را با ریاست سازمان بازنشستگی کشور  گوید که این شعر یمي آن  مقدمهوقتی که در . عاري از هرگونه زیبایی ادبی است
ي انتقادات او به طرف سازمان بازنشستگی است که به  یزهنشویم که این بار نوك  یممشترکا سروده است، متوجه این منظور 

است که ذهن انسان را سوي ) ي خوبان وعدههزار (ي طنزآمیز دیگر در عنوان شعر  نکته. ي خود عمل نکرده استها وعده
کند، با خواندن مصراع اول آن، تصور و انتظار او  یمدارد اما همین که شروع به خواندن شعر  یمعاشقانه معطوف  موضوعی

ي خنده انگیز دیگر آن در آوردن تکرارها و  نکته. شود یمیري باعث ایجاد طنز و خنده گ غافلشود، همین  یمنقش بر آب 
کند و بحث از استکبار و  یماما در چند مصرع آخر موضوع را عوض ). الالبته همین حا(حاال ) دوتا هال -هال(تأکیدهاست 

شود که  ینمهاي او منظورش به درستی فهمیده  يپرداز ابهامها و  گویی یدهپوشکشد که مانند بسیاري از  یمصهیونیسم را پیش 
  .اردفرجامش د یبي ها وعدهاستکبار جهانی و صهیونیسم چه ارتباطی با سازمان بازنشستگی  و 

گیرد اما این اشعار از نظر ادبی ارزش واالیی ندارند و در  یمگاهی براي بیان انتقاداتش از شعر بهره : شعر عامیانه)ب
  گویند  یم» بند تنبانی«یا » احمدا«اصطالح به آن 

  بوش و موش«                                         
  ن  به   جوش آمده استایهاالناس  بوش  آمده  است       خون  ایشا

  !رفته  توي  خلیج  بی دعوت        مثال     بهر       حفظ      امنیت
  داده به شیخ ابوالفالن دبنگ         وعده ي شوشکه و آواکس و تفنگ

  گفته   خلیج  باید  وا  باشد          رمز  و قفلش  به  دست  ما  باشد
  ...شیم  صد کرور     جمعیتک یمدر  ره   حفظ صلح وامنیت          

  ) 37: همان(                                                                                                                         
ر پایگاه در زمانی دارد، که جورج بوش رئیس جمهور آمریکا با اعزام نیرو به خلیج فارس و استقرااین اشعار اشاره به 

ي حفظ امنیت و آرامش در منطقه ولی در واقع براي حفظ اقتدار سیاسی و نظامی در خاورمیانه ، نیروهاي  بهانهآنجا، به 
ما در راه حفظ امنیت و صد کرور جمعیت «: ي عباراتی مانند یلهوسگل آقا به . آمریکایی را در آن جا مستقر کرده بود

و ) بیا(ي عربی مانند تعال ها واژهبا آوردن . انگیزد یمکند و تبسم و تمسخر مخاطب را بر  یم ، ایجاد تضاد و تناقض»کشیم یم
ي  حوزهدهد که کشورهاي عربی  یمو تعریض نشان  ي فارسی مانند شغال و نوکري، به کنایهها واژهو آمیختن ) سگ(کلب 

بوش و موش که جناس : يها واژهچنین با آوردن هم . گویند یمخلیج فارس به خاطر ترسشان از آمریکا به او خوش آمد 
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خواهد بگوید که قدرت بوش، ظاهري و پوشالی است و درواقع مانند  یمکند و هم  یممحرف هستند، هم زیبایی لفظی ایجاد 
  . یک موش ضعیف است

شکل عربی در آن به ي فارسی را به سیاق و ها واژهي عربی و ها واژهگونه اي دیگر از اشعار گل آقا اشعاري هستند که 
  :کار برده  است

  انت سافر بالماشین سریعاً
  ماتو فیرا بینک   یا ایها الراننده

  

  وعلی البار بند مامور سواریا
  و بین ساربان الشتر فی الصحاریا؟

  
  )171:همان(

  
را عربی به حساب اي از واژگان عربی و فارسی است، در همین است که باالخره آن  یختهآمخنده انگیزي این شعر که 

کند که با نادیده گرفتن قوانین راهنمایی و رانندگی بار یا حتی انسان را  یمبیاوریم یا فارسی؟ در آن از اعمال رانندگانی انتقاد 
این که کار آنان را با کار ساربانانی که در صحرا بر پشت شتر خود بار و انسان  تر جالب. کنند یمبر روي باربند خود سوار 

ي بیابان  صحنهکنند مقایسه کرده است،  به همین خاطر است که شعر را به سیاق اشعار عرب گفته و خواسته است که  یم سوار
  .و شتر را در جلو چشمان خواننده مجسم کند

  :کند یمرا نیز همراه با آن بیان  اش ترجمهسراید و  یمگاهی به همان شیوه شعري 
  قد بمب و الموشک نازال فی السماء                  بیضه   الماکیان  و  هو البیضا     

  )95: همان(                                                                                                               
  :ترجمه

  . »میان تخم مرغ و بمب و موشک؛ تفاوت از زمین تا آسمان است
ترجمه با معنی شعر تفاوت زیادي دارد؛ پس نویسنده قصد دارد که آن را در راستاي اهداف  بینیم یمهمان طور که 

از کار بازرگانان و فروشندگانی  او با کنایه. انتقادي خود ترجمه کندو همین تفاوت و تضاد باعث ایجاد طنز وخنده شده است
ی و نایاب بودن اجناس را در میان مردم به راه ي گران یعهشاکند که با اصابت بمب و موشک دشمن بعثی،  یمانتقاد 

  .انداختند و به دنبال منافع و سود شخصی خود بودند یم
  

  جمع شخصاول کاربرد فعل  - 10
رسد  یمنظر به . برد یمرا به صورت اول شخص جمع به کار  ها فعلگوید  یمدر بیشتر مقاالت وقتی که خود سخن  آقا گل

- او با این . داند یمدر بیان انتقادات  ها آنگویاي و زبان ایران مردم همه ي  یندهنماخود را  است، کهین کار او ااصلی دلیل که 

  ...داریم نظريچنین ) ما(مردم ي  همهو ، من خواهد وانمود کند که یمکار 
  ).350: همان(»ما نیز موقتا گوش را رها کردیم «
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» ان  و اوقات فراغت بوده است که ما در این زمینه حرف حساب خودمان را زدیمي جوان مسألهبحث اصلی ما همان «
  ). 165: همان(

لذا خوانندگان عزیز یک مقداري حوصله بفرمایید تا ما مزالب خودمان را در این زمینه در همان وقت خودش به عرض «
  ).219: همان( »برسانیم

کند؛ چرا که در یکی از مقاالت  یممیر اول شخص جمع ـ ما ـ معرفی گل آقا همیشه به روش ناصرالدین شاه خود را با ض
یم دنبال ا آمدهزنی؟ ما  یماصال تو چرا امروز مثل ناصرالدین شاه حرف «: نویسد یمخود از زبان مش رجب خطاب به خودش 

ي بسیاري از  یلهوسو به  ها دورهسخن گفتن به این سبک و سیاق که در اغلب ) 101:همان. (»شما که بیایی حرف حساب بزنی
از همان دوره نیز . ي نام  شاهان قاجار، و رفتارهاي سبک و کوته فکرانه آنان بود کنندهشاهان ایران رواج داشت، بیشتر تداعی 

در این قطعه از کار . کردنداین شیوه سخن گفتن به مرور زمان وارد ادبیات فکاهی شد و از آن براي طنز و تمسخر استفاده 
به همین . هیچ دخالتی در جنگ ایران و عراق و یا اوضاع منطقه اي نداشته است» بوش«ی انتقاد شده است که معتقدند کسان

  .شمارد یمي خلیج فارس یک به یک بر  منطقهي امریکا را در ها دخالتخاطر او 
  

  
فکاهیات تندي  میان طنز عبارتی از آن. شود ي عبارتی و موقعیتی تقسیم می در یک تقسیم بندي ساختاري طنز به دو گونه

اي را در بر  هاي زبانی بوده و قلمرو آن مرز محدودکننده ها مبتنی بر صناعات ادبی و بازي انگیزي آن ي خنده است که ریشه
ي  گویی ـ که بارزترین خصیصه انواع اطناب و پوشیده اي از جمله هاي زبانی آقا به موجب بازي هاي گل در نوشته .گیرد نمی

ها و به کارگیري افعال اول شخص جمع  طنز گل آقا است ـ تضاد و پارادوکس، نقیضه گویی، مصداق یابی براي ضرب المثل
زبانی که گل . زبانی طنزهاي عبارتی زیبایی خلق شده است که همین امر موجب لذت و خنده انگیزي در مخاطب شده است

هاي عربی در سخنان او به  از طرفی کاربرد واژه. باشد پخته وسنجیده می آقا برگزیده است، ساده و عامیانه اما در عین حال
ي  شیوه. کشد نسبت، زیاد است که در بعضی موارد از قبیل دعاهاي عربی به ریاي واقع شده در عرف جامعه را به تصویر می

هاي  ن وسیله زشتی تکرار وعدهآقاست که در آن نویسنده به ای هاي طنز عبارتی در میان طنزهاي گل تکرار از دیگر روش
  . سازد عملی نشده مسئوالن را خاطر نشان می
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 .انتشارات فردوس: تهران  ، چاپ هفتم  بیان و معانی، . )1381(،شمیسا،سیروس

: تهران گردآورندگان احمد سمیعی وعباس آقاجانی، دو کلمه حرف حساب،  ).1370(،)گل آقا(صابري فومنی،کیومرث
  .نشرعلم

  .ققنوس: تهران ی،مسسهیل ترجمه ي . درباب طنز .)1384(کریچلی، سیمون،
  .اپ تیراژهچ:، ادبیات داستانی، تهران)1386(میرصادقی،جمال،

  .سخن: ،راهنماي داستان نویسی،تهران)1387(،-////
  .انتشارات سمت:بدیع از دیدگاه زیبایی شناسی، تهران).1388(وحیدیان کامیار، تقی،

  
 مقاالت)ب

زبان و ادبیات  هاي مجله پژوهش، »روس الريخدیوان  طنزهايعناصر غالب بالغی و «، )1388(باقري خلیلی، علی اکبر، 
  .18-1، صص1388، دوره جدید، پاییز، 1388انشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان فارسی، د

، 1384 بهار و تابستان ،)45-46(شماره : پژوهشهاي علوم انسانی، »ر حافظعطنز در ش«. )1384( چناري، عبداالمیر،
 .52-39صص

-200، صص1377، بهار و تابستان14و  13ره امش ، فصلنامه سنجش و پژوهش؛»راز طنز آوري«، )1377( شیري، قهرمان،
216 

، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، »تئوري و کارکرد طنز مشروطه درپژوهشی «، )1388(کرمی و بقیه 
  16-1، صص1388، بهار 1جدید شماره  ي دوره
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367  
 کارکردشناسی روایی زبان، در متن شعري

  )ایران شعر نو: تحلیل موضوعی(
 

   1فرزاد کریمی
 
  چکیده

ي  یهپاشناسی بر  یتروا. ي متون، از جمله راهکارهاي مؤثر و رایج در نقد و بررسی آثار ادبی است شناسانه زبانتحلیل 
یانه دارند، اما در نقد ادبی فارسی، گرا پساساختو  گرا ساختهاي  یلتحلي دیرپا در ا سابقهی نیز، اگرچه شناس زباناصول 

تواند  یمدر این مقاله، براساس کارکردهاي گوناگونی که زبان . شایسته است مورد استفاده قرار نگرفته است که چنانتاکنون 
بندي  یمتقساین کارکردها از . هاي مختلف روایی و نیز عملکرد شگردهاي روایی تحلیل شده است یتوضعداشته باشد، 

در  ها آنهاي  یتاولوبندي و  یمتقسهریک از اجزاء این و چگونگی عمل روایت در  اند شدهمعروف یاکوبسن برگرفته 
براي بررسی موضوعی، متون شعر نو ایران انتخاب شده است که نقد . ي متنوع روایت نشان داده شده استها شکلساخت 

یز تا مند شدن متون، سیرتطور روایت در شعر نو ایران را ن یترواروایی این آثار، عالوه بر کمک به مشخص شدن چگونگی 
توان میزان آشکارگی، پنهانگی یا غیاب روایت، و تعداد زیادي از دیگر  یمبر این اساس . حدود زیادي تعیین خواهد کرد

  .تعیین کرد) یژه متون شعريو به(شگردهاي روایی را در متون ادبی 
 
  

  شناسی، کارکردهاي زبان، شعر نو ایران یتروا، شناسانه زبانتحلیل  :هاکلید واژه

                                                                    
 frzd4233@yahoo.com ادبیات فارسی کارشناس ارشد زبان و - 1

mailto:@yahoo.com
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. پردازان قرار گرفته است یهنظري بسیاري از منتقدان و  استفادهیی، مورد گرا ساختیري گ شکلي متون، از زمان  شناسانه زبان لیلتح
شناسیِ  یترواالبته . ي فراوان برده است بهره شناسانه زباني ها روشیی دارد، از گرا ساختي پا همي ا سابقهشناسی نیز که  یتروا
چنانچه روایت را در مفهوم . ن که شایسته است براي تحلیل متون ادبی در ایران مورد توجه قرار نگرفته استی، آنچناشناخت زبان

narration یک  عنوان به، از میان مفاهیم دیگري که در تعریف ژنت از روایت وجود دارد در نظر بگیریم، آن گاه نقش زبان، نه
ژنت سه تعریف براي . گردد یممتقابل میان نویسنده و مخاطب، حائز ارزشی مضاعف  ي انتقال دهنده، بلکه ابزاري براي تعامل رسانه

. در قالب واژگان ریخته شوند که آنشامل رویدادهایی با ترتیب زمانی و علی است پیش از  histoire«: روایت مطرح کرده است
recit  نامد یمنیز  "گفتمان روایتی"همان نوشتار است که ژنت .narration خواننده را در / نویسنده و شنونده/ ابط میان گویندهرو

ي  یرمجموعهزتوان  یمي کرده است، گذار نام "گفتمان روایتی"و  "رویداد"درواقع آنچه را که ژنت ) 78: 1386مارتین،(» .گیرد یبرم
  .یداد استي از روا مجموعهي روایتی و هر گفتمان روایتی، ها گفتماني از ا مجموعههر روایت . روایت دانست
درنتیجه کارکردهایی از زبان که براساس . روایت در این معنا ارتباط مستقیم با روابط میان نویسنده و مخاطب اثر دارد 

در . مندي باشد یتروامندي متن و کیفیت این  یترواي چگونگی  کننده یینتعتواند  یمسازمان ارتباطی کالم بنا شده باشد، 
همین تعریف براي روایت، کارکردهاي ناشی از الگوي ارتباطی یاکوبسن در فرآیند روایی شدن  این مقاله با در نظر گرفتن

 طور بهکلی، و وضعیت روایت در شعر نو ایران  طور بههاي گوناگون روایی  یتوضعمتن تحلیل شده و سعی بر آن است تا 
الگوي . گردد مشخص گردد یمن برقرار ي آشکار یا پنهانی که میان متن شعري و مخاطب آ رابطهاخص، براساس نوع 

هاي  یوهشبندي در  یمتقسقرار گرفته است؛ اما نقش این  شناسانه زباني بسیاري تحقیقات  یهما دستارتباطی یاکوبسن، تاکنون 
  . رسد که در این نوشتار به آن پرداخته خواهد شد یم نظر بهگري موضوعی جدید و البته جالب توجه   یتروا

یري رویداد است، رویداد نیز عمل گ شکلکه زبان بستر بیان یا  گونه هماناست که  رو آنل روایتی از اهمیت تحلی 
 را آنتوان اعتبار  یم گاه آنیک رویداد تحقق یابد،  عنوان بهی تمام بهاگر سخن « که چنانبخشی به زبان را برعهده دارد؛  یمعن
این معنا ذاتی زبان نیست؛ یعنی یک عنصر زبانی براي بیان معنایی خاص شکل بنابر) 240: 1389ریکور، (» .معنا فهمید عنوان به

تولید  هنگام بهمعنی یک جمله، صورت یا جوهري نیست که «شود و  یممعنا در هربار استفاده از زبان بازتولید . نگرفته است
ي تحوالتی است که آن  مجموعهه حقیقتی پوشیده که باید بیرون کشیده شود؛ بلک صورت به هم آنآن جمله حضور یابد، 

ي یک رویداد،  سازندهي ها کنشها و  یتشخصو این بدان معناست که ) 187: 1388کالر، (» .آورد یمرا پدید  ها آنجمله 
گر آن رویداد است و براي رسیدن به معناي نهفته در بطن زبان،  یترواعمل معنابخشی به آن عنصر زبانی را برعهده دارند که 

ي اول اهمیت قرار دارد،  درجهی در شناس زبانهاي  یبررسدرنتیجه آنچه در . برد یپتدا به چگونگی ساخت آن رویداد باید اب
تعیین کارایی «برد و  یمنه کشف معنا، که کشف کارکردهایی است که یک رویداد براي معنابخشی به زبان از آن بهره 

ي کاربردشناختی است، نه ا مسئلهو رویدادهاي جهان داستان  ها، یتموقعها،  یتشخصي متعدد به ها ارجاعارتباطی 
  )117: 1389والش، (» .معناشناختی

در مباحث ساختارگرایی مطرح  که آنچنانمثالً (هدف از تحلیل روایت در این مقاله، رسیدن به نوعی دستور زبان روایت  
شخصیتی نیست، بلکه هدف بیشتر تحلیل / کنشی ي تازهي تعریفی جدید از روایت و یا کشف الگوهاي  ارائه، )شده است
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ین دلیل هم هست که از میان تعاریف و نظریات گوناگون هم به. ي روایت، برمبناي مباحث زبانی است شناسانه سبک
  . شناسی، به تعریف ژنت از روایت اکتفا شده است یتروا

توجهی به آن نیست، بلکه آشکار ساختن  یب ي دوري گزیدن از معنی یا منزلهتوجه به تبیین کارکردهاي زبانی به  
» .پیوندي بین ساختارهاي معنایی است«ي کشف معانی مستتر در متن است چراکه زبان، خود جا بههاي تولید معنی  یوهش
 ابزاري براي برقراري عنوان بهاین یعنی توجه به تعریفی که از روایت داده شده ) 117: 1380سن،  ینهداز  نقل بهگریماس، (

این است که تحلیل متن به این شیوه، منتقد را وارد در   ییشناس روشدلیل برتري چنین . ارتباط میان نویسنده و مخاطب
ي مباحث تفسیري این است که این حوزه، مربوط به  حوزهحسن وارد نشدن در . کند ینمگرایانه  یلتأوي تفسیري و ها بحث

ي است که در روساخت، امکان ا گونه بهعناصر زبان،  مند روشترکیب زیرساخت یک اثر، . روساخت یک اثر ادبی است
ي  یژهوحاصل ترتیب « "موریس رش"زیرساخت یک اثر در تعریف . هاي گوناگون را در اختیار تفسیرگر قرار دهد یلتأو
تواند داشته باشد؛ و  یممرز موضوعیتی که بررسی نمود کالمی متن : رسیم یمجا ما به یک مرز  ینادر . هاي کالمی است یاقس

  )71: 1382تودوروف،(» .ی نمود کالمی با خود داستان استبستگ همدلیل آن 
چراکه اگر توجه به زبان و عناصر زبانی . در این مقاله، براي تحلیل موضوعی، متون شعر نو ایران درنظر گرفته شده است 

فقط «. مورد شعر بسیار مشهود و محسوس است در خصوص بهاولین گام براي درك و دریافت معنی است، این مسئله 
واقف ) ي اول اهمیت قرار دارد درجهکه در (یژه شعر و بهدرصورتی به اهمیتی که واژه براي شناخت، آفرینش هنري و 

جدا از مسائل شناخت، آفرینش هنري، آداب مذهبی و غیره  _ی آن شناخت زبانشویم که ابتدا به طبیعت صرفاً کالمی و  یم
  )51: 1384باختین،(» آگاهی یابیم _اژه ممکن است در خدمت آن قرار گیرد که و

  
  کارکردهاي زبانی

مطابق آنچه تاکنون گفته شد، براي بررسی متون ادبی، نیاز به الگویی داریم که فرآیند معنادار شدن زبان را، از خالل 
خواند و  یم» ي زبان منزله بهبررسی ادبیات «را  ي تحلیل یوهشراجر فالر، این . هاي ترکیب عناصر آن مشخص نماید یوهش

باید تبیین جامعی از تمامی ابعاد ساختار زبانی متن  -الف«: داند یمالگویی را که براي آن الزم است، نیازمند سه ویژگی کلی 
. دهد دست بهوض ي زبانی مفرها ساختباید بتواند تبیینی از کارکردهاي  -ب. دهد دست به –یژه ابعاد کاربردي آن و به –
  )26: 1386فالر،(» .گیرند یمباید تصدیق کند که معانی متن در بنیانی اجتماعی شکل  -ج

کند و این معناکاوي، معطوف  یمي بازنمود مفاهیم اجتماعی، معناکاوي  یهالکارکردشناسی، زبان یک متن را، حتی در  
ي دیالکتیک درونی و برونی را براي زبان ا گونهر معنایی که این ساختا. ي معنا، در درون زبان است سازندهبه ساختارهاي 

ي مستقل از ا گونهدرمورد شعر که  خصوص بهاین اصطالح . توضیح داد "یوارگ داستان"توان با اصطالح  یمشود،  یمشامل 
مفهوم «. متن ي خواننده است براي رسیدن به بهترین خوانش ممکن از گفتمان روایی کننده یتهداادبیات داستانی است، 

این مفهوم نه جهان داستان را از جهان . ي هستی شناختیا مقولهی را بهتر است نوعی کارکرد ارتباطی بدانیم تا وارگ داستان
ي است بافتی که مستقیماً از خود متن در خیال خواننده نقش ا گمانهکند، و نه نویسنده را از اثرش، بلکه  یمحقیقی جدا 

، معناپردازي ناشی از ساختارهاي زبانی را، واره داستانی صورت بهگفتمان روایی در شعر، ) 123: 1389والش، (» .بندد یم
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کند و شعر موفق شعري است که این عملکرد ارتباطی  یمي ذهنی او بازنمایی ها گمانهمتناسب با درك و فهم خواننده و 
یی نیز برکنار گو قصهد، از تبدیل شدن به محملی براي ی در خود داشته باشد تا ضمن حفظ شعریت خوخوب بهرا  واره داستان
  .بماند

  
  الگوي ارتباطی یاکوبسن

فرستنده، : یري، ارسال و دریافت پیام الزم دانسته استگ شکلیاکوبسن در الگوي ارتباطی معروفش، شش عامل را براي 
: رد را براي زبان تعریف کرده استموضوع، پیام، مجراي ارتباطی، رمز و گیرنده؛ و براساس این شش عامل، شش کارک

شود چگونگی  یمدر این مقاله کوشش ) 99-95: 1388یاکوبسن، . (ارجاعی، عاطفی، ترغیبی، همدلی، فرازبانی و شعري
باتوجه به این مطلب که یک . روایی شدن متن، از منظر کارکردهایی که یاکوبسن براي زبان در نظر گرفته است بررسی شود

و آنچه ویژگی خاص روایی ) که عمدتاً نیز چنین است(ي کارکردهاي زبانی بهره برد  همهتواند از چند یا  یم زمان هممتن، 
  .کند وجه غالب کارکرد در آن است یماثر را مشخص 

  

  نقش روایی کارکرد ارجاعی
اد این توالی را ایج. نامیده شده است، همان توالی زمانی و علی چندین کنش است "طرح"آنچه در نظریات فرمالیستی 

در یک . دهد یمبا ایجاد توالی روایی، موضوع روایت را نیز شکل  زمان هماین کارکرد . کارکرد ارجاعی زبان برعهده دارد
اندیشیده و قطعی نیست که براساس آن شعري سروده شود؛ بلکه موضوع نیز  یشازپیژه متن شعري، موضوع، مفهومی و بهمتن، 

حتی وقتی با یک روایت غیرواقعی روبرو هستیم و . آورد یم دست بهمتن، شکل نهایی خود را  یريگ نضجیج و با تدر به
درنتیجه دریافت وضعیت روایی و مفهوم غایی آن منوط به درك خواننده است، باز این کارکرد ارجاعی زبان است که 

کند؟ آن  یمتن دنیایی خیالی هدایت ساخ سمت بهیک متن چگونه ما را «. رود یم شمار بهي روایت  سازندهعنصر اصلی 
ي ارجاعی ها جملههستند؟ فقط  ها کدامسازند  یمکنیم، متعین  یمیی از متن که ساختی را که هنگام خوانش تولید ها جنبه
  )236: 1388تودوروف،(» .دهند یمي این نوع ساختن را  اجازه
ي گوینده و خواننده مؤثرند،  رابطهیدن به آن، یا تغییر ي غیرارجاعی اگرچه در افزودن مفاهیم به متن و عمق بخشها جمله 

آشکارا بیان  را آني  محمولهکارکرد ارجاعی زبان، روایت و . خوانش آن، دخیل نیستند هنگام بهیژه و بهاما در ساخت متن، 
هستند  مند نظامیافته و  یتینعیی ها گفتماني این کارکرد ارائه شده باشند، عمدتاً متشکل از  یهبرپاهایی که  یترواکند و  یم

  :درخود دارند را آني اخالقی مربوط به ها ارزشواسطه، هنجارهاي اجتماعی و  یبی صورت بهکه 
  

  کنان قایق بان یشهاندبر سر قایقش 
  :زند از رنج سفر بر سر دریا فریاد یمدائماً 

  ".داد یماگرم کشمکش موج سوي ساحل راهی "
  روي دریاست زده طوفانسخت 
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  بان یققا دل بهیباست ناشک
  افزاست دهشتشب پر از حادثه، 

  بان یققاکنان  یشهاندبر سر ساحل هم لیکن 
  :شود از او فریاد یم برناشکیباتر 

  "!افتاد یمي دریاي گران  خطهکاش بازم ره بر "
  )784: 1386نیمایوشیج،( 

  
حتی در جایی که . یتی آشکار ارائه شده استو در روا گونه گزارشی شکل بهي داده شده، هنجارهاي رفتاري،  نمونهدر  

رفته  کار بهبینیم افعال  یم که چنان. شود، باز کارکرد ارجاعی زبان بر روایت مسلط است یمنقل قولی از شخصیت داستان داده 
اشعار . سازد یمطرف افزون  یبي روایت را از منظر راوي گر گزارشي سوم شخص هستند و این، بار  یغهصدر این روایت، به 

ی روشن بهبرند و درنتیجه کارکرد ارجاعی زبان را  یمي سوم شخص  یغهصحماسی، اشعاري هستند که بیشترین استفاده را از 
  :گونه آثار مشاهده کرد یناتوان در  یم
  

  گویند، ها افسانهرهنوردانی که در  سان به
  گرفته کولبار زاد ره بر دوش،

  خیزران در مشت، دست چوبفشرده 
  پرگوي و گه خاموش،گهی 

  پویند، یمفضاي خلوت افسانگیشان راه  گون مهدر آن 
  )154: 1388اخوان ثالث،( 

  
گري را  یترواي سطرهاي دیگر آن، بار اصلی  عمدهو  "چاووشی"کارکرد ارجاعی زبان در سطرهاي نقل شده از شعر  

ترین شکل، ارائه شده و قاطعیت  یممستقب روایت به به این ترتی. ي روایی موجود در متن برعهده دارندها گفتماني  درباره
توان در بسیاري آثار اخوان ثالث  یمپردازي مستقیم را  یترواي  یوهشاین . زبان جایی براي تأویل و تفسیر باقی نگذاشته است

  .مشاهده کرد که باعث آشکارگی روایت در متن شعري شده است) ي پایانی عمرشها سالدر  جز به(و نیما 
  

  قش روایی کارکرد عاطفین
در . ي پیام یا همان نویسنده است فرستندهکارکرد عاطفی یا بیانی زبان، مطابق تعریف یاکوبسن، کارکردي معطوف به 

ي چنین کارکردي  غلبه. این کارکرد آنچه اهمیت دارد، بیانی است که نویسنده از خود یا گفتمان روایتی مورد نظر خود دارد
اگرچه . توصیف یکی از الزامات روایت است. دهد یمتوصیف سوق  سمت بهگري، اثر را  یانبعنی چیرگی از زبان بر متن، ی

کل روایت را دچار  بسا چهروي در آن نیز  یادهزکند و  یمرفت روایت را کند  یشپگسترش توصیف در یک اثر، سرعت 
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گري فارغ از توصیف  یتروا، امکان ها زمانو  ها مکانء، ي افراد، اشیا وجههیل کاربرد توصیف دربیان دل بهاغتشاش نماید، اما 
 –یا دنیاي داستانی  –توان داستان  یمتوصیف است که  کمک به«توان گفت  یمنماید و  یمبسیار اندك و در حد صفر 

  )55: 1385آدام و رواز، (» .را پدید آورد خصوص به
نخست این بزرگان مکتب رمانتیسم بودند که توصیف را به « .رود یم شمار بههاي بارز رمانتیسم  یژگیوتوصیف، یکی از  

شود، بلکه ذکر عواطف  یمگري که منتهی به توصیف  یانب تنها نهدر ادبیات رمانتیک، ) 145: 1358براهنی،(» .اوج رساندند
د، کارکرد عاطفی بنا بر آنچه گفته ش). 48: 1386وردزورث،. (شود یممحسوب  گري نیز از اصول اولیه یانبشخصی از طریق 

در شعر رمانتیک، آنچه اصل است، درونیات شاعر است . کند یمیر و فعال ایفا گ چشمیا بیانی زبان در ادبیات رمانتیک، نقشی 
نگاهی به . گونه اشعار بسامد باالیی دارد ینادر  "من"گردد و درنتیجه ضمیر  یمي اول شخص بیان  یغهصکه عمدتاً به 

  :روان شعر رمانتیک ایران مؤید این مسئله است یشپیکی از  عنوان بهدرپور، مجموعه اشعار نادر نا
  

  ي رنگی بهزاد نامدارها پردهبر 
  من، نقش سالخورده خیام شاعرم

  من، در میان بزم
 –زلف یار  دستی به جام باده و دستی به –

  کنم یمزمزمه آغاز  آواز را به
  تا ماه نو، سرود خوش آرد به خاطرم

  
  و، صداي من از ژرفناي دلخوانم  یم

  رسد ینمهرگز به گوش مطرب و ساقی 
  زیرا که این دو تن

  نقوش فریبنده نیستند جز بهچیزي 
  .من نیز در نگاه کسان، نقش دیگرم

  )862: 1382نادرپور،( 
  
 تنها نهیی گو تک. ي رمانتیک است شاعرانهدر روایات  "ییگو تک"ي فراوان از  استفادهي چنین رویکردي،  یجهنت 

ي حکمی  منزلهشود، بلکه گوینده را در مقامی باالتر از دیگران قرار داده و سخن او را به  یموحدت راوي و گوینده را سبب 
آگاهی و ایدئولوژي  ارز همهاي دیگر، هرگز جایگاهی برابر و  یدئولوژياها یا  یآگاهیی، گو تکدر «. کند یمقاطع ابالغ 

بر  شدت بهاي روایتی است که در آن کارکرد عاطفی یا بیانی زبان  یوهشیی گو تک) 98: 1388مکاریک،(» .نویسنده ندارند
اي که با راوي یکی است و اصوالً  یسندهنودیگر کارکردها غلبه دارد، به این شکل که محور و مرکزیت متن نویسنده است؛ 

گري، گوینده صرفاً سوژه یا عامل کالم  یانخودبدر این کوشش معطوف به «. نویسنده است/ روایت نیز در مورد خود راوي
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مجموعه اشعار نصرت رحمانی، گواه مناسبی براي ). 149-148: 1387فیستر،(» .خود نیست، بلکه ابژه یا موضوع آن نیز هست
  :این مدعاست

  
  .پرد یمي به لب چینه ا گربهاز هره 

  بوي پیاز داغ؛
  .پیچیده در فضا

  .شود یمگویی که پیکرم تبخیر 
  رود یمزي درون من، تحلیل و چی

  کشم یمسیگار 
  کشم یمسیگار 
  کنم که چه آسان یمو فکر 

  جا ینااز پشت پنجره، از 
  توان یمبا خیز 
  پرید و مرد سمنتی روي یادهپروي 

  .، خواب. . .یک آه و بعد 
  !تخت، چون کتاب. له
  )288-287: 1386رحمانی،( 

  
دنیایی که در این شعر ساخته . راوي، منظور ادبیات رمانتیک نیست/ دهشود، صرف بیان ذهنیات گوین یمدیده  که چنان 

گذرد حائز اهمیت است؛  یمراوي است و تنها آنچه در این جهان تحدید شده / شده، دنیایی کامالً محصور به شخص گوینده
  .است راوي در مرکز آن قرار دارد و تمامی وجود این جهان نیز معطوف به وي/ جهان کوچکی که گوینده

  

  کارکرد روایی ترغیب
تأثیر گذاشتن بر وي از طریق آگاهی یا  قصد بهي پیام است،  کنندهکارکرد ترغیبی زبان، کارکردي معطوف به دریافت 

در ارتباط درونی کالم،  "تو"وقتی ضمیر . کند یمدر این کارکرد نقش فعالی ایفا  "تو"به این سبب ضمیر . تأثر احساسی
. سازد یمشود که گفتمان شعري را به گفتمان روایی بدل  یمکند، خود به شخصیتی بدل  یمرا بازي  ي پیام یرندهگنقش 

ی به خوب بهشود، زبان، نقش ترغیبی خود را  یم، تحت تأثیر این پیام، ترغیب به انجام کار یا دچار تأثري "تو"زمانی که ضمیر 
ي فعال نیست، در ارتباط بیرونی کالم،  سوژهشود و  یمطب مطرح مخا عنوان به، تنها "تو"انجام رسانده است و زمانی که 

بسیاري . ي پیام بوده و انجام عملی یا تأثر احساسی به وي موکول شده است یرندهگي اثر،  خوانندهمخاطب بیرونی و درواقع 
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ي دریا ها منزل«هاي شعر توان از دفتر یمبراي نمونه . هایی دانست یژگیوتوان داراي چنین  یمشعرهاي علی باباچاهی را 
  :نام برد» بارانم نم نم«و ) 1376باباچاهی،(» نشان است یب

  
  حاال تو آسمان خدا را سیاه کن بر سرت

  و این ستاره را تو به شکلی بکش
  فردا پسکه کودك 

  .ي دیدن نداشته باشد اجازهدر خواب هم  
  

  امثال تو براي وصف گلی آفریده شدند
  که حوا 

  دصبح زو/ یک روز
  بر لب رودي که ایستاده بود

  به دست کسی داد را آن
  که عیناً شبیه تو بود

  )37: 1375باباچاهی،( 
  
، به آن برجستگی "تو"شاعر با اضافه کردن ضمیر . در بند اول این شعر، وجه ندایی و کارکرد ترغیبی زبان مشهود است 

یل وجود ضمیر مستتر دوم دل بهبینیم،  یم که چنان. ه استرا که حتی نامی ندارد، به یک شخصیت تبدیل کرد "تو"بخشیده و 
شدن نقش ترغیبی، در  تر روشننبوده است و این کار، براي  "تو"شخص حاضر در افعال این بند، نیازي به ذکر ضمیر منفصل 

ي  ینهزمبیشتر در  "تو"شده، و تخاطب با  تر رنگ کمدر ادامه، کارکرد ترغیبی زبان . ارتباط درون متن کالم انجام گرفته است
در بند اول، . شود یمجا دیگر دخالت خواننده براي درك پیام شعر ضروري  ینایعنی در . یابد یمکالم معنی  متن برونارتباط 

یی است که خصوصی شاعر است و در دو بند بعد، مخاطب، همان خواننده ضمنی است که شاعر شعرش "تو"مخاطب شعر، 
این ویژگی، شعر را از بستگی مفهوم، به گشادگی . سروده است) ي فرضی شعر در ذهن شاعر  خواننده( را خطاب به او 

  .سازد یممضاعف  را آنرساند و خصوصیات روایی  یم
یل دل بهکند؛ تخاطبی که  یم، بیشتر در شکل تخاطب نمود پیدا )شاعرانه(بینیم که کارکرد ترغیبی زبان در یک روایت  یم 

است؛ اما در عمق آن،  "خود"در این وجه ندایی، خطاب به شخصی غیر از . یابد یمه ندایی بارز فرضی بودن مخاطب، وج
، در موقعیت "خود"این . برجسته شده است "خود"است که نمود یافته و درحقیقت از این طریق موجودیت  "خود"این 

ي باالتر از وي ا مرتبهکند و خویشتن را در مقام و  یماش را به دریافت کننده منتقل  ینشبها، ایدئولوژي و نوع  یآگاهندایی، 
. "کنیم یمما با حضورمان متقاعد . کنیم ینمما شاعران قوي، با جدل، تشبیه و قافیه متقاعد ": گوید یمویتمن «. دهد یمقرار 

  ).254: 1388کالر،(» .سازد یمشاعر از طریق تصویري از صدا از خود حضوري شاعرانه 
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  آه، اي شکسته،

  !ي تنم بستهها کرانهبر  اي
  ي دریا راها دروازه

  ي آزاديها جلگهبر 
  !بگشا

  )356: 1387رؤیایی،( 
  
شود و دلیل  ینمي شعر هیچ ارجاعی به آن  ادامهاصطالحی مفهومی نیست، زیرا در  "شکسته"در سطر اول این شعر،  

آه، "آید، صداي شکستگی است که در کنار  یبرمتوان گفت آنچه از این واژه  یم. شود ینمشکستگی یا تأثیر آن مشخص 
ي راوي نیز، در سطر دوم مشهود است،  شاعرانهحضور . رساند که کالر بیان کرده است یمهمان تصویري از صدا را  "اي

  .کند ینم، برآیند دیگري ندارد و در مفهوم یا روایت مشارکت "حضور"صرف  جز بهحضوري که 
در بسیاري از نقاط عطف نمایش،  که چنان. ي استپرداز سخنهاي  یوهشاز مهمترین  در ادبیات نمایشی نیز تخاطب یکی 

کارکرد خطابی  ها آنهایی که در  یالوگداز «. سازد یماین تخاطب یا همان کارکرد ترغیبی زبان است که بزنگاه نمایشی را 
» .شود یمرسد استفاده  یمیت خود غلبه دارد، اغلب براي مشخص کردن نقاط اوج دراماتیکی که در آن تعلیق به نها

گري است، کارکرد ترغیبی زبان در ساخت  یتروادر شعر نو ایران هم هرجا نمایشی بودن، وجه بارز ) 149: 1387فیستر،(
  :گرفته شده است کار بهي اوج روایت  نقطه

  
  دیدم«
  )گفتند خلق، نیمی(

  »! آري. پرواز روشنش را
  ي از دلشاد بهنیمی 

  :دفریاد برکشیدن
  با گوش جان شنیدیم -«

  »! آواز روشنش را
  باري

  :من با دهان حیرت گفتم
  اي یاوه -«

  یاوه
  یاوه،
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  !خالیق
  مستید و منگ؟

  کنید؟ یمیا به تظاهر تزویر 
  .از شب هنوز مانده دودانگی
  ور تائبید و پاك و مسلمان

  نماز را
  »! از چاوشان نیامده بانگی

  )655-654: 1387شاملو،( 
  

  کارکرد همدلینقش روایی 
ي معنا بهتأکید بر مجراي ارتباطی . شود که تأکید بر مجراي ارتباطی کالم است یمکارکرد همدلی زبان زمانی حاصل 

ین راه براي رسیدن به این اطمینان، سئوال مستقیم تر ساده. کسب اطمینان فرستنده از امکان دریافت پیام توسط گیرنده است
  :ختم شود گفتمان پارهتواند به یک کنش گفتاري یا نهایتاً  یمروش  این. فرستنده از خواننده است

  
  ها؟! هلو(

  رسد؟ ینمصدا 
  !)هلو... گفتی هنوز دوستت دا

  فایده است یب
  رسد ینمصدا 

  اند خوردهها هم سرما  یمسشاید که 
  هاي نو یانهمورشاید که 

  .اند یدهجواحشاي کامپیوترها را 
  )1269: 1386آتشی،( 

  
در کارکرد همدلی زبان اهمیت دارد، نه فقط کسب چنین اطمینانی از سالمت مجراي ارتباطی، که ساختن و  اما آنچه 

ي پیام است و در این صورت است که این کارکرد، نقشی مهم و اساسی در  یرندهگي ارتباطی میان فرستنده و  ینهزمایجاد 
ي  یژهودر آغاز مقاله گفته شد کار  که چنانبلکه . ي پیامی نیست ندهدهمتن روایی، صرفاً انتقال . کند یممندي متن ایفا  یتروا

روایت، برقراري ارتباط میان نویسنده و خواننده است؛ همان نقشی که کارکرد همدلی در الگوي ارتباط کالمی، در سطح 
ها یا  یتموقعي  یلهوس به، ي یک روایت سازندهي اصلی ها کنشي ارتباطی، در کنار  ینهزمبرقراري چنین . زبان برعهده دارد

کاتالیزور همواره کارکردي پراکنده دارد؛ «. نامد یم "کاتالیزور"را  ها آنانجام پذیر است که بارت .... ي فرعی ها کنش
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کند و حتی گاهی گمراه  یمبینی  یشپکند،  یمدهد، خالصه  یمي تازه به گفتمان  یزهانگاندازد،  یمکند، به تأخیر  یمتسریع 
  ).46: 1387بارت، (» .کند یمکاتالیزور پیوسته کشمکش معنایی گفتمان را احیاء . کند یم

چراکه در شعر، هدف، ارسال پیام نیست، . کند یمکارکرد همدلی زبان، با استفاده از این کاتالیزورها، متن را شاعرانه  
توانند عالوه بر ساخت  یمي فرعی ها کنشبنابراین، . کند یمبلکه آرایش کالم یا پیرایش آن، ارزش شعري متن را تعیین 

روایت از یک پیام، شکل شاعرانه نیز به آن بدهند و درنتیجه این کارکرد، نقشی بسیار فراتر از آنچه در ابتدا گفته شد برعهده 
در دو عامل  سازد و این کار را از طریق ایجاد اختالل یمی را برقرار کالم برونمجراي ارتباطی در این حالت، ارتباط . دارد

یا  ها کنشتوانند با ایجاد تسریع یا تأخیر در روند توالی  یمکاتالیزورها . دهد یمي روایت، توالی و علیت انجام  سازندهاصلی 
ي ها کنشي فرعی، باعث تأخیر یا تکرار در توالی ها کنشوقتی  خصوص به. چنین فرآیندي را به انجام برسانند ها آنتکرار 
  .شود یمي آن ایجاد تعلیق در روند داستان است، نقش روایی کارکرد همدلی بیشتر مشخص  یجهنت شوند، که یماصلی 
  
  پرده بگویمت یب

  چیزي نمانده است، من چهل ساله خواهم شد
  فردا را به فال نیک خواهم گرفت

  دارد همین لحظه یک فوج کبوتر سفید
  گذرد یمي ما  کوچهاز فراز 

  دهد یمي کسان من ها نامباد بوي 
  آید رفته بودي یمیادت 

  ؟!خبر از آرامش آسمان بیاوري
  را جان يرنه 
  باید کوتاه باشد ام نامه

  ساده باشد
  بی حرفی از ابهام و آینه،

  نویسم یماز نو برایت 
  ي ما خوب است همهحال 

  اما تو باور مکن
  )316: 1385صالحی،( 

  
ي ارتباطی را مشخص  ینهزماین عبارت در آغاز بند، نوع . ستشده اشروع » پرده بگویمت یب«این بند از شعر، با سطر  

، روایت در ارتباط کامل با "اکنون"ي از صمیمیت با گوینده قرار دارد و در زمان ا درجهکه مخاطب در چه  یناکند؛  یم
ي داده شده، این  مونهندر . در آن مورد تأکید قرار گرفته است) پرده بودن یب(که نوع گفتار و کیفیت آن  یناگوینده است و 
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از نو «و » آید؟ یمیادت «، »چیزي نمانده است«: این عبارت و عباراتی چون. اند دادهدو عملکرد نقش همدلی زبان را تشکیل 
آیند، اما حضورشان با  ینم شمار بهي اصلی روایت ها کنشهمان کاتالیزورهایی هستند که اگرچه جزو » نویسم یمبرایت 

بیان  را آنرابطه میان فرستنده و گیرنده دارند، هم فضاي عمومی روایت را شکل داده و هم کیفیت احساسی داللتی که بر نوع 
ي زبان نیز تقویت شده  همدالنه، کارکرد )ينگار نامه(بر مجراي ارتباطی روایت  باره هرکه با تأکید  یناکرده است؛ ضمن 

  .است
ي ذکر شده و نیز عبارات دیگري ها عبارت. ی ارتباط استکالم ندروفضاي روایی و کیفیت احساسی، مربوط به وجه  

توانند ارتباط  یم، همچنین »راستی خبرت بدهم«و » تا یادم نرفته است بنویسم«: که در بند اول همین شعر آمده است چون
یام که شخصیتی در درون ي مستقیم پ کنندهي شعر، نه دریافت  خواننده(ی متن را نیز برقرار سازند و توجه مخاطب کالم برون

یري میزان گ اندازهاي است براي  یلهوستوجه، «. آید جلب کنند یمرا به اهمیت پیامی که پس از این عبارات ) روایت است
. ي عقلی است و در لذت ناشی از بازسازي و تأویل پیام ریشه داردا عالقهاین عالقه، . ي گیرنده به مرجع یا موضوع پیام عالقه

ارتباط عاشقانه که صرفاً مبتنی بر . کند یمصرفاً احساسی است که گیرنده از ارتباط با فرستنده در خود حس  "هعالق"اما 
  ).30: 1387گیرو،(» .همدلی است از این نوع است

یعنی . ی در کارکرد همدلی، ارتباطی احساسی است و هدف از آن نیز صرف برقراري ارتباط استکالم درونارتباط  
ی، ارتباطی عقالنی است که به قصد استفاده از کالم بروناما ارتباط . شقانه و صرفاً همدالنه میان فرستنده و گیرندهي عا رابطه

ي فرهنگی مشترك میان ها رمزگاندر این ارتباط، . گیرد یمدانش پیشینی خواننده براي عطف توجه به متن مورد استفاده قرار 
ی کالم برون، ارتباط تر فراخي انداز چشمدر . شود یمیل در اختیار مخاطب گذارده شود و امکان تأو یممؤلف و مخاطب فعال 

استفاده ) البته در سطح دیگري از خوانش(ي اصلی ها کنشي فرعی، از ها کنشي استفاده از کاتالیزورها یا جا بهتواند  یم
شود،  یمخوانده  "بینامتنیت"نچه به نام آ. است "متن"کند، خود یک  یمدر این صورت آنچه نقش کاتالیزور را بازي . کند

یعنی . سازد یمي اصلی تأویل را فراهم  ینهزمهمین بینامتنیت، . تر است یعوسي ا گسترهحاصل همین کارکرد همدلی زبان، در 
  .ي وجود داردا جامعهي فرهنگی  ینهزممعناي یک متن، بازبسته به معناي متن یا متون دیگري است که در 

  

  يگذار فاصله
ی تمایل بیشتري پیدا کند، کالم برونارتباط  سمت به، چنانچه کارکرد همدلی زبان خصوص بهدر سطح یک متن ِ 

ي  یانهمی تضعیف شود، با روایتی اپیک سروکار خواهیم داشت که در کالم دروني که این کارکرد در نظام ارتباط ا گونه به
ي روایتی، اگرچه  گونهدر این . زند یمدست  "يگذار فاصله"ی نوع بهن، ي مت خوانندههر اپیزود، راوي با مخاطب قرار دادن 

ي خواننده با پندار ذات همشود، اما این ارتباط امکان  یمکامل برقرار  طور بهي راوي با مخاطب بیرونی  همدالنهارتباط 
که  یدرصورت. استنیز همین  "يگذار فاصله"برد و اصوالً هدف از  یمشخصیت یا شخصیتهاي روایت را از بین 

ي زبانی متن همراه باشد، کارکرد روایی زبان بیشتر فرازبانی ها روشي داستان، یا  ارائهي  یوهشي، با تأکید بر گذار فاصله
  .ی بسیار تضعیف شده استکالم درونکه کارکرد همدلی در ارتباط  خصوص بهخواهد بود، 
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  فرازبان در روایت
یکی از موارد این کارکرد زمانی است . شود یمرمزي است که باعث معنادار شدن کالم ي  متوجهکارکرد فرازبانیِ زبان، 

ي کاهش اثر ها روشیکی از . در آن، دچار اختالل شده باشد کاررفته بهي ها رمزگانیل ناهمخوانی دل بهکه ارتباط کالمی، 
ي ادبی  گونهآن دسته از رمزگان که بر ژانر یا براي این کار، مؤلف با برجسته کردن . این اختالل، رجوع به قواعد ژانر است

در این شرایط، قواعد . کند یمخاصی داللت دارند، مخاطب را به رمزگشایی از متن، در چارچوبِ ضوابط همان ژانر هدایت 
  .شوند یمهاي ارتباطی  یینارساي ا پارهي  کنندهژانر توجیه 

در . ي بازتعریف زبان خواهد بود منزله بهن هستند و تأکید بر این عناصر ي زبا سازنده عناصر مفهومی ِ ها رمزگان، هرحال به 
شود و از رهگذر همین توجه است که امکان  یمي رمزپردازي آن جلب  یوهشکارکرد فرازبانی، توجه به خود زبان و 

گسستگی  هنگام بهکه  این فرآیند زمانی عملکرد صحیح خود را خواهد داشت. گردد یمرمزگشایی متن براي خواننده فراهم 
برجسته شده و گیرنده را به اهمیت این ) مانند ژانر(ي کالن ادبی ها چارچوبي ارجاعی، ها رمزگاننظام ارتباطیِ 

براي برجسته کردن کارکرد فرازبانی، الزم نیست رمز «: این کار به دو روش امکان پذیر است. ي واقف سازدبند چارچوب
کافی است تلویحاً بدان اشاره شود، حال چه از طریق کنار هم نشاندن شماري از رمزهاي . کالمی حتماً صریح و واضح شود

و این چنین، آگاه . شود یمي عام منحرف  شدهمتباین، و یا از طریق تأکید بر یک رمز خاص که آشکارا از هنجار پذیرفته 
  ).155: 1387فیستر، (» .کردن تماشاگر از رمز در فرآیند ارتباط

کسی که "ي رمزهاي متفاوت، به قسمتی از شعر کنار همریافت بهتر کارکرد فرازبانی در روایت گري، از طریق براي د 
  :گوید یمي کسی که راوي در انتظار آمدن اوست  دربارهشاعر . کنیم یماز فروغ فرخزاد توجه  "کس نیست یچهمثل 

  
  تواند یمو 

  ي سخت کتاب کالس سوم راها حرفتمام 
  سته بخواندي بها چشمبا 
  تواند حتی هزار را یمو 
  که کم بیاورد از روي بیست میلیون بردارد آن یب

  ي سید جواد، هرچقدر که الزم دارد، مغازهتواند از  یمو 
  جنس نسیه بگیرد

  "اهللا"تواند کاري کند که المپ  یمو 
  مثل صبح سحر سبز بود،: که سبز بود

  دوباره روي آسمان مسجد مفتاحیان
  .روشن شود

  )431-430: 1368فرخزاد، ( 
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کنند که روایت، روایتی  یم، به مخاطب گوشزد اند گرفتهیی که با تفاوت و غرابت معنایی در کنار هم قرار ها رمزگان 
رفته در سرتاسر  کار بهي  کودکانهبه این ترتیب عبارات . اند شدهگرفته  کار بهنمادین  صورت بهاست طنزآلود از مفاهیمی که 

تواند در پشت این عبارات، به عمقی از ادراك دست یابد؛ حس سرخوردگی  یماند که مخاطب  یهی سمبلیک یافتهمتن، توج
 ییگرا مناسککه همواره در پوششی از  ها انسانشمار و اغلب ناچیز  یبهاي زندگی، آرزوهاي  یروزمرگشدید راوي از 

  . . .و  اند شدهمطرح 
ي  یوهشي نوع ژانر یا  دهندهاز طریق تأکید بر رمزگانی خاص، که نشان  همچنین براي بررسی کارکرد فرازبانی 
در این شعر، تعدادي از بندهاي روایی، با عبارت . از اخوان ثالث "مرد و مرکب"کنیم به شعر  یمگري متن است توجه  یتروا
. شود یمبراي مخاطب گوشزد  راتک به) نه واقعی بودن آن(شود و به این ترتیب، روایت بودن گفتار  یمآغاز » گفت راوي«

ي، گذار فاصلهدر این شعر کارکرد فرازبانی و شگرد رواییِ . رسد یمی به انجام خوب بهدر این شیوه  "يگذار فاصله"همچنین 
  :اندازد یمي دست ا گونه بهرسد که شاعر حتی راوي ِ روایت خود را نیز  یم انجام بهکامل  طور بهزمانی 
  

  تابید یمت بود اما دشت ماه خلو: گفت راوي
  .تابید، اما دشت خلوت بود یمنه خدایا، ماه 

  )30: 1387اخوان ثالث، ( 
  
  :ي شاعر قرار گرفته است استفادههمین شیوه در پایان شعر نیز مورد  

  
  تر ز آن دم که صبح راستین از خواب برخیزد، یشپ

  .ماه و اختر نیز شان دیدند
  آراست یم بامدادان نازنین خاوري چون چهره

  کار، پنهانی یرینشروشن آرایان 
  .بر دروغ راویان بسیار خندیدند: گفت راوي

  )41: 1387اخوان ثالث، ( 
   
گوید، براي از بین  یم، آنچنان که رمبو کاررفته بهي اي این است که تفسیر فرازبان ِ گذار فاصلهآمدهاي چنین  یپیکی از  

توهم بازنماگر، برداشت مخاطب از روایت ). 101: 1387تودوروف، . (گیرد یمر مورد استفاده قرا "توهم بازنماگر"بردن 
روایتی را پیشاروي خواننده قرار  "گري یاننما"اما . کند یماست، گویی که روایت، رویدادي واقعی را بازگویی یا بازنمایی 

نفی توهم بازنماگر در عین . شود یمبا خوانده شدن، در ذهن وي ساخته  زمان همدهد که در زمان حال شکل گرفته و  یم
  .افزاید یمکند و بر جذابیت آن  یمي، خواننده را در بازیابی و بازآفرینی ِ متن سهیم گذار فاصله
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  يا اسطورهفرازبان 
رود، چراکه  یمي پیش ساز اسطورهي شدن یا ا اسطورهي سو بههرجا کارکرد فرازبانیِ متن افزونی قابل توجهی یابد؛ زبان 

ي داده شده براي کارکرد فرازبانی، شاهد  نمونهدر دو ). 75: 1386بارت، (» .سازد یمي اندوخته ا گونهزبان براي اسطوره فرا«
ي مناسب از  نمونهاز اخوان ثالث، دو  "مرد و مرکب"و » کس نیست یچهکسی که مثل «شعرهاي . چنین وضعیتی هستیم

ي کهن، که براساس واقعیات و براي ها افسانهیی که نه براساس ها رهاسطو. ي، بر اساس مفاهیم امروزي استساز اسطوره
از برادر سید جواد هم که رفته «ي که در شعر ذکر شده از فرخزاد ا اسطوره. اند شدهیی به نیازهاي امروزین ساخته گو پاسخ
، مظهر "خانه صاحب"و  "فروش یهنس" عنوان بهو از خود سید جواد که » .ترسد ینمو رخت پاسبانی پوشیده است / است

و نان را قسمت / اندازد یمسفره را «ترسد، کسی که  ینمي کوچک ِ تهران است هم  محلهي یک  گسترهقدرت استثماري، در 
  .»کند یمسرفه را قسمت  یاهسو شربت / کند یمو باغ ملی را قسمت / کند یمو پپسی را قسمت / کند یم

استفاده از نام . ی بناگذارده استشکن اسطورهي  یهبرپاي را ساز اسطورهبانی، نیز کارکرد فراز "مردو مرکب"در روایت  
خسته شد حرفش که «: ي با این عبارتساز اسطورهیی و سرا حماسهبراي مرکبی خیالین و حتی ارجاع به قواعد  "رخش"

ی این تغییر وضعیت آسمان و توال» مرد و مرکب در گذر بودند جا زانزان که / و آسمان شد هشت،/ ناگاهان زمین شد شش
شکند و  یمي پیشینی را درهم ها اسطوره، »و آسمان ده/ خسته شد حرفش که ناگاهان زمین شد چار،«که  جا آنو زمین تا 

است، یا اسباب راحتی کارگران و گشایش  آورده رو ها موشکند که به خرید اجناس ِ رو به فساد  یمي جدید خلق ا اسطوره
  .سازد یمفراهم کار روستاییان را 

  

  کارکرد شعري
: 1388یاکوبسن، (» ي هنر کالمی کنندهنقش مسلط و تعیین «تبیین کارکردهاي زبان، کارکرد شعري را  هنگام بهیاکوبسن 

کارکرد شعري معطوف به خود پیام است و بنابراین هر کالم هنري اعم از شعر یا غیر آن، و فارغ از . خوانده است) 98-99
. ي اول باید این کارکرد را از خود بروز بدهد وهله، در ها رمزگان، گیرنده، مجراي ارتباطی و کیفیت استفاده از نقش فرستنده

ي فرم  برساختهدارد و معنا را تابع و  یمکارکرد شعري کارکردي است که شکل را در یک اثر هنري بر معنا ارجح 
اول اهمیت قرار دارد، کیفیت خودآگاه و خاص سخن ادبی را ي  درجهکارکرد هنري که در متون ادبی در «. شمرد یبرم

: 1388مکاریک، (» .دارد تا تأکید بیشتري بر پیام بگذارد یممعطوف  "شکل"ي  مثابهدهد، و توجه را به خود، به  یمتوضیح 
31.(  

یعنی متن شعري، یا . تمتن اس "خودارجاعی"ي ارجاعی و رسیدن به ها داللتي تأکید بر خود ِ پیام، دور شدن از  یجهنت 
یی که کارکرد شاعرانه در آن مسلط است، متنی است خودبسنده و ساختار آن باید ساختاري کامل  یادبدر حالت کلی، متن 

عناصر حاضر در متن، از نظر  تک تکي مند هدفبلکه لزوم . ي قطع ارتباط با دنیاي بیرون ِ متن نیستمعنا بهاین . باشد
. توصیف کرد تر مناسباي  یوهش به، "یارجاع هم"با اصطالح  را آنتوان  یمحالتی که . رساند یمده را ی شده سازمانارتباطی 

شناسی و  یباییزخودمختاري اثر هنري و اهمیت نقش «. کند یم) نیاز از بیرون خود یبو نه (ی متن را متکی به خود ارجاع هم
هاي ثابت و اصلی چنین  یزهانگ صورت بهن هنر و واقعیت، که ي اتصال میا نابودکننده صورت بهي درون آن، نه ها ارزش
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ي باعث شده است بسیاري متونی که ادعاي ا نکتهتوجهی به چنین  یب). 89: 1388موکاروفسکی، (» .شود یماتصالی ظاهر 
ي ا گونه، بلکه دچار ندا دادهي ِ متن را از دست بود درونویژگی  تنها نهخوانند،  یم "شعر زبان"شعریت دارند و یا شعر خود را 

  :اند فروگذاردهي زبان را نیز  شاعرانهیشی شده، کارکرد پر زبان
  

  شنویم ینمشپند یک شوپن به پشت پیانو و ما  یمپیانو 
  شنویم ینموما 
  شنویم ینموما 
  شنویم ینموما 

  وما وما وما وما نمی
  شنویم وما شنویم ومانمی 

  پشند یمشنویم که  یمنشنویم و یک شوپن به پشت یک  ینمشنویم 
  که می

  و
  و
  و

  . . . شنویم م م م  ینمو ما 
  )111: 1388براهنی، (  
   
در حد ) براي تمامی شعر(شود در این اثر، کارکرد شعري زبان وجود ندارد و کارکرد ارجاعی آن هم  یمدیده  که چنان 

به درازا کشیدن یک کالم خبري، حتی . شنویم ینمه شود و ما ک یمي از شوپن نواخته ا قطعهپیانویی که بر آن : دو جمله است
افتد که سطح زبانی ِ پیام از  یمکارکرد شعري زبان زمانی اتفاق . کارکرد ارجاعی زبان را هم دچار اختالل کرده است

رکرد افتد، کا یموقتی همگنی زبانی اتفاق «. دیگر زبان همگن باشد عبارت بهدستی الزم برخوردار باشد یا  سالمت و یک
کارکرد ). 161: 1387فیستر، (» .گرایانه است یانبوقوع تمایز زبانی، غلبه با کارکرد  هنگام بهشعري غالب است؛ در حالی که 

کند، نه شعر  یمجا نیز آنچه جلب توجه  ینادر . پیشتر گفته شد، کارکردي معطوف به فرستنده است که چنانگرایانه،  یانب
کند مفهومی کوتاه را در حد یک اثر به خواننده  یمتالش  شدت بهفرستنده است که  عنوان به یک متن، که نویسنده عنوان به

باشد، براي رسیدن به همان کارکرد  "یشیپر زبان"دچار  "تمایز زبانی"ي جا بهکه اگر یک متن،  یناضمن . القاء کند
که  جا آناگرچه کالمی معطوف به خود دارد، اما از  در این مثال، گوینده. شود یمگرایانه یا عاطفی نیز با مشکل مواجه  یانب
وي نتوانسته در متن حضور یابد یا به عبارتی به ابژه یا موضوع روایت خود بدل شود، کارکرد عاطفی ِ زبان نیز  "خود"

  .هاي فراوان شده است يدشواردستخوش 
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تحلیل کنیم، زیرا کارکرد شاعرانه در کلیت کامل  طور بهبراي بررسی کارکرد شعري زبان، الزم است متن یک اثر را  
  :از محمدعلی بهمنی برگزیده شده است "کاسه آب دیوژن"براي این منظور شعر . کند یممتن عمل 

  
  توانم یمبه سرم زده که 

  دارم یم بررا  کن پاك
  یم راها غزلردیف یکی از . . . و 

  کنم یمپاك 
  من و دریا غزلی ناب سرودیم از تو

  نایاب سرودیم از تو غزلی مثل تو
  من و دریا غزلی ناب
  غزلی مثل تو نایاب

  تفاوتی دارند یبي  یافهقچه 
  –ها  یهقاف –

 :خیالم یم

  یما باختهقافیه را  هاست قرنما که 
  کنم یمپاکشان . . . و 

  من و دریا غزلی ناب
  غزلی مثل تو نایاب

  من و دریا غزلی
  غزلی مثل تو

  
  ام یاالتیخهنوز 

  ان امروزبه شتاب انس
  "دیوژن"ي آب  کاسهبه 
  وزنی یببه 
  اندیشم یم

  . . .و 
  دارم یم بررا  کن پاك
  من
  دریا
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  غزل
  تو

  )15-13: 1384بهمنی،( 
  
شود که  یمشعر با سطري شروع . کامل دید طور بهمندي متن،  یترواتوان نقش کارکردهاي زبانی را در  یمدر این شعر  

سپس در غزلی که در متن آمده، با مخاطب قرار . ی توانسته است باب سخن را بگشایدخوب بهکارکرد کامالً همدلی دارد و 
ي تقابل شعر  دربارهکه این غزل، در کنار محتواي روایت، که  یناضمن . دادن گیرنده، از کارکرد ترغیبی زبان بهره برده است

پردازي و با استفاده از کارکرد  یفردسازي و  هیقافي شعري، مانند  یوهشنو و شعر سنتی است، با ارجاع به قواعد این دو 
ي دو عنصر متضاد شعر نو وغزل، کارکرد فرازبانی را کنار همکه  خصوص به. فرازبانی، ساختار روایت را شکل داده است

  .مشخصی برجسته کرده است طور به
در این اثر، . ی آن مهم استرجاعا همیز بودن متن، خودارجاعی و درنتیجه ر درونبراي تحلیل کارکرد شعري، توجه به  

ي  نشانهي بالفاصله به  اشارهدارد، باتوجه به ساخت مناسب و  متن برون، که ارجاعی "ي آب دیوژن کاسه"حتی عبارتی چون 
بودن تمامی عناصر و  ارجاع همي متن، ا نشانهی خود را نیز حفظ کرده و در کنار دیگر عناصر متن ددرون، کارکرد "وزنی یب"

ي معناي آن باشد،  سازندهتواند  یمکه چگونه شکل یک اثر  ینا. ي مصداقی را نشان داده است واره جهانبه یک  ها آن تعلق
این شعر مثال مناسبی براي نشان دادن تأثیر شکل شعر بر روند ساخت معناي آن . همواره محل بحث و مجادله بوده است

  .است
  

  عملکرد روایی کارکردها 
در آغاز مقاله برگردیم، ارتباط میان نویسنده  "روایت"اگر به تعریف . ساز نیست یتروان، کارکردي کارکرد شعري زبا

ی و با شدت و ضعفی نوع بهسایر کارکردهاي زبانی، هریک . پردازي است یترواهاي  یانبنین تر مهمو مخاطب، یکی از 
کارکرد عاطفی، . ي یک متن روایی استها نشکي  سازندهکارکرد ارجاعی که . ي چنین ارتباطی هستند کنندهتولید 

. کارکرد ترغیبی اصوالً معطوف به گیرنده است. کند یمي است که قطعاً پیام را براي مخاطبی ارسال ا فرستندهمعطوف به 
ي سو دهند و قطعاً یک یمکارکردهاي همدلی و فرازبانی نیز مجاري ارتباطی و چگونگی ارسال پیام از این مجاري را تشکیل 

به همین سبب هم هست که . تنها کارکرد شعري کارکردي صرفاً معطوف به خود پیام است. این مجاري، گیرنده است
ي روایی تبدیل  ها منظومهي  سازندهزنند، صرفاً به  یمگري  یترواشاعرانی که بدون توجه به چنین کارکردي، دست به 

کلیت روایت  تنها نهبرداشته شود،  ها آنو چنانچه این قالب از روایت  ندا شدهیی که در قالب نظم ارائه ها قصهیعنی . شوند یم
  . گري را به انجام برسانند یترواتر نیز بتوانند عمل  یعسرو  تر راحت بسا چهگردد،  ینمدچار اختالل 

شارات گرفته است و ا کار بهي ذکر شده، روایت بابیان حدیث نفس رواي، کارکرد عاطفی زبان را هم  نمونهدر  
این دو کارکرد، دو نقش متضاد زبانی را ایفا . ي راوي شده، متضمن کارکرد ارجاعی زبان استها کنشمستقیمی که به 

متناقضی  نحو بهي هستند و ا نشانهي مهم بیان  یوهشدو ) ذهنی، بیانی(و عاطفی ) عینی، شناختی(کارکردهاي ارجاعی «: کنند یم
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هاي داللتی گسترش  یوهشتوان به تمامی  یمرا  "ي زبان دوگانهکارکرد "که مفهوم  گونه نآدر تضاد با یکدیگر قرار دارند، 
. یش برده استپ بهی کرده و ده سامانسوژه، روایت را  -ذهن یا بازي ابژه -در این شعر، بازي عین). 24:1387گیرو، (» .داد

است، بالفاصله کارکرد ارجاعی با یک کنش،  شود، هرجا، کارکرد عاطفی ذهنیت راوي را بیان کرده یمدیده  که چنان
: خیالم یم«، »دارم یم بررا  کن پاك/ توانم یمزده که  سرم به«: روایت را از سکون بیرون آورده و یک گام به جلو رانده است

/  "دیوژن"ي آب  کاسهبه /به شتاب انسان امروز/ ام یاالتیخهنوز «، »کنم یمپاکشان . . . و / یما باختهقافیه را  هاست قرنما که /
در تمامی عبارات، ابتدا شاهد کارکرد عاطفی زبان هستیم که با بیان » .دارم یم بررا  کن پاك. . . / و / اندیشم یم -/وزنی یببه 
پس از . سازد یمکند و نوعی آشفتگی ذهنی و نابسامانی در سوژه را ظاهر  یمهاي راوي، در روند روایت ایجاد سکون  یشهاند

رفت سیر روایی  یشپهاي ذهنی سوژه را در جهت  ینابسامانبینیم که با انجام یک کنش،  یمرکرد ارجاعی زبان را آن کا
  .سازد یمانسجام بخشیده، نقش ابژه را برجسته 

ي ها کنشسو  دهد و از یک یمسو روایت را از خطی بودن یا حرکت در یک سطح نجات  عین، از یک -این بازي ذهن 
گفته این است که  یشپي  نمونهي جالب توجه در  نکته. نماید یمافته را واجد عمق و دلیلِ منطقی یا الاقل حسی روایی انجام ی

بندي،  یبترکاین نوع . پس از هر کارکرد عاطفی، یک کارکرد ارجاعی و سپس بالفاصه یک کارکرد فرا زبانی وجود دارد
ي  یجهنت. سازد یمي ترکیب، توجه خواننده را به فرازبان معطوف  یوهش با تأکید ویژه بر کارکرد فرازبانی کالم و تکرار این

جانسون، . ك.ر(نامد  یم "متن خواندنی"یا  "متن خوانا" را آنیی، رسیدن به متنی است که بارت  يبندچنین ترکیب 
ی است، به این دلیل که انزب فراکند، وجود کارکردهاي پرقدرت  یمی ده سامانگونه روایات را  ینادرواقع آنچه ). 375:1388

متون خوانا بستگی زیادي به قدرت «. ی و تعیین نوع، گونه یا ژانر متن را دارا استده چارچوباین کارکرد، توان 
البته باید توجه داشت که از آغاز شعر نو در ایران، متن خوانا ) 212:1388مکاریک، (» .ي یک فرازبان دارند دهنده نظم
  .ي اخیر، متن نویسا بوده استها دههوجه غالب اشعار نو در . داده است "متون نویسا"ه جاي خود را ب سرعت به

ي آن  یانهگو تکمتنی خوانا باشد، موقعیت گفتاري  "ي آب دیوژن کاسه"یکی از دالیلی که سبب شده است، شعر  
گونگی اثر، ارتباط مؤثر بین  یتارودرنتیجه با کم شدن . در این موقعیت گوینده میل به بیان خودآگاهی خود دارد. است

اگر . شود یمیانه مانع از رشد کارکردهاي ارجاعی و خطابی گو تکموقعیت گفتاري . شود یمخواننده و گوینده تضعیف 
چندلر، (ي از کارکردهاي عاطفی، ترغیبی و همدلی در نظر بگیریم ا مجموعهکارکردهاي خطابی را مطابق تعریف توایت، 

شدن کارکردهاي ارجاعی، عاطفی، ترغیبی و همدلی و درنتیجه اهمیت  رنگ کمتوان عامل  یمیی را گو تک، )279:1387
  . کارکردهاي فرازبانی و شعري دانست

. توان در دو مصداق کارکردهاي ارجاعی و شعري زبان یافت یمابژه گفته شد را / عین یا سوژه/ي ذهن دربارهآنچه  
دهد و کارکرد شعري،  یمن است که به مصداق خاصی در خارج از زبان ارجاع کارکرد ارجاعی، کارکرد عینی از زبا

اي ما بین این دو  یطهحسایر کارکردها، در . کارکردي ذهنی است که به مفهوم کلی جاري در داخل متن متمایل است
ي خود داشته  فرستندهبه کامل ارجاع  طور بهتواند  یمیعنی کارکرد عاطفی . ي مصداقی یا مفهومی دارندها داللتکارکرد، 

مصداقِ مشخص این کارکرد در متن حضور داشته باشد، و یا مفهومی کلی از فرستند در متن  عنوان بهباشد، یعنی فرستنده 
ین ترتیب است کارکرد ترغیب براي گیرنده، همدلی براي هم به. باشد که به صورت ضمنی یا نوعی قابل تشخیص است
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یک مصداق براي  "ي آب دیوژن کاسه "براي مثال کارکرد ترغیب در شعر. براي رمزهاي متنیمجراي ارتباطی و فرازبانی 
مقایسه . هاي زیرین خوانش مورد خطاب قرار گرفته است یهالاي که در  یرندهگاین کارکرد نیست، بلکه مفهومی است عام از 

  : کنید با
  

  در کمین اندوه هستم
  بانو

  مرا دریاب
  به خانه ببر

  )157: 1387احمدي، (
  

  سطح بازنمود ذهنی/ داللت ناارجاعی
دیگر مصداق خطاب  عبارت به. ي داده شده، بانو مستقیماً مورد خطاب قرار گرفته و کارکرد زبان، ترغیبی است نمونهدر  

افزایش وقتی ارجاع در یک کارکرد به میزان قابل توجهی . گذارد یمیش نما بهکامالً مشخص است و حد باالیی از ارجاع را 
نخست، در یک سطح محاکاتی «: کند یماین دو سطح را ریفاتر چنین تعریف . گیرد یمیابد، خوانش متن در دو سطح انجام 

خطی تمایل دارد؛ و دوم در یک  شکل بهي بیرونی مرتبط کرده، به پیشروي ها مصداقي متنی را به ها نشانهکوشد  یمکه 
رود که داللت  یمیی پیش  یهپای ِ شناخت نشانهرجهت افشاي ساختارها و آحاد ی غیرخطی، دشکل بهکه،  نگرانه واپسسطح 

. اند ینیعیی ها داللتي ارجاعی در چند سطر اول نمونه داده شده، ها داللت). 167: 1389آلن، (» . سازند یمناارجاعی متن را 
ي مصداق جا بهزد و به پردازش مفهوم سا یمپس از آن است که شاعر با ورود به دنیاي ذهن راوي، داللت را ناارجاعی 

  :پردازد یم
  

  ام کردهگلی را فراموش 
  .تابید یم ام چهرهکه بر 
  اند گشودهي من دهان ها زخم
  ي روزگار پروازم اندوه بود همه

  )157: 1387احمدي، ( 
  
را تداعی  "منیک درد مز"داللت به مصداقی واقعی ندارد، بلکه مفهومی از  "ي دهان گشودهها زخم"جا،  ینادر  

این سطح، همان سطح دوم خوانش است که پیشروي ِ روایت را متوقف . کند که یک بازنمود ذهنی از آن عبارت است یم
این سطح از . که ساختار و شکل روایت را برجسته ساخته است ینابخشیده، ضمن کرده، در عوض عمق مفهومی به آن 

در این سطح از . ي نیست، بسیار حائز اهمیت استپرداز داستانیی و گو قصهبا  یژه براي شعر، که در آن اولویتو بهخوانش، 
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کوشد  یمشود، کارکرد عاطفی زبان فعال شده و بدین ترتیب شاعر با روایت از حدیث نفس خود،  یمدیده  که چنانخوانش، 
ي خواننده با مخاطب، که ناشی رپندا ذات هماین درگیري یا احساس . ي مخاطب را درگیر احساسات خویش بنماید عاطفهتا 

به همین دلیل بهتر است، سطح داللت ناارجاعی را . رسد یماز داللت ناارجاعی است، با تحریک ذهنیت خواننده به انجام 
دهد که سطح  یمو جهان خارج پیش روي ما قرار  ها واژهي از میان ا تازهداللت مفهومی سطح «: بنامیم "سطح بازنمود ذهنی"

  )70: 1387صفوي،(» .شود یمنامیده ) Mental Representation(ذهنی بازنمود 
عینی است که در مثال قبل / حرکت از سطح خوانش ارجاعی به سطح بازنمود ذهنی، حرکتی متفاوت از بازي ذهن 

ود ذهنی، حاصل جا، بازنم یناکردند، اما در  یمینی آفر نقشدر مثال قبل دو نمود ذهنی و عینی در عرض هم . شاهد آن بودیم
این اختالف در سطوح . یعنی داللتی در سطح زیرین داللت ارجاعی. از ادراکی است که در نمود عینی ِ متن نهفته است

تضعیف نموده  شدت به را آني روایتی  صبغهبدل کرده و  "نویسا"معنایی، در غیاب کارکردهاي فرازبانی، اثر را به متنی 
گونه آثار جستجو کرد؛ سطحی که از  یناتر از سطح بازنمود ذهنی در  یقعمسطحی توان در  یمروایت راحتی . است

یی متفاوت  یذهنگفته، سطح بازنمود  یشپدر مثال . شود یمي شعر، حاصل  پارهي سطوح بازنمود ذهنی در چند گذار کنارهم
  :استدر بند دوم قابل دستیابی ) ي پیشین شدهي ذکر  پارهشامل دو (از آنچه در بند اول 

  
  بانو مرا

  قطره قطره دریاب
  در این خانه

  جاي سخن نیست
  زبان بستم

  عمري گذشت
  مرا از این خانه

  بیرون ببر 
  )158-157: 1387احمدي، ( 

  
این سه سطح بازنمود ذهنی، وقتی در کنار هم گذاشته شوند روایت . ین ترتیب سطحی دیگر در بند سوم شعرهم بهو  

که سطح بازنمود ذهنی، سطحی از خوانش است که مستقیماً به ذهنیات افراد  ینابا توجه به . ندکن یمناپیداي متن را آشکار 
توان به تعدد برداشتی که ممکن است از نوع روایت در این شعر، و آثاري از  یموابسته بوده و براي هر خواننده متفاوت است، 

  .این دست شود، پی برد
  

  نتیجه گیري
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در این مقاله . رکردهاي زبان، ابزار مناسبی براي نقد روایی، از منظر کارکردشناختی استي یاکوبسن از کابند طبقه
. تعیین کند، تحلیل شده است را آنتواند نوع روایت موجود در  یمچیرگی هریک از این کارکردها در یک اثر ادبی که 

گر کارکردهاي زبانی، آشکارگی روایت را ساز است و تسلط آن بر دی یتروامطابق این تحلیل، کارکرد اجرایی، کارکردي 
. دهد یمبه سمت رمانتیسم سوق  را آنگري و توصیف را در روایت برجسته نموده،  یانبکارکرد عاطفی، نقش . شود یمسبب 

ار سازد؛ نوع روایتی که در شعر نو ایران بسی یمکارکرد ترغیبی زبان، روایت را به روایتی تخاطبی و به عبارتی گفتمانی بدل 
سه کارکردي که تاکنون نام برده شده، کارکردهاي . دهد یممورد توجه بوده و حجم زیادي از شعر نو را تشکیل 

یی ها نقشسه کارکرد بعدي، . بخشد یمسازي هستند که حضورشان در یک متن، مثالً متن شاعرانه، وجه روایتی به آن  یتروا
ي جا بهدر این حالت یک شعر، . متن روایی را به اثري شاعرانه بدل سازدتواند یک  یم ها آنبیشتر شاعرانه دارند و وجود 

و  بخش انسجامگري باشد، با حفظ عملکرد اصلی خود، روایت را به عنوان عاملی  یترواکه صرفاً محملی براي  ینا
ي فرعی به ها کنشدن کارکرد همدلی زبان، با اضافه کر. گیرد تا برغناي مفهومی خود بیفزاید یمین در خدمت آفر ارتباط
کنند و هم روایت را  یمتر  یقعم، هم مفهوم را در متن )شوند یمکه در قالب سه کارکرد پیشین ارائه (ي اصلی روایت ها کنش

کارکرد . شناسی شعر عمل کند یباییزي ها جنبهیکی از  عنوان بهرانند تا کشف خود ِ روایت نیز،  یمهاي زیرین اثر  یهالبه 
تشکیل چارچوب روایی براي متن، شعر نو را در غیاب عوامل انسجام بخش سنتی، از پریشانی و نابسامانی حفظ فرازبانی با 

کند و کارکرد شعري، با ایجاد ارتباط بین تمامی عناصر درون یک متن از طریق ارجاع مناسب، ساختار شعري متن را قوام  یم
  .آورد یم عمل بهجلوگیري  بخشد و از تبدیل شدن آن به داستان، قصه و حکایت یم

: ی کارکردي، نه ساختاري، تشخیص دادشکل بهتوان انواع روایت را  یمي روایت،  کارکردشناسانهي نقد  یجهدرنت 
ي، ا اسطورهگر،  یفتوصیانه، گو تکهاي  یترواهاي مستتر در اثر، در متون نویسا،  یترواهاي آشکار در متون خوانا،  یتروا

ی، نقاط اوج دراماتیک، وارگ داستاني، پندار ذات همي، گذار فاصلهتعلیق، : یز شگردهاي روایتی چونن. رمانتیک، تخاطبی
گري و حدیث نفس، از مواردي هستند که در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته و بر اساس  یاننماطنزپردازي، 

  .اند شدهکارکردشناسی زبان تحلیل 
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368  
 ي اسیر شهرستانی و صائب تبریزيها غزلمقایسه و تحلیل سبکی 

  
  1آفرین کالنترنوش

  2محمدحسن حائري
  :چکیده

ي تازه در ها مضموني باریک و ها نکتهخیال و آوردن  اسیر از شاعرانی است که با قرار دادن سخن خود بر بنیاد وهم و
او در غزلش به تأثر خود از صائب و صائب نیز به تأثیر گرفتن از اسیر اشاره . شکل پذیري سبک هندي سهمی قابل توجه دارد

ي استقبال شده ها غزلتا از  2غزل به نام اسیر و استقبال از شعر او صریحاً اشاره کرده است که فقط  4صائب در  .کرده است
و  ها غزلآیا صائب از  : سوال. غزل مشترك در وزن و ردیف و قافیه داشتند 213اسیر و صائب . شد در دیوان اسیر مشاهده

ي سخن پردازي اسیر تأثیر گرفته است؟ این تأثیرپذیري به چه شکل و میزانی بوده است؟ براي جواب دادن به این سؤال  وهیش
رت تصادفی برگزیده بودیم را مورد بررسی سبک شناختی غزل که به صو 8غزل که صائب از اسیر استقبال نموده و   2ما 

  :پس از بررسی این نتایج حاصل شد. قرار دادیم
کاربرد استخدام . بسامد سجع و پارادوکس در غزل اسیر بیشتر بود. درصد سجع، تناسب و ایهام  در غزل دو شاعر باال بود

اسلوب معادله در غزل صائب بیشتر و میانگین آن . جود نداشتدر ده غزل اسیر تلمیح و. و حسن تعلیل در غزل هر دو کم بود
در بخش زبانی . از ابزار بیانی، تشبیه و کنایه در غزل صائب و مجاز و استعاره در غزل اسیر بیشتر بود. بود 6/1در هر بیت 

در غزل اسیر . رده استي عربی بیشتري استفاده کها واژهصائب از . تسامح اسیر در مورد به عیوب قافیه بیشتر بوده است
هر دو شاعر از ترکیبات تازه در غزل بهره برده . ترکیبات اضافی، و در غزل صائب ترکیبات وصفی بسامد بیشتري داشت

درصد جمالتی که منطق نثر دارند در غزل اسیر بیشتر . گاهی صائب ترکیبات ابداعی اسیر را در غزل به کار برده بود. بودند
در سطح . رکتی و تشخیص در غزل اسیر بسامد بیشتري داشت، بنابراین تحرك و پویایی غزل او بیشتر بودتعداد افعال ح. بود

سبک غزل این دو شاعر و کالً سبک هندي بسیار به . فکري هدف دو شاعر از سرودن غزل، مضمون پردازي بوده است
. هم سود برده است... عر براي حکمت و اخالق و صائب در کنار هنر نمایی از ش. شبیه است» هنر براي هنر«مکتب پاراناس 

  . اسیر و صائب در مفاخرات، عالوه بر سخنوري به فضایل اخالقی خویش اشاره کرده اند
 

 .سبک هندي، سبک شناسی، تحلیل سبکی، اسیر شهرستانی، صائب تبریزي :کلید واژه ها

                                                                    
 دانشجوي کارشناسی ارشد - 1
 زبان و ادبیات فارسی دانشگاه عالمه دانشیار - 2
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  مقدمه

ي تازه در ها مضموني باریک و ها نکتهد وهم وخیال و آوردن اسیر از شاعرانی است که با قرار دادن سخن خود بر بنیا
ي فصیحی هروي بوده است،  تالمذهوي با آن که از ). 223: 1390حائري،(شکل پذیري سبک هندي سهمی قابل توجه دارد

  :ارادت کامل به صائب داشته و در حق او چنین گفته
  باوجود آن که استادم فصیحی بوده است

  از بحر خیزد، صائب از ایران  گل از گلشن، گهر  
  شعري چنان بگو ي که صائب کند قبول    

                                                                             

  مصرع صائب تواند یک کتاب من شود
  اسیر بی دل از فیض دعاي دوستان خیزد

  )365: 1371دریاگشت،(                                  
  

او قدرت شگفت انگیزي در تخیل و و مضمون آفرینی و آفرینش تصویرهاي بدیع . ي طرز نو است کنندهصائب تکمیل 
  :در ارج نهادن به سخن اسیر چنین سروده است«او نیز . ي ظریف داردها نکتهو 

  خوشا کسی که چو صائب ز صاحبان سخن
                        

  »کندتتبع سخن میرزا جالل 
)                                                222: 1390حائري،(                                       

  
  :تتبع صائب از اسیر به چندگونه است

سروده و در پایان به نام شاعر اشاره کرده ) در صورت مردف بودن غزل(غزلی با همان وزن و قافیه و ردیف  -1
 :با مطلع  است مثال درغزل

       
  ترزبانی معدن زنگار نی سازد مرا

  
  مرا سازد یمخامشی آیینهء اسرار 

  )127/غزل(                                              
  :را به استقبال از غزلی با این مطلع    
  
  مرا سازد یمباده چون زور آورد هشیار   

  
  مرا سازد یمخواب چون گردد گران بیدار 

  )38/غزل(                                               
  :سروده و در بیت پایانی به نام اسیر و استقبال خود از وي اشاره کرده است

  
 دیگو یماین جواب آن غزل صائب،که 

  اسیر
  

  مرا سازد یمخواب چون گردد گران بیدار 
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ره کرده در صورتی که غزلی با آن شرایط در دیوان شاعر در پایان غزلی به نام اسیر و استقبال از غزل او اشا -2
  :نیست
 

 دیگو یماین جواب آن غزل صائب که 
  اسیر

  

  چو گل نام خدا می زیبدش پوشد یمهرچه 
  )4898/ غزل(                                               

  یا غزل
  ي باکمال کندها جاناجل چه کار به 

...  
ز صاحبان  خوشا کسی که چو صائب

  سخن
  

  چرا مالحظه، خورشید از زوال کند
  

  تتبع سخن میرزا جالل کند
  )3937غزل / صائب(                                      

  .یی با این وزن و ردیف و قافیه در دیوان اسیر دیده نشد و شاید قبالً بوده و مفقود گشته استها غزلکه  
با غزل شاعري یکسان است و بعضاً تناسب مضمون هم دارد اما به نام شاعر غزل از نظر وزن و قافیه و ردیف  -3

غزل مشترك در وزن و ردیف و قافیه  213اسیر و صائب . این گونه موارد در غزلیات صائب فراوان است. اشاره نشده است
  .دارند

ما این دو غزل را . ان اسیر موجود استغزل آن در دیو 2غزل از اسیر نام برده و به تتبع از وي اشاره کرده که  4صائب در 
  .میده یمغزل را مورد بررسی سبک شناختی قرار  8غزل مشترك در وزن و ردیف و قافیه  213و از 
یی که از نظر وزن و ردیف و قافیه با اسیر مشترك است، به ها غزلادعا کرد صائب در  توان ینمالزم است ذکر شود که  

  :اسیر مشابه است اما صائب در آن به استقبال از اهلی اشاره کرده است 24صائب  با غزل  88 مثالً غزل. او نظر داشته است
  آن که گرداند زما دانسته راه خویش را

    
  حسن چون آرد به جنگ دل سپاه خویش را

  تگفته اس ین جواب آن غزل صائب که اهلیا
                                                         

  برگشتن نگاه خویش را آموخت یش مکا
  )24غزل / اسیر(                                              

بشکند بهر شگون اول کاله خویش را                                                                                             
  ش رایبر فلک هر شب رسانم برق آه خو

)                                                                                                                            88غزل / صائب(                                             
غزل  8و براي  میآور یمل نیست، ما دو غزل استقبال شده را براي نمونه چون در این مقاله مجالی براي گنجاندن ده غز

ي کلی ده غزل را در  جهینتي بررسی سبک شناختی آن غزل اکتفا نموده در آخر  جهینتدیگر فقط به آوردن مطلع هر غزل و 
  .جدول نشان خواهیم داد

1(  
  )38(غزل اسیر
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  مرا سازد یمباده چون زور آورد هشیار 
  کف خاکسترم بخشد یملگونه صبح را گ

  دارد اکسیرحواس جمع دل چون شد خراب
  غفلتم تعمیر آگاهی است دیدم بارها
  بلبل گلهاي شوخ ازدور بودن خوشتر است

  

  مرا سازد یمخواب چون گردد گران بیدار 
  مرا سازد یمسوختن رنگین تر از گلزار 

  مرا سازد یمبسیار  ها رانهیوسایهء 
  مرا سازد یمدار چشم خواب آلود من بی

  مرا سازد یمسیر باغ آرزو بیزار 
  

  
  )127(غزل صائب 

مرا سازد یمعدن زنگار م یزبان تر  
روزن است یب ي ب فرش خانهیآفتاب غ  

است يمن پرده ا ياریو هش یان مستیدر م  

او آسوده ام يکه من در پا يسرو یۀسا  

ح من شدنیمس يماریتواند چشم ب یم  

ا شود؟یش درکف چه حد دارد نقاب شور  

دشمن جان من است ییآفتاب گرمرو  

ان را به رهرو کفش تنگیابب سازد یتنگ م  

نتوان فروخت یبه ذل بندگ يعزّ آزاد  

ستیک نیچ سوهان راهرو را چون ره باریه  

ده امیل از غبار ره گران گردیگرچه چون س  

ریاس دیگو ین جواب آن غزل صائب که میا  
 

مرا سازد یاسرار م ي نهییآ یخامش  
مرا سازد یچشم بستن مطلع اسرار م  

مرا سازد یار میهش يمستانه ا ةنعر  
مرا سازد یدار میاز شکر خواب عدم ب  

مرا سازد یدار میب يده ایخواب ۀفتن  

مرا سازد یدستار م یسرشار، ب یمست  

مرا سازد یبازار م ينخل مومم، سرد  

مرا سازد یزار میاز جهان ب یتنگدست  

مرا سازد یدار م ش از جود منتیبخل ب  

مرا سازد یان هموار میم يفکر آن مو  

مرا سازد یا سبک رفتار میدر ۀجذب  
مرا سازد یدار میخواب چون گردد گران ب  

 

  
  

  غزل اسیر:الف
  
  بخش ادبی- 1

  بدیع لفظی-1-1
  .مطرف: را، مرا -2بیت/ بیدار -هشیار -1بیت : سجع-1-1-1
  .اشتقاق: گلگونه و گلزار-2بیت: جناس -2-1-1
  تکرار -3-1-1
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  .ندارد: هم صدایی-1-3-1-1
  .ي ابیات همهدر » ر«تکرار حرف : هم حروفی -2-3-1-1
  .می -2بیت/ گر -1بیت : تکرار هجا -3-3-1-1
  .رد الصدر الی اإلبتدا: چون -1بیت : تکرار واژه -4-3-1-1
  بدیع معنوي -2-1
خراب و  -3بیت / کستر و سوختن، گلگونه و رنگینخا -2بیت/  باده و زور، خواب و گران -1بیت : تناسب -1-2-1

  .بلبل و گل و باغ -5بیت/ آگاهی و بیدار، چشم و خواب-4بیت/  ویرانه، حواس و دل
گلگونه  -2بیت/  باده و هوشیار، خواب و بیدار، پارادوکس در هر دو مصرع -1بیت: تضادو پارادوکس -2-2-1

/ حواس جمع، خراب و ویرانه  با ساختن، پارادوکس در هر دو مصرع  دل خراب و -3بیت / پارادوکس: بخشیدن خاکستر
آرزو و  - 5بیت/  پارادوکس: پارادوکس ، مصرع دوم: غفلت و آگاهی، خواب و بیدار، تعمیر غفلت، آگاهی را -4بیت

  .پارادوکس: بیزاري
  .شوخ -5بیت/ گلگونه -2بیت/ گران -1بیت: ایهام-3-2-1
  .باده و گران -1بیت : ایهام تناسب -1-3-2-1
ی« بخشد یمدر » می«گلگونه با  -2بیت : دیگر انواع ایهام-2-3-2-1 ایهام : خراب و ویران -3بیت / کند یمرا تداعی » م
  .  ترجمه
  .ندارد: استخدام -5-3-2-1
  .ندارد: تلمیح -4-2-1
  .2بیت : حسن تعلیل-5-2-1
  .4بیت / 3بیت : اسلوب معادله -6-2-1
  بیان-3-1
  .تشبیه بلیغ: باغ آرزو -5بیت / تشبیه بلیغ: اکسیر حواس جمع -3بیت: بیهتش-1-3-1
  .ي مالزمت از سرخی عالقهگلگونه مجاز به  -2بیت : مجاز -2-3-1
بلبل و  -5بیت / ي مکنیه استعاره: تعمیر آگاهی -4بیت / ي تبعیه استعاره: باده چون زور آورد -1بیت : استعاره  -3-3-1
  .حهي مصر استعاره: گل 

  .ي ایما هیکنازور آوردن  -1بیت: کنایه-4-3-1
  

  بخش زبانی - 2
 آوایی-1-2

  . 4و 1ي بیدار در بیت  هیقاف: تکرار قافیه-1-1-2
  .ایطاي خفی: گلزار -2بیت : عیوب قافیه-2-1-2
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  واژگانی -2-2
  .صبح، کف، اکسیر، حواس، جمع، خراب، غفلت، تعمیر، سیر: ي عربیها واژه -1-2-2
  .ي شوخها گلحواس جمع، چشم خواب آلود، : کیبات وصفیتر -2-2-2

  .، تعمیر آگاهی، خواب آلود من، بلبل گلها، سیر باغ آرزوها رانهیوي  هیساکف خاکستر، اکسیر حواس، : اضافی
  .، تعمیر آگاهی، سیر باغ آرزوها رانهیوي  هیساکف خاکستر، اکسیر حواس جمع، : ترکیبات تازه -3-2-2
  نحوي -2-3
  .ي اول جمله -5بیت / ي اول جمله -4بیت : جمالت داراي منطق نثري -1-3-2
  

  بخش فکري - 3
شراب در اوج تأثیرش . کند ینمدور  خواهد یمشاعر ادعا دارد هیچ چیزي او را از آنچه . تمام غزل پارادوکسی است

ن شاعر موجب سرخی صبح خاکستر حاصل از سوخت. شود یمباعث هوشیاري و خواب در اوج سنگینی موجب بیداري او 
دل عاشق خراب معشوق است و این خرابی به جاي پریشان خاطري موجب . بخشد یمشده و سوختن شاعر او را اعتال 

هیچ . کند یمغفلت و خواب آلودگی نیز تأثیر معکوس بر شاعر دارد و او را آگاه و بیدار . جمعیت خاطر شاعر شده است
و او را متعالی و  سازد یمو حتی چیزهایی که ماهیت نفسانی دارند شاعر را  کند ینمور چیزي شاعر را از مطلب و آرمانش د

  . کند یمروحانی 
  
  غزل صائب : ب
  بخش ادبی-1
  بدیع لفظی-1-1
سایه  -4بیت / متوازي: پرده و نعره -3بیت / متوازي: روزن و بستن -2بیت / متوازي: اسرار -زنگار -1بیت : سجع-1-1-1
 -6بیت / متوازي: بیدار -مطرف، بیمار: خوابیده -مطرف، فتنه: من و شدن  -5بیت / مطرف: عدم -، آسوده اممتوازي: و پاي

آن و  -9بیت / مطرف: جهان -بیابان -8بیت / مطرف: دشمن و من -7بیت / متوازي: سازد -متوازي، دارد: سرشار و دستار
: این و آن -11بیت / مطرف: غبار و رفتار -10بیت / متوازي: گرچه و جذبه -10بیت / متوازي: مطرف، سوهان و میان: میان

  .متوازي
جناس مزید وسط، راه و : و ره) در راهرو(راه  -9بیت / جناس خط دارد 8با بخل در بیت  7نخل در بیت : جناس -2-1-1

  .جناس خط: خواب و جواب -11بیت/ جناس مزید مذیل: را
  تکرار -3-1-1
» ا«صداي  -6بیت / بار 5» ـِ « صداي  -4بیت/ بار 5» ـِ « صداي  -3بیت /بار  9» ا«صداي  -1بیت : هم صدایی-1-3-1-1

  .بار 5» ي«صداي  -11بیت / بار 5» ـِ « صداي  -7بیت / بار 7
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/ بار 5» ه«بار،  8» ر «  -9بیت / بار 5» ز «  -8بیت / بار 5» ر «  -7بیت / بار 7» ر«حرف  -6بیت : هم حروفی -2-3-1-1
  . بار 5» ر « -11بیت / بار 9» ر «  -10بیت 

/ گر -10بیت / در سوهان، آن و میان» ان« -9بیت / می -5بیت / سازد یمدر سایه و » سا« -4بیت: تکرار هجا -3-3-1-1
  .گر -11بیت 

رد : رد الصدر الی العجز، تنگ: سازد یم -8بیت / رد الصدر علی العجز: مست و هشیار -3بیت : تکرار واژه -4-3-1-1
  .العروض الی اإلبتدا

  بدیع معنوي -2-1
آفتاب و روزن، آفتاب و مطلع، غیب و اسرار،  -2بیت / معدن و زنگار و آیینه، خامشی و اسرار  -1بیت : تناسب -1-2-1

چشم و بیدار و فتنه، چشم و  -5بیت / سایه و سرو، آسودن و خواب -4بیت / غیب و چشم بستن، فرش و خانه و روزن
سوهان و   -9بیت / آفتاب و نخل، موم و سردي -7بیت / کف و دریا، نقاب و دستار، نقاب و شورش -6بیت / خوابیده

  .غبار و سبک رفتار، سیل و دریا -10بیت / باریک، باریک و میان و مو، راهرو و ره
بیدار، پارادوکس در خوابیده و -5بیت / مستی و هشیاري -3بیت / ترزبانی و خامشی -1بیت : تضادو پارادوکس -2-2-1

، آزادي و بندگی، بخل و جود -8بیت/حد و سرشار -6بیت / مصرع اول خواب  -11بیت / غبارره و گران -10بیت / عزّ و ذلّ
  .تضاد، پارادوکس در مصرع دوم: و بیدار
بیت / و، سردگرمر -7بیت / حد، شورش -6بیت / ي خوابیده، مسیح فتنه -5بیت / پرده -3بیت/ تر -1بیت : ایهام-3-2-1

  .گران ، سبک -10بیت / میان، هموار -9
 -7بیت / بیمار و مسیح - 5بیت / پرده ونعره -3بیت/ تر در ترزبانی با آیینه و زنگار -1بیت : ایهام تناسب -1-3-2-1

  .ره و هموار -9بیت / آفتاب و گرمرو، موم و سردي
چشم بیمار با مسیح  -5بیت /کند یمموسیقی و سماع را تداعی  ي مستانه، نعرهپرده با  -3بیت : دیگر انواع ایهام-2-3-2-1

گرم و  -7بیت / کند یمشورش با دریا شور را متبادر  -6بیت / کند یماست را تداعی ) ع(مرغ نابینا که از معجزات عیسی
  .ایهام تضاد: گران و سبک -10بیت / ایهام تضاد: سرد

  .11بیت : استخدام -5-3-2-1
  .تلمیح به جان بخشی مسیح -5 بیت: تلمیح -4-2-1
  .ندارد: حسن تعلیل-5-2-1
  .10بیت / 8بیت / 6بیت / 5بیت / 2بیت : اسلوب معادله -6-2-1
  بیان-3-1
تشبیه  -6بیت / ي خوابیده فتنهتشبیه مضمر چشم بیمار به  -5بیت / تشبیه بلیغ: شکرخواب عدم -4بیت : تشبیه-1-3-1

تشبیه راه باریک به سوهان،  -9بیت / تشبیه بلیغ، تشبیه شاعر خود را به نخل موم :آفتاب گرمرویی -7بیت / کف به نقاب
  .تشبیه مرکب -11بیت / تشبیه شاعر خود را به سیل گران -10بیت / تشبیه مضمر موي میان به ره باریک

  . ي مالزمت عالقهمجاز به : نقاب -6بیت / ي مالزمت عالقهشکر مجاز به  -4بیت : مجاز -2-3-1
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: ي خوابیده فتنه -5بیت / ي مصرحه استعارهسرو  -4بیت / زنگار استعاره مصرحه از پلیدي -1بیت : استعاره  -3-3-1
  .ي مصرحه استعاره

  .موي میان کنایه صفت از موصوف -9بیت / ي ایما هیکناچشم بستن  -2بیت : کنایه-4-3-1
  

  بخش زبانی- 2
 آوایی-1-2

  .11و   5و 4بیدار در ابیات /  2و1اسرار در ابیات : تکرار قافیه-1-1-2
  .ایطاي خفی -11بیت / ایطاي جلی -9بیت : عیوب قافیه-2-1-2
  واژگانی -2-2
، بخل، جود، منت، فکر، جذبه، غزل: ي عربیها واژه -1-2-2   .معدن، اسرار، عدم، مسیح، فتنه، حد، نقاب، نخل، عزّ، ذلّ
ي خوابیده، مستی سرشار، آفتاب گرمرو، ره  فتنهانه، چشم بیمار، ي مست نعرهي بی روزن،  خانه: ترکیبات وصفی -2-2-2

  .باریک، آن موي، آن غزل
ي سرو، پاي او،  هیساي اسرار، آفتاب غیب، فرش خانه، مطلع اسرار، هشیاري من،  نهییآمعدن زنگار، : ترکیبات اضافی

زار، عز آزادي، ذل بندگی، فکر آن، شکرخواب عدم، مسیح من، نقاب شورش دریا، دشمن جان من، نخل موم، سردي با
  .ي دریا، جواب آن جذبهموي میان، غبار ره، 

ي خوابیده، نقاب شورش دریا، مستی سرشار،  فتنهي بی روزن، شکر خواب عدم،  خانهفرش : ترکیبات تازه -3-2-2
  .ي دریا جذبهآفتاب گرمرویی، سردي بازار، ذل بندگی، 

  نحوي -2-3
بیت / 1ي  جمله -7بیت / 1ي  جمله -6بیت / 1ي  جمله -4بیت / 1ي  جمله -2بیت : نثري جمالت داراي منطق -1-3-2

  . 1ي  جمله -11بیت / 1ي  جمله -9

  بخش فکري - 3
او در این غزل صفاتی چون خاموشی، چشم بستن برامور دنیوي، . کلیت غزل بیان عزت نفس و بلند نظري شاعر است

به اعتبار اینکه (ترزبانی . هر بیت مضمونی را در بر دارد. دیستا یمرا ) سبت به خودن(سردبازاري، تنگدستی و بخل دیگران 
ي تجلی  هیماو خاموشی دل را چون آیینه جال داده،  شود یمموجب زنگار دل ) شود یمرطوبت موجب زنگار گرفتن آیینه 

مانند  5و  4و 3ابیات . شود یمغیب  همچنین چشم بستن و منتظر بخشش دیگران نبودن سبب بهره مندي از. شود یماسرار 
تناقض دارد، در   7با بیت   6معناي بیت . عاشقانه دارند -مضمون عارفانه 11و  10و  5و 4ابیات . غزل اسیر پارادوکسی هستند

از اصطالح  11در بیت . از شورش و تالطم خود سخن گفته و در بیت بعد گدمرویی را دشمن جانش خوانده است 6بیت 
  . ي شاعر رسید و در بیت مقطع نیز به استقبال خود از غزل اسیر اشاره کرده است عارفانهبه نگرش  توان یم» جذبه« عرفانی
  
  )141(اسیر  )2



 جلد هشتم   هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

٢٧٤ 
 

 
  عشق نیرنگ تغافل با دل بی تاب ریخت
  ازشکست خاطر ما عشق نقصانی نکرد
  دید تا دیوانهء خود را زموج آشفته موي
  درنظر آورد هرگامی پریزاد دگر

  رین بازیچهء عشق جهان آشوب اوستکمت
  اللهء اشکم غزاالن را ز هم چشمی گداخت
  آتش فوالد برق خنجرهستی نبود

  کشد یمقبلهء ما سجدهء تنها نه از ما 
  اسیر جوشد یمدر گداز انتظارش باغ 

 

همچو گرد سرمه از چشم غزاالن خواب 
  ریخت

  گرد این ویرانه گل در دامن سیالب ریخت
  دریا برسر گرداب ریختهرچه پیدا کرد 

  ازغبار راه او رنگ شب مهتاب ریخت
  آتش وبادي که از نیرنگ خاك و آب ریخت
  قطرهء خون گرمی کز خنجر قصاب ریخت
  طرح محشر جوهر تیغش زپیچ وتاب ریخت
  بس چنین پایید موي ابروي محراب ریخت
  گریهء شاداب ما بر آتش گل آب ریخت

 
  )928(غزل صائب 

  
 رخسارش زمشک ناب هآنکه رنگ خط ب

ختیر  

 زدیخ یخاك م ين ز رویچون شفق رنگ
 غبار

توان صد نامه انشا کرد از راه نگاه یم  
کند يداریها در دل مردم به ب تا چه خون  
غ شهادت برگرفتیاز سرم ت یننگ هست  

زهاد خشک يح شد از سردیتسب ۀدان  
ستیکن کز اهل جود ن يطرارضترك جود ا  

ریاس دیگو یکه من جواب آن غزل صائب یا  
 

ختید عالم تاب ریراهن خورشیخار در پ  
ختیون آب رچاو بس که خون خلق را  ةغمز  

ختیماب ریدرد اگر در گوش گل س یشبنم ب  
ختیدر خواب ر یکه خون عالم يچشم مخمور  

ختیالب ریشتن سیا گرد راه از خویش دریپ  
ختیکه در محراب ر یشمع عالم سوز هر اشک  

ختیم جان اسباب ریگ از بهر که در کام نهن  
ختیهمچو گرد سرمه از چشم غزاالن خواب ر  

 

  غزل اسیر: الف
  بخش ادبی-1
  بدیع لفظی-1-1
 -4بیت / مطرف: موي -متوازي، موج: سر -بر -پیدا، هر -دریا -3بیت / متوازي: خواب -تاب -1بیت : سجع-1-1-1

 -7بیت / مطرف: هم -اشکم -6بیت / متوازي: بادي -بازي -5بیت / متوازي: دگر -مطرف، نظر: دگر -متوازي، هر: هر -در
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 -مطرف، در: آب -شاداب -9بیت / متوازي: سجده -مطرف، قبله: تنها -ابرو، ما -مو -8بیت / متوازي: جوهر -محشر -خنجر
  .متوازي: بر

  .مزید مطرف: آب -شاداب -9بیت / اقتضاب: بی -با -1بیت : جناس -2-1-1
  تکرار -3-1-1
  .»ا«صداي  -9بیت / »ا«صداي  -5بیت / »اي«و » ا«صداي  -3بیت : هم صدایی-1-3-1-1
حرف  -9بیت / »ر«حرف  -7بیت / »ر«حرف  -4بیت / »ر«حرف  -3بیت / »ن«حرف  -2بیت : هم حروفی -2-3-1-1
  .»ش«و » ر«

  .ندارد: تکرار هجا -3-3-1-1
  .ردالصدر الی العروض» ما -8بیت : تکرار واژه -4-3-1-1
  بدیع معنوي -2-1
شکست و نقصان و  -2بیت / سرمه و چشم، سرمه و گرد، چشم و خواب، تغافل و خواب -1بیت : تناسب -1-2-1
 -6بیت / آتش و باد و خاك و آب -5بیت / گام و راه و غبار -4بیت / موج و دریا و گرداب، دیوانه و آشفته -3بیت / ویرانه

قبله و  -8بیت / تیغ و خنجر، جوهر و تیغ و فوالد، آتش و جوهر -7بیت / خونغزال و خون، خون و خنجر و قصاب، الله و 
  .باغ و گل و شاداب، آتش و آب، گداز و آتش و جوشیدن -9بیت / سجده و محراب، مو و ابرو

  .آتش و آب -9بیت / آتش و آب -5بیت : تضادو پارادوکس -2-2-1
  .جوهر -7بیت / الله، چشم -6بیت  /رنگ -4بیت / سر -3بیت / شکست -2بیت : ایهام-3-2-1
  .جوهر و آتش -7بیت / اشک و چشم -6بیت / سر و مو -3بیت / شکست و نقصان -2بیت : ایهام تناسب -1-3-2-1
  .ندارد: دیگر انواع ایهام-2-3-2-1
  .مصرع دوم، استخدام در فعل ریخت -1بیت : استخدام -5-3-2-1
  .ندارد: تلمیح -4-2-1
  .3یت ب: حسن تعلیل-5-2-1
  .ندارد: اسلوب معادله -6-2-1
  بیان-3-1
تشبیه بلیغ، تشبیه : ي اشک الله -6بیت / تشبیه بلیغ، تشبیه مفصل خواب به گرد سرمه: نیرنگ تغافل -1بیت : تشبیه-1-3-1

  .تشبیه بلیغ: آتش گل -9بیت / تشبیه بلیغ: خنجر هستی -7بیت / مرکب اشک به قطره خون
مجاز : ي دید و ریخت به دریاها فعلاسناد  -3بیت )/ سببیه(مجاز عقلی: نگ ریختن عشقنیر -1بیت : مجاز -2-3-1
: اسناد فعل به طرح محشر -7بیت / ي جنس عالقهمجاز به : ي ماکان، آتش عالقهمجاز به : خاك و آب -5بیت )/ سببیه(عقلی

  ).سببیه(ی مجاز عقل: ي جنس، آب ریخت عالقهمجاز به : آب -9بیت )/ سببیه( مجاز عقلی 
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)/ تزاحم استعاره(ي مصرحه استعاره: ویرانه، گل، سیالب -2بیت / ي مصرحه استعاره: غزال - 1بیت : استعاره  -3-3-1
: جوشیدن باغ -9بیت )/ کند یمشکل ابرو را تداعی (ي مکنیه استعاره: ي مصرحه، ابروي محراب استعاره: قبله -8بیت 

  .ي تبعیه استعاره
آب بر آتش  -9بیت / ي ایما هیکنا: هم چشمی -6بیت / ي ایما هیکنا: گل در دامن سیالب ریختن -2بیت : کنایه-4-3-1
  .ي ایما هیکنا: ریختن
  

  بخش زبانی - 2
 آوایی-1-2

  .9و بیت  5بیت : تکرار قافیه-1-1-2
  .ایطاي خفی:  3و  2بیت / ایطاي جلی:  7و  1بیت : عیوب قافیه-2-1-2
  واژگانی -2-2
عشق، تغافل، غزال، عشق، نقصان، موج، نظر، عشق، غزال، قطره، قصاب، طرح، محشر، قبله، : ي عربیاه واژه -1-2-2

  .سجده، محراب، انتظار
دل بی تاب، این ویرانه، آشفته موي، شب مهتاب، کمترین بازیچه، عشق جهان آشوب، خون : وصفی: ترکیبات -2-2-2
  .ي شاداب هیگري تنها،  سجدهگرم، 

ي خود، پریزاد دگر، غبار  وانهیدغافل، گرد سرمه، چشم غزال، شکست خاطر ما، گرد این، دامن سیالب، نیرنگ ت: اضافی
ي اشکم، خنجر قصاب، آتش فوالد برق خنجر هستی، طرح محشر،  اللهي عشق، نیرنگ خاك،  چهیبارراه او، رنگ شب، 

  .تش گلي ما، موي ابروي محراب، گداز انتظارش، شاداب ما، آ قبلهجوهر تیغش، 
ي اشک، خنجر هستی،  اللهي شاداب، نیرنگ تغافل، دامن سیالب،  هیگرعشق جهان آشوب، : ترکیبات تازه -3-2-2

  .طرح محشر، گداز انتظار
  نحوي -2-3
ي  جمله -6بیت / 2ي  جمله -4بیت / 2و  1ي  جمله -2بیت / 2و 1ي  جمله -1بیت : جمالت داراي منطق نثري -1-3-2

  .2و  1ي  جمله -9بیت / 3ي  جمله -8بیت / 2و  1 ي جمله -7بیت / 1
  

  بخش فکري - 3
عشق دل را : دیگو یمدر بیت اول . ي بعدي هم در ارتباط با عشق استها تیبدر پنج بیت نخست سخن از عشق است و 

بیت . هم شداز آزرده خاطر شدن و دلشکستگی ما عشق نه تنها کم نشد بلکه بیشتر . کند یمغافل و خواب را از چشم دور 
و غم او را  کند ینمعشق هم به عاشق رحم  کند ینمسوم تشبیه مرکب عشق به دریاست، همانطور که دریا به عاشق خود رحم 

در بیت ششم اشک خونین شاعر که  .شود یمفاعل بیت چهارم عشق است، عشق در هر قدم به شکلی نمایان . کند یمبیشتر 
معشوق به  دیگو یمدر بیت بعد . غزاالن را از ترس آب کرده است چکد یماب مانند قطره خونی است که از خنجر قص
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در بیت پایان نه تنها شاعر . سجده از جانب ما قانع نشد و آن قدر ما را در حالت سجده نگه داشت که ابروي محراب ریخت
ي  هیگرکه شاعر به گریه افتاده و از ي باغ در انتظار معشوق شاعر هستند و این انتظار طوالنی شده است به طوري ها گلبلکه 

  .پژمرده شده اند ها گلاو 
ي ها واژهبراي ایجاد تناسب در بیت به کار رفته اند و بود و نبودشان در معنی تأثیري ندارد مثالً  ها واژهدر غزل اسیر برخی 

  .یا شاداب در بیت آخر 5آتش و باد و خاك و آب در بیت 
 غزل صائب: ب

  بخش ادبی-1
  دیع لفظیب-1-1
 -نگاه، در -راه -3بیت / متوازي: خون -چون -2بیت / متوازي: تاب -مطرف، ناب: خار -رخسار -1بیت : سجع-1-1-1
بیت / متوازي: در -از، هر -کز -7بیت / متوازي: در -هر -6بیت / متوازي: به -چه -4بیت / متوازي: کرد -مطرف، درد: اگر

  .ف مطر: خواب -مطرف، جواب: غزاالن -آن -8
مزید وسط و اقتضاب، : غزال -جناس خط، غزل: خواب -جواب -8بیت / مزید مذیل: در -درد -3بیت : جناس -2-1-1
  .اقتضاب: آن -این

  تکرار -3-1-1
  .َ –صداي  -5بیت / »و«صداي  -2بیت  / ِ–صداي  -1بیت : هم صدایی-1-3-1-1
  .»ك«حرف  -7بیت / »خ«حرف  -2بیت / »خ«و » ر«حرف  -1بیت : هم حروفی -2-3-1-1
  .گر -5بیت : تکرار هجا -3-3-1-1
ردالصدر : جود -7بیت / ردالصدر الی اإلبتدا: خون -4بیت / ردالصدر الی العجز: چون -2بیت : تکرار واژه -4-3-1-1

  .الی العروض
  بدیع معنوي -2-1
/ زه و خون، خون و شفقخاك و آب، خاك و غبار، غم -2بیت / خط و رخسار، خط و مشک -1بیت : تناسب -1-2-1
 -6بیت / تیغ و شهادت -5بیت / چشم و خواب، خون و دل، دل و چشم -4بیت / گوش و سیماب، شبنم و گل -3بیت 

  .چشم و سرمه، سرمه و گرد، چشم و خواب -8بیت / تسبیح و زهاد، شمع و اشک، شمع و محراب
  .پارادوکس: عالم سوز سرد و -6بیت / بیداري و خواب -4بیت : تضادو پارادوکس -2-2-1
  .کام -7بیت / غبار -2بیت / خط و مشک -1بیت : ایهام-3-2-1
  .دانه و خشک -6بیت : ایهام تناسب -1-3-2-1
  .ایهام کنایی: چون آب ریخت -2بیت : دیگر انواع ایهام-2-3-2-1
  .استخدام در فعل ریخت -8بیت / فعل ریخت -2بیت : استخدام -5-3-2-1
  .ردندا: تلمیح -4-2-1
  .6بیت / 5بیت / 2بیت : حسن تعلیل-5-2-1
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  .5بیت : اسلوب معادله -6-2-1
  بیان-3-1
تشبیه مفصل غبار به شفق، تشبیه مجمل خون  -2بیت / تشبیه مضمر و تفضیل معشوق به خورشید -1بیت : تشبیه-1-3-1

د جود اضطراري به دل کندن از مال تشبیه مضمر و مقی -7بیت / تشبیه مضمر شبنم به سیماب -3بیت / ریختن به آب ریختن
  .تشبیه مفصل خواب به گرد سرمه -8بیت / از ترس جان

بیت )/ سببیه(مجاز عقلی : اسناد خون ریختن به غمزه -2بیت / ي جز و کل عالقهمجاز به : رخسار -1بیت : مجاز -2-3-1
مجاز : محلیه، اسناد خون ریختن به چشم ي عالقهمجاز به : عالم -4بیت / مجاز عقلی: اسناد سیماب ریختن به شبنم -3

کام  -7بیت / مجاز عقلی سببیه: گرد راه از خویشتن ریخت -5بیت / ي مالزمت عالقهمجاز به : ، خون ریختن)سببیه(عقلی
  .ي مجاورت عالقهمجاز به : نهنگ
شبنم بی  -3بیت )/ شخیصت(ي مکنیه استعاره: ي مصرحه، پیراهن خورشید استعاره: مشک ناب -1بیت : استعاره  -3-3-1
  ).تشخیص( ي مکنیه استعاره: ي مکنیه، گوش گل استعاره: درد

سیماب در  -3بیت / ي ایما هیکنا: چون آب ریختن -2بیت / ي ایما هیکنا: خار در پیراهن ریختن -1بیت : کنایه-4-3-1
  .ي ایما از کشتن هیکنا :ي تلویح، خون ریختن هیکنا: خون در دل کردن -4بیت / ي ایما هیکنا: گوش ریختن

  

  بخش زبانی - 2
 آوایی-1-2

  .8و  4بیت : تکرار قافیه-1-1-2
  .5و  3ایطاي خفی در ابیات / 1ایطاي جلی در بیت : عیوب قافیه-2-1-2
  واژگانی -2-2
ود، خط، عالم، غبار، خلق، غمزه، افشا، مخمور، عالم، شهادت، تسبیح، زهاد، محراب، عالم، ج: ي عربیها واژه -1-2-2

  .اضطرار، اسباب، غزل، غزال
مشک ناب، خورشید عالم تاب، شبنم بی درد، چشم مخمور، زهادخشک، شمع عالم سوز، : وصفی: ترکیبات -2-2-2

  . جود اضطراري، آن غزل
ي او، خون خلق، گوش گل، دل مردم، خون عالم، ننگ هستی،   غمزهرنگ خط، پیراهن خورشید، روي خاك، : اضافی

ي تسبیح، سردي زهاد، ترك جود، اهل جود، کام نهنگ، بیم جان، جواب آن، گرد سرمه، چشم  دانهرد راه، تیغ شهادت، گ
  .غزاالن
  .شبنم بی درد، شمع عالم سوز، سردي زهاد: ترکیبات تازه -3-2-2
  نحوي -2-3
  .3ي  جمله -8بیت / 2ي  جمله -4بیت / ي اول جمله -1بیت : جمالت داراي منطق نثري -1-3-2
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  بخش فکر - 3
در بیت اول معتقد است معشوق . بیت بعد هر یک مضمونی جدا دارد 3بیت اول وصف معشوق است و  4در غزل صائب 

ي معشوق افراد زیادي را کشته و از  غمزه. برد یمزیبارو و سیه موي او از خورشید زیباتر است و خورشید به زیبایی او رشک 
اگرچه گوش معشوق سخن عاشق را . غباري که از زمین برمی خیزد سرخ است یی که بر زمین جاري شده،ها خونبسیاري 

حتی زمانی که معشوق خواب است عاشقان از دیدن . با او سخن گفت و درد دل خود را بیان کرد توان یم، با نگاه شنود ینم
به بیت قبل ربط داد، شهادت شاعر  انتو یمبیت پنجم را . شود ینمکه به پا  ها فتنه، اگر بیدار شود چه رندیم یمچشم خمار او 

، مصرع داند یماو مردن براي معشوق را شهادت و رها شدن از ننگ هستی . به خاطر نگاه کردن به چشم مخمور معشوق است
ي اشک شمع به خاطر بی ذوقی و خشکی زاهدان، منجمد ها قطرهدر بیت بعد معتقد است . دوم تمثیلی است براي مصرع اول

ي جود و بخشش است، شاعر معتقد است جود نباید از سر اضطرار باشد،  درباره 7بیت . ي تسبیح شده است دانهو تبدیل به 
بخشنده نیست بلکه مانند کسی است که در دریا براي این که غرق نشود وسایل و کاالي  بخشد یمکسی که از سر اضطرار 

شاعر در بیت آخر به استقبال از . عادي و بدون اجبار ببخشد که در شرایط داند یماو کسی را کریم . خود را در آب بریزد
  .میرزا جالل اسیر اشاره و مصرعی از غزل او را تضمین کرده است

در دو غزل اسیر، فقط صنایع هم حروفی، تضاد و پارادوکس، مجاز و استعاره نسبت به دو غزلی که صائب اقتفا کرده 
ي بیشتري خلق کرده و صائب  تازهاسیر ترکیبات . ر دو غزل صائب پربسامد هستنداست، بسامد بیشتري دارند و دیگر صنایع د

واژه  287واژه از  34در دو غزل اسیر و %) 4/13(=واژه  193واژه از  26. ي عربی کمتري استفاده کرده استها واژهاز 
داراي منطق نثر هستند %) 4/29(له جم 10جمله وجود دارد که  34در دو غزل اسیر . در دو غزل صائب عربی هستند%) 8/11(=
تشخیص و صائب در  10بیت  14اسیر در . منطق نثر دارند%) 20(جمله  9جمله تشکیل شده اند که  45ي صائب از ها غزلو 
  . تشخیص به کار برده است 7بیت  20

  
  ي دو غزل استقبال شده سهیمقا -1جدول 

  بدیع لفظی -ادبی
  صائب تبریزي  اسیر شهرستانی  

  %145  29  %121  17  سجع
  %40  8  %20  3  جناس

  %45  9  %20  3  هم صدایی
  %45  9  %66  10  هم حروفی
  %30  6  %3/13  2  تکرا هجا

  %30  6  %3/13  2  تکرار واژه
  

  بدیع معنوي -ادبی
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  %30  6  %3/13  2  اسلوب معادله
  %195  39  %193  29  تناسب

تضاد و 
  پارادوکس

11  73%  11  55%  

  %75  15  %60  9  ایهام
  %40  8  %33  5  تناسبایهام 

  %30  6  %3/13  2  انواع دیگر ایهام
  %15  3  %6/6  1  استخدام
  %5  1  0  0  تلمیح

  %15  3  %3/13  2  حسن تعلیل
  بیان -ادبی
  %75  15  %3/53  8  تشبیه
  %50  10  %3/53  8  مجاز

  %35  7  %73  11  استعاره
  %35  7  %6/26  4  کنایه

  آوایی -زبانی 
  %20  4  %3/13  2  تکرار قافیه

  %25  5  %33  5  قافیه عیوب
  واژگانی و نحوي -زبانی
  %8/11  34  %4/13  26  ي عربیها واژه

  %85  17  %80  12  ترکیبات وصفی
  %205  41  %60  9  ترکیبات اضافی

  %6/20  12  %3/33  7  ترکیبات تازه
جمالت منطق 

  نثري
10  4/29%  9  20%  

  پویایی و ایستایی
  2/2  44  4/2  34  تعداد افعال
  %2/27  12  %5/20  7  افعال ساکن
  %7/72  32  %4/79  27  افعال حرکتی
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  %35/0  7  %71/0  10  تشخیص
  

و به دلیل تنگی مجال و جلوگیري از  میپرداز یمغزلی که فقط در وزن و ردیف و قافیه اشتراك دارند  8اکنون به بررسی 
  .میینما یماکتفا  ها غزلاطناب به آوردن مطلع 

1(  
  )84(غزل اسیر
  گردد گوش ماي ناصح ن افسانهزخمی 

  
  از درد نوشانوش ما چکد یمصاف رحمت 

  
  )255(غزل صائب 

  تا خرام قامت او برد از سر هوش ما
  

  پشت بر دیوار چون محراب ماند آغوش ما
  

 8مورد تناسب،  9تکرار واژه،  5تکرار هجا،  2هم حروفی،  2هم صدایی،  4جناس،  3سجع،  19بیتی اسیر  9در غزل 
عیب  5بار تکرار قافیه،  2کنایه،  4استعاره،  6مجاز،  3تشبیه،  6استخدام،  1ایهام تبادر،  1ایهام تناسب،  2م، ایها 9پارادوکس، 

  .ي نثرگونه وجود دارد جمله 12ترکیب تازه و  8ترکیب اضافی،  15ترکیب وصفی،  6ي عربی،  واژه 22قافیه، 
 3مورد تناسب،  14تکرار واژه،  5تکرار هجا،  2روفی، هم ح 4هم صدایی،  4جناس،  4سجع،  12بیتی صائب  7در غزل 
 5بار تکرار قافیه،  3کنایه،  6استعاره،  6مجاز،  7تشبیه،  4اسلوب معادله،  1استخدام،  1ایهام تناسب،  3ایهام،  8پارادوکس، 

  .ي نثري هست جمله 1ترکیب تازه و  3ترکیب اضافی،  18ترکیب وصفی،  6ي عربی،  واژه
2(  

  )87(ر غزل اسی
  ي صاف است پیر ما خوشا احوال ما نهیس

  
  ي اعمال ما نامه دیگشا یمفال رحمت 

  
  )258(غزل صائب 

  قرعه و تسبیح را محرم نداند حال ما
  

  مدار فال ما ها دلي  پارههست بر سی 
  

 17تکرار واژه،  5تکرار هجا،  2مورد هم حروفی،  3مورد هم صدایی،  7جناس،  4سجع،  18بیت و داراي  10غزل اسیر 
استعاره،  8مجاز،  8تشبیه،  6اسلوب معادله،  1نوع از انواع دیگر ایهام،  3ایهام تناسب،  1ایهام،  7پارادوکس،  3مورد تناسب، 

  .ي نثرگونه است جمله 6ترکیب تازه و  5ترکیب اضافی،  28ترکیب وصفی،  4ي عربی،  واژه 29تکرار قافیه،  1کنایه،  1
مورد  24تکرار واژه،  4تکرار هجا،  1هم حروفی،  1هم صدایی،  4جناس،  4سجع،  18یت و داراي ب 12غزل صائب 

 3تشبیه،  10اسلوب معادله،  1حسن تعلیل،  1تلمیح،  1نوع ایهام دیگر،  5ایهام تناسب،  4ایهام،  12پارادوکس،  2تناسب، 
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 5ترکیب تازه و  6ترکیب اضافی،  35ترکیب وصفی،  4ی، ي عرب واژه 32بار تکرار قافیه،  1کنایه،  4استعاره،  2مجاز، 
  .ي نثر است جمله
3(  

  )97(غزل اسیر 
  از بس که خورد نیش خموشی بیان ما

  
  خون شد به رنگ غنچه زبان در دهان ما

  
  )784(غزل صائب 

  بر دست خویش بوسه دهد باغبان ما
  

  رنگین تر از حناست بهار و خزان ما
  

 7پارادوکس،  3تناسب،  19تکرار واژه،  3هم حروفی،  3هم صدایی،  6جناس،  4سجع،  19ت و بیتی اس 10غزل اسیر 
 2کنایه،  2استعاره،  8مجاز،  7تشبیه،  9اسلوب معادله،  1حسن تعلیل،  1استخدام،  2نوع دیگر ایهام،  3ایهام تناسب،  1ایهام، 

  .جمله با منطق نثر دارد 4ترکیب تازه و  7ترکیب اضافی،  27 ترکیب وصفی، 4ي عربی،  واژه 15عیب قافیه،  1تکرار قافیه، 
 6پارادوکس،  2تناسب،  23تکرار واژه،  5هم حروفی،  3هم صدایی،  7جناس،  7سجع،  16بیتی است و  13غزل صائب 

استعاره،  6مجاز،  6 تشبیه، 13اسلوب معادله،  1حسن تعلیل،  1تلمیح،  2استخدام،  3نوع ایهام دیگر،  2ایهام تناسب،  4ایهام، 
ي  جمله 4ترکیب تازه و  6ترکیب اضافی،  32ترکیب وصفی،  7ي عربی،  واژه 14عیب قافیه،  3بار تکرار قافیه،  1کنایه،  2

  . نثرگونه دارد
4(  

  )206(غزل اسیر 
نی همین نقش پی شوق جنون پیما دل 

  است
  

  ی در این صحرا دل استنیب یمشبنم خاري که 
  

  )1022(غزل صائب 
نیست یک تن در جهان گویا، اگر گویا دل 

  است
  

  ي خواب است اگر بینا دل است پردهچشم بینا 
  

تناسب،  17تکرار واژه،  1تکرار هجا،  1هم حروفی،  4هم صدایی،  3جناس،  3سجع،  17بیت است و در آن  7غزل اسیر 
 4ي عربی،  واژه 18عیب قافیه،  3تکرار قافیه،  1کنایه،  1، استعاره 6مجاز،  2تشبیه،  7ایهام تناسب،  1ایهام،  2پارادوکس،  3

  .ي نثري وجود دارد جمله 4ترکیب تازه و  11ترکیب اضافی،  12ترکیب وصفی، 
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 9پارادوکس،  2تناسب،  22تکرار واژه،  5هم حروفی،  2هم صدایی،  5جناس،  9سجع،  23بیتی صائب  12در غزل 
 3تکرار قافیه،  2کنایه،  8استعاره،  4مجاز،  3تشبیه،  13اسلوب معادله،  1تلمیح،  2م دیگر، نوع ایها 3ایهام تناسب،  4ایهام، 

  .ي نثر گونه وجود دارد جمله 5ترکیب تازه و  10ترکیب اضافی،  18ترکیب وصفی،  10ي عربی،  واژه 25عیب قافیه، 
5(  

  )242(غزل اسیر 
نه اشک است این که بی یاد تو در چشمم 

  غلودارد
  

  گاه از شوق دیدارت دل پر آرزو داردن
  

  )2939(غزل صائب 
ي من هر نفس صد آرزو  دهیشورسر 

  دارد
  

  زهی ساقی که چندین رنگ می در یک سبو دارد
  

 6ایهام،  8پارادوکس،  1تناسب،  19تکرار واژه،  2هم حروفی،  3هم صدایی،  3جناس،  2سجع،  13بیتی اسیر  8در غزل 
 21ترکیب وصفی،  4ي عربی،  واژه 18عیب قافیه،  1کنایه،  2استعاره،  13مجاز،  9تشبیه،  5ایهام دیگر، نوع  3ایهام تناسب، 

  .جمله نثر دارد 9ترکیب تازه و  6ترکیب اضافی، 
تناسب،  20تکرار واژه،  3تکرار هجا،  1هم حروفی،  6هم صدایی،  8جناس،  6سجع،  30بیتی و داراي  12غزل صائب  

 7مجاز،  8تشبیه،  7اسلوب معادله،  2حسن تعلیل،  1تلمیح،  1نوع ایهام دیگر،  2ایهام تناسب،  4ایهام،  11پارادوکس،  4
 6ترکیب تازه و  10ترکیب اضافی،  24ترکیب وصفی،  13ي عربی،  واژه 13عیب قافیه،  4تکرار قافیه،  1کنایه،  7استعاره، 

  . جمله با منطق نثر است
6(  

  )749(غزل اسیر 
  دارد از جانی که من دارم ها یشرمندگاجل     به محشر فوج عیانی که من دارم گنجد ینم

  )5561(غزل صائب 
به گردون کوه عصیانی که من  زند پهلو

  دارم
  ریا نگردد پاك دامانی که من دارمبه صد د  

 2تناسب،  5، تکرار واژه 3تکرار هجا،  3هم حروفی،  4هم صدایی،  6جناس،  4سجع،  12بیتی اسیر  5در غزل 
 3ترکیب وصفی،  6ي عربی،  واژه 9عیب قافیه،  1کنایه،  3استعاره،  2مجاز،  3تشبیه،  1ایهام تناسب،  2ایهام،  3پارادوکس، 

  .ترکیب تازه وجود دارد 4ترکیب اضافی و 
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 2سب، تنا 8تکرار واژه،  3تکرار هجا،  4هم حروفی،  2هم صدایی،  1جناس،  4سجع،  9بیتی صائب  7در غزل 
 5ي عربی،  واژه 12عیب قافیه،  2کنایه،  1استعاره،  4مجاز،  3تشبیه،  4نوع دیگر ایهام،  1ایهام تناسب،  1ایهام،  3پارادوکس، 

  .ي منطق نثري وجود دارد جمله 2ترکیب تازه و  4ترکیب اضافی،  13ترکیب وصفی، 
7(  

  )393(غزل اسیر 
  پس از مردن غبار من دزدد یمدر خاك نفس   عشق شد صرف خموشی روزگار من زبس در

  )6251(غزل صائب 
  آخر بهار من شود یمي گل  ازهیخمیک  به  ن تر از برق است حسن الله زار منسبک جوال

ایهام  1ایهام،  3تناسب،  9تکرار هجا،  2هم حروفی،  2هم صدایی،  2جناس،  2سجع،  5بیت دارد و در آن  8غزل اسیر 
ترکیب تازه  3ترکیب اضافی،  11ترکیب وصفی،  1واژ، عربی،  9عیب قافیه،  1کنایه،  2استعاره،  4از، مج 3تشبیه،  2تناسب، 

  .ي نثر هست جمله 1و 
 11تکرار واژه،  2تکرار هجا،  2هم حروفی،  2هم صدایی،  4جناس،  2سجع،  7بیتی ست و در آن  13غزل صائب 

 1کنایه،  2استعاره،  4مجاز،  3تشبیه،  4اسلوب معادله،  4وع ایهام دیگر، ن 1ایهام تناسب،  2ایهام،  3پارادوکس،  4تناسب، 
  .جمله با منطق نثر وجود دارد 11ترکیب تازه،  5ترکیب اضافی،  14ترکیب وصفی،  6ي عربی،  واژه 14تکرار قافیه، 

8(  
  )852(غزل اسیر 

ز بی درد محبت حال اهل دل چه 
  ی؟پرس یم

  ی؟پرس یم سراغ آب گوهر از نم ساحل چه  

  )6789(غزل صائب 
زعاشق حرف درد وداغ پرس از دل چه 

  ی؟پرس یم
  ی؟پرس یمحدیث راه بسیار است، از منزل چه 

 1تناسب،  8تکرار واژه،  2تکرار هجا،  2هم حروفی،  2هم صدایی،  3جناس،  2سجع،  12بیتی است و  4غزل اسیر 
 15عیب قافیه،  1تکرار قافیه،  3کنایه،  4استعاره،  3مجاز،  3تشبیه،  2 حسن تعلیل، 1ایهام تناسب،  3ایهام،  6پارادوکس، 

  .ي نثرگونه دارد جمله 2ترکیب تازه و  8ترکیب اضافی،  19ترکیب وصفی،  5ي عربی،  واژه
 19تکرار واژه،  6تکرار هجا،  2هم حروفی،  4هم صدایی،  4جناس،  4سجع،  12بیت است و در آن  7غزل صائب 

 2تکرار قافیه،  1کنایه،  6استعاره،  12مجاز،  9تشبیه،  6نوع دیگر ایهام،  2ایهام تناسب،  3ایهام،  6پارادوکس،  1تناسب، 
  . ي نثري وجود دارد جمله 1ترکیب تازه و  8ترکیب اضافی،  26ترکیب وصفی،  10ي عربی،  واژه 16عیب قافیه، 

  
  ي ده غزل بررسی شده سهیمقا -2جدول 
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 بدیع لفظی -ادبی

  صائب تبریزي  اسیر شهرستانی  
  %6/146  151  %172  129  سجع
  %6/46  48  %36  27  جناس

  %6/44  46  %49  37  هم صدایی
  %33  34  %44  33  هم حروفی
  %5/14  15  %3/17  13  تکرار هجا
  %95/34  36  %3/29  22  تکرار واژه

  بدیع معنوي -ادبی
  %7/175  181  %3/177  133  تناسب

تضاد و 
  پارادوکس

38  6/50%  31  30%  

  %96/67  70  %72  54  ایهام
  %31  32  %3/29  22  ایهام تناسب

  %38/20  21  %6/14  11  دیگر انواع ایهام
  %8/5  6  %3/5  4  استخدام
  %79/6  7  0  0  تلمیح

  %79/6  7  %3/5  4  حسن تعلیل
  %5/15  16  %3/5  4  اسلوب معادله

  بیان -ادبی
  8/72  75  %3/61  46  تشبیه
  %5/49  51  %3/61  46  مجاز
  %4/51  53  %80  60  استعاره
  %7/42  42  %6/30  23  کنایه

  آوایی -زبانی
  %6/13  14  %6/14  11  تکرار قافیه
  %5/17  18  %24  18  عیوب قافیه

  واژگانی -زبانی
  %2/19  293  %86/14  161  لغات عربی
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  %7/75  78  %6/62  47  ترکیب وصفی
  %5/214  221  %220  165  ترکیب اضافی
  %94/27  64  %6/30  65  ترکیبات تازه

  نحوي -زبانی
  %94/27  64  %4/27  51  جمالت متطق نثري

  پویایی و ایستایی
  24/2  231  25/2  169  افعال

  %2/53  124  %6/41  72  افعال ساکن
  %9/45  107  %56  97  افعال حرکتی

  %7/42  44  %6/62  47  تشخیص
  

  :تحلیل
  بخش ادبی 

سجع در اشعار دو . ي توجه هر دو به زیبایی لفظ است ندهدهي اسیر و صائب نشان ها غزلکاربرد صنایع بدیع لفظی در 
ي بدیع معنوي، تناسب کاربرد بسیار داشته،  نهیزمهمچنین در . شاعر بسامد باالیی دارد ولی بسامد آن در غزل اسیر بیشتر است

آن نزد دو شاعر تقریباً تضاد و پارادوکس در غزل اسیر بیشتر به کار رفته و بسامد ایهام در غزل هر دو باالست و کاربرد 
اسیر عالقه اي به آوردن تلمیح از خود نشان نداده و . کاربرد استخدام و حسن تعلیل در غزل هر دو کم است. یکسان است

ي سبک هندي است، در غزل اسیر کم و میانگین آن در ها یژگیواسلوب معادله که از . مورد تلمیح آورده است 7صائب 
ي زیبایی کرده ها يرگریتصوي بیان، هم اسیر و هم صائب با صور خیال،   حوزهدر . بیت است 6/1غزل صائب، در هر غزل 

بسامد باالي استعاره در غزل اسیر با . توجه صائب بیشتر به تشبیه و کنایه و توجه اسیر به استعاره و مجاز مطوف بوده است. اند
. ي فراوان از استعاره و گاه تزاحم استعاره است استفادهم در شعر او پیچیدگی و ابهام شعر او ارتباط دارد و یکی از دالیل ابها

یک » دو عالم آرزو«در غزل اسیر . از جمله نکاتی که قابل توجه است بسامد باالي تشخیص و اغراق در غزل دو شاعر است
  .  وابسته عددي خاص است

  
  بخش زبانی
همچنان « اما  کند یمعر، شاعر را براي بسط کالم محدود وجود ردیف در ش. ي بررسی شده مردف هستندها غزلي  همه

، براي شاعر داراي قدرت تخیل، روزنه اي است براي خلق دهد یمکه از یک سو گوینده را در تنگناي انتخاب کلمات قرار 
که  رسد یمو کار به جایی  کند یمانتخاب ردیف، اغلب محور عمودي شعر را محدود ... ي بدیع و تصویرهاي تازهها الیخ

و  رندیگ یمنیز به ضرورت ردیف دورترین اشیا در کنار یکدیگر قرار . معانی ابیات از یکدیگر بسیار فاصله داشته باشند
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غزل، ردیف فعلی به کار رفته است و ردیف فعلی  6در ) 230-226: 1386شفیعی کدکنی، (».دیآ یماستعاره و مجاز به وجود 
  .   دهد یمشاعر  مجال بیشتري براي سخن پردازي به

تکرار قافیه در سنت ادب فارسی یک ضعف است، مگر تحت شرایطی خاص و محدود، و عدم رعایت آن در سبک 
در  مینیب یمو  دانند ینمشاعران این دوره خود را ملزم به رعایت قافیه . هندي، یکی از موارد انتقاد به شاعران این سبک است

براي همین تکرار قافیه در سبک هندي . ابایی ندارد ها هیقافده است و شاعر از تکرار متوالی بار تکرار ش 5یا  4غزلی یک قافیه 
یک ویژگی سبکی است که غزل اسیر و صائب نیز از این ویژگی مستثنی نیستند و شعر هر دو به نسبت تقریباً یکسانی از این 

ي عربی بیشتري استفاده ها واژهب است و صائب از تسامح اسیر در مورد عیوب قافیه بیش از صائ. ویژگی برخوردار است
ي به کار رفته در  واژه 1083از . ي عربی در غزل این دو شاعر زیاد نیستها واژهاین در حالی است که کاربرد . کرده است
غزل در غزل اسیر، ترکیبات اضافی و در . واژه عربی است 293واژه در غزل صائب  1526واژه عربی و از  161غزل اسیر 

، ها واژهبه کار بردن . اسیر و صائب از ترکیبات تازه در غزل بهره برده اند. صائب ترکیبات وصفی داراي بسامد بیشتري است
و  ها واژهبه ورود  شود یمبخشی از این ویژگی مربوط . ي سبک هندي استها یژگیواصطالحات و ترکیبات تازه یکی از 

این . با خالقیت و نوآوري شاعر ارتباط دارد شود یمآن که بیشتر شامل ترکیبات اصطالحات عامیانه به شعر، و بخشی از 
ي  طبقهي صفوي مخاطب شعر مردم هستند، نه پادشاهان یا  دورهدر . ویژگی هم در غزل اسیر و هم در غزل صائب هست

طالحات در غزل پیش از این توسط و اص ها واژهراه ورود این . افاضل، و شعري که براي مردم باشد باید به زبان مردم باشد
صائب نیز براي موفقیت در تحول شعرش، به کار گرفتن محاورات و . تا حدودي هموار شده بود... بابافغانی و وحشی و 

اسیر با فکر بلند و خیال عمیق . و در عین حال ترکیبات نو و تازه نیز آفرید)33: همان(اصطالحات عام را در سخن الزم دید
اتی تازه در شعر خلق کرد که مورد استقبال صائب و شاعران دیگر مانند بیدل قرار گرفت و بسیاري از ترکیباتی را خود ترکیب

شبنم خار، آرزوي تشنه، هجوم آرزو، دشمن آیینه، : از این قبیل است. شود یمکه اسیر خلق کرده است در شعر صائب دیده 
ت خاص مانند مطلب روایی در غزل اسیر و غنچه خسبان در غزل صائب ي دیگر کاربرد ترکیبا نکته... شکر خواب عدم و 

بسامد جمالتی که منطق . جمله منطق نثر دارند 44جمله  242جمله و در غزل صائب از  51جمله  186در غزل اسیر از . است
  .ي اسیر بیشتر استها غزلنثر دارند در 
حرکتی است و به طور متوسط در هر %) 56(فعل  97ساکن و ) %6/41(فعل  72فعل به کار برده که  169بیت  75اسیر در 

%) 9/45(فعل  107ساکن و %) 2/53(فعل  124فعل به کار برده که  231بیت  103صائب در . فعل وجود دارد 25/2بیت 
وجود دارد و %)6/62(صنعت تشخیص  47بیت اسیر  75در . فعل است 24/2حرکتی است و متوسط کاربرد فعل در هر بیت 

-250: 1386(بدین ترتیب مطابق نگرش دکتر شفیعی کدکنی. به کار رفته است%) 7/42(تشخیص  44بیت صائب  103در 
  .نتیجه گرفت غزل اسیر، تحرك و پویایی بیشتري نسبت به غزل صائب دارد توان یم) 265

. بیتی هست 4ي اسیر یک غزل ها غزلبیت کمتر نباید باشد اما در بین  5در ادب فارسی تعداد ابیات یک غزل معموالً از 
این خصوصیت که نوعی هنجارشکنی است در . صاحب نظران به بی توجهی صائب به نرم تعداد ابیات غزل اشاره کرده اند

و  ها واژهیی چون بی توجهی به تعداد ابیات، تکرار قافیه، وجود ترکیبات تازه، ورود ها یژگیو. غزل اسیر هم وجود دارد
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و شاید  دانسته یمکه شاعران این دوره قالب و قافیه را براي بیان مطلب دست وپاگیر  دهد یمنشان ... نه و اصطالحات عامیا
  !اند دهید یموقوع یک تحول ادبی را الزم 

  
  تحلیل بخش فکري    

این  «. ، گسستگی ابیات در محور عمودي و به عبارتی پراکنده گویی استرسد یمنکته اي که در اولین نگاه به نظر 
» .رسد یمیی بسیار قبل از صائب و حتی پیش از خواجه ها سالپراکنده گویی و تفنن به موضوعات مختلف در غزل، به 

شاعر سبک هندي از حوادث و معانی . ي سبک هندي، مضمون پردازي استها یژگیواز مهم ترین ) 2: 1371دریاگشت، (
او براي بیان . ماند ینمهیچ نکته و حادثه اي از دید جستجوگر او پنهان . ندیآفر یمپیش پا افتاده و روزمره مضامین عالی و زیبا 

اربابی شیرانی مضمون . کند یممقصود خود گاه معانی معقول و انتزاعی را ملموس و گاه معانی محسوس را با معقوالت بیان 
عر متافیزیکی، مضمون وسیله اي است و معتقد است در ش داند یمپردازي در سبک هندي را شبیه شعر متافیزیکی انگلستان 

براي تعریف و تبیین یک نقطه نظر خاص یا وادار کردن خواننده به قبول یک فکر، بنابراین مضمون متافیزیکی وسیله اي براي 
در محیط فرهنگی . هدف شاعر سبک هندي بیشتر هنر نمایی است رسد یماما به نظر ) 15: 1371دریاگشت، (هنرنمایی نیست

گفت مضمون آفرینی را وسیله اي  توان ینمبین شاعران بود، » معنی بیگانه«که رقابت جدي براي آفریدن مضمون نو  آن عصر
براي هنر نمایی ... ي معانی انسانی، طبیعی، فلسفی، اخالقی، عرفانی و  همه، بلکه شاعر از دانستند یمبراي تبیین یک نقطه نظر 

یکی از . شبیه دانست» هنر براي هنر«به مکتب  توان یمین ویژگی شعر سبک هندي را ا. برد یمو آفریدن معنی بیگانه بهره 
زیبا  تواند ینمو معتقد است وقتی چیزي مفید شد دیگر  داند یمي هنر را زیبا بودن  دهیفاصاحب نظران این مکتب، گوتیه، 

ت منحصر به فرد بودن یک اثر هنري به خاطر فورستر، معتقد اس) 477-476: 1385سید حسینی، ....(و  شود یمباشد، شعر نثر 
این نیست که داراي فکري روشن، یا آرمانی یا سودمند و تربیتی است بلکه به خاطر هم آهنگی درونی آن است که زیبا و 

را، براي  ها آنشرط براي زیبایی قائل است که سید حسینی دارا بودن دوتاي  4کانت ). 479: همان(منحصر به فرد است
یکی این که لذت حاصل از درك شیء زیبا، خالی از هر گونه نفع و . داند یمقت یک اثر با مکتب هنر براي هنر، کافی مطاب

غرض باشد دیگر این که یک اثر با مقصود متناسب باشد بی آن که هدف و غایتی در میان باشد، یعنی ارتباط بین عناصر 
مفید یا اخالقی باشد، نه با داشتن محتواي  تواند یمي درونی اثري  هسته ي این ارائهاو معتقد است تنها با . تشکیل دهنده

) 478-477: 1385سیدحسینی، .( داند یماو دادن پیام اخالقی به صورت مستقیم را از طریق ادبیات محکوم و بی اثر . اخالقی
زایی که براي آفریدن در سبک هندي مقصود و مطلوب، مضمون آفرینی است و شاعر در عین حال سعی دارد بین اج

شعر سبک هندي به ویژه . ي بارز سبک هندي استها یژگیو، تناسب برقرار کند و تناسب یکی از برد یممضمون به کار 
اما هیچ وقت زیبایی و تناسب اجزا فداي پیام نشده است و اشعاري ... ي اخالقی، فلسفی و ها امیپغزل صائب آکنده است از 

شاعران سبک هندي از جمله اسیر و . فقط براي خلق زیبایی سروده شده اند در این سبک کم نیستکه بی هیچ پیام و هدفی 
ادعا کرد آنان  توان یمصائب شعر را در خدمت هنر به کار گرفته اند، در حالی که از بعد مفید بودن آن هم غافل نبوده اند و 

  . پایه گذاران این مکتب در ادبیات فارسی هستند
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به ویژه ابراز بیزاري از مظاهر . اسیر و صائب، معانی، مضامین و اصطالحات عرفانی فراوان به کار رفته است يها غزلدر 
این : دیگو یمي صفویه  دورهمؤتمن در خصوص اظهار تنفر از زندگی و مادیات در . دنیا و میل به عزلت، بیخودي و عروج

ي  غلبهو علت وفور آن دلبستگی شدید مردم به مادیات و  شود یمافت در آثار شاعران این دوره بسیار ی] تفکر[گونه اشعار 
روح عیاشی و عشرت طلبی و عدم توجه به حیات معنوي و نعمت جاودانی بوده است و این عکس العمل شاعران را 

ی را براي با توجه به شرح حالی که از اسیر شهرستانی در دست است، او این معان) 422: 1371دریاگشت،.(برانگیخته است
او . گفت او به عرفان گرایش داشته است، اما صائب به عرفان گرایشی داشته است توان ینممضمون پردازي به کار گرفته و 

، معانی بلند عرفانی را در قالب  برد یمهمان گونه که از احوال انسانی و عناصر طبیعی براي بیان مضامین و نکات اخالقی سود 
عرفان او یک عرفان وجدانی روشن و خالی از اصطالحات مجعول اهل فن است و ابداً با «. دکن یمامور محسوس بیان 

دکتر زرین کوب معتقد است عرفان او رنگی از نومیدي )7: 1371دریاگشت، (» .مصطلحات قوم آمیختگی و آشنایی ندارد
انند عطار و مولوي بیخودي و وارستگی از و م شمرد یماو مثل خیام و حافظ در گذر عمر صحبت یاران را غنیمت . خیام دارد

تا در پناه نیل به فنا از درد و رنج زندگی و عطش بی پایان هستی  کوشد یمو  داند یمخویش را غایت سیر و سفر روحانی 
لحنش طنزآمیز  دیگو یمصائب مانند خواجه حافظ، شاعري زاهد ستیز است و هر جا از زاهد سخن ) 81: همان.(رهایی یابد

زندگی کردن در عصر صفوي که فتنه انگیزي زاهدان ریایی «او از زاهدان ریایی عصر خود بیزار و  دهد یماین نشان . است
: همان.(»ي تزویر و ریا شده بود، براي آزاده اي چون او بسیار دشوار بوده است خانهموجب بسته شدن در میخانه و گشایش 

98(  
یکی از انتقادهایی که به ...در غزل   7و بیت  6، مانند بیت میخور یمبر  گاه در یک غزل صائب به دو مفهوم متناقض

ي اوضاع و  نهییآصائب شاعر احوال و احساسات و انفعاالت و ادراکات نفسانی آدمی، و «. صائب شده نیز همین است
و حتی  ها دهیشنو  ها هدیدي این مظاهر حیات از  همهکیفیات فلکی و جهانی و نباتی و حیوانی است، و در حقیقت نقاش 

و این تناقض در شعر صائب، درست آینه و بازتاب تناقضات و تضادهایی است که در عالم امکان  هاست دهیپوشو  ها نهفته
 ها آنوجود دارد و هیچ مظهري از مظاهر حیات از انسان و حیوان و جماد نیست که از این دوگانگی و تضاد که مجموع 

  )3و2: 1371دریاگشت، (» .خلقت است برکنار بوده باشدباعث نظام احسن دستگاه 
ي پیش و در آثار بسیاري از شاعران سبک خراسانی و عراقی ها دورهمفاخره در . ابیاتی مفاخره آمیز وجود دارد ها غزلدر 

و مباهات شاعران پیشین در سخن سرایی مفاخره . دید توان یمي بارز آن را در قصاید خاقانی  نمونه. وجود داشته است
ي مفاخره گسترده تر است و عالوه بر سخنوري، اخالق  رهیدااند اما در اشعاري که از اسیر و صائب بررسی کردیم  نموده یم

و شاعر به هوشیاري، بیداري، سینه صافی، بی نیازي، عزت نفس و حتی به محبوبیت خود نزد  ردیگ یمو عرفان را نیز در بر 
 .کند یممباهات ) 9بیت  784صائب، غزل (خلق 

  

  نتیجه گیري
  .نتیجه گیري که خواهیم داشت صرفاً بر اساس تحلیل ده غزل بررسی شده است
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در غزل اسیر درصد صنایعی چون سجع، هم حروفی، تضاد و پارادوکس، ایهام، مجاز، استعاره و تشخیص نسبت به غزل 
یگر ایهام، اسلوب معادله، تشبیه و کنایه نسبت به غزل صائب بیشتر است و در غزل صائب درصد صنایع جناس، تلمیح، انواع د

ترکیبات وصفی در غزل هر دو . تکرار قافیه در غزل هر دو هست و عیوب قافیه در غزل اسیر بیشتر است. اسیر  بیشتري است
بات اضافی ترکی. شاعر خیلی کمتر از ترکیب اضافی به کار رفته است و صائب از ترکیب وصفی بیشتري استفاده کرده است

بیت  103فعل و صائب در  173بیت،  75اسیر در . منطق نثر در غزل اسیر بیشتر است. در غزل اسیر بیش از غزل صائب است
ي حرکتی در غزل اسیر بیشتر است و با ها فعلي ساکن در غزل صائب و درصد ها فعلدرصد . فعل به کار برده است 233

. ادعا نمود پویایی و حرکت در غزل اسیر بیشتر است توان یماسیر بیشتر است  توجه به این که درصد تشخیص نیز در غزل
اسیر مضامین عرفانی . عمیق تر است -چون وي به عرفان مایل و عالقه مند بوده است-مضامین عرفانی در غزل صائب بیشتر و 

هندي اغلب براي هنرنمایی  مضمون یابی و مضمون آفرینی در سبک. را فقط براي مضمون پردازي در غزل آورده است
مفاخره در غزل اسیر و صائب با مفاخره . شبیه است» هنر براي هنر«است و سبک هندي از این نظر بسیار به مکتب پاراناس یا 

اسیر و صائب در غزل عالوه بر سخنوري، به فضایل دیگر به ویژه فضایل . ي پیشین تفاوت داردها سبکدر اشعار شاعران 
  .ندینما یمر اخالقی خود فخ
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  منابع
  .، به تصحیح غالم حسین شریفی ولدانی، چاپ اول، مرکز نشر میراث مکتوب)1384(اسیر شهرستانی، میرزا جالل

  .، صائب و شاعران طرز تازه، انتشارات نسل آفتاب، تهران)1390(حائري، محمدحسن
  .، صائب و سبک هندي، تهران)1371(دریاگشت، محمدرسول
  .، صور خیال در شعر فارسی، انتشارات آگه، تهران)1386(رضاشفیعی کدکنی، محمد

 .ي بدیع، انتشارات فردوس، تهرانها تازه، )1386(شمیسا، سیروس

 .، بیان، انتشارات فردوس، تهران)1387(ــــــــــــــ

 .، کلیات سبک شناسی، انتشارات فردوس، تهران) 1385(ــــــــــــــ

 - جلد، چاپ پنجم، انتشارات علمی 7یوان صائب، به کوشش محمد قهرمان ، د)1387(صائب تبریزي، محمدعلی
 . فرهنگی، تهران
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369  
  »شازده احتجاب«تحلیل رفتارها و ارتباطات غیر کالمی در  

  )پردازي هوشنگ گلشیريتأملی بر یکی از شگردهاي داستان(
  

  1فاطمه کالهچیان
  2زهرا جمشیدي 

   

  چکیده
پس از صادق هدایت، او را از  توان یمگترین داستان نویسان مدرن ایران است که به راستی هوشنگ گلشیري یکی از بزر 

ي شازده ها کتاببه  توان یماز او آثاري متعدد برجاي مانده است که از آن میان . تأثیرگذارترین داستان نویسان معاصر دانست
رمان کوتاه شازده احتجاب، جزو مهم ترین . اشاره کرد ي دردارها نهیآاحتجاب، کریستین وکید، برّه ي گمشده ي راعی و 

ي شاخص داستان نویسی معاصر است که به شیوه ي تک گویی درونی و جریان سیال ذهن نوشته ها نمونهآثار گلشیري و از 
سطحی بسیار  نویسنده براي تحقّق این تکنیک و پیشبرد طرح داستان، از عناصر متنوع ارتباط و رفتارغیرکالمی در. شده است

بر این اساس، بررسی رفتارها و ارتباطات غیرکالمی در داستان . گسترده و به صورتی بارز و تعیین کننده استفاده کرده است
ادبیات داستانی، نشانه شناسی، ( این پژوهش سعی دارد با دیدگاهی میان رشته اي .، موضوع این مقاله استشازده احتجاب

را در کتاب مذکور مورد تحلیل قرار  ها آن، نمودهاي گوناگون ارتباطات غیرکالمی و دالیل )روانشناسی و جامعه شناسی 
رفتارهاي . دهد و بررسی کند که گلشیري تا چه اندازه و با چه کیفیتی به نقش این عناصر در پیشبرد داستان توجه کرده است

ارتباطات آوایی در ایجاد لحن، مصنوعات و محیط در  ي مختلفی با عناصر داستان مرتبطند؛ مثالًها صورتغیر کالمی، به 
در داستان شازده احتجاب، . صحنه پردازي، رفتارها، اشارات و ایماها در شخصیت پردازي و شکل گیري تعلیق نقش دارند

ي ها گاهیجادر بسامد دارند و رفتارهاي چهره، حرکات اندام و پیرازبان ها نیز  ها مقولهعناصر مصنوعات و محیط بیش از سایر 
ي داستان، نقش ها صحنهرفتارهاي مذکور، به خصوص در شخصیت پردازي، فضاسازي و پردازش . رندیگ یمبعدي قرار 

  .محوري دارند
  

  .غیرکالمی، روانشناسی، داستان مدرن، شازده احتجاب، نشانه شناسی، هوشنگ گلشیري) ارتباط(رفتار :هاکلید واژه

                                                                    
1
 یات فارسی دانشگاه رازي کرمانشاهاستادیار گروه زبان و ادب - 
2
  شگاه رازي کرمانشاهدانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دان - 
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  مقدمه
پس از صادق هدایت، او را از مهم ترین داستان نویسان معاصر  توان یماستان نویسان ایران، که بحق یکی از بزرگترین د 

فی خویش . دانست، هوشنگ گلشیري است اگر در آبی خرد، نهنگی پیدا شود، راه چاره اش گویا « : دیگو یمخود او در معرّ
بتّه، اگر نهنگ این آب خرد داستان نویسی ایران باشم، این من، ال. این است که آب را گل آلود کند تا نبینند که نهنگ است

ي کانون از ها دورهکوبیده ام؛ چه با کار سیاسی؛ چه با شرکت در همه ي جلسات و  ها وارهیدگاهی سر به : طورها زیسته ام
مانم؛ تا از این آب خرد همان گذشته، سعی هم کرده ام که به نسل بعد بی توجه ن ها نیااز . تا حاال؛ چه با مقاالتی در نقد 47

  .ي پس از خویش استها نسلاو پیرو سخن خود، نویسنده ي ) 20:1380سناپور، (»....نبینند که من دیدم
ي مغزي در بیمارستان ها آبسهدر تهران، بر اثر  1379در اصفهان چشم به جهان گشود و در  1316گلشیري در سال  

مثل همیشه، شازده احتجاب، ي ها کتاببه  توان یمبر جاي مانده است که از آن میان  از او آثاري متعدد. ایرانمهر در گذشت
ه ي گمشده ي راعی، سالمان و ابسال،  ي بلند باد، معصوم پنجم یا حدیث ها هیساکریستین و کید، نمازخانه ي کوچک من، برّ

ي در دار، دست ها نهیآ، پنج گنج، دوازده رخ، مرده بر دار کردن آن سوار که خواهد آمد، جبه خانه، حدیث ماهی گیر و دیو
  .اشاره کرد... و تاریک دست روشن

» ادبیات بوف کوري « این تکنیک از . با آثار هوشنگ گلشیري، تکنیک تازه اي در داستان نویسی عرضه شده است«  
ی گلشیري، در. ابدی یم؛ ولی در نیمه ي راه، هویت و شکلی مستقل شود یمآغاز  خلق شیوه اي ایهام آمیز به کار  قدرت فنّ

( ». کند یمو با یکدیگر تداخل و تداعی  زدیر یمو حوادث و مناظر در هم  ها زمانکه طی آن،  رود یم
  )119و118:1366سپانلو،

 شازدهیکی از مهم ترین وساختارشکن ترین آثار او که بر ادبیات داستانی ایران تأثیري شگرف نهاده است، کتاب  
ي شاهزاده اي از بازماندگان خاندان ها کابوسکه بر اساس رؤیاها و ) 1347( شازده احتجابرمان کوتاه « . تاس احتجاب

، نخستین و قوي ترین داستان ایرانی است که به شیوه ي تک گویی درونی پردازد یمقاجاري به بازآفرینی تاریخ عصر قاجار 
)interior monologue  (نوشته شده است.« ) ،ی   )223:1375یاحقّ

خاندان قاجاري روایت » زمینداران«، از شب آخر زندگی شازده، آخرین بازمانده ي شازده احتجابگلشیري در «  
به سراغ شازده آمده و باید خبر مرگ شازده  آورد یمخبر  ها مرگحاضر است و نیز از  ها مرگمراد که در همه ي . کند یم

.... آورد یمي آلبوم، همه چیز را با سیالن ذهن به خاطر ها عکسو با  کند یمور شازده گذشته را مر. را به خودش بازگو کند
زمان گذشته . رود یمبه صورت فشرده، با نثري هنري و همسو با محتوا، لغزنده و یک دست پیش  شیها وصلداستان با قطع و 

ال و اثیري استها خاطرهو یادآوري  زمان در زبان داستان، به صورتی طبیعی و تودرتویی . ، بسیار شیرین و در عین حال سی
تسلیمی، ( ».... ، چندان محسوس نیستکند یمتلخی محتواي داستان با پیچ و تابی که فرم آن ایجاد . نرم نشسته است

226:1388(  
ل شخص در کنار راوي سوم شخص، ماهرانه انتخاب شده اندها يراواز  ها نفسحدیث «   و  ها صحنه. ي فراوان او
ي پی در پی شازده، ها سرفه. دهد ینمي ناغافل و گوناگونی دارد که با این وجود، احساس نامنتظر به خواننده دست ها حرف

ي پیش از ها سرفهاز سویی، . ي طوالنی استها سخنکه به منزله ي پایان یک بند از  کند یممدام خاطرات شازده را قطع 
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د مرگ ناخوشایندي است که ي فخرها سرفهمرگ پدربزرگ و مادربزرگ در کنار  ي مسلول در قسمت پایانی کتاب، مؤی
  ....رود یمشازده در همین خیاالت به اغما . کشد یمبه زودي شازده را به کام 

ساء و خدمتکاري به نام فخري دارد  ساء، از مرتبه ي خدمتکاري . شازده، زنی به نام فخرالنّ فخري، پس از مرگ فخرالنّ
زمیندار، ستمگر و داراي (خاندان خود؛ یعنی پدربزرگ  خواهد یمشازده . شود یمساء بر فخري اضافه و نام ن رود یمفراتر 

و دیگران ) سرهنگ و زورگوي زمان پهلوي در دوره اي که زمینداري در حال به سر رسیدن است(، پدر)حرمسرایی از زنان
ساء بشناسد ي ظاهري و پوکی ها صالبت. ردیگ یمت، همه را به ریشخند فخرالنّساء که از همان خاندان اس. را از زبان فخرالنّ
توانایی آنها را در آدم کشی و ناتوانی شازده را که عرضه ي ستم کردن ندارد، در کنار . آورد یمباطنی آنها را به یاد شازده 

  )228و227:1388همان، (» ...)توسط آخرین شخص ناشی ها سلسلهو  ها تمدنیادآور افول آخرین .(نهد یمهم 
ساخت . شازده نشانه ي نسلی ستمگر است که با همه ي ستمگري اش، در زمان ناتوانی مهر آدمی را برمی انگیزد«  

اً ها هیالداستان،  که آدمی با همه ي اقتدار خاندان و  شود یمي بشري را شامل ها یناتواني مختلف ناتوانی جنسی، ستم و کلّ
  )228:1388همان، ( ».عظمت پیشین، اکنون مسلولی است تنها

، یکی از مهم ترین آثار مدرن غیرجادویی است که بارزترین شاخصه ي آن را، جریان سیال شازده احتجابرمان کوتاه  
و  ها تیرواي مدرنیسم ایران، از اواخر دهه ي چهل تا کنون، تودرتویی و بی مرزي ها مشخصهیکی از «. ذهن معرّفی کرده اند

. ي صناعت سیالن ذهن و رئالیسم جادویی استها نشانهیت و ایجاد فضاهاي غریب است که از شکست زمان و مکان روا
از شگردهاي مدرنیستی به  تواند یمشایسته ي یادآوري است که سیالن ذهن، چندان شالوده شکنانه و پسامدرنیتی نیست و 

  )222:1388همان، (».شمار رود
 ل نکرده  –ال ذهن شازده احتجاب وجود دارد یکی از مهم ترین نکاتی که در باب جریان سیو تاکنون کسی در آن تأم

این است که گلشیري براي پیشبرد این تکنیک، از انواع ارتباطات و رفتارهاي غیرکالمی در سطحی بسیار گسترده  –است 
استان، رفتارها و ، فضاسازي و صحنه پردازي هاي دها تیشخصي ها واکنشو  ها کنشمحور بسیاري از . بهره جسته است

  .ي مذکورندها نشانه
و  ها ژستارتباط غیرکالمی نه تنها شامل . ي ارتباط به جز کلمات هستندها جنبهارتباطات غیرکالمی شامل تمامی « 

. ، بلندي صدا و لهجهها وقفه؛ بلکه نحوه ي اداي کلمات را نیز دربرمی گیرد؛ مثل آهنگ اداي کلمات، شود یمحرکات بدن 
ر ها جنبهدر ضمن، ارتباط غیرکالمی شامل آن دسته از . گذارند یمي غیرکالمی بر معناي کلمات تأثیر ها یگژیواین  ي مؤثّ

  )284:1379وود، (».؛ مثل جواهرآالت و لباس، ظاهر و حاالت چهره ي افرادشود یمنیز  گذارند یممحیط که بر تعامل تأثیر 
ي داستان و ایجاد تعلیق از طریق عکس ها تیشخصشناخت و ارزیابی  به عنوان محور توانند یمارتباطات غیرکالمی « 

، ذهن خواننده را درگیر کرده، به خواندن ادامه ي داستان ها تیشخصالعمل هاي کند و سریع رفتاري و ایماها و اشارات 
ر روابط غیرکالمی، سهم ي مربوط به محیط و مصنوعات دها مقولهو  کند یملحن در رفتارهاي آوایی نمود پیدا . ترغیب کنند

  )29:1385مکاریک، (».بسزایی در صحنه و آرایش محیطی داستان دارند
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، بسیار چشمگیر، حساس و کلیدي است؛ به این صورت شازده احتجابسهم استفاده ي گلشیري از عناصر غیرکالمی در  
، توسط این عناصر منتقل شوند ینمکالمی منتقل و مفاهیمی را که به آسانی با عناصر غیر ها نشانهکه قسمت اعظمی از نمادها، 

  .کرده است
ي نشانه شناسی، روانشناسی، ها حوزهحیطه ي مربوط به ارتباطات غیرکالمی بسیار گسترده است و عالوه بر ارتباطات،  

ت پردازي از میان و شخصی ها نشانهرا نیز دربرمی گیرد که در این جا بر حوزه ي ارتباطات، ... زبان شناسی، جامعه شناسی و
  :رفتارهاي غیرکالمی این داستان، از دو منظر قابل توجه و بررسیند. عناصر داستانی تأکید شده است

  .کنند یمو روند درك او را کامل  گذارند یمرفتارها و عناصري که بر خواننده ي داستان تأثیر  -1
رند وها تیشخصرفتارهایی که بر  -2  .کنند یمبه پیشبرد طرح داستان کمک  ي داستان و تعامل میان آنها مؤثّ

  :یادآوري چند نکته نیز ضروري است
هم جزو رفتارهاي  ها دستبیش از یک جنبه داشته باشند؛ مثالً لرزش  توانند یمبعضی رفتارهاي غیرکالمی  -1

  .حرکتی است و هم جزو رفتارهاي مربوط به دست
ت بیشتري پیام بعضی رفتارها آشکارتر و ساده تر است؛ اما تحلیل  -2 ؛ چون پیچیده طلبد یمگروهی از رفتارها دقّ

 .تر و چندالیه ترند

رفتارهاي غیرکالمی هر فرهنگی باید در همان فرهنگ مورد ارزیابی قرار گیرد؛ زیرا بعضی رفتارها در  -3
ی متضاد دارندها فرهنگ  .ي متفاوت، معانی مختلف و گاه حتّ

 .اند در بیشتر مواقع، رفتارهاي غیرکالمی غیرارادي -4

معانی چندگانه اي را در  تواند یمي مختلف، ها صحنهي داستانی گوناگون و ها بافتیک رفتار مشخّص، در  -5
 .خود داشته باشد

  .ردیگ یمدر این مقاله، داستان شازده احتجاب از جنبه ي ارتباطات غیرکالمی مورد بررسی قرار 
  

  پیشینه ي تحقیق
 بررسی و تحلیل ارتباطات غیرکالمی دري ها عنوانفارسی، سه رساله با  درباره ي ارتباطات غیرکالمی در ادبیات 

کالمی  –ي کلیله و دمنه و بررسی ارتباطات غیرکالمی در شاهنامه ي فردوسی، تحلیل معانی عالئم اندامی ها داستانمجموعه 
گرفته و هر سه در دانشگاه صورت  غیرکالمی سخنگویان زبان فارسی و ارتباطات غیرکالمی در مثنوي معنوي –و اندامی 

در زمینه ي ارتباطات غیرکالمی در ادبیات معاصر، رساله . آزاد واحد تهران مرکزي در مقطع کارشناسی ارشد دفاع شده اند
از نویسندگان این مقاله، در دانشگاه رازي در  رفتارها و ارتباطات غیرکالمی در آثار داستانی هوشنگ گلشیرياي با عنوان 
  .است دست انجام

  
  شازده احتجابرفتارهاي چهره در داستان  -1
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یت قابل توجه چهره در ارتباطات انسانی این است که، معموالً این بخش از بدن در هنگام تعامل «   اصلی ترین دلیل اهم
ي بدن بی ها قسمتو اغلب به سایر  میکن یم، معموالً به چهره ي آنها نگاه مییگو یموقتی با دیگران سخن . قابل رؤیت است

نسبت به سایر رفتارهاي غیر کالمی، ارتباطات  مانیها چشمحاالت چهره و « ) 191:1388ریچموند و کروسکی، ( ».توجهیم
ه ي ما را بیشتر تحت تأثیر قرار  به  توانند یم ها انسان. صورت انسان، پیام آور ظریفی است« ) 192:همان(».دهند یمروزمرّ

نگاه گرم و (، تحسین )باال بردن ابروها(، شک )اخم(مخالفت  تواند یمانسان با صورتش ... .صورت خود هزاران حالت بدهند
... و ها لب، ابروها، ها چشماعضاي چهره چون ) 304:1384وود، (».خود را نشان بدهد) چشمک زدن(و مقاومت ) صمیمانه

. کنند یماي چهره با هم مفهوم واحدي را ابالغ و گاه تمام اعض باشند یم، هیجانات و احساسات ها امیپهریک جداگانه حامل 
رفتارهاي غیرارادي بیشتر مربوط به حاالت . شوند یمرفتارهاي غیرکالمی در یک تقسیم بندي به ارادي و غیرارادي تقسیم 

  .چهره هستند
 لب، دهان و صورت 1-1

جنب و جوش ترین عضو بدن؛ بلکه دهان نه تنها پر.... را به عنوان آوردگاه چهره توصیف کرده اند ها لبدهان و «  
ر،  توان یماز دهان . رود یمگویاترین عضو نیز به شمار  براي بیان کسالت، عالقه، احساسات شهوانی، غم، شادي، تحقیر، تنفّ

ب و بسیاري از احساسات دیگر بهره گرفت ناحیه اي هستند که احتماالً  ها گونه. خشم، نیازهاي بدنی، نافرمانی، تعج
( ».؛ زیرا تغییر رنگ این قسمت از چهره به دلیل بروز هیجان کامالً آشکار استدهند یمواقعی افراد را نشان احساسات 

ي استفاده ي گلشیري از رفتارهاي غیرکالمی لب، دهان و صورت ها نمونهاینک به ) 205و204:1388ریچموند و کروسکی، 
  :میپرداز یم شازده احتجابدر داستان 

  )18:1380گلشیري، (» .را دور دهان چرخاند زبانش... یهودي«  
که تصمیم گرفته بود تمامی ارثیه ي چندین نسل پدرانش را بفروشد و از بین  آورد یمشازده در مرور خاطرات، به یاد  
شازده . دفروش یماو اسباب و اثاثیه ي اعیانی خانواده ي خود را که اکنون به او ارث رسیده اند، تکّه تکّه به یک یهودي . ببرد

در این هنگام در توهمات شازده، . که یهودي اصرار زیادي در خرید صندلی اجدادي خاندانش دارد آورد یمبه یاد 
و زبانش را دور دهان خود  نگرد یمیهودي به صندلی او . و در حال رفتن به سمت صندلی خود است شود یمپدربزرگ زنده 

. نماد طمع ورزي، ثروت اندوزي و خساست بوده اند) چه گذشته؛ چه حال(مسلمان یهودیان، در دیدگاه ایرانیان . چرخاند یم
  .در این جمله، رفتار زبان و دهان مرد یهودي، به خوبی منعکس کننده ي طمعی است که نسبت به اموال شازده دارد

  )22:1380همان،(» ....مراد خان سبیلش را جوید« 
و همواره  کند یماو در این کتاب، به عنوان قاصد مرگ عمل . ن او بوده استمراد خان، کالسکه چی شازده و نوکر پدرا 

ی در انتهاي کتاب، خبر مرگ خود شازده احتجاب را نیز به او . دهد یمخبر مرگ خاندان شازده را به او  در این . دهد یمحتّ
ا  .قسمت از کتاب، مراد خان نزد شازده آمده است تا خبر مرگ حاج تقی را به او بدهد حاج تقی نسبتی با شازده ندارد؛ ام

رفتار جویدن سبیل در این قسمت از داستان، نشانه ي . که خبر مرگ او را نیز به شازده بدهد داند یممراد خان بر خود واجب 
  .نگرانی و شتاب مراد خان است؛ زیرا او همیشه براي دادن خبر مرگ افراد به شازده عجله دارد

  )25:1380همان، (» .کرد ینمدهان زن عمو بزرگت باز مانده بود؛ گریه . تاق ایستاده بودندسوارها دور تا دور ا« 
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جد شازده (شازده ي بزرگ . پردازد یم، به مرور خاطرات گذشته دهد یممراد خان پس از آنکه خبر مرگ حاج تقی را  
هنگامی که شازده . کشد یمو و خانواده اش را و ا برد یم، براي تصاحب امالك برادر ناتنی خود، به منزل او هجوم )احتجاب

که عمالً قدرت انجام هر کاري را  شود یمي بزرگ در حال خفه کردن برادر است، چنان وحشتی در دل ساکنان خانه ایجاد 
ی . دهند یماز دست  رس، دهان او باز مانده است؛ رفتاري غیرارادي که نشانه ي ت. گریه کند تواند ینمزن برادر ناتنی حتّ

که شازده ي بزرگ، بالشی بر  ندیب یماو با چشمان خود . شوك شدید و ناتوانی در سخن گفتن یا هر واکنش دیگري است
برخاسته از ناباوري و  تواند یمرفتار دهان زن، عالوه بر وحشت ! کشد یمصورت شوهرش نهاده و بر آن نشسته است و سیگار 

  .ي بزرگ باشد شگفتی فراوان او از آن همه ددمنشی شازده
  )69:همان(» .ریز بودند. هم سفید بودند شیها دندان. ، چقدر سفید بوددیمال ینمي خانم وقتی ماتیک ها لب«  
ساء ظریف، محو و بی رنگ است  ی  ها دست، ها دندانرنگ صورت، . پیکر اثیري فخرالنّ . نیز سفید است شیها لبو حتّ

ساء از اجزایی است که پیکر و ها دندانو  ها لب. عصومیت استرنگ سفید، همواره تداعی کننده ي پاکی و م ي سفید فخرالنّ
ي سفید، پیام اندوه، پژمردگی و بیماري اجدادي سل را نیز در خود ها لبآن . وجود او را بیش از پیش ماورایی کرده است

  .دارند
  )35:همان(» .ي چاقت نمالها لپاین همه سرخاب روي « 
و صورت چاق فخري، در تجسم شخصیت او که کلفتی خانه زاد و  ها لپ. دیگو یماب به فخري این جمله را شازده خط 

ساست که صورت، دستان و بدنی ظریف دارد.عامی است نقشی مهم دارد   .در مقابل او فخرالنّ
  چشم 1-2 
ی یک کلمه، «  را کنترل  ها آني گزیده، دور ها آنبه هم نوعانمان نزدیک شده، از  مانیها چشمبا  میتوان یمما بدون حتّ

ویژگی  ها چشم) 216:1388ریچموند و کروسکی،(» .را مورد خشم و توهین قرار دهیم ها آنعشق ورزیده یا  ها آنکرده، به 
و  ها حالتي بدن، چندان امکان پنهان کردن و یا جور دیگر جلوه دادن ها اندامبرخالف سایر . بارزي در جریان ارتباط دارند

  .وجود ندارد ها آنمعانی 
  :شازده احتجاببررسی رفتارهاي چشم در 

  )11:1380گلشیري، (» .دیلرز یمي عینکش ها شهیشتوي  ها شعله. هیچ وقت درست پیدا نبود. پیدا نبود شیها چشم«  
لرزش . ي محوش، نشانی است از بعد غیرمادي و غیرزمینی اوها لبچشم هاي محو، پیدا و ناپیداي فخرالنّساء نیز همانند  

در عینک و به تبع چشمان او، او را هرچه بیشتر اسرارآمیز، دست نیافتنی، ترسناك و به نوعی زیبا  ها شعلهو درخشش نور 
  .دهد یمجلوه 
  )14:همان(» . کرد یمعینک روي چشمش بود؛ از پایین نگاه «  
ساء به خانه اش آمده است و به وار  و لوازم اجدادي  ها لباسسی اشیاء، در مرور خاطرات، شازده به شبی که فخرالنّ

. کند یمو از پایین عینک به او نگاه  گذارد یماو کالهخود اجدادي را بر سر شازده احتجاب . رسد یم پردازد یمخاندان او 
از  ییها رگهبداند آیا شازده هیبت پدرانش را دارد یا نه؟ این نگاه او،  خواهد یماو . این نگاه، نگاهی است دقیق و کنجکاو
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ه از آن جبروت اجدادي در تو « که  رسد یمتمسخر و تحقیر را نیز به همراه دارد؛ زیرا او نهایتاً به این نتیجه  ی یک ذر حتّ
  )همان(» . نیست
  )18:همان(» . ي کور مکوري اش، زیر چشمی به صندلی پدربزرگ نگاه کردها چشمبا ... یهودي«  
یکی از . باخت یمو در قمار  فروخت یمکه تمامی اشیاء منزل را تکّه تکّه  آورد یمدر مرور خاطرات، شازده به یاد  

ی به صندلی آبا و اجدادي شازده که مخصوص . ، مردي یهودي استخرد یمکسانی که لوازم او را به قیمتی پایین  او حتّ
. شانه ي قطع نسل آنان بودفروخته شدن صندلی و خارج شدن آن از خاندان شازده، ن. مردان خاندان اوست، چشم طمع دارد

جد بزرگ، پدربزرگ، پدر و خود شازده احتجاب که اکنون فرزندي ندارد و مقطوع النسل است، بر این صندلی نشسته 
  .نگاه زیرچشمی یهودي که سعی دارد صندلی را بی ارزش نشان دهد، نشانه ي طمع ورزي اوست. بودند
و به ! همه رفتنی اند شازده : مراد خان گفت. خورد یمري پدر تکان آن جلو عما. رفت یمشازده کنار مراد خان «  

  )41:همان(» . نگاه کرد شیها چکمه
ي خود نگاه ها چکمهسپس به . همه رفتنی اند:  دیگو یمهنگام تشییع جنازه ي پدر، مراد براي تسلّی خاطر شازده به او  

ر، تواند یم، شیها چکمهنگاه او به . کند یم نیز شاید مورد  ها گامتناسب رفتن با . اندوه و در خود فرورفتن باشد نشانه ي تفکّ
  .شدیاند یمبه این معنی که مراد به رفتن خودش نیز . نظر باشد

  )67:همان(» . کرد یمي عینکش نگاهم ها شهیشفقط از پشت . آورد ینمآن روزها به روي خودش «  
؛ فقط گاهی به او دیگو ینم، چیزي شود یمط او و شازده باخبر وقتی که فخرالنّساء از رواب آورد یمفخري به یاد  
در این . نگاه از زیر عینک فخرالنّساء به فخري، نشانه ي اظهار آگاهی و درخواست توضیح است. کند یمیی معنادار ها نگاه

بلکه براي فخري دل  البتّه فخرالنّساء، از روابط آن دو ناراحت نیست؛. شود یمیی از کنجکاوي نیز دیده ها رگهنگاه 
  .سوزاند یم

بود که  ها نیا؛ براي ...پرد یمو پایین چشمش  لرزد یمکه دست طرف دارد  دمید یم.... کرد یمفقط ورق سرم را گرم «  
  )99:همان(» . رفتم طرفش

ا در این ، سعی دارد تمامی امالك و ثروت اجدادي خود را خرج کند؛ اهاست شازدهشازده که آخرین بازمانده ي نسل   م
و به  بازد یمدر قمار تقریباً همه چیز را . آورد یمبه همین دلیل به قمار روي . ؛ زیرا این ثروت پایانی نداردماند یمکار ناکام 

، این است که او از رفتار غیرکالمی و ها ییدارادلیل لذّت او از قمار، عالوه بر باخت . رسد یمخواسته ي عجیب خود 
یکی از این رفتارها، پرش پلک . ي دست او و هم چنین برد و باختش را حدس بزندها ورق تواند یمي ناخودآگاه طرف باز

  .پایین است که حکایت از اضطراب و هیجان بسیار طرف بازي دارد
  خنده 1-3 
ت مورد ي اجتماعی گوناکون باید با دقّها تیموقعي چهره اي است؛ ولی در ها نشانهخنده یک عالمت نیرومند و یکی از  

  .حاوي معانی مختلفی از جمله خشم، تنفّر و تمسخر نیز باشد تواند یمبررسی قرار گیرد؛ زیرا عالوه بر پیام شادي و دوستی 

  :شازده احتجابي کاربرد خنده در داستان ها نمونه
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. دیخند یم... ه اش بوددو بافه ي مو روي سین.... دیخند یمباز . عینک افتاده بود روي بینی اش... فخرالنّساء خندید«  
» . ي چاقش تکان خوردها لپفخري هم خندید؛ فقط . گرفت یمصداي خنده اش میان آن همه تیک و تاك اوج 

  )12و11:همان(
که فخرالنّساء در اولین شبی که به منزل او آمده بود، تمام اثاثیه ي منزل را وارسی و تمامی  آورد یمشازده به یاد  

ساء  شود یم، شازده کالفه ها ساعتدر میان آن همه تیک و تاك . بود را کوك کرده ها ساعت آنها را  خواهد یمو از فخرالنّ
ساء  ؛ خنده اي که نشانه ردیگ یمصداي قهقهه ي او لحظه به لحظه بیشتر اوج . خندد یم؛ فقط خندد یمخاموش کند؛ اما فخرالنّ

آنها تمامی وقت خود را صرف جمع آوري اشیاي به ظاهر . ي تمسخر و تحقیر است نسبت به اجداد و شازده احتجاب
؛ با تکان شود یمي احمقانه ي فخري نیز اضافه ها خندهدر این میان، . گرانبهایی کرده اند که اکنون شازده از آنها کالفه است

ندیدن، شخصیت این نوع خ.خندد یمي او ها خندهي خانم آگاه نیست؛ فقط به ها خندهاو از دلیل . ي چاقشها لپخوردن 
  .کند یمخدمتکار و ساده ي فخري را آشکار 

  )72:همان(» . تلخ بود. گلویم سوخت! کرد یمچه خنده اي «  
که همچون خانمش شراب بنوشد  کند یمپس از مرگ فخرالنّساء، شازده او را مجبور . این جمالت از زبان فخري است 

شانه ي هیجان زدگی شدید، حس انتقام، خشم بی دلیل، عدم تعادل روانی ي بلند شازده نها خنده. خندد یمو خود دیوانه وار 
  .است) سلطه اي که هیچ گاه بر فخرالنّساء نداشت(و هم چنین احساس سلطه ي او بر فخري 

صورت خودش  خواست یم، دلش دید یم؛ همان لبخند تلخ که وقتی آدم زد یملبخند . کرد یمهنوز ایستاده بود ونگاه «  
ي بایستد و درست به سر و وضع خودش دقیق شودرا پنه 94:همان(» . ان کند یا اینکه برود روبروي آینه ي قد(  
ساء  ساء را با این لبخند  آورد یماو به یاد . این، نظر شازده است درباره ي لبخند فخرالنّ که قبل از ازدواج، همواره فخرالنّ

. است دهید یمو تنها راه نجات را فرار از موقعیت  کرده یماس حقارت شازده همیشه در برابر لبخند او احس. است دهید یم
ت ریزبینانه، عیب بینی، هوش بسیار، تمسخر و تحقیر، ناراحتی و : گرفت، از این قرارند توان یمیی که از این لبخند ها امیپ دقّ

ی اندوه   )همان(» . همان لبخندخودش بود؛ با « : کند یمشازده چند بار دیگر نیز از این لبخند یاد . حتّ
  گریه 1-4 
گریه رفتاري است که معموالً در مواجهه با احساس اندوه و گاهی از غلبه ي عواطفی دیگر چون شادي، ترس و نفرت  
  .کند یمبروز 

  :شازده احتجابیی از کاربرد عنصر گریه در داستان ها نمونه
  )35:همان(» . پنهان کرد شیها دستمیان ... فخري گریه کرد و صورتش را«  
  .ي شازده، نشانه ي اندوه، ترس و بیچارگی استها کتکگریه ي فخري در مقابل  
 دانست یمشازده احتجاب .... بشود ها دهیرسنباید نوکر این تازه به دوران ... پسر من؛. برو گم شو: پدربزرگ داد زد «  

  )38:همان(» . کند یمکه حاال مادرش گریه 
گریه ي مادر در این جمالت، نشانه ي ترس از . افتد یمي او ها هیگر، به یاد آورد یماز مادرش  شازده هر بار که نامی 

پدربزرگ و خشم او، ناراحتی از وضعیت خود که در خانواده ي شوهر تکیه گاه و قدرتی ندارد و نیز دلتنگی براي شوهر 
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ر چند جمله ي بعد، باز به گریه مادر که انگار جزوي د. است؛ زیرا پدر شازده احتجاب، قصد دارد دوباره به ارتش بازگردد
  )39:همان(» . کرد یممادر توي قاب عکسش گریه « : شود یماز نام و یاد او شده است، اشاره 

  اخم 1-5 
این رفتار، هم نقشی اظهاري . کند یماخم کردن یکی از رفتارهاي چهره است که هنگام برخورد با امري ناخوشایند بروز  

. شود یم؛ هم براي کنترل کردن رفتاري در مخاطب استفاده رود یمیعنی براي آشکار نمودن احساسی نامطلوب به کار دارد؛ 
  :شازده احتجابي اخم در داستان ها نمونهو اینک بررسی 

  )13:همان(» .... عینک هنوز روي بینی اش بود. اخم کرده بود«  
ساء در وارسی منزل شازده، یک ششلول   ساء هنگام . کشد یمو به آن دست  کند یم؛ آن را پاك ندیب یمفخرالنّ اخم فخرالنّ

این اخم، دقّت، . اند کرده یم ها آن، جنایات و کشت و کشتاري است که ها شازدهانجام این کارها، نشانه ي نفرت از 
  .کشد یمکنجکاوي و سیر اندیشه ي او را نیز به تصویر 

ساء فخ. عکس را با دامن فخري پاك کرد«     )61:همان( » . شازده احتجاب اخم کرده بود. دیخند یمرالنّ
ی در عکسکند یمشازده احتجاب براي حفظ ابهت شأن وشکوه اجدادي، همواره اخم   اخم شازده نشانه ي میل به . ؛ حتّ

  .حفظ ظاهر و قدرتمند نشان دادن خود است؛ قدرتی که دیگر رنگ و بویی چندان از آن نمانده است
  یش و سبیلر 1-6 
مردي که صورتش موي زیادي دارد، . ادراك مردم از موي صورت مردان، نتایج جالب توجهی به دنبال داشته است« 

کی به خود و آزاد اندیش ارزشیابی خواهد شد ریچموند و ( » . احتماالً فردي بالغ، خوش قیافه، با نفوذ، شجاع، کوشا، متّ
نحوه ي تفکّر، شأن : ي مختلفی از جمله ها امیپحامل  تواند یمل و شکل آن عالوه بر این، سبی) 133:1388کروسکی، 

  :توجه کنید ها نمونهبه این . اجتماعی، تحصیالت، اخالق، شغل، قدرت و در کل شخصیت افراد باشد
  )17:همان(» .پدربزرگ دست کشید به سبیل پرپشتش«  
  .اعی اوستسبیل پرپشت پدربزرگ، نشانه ي هیبت، قدرت و مقام اجتم 
  )20و19:همان(» . ها گونهبه  دیرس یمبود از دو طرف دهانش، آویزان شده بود، حاال  ها سالدو نوك سبیل مرادخان که «  
اکنون که شازده به . سبیل هاي آویزان مراد خان، نشانه ي پیري، از کار افتادگی، بیماري و بی توجهی او به خود است 

ي ها لیسبجوانی، توجه به آراستگی، سالمت و طراوت او در . اد خان باز هم جوان شده است، در ذهنش مرشدیاند یمگذشته 
  .دهد یمحالت دار و تا گونه باال آمده اش خود را نشان 

  

  حرکات اندام - 2
اشاره و . دیگو یمما همیشه با حدس و گمان فهمیده ایم که حرکات بدن افراد چیزهاي زیادي درباره ي آنها به ما «  
احساساتمان را  میتوان یماز طریق حرکات بدنی خود . کند یمات به گفتگوي کالمی ما شفّافیت بخشیده، آن را تنظیم حرک

ریچموند (» . نقض کنیم مییگو یمانتقال دهیم؛ کلمات ادا شده را تقویت و بر روي آنها تأکید ورزیده، گاهی اوقات آنچه را 
تباط کالمی، در بیشتر مواقع یک کلمه به تنهایی قادر به انتقال مفهومی خاص هم چنان که در ار« ) 159:1388و کروسکی، 
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، معموالً بر این مسأله که یک حرکت به صورت ها اندامدر بررسی حرکات . نیست، گاه در زبان بدن هم این گونه است
ز رفتارهاي به هم پیوسته مدنظر قرار منفرد مورد تعبیر و تفسیر قرار نگیرد؛ بلکه براي رسیدن به پیام حرکات باید یک دسته ا

الزم به ذکر است، بعضی از این رفتارها آگاهانه ترند و دسته اي دیگر، بیشتر به ) 7:1382بریسیج، (» . شود یمگیرد، تأکید 
اندام در یی از انواع رفتارهاي منفرد و به هم پیوسته ي ها نمونهاکنون به تحلیل . کنند یمصورت ناخودآگاه و انفعالی بروز 

  :میپرداز یم شازده احتجابداستان 
  در داستان شازده احتجاب ها تیشخصتحلیل رفتارهاي حرکتی  2-1 
ساء به شازده (». را جمع کرده بود شیها شانهفخري « *   : ، پیام14: صفحه.) او دختر رامی است: دیگو یموقتی که فخرالنّ

  .خجالت، مطیع بودن و تأیید ضمنی سخن گوینده
» . چرخاند یمو عصاي دسته نقره اي اش را دور دستش  زد یمي بلند توي اتاق قدم ها قدمپدربزرگ داشت با  «*  

  .خشم، بی قراري و نا آرامی: ، پیام21: صفحه
موها را از روي پیشانی اش عقب زد؛ کالهش را دست به دست کرد؛ ) که پس از کشتار مردم استعفا داده است(پدر « *  

نشانه ي نوعی احساس تردید و بالتکلیفی که به قطعیت و : ، پیام28: صفحه» . را کند و گذاشت توي جیبش شیها یسردوش
  .شود یمتصمیم منتهی 

نشانه ي : ، پیام35: صفحه» . پنهان کرد شیها دست، میان دیکش یمي شازده گر ها دهیکشصورتش را که از ) فخري(« *  
  .سکین بخشیدن به خویشخستگی، اندوه، درماندگی و تالش براي ت

» .را یکی یکی شمرد شیها انگشتدست راستش را گذاشت روي لبه ي میز و . شازده احتجاب پا روي پا انداخت« *  
نشانه ي بی : ، پیام46:صفحه.) گفت یمدر مقابل سخنان فخرالنّساء که درباره ي گذشته، کارها و رفتارهاي اجدادشان سخن (

  .صلگی در مقابل سخنان فخرالنّساءخیالی، بی توجهی و بی حو
) هنگام قمار(».کند یمو یا دارد سیگار را توي جا سیگاري خاموش ... لرزد یمکه دست طرف دارد  دمید یموقتی «*  

  .هیجانزدگی، نگرانی و تشویش: ، پیام99:صفحه
  لمس کردن 2-2 
ابتدایی ترین اشکال زندگی، براي تعامل با . شود یمارتباط بساوایی، نخستین و شاید بنیادي ترین شکل ارتباط محسوب «  

کی بودند ي لمس کردن عبارتند ها مقوله« ) 297:1388ریچموند و کروسکی، ( » . محیط اطرافشان منحصراً به لمس کردن متّ
باید بین همچنین ) 300:همان(» . صمیمی و جنسی –صمیمی، عاشقانه  –مؤدبانه، دوستانه  –عملی، اجتماعی  –حرفه اي : از 

بیانگر وابستگی عاطفی،  تواند یمهمان طور که لمس کردن دیگران . لمس کردن دیگران و لمس کردن خود تمایز قائل شد
ر و خشونت باشد، خودلمسی هم  ی احساسات منفی مثل تنفّ ي مختلفی از جمله ها امیپحامل  تواند یماظهار مهربانی و حتّ

بسیاري موارد از عصبانیت، خشم، تردید یا موقعیتی ناشی شده باشد که فرد در آن قرار  در تواند یماین هیجان « . هیجان باشد
  :میپرداز یم احتجاب شازده ي کاربرد رفتار لمس کردن در داستانها نمونهاینک به بررسی ) 77:1389لوئیس، (» . گرفته است

  )10:1380گلشیري، (» . انگشت دراز و سفیدش را کشید روي یال اسب«  
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ساء هنگام وارسی اشیاي منزل شازده، به مجسمه ي کالسکه اي چهار اسبه ف  که روي آن را گرد و خاك  رسد یمخرالنّ
، عالوه بر قصد تمیز کردن، نشانه ي ها اسبدست کشیدن به . با انگشت، گرد آن را بگیرد کند یماو سعی . پوشانده است

فخرالنّساء این رفتار را با دیگر وسایل . قراري نوعی رابطه با شئ استعالقه، کنجکاوي، ظرافت نگرش و اندیشه و میل به بر
با انگشت، گرد حاشیه ي پایین ساعت را «: کند یمي بیان شده را منتقل ها امیپ؛ که دقیقاً معانی و دهد یممنزل شازده نیز انجام 

» . ي مرال را پاك کردها شاخ. یکی ، یکیها فشنگوبه قطار  ها دولولبعد دست کشید به « ) 11:همان(». کرد یمپاك 
ساء با انگشت روي جلد یکی از « ) 13:همان(   )15:همان(» . کشید ها کتابفخرالنّ

  )14:همان( » . فخرالنّساء، دست کشید توي موهاي فخري«  
ت پذیر، رام و ساده ي فخري  ت صمیمانه و بزرگی و نیز شخصیت محبنشانه ي احساس محب.  
  )17:همان(» . ید به سبیل پرپشتشپدربزرگ دست کش«  
  .این رفتار از نوع خودلمسی است و نشانه اي براي ابراز وجود و قدرت و احساس تسلّط 
  )29:همان(» . دست پدر میان موهاي خسرو بود«  
ر خود را با چیزي مشغول و آرام کند؛ زیرا پدربزرگ از بودن او در ارتش بسیا کند یمپدر در حضور پدربزرگ، سعی  

کنار او ایستاده است؛ به همین دلیل، با کشیدن دست به موهاي پسر، هم او را نوازش ) شازده احتجاب(خسرو .خشمگین است
  .و هم خود را آرام کند یم

  رفتار دست 2-3 
 در. دست یکی از پرکاربردترین اعضاي بدن در ارتباط روزانه است و از قدرتی بسیار در انتقال پیام برخوردار است«  

یی گوناگون مورد ها امیپي مختلف دست، جهت انتقال ها قسمت. کند یممواقعی نیز بسیار صریح تر و نافذتر از کالم عمل 
، میپرداز یم شازده احتجابیی از رفتار دست در داستان ها نمونهاکنون به بررسی ) 34:1378پیز، (» . رندیگ یماستفاده قرار 

  :شود یمر لمس همراه رفتاري که در بسیاري موارد با رفتا
  )14:1380گلشیري، (» . انگشت زیر چانه ي من گذاشت؛ سرم را بلند کرد« ) فخرالنّساء هنگام صحبت با شازده، (  
ساء در برابر شازده است که او را همچون کودکی   این رفتار باز هم تکرار . ندیب یمنشانه ي آرامش و تسلّط روحی فخرالنّ

  )همان(» .... انه ي من بودانگشتش زیر چ« : شود یم
  ) 37: همان(» . را مشت کرد شیها دستپدر «  
به ارتش  خواهد یمو تصمیم خود را مبنی بر اینکه  کند یم؛ آن هنگام که با پدربزرگ گفتگو مینیب یماین رفتار را از پدر  

را  شیها دستنشان دهد، ناخودآگاه خشم خود را  تواند ینمو پدر که  کند یمپدربزرگ مخالفت . کند یمبازگردد، اعالم 
  .، نشانه ي خشم، تحمل فشار عصبی و فروخوردن اعتراض استها دستمشت کردن . کند یممشت 
  )40:همان(» . پدر مچ دست خسرو را محکم گرفت«  
زیر  رسدت یم؛ چرا که کند یماز کالسکه پیاده شود؛ اما مادربزرگ مخالفت  خواهد یمدر مراسم ختم پدربزرگ، خسرو  

این بار پدر به نشانه ي پاسخ منفی به خواسته ي . کند یمخسرو بازهم خواسته اش را تکرار . دست و پاي اسبان آسیب ببیند
  .حرکت دست پدر، نشانه ي عصبانیت او و امر به ماندن خسروست. ردیگ یمخسرو، محکم دستش را 
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  پیرازبان - 3

، نفس نفس زدن و ها زمزمهپیرازبان شامل اصواتی چون . ستفاده از کلماتپیرازبان عبارت است از ارتباط صوتی بدون ا«  
پیرازبان شامل نحوه ي تلفّظ کلمات و درجه ي . ي این اصوات است؛ مثل بلندي، ضرب آهنگ و زیر و بمها یژگیو

رفتار و سخنان ما را ، چطور ندیگو یماصوات، ابزارهاي چند منظوره اي هستند که به دیگران . باشد یمپیچیدگی جمالت نیز 
، سخنان ما را به عنوان شوخی، تهدید، حقیقت، دهند یماین خصوصیات اصوات است که به دیگران عالمت . تفسیر کنند
ی کنند... پرسش و  شازده احتجابیی از رفتارهاي آوایی به کار رفته در داستان ها نمونهاینک به ) 330:1384وود، (» . تلقّ

  :میپرداز یمآنها  يها امیپهمراه با ذکر 
نشانه ي : ، پیام21: صفحه) هنگام صحبت با شازده که چرا مراد را بیرون کرده است(». پدربزرگ داد زد«  •

 .خشم و عصبانیت

نشانه ي : ، پیام41:صفحه) در مراسم ختم پدر(» . دیشن یمشازده فقط مجموعه ي اصواتی درهم و نامفهوم را «  •
 .شلوغی و اضطراب

 .نشانه ي هیجان و عجله: ، پیام54: صفحه» . زد یمنفس نفس  منیره خاتون«  •

نشانه : ، پیام74: صفحه.) افتد یمي یهودي ها حرفشازده؛ هنگامی که به یاد (» . گور به گور شده: بلند گفت«  •
 .ي نفرت

ساء نشا: ، پیام105: صفحه» . حرفی نزد. خانم بفرمایید: وقتی کتاب را آوردم، گفتم«  • نه ي بی سکوت فخرالنّ
ر عمیق و اندوه سترگی است که او دارد  .توجهی به اطراف، تفکّ

  

  محیط - 4
عوامل محیطی به . گذارند یمي ارتباط غیرکالمیند که بر تعامالت میان فردي اثر ها مقولهعوامل محیطی، یکی دیگر از «  

رند ها انسانکه بر احساس و اعمال  شوند یمآن بخش از عناصر محیط اطالق  رنگ، مکان، زمان، )  319:1384وود، (  ». مؤثّ
  .ندیآ یمنورپردازي و بو از مهم ترین عوامل محیطی به حساب 

  رنگ 4-1 
هم . در طول تاریخ، معانی نمادینی را گسترش داده اند ها رنگبه گفته ي بسیاري از متخصصان ارتباطات غیرکالمی، «  

تا حدود زیادي حالت روحی و حال و هواي محیط را  توان یم، روند یمیی که در محیط به کار ها رنگچنین با استفاده از 
ي است که دانشمندان در تحقیق کرومادینامیک  ها رنگ. کنترل کرد ت آنها به حدنه تنها حامل پیام هستند؛ بلکه اهمی

( » . گذارند یماثر ... ی وبر بینایی، شنوای ها رنگثابت کرده اند که ) ها رنگمطالعات تأثیرات روانی حاصل از مشاهده ي (
  )345:1388ریچموند و کروسکی، 

ساست  این رنگ، نشانه ي پاکدامنی، خونسردي، زنانگی، آرامش، . در داستان، رنگ سفید همراه همیشگی فخرالنّ
ه اکنون ب.کند یمهم چنین بعد غیرمادي او و میل او به مرگ را نیز منتقل . معصومیت، خلوص و تمیزي فخرالنّساء است
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ساء ها نمونه ي استفاده شده در کتاب رمزگشایی ها رنگو سپس از دیگر  میپرداز یمیی از کاربرد رنگ سفید براي فخرالنّ
  :میکن یم

  )10:1380گلشیري، (» . ، فقط چند دندان سفیدش پیدا بوددیخند یموقتی «  
  )همان(» . ، پشت آن پیراهن تور سفید، بود و نبودها دست«  
  )34:همان(» . سفید و کشیده اش روي جلد کتاب مانده بودي ها انگشت«  
  )همان(» . دامن تور سفیدش را جمع کرد.... فخرالنّساء عینک را با دستمال سفیدش پاك کرد«  
  )52:همان(» . دیرس یمپیراهن سفید تا روي پایش «  
  )69:همان(» . بودند هم سفید شیها دندان! ، چقدر سفید بوددیمال ینمي خانم وقتی ماتیک ها لب«  
ساء نشانه ي مرگ است) 83:همان(» . مثل دو کاسه ي سفید. هنوز باز بود ها چشم«     .رنگ سفید چشمان فخرالنّ
سیاهی چشمان فخري، نشانه ي ) 10:همان(» . سفید بود. درشت بود شیها دندانردیف ... ي سیاه و زندهها چشمهمان «  

  .کنند یمسفید او سرزندگی و جوانی را منعکس  يها دنداننفوذ و زیبایی آنهاست و 
  .نشانه ي فضایی گرم، راحت، زیبا و شرافی) 19:همان(» آتش خوشرنگ « و ) 19و21و33:همان(» ي رنگی ها شهیش«  
رنگ سرخ و سفید توپ خسروي خردسال، نشانه ي هیجان، ) 30:همان(» . توپ سرخ و سفید توي دستش مانده بود«  

  .کودکانگی است سرگرمی، نشاط و
، نشانه ي قدرت، سلطه گري و تا ها عمهپیراهن سیاه ) 36:همان(» . ایستاده بودند... ي سیاه و بلندها راهنیپبا آن  ها عمه«  

  .حدودي ناکامی و غم آنان است
رنگ سفید دست مادر، معصومیت، ) 34:همان(» . ي دو دست کوچک مادر سبز بودها رگ. دست مادر سفید بود«  

، نشانه ي مهربانی، امنیت، صلح و آرامش براي شیها رگو رنگ سبز  کند یمنانگی، پاکدامنی و خلوص او را تداعی ز
  .خسرو است

.... مخمل روي کالسکه هم سیاه بود. سیاه بود ها اسبیال و دم . دندیکش یمي سیاه کالسکه را ها راقچهار اسب قزل با ی«  
ي سیاه ها شالبا  شاطرها. شال سیاه را روي دوشش حمایل انداخته بود... مراد خان. وردخ یمتکان ... عماري سیاه، آن جلو،

  )39:همان(» . ي پدر سیاه بودها دستکش. زدند یمروي دوش مردم را عقب 
همچنین جوالن این رنگ را در . رنگ سیاه در این جمالت نشانه ي عزاداري، مرگ و همچنین قدرت و ثروت است 

مراد با لباس مخمل « : که کاربرد آن باز هم نشانه ي عزاداري، مرگ، شکوه و قدرت است مینیب یماب نیز صفحه ي بعدي کت
  )40:همان(» . دهنه ي اسب را گرفته بود... سیاه، شلوار سیاه، دستکش جیر سیاه

لف هرزه، با اون این باغچه که پر ع« ) 71و72:همان( » . ي ریز و زردها گلهمه اش ! دریغ از یک شاخه گل میخک«  
ي باغچه ي پژمرده، براي خانه ي ساکت و افراد منزوي و بیمار داستان، ها گلرنگ زرد ) 74:همان(» . ي ریز و زردها گل

  .نشانه ي یأس، مرگ، اندوه و پژمردگی است
لجن  رنگ سبز آب حوض که منعکس کننده ي ماندگی و الي و) 72:همان(» . آبش همین طور سبز باشد خواهم یم«  

  .ته حوض است، نشانه ي رکود، بی انگیزگی، اندوه و انزواي اهالی خانه است
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هنگام سوختن، فضایی  کاغذهاسرخی و سیاهی ) 80:همان(» . دندیکش یمو گر  شدند یمسیاه ... شدند یمسرخ  کاغذها« 
  .کند یمملتهب، گرم و ترسناك را تداعی 

رنگ غم انگیز خاکستري، گویاي خستگی، رنج، اندوه و ماللی ) 90:همان( ». سبیل معتمد میرزا حتماً خاکستري بوده«  
  .است که پدر فخرالنّساء در زندگی متحمل شده است

با آن پاهاي ! ؛ چه سرخ بودماند یمزبانشان از دهانشان بیرون . افتادند یمتا از پا  میکرد یمآن قدر آهوها را دنبال «  
سرخی زبان آهوها، با مفاهیمی چون نشاط، هیجان و شادابی گره ) 99:همان(» . ...ي خوش حالت سیاهها چشمکوچک و 

ی جنبه ي گوشتی و خوراکی داشتن آهو نیز حکایت کند، عالوه براین، منعکس  تواند یمخورده است و  از سالمت و حتّ
  .دهند یمي سیاه هم، زیبایی و معصومیت را نشان ها چشم. کننده ي رنگ خون و قتل نیز هست

التهاب، احساس خفگی و تنگی نفسی که فخرالنّساء در ) 109:همان(» . سرخی غروب را ببیند توانست یم... فخرالنّساء«  
این رنگ فضا را غم انگیز، ملتهب و سرشار از . آخرین شب عمرش کشیده است، در سرخی رنگ غروب جلوه کرده است

  .دلتنگی ساخته است
ساء ) 111:همان(» . دیجو یمز را و یک ساقه ي سب رفت یمراه ... «  است، شاید نشانه  دهیجو یمسبزي ساقه اي که فخرالنّ

  .ي طراوتی باشد که در او فروخورده شده است
  مکان 4-2 
بیشتر . کند یمایفا  ها انسانمکان یکی از عوامل محیطی است که نقش زیادي در ایجاد احساسات گوناگون در  
قشی کلیدي و اساسی بر عهده دارند، القا کننده ي شکوه، اشرافیت، عظمت، اقتدار و درعین یی که در این داستان نها مکان

و دکوراسیون داخلی و خارجی عمارت هاي زمان  ها ساختماناین اماکن، معماري . حال ترس، احترام، دلمردگی و ماللند
  :میکن یمه یی از آنها اشارها نمونهکه به  کنند یمقاجار را به خوبی به مخاطب منتقل 

  )9:همان(» . اتاق درندشتی که جا به جا از همه ي اشیاي عتیقه تهی شده بود«  
ی دو ها بوتهو درها و گل و  ها پنجرهي رنگی ها شهیشاتاق هفت دري با همان شاه نشین و «  ي گچ بري دیوارها و حتّ

و  دندیچ یم ها رفي قدیمی را روي ها بشقابو کاسه و  گرفت یمگوشواره اش و آن همه آینه روي جرز دیوارها شکل 
  )18و19:همان( » . روشن بود ها چلچراغ

  )54:همان(» اتاق هفت دري، اتاق سه دري، صندوقخانه «  
  )98:همان(» . پدر توي پنج دري نشسته بود«  
  )101و102و103:همان(» سیاهچال نمور و تاریک «  
  )104:همان(» عمارت چهار فصل، عمارت اجدادي «  
ی د خانه  -2خانه ي اجدادي شازده  -1: گفت این داستان سه مکان اصلی و کلیدي دارد  توان یمریک تقسیم بندي کلّ

  .خانه ي جدید شازده احتجاب -3) منزل کودکی فخرالنّساء(ي معتمد میرزا 
  زمان 4-3 
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زمان مرگ تک تک افراد  زمان حاکم بر داستان،. یی غیرکالمی استها امیپزمان از جمله عناصر محیطی و حامل  
از مرگ پدربزرگ، مادربزرگ، پدر، مادر و فخرالنّساء گرفته تا مرگ همه ي پسرعموها و . خانواده ي شازده است

داستان که به صورت جریان سیال ذهن بیان شده است، به . شازده احتجابدخترخاله هاي تنی و ناتنی و نهایتاً مرگ خود 
، زمان مرگ، جنایت، قتل، تبهکاري و ها تکهزمان غالب بر همه ي این . ته به هم آمده استیی بریده و پیوسها تکهصورت 

یی ها غروبي این داستان سایه افکنده اند، ها تکهیی که بر ها زمان. و مظلومیت طبقه ي پایین اجتماع است ها شازدهظلم 
فاق همچنین مرگ شازده احتج. یی تاریک و روزهایی مالل آورندها شبدلگیر،  ؛ اندکی نور افتد یماب در صبحی کاذب اتّ

  .کند یمرا به خواننده گوشزد  ها شازدهو سپس تاریکی مطلق، تاریکی و خاموشی ابدي نسل 
  نور و نورپردازي 4-4 
بدیهی است بدون برخی از اشکال نور، . یکی از عواملی که رابطه اي تنگاتنگ با رنگ محیط دارد، نورپردازي است«  

ت خواهد بودرنگ بی ا نورهاي رنگی . رنگ آمیزي داشته باشد تواند یمعالوه براین، نورپردازي، خود به تنهایی . همی
یی از ها نمونهدر ادامه، به بررسی ) 347:1388ریچموند و کروسکی، ( » . ي عاطفی خاص هستندها واکنشخاص، تداعی گر 

  :میپرداز یمشازده احتجاب کاربرد عنصر نور در داستان 
» ....صندلی چرخدار را دیده بود و مراد را ها درختسرشب که شازده پیچیده بود توي کوچه، در سایه روشن زیر «  

  .سایه روشن در ایجاد فضایی رازناك، خفه، مبهم، سؤال برانگیز و مشکوك نقشی اساسی دارد) 7:1380گلشیري، (
  ) 11:همان(» ! ي چلچراغ را روشن کرد؛ چه نوريها شمعتمام «  

نور حاصل از آنها . کند یمرا روشن  ها شمعو  ها چلچراغ، تمامی دیآ یمدر اولین شبی که فخرالنّساء به خانه ي شازده 
ي  فخرالنّساء قصد دارد همه چیز را؛ وسایل، خانواده، . سازد یمفضا را بسیار روشن، با شکوه و درعین حال ترسناك و غیرعاد

ساء . بهتر ببیند و بشناسد خانه ي اجدادي، خود و شازده را به این  خواهد یمآن فضا و این هدف شازده را می آزاردو از فخرالنّ
  .کار پایان دهد

  ) 40:همان(» . زد یمي سرداري اش برق ها تکمه... پدر« ، )17:همان(» . ها تکمهبا شمشیر و کاله و چکمه و برق «  
  .قدرت، نظم و موقعیت نظامی و اجتماعی ویژه استنشانه ي ثروت، شکوه، جذبه،  ها دکمهبرق حاصل از  
آن جا بود، در .... ها شاخهو  ها برگ، همان جا که سایه بود و جا به جا چند لکّه ي نور روي ها درختبرگشتم؛ از توي «  

ستاده بود و هنوز ای. شاخه دستم بود. زند یمانتهاي آن داالن سبز طوالنی؛ توي روشنایی خیره کننده ي آفتاب که چشم را 
  )93و94:همان(» . کرد یمنگاه 
ي نور دل انگیزتر و ها لکهفضاي پر از سایه ي زیر درختان، با . آورد یمشازده اولین مالقات خود و فخرالنّساء را به یاد  

ح تر  ساء یک ک فهمد یم؛ اما بعد، شازده کند یمعنصر نور، فضا را براي آشنایی دختر و پسر جوان مهیا . شود یممفرّ ه فخرالنّ
ساء در انتهاي داالن درختان که نور شدیدي . دختر معمولی نیست؛ شخصیتی پر رمز و راز دارد این موضوع با ایستادن فخرالنّ

ساء در آن جایگاه پر از نور، نشانه اي از شخصیت غیر . ، منعکس شده استشده یمداشته و باعث آزار چشم  ایستادن فخرالنّ
ي و عجیب، دور  سازد یماز دسترس و ناشناختنی اوست که همواره شخصیت شازده را مقهور و مغلوب عاد.  

  بو 4-5 
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بوهایی که در این داستان . است» بو«، عنصر شازده احتجابیکی دیگر از عناصر بسیار مهم و کلیدي محیط در داستان  
در ادامه به .، اشرافی، مبهم و پررمز و رازند، القا کننده ي فضایی خفه، گنگ، ترسناك، بیمار، یأس آورشوند یماستشمام 

  :میپرداز یمبررسی بیشتر این موضوع 
تمام اتاق را پر کرد و بوي نا و  ها ساعتتیک و تاك بی انتها و مداوم « ) 9:همان(» . بوي نا تمام اتاق را پر کرده بود«  
ساء که آن طرف توي تاریکی ایستها شمعبوي    )16:همان(» . اده بودي نیم سوخته و بوي فخرالنّ
بوي نا و شمع سوخته، فضاي . ي نیم سوخته و بوي فخرالنّساء، سخن گفته شده استها شمعدر این جمالت، از بوي نا،  

بوي فخرالنّساي ایستاده در تاریکی نیز که تعبیري عجیب و تأمل . دهد یمخفه و مرده ي خانه ي اجدادي شازده را نشان 
مفهومی در راستاي همین مردگی داشته باشد و در ضمن، از حضور نافذ، مبهم و ناشناخته ي او که در  تواند یمبرانگیز است، 

  .فضاي یأس آلود خانه منتشر است، حکایت کند
  )19:همان(» . ، با همان بوي آشناي چوبدیکش یمآتش خوشرنگ بخاري گر «  
این رایحه یادآور . شد یمه در بخاري افکنده ؛ چوبی کرسد یمشازده در یادآوري خاطرات گذشته، به بوي چوب  

  .دوران نزدیکی به طبیعت، کودکی، معصومیت و آرامش اوست
اده ي بلندش«   بوي جوشانده تمام اتاق و سرسرا و « ، )34:همان(» . شد یمپیدایش ... حکیم ابونواس با بوي جوشانده و لب

ی خیابان ریگ ریزي شده را پر کرده بود   )38:همان(» . حتّ
؛ بویی که معناي بیماري اجدادي رسد یمبوي جوشانده از مهم ترین بوهایی است که در سراسر این داستان به مشام  

  .خاندان شازده؛ یعنی سل را در خود دارد
  )101:همان(» . زیر نسترن؛ در سایه ي خنک با عطري که فضا را پر کرده است«  
این . اند دهیآرم یممحکومان، خود در سایه ي خنک و خوشبوي نسترن اجداد شازده، هنگام شکنجه ي زیر دستان و  

  .نسبت به رنج دیگران داشته اند ها شازدهبوي خنک و دل انگیز، آشکار کننده ي قساوت و بی خیالی عجیبی است که 
  
  مصنوعات -5

که نظامی از روابط در آن  ندکن یمعالوه براین، آنها در اجتماعی زندگی .با یکدیگر و با طبیعت روابطی دارند ها انسان
قسمت اعظمی از این نظام، مربوط به مصنوعات است؛ چیزهایی که بشر سهم عمده اي در شکل گرفتن آنها . ردیگ یمشکل 
  .دارد
، که بار اصلی فضاسازي این داستان را به دوش شازده احتجابي داستان ها بخشیکی از مهم ترین و حساس ترین  

اولین جمله ي داستان نیز به نشستن . است» صندلی شازده احتجاب«آن است که اساسی ترین آنها  ، بخش مصنوعاتکشد یم
صندلی راحتی او نمادي از قدرت، اشرافیت، جایگاه خانواده و ) 7:1380گلشیري، . (شازده در صندلی راحتی اش اشاره دارد

ی راحت طلبی آنان است این ) 8:همان.(پردازد یمسته و به مرور گذشته شازده در آخرین شب عمرش نیز بر آن نش. حتّ
« : صندلی، چندان در خور شازده نیست؛ زیرا او از قدرت و اقتدار اجدادش چیزي به ارث نبرده و فردي ضعیف و بیمار است 

  )9:همان(». کرد یمتمام تنه ي شازده، تنها گوشه اي از آن صندلی اجدادي را پر 
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قدرت به آخرین شازده ي باقی مانده یعنی احتجاب رسیده است؛ قدرتی که که دارد ي بزرگ، اینک ها شازدهبا مرگ  
) 18:همان. (مینیب یمتداعی این موضوع را در چشم طمع داشتن مرد یهودي به صندلی پدربزرگ . از خانواده رخت برمی بندد

حال توبیخ شازده است که چرا قصد که باز پدربزرگ روي همان صندلی اجدادي نشسته و در  ندیب یمدر توهمات، شازده 
که چنین قصدي ندارد؛ اما دروغ  دیآ یمشازده درصدد توضیح بر . را دارد) فروپاشی قدرت خاندان(فروختن صندلی

و شازده احتجاب، پدربزرگ را «: ندیب یم، او را روي همان صندلی کند یمشازده هرگاه یادي از پدربزرگ ) 19:همان.(است
  )26:همان(».ان صندلی منبت کاري جواهرنشانش نشسته استکه توي هم دید یم

پس از جد کبیر، . کند یمکه به خوبی قدرت و ثروت او را منعکس  نشسته یمجد کبیر، به جاي صندلی برتختی مرصع  
ت کاري شده«تنزّل قدرت را در خاندان شازده ردیابی کرد؛ پدربزرگ بر یک  توان یم ع و منب؛ از پدر ندیشن یم» صندلی مرص

تخت ! لم داده است» صندلی راحتی معمولی«نامی برده نشده است؛ چراکه به خدمت ارتش درآمده و شازده هم که بر یک 
ه اي از جایگاه اجدادي در وجودش  داند یمشازده . مرصع جدکبیر، نشانه ي اوج شکوه و قدرت سلطنت وار اوست که ذر

این قدرت ایده آل، باز هم خود را در تخت ! شد یمقدرتی همچون آنان داشت چه  اگر کند یمنیست؛ به همین دلیل فکر 
  )100:همان(» .... زیر درخت نسترن روي تخت مرصع بنشینم توانستم یماگر مثل اجداد واالتبار «: مرصع نشان داده است

یل زمینگیر شدن او به صندلی است که بعدها به دل» کالسکه ي مرادخان«یکی دیگر از مصنوعات مهم این داستان،  
. کند یممراد که نقش قاصد مرگ تک تک افراد خاندان شازده را دارد، ابتدا با کالسکه این کار را . ابدی یمچرخدار تغییر 

اما او دست از سر شازده . کند یمو از خانه بیرونش  کند یمبعد از سقوط از آن، شازده براي او یک صندلی چرخدار تهیه 
آن گاه با غژغژ صندلی چرخدارش فضاي داستان را ترك . دهد یمدارد تا وقتی که خبر مرگ شازده را نیز به او برنمی 

در جمالت آغازین کتاب نیز از مراد و صندلی ) 118:همان(» .کرد یمي سرسرا غژغژ صدا ها یکاشروي  ها چرخ«: کند یم
صندلی چرخدار را دیده بود و مراد را که همان طور پیر و . ..سرشب که شازده پیچیده بود توي کوچه«: اش یاد شده است

صداي «: آزارد یمو او را  اندازد یمصداي این صندلی مدام در گوش شازده طنین ) 7:همان(» ....مچاله توي آن لم داده بود
  )8:همان(» .توي گوشش بود ها چرخ
را براي تشییع و تدفین حمل  ها آنکه جنازه ي در تمامی مجالس ختم خاندان شازده، این مراد و کالسکه ي اوست  

... مخمل روي کالسکه هم سیاه بود.... دندیکش یمي سیاه، کالسکه را ها راقچهار اسب قزل با ی«: در مرگ پدربزرگ. کند یم
را گرفته  دهنه ي اسب... مراد«: مرگ مادربزرگ) 40:همان(» ....ي جلو را گرفته بودها اسبحتماً مراد خان دهنه ي یکی از 

  )41:همان(» .... خورد یم؛ آن جلو عماري پدر تکان رفت یمشازده کنار مراد خان «: مرگ پدر) همان(» .بود
ی وقتی خود او درباره ي مردگان جدید چیزي . مراد خان و کالسکه اش، همواره براي شازده حامل پیام مرگند  حتّ

م، به : گفت یمشازده .... ها کالسکهاین ... ها اسبشازده این  :گفت یممراد «: پرسد یم، شازده خود از او دیگو ینم به جهنّ
م   )71:همان(» کی مرده؟ ها یتازگمراد خان :گفت یمشازده ! جهنّ
را  ها چرخو باز صداي غژغژ «: آخرین حضور مراد در داستان، هنگامی است که آمده تا خبر مرگ شازده را به او بدهد 
بود  ها چرخبعد فقط صداي حرکت !... بجنب زن: گفت یمباال و مراد پشت سرهم  آمد یم ها هپلصندلی چرخدار از ... شنید

مراد باز کسی مرده، هان؟ : شازده داد زد . را روي قالی حس کرد ها چرخشازده فقط حرکت نرم . ي سرسراها یکاشروي 
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را  ها چرخرا شنید و صداي حرکت  ها سگشازده عوعوي .... شازده جون شازده احتجاب عمرشو داد به شما: مراد گفت
مراد . ها پلهو روي  کرد یمي سرسرا غژغژ صدا ها یکاشروي  ها چرخ. روي قالی و بعد صداي باز و بسته شدن در را

  )116و117و118:همان(» ! بجنب زن:گفت
تمامی این مصنوعات . ه کردبه اسباب و اثاثیه ي خاندان و منزل شازده اشار توان یماز دیگر مصنوعات مهم این داستان،  

ل هیبت آمیز و اشرافیت کهنه ي ترس آلودند؛ آن چنان که در ذیل  دیآ یممنعکس کننده ي تجم:  
،کالهخودها، ها قمهي مرال،کاسه ي بلور،ها شاخ،ها فشنگ،قطار ها دولولقندیل،« -) 12:همان(»ساغرهاي طال،ششلول«

، عکس ها پنجرهي بزرگ یکدست درها و ها شهیشششلول پدربزرگ،« -) 13:همان(»ي صدفی،کالهخود جد کبیرها قلمدان
ي رنگی،عصاي ها شهیش« -) 18:همان(»ها چلچراغي قدیمی،ها بشقابعصاي دسته نقره اي،کاسه و « -) 16:همان(»سیاه و سفید

نقش  قاب عکس،کتاب بزرگ جلدچرمی، دستمال،قالی« -) 27:همان(»شلّاق،سردوشی« -) 21:همان(»دسته نقره اي
کتاب، دخترهاي « -) 48:همان(»تفنگ نمره ي پانزده فرانسوي،تفنگ روسی،پوست خرس« -) 34:همان(»اسلیمی

اره 105:همان(»سنگی،فو(  
  )خوردنی و نوشیدنی(خوراك  5-1 
و  ها رنجشراب، به عنوان نوشیدنی از بین برنده ي . مهم ترین خوراکی که در این داستان نقش کلیدي دارد، شراب است 

ساء(دردها  فی شده است) مخصوصاً آالم روحی فخرالنّ ، کند یمشرابی که فخرالنّساء از آن تعبیر به شراب هفت ساله .معرّ
  :میپرداز یمیی از موارد کاربرد شراب در این کتاب ها نمونهاینک به . کند یمرا تداعی » بوف کور«شراب کهنه ي 

ساء دسته ي تنگ شاخدار را گرفت«   –. ، شازده باز صداي قمري را شنیدختیر یمتی شراب را توي لیوان وق. فخرالنّ
  )43:همان(» .گمانم هفت ساله باشد. بفرمایید، شراب خانگی است

ساء که زندگی و رفتار اجدادش او را آزرده خاطر کرده است، براي فراموش کردن   ي روحی خود مدام ها دغدغهفخرالنّ
ست و پزشک نوشیدن شراب را براي او ممنوع کرده است، تا آخرین لحظه ي عمر دست با اینکه او بیمار ا. نوشد یمشراب 

. ؛ زیرا در روح آزرده ي او توانی براي مقاومت در برابر جنایت و قساوت شازدگان باقی نمانده استدارد ینماز نوشیدن بر 
ساء،  ، همان شرابی است که مادربرد یمشراب هفت ساله اي که فخرالنّساء از آن نام  شازده به مناسبت نامزدي شازده و فخرالنّ

  .دستور انداختن آن را داده است
و خود  ابدی یمراز شراب نوشی فخرالنّساء را در  بعدها؛ اما نوشد یماز آن سوي، شازده ابتدا شراب را براي تفریح خاطر  

با عقیده دارند که شراب براي . هم بخورید یکی دیگر«. کند یمو فخري را هم به این کار مجبور  آورد یمنیز به آن روي  اطّ
ساء یکی از ) 44:همان(»....بواسیر شازده .کند یمي اجدادي خانواده ي شازده را به او معرّفی ها يماریبدر این گفتگو، فخرالنّ

  .اي که میزان فهمش از درد، محدود به نوع جسمانی آن است
ساء این است که شازده براي فراموش کردن نکته ي قابل توجه درباره ي شراب نوشی شازده   ي خود ها ضعفو فخرالنّ

انگار که . و فخرالنّساء براي فراموش کردن دردهاي روحی عمیقی که خود در خلق آنها تأثیري نداشته است نوشد یمشراب 
ساء بار تمام  ده احتجاب است و خواه ؛ زیرا او دخترعمه ي شازکشد یمي اجداد خاندان شازده را به دوش ها تیجنافخرالنّ

اً این قدر شراب نخورید... فخرالنّساء خانم چرا شما اینقدر الغرید؟: گفت یم) فخري(«. ناخواه جزو خانواده ي او .... پس اقلّ
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گاهی فقط :گفت یمچی؟ فخري  ها صبح. خورد یمسرشام هم . خورد یمعصر به عصر «، )76:همان(».باز یک جرعه نوشید
دیر :فخرالنّساء گفت. خانم با این حالتان شراب نخورید؛ یا اقلّاً کمش کنید: دکتر آمد و گفت«، )110:نهما(».یک جام و بس

  )113:همان(»....یا زود
، چندبار کرد یمعالوه بر شراب، در این داستان از از جوشانده اي نیز که حکیم ابو نواس براي خانواده ي شازده درست  

  )43و45و67و88:در صص.(از گز و آجیل و چاي و شکر نیز یاد شده است) 34و38و48:در صص.(نام برده شده است
  لباس 5-2 
ر، توان مالی و  یی که در این کتاب آمده ها لباس. هستند... لباس ها در بیشتر مواقع بیانگر شخصیت، فرهنگ، طرز تفکّ

  .ات مختلفنداند، نشان دهنده ي موقعیت اجتماعی، دوره ي تاریخی و نیز القا کننده ي احساس
م  دهد یمفخري با لچک و پیشبند خود را نشان   تا فخري بلند شود «. کند یمکه خدمتکار بودن او را براي مخاطب مجس

؛ ندیب یماز سوي دیگر، خواننده فخري را با چادر نماز نیز ) 8:همان(»....و لچکش را روي سرش بیندازد؛ پیشبندش را ببندد
در که باز شد، « : کند یمب با فضاي اشرافی خانه، معصومیت و پاکی ذاتی فخري را منتقل پوششی که عالوه بر عدم تناس

چادر نماز با چرخش « ) 42:همان(» .شازده احتجاب آن دو چشم سیاه را دید که در چادر نماز گل و بوته دار قاب شده بود
  )همان(».را باز قاب گرفت ها چشمدستی که پشت آن بود، 

سایی که تحت سلطه ي شازده  کند یملنّساء، شازده سعی پس از مرگ فخرا  از فخري فخرالنّسایی تازه بسازد؛ فخرالنّ
تا کامالً  کند یماو در اقدامی جنون آمیز، فخري را وادار .باشد؛ که شازده در مقابل او احساس حقارت و ضعف نداشته باشد

ساء کند؛ به این ترتیب که مانند او آر در این میان فخري از . ایش کند؛ لباس بپوشد؛ بخندد و کتاب بخواندخود را شبیه فخرالنّ
را دوست نداردو از طرفی  ها لباسفخري این . ي تور سفیدندها راهنیپکه همه ي آنها  کند یمي فخرالنّساء استفاده ها لباس

ساستاین عدم تناسب و بی عالقگی، نشانه ي تضاد شخصیت میان فخري و ف.اندازه ي او هم نیستند ي تور ها راهنیپ. خرالنّ
ساء  ي افزودند یمسفید که آن همه بر شکوه و وقار فخرالنّ ؛ با روحیه ي آرام و غمگین او تناسب داشتند و بعد غیرماد

بلند شد؛ رفت سر قفسه ي « :یی بی جاذبه اندها لباس، براي فخري بی سواد، شلوغ، و کلفت کردند یمشخصیتش را آشکار 
چرا یه جور دیگه لباس برام نمی خره؟ من که دیگه خسته : از تور سفید بود ها راهنیپتمام . دست کشید ها اهنریپبه . ها لباس
  )63:همان(»....همه اش یخه دالبري، مث لباس خانم. شدم
یکی زمان کودکی که براي مدرسه ارمک :در تمام کتاب، لباس فخرالنّساء پیراهن تور سفید است؛ جز در دو مورد 

این نوع پیراهن و رنگ سفید آن بیانگر پاکی، . کند یماست و دوم هنگام مرگ مادربزرگ که لباس مشکی برتن  دهیشپو یم
ساستها جنبهآرامش، معصومیت و  ي وجود فخرالنّ ي غیرماد:  

  )52:همان(».دیرس یمپیراهن سفید تا روي پایش « 
ساء پشت آن پیراهن تور و عینک و پوست سفیدش به د«    )116:همان(».ور از دسترس او، هست و نیستفخرالنّ

  :میپرداز یمي داستان ها تیشخصي لباس بقیه ي ها امیپاکنون به بررسی 
اق و سرداري شمسه ي پدربزرگ، حامل مفاهیمی چون قدرت، اشرافیت و جایگاه اجتماعی ها دکمهکاله، چکمه،   ي برّ

او . دهند یمشغل و موقعیت اجتماعی و خانوادگیش را نشان  ي پدر نیز،ها چکمهلباس و ) 8و17و26و27:همان.(او هستند
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اقش را کوبید به ساق « :ي قاجار است، از سرهنگان ذي نفوذ دستگاه پهلوي نیز هستها شازدهعالوه براینکه از خاندان  پدر شلّ
د و سیاه در داستان حضور ي بلنها راهنیپي شازده همواره با ها عمه) 27:همان(».زد یمي نیم تنه اش برق ها تکمهچکمه اش؛ 

ی بی مهري است ها آناین لباس براي . ابندی یم هم چنین یادآور اندوه موروثی و عجیبی است . نشانه ي قدرت، شکوه و حتّ
  )30و31:همان.(که زنان در خاندان شازده دارند

اشان، نشان دهنده ي موقعیت شغلی و اجتماعی آنان است  با کالههاي ماهوت بود  ها فراشبعد صف «:کاله فرّ
اده ي بلند حکیم، عالوه بر اینکه شغل او را که طبابت است بیشتر به چشم ) 33:همان(».مشکی ي بلند ها لباس، آورد یملب

مرادخان نوکر مخصوص ) 34:همان(».شد یمحکیم ابونواس با لباده ي بلندش پیدایش «:کشد یمدوران قاجار را نیز به تصویر 
در مراسم درگذشت ) 39:همان.(مرگ پدربزرگ سرداري پوشیده است و شال سیاه روي دوش انداخته، در مراسم ها شازده

اق و کاله پوست ها چکمهمراد با لباس مخمل سیاه، شلوارسیاه،دستکش جیر سیاه و « :مینیب یممادربزرگ نیز او را چنین  ي برّ
ه اي، دهنه ي اسب را گرفته بود اد در مراسم ختم مادربزرگ و پدربزرگ بسیار متفاوت است که لباس مر مینیب یم) همان(».برّ

رسمی، مناسب سوگواري و تداعی  ها لباسو این نشانه ي گذر زمان و عوض شدن طرز پوشش مردم است؛ اما در کل، این 
  .هاست شازدهکننده ي دم ودستگاه شکوهمند 

  دخانیات 5-3 
،دخانیات است که در این داستان نقشی بارز یافته است؛ دیآ یماز دیگر عناصر غیرکالمی که جزو مصنوعات به حساب  

  :میکن یمیی از کاربرد آن توجه ها نمونهکه در این بخش به 
سیگار پیچیدن مراد، نشانه ي قصد آغاز سخن است و ) 23:همان(».مراد دست کشید به هر دو پایش و سیگارش را پیچید« 

، آمد یم، مراد باز مرد ینمکه حتّی اگر کسی هم  کند یمبراي پدربزرگ تعریف شازده .اینکه او خیال ندارد به زودي برود
ي اوست؛ آن هم سخن از ها سخنانگار سیگار پیچیدن مراد به منزله ي آغاز .کرد یمو حرف را شروع  دیچیپ یمسیگاري 

  .مرگ
خاکستر سیگار را توي زیرسیگاري  و دهد یمکه دود سیگار را از بینی اش بیرون ...دید یمشازده احتجاب پدربزرگ را « 

این تصویر و نحوه ي سیگار کشیدن پدربزرگ، با توجه به شناختی که خواننده از او دارد، بی ) 26:همان(».زدیر یمخاتم 
م  کند یمخیالی و احساس قدرت را در او مجس.  

سیگار کشیدن ) 117:همان(».دید و کورسوي نوك سیگار را... کبریت که روشن شد، شازده فقط همان دو چشم را« 
فاقاً این بار خبر مرگ شازده است   .مراد در آخرین قسمت داستان، باز هم به معنی آغاز سخن و دادن خبر مرگ است که اتّ

  عینک 5-4
ساء عینک اوست  ساء آمده، در کنارش از عینک او . یکی از مهم ترین مصنوعات مربوط به فخر النّ هرجا نامی از فخرالنّ

ت، تعمق، ریزبینی، رازناکی، جزئی نگري، آرامش، روشنفکري، .شده است نیز یاد عینک فخرالنّساء بازتاب دهنده ي دقّ
ه و تمسخر نسبت به زندگی شازدگان است هنگامی . سواد، شعورعلمی، احساس تسلّط و نیز بی خیالی نسبت به امور روزمرّ

شازده اجازه ي .؛ جز عینک اوشود یمب تمام وسایل فخرالنّساء ، فخري صاحسازد یمکه شازده از فخري فخرالنّسایی دیگر 
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؛ زیرا عینک او تمام ابعاد آزار دهنده ي وجود او براي شازده را با خود دارد؛ عینکی که دهد ینماستفاده از آن را به فخري 
ساست   : گویا خود فخرالنّ

  )10:همان(».ي درشت عینکها شهیش؛ از پشت آن کرد یماز باال نگاه « 
  )همان(».کرد ینمیا  کرد یمي درشت عینک نگاه ها شهیشیی که از پشت ها چشمبا همان « 
  )11:همان(».دیلرز یمي عینکش ها شهیشتوي  ها شعله« 
عینکو برداشت و انداخت رو اسباب آرایش ...وقتی خواستم عینکو بذارم چه الم شنگه اي راه انداخت): فخري(« 
انگار که .کند یمرا نسبت به او واقعی  ها آدمدید  کند یمعینک واهمه دارد؛ زیرا احساس  شازده از) 60و61:همان(».خانم

ساء با عینکش ضعف و زوال  یک بار فخري به دور از چشم شازده عینک را به .و نقائص وجود او را دید یمرا  ها شازدهفخرالنّ
عینک چشمانش را می آزاردو همه ) 64:همان(».پیراهن را پوشید و عینک را روي چشمش درست کرد« :گذارد یمچشم 

ساء یگانگی برقرارنمی شود.ندیب یمچیز را تار  ي ها شهیشچشمش پشت «:این امر بیان این مفهوم است که میان او و فخرالنّ
ساء را  توانست یمو حاال  زد ینمقطور عینک پلک  ال، خانمش فخرالنّ آن جا در آینه، میان آن خطوط لرزان و درشت و سی

  )65:همان(».ببیند
ساء ده ساله بوده«:شدیاند یمشازده در توهمات هنگام نزع، به کودکی فخرالنّساء   نه؛ حتماً بعد .و آن عینک... فخرالنّ

، عینک اوست و این نشانه ي توجه آورد یمکه تمامی آنچه شازده از فخرالنّساء به یاد  مینیب یم) 90:همان(».زده یمعینک 
  .یق او نسبت به عینک و مفاهیم منعکس در آن استخاص و دغدغه ي عم

  
  نتیجه گیري

که گلشیري در سطحی وسیع و به  شود یم، مشخّص شازده احتجاباز تحلیل رفتارهاي غیرکالمی به کار رفته در داستان  
ر از این عناصر بهره گرفته است   :از ي این پژوهش عبارت است ها افتهخالصه ي ی. صورت آگاهانه و بسیار مؤثّ

  رفتارهاي چهره -1
  لب، دهان و صورت –الف 

در سراسر داستان به . در این داستان، رفتارهاي لب، دهان و صورت، القا کننده ي ترس، نگرانی، خشم، بیماري و مرگند 
ب، رنگ مات و پریده ي صورت افراد؛ مخصوصاً  جویدن سبیل از سر خشم، بازماندن دهان و پریدگی رنگ از ترس و تعج

ساء که نشانه ي بیماري، افسردگی و مرگ است، اشاره شده استفخرا   .لنّ
  چشم –ب 

ي ها نگاه. ي معنادار و رفتارهاي عجیب چشمان فخرالنّساء، فضا را رازناك و گنگ کرده استها نگاهدر این داستان،  
ي غمگین ها نگاهي اجدادي، ها تابکي کنجکاو او به وسایل و ها نگاهدقیق، مالمتبار و از باالي عینک او به شازده و فخري، 

دراین .کنند یمو حیاط خانه، همگی در شکل گیري فضایی دلگیر و خاموش نقشی مهم ایفا  ها کالغو سؤال برانگیز او به 
ابیت، رازآلود بودن را نیز به ذهن  ها تیشخصداستان،همه ي  مخصوصاً زنان،چشمانی سیاه دارند که عالوه بر زیبایی و جذّ
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ساء در این داستان شده است، شماتت بار بودن و مات ومحو بودن ها نگاهمهم ترین توصیفی که از .سازد یممتبادر  ي فخرالنّ
  .زند ینمآنهاست؛زیرا او در پشت عینک پلک 

  خنده –ج 
ساء،همیشه از سر تمسخر نسبت به شازده و اجداد است  به  ي آنان بیزار است وها ظلماو از جنایات و .خنده هاي فخرالنّ

ي ها خندهي شازده،نشانه ي عدم تعادل روحی و ها خنده.کند یمهمین دلیل همواره با تمسخر و خنده اي تلخ از آنها یاد 
  .فخري از سر اجبار و جهالت خود اوست

  گریه –د 
زن عمو : ندیگر یم ها زناین است که، در این داستان فقط  رسد یمنکته اي که درباره ي گریه جالب به نظر  

در این .که نشانه ي مظلومیت،بیچارگی و بی پناهی زنان در خاندان شازده است... رگ،فخري،عمه ي کوچک،مادروبز
اشاره شده است که این موضوع، )زمان کودکی و هنگام بازگشت پدر به ارتش(میان،تنها یک بار به گریه ي شازده احتجاب

  .دهد ضعف شخصیت شازده را از همان کودکی نشان خواهد یمگویا 
  اخم –ه 
در این داستان،دوبار به اخم فخرالنّساء هنگام بازرسی وسایل منزل شازده اشاره شده است که نشانه ي نفرت او از خاندان  

  .کند یمشازده است و دوبار نیز به اخم پدر شازده اشاره شده که شخصیت نظامی،خشک و بی انعطاف او را آشکار 
  ریش و سبیل –ي 

تمامی . کند یمن خانواده همگی سبیل دارند و داشتن سبیل،نوعی مردانگی و قدرت را به مخاطب منتقل در داستان،مردا 
ا در این میان از سبیل شازده احتجاب نامی آورده نشده ها لیسبو حتّی نوکرهایشان، ها شازده یی پرپشت و تاب دار دارند؛ ام

  .دداست که این موضوع نیز به ناتوانی و ضعف شازده برمی گر
 حرکات اندام -2

  رفتارهاي حرکتی –الف  
بیشتر رفتارهاي حرکتی در این داستان،رفتارهایی هستند که القا کننده ي حس دلهره،ترس،تفکّر،خشم و دیگر هیجانات  

  .و حاالت روحیند
  لمس کردن –ب  
ت،محبت،دلس  وزي و بی خیالی را منتقل رفتار لمس کردن از جانب فخرالنّساء،معانی مختلفی از جمله کنجکاوي،دقّ

که  شود یمدر این داستان،خودلمسی نیز دیده .این رفتار از ناحیه ي شازده،بیشتر نشانه ي اضطراب،خشم و عجله است.کند یم
  .و یا میل به ابراز وجود آنان است ها آدمنشانه ي تنهایی 

  رفتار دست –ج  
ساء،نشانه ي کنجکاوي و دقّت و ه  ي ها دستلرزش .م چنین تمسخر او نسبت به شازده استرفتارهاي دست فخرالنّ
ي بودن اوها تیشخص ي مختلف،نشانه ي ترس،اضطراب و هیجان است و رفتارهاي دست پدر نیز،نشانه ي قدرت و جد.  
  پیرازبان - 3 



 جلد هشتم   هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

٣١٤ 
 

ي پیرازبان ها در این داستان، القا کننده ي ترس،هیجان،ابهت،قدرت،درد،وحشت و آشکارکننده ي خلق و خوها 
ساء هستندها تیشخص   .ي مختلف داستان؛ به ویژه فخري و فخرالنّ
  محیط -4

  رنگ –الف 
ي سفید، ها رنگبه  توان یمي مهم،ها رنگاز جمله .عنصر رنگ،نمودي بسیار گسترده،بارز و معنادار در این داستان دارد 

فخرالنّساء .سازند یمخت،ترسناك و ملتهب ،فضا را مبهم،سؤال برانگیز،اندوهبار،یکنواها رنگاین .سیاه و سرخ اشاره کرد
و  شوند یمي بزرگ و جلّادها با رنگ سرخ ظاهر ها شازدهو فضاي خاندان شازده با رنگ سیاه، ها عمههمواره با رنگ سفید،

ساء نیز خاکستري است   .رنگ پدر فخرالنّ
  مکان –ب 

که تأثیري چشمگیر در روند  گذرد یمان ي زمان قاجار و معماري مخصوص آن زمها ساختمانحوادث این داستان در  
  .کنند یمداستان دارد و عناصري چون قدمت،شکوه،اشرافیت،اقتدار و درعین حال ترس و دلهره،مالل،یأس و مرگ را القا 

  زمان –ج 
یی تاریک و روزهایی مالل ها شبیی دلگیر،ها غروبزمان حاکم بر داستان،زمان مرگ همه ي افراد خاندان شازده، 
فاق . آورند   .افتد یممرگ شازده احتجاب نیز در صبحی کاذب اتّ
  نور –د 
  .ندیآفر یمي پررنگ داستان،فضایی ترسناك،مبهم و پر رمز و راز ها یکیتاراستفاده از عنصر نور در میان  

  بو –ه 
ن، القا کننده ي بوهاي این داستا.اندینما یماستفاده از این عنصر،فضاي راکد،مالل آور و غمگین داستان را به خوبی  

  .فضایی خفه،مرده،ترسناك،رازناك،بیمار و پر از شکوهی دلهره آور و مبهمند
  مصنوعات – 5
مهم ترین این مصنوعات، .استفاده ي بسیار گسترده از عنصر مصنوعات، نقشی حساس و مهم در پیشبرد این داستان دارد 

سایر مصنوعات نیز در .رگ،اقتدار و اشرافیت گره خورده اندصندلی اجدادي و کالسکه ي مرادخانند که با مفاهیمی چون م
  .نشان دادن شکوه و جالل ظاهري خاندان شازده نقشی بارز دارند

  خوراك –الف 
خوراکی پرنمود در این داستان شراب است و جز آن، در مواردي جزئی، به گز،آجیل،چاي و جوشانده نیز اشاره شده  
  .مودي کمتر بهره یافته استگفت خوراك از ن توان یمپس . است

  لباس –ب 
تی ویژه در ها لباسدر این میان،.استفاده از عنصر لباس در این داستان،بسیار چشمگیر و مهم است  ي فخرالنّساء از اهمی

  .معرّفی شخصیت او و درك فضاي داستان برخوردارند
  دخانیات –ج 
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متناسب با شخصیت مصرف کننده ي آن معانی مختلفی را القا که  شود یماستفاده از دخانیات نیز در این داستان دیده  
  .کند یم

  عینک –د 
ساء را با خود حمل   .کند یمعینک در این داستان نقشی چشمگیر دارد و تمام بار معنایی شخصیت فخرالنّ
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  منابع
باقر ثنایی و  ،ترجمه ي)شندیاند یمهنر دیدن آنچه دیگران (،راهنماي تصویري کامل زبان تن)1382(بریسیج،جوزف

  .فرشاد بهاري،تهران،بعثت،چاپ دوم
 .،ترجمه ي سعید زنگه،تهران،جانان،چاپ سوم)راهنماي تعبیر حرکات بدن(،زبان بدن)1386(پیز،لن

 .،تهران،کتاب آمه،چاپ دوم)داستان(یی در ادبیات معاصر ایرانها گزاره،)1388(تسلیمی،علی

،رفتارهاي غیرکالمی در روابط میان فردي، ترجمه ي فاطمه )1388(کیمک کروس. ویرجینیا و جیمز سی. ریچموند،پی
 .سادات موسوي و ژیال عبداهللا پور،زیرنظر غالمرضا آذري،تهران،دانژه،چاپ دوم

دعلی م)1366(سپانلو،محمنویسندگان پیشرو ایران،تهران،انتشارات نگاه،چاپ دو،. 

 .،نشر دیگر،چاپ اول)وشنگ گلشیريزندگی و آثار ه(،هم خوانی کاتبان)1380(سناپور،حسین

،ترجمه ي خشایار بیگی و مهرداد )رفتار میان فردي(،روانشناسی تعامل اجتماعی)1379(پی.فرگاس،جوزف
 .فیروزبخت،تهران،ابجد،چاپ دوم

 .،شازده احتجاب،تهران،انتشارات نیلوفر،چاپ دوازدهم)1380(گلشیري،هوشنگ

قی)1389(لوئیس،دیوید سه ي انتشارات مهر جالینوس،چاپ ،زبان بدن راز موفّ ت،ترجمه ي جالینوس کرمی،مشهد،مؤس
 .یازدهم

 .، تهران،سروش، چاپ دهم)ارتباطات انسانی میان فردي،گروهی،جمعی(،ارتباط شناسی)1389(محسنیان راد،مهدي

ران،مهتاب، ، ترجمه ي مهرداد فیروزبخت، ته)روانشناسی تعامل اجتماعی(،ارتباطات میان فردي)1384(وود،جولیاتی
 .چاپ دوم

، تهران، انتشارات جامی، چاپ نیل،چاپ )تاریخ ادبیات معاصر فارسی(، چون سبوي تشنه)1375(یاحقّی، محمدجعفر
 .سوم
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370  
 در یروم نیالد جالل موالنا يمعنو يمثنو شروح یخط يهانسخه یمعرف

  ازبکستان يهاکتابخانه
  

 1ارافیيکلد يبایتاج

 :چکیده

 جهت هاصدساله طول که است، عرفان عالم رینظ یب يهاشاهکاري  جمله از یروم نیالد جالل موالنا يعنوم يمثنو
 از هنوز يمثنو مشکالت و حده یعل اتیاب بر یسینو شرح ضتهن. اندشده نوشته يادیز يهارساله و کتاب آن ریتفس و شرح
 و هیترک هندوستان، انه،یم يایآس يهاکشور در 18-16 يهاسده در مخصوصأ ده،یگرد آغاز نیالد جالل موالنا یزندگ زمان

 . افتی شتریب رواج رانیا

 از یقسم که ،محفوظند يمثنو شروح یقلم ادیز يهانسخه ازبکستان معتبر يهاکتابخانه يهاسینو دستي  رهیذخ در
 پارسا وبیا خواجه شرح بحرالعلوم، حضرت شرح ،»االسرار مخزن« به یمسم ياکبراباد رینظ محمد یول شرح مانند آنها

 شرح ،يوانقره لیاسماع نیالد رسخ» يوانقره ریکب شرح« رضا، محمد» يرضو مکاشفات« ،»وبیالغ اسرار« به موسم
»  يمعنو يمثنو« شرح« چون يارزشمند گرید شروحات یول اند، آمده چاپ يرو رانیا کشور در گرید يچند و میمحمدنع

 یبعض شرح« ،یبدخشان نیالد اثیغ» يمثنو نیتیب شرح« ،یگجرات یعباس فیعبدالط» اللغات فیلطا« ،ياحرار نوراهللا ریم
 و اندافتهین انتشار امروز تا رهیغ و يمغلو يشاهد» يمثنو مفردات -»دیتوح گلشن« ،يسرهند عبداالحد» يمعنو يمثنو« اتیاب
 . دارند ژهیو پژوهشات به ازین

 است، دهیگرد فیتال موالنا يمثنو وهیش بر و یفارس زبان به داشته نام“ دیتوح گلشن”  که ،يمثنو منظوم يهاشرح از یکی

 تیب 600 يمثنو ي ششگانه دفاتر تمام از مجموع در و تیب 100 يمثنو دفتر هر از يشاهد. باشدیم يمغلو يشاهد میابراه اثر
 عبارت اثر ق،یطر نیهم. افزود آن بر و سرود خود از تیب زاره سه جمعا ت،یب پنج يمثنو تیب هر شرح در ده،یبرگز را نیبهتر
 فیتال 1530-1529 سال اثر.  است يمثنوي  باره در خوب و منظوم شروح از یکی شرح نیا که د،یگرد حاصل تیب 3600 از
 از ایگو نسخه نیا .شودیم يدار نگاه 1018 شماره تحت استنبول دانشگاه کتابخانه یفارس نسخ انیم در آن ازي  نسخه افته،ی

  . است کرده کتابت 1587-1586 سال در يشاهد پسر را آن که است، منسوخ ،ي نسخه يرو

                                                                    
١

 )کستانیتاج( خجند، یدولت دانشگاه یعلم اتیح عضو - 
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  :مقدمه

دستخط نهیگنج در. اند مانده يجا بر اثر نیا از يادیز یخط يهانسخه ازبکستان و کستانیتاج يهاکتابخانهي  رهیذخ در
 از شتریب یفردوس نام به یدولت  کتابخانهي  رهیذخ در و کستانیتاج يجمهور یخط راثیم  و یشناس شرقي  پژوهشگاه  يها
 ابن النظر عبد خط به بوده، عبارت فهیصح 245 از“ دیتوح گلشن” 1\188 رقم نسخه. دندیرس نظر به اثر نیاي  نسخه 30

 شعبه در امروز“ دیتوح گلشن” یخطي  نسخه نیچند. است شده داده نشان. ه 1245  کتابتي   سنه شده، کتابت نظر محمد
 شعبه به 1572 یخطي  نسخه. شوندیم يدار نگاه ازبکستان يجمهور یرونیب نام به یشناس شرق پژوهشگاه يهادستخط
 ختم نیریز عبارات  با نسخه. است شده داده نشان يهجر 1276 آن کتابت سال بوده، متعلق مانیسل دیحم نام به يهادستخط

 :استدهیگرد

  فیشر ماه در ازمحمدین استا ابن نیحس مال ریقطم از کمتر ریحق ریفق دست در“ دیتوح گلشن” کتاب نیا شد تمام” 
 یبعض استثناء به و بأیتقر آنها که داد، نشان“ دیتوح گلشن” دسترس يهانسخه تمامي  سهیمقا. “چهارشنبه روز در رمضان
 ششم دفتر از صدم تیب دسترس یشخص يهانسخه تمام در چنانچه،. ندارند يجد تفاوت و هستند هیشب گریهمد به موارد
 پنج از عنعنه چون دیبا که هم، آن شرح و است آمده گرید تیب آن يجا به افته،ین ذکر يشاهدي  نمده خابیانت“ يمثنو”
 است،دهیگرد جادیا يمثنو حیتشر و يرویپ در اثر نیا که بس از. دیرس نظر به ناکامل بود،یم عبارت يشاهد یجواب تیب

 . است یخواندن وجالب

 خط به ازبکستان یشناس شرق پژوهشگاه کتابخانه مکمل يهانسخه اساس در را“  دیتوح گلشن” مقاله نیا موءلف
 .است کرده چاپ آماده و برگردان کیرلّیس

ن يالمعنو فیلطا” است، ظمحفو یرونیب نام به یشناس شرق پژوهشگاه کتابخانه در که ،يمثنو شرح گریدي  نسخه م 
. شودیم يدار نگاه مذکور پژوهشگاه در 7035ي  شماره تحت نسخه نیا. است یعباس فیعبدالط خیش اثر“   يالمثنو قیحدا

 يهانسخه يآور جمع به شود،یم فرستاده افغانستان به جهان شاه یدولت يهافهیوظ يادا يبرا که ،یزمان یعباس فیعبدالط
 با و آرد یم دست به را يمثنو یمیقدي  نسخه شارح.) ق.ه1024( يالدیم 1614 سال. است دهیورز شغل يمثنوي  مهیقد

 از پس. دهدیم قرار مقابله و حیتصح مورد.) ق.ه1032( 1622 سال تا را آن داشت، دست در که ،یفراوان يهانسخه کمک
 شرح مقدمه در یعباس رانسخه نیا. دیافزایم رايمثنو مندرجات فهرست آن به و سدینویمي  مقدمه حیتصح دادن انجام
 :سدینویم او. استکرده عنوان“ مهیسق اتیمثنوي  ناسخه نسخه”

 مقال منور مرآت و حال مصداق ظاهر به که مه،یمصتق حیصح نسخ مروج و مثبت و مهیسق اتیمثنو ناسخه نسخه نیا” 
 ملت شمس اشعات از يا عهیعش بل ،ينبو حضرت لمعات از يا لمعه قتیحق در و ستیمعنو يمولو خدمت مآل صدق
 آهنپوشان در يهجر الف و نیعشر و اربعي  سنه در مرتبه اول که الخطاب، فصل ستیکالم و مستطاب ستیکتاب ،یمصتوف

 وجرح از بعد کرده، مقابله يمثنو 60 با سال 35 مدت در دفعات به قتیطر نیا کامل دیاسات که ،يمثنو با کابل راهیت افغانستان
 فیلطا”(“ شد کرده جلد مجلد شش در جدا و حده یعل را کتاب نیا دفتر شش... بودند ساخته درست اریبس لیتعد

 ).  7 فهیصح ،“قیالحدا
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 60 مقابله با کابل در اول بار  يمثنو حیتصح  که گردد،یم معلوم مذکور شرح ي مقدمه در موجود گرید اشارات از

 ي نسخه چهاري  استفاده با پور برهان در سوم بار و شاوریپ در  نسخه پنج-چاري  مقابله با دوم بار فت،گر صورت نسخه
 با که اول، نسخه از ریغ به داده، ادامه مکرر را يمثنوي  مقابله و حیتصح کار یعباص فیعبدالط. استدهیگرد حیتصح گرید

 او همراه راکار نیا .است داده قرار حیتصح و مقابله مورد گریدي  نسخه 20 با هم باز را يمثنو بود، شده مقابله يمثنو 60
 نسخه و داشتند قیتحق وسیتدري  سابقه و کامل مهارت يمثنو معتبر نسخ شناخت در کدام هر که ،اندداده انجام یدانشمندان

 دوم بار يمثنو که گردد،یم معلوم یعباص فیعبدالطي  اشاره از .دیگردیم محسوب نسخ نیبهتر از آنها استفاده موردي 
ات و افتهی اثبات گرید يمثنو پنج-چهار با شاوریپ مضافات در...”  در پور برهان السرور تیب و دارالحضور در نیثلث ثالثه کرّ

 يعلو و يظاهر استعدادات يوسمو وجود نموده، صرف نسخه نیا تحقق به... اوقات بارها که ،...فاضل یبعض خدمت
 قیطر به داشتند، مهارت کمال نموده اشتغال آن سیتدر به مکرر و بودند کرده سند... حال صاحبان شیپ یاطنب درجات

 ).8-7 ص جا همان(“ شودیم يمثنو 80 بر ادهیز مجموع که باشد، شده مقابله ادهیز بل گر،ید يمثنو چهار با یمعان قیتحق

 هیحاش در را يمثنو مشکل عبارات و کلمه فهرست، و مقدمه فیتال و متن حیتصح و مقابله از پس یعباص فیعبدالط
 با را يمثنو فرهنگ یعباص نیا بر عالوه.  است معروف“ يالمثنو قیحدا من يالمعنو فیلطا” نام با آن که است،داده شرح
 شرح يمثنو یترک و ينده ،یعرب ،یفارس يهاکلمه هزار پنج از ادهیز آن در که است، کرده نیتدو زین“ اللغات فیلطا” نام
 .است دهیرس نشر به تهران در 1877 سال در فرهنگ نیا. اندافتهی

یم کرده يدار نگاه ازبکستان یشناس شرق پژوهشگاه يهادستخط شعبه در که ،9121 و 9395 شماره یخط يهانسخه
 18 عصر يابتدا و 17 عصر آخر در  که است، مطعلق یبدخشان نیالد اثیغ قلم به داشته، نام“ يمثنو تیب دو شرح” شوند،
 .استنموده اقدام يمثنو نیتیب ریتفس به تیب 130 از ادهیز درحدود شارح. استبرده سر به عمر

 شود،یم يدار نگاه“ يمثنو شرح ترجمه”   12772 شماره تحت ازبکستان یشناس شرق پژوهشگاه يهادستخط رهیذخ در
 یبعض  التماس با رامذکور اثر که کند،یم دیتاک نامعلوم ترجمان شرحي  مقدمه در. استشده کتابت میقد یازبک زبان به که
 داده، قرار شرح مورد رايمثنو یعرب اتیاب و ثیاحاد و اتیآ اثر موءلف. است نوشته يمثنو اول تیب 18 شرح در دوستان از
“ اتیاالب فاتح” نام با يگرید اثر نموده اقدام يمثنو وزرم و اتیاب شرح به سپس و استگذاشته نام“ اتیاالب جامع” را آن
گذاشته نام“ نیالبحر موج” درآورده، کتاب کی شکل به رااثر دو نیا او مذکور شرح شدن مکمل يبرا. استکرده فیتال

 فاتح”. باشدیم يوانقره لیاسماع“ اتیاالب فاتح” ي ترجمه دستخط نیا که گردد،یم روشن نامعلوم ترجمان اشارات از. است
 موءلف. استدهیگرد فیتال یترک زبان به  17 صده در که است، ریسغ يایآس در موالنا يمثنو شروح نیمعروفتر“  اتیاالب
 جانب از رانیا در مذکور شرح و شودیم ادی“ شارح حضرت” لقب با ترکان انیم در يوانقره لیاسماع نیالد رسوخ آن

 اثر سینو يرو که دارد، آن بر داللت نسخه نیا حرف رنگ و کاغذ نوع.  استشده ترجمه یفارس زبان به ستارزاده عصمت
 طور به تا که بس از.  استشده يبردار نسخه ستیب صده اول يهامهین در احتماال و ندارد یطوالن چندان خیتار مذکور
 يقو گمان به داشت، ادامه یخط يهاسخهن هیته و یسیخوشنو عنعنه انهیم يایآس در کیرلیس الخط رسم شدن يجار ياجبار
 .استشده يبردار نسخه ستیب عصر ومی یس يسالها در مذکور ي نسخه
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 يمثنو مشکل اتیاب حیتوض و شرح به زین یرونیب نام به یشناس شرق پژوهشگاه يهاسیدستنو شعبه 7143 شماره نسخه
 محمد نهیآد. باشدیم یخوارزم محمد نهیآد خیش نهرماورال در عرفان و تصوف بزرگان از یکی آن موءلف بوده، دیعا

 ارادت و عشق بنابر برده، سر به عمر خوارزم در 18 عصر يهاآخر در است،داشته تیمعروف شانیا نهیآد لقب با که ،یخوارزم
 به فصل شش در شرح آغاز از شیپ موءلف. استنموده اقدام يمثنو اشارات و رموز از یبعض شرح به اش داشته يمثنو بر

 و کمال اهل صفت د،یتقل اهل صحبت مضرت ن،یقیال حق ن،یقیال نیع ن،یقیال علم مانند تصوف، وعرفان موضوعات یبررس
 .استکرده آغاز يمثنو اول دفتر سه منتخب اتیحکا شرح به سپس پرداخته، یاله خواص وصول قیطر

 يمثنو پنجم دفتر شرح به 10906 شماره دستخطي  سخهن یرونیب نام به یشناس شرق پژوهشگاه يهاسیدستنو رهیذخ در
 آموزش به یجوان از ياحرار نوراهللا ریم. است متعلق ياحرار نوراهللا ریم – هند 17 صده شارح قلم به که دارد، اختصاص

اشتی و داشته اقیاشت يمثنو ي  کتابخانه در یول است، عبارت دفتر شش از اصالً نوراهللا ریم شرح. استشتهینو آن بر يهااد
  بخش گنج کتابخانه یخط يهانسخه فهرست در يمنزو احمد اشارات از. شودیم يدار نگاه آن پنجم دفتر شرح تنها مذکور
 اثر. ك.ر. (استکرده شرح زین را یجام“ خایزل و وسفی” و يسعد“ گلستان” ،يمثنو از ریغ به شارح که گردد،یم معلوم

 ).1350. صح مذکور،

 مورد امروز تا که ،محفوظند يمثنو  نیریز یخط نسخ نیچن نیا ازبکستان هاکتابخانه در شده، یمعرف وحشر بر عالوه
 :   اندنگرفته قرار يبازنگر و قیتحق

  
 ;10906 يهاشماره دستخط. “راتیالخ لیدال” شرح ؛يمثنو اتیاب از لغات. یالکتیس يدهلو نیالد فیص عارف محمد.1

 .)استکرده ترجمه ازبک زبان به یآگه شاعر رااثر نیا ازبک محققاني  اشاره به بنا. (11090

 دیحم نام به يهاسیدسنوي  رهیذخ از 5119 شماره دستخط. یروم يمولو اتیاب یبعض شرح. يسرهند االحد عبد.2
 .مانیسل

ي  رهیذخ از 2340 شماره دستخط). 1725 سال در شده کتابت( فیشر يمثنو شرح. يریکشم مسلم محمد خیش.3
 .مانیسل دیحم نام به یخط يهاسیدستنو

 و 2225 شماره ،یرونیب نام به یشناس شرق پژوهشگاه  رهیذخ دستخط. یروم نیالد جالل يمثنو شرح. يالهر وبیا.4
11709. 

 .1882 شماره مان،یسل دیحم نام به يهادستخطي  رهیذخ دستخط. يمثنو شرح. يردیب میرح مال.5

 
 19-17 يهاعصر در که شوند،یم يدار نگاه نسخ نیچند مذکور يهاکتابخانه يهادستخطي  رهیذخ در ن،یا بر عالوه

 يمثنو” و مشرب میبابارح به منصوب“  نور مبدع” يمثنو ازجمله،. اند آمده وجود به موالنا يمثنو يرویپ در دهیگرد فیتال
 نفوذ و ریتاث نیمب گردد،یم محسوب موالنا يمثنو بر رهینظ نوع کی یدوم و يمثنو شرح یاول که ،یخرابات عبداهللا“ یخرابات

 مورد در خود اثري  مقدمه در یخرابات. باشدیم یشرق ترکستان و انهیم ایآس یترک اتیادب به یعرفان اتیادب يشاهکار نیا
 :دیسرایم يمثنو
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 دل، انوار نهیآ يمثنو

 .دل اسرار نهیگنج يمثنو

 ا،دو نهانلرغه درد يمثنو

 .شفا جانلرغه ناسور يمثنو

 
 توجه قابل و جالب یلیخ آورد،یم يمثنو شروح بر رابطه در شیخو“  ایاالول تذکره” در ینمنگان مجذوب که نکته، نیا

 مذکور سد،ینو یترک زبان به يمثنو بر یشرح که کنند،یم فیتکل يبخارا امال از چون که سد،ینویم ینمنگان. باشدیم
 قلم یترک زبان در و کندیم شنهادیپ بود، خواجه آفاق دانیمر از که ،يقاشغري  رمقصودخواجهیم به رافهیوظ نیا ياجرا
 نام به يهاسیدستنوي  رهیذخ از 2662  شماره دستخط ا،یاالول تذکره. ینمنگان مجذوب. ك.ر. (دینمایم دیتاک اورا روان

 ). 48. ص تاشکند، یرونیب

 ها،تذکره شاعران، وانید صدها موالنا يمثنو شروح برابر در ازبکستان يهاخانه کتب يهاسینو دستي  رهیذخ در
 تا هم قیتحق اهل و اندنشده دهیکش یعلم يهابحث رهیدا به هنوز تا که شوند،یم  يدار نگاه نامه شرح و نامه لغت ها،رساله
 و قیتحق و آموزش کار در که است، ضرور را قانیحقم رو، نیا از. ندارند قیدق یآگاه آنها يمحتوا و مضمون از امروز
 شروح و يمثنو انتشار شیکش و تالش آخر يسالها. باشند گذار سهم ازبکستان کشور يهاکتابخانه یخط يهانسخه يشناسا
 يهاتیشخص ربراب در ریخ امر نیا در  که است، کرده دایپ النیم یب گسترش  یازبک زبان به آن متني  ترجمه نیچن نیا آن،

 ترجمه به راجع سطرها نیا موءلف. باشدیم نظررس ازبکستان در رانیا یاسالم يجمهر سفارت خدمت حده، یعل یفرهنگ
 جمال قلم به که ،يمثنو از يهاقسمت  ترجمه نیچن نیا ازبک، محققان يهامقاله نیچند توسط يمثنو شروح و موالنا آثار

جنبه ای و آورد دست ارزش، خصوص در حاال.  دمیگرد آشنا دارد، تعلق گرانید و ادخالمر عبدالمراد محکم، اسقر کمال،
 در موالنا شناخت یعموم روند با اسیق در اند، آمده کار يرو کشور نیا در یموالناپژوه نهیزم در که مقاالت، گرید يها

 موالنا آثاري  ترجمه و یبررس و قیتحق که ،است آن ترمهم رایز ست،ین بحث يجا یکیتاج یپارس ادب و زبان جیترو قلمرو
 به يمثنو شروحي  ترجمه و موالنا شناخت شتریب يهاتالش اکنون هم. است افتهی رواج اخر يسالها یط ازبکستان کشور در

 جمهتر و یزمان میکر دکتر یرانیا معاصر دانشمند ي-»يمثنو یجام شرح« یکتاب ي ترجمه  که است، افتهی آغاز یازبک زبان
 تاشکند،( یزمان میکر  شرح یازبک ترجمه به مرور. باشدیم شاتیکوش گونه نیهم از یخوارزم محمد نهیآد شرح یازبک

 از و اندشده ذکر غلط سراسر اند، آمده مذکور کتاب در که فته،یقرارگر شرح مورد  اتیاب تمام که دهد،یم نشان) 2011
 شده نوشته غلط یب که افت،یدر توانینم راتیب گانی است،داده لیتشک رامذکور ترجمه اول جزع که نخست، دفتر تیب 738
 . باشد

 با  دیبا گذارند،یم سهم  یازبک زبان به یفارس کتب هیته در که ،ییآنها و مترجم که است، آن خاطر به هانکته نیا ذکر
 دسترس را آن کامل و حیصح متن اند، خوانده» یفارس قرآن« را آن که ارزشمند، کتاب نیا احترام و یعلم امانت تیرعا

 را یفارس زبان احترام شیخو کار ادامه در يمثنو نشر و ترجمه اندرکاران دست و مترجمان خواهمیم. گردانند خوانندگان
 خوانندگان به شتریب یهرچ يدار امانت با را گانیشا گنج نیا و نکنند مناسبت  انگارانه سهل مسئله نیا به و دارند نگاه

 .ندینما دسترس
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371  
  ی قزاقستانمل کتابخانهي ارزشمند هاسیدستنو

  
  1ینیالدکمال دمحمدباقریس

  
  دهیچک

 از یکی و گذار بوده است ریفرهنگها و تمدنها   تاث ریاز جهان بر سا یعیدر بخش وس شهیهم یرانیفرهنگ و تمدن ا
 يایدر جهان از جمله شبه قاره هند، آس ییایمختلف جغراف يها هنگها در حوزهفر ریبر سا یرانیفرهنگ ا ریعوامل تاث نیمهمتر
  . است یپربار فارس اتیزبان و ادب... قفقاز، بالکان و ، يمرکز

در  يجوامع بشر يدر اعتال یاست که نقش بزرگ انیرانیا ژهی، کارنامه علما، شعرا و دانشمندان جهان به ویخط يها نسخه
در . اند گفته یسخن م یکه مردمانش قرنها به زبان فارس است ییها از حوزه یکیاوراء النهر و ترکستان م .گذشته و حال دارد

 یفارس يوجود دارد که مملو از دستخطها ییها مانوس هستند و کتابخانه یبا زبان فارس ياریعده بس زیمناطق امروز ن نیا
هزاران دستخط ... و  سیتفلروان، یورگ، مسکو، غازان، باکو، ادوشنبه، تاشکند، سن پطرزب: يها چنانکه در کتابخانه. است

وجود دارد  یفارس ینسخه خط 43000تاشکند  يسهایبه عنوان نمونه تنها در کتابخانه دستنو. موجود است یارزشمند فارس
  .است یآن به زبان فارس 39000که 

قرار  یو ترک یعرب يها ه قبال آنها را جزو نسخهوجود دارد ک یفارس ینسخه خط 100از  شیقزاقستان ب یکتابخانه مل در
که در قزاقستان  شد یم صورت  نیاز ا شیپ .است) ترکی – یفارس( ای) عربی – یفارس(از آنها دو زبانه  یبرخ. داده بودند

، یامعبدالرحمان ج نیاز آثار نور الد يارزشمند يها کتابخانه نسخه نیدر ا کهینباشد در حال یبا ارزش یدستخط فارس
آثار  نیمورد توجه مصححان ا ندهیوجود دارد که قطعا در آ... وطواط و  نیالد دیرش، يدهلو رخسروی، امیهمدان یدعلیرسیم

  .قرار خواهد گرفت
 یو خمسه نظام یجام وانید، يانور وانیددل، یب وانیحافظ، د وانی، ديگلستان سعد: از ییها نسخه یآثار ادب انیم در

سعادت،  يایمیک، یجنگ از اشعار شاعران مختلف، اخالق محسن کی، اتیاز جامع الحکا ينسخه ا نیهمچن. شود یم دهید
کتابخانه،  نیدار ا خیتار یستخط فارسد نیتر یمیقد. کتابخانه موجود است نیمحبوب القلوب در ار، یخواند م يروضۀ الصفا
    .است. ه 867ورق است که مورخ سال  225در  يگلستان سعد

 اریعالقمندان بس يکه برا شود یم یکتابخانه معرف نیموجود در ا یمهم فارس یبار چند نسخه خط نیاول ياله برامق نیا در
  .جالب است

  

  .ی، ادبیقزاقستان، فارس، ی، کتابخانه ملسیدستنو: ها دواژهیکل

                                                                    
١

  kamaladdini@yahoo.com نور امیپدانشگاه  اریاستاد - 
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  مقدمه  
                                                                            گورها خاموشند استخوانها خاموشند                                             

  خاموشند ها ییایموم
  تنها کالم است که زنده است

  !از تاریکیهاي باستان
  دهد یمکه صدا  هاست نوشتهبه محور جهان تنها 

  و ما ثروتی بهتر از این نداریم و باید آن را حفظ کنیم 
  در روزهاي سنگین و طاقت فرساحتی اندازه توانمان 

  1) ایوان بونین .( ثروت جاویدان ما سخن ماست
یکی از مواردي که در تعامل زبان و ادبیات فارسی با فرهنگهاي دیگر قابل توجه است، وجود دستخطهایی به زبان فارسی 

ه بهترین آثار شاعران، نویسندگان، در بردارند ها نسخهاین . است که از روزگاران گذشته در نواحی مختلف جهان وجود دارد
با وجود اینکه در سالهاي اخیر . ي گذشته است و مملو از فرهنگ پرمایه اسالمی و ایرانی استها دورهدانشمندان و نوابغ 

وجود دارد  ها کتابخانهتالشهاي گسترده اي در جهت احیاي این دستخطها صورت گرفته لکن هنوز هزاران اثر از این نوع در 
  .نه تنها تصحیح نشده بلکه فهرستی از آنها نیز تهیه نشده استکه 

  :یفارسی خطي ها نسخهورارود و 
اند و شاعران و نویسندگان نیز آثارشان را به این زبان  گفته یکه مردمانش قرنها به زبان فارسی سخن م ییها یکی از حوزه

در این مناطق امروز نیز عده بسیاري با زبان فارسی . ن استاند، حوزه ماوراء النهر و ترکستا نوشته یو م سروده یشیرین م
دوشنبه، تاشکند، سن : يها کتابخانهچنانکه در  .وجود دارد که مملو از دستخطهاي فارسی است ییها مانوس هستند و کتابخانه

عنوان نمونه تنها در  به. هزاران دستخط ارزشمند فارسی موجود است... پطرزبورگ، مسکو، غازان، باکو، ایروان، تفلیس و 
  .آن به زبان فارسی است 39000نسخه خطی فارسی وجود دارد که  43000کتابخانه دستنویسهاي تاشکند 

قزاقستان یکی از کشورهاي این ناحیه است که هرچند امروز فاصله زیادي از ایران دارد لکن تاثیر زبان و ادب فارسی در 
  .زیادي بین ایران و آن کشور وجود داردآن کامال نمایان است و مشترکات فرهنگی 

  :ی کتابخانه ملی قزاقستانفارسی خطي ها نسخه
ي عربی و ترکی قرار ها نسخهنسخه خطی فارسی وجود دارد که قبال آنها را جزو  100در کتابخانه ملی قزاقستان بیش از 

حدودا نیمی از این دستخطها آثار ادبی و نیمی . است) ترکی –یا فارسی ) عربی–فارسی (برخی از آنها دو زبانه . داده بودند
که در قزاقستان دستخط فارسی با ارزشی نباشد در حالیکه در این  شد یمپیش از این  تصور . آثار دینی و مذهبی است

ي ارزشمندي از آثار نور الدین عبدالرحمان جامی، میرسیدعلی همدانی، امیرخسرو دهلوي، رشید الدین ها نسخهکتابخانه 
  .وجود دارد که قطعا در آینده مورد توجه مصححان این آثار قرار خواهد گرفت... طواط و و

گلستان سعدي، دیوان حافظ، دیوان بیدل، دیوان انوري، دیوان جامی و خمسه نظامی دیده : یی ازها نسخهدر میان آثار ادبی 
مختلف، اخالق محسنی، کیمیاي سعادت، روضۀ همچنین نسخه اي از جامع الحکایات، یک جنگ از اشعار شاعران . شود یم
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قدیمی ترین ذستخط فارسی تاریخ دار این کتابخانه، گلستان . الصفاي خواند میر، محبوب القلوب در این کتابخانه موجود است
    .است. ه 867ورق است که مورخ سال  225سعدي در 

ي ها نسخهدربین . آنها قرآن یا جزئی از قرآن استعدد از  23دستخط عربی موجود است که  93همچنین در این کتابخانه 
 1000ي عقد و نیز احادیث و روایات است و ها خطبهکه شامل . ه 730عربی، قدیمی ترین دستخط، ، نسخه اي است مورخ  

 .دستخط ترکی نیز دارد 31این کتابخانه . ورق دارد

  : ی قزاقستانمل کتابخانهی در جامی خطي ها نسخه
اطالعات کتب یکی از انواع اطالع است ولی بی تردید از بهترین «: عالم بزرگ ابوریحان بیرونی نوشته بود هزار سال پیش،

ي اهل قلم نبود ما اطالعی درباره اقوام ها نوشتهچرا که اگر از برکت . نوع اطالع است که قابل قیاس با انواع دیگر اطالع نیست 
  ) 57: 1963ی، رونیب( » مختلف نداشتیم

قرن ادبیات فارسی به صورت دست  11قرن است که تاریخ ادبیات و زبان فارسی نو وجود دارد و تقریبا  12ک به نزدی
یی و بایزگفت که همه کالم فارسی با همه  توان یم "به قول ایران شناس معروف الگ آکیموشکین . وجود دارد ها نوشته

سیده است، از صفحات آن ادبیات تا روزگار ما حماسه بی نظیر و شعر رنگارنگی و با   محتواي بسیار عمیق که تا روزگار ما ر
پرآوازه، حکایات فراوان و حتی فرمولهاي ریاضی، اطالعاتی در علم نجوم، کتب در زمینه پزشکی، نظامهاي فلسفی و عرفانی، 

  )  2004:74آکیموشکین، (   ".حقیقت تاریخ و تخیل عمیق شاعرانه از برکت میراث مکتوب فارسی تا روزگار ما رسیده است
ي از مسائل  روشنی بخشیم که در باره آنها یا هیچ چیزي معلوم نیست یا اریبسبه  کند یمبه ما کمک  ها نوشتهپژوهش دست 

. به بسیاري از سوالهاي جالب پاسخ داد توان یمبا مطالعه و تدوین فهرستهاي مربوط  . اشاره شده است ها نوشتهبه ندرت در 
سطح سواد جامعه، توسعه کتاب، معروفیت بعضی از انواع علوم، معروفیت آثار ادبی و یا مکتب ادبی، تناسب : امثال ییسوالها

ی فارسی را تهیه خطفهرست معروف کتابهاي  1971براي مثال پس از انکه احمد منزوي در سال ... .ادبیات دنیوي و مذهبی و
دستنویس فارسی را  60000که در آن . ) فهرست کامل نسخ فارسی نامید نتوا ینمهرچند این فهرست را به هیچ وجه (نمود 

  . فهرست کرده است، برخی از علما بر اساس این فهرست، مسائل فوق را بررسی کرده یا درباره آنها نظر داده اند
ابق شوروي و اروپا ایران، هند، ترکیه گرفته تا کشورهاي س: ی در کشورهاي مختلف از جملهفراواندر این مدت فهرستهاي 

ی از  دستنوشته ها در کلکسیونهاي خصوصی وجود دارد که بسیاري از محققان فراوانالبته هنوز تعداد . فهرست نویسی شده اند
ي خطی از یک سو نتیجه  فعالیتهاي فرهنگی جامعه بشري، از سوي دیگر ابزاري است که به توسعه ها نسخه .از آنها آگاه نیستند

  . داشته اند ها جامعهدر این راستا نسخ خطی نقش بسیار موثري در حیات اجتماعی . کند یمیت جامعه کمک فرهنگ و معنو
  

ي گرانبهاي قزاقستان که متاسفانه به سبب عدم فهرست برداري علمی تاکنون در دسترس محققان نبوده ها نهیگنجیکی از 
از جمله در کتابخانه ملی قزاقستان، کتابخانه مرکزي علمی  اه موزهو  ها کتابخانهي خطی است که در ها نسخهاست، فهرست 

همچنین در ... ، سیرم، طراز، قزل اورده، سیمی پالسیک ومکتیچي آلماتی، ها موزهوزارت آموزش و علوم قزاقستان، در 
ش مهم براي این دستنوشته ها داراي ارز. وجود دارد) از جمله کلکسیون آزاد اکیم بک در آلماتی( کلکسیونهاي خصوصی

 . باشد یممطالعه تاریخ، فرهنگ و ادب منطقه 
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نیست که در میان محققانی که با نسخ خطی سر و کار دارند عقیده اي رایج است که گویا در قزاقستان هیچ   هودهیب
که داراي  هنگام مطالعه دستنوشته هاي کتابخانه ملی جمهوري قزاقستان ما به نسخی برخوردیم. دستنوشته مهمی وجود ندارد

ي جلد آن نصاب الصبیان ابونصر فراهی بود، غیره روبراي مثال وقتی ما به یک دستنوشته روبرو شدیم که . بودند   ادیزاهمیت 
کتاب مستقل که هر کدام در نوع خود داراي اهمیت ویژه اي  بوده اند نگهداري  9منتظره معلوم شد که در داخل این جلد، 

  . شده است
در باره  توان یمي ارزشمندي در زمینه عرفان، دین، ادبیات فارسی نگهداري شده اند از جمله ها رساله، در این مجموعه

که این دستنوشته قدیمی  میکن یمما فکر . میالدي جامی یادآور شد 15دستنوشته کتاب تحفه االحرار از شاعر و عارف قرن 
از جمله مرحوم .(تمام عمر را به مطالعه آثار جامی بخشیده اند محققاتی که .  ترین دست نوشته آثار عبدالرحمن جامی است

ي دنیا محفوظ است، از وجود این ها نهیگنجکشیده اند که در  قیتحقو اغلب منابع موجود را به ) افصح زاد وحسین  تربیت
شده است و دست  سال قبل از مرگ او در شهر بلخ کتابت 23در حالی که دست نوشته مذکور . نسخه هیچ آگاهی نداشتند

  . شود یمروزگار این دستنویس گرانبها را از طریقی به شهر آلماتی آورده و هم اکنون در این کتابخانه نگهداري 
جاي تعجب است که به اصطالح محققانی که دستنوشته هاي این کتابخانه را لیست کرده اتد و بدون تردید آن را ورق زده 

. اند  که کتابی دینی  است به جاي آنکه نام آن را مشخص کنند و نام مولف و سال کتابت را اند، درباره این دستنوشته آورده 
ی نادر از گلستان متندر همین مجموعه، دستنوشته منحصر به فردي وجود دارد که دیوان امیر خسرو دهلوي است و همچنین 

  . وضیح داده است سعدي که در حواشی آن تعایبر و مصطلحات عرب را به زبان فارسی شرح و ت
. ه  1501/883در کتابخانه ملی قزاقستان همچنین دو دستنوشته بسیار قدیمی از نفحات االنس جامی است که یکی در سال  

  رایز. در باره موجودیت این نسخه محققان آثار جامی هیچ اطالعی نداشتند. سال قبل از مرگ شاعر کتابت شده است  15یعنی 
ي نسخ خطی ابوریحان بیرونی تاشکند تویانستترین نسخه خطی نفحات االنس، نسخه محفوظ در  تا همین اواخر قدیمی

سال بعد از نسخه محفوظ در آلماتی کتابت 18بدین طریق دستنوشته تا شکند .  باشد یم 901که سال کتابت آن  شد یممحسوب 
  . شده است 

بسیار خوب حفظ شده و با خط  کهابخانه ملی قزاقستان از دستنویسهاي نفحات االنس در گنجینه کت گریدهمچنین یکی 
ولی متاسفانه این دستنوشته آخر ندارد و سال کتابت آن . یی کتابت شده و در حواشی آن شرح و توضیحاتی وجود داردبایز

  .  ولی خط و کاغذ این دستنوشته گواه بر آن است که دستنوشته اي قدیمی  است .  معلوم نیست
و بسیار ارزشمند و در واقع بی نظیر  شود یمدو نسخه  نفحات االنس جامی که در این کتابخانه نگهداري بدون تردید هر 

ي موجود در جهان، متن انتقادي ها نسخهی انتشار نمایند و بر اساس لیمیفاکسرا به صورت  ها نسخههستند، ضروري است که این 
در متن شناسی و  "دارد، بلکه عموما  تیاهمآثار جامی  قیتحققط در ی نه فمهمشک نیست که چنین اقدام . ي تهیه کنند دیجد

 زینامیدواریم که در این کار عالوه بر قزاقستان، ایران، تاجیکستان و افغانستان . خاور شناسی در مجموع داراي اهمیت است 
  . ندینماهمکاري و همیاري 

بود که در یک  نیاي کتابخانه ملی قزاقستان ها نوشتهینه دست یکی از بازیافتهاي بسیار مهم و غیر منتظره براي ما در گنج
.  باشد یمکتاب محمد العالم الصدیق العلوي با نام لمعات  ها نوشتهیکی از دست . جلد، هفت کتاب عرفانی گردآوري شده بود 
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پیوسته و تصمیم گرفته کتابی  ، در پیشگفتار  کتاب آورده است که او به  فرقه یسويباشد یماین شخص که نماینده فرقه یسویه 
و شرح  آورد یماو در این کتاب اصول مذهبی پیروان اهل تسنن را .  سدیبنواین فرقه  انینماي ها چهرهدر باره زندگی و فعالیت 

 در آخر کتاب پس از سخنان سلطان العارفین خواجه احمد یسوي در. کند یمي اهل تشیع مقایسه ها شهیاندو آنها را با  دهد یم
  . راند یمنفر از پیروان معروف این فرقه سخن  50باره 

احتمال دارد این نسخه خطی یکی از مهمترین و نادرترین کتابهاي فارسی باشد که در آن به طور مفصل زندگی نامه و 
که به صورت این کتاب به مطالعه و بررسی جدي نیازمند است و ضرورت دارد . فعالیت بهترین پیروان فرقه یسویه آورده است 

  .مقایسه نموده، متن انتقادي آن را انتشار نمایند  گریدي ها نوشتهی چاپ کنند و با دست لیمفاکسی 
صوفی اهللا یار طبق اطالع صدر .  شود یمنگهداري  نیالمتقدر ابن کتابخانه چندین دستنوشته صوفی اهللا یار از جمله مسلک 

در شهرك حصار در نزدیک دوشنبه امروزي فوت کرده است و . ه  1136ال تاجیک در س اتیادبعینی در کتاب نمونه  نیالد
  . در آنجا به خاك سپرده شده است 

ي خطی کتابخانه ملی قزاقستان هچنین دستنوشته هاي مهم  دیوان حافظ، آثار امیرخسرو دهلوي، میرزا ها نسخهدر گنجینه 
ارزیابی  .  شود یمي، جامی و دیگر بزرگان ادبیات فارسی نگهداري عبدالقادر بیدل، انوري، کمال الدین اسماعیل، نظامی گنجو

را مورد تحقیق قرار  ها نسخهاز سوي آنهایی که در آینده به طور مشخص هر یکی از این  ها نوشتهو اهمیت این کتابها و دست 
در آن صورت روشن  . شوند یمی ارزیاب کنند یمي دیگر قیاس ها نهیگنجي همانند در ها نسخهرا با  ها نسخهو این  دهند یم

  . تا چه اندازه ارزش و اهمیت دارند  ها نسخهخواهد شد که هر یک از این 
امیدواریم که این .  نسخه خطی فارسی را فهرست نویسی کردیم 112براي اولین بار در تاریخ کتابخانه ملی قزاقستان ما 

این ثروت بی بها که از سوي . نه ملی جمهوري قزاقستان باشد ي ارزشمند کتابخاها نهیگنجآغاز خوبی  براي تحقیق عمیق 
نسلهاي متمادي در طول قر ن ها  حفظ شده است گواه  آن است که در این سرزمین به میراث مکتوب ارزش قائل بوده اند و با 

  .   شوند یمعشق و عالقه نگهداري 
اند تا از  گرفته یمري، زبانهاي دیگر از جمله فارسی  را فرا گذشته از این بخش باسواد جامعه قزاقستان عالوه بر  زبان ماد

از روزگار آباي و شاه کریم تا ورود حکومت شوروي افراد با سواد . این طریق به فرهنگ بزرگ ایرانی و اسالمی آشنایی یابند
الوه بر زبان مادري خویش، و ع گرفتند یمو فارسی یاد  کردند یماین منطقه چنانکه معلوم است در بخارا و سمرقند تحصیل 

  . اند آموخته یمعربی و ترکی جغتایی نیز 
چگونه و از کدام طریق به کتابخانه ملی قزاقستان وارد شده اند را کسی ثبت نکرده است و در   ها نسخه نیا نکهیااما  

کتابخانه یا آنها را ثبت نکرده اند  به احتمال قوي هنگام واگذار کردن این دستنوشته ها به.  کتابخانه نیز اطالعی موجود نیست
 ها نسخهولی با در نظر گرفتن بعضی مهرها در برخی .  خریداري شده است اهدیه شده، ی اکه از سوي چه کسی وارد شده ی

ه بخشی از این کتابها از زمان  پیدایش این کتابخانه در اینجا موجود بوده است و در طول سالها گنجینه دستنوشته هاي کتابخان
  . شود یمافزون شده و هم اکنون گنج بی بهایی است که از سوي مسئوالن کتابخانه با محبت نگهداري 

بدون تردید  ها نوشتهکه این دست  شود یمي فارسی باعث ها کتابخانهي خطی ها نسخهما معتقدیم که پیدایش چنین فهرست 
ضمنا از . به این دستنوشته ها روي آورند ... وم، خاورشناسان وي مختلف علها نهیزمعالقمندان زیادي  پیدا کند و متخصصان در 
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و بخش مطالعه و نگهدار ي میراث   –رئیس کتابخانه ملی  –ي مراد عونصیف آقابه ویژه ( مسئوالن کتابخانه ملی قزاقستان 
  .ن فهرست سپاسگزاریم براي یاریشان هنگام تهیه ای) ي نادر کتابخانه ها کتابو  ها دستنوشتهمکتوب کتابخانه و مرکز 

   
  :ها نسخهی از برخ

     222 :شماره نسخه
  جنگ اشعار :عنوان نسخه
  1255 :سال کتابت

  نستعلیق :خط
  111 :تعداد ورق
  1 :تعداد جلد

  السالم اي درخت قبله ارباب نجات :آغاز
  این کتابت روز دوشنبه تمام  :انیپا

امی، حافظ، نصرت، نوایی، سیدا، امیر، خجلت، بیخود، منظور، ج: این جنگ در بردارنده اشعاري از شاعران زیر است  
  .آصفی، ناظم، حسرت، میرزا صدیق، صائب، سعدي، شوکت، شمس تبریزي است

به عنوان . همچنین چند برگ از این نسخه شامل اشعاري است که در باره اسامی افراد به حروف ابجد سروده شده است  
  :در اسم عادل: نمونه

 کسته ما به غمت           و آرام گرفته جان به جور  و ستمتخو کرده دل ش

  220   :شماره نسخه
  جنگ   :عنوان نسخه
    شعر و نثر :موضوع

  1250 :سال کتابت
  نستعلیق :خط

  162 :تعداد ورق
  1 :تعداد جلد

  به اوج کبریا کز پهلوي عجز است راه آنجا      :آغاز
  نور دهی چشم جهان بین من :انیپا

  :مالحظات
  .است همه صفحات داراي تذهیب و آب طال در حواشی و ارزش با نسخه از لحاظ هنري 

  .است... بیدل دهلوي، جامی، حافظ، نوایی، عصت، ناظم و: این جنگ در بردارنده اشعاري از شاعران زیر است
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نسخه در آغاز و همچنین . بخش سوم مجموعه چند حکایت به نثر است. شکل مختلف  است 5بخش در   5شامل  نسخه  
در یکی از این اوراق مهري وجود دارد که شامل نام بسیاري از . پایان داراي چند ورق  یادداشت شامل اشعار مختلف است

 .عرفاست

   261-6:شماره نسخه
  تحفه االحرار :عنوان نسخه

  جامی :شاعر/ مولف 
  886 :سال کتابت

  نستعلیق :خط
  23 :تعداد ورق
  1:تعداد جلد

  اهللا الرحمن الرحیم        هست صالي سر خوان کریم               بسم   :آغاز
  مهر نه خاتمه این خطاب       شد رقم خاتم تم الکتاب :انیپا

  .تحفه االحرار منظومه اي است به بحر سریع در وعظ و تربیت همراه با حکایات و تمثیالت بسیار در بیست مقاله
     7-261:شماره نسخه
  ی و مجنونلیل :عنوان نسخه

  جامی:شاعر/ مولف 
  1051:سال کتابت

  نستعلیق :خط
  27:تعداد ورق
  1:تعداد جلد

  اي داده به دل خزینه راز          عقل از تو شده خزینه پرداز :آغاز
  این نامه سزاي آفرین باد         انشاء اهللا که همچنین باد  :انیپا

     261  -9 :شماره نسخه
  سبحه االبرار :عنوان نسخه

  جامی :شاعر/ مولف 
  ولی محمد بن بردي محمد  :کاتب

  1050 :سال کتابت
  نستعلیق :خط

  38 :تعداد ورق
  1 :تعداد جلد
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ي بسیار خوب کتابخانه ملی قزاقستان ها نسخهاین نسخه نیز از . این نسخه با خط  بسیار زیبایی در شهر بلخ  کتابت شده است
 40بحه االبرار یکی از مثنویهاي هفت اورنگ عبدالرحمن جامی است که در س.  است که از گذشت روزگار ایمن مانده است

 .نسخه داراي تذهیب و آب طال کاري است. عقد شامل مطالب اخالقی و عرفانی همراه با حکایات زیباست

     281:شماره نسخه
     مجموعه:عنوان نسخه

  میر علیشیر نوایی :شاعر/ مولف 
  و سلطان حسین میرزااحوال جامی، میرزا همدم  :موضوع
  نستعلیق :خط

  80 :تعداد ورق
  1 :تعداد جلد

  من غمزده ام همدم من غمزده اولی           ماتم زده را صحبت ماتم زده اولی :آغاز
  به زبان ترکی :انیپا

  .بخش اول نسخه به زبان  فارسی و شامل احوال جامی، میرزا همدم و سلطان حسین میرزا است
 .کی استبخش دوم به زبان تر

   314  :شماره نسخه
  شرح مال جامی :عنوان نسخه

  عبدالرحمن جامی :شاعر/ مولف 
  بدخشانی... عشور محمد  :کاتب
  شرح  کتاب فوائد ضیائیه :موضوع
  نستعلیق :خط

  205 :تعداد ورق
  1 :تعداد جلد

  ...لولیه و الصلوه علی نبیه و   الحمد :آغاز
  همعلی آله و اصحابه و علی من تبع :انیپا

جامی این شرح را براي پسر . در نحو عربی –ابن حاجب  –نسخه شرحی است بر کتاب الکافیه فی نحو از ادیب معروف 
چون الکافیه از کتب مهم در زبان عربی است، چند نفر . خود به نام ضیاء الدین نوشته است و از این جهت فواید ضیائیه نام دارد

به زبان فارسی در آغاز نسخه ... فقط چند برگ اشعار و . هر دو به زبان عربی است متن و شرح نسخه. آن را شرح کرده اند
 .وجود دارد که بعدا توسط افرادي نوشته شده است

  319 :شماره نسخه
  سلسله الذهب جامی  :عنوان نسخه
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  جامی :شاعر/ مولف 
  شعر :موضوع
  نستعلیق :خط

  272 :تعداد ورق
  1 :تعداد جلد

  ...ابن مال صحاف محمد ابن رحیم  :صحاف
  ... حمدا لرب جلیل من عبد ذلیل :آغاز

  ...بر همین نکته ختم شد مقصود :انیپا
  320 :شماره نسخه
  یوسف و زلیخا :عنوان نسخه

  جامی :شاعر/ مولف 
  جامی :موضوع

  1299 :سال کتابت
  نستعلیق :خط

  159 :تعداد ورق
  1 :تعداد جلد

  الهی غنچه امید بگشاي :آغاز
 از هرچه گویی خامشی به که هست :انیپا

   329  :شماره نسخه
  نفحات االنس :عنوان نسخه

  جامی :شاعر/ مولف 
  تذکره :موضوع

  1275 :سال کتابت
  نستعلیق :خط

  388:تعداد ورق
  1:تعداد جلد

  ...الحمد اهللا الذي جعل مرآتی قلوب اولیاء :آغاز
  در هشصد و هشتاد و سیم گشت تمام :انیپا

  .ن نسخه چند برگ حاشیه نویسی دارداول و آخر ای: مالحظات
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  :و منابع هاادداشتی
  20شاعر و نویسنده بزرگ روسی و  نخستین برنده جایزه نوبل از روسیه در قرن   -1

  )به زبان روسی( ، 1963، تاشکند، انتشارات فن، 2بیرونی، ابوریحان، آثارمنتخب، ج
   2004ادبیات، سن پطرزبورگ، انتشارات علوم، فرهنگ، تاریخ، زبان و . ایران قرون وسطی. ف.آ.آکیموشکین 
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372  
در  »فارسی فرارودي يگونه«هاي واژگانی ها و ناهمخوانیهمخوانی

  )ماوراءالنهر(هاي مختلف جغرافیایی فرارود حوزه
  

  1فردسعیده کمائی
  چکیده

ست، میراث ارزشمند گونه فارسی فرارودي که درواقع آمیزه اي از زبان سغدي، زبان دري و زبان وخط عربی ا
. رود هاي پرکاربرد زبانی در متون ادبی کهن به شمار می آزاداندیشی وگرایشهاي ملی گرایانۀ امیران سامانی است؛ واز گونه

آن را بیش از سایرگونه ها درخور  -که تا قرون هشتم و نهم هجري نیز ادامه دارد -متون ادبی این حوزه ةغناي زبانی وگستر
  . سازد می بررسی و پژوهش

هاي جغرافیایی این زبان ناهمگونیهاي فراوان  هاي دیگر حوزه گفتنی است که گونه فارسی فرارودي نه فقط با گونه   
هاي مختلف فرارود نیز بسیار است؛ وآنچه دراین جستار مورد بحث و مداقه قرار  حوزه ةدارد که این ناهمخوانیها در محدود

است؛ که درنتیجه ضمن آشنایی مخاطبان با گستردگی این ) ناهمخوانیها(توجه به همین ویژگی گیرد، عالوه بر همخوانیها، می
این جستار در پژوهشهاي  ۀنتیج. رساند شوند نیز یاري می گونه، ایشان را در شناخت بیشتر متونی که ذیل این گونه تعریف می
  . آید کار  می گونه شناسی، سبک شناسی و تاریخ زبان فارسی نیز پژوهشگران را به

  
  

  .دفارسی فرارودي، همخوانیهاي واژگانی، ناهمخوانیهاي واژگانی، گونه شناسی، متون حوزه فرارو :ها کلیدواژه

                                                                    
١

 "سمت"استادیار مرکزتحقیق وتوسعه علوم انسانی - 
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  مقدمه
براي ورود به این بحث گذري اجمالی برحوزه جغرافیایی فرارود، دانش گونه شناسی، وگونه فارسی فرارودي ضروري 

 . است

زمینی بوده است درشمال رود جیحون، بین دو رود سیحون و جیحون، شامل شهرهایی چون سر) ماوراء النهر(فرارود  
این سرزمین مدت پنج قرن بزرگترین مهد تمدن اسالمی ایران و مرکز حکومتهاي ایرانی، .... بخارا، سمرقند، اسروشنه، و ترمذ

. د و مدفن بسیاري از دانشمندان بزرگ ایرانی استماوراء النهر مول. و تا دوره قاجاریه تابع حکومت مرکزي ایران بوده است
  ). فرهنگ معین؛ ذیل مدخل ماوراء النهر(

 "گونه شناسی"بیان کردم،  -کاربرد گونه شناسی در تعیین اصالت نسخ خطی –همان طورکه درمقدمه جستاري دیگر  
اد دکترعلی رواقی به جامعه ادبی ایران معرفی دانشی جدید است در حوزه زبان و ادبیات فارسی، که براي اولین بار به قلم است

توانستند با  "تصحیح نسخ خطی "و "سبک شناسی"و"تاریخ زبان فارسی"هاي  ایشان پس از سالها پژوهش در حوزه. شد
  . دستیابی به دانش گونه شناسی و بهره وري از آن، راهکاري موثر در ارتقاي سه حوزه پژوهشی فوق ارائه دهند

چرا که . تواند دریک حوزه جغرافیایی و دریک دوره زمانی به کار گرفته شود ربردي از زبان است که میکا "گونه "  
هاي آن سود ببرد، و تمام  تواند از همه توانمندي زبان صورتی است مطلق که هیچ اهل زبان و هیچ حوزه زبانی اي نمی

گونه زبانی خود به . هاي مختلف اند ها و دوره ی زبان در حوزههاي عین ها صورت ها و گویش گونه. هاي آن را به کاربرد داشته
  :شود دو بخش گفتاري و نوشتاري تقسیم می

ها  تواند از زبان، گونه زبان گفتاري مردم یک حوزه جغرافیایی خاص، در یک دوره زمانی است که  می: گونه گفتاري  
  . هاي موجود در آن حوزه تاثیر پذیرفته باشد و گویش

  ... شود که به دور از ویژگیهاي گویشی و محلی باشد به گونه اي از زبان گفته می: ه نوشتاريگون  
هاي مختلف، و تطبیق آن با متون  شناخت کاربردهاي زبان فارسی است درحوزه هاي جغرافیایی و دوره "گونه شناسی"   
تلف را از نگاه واژگانی، ساختاري و آوایی بررسی هاي مخ براي دستیابی به این دانش، نخست باید متون فارسی حوزه. فارسی

هاي مختلف زبانی و بیانی هر متن با متون دیگر، به مجموعه اي از همخوانی ها دست یافت  کرد، سپس از راه سنجش مقوله
 )5-4/گونه شناسی . (که همین همخوانیها اساس کار در گونه شناسی خواهد بود

مبحث دستیابی به دانشی بود که بتواند راهکاري دقیق وعلمی براي خوانش درست  سبب گرایش نگارنده نیز به این    
  . هاي مختلف و بررسی آنها به دست دهد متون دوره

یابیم؛ بدین معنا که خوانش برخی واژگان از منطقه  با مطالعه و بررسی متون مختلف هرحوزه به ناهمخوانیهایی دست می   
کنند؛ وآن را کاربردي از  تعبیر می "گویش"و استاد رواقی این اختالف را با نگرشی علمی به کند  اي به منطقه دیگر فرق می

به عبارتی . شود هاي جغرافیایی کوچکتري نسبت به حوزه گونه به کار گرفته می دانند که در حوزه گونه زبانی می
  . کنند ن حوزه تعریف میهاي زبانی یک حوزه را به صورت زیرمجموعه اي از گونه کاربردي آ دیگر،گویش

رفت  بی تردید زبان فارسی کاربردي درحوزه فرارود یکی از مهمترین نهادها ونمادهاي فرهنگی فرارودیان به شمار می   
پیش از آمدن اعراب ... که مردم این حوزه براي حفظ آن در برابر زبان عرب پافشاري درخور وشایسته اي از خود نشان دادند
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گفتند و زبان سغدي زبان رایج گفتاري ونوشتاري  مان بخش گسترده اي از این حوزه به زبان سغدي سخن میبه فرارود، مرد
پس از آمدن قوم عرب و ساکن شدن آنان در فرارود، درپی همان پایداري فرهنگی که به آن اشاره شد، فرارودیان . آنان بود

فارسی . کنیم د کردند که ما از آن به فارسی فرارودي یاد  میگونه زبانی ویژه اي را ایجابه جاي کارگیري زبان عربی، 
. و زبان وخط عربی است -رود که دنباله پهلوي ساسانی به شمار می -ززبان سغدي، زبان دريفرارودي درواقع آمیزه اي ا

شکلی قوي به حرکت  دهند که این گونه زبانی تا قرن هشتم ونهم هجري به متون بازمانده از این حوزه زبانی چنین نشان می
گسل فرهنگی میان ایران و فرارود  -آغاز قرن دهم هجري-خود ادامه داده است؛ اما پس از غلبه شیبانیان بر حوزه فرارود
این روند تا پایان سده نوزدهم میالدي ادامه داشت، اما پس . پیش آمد که دگرگونیهایی در گونه زبانی فرارود به وجود آورد

وشکل گیري تاجیکستان، به همت استاد صدرالدین عینی بازگشتی دوباره به زبان پیش از  -میالدي1917 -از انقالب شوروي
هاي نخستین هجري تا قرن هشتم و  به کارگیري واژگان سده قرن هشتم و نهم هجري دراین جمهوري تازه پاگرفته پیدا شد و

 )21:پیشین.   ( نهم دوباره دراین حوزه جان گرفت

دانیم که این گونه  هاي مختلف زبان فارسی، و نیز گونه ماوراء النهري آگاهی نداریم اما می شکل گیري گونه از روزگار  
هاي رودکی و دیگر شاعران فرارودي، و بسیاري دیگر از متون  سروده. هاي زبان فارسی است زبانی یکی از قدیمترین گونه

هاي عربی به فارسی  ، فرهنگنامهالتفهیم،دانشنامه عالیی ،شرح تعرف خالصه، شرح تعرف، ي المتعلمین فی الطب هدایهمانند 
هاي  ، وهمچنین فرهنگنامهصراح ،ي، انیس المعاشرین مقاصداللغه ،تاج االسامی، ي االصناف تکمله، ي االدب مقدمهچون 

تفسیرهاي طبري،نسفی و ر به همراه دهها ترجمه وتفسیرقدیمی قرآن نظی... فرارودي هستند المستخلصولسان التنزیل قرآنی 
هاي قرآن به فارسی یکی از غنی ترین و پربارترین  ؛ زیرا حوزه زبانی ماوراء النهر از حیث داشتن ترجمهدرواجکی

هاي  هایی که دردیگر حوزه هایی که از این حوزه گسترده شناسایی کرده ایم در برابر ترجمه هاست و شمار ترجمه حوزه
  )353،310:ترجمه اي فارسی از قرآن مجید. (رسد ان گرفته اند به چند برابر میجغرافیایی ایران بزرگ سام

گرچه اثرپذیري فارسی فرارودي از زبانهاي ایرانی میانه شرقی، به ویژه سغدي، سبب شد که ناهمگونیهاي فراوانی میان   
هاي این حوزه نیزتاثیر گذارد و در  تههاي زبان فارسی پدید آید، و برمجموعه نوش گونه فارسی ماوراءالنهري و دیگر گونه

خواه شعر رودکی باشد خواه تفسیر طبري، یا دیگر ترجمه هاو  -یک یک متون رد پاي زبانهاي ایرانی میانه شرقی دیده شود
 ناگفته نماند که تمامی کتابها و متنهاي این حوزه به یک اندازه از –فارسی و یا کتابهاي علمی / هاي عربی یا فرهنگنامه

زبانهاي ایرانی میانه شرقی بهره نگرفته اند و طبعا برخورد یک نویسنده یا سراینده بخارایی یا سمرقندي و یا نسفی و فرغانی و 
اسفرنگی با زبان یکسان نیست، جدا از آنکه هریک از نویسندگان برپایه آگاهی از این زبانها و شناخت مخاطب خود و 

ار از واژه و ساخت و آواي این زبانها سود جسته اند و به همین دلیل کم و بیش کاربرد ربان فتار درکنار ران نوشت
  )354-353: پیشین. (شود ناهمگونیهاي واژگانی در آنها دیده می

تفسیر "نگارنده این اقبال را داشته که پس از تحقیق وجستجوي بسیار، با دستیابی به نسخه اي کامل و یکدست از  
 "یا  "لطائف التفسیر ". به تصحیح آن همت گمارد -ودرمقایسه با دیگرنسخه بدلها از حیث کتابت -"درواجکی

معروف است یکی از متون بسیارارزشمند این حوزه است که همخوانیهاي  "تفسیر زاهدي "که در ایران به  "تفسیردرواجکی
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ر تصریحی است بر اینکه نسب مفسر آن به هاي قرآنی حوزه ماوراءالنه بسیار آن با تفسیر نسفی و نیز بسیاري دیگر از ترجمه
  . گردد نه هرات؛ که این امر نکته اي قابل توجه است در تایید زادگاه مفسر دروازگ بخارا باز   می

، "سبک شناسی"و "تاریخ زبان فارسی "تواند درپژوهشهاي  وجایگاهی که می "تفسیردرواجکی "باتوجه به ارزش  
داشته باشد، دراین نوشتار واژگان این متن مبناي بررسی قرارگرفت و "مه هاي قرآنیبررسی و مقایسه تفسیرها وترج"و

گاه نیز . هاي قرآنی و نیز متون ادبی این دوره در مقایسه با آن سنجیده شد همخوانیها و ناهمخوانیهاي واژگانی دیگر ترجمه
یرمتون،که از اختالف گویش مناطق مختلف نشان به دلیل نبود پاره اي واژگان فرارودي در این تفسیرو مشاهده آنها درسا

  . دارد، براي آگاهی بیشتر خوانندگان به ذکر وبررسی آن موارد نیز پرداختیم
دارد؛ مشترکاتی  تفسیردرواجکی بیشترین همخوانی واژگانی را با تفسیرنسفیناگفته نماند که درمقایسه با دیگرمتون،    
ن، گردن داده، فروزینه، نغوشکان، کپیان، کدواده، به دم رفتن، پاشناها، از حد اندخسیدن، آهنجیدن، عذاب دردگی: چون

  ... درگذرندگان،سمج، غریفج، انگشت خاییدن، پسودن، شفق، بسوج، و
  

  همخوانیها و ناهمخوانیهاي واژگانی
  همخوانیها

مناطق این حوزه است وعالوه  هاي بسیار رایج و پرکاربرد حوزه فرارود و مشترك بین براي مثال، اندخسیدن از واژه
،و تفسیر نسفی، لسان التنزیل، و 999،2046،631،704،1089هاي  قرآنهاي مترجم به شمارهبرترجمه هاي قرآنی نظیر

مرتع ( ي المتعلمین فی الطب، شرح تعرف، این برگهاي پیر ارشاد، بدایع الملح،هدایه درمتونی چونتفسیردرواجکی، 
  . وجود این واژه دریک متن دلیلی قطعی بر فرارودي بودن آن متن است. نیز آمده است )الصالحین و زادالسالکین 

، به دم )اصراروسماجت(=، بسوج)پناه گرفتن(=عالوه برواژه ها و ترکیبات رایج و پرکاربردي چون اندخسیدن   
، )ه اي شبیه تیهو،کركپرند(=، ورتیج)گل والي سیاه(=، غریفج)تکلیف کردن(=، بیسکفت فرمودن)پیروي کردن(=رفتن
توان براي آگاهی بیشتر پژوهشگران به  در حوزه فرارود، می... ،و)ذخیره کردن(=، یخنی نهادن)راه زیرزمینی،سرداب(=سمج
  :هاي زیر که مواردي از همخوانیهاي واژگانی این حوزه است نیز اشاره کرد نمونه

  
  باشندگان / باشش/ باشیدن 
  ]تفسیردرواجکی[آتشباشندگان : لناراصحاب ا/ اصحاب الجحیم  -  
  ]70/ارشاد... [باشیدندپارسی این آن بود که آن کسانی که گرویدند و راست .. -.  

  ]6 /تاریخ بخارا. [و در طلب علم حدیث پیغمبرصلی اهللا علیه وسلم بود باشیدمدتی در عراق  -  
  ]34/پیشین[ .پادشاهان و امیران و سرهنگان بوده استباشش این حصار جاي  -  
  ] 43/پیشین. [اند باشیده خوانند و آن جا مغان بر آن موضع دو سه کوشک مانده است که آن را کوشک مغان می -  
  )73/تاریخ مالزاده. (مرا گفت که این شام به نزدیک ما باش، نباشیدم وتعلل کردم -  
  ]1/219،جاب نامه طرسوسیدار. [، آنگاه بازگشتبباشید زنکلیسا برجاي فرو ماند، تا زمانی -  
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  ]482/پیشین. [بباشیدندموافقان او جمله در موافقت او از آب به سالمت بیرون آمدند و آن شب بر لب آب  - 
  ]120/ي المتعلمین فی الطب هدایه. [زود الغر گردد باشیدنبه گرسنه   - 

  ]215/پیشین. [اندودنی ها بر سر بهباشیدن  باز مشغول... ها که یاد کردم فصد بود و عالج این همه نوع -  
  ]729/شرح تعرف. [اند اندر زمان باشندهیا مکان اند، یا ثابت اندر مکان یا زمان اند، یا ... شاهدان - 
  ]615/پیشین. [باشیدنمن بی تو نتوانم   - 

  شرر= خیدره  / خویدره/ خدره
  ]32/مرسالت: تفسیردرواجکی. [ اندازد بر هر یکی چند کوشکی می خدره -       

   .سوره مبارکه بقره آمده است 34عبارت فوق درتفسیرآیه : توضیح        
ه -

  ]32/مرسالت: 999ترجمه قرآن به شماره. [ همچو کوشک خدرهاندازد  رآینه وي می
ه -

 ]32/مرسالت:1089ترجمه قرآن به شماره. [ همچو کوشک خدرهاندازد به  رآینه وي می

ک -
  ]32/مرسالت: ترجمه تفسیر طبري . [وشکهاها چون کخدره اندازد  ه آن می

ا -
  ]32/مرسالت:تفسیرنسفی. [ هایی چون کوشکها به برشدنخویدراندازد  ین آتش می

ا -
رر  ]لسان التنزیل. [ ،قیل سرشک آتش، وقیل ستارچهخدره:لشّ

ا -
 ]المستخلص]. [یعنی سرشک[ خدره: لشرر

خ -
 ]115/شرح تعرف. [ هاي او اشارت است و دود او عبارت است دره

ا -
 ]105/خالصه شرح تعرف. [است و عبارت دود، به مقدار قوت آتش از دود بر هستی آتش دلیل کند خیدره شارت

ا -
 ]779/ پیشین . [بر خردي و بزرگی آتش دلیل کندخویدره ز خردي وبزرگی 

آ -
ی و ناپیدا شدي، ساعتی یی از دهان اژدها بجستی تا به در زندان و به زندان اندررفتخدره ن اژدها هیچ کس را نیازردي مگر

 ]1/256،جداراب نامه طرسوسی . [از زندان بیرون آمدي تا بدان تخت و آن تخت بسوختیخدره بودي آن 
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چ -
 ]252/دیوان ناصربخارایی[ نماید سپهر خاکستر خدرهو تاب قهر تو آتش نهد به خرمن مهر   ستاره 

  
  چفسنده/چفسیدن   

/ بقره: تفسیردرواجکی.          [ تر بودچفسنده امد، گنده تر بود، و بر تن سنگ گوگرد زودتر افروزد، دیرتر آر  -  
  ]24تفسیرآیه

ف -
 ]34/انفال:پیشین. [همه را چفساندبرهم : یرکمه

ط -
 ]11/صافات:1089ترجمه قرآن . [ برچفسندهگلی : ین الزب

ق -
 ]50/ابراهیم:تفسیردرواجکی [برچفسندهآتشی گنده و : طران

ج -
 ]67/هود:پیشین . [انچفسندگبرزمین : اثمین

و -
چون بین شان خوش آیدت دیدارهاشان، واگر سخن گویند گوش داریی به گفتندهاشان،گویی که ایشانند چربهاي  

 ]4/منافقون: تفسیرنسفی. [ برچیزي، چون جمادي بی تمیزيچفسانیده 

پ -
ترجمه  . [برچفسیدهل س پرس شان اُو ایشان سخترند به آفرینش یا آنک آفریدیم، هرآینه ما آفریدیمشان ازگ

 ]129/طه:999قرآن

ا -
. ، باطنت هالك شودچفسی گر ازاسباب به ظاهر دست بازداري ظاهرت هالك شود و به باطن اگر بر کسب و اسباب

 ]136/ارشاد[

ا -
 ]48/،حاشیهي المتعلمین فی الطب هدایه . [است یک به دیگربرچفسیده ین استخوانها 

  اکیدشمن/دشمنانگی/دشمنایگی/دشمنادگی  
  ]118/آل عمران:تفسیر درواجکی. [ایشان شما را، ار خرد دارید دشمنایگیبه درستی که پیدا کردیم شما را عالمت   -  
. قومی که شما را ازمسجد حرام بازداشتند که شما از حد فرمان بیرون رویت دشمنادگیو برآن میاردا شما را  -  

 ]2/مائده:تفسیرنسفی[

 ]8/ مائده:2046ترجمه قرآن به شماره. [ گروهی بر آنک نکنند داد بر گروهی شمنایگیدو برنداردا شما را  -  
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هاي پیر، مرتع الصالحین  این برگ. [ داري با آن کس که به جاي وي جفا کند دوستی دار می دشمنادگی اگر با نفس -  
 ]185/و زادالسالکین

  ]2/834،جتاج القصص [ .خواست بر یوسف و برادرش که ایدون گفتنددشمنادگی  -     
. [ درمیان شما استوار گشته استدشمنانگی اگر او ناگاه از بند خالص یابد هرآینه ترا هالك کند بدان سبب که  -     

  ] 1/497،جداراب نامه طرسوسی
 از عداوت به نصیحت خواندن آن بود که چون مرد مقر آمد که دشمن ترین دشمنان هواي تن است و یا ابلیس، جهد -

یطانَ  ": ابلیس فریضه است، چه مولی عزوجل فرموده است دشمناکیکند تا دشمن تر هواي تر را دارد و ابلیس را، چه  ان الشَّ
ذوه عدواً فاتَّخ 113/ارشاد[ "لکم عدو [ 

  
  آشفته شدن و پریشان گشتن= کراشیدگان  /کراشیدگی/کراشیدن

 ]29/حج:تفسیرنسفی . [شخوی کراشیدگیباز بگزراندا حج را با پراشیدگی و 

 ]44/یوسف:پیشین. [کراشیدهگفتند این خوابهایی است شوریده و ما نه ایم داننده خوابهاي 

 ]25/بقره: پیشین . [کراشیدگانوایشان بوند در وي جاویدان باشندگان،نمیرندگان و نه 

اگرمرد خرد دارد زن را . زك داردو اهل معرفت چنین گفته اند که مثال این جهان چنان است که مردي زن دارد و کنی
 ]278/ارشاد... [ نشود کراشیدهخشنود دارد تا با وي بباشد وتا کدخداییش برهم زده نشودو تا اهل او 

 ]1/225،جتاج القصص. [ شوند کراشیدهنگفت به اندام . جبرئیل گفت به تن الغرشوند

 ]256/پیشین[  .یا اله العالمین! ها نگاه دارکراشیدگی الهی ما را از چنین 

 ]1/485،جداراب نامه طرسوسی[ چرا فرود آمده اید؟ کراشیده گفت بدین جاي

 ]158/،آغاجی بخاراییشاعران هم عصررودکی[و تیره شد کار من کراشیدهبتا تا جدا گشتم از روي تو   

  
  قدیم= کنانگی  /کنانه

 ]95/یوسف:تفسیر درواجکی. [ شودکنانه به قدیم وصف کنند چیزي را که 

 ]همانجا: 999 ترجمه قرآن به شماره. [ ي کنانهگفتند به حق خداي، هرآینه تو در دوستی 

 ]همانجا: 2046ترجمه قرآن به شماره. [ کنانهگفتند به حق خداي، هرآینه تو دردوستی 

 ]همانجا:631ترجمه قرآن به شماره. [ کنانهگفتند به حق خداي، هرآینه تو دردوستی کنانه 

 ]همانجا:704ترجمه قرآن به شماره. [ خویشی کنانه داي، هرآینه تو هرآینه در دوستیگفتند به حق خ

 ]همانجا: 1089ترجمه قرآن به شماره. [ خویشی کنانه گفتند به حق خداي، هرآینه تو هرآینه در دوستی

 ]همانجا: تفسیرنسفی ]. [اي[کنانهبه خداي تعالی که تو در همان دوستی ]گفتند[

  ]همانجا: لسان التنزیل . [توکنانه خطاي دیرینه تو، یعنی دوستی  :ضاللک القدیم
  ]39/یس:2046ترجمه قرآن به شماره. [ کنانهو ماه را اندازه کردیمش منزلها تا بگشت چون شاخ خرما خنبیده 
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 ]1/حبدایع المل . [کردن کنانگینربوده تازگی این شعرها را دست استعمال و نروئیده است برین شعرها چغزواره 

ان بود و نیام وي   ]21/پیشین. [بودکنانه وهیچ زیانی دارد مر جوانمرد را جامه وي؟ شمشیر برّ

  
  کفر= نسپاسی کردن   /نسپاس

 ]115/آل عمران:تفسیر درواجکی . [نکنند نسپاسیورا : لن تکفروه -

 ]همانجا:1089ترجمه قرآن به شماره. [کرده شونت او را نسپاس پس هرگز:    "   -

 ]66/حج:704ترجمه قرآن به شماره. [ است نسپاسهرآینه آدمی هرآینه . نسپاسهرآینه :لکفور -

 ]19/شعراء:پیشین . [من بودي نسپاسان و کردي کردار تو آنک کردي و تو از. نعمت نسپاسان:الکافرین -

مه قرآن به  ترج. [نسپاسیاو نه نگریستی به آنانک بدل کردند نیکوي خداي را به . نسپاسی به: کفرا -
 ]28/ابراهیم:2046شماره

  ]7/ابراهیم:631ترجمه قرآن به شماره.. [ کنیت هرآینه شکنجه من سخت است نسپاسیواگر .... کنیتنسپاسی : کفرتم
   
  ناهمخوانیها  

  سرکشی و طغیان= گردن بردگی 
 ]15/بقره:تفسیر درواجکی. [ ایشان گردن بردگی: طغیانهم    

 ]همانجا:تفسیر سورآبادي[ ایشان  گمراهیکفر وضاللت و :    " 

 ]همانجا:تفسیر نسفی [ سرگشته و متحیردر این طغیان، :    " 

 ]همانجا:تفسیر کشف االسرار[  متحیر و گزافکار و گمراه:    " 

 ]همانجا:1089ترجمه قرآن به شماره[ ایشان  از حد درگذشتن:   " 

  
  فروزینه

 ]24/رهبق:تفسیر درواجکی. [ فروزینه: وقود

 ]همانجا:تفسیر سورآبادي. [ هیمه :  "

 ]همانجا: تفسیر نسفی . [فروزینه:  "

 ]،همانجاتفسیر کشف االسرار. [ هیزم:  "

 ]همانجا:1089قرآن به شماره ترجمه. [فروزنده:  "

  
  لغزیدن= شخشیدن  / شافیدن
 ]36/بقره:تفسیر درواجکی )[شخشیدن: درنسخه بدل(شافیدن =زلت : فازلهما

 ]همانجا:تفسیر نسفی. [ به زلت آوردشان:   "   
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 ] همانجا:تفسیر کشف االسرار. [ هر دو از بهشت و بگردانید از طاعت بیوکند دیو ایشان را پس::   "  

 ]همانجا:1089ترجمه قرآن به شماره. [ لغزانیدشان دیويپس :  "  

رَدرآیه شریفه: توضیح ث رَ "شایان ذکراست که جایگزین ع ث ا إنّما فآخرانِ یقومانِ فإن ع علی أنَّهما استحقّ
، ونیز لسان التنزیل 999،2046،704،1089آمده که درقرآنهاي مترجم به شماره هاي "برشافیدن"مصدر) 107/مائده("مقامهما

  :همچنین است درموارد زیر. یکسان است، و همخوانی دارد
 ]99/،ابوشکوربلخیشاعران بی دیوان[د هم از بامدابشخشد  گلیمی که خواهد ربودنش باد   ز گردن -

  ]248/ي المتعلمین فی الطب هدایه. [بسیارشافیدن ها و پاهاء ایشان ریش بود از گزیدن سگان و  ساق -
  

  بیختن= بیزیدن  
  ]56/نساء:تفسیر درواجکی... [پوستهاءشان بیزد هرباري که: نضجت جلودهم   -  
  ]همانجا:تفسیر کشف االسرار... [در آنهاي ایشان  پوستبپزد  هرگه که:    "  -  
  ]همانجا:1089ترجمه قرآن به شماره... [ هایشان پوست پخته شودهربار که :   "   -  
  ] همانجا:تفسیر نسفی... [پوست هاشان بسوزد هرباري که:    "   -  
    

  پسودن     
  یطان من المس طَه الشَّ ب تَخَ 275/یقره: تفسیر درواجکی. [از دیوانگی دهپسو شیطان او را راه زده بود و: ی   [  

  ]همانجا:تفسیرکشف االسرار. [به دست و پاي خود از دیوانگی دیو زند او را:      "      
  ]همانجا:1089ترجمه قرآن به شماره. [ تباه کندش دیو از دیوانگیآنک :      "      
  ]همانجا: یتفسیر نسف. [چون پري زده دیوانه شدهمگر :      "     

   
شود که به دلیل تفاوت حوزه واختالف گویش درمتون دیگري که زیرمجموعه  لذا،گاه واژه اي دردو سه متن مشاهده می

به  ي االصناف، وارشاد مقاصد، تکملهکه در پاره اي متون چون ) حرص (= همان گونه هستند کاربرد ندارد، مثل آرخسیدگی
. ضبط شده است")؟(از حسدگی"به دلیل بدخوانی یا ناشناختگی واژه به صورت ارشاد  رکاررفته است؛ وشایان توجه اینکه د

لسی : هاي زیر همچنین است نمونه. ] به گلو بازدارد) از حسدگی؟(فرزند را به ورزش تحریض کند و آرخسیدگی[= 
سیف  دیوان، و اب نامه طرسوسیدار، تفسیر درواجکیدر ) تبرآهنی(= ؛ میتینارشاد و حی بن یقظاندر ) اسرافکاري(= کردن

  ... در تفسیر نسفی؛ و هیند و هییتارشاد و تفسیر نسفی؛ در ) بیگار(+فرغانی؛ مجرگ
  

  نتیجه 
یابیم که  ها وحوزه هاي مختلف، و ممارست با آنها، به اشتراکها و تفاوتهایی دست می با مطالعه و بررسی متون در دوره

هاي جغرافیایی و  هد؛ و با شناختی که از کاربردهاي زبان فارسی در این حوزهد اساس دانش گونه شناسی را تشکیل می
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که  -کنیم به همخوانیها و ناهمخوانیهاي واژگانی درمتون دست یابیم که مبناي گویش را هاي مختلف کسب می دوره
واژگان و ترکیبها ودسته با تشخیص وتمییز این . دهد شکل می -درحوزه هاي جغرافیایی کوچکتر نسبت به گونه قرار دارد

توان با شناختی علمی به خوانش متون پرداخت؛ وهمچنین ضمن تشخیص  هاي ویژه هرحوزه، می بندي آنها در ذیل گونه
خدشه درتصحیح یا خوانش درست متن، از ضبط نادرست واژگان غیرمرتبط با حوزه یک متن پرهیزکرد؛ وبدین ترتیب 

  .به روشی علمی و دقیق دست یافت) کهن و معاصر(ظم و نثردرخوانش، تفسیرو معناگذاري متون ن
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373  
  سوررئالیسم در اشعار عطار نیشابوري

  
  1رحیم کوشـش

  2نژاد صغري رحمتی
  چکیده

هاي آنها در ادبیات معاصر  بررسی و تبیین دقیق جایگاه مکاتب گوناگون ادبی و از جمله مکتب سوررئالیسم و ویژگی   
یت بسیاري برخوردار باشد آن میو کالسیک فارسی، از موضوعاتی است که پرداختن به  هاي گوناگون  ویژگی. تواند از اهم

ایران، بألخص ادبیات عرفانی  ۀگیري آن در غرب، در آثار گوناگون ادبیات گذشت مکتب سوررئالیسم را بسیار پیشتر از شکل
ار، توجه به او از این لحاظ، توان یافت که با توجه به تقدم زمانی ظهور عط و از جمله، آثار موالنا و عطار نیشابوري می

ت بسیاري برخوردار باشد می هاي مهمی که هم در آثار گوناگون مکتب سوررئالیسم و هم در  از جمله ویژگی. تواند از اهمی
اهمیت  -4نگارش خودکار  -3العاده  امر شگفت و خارق -2طنز  -1: توان به این موارد اشاره کرد توان دید، می آثار عطار می

هاي سوررئالیستی نیز  برخی از ویژگی. وجود اشیاء سوررئالیستی -7تصادف عینی  -6توجه به دیوانگان  -5و رؤیا خواب 
توان به مرگ اندیشی، حیرت و سرگشتگی و تضاد و تناقض  باشند و از جمله آنها می وجود دارند که خاص اشعار عطار می

 ۀستند تا با توجه دقیق به آثار شعري عطار و تحلیل درست و موشکافاننگارندگان در این مقاله در پی آن ه. نیز اشاره کرد
یت خاص آنها در شکل گیري آثار عطار و  آنها، به تبیین عناصر سوررئالیستی گوناگون در آثار وي بپردازند و جایگاه و اهم

  .تأثیر آن در جهات گوناگون زبانی، هنري و محتوایی آنها را روشن گردانند
  
  .، عناصرسوررئالیسم، شعرعطار، عرفان: اه کلیدواژه

                                                                    
١

 ارومیه دانشگاه فارسی ادبیات و زبان گروه استادیار - 
٢

 Email:sonya_r63@yahoo.com و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیهدانشجوي کارشناسی ارشد زبان  - 

mailto:@yahoo.com
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  مقدمه 
  در ایران من )surrealisam( معموالً پیشرو ادبیات سوررئالیسم  

اما توجه به این نکته الزامیست که ذهن فعال سوررئالیسم در . باشد یم 1سوب به شاعر بزرگ معاصر، هوشنگ ایرانی
ال و جاري بوده است اشعار شاعران بزرگ قرون ششم و هفتم، در ادبیات مولوي، سوررئالیسم، «در این زمینه،  .پارسی سی

عصمت، اسماعیلی به همراهی مناعلی  ۀنوشت» سوررئالیسم، مقاالت شمس تبریزي«ۀاز رضا براهنی و مقال» رمبو و فروید
  .باشد هاي صورت گرفته می مددي، از اهم فعالیت

دوران زندگی عطار، که بیش از . دهد نظیر قرار می هاي بی ردیف سوررئالیستتردید او را در  تعمق در اشعار عطار بی   
تاخت و تاز غالمان و  ةدور«. نخست قرن هفتم را در بر دارد، سراسر آشوب و نابسامانی است ۀنیمی از قرن ششم، و دو ده

آنان در وضع اجتماعی ایران پدید پی  در یپهاي  یرگیچهایی است که  ینابسامانهاي آنان و  یرانکاريوقبایل زردپوست و 
خوارزمشاهیان که بعد از غزنویان و سلجوقیان به حکومت رسیدند؛ شایستگی اینان را نداشتند؛ و ). 168: 1374صفا، (».آورد

معموالً مردمی متعصب در عقاید، و در نشر مذهب خود سختگیر، و نسبت به کسانی که با عقایدشان همراهی نداشتند، 
ی در ایران  -چه غالمان و چه امراي قبایل -به همین سبب با تسلّط آنها . قتال و سفّاك بودند بدرفتار و سیاست دینی خاص ،

اسماعیلیه و  ۀرایج شد و این امر به تقویت علماي شرع و آزار مخالفان آنها، خاصه حکما و معتزله و همچنین آزار سخت شیع
وضع اجتماعی در این  نابسامانی. ناقشات بین شیعه و اهل سنّت در اوج خود بوددر این عهد م. اثنی عشریه منتهی شد ۀشیع

عهد باعث ناخشنودي عقال از اوضاع اجتماعی زمان شد و همین اوضاع آشفته باعث عزلت و اعتکاف غالب شعراي این قرن 
ایشان متأثر بود بدین خاطر نسبت به شیخ فریدالدین عطار نیز از این قاعده مستثنی نبود و شرایط موجود بر روح لطیف . شد

این عوامل باعث شد که عطار از آن حالت واقع گرایی و حقیقت اجتماعی به فراواقع . تفاوت بود یباوضاع اجتماع دلسرد و 
الت بی قید و بند ضمیر ناخودآگاه و شکستن هنجارهاي عقالنی  گرایی و نزدیک شدن به آنچه در نزد سوررئالیست ها، تخی

نامه نشان از حیرت عطار است که در  چنانچه حالت سرگشتگی و حیرت و گمراهی سالک در مصیبت. روي بیاورد است؛
  .فضایی تخیلی به تصویر کشیده شده است

کند تا  در دنیاي تخیل، یک نویسنده یا شاعر سوررئالیست، با توجه به مقتضیات درونی خود، چیزي وهمی خلق می   
ا همان گونه که هست به تصویر بکشد؛ براي به تصویر کشیدن درونیات خود از فنونی چون، نماد و بتواند درونیات خود ر

استفاده از این ابزارهاي شعري در جهت روند نزدیکی شاعر به درونیات، دنیاي ذهنی . کند استعاره یا تشبیه و کنایه استفاده می
ي سنتی ها ارزشذات حقیقت هستی در جهانی بود که  تالش سوررئالیسم در جهت کشف. باشد یمو کشف حقیقت مؤثر 

  .زدوده شده و نور عقل خاموش شده بود؛ یعنی جهانی که انسان در تاریکی و ویرانی آن رها شده بود
   

  سورئالیسم غرب
چیز به معنی حقیقت،  )real(به معنی روي، برفراز، و باال و رئال) (surاصطالح سوررئالیسم از دو جزء اساسی سور«    

یت یا پشت واقعیت، ترجمه  واقعی، صحیح و حقیقی، ترکیب یافته است و می توان سوررئال را در وراي واقع
  ).228: 1385ثروت،(».کرد
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شود؛ اصطالح  بود که گیوم آپولینر، شاعر فرانسوي براي رسیدن به آنچه که مأوراي ذهن نامیده می 1917در سال    
واژه سوررئالیسم «. آغاز شد 1920برد اما از نظر تاریخی نهضت سوررئالیسم در سال سوررئالیسم را در آثارش به کار 

ولی نخستین . نگارش یافت 1903زیاس ظاهر شد که در سال  هاي تیزه عبث نماي آپولینر به نام سینه ۀنخستین بار در نمایشنام
 2، با چاپ مانفیست1924رئالیسم در سال سور) نهضت(جنبش). 54: 1376بیگزبی،(».به روي صحنه رفت 1917بار در سال 

، مکتبی ادبی که در بین دو جنگ )گرایی فراواقع(سوررئالیسم «. سوررئالیسم اثر اندره برتون در پاریس پایه گذاري شد
، واژه سوررئالیسم، نخستین بار توسط آپولینر. جهانی نه تنها ادبیات، بلکه تمام هنرهاي تجسمی اروپا را سخت متحول ساخت

سوررئالیسم را در ارتباط با  ةآپولینر واژ. هاي تیزریاس نوشته بود، به طور جدي مطرح شد اي که بر نمایشنامه سینه در مقدمه
ها و  این مکتب تحت تأثیر مکتب سمبولیست). 373: 1378مقدادي،(».توانایی بشر براي خلق مقوالت غیر طبیعی به کار برد

روان  ةناخودآگاه و ارتباط آن با رؤیاها قرار داشت و به دنبال جستجوي پنهان و رها شد هاي فروید در مورد اهمیت نظریه
اصطالح سوررئال و سوررئالیستی به صورت مفهوم گسترده براي مشخص کردن هر اثر تخیلی غیر عادي به کار . انسان بود

  .رود می
سورئالیسم در درجه اول، «. پندارند آدمی می ةروزمربرخی سوررئالیسم را عصیان علیه پوچ انگاري و ناامیدي زندگی    

. این عصیان حاصل هوس روشنفکر نیست، بلکه برخوردي است تراژیک بین روح و شرایط زندگی. عصیان است
سوررئالیسم از نومیدي عظیم در برار وضعی که انسان بر روي زمین به آن تنزّل پیدا کرده است و امید بی انتها به دگردیسی 

  ). 783:  1385حسینی،  سید( ».نی زاده استانسا
توان به تصادف عینی، طنز، اشیاء سوررئالیستی، نوشتن خودکار، رؤیا، امر شگفت  هاي مکتب سوررئالیسم می از ویژگی   

ارد و گذ سوررئالیسم اساس کار خود را بر تداعی آزاد، معانی و افکار و تصاویر و نوعی خلسه و رؤیا می«. و جادو اشاره کرد
پندارد، تداعی آزاد معانی و  اما برخالف آنچه هنرمند سوررئالیست می. کوشد تا با خالقیت هنري، جنبه خود بخود بگیرد می

هاي هنري هیچ چیز صرفاَ خود بخود، به وجود  دنیاي رؤیاها هیچ یک در حقیقت، آزاد و بی قانون نیست و در آفرینش
قانونی  ن داد که دنیاي ضمیر باطن و رؤیا آنقدرها هم دستخوش هرج و مرج و بیتجربیات فروید و یونگ، نشا. آید نمی

هاي ناخودآگاه است؛ توجه دقیق سوررئالیسم به ضمیر ناخودآگاه سبب شد  نیست، بلکه تابع سلطه آهنین الزامات و ضرورت
ها  نوشتن محتواي رؤیاها، بازسازي هذیانهاي سوررئالیستی را تأسیس کنند تا بتوانند به  که نویسندگان سوررئال دفتر پژوهش
آن گونه «. بپردازند -گیرد یعنی نگارشی که بدون دخالت تفکر آگاهانه صورت می -و تولید متن بر اساس نگارش خودکار

هاي روحی درآمده است و همواره راه را بر گریزهاي ذهنی و خیال   هاي پژمرده و واپس زده که به صورت عقده که میل
هاي ذهنی معینی است که علی  بند و بارترین تخیالت و توهمات، تابع انگیزه بنابراین آزادترین و بی. کند ها، تنگ می پردازي

  ).138: 1362پرهام، (».هاي خارجی سرچشمه گرفته است رغم شکل واژگونه و غیرواقعی خود از واقعیت
وجودي خیالی است و بعد از آن بیانۀ اسرار هنر جادویی گوید که انسان م اول سوررئالیسم می ۀآندره برتون در بیان«   

کند و مخصوصاً با استفاده از رؤیا و نگارش خودکار به بهره برداري از صور خیال سوررئالیستی،  سوررئالیستی را آشکار می
دومین بیانیۀ  1929ل برتون در سا). 90- 89: 1377آل احمد، (».کند پردازد و آن را باالترین درجه استقالل فکر معرفی می می

ها  سوررئالیست. برتون در این بیانیه مدعی شد که اساس سوررئالیسم با زیبایی شناسی تباین دارد«. سوررئالیسم را مطرح کرد



 جلد هشتم   هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

٣٤٧ 
 

هاي دیگر به دست آورده بودند، زیبایی شناسی هنري را که زاییده تخیل ابتکاري است، اساس کار  اي که از سبک با تجربه
  ).95: همان.(دخود قرار دادن

مکتب دادائیسم بر پایه رد اصول منطقی، اجتماعی، و . در واقع مکتب سوررئالیسم برگرفته از مکتب دادئیسم است   
هایی بوجود آمد که به عقیده پیروان مکتب دادائیسم منجر به  این مکتب در اعتراض به ایدئولوژي. زیباشناختی بنا شده بود

  .هاي بسیاري شده بود ویرانیجنگ جهانی اول و متعاقب آن 
خواهد امواج واقعی و بدوي انسان را  سوررئالیسم، می. سوررئالیسم، عصیان و شورش علیه تاریخ و انسان متمدن است«  

هر چند این تسلیم بی قید و . هاي ابتدایی بشر است ها و کشش تمامی آنچه به عنوان غرایز و خواستن. در آن به ارتعاش وادارد
رحمانه نیروهاي ناخودآگاه، حاصلی جز آنارشیسم، یا هرج و مرج طلبی فکري  مند به اقتدار کورکورانه و بیشرط هنر

نخواهد داشت؛ اما از دید هنرمند سوررئال، دنیا، فضاي نامحدود است که هیچ چیز آن در جاي طبیعی و قراردادي خود 
ون خاص خود را دارد که به قوانین عمومی نظام طبیعت وابسته باشد، همه چیز معلق و واژگون است و حیات هر چیز، قان نمی

هاي گسسته و خودجوش ذهن خود را بدون حفظ  جریان«مکتب سوررئالیسم به دلیل اینکه). 50: 1385نوري، (».نیست
زیادي با آن  شد و نزدیکی 3آورد، زمینۀ پیدایی مکتب سمبولیسم). 43: 1343دقیقیان،(»گونه رابطه منطقی بر روي کاغذ  هیچ
 .دارد

  

  سوررئالیسم عطار 
   
  )ready mades(اشیاء سوررئالیستی - ١

یعنی از نظر این مکتب، شاعر . یکی از عناصر سوررئالیستی استفاده از اشیاء در واقعیت براي بیان افکار فراواقعی است   
یاي درون خود رنگ و لعاب تخیل دهد و در این اختیار را دارد که شئ عادي و کامالً شناخته شده در دنیاي واقعیت را در دن

عبارات از نسبت دادن خواص غیر عادي به اشیاء و مفاهیم و کلمات «روش سوررئالیستی. مناسب قرار دهد جایی کامالً بی
الودة نه اینکه ش. رسد این عمل البته ناآشنا به نظر نمی. ارتباط با یکدیگر، و بهم ریختن رابطۀ موضوع با متن است ظاهراَ بی
ها، تصور دقیق ذهن را از یک شئ با اندیشۀ  در واقع سورئالیست). 77: 1375بیگزبی،(».سازي در شعر هم همین است  تصویر

سازند؛ به طوري که شئ، در برابر ضمیر پنهان نویسنده قرار دارد، ناگهان  آمیزند و از آن چیزي جدید می مالیخولیایی در می
ماند و براي بیننده  کند و در نیمه راه واقعیت و تخیل معلق می یسنده در دنیاي واقعیت اعالم میرابطۀ تنگاتنگ خود را با نو

پیرایه دارند و ذهنی هستند و با شاعر همراه شده و او در  اشیاء در مکتب سوررئالیسم عینیتی پاك و بی. شود چیستان و معما می
  . هندد خواهد و آرمان اوست سوق می مسیر خود به جاي که می

تصویر محو شد، ولی . اي که به پنجرة ذهنش زد تکان خورد آندره برتون از شنیدن جمله 1919یک شب در سال «   
بیگزبی، (» .این مکاشفۀ عجیب با یک تصویر بصري همراه بود. »پنجره مردي را دو تکه کرده است«: جمله در یادش ماند
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از قدرت تخیل و رؤیا پردازي براي شگفت انگیز کردن اثر خود بدان پنجره شئ است که برتون با استفاده ). 75: 1376
  . پرداخت

همۀ موجودات از جماد، نبات، حیوان و . به اعتقاد شیخ فریدالدین، وجود حقیقی اشیاء با چشم سر قابل رؤیت نیست   
علَت حقیقی اشیاء کشش « :گوید افالطون در رسالۀ فیدون می. اند افالك به سوي کمالی که در ذاتشان نهفته است در حرکت

شیخ پیر نیز با استفاده از اشیاء، رسالت سورئالیستی خود را پشت سر گذاشته و ). 228: 1363شجیعی،(» آنها بسوي کمال است
کینه چیست از سینه زندان کردنست؛ اژدها در حقه پنهان «. در اشعار خود اشیاء را بصورت سوررئالیستی به کار برده است

  ).44: 1373عطار، ( » کردنست
ل قوي و استفاده از صور زبانی و ادبی توانسته در  اژدها را جز در عالم خیال و فراواقعیت نمی    ا عطار با تخیتوان یافت ام

اعتقاد شیخ عطار بر این است که اشیاء آنچه که به عین . اي را تصور کند که اژدهایی در آن نهفته است این عالم صندوقچه
همانطور . د با آنچه که حقیقت است فرق دارند و در پس اشیاء، رموزي است که هر کس را به حقیقت آن راه نیستآین می

خدایا .. : ارنی االشیاء کماهی«خواست که  که اگر حقیقت اشیاء همان باشد که پیداست هرگز پیامبر از پروردگارش نمی
که با حق  /کالم مصطفی کی آمدي راست؟ همین بودي که پیداست،اگر اشیا «، »اشیاء را آنچنان که هستند به من بنماي

  ).68: 1361عطار، ( .»به من بنماي اشیا را کماهی   االهی،: سرور دین گفت
شیخ محمود شبستري، در گلشن راز، شرط وصول به این مقام، یعنی دیدن حقیقت اشیاء را گذار از سراب دو عالم و   

دهد حق مر تورا  /نشین بر قاف قرب قاب قوسین گذاري کن ز کاف و نون کونین؛  «:استنشستن بر قاف قرب الهی دانسته 
  ). 138: 1388الهیجی،.(»کماهی ءنمایندت همه اشیا بخواهی؛ هر چه
  

 )Automatism(نگارش خودکار - ٢

دادمالی او با روش م. گرفت) اتوماتیک( فرآیندي کشف کرد که آن را معادل نگارش خودکار ارنست 1925در سال «   
طرحی که به . ي قرار دارد، توانست ردي از بافت یک کفپوش چوبی به دست آوردا برجستهبر روي کاغذي که روي نقش 

: 1376بیگزبی،(».کرد یمیی را به ذهنش متبادر ها شکل 4ي جوهر رورشاخها لکهآید، مثل آزمون  یماین صورت به دست 
کامل از آنچه  ۀاشتغاالت عاديِ خود ذهن، قطع عالق ۀترك هم، بیرونی عدم توجه مطلق به واقعیت ،نگارش خودکار). 65

خواهد نشان  شناختی که اتوماتیسم می هاي منطقی و اخالقی زیبایی وابستگی مثل شود اندیشه شمرده می ةمعموالً تشکیل دهند
به هیچ نگارش خودکار  بنابراین. سازد دهد یا محدود می ها را تغییر شکل می ها اهمیت ندارد و یا آن کدام از آن دهد که هیچ

که  گفتاري به خودي خود دنبال شود، بلکه برعکس کوشش فراوانی است براي ایناین معنا نیست که بخواهیم به  وجه
  .مالحضات عقلی در آن حذف شود

هاي  یوهشحت تأثیر ، ابداع برتون بود که تاند گفتهمتن خودکار یا نگارش خودکار که برخی نگارش خود به خود نیز «   
. داد، به دست آمده بود یمروانکاوي فروید، آنجا که با استفاده از گفتار درمانی بیمار را به گذشته و دنیاي پنهان خود رجعت 

نظر سوررئالیست بر آن بود که ضمیر پنهان در حالت خواب و دیوانگی چون از نظارت ذهن بیدار آزاد شده است به خودي 
  ).260: 1385ثروت، (».نماید یمهاي آن را ثبت  یامپو نگارش اتوماتیک نیز  کند یمخود جلوه 
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اي پدید آورد،  به دنبال آن نبود که شگردهاي ادبی را پاالیش کند یا هنرهاي تازه» ادبیات«سوررئالیسم با تحقیر دائم «   
تصویر چشمگیر، برخالف حالتی . ت دهدخواست ذخایر ضمیر نیمه هشیار را استخراج کند و روح را از اسارت نجا بلکه می

اي براي انتقال یک معنی یا حال و هواي ثابت  اي نبود؛ وسیله ها داشت، حرکت ادبی آگاهانه ها و سمبولیست که نزد رمانتیک
آور، نگارش خودکاري که محمل آن بود، تالشی بود براي اجتناب از چیزي که  این تصویر و جریان سرسام. بود

کارکرد ). 79: 1376بیگزبی، ( ».دانستند ا آن را بزدلی مرسوم هنر و عقالنیت دست و پاگیر جامعۀ بورژوایی میه سوررئالیست
اصلی اتوماتیسم مورد سؤال قرار دادن مفروضات ارسطویی و دکارتی در زمینۀ ماهیت هنر و واقعیت و اعادة سرزندگی زبانی 

از نظر برتون، هنرمند وظیفه نداشت از . روزمره از آن محرومش کرده بودندبود که تبلیغات و مقتضیات سوداگرایانۀ استفادة 
مقصود اصلی . طبیعت تقلید کند یا دست خود را با عقل و منطق ببندد، چنان که الزم نبود زبان هم ابزاري کارکردي باشد

اما سرانجام . را هم در بر بگیرد» شگفت انگیز«هنر و حتی زندگی این بود که تعریف ما را از واقعیت به قدري بسط دهد که 
  . شود روزي نمایان می

یت به ذهن و رؤیاست    یت تاریخی ذهن . نگارش اتوماتیکی در حقیقت الزمۀ آن اهم همانطور که یونگ در مورد اهم
 يها انسان امروز در حقیقت مخلوط عجیبی است از خصایصی که طی قرن. توجه به این نکته بسیار مهم است«:گوید می

است که مورد بحث ماست و ما باید  یشها این موجود مختلط انسان و سمبول. طوالنی از تحول روانی تحصیل کرده است
کهنه، عادات منسوخ  هاي داوري یشو اعتقاد علمی، با پ یتدر وجود او شکّاک. یممحصوالت ذهن او را به دقت بررسی کن

فروید با این نظریۀ  ).145: 1377یونگ، (».زنند یکورکورانه پهلو به پهلو م لجوجانه و جهل یرهايتعب و احساساتی، سوء يفکر
  . که همان حقیقت هستی است) super ego( در پی یافتن حقیقت وجودي آدمی است با تعبیر فرامن

فاق می    و عارف، فانی در ها دریده شود و منیت باقی نمانده  افتد که حجاب در عرفان اسالمی نیز نزدیکی به حق زمانی اتّ
میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست؛ تو خود « :گوید همچنانکه حافظ شیرازي با کالم شیرین خود می. باقی حق شود

منظور اینست که عارف باید من تجربی را کنار نهد و به من ). 1375:182قزوینی،( »حجاب خودي حافظ از میان برخیز
شیوة نگارش خودکار سوررئالیسم شباهت بسیاري به « :گوید می» سم و مقاالت شمسسوررئالی«نویسندة مقالۀ . حقیقی برسد

سخن گفتن بدون در نظر گرفتن قواعد عقالنی که ناشی از قرار گرفتن در ). 52: 1385براهنی، ( ».شطحیات صوفیان دارد
و ). 52: 1385اسماعیلی، ( ».است ها نزدیک کرده ساحتی فراتر از ماده است، کالم برخی را به نگارش خودکار سوررئالیست

توان با ذکر و ریاضت و خلوص و تربیت  این به دلیل اعتقاد عرفاي اسالمی به عالمی فراتر از عالم ماده و حس هست که می
تا آنجا که  -مسلماً شیخ عطار از جمله عرفاي است که به آن مرتبه از کمال معنوي رسیده . نفس به دیدار آن عالم نائل شد

خویشتنی، عوالم ملکوتی و مثالی را  تا بتواند در حالتی عرفانی و بی -الخیر مراد باطنی او بوده شود شیخ ابوسعیدابی ه میگفت
عارف چون به مقامات اعالء دست . تجربه کند و ناخودآگاه آنچه از رموز، مکشوف او شده؛ با زبان بی زبانی بیان کند

ود و چون با محدودیت زبانی مواجه است، دریافت او در مرتبۀ ظهور، به صورت ش یابد، معانی غیبی بر او مکشوف می می
  .کند عطار از این جمله شطهیات را از زبان عارفان همزمان و قبل از خود اینگونه بیان می. کند بروز می» شطح«

ب  .اند رسد که در آنجا چهل صوفی جان داده اي می در حکایتی آمده است ذوالنّون به بادیه    شیخ از این کشتار در تعج
حق در پاسخ ، خرده گیري او را بی . کنی شود که چرا با عاشقان راه خود اینگونه معامله می شود و با خداوند در عتاب می می
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هاتفی گفتا کزین کارآگهیم؛ خود / گفتم آخر این چه کارست اي خداي،  سروران را چند اندازي ز پاي«:داند علّت می
). 144: 1374عطار ،.( »آخر چند خواهی کشت زار؛ گفت تا دادیم دیت اینست کار : گفت/ دهیم دیتشان میکشیم و خود 

 .توان دید هاي اتوماتیسم نویسی را می در جاي جاي آثار شیخ پیر نشانه

 

  )dreams( خواب و رؤیا - ٣

از جمله موضوعاتی است که فروید  خواب یا رؤیا. باشد هاي ظهور سوررئالیست رؤیا یا خواب می یکی دیگر از زمینه   
رؤیا مربوط به ذهن انسان است و با . هاي خود آن را از یک امر نامفهوم و غیر طبیعی به امري طبیعی تبدیل کرد با پژوهش

شود به واقعیت  خواهد به انسان نشان دهد آنچه در رؤیا دیده می هنر سوررئالیسم می. باشد امور فیزیکی قابل دریافت نمی
شود که در آن موجوداتی با اشکال گوناگون  ذهن انسان وقتی از حالت عادي خود فراتر رود، وارد دنیایی می. یک استنزد

ت قرار می. و عجیب و غیر منتظره وجود دارد گیرد که از هرگونه منطق و استدالل به دور  این دنیا درست در مقابل واقعی
در واقع آنچه . شود کند که همه چیز در آن ممکن می هاي او باز می به چشم اي رو تمایالت ناخودآگاه انسان، دریچه. است

و به  که در خود دهد ییا به آدمی اجازه مؤر. شود شود ممکن می در دنیاي واقع ناممکن است، به دنیاي رؤیا که وارد می
با کوچکترین تضاد روبرو  شود؛ ذهن در رؤیا از آنجا که همه چیز ممکن می. کند رسوخ عبارتی در ضمیر پنهان خود

. گریزد شود، به دنیاي درون می دهد، رانده می وقتی که نویسنده از دنیاي واقعیت که پاسخ تمایالت او را نمی. شود نمی
هاي سوررئالیستی در حالت  بنابراین نوشته. شود توانایی او در این دنیا، برخالف توانایی او در عالم واقع بی حد و مرز می

هاي خواب، نظیر توهم، رؤیازدگی، رهایی از منطق،  ها با بازسازي عالم بیداري با ویژگی سوررئالیست« .اند ته شدهخلسه نوش
و نظارت خود، و حالت خلسه، تصاویر ذهنی خودشان را به شکل ادب یا هنرهاي دیگر، بدون آنکه اجازه دهند عقل و منطق 

بلکه یلگی و آزادي تام عالم رؤیا بود . را دوست داشتند نفس رؤیا مهم نبوددادند و اگر رؤیا  در آن دستکاري کند نشان می
  ). 257: 1385ثروت، (».هاي بازدارنده جریان داشت تر و فارغ از همۀ قدرت که در آن زندگی بس شیرین

ند، سپس آن بی باشد که شخصی خواب می در متون ادبی ما آنچه به عنوان خواب مطرح شده معموالً به این صورت می   
خواب در تاریخ ادبیات ما پیشینۀ . شود حتی خواب در قرآن، در داستان حضرت یوسف آمده خواب به حقیقت تبدیل می

نمود . طوالنی دارد و بازتاب آن در آثار برگزیده و مطرح ادبیات ما انکار ناپذیر است و دلیل آن اهمیت مسئلۀ خواب است
الطیر، در ماجراي شیخ  به صورت سیر و سفر خیالی به عالم زبرین است و یا در منطقنامۀ عطار  خواب و رؤیا در مصیبت

هایی که منجر به خواب. شود داستان با خواب دیدن آغاز می .و رؤیا دارداین داستان، تم خواب  ۀدرونمایصنعان نیز 
چند شب  است،»قدوهء اصحاب« و صاحب کرامات شیخ صنعان که مقیم حرم کعبه،. شوندرستگاري گمراهان و مشرکان می

 »پیر اوستاد« و).68: 1371عطار، (» کردي بتی را بر دوامسجده می ؛  کز حرم در رومش افتادي مقام« :بیندپیاپی در خواب می
 تا شود تعبیر این معلوم، ؛رفت سوي روم زود دیببا یم«:فرمایدبه مریدان می ایمان راسخ دارد، دار بودن خوابش،که به معنی

 ةبلکه ترسا زاد رهد،از خطر می نه تنها شیخ، بینیم که بعد از یک سلسله آزمایش و امتحان سخت،و سرانجام می).همان(»زود
کاو فتادي در   دید از آن پس دختر ترسا به خواب؛«:است آن خواب چنین .رسدبه حق می زیبا روي نیز با خوابی ملکوتی،

اي پلیدش  ؛ مذهب او گیر و خاك او بباش  /کز پی شیخت روان شو این زمان   زبان؛آفتاب،آنگاه بگشادي   /کنارش آفتاب
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 او را به دنبال در جانش نشسته، که از تأثیر آن خواب،»درد طلب«شود،و چون بیدار می).86-85همان، ( »پاك او بباش کرده،
 ).87همان، .(» عرضه کن اسالم تا باره شوم ؛ برفکندم توبه تا آگه شوم«:گویدمی رسد،کشاند و چون به شیخ میشیخ می

دیگر  در ادامه راه، رسد،یند فردیت و تکامل در برخورد با آنیما به هماهنگی و تفاهم میآمردي در فر گوید وقتییونگ می«
 ا توجه بهسخن یونگ ب. شودبلکه تصویر پیر مقدس یا مرادي راهنما مشاهده می؛ شودنمی او تصویر زن دیده هاي خوابدر 

 خود با نفس، این معنا باشد که شخص در ادامه سفر به خویشتن در هماهنگی کامل تواند بهمی فرهنگ متعالی عرفانی خودما،
و گوسفندان و گاوها و  ها ها، خوك سالاي که کردن طویله بعد از سپري کردن راه دشوار پاکسازي درون خود و پاك

تر وجود دست میعمیق هاي شکلو  ها تعینیکی پس از دیگري به  سطحی، هاي تعیینکستن با ش اند،آرمیده در آن ها سگ
یابد و به دست می به آن انسان بزرگ اعماقش فرانتس.ال.تصویر حقیقی خود و به قول ام به آن یابد و سرانجام در ادامه مسیر،

می تر آدمیتبدیل به من عمیق در ادامه سفر، .داشتاین ترتیب همان دختر یا نفس که در تعین سطحی و نازل انسان وجود 
 در واقع، .نمایاند و دیگر از دختر خبري نیستخود را می او آن من عمیق به شکل مردي الهی و مقدس هاي خوابشود و در 
  ).60: 1383امامی،(».دیگر وجود ندارد تا دوباره در خواب دیده شود دخترانه وجود، آن شکل

  

  )satire(طنز - ٤

 حتیطنز و . دانند پنهانی میمسائل  کردن آشکار براي اي وسیلهطنز را . یکی دیگر از عناصر سوررئالیستی، طنز است   
 حقیقتدارد نگاه حافظ و موالنا  هنريو  اجتماعی، سیاسیابعاد گوناگون  گیرد، می کمک دیوانگیاز عنصر  که طنزي

پس طنز،  داند می خندیدن شایستهجهان در حال گذر را  نتیجه، در یندب میعارف جهان را گذران  که طنز است؛ چرا زندگی
به عنوان مثال عطار : کرد تصریحطنز اشاره و  بیان برايدر متون عارفان  ها شخصیت برخی توان کاربرد می .است زندگیخود 

 .باشد انه قابل بررسی میکه در مبحث جداگ .ندارد حکمی دیوانه شریعت،در . گرفته استعجیبی بهره  دیوانگیاز عنصر 
را  خدایشبا  دیوانه هاي صحبت دوستیدر عالم  بلکه کند نمیموضوع را مطرح  ایناز صحنه  بیرونعطار به عنوان منتقد و 

گفت نان  کرد از جائی بجاي؛ هرکسی می نان طلب می/ رفت سرپا برهنه بود دیوانه مزاجی گرسنه؛ در رهی می« .کند می بیان
زود درپیچد و پس بر سر گرفت؛ قصد بردن کرد و / فتاد از جوع در رنجورئی؛ دید اندر مسجدي مغفورئیاو/ بدهد خداي
زو ستد آن جامه و کردش سؤال؛ کاین چرا / عاقبت در راه بگرفتش کسی؛ زجر کردش پس جفا گفتش بسی/ راه درگرفت

چون شدم درمانده بی دستوریش؛ / ق بدهد همیگفتند ح رفتم دمی؛ جمله می گفت هر جائی که می/ کردي بگو اي تیره حال
خنده آمد مرد را از کار او؛ برد نان و / تا بسازد کار من یکبارگی؛ چند خواهم بود در بیچارگی/ برگرفتم عاقبت مغفوریش

کردي یا گفت جامه از کجا آورده اي؛ کسب / آمد پگاه  دید آن دیوانه را مردي براه ؛ جامه درپوشید می/ جامه را تیمار او 
زانکه تا دولت نباشد ماحضر؛ این / گفت این جامه خداي آورد راست؛ گفت هم اقبال و هم دولت تراست/ اي ه عطا آورد

تا که برنگرفتمش ناگه گرو؛ نه / مرد مجنون گفت کو یک دولتم؛ کو نداد این جامه بی صد محنتم/ چنین جامه نبخشد دادگر
بی گرو کار تو کی گیرد نوا؛ جامه و / یرد خوشی با او بسی؛ تاگرو مینگیرد زو کسیدرنمیگ/ شکم نان یافت نه تن جامه نو

  ).216: 1373عطار، ( » ور گرو می برنگیري تن زند؛ آتشست در جان و در خرمن زند/ نان بی گرو ندهد ترا
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یافت پیري « :دیگو یمبه طنز ل از زبان پیري بیدار د ،نیز حکام زمان خود عطار در انتقاد از آز و طمع و سیري ناپذیري   
کرد / این درم اکنون بدو خواهیم داد؛ هر که او محتاجتر خواهد فتاد/ گفت برباید گرفت این را ز راه ؛ یک درم سیم سیاه

 ).115: 1373عطار، (». کس نبد محتاجتر از پادشاه ؛ بسیاري ز هر سویی نگاه

هاي عادي خویش جدا  روح را با برخوردهاي غیر منتظره از افق. ستهاي عادي هستی ا در واقع طنز، ویران کننده جنبه 
). 816: 1385سید حسینی، .( »فرا واقعیت« کند اندازد و براي رویارویی با واقعیت دیگري آماده می کند و به راه دیگري می می

-«: کند سم، از قول هگل نقل میگذار سوررئالی هاي ادبی سید رضا حسینی آمده است که برتون به عنوان پایه در کتاب مکتب
کند، طبعاً  اي که این شرایط سخت نامناسب جلوه می طنز به عنوان پیروزي تناقض آمیز اصل تمایل بر شرایط واقعی در لحظه

  . کنیم، نقشی دفاعی بر عهده بگیرد شود که در دنیاي آکنده از تهدیدها که ما در آن زندگی می براي این کشیده می
  

 ) Pay attention to the insane(وانگانتوجه به دی - ٥

شود که  این نکتۀ روشن که بین دیوانگی و نادیوانگی مرزي وجود ندارد، باعث نمی« :گوید آندره برتون در این باره می   
وار  وانهتخیل دی). 54؛1376بیگزبی، (».شوند، قائل بشوم من ارزش متفاوتی براي ادراکات و افکاري که از این یا آن نتیجه می

ۀ دیوانگی نقط .یعنی همان چیزي که سوررئالیسم به دنبال اوست. کند زمینه را براي معرفت و شناخت نفس انسان فراهم می
سازش  گونه هربالفاصله براي خود دنیاي دیگري با تحقیر  گیرد میتصمیم  کهنهایی عصیان است؛ عصیانی  پایان اندیشه و حد

  .با دنیاي واقعیت بسازد

هاي مجنون و دیوانه استفاده کرده تا دنیاي آرمانی خود را به  هایش از شخصیت عطار به صورت گسترده در مثنوي   
و عقل را نکوهش نموده و دیوانگی را تشویق . نهد و حتی در بسیاري موارد جنون بر عقل را ارجحیت می. تصویر بکشد

کسی کو بوي عودش خوش / شک و خون جنون استگالب و مشک عالم اشک و خونست؛ خوشی جستن ز ا« کند  می
تا « :گوید نامه لیلی به مجنون می یا در مصیبت ).122: 1361عطار، ( »شنودست؛ چه خوش است آنکه خود در اصل دود است

زآنکه گر تو عاقل آیی سوي من؛ زخم بسیاري خوري در کوي / توانی با خرد بیگانه باش؛ عقل را غارت کن و دیوانه باش
  ).249: 1380عطار،.(»لیک اگر دیوانه آیی در شمار؛ هیچ کس را نبود با تو هیچ کار/ من

جماعتی از صوفیه که رفتار و گفتارشان در ظاهر مناسب آداب و ( »عقالي مجانین«در دوران عطار گروهی بودن به نام   
ل قرار گرفتهکه در تقسیم بندي اب) رسوم اجتماعی و احکام شرعی و حسن و قبح عقلی نبوده است به . اند ن عربی در دستۀ او

گیرند و جزو  عقالي مجانین در دستۀ اول قرار می« شد سه دسته هستند اعتقاد محی الدین مردمی که جذبه حق بر آنها وارد می
یابد و  ه میتر از قوت روحانی و معنوي آنهاست، بنابراین بر آنها غلب کسانی هستند که قوت و نیروي وارد غیبی بزرگتر و قوي

هاي عطار پر است از  مثنوي«). 249: تا ابن عربی، بی( سازد گرداند و حالت جنون را بر آنها مستولی می عقلشان را زایل می
این شوریدگان فرزانه، شخصیت دویست و یازده حکایت از مجموع . هایی که قهرمانان آنها مجانین هستند حکایات و تمثیل

 ).73: 1385آبادي، حسین( ».دهند می ي عطار را تشکیلها و سه حکایت مثنوي نهصد
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دیوانگان در اشعار عطار معموالً بصورت انتقاد کنندگان تند و گاهی بسیار شدید امراي زمان و افراد دغلباز و متظار «   
دت یافت که او جنون لقمان سرخسی چنان ش. اند دیوانگان در آثار عطار گستاخ و بی پرده. گردند دور و بر خویش ظاهر می

او مانند کودکان . اش ساخت عشق لقمان سرخسی سرانجام او را به صحرا برد و شوریده«: خود را در حال جنگ با خدا یافت
او با آن حال . بروم، شاید پیروز شوم) خدا (خواهم به جنگ  سوار چوبی شد و چوبی دیگر به دست گرفت و گفت می

لقمان شرمگین . ز دستش بگرفت و به زخم چوب جامه و رویش را خونین کردرفت که ترکی او را دید و چوب ا می
جنگ چگونه تمام شد؟ لقمان : مردمان بر او جمع شدند و یکی از او پرسید. برخاست و با جامه و صورت خونین به شهر آمد

توانست این کار را بکند،  نمیاما به تنهایی . روي کرد گونه از خون سرخ گفت من مرد مردانه به جنگ رفتم و او مرا این
  ).231: 1388ریتر،(» الجرم ترکی را با خود یار کرد 

 
 )Objective chance( تصادف عینی  - ٦

خود را در حصار تنگ ذهنیت  تواند ینمعینت نقطۀ مقابل ذهنیت است نویسنده یا شاعر یا هنرمند سوررئالیسم هیچ وقت 
اتفاق  ها انساناره سیر حرکت از بیرون به درون و از ذهن به عین براي همۀ همو. محدود کند )Introversion(و درونگرایی 

الزمه توجه به باطن، وارسی به درونیات است و متقابالً نگاه به بیرون و ظواهر بدون کاوش در بواطن امکان پذیر . افتد یم
و . ین اصل اشتیاق و اصل واقعیت بودب آور جهیسرگیکی از اصولی که سوررئالیسم و برتون به دنباش بودند، سیر . نیست

انسان در میان امواجی از  ها ستیسوررئالبه عقیدة . ي متناقض هستی که در جریان بودها دهیپدامکان برقراري ارتباط بین 
در قرن بیستم در پی رسیدن به کمال  ها ستیسوررئال. و هدفشان تالش براي کشف این مهم بود رود یمنیروهاي باطنی راه 

از نگاه سوررئالیسم، تصادف عینی، به کارگیري تصادفی . عی بودند امري که عارفان ما در قرون ابتدایی بدان دست یافتندواق
انسان در زندگیش با امور شگفتی روبرو . و استفاده از صور خیال بدون توجه به قواعد دستوري زبانی و ادبی بود ها واژه

بنابراین . توافق خاصی است که گاهی برایش این امور قابل ادراك نیستند که همراه با هارمونی و تطابق و شود یم
و  ها ینیب شیپجریانات ذهنی را به واقعیت مبدل کرد معموالً گاهی  توان یمبر این باورند که در مواقع بسیار  ها  ستیسوررئال

اصطالح تصادف عینی زمانی به کار . باشد یماز جملۀ این تصادفات  افتند یمیی که در ضمیر ناخودآگاه اتفاق ها ییگو شیپ
یی است گو شیپیی از تصادف عینی، که ها نمونه. که تجربیات درونی و بیرونی با هم آمیزشی پایدار داشته باشند شود یمبرده 

اي  که از من صدقه/ بزرگی گفت پرشوقست جانم؛ که شد عمري که در بند آنم« :در اشعار عطار مشاهده کرد توان یمرا 
که / چو رفتست این دقیقه بر زبانش؛ چنین گفت است هاتف بر زمانش/ برسد به درویش؛ که آن صدقه نبیند بی کم و بیش

/ نمائی؛ که خود را مرده و زنده بالیی تو همچون مردة بد می/ تو باید که گر صاحب یقینی؛  که آن صدقه که بخشیدي نبینی
اگر تو پیش دان و پیش بینی؛ همه کم کاستی خویش / ین زندگانینخواهی زندگانی گر بدانی  که مردن بهترت ز

  ).221: 1368عطار، (».بینی
 

 )Marvelous and extraordinary thlngs( امر شگفت و خارق العاده یا جادو - ٧
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 آن هدفامري که در بیانۀ اول سوررئالیسم مطرح شد و . از ویژگی دیگر اثر سوررئالیستی امر شگفت و جادوست   
در وراي دنیاي . افتد روشن است که این گونه امور در دنیاي ذهنی اتفاق می. بودن به نوعی نتیجه نهایی ملموس و مادي رسید

آنچه در تفکر «. کند کند و آنها را وارد دنیاي خرق عادت می آن هالۀ درونی اشیاء ظهور می. رود واقع، اجبارها از بین می
طرح  هایی که هدف تر از تقسیم توانایی انسان است، آن توانایی است که کهن جادویی، بیشترین اهمیت را دارد، این
حد ساختن دوباره آن کنند در زندگی روزمره  ها سعی می سوررئالیست). 825: 1385حسینی،  سید.(»ها است سوررئالیستی، متّ

  . در دسترس بشر قرار دهندجریانات خارق عادت و مافوق طبیعی را جستجو کنند تا بتوانند امور غریب و شگفت را 
پرسد و  از فرمان خداوند می) سرکشی(شود و از او دربارة طغیان  عطار در حکایتی که موسی در طور با ابلیس مقابل می   

ابلیس با گفتن اینک سرنوشتش اینگونه بوده و راه دیگري نداشته و این طرد و رانده شدن از طرف پروردگار سوز و عشق 
کند تا مخاطب یا سالک طریقت  نموده و در ادامه داستان هاروت و ماروت و ماجراي جادویش را بازگو می ابلیس را زیادت

خواهی امروز؛ بلعنت شاد شو، ورنه  اگر تو جادویی می«:گوید همیشه امیدوارانه چشم به معبود خود داشته باشد؛ می
در آن چاهند دل پر خون و محبوس؛ شده از / بی قوتببین تا چندگه هاروت و ماروت؛ بمانده سرنگون بی آب و /بیاموز

چو نتوانند کردن خویش آزاد؛ کسی زان / انند استاد زمانه؛  شده در جادویی هر دو یگانه چو ایشان/ روزگار خویش مأیوس
قیا و عفان). 138: 1368عطار،( »علم هرگز کی شود شاد    .حکایتی سراسر سوررئالیستی است 5حکایت بلَ

باشد و فقط در دنیاي درون و ذهن و  شود که امري شگفت و جادو در حالی که مربوط به عالم واقعیت نمی می مشاهده   
تو دریا بین اگر چشم تو بیناست؛ «.نمود و همواره عطار این عمل را تقبیح می. یابد افتد، در شعر عطار نمود می خیال اتفاق می

تو یا دیوانه یا آشفته / مه عالم بیندیش؛ مبین آخر خیالی را از این پیشخیالست این ه/ که عالم نیست عالم کفک دریاست
پري در شیشۀ دین کار طفل / تو چه مردان بازي خیالی؛ شده بالغ چو طفلی درجوالی/ باشی؛ که چندین در خیالی خفته باشی

  ).41: 1361عطار، . (خیال علو و سفل است است؛ که بالغ بی
  

  Thinking of death)6( مرگ اندیشی  - ٨

ی است که مورد هجوم اقوامی گناه یبدوران قتل، نهب، غارت و کشتار مردم  برد یمدورانی که عطار در آن بسر    
ي ها جنگکه مقارن  ها ستیسوررئال؛ شیخ به مانند هاست ینامردمو  ها یرحم یبعطار نگران چنین  ،رندیگ یممتوحش قرار 

بنابراین مرگ همیشه در ضمیر ناهشیارشان تبدیل به دردي مضاعف . بشر استسهمناك جهانی سر برافراشتند؛ شاهد مرگ 
و خود را جاودانه  شناسد ینمفروید معتقد بود ناخودآگاه مرگ را . اند برآمدهشده است تا جایی که سعی در تسکین آن 

که همه ناشی از  کند یمبیان  ؛ عطار براي این ترس، دالیلیشود یمترس از مرگ در اشعار عطار به وضوح دیده . پندارد یم
جملۀ دنیا « ترس مردمی عادي است اما اولیاي خدا و مجذوبان حق را چنین ترسی از مرگ نیست بلکه پلی است به سوي حق

اگرچه شیخ پیر بارها در آثارش به مسئلۀ مرگ ). 210: 1373عطار، ( »بر پلت بنگر که چندین منظرهست/ پلست و قنطرهست
ین دلیل بر ترس از مرگ در وجودش نبوده و شعرهایش در این زمینه نگاه عارفانه خوش بینانۀ او را نشان پرداخته اما ا

ز  کوبم یملیک وقتی هست کز شادي مرگ؛ پاي / سیاه گردد یمچون براندیشم ز مردن گاه گاه؛ عالمم بر چشم «. دهد یم
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عطار در ). 92: 1361عطار، (»ت از زندان خاكکه آخر جان پاك؛ باز خواهد رس دانم یمزانک / سرسبزي چو برگ
است  راه عشق براي اینکه راه، .خواندکه حق او را به سوي خود می ،و جزا همیشه به یاد مرگ است و روز حساب ریالط منطق

  .و باید به فناي کامل منتهی شود

  )Wonder(حیرت و سرگردانی - ٩

واقعیت . بودمفهومی تازه آنها، و هرچیزي براي  کرده سرگشتگیچار د ها را بعد جنگ جهانی سوررئالیست نو پا جهان   
مرزهاي  و حیرانی همراه شناخت سرگشتگیایجاد ، شد و این تنوع وسیع دیداريجدید هویدا می ايگونهاي بههر پدیده

وضع باعث این . بود معه روبروفرد به تنهایی با جا داري و بورژوایی قرن بیستم در جامعۀ سرمایه. تنی از جهان واقعی داشینو
عطار از . شد، لیکن با حس طرد شدگی و سرگشتگی نیز همراه بود آمیز غرور گرایی ذهنبه وجود آمدن خودآگاهی قوي و 

نامه خود سخن  جمله شاعران عارفی است که بعد از کنکاش و ریاضت و طلب و تالش در مقام حیرت، در جایی از اسرار
ا سرانجام غرق  پایان کشتی من مسکین عمري بیدار و در پی اینکار بودم و درین دریاي بی« دگوی کند و می آغاز می ها راندم ام

ا من نیز چون همۀ پیشوایان و پژوهشگران در . ها آشکار نمودم ها در این اندیشه بجستجو و تکاپو برخاستم، و حال سال. شدم ام
/ ندانم  دانم که چیزي می ز خود چندین سخن تا کی رانم؛ چو می«). 274: 1363شجیعی،(».حیرت و سرگردانی باقی ماندم

زدین از پس ز دنیا پیش مانده؛ بسان کافر درویش / کس کم؛ گناه افزون و طاعت هر نفس کم کیم من هیچکس وز هیچ
بر هر گامی / بنتوان دانستآن راه که راه عرفان راست؛ تا پیش نیادت « :گوید یا در مختارنامه می). 1361:118عطار، (» مانده 

  ).128: 1375عطار،(».هزار دل حیران است؛ بر هر قدمی هزار سرگردان است
  

  )contrast( تضاد  -١٠

در یک اثر سوررئالیستی تضاد و کشمکش درونی دیده . یکی از ابعاد سوررئالیستی، تضاد و تناقض در اثر است  
ی این بودند تا از میان جهانی که پر از تناقضات است به اصل حقیقی ها در پ سوررئالیست. عالم، عالم اضداد است. شود می

الطیرش سرشار از تناقضات است که نشان از تناقص درونی شیخ پیر دارد او در  شعر عطار بألخص مثنوي منطق. برسند
ه قاف به دنبال  الطیر از پرندگانی می منطق ا سرانجام از خیل عظیم اند؛ ا حق» سیمرغ«گوید که در سفري هولناك، بسوي قلّ م

دهد که به خود بنگرید  خوابند هاتفی از غیب ندا می هنگامی که می. یابند اند که به آنجا راه می» مرغ سی«پرندگان رهرو، 
ماند تا  در پردة ابهام می» مرغ سی«آنچه به دنبالش هستید در وجود خودتان است و اینجاست که تناقض بین فردیت یا کثرت 

سعی در حلّ و گشایش این تناقض ) مونیسم و پولورالیسم(عرفا با مبحث وحدت در کثرت، و کثرت در وحدت جایی که
که در زندگی با آدمی همراه است توجه ... عطار همچنین به امور متضادي همچون، زندگی و مرگ، عشق و نفرت، . برآمدند

گر من زعجایبی که در جان دارم؛ دیوانه / ز مردانگیستبا هستی و نیستیم بیگانگیست ؛ کز هر دو برون شدن « نمود می
  ).107: همان. (»شوم ز دیوانگیست نمی
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  گیري نتیجه
چنانچه اشیاء . اند ها به کار برده عطار همان اندازه از اشیاء جهت بیان معناي سمبولیک استفاده نموده، که سوررئالیست   

کرد  دنیاي فراواقعی توسط اشیاء، احساسات و عواطف خود را خلق می بطور ناخودآگاه حالتی ذهنی یافته و شاعر با خلق
  .گرایی به اشیاء نگریسته است افزون بر این شیخ فریدالدین با دید کمال

اما تفاوتی که نوشتن خودکار شیخ فریدالدین با شاعران . تردید اتوماتیسم عطار باعث جاودانگی آثارش شده است بی   
ارادي به نوشتن  پرداختند ولی عطار اغلب، بی ها آگاهانه به نوشتن خودکار می ست که سوررئالیستسوررئالیست دارد این

  .خویشی عطار در اثر به آگاهی رسیدن او بود پرداخت بنابراین بی خودکار می
در اشعارش گشود ولی  اگر چه عطار به هیچ وجه به جادو معتقد نبود و همانطور که مشاهده شد به تقبیح آن زبان می   

از دیگر سو، سوررئالیسم در پی خفه کردن واقعیت با . براي رسیدن به اصل و حقیقت هستی در سخن از آن بهره برده است
رسید با  ها با تخیل، جادو یا امري شگفت که به دنیاي فراواقعی متعلق بود و به ذهنشان می سوررئالیست. امري خارق العاده بود

  .اي محدود بود که برایشان راهگشایی آیندهکردند  واقعیت تلفیق می
چون نویسنده یا شاعر از ترس در زمینۀ طنز . عنصر طنز از عناصر سورئالیستی جدایی ناپذیر آثار مسلم عطار است   

حکام و قدرتمندان را مخاطب قرار دهد و در این مواقع  در دنیاي واقعی مستقیماً .کردنمی خفقان حاکم بر جامعه جرأت
... لوطی و صوفی، دیوانه،مجنون ،سخنش را از زبان با استفاده از زبانی ذهنی  اش بگذارد،کن بود جان خود را بر سر گفتهمم

عارف شاعر و . ها و عطار که از جملۀ عارفان است زبان ذهن آدمی است و به قول براهنی، زبان سوررئالیست. نمود بیان می
اگر انسان نباشد نه وقوف به طبیعت خواهد بود نه وقوف . اي مدینۀ ذهنی هستند ونهشاعر سوررئالیست، هر دو در جستجوي گ

خواهند در برابر روح خود بایستد؛ عارف نیز با شناختن به سوي  ها با ذهنی ساختن امور می به مابعدالطبیعه و سوررئالیست
حس . تند و در جهت کشف روان آدمیدر نتیجه هر دو فعالیت ذهنی هس. تر ببیند خواهد خود را برهنه معبود، می

. باشد ، کیستی، چیستی، یا پی بردن به حیات و راز آفرینش از عوامل گرایش سورئالیستی عطار در آثارش میزدگی واپس
  .عنصر طنز از عناصر سورئالیستی جدایی ناپذیر آثار مسلم عطار است

نگارش خودکار، طنز، توجه به دیوانگان، امر شگفت و  عالوه بر هفت عنصر سوررئالیستی چون، اشیاء، تصادف عینی،   
هاي پر بسامد اشعار سوررئالیستی شیخ پیر  جادو، رؤیا، سه ویژگی تضاد، حیرت، سرگردانی و مرگ اندیشی از ویژگی

تر از جریانات  ها پیش باشد که قرن باشد که نشان از قدرت تخیلی و زبانی و ادبی این عارف شاعر قرن ششم می می
  .زیسته است سوررئالیستی غرب در قرن بیستم میالدي می

در اینجا عناصر سوررئالیستی به کار رفته عطار نسبت به عناصر اصلی سوررئالیسم غرب با شکل نشان داده  -
  .       شده است

  عناصر مشترك عطار و سوررئایسم غرب       
           عناصر سوررئالیستی مختص عطار                        

  
  

 سوررئالیسم عطار سورئالیسم غرب

 اشیاء سوررئال
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  نوشت پی

 و منتقد، نقاش، مترجم، شاعر )فرانسهدر  1352درگذشته شهریور ( همداندر  1304زاده  ایرانی هوشنگ -1
 . ایران شعر منثورو از نخستین شاعران  و شعر نو عرفانی ایران پیشرو معاصر ایران و پدر شعر سوررئال فارسی نگار روزنامه

2- Manifesto)(ت نوشته، بیانیه و دس. 

، گروهی از شاعران برجستۀ فرانسه دور هم جمع شده و مکتبی ادبی سمبولیسم را 1920تا  1850هاي  در سال -3
 .Chاثر شارل بودلر » هاي شعر گل«در اواخر قرن نوزدهم با انتشار مجموعۀ اشعار ) سمبولیسم(این مکتب ادبی« .پدید آوردند

Buudelaire )(  یات دههشاعر فرانسوي پدید آمده و ها پایانی این قرن را در اروپا و امریکا تحت تأثیر قرار داد ادب. 

که با پرسش از بیمار دربارة ده لکۀ جوهر، که هر ) Rorschach(منسوب به روانپزشکی سویسی به همین نام  -4
 .گیرد ارد انجام میآزمون رورشاخ امروزه با ده لکۀ استاند. کرد انداختند، او را روانکاوي می کس را به یاد چیزي می

 نامه عطار ك حکایت بلیقا و عفان، الهی.ر -5

پژوهشی  -، ترس از مرگ در آثار عطار، فصلنامه علمی)1389(رحیمیان، سعید، جباره ناصرو، محبوبه، -ك.ر -6
 .ادبیات عرفانی دانشگاه الزهراء

 طنز       

 تصادف عینی

 نگارش خودکار

 خواب و رؤیا

 توجه به دیوانگان

 امر شگفت و خارق العاده

 مرگ اندیشی

 حیرت و سرگردانی

 تضاد و تناقض
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374  
  نقاب

  )پورشهریار مندنیي ک شب نوشتهنقد و بررسی داستان هزار و ی(
  

  1شفیقه کیوان

  

  :چکیده
، با ساختار پست مدرن و به ظاهر شرق بنفشهي ، از مجموعهشهریار مندنی پور »هزارو یک شب«داستان 

ها، به بررسی کنش روحی اخبارگویی  شکسته خود و بهره گیري از تک گویی ها، ایماژها، نمادها و کنایه
سعی بریافتن حقیقت داشته ولی به دلیل درگیري عمیق روحی و  57اکش انقالب پردازد که در کش می

ي حاضر در ضمن تحلیل مقاله. اجتماعی در نفاق رژیم ستمگر و رسانه مدام بین حقیقت و دروغ نوسان دارد
انی که ي اصلی و در پی آن انسجام داستجز به جز عناصر ادبی داستان و نشان دادن رابطه آنها با درون مایه

نیز کارل یونگ نماید، سعی بر تحلیل روان شناختی شخصیت اصلی داستان از نگاه  در نگاه اول آشفته می
، و تجسم پرسونا یا نقاب، انیما و سایهي یونگ درباره کهن الگوهاي ناخوداگاه ي حاضر نظریهلذا مقاله. دارد

تا بار دیگر هنر مندنی پور در داستان نویسی و دهد  آنها در شخصیت پردازي داستان را مورد بررسی قرار می
  . هاي درونی را نشان دهد ي آشفتگیشخصیت پردازي انسان پست مدرن با همه

  

  .ادبیات داستانی، نقد، عناصر ادبی، پست مدرن، کارل یونگ :ها کلید واژه

                                                                    
 دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه اصفهان - 1
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. کشی مخملی پوشیدهدست ها دستي آهنی دارد ولی به این ها دستمندنی پور نویسنده اي است که . . . «
 . .«  

  سیمین دانشور
داستانی است با طرح و شهریار مندنی پور، ي  شرق بنفشهي  از مجموعه » هزار و یک شب«داستان 

ي خود،  ي عناصر کنایه، نماد و ایماژهاي گوناگون و مرتبط در شالوده اي ساده که با گنجاندن هنرمندانه قصه
بعنوان داستانی پست . یابد هایی ادبی دست می سازي به پیچیدگی به منظور رساندن درون مایه و شخصیت

مدرن و مانند بیشتر آثار مندنی پور، ساختار داستان شکسته و پر از تک گویی ها و نیز مکالمات شخصیت 
اصلی است که از دیدگاه اول شخص مفرد و در هفت بخش کوچک تر از شب نهصد و نود و پنجم تا شب 

گذارد تا قطعات این پازل را با خواندن  شود و این مسئولیت را بر عهده او می ننده ارائه میهزار و یکم به خوا
  . دقیق خود به منظور ساختن شکل نهایی در کنار هم قرار دهد

رسد از  هاي هزار و یک شب کهن ایرانی، بسیار موثر و مناسب به نظر می عنوان داستان، برگفته از داستان
کند، هر چند که او  اصلی مانند شهرزاد قصه گو از زبان براي زنده ماندن استفاده میاین لحاظ که شخصیت 

  . هاي انسان امروزي را دارد دغدغه
هاي دورویی است که تظاهر به آن چه در واقعیت از  راوي داستان هزار و یک شب در واقع نماد انسان

پوشیدن چنین نقابی براي آنها در . م حفظ کنندکنند تا این گونه موقعیت خود را در نظا آن فاصله دارند می
شود چرا که از  نهایت منجر به شکست در برقراري ارتباط سالم و رساندن مقصود و احساس واقعی شان می

دهد و باعث نوسان ذهنی آنها بین سعی در اقرار  فرط دروغ زبان معناي واقعی خود را براي آنها از دست می
  . شود قاب بر چهره، که همان نوسان بین حقیقت و دروغ است میبه واقعیت و نگاه داشتن ن

آید قبالً بسیار موفق و مشهور بوده ولی  ي اخبار گویی است که چنان چه از داستان بر می داستان درباره
از آن جا . کند هاي تهدیدآمیز دریافت می در حال حاضر مورد تنفر مردم است تا جایی که از طرف آنها نامه

ي اعتراض مردم و قتل عام آنها در  افتد بیان حقیقت درباره اتفاق می 57تان در زمان بحرانی انقالب که داس
این در حالیست که راوي داستان . ها از طریق رسانه براي انقالبیون از اهمیت بسزایی برخوردار است خیابان

شود را منعکس  فارش داده میکه همان شخصیت اصلی است تنها آنچه از طرف شاه و رژیم مستکبر به او س
در نتیجه . گردد هاي خانگی او با پسرش که یکی از انقالبیون است نیز می کند و این باعث کشمکش می

آورد، کاالیی شدن و  که شخصیت اصلی داستان به موهبت این انقالب بدست می) epiphany(آگاهی 
گردد، هر چند که او همچنان بین واقعیت امر  می سوء استفاده از صدا و هنر او توسط باال دستان بر وي روشن

در واقع نفاق او را آن قدر ضعیف کرده که او جرات به بیان حقیقت و چشم . زند و دروغ دست و پا می
بی نام بودن این شخصیت در داستان نیز خود گواه بر تالش او در راه . پوشی بر موقعیت دنیوي خود را ندارد

  . هاي گوناگون دارد از طرفی توانایی او در پوشیدن نقاب خودشناسی و درك حقیقت و
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و پاییزي که در آن انقالبی تاریخی در حال شکل گرفتن است، داستان  57با قرار دادن داستان در تهران 
و فضاي بیرونی جامعه و نیز حاالت درونی شخصیت اصلی رابطه برقرار ) setting(در واقع بین محیط 

تصویر توصیف . کنند هاییست که مردم در راه آزادي تحمل می ر کل یادآور سختیسرماي هوا د. کند می
درختان برگریزان پاییزي در ابتداي شب نهصد و نود و ششم و در معرفی محیط داستان، به نوعی سرنوشت 

ت، کند؛ مخصوصاً از آنجا که بالفاصله پس از آن توصیف قتل عام مردم آمده اس انقالبیون را پیش بینی می
توان آن را  با مد نظر قرار دادن این نکته می. بیند ها و انقالبیون می گویی داستان سرنوشت یکسانی براي برگ

  :گویی از پیروزي آینده این انقالب نیز دانست چرا که پس از فصل سرد بهار در راه است نوعی پیش 
چندتاشان . ریزند یم ها رگب. امروز دیگر تن دادند به پاییز» پهلوي«ي پیر خیابان ها درخت "

کنند سمت  یمشود دید که پشت ماشین کمانه  یمي جلوي ماشین، بعد از آیینه خورند به شیشه یم
ها وقتی که تظاهرات به گلوله بسته شده و  ینماشاگر . شود یمآسفالت و ماشین بعدي از رویشان رد 

  ". چسبد به الستیکهایشان یمخیابان باز شده، رد شوند، خون 
در ضمن تقارن بین محیط و بحران سیاسی کشور، خواننده نباید از خط سیر اصلی داستان که آشوب 

هاي خیابانی در پس  در واقع آشوب. ذهنی شخصیت اصلی و تالش او براي یافتن حقیقت است منحرف شود
ختگی او در سازند، چرا که تحول و پ اي بسمت تحول آماده می زمینه این آشوب ذهنی آن را براي جرقه

دنیاي . دهد و در دنیاي بیرون او نیز منعکس شده است طول داستان یادآور انقالبی است که درون او رخ می
درون راوي با سرماي بیرون نیز در تقارن است و این سرما خواننده را بیاد افسردگی راوي و شکایت او از این 

ها، نمایشگر برزخ روحی راوي داستان  ییز، برزخ فصلپا. اندازد را ندارد می» صدایش گرما و عظمت قبل«که 
 . است

ي شخصیت اصلی انتخابی شایسته و موثر در راه تقویت درون مایه  انتخاب گویندگی به عنوان حرفه
کند و حاالت و میمیک  ي خبر کسی است که خبر زلزله یا هر فاجعه اي را بازگو میگوینده. داستان است

عکس . گیرد، در حالیکه شاید در آن لحظه قلباً از مسئله اي شخصی شاد باشد د میهاي مناسب خبر را به خو
در واقع تظاهر کردن جزئی از این حرفه است همان گونه که خود اذعان . این مسئله نیز براي او درست است

 یا جایی که »ي نورتنیها بمبو . . . . . اتاق خواب کوچک من، دوراست ازبادهاي بنگالدش« :دارد
شاید، آن موقع دلم گرفته « ، »خواستم صدایم خشی از غم داشته باشد و داشت  یمغمگین نبودم، «: گوید می

در  ». زنم یممی اورم تا هرکسی فکر کند دارم به خوشبختی بی کران اولبخند  ها لبباشد ولی لبخندي به 
لو رفته  57ین دورویی در زمان انقالب کند، هرچند ا واقع شغل او، او را وادار به تمرین دورویی و تظاهر می

و دیگر از طرف مردم قابل تحمل نیست چرا که حاال او و مردمش جزئی از آن اخبار هستند و آن را حس 
هاي دروغین بر  شود در راه هدف تلقین گفتمان با این حال بخاطر سیاست رژیم، او وسیله اي می. کنند می

در جایی از داستان . کند میل درونی اش بر ضد مردمش عمل میمردم از طریق رسانه جمعی و بر خالف 
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آن هم از (خواهد که اخبار را تکرار کند و محکم بگوید چرا که معتقد است در تکرار  رئیسش از او می
  . معجزه اي نهفته است) طریق رسانه

ویزیونی او انتخاب شده در حالی به عنوان نام برنامه تل» وجدان تاریخ«حتی نام برنامه نیز پرکنایه است؛ 
که رژیم سعی بر ثبت یک تاریخ دروغین، بدون هیچ عذاب وجدانی در برابر شهادت مردم در راه آزادي 

  :کشد متن برنامه شرایط جامعه را به دروغ به تصویر می. دارد
حرکات . ي عوامل خود فروخته پرده برداشتیمدر شبهاي پیش از توطئه! بینندگان عزیز« "

عطر آزادي و دموکراسی . . . . . . . ن در این هفته با درایت مسئوالن خنثی شده استآشوبگرا
خواست خداوند چنین بوده که سکان هدایت تاریخ شکوهمندمان، در . سرتاسر ایران را انباشته است

مرگ بر دشمنان . کند یمرا ستایش  ي بزرگمردي باشد که جهان اوها دستدنیاي طوفان زده، به 
ي خیابانی را بی هیچ ترحمی به دار ها آشوبخواهیم که عوامل  یمما از دولت مقتدرمان . . . ایران

  "». . . مجازات بیاویزد
ها را کلیشه اي  افتد که او این متن ها وقتی اتفاق می اولین واکنش راوي برضد رئیس خود و این دروغ

کند بیمار باشد تا مجبور به اجرا  یی آرزو میخواند تا بلکه بتواند از زیر خواندن آنها در رود و در جا می
اما در طول داستان . هاي انقالب در روح او و تالش او براي یافتن حقیقت اند ها بیانگر جرقه ي اینهمه. نشود

کند که چقدر هنوز بخش مثبت و سپید روح او نسبت به بخش سیاه آن ضعیف تر است و او  راوي ثابت می
این نکته مخصوصاً در جایی مبرهن است که او . ل بر ترس و حرص و طمع خود نیستهنوز قادر به غلبه کام

  ».نویسند یمهر هفته یک چک به حسابم . حسابم این روزها چاق و چله شده« : گوید به همسرش می
هایی است که براي بشریت رخ  مندنی پور معتقد است که هنرمند موظف به به تصویر کشیدن بحران

ي زمین هاي او هم در پس زمینه بیش تر داستان. بیند ه او ارتباط عمیقی بین هنرمند و مردم میدهند چرا ک می
سپتامبر رخ  11ي ها حوادث تروریستی و بخصوص جنگ ایران و عراق و حادثه ها، جنگ لرزه ها، انقالب

رود که مرگ هنرمند  در واقع تصور می. این مسئله به عنوان سرنخی در داستان قابل استفاده است. دهند می
هنگامی که . دهد که او مورد تنفر آنها قرار گیرد هنگام جدایی او از مردمش و بخصوص موقعی رخ می

شود که تنفر مردم از او بخاطر آن است که او دیگر حاال سمبل  دوست راوي، زارعی، به او یاد آور می
  :گوید شده است او در جواب می) شاید زبان رژیم مستکبر(چیزي 
 شدند بیشتر تر روز به روز بزرگ. خوانم یمفهمیدم که دارم دروغ  یموقتی میخواندمشان "

. . . را من ساخته ام، نه ها دروغکنند انگار این  یمطوري نگاهم  خسته شده ام، همه. . . . . شدند یم
  ". خوانم یمرا  ها آنالمصب ها، من فقط 

جاست که او به حد کافی براي قطع رابطه با رژیم  دارد آن مشکل، همان طور که دوستش اذعان می
در عوض او مدام به دنبال راههایی براي تبرئه خود و رهایی یافتن از عذاب وجدان . مستکبر راسخ نیست

  . است
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شود که صدایش  هاي شب نهصد و نود و پنجم تا هزار و یکم راوي به تدریج متوجه می در جریان بخش
کند که قبالً نقش مهمی داشته، حتی مهم تر از خود فضا نوردي که بر  او ادعا می .دیگر عظمت قبل را ندارد

  :کند آید و او خبر او را اعالم می ماه فرود می
هر چقدر که صداي فضانوردها و مرکز کنترل زمین، . و صدایم عظمت آن لحظه را داشت "

کردید همه یمو به من نگاه . . . سرد، ماشینی و گذشته از خالء بود، صداي من گرماي زمینی داشت
. . . نگاه کرده اید و گذشت عمرم را رفته رفته دیده اید. . . یتانها بچهي این مدت، شما، همسرتان، 

  ". کند یمترس بی حال و خواب آلودم . . . ترسم یمالمصب . . . ترسم یم
. انند که حقیقت چیز دیگریستد ي او و صدایش بودند، اما دیگر هم او و هم مردم میمردم قبالً شیفته

ترسی که او مدام در طول داستان از آن . توانند کبکی را که سرش را زیر برف کرده تحمل کنند مردم نمی
کند، که باعث شده او حتی در ماشین را از تو قفل کند مبادا کسی در خیابان به او حمله کند، و  صحبت می

ي دورویی او تواند در نتیجه اي خانه اش راه انداخته، میزندگی قایم باشکی که با خاموش کردن چراغه
  . او باید با حقیقت دست و پنجه نرم کند تا زندگی اش را از این فلج بودن نجات دهد. باشد

توان به تعبیري نماد خود راوي  شود را می بدین ترتیب تصویر گلوله اي که در شب هزارم توصیف می
  :دانست
تواند  ینم. کند ازاین دیوار به آن دیوار یمکمانه . . . ي شهرها تمانساخصداي گلوله البالي "

  ". خورد و برمیگردد یمرود که گم شود، به دیوارهاي بلند  ینمبگریزد، به آسمان 
از » مگس سمج « دهد و در جایی با عنوان  آیا این یادآور همان نوسان و شکی که در ذهن راوي رخ می

  آن یاد شده نیست ؟
این موضوع بیان گر . داستان نیز مملو از جریان سیال ذهن راوي و فلش بک به گذشته است ساختار

در طول داستان . آشفتگی دنیاي درون و بیرون اوست که در روش روایت داستان نیز متجلی شده است
: استبیند که بین دو قطب در نوسان  هایش می گویی وتک ذهن سیال هاي خواننده راوي را در خالل جریان

او . جرات به بیان حقیقت، طغیان علیه رئیس، ملحق شدن به مردم و محبوبیت دوباره یا در خدمت زور بودن
کند، ولی مانند گلوله قادر نیست  در جاهاي مختلفی از داستان به سوي هر کالم از این دو قطب میل می

تواند توجیهی بر کنایه موقعیتی  می این مهم. بگریزد و به آسمان رود که گم شود و از این برزخ رها گردد
)situational irony ( در شب نهصد و نود و نهم باشد، جایی که او خوشحال است از این که بیمار است

آید تا جایی که رئیسش  تواند خوب اجرا کند ولی کامالً برعکس، اجرا بهتر و طبیعی تر در می و نمی
  »!امشب سنگ تمام گذاشتی مرد« : گوید می

ي داستان، تالش راوي در راه حقیقت و در پس زمینه 57ان گونه که قبالً نیز ذکر شد، وجود انقالب هم
در واقع ایماژهاي رنگ نیز بیانگر . کند هاي رنگی را منعکس می تمایز او بین سفید و سیاه و برداشتن نقاب
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رد خون بر آسفالت سیاه یا توان به توصیف  به عنوان مثال می. نوسان راوي بین دو قطب خوب و بد اند
  . اشاره کرد »سیاهی دود الستیک سوخته در سفیدي گاز اشک آور« خطوط سفید روي دیوار سیاه یا به 

اما مهم ترین این ایماژها همان ایماژ برفک تلویزیون است که در توصیف سردرگمی او درباره واقعیت 
 :آمده 

در جا . کنند ینمجابجا شوان، یا شاید اصال حرکت  ي سفید، لرزان و تندها دانهي سیاه، ها دانه "
ي روشن و انگار ها دانهي سیاه، ها دانهي مدام، شوند با خشه یمي درخشان، خاموش ها دانهلرزند و  یم

رسد که صدایش عوض  ینمآید و به خشکی  یمبا آنها صداي یک موج کش آمده، موجی که 
. . و تصویرها و صداها ها رنگد از نصف شب یا ان این، در ساعت سه بع. کدامشان اصل است. شود

 ." .  
. کند ها را پدیدار می هاي زیر آن شوید و نوشته ها را از دیوار می و در نهایت این باران است که تمام رنگ

توان از باران نهایی بخش آخر به عنوان قدم راوي در  به زبان استعاري می. باران در واقع نماد حقیقت است
  . یقت یاد کردراه حق

 (individuationسازيي شخصیتي داستان، نظریهبا توجه به ایماژ هاي ذکر شده و درون مایه

در کتاب خود، گورین در توضیح نظریه یونگ اذعان دارد که . نیز بی ربط با داستان نیست کارل یونگ
و ) سپید(ثبت گیرد که شخص نقاط م وقتی صورت می) (individuationبراي یونگ شخصیت سازي 

طلبد  این مرحله در زندگی هر فرد بسیار مهم است و شجاعت و صداقت می. خود را بشناسد) سیاه(منفی 
بی نام از آن جهت که هنوز (براي شخصیت بی نام داستان . و در نتیجه با دورویی قابل اجرا نیست) 204(

) neuroses(نگ اختالل روانی ، این فرایند منجر به آنچه یو)شخصیت سازي براي او شکل نگرفته
ي شکست فرد در مواجه و پذیرش برخی از کهن الگوهاي ناخود شود که در واقع در نتیجه نامد می می

تواند تا حدي فرار راوي از مواجه و قبول نقش منفی اش و تبرئه  این مسئله می). 205(باشد  آگاهش می
کند  هاي پایانی داستان و جایی که او احساس می ر بخشاختالل روانی او نیز د. هاي او را توجیه کند کردن

کند مبرهن  همه چیز حتی دنیا و کلمات بی معنی اند و خود شروع به اداي جمالت بی معنی و شکسته می
  . است

یونگ معتقد بود که فرد مبتال به اختالل روانی به جاي جذب این عناصر ناخودآگاه بر خودآگاهش، در 
که  طاووسیاین فرافکنی از طرف راوي بر ). 205(آورد  ها بر اشخاص دیگر روي میواقع به فرافکنی آن

  . دهد یا همان قسمت سیاه ناخودآگاه راویست رخ می) Shadow(شخصیت منفی داستان و نماد سایه 
. یانقاب، عنصر مهم دیگر روان انسان از دید یونگ نیز در داستان قابل پیگیري است) Persona(پرسونا

دهد و با شخصیت اصلی او  ا همان ماسکی است که فرد مانند یک بازیگر به دنیاي بیرون خود نشان میپرسون
در طول . شود در واقع این پرسوناي خیلی مصنوعی راویست که باعث مالیخولیاي او می. متفاوت است

  . داند دروغ است داستان او در حال اعالم اخباري است که حتی خودش هم می
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ها در شخصیت زن ایده آل تجسم  ، یکی دیگر از عناصر روان که معموالً در داستان)Anima(انیما 
که بر خالف همسر راوي سنگ صبور اوست، تجسم یافته؛ چرا که این فرخنده، یابد نیز در این داستان در  می

ز طرف اما ترك کشور به سمت اروپا ا. »پرسد دهد و سئوال هم نمی با دقت گوش می« فرخنده است که 
کند و  تواند بیان گر اختالل بین انیماي شخص و دنیاي بیرون باشد که یونگ از آن صحبت می فرخنده نیز می

نیز همان آرزوي ناخودآگاه روان بر برقراري تعادل بین انیما و دنیاي » ماند کاش می«آرزوي راوي بر این که 
  . بیرون است

مالیخولیا . حاظ روان شناختی نیز توجیه کردتوان روان پریشی راوي را از ل بدین گونه می
)melancholy ( و اختالل روانی)neuroses ( راوي در عبارات بی معنایی که او شبیه هذیان گویی ادا

آید، او  ي فاصله بزرگی که بین نقاب و شخصیت واقعی فرد به وجود میدر نتیجه. کند کامالً واضح است می
عناصر کنایه و پارادوکس در این جا . ي بیان نقابش بود ابراز کندی که وسیلهقادر نیست خود را با همان زبان

کسی که روزي خداي فصاحت و بالغت بود و ابزار کار گویندگی اش را . آیند به کمک نویسنده می
او از . دادند، االن حتی در استفاده از آنها براي بیان احساسات اولیه اش در مانده کلمات تشکیل می

  . گوید توجهی نکنند و حقیقت را در چین گوشه چشمش بخوانند خواهد که به آنچه می نش میمخاطبی
او آنها را موذي، روباه و . کنند در حقیقت، کلمات دیگر براي او کافی نیستند و حتی به او خیانت می

یک  آیند، وقتی در خواند و برایش قابل هضم نیست که چطور همان کلمات که در حافظ می شرور می
توان به  براي مثال از هذیان گویی هاي او می. یابند شوند هم معنا می ي تند دولتی چپانده می اعالمیه

  :پاراگرافهاي زیر از متن داستان اشاره کرد
. . . شوند، بی خاصیت یمشوند، بی معنی  یمشوند المصب ها، حفظ  یماول کلمه  ها کلمه. . . "

فهمی  یمفهمید؟ بعد یکدفعه  یمفهمی؟  یم. . . از تو سوراخ دهن گویی یعنی هیچ، یعنی باد هوا یم
. . . خواهم باال بیاورم یم. . . شرور. . . شرور. . . ي هزار سالهها روحموذي تر از . که خیلی موذي اند

"  
ها، صدایم را  يموذکردم مرده اند،  یمکلمات، همان کلمات مدام همیشگی که فکر  "

ها زبانم » ل«. یم می ساییدندها دندانها به میناي » س«چسباندند،  یمایم را به هم ها لبه» ب«. راندند یم
دادند به  یمدادند، به فریاد میرساندندم، حواله ام  یماینها بودند، سکوتم . . . چسباندند به سقم یمرا 
  ". . . هایشان يبعد

کند،  ي اصلی متن اخبارش میها را جاي گزین قسمت "کلمه"ي رود که کلمه اوحتی تا جایی پیش می
  :ي اوستکه این خود گواه بر قراردادي بودن زبان و افکار پوچ گرایانه

جان کندن کلمه است، دود . درخت کلمه است، دیوار کلمه است، پل عابر پیاده کلمه است"
. . . بازداشت کلمه وزیر اسبق. . . اجالس سران در کلمه. آورند حاال یمکلمه است و همه شان هجوم 

گفتم بروم مست کنم جایی بیفتم . . . »تل آویو«نوك زبان کلمات در . . . »هانوي«ریزش کلمات بر
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کلمه توي بشقاب، چرب، . . . کلمه لباس خواب صورتی. . . مرا نترسانید. . . که نفهمم چه خبر است
همین ماشین . . . شکستن دیوار صوتی بوسیله کلمه. . . کلمه توي تفنگ. . . بوي مرداري کباب شده

   ". کند یمسوزاند حرکت  یمهم کلمه 
. گذارد مانند بیشتر آثار مندنی پور، داستان هزار و یک شب نیز خواننده را با پایانی نامشخص تنها می

پذیرد که راوي پس از یک پیاده روي طوالنی هنگامی که انقالب در شرف پیروزي  داستان جایی پایان می
از طرف راوي، رئیس را ترسانده و آشفته » آید باران تندي می« تکرار عبارت . رود میاست، نزد رئیس خود 

ي باران و حقیقت در داستان، ترس رئیس از مواجه با حقیقت را سازد که این مسئله با توجه به رابطه خاطر می
را براي  پرندبه نام گوید که دیگر احتیاجی به او نیست و او تازه کاري  رئیس سپس به او می. دهد نشان می

انگیزد تا بر اجراي آن روز پافشاري کند، چنان  این خبر راوي را بر می. اجراي آن روز انتخاب کرده است
ي اجرا او سپس گلویش را صاف کرده و خود آماده» . پرند اصالً تجربه دوربین ندارد« گوید  چه می

  . گذارد هایی تنها می ه را با حدسپذیرد و خوانند داستان در این نقطه پایان می. شود می
ي او در نهایت بر تصمیم او بر اعالم حقیقت فائق اول این که، آیا حسادت او به پرند و افکار پوچ گرایانه

او نیز  (Tragic Flaw)آمدند؟ که در این صورت او قربانی تراژیک بازي سیاست شده و اشتباه تراژیکی 
  . همان عدم خود شناسی است

هاي بسیاري در داستان برمی آید او از این شانس نهایی استفاده خواهد  که آیا همان گونه که سرنخ یا این
کرد تا همان طور که قبالً به ذهنش رسیده بود برنامه را ناگهان قطع کند و فریاد آزادي سر دهد یا مانند اخبار 

این مسئله در شب نهصد و نود (ی کند ها خودکش گویی در آمریکاي التین، در اقدامی انقالبی جلوي دوربین
در طول  (developed character)اگر او را شخصیتی رشد یافته). و هشتم به فکرش رسیده است

داستان تصور کنیم، حدس دوم نیز درست است چرا که این بار او تصمیم گرفته بدون هیچ پودر و گریمی 
اجرا کند که این خود تصمیمی نمادین، بیان  روي صورتش و همان طور که باران هنوز روي موهایش است

  . گر عزم راسخ او بر در آوردن نقاب و پذیرفتن حقیقت است
هاي ذهنی اش به روایت  ها و کشمکش بدین گونه مندنی پور انسان پست مدرن را با تمام پیچیدگی

کند و  ندانه استفاده میي داستان، هنرمکشد و از عناصر ادبی نیز در خدمت درون مایه داستان به تصویر می
کند که زندگی خود را صادقانه در آن ببینند و  خوانندگان را بار دیگر در دنیاي ادبیات با آینه اي روبرو می
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375  
  یی اقبال الهوريگویفارسدالیل 

  1علی گراوند
  2آرا فاطمه چمن

   دهیچک
به سرودن شعر به زبان فارسی روي ) اردو(بیت شعر به زبان مادري 5000قاره پس از سرودن حدود  اقبال شاعر تواناي شبه 

قاره مطرح  گوي شبه ثار ماندگاري را از خود به زبان فارسی به یادگار گذاشت و او را به عنوان شاعر بزرگ فارسیآورد و آ
آید؛ اما اگر دقت شود جواب آن چندان ساده  دلیل این رویگردانی و گرایش اقبال در بادي امر بدیهی و ساده به نظر می. کرد

این نوشتار براي رسیدن به این دالیل دو دسته اسناد را بررسی نمود؛ یکی اشعار . دتواند، داشته باش نیست و دالیل متعددي می
ماحصل این بررسی این بود . ها و اشعار او نوشته شده است هایی که پیرامون اقبال و اندیشه و اشارات خود اقبال دیگر نوشته

احیاي زبان ن فارسی، ظرفیت و جذابیت زبان فارسی، ي شدید و تسلط او به زبا گویی اقبال عالقه ترین دالیل فارسی که عمده
  .   االصل بودن خود اقبال است ، استعمارستیزي، ایرانیپرستی قوم گرایی و مبارزه با ملیو ادبیات فارسی در شبه قاره، 

  

 گویی یاقبال، شعر، زبان فارسی، زبان اردو، فارس: ها کلید واژه

                                                                    
 ایالماستادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه  - 1
2
 ان و ادبیات فارسی دانشگاه ایالمي زب دانشجوي کارشناسی ارشد رشته - 
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  مقدمه
شناس،  پژوه، ایران دان، قرآن حقوق مدار، اجتماعی، مربی، جامعه شناس، سیاست اقبال شاعر، فیلسوف، عارف، مصلح

که به عنوان شخصیتی جهانی مطرح شد و نیاز  آن گاه، )34: 1385بقایی، (دان، تاریخ دان و اسالم شناس بزرگ پاکستان زبان
ه سرودن شعر به زبان فارسی روي ي دنیا برسد تا افکارش را در سطح جهانی مطرح نماید، ب داشت سخنش به گوش همه

آشنایی وي با ادبیات فارسی نیز . زبان فارسی براي اقبال زبان دومی بود که در محیط خانواده و مدرسه آموخته بود. آورد
هاي خانه و مدرسه بود که بعداً با گسترش مطالعات اقبال و آشنایی وي با اندیشمندان و شاعران بزرگ  ي همین آموزه نتیجه
، از آن روي برگرداند و به )اردو(بیت شعر به زبان مادري 5000انی، عمق بیشتري یافت؛ چنان که اقبال پس از سرودن ایر

همین اشعار او را به عنوان یکی . بیت شعر به زبان فارسی سرود 7000سرودن شعر به زبان فارسی روي آورد و  چیزي حدود 
اقبال زبان فارسی را از طریق آموزش فراگرفته بود و حاصل تتبع . طرح کردقاره م گوي معاصر شبه از شاعران بزرگ فارسی

در این . گو بود ي شاعران بزرگ پارسی ي شاعري او در واقع تقلید شیوه در دواوین و اشعار شاعران بزرگ ایران و شیوه
قبال از سرودن شعر به زبان نوشتار سعی شده است که دالیل روي آوردن اقبال به شعر فارسی مشخص شود و این که چرا ا

  مادري روي برگرداند و زبان فارسی را که زبان دوم او بود، براي سرودن شعر انتخاب کرد؟
شاید جواب به این سؤال در بادي امر ساده و پیش پا افتاده به نظر آید و گفته شود، چون زبان فارسی ظرفیت     

 .اقعیت آن است که جواب به آن نیازمند دقت و تحقیق و تفحص استو. بیشتري داشت یا اقبال زبان فارسی را دوست داشت
بدون شک یکی از دالیل اصلی رواج زبان پارسی در بین کشورهاي مشرق من جمله هندوستان، گسترش و تبلیغ دین مبین 

شته مسلمانان براي آشنایی با چگونگی ترویج زبان فارسی در این کشورها الزم است تا در مورد تاریخ و گذ. اسالم بود
  . اطالعاتی داشته باشیم

مسلمانان عربستان از طریق دریانوردان و بازرگانان عرب با هندوستان ارتباط داشتند؛ اما در پی گسترش اسالم، اولین 
صورت گرفت و از آن پس اکثریت جمعیت سند به دین اسالم » محمد بن قاسم«حمله به خاك هند و از توابع آن سند توسط 

ي هند لشکر کشید و  ق هفده بار به شبه قاره. هـ  503تا  477هاي  در بین سال» سلطان محمود غزنوي«پس از آن . گرویدند
ها رسید که بر اثر  از سرداران برجسته این سلسله، به آنجا حمله کرد و سپس نوبت به مغول» شهاب الدین غوري«پس از آن 

ي نادر  در هنگام حمله. دي یافت و هندیان بسیاري به دین اسالم گرویدندقاره گسترش زیا هاي آنان، اسالم در شبه سیاست
پس از اختالف . قاره رواج بسیاري داشت تا جایی که تقویم آنان نیز به فارسی بود شاه نیز زبان و فرهنگ فارسی در شبه

 1837قاره اعالم شد و در سال  شبهها و مسلمانان کشمیري و استیالي انگلستان بر این کشور، زبان انگلیسی زبان رسمی  سیک
ي  ها اندیشه ها با حمایت انگلیسی تضعیف و تحقیر مسلمانان توسط سیک. م پایان تسلط زبان فارسی در این کشور رقم خورد

گرایی و عدم اتحاد اسالمی توسط دشمنان باعث شده بود تا  از طرفی تبلیغ قوم. مبارزه با استبداد را در بین آنان زنده کرد
اي خواهان  از این میان عده. گرایی رو آورند و وحدت اسالمی به دست فراموشی سپرده شود مردم هند با تعصب به ملی

ولی ظاهراً امکان این . دار اتحاد مسلمانان در هند و عثمانی و ایران بودند الدین طرف اي دیگر مانند سیدجمال مبارزه و عده
  ).42 -7: 1379زاده،  حسن(اتحاد وجود نداشت
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اقبال تا پیش از سفر به اروپا به همدلی و اتحاد مسلمانان و هندوها تحت لواي کشور هندوستان اعتقاد داشت و بیشتر 
اما بعد از سفر و تحول درونی، به این نتیجه رسید که . پرستانه است سرشار از اشعار وطن» بانگ درا«اشعارش در کتاب 

وطنی را جایگزین  ست بر سر یک سفره بنشینند و این موضوع که دشمن با زیرکی همهندوها و مسلمانان هرگز نخواهند توان
  ). همان(اخوت اسالمی کرده است، او را بسیار متأثر ساخته بود

سیر ترویج زبان انگلیسی و در پی آن تسلط این زبان در هندوستان، نه تنها باعث نشد، چراغ زبان فارسی براي همیشه در 
اي خداداد برخوردار بودند، آن را بیش  ود، بلکه ظهور کسانی مانند اقبال که از استعدادي شگرف و قریحهقاره خاموش ش شبه

دارد، سرودن  تاب کرد تا همچنان مفتخرانه بر تارك جهان شعر و ادب بدرخشد؛ اما آنچه ما را به شگفتی وامی از پیش عالم
بوده، بلکه سرودن شعر به زبان دوم است، با این همه جزالت، اش اردو  شعر فارسی از جانب کسی نیست که زبان مادري

هاي استوار و فهم معانی و مضامین دشوار یک زبان بیگانه که حقیقتاً از اقبال فردي نابغه در ذهن  شیوایی، فصاحت و اندیشه
  .اندیشمندان و متفکران علم و ادب ساخته است

اقبال هرگز در . آور اوست سی توسط اقبال نشان دهنده نبوغ شگفتسرودن شعر به زبان فار«: نویسد محمود حکیمی می
ي پدري هم به زبان اردو  در خانه.... دانست نگارش و نثر فارسی هم نمی. دوران عمر خویش به فارسی گفتگو نکرده بود

شاعران سبک هندي  او فارسی را با خواندن دیوان شاعران بزرگی چون سعدي و حافظ و مثنوي و دیوان کبیر و. زد حرف می
او که در مهد . آموخت و چون این زبان را زیبا یافت، آن قدر به این زبان کتاب خواند که توانست به زبان فارسی شعر بگوید

ترین مضامین را به زبان فارسی و به صورت شعر عرضه کرد و  فارسی نزیسته بود و با فارسی زبانان معاشرت نداشت ظریف
  )13: 1380حکیمی، (».هاي زبان ماست یزترین پدیدهانگ این یکی از شگفت

ي خود را به زبان اردو راجع به  منظومه 1901در آوریل . هاي اردو، انگلیسی و فارسی دارد اقبال آثار بسیاري به زبان
اسر محافل منتشر کرد و همین امر موجب شد که اقبال در سر» مخزن«در یکی از جراید جدیداالنتشار اردو به نام » هیمالیا«

ي حمایت اسالم الهور به  ي سالیانه اولین شعر مهمی که اقبال در مجمع بزرگی قرائت کرد، در جلسه. ادبی کشور شناخته شود
  ). 29مقدمه : 1385اقبال، (سروده شده بود» ي یتیم ناله«این منظومه به نام . بود 1899سال 

شود؛ زیرا وي اشعار بسیار زیبا،  قاره محدود نمی فقط به شبه ي برجسته معروفیت اقبال به عنوان یک شاعر و نویسنده
. جذاب و با معانی و مفاهیم متعالی به زبان فارسی دارد که او را نزد فارسی زبانان به شاعر و عارفی برجسته مبدل کرده است

نگار، ادیب و دانشمند برجسته ي اقبال سخن گفت مرحوم عالمه علی اکبر دهخدا، روزنامه  اولین کسی که در ایران در باره«
گویی اقبال پرداخته  پس از ذکر این مقدمات به هدف اصلی این نوشتار یعنی دالیل پارسی) 15: 1380حکیمی، (».معاصر بود

 .شود می

  

  گویی اقبال دالیل پارسی
ریند، دالیل متعددي گویی رو آورد و اشعاري جزیل و استوار و پرمضمون بیاف آنچه اقبال را بر آن داشت تا به پارسی

ي اشعار و آثار اقبال و اشاره و تصریح  یکی از طریق مطالعه. توان به این دالیل رسید تواند داشته باشد و از دو طریق می می
هاي پیرامون اقبال که حاصل تأمالت و  تر باشد و دیگري از طریق جستجو در آثار و نوشته تواند متقن خود او که این دلیل می
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اند ارزشمندتر  شناسان است که در این بین نظرات دوستان، نزدیکان و افرادي که مستقیماً با اقبال در ارتباط بوده اقبال تقریرات
  :گویی اقبال عبارتند از ترین دالیل پارسی عمده. است
شد که ایران ترین علت گرایش و روي آوردن اقبال به شعر فارسی این با شاید اصلی: ایران، آرمانشهر اقبال بوده. 1

عالقه اقبال به ایران در . نمود باید تهران پایتخت فرهنگی جهان اسالم باشد تا آنجا که پیشنهاد می. آرمانشهر اقبال بوده است
اي از ذوق و عشق او به این سرزمین شعر و ادب است که  شعر پارسی او چکیده. جاي اشعارش به وضوح پیدا است جاي

: گوید او می. ي ایرانی است و نه چیز دیگر آنچه او را به ایران متمایل کرده است، اندیشه. ده گرفتتوان آن را نادی هرگز نمی
ي ایرانیان را از  جنگجویان ریگزارهاي عربستان استقالل سیاسی ایران کهن را از بین بردند، ولی نتوانستند آزادي اندیشه««

شود تا افکار متعالی و انسان  ج هزار بیت به زبان اردو، یک باره بر آن میاو پس از سرودن پن) 36: 1385بقایی، (».میان بردارند
  :ورزد ي مردمش و فرهنگ برآمده از آن عشق می ساز خود را به زبان سرزمینی بیان دارد که به اندیشه

  تر است طـرز گفتـار دري شیرین    گرچه هندي در عذوبت شکر است 
  من شاخ  نخل طور گشتي  خامه    اش مسحور گشت فکر من از جلوه

  )11: 1385اقبال، (                  
بقایی، (او در اوراق دفتر تاریخ ایران باستان و معاصر، فردوسی دیگر و دهخداي دیگري در خارج از مرزهاي ایران است

حافظ توان در رفعت اندیشه و مضامین واالي عرفانی او را مولوي دیگر نامید و غزلیات جذاب و نابش،  و می) 36: 1385
اسرار «اي نظیر  انگیز و خیره کننده از این پس او دیگر ایرانی است و آثار ستایش«. کند شیرازي را در ذهن خواننده تداعی می

، »پیام مشرق«، »باقی می«، »ارمغان حجاز«، »پس چه باید کرد؟«، »گلشن راز جدید«، »زبور عجم«، »خودي و رموز بیخودي
گیرند؛ چندان که به  ها قرار می افزاید که در شمار معتبرترین منظومه ي ادب فارسی می گنجینه را به» جاویدنامه«و » افکار«

  ).همان(»شوند، براي گسترش زبان فارسی هاي مختلف ترجمه و عاملی می زبان
ي  همه هاي رایج دنیا ترجمه شده و اهل ادب در آثار مختلف او به زبان. اقبال در جهان به شهرتی خاص دست یافته است

نظیرش با روح و  ي ناب و کم گویی اندیشه. هاي رفیع ادب و عرفان پیچیده است اش در قله دنیا با نام او آشنایی دارند، آوازه
  .جان آدمی پیوندي دیرینه خورده است

اش به  ما دلبستگیاقبال با آن که به ایران سفر نکرد؛ ا«: آورده است» ایران آرمانشهر اقبال«ي  در مقاله) ماکان(محمد بقایی
ي ذرات وجودش ایران را فریاد  گویی که همه. شود ایران چنان بود که از کالمش بوي فراق عاشقی دلسوخته حس می

ورزد و زیباترین اشعار خود را در قالب کلمات این زبان  به این دلیل است که به زبان فارسی و بزرگان آن عشق می. زند می
  )41 - 2: 1385بقایی، .(»ریزد می

اش اردو بود، اما در ادبیات فارسی از وسعت واژگان کم نظیري برخوردار است و  اقبال با وجود آن که زبان مادري
گنجاند که نه تنها لفظ و ظاهر سخنش را  مآبی خود را چنان زیبا در چهارچوب کالم می دوستانه و اسالم اندیشه فراملی، انسان

اي که لفظ و معنی را  به گونه. کشد ه معانی و مفاهیمی وراي تصور عقالنی بشر به تصویر میآراید؛ بلک اي استادانه می به شیوه
هاي ظاهري و تعقید معانی، ماهرانه  دهد و از لفاظی ي خود سوق می دوشادوش هم به سوي رسیدن به هدف غایی اندیشه

این مهارت حیرت انگیز و نبوغ . ه نساخته استخودداري کرده و به هیچ وجه ظاهر و باطن کالمش را مالل آور و خسته کنند
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دارد که  اش را به این وامی سرشار وي در به کار بردن واژگان زبانی بیگانه از او فردي ادیب و دانشمند ساخته که خواننده
ز جام جم، در آثار منظوم خود سی بار ا«براي این همه ذوق و عشق به سرزمینی که هرگز آن را ندیده است، علتی بیابد، او 

ات از پادشاهان ایران باستان یاد می 25بار از ایران،  20 کند و همه را مترادف شوکت، اقتدار، افتخار،  بار کلمه عجم و به کرّ
  )40: 1385بقایی، (».برد عظمت و شکوفایی فرهنگی به کار می

که اگر سوز این عشق نبود، شعر او  تر از این ورزد و چه دلیلی محکم ي وجودش به ایران عشق می اگرچه اقبال با همه
  :اما اقبال ایران بعد از اسالم را بیشتر دوست دارد. توانست با این همه زیبایی کالم در کام معنی ریخته شود نمی

  از خیــاالت عـجــم بـــایـد حــذر  اي جـــان پـــدر  بــا مــریــدي گفـت  
  دیــن نبـی بیـرون گذشتاز حــد     زآن که فکرش گرچه  از  گردون  گذشت

  )88: 1385اقبال، (                  
  خــود ســر تخت ملوکیت نشست    خـود طلسم قیصـر و کســري شکست

  )315: همان(                  
هاي دراز است که میل آرزوي  سال«: اش به آقاي سعید نفیسی به وضوح دریافت توان در دو نامه شوق اقبال به ایران را می

ه می] دل[میم ایران شما را در ص و در ) 596: 1385ساکت، (».دانم نماي وجود را سخن فارسی می پرورم و یگانه محصول ذر
  ).همان(».کشد ایشان و خاك ایران می] دیدار[این نیازمند را آرزوي «: ي دیگرش چنین بیان داشته است نامه

شعراي نامدار و شهیر و عارف و خصوصاً مولوي،  آالیش اقبال به ایران و زبان فارسی و به ویژه عشق صادقانه و پاك و بی
هایش  در یکی از سخنرانی» آنه ماري شیمل«خانم . انگیزد گویی را در وجود این شاعر بیش از پیش برمی شور و هیجان پارسی

لح جهان ي مولوي و مص لندن، اقبال را پرورده» بنیاد میراث اسالمی الفرقان«میالدي در  1977ي اقبال، در سال  درباره
  ).همان(»نامید

گویی خود را بیان  یابیم که اقبال یکی از دالیل پارسی در جستجو در شعر اقبال در می: عذوبت و شیرینی زبان فارسی. 2
او معتقد است که زبان فارسی زبانی شیرین و دالویز است و داراي عذوبت و حالوت خاصی است و باعث لذت . داشته است

 :گوید آنجا که می. شود و خواننده میو شیرینی کام گوینده 

  تر  است طرز  گفتار  دري  شیرین    گرچه هندي در عذوبت شکر است
  )11: 1385اقبال، (
ترین  این شیرینی و حالوت را اقبال در شعر شاعران پارس زبان ایران و هند چشیده بود و بدان وقوف یافته بود و عالی  

  .بالي اشعار نغز و شیرین استادان شعر پارسی مزمزه کرده بودهاي ایرانی و اسالمی را در ال اندیشه
همچنین در اشعار اقبال آمده است که  زبان فارسی تنها : هاي واالي انسانی ظرفیت باالي زبان فارسی براي بیان اندیشه. 3

در واقع . اي خود برگزیده استه بنابراین آن را براي بیان اندیشه. ي متعالی وي سازگار افتاده است زبانی است که با اندیشه
گویی اقبال همین باشد که زبان فارسی ضمن شیرینی و حالوت پیش گفته  ترین دالیل پارسی شاید یکی دیگر از اصلی
به همین . ي آثار زبان فارسی لمس و احساس کرده بود ها را دارد و اقبال این موضوع را در مطالعه ظرفیت بیان برترین اندیشه
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تر  ارائه و بیان کند، به  تر و عالی قبال به عنوان شاعري بزرگ مطرح شد و نیاز داشت سخنانش را در سطحی وسیعدلیل وقتی ا
 :زبان فارسی و سرودن شعر به زبان فارسی رو آورد و در این باره گفت

  ام درخـــورد بـــا فـطــرت انــدیـشـــه    ام پــارســی از رفـعـت انــدیشــه 
  ) همان(   

او به دنبال . تواند بار سنگین معانی و مفاهیم واالي عرفانی را به دوش کشد معتقد است که زبان اردو هرگز نمیاو 
هاي متعدد  اش را در شانه کندوي زبانی است تا شهد مضامین عارفانه را در خود پرورده باشد تا بتواند بار معنایی وسیع اندیشه

هاي متعالی خود  زبانی که عالوه بر وسعت واژگانی کالم وحی الهی را در عمق اندیشه. تر خالی کند آن با شیرینی هرچه تمام
ضعف و ناتوانی زبان اردو در انتقال مفاهیم اقبال را بر آن داشت تا زبان فارسی را به عنوان زبان شعري خود «. جاي داده باشد

ي میان دو زبان  ید در نظر گرفت در حقیقت، فارسی حلقهبرگزیند و البته نزدیکی زبان فارسی به عربی و کالم قرآن را هم با
  )40: 1379حسن زاده، (».عربی و اردو است که اقبال به خوبی با آن آشنا بود

سوز است نه عقل و فلسفه، زبان آب و گل را در بیان  ي اصلی او عشق جان موالنا اقبال در بحث از عرفان که شالوده
ي آدمی  داند، و سخن را قادر به آشکار کردن حقیقت ماوراي اندیشه ی حقیقی قاصر میهاي متعال مفاهیم بلند و اندیشه

کند تا الفاظ پرمحتواي عرفانی را  کند و زبانی را جستجو می تر می داند و معتقد است که الفاظ و سخن واقعیت را پوشیده نمی
  :در آن جاي دهد

  آیـد گران می در قفس پــرواز    بـا زبــان آب و گـل گفتــار جـان 
  )355: 1385اقبال، (                

  بر نیـایـد آنچـه در قعـر دل است    ایـن سخن آراستن بـی حاصل است
  اي دارم کـه نـایـد  در کتاب نکتـه    گرچه من صد نکته گفتم بی حجاب

  تر حرف و صوت آن را کند پوشیده    شـود پیچیده تــر گــر بگــویم می
  )381: همان(                  

انگیزد که او را همچون کبوتري سپید بال در اوج  اي اندیشه موالنا اقبال، قلق و اضطرابی را در اعماق وجودش برمیبلند
سازد و این جوشش و شور و غوغا  وادي حیرت به پرواز درمی آورد و در قیل و قال جهان ممکنات سرگردان و حیران می

در مورد دالیل » ابوالقاسم رادفر«. آغوش پر مهر و محبت عرفان جاي گیرد ي تیز پرواز در گیرد که این پرنده زمانی آرام می
ترین دلیل اقبال از گزینش زبان فارسی براي ابراز و اظهار افکار و احساسات خود،  عمده«: گویی اقبال نوشته است فارسی

ي زبان  رش را فراتر از محدودهخواسته شع همان مناسب تشخیص دادن زبان فارسی  براي این کار بوده و دیگر این که می
اقبال زبان فارسی را ). 195: 1385رادفر، (».ترین نقاط زبان فارسی برساند اردو قرار دهد و فکر و پیام خود را به دوردست

  )239: 1385ساکت، .(جاري است» بر لب مریخیان حرف دري«: داند و معتقد است بسیار واال و گیرا و مهم می
هاي  رسد، یکی از سرچشمه به نظر می: و تسلط بر زبان فارسی  از حد در شعر شاعران برجستهغور و تعمق بیش . 4
ي زبان فارسی و تسلط وي  گویی اقبال مطالعه بیش از حد شعر شعراي ایرانی و به ویژه شاعران برجسته و نامدار گذشته پارسی
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مانند سنایی غزنوي، عطّار نیشابوري، . ثیر را بر وي گذاشتنددر میان این شاعران، شعراي عارف بیشترین تأ«. بر این زبان است
د بلخی معروف به موالناي رومی، موالنا عبدالرحمن جامی و غیره 52: 1385چوهدري، (»جالل الدین محم.( 

آن چنان که در آن حل شد و افکارش را با او همسان . ي موالنا رومی پذیرفت اقبال بیشترین تأثیر خود را از فلسفه
او حتی در اشعار . گرفت هاي خود به کار می او بسیاري از اشعار موالنا را از حفظ بود و به روانی آنها را در گفته. ساخت

اقبال با شعر ).  همان(توان احساس کرد که آن ابیات از موالناست گوید که نمی جا ابیاتی از موالنا می اردوي خود نیز، جابه
  :مثالً. و از شعر آنان تأثیر پذیرفته بوداکثر استادان شعر فارسی آشنا 

  :سنایی
  ...صبح و شام روز عید: صبح و شامم    هاي سلــطان شـهـیــد از نـــوازش

  )421: همان(
  :نظامی

  نـه فـرهادم کـه گیـرم تیشـه در دست  بگـو از مـن بـه پـرویـزان ایـن عصــر
  )481: همان(

  :منوچهري
  کـه پیش آهنگ بیـرون شـد ز منزل  هــلاال یــا خیمگــی خیمــه فــرو 

  )438: همان(
  :سعدي

  »اي کاشکــی مـــادر نــزادي مـــرا«    ام مــن  بســی نـادیـدنــی را دیــده
  )435: همان(

  :حافظ
  »کــه آن عجـوز هــزار دامــاد است«  هـزار مـرتبه کابـل نکـوتـر از دلی است

  )421: همان( 
  :ي فردوسی شاهنامه
  ها کم زن با رستم دستان زن با مغبچه  ها دیدم شایسته حریفی نیست دهدر میک

  )364: همان(
  :نظیري نیشابوري

  »کسی که کشته نشد از قبیله ما نیست«  بـه ملک جـم نـدهم مصرع نظیــري را
  ) 249ص (

  :عرفی شیرازي
  کـه ره خـوابیده و محمل گران است  حـدي را تیـزتـر خـوانـم چـو عرفــی

  )210 :همان(
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  :امام فخر رازي
  ضمیر مــا بــه آیــاتـش دلیــل است  ز رازي معنــی قــرآن چــه پــرســی 

  )199: همان(
رباعی، مثنوي، غزل و قطعات اخالقی و فکاهی که در آثار «: نویسد می» خانم دکتر کچکینه کاظمی«حکیمی به نقل از 

اندازد، بلکه شور و شعف ما را دوباره به عظمت  ترین شعرا و عرفا می رگخوریم، نه فقط ما را به یاد بز اقبال به آنها برمی
  )21: 1380حکیمی، (».کند معنوي آنها بیدار می

گوي هند  آنچه که اقبال را به تقلید و تأثیرپذیري از شعراي ایرانی واداشته است، همان بعد عرفانی وجود شاعر پارسی
آقاي سیدمحمد خاتمی در سخنرانی خود در کنگره جهانی : آمده است »ي اقبال الهوري در مدرسه«در کتاب . است

« : ي مهم اشاره کرد و گفت در دانشگاه تهران برگزار گردید، به این نکته 1364بزرگداشت عالمه اقبال الهوري که در سال 
هنري و اسالمی است که اگر  هاي عرفانی، ي اسالمی دارد و بستر و محمل بلندترین اندیشه زبان فارسی امروزه یک شناسنامه

داشت او  شود و اهتمام اقبال به زبان فارسی موجب گرامی زبان فارسی نباشد، تاریخ و فرهنگ اسالم دچار خأل عظیمی می
  )14: همان(».است

  :داند ترین ابعاد شخصیت اقبال را بعد عرفانی آن می وي در جاي دیگري به نقل از دکتر شیخ االسالمی، یکی از برجسته
هاي درونی و باطنی اوست که اندك  ترین ابعاد شخصیت اقبال بعد عرفانی و به تعبیر خودش تجربه یکی از برجسته«

ي صوفیانه شخصیت  توجهی به مجموعه آثار و اشعار وي نگاهی به عوامل اقلیمی و تاریخی و فرهنگی روزگار او، این وجهه
ماند و مجال شک و تردیدي را باقی  ه جایی براي بحث و اثباتش نمیکند ک اقبال را چنان مسلم و غیر قابل انکار می

شناخته و به این نوع از معرفت چنان وقوفی داشته  نماید که او عرفان و تصوف نظري را به خوبی می گذارد و مسلم می نمی
را به همان عالم و فضاي  هاي صوفیانه کرده و تقرب و تعلق او است که آثارش را سرشار از اصطالحات و تعبیرات و یافته

  )146 -6: همان(».دهد کشیده است، نشان می اي که جالل الدین محمد مولوي در آن نفس می پاك و پاکیزه
ه  دارد تا حقایق معرفت اش را به آن وامی بدون شک اقبال براي دستیابی به آنچه که اندیشه شناسی را در قالب الفاظ ذر

ه جاي دهد، تالش می شود ین همان چیزي است که او را به سوي زبان فارسی رهنمون میکند و ا ذر.  
دانست و بی خود نیست که او یکی از آثار خود را با نام همین » گلشن راز«اي از  توان چکیده اندیشه عرفانی او را می

ي غرب،  اندیشه و فلسفه ي آشنایی با عالمه اقبال تحت تأثیر فلسفه و عرفان شرق و در نتیجه«. کتاب عرفانی خلق کرده است
آورد و چون بیشتر متوجه معانی و افکار عرفانی و فلسفی است، به لفظ آن قدر بها  مطالبی تازه و نو را به قالب شعر در می

  ).129: 1385شریف زاده، (اي براي ابراز معانی و مفاهیم دقیق او باشد دهد که وسیله می
ي آثار جاودان و شاهکارهاي ادبیات فارسی به  اشت که آن را از طریق مطالعهاقبال تسلط شگرفی به شعر و زبان فارسی د 

چنان که بدون آن که به ایران آمده باشد یا به زبان فارسی صحبت کرده باشد، آثار ماندگاري را به شعر . دست آورده بود
هاي فرهنگی آن داشته  ي حوزه همه تعلق خاطر او به این سرزمین اهورایی به دلیل تعمق دقیقی است که در«. فارسی سرود

کند، تهران به عنوان مرکز  شود تا بدانجا که پیشنهاد می تر می کند، عاشق او هرچه بیشتر در این بوستان تفرج می. است
  :کشورهاي شرق اسالمی شود و همان نقشی را پیدا کند که ژنو در اروپا داشته است
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  تغییري کند تقدیر شوم روزگار بو که  گر شود تهران جنیوا از براي اهل شرق
  )37: 1385بقایی، (     

گویی اقبال است؛ زیرا  ترین دالیل فارسی اقبال اصالتاً ایرانی است و همین یکی دیگر از اصلی: اصالتاً ایرانی بودن اقبال. 5
آلن به زبان فارسی سخن آمدها نبود او نیز ا داند و شاید اگر بعض پیش اقبال زبان فارسی را زبان پدران و اجداد خود می

دارد که اقبال به دو دلیل ایرانی است؛ یکی این که اقبال  در مورد ایرانی بودن اقبال بیان می) ماکان(محمد بقایی. گفت می
دلیل دیگر . داراي روح ایرانی است و براي ایرانی بودن همین کافی و ایرانی بودن به گوشت و پوست و کارت ملی نیست

االصل است که در  هاي کشمیري ایرانی او از خانواده«: نویسد بال این است که اصالتاً از نژاد ایرانی است و میایرانی بودن اق
  :گوید چنان که اقبال با توجه به این موضوع می. حدود دویست و پنجاه سال پیش، از آیین برهمن به دین اسالم روي آوردند

  اي رمز آشناي روم و تبریزم من زادهبره    بینی مرا بنگر که در هندوستان دیگر نمی
  :گوید و یا در غزلی دیگر می

  چه در دل حرم است چکید از لب من، آن    مرا گرچه به بتخانه پرورش دادند
خواندند، یعنی کسی که پیش از همه شروع به خواندن  می "سپرو"جد اعالي اقبال یکی از این مردم بود که آنان را   

نان بر کشمیر مسلّط شدند، سپروها نخستین کسانی بودند که به سوي زبان فارسی کشانده شدند و کند؛ زیرا زمانی که مسلما
و این گرایش ) 48: 1385بقایی، (».دادند االصل بودند، ناخودآگاه به ایران و زبان و فرهنگ آن عالقه نشان می چون ایرانی

  .گویی اقبال است ناخودآگاه یکی از دالیل فارسی
یکی دیگر از دالیل روي آوردن اقبال به شعر فارسی احیاي زبان فارسی در : ن و ادبیات فارسی در شبه قارهاحیاي زبا. 6 
ي اهل هند و پاکستان بود، به دالیل سیاسی و استعماري در حال به  زیرا زبان فارسی که مورد عالقه. قاره بوده است شبه

  :نوشته است» نقش اقبال در احیاي زبان فارسی«اي تحت عنوان  مقاله در» )اکرام(دکتر سید محمد اکرم«. فراموشی سپردن بود
هاي خارجی پوشیده شد و در  ي قرن نوزدهم میالدي آفتاب درخشان فارسی زیر ابرهاي انبوه سیاست متأسفانه بعد از نیمه

هاي پربهاي فارسی  نجینهخالل یک قرن و نیم اخیر یوسف فارسی را به کالفی فروختند و خریداري پیدا نشد تا جائی که گ
ي فردوسی، مثنوي موالنا، پنج گنج نظامی، گلستان سعدي و دیوان حافظ و نظایر آن آثار با ارزش به دست  چون شاهنامه

زبانی که براي اعصار متوالی زبان رسمی کشور بود، زبانی که یاد گرفتن آن موجب افتخار و مباهات . فراموشی سپرده شد
شد، زبانی  تر پنداشته می رفت، زبانی که از زبان مادري هم شیرین که عزیزتر از زبان مذهبی به شمار می شد، زبانی شمرده می

مصرف آن منحصر به نوشتن . که زبان شعر بود، زبان دل بود و زبان روح بود، در دیار خود غریب، اجنبی و ناشناس گردید
در چنین هنگامی چاره چه بود تا . گرید افزاي که قلم بر آن می رقتانگیز و  این داستان غم. هاي اطبا و سنگ مزار شد نسخه

ي آن باز روشن شود؟ آیا باز  بایست نمود تا چراغ نیم مرده فارسی در سرزمین هند و پاکستان احیا گردد و چه اقدامی می
آمد، متأسفانه  تی به عمل میهاي فرهنگی امکان پذیر بود؟ اگر بر فرض محال چنین اقداما کردن مدارس فارسی و ایجاد خانه

سرزمین پاك و  هند . داشت؛ زیرا موقعیت سیاسی و بخصوص اوضاع اقتصادي مقتضی و مساعد نبود ي مثبتی نمی هیچ نتیجه
زاده به نام اقبال مهر سکوت فترت را  چه متفکري برهمن. انتظارش دیر نپایید. منتظر بود؛ منتظر فکر حکیمی و راي برهمنی

ه سرودن شعر فارسی گشود و شش مجلد دیوان خود را به زبان فارسی به جهانیان عرضه داد و هیجانی در شکست و لب ب
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اگر اقبال تمام اشعار . بخش او شدند ي سخنان نجات ها به وجود آورد که تمام مردم هند اعم از مسلمان یا هندو، شیفته اندیشه
نمود؛  را که امروز با گفتن اشعار فارسی به دست آورده است، احراز می سرود، باز همان مقامی خود را تنها به زبان اردو می

  ....هاي مختلف فلسفی اوست زیرا آن چه ممیز اقبال از دیگران است، جنبه
اي یا کتابی پیرامون ارزش و اهمیت زبان فارسی بنویسد و در آن ثابت کند که فارسی شکر  براي او الزم نبود، مقاله... 

مردم هند و پاکستان براي این که افکار مهیج و متالطم او را درك نمایند و در پرتو هدایت و . را یاد گرفت است و باید آن
ي این زبان در  شدند و این که دامنه ارشاد او راه زندگی را طی کنند، خواه ناخواه متوسل به یاد گرفتن زبان فارسی می

هاي ایران و پاکستان در راه نشر و شیوع  ند، علتش این نیست که دولتک انگیزي پیدا می پاکستان روز به روز گسترش شگفت
کوشند، بلکه علت اساسی آن همانا آثار جاودان اقبال است که در آنها وي مقام واالي شعراي نامدار  فارسی در آن کشور می

  )246-8: 1377اکرم، .(خته استو متصوفین بزرگ ایرانی را بیان داشته و افکار آنان را ستوده و عظمت ایران را روشن سا
رسد، یکی دیگر از دالیل رو آوردن موالنا اقبال به زبان فارسی، پرهیز از  به نظر می: پرستی گرایی و قوم ي با ملی مبارزه. 7
ي  دشمن با حربه«: گفت اقبال می. شد پرستی بود که در زمان حیات وي توسط بیگانگان تبلیغ می گرایی و قوم ملی
وطنی را جایگزین اخوت  با زیرکی، هم. ، مسلمانان را از یکدیگر جدا و به اقوام کوچک تقسیم کرده استپرستی وطن

 :اسالمی کرد

  اند بـر  وطـن  تعبیر  ملت کـرده    اند آن  چنـان  قطع  اخـوت  کـرده   
  نـوع انسـان را قبـایل سـاختـند    تـا وطـن را شمـع محفل سـاختند    
  )47: همان(                      

ورزیدند و قبل از این که  پرستی افراطی تأکید می هاي ناسیونالیستی با تعصب بسیار بر میهن در قرن هجده و نوزده نهضت
که بر نژادپرستی و خوار » نازیسم«و » فاشیسم«ي  گرایی جلوي این حرکت را بگیرد، عقاید انحصارطلبانه نهضت جامعه

هاي مبتنی بر نژاد و  آور مخالف بود و با مرام ي فکري مالل کردند و اقبال با زمینهشمردن دیگر نژادها تأکید داشتند، ظهور 
بینی و تعالی بینش بشري است، به شدت مخالف  هاي ناشی از ناسیونالیسم که سد راه گسترش جهان اندیشی رنگ و کوته

نا اقبال که در جاي جاي اشعارش دیده ي موال هاي اندیشه توان گفت یکی از دغدغه ؛ بنابراین می)111: 1379سیدین، (بود
امواج این اندیشه، دریاي وسیع وجودش را پرتالطم . گرایی محض است شود، تفکر مبارزه با نژادپرستی و دوري از ملی می

  :کرده بود
  حکم او اندر تن و تن فانی است    بـر نسب نازان شدن نادانی است

  )63: 1385اقبال، (                  
هاي مسلمان چیزي جز اتحاد نیست و براي مسلمانان در سراسر دنیا مرز  قد است که راه نجات ملتموالنا اقبال معت

داند و پیوسته آنان را به این سمت و  شناسد، او راه پایداري و استقامت را براي مسلمانان در وحدت کلمه می جغرافیایی نمی
سلمانان پیش از اقبال جوانه زده بود و این باور بیش از هر جا هاي یگانگی و اتحاد میان م اگرچه اندیشه«. کند سو دعوت می

گذار اصلی فکري این  در هندوستان و در میان مسلمانان آن سامان، گسترش و تکامل یافته بود و شاید بتوان گفت که پایه
ا بارور ساخت، بلکه در آمد، ولی شور و شوق و تأثیر شخص اقبال نه تنها آن ر جنبش سیدجمال الدین اسدآبادي به شمار می
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ساکت، ماهتاب شام شرق، : پیام احمد مسجد جامعی وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسالمی ایران به نقل از(».قالبی تازه ریخت
1385 :14(  

شود؛ زیرا در آن زمان که هندوها با مسلمانان  گرایی محض مربوط به تعصب به زبان ملی هم می بحث از نژادپرستی و ملی
. دانستند و از آن به شدت تنفّر داشتند و کشمکش سیاسی و اقتصادي بودند، هندوها زبان فارسی را زبان مسلمانان میدر نزاع 

ي مردم هند به زبان فارسی  هنگامی که هنوز هندوستان زیر نفوذ فرهنگی، سیاسی و اقتصادي بیگانگان قرار داشت و عالقه«
ها هندي را به  قبال با شهامت و ایمان راسخ به پا خاست و توانست توجه میلیونشد، ا کاري دانسته می پرستی و محافظه کهنه

  )15: 1380و حکیمی،  3: همان(».زبان فارسی و گویندگان بزرگ آن از مولوي و فردوسی و حافظ تا بابا فغانی جلب کند
ر اقبال از نژادپرستی و قوم دوستی می به نظر می ي سیک و  دم هند را به دو دستهشد که مر رسد از عللی که سبب تنفّ

حسن زاده، (داشتند و منجر به تضعیف آنان گردیده بود مسلمانان تقسیم کرده بود، تبعیضی بود که نسبت به مسلمانان روا می
ر افتاد و دیگر سفر او به اروپا بود که زندگی در آنجا نظ هاي بلند اقبال سازگار نمی و این مقوله هرگز با اندیشه) 44: 1379

ي ظهور حس ناسیونالیزم، یعنی ملت پرستی شدید که  مشاهده«از . ي زندگی دچار تغییر و تبدیل دیگري کرد وي را درباره
ناشی از خودخواهی است و همچنین حس نژاددوستی که علت اصلی مصائب اروپاست، اقبال به شدت منضجر 

  ).33مقدمه : 1385اقبال، (»گردید
پسندید و به مبارزه با  دپرستی را که اینک به زبان آنان هم تعمیم داده شده بود، هرگز نمیموالنا این تعصب قومی و نژا

  :نویسد اقبال در یکی از خاطراتش در بمبئی می«. آن پرداخت
صالحیت . هاست شود که نبض شهر در دست پارسی از همین معلوم می. ها تقریباً هشتاد یا نود هزار است جمعیت پارسی

این مردم، همه . بینی کرد توان پیش حساب است، ولی براي این ملت آینده خوبی نمی ل ستایش و عظمت آنها بیاین مردم قاب
عالوه بر این نه زبان دارند، نه ادبیات و نه . انداز اقتصادي نگاه کنند توانند به هیچ چیز بدون چشم آنها نمی. در پی تولیدند

حیف که از ادبیات فارسی غافلند وگرنه درك . کنند و حقارت نگاه می از طرفی، به زبان فارسی با نفرت. نوشتجات
: 1379حسن زاده، (»شود اش دیده می کردند که در آن عربیت هیچ دخالتی ندارد، بلکه رنگ زردشتی در رگ و ریشه می
30.(  

انان اهل تسنن بیجاپور، زبان ها و حکمر در عصر افغان«. گردد هاي قبل برمی علت اصلی تنفّر هندوها از زبان فارسی به سال
اي دیگر اهل تشیع، بعضی از آنها از زبان  اي از حکمرانان که اهل تسنن بودند و عده عده. فارسی بیشتر مواجه با ضرر شد

. حامی بزرگ زبان فارسی بود) هـ 910-825(»یوسف عادل شاه«کردند و بعضی حامی زبان هندي بودند،  فارسی حمایت می
اي  زبان هندي را زبان رسمی کشور اعالم کرد و همین طور عده) هـ 965-941(»ابراهیم عادل شاه«اش  هدر حالی که نو

  )37: 1371سید عبداهللا، (».طرفدار زبان هندي و بعضی دیگر از حاکمان طرفدار زبان فارسی بودند
صحنه شدند و فارسی نتوانست  در این گیرودار دو حریف وارد«: آمده است» ادبیات فارسی در میان هندوان«در کتاب 

: همان(».هاي بومی است منظور ما اوالً از زبان انگلیسی و ثانیاً از زبان. ي آن بکند و سرانجام رو به انحطاط گذاشت مقابله
و ي بلند و  استوار و همت متعالی که داشت به مبارزه با نژادپرستی  ؛ بنابراین اقبال در عصر ما به پا خاست با اندیشه)168
قاره بود و در  اقبال، احیاگر زبان و ادبیات در شبه«. گرایی محض پرداخت و احیاگر زبان فارسی در سرزمین هندوان شد ملی



 جلد هشتم   هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

٣٧٨ 
 

/ ذوقی/ تحکیم روابط فرهنگی و استواري پیوندهاي ادبی و معنوي میان دو ملت ایران و پاکستان که از دیرباز پیوستگی عقلی
پیام احمد مسجد جامعی وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسالمی ایران به نقل ( ».بازي کرده استاي  اند، نقش برجسته هنري داشته

  )14: 1385ساکت، ماهتاب شام شرق، : از
و به عنوان شاعري بزرگ و ) سی و سه: 1385اقبال، ( قاره هند که قحط الرجال بود و این گونه اقبال که آن زمان در شبه

بود و براي کسانی که قصد داشتند مسیر علم و ادب را به پیروي از وي طی کنند، به اي برجسته خوش درخشیده  نویسنده
هاي جاودانی خود را در قالب شعر آن هم  هاي بلند و آرمان آئینه و الگویی تبدیل شده بود که با دوري از نژادپرستی، اندیشه

هاي خود قرار  ي افکار و اندیشه رایی را سرلوحهگ با زبانی بیگانه ریخت، تا سرمشقی شود براي آیندگانی که تعصب و ملی
  :داده بودند

  جان شدیم دل و یک یک زبان و یک    هاي او اخـوان شدیم مـا ز نعمت
  )64: 1385اقبال، (                    

  اي  تـرك  نسب کـن مسلمان  زاده  اي  کودك منش خود را ادب کن تو 
  رك  عرب کـنعـرب  نازد  اگـر ت  به رنگ احمر و خون و رگ و پوست

  )203: همان(                    
موالنا اقبال نه تنها در زبان بلکه در مکان هم به تأسی از استاد و مقتداي خود مولوي بلخی خود را متعلق به سرزمینی 

  :رسد، این هم یکی از دالیل محکم براي ادعاي تنفّر وي از نژادپرستی باشد داند و به نظر می خاص نمی
  ي تندش به جامی بسته نیست باده    مـی بستـه نیستجوهـر مـا بـا مقـا

  رومـی و شامـی گل  انـدام  مـاست    هندي و چینـی سفـال جـام ماست
  مــرز  و  بـوم او بجـز اسالم  نیست     قلب ما از هند و روم و  شام  نیست

  )76: همان(                    
قاره در  سرزمین پهناور شبه. ي اوست اي استعمارستیزانهه گویی اقبال انگیزه از دیگر دالیل فارسی: استعمارستیزي. 8

هاي نه چندان دور تحت نفوذ سیاسی، فرهنگی و اقتصادي کشورهاي استعمارگر و در رأس آنها انگلیس قرار داشت  گذشته
هنه پرستی به کردند و از جمله زبان فارسی را ک قاره می و با رواج زبان انگلیسی سعی در گسستن پیوندهاي پیشین مردم شبه

اي به پا خاست و براي  اقبال در چنین محیط استعمار زده. کشیدند آوردند  و مردم را به بردگی و زبونی می حساب می
قاره را به زبان فارسی و گویندگان و  میلیون جمعیت شبه 400ي با آن زبان فارسی را زده کرد و توانست توجه بیش از  مبارزه

وسی، مولوي، حافظ، عطار، سعدي، بابافغانی و غیره جلب کند و نشان دهد که پیوند و سرایندگان بزرگی چون فرد
-3: 1385ساکت، (بستگی مردم هند به اصفهان و شیراز و تبریز بیش از کشش و گرایش به لندن، پاریس و برلین است دل

242.(  
محمود . گو ساخته است او شاعري فارسیاستعداد شگرف و نبوغ ادبی اقبال از : استعداد شگرف و نبوغ ادبی اقبال. 9

 : نویسد حکیمی به نقل از دکتر سلیم نیساري می
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با آن که هیچ وقت در ایران زندگی نکرده و ... محمد اقبال در نویسندگی و شاعري استعداد شگرفی از خود نشان داد«
وغ و استعداد او تواند بود که توانسته است، به این هم دلیلی بر نب. زبان فارسی را در همان محیط کشور پاکستان فراگرفته بود

هاي خود، شاعري و نشان دادن  با این همه هدف اقبال در ضمن تدوین منظومه. روانی و شیوایی خاصی به فارسی شعر بگوید
حسن تأثیر و هنر و فصاحت بیان نبوده است، بلکه او براي بیان و توجیه افکار و نظریات دینی و اجتماعی و فلسفی و به منظور 

  )18- 19: 1380حکیمی، (».کالم خود در ذهن خوانندگان از شعر، به خصوص از شعر فارسی کمک گرفت
موقعی . هاي مختلف فارسی جمع است در شعر اقبال تمام زیبایی و رنگینی سبک«: افزاید وي به نقل از خانم کاظمی می

بگیریم، موفقیت او در به کار بردن انواع مختلف و متنوع شعر زیست در نظر  که ما محیط نامساعد را که اقبال در آن می
  ).21: همان(».رسد فارسی مثل یک معجزه ادبی و علمی به نظر می

شاید بتوان یکی دیگر از علل رغبت اقبال به زبان فارسی و گرایش او : معاشرت با خاورشناسان و مستشرقین برجسته. 10
ي جهان  هنگ اسالمی است، معاشرت وي با خاورشناسان و مستشرقین برجستهبه سمت کشوري که به عقیده او مهد فر

او که «. هاست که در معرفی موالنا، مرشد و مقتداي اقبال به او نقش مهمی ایفا کرد نیکلسون یکی از این شخصیت. دانست
ي در اشعار خود براي مضامین تواند مانند مولو مترجم مثنوي مولوي به زبان انگلیسی بود، به اقبال آموخت که او هم می

 )34: 1379حسن زاده، (».اجتماعی، عرفانی و دینی جایی باز کند

وي که به زبان فارسی . است» ادوارد براون«هاي مؤثر در سرایش شعر اقبال به زبان فارسی پروفسور  از دیگر شخصیت
هاي او در سرودن شعر به زبان فارسی  اقبال و اندیشهتسلط داشت و تاریخ ادبیات ایران را در چهار جلد نوشت، تأثیر زیادي بر 

  ).همان(داشت
. ي اقبال به سرزمین جم و گفتار دري بی تأثیر نبوده است شاعر و متفکر آلمانی نیز در عالقه» گوته«رسد که  به نظر می

پسندد  غرب، گوته را بیشتر می او در بین شعراي. گوته است» دیوان غربی«دارد که در جواب » پیام مشرق«اقبال کتابی به نام 
  ).پنجاه و دو: 1385اقبال، (داند تا جایی که او را هم طراز موالنا جالل الدین رومی می

اقبال پس از آن که «: اي که بر کلیات اشعار فارسی موالنا اقبال الهوري نوشته است، آورده است احمد سروش در مقدمه
: افزاید شود و می را براي گوته هم قائل می» لسان الغیبی«ي  دارد، همان مرتبه ن میتأثیر حافظ بر گوته را به طور مشروح بیا

او ادامه . را زیر نفوذ خود آوردند) حافظ تیمور و گوته ناپلئون(حافظ و گوته با عظمت روح خود فاتحین باشکوه عصر خود
حت تأثیر ادبیات اسالمی قرار گرفته دهد که گوته عالوه بر حافظ از عطار و سعدي و فردوسی و به طور کلی ت می

تواند این پیام را القا کند که وي با نگرش و توجه  می» پیام مشرق«ي  هاي وي در مقدمه و این نظریات و گفته) 53: همان(است
  ).53: همان(خاصی که به این متفکر آلمانی دارد تحت تأثیر ادبیات فارسی قرار گرفته است

آیا به فارسی هم «خود اقبال در پاسخ به سؤال تعدادي از دوستانش که از او پرسیدند که  :تحریک و تشویق دوستان. 11
وي تحت تأثیر آن . »ام شعري به فارسی بگویم ام، تاکنون سعی نکرده به جز چند شعر که قبالً گفته«: گفت» گویی؟ شعر می

گویی خود را آزمود و تا  ن گونه قدرت پارسیموقعیت قرار گرفت و صبح روز بعد دو سه غزل به فارسی سروده بود و ای
  ).39: 1379حسن زاده، (جایی پیش رفت که اشعار فارسی او بر اشعار اردو غلبه کرد
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آنها دوستانی صمیمی . بود» عطیه فیضی«یکی دیگر از کسانی که از نظر عاطفی با اقبال همسو و همفکر بود، خانمی به نام 
عطیه فیضی تأثیر بسزایی در آشنا کردن اقبال به زبان فارسی و . کردند فکري شرکت میهاي روشن بودند که در بحث و جدل

سرایی  عربی داشت، او زبان سانسکریت را به اقبال آموخت و در همین دوران بود که اقبال به شیوه حافظ به غزل
  ). 36: 1379حسن زاده، (پرداخت

  
  گیرينتیجه

از زبان اردو که زبان مادري اوست و روي آوردن وي به شعر و زبان فارسی  براي رسیدن به دالیل روي گردانی اقبال
باید دنبال دو دسته اسناد رفت؛ یکی دیوان اشعار فارسی اقبال و دیگري مالحظات و تقریرات اقبال شناسان پیرامون شعر، 

  :فارسی را بدین گونه برشمردترین دالیل روي آوردن اقبال به زبان  توان عمده بر این اساس می. زندگی و افکار او
  .ورزید ایران، آرمانشهر اقبال بوده و بدان بسیار عشق می. 1
  .زبان فارسی و به دنبال آن شعر فارسی عذوبت و شیرینی خاصی دارد که در زبان اردو نبود. 2
توانست افکارش را در  می ي آن اقبال هاي واالي انسانی ظرفیت باالیی دارد و به وسیله زبان فارسی براي بیان اندیشه. 3

  .تري بیان دارد سطح وسیع
ي زبان فارسی باعث تسلط او بر زبان فارسی شده بود که همین  غور و تعمق بیش از حد اقبال در شعر شاعران برجسته. 4

  .کرد تسلط او را به سرودن شعر فارسی ترغیب و تحریض می
اي ایرانی کشمیر بود و به طور طبیعی ناخودآگاه به زبان فارسی گرایش ه االصل بود و از خانواده اقبال  اصالتاً ایرانی. 5
  . داشت
شد و اقبال  قاره حالت تقدس داشت به دست فراموشی سپرده می هاي استعماري زبان فارسی که در شبه بر اثر سیاست. 6
  .قاره احیا کند خواست زبان و ادبیات فارسی در شبه می

خواست با  گویی می هاي استعماري در هند رواج بسیار داشت و اقبال با فارسی اثر سیاستپرستی بر  گرایی و قوم ملی. 7
  .این امر مبارزه کند

گویی با  گویی نشان عقب ماندگی است و اقبال با فارسی قاره چنان تبلیغ کرده بود که فارسی استعمار انگلیس در شبه. 8
  .کرد ي استعماري مبارزه می این اندیشه

  .داشت گویی وامی ستعداد و نبوغ ادبی شگرف داشت و همین امر او را به فارسیاقبال ا. 9
  .گویی اقبال بی تأثیر نبود معاشرت با خاورشناسان و مستشرقین برجسته و تشویق و ترغیب آنان در فارسی. 10
 .گویی اقبال بسیار مؤثر بود تحریک و تشویق دوستان نیز در فارسی. 11
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376  
  الهوري اقبال» یباق  یم«  غزلی مجموعه شناس شکل

  
 1علی گراوند

  2سودابه صیدي
    دهیچک

اقبال اردو بود ولی به دالیلی به سرودن شعر به زبان فارسی روي آورد و در انواع شعر فارسی طبع آزمایی   زبان مادري
 راجع به اقبال زیاد حرف. شود غزل می 45که شامل » می باقی«از مجموعه اشعار او مجموعه غزلی است، تحت عنوان. کرد

هاي هنري و ادبی شعرش کمتر توجه  به همین دلیل به جنبه. هاي معنایی شعر اوست زده شده است؛ ولی بیشتر ناظر به جنبه
هاي ادبی آنها را در سطح فرم و از  هاي او بپردازد و جنبه شناسی مجموعه غزل این نوشتار بر آن است که به شکل. شده است

براي این کار تمام اجزا و عناصر . مایه بررسی نماید قافیه، تخلص و موضوع و درون نظر قالب و تعداد ابیات، وزن، ردیف،
بند بوده و سعی  ها استخراج و تحلیل شد و روشن شد که اقبال به مسائل مربوط به شکل غزل پاي مربوط به فرم و شکل غزل
به همین دلیل . ل فارسی فراتر نگذاردهاي متعارف غزل را رعایت کند و پا را از حد متعارف غز نموده است، چهارچوب

هاي مطرح در غزل و رنگ تقلید در غزلش کامالً آشکار  شود؛ مگر در سطح افکار و اندیشه ابتکاري در غزل او دیده نمی
  .است

  

 .ی، غزل، شعر فارسیشناس شکلاقبال، : ها واژه دیکل

                                                                    
1

 المیای دانشگاه علم أتیهو عضو  اریاستاد - 

  
2
 ان و ادبیات فارسی دانشگاه ایالمدانشجوي کارشناسی ارشد رشته ي زب - 
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  مقدمه. 1
بیت شعر به زبان اردو که زبان  5000قاره پس از آن که حدود اقبال شاعر، فیلسوف، عارف و مصلح اجتماعی بزرگ شبه 

ي دنیا برسد تا  مادري او بود سرود و آنگاه که به عنوان شخصیتی جهانی مطرح شد و نیاز داشت سخنش به گوش همه
زبان  بیت شعر به 7000افکارش را در سطح جهانی مطرح نماید، به سرودن شعر به زبان فارسی روي آورد و چیزي حدود 

آشنایی وي با ادبیات فارسی . زبان فارسی براي اقبال زبان دومی بود که در محیط خانواده و مدرسه آموخته بود. فارسی سرود
هاي خانه و مدرسه بود که بعداً با گسترش مطالعات اقبال و آشنایی وي با اندیشمندان و شاعران  ي همین آموزه نیز نتیجه

وج اعتالي فرهنگ ایرانی، عمق بیشتري یافت؛ چنان که اقبال از سرودن شعر به زبان مادري هاي ا بزرگ ایرانی در دوران
گوي معاصر  خود روي برگرداند و به سرودن شعر به زبان فارسی روي آورد و او را به عنوان یکی از شاعران بزرگ فارسی

دلیل و چرایی روي آوردن اقبال . نمود فارسی بیان میهاي بلند خود را در قالب زبان شیرین  اقبال اندیشه. شبه قاره مطرح کرد
اي دیگر تحت  به شعر فارسی نیازمند تحقیق گسترده تري است تا دالیل اصلی این گرایش به دقت روشن شود و در مقاله

  . در همین مجموعه به این موضوع پرداخته شده است» گویی اقبال دالیل فارسی«عنوان 
وانی به ایران و زبان و ادبیات فارسی داشت تا آنجا که مدعی بود ایران و تهران باید ي فرا قبال عشق و عالقه  ا  

اقبال زبان فارسی را از طریق آموزش فراگرفته بود و حاصل تتبع در دواوین و اشعار . مرکز فرهنگی جهان اسالم گردد
هاي  بزرگ پارسی گوي بود و در اکثر قالبي شاعران  ي او در شاعري درواقع تقلید شیوه شاعران بزرگ ایران بود و شیوه

هایی از اکثر این قوالب  آزمایی کرده بود و در دیوان او نمونه شعر فارسی از غزل گرفته تا قصیده و قطعه و مثنوي و غیره طبع
ستادان آمده است که بیشتر تحت تأثیر ا» یباق یم«غزل تحت عنوان  45از جمله در دیوان اقبال مجموع . خورد به چشم می

ها و بررسی دقیق شکل و فرم آنها، یعنی  شناسی این غزل شکل. غزل فارسی، یعنی مولوي، سعدي، حافظ، عطار و غیره هستند
سرایی و میزان مهارت و  ي اقبال در غزل مایه و زبان آنها جهت نشان دادن شیوه قالب، وزن، قافیه، ردیف، موضوع و درون

ی غزل اقبال شناس شکلخواهد به  بر این اساس این نوشتار می. ئز اهمیت فراوان استقدرت او در شعر و زبان فارسی حا
  . سرایی نشان دهد بپردازد تا از این راه بتوان میزان مهارت اقبال را در غزل

ي تحقیقات ادبی در ادبیت  از آنجا که اقبال بیشتر به عنوان یک متفکر و مصلح اجتماعی مطرح است، پیشینه    
گیرد، ناظر به محتواي شعر او و افکار و  ندك است و بیشتر کارها و تحقیقاتی که پیرامون اقبال و شعر او انجام میشعر او ا
شود؛ اما این نوشتار برخالف بیشتر تحقیقات و  هاي ادبی شعر او پرداخته می هاي مطرح در آنهاست و کمتر به جنبه اندیشه
هاي ادبی شعر اقبال بپردازد و به همین جهت تا حدودي کاري تازه، خصوصاً  و جنبه خواهد به فرم ها پیرامون اقبال، می نوشته

  .آید ي غزل اقبال به نظر می در حوزه

  هاي اقبال ی غزلشناس شکل. 2
هاي دوم و سوم قرن بیستم مباحث ادبی  هاي روسی که گروهی از جوانان ادیب و بیشتر روسی بودند، در دهه فرمالیست
متن را مرکز مطالعات خود » ادبیت« هاي ادبی و فرم و شکل آثار ادبی متمرکز کردند و به اصطالح رجنبهخود را بیشتر ب
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نشد و به خاطر همین نوع مطالعات اصطالح  رو روبهاین کار آنها چندان با استقبال مجامع ادبی معروف . دانستند
ي اصلی بر شکل  ین است که کنار گذاشتن معنا و تکیهواقعیت ا. را چون دشنامی بر آنان نهادند) (Formalist»فرمالیست«

کاري ناپسند است؛ همان گونه که تکیه بر معنا و کنار گذاشتن فرم و شکل پسندیده نیست؛ بلکه باید این دو را در ارتباط با 
ي  ه زودي در ادامهبه همین دلیل فرمالیسم زیاد دوام نیاورد و ب. هم در نظر گرفت و شکل را باید قالبی براي معنی دانست

تغییر شکل و ماهیت داد که در آن شکل و محتوا در آن در ارتباط با هم  (Structuralism)»ساختارگرایی«تکامل خود به 
  . شود در نظر گرفته می

ممکن است، این سؤال پیش آید حال که این گونه است، چرا به شکل و فرم غزل اقبال پرداخته شده است؟     
شناسی است، بیشتر ساختارگرایانه است تا فرمالیستی و صرفاً به فرم  نوشتار علی رغم عنوانش که شکل باید گفت که این

ساز  تواند زمینه عالوه بر این مسائل مطرح در این نوشتار می. کند را نیز بررسی می هیما درونپردازد و در کنار آن محتوا و  نمی
   .بسیاري مباحث معنایی پیرامون غزل اقبال باشد

گیرد و  شناسی غزل قاعدتاً باید از مباحثی سخن به میان آید که بر اساس آنها قالب غزل شکل می در شکل    
بنابراین در اینجا از قالب و تعداد ابیات، نظام ردیف و قافیه، وزن، . هاي شعر فارسی است مناط اختالف غزل با سایر قالب

ي تفاوت غزل  ها مایه شود؛ زیرا همین رود که در ادامه به آنها پرداخته می ي غزل اقبال سخن می مایه تخلص و موضوع و درون
  .با سایر قوالب شعري است و ساختمان غزل از همین عناصر تشکیل شده است

ي مختلف شعر فارسی در چند نکته است؛ یکی نظام ها قالبمناط اختالف : هاي اقبال قالب و تعداد ابیات غزل. 2-1
در غزل اقبال در حوزه ي نظام ردیف و قافیه، یعنی طرز . مایه و محتوا ري تعداد ابیات و نهایتاً درونردیف و قافیه ، دیگ

مایه هم بعداً بحث  در حوزه ي معنی و درون. چینش آنها هیچ نکته ي خاصی وجود ندارد و غزلش برابر نرم زبان فارسی است
. هاي غزل داشتن تعداد ابیات مشخص است د گفت یکی از ویژگیخواهد شد؛ اما در رابطه با تعداد ابیات غزل اقبال بای

بیت دانسته اند؛ هرچند گاه تعداد ابیات آن به  8یا  7بیت و حد متعادل آن را  12بیت و حداکثر آن را  5حداقل ابیات غزل را 
  :جدول زیر استبسامد انواع غزل اقبال از نظر تعداد ابیات به شرح ). 124: 1368همایی، (رسد بیت نیز می 19

تعداد 
  ابیات

تعداد 
  ي غزل شماره  درصد  غزل

3  1  22/2  34  
  29و  28  44/4  2  4
  45و  42، 39، 35، 32، 25، 15، 13، 12، 10، 9  45/24  11  5
  41و  33، 30، 27، 22، 19، 18، 14، 2  20  9  6
7  13  89/28  6 ،11 ،20 ،21 ،23 ،24 ،26 ،31 ،37 ،38 ،40 ،



 جلد هشتم   هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

٣٨٥ 
 

  
  

  
  

  ي اقبالها غزلتعداد ابیات : 1ي  جدول شماره

بیت هستند و بیشترین  10بیت و حداکثر  3غزل اقبال داراي حداقل  45گردد،  بر اساس آنچه در جدول آمده مالحظه می  
بیت و  5هاي باالي  ها را از جهت تعداد ابیات، غزل ترین غزل متعادلاگر . بیت هستند 7و  5، 6هاي اقبال به ترتیب داراي  غزل
شاید دلیلش این باشد که . هاي اقبال از جهت تعداد ابیات در حد متعادل غزل هستند بیت در نظر بگیریم، اغلب غزل 12زیر 

بگذارد و پایبند تعداد ابیات تعیین شده  اقبال غیر فارسی زبان بوده و سعی نکرده پا را از نرم ادبا و شاعران فارسی زبان فراتر
طبق نمودار زیر اگر حد تعادل را بین دو خط عمودي . هاي کوتاه دارد البته اقبال تا حدودي گرایش به غزل. براي غزل است

هاي کوتاه فرض کنیم، مالحظه  هاي بلند و سمت چپ را غزل بیتی بگیریم و سمت راست را غزل 8و  7هاي  یعنی غزل
  . هاي کوتاه بیشتر است د که گرایش اقبال به غزلشو می

  

  
  ي اقبالها غزلنمودار تعداد ابیات 

  
بنابراین قالب غزل در مجموعه ي میخانه ي اقبال در حد همان قواعد غزل فارسی است و     

این است که زبان فارسی زبان دوم اقبال است و آن دلیل آن هم . اقبال در این زمینه چندان ابتکار و ابداع جدیدي ندارد
مهارت کافی را که یک ایرانی فارسی زبان در زبان و شعر فارسی داراست، ندارد؛ به همین دلیل در زمینه ي ابراز ابتکار و 

  .هنر خود احتیاط نموده است

  44و  43
  16و  8، 7، 3  89/8  4  8
  36و  5، 1  67/6  3  9
  17و  4  44/4  2  10
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اوزان  بحور و فهرست. آن است یعروضوزن در مفهوم  ی،رونیب یقیمنظور از موس: هاي اقبال غزل 1موسیقی بیرونی. 2-2
  :جدول زیر است طبقهرکدام و بسامد  زانیهمراه مبه  هاي اقبال غزلبه کار رفته در 

  

  

  وزن  بحر

  بیت  غزل  بیت  غزل

داد
تع

صد  
در

داد  
تع

صد  
در

داد  
تع

صد  
در

داد  
تع

صد  
در

  

  
  رمل

فعالتن فعالتن ( مخبون اثلممثمن 
  )لن فعالتن فع

1
1  

44/
24  

63  
72/
21  

17  78/37  
10
4  

86/35  
فاعالتن فاعالتن ( محذوفمثمن 

  )علنافاعالتن ف
4  89/8  26  97/8  

فاعالتن  فعالت( مشکول سالممثمن 
نتعالاف فعالت(  

2  44/4  15  17/5  

  مجتث
مفاعلن ( اثلم/مثمن مخبون محذوف

  )لن فعالتن مفاعلن فع
1
4  

1/31  103  
52/
35  

14  1/31  
10
3  

52/35  

  هزج

 لنیمفعول مفاع(سالماخرب مثمن 
  )لنیمفاع مفعول

4  89/8  25  62/8  
6  33/13  36  41/12  

 لنیمفاع لنیمفاع( سالممثمن 
  )لنیمفاع لنیمفاع

2  44/4  11  79/3  

  مضارع

مثمن اخرب مکفوف 
 لیمفعول فاعالت مفاع(محذوف

  )فاعلن
3  67/6  17  86/5  

4  89/8  24  28/8  
 نمفعول فاعالت( مثمن اخرب سالم
  )ناعالتمفعول ف

1  22/2  7  41/2  

  رجز
مفتعلن مفاعلن (مطوي مخبونمثمن 

  )مفتعلن مفاعلن
2  44/4  14  83/4  2  44/4  14  83/4  

  منسرح
مفتعلن (محذوف  يمثمن  مطو

  )فاعلن مفتعلن فاعلن
1  22/2  6  07/2  1  22/2  6  07/2  

                                                                    
 ).391 -3: 1370 شفیعی کدکنی،(است در کتاب موسیقی شعر ،بر اساس نظرات دکتر محمدرضا شفیعی کدکنیانواع موسیقی در این نوشتار  1



 جلد هشتم   هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

٣٨٧ 
 

  کامل
 نفاعلتم نفاعلتم( سالممثمن 
  )نفاعلتم نفاعلتم

1  22/2  3  3/1  1  22/2  3  3/1  

  290  45    وزن 11  6
    ي اقبالها غزلدر  کانواع بحر و وزن به همراه بسامد هر ی: 2ي  جدول شماره

اند و در بحر هزج  ها در بحر رمل و سپس در بحر مجتث سروده شده طبق آنچه در جدول آمده بیشترین غزل    
ي استفاده  ي قابل ذکر در حوزه نکته. لی اندك استولی در سایر بحرها بسامد خی. ها و ابیات قابل توجه است هم تعداد غزل

این . هجاي عروضی است 20تشکیل شده و داراي » متفاعلن«از بحور عروضی فقط استفاده از بحر کامل است که از چهار بار 
به نظر وزن از اوزان مختص زبان عربی است و در شعر فارسی چندان به کار نرفته است که اقبال از آن استفاده کرده که 

ترین غزل  بیت اکتفا نموده و این غزل به همین علت کوتاه 3ي آن برنیامده و به  آید قصد تفنن داشته ولی به خوبی از عهده می
  .دیوان اقبال نیز هست

  : از عبارتند اقبالو وزن شعر  یرونیب یقیي موس در حوزه و حائز اهمیت کننده نییتع نکات

فعالتن به کار  ایاز اوزان نرم و روان که در آنها معموالً ارکان مفاعالن  شتریاقبال ب: روان اوزان نرم واستفاده از . 2-2-1
کوتاه در آنها  يکه هجاها یدر واقع اوزان یعنی، رهی، رمل مخبون و غرجزمثل مجتث،  ییبحرها ؛فاده کرده استترفته اس

 یخاص یو زالل ییبایز يدارا این اوزان). 395: 1370 شفیعی کدکنی،(هستند »يباریجو«است و به اصطالح اوزان  شتریب
، گردد یطبق فهرست مالحظه م. شود یتکرار نم یعروض لیافاع ایند و در آنها ارکان ش با می نیمطبوع و دلنش اریو بس هستند

چنان که اوزان  راکثاستفاده نکرده و  هایش غزلو مشکل در  لیاقبال از اوزان ثق و هستندها  وزن گونه ایندر ها  غزل شتریب
   .؛ مگر وزن آخر که مختص زبان عربی است و در فارسی رایج نیستروان هستند و نرم گفته شد،

غزل یک  4غزل؛ یعنی به ازاي هر  45بحر براي  7وزن در  11(است زیادتنوع اوزان در شعر اقبال : تنوع اوزان. 2-2-2
بیش از نیمی از غزلیات است  سروده شده است که ) ها غزلکل % 56/55(غزل 25مجتث و رمل مخبون  وزن 2در ه؛ البتّ)وزن

بار آن هم  کیاوزان را  یبعض ظاهراً. ها یک یا دو و گاهی هم سه غزل سروده شده که بسیار اندك است و در اکثر وزن
ا دیوان حافظ مقایسه اگر این آمار ب. شد به آنها اشارهکه  بوده یبه اوزان خاص شتریب يو شیتفنن انتخاب کرده و گرا يبرا

غزل  21وزن را به کار برده است؛ یعنی به ازاي حدود هر  23غزل  500حافظ در حدود . توان به این مهم پی برد شود، بهتر می
  ).28-33: 1370شمیسا، (غزل یک وزن 67وزن دارد؛ یعنی به ازاي هر  48غزل  3200یک وزن یا موالنا در حدود 
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هستند و  يباریاوزان اقبال جو ، بیش از نیمی ازهمان طور که گفته شد: 1ي و شبه دورين دوراوزا گرایش به. 2-2-3
 ي و شبه دوريبا وزن دور غزل 13حدود  شود یاقبال چنان که مالحظه مهاي  غزلدر کلّ البته . داردروان به اوزان  یلیتما

  :یعنی اوزان زیر وجود  دارد
 غزل 4 )لنیمفاع مفعول لنیمفعول مفاع(اخرب سالممثمن هزج  -

 غزل 2 )نتعالاف فاعالتن فعالت فعالت( مشکول سالممثمن رمل  -

 غزل 2 )مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن(مطوي مخبونمثمن  رجز -

 غزل 1 )نمفعول فاعالت نمفعول فاعالت( مثمن اخرب سالممضارع  -

 غزل 1 )مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن(محذوف  يمثمن  مطو منسرح -

 )شبه دوري(غزل 2 )لنیمفاع لنیمفاع لنیمفاع لنیمفاع( سالممثمن هزج  -

  )شبه دوري. (غزل 1 )نفاعلتم نفاعلتم نفاعلتم نفاعلتم( سالممثمن  کامل -

  . استفاده کرده است ياز وزن دور اقبال بالنسبه زیاد که شود یمالحظه م
ر است ییقایموس است که در نظام یعوامل يکنار یقیمنظور از موس: شعر اقبال يکنار یقیموس. 2-3 اما  ؛شعر مؤثّ

 فیفقط رد نجایا که در شود یم عیانواع تکرار و ترج گریو د هیو قاف فیو شامل رد ستین يضرور تیحضورش در سراسر ب
بنابراین این دو جنبه در شعر . مصداق دارند گریدهاي  در قالب یو مابق است )غزل(پژوهش نیا ي کار مربوط به حوزه  هیو قاف

  : شود یم نشان دادهي کاربرد هرکدام  و نحوه ها یژگیو ی و ررسباقبال 

ردیف در غزل نقش اساسی دارد و قالب غزل نسبت به سایر قوالب شعري بیشترین بهره را از ظرفیت : فیرد. 2-3-1
به ). 156: 1370شفیعی کدکنی، (»در حقیقت ردیف جزئی از شخصیت غزل است«برد و  ردیف و موسیقی حاصل از آن می

درصد غزلیات خوب فارسی همه داراي ردیف هستند و اصوالً غزل بی ردیف به  80توان ادعا کرد که حدود  طور قطع می
  ). 138: همان(شود و اگر غزلی بدون ردیف زیبایی و لطفی داشته باشد، کامالً استثنایی است دشواري موفق می

ف«غزل  33 اقبال مجموعاً وانید غزل 45از مجموع  بسامد که ) ها غزلکل % 33/73 باًیتقر(است )فیرد يدارا(»مرد
% 40(غزل 18فعل و در  12ها شامل  این ردیف. دهند هاي فعلی تشکیل می ها را ردیف بین بیشترین ردیف نیاز ا. است باالیی
  :باشد به شرح زیر می) ها غزل

  و اصالً به حساب آورد يحروف بعد از رو را جزو هاآن توان یمکه  )38و  31، 30ف 23، 8، 4هاي  شماره(غزل 6است 
، )12ي  شماره(، ساختی)32ي  شماره(،  بخشند )21ي  شماره(، دارد)43و  37، 17هاي  شماره(غزل 3، نیست )نستاند فیرد
ي  شماره(، داند)25ي  شماره(، نتوان)22ي  شماره(، دارم)18ي  شماره(توان ، می)16ي  شماره(، آموز)10ي  شماره(سازد می
) ها غزل% 67/26(در  غزل 12) توان، نتوان و بادا است، نیست، دارد، دارم، می(فعل 7از این مجموع ). 40ي  شماره(و بادا) 36

                                                                    
سان درست شده نیستند؛ ولی چون وزن دوري از چهار رکن سالم یا مزاحف یکمنظور از اوزان شبه دوري اوزانی است که وزن دوري .  1

 .اند؛ مثل فعولن فعولن فعولن فعولن و غیره
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منظور از . افعال مشکل هستند)  ها غزل% 33/13(غزل 6در ) سازد، آموز و داند بخشند، ساختی، می(فعل 5افعال ساده هستند و 
  . یا افعالی است که به طور طبیعی در زبان کاربرد بسیار دارندافعال ساده بیشتر افعال کمکی 

اي است که معموالً از دو یا سه و حتی پنج  هاي مرکب چند کلمه هاي فعلی بیشترین بسامد مربوط به ردیف بعد از ردیف
موسیقایی غزل ي قدرت شاعري و گسترش و غناي  ها در واقع نشان دهنده و آوردن این نوع ردیف اند شدهکلمه تشکیل 

  :آمده که عبارتند از) ها غزل% 33/13(مورد 6ها در غزل اقبال در  این ردیف. است

غزل (، نیست که نیست)31ي  غزل شماره(، دل است)29ي  غزل شماره( ، پیدا نیست)15ي  غزل شماره( آرزوست
  .)27ي  غزل شماره(و نه تو داري نه من) 45ي  غزل شماره(، دریغ از تو)42ي  شماره

و ) 3ي  غزل شماره(و شامل دگر) ها غزل% 44/4(غزل 2اسم در  2هاي اسمی در غزل اقبال بسیار اندك هستند،  ردیف
  . شود می) 35ي  غزل شماره(دگران

و ضمیر ) 20و  11، 6هاي  شماره(غزل 3در » را«هاي مبتنی بر حروف و ضمایر بسیار اندك هستند و شامل حرف  ردیف
  .باشد می) 44و  34، 9هاي  شماره(غزل 3نیز در » من«

  :هاي اقبال عبارتند از هاي ردیف در غزل ویژگی
  کثرت کمی ردیف) الف
  سادگی ردیف) ب
  هاي فعلی گرایش بسیار به ردیف) ج
  )عبارات طوالنی و جمله(يا کلمههاي طوالنی چند  عدم توجه و استفاده از ردیف) د
  هاي اسمی و حرفی کم توجهی به ردیف) و

و  استفاده کرده زیاد شیها غزل یقیموس ادیجهت تکامل و ازد زیحاصل از آن ن یقیو موس هیاقبال از قاف: ـهیقـاف. 2-3-2
  :هاي اقبال در جدول زیر آمده است میزان و بسامد حروف قافیه در غزل. نسبتاً زیاد است شیها غزل يها هیحروف مشترك قاف

تعداد  غزل تیب
واجهاي 
  تعداد  رصدد  تعداد  درصد مشترك

50/16 48 56/15 7 2 

15/21 63 22/22 10 3 

20 58 20 9 4 

85/35 104 56/35 16 5 
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40/2 7 22/2 1 6  
40/2 7  22/2 1  7  
70/1 5 22/2 1 8  

  جمع  45  100  290  100

 ي اقبالها غزلآنها در  مشترك  بر اساس تعداد واج هیقافحروف  زانیم: 3ي  شمارهجدول 

واج نیز  8آورد و گاه این تعداد به  حرف مشترك می 5یا  4 شیها غزلل معموالً در قوافی طبق جدول، اقبا    
واجی هم نسبتاً زیاد است و نشان  3و  2اندك است و تعداد قوافی  شیها غزلواجی در  5هاي بیش از  رسد؛ اما بسامد قافیه می
 هاي اقبال نیز زیاد هاي هجایی غزل عالوه بر این تعداد الگو. داده است دهد اقبال زیاد به موسیقی قافیه در غزل اهمیت می می

  . است
کلمه در  يهجا نیآخر هیقاف ي در کلمه ياز رو ریغ. است هیقاف يبند و استخوان يکه مبنا ددار »يرو«حرف  کی  هیقاف

هجا بجز صامت  نیاهاي  و مصوتها  تمام صامت دیبر عهده دارد و با هیقاف جادیرا در ا ینقش اساس ییکلمات چند هجا
 ي هیقاف يهجا فته شود؛در نظر گر» داشتپن«و » نگاشت« ،»گذاشت«مثالً اگر کلمات. باشد سان کیمشترك و آن  نیآغاز

ها  و مصوتها  صامت ي هیمتفاوت و بق )د-گ-ذ(آنها  نیکه صامت آغاز» داشت«و » گاشت«، »ذاشت« :آنها عبارت است از
 گرِیحروف د یتناظر و همسان تواند یاما شاعر م ؛است يضرور هیحد در قاف نیا تیرعا. ستا يرو» ت«و حرف  مشترکند

رهگذر بر  نیکند و از ا تیرعا زیآنها را ن یسان و هم اوردیب يگریحروف د ایحرف  يبعد از رو ایکند و  تیرعا زیرا ن هیقاف
مختلف زبان و  يو براساس هجاهاها  و مصومتها  صامت بیي ترک با توجه به نحوه. دیفزایشعر خود ب ییقایموس يغنا

امکانات  نیب اقبال از. میداشته باش میتوان یرا م هیقافهاي  از طرح ياریانواع بس ي،بعد از رو یالحاقهاي  مصومت وها  صامت
زیر آمده است بسامد آنها در جدولاستفاده کرده که  بالنسبه زیاد شیها غزلی، در ي زبان فارس هبالقو:  

  

 نوع هجا ردیف
هاي  واج

 مشترك
 بیت غزل

  درصد  تعداد  درصد  تعداد

1 VC 3 9 20 55 97/18 

2 
VC+V 4 3 67/6 18 21/6 

3 VC+V 5 6 33/13 38 1/13 

4 V 2 5 11/11 34 72/11 

5 VC+V 4 4 89/8 28 66/9 

6 VC+VC 6 4 89/8 25 62/8 

7 VC 2 2 44/4 14 83/4 
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8 VCC+VC 5 2 44/4 11 79/3 

9 VCC 4 1 22/2 5 72/1 

10 VCC 3 1 22/2 8 76/2 

11 VC+CV 5 1 22/2 7 41/2 

12 VC+VCVC 8 1 22/2 5 72/1 

13 VC+VC 5 1 22/2 6 07/2 

14  VC+VCV 6 1  22/2 7 41/2 

15  VC+VCV 7 1  22/2 5 72/1 

16  V+CV 4 1  22/2 7 41/2 

17  V+CVC 5 1  22/2 9 1/3 

18  VCC+V 5 1  22/2 8 76/2 

 
   1ي اقبالها غزلدر  کبه همراه بسامد هر ی هیقافیی هجاطرح : 4ي  شمارهجدول 

ی مجموعاً ي زبان فارس هو امکانات بالقو هاي ممکن طرحو  آنچه در جدول آمده است، اقبال از بین هجاهاي مختلف طبق
هاي هجایی غزلیات اقبال  ي تنوع طرح ها نشان دهنده ب تعداد غزلطرح هجایی در قافیه استفاده کرده است که به تناس 18از 

ها در  طرح آخر هرکدام فقط در یک غزل آمده و بیشترین غزل 10طرح هجایی  18است؛ اما باید توجه داشت که از بین این 
  . اند شدهطرح اول سروده  6

 : هاي اقبال به شرح زیر است اصل از آن در غزلهاي قافیه و موسیقی ح با توجه به آنچه گفته شد و در مجموع ویژگی 

مالحظه شد که اقبال خیلی زیاد از : هاي مشترك قافیه و به تبع غناي موسیقی حاصل از آن زیاد بودن واج. 2-3-2-1
ي در قافیه استفاده می د از هاي اقبال حروف الحاقی بع طرح هجایی استفاده شده در غزل 13در . کند حروف الحاقی بعد از رو

  ).ها غزل% 60غزل و  27روي آمده است؛ یعنی در 

هاي ممکن براي قافیه در زبان  چنان که بحث شد، اقبال از میان طرح: هاي ممکن قافیه تنوع در استفاده از طرح. 2-3-2-2
  ).طرح هجاییغزل یک  5/2به ازاي هر (غزل بسیار زیاد است 45طرح هجایی استفاده کرده که  این تنوع براي  18فارسی از 

و قافیه » رِدف«اگر مصوت قافیه مصوت بلند باشد به آن : براي تقویت موسیقی قافیه» ردف«استفاده از حرف . 2-3-2-3
% 22/62غزل و  27(اقبال از این امکان بسیار استفاده کرده است. شود و ارزش موسیقایی زیادي دارد گفته می» مردف«نیز 
  ). 4ي  جدول شماره 17و  16، 15، 14، 11، 9، 6، 3، 2، 1هاي  در ردیف ها غزل

                                                                    
هاي کوتاه ها و مصوتو صامت است) ي –و  -ا(نشانۀ مصوت بلند Vو) ـَــِـــُـ ( نشانۀ مصوت کوتاه Vنشانۀ صامت و  Cدر این طرح  - 1

  . اند بلند به خاطر امتدادشان دو واج به حساب آمده هايهرکدام یک واج و مصوت
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و  ) 109: 1370شمیسا، (اند علماي بالغت تکرار قافیه را در غزل جز در موارد محدود مجاز ندانسته: هیتکرار قاف. 2-3-2-4
شاعرانی  شود و گاه تکرار قافیه در  شعر بر این اساس تکرار قافیه در شعر شاعران بزرگی چون سعدي و حافظ هم دیده می

اقبال  غزلدر تکرار قافیه . رسد؛ اما به هر صورت این تکرار نباید خیلی زیاد باشد چون حافظ به سه بار در یک غزل هم می
   :هاي اقبال به شرح زیر است فهرست موارد تکرار قافیه در غزل. نسبتاً زیاد است

  8و  1، خداوند در ابیات 257ي  ، صفحه3غزل  .1
  4و  1دگر در ابیات ، 257ي  ، صفحه4غزل  .2
  2و 1و گویم در ابیات  8و  1، جویم در ابیات 258ي  ، صفحه5غزل  .3
  5و  1، شکستم در ابیات 261ي  ، صفحه9غزل  .4
  8و  1، سوخت در ابیات 263ي  ، صفحه13غزل  .5
  8و  7، دریا در ابیات 265ي  ، صفحه17غزل  .6
  3و  1و بستن در ابیات  6و  4، شکستن در ابیات 266ي  ، صفحه19غزل  .7
  5و  2ي در ابیات  ، خانه273ي  ، صفحه31غزل  .8
 3و  1، گداز در ابیات 274ي  ، صفحه34غزل  .9

  3و  1، سخن در ابیات 278ي  ، صفحه42غزل  .10
 6و  5، نگاهی در ابیات 279ي  ، صفحه43غزل  .11

یعنی چیزي حدود  غزل؛ 11بار در  13هاي اقبال نسبتاً زیاد است و  گردد، تعداد تکرار قافیه در غزل مالحظه می    
درصد هم  10ها که این مسئله در دیوان حافظ که نسبت به سایر شعرا بیشتر تکرار قافیه دارد، شاید به  درصد غزل 44/24

ي مصرع اول بیت اول غزل را در بیت دوم  قافیه) 25و  24، 12ي  هاي شماره غزل(مورد 3البته غیر از این موارد اقبال در .نرسد
» ردالقافیه«اند و آن را  ي ادبی به شمار آورده که علماي بالغت آن را یک نوع صنعت شعري و آرایهتکرار کرده است 

ي مورد نظر قافیه را تکرار کرده است یا از جنس همان تکرار  اند که معلوم نیست، اقبال بر اساس همین حسن و آرایه گفته
  .آوریم و محاسن کالم اقبال و ردالمطلع به حساب می ها هاست و به نفع شاعر حکم کرده و آن را جزو آرایه قافیه

از آنجا که اقبال غیر فارسی زبان است، وجود عیوب قافیه در شعر او طبیعی به نظر : پرهیز از عیوب قافیه. 2-3-2-5
شود؛ اما بسامد ي معیوب مواجه ها هیقافآید و محقق در برخورد با شعر او انتظار دارد، بیشتر از یک شاعر فارسی زبان با   می

و اگر  ستین ای يو غزلدر  وبیمع يها هیو قاف گذرد یاندك است و از حد متعادل و مجاز شعر نم عیوب قافیه در غزل اقبال
مورد از این نوع عیوب در موارد زیر در غزل اقبال دیده  7و منحصر است به ایطا و شایگان که اندك  اریبس ،هم باشد

  :شود می
، )6غزل (زیر لب= لب تشنه ،)3غزل (جو بهانه= ، جستجو)3غزل (روبند= ، بند)1غزل (گر نوحه= گر شهیش
و  45و  15، 14هاي  مصدر جعلی ساز در غزل» ید«هاي مبتنی بر  قافیهو ) 7غزل (ترکانه= دزدانه=مستانه
  .20و  17، 2هاي  هاي مبتنی بر مصدر در غزل قافیه
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و از این جهت ایرادي ) 107: 1370شمیسا، (شود بزرگ نیز دیده میالبته عیوب قافیه کمابیش در شعر شاعران     
  . بر اقبال نیست

کوتاه یا (ي قابل توجه در موسیقی کناري غزل ختم قافیه یا ردیف غزل به مصوت نکته: ختم قافیه به مصوت. 2-3-2-6
یابد و ضعف موسیقی کناري را  تواند امتداد ي کششی که در اداي آن وجود دارد، می است؛ زیرا مصوت به واسطه) بلند

ي  شود،  قافیه چنان که در جدول دیده می. تر هستند ها از جهت موسیقایی غنی جبران کند؛ بنابراین این نوع ردیف و قافیه
) 18و  16، 15، 14، 13، 11، 6، 5، 4، 3، 2هاي  ردیف(طرح هجایی 11شود و در  هاي اقبال معموالً به مصوت ختم می غزل

ي غزل را تقویت کرده  شود و اقبال به این وسیله موسیقی قافیه شود، قافیه به مصوت ختم می می%) 22/62(غزل 28که شامل 
غزل، دریغ از  1غزل، بادا 1ساختی (شوند غزل به مصوت ختم می 6هایی است که در  البته این کار اقبال غیر از ردیف است؛

  .شوند به مصوت ختم می) غزل 3غزل و را  1تو 

شود،  از دیگر عواملی که باعث تفاوت و تمایز غزل از سایر قوالب می :اقبال هاي ي غزل مایه ضوع و درونمو. 2-4
احساساتی چون عشق، . ي غزل معموالً بیان احساسات شخصی مختلف است مایه درون. ي غزل است مایه موضوع و درون

در ادوار مختلف و . ي غزل عشق است مایه ترین درون ا اصلیام. و غیره انهیگرا وطنعرفان مسائل دینی و مذهبی و ملی و 
ي غالب  اي خاص وجهه مایه هاي غزل تغییر کرده است و در هر دوره و سبکی درون مایه هاي گوناگون نوع درون سبک

عصر هاي باریک، در  پردازي مثالً در سبک عراقی عشق و عرفان، در سبک هندي مضمون سازي و خیال. شاعران بوده است
  . اجتماعی و وطنی و غیره -مشروطه مسائل سیاسی

عصر اقبال عصر طرح مسائل سیاسی، اجتماعی و وطنی در غزل است که اقبال از این جریان برکنار نمانده     
مسائلی چون یافتن هویت . شعر اقبال جوالنگاه طرح مسائل سیاسی، اجتماعی، وطنی و مسائل مبتال به زمان است. است

این مسائل در غزل اقبال نیز نمود . ستیزي و آزادگی و غیره تماعی، وحدت اسالمی، استقالل و خودباوري، ظلمشخصی و اج
  . دهد مایه غزل او را تشکیل می یافته است و درون

اقبال شعر فارسی را بیشتر از طریق مطالعه و تعمق در شعر شاعران بزرگ ادبیات فارسی خصوصاً سنایی،     
مایه و  عدي و حافظ آموخته است و غزل وي رنگ و بوي تقلید از آنها را دارد و از جهت مضمون و دروننظامی، مولوي، س

ولی بر اثر مواجهه با جریانات فکري عصر شاعر رنگ و بوي سیاسی و . شکل و فرم شدیداً تحت تأتیر غزل آنان است
نوین بشري و از آنجا که در پی خودیابی و  هاي شود، براي جوالن اندیشه اي می گیرد و عرصه اجتماعی به خود می

ي شعر او بخصوص غزلش را  مایه ترین اندیشه و درون خودآگاهی انسان دنیاي معاصر است، بیداري اسالمی و انسانی اصلی
  .دهد تشکیل می

ندري هاي تلفیقی و قل غزل اقبال از جهت طرح مسائل عرفانی تحت تأثیر سنایی، عطار و موالنا و از جهت غزل    
تحت تأثیر حافظ و از جهت غزلیات عاشقانه تحت تأثیر سعدي است و از جهت نازك خیالی نیز تحت تأثیر سبک هندي 
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هاي عالی مذهبی دارد و تحت تأثیر افکار جدید عصر خویش است و در عین  خصوصاً صائب است و از طرف دیگر اندیشه
ي این موارد باعث شده است که  همه. خواه است ز و آزاديحال یک فیلسوف متفکر و یک مصلح اجتماعی و یک مبار

اند تا غزل او  ي این موارد باعث شده ي غزل او ضمن تقلیدي بودن رنگ و بوي خاص داشته باشد و همه مایه مضمون و درون
ند و وحدت پاي هم وجود داشته باش ها در غزل او پابه ي این موارد و موتیف مایه یک دست نباشد و همه از جهت درون

هاي او  تا آنجا که اکثر غزل. موضوعی غزل او را دستخوش تغییر کنند و غزل او را به صورت غزل تلفیقی درآورند
ي عارفانه، عاشقانه، قلندري، فلسفی، تعلیمی و اخالقی و دینی، اجتماعی، سیاسی، وطنی،  مایه ي چندیدن درون دربردارنده

  :هاي مختلف است مایه غزل زیر داراي درون به عنوان نمونه. حماسی و غیره باشد
  رســــــت  از  یک  بند  تا  افتاد در بندي دگر  تراشد  فکــر  مــا  هـر دم   خداوندي  دگرمی 

  نیست  در  کوي  تو  چون  من  آرزومندي  دگر  باکانه  کش بـر  سر  بـام  آ،  نقاب  از  چهره  بی
  از  نـگه   بافم   به  رخسار  تــو   روبندي  دگر  بیناي خویشي   برم از  دیده بس  که  غیرت می
  بهــر   پیمان  محبت   نیست    سوگندي  دگر  ي  دزدیده، یک تابنده  اشک یک نگه، یک خنده

  جـــــان  ما  را  بست  با  درد تو  پیوندي  دگر  تــابی  روز   فـــراق عشق  را   نازم   که  از  بی
  ام  چندي  دگر آتشــــی  گیر  از  حـریم  سینه  !تر  در  ناله،   اي   مـرغ  بهار باكتــا  شوي  بی

  آرد  از  ســاز   سمرقندي دگر ســر   برون   می  چنگ تیموري شکست آهنگ تیموري به جاست
  گرهـــــر زمان   در  آستین   دارد خداونـدي د  ره  مـده  در   کعبه،  اي  پیر  حــرم،  اقبال را

  )256: 1385اقبال، (  
    

  :آورد شود و شروع آن غزل معروف موالنا را به ذهن می هاي عرفانی شروع می غزل با اندیشه
  ها را در پیش تو اندازم وانگه همه بت    صورتگر نقاشم هــر لحظه  بتی سازم

  ...چـون نقش ترا بینم در آتشش اندازم    صـد نقش برانگیزم، بــا  روح درآمیزم
      )219: ، جزو سوم1385لوي، مو(

آفرینی و نازك خیالی  در بیت سوم مضمون. گوید در بیت بعد از عشق و وصال و دیدار معشوق سخن می    
اي  مایه در بیت هفتم درون. شود ي عشقی غزل دیده می در ابیات بعد همین زمینه. شود سبک هندي در بافتی عاشقانه دیده می

  .شود هاي رندانه و شطح و طامات اقبال دیده می شود و در بیت آخر اندیشه می تعلیمی و دینی و مذهبی دیده

گوید و به  ي انسان سخن می هاي بالقوه ي حماسی است و در آن از توانایی مایه یا غزل زیر داراي درون    
  :، برسدخواهد کند تا از این طریق بتواند به آنچه می اي انسان را دعوت به یافتن خویشتن خویش می گونه

  توان پایان  به  جوي خویش  بستن می بحر  بی  توان ي  دریــا  گسستن  می موج   را  از  سینه
  تـوان یک چمن گل از نسیمی سینه خستن می  توان  یک  شهر  دل در خون نشاند از نوایی می
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  توان شهپرش  با  موي آتش  دیده  بسـتن می  توان  جبریل  را  گنجشک  دست آموز کرد می
  توان یک جـــهان  آیینه از سنگی شکستن می  تر  از جام جم است  سلطنت  نازك!  اي سکندر

  توان مــثل  گوهر  در دل دریـــا  نشستن می     گر به خود محکم شوي سیل بالانگیز چیست؟           
  تــــوان توان،شکسـتن میمومیایی خواستن ن                    نیازم  مشربم  این  است  و  بس من  فقیر  بی

)265: 1385اقبال، (    

اي تفکر عرفانی یا شبه  توان دید که با گونه ي امروزي را همراه با زبانی امروزي می مایه یا در غزل زیر درون    
  :شود عرفانی شروع می

  اي دریغ از تو درون  خــویش  نکاویده  اي  دریغ از تو بتــان  تــازه  تـراشیده
  اي  دریغ از تو ز چشم خویش تــراویده  اي  از  حـرارت  افرنگ ختهچنـان  گدا
  اي دریغ از تو بـه نیم  غمــزه  نیرزیده  اي که دهد خاك را بهاي بلند به کوچه

  اي دریغ از تو حدیث  شــوق  نفهمیده  گرفتم  این  که کتاب خود فروخواندي
  اي دریغ از تو یدهنگه  به  خویش نپیچ  طواف  کعبه  زدي  گرد  دیر گردیدي

      )280: 1385اقبال، ( 

آوردن تخلص شعري در بیت پایانی یا ماقبل آخر غزل، یکی از اجزا و ارکان غزل  :هاي اقبال در غزل تخلص. 2-5 
تخلص شعري  43و  36، 35، 33، 24، 21، 14، 10، 3ي  هاي شماره ؛ یعنی غزل)ها غزلکل % 20(غزل 9اقبال در . فارسی است

شود که  بنابراین نتیجه گرفته می. آورد ي موارد نیز تخلص را در بیت آخر غزل می آورد و در همه را می» اقبال«ی خود یعن
  .دهد اقبال به آوردن تخلص اهمیت چندانی نمی

  گیرينتیجه. 3
تخلص و  مسائلی چون تعداد ابیات، وزن، ردیف، قافیه،» می باقی«هاي اقبال تحت عنوان  شناسی مجموعه غزل در شکل

بند است و سعی نموده،  ها بررسی شد و مشخص شد که اقبال به مسائل مربوط به شکل غزل پاي ي غزل مایه موضوع و درون
به همین دلیل ابتکاري در غزل او دیده . هاي متعارف غزل را رعایت کند و پا را از حد متعارف فراتر نگذارد چهارچوب

کند؛ ولی به هر روي  اي را مطرح می هاي مطرح در غزل او که در آنها مسائل تازه شود؛ مگر در سطح افکار و اندیشه نمی
  :هاي اقبال این بود که اقبال در غزل حاصل بررسی غزل. رنگ تقلید در غزل او کامالً آشکار است

ي او در ها از جهت قالب و تعداد ابیات پا را از حد نرم ادبا و شاعران فارسی زبان فراتر نگذاشته و غالب غزل .1
 . هاي کوتاه دارد حد متعادل غزل هستند و تا حدودي گرایش به غزل

 و گرایشی به است زیاد غزلشتنوع اوزان در و فاده کرده تاز اوزان نرم و روان اس شتریباز جهت وزن عروضی  .2
 .شود ي و شبه دوري در غزلیاتش دیده مین دوراوزا
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هاي فعلی گرایش دارد و به  اراي کثرت کمی هستند و به ردیفهاي او در عین سادگی و عدم گسترش، د ردیف غزل .3
 .هاي اسمی و حرفی کم توجه است و ردیف) عبارات طوالنی و جمله(يا کلمههاي طوالنی چند  ردیف

هاي اقبال با این که از جهت قواعد قافیه معموالً ایرادي ندارند، اما تکرار در آنها زیاد است و در آنها سعی  ي غزل قافیه .4
هاي مشترك قافیه را زیاد آورده و تنوعی در  براي این کار معموالً تعداد واج. نموده جانب موسیقایی غزل را تقویت نماید

شود و براي تقویت موسیقی قافیه از حرف ردف استفاده کرده و قافیه را به مصوت ختم  هاي هجایی آنها نیز دیده می طرح
 .نموده است

ي غزل اقبال را  مایه توان درون د در غزل اقبال کامالً هویداست؛ ولی در مجموع میمایه رنگ تقلی از جهت درون .5
هاي مختلف عرفانی، عاشقانه، دینی و مذهبی و  مایه تلفیقی از مسائل و مباحث مختلف مطرح در غزل دانست و در آنها درون

 .تعلیمی، حماسی و مبارزه جویانه، اجتماعی، فرهنگی و غیره را دید

 .ها تخلص را آورده است دهد و در اندکی از غزل ن تخلص در غزل اهمیت چندانی نمیبه آورد .6
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  :منابع .7

 .، کلیات اقبال الهوري، به کوشش اکبر بهداروند ، تهران، علمی فرهنگی، چاپ پنجم)1385(اقبال الهوري محمد

  .ی شعر، تهران، آگاهقیموس، )1370(ی، محمدرضاکدکنی عیشف

  .، تهران، فردوس، چاپ ششمهیقافیی با عروض و آشنا ، )1370(روسیس، سایشم

، کلیات شمس، با تصحیحات و حواشی بدیع الزمان فروزانفر، تهران، )1385(ي، جالل الدین محمد بن محمدمولو
  .انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم

 .ا؛ چاپ ششم، تهران،مؤسسه نشر همیفنون بالغت و صناعات ادب ،)1368(نیجالل الد یی،هما 
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377  
  اثر سه در هبوط تیحکا يها وندگاهیپ قیتطب

 ي»دهگمش بهشت «و غزنوي سنایی »سیرالعباد« مثنوي سینا، ابن ي»هینیع  يدهقصی«
 میلتون جان

  

   1جواد گرجامی

  2فتحی چیمن                               

 :چکیده

 مباحث از اولی چه که اگر است بشري راز حیات و رمز از پر حکایت دو آدم، هبوط حکایت و روح هبوط داستان

 به پرداختن شک بی و است، بشر تاریخ هم و ادیان از بسیاري اي اندیشه اصول از دومی و عرفان دانش فلسفه و ي ویژه

 با نیز این از که پیش  است امري بشر، هبوط و روح هبوط مذاهب معتقد به و مکاتب ادیان، هاي اندیشه ي پیشینه و تعاریف

 شگفت همگان براي را مقوله دو این آنچه شاید اما است، شده مبادرت بدان عرفانی و دینی فلسفی، خاص رویکردهاي

 را رازآلود و زیبا ي اندیشه دو این هايکه پیوندگاه برآنیم جستار این در ما لذا .آنهاست ادبی بیان نماید، می جذاب و انگیز

 ي»گمشده بهشت« و »غزنوي سنایی«سیرالعباد  مثنوي سینا، ابن ي »عینیه يقصیده« وفمعر و جاودان اثر سه ادبی بیان در
هاي کلیدي  برخی از نمایش این پیوندگاهها از طریق تأویل استعاره .بنمایانیم جهان ادبیات مندان به عالقه میلتون جان

 . ناد به خود آثار نامبرده خواهد بودمشترك و برخی دیگر از راه ذکر همانندي گونه ي بیان این سه شاعر، با است

پیوندد، بازتاب  نماید که آنچه این سه روایت معروف را بیش از هر چیز دیگر به هم می بیان این نکته نیز بایسته می
هر سه اثر از روح و جسم، خیر و شر، نور و ظلمت، شیطان و منجی و آسمان . حکمت اشراقی و باور دوگانه انگاري آنهاست

  .   پردازند ها به خلق آثار خود می گویند و با این بن مایه ن به گونه اي مستقیم یا غیرمستقیم سخن میو زمی
  
  

  .   گمشده بهشت سیرالعباد، عینیه، يەقصید تطبیق، تحلیل ادبی، هبوط، :هاکلید واژه

  

                                                                    
 ي ادبیات پردیس نمین استادیار دانشکده - 1
 دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی - 2
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  مقدمه 
دردي که دل به جزیه و فیء و  مدینه ي بی بینیم که از ي دروغین باز آن روح را می در کویر سوخته و خلوت آن جزیره

ان  است،  است و در سعادت دنیا و آخرت غرق آرامش و لذّت آرمیده خوش کرده.... فتح و غارت و صدقات و شمشیرهاي برّ
است و فریاد  بارد، سر در حلقوم چاه فروبرده در زیر مهتابی که درد می -هاي خرما نیمه شب گریخته و در خلوت خاموش باغ

را بر اندام خویش » بودن«ي تنگ و کوتاه  دلی که جامه. گنجد عظمتی که در زیستن نمی» !زندانی بزرگ خاك«: کشد می
! فشرد و چه رنجی هاي دریایی خشمگین و انفجارهاي مهیب آتشفشانی بی دردناك را در خود می درد و سري که طوفان می

 136: 1380شریعتی، (» .به خداوندگار کعبه رها شدم«: را شکافت، فریاد زد ي مغرور توز آن قلّه رنجی که تا دم شمشیري کینه
  )  137و 

داند چرا که هر دو وصف غربت و بیان  پوید، فراتر از حکایت هبوط روح و فرود بشر نمی آنکه فراتر از تن، راه غربت می
ر باد دارد و دل به دنیا بست، فرازها از یاد غربت کبوتر روح آدم در خاکدانِ زندانِ زمین؛ آنجا که آزادگی ب: حسرت است

سست و ناگاه اندیشید و نالید و گریست؛ آنگونه که نور سرشکش تمام  برد و به فرودها پیوست، عهدها بست و پیمان ها گُ
ش هاي گناه و کدورت را به کنار زد، بر معرفت او افزود، شیطان نفس از او دور کرد  و روح خدا را پذیراي روح حجاب
  . ساخت

هاي مکاتب و مذاهب گنوسی و نوع نگرش خاص آنان به جهان، انسان و فرجام  ي اندیشه پرداختن به تعاریف و پیشینه
انگاري عالم نور و ظلمت، جسم و روح، هبوط روح از جهان  ي آنها همچون دوگانه آن به ویژه مهمترین عناصر شکل دهنده

کالبد آدمی و از یاد بردن مبدأ و موطن اصلی خویش و همچنین حکایت هبوط فرازین در جهان فرودین و اسارت آن در 
تر بحثی از آن به میان نیامده و کاري در این حوزه  آدم  و نقش منجی و راهنما در این دو داستان، امري نیست که پیش

هاي فلسفی  مایه ي تاریخی به بناست، اغلب با رویکرد شده ي این مهم گفته باشد؛ اما آنچه تاکنون در عرصه صورت نگرفته
است، به بررسی تطبیقی  ي تعاریفی اندك از آنچه بایسته ما در این جستار برآنیم، ضمن ارائه. است ها بوده این اندیشه

ي »بهشت گمشده«سنایی غزنوي و » سیرالعباد«سینا، مثنوي  ابن» ي عینیه قصیده«هاي سه اثر جاودان و معروف  مایه بن
بدیل ادبیات و شعر جهان در بیدار کردن و  وسیله، صحه بر نقش بی در بیان ادبی خالق آنها بپردازیم تا بدین میلتون جان

آگاهاندن نورانی جان لطیف آدمی و به پرواز درآورن آن تا ملکوت اعلی و وحدت او با نوراالنوار، نهیم؛ باشد که حال 
ر تمام انسان عجیب غریبی را تنها از آنِ ایرانی مسلمان ندانیم ها، با هر زبان و آیینی بتوانیم دید و آن را در ارواح مطه .  

ها سعی در تبیین  مایه پردازد و آنگاه با برشمردن مهمترین درون این مقاله، نخست به معرّفی هر یک از سه اثر نامبرده می
  .  ي او دارد هاي آنها ، با توجه به بیان شاعر در پیشبرد اندیشه پیوندگاه
  سینا ي ابن ي عینیه ي عربیه قصیده) الف

، شیخ الرّئیس، ابوعلی سینا، خاتم حکماي مشرق و از جمله ي بزرگترین حکماي اسالم و یکی  بن عبداهللا حسین حجه الحقّ
ن اسالمی است از اجلّه سینا  ابن پدر. اتفاق افتاد. ق. هـ  370والدتش به سال . ي علماي عالم و تالی و جانشین ارسطو در تمد

ي علوم عهد خود از جمله فلسفه، منطق، ریاضیات،  ابن سینا در همه. کیش اسمعیلی داشت و از عامالن دولت سامانی بود
لع و در هر باب از ابواب این دانش اما آنچه اینجا مهم . ها داراي تحقیق و تألیف بوده است موسیقی، علوم طبیعی و پزشکی مطّ
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از اشعار پارسی و عربی ابن سینا قسمتی . فارسی و عربی است) نظم و نثر(م بلند او در ادب است یادآوري مهارت و مقا
ي  ي عینیه قصیده«باشد که از همه معروف تر  هاي اوست و قسمتی دیگر قصائد عربی وي می هاي علمی و یا ارجوزه منظومه
ت هبوط روح و حلول آن در جسم و بازگشت آن» روحیه به عالم مجرّد روحانی است در ذکر کیفی .  

. است و مجموع ابیات آن در منابع گوناگون از هجده تا بیست و یک بیت ذکر شده است» بحر کامل«این قصیده در 
  :  1ي عینیه اینک عین قصیده

رلِّ األَرفَعِ           و حنَ المم یک ت إلَ طَ ب نُّــعِ هتَم ـزُّزٍ و تَعـ ذات قـاء  
ـعِ عنْ کُلِّ مقلهي  محبوبه رَْق تَب م تَ رَت ولَ فَ تی س ی الَّ ه و            ف   ي عــارِ

فَجّـعِ ی ذات تَ هو ک ت فراقَ رِه بما           کَ ر و ک ی ه إلَ رْ ی کُ ت علَ صلَ و  
ت مجاوره فَ اَل           ت ت فَلَما واصلَ سن فَت و ما أَ ن خَــرابِ أَ قَــعِ ي الْ لْ ب   الْ

نَـــعِ قْ ـا لَـم تَ هــراقف الً بِ نازِ م ـمی          وودا بِالْحهع ت ی س نُّها نَ   و أَظُ
اَجـرَعِ ذات الْ زِها بِ رْکَ ـنْ میمِ ما           م ـهوطب ه اءبِه ت تَّصلَ ی إِذا ا تَّ ح  

    تحب قیلِ فَاَص ا ثاء الثَّ بِه قَت ل لِ الُْخـضَّعِ       عالطُّلــو مِ و ال عـنَ الْمیب  
ـی و لَمـَا تُـقْـــلَعِ مـتَه عام د می          ب ما بِالْح ودهع رَت کَ ی اذا ذَ ک تَب  
یــاحِ الْـأَربعِ کْـرارِ الرِّ تَ ی         درسـت بِ ت منِ الَّ ی الد ظلُّ ساجِعۀً علَ   و تَ

عِاب یحِ الْمـــرْ س فَ فَص عنِ الْاَوجِ الْ دها          قَ فَص یفث کَ رَك الْ عاقَها الشَّ   ذْ
َفضـاء الْــاَوسعِ ی الْ لُ الَ حمی       و دنَا الرَّحیِ ی الْ رُ الَ رُب الْمسیِ ا قَ تَّی اذَ ح  

رَت     ما صب اَ شف الْغطَاء فَ قَد کُ و تعج عِ ســجنِ الْهــیوبِالْع كرـدی سی   لَ
شَیعِ رِ م ی رْبِ غَ لیــف التُّ ا ح نْهــَ ع        َخــلَّفُکــلِّ م فَارِقَۀً ل م تغَد و  
فَعِ م یرْ روةِ َشــاهقٍ       و الْعــلْم یــرْفَع کُلَّ مــنْ لَ قَ ذَ فَو رِّد دت تُغَ ب و  

ي اَ ی فَل ضَعِ شَ یضِ الْاَو ضرِ الْح ی قَع طَت منْ شَامخٍ          عالٍ الَ بِ اُه ْء  
وعِ نِ الَّبیـبِ الْاَر فَط ت عنِ الْ وی ا اإل له لحــکْمۀٍ        طُ طَه ب نْ کَانَ اَه ا  

نَ سامعـَۀً  تَکـو ازِبٍ         ل ـۀَ لَ بـ رْ نْ کَانَ ضَ ا ا وطُهب عِفَهمس   بِمـا لَـم تَ
قُـها لَـم یـرْقَعِ رْ ی الْعالَمیِنَ فَخَ کُــلِّ خَـــفیَِّۀٍ         ف   و تَعود عالمۀَ بِ
رَبـت بِغَـیرِ الْمــطْلَعِ قَد غَ تَّی لَ ا      حقَه ریِ ی قَطَـع الـزَّمانُ طَ ت ی الَّ ه و  

کَأ ـقَ فَ قٌ تَـاَلـَّ نَّهـَا بـرْ م یلـْمعِ َ م اْنــطَوي فَــکَاَنَّـه لَ   بِـالْحـمی      ثُ
شُعِ شَــع ات تَ مِ ذَ الْعـِلْ نَـار نْـه فَ ع      صاح ا فَ ابِ ما اَنَ ـوج رَد م بـِ اَنْـع  

  
ود دارد که از آن ي عینیه نظرات و دیدگاههاي متعددي وج سینا در سرودن قصیده ي ابن باید گفت در بیان مبناي اندیشه

  : جمله اند
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ي حقیقت انسان، سخن  ي هشام بن حکم درباره  ، نظریه)175: 1372ماجد فخري، (ي فایدروس افالطون  رساله
؛ االمینی النجفی، 145-147: سبط ابن الجوزي، بی تا(در پاسخ به پرسشی در حقیقت روح ) ع(امیرالمومنین، علی بن ابیطالب 

هاي  ي لوئی گارده و ماسینیون مبنی بر عقیده به تالش ابن سینا در تلفیق اندیشه ، نظریه)247-249/  6ج : 1983. ق 1403
ر از افکار ارسطویی و نو افالطونی با تعالیم قرآن و  اسالمی و یونانی در مسائل مابعدالطبیعی و سازگار نمودن افکار متأثّ

» حکمت مشرقیه«ي مبنی بر ارتباط  محقق معاصر ایرانی در دوره ي دکتر قاسم غنی، ، نظریه)237نصر، (حکمت مبنی بر وحی 
ات جهان بینی گنوسی)247نصر، (ي ساسانی  به یک مشرب فکري و فلسفی ایرانی در دوره ي  ها درباره ، اندیشه و ادبی

فا  ائل اخوان، یکی از رس)44/4: 1377مجتبایی، (دوگانگی روح و جسم و هبوط روح از عالم باال و اسارت آن در جسم  الص
  . و برخی دیگر) 594: 1373فروزانفر، ) (باب الحمامه المطوقه(مبنی بر تأویل داستان کبوتران در کلیله و دمنه 

ي وزین و ارجمندي است که اگرچه بر اصلی  ي عینیه باید گفت این قصیده منظومه و اینک در بیان ارزش ادبی قصیده
و از همه مهمتر . ببریم زبان پر زِ رمز آن کافی است تا به ارزش ادبی و ظرایف ذوقی آن پیفلسفی استوار است، تنها نمادینگی 

» روح«ي نخستین آثاري است که در آن از  این چکامه از جمله. اینکه پیوند استوار و آشکار اندیشه و احساس را در آن ببینیم
این قصیده . نماید الطیر نیز همین مضمون را بازگو می یخ در رسالهالبته ش. شود یاد می» کبوتر«ي انسان، با نام »نفس ناطقه«یا 

ف و آه ادبیات از همین مضمون حکایت می تعبیري است از غربت و اسارت روح در عالم جسم که تمام مجاهده کند ي تصو .
نگ خوش آهنگ ادب در این منظومه را از صداي پر از رمزِ استعاره برخی . شنویم ن آن میها و زبان نمادی در حقیقت تَرَ

ي این اثر را کم نور کرده است، در حالی که با  اند وجود برخی از الفاظ و اصطالحات چراغ ظرافت و لطافت شاعرانه گفته
هايِ رقّت شاعرانه و حدت حکیمانه را باید در همین  ترین هماوایی توان دریافت که یکی از هوشمندانه اندکی باریک بینی می

ثَلی رسیده ي شیخ  قصیده تی و از اصلی به م تی به جزئی ی رَدگرا نیست که از کلّ جست چرا که اینجا ابن سینا فقط فیلسوفی خ
  . باشد بلکه زبان او زبانی پر از بالغت و تازگی است

قاء «نشانده است و » استعاره«ي خود را بر سریر  شیخ در آغاز سخن، اندیشه رطیف آدمی ل» جان«را استعاره از » کبوتر= و
در «همین بس که » استعاره«در بیان ارزش . است هاي دیگري نیز بهره جسته»استعاره«گرفته است و در پیِ آن از مظاهر 

و نیز در بعضی از ادوار ادبی اروپا، » ....شعر کالمی است مبتنی بر استعاره و اوصاف «: خوانیم تعریف ابن خلدون از شعر می
هاي کالم به  دانسته اند و ناقدان قدیمی عرب آن را یکی از ستون می» خیال و استعاره«بان را فقط ز. اي از صاحبان فکر دسته

ي تأثیر استعاره که سخنوران اروپایی آن  ي رمز زیبایی و فلسفه درباره«). 113، 112: 1383شفیعی کدکنی، (».اند شمار آورده
ت پرداخته، ارسطوستترین کس اند، قدیم خوانده» ي تشبیهات مجازي ملکه«را   6ي  فقره(او در خطابه . ی که به تحقیق و دقّ

» ...است  Metaphorي مسرّت است، منشأ آن استعاره  هاي بالغی انگیزه گوید آنچه در بیشتر عبارت می) 3کتاب  11اصل 
  ).    111: 1383شفیعی کدکنی، (

کنار هم . سازد ادبی متمایز می –بسیاري دیگر از آثار علمی  عالوه بر استعمال مکرّر استعاره، آنچه این اثر را از سویی از
و از سوي دیگر آغاز سخنی علمی و فلسفی . نهادن نماد و نمود، تخیل و حقیقت، ادب و فلسفه و سرانجام جان و جسم است

ثَل است با نمودن نمادها و انجام آن با بیان حقایق بی مثال و بی م .  
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کار  ترین شیوه را در پیوند معنا و ساختار به ترین و حاذقانه رّئیس در این اثر ارزشمند، زیرکانهاز این رو باید گفت شیخ ال
خواهد با نهادن واژگانی نمادین و ملموس همچون کبوتر، ویرانه، قفس، خاکدان، قلّه و دام  به بیان دیگر او می. گرفته است

هاي زبان و ادب، از دوگانگی  بردن از شگفتی ، با بهره...عروج و در کنار حقایقی همچون الست، پیمان، ناله، انس، هبوط، 
سخن بگوید و بدین ترتیب براي بیان ) میرایی جسم و جاودانگی روح(ي بشر  عالم علوي و سفلی و یا طبیعت دوگانه

ن را که نه تنها یکی از دمد و حاصل آ ترین الفاظ می ترین و گاه ساده ترین معانی را در تن لطیف اي ژرف، روح متعالی اندیشه
  . افزاید جهان می» ادبیات«اي کهن در اعماق تاریخ بشري است، به دانش  ترین مضامین عرفان اسالمی که اندیشه برجسته
  سنایی غزنوي» سیرالعباد«مثنوي ) ب

ي دوم قرن پنجم  هملقّب و متخلّص به سنایی، شاعر عارف و حکیم نامدار در اواسط یا اوایل نیم آدم ابوالمجد، مجدودبن
فارسی و از جمله گویندگانی است که در تغییر سبک تردید یکی از بزرگترین شاعران زبان  سنایی بی. در غزنین متولد شد

الت شگرف در سخن گویندگان بعد از او شده د در آن مؤثر بوده و آثار او منشأ تحوع و تجداست شعر فارسی و ایجاد تنو .
این دوگانگی سبک و فکر . شود عار و آثار سنایی، خواننده با دو سبک سخن و دوگونه اندیشه مواجه میهنگام مطالعه در اش

گو و لهوپیشه بود و در مرحله ي  ي مداح، هزله ي نخستین سنایی شاعر دربار در مرحله. مربوط به دو مرحله از زندگانی اوست
گویی این تحول بر میل و اشتیاق سنایی . ه ي تکامل معنوي او بوددوم تحولی در افکار و احوالش پیدا شد که در حقیقت دور

ي خود را پدید  ي شاعري تازه و بدین ترتیب سنایی سنخ فکري و شیوه: ي سخن نیز افزود به ایجاد تحولی در سبک و شیوه
ت که پس از او توسط او اولین کسی است که مفاهیم عرفانی را وارد شعر فارسی کرد و در واقع آغازگر راهی اس. آورد

اي از آن در  هاي مرکزيِ عالم تصوف وجود ندارد که رگه اي از اندیشه هیچ اندیشه«چرا که . موالنا و حافظ به کمال رسید
  ) 43: 1390شفیعی کدکنی، (»  .شعر سنایی انعکاس نیافته باشد

الفاظ دشوار و اشاره به مسائل مختلف علمی و هاي خود بیش از قصاید به ایراد معانی و  سنایی در مثنوي: اما باید گفت
ل  حدیقهو  التّحقیق طریقو  سیرالعبادفلسفی و عرفانی و دینی پرداخته و از این حیث بسیاري از ابیات او در  محتاج شروح مفص

بیت،  779در  »سیرالعباد«هاي سنایی مثنوي  از میان مثنوي) 277و  276 1385صفا، (» .است تا مورد فهم خواننده تواند شد
  . گوید هاي نفوس و عقل و مسائل اخالقی سخن می ببحرخفیف به طریق تمثیل از خلقت انسان و گونه

هاي نفس او و نیز عقل و  ي سفر روحانی نفس انسانی است و در آن به تمثیل از آفرینش انسان و گونه این مثنوي درباره
ي سیر و سلوك با  هاي عرفانی است که در آن، اندیشه ي داستان هاز گون سیرالعباد. است مسائل اخالقی سخن گفته شده

یرهاي عرفانی پس از خود مانند  یابی به هدف وجود دارد و سرمشق بسیاري از داستان هدایت یک پیشوا و راه عطّار،  منطق الطّ
نه مثنوي، با چنین اندیشه و هاي اینگو هرچند نمونه. بهاءاهللا قرار گرفت هفت وادياوحدالدین کرمانی و مصباح االرواح 

  . ي پیش از اسالم نیز وجود داشته است اي در ادبیات فارسی میانه درونمایه
خواند و در عین حال مرادش همان  اي که خطاب آن با باد است، باد را برید می پس از مقدمه» سیرالعباد«سنایی در مثنوي 

پس از آن به شرح نفس . آورد ز عالم علوي به سفلی سخن به میان میاو در این منظومه از هبوط نفس انسانی ا. است »روح«
کند و  دهد و صفات و ذمایم ناشی از آنها را بازگو می پردازد و قواي آنها را شرح می نامیه و نفس حیوانی و نتایج آنها می

ر پس از این آگاهی به دنبال آید که در چنگال این قوا و صفات زشت اسیر است، نفسِ اسی ناگهان نفس، زمانی به خود می
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عاقله و عقل  نفس«کند که مثال  گردد تا اینکه روزي در میان تاریکی، پیري لطیف و نورانی را دیدار می راهبر و راهنما می
اي را که ناشی از قواي  کند که به سوي شهر قدم بردارد و نفس حیوانی و صفات ذمیمه این پیر او را دعوت می. است» مستفاد

ت پیر آغاز می«. ست ترك کندآنها است پشت سر » عالم صغیر و کبیر«شود و مراحل سفر که گذاشتن از موانع  سفر در معی
گردد  هاي دیگر عالم علوي می آنگاه در پرده. بیند را می» عقل کل و کروبیان«رسد و  شود تا به عالم فرشتگان می گذاشته می

ت  بیند که چون  کند و در آن میان نوري می اند، دیدار می را که به حق واصل شدهو سالکان طریقت و ابواب توحید و عبودی
خواهد که در میان آن درآید اما عاشقی از عاشقان  سالک می. گشایند ماهی بر فلک رونده است و دیگران در مقابل او راه می

اند، باید به عالم سفلی برگردي زیرا در  ردهچون هنوز تو را از صورت جدا نک: گوید آید، خاموش اما فصیح به او می پیش می
گوید که در آن جهان تو باید تحت رهبري و راهنمایی  آن گاه عاشق به سالک می. اي نه به حقیقت این جامه به همت آمده

: 1383ن، پورنامداریا(» .بینی گوید آن راهنما همان نور است که می قرار بگیري تا او تو را به اصل خویش برساند و بعد می
399 .(  

هاي اندیشه ي دوگانه انگاري  ي بن مایه ي عینیه برپایه همانگونه که پیشتر گفتیم، از یک سو سیرالعباد نیز همچون قصیده
ت( وصل و )زمین و آسمان(، به ویژه شب و روز، نور و ظلمت، جسم و جان، نفس عاقله و نفس حیوانی، زیر و زبر )ثنوی ،

ر رمز سنایی، اشتراك بیان آن را با نوع بیان شیخ الرّئیس . هاست وگانهفراق و چندي دیگر از د از دگر سو، زبان نمادین و پ
  . ایم دهد، که ما آن را در بخش تطبیق سه اثر بررسی کرده نشان می
  : بهشت گمشده )پ

ي این  گترین حماسهي بزرگ عصر رنسانسِ انگلستان، جان میلیتون، بزر بهشت گمشده، اثر گرانقدر شاعر و نویسنده
با نوع ادبی آن، » بهشت گمشده«ناهماهنگی ظاهري عنوان اثر، . رود هاي جهان به شمار می کشور و یکی از بزرگترین حماسه

در این اثر بزرگ، شاعر بر خالف . هاي جهان از همان آغاز نمودي است بر تفاوت آشکار آن با دیگر حماسه» حماسه«
ا به عنوان قهرمانان حماسه حماسه سرایان پیشین به جاي او همچنین به . برد ي خود بهره می پهلوانان رویین تن از آدم و حو

:  Genesis(جاي موضوع جنگ و سلحشوري، به داستان هبوط بشر و رانده شدنش از بهشت، بر مبناي کتاب آفرینش 
پردازد و میلیتون با نظریه وسعت  می) بخشی از انجیل، کتاب مقدس مسیحیان که موضوع آن شرح آفرینش جهان است

و براي ارج نهادن به کشور، زبان و مذهب » ي اعمال پروردگار نسبت به انسان باشد توجیه کننده«داستان، آن گونه که 
  . خویش، داستان را در قالب حماسه سرایید

آورده است چیزي جز هبوط  بهشت گمشده و سؤال اینجاست که آیا داستان هبوط، انسان را آنگونه که جان میلتون در
لی، تأویلی تخیلی  ي خاکی جسم اوست؟ آیا نمی روح بشر در قالب ویرانه» کبوتر« توان بر این داستان کهن تاریخی اما تخی

  صورت بست؟ 
هاست که لذّت واکاوي  ها ممکن است و در پرتو این استعاره ها تنها در سایه ي تأویل استعاره طرح این پرسش: باید گفت

اب ادبیات جهان انگشت یکرنگی نهاد هاي بی توان دریافت و بر پیوستگی پیوندگاههاي این سه اثر نامبرده را می   . شمار و جذّ
جان میلتون، روایت سرنوشت، تاریخ  ي بهشت گمشدهي انگلیسی تا به امروز یعنی  آنچه پیداست اینکه بزرگترین حماسه

، نجم الدین روح االرواحآن بزرگانی در ادب پارسی همچون احمد سمعانی در  حیات و رازهاي بشري است که بسی پیش از
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توان به سادگی و بدون  بنابراین، این اثر انگلیسی را می. اند و بسیاري دیگر از آن سخن گفته مرصاد العباد الی المعادرازي در 
خواهد در اینجا بدان  آما آنچه نگارنده می: ابر نهادبدیل ادبیات پارسی بر ایجاد هر تضاد و ناسازگاري، با بسیاري از آثار بی

نماید چرا که او در این جستار، با توجه به تفاوت حکایت هبوط در این حماسه، گاه از تأویل  بپردازد اندکی متفاوت می
ا تأکید نموده است  ي بیان شاعران نامبرده در نقل دو داستان به ظاهر ها بهره برده است و گاه تنها بر همسانی گونه استعاره مجزّ

  . ي آنان در روایت این سه شعر گرانبها دست یابد تا شاید به یکسانی اندیشه
هایی از آن را با نکات و ظرایف  نگارنده، گاه بهره بهشت گمشدهالزم به گفتن است که به دلیل گستردگی سخن در 

ي  هاي چشمگیر، آگاهی و بهره این توضیح که در این هماننديبا . همانند کرده است سیرالعبادي عینیه و گاه با مثنوي  قصیده
هاي متعدد اقوال و احوال او با اقوال و احوال فرهنگ اسالمی را نباید از نظر   آهنگی میلتون از معارف و سنن اسالمی و نیز هم

  )مقدمه : 1387مهدوي دامغانی، . ك.ر. (دور داشت
  : کنیم  ها اشاره می در اینجا به برخی از تأویل

اي و ارتکاب  آدم وحواي میلتون، همان روح متعالی بشر در جوار فردوس پروردگار است که به دنبال اسارت وسوسه
  گناهی، از این فردوس وصال رانده شده و به کالبد فراق و غربت افتاده است؛ 

ت پذیرفتن کبوتر روح بشر به الف«ي درخت دانش، رانده شدن از بهشت و محروم شدن از جاودانگی همان  خوردن میوه
  ي عینیه است؛ در قصیده» آب و گیاه تن ي بی همسایگی ویرانه

درخت خیر «اي شکاري کنار  یابد و آنگاه به مانند پرنده آنجا که شیطان از میان خارها و جنگل راه ورود به بهشت را می
کشد، گویی این خارها همان  ي مرگ بشر را می شهانگیزي نق نشیند و در آنجا به طرز شگفت روي درخت زندگی می» و شرّ
  : جسم است» قفس«جان در پیوستن به » کبوتر» «رغبتی بی«حال 
ک« ی ره الَ ی کُ لَ لَت ع ص و«  

  یا    
»ت سن ت و ماأَ فَ ؛» و أَن  
عزیز و بلند » )رکبوت=ورقاء «انگیز  حزن» هبوط«همان » مرگ«و » محلّ االرفع«همان جوار رحمت پروردگار و » بهشت«
یک «ي جان،  پایه   است؛ » )خاکدان فانی تن: سوي تو(= الَ

م، در کتاب دهم، گویی از  هاي بزرگ و گشوده بر دروازه» مرگ«و » گناه«و تکرار این کنار هم نهادن مظاهر  ي جهنّ
  .گوید آساي او سخن می ارتکاب گناه نافرمانی آدم و سپس هبوط مرگ

هاي  هاي مذکور به بررسی برخی از مهمترین همسانی اره کردیم، ما با در نظرداشتن تأویلهمان طور که پیش تر اش
هاي بیانی ریشه در همسانی  و بدیهی است شماري از این همسانی. موجود در نوع بیان این سه اثر نیز خواهیم پرداخت

  :اي این سه شاعر در باور دوگانه انگار آنها دارد که از آن جمله اند اندیشه
        

  : نور و ظلمت- 1
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. است» نور و ظلمت«ي پرتکرار شاعر به واژگان  اشاره بهشت گمشدهانگاري در  پیداترین و پربسامدترین پیام دوگانه
 : گوید ي شیطان و همراهانش می میلتون در همان ابیات نخستین از دفتر نخست درباره

ن فرمود؛ آنجا  چنین بود مکانی که عدالت ابدي براي آن عاصین در نظر« گرفته بود؛ در آنجا زندانشان را در ظلمتی معی
  » .از خدا و نور و آسمان دور نگاه داشت.... ي سه نوبت  را به اندازه

  : گوید می 815همچنین در دفتر دوم، سطر 
س نور آشکار گردید، وز حصارهاي آسمان، پرتویی تا بدانجا نفوذ یافت که «  در مرکز آن شب سرانجام تأثیر ناب و مقد

  ».... آورد  دمی درخشان پدید می تاریک، سپیده
ی این بار در دفتر دوم سطر    : گوید از زبان شیاطین می 325و حتّ

بدینسان، با پرتو درخشان خاور ما نیز خود را : نور زیباي آسمان را نیز دریابیم... ي آن مرزهاي درخشان  شاید با مشاهده«
  ».یی خواهیم بخشیداز این تاریکی و ظلمت رها

گوید و  ي ستایش و نیایش و با ایهام به نابینایی خود سخن از نور می به بعد به بهانه 40میلتون بار دیگر در دفتر سوم، سطر 
  : حجابی که بر دیدگان اوست

! د گرددمن ام از پرتوهاي تو بهره هاي ذهنی ي قدرت باشد که همه! بیش از پیش در باطنم بدرخش! اي نور آسمانی« 
آلود را از مقابل چشمانم پراکنده و دور ساز، تا یاراي دیدن و بیان چیزهایی  ي ابرهاي مه دیدگانی به روحم عطا فرما و همه

ت گمارم به بعد 40دفتر سوم، سطر (» .نامرئی براي دیدگانِ بشر فانی را داشته باشم و به تعریف از آنها هم (  
  : و نیز 
چشنانی که دیگر با هیچ ...! آیی گردند تا با پرتو نافذت مواجه شوند، نمی این چشمانی که بیهوده میاما تو به مالقات ... «

هایشان را کامالً و عمیقاً خاموش ساخته، و پرده اي تیره، حجاب بر  اي آرام، حفره گردند، بس که قطره سپیده دمی مواجه نمی
  »  .آنها افکنده است
به «سنایی،  سیرالعبادانسانی است که در مثنوي » نفس عاقله«لتمسانه در پی آن است، همان که میلتون م» نور«و شاید این 

ي اصل آسمانی خود و اسارتش در جهان خاك و ماده به فرمان پدر از  گردد، درباره صورت پیري نورانی بر سالک ظاهر می
خود و او را از غم بهایم و ددان رها سازد و از کند که براي آنکه  گوید و سرانجام از سالک دعوت می بهر مصلحتی سخن می

  ) 324: 1383پورنامداریان، (» ...دام خاك رها گردد، بال او گیرد و پاي او باشد 
  ) 108بیت :  1360سنایی، (پیرمردي لطیـف و نورانــی            همچو در کافري مسلمانی  

  ) 112همان، بیت (مش گشته از نور و صفوت قدمش        سایه ي پشت آینه ي شک
  : ي صفت روح حیوانی و نتایج آن گفته است و سنایی پیش از این نیز در رساله

  ) 56همان، بیت (یافتم بر کران روح و حبشی     شهري اندر میان آتش خوش 
» شب است ي عالم روحانی یا روز و مراد از حبش نفس نامیه در عالم ظلمانی یا که در اینجا مراد از روم نفس ناطقه«

  : و نیز سنایی در صفت نفس کلی و روحانیان گوید) 280:  1360مدرس رضوي، (
  مرجع نورهاي عالم خاك    صدف گوهر ائمه پاك      
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  : گوید و هم این، همان بیان شیخ الرئیس است آنجا که می
بصرَت « طاء فأَ انغ فش د کُ ت وقَ عجس  

یس یدرِك بِالعیونِ الهجع   » ما لَ
لمت، بصیرت و سناي دیده می   . بیند چرا که شیخ نیز در این کشف حجاب ظُ

  
  خیر و شرّ - 2

ت   از جمله در کتاب چهارم . است» خیر و شرّ«در بهشت گمشده سخن از ) پنداري(یکی دیگر از بارزترین نشانگان ثنوی
میلتون در بسیاري دیگر . ، زندگی بشر را تباه سازدبندد با خود عهد می» اي شرّ تو خیر من باش«شیطان با گفتن این جمله که 

ا و یا توأم در جهت بیان اندیشه ي بزرگ به طور مستقیم و غیرمستقیم و همچنین به گونه از ابیات این حماسه ي خود از  ي مجزّ
 : به عنوان مثال. ها گرفته است این دو واژه بهره

همچنانکه در : نامد می» ها نیکی) منشأ= (پدر «دم و حوا، خداوند را در روایت سرود ستایش آ 127او در دفتر پنجم، سطر 
  :  است آمده 99خواند؛ در دفتر سوم، سطر  جاي جاي کتاب، شیطان را مبدأ و پدرِ شرّ و دشمن شرور بشر می

فساد روي با اعمال خود سقوط کردند، و خود به وسوسه گراییدند و سپس به ] شیطان و فرشتگان عاصی[مجرمان اولیه «
  »... حال آنکه بشر از سوي مجرمان اولیه مأیوسانه فریب خواهد خورد و سقوط خواهد کرد . آوردند

  : گیرد را در دفتر هفتم، شاید در زیباترین صورت ممکن به کار می»  خیر و شرّ«و هم بار دیگر میلتون ترکیب 
آسمان اراده فرمود که دنیایی دیگر با موجوداتی دیگر  آنگاه که خداي متعال پس از اخراج شیطان و فرشتگان عاصی از

  ... : بیافریند تا در آن دنیا ساکن شوند، فرشتگان الهی، سرودهایی زیبا، به ستایش از این آفرینش زبان گشودند 
 ستایش از آن خداوندي است که خرد بی همتایش فرمان پیدایش خیر و شر را صادر فرمود و به جاي گروهی اشرار و«

  » .شرور و خبیث، نسلی بهتر جاي آنان را خواهد گرفت
  و یا 
  » .عظمت و شکوه از آن خداوندي است که حکمتش خیر را از شر بیافرید«

به گونه اي مستقیم از واژگان خیر و شر سخن به میان نیامده است، اما منشأ آن  سیرالعبادي عینیه و  و اما اگرچه در قصیده
است که شیخ معتقد است دون ) دانش(= » علم«ي عینیه منشأ خیر همان  در قصیده: وح نمایان استدو در هر دو اثر به وض

  : پایگان را بلندمرتبه گرداند
رفَعِ و در مقابل منشأ شرّ همان « م ی دفَع کَلَّ من لَ لُّ ی قیل«و العلم کُ الثَّ و عالیق مادي است که روح را از پرواز بازداشت » ثاء

  :  ن خاکدان پست ویران آشیان جستو در ای
صبحت أَ قیلِ فَ ت بها ثاء الثَّ قَ   علُ

مِ و الطّولِ الُخضَّعِ  عالینَ الم ب «  
عین خیر و یا مبدأ آن است که به مانند پیري نورانی انسان را به وادي رحمت الهی  » ي انسانی نفس عاقله«نیز  سیرالعباددر 
  . بشر یا ابلیس نفس حیوانی نیز منشأ و مبدأ شرّ و ظلمت و پلیدي است طبایع و صفات خاکی. نماید ره می
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  روح و جسم- 3

سیرالعباد ي ابن سینا و  ي قصیده عینیه انگاري جسم و روح و هبوط روح در جسم، آشکارترین درونمایه حکایت دوگانه
 پردازد؟  اما آیا میلتون نیز در اثر ماندگار خود بدان می. سنایی است

کند، از زبان این فرشته مقرّب خطاب  آنگاه که به سفر رافائیل به نزد آدم اشاره می 390تا  385در دفتر پنجم، سطر  میلتون
هاي خود از جسم بگذرد و به روح  ي تمرکز بیشتر به روح و روان و توانایی تواند به وسیله دهد که انسان می به آدم توضیح می

  :گردد ی میبرسد و پس از آنست که انسان، متعال
اما هر قدر این عناصر بیشتر به خداي متعال نزدیک باشند یا سعی در . حیاتی در چیزهایی جاندار، شکل گرفته است«  

  » ...پویند  تقرّب داشته باشند، ظریف تر و روحانی تر و ناب تر هستند و راه تعالی می
  : طلبد  و سخت است و منجی را میاگرچه به قول میلتون رهایی از تنگناي تاریک اسارت کاري صعب 

کاري که بس نادر و ! ي آسمانی، به من آموخت چگونه در آن گودال سیاه پیش روم و به صعود از آن همت گمارم الهه«
  ، »!دشوار بود

  اما سرانجام با داوري منجی و شفیع، 
یستگاهی تازه که عادالن در آن خواهد ز... شمار، براي ابد بسته خواهد شد  ي دوزخ، آکنده از موجوداتی بی دروازه«

پس از تحمل مصائب و مشتقات طوالنی، شاهد فرارسیدن عصري طالیی، همراه با شادي و عشقی پیروزمندانه و ... زیست 
  » ! ...حقیقتی زیبا خواهد شد

  : گوید می» نفس نامیه«سنایی نیز در بهره ي 
  ) 30بیت : 1360سنایی (ي من   مشیمه وانکه در ساحت سراي کهن         چون تهی شد ز من«

  ») 31همان، بیت (»  هبطوا مــنها«سوي پستی رسیــدم از بــاال        حلقه در گـوش ز 
  : گوید از هبوط خویش می) نفس عاقله(هاي پیر  و نیز در بیان ناله

  من به فرمان او بمانده زمــن         در چنین تربت و هواي افــن «
  ه از سر جهل        مانده در بند یک جهان نااهـل از پی مصلحت ن

  اي به سگـــبانی  ور نه کی بــود آخــر ارزانی         پادشــه زاده
  زشت نبود براي بــار خــسی       هم نفس جبرئیل با مگســــی

د اندر تگ       با چنین اسب هم  طویله 127تا  123همان، ابیات (» ي سگ  از تو پرسم توان ب(  
   

  شیطان و منجی  - 4
نشان  سیرالعباد، که بیش از هر مظهر دیگر، پیوندگاه آن را به ویژه با بهشت گمشدهنمود دوگانه انگاري دیگري در 

 : است» شیطان و منجی«دهد، نماد  می
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هم در  و بهشت گمشدهشیطان یا ابلیس نماد نفس حیوانی، صفات خاکی، طبایع بشري و رذایل اخالقی است که هم در 
 : شود خود با نمودهایی از ددان و درندگان و سایر حیوانات نمایش داده میسیرالعباد 

در دفتر چهارم شیطان براي دیدن آدم و حوا در بهشت، هنگام پایین آمدن از درخت خود را به هیأت حیوانات گوناگون 
ي فرودآمدن بر  آید که آماده شکل شیر و سپس ببر در میدر این هنگام ابتدا به . آورد تا آدم و حوا را از نزدیک ببیند در می

  . فریبد شکار است و سرانجام شیطان در هیأت ماري شگفت انگیز حوا را می
هایی از ذمایم و رذایل اخالقی،  آفریند و آنها را نشانه می... سنایی نیز اغلب رمزها یا نمادهایی را از دد و دیو و ستور و 

  : داند کنات حیوانی میصفات پلید انسانی و س
  » لشکر او همه بر این شرّ و شور       دیو و دد بود و وحش و مرغ و ستور«

و هفت اخالق کند که در آن دیو هفت سر با خصلت حیوانی  سنایی در بیان نمادین خود، بدن انسان را به حجره تشبیه می
  ). 94تا  84هاي  بیت. (آدمی استذمیمه سکونت دارد و این به معنی حضور شیطان در نفس و روان 

عاي خود که  ي دقیق حماسه ي عظیم میلتون می با مطالعه: اینجا باید گفت نفس «همان » شیطان«توان دو دلیل انتزاعی بر اد
  : بیان نمود. بشر است» حیوانی

با خود به همراه داردش / وستدوزخ با ا«:  کند اول انکه آنگاه که میلتون در دفتر چهارم به دوزخ درونی شیطان اشاره می
درون «گویی ذهن ما را به سوي » دوزخ درون«؛ این عبارت و این سخن از »حتی با تغییر مکان/و از دوزخ گریزي نیست.../ 

  : کند دهد و ما را ناگریز از این تأویل می سوق می» دوزخی
  » .شیطان همان درون دوزخی و حیوانی بشر است«

  :گوید فتر چهارم از نفرت شیطان از نور و آفتاب میدوم انکه، میلتون در د
  » ...کنم مگر براي آنکه بگویمت تا چه اندازه از پرتوت نفرت دارم  اي آفتاب عالم تاب نامت را بیان نمی«

شیطان که نفس و شرارت حیوانی است از نور آفتاب که تنها، بازتاب . و این همان حکایت اجماع ناپذیري تضادهاست
  . ز نوراالنوار است بیزار است و هرگز با او جمع نپذیردپرتوي ا

در . هاي پیر و راهنما نیز نام برد توان با نام ي ناساز شیطان است، منجی است که از آن می همچنانکه گذشت، آنچه نقطه
ب درگاه خدایند که ي مقر رافائیل و میکائیل دو فرشته: توان قائل شد میلتون به وجود چند راهنما و منجی می بهشت گمشده

ر اویند م و متذکّ   . اولی پیش از ارتکاب آدم به گناه و دومی پس از آن به گونه اي، معلّ
  :  پردازد می 2»اورانیا«ي  اما نباید از نظر دور داشت که میلتون خود نیز بارها به ستایش و نیایش پیر خود، الهه

  ) آغاز دفتر هفتم(» !نام هستی که صاحب به حقّ این! »اورانیا«از آسمان فرود آي، «
ي حائز اهمیت در این بیت اینجاست که پیر میلتون نیز همچون پیر سالک سنایی باید از آسمان فرود آید تا او را  نکته

در » پسر«هاست، آنجا که  ي مهم دیگر همسانی بیان دو شاعر در نام گذاري منجی برهاند و باز فراتر از افالك برد، نکته
  : از زبان پیرِ سالک یا نفس عاقله گوید -اگرچه با مفهوم و معنایی متفاوت-گردد، سنایی نیز  ده منجی نوع بشر میبهشت گمش

  ) 118بیت : 1360سنایی،(گفت من برترم ز گوهر و جاي     پدرم هست کاردار خداي «
  ). 119همان، بیت (ي عدم است  ي قدمست      کافتاب سپیده اوست کاول نتیجه
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اما پس از . ي خدا بود»کلمه«خدا و » پسر«است که پیش از آن » عیسی مسیح« بهشت گمشدهنجی نهایی بشر در اما م
م فداکاري، عشق و موهبت است خود را به عنوان  نافرمانی بشر و بایستگی اجراي حکم خداوند بر میراندن او، پسر که تجس

  : کند داوند روایت میمیلتون در دفتر دهم از خ. کند قربانی بشر پیشنهاد می
ام  اما کدامین کس را براي قضاوت گنهکاران بر زمین اعزام کنم؟ چه کسی مگر تو را پسرم، تویی که نائب السلطنه«
به زودي درخواهند یافت با فرستادن تویی که دوست ! ام هر گونه قضاوتی را در آسمان و زمین و دوزخ به تو وانهاده... هستی

اي هستی که داوطلبانه  بها و منجی رستگاري آورنده ي اویی و همزمان خون و نیز واسطه و شفاعت کننده روي بشر به شمار می
آري تویی که مقدر است به بشري زمینی تبدیل گردي تا بتوانی بشر فرو افتاده را قضاوت ... اي  بدین کار مبادرت ورزیده

  » ... کنی 
پیوندد و این پیداترین پیوندگاه این دو  ده نیز به حکایت هبوط روح میو اینجاست که داستان هبوط بشر در بهشت گمش

  . حکایت هبوط است
  

  آسمان و زمین  - 5
میلتون در . است» آسمان و زمین«ي دوگانه انگاري که در هر سه اثر پیدا و پویاست، حکایت  دیگر از نمودهاي اندیشه

 : دهد توار از این دوگانگی ارائه میدفتر چهارم با توصیفی بس زیبا و هنرمندانه دلیلی اس

بدا به حال ساکنان : ندایی که با قدرتی تمام در آسمان فریاد برآورده بود! افکند باري دیگر طنین می... کاش آن ندا ! آه«  
  » ... نهاد  زیرا اینک شیطان سراپا آکنده از خشم و غضب، نخستین بار بر زمین قدم می! ... روي زمین

ي عینیه چند بار از فرود و بازماندن کبوتر روح از پرواز و در مقابل، از عالم باال و رحلت به فضاي  ز در قصیدهابن سینا نی
  . گوید گشاده تر و فراز قلّه، سخن می

ي خود را بر سفر سالک و پیر ابتدا از آسمان به زمین و سپس از زمین به آسمان نهاده  سنایی نیز چارچوب معراج نامه
  : گوید ن گونه میاست و ای
  ) 100بیت : 1360سنایی،(» خواندي می فوقراندي     فطرتم سوي  می  تحتآخشیجم به «
   

  معرفت و بشریت - 6
 . است» معرفت«ي عینیه و شعر میلتون داستان  پیوندگاهی نه چندان پیدا در قصیده

ي  وح است و تعالی؛ چنانکه ابن سینا وسیلهي ر ي عروج دوباره هایی از هر سه اثر وسیله در جاي» معرفت«از سویی کسب 
  :گوید داند و می می» علم«عروج و بازگشت روح را 

رِّ د فَوقَ ذَروةِ شاهقٍ«  دت تُغَ ب و  
م یرفَعِ رفَع کُلَّ من لَ ی لمالع و. «  

  : داند می» حکیمی«پیر و  را داشتن» معرفت«ي کسب  او وسیله. نگرد می» معرفت«گونی به  هاي گونه سنایی نیز از روزنه
  ) 146بیت:  1360سنایی،(» دست در دامن حکیمی زن          پاي بر قوت بهیمی زن«
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  : داند می» معرفت«و در جایی دیگر آتش ریاضت را الزمه ي نیل به 
  ) 149همان، بیت (» آتشی نه که ناتوانی از اوست           آتشی کاب زندگانی ازوست«

از آفرینش سفرهاي رافائیل و میکائیل به نزد آدم که اولی قبل از گناه نافرمانی و دومی پس از آن  هدف میلیتون نیز
  . نهد در کمال صحه می» معرفت«اسباب تذکار و آگاهی او گشتند، بر نقش 

فتم رافائیل دانند؛ در کتاب ه میلتون و شیخ الرّئیس هر دو گویی معرفت تام را بر انسان روا نمی و از سوي دیگر، جان
کند با این شرط که نباید در طلب برآید تا بیشتر از آنچه که براي سعادتش الزم است،  داستان آفرینش را براي آدم بازگو می

  ). 119-120(جواب دهد » ها به دانش در چهارچوب محدودیت) آدم(اشتیاق «خواهد به  رافائیل می. بداند
براي خداوند آشکارند و بهتر این است که براي بشر پنهان و ناشناخته باقی رازها و اسرار قدسی وجود دارند که فقط 

  : گوید بدین ترتیب میلتون در پایان دفتر هفتم از زبان رافائیل که داستان آفرینش را براي آدم تعریف کرده است، می. بمانند
بشري تو نباشد، اینک وقت گفتن آن  بري که فراتر از هوش و شعور و ي چیزي دیگر به سر می حال چنانچه در اندیشه«
  » .است

پوشیده بودن راز بر خردمند، نشنودن حقایق، حاصل نیامدن : و این همان معرفتی است که ابن سینا با عباراتی همچون
  .در ابیات بیان کرده است... مقصود انسان براي کسب آگاهی از اسرار دو جهان، طلوع نکرده غروب کردن و 

   

  انگی مرگ و جاود - 7
ي  حماسه 38تا  31میلتون در دفتر یازدهم، سطر . است» مرگ«ي مشترك این سه اثر  آخرین و پرمعناترین درونمایه

 : باشکوهش از زبان شفاعت پسر، بشر را نزد خدا گوید

زمانی که  تا... ! ... پذیرا باش ... ي صلحی مساعد را براي نسل بشر  مرا مقبول خویش قرار ده و از طریق من، رایحه«
ام، با وحدت یافتن با من  ي ملت رستگار شده جایی که همه. مرگ، از ره رسد و او را به سوي زندگانی برین هدایت کند

  » ...ام، در کمال شادمانی و سعادت، به زیستن در آن بپردازند  آنگونه که من با تو وحدت یافته
  : گوید ، از سوي خدا می57تا  49و سپس در همین دفتر در سطر 

نخستین عطیه را به طرز جنون آمیزي از : آفریدم» جاودانگی«و » سعادت«ي زیباي  در آغاز بشر را با اعطاي دو هدیه
بدین سان، مرگ را برایش مهیا ساختم؛ بدین ! شد که فالکتش تا به ابد ادامه یابد دست داد و دومی عطیه نیز موجب می
و پس از آنکه به نیروي ایمان ... و آنگاه پس از عمري در رنج و مصیبت، ! رود می ترتیب مرگ تنها عالج نهایی او به شمار

پاالیش شود، آنگاه با چشم گشودن در دنیاي ثانوي در هنگام احیاي عدالت، مرگ خواهد توانست بشر را به همراه آسمان و 
  » ... !زمین احیا شده به سوي من عروج بخشد 

  : باشد» مرگ«کند، بیانگر همین اتحاد خدا با بشر پس از  می» وحدت«که حکایت از  شاید ابیات پایانی دفتر دوازهم
هاي آهسته عدن را  و جهانی در پیش روي، باشد که آنجا مأوایشان گردد و خدایی راهبرشان، دست در دست هم با گام«

  »     .در تنهایی ترك گفتند
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چرا که هنگامی که سالک بر فراز افالك آهنگ درآمدن . داند را تنها راه رسیدن روح به حقیقت می» مرگ«سنایی نیز 
) و مرگ تو فرا نرسد(اند  گوید تا تورا از صورت جدا نکرده آید و به او می عاشقی از عاشقان پیش می«به میان منوران دارد، 

  :اي نه به حقیقت باید به عالم سفلی برگردي زیرا در اینجا به همت آمده
  )530بیت : 1360سنایی،(» وش کشش است     چون برفتی والیت چشش استکه درآن عالم از ر«

  :و نیز در جایی دیگر از زبان پیر در تعریف عقل مستفاد گوید
  )122همان، بیت (» او همی با بافد از از براي شما      در فناء فنا قباي بقا«

  :داند موطن و مقصد اصلی خویش میابن سینا نیز مفارقه از قفس دنیا و آشیان تن را تنها را رسیدن به 
»ف خَلَّ کُلِّ م ل فارِقَه ت مغَد و  

یعِ شَ رَ می نْها حریف التُّرْبِ غَ ع. «  
  

  نتیجه گیري 
سنایی، هر دو در بیان مظاهر فکري و فلسفی مشترك خود که  سیرالعبادسینا و مثنوي  ي ابن»ي عینیه قصییده«بدیهی است 

اند و یافتن نقاط اشتراك آن دو نسبتاً ساده و  گرفته ها بهره»استعاره«بدیل  است، از وجود بی» حهبوط رو«اساس آن حکایت 
در روایت جان میلتون با حکایت هبوط روح گاه از » هبوط بشر«نیاز از تأویل است، اما براي یافتن پیوندگاههاي داستان  بی

ایم و در آخر، داستانِ  هاي این آثار در بیان شاعران آنها تأکید نموده مایه بنایم و گاه تنها بر همسانی  ها بهره برده تأویل استعاره
  . پیوندد می» هبوط روح«خود به حکایت » هبوط بشر«

پیوندد، بازتاب حکمت اشراقی و  که آنچه این سه اثر معروف را بیش از هر چیز دیگر به هم می توان گفت و در آخر می
نمایش پیوند این باورها در این سه اثر گاه از طریق . هایی روشن در آفرینش آنهاست مایه ه بنباور دوگانه انگاري آنهاست ک

  .هاي ساده در گونه ي بیان شاعران آنهاست و گاه از راه ذکر همانندي» ها استعاره«تأویل 
  

  پی نوشت
عا بر طبق ضبط سید محسن امین در  -1 حکمت مازندرانی در  و حائري)  78 – 79، ص 6ج ( الشیعه اعیاناین اد
 .باشد می) ، مقدمه3ج ( سینا بوعلی

بخش که  ي الهام گانه ي نه به معناي آسمان است و نام یکی از الههOURANOS ي یونانی  ، از واژه)URANIA(اورانیا  - 2
    .، خداي شعر و موسیقی بود APPOLONاو یکی از دلدادگان اپولون . حامی علم نجوم و ستاره شناسی و هندسه است



 جلد هشتم   هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

٤١٢ 
 

  :منابع    
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 .      ي فرانکلین کتابفروشی سروش، با همکاري موسسه: ، ترجمه احمد آرام، تبریزسه حکیم مسلمان). 1345(نصر، سیدحسین 



 جلد هشتم   هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

٤١٣ 
 

  

378  
 ها در داستانی از منطق الطّیر عطار نمونهکارکرد کهن

  )حکایت شیخ صنعان(

  
  1عاطفه گزمه

  چکیده   
گوستاو یونگ تحت عنوان روانشناسی تحلیلی مورد توجه بسیاري از منتقدان آثار ادبی قرار  هاي کارل یافته ها و نظریه

ي  مطالعه. ي ادبیات و روانکاوي تحلیلی نو از آثار ادبی به دست دهند گرفته است تا با به کارگیري آن و تلفیق دو حوزه
ي حضور خرد جمعی و یا همان تعبیر  دهنده اند، نشان هاي بشري شههاي ملل که مخزن آرزوها و اندی روانکاوانه اسطوره

هاي  در این پژوهش سعی بر آن است که یکی از داستان. شوند ها آشکار می ناخودآگاه جمعی یونگی است که در کهن نمونه
در میان . سی تحلیل شودشنا ي روانشناسی و اسطوره هاي یونگ در عرصه با توجه به یافته» شیخ صنعان«منطق الطیر با عنوان

نمونه ها را که محصول  اي است که کهن آثار ادبی،  این داستان از منطق الطیر همچون بسیاري از آثار ادبی جهان آیینه
. کند اي نمادین منعکس می اند، به شیوه اند و در ناخودآگاه بشر به یادگار نهاده شده هاي مکرر بشر و ملل گوناگون تجربه

هاي اصلی همچون آنیما، آنیموس، خرد جمعی و  نمونه دهد که در این اثر عالوه بر کهن ز پژوهش نشان مینتایج حاصل ا
هاي  اي، شخصیت  نمونه هاي کهن ها در سه بخش موقعیت نمونه کهن. خورند هاي فرعی نیز به چشم می نمونه سایه ، انواع کهن

اي چون سفر، دیدار با  هاي کهن نمونه در این پژوهش انواع موقعیت. اند طبقه بندي شدهاي  نمونه اي و نمادهاي کهن نمونه کهن
... اي  چون اعداد، حیوانات و  و انواع نمادهاي کهن نمونه) خرد جمعی(اي چون پیر  نمونه هاي کهن آنیما، و انواع شخصیت

یت باالي این اثر براي مطالعه بر روان هاي منطق الطیر نشان دهنده قابل بررسی موردي حاضر بر یکی از داستان. شود دیده می
  . شود ها نیز می ها و افسانه جمعی مشترك بشر در طول تاریخ است که شامل قصه

  

یر، حکایت شیخ صنعان یونگ، نقدکهن :ها کلیدواژه   .نمونه اي، منطق الطّ

                                                                    
1
  تهران)س(کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا - 
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 مقدمه

ي زندگی روحی و معنوي بشر ها تجربهین ي مهم انتقال مهم ترین و عالی ترها عرصهآثار ادبی از دیرباز تا کنون یکی از 
به طوري که در ادبیات جهانی و به ویژه در ادبیات فارسی برتري از آن کسانی است که رسالت ادبی خود را بر این . است

ت، تمام این شاعران به یکی از اصلی ترین دغده هاي بشر که همانا خویشتن پردازي و ارتباط با دنیاي درون اس. مهم نهاده اند
که دینداري و کمال جویی و رستگاري  شود یممضمون و محتواي اصلی حکایت شیخ صنعان در این خالصه . پرداخته اند

؛ بلکه اولین گام براي پرهیزگاري و رستگاري و مقدمه هر نوع شود ینمصرفا در انجام اوامر و پرهیز از نواهی خالصه 
این داستان بیش از آن که واقعی باشد رنگ و بوي مثالی و اسطوره «ستاري معتقد است  .خداشناسی، خویشتن شناسی است

اي در واقعیت  بدین معنی که هر چند پایه, داند قصه را داراي قالب و معناي رمزي و تمثیلی می او) 6: 1378ستاري،(»اي دارد
. داند یموب هم آن را داستانی رمزي عالوه بر ستاري زرین ک.  اي و نمادین وارد شده است اسطوره ي به مرور به مقوله ،داشته

زرین کوب معتقد است داستان شیخ صنعان داستانی رمزي است و سرگذشت هبوط روحی پاك از عالم جان به عالم ماده و 
 ابدی یمگرفتارشدنش در تعلقات دنیایی و آلوده شدن و انس گرفتن با ناپاکی و گناه است که سرانجام جذبه اي از غیب او را 

ي متفاوتی که براي تحلیل این بخش از اثر ها ساحتبا توجه به ). 175:  1371زرین کوب،(رهاند یمز گناه و پلیدي و از ا
نقد کهن نمونه اي که از  ي متفاوتی در این زمینه انجام شده است،ها پژوهشي عطار وجود دارد، همانطور که تاکنون  ارزنده

  .ظر قرار گرفته استي نقد اسطوره اي است، مورد نها شاخهیکی از 
شناختی و از سوي دیگر بر مطالعات اسطوره  هاي روان اي است که از سویی بر یافته اي میان رشته اي، شیوه نقد اسطوره     

ي تحلیلی این نوع نقد را  شالودهاي،  ها استوار است و خاستگاه نظري دوگانه شناختی و تحلیل ادیان و تمدن شناختی، انسان
ها و  اعم از ادیان، آیین(هاي فرهنگی  در اقسام پدیده ها نمونه شناسی به بررسی شکل بیرونی ظهور کهن انسان. دده تشکیل می

بشري توصیف   گیري این الگوهاي کهن را در روان شناسی هم کیفیت محتوا و روند شکل روان. پردازد می) آثار ادبی و هنري
ي  ادامهشناس در  او در مقام روان. تکوین این رویکرد از همین جهت استدر  1اهمیت نظریات کارل گوستاو یونگ .کند می

هاي دینی ـ  بشر، عالوه بر مطالعات بالینی بر روي افراد انسانی، از بررسی در فرهنگ 2تحلیل خود از روان جمعی ناخودآگاه
ي روان  حوزهآگاهانه میان دو اساطیري و باورهاي بدوي و علوم غریبه چون کیمیاگري و حتی تصوف یاري گرفته بود و 

. گیري باورهاي اساطیري را در اعماق ذهن آدمی توصیف کند فردي و جمعی بشر پیوندي حاصل کرده تا علت و روند شکل
کند تا با رویکرد تحلیلی و تطبیقی خود، وجود این الگوهاي  اي نیز یقیناً همین مسیر را در تأویل متن طی می نقد اسطوره

رویکرد اساطیري براي رسیدن به این تحلیل، از . هاي نهان آن ردیابی کند الي سطور متن و در الیه ا در البهمشترك بشري ر
ر نمادهاي ادبی به الگوهاي ثابت نهفته در درون مایه اي استقرایی یاري می شیوه اي این آثار  جوید تا از اشکال متکثّ
  ).38-46: 1389قائمی، (برسد
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زیگموند  چون همدر این دو حوزه کسانی . اند مربوطي زیربناي بشري ها زهیانگروانشناختی هر دو به ي و ا اسطورهنقد      
؛ اما به طور کلی قلمرو این دو حوزه از هم مجزاست و اند شدهفروید و یونگ مرزها را درنوردیده و به قلمرو اسطوره وارد 

تا بیانگر شخصیت فردي  کوشند یممثالً روانکاوان . دهد یم تري را به خود اختصاص شناسی حوزه و میدان گسترده اسطوره
طور که رویا در  همان. دهند یمي ضمیر و شخصیت یک قوم انجام  نهیزمچنین کاري را در   شناسان اسطورهباشند؛ ولی 

ی ها ینگرانروانکاوي حائز اهمیت است و تمایالت ناخودآگاه و  اب نمادین امیدها، ، اسطوره نیز بازتسازد یمي فردي را متجلّ
  ).172و171: 1377گورین، ( رود یمي یک قوم به شمار ها زهیانگو  ها ترس

  1اي نمونه کهننقد 

هاي او به عنوان چارچوبی  و استفاده از دیدگاه ها نمونه و کهن 2ي ناخودآگاه جمعی تأکید بر نظریات یونگ درباره
چه از  شناختی، یعنی آن شناختی و دیگر نظریات روان شناختی و مردم صرف براي نقد آثار ادبی ـ فارغ از رویکردهاي انسان

این نوع نقد ). 34: 1389قائمی، (اي است هاي مطالعات نقد اسطوره شود ـ یکی دیگر از حوزه آن با عنوان نقد یونگی یاد می
  . میخوان یماي  نمونه کهنرا به طور خاص نقد 

، گنجد ینمعناصر عام و تکراري که در چارچوب سنت یا تأثیرات تاریخی  اي نقدي است که توجه آن به نمونه کهننقد 
یی الگو نقدکهن. کند یمي بخشی از کلّ ادبیات مطالعه  منزلهاي منتقد، هر اثر ادبی را به  نمونه کهندر نقد . معطوف است

ي  مطالعهاي را براي  و شالوده ي نوعی است که در تمام آثار ادبی حضور دارندها هیما دروني روایی و ها طرحمبتنی بر 
ي مذهبی و برخی از ها شهیاندها،  ، دیدگاهها اسطورهي خلق  شالودهناخودآگاه جمعی . کند یمارتباطات متقابل آثار فراهم 

نمونه ها از فرهنگی به فرهنگ  جزئیات کهن. ي تاریخی مشترکندها دورهي گوناگون و ها فرهنگانواع رویا است که بین 
، برند یمبه ارث  ها انسان تک تک چه آنبر این باور است که  ونگی. فاوت است؛ اما عناصر اصلی آن مشترکنددیگر مت

ي عام زندگی هر فرد است  تجربهو نمادهاي معنادار از  ها اسطورهنمونه ها نیستند؛ بلکه زمینه و استعداد ساختن  کهن
  ). 401-402: 1385مکاریک، (

  

  ها نمونهکهن 

شناسی کاربرد وسیعی یافته و به نقد ادبی هم وارد شده است،  شناسی و اسطوره ي یونگ که در مردم هیظرن نیتر مهم
 ؛را براي مفهومی در روانکاوي به کار بردکهن نمونه اگرچه یونگ نخستین کسی نبود که اصطالح . نمونه است ي کهن هینظر
ضمیر  يها نمونه کهن«در یکی از مقاالتش با عنوان یونگ  .مشهورترین اصطالح مکتب یونگ است »نمونهکهن «اما 

محتواي ناخودآگاه که از راه خودآگاهانه شدن  و نیز از راه ": سدینو یچنین م نمونه در توصیف کهن »ناخودآگاه جمعی
ت منفردي کسب می و ویژگی گردد یادراك شدن، دگرگون م کند که به هر دلیل در آن حادث شده  هایش را از ذهنی
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هاي مختلف او را به  ي آثار اساطیري و هنري در فرهنگ دربارهي یونگ  گستردههاي  پژوهش. )51: 1384بیلسکر، ("است
هاي کامالً منزوي که از نظر زمانی و مکانی  اي که حتی در میان فرهنگ ها رساند؛ به گونه کشف نمادهاي مشترك میان آن

). 162: 1385گرین و دیگران، ( شود پذیر نبوده است، این نمادها دیده میهاي دیگر در میان آنان امکان  امکان نفوذ فرهنگ
این صور . نمونه است کهني افراد وجود دارد و بیانگر یک ناخوداگاه جمعی است،  همههایی که در ضمیر ناخودآگاه  نشانه

توانند مشابه  افراد مختلف هم می ي متفاوت، یکسان باشد، در بینها فرهنگیی با ها تیملتواند در بین  نوعی همچنان که می
  ).58-59: 1381کهنمویی و دیگران، (ي این صور ناشی از ذهنیت جمعی یا ناخودآگاه جمعی افراد است  همهباشد؛ زیرا 
ها و الگوهاي بنیادین و جهانی در روان  ي شکل جهینتبر آن است که بسیاري از آن عناصر تکرار شونده ) 1999(آبرامز 

رش در یک اثر ادبی، باعث یک واکنش ژرف و عمیق یک بشر هستندکه  م مؤثّ شود؛ زیرا او با  ي با دقت می خوانندهتجس
  ).13(الگوهاي ذهنی شریک است  نویسنده در کهن

برجستگی   نمونه پنج کهن ها آنهاي بسیاري نام برده شده است؛ اما از میان  نمونه در میان مجموعه آثار یونگ از کهن     
، تصاویري وجود شود یماي مادر و پدر که از تجربه کودك از والدین نتیجه  نمونه ي کهن چهرهبه موازات .  دارندبیشتري 

، نامی است که یونگ به تصویر یک مرد از روان نهیمادیا » 1آنیما«. تجربه فرد از جنس مخالف خود هستند گر انیبدارند که 
آنیما و آنیموس در یک سطح . دهد که او به تصویر یک زن از یک مرد مییا نرینه روان نامی است » 2آنیموس«یک زن و 

اي دیگري که  نمونه ي کهن چهره. اند یضمني ها داللتنمودار میل جنسی هستند؛ اما در سطحی دیگر حاوي طیف وسیعی از 
ي ـ  نمونه کهناخت، پرد اش فیتوصي پدر جدا نکرد؛ اما به عنوان چیزي جداگانه به  چهرهیونگ آن را به روشنی از 

حدود و ثغور آن را روشن  گاه چیهکه یونگ  4ي سایه نمونه کهن. ـ است که نماد عقل ، دانش و بصیرتی واالست 3پیرفرزانه
ي حریصانه، مغرضانه، شهوانی یا حتی شیطانی فرد اشاره دارد که ها جنبهي منفی و تاریک فرد انسان یعنی به  جنبهنکرد، به 

، اساطیر، مذهب، ادبیات و سایر اشکال هنري ها نییآي معقول و معتدل در حالت کمون قرار دارد؛ اما در ها آدممعموالً در 
و  ردیگ یمقرار  6است که در کانون فرایند تفرد» 5خود«نمونه کهن نیتر مهماز نظر یونگ . کند یممجالی فراخ براي بروز پیدا 
  .)402: 1385مکاریک، ( زند یماو رقم  7ی تحلیلیشناس رواناین مفهوم سهم اصلی را در 

  8فرایند فردیت

از پراکندگی و کثرت به اعتدال و وحدت برسد و این کوشش با تفرّد و خودیابی صورت  کوشد یمانسان همواره 
مرکز . مرکز خودآگاه است و خودآگاه نیز کل شخصیت نیست» من«او نیست؛ زیرا » من«مرکز شخصیت انسان . ردیپذ یم
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در جریان رشد و تعالی شخصیت، این مرکز از خودآگاه به قسمتی میان . جایی میان خودآگاه و ناخودآگاه استشخصیت 
؛ یعنی از دورانی که دیگر الزم نیست ابدی یمکه این از دوران میان سالی به بعد تحقق  شود یمخودآگاه و ناخودآگاه منتقل 

  :کسب فردیت از نظر یونگ از این قرار استروند . به قدر آغاز زندگی، نیروي حیاتی مصرف شود
... که همدیگر را بشناسند، محترم بشمارند و همساز شوند آموزند یمدر جریان آن خودآگاه و ناخودآگاه در درون فرد "
 شود یمیافته، آرام، بارور و شادمان  انسان فقط وقتی تمام عیار، وحدت: کند یمجوهر فلسفه زندگی را از یونگ ارائه ... این

یعنی زمانی که خودآگاه و ناخودآگاه بیاموزند که در صلح و صفا با هم زندگی کنند و مکمل . که فرآیند فردیت کامل شود
  ).93: 1368سرانو، ("یکدیگر باشند

کند و با از سر  فرد با گذشت زمان کم کم رشد می. خویشتن فرد در بدو تولد هنوز به طور کامل شکل نگرفته است
البته باید توجه . به همین دلیل خویشتن وحدت شخصیت کل فرد است. که هست شود یمرآیند تفرد آن کسی گذراندن ف

در . و همه جانبه است نقص یبرسیدن به فردیتی کامل مستلزم دستیابی به کمالی . شود ینمداشت که فرآیند تفرد هرگز تمام 
  ).52-53: 1384بیلسکر،( آورند یماز تمامیت پدید  طی گذراندن فرآیند تفرد است که ضمیر ناخودآگاه نمادهایی

ي سهیال  نشدهي منتشر  نامهبه پایان  توان یمي اخیر با رویکرد نقد ادبی به ویژه نقد یونگی یا کهن نمونه اي  ها پژوهشاز  
و  چند مثنوي ي سفر را در نمونه کهنوي در آن . اشاره کرد» ي سفر در آثار عطارالگو کهن«با عنوان)  1388(مظاهري 
مظاهري در یافتن این کهن نمونه در . ي سفر را به سه نوع تقسیم کرده است نمونه کهنعطار کاویده است و در پایان،   غزلیات

و شرح و توصیفی از سفرهاي موجود در این آثار  ها واژهآثار عطار موفق نبوده است و فقط در به دست دادن آماري از تعداد 
نقد و «یی که در این زمینه در خور توجه است، مقاله اي مشترك است با عنوان ها پژوهشاز دیگر . ده استقابل قبول ظاهر ش

آنان در این مقاله به قرار گرفتن شیخ . از بیگدلی و پور ابریشم» تحلیل حکایت شیخ صنعان بر اساس نظریه فردیت یابی یونگ
ي رویا، پیر و آنیما را که دیدار با آن  نمونهموردي و پراکنده سه کهن  بهصورت  و  پردازند یمصنعان در مسیر فرایند فردیت 

  . در این راه ضروري است، تشریح کرده اند
  یل داستان تحل

او معتقد است که این . کند یمي باستانی اساسی توصیف ها سنخها یونگ برخی را به عنوان  نمونه از میان انواع کهن
در این اثر نه تنها . اند جملهآنیما، آنیموس، پیر خرد، مادر  و خود از این . انسانی تأثیرگذارند ها بر اندیشه و رفتار نمونه کهن

تعداد . خورند یمهایی که از نظر یونگ از اهمیت کمتري برخوردارند نیز به چشم  نمونه ها؛ بلکه کهن نمونه این دسته از کهن
ي ها سالهایی را که یونگ  نمونه سایر کهن. ، گوناگون باشدها تیموقعها و  به تعداد تجارب متنوع انسان تواند یمها  نمونه کهن

از نظر محتوا و شکل ظاهري در سه عنوان  توان یمکرده است،  ها آنبسیاري از عمر خود را صرف تحقیق و معرفی 
  . اي جاي داد نمونه اي ، و نمادهاي کهن نمونه ي کهنها تیموقعاي،  نمونه ي کهنها تیشخص
  

  هاي کهن نمونه اي یتموقعـ 1
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هاي گوناگونی در مناطق جغرافیایی و فرهنگی مختلف با  ها و موقعیت از روزگاران کهن تاکنون همواره مراسم و آیین
اگرچه در جزئیات نیز با هم . ها به طرز عجیبی به یکدیگر شباهت دارند این موقعیت. شده است هاي زیادي برگزار می شباهت

علت این . را در قالب چارچوبی ثابت جاي داد ها آننسبت داد و  ها آنالگوي کامالً یکسانی را به  وانت ینممتفاوتند و 
گاه چنان از نظر مکان و موقعیت جغرافیایی  ها تیموقعتشابهات برخورد ملل و روابط فرهنگی نیست؛ زیرا مبدأ پیدایش این 

ي یگانه ا سرچشمهاز  ها نیاي  همهي یونگ  هینظرود ندارد و بنا بر ي فرهنگی و اجتماعی وج رابطهاز هم دور است که احتمال 
اي بسیاري اشاره کرده است که  نمونه کهني ها تیموقعي آثار خود به  مجموعهیونگ در . شود یمکه جهانی است منشعب 

  .شود یمیاد  ها آندر این پژوهش به فراخور ضرورت  از برخی از 
  خواب و رویا 1ـ 1 

 .ردیگ یمسفر در خواب مورد هدایت قرار شیخ در این 

 ن در خواب دیدچنا هم بر چندشب     دید اصحابي  قدوهگرچه خود را 

  ي بتی را بر دوامکرد یمسجده              کز حرم در روم افتادي مقام
 )1202-1201: 1387عطار، (

شیخ ). 66: 1376ستاري، (ان است زم خواب موجب فقدان موقت شعور و بنابراین زیست در خارج از زمان در زمان بی
در این نوع نقد آنچه حائز اهمیت است تکرار است و هر چه تکرار شود . ندیب یمچند شب پی در پی خوابی با مضمونی واحد 

هاي ارتباط با  خواب دیدن یکی از راه. ندیب یمکه شیخ این خواب را مکرر  کند یمعطار به صراحت اشاره . در خور تأمل
ي آیینی دارد و  جنبهها بیشتر  خواب در قصه. هاست اي طبیعی و قواي خارج از شعور و ادراك بشري در قصهعالم ماور

هاي بسیاري از سرشت پیشگویانه خواب و  هاي مذهبی نمونه در ادبیات مکتوب و قصه. گویانه است سرشت کلی آن پیش
توان به خواب حضرت یوسف و حضرت مریم و  می قهرمان وجود دارد که از آن جملهکارکرد آن در رقم زدن سرنوشت 

خواب شیخ در این حکایت با این الگوي ثابت مشابهت ). 30: 1380، دوست هنیم( خواب ضحاك و اسفندیار اشاره کرد
  .کند یمدر آینده تجربه  ندیب یمشیخ آن چه را در خواب . دارد

که آن را ناخودآگاه شخصی نام نهاده  شود یاز ذهن منتقل م از اعمال و اتفاقات به قسمتی يا دسته یونگ معتقد است،     
تر از  ادراکات پایین ،زده امیال واپس ،، آرزوهاها زهیناخودآگاه شخصی هر فرد متعلق به خود اوست و مملو است از انگ. است

محتویات ). 37: 1388 فوردهام،( تشکیل شده است يشمار یشده ب فراموش يها سطح هوشیاري و از تجارب و استنباط
 ).9: ب1377یونگ،(گیرد  ناخودآگاه فردي ممکن است به خودآگاه بیایند و از این رو میان این دو بخش تبادل صورت می

در این حکایت سجده بردن شیخ  بر ماهرو آن هم در عالم خواب آن بخش از ناخوداگاه شیخ است که او در خواب، توفیق 
 . خش ارتباط برقرار کندتا با این ب آورد یمآن را به دست 

ر نیست      ریپذ امکانموقعیت دیدار با ناخودآگاه به آسانی و همیشه . دیدن محتویات ناخودآگاه  هر شخص براي او میس 
دیدار . گیرد شود، از ناخودآگاهی بیشتر فاصله می هرچه انسان بزرگتر می. شوند ینمنیست و همه موفق به دیدار با ناخودآگاه 

از این منظر . ي دسترسی به ناخوداگاه در خواب استها وهیشآگاهی مستلزم تالش فراوان است که یکی از بهترین با ناخود
یونگ معتقد است رویا فرآیندي غیر ارادي و خود به خودي . خواب و رویا در روانشناسی یونگ داراي اهمیت ویژه است
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او براي درك زبان رویا روش بسط و . داند یموار و پیچیده او فهم و ادراك رویا را دش. روانی و یک آواي طبیعت است
و  ردیگ یمشیخ در عالم خواب و رویا  در معرض ناخودآگاهی قرار ).  156-155:  1388فوردهام،. (داند تفصیل را مناسب می

شیخ در . شود یمو این آغاز فرآیند خویشتن شناسی شیخ محسوب  کند یمبین این دو بخش از وجود خویشتن ارتباط برقرار 
  .افتد یمدیدن این خواب هیچ سهمی ندارد، چنانکه تا پایان داستان خواهیم دید، تمام این وقایع براي او غیر ارادي اتفاق 

  
  طلب و کنجکاوي 2ـ 1

  :دیگو یمچنانچه . ، اما به آن بی توجه نیستردیگ ینمشیخ اگر چه این خواب را به فال نیک 
  افتاد راه در دشواري  عقبه    یوسف توفیق در چاه اوفتاد

  ) 1204:   1378عطار،(
شیخ از این . داند یمشیخ  خود را ملزم به رفتن به دیار روم . اي است نمونه کهنهاي  یتموقعین تر مهمطلب یکی از 

. بدیا یمجهت که به خواب مکرر خویش توجه کرده است، شایستگی قرار گرفتن در مسیر تکامل و بهبود اوضاع روانی را 
در . توان از  این خواب مکرریافت یمشیخ مقصودش از رفتن به سفر کنجکاوي و یافتن تعبیر رویا و در پی پیامی است که 

ي ا مرحلهدهد که فرد باید بر موانع و مشکالت پیروز شود و از  یی کنجکاوي زمانی رخ میالگو کهنمورد مردان موقعیت 
  .شود یمخ ما نیز در این حکایت از این امر مستثنی نیست؛ پس عازم سفر شی ).262-263: 1368ستاري، (سخت گذر کند

  تا شود تعبیر این معلوم زود    می بباید رفت سوي روم زود
  ) 1210: 1378عطار، (
 سفر 3ـ 1

ي یونگ سفر  دهیعقبه . ي جابجایی نشانهي  جدید و حتی  تجربهسفر نشانگر میل عمیقی به تغییر درونی است و نیاز به 
پیش از هر چیز  چه آندر ابتداي این حکایت . شود یمي تازه ها افقو کشف  وجو جستوعی نارضایتی است و منجر به ن

که قهرمان به دنبال آگاهی یا حقیقت  ردیگ یمسفرها معموالً به این دلیل صورت . ي سفر است نمونه کهن، کند یمیی نما خود
از  .اي آگاهی و کنجکاوي پیرامون محتواي خوابی است که دیده  استسفر شیخ بر).  227: الف1377یونگ، (ذهنی است 

شیخ راهی سفري ). 37: 1379گوردن، (شود  سفر براي رهسپار ساختن  قهرمان در طلب حقایق روشنگرانه استفاده می
اري سفر وجود ي بسیها نمونهدر ادبیات جهان . سفر شیخ در این داستان نوعی واکنش به نارضایتی است. شود یماختیاري 

ي ها افقوجو و کشف  معموالً منجر به جست سفرها. اند قتیحقوجوي  دارد که بدون توجه به نمادهاي سنتی همه در جست
است که بر مبناي آن   1ي رواییالگو کهني یک ا اسطورهسفر در نقد ). 558-583: 1382/3شوالیه و گربران، ( شوند یمتازه 

( از موانع غلبه کند پیش از آن که به پیروزي ، کمال یا هدف نهایی برسد  يا مجموعهشخصیت اصلی باید بر 
knapp,1984:36-7( . یی که براي ها چهیدر، سفري است براي گشودن افتد یماین سفر که با دیدن خوابی در داستان اتفاق

  . مسافر ناگشوده مانده است

                                                                    
1.  narrative archetype 
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نمادهاي استحاله،  ها آنمشکالت آن و دستیابی به کمال  سفرهاي پهلوانی نماد عبور از دریاي زندگی و غلبه بر     
ي دشوار و خطرات به هنگام طلب کمال و شناخت، آزمون و ها آزمونجستجوي بهشت گمشده، راز آشنایی، مواجهه با 

-200: 1379کوپر،(مرگی، یافتن مرکز روحانی نیز هستند  کارآموزي شخص، عبوراز تاریکی به روشنایی، از مرگ به بی
با هدف جست و جوي حقیقت یا استحاله و یا  دیدار با خویشتن   تواند یمطبق آن چه نظر یونگ است، سفر شیخ ). 201
 .  باشد

  دختر ترسا:دیدار با آنیما  4ـ  1  

مظهر نمادین آرزویی  ترسا در این حکایت دختر. ابدی یمشیخ سرانجام در سفر دختري را که در خواب دیده در روم  
رهد  می ،نگرد آرزویی که از احتماالت و ممکنات و حادثات جسم که تنها به خود می .تن است يتن و موجب استعالبرتر از 

که  کند یمي روان مردانه مطرح کرده است و اشاره  نهیمادي  جنبهیونگ آنیما را به عنوان . یابد و تا مرز مطلق ارتقا می
پس سفر شیخ سفري است در ناخودآگاه و هدف غایی آن دیدار با آنیما . کند یمي زنان بازتاب  چهرهغالباً با » تصویر آنیما«

ها کارکردي  نمونه کهنآنیما نیز مانند تمام . ؛ اما آنیما همیشه نقش مثبت و سازنده ندارد)196: 1377گورین و دیگران،(است
» من« انیم کهروان  يها بخشی از کی. رنج است منفی است؛ زیرا باعث تباهی و ها مهینآنیما در این حکایت تا . دو سویه دارد

» عنصر زنانه« نیاي مثبت  جنبهی به خودشناس ندیفرآدر  دیبامردان . است» مایآن« ای» عنصر زنانه«، شودیم یانجیم» شتنیخو«و 
: الف 1377یونگ، ( ردیگتفرد صورت  ندیفرآ یطوالن یمدتتر شود و پس از قیعمی الهامات آن مدتتا پس از  کنندتوجه 

ي متفاوتی قائل شده اند که از آن میان ها نقشیی که به نماد پردازي زن پرداخته اند براي شخصیت زن ها کتاب ).281
  :به موارد زیر اشاره کرد توان یم

این شخصیت به طور مرسوم به تمام کسانی که با وي در ارتباطند . سمبول باروري، وفور حاصلخیزي است: ـ مهد زمین1
  .از مادر طبیعت، مام وطن  و مادر رضاعی و بخشنده نام برد توان یمبراي نمونه . دارد یمعاطفی و روحی ارزانی قوت 
ي این زن زیبایی جسمانی اوست و قهرمان اصلی داستان به لحاظ بدنی مجذوب وي  مشخصهصفت : گر وسوسهـ 2

این زن نابودگر همواره با شهوانیات، خطر و ). 33: 1379گوردن،( کند یمو در نهایت موجبات سقوط خود را فراهم  شود یم
ـ همسر  3).164: 1385گرین، (ي وحشتناك ضمیر ناخودآگاه باشدها جنبهنمادي از  تواند یممرگ همراهست و در داستان 

دل  ندتریآ خوشو  تر رومندینیافته و به لحاظ جسمی به مردي  احساس یبزنی که شوهر خود را کودن و : وفا یب
این زن منبع ). 165: 1385گرین، (همان آنیماي یونگ دانست توان یماین زن را : ـ جفت روح4).43: 1379گوردن،(بندد یم

 شود یمشخصیت اصلی داستان به لحاظ فکري ـ و نه زیبایی تن ـ مجذوب وي . الهام و از نظر معنوي کمال مطلوب است
گفت آنیما در این حکایت  توان یمي  هر دو نقش است؛ یعنی دختر ترسا در این داستان دارا). 43:  1379گوردن، (

ي جسمانی است و هم معارف دختر مورد توجه ها ییبایزاز آن جا که توجه شیخ در داستان هم به . کارکردي دو سویه دارد
  .جفت روح باشد تواند یماست؛ پس دختر ترسا هم نقش وسوسه گر دارد و هم 

  تنهایی 5ـ  1
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ی قهرمان معموالً براي این که  در موقعیت طلب معرفت باطنی قرار گیرد، باید تنها باشد و از آمیزش الگوی شخصیت کهن
). 264: 1368ستاري، (چون نگاهدار آدمی در برابر نیروهاي ویرانگر و زیان بخش است این تنهایی هم. با دیگران بپرهیزد

در این حکایت مریدان بی . یش رها کنند و به مکه بازگردندخواهد که او را به حال خو شیخ در این حکایت از مریدان می
توان به  از قراین دیگر داستان که همان سرزنش مرید خاص شیخ است می. خبراز احوال درونی شیخ در حکم سایه هستند

نه اي هاي کهن نمو این بخش در بخش شخصیت. شده است، پی برد هایی که از جانب مریدان صادر می نادرست بودن پیغام
  .بیشتر شرح و بسط داده خواهد شد

  سقوط 6ـ  1

اي متضمن  چنین تجربه. دهد تر را نشان می ي واالتر وجود به جایگاهی پست این الگوي کهن فرو افتادن از یک مرتبه
ستان در قسمتی از دا). 37: 1379گوردن، (آالیش معنوي است و یا ممکن است با از بین رفتن معصومیت و برکت همراه باشد

آن جا که شیخ هیچ امیدي براي وصال دختر ترسا ندارد، نشانی از یک سقوط معنوي است؛ زیرا در ازاي از دست دادن زهد 
ي عطف زمانی ارزشمند  این سقوط یا نقطه. و شریعت مداري هیچ را از آن خود کرده است و در واقع هیچ را ستانده است

  .باشداست که در پی ان روند تکامل رو به صعود 
  )مرگ و نوزایی تولد دوباره،(والدت مجدد  7ـ  1

ي تشبیه و انطباق چرخش طبیعت با  جهینتي موقعیت است که  نمونه کهن نیتر متداولموتیو مرگ و نوزایی یکی از 
پا ي مذهبی باززاد خدایان رو به مرگ را که مردم مصر و آسیاي غربی برها جشنجیمز فریزر بسیاري از . گردش حیات است

مفهوم والدت مجدد ). 37-38: 1379گوردن، ( داند یمي تشریفاتی و مذهبی مرگ و نوزایی ها نییآیی از ها گونه، دارند یم
نام دارد در این پژوهش مورد نظر  1که از اشکال مختلف آن شکل چهارم که والدت مجدد.  داراي وجوه مختلفی است

والدت  .2ي حیات فردي یا همان نو شدن است گردونهتولدي تازه در شکل چهارم والدت مجدد به مفهوم دقیق آن . است
در طبیعت  شود یممجدد ممکن است بدون هیچ تغییري در وجود فقط به صورت تجدید رخ دهد؛ زیرا شخصیتی که تجدید 

. رندیگ یمار یی از شخصیت در معرض بهبود، تقویت و اصالح قرها قسمتو یا  ها کنش؛ بلکه فقط کند ینمذاتی خود تغییر 
یی از ناخودآگاه  قرار ها بازتابشیخ تا زمانی که فقط به دیدار آنیما نائل آمده و از وصل به او محروم است فقط در معرض 

، به شود یمدارد؛ اما آن زمانی که عنایت خداوند با دعاي پیري در حق او که در واقع مریدي از مریدان اوست؛ شامل حال او 
  .رسد یممجدد  این جنبه از والدت

مرگ  .مرگ و تولد دوباره در این داستان منحصر به شیخ صنعان نسیت؛ بلکه در مورد دختر ترسا نیز افتاق افتاده است     
پایان یک بشر، یک حیوان، یک گیاه، یک دوستی، یک ازدواج، پایان صلح یا یک : نشانگر پایان مطلق چیزي مثبت است

که به نحوي  کند یممرگ بر آن چیزي داللت . د، مرگ وجه پایانی و نابودشدنی هستی استبه عنوان یک نما. ي زمان دوره
، و نیروهاي صعودي روح را غیر کند یمنیروهاي منفی و قهقرایی را آزاد . اجتناب ناپذیر در مسیر تکامل اشیا وجود دارد

                                                                    1 .Rebirth 
2.Renovation 
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که دختر به سوي او  شود یمان داستان بر شیخ الهام در پای .) 225 -222:  1385/3شوالیه و گربران، (کند یممادي کرده و رها 
در این مرحله است که مبادله میان . کند یمو سپس جان خویش رها . آورد یمو اسالم  کند یمدختر شیخ را دیدار . شتابد یم

زمان  همان  ،ماند و آن مقام گیرد و زمان گویی از حرکت باز می شود و صورت می دو تن به صورت ایثار متقابل ممکن می
  .مطابق دانستحال وجد و سکر عرفانی آن را با  توان یمدیدار کهن نمونه خویشتن در ناخودآگاه است که 

  دیدار با خویشتن: بازگشت به خانه  8ـ  1 

شناخته » نفس«یا » روح«هاي دیگري چون  نمونه هاي یونگ است که در فارسی با معادل از مهمترین کهن» خویشتن«
یونگ در کتاب خویش با عنوان . نمونه هاي یونگ است ترین کهن نمونه اگرچه یکی از مهم کهن این. شود می

از نظر یونگ معرف » خود«.به صورت جامع و کامل به معرفی آن پرداخته است» خویشتن پژوهشی در پدیده شناسی«آیون
ی ابی شتنیخو. زند یماز انسان سر یی است که براي عدول از پراکندگی و کثرت و وصول به اعتدال و وحدت ها کوشش

خویشتن در ).81: 1354سیاسی، (ي شخصیت به قدر کافی رشد کرده باشد دهندهکه عناصر تشکیل  شود یمزمانی میسر 
شود، هم آنچه قرار  ي بشر را شامل می گذشتهاي کامالً آگاهانه داشته باشد؛ زیرا هم تجربیات  تواند جنبه وجود انسان نمی

خویشتن از ابتدا در آدمی وجود دارد؛ اما به ). 52: 1384بیلسکر،(اتفاق بیافتد یا به عبارتی قرار است بشود  است براي او
ي خودآگاه شدن خویشتن  جهینت. شود ي خودآگاه وارد می طهیحنمونه در طول زندگی به  این کهن. اي ناخودآگاه گونه

هاي  ي جنبه همهکار خویشتن ایجاد توازن میان ). 128 :1373یونگ،(تبدیل شدن خویشتن به یکپارچگی و مرگ است 
ي مختلف ها بخشکند تا  ناخودآگاه است تا براي تمامی ساختمان شخصیت، وحدت و ثبات را فراهم کند؛ بنابراین تالش می

یل شدن ي این سفر کهن نمونه اي، تکامل شخصیت شیخ و تبد جهینت). 496: 1384شولتز، (شخصیت را به یکپارچگی برساند 
ي دینداري و کمال ایمان که همان عشق به ذات باري تعالی و نگاهی  جنبهي ایمان و دینداري شیخ به دیگر  زاهدانهي  جنبه

  . عاشقانه به حضرت حق است
باغ «ی و وحدت انسان با کپارچگمظهر ی که دیگو یم» شتنیخو«ی آدمي  دهیرس کمالو به  افتهی تیتمام» من«به  ونگی

) . 2...(ی و شرقي مانداالها، بودا، حیمسجهان گسسته عبارتند از حضرت آدم،  انیادالمپ است و نماد آن در  بهشت، عصرِ
، در این )504: 1385/4شوالیه و گربران، (  "از آنجا که در نمادگرایی، خانه نماد امنیت و حمایت است) 76: 1373، ونگی(

 .همان بازگشت به خویشتن و دیدار با خود لحاظ کردحکایت بازگشت شیخ به سرزمین خویشتن را می تون 

 
  هاي کهن نمو نه اي یتشخصـ  2

هاي  کردند و یادآور شخصیت هاي مختلف ظهور می هایی وجود داشتند که در مکان در طول تاریخ همواره شخصیت
فه این شخصیت. پیش از خود در اقصا نقاط جهان بودند سان هستند که با اشکال و هاي روان ان ها در واقع هر کدام مؤلّ

الگویی در جزئیات متفاوتند؛  هاي کهن هر چند شخصیت. بند  یا هاي گوناگون تجلی می هاي مختلف در زمان و مکان جنسیت
شویم که ساختارشان بسیار شبیه یکدیگر است و اگرچه توسط گروه یا افرادي که  کنیم، متوجه می اما هر چه بیشتر تحلیل می
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هاي  شخصیت. اما همه الگوهاي جهانی و مشابه دارند  اند؛ اند، آفریده شده ي مستقیم فرهنگی با یکدیگر نداشته هرابطگونه  هیچ
  .هایشان یکسان است هاي گوناگونی دارند؛ اما نقش الگویی نام کهن
  قهرمان: شیخ صنعان 1ـ 2 

ن و روم در قرون وسطا و در خاور دور در میان که در میان اقوامی همچون یونا هاست اسطوره نیتر جیرااسطوره قهرمان از 
اند که  یی آفریده شدهها گروهاین اساطیر اگرچه در جزئیات کامالً با هم متفاوتند و گرچه توسط . شود یمقبایل بدوي کنونی دیده 

ن بر خالف این که کمتر ي قهرما اسطوره. ي مستقیم فرهنگی با هم نداشته اند؛ اما ساختارشان بسیار مشابه است رابطه گونه چیه
ي پشتیبان یا نگهبانان، ها قدرت ها افسانهدر بسیاري از ).162: الف 1377یونگ،(؛ اما اهمیت بسزایی دارد ردیگ یممورد توجه قرار 

انجام به  تواند ینم ها آنتا هدفش را که بدون یاري گرفتن از  سازند یمو وي را قادر  کنند یمي قهرمان را جبران  هیاولناتوانی 
ت قهرمان تجلی نمادین روان کامل است که ماهیتی  گفتهبه . رساند، پایان بخشد دارد و نیرویی را  تر یغنو  تر فراخي یونگ شخصی

ي قهرمان انکشاف خودآگاه خویشتن فرد است؛ یعنی او  اسطورهدر واقع کار اصلی . که منِ خویشتن فاقد آن است ندیب یمتدارك 
ي اولیه را  مرحلهزمانی که قهرمان . به طوري که بتواند با مشکالت زندگی رو به رو شود ابدی یمآگاهی  شیها ییتواناو  ها ضعفبه 

مرگ نمادین قهرمان سرآغاز . دهد یمي قهرمان مناسبت خود را از دست  اسطورهي پختگی شود  مرحلهپشت سر بگذارد و وارد 
  ).164: الف 1377یونگ، (پختگی است 

یت در این حکایت، شیخ صنعان است که با قرار گرفتن در مسیر خویشتن شناسی باید از زوایاي پنهان شخص نیتر مهم 
. ي اساسی روان خویش  به تکامل روانی نائل شودها انیبنوجود خویش آگاه شود تا بتواند با ارتباط برقرار کردن  و دیدار با 

اغلب به  سه صورت ظاهر  ها اسطورهقهرمان در ادبیات و . ستاي قهرمان ا نمونه شیخ صنعان در این داستان شخصیت کهن
  :شود یم

قهرمان باید با سفري طوالنی و خطرناك وظایف سنگین مثل جنگ، عبور از موانع، حل کردن معماهاي : کاوشگر) الف
  .ازدواج کند پادشاه را نجات دهد، کشور را از خطر برهاند، با شاهزاده خانم. را به انجام برساند... بی پاسخ و 

ي کودکی و خامی گذر  مرحلهرا تحمل کند تا از  آور شکنجهقهرمان باید یک سلسله وظایف سخت و :  نوآموز) ب
  .کرده، به بلوغ فکري و اجتماعی برسد و براي مردم خود کارساز شود

و قوم او از رنج، خشکسالی،  این نوع قهرمان باید با ایثارگري، فداي قوم و قبیله و مملکت خود شده تا کشور: فدایی) ج
ي جست و جو، پاگشایی و بالگردان نیز یاد ها ناماز این سه مرحله به ترتیب با ). 154: 1380، فر گانیشا( رها شوند.... ستم و

  ).166: 1385گرین، (شده است
رایند خویشتن او در ف. ابدی یمبخشی از پختگی شخصیت قهرمان را  ردیگ یمشیخ صنعان در سفري که در پیش      

ي نوآموز و  مرحلهاو در پشت سر گذاردن . ي خود را بیابد و با آنان پیکار کند رهیت، زوایاي پنهان و شود یمشناسی موفق 
و در این راه با مشکالت زیادي رو به رو  شود یمي خویشتن وارد سفري پر از راز و رمز  ارادهبا . کاوشگر موفق است

ي زندگی خویش داشت، ها اندوختهآنچه را که در تمام زندگانی به عنوان . مل رنج فراوان استاو در این سفر متح. شود یم
او در انجام . کند یمي کاوشگر را نیز طی  مرحله؛پس او ... و زنار می بنددو  نوشد یمشراب . کند یمخوکبانی . بازد یم

و  شود یمموفق به طی مسیر ) ص(ت حضرت محمدکه با عنایت خداوند  و شفاع شود یمي سوم با مشکل رو به رو  مرحله
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و در نهایت مسلمان جان به حضرت دوست  ردیگ یمو  مورد هدایت قرار  آورد یمسرانجام دختر ترسا به مدد او ایمان 
بی شک  شیخ در این داستان شخصیت کهن نمونه اي قهرمان است که تمامی مراحل قهرمانی کهن نمونه اي را بی . سپارد یم

  .چون پشت سر نهاده است چند و
آنان خواسته یا ناخواسته به دنبال تقدیر و . اند یشخوهاي مثبت درگیر سرنوشت  یتشخصدر تمام حکایات، قهرمان و      

 نمونه کهني بارز شخصیت  نمونه شیخ صنعان. گذارند کشاند، پا می یمسرنوشت محتومی که آنان را به فراز و فرودهاي قصه 
آنچه در خواب دیده و هر آنچه با عنایت خداوند برایش حاصل شده مورد  شنو حرفاو همچون رهروي . اي مسافر است

این که او در پایان داستان پیروز . آید توجه قرارمیدهد و در پایان داستان همچون قهرمانی فاتحانه از تمامی مراحل بیرون می
وشحالی حاصل تالشی است که او به نداي تقدیر لبیک گفته است، خود به خود به وجود نیامده است؛ بلکه این شادي و خ

ي وجود اقدام کرده است و این پیروزي براي هر شخصیتی ها ناشناختهها براي کشف  ینديناخوشااست و  با تالش و تحمل 
  .شود یمدر نیمه رها  ها داستانممکن نیست؛ یعنی فرآیند فردیت در بسیاري از 

  پیر): ص(حضرت محمد 2ـ  2

داند و در  ي خویشتن می نمونه است، مسیح را کهن» خویشتن«شناسی  که پژوهشی در پدیده» آیون«نگ در کتاب خودیو
ي این سه گروه  وي در اندیشه. پردازد هاي مسیحی، گنوسی و کیمیاگري می بحثی کامل به بررسی انسان کامل در اندیشه

یونگ ).. 197: 1383یونگ، (است» خویشتن«ي  نمونه ادي از کهنداند که نم می» 1انسان کامل«هدف اصلی را دستیابی به 
هایی از آن به  حضرت آدم و کیومرث پارسی و پورشا هندو نمونه. کند عموماً از انسان کامل به عنوان قدرت و یاریگر یاد می

ستان نمادي از انسان را در این دا) ص(توان حضرت محمد  اي می با نگاهی اسطوره). 301: الف1377یونگ، (روند شمار می
. ي یکی از مریدان او انجام شد اگرچه شیخ در داستان موفق نشد با او دیدار داشته باشد؛ اما این هدایت با واسطه. کامل بدانیم

در واقع شیخ با بخشی از صفات خویشتن خویش آشنا شد و در پایان داستان فرصت بازگشت به خانه را که معادل دیدار با 
هایی از  را نمونه) ص(یونگ خضر و حضرت محمد. هاي پیشین ذکر آن رفت، یافت خویشتن است و در بخش ي نمونه کهن

اند، در واقع دیدار انسان کامل دیدار با خویشتن را امکان پذیر  کند که تجسم واقعی و عینی انسان کامل انسان کامل معرفی می
محمد در خواب و مشاهده عنایت در خواب همان دیدار با انسان دیدار مرید شیخ با حضرت ) . 15: 1382امامی، ( کند می

  . ي رویایرویی شیخ با خویشتن خویش را برایش فراهم آورده است کامل است که  با تضرع و تالش به دست آمده و زمینه
  ...کار بود يزار گاه شفاعت، گه     هزار صد را یکی هر حق در بر
 ناك صعب یجوش افتاد فلک در                     پاك قوم آن کردن تضرع از

 ...باز رفته خود از خلوت اندر بود     باز پاك دیمر آن شب چل بعد

 ...اهیس يسویگ دو برافکنده در            ماه چو آمد یم دید را یمصطف

 ...بند ز کردم برون را ختیش که رو           بلند بس همت به يا گفت یمصطف

 کرد شیپ در را خیش تا نزد دم     کرد شیخو کار تیعال همت

                                                                    
1 perfect man 
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 اهیس بس يغبار و يگرد بود     رگاهید از حق و خیش انیم در

 نگذاشتم ظلمتش انیم در       برداشتم او راه از غبار آن

  ست برخاسته گنه بنشسته، توبه     ست برخاسته ره ز اکنون غبار آن
 )به تلخیص 1519-1501: 1387عطار،(

ي پیر از موتیو هاي رایج در ادبیات فارسی است؛ چنانکه در مثنوي در  واب به وسیلهاین مضمون هدایت و عنایت در خ
  :داستان پادشاه و کنیزك  هم داریم

  اندر آمد بحر بخشایش به جوش    چون برآورد از میان جان خروش
  دید در خواب او که پیري رو نمود           در میان گریه خوابش درربود                       

  ...گر غریبی آیدت فردا ز ماست    ت اي  شه مژده حاجاتت رواستگف
  در مزاجش قدرت حق را ببین    در عالجش سحر مطلق را ببین

  )65 -60: 1370موالنا،(
  مرید خاص شیخ از دیگر یاریگران او 3ـ  2

بق با شخصیت ي پیر در این حکایت فقط در یک شخص نمود پیدا نکرده است؛ بلکه افراد متفاوتی مطا نمونه کهن
ي پیر خردمند در روانشناسی یونگ است که تجسم عینی  نمونه کهناین پیر راهنما قابل تطبیق با . اي پیر هستند نمونه کهن

و از سوي دیگر نمایانگر علم و بصیرت و خرد و هوش و اشراق و از سوي دیگر مظهر خصایص  رود یممعنویات به شمار 
ي انسانی درآمده است تا قهرمان را در زمانی که به  چهرهمحضی است که به صورت پاك اخالقی است و تدبیر و تفکر 

ي  شهیاندبه نظر یونگ، پیر در واقع همان ).  Jung,1959:37 (خاطر نقص خود در ناتوانی گرفتار شده باشد، نجات دهد
ندارد یا به اصطالح خود را هدفدار و تمرکز قواي روحی و جسمی خود قهرمان است که هنگامی که قهرمان مجال تفکر 

تمرکز و کشش قواي روانی . دیآ یم، ناخودآگاه او در فضایی روانی و خارج از خودآگاه پدید شود یمباخته است، پدیدار 
که همیشه برتر از قدرت خودآگاه ارادي  شود یماین قوا قدرت مقاومتی را موجب . خصوصیتی جادویی دارد

که قهرمان به وضعی سخت و چاره ناپذیر دچار است به صورتی که  شود یمر زمانی ظاهر پی). 153: 1380،فر گانیشا(است
او را  تواند یمی روان درونتنها تأملی از سر بصیرت یا فکري بکر و به عبارت دیگر کنشی روحی و یا نوعی عمل خود به خود 

رفت مورد نیاز براي جبران این کمبود به صورت از آن جا که قهرمان خود توان انجام آن را ندارد، مع. از مخمصه برهاند
م؛ یعنی در قالب همین پیر دانا و یاري دهنده جلوه  در واقع در زمانی که کار شیخ ). 114: 1368یونگ،(کند یمفکري مجس

در  گره خورده و مریدانش او را ترك گفته، و بازگشته اند و هر کدام در گوشه اي پراکنده شده اند، مرید خاص شیخ که
و در صدد رفع مشکل بر  شود یمداستان علت غیبت و همساز نشدنش با شیخ در این سفر مشخص نشده است، گویی که نازل 

  .دیآ یم
ي از مواقع ا پارهي است و در ا منتظره ریغاو داراي نیروي . کند ي پریان اغلب اوقات در نقش منجی عمل میها قصهپیر      

ت یافتن خود  نشانهحضور پیر در داستان ). 117: 1368یونگ،( "کند یمي قهرمان آماده حتی طلسم جادویی الزم را برا ي عینی
او نسبت به خطراتی که در پیش . اندینما یمو به قهرمان  داند یمي رسیدن به مقصود را ها راهپیر ". به خود صورت مثالی است
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ر، بصیرت، )117: همان("کند یمرا فراهم  ها آنو وسایل مقابله با  دهد یماست، هشدار  پیر از طرفی مبین معرفت، تفکّ
تی و میل به یاوري است که این  ذکاوت، درایت و الهام و از طرفی نمایانگر خصائل خوب اخالقی از قبیل خوش نی

مرید خاص شیخ در این حکایت خوب را ). 122همان،("کند یمي کافی روشن  اندازهخصوصیات شخصیت روحانی او را به 
از . او آگاه است که رها کردن شیخ در آن وضعیت و تنها گذاشتنش در روم نادرست بوده است. دهد یمبد تشخیص  از

که در پایان این دعاي اوست که  پاسخی مثبت به همراه  کند یمجهتی نیز با پاکی خاطر و از سر صفاي دل براي شیخش دعا 
  .شود یمدارد و در پی آن هدایت حاصل 

  ي سایهها بازتاب: ریدانسایر م 4ـ  2

از تمام چهارصد مریدي که همراه شیخ عازم این سفر درونی شده اند، هیچ کدام یاراي درك حال و اوضاع شیخ ر ا 
و معتقدند شیخ گمراه شده است و هر کدام به شکلی سعی دارند که  دهند یمندارند و پیوسته شیخ را مورد سرزنش قرار 

که  ها تیشخصدر روانشناسی یونگ این گونه . شیخ از این رسوایی رهایی یابد ها آنبه قول  راهی جلوي پاي وي گذارند تا
شخصیت  کنند یمدر روند فرایند فردیت سعی در تغییر مسیر تکامل دارند و قهرمان را در این راه با مانع  و مشکل رو به رو 

  .کهن نمونه اي سایه هستند
 ...برآر یغسل را وسواس نیا زیخ     کبار خیش يا گفتش ینیهمنش

  راست حیتسبی ب تو کار شود یک    کجاست حتیتسب گفت کی دگر آن
 کن توبه تو بر رفت ییخطا گر     رکهنیپ يا گفت کی دگر آن

 ؟ستین تیمسلمان درد نفس کی     ؟ستین تیمانیپش گفتش دگر آن
 شد گمراه نیچن نیا ریپ نیا دیگو     شد آگاه هرك که گفتش دگر آن

 مین دو دل مانده و رنجورند تو از     میقد ارانی که شگفت دگر آن

 است آگه کوهر  ستین دوزخ مرد     است ره در دوزخ که گفتش دگر آن

  ....دار آزرم بحق را یتعال حق             دار شرم حق از که گفتش دگر آن
  )به تلخیص 1302-1276: 1378عطار، (

  )3(نمادهاي کهن نمونه اي.  3

  غسل کردن1ـ  3

نمادگرایی غسل با . کند یمو یا به عبارتی غسل  دیشو یمبه وطن بازگردد سر و تن  ردیگ یمپس از آن که تصمیم  شیخ
غوطه وري در آب براي روانکاوان همان معناي بازگشت به رحم دانسته شده . مفهوم غوطه خوردن در آب در ارتباط است

غوطه ور « ). 27: 1385 4/شوالیه و گربران،( کند را برطرف میغوطه وري در آب نیاز به آرامش، امنیت و مالطفت . است
ي گذر و عمدتاً در ارتباط با تولد و مرگ است، و در سنتهاي ها نییآشدن در آب یا قرار گرفتن در آب زالل، در ارتباط با 

اي از فراموشی، نوعی  غسل کردن شیخ نوعی پذیرش لحظه) 363: 1385/4شوالیه و گربران،(» .بسیاري از ملل دیده شده است
غسل . کند یمي مثبت نوعی خأل روانی است که موقعیت دیدار با خویشتن را براي شیخ فراهم  تجربهرها کردن مسئولیت و 
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در حکایت . مفهوم نمادین کسب آرامش و امنیت از دست رفته در این سفر متالطم روحی و روانی باشد تواند یمکردن شیخ 
 .ادامه یک نوع تولد دوباره را خواهد داشتچنان که دیدیم شیخ در 

  
  خرقه 2ـ  3

و زنار  کند یمدر این داستان شیخ ردا و خرقه از تن باز ). 269: 1384/2شوالیه و گربران، (پیراهن نماد حمایت است 
نداشتن . گذاردبر این معناي نمادین صحه ب تواند یمو این  کند یماو هنگام بازگشت به مکه دوباره خرقه به تن . بندد یم

نداشتن . ي تنهایی شدید روحی و انزواي کامل از جامعه است نشانهپیراهن هم عالمت محرومیت شدید مادي است و هم 
شیخ حتی از ). 270:همان(نه حمایت مادي و نه حمایت اجتماعی . پیراهن به این معنی است که دیگر حمایتی وجود ندارد

  . حروم استحمایت عشق نیز در بخشی از داستان م
  اعداد 3ـ  3

عدد چهار سمبل زمین و فضاي زیر زمینی و موقعیت بشري است و داللت بر امور عقالنی دارد؛ اما عدد چهار در نظر 
به صورت ساخت هاي چهارتایی متظاهر ) هسته ي روان(سلف یا خود . یونگ و پیروان او  سمبل تمامیت و کمال است

به عنوان دو برابر دو، گاهر رمز تعارض و دو جنسی  توان یمنیز مربوط است؛ اما چهار را  عدد چهار به روان زنانه. شود یم
در این حکایت به مضارب عدد چهار ر دو مرتبه اشاره ). 159: 1379شمیسا، ( بودن و عدم ثبات دانست و شوم تلقی کرد

تا مرید  گذرد یمگر این که حدود چهل شب و دی شوند یمابتدا آن که حدود چهارصد مرید همراه شیخ وارد سفر . شود یم
 توان یماز آنجا که در نمادگرایی، هر نماد دو وجه دارد، در این بخش . ابدی یمخاص شیخ، راه گشایشی براي حال شیخ 

در ابتداي داستان آوردن عدد چهارصد را . معناي نمادین کمال و تمامیت را براي اعداد با مضارب چهار در نظر گرفت
اینگونه تحلیل کرد که این عدد در نظر شاعر نشان از گستردگی دارد که در پی نشان دادن تعدد مریدان و پیروان  انتو یم

در قسمت بعد نیز منظور از آوردن عدد چهل آن است که انسان در دعا باید به نهایت خاکساري و تضرع . شیخ بوده است
  .ی در او وجود داشته باشد تا دعا موثر واقع شودیی از عجب و غرور و خودبینها نشانهبرسد و نباید 

  
  سرزمین روم و مکه 4ـ   3

جستن خاوري است » خاور«است؛ اما این جستن » جستجوي خاور«ي ادبیات تصوف ایرانی  برجستهیکی از موضوعات 
آن را نوعی اقلیم  توان یمشود و  از هفت اقلیم یافت نمی کی چیهاین خاور در . ي جغرافیایی جاي ندارد نقشهکه روي هیچ 

اقلیم هشتم نه در افق و نه در عمود است؛ بلکه این خاور رمزآمیز و فراحسی، جایگاه سرچشمه و . هشتم به حساب آورد
اما این . تمام سفرهاي جستجوي خویشتن از غرب به شرق است). 16: 1383کربن، (بازگشت و جستجوي جاودانه است 
سفر در این  کلیت. ابدی یما به سمت غرب است و  در بازگشت از غرب به شرق ادامه سفرسفري است که از شرق جغرافی

هاي ناشناخته وجود به شرق بیداري و خودشناسی پیش  داستان، سفري است که از غرب غفلت براي رهایی از تاریکی
این مفهوم کلی را در  توان یم در روساخت داستان به شکلی ذوقی. یعنی سفر از سرزمین تاریکی به روشنایی و نور. رود یم

  .رنگ پوست ساکنان حجاز و روم نسبت داد
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  خورشید 5ـ  3

معناي نمادین به وحدت  -اند کردهي گرد خورشید زمانی که پرتوهاي نور آن را محاصره  صفحهبه طور کلی دایره یا 
دختر ترسا در ). cirlot , 1973: 46-8(» گاهی نیز نماد بهشت و کمال و زمان جاودانگی است. هاست یچندگانگرسیدن از 

این دیدار خورشید در خواب که نشان از ناخودآگاهی . ردیگ یمخواب با گوشه اي از خورشید و آفتاب مورد هدایت قرار 
به طوري که دختر یکباره . هاست بخشي متفاوت روان دختر با دیگر ها جنبهاست که ذکر آن پیش تر رفت، نشان از وحدت 

  .رسد یمو دختر در وجود شیخ به استحاله  خورد یمو سرانجام آنیما با خویشتن پیوند  کند یمحرکت رو  به شرق 
  

  ي اصلیها نمونهـ کارکرد کهن  4

. الگوي نسبتاً ثابتی ارائه داد توان یم، شود یمنگریسته  ها آنوداستان ها که از منظر نقد کهن نمونه اي به  ها قصهاز بیشتر 
ي عرفانی ادب فارسی وجود دارند و به ویژه حکایت شیخ صنعان که در این پژوهش ها منظومهدر ذیل حکایات عرفانی که 

این الگوي ثابت پیرامون چگونگی سربرآوردن کهن . مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت، از این مقوله مستثنی نیست
در زیر به بخشی از . کنند یمدارند، حکایت ي اصلی در جاي جاي قصه و روابطی که در ارتباط زمانی آشکار شدن ها نمونه

 :شود یمپرداخته  ها نمونهکارکرد این کهن 

  نمونه هاي آنیما و آنیموس در فرآیند فردیت کارکرد کهن1ـ  4

ی منفي  جنبه که هیسابرخورد با . است هیسادشوارتر از برخورد با  اریبس موسیآنو  مایآنی برخورد با خودشناس ندیفرآدر 
ی وله است؛ در برابر آن همرا يریگ جبههفرد و  واکنش؛ اگرچه با کند یماو را گوشزد  يها یکاستو  بیمعاو فرد است 

 کههمواره درصدد بوده است تا به فرد بفهماند  یاجتماعو تربیت  یاخالق يها آموزش. ستینآن چندان دشوار  رفتنیپذ
 ادیخود را به  تیشخصو آن  هیساتواند منظور از یم یراحتبه  يدفرهر . کندآن را اصالح  دیبا کهدارد  یبیمعاها و یکاست

ها آن يها یفرافکناز  يریجلوگبردن به آنها و  یپوجود ندارد و  یاخالق يها ارزش موسیآنو  مایآندر مورد  یول؛ اوردیب
... ی و طلبی، جاه خواهخود، کبرهمچون  يناپسند يها اخالقبر  دیبا که ردیپذ یمی راحتهر شخص به . دشوار است اریبس
در حکایت مواردي که از ). 26-27: 1383یونگ، ( ستینگونه  نیا موسیآنو  مایآن يها یفرافکنی در مورد ول؛ دیآ قیفا

دچار چالشی درونی است و  ها آنخود شیخ نیز در پذیرفتن . ، خوشایند مریدان شیخ نیستشود یمسوي آنیما به شیخ تحمیل 
از  ها آنکه شیخ در دریافت  شود یماین چالش درونی از آن جا ناشی .  کند یم ها آنزم به پذیرفتن در عین حال خود را مل

  .ردیگ یمسایه مرتب مورد سرزنش قرار  يها امیپسوي دختر ترسا یعنی همان آنیما اطمینان خاطر ندارد و از سوي 
جنس  کیها ارتباط با ي آندوي تحقق هر ابري الزم است ادیز اریبستالش  موسیآنو  مایآن يها یفرافکني حل برا

، مواجه تیتمامي تحقق براشرط الزم  نیبنابرا) 104: الف 1377یونگ، ( ردیبگها صورت یفرافکناست تا  يضرورمخالف 
روان  ي هیسوها فعال نشوند، دو  نمونه کهن نیااگر . اضداد باز شود وندیپي برااست تا راه  موسیآنو  مایآن مشکلشدن با 

رنج  دیباشدن  کامل يبرا. نخواهد گرفت شکل کامل شتنیخومانند و یمخبر یب گریکدیخودآگاه و ناخودآگاه از  یعنی
شد و تمام جوانب هر دو  انیجر نیاوارد  کامل اطیاحتبا  دیبااما ؛ انسان است يفطر کمالاگرچه طلب  دیکش ياریبس
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که این سختی و رنج در قالب دوري از  برد یمسیر همواره رنج شیخ در طی این م). 82-83: 1383یونگ، (شود  دهیسنج
مریدان، از دست دادن آبرو و اعتبار، دوري و دست نیافتن به معشوق یا همان دختر ترسا و تن دادن به کارهایی که مخالف 

  . تنداسالم و شریعت شیخ است و همچنین دست زدن به کارهایی است که در مراتب نازل انسانی و اجتماعی هس
  ي پیر در فرآیند فردیت نمونهکارکرد کهن  2ـ  4

سالک هم در پی شناخت . از اهمیت بسزایی برخوردار است شیها ییراهنمادر مراحل سیر و سلوك حضور پیر و 
در خالل  کهی مشکالت نیتر مهمی از کی. از جانب سایه باشد کند یمیی را که دریافت ها امیپخویشتن است و ممکن است 

یمبه او دستور  هیسای است؛ کسدهد، تحت فرمان چه  صیتشخ تواندینمشخص  کهاست  نیاافتد یمتفرد اتفاق  ندیفرآ
این کهن نمونه عالوه بر مواردي که در باال اشاره شد در جاي جاي حکایت به . )16-17: 1383یونگ،(»شتنیخو« ایدهد 

، کند یمو سپس نیرویی که او را از آمدن دختر آگاه  کند یم هاتفی که در خواب شیخ را براي سفر ترغیب. خورد یمچشم 
  .ي پیر هستند نمونهیی از کهن ها تابباز 

  ي سایه در فرآیند فردیت نمونهکارکرد کهن  3ـ  4

فرد باید سایه را با شخصیت خودآگاه خویش بیامیزد؛ ولی . توجه به سایه در فرآیند تفرد یا خودشناسی حائز اهمیت است
که گاهی خویشتن که تنها یاریگر  جا آناز . قرار دارد نه خرد ها جانیهمستلزم تالش زیاد است؛ زیرا سایه تحت تأثیر  این کار

، انسان قادر نیست بین این دو دست به انتخاب بزند و این دو را از شود یمبازشناسی هیجان از خرد است، خود با سایه همراه 
کارهاي خضر اگرچه در ظاهر امر از جانب سایه . است) ع(مورد داستان خضر و موسیبهترین نمونه در این . هم بازشناسد
- 267: الف 1377یونگ، ( نیست  طور نیا؛ اما در حقیقت کنند یمهاي ظاهربین او را تجسمی از سایه فرض  است و انسان

ان همواره او را از آن نهی در این حکایت هم اگرچه کارهاي شیخ در صدد تکامل فرایند فردیت است؛ اما مرید). 266
ي ها قضاوتبا . در این راه خود از حقیقت بی خبرند و هنوز شایستگی برخوردار شدن از حقیقت را ندارند ها آن. کنند یم

شیخ . ي خویشتن دشوار است نمونهي سایه از  کهن ها امیپاز این جهت تشخیص  . عجوالنه سعی دارند شیخ را منصرف کنند
فقط در این مسیر راه تسلیم پیش گرفته و خویشتن را به دریاي . نوز از حقیقت ماجرا بی اطالع استدر این حکایت ه

  . ناخودآگاهی سپرده است
  

  نتیجه گیري

از دنیاي بیرون به ) شیخ صنعان(اي است که در آن انسانی نمونه کهني رمزي و ها داستانحکایت شیخ صنعان از جمله 
هاي  داستان در حقیقت داستان دگردیسی انسانی است که بین زندگی هوشیارانه و رهیافت این. کند یمي درون سفر تو نه

  .کند یمدرونی ارتباط برقرار 
سیر تکاملی شیخ صنعان . از رهگذر تأملی در این حکایت از منطق الطیر، سیر تکامل شخصیت شیخ صنعان مشاهده شد

ابتدا خود را در . روست روبهي پیرایش و آرایش  مرحلهداستان با دو  او در این. در این داستان شامل تولد و بالندگی است
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؛ سپس با بازگشت به خویشتن و کند یمباید منزه  چه آني گذر از  سفر به روم و در خدمت دختر ترسا بودن، از هر  مرحله
  . کند یمپیوند با مرکز عالم وجود، خود را به هر آنچه نیکو است، مزین 

ي عطار است اما روح اصلی و بنیادینی که بر آن حاکم است، از ناخودآگاه جمعی  سرودهصنعان  اگر چه حکایت شیخ
ي تمام نماي میراث قومی ـ نژادي بشر است و  یینهآحکایت شیخ صنعان نیز چون دیگر آثار ادبی . بشر نشئت گرفته است

بر اساس این باور که آثار ادبی حاوي . ختنامد، شنا می) archetype(را در قالب آنچه یونگ آن را  ها آنتوان  یم
تحلیل . توان حکایت شیخ صنعان را تبلور ناخودآگاه جمعی ایرانیان یا حتی مردمان جهان دانست یماند،   یازلهاي  نمونه کهن
ا را نمونه ه دهدکه اشخاص و حوادث  در آن عالوه بر نمایش ناخودآگاه فردي انواع کهن نشان میحکایت الگویی این  کهن

سازند و به زبان رمز از وجوب و ضرورت پختگی و تجدید حیات درونی که به مدد ناخودآگاهی فردي و  نیز نمودار می
نمونه اي ما را بر آن  از منظر نقد کهن تحلیل این داستان. گویند شود، سخن می پذیر می جمعی در شخصیت آدمی امکان

حکایت شیخ به راستی . اند، بپذیریم ها شرح فرآیند روانی فردیت قصهي  همهداشت که سخن یونگ را مبنی بر این که 
ها و در واقع  هاي قصه نمونه ها از ابتدا تا انتها در پی نشان دادن نوعی رشد روانی شخصیت هایی از کهن ، با زنجیرهصنعان

  .همان شاعري است که این داستان از ذهن و ضمیر او برخاسته است
  

  پی نوشت ها

اي یونانی که در آثار  از واژه» آرکی تایپ«انگلیسی ي واژه. است» آرکی تایپ«ي  واژهي  ترجمهالگو  ي کهن واژه)1
مدرن براي اشاره به ساختارهاي اساسی  ي این واژه در دوره. تمتفکران مذهبی یونانی مهم و برجسته بوده، گرفته شده اس

در . ساخته شده است) Typeو Arche ( ي  ترکیب معناي دو واژه تایپ از واژه آرکی. شود یروح و روان بشر استفاده م
هاي روحی و درونی  بلکه با تکرار در نوشته ؛شد یهایش استفاده نم مؤلفهابتدا این اصطالح به طور عادي و معمول با تمام 

هایی است که  واژهاز جمله این واژه ). Eliade, 1997: 379 - 381( مذهبی یونانی بیش از پیش شناخته شد ي فالسفه
اند که معادلی مناسب و  هاگرچه هرکدام از آنان سعی داشت؛ اند هظر نداشتنمترجمان در گزینش معادلی فارسی براي آن اتفاق 

هاي فارسی در متون  اکنون به انبوهی از معادل اند تا جایی که هم اي عمل نموده اما در این کار سلیقه ؛دقیق براي این واژه بیابند
که از این . توان اشاره کرد ازلی، سنخ باستانی و صورت مثالی میۀاسطوره، سرنمونه، نمون نمونه، کهن کهن ف، همچونمختل

  .در این پژوهش به کار گرفته شد» کهن نمونه« میان معادل
انسان را است  ممکن شتنیخوی منفجنبه . ی استمنفي دو جنبه مثبت و دارا هیساو  موسیآن، مایآنهم مانند  شتنیخو) 2

است،  گانهی یهستتمام  که شهیاند نیاتواند در برابر یمانسان چگونه  رایز، کندی طلب عظمتی و نیب بزرگدچار جنون خود 
قطع » شتنیخو«توجه به  گرید امدیپ. اندازدیبرا به خطر » من«تواند یمخود شدن یباز خود  نیا. زده نشودجانیهو  اوردیبتاب 

ی نه گاه کهي آن گوش دهد ها امیپشود انسان به یمتوجه به ناخودآگاه باعث  رایزو خودمدار شدن است؛  انیاطرافارتباط با 
ی هم دارد و مناسبت و اجتماعي  جنبه» شتنیخو«البته . از او توقع دارند گرانیدچه خواهد و نه آنیمخود  کهي است زیچآن 

وجود ي بهدیجدی دارند، گروه روحشباهت  گریکدبا ی کهي افراد» فرّدت ندیفرآ«ی پدر . کند یم تیهدای ما را اجتماعروابط 
  ).333: الف 1377، ونگی(شود یمی ناش» شتنیخو«ی از همبستگ نیا کهآورند یم
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ي اصلی است براي پرهیز از ها نمونهدر این مقاله خوك که از نمادهاي کهن نمونه اي است  و پرسونا که از کهن ) 3
  .به صورت جامع در مقاله بزرگ بیگدلی و پور ابریشم یافت توان یمرا  ها نمونهاین کهن . ه میان نیامددوباره گویی سخنی ب
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379  
  شناختیجانداري در معرفگی مفعول در گویش گزي؛ رویکرد رده ثیر پدیدهأت

  
  1ارسالن گلفام

 2افتخار سادات هاشمی 

 3 مهر السادات هاشمی

 

  چکیده 
ر چارچوب پیوستار جانداري و رابطه د» را«این پژوهش به توصیف تاثیر پیوستار جانداري بر حضور نقش نماي مفعولی 

در . هاي شمال غربی ایران است گویش گزي از گویش. پردازد در گویش گزي می) 2003(و آیسن ) 1989(اي کامري 
ها به صورت میدانی و مصاحبه با گویشوران  شیوه گردآوري داده. خصوص این گویش مطالعات اندکی انجام شده است

هاي  تفاوت  ساختمان فعل. هاي زبان شناختی از شیوه کتابخانه اي بهره گرفته شده است لگزي بوده و جهت ارائه تحلی
هاي حال و گذشته معرفی شده و سپس با تمرکز بر جمالت حاوي ساخت متعدي در زمان  متعدي در این گویش در زمان

هاي شمال غربی  ش علیرغم سایر گویشدهیم که  این گوی هاي گذشته ساده، گذشته نقلی و گذشته بعید نشان می حال و زمان
  .چون تاتی، تالشی و بلوچی نسبت به این پدیده رفتاري خنثی دارد

  
  .پدیده جانداري, معرفگی، مفعول، گویش گزي، رده شناسی :هاکلید واژه

                                                                    
 golfamar@gmail.comمدرس دانشیار گروه زبان شناسی دانشگاه تربیت - 1
دانشجوي دکترا زبان شناسی دانشگاه تربیت مدرس استاد مدعو  دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین  -2

eftekharsadathashemi@gmail.com  
   mehrsadat1974@yahoo.comس پژوهش مرکز تحقیقات معلمان ،اصفهان کارشناس ارشد جامعه شناسیکارشنا  - 3

  

mailto:golfamar@gmail.com
mailto:eftekharsadathashemi@gmail.com
mailto:@yahoo.com


 جلد هشتم   هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

٤٣٤ 
 

 مقدمه 

آوایی، هاي ایرانی ضمن خویشاوندي با زبان فارسی و داشتن بعضی قواعد دستوري مشترك با آن از نظر  گویش
ها از زبان فارسی منشعب نیستند و در امتداد  باید توجه داشت که آن. الگوهاي صرفی و نحوي اصالت خود را حفظ کرده اند

هاي دوره ي میانه و  هاي پیش از خود ، یعنی زبان گیرند بلکه هم عرض با آن ادامه طبیعی و تحول یافته زبان آن قرار نمی
ها به دالیلی مشخص تر از فارسی  ها به آن زبان هاي دیرینگی و پیوستگی آن د و چه بسا، نشانهآین باستان ایران به حساب می

کیلومتري شمال شهر اصفهان در کنار  18هاست که هم اکنون در روستاي گز که در  گزي از همین گویش. باقی مانده است
به گفته . نفر است 30000و جمعیت آن حدود  کیلومتر مربع 19مساحت آن . تهران واقع شده است -اتوبان جدید اصفهان

بومیان کهنسال، این روستا بعلت وجود دیوارهاي طویل و عریض دژي که این روستا را محاصره کرده بود از حمله مغوالن و 
. هاي دیگر شود ها در امان بوده است و همین امر سبب آن شد که این گویش کمتر دستخوش تغییرات ورود زبان افغان

  ). 145: 1378ارانسکی،(شود  هاي شمال غربی ایران محسوب می گزي از گروه گویش گویش
ها میدانی بوده  روش گردآوري داده.این پژوهش تالش دارد تا به بررسی پدیده معرفگی مفعول در این گویش بپردازد

ها بیسواد و یا کم سواد با  است به این صورت که طی مصاحبه و مالقات حضوري با دوازده گویشور گزي که ده تن از آن
به منظور تحلیل زبان شناختی . سال جمع آوري شده است 40سال و دو گویشور تحصیل کرده حدود  55میانگین سنی باالي 

  .نگاشته شده اند IPAجمالت گزي به بر اساس الفباي . ها از شیوه کتابخانه اي بهره گرفته شده است داده
  

 پیشینه پژوهش  .1

توان به پایان نامه  از آن جمله می. یف فرآیندهاي واجی و دستوري این گویش آثار اندکی وجود دارددر معرفی و توص
دانشگاه شیراز اشاره کرد که بیشتر به مطالعه ریشه شناختی واژگان گزي پرداخته ) 1374(کارشناسی محمد مهدي اسماعیلی 

. پردازد به معرفی ساختمان چند فعل می» عل در گویش جزساختمان ف«در مقاله خود با عنوان ) 1383(رضا زمردیان . است
به مطالعه و بررسی » تحلیل برخی از فرآیندهاي واجی گویش گزي« در مقاله خود با عنوان ) 1387(کامبوزیا و هاشمی 

  . پردازند فرآیندهاي واجی شامل در این گویش می
  

 ها  ارائه و تحلیل داده .2

در این گویش بر حسب آن که فعل . هاي ایرانی است ی متفاوت با دیگر گویشساختمان فعل در این گویش از جهات
ساخت هاي یک تا دوازده صورت تصریف شده ي فعل ). 1383زمردیان، (رود  الزم و متعدي باشد دو نوع شناسه به کار می

  .در دو زمان حال ساده و گذشته ساده است» خوردن«متعدي 
 معناي فارسی گویش گزي

1. /mo Gezam boxort/ 1. غذا را خوردم.  

2. / to Gezat boxort/ 2. غذا را خوردي.  
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3. / u GezaΖ boxort/ 3. غذا را  خورد.  

4. /  m  Gezamun bexort/ 4. غذا را  خوردیم.  

5. / Σuma Gezadun boxort/ 5. غذا را  خوردید.  

6. / una GezaΖun boxort/ 6. غذا را خوردند.  
  صرف فعل خوردن در صورت گذشته) 1(هاي  داده

 معناي فارسی گویش گزي

7. /mo Geza xerane / 7. خورم غذا را می.  
8. / to Geza xerije / 8. خوري غذا را می.  
9. / u Geza xeruve/ 9. خورد غذا را می.  
10. /  m  Geza xereme/ 10. خوریم غذا را می.  
11. / Σuma Geza xeride/ 11. خورید غذا را می.  
12. / una Geza xerende/ 12. خورند غذا را می.  

  در زمان حال ساده» خوردن«صرف فعل ) 2(داده هاي                
یابیم که شناسه فاعلی به مفعول متصل  صرف شده در زمان گذشته در می» خوردن«با دقت در ساختمان فعل متعدي 

این در حالی است . شود شود که این بر خالف رفتار زبان فارسی در مورد جایگاه شناسه فاعلی است که به فعل اضافه می می
ضمایر فاعلی متصل در نقش شناسه . شود تصریفی زمان حال ساده شاهد آنیم که شناسه فاعلی به فعل اضافه می که در صورت

  :توان به صورت زیر خالصه کرد فاعلی در دو زمان گدشته و حال را می
  گویش گزي  معناي فارسی

- م  
M 

  ي-
T  

ø  Ζ  
  یم-

Mun  

  ید-
Dun  

  ند-
Ζun  

  لیضمایر متصل فاع) 3(هاي  داده
  گویش گزي  معناي فارسی
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- م  
- neɑ 

  ي-
-je  

ø  -uve  
  یم-

-eme  

  ید-
Ide  

  ند-
Ende  

  ضمایر متصل فاعلی در صورت حال ) 4(هاي  داده
پس از .دهد ضمایر متصل فاعلی در صورت گذشته و حال متفاوت هستند نشان می) 4(و ) 3(هاي  همانطور که جدول داده

  . پردازیم ت تصریف شده یک فعل متعدي در این گویش به پرسش اصلی این پژوهش میمعرفی و ارائه نمونه یی از صور
دهد شاهد آن بودیم  در زمان گذشته را نشان می» خوردن«که صورت تصریف شده فعل متعدي ) 1(هاي  در جدول داده

به نظر . کند ست معرفی  میتطابقه فاعل را بعنوان یک واژه ب) 1992(ترادلسن . شود که شناسه فاعلی به مفعول متصل می
زیرا . هاي متعدي را واژه بست معرفی کرد توان شناسه فاعلی در زمان گذشته براي فعل نگارندگان نیز در گویش گزي می

  . هاي واژه بست هستند داراي ویژگی
ي نشانه  هاي متعدي گویش گزي، آن است که مفعول دارا نکته حائز اهمیت دیگر در صورت تصریفی زمان گذشته فعل

باشد اگرچه در ساخت زمان حال داراي نشانه مفعولی است، این در حالی است که در زبان فارسی در تمامی  مفعولی نمی
  :جمالت زیر شاهد این مدعا هستند. باشد می» را«هاي فعل،  مفعول داراي نشانه مفعولی  زمان

  گویش گزي  معناي فارسی
 /gerovem birint / .1  .جوراب را خریدم .1

ket /.2  .کتاب را زیر میز گذاشتم .2 bɑ  m Ζer miz n /  
  /melim beΣoΣt /.3  .گربه را شستم .3

dot muɑ /.4  .دختر عموي او را دیدي .4 Ζad bidije/  
  )6(هاي  داده

ها را  در فارسی فقط طبقه خاصی از مفعول»را«) 2003(معتقد است که بر خالف دیدگاه آیسن) 1389(راسخ مهند 
) 2ها ظاهر شود و حضور آن تاثیري کالمی دارد،  تواند در طیف معرفگی با همه مفعول می) 1: به سه دلیلهمراهی نمی کند

دلیل اول راسخ .ها نیز ظاهر شود تواند با مواردي از غیر مفعول ندارد، سوم اینکه می» را«اینکه طیف جانداري نقشی در حضور 
) ساده ، نقلی، بعید(شد زیرا مفعول در ساخت جمالت گذشته تواند صادق با در خصوص گویش گزي نمی) 2003(مهند 

  :مانند. شود آید و به جاي آن شناسه فاعلی فعل به مفعول افزوده می می» را«بدون نشانه مفعولی 
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  گویش گزي  معناي فارسی
 bexort m9mo s./1/  .من سیب خوردم. 1

  u-bexorte m9mo s./ 2/  .من سیب خورده ام. 2
  u-bije -bexorte m9mo s./ 3/  .رده بودممن سیب خو. 3

  )6(هاي  داده
صورتی که درجه تصریف پذیري باالتري دارد بی نشان است که در خصوص صرف فعل ) 113: 1989(از نظر کامري 

شود و داراي درجه باالیی  متعدي در گویش گزي در زمان گذشته صورت تصریفی سوم شخص مفرد بی نشان محسوب می
در نتیجه . و گذشته بعید براي تمامی اشخاص است) حال کامل( هاي گذشته ساده، گذشته نقلی در زمانبراي تصریف 

  . توان گفت که در افعال گذشته سوم شخص مفرد تنوع بیشتري دارد و بی نشان تر است می
مشخص و ویژه  )ها یا مجموعه اي از موجودیت(معرفگی اصطالحی فنی در دستور و معناشناختی است که به موجودیت 

  )126-127: 2003کریستال،(اي اشاره دارد که با نکره گی در تضاد است
ها حساس است و این زبان را  داند که به معرفگی و جانداري مفعول در فارسی را نشانه اي می» را«نشانه ) 2003(آیسن 

هاي  در بررسی خود در مورد گویش) 1390(فر راسخ مهند و ایزدي . داند هاي داراي مفعول نماي افتراقی می نمونه اي از زبان
ها مصداق مناسبی براي نظر  هاي شمال غربی ایران هستند، نشان داده اند که این گویش تالشی و تاتی، بلوچی که از گویش

  . باشد می» را«در خصوص نشانه مفعولی ) 2003(آیسن 
  :به صورت زیر قابل نمایش است) 120:  1997(و کامري ) 2003(پیوستار رابطه بین عناصر جمله را آیسن

  مفعول >فاعل 
این پیوستار به این معناست که حضور و وجود فاعل در جمله از الویت بیشتري برخوردار است و چنانچه فاعل ابتدا و 

پیوستار جانداري را به صورت زیر خالصه ) 2003(از سویی دیگر آیسن . سپس مفعول حاضر شود جمله بی نشان است
  :کند می

  بی جان >جاندار غیر انسان >انسان 
و حال اگر مفعول پیوستار رابطه اي در . در خصوص جانداري تطابق دارد)  123:   1997(این پیوستار با نظر کامري 

  :شود پیوستار جانداري قرار گیرد الگوي بی نشان زیر حاصل می
  مفعول انسان >مفعول جاندار غیر انسان   >مفعول بی جان 

فاعل داراي جانداري و معرفگی باال و مفعول داراي جانداري و معرفگی پایین بوده و هرگونه انحراف : گوید یکامري م
  )130: 1989(شود از این الگو منجر به ساخت نشاندار می

ن جمالت با زمان حال و گذشته داراي مفعول جاندار انسان، مفعول جاندار غیر انسان و مفعول بی جا) 6(هاي  جدول داده
  : دهد را نشان می

  گویش گزي  معناي فارسی
mo vatΣem ru vɑΖ/.1  .من بچه را در بازار دیدم .1 r bidiɑ / 
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  r venaneɑΖru vɑ jɑ eΣmo vat./ 2/  .بینم من بچه را در بازار می .2
mo g/.3  .من گاو را چراندم .3 m betɑ Σ rnɑ  /  

er/  .چرانم من گاوي را می .4 neɑΣt jamo  gai ./4  
 /mo gerovem birint/.5  .دممن جوراب را خری .5

mo gerove./6  jɑ  /irin  .خرم من جوراب را می .6 neɑ 

  جمالت با مفعول انسان، جاندار غیر انسان، بی جان در دو زمان حال و گذشته) 8(هاي  جدول داده
ست شاهد آنیم که مفعول نسبت به پدیده ي جانداري خنثی است در) 8(هاي  در جمالت یک تا شش در جدول داده

این در حالی است که ). 1389راسخ مهند،( در زبان فارسی ندارد» را«طیف جانداري نقشی در حضور . همانند زبان فارسی
در جمالت با زمان گذشته جایگاهی براي حضور در این گویش ندارد و مفعول همراه با شناسه فاعلی در جمله » را«حضور 

  .  یش با توجه به پدیده جانداري خنثی استدر خصوص معرفگی مفعول در این گو. حضور دارد

   گیرينتیجه .3

هاي متفاوت در این پژوهش  آن چه که از مطالعه رفتار شناسه فاعلی و مفعول در گویش گزي در ساخت جمالت با زمان
( نقلی  شناسه فاعلی در زمان گذشته اعم از زمان گذشته ساده، گذشته: توان چنین خالصه کرد که به دست آمده است را می

شود که از این حیث با زبان فارسی تفاوت دارد زیرا در زبان فارسی  و گذشته بعید، به مفعول جمله اضافه می) حال کامل
» را«در بررسی تاثیر پیوستار جانداري در خصوص معرفگی مفعول همراه با نشانه مفعولی . شود شناسه فاعلی به فعل افزوده می

و همچنین » را«دریافتیم که این طیف تاثیري در حضور یا عدم حضور نشانه مفعولی  در ساخت جمالت در زمان حال 
این در حالی است که این . معرفگی مفعول ندارد و این گویش همگام با زبان فارسی نسبت به این پدیده رفتاري خنثی دارد

. ها تاثیر گذار است بطه وجانداري در آنهاي تاتی، تالشی و بلوچی که پدیده جانداري و ادغام پیوستار را گویش با گویش
ها پیش ،  هاي ایرانی که توسط خاورشناسان غربی ، سال معتقد است گروه بندي زبان) 1382(در نتیجه همانطور که کلباسی 

هایی چون شرقی و شمال غربی و جنوب غربی تقسیم کرده  هاي ایرانی را بر اساس موازین آواشناسی تاریخی، به دسته گویش
ها و رفتارهاي  هاي ایرانی نیازمند نگاهی تازه و دقیق نسبت به ویژگی به نظر نگارندگان  گروه بندي زبان. ند کافی نیستا

  .هایی نظیر آن چه در این پژوهش بررسی شده است، است هاي ایرانی نسبت به  پدیده ساخت هاي زبان فارسی و زبان
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 شناسیبا رویکرد نحوي و زبان» فما فوقها « هاي  نقد تقابلی ترجمه

   1فاطمه گلی

   2محمد خاقانی

   3رضا شکرانی

  چکیده

اي قرآنی است که فهم دقیق معناي آن، در دریافت ه یکی از عبارت) پشه و فراتر از آن(» بعوضۀ فما فوقها «عبارت شریفه 
این عبارت از دیر باز موضوع بحث مفسران و . معارف قرآنی و مفاهیم کالم باري تعالی از این آیه کریمه، نقش به سزایی دارد

» باالتر و بزرگتر« سوره بقره در معناي متداول آن 26در آیه شریفه » فوق«رسد واژه  به نظر می .مترجمان قرآن کریم بوده است
به کار رود؛ » تر کمتر و پائین« استعمال نشده است، بلکه با توجه به این که در مقام تمثیل است باید در معنی متضاد آن یعنی

و، از منظر زبانشناسی و نح» فـ ، ما، و فوق«هاي هاي ظریف واژه بنابراین، با استناد به کتب لغت، نحو و تفسیر، و با عنایت به تفاوت
ترجمه از  30همچنین با توجه به بافت سخن ، در پژوهش حاضر  با روش توصیفی ـ تحلیلی ، به بررسی ، نقد و تحلیل  بیش از 

پرداخته ایم، تا مقصود از این عبارت هاي کهن و معاصر، منظوم و منثور، فارسی و انگلیسی  ترجمههاي قرآن کریم، اعم از  ترجمه
  .مشخص گردد

  

 

  ، زبان شناسی، نحو"فوق«سوره بقره، بررسی ونقد ترجمه، واژه 26آیه : اهکلید واژه
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  ـ مقدمه1

  نَّه لَمونَ أَ یع نُوا فَ ینَ آم ذ ا الَّ أَم ا بعوضَۀً فَما فَوقَها فَ لًا م ثَ م رِب یی أَنْ یضْ تَح لَا یس رُإِنَّ اللَّه فَ ینَ کَ ذ ما الَّ م وأَ بهِ نْ ر قُّ مح ا  الْ یقُولُونَ ماذَ وا فَ
ینَ  ق فَاس ما یضلُّ بِه إِلَّا الْ ا و یرً ث ي بِه کَ دیه ا و یرً کَث لُّ بِهلًا یض ثَ ا م اد اللَّه بِهذَ 26/البقرة(أَر( 

آنان ) اندر این می. (کند و حتی کمتر از آن، مثال بزند شرم نمی) موجودات ظاهرا کوچکی مانند پشه(خداوند از این که به پشه 
این موضوع را بهانه (اند،  دانند که آن، حقیقتی است از طرف پروردگارشان؛ و اما آنها که راه کفر را پیموده اند، می که ایمان آورده

خدا جمع زیادي را با آن گمراه، و گروه بسیاري را هدایت ) آري(» !منظور خداوند از این مثل چه بوده است؟«: گویند می) کرده
  ! سازد ولی تنها فاسقان را با آن گمراه میکند؛  می

اندازه و «؛ پشه از نظر»ال یستحیی أن یضرب  مثالً ما بعوضۀ فما فوقها«: ندارد» پشه و فراتر از آن«خداوند حیایی از مثل زدن به 
ترین موارد  و ضعیفکه مورد تمثیل قرآن بوده، به ظاهر خوارترین » معنایی«از کوچک ترین موجودات زنده است و از نظر» جثه

  .آید، در این قسمت از آیه شریفه مفسران و مترجمان نظرات متفاوتی دارند تمثیل به شمار می

باالتر از پشه در فیزیک، جثه و اندازه، یا  فراتر از «یعنی» مافوق پشه«ي اختالف علماي بزرگ بر سر این است،که آیا خالصه
بزرگتر از پشه است یا کوچکتر از آن؟ »  فما فوقها«ف مد نظر است؟ و آیا منظور از پشه در مفهوم و معناي حقارت و خواري و ضع

باشد  می.... ) مانند مگس و عنکبوت و (» بزرگتر از پشه«در اینجا بحث بر انگیز است؛ آیا منظور آیه شریفه» فوق«پس واژه 
  !؟...)و   همچون ذره(» کوچکتر از پشه«یا

ها با توجه به  در زبان عربی  احتمال چندین معناي متفاوت را دارند، دربرخی جمالت نیز، واژهها  از  آنجایی که برخی واژه
بافت سخن باید به شکل متفاوتی برداشت شوند، تا عبارت بتواند منظور صحیح را برساند وگاهی نیز با توجه به شأن نزول آیه، یا 

شود؛ واینجاست که بازار بحث و جدل میان مفسران ومترجمان  تصور میها م مفهومی خالف ظاهر براي واژه  تطابق با آیات دیگر،
  .گیرد رونق می

سوره بقره است، که در ضمن شرح آن، به بررسی و نقد تقابلی که  26در آیه » فما فوقها«ها عبارت از جمله مصادیق این بحث
هاي کهن  ترجمهز سی ترجمه قرآن مجید اعم از در بیش ا) 107:ش .هـ  1372حدادي، (باشد حاصل مقایسه ترجمه و اصلِ متن می

   .پردازیم می ومعاصر، منظوم ومنثور، فارسی و انگلیسی

  

پژوهش حاضر درصدد است  به تحلیل این ترجمه پرداخته و دراین راه با استناد به کتب لغت و استعمال : ـ هدف پژوهش2
ها، در پایان دادن به این اختالفات به منظور استنتاج دقیق  بان شناسی این واژه، و تطبیق با کاربرد نحوي و ز»فـ ، ما، فوق«هاي  قدیم واژه

  .ترین معنا گامی مؤثر بردارد
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  : این مقاله در پی پاسخ به دو سؤال زیر است ـ سؤال تحقیق3 

  ، از چه میزان درستی و رسایی مفهوم برخوردارند؟ » فما فوقها"هاي ارائه شده ي عبارت ـ آیا ترجمه1

آیا تمام ویژگیهاي نحوي و واژگانی اصل عربی، در ترجمه این عبارت، پرورش و باز آفرینی شده است؟ و در غیر این -2 
  صورت اشکاالت هرکدام چیست؟

  

  ـ پیشینه تحقیق4

اند، در ها نپرداخته  هیچ یک به نقد ترجمهولی ، تقریبا تمامی تفاسیر به صورتی  اختالف موجود در این آیه را بیان کرده اند
در این . زمینه نقد ترجمه نیز جز برخی مطالعات پراکنده که گاهی اشاراتی گذرا بدین اختالف داشته اند، پژوهشی روشمند نیافتیم

هاي معتبر و تفاسیر دست اولی که در قرون اولیه نگاشته شده اند، استفاده  پژوهش سعی  بر آن است که از  کتب و فرهنگ لغت
ها و یافته و  دانش روز به روز ـ  به تناسب گسترش علوم و معارف ـ گسترش «هاي بعد، نه تفسیر در دورهچه آن که دام. شود

و برداشت از این آیه را تحت تاثیر ) 394: 1،ش.هـ 1379معرفت،(» آوردند هاي علمی خویش را نیز با خود به همراه می اندوخته
   .رسیدند به پاي تفاسیر اولیه نمی قرار داده اند و از لحاظ اصیل و خالص بودن، هرگز

  
  ـ مهم ترین ابزار ترجمه قرآن 5

  :این کتاب آسمانی باید از  ابزارهایی کمک گرفت؛ از جمله دقیقترجمه فهم عمیق و براي 
  تسلط بر قرآن و روایات ذیل آیات - 1
  ...، ها و علوم قرآنی بویژه علم محکم ومتشابه، شأن نزول آگاهی کافی داشتن از دانش-2

  لغت معتبر قریب به عصر قرآن-3

  ).180:ش.هـ1381نقی پور فر،( و مطالعات زبانشناسی ادبیات عرب -4

از آن رو که مطالب مورد نیاز در توضیح و نقد ترجمه عبارت مورد نظر، پراکنده و بسیار است، جهت دسته بندي و سهولت 
  :گردد ها نکاتی چند  بیان میفهم، با استناد به موارد فوق الذکر و رعایت ترتیب آن

  ـ تسلط بر قرآن و روایات ذیل آیات 1ـ5
اشارات «گردد، بهترین و مطمئن ترین راه است؛ و  تطابق آیات شریفه با یکدیگر، که در واقع تفسیر قرآن با قرآن محسوب می

» در المنثور«از شیعه و » الثقلین، البرهان و صافینور «و براي نیل به این مهم باید از کتب تفسیر مهم چون . باشداولین قدم می» قرآن
ت است» 1تفسیر طبري«و    . مداد نموداز اهل سنّ

                                                                    
  )166ص ش،.هـ 1372( "1ام التفاسیر"یا به تعبیر بهاء الدین خرمشاهی ـ  1
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در حجم و اندازه »  بزرگتر از پشه«که منظور توان برداشت کرد  داریم، می وقتی  این آیه شریفه را بر دیگر آیات عرضه می
تمثیل :  نگاه کنید(ن کریم هم به هر دوي آنها مثال زده شده است؛ باشد ، یعنی حشراتی همچون مگس و عنکبوت؛ چرا که در قرآ

از بعد . و این در واقع تفسیر قرآن با قرآن است )41و تمثیل به عنکبوت در سوره عنکبوت، آیه  73به مگس در سوره حج، آیه
یرا وقتی خداوند عدم استحیا از تمثیل پشه زهاي آغازین آیه، تفسیر قرآن با قرآن دیگري داشت؛  توان با توجه به واژه دیگر نیز می
  .آید در مرحله بعد آن را شدیدتر نموده، به کوچکتر از آن مثال بزند دارد، الزم می را اعالم می

باید خاطر ) 105.:ش.هـ  1372حدادي، (از آنجا که یکی از وظایف نقد ترجمه، بررسی علل واژه گزینی هاي مترجم است 
توسط گروه زیادي از مترجمان، این است که پشه مظهر ذلت » فما فوقها«براي»  فروتر و کمتر«معناي نشان کرد دلیل برگزیدن

کمتر و «شود و اگر مقصود آیه این است که درمعناي حقارت فوق پشه باشد؛ درحقیقت یعنی وضعف وحقارت محسوب می
کند گوینده پس از ابا نداشتن از مثال زدن به  یجاب می؛ وبالغت ا...از پشه منظور بوده است، همچون ذره و موریانه و » کوچکتر

و این نیز به نوعی تفسیر با کمک ما قبل این واژه ! ضعیف، ضعیف تر را مثال زند؛ نه اینکه مثال زدن به موجود بزرگتر را عنوان کند
  .است

  ...و علم محکم و متشابه، شأن نزول،... ها و علوم قرآنی  ـ آگاهی کافی داشتن از دانش2ـ5

ابن شهر آشوب، . (است» ال یخشی«از متشابهات قرآن و به معناي» ال یستحیی«در مورد این آیه شریفه نیز بسیاري معتقدند که
، این مساله نیز در ترجمه تاثیر مستقیم دارد، لیکن در این پژوهش مجالی براي )78: 1.الماوردي،(، و همچنین 86: ش.هـ  1328

  .پرداختن به آن نیست

  نیین شأن نزول آیه مورد بحث، پاسخ گویی به ایراد افراد فرصت طلب است و این آیه بدنبالِهمچ

  تمثیلهاي خداوند به مگس در سوره حج و عنکبوت در سوره عنکبوت. الف

  هاي ما قبل این آیه در همین سوره نازل شده است؛ در آیه» ...أو کصیب«و» ...استوقد نارا«یا تمثیل به.ب

  .رسد ، مناسبتر به نظر می»کوچکتر«، و با شان نزول دوم معناي»بزرگتر«نزول اول معنايکه با شان 

  ـ لغت معتبر قریب به عصر قرآن3ـ5
ها، گذرگاه کاوش و پژوهش در ترجمه باشد؛ چرا که واژههاي قرآن می مهم ترین گام براي ترجمه دقیق، فهم معانی دقیق واژه

و پس از تسلط بر قرآن از مهمترین  تند که مسئولیت بزرگ انتقال مفاهیم را از عرش به فرش دارند،ها هس این واژهباشند و قرآن می
لطفی پور (» 1السبیل الی علمه و ادراك معانیه اال بالتبحر فی علم اللغۀ...القرآن«: گوید فارابی می. آید کلیدها به شمار می

  ).80:ش. .هـ1373ساعدي،
براي کشف مراد . کوشد تا معادل عناصر متنی را بیابد و مهمترین عنصر هم واژگان است می مترجم حد واسط دو زبان است و

باشیم؛ چرا که زبان و لغت در  ها در صدر اسالم می ها و موارد استعمال آن خداوندي، نیازمند فهم ریشه لغوي، معنی حقیقی واژه

                                                                    
 .جز با مهارت در علم لغت، راهی براي فهم معانی قران نیست 1
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رو ضروري از این. گیرند ها، معانی جدیدتري به خود میشده، و واژهطول زمان و در اثر اختالط با زبان و فرهنگهاي دیگر، متحول 
از آنجا که رأي . مرتبط با قرآن بهره جوییم هاي است که از فرهنگهاي لغت هر چه نزدیک تر به عصر  قرآن خصوصا فرهنگ لغت

که . فرهنگ لغت مراجعه شود شود، ضروري است به چند ها دخالت داده میو  نظر  برخی از لغت شناسان، در  معنی واژه
 711 -م(ابن منظور » لسان العرب«ترین آنها  ترین آنهاست  و ازجامع ترین و عمیق ، از دقیق)ق 503 -م(راغب اصفهانی » المفردات«
) ق 1205م (زبیدي » تاج العروس«باشد و نیز  فیروز آبادي، می» قاموس المحیط«، )ق 395 -م(ابن فارس » معجم مقاییس اللغۀ«، )ق
( "بر فرهنگهاي قرآنی و حدیثی، از کتب لغت ، طبقات، قراءات و پژوهشهاي زبانی و غنی ساز فرهنگ زبانی، تکیه کرده است«که

  ).107:ش.هـ  1379.حجازي،
  هاي معتبر  بر اساس لغت نامه» فوق«ـ معناي لغوي1ـ3ـ5

عربی به فارسی بررسی شده است تا به فهم دقیقی از این واژه هاي عربی به عربی، ونیز  در برخی از لغت نامه» فوق«در ذیل، واژه
  دست یابیم؛

  » فوق«ـ اصل و ریشه2ـ3ـ5

الفاء و الواو و القاف؛ أصالن صحیحان یدل أحدهما علی علو، و اآلخر علی : فوق«:چنین آمده است »معجم مقاییس اللغۀ«در
 1مرتفع عال؛ أما اآلخر ففواق الناقۀ، وهو رجوع اللبن فی ضرعها بعد الحلبأمر فائق، أي ... أوبۀ و رجوع؛  فاألول الفوق وهو العلو، 

که » برتر از یاران خود شد«به معناي  آن است که: » فاق اصحابه«آید، چنانچه از این سخن بر می)  461: 4. م 1991ابن فارس، (
  .که بر رجوع و بازگشت داللت دارد» شتربرگشت شیر به پستان «یعنی» فواق الناقه«و نیز. برعلّو و برتري داللت دارد

  در موقعیتهاي مختلف »فوق«ـ معانی متفاوت 3ـ3ـ5

اقاً  - یعنی باال، و فاقَ فوق«شود، این است که آنچه در لحظه اول به ذهن متبادر می قاً و فَوالشی]  فوق[فَوباالي آن چیز : ء
فوق ظرف « یعنی )  706: ق.هـ  1408.أنیس(» د االرتفاع و العلوظرف مکان یفی: فوق«پس ) 674: ش.هـ 1370. مهیار،.("رفت

و یا اینکه منظور برتري در شرافت . ارتفاع از نظر مکان،  و علو از نظر مقام و درجه» مکانی است که بیانگر ارتفاع و برتري است
  ).278: 3(» الشرفعالهم ب: فاق أصحابه فوقا وفواقا«: »قاموس المحیط«در فیروز آباديباشد؛ مانند نظر 

مفاق « و البته این کلمه هم ظرف مکان و هم ظرف زمان . در فضل و دانش بر یاران خود برتري یافت: أصحابه بِالَفضْل أو العلْ
تاب فوق المنضدة(است؛ مانند  و » .کتاب روي میز است«:که به این معناست»الک»ت قَ أقَماندمبیش از یک ماه در آنجا م»«شَهرٍ فَو.  «

زونی دارد؛ مانند  قَ«و نیز داللت بر اضافه و  فُ رةُ فَو سعۀ العشْ آید؛ مانند  معناي برتري نیز  می و به» عدد ده بیش از نُه است«یعنی: »التِّ
قَ« هذا فَو ت معناي هش» فوق«کتب وجوه و نظائر نیز براي همچنین . ) 674: ش.هـ 1370. مهیار،.. ("این برتر از آن است«:»ذاك
  ). 204: م 1999. المنجد( را ذکر نموده اند »  ، ظفر، برتري و صله واقع شدن)روي(بزرگتر، کوچکتر، بیشتر، باالتر، باال «

و ریشه اي را تشکیل می دهند که یکی بر برتري و دیگري بر رجوع و باز گشت داللت دارد، از اولی فوق  و امر فائق یعنی کار دو اصل  "ف واو قاف"- 1                                                                    
  .برتر و از دیگري فواق یعنی بازگشت شیر به پستان شتر را داریم 
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با توجه » باال بودن و عالی تر بودن« از جهات شش گانه است ولی» فوق« واژه با وجود این که: این مطالب مبین این نکته است
  ...مکان، زمان، صوت، عدد و منزلت: رود ه کار میمتفاوت بدر معانی و شرایط،  به موقعیت

  راغب اصفهانی » المفردات«بر اساس قرآندر » فوق«ـ وجوه معانی4ـ3ـ5

  : چند وجه وجود دارد» فوق«ها در قرآن به خوبی واقف است، از نظر وي براي واژه به کاربرد واژه راغب

  قراردارد؛ »تحت «مقابل آن واژه که در علو و برتريفوقیت به اعتبار . 1

  ) 65/انعام (» قل هو القادر  علی ان یبعث عذاباً من فوقکم أو من تحت أرجلکم« 

  .بگو  او برفرستادن عذابی از باالي شما یا از زیر پاهایتان تواناست 

  :قرار دارد» اسفل«که درمقابل این معنا واژه  صعود و پائین آمدنفوقیت به اعتبار . 2

  .وقتی ازباال و زیر برشما حمله ور شوند) 10/احزاب (» جاووکم من فوقکم و من أسفل منکم اذ« 

  .پس اگر دختران بیش از دو نفر بودند) 11/نساء(» فان کن نساء فوق اثنتین «:  عددفوق در . 3

بر بعضی دیگر درجاتی و برخی را ) 32/زحزف(» و رفعنا بعضکم فوق بعض درجات «:برتري به اعتبار فضلیت هاي دنیوي. 4
و آنان که تقوا پیشه کردند روز قیامت )  212/البقره (» والذین اتقوا فوقهم یوم القیامه«:یا به اعتبار فضلیتهاي اخرويبرتري داریم ،
  .برتر از کافرانند

  .ست و خداوند بر بندگانش چیره ا)  18/انعام (و هو القاهر فوق عباده : برتري به اعتبار قهر  و غلبه. 5

) 598: راغب اصفهانی(پشه و ماوراي آن در بزرگی یا کوچکی؛ ) 26/بقره (» بعوضه فمافوقها«:برتري در بزرگی و کوچکی. 6
این همان آیه مورد بحث دراین پژوهش است و موجب اختالفات . که اینجا در واقع دو معناي متضاد براي فوق ذکر شده است

  . بسیار بوده است

ی : کرد نیز ذکر می را»  صوت«تري درالبته الزم بود بر بِ قَ صوت النَّ فَو م کُ اتَ وص فَعوا أَ رْ ا تَ صداي خود را فراتر از ) : 2/الحجرات(لَ
  .صداي پیامبر نکنید

  » فوق«ـ متضاد5ـ3ـ5

یک معنی واحد  هیچ دو واژه اي از«است، باید دانست که» فوق«کدام یک معادل» باالتر«یا» واال«براي اینکه فهمید آیا معناي
هاي مقابل آنها به وجود آورد؛ بدین معنی که اگر دو  برخوردار نیست، و شاید بتوان امکان ارز یابی هم معنیها را با استفاده از واژه
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نی برخی از معنی شناسان بر این اعتقادند که دو واژه هم مع...واژه داراي متقابل واحدي باشند، باید طبعا با یکدیگر هم معنی شوند
  ).31: ش.هـ  1380.صفوي،(» تنها از طریق معانی ضمنی شان قابل تفکیک اند

و گاهی به ) 278:  3فیروز آبادي : نگاه کنید به(باشد  می» تحت«است و متضاد آن »  باال«به معناي» فوق«گفته شده که
: نگاه کنید به(خوابی یا پائین ؟  آیا باال می :أفوق تنام أم أسفل: حکایت کرده است  کساییاست، » اسفل«و متضاد آن» باالتر«معناي

ذکر کرده اند، مشخص ) تحت و اسفل(هاي لغت براي این واژه دو نقیض  از این که فرهنگ).  350: 10، 1408ابن منظور، 
و » )یلاسم تفض(صفت یا ظرف مکان مفضّل » و گاهی به عنوان» باال«و به معناي» ظرف مکان«گردد که این واژه گاهی بصورت می

  ).706:ق.هـ  1408.و أنیس، و زمالئه 52: 7و الزبیدي، ج 350: 10ج. ق.هـ 1408ابن منظور، (استفاده شده است » باالتر«به معناي

  ـ ادبیات عرب و مطالعات زبانشناسی4ـ5
توان  همترین آنها میکه از م(براي ترجمه قرآن مجید گریزي از تسلط بر زبان عربی  نیست؛ و  در این راه به علوم قدیم عربی، 

استفاده  از مسائل زبانی که قدما به خوبی   زیرا تکمیل مطالعات زبان عربی، بدون«نیازمندیم،) به صرف ونحو و بالغت اشاره نمود
). 15:ش.هـ  1378. زکریا، میشل(» ف وتحلیل کرده و نظریات مفیدي پیرامون آن ارائه کرده اند، امکان پذیر نیستآن را توصی

نگاه (کند ها بحث می ها در سازه همان صورت زبان است و از نقش کلمه در ترکیب با دیگر کلمات یا چگونگی اتصال واژهنحو 
ها است؛ در این پژوهش به  ، نا آشنایی با نحو عربی سبب کژ فهمی در عبارات و جمله)4:ش. .هـ. 1371. لطفی پور ساعدي: کنید به

  .ر استناد شده استکتب اعراب القرآن و کتب نحوي معتب
  

  ـ استعانت از مناسب ترین شیو ه تحلیل زبان براي ترجمه قرآن6
هاي حاکم بر مواد صوتی  مجموعه روابط و الگوها یا طرح... زبان نوعی رفتار انسانی است که داراي طرح است«گفته شده که

ترجمه عبارت است از «آشنایی کافی با زبان است، ، ترجمه خوب نیز مستلزم ) 7 - 6: ش.هـ  1364باطنی،(» شود زبان نامیده می
برگرداندن نوشته یا گفته اي از زبانی به زبان دیگر، و مطلوب ترین نوع این انتقال این است که هیچ بخشی از صورت و معنی از 

  . بررسی کردپس براي معادل یابی دقیق باید صورت و معناي هر عبارت را کامال) 37:ش.هـ  1370پور جوادي، (» بین نرود
ساختمان زبان عبارت است از شبکه روابطی «زبان در واقع ساختمان ظاهري آن است؛ » صورت«الزم به ذکر است که منظور از

نقشی » معنی«آورد؛ و منظور از مجموعه این روابط، ساختمان یا صورت زبان را بوجود می. که بین اجزاء سازنده آن وجود دارد
  ).19و  18: ش.هـ  1364باطنی،(» کنند ي زبان در ارتباط با جهان بیرون، بازي میاست که الگوها یا طرحها

هر قطعه اي از زبان داراي صورت ومعنی است، که اولی نتیجه رابطه درونی و دومی نتیجه رابطه بیرونی آن است؛ «از آنجا که
نظم خاص وسلسله مراتب ویژه اي گرد هم آمده اند، و از آید، اجزاء سازنده این جمله با  گوییم برادر بزرگ شما می مثالً وقتی می(

، زبانشناسی جدید به این نتیجه رسیده است که در قدم اول باید ساختمان زبان را )ارتباط همه آنها ساختمان جمله حاصل شده است
مبرهن بنابراین، ). همان(خت از داخل توصیف کرد و در  مرحله دوم به توصیف روابط داخلی این شبکه داخلی با جهان بیرون پردا

نیز  »فما فوقها «است که مجموعه تالشهاي زبان شناسانه بهترین راه براي ارائه ترجمه صحیح از  متون عربی است؛ و در مورد 
  :بررسی صورت و معناي واژها نقش بسزایی در ترجمه دارد
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  و تاثیر آن در ترجمه عبارت» فاء«ـ بررسی نحوي1ـ6

میقري (معطوف علیه است » بعوضۀ«، و»عاطفه یا حرف عطف«در این آیه شریفه » فاء«قرآن کریم، 1یناز نظر جمهور معرب
معانی الحروف مذیال «در ).41: 1.م2001و العکبري،  61: 1م1998، و الصافی،68: 1م1994، و  درویش،  35: 1م،2006.اهدلی

  : نیز چنین آمده است» باإلعجاز اللغوي لحروف القرآن المجید

رأیت زیدا فعمرا وهی مرتبۀ تدل علی أن : تخص أحد القبیلین دون اآلخر؛ ولها ثالثۀ مواضع، العطف، نحو قولک...  » لفاءا"
که اختصاص به یکی از دو  گروه ... "فاء«) 18و 17:م  2008الربانی النحوي، (»  ...و زیادة...والجواب...الثانی بعد االول بال مهلۀ 
زید را دیدم سپس عمرو را، و این بیانگر این است که دومی بال فاصله بعد از اولی : عاطفه مانند: است داشته و براي آن سه وجه

  . و زائده... وجوابیه... آید می

  :پس فاءعاطفه براي ترتیبِ بال فاصله است، همانطور که در الفیه ابن مالک آمده است

  الفاء للترتیب باتصال        وثم للترتیب بانفصال  "

  ).227: 2. م1972ابن عقیل،(» دل الفاء علی تأخر المعطوف عن المعطوف علیه متصال بهت

محسوب »  بدون شک بهترین تالش در راستاي نوشتن دائرة المعارف«نیز، که در زمینه نحو مغنی اللبیب
به نقل از » یابد ه صفت میمعانی سه گانه اي را که فاء به همرا«ضمن بیان این سه معنا ، به ذکر ) 1379:93حجازي،(شود می

تدل علی ترتیبها فی التفاوت من بعض الوجوه، ...«: که در مورد این عبارت شریفه همین مورد صادق است: پرداخته است زمخشري
  ).225: 1م، 2008. ابن هشام(» ...2خذ األکمل فاألفضل: نحو قولک

فأما الذین «ها در همین آیه» فاء«در ترجمه ي سایر. کند مراتب تفاوت آن را بیان می» فاء«شود، و  صفت محسوب می» فوق«
که اولی از نوع عطف براي ترتیب متصل وبالفاصله، و دو مورد دیگر از نوع عطف براي جواب است، از » فیقولون..آمنوا فیعلمون

فما (در عبارت مورد بحث » فاء«استمداد شده که ترجمه صحیح و  به جایی است، ولی در مورد» پس«معادل فارسی این واژه، یعنی
  .چنین ترجمه اي انجام نشده است) فوقها

رساند؛ بلکه بیانگر ترتیب براي  را به وضوح نمی» بال فاصله بودن«در این عبارت ، معناي» فاء«شود که با اندکی تامل روشن می
اء«دهد؛ همانطور که می» إلی«و معناي) 215: همان(انتها است  الفاء « :این آیه چنین نظري دارد،نحوي برجسته نیز در » فرّ

إلی، تحتاج إلی اسمین، «: ، همچنین در ادامه سبب چنین برداشتی را بیان کرده است)22: 1983،1(» ، أي إلی ما فوقها"إلی«بمعنی

  .منظور کسانی هستند که آیات قران را از نظر نحوي بررسی می کنند - 1                                                                    
 کامل تر را برگزین، سپس بهتر را: بیانگر ترتیب در تفاوت آن صفت از برخی وجوه است؛ مانند "فاء"صفتی آمده باشد،  "فاء"پس از ـ یعنی هر گاه  2
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اس،الزم به ذکر است که ) همان(» 1یکون الفعل بینهما کطرفۀ عین، فصلحت الفاء فی إلی فاء (نظر  دیگر نحوي بزرگ نیز،  این نح
  ).203: 1998،1(» عطف علی ما االولی: فما فوقها«داند؛ اولی می» ما«را بیان کرده است، وآن را عطف بر) به معنی إلی

و بدین معنا : باشد نیز می)17: 2م، 1972.ابن عقیل(پس در عین این که فاء حرف عطف است، به معناي إلی و بیانگر انتهاء غایۀ 
هاي مورد پژوهش به این گونه  ؛ که البته در  یکی دو مورد از ترجمه"...رسد به اینکه، تا به باال، تا به بعد و تا، تا این که، چه«:است

؛ ولی اکثر مترجمین )تا برتر از آن( معزيو ترجمه ) تا بزرگتر از آن( علی اکبر طاهري قزوینیترجمه : ترجمه شده است؛ مانند
ترجمه کرده اند؛ علیرغم این که در اکثر قریب به » یا«و برخی با» حتی«رخی آن را به صورتقرار داده، ب» واو«را معادل حرف» فاء«

) چه یا که باشد(پشه پس آنچه «:معادل سازي نموده اند؛ مانند ترجمه قدیمی» پس«هاي دیگر  این آیه را با» فاء«ها اتفاق این ترجمه
  . "یا زبر آن

  » و«هایی از ترجمه به ـ نمونه1ـ1ـ6

  .وخدا را شرم و مالحظه از آن نیست مه به پشه و چیزي بزرگتر از آن مثل زند :قمشه ايالهی 

  .کند از این که به پشه اي و باالتر از آن مثل بزند همانا خدا شرم نمی: راهنما

  .از آن مثل زند] یا فروتر[خداوند پروا ندارد که به پشه و فراتر  :خرمشاهی

ثَل بزند، شرم نمی] در کوچکی]از اینکه به پشه و فراتر از آن ] هماندن مطلبی به مردمبراي ف[بی تردید خدا  :انصاریان کند م.  

  .خدا ابایی ندارد که به پشه و کمتر از آن مثل بزند :آیتی

  و نیز ترجمه انگلیسیِ. هاي مجتبوي، مینویی، حجتی و بصیر الملک نیز بر همین سیاق هستند ونیز ترجمه

YUSUFALI:allah disdains not to use the similitude of things, lowest as well as highest.      
      

  .باشد می» و«به معناي as well asکه عبارت 

  :» حتی«هایی از ترجمه به ـ نمونه2ـ1ـ6

  .کند خداوند از اینکه مثال پشه و حتی باالتر از آن بزند شرم نمی: مکارمآیۀ اهللا 

  .کند خداوند از این که به پشه، و حتی بیشتر از آن، مثال بزند شرم نمی :دین فارسیجالل الو نیز ترجمه 

  :و ترجمه انگلیسی زیر
                                                                    

یعنی متعلَّق آن هم ظهور دارد وهم ندارد، هم (نیازمند دو اسمی است که فعل بین آن دو همچون چشم به هم زدنی باشد  "إلی"از آنجا که ـ  1
 .استفاده شود "إلی"، پس فاء دراین جا صالحیت دارد که در )نیستهست و هم 
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PICKTHAL: lo! allahdisdaineth not to coin the similitude even of a gnat.  

  » یا«هایی از ترجمه به ـ نمونه3ـ1ـ6

  .از آن مثل زند شرم نیاید] فراتر یا[اي یا فروتر  خداي را از اینکه به پشه: فوالدوند

  .خداوند از این که به پشه اي یا فراتر از آن مثَل زند، پروا ندارد :عالمه طباطبائی

  :هاي انگلیسی زیر و ترجمه صفار زاده، سید جمال الدین استر آبادي، محمود صلواتیهاي  ونیز ترجمه

SHAKIR: surely allah is not ashamed to set forth any parable-- (that of) a gnat or anything 
above that  

QARIB: allah is not shy to strike a parable whatsoever a gnat or larger  

  .شود محسوب نمی» فاء«و این در حالی است که هیچکدام از این معانی به عنوان معادلی براي

  رجمه و تأثیر آن در ت» فما فوقها«در» ما«ـ بررسی نحوي 2ـ6

  :سه وجه ذکر شده است» فما فوقها«در» ما«براي نوع

، 1ج. ق.هـ 1414أبو سعود، (» فأي شیء فوقها فی الصغر و الحقارة؟: فما فوقها یعنی«:» چه چیزي«استفهامیه به معنی. الف
شود،  و جل صادر نمی ازآنجا که استفهام حقیقی از خداوند عز و» پس چه چیز در کوچکی و خواري باالتر از پشه است؟«) :73ص

 2و رازي 1:118. ق.هـ  1411ابوحیان،( .کنند این استفهام، انکاري است؛ همانطور که ابو حیان و فخر رازي نیز تاکید می
تواند باالتر از پشه باشد در  پس چه چیزي می«:استفهامیه معنا کرد» ما«توان با نیز می» فوق«در هر دو ترجمه متضاد از). 149و148:

  .ترجمه نکرده است) چه چیزي(هاي مورد بررسی به این صورت  ولی هیچ یک از ترجمه»یا در خواري؟عظمت 
هاي مورد  که در بین ترجمه» پشه تا چیزي باالتر از آن در عظمت یا در خواري«:» چیز«یا» شیء«نکره موصوفه به معناي. ب

 .ترجمه نموده اند) نکره موصوفه، چیزي(به این گونه  استر آباديو  زین العابدین رهنماو  الهی قمشه ايپژوهش عالمه 

پشه و «:مصباح زادهمانند ترجمه . "پشه تا آنچه باالتر از آن است در عظمت یا در خواري» :» آنچه«اسم موصول به معناي. ج
  .» یا زبر آن) چه یا که باشد(پشه پس آنچه «:و ترجمه قدیمی» آنچه را ما فوق آن باشد

در مورد ) 35، ص1ج. م2006به نقل از میقري، (» امالء ما من به الرحمن"و» حاشیۀ الجمل«و» ر المصونالد«نظر کتابهاي
عراب ما، نکره موصوفه، یا اسم موصول به معناي الذي بوده، و در محل نصب، عطف بر بعوضۀ «:چنین است» فما فوقها«در» ما«ا
) چیزي(یا نکره موصوفه ) آنچه(اند، ولی از سیاق سخن همان اسم موصول ارائه نداده » ما«ها معادل خاصی براي اکثر ترجمه » است

  .شویم را متوجه می

  و تاثیر آن در ترجمه عبارت» فوق«ـ بررسی نحوي3ـ6



 جلد هشتم   هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

٤٥٠ 
 

عمل صفت در جمله شبیه عمل «دهد؛  زیرا می) باال رفت و برتر شد(» فاق«صفت است؛ پس در جمله معناي» فوق«از آنجا که
  ). 99ص .ش.ه1378زکریا، (» دهد فعل را در جمله انجام می وصفت عمل...فعل است،

کُلُ«: رود، مانندگاهی بصورت اسم به کار می» فوق«البته رْت فَ ونُ فَوقٍ و اذا ذُکقَ«؛ »دمهیار( بر خالف معمول: »العادة فَو .
قُ«:هم آمده است  در لسان العرب)   674: ص. ش.هـ 1370 عبد : فمن جعله صفۀ کان سبیله النصب کقولک... صفۀ و اسم، :  الفَو

قَ اهللا نه صفۀ، فإن صیرته اسماً رفعته فقلت فَو نه هو الرأس نفسه فوقُه:  زید ألَ . ق.هـ 1408ابن منظور، ( 1»رأسه، صار رفعاً ها هنا ألَ
  ) .  350، ص10ج

و الزبیدي،  350، ص10ج. ق.هـ 1408ابن منظور، ( هاي لغت که از نظر فرهنگتوان نتیجه گرفت  با توجه به آنچه گفته شد می
است؛ و اگر آن را » باال و برتر«و مفید معناي» اسم و ظرف«به صورت» فوق«)706ص.  ق.هـ  1408.و أنیس، و زمالئه  52، ص7ج

؛ و اگر » یدعبد اهللا فوقَ ز«:بیاوریم؛ مانند» منصوب«قرار دهیم، باید آن را) معناي اسم تفضیل و نقش ظرف(» صفت«بصورت
باشد، به » منصوب«پس اگر» فوقُه رأسه«:مانند استفاده کنیم، باید آن را مرفوع قرار دهیم؛» اسم«خواستیم آن را  بصورت

و از آنجا که در این آیه به صورت منصوب آمده است،  هیچ یک از . است» باال«باشد، به معنی» مرفوع«و اگر» باالتر«صورت
ترجمه نکرده اند، واین کار کامال صحیح، نشانه آگاهی و » قسمت فوقانی یا سر پشه«را به صورت اسم هاي بررسی شده، آن ترجمه

باالي «توانستند به صورت شود، می دقت مترجمین است؛  اما باتوجه به اینکه نقش ظرف مکان داشته و به صورت صفت ترجمه می
ل،» آن   .ترجمه نموده اند) ا پایین ترباالتر ی(» تر«ترجمه کنند، لیکن همگی به صورت مفضّ

  :  )فما فوقها(در عبارت شریفه » فوق«هاي رایج براي ـ ترجمه1ـ3ـ6

شوند، و حتی ممکن است همچون این آیه شریفه دو معناي  ها گاهی بسیار متفاوت از یکدیگر می درست است که ترجمه
؛ لیکن براي )کند ها نیز سرایت می در خود تفاسیر به ترجمهالبته بدیهی است که طبیعتا اختالفات موجود (متضاد را ارائه دهند؛ 

واژگان، ساختار، بافتار، معناي : تعادل ترجمه اي بین زبان مبدا و مقصد باید شروطی رعایت شود که برخی از آنها بدین قرار است
ن آیه شریفه، چند نوع ترجمه را در به طور کلی در باب ای)79ص  ش. .هـ. 1371. لطفی پور ساعدي:  نگاه کنید به...(جمله وکالم

  :کنیم هاي قدیم ومعاصر، منظوم ومنثور، فارسی و انگلیسی مشاهده می ترجمه

اهمیت بیشتري داشته است، و ضمن » فراتر«را پذیرفته اند، اما براي ایشان ترجمه» بزرگتر یا کوچکتر«گروهی که معناي .الف
از اینکه به بزرگتر ...«:ذکر نموده اند؛ و بدین گونه ترجمه نموده اند» فراتر«آن را پس ازنیز توجه داشته اند، » فروتر«اینکه به ترجمه

ها در عین بذل عنایت به هر دو مفهوم، در واقع به مدلول ظاهري آیه بیش از حسن  این ترجمه. » ...یا کوچکتر از پشه مثال زند
  .دهند بالغی آن اهمیت می

چون صفت است و هر که اسمش قرار دهد »عبداهللا برتر از زید است «: فوق صفت و اسم است  هرکه ان را صفت قرار دهد منصوبش می کند مانند - 1                                                                    
 .«باالي او سرش است»مرفوعش کندمانند 
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» فروتر«بر) بزرگتر(» فراتر«است که در آنها ترجمه) نیز تفاسیر متعددي(اي فارسی و ه این گروه شامل بسیاري از ترجمه
؛ »مه از آن چون ذباب، یا که از آن چون ذره«:، چنین آمده استسور آبادي اولویت یافته؛ به عنوان مثال در تفسیر کهن) کوچکتر(

  .»یا فروتر از اینویا برتر و « :خوانیم می کرم خدا امینیانهمچنین در ترجمه منظوم 

  .اشاره نمود...و خرمشاهی، مشکینی، معصومه یزدان پناههاي  توان به ترجمه هاي این شیوه، می از دیگر نمونه

از این که به فروتر یا فراتر «:داده اند» فروتر«که ضمن پذیرش هر دو معنا اولویت را به ترجمه فوالدوند گروهی نیز همچون .ب
تصحیح شده است، چنین آمده  علی رواقیهاي کهن، که مترجم آن نا معلوم است، وتوسط  کی از ترجمهدر ی. »از پشه مثال زند

در  .نیز در ذیل آیه شریفه به همین برداشت گرویده است طبرسیهمچنین تفسیر مجمع البیان . » چه یا که باشد یا زبر آن«:است
والبته در وادي نقد، چنین ترجمه اي مقبول دید .رنظر ایشان استحقیقت برداشت این مفهوم، حاکی از رجحان وجه بالغی آیه، د

» ما فَوقَها«:گوید با عنایت به این نکته چنین می فوالدوند ترجمه نیز در نقدي بر محمدعلی کوشاباشد؛  گاه ترجمه پردازان نمی
ی االمکان اي که در ترجمه باید ب نکته...»فروتر«است نه » فراتر«و » باالتر«معادل فارسی آن،  ه آن توجه داشت این است که باید حتّ

مترجم باید ...معادلِ واژه متن را آورد و از آوردن وجوه تفسیري پرهیز کرد و در صورت ضرورت در پانوشت به توضیح پرداخت
دیگر ، و هرگز نباید از  تابع ظاهر الفاظ آیه باشد نه پیرو وجوه احتمالیِ تفسیري؛ زیرا قلمرو ترجمه چیزي است و قلمرو تفسیر چیز

  )www.tebyan.net (»ترجمه، انتظار تفسیر و توضیح را داشت

  .باشند این دو دسته ترجمه تقریباً از لحاظ کمی به یک میزان می

 را ذکر کرده) کمتر یا ناچیز تر(» فروتر«دسته اي که از نظر تعداد بیشتر  از دو دسته سابق الذکر بوده، و ایشان فقط معناي  .ج
باید توجه داشت، که هیچ گاه ترجمه قرآن کریم به عنوان کالم وحی و معجزه البته ) که این ترجمه اي مفهومی از آیه است(اند 

النبراق، (شوند  ها تفسیر می مخصوصاً اینکه هنگام ترجمه برخی از  واژه) 259:ش.هـ 1379تقیه، (الهی همچون اصل نخواهد بود 
» فراتر در خردي و حقارت«ه در این ترجمه رخ داده است؛  وجهت ترجمه دقیق تر  بهتر بود که ازهمانگونه ک) 73:ق.هـ  1403

  .شد استفاده می

و حتی ترجمه المیزان و  اطیب البیان، همچون تفاسیر آیت اهللا مکارم شیرازي، پاینده، هوشنگ آبان، صفار زادههاي  ترجمه
را » فروتر«همین معناي) 346:ش، .هـ 1372(است،» ترین رویداد تاریخ ترجمهفرخنده ترین و مهم« خرمشاهیکه به تعبیر  آیتی

  :نیز بدین سو گرویده است ترجمه انگلیسی یوسف علیهمچنین . برگزیده اند

YUSUFALI: allah disdains not to use the similitude of things, lowest as well as  highest. 

هاي متفاوتی وجود دارد، و هریک شیوه مشخصی براي ترجمه یک متن پیشنهاد  نظریه حقیقت این است که در زمینه ترجمه
  بر داند، و تفسیر ادبی می  انگارد و آن را بخشی از هدف بزرگتر آشکارا ترجمه را فعالیت ذهنی می«ها  کند؛ یکی از این نظریه می

آن گونه که در این ) 18:ش.هـ  1380گنتزلر،(» منتهی شود » غنی تر«این باور است که  ترجمه ممکن است به درکی از لحاظ کیفی

http://www.tebyan.net
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ترجمه از آیه رخ داده است؛ البته در مورد قرآن مجید این مساله دقیقاً عکس است، وهرگز کالمی توان برابري با آن را هم ندارد، 
  .چه اینکه از آن فراتر رود

را بطور شمی تعیین » نقش متن اصلی«جهد، می معنی با یک حرکت بر مضمون اصلی و«در اینجا مشخص است که مترجم
که همان ...هایش، با چیزي نو وکامالً  متفاوت،   کند و هر آنچه از متن برگرداندنی است برمی گرداند، با همه طنین و تداعی می

  ).131:ش.هـ  1380گنتزلر،(» گذارد تاثیر اصل را بر خواننده می

اي بسیار دقیق از این قسمت آیه ارائه نموده که بیانگر اطالع دقیق وي از اختالف ترجمه  حسین انصاریان،الزم بذکر است که 
فراتر از آن در » :نظرهاي موجود در تفسیر و ترجمه این آیه، و سپس گزینش ترجمه اي متناسب با بالغت باالي قرآن  است

در این آیه شریفه » فوق«براي» فراتر«یا» باالتر«دهد که برخی از مترجمین دیگر  نیز  از  استعمال لفظ و این نشان می "کوچکی
را مد نظر داشته اند، لیکن به دلیل عدم تجاوز از الفاظ متن اصلی، واژه اي بر ترجمه تحت » باالتر بودن در ذلت و ناچیزي«همان

  .اللفظی نیافزوده اند، که حاکی از عدم توانایی در رسایی ترجمه است

ن معادلی دقیق است که معنا را به درستی منتقل کند و آن هم مستلزم احاطه کافی به زبان بزرگترین هنر مترجم قرآن، یافت
انس با «داند  مقصد است؛ غالمحسین یوسفی یکی از اصول اساسی ترجمه را فارسی دانی و مهارت مترجم در زبان فارسی می

دهد که براي اداي مفاهیم  یسنده و مترجم قدرت آن را میموازین زبان فارسی و آثار فصیح موجود و تامل در شیوه تعبیر آنها به نو
  ).31:ش.هـ  1375حسینی، (» خود بتواند کلمات الزم را بجوید و بیابد و یا آنها را بیاندیشد و در بیان مقصود در نماند

در واقع گاهی . اشته اندند» فروتر«دانسته اند و اشاره اي به  معناي ضروريرا » فراتر از پشه«قرآن پژوهانی که فقط معناي .د
متنی موجود در زبان راحفظ کند، و به رغم محدودیتهاي ذاتی زبان مقصد، آن » مواد«سعی دارد آهنگ، معنی، وزن و«مترجم

؛ صرف نظر از اینکه مفاهیم دینی از )131:ش.هـ  1380گنتزلر،(» حالتهاي خاص یعنی آهنگ، معنی و تداعیها را باز آفرینی کند
نسبت به زبان مقصد ناهماهنگی داشته باشد و مترجم جهت یافتن واژه معادل دچار مشکل شود  مخصوصا در مواردي نظر فرهنگی 

  .که همچون آیه مورد بحث ما، دارا بودن دو معناي متضاد، براي مترجمین مشکل ساز بوده است

دأ ارائه دهند؛ همچون ترجمه موزون و شیواي به هرحال این تشنگان قرآن تالش نموده اند ترجمه اي بسیار نزدیک  به زبان مب
، و ترجمه شیوا و امروزینی آقاي محمد خواجوي، که ضمن توجه به وجوه و نظائر و غریب قرآن،  همراه با شان محمود صلواتی

الهی ه ؛ ویا ترجم) 425:ش.هـ 1372خرمشاهی، (» دهد را ترجیح می) بدون هیچ کم و زیاد(نزول، ترجمه تحت اللفظی از قرآن 
  ).457:همان(است »  مقبول ترین ترجمه قرآن در عصر جدید«که قمشه اي

مترجم باید به اصول و مبانی ترجمه پایبند و متعهد باشد؛ ترجمه خوب ترجمه اي است که عالوه بر رعایت دقیق معنا و نکات 
ن اصلی است، وخداوند به طور مستقیم با او ادبی، از نظر آهنگ واحساس هم به گونه اي باشد که مخاطب احساس کند  متن به زبا

نشانگر این است که مترجمان، سعی نموده اند تا جایی که امکان گوید؛ استقبال گرم از این معنا در ترجمه آیه شریفه نیز،   سخن می
  .دارد ترجمه را به معناي اصطالحی واژه، و مفهوم مورد استعمال آن در اذهان عمومی، نزدیک سازند
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» فراتر«، ترجمه)نیز تفاسیر متعدد(ترجمه فارسی و ) 20(وه شامل اکثر مترجمین قدیم و جدید بوده، و در قریب بیست این گر
از جهت «کوشاگذرد، و به تعبیر  ،که نزدیک به چهل سال از عمر آن می فیض االسالممانند ترجمه برگزیده شده است؛ ) بزرگتر(

هاي موجود چه  آید، و نسبت به بسیاریاز ترجمه اي دقیق و موفق به حساب می ي، ترجمهدقت و انطباق با متن و رعایت نکات نحو
هاي قرآنی در بیشتر موارد، برگرداندن  هاي مناسب براي واژه و از جمله موارد قوت این ترجمه، عرضه معادل. تر باشدبسا کم غلط

دیگر ) همان. ("هاي اصلی فنّ ترجمه است ه از پایهدرست ضمایر به مرجعشان، و دقت در ترکیب ادبی و نحوي آیات است ک
  :همگی به سمت این معنا تمایل داشته اندهاي زیر نیز  ترجمه

ترجمه حاج سید جمال الدین استر -3ترجمه جالل الدین فارسی -2).که باالتر و برتر ترجمه نموده است(ترجمه مجتبوي -1
-6»  قرآن مبین«ترجمه مهندس علی اکبر طاهري قروینی موسوم به-5ن پور  ترجمه زین العابدین رهنما و احمد کاویا-4آبادي  

ترجمه معزي -10ترجمه کاظم پور جوادي -8»   گلی از بوستان خدا«سید مهدي حجتی موسوم به ترجمه-7ترجمه بصیر الملک  
که (ترجمه محمد جعفر یاحقی  - 14حاج محمود اشرفی تبریزي -13ترجمه ابو القاسم امامی  -12ترجمه عباس مصباح زاده -11

که در کشف » یا چیزي که فزون از آن بدي«ترجمه-15)."مهمتر از پشه«:با اشاره به خردي وحقارت پشه چنین ترجمه نموده است
عماد الدین حسین اصفهانی بدین گونه ترجمه (ترجمه عمادزاده  -16.األسرار وعده األبرار از خواجه عبد اهللا انصاري آمده است

وآنچه «: ترجمه» وما زاد علیها فی الجثه کالذباب و العنکبوت«:دارد تفسیر بیضاوي که بیان می-17)."بزرگ مانند فیل«:ه استنمود
باالتر از «تفسیر نمونه نیز-18) .که اشاره به شأن نزولی دارد که قبال ذکر گردید(» است مانند مگس و عنکبوت)پشه (زیادتر از آن 

یا همان » باالتر از نظر کوچکی««:کند که یکن جالب آنجاست که هنگام تفسیر آیه، این نکته را اثبات میترجمه نموده است، ل» آن
و نیز در  .واین نشانگر  ارایه ترجمه بدون در نظر گرفتن تفسیر است) . 147همان، ص(» رسد صحیح تر به نظر  می» کمتر«معناي
  :هاي انگلیسی زیر ترجمه

SHAKIR: surely allah is not ashamed to set forth any parable-- (that of) a gnat or 
anything above that  

QARIB:allah is not shy to strike a parable whatsoever a gnat or larger  

ئه دهند؛ گاه ترس از اشتباه سبب شده است که برخی از مترجمین، با پایبندي به الفاظ، ترجمه اي گنگ و غیر روان از قرآن ارا
شده  وآیه را چنین ترجمه ) و نه ترجمه آن(» فوق«بینیم که در این آیه متوسل به همان واژه می بهرام پوربه عنوان مثال درترجمه 

؛ کامال مشخص است که ایشان با » پشه وآنچه را ما فوق آن باشد«:مصباح زادهو نیز  » از اینکه به پشه یا فوق آن مثال بزند» :نموده 
نیز از گزند ترجمه اي غیرمطمئن رهانیده  ده از لفظ آیه و نه ترجمه آن، به نحو زیرکانه اي خود را از کمند دشواري ترجمه واستفا
  .اند

یی آن شاه اجل                                                      بر" تَح سبعوضه اهل دنیا را مثل زد به ال ی  

  » است                                     نیست ممنوع آن مثالی کز حقّ است فوقش که آن بال بقّ پس به ما
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  book/ready/category/library/com.ghaemiyeh.www://http/143 )       حقیقت جو(

  

  عنایی ترجمه این واژه قرآن با شیوه دو م

به ترجمه از زبان مبدا به یک زبان مقصد تا حد  هایی از متن، امکان دستیابی برخی از پژوهشگران بر آن هستند که در محدوده
شاید برخی همین نظر را ). 71:ش.هـ 1385. افراشی، آزیتا(گیرد  یابد و مترجم در فضاي ترجمه ناپذیري متن قرار می صفر تنزل می
هرگز احتمال دو مفهوم » واال یا باالتر«در زبان عربی دارند؛ و این بدان سبب است که معادل این واژه در فارسی» فوق«در مورد واژه

  .تابد، در حالی که سخن دانان عرب دو برداشت متفاوت از این عبارت داشته اتد متضاد را بر نمی

نظورشان کشف مشخصه اي در خود زبان است؛ خواهند کاشف اصلی منظور نویسنده باشند، بلکه م صاحبنظران ترجمه، نمی
شود  این است  گذارند تا براي خودش سخن بگوید، و آنچه از  این رهگذر آشکار می زبان را نفی کرده، یا آن را آزاد می

 یعنی این که اهل زبان از  این مطلب چه). 202:ش.هـ  1380. گنتزلر: رك(متضمن رابطه اي بین زبان و اثر است » واژه«که
 ش.ه1379. تقیه،: رك(فهمند؛ زیرا یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه مترجم، در نظر گرفتن مسایل فرهنگی است  می
  . باید به استعمال این واژه در زمان معاصر نزول قرآن توجه نمود» فما فوقها«در این جاست که براي درك معناي واقعی). 48،ص

شود، و از  دیده     نمی» فما فوقها«اشاره اي به مراد آیه از) ع(و ائمه اطهار ) ص(اکرم  با توجه به اینکه در فرمایشات پیامبر
رسد که این استعمال آن چنان براي عرب مأنوس بوده است،  جانب مردم نیز سؤالی در این زمینه مطرح نگردیده است، به نظر  می

یده شده است که  این واژه با احتمال همین دو معناي متضاد، حتی در مواردي در صدر اسالم، د. که محل اشکال واقع نشده است
  ).113:ق. هـ 1414زمخشري، : نگاه کنید به(وارد شده است 

را ) فراتر از نظر اندازه یا از نظر حقارت(هاي بررسی شده  این آیه ، مفهومی از هر دو ترجمه  تعداد قابل مالحظه اي از  ترجمه
رجمان دو معناي متضاد را کنار هم ذکر کرده اند این است که برداشت روانی افراد را در نظر گرفته علت این که مت .ذکر نموده اند

ترجمه آیه با این دو معنا دلیل روشنی است که مترجمان قران کریم، به استعمال این واژه در زمان معاصر نزول قرآن عنایت . اند
،  امروزه هیچ کاربردي نداشته باشد؛ و در واقع )رداري از دو معنا در آن واحدبرخو(البته ممکن است این شیوه استعمال . داشته اند

توانیم میزان پیشرفت حاصله را در زمان ارزیابی کنیم  ما نمی«پس. از لحاظ تاریخ زبان شناسی، تحقیقاتی روي آن انجام نشده باشد
  ).15:ش.هـ1378 زکریا،(» و آن نیز به دلیل فقدان مطالعات زبانشناسی تاریخی است

یهمس، «باشد، همچون  هایی است که داراي درجه بندي و مراتب می از واژه» فوق«توان تاکید کرد  که بنابرآن چه گفته شد می
کنند، لیکن در هر صورت ترجمه برداشت شده از هر واژه دقیقاً  را القا می) گفتگوي پنهانی(که تقریباً یک معنا » ...یوسوس، یتمتم

باشد، و نیز به سنجش داللت الفاظ و معانی روانی آن بر  ت روانی افراد از آن واژه و موقعیت خاصش در جمله میبرداش«منوط به
و شاید به همین دلیل است که عبد ). 44:ش.ه1386.مختار عمر،: نگاه کنید به(» گردد هاي رفتاري متفاوت بر می افراد در حوزه
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داند که الفاظ از آن چیزي باشد که مردم در استعمالشان  با آن آشنا بوده و  در این میالقاهر جرجانی نیز شرط زیبایی یک متن را، 
  ). 243:م2000-1992. محمد برکات،: نگاه کنید به(در زمانشان متداول باشد 

  

   نتیجه

نند مفهوم حاصل بحث آن که شیفتگان کالم وحی، در طی دوران ترجمه آن ، نهایت کوشش خود را به کار گرفته اند تا بتوا
این کالم الهی را به طور کامل دریابند، و در این راه از کتب تفسیر بسیار استعانت نموده اند، لیکن در برخی موارد وجوه تفسیري 

فروتر یا «را با معادل» فما فوقها«را نیز در ترجمه وارد کرده اند، که از نظر قوانین ترجمه پذیرفته نیست؛ مثال تعدادي از ایشان
در زبان » باال"ترجمه نمود، و» واالتر و بزرگتر«توان با را در زبان فارسی فقط می» فوق«ترجمه نموده اند، در حالی که» رکوچکت

  .    را برنمی تابد، بلکه این مفهوم برآمده از کتب تفسیر است، و وادي ترجمه نیز مستقل از وادي تفسیر است» کوچکتر«فارسی معناي

ن ضمن آشنایی کافی با دستور زبان عربی، به دقت در پی رعایت اصول ترجمه و انطباق ترجمه خود همچنین اکثر این مترجما
در زبان عربی نیز توجه کافی داشته اند، و آن را در این آیه به صورت صفت » فوق«و به استعمال . با اصول صرفی و نحوي بوده اند

  .ترجمه نموده اند) و نه اسم(

این مساله، از دقت نظر » فاء«، لیکن در مورد حرف عطف»آن چه«و» چه چیزي«:عناي درستی شده استنیز دقیقا م» ما«در مورد
بود  آید والزم می ترجمه نموده اند که معادل دقیقی به شمار نمی» و، حتی، یا«کافی برخوردار نبوده است، و اکثر مترجمان آن را با

  . شد ه میترجم» پس«ها در این سوره با معادل» فاء«مانند دیگر
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  .داراکتب االسالمیه: چاپ نهم، تهران، تفسیر نمونه .ش. هـ 1371. مکارم شیرازي، ناصر و همکاران

  .نشر التمهید: قم   ،)روشها و گرایشهاي تفسیري( تفسیر و مفسران. ش.هـ 1379. معرفت، محمد هادي، خیاط و نصیري

  .دارالفکر: دمشق ،لکریم بین النظریه و التطبیق االشتراك اللفظی فی القرآن ا. م  1999.  منجد، محمدنورالدین

 .دار الزهداء: بیروت  ،البیان فی تفسیرالقرآن .م 1987 .  الموسوي الخوئی ، ابوالقاسم

  .ناصر خسرو: تهران، فرهنگ ابجدي عربی فارسی .ش.هـ 1370. مهیار،رضا

  .المکتبه العصریه :بیروت، البرهان فی اعراب اآلیات القرآن. م2006.میقري االهدلی،احمد

  .منشورات دار اآلفاق الجدیدة: ، بیروتالمستشرقون وترجمۀ القران الکریم.ق.ه 1403.النبراق،محمد صالح
  .عالم الکتب: اعراب القرآن، الطبعۀ الثالثۀ، بیروت م،1998. نحاس، احمد بن محمد

   . نشر اسوه: تهران م، چاپ چهار پژوهشی پیرامون تدبردر قرآن،. ش.ه1381. نقی پور فر، ولی اهللا

www.tebyan.net/                                            سایت موسسه فرهنگی و اطالع رسانی تبیان   
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381  
 ایران ي، شاعري شیفتهمحمد مهدي جواهري

  
لی   1فاطمه گُ
  2محمد رحیمی خویگانی

  

  چکیده
ران غیر ایرانیِ فراسوي مرزها، به ایران و فرهنگ ایرانی یک داستان دیرپا است، از این میان دلبستگی دلبستگی شاع

اي موارد باورنکردنی است؛ یکی از  شاعران عربی و مخصوصا عراقی به خاطر نزدیکی جغرافیایی، بسیار شدیدتر و در پاره
  .است» محمد مهدي جواهري«هایش دم زده است،  یاین شاعران که هر گاه مجالی یافته است از ایران و زیبائ

- به ایران، موضوعی است که پژوهش حاضر در صدد است تا با روشی تحلیلی جواهريهاي مختلف عشقِ  بررسی جنبه
  !.، ایران را بر وطن خویش ترجیح بدهدجواهريشود توصیفی بدان دست یازد، عشقی که باعث می

توان در سه محور عمده مورد بررسی  به ایران را می جواهريگر آن است که شیفتگی هاي این پژوهش بیانمهمترین یافته
قرار داد، اول عشق وصف ناشدنی او به طبیعت زیباي ایران که حجم زیادي از اشعار او را به خود نسبت داده است، و دوم 

شود، و سوم اهمیت  مربوط می فظ شیرازحاعشق او به فرهنگ ایرانی که بیشتر از هر چیز به ادبیات ایران و مخصوصا شعر 
  .مسائل سیاسی ایران براي جواهري که سعی کرده است تا در شعرش همراه مبارزان ایرانی مخالف رژیم شاه باشد

   
  .  محمد مهدي جواهري، طبیعت ایران، ادبیات فارسی، حافظ شیرازي، تأثیر، تأثر :هاکلیدواژه

             

                                                                    
١
 ربی دانشگاه اصفهاندانشجوي دکتري زبان و ادبیات ع - 
٢
  دانشجوي دکتري زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهان - 
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  مقدمه
همیشه عاملی مهم در ترویج زبان و ادبیات فارسی در ، ی ادیبان و فرهیختگان فراسوي مرزها به ایرانآشنایی و شیفتگ

خارج از حیطه جغرافیایی ایران است، که بررسی چرایی این آشنایی و شیفتگی و جوانب متعدد آن، ضرورتی است که باید 
  .هندپژوهشگران زبان و ادبیات همیشه آن را وجهه اهتمام خود قرار د

شود در این  یکی از بزرگترین شاعران معاصر جهان عرب است که به دالیل مختلفی که سعی می مهدي جواهري دمحم
  .مقاله مورد بحث قرار گیرد، شیفته ایران بود و فرهنگ ایرانی به انحاء مختلف در ادب او تاثیر داشته است

ابتدا و به طور مختصر زندگی محمد مهدي جواهري مورد  توصیفی نگاشته شده است، -در این مقاله که به روش تحلیلی
  .شود تا مظاهر بروز شیفتگی او به ایران در آثارش، مورد تحلیل واقع شود گیرد و سپس تالش می بحث قرار می

  
  پیشینه پژوهش
اندکند، اما مهمترین اند، بسیار  هایی که به شیفتگی و تعلق خاطر جواهري و همچنین تاثیر ایران بر شعر او پرداخته پژوهش
مجتبی محمدي مزرعه «که توسط » ایران در شعر معاصر شاعران بزرگ عراق«اي است در دانشگاه تهران به نام  آن پایان نامه

نگاشته و در تاریخ چهاردهم تیر یک هزار و سیصد و نود، دفاع شده است، در این پایان نامه مؤلف سعی کرده است » شاهی
شعر چند شاعر عرب را مورد بررسی قرار دهد، وجه تمایز و برتري پژوهش حاضر نسبت به پایان نامه مذکور تا تأثیر ایران بر 

در این است، که تمرکز اصلی پژوهش پیش رو بر تبیین شیفتگی و تعلق خاطر جواهري به ایران است و از خالل آن سعی 
ار دهد؛ اضافه بر این نویسنده محترم پایان نامه، تنها به ذکر دارد تاثیر چند جانبه ایران بر جواهري را هم مورد واکاوي قر

کند کما اینکه  موردي ابیاتی که جواهري براي ایران گفته است پرداخته و کمترین تحلیلی از چرایی سرایش آنها ارائه نمی
  .ترجمه شعر شاعران پارسی و تأثیر ادبیات ایران بر او، از دید مؤلف دور مانده است

  

  دي جواهري در چند سطرمحمد مه
 1900جوالي به سال  26؛ در  چهاردهم  عراق در نیمه قرن  شاعر برجسته کالسیک  ترین محمد مهدي جواهري بزرگ

که نسبت آنها به فقیه بزرگ شیعه، صاحب جواهر  در شهر نجف اشرف از خاندانی اهل علم و فضل) قمري 1318( میالدي
  )352، 1ج: 1982ي، الجواهر. (دنیا آمد رسد، بهمی

شعر  ر آن به تحصیل ادبیات و شعر کالسیک عرب و بخصوصنااو نخست به تحصیل علوم حوزوي روي آورد و در ک
او در مقاطع . الجواهري سپس به شهر بغداد رفت و ضمن اشتغال به تدریس، روزنامه نگاري را نیز آغاز کرد. مبتنی پرداخت

: م، 1969.العلوي،(دلیل نظریات سیاسیش و طبع عصیانگر و متمردش،  ساخت و بههاي متعددي منتشر  مختلف، روزنامه
   .نداشت به نامالیمانی دچار شد و مدتهاي مدیدي را نیز در تبعید به سر برد هاي حاکم بر عراق هماهنگی که با نظام).26

عالقه   که  بود، هنگامی  وي  سرودن  مخالف در آغاز  با اینکه  پدرش.  شعر داشت  به  شدیدي  دلبستگی  از کودکی  جواهري
  در این  هم  جواهري. برد  بزرگان  مجالس  و او را با خود به  پرداخت  وي  تشویق  کرد، خود نیز به  شعر درك  او را به  عمیق
  .  ر گرفت، شاعر مبارز ضداستعمار، قرا محمدسعید حبوبی  چون  بزرگانی  خواهی تأثیر اندیشه آزادي  تحت  مجالس



 جلد هشتم   هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

٤٦٢ 
 

هاي ادبی و سیاسی خود در  است این شاعر عراقی در طول فعالیت» بین شعور عاطفه«هاي شعري وي دیوان  از جمله دیوان
  .را منتشر کرد» الرأي العام«عراق سه مجله الفرات،االنقالب و 

مشاهده   که  تأثیر عمیقی.  1926/ ش 1305  و تابستان 1924/  ش 1303  سفر کرد؛ در تابستان  ایران  دو بار به  جواهري
لی»  از جمله(  ، در اشعارش گذاشته  بر وي  ایران  شهرهاي  زیبا و سفر به  طبیعت لی«، » حدود فارس ' عرند ' ع   الریف«، »کَ

د سفر بغدا  به 1927/ ش 1306در   وي) 16، 1ج: 1982الجواهري، ( ؛ آشکار است) » طَهران  فی«و » دربند ' علی«، » الضاحک
ربه«از انتشار قصیده   شد اما پس  کاظمیه  مدارس  کرد و معلم ریدالغُ یحاءــ که» ب   و آب  طبیعت  ستایش  به  در آن  در روزنامه الفَ

ري  بود ــ ساطع  دانسته  یارانش  به  عالقه  را فقط  عراق  به  وابستگی  بود و دلیل  پرداخته  ایران  و هوا و زیباییهاي صدیرکل، م ح  
  . برکنار کرد  و از معلمی  متهم  گري شعوبی  ، او را به معارف  وزارت
کر صدقی  مخالفت  دلیل  ،  به1936/  ش 1315در  ص1  ، ج1999،  الجواهري، خیال(  رفت  زندان  به  ، چند ماهی با ب ،  

  از مدت  شد، اما پس  ینده شهر کربال وارد مجلسنما  عنوان  ، به امیرعبداالله  ، با حمایت1947/  ش 1326در   وي). 333ـ327
هاي همیشگی او با  استعفا کرد، به دلیل مخالفت  از نمایندگی 1948/  ش 1327در   و سرانجام  پیوست  جبهه مخالف  به  کوتاهی

خر عمرش را در حزب بعث مجبور بود بیشتر در تبعید یا آوارگی و به دور از وطن روزگار بگذارند؛ به طوري که سالهاي ا
  .شد  سپرده  خاك  به  و در زینبیه  درگذشت  در دمشق 1997ژوئیه  27/ 1376مرداد  5پراگ و دمشق گذراند و باآلخره، در 

فخیم زبان  استخوانبندي شعر او به همراه طنین واژگان. آید جواهري آخرین بازماندة شعر کالسیک عرب به شمار می
  .هاي متنبی است ترگ عرب، بویژه شعر دورة عباسیان و بخصوص سرودهعرب، میراثدار تمام شاعران س

  
  جواهري و ایران

توان از چند زاویه مختلف مورد بحث قرار داد، او هم عاشق  تعلق خاطر جواهري به ایران و تأثیر پذیري او از آن را می
که بخش قابل توجهی از اشعار او را به شعر  داشت؛ به طوريرا بسیار دوست می» حافظ شیراز«فرهنگ و ادبیات ایران بود و 

عربی ترجمه کرده است و تأثیر حافظ در بسیاري از اشعار او مشهود است، و هم عاشق طبیعت و اقلیم سرزمین ایران بود چه، 
از دور کند؛ کما اینکه  هاي طبیعی ایران پرداخته است که آدمی را حیرت زده می در قصائد فراوانی آنچنان به وصف زیبایی

کرد و آنان را به ادامه راه تشویق  وقایع سیاسی ایران را زیر نظر داشت و هماره با مبارزان ضد نظام طاغوتی شاه، همنوایی می
  .کردمی 

در این مقاله سعی بر آن است تا هر کدام از این دو جنبه تأثیر ایران بر جواهري یا تعلق خاطر جواهري به ایران را مورد 
  .یمبحث قرار ده

  

  جواهري و طبیعت ایران
هاي ظهور و تجلی ایران در شعر جواهري، مربوط است به وصف طبیعت ایران،  ترین جنبه یکی از مهمترین و با اهمیت

طبیعت در شعر او رهاورد آشنایی او و دیدار او از سرزمین زیباي » وصف«اند که  بسیاري از منتقدان و خود شاعر بر این عقیده
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، 1ج:1998الجواهري، !. (داري که هر چند نوعی تبعید بود ولی کم کم به یک سفر عرفانی و زیبا تبدیل شدایران است دی
122.(  

  :توان در سه مقطع، به شرح زیر جست و جو کرد وصف طبیعت در شعر جواهري را می
شگفت است و هر چند در  گوید و از آن در او در ابتدا و در مقطع اول از زیبایی طبیعت ایران می: مرحله آغازین -1

خود در آزار ) وطن(هاي ایران از یاد ببرد، او از ناآبادي و نازیبایی عراق  کند تبعید را با زیبایی برد اما سعی می تبعید به سر می
را سرود که » علی حدود فارس«و » الذکري المؤلمه«خورد؛ او در تبعیدگاه شعرهاي  است و بر مردمان فارسی غبطه می

که اولین شعر او بعد از ورود به ایران است، » الذکر المؤلمۀ«گر این مقطع از وصف طبیعت ایران در دیوان اوست، او در نمایان
  :گوید می) 287 :2001الیحیی، (

شاقنی ما أحسنُ خلیلی  
  

  الطبیعیبفارس هذا الجمالُ 
  

تون تجرياآلن  الی الجبال م  
 

  بمثل مذاب الدموع علینا
 لُمالریاض هذينحو  معیا ه  

 

  الربیعنجدد عهوداً بفصل 
 األرض مخضرةً فقد أضحت  

 

جمیععن شمل حسن  َتضاحک  
  )259، 1ج: 1972الجواهري، (                                                                                                                                  

گوید و از  ها در بهار می در نظر جواهري بهترین چیزي که در ایران است، زیبایی طبیعی آن است، او از آب شدن برف
خورد و از  خواهد تا در این موسم زیبا تجدید عهدي مودتی دیگر کنند، او در ادامه بر فرزندان ایران غبطه می همراهانش می

  :گوید زیبایی غروب خورشید در ایران می
مالفرس  بنی کُ العراق ال فارس  

 

بوعکم وزاهی ربوعیال  ر  
  الغروب وما ابهج الشمس عند 

 

طلوع یحی باها وعند الُّ ر  
  )همان صفحه: همان(                                                                                                                                              

همانگونه که پیدا است در این شعر، جواهري از زیبایی بالد فارس در شگفت است اما دلش با عراق است، عراقی که 
اش در کنارش نیستند غمگین است، این  اند، او از اینکه دوستان و خانواده اینگونه زیبا نیست و مردمانش از زیبایی محروم

  :به خوبی نمایان است» رسعلی حدود فا«مطلب در شعر 
  العراقْ محانی بینأحبابنا 

  
کلفتُم طاقْما ال  قلبی ی  

 العیش دکم مرٌّ طعمه بع  
   

د مرُّ المذاق وکیف عال والب  
  م   أننی لوعتیمن  یکفیکُ

  
  ..فارس أشتاقُ قُطرَ العراق فی

  )146، 1ج: 1982الجواهري، (                                                                                                                                 
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آورد، او معتقد است به  اي می جواهري براي بیان میزان باالي محبت خود به عراق و دوستانش در آن، دلیل زیبا و شاعرانه
یی و حسن، خود دلیل خوبی بر صدق محبت و اشتیاق او بدانان است وگر نه مگر با این همه زیبا» ایران«یاد دوستان بودن، در 

  !کند به یاد دیگري بود؟ شود در میان این همه حسن که آدمی را سرمست می می
نمود دارد، » روستاي خندان» «الریف الضاحک«جواهري در این مرحله که بیش از هر شعري، در شعر : مرحله میانی -2

برد، او دیگر مثل مقطع قبل از  پردازد و گویا کم کم دارد سرزمین عراق را از خاطر می یعت ایران میفقط به وصف طب
  :هاي طبیعت ایران است کند و تنها محو زیبایی ناآبادي عراق و از اوضاع بد مردمان آنجا شکایت نمی

یف " فارس " یا أقطارِك کلُّ   رِ
 

 فصالكطاب :ربیع وخریف  
  أال عرتک   فقد من لطف رضُ

 

 نَ الحسنَ لها جولطیفضَم  
یاضاً یا  رَت  رِ فارسٍ فیزه  

 

کنَّ تْ یونٌ شکرَ نوف ع   ...وأُ
 ن جمال خُط معناهعلی م  

 

ت األرض حروف فارسٍ واختص..  
نعۀٌ للفرسِ   وال الوشیِ فیص  

 

یمثلَ    ..المفوف بها الروض ماوشَّ
  س   باالص وأُالف أینَفارِ

 

  ؟ ألیف النأيِ علی یبقیأو هلْ 
  )150: همان(                                                                                                                                                          

کند که این زیبایی  ، او دعا می!!هار تو که پاییز تو هم زیباستاذعان دارد که نه تنها ب» فارس«جواهري خطاب به سرزمین 
بیند، زیبایی که هر چند  پایدار باشد و هیچ وقت زمین ایران از زیبایی خالی نگردد، او ایران را باغستانی از زیبایی و حسن می

 :ین مرحله از شعر اوستهم در زمره هم» دربند«، شعر !آورد طبیعی است ولی هنرمندي مردم ایران را در نظر می

  إننا "دربند"اهللا أم الحسن  رعی
  

  وجدنا بها روضا من الصفو ممرعا 

  )197:همان(                                                                                                                                                            
مرحله سوم و پایانی، جواهري در مرحله سومِ شعرش در وصف ایران و طبیعت آن، شگفتی و حیرت را تکمیل  -3
بیانگر این مرحله از  )م 1926سروده شده در سال ( »برید الغربۀ«، شعر !!دهد کند و ایران را بر وطن خود عراق ترجیح می می

  :شعر اوست
  ریحوهواؤها  "فارس  " هی

ب  االص 

  وسماؤها األغصانُ واألوراق
عت بها عشّاقها  لوبلیۀٌ و  

 

ت بها فی علالعشاق الشرق إنْ و  
  بقاعها سالت بدفاق النُّضار 

 

  شحت األرزاق بنیها وعلی
ی " کومرث "بنت  یا     فکرةً أقلَّ

 

  اإلخفاق برأسکفلقد أضرَّ 
نی وتطلَّعی   ی ب   الذي الفجرَ تَتَ

 

  اآلفاق وتنجلی عینَتتوق
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  لوالهم العراق عصابۀٌ فی لی
 

  عراقُ الیمحبوباً  کانما 
   ، التی وهیال دجلۀٌ لوالهم  

 

 بت، تروق وال الفرات   یذاقعذُ
نی "شمرانُ   ب   ، وزهرةتُعجِ

 روضها

قراق ونمیرُهاوهواؤها،    الرَّ
 

ه الصخور بین متکسراً د تم  
 

باقفوقَ الجبال من الثُّلوج  ط  
قِ الغُصونِ وعلیه  رمن و  

 

اللِ رواق ممدوةٌ ومن الظ  
  ندوةٌ غصنٍ للبالبل کل فی  

 

 إسحاق "عود للغنا  وبکل

  وعجیبۀٌ فلم تُعقْ مناي کانت " 
  

  فال تُعتاق منیأُحب  أنی
  الفتی نجاح آمالِ الحیاةسرُّ         

 او

ه   اإلخفاق أما الممات فسرُّ
  

  )199-198: همان(                                                                                                                                                        
است که » کیومرث«اي  به عقیده جواهري، ایران سرزمینی است که همگان عاشق و شیفته آنند، ایران میراث پادشاه افسانه

تهران » شمیرانات«باید با طموح و آینده نگري رو به سوي فرداهاي نیک، حرکت کند، جواهري در این شعر از تاثیر زیبایی 
را دوست ندارد و عاشق ایران است، لذا » عراق«آید، او اذعان دارد که  کند و از صداي بلبالنش به وجد می بر خود سخن می

بهاء الدین، (ن شعر و ترجیح دادن ایران بر وطن خود از کار خود در وزارت معارف عراق اخراج شد به خاطر سرودن ای
  .اي به کار خویش بازگشت ؛ هر چند بعد از مدتی و با وساطت عده)56: م2011.ومرادیان،

ه است ولی در سوریه سرود» براق«در  1965شایان ذکر است که جواهري را برید الغربۀ دیگري نیز هست که به سال 
  !.آنجا به هیچ روي از ترجیح سوریه بر عراق سخن نرانده است

  

  جواهري و ادبیات فارسی
اي داشت، و اکثر عالمان دینی آن فارسی دانی جواهري امر عجیبی نیست چه، زبان فارسی در عراق آن روز جایگاه ویژه

و عراق در آمد و شد بودند، از این گذشته، روابط و ، بین ایران )و از آن جمله خاندان مشهور جواهري(زمان در نجف 
تعامالت فرهنگی فیما بین ایران و عراق و همچنین اقامتهاي طوالنی جواهري در ایران، باعث شد تا زبان فارسی را بسیار 

لطافت «: گوید ، خود او از ارتباطش با ادبیات فارسی چنیین می!خوب فرا بگیرد و بسان شاعران ایران لطیف الروح شود
و به روح لطیف شاعران ایرانی مثل ....عراقی من را تلطیف کرد ] -خشن عربی[روحی و معنوي و زیبایی ایران، روح و جان 

، 1ج: 1972الجواهري، (؛ »نزدیک کرد» ایرج«و » عارف«و همچنین » نظامی«و » فردوسی«و » خیام«و » سعدي«و » حافظ«
جواهري را باید در شعر حافظ و غزلیات او جست و جو کرد، جواهري عاشق حافظ  بیشترین تاثیر ادبیات فارسی بر) 368

وادبیات فارسی بود و ارتباط او با شعر فارسی از دو جنبه قابل بررسی است، اول اینکه جواهري بسیاري از اشعار شاعران 
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ادبیات فارسی باعث شد تا در شعر او چه  ایرانی و مخصوصا حافظ را به شعر عربی ترجمه کرد، و دوم اینکه این ارتباط او با
  .از نظر سبک و چه از نظر معنا، تغییراتی حاصل آید

  
  ترجمه اشعار شاعران پارسی گو

جواهري از میان اشعار فارسی، بیشتر اشعار حافظ را براي ترجمه برگزیده است، از زمان چاپ اشعار ترجمه شده حافظ 
آید  چنین بر می) 367: همان(میالدي  1926در سال ) 70در شماره (» الفضیله«   جلهو م) 69-61از شماره (» النجف«در مجله 

ترجمه او از (سالگی به ترجمه شعر حافظ و دیگر شاعران ایرانی اهتمام داشته است  26که جواهري در ایام جوانی یعنی 
هایش بسیار  رد تا اذعان کند که ترجمهدا   ، ولی علی رغم جوانی، انصاف آدمی را بر آن می)شاعران دیگر بسیار کم است

خوب است؛ هر چند او هیچ وقت یک غزل را به طور کامل ترجمه نکرده است و بیشتر با گزینش ابیات خاص، گویا خود را 
  :توان به موارد زیر اشاره کرد ؛ از جمله اشعار حافظ که ترجمه شده است، می!از کمند ابیات ترجمه ناپذیر رهانیده است

  ک بودم و فردوس برین جایم بودمن مل
  ي طوبی و دلجویی و حور و لب حوض سایه

 

  آدم آورد در این دیر خراب آبادم
  به هواي سر کوي تو برفت از یادم

 

  )247: 1381حافظ شیرازي، (                                                                                                                                   
   کان صحاب لیالفردوس  فیملکا کنت و 

  والشراب غیداو صفاء الحور  طوبیظلّ 
 

  هذا الخراب الیمنه  أخرجنیآدم 
 ک عن  فیکلُّه مذ همت حبغاب ذهنی  

 

 )371، 1ج: 1982الجواهري، (                                                                                                                               

  بلبلی برگ گلی خوشرنگ در منقار داشت 
  گفتمش در عین وصل این ناله و فریاد چیست؟

 

  هاي زار داشت واندر آن شور و نوا صد ناله
  گفت ما را جلوه معشوق بر این کار داشت

 

  ):63: 1381حافظ شیرازي، (                                                                                                                                   
  منقاره  فی یحملبلبلٌ 

  استعراضها فی ینفکو هو ال 
ما أوجب ذا الحزن و ما         : قلت
   توجیههاهذا سنۀ : قال
 

  الورقۀً من وردةٍ ذات جم
  متعالیو نباح  زفیرٍذا 

  نسبۀ الوصل من الدمع المذال
  الوصال یوم فیجلوةُ المعشوق 

 

  )371، 1ج: 1982الجواهري، (                                                                                                                                
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کنوز «خورد، که در دیوان او تحت عنوان  در دیوان جواهري زیاد به چشم می) ترجمه گزینشی(  از این دست ترجمه
به چاپ رسیده است، خود او معتقد بود که ادبیات عربی باید با لطافت لفظی و معنوي شعر فارسی » گنجهاي پارسیان» «الفرس

ی با ادبیات اروپا و غرب که سنخیت آنچنانی با فرهنگ از رهگذر ترجمه آشنا شود، این آشنایی در نظر او بهتر است از آشنای
  ).369، 1ج: 1972الجواهري، (عربی ندارد 

با توجه به انگیزه جواهري باید اذعان داشت که او دغدغه درست و نظري صائب پیرامون ادبیات فارسی و عربی داشته 
  .شیراز کرده استهایی از شعر فارسی مخصوصا شعر حافظ  است، لذا اقدام به ترجمه نمونه
جواهري آن است که او شعر حافظ را به شعر ترجمه کرده است، کاري که بسیار سخت  هاي نکته جالب توجه در ترجمه

نماید، او براي این کار به ناچار وزن و قافیه اشعار ترجمه شده را تغییر داده است ولی با این وجود سعی خود را  و ناشدنی می
  .حد امکان به معنا و آهنگ کالم حافظ خللی وارد نآیدبر آن داشته است تا در 

  

  تأثیر شاعران پارسی بر جواهري
تعلق خاطر جواهري به شاعران پارسی مخصوصا حافظ بدانجا رسیده است که در بعضی از اشعارش تاثیر پذیري او از 

ي مفهومی و تاثیر پذیري سبکی مورد بحث توان در دو زمینه تاثیر پذیر اینان، به وضوح قابل مشاهده است، این تاثیر را می
  :قرار داد؛ براي نمونه اول اشعار زیر شاهد خوبی است

  :گوید چنین می» شباب یذوي«جواهري در شعر 
  حسناء فارکۀ سوي الدنیا الحیاةوما 

 

  مخطوبۀ من أحباء وأعداء
 

  )328، 1ج: 2004الجواهري، (
  :ندک که این بیت زیباي حافظ را در ذهن تداعی می

  |مجو درستی عهد از جهان سست نهاد
 

  !که این عجوزه عروس هزار داماد است
 

  )32: 1381حافظ شیرازي، (
  :دهد که یا در جایی دگر نغمه سر می

  فما أجرا الحیاة فیأحاول خرقا 
 

  ذکرا لیولم أبق  أمضیوآسف عن 
 

  )324، 1ج: 2004الجواهري، (
  :کند ر حافظ را در برابر آدمی مجسم میکه به طرز شگرفی این بیت زیبا و مشهو

  بر سر آنم که گر ز دست بر آید
 

  !دست به کاري زنم که غصه سر آید
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  )180: 1381حافظ شیرازي، (
تواند تنها یک اشتراك در تداعی باشد، ولی از آنجا که جواهري البته از نظر دور نیست که تمام این معانی مشترك، می

  .تواند از آن تأثیر پذیرفته باشد اعران پارسی گوي را خوانده است، قطعا میشعر حافظ و بسیاري از ش
یی که در بسیاري از اشعار » گفت و گو«رسد سبک بیانی  اما براي نمونه دوم یعنی تأثیر سبکی باید گفت که به نظر می

  : گوید بینیم که می میشود تحت تأثیر آشنایی او با شعر فارسی بوده باشد؛ مثال در اشعارش  جواهري دیده می
ی، قلت والحال: قال   من حا إنّ

  هراء شیء: والناس، قلت: قال
 

  براء کهذيء خلو ل هبا
  !اجراء غیرهمخدم عند 

 

  )1147، 3ج: 1982، الجواهري(
 اند؟ و مردم چگونه: من از حالی مثل این، که پوچ و تهی است، بیزارم، گفت: حالت چگونه است؟ گفتم: گفت«: ترجمه

  »!!هیچ و پوچ، آنان خدمتکارانی اجیر این و آنند: گفتم
که در شعر فارسی بسیار مرسوم است بهره جسته است، درست به » گفت و گو«شود از سبک که همانطور که دیده می
  :گوید مانند شعر سعدي شیراز که می

  گفتم اي بوستان روحانی
  !گفت سعدي خیال خیره مبند

 

  !ستدیدن میوه چون گزیدن نی
  !سیب سیمین براي چیدن نیست

 

  )374: 1383سعدي شیرازي، (
که یک فن » األسلوب الحکیم«شود، ولی بیشتر در  البته این سبک گفت و گوي شعري در ادبیات عربی هم یافت می

قال و «توان یافت که خارج از این اسلوب، از  و کمتر شاعر عربی را می) 322: 1381هاشمی، (بدیعی است، کاربرد دارد 
رسد اینگونه استعمال در دیوان جواهري پیامد تلطیف حس شاعري او از آشنایی با شعر  استفاده کند، لذا به نظر می» قلت

  !فارسی است
  

  جواهري و پیگیري اوضاع سیاسیِ ایران
نست، جواهري به هاي تعلق خاطر جواهري به ایران را باید در همراهی او با مبارزان سیاسی ایران دا یکی دیگر از جنبه

کرد و مشترکات سیاسی فراوانی با عقاید مبارزان  می خاطر اینکه ایران را دوست داشت، همیشه مسائل سیاسی ایران را رصد 
  .ها داشت و مخصوصا مارکسیست؛ )13، 2006الحمدانی، (ایرانی 

 1952مردم و رژیم شاه در سال هاي میان  خطاب به شهداي درگیري »یوم الشهداء فی إیران»جواهري در شعري زیباي 
ستاید؛ این مسأله نشأت گرفته از خوي شیعی و شهید دوست و شهادت پرست اوست، شهید براي جواهري مانند  آنان را می

  ):61: 1969جبرا، . (شمرد دانست و شهادت را عشق آول و آخر خود بر می بهشت گمشده است او شهید را بسیار محترم می
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ماؤُهاما تَ لتُملیسالَت  د شاء  
  

داؤُها أنَها شُه   وهوت لتَرفَع شَ
رَکِّزُوانصاع مخضوبا    ی ه س فَ   نَ

 

ینَما  ۀِ بی   "الشُعوبِ لواؤُها أَلوِ
  )124، 4ج: م1972.الجواهري،( 

داند، و  یجواهري ریخته شدن خون شهیدان مبارزات ایران را باعث سرافرازي و بزرگی هر چه بیشتر ایران در آینده م
 .کند داند که همگان را به دور خود جمع می اي می شهید بر زمین افتاده را مانند پرچم برافراشته

دهد شعري است که در جشن تکریم  از دیگر اشعاري که به خوبی اهتمام جواهري به مسائل سیاسی در ایران را نشان می
ر از اعضاي حزب توده بودند و چون جواهري هم بسان بسیاري از هیاتی که بیشت(هیات ورزشی ایرانی در بغداد قرائت کرد 

و در آن به مسائل سیاسی ایران ) ادیبان آن زمانِ جهان تفکر شبه مارکسیستی داشت؛ در این جشن شعري در مدح آنان خواند
  :پردازد و استعمار ملتهاي مسلمان و همچنین روابط گذشته و حال ایران و عراق می

  الشباب ومرحباأهال بکم رمزَ 
  لوائه» النضال«من  الحاملین

  بقدیمهم» قدیمنا« أعینمن  یا
  بیننا فیما التاریخُفتسلسل 

ا وأنتم والتوجع واحد   إنّ
  تماسکا الدفیناأللم  لیزیدنا

 

  کوکبا» الفتوة«من  المطلعین
  !األلحبا الطریقبه  والناهجین

با بحدیثهم» حدیثنا«و   فتشأّ
ه واألعذبا متقاسمین   أمرَّ

نا المستعمرون تغرّبا لیزید  
با لیزیدنا   سهر الخطوب تصلّ

 

  )226، 2، ج 1982الجواهري، (
همانگونه که پیداست، جواهري بعد از ترحیب و خوش آمد گویی به هیات ورزشی ایران، آنان را به عنوان نمادي از 

پیمایند،  دست دارند و راه پیروزي را می داند و از اینکه پرچم مبارزه و نضال را در جوانان ایرانی مظهر جوانمردي می
خوشحال است، او معتقد است ایران و عراق تاریخ مشترکی دارند و سرنوشت آنها چه در گذشته و چه در حال و چه تلخ و 

است » استعمار«چه شیرین، به هم گره خورده است، اما اکنون هر دو کشور تنها یک مشکل و درد مشترك دارند و آن هم 
افزاید، این اشعار به خوبی پرده از تفکر ضد استعمار و  ن اسالم را درنوردیده است و هر روز بر غربزدگی مسلمانان میکه جها

  .دهد دارد کما اینکه به خوبی اهتمام او به مسائل ایران را نشان می می مبارزه جویانه جواهري بر
  

  گیرينتیجه
هاي مختلف تعلق خاطر عجیبی به ایران  ه جواهري در ابعاد و جنبهتوصیفی ثابت کرد ک –این پژوهش با روشی تحلیلی 

  :داشته است که به طور واضحی در شعر او نمود پیدا کرده است
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در شعر جواهري رهاورد دیدار او از طبیعت زیباي ) همانگونه که خود شاعر هم معترف است(پیدایی وصف طبیعت  -1
او به ایران و زندگی در دامان طبیعت آن و آشنایی با ادب پارسی، باعث تلطیف ایران است، خود جواهري معتقد بود که سفر 

  .روحیه عربی او شده است
ها را به وصف بنشیند و از آن دم  عشق جواهري به طبیعت ایران باعث آن شده است که در اشعار متعددي این زیبایی -2

ه ابتدایی، میانی و نهایی تقسیم کرد، او در دوره اول کم کم توان در سه دور زند، روند بروز عشق جواهري به ایران را می
گوید کما اینکه از نازیبایی عراق در رنج است، در دوره دوم و بعد ازمدتی  هاي آن می شود و از زیبایی دارد عاشق ایران می

سپارد، اما  راق را به فراموشی میهاي ایران دم زند و گویا کم کم ع دهد تنها از زیباییرسد شاعر ترجیح می اقامت، به نظر می
دهد، کاري که باعث شد تا  کند و ایران را بر وطنش، عراق ترجیح میدر دوره نهایی جواهري، عشق خود را تکمیل می

  .بسیاري براو خرده بگیرند
د که در زمینه ادبی هم جواهري عاشق ادبیات فارسی و شاعران آن مخصوصا حافظ شیرازي بود و بر این نظر بو -3

، او بسیاري از اشعار حافظ را به !تواند شعر و فکر عربی را تلطیف کند و طراوت بخشد امتزاج شعر و فکر فارسی با عربی می
  .شعر عربی ترجمه کرد و در شعر او ردپاي تأثر از حافظ و ادبیات فارسی مشهود است

کرد و آینده  مسائل سیاسی در ایران را پیگیري می به غیر از شیفتگی به طبیعت و ادبیات ایران، جواهري همیشه حوادث و -3
کرد تا با مبارزان ضد رژیم شاه مخلوع، همنوایی کند لذا اشعار زیبایی در ستایش و  نمود و سعی می ایران برایش مهم می

  .تشویق آنان سروده است
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  :منابع - 4
  

  .دار الکاتب العربی: ، بیروت1دي الجواهري، طم، االلتزام فی شعر محمد مه:2011بهاء الدین، جعفر ومرادیان، علی اکبر، 
مطبعۀ : ، المؤسسۀ العربیۀ للدراسات والنشر، بیروت1، ط"دراسات فی الشعر "م، النار والجوهر1982جبرا، إبراهیم جبرا، 

  سیکو للطباعۀ، 
  .دار العودة: ، بیروت3و2و 1، ج 3م، دیوان الجواهري، ط 1982الجواهري، محمد مهدي، 

  .منشورات وزارة الثقافۀ: م، الجواهري سیرة قرن، دمشق2004ــــــــــــ ،ــــــــــ
م، دیوان الجواهري، جمع وتحقیق إبراهیم السامرایی باالشتراك مع مهدي المخزومی وعلی 1972ــــــــــــــــــــــ ، 

  .دار الرشید: ، بغداد1ج. جواد ورشید بکتاش
  . دار الرافدین: اتی، الجزء األول والثانی، الطبعۀ األولی، دمشقذکری م،1998ــــــــــــــــــــــ ، 

  .وزارة الثقافۀ: الجواهري وسمفونیۀ الرحیل، دمشق، م1999الجواهري، خیال، 
وز فی نهوضها وانتکاسها وسقوطها، السوید14م، ثورة2006الحمدانی، حامد،  نشر فیشون میدیا) سوئد: (تم.  

انتشارات : ، تهران1ش، کلیات سعدي، به اهتمام بهمن حلیفه بناروانی، چ.ه 1383اهللا، شیرازي، مصلح الدین عبد سعدي 
  .طالیه

  .نشر مکتبۀ األندلس: م، محمد مهدي الجواهري دراسات نقدیۀ، بغداد1969العلوي، هادي، 
، دمشق: 2001الیحیی، فرحان،  اتحاد الکتاب العرب: أزمه المواطنۀ فی شعر الجواهري. 

 .مرکز مدیریت حوزه علمیه قم: ش، جواهر البالغۀ، تهیه و تنظیم جمعی از اساتید حوزه، قم.ه1381، هاشمی، احمد
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382  
کودك و  اتیادبآن بر  ریتأثو  »طانیالشالناسک و «ی داستان بررسنقد و 

  نوجوان
  

  1ی گلفاطمه 
  2يآبادی نجفکاظم هیسم

  دهیچک

 سال 20 به کینزدمشهور عرب،  سینو داستان میحک قیکوتاه توف يها از داستان» طانیشپارسا و : طانیالشالناسک و «
 نیا. حفظ کند رانیاي ها رستانیدب یدر کتب عرب خود را گاهیهنوز هم جا، راتییتغرغم حذف و  ی علاست که توانسته 
ي آزاد برامردم  بیترغو با هدف  نینمادي ا گونهی، به سینو داستانی اساساصول  تیرعای متکامل و فنداستان با ساختار 

و به دور از کاربرد  یسادگ نیعاثر با ارزش، در  نیادر  سندهینو. نگاشته شده است اشغالگر مانیدژخي قدس از چنگال ساز
 . نموده است قیتشو، مردم را به مبارزه و مقاومت کمال وضوح باو  ییبایز ی دشوار، در اوجواژگان

ی، فنی قالبو در  وایشساده و  اریبسی سبکبا ، یاجتماعو  یاسیس ینید لمسائ نییتبدر  میحک قیتوفی سندگینوقدرت 
اساس پژوهش   نیابر . فراهم ساخت زبان ینوجوانان فارساثر گرانقدر او به حوزه آموزش  افتني راه یبراي مناسب ا نهیزم

ه باعث شهرت داستان و قرار ی را کعواملدهنده آن،  لیتشکداستان و عناصر  لیتحلی و بررسحاضر بر آن است با نقد و 
  . کند انیبی و بررسی شده، رانیانوجوان  شهیاندي مؤثر بر فکر و ها داستانگرفتن آن در زمره 

ي که طورکودك و نوجوان خواهد بود، به  اتیادب سندگانینوي گشا  راهپژوهش  نیاي دستاوردهابدون شک 
ی نیدی و اسیسی، اجتماعي از مسائل و معضالت اریبس توانند یم، میحک قیتوفی ادبي و فکري از نبوغ ریگ بهرهبا  سندگانینو

  . ي کودکان و نوجوانان مطرح سازندبرا وایشی سبکی ساده و با قالبرا در 
  
  

  کودك و نوجوان  اتیادبی، بررس، نقد و میحک قیتوف، کوتاهداستان  :هاهواژ دیکل

  دانشگاه اصفهان یعرب اتیادبزبان و  يدکتر يدانشجو 1                                                                    
 دانشگاه اصفهان یدانشجوي دکتري زبان و ادبیات عرب 2



 جلد هشتم   هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

٤٧٣ 
 

  :مقدمهـ 1
از درسها  ياریبس ،و طوفان حذف دهیو تحوالت متعدد گرد رییدستخوش تغبارها  رستانیدب یکتب عربکه  نیابا وجود 

 20 کینزدبا گذشت  مشهور عرب ـ سندهینوـ  میحک قیتوفاثر  »طانیالشالناسک و « داستان ی، ولاست دهیرا به کام خود کش
  . حفظ کرده است رستانیدبی عربکتب  انیمخود را در  گاهیجا هنوزسال، 

ی و اخالقي واال میمفاه يحاو تیجذابی و سادگ نیع، در میحک قیتوفآثار  گریدچون » طانیلشاالناسک و «داستان 
گرفته  میتصم ،خداوند يب رضاجلاست که از سر صدق و اخالص و فقط جهت  يزاهد تیحکا ،داستان .ی استاجتماع

 یدرخت ؛همت گمارد یخت گمراهبه قطع در یو بت پرست از شرك يزاریو با ب ؛کند تیواحد هدا يمردم را به پرسش خدا
  .پرستند یآن را م کتای يخدا يبه جا شانیو ااست، که باعث انحراف مردم روستا شده 

 یپو در  .خورد یو مرتباً از زاهد شکست م کند یم زیست يمانع زاهد شده و با و طانیش یاپیسه بار پمقدس،  راه نیدر ا
 يا و اعتقاد راسخ و صدق و اخالص زاهد که او را جلوه نشیو ب یواقع مانیکه ا شود یمتوجه م اوکشف راز قوت و قدرت 

  .است بیقدرت عج نینموده، تنها راز ا قتیاز حق و حق
 يویدن يها زرق و برقزاهد را به  و ی برآمدهپاك با اهداف دان مانیا نیدرصدد آلوده کردن ا رنگیسپس با مکر و ن

  .بر شکست او توانا شود تینهادر و  ،تا قدرت زاهد زائل شده ،دینما یم مردم شدن خشم ختهیبه برانگ دیتهد عده داده وو
ی ولخود را منتقل سازد  امیپ نینمادی قالبتا در  دهد یمداستان بزرگساالن را مورد خطاب قرار  نیادر  سندهینوگر چه 

. دهد ی است قرار میتعل اتیادبی از شبخنوجوان که  اتیادبآن را در زمره  تواند یمي آن، ها یژگیوشکل و قالب داستان و 
مخاطب کم  کند یمی سعو  رساند یمي ارو جهان اطراف ی شیخوکودك و نوجوان مخاطب خود را در شناخت  اتیادب

  ). 34، 1383ي کاموس، مهدی و میحک(ی دارد میتعلرو جنبه  نیای و جامعه آگاه کند، از زندگتجربه خود را نسبت به 
ی میمفاه؛ دهد یممخاطب قرار  اریاختی آموزنده در میمفاهی، دگیچیپو به دور از ابهام و  وایشه و ی سادزبانداستان با 

و  ها یمقاومت در برابر کج ،نیراستپاك و  نشیفکر و ب ،اخالص و صداقت در عمل، جهاد حق و باطلچون سرنوشت 
مبارزه با  يدر راستا ی نوجواناناخالقي سطح ارتقاو ي فکري رشد برا نینماددر قالب  يا ارزنده میمفاه نیچن انیب. انحرافات

، هنوز افتهی یدرسي ها کتاب انیمي در ا ژهیو گاهیجااساس است که داستان،  نیهممؤثر است و بر  اریبس نفس يو هوا طانیش
  .است مانده یقوت خود باق بر

و حضور دراز مدت آن در نظام  ینیدی و اسیسی، اجتماعمسائل  انیبداستان در  نیای فن اتیخصوصو  ها یژگیو
ی ادبي و فکري از نبوغ ریگ بهرهبا  کند یمکودك و نوجوان کمک  اتیادبو پژوهندگان  سندگانینو، به رانیای آموزش

ي کودکان و نوجوانان مطرح سازند، به برا وایشی سبکی ساده و با قالبي از مسائل و معضالت جامعه را در اریبس، میحک قیتوف
اساس پژوهش حاضر بر آن  نیابر . شوند خود  رامونینسبت به مسائل پ نوجوانانو نگرش  ینیجهان ب رییتغث ي که باعطور

 بامطابقت آن  زانیم انیبي دارد، و جاي کوتاه ها داستانکه در زمره  داستان نیدهنده ا لیعناصر تشکی بررساست با 
  .کشد ریتصوکودك و نوجوان به  اتیادبرا در حوزه  آن تیابعاد اهم خوب داستان کی یادب يارهایمع

  
  ی او سندگینوو سبک  میحک قیتوفـ  2
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در سال   ،)114: 4، ج تا یبی، خفاج( نامند یم» ستمیبجاحظ قرن «و » اسطورة عصر«او را  که  ،»میالحک قیتوف نیحس«
 لیتحصي براي، الدیم 1925و در سال  کردي سپررا به سرعت  لیتحصي مراحل و. چشم به جهان گشود هیاسکندردر  1898

 یپ ري که دا گونهداد، به  وندیپاروپا  اتیادبي هنر و ایدني را با وورود به فرانسه . ي حقوق به فرانسه رفتدکتردر دوره 
فقط ي شد و بر آن شد مصر نامه شینمادر ساختار و مضمون  رییتغ جادیااروپا موفق به  یشینما آثار در فراوان تأمل و مطالعه

 سبکراه به  نیادر  قیتوف). 283ـ  282م، 1992ی،خفاج(ی است انساني واال شهیانددر خور عقل و  کهی بپردازد ضوعاتموبه 
  .ي آورد رو» یذهن شنامهینما«ی به نام نینو

 یشکل در نینماد زبان کاربرد با و ایگو و حیصر کالم نهادن کنار روز با موضوعات و یاجتماع مسائل يالقا يبراي و
مندور، (داد  يجا خود آثار در را ناملموس و یذهن موضوعات کالم کی در و یروانشناسو  یفلسف یمیمفاه، هدیچیپ

  . دیرس او به اوج خود  کوتاهي ها داستانامر در  نیا). 42-36م، 1963
ی و فلسف ي، فکرآثار  قیعمو توانست با مطالعه  ختیدرآمخود  افکارو  دیعقای آثارش را با ذهنمسائل  میحک قیتوف

، میحک قیتوف( کند جادیای داستان اتیادبی و شینما اتیادبی در عرصه نینو شیگراها  ي اسطورهایدني به زیگري غرب و هنر
ي را به عنوان پدر و کهی او بود اجتماعي ها شنامهینمای برخی و فلسفی، ذهنی شینمادر واقع آثار ). نامه شینمام، مقدمه 1974 

  ).11ـ  9، تا یبمندور، ( کردنامدار  یعربی سینو شنامهینما
 انیب، و )و احساس لیتخعناصر (ي شعری و روح رگیچ ي، ا هیکناو  نینمادزبان  کاربرداست؛  عیبد اریبس قیتوف سبک

ی شینما سبک نیاي ممتاز ها یژگیوی و گاه موضوعات و مسائل روز جامعه از جمله شناسی هستی، روانشناخت  ی،فلسفمسائل 
 نیاي موفق شود؛ چه ریگچشم به نحو کوتاه  ، توانست در داستانسبک نیبهتربا اتخاذ  قیتوف). 370م، 1971ی، فمصط(است 

  ).60م، 1984محمود، (ي است شعري رمزی وروح شینما ریتاثموفق،  کوتاهداستان  نکته نیبارزتر که
  

  » طانیالشالناسک و «داستان  لیتحلـ  3
انتخاب شده  میحک قیتوف» الزفاف لهیل« از کتاب ،باشد یم» نتصری سیإبل«ی آن اصلعنوان که  »طانیالشالناسک و « داستان

، و وایشی اسلوباست، با  یو اجتماع یاسیس نینماد نیبا مضام ،ساده اریکوتاه و پر مفهوم و بس یداستانداستان که  نیا .است
   .جوشد یم سندهینواز دل  کهیی است واال میمفاه انگریب عیوسی الیخ

و در کمال  ییبایو بساطت به ز یسادگ نیو در ع دهد یغرض و مقصود قصه پرداز را نشان م یمتن کوتاه به خوب نیا
عادتا  کوتاهي ها داستان؛ البته کند یم انیرا ب یالیاز مجموعه حوادث خ یعیطب اریبس يریس یغموض چیوضوح و بدون ه

 انگریب یبه روشن ،آن تی، وسط و خاتمه و نهاداستانشروع  . )86م، 1966برنت، (ی است لیتخی حوادثدربردارنده 
 یاست که هر روز در زندگ یتی، واقعیالیقصه خ نیا یحادثه اصل. و نقص است بیع یداستان کامل و ب کی يها یژگیو

  .ني همه مخاطبابرای است آشنا قتیحقه ماره و نفس لوامانفس  يریجهاد حق و باطل، درگ ؛شود یها تکرار م انسان
 سیابل«عنوان  .کشد یم ریتصومداوم به  يها يریپس از درگ را قتیبر حق و حق» سیابل يروزیپ«قصه  یالیداستان خ نیا

  .استآن  جهیو نت داستان يماجرا انگریب یبه خوبی داستان است اصلکه عنوان » شود یم روزیپ طانیش :نتصری
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را با اندك  آن رستانیدب یکتب درس يزیاست، دفتر برنامه ر یقاخالي واال میمفاه يداستان کوتاه حاو نیاز آنجا که ا
 لیدلداستان به  تیاهمدر واقع  .گنجانده است رستانیدب یعرب يها در کتاب» طانیالشالناسک و «با عنوان  دخل و تصرف

توانسته است حضور  لیدل نیهمی از آن بهره گرفته است، و به اجتماع قیعم میمفاه انیبدر  سندهینوي است که ا ژهیوسبک 
 قیدقی بررس ازمندینداستان ارزشمند  نیادر  سندهینوشناخت سبک . ی زبان داشته باشدفارسنوجوان  اتیادبی در حوزه فعال

  .میپرداز یمعناصر  نیای از برخی اجمالی بررسبه مقاله  نیاعناصر داستان است که در 
  
  )Plot( رنگیپـ  1ـ  3
، رنگیپ، گرید، به سخن باشد یم تیعلبر رابطه  دیتأکحوادث داستان با  تیروای معنه طرح و هسته داستان ب ای رنگیپ

که  دهد یمی رخ حوادثدو نقطه  نیا انیمو  شود یمی ختم جائو به  شود یمی آغاز جائي است که از ا همبستهطرح منسجم و 
داد، (ی دارد کینزدی و رابطه وستگیپ و کشمکش تیشخصي چون عناصربا  رنگیپ. ی دارندمعلولرابطه علت و  گریکدبا ی

1387 ،101.(  
جذاب و مرتبط با  اریبه نحو بس ،عیمجموعه وقا یعنی ،است قیعم اریبس داستان، نیادر  اتفاقات يبنا ریاجزا و ز نیارتباط ب

داستان و  نیذهن خواننده را با ا ي کهطور، به اند آمده یدر پ یراست و به صورت پ یدر امتداد خط یو همگ ،گریکدی
ی سست بر انسان طانیکه خبر از غلبه ش يا خاتمه؛ دهد یمسوق به خاتمه داستان  تاًیکرده و نها ریمجموعه اتفاقات آن درگ

توأم  رتیبص، و با آن را در دل حک کرده بدون آن که ،کند یرا بر دوش حمل م مانیکه فقط نام ای انسان ،دهد یم را مانیا
  .کرده باشد
 يبرا یسرنوشترقم خورد و به دنبال آن  انسان زاهدي است که قرار است برا ی، آن سرانجامقتین در حقداستا نیگره ا

با  ای ،شوند یم سوق داده قتیدرخت توسط زاهد مردم از انحراف به سمت حق و حق نیبا قطع ا ایآ :رقم زند یدرخت گمراه
  !؟شود یم دهیط مردم پرستدرخت توس نیهمچنان ا ،در برابر زاهد طانیمخالفت و مقاومت ش

هر بار در پس انتظار خواننده از  ؛ وشود یروبرو م طانیشو زاهد  نیب يرینزاع و درگ دانیم هراستا، خواننده با س نیدر ا
؟ گردد یمتواتر م يروزیپ نیرمز ا به دنبال فتهیشو ذوب ج، سپس مندینش یمبر قلب او از غلبه زاهد  یناشي سرور ،نزاع جهینت

  .بدیفر یجسته و زاهد را م ياریخدعه  و آن، از سالح مکر کشفبا  طانیه شک يراز
 ریغ طانیش. شتابد یم سندهینو، به کمک رود یمی به شمار قصصحوار و گفتگو که از عناصر مهم اسلوب  نجایادر 

  :دارد یابراز م گونه نیا به دروغ و علت مخالفت خود را کرده یعذرخواه میمستق
و  ختهیبرانگ را که محبوب و معبود مردم است، خشم آنان یبا قطع درخت خواهم یرا دوست دارم که نمآنقدر تو : اوال

  .تو فراهم شود با یموجبات دشمن
تو  اریمستمر در اخت يبه صورت درآمد) نارید دو( یحاضرم روزانه مبلغ قابل توجه، اثبات صدق گفتار خود يبرا: اًیثان

  . ینکی زندگ شیآسادر قرار دهم تا 
 شود یممتوسل  ییزهایبه دستاو و شناسد یم یها را به خوب نقاط ضعف و قوت انسان حاذق یروان شناس همچون طانیش

به . مؤثر واقع شودتا سخنش  شدهمالطفت وارد  دراساس از  نیابر . کند جادیافراد خلل ا شهیاند و عزم در یکه بتواند به راحت
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 تیهدا میتصم تنها توو  برند یمبه سر  یهمه مردم در گمراهکه  دیگشا یم حتینصبان گفتگو و تفاهم با زاهد بر آمده و ز
زاهد که . ینیب یمراه آزار  نیاو در  شد یآنان مواجه خواه یدشمنو با خشم  يورزخود اصرار  میتصماگر بر . يرا دار آنان

بر سر او فرود آمد؛  طانیشیی نهاناگهان ضربه حال  نیهمدر  دیتعلل ورز یخود اندک دهیدر عقپنداشت  کوینرا  طانیشسخن 
بود که زاهد به  نینچنیا .برد رونیب خدا را از دل او ادیو چشم زاهد را کور ساخت  ایدن وریزو زر و گذر  وعده متاع زود

ده مردم دور مان تیهدا تیمسئولشد و از صحنه اجتماع و  نینشخانه  طانیشي شکست براي همت بر قطع درخت و تالش جا
  .دیگزو گوشه عزلت 

، کاستهي حرام قدرت او را ها لقمهي اعتقاد و اخالص زاهد زائل شده و روینمطمئن شد  طانیشي چون چندپس از 
ي قطع درخت برا نیخشمگگرفتار شده است،  سیابل بیفردر دام  که شود یم؛ زاهد ناگهان متوجه کند یمرا قطع  نارهاید
 شکستبار زاهد  نیاي ناباور کمالاما در  انجامد یمي ریدرگو  زیستبه  کارو  کردهنعت باز مما طانیشی ول رود یم رونیب
  !است ناریدي قطع براقطع درخت  نکیای مردم بود و گمراهي قلع و قمع براقبالً هدفش قطع درخت  کهچرا  !خورد یم

در کنار هم قرار  تیجذابی و سادگ تینهای و در در پ یبه صورت پ ي داستاناجزاگره، کشمکش، نقطه اوج و تمام 
به شکل  انیاز آغاز تا پاداستان  بیترت نیبد. و خم حدس و گمان تنها رها سازند چیپاند بدون آن که خواننده را در  گرفته
  . رفته است شیپ ساده و واضح يروندي بر اساس ریباور پذ

ي واضح و آشکار از جمله روند هیپاآن بر  عیوقاحوادث و  بیترتو  فیتوصی و ابهام در طرح داستان و دگیچیپعدم 
ي که خواننده ا گونهی تند و مناسب دارد به ضرباهنگو  تمیرداستان  نیاطرح . کودك و نوجوان است اتیادبي ها مشخصه

نهاده شده است و کمتر به  انیبن ها تیشخصی عملکرد رونیببر کنش و جنبه  نیهمچن. کند ینمو خسته  جیگنوجوان را 
  .پردازد یم ها تیشخصی درونی و ذهن يها جنبه

  
  )        Subject(ـ موضوع  2ـ  3

 دهیعقی سستحرص و طمع زاهد و  لیدلبر فرد زاهد است به  طانیشي روزیپ، غلبه و »طانیالشالناسک و «موضوع داستان 
موضوع داستان  رایزکل گرفته است، موضوع ش نیاداستان ـ بر گرد  عیوقاي داستان ـ گفتارها، رفتارها و اجزاتمام . او مانیاو 

  ).  74، 1379مستور، (» کند یمي داستان را به خود جذب ها قطعهی است که سیمغناطي ا هستهچونان 
یی گو قصهدر  سندهینو تیموفق زانیم انگریبی نحوه ارائه موضوع که ول ستیني و بکر قوی موضوعداستان،  نیاموضوع 
 متنوع يها تیمختلف و رفتار و واکنش شخص عیا خلق وقابي تکرارموضوع  کر واقع ید. داستان شده است زیتماست باعث 

  .شود لیجذاب تبد يبه اثر تواند یمي قابل فهم ا گونهبه 
  
  )    Content( هیدرونماـ  3ـ  3

و  شود یم دهیکشي که در خالل اثر ا رشته اي؛ خط یاثری و مسلط در هر اصلفکر «مضمون عبارت است از  ای هیدرونما
داد، (» دهد یمرا نشان  اش سندهینوی ادراکي و فکري، جهت اثرهر  هیدرونما...  دهد یم وندیپي داستان را به هم ها تیموقع
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 کو تنها ی کبر ی دیباي نظري کوتاه به لحاظ ها داستاناساسا . ي داستان استمعنو ندیبرآ هیدرونما، در واقع )219، 1387
  ).  75ـ  32، 1379تور، مس(استوار باشند  هیدرونما

و ظالمان جهت  شانیاندي باطل ها خدعهو  ها رنگینی و الهي واالي ها ارزشو اعتقاد اهل حق در دفاع از  مانیای سست
  .دهد یم لیتشکرا » طانیالشالناسک و «ی داستان اصل هیدرونما قتیحقي حق و نابود

  
  )Characters(ها  تیشخصـ  4ـ  3

ي خلق و خو و صفات مبنا، و خواننده بر شوند یمیی ارائه روا ای یشینمااثر  کد که در یي هستنافراد« ها تیشخص
اساسا . دینما یم لیتحل، آنها را ابدی یمآنها بروز ) یداستاناعمال (رفتار  زینو ) ها الوگید(ها  ي که در گفتها یعاطفی و اخالق
ممکن  ای بماند، یباق ریناپذ رییتغ ای» ثابت«ظ ظاهر و رفتار، اثر، به لحا کی انیپای ممکن است از آغاز تا داستان تیشخص
  ). 44، 1384، انیسبز: ، ترجمهبرمزیا(» ی شوداساس رییتغبه سرعت دچار  ای یجیتدری مراحل طاست 

. چرخد یمآن  رامونیپقصه  کهي است محوراست و در واقع همان  نامه شینمای، شخص اول داستان و اصل تیشخص
و  کند یم تیریمد، قهرمان هر داستان در واقع حوادث را )303، 1387داد، ( نامند یم) hero(ا گاه قهرمان ی راصل تیشخص
ی و مشخص کردن سرنوشت او به کار گرفته معرفی است که همه طرح و پرداخت داستان در جهت تیشخص نیتر مهم

   .رندیگ یماو قرار و احساسات  شهیاندحوادث بر رفتار و اعمال و  تیمحور نیهمچن، شود یم
مفهوم پند آموز داستان دارد، فرد  فاءیای در مهم اریبس ریتاثی قصه را بر عهده گرفته و اصلنقش  کهداستان  نیاقهرمان 

در کنار زاهد نقش  کهي گرید تیشخص؛ شود یممانع او » سیابل« انیم نیادر . به قطع درخت دارد میتصم کهیی است پارسا
 طانیش تیشخص. دهد یم لیتشکی داستان را اصلهمان موضوع  قتیحقو نزاع آن دو در  کند یم فایای در قصه حساس اریبس
  .سازد  یمي خواننده آشکار برای خوبی زاهد را به عنی داستان یاصل تیشخصي ها یژگیوي است که ا نهیآ

ی و روح فیظر اتیجزئ فیوصتبه  ازینی و بدون راحتي ندارند و به ا دهیچیپي ها زهیانگو  اتیخلق تیشخصدو  نیا
 ستهیشاداستان آن را  نینمادی است که در کنار مشخصه ژگیو نیهم. کنند یمی معرفسطور داستان خود را  انیمی در روان

 وندیپو باعث  دهد یمدر واقع به آن رنگ شعر  کوتاهبروز نماد در داستان . نوجوانان کرده است شهیاندورود به حوزه فکر و 
  ).39م، 2005، لیعبدالجل( شود یمآن دو 

 طانیشبا  زیستی وارد الیخصحنه  کی است، در یواقعی و انسان تیشخص کی کهی حال نیعداستان در  نیافرد زاهد در 
ی در ول، زندیخ یمي به پا زیستي و ظلم زیگر شركي برا فهیوظبا احساس  کهیی است ها انساني از نماد، زاهد شود یم

  .خورند یمده و شکست ي نفس شهواگرفتار  تینها
بوده و در اثر عبادت مداوم و تقرب به  انیجندر اصل از  کهي موجودی است؛ واقع تیشخص کی زین» سیابل« تیشخص

 سلکی رانده شد و به الهی از امر خداوند از بهشت رحمت نافرمانی پس از ولبود،  افتهخداوند به دسته فرشتگان ارتقاء ی
او با قهرمان داستان،  آشکاري ریدرگبدون شک . بشر را گمراه سازد کرده ادقسم ی کهي دفردرآمد،  نیمخالفو  نیمجرم
ی به مخاطب از راحتداستان را به  امیپ نیا، عالوه بر دیافزا یمیی داستان رایگو  تیجذابکه بر  باشد یمی لیتخ کامالًي ا صحنه

  .   سازد یمی که باشد، منتقل سنهر گروه 
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پرستش  ازیني به فطري پاسخ برا نهیزم  ي پسها تیشخصبه عنوان  کهاستان مردم روستا هستند ي دها تیشخص گریداز 
 کمرنگ اریبسی در داستان انسانی و واقعي ها تیشخص نیااند، حضور  ی به پرستش درخت پرداختهنادانمعبود، از سر جهل و 

ي خداوند متعال جاقش آنان در داستان، پرستش درخت به اند، تنها ن منفعل بوده ریغ باًیتقراست و در متن قصه و پردازش آن 
ی به ارائه جزئی کمکتا  اند دهیتندرخت به عنوان مظهر انحراف در پرستش، به هم  کمرنگبا نقش ) مردم(نقش  نیا. است

  .داشته باشند عیوقاي هوااطالعات از حوادث و حال و 
مختلف  بتوانند با  نیسنث شده همه طبقات جامعه با ی او باعسندگینوو قدرت  میحک قیتوفیی توانابدون شک 

مردان  ي حاکمان و دولتبراي نوجوانان که بران داستان نه تنها یان ینماد يها تیشخص. ي او همراه و همگام شوندها داستان
ی و بررسی سشنا جامعهی و شناس رواني داستان را از منظر ها تیشخصتوان  یماساس  نیااست، بر  قیعمی بس میمفاهي حاو
  : کرد لیتحل

؛ در قرآن کند کمکي اشاعه ظلم و فساد به باطل برای ورزد و دشمنبا حق  کهي است از هر نمادداستان  نیادر  طانیش
 رسد یمی به نظر ولی داشته، واقع تیشخص که نیابا  طانیش. با نوع بشر اشاره شده است طانیش نۀیریدی دشمنبه  مکرراً میکر
، تا آنان کندی رشد گمراهبماند و درخت  نیفلسطی در ستیونیصه میرژ خواهند یم کهیی است ها دولتماد داستان ن نیادر 

  .ابندی خود دست یشخصبه منافع 
ي روسابا  نیمسلممردان  ي همداستان شدن دولتایگوي است نمادخود  زین وریززاهد با زر و  فتنیفرو  طانیشوعده 

  .ی آنانخالتوي ها وعدهبه  کردنو دلخوش  هودی
شاخه  نیفلسطبر ارض مقدس  که لیاسرائ ثهیخبي شجره براي است نمادی است، گمراهمظهر ضاللت و  کهاما درخت 

بِ﴿: فرموده است میکري ندارد، همان گونه که خداوند متعال در قرآن ا شهیر کهبرآورد حال آن  لمۀٍ خَ ثَلُ کَ مرَةٍ  ثَۀٍیوج کَشَ
ت منْ ثَۀٍیخَبِ ثَّ تُ ار اج ا منْ قَرَ ا لَهضِ م أَر قِ الْ نیزم يکرده که از رو هیتشب یرا به درخت ناپاک) سخن آلوده و(» ثهیکلمه خب«( ﴾فَو 

  ).26/میابراه() دندار یبرکنده شده، و قرار و ثبات
به  دیبا هر چه زودتر کهی درخت  بارها به مذمت آنان پرداخته است؛ میکرقرآن  کهاست  هودي آل یبراي نماددرخت 

  .ی قادر به قطع آن نخواهد بودکس گریدقطع آن اقدام نمود و گر نه شاخ و برگ آن افزون شده و 
 رغمیعلاگر زاهد در همان سه روز اول  که؛ همان طور ستندیناي از تالش باز ا لحظهو  کنندعزم خود را جزم  دیباهمه 

و دشمن فرصت خدعه و  شد ینمتر  ، درخت بزرگ و بزرگکرد یمی، به راه خود ادامه داده بود و درخت را قطع خستگ
  .شود یمی و فتور در انسان سستي موجب رخنه امرتعلل در  زینی شناس رواناز لحاظ . افتی ینم رنگین

 نیاولطور که در  ی در آن است، همانسستو عدم نفوذ ضعف و  دهیعقی همان ثبات در واقعي روزیپبدون شک 
  .درخت هنوز قطع نشده بود که نیابود با  دانیمی واقع روزیپ نشیراستاعتقاد راسخ و  لیدلزاهد به   ها يریدرگ

اثر گرانقدر  نیااز  توانند یم زینی کودکان و نوجوانان ولداستان هستند،  نیای اصلی است که بزرگساالن مخاطبان هیبد
باشد  رگذاریتأثکودکان و نوجوانان  شهیاندو بر فکر  تواند یمکه  ک داستان خوبی يها یژگیومند شوند، چرا که از  بهره

  .کند یجلب م یتوجه کودکان و نوجوانان را به مسائل اجتماع میمستق ریبه طور غبرخوردار است و 
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  )Point of View( دید هیزاوـ  5ـ  3
است  سندهینو کیشده  تیتثب) يها سبک ای(ی سبک عبارتداستان است ـ به  تیحکا وهیشی معنبه « دید هیزاو ای دگاهید

» کند یم، به خواننده عرضه دهند یماثر را شکل  کی تیروارا که مجموعا  عیوقا، گفت و گوها، و ها تیشخصکه به مدد آن 
  ).281، 1384، انیسبز: ، ترجمهبرمزیا(

، 1377ی، رصادقیم( نامند یم» کلي دانا ای کلعقل «آنرا  کهشده  تیروا بیغاسوم شخص  دید هیزاوداستان از  نیا
. داند یم عیوقاو  ها تیشخصرا در مورد  زیچي داستان است و همه ماجرااز  رونیبي فردي راوسوم شخص،  تیروادر ). 303
ي آزادانه در زمان و مکان جا راو. برد یمی پ ها تیشخصي ها زهیانگي به درون افکار، احساسات و راو، تیرواسبک  نیادر 

  ).  282، 1384، انیسبز: ، ترجمهبرمزیا( پردازد یم گرید تیشخصی به تیشخصو از  شود یمبه جا 
  
  )Setting(ـ صحنه  6ـ  3

 ابدی یمی که عمل و حوادث داستان در آن تحقق زمانی و مکان تیموقعی عبارتست از سینوصحنه در اصطالح داستان 
تنها با ظهور  مکانزمان و . سان است، حضور انشود یمداستان  مکانزمان و  اتیحیی و ایپوآنچه باعث ). 329، 1387داد، (

کاربرد درست صحنه بر اعتبار داستان ). 233م، 1991ی، نابلس( کنند یم فایانقش خود را در داستان  ، حرکتی و انسانعامل 
  . کند یمي ادیز کمکي آن مانند قتیحقو به  دیافزا یم

ي شادي که با لذت و طوروجه خواننده شده به یی دارد، و باعث جلب تسزابه  ریتاثي حوادث ریگ شکلعنصر زمان در 
 قتیحقبه  کهي ا گونهزمان به  دنیکش میترسدر داستان به . کندبه خواندن ادامه دهد و خود را در بوران حوادث فراموش 

  .مؤثر است اریبسباشد،  تر کینزد
اتفاقات به .  آمده است شیپگذشته  در زمان که پردازد یمی اتفاقاتو  عیوقا انیبداستان به  نیا کهواضح است  کامالً

چنان  آن کهاست  الیخو  تیواقعي از ا ختهیآم عیوقا نیا ،  شود یم ذکرپشت سر هم  دیتردو  مکثصورت سلسله وار و بدون 
  .بکشدی به دنبال خود متوال کوتاهي ها زمانتوانسته ذهن خواننده را در  که  شده دهیچیپبه هم 

بالش توسط  ریزاز  نارهایدماه از برداشتن  ک، گذشت یطانیشزاهد توسط  بیفرسوم،  رکهمع،  دوم معرکهاول،  معرکه
  .طانیشي روزیپ تینهاو در  طانیشدوباره بر قطع درخت، نزاع با  میتصمو  طانیش مکر، آگاه شدن زاهد از نارهاید، قطع  زاهد

تا بتواند  افتد یمو پشت سر هم اتفاق  کوتاه اریبسي ها مانزي در ا وقفه چیهو بدون  بیترتو به  عیسروقائع چقدر  که مینیب یم
  . قرار دهد کوتاهي ها داستانداستان را در زمره 

اشاره شده  طانیشجمله به سه مرحله نزاع زاهد با  کدر ی کهاست  عیسري قدری داستان به زمانشتاب در تسلسل مراحل 
صحنه در روز بعد ... ): (الفاس و ذهب الناسکالثالث حمل  ومیالی فو  الناسکی و انتصر التال ومیالی فالموقف  تکرر«:  است
 ذکرداستان به سرعت  عیوقا بیترت نیبد...). شد و در روز سوم زاهد تبر را برداشت و رفت روزیپشد و زاهد  تکرارهم 

دروس نوجوانان  انیم اساس است که داستان در نیای فهم آن است، و بر سادگی قصه و کوتاههمان راز  نیاو  شوند یم
که ذهن نوجوان را به  ستیا گونهي معما ها یدگیچیپبه خود اختصاص داده است، چرا که زمان داستان فاقد  ژهیوی گاهیجا

  .خود مشغول سازد
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ی باشد داستانیی اثر نهااست هدف  ممکن، و گاه شود یمدر داستان محسوب  ایپوي فعال و عنصرداستان،  مکاناما 
 داند یمی عیوسو آن را استعاره  خواند یم» فضا و رنگ«مفهوم، آنرا  نیا فیتعری در صادق ریمجمال ). 33م، 1990ي، بحراو(

  ).208  ،1377( رود یم کاري داستان به هوااحساس و حال و  کلي برا که
. نپرداخته است ینیمع مکان فیتوصبه  سندهینوگفت  توان یم باًیتقر. رنگ است کمي حدتا  مکانداستان عنصر  نیادر 

 امدهین انیمی به خاص مکانی از سخنی قصه باقصحنۀ مبارزه پرداخته شده و در  فیتوصو زاهد به  طانیشفقط به هنگام نزاع 
 بیترت نیبد. منطقه است کدامدر  دندیبرگزي عبادت برای آن را قوم کهی گمراهدرخت  نیا کهي نشده ا اشارهی حتاست؛ 

ي مکان داستان فراهم برای نیگزیجا، طانیشي زاهد و ریدرگصحنه نزاع و  زینی و مذهبي و فکر طیمح فیتوصداستان با 
  . باشد یمحوادث  حیتشرو  حیتوضنقش آن  نیتر یاصلي وقوع حوادث است و براتنها قالب  کهآورده 
. استان پرداخته استد انیببه  ناسکزاهد و  نیب مکالمهدر قالب گفتگو و  شتریبو حالت  مکان فیتوصي جابه  سندهینو

ی مصطفچنانکه  هیقض نیاو  کند یم دیامحال پر  نیعو در  زیانگي داستان را اضطراب فضا طانیشفرد زاهد با  کشمکش
حامل  ااز ترس و وحشت و ی آکنده ای روح یبیی سرد و فضا تواند یم کهداستان است  هیدرونمابه تبع  دیگو یممستور 

و حوادث  ها تیشخصو  ها مکان انیمروابط  ای یمکانفضا شامل روابط  نیا). 50ـ  49، 1379(کند  جادیا... و  تیامناحساس 
، )88م، 1999، نیمحاد(باشد  تیمرجعی نوعي دارا گریدي سوسو دچار ابهام و از  کاز ی تواند یمی روائي فضا؛ شود یم

 تیشخصذات و  گریدی طرفر گرفته است و از ي از ابهام قراا پردهی سرنوشت فرد زاهد در طرفاز  کهداستان  نیاهمچون 
  .تا سرنوشت زاهد را حدس زند کند یمي همراه است به خواننده کمک دیپلی و گمراهبا  شهیهمکه  طانیش

داستان  نیاعنصر مکان در  کنند یم جادیادر داستان  وهمناكیی ها مکان کهي امروزي ها داستاني از اریبسبرخالف 
ی مکان ولنشده  نییتعي حوادث داستان برای خاصی ندارد، و با آن که مکان هراسناکاصال غرابت و و  باشد یمی عیطب اریبس

 لیدل نیهمحوادث داستان را در درون خود حس کند، و به  تواند یمچرا که به وضوح  شود یمدر نظر مخاطب مأنوس تصور 
  .برخوردار شده استی در مخاطب ساختن نوجوانان خاصیی رایگو  تیجذاباست که داستان از 

یی فضای که باشد، خود را در سنکه مخاطب از هر طبقه  افتهي نمود یا گونهي حوادث به ساز ریتصودر  سندهینوقدرت 
ی نه چندان دور زمان زینکه خود  آورد یم ادیی به یگو ستینی از ذهن او دور ولاست  نینمادو  ی واقع ریغکه گر چه  ابدی یم

است که داستان به گستره احتماالت و ابهامات وارد  نیچن نیاو . گام بر خواهد داشت ابرداشته ی ي گاما معرکه نیچندر 
  .  ندیآفر یمیی ساده و مأنوس در ذهن خواننده فضاو  شود ینم

  
       ) Dialogue( ـ گفت و گو 7ـ   3

، ابدگسترش ی رنگیپ شود یمباعث  رایزی از عناصر مهم است کو در داستان ی زدیر یمی پرا  نامه شینما ادیبنگفت و گو 
عامل  نیمهمترحوار و گفتگو ). 406، 1387داد، (» رود شیپی داستانی شوند و عمل معرف ها تیشخصظاهر شود،  هیدرونما

  .  ي داستان استها تیشخصشناخت  لهیوس نیبهترجذب خوانندگان و 
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داستان توانسته است آن را  نیاحوار و گفتگو در  تیقوتدست است، با  رهیچی سینو نامه شینما میحک قیتوف کهاز آنجا 
گفتگوها و  کردنو رفتارها و پر رنگ  اماکن فیتوص کاهشدر آورد و با  شینماي عرضه بر صحنه برا نامه شینما کی هیشب

  .نموده است ایمه نامه شینمای وئیرادي اجراي برارا  نهیزمافراد،  نیبحوار 
یی اشخاص از گفتگو استفاده ایپوحوادث و  تیواقعها و الهام خواننده به  و قهرمان ي زنده بودن حوادثبرا سندهینو

  . پردازد یمیی از آن گشاو گره  مشکلاز قبل گفتگو، و بعد گفتگو، در واقع به اصل  متشکلمثلث  کبا ی که کند یم
ی همخوان ها تیشخص تیذهن، با برد یم شیپی نیمعی ندارد بلکه عمل داستان را در جهت فرعداستان جنبه  نیاگفتگو در 

ی و افکار و دروني ها یژگیودر اصل  تیشخصي دو ها صحبت. دهد یمی بودن را به خواننده واقعی و عیطبدارد و احساس 
ی و بدون ابهام و راحترا به  شهیاندفکر و  طانیشپارسا و  انیمي گفتگودر واقع . سازد یمي آن دو را آشکار خوخلق و 

  . دهد یمه ی ارائدگیچیپ
ی در سخن جهت نرمشد،  دیتاک  ی آنشناس روانقبالً بر جانب  کهی دارد شناخت روانجنبه  ها تیشخصي گفتگوها

ي به برای از تالش مؤلف حاکی همگ رهیغو  دیوعي وعده و ها وهیشانتخاب الفاظ و کلمات مناسب،  قیطراز    يبکاریفر
و  دهیبرگزمشخص  کامالی موقفي داستان ابتدااست که از  بیترت نیبدو  .است ها تیشخصی رواني ها جنبهگذاشتن  شینما
  .کند انیبرا دارند  شركي و دیپلی سست، قصد مبارزه با مانیابا  کهي افرادی ضعف روشنبا وضوح و  کوشد یم

ی واقعزنده و یی فضاو  دیافزا یمداستان  تیجذابدارد چرا که بر  ژهیوی تیاهمي کودك و نوجوان ها داستانگفتگو در 
  .کشد یم ریتصوي مخاطب به برا

  
  ـ زبان و سبک 8ـ  3

 شهیاندی کاربرد زبان در انتقال چگونگاو در  وهیش، سندهینودر داستان است و سبک  سندهینوسخن گفتن  وهیشزبان 
پرداز در حوادث  قصه تیموفق زانیم انگریب  ارتباط قصه پرداز و خواننده و  لهیوسزبان قصه ). 51، 1379مستور، (است 

  ).20، 1381ی، گنج( باشد یم
و بدون  میمستقي ا گونهداستان به . است شیآرای بی ساده و زبان، »طانیالشالناسک و «در داستان  میحک قیتوفزبان 

چه گر . و نماد است هیکنااز  سندهینوعنصر سازنده زبان، استفاده  نیمهمترداستان  نیاالبته در . شده است تیروای دگیچیپ
و  یواقع يایدن وندیپدر  سندهینو تیخالقی ولي است تکراري و ا شهیکلي به کار رفته در آن نمادهاي داستان و ها تیشخص

  .    ی و قابل درك جلوه دهدعیطبی جذاب، داستانتوانسته آن را  اثر نیا یو معلول یو روابط عل ی،لیتخ
؛ لذا باشد یمدر طرح و ارائه هماهنگ  قیتوفي ها داستان گریدانند ی است، و معیطبساده، آرام و  اریبسداستان  نیاشروع 
 دیباکودك و نوجوان  يها داستاندر واقع نقطه شروع در طرح . کشد یمي خواننده را به سمت خود زیسحرآمبه صورت 

ی داستان اصلحادثه  زود خواننده را به درون اریبسي که طوری باشد به طوالنی نیچ، کوتاه، و دور از هر گونه مقدمه رایگ
یی در ها یژگیو نیچن. دهد ی، سر نخ ماجرا را به مخاطب داستانی، زمان و مکان اصل تیشخصی معرفکند و با  یی راهنما

ي کودکان و نوجوانان خلق برااثر خود را  سندهینو رود یماست که گمان  افتهي نمود یا گونهبه » طانیالشالناسک و «داستان 
  .      کرده است
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ي متن و محتوابه  توان یمبا توجه به آن  که شود یمی آغاز جمالت ابا جمله ی کوتاهي ها داستان گریدداستان همچون  نیا
 زانیمداستان است که بر  انیپاي براي ا نهیزم شیپو  دیتمهشروع داستان . ی بردپي نهان داستان معناروش ساختار آن و 

  .داللت دارد سندهینو تیموفق
. کند یم تیرواي پرداز صحنهو حداقل  فیتوصداستان خود را با استفاده از حداقل کلمات، حداقل  میحک قیتوف

 نیبی سبکمشخصه  نیا. داستان است نیادر  میحک قیتوفی سبکي ها یژگیوی از معمولجمالت کوتاه و کلمات ساده و 
ی در حوزه آموزش نوجوانان داستان نیچنسبب است که  نیبدي کودك و نوجوان مشترك است و ها داستانداستان کوتاه و 
  .وارد شده است

ی در متوالی منسجم و شکلبه » طانیالشالناسک و «دهندة داستان  لیتشکعناصر  که دیرس جهینت نیابه  توان یم تینهادر 
 نیاخواندن ي برایی الزم را رایگو  کششاست و در خواننده  سندهینوي مقصود ایگو شکل نیبهترهم قرار گرفته و به  کنار
  . کند یم جادیاقصه 

  
  گیريجهینتـ  4

ی داستان اساساصول  تیرعای متکامل و فنی کوتاه است با ساختار داستان میحک قیتوفاثر » طانیالشالناسک و «داستان 
  .ستنگاشته شده ا اشغالگر مانیدژخي قدس از چنگال سازي آزاد برامردم  بیترغو با هدف  نینمادي ا گونهی که به سینو 

، عبارات و  ی از واژگانقالبی را در اسیسی و اجتماعی، انساني واال میمفاهداستان کوتاه توانسته  نیادر  سندهینو
  . کند انیب، ساده و جذاب بایزي ها بیترک
ه شد ی زبانفارسان نوجوان شهیاندآن به حوزه فکر و  افتنراه ییی برخوردار است که باعث ها یژگیواز اثر گرانقدر  نیا
کودك و نوجوان  اتیادب سندگانینوي گشا  راهعناصر سازنده داستان،  لیتحل قیطراز  ها یژگیو نیای بررسشناخت و . است

ي از مسائل و معضالت اریبس توانند یم، میحک قیتوفی ادبي و فکري از نبوغ ریگ بهرهبا  سندگانینوي که طورخواهد بود، به 
ی فني ها یژگیواز جمله . ي کودکان و نوجوانان مطرح سازندبرا وایشی سبکساده و با ی قالبی را در نیدی و اسیسی، اجتماع
  :اشاره کرد لیذبه موارد  توان یم» طانیالشالناسک و «داستان 

 نیاي ها یژگیو نیمهمتری از اجتماعو  یاسیس ی،نید مسائل نییتبدر  وایشساده، روان و  اریبسی زبانـ انتخاب سبک و 
  .داستان است

ی در قرار مهمی زود آن نقش لیخشروع  ژهیوسلسله وار حوادث داستان به  فیتوصکوتاه بودن داستان و شتاب در ـ 
  . ي مربوط به نوجوانان داردها داستانگرفتن آن در زمره 

 ی را در جان و روحاخالقي واال میمفاه میمستق ریغکه به صورت  نینمادی قالبدر  عیوقاو  قیحقا دنیکش ریتصوبه ـ 
  .  کند یمنگرش او کمک  رییتغ امخاطب ی نشیب، اعتقاد و زهیانگ تیتقوو به  نشاند یمخواننده 

  .یو روابط علت و معلول یلیو تخ یواقع يایدن وندیپدر  سندهینو تیموفقـ 
  .دنا ی که باشند با آن آشنا و مأنوسسني است که مخاطبان در هر گروه امورداستان از جمله  هیدرونماـ موضوع و 
  . ي عمومبراي واضح و آشکار افکاری با واقعي مأنوس و ها تیشخصـ استفاده از 
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  .ي محدود، جذاب و متناسب با موضوعها تیشخصي از ریگ بهرهـ 
  .کودکان و نوجوانان ژهیوعامل جذب مخاطب به  نیمهمتربر حوار و گفتگو به عنوان  هیتکـ 

  .آن عیوقاحوادث و  فیتوصی و ابهام در طرح داستان و دگیچیپـ عدم 
  .یسینوی داستان فناصول  تیرعاعناصر داستان و  انیمی، نظم و انسجام هماهنگـ 

ي که با هدف انتقادی داستان؛ دینما میتقدو جذاب را به مخاطب  نینمادی داستانموارد مذکور در کنار هم جمع آمده تا 
ی فارسقدم گذاشتن در حوزه آموزش نوجوانان  تیقابلآن  ژهیوی و ساختار فنقالب  لیدلی به ولنگاشته شده  ها نشیباصالح 
  . است افتهزبان را ی
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383  
الدین الخیر و جاللگو در مجالس شیخ ابوسعید ابیبررسی واعظان مجلس

 مولويمحمد 
  

 1الهام گنج کریمی 

 چکیده

اي طوالنی دارد و برخی از مشایخ صوفیه به مجلس گویی و برگزاري  برگزاري مجالس صوفیانه در تصوف سابقه
ها به مریدان و افراد در واقع بسیاري از تعالیم مشایخ صوفیه از طریق همین مجلس گویی. اندجلسات صوفیانه معروف بوده

حاضران مجالس بوده  هدف اصلی از تشکیل این مجالس، موعظه براي ارشاد و تربیت صوفیان و. است شدهعادي منتقل می
پرداختند رکن اصلی مجالس بوده گو که به سخنرانی در این گونه  مجالس میاست؛  به همین سبب وجود واعظان مجلس

  .است
 الدین محمد مولويو جالل) ق.ه 440متوفی( ردر این مقاله سعی شده است که واعظان مجالس شیخ ابوسعید ابی الخی

بر اساس کتاب... را از لحاظ هیات ظاهري، طرز قرار گرفتن، نحوه شروع و ختم مجالس، حاالت درونی و) ق.ه 672متوفی (
د بن منو( سعید، اسرارالتوحید فی مقامات شیخ ابی)جمال الدین ابو روح( الخیرهاي حاالت و سخنان ابوسعید ابی رمحم( ،

، که در این زمینه بسیار )شمس الدین احمد افالکی( ، مناقب العارفین)جالل الدین محمد مولوي(مجالس سبعه موالنا 
  .اند، مورد بحث و بررسی  قرار گیرندحکایت کرده

  
  

د مولوي، نثر فارسیالخیر، جاللگویی، ابوسعید ابیمجلس :ها کلید واژه الدین محم. 

                                                                    
١
رس -  دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان مد 
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 مقدمه

هاي پیران و مشایخ تصوف است که  هاي پخش و اشاعه تعالیم صوفیه، گسترش مواعظ، اندرزها و توصیه ز راهیکی ا       
هاي درس و بحث، با حضور شاگردان، طالبان، مریدان و هوادارن  ها و حلقه به صورت ملفوظات و تقریرات بر منابر و کرسی

هاي بحث و درس صوفیان که بر حسب اشاره شیخ و مراد و یا به  به این گونه جلسات و حلقه. گردید شد وبیان می تشکیل می
گردید نوعی سخنرانی مکتوب، که سخن گفتاري و خطابی توأم با پند واندرز  خواهش و استدعاي مردم و مریدان تشکیل می

معروف  گویند و برخی از این مجالس به اسم معرفت گفتن، معانی گفتن و معارف گویی و مو عظه است مجلس وعظ می
  .کامالً متمایز هستند.. این مجالس با سایر مجالس صوفیه نظیر، مجالس سماع، تلقین ذکر، الباس فرقه و. بوده اند

مجالس وعظ و معرفت گویی صوفیان مکانی بود که در آن شیخ و مریدان، صوفیان و غیر صوفیان یکدیگر را بیشتر        
در این مجالس پیر  و مرشد خطاب به مریدان خود ونیز . یافتند تري با یکدیگر میاز زمانهاي دیگر می دیدندو پیوند مسحکم 

کرد که  شنید و مو عظه هاي عارفانه می هاي هر دو گروه را به گوش جان می گفت و دردها و ناراحتی مردم عادي سخن می
و جو سالم وساده، بسیار رواج یافته  مجالس صوفیان به لحاظ صفا و بی پیرایگی وجود مشایخ. گاه سرشار از ذوق وحال بود

و شهرتی بسزا به دست آوردند، بگونه اي که با استقبال مردمی مواجهه شد که با شوق و اشتیاق روز افزونی براي شنیدن 
کردند و باعث گردید که برخی از حاضران مجالس به آیین تصوف و عرفان عال  سخنان واعظان در مجالس آنها شرکت می

  ). 402:1378مایر، .(و به جمع صوفیان بپیوند ندقمند شوند 
این جلساتی که در حال حاضر در میان ما به نام مجالس وعظ باقی مانده، بقایاي همان مجالسی است که متصوفه در        

عنی اینکه ی. ,همان مجالسی است که متصوفه پیشگام در تشکیل و ابتکار آن بوده اند,  تشکیل و ابتکار آن پیشگام بوده اند
مجالسی به طور رسمی تشکیل شود، تعداد زیادي از مردم جمع گردند و فردي به عنوان واعظ براي آنها سخنرانی کند و  به 
پندواندرز بپردازد،  ظاهراً اولین بار بوسیله صوفیه ابتکار شده و بعدها دیگران هم نظیر آن مجالس را تشکیل داده اند؛ 

و عزاداري سید الشهدا این کار را شایع کردند و همانگونه که در مجالس وعظ، صوفیان به  مخصوصاً شیعه در مجالس رثا
پذیرفت، خطباي ما با اینکه صوفی نیستند ولی چون در  پرداختند واین کار به وسیله موعظه انجام می تهذیب و تزکیه نفس می

مطهري، .(پردازند می... هد و مبارزه با هوي و هوس ومجالس وعظ از متصوفه تقلید کرده اند بیشتر در کالم خود به جنبه ز
205:1327.(  

از آنجا که هدف در مکتب تصوف وصول سالک به درجۀ کمال، امید به سعادت و رستگاري و اعتقاد راسخ به ابدیت و 
مناسب، زمینه را کردند که با تسلط به فرهنگ اسالمی در خانقاهها و سایر مراکز  بقا روحانی  است، مشایخ صوفیه تالش می

براي نیل به کمال آدمی را با سیروسلوك در مدارج ومقامات عالی، از راه و موعظه و اندرزهاي عارفانه که سر شار از ذوق و 
لذا وجود واعظان مجلس گو رکن اصلی این گونه مجالس بوده ) 2/985: 1380فاضل، (حال است  به تدریج،  فراهم سازند، 

ها و نکنته هاي بیسار ظریف و دقیقی را به مریدان و  ار و حاالت خود در حین برگزاري این جلسات پیاماند، که با سخنان، رفت
  .کرده اند مردم عادي منتقل می

  
  سخنران مقیم و مدعو  - 1
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این بود که اغلب مجالس خود را زمانی که در جایی مقیم بودند، طبق  ترتیب همیشگی، به  اصل کار واعظان صوفی بر 
یافتند ولی از آنجا  و افراد عالقه مند به مجالس ایشان در آنجا حضور می) 54:1356برتلس، (کردند  منظم برگزار میصورت 

که این پیران روشن ضمیر در بین مردم و تمامی اقشار جامعه از محبوبیت خاصی برخوردار بودند و وجود آنها را مایه خیر و 
کردند که در محل و یا مکان دیگر به جهت تبرك و  ایشان استدعا و دعوت می آمد که از دانستند، گاهی پیش می برکت می

شیخ ابوسعید زمانی که در مهنه اقامت داشت به طور مرتب در مشهد مقدس مجالس . تیمن به وعظ و مجلس گویی بپردازند
که در نیشابور اقامت داشت هر پرداخت و یا زمانی  کرد و گاهی اوقات نیز در مسجد به برگزاري مجالس می وعظ برگزار می

پرداخت ولی همانطور که قبالً اشاره شد بنا به درخواست و دعوت  روز در خانقاه کوي عدنی کویان به برگزاري مجالس می
استاد امام ابوالقاسم قشیري و یکی از بزرگان نیشابور به نام بوعثمان حیري که هر دو داراي خانقاه بودند، هر هفته یک بار در 

  .پرداخت کرد و به وعظ و ارشاد طالبان می نقاه آنها مجلس برپا میخا
س اهللاُ روحهما، آن انکار و داوري به الفت و یگانگی بدل شد، از شیخ ما « د آورده اند که چون استاد امام را با شیخ ما، قَ

رد و در هفته اي یک روز آنجا شیخ اجابت ک. باید که در هفته اي یک بار در خانقاه من مجلس گویی درخواست که می
  )1/83: 1366منور، (» .مجلس گفتی

از «: همچنین بوعثمان حیري نیز از ابوسعید دعوت کرد که هفته اي یک روز در خانقاه وي به برگزاري مجالس بپردازد
حلۀ ملقاباد بوده بوعثمان حیري از جملۀ بزرگان نیشابور بوده است و نشست او در م: خواجه اسماعیل عباس شنودم که گفت

زیز، به نیشابور آمد، او از مریدان شیخ ما گشت و شیخ را در خانقاه خویش،  ه العاهللاُ روح س د است چون شیخ ما ابوسعید، قَ
پس از . اجابت کرد. گوید در ملقاباد، مجلس نهاد و از وي درخواست کرد تا هر هفته اي یک نوبت در خانقاه او مجلس می

  ).105: همان(» .گفت میآنک شیخ مجلس 
گردید و گاهی اوقات نیز به  چنانکه قبالً نیز ذکر گردید، مولوي براي برگزاري مجالس وعظ در مدرسه خود، مستقر می

پرداخت؛  رفت و برحسب موقعیت و حاالت درونی در آنجا به معرفت گویی می خانه و یا دکان مریدان و دوستان خود می
الدین مسجد آدینه شهر قونیه را تمام کرد، از موالنا استدعاي وعظ و تذکیر در همچنین به گفته احمد افال کی، وقتی قاضی عزّ

  :آن مسجد را نمود
همچنان جماعتی از اصحاب روایت کردند که چون قاضی عزالدین مسجد آدینه را در قونیه تمام کرد، به شکرانۀ آن، « 

عمل و حفّاظ کرام بخش کرد و از حضرت موالنا استدعا نمود که البته اجالس عظیم کرده دینارها به ارباب علم و اصحاب 
  .)185/ 1، 1362افالکی، (»در این مسجد نو تذکیر فرماید؛ اجابت کرده بعد از آنک به تذکیر و نصایح خلق مشغول شد

  
  هیأت ظاهري سخنران  -  2 

حین مجلس گویی، اطالع چندانی در دست  در مورد هیأت ظاهري ابوسعید ابی الخیر و جالل الدین محمد مولوي در
  :اما محمدبن منور تنها در یک حکایت به صورت ضمنی به لباس ابوسعید در حین مجلس گفتن اشاره کرده است.نیست
، گفت«  یه لَ ۀُ اهللاِ عحمۀُ اهللاِ : خواجه امام عماد الدین محمد بلعباس سدید، رحم من هفت ساله بودم که از پدر شنودم، ر
ه عاهللاُ روح س د یه، که گفت کدبانو ماهک دختر خواجه حمویه که رئیس میهنه بود که گفت یک روز شیخ ما ابوسعید، قَ لَ
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، و آن روز شیخ ما صوفی سرخ پوشیده بود و دستاري سپید  العزیز، مجلس می رها اهللاُ مگفت در میهنه بر در مشهد مقدس، ع
  ).1/185: 1366منور، (» ...گفت در سر بسته و روي سرخ، سخن می

در خصوص پوشش موالنا هنگام مجلس گویی گفته اند؛ که موالنا هنگام برگزاري مجالس وعظ و تذکیر و هدایت 
کرد و بنابر سنت علماي راستین رداي فراخ  پیچید و ارسال می خود را می) فقیهانه(مردم به راه راست؛ دستار دانشمندانه 

  .ولی گرد آورنده مجالس سبعه و همچنین افالکی اشاره اي به این مسأله نکرده اند). 46: 1361ر، فروزانف(پوشید  آستین می
  

  وسیله جلوس - 3
. یکی از ملزومات سخنرانی و خطابه وسیله جلوس است که سخنران یا خطیب بر آن بنشیند یا بایستد و به سخنرانی پردازد

بودند و در هنگام مجلس گویی، صوفی مجلس گو بر منبر، تخت و یا کرسی طبیعتاً واعظان صوفی نیز از این قضیه مستثنی ن
کرده و حاضران نیز که در پایین منبر  گرفته است و بدین ترتیب بر مخاطبان خود مسلّط بوده و براي آنان صحبت می قرار می

کردند و  حبت کردن برقرار میدیدند و ارتباط بیشتري با وي در حین ص یا تخت و کرسی حضور داشتند به خوبی شیخ را می
  .دادند به سخنان او بهتر گوش فرا می

به گونه اي که از روایات جمال الدین ابوروح و محمد بن منور مشخص است، ابوسعید ابی الخیر، اغلب اوقات براي  
  :گوید نشست؛ چنانکه جمال الدین ابوروح می مجلس گویی بر تخت می

ه «گفت، در میان سخن گفت که  که یک روز شیخ در میهنه مجلس میشیخ االسالم بوسعید روایت کرد «  ثَ رو لَماء الع
نبیاء آید که خداي و رسول وي را دوست  در این ساعت کسی در میهنه می. ما به حکم این خبر کلمه اي بخواهیم گفت» االَ
تو خادم درویشانی، ! یا باطاهر«: گفت. دیک ساعت برآم» ...یعنی این سخن رسول گفته است در حق امیرالمومنین علی. دارد

هاي خَلَق  جامه. درویشی از کوي پدید آمد. وي برخاست و جماعت جمله برخاستند» برخیز و یحیی ما را استقبال کن
یحیی ماوراء النهري را چون چشم بر شیخ افتاد . بود پوشیده، گرد آلوده، با انبان و کوزه اي و شیخ همچنان بر تخت می

چون به دوکان رسید شیخ اشارت . کرد تا برکنار دوکان که بر در مشهد شیخ است و تخت شیخ بر دوکان بودي یخدمت م
  )100، 99: 1384ابوروح، . (»...همانجا بنشست» بنشین«کردکه 

  :کند محمد بن منور در حکایات متعددي به مسأله بر تخت نشستن ابوسعید در هنگام مجلس گویی اشاره می
، در نیشابور مجلس مییک روز ش«  س اهللاُ روحه العزیزَ خواجه بوعلی از در خانقاه شیخ درآمد، . گفت یخ ما ابوسعید، قَد

چون او از در درآمد، شیخ روي به  -اگر چه میان ایشان مکاتیب بوده -و ایشان، هر دو، پیش از آن، یکدیگر را ندیده بودند
مجلس تمام کرد و از تخت فرود . شیخ با سر سخن شد. لی درآمد و بنشستخواجه بوع» .حکمت دان آمد«: وي کرد و گفت

  )1/194: 1366منور، (» آمد و در خانه شد
خان نیز نقل کرده اند حافظ سلفی اصفهانی از عبدالرحمن بن طاهر «: موضوع بر تخت نشستن ابوسعید در مجالس را، مور

نشست و هیچ یک از علماي  عمر خویش بر دکّه اي از چوب میهاي آخر  بوسعید در سال«کند که  نوة بوسعید نقل می
و از شخص دیگري به نام علی بن عیسی » نشستند جز سه تن که یکی از ایشان اسماعیل صابونی بود نیشابور بر آن تخت نمی
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ومحمد جوینی و کند که آن دو تن دیگر، که در کنار بوسعید اجازة برتخت نشستن داشتند، عبارت بودند از اب واعظ نقل می
  ).59، 60: 1385شفیعی کدکنی، (» ابوالقاسم قشیري

گفت، به  بعد از فوت ابوسعید تخت چوبین بلندي که در میهنه بر دکان مشهد مقدس قرار داشت و شیخ بر آن مجلس می
ن جا باقی هاي مخصوص در هما مقابل زاویه مخصوص وي آوردند و جنازه شیخ را بر روي آن غسل دادند و تخت با کرسی

رك آن را زیارت می ار و ارادتمندان شیخ از جهت تب 504: 1378مایر، . (کنند ماند و همیشه زو.(  
در روایات و حکایات مختلف جمال الدین ابوروح، محمد بن منور و برخی از مقامات نویسان ابوسعید، به مواردي نیز بر 

  .گفته است یز مجلس میخوریم که پاره اي از اوقات شیخ ابوسعید بر منبر ن می
  :کند جمال الدین ابوروح چنین حکایت می

س اهللاُ روحه، به ابتدا به نیشابور آمد و  -که مرید خاص و خادم شیخ بوده است -از حسن مؤدب نقل کنند«  که شیخ، قد
استاد ابوبکر اسحاق مقدم کردند، و دران عصر  ها فدا می مال. مریدان بسیار پدید آمدند. قبولی عظیم یافت. گفت مجلس می

و هر دو، شیخ را منکر بودند و شیخ پیوسته بر سر منبر بیت . کرامیان بود، و قاضی صاعد مقدم و رئیس اصحاب ابوحنیفه بود
  ).90: 1384ابوروح، (» ...و هر که را واقعه اي بودي به بیتی بیرون دادي. گفتی

  :ره کرده استمحمد بن منور در چندین حکایت به این مسأله اشا
چون آوازة شیخ . و جمعی مریدان داشت، همه مردمانی عزیز. خواجه بلقسم حکیم مردي بزرگ بوده است، در سرخس« 

یک روز ... بایست که حال شیخ بدانند رسید و ایشان را عظیم می هاي او، هر روز بدیشان می ما به سرخس رسید و آن حالت
من بروم به . از غیبت سخن گفتن، کار شما نیست«: گفت. ترك مردي بزرگ بود یحیی... گفتند بنشستند و سخن شیخ می

چون او از در مسجد درآمد، شیخ . شیخ بر منبر بود. بامداد بود. یحیی به میهنه آمد... »میهنه و بدو فرونگرم تا خود او کیست
  )166، 167/ 1: 1366منور، (4»...را چشم بر وي افتاد

دارد که ابوسعید زمانی که به دعوت استاد امام قشیري هفته اي یک بار در  ایتی اشاره میمحمد بن منور در ضمن حک
س «: نهادند پرداخت، براي شیخ کرسی جامه می خانقاه وي به مجلس گویی می د آورده اند که چون استاد امام را با شیخ ما، قَ

باید در هفته اي یک بار در خانقاه  ز شیخ ما درخواست که میاهللاُ روحهما، آن انکار و داوري به الفت و یگانگی بدل شد، ا
آمد  در خانقاه استاد امام کرسی جامه کرده بودند و مردم می. یک روز نوبت شیخ بود... شیخ اجابت کرد. من مجلس گویی

زیز، درآمد و بر کرسی نشست... نشست و می ه العاهللاُ روح س 85، 1/84: 1366 منور،(» ...پس شیخ ما ابوسعید، قَد.(  
در حین برگزاري مجالس بر )44، 36، 15، 11/ 1: 1362افالکی، (به گفته افالکی مولوي مانند پدرش، بهاء الدین ولد، 

  :پرداخت نشست و به معرفت گویی و موعظه می منبر می
یت خضر و موسی را، همچنان نقل است که حضرت موالنا در اوایل جوانی روزي در میان موعظه بر سر منبر مگر حکا« 

همان، (» ...کرد و یار ربانی مفخر االبرار شمس الدین عطار در گوشۀ مسجد به حضور تمام نشسته بود علیهما السالم، تقریر می
323.(  

  .در هنگام مجلس گفتن در دست نیست... روایتی از نشستن موالنا جالل الدین محمد بر تخت، کرسی و
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  طرز قرار گرفتن سخنران - 4
گونه که از دو کتاب حاالت و سخنان ابوسعید ابی الخیر و اسرارالتوحید فی مقامات شیخ ابی سعید برمی آید،  آن

پرداخته است، که در مبحث قبل توضیح داده شد، و در یک جا محمد  ابوسعید همیشه در حالت نشسته به مجلس گویی می
مچون سالطین بر چهار بالش که بر اطراف تخت قرار داشته کند که ابوسعید در هنگام بر تخت نشستن ه بن منور ذکر می

  : پرداخته است داده و به سخن گفتن می تکیه می
زیز، مجلس می« الع هوحاهللاُ ر س مدعی آمده بود و در پس ستونی از آن . گفت آورده اند که یک روز شیخ ما ابوسعید، قَد

و آن مرد، پوشیده، . گفت نشسته و چهار بالش نهاده و کرامات ظاهر میشیخ را دید بر تخت . کرد مجلس نشسته و نظاره می
  ).1/164:  1366منور، (» ...کرد کرد و به باطن انکار می نظارة سخن شیخ می

نشست و به معرفت گویی  همانطور که ذکر شد در خصوص موالنا گفته شده که در هنگام مجلس گفتن بر باالي منبر می
  خوریم  که ر روایت افالکی،  به دو مورد بر میپرداخت؛  ولی بناب می

  :پردازد موالنا در حال ایستاده و یا قدم زدن به معارف و لطایف گفتن می
ه«  رّ سنا اهللا بِسعلی، در چهارسویی ایستاده بود؛ معانی و اسرار  همچنان منقول است که روزي حضرت موالنا، قَد االَ
  )106/ 1: 1362افالکی، (» ...اي کرده بودندفرمود و تمامت خالیق شهر هنگامه  می

  

  نحوة شروع و ختم مجالس -  5 
معموالً رسم مشایخ صوفیه در آغاز مجلس گویی بدین گونه بوده است که بعد از ورود شیخ به مجلس و قبل از آغاز 

پیرامون همان آیه یا آیات  و شیخ سخنان خود را  )135، 171همان، (کرده  سخن قاري آیه و یا آیاتی از قرآن را تالوت می
کرده و شیخ جواب  کرده است و گاهی یکی از حاضران مجلس سؤالی را به صورت کتبی و یا شفاهی مطرح می بیان می

خواندند و باز همین باعث  داده، و گاه حدیثی و یا بیت شعري در ابتداي مجلس می سؤال را موضوع سخن خود قرار می
آن حدیث و یا نکته اي که در شعر وجود داشت، صحبت کند، در اصل، سخن گفتن  شد که شیخ در مورد موضوع می

گرفتند و موضوع  مشایخ در مجالس صوفیان به صورت ارتجالی بوده یعنی مشایخ معموالً از قبل موضوعی را در نظر نمی
پرداختند و در  موعظه میکرده است و در مورد آن به صحبت و  سخنرانی به اصطالح فی المجلس به ذهن ایشان خطور می

و در برخی مجالس با درود بر خاندان آن حضرت، مجلس را ) ص(پایان مجلس اغلب با دعا و صلوات بر حضرت محمد 
  .کردند ختم می

کرد که ابتدا مقري آیه یا آیاتی از قرآن کریم را تالوت  ابوسعید ابی الخیر نیز، معموالً بدین گونه مجالسش را آغاز می
  .پرداخت غلب ابوسعید در ارتباط با آیات تالوت شده به سخن گفتن میکرده و ا

  :محمد بن منور در چندین حکایت به قرآن خواندن مقري و یا مقریان در آغاز مجالس ابوسعید اشاره کرده است
. تخت نهادنددر خانقاه استاد    بامداد.اجابت کرد. مردمان از شیخ استدعاي مجلس کردند. شیخ یک بار به طوس رسید« 

» ...برخواندند و مردم بسیار درآمدند، چنانک هیچ جاي نبودچون شیخ بیرون آمد مقریان قرآن . نشست آمد و می مردم می
  ).20/ 1: 1366منور، (
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ال بوده  بنا به روایت محمد بن منور، زمانی که ابوسعید در نیشابور اقامت داشته مقري مجالس شیخ استاد عبدالرحمن قو
  :است
علویی بود در مجلس . گفت استاد عبدالرحمن گفت، که مقري شیخ ما بود، که روزي شیخ ما در نیشابور مجلس می« 
سب ما داریم و عزّت و دولت شیخ دارد. شیخ   ).101همان، (» ...مگر بر دل علوي بگذشت که نَ

فرستاد و بعد دست بر  صلوات می) ص(در پایان مجلس شیوه معمول ابوسعید به این طریق بود که اول بر حضرت محمد 
  .کرد کشید و مجلس را ختم می صورت خود می

  :کند محمد بن منور چنین روایت می
س اهللاُ روحه العزیز، مجلس خواست گفت«  یه، روایت کرد که روزي شیخ ما، قَد حمۀُ اهللا علَ ر، رچون بیرون . پدرم منو

هر کسی از نوعی دیگر سؤالی کردند، . ند، جمعی بسیار آمده بودند، از سایالنآمد و بر تخت نشست و مقریان قرآن برخواند
  :آخر شیخ گفت، بیت. بود، تا بسیار بپرسیدند کرد و خاموش می و مسایل بسیار مختلف بپرسیدند و شیخ نظاره می

  گر من به چنین زیار وا دارم دست«
  

  »باورد و نسا و طوس یار من بس
ی اهللاُ علی   لَّ عین و دست به روي فرود آورد و از تخت فرو آمد و آن روز بیش از این نگفت و ص جم حمد و آله اَ م. «

  ).219، 220همان، (
بنا به روایت جمال الدین ابوروح، در آخرین مجلس یعنی مجلس وصیت که دیگر بعد از آن ابوسعید مجلس نگفت، در 

  :کرد پایان نصایح و سخنان مجلس را بر این بیت ختم
  

  »وین مفرش عشق را دو تَه باید کرد  دردا که همی روي به ره باید کرد«

  ).135: 1384ابوروح، (
در مورد نحوة شروع و ختم مجالس موالنا آن گونه که در مجالس سبعه مشاهده می کنیم، هر هفت مجلس به شیوة اهل 

، و در بین آن آیاتی از قرآن مجید در بیان حکمت و شود که بیشتر عبارات آن مسجع است وعظ با خطبه اي عربی شروع می
و ستایش چهار خلیفه اهل سنت و همچنین در مجلس هفتم عالوه بر ) ص(قدرت حضرت حق آمده و با درود بر رسول اکرم 

در اصل رساند، و به نظرمی رسد که به هنگام گردآوري کتاب  خطبه را به پایان می) علیهما السالم(آنان با درود بر حسنین 
  . ها تغییراتی صورت گرفته است بهخط
الحمد هللا الذي الّف بین عجائب الفطر، الغالب علی الکون بما قضی و قدر قسم المواهب علی البشر نافذ مشیه و انقاد کل «

ه و اشکره و جبار فی زمام الذل بحسن تقدیره و استکان کلّ کائن فی میادین صنعه و تدبیره احمده و الحمد مدعاه لزواید نعم
الشکر مستزید لغرائب کرمه، و اشهد ان ال اله االّ اهللا وحده ال شریک له و اشهد ان محمد رسول اهللا الملک الخالق المبعوث 
الی مکارم االخالق الباعث بحسن العمل، الناهی عن اتباع الهوي و الزلل صلی اهللا علیه و علی آله و اصحابه و ازواجه الطیبین 

  ).61: 1356مولوي، . (»لم تسلیماً کثیراًالطاهرین و س
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گیرد که بیشتر  بعد از خطبه عربی، مناجاتی به زبان فارسی که شامل دعا و استغاثه به درگاه حق تعالی است، جاي می
  .جمالت آن مسجع و بسیار زیبا است

ضمیر دل ما .حدت بچشانجان مشتاقان را شراب و. هاي حرص ما را به آب رحمت خویش بنشان آتش! ملکا و پادشاها«
ایم به  هاي امید ما را که در صحراي سعت رحمت تو باز گشاده دام.را به انوار معرفت و اسرار وحدت، منور و روشن دار

ف و مکرّم گردان، آه سحرگاه سوختگان راه را به سمع قبول و عاطفت استماع کن . مرغان سعادت و شکارهاي کرامت مشرّ
ر گردان ز سوز فراق آن مجمع ارواح، هر دم آن دود بر تابخانۀ فلک بر میدود دل بیدالن را که ا » .آید، به عطر وصال معطّ

  ).20همان، (
ها، احادیث و  که حکایات، آیات، داستان). 21، 63، 76، 88، 109، 114همان، (شود  بعد از این مناجات حدیثی ذکر می 

در آخر مجلس اول و دوم . شرح و توضیح و تفسیر حدیث اول استابیات عربی و فارسی بیان شده، در طول مجلس براي 
و مجالس اول، پنجم، ششم و هفتم با حمد و ثناي ذات اقدس ) 57، 58، 59، 71، 72، 73همان، (تفسیر بسم اهللا آمده است 

الحمد هللا رب «اي نظیر و گاه آیه اي متناسب از قرآن کریم یا ذکر جمله ) 59، 106، 111، 124همان، (رسد  الهی به پایان می
و ) ص(و  مجالس دوم، سوم و چهارم با درود و صلوات بر رسول اکرم . پایان بخش مجلس است) 29همان، (» العالمین

  ).73، 81، 96همان، .. (گیرد خاندان مطهر آن حضرت پایان می
  .شمس الدین افالکی اشاره اي به چگونگی نحوه شروع و ختم مجالس موالنا نکرده است

  
  حاالت درونی سخنران -  6 

  قبض و بسط  1-6
رسد و از جمله اصحاب  سالک طریق حق و حقیقت، وقتی که مقام محبت را پشت سر بگذارد به مرحله محبت خاص می

آید، خداوند قلب او را همواره میان این دو  آید و حالت قبض و بسط براي وي به وجود می قلوب و ارباب احوال به شمار می
کاشانی، . (گرداند تا به طور کلی حضور او را از او قبض کند و از نور خود، وي را منبسط گرداند حانی متقلب میحال رو

1382 :295.(  
دهد  حالت قبض نتیجه یک حال روحانی است که در آن نفس در غلبه است در حالی که حالت بسط زمانی دست می«

  )503: 1376حلبی، (»به باشددر غل) به عنوان یک اندام ادراك روحانی(که قلب 
به عقیده برخی صوفیان، صوفی در تکامل . این دو حالت هیجان آمیز براي ظهور خود نیازمند برخی شرایط اولیه هستند

هاي خاصی وجود دارد که  کند؛ ولی شرایط و موقعیت روحانی خود ابتدا حالت قبض و پس از آن حالت بسط را تجربه می
گردد؛ بنابراین  کند، حالت قبض پدیدار می و در حالت بسط که صوفی احساس فرح و سر مستی میکند  این نظم تغییر می

طبیعتاً به وجود . دهد پدید آمدن این حاالت و تغییرات روحی و معنوي براي صوفیان در شرایط و موقعیت متفاوت رخ می
  .آید قب و متناوب براي شیخ به وجود میآمدن این حاالت در حین مجلس گویی نیز امري طبیعی است و به صورت متعا

زد که او را سرشار از شادي و نشاط کند و یا کششی نسبت به آنها در او ایجاد  ابوسعید ابی الخیر دست به کارهایی می
توان رفت و آمدهاي  می. کرد گرفت در نظر او کذب و بی اهمیت جلوه می عملی که از یک نیاز درونی سرچشمه نمی. کند
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وي بین میهنه کوچک و آرام و نیشابور بزرگ و پرجمعیت را نیز نشانه اي از نیاز باطنی وي به ایجاد تنوع و نشاط در مداوم 
  ).336: 1378مایر، . (زندگی دانست

وي تمایل داشت که . ابوسعید عادت داشت که در مواقع قبض و افسردگی به زیارت پیر خود ابوالفضل در سرخس برود
کرد دیگر کششی به  طف را بر عوارف اولویت بخشد، به طور مثال وي سفر حج را وقتی که احساس میدر صورت لزوم عوا

کرد زیرا این عمل را روح  کرد و زیارت خاك پیران و مشایخ صوفیه را به مریدان توصیه می آن سوي ندارد ناگهان قطع می
  .دانست افزا و شادي بخش می

شد همچنان سفرهاي خود را بین مهنه  سرخسی، نیز هرگاه که دچار قبض می شیخ پس از فوت استادش، ابوالفضل حسن
حتی اگر این حالت قبض در . جویید داد، و از آن زمان به بعد، او حالت انبساط را از مزار شیخ خود می و سرخس ادامه می

به زیارت خاك استادش داد، شیخ براي رسیدن به حالت انبساط و نشاط درونی  حین برگزاري مجالس براي وي رخ می
  :کند جمال الدین ابوروح این مسأله را چنین روایت می.طلبید رفت و از باطن وي مدد می می

حمۀُ اهللاِ علیه، «  گفت و آن روز در قبض بود  روزي شیخ مجلس می: خواجه بوطاهر گفت، ر  
هرگاه ما را قبضی بود روي به «: گفت شیخ. گریستند با وي و گریان بود و جماعت جمله در قبض بودند و همچنان می

شیخ بر نشست و جمله جمع با . در وقت ستور آوردند» .سوي خاك پیر بوالفضل کنیم تا بسط بدل گردد، ستور زین کنیت
ل شد. وي برفتند دوقت ب درویشان به نعره و فریاد درآمدند و شیخ را . چون به صحرا رسیدند، شیخ گشاده گشت و صفت

  :چون به سرخس رسیدند، از راه، به سر خاك پیر شد و این بیت درخواست، بیت. ت در هر معنیسخن می رف
معدن شادي است این و معدن جود 

  وکرم
رَم قبلۀ ما رويِ دوست قبلۀ هر کس ح  

رد خاك شیخ ابوالفضل طواف می   ه، دست گرفته بودند و گاهللاُ روح س و درویشان . دز کرد و نعره می و شیخ اجل را، قَد
این روز را تاریخ سازید که نیز این روز را باز «: چون آرامی پدید آمد و شیخ گفت. گشتند سر و پاي برهنه در زمین می

  ).69، 70: 1384ابوروح، . (».نیابید
ازد و ها قرین س تا جایی که از شخصیت و روحیات موالنا اطالع داریم، وي سعی داشته که همواره روح خود را با شادي

عواملی که او را در به دست آوردن و بیان این حالت یاري . این احساس شادي و سرخوشی را در زندگی استمرار بخشد
بسم اهللا علی «گفت  موالنا براي این سرور قلبی و معنوي خود شکرگزار حق بود و می. کردند شعر، موسیقی و سماع بود می

) ص(و به استناد یکی از احادیث منسوب به پیامبر ) 1/286: 1362افالکی، (» بسم اهللا علی سکري و شکري. سرور قلبی
این انبساط باطنی ) ص(گفت پیامبر  و می)160همان، (» چون نور خدا در دل مؤمن درآید دل باز شود و فراخ شود«: گفت می

  ).مانجاه(» .شود کند که چون سنگی در آن بیفگنند آن آب از هم باز می را به حرکت آب تشبیه می
ر خوف حق است موالنا از درك مفهوم دلتنگی و غمزدگی نیز شانه خالی نمی . کند، وي هم مسخّر شوق حق و هم مسخّ

یابد، با حرکتی  کند، روزي موالنا پسر خود، سلطان ولد، را در حالت قبض و افسردگی می به گونه اي که افالکی روایت می
ورد و سپس با یادآوري این نکته که قبض و بسط واردي الهی است به وي چنین آ لطیف و خنده آور او را به سر نشاط می

کردي، هم او است که غمگینت  داشت و از او در بسط بودي و نشاط می آن محبوبی که ترا به غایت شادان می«: گوید می
  .شوي دارد و از او مقبوض گشته اي؛ همه اوست و از او فایض می می
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  شعر
  چون شرر بشناسمشگر لباس قهر پوشد 

  
  کو بدین شیوه بر ما بارها مست آمدست

  :مانی شعر شوي و در قبضۀ قبض فرو می پس چرا بی فایده غمناك می  
  

  قبض دیدي چارة آن قبض کن
  

ن ز آنک سرها جمله می روید ز ب  
  بسط  دیدي  بسط  خود را آب ده  

  
  »چون برآید میوه با اصحاب ده

  ) 235همان، (  
شناختی که از مشرب موالنا و روحیه سرشار از نشاط و خوشدلی وي داریم و با توجه به عدم اشاره افالکی و با وجود 

گردآورنده مجالس سبعه، به ایجاد حالت قبض براي موالنا در حین برگزاري مجالس، به احتمال زیاد اغلب مجالس موالنا 
گردیده و این حالت بسط و سرخوشی بر همۀ مجالس حاکم  ر میمانند مجالس ابوسعید در حالت انبساط و وجد باطنی برگزا

  .بوده است
  
  ضمیرخوانی 2-6

گردند تا به مرحله کمال برسند، چهار سفر  نهند، وارد سلوك الی اهللا می سالکانی که قدم از مرتبه اسالم به مرحله ایمان می
  :به ترتیب عبارتند از مشهور است و» اسفار اربعه«روحانی و معنوي را پیش رو دارند که به 

کند و در انتهاي  سفر اول؛ سفر من الخلق الی الحق که در این سفر، سالک مراتب سلوك یا هفت شهر عشق را طی می 
  . رسد آن به مقام فنا فی اهللا می

شهور سفر سوم؛ که م. گردد است، سیر در اسما و صفات الهی براي وي حاصل می» سفر بالحقِّ فی الحق«سفر دوم؛ که 
ی الخَلقِ بالحق«به  شود و سالک  است، برخالف سفر اول که در قوس صعودي بود، در قوس نزولی طی می» سفر من الحقّ الَ

  .گردد پس از آگاه شدن به حقایق، حامل خبر و پیام الهی گشته و در آخر موفق به سیر نهایی می
یابد که  رسد و از جانب خداوند مأموریت می ارف کامل میاست سالک به مقام ع» سفر بالحقّ فی الحق«سفر چهارم؛ که  

کند که آینۀ تمام نماي انوار و  و خداوند متعال ضمیري آینه گون به او عطا می. در زمین به ارشاد و هدایت خلق بپردازد
بر ضمایر و شود، که از آن به اشراف  گردد، و آنچه که در نظر عوام مستور است، براي وي مکشوف می الطاف الهی می

  .کنند ضمیرخوانی تعبیر می
این نیروي معجزه آساي درونی که مشایخ صوفیه از آن برخوردارند، استعدادي مافوق طبیعی است که در علم روان 

  . نام برده اند... شناسی از آن به عنوان روشن بینی، تله پاتی، قدرت خواندن افکار دیگران و
آید،  ایت جمال الدین ابوروح و محمد بن منور و سایر مقامات نویسان بر میهمانگونه که از حکایات مختلف به رو

وي با قدرتی که در اشراف بر ضمایر داشت، به . ابوسعید ابی الخیر در خواندن فکر دیگران قدرت شگفت انگیزي داشت
ات باطنی مریدان و هوادار هاي مافوق  ان خود، با تواناییخصوص در حین مجلس گویی پیوسته از انکار و داوري مخالفان و نی
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یات آگاهی حاصل می س کرد و در پاره اي اوقات آن مسأله اي را که به صورت باطنی درك کرده بود به صورت تعریض  ح
داشت، ولی در اکثر مواقع، به صورت صریح و  و با خواندن شعري و یا حدیثی که فقط شخص مورد نظر متوجه شود، بیان می

  .کرد وشی فکر و اندیشه فرد را در میان جمعیت حاضر در مجلس مطرح میبدون هیچ پرده پ
هاي منکران،  این ضمیرخوانی هاي متعدد ابوسعید در مجالس باعث تحول درونی و از بین رفتن بسیاري از خصومت

دان مخلص وي کردند و تا پایان عمر از مری شد، تا جایی که برخی از آنان فی المجلس توبه می مخالفان و مدعیان می
  .گشتند می

جمال الدین ابوروح در بیان چگونگی مرید شدن حسن مؤدب که در اثر ضمیرخوانی شیخ در حین مجلس گویی از 
  :گوید مریدان و خادمان بسیار مخلص ابوسعید گردید، چنین می

ر افتاد که پیري از گفت خبر در شه از حسن مؤدب نقل کنند که وي گفت که ابتدا شیخ به نیشابور آمد و مجلس می«
مجلس چون . صوفی علم نداند«: گفتم. و من صوفیان را  دشمن داشتمی. دهد از اسرار بندگان خبر می... صوفیان آمده است و

و . روزي بر سبیلِ امتحان به مجلس او آمدم... »او چگونه خبر دهد؟. گوید؟ و علم غیب حق، تعالی، به هیچ کس نداد است
چون . شیخ سخن آغاز کرد... جامه هاء فاخر پوشیده و دستاري فوطۀ طبري در سر، با دل پرانکار. ستمدر پیش تخت او بنش

ر بماندم مرا در دل افتاد که . از بهر درویشی جامه اي خواست هر کسی چیزي بدادند... شیوة سخن شیخ بشنیدم واله و متحی
دیگر بار شیخ حدیث دستار . »ندهم. هدیه، ده دینار قیمت این است مرا این از آمل فرستاده اند«: باز گفتم. دستار خود بدهم

حق با بنده ! یا شیخ«: گفت. پیري در پهلوي من نشسته بود. باز رد کردم و ندادم. مرا دیگر بار در دل افتاد که بدهم. کرد
ست، دو بار گفت این دستار بده با این مرد که در پهلوي تو نشسته ا. براي دستاري را دوبار بیش نگوید«: گفت» سخن گوید؟

برخاستم و قدم شیخ بوسه دادم و : حسن گفت» .قیمت این ده دینار است و مرا از آمل فرستاده اند: گوید به درویش، وي می
، 95: 1384ابوروح، (» .دستار و جامه جمله بدادم و جملۀ مال فدا کردم و همۀ عمر پیش شیخ و فرزندانش به خدمت ایستادم

94.(  
هاي بسیار زیبا و مختلفی، مسأله ضمیرخوانی ابوسعید در حین مجلس گویی را روایت  مد بن منور نیز در حکایتمح

  :کرده است که هر کدام از این حکایات لطف و حاالت خاص خود را دارد
یه، گفت که روزي شیخ ما ابوسعید«  دانشمندي . گفت می در نیشابور مجلس...  جدم شیخ االسالم ابوسعید، رحمۀُ اهللا علَ

شیخ، حالی، روي بدان . گوید، در هفت سبع قرآن نیست با خود اندیشید که این سخن که این مرد می. فاضل حاضر بود
آن » !گوییم در سبع هشتم است این سخن که ما می. بر ما پوشیده نیست اندیشۀ خاطر تو! اي دانشمند«: دانشمند کرد و گفت

بع هشتم ک«: دانشمند گفت بع آن است که «: شیخ گفت» دام است؟س هفت س .......)یک لَ الَ نزِ یها الرَّسولُ بلِّغ ما اُ و هشتم ) یا اَ
بع آن است که  ه ما اَوحی(س بد لی عاَوحی ا منور، .(»... پندارید که سخن خداي عزّ و جل معدود و محدود است شما می) فَ

1366 :1/102 ،101.(  
عید، قدرت شگفت انگیزي در اشراف بر ضمایر داشت و به گونه اي که افالکی در چندین حکایت موالنا نیز مانند ابوس

کند، در حین برگزاري مجالس و معرفت گویی، قادر بوده است که ضمیر و اندیشه حاضران در مجالس اعم از  ذکر می
  .را بخواند و به افکار آنها پی ببرد... مریدان، مدعیان، منکران و
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م از خدمت مذکور منقول است که در میان ائمۀ دین تقریر کرد که روزي در مدرسۀ حضرت موالنا اجتماعی همچنان ه«
برخاستم و مختصر جامه پوشیده از میانِ ازدحام ... و مدرسۀ ما نیز در آن حوالی بود... عظیم بود و تمامت امرا و اکابر حاضر

سوره سجده مشغول گشتیم؛ همانا که چون به آیت سجده رسیده،  خلق به مدرسه آمده و در گوشۀ در پس مردم به تالوت
ها  شاید اتفاقی باشد، سورة دیگر خواندم الی آخر السجدات؛ همچنان سجده: حضرت موالنا در حال سجده کرد، گفتم

ذَ می ا کرد؛ یقینم شد که نظر مبارك ایشان بر لوح محفوظ است و لوح محفوظ باطن فاطن اوست و اشارت ما کََ م الفُؤاد ب
 ر بودم که گریبان مرا گرفته کشان کشان پیش کشید؛ فرمود که این سجداتأي عبارت از این است؛ در این تفکّر و تحیر

  ).327/ 1: 1362افالکی، .(اهل عادات نیست، بلک سجدات اهل سعادات است
  
  بیخود شدن 3-6

کند و برخی از عارفان در این  آید که آنان را از خود بیخود می می در پاره اي از اوقات براي شیخ یا پیر حاالتی به وجود
  .کنند حالت بیخودي به صورت ناخودآگاه شروع به نعره زدن، گریه کردن یا جامه چاك دادن می

کند که ابوسعید در حین مجلس گفتن به خاطر سخنی که یکی از مریدان  محمد بن منور در ضمن حکایتی روایت می
  :کند آید که شروع به نعره زدن می گردد و چنان انقالبی در ضمیر وي به وجود می د بسیار متحول میدار بیان می
س اهللاُ روحه العزیز، مجلس می« در . گفت از جدم شیخ االسالم ابوسعید، روایت کردند که یک روز شیخ ما ابوسعید، قَد

داي و رسول را دوست دارد و او خداي و رسول را دوست آید که خ در این ساعت کسی در میهنه می:... میان سخن گفت
درویشی از سرکوي ... ».تو خادم درویشانی برخیز و یحیی ما را استقبال کن! یا باطاهر«: گفت. یک ساعت بود... دارد

ار دوکانی کرد تا به کن یحیی ماوراء النهري را چون چشم بر شیخ افتاد خدمت می. بود و شیخ همچنان بر تخت می... درآمد،
شیخ در میان سخن روي به وي . هر روز در مجلس شیخ بنشستی. سه روز پیش شیخ مقام کرد... که بر در مشهد مقدس است

» بود اندیشۀ فرو سو می! اي شیخ«: روز چهارم برپاي خاست و گفت. یحیی خدمتی بکردي. آوردي و سخنی دیگر بگفتی
دیگر سال، همان وقت، شیخ ... وي خدمتی بکرد و برفت» .ان حضرت برسانسالم ما بد! مبارك باد«: شیخ گفت. یعنی حج

فراپیش شیخ آمد و . و شیخ بر تخت بود. تا به کنار دوکان... آمد، یحیی می... در میان مجلس گفت یحیی ما را استقبال کنید
ده اي با جمع در میان باید نهاد و آنچه آور. فتوح چنان حضرتی رستی نتوان کرد! یا یحیی«: شیخ گفت... دست شیخ بوسه داد
شیخ نعره اي بزد، » !رفتیم و شدیم و دیدیم و یافتیم و یار آنجا نه! یا شیخ«: سر برآورد یحیی و گفت. »ایشان را فایده داد

ي شیخ نعره ا. سه دیگر بار بگفت» دیگر بار بگوي«: شیخ نعره اي دیگر بزد و گفت. دیگر بار بگفت» دیگر بار بگوي«: گفت
  ).151، 1/152: 1366منور، (» .از وي شنوید. وراي صدق این مرد، صدقی نیست«: و گفت... بزد

گردآورنده مجالس سبعه و افالکی هیچ اشاره اي به بیخود شدن موالنا در حین معرفت گویی و برگزاري مجالس نکرده 
  .اند

  

   :گیرينتیجه
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گفتند و هم بنا به دعوت مریدان و  در محل اقامت خود مجلس میابوسعید و موالنا هر دو به عنوان سخنران مقیم، هم 
پرداختند؛ با این تفاوت که ابوسعید  هواداران راستین خود، در محل و مکانی غیر از محل و مکان دائمی به مجلس گویی می

پرداخت؛ اما محل  کرد، ولی موالنا تنها در قونیه به معرفت گویی می براي مجلس گویی به شهرهاي دیگر هم مسافرت می
  .داد برگزاري مجالس خود را بنا بر حاالت درونی و استدعاي برخی مریدان، گه گاه تغییر می

در مورد هیأت ظاهري ابوسعید ابی الخیر و مولوي در حین مجلس گفتن اشاره چندانی نشده است تنها در یک جا، اشاره 
ري سفید در سر بسته است و موالنا هنگامی که مجالس وعظ و شده که ابوسعید در مجلسی جامۀ سرخ رنگ پوشیده و دستا

  .پوشید گذاشت و بنابر سنت علماي راستین رداي فراخ آستین می بر سر می) فقیهانه(کرد دستار دانشمندانه  تذکیر برگزار می
خانقاهی مدعو  رفت و یا اگر در نشست و در برخی اوقات بر منبر می ابوسعید در حین مجلس گفتن، بیشتر بر تخت می

ابوسعید و موالنا هر دو در . پرداخت نهادند ولی موالنا همیشه روي منبر به معرفت گویی می می» کرسی جامه«بود براي او 
پرداختند و در بعضی حکایات روایت شده که ابوسعید بر تخت نشسته و همچون سالطین برچهار  حالت نشسته به وعظ می

  .ز موالنا در حالت ایستاده نیز نقل گردیده استبالش تکیه داده است و مجلسی ا
خوانده، و  نحوه شروع مجالس ابوسعید بدین گونه بود که بعد از ورود شیخ، ابتدا قاري آیه یا آیاتی از قرآن را می

طرح پرداخته است و یا اگر مستمعی سؤالی در ذهن داشته آن را م ابوسعید در ارتباط با آیات تالوت شده به سخن گفتن می
شیوه معمول در پایان مجالس وي به این . کرده، که گه گاه جواب سؤال محتواي اصلی مجلس را در برمی گرفته است می

کشیده و مجلس را ختم  فرستاده و بعد دست به صورت خود می صلوات می) ص(طریق بوده که اول بر حضرت محمد
  . کرده است می

یق بوده که در مجالس سبعه، هر هفت مجلس به شیوة اهل وعظ با خطبه اي شروع و ختم مجالس موالنا، به این طر نحوة
عربی شروع شده که بیشتر عبارات آن مسجع است، و در بین آن آیاتی از قرآن مجید در بیان حکمت و قدرت حضرت حق 

آنان با درود بر و ستایش چهار خلیفه اهل سنت و همچنین در مجلس هفتم عالوه بر ) ص(آمده و با درود بر رسول اکرم
حسنین، علیهما السالم، خطبه به پایان رسیده و بعد از آن مناجاتی به زبان فارسی شامل دعا و استغاثه به درگاه حضرت حق 

شود که حکایات، آیات،  بعد از این مناجات حدیثی ذکر می. بیان شده است که بیشتر جمالت آن مسجع و زیباست
و فارسی بیان شده، در طول مجلس براي شرح و توضیح و تفسیر حدیث اول است و در  ها، احادیث و ابیات عربی داستان

آخر مجلس اول و دوم تفسیر بسم اهللا آمده است و مجالس اول، پنجم، ششم و هفتم با حمد و ثناي ذات اقدس الهی به پایان 
و . پایان بخش مجلس است» ب العالمینالحمد هللا ر« رسد و گاه آیه اي متناسب از قرآن کریم یا ذکر جمله اي نظیر می

ر آن حضرت پایان می) ص(مجالس دوم، سوم و چهارم با درود و صلوات بر رسول اکرم  گیرد و خاندان مطه .  
کرد که این حالت بسط و سرخوشی را همیشه در  روحیه ابوسعید همواره سرشار از شادي و نشاط بوده است و سعی می

آمد و بناچار دچار قبض و گرفتگی درونی  تغییرات روحی معنوي برایش پیش می خود حفظ کند و در مواقعی که
رفت، و بعد از  گردید، براي رهایی از این حالت ناخوشایند، به زیارت پیر خود ابوالفضل حسن سرخسی به سرخس می می

این حالت قبض در حین  طلبید؛ حتی اگر فوت پیر و مرادش این حالت انبساط و شادي باطنی را از مزار شیخ خود می
رفت  داد، باز هم براي رسیدن به حالت انبساط و شادي درونی به زیارت خاك استادش می برگزاري مجالس براي او رخ می
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تا جایی که از شخصیت مولوي اطالع داریم، وي سعی داشت همواره روح خود را با شادي همراه . طلبید و از باطن او مدد می
ید احساس شادي و سرخوشی را در زندگی خود استمرار بخشد و از عواملی نظیر شعر، موسیقی و سماع سازد و همانند ابوسع

جست؛ با وجود شناختی که از مشرب موالنا و روحیه سرشار از لطافت و نشاط او  براي ایجاد و حفظ این حالت بهره می
مورد ایجاد حالت قبض براي موالنا در حین برگزاري  داریم و با توجه به عدم اشاره گردآورندة مجالس سبعه، و افالکی، در

  .گردیده است مجالس، به احتمال زیاد اغلب مجالس او همانند مجالس ابوسعید در حالت انبساط روحی و درونی برگزار می
، وي با قدرتی که در اشراف بر ضمایر داشت. ابوسعید ابی الخیر در خواندن افکار دیگران قدرت شگفت انگیزي داشت

اي  کرد و در پاره به خصوص در حین مجلس گویی، پیوسته از انکار و داوري مخالفان و بدخواهان خود آگاهی حاصل می
هاي فوق حسیات خود درك کرده بود، به صورت تعریض و خواندن شعر  اي را که به صورت باطنی و با توانایی اوقات مسأله

داشت، ولی در بیشتر مواقع، به صورت صریح و بدون هیچ پرده  بیان میو یا حدیثی که فقط شخص مورد نظر متوجه شود، 
در نتیجه این ضمیرخوانی هاي متعدد، ابوسعید . کرد پوشی فکر و اندیشه، فرد را در میان جمعیت حاضر در مجلس مطرح می

شد، تا جایی که برخی  یهاي منکران، مخالفان و مدعیان م در مجالس باعث تحول درونی و از بین رفتن بسیاري از خصومت
  .گشتند کردند و تا پایان عمر از مریدان مخلص وي می از آنان فی المجلس توبه می

موالنا نیز مانند ابوسعید قدرت شگفت انگیزي در اشراف بر ضمایر داشت و به گونه اي که افالکی ذکر کرده است 
اندیشه حاضران در مجالس اعم از مریدان، مدعیان، درحین برگزاري مجالس و معرفت گویی، قادر بوده است که ضمیر و 

  .را بخواند و به افکار آنها پی ببرد... منکران و
در مورد از خود بیخود شدن ابوسعید در مجالس تنها یک مورد روایت شده است که با شنیدن سخنی از یکی مریدان، 

از بیخود شدن موالنا در حین . کند ع به نعره زدن میبسیار متحول گشته و چنان انقالبی در ضمیر وي به وجود آمده که شرو
  .معرفت گویی و برگزاري مجالس وعظ اطالعی در دست نیست و اشاره اي نشده است

  
  : پی نوشت

 .233همان، ص: و نیز رك -1

 .103، 95همان، صص : و نیز رك -2

 .345، 106، 224، 170، 182، 202، 67، 116، 151، 168همان، : و نیز رك -3

 ، 293، 298همان، صص : و نیز رك -4

به معنی فرش کردن و گستردنی روي، صندلی یا تخت افکندن، گستردنی و فرش روي : کرسی جامه کردن -5
، 2، ج1367آگاه، : تعلیقات اسرار التوحید فی مقامات شیخ ابی سعید، تهران: محمد رضا شفیعی کدکنی.کرسی افکنده بودند

 .515ص

 .709 ، ص2همان، ج : براي مطالعۀ بیشتر رك -6

 .163همان، ص : و نیز رك -7
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ف، ص: یوگنی ادوارد ویچ برتلس: براي مطالعۀ بیشتر رك -8 ف و ادبیات تصو عبدالحسین زرین : و نیز. 54تصو
 .31پلّه پلّه تا مالقات خدا، ص: کوب

 .301، 101، 130، 209، 219، 220، 242همان، صص : براي مطالعۀ بیشتر رك -9

 .268و  338، 160، 169، 105، 84همان، صص : و نیز رك -10

خدایی که بر هر چه اراده کند، . هاي آفرینش را با هم الفت داد یشگفتسپاس بر خدایی که  -11
اران را رام کرد و همۀ .یی بر بشر عطا کردها موهبت.تواناست هاي صنع و تدبیر او سر  یدانمها در  یدهآفربا حسن تدبیر تمام جب

افزاید و شهادت می دهم که  یمي نادیدة او را ها احسانو  ها کرمزیرا که شکر، گویم  یماو را سپاس . تواضع فرود آوردند
براي . فرستادة سلطان جمله مخلوقات است) ص(دهم که محمد یمخدایی جز او نیست، یگانه است، شریکی ندارد شهادت 

. دارد یمباز  ها لغزشهاي نفس و  خواهش انگیزد و از پیروي یمرا به اعمال نیک بر  ها انسان. مکارم اخالق مبعوث شده است
 .سالم و درود خدا بر او و خاندان و یاران و همسران پاك و پاکیزة او باد

 .114و113، 108و  107، 97، 87، 77، 21و20همان، صص: براي مطالعۀ بیشتر رك -12

 .109و108، 99و98، 88، 76، 62و 61همان، صص: براي مطالعۀ بیشتر رك -13

 .124، 111، 106، 96، 86، 73ان، صص هم: براي مطالعۀ بیشتر رك -14

 .83، 82، صص 1اسرار التوحید فی مقامات شیخ ابی سعید، ج : و نیز رك محمد بن منور -15

 .107، 90و 89همان، صص، : براي مطالعۀ بیشتر رك -16

 . ، اي پیغمبر آنچه از خدا بر تو نازل شد به خلق برسان67): 5(مائده  -17

 .فرمود یمخود وحی ، پس خداوند به بندة 10): 53(النجم  -18

، 104، 105، 127، 62، 122، 159، 104، 185، 164، 186، 111و  110همان، صص : براي مطالعۀ بیشتر رك -19
و . 105، 83و  84، 209، 59، 62و  63، 159، 160، 130، 167و  168، 168، 182، 120و  121، 74و  75، 127و 128، 79و  80

و نو یافته از میراث عرفانی ابو سعید ابی الخیر مندرج در چشیدن طعم وقت، صص  مقامات کهن:  ابوسعید ابی الخیر: نیز رك
 .158و  159، 149و  148

 .، آنچه در عالم غیب دید و دلش حقیقت یافت، کذب و خیال پنداشت11):53(النجم -20

 .421، 422، 144و143، 171همان، صص: براي مطالعۀ بیشتر رك -21
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384  

  

  ادبی ي ترجمه ايه ها و محدودیت قابلیت
  حافظ ي شعر نقد و بررسی ترجمه

  

  1حاکمی خانیگنجعلی بهنام
  2حسن امامی

  چکیده
ي ادبی، نظرات گوناگون و گاه  ي نظریات مطالعات ترجمه پیرامون بایدها و نبایدهاي ترجمه هاي ارائه از اولین سال

ي ادبی را به این  پردازان، انجام ترجمه نظریه برخی از. کامالً متناقضی در مورد این نوع خاص ترجمه مطرح شده است
دانند که مترجم ادبی عالوه بر آشنایی کامل به دانش زبانی زبان مبدا و زبان مقصد از خالقیت یک  شرط امکان پذیر می

احساس و  آفریننده ي اثر ادبی نیز برخوردار باشد تا بتواند عالوه بر انتقال معناي مورد نظر نویسنده ي مبدا، تا حدودي
از سوي دیگر، برخی نظریه پردازان مطالعات . را نیز در ترجمه اش بیان کند) به ویژه شعر(آهنگ موجود در اثر ادبی 

ترجمه بر این باورند که یک اثر ادبی، به ویژه اگر داراي وزن و آهنگ باشد به هیچ عنوان نباید ترجمه شود، بلکه به 
این دسته از نظریه . ها را تنها به زبانی که نوشته شده اند خواند گونه آثار باید آنمنظور لذت بردن و فهمیدن کامل این 

این . دانند می) نسبت به اثر اصلی و اثر ترجمه شده(روند که مترجمان آثار ادبی را خائنان  پردازان حتی تا آن جا پیش می
است و وزن و آهنگ موجود در اشعار او بسیار در  هاي ادبی ها به ویژه در کالم حافظ که پر از ایهام و آرایه محدودیت

اي از این  ي گزیده این مقاله بر آن است تا عالوه بر ارائه. رسد تر به نظر می فهم و لذت بردن از آن نقش دارد پر رنگ
هاي ترجمه ي ادبی، به طور موردي گلچینی از غزلیات حافظ به همراه  ها و محدودیت نظرایات پیرامون قابلیت

ها مشخص گرداند با  ي دوم این مقاله مورد بررسی قرار دهد تا با نقد این ترجمه ها را در نیمه هاي ارائه شده از آن جمهتر
هرچند که . باشد ي ادبی اجتناب ناپذیر می ي ادبی، انجام ترجمه هاي پیش روي ترجمه وجود مشکالت و محدودیت

ي اصلی و مهم تر از آن از نظر انتقال  ر انتقال معناي مورد نظر نویسندهتوان انتظار داشت متن ادبی ترجمه شده از نظ نمی
  .وزن و آهنگ موجود در شعر، پا به پاي اثر ادبی مبدا پیش رود

  

  ي ادبی، ترجمه ي شعر، وزن و آهنگ شعر، حافظ متون ادبی، ترجمه :ها کلید واژه

                                                                    
  behnamhakemi.iran@yahoo.com بیرجند گاهدانش ترجمه مطالعات ارشد کارشناسی دانشجوي  1
  hassanemami@yahoo.com بیرجند دانشگاه زبان گروه استادیار  2
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  پیش گفتار
دلیل . آید اي سطح پایین و دسته دوم به شمار می زان ترجمه ترجمهي ادبی هنوز از سوي بسیاري از نظریه پردا ترجمه

هم در  اندازه ي انجام گرفته از یک اثر  ادبی هر ي ترجمه این است که ترجمه این نگرش منفی در مورد این نوع ویژه
گونه آثار توفیق  انتقال معناي مورد نظر خالق آن اثر در زبان اصلی موفق عمل کند، در انتقال احساس موجود در این

چنان به آهنگ و موسیقی نهفته در آن اثر  -و به ویژه شعر  -در واقع، معنا در یک اثر ادبی . چندانی نخواهد داشت
از این رو بسیاري از . کاهد بستگی دارد که رساندن معنا بدون انتقال وزن و آهنگ اثر ادبی، بسیار از ارزش ادبی آن می

لعات ترجمه بر این باورند که یک مترجم ادبی موفق باید عالوه بر برخورداري از دانش زبانیِ ي مطا نظریه پردازان حوزه
زبان مبدا و مقصد، به فرهنگ دو زبان نیز تسلط کافی داشته باشد، و مهم تر از آن داراي خالقیت ادبی براي آفرینش 

مندي از خالقیت ادبی را مهم ترین ویژگی و  بهره 1از این رو، انجمن مترجمان ادبی آمریکا. ي ادبی باشد یک ترجمه
هاي ادبی است، و وزن و موسیقی کالم او آن قدر در  اشعار حافظ نیز چنان سرشار از آرایه. داند ابزار یک مترجم ادبی می

تواند  ي اشعار او بدون انتقال آهنگ و موسیقی آن به هیچ عنوان نمی لذت بردن از این اشعار نقش دارد که ترجمه
ي  شاید هم یکی از دشوارترین وظایف پیش روي مترجمان اشعار حافظ ترجمه. ي زبان مقصد را راضی کند وانندهخ

به بیان دیگر، همان گونه که . هاي به کار برده شده در شعر حافظ باشد ها و ایهام ي استعاره ها، به ویژه ترجمه همین آرایه
شود، یکی از  جازي و یا استعارات، که به اختصار اصطالح نامیده میترجمه ي عبارات م"غفار تجلی اشاره کرده است، 

در ادامه ابتدا گزیده اي از نظریات گوناگون موافق و ). 2007:7تجلی، ( "ي ادبی و غیر ادبی است مشکالت ترجمه
داده  ي یکی از غزلیات حافظ به این پرسش پاسخ_ي ادبی ارائه خواهد شد و سپس با بررسی ترجمه مخالف ترجمه

ي مقصد از ترجمه  تواند به لذت بردن هرچه بیشتر خواننده ي ادبی می شود که آیا انتقال وزن و آهنگ در ترجمه می
  .کمک کند یا نه

  

  ي ادبی موافقان ترجمه
. ي ادبی نظرات گوناگون و گاه متناقضی در تایید و یا رد این نوع ترجمه ارائه شد از اولین سالیان مطرح شدن ترجمه

  .پردازیم ر بندهاي پیش رو به بررسی نظرات چندي از مخالفان این نوع ترجمه مید
ي ادبی لطمات فراوانی  ي مطالعات ترجمه بر این باورند که هرچند در فرایند ترجمه برخی از نظریه پردازان حوزه     

توان به  هرگز نمی -انگشت شمارجز در مواردي  –آید و نیز یک ترجمه ي ادبی  به معنا و زیبایی متن اصلی وارد می
جایگاهی که متن اصلی در زبان مبدا و نزد خواننده ي زبان مبدا دارد دست پیدا کند، با این همه انجام این کار اجتناب 

هاي زنده ي دنیا  نخست، با توجه به تعداد فراوان زبان: شود در جهت اثبات این نظر اغلب دو دلیل ذکر می. ناپذیر است
توان آثار ادبی برتر را به زبانی که نوشته شده اند  هرگز نمی) ها نیز داراي حداقل چند اثر ادبی مطرح هستند آن که اغلب(

خواند؛ دوم این که، اگر به عنوان نمونه خواندن یک اثر ادبی که به زبان نروژي نوشته شده باشد بتواند براي جمعیت 
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چه به زبان انگلیسی صورت گرفته باشد و چه (ندن ترجمه ي آن اثر حدود پنج میلیون نفري نروژ لذت بخش باشد، خوا
  .تواند براي جمعیت به مراتب بیشتري لذت بخش باشد می) هاي دیگر به زبان

طبق نظر وي، . ي ادبی عملی است سالوادوره جزء آن دسته از نظریه پردازانی است که اعتفاد دارند انجام ترجمه     
ي خوبی ارائه دهد، چرا  ین که بتواند با متن اصلی ارتباط برقرار کند قادر خواهد بود ترجمهیک مترجم ادبی به شرط ا

تواند  در واقع، مترجم ادبی می. آید ي ادبی نیز مانند آفرینش اثر ادبی نوعی فعالیت خالقانه به شمار می که انجام ترجمه
که خود نوعی آفرینش و (ي ادبی  ن دیگر دست به خلق ترجمهي ادبی با استفاده از ابزار و منابع زبا در حین انجام ترجمه
در حین ترجمه ي ادبی، حفظ کردن و انتقال دادن ... "کند که  هرچند سالوادوره اضافه می. بزند) آید اثر ادبی به شمار می

: 204ست، سالوادوره، در برنشادل و و. ("آهنگ، فضا و احساس اثر اصلی در متن ترجمه شده اهمیت فراوانی دارد
  :گوید گوپینتان هم می). 2005
 ي ادبی در واقع نوعی بازآفرینی هنري است که در آن مترجم از تمام ابزارهاي هنري ممکن و آفرینش یک ترجمه"

بدین ترتیب، . کند جهت انتقال معناي متن اصلی به نحو موثري براي مخاطب مقصد استفاده می ها نیز از هنجارگریزي
  )گوپینتان، همان جا( "ي ادبی نوعی بازآفرینی هنري مقصد محور است آفرینش ترجمهتوان گفت که  می

گوید مترجم ادبی باید کاري کند که ترجمه اش  آید می ي ادبی به شمار می لگراند نیز که از جمله موافقین ترجمه     
ي تحت  قیمت فاصله گرفتن از ترجمهبراي خوانندگان زبان مقصد قابل درك باشد، حتی اگر مجبور باشد این کار را به 

ي تحت اللفظی نباید آن قدر  هرچند او نیز مانند اسپیواك عقیده دارد که این فاصله گرفتن از ترجمه. اللفظی انجام دهد
ي اصلی را نابود کند، به گونه اي که انگار کار ترجمه شده نه یک  چشمگیر باشد که هویت متن و یا هویت نویسنده

به بیان دیگر، اگرچه مترجم ادبی مجاز ). 2005لگراند، در اپتر، (اثري اصلی براي خوانندگان مقصد است  ترجمه، بلکه
است تا متن را بر اساس ساختار دستوري و واژگانی زبان مقصد ترجمه کند و براي انجام این کار الزم است که از زبان 

خواهد متن را براي خواننده ي  تواند به بهانه این که می بی میمبدا فاصله بگیرد، ولی این به آن معنی نیست که مترجم اد
در واقع، مترجم ادبی باید همواره این مسئله . مقصد قابل فهم سازد هر تغییري که مایل بود در متن ادبی اصلی ایجاد کند

ترجمه کند و نه ) ر او راو در نتیجه معناي مورد نظ(ي دیگر  را در ذهن خود داشته باشد که وظیفه دارد متن یک نویسنده
  .متن خودش را

ي ادبی توسط او انجام شده است این گونه _برتون رافل که خود مترجم ادبی است که حدود بیست جلد ترجمه     
  :بنا به نظر او. کند که مترجم ادبی باید بسیار فراتر از کلماتی که در متن اصلی وجود دارد بنگرد بیان می

ها و باورهاي درونی زنان و  با دیدگاه  –هاي میانی  یژه مترجم ادبی کارهاي مربوط به سدهو به و –مترجم ادبی "
بنابراین، وظیفه ي اصلی او و شاید جالب . ها پیش مرده اند و از روي زمین محو شده اند مردانی سروکار دارد که مدت

: 53رافل، در بیگوئینت و شولت، ( "ست ها ها و باورهاي درونی آن توجه ترین وظیفه ي او بازسازي همین دیدگاه
1989.(  

  ي ادبی مخالفان ترجمه
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 هیچ به باشد آهنگ و وزن داراي اگر ویژه به ادبی، اثر یک که باورند این بر ترجمه مطالعات پردازان نظریه برخی
 شده نوشته که زبانی به تنها را ها آن باید آثار گونه این کامل فهمیدن و بردن لذت منظور به بلکه شود، ترجمه نباید عنوان

 و اصلی اثر به نسبت( خائنان را ادبی آثار مترجمان که روند می پیش جا آن تا حتی پردازان نظریه از دسته این. خواند اند
  .دانند می) شده ترجمه اثر

شعر "گوید  وي می .داند ي شعر را امکان ناپذیر می سر جان دنهام جزء آن دسته از نظریه پردازانی است که ترجمه     
شود، از این رو، اگر در  داراي چنان روح ظریفی است که در جریان انتقال از یک زبان به زبان دیگر به تمامی نابود می

دنهام، ( "ماند چیزي نیست جز کالبدي بی جان جریان ترجمه روح جدیدي به شعر اضافه نگردد آن چه از شعر باقی می
بنا به نظر او، هیچ مترجمی قادر نیست که شعر را ترجمه کند، چرا که طرز فکر و . )2000: 40نقل شده در ونوتی، 

تواند اثر ادبی  ي بیان خاص یک شاعر به گونه اي است که با دیگران به کلی فرق دارد و بنابراین هیچ مترجمی نمی نحوه
شود بلکه  ه نابودي زیبایی کالم شعر میي یک شعر نه تنها منجر ب از این رو، طبق نظر وي ترجمه. شاعري را ترجمه کند

دهد که از آن جا که هر زبان داراي  او این گونه ادامه می. آورد در انتقال پیام مورد نظر شاعر نیز مشکالتی را به همراه می
رسد، در زبان دیگر اغلب ناپروده و گاه بی معنی  هاي خاص خود است، آن چه که در یک زبان زیبا به نظر می ویژگی

براي اصطالحات زبان مبدا به طور حتم زیبایی و  ادبی مترجم از نظر او، معادالت برگزیده شده توسط. کند جلوه می
گوید که از بین رفتن معناي  او در انتها این گونه می. تاثیرگذاريِ اصطالحات موجود در متن اصلی را نخواهد داشت

دنهام، ( "شعر را اصالً نباید ترجمه کرد"به گونه اي است که ] ادبیي  در فرایند ترجمه[ي متن اصلی  مورد نظر نویسنده
  ).2000: 41نقل شده در ونوتی، 

] ادبی[یک ترجمه ي "کند که  او این گونه بیان می. راباسا نیز رویکردي کامالً منفی نسبت به ترجمه ي ادبی دارد     
تواند به متن اصلی نزدیک شود، و کیفیت ترجمه را تنها  میتواند با متن ادبیِ اصلی برابري کند؛ بلکه تنها  هرگز نمی

راباسا، در بیگوئینت و ( "تواند به متن اصلی نزدیک شود سنجید توان بر حسب این که متن ترجمه شده تا چه میزان می می
کند و آن  میسازد اشاره  ي ادبی را دشوارتر نیز می ي ترجمه او همچنین به مشکل دیگري که مسئله). 1989: 1شولت، 

هاي  ، به حذف شوخی1به بیان دیگرمونا بیکر نیز در کتاب خود با عنوان . ها و سوگندها ست ها، نفرین ترجمه ي دشنام
که [کند  هاي صورت گرفته در کشورهاي عربی اشاره می هاي جنسی در ترجمه زننده در مورد خدا و نیز سانسور اندام

  ).1992بیکر، ] (با متن ادبی اصلی خواهد بودي متن ادبی  ي آن تفاوت ترجمه نتیجه
  
  ي ادبی هاي متن ادبی و ترجمه ویژگی

کاظم لطفی پور سالعدي این . سازد ها ست که آن را از متن غیر ادبی جدا می متن ادبی داراي یک سري ویژگی
ي اثر ادبی عالوه  است که آفرینندهسازد این  آن چه سخن ادبی را از غیر ادبی متمایز می": کند فرایند را این گونه بیان می

برد که به پیام او بعد ادبی و ابدي  نیز بهره می] و ابزارهاي هنري[هاي ویژه  هاي متداول در زبان غیر ادبی، از روش بر روش
ي  ویدوسون نیز تفاوت ادبیات و به ویژه شعر از غیر ادبیات را در استفاده). 2008:140لطفی پور ساعدي، ( "بخشد می
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داند که شاعر ممکن است یک، دو، و یا هر  می  -یعنی الگوهاي آوایی، دستوري و معنایی -اعر از الگوهاي ویژه اي ش
لطفی پور ساعدي هریک از این ). 2008ویدوسون، در لطفی پور ساعدي، (سه این الگوها را در سخن خود به کار گیرد 

  :الگوها را جداگانه بررسی کرده است
این الگوها به به کار بردن ابزارهاي آوایی زبان، مانند قافیه، انواع وزن شعري در فارسی، و . اییالگوهاي آو. الف

assonance  وalliteration  در انگلیسی توسط شاعر جهت زیباتر ساختن سخن که یکی از ارکان اصلی گیرایی
ها تنها  که این رابطه میان آواي کلمات و معانی آن البته باید به این نکته اشاره کرد. آید اشاره دارد متون ادبی به شمار می

براي نمونه بیتی از . ي معناي مورد نظر شاعر است در شعر و سایر انواع متون ادبی وجود دارد که به نوعی تکمیل کننده
  :آوریم ي آن به زبان انگلیسی که هر دو داراي وزن شعري هستند را می اشعار حافظ و ترجمه

  درد عشقی کشیده ام که مپرس       زهر هجري چشیده ام که مپرس                     
Oh love, how have I felt thy pain! Ask me not how 

Oh absence, how I drank thy bane! Ask me not how 
له دستوري و نحوي، از جم) substandard(این الگو به به کار بردن اشکال غیر معمول . الگوهاي دستوري. ب

براي نمونه این دو . جابجایی نقش دستوري کلمات در محور افقی جمله در شعر و در دیگر انواع متون ادبی اشاره دارد
پس از فاعل و (ي معمول زبان انگلیسی که طبق آن فعل باید در ابتداي جمله  خط از شعر معروف توماس هاردي، قاعده

  :قرار گیرد را برهم زده است) پیش از مفعول
Just so: my foe of course he was;          و یا       Yes; quaint and curious war is! 

بارها  -آید که بر خالف انگلیسی فعل در آخر جمله و پس از فاعل و مفعول می -این موارد در شعر فارسی نیز      
که در باب بنیاد نهادن کتابِ گرانقدرش گفته براي نمونه در این بیت از شعر فردوسی . شود توسط شاعران به کار برده می

  :شده است
  بپرسیدم از هرکسی بیشمار     بترسیدم از گردش روزگار

البته باید به این نکته اشاره کرد که به کار بردن این گونه قواعد دستوري غیر معمول تنها در متون ادبی جایز است      
  .و نه در متون غیر ادبی

ي یک پیام استثنایی که در قالب معنایی عادي زبان  ي کلمات به منظور ارائه به به کار بردن ویژه. الگوهاي معنایی. ج
براي نمونه در شعر کوتاه زیر . هاي زبان امکان پذیر نیست اشاره دارد هاي معنایی شناخته شده براي واژه و بر اساس ارزش

، the Graces ،the Museهاي  ار بردن واژهشود که به ک ي والتر سویج لندور است، مشاهده می که سروده
bright ribbons  وwooden shoes  که در یک متن غیر ادبی هیچ گونه نزدیکی و ارتباطی به یکدیگر ندارند

  :چه قدر در زیبایی و تاثیرگذاري این شعر کوتاه نقش داشته است
Why do the Graces now desert the Muse? 

They hate bright ribbons tying wooden shoes. 
نیز به کار روند  -از جمله تشبیه، استعاره، کنایه و غیره  -هاي ادبی  الگوهاي معنایی نیز ممکن است در قالب آرایه     

ها انتقال مستقیم و  شوند؛ درست بر خالف متون غیر ادبی که در آن که در این صورت موجب انتقال غیر مستقیم معنا می
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آوریم  ي ادبی است را به عنوان نمونه می در این جا بیتی از غزلیات حافظ که داراي چند آرایه. ت داردصریح معنا اولوی
  :تا با بررسی  موردي آن این نکته روشن گردد که این صنایع ادبی تا چه میزان در زیبایی اثر نقش دارند

  ي آفاق بود شهره ي عشاق بود       مهرورزي تو با ما پیش از این ات بیش از این اندیشه
و واج ) پیش و بیش(هاي ادبی گوناگون، از جمله جناس  شود، به کارگیري آرایه همان گونه که مشاهده می     
  .تاثیر فراوانی در زیبایی این بیت داشته اند) حرف ش(آرایی 

ها به منظور  ادبی از آنمتن ) و حتی مترجم( توان این گونه گفت که نویسنده با نگاهی کلی به این الگوها می     
البته شکی نیست . برد که در زیبا ساختن و نیز تاثیرگذاري متن نقشی بسیار چشمگیر دارد انتقال غیر مستقیم سخن بهره می

که این گونه به کارگیري غیرمستقیم و نمادینِ الگوهاي معنایی خواننده را در درك اثر ادبی، و به ویژه شعر با مشکل 
ولی از سوي دیگر همان گونه که در باال نیز اشاره شد به کارگیري این صنایع موجب زیباتر شدن  سازد، مواجه می

  . گردد دوچندان اثر ادبی می
  ي غزلی از حافظ به انگلیسی نقد ترجمه

بدین منظور، ابتدا غزلی از حافظ را . پردازیم ي یک غزل از اشعار حافظ می در این بخش به نقد و بررسی ترجمه
ترجمه و ) 1840-1905(ي انجام گرفته از آن که اولی توسط ویلیام ویلبرفورس کالرك  یده و سپس دو ترجمهبرگز

ترجمه و توسط پروفسور آرتور ) 1946-1794(توسط دکتر بهروز همایون فر گردآوري، و دومی توسط سر ویلیام جونز 
غزل برگزیده . کنیم ي ترجمه نقد و بررسی می وهآربري،  استاد عربی دانشگاه لندن گردآوري شده است را از نظر نح

  :آید است که از محبوب ترین غزلیات حافظ به شمار می روز وصلشده، غزل کوتاه 
  روز وصل

  روز وصل دوستداران یاد باد                                                        یاد باد آن روزگاران یاد باد
  گشت                                               بانگ نوش شادخواران یاد بادکامم از تلخی غم چو زهر 

  گرچه یاران فارغند از یاد من                                                    از من ایشان را هزاران یاد باد
  کوشش آن حق گذاران یاد باد       مبتال گشتم درین بند و بال                                             

  گرچه صد رودست در چشمم مدام                                               زنده رود باغ کاران یاد باد
  راز حافظ بعد از این ناگفته ماند                                                     اي دریغا رازداران یاد باد

  :م جونز از غزل اول چنین استترجمه ي ویلیا
That day of friendship when we met—Recall; recall those days of fond regret, 

Recall. 
As bitter poison grief my palate sours: The sound: "Be it sweet!" at feasts of 

ours, Recall. 
My friends, it may be, have forgotten long; But I a thousand times that 

throng, Recall; 
And now while fettered by misfortune's chain, All those who grateful sought 

my gain, Recall. 
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Though thousand rivers from my eyes descend, I Zindarud, where gard'ners 
tend, Recall; 

And crushed by sorrow that finds no relief, Those who brought solace to my 
grief, Recall. 

No more from HAFIZ' lips shall secrets pass: Those who once kept them, I, 
alas! Recall. 

  :ترجمه ي صورت گرفته توسط هنري کالرك نیز بدین صورت است
The day of union of friends remember: Those times remember, remember! 

From the bitterness of grief my palate hath become like poison: The tumult of 
drinking of wine-drinkers, remember! 

Although free of recollection of me, are friends: Them, on my part a thousand 
times, remember! 

Entangled, I am in this bond of calamity: The endeavor of those upright ones, 
remember! 

Although in my eye, are a hundred streams, the Zende-rud of gardeners, 
remember! 

After this, the mystery of Hafez un-uttered remaineth: Alas! The mystery 
keepers, remember!  

ي  ي ویلیام جونز نسبت به ترجمه توان به این نکته پی برد که ترجمه راحتی می ي این دو غزل به ي ترجمه با مقایسه
به  . ي کالرك به معنا و مفهوم مورد نظر شاعر وفادار نبوده است هنري کالرك آهنگین تر بوده ولی به اندازه ي ترجمه

ه توسط جونز به دلیل برخوردار بودن ي انجام گرفت توان به طور کلی این گونه نتیجه گیري کرد که ترجمه بیان دیگر، می
کند و ترجمه ي کالرك نیز از نظر  از خالقیت و آهنگ بیشتر، در جذب مخاطب انگلیسی زبان موفق تر عمل می

به منظور روشن ساختن بیشتر این مسئله، هر بیت را . ي جونز بهتر عمل کرده است وفاداري به متن اصلی از ترجمه
  .دهیم گلیسی آن مورد بررسی قرار میهاي ان جداگانه با ترجمه

به آن  دوستدارانآید که منظور حافظ از  شود در مصراع اول بیت اول چنین به نظر می همان گونه که مشاهده می     
نزدیک تر بوده است تا آن چه که جونز ترجمه کرده است، یعنی  ”friends“چه که کالرك ترجمه کرده است، یعنی 

“we”  البته اگر بخواهیم دقیق تر و موشکافانه تر نگاه کنیم، باید بگوییم که حافظ . معشوق او اشاره داردکه به حافظ و
اشاره کند که در نتیجه نه به طور دقیق  "عاشقان و معشوقان"خواسته به طور کلی به  می "دوستداران"ي  با آوردن کلمه

ه که در باال نیز شد، از میان این دو معادل به کار برده ولی همان گون. "we"شود و نه توسط  بیان می "friends"توسط 
در مورد بازآفرینی آهنگ کالم نیز باید گفت که . تر دانست توان انتخاب کالرك را سنجیده می "دوستداران"شده براي 

  .ي کالرك بوده است ي جونز در انتقال وزن و آهنگ شعر بهتر از ترجمه ترجمه
ي به کار برده شده توسط کالرك در  ن مشاهده کرد که واژگان و حتی ساختار جملهتوا در بیت دوم نیز می     

مقایسه با واژگان و ساختار به کار برده شده توسط جونز به متن اصلی نزدیک تر است که دلیل این امر به کارگیري 
ي شعر توصیه  ر ترجمهي ادبی و به ویژه د که البته در ترجمه -ي تحت اللفظی از سوي کالرك بوده است  ترجمه

شود  نیز دیده می "چو زهر"ي تشبیه موجود در مصرع نخست، یعنی  این وفاداري به متن اصلی حتی در ترجمه. شود نمی
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نوش شاد کالرك در مصرع دوم نیز . آورده شده است “ ”like poisonي انگلیسی کالرك به صورت  که در ترجمه
 the“ اي که معادل انگلیسی ختارِ متن اصلی ترجمه کرده است، به گونهرا بسیار نزدیک به واژگان و سا خواران

tumult of wine-drinkers”  شود که در این  از سوي دیگر مشاهده می. را براي این عبارت به کار برده است
  .ي جونز آهنگین تر بوده است بیت نیز ترجمه

رسد که جونز  اعر را منتقل کرده اند، ولی باز به نظر میدر بیت سوم نیز اگرچه هر دو مترجم معناي مورد نظر ش     
و در آن سو، کالرك کمی به معناي شعر وفادار تر . این بیت را به لحاظ آهنگ کالم کمی زیباتر ترجمه کرده است

  .بوده است
ام داده شود که باز کالرك ترجمه ي تحت اللفظی تري را انج در بیت چهارم، و به ویژه مصرع دوم دیده می     

ولی با این همه، . اي کامالً تحت اللفظی از متن اصلی به شمار آورد توان بیت دوم را ترجمه اي که می است، به گونه
کالرك تا حدودي به بازآفرینی آهنگ شعر نیز پرداخته است که البته در این کار به هیچ عنوان به پاي جونز نرسیده 

  .تري ارائه کرده است تر و هنري ت پیش، بازآفرینی شاعرانهجونز در این بیت نیز مانند سه بی. است
در مصرع اول بیت پنجم، جونز و کالرك استعاره را به عمان صورت در انگلیسی نیز آورده اند، به گونه اي که      

 thousand“آن را به شکل ) با شدت بخشی(و کالرك  ”a hundred streams“را به شکل  صد رودجونز 

rivers” )رسد که کالرك معناي مورد نظر حافظ  اما در مصرع دوم همین بیت به نظر می. ترجمه کرده است) زار روده
ي تحت اللفظی بهره گرفته است که در  را به شکل دقیق تري منتقل کرده است، هرچند که در این کار به نوعی از ترجمه

ي  نکته نیز اشاره کرد که جونز بیت پنجم را در ترجمه همچنین باید به این. شود ي متون ادبی زیاد توصیه نمی  ترجمه
توان این گونه گفت که بیت ششم به  در واقع، می. ترجمه کرده است) یعنی بیت پنج و شش(انگلیسی در قالب دو بیت 
ه کرد باید به این نکته نیز اشار. 1و توضیحِ بیت پنجم به کار برده شده است) clarification(عنوان نوعی شفاف سازي 

که هر دو مترجم مصرع اول بیت پنج که کنایه از گریه کردن است را در انگلیسی به همان صورت، یعنی با به کار بردن 
را به عنوان  ”though thousand rivers from my eyes descend“کنایه ترجمه کرده اند که جونز 

 although in my eye, are a thousand“معادل براي گریه کردن به کار برده است و کالرك معادل 

streams” را براي این کار برگزیده است.  
توان گفت که کالرك معناي شعر را بهتر از جونز منتقل کرده است، چرا که از  و سرانجام در مورد بیت آخر می     
، در حالی که "هد شددیگر هیچ رازي از زبان حافظ گفته نخوا"آید که  ي جونز از مصرع اول این گونه بر می ترجمه

توان این گونه بیان  از این رو، می. "شد نخواهد گفته دیگر رازي در مورد حافظ"منظور واقعی حافظ این بوده است که 
کرد که کالرك در این بیت نیز در مقایسه با جونز در انتقال معنا بهتر عمل کرده است، هرچند که از نظر انتقال وزن و 

  .ز را موفق تر از کالرك دانستتوان جون آهنگ شعر، می

                                                                    
ي متون مبهم در جریان ترجمه) مترجم از نظر(سومین فرایند از دوازده فرایند ارائه شده توسط آنتوان برمن که به فرایند توضیح موارد  -   1

  .ي شعر، می پردازدادبی، و به ویژه ترجمه
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 ي نحوه و انگلیسی و فارسی زبان دو آوایی و شعري الگوهاي که مسئله این رغم به که گفت توان می کلی طور به     
 معناي بازآفرینی و معنا انتقال در مترجم دو هر دارد، تفاوت هم با کلی به زبان دو این در شعر آهنگ و وزن بردن کار به

توان گفت که ویلیام جونز  به عنوان جمع بندي نهایی این دو ترجمه این گونه می. اند کرده عمل موفق اعرش نظر مورد
انتقال  ي تحت اللفظی، بیشتر بیشتر به بازآفرینی وزن و آهنگ شعر توجه داشته است و کالرك با بهره گیري از ترجمه

ید به این نکته نیز اشاره کرد که از آن جا که بازآفرینی خالقانه و البته با. معناي مورد نظر شاعر را مد نظر قرار داده است
ي  ي ادبی مهم تر از وفداريِ صرف به معناي مورد نظر نویسنده آهنگین متن مبدا در متن مقصد در فرایند انجام ترجمه

ي وفادار و تحت  ز ترجمهي گوشنواز سر ویلیام جونز را موفق تر و دلنشین تر ا توان ترجمه مبدا است، روي هم رفته می
ي مبدا نیز داراي اهمیت  البته شکی وجود ندارد که وفاداري به معناي مورد نظر نویسنده. اللفظیِ هنري کالرك دانست

ي مبدا و نه معناي مورد نظر و شخصی خودش  ي اصلی مترجم انتقال معناي مورد نظر نویسنده بسزایی است چرا که وظیفه
به مترجم ادبی این مجوز داده شده است که به منظور جذب مخاطب مقصد کمی از متن اصلی  است، ولی از سوي دیگر

  .فاصله بگیرد
   

    نتیجه گیري
ي ادبی به طور حتم بخشی از معنا و مهم تر از آن وزن و آهنگ  توان گفت که هرچند در جریان ترجمه در پایان می

هاي دنیا و در نتیجه غیر ممکن  رود، ولی با توجه به تعداد فراوان زبان ي احساس شاعر است از میان می اثر که انتقال دهنده
همچنین . آید بودن خواندن آثار ادبی مطرح دنیا به زبان اصلی، خواندن ترجمه ي این کارها تنها راه حل به نظر می

تواند به  گز نمیي یک اثر ادبی براي مخاطب مقصد جز در مواردي انگشت شمار هر توان گفت که هرچند ترجمه می
ها  جایگاهی که آن اثر در زبان مبدا و نزد خوانندگان مبدا داشت دست پیدا کند، ولی به هر ترتیب، خواندن همین ترجمه

 از موفق شرط البته. تواند براي کسی که توانایی خواندن اثر ادبی به زبان اصلی را ندارد لذت بخش و مفید باشد نیز می
 از بسیاري ي گفته به یا و – باشد هنري خالقیت داراي نیز مترجم خود که است این ادبی ي مهترج آمدنِ نسبی در کار

 در نیز را آهنگ و وزن بتواند تا - باشد ادبی ي نویسنده یا و شاعر یک خود ادبی مترجم ترجمه، مطالعات پردازان نظریه
  .بگنجاند خود ي ترجمه
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385  
  پس از تشریح اي در احیاء گفتمانخطابه

  

   1هدیه گونه

  چکیده...
  ! "نه ، منظور من این نبود ": 

کلمات و جمالتی که تکثر معنایی ناشی از تجربیات متفاوت . این موقعیتی است که این روزها به وفور تجربه می شود 
کاستی زبان آگاهی  به دلیل فاصله ي عمیق میان الفاظ و معانی در اشکال گفتاري،. اند  ل کرده،ارتباطات انسانی را به بحران تبدی
با آن سابقه   -به عنوان ناجی زبان- سهم ادبیات . منجر به افتراق و سوء تفاهمات گشته است ,...وکمی دایره ي واژگانی اذهان و 

  .ه هاي زبان آوري هنوز باقی مانده است ي قهرمان پروري، در تبدیل شدن و تبدیل کردن به اسطور
با ) ادبیات ( مقاله ،پرداختی است به لزوم آگاهی به تکنیک هاي سخنوري براي تلفیق شکل برتر زبان نوشتاري  _این خطابه 

فرهنگ  ؛ در جهت ایجاد منطق زبانی وشکل دهی به گفتمانی کالمی در راستاي غنی سازي زبان و)خطابه(قالب برتر زبان گفتاري 
براي نیل به مقصود استفاده می شود و به پیروي از یکی از  "گستره ي موضوعی"فارسی ،که به شیوه ي سخنرانی حرفه اي، از 

ابتدا به اهمیت زبان آگاهی پرداخته، سپس از مسائلی که به آن لطمه : ساختارهاي سخنرانی از چهار بخش اصلی تشکیل می شود 
  . ی کرده و در نهایت  بادعوتی براي اصالحات در این زمینه به پایان می رسدزده یاد شده ، راه حل معرف

  

  ، زبان ،زبان آگاهی، گفتار،  لفظ، معنی، گفتمان کالمی، منطق زبانی سخنوري:کلید واژه ها 
  

                                                                    
  کارشناس زبان و ادبیات فارسی - 1
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  خطابه اي در احیاء گفتمانِِ پس از تشریح

v  ، ختلف واقع شده، به قدمتی می رسیم که شاید مورد توجه و کنکاش علوم م زباندر مورد اینکه از چه زمان
بتوان گفت ریشه در دوره هاي اساطیري دارد ، همین بحث امکان دست یابی به مبانی مورد وثوقی از مسائل وجوديِ 

در طی تاریخ برخورد با این مسأله یا متأثر از گفتمان هاي مذهبی .زبان یا چیستی و چگونگی آن را به تعویق می اندازد 
آنچه مبرهن است اندیشه ي ناگزیري است که . ده و یا تنها در خور احتماالت و گمانه زنیهاي فلسفی و علمی می ش

، )لفظ و معنا(همواره در جریانات شناختیِ ناشی از تبدالت و ارزش گذاریهاي دائمی بر دو جلوه ي پیدا و پنهان زبان 
  .ی بر سایر نظریات پیشی می گیرنددر این میان دیدگاههاي فلسف. به چالش کشیده شده است 

، تحت عنوان اسطوره ها یاد می "شاخه ي زرین "در کتاب  جیمز فریزردر دنیاي ادیان ابتدائی که با تعاریف  ارائه شده از   _
ر کامالً منطبق بر هم و هر دو برآمده از یک منشأ مقدس محسوب می شدند ، از این رو اسم هر شیء یا ه معناو لفظ شوند ، 

یکی از مهمترین این تابو ها بر زبان آوردن نام هاي . شخص واجد حرمتی می شد که تعدي از این حریم ها تابو قلمداد می گردید
هر اسم دیروز و امروز و آینده اي را در برداشته که شامل سرنوشت و پیشگویی هایی در مورد مسمی بوده است . خاص بوده است 

نِ ابتدایی ارتباط بین یک اسم با خود شیئ یا شخص مرسوم به آن را صرفاً مجاورتی و قراردادي و انسا ":فریزر معتقد است که.
دلخواه نمی دانسته بلکه، با پیوندي واقعی و ذاتی آنها را با هم یگانه می ساخته؛ به این جهت اسم براي انسان ابتدائی بخش خطیري 

می شد و هر گونه برخوردهاي بدخواهانه با اسم سبب ساز درگیري هاي  از وجود بوده  که مانند بخشی از بدن باید محافظت
امکان به تحقق پیوستن سخنان بر زبان ) چون معنا(اعتقاد به ازجنس حقیقت بودن لفظ . جبران ناپذیري براي شخص می گردیده

امور و غلبه بر طبیعت را هم می یافتند آماده را هم فراهم می کرد تا جائیکه کلمات با قدرت جادویی که داشتند توانایی تصرف بر 
شمایلی از این اندیشه را در افسانه هایی که در خالل آن یک کلمه می توانسته دري را به سوي سعادت و یا شقاوت بگشاید و یا . 

لوگوس "یا "حقیقت محمدیه"،یا "اسم اعظم"یا همان  "کلمه"در نمونه هاي واالیش یافته ي آن در زبان هاي عرفانی شاهدیم که 
در این دوره زبان زائده ندارد و دالها و مدلولها تقریباً ارجاعات مشخص و معینی براي اذهان و باالخص .منجر به اعجاز می شد  "

  .ناخودآگاهی دارند
ي از در دوره اي دیگر معانی به دلیل نشأت گرفتنشان از حقایق پذیرفته شده و واقعیتهاي واحد و سنتهاي مشترك، ارزش بیشتر

الفاظ . براي این دیدگاه معنا ریشه در عالم لطیف تري داشت که لفظ تنها قادر به محاکات از آن امر بسیط می بود . لفظ یافتند 
معتقدین به این دیدگاه گاهاً هنرمندانی بودند که از راه بیان مفاهیم واال به . بدیع بودند اما، قدرت معانی بر الفاظ چیرگی داشت 

  .هم رنگ جاودانگی می دادند و آثاري بر جاي گذاشتند که براي انسان هر عصر دستاوردي به همراه دارد  مسائل فانی
در  مقابل نگرش دیگري هم هست که بیشتر در دوره اي که معانی مشترك و سنتهاي عمومی جایشان را به خرده معانی و 

الفاظ واجد . اظ و هنجار شکنی در صرف و نحو ظهور کرد روشهاي فردي تري دادند، پا گرفت و به شکل خلق خالقانه ي الف
  . اهمیت بیشتري شدند که با آشنایی زدایی در فرم ایجاد التذاذ زیبایی شناختی می کردند 
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در زمانه ي ما که لفظ و معنا در مسیر پرتحول خود دستخوش تکثر شده اند و به مثابه اي که معانیِ الفاظ متغیر شدند ،معناي 
هم متحول گشته؛ هر دو در زنجیره ي بی پایانی از دالها ومدلولها قرار گرفته اند و هریک تنها در بازخور متقابل گیرنده و  ِمعنا

تعریف و تعبیر و تأویل در گرو همین دادو ستدهاي بیناذهنیتی محقق می . فرستنده و به مقتضی حال و مقام ارزش پیدا می کنند 
اساساً مسأله ي انسان امروز مرزهاي به هم ریخته ایست از . ایشان رابه حقایق متکثر تري داده اند شود ؛در نتیجه حقایق واحد ج

  . حقایق اصیل و واقعیتهاي پذیرفته شده و بدل 
از آنجا که معنا به ادراکی انتزاعی و دور از دسترس تعبیر شده ،عرصه براي بازیهاي زبانی در فرم و خالقیت پردازي در ساختار 

  .فراهم شده که هر کس قدرت بیشتر و وقوف بی نقص تري بر این تکنیک ها داشته باشد پیشتاز میدان خواهد بود هم 
زبان نه تنها به .هیچ دوره اي از تاریخ فلسفه و فرهنگ و هنر  نتوانسته جداي از  این ارزش گذاریها به مسیر خود ادامه دهد 

ي تأثیراتش در زمینه هاي مختلف هم  قرار گرفته است بلکه به بررسی دامنه عنوان یک مفهوم مستقل مطمح نظر اندیشمندان
  . پرداخته اند 

کسانی چون دالتون از پیشروان مکتب رفتارگرایی در روان شناسی ،تفکر را سخن گفتنی می داند که به صورت حرکات 
اي از تعقل ورزان چون افالطون زبان را تفکر  عده. در نظر او تفکر همان زبان است. خفیف در اندام هاي صوتی در آمده است 

ولی این نوع تفکر به قدري ابتدایی است  که قدرت تجربه  "ممکن است"می پندارند و عده اي دیگر معتقدند که تفکر بدون زبان 
  .در آن ضعیف است تا جاییکه شاید نتوان بر آن نام تفکر اطالق کرد 

است که به مکانیسم ایجاد آگاهی بر مبناي مدارهاي نورونی می پردازد  و توضیح  جرالد ادلمن پزشک و نوروفیزیولوژیستی
وي ثابت می کند که تکامل زبان انسان به تکامل مغز او کمک . می دهد که چگونه زبان در ایجاد و تکامل آگاهی سهیم است 

مرتبه ي ابتدایی را . رترین تقسیم می کند آگاهی را به دو مرتبه ي ابتدایی و ب،" زبان و آگاهی"او در کتاب . کرده است 
، که امکان شناسایی اعمال و "خاصیت آگاه بودن از آگاهی خود نهفته "مشترك همه ي موجودات می داند و نوعِ برترین را

ژه ي پیشرفته ترین شکل آگاهیِِ برترین را خاصیتی می داند وی. احساسات خویش را براي موجود صاحب اندیشه فراهم  می آورد 
انسان با این آگاهی نه تنها مغز خود را می سازد بلکه . توانایی ذهنی براي کار کردن با نمادها و نشانه ها: انسان ها، که عبارتست از

ولی نه  "انسان، انسان است"درست است که با زبان، ": وي اضافه می کند . خویش راهم می سازد "هویت "با متحول کردن آن 
سانی است و نه هر زبانی ماهیت انسانی دارد بلکه کیفیت و  محتواي یادگیریهاي زبانی و آموزشهاي فردي و هر ذهنی لزومأ ان

  ."فرهنگی است که هویت انسانی ما را رقم می زند 
در هر دوره اي که زبان در اوج توانایی هاي خود قرار گرفته، علم و :آنچه تجربه ي بشري بر آن صحه می گذارد این است که 

در بیان اهمیت و جایگاه زبان شاید گویاترین سخن این مطلبی است که از کتاب .گاهی هم  به موازات،ارتقاء پیدا کرده اندآ
منش  "هر گونه تأویلِ چیزي اندیشگون که به دیگران در فهم بیشتر آن ،چیزي یاد می دهد،":نقل می شود  "حقیقت و زیبایی"

  . "هاي جهان نمی تواند زبانی نباشد حتی، تجربه ي زیبایی نیز زبانی است  می یابد و هیچ گونه از تجربه "زبانی
  . جایگاه زبان را در علوم ارتباطی هم نباید از نظر دور داشت 
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حداقل در شروع هر ,مهمترین نوع ارتباط   ,شاید ارتباط کالمیارتباط اولین نیاز اجتماعی هر انسانی است  و در این میان 
در (همیت چنین مساله اي باعث به وجود آمدن نظریات و آراء متعددي از سوي متفکران و اندیشمندان مختلف ا.رابطه اي است 
  .از باستان تا امروز شده است ) اقصی نقاط دنیا

 ما سخن را مستقل. ما کالم را داراي اقتداري مطلق می دانیم و آن را وسیله اي براي پاسخ به نیازهاي طبیعی بشري می شناسیم 
وقتی آدمی به دنبال  ;اثربخش نمی دانیم و آن را قائم به گوینده ي سخن می دانیم و راز قدرت سخن درهمین است که ,از خود

گریزي ندارد که از فنون سخنوري بهره مند گردد و  ;می باشد سخنبا کمک  ابزاري به نام  ,رسیدن به هدف و نتیجه ي مطلوب
ترغیب و تشویق به  ,ه مخاطب تبدیل نموده و این مخاطب سراپا گوش و چشم خود را اقناع بتواند فرد یا افراد طرف سخن را ب
  .سخنوري در همین جا معنا می یابد . خواسته ي ذهنی و قلبی خود نماید

 بیان. برمبناي نگرش ویژه و برنامه اي عمیق و قبلی است  ,سخنور هر کالمی  و یا هر آوایی که از زبان خود خارج می سازد
جسارت در ارائه ي کالم و نهراسیدن از فضاي . تنها بخشی از توانایی هاي وي در عرصه ي سخن است  ,مؤثر و کالم قدرتمند 

زبان بدن زیبا و تاثیر گذار و صاحب مفهوم . محفل سخن و غلبه بر اضطراب وجودي  نیز بخشی کوچک از قدرتهاي سخنور است 
پرداخت موضوع  ,آغاز قدرتمند و پایان تأثیرگذار ,ارائه ي مطلب  ,ون جلب توجه مخاطب مهارتهایی چ. هم یکی از ابزار اوست 

  . همه و همه ابزارهاي مختلف سخنوري و نه همه ي آن است ,اصول تأثیرگذاري و تشخص  ,
انسته یا ندانسته د )به قصد کسب نتیجه (آدمی مصمم می شود به استفاده از کالم ,به لحاظ زمانی و مکانی ,در هر نقطه اي که

سخنوري صرفا ارائه ي . فنون سخنوري جاري و ساري خواهد بود  ,مجبور به ارائه ي سخنوري است و در همه ي این نوع مواقع 
ابزاري براي پیوند ارتباطی صمیمی هم نخواهد ,اطالعات به پیشگاه مخاطب نیست و نیز تنها تاثیرگذاري بر فرد یا افراد هم نیست 

آمیخته به آمال و عواطف و  ,سخنوري سخنی از عمق  وجود آدمی  ;راهی براي  ابراز حرف دل نیز نیست به تعبیريبود و حتی 
 }".تفکر بشري است 

  
در ...  در عصر ارتباطاتیم و زبان چه به صورت گفتار در ارتباطات کالمی و چه به صورت زبان بدن و رفتارها و ژست ها و 

را از % 33از پیام هاي ما را از طریق واژگان می دانند و % 7متخصصان علوم ارتباطی .ویژه اي می یابد  ارتباطات غیر کالمی جایگاه
صداست ، در . آن را از طریق زبان بدن % 60طریق لحن و تن صدا و  زبان گفتار که مجموعی از بیان واژگان به همراه لحن و تن ِ

ا عجب اینکه این میزانِ کمتر بر  نحوه ي شکل گیري زبان بدن متناسب تأثیر غیر صد کمتري از فرایند ارتباطی را شامل می شود ام
  . قابل انکاري دارد 

عقاید متفاوت پیرامون اهمیت زبان و پژوهشهاي متعدد در تأثیرات آن بر دنیاي درونی و بیرونی همگی گواهی بر این است که 
م یافته از عالئم قراردادي براي بشر محسوب می شده ،امروزه با توجه به زبانی که در ابتدا مفهومی انتزاعی و یا دستگاهی نظا:

موجودي که متولد می شود، . جایگاه کارکردي که در سطوح مختلف ارتباطی پیدا می کند واجد عینیتی کتمان ناپذیر شده است
و کنش هاي معطوف به زبان چشم بپوشیم و تنها  آیا می توانیم از این دیدگاهها.  رشد می کند و می تواند بمیرد تا از نو احیا شود

  به صرف عادتها  و بر اساس پیش فرض ها با آن روبرو شویم ؟
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به اسطوره، پیش از زبان کاسیرر ،اسطوره را زبانی براي ارتباطات ذهنی می دانند و کسانی چون  لوي اشتروسکسانی چون  
زبان خود یک : یجاد شده اما تجربه ي ملموس انسان امروز می گوید کهمعتقدند که با پیشرفت بشر بین زبان و اسطوره گسست ا

ما زبان را براي بیان به کار نمی بریم بلکه زبان ما را بیان "و اگر  "هیچ حقیقتی بیرون از زبان وجود ندارد"اگر .  اسطوره است
ی و بیرونی ما ،نظم خلق کند  و یا در عین ، چه قدرت مشترکی جز زبان وجود دارد تا در دل همه ي بی نظمی هاي درون"می کند

این زبانی که بر اساس گفتمانهاي متعدد خالق . "صداهاي متباین هم امکان شنیده شدن بدهد "بیان اسلوبهاي مشخص خود به 
م به ذات ایجاد واقعیتهاي ما شده آیا می تواند به غیر از نقش ابزاري که در اشاعه ي گفتمان ها دارد، با خودبسندگی ،گفتمانی قائ

کند تا بر آشفتگی هاي کالمی ما هم پایان داده باشد ؟ پاسخ به این سؤال درمان نواقصی است که امروزه زبان  و فرهنگ سرزمین 
  .ما را تهدید می کند 

  

v  : سخندانان، اندیشمندان! 

. ه توهم بدل شده است است منطقی که امروزه تحت تأثیر ایماژهاي واپس زننده ب "منطق  "پاشنه ي آشیل زبان،
در جاییکه باید مقر حقایق باشد ؛دست به کتمان می زند و در جاییکه باید حقیقت ساز . زبان در سایه حرکت می کند 

مگر نه اینکه منطق شکل گرفت تا از مسیر اندیشه جدا نشویم . بیمار وهذیان زده است . باشد ؛از شبه حقیقت می گوید 
اوژن کالماتمان شبیه به دیالوگ گویی ها و مونولوگ هاي نمایشنامه هاي کسانی چون پس چرا نماي گفتگوها و م

این -که هستیم  -است ؟اگر براي زبان موجودیت قائل باشیم خال زبانیحاکی از نوعی  ساموئل بکتو  یونسکو
بین جمالت بیان گاهی سخت میشود . شخصیت ،بی شباهت به شخصیتهاي پارانویایی داستانهاي پست مدرنیستی نیست 

شده ارتباط منطقی ایجاد کرد و سخت می شود فهمید به طور قطع ،مفهوم نهفته در پشت هر کلمه چیست و سخت می 
زبانی که کارکرد اصلی اش در جهت پیام رسانی و . شود قضاوت کرد که آنچه را که گفتم  به درستی فهمیده اید 

یقینا مباحث روانشناختی دخیل بر . هم ارتباط را دچار مناقشه کرده است ارتباط دهندگی بوده امروزه هم مفهوم پیام و 
این تغییرات اند که اینجا مجالی براي پرداخت ندارند اما آیا می توانیم به راحتی چشم ببندیم بر نازیبا هنجارهایی که 

یخته ایم، نفس به نفس، رویا به ما به زبان آم. غالب بر شیوه ي تفکري و زبانی ما شده اند ؟ بی هیچ شکی نمی توانیم
این زخم پنهان را همه تجربه کرده ایم ؛زمانی که همدیگر  را نفهمیدیم و غریبه شدیم، زمانی که . چرا بی تفاوتیم . رویا 

وقتی زبانی . "همان اشکهایی که نشمرده اید "در کنار هم بودیم و باز هم غریبه شدیم، گواهی بخواهید اینک گواه 
اد نشد مکالمه هم دیگر نه امري لذت بخش براي بده بستانهاي عاطفی و حتی علمی بلکه تنها جریانی مشترك ایج

  ."گفتن و نشنیدن "مکانیکی  محسوب میشداز 
ذهنی که . ذهنی که براي درست اندیشیدن تربیت نشده باشد ، قادر به ایجاد روال منطقی هم در خالل گفتارنیست 

مقتضاي زمانی و مکانی داشته باشد، ذهنی که نمی تواند مخاطب را بشناسد، ذهنی که نمی تواند تحلیل درستی از 
ماهیتی براي گفتن ندارد، نمی تواند ساختار منظم و منطقی هم براي درك نقطه ي شروع و پایان کالم و یا نحوه ي بسط 

  .کالم  بیابد 
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رزمین ما ناشی از خأل در منطق زبانی است و نبود به نتیجه نرسیدن مکالمات و مذاکرات و مباحثات و مناظرات در س 
منطق زبانی ناشی از ناآگاهی به ساختارمندي گفتار ،از همین روست که سخن گفتن جز تداعی واژگان و خاطرات 

در این میان افرادي از طبقه ي متوسط فرهنگی . نیست و عاید ي هم جز هدر رفتن انرژي و گاهاً سوء تفاهمات ندارد
با دقت نظرها و برخوردهاي جدي که بر واژگان و جمالت داشته اند ،به امکانات زبانی اشراف پیدا کرده اند  هستند که

و از راه شناختی که به مناسبات کلماتی دارند ،جریان سخن گفتنِ صاف و پالوده اي را هم ایجاد می کنند ؛ اما هنوز این 
  .شیوه، روش غالب بر زبان فرهنگی ما نشده است 

اسلوب منطقی در زبان همان عاملی است که باعث باالرفتن آمار فریب هم شده استنب با دقت بر متدلوژي . ود ِ
فریب کاران می بینیم که شیوه هاي اقناعی این افراد تمسک به استدالل و برهان نیست بلکه از راه ساخت تصاویر ذهنی 

نقطه ضعفهاي ناشی از ناآگاهی هاي بشري ،افراد را به  ناشی از جمالت ،بر تخیل مخاطب تصرف می یابند و با تحریک
در چنین وضعیتهایی که منطق موقعیت متزلزلی می یابد؛ چون گذشته . سمت هدف خود ترغیب  و تشویق می کنند 

سوفسطائیانی هستند که از بازیهاي زبانی براي کسب منافع بیشتر استفاده کنند ؛اما شناخت تکنیک هاي ساختاري 
  .می تواند با ارتقاء زبان آگاهی افراد آنها را در برخورد منطقی با هر جنس مکالمه اي آماده کند سخنوري 

زمانه ي ما نیازمند ارسطویی دیگر است تا براي زبان امروز و ":کالمی به یادگار از استاد عزیزي  دارم که گفت  
  . "مبتنی بر نیازهاي انسان امروز، منطق رااز نو بنویسد

با از میان رفتن منطق زبانی که منجر . علمی و ادبی و عامیانه و معیارمان دیگر صاحب تعاریف گذشته نیستند  زبانهاي
به انفجار درون ریز زبان و نامعلوم شدن مرزهاي واقعیت و بدلش شد ، گونه هاي کاربردي زبان  هم دیگر تعاریف قبل 

ل منجر به ایجاد شکل برتري از زبان نوشتاري می شد امروزه که با تمسک به صور خیا "زبان ادبی". خود را ندارند 
براي ارتباط با مخاطب به زبان محاوره نزدیک شده و زبان محاوره اي که باید شفاف و پالوده بنا شود به شیوه ي زبان 

زمانی در مسیر  گرچه هیچگاه نمی توان زبان را در یک قالب، فریز شده نگه داشت اما زبان. ادب پر ابهام و پر ایهام 
آنچه .تعالی قرار می گیرد که بر اساس اسلوب و موازینی که برایش تدوین  می شود دست به خالقیت هاي بیانی بزند 

در این عصر شاهدیم اغتشاش در زبان معیاري است که نه سره نویسی و نه استفاده از لغات مهجور و متروك و منسوخ 
  .است که باعث انشقاقش می شود  آنرا آشفته کرده است بلکه خأل درونی

استفاده ي کلیشه اي از واژگان فعال که نشأت گرفته از وسعت کم دایره ي واژگانی اذهان است منجر به افزایش 
می تواند منجر به کژتابی ها و کژفهمی  سخنوريواژگان غیر فعالی گشته که هرگونه استفاده ي نوین از آنها در جریان 

این عصر  جمالت موجز تر و گویا تري می طلبد اما به دلیل کاستی هاي گنجینه ي واژگانیِ اذهان ارتباطات . هاي بشود
  .جاي خود را به شکستگی هاي پی در پی در بیان کلمات و جمالت داده اند که به راحتی می تواند مخل معنا باشد 

. روساختها هم سراسیمه است  زبان عالوه بر اینکه در ژرف ساختهاي خودش دستخوش اضطراب وجودي شده در
مباحث زیبایی شناختی کالم، باالخص در حیطه ي معانی و بیان که با تشخیص قابلیتهاي خیال انگیزي کالم  می توانست  

. تفسیري مکمل بر منطق زبانی ارائه کند هنوز در کشور ما بومی نشده و متأثر از تعاریف زیبایی شناسانه ي بیگانه است 
ز راه تقویت جنبه هاي تخیل برانگیز و تصویر ي کالم و با تکیه بر ضرباهنگ و ملودي کالمی و با دقت بر صنایع ادبی ا
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،قادر به  شکل دادن ماهیتی نظام مند از تعقل ورزي بودند که متاسفانه هنوز تن به غنی سازي  فصاحتی و بالغتیفنون 
  . نداده اند 

د شد مؤید این مطلب است که هم اکنون دیگر نمی توانیم  بر اساس آنچه از کاستی ها ي زبانی در سرزمینمان یا
فرایند گفتار و نوشتار مثل همه ي جریانات هنر نوین . الگوهاي زبان مادري و به شیوه ي عادتهایمان با زبان روبرو شویم 

)  ادبیات( شتاري زبان برتر نواست  که یقینا آشنایی با تکنیک هاي  "زبان آگاهی"و  "وقوف به تکنیک"در گرو 
قادر به حل همه ي این تعارضات و پا گرفتن شکل غنی شده اي از )  خطابه( زبان برتر گفتاري به موازات فنون 

  .حیات زبانی خواهد شد 
v و  "برتري دارد نوشتار،بر  امتیاز حضوربه دلیل وجود  گفتار ":نظریات غالب ،داللت بر این مسأله دارد که

با وجود اهمیتی که گفتار پیدا می کند .  "تنی بر صداست ما را گونه ي زبانور می شناسند و نه نویسااز آنجا که زبان مب"
اما بررسی هاي کمتر نظام مند و منحصري پیرامون آن شکل گرفته و شاید این اتفاق به دلیل وجود این دیدگاه باشد که 

د به حاشیه برود و یا از هر کجا که می خواهد شروع و به در گفتار دامنه ي اختیارات گسترده تر است و گوینده می توان
اما تکنیک ها و مطالعات ارتباطی عصر .هر کجا که می خواهد ختم کند و لزوماً گفتار واجد نظم و نسقی معین نیست 

ر جدید تجربیات بالفصلی را شامل می شود که براي کسب موقعیت ها و نتایج دلخواه و هدفمند باید در مسیر گفتا
در .چه بسا آشفتگی در شیوه هاي بیانی آبستن وقایع جبران ناپذیري باشد . ،ساختار و منطق گفتاري را در نظر داشت 

فرایند تبدل متقابل . نتیجه مکالمات هم به اندازه ي مکاتبات نیازمند برخورداري از قلمروهاي منحصر به فرد خود هستند 
 سخنوري، جریان ارزشمند و در . دگردیسی بوده که مغفول باقی مانده است نوشتار و گفتار همواره یک عملیات سخت

عین حال پیچیده اي است که براي زنده و ساري ماندن نیازمند داشتن اسلوبی است تا از اندیشه براي حصولش حمایت 
گفتمانی "ازد براي ایجاد چنانچه ارگانی بتواند با ایجاد این موقعیت به اصطالح بینامتنیتی به ترمیم زبان بپرد. کند 

ابتدا خوب گوش کن، خوب حس کن و خوب بفهم تا خوب بگویی و ": سرمایه گذاري کرده که می گوید "کالمی
گفتمانی که از راه درمان زبان به ترمیم ذهن و آگاهی می پردازد ، رفتارها را .  "خوب بنویسی و خوب رفتار کنی

گفتمان باعث رسیدن اذهان به درك لحظه اي از موقعیتها  و شکل گیري  این. اصالح می کند و فرهنگ را زیرو رو 
 .زبان آگاهی و ارتباطات موثرتري هم خواهد شد که راهگشایی براي ارتقاء علوم مختلف هم خواهد بود

v  :زبان دانان،  بزرگان علم و ادب!  
کجاست دستی از غیب که .قا ندارد زبانی که نبض نداشته باشد رنگ و تصویر  نداشته باشد فرصت زیادي براي ب 

برآید و کاري بکند ؟شاعران و نویسندگان زبان سازند و سخنرانان جریان ساز پس چه مکانی بهتر از دانشکده ي ادبیات 
براي ایجاد جریان هاي نوین زبانی که با گسترش بصیرت کالمی، علوم انسانی را به جایگاهی که شایسته و بایسته است 

  . بر گرداند 
  
به امید روزي که در سرزمین ما هیچ منازعه اي دیگر بر سر نارسائی سخن ایجاد نشود و مانعی براي رسیدن به :   

  }              !به امید آن روز .موفقیت و کسب نتایج دلخواه نیز نباشد 
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  !به امید روزي که طرح بریزیم، سخنور بسازیم، سخنران بسازیم ،گفتمان کالم بسازیم 
  ...ه داردادام
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386  
  بازخوانی یک بیت از خاقانی

  در دیوان خاقانی» دوگروهی«ملی در مفهوم أت
  

   1فروزمحمد گیتیعلی
  

  چکیده
تعبیرات دیوان  هاي ارزشمندي در خصوص تصحیح دیوان، گزارش ابیات و شرح لغات و پژوهش ها و تا کنون کوشش 

ها وتعبیرها در گذر زمان موجب گردیده است صورت صحیح برخی  خاقانی انجام شده است اما مهجور شدن برخی واژه
بی گمان یکی از مهم ترین عوامل . ه بماندها و اصطالحات از چشم کاتبان و نیز دیدگان نقادان و مصححان متون پوشید کلمه

در این پژوهش به بازخوانی یک بیت از . هایی، تغییرات رسم الخط زبان فارسی در طی قرون بوده است در بروز چنین لغزش
هاي متفاوتی که  هاي مختلف و نیز تامل در شرح هاي محتلف آن در تصحیح خاقانی پرداخته شده است و پس از بررسی ضبط

اصالت قراءت هاي موجود مورد ارزیابی قرار گرفته است و در پایان با عنایت به  آن بیت ارایه گردیده است، صحت واز 
  . ضعف تالیف و نارسایی معنایی بیت، خوانش ومعنی دیگري از آن ارایه گردیده است

  
  .روهاقانی، تصحیح متون، دو گروهی، گدیوان خ :ها کلید واژه
 

                                                                    
١
 استادیار دانشگاه پیام نور  - 
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  :ي به مطلع خاقانی در قصیده ا

  )330:1373سجادي (خانه فروشی بزن آستیی برفشان       نطع بگسترد عشق پاي فروکوب هان
و این پیوند سست . هاي مختلف آن مشهود و آشکار است بیتی در توصیف بهار آورده است که ضعف تألیف در ضبط

دیوان نیز در توضیح بیت، مطالبی ایراد موجب گردیده است که شارحان  -که ناشی از قرائت نادرست متن است -ها  مصرع
کنند که از حیث منطق شعري و نیز مطابقت معانی ارائه شده با ساختار و الفاظ بیت، پذیرفتنی نباشد، برخی از شارحان نیز 

که با توجه هایی را اختیار کرده اند  سستی بیت را به درستی دریافته اند و بدان اشاره هم کرده اند اما جهت رفع آن، نسخه بدل
  .ها این کار نیز گره از کار فرو بسته بیت مورد نظر نگشوده است به عدم صحت و اعتبار نسخه بدل

ت توضیحات شارحان، ابتدا ضبط بیت مورد نظر را به همراه نسخه  در این پژوهش، جهت بررسی اصالت نسخه  ها و صح
مینمائیم و پس از آن، معانی ارائه شده توسط شارحان، جهت هاي مختلف دیوان خاقانی نقل  هاي ارائه شده در چاپ بدل

  . بررسی و مطابقت با ساختار بیت ذکر خواهد شد
  ) 338: 1357عبدالرسولی، ( داد نقیب صبا عرض، سپاه بهار              کز دو گروهی بدید یاوگیان خز      
  ر داده اندنیز خب» کرد گروهی پدید « زنده یاد عبدالرسولی از نسخه بدل  

  ) 332:  1373سجادي، (            داد نقیب صبا عرض، سپاه بهار       کز دو گروهی بدید یاوگیان خزان  
  .نیز خبر داده اند» کز دو گروهی بدند «و » داد نهیب صبا «هاي  استاد دکتر سجادي از نسخه بدل 

ازي؛ (یاوگیان خز   ) بدند (  داد نقیب صبا عرض سپاه بهار                کز دو گروهی     ) 448:  1387کزّ
ادي را   ح عبدالرسولی و سجازي، متن مصح را » بدند « خوانده اند و دلیل اختیار نسخه بدل » پدید « استاد دکتر کزّ

  )همان، پانویس ( در میانه دو پاره جمله، پیوندي بآیین و سنجیده نیست » پدید « اینگونه توضیح داده اند که با 
  :شود  شارحان نیز در شرح این بیت، توضیحاتی آورده اند که به نقل سه مورد آن اکتفا می 
باد صبا در آغاز فصل بهار با مشاهده * جمع یاوگی، سپاهیان سرخود و یله : یاوگیان * نفاق و اختالف : دو گروهی  

  ) 120:  1388ماهیار؛ ( م کرد پراکندگی حال لشکر خزان، سپاه بهار را عرض داد و آمادگی آنان را اعال
ادي را مناسب تر تشخیص داده اند ، معنی متفاوتی از بیت ارائه   ه به اینکه نسخه بدل متن دکتر سجازي با توج دکتر کزّ

، هاست، این سپاه از دو گروهی و ناسازي در میانه خود به هنگام خزان ها و سبزه سپاه بهار استعاره آشکار از گل« : کرده اند 
ها، همه جا  به در شکستگانی آواره و بی سامان بدل شده بود؛ از دو گروهی، دو رنگی خواسته شده است، در بهار، از سبزه

ازي؛ ( سبز است و یکرنگ    ) 473:  1378کزّ
داده اند در  "گسترش "و توضیحات ایشان را  "براساس تقریرات استاد فروزانفر "دکتر استعالمی نیز که شرح خود را 

  :باره این بیت آورده اند 
ها و دو  آورد زیرا که دیده است که اختالف فصل صبا، باد صبح بهار، مانند نقیب، لشکر سپاه بهار را به میدان می« 

  ) 1037:  1387استعالمی؛ ( هاي خزان را پریشان به هر سویی پراکنده است  گونگی آنها، چگونه برگ
  :پردازیم  ها و شروح می اي هر کدام از ضبطه اکنون به بررسی مشکالت و نارسایی 
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« مفعول » دو گروهی « توضیحی که استاد ماهیار درباره این بیت نوشته اند با الفاظ بیت مطابقت ندارد ، در معنی مذکور  
صورتی در ابتداي مصرع دوم مانع از پذیرش این معنی است؛ معنی یاد شده در » از«تصور شده است حال آنکه وجود » بدید 

ی شود، وانگهی این معنی از حیث ) که او ( » کو « ، مصحف »کز « کرد که در متن موجود،  با ساختار بیت مطابقت می تلقّ
است ؛ یعنی آنچه در » سببیه « در ابتداي مصرع دوم » از « منطق زبانی و شعري هم پذیرفته نیست، چرا که روشن است که 

ت امري باشد که در مصرع اول از آن سخن رفته، حال آنکه در معنی مذکور چنین شود باید سبب  مصرع دوم مطرح می و علّ
تواند دلیل مناسبی براي صف آرایی لشکر بهار باشد بلکه به عکس، آنچه  نیست و دودستگی و پریشانی سپاه خزان نمی

  .و حمله است براي جنگ) خزان ( تواند باشد، همانا تدارك سپاه دشمن  موجب آمادگی سپاه بهار می
ازي براي رفع این نارسایی و سستی، نسخه بدل   اختیار کرده اند و در گزارشی » بدید « را به جاي » بدند« استاد دکتر کزّ

را به لشکر بهار نسبت داده اند و آن را کنایه از ) نارسایی، ناهماهنگی، دو گانگی ( » دو گروهی « که از بیت ارائه کرده اند 
اما این توضیحات، عالوه بر تصنّع و تکلّف، خالی از اشکال و ابهام نیست؛ . چمن در فصل خزان دانسته انددورنگی باغ و 

» نقیب « آمده است حال آنکه به اعتبار » درشکستگان آواره و بی سامان « به معنی » یاوگیان « نخست اینکه در گزارش فوق 
کرده اند و در بالد  ها شرکت می پاهی که بی فرمانده و بی مقصد در جنگس« به معنی » یاوگیان « در مصرع اول، » سپاه « و 
دو دیگر اینکه اگر بپذیریم که سپاه بهار، آواره و بی سامان شده است، نقیب . باشد می) لغت نامه، ذیل یاوگی ( گشته اند  می

  خورده چه لطفی دارد ؟ دهد؟ سان دیدن از لشکري شکست صبا با کدام دلخوشی و انگیزه این سپاه را عرض می
هایی که در شرح این بیت وجود دادرد نتیجه عدم توجه به یک  باري ؛ سستی و نارسایی که در ضبط این بیت و تکلف 

در متون قدیم » کاف « و » گاف « همانگونه که میدانیم کتابت حرف . نکته بدیهی در تفاوت رسم الخطّ قدیم و جدید است
  :در شعر خاقانی کاربرد داشته است » دو گروهی « جا که تعبیر یکسان بوده است و از آن

  ) 5ص ( برداشت فرّ او دو گروهی ز خاك و آب                      آمیخت با سموم اثیري دم صبا   
  ) 12ص(خروش و جوش تو از بهر بود و نابود است         که از سر دو گروهی است شورش و غوغا

  ) 568: 1374سجادي؛(             
( ؛ وجه اول »دوکروهی « مصححان محترم دیوان خاقانی، با توجه به این سابقه ذهنی و نیز به دلیل غرابت استعمال تعبیر  

  .را اختیار کرده اند) دو گروهی 
ه داده اند کند ؟ از توضیحاتی که فرهنگ نویسان درباره کرو چه معنایی را افاده می» دو کروهی«یعنی چه ؟ و » کروه«اما  

هاي  هاي اندازه گیري مسافت بوده است هر چند که میزان و مقدار آن در فرهنگ شود که این لغت از مقیاس چنین مستفاد می
  :مختلف، متفاوت ذکر شده است 

  :حکیم خاقانی گفته .... کروه به ضم اول و ثانی، ثلث فرسنگ است، در برهان گفته چهار هزار گز«  
  رض سپاه بهار            کز دو کروهی بدید یاوگیان خزانداد نقیب صبا ع  
تین، به هندي کوس گویند و آن چهار هزار گز مسافت زمین باشد و نزد بعضی : و در غیاث اللغات نوشته ...   کروه به ضم

د و سروري و برهان و جهانگیري و دیگر ک... هزار گز مسافت زمین باشد و نزد بعضی سه هزار گز تب هیئت هندویان از مؤی
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و یونانیان در مسائل مسافت و حساب ؛ و اگرچه در کتب مذکوره در تعیین کروه، اختالف بسیار است مگر خالصه همین 
  ).، ذیل کروه 1363پادشاه، ( است که نوشته شد 

ها و  مانواحدي براي اندازه گیري مسافت که اندازهء آن در ز: در فرهنگ سخن نیز درباره این کلمه آمده است  
، همچنین در تعلیقات )مدخل کروه :  1381انوري، ( هاي مختلف، متفاوت بوده از حدود هزار گز تا چهار هزار گز  مکان

  .گیرد برهان قاطع تصحیح دکتر معین آمده است که کلمه کروه هنوز هم در افغانستان مورد استفاده قرار می
نماید و هم معنی سلیس و  هم ساختار نحوي بیت را استوار می "روهی دو ک "با توجه به آنچه گفته شد اختیار ضبط  

چرا که از دور ) آماده کرد ( باد صبا، همچون فرماندهی، لشکر بهار را عرض داد  ": روانی از بیت به دست خواهد داد، یعنی 
م پائیز را مشاهده کرد)فاصله دو کروهی (    .سپاه نا منظّ

) کروه ( ه ضبط صحیح بیت بود اما همانگونه که دیدیم فرهنگ نویسان درباره اندازه آنچه تا کنون گفته شد دربار 
 "اندازه گیري بدون طول وظرفیت و وزن، احتماال "دانیم که  تواند باشد؟ می اختالف نظر فراوانی دارند، علّت این امر چه می

هاي  نی برخی از اعضا ء بدن با اشیاء خارجی و مقایسه با دانهاز ادوار ما قبل تاریخ معمول بوده است، آحاد اولیه مبتنی بر همسا
مقیاسی  "گیاهان بوده است مانند وجب و گندم و امثال آن و تردیدي نیست که این قبیل مقیاسات در ازمنه بسیار قدیم عمال

ین قبیل مقیاسات در تاریخ و نمونه ا... تقریبی و غیر دقیق بوده است و گاه پیشینیان خود نیز به این نکته توجه داشته اند
به اندازه پا، به اندازه دید جلو پا، : در ایران براي مقیاس طول به کلمات مقداري از قبیل  "شود مثال فرهنگ ملل بسیار دیده می

غلب ، با توجه به آنچه گفته شد، به ا) 563:  1368نشاط، . ( کنیم و امثال آن برخورد می... به اندازه درازي یک نی، ... 
نیز واحد مسافتی است تقریبی که مبناي آن همسانی و هم مقداري یک مسافت تخمینی با یک ما به ازاء  "کروه  "احتمال، 

عا به نظر می ت این ادف کلمه "کروه  "رسد که  خارجی است و به فرض صح ها به  است که در فرهنگ "کروهه "، مخفّ
یسمان باشد و خواه گلولهء توپ و تفنگ و گلوله خمیر نان و پنبه و گلوله خواه گلولهء ر ": آمده است  "گلوله  "معنی 

؛ توجه به این نکته ضروري است که یکی از واحدهاي اندازه گیري 1)لغت نامه ذیل گروهه ( کمان گروهه و امثال آن 
گفته اند و در  می)  "را "ون حرف به سک(  "تیرپرتاب  "بوده است که بدان ) گلوله ( مسافت در زمان قدیم، میزان پرتاب تیر 

  .فاصله اي که تیرانداز به طور متوسط تواند تیر اندازد، مسافتی که تیر بپیماید چون بیفکنند: توضیح آن آورده اند 
  به یک تیر پرتاب بر خوان نهاد                      برو بره و مرغ بریان نهاد                         فردوسی  
تش یک میل وار است               مسعود سعد فلک با  رتبتش یک تیر پرتاب                    زمین با هم  

  )لغت نامه، ذیل تیر پرتاب ( 
  : است  "تیر پرتاب  "و معادل  "واحد مسافت  "در شعر زیر از هفت پیکر نظامی نیز مفید معنی  "آما جگه  "تعبیر  
  ) 65:  1383برات زنجانی، ( کس دو آما جگه نگشت از بیم                 گرد بر گرد آن دو شیر عظیم     
به عنوان  "آماجگه "و  "تیر پرتاب  "توان نتیجه گرفت که کاربرد  از مباحث مطرح شده و شواهد ارائه گردیده می 

ت مورد بحث نیز به اغلب در بی "کروه "و واژه ) 2(هاي قدیم مرسوم و متداول بوده واحد اندازه گیري مسافت در زمان
ف کلمه  نماید، ضبط نادري از این بیت  باشد و آنچه حدس ما را در این مورد تقویت می می) گلوله (  "گروهه "احتمال مخفّ

دو  "از نسخه بدل  "دو کروهی "آمده است و در آن به جاي ) ذیل مدخل کروه ( است که در پانویس لغت نامه دهخدا 
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ت . تخبر داده اس "کروهه  شایان ذکر است ضبط اخیر که به روشنی تخمین و گمان ما را درباره ریشه این کلمه به قطعی
  . گردد مشاهده نمی) ها  متن و نسخه بدل( هاي دیوان خاقانی  کند در هیچکدام از چاپ نزدیک می

  
  : پی نوشت ها 

ازي که عرایض کمینه شاگرد خود را شنیدند و با • تائید هاي خود، اینجانب، را به  از جناب استاد دکتر کزّ
 .نگارش این مقاله تشویق فرمودند، بسی سپاسگزارم

 : در شعر خاقانی چندین بار سابقه استعمال دارد "گروهه  "گفتنی است کلمه  -1

  کمان گروهه گبران ندارد آن مهره   که چار مرغ خلیل اندر آوري زهوا 
  اي است نقطهء ساکن نماي خاك گردون کمان گروهه بازي است کاندر او  گل مهره 

شود که در آن محلّ فرود تیر آرش به عنوان  نمونه این قسم اندازه گیري در اسطوره آرش کمانگیر دیده می -2
مراجعه شود به فرهنگ . ( یادآور آن روز است) تیر جشن، روز تیر ( شود و جشن تیرگان  مرز ایران و توران پذیرفته می

 ). "تیر"و لغت نامه دهخدا، مدخل  "تیرگان  "ذیل اساطیر و اشارات داستانی 
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  .چاپ دوم. نشر مرکز). جلد اول ( دیوان خاقانی ).  1387(  ------------- 
  .، سحر بیان خاقانی، جام گل، چاپ سوم) 1388( ماهیار، عباس  
د   ح ( معین، محمد حسین بن خلف تبریزي، امیر کبیر، چاپ پنجم)  1362) (مصح برهان قاطع، تالیف محم.  

د محمود  ر و مقدار در زبان فارسی، تهران، امیرکبیر، چاپ اولشما). 1368(نشاط، سی.  
چاپ . انتشارات دانشگاه تهران. ، هفت پیکر، تصحیح دکتر برات زنجانی) 1383( نظامی گنجوي، الیاس بن یوسف  
  .سوم
ی، محمد    .فرهنگ اساطیر و اشارات داستانی در ادبیات فارسی، سروش، چاپ دوم).  1375. (یاحقّ
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387  
  هاي حکیم نظامی گنجويمعراجیهتحلیل 

  
1علی الغر فیروزجائی

 

  
  چکیده

هاي واالیی براي  ي انسان کامل، الهام بخش مضامین و اندیشهسیماي پیامبر گرامی اسالم صلی اهللا علیه وآله به عنوان اسوه
از جمله . رشان بوده استشاعران و نویسندگان زبان پارسی بوده و پیوسته گفتار، کردار و رفتار آن حضرت آذین بخش آثا

رویدادهاي زندگی آن حضرت که بسیار مورد توجه شاعران و نویسندگان قرار گرفته، معراج آن حضرت است که شاعران 
در توصیف این سفر معنوي معراجیه هایی از سر اخالص و تعظیم سرودند و از دم معنوي آن عارف حق بین و رطب خورده 

نظامی گنجوي هم به عنوان یکی از بزرگترین شاعران مثنوي سراي زبان پارسی . طلب نمودندي عالم معنا، غفران و شفاعت 
ي ویژگی عمده. در زیباترین لفظ و مضمون پرداخته است) ص(در آغاز مثنویهاي پنج گانه ي خود به بیان معراج پیامبر

عنوي و نیز ارتباط و پیوستگی عمیق آن هاي نظامی وحدت موضوع، توصیف قوي، بیان جزئیات و مراحل این سفرممعراجیه
شود معراجیه هاي پنج گنج حکیم نظامی از لحاظ  در این مقاله سعی می.باشد به لحاظ ساختاري و محتوایی با کل اثر می
  . ساختاري و محتوایی، تحلیل و بررسی شود

  
  
 .شرفنامه، هفت پیکرنظامی گنجوي، پیامبر، معراجیه، مخزن االسرار، لیلی و مجنون،  :هاکلید واژه

                                                                    
١

 دانشگاه پیام نور مرکز رودسر    استادیار - 
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  مقدمه
و بیانگر نهایت قرب آن حضرت به  )ص(واقعه معراج به عنوان یک معجزه و رویداد بزرگ در زندگی پیامبر اسالم 

در ...پروردگار از دیرباز توجه خاص و عام را به خود جلب کرده است و مطالب دراز دامنی در کتب ادبی، عرفانی، فلسفی و
ن معراج، معراج جسمانی و روحانی، وسیله معراج، ضرورت معراج و معراج دیگر انبیا مطرح شده است باب مبداء معراج، زما

که بیشتر این مطالب از آیات قرآن و تفاسیر و روایات بهره برده اند؛ از آن جایی که این رویداد بزرگ در نص صریح قرآن 
خورد اما آنچه بیش از همه حائز اهمیت است  ه چشم نمیو روایات متواتر ذکر شده کمترین تردیدي در باب این واقعه ب

دیدگاه شاعران و نویسندگان معتقد و مسلمان به این رویداد بزرگ نبوي است که بعد از حمد و توحید باري تعالی آذین 
زندگی نبی بخش آثار شاعران و نویسندگان شده است و هرکدام مطالبی از باب اعتقاد و ارادت در باب این واقعه ي  سترگ 

سروده اند و در پایان از آن همنشین قرب الی اهللا زله معرفت طلب نموده اند در بین این شاعران نظامی گنجوي به )ص(اکرم
عنوان یکی از ارکان شعر پارسی همچون پیشینیان از باب ارادت به آن منبع رحمت ابیاتی در آغاز خمسه ي خود راجع به 

ي نظامی و از آن جایی که شاعران بزرگ سعی دارند تا در آثارشان واي گوناگون خمسهمعراج سروده است  با توجه محت
پیوسته وحدت موضوع را رعایت کنند و به مقتضاي موضوع سخن برانند تا تاثیر واحدي را به مخاطب القا کند؛ نظامی هم 

ات، تشبیهات، شیوه ي بیان و روایت در سعی کرده تا به اقتضاي موضوع سخن گوید به گونه اي که لغات، ترکیبات، استعار
معراجیه ها و مقدمه هر اثر نظامی با محتواي کلی اثر تناسب دارد و خط سیر واحدي مقدمه، متن و نتیجه را به هم پیوند 

شود معراجیه هاي نظامی در هر اثر جداگانه  کند در این مقاله سعی می دهد و مخاطب گسستی در خواندن اثر مشاهده نمی می
از لحاظ روایت، ساختار و محتوا بررسی گردد و در پایان وجه تشابه و افتراق نظامی در روایت این رویداد بزرگ مشخص 

  .گردد
از لیال روغنگیري در سال  "معراج و انعکاس آن در اشعار فارسی "الزم به ذکر است در باب معراج کتابی تحت عنوان 

آید فقط به بازتاب و گزارش معراج  شر شده است چنان که از عنوان این اثر بر میتوسط انتشارات قلمکده در شیراز منت 1378
گیرد براي  در منابعی که دسترسی داشته پرداخته و به علت  گستردگی جامعه ي آماري آن که از گذشته تا حال را در بر می

اله هم به جهت تحلیل و بررسی ساختاري و باشد اما این مق پژوهشگران منبع مفیدي خواهد بود اما فاقد تحلیل و بررسی می
  . محتوایی و هم به جهت اختصاص داشتن به آثار نظامی در خور توجه است

  . در ارجاعات به خمسه ي نظامی از تصحیح حسن وحید دستگردي به کوشش دکتر سعید حمیدیان استفاده شده است 
  نگاه کلی به معراجیه مخزن االسرار

  .بیت  به معراج پیامبر اختصاص داده است 68نظامی در مخزن االسرار 
  :یاد شده است"ملک نیمروز"زمان سفر در مخزن االسرار نیم شب و از پیامبر با عنوان 

  کرد روان مشعل گیتی فروز        نیمشبی کان ملک نیمروز
  )14:1385نظامی، مخزن االسرار، (

کند که  ره و مه مشعله دار وي در این سیر بودند و اشاره میکند که افالك وي را بر دیده جاي دادند، زه در ادامه بیان می
  :تمام دنیا مطیع و فرمانبر پیامبر بوده و او به دنیا و ما فیها پشت پا زده است
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  زهـره و مــه مشــعله داریش کــرد      نه فلک از دیده عماریش کرد
  هفت خط و چار حد و شش جهات      کرد رهــا در حـــرم کاینات

  )همان(
  :کند که این معراج هم جسمانی بوده و هم روحانی اشاره می و

  ...مرغ دلش رفته به آرامگاه        با قفس قالب ازین دامگاه
  قالبش از قلب سبکتر شده        مرغ الهیش قفس پر شده

  )همان(                                                                                                                     
پردازد و در ابیات ي چند به برجهاي دوازده  رود به مراحل سیر می در ادامه آن چنان که از شیوه ي بیان نظامی انتظار می

کند که در خدمت پیامبربودند وپیامبر  از آنها عبور کرد و باال رفت و برجها نیز در برابر مقام واالي حضرت  گانه اشاره می
و ویژگی خود را از دست دادند؛ پیامبر از برج سرطان تاج و از جوزا کمربند را برداشت، برج میزان در برابر ارزش  خاصیت

  :و اعتبار آن شب سجده کرد و از سنجش عذر خواست، عقرب از نحوست دست بر داشت 
  ...از ســرطان تاج و زجوزا کمر      او ســتده پیشکــش آن ســفر

  زهره شب سنج ترازو به دست       قدر هست تا شب او را چه قدر
  زانکه به مقــــدار ترازو نبــود      سنگ ورا کـــرده ترازو ســجود
  بر دم این عقــــرب نیلو فري     ریختــــه نوش از دم سیسنبري

  )16-15:انهم(                                                                                               
  :رسیدند قدم پیامبر آنها را درید و سفت مالیک علمش کشید وکواکب که همچون ستر و پرده اي به نظر می 

  کشید سفت مالیک علمش می      درید  ستر کواکب قدمش می
  )همان(                                                                                                       

  : ذکر شده است...وسیله سفر نیز براق برق رفتار و کبک وش و فاخته رو و
  بـرق شده پویه ي پاي براق       در شـب تاریک بــدان اتـفاق
  فاخته رو گشت به فر هماي      کبک وش آن باز کبوتر نماي

  )17-16همان(                                                                                              
  :رسد در ادامه سیر پیامبر به سدرة المنتهی و عرش می

  ...عــــرش گریبان زده در دامنش      ســـدره شده صــدره پیراهنش
  دست به دست آمد تا ساق عرش      چون گل ازین پایه پیروزه فرش

  )همان(                                                                                                         
در عرش فرشتگان مقرب از همراهی پیامبر باز ماندند و پیامبر چون هستی و خودي خود را وانهاد بدان پایه رسید؛ وانهادن 

  :خود و حجاب خود دریدن از دید نظامی مهمترین سفر است 
  ...او یکتنه بگذاشتنـــدهـــودج       پـرده نشینـان که درش داشتنــد
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  ...او هم از آمیزش خود باز مانـد      هرکه جز او، بر در آن راز مانــد
  زاستـــی عــرش علم برکشید      چون به همه حرف قلم درکشید

  )همان(                                                                                                         
  :تا عرش که سرحد عالم جسمانی است  پیامبربا تن راهسپار بود اما بعد از آن با دل وجان به طی مسیر پرداخت

  کار دل و جان به دل و جان رسید      چون بنه عرش به پایان رسید
  )  همان(                                                                                                         

  :در عرش و باغ الوهیت نرگس چشم پیغمبر به طرفی مایل نشد
  

  داشت»مازاغ«نرگس او سرمه       زان گل و زان نرگس که آن باغ داشت               
  )همان(                                                                                                        

  .دیده اش منحرف نگشت و از حد در نگذشت) :17.نجم(»ما زاغ البصر و ما طغی«که اشاره دارد به آیه 
کند که وقتی  شود اما نظامی اشاره می پردازد که معتقد بودند خدا با چشم سر دیده نمی در ادامه به نقد نظر معتزله می

  :دنی استپیامبر از خود به در آمد با چشم سر خدا را دید و خدا دی
  کوري آن کس که به دیــده نگفت      دیدنش از دیـده نباید نهفت
  بلکه بدین چشم سر، این چشم سر      دید پیمبر، نه به چشمی دگر

  )همان(                                                                                                                             
پیامبر در آن شب از جام ازلی خداوند و شراب ... پردازد که جهت  و مکان ندارد و ر ادامه نظامی به توصیف خداوند مید

رحمت نوشید و جرعه اي از آن را براي امت خود تحفه آورد و براي امت از درگاه الیزال طلب شفاعت کرد و چون از آن 
  :رسد  این سفر من الخلق الی الحق و من الحق الی الخلق پیامبر به پایان میبارگاه پشت قوي گشت روي بدین کارگاه نهاد و 

  ...جرعه آن در گل ما ریخته      خورد شرابی که لطف حق آمیخته
  روي درآورد بدین کارگاه      پشت قــوي گـشته ازان بارگـــاه

  )همان(                                                                                                                        
اخالقی و تا حدودي عرفانی  –حال با توجه به مطالب ذکر شده از آن جایی که مخزن االسرار را منظومه اي حکمی 

راستاي  بایست معراجیه را در بنابراین  با توجه به بحث مقتضاي موضوع نظامی می) الف:1385وحید دستگردي، (دانسته اند
سرود اما نباید از این نکته غافل بود که شاعران معموالً در تحمیدیه و ذکر مناقب و معراجیه بر  موضوع مخزن االسرار می

کنند اما چون نظامی خود  اساس سنت شعري فارسی به گذشتگان نظر دارند و از عبارات و ترکیبات پیشینیان تقلید می
  توان وي را دنباله رو پیشینیان شمرد ست این نکته در باره نظامی صحت ندارد و نمیآغازگر خمسه سرایی در ادب فارسی ا

بنا براین نظامی به جهت مهارتی که در منظومه سرایی دارد سعی دارد تا وحدت موضوع در سراسر اثر دیده شود اما در 
هاي عرفان و مذهب  بیشتري دارد؛ جلوه معراجیه مخزن االسرار جلوه عرفانی و مذهبی معراج نسبت به حکمت و اخالق نمود

  :به چندین شیوه در معراجیه این اثر نمود بارزتري دارد از جمله



 جلد هشتم     هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

٥٢٩ 
 

سماع، اغیار، قفس قالب، مرغ دل، خرقه در انداختن، :بسامد واژگان، تعبیرات و ترکیبات عرفانی و مذهبی نظیر -الف
مازاغ، تحیر، راز، هستی، قلم در کشیدن به همه حرف،  ، سجده، مرحله، سجود، ستر کواکب، سدره، عرش،)جان(مرغ الهی

  دل و جان، ازلی، همت، غیرت و حیرت، وصال، جالل، نور، دید خدا، لطف، سفر عشق
  منزل بی منزلی و جهت بی جهتی : ترکیبات پارادوکسی نظیر -ب

  آمــده در منــزل بی منزلــی      همــتش از غــایت روشنــدلی
  )18:مخزن االسرار(                                                                                                         

  از جهت بی جهتی راه یافت      هر که دران پرده نظر گاه یافت 
  )19:همان(                                                                                                            

  تکرار مفهوم نفی انانیت و خودي و عدم تعلق -ج
  تا سخنش یافت قبول سالم       چون سخن از خود به در آمد تمام

  )18:همان(                                                                                                                      
  هفت خط و چار حد و شش جهات         در حرم کاینات کرد رها

  )14:همان(                                                                                                                      
  :ذکر ابیاتی در توصیف حق -د

  هرکه چنین نیست نباشد خداي      هست و لیکن نه مقرر به جاي
  جهـل بود، وقف جهاتش مکن      ـــر بود، نفـی ثباتش مکنکف

  )19: همان(                                                                                                                   
  :اشاره به مفهوم مقام انسانی برتر از فرشتگان -ه

  ر انداخته، یعنی فلک خرق د      مرغ پر انداخته، یعنی ملک
  )14: همان(                                                                                                                       

  هودج او یکتنه بگذاشتند       پرده نشینان که درش داشتند
  )17: همان(                                                                                                                        

  :مولوي در مثنوي این مفهوم را بدین گونه به نظم آورده است
  تا برآرم از مالیک بال و پـر       حمله دیــگر بمـــیرم از بشـر

ا وجهــه      وز ملک هم بایدم جستن زجو   کلُِِِِِّ شیٍ هــالک الّ
  آنچه اندر وهم ناید آن شوم      ار دیگر از ملک قربان شــومب
  )180:1375مولوي، دفتر سوم، (

  خسرو و شیرین
نظامی در خسرو و شیرین معراجیه نسروده است فقط در ابیاتی که در نعت پیامبر سروده در یک بیت آن به واقعه معراج 

  :اشاره کرده است
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  صاحب سر معراجامین وحی و       سریر عرش را نعلین او تاج
 )11:1385نظامی، خسرو و شیرین، (                                                                                                  

  نگاه کلی به معراجیه لیلی و مجنون
شود و  امی به پیامبر شروع میبیت به معراج پیامبراختصاص داده است این معراجیه با خطاب نظ66نظامی درلیلی و مجنون 

  :داند صورت وي را عروجگاه معانی می
  معراج تو نقل آسمانی        اي نقش تو معرج معانی

  )12:نظامی، لیلی و مجنون(                                                                                                              
  :کند ه آغاز سفر از سراي ام هانی اشاره میدر این منظومه ب

  بر اوج سراي ام هانی         سر بر زده از سراي فانی
  )همان(                                                                                                                                          

کند که آسمانیان براي خدمت تو کمر بسته اند و با  گیرد وبه پیامبر خطاب می دگی در دست میدر ادامه جبرئیل طوق بن
خواهد که در کوکبه چنین غالمان در چنین شب قدري بیرون  تعبیرات زیبا و متناسب با ویژگی هفت سیاره از پیامبر می

  :خرامد
  ...کز بهر تو آســمان کمر بست      جبریل رسید، طوق در دست

  ...منسوخ شـــد آیت وقــوفت      سخ عطــارد ازحروفتدر ن
  ...زحـتمت ز ره تو کرده خـالی      خورشید به صورت هــاللی
اجــــه مشتري بدان نور چشم بـد دور: از راه تو گفته      در...  
  شرط است برون شدن خرامان      در کوکبه چنین غالمـــان 

  ) 13همان، (                                                                                                                           
گیرد و چند بیتی راجع به سفر در آن شب و برق براق نام و گذشتن پیامبر  درادامه دوباره نظامی عنان سخن در دست می

کند که جبریل و میکائیل و اسرافیل، خواجه تاشان  شاره میکند همچنین نظامی در این بخش ا از طره هفت بام عالم اشاره می
بارگاه الوهیت، هرکدام تا مسیري با پیامبر همراه بودند اما در ادامه از همراهی باز ماندند و رفرف که به نظر مرکبی یا چیزي 

مکان عرش رسید و از حجله عرش نیز شبیه آن است پیامبر را تا سدره المنتهی باال برد بعد از سدره پیامبر تا طارم تنگبار و ال
قاب "هفتاد حجاب را درید و از خودي خود تنها شد و بازار جهت و تحت و فوق را بر هم شکست و در خیمه خاص 

که باالترین مرحله عروج بود وارد شد در این مقام پیامبر هم حضرت ذو الجالل دید و هم سر کالم حق شنید و از  "قوسین
ز آن بارگاه طلب کرد و با توقیع کرم در آستین و برات رستگاري براي گناهکاران امت از مقام قرب باز آنچه آرزو داشت ا

کند اما در پایان براي خود نیز  گشت نظامی چنان که شیوه ي اوست براي امت پیامبر از آن حضرت تقاضاي شفاعت می
  :کند تقاضاي گشودن اسرار می
  ه خاك باز گشته چون گنج ب        اي مصعد آسمان نوشته

  سري بگشــــاي بر نظامـی        از سرعت آسمان خرامی
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  ) 15:همان(                                                                                                                       
  .ه اي نشده استالزم به ذکر است در این منظومه به کیفیت سفر جسمانی و روحانی اشار

حال با توجه به اینکه وحید دستگردي  منظومه لیلی و مجنون را سوگنامه لیلی و مجنون خوانده اند و قصه اي با لحن 
بسامد واژگان، ترکیبات واستعارات حاکی از عشق وغم در کنار هم در )یا:1385وحید دستگردي، (یکپارچه و سراسري غم

شب، علم سیاه، شبرنگ، رقص، پري، :اکم بر منظومه است واژگان و ترکیباتی نظیراین معراجیه نشانگر وحدت موضوع ح
، زهره طبق نثار برسر، )استعاره از پیامبر(، آفتاب)براي عبور پیامبر(، نظاره افالك)همسر پیامبر(خلوتگه، سراي ام هانی

  قاب رخ، بی وفا، یک عهد کردنرسد، چشم بد از راه تو دور، خرامان، حجله عرش، ن خورشید چون هالل به نظر می
از طرفی بسامد جمالت خطابی و امري و پرسشی در معراجیه این منظومه حاکی از روحیه تقاضاي شخص عاشق نیاز مند 

هاي عاشقانه، عاشق پیوسته وصال معشوق را  وضعیف از انسان کامل یا از معشوق حقیقی است همان گونه که در منظومه
  :طلبد به عنوان مثال می

  ...در سـایه خود کند پناهــی؟      ما را چه محل که چون تو شاهی
ي بگشاي بر نظـــامی      از سـرعت آسمـــان خــــرامی   ســرّ

  در برقع خواب چند باشـی؟       موقـــــوف نقــاب چند باشی؟              
  )15:همان(                                                                                                           

  نگاه کلی به معراجیه هفت پیکر
آغاز این قسمت با بیت تعلیلی در باره نگنجیدن .بیت راجع به واقعه معراج سروده است 78نظامی در منظومه هفت پیکر 

  :شود تاج وتخت فرمانروایی پیامبر در این جهان شروع می
  تخت بر عرش بست معراجش      در جهان تاجش چون نگنجید              

  )9:1380نظامی، هفت پیکر، (                                                                                                               
ه لیلی و مجنون جبرئیل زمان سفر در این منظومه شب و کیفیت آن جسمانی ذکر شده است در این منظومه همچون منظوم

براق به دست خدمت پیامبر رسید و از حضرت خواست که پاي بر براق باد رفتار نهد و مهد چرخ را درنوردد و شش جهت و 
کند که فرشتگان و افالك همچون نازنینان مصر ترنج به دست عاشق تواند تا  نه فلک و قدسیان را در کمند آورد و اشاره می

خواهد که به عرش قدم نهد و عزم درگاه الیزالی کند تا  نند در ادامه نیز در چند بیت جبرئیل از پیامبر میترنج و دست پاره ک
  :به پاي مزد آن قدم، علمش بر دو عالم روان شود

  عــــزم درگــاه الیزالی کن       راه خویش از غبار خالی کن                        
  بر دوعالم روان شود علمت       القدوم آن قـدمتتا به حق                         

  )10:همان(                                                                                                           
ماه، عطارد، : کپیامبر چون به پیام گوشنواز جبرئیل گوش داد بر براق برق کردار و راهوار و پی فراخ گام نهاد و هفت فل

زهره، مهر، بهرام، مشتري و کیوان را طی کرد وبه مقامی رسید که جبرئیل اجازه برتر رفتن نداشت از آنجا دوباره به مهد 
میکائیل و رصدگاه صور اسرافیل برپرید از آنجا نیز رخت بر بست و با رفرف به سدره المنتهی رسید در این مقام تمام 
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ذاشت و راه دریاي بی خودي گرفت و به ساق عرش فراز آمد از عرش نیز سر بر زد و در خطرگاه همرهان را در نیمه راه گ
دچار حیرت شد اما رحمت حق از او دستگیري کرد؛ تنها در این ) ص(سرّ سبحانی نزول کرد در این مقام حضرت رسول

د در این مقام پیامبر خودي خود را وانهاد و خدا رسی» او ادنی«و » قاب قوسین«کند که پیامبر به مقام  منظومه نظامی اشاره می
  :را دید و دیده از هرچه غیر او بود دوخت

  
  تا خــــدا دیدنش میســر شد    گامـــی از بود خود فـراتر شد

  دیده از هرچه دیده بود بشست    دید معبود خویش را به درست 
  )13:همان(

برات خالص و آزادي را براي امت به ارمغان گرفت و با  بعد از خوردن شربت خاص و یافتن خلعت خاص از قرب حق
 .همراهی هزاران درود از آن اوج فرود آمد

روح حماسی )یب:1380وحید دستگردي، (با توجه به اینکه منظومه هفت پیکر آمیزه اي از جنبه حماسی و غنایی است 
  :خورد در معراجیه این اثر به دالیل چندي بیشتر به چشم می

تاج، تخت، یتاقدار، سمند، کمند، مرکب، : لیل کاربرد گسترده واژگان و تر کیبات حماسی و جنگاوري نظیربه د: اوال
علم، برق کردار، تازیانه، جستن زجاي، نیام، لگام، راهوار، پی فراخ، تک، حمایل، ترکتاز، شیر، پویه، پی فراخ، لگد خوردن 

  ...و
  : خورد چندین بیت این معراجیه به چشم می بخاطر توصیفاتی که از تاختن براق در:  ثانیا

  ...کبک علوي خرام جست زجاي      چـــون درآورد در عقـــابی پاي
  ...پرفگند از پیش چهار عقـــاب      پرید آن چنان کزان تک وتاب می

  برق چون تیغ بر کشد از نیـام؟      وهم دیدي که چون گذارد گـام؟
  )11:هفت پیکر(

  :کند ش و فتح قلمرو جدید حکایت میابیاتی که از گستر: ثالثا
  ...قدسیان را درآر سر به کمنــد      بگذران از سماك چرخ سمند
  درکش ایوان قدس را به کمند      بگذران مرکب از سپهر بلنــد

  )9-10:همان(
   
  اقبالنامه

اقعه معراج اشاره کرده است در اقبالنامه نظامی معراجیه نسروده است اما در ابیاتی که در نعت پیامبر سروده هفت بیت به و
نامد در ادامه نیز در چهار بیت  که در آن پیامبر را شاه سدره سریر و تاجور و تخت گیر و تنها باال رونده از طاق عرش می

  :پیامبر را بر تر از حضرت آدم و یوسف و خضر و عیسی می شمارد 
  پــاكشد آن گنج خاکی به مینوي       گــر آدم ز مینو درآمد به خـــاك
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  شد آن چشمه از چاه بر اوج مــاه      گر آمد برون ماه یوسف زچــــاه
  ...محمد ز سرچشمه جان گذشت      اگر خضر بر آب حیوان گذشت

  
  محمد خود از مهد بیرون پرید      وگر مهد عیسی به گردون رسید

  )1383: 9-8نظامی، اقبالنامه، (
شود چون نظامی در کل اسکندر نامه به سه جنبه کشورستانی،  هده میدر این چند بیت نیز رد پایی از محتواي کل اثر مشا

مفهوم چند بیت فوق نیز حاکی از پاي نهادن پیامبردر ) یب:1383وحید دستگردي، (حکیمی و پیمبري اسکندر نظر دارد 
  .قلمرو جدید و ملک ستانی است که دیگر پیامبران بدان دسترسی نداشتند

  هنگاه کلی به معراجیه شرفنام
  .بیت راجع به معراج پیامبر سروده است 77نظامی در شرفنامه 

  :کند به مسجد االقصی اشاره می) ناف زمین(در آغازین بیت این معراجیه به زمان و مکان شروع این سفر از مکه 
  ...شب از روشنی دعوي روز کرد      شبی کاسمان مجلس افروز کرد
  فه ولیعهد بـــودز چندین خلی      محمد که سلطان این مهد بــود
  زناف زمین سر به اقصی نهـاد      سر نافه در بیت اقصی گشـــاد

  )17-18: 1381نظامی، اقبالنامه، (
کند که پیامبر خودش را از بند جهان خالص داد و به معشوقی عرشیان نائل گشت؛ نه زن و نه حجره را  در ادامه اشاره می

  :رها کرد و به نه حجره فلک پرواز کرد
  به نه حجره آسمان تاخته      کار نه حجره پرداخته دل از

  )18:همان(
پردازد و آن را بریشم دم و لولو سم  کند و در سیزده بیت به توصیف آن می در ادامه به وسیله سفر، براق، اشاره می

شبرنگ عزم عالم کند پیامبر با این  وشتابنده تر از وهم علوي خرام وعالم گشا و عالم کش و رهنورد و راهوار معرفی می
افالك کرد چون پرده افالك از گردها پاك بود حضرت ابتدا در دریاي هفت اختر قدم را به هفت آب خاکی بشست و از 
هفت فلک گذر کرد در هریک از این هفتان پیامبر یک صفت را که الزم مرید نیست رها کرد این هفت صفت در ابیات زیر 

  :ذکر شده است
  را خــواببه مــــه داد گهــــواره       را بــــاباسرهـــاکرد بر انجم 

  که امــــی قلم را نگـــیرد به دست      بر عطارد شکست قلمپس آنگه 
  به شکرانه قرصـــی به خورشید داد      به ناهید داد طــــــالق طبیعت

  رفت پیش که خشم اندرون ره نمی      خویش آتش خشمبه مریخ داد 
  نگینی دگـــــر زد بـــر انگشتري      يرهــــا کرد بر مشتر رعونت

  بجــز گوهري پاك با خود نبـــرد      به کــیوان سپرد ســـواد سفینه
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  )21:همان(
به اندازه چشم بر هم زدنی گریوه هاي گوناگون را درنوردید و از خرپشته آسمان درگذشت جبرئیل و سرافیل از 

به این مقام در دیگر آثار نظامی اشاره (نائل شد » مقام درج«و به  همراهی او باز ماندند از رفرف و سدره و عرش برگذشت
در این مقام والیت جهت به پایان رسید و پیامبر در تجرد به جایی رسید که هیچ از بود با او نماند و از هستی خود )نشده است

لی (شد و پیامبر با خدا خلوت کرد بکلی بیرون آمد و در گردشگاه وحدت وارد شد در این مقام حجره از بیگانگان پرداخته 
بی و رحمه اهللا و برکاته«وخطاب ) مع اهللا وقت ال یسعنی فیه ملک مقرّب و ال نبی مرسل شنید و در » السالم علیک ایها النّ

الم علینا و علی عباد اهللا الصالحین«: جواب گفت  ایل شدو در آنجا کالم حق را بی آلت شنید وبا دیده یقین به دیدار ن» الس:  
  زبیگانگان حجره پرداختنـــد      حجاب سیاست بـــر انداختند

  درود از محمد، قبول از خداي      دران جاي اندیشه نادیده جــاي 
  لقــایی که آن دیدنی بود دید      کـــالمی که بی آلت آمد شنید

  )23:همان(
  :در عالم الوهیت نیز چشم پیامبر به جانبی مایل نگردید

  داشت» ما زاغ«کو مهر » زاغ«مگو     ف کان باغ داشتدران نرگسین حر
  )24:همان(

  
  :بر سر خوان اخالص گذر کرد و بهره اي از آن قسمت ما کرد

  هم او خورد و هم بخش ما خاص کرد       گذر بر سر خوان اخالص کرد
  )همان(

تی، امتی«و براي روز قیامت ما سجل بی گناهی و آمرزش  از حق طلب کرد» ام:  
تیبه شب ر تی      وز ما را به بی ذم تی کام سجل بر زده کام  

 )25:همان(

فعولن فعولن (اي رزمی و حماسی دارد نظامی با سرودن این منظومه در بحر متقارب از آنجایی که شرفنامه درونمایه
ابیاتی که با بیان  ساختار منظومه را با درونمایه حماسی پیوند داده است از طرف دیگر) فعولن فعل بر وزن شاهنامه فردوسی

  :حماسی در باره براق سروده این پیوند را دو چندان کرده است
  سبق برد بر جنبش آرام او      چنان شد که از تیزي گام او

  )20:همان(
اما همان گونه که وحید دستگردي در مقدمه ذکر کرده مهمترین ایراد شرفنامه آمیختن درونمایه رزمی و حماسی با 

شود به گونه  این ایراد در ابیاتی که راجع به براق سروده نیز مشاهده می) یه:1381وحید دستگردي، (ی است عناصر بیانی غنای
  :اي که سعی کرده بیشتر به زیبایی ظاهري و خوشبویی براق و ستام نورانی آن اشاره کند

  ...ستامش چو خورشید در نور غرق      براقی شتابنده زیرش چو برق
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  رونـــده چـــو لولو بـر ابریشمی      و سمیبریشم دمــی بلکه لول
  چو دندان آهو بر آموده در      نه آهو، ولی نافش از مشک پر

  )18-19:همان(
خورد که در گذر از هفت فلک و وانهادن هفت صفت منفی و  از طرفی اندکی چاشنی عرفان نیز در معراجیه به چشم می

شود که ابیات مربوط به آن در  م قرب الهی  این ویژگی مشاهده میهمچنین در ترك خودي پیامبر براي گام نهادن در مقا
  .متن ذکر شده است

  نمودار مراحل سفر در معراجیه هاي نظامی
  رویت حق -منزل بی منزل -عرش  -سدره -گذشتن از برجهاي دوازده گانه: مراحل سفر در مخزن االسرار
هفت فلک مه، عطارد، زهره، خورشید، مریخ، مشتري، کیوان  گذشتن از -سراي ام هانی : مراحل سفر در لیلی و مجنون

  فرود آمدن در خیمه قاب قوسین –حجله عرش  –سدره  –رفرف  –گذشتن از مقام جبرئیل، میکائیل و اسرافیل  –
گذر از هفت فلک مه، عطارد، زهره، مهر، بهرام، مشتري، کیوان، گذشتن از مقام جبرئیل، :  مراحل سفر درهفت پیکر

    رویت حق  –او ادنی  –قاب قوسین  -عرش–سدره –رفرف  -ائیل و اسرافیلمیک
گذر از افالك هفت گانه مه، عطارد، ناهید، خورشید مریخ، مشتري،  –بیت االقصی  –مکه : مراحل سفر در شرفنامه

  برون آمدن از هستی و رویت حق –درج  –عرش  –سدره  –رفرف  –مقام جبرئیل و اسرافیل  –کیوان 
آید مراحل سفر در آثار نظامی یکسان است فقط در جزئیات اندك تفاوتی بین  ان که از نمودار فوق به دست میهمچن

  .شود آنها دیده می
 

  :گیرينتیجه
آید این است که نظامی نسبت به جزئیات معراج پیامبر اطالعات کافی  آنچه از مطالعه معراجیه هاي نظامی به دست می

کان، کیفیت سفر جسمانی و روحانی و مراحل آن و بازگشت حضرت از معراج به دقت اشاره کرده داشته است و به زمان، م
در ضمن . است همچنین سعی کرده تا ساختار و شیوه بیان را با محتواي کلی اثر هماهنگ کند و به مقتضاي مو ضوع بسراید

مراحل سفر نیز اختالف جزئی در بعضی آثار به چشم در باب ) بیت77تا  66بین (تعداد ابیات معراجیه  نیز نزدیک به هم اند
  .خورد اما در کلیات فرقی با هم ندارند می
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388  
  هشتاد يهی شده در دهسیبازنو اثر 13یداستانعناصر  لیوتحلی بررس

     
  1یجاللنژاد یلطفسودابه  

  دهیچک
 کردنقابل فهم با هدف ساده و  که استیپوی روشی سیبازنو. است کودکان اتیادبدر  دیتولي ها وهیشی از کی یسیبازنو

، کهنی ادبي متون ها نوشتهخواندن باز . دارد یمبر  انیمی متون اصلی را از سبکی و زباني ها يدشوارمعاصر،  ای کهنمتون 
ی شان را ارتقاء  زباني ها مهارت، کند یمی آشنا فارسي ادب گرانبها راثیمبا  ، آنان رابخشد یمرا بهبود  کودکانی ادب قهیسل
 . برد یمي مختلف باال ها نهیزمو قدرت آنان رادر  دهد یمرا پرورش  کودکاني ها ییتوانا؛ دهد یم

پژوهشگر  کهی است دبستان کودکانبه  کهنی ادب راثیمانتقال  تیاهم دیبخشمقاله را ضرورت  نیاآنچه نوشتن 
ی شده در دهۀ هشتاد سیبازنوثار اثر از آ13ی داستانعناصر  لیتحلی و بررسمحتوا به  لیتحلتا با استفاده از روش  کوشد یم

  . کند انیبمعاصر  اتیادبرادر  ها آن گاهیآثارجا نیابپردازد تا ضمن نشان دادن نقاط ضعف و قوت 
را  ها آن خود نیمخاطببا توجه به  سیبازنو زینی دارند؛ گاه همخوانی اصلعناصر گاه بامتن  نیا که دهد یمنشان  ها یبررس

  . کند یم جادیای تحوالت و رییتغ ها ن آ در نکهیا ایوحذف 
، متفاوت ها تیشخصیی ستایای بودن، محدود بودن و فرامکانی و فرازمان، ها تیروای بودن خطها،  رنگیپساده بودن  

از مهمترین مسائلی است که . . . ی بودن موضوعات واخالقی ـ اجتماعی، اصلی شده با متن سیبازنوي ها داستانبودن صحنۀ 
  . ش مورد توجه قرار گرفته اندپژوه نیادر 

  
  

  .، صحنهدید هیزاو، تیشخص، رنگیپ، هیدرونما، بازنویسی  :هاژه وا دیکل
  

                                                                    
 هیاشرفي شهرستان آستانه رستانهایدب ریدب ی،فارس اتیادبارشد زبان و  کارشناس- 1
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    :مقدمه
قصه  يها یژگیوبدون آن که به فایده و  برند یمرا دوست دارند و از خواندن و شنیدن آن لذّت )داستان(کودکان قصه  

و مربیان تعلیم و تربیتی هستند که به قصه به عنوان یک راه و روش  پژوهان ادبان ، اما در فراسوي کودکان ، منتقد. فکر کنند
  . نگرند یمآموزشی 

،  ها ملتافسانه ها نسل به نسل ، سینه به سینه و زبان به زبان حرکت کرده و گاه با توجه به آداب و رسوم  قصه ها و    
نیز در امتداد با این هدف  ها قصه يها یسیبازنوبازسرایی و . شده اند اه یدگرگوندستخوش پاره اي  ها نیسرزمو  ها نییآ

  . ملل برایمان آشنا است يها افسانهو  ها قصهصورت گرفته است و به همین جهت است که بسیاري از 
گفتن،  خواندن، يها مهارت شوند یمکودکان  لغات در ي نهیگنجدرعین حال که باعث باالرفتن  )درمعناي عام( ها قصه  

از انسجام الزم  ها قصهدر صورتی که . دهند یمکودکان پرورش  در گوش دادن، دیدن و حتی درست فکر کردن را
تا نیازهاي روحی و روانی ما  شود یمنشان سبب  برخوردار باشند براي ما خوشایند خواهند بود چون نظم و قابل درك بود

ازآن نیست به تجهیزات تازه  اما، در بازگشتمان که گریزي نهد یمختیارمان زندگی در ا مفري از« در واقع قصه. برآورده شود
ت بخش و تجاربی که هم لذّ. شود یمکه این تجهیزات منجر به کسب تجارب تازه  )9:1387اسکولز، ( ». کند یم اي مجهز

و  زد کودکان و نوجوانان خواراین تجارب از طریق غیرمستقیم بدي و زشتی را ن. سرگرم کننده اند و هم قابل درك و فهمند
  . کند یمو آنان را براي زندگی، مهرورزي  و سازندگی آماده  نهد یمو به نیکی و راستی ارج  کند یمارزش  بی

» هشتادی دههدر » ج«و» ب«داستان بازنویسی شده گروه سنی 13بررسی «منظور نگارنده به  نیابه  دنیرسي برالذا   
 صحنه داستان و زاویه دید، گفت و گو، یتشخص، پیرنگ، درونمایه یا مضمون(یداستانعناصر نیترومهم  پردازد یم
ی عناصرداستاناز  کیهرو بحث درباره  فیتعري متنوع با موضوعات مختلف پس از ارائه ها داستاني  ارائهوضمن  پردازد یم

ی شده ، سیبازنوآثار  گاهیجاضمن نشان دادن ی قرارداده است تا وبررسومورد نقد  سهیمقای اصل، عناصرمورد نظر را با متن 
  . کند انیب کودکاني برانقاط ضعف وقوت آن آثار را 

  

  بازنویسی
اقتباس کنندگان  داستانی است که يها فرمنوجوانان در  شیوه هاي خلق آثار ادبی براي کودکان واز یکیبازنویسی    

اثر بدون دخل  يها یژگیوباز گویی و باز نوشتن اثري است باحفظ « ی بازنویس. کنند یمبراي انتقال متون کهن از آن استفاده 
میر صادقی نیز باز  )43: 1371،  هاشمی نسب(» دینما یمو تصرّف درآن ، فقط زبان راساده تر کرده وآن رامتناسب خواننده 

، به طوري که عمل داستانی  به دلخواه نویسی بازنگري اثري است - اقتباس یا باز« : سدینو یم و داند یمبرابر اقتباس  نویسی را
پایور تعریف ) 25:  1377میرصادقی،  (» . زبانی و لحن اثر برجا بماند ات خصوصیـ و باشد ممکنتا حدي که  - ها تیشخص

ت پارسی اس بازنویسی، به زبان امروزي درآوردن متون کهن ادب «  : ومی گوید دهد یم میرصادقی ارائه به جامع تري نسبت
 توان یمبه عبارت دیگر  )15: الف/1380پایور، ( ». گرفته شود که کهنگی ودشواري زبان و سبک قدیم از آنهاي ا گونهه ب

  . امروزير نوشتا محتوا در شکل روایت دوباره قصه اي است با همان موضوع و، گفت بازنویسی
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  بررسی عناصر داستانی در متون بازنویسی شده براي کودکان دبستانی
ساختار داستانی در ادبیات بزرگساالن است ولی درکل  از ساختار داستان درادبیات کودك و نوجوان بسیارساده تر   

بازنویسی شده  يها داستانبراي بررسی . بلند وجود دارد کوتاه و يها داستانداستانی درتمامی  فت که عناصرگ توان یم
  :یم که این عناصر عبارتند ازهست ها آنناگزیز به شناخت عناصر داستانی موجود در 

  
  )Theme(درونمایه یا مضمون  

و به کلیتی   زند یم صحنه پردازي را به هم پیوند و  ها تیشخصدرونمایه هر داستان اندیشه نهفته اي است که پیرنگ، « 
بخشی تفکر . شود یمف چون محتوا و مضمون تعری ییها واژهدرونمایه با )  117:1382نورتون ، (  ». کند یممعنا دار تبدیل 

درواقع درونمایه فکر اصلی و مسلط در آثار ادبی است به گونه اي . دهد یماندیشه هر نویسنده را تشکیل  يها هیمابرانگیز که 
  . که تعیین کننده عناصر داستانی و هماهنگ کننده عناصر با موضوع است

» ب«انتخاب درونمایه در آثار داستانی گروههاي سنی . کند یمبا درونمایه خاص خود خلق  اي داستانش راهرنویسنده     
. . . ، شناخت شناسی کودك و فردي نویسنده، نیازهاي روانی و اجتماعی کودکان يها شیگرابه عوامل متعددي چون » ج« و

ابراین درونمایه بن پردازد یمگفت که هر نویسنده اي با نگاه خاص خود به موضوع  توان یمدر بررسی درونمایه . بستگی دارد
تفسیر دوباره موضوع به وسیله نویسنده دانست که سبب آشنایی کودك با مفاهیم نامأنوس وشناخت بیشترمحیط  توان یمرا 

 يها داستان  به همین جهت براي شناخت زیبا شناختی. شود یم ها دهیپد موجب آشنایی زیبا شناختی او با و گردد یمزندگی 
 . بشناسیم موضوعی درونمایه را يها جنبهباز نویسی شده باید 

؛ » ی درآسمانپشت الك«، صبور بودن » مهمان شرمسار«مثل ها يبدی ها با ازبرخوردارخوباوقات  شتریب ها داستان هیدرونما
ي دور؛ »ودام کبوترهای، طوق«ي آگاه ازرهبري رویپ؛ » دزد و بازرگان«ا حوادث ب حیصحبرخورد  وهیش و شتنیبرخوتسلط 

از  زیپره؛ »ی ساده دلمرغاب«ي از جهل و غفلت دور وي نگر ندهیآ؛ »اژدها و ریمارگ«بزرگان  حینصا دنیوشنوطمع ازحرص 
  . ردیگ یمسرچشمه . . . و» مرد حسود«ییگوحسادت ودروغ 

 که درآن. ، خانوادگی است)تربیتی(موضوعی اخالقی  »ی در آسمانپشت الك«ي نمونه موضوع و درونمایه داستان برا   
که با شنیدن پند و اندرز بزرگان و سخنان بی جا  پردازد یمیی ها انساني دید سوم شخص به نکوهش  هیزاوراوي با استفاده از 

به  دهند ینمو ازاین طریق عاقبت کسانی که پند و نصیحت خیرخواهان را گوش  کنند یموبی موقع خود را دچار دردسر 
ازجمله این که . ي فرعی دیگري نیز وجود داردها امیپویسی شده عالوه برپیام فوق البته در متن بازن. دهد یمکودك آموزش 

، لذا براي بقاي خود باید پیوسته مراقب خود شوند یمپرندگان وخزندگان کوچک توسط جانوران بزرگتر ازخود شکار 
  . ومحیط اطراف خود باشند

نمونه اي از تقدیرگرایی کلیله را در . حذف گردیده است تقدیرگرایی که در پایان متن اصلی است از متن بازنویسی شده
  . میخوان یماین داستان 

دیوانه وار رو بکسی آورد از زنجیر گسستن فایده حاصل . چون طبع اجل صفرا تیز کرد. این همه سودا است: باخه گفت« 
  ) 112:  1362منشی، ( ». نیاید و هیچ عاقل دل در دفع آن نبندد
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نَّ «.  که براي او نوشته شده است نه در پندپذیربودن  او داند یمالك پشت را درتقدیري  عاقبت یمنشدر واقع نصراهللا  ا
  . درحالی که درمتن بازنویسی اشاره اي به این موضوع نشده است) همان(»المنایا التطیش سها مها 

ده و اجتماع است که در آن گاه افراد مربوط به یکی از مشکالت تربیتی خانوا» مارمهربان«موضوع داستان  نکهیا ای
موضوع . شوند یمو بدین وسیله سبب بروز مشکالتی در جامعه  کنند یمخانواده به همدیگر و گاه به دیگر افراد جامعه خیانت 

ي که باعث ا یاساستفاوت » روباه وگرگ بدجنس« در داستان ای. آلوده صفتی زن از متن باز نوشته حذف گردیده است
درونمایه دو داستان تا حدودي متفاوت باشد توصیفی است که درمورد شخصیت گرگ وروباه در دو متن آورده  شود یم
در حالی که در متن بازنویسی شده  شود یمغافل و جاهل معرّفی » گرگ«ریاکار و آینده نگر و » روباه«در متن اصلی . شود یم

در متن بازنویسی شده عالوه بر » گرگ«. وشی و انتقام جویی داردروباه عالوه بر ریاکاري و آینده نگري صفاتی چون باه
گرگ « نویسنده . شود یمغفلت و آینده نگر نبودن با صفاتی چون ظالم، مغرور ، خودبین و بدجنس به مخاطب معرّفی 

براي گرگ » بدجنس«البته آوردن صفت . که به کوچکی اندام او اشاره دارد آورد یم» روباه فسقلی«رادر مقابل »بدجنس
که با توجه به شخصیت اصلی گرگ صفتی به  کند یمرا به ذهن مخاطب القاء . . . خود به خود صفاتی چون ظلم و غرور و

در حالی که در متن . خبري نیست ها آنجاست از طرفی در متن اصلی از بگو و مگوهاي گرگ و روباه و جدال بین 
یک «. کند یمنوعی کشمکش و جدال را در آنها ایجاد  کند یمح داستانی ایجاد ي که در طررییتغبازنویسی شده بازنویس با 

  )202/2: ت /1388، پوروهاب، محمود(» . . . پرید گردن روباه را به دندان گرفت. دفعه عصبانی شد
  

    »Plot« )طرح(پیرنگ 
به  تا بخشد یم   دادهاي داستانی که نویسنده به روی طرح دراصطالح شناسی داستان به چگونگی آرایشی گفته می شود«  

 رویدادهاي به هم پیوسته است که درکشاکش نیروهاي مخالف هر طرح نتیجه اي از. نتیجه اي که دلخواه اوست دست یابد
 ومضمون حرکت درحال مضمونی است طرح« :دیگو یمفراي ) 88:13حجازي، (». رسد یمبه اوج و به نتیجه ) تعارض(
، اتفاقاتی که با چیدمانی مناسب ومنطقی شوند یمعنادارماتفاقاتی خاص  با ها داستان )124:1389یپل، د(».ساکن است یرنگیپ

  . کنند یمدر ساختاري جدید، داستان جدیدي راخلق 
درخود به  دارد که با یک مقدمه چینی، امکان دگرگونی را درهرداستان کوتاهی یک وضعیت پایدارآغازینی وجود    

آن حوادث  از که پس از عبور )میانه( شود یمباعث به وجود آمدن حوادث در طول داستان  ها یدگرگونین ا. آورد یموجود 
یک پیرنگ خوب آن است که  لذا. ، وضعیتی که دیگر آن وضعیت پایدار نخستین نیسترسد یمبه وضعیت پایدار تازه اي 

ی و معلولی در آن رعایت گردد همچنین به کودکان اجازه وابط علرهر حادثه و رویدادي، پیامدي را به همراه داشته باشد و 
. واکنش نشان بدهند )گره گشایی( و نسبت به پایان داستان دهد تا در داستان درگیر شوند و رسیدن به نقطه اوج را دریابند

بگذارد بلکه که تأثیرات زیانبار بر روي ذهن، روح و روان کودکان  اي نباشد وحوادث به گونه ازطرفی این رویدادها
  . شگفتی و تازگی همراه باشد حوادث به گونه اي باشد که در حین باورپذیري و تأثیرات مثبت با نوعی

گره  یک پیرنگ خوب، پیرنگی است که عالوه بر سادگی وآشکاري متن ازشروع مناسب، گره افکنی و همچنین    
  . پیچیده را درك کنند يها مضموناي نیست که گشایی الزم برخوردار باشد زیرا وضعیت ذهنی کودکان به گونه 
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، ایجاد حوادث  ، کنش وکشش الزم ، باور پذیري معلولی، گره افکنی وگره گشایی مناسب رعایت روابط علی و   
  . شوند یم درظرف زمانی مناسب از جمله مواردي هستند که باعث غنی سازي طرح  وارتباط وقایع با همدیگر
  :دسته تقسیم کرده اند ظم طبیعی یا ساختگی آن به دوپیرنگ ها را براساس ن

 پیرنگ بسته       .1

  پیرنگ باز .2
 در پیرنگ ) 79:1388میر صادقی، (»پیرنگی که درآن نظم ساختگی حوادث برنظم طبیعی آن بچربد  »بسته«پیرنگ «   

 گره گشایی وجودندارد؛ ها داستان  دراغلب این . چربد یمبرخالف پیرنگ بسته نظم طبیعی حوادث برنظم ساختگی آن » باز«
داستان چون زندگی عینی  تا را درداستان پنهان کنددخو کوشد یمنویسنده  ها داستاندراین نوع «. گر هم باشد زیاد نیستا

خود  و شود ینمپاسخی داده  طرح در  شدهبه مسائل مطرح  ها داستاناغلب  در ازاینرو)8همان، (»وملموس نه جلوه کند
  . پاسخی پیدا کند ها آنبراي  یدخواننده با

  زیرا کمی تجربه، پایین بودن باشد یمبازنویسی شده از نوع پیرنگ هاي بسته  يها کتابطرح در اغلب     
باز  يها طرح      مانع از تشخیص » ب«سن، محدود بودن آگاهی و معلومات کودکان دبستانی بخصوص گروه سنی 

جعفر ( »مرغابی ساده دل«داستانی تا حدودي شبیه یکدیگر است مثل يها ابکتبه همین جهت طرح در اغلب  شود یم
 و)یخیش ژگان  م(» ی در آسمانپشت الك« )امینی  پرویز (»طوطی و بقال«)ناصر کشاورز( »پرواز سخت الك پشت«) ابراهیمی

  . باشند یممورد بررسی ازنوع طرح بسته  يها نمونهاغلب 
مثل داستان  باشد یم        از نوع باز  ها کتابکه گاهی طرح در این  دهد یمشده نشان  داستانی بازنویسی يها طرحبررسی 

استفاده  است به این صورت که نویسنده با »طرح باز کنترل شده « نوع  این داستان از طرح در. از مهدي عزتی» طوطی و بقال«
که درآن رابطه کودك  گري فضایی رابه وجودآوردبیان راوي داستان، وجود کودکان در تصویر، نوع تصویر  زبان و« از

اتمام داستان  در پایان پس از و) 1388شوراي کتاب کودك، ( ». شود یم        وبزرگسال ومسائل روان شناختی مطرح 
ل  صفحهبه عنوان مثال . که به آنها پاسخ دهد خواهد یماز کودك  و کند یمنویسنده سه صفحه اضافه  کتاب عبارت ایناو 

  :است از 
در اینجا بنویسی  یتوان یم حاال . امیدوارم ازآن خوشت آمده باشد. حتماً داستان را خوانده اي:صفحه اول، دوست عزیزم 

  )16: 1388عزتی، ( ؟داد یمکه آقا نبات چه کارهایی را نباید انجام 
ؤاالت پایانی ذهن مخاطب را فعال با طرح س پیام داستان اصلی ایجاد کند نویسنده بدون آنکه تغییري در بیترت نیبد
  . این اشتباهات پیدا کند که راه حلی براي جلوگیري از خواهد یمکودك  از خود کرده و
گاه بسیارساده است  ها داستان که طرح دراین دهد یمو داستانک هاي بازنویسی شده نشان  ها داستان يها طرحبررسی    

شاخص  ؛) ابراهیمی( »مرغابی ساده دل«مثل  ».گیرنیست م باشد بسیارچشماي که حوادث داراي اوج نیست اگره گونه به
ی دیگرحکایات کلیله و دمنه استها یدگیچیپاصلی این حکایت کم حجمی و سادگی آن در مقابل  این حکایت به . ي فنّ

مقدمه گریزي ، محدود  آن را از نظر توان یمبه گونه اي که . دلیل کوتاهی حجم، آغاز و پایان بسیار نزدیکی به هم دارد
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ي با آوردن  سندهینو، کوتاهی حجم و سادگی شبیه داستانک هاي امروزي دانست که در آن ها تیشخصبودن تعداد وقایع و 
  . دهد یمي داستان شده و آن را بسط و گسترش  تنهوارد ) در حد یک جمله(مقدمه اي کوتاه 

یک مرغابی بود؛ از « . شود یمف مرغابی و محل زندگی او آغاز مقدمه متن باز نوشته برخالف متن اصلی با توصی    
، ابراهیمی (». . . خورند یمو                  رندیگ یمو ماهی  کنند یمزندگی  ها رودخانهو  ها اچهیدریی که در ها یمرغابهمان 
ي مرغابی هیچ ها تالشکه تمامی  درو یمي  داستان تا جایی پیش        انهیمگسترش توصیف و پردازش آن در ) 39:  1386

 میتوان یمدر واقع . رود یمو او خسته از تالش شبانه در هنگام سپیده صبح به خواب . آورد ینمي قابل مشاهده اي به بار  جهینت
به گونه اي که خامی مصرانه مرغابی در  گذارد یمبگوییم که این داستان هم تأثیري آنی و هم ماندگار بر مخاطب خویش 

و از  میده یمواکنش نشان  کند یمید ماهی به گونه اي گریز ناپذیر بر ما تأثیر گذاشته و در مقابل روشی که او انتخاب ص
  ؟داند ینمچرا این را  میپرس یمخود  
ا ماند یمبه این صورت که در متن اصلی مرغابی تمام روز گرسنه . پایان دو داستان نیز تا حدودي با هم متفاوت است    ام 

به نظر . شود یمو همین امر باعث لبخندي ستایش آمیز در کودك  رهاند یمدر متن بازنوشته، بازنویس او را از گرسنگی 
با تغییر آگاهانه مرغابی را تبدیل به شخصیت پویایی نماید که پی به اشتباهاتش برده و به صید  توانست یمکه راوي  رسد یم

 ای. را انجام نداد و داستان در سیر منطقی خود از گره گشایی مناسبی برخوردار نشد ماهی ادامه دهد که متأسفانه این کار
 الك پشتی در آسمان« ی شودمثلم جادیا ردرمخاطبیتأخی نوعقصه با  کششو عمال  شود یمآورده  ریدي اوج داستان  نقطه

ي بسیار کوتاه وارد  مقدمهنصراهللا منشی با به این صورت که در متن اصلی . طرح در دو نوشته تا حدودي با هم متفاوت است» 
شروع و » یکی بود یکی نبود«با  ها قصه، اما در متن بازنویسی شده بازنویس به مانند ساختار اغلب  شود یمي اصلی داستان  تنه

یک «. دهد یمو الك پشت پایداري اولیه خود را از دست  ها یمرغابپس از توصیفی جامع در مورد محیط زندگی  دوستی 
وضعیت پایدار ) (6/90، 1385:شیخی  (» . . . شد یمباران نبارید و آب آبگیر روز به روز کم و کمتر . سال هوا گرم شد

تا از آنجا بروند به همین جهت نزد الك  رندیگ یملذا براي نجات خویش تصمیم . ) آغازینی که امکان دگرگونی را دارد
ناراحتی الك پشت ، گریه و التماس او باعث ) همان(» تا از تو خداحافظی کنیم میا آمده«:  ندیگو یمپشت آمده و به او 

که با  رندیگ یمفکر سرانجام تصمیم  ها مدتو پس از ) نخستین گره. (تا براي بردن او به فکر راه و چاره اي باشند شود یم
ه هوا بردیم، هرگز دهانت را باز نکنی، هر چه که وقتی تو را بلند کردیم و ب«به شرط آنکه . آوردن چوبی او را با خود ببرند

ی یک کلمه هم حرف نزنی سکوت (جدال و کشمکش الك پشت از یک سوي  با خود ) 7/91: همان(» پیش بیاید، حتّ
باالخره «. که طاقتش تمام شود شود یمباعث  زدند یمو از سوي دیگر با مردان و زنانی که در مورد او حرف ) اختیار کردن

. و دهان بازکردن همان واز باال به پایین افتادن ومردن همان) 11/95:همان(». . . تا کور شود: ست طاقت بیاورد و گفتنتوان
و عمالً کشش قصه با نوعی تأخیر در  شود یمي اوج داستان دیرآورده  نقطهکه  مینیب یماگر به پایان داستان توجه کنیم 

ا  دهد یمي مناسب پیام داستان را به کودك ارائه ها يسازبا بیان زیبا و تصویر  هرچند که نویسنده. شود یممخاطب ایجاد  ام
احی کند که در حین باورپذیري و تأثیرات مثبت به نجات الك  توانست یم با یک تغییر آگاهانه حوادث را به گونه اي طرّ

با استفاده ازیک طرح خوب، حوادث را » پرواز سخت الك پشت«در داستان ) ناصرکشاورز(پشت می انجامید به عنوان مثال 
ی و معلولی در آن  کند یمبه گونه اي خلق  که در عین اینکه هر حادثه و رویدادي ؛ پیامدي را به همراه دارد و روابط علّ
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تان به گونه اي که در پایان داس دهد یمي اوج را  نقطهي درگیرشدن در داستان و رسیدن به  اجازهبه کودکان  گردد یمرعایت 
  . دهند یمبا نجات الك پشت واکنش مثبتی از خود نشان 

  خیلی عجیب و خنده دار                 چون بود وضع الك پشت «       
  با خـنده و داد و هـــوار      کردنـــد او را مســخره  
  چون بود جانش در خطر      اوهـم شنــید و دم نـزد  
  بیش تراز صـبر او شـد       تا این که حرف دیگـران  
  تا کور باشد چشـم تان      :یک دفعه با فریاد گفت  
ل شد میــان آسمان      اما دهانـش بـاز شـــد     . . . وِ
  پشـت سـر او آمــدند      بشنو ازاردك ها که زود  

  ». . . زدند یمروي سر خود        غصه  با پرهاي خود از      
ا الك پشت از کار خود بسیار شرمنده بودکه او حرف خواهند یماز او  شوند یموقتی نزدیک  ها آن حرفی نزد، « . ی بزند ام

  )16ـ  13: ب/  1387کشاورز ، )  ( پارادوکس(». و خنده بود ها هیگررازي بزرگ      در 
بلکه  ردیم ینمکه درآن الك پشت نه تنها    دهد یمي طرحی مناسب پایان داستان را تغییر  ارائهو بدین وسیله نویسنده با 

  . که به جا حرف بزند ردیگ یمگونه اي بعد از آن یاد  به
  )                                         همان(» بسیارکـم حرف ونـجیب     شد الك پشت از آن به بعد« 
) ت اصلیشخصی(  گاه نیز در حین سادگی به دلیل وقوع حوادث و روابط علی و معلولی مرتبط به هم در نقش اول   
با  راتییتغدر متون باز نوشته  زینگاه ) ناصر کشاورز (»ها دامطوقی، کبوتر و «از اوج الزم برخوردار است مثل داستان  داستان
درمتن اصلی میمون به خاطر ضرب و شتم » شود ینمنجار  مونیم«به عنوان مثال ردیگ یمسن مخاطب ، آگاهانه  انجام  هتوجه ی

یی که در متن ها يبدآموزاز طرفی . ردیم یمزنویسی شده به دلیل خونریزي بیش از حد در حالی که در متن با ردیم یمزیاد 
ي ها تیقابلکه این تغییرآگاهانه و با توجه به  رسد یماصلی وجود دارد در متن بازنویسی شده حذف گردیده است و به نظر 

در صورتی که در متن بازنویسی  شود یمر حکایت با بار منفی ضرب و شتم به مرگ میمون منج. داستان انجام گرفته است
اما متن بازنویسی شده نسبت به متن  ردیم یمهر چند که میمون در هردو متن . شده به واسطه خونریزي ناشی از کنش میمون

چرا که اگر نویسنده به همان شیوه متن اصل . شود ینمکهن این مزیت را براي کودك دارد که اونسبت به نجار بدبین 
  .  بیش از آنکه پیام مثبت داشته باشد پیام منفی به همراه داشت کرد یمیت را بازنویسی حکا
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  ي منثور داستانیها کتابمعیار ارزیابی متون کهن در )  1(جدول شماره 

  داستان  شماره

ت پردازي و نوع آن  طرح راوي  شخصی  
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  ü  ü  ü      ü  ü      ü  مارگیر و اژدها  1
  ü  ü  ü  ü  ü      ü    ü  میهمان شرمسار  2
    ü  ü  ü  ü  ü      ü  ü  طوطی و بقال  3

4  
میمون نجارنمی 

  )1ج(شود
    ü    ü    ü      ü  

  ü  ü      ü    ü      ü  )2ج(مردزاهد و راسو  5
  ü  ü  ü  ü    ü  ü      ü  ی در آسمانپشت الك  6
  ü  ü  ü    ü    ü      ü  داستان دزد و بازرگان  7

8  
داستان طوقی وکبوترهاو 

  ü  ü  ü  ü  ü    ü      ü  دام

9  
داستان بازرگان ودوست 

  ü  ü  ü  ü  ü      ü    ü  دانا

  ü  ü  ü    ü    ü      ü  بدجنس وگرگ روباه  10
  ü  ü  ü  ü    ü  ü      ü  مرد حسود  11
  ü  ü  ü  ü    ü    ü    ü  مارمهربان  12
  ü  ü      ü    ü      ü  مرغابی ساده دل  13

  شروع مناسب تیوضعدرصد ) 1(نمودار شماره      
   

  
  
  
  
  
  
  



 جلد هشتم     هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

٥٤٥ 
 

  ی مناسبافکنگره  تیوضعدرصد ) 2(نمودار شماره    
  

 

گره اقكني
92%

گره  افكني نامناسب 
8%

 
  
  مناسب انیپا تیوضعدرصد ) 3(نمودار شماره         
  

پایان
مناسب
54%

پایان
نامناسب
46%

  ن
  

  اوج مناسب تیوضعدرصد )4(نمودار شماره 

 

 

نقطة اوج  مناسب
85%

نقطة اوج نامناسب
15%

  
  ی شدهسیبازنوي هان طرح درداستا لیتحل

مؤفق  اریبسی مناسب افکنی شروع وگره درچگونگ سانیبازنو که دهد یمی شده نشان سیبازنواثر  13ی طرح دربررس   
ی مناسبي نقطۀ اوج دارای شده سیبازنوآثار %  85از  شیب. ی برخورداراستمناسبی افکنآثار از شروع وگره %  92 رایز اند بوده

ی شده سیبازنوآثار % 54مناسب تنها انیپا نهیزم، اما در باشد یمعرصه  نیدرا سانیبازنو تیمؤفقنشان از در نوع خود  کههستند 
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در هنگام  ها داستانرساندن  انیپای پردازش و به چگونگ نهیزمدر  سانیبازنوضعف  انگریب نیای هستند و مناسب انیپاي دارا
  . ی استسیبازنو

 
شخصبازنویسی شده متون کهن يها کتاب ت پردازي دریت و بررسی شخصی  

نمایشی، کسی است با  روایی یا یک اثر یت درشخص. است تهرداستان شخصی مؤثرترین عناصرادبی در یکی از   
اصطالح به  ت درشخصی. کند یماو نمود پیدا  و رفتار طریق گفتار از ها یژگیوکه این  اخالقی خاص خود ذاتی و يها یژگیو

و حیوانات  ها آدماصلی داستانی است که گاه شبیه ِ بازیگر. ق نویسنده استپرداخته ذهن خالّ که ساخته و شود یمکسی گفته 
درادبیات کودك «. دهد یمبروز  را سرمی زند کیفیت روحی واخالقی خود آنها گفتاري که از اعمال و با واقعی است و

همچنین به مثابه سخنگویانی  )557: 1387خسرونژاد ، ( »ستنده نتیجه محورتمامی رویدادها در و ها تیذهنمدار  ها تیشخص
  . هستند که با بیان اعتقادات و باورهاي خویش ویا نمایش الگوهاي اخالقی در ذهنیت بخشی کودکان نقشی به سزایی دارند

ي ت ویژه ااهمی ت پردازي به دلیل ماندگاري درذهن کودك ازت و شخصیکودکان شخصی يها داستاندر     
. داده اند   تقسیم بندي قرار مختلفی مورد يها دگاهیدز ا را ها تیشخصبرخورداراست به همین جهت منتقدان ادبی 

ه قرار و گاه به طور کامل مورد توج. شود یم هبه جنبه اي خاص ازخصایل روحی و روانی او توج که گاه تنها ییها تیشخص
  : در ادبیات داستانی کودك. رندیگ یم

  همذات پنداري کند؛ ها تیشخصنباید پیچیده باشند به گونه اي که کودك بتواند با  ها تیشخص ـ
  عالقه مند گردد؛      ها آنهر جهت ممتاز باشند تا کودك به  از در عین واقعی بودن باید یگانه و ها تیشخصـ 

  براي شخصیت پردازي در داستان نویسنده ممکن است از سه شیوه استفاده کند
  ارائه صریح شخصیت با یاري گرفتن از شرح و توضیح مستقیم؛ ـ الف
     ارائه صریح شخصیت از طریق عمل آنان با کمی شرح و تفسیر یا بدون آن؛ـ  ب
ذهنی و عواطف درونی  يها کشمکشو  ها عملبی تعبیر و تفسیر به این ترتیب که با نمایش  ها تیشخصارائه درون ـ  ج

درهر صورت بررسی      )93-87: 1388میرصادقی ، . ك. ر. (خصیت رامی شناساندشخصیت، خواننده غیرمستقیم ش
شخصیدر. شود یمها پرداخته  داستانی کودکان جوانب مختلفی دارد که به بعضی ازآن يها کتابت پردازي در ت و شخصی 

مین جهت یک بازنویس با به ه. از قبل توسط نویسندگان اصلی متون کهن خلق شده اند ها تیشخصآثار بازنویسی شده 
وآن رابه  کند یمانتخاب  داستانی را يها تیشخصدایره واژگان کودکان دبستانی بعضی از  توجه به محدودیت تجربه، سن و
  . شکل زبان امروزین درمی آورد

    این  هب. ودش یم کوتاه امروزي نوشته يها داستانبازنویسی شده کمتر به شکل و سبک  يها داستانت پردازي در شخصی
ت ها که نقشی در انتقال پیام ندارند ، تشریح وآوردن حاالت وصفات دیگرشخصی ازتوضیح ها داستانکه دراین  صورت

  . باشد یمکهن  يها قصهبه همین جهت بیشتر شبیه  شود یمخودداري 
    به این صورت . ررسی قراردادب مورد توان یمدیگر نیز  يها دگاهیدت هاي موجود در آثار بازنویسی شده را از شخصی

  . باشند. . . ، متناقض وپکیتبه صورت نمادین، ایستا، پویا، تمثیلی،   توانند یم ها تیشخصکه 
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  ت پردازي اغلب از شیوهگونه که گفته شد معموالً در هنگام شخصی کودك همان يها داستانبازنویسان    
 ها تیشخص از طریق نمایش اعمال وگفت و گو به توصیف قیم وو گاهی نیز به شیوه غیرمست کنند یممستقیم استفاده 

بنابراین هر بازنویسی با الهام از . معرفی کنند به مخاطبین خود را ها آناخالقی و روانی  يها خصلتاز این طریق  تا پردازند یم
گفت در  توان یمو  پردازد یمخالق جدیدي  يها تیشخصموجود در حکایات و قصص متون کهن به ارائه  يها تیشخص

  .ردیگ یماین راه از هر سه روش بهره 
   

  داستانی در متون بازنویسی شده يها تیشخصمختلف  يها گونه
  . تمثیلی دارند يها تیشخصبازنویسی شده که  يها داستاناز  ییها نمونهـ  1

لتی است که مورد نظر که داراي دو بعد فکري و خص. جانشین شونده هستند يها تیشخص«ت تمثیلی، منظور از شخصی
ت یا به این معنا که شخصی )104:1388میرصادقی، (». شوند یمنویسنده یا گوینده بوده است و بعدي که در آن مجسم 

  )104:همان. (شوند یمجانشین فکر وخلق وخو وصفتی  ییها تیشخص
 :به دو دسته تقسیم کرد توان یمتمثیلی را  يها قصه

 تمثیل حیوانی       .1

  سانی    تمثیل ان .2
 يها تیشخص ها داستان این در. دهند یمتشکیل  واناتیح را  آن يها تیشخصاي است که )داستان(قصه :حیوانی تمثیل. 1

مطابق طبیعت حیوانی خود عمل  زین گاهی ؛ندیگو یم گاه تنها سخن ها آن.  ماجراها دارند حیوانی حضور فعال در حوادث و
مثل . انسانی است نمایانگر یکی ازویژگی هاي خوب و بد ها آنل نسبت داده شده به انگیزه ها واعما وگاهی نیز کنند یم

 )کشاورز( »»طوقی ، کبوترها و دام«کالغ در داستان  یا»  طوطی و بقال «، » مار مهربان«  یا»  مرد زاهد و راسو« داستان
  :تواند یم

  ) 5: الف/1387کشاورز، ( »وي مخفیگاه شدگرم تماشا کردنش ازت/وقتی کالغ کنجکاواز کار او آگاه شد «    
در صدد شناسایی مسائل و مشکالت دیگران و حوادث روي داده در اطراف خویش  وستهیپیی است که ها انساننماد 

 . ردیگ یمي دیگران درس  تجربههستند او در روند داستان نقشی ندارد اما به عنوان کسی است که در هر دو اثر از 

به . اصلی و آرمانی هستند يها تیشخصانسانی، رمزي از  يها تیشخصهر کدام از  ها داستانر این گونه د: تمثیل انسانی
تها تیشخصاز نوع »  طوطی و بقال «ي اصلی در داستان ها تیشخصعنوان مثال  فرعی  ي انسانی ـ حیوانی است و شخصی

صوفی داستان موالنا در متن بازنوشته . بسزایی دارداست که در پیشبرد و اوج داستان نقش ) مشتري کچل(داستان صوفی 
  . شود یمو پیام داستان از زبان  او گفته  رسد یمکه با ورود او به بقالی داستان به اوج خود  شود یمتبدیل به مشتري کچلی 

اي مخاطب ي اصلی است ماجرا را برها تیشخصروایت داستان از زبان شخصیت موجود در داستان که در حقیقت جزو   
احساساتی که در مثنوي درج نشده است او با  کند یمرا بیان  ها تیشخصاو در ضمن روایت احساسات . کند یمباور پذیرتر 

گفت که اثر برگزیده عزتی  توان یماستفاده از این شیوه متن را براي مخاطبین خویش تأثیرگذار تر کرده است و به صرافت 
ق را د   . اردویژگی یک باز نویسی خالّ
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  شود یمي جدیدي نیز به متن بازنوشته افزوده ها تیشخصي موجود در متن اصلی، ها تیبرشخصعالوه  
  ها يمشتر، مردم و ها بچهـ  2    ـ زنبور ناقال 1:  که عبارتند از  

خاطره  براي کودکان نوعی مهربانی و» عمو«و» آقا«ساخت اسامی خاص با ساختار کودکانه و ترکیبی از اسم محبوب    
هم چنین آوردن پسوندي . را به همراه دارد که در حین داشتن روابط دوستانه و صمیمی در پیشبرد داستان نقش بسزایی دارند

ت است» زنبور«در کنار » ناقال«چون  و صفاتی  ها واژهآوردن . در تقویت محور عاطفی و سرگرمی زبان کودکانه حائز اهمی
در ابتداي داستان نوعی خوش خلقی، مهربانی ، عزیز بودن و » نبات« ک سو و معرّفی نام از ی» قشنگ و شیرین زبان« چون 

از طرفی نویسنده در این داستان با استفاده از توصیف و گفت وگو به . کند یمشیرین زبانی طوطی را به ذهن خواننده القا 
ي مخاطب خویش را ا هیسوفت وگوي یک در گ) راوي ـ نویسنده(هرچند که گوینده  پردازد یمپردازش متن داستان 

  . ولی از او انتظار شنیدن جوابی را ندارد دیگو یممشخص کرده است و با او سخن 
  وعده دادن و. است کارعاقبت  دنیند وی انسان شگیهمي ها غفلت ندهینمای لیتمثداستان  نیانبات در     

ي انجام برا کهی هاتیتوجو سرانجام  میکن یمراموش و بعد ف میده یمبه خدا  کهیی ها وعده؛ همچون کردنفراموش 
  . . . ي وکاری بمثل حوصله سررفتن،  میآور یمي خود کارها

تا او به درون  شود یمباعث » آقا نبات«ي داستانی از طریق ها تیشخصاستفاده نویسنده در پردازش و معرّفی      
از جمله، رفتار خودخواهانه و شتاب  ها آنو عواطف درونی  ي ذهنیها کشمکشنفوذ کرده و با نمایش عمل و  ها تیشخص
از سوي دیگر واکنش عموبقال و نبات در برابر رخدادها نیز راهی براي نشان دادن خلق . ي عمو بقال را به نمایش بگذارد زده

و عمو  کند یمبا او قهر  براي نمونه نبات در برابر عمو واکنش شدید نشان داده و. است ها آني درونی  ها یدگرگونو خوي و 
. کند یماز او معذرت خواهی  کند یمو احساس پشیمانی  شود یمبقال نیز براي پایان دادن به این قضیه ضمن آنکه ناراحت 

ي ا درگوشهترس وکز کردن او . کند یمي بچگانه را به ذهن تداعی ها یگوشیبازعالوه بر این رفتارهاي نبات شیطنت و 
ي مناسب و ملموس ، استفاده همزمان از ها يسازاز واژگان ، تصویر  جا بهاوست که راوي با استفاده  بیانگر حاالت درونی

 يها نمونهازدیگر . کند یمرا بسیار زیبا، جذاب ، ملموس و دوست داشتنی به خواننده معرفی  ها آنتوصیف و گفت و گو 
الك پشتی « ، )جعفر ابراهیمی( »مرغابی ساده دل«، )بتول سعیدي( »شود ینم میمون نجار«نبه داستا توان یمتمثیلی  يها داستان

  اشاره کرد. . . و» درآسمان 
  

  آن حیوانات هستند يها تیشخصکه  ییها تیحکا. 2
 ها داستاناین  محور. حیوانی شکل گرفته است يها تیشخصبا بهره گیري از  ها داستان درمتون بازنویسی شده اکثر  

که درآن انسان وحیوان  ییها داستانازجمله  . هم نقش دارند ها انساناست ویا درکنار حیوانات،  گاهی انسان وگاهی حیوان
  ي ها تیشخصحکایات داستانی نقش دارند وحیوانات جزء  هر دو در
 ، کبوترها یطوق« )محمودپوروهاب( »بدجنسروباه و گرگ «،  )يدیسع بتول( »مردزاهدوراسو «: هستندعبارتنداز یاصل

امید ( »مارگیر و اژدها« ، )یعزت يمهد( »طوطی و بقال« ، )ناصر کشاورز( »پرواز سخت الك پشت«، )ناصر کشاورز( »ودام
  . . . . و ، )پناهی آذر
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مثنوي،  يها داستاننظیر  شود یمداستانی جانوري باشند، دامنه ي تنوع، بسیار گسترده تر  يها تیشخصهنگامی که   
روباه، گرگ، موش، شیر، میمون، سگ، زاغ،  :آنان را يها تیشخصکه . . . بهارستان، طوطی نامه ومرزبان نامه، کلیله و دمنه، 

  . دهند یمتشکیل . . . مرغابی، خر، لک لک، طوطی، خروس، ماهی، مرغ و
   گردد یمت هاي حیوانی در متون بازنویسی شده به سه شکل به کودك معرفی شخصی:  

 )مرد زاهد و ترسو(در داستان » راسو«به شکل مثبت   .1

 )روباه و گرگ بدجنس(در داستان » گرگ بدجنس«به شکل منفی   .2

 ) روباه و گرگ بدجنس( در داستان » روباه« به شکل پارادوکس یا متناقض نما  .3
  ایستایی دارند يها تیشخصکه  ییها تیحکااز  ییها نمونه

   براي )داستان(قصه  و تحول چشم گیري در طولهستند که هیچ گونه تغییر  ییها تیشخص،  »ایستا« ت هاي شخصی
مرغابی «؛)محمود پور وهاب( »روباه و گرگ بدجنس« ل بودند مثل داستان او وهمانی هستند که از دیآ ینمبه وجود  ها آن

موجود در آثار بازنویسی شده  يها تیشخصبررسی ). ناصر کشاورز(  »طوقی، کبوترها و دام«؛ )جعفر ابراهیمی( »ساده دل
 ایستا هستند و این شاید به دلیل ویژگی و ساختاري ها تیشخصاز نوع  ها تیشخصکه اغلب این  دهد یمکهن نشان 

تی منفی به کودکان بفهماند که اگر شخصی خواهد یمدر داستان   ها تیشخصکوتاه است که با ارائه و معرفی  يها داستان
تا از این طریق و به صورت  رسد یمخوب است سرانجام به رستگاري  است در پایان نتیجه عمل بد خود را خواهد دید و اگر

غیر مستقیم به کودکان بیاموزند که باید اخالق خوب و نیکو داشته باشند و از کارهاي بد دوري جویند تا به سرنوشت 
  . گرفتار نشوند ها داستانبد ومنفی  يها تیشخص
  

    دکه شخصیت پویا دارن يها تیحکااز  ییها نمونه. 3
. شود یهام آنهستند که روند حوادث و رویدادهاي مختلف در داستان سبب تحول  ییها تیشخص» پویا« يها تیشخص

درداستان »  دیجمش«؛ )امینی( » مهمان شرمسار«مثل  افتد یماتفاق ) قصه(ت هاي اصلی داستان این تحول اصوالً درشخصی
 در ها آنزیرا  شود یمباعث آموزش ذهن و روان کودکان  ها داستان درپویا  يها تیشخصاستفاده از ). یخیش(» مارمهربان«
  .درس بگیرد دیآ یماز مسائلی که براي او پیش  تواند یممسیر زندگی  که انسان در ابندی یم

   

  دارند) نوعی(تیپک يها تیشخصکه  ییها تیحکااز  ییها نمونه. 4
  »متمایز  دیگران را از مردم است که او وه یا طبقه اي ازت تیپک نشان دهنده ي خصوصیات و اختصاصات گرشخصی

ها  آن از بازنویسی شده معموالً نام خاصی ندارند و يها داستانتیپک در  يها تیشخص) 101:1388میرصادقی، (» کند یم
قصاب، « ؛ ) 20: 1388، عزتی(»عمو بقال«ازجمله  که جانشین اسم شده اند یا صفاتی هستند و شود یم ی یادباعناوین کلّ

این  اکثر )143: 1388/1، سعیدي(. »کوزه گر« ؛)1388،  پناهی آذر( »کفاش، قاضی، آهنگر، آشپز، بزاز، رمال، مارگیر
اصلی و گاه میانجی  يها تیشخصها  آن درداستان هاي بازنویسی شده نقش اصلی و محوري دارند که در کنار ها تیشخص
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اشاره  ها آنکه در اینجا به تعدادي از  شوند یمآورده  ها داستانتی متنوع در تیپک با موضوعا يها تیشخص. شود یمدیده 
  . شود یم

  ؛. . . مثل بقال، خیاط، نجار، معمار و شود یمگاه با نام یک صفت شغلی آورده ـ 
  مثل مردي، زنی،  شود یمداستان گفته  در ها آنکه تنها جنسیت  ییها تیشخصمعرفی  گاه باـ 

  ؛پسري، دختري 
مثل عابد هندي، قوم هندو، دوست چینی  گردند یمگاه با تکیه بر نام شهر یا محل سکونت در داستان به مخاطب معرفی  ـ

  ؛. . . و
  ؛. . . مثل پیر مردي، جوانی، کودکی، پسر بچه اي، پیر زنی و گردد یم ها تیشخصگاه عامل سن تنها عامل معرفی ـ 
با هم متفاوت است به عنوان مثال » ی شدهسیبازنوومتن  کهنمتن «و داستان ي پردازش و توصیف د وهیشی گاه طرفاز   

درحالی که در متن بازنوشته، بازنویس از توصیف همراه  پردازد یمراوي از طریق نقل به روایت داستان » ی ساده دلمرغاب«در
سان ترین ابزاري است که یک توصیف بیرونی یک شخصیت آ« : خسرونژاد معتقد است. کند یمبا کنش مرغابی استفاده 

ت ادبی در اختیار خواننده قرار برد یمنویسنده به کار  خسرونژاد، (». دهد یم، زیرا به این ترتیب تصویري سرراست از شخصی
1387  :561(  
ي مرغابی در برابر حادثه رخداده روش غیر مستقیمی است براي معرّفی او، او مرتّب تالش ها کنشدر این داستان   

و تکرار او در این رفتار ، تأکیدي است بر خلق و خوي ویژه و ذاتی او در این کار، رفتاري که ناآگاهانه ادامه پیدا  کند یم
« . ی که بیانگر نگرش درونی او نسبت به حادثه رویداده استمرغابو تا پایان نیز همچنان ادامه دارد، رفتارهاي بیرونی  کند یم

ی یکی از چه فایده اي د: با خودش گفت حاال  چهار پنج . را بگیرم ها آنارد این کار؟ دیشب که آن همه بودند، نتوانستیم حتّ
ي درونی مرغابی آگاه ها شهیاندکه بازنویس به صورت مونولوگ مخاطب را از افکار و ) 43: همان(» ! تا بیش تر نیستند

  کند یم
با این تفاوت که مولوي در بیان حکایات خویش  »شرمسارمیهمان  «ي موجود در هر دو متن یکسانند ها تیشخص زینگاه 

ي داستانی بیشتر از ها کنشدر حالی که در متن بازنوشته نویسنده براي بیان  کند یماز توصیف و گفت و گو توأمان استفاده 
؛ )115تیب(یا )120بیت(؛ )110بیت(؛) 118بیت(ي گفت و گو مثل دیالوگ ها وهیشمولوي از انواع . کند یمتوصیف استفاده 

ي رفتاري ها کنشبراي پردازش داستان وبیان )128بیت(حدیث نفس ) 118بیت(؛تک گویی درونی )120تیب(؛)110تیب(
. شود یمدرحالی که در متن بازنوشته تنها یک مورد دیالوگ چند طرفه درمتن دیده . کند یماستفاده  ها تیدرشخصموجود 

  )5: 1388ی ، نیام(» . نوازهستید ما بینوایان رابه عنوان مهمان بپذیرید وخیلی مهمان دییگو یماگر راست : گفتند«
ضعیف عمل کرده  ها تیشخصکه در این داستان نویسنده از نظر پردازش داستانی و چگونگی ارائۀ  رسد یمبه نظر    

اب و  توانست یماست به گونه اي که نویسنده  ا به گونه اي بازنویسی کند که ي پرمعنا متن رها الوگیدبا ارائۀ توصیفاتی جذّ
تا کودك عمالً عواقب سوء حرص و طمع و تنبلی را در زندگی مشاهده . متن بازنوشته از اوج و پایانی بهتر برخوردار باشد

متن را به صورتی بنویسد که کودك سیر  توانست یمدر میهمان » طماعی«مثال او براي نشان دادن صفت  به عنوان. کرد یم
خوردن تمامی غذاي سرسفره توسط مهمان و نگاه کردن . ي موجود در داستان را بپذیردرخدادهاگونگی حوادث و چ
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لذا بهترآن است که صفت طماعی او مرحله به مرحله به نمایش گذاشته . دیگران به او براي کودکان امروزي قابل قبول نیست
ت« حذف یازطرف. تا براي کودك توجیه پذیر ومنطقی باشد. شود ازمتن بازنوشته چندان مناسب نیست زیرا آگاهی » ب

نشان دادن مهمان کافر و همراهی . کودکان به این مسأله که مردمان دوران جاهلیت بت پرست بودند الزم و ضروري است
ت با او در زمان پیامبر دلیل بر بت پرستی مهمان او  ت پر باشد یمب ل و ترك ب ستی اوست و رها کردن بت در پایان نشان تحو

  . آوردن آن در متن بازنویسی الزم و ضروري است رسد یمکه به نظر 
ت پردازي بهره شخصی يها وهیشتقریباً از تمامی  ها تیشخصگفت که بازنویسان براي ارائه و معرفی  توان یمدر پایان    

توضیح مستقیم پررنگ تر از دیگر  ت با یاري گرفتن از شرح وولی به دلیل ساختار ذهنی کودکان، ارائه شخصی رندیگ یم
  . هاست وهیش

   ) Dialogue(گفت و گو
  ت وگوها وسیله شناسایی وفگ. دهد یمبخش عمده اي از هر داستان را گفت و گو و توصیف  تشکیل    

    و یا در ذهن شخص ) دیالوگ ( بین چند نفر آزادانه تواند یمگفت و گو . هستند ها تیشخصپردازش  
  :به صورت تواند یم 1مونولوگ. اشدب) مونولوگ( 
     ؛تک گویی نمایشی ـ الف    
   س؛حدیث نف ـ ب
                                                                             . تک گویی درونی باشد ـ ج
ت معینی پیش در جه وآن را بخشد یماست که به داستان طراوت و تحرك » عمل داستانی«گفت وگو در حکم   

زیرا در بسیاري ازداستان هاي  کهن جایگاه مستقلی ندارد يها قصهگفت وگو در )  471:1388میرصادقی، . ك. ر( ».برد یم
گفت و گو . از خود استقاللی ندارد جزء پیکره روایت است و) ها قصهسایر اجزاي ( بازنویسی شده گفت و گو همچون

  . دیآ یم  همراه با توصیف گاه به تنهایی وگاه ها داستاندراین 
    ببین چگونه از خانه و وطن. وطن داري و وطن دوستی را از این مرغ یاد بگیر! پسرکم : گفت« 

  )132/12: الف/ 1388پور وهاب، (  » !؟کند یمخود مواظبت 
ابروهایش را باال  بنابراین. رود یمدید اگر بگوید بلد نیستم آبرویش . گلباجی که اصالً بلد نبود فسنجان درست کند«

. فسنجان برایم ازآب خوردن هم راحت تر است کردن درست . مرد یزن یمواه واه چه حرفا : انداخت و با ناز و غرور گفت
  )122/2همان، (» . انواع غذاها را بلدم. من هم دختر همان مادرم. مادر من بهترین آشپز دنیا بود

  ت داستانی خویش گاه به صورت نویسنده براي پردازش شخصی که مینیب یمت شود اگر به نوشته باال دقّ   
که  پردازد یم  ی به توصیفـذهن يها کشمکشاه نیز با نمایش ـتفسیروگ مستقیم وگاه از طریق عمل با کمی شرح و

  . کند یمدراین میان گفت و گو نیز جایگاه خاص خود را ایفا 
» گفت« تنها به کلماتی چون دخالت کنند و ها تیشخصیف و وضع نویسندگان امروزي برآنند تا هرچه کمتر در توص   
 رپ يها اشارهالبته حرکات و «. بهتر شناخت توان یمرا  ها آن ها تیشخصزیرا معتقدند که با گفت و گو میان  کنند یمبسنده 

  ) 478:1388میرصادقی، (». معنا نباید حذف شود
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 »مثل بهترین خر جهان«مله دیالوگ یا گفت وگوي دوطرفه از ج مورد بررسی انواع گفت و گو يها داستاندر 
و همچنین ) ناصر کشاورز( »طوقی، کبوترهاو دام« یا چند طرفه مثل قصه ي منظوم ) پوروهاب( »سه پند« داستان ؛)پوروهاب(

؛ )فر ابراهیمیجع(  »مرغابی ساده دل«از جمله . شود یممورد بررسی دیده  يها داستانگاه به صورت تک گویی در بعضی از 
که با این تک گویی ها مخاطب با فکر ) امید پناهی آذر( »مارگیر و اژدها« ؛)محمود پور وهاب( » روباه و گرگ بدجنس«

و  ت اصلی داستان پیش از گفتار شخصی  
  :ازانواع گفت وگو عبارتند از ییها نمونه. شود یمکردار او آشنا 

رم باغچه؟ اژدهاست یا مراد این چیه؟: یک نفر گفت«  این که مار نیست توله«: دیگري گفت» !ک  
  این. آهاي مراد مارگیر، جمع کن این معرکه را«: یکی دیگر گفت» !ماره، تازه نیشش را هم کشیده

  دیالوگ چند نفره) 1388پناهی آذر، ! (دیگر قدیمی شده، باید مار خطرناك تري بیاوري ها کلک
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) Monolog 

  پناهی(  ». . . . . ؛ فقط بال ندارد فکر کنم از سرما یخ زده غلط نکنم اژدهاست« :مراد با خودش گفت       
  تک گویی درونی   ) 1388آذر، 

عنصري که در آن بخش مهمی از کنش . یکی از مهمترین عناصر داستانی است» مرد حسود« به عنوان مثال گفت وگو در داستان
مثل گفت . ردیگ یمگفت و گو در این داستان گاه به صورت دو طرفه و با مخاطب مشخص انجام . ردیگ یمي آن انجام  لهیوس داستانی به

یا ) 78/6(درصفحه » مرد حسود و مرد بخشنده «یا گفت و گوي ) 82/10؛ 81/9؛ 79/7(در صفحات » مرد حسود و دانشمند«و گوي 
مونولوگ به بیان احساس  و گاه نیز در قالب) 83/11،  82/10،  80/8، 75/3(ر صفحاتد»مرد بخشنده ومرد دانشمند «گفت وگوي 

  . احساساتی که در تأثیر گذاري بیشتر بر مخاطب سهم به سزایی دارد. پردازد یممرد حسود و مرد دانشمند با خویش 
ردآري با این نقشه دو. پیدا کردم عجب نقشه اي این بهترین راه است: با خودش گفت «  بعد . ستی آنها را از بین خواهم ب

  ) 77/5: ب / 1388، پوروهاب(» . با خوشحالی بلند بلند خندید
ت   ت نمادین بیانگر » مرد بخشنده، مرد دانشمند و مرد حسود«از طرفی آوردن سه شخصی ي ها تقابلدر هیأت سه شخصی

ت سازي است، صفاتی که از طریق  ه خلق و خويب توان یم ها آنچندگانه در شخصی  
بیان اظهار نظرهاي ). بخشندگی، حسادت، عالم بودن. (راه پیدا کرد و آن را به مخاطب شناساند ها تیشخصدرونی 

اما همان طور که دنیا هیچ وقت از آدم حسود خالی نبوده «. شود یمشخصی پوروهاب درعین پردازش باعث ضعف در اثر او 
و یا جا به جایی مرد قد بلند به جاي مرزبان نیز از جمله تغییرات نابه ) 75/3:همان( ».در آن شهر هم حسودي پیدا شد. و نیست

را بدبین کند به نظر  ها آننگاه کودك را نسبت به افراد چاق و قد بلند تغییر داده و  تواند یمزیرا  رسد یمجاي او به نظر 
  . ي ما مجري قانون است جامعهپلیس در  بهتر بود زیرا کرد یمکه اگر به جاي آن  از پلیس استفاده  رسد یم

  ي جدیدها تیشخصیا  ها پیتی نوع و نام ابیارز اریمع)  2(جدول شماره 
ي ها دهیپدگیاهی، (سایر  حیوانی  انسانی  نام داستان  شماره
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  . . .و)طبیعی
  فرعی  اصلی  فرعی  اصلی  فرعی  اصلی

       •   •   •    طوقی، کبوترها ودام  1
         •      مرغابی ساده دل  2
ارنم مونیم  3 ی شودنج    •   •   •       
         •   •   •  مرد زاهد و راسو  4
         •   •    ی در آسمانپشت الك  5
           •   •  داستان دزد وبازرگان  6

7  
داستان بازرگان و 

  دوست دانا
•   •           

         •   •   •  مار مهربان  8
       •   •   •    بدجنس وگرگ روباه  9
           •   •  مرد حسود  10
         •   •   •  مارگیر و اژدها  11
           •   •  میهمان شرمسار  12
         •   •   •  طوطی و بقال  13

  
  ي اثر جدیدها تیشخصبررسی جنسیت ، گروه سنی تیپ یا ) 3(جدول شماره 

  نام داستان  شماره

  بزرگسال  جوان  نوجوان  کودك

ر  مؤنث ر  مؤنث  مذکّ ر  مؤنث  مذکّ ر  مؤنث  مذکّ   مذکّ

لی
اص

عی  
فر

لی  
اص

عی  
فر

لی  
اص

عی  
فر

لی  
اص

عی  
فر

لی  
اص

عی  
فر

لی  
اص

عی  
فر

لی  
اص

عی  
فر

لی  
اص

  

ف
عی

ر
  

  ü    ü    ü      ü          ü    ü    طوقی، کبوترها ودام  1
  ü  ü                              مرغابی ساده دل  2
  ü    ü                      ü  ü    ی شودنجارنم مونیم  3
  ü                                مرد زاهد و راسو  4

5  
ی در پشت الك

  آسمان
      ü                  ü  ü      

          ü    ü            ü      داستان دزد   6
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  وبازرگان

7  
زرگان و داستان با

  دوست دانا
                                

                                  مار مهربان  8

9  
 وگرگ روباه

  بدجنس
                              ü  

  ü        ü  ü                      مرد حسود  10
  ü  ü  ü                            مارگیر و اژدها  11
  ü                                میهمان شرمسار  12
  ü  ü  ü                            طوطی و بقال  13

  

  ی شدهسیبازنوي هاي درداستان پرداز تیشخص لیتحل
ی گ   ویژ لیدلبه  دیشا نیا وهستند  ستایاي ها تیشخصي دارای شده سیآثاربازنو% 69 که دهد یمی ها نشان بررس   
ي دارا گرآثارید% 31. ردیگ یمانجام  کودك نیمخاطببه  میرمستقیغبه صورت  ها آموزه انیوب کوتاهي داستان ساختار
امربه نوبه خود در  نیا که شود یم تیدرشخصباعث تحول  کهي است ای روندحوادث به گونه عنهستند ی ایپوي ها تیشخص

  . کندی بارورم ندهیآی زندگي براشده  و او را  کودكداستان باعث آموزش ذهن وروان 
  بر گرید%  31و فیتوص هیبرپا%   69 ها تیشخصی معرفغلبه  که دهد یمنشان  ها یبررس گرید دگاهیداز  
را به  ها آن ها تیشخص انیم در وگوتا با استفاده ازگفت  دندیکوشدر آن  سانیبازنو کهبنا نهاده شده است  الوگید هیپا

  . است مؤثرتر اریبس میمستق فیازتوصدر نوع خود  کهمخاطبان خود بشناسانند 
  

  ))Point of viewزاویه دید 
) داستانش(قصه  آن ویه دید یا زاویه روایت است که نویسنده از طریقعناصر مهم واساسی در ساختارداستان زا یکی از   

از سوي دیگر بر سایر  و شود یمبا نویسنده  یک سو باعث ارتباط مخاطب کارکردي سه گانه از زاویه دید با. برد یمرا پیش 
با خالق اثر رابطه برقرار و سوم آنکه  گذارد یم تأثیر ت، صحنه، پیرنگ وحتی بر بافت کلعناصر داستانی همچون شخصی

سه عامل نویسنده، اثر، خواننده موردسنجش   باید با  را پس رابطه زاویه دید. تا داستان به سر منزل مقصود برسد کند یم
  ) 31:1389یوسفی، ( ». قرارداد
  :صورت زاویه دید درونی یا بیرونی باشد  هر داستانی زاویه دید ممکن است به دو اصوالً در   
اصلی یا فرعی داستان است که کنش روایت  يها تیشخصکه در آن راوي یکی از  )Internal( اویه دید درونی ز )1
  . ردیگ یمعهده ه را ب
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و یا شخصی که هیچ نقشی در ) نویسنده( در این شیوه داستان از زبان راوي اصلی  )External(زاویه دید بیرونی )2
  . شود یمداستان ندارد بازگو 

اصوالً تعیین زاویه دید باتوجه با سلیقه نویسنده . ماند یمکودك و نوجوان زاویه دید اغلب ثابت  يها استانددر      
  : درادبیات کودکان و نوجوانان عبارتند از ها آنکه پرکاربرد ترین  ردیگ یموضرورت هاي درونی ساختار داستانی انجام 

  )من(زاویه دید اول شخص )1

  )ي کلدانا( زاویه دید سوم شخص ) )2
1 (ل شخصزاویه دید او    
  ت اصلی نفوذ کرده و داستان و به درون شخصی کند یمدراین شیوه نویسنده درکنش هاي داستانی شرکت  

احاطه داشته باشد اما  ها آننفوذ کند و یا اینکه بر  ها تیشخصبه درون دیگر  تواند ینماو . کند یمرا از زبان او روایت 
  . را تجزیه و تحلیل کند ها حدس بزند وآن گذرد یماطرافش  يها تیشخصر ذهن و روان آنچه را که د تواند یم

   توسط شخصی در » قهرمان  راوي« ت اصلی به عنوانوشخصی ردیگ یمت اصلی انجام دراین شیوه روایت داستان معموالً
به سختی باوردارد با کمک  را ها آناي که مخاطب پذیرش ماجراهاي خارق العاده مرکز تمام حوادث قرارمی گیرد لذا

این شیوه روایت در ادبیات داستانی کودکان کاربرد . شود یمت اصلی و نقل وقایع از طرف او تا حدي باورپذیرتر شخصی
تا راوي احساسات و تجربیات  شود یمباعث ) ل شخصاو(فراوانی دارد، زیرا نقل وقایع و حوادث هیجان انگیز از زبان راوي 

راوي با استفاده از این شیوه به آسانی . شود یمز صمیم قلب بیان کند و این امر باعث صمیمی تر شدن فضاي داستانی خود را ا
لذا این  کند یمو مخاطب نیز به دلیل داشتن آرزوها و تجربیات مشترك حس همدلی بیشتري  کند یمبا مخاطب رابطه برقرار 

خوب این شیوه در متون بازنویسی  يها نمونهاز . شود یماطب و راوي  ي روایت باعث جذب و مشارکت در میان مخ شیوه
) سوم شخص(در این داستان نویسنده با تغییر روایت متن اصلی. را نام برد )مهدي عزتی( »طوطی و بقال« داستان توان یمشده 

ز این شیوه مجال خودشناسی و او با استفاده ا. تأثیرگذارتر کرده است براي مخاطب جذاب تر و داستان را) اول شخص( به
  . شود یمداستان فوق اینگونه آغاز . کند یمگسترش تجارب روانی و همچنین تخلیه روانی را براي کودك فراهم 

  ها بچهسالم « 
  ». . . . من آقا نباتم

  )داناي کل(زاویه دید سوم شخص)2 
این شیوه نسبت به سایر . ص یا داناي کل استرایج ترین شیوه روایت درادبیات داستانی کودکان، شیوه روایت سوم شخ

، او از باال بر کند یماز زبان خود روایت  داستان را ـ راويه ـ دراین شیوه نویسند. است از انعطاف بیشتري برخوردار ها وهیش
 اتفاقات از او به عنوان فردي آگاه نسبت به حوادث و. نسبت به همه چیز اظهار نظر کند تواند یمهمه چیز اشراف دارد و 

روحی و روانی واعتقادات  يها خصلت،  و به تحلیل و تشریح افکار، احساسات دهد یم گزارش ها تیشخصدرون و بیرون 
  . کشد یممکان را براي خواننده به تصویر  و چگونگی رخدادها، وضعیت وموقعیت زمان و پردازد یم ها تیشخص

  . شود یمو نامحدود دیده  ت محدودبه دوصور)داناي کل(درادبیات داستانی زاویه دید
  و کند یم نقل ها تیشخصزاویه دید یکی از  از دراین شیوه نویسنده همه داستان را :زاویه دید محدودـ 1
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را مورد ها رفتارآن اعمال و و کند یمدیگر داستان نگاه  يها تیشخصت به از زاویه دید همین شخصی  
 . دهد یمداوري و قضاوت قرار 

صداي راوي «به این معنی که . کند یماین شیوه راوي اقدام به تفسیرو تحلیل روایت  در): آزاد(دید نامحدودزاویه ـ  2
اشاره  معنی نیز هست که دیناما ب کند یمکامالً آشکار عمل نگرشی،  ينسبت به صحنه بیرونی است و در القاي چشم اندازها

  ) 84:1387خسرونژاد، ( ». ردیپذ یم     را  ها تیشخصبه طور گذرا ظاهر وداناي کل کامل نیست  کند یم
 به گونه اي که کند یمت تعیین که یک شخصی باشد یم) داناي کل(زاویه دید رایج در ادبیات کودك سوم شخص    

»ردیگ یم ت را خواننده دراختیار گفتمان روایی محدود وافکار بر زبان نیامده شخصیاو با را تی که خواننده خود، شخصی 
به همین جهت در ادبیات کودك معاصر کشش  )86:همان( ».ردیپذ یم متحد دانسته و جهان بینی یا ایدئولوژي تلویحی وي را

  . شود یمبیشتري براي استفاده از زاویه دید محدود دیده 
  یبررسمورد  کهنی شدة متون سیبازنوي ها داستاندر  دید هیزاو لیتحل

سوم شخص استفاده  دید هیزاواز  تیروای در بررسي مورد ها یداستاناز % 92به  کینزد که دهد یمآمار فوق نشان   
ي با انتخاب روا که. باشد یمدر آن  دادهایرو عیوقاداستان و  اتیجزئي به راو شتریبتسلّط  لیدلبه  دیشا نیاو . است کرده
ل شخص تنها در او دید هیزاو. کند انیب املکرا با تسلّط  شیخوبتواند داستان مورد نظر ) کلي دانا(سوم شخص  دید هیزاو
تي مهداثر    . شود یم دهیدی عزّ

 ) Setting(صحنه داستان 

زمانی اي است که اشخاص  زمان ومحل وقوع داستان است به عبارت دیگر زمینه وموقعیت مکانی و »صحنه داستان«   
. دهد یزمان و مکان خاصی روي م ر واقعه اي دره ) 47-46: 1379مستور، . ( کنند یدر آن بازي م را داستان نقش خود

کودك معموالً  يها ، داستاندهد یبه صورت پیوسته رخ م صحنه داستان فضایی است که عمل داستانی در یک فضاي معین و
بیشتر « . ابندی یبه این صورت که از یک نقطه آغاز و در نقطه اي پایان م شوند یبر اساس یک خط سیر زمانی روایت م

» . تصویري بیشتر صادق است يها ، این حکم در مورد داستان کودك زمان مشخص اما غیرتاریخی دارند يها ستاندا
  )95: 1378محمدي، (

به . منتقل شود از طریق صحنه پردازي به ما تواند یم میآور یها به دست م اطالعاتی که در خالل داستان بسیاري از   
 اختیار استنباط  در نیاز براي نتیجه گیري و اطالعات الزم و مورد تواند یم ها داستان زعبارت دیگر صحنه پردازي در بعضی ا

 . ما قرار دهد

تداوم داستان یکی از . ي اصلی زیباشناختی در ادبیات داستانی کودك عنصر سرعت و تداوم استعنصرهایکی از   
در کتب بازنویسی شده به دلیل آنکه اصل . ندک یممهمترین عنصرهاي روایی است زیرا آهنگ یا ضرب متن را تعیین 

برگرفته از قصص و حکایات کهن هستند از زمان و مکان به عنوان بستري براي رخ دادن رویدادهاي داستانی  ها داستان
 امروزه برخالف گذشته بهره گیري از زمان و مکان ارزش و اهمیت ویژه اي پیدا کرده است به گونه اي که. کنند یماستفاده 

تا  کوشند یمبه کارگیري درست دو عنصر زمان و مکان در باورپذیري عمل داستانی نقش مهمی دارد و نویسندگان امروزي 
  . را در ذهن خواننده ترسیم کنند ها تیشخصي داستان و دادهایروو توصیف صحنه،  وقوع  ها واژهبا استفاده از 
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ردن و کوششی براي مجسم کردن صحنه اي از جهان خارج از آنجایی که توصیف ابزاري اساسی براي تصویري ک   
ارائه تصاویر زیبا در کنار . تا با استفاده از واژگانی آن را به شکل هنري به مخاطب ارائه دهد کوشد یماست یک باز نویس 

ه این تا کودك تصورات مختلفی از یک صحنه در ذهن خود داشته باشد اما هنگامی ک شود یمتوصیف و گفت وگو باعث 
چون مکان و زمان داستان با تصاویر مشخص  شود یماین ذهنیت و تصورات در ذهن محدود  شوند یمتصویري  ها داستان

اما باید به خاطر داشت که این تصاویر باید منفک باشد «. کند یمو این امر در درك بهتر داستان به کودك کمک  شود یم
خلیلی، (» ذهن کودك فعال شود وهمه چیزآماده در اختیار کودك قرار نگیردي داستان را به تصویرنکشد تا ها صحنهوهمه 

ي کودکان سنین پایین اصوالً با وصف مستقیم و ساده و جدا از متن داستان به خواننده ها داستانصحنه در    ) 214:1389
گاه  که. ردیگ یمکنش داستان صورت  اصوالً به طور مستقیم همراه با) پایان دبستان ( اما در کودکان دبستانی شود یممنتقل 

به . شود یمي داستان، همراه با نقل مستقیم در کنار گفت و گو توصیف  صحنهآمیخته به نقل و گفت و گو است در واقع 
 سیبازنودر آن  کهی است بقالی به نام مکانداستان در  نیاي دادهایرو: »بقال. یطوط« صحنه در داستان  عنوان مثال عنصر

 نیادر . کند  میترسي داستان رادر ذهن مخاطب دادهایروي گوناگون صحنه وقوع ها روشتا با بهره بردن از  کوشد یم
 بیترک ریتصاوو  ها واژهي از ا زهیآمي  ارائهبا  سندهینولذا  ریتصاوو هم  آورند یمبوجود  ها واژهصحنه را هم  بیترکداستان 

 انشان داده شده است ی ریتصویی در بایزي سر آقا نبات  به باالزنبور ناقال در  به عنوان مثال حضور آورد یمصحنه را به وجود 
ی به همراه عمو و بقال کی ریتصو پردازد یمو عمو بقال  ها بچهخود،  میوترس فیوتوصنبات به شرح  کهي ادرهمان صفحه 

 دیبابازنوشته  نیاي دادهایروي صحنه  رائها دراما آنچه . با نبات هستند کردندر حال صبحت  ها بچه که شود یم دهید ها بچه
  . ي دارندتري صحنه نسبت به واژه نقش پررنگ  ارائهي  برا ریتصاو کهاست  نیابه آن توجه نمود 

  یبررسمورد  کهنی شدة متون سیبازنوي ها داستاندر صحنه  لیتحل
  ، گرید% 67ی دارد و در مخوانهی اصلاز آثار بازنوشته صحنه با متن % 33در  که دهد یمها نشان یبررس   

با بهره  برخالف گذشته دیشاداده اند تا  رییتغی را داستاني فضا کودك نیمخاطبي داستان و فضامتناسب با  سانیبازنو
تا با ارائه  کوشند یم سندگانینوجهت  نیهمی داشته باشند به مهمی نقش داستاني عمل باروردر  مکاني از عنصر زمان و ریگ

  . ي به مخاطب ارائه دهندهنر شکلرا به  شیخوصحنه اثر  فیتوصگفت و گو و  کناردر  ابیز ریتصاو
  

 يریگ جهینت 

را  شیخوتوجه  سندگانینوی از پژوهشگران و تاگروه دیگرددر عصر حاضر باعث  کودك اتیادبضرورت وجود    
ی مختلف و سنّي ها گروه نییتعراه  نیادر  ی آناناصلهدف . ندینمامعطوف  کودکانو خلق آثار  کهن اتیادببه مطالعه 

 ی قبل و بعد خود استسنّآنان با گروه  مشترکاتی و سنّي خاص هر گروه ازهاینیی شناسا

از % 8ی برخودارند و تنها مناسبی افکنآثار از شروع و گره % 92 که دهد یمنشان  جینتای داستانعناصر  لیتحلدر قسمت    
از  شیبي بند انیپایی و گشای هستند در بخش گره مناسبي نقطۀ اوج داراآثار % 85 نیچن؛ هم دستنینی برخوردار مناسبشروع 

ی به خود گرفته گزارشگاه داستان روند  کهي ااند، به گونه  کردهناموفق عمل  گرید% 46و  کردهموفق عمل % 54ی عنی یمین
  . ی استسیبازنورساندن بازنوشته ها در عرصۀ  انیپای پردازش و به چگونگ نهیزمدر  سانیبازنوضعف  انگریب کهاست 
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ی و فرازمان تیروای بودن خطي در امتداد زمان، گریدی پس از ک، وقوع حوادث یها داستانی تمام رنگیپساده بودن    
باعث  کمو حجم  کودکانی ذهن تیظرفبودن  نییپای و حوصلگ کم، ها تیشخص، محدود بودن ها داستانی بودن فرامکان

  . ی برخوردار نباشدخاصی دگیچیپی از داستاني ها طرحتا  شود یم
ی جنسی اند و از نظر وانیحي ها تیشخصي آثار بازنوشته از نوع ها تیشخصي قسمت اعظم پرداز تیشخصدر بخش    

 ها یبررسي پرداز تیشخصدر قسمت . ی گرفته اندشیپپسر و مردان بزرگسال بر زنان  کودکانی، انساني ها تیشخص نیبدر 
. هستند ستایاي ها تیشخصي داراآثار % 69و . نهاده شده است فیتوص هیپاآثار بر  ها تیشخصی معرف% 69 که دهد یمنشان 

ی با متن فرعی و گاه اصلي ها تیشخصآثار گاه % 55ی دارند ودر همخوانی اصلبا متن  ها تیشخصاز آثار % 45ی در طرفاز 
  . ی ندارندهمخوانبازنوشته 

 کهني هادرقصه  انیراو تیرواآن نوع  لیدل کهسوم شخص است  دید هیزاوي دارای بررسي مورد ها داستاناز %   92   
  . افتد یمدرآن اتفاق  عیوقا کهی است داستان اتیجزئي به راو شتریبو تسلّط 

بازنوشته ها با  هیبق هیدرونماجز در چهار اثر موضوع و . ی استتیتربی و اخالقی ـ اجتماع ها یسیبازنوموضوعات همۀ    
 که ردیگ یمدرمتن بازنوشته انجام  ها امیپی از موضوعات و بعض کردن کم ابا افزودن ی راتییتغهمسانند و   کامالًی اصلمتن 

  . ردیگ یماز موضوع به صورت آگاهانه انجام  ها آندرست  دركو عدم  نیمخاطببودن سن  نییپا لیدلآن هم به 
، گرید% 67و در . ی داردهمخوانی اصلازآثار بازنوشته صحنه بامتن % 33در  که دهد یمشان ن ها یبررسدربخش صحنه 

ي ریگبرخالف گذشته با بهره  دیشاداده اند تا  رییتغی را داستاني فضا کودك نیمخاطبي داستان و فضامتناسب با  سانیبازنو
  . ی داشته باشندمهمی نقش داستاني عمل باروردر  مکاناز عنصر زمان و 

ضرورت . ي به خود گرفته استاابعاد گسترده  کشورمانی در واردات اتیادب کهی دوراندر  شود یمي ادآوری انیپاو در    
ونوجوانان  کودکانبتواند  کهي آثار. ی استاتیحي و ضروري امرو نوجوان  کودك نیمخاطبي براآمدن آثار بازنوشته  دیپد
ی بتوانند با آسانبدهد تا به  ي الزم را به آنانها آموزشي مختلف ایزواو از  دیمانآشنا  شیخوی غنبا فرهنگ  ی رارانیا

  .کنندی ستادگیا گانگانیبدر مقابل هجوم  شیخو زیآماستفاده از گذشته افتخار 
  

  منابع 
    مؤسسه فرهنگی منادي تربیت: ، زاغ و مار، تهران)1386( ابراهیمی شاهد، جعفر              

 . نشر مرکز: ، عناصر داستان، ترجمه فرزانه طاهري، چ سوم، تهران)1387( ، رابرت اسکولز      

  . انتشارات وزیر: ، مهمان شرمسار، تهران)1388( امینی، پرویز      
  . خانه هنر: ، مارگیر و اژدها، تهران)1388( پناهی آذر، امید      
  . عروج اندیشه انتشارات :، مشهد)دهخدا(فسنجان، مهمان چینی، خورش )الف /1388( پوروهاب، محمود      
 . عروج اندیشه انتشارات: ، مشهد)جوامع الحکایات( ، مرد حسود)ب /1388( ــــــــــــــ       

  . عروج اندیشه انتشارات: ، مشهد)1ایرانی  يها قصه(، روباه وگرگ بدجنس)ت /1388(ـــــــــــــــ       
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      نقد و نظریه ادبیات کودك با مقدمه اي از   يکردهایرو: ناگزیر يها ی، دیگر خوان)1387 (خسرو نژاد ، مرتضی       
  . کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان: پیتر هانت، تهران

-  داستان کودك وابعاد زمانی در صحنه بررسی ومقایسه عنصر«، )1389(رحیمی صغري ، مریم و غیجهانت یلیخل      
  . 221ـ  211جموعه مقاالت ششمین همایش بین المللی انجمن زبان وادب فارسی، صص، م »وبزرگسال

  . نشر مرکز: ، پیرنگ، ترجمه دکتر مسعود جعفري، تهران)1389( دیپل ، الیزابت      
 شرکت توسعه: ، تهران4، چ )قصه 50جلد اول شامل (کلیله و دمنه  ۀقص 101، )الف /1388(  سعیدي، بتول       

  . ایران يها انهکتابخ
 يها توسعه کتابخانه  شرکت: ، تهران)قصه 51جلد دوم شامل (قصه ي کلیله و دمنه ،  101، )ب /1388( ــــــــــــ        

  . ایران
  . شوراي کتاب  کودك : ، تهران) CD( ، گزارش وضعیت ادبیات  کودك ونوجوان،)1388( ــــــــــــــــــــ         

  .     . قدیانی انتشارات :، دیو خال خالی، تهران)1385(شیخی مژگان                  
  . قدیانی انتشارات: ، الك پشتی در آسمان، تهران)1389(                   

  . من و کیمیا انتشارات: نسل نواندیش: ، طوطی و بقال، تهران)1388( عزتی چهار قلعه، مهدي           
  . افق انتشارات: تهرانچ اول ، ، طوقی، کبوترها و دام ، )الف/ 1387(کشاورز، ناصر           

  . افق انتشارات: تهران  چاپ سوم،  ، پشت الكپروازسخت ، )ب/ 1387( ـــــــــــــ             
  . روزگاران انتشارات: ، روش شناسی نقد ادبیات کودکان، تهران)1378( محمدي، محمد هادي              

  . نشر مرکز:، مبانی داستان کوتاه ، تهران )1379(مستور، مصطفی              
: ، کلیله و دمنه ، تصحیح و توضیح مجتبی مینوي طهرانی، چ هفتم، تهران)1362(منشی، ابوالمعالی نصراهللا             

 . انتشارات دانشگاه تهران

 . مهرداد نتشاراتا: ناز مرزبان نامه، تهرا ییها ، داستان)1384(منصوري، حسن 

  . مهرداد انتشارات: از کلیله و دمنه، تهران ییها ، داستان)1385( ـــــــــــــ 
ها و کاربردها از روزن چشم کودك، ترجمه  گونه: ، شناخت ادبیات کودکان )1382( نورتون، دونا و ساندرا نورتون 

  . قلمرو انتشارات: ، تهران)دیگران. . . (منصوره راعی و
 . کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان: ، کارگاه داستان، چ سوم، تهران)1389( ، محمدرضایوسفی 
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389  
 يهدر ده معاصرکودك اتیدرادب کهني متون هابازنویسیانواع  گاهیجا

  هشتاد
                      

 1یجاللنژاد یلطفسودابه       

  دهیچک
علل تداوم میراث  که یکی از دهد یمنشان  ها یبررس. ت اهمیت ویژه اي داردادبیا آفرینش در دنیاي هنر و خلق و کار

  .نویسندگان گذشته است میراث ادبی گذشتگان به ویژه شعرا و در جستجو فرهنگی و ادبی ایران تأمل و
نوع اقتباس  مشهورترینو از  دیآ یم پیشینیان به وجود آثار در جستجو است که با تأمل و ییها وهیشجمله  از نویسی نیززبا  
ی متون سبکی و زباني ها يدشوار ،معاصر ای کهنمتون  کردنهدف ساده و قابل فهم  با که استیپوی روشی سیبازنو .است

 داده و شیافزا کهنرا به متون  کودكعالقۀ  خود به نوبۀ، کهنی ادبي متون ها نوشتهخواندن باز . دارد یمبر  انیماصلی را از 

  .شود یم کودكی به مل تیهو و ازهاینیی شناساسبب 
نگارنده بر آن  کهی است دبستان کودکانبه  کهنی ادب راثیمانتقال  تیاهم دیبخشمقاله را ضرورت  نیاآنچه نوشتن   

را از نظر محتوا،  ها یسیبازنوانواع  ،کهنبه آثار  ي آوردنروعلل  و ها یسیبازنودرمورد ضرورت  کوتاهي ا مقدمه است تا با

ق و نیمه خالق ساده، بازنویسی(وروش  منبع  ها روشاز  کیهرنقاط ضعف وقوت  انیبدهد و ضمن  ی قراربررس مورد)خالّ
  .کند انیب معاصرکودك اتیدرادبرا  ها آن گاهیجا

 نظرروش همان از یسیبازنونوع  نیپرکاربردتر که دهد یم نشان» ج«و» ب«ی سنآثار گروه  از اثر زدهیس دری بررس  
ي ها یسیبازنوی آنان واژگان رهیداو  کودك نیمخاطبی آگاهبا توجه به باال رفتن سطح  امروزه اما .است ساده یبازنویس

عرصه  نیادر  سانیبازنولذا توجه . شود یممحسوب  کودکانی ترقّو  لیتخي پرورش براي مناسب ها وهیشخالّق از جمله 
  .ي استضرورالزم و 

  
  
  .اقخلّ ،اقنیمه خلّ ،ساده بازنویسی ،بازنویسی :هاژه  وا دیکل

                                                                    
١
 هیاشرفي شهرستان آستانه رستانهایدب ریدب ی،فارس اتیادبارشد زبان و  کارشناس - 
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  مقدمه
ل پیوسته در حال  ي پشتوانهانسان نیز به . جهان هستی تغییر و تحول دائمی آن است يها خصلتیکی از    این تغییر و تحو

  .نو شدن است، زیرا تضمین جاودانگی او در همین تغییر و تحول و نو شدن نهفته است
نصراهللا . شاهنامه را سرود ابومنصوري ي شاهنامهفردوسی با اقتباس از . ي تاریخی داردضرورت بازنویسی نیز ریشه ا  

کوتاه و بلند  يها داستاناقتباس از متون کهن ا منشی با ترجمه و بازنویسی کلیله و دمنه را نوشت و داستان سرایان معاصر نیز ب
  . امروزي را خلق نمودند

تی را که یک کودك ممکن است از اصل گروهی براین باورند که آشنایی پیش    از موقع با متون کهن براي همیشه لذّ
  .و در مقابل گروهی نیز معتقدند که با بازنویسی متون کهن در ماندگاري آن آثار کوشیده ایم برد یمآن متن ببرد از بین 

متون  بهره الزم را ازتا کودك نتواند  شود یمفهم وخواندن باعث  پایین بودن سن، محدودیت در قدرت درك و  
امروزه بازسازي کند یعنی براي  يها داستان هماهنگ با تکنیک داستان قدیمی را... نویسنده باید«لذا . کالسیک وکهن ببرد

روش داستان نویسی قدیمی که شبیه افسانه گوئی است در . منطقی و قابل قبول درست کند يها يریدرگداستان گره، اوج و 
نویسنده باید داستان قدیمی را بگیرد و روي آن . بی کم و کاست عیناً تکرار شود تواند ینمده است ولی زمان خود مطلوب بو

  )33ـ  23:  1368رهگذر، (» .کار کند و با ویژگی امروزي بنویسد
  :که متون بازنویسی شده باید  دیآ یماز تعابیر باال بر 

  .دامروزي نوشته شو يها داستانمتناسب با سبک و سیاق ـ 
 .ساده و درخورفهم کودك باشدـ 
 .آینده باشد يها نسلزنده کننده متون گذشته و انتقال دهنده به ـ 
ی ایرانیان که با هدف  يا لهیوسکهن در این دنیاي پرتالطم  يها تیروابازنویسی     ت ملّ است براي شناساندن و تثبیت هوی

ی ضرورت امر بازنویسی با روند رو به رشد . ردیگ یماو انجام  پیوند دادن کودك، با ادب و فرهنگ گذشته و هویت ملّ
ی کودکان و احیاي گذشتگان به وجود آمد ت ملّ ات داستانی و درك هویاب و  يها قصهبنابراین استفاده از . ادبی شیرین، جذّ

تند که باعث توجه متناسب از یک سو و درخور فهم بودن متون، با گروه سنی مخاطبان از سوي دیگر از جمله عواملی هس
  .کهن گردیده است يها قصهتمامی نویسندگان کودك و نوجوان به 

وسیعی از فرهنگ غنی ادبیات را در اختیار کودکان قرار داد تا همراه  ي گسترهآرام آرام  توان یمبا بازنویسی متون کهن   
دو امانت بزرگ فرهنگی و انسانی که بر عهده  با کودکان مرحله به مرحله و آرام آرام متناسب گروه سنی آنان جلو رفت و

ماست به کودکان، آینده سازان فرداي جامعه، بدون آنکه حالت تحمیلی داشته باشد انتقال داد و از این طریق باعث حفظ 
ت ایران گردید   .یکپارچگی فرهنگ ایرانی و در نهایت انسجام ملّ

  
  علل روي آوردن به آثار کهن.1

. ندیآ یمموجود درجامعه به وجود آمده و  يها ضرورتمکاتب ادبی به واسطۀ نیازها،تنگناها و  درطول تاریخ همیشه  
، آداب و رسوم و ها ضرورتنویسندگان وشعرا نیز در این دنیاي پرتالطم و پرآشوب عهده دار معرّفی بخشی از نیازها،
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ت ملی به کودکان این مرز و کهن عهد يها تیروابا استفاده از  ها آن. فرهنگ به کودکان و نوجوانند ه دار شناساندن هوی
ی گرایی و ایران خواهی شاهنامه را با استفاده از دو روش . بومند فردوسی شاعر حماسه سراي ایران در اوج احساسات ملّ

و واکنش دادن کودکان و نوجوانان ایرانی با گذشته افتخار آمیزشان  بدیهی است که پیوند. بازنویسی و بازآفرینی خلق کرد
ات کهن بود ات کودکان غربی سبب و انگیزه اي دیگر در رو آوردن به ادبی9:  1388پایور، .(در مقابل موج ترجمه از ادبی (  

وانگهی افسانه و «: سدینو یمکلیله و دمنه  يها قصهکتاب  ي مقدمهکهن در  يها قصهآذر یزدي در مورد لزوم استفاده از   
ترجمه شود غالباً تازگی ندارد وبهتر از آنها را خودمان در منابع شرقی و  ها بچهبان دیگري براي قدیمی که از ز يها داستان

  )10ـ  8: 1379یار شاطر، (»...کتب قدیم داریم
؛ نیازها ابدی یم    که عالقۀ کودك به مطالعۀ متون کهن افزایش هاست یسیبازنواین  ي هیساگفت که در  توان یمبنابراین   

ت م با استفاده از گذشته افتخارآمیز و فرهنگ غنی خویش در مقابل هجوم  تواند یمو  کند یملّی خود را شناسایی و هوی
  .بیگانگان بایستد

  
  بازنویسی.2

ت ویژه اي دارد   ات اهمی که یکی ازعلل تداوم میراث  دهد یمنشان  ها یبررس. کارخلق وآفرینش در دنیاي هنر وادبی
  .مل وجستجودرمیراث ادبی گذشتگان به ویژه شعرا ونویسندگان گذشته استفرهنگی و ادبی ایران تأ

نوع اقتباس  و از مشهور ترین دیآ یم پیشینیان به وجود آثار در است که با تأمل وجستجو ییها وهیشباز نویسی نیزازجمله   
پیام  بدون آنکه در ایت هاي خویش راوحک ها قصه و ضرورت هرجامعه، راویان و قصه گویان در طول زمان بنابر نیازها .است

 .کردند یمبازگویی  باورها فرهنگ و رسوم، آداب و متناسب با دخل وتصرفی ایجاد کنند تغییرداده و ها قصهاصلی  وساختار
باز گویی و باز نوشتن اثري است با « بازنویسی  .شود یم  این روش بازگویی درادبیات کالسیک و متون کهن ما نیز دیده

ف درآن، يها یژگیو حفظ هاشمی (» .دینما یمفقط زبان راساده تر کرده وآن رامتناسب خواننده  اثر بدون دخل و تصرّ
  )43: 1371 نسب،
اقتباس یا بازنویسی بازنگري اثري است به دلخواه، به «  :سدینو یم و داند یمبرابر اقتباس  میر صادقی نیز باز نویسی را   

 1377میرصادقی، (»  .ات زبانی و لحن اثر برجا بماندخصوصیـ وتا حدي که ممکن باشد ها تیشخصطوري که عمل داستانی 
آوردن متون  بازنویسی، به زبان امروزي در«   :ومی گوید دهد یم میرصادقی ارائه به پایور تعریف جامع تري نسبت) 25: 

  )15: 1380پایور،(  ».گرفته شود آنهاکه کهنگی ودشواري زبان و سبک قدیم از  کهن ادب پارسی است به گونه اي
بازنویسی از ادب کهن براي کودکان و نوجوانان یعنی بازنوشتن اثر «: سدینو یمکریم زاد با تکمیل تعاریف دیگران   

واژگانی مناسب با سن مخاطب کودك و نوجوان به طوري که عمل داستانی  کهن به زبان امروزین، به اندازه دلخواه و
کریم ( » .با گروه سنی لطمه نزند، خصوصیات زبانی و لحن اثر برجا بماند که ممکن باشد و به مناسب اثر شخصیت تا حدي

  )177:  1385زاد، 
  .روایت دوباره قصه اي است با همان موضوع و محتوا در شکل نوشتار امروزي ،گفت بازنویسی توان یمبه عبارت دیگر   
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داستانی است که اقتباس کنندگان براي  يها فرمبی براي کودکان و نوجوانان در شیوه هاي خلق آثار اداز بازنویسی یکی  
؟ و ستیچروش  و نوع منبع، اینکه ماهیت بازنویسی چیست؟ و از نظر محتوا .کنند یمانتقال متون کهن از آن استفاده 

  .خواهد گرفت بررسی قرار بعد به طور مجزا مورد يها قسمتازاین دست در  ییها سؤال
  نواع بازنویسی از نظر محتواا.2

که نویسندگان در هنگام آفرینش و الهام از متون دیگر به دو شیوه عمل  دهد یمبررسی و پژوهش دربازنویسی ها نشان 
  :کنند یم

 ....و» مثنوي معنوي « ؛»شاهنامه« مثل )ایرانی...ادبیات عامیانه، افسانه هاو(معاصر بازنویسی ازمتون کهن و .1

تون خارجی که متن اصلی متعلق به کشور دیگري است و بازنویس از روي ترجمۀ آن متن به بازنویسی از م .2
 .از ایرج میرزا» قلب مادر« یا » مرزبان نامه « ؛ »کلیله و دمنه«مثل . پردازد یمبازنویسی 

  :شود یمبه دو صورت زیر دیده  ها یسیبازنوبراین اساس با کنار گذاشتن پاره اي از جزئیات 
  از نظر نوع منبع  ها یسیبازنو انواع.3
 متون کهن و معاصر داخلی •
            متون کهن و معاصر خارجی •

  ساده                                                                  
  قنیمه خالّ               : نظر روش از ها یسیبازنوانواع . 4 

    )با تغییرات زیاد(ق خالّ                                                                  
  
  ) تغییرات کم(بازنویسی ساده ) 1ـ  4  
ات سبکی و   متکلّف و دشوار،ت از متن اصلی عبار. شود یمزبانی خالصه  اثر اصلی دربازنویسی ساده با حفظ خصوصی 

ازنویس بدون آنکه موضوع ب در این نوع از بازنویسی، شود یمامثال عربی و فارسی حذف  صنایع لفظی و معنوي، اشعار و
سن مخاطب و دایره  موضوع و پیام مضمون اثر قبلی را متناسب با جایی بعضی ازحوادث اصلی،ه واصل اثر راتغییر دهد با جاب

  .کند یمواژگانی کودك ساده وقابل فهم و به زبان امروزي بیان 
هر چه کمتر درعناصر  کوشد یم بازنویس و آمده اند ه کردن متون کهن به وجودتنها به قصد ساد این نوع ازبازنویسی ها  

خوب براي  يها قصه« مثل  باشد یماولیه بازنویسان شناساندن متون کهن به مخاطبین  هدف اصلی و .داستانی دست ببرد
  ).آذر یزدي ( »خوب يها بچه

بازنویسی درابتدا روش  ایران این شیوه از ي گذشته ي معهجاعظیمی ازافراد کم سواد و یا نوسواد در  قشر با وجود   
در واقع این شیوه به مانند ابزارکمک آموزشی است که درهر دوره متناسب  ؛مناسبی با هدف آشنا کردن مخاطبان بوده است

  .ردیگ یمبا نیازها و فراخور مخاطبین انجام 
گروهی  زنند یم  و دست به خلق آثار با استفاده از این روش در مقابل قشر عظیمی که موافق بازنویسی متون کهن هستند  

را  ها قصهت زبانی، هنري، ادبی و واژگانی جذابی ها قصهساده کردن « : سدینو یمیوسفی . نیز با ساده کردن متون مخالفند
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و عمالً کودك را از شنیدن  زنند یمبازنویسان با اتکاء به کتب درسی و دایره واژگانی محدود دست به ساده نویسی . ردیگ یم
:  1387ك یوسفی، .ر(» .کند یممحروم  داند یمرا سنگین و سخت  ها واژهکه در کتب نیست و یا ساده نویسی آن  ییها واژه

را نشناسد براي پیدا کردن مفهوم آن واژه به دنبال کشف معنی  ها واژهکه کودك  هنگامی« :سدینو یماو در ادامه ) 58ـ  57
م و تصور این  ها واژهاما یک ساده نویس با حذف این  رود یمآن واژه  ها واژهتوان تخیل را از کودك گرفته و مانع از تجس 

شاید به نظر بعضی از محققین و کارشناسان درست باشد اما ساده کردن متون کهن  ییها استداللچنین  )همان(  ».شود یم
ي تر مطرح  به صورتآثارآن ارتباط مخاطبین کودك با تا  شود یمباعث  البته به شرطی که آثار بازنویسی شده با  ؛شودجد

ت و وفاداري    .انجام گیرد و به درستیحداکثر دقّ
جاللی، ( ».ه کافی داشتفکراصلی اثر وارتباط میان هر دو متن توج دربازنویسی الزم است به زبان و« : دیگو یمفریمن   
که واژه  تاآن جا .موارد گریز ناپذیر براي یک بازنویس است مناسب درمتن جزو واژه هاي از طرفی استفاده از )44: 1389

  )همان.( شود یمسازي از دیگر وظایف یک بازنویس شمرده 
در . نقاط مشترك دارد» پایور«با دیگر تعاریف از جمله » فریمن«گفت که نظریه  توان یمبا وجود این تعابیر و تعاریف   
حفظ درون مایه و موضوع از جمله موارد گریز  ر دو متن، واژه سازي مناسب، توجه به مخاطب،تعاریف توجه به ه ي همه

بازنویسی برخالف تصور اولیه کاري بسیار سخت است و گاه همین سختی کار . شوند یمناپذیر یک بازنویسی ساده محسوب 
آگاهی بازنویس ازجهان  .منسجم عمل کند که نویسنده نتواند در کل یک اثر داستانی کودك به یک شیوه شود یمباعث 

ملموس  يها واژهاستفاده از  واژه، توانایی و تسلّط کامل به فنون ادبی، نگارشی و دارا بودن ذهنی پر از قصه و دنیاي کودك،
  .تایک بازنویس درکار خودکه بازنویسی ساده است موفق عمل کند شود یمانتزاعی باعث  يها واژهعینی به جاي 

  
  بازنویسی نیمه خالق) 2ـ  4
اصل  يها قسمتبعضی از  جایی وتغییراتی که دره باجاب تغییردهد را در این روش بازنویس بدون آنکه موضوع اصل اثر  

عالوه بر ساده کردن زبان متون  .کند یممضمون اثراصلی راساده وبراي کودکان امروزي قابل فهم  پیام و دهد یماثرانجام 
  :فقط به یک یا دو کار از کارهاي زیر اقدام کند تواند یم ها یسیبازنوویس در این کهن ادب فارسی بازن

 ؛.)و گفت و گو... توصیف،کیفیت اشیاء،اشخاص و(تغییر دادن فضاسازي« •
 ؛)ها تیشخصکردن بعضی  اکمرنگی کردنمثالً برجسته (يپرداز تیشخصتغییردادن  •
 ؛)زمان و مکان(پرداختن به صحنه پردازي  •
 ؛)پیام(محتوا  تغییر در •
 ؛ساخت حوادث و به هم بافتن و پیوند خالق آنها با یکدیگر •
تها یا اتفاق رخدادها یا جابه جا کردن ( پردازش پیرنگ  • ق براي علت بروز رفتارهاي شخصی زمینه چینی خالّ

 ؛)»تعادل، گره افکنی، گره گشایی و تعادل نو«عناصر اصلی پیرنگ 
 .)1066: 1387،غالمحسین زاده( » ) درونمایه(اندك اصالحی در مضمون  •
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   بازنویسی خالّق)  3ـ  4
  نوشتاري نخست آنکه با زبان و بیان، توانایی درك زبان. ادبیات کودکان و نوجوانان سه ویژگی مهم دارد 

ن و ، زباها موضوع، ها متنتخیل وتجربه هاي کودکان متناسب است از این رو براي هر گروه سنی کودك یا نوجوان از 
زبان و بیان این گونه آثار بسیار ساده است و پا به پاي رشد فکري کودکان . شود یماستفاده  ها آنبیان متناسب با فهم و درك 

سوم آنکه اهمیت تصویر را براي کودك . کند یمدوم به رشد و پرورش شخصیت خواننده کمک . رود یمو نوجوانان پیش 
 )59:  1376انوشه، .(کند یمو همواره بخشی از پیام را با کمک تصویر بیان  اندد یمت نوشته اهمی و نوجوان برابر

کودك در ساخت یک اثر  گفت عواملی چون زبان، بیان، تخیل، موضوع، تصویر، سن توان یمبا توجه به توصیف باال   
عث خلق اثري جذاب و خالق ساختاري هنري با ي ارائهتناسب موارد بیان شده در کنار تصویر با . براي کودك سهیمند

ت و تخیل نویسنده در چگونگی ساخت و پرداخت یک اثر الزم و ضروري است .شود یم براین اساس خالّقی .  
رائه ساختاري نو و هنري به آثار کهن دیدگاه خود را به عنوان درونمایه در هنگام ا هر نویسنده و هنرمندي حق دارد با  

  .شود یماست که باعث خلق اثر به صورت جدید  ییها وهیشاق نیز یکی از سی خلّبازنوی. خلق اثر اعمال نماید
موضوع و محتواي اثر کهن را نگه داشته و در بعد ساختاري اثر خود ... که نویسندگان معاصر یا کهن هنگامی   
:  1388پایور، .( مینام یم قبه گونه اي که اثرشان داراي بعد هنري شده است این روش را بازنویسی خال ق کرده اند،کارخالّ

برجسته سازي یا  ، بلکه با تغییر دادن فضاسازي،کند ینمدر این نوع از بازنویسی، بازنویس تنها به ساده کردن زبان اکتفا ) 54
ت، پردازش مناسب در پیرنگ و این نوع آثار بازنویسی شده هر چند  .دهد یمنوین  ي جلوهبه اثر ... کمرنگ کردن شخصی

ق نویسنده با حفظ . شود ینماما باز موضوع، معنا و مفهوم اثر دچار دگرگونی  ردیگ یمنو به خود شکلی  در هر بازنویسی خالّ
 تا درجریان حوادث، کند یمبه مخاطب کمک  ها تیشخصموضوع و محتواي اثر کهن با ایجاد فضاي مناسب و ارتباط میان 

ت ه عقاید و نظریات خود را با ت هاي متفاوت باتمامی تضادها و  در اقرار گرفتن شخصی نشان دهد ها تعارضموقعی .
ی ومعلولی رفتارها رفتارها نیز در طی حوادث، ها تیشخص« عملکردهاي  و ومنش هاي خود را نشان داده ودر یک روابط علّ

در سایه یک  ها تیشخصبلکه  گردد یم عالوه بر آن تنها توصیف نیست که باعث معرفی آنان )همان( ».شود یمآنان مشخص 
  .دهند یمسري ماجراها و عملکردهاي ویژه خود را نشان 

، هر شوند یمهمواره براساس زبان و عناصر ساختاري موجود در یک اثر از هم باز شناخته  ها یسیبازنومی توان گفت که  
ی تر و زیباتر بیان شده باشد آن اثر ارزش هنري ب   .یشتري خواهد داشتچقدر یک اثر هنري تر و در ساختار فنّ

ق یک رشته حوادث به هم دانست که با پروراندن  توان یمساخت را    و فضا آفرینی مناسب زمینه  ها تیشخصپیوندخالّ
اب  ،)سرآغاز(از مقدمه هر ساختار خوبی باید. کند یمایجاد  بروز رفتارها وچگونگی رویارویی با حوادث را تنه وپایانی جذّ

  .برخوردار باشد
ابیت نوشته  در یک   زیرا ساختار هر اثري بیان کننده ارزش . شود یمبازنویسی خالّق اساساً ساختار ادبی اثر باعث جذّ

ت پردازي، .باشد یمهنري آن اثر  ت و شخصیصحنه سازي، در یک اثر داستانی بازنویسی شده عناصري چون شخصی 
ی  زاویه دید، اوج و فرود، پیرنگ،کشمکش، و معلولی درشکل گیري ساختار یک اثر سهم به سزایی توجه به روابط علّ
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هر چقدر نویسنده با این مسایل بیشتر آشنا باشد و بیان او هنري تر و قوي تر باشد پیام و منظور نویسنده روشن تر به  .دارند
  .شود یمگسترده تري در ذهن مخاطب  يها یتداعو سبب ایجاد  رسد یممخاطب 

ق نویسنده است بخشد یمثر کهن داستانی، ساختار نو و هنري بنابراین آنچه که به یک ا   او با انتخاب کلمات . ذهن خالّ
ل هنري، بیان تصاویر ذهنی خالّق، به کار گیري زبان عاطفی، صحنه سازي مناسب، رعایت قوانین نگارشی و  آهنگین، تخی

ی و معلولی، توجه به گروه سنی کودکان و د  شود یمایره واژگانی کودکان باعث جذب مخاطب دستوري، توجه به روابط علّ
  .رساند یمو با کمک عوامل فوق پیام خود را هنري تر و روشن تر به مخاطب 

ق نوشته شوند ها يامروزکه آثار  کند یمتنوع هنري و ساخت ناب ایجاب     ساده  يها یسیبازنوشاید . به صورت خالّ
باسواد بودن اقشار جامعه، ه امروز،اما ؛شد یمکم سواد یا نوسواد محسوب روش و منبع خوبی براي اطالع رسانی به افراد 

اطالعات جمعی و سرعت اطالع رسانی باعث گردید تا سطح مخاطبین از جمله کودکان دبستانی افزایش  يها رسانهگسترش 
. شود یمپرورش کودك آنان با گذشته متفاوت شود لذا توجه به کودك با مفهوم امروزي باعث رشد  يها قهیسلیابد و 

ق یکی از  قیت را براي  ي قلهامروزي و ابتکاري راه رسیدن به این  يها داستانا ست که با ساخت  ییها وهیشبازنویسی خالّ موفّ
  .کند یمکودك فراهم 

  
  

  از نظر روش ها یسیبازنوانواع ) 2-2(جدول شماره 
ق  خالّق  ساده  نام نویسنده  نام داستان  شماره   نیمه خالّ

      ó  امیدپناهی آذر  مارگیر و اژدها  1
      ó  پرویز امینی  میهمان شرمسار  2
   ó    ی چهارقلعهعزت يمهد  طوطی و بقال  3
      ó  بتول سعیدي  )1ج(شود ینممیمون نجار   4
      ó  بتول سعیدي  )2ج(مردزاهد و راسو  5
  ó      مژگان شیخی  ی در آسمانپشت الك  6
  ó      جعفرابراهیمی  مرغابی ساده دل  7
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  از نظر روش ها یسیبازنودرصد انواع ) 3-2(نمودار شماره                

  
  
  
  

  از نظر روش ها یسیبازنوانواع  لیتحل
آن % 46ی عنی ها یسیبازنوقسمت اعظم انواع  که دهد یمي هشتاد نشان  دههی شده در سینواثرازآثارباز  زدهیسی در بررس  

در هر  که. ردیگ یمصورت  کودك نیمخاطببه  کهنشناساندن متون  لیدلبه  دیشا نیاو . باشد یمی ساده سیبازنومربوط به 
ق  مهیني ها یسیبازنوآثار مربوط به  گرید% 39. ردیگ یمانجام  نیمخاطبو فراخور  ازهایندوره متناسب با  در  که. باشد یمخالّ

و مضمون به  امیپمتن را با همان  دهد یمي اصل اثر انجام ها قسمتی از بعضدر  کهی راتییتغیی و جابا جابه  سیبازنوآن 
اب در  ق ها یسیبازنوآثار مربوط با % 15و . دهد یمقرار  نیمخاطب اریاختصورت جذّ  کهاست  ذکرالبته الزم به . باشد یمي خالّ

البرای خوببه نوبۀ خود روش و منبع  کهباشد  ها یسیبازنودر انواع  وهیش نیپرکاربردتری ساده سیبازنو دیشا ی به رسانع ي اطّ
العات ها رسانهمردم گسترش  میعظاما امروزه با وجود با سواد بودن قشر  شود یمسواد محسوب  کمافراد نوسواد و  ي اطّ

الع جمع  نیهمبه . ي آنان با گذشته متفاوت باشدها قهیسلباال رفته و  نیمخاطبتا سطح  گردد یمی باعث رسانی و سرعت اطْ
به قلۀ  دنیرسراه  کهیی است ها وهیشي خالّق از جمله ها یسیبازنوي و استفاده از امروز با مفهوم کودكجهت توجه به 

  کند یمفراهم  کودکاني رابرای وترق تیمؤفق

  

 يریگ جهینت 

ی ایرانیان که با هدف  يا لهیوسکهن در این دنیاي پرتالطم  يها تیروابازنویسی     ت ملّ است براي شناساندن و تثبیت هوی
ی او انجام پیوند د ت ملّ آرام آرام  توان یمبا بازنویسی متون کهن   ..ردیگ یمادن کودك، با ادب و فرهنگ گذشته و هوی
وسیعی از فرهنگ غنی ادبیات را در اختیار کودکان قرار داد تا همراه با کودکان مرحله به مرحله و آرام آرام  ي گستره

گ فرهنگی و انسانی که بر عهده ماست به کودکان، آینده سازان فرداي متناسب گروه سنی آنان جلو رفت و دو امانت بزر
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جامعه، بدون آنکه حالت تحمیلی داشته باشد انتقال داد و از این طریق باعث حفظ یکپارچگی فرهنگ ایرانی و در نهایت 
 .دیگرد انسجام ملّت ایران

اغلب با  کهی ساده است سیبازنوزنوشته از نوع آثار با% 46 که دهد یمی شده نشان سیبازنو کتاب زدهیسی در بررس  
ق ها یسیبازنوآثار مربوط به % 15خالّق و تنها  مهینآثار % 39. ردیگ یمانجام  نیمخاطببه  کهنهدف شناساندن متون  ي خالّ

قها یسیبازنوی آنان واژگان رهیداو  کودك نیمخاطبی آگاهامروزه با توجه به باال رفتن سطح  باشدکهی م از جمله  ي خالّ
  .شود یممحسوب  کودکانی ذهني ارتقاو  لیتخي پرورش براي مناسب ها وهیش

 دیپدضرورت . ي به خود گرفته استاابعاد گسترده  کشورمانی در واردات اتیادب کهی دوراندر گفت  توان یم انیپاو در 
را  کودك ينیازها بتواند  کهي ارآث. ی استاتیحي و ضروري امرو نوجوان  کودك نیمخاطبي براآمدن آثار بازنوشته 

و  زیآمی بتوانند با استفاده از گذشته افتخار آسانبدهد تا به  ي الزم را به آنانها آموزشي مختلف ایزواو از  ردهک شناسایی
   .کنندی ستادگیا گانگانیبدر مقابل هجوم خویش  فرهنگ غنی
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  منابع 
 .مؤسسه فرهنگی منادي تربیت: ، تهران، زاغ و مار)1386( ابراهیمی شاهد، جعفر 

  .انتشارات وزیر: ، مهمان شرمسار، تهران)1388( امینی، پرویز 
سازمان : تهران) گزیده اصطالحات، مضامین وموضوعات ادب فارسی)(2(، دانشنامه ادب فارسی)1376(حسن  ،انوشه 

  .چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ ارشاد اسالمی
  .نشر اشراقیه: بازنویسی و بازآفرینی، تهران يها در بوته، چگونگی روش، شیخ )1380(پایور، جعفر
  .کتابدار انتشارات: بازنویسی و بازآفرینی در ادبیات، به کوشش فروغ الزمان جمالی، تهران ،)1388(ـــــــــــ

  .خانه هنر: ، مارگیر و اژدها، تهران)1388( پناهی آذر، امید 
 .عروج اندیشه انتشارات: مشهد ،)جوامع الحکایات( مرد حسود ،)الف /1388(پوروهاب، محمود  

  .عروج اندیشه انتشارات: مشهد ،)17ایرانی  يها قصه( ، روباه و گرگ بدجنس)ب /1388( پوروهاب، محمود  
ي ها پژوهش شیهما نی، پنجم»از متون کهن در ادبیات کودك و نوجوان انواع اقتباس محتوایی ،)1389(  جاللی، مریم

 .288- 280سخن، صص انیپرنی،فارس اتیوادبن زبا

 يها شرکت توسعه کتابخانه: ، تهران4، چ )قصه 50جلد اول شامل (کلیله و دمنه  ۀقص 101، )الف /1388(  سعیدي، بتول 
 .ایران

 .ایران يها شرکت توسعه کتابخانه: ، تهران)قصه 51جلد دوم شامل (قصه ي کلیله و دمنه،  101، )ب /1388( ــــــــــــ 

 .قدیانی انتشارات :، دیو خال خالی، تهران)1385(شیخی مژگان 

  .قدیانی انتشارات: الك پشتی در آسمان، تهران ،)1389(ــــــــــــ  
  .حوزه هنري: ، تهران2و1، نگاهی به ادبیات کودکان قبل و بعد انقالب، ج )1368( رهگذر، رضا  
  .من و کیمیا انتشارات: نسل نواندیش: ال، تهران، طوطی و بق)1388( عزتی چهار قلعه، مهدي 

پژوهشی در اصول بازنویسی ادبیات کهن براي «  ،)1387(غالمحسین زاده، غالمحسین و حنان محمد موسی طاعون، 
  .1078ـ  1061زبان و ادبیات فارسی، صص  يها ، مجموعه مقاالت چهارمین همایش پژوهش»کودکان

ل،وترها ودام،، طوقی، کب)1383( کشاورز، ناصر افق انتشارات: تهرانچ او. 

 .مهرداد انتشارات: تهران ،از مرزبان نامه ییها ، داستان)1384(منصوري، حسن 

  .مهرداد انتشارات: تهران،از کلیله و دمنه ییها داستان ،)1385( ـــــــــــــ
  .کتاب مهناز انتشارات: هران، واژه نامه هنر داستان نویسی، ت)1377(میر صادقی، جمال و میمنت میر صادقی 

مختلف بازنویسی از ادبیات کالسیک  يها ، کودکان و ادبیات رسمی ایران، بررسی جنبه)1371(هاشمی نسب، صدیقه
  .سروش انتشارات: ایران براي کودکان و نوجوانان، تهران

 .نگیشرکت انتشارات علمی و فره: ایران باستان،تهران يها ، داستان)1379(یارشاطر، احسان

 .پیک بهار انتشارات :، تهران»ساده نویسی، بازنگري، بازآفرینی« :،ادبیات کهن،ادبیات نو)1387(یوسفی، محمدرضا
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390  
  اردشیر بابکان به روایت منابع تاریخی بعد از اسالم

  

  1زهره لک

  چکیده
هنامه خود را به او اختصاص داده اردشیر بابکان موسس سلسله ساسانیان و از جمله شاهانی است که فردوسی بخشی از شا

در این مقاله اطالعاتی را که در بعضی از منابع . هاي او آورده است ها  و کشور گشایی هایی در مورد جنگ است و داستان
آمده است گرد ... ) تاریخ طبري، تاریخ یعقوبی، مروج الذهب و معادن الجواهر و( از جمله )  7تا قرن (تاریخی بعد از اسالم 

به طور مثال آنچه در مورد نام . شود در این آثار اخبار و روایاتی گاه متفاوت با شاهنامه فردوسی دیده می. آوري کرده ام
دهد فردوسی براي سرودن  ونسب اردشیر در بعضی از این منابع آمده با آنچه در شلهنامه آمده متفاوت است، که این نشان می

از آنجا که هر قدر میزان اطالعات پایه . تفاده نکرده بلکه به انتخاب میان آنها پرداخته استشاهنامه خود از همه این  منابع اس
در مورد زمینه ي یک تحقیق بیشتر باشد کشف زوایاي مختلف آن راحت تر است امید است که این مقاله کمکی باشد در 

  .راستاي شاهنامه پژو هی
  
  

  .، شاهنامه فردوسی،ساسانیاناردشیر بابکان، منابع تاریخی :هاکلید واژه

                                                                    
١

  دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه طباطبایی - 
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  مقدمه
. شاهنامه فردوسی از جمله آثار گرانسنگ فارسی است که از سه بخش اساطیري، پهلوانی و تاریخی تشکیل شده است

  .شود آغاز می) داراي دارایان ( بخش تاریخی شاهنامه از عهد 
ابکان است که به گفته ي ذبیح اهللا صفا داستان یکی از پادشاهانی که در این بخش شاهنامه به او پرداخته شده اردشیر ب

  )221حماسه سرایی در ایران،.(اردشیر بابکان بناي تاریخی درستی ندارد
هایی که در مورد اردشیر بابکان در بعضی منابع تاریخی بعد از اسالم   آمده آورده شده  در این مقاله روایات و داستان

ها روشن  ته تا میزان پایبندي فردوسی به این منابع و دخل و تصرف او در این داستاناست و با شاهنامه مورد مقابله قرار گرف
  شود 

  نام
  ) 580تاریخ طبري صفحه .( اردشیر شاه پسر بابک با پارسیان قیام کرد

  )اخبار الطوال . (اردشیر پسر بابک ظهور کرد
  ) 70فارسنامه صفحه ي . ( اردشیربن بابک به پارس خروج کرد

  )شاهنامه (شیرش پدر کرد نام همان ارد
آفرینش و تاریخ (نخستین کسی که از ساسانیان به پادشاهی رسید اردشیربن بابک بن ساسان جامع بود که از نژاد دارا بود 

  ) 134صحفه ي 
  :لقب اردشیر 

  ) 134آفرینش و تارخ صفحه ي (شود پادشاه شد  آنگاه اردشیر جامع که شاهشاه خوانده می 
تا : ا شاهان شاه نام کرد، و جامع از بهر آن خواندندي او را، که همه دانایان پارس را جمع کرد و فرمود خویشتن را ب

  )21زین االخبار صحفه ي ( هاي مغان که صنایع شده بود جمع کنند  کتاب
  :در شاهنامه در مورد لقب اردشیر آمده است

  )874ص (ز گشتاسب نشناختی کس ورا          شهنشاه خواندند زان پس ورا                            
  نسب

اردشیر پسر بابک پسر ملک خیر پسر ساسان کوچک پسر بابک، پسر ساسان، پسر بابک، پسر : نسب وي چنین است 
اردشیر پسر بابک : و به قولی . مهومن، پسر ساسان، پسر بهمن شاه، پسر اسفندیار، پسر بشتاسب، پسر کیوجی، پسر کیمنش

تاریخ . ( ان پسر بابک پسر زرار پسر بهافرید پسر ساسان بزرگ پسر بهمن پسر اسفندیارپسر بشتاسب پسر لهراسبپسر ساس
  ) 580طبري صفحه ي 

  )بن ساسان (اردشیر بن پاپک بن ساسان : این اردشیر از فرزندان بهمن ابن اسفندیار بود و نسب وي 
  )ی بلعم. ( بن بهمن بن اسفندیار بن گشتاسب بن لهراسب

اردشیر پسر بابک پسر ساسان کوچک پسر ساسان پسر بابک، پسر مهمرس،پسر ساسان، پسر بهمن، پسر اسفندیار، پسر 
  )الکامل ابن اثیر . ( بشتاسب
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اردشیر پسر بابک، پسر ساسان کوچک، پسر فافک، پسر مهریس، پسر ساسان بزرگ، پسر بهمن شاه، پسر اسفندیار، پسر 
  )اخبار الطوال ( بشتاسف 

. ( اردشیر پسر بابک، پسر ساسان، پسر بابک از فرزندان بهمن پسر اسفندیار، پسر کی بشتاسب، پسر  پسر کی لهراسب
  )التنبیه واالشراف 

گویند وي . اردشیر، پسر بابک، پسر ساسان،پسر نهاوند،پسر دارا، پسر سلسان،پسر بهمن، پسر اسفندیار، پسر بشتاسف  بود
ساسان کوچک،پسر بابک،پسر ساسان، پسر بابک، پسر مهرمس،پسر ساسان،پسر بهمن،پسر  اردشیر پسر بابک، پسر: 

مروج الذهب و معادن الجواهر .( اسفندیار، پسر یشتاسف،پسر بهراسف بود و خالف ندارد که اردشیر از اعقاب منوچهر بود
  ) 238صفحه ي 

. انک بن مهونس بن ساسان بن بهمن بن اسفندیاراردشیر بن پاپک بن ساسان بن ف: نسب او در سیر الملوك چنین است 
  ) 33مجمل التواریخ  صفحه ي (

  :گوید  فردو سی در مورد اردشیر اینگونه می
  چو دارا به رزم اندرون کشته شد                                   همه دوده را روز برگشته شد

  خردمند و جنگی و ساسان بنام         پسر بد مراو را یکی شاد کام                            
...........  

  بهندوستان در بزاري بمرد                                        ز ساسان یکی کودکی ماند خرد
  ) 854صحفه ي ( بدین هم نشان تا چهارم پسر                                 همی نام ساسانش کردي پدر  

کند و حاصل این ازدواج  ورده است که ساسان با دختر بابک فرمانرواي اصطخر ازدواج میو بعد از آن فردوسی آ
  .اردشیر است

  بدو داد پس دختر خویش را                                        پسندیده و افسر خویش را
  بنده مهرچو نه ماه بگذشت بر ماه چهر                                   یکی کودك آمد چو تا
  ) 856صحفه ي ( همان اردشیرش پدر کرد نام                                  نیا شد بدید ار او شاد کام 

  :دهد  پرسد ساسان اینگونه پاسخ می در جایی که بابک از ساسان گوهر و نژاد او را می
  انم اي پهلوانببابک چنین گفت زان پس جوان                              که من پور ساس

  نبیره ي جهاندار شاه  اردشیر                                    که بهمنش خواندي همی یا دگیر
  )855صحفه ي ( سر افراز پور یل اسفندیار                                        ز گشتاسب یل در جهان یادگار 

رسد و فردوسی نیز به این نکته اشاره  شیر به اسفندیار و گشتاسب میبینیم در همه ي منابع تاریخی نسب ارد چنان که می
اما آنچه محل اختالف است این است که در همه ي منابع تاریخی اردشیر را پسر بابک و بابک را پسر ساسان . کرده است

  .در حالی که در شاهنامه آمده اردشیر پسر ساسان و بابک نیاي مادري اردشیر است. ذکر کرده اند
  پسر اردشیر

  ) 584تاریخ طبري،  . ( شاپور پسر اردشیر به مقابله اردوان رفت
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  )بلعمی . ( و پسري بود اردشیر را نام او شاپور
  )اخبار الطوال . ( از آن دختر پسري به وجود آمد که در زیبایی بی مانند بود و او همان شاپور پسر اردشیر است

  )33خ،  مجمل التواری. ( شاپور پسر اردشیر بود
  .در شاهنامه نیز آمده است که شاپور پسر اردشیر است

  برادر اردشیر
  ) 584تازیخ طبري  . ( و شاپور پسر بابک تاج بر سر نهاد وبه جاي پدر شاه شد و به اردشیر نوشت سوي وي آید

ور را از آن اردشیر دوستر و برادري بود اردشیر را مهتر از وي، هم پدر، نام وي شاپور و مبارز بود و دلیر و پاپک، شاپ
  )بلعمی . ( داشتی
. ( و شاپور پسر بابک تاجگذاري  کرد و جانشین پدر شد و نامه اي به اردشیر نوشت و او را به در گاه خود دعوت کرد...

  )الکامل ابن اثیر 
  . در شاهنامه در مورد برادر اردشیر سخنی به میان نیامده است

  همسر اردشیر
یر در دار الملک دختري یافت و فریفته ي جمال وي شد و از نسب وي پرسید و او دختر شاه مقتول و چنان شد که اردش

خادم یکی از زنان شاه بوده، اردشیر با وي در آمیخت و او را خاص خویش کرد که از اردشیر بار گرفت و : بود، اما گفت 
  ) 584تاریخ طبري،  .( است و اردشیر از او بیزار شداز نسل اشک : چون بسبب بارداري خویش را در امان دانست بدو گفت 

یک روز خواسته ي ملکی از اشکانیان بدو آوردند،از زر و سیم و گوهر و بندگان بسیار،به میان بندگان اندر دختري بود 
ویشتن نتوانست اردشیر خ....اردشیر بر او عاشق شد و پنداشت از بندگان اشکانیان است. که هرگز از او نیکوتر کس ندیده بود

از کدام نسلی و تو را از : داشتن و دوشیزگی از وي بستد و او از اردشیر بار گرفت،چون اردشیر بر او گستاخ شد او را گفت 
  )بلعمی.(من بنده نیم، من آزادم و از نسل اشکانیانم: کجا برده کرده اند ؟ این زن گفت 

آن طایفه را کشت مگر یک کنیزك را که از زیبایی او مبهوت  روزي که اردشیر به سلطنت رسید همه ي مردان و زنان
ماند و نگهداشت و  این کنیزك دختر شاه مقتول بود، وقتی از نسب او پرسیده بودند،گفته بود که خادم یکی از زنان پادشاه 

ود و باردار شد،پس از اردشیر پرسید که آیا دختر است یا بیوه؟ و چون معلوم شد که دختر است با او آمیزش نم. بوده است
  )الکامل ابن اثیر.(بارداري افشاء کرد که دختر اشک است

چون پادشاهی بر او مسلم شد دختر برادر فرخان را که از کاخ فرخان در نهوند دستگیر شده بود و با او آمیزش کرده و 
  )اخبار الطوال.(دوشیزه اي زیبا و خردمند بود نزد خویش خواند

اردشیر بر او مظفر شد و به جنگ اردوان آمد و او را بر ظاهر ري بعد از محاربه . به جنگ او فرستاداردوان پسر خود را 
  )103تاریخ گزیده،  . (بکشت و بر ملک او مستولی شد و دخترش را زن کرد

  )33مجمل التواریخ، .(شاپور پسر اردشیر بود و گویند مادرش دختر اردوان بود
  :اینکه اردشیر اردوان را کشت به پیشنهاد شخصی بنام سباك با دختر اردوان ازدواج کرددر شاهنامه آمده است بعد از 

  تو فرمان بر و دختر او بخواه                                            که با فر و برزست و با تاج و گاه
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  ن گرد کرد آن برنجبدست آیدت افسر و تاج و گنج                                      کجا اردوا
  )864.( از او پند بشنید و گفتا رواست                                       هم اندر زمان دختر او بخواست

همانطور که دیدیم بیشتر منابع تاریخی هم همسر اردشیر را دختر اردوان ذکر کرده اند با این تفاوت که ابتدا اردشیر از 
  .نسب او آگاه نبوده است

  .کند ا در شاهنامه اردشیر با اطالع کامل از نسب دختر اردوان با او ازدواج میام
  پسر عموي اردشیر

  )بلعمی.(دارا پسر عم اردشیر بود زیرا که دارا بن دارا پسر بهمن الملک بود
  جانشین اردشیر

  )586طبري،  .(و چون اردشیر پسر بابک بمرد،پسرش شاپور به پادشاهی رسید
  )بلعمی.(آمد و پسر خویش را شاپور ولیعهد کرد و تاج خویش به دست خویش بر سر شاپور نهادو به مداین ...

  )الکامل ابن اثیر.(شاپور پسر اردشیر در زمان پدر ولیعهد شد
  )اخبار الطوال.(و او همان شاپور پسر اردشیر است که بعد از پدر به پادشاهی رسید...

ه پادشاهی بی رغبت شد و آن را به پسر خود شاپور تسلیم کرد و به عبادت ده سال و چند ماه پادشاهی کرد، آنگاه ب
  )93التنبیه االشراف،.(مشغول شد

  )242مروج الذهب،. (و پسر خود شاپور را به کار مملکت گماشت و تاج خویش بر سر او نهاد...
  )22زین االخبار، .(و پادشاهی بزندگانی خویش به پسر خویش داد، به، شاپور

  .نامه نیز اشاره شده است که جانشین اردشیر پسرش شاپور بود چون غیر از او پسري نداشتدر شاه
  کارگزاران اردشیر

  )92التنبیه االشراف،  ...(تنسر موبد اردشیر نیز که دعوتگر و مبشر ظهور وي بوده
تاریخ .(نام فاهر موبدان موبد کرد یکی را به نام ابرسام پسر رحفر،وزیر کرد و اختیار داد و کارها به او سپرد و یکی را به

  )582طبري،  
وزیر کرد و یکی مرد عالم و حکیم بود نام او ماهان او را موبد موبدان ] او را[و مردي بود نام او فاهر بن زحفر 

  )بلعمی.(کرد
  )اخبار الطوال.(را خواست و به او گفت این کنیزك را ببر و به قتل برسان» ابرسام«پس وزیر خود 

  )70فارسنامه ي ابن بلخی،  .(داشت نام او تسار و پیش از آن از جمله ي حکیمان بوده بود وزیري
  .در شاهنامه نامی از این افراد به میان نیامده است

  محل تولد اردشیر
هاي اصطخر تولد یافت به نام طیروده که از روستاي خیر از والیت اصطخر  گویند که اردشیر در یکی از دهکده

  )580طبري، تاریخ.(بود
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نام وي طیروده،اردشیر از آن دیه .] و آن را روستاي خیرو خوانند و آنجا دیهی است[و اصطخر را روستایی است 
  )بلعمی.(است

  )الکامل ابن اثیر.(از روستاي اصطخر بود» طیروده «گفته اند که محل تولد او قریه اي به نام 
اما آن طور که از داستان بر می ایددر دربار بابک که در . شده استدر شاهنامه به طور مستقیم محل تولداردشیر بیان ن

  . پارس قرار داشت متولد شده است
  اردشیر ارکبد داراب گرد

شاهی اصطخر با یکی از بازرنگیان بود که به گفته ي هشام بن محمد،جوزهر نام داشت و به گفته ي دیگر نام وي جزهر 
را ارکبد داراب گرد کرده بود و چون اردشیر هفت ساله شد او را به بیضابه نزد جزهر بود و خواجه اي داشت تیري نام که او 

برد و پیش وي بداشت و از او خواست که اردشیر را به تیري بسپارد که مربی وي باشد و پس از وي ارکبد شود و جزهر 
  )581تاریخ طبري،. (چون تیري بمرد کار به اردشیر رسید...پذیرفت و

نام او تیري و آن خصی را مهتري داراب .[لکی بود جزهر نام و این ملک را خصئی بود که او را پرورده بودو پارس را م
چون اردشیر هفت ساله شد پاپک او . داراب جرد شهري است اندر پارس که داراب آن را بنا کرده است] گرد داده بود و این

از وي اندر خواست که او را بپذیرد و سوي تیري فرستد بداراب و ] و او به بیضاء نشستی[ را سوي جوزه برد، ملک پارس 
پس چون ...جرد او را بود، ملک جوزهر او را اجابت کرد و] ب[جرد،تا او را بپذیرد و ادب آموزد و از پس تیري ملکی دارا

  )بلعمی. (جرد بگرفت] ب[تیري بمرد،اردشیر ملک دارا
داراب گرد » ارجبذ«وذهر بود و او خواجه اي بنام تیري داشت که او را حاکم اصطخر مردي از خاندان باذرنجین بنام ج

کرد، و چون اردشیر به هفت سالگی رسید،پدر او را پیش جوزهر برد و خواست که اردشیر را پیش تیري بفرستد تا پسر 
الکامل ابن . (دست گرفتچون تیري فوت نمود اردشیر کار او به ...جوزهر موافقت کردو. خوانده او باشد و جانشین او شود

  )اثیر
  گفته منجمان درمورد اردشیر

و چون تیري بمرد کار به اردشیر رسید و از عهده برآمد و جمعی از منجمان و پیش گویان از زایچه ي خوب وي خبر 
  )581تاریخ طبري،  .(شود ها می دادند و گفتند که پادشاه والیت

  )بلعمی.(ملک زمین بیشتر به تو رسد :اردشیر مولود خویش منجمان را بنمود،گفتند 
  )الکامل ابن اثیر. (منجمین به او خبر دادند که سرزمین او آبادان خواهد شد و او به پادشاهی خواهد رسید

  خواب اردشیر
تاریخ . (ها بدو خواهد داد و شبی به خواب دید که فرشته اي باالي سرش نشسته بود و گفت که خدا پادشاهی والیت

  )581طبري،
  )الکامل ابن اثیر. (شبی در خواب دید که فرشته اي بر سرش نشست و گفت که خداوند او را به سلطنت خواهد رساند

  علت قیام اردشیر
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خواست انتقام خون دارا پسر دارا پسر بهمن پسر اسفندیار را بگیرد که با اسکندر به پیکار بود و حاجبانش او را  اردشیر می
هلش باز برد و رسم نیاکان سلف خویش را که پیش از ملوك الطوایف بوده بودند پس آرد و بکشتند و پادشاهی را به ا

  )580تاریخ طبري،  .(شاهی از آن یک ساالر و یک شاه شود
من خون دارا را طلب کنم و این ملک را باز بجاي خویش برم، و دست ملوك الطوایف کوتاه کنم و از : اردشیر گفت 

  )تاریخ بلعمی.(ر از ملک بردارمعرب بستانم و ستم اسکند
او خواست کشور را از چنگ سالطینی که سرزمین داراي بزرگ را بدست آورده بودند خارج کند و ملوك الطوایف را 

  )الکامل ابن اثیر.(براندازد و حکومتی زیر فرمان یک پیشوا ي واحد ایجاد کند
  :کند در شاهنامه اردشیر علت قیام خود را اینگونه بیان می

  که نشنید کاسکندر بدگمان                                              چه کرد از فرومایگی در جهان
  نیاکان ما را یکایک بکشت                                           به بیدادي آورد گیتی به مشت

  )862ص (به مرز اندرون اردوان شهریار  چو من باشم از تخم اسفندیار                                        
  زمان قیام اردشیر

و چون از هنگام پادشاهی اسکندر به سرزمین بابل به قول نصاري و اهل کتاب قدیم پانصد و بیست و سه سال و به قول 
ابن و الکامل  580تاریخ طبري، .(مجوس دویست و شصت و شش سال گذشت اردشیر شاه پسر بابک با پارسیان قیام کرد

  )اثیر
سال،به قول مغان دویست و شصت و ] و سه[چون از ملک اسکندر چهارصد سال بگذشت و به قول ترسا پانصد و بیست 

  )بلعمی.(شش سال اردشیر پاپک بیرون آمد
. پس از گذشتن دویست و شصت و شش سال از دوره ي شهریاري ملوك الطوایف اردشیر بابک ظهور کرد: گویند

  )اخبار الطوال(
  )92التنبیه االشراف  . (دشیر پسر بابک پانصد سال و ده و چند سال پس از اسکندر به پادشاهی رسیدار

  . در شاهنامه زمان قیام اردشیر در ملوك الطوایف نیامده است
  ها جنگ

  :جنگ با ملوك الطوایف
بکار برد تا با قتل نود تن از  ها نوشت و آنگاه هر زمان تدبیرهاي تازه اي در آغاز کار به ملوك الطوایف همجوار نامه

  )44تاریخ پیامبران و شاهان،.(را از وجود آنان پاك کرد» ایران شهر«ملوك الطوایف 
  ها نخستین جنگ

نخستین کار وي این بود که سوي چوپانان رفت که محلی بود در والیت دارابگرد و شاهی را که آنجا بود و فاسین نام 
سپس سوي . به نام کونس رفت و شاهی را که آنجا بود و منوچهر نام داشت بکشت آنگاه سوي محلی دیگر. داشت بکشت

  )580تاریخ طبري،.(محلی به نام لرویر رفت و دارا شاه آنان را بکشت
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اردشیر . نخستین حربی که بکرد آن بود که به نزدیک داراب جرد شهري بود نام آن جوبانان و آنجا ملکی بود نام او ماسر
او کونس و آنجا [ تاختن برد و آن ملک را بکشت و آن شهر بگرفت و از آنجا تاختن کرد بشهري به نام از داراب جرد 
ملک ] را نیز بگرفت و [ و از آنجا بشهري شد نام وي ارزیر و آن ] وي را بکشت و شهر بگرفت[وي منوچهر ] ملکی بود نام
  )بلعمی.(آن را بکشت

آنگاه به . از قراء دارابگرد رفت و حاکم آنجا را که قاسین نام داشت بکشت اولین کاري که کرد به طرف خوبابان یکی
طرف ناحیه ي کوسن رفت و حاکم آنجا را هم که منوچهر نام داشت بکشت و سپس به لزویر رفت و پادشاه آنجا را که دارا 

  )الکامل ابن اثیر.(شد به قتل رساند نامیده می
  )70فارسنامه ي ابن بلخی،  .(فان را برداشتنخست پارس را صافی کرد و همه صاحب طر

  )43تاریخ پیامبران و شاهان،  .(اردشیر نخستین کاري که کرد تصرف اصطخر بود
  .نخستین جنگ اردشیر در شاهنامه با بهمن پسر اردوان است که پدرش شاهی پارس را بعد از مرگ بابک به او داده بود

  )863ص (سوي بهمن اردوان شد بجنگ                      چوشد لشگرش چون دالور پلنگ              
  کشتن جزهر و جنگ با برادر

حکایت و کار خویش را با پدر بنوشت و بدو گفت به جزهر که در بیضاء بود حمله برد و بابک چنین کرد و جزهر را ...
و تضرع کرد و اجازه خواست تاج  بکشت و تاج وي بگرفت و به اردوان پهلوي پادشاه جبال و نواحی مجاور نامه نوشت

جزهر را بر سر شاپور پسر خویش نهد و اردوان پاسخی سخت داد و اعالم کرد که او و اردشیر پسرش در کشتن شاهان خطا 
کردند و بابک اعتنا نکرد و شاپور پسر بابک تاج بر سر نهاد و بجاي پدر شاه شد و به اردشیر نوشت که سوي وي آید اما 

چون اردشیر خبر وي . رفت و شاپور از رفتار او به خشم آمد و سپاهی فراهم آورد و سوي وي رفت تا پیکار کنداردشیر نپذی
بشنید سوي اصطخر شد و در آنجا تعدادي از برادران خویش را بدید که بعضی شان به سال بزرگتر از او بودند و برادران 

  )582-581تاریخ طبري،.(مطیع اردشیر شدندفراهم شدند و تاج و تخت پادشاهی را بیاوردند و همه 
سوي پدر نامه کرد که ملک اصطخر را بگیر و جوزهر [چون اردشیر آن شهرها را بگرفت از آن پارس و ملکان را بکشت 

و ملک اصطخر بگرفت و شاپور را به مملکت ] را بکشت و ملک را به نام من مگیر، پس پدرش پاپک جوزهر را بکشت 
شیر نیندیشید و اردشیر را تاجی بود زرین، پاپک آن تاج بر سر شاپور نهاد و هم بدان روزگار پاپک بمرد و بنشاند و از ارد

شاپور به اردشیر نامه کرد که سور من آ  که من به ملک حق ترم و من برادر مهترم، اردشیر سوي وي نیامد، شاپور خشم 
برادران با سپاه بسیار رفتند و ایشان اردشیر . بحرب اردشیر شوید: تشاپور سپاه گرد کرد و برادران را بخواند، گف...گرفت و

پس . چون از اصطخر بیرون آمدند، بازگشتند و شاپور را بند کردند و اردشیر را نامه کردند. را دوست تر داشتند از شاپور
  )بلعمی.(اردشیر سوي ایشان آمد، آن تاج و تخت و مملکت به اردشیر سپردند

  .هنامه نیامده استاین جنگ در شا
  کشتن برادران

  )582تاریخ طبري،.(ها بکشت و خبر یافت که برادرانش با گروهی از کسانش سر کشتن وي دارند و بسیار کس از آن...
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برادران را ]ي  او همه. [ پس او را خبر آمد که برادران، او را بخواهند کشتن و با گروهی سپاه بیعت کرده اند
  )بلعمی.(بکشت

در این مورد در )الکامل .(توجه شد که برادران و اقوامش خیال توطئه علیه او دارند بیشتر آنان را به قتل رساندو چون م
  .شاهنامه سخنی به میان نیامده است

  جنگ دارابگرد
تاریخ .(پس از آن مردم دارابگرد بشوریدند و سوي آنجا بازگشت و شهر را بگشود و گروهی از مردم آنجا بکشت...
  )و بلعمی و الکامل ابن اثیر 582 طبري،

  .این جنگ در شاهنامه نیامده است
  جنگ کرمان

آنگاه سوي کرمان شد که پادشاهی به نام بالش آنجا بود و با او جنگی سخت کرد و اردشیر خود بجنگید و بالش را ...
و بلعمی  582تاریخ طبري،.(گماشت بکشت و شهر را به تصرف آورد و پسر خود را که او نیز اردشیر نام داشت به شاهی آنجا

  )و الکامل ابن اثیر
  .این جنگ در شاهنامه نیامده است

  جنگ با ابتنبود 
کردند و اردشیر به سوي او رفت و او را  ي دریاي فارس شاهی بود به نام ابتنبود که کسان تعظیم و پرستش او می بر کناره

  )582ي،تاریخ طبر...(بکشت و با شمشیر خویش به دو نیمه کرد
و ملک ابتنبود بحرب او آمد بتن خویش و اردشیر را بمبارزت [ حرب کرد ] ابتنبود[و سوي سواحل شد و با ملک ...

  )بلعمی...(خواست،اردشیر تنها به صف بیرون شد و او را شمشیري زد بر سر و تا زین کوهه بگذاشت
شیر با او نیز به جنگ پرداخت و او و همراهانش را همچنین در سواحل دریاي پارس پادشاهی بنام اسیون بود که ارد...
  )الکامل ابن اثیر. (کشت

  .این جنگ در شاهنامه نیامده است
  

  جنگ با مهرك
آنگاه از اردشیرخرّه به مهرك پادشاه ابرساس و جمعی شاهان امثال وي نوشت که به طاعت وي آیند، که نپذیرفتند و ...

  )582طبري،تاریخ . (سوي آنها شد و مهرك را بکشت
ه و ملکی بود نام وي مهرك، نامه کرد و او را بطاعت خویش  و هم اندر پادشاهی وي شهري بود نام آن اردشیر خور

  )بلعمی. (آن شهر نیز بگرفت و مهرك را بکشت] و او نپذیرفت پس[خواند 
ه (ها نوشت که از آن جمله مهرك حاکم ابرساس  آنگاه به سوي بسیاري از پادشاهان نامه... بود و ) از توابع اردشیرخرّ

الکامل .(آنان را به اطاعت خود دعوت کرد، ولی چون جواب مساعد نشنید ناچار با مهرك به جنگ پرداخت و او را کشت
  )ابن اثیر
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در شاهنامه آمده است وقتی اردشیر به جنگ با هفتواد رفته و محاصره شده است شخصی به نام مهرك از نبودن اردشیر 
  .کشد کند و به ایوان او لشکر می یاستفاده م

  بجهرم یکی مرد بود بدنژاد                                      کجا نام او مهرك نوشزاد
  چوآگه شد از رفتن اردشیر                                    وز آن ماندن او برآن آبگیر

....  
  )869ص (زهر سو بیاورد بی مر سپاه             ز جهرم بیامد به ایوان شاه                       

ه اردشیر رسید سپاهی انجمن کرد و در جهرم او را گرفتار کرد و با شمشیر سرش را جدا کردو هر که  اردشیر چون به خرّ
  .ي او بود همه را کشت از نژاد و تخمه

  )872ص (انداخت بی سر تنش بشمشیر هندي بزد گردنش                                      به آتش در
  ي اردوان به اردشیر نامه

ي کردان، از حد خود برون رفته اي و مرگ خویش را پیش  مضمون آن چنین بود که اي کرد تربیت شده در خیمه
کی به تو اجازه داد که تاج بر سر نهی و والیت بگیري و پادشاهان و کسان به اطاعت آري؟ کی به تو گفت که . خوانده اي

ي بنیان شهر به تو دهیم باید در بیابانی بسازي که ده فرسخ دراز  اگر اجازه -مقصود گور بود  -بیابان شهري بنیاد کنی  در
تاریخ .(و هم بدو نوشته بود که شاه اهواز را سوي او فرستاده که بند نهد و همراه ببرد. باشد و نام آن را رام اردشیر کنی

  )583طبري،
ه تو قدر خویش نشناختی و از مقدار خویش اندر گذشتی، تو یکی از روستاي اصطخر،پدرت بابک از اردوان نامه آمد ک

تو را که فرمود که ملک اصطخر بگیر و ملوك پارس و کرمان .مردي روستایی بود، مقدارش چندان نبود که بشهري آمدي
تا به سوي تو آید و تو را بند کند و سوي را بکش، تو را با تاج و تخت و ملک چه کارست و من ملک اهواز را نامه کردم 

  )بلعمی.(من فرستد
ي خویش پا فراتر نهاده اي و به همین علت حاکم اهواز را براي قلع و قمع تو  تو از اندازه: در این نامه نوشته شده بود که

الکامل .(هاده است آویزان کندخواهم فرستاد و اظهار امیدواري کرده بود که بتواند سر اردشیر را بر در آتشکده اي که بنا ن
  )ابن اثیر

  .در مورد این نامه مطلبی در شاهنامه نیامده است
  پاسخ اردشیر به اردوان

ها که بگشودم  خداي به من عطا کرد و کمک کرد تا جباران را  اردشیر به پاسخ نوشت تاجی را که بر سر نهادم و والیت
هایت را به آتشکده  ام کنم،امیدوارم که تو را دستگیر کنم و سرت را با گنجینهاما شهري که باید بسازم و رام اردشیر ن. بکشم

ه بفرستم   )583تاریخ طبري، .(اردشیر خرّ
اردشیر نامه بخواند و او را جواب کرد که مرا این تاج و تخت و مملکت خدایی داد و بر این ملکان ظفر داد و امیدوارم 

  )بلعمی. (ي تو را بر آتش ازینه کنم گنج خانهکه بر تو نیز ظفر دهد تا سرت برگیرد و 
  جنگ با اردوان
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ن کند و اردوان پاسخ داد که در آخر مهر ماه در ... باز به فارس برگشت و نامه به اردوان نوشت که جایی براي پیکار معی
شمه اي را که آنجا و اردشیر پیش از او برفت و در صحرا جا گرفت و خندق زد و چ.شوم صحراي هرمزگان با تو روبرو می

ي اردوان رفت و در  بود به تصرف درآورد و اردوان بیامد و قوم براي پیکار صف کشیدند و شاپور پسر اردشیر به مقابله
ي پیکار شد و دربنداز، دبیر اردوان به دست شاپور کشته شد و اردشیر سوي اردوان شد و او را بکشت و بسیار کس از  میانه

گویند اردشیر پیاده شد و سر اردوان را لگد مال کرد و آن روز اردشیر را . اقیمانده گریزان شدندکسان وي کشته شد و ب
  )583 -584تاریخ طبري ص . ( شاهنشاه نام دادند

و به اردوان ملک جبال کس فرستاد که حرب را بساز، اردوان کس فرستاد بدوي که من بیایم و با تو حرب کنم به دشت 
اردشیر پیش از آنکه او گفت بدان دشت شد و لشگر فرود . ماه اسپري شود تو آراسته باش تا آنجا آییهرمز جان، چون مهر 

و . چون اردوان بیامد اردشیر یله نکرد که اردوان اندران سرآب آید. آورد بر سر آب و گرداگرد خویش اندر خندقی بکند
ستاد تا حرب کند و اردوان را وزیري بود، داربنداذ نام تدبیر پسري بود اردشیر را نام او شاپور پسر خویش را پیش اردوان فر

سپاه وي کردیم، شاپور آن وزیر اردوان را به دست خویش بکشت بحرب اندر و لشگر اردوان هزیمت شد و اردشیر سپاه بر 
همی زد به هر دو  گرفت و از پس اردوان شد، تا اردوان را اندر یافت وبکشت و اردشیر از اسب فرود آمد و لگد بر سر وي

  )بلعمی . (پاي تا مغزش از سر بیرون آمد و آن روز اردشیر را شاهنشاه نام کردند
اردوان . نامه اي به اردوان نوشت و اعالم به جنگ کرد و از او خواست که محل خواصی را براي جنگ تعیین نماید

شیر قبل از وقت آنجا رفت و خندقی تعبیه نمود و آن را ارد. نوشت که در بیابان هرمز جان در پایان مهرماه منتظر خواهم بود
از آب پر کرد و در این وقت پادشاه ارمنستان و اردوان به جنگ او آمدند و بازار جنگ گرم شد و این دو براي جنگ با 

اب پادشاه یک روز که نوبت ب. جنگید پادشاه ارمن می)) باب (( یک روز اردوان و روز دیگر .  اردشیر همراه شده بودند
ارمن بود اردشیر به جنگ او نرفت و با باب پادشاه ارمن مصالحه کرد، بالنتیجه در جنگ با اردوان پیروز یافت و او را کشت 

  )الکامل ابن اثیر . ( و خانواده اش را دستگیر نمود و باب نیز اطاعت کرد و اردشیر شاهنشاه نامیده شد
فرخان (( کرد، تا نوبت به  ساخت و قلمرو آنان را تسخیر می یا مغلوب می ملوك الطوایف را یکی پس از دیگري مقتول

نامه را )) فرخان ((چون . اردشیر وي را دعوت به اطاعت کرد. پادشاه جبال رسید که آخرین پادشاه از دودمان اردوان بود)) 
این را . ا به جاي سهمناکی گذاردهاین چوپان زاده پسر ساسان پ: برخواند سخت خشمگین شد وبه فرستادگان اردشیر گفت 

در پایان مهرماه )) هرمزد جان(( بگفت و اهمیتی به نامه اردشیر نداد و به او نوشت همانا که وعده گاه من وتو در دشت 
هم آخر مهر ماه بدو پیوست و با هم پیکار نمودند و اردشیر )) فرخان . ((اردشیر پیش از وي به دشت مزبور رفت. خواهد بود

  )اخبار الطوال . ( را بکشت و بی درنگ حرکت کرد)) فرخان (( یف خود حر
که به دست وي کشته شد شاه نبطیان بود که در سیاه بوم عراق اقامت داشت و ] ملوك الطوایف [آخرین کس از اینان 

یعنی شاه همه ي شاهان  پس از آن اردوان شاه را بکشت و آن روز شاهنشاه. نامش بابا پسر بردینا صاحب قصر ابن هبیره بود
  ) 242مروج الذهب و الجواهر  ص . (نام یافت

اردشیر بر او مظفر شد وبه جنگ اردوان آمد و او را بظاهر ري بعد از محاربه . اردوان پسر خود را به جنگ او فرستاد
  ) 103تاریخ گزیده ص . ( بکشت و بر ملک او مستولی شد و دخترش را زن کرد
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اردوان بود، ] و آن کشتن [ مدت بسیاري پادشاهان را قهر کرد و این همه کارش بدان تمام گشت  و اردشیر را اندرین
بزرگتر پادشاهان  ملوك الطوایف، آنکه اقدم خوانندش و چون اردشیر او را بدست خویش بکشت، اندر حرب خونش 

 60مجمل التواریخ ص . (شاهنشاه خواندند بخورد و بر گردنش ایستاد، بعد از آنکه سرش به لگد پست کرد و آن ساعت او را
(  

سال از  12را رد کرد و آن را بگرفت و بکشت و ) او (اردشیر . و چون به اردوان رسید،اردوان بر وي او بیرون آمد
  ) 21زین االخبار ص ( پادشاهی اردشیر گذشته بود که اردوان را به کشت 

  . بسیار شده است در شاهنامه براي جنگ اردوان و اردشیر مقدمه چینی
رسد،  شود و خبر از فرهنگ و دانش او به اردوان می آورد که وقتی اردشیر نزد بابک بزرگ می در ابتدا فردوسی می

  . خواهد که اردشیر را نزد او بفرستد اردوان از بابک می
  پهلوان یکی نامه بنوشت پس اردوان                                            سوي بابک نامور 

  شدیم که فرزند تو اردشیر                                              سوار یست گوینده و یادگیر 
  ) 856ص (چونامه بخوانی هم اندر زمان                                         فرستش به نزدیک ما شادمان 

شود روزي در نخجیرگاه و هنگام شکار اردوان به دلیل اینکه  یبعد از مدتی که اردشیر نزد اردوان است و به او نزدیک م
  .گمارد گیرد بر او خشم گرفته و او را به نگهداري اسبان در آخر می اردشیر از پسر او پیشی می

  بدان تاز فرزند من بگذري                                             بلندي گزینی و کنداوري 
  ) 857ص (ببین                                           هم آن جایگه بر سرایی گزین  برو تازي اسپان ما را

  . کند فردوسی داستانی از دلدادگی گلنار گنجور اردوان بر اردشیر بیان می
  ) 858ص (که گلنار بد نام آن ماه روي                                        نگاري پر از گوهر و رنگ و بوي 

  . دهد میرد و اردوان فرمانروایی پارس به پسر بزرگترش می در این میان بابک می
  )858ص(گرفتند هر مهتري یاد پارس                                           سپهبد بمهتر پسر داد پارس 

  گریزند  اردشیر با گلنار سوي پارس می
  ) 860ص(همی رفت شادان دل و راه جوي             از ایوان سوي پارس بنهاد روي                    

ا در میان راه می ها می شود با سپاهی به دنبال آن اردوان وقتی از فرار اردشیر و گلنار با خبر می تواند  فهمد که نمی رود ام
ه ایزدي یار و یاور او شده است آید او  به سوي پارس می نویسد که اردشیر پس نامه اي به پسرش می. به اردشیر برسد زیرا فرّ

  .را بجوي و بگیر بدون اینکه کسی بفهمد
  )861ص(سوي پارس آمد بجویش نهان                                  مگوي این سخن با کسی در جهان 

  .از آن سوي سپاهی از  بابکیان و فرزندان دارا برگرد اردشیر جمع شدند و او آماده جنگ با بهمن پسر اردوان شد
  : خورد  ر این جنگ بهمن شکست مید

  گریزان بشد بهمن اردوان       تنش خسته ي تیر و تیره روان 
  )863ص(وقتی خبر شکست بهمن به اردوان رسید سپاهی جمع کرد وبه جنگ اردشیر رفت 
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اد دستگیر شد و او .چهل روز به جنگ پرداختند را پیش اردشیر تا سرانجام در میان جنگ اردوان به دست مردي به نام خرّ
  .وبه دستور اردشیر دژخیم او را به دو نیم کرد. برد

  بخنجر میانش به دو نیم کن                                              دل بد سگاالن پر از بیم کن 
  ) 864ص( دید بیامد دژ آگاه و فرمان گزید                                              شد آن نامدار از جهان ناپ

  :گرفتن عراق 
از هشام کلبی روایت کرده اند که اردشیر با سپاه پارسیان به عراق آمد که پادشاهی آنجا را بگیرد و بابا پادشاه ارمانیان 

که بر  این دو شاه: گوید . ارمنیان نبطیان سواد بودند و اردوانیان نبطیان شام بودند: هشام گوید . بود و اردوان پادشاه اردوانیان
کرد و روزي که نوبت  سر پادشاهی با هم به پیکار بودند؛بر پیکار اردشیر همدل شدند، یک روز این و یک روز آن پیکار می

آمد و چون اردشیر این بدید با، بابا صلح کرد که  کرد و روزي که نوبت اردوان بود او به پیکار نمی بابا بود اردشیر پیکار نمی
و را با اردوان وا گذارد و اردشیر براي جنگ با اردوان فراغت بال یافت و چیزي نگذشت که او را از جنگ دست بردارد و ا

  )585تاریخ طبري ص. ( بکشت و بر ملک وي تسلط یافت و بابا نیز مطیع وي شد و اردشیر پادشاهی عراق را به چنگ آورد
  .این جنگ در شاهنامه نیامده است

هبیر، بگرفت و ) ابن (ر اردشیر بیرون آمد، و با وي حرب کرد، پس اردشیر او را به قصر و ملک بنبطیان ب: جنگ بانبطیان 
  )21زین االخبار ص ( بکشت 

  . این جنگ در شاهنامه نیامده است
  :جنگ اصفهان 

  ) 583تاریخ طبري ص . ( سپس سوي اصفهان شد و شاذ شاپور شاه آنجا را اسیر گرفت و بکشت
  )الکامل ابن اثیر . ( ا را گرفتسپس سوي اصفهان رفت و آنج

. وبه اصفهان ملکی بود از دست اردوان نام وي شاد شاپور اردشیر سپاه بکشید و به اصفهان شد و شاد شاپور را بکشت
  )بلعمی (

  . این جنگ در شاهنامه ذکر نشده است
  :جنگ نیرو فر شاه اهواز 

کرد و از رامهرمز سوي ارگان و سسار و طاشان شد،سپس به آنگاه سوي فارس باز شد و آهنگ پیکار نیروفر شاه اهواز  
سرق رفت و از آنجا با جمعی از یاران خویش برنشست و بر کنار دجیل فرودآمد و شهر را بگرفت و شهر سوق االهواز را 

  )583تاریخ طبري،.(بنیاد کرد، و بار دیگر از راه جره و کازرون عزیمت اهواز کرد
ي شهرهاي اهواز  اهواز رفت و ملک اهواز نام او بیدوفره، از اردشیر بگریخت و اردشیر همهپس لشگر بکشید و بحد ...

  )بلعمی.(بگرفت و به رام هرمز بنشست
حاکم اهواز به جنگ پرداخت و به جانب ارجان و میسان و طاسار و سرق رفت و در » نیروفر« باز به فارس آمد و با 

  )الکامل ابن اثیر.(سواحل دجیل فرودآمد
  )اخبارالطوال.(اردشیر به جنگ با ایشان پرداخت و آنها را بکشت. ملوك الطوایف اهواز به مقابله با او برخاستند
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  . این جنگ در شاهنامه نیامده است
  جنگ میسان

  )583تاریخ طبري،.(و از اهواز سوي میسان شد و پادشاه آنجا را که بندو نام داشت بکشت و کرخ و میسان را بنیاد نهاد
  )الکامل ابن اثیر.(جدداً از فارس از راه خرّه و کازرون به اهواز رفت و حاکم میسان را به قتل رساندم

  . این جنگ در شاهنامه نیامده است
  جنگ بحرین

آنگاه اردشیر از گور سوي بحرین رفت و سنطرق،شاه آنجا را محاصره کرد و او به ناچار خویشتن را از حصار شهر 
  )584تاریخ طبري،.(ان دادبیفکند و در ساحل ج

و به مداین شد و از آنجا به بحرین شد و آنجا ملکی بود نام وي سنطرق به حصار اندر شد و اردشیر سالی بر در حصار 
نشست و بحصار اندر قحط خاست و سپاه بر سنطرق گردآمدند که او را بکشند، آن ملک خویشتن را از دیوار حصار 

  )بلعمی.(ار بگرفت و ملک بحرین بگرفتبینداخت تا بمرد و اردشیر حص
  )الکامل ابن اثیر.(پس از گور بطرف بحرین رفت و پادشاه آنجا ناچار خود را از دیوار قصر فرو افکند و کشته شد

پادشاه بحرین به مقابله با او بیرون آمد و با » سنطرق«و در آنجا . رفت تا به عمان و بحرین و یمامه رسید و همچنان می...
  )اخبار الطوال.(و چنان شد که فرمود» سنطرق«یر نبرد کرد و در جنگ کشته شد،پس اردشیر فرمان داد شهر اردش

  . این جنگ در شاهنامه نیامده است
  جنگ کردان 

آورد اما در این جنگ از  در شاهنامه آمده است که اردشیر سپاهی بیشمار را از اصطخر بمنظور جنگ با کردان گرد می
ه اردشیر قاصدي می اردشیر به دهی پناه می.گریزند خورد و سپاه او می کردان شکست می فرستد و خبر  برد و از آنجا به خرّ
آورند که کردان در  جاسوسان خبر می.فرستد تا از آنها خبر بیاورند دهد و جاسوسانی هم نزد کردان می سالمتی خود را می

  .این خیالند که اردشیر در اصطخر مرده است
  )866ص(اندر صطخر اردشیر                                         کهن گشت و شد بخت برناش پیر برآنند ک

آورد ونیمه شب در حالی که کردان در حال خواب و  با شنیدن این خبر اردشیر سپاهی شامل سی هزار جنگاور گرد می
  .کند تازد و آنان را تار و مار می ها می استراحت هستند بر آن

  ب نیم بگذشت و تاریک شد                              جهاندار با کرد نزدیک شدچو ش
  همه دشت زیشان پر از خفته دید                            یکایک دل لشگر آشفته دید 

....  
  )866ص (همه دشت زیشان سر و دست شد                       ز انبوه کشته زمین گست شد 

  .ابع تاریخی نیامده استاین جنگ در من
  جنگ با هفتواد
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در والیت کرمان در شهر بم،مردي هفتواد نام، مستولی شد و او را کرمی بود که هر کار به بخت کرم کردي، ساخته 
بحیلت به . اردشیر دانست مردي او با بخت کرم بسنده نخواهد بود. بخت کرم غالب آمد. اردشیر با او جنگ کرد. شدي
بعد هالك . گویند کرمان بدان کرم منسوب است. اران بخدمت کاري کرم رفت و کرم را هالك کردي پیشه ک شیوه

  )103تاریخ گزیده،.(کرم،اردشیر بر کرمان غالب آمد و هفتواد و پسران او را برانداخت
ن بزرگی شده،تا هفتواد و آن کرم که پیدا گشته بود و کارش از خسته داشتن کرم،بدا] یا[ و بشهر کجاوران نزدیک دریا 

اردشیر بحیلت آن کرم را بکشت و از آن پس توانست هفتواد را با پسران غلبه کردن و گویند شهر کرمان بدان کرم 
  )60مجما التواریخ، .(بازخوانند

ي دریاي فارس مردمانی زندگی  در شهر کجاران در کناره: آورد  فردوسی داستانی شگفت انگیز درمورد کرم هفتواد می
در این شهر مردي . ي پنبه ریسی داشتند دختران این شهر همه پیشه. گذراندند دند که با کار و تالش خود روزگار را میکر می

این دختر یک روز در حالی که مشغول ریسیدن نخ بود سیبی دید که در . به نام هفتواد بود که هفت پسر و یک دختر داشت
  .روع به ریسیدن کرد و آن روز دوبرابر روزهاي دیگر پنبه رشتکرم را برداشت و به بخت کرم ش. آن کرمی بود

  )867ص (دو چندان که رشتی بروزي برشت                                شمارش همی بر زمین برنوشت 
  .شود که هفتواد ثروت و قدرت زیادي پیدا کند این کرم سبب می

  )867ص (توانگر شد آن هفت فرزند نیز     فراز آمدش ارج و آزرم و چیز                        
و به بخت کرم هفتواد همیشه در جنگها پیروز .کند سازد و کرم را همانجا در حوضی نگهداري می هفتواد دژي بلند می

  .است
  هرآن پادشاه کو کشیدي به بجنگ                         چو رفتی سپاهش بر کرم تنگ

  )867ص (چو آواز این داستان بشندي                         شگسته شدي لشگري کامدي         
سرانجام اردشیر براي کشتن کرم حیله اي . خورد فرستد اما آن لشگر شکست می اردشیر لشگري براي جنگ با هفتواد می

ه و با حیله اي به کرم او به صورت بازرگانی وارد قلعه شد. شود سازد و با این حیله کرم را نابود کرده بر هفتواد چیره می می
کشد و هفتواد و پسرش را در جنگ شکست داده و هر دو را به دار  شود و با خوراندن سرب به او، او را می نزدیک می

  .کشد می
  بفرمود پس شهریار بلند                                             زدن پیش دریا دو دار بلند

  )874ص .(دل دشمن از خواب بیدار کرد                                  دو بدخواه را زنده بر دار کرد   
در منابع تاریخی سخنی از این داستان و این جنگ نرفته است بجز در تاریخ گزیده و مجمل التواریخ، که به احتمال قوي 

اردشیر جنگی با ملکه الر داشته و الر از  اما در تاریخ طبري و بلعمی آورده اند که. کنند این داستان را از خود شاهنامه نقل می
  .روستاي کوجران بوده است،و احتماالُ این کوجران همان کجاران شاهنامه باشد

  ي الر جنگ با ملکه
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ه ملکه اي بود که تعظیم و پرستش او می کردند  گویند به دهکده الر از روستاي کوجران از روستاهاي ساحل اردشیر خرّ
. فراوان داشت و اردشیر شهر وي را محاصره کرد و او را بکشت و مال و گنجینه بسیار بدست آورد و مال و گنجینه و سپاه

  )584تاریخ طبري،(
ه است بر طرف دریا، ملکه اي بود بزرگ و گنج و گویند به قلعه[ ها  ي االر از رستاق کوجران و آن از روستاي اردشیر خرّ

  )بلعمی.(و گنج او همه برداشت.] شیر لشگر وي را بشکست و آن ملکه را بکشتارد.نهاده بود و مردان کاري بر او گرد آمده
  عمارت و آبادانی

  شهرها
ه که همان گور باشد به : گویند اردشیر هشت شهر بنیان کرد از جمله  رام اردشیر و شهر ریو اردشیر و شهر اردشیر خرّ

د و شهر به اردشیر در غرب مداین و استاباذ اردشیر که همان فارس بو و هرمز اردشیر که همان سوق االهواز باشد به اهواز بو
کرخ میسان باشد به سواد بود و فسا اردشیر که همان شهر خط باشد به بحرین بود و بوذ اردشیر که همان حزه باشد به موصل 

  )585-584تاریخ طبري،.(بود
آن را اردشیر خره نام کرد و شهري دیگر نام  و هشت شهر بنا کرد اندرین پادشاهی که گشاده بود، به پارس شهر جور و

او رام اردشیر و دیگر هم آنجا نام وي ریو اردشیر و به ناحیت اهواز شهري بنا کرد نام او هرمز اردشیر و آن را امروز سوق 
آن را کرخ میسان ایساباد اردشیر و ] به اردشیر و آن بغربی مداین است و [ و به سواد شهري بنا کرد نام آن . االهواز خوانند

] و به موصل شهري بنا کرد نام آن] [فسا اردشیر و امروز آن را مدینۀ الخط خوانند[ خوانند و به بحرین شهري بنا کرد نام آن 
ه خوانند   )بلعمی.(بوذ اردشیر و امروز آن را خرّ

ه ) وه اردشیر(اردشیر هشت شهر بنا نمود که از آن جمله شهر خط در بحرین و شهر بهرسیر مفابل مداین  که (و اردشیر خرّ
ها آن را بهمن شیر و  که بصري) حدود بصره (و بردشیر کرمان و بهمن اردشیر کنار دجله ) عضدالدوله آن را فیروز آباد نامید

. درا بنا کر) حزه(» بود اردشیر«ي سوق االهواز و در موصل  و همچنین رامهرمز را در خوزستان و ناحیه. نامند فرات میسان می
  )الکامل ابن اثیر(

یکی نود اردشیر خواند،آن اردشیر است و دیگر هرمزد اردشیر خواند و آن سوق االهواز ] که کرد[و از عمارت و شهرها 
است و یکی اردشیر خره خواند و آن پیروزآباد است از پارس و پیش از آن گور خواندندي و گور و گار، دو نام است از گو 

و هن اردشیر شهري . گور خود ندانستندي. ناوس بود] را[ر که مردمان را کنند که در آن وقت پارسان کنده، نه چنان گو] و[
. و تستر اندر خوزستان و آن شوشتر است. است بر کنار دجلۀ العوار بزمین میسان و بصریان بهمن شیر خوانند و فرات میسان

دو . ون وهشت اردشیر و به اردشیر و استاد اردشیر و هرمزد اردشیرو دیگر جایها پراکنده چ. آن رامز است] و[رامهرمز اردشیر 
یکی را هبوجستان و اجار خواندندي، آن است که معرب [شهر بود در یکی بازاریان بودند و در دیگر مهتران و به پهلوي 

د که هنوز به جاست، سوق االهواز بمان. و دیگر را هومشیر و به وقت آمدن عرب آن را خراب کردند. سوق االهواز گفتند
اهواز خواند و شهر قدیم را اپر نیست،ناحیت بدان باز خوانند و تن اردشیر شهري است بحري و آن این چنین خواندند که 
داریوش بر تن مردم نهاد یک جمینه گل بود و دیگر از تن مردم و پارس و سواد و مداین،جماعت که بر ایشان عاصی شده 

  )62- 61مجمل التواریخ، . (این همه شهرها تمام کرد اندر کرمان و پارس و سواد و مداین. فته بودبودند و بر ایشان خشم گر
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ه گویند و فیروز آباد از جمله ي آن است و  و از آثار او آن است کی به پارس یک کوره ساخته است آن را اردشیر خرّ
و همه را به نام خویش باز خوانده است و به اردشیر چند پاره شهر و نواحی و در اعمال عراق و بابل چند جایگاه ساختست 

کی دارالملک کرمان است او بنا کرد و اهواز و خوزستان و شهري است حزه نام از موصل و شهري به بحرین کی آن را خط 
  )71فارسنامه ابن بلخی،.(خوانند و نیزه خطی از آنجا خیزد و این جمله او بنا کردست

خره و جور در فارس و بادغیس در خراسان و بهمن اردشیر و رام اردشیر که هر دو نزدیک  شهرها بنا کرد چون اردشیر
اردشیر شهر خوارزم را نیز : ابن خردادبه گفته است که. هاي دجله بصره اند و استار اباذ  که همان کرخ میسان است از آبادي

  )307-306تاریخ ثعالبی،. (بنیاد نهاد و خراسان را به چهار بخش تقسیم کرد
ه، به اردشیر، بهمن اردشیر، اشاء اردشیر، رام اردشیر، رام هرمز  ي آن اردشیر شهرهاي متعدد ساخت از جمله ها اردشیر خرّ

  )44تاریخ پیامبران و شاهان،.(اردشیر، هرمز اردشیر،بود اردشیر، وهشت اردشیر، بتن اردشیر است
ه اردشیر که او را واسط گوی ند و استاد اردشیر که او را انبار گویند و رام اردشیر که او را شهر ري را بنا کرد و خرّ

چهارم . و سه دیگر نیمروزان اصبهبد و ناحیت جنوب او را داد. د دیگر خربران اصبهبد و سوي مغرب او را داد. خراسان
ه و رام اردشیر و اسد آباد  و شهرها بنا افگند، چون تستر و هرمز اردشیر و اردشیر.آذربایجان اصبهبد ناحیت شمال او را داد خرّ

  )21زین االخبار، .( و پوشنگ و بادغیث
  :در شاهنامه شهرهایی که اردشیر بنا کرده است اینگونه آمده 

  هوا خوشگوار و بزیر آب خوش                                به گیتی مرا شارستانست شش           
  که گردد ز بادش جوان مرد پیر                            ي اردشیر                 یکی خواندم خوره

  پر از مردم و آب و سود و زیان                               کز و تازه شد کشور خوزیان               
  که موبد از آن شهر شد شادکام                               دگر شارستان گند شاپور نام               

  ر بوم میسان و رود فرات                                              پر از چشمه و چارپاي و نباتدگ
  پر از باغ و پر گلشن و آبگیر                               ي اردشیر              دگر شارستان برکه

  کزو بر سوي پارس کردم گذرچو رام اردشیر است شهري دگر                                      
  )892ص(هوا مشگ بوي و بجوي آب شیر      دگر شارستان اورمزد اردشیر                                        
داند در حالی که در بیشتر منابع تاریخی هشت  شهر آمده است و  فردوسی عدد شهرهایی را که اردشیر بنا کرده شش می

 . می اورد که در منابع تاریخی نامی از ان به میان نیامده است نام شهر گند شاپور را هم

  آبادانیهاي دیگر
  )194تاریخ یعقوبی، . (آتشکده اي در اردشیر خرّه بنا کرد

  )104تاریخ گزیده، . (و آب زنده رود اصفهان در میان رعایا بخش کرد و نصیب هر والیت مقرر گردانید
  )62مجمل التواریخ،. (هاي مشرق او فرمود کردند خوزستان و جوي و آب اصفاهان قسمت فرمود کردند و آب

فارسنامه ي ابن .(هاي خوزستان او قسمت کرد و رود مشرقان او حفر کرد و در جهان عمارت هاي بسیار فرمود و آب
  )72بلخی،
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رمود و از آب هاي وادي خوزستان را نیز قسمت ف هاي اصفهان را به دست مهربن وردان قسمت کرد و همچنین آب آب
  )46تاریخ پیامبران و شاهان،.(که به فارسی اردشیر کان خوانند) مسرقان (آن، نهرها جدا ساخت،از جمله نهر مشرقان 

  نو آوري هاي اردشیر 
مروج الذهب و .(اردشیر پسر بابک پیشقدم تنظیم طبقات بود وملوك وخلیفگان بعد پیروي او کردند: مسعودي گوید 

  )239معادن الجواهر،
تاریخ .(موبدان و هیربدان را پایگاه مقرر داشت تا دستورهاي دینی را به پاي دارند و میان روا ناروا فرق گذارد

  )306ثعالبی،
یکی مروشاهجان،دو دیگر بلخ و طخارستان، سیوم هراةو :و خراسان را چهار بخش کرد و هر یکی را مرزبانی گماشت 

رین و ر.پشنگ و باد غیس و چهارم ماورالنهر سم نرد باختن او آورد، برحسب گردش جهان ودرج فلک چون شب و روز ونی
  )22زین االخبار،.  (که همی گردند

  :در شاهنامه آمده است که 
  همان کودکان را به فرهنگیان                                              سپردي چو بودي ورا  هنگ آن 

  )885ص(همان جاي آتش پرستان بدي                                            بهربرزنی در دبستان بدي          
  .از این ابیات شاهنامه این گونه بر ي آید که در زمان پادشاهی او آموزش همگانی بوده است نه براي گروهی خاص

  هاي صوري و معنوي  ویژگی
سندیده روش وپیروز بود و هرگز سپاه وي ودر اواخر روزگار خویش به جانشین خویش وصیت کرد و همچنان پ

  )585تاریخ طبري،. (ها پدید آورد و شهرها بنیان کرد و مراتب نهاد و آبادي بسیار کرد نشکست و پرچم او وانماند، والیت
  )بلعمی. (واردشیر داد بگسترد بجهان اندر

  ) کامل ابن اثیرال. (پادشاهی نیکو سیرت و مظفر و پیروز مند بود و شهرهاي فراوان بنا کرد
که پیراهن او به دینارها بود و شلوار آسمان گون و تاج سبز در : و اندر کتاب  صورت پادشاهان بنی ساسان گفته است 

  )33مجمل التواریخ،. (زرو نیزه قائم در دست
چنان که  .صورت و سیرت پسندیده ننهاد، در حال رعیت و سپاهیان و عامالن] و[از این پس جز داد و عدل و آیین 

ت به عمارت عالم آورد و جمع علوم و تصانیف که در . شرحهاي آن مشهور است ونسخت عهد اردشیر معروف است و هم
  )61مجمل التواریخ،. (ایران هیچ دفتر علمی قدیم نماند که اسکندر نسوخت و آنچه خواست به روم  فرستاد

  ) 70ي ابن بلخی،  فارسنامه. (و این اردشیر سخت عاقل و شجاع و مردانه بود
هاي کتب دینی و پژشکی و ستاره شناسی را بدست آورند که اسکندر پاره اي را به آتش سپرده بود  دستور داد که نسخه

  )306تاریخ ثعالبی،. (ها را تازه و نو کنند و بخش بزرگتر را به روم برده و مقرر داشت که آن
اندیش  و هوشیار و قاطع و سخت و هنگامی که کارها به دست او گویند اردشیر مردي بوده است با فضلی آشکار و دور

هاي دینی را که سوخته بود تا حد امکان گردآوري کنند و دیگر بار تالیف کنند و  افتاد فرمان داد تا دانشمندان دین کتاب
گویند وي سپس به . ردهاي پراکنده و ور از هم را چیزي بجز دین گرد نخواهد آو بنویسند چرا دلهاي ناهمساز و خواسته
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ها را تجدید و اعاده کرد وبه پادشاهان دور و نزدیک نامه نوشت و ایشان را به اقامه دن و سنت  هاي نجوم پرداخت آن کتاب
  )135 -134آفرینش و تاریخ، . (وادار کرد و از سرکشی و مخالفت بر حذر داشت

، و شلوار آسمان رنگ و تاج )مدنّر (شیر منقش به دینار ي ارد نوشته اند که جامه» صور ملوك بنی ساسان «در کتاب  
  )46تاریخ پیامبران و شاهان،.(ي افراشته بود سبز در طال نهاده و به دست او نیزه

  :فردوسی در شاهنامه از دادگري اردشیر بسیار سخن رانده واو را ستوده است 
  بی آزار و بیدار دل بخردان          به هر سو فرستاد پس موبدان                                 

  که تا هر سوي شهرها ساختند                                         بدین نیز گنجی بپرداختند 
  نبودش نوا بخت بی خانه بود                  بدان تا کسی را که بی خانه بود                     

...  
  چه بر آشکارا چه اندر نهان                                       از او نام نیکی بود در جهان     

  چو او در جهان شهریاري نبود                                       پس از مرگ او یادگاري نبود 
  )885ص.(مبادا جز از نیکی انجام اوي                               منم ویژه زنده کن نام اوي              

  مدت پادشاهی 
وبه قولی مدت پادشاهی وي چهارده .و مدت پادشاهی وي از وقتی که اردوان را بکشت تا وقتی بمرد چهارده سال بود

  )585تاریخ طبري،. (سال و ده ماه بود
  )بلعمی.(و اردشیر از پس اردوان چهارده سال ملک بود

  )الکامل ابن اثیر .(هم چهارده سال و ده ماه نوشته اند و سلطنت او از قتل اردوان تا مرگ چهارده سال بود و بعضی
  )93التنبیه و االشراف،.(ده سال و چند ماه پادشاهی کرد

و چون چهارده سال و به قولی  پانزده سال از پادشاهی او بگذشت و زمین آرام گرفت و سامان یافت و ملوك را به 
مروج .( اد کناره گیرد و به آتشکده نشیند و به عبادت خدا پردازدبدین جهت ترجیح د... طاعت آورد به دنیا بی عالقه شد

  )242 -241الذهب ومعادن الجواهر،
  )105تاریخ گزیده،. ( مدت پادشاهی اردشیر چهل سال و ده ماه و چهارده سال و ده ماه هم جهان را پادشاه بود

  )61مجمل التواریخ،.(ارده سال وشش ماه گویندپادشاهی اردشیر بابکان چهارده سال و ده ماه بود و به دیگر روایت چه
مدت ملک او از ابتدا کی بپارس خروج کرد تا آخر عهد سی و دو سال بود و از این جملۀ پادشاهی با استقامت بعد از 

  )72ي ابن بلخی، فارسنامه.(برداشتن ملوك الطوایف مدت چهارده سال کرد
  )195-194تاریخ یعقوبی،.(فتاردشیر بعد از چهارده سال سلطنت بدرود زندگی گ

  )135آففرینش و تاریخ،.(و مدت چهارده سال و شش ماه به کام دل پادشاهی کرد
  )23تاریخ پیامبران و شاهان،.(چهرده سال و ده ماه فرمان راند

  در شاهنامه آمده است
  )892ص(م به شاهی کاله برآمد چهل سال و بر سر دو ماه                                          که تا برنهاد
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  پایتخت
  )194تاریخ یعقوبی،.(پایتخت او در اصطخر بود

  )بلعمی.(و به پارس بازآمد و به شهر جور شد و بنشست
  :در شاهنامه آمده است که 

  )874ص(ببغداد بنشست بر تخت عاج                                         بسر برنهاد آن دلفروز تاج 
  یحوزه فرمان روای

و پادشاهی عراق و خراسان تا لب جیحون و سجستان و گرگان و پارس و کرمان همه برگرفت و ملوك الطوایف از 
  )بلعمی. (جهان برداشت

  کتاب اردشیر
ها و جهانگیري خویش را در آنجا آورده  اردشیر بابک کتابی دارد که به نام کارنامه معروف است و اخبار و جنگ

  )242الجواهر، مروج الذهب و معادن.(است
  )71ي ابن بلخی، فارسنامه.(او را عهود و وصایا است که نسخت هاي آن موجود است...

  )22زین االخبار،.(و کتابی تالیف گردانید اندر پند و سیاست، و آن را کارنامه نام کرد
د که گویی از مضامین همین کن آورد اما پندهایی را از او نقل می فردوسی در شاهنامه سخنی از کتاب اردشیر به میان نمی

  :پندهاي او شامل اندرزهایی درمورد پیوند دین و پادشاهی  . کتاب برداشت شده است
  چو بر دین کند شهریار آفرین                                          برادر شود شهریاري و دین

  )889ص(نه بی دین بود شهریاري بجاي   نه بی تخت شاهیست دینی بپاي                                     
  :مذمت دروغ 

  )890ص(رخ پادشاه تیره دارد دروغ                                          بلندیش هرگز نگیرد فروغ 
  .و بسیاري مسایل اخالقی و سیاسی دیگر است

  مدت جنگ با ملوك الطوایف
  )242ج الذهب و معادن الجواهر،مرو.(اردشیر دوازده سال با ملوك الطایف پیکار داشت

  )105تاریخ گزیده،.(و سی سال در جنگ ملوك الطوایف بود
  )60مجمل التواریخ،.(و او را سی سال در حرب ملوك الطوایف روزگار رفت

  )23تارخ پیامبران و شاهان،..(آنگاه اردشیر پسر بابک،پس از آنکه مدت سی سال گرفتار جنگ با ملوك الطوایف بود
  

  یرينتیجه گ
آن چیزي که از این مقایسه بدست می اید این است که فردوسی تمام اطالعاتی را که در منابع تاریخی آمده در داستانی 

مثال همان طور که دیدیم بسیاري از . بلکه تا آنجا که توانسته ان را خالصه کرده است. کند وارد نکرده است که روایت می
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وبراي جذاب شدن داستانش داستان هفتواد را که بیشتر اسطوره است تا تاریخ . ستهایی را که روایت شده نیاورده ا جنگ
  .بیشترین شباهت شاهنامه با تاریخ ثعالبی است. کند اضافه می
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391  
 عطار نیشابوري يعرفان عملی در اندیشه يجایگاه انسان کامل در حوزه

  
   1مهدي ماحوزي
   2شهین قاسمی

 چکیده

هایی است  انواع ادبی، توجه به حقایق و ارزششود که خمیرمایه اصلی تمام  در بررسی اجمالی ادب فارسی مالحظه می    
اند و این رمز بقا و جاودانگی آثار برجسته شاعرانی چون، فردوسی، ناصرخسرو،  که از فطرت پاك انسانی سرچشمه گرفته

ار، مولوي و غیره است   .سنایی، عطّ
ان و توجیه صفات ارزشمند انسان کامل ها و تمثیالت چیزي جز بی در آثار عارفان بزرگ ، هدف نهایی از ارائه داستان   
هاي شگفت به دانند، عالمی که خداوند در سرنوشت او استعداد می» عالم اکبر«عارفان بزرگ به درستی انسان را . نیست 

اما این راهی . عروج معنوي را طی کند  تواند به مدد اراده و کوشش خویش راه تکامل و انسان می. ودیعت نهاده است 
بنابراین، دریافت معرفت یا از راه پیوند پیچیده ادراکات است، یا از طریق قبول بدیهیات یا از راه دل و . ار است سخت دشو
هاي مختلف  با توجه به احساس. معرفت یا از طریق چشم سر است یا از راه چشم دل: به طور خالصه آن که . تصفیه باطن
ه.معرفت را تا مرزهاي بی نهایت گسترش بخشید توان این تعبیر را تعمیم داد و بنیان آدمی می هاي عطّار نیز به عنوان یکی از قلّ

هایش سیر ترقی انسان را تا مرتبه رفیع عرفان، محور آثار خویش را انسان و سعادت او قرار داده و همواره در سراسر مثنوي
  .کمال و رسیدن به مرحله انسان کامل به تصویر کشیده است

  
  
  . ، عطار نیشابوريانسان کامل، عرفان، عرفان عملی، اندیشه :هاکلید واژه

                                                                    
 دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن - 1
2

  واحد رودهن دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز عضو هیأت علمی  -
 Sh.ghasemi158@yahoo.com 
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  مقدمه  
گذارد  اند و کسی که در طلب خداوند پا به راه می صوفیان هر عصر، ترقّی زندگی روحی را به سیر و سفر تشبیه کرده     

متعال و دین آسمانی به انسان ارزانی  سلوك راستین، راهی است که خداوند. نامند می» مرد راه« و » راهرو « ، »سالک «  او را
اولین گام در . داند  سلوك حقیقی و بازگشت به خویشتن انسانی می و دین الهی، شریعت را مدخل ورودي سیر. دارد می

ت و رنگی است سلوك الی اهللا و بازگشت به حقیقت خویشتن از منظر قرآن و سنّت، کنار زدن حجاب هاي ظلمانی، خصوصی
  . دهد  گردد و روح را به سوي غیر خداي متعال سوق می انسانی عارض میکه بر روح 

ت در روح انسان است؛ از این رو، مجاهدتهر یک از حجاب     هاي علمی و عملی الزم براي هاي ظلمانی، داراي واقعی
هاي تکوینی خروج از  راهها در حقیقت این مجاهدت.اي است که در نظام خلقت تعیین شده است  ها تالش ویژه خروج از آن
اساس قوانین تکوینی و  در حرکت انسان به سوي خداوند متعال بر. تواند انسان را نجات بخشد  ها است که میاین حجاب

است و از بعضی اعمال نیز اجتناب و کناره » واجبات«نظام سلوك، بعضی از اعمال ضرورت دارد و باید انجام گیرد که همان 
مات«ها اجتناب کامل شود که همان  و باید از آنگیري ضرورت دارد  عمل به واجبات و ترك محرّمات موجب . است» محرّ

  .  شود قلب پاکیزگی و جالي اصلی خویش را به دست آورده، آماده گرفتن انوار الهی شود می
در راه وصول به منظور و  در پی تکمیل خود برمی آید، افتد و اي که به راه می اما سالک در طی طریق از همان لحظه    

. شود گذرد و مانند مسافرین جهان پیما، هر دم با منظره مخصوصی مواجه می مقصود خویش، از منازل و مراحل گوناگون می
بیند و  هاي بی نهایت در پیش میهاي وحشت افزا و راهیابد، به نشیب و فرازها برمی خورد، بیابان در هر قدمی مشکلی می

بینند از  اند، چون عشق را در اول سرکش و خونی می شود که بعضی از خامان ره نرفته که ذوق عشق در نیافته بسیار واقع می
برخی در این راه که صورت بستن نهایت آن مشکل است و در همان . کشند مشکالت طریقت عنان برتافته، پاي واپس می

  .ندافت بدایت طریق بیش از صدهزار منزل در آن است به وحشت می
سالک چندان سیر « : گوید در تعریف سیر الی اهللا می. داند  عزیز الدین نسفی سلوك را سیر الی اهللا و سیر فی اهللا می   

سالک وقتی . کند که از هستی خود نیست شود و به هستی خداوند هست گردد و به خدا زنده ، دانا ، بینا ، شنوا و گویا بشود 
گردد و سیر فی اهللا عبارت از آن  شود ، بعد از آن سیر فی اهللا آغاز می ، سیر الی اهللا تمام می دید که هستی فقط خداوند راست

است که سالک چون به هستی خداوند هست شد ، و به خداوند زنده ، دانا ، بینا ، گویا و شنوا گشت ، چندان اگر سیر کند 
داند و ببیند ، چنان که هیچ چیزي در ملک و ملکوت و که اشیا را کماهی و حکمت اشیا را کماهی به تفصیل و تحقیق ب

  )80: 1379نسفی ، ( » .جبروت بر او پوشیده نماند 
بعضی دیگر در بادیه سرگردانی، مانند رهروي که در شب سیاهی راه مقصود را گم کند، از راه واماند، معدودي از   

نسته، هر چه در طریقت پیش سالک آید خیر شمرده، با کمال شیردالن هم از نشیب و فراز نیندیشند و خامی را نشان کفر دا
منازل و مراحل پیمودنی طریقت . دریادلی و دلیري و با نهایت چستی و چاالکی طی طریق کنند و به سر منزل مقصود رسند

قسیم نموده؛ این منازل و مراحل را به چند مرحله بزرگ ت يولی بزرگان صوفیه، همه. است متنوع و خارج از حد احصاء
باید بگذرد تا به منظور نهایی » مقامات«اند که سالک در طی طریق به تدریج و ترتیب از همه این  اند و گفته نام نهاده» مقامات«

  . بیابد » بقاء باهللا « است برسد و » فناء فی اهللا « و » فناء فی الحق « خود که وصول به حقیقت، یعنی 
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  انسان کامل 

انسان یا مأخوذ «: گویند می. معناي لفظ انسان حرفی دارند که با مقام انسان مخصوصاً انسان کامل در ارتباط است عرفا در      
که . اگر از انس گرفته شده باشد که انس به معنی مأنوس شدن و عادت کردن به وضعیتی است. از انس است و یا مأخوذ از نسیان

ن مجمع همه مظاهر و اسماي الهی است که به معنویات و معنویات به او انس حاصل این معنی براي انسان حاصل است زیرا انسا
که این . و اگر انسان از نسیان گرفته شده باشد که نسیان یعنی فراموشی و غافل شدن از چیزي بعد از توجه به آن است... کند می

و انسان به جهت . و منصرف شدن از چیز دیگر استغافل شدن به معنی از دست دادن چیزي نیست بلکه به معنی اشتغال به چیز 
أنٍ«متصف شدن به آیه شریفه  لَّ یومٍ هو فی شَ هر لحظه به کار جدیدي اشتغال داشته و از ) او هر روز در کار جدیدي است(» کُ

  » .ماند ل باقی میکه این حالت بیانگر احاطه انسان بر همه عوالم است و االّ باید در یک حا. کند مرحله قبلی اعراض می
یعنی کسی که همه درجات پیشرفت و تکامل را که براي . انسان کامل کسی است که تمام کماالت انسانی را داراست     

ي شناخت در وجود آدمی نهاده شده و اوست که ابزار شناخت و معرفت را در  سرمایه .یک انسان میسر است طی کرده است
معنی انسان آن است که وي شایستگی آن را دارد که با . خوانند را انسان می» انسان«است که  اختیار دارد، و شاید بدین سبب

  .مظاهر هـستی انس یابد  ي همه
ه اُنیس«: اند  آن گفته يبه هـمین جهـت در وجه تسمیه      نَّ نساناً لاُ ی االنسانُ إِ مانسان را بدین سبب انسان خوانده «یعنی .»س

  )103: 1383نجم الدین رازي ، . (»اند انیس و مونس عالم هستی بوده باشدتو اند که او می
شود عالم خارج و حقیقت  یعنی حقیقت انسان در لباس کثرت می. انسان از نظر عرفا عالم صغیر و عالم انسان کبیر است

رت به وحدت و گذشتن در عرفان عملی کوشش بی وقفه سالک براي باز گردانیدن کث.شود انسان عالم در لباس وحدت می
  ) 26: 1385مطهري، .(از وجود ممکن و فانی و رسیدن به وجود متعالی است 

گویند  می.   دانند عرفان راه وصل به شناخت عالم و معرفت حق را از طریق شریعت، طریقت و حقیقت ممکن می    
رسد و کمال  هل به علم و از علم به معرفت میاز ج. شود انسان با طی این مراحل خود را مهذّب کرده، مستعد فیض الهی می

شریعت براي اصالح ظاهر، طریقت براي اصالح ضمایر و حقیقت براي اصالح سرایر و طریقت، پرهیز کردن به . یابد می
چون آدمی از این حیات بمیرد،شریعت «.موجب طّب و داروها خوردن و حقیقت، صحت یافتن ابدي و از آن دو فارغ شدن 

  )15-17: 1382انصاري، . (»از او منقطع شود و حقیقت بماندو طریقت 
است پس همه عالم مظهر  -اهللا–در عرفان عالم مظهر اسماء اهللا است و همه اسماء اهللا از فروعات اسم اعظم یعنی      

است بنابراین  -اهللا -ل این اسمهاي مظهر کام به تن) البته مقام انسان یعنی انسان کامل(ولی انسان . اند اجزاء و فروعات این اسم
  .عالم مظهر گسترده و در قالب کثرت انسان است و انسان عصاره عالم است

همان جنس بشري است در برترین مراتب خود که کماالت وجودي و  -گوییم  اش می انسان کامل که به رمز آدمی«      
است اما نه جسم ) ص(ها بدون تردید، پیامبر اسالم نسانترین ا و کامل. عقلی و روحی و مادي جز در او گرد نیامده است

  .یا روح محمدي است که مظهر کامل ذات و اسما و صفات الهی است » حقیقت محمدیه«محمدي که برانگیخته شد بلکه 
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قاصد و آن طایفه را که به کمند جذبات الوهیت روي از مطالب بشریت و م«:گوید نجم رازي در باب انسان کامل می    
یکی آنهااند که در :نفسانی بگردانند و در سیر عبودیت به عالم ربوبیت رسانند و قابل فیض بی واسته گردانند دو صنف اند

ي تتق ارواح انبیاء علیهم  اند،قابل فیض الوهیت بی واسطه در صف اول بوده» االرواح جنود مجنده« عالم ارواح در صفوف
ي  توانند بود، اما چون بر طینت روحانیت ایشان خمیر مایه آن فیض در دولت متابعت ایشان میاینجا نیز قابل .اند السالم بوده

نهاده بودند چون به کمند جذبه روي از مزخرفات دنیاوي بگردانیدند هم بدان نور از پس »ثم رش علیم من نوره «رشاش
  )58: شقرازي ،رساله عقل و ع. ( »...چندین هزار تتق عزت جمال وحدت مشاهده کرد

شود،  پس بطور خالصه هر گاه از انسان به معنی جنس بشري سخن بگوییم، چون همه کماالت حق در او  متجلّی می    
و مقصود از  و به وسیله انسان است که غایت هستی تحقّق می یابد. بیند خود او حق است که هستی خود را در آیینه وجود می

بیند  شود که او را در خود و دیگران می ن کار از طریق وجود انسان امکان پذیر میغایت هستی، شناخته شدن حق است، و ای
  :کند  اي است که حالّج در شعر معروف زیر بدان اشاره می و این همان نکته. شناسد و می

ود در درخشان و آشکار کرد تا بدانجا که براي آفریدگان  خ» الهوت«او راز روشنایی » ناسوت«پاکی کسی راست که    
  ) 93-95: 1383حلبی، (».صورت خورنده و آشامنده آشکار گشت

اعتقاد به تحقق نفس الهی انسان در زندگی خاکی براي صوفیان مفهوم انسان کامل را پیش آورده است، تصویري که «     
: خلیفه (».هم داشته است اي ي خدا و انسان ایفا کرده، بلکه نتایج عملی پر دامنه نه تنها نقش مهمی در آراي آنان درباره

انسان به صورت عالم اصغر و به معنی عالم اکبر، انسان کامل، کمال مطلوبی است که براي تحقق یافتن آن «) 80:  1375
  ».ي سیر تکامل متوجه این هدف است انسان کامل علت غائی خلقت است تمامی خلقت در کارند و همه

  پس به معنی عالم اکبر تویی               پس به صورت عالم اصغر تویی             
  )104:همان (

قلب او عرش خدا،عقل او تقدیر و .ترین واقعیت در جسم او دانی ترین نوع آن جاي دارد در روح انسان کامل عالی«    
 ) 109:همان (».جانش لوح محفوظ است

  :عطار نیز به همین عقیده است
  اصغراند از صورت و از راه معنی اکبراند                    عالم صغري به صورت عالم کبري به اصل  

  ) 223: 1384عطار ، (
،انسان کامل که مظهر اسم کلی اهللا است باید که به ذات و مرتبه، بر جمیع باقی مظاهر باشد بنابر اتحاد مظهر و ...«      

اند، مظهر انسان کامل باشند و  مظاهر اسماي الهیهظاهر،و متجلی و ظاهر بر باقی مظاهر باشد؛پس جمیع مراتب موجودات که 
  :حقیقت انسان مشتمل باشد بر جمیع اشیاء ؛ اشتمال الکل علی االجزاء؛ بنابراین فرمود که

  »احد در میم احمد گشت ظاهر                               درین دور اول آمد عین آخر
  ) 97: 1385: الهیجی ( 

اي از استدالل عرفا بر کمال بالفعل بودن همه کماالت انسان کامل بود که انسان کامل چون عصاره  آنچه بیان شد خالصه     
  .همه هستی است لذا او کماالتش اشباع شده است زیرا همه  عوالم تجلی مقامات انسان کامل است
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   سیر نظریه انسان کامل در عرفان اسالمی

ی گاه انوار الهی در جهان بینی عرفان اسالمی، انسان به «     واسطه دارا بودن گوهر دل و جان که گنجینه اسرار حق و تجلّ
ی جاعلٌ فی االرض خلیفه ... « و )  70/ اإلسراء (» ... و لقد کرّمنابنی آدم « : است و به حکم آیات  م « و ) 30/ البقره (» ... انّ علّ

ي خداوندي شده و مباهی به تکریم و جانشینی باري تعالی و مظهر جمیع صفات و اسما)  31/ البقره (» آدم االسماء کلّها 
  .گردیده است )  4/ التین (و صفت احسن التقویم )  82/ االحزاب (ي پذیرش بار امانت شایسته
به عبارت دیگر، انسان عالمی است اکبر که خداوند در سرشت وي استعدادهایی شگفت انگیز را به ودیعت نهاده و به     

ه به فعل در آورد و با پیمودن راه او این تو ان و فرصت را عطا فرموده است تا به مدد اراده و کوشش آن استعدادها را از قو
ر قدرت خویش سازد و  تکامل و عروج معنوي که الزمه اش متخلّق شدن به اخالق اهللا است، بدانجاي رسد که طبیعت را مسخّ

ثل اعال و نمونه.داي نبیند همانند خداوند بر کائنات فرمان براند و جز خ تام و تمامی است از پویندگان این راه  انسان کامل م
هاي انسانی رادر حد کمال در خود پرورده اند و با چیرگی بر نفس اماره و تمایالت شیطانی، وادي سلوك را به که ارزش

  )220-219: 1375زمجو، ر(» .اند  قدم صدق و ره توشه ایمان درنوردیده و به سرمنزل مقصود دست یافته
ن اسالمی به صورت (The  logos)برابر است با ) کلمه االهیه(انسان کامل  «    ی  هاي مختلفکه در اسالم و تمد تجلّ

در میان صوفیه اسالم، محیی الدین ابن عربی، به این امر نیز بیش از دیگران توجه داشته است و عقاید او در باب . کرده است
ت بیشتري دارد کلمه یا حقیقت دیه، یا انسان کامل از این لحاظ اهمی برد، به  را به معانی مختلف به کار می» کلمه«وي . محم

را نیرویی خردمند و ساري و جاري در جهان » کلمه«از نظر متافیزیکی محض، او : اندازهایی که به مسایل دارد  تناسب چشم
ل در » کلمه«ین لحاظ آن؛ به ا داند و مبدأ تکوین و حیات و تدبیر می در نظر ابن عربی همان مقامی را داراست که عقل او

سرچشمه  هر نوع علم الهی است و منبع وحی و » کلمه«از نظرگاه تصوف . مذهب افلوطین یا عقل کلی، در مذهب رواقیان
که جایگاه آن، سرّ قلب صوفی  خواند می» مشکالت خاتم الرسول«و » روح خاتم«و » حقیقت محمدیه«الهام و ابن عربی آن را 

، می »انسان کامل«و » حقیقت انسانیه«، »حقیقت آدمیه«، »آدم«، »کلمه«هاي در ارتباط با انسان، ابن عربی کلمه را به نام. است
ماري همه و به اعتبار این که به گونه طو. خواند می» حقیقه الحقایق«و از لحاظ ارتباطی که با جهان دارد آن را به نام  خواند

  ) 180: 1388نیکلسن ، (».خواند  می» علم اعلی«و » کتاب«چیز را خود دارد آن را 
ن » انسان کامل«آن چه در این جا باید یادآوري شود این است که کلمه االهیه که رایج ترین تصویر آن   با نام      در تمد

هاي غیر اسالمی و قرآن و حدیث دارد، داراي ریشه اي که با عقاید اسالمی رواج دارد، مفهومی است با تمام آمیختگی
  . اسالمی است

دیه تحت «      بر طبق تحقیقی که مرحوم ابوالعالء عفیفی کرده است عقاید ابن عربی در باب انسان کامل با حقیقت محم
هاي سالم کرده است، ریشهدر حقیقتی که در باب مفهوم انسان کامل در ا» هانریش شدرهانس«. هاي یونانی استتأثیر اندیشه

هاي شرق باستان اي استوار دارد با اندیشه اندیشه انسان کامل، رابطه: گوید  ایرانی این اندیشه را مورد نظر قرار داده است و می
هاي این فکر را با کوشد که ریشه وي می. هاي ایرانی و هنديیا باید گفت ترکیبی است از جنبه. به ویژه جانب ایرانی آن

معتقد است که . جوید کیومرث که در بندهشن، براي آن مبانی تحقیق خود را می: مفهوم انسان نخستین، در اوستا مربوط کند 
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ر ایرانی باستان، داراي وظیفه اي وجود دارد که از اجزاء  و افسانه. اي جهانی است، نمونه انسانیت است انسان نخستین در تفکّ
گوتس به این نتیجه رسیده است که در قرن پنجم قبل از میالد، . معادن هشتگانه به وجود آمدند هشتگانه پیکر او بوده که تمام
وجود داشته است، یعنی این اعتقاد رواج ) به عنوان عالم اکبر(و جهان ) به عنوان عالم اصغر(در ایران، تناظري میان انسان 

نبردي که میان جهان مینوي و جهان اهریمنی وجود دارد، انسان داشته که جهان، انسان اکبر است و انسان، عالم اصغر، و در 
. هم چنان که در آیین مانی نیز چنین است. به عنوان پیامبر و رسول خداوند، در برابر نیروهاي اهریمنی به دفاع برمی خیزد
ر ایرانی است آنچه مسلم است این است که برداشت اساطیري از مفهوم انسان، از ویژگی و هیچ کدام از ادیان هاي تفکّ

اند؛ حال  رود و چه باید بکند، نپرداخته آید، به کجا می ها که انسان از کجا میآسیاي غربی و آیین یهود، به این گونه پرسش
ر ایرانی این مسأله شیوع کامل دارد    )182-181:همان (» .آنکه در تفکّ

و آنتروپوس ) عقل(= Novsاشیا یعنی نوس سخن از پدر  )Poimandres(هاي هرمسی از قبیل در نوشته    
Ayopwnos =)تی مساوي نخستین دارد و این که در انسان، همه چیز هست می) انسان اصطالح انسان . رود که دومی ماهی

ت   کامل نخستین بار در یک اثر هرمسی به کار رفته است به نام خطبه نعاسنیه و از لحاظ سابقه این کلمه داراي کمال اهمی
چیزي که رابطه آن را به دقّت باید مورد رسیدگی قرار داد مسأله پیوند میان انسان نخستین در معنی جهانی آن است . است

ها است با مسیح که  که به معنی نخستین کسی است که وحی بدو نازل شده است و سپس مسأله رابطه این» آدم عهد قدیم«با
را در نظر داشت که همواره در » نبی صادق«در رابطه با این فکر باید موضوع . کند فکر انسان نخستین در او تجدید حیات می

حالت آمدن و باز آمدن است و در صورت فردي انبیا، تا مسیح، این تکرار چهره او ادامه دارد و هر لحظه به شکلی، ظهور 
د) علیهم السالم(و بدین گونه آدم، نوح، ابراهیم، موسی، عیسی . کند می اند که در صور  مه یک روح قدسیه) ص(و محم

کند، یعنی  و به گفته گلدتسیهر، این نظر در اصل به گنوسیت مسیح بازگشت می. کنند گوناگون در ادوار تاریخ ظهور می
جز یک نبی صادق بیش «منسوب به قدیس کلیمانس از آن سخن گفته   ) Homilien( اندیشه اي که مواعظ هومیلین 

ی است که خداوند او را آفریده و روح قدسی بدو بخشیده و از خالل قرون جهان، از همان آغاز، وجود ندارد و او انسان
هاي متفاوت تا رحمت الهی شامل او شود و به آسایش ابدي دست یابد، پس از پایان قرون و ها و صورتگذرد با نام می

در عصر اسالمی به این نظریه اعتقاد داشته است و ، نخستین کسی است که »المقنع نخشبی«بر حسب نظریه گلدتسیهر . »اعصار
ی از صورت دهاي همین روح قدسی است و حتّ هاي پیشین این ظهور هم خود را فراتر معتقد بوده است که او یکی از تجس

» گلدتسیهر«و از نظر » ام ایشان نفسانی بودند و من روحانی«گفته است که  مؤلّف تاریخ بخارا می» نرشخی« دیده و به گفته  می
تري این نظریه را  اي دیگر در آراي اسماعیلیه نیز ظهور کرده با این تفاوت که آنان به صورت منطقی این اندیشه به گونه

ی  تعقیب کرده د روح قدسی از تجلّ اند و بیشتر  سخن گفته» ناطق«در ادوار مختلف، به صورت » عقل کَونی«اند و به جاي تجس
  .اند بوده» صدور«ی از نظریه افالطون متأثر

زمینه انسان کامل، در تعالیم مانوي، از همان آغاز وجود داشته است و مانی به عنوان موجودي » شدر«بر طبق تحقیقات    
هاي کشف االهی که رهایی بخش انسان است و انسان نخستین، همواره مورد ستایش اتباع خویش بوده است و این را سروده

  .کند  می تایید» تورفان«شده در 
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مرحله دیگري که در سیر اندیشه انسان کامل در اسالم باید مورد مطالعه قرار گیرد، مرحله آمیزش تصویر جهانی     
و این کار را در عصر هلنیسم شکل . ، در فلسفه یونانی ادوار متأخّر است»نوس«و » لوگوس«یا » Ayopwnosآنتروپوس «

بدین گونه آن چه وارد اسالم شده، آن شکل اساطیري و خرافی این اعتقاد نبوده، بلکه  و. یافته تا به دوره اسالمی رسیده است
هاي محیی الدین ابن عربی به اوج خود رسیده اي است که از فکر یونانی مایه بسیار گرفته است، تا در اندیشه شکل نظام یافته

اي مختلف تکامل این فکر باید به دقّت مورد بررسی قرار هاما در فاصله آغاز عهد اسالمی تا دوران محیی الدین، زمینه. است
  .گیرد 

ل(=توان گفت که ابن عربی اندیشه انسان نخستین  به طور خالصه می     را که ریشه ایرانی داشته با عقاید ) انسان االو
جهان بینی خویش قرار  و نظریه نبی و ولی به هم آمیخته است و آن را اساس) کلمه و عقل(=هلنیستی در باب لوگوس ونوس 

  )187-183: همان (» .داده است 
م قرن نخستین  ذکر این نکته الزم است که تعبیر انسان کامل در قرآن مجید دیده نمی     شود؛ همچنین در اسناد مسلّ

هست، هم در هاي این نظریه همه در قرآن مجید اسالمی از نظریه انسان کامل سخنی نرفته است، اما باید دانست که بن مایه
اي از احادیث قدسی، در قرآن کریم تصریح شده است که انسان  تفسیرهاي که از برخی آیات ارائه شده است، و هم در پاره

).  17/70/اسراء ( ، و نیز از سوي خداوند تکریم شده است )  38/72/؛ ص 32/9/؛ سجده 15/29/حجر (وجهه الهی دارد 
ر اویند ات از بهر او صورت پذیرفته است و دیگر آفریدههمچنین خلقت شب و روز، باران و نب   )9- 78/8/نبأ . (ها مسخّ

را براي وجود ) جهان(خوریم که از سویی، خداوند افالك  هاي قدسی و نبوي بر میدر حوزه حدیث نیز به حدیث    
د ؛ و از سوي دیگر، پیامبر »فالكلوالك لما خلقت اال« : ـ آفریده است ) ص(انسان ـ و به تعبیري براي وجود حضرت محم

  .» کنت نبیاً و آدم بین الماء و الطین« : اسالم به نشأت ازلی خود در نبوت توجه داده است 
هاي مربوط به نظریه انسان کامل را در تفاسیري هم که از قرآن به دست صحابه و تابعین صورت گرفته است، بن مایه    

ددر حوزه عرفان اسالمی ـ البتّه در ت آرمانی حضرت محمد«موضوع . توان دید ـ می) ص(باره شخصی ـ که » )ص(نور محم
د انسان کامل معرفی شده در قرآن .   به عنوان انسان کامل قرار گرفته است) ص(پایه و اساس شخصیت آرمانی حضرت محم

فاظی و علم معنوي و تهذیب نفس کمال عقلی دارد و ضمن تایید همه آنچه در مورد دل و عشق و سیر و سلوك و علم ح«: 
  )30: 1375رزمجو، ( » .شود ، برون گرا و جامعه گرا نیز هست  گفته می

هایی از قرآن و این طرز تلقی از آیات قرآن حاکی از آن است که نظریه انسان کامل در صدر اسالم، با توجه به نشانه«     
د نظریه ت آرمانی حضرت محم ت در اسالم، و ، )ص(هایی درباره شخصیران جهان اسالم بوده، و با نظریه نبو مطمح نظر مفس

با آن که لفظ انسان کامل براي نخستین بار در اواخر . سپس با نظریه امامت در مذاهب شیعی مربوط شده، و رواج داشته است
هاي اخالقی نظریه م توسط محیی الدین عربی مکتوب و مضبوط شده، لکن خیلی پیشتر از ابن عربی در12/سده شش ق

  . کمال گرا این تعبیر با بار معنایی اخالقی، از سوي متفکران عالم اسالم ارائه شده بود 
اما همان گونه که گفته شد پس از ابن عربی، عبدالکریم جیالنی نظریه انسان کامل او را به صورتی منظم و منسجم در      

اي  عالوه بر این تألیف، مجموعه مسایل مربوطه به کمال انسان را در قصیدهجیالنی . عرضه داشت» االنسان الکامل«اثر خود 
جیالنی انسان کامل را مظهر کامل، اما خارجی و . به نظم در آورده است» البوادر الغیبیه فی النوادر العینیه « بلند، مشهور به 
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ه نظر او انسان در صورتی که معراج روحی پیدا کند و ب. بیند، نه نوعی و فطري داند و کمال را مقوله اي کسبی می عینی اهللا می
  .تواند به درجه انسان کامل برسد  در انتهاي این معراج به وحدت ذاتی نائل شود، می

ت ـ در نزول حق دیده می     ت، انی ت، هوی شود، معراج انسان نیز باید در سه مرحله متوالی  همچنان که سه مرحله ـ احدی
ی می اي می مرحله نخست، انسان به مرتبه در. به پایان برسد ی . کند رسد که حق با اسماء خود بر او تجلّ انسان با این تجلّ

ی کرده است گیرد و مقهور انوار اسمایی می نوراسماء الهی را فرا می ن . شود که بر او تجلّ در این مرحله انسان باید چنان تمکّ
ی اسم اهللا برسد و خداوند اسم   .بر او ثبت کند  عبد را از او بر دارد و اسم اهللا را یابد که به تجلّ

ی صفاتی بر انسان متجلّی می     یابد و  شود، به طوري که بنده ذاتاً به صفات حق اتّصاف می در مرحله دوم حق با تجلّ
ی صفاتی بنده انسانی با صفات الهی و خداگونه ا. شود نفس او معدوم، و صفات او عین صفات حق می   .  ست با تجلّ

ی ذاتی بر انسان تحقّـق می     یابد و به پایان  در این مرحله انسان وحدت خود را با حق در می. پذیرد در مرحله سوم تجلّ
باالتر از این مقام، براي انسان مقامی نیست و تنها مقام کبریا هست که آن . رسد نام دارد، می» مقام ختام«معراج روحی که 

  .خاصِ حق است 
بر بیشتر عارفان  ) ق . هـ (د که انسان شناسی عرفانی ابن عربی و آراء او درباره انسان کامل پس از سده هفت هرچن    

اند،  غرب و شرق جهان اسالم تاثیر گذارده است و اغلب صوفیه لفظ انسان کامل را همراه با معانی آن از او به عاریت گرفته
اند که اگر چه با مباحث مربوط به کمال و انسان  یعنی خراسان ـ عارفانی بودهنماید که در شرق جهان اسالم ـ  ولی چنین می
کرده است ـ اجتناب و امتناع  اند، ولی از پذیرفتن لفظ انسان کامل ـ که نظریه وحدت وجود ابن عربی را القا می آشنایی داشته

کند  مالی انسان در الفاظ و مقوالتی دیگر بیان میاند، چنان که جالل الدین محمد مولوي آراي خود را درباره سیر استک کرده
اي مطرح  اند، اما مسائل مربوط به کامل بودن انسان را به گونه اند که گرچه این تعبیر را پذیرفته هم چنین صوفیانی بوده. 

د حکمت ایرانی ـ اند که مباحث آنان صبغه آرا و سخنان ابن عربی را ندارد و بیشتر با حکمت شرق جهان اسالم ـ شای کرده
ین نسفی که بی گمان با آثار و آراي ابن عربی آشنا بوده و ظاهراً از طریق . پیوستگی دارد از این جمله است عزیزالد

ي آثار نسفی، تنها یک بار نام ابن در همه. گفتارهاي پیر خود ـ سعدالدین حمویه ـ این آشنایی را حاصل کرده بوده است
را بر » حقایق ثابته « گوید که خودش ترکیب  کند و می اشاره می» اعیان ثابته « ست که به اصطالح عربی آمده و آن وقتی ا

هیچ یک از اصطالحات  و موضوعاتی که ابن عربی و گزارشگر آثار او درباره مفهوم انسان کامل در نظر . گذارد جاي آن می
)                                                                     374 - 378:  1377موسوي ،(» .شود  اند، در گفتارها و اشارات نسفی در این باره دیده نمی داشته

از دیدگاه عرفان اسالمی که اساس آن بر آرمان گرایی و نوعی ایده آلیسم مبتنی است، انسان کاملی که سالکان «      
جویند و دست یابی به دامان  سلوك می و ما و راه شناس خود در سیرطریق حقیقت او را به عنوان نمونه و سرمشق و راهن

هایی است  »یافت می نشود«ترین صفات و سجایاي اخالقی آراسته و از آن  کنند، به عالی رهبري و پایگاه معنویش را آرزو می
اشتیاق درك دیدارش را که فیلسوفان حقیقت جویی نظیر دیوجانس، چراغ به دست به دنبال یافتن او در تکاپو بوده و 

هدف نهایی از طرح و تحلیل کلیه  مباحث عرفانی و ارائه ... در آثار عرفان شهیري چون سنایی، عطّار، موالنا و . اند  داشته
تها و تمثیالت شیرین و ژرف نگريداستان هاي در اوج یا حضیض اخالقی چیزي هاي دقیق روانی و کالمی از ابعاد شخصی

 )221-220:همان . ( جیه صفات ارزشمند انسان کامل و رهنمونی به مکتب روحانی او منظور نظر نیستجز تبیین و تو
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  رویکرد عطار به انسان کامل 

ار براي رسیدن کمال پیش روي انسان قرار می      او . شریعت، طریقت و حقیقت: دهد، عبارت است از  مسیري که عطّ
به اعتقاد وي  قدم گذاشتن در جاده سلوك براي . سه مرحله به کمال رسیده استداند که در این  انسان کامل را کسی می

  .   هاي شریعت و طریقت امکان پذیر نیست رسیدن به سرمنزل حقیقت بدون گذر از جاده
دمی با کند و معتقد است آ هاي خود به پیدایش انسان، مقام خلیفه اللهی او و امانت عشق الهی اشاره میعطّار در مثنوي    

از این رو بر آن است تا درد طلب را در رهروان بیدار کند و گم . نیروي درد و عشق، کلید دو عالم را به دست خواهد گرفت
انسان کامل که نایب خدا در این کره خاکی است نه تنها خود باید . گشتگان را با راهنمایی انسان کامل به حقیقت برتر برساند

هاي راه سلوك را کنار زند و هدهد گونه موانع و عقبه» من الحق الی الحق بالحق«که باید در سیر مراتب کمال را طی کند بل
  .همراهان خود را به ضیافت حضرت حق در آن سوي قاف ببرد 

قات و رسیدن به کمال بیان میعطّار در مثنوي     در منطق الطیر از انسان . دارد هاي خود پیوندي ناگسستنی بین ترك تعلّ
هاي متعددي بیان شده است و معتقد است سرّ الهی را در درون انسان که همان دل امل و اوصافی که باید داشته باشد؛ سخنک

دي را  شروع می) ص(شخصیت انسان کامل در آثار عطّار با توصیف پیامبر . باشد، جاي داده است شود و حقیقت نور محم
برد و  ار سپس از پیامبران و اولیاي الهی که هر یک انسان کاملی هستند نام میعطّ.شود داند که دستگیر سالکان می چیزي می

اره، کنار زدن حجاب هاي هوي و هوس، پشت هم نشینی با آنان را منوط به دربند کردن دیو نفس و دوري گزیدن از نفس ام
قات و    .داند  می... پازدن به تعلّ

اش مبتنی بر اصول  هاي اخالقیي معتقد و مؤمن و پایه افکار عرفانی و موعظهدر این راستا شیخ فریدالدین عطّار مرد     
جهود محکم ومتقن بودن بهتر از مرد خام در دین . به هر دینی که هستی بدان پایبند و مؤمن باش: گوید  او می. شریعت است

  .ناتمام است 
  است در دین بت پرستیبه مردي رو در آن دینی که هستی                     که نامردي 

  )           183: 1378عطار ، ( 
پیماید تا به دروازه حقیقت و  پردازد و مراحل طریقت را می عطّار در پناه روشنایی شمع شریعت به سیر انفسی می    

در مقامر اي کسی که : گوید  کند وخطاب به انسان می در هر موضوعی باب اندرز و موعظه را باز می. معشوق حقیقی برسد
اي و موي سیاهت به سپیدي گراییده و جوانیت به پیري بدل شده و دل پرنور و چشم روشنت  خاك همه چیزت را پاك باخته

کوي خرابات بیرون آي، باطل را از پیش بردار و راه حق پیش گیر، حب مال  به غفلت در کنج گلخن دنیا طی شده است، از
را که بت توست، بر زمین انداز و در راه دین سستی مکن که  نفس کافر. راه این نه م درقد و جاه فروگذار و از خود بگذر و

اي، اندوه نان و جامه و ننگ و نام عامه  ه و دین خود را بر باد دادهاي کسی که به غفلت سرنهاد. »نستانند در دین جز درستی«
از کبوتر خانه تنگ دنیا پرواز کن و سقف شبرنگ . ندل را به نور شمع شریعت روشن گردا تا کی؟ ابجد معنی بیاموز، و

دانی که این دو  نمی. اما ندانسته مست ظواهر دنیا شده جویاي دینی. آسمان را بسوزان، تو با داشتن مال دنیا باید دیندار باشی
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عمت و کار و بار سپاس یزدان به جاي آر و به یاد داشته باش که بزرگی و ن ترك دورویی گوي و. دهد باهم ترا دست نمی
  )200-204: 1388عطار ، . (پررونق تو نتیجه فضل خداوندي است 

از نظر عطّار پند و اندرزهاي حکیمانه عارفان، چندان مشقت آور و طاقت فرسا نیست، بلکه درمان دردهاي خود     
گوید نتیجه کینه توزي، حرص  یچنان که م. رساند زیرا رذایل اخالقی، قبل از هر کس دیگر به خود انسان آسیب می. اوست

 :سوختن خود انسان و سیر شدن او از زندگانی است ... و حسد و 

  نه پرسوز                     که خود در سوختن مانی شب و روزــمکن از کینه کس، سی
  حریصی را مکن بر خویشتن چیز                     که جــــــان پاك تو گردد زین سیر

  ــگو از هیــچ راهی                     که نبـود زین بتر هــــرگز گـــناهیدروغ و کژ م
  حســد گر بر نهادت چیره گردد                      دلت از زنــــدگانی سیـــر گـــردد

  )222: عطار ، همان (                                                                                                             
عطّار شریعت . کند سالک براي رسیدن به حق مسیر کمال را از جاده شریعت، طریقت وحقیقت طی کند توصیه می و      

ات«و » مهلکات«در این مرحله انسان با عالیق نفسانی. داند را مرحله شناخت و خودآگاهی طبیعی و فناي اخالقی می منجی «
یابد، در  این هدف که در الهی نامه و اسرار نامه تحقّق می. یابد و به حقایقی از بزرگی وجود خویش دست میشود  آشنا می

  .   است  حقیقت مرحله دانستن و علم الیقین در سلوك عرفانی عطار
س از انسان در پرتو این خودآگاهی فراطبیعی که پ. عرفانی است اما مرحله طریقت، مرحله خودشناسی متعالی و   

به  رسد و یابد، به مرحله شکوفایی استعدادهاي نهفته در وجود خویش می سلوك روحانی در قالب هفت وادي تحقّق می
سرانجام در مرحله .کند  شود و در پرتو چنین شناختی با حقیقت خویش در آیینه سیمرغ دیدار می مرحله عین الیقین نایل می

انسان در اثر معرفتی که در طی سلوك عرفانی در مراتب آفاق و انفس حاصل  حقیقت که مرحله ناخودآگاهی متعالی است،
در نتیجه با حقیقت  شود و یابد و حقیقت جان و در نهایت جهان بر او آشکار می حق الیقین دست می يکند، به مرحله می

  .کند  خویشتن که حقیقتی یگانه با حق است، دیدار می
روند تا احساس تقرّب به خداوند را در انسان به وجود آورند، عطّار جستن قرب  کار می هایی که آگاهانه بهاز وسیلت    

از ذکر، یعنی یاد کرد خداوند در توجه به . شناسد را می» التقرّب بالنوافل«طاعاتی که زاید بر فریضه هستند، یعنی  به طوع و
ها و مجاهدات دیگر ها، ریاضتنیتش، از شب زنده داريذات او و غفلت از ماسوي با تکرار اسم آن حضرت و اقرار به وحدا

  .شود قرب مطلق به حق از طریق حضور همه جانبه در محضر خداوند حاصل می.  کند  مانند نماز و روزه  یاد می
ار مراحل سیر و سلوك را طبق تجربه روحانی خود با توجه به رساله الطیر شیخ احمد غزالی و امام محمد غزا      لی عطّ

ار نشان راهش را که خود طی کرده و به وصال یار رسیده در کتاب . تنظیم فرمود آورده و به سالکان جویاي » منطق الطیر«عطّ
  .ها برگیرد و ذخیره دنیا و آخرت خود سازد حقیقت تقدیم کرده است تا هر کس به قدر همت خود از آن توشه

نه طلب، عشق، معرفت، استغنا، توحید، حیرت و فنا خود را حقیقت مطلق گا ها نیز پس از گذر از مراحل هفتانسان«    
رسند و در درون،  اند، و همه از کثرت به وحدت  و توحید حقیقی می هاي مختلف جلوه گر شدهیابند که به صورت می
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 است، در جان ظاهر ماند و تولدي دیگر که بقاء باهللا کنند و در خود حقیقی واحد، جاودانه باقی می تضادها را محو می
  )106:  1386ریاضی، (» .شود  می

این نکته را عطّار در مصیبت نامه نیز چندین بار آورده است؛ براي نمونه در پایان دیباچه کتاب یاد کرده که رهرو براي     
درونی، این رسیدن به حقیقت باید به یاري عقل و شرع و شوق، چهل مقام در درون خویش پیش رود و چون در این سفر 

  :  چهل مقام را بیازماید، خواهد دید که همه چیز خود اوست 
  عقــــل را در شــرع باز و پاك باز                       بعد از آن در شوق حق شو بی مجاز

  جویی به ذوق آیــد پدید تا چـو عقل و شرع و شوق آید پدید                      آن چه می
  ش خواهد آمدن                       جمله هم در خویــش خواهـد آمدنچل مقــامت پیــــ

  این چــــله چون در طریقت داشتی                       با  حقیــــــقت  کرده  آمـد  آشـتی
الم چون بجویی خویش را در چل مقام                       جمـــــله در آخر تو باشـی والس  

  )157: 1388عطار ، (                                                                                 
بنابراین سالک در طریقت تا از همه مقامات نگذرد خود را در هر مقامی قبل از ورود به مقام باالتر تصفیه نکند و     

ها را نچشد، سیر او تمام نیست و  یل نکند و مزه آنروحانی را که خداوند نصیب او فرموده تحص» احوال«تکمیل ننماید و نیز 
  . به کمال نرسیده است 

ف می     رسد که صوفیه مقام  بعد از کامل کردن این مقامات و احوال است که سالک به مراحل و فضاهاي عالی تصو
ین عرفان را در درون خویش شود و خود او ا نامیده می» عارف«نامند و در این مقام است که طالب  می» حقیقت«و » معرفت«

حد می یکی می» معروف«و » عارف«و » مطلوب«و » طالب«فزا است که  کند و در این عوالم جان احساس می . گردند شوند و متّ
ماند و به این نظر که هر چه در او  شود که از هستی او جز نامی باقی نمی به این معنی که سالک چنان در خداوند فانی می

حد شده» مطلوب«و » طالب«گویند  است می» مطلوب«هست،  ار در منطق الطیر می.اند متّ   :گوید عطّ
  تا تویی برجاست در شرك است یافت                   چون تویی برخاست توحیدت بتافت
  تو درو گـــم گرد توحــــید این بود                    گــم شدن گم کن تو، تفرید این بود

  )239: 1385عطار ، (                                                                                                             
و به قول شبستري مسافر الی اهللا آن کسی است که سلوك او سیري براي کشف حقیقت است از عالم امکان ، تا از     

او کسی است که به . ب و نقصانی با وي نماند و در حق تعالی فانی گرددامکان به وجوب و از ممکن به واجب برسد و عی
  :عکس سیر اول راه رود و از کثرت به وحدت برسد تا انسان کامل گردد

  سلوکش سیر کشفی دان ز امکان            سوي واجب به ترك شین و نقصان
  ــان کــاملبه عکس ســـــیر اول در منازل            رود تـا گـــردد او انس

  )165-164: 1386شبستري ، ( 
ا نه آن چنان که تمام دوران حیات را شامل شود، به کار  وي همچنین توصیه می     کند که از کار دنیا گریزي نیست، ام

و آن به قدر نیاز براي این دنیا . زمان زندگی این جهان در برابر حیات آن جهانی بس کوتاه است. عقبی نیز باید توجه داشت
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هر چه داري براي حیات ابدي اخروي صرف کن، هر چند نیم خرما باشد، زیرا مال تو همان . دنیا کار کن و توشه فراهم آور
  .فرستی، مابقی تاوان توست  است که آنجا می

  چون پس خشت لحد خواهی فتاد                خشت بر خشتی چرا خواهی نهاد
  )272: 1388عطار ، (                                                                                                       

  :انسان کامل او در منطق الطیر به احکام شرعی و طاعت و عبادت پاي بند است 
  هم عــمل هم علم با هم یار داشت                    هم عیان هم کشف هم اسرار داشت

  کرده بـود اي آورده بـود                    عمره عــمري بود تا میقرب پنجه حج به جـ
  خود صلوه و صوم بی حد داشت او                   هیــــچ سّنــت را فرو نگذاشت او

  )128: 1385ر ، عطا(                                                                                                            
  :نیز در طریقت و حقیقت به کمال رسیده است 

له اي بود از طریقـــت در برش                   افســـري بود از حقیــقت بر سرش ح  
  )106: همان( 

:                        فرمانبري بگذران تا عنایت و نظر مرد حق نصیب سالک شود خود را به طاعت و گوید عمر و می
                           تو به طاعت عمر خود می بر به سر              تا سلیـــمان بر تــــو انــدازد نـــظر                                         
                                                                                                                           

  )128: همان(                
ار ارزش زیادي براي عبادت قایل است، ولی تنها آن را براي رسید با     داند؛ از نظر  ن به کمال کافی نمیوجودي که عطّ

اند؛ مصداق ابلیسند که از استغناي الهی غافل شد  او کسانی که در زندگی فقط عبادت را محور قرار داده و به آن مغرور شده
  :و تمام عبادات خود را بر باد داد 

  ببین چندین هزاران سال کابلیس               نبودش کار جز تسبیح و تقدیس
  ه طاعات او برهم نهادند               زاســـتغناي خـود بـر باد دادندهمـــــ

  )91: 1388عطار ، (
  : گوید عطار در محور بودن انسان و فرعیت جهان نسبت به انسان و عالم صغري بودن او می

  از براي تســـت در کار اي پـــــسر  روز و شب این هفت پرگار اي پسر 
  خلدو دوزخ عکس لطف و قهر تست  ــــستطاعت روحــانیون از بهر ت

  اند جزو و کل غرق وجــــودت کرده  اند  قدسیان جمله سجــــودت کرده
  زانکه ممکن نیسـت بیش از تو کسی  از حـــقارت ســـوي او منگر بسی 
  هاي کلاز براي تســــت خلـــعت  چون در آید وقت رفعـــــتهاي کل

  اند از بــــراي تــــو فذلــــک کرده  اند هر چه چنــدانی مالیـــک کرده
  بر تو خـــواهد کرد جاویــدان نثــار  جمله طاعــــات ایــــشان کردگار
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  )316:  1385عطار ، (
  تن پنهان گم است  و جان  ز جان  تن  این جهان و آن جهان در جان گم است

  هســـت آنجـــا جاي خاص آدمی  چون برون رفتــــی ازین گم در گمی                               
  )394:همان (

همچنین در اینکه همه عالم تحقق شئونات انسانی و تجلی اسماي الهی که وجود انسان مظهر کامل آن اسما بوده     
در نظر عطار  وجود انسان آیینه و جلوه گاه حق است و بی آنکه در راه بکلی فانی و الشیء شود،در پایان سلوك .است

در اندیشه عطار ، کمال بندگی انسان در تسلیم محض بودن در مقابل اوامر الهی .گردد واصل می» حق«خویش به  روحانی
  :است 

 !گم  شده  در جست و جویت  عقل  پیر !                اي  خرد  در  راه  تو  طفـــل  بشیر 

  !در  منزه   کی  رســم ؟  در چنان  ذاتی من  آن گه کی رسـم ؟                از  زعــم   من 
  )3: همان ( 

  :بنابراین ، باید در برابر او تسلیم محض بود ، از جان برآمد و آن را در پاي دوست نثار کرد ، زیرا 
  گر  تو  جانی   بر  فشانی   مرد وار               بس   که  جانان ،  جان  کند  بر تو  نثار

  )41:همان (
سان کامل که نایب دارالخالفه و مظهر کمال حق درین جهان است ، براي آنکه مرتبه واقعی خود را به عقیده عطار ان«      

از محسوس و موهوم که دنیاي شهوت و هوي است درگذرد ، معقول و معلوم . کسب کند ، باید مراحل مختلف را طی کند 
تا به  یه فریب و گمراهی است ، چشم فرو پوشدرا که سرمایه جاه و غرور است پشت سر بگذارد و از معدوم و فانی که ما

اما طی این مراتب البته آسان نیست ،خطرات . توحید واقعی که مقام فناست برسد، و شایسته مظهریت و خالفت حق شود 
که آخرین منزل ... سیر و سلوك الی ا. آید  ها و عقبات سخت پیش میحجاب.شود  وساوس در طی سلوك ، آفات راه می

طلب و عشق و معرفت و : این راه دشوار پرخطر از میان هفت وادي که .خواهد  ي در حق است ، توفیق هدایت میآن فنا
بیند و  آید ، طالب خویشتن را فانی می گذرد و در مرحله آخر که مقام فنا پیش می استغناء و توحید و حیرت و فقر است می

  )235-234: 1375حسین رزمجو ، .(یابد به کمال دست میرسد و  شود از فناي خویش به بقاي حق می همه حق می
  :گردد عطار عقیده دارد که انسان از عالم غیب آمده و سر انجام به آشیان خود باز می

  عمـــري بگشـتم و با آشـــیان شدم      مرغــی بدم زعـــالم غــــیبی بر آمده 
  »حرم جاودان شدم  بیرون ز هر دو در      چون برنتافت هر دو جهان بار جان من 

  ) 98: 1384عطار ، ( 
شناسد که وجودش وابسته به خورشید  اي از پرتو جمال الهی می داند و سایه می» سایه پاك خداوندي«عطار، انسان را       

 عطّار برخالف بعضی از صوفیان که به اتحاد یا حلول معتقدند، هرگز یکی بودن و یکی شدن را باور.فراگیر خداوندي است
  .است و بس»استغراق«بلکه مسأله، مسأله .نخواهد شد» بود«مانند » بود«و » دایم«هرگز چون » نادایم«ندارد، زیرا که 

  اي صد حور شد هر ذره! اي عجب    برقی از خورشید رویــــش دور شد
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  ذره ذره پاي تا ســــر نـــــور شد    همچو خورشیـــــد از فروغ طلعتش
  جمــــــله آفاق، کــــوه طور شد    موسی گرفتجمــــــله روي زمین 

  طور با موســــی به هم مهجور شد    چون تـــــــجالیش به فرق کُه فتاد
  الجــرم آن آمد، این مقــــهور شد    قــوت خورشــــید نبود ســـایه را

  از طمــــع شوریده و مــغرور شد    یدریا شـــــنیدقطــــره اي آوازه
  محو گشـت و تا ابـد مستـــور شد    رفت، چون دریـــا بدید مدتــی می

  نیک و بد آن جایـــگه معـذور شد              چون در آن دریا نه بد دید و نه نیک
رف بود یزنـــبور شدالجرم چــون خانه    هر دو عالـــم انگبیــــن ص  

  دهر یکی هم زانگـــبین مخمور ش    زانگبین، چون آن همه زنبور خاست
  کز خود و از هر دو عــالم دور شد    قسم هر یک زانگــبین چندان رسید
  در برِ خورشیــــد، نورالنـــور شد    سایه، چون از ظلمت هسـتی برَست
  همچون آن حالج، بس منـصور شد    همچو این عطار، بس مشهور گشت

  )199: 1384عطار، (
یر، هدهدي     ار نیشابوري، در منطق الطّ راه دان و راه شناس است که از همه اسرار عالم خبر دارد، راز گفتیم که عطّ

یر از آن سخن . شناسد، همان طور که از اسرار آفرینش جهان هستی با خبر است سیمرغ را می از اسرار مهمی که در منطق الطّ
ي از عرفاي شاعر، چه این مطلبی است که بسیار. است» خورشید جان باقی«است که مورد نظر آن » راز سایه پاك«رود،  می

اند، عراقی در لمعات خویش، در لمعه دوم، همین  پیش از عطار و چه بعد از آ ن، چه به زبان نثر و چه به زبان نظم، بیان کرده
  : سلطان عشق خواست که خیمه به صحرا زند، درِ خزاین بگشاد، گنج بر عالم پاشید: کند ظهور را چنین بیان می

مچتر برداشت و برکشید  لَ تا به هم برزند وجود و عدم                ع  
ر و شـوري فکند در عالم                بی قراري عــشقِ شورانگیز    شّ

یئی: ورنه عالم با بود نابود خود آرمیده بود و در خلوت خانه  شهود آسوده، آنجا که کُن معه شَ م ی   .کانَ اهللا و لَ
  بر لوح وجود، نقش اغیار نبود    ودآن دم که ز هــر دو کَون آثـــار نب

ار نبود  بودیم       معشوقه و عشق و ما به هم می در گوشه خلوتی که دی...  
ناگاه عشق بی قرار، از بهر اظهار کمال، پرده از روي کار بگشود و از روي معشوقی، خود را بر عین عاشق جلوه     
  :فرمود

  او هــویدا شدعالــم از نور       پرتو حسن او چو پیــدا شد
  حسن رویش بدید و شیدا شد               وام کرد از جمال او نــظري

  عاریت بستند از لبش شکري                ذوق آن چون بیافت گویا شد
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چه، او را جز بدو نتوان دید . فروغ آن جمال عین عاشق را که عالمش نام نهی، نوري داد تا بدان نور آن جمال بدید    
مال: که طایاه ا م م الّ طایا هل عبشنید، رقص کنان بر » کُن«عاشق، چون لذت شهود یافت، ذوق وجود بچشید، زمزمه قول . تَحم

  :گفت  ي عشق دوید و می درِ میخانه
  پر کن قدحی که جان شیرین من است      که دل و دین من است اي ساقی از آن می       
  ...معشوق به جام خوردن آیین من است       ــن کسیگر هست، شـــراب خوردن آیی        

  )68:همان( 
داند که در دل تاریک شب در آسمان چین، پدیدار است و همه   می» نقش آن پر«و » جلوه پر سیمرغ«عطار آن را     
نمودار نقش آن پر«هستی  هایش، رمز غزل عطار ، در یکی از.اي از آن پر است»سایه«و » نقشی«بنابراین، کل هستی . است» اُ

  :نمایاند سایه و خورشید را چنین می
  ...اي نهانم کرد راست چون سایه     چون هویدا شد آفتاب رخت
  همچــو سایه ز پس دوانم کرد     تا ز پیشم چو آفــتاب برفت
  !آه کاین کار، چـــون توانم کرد     سایه، هرگز در آفتاب رسد؟

  )155: همان(                                                                                           
» پاك«است و مورد نظر آن » اي پاك سایه«اي بیش نیست؛ اما این سایه،  سایه» ي آثار صنع همه«هر چند همچون » انسان«  
هت، براي او آیینه اي اختصاصی به همین ج. را بشناسد و او را ببیند و در او محو شود»خورشید«خواهد  اي است که می سایه

  .ساخته اند که بتواند جمال دوست را در آن ببیند
  وز جمـالش هست صبر المحال    چون کسی را نیست چشم آن جمال
  از کمال لطف خود آیینه ساخت    با جمالش عشق نتوانســــت باخت
  تا ببینــــی روي او در دل، مگر    هست از آیینــــــه دل، در دل نگر

  )281: 1385ار ، عط( 
تواند آینه تمام نماي  ها و زنگارها پاك شود، میآینه دار جمال الهی است و اگر از کدورت» سایه پاك«بنابراین، این     

ها، بدانجا می  حاصل و نتیجه راهروي سلوك مرغان در منطق الطیر نیز همین است که نهایت حرکت آن. ذات الهی گردد
بیند و عکس جمال  تابد و به وسیله همان نور، جمال سیمرغ را در آینه جهان می درگاه سیمرغ می انجامد که آفتاب قربت از

  :نگرد او را در آیینه عالم می
  جمـــــله را از پرتو آن جـــان بــتافت    آفـــتاب قربت از پیشـــان بتافت

  چهــــره سیمــــرغ دیـــدندآن زمـــان    هم ز عکس روي سیـــمرغ جهان
  بود» سیمرغ«آن » سی مرغ«بی شک، این                  زود» سی مرغ«ون نگه کردند آن چ

  )426: همان (                                                                                           
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در آن  -شرط صافی شدنبه  –درگاه الهی، نیز آینه اي است، چون دل انسان که هر کس وجود خویش را     
خود را در آن آینه  -پس از طی مراحل سیرو سلوك و مرد کار شدن –درگاه سیمرغ نیز آینه اي است که مرغان .بیند می

  :ها پیدا شده است در آن» توهم سیمرغ شدن«دیده اند و 
  سی در این آیـــینه پیدا آمدید    چون شما سی مرغ اینجا آمدید

  پرده اي از خویش بگشایید باز    یید بازگر چل و پنجــاه مرغ آ
  )427: همان ( 

شاید براي جلوگیري از کج فهمی –عطار . »سیمرغ شدن» «سی مرغ«کار، تجلی و استغراق و فناست، نه یکی شدن و       
و دهد که نهایت امر، استغراق و کشف حال است و هر چه جز آن، حرام و نارواست  به طور مرتب توضیح می -مستمعان

  :مرغان نیز سرانجام
  سایه در خورشید گم شد والسالم    محو او گشتند آخر بر دوام

  )427: همان (                                                                                               
ک ذوالجالل و االکرام«م شوند وسرانجا محو می» سیمرغ«هایی در خورشید چون سایه» سی مرغ«بنابراین     یبقی وجه رب« .

  )27/الرحمن(
  ســــایه  ســـیمرغ زیبا آمده است     آمده است هر لباسی کان به صحــــرا

  سایه را سیمــــــرغ بینی بی خیال                    گر تو را ســـــیمرغ بنمـــاید جمال
  چه دیدي ســــایه سیمرغ بودهر            گر همه چل مرغ و گر سـی مرغ بود      

  گر جدایی گویی،  آن نبــــود روا      سایه سیمـــــرغ چــــون نبود جدا
  درگذر از ســایه، وانگه راز جوي                 هر دو چون هستــند، با هم باز جوي

  ؟...کی ز سیمرغت رسد سرمایه اي                 اي چون تو گم گشتی چنین در سایه
  تو درون ســــایه بینـــی آفتاب       را پیدا شـــود یک فتــح باب گر تو

  خود همه خورشید بینی، والـسالم      سایه در خورشـــید گم بینـــی مدام
  )283: 1384عطار ، (                                                                                     

به طوري که . کنند ترین فرد براي آیینه تمام نما بودن معرفی می همه مخلوقات انسان کامل را کاملعرفا از میان         
عطار این مطلب را در قالب قصه . گردد انسان کامل آیینه حق نما براي خدا و خلق خدا و از طرفی آیینه خلق نما براي خدا می

دیدار او و تحمل جمال وي را نداشت به طوري که هر کس او را کند که بسیار زیبا بود و هیچکس توان  پادشاهی بیان می
از این رو براي امکان ارتباط با پادشاه بدون اینکه کسی بمیرد؛ شاه دستور . سپرد  دید از شدت عظمت آن جمال جان می می

به او نگاه نکنند بلکه به آیینه نظر اي بسازند و در مقابل وي قرار دهند و مردم در هنگام مالقات با پادشاه مستقیماً  داد تا آیینه
زنید و  هاي کامل که همان ابدال هستند و پوشیده از چشم مردم می صوفیان اسالمی به وجود انسان) 282- 281: همان .( افکنند

  :رسد معتقدند و به قول عطار در هزار سال یک مرد کامل به ظهور می
  از آسمان عشق بدین سان ستاره اي          در هر هزار سال به برج ولی رسد                 
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  ) 558: 1384عطار ، (
هاي این جهانند  معتقدند که پوشیده از چشم عامه در هر نسل زیسته، بسان ستون] ابدال[،صوفیان مسلمان به وجود...«      

ان به درگاه کردگار دعا و زاري اند که براي رستگاري دیگر مردم انفاس ابدال؛ سرشار از مهر بوده، همواره دلبسته و شیفته
انفاس ابدال پس از مرگ درخشان تر ....دارند کنند، و به جاي دیگران و به پاس خاطر دیگران، بر خویشتن رنج روا می

میرند، یعنی نه  ابدال نمی. بخشد شوند، و از راه شفاعت به درگاه کبریایی، دیگر بندگان را روشنایی و آرامش دل می می
  )90: 1385ماسینیون ، ( » .جانبازي ایشان سرمدي است.شود و نه مرگ منگیر ایشان میافتادگی دا

عطار نیز به وجود انسان کامل یا همان ابدال اعتقاد دارد و معتقد است که اولیاء خدا عقلی دیگر نیز دارند که با جهد و      
بخشد و عطار نیز خود را خاك پاي  خواهد می آید بلکه عطیه و بخشش الهی است که خداوند به هر که کوشش بدست نمی

 :داند هایی می چنین انسان

  
  خاك آنم که او دریــــــن دریا                                      ترك جان گفته کامل افتادست

  )39: 1384عطار ، (
  :کند که پیرو و مقلد چنین کسانی  شوند و به دیگران نیز توصیه می 

  ـن ره پیـــش بردست                              که راه عشــــق پی بردن نه خردستپی آن گـیر کایـ
  که ایـــن ره سپــــــردست عدو جان خـــویش و خصم تن گشت                              در او هر

  ین راه بــــردستکســـی داند فراز و شـــــیب این راه                               که ســـرگـردانی ا
  گهی از روي خود خون می ستردستت                             گهی از چشم خود خون می فشاندس

  )42: همان ( 
رسد و این انسان همان مردي است که در معرفت  و  فنا   کند که در هزار سال یک مرد راه بین ظهور می و باز ذکر می    

هاي جهان خاکی در او موثر نیست و خیال نار و نور و جشن و سرور  در آن نا مفهوم  ارزش بدان مقام رسیده  که هیچ یک از
  . است

  کاري قویست عالی کاندر ره طریقت                            بر هر هزار سالی یک مرد راه بیــنست
  این ره بر چرخ هفتمینستتو مرد ره چه دانی زیرا که مرد ره را                             اول قدم در 

  )70: همان (
 :و نیز

  در بن ایـــن دیر خانه ناســـره آید                                آنکه ز کونـــین بی نشــان ونشانه ست
  بر سر جمعی که بحر تشنه ایشانست                               هر چه رود جز حدیث عشق فسانه ست

  )73: همان (
ن «:ه نظر عطار ابدال قومی اند که حلقه به گوش معشوق الستند و به خدایی خدا گواه کهب        م ن بنی آدمم ک خذَ رب اذ أَ

قُولوا یوم القیامه انا کنّا عن هذا ن تَ دنا اَ م قالوا بلی شَهِ کُ ب م اَلَست بِرَ سهِ دهم علی أَنفُ م و أشه ته ی 171/اعراف (»غافلینَ ظُهرهم ذر (



 جلد هشتم     هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

٦٠٩ 
 

» ال« گاهی از فخر تاج سرعالمند و گاهی از فقر خاك راه این جهان پست، عشق طرار دستار عقل شان را ربوده و شکن زلف 
  :بازار توبه شان را شکسته

  ها فداي مرتـــبه نیســـتان هستشادي بروزگار شناسـندگان مست                                    جــان
  یالستیمعشوقهدر گوش کرده حلقه                             شیده کـله گوشـــــه بلی      از ناز برک         

  بازار توبه شکـــن زلـــــف ال شکست                                  دستار عقلشــان کف طرار عشق برد
  ن شاه عشق در دل ایشان فرو نشستچو                                برخاستـــند از سر اسرار هر دو کون 
  ها                                    وز شوق ذوق ملک عدم نیستی به هستدر قعر بحـر نور فرو خرده غوط

  )71: همان (
تواند بپیماید انسان کامل حتی اگر زهري بخورد آن  توان پیمود مرد ره او در یک لحظه می راهی را که به یک عمر می    

  .شود تبدیل به انگبین میزهر 
  راهی که به عمرها توان رفت                                مرد ره او بیک زمان رفت

  ) 106: همان ( 
  ها نگردد باز                                      تا که ابدال را بدر نکشدعشقت از دیر

  )216:  همان( 
ي راهی شگرف و غرق  کار عالم فارغند و شیفته از عالم و پرورند و یم دوست جان میها  از نسعطار این انسان به نظر      

ها  شود که آن اگر پرده ظاهر از رویشان کنار زده شود مشخص می. بینند ي عالم را یکی می دریاي بزرگی هستند، ایشان همه
  :سپارند از ثري تا عرش را با یک گام می

  پرورند                    جمله وقت سوختن چون عود خام مجمرند عاشــــقانی کز نسیم دوست جان می
  فارغند از عالـــــم و از کار عالم روز و شب                    واله راهی شگـــــرف وغرق بحري منکرند

  نگرندبیند آن از احولیست                     زان که ایشان در دوعـالم جز یکی را ن هر که در عالم دویی می
  یصورت ز روي                     از ثري تا عـــرش اندر زیر گـــامی بسپرندگه صفتشان برگشاید پرده

  جویند بیرون از دو عالم ســــالکان                    خویش را یابند چون ایـن پرده از هم بردرند آنچه می
  ال جرم در یک نفـس از هر دو عالم بگذرند      هر دو عالم تخت خود بینــند از روي صفت               

  اي باشــــند وبس                       لیکن از راه صفت عالم به چــیزي نشمرند از ره صورت ز عالم ذره
  جمله غواصند در دریاي وحــــدت ال جرم                       گر چه بسیارند لیکن در صفت یک گوهرند

  ز بحـــر شرح راه عشق                      هم به همت دل دهند و هم بدل جان پرورندروز وشب عطار را ا
  )223و 224:همان ( 

ها را  شوند، هر لحظه از هجر با دردي آن میرند و زنده می این قوم در فنا بدل یکدیگرند و روزي هزاران بار می    
پرند و در عشق با جان و دل مختصر  وکوچک  ا بال و پر خود نمیکشند تا هر نفس از وصل با جانی دیگر زندگی کنند، ب می

 )238-237: 1384عطار ، .(کنند زندگی نمی
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  :گیرينتیجه 

توان گفت انسان  شود می هایی که در آثار اهل عرفان پیرامون مسأله فوق دیده میبا توجه به مجموعه آراء و اندیشه     
ت غایی خلقت، سبب ایجاد و بقاي عالم، متحقّق به اسم جامع اهللا، واسطه میان کامل انسانی است متخلّق به اخالق اله ی، علّ

یت یافته و به تعبیري اقوال نیک، افعال نیک  حق و خلق، خلیفه بالمنازع خداوند که علم او به شریعت، طریقت و حقیقت قطع
 .در او به کمال رسیده است 
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  : منابع

  قرآن کریم*       
 ،تهران ،سازمان چاپ وانتشارات وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی 1377،دایره المعارف اسالمی ، موسوي ، کاظم

 ، مبانی عرفان و تصوف ، تهران ، انتشارات طهوري ، چاپ چهارم1382انصاري ، قاسم ،

 ، تهران ، نشر قطره1383هاي عارفان ، چاپ نخست ، هاي عرفان و چهرهحلبی ، علی اصغر ، جلوه

 جم الدین ، رساله عقل و عشق ، به اهتمام تقی تفضلی ، تهران ، انتشارات بنگاه ترجمهرازي ، ن

 ، تهران ، علمی و فرهنگی1383رازي ، نجم الدین ،مرصاد العباد ، تصحیح محمد امین ریاحی ، چاپ اول ، 

 هران ،امیر کبیر ، ت1375عرفانی فارسی، چاپ دوم ،  رزمجو ،حسین ،انسان آرمانی و کامل درادبیات حماسی و

 ، حقیقت1386هاي عطار درمنطق الطیر و الهی نامه،چاپ اول ، تهران ، ها وپیام، داستان... ریاضی ، حشمت ا

 ، تهران ، نشر بین الملل 1386شبستري ، شیخ محمود ،گلشن راز ، شرح دکتر بهروز ثروتیان ،چاپ دوم ،  

 ، تهران،سخن1388محمدرضاشفیعی کدکنی،چاپچهارم، عطارنیشابوري،فریدالدین محمد،مصیبت نامه،تصحیح

 ، تهران، سخن1385عطارنیشابوري،فرید الدین محمد،منطق الطیر،تصحیح محمدرضاشفیعی کدکنی،چاپ سوم،

 ، تهران، سخن1387عطارنیشابوري،فرید الدین محمد،اسرارنامه،تصحیح محمدرضاشفیعی کدکنی، چاپ سوم ، 

 ،تهران،علمی و فرهنگی1384مد، دیوان ، تصحیح تقی تفضلی ،چاپ یازدهم، عطار نیشابوري ، فرید الدین مح

الهیجی ، شمس الدین محمد ، مفاتیح االعجاز فی شرح گلشن راز ، مقدمه تصحیح و تعلیقات دکتر محمد رضا برزگر  
 ، تهران ، انتشارات زوار1385خالقی و عفت کرباسی، چاپ ششم ، 

 ، تهران ، کتابخانه منوچهري1385ج ، ترجمه روان فرهادي ، چاپ سوم ، ماسینیون ، لویی ، قوس زندگی حال

 2،  انتشارات صدرا ، ج1385مطهري ، مرتضی ، مجموعه آثار ، چاپ سوم ،

هانري کربن و با تصحیح و مقدمه ماریژان موله ، ترجمه سید ضیا الدین دهشیري ، چاپ نسفی ، عزیزالدین ،با پیش گفتار
 ران ، انتشارات طهوري، ته1379چهارم ، 

، 1388آلن ، تصوف اسالمی و رابطه انسان و خدا ، ترجمه محمد رضا شفیعی کدکنی، چاپ چهارم ، . نیکلسن ، رینولد 
  تهران انتشارات سخن 
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392  
نورپردازي در نگارگري  يتأثیرگذاري حکمت اشراق و آیین مانوي بر شیوه

  ایرانی
  

  1وانهمافاطمه 
  چکیده

در نگارگري ایرانی، سایه و تاریکی نشان . ي نقاشی تفاوت داردها سبکردازي در نگارگري ایرانی با دیگر نورپ شیوة
این شیوة نورپردازي از نظام دوگانۀ نور و ظلمت . آید یدرمشود و همه چیز در نوري محض و یکدست به نمایش  ینمداده 

سازي متون ادبی، از مبانی فکري این متون تأثیر پذیرفته و آن را در نگارگران در هنگام مصور. گیرد یمدر تفکّر ایرانی نشأت 
  .اند ساختهي خود منعکس ها نگاره

ت . کنیم یمي فکريِ شیوة نورپردازي نگارگري ایرانی را در متون ادبی بررسی ها پشتوانهدر این پژوهش  ه به اهمیبا توج
ت در بحث نور و ظلمت و همچنین ت أثیرپذیري هنر ایرانی از مبانی فکري این دو مشربِ فکري، پژوهش فلسفۀ اشراق و مانوی

گوید که شیوة نورپردازي در نگارگري ایرانی از حکمت اشراق و آیین مانی چه تأثیري  یمحاضر این پرسش را پاسخ 
ی داریم تا با اند؟ در این پژوهش سع یدهبخش؟ چگونه نگارگران ایرانی به حکمت اشراق سهروردي، نمودي هنري است گرفته

حاصل این پژوهش نمایانگر آن است . ي ادبی را در هنر ایرانی تبیین کنیمها پشتوانه، حضور ها نگارهتحلیل شیوة نورپردازي 
بلکه در دیگر ابعاد فرهنگ و هنر ایرانی نیز  ي کتب ادبی محصور نماندهال البهکه مبانی فکري و فلسفی متون ادبی، در 

 .است داشتهتأثیري محسوس 

  
 .حکمت اشراق، سهروردي، مانی، نقاشی مانوي، نگارگري، نور، ظلمت :ها واژهکلید 

                                                                    
١

ات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد -  دانشجوي دکتري زبان و ادبی 
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  مقدمه
تی ماورایی است و حتی گاه  خورشیدپرستی در . ي از قداست داردا جنبهنور، در اندیشه و بینش بشر داراي اهمی

» امون رع«یکی پنداشته شده و به » رع«با خداي خورشید » امون«مصرباستان اصل بود به همین علّت خداي مصرباستان 
)Amun- Re ( رع  ـ امون. است یدهگردبدل)را هر روز آپپیس) خداي خورشید(Apopis)  یکر تاریکی، پ غول، مار
خاستگاه بسیاري از خدایان نور ) النهرین ینبمصر، سوریه و (منطقۀ مدیترانه شرقی ). 55: 1383وربلوکسی،  يتسو(بلعد  یم

ي یونانی، عامل ها اسطورهدر . مداري مجدداً اهمیت یافتند ن خدایان در تاریخ دینی غرب، و در عصر یونانیای. است بوده
ابۀ خورشید است که توسط پرومته به انسان هدیه ا جرعهنجات انسان از تاریکی و سرما، نور یا  : 1372الیاده، (شود  یمي از عرّ

س در آیین یهود و مسیح، حضور نور به عن). 86 ی الهی بسیار برجسته است، به عنوان مثال در عهد عتیق کتاب مقد وان تجلّ
زیرا که نزد تو چشمه حیات است و در نور تو، ما نور «؛ ]، مزامیر داوود27:1[» خداوند، نور من و نجات من است«: است آمده

  ]. اشقیاء: 2،5[» کنیماي خاندان یعقوب، بیایید تا در نور خدا سلوك «؛ ]، همان36:9[» را خواهیم دید
ر ایرانی، نمودي  تی ایران، به این جنبه از تفکّ قداست نور، در فلسفۀ اشراق و آیین مانی نیز نمود پیدا کرده، و هنر سنّ

رو در این پژوهش، به بررسی تأثیر فلسفۀ اشراق و آیین مانی بر شیوة نورپردازي در نگارگري  ینااز . تصویري بخشیده است
گوییم که آیا شیوة نورپردازي در نگارگري ایرانی، مبتنی بر بینش مانی و حکمت اشراق  یمو به این پرسش پاسخ پردازیم  یم

 است؟

  ـ مبانی فکري فلسفه اشراق سهروردي و بحث پیرامون نور و ظلمت1
هی است به ت) ظلمت(چنین جهانی، از هر نوع ماده . در حکمت اشراق، مشرق به معنی جهان نور محض و فرشتگان است

 تقسیم مرتبه سه به راعالم  اق،شرا شیخ). 71: 1377سهروردي، (همین دلیل براي موجودات مادي قابل درك و رؤیت نیست 
و  لوـمعق عالم نمیا سطوا ّ ـحاو  دزـن ل،اـخی عالم یا تملکو عالم. سمحسو  عالم ل، ووـمعق عالم ت،ملکو عالم: کندمی
 هیددر آن د که مکانی به بستهواه ـن ،ستندـه دوـخ به قائم حسی رصو فنیز برخال لیخیار وـص. تـسا سسوـمح المـع
را  لخیا عالم يمثال رصو د،شوحسی می روـص تضعیف به منجر که یاضترثر در ا نداتونی میساـنا سـنف. وندـشـیم
  ).  54: مانه( در  وـتكیدنز رنو يعلا رنوو  رنو منبع به مرتبه كی طریق یناه ـبو  دـنداگر رـتفشفا

است که نور قاهر نخستین، از آن » نوراالنوار«در نظر او منشأ کلّ کائنات . داند یمسهروردي مراتب عالم را با نورهمسان 
در صورتیکه هرچیز دیگري . نور نخستین در ظهور خویش، به علّت حاجت ندارد و به ذات خویش قائم است. شود یمصادر 

پس ظلمت امري مستقل نیست که در مقابل نور باشد، بلکه . ت و استقالل وجودي ندارداس) ممکن الوجود(عرضی و تبعی 
ا حرکت خود او تغییر مکان . نسبت آن با نور، نسبت عدم در برابر وجود است نور نخستین منشأ تمام حرکات عالم است، ام

ي درجاتی از نور و ظلمت است، او در نظر سهروردي، جهان دارا. نیست بلکه فیض و اشراق است که الزمۀ جوهر اوست
ت مادیشان مربوط است ظلمانی هستند ینااز . داند یمظلمت را در واقع فقدان نور  از دیدگاه . رو اجسام تا جایی که به هوی

  ). 80-75: 1379ابراهیمی دینانی، (گردد  یبازم) خدا(سهروردي، همه چیز به سوي نور مطلق 
 دو آن را هر »ورديسهر«و  »بنسیناا« که ستا نیدرو ارنواث ـمبحاز  أثرـمت ربسیا هدیدم ئهارا» يراز نجم« که يبحث

 كسالات شاهدـم ناـبی هـب هـکآن  موـس بخشدر  »دلعبادامرصا«د وـخ مـمه باـکترا در  ثـمباح نـیاو ا. دـنا دهکر حمطر



 جلد هشتم     هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

٦١٤ 
 

 به بسته، واکس هر دنز يمعنو يهارنو یافتدر یینااتو» يراز نجم«نظر از ). 1361: 98 ،يراز( هدیدم حشردارد  صختصاا
  .   شوندمی بیشتر هارنو انمیز باشد بیشتر دلیقل ـص انمیز چه هرو  ستدل او ا صیقل انمیز

 يکرهاذ و توـنب ،تـالیو ،تـحانیرو اهیمـمف که ريطو به ،سترف ااـع دوـخ نیاـعرف ماـمق اـهرنو منشأو  سرچشمه
نگ ر به بسته همنگی ر يهارنو همشاهد. ستدل ا لکما نمایانگر ،شیدرخول مثاو  نداررا د دخو صخا رنو امکد هر ،مختلف
میخته روح آ رنو با ت کهـسا نفس ظلمت یا مهالو نفس نمایانگر د،کبو رنو. رف دارداـع فـمختل ياـهممقااز  ننشا ر،نو

نفس ظلمت  انمیز چه هر هیلارف اـع نـیا هدگاـیاز د یناابرـبن. ستا معرفت يعالا حد و مسالا نمایانگر ،سپید رنوو  گشته
 ودهفز  رنو ییشنارو بر دشو س بیشترـنف تـمعنوی انزـمی هـچ رـهدارد و  ناـجری هتیر نگي روـس به رنو ستا بیشتر

 اـب رـبابر  را بزـس رنو رطو همین. ماندمینقی اـب ـینگر یچـه یگرد برسد صفا غایت بهدل  متما گراه ـک اـجآن تا ددگرمی
آن را  هـک درـبیمـم  اـن هتیر هسیا نگر به یگرد رنو او از. تـسا تهـبرخاسدل  يصفاروح و  رنواز  که ندیداه مـمطمئن سـنف

   ).  36: 1361، يراز( دشمريبرم يلها لجال تصفاه وـجل
  ـ فره ایزدي؛ نمودي از نور در مکتب اشراق و نگارگري ایرانی1.2

ه(» خوارنه«در مفهوم واژة  اساس بینش نوري ایرانیان باستان، هاي  در اوستا و یشت» خورنه«اعتقاد به . است آمده) خوره، فرّ
ه). 3: 1384کربن، (ي ظهور بینش الهی ایرانیان، نسبت به نور است ها جلوهملکوتی از نخستین  است  دياــبنی اهیمــمفاز  فرّ

فلسفۀ خورنه شالودة حکمت اشراق را تشکیل  .دارد رسیاب تأکیدآن  بر ناــنیایرا ريوــن تــحکمدر نیز  »ورديسهر«که 
ه را اینگونه تعریف . کند یمسهروردي شرق را به صورت هالۀ نورانی گرد سر شاهان تبیین . دهد یم نوري که : کند یماو فرّ

آنچه ملوك را در لغت پارسیان آن را خره و فره گویند و . معطی تأیید الهی است، و نفس و بدن به او قوي و روشن گردد
. است شدهسهروردي معتقد است خوره یا فره به شهریارانی نظیر نظیر کیخسرو و فریدون اعطا . خاص باشد کیان خره گویند

 يانـحرو ته مقا اـب هـک دـباش ياهانـشدپا صمخصو گرو ا دشويم ننمایادات وـموج رـس دگر ايهاله رتصو به هفر
 ).84:1377وردي، سهر(ت ــسا »هرـف ناـکی« هـفاضا طهـسوا یدـشرخو وردي،هرـسد زـن. دارد ماـن »هرـفناـکی« ،دـنا هیدـسر

س قدسی«ي سیر و سلوك حکیم را مشاهده ها منتسهروردي  انوار «. داند یمپس از ریاضت و سیر و سلوك » انوار مقد
ه«همان » قدسی مجرّده  ستد آن هـب قـطری ـیطدر  كالـس که ستا هیلا ارنوا همشاهده فر. و فیضان نور الهی است» فرّ

م ها نشانههانري کربن معتقد است که این نور فراحسی به صورت برخی  .یابدمی ی و تصویري مجس ي نمادین در دنیاي حس
ي زیر، هالۀ نورانی دور سر ها نگارهدر . ي از نور و آتش در پیرامون چهرة پادشاهان استا هاله ها آنکه از جملۀ  است شده

 .شود یمو پادشان مشاهده قدیسان 
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  هالۀ نورانی دور سر پیامبران و قدیسان
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  هالۀ نورانی دور سر پیامبران و قدیسان

  

  مبانی فکري آیین مانوي در بحث نور و ظلمت ـ2
داد و عقیده داشت که نیکی و بدي خاستگاهی جدا و متضاد دارند  یممانی دوگانگی مطلق میان ماده و روح را آموزش 

ه(عمال اصلی بدي و ا روح یا (رستگاري از طریق رها ساختن نیکی . استرا در این جهان به هم آمیخته  ها آن) تاریکی یا ماد
ي ها اسطورهاین آموزه را مانی به صورت . میسر خواهدشد اش جداگانهي ها سرچشمهاز ماده و بازگرداندن آن به ) روشنایی

دهندة آیینی عرفانی، درصدد رستگاري  یجترومانی به عنوان ]. 26: 1373کایت،  یمکل[کند  یممفصل و پرشاخ و برگ بیان 
اي از نور وظلمت است و انسان، عالم صغیر، برترین جلوة  یزهآماز نظر او جهان . روح انسان و رهاکردن آن از اقلیم ظلمت بود

ات نور، یعنی . این آمیختگی است تن و زندان مادي  بند تختهي روح علوي، از ها هپاربنابراین رسالت انسان آزاد کردن ذر
رو او را مانی نگارگر  یناکرد از  یممانی، تعالیم خود را با نقّاشی و تصویرگري همراه ). 56-55: 1383پور،  یلاسماع(است 
ا چونان که من و خرد خویش ر] به نوشتار در نیاوردند[ اند آمدههمۀ رسوالن که پیش از من «: گوید یممانی خود . اند خوانده

ي بود درباب ا نگارنامهارژنگ مانی ). 66: 1373کلیم کایت، ] (ام یدهکش[نه به تصویر درآوردند خرد خویش را چنان که من 
به ماه و خورشید و بهشت  ها آني نور و رسیدن ها پارهآفرینش و تکوین عالم، جهان نور و ظلمت، چگونگی آزاد شدن 

نخستین هدف مانی، تصویرکردن نمادهاي جهان نور و رستگاري در برابر نمادهاي جهان ). 55: 1383پور،  یلاسماع(نورانی 
  ).217: 1373کایت،  یمکل( است بودهظلمت و اندوه 

یامبران، به پمانی، بیش از دیگر . دانست یمي دینی ها آموزشهمتایی بود و این هنر را وسیلۀ مؤثري براي نشر  یبمانی، نگارگر 
ی پس از ترجمه به ها کتاب کهیسی ابداع کرد، نو خوشاي در  او شیوه. است ا پرداختههنرهاي زیب ي ایرانی و آسیاي ها زبانیش حتّ
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ی براي . کرد یمشد، و شخصاً آثارش را تذهیب  یمبه این خط نوشته  میانه  ارژنگ ي خود، کتاب مصوري به نامها آموزهاو حتّ
ت هنري بر جاي نهادداشت و در آثار تبلیغی و تربیتی خود  ی پس از آن که از «. نیز گنجینۀ بزرگی از یک سنّ مسلمانان، حتّ

بیان هاي مانوي را نگهداري کردند، چنان که در کتاب  یسدستنویی از ها نسخهبرگزاري مراسم آیینی مانوي جلوگیري شد، 
آن را مانی خود نقش کرده بود، در بیت المال که تصاویر  اَردهنگاست که یک نسخۀ رونوشت شده از کتاب مصور  آمده االدیان

ات فارسی بسیار آمده و انگیزة حفاظت آن در بیت المال ) ارتنگ، ارژنگ(نام این کتاب . شد یمغزنه نگهداري  در ادبی
ز ي دیگري اها نسخهبقاي این نسخه دلیل بر آن است که . تذهیب آن بوده است آور شگفتهاي منحصر به فرد و اسلوب  یژگیو

  )56: 1380،عکاشه(» است اي براي کار هنرمندان بوده آن دستنویس نیز محفوظ مانده و نمونه
  

ی نور در 2.2   ي مانويها نگارهـ تجلّ
 کهجست  یري سود میتصاوکتب دینی خود از  کردنیرا مانی براي مصور ز. ی داردمانیین آیشه در رنگارگري ایران 

ت جستجو مانوین هنر را در این رو عموماً منشأ ا، از ی تام با آن داردشباهتي نگارگرصورِ  در میان مانویان، هنر  .کنند یمی
وظیفۀ این هنر آن بود که توجه را به عوالم باال جلب نماید؛ عشق و ستایش را به سوي «است  نقّاشی جنبۀ تربیتی داشته

هاي مذهبی که نزد مانویان رواج  تذهیب کتاب. کند ایجاد نفرت» هاي تاریکی زاده«متوجه سازد و نسبت به » فرزندان نور«
در سخنان ). 41:1375تجویدي، (» رفت به شمار می» آزادکردن نور و روشنایی«اي از نمایش  بسیار داشته در حقیقت صحنه

 ]...[ است یسد، بزرگ و نفشما متعد یخطّ يها نسخه «: است  اشاره شده يبودن نسخ مانو ینبه منقوش و مزّ یزن ینسن آگوست
بر طبق ). 41: 1376، یهامب( »یردپوست شما آتش بگ ينقش بسته بر رو یبايو متون ز یو تمام نسخ با شکوه کاغذ پوست

صندوق 14 یبود که وقت یادکتب آنقدر ز ینا يطال کار«  ) 311سال(در بغداد  يمانو یسراجع به سوزاندن کتب  نف یگزارش
پر خرج و  یبا روش ينگارگران مانو ینبنابرا). 16،1377پوپ،( »شد ياز آن جار یمسها را آتش زدند زر و  کتاب یناز ا
ي ها نگارهتنها شمار معدودي از . است نماندهي چندانی برجاي ها نمونههاي مانوي  ینقاشاز  .پرداختند یکتب م یینل به تزمجلّ

 . دهد یمهی در دست است که بر هنر برجستۀ این کیش گوا) آسیاي مرکزي(واحۀ تورفان 
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اش يشباهت نگارگر  ،يمانو يها یاز نقّاش يا نمونه   يمانو يها یبه نقّ

گذشته از کاربرد فراوان . پردازیم یمي مانوي، به نمادشناسی هنر مانوي در ترسیم دنیاي نور و ظلمت ها نگارهدر تحلیل 
هاي دیواري مانوي، تصویر نیایشگران درخت  ینقاشنور دور سر نیایشگران و ایزدان مانوي دریکی از  يها هالهطال و ترسیم 

هاي  یوهمگل بزرگ و  12ي سبز و ها برگاین نقاشی دیواري، درختی تنومند را با . است بازماندهزندگی، شجره الحیاه، 
شاخه دارد که نماد سه مرحلۀ آفرینش یا سه دورة  درخت زندگی، که نماد سرزمین نور است، سه. دهد یمفراوان نشان 

، درخت است شدهنقاشی دیگري که در یک پرستشگاه مانوي واقع در شمال سانگیم ترسیم . شناسی مانوي است یهانک
درخت زندگی شکوفا و زیبا است در . خورد یماند، به چشم  یچیدهپزندگی و درخت مرگ، در حالیکه به دور یکدیگر 

درهم پیچیدگی درخت زندگی و مرگ نماد آمیختگی نور و ظلمت در دنیاي . برگ است یبت مرگ پژمرده و حالیکه درخ
ي مانوي صریحاً از درخت زندگی به عنوان نماد شهریار روشنی و از درخت مرگ به عنوان ها سرودهدر یکی از . فانی است

ظلمت را دریافتم که درخت مرگ است . است شهریار روشنی را شناختم که درخت زندگی: است شدهنماد ظلمت یاد 
 ).62-56: 1383پور،  یلاسماع(

  
  ـ تطبیق مبانی فکري فلسفه اشراق و آیین مانوي با  نگارگري ایرانی 3

نور در نگارگري . است شده گر جلوهنور در نقاشی ایرانی به صورتی خاص و متفاوت از هنرهاي تصویري سایر ملل 
ي نور، نشان از نور فراحسی و گر جلوهاین نوع . کند ینمخواص طبیعی نور محسوس پیروي  ایرانی از اثرات مستقیم و
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ایرانیان از هرچه که . است داشتهنور، نقشی کیمیایی در هنر ایران «. غیرمادي است گویی نگارگر تصویرگر عالم مثال است
وزي نور بر تاریکی اهریمنی یکی از خصایص اصلی از دیرباز پیر. تاریک و ظلمانی و تیره است همواره نفرتی طبیعی داشتند

  ).80: 1383شایگان، . (است بودهدین قدیم ایران 
. در هنر اسالمی، هدف هنرمند تقلید یا توصیف طبیعت نیست، بلکه هدف او ترسیم نمادین انسان و طبیعت است

هاي طبیعی را  نگارگران پدیده. خود قرار داد ینی آرمانی را هدفآفر نمونهنگارگري نیز، به عنوان یکی از هنرهاي اسالمی، 
برداري کنند، بلکه طبیعت را همراه با  آوردند و در صدد نبودند تا از طبیعت کپی آنگونه که در طبیعت بود به تصویر درنمی

. ن را ترسیم کنندکردند، تا از این طریق نمونۀ مثالی و آرمانی آ اي ثانوي از آن ترسیم می تغییراتی به تصویر کشیده و نمونه
اش بیشتر تمایل داشت که دنیاي آرمان. آفرینی آرمانی بوده است کوشش هنرمند ایرانی از دیرباز معطوف به نمونه« و آمال   نقّ

سایه و شکل و رنگ  کرد چندان به صرافت تقلید از فضاي سه بعدي، نور،  اگر هم به جهان پیرامونش روي می. را تصویر کند
در [...] نگارگر ایرانی چندان درپی تقلید از فضاي سه بعدي، نمایش نور، سایه نبود «). 8، 1387پاکباز ،(» اشیاء نبودند

). 89: 1386گودرزي، (اش ترسیم کند  يهنرهاي عالم مثال را در اثر  یژگیوکرد تا  یمنگارگري ایرانی هنرمند تالش 
ثال مقّدم برعالم ماده بوده و همواره مورد توجه هنرمند ایرانی قرار عالم م. شوند هاي ایرانی در فضایی مثالی ترسیم می نگاره

از جهت قابل رؤیت  (این عالم  به این جهت که بین دو عالم مجرّد و مادي قرار دارد داراي هر دو خواص مادي . گرفته است
عالم مثال از ظواهر فیزیکی عالم نگارگر باید براي به نمایش گذاشتن . است) از جهت غیرقابل لمس بودن(و غیرمادي ) بودن

بدین ترتیب مظاهر فیزیکی نظیر سایه روشن و تاریکی از . اش بین عالم معقول و محسوس باشد ماده دور شود تا دنیاي نگاره
ها،  درخشش رنگ).زیرا تاریکی، وجود مستقل ندارد و در واقع تاریکی به معنیِ نبود نور است. (شود هایش حذف می نگاره
د رنگ طالیی، ترسیم هالۀ نور پیرامون سر اشخاص، سطوح دو بعدي رنگین فاقد سایه و روشن، حاکی از عدم حضور کاربر

. است دهد که نوري فراگیر و بسیط سراسر تصویر را فرا گرفته عدم حضور سایه در این آثار نشان می. منبع نور واحد است
  .کند ی تبعیت میدیدگاه نگارگر ایرانی از نطریه غلبه نور بر تاریک

کردند و سراسر نگاره را در پرتویی  نگارگران براي تأکید برحضور نور در نگاره از کاربرد مظاهر تاریکی خودداري می  
یسین . دادند نورانی نمایش می ه(عالوه بر این نور را به صورت آسمان طالیی رنگ، هالۀ نورانی گرد سر شهریاران و قد ، )فرّ
  :دهیم پیرامون هر یک از این موارد، به طور مشروح توضیح می. دادند دار نیز نشان داده می هاي فام و رنگ کاربرد طال و نقره

  ـ سایه و روشن3.1
دهد که نوري فراگیر و  عدم حضور سایه روشن درنگارگري نشان می. است در نگارگري ازسایه روشن استفاده نشده

بر  که درآن نوري فراگیران در صدد بودند تا جهانی را به تصویر بکشند نگارگر. است یکدست سراسر تصویر را فراگرفته
نگارگر براي به «. گیرد کند و هیچ شیءاي در تاریکی قرار نمی تابد و همه اشیاء را به یک میزان روشن می همه چیز می

اش چیزي بین عالم معقول و  شد تا دنیاي نگاره نمایش گذاشتن عالم مثال، به قدري از ظواهر فیزیکی عالم ماده دور می
ه، در نگاره. محسوس باشد شد ها حذف می بدین ترتیب مظاهر فیزیکی نور و سایه و قوانین مکان در عالم ماد «

ر به . توان در نظریۀ غلبه نور بر تاریکی و ظلمت دنبال کرد پشتوانۀ نظري این امر را می). 20: 1386گودرزي،( منشأ این تفکّ
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هاي باستانی ایران، به ویژه حکمت  اشتراك مفهوم نور در آیات قرآنی با آیین. گردد فۀ اشراق بازمیآیین مانوي و فلس
  .خسروانی و آیین مانوي، سبب شد تا حضور نور به شکلی پایدار در هنر ایران زنده نگاه داشته شود

ا فاقد ماده است، به همین جهت است« که گاهی این عالم را عالم صور  ملکوت یا عالم خیال و مثال، داراي صورت ام
قه نیز  کیفیت صوري عالم . یعنی عالمی که در آن، صورت یا هیوال یا جسم ترکیب نشده و به شکلی معلّق است. اند یدهناممعلّ

اشی یا نگارگري قابل قیاس است آنچه از سطوح دو بعدي تخت به همراه . مثال، به جهت نداشتن جسم، با عالم دو بعدي نقّ
شود، به کیفیت صوري و دو بعدي عالم مثال  یمبازنمایی بعدسوم و نداشتن سایه و حجم در اغلب این آثار مشاهده عدم 

نصر، (» شد یمکرد و متعلق به تصویر عالم ملک یا ماده  یماگر چنین بود، در اینصورت از عالم ملکوت سقوط . مربوط است
1375 :42.(  

  
  اروپایی استفاده از سایه و روشن در نقاشی

  
  عدم استفاده از سایه و روشن در نگارگري ایرانی

  و طال در نگارگري دار فامي ها رنگـ کاربرد 3.2
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در  ها رنگ، ها نگارهدر . هم داراي خواص نورانی عالم مثال هستند ها رنگدر فضاي مثالی و نورانیِ نگارگري ایرانی، 
کیفیت «). 3:همین مقاله(یابند  یمسالک، در هر مرحله از سلوك، تجلّی واقع انوار رنگی هستند، انواري رنگی که بر انسان 

، گواه بر آن است که هنروران این رشته کوشش است نهادهاي که بنیاد  یژهویز آم رنگهنر مینیاتور ایرانی با تجلّی در فروغ 
اشی ها رنگسم یی نظیر آنچه در علم کیمیا مرسوم است، انوار الهی را که در جها روشبا  اند کرده و در قشر  است نهفتهي نقّ

رد طال، نقره، الجورد، زمرّد، و ساز ي رنگبرانگارگران ).  55: 1379، پور اسحاق(» رنگ زندانی شده، آزاد نمایند ي از گَ
 کسمنعنور را  ها رنگخواستند همۀ  یمیرا ز، کنندتا جسمانیت رنگ را تلطیف  کردند یمهاي گرانبهاي دیگر استفاده  سنگ
ي متضاد به صورت ها رنگ. روند یم کاری به رنگیه و روشن و به صورت سطوح ساها بدون  ي، رنگنگارگردر .  کنند

 کاربنفش به  کنارزرد در   قرمز، کنارسبز در   ی،آبرنگ  کناری در نارنجیرند؛ مثالً رنگ گ یمهم قرار  کناری در رنگسطوح 
ي مانده آب جاي بر ها یاري از نگارهبسدر «. شود یمیزي آمو آب  با نقره رنگ  شود  یمیی رسم طالآسمان به رنگ . رود یم
ت است این امر به ا  رسد، یمیاه رنگ به نظر س ). 1389:يجواد(» شود یمیاه رنگ سیده و اکسنقره در برابر هوا  کهین علّ

کنند و با روح مخاطب تبادل معنوي  یمعکس به این علّت است که طال و نقره نور را من ها نگارهاستفاده از طال و نقره در 
  . از ویژگی انعکاس نور برخوردار نیستند ها رنگحال آنکه سایر . کنند یمبرقرار 
اشي از نگارگریش نور در نماید بر تأک یختگی نور و ظلمت و آمیان مفهوم بي برای مان. است یر پذیرفتهتأثي مانوی نقّ

ت تلف از ي روح و بهشت و نور، رستگاریف توص اشیباترین زو  کردیري استفاده تصوی و کالمیق سنّ ید پدها را  ها و نوشته ینقّ
ي نور و ها پارهی آزاد شدن چگونگجهان نور و ظلمت،  ین عالم، تکوینش و آفري در باب ا ی نگارنامهمان ارژنگ. آورد
ثار خود براي نمایش روشنایی از فلزات گرانبها ین منظور مانویان درآابه . ی بودنورانید و بهشت خورشها به ماه و  یدن آنرس

ت همشود، دنبالۀ مستقیم  یمایرانی به وفور مشاهده  ينگارگربه کاربردن فلزاتی چون طال و نقره که در . جستند یمبهره  ین سنّ
ننده تبادل معنوي یمتی به منظور منعکس کردن نور و ایجاد پرتوهایی که با روح بیقاین فلزات . رود هنر مانوي به شمار می

است در مقابل هنرمند ایرانی  نرفته بکارهاي ایرانی، سایه و روشن  بنابراین اگر در نقّاشی. شدند یماستعمال  کردند یمبرقرار 
  .است هرگز از نمایش روشنایی و نور محض غافل نبوده

  .شود یمقره مشاهده ها با ن یزي آبآم یزي آسمان با طال و رنگآم یی از رنگها یر نمونهزیر تصاودر 
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  گونه هاي مرجانی، طبیعت بهشت صخره نمایش آسمان طالیی، 

  آید شاه اسماعیلی، سام به خانه سیمرغ می شاهنامه

  
  یزي آسمانآمي رنگ براطال  کاربرد
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  یراردشی از نگاره گلنار و بخش  یسنغري،با شاهنامۀیزي آب، آمي رنگ برانقره  کاربرد 
  )رسد یمیاه رنگ به نظر سیر تصویانۀ من نقره، آب در حوض یده شداکسبه علت (

  ي روشنها شبـ 3.3
دخود را مقیم زمان ترسدر نگارگر  از زمان و مکان ارائه  یدجد یريتصوو نکرده  یزیکیزمان و مکان ف یشبه نما ی

ه به عالم ماد یزیکیِزمان ف. ذاردبگ یشبه نما ،عالم مثال يها یژگیو و یفه به تعاربا توج ،کرده زمان را یاو سع. دهد یم
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 یدد یۀدر زاو یتمحدود یجادبه جهت ا یزیکیو مکان ف ،کند یم یجادا یاءکه در طول شبانه روز در اش يبصر ییراتجهت تغ
تاهم يدارا یمکان یرانینگارگر ا يبرا. قرار نگرفته است یرانیاش اه نقّ، مورد توجینندهب در یء آن هر ش دراست که  ی

ت خود قرار وضع ینتر کامل یانگرکه ب ی،به نور موضع کهشود  یمیده کش یر تصوی به زمانو ، یردگی است یزمان خاص، ه توج
. ی استانتزاعي و قراردادیرانی زمان ای نقّاشدر  .یش بگذاردنمابه  کنند ینگونه که در عالم مثال ظهور میاء را آاش بلکهنشود 
حادثه در  ی اگر در متن داستان، حتّ. یندآ یمیر در تصوی به فراوانشود در حالیکه روز به  یمی نقّاشي شب به ندرت ها صحنه

  .ییر دهدتغکند زمان را به روز  یمی سعبه اصل داستان لطمه نزند،  کهدل شب وصف شده باشد، نگارگر تا آنجا 
نبودن به زمان و مکان مادي سبب در ترسیم این فضاي مثالی، محدود . فضاي نگارگري ایرانی، فضاي عالم مثال است

مطلق بودن زمان در این فضا، . شود نگارگر قادر باشد در یک زمان، اشیاء و اماکن را از چند زاویۀ مختلف رؤیت کند یم
ی (سبب ترسیم تمامی اوقات  ت به زمان و مکان . در نوري یکدست و یکنواخت است) ي شبها صحنهحتّ عدم محدودی

  ).89: 1386گودرزي، ( است دادهیرانی، امکانات بیان بصري بیشتري در اختیار نگارگر قرار فیزیکی در نگارگري ا
شب را فاقد ظلمت   ی در صورتیکه شب به تصویر درآید، حتّ کهیی است جاها تا  ید نگارگران بر حضور نور در نگارهتأک

ي رنگ، هالل ماه یا درخشش ا ي یا سرمهالجورد یق آسمانطري تنها از نگارگرهنگام در  شب. کردند یمیکی به ترسیم تارو 
یی که ها نگارهتأکید بر ترسیم نور، حتی در . ي درخشان روز استفضای فضا همان ولیص است تشخستارگان قابل 

  . دهد، حاکی از تسلّط تفکّر اشراقی بر ذهن نگارگر ایرانی است یمرا نشان  هنگام شب
  

  ـ نتیجه گیري4
 هـب د،وـشيم هنامید »اقشرا«ا ـعرفد  زـن هـنچآ. ستا همدآ رشما به يلهاار نوا يتجل دنما عرفا دنز ارههمو، شیدرخو رنو

از آنجا که نگارگري در جستجوي صورت مجرّد از ماده است، همه . ستا هشد گرهجلونگارگران  راـثدر آ هـجو رینـبهت
همۀ . تابد ینمشود و از زاویۀ خاص بر اشیاء  ینمساطع این نور از مراکز خاصی . شود یمچیز در این هنر در پرتو نوردیده 

  .اجزاي نگاره، از انسان و جانور و گیاه و جماد، آکنده در نورند و سایه ندارند
نگارگران ایرانی، به حکمت . است یرفتهپذي مانوي تأثیر ها آموزهنگارگري ایرانی، در شیوة نورپردازي از فلسفۀ اشراق و 

ترین اصول حکمت اشراق و آیین مانی است، زیرا همۀ موجودات در پرتو نور  یاساسنور از .. خشیدنداشراق، نمودي هنري ب
ت و جایگاهی ویژه برخوردار است. کنند یمقدسی معنا پیدا  نگارگر ایرانی، ظلمت و . در نگارگري ایرانی نیز، نور از اهمی

کشد، بر همین اساس در نگارگري  یمو یکدست به تصویر آورد و همه چیز را در نوري محض  یدرنمتاریکی را به تصویر 
هاي  یوهشدر مقابل، تالش براي نمایش نور به . شود یمي شب، و ظلمت به ندرت به تصویر کشیده ها صحنهسایه و روشن، 
ن کاربرد در ي درخشان و فام دار استفاده کنند، اوج ایها رنگخورد؛ نگارگران سعی داشتند تا همواره از  یممتعدد به چشم 

ر غلبۀ نور بر ظلمت، سعی داشتند تا . شود یماستعمال طال براي آسمان و نقره براي آب دیده  نگارگران، تحت تأثیر تفکّ
  . ي خود حذف کنند و درخشش نور را به نمایش بگذارندها نگارهظلمت را از 

ي خود منعکس ها نگارهپذیرفته و آن را در  نگارگران در هنگام مصورسازي متون ادبی، از مبانی فکري این متون تأثیر
بلکه در دیگر ابعاد  ي کتب ادبی محصور نماندهال البهدهد که مبانی فکري و فلسفی متون ادبی، در  یماین امر نشان . اند ساخته
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ي ادبی را در ها پشتوانهتوان حضور  یمرو  ینااز . است داشتهنیز تأثیري محسوس ) از جمله نگارگري(فرهنگ و هنر ایرانی 
  . هنر ایرانی مشاهده کرد



 جلد هشتم     هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

٦٢٧ 
 

  منابع
ت: ، تهرانشعاع اندیشه و شهود در فلسفه سهروردي): 1379(ابراهیمی دینانی، غالمحسین  هم  

  فرزان: ید ارجمند، تهرانجمشترجمۀ  )ینه و باغآ: ي نورها رنگ(یرانی اینیاتور م): 1379(پور، یوسف  اسحاق          
  فرهنگستان هنر: ، تهران6، ش خیال نامه فصلزیبایی شناسی در هنر و ادبیات مانوي، ): 1383(سم پور، ابوالقا یلاسماع

اري، تهرانرساله در تاریخ ایران ):1372(الیاده، میرچا     سروش: ، ترجمه جالل ستّ
 یمین، چاپ هفتمسین و زر: ، تهرانیرباز تا امروزدیرانی از ای نقّاش): 1387(یین رو، پاکباز 

  مولی : ، مترجم یعقوب آژند، تهرانسیر و صور نقاّشی ایران): 1377(آرتو اپهام  پوپ،
اش): 1375( اکبریدي، تجو نگارش وزارت   کلّانتشارات اداره : تهران ، یانصفوروزگار تا دوران  کهنیران از ای نقّ

  فرهنگ وهنر
انتشارات : ، تهران12خیال، ش  نامۀ فصل، ترجمه شیرین خادمی، نور و تاریکی): 1383(تسوي وربلوسکی، آرجی 

  فرهنگستان هنر
  ) 1389یر ت 9(مصاحبه   :تهران): 1389(ي، شهره جواد
  مقدمه محمد امین ریاحی، انتشارات توساــب ،دلعبادااــمرص هدــگزی، )1361( دینــلامــنج، يراز

  انشگاه تهراند: سید جعفر سجادي، تهرانترجمه  ،اقالشراحکمه ،)1377(لدینا بشها وردي،سهر
  امیرکبیر: ، چاپ ششم، تهراني ازلیها خاطرهي ذهنی و ها بت ):1383(شایگان، داریوش 

  ي هنری و حوزة اسالمیغات تبلسازمان : ی، تهرانتهامترجمۀ غالمرضا  ی،اسالمي نگارگر): 1380(ثروت   ،عکاشه 
  جامی: هفروزي، تهران، محمود بهاي زرتشتی در فلسفه سهروردي یهمابن ): 1384(کربن، هانري 

  روز، چاپ اول  فکرانتشارات : پور، تهران یلاسماع، ترجمۀ ابوالقاسم يمانوهنر ): 1373(یم کلیت، هانس یوآخیم کا
  31، شمارهیبازي هنرها، »ينگارگردر  ومکانی مفهوم زمان بررس«): 1386( کشاورزگلناز  ی،مصطفي، گودرز

لددفتر مطالعات : یان، تهرانقاسمیم رحترجمۀ   ،یاسالمیت معنوهنر و ): 1375(نصر، حسن   ینی هنر، چاپ او  
یمولانتشارات  ترجمۀ یعقوب آژند،   ،یزرتشتي و مانوهنر ): 1376(ی لوئ  ی،هامب            

  



 جلد هشتم     هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

٦٢٨ 
 

     

393  
  یونگ يهاز منظر اندیش» پیر چنگی«داستان  يهشکنان نقد ساخت

  
     1محبوبه مباشري

  2الناز خجسته                                                 
  

  چکیده 
شناختی عمیقی  ساخت خود، به مفاهیم روان ، روایتی ناب از ناخودآگاه جمعی بشر است که در ژرف»پیر چنگی«داستان 
، »حلیل رؤیات«، »الگو کهن«خوبی قابل نقد است و تأثیر انواع  از این رو این داستان، از منظر اندیشۀ یونگ به. اشاره دارد

شخصیتی » پیر چنگی«رسد  نظر می خورد؛ در نتیجه به چشم می در آن به» همزمانی«و مفهوم » نمادهاي رؤیا«پردازش انواع 
. رود شمار می به» من خودآگاه«نمایانگر » عمر«متعالی است و » فرامن«عبارتی همان  یا به» عمر«حاصل از مکاشفۀ درونی روان 

. شود که در جاي خود قابل تأمل است دود نیمی از آراي یونگ در حوزة علم روانکاوي منعکس میدر این روایت تأثیر ح
شود، در نتیجه تأویل روانکاوانۀ  عالوه بر این، محورهاي ناشناخته و ناخودآگاه متن، موجب خوانش بسیار نوینی از متن می

  .  ساخت متن است یابی به ژرف شکنی و دست آن، مستلزم نوعی ساخت
» پیر چنگی«تحلیلی، به نقد مبانی اندیشۀ یونگ در داستان  -گیري از روش توصیفی این پژوهش در صدد است با بهره

  . ساخت روانکاوانۀ آن را باز نماید بپردازد تا عالوه بر ارائۀ خوانشی نو از این روایت کهن، ژرف
  
  

  . زمانیالگو، رؤیا، نماد، هم پیر چنگی، عمر، یونگ، کهن :هاکلیدواژه

                                                                    
  )س(دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهراء .  1
  )س(دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا .  2
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  مقدمه . 1
اي است که با نگاهی نوین، دیگرگون و شگرف، به تحلیل اجزاي  گام و برجسته یونگ، در زمرة اندیشمندان پیش

شناس نیست، بلکه فیلسوفی است که در آراي خود فهمی  البته وي تنها یک روان. ناشناختۀ روان آدمی پرداخته است
مندي علمی رخداد آنها را  هاي فرامادي، علت هاي نوین پیرامون تحلیل پدیده طرح شیوه دهد و با جانبه از کاینات ارائه می همه

و » هاي گوناگون روان سنخ«، »الگو کهن«، »رؤیا«کند و عالوه بر بررسی و تحلیل  با دقت نظري روشمند و شگرف تبیین می
اخت، بررسی و معرفی سازوکارهایی روانی گیرد، به شن که عمده دالیل شهرت وي را در بر می» ضمیر ناخودآگاه جمعی«

ی و معلولی همچون » شناسی عقده«و » تداعی«همچون  ، »همزمانی«در روانکاوي و مفاهیمی فرامادي و خارج ار حیطۀ علّ
است  پردازد و جالب آن نیز می» انواع نمادهاي رؤیا«و » هاي فراهنجار پدیده«، »شناسی اسطوره«، »مانداال«، »کیمیاگري»  ،»دین«

صرف نظر از طرح (هاي ایجاز در ساختار روایی خود  از دفتر اول مثنوي با وجود رعایت تمامی جنبه  »پیر چنگی«که داستان 
شناختی یونگ را تجلی  ، در حدود نیمی از آراي روان)پردارد هاي عرفانی که موالنا در میانۀ داستان به آنها می اندیشه

  .بخشد می
ساخت  بررسی کند تا عالوه بر نقد ژرف» پیر چنگی«مبانی اندیشۀ یونگ را در داستان  این پژوهش در صدد است 

شمول تفکر یونگ  متعالی موالنا در پردازش آن را در مقایسه با ابعاد ژرف و جهان  ناخودآگاهانۀ این داستان کهن، اندیشۀ
شناسی با بینش عمیق و دقیق خود سطوح ظاهري و نیز  وانچونان استاد روانکاو و ر«مورد تطبیق قرار دهد، زیرا موالنا خود نیز  

بر این، هدف از پژوهش فوق،  عالوه) 41:1389مباشري،(» .کشد تصویر می تر به عمیق روان آدمی را به ظرافت هرچه تمام
اي فعالیت  نهشکنی گو ساخت«. باشد شکنانه می هاي ناپیداي متن است، به همین جهت نیازمند تحلیلی ساخت دستیابی به الیه

» .تا در زیر معناي ظاهري به معانی دیگر برسد. دهد قرار می» بازجویی«ها را مورد تحلیل و گاه  خواندن است که متن
در گفتمان روانکاوانه نیز، از آن جهت که همواره مفهومی در فراسوي روساخت متن پنهان است، باید ) 1387:4صنعتی،(

یکی ... این دو گونه خواندن«: تواند به دو گونه خوانده شود این دسته از متون می. ساختی بود درصدد یافتن معناي ژرف
در این شیوة دوم، . شکنی است شیوة ساخت خواندن به شکل کالسیک است؛ با درك همان معانی ظاهري و یکی خواندن به

فرانمود «یا » آوا«و نیز » آگاه پیش«اه و وضوح دیدن رابطۀ بین خودآگ زده، بلکه تالش براي به و واپس» ناخودآگاه«تنها  نه
شکنانۀ متن  از این رو در تحلیل این داستان، شیوة خوانش ساخت) 5:همان(» .گیرد را از روانکاوي به عاریت می» کالمی

اي  بطهرا] ،[با مخاطبان امروز ... اي شنیداري داشت شعر مولوي که در عصر او با مخاطبان رابطه«عالوه بر این . برگزیده شد
توان  شکنی روانکاوانه، می به این جهت با استفاده از ساخت) 24:1388پورنامداریان،(» .نوشتاري گسترده پیدا کرده است

  .دالیل روانی ایجاد این رابطه را بررسی کرد
  
  مسئلۀ پژوهش. 1-1

ناختی است که اجزاي فکري ش شناختی و جامعه هاي روان اي فراگیر از اندیشه روایات داستانی کالسیک پارسی، گستره
شناختی  هاي روان هاي نوین آنها از منظر دیدگاه شود؛ بنابراین ارائۀ خوانش آن از فرهنگ ایرانی غیر قابل گسست تلقی می

هاي  بعدي به خوانش ساختی جدیدي از این متون ارائه کند و آنها را از سطوح خوانش تک هاي ژرف تواند قابلیت مدرن می
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از منظر اندیشۀ یونگ، عالوه بر یاري گرفتن از آراي یونگ در » پیر چنگی«هدف از تحلیل داستان . ا دهدچندگانه ارتق
نشیند که  هاي مثنوي از آن رو در دل و جان نوع بشر می شناختی داستان، در حقیقت بیان این نکته است که داستان تحلیل روان

  .ختۀ ذهن اوستهاي ناشنا برخاسته از سازوکارهاي روانی و نهانگاه
  
    پیشینۀ پژوهش . 2-1

در نتیجه با توجه به . اي صورت گرفته است هاي ارزنده ، پژوهش دانیم، تاکنون پیرامون آثار مولوي گونه که می همان
شناسی تألیفات و  کثرت این آثار و اهمیت جایگاه موالنا در عرصۀ ادب عرفانی و کالسیک پارسی، کتبی نیز دربارة کتاب

هاي نسبتاً اندکی که دربارة تحلیل روانکاوانۀ آثار مولوي  در این باره، پژوهش. نگارش درآمده است  هاي مولوي به پژوهش
تحلیل «از حسین مداحی کوپایی، » شناسی روح در مثنوي مولوي فراروان«اي تحت عنوان  رساله: خورد، عبارتند از چشم می به

از علیرضا  سمبلیک موالنا فرهنگ نمادین و زباناز یحیی زارع، » شاه و کنیزكالصور و داستان پاد شناختی قلعۀ ذات روان
از دکتر مریم حسینی که پژوهش اخیر به نقد   »)دیدار با آنیما(پري در غزلیات شمس «اي تحت عنوان  حاتمی و مقاله

شناختی  بارة نقد مفاهیم روانالگوي آنیما در غزلیات شمس پرداخته است؛ اما با در نظرگیري اینکه مقالۀ حاضر در کهن
اینک با اشاره به . باشد، در این خصوص پژوهشی با رویکرد مشابه انجام نگرفته است از منظر یونگ می» پیر چنگی«داستان 
  .شکنانۀ آن پرداخته خواهد شد اي از داستان، به تحلیل ساخت خالصه

    

  اي از داستان خالصه. 2
ر،  کرد که با آواي مدهوشگرِ ساز خود، حتی به مردگان نیز  سیار زبردستی زندگی میب نواز چنگدر روزگار خالفت عم

دستی  که به پیري رسید و تهی او که تمام زندگانی خود را در این راه سپري کرده بود، هنگامی. بخشید حیاتی دوباره می
ببندد و چنگ خویش را براي آن  تعالی حق دامنگیر وي شد، از مردمان دیار خود ناامید گردید و درصدد برآمد که تنها دل به

بار زخمۀ این چنگ را تنها براي  این : رفت و با خود گفت گورستانی متروكبه این ترتیب شبی به . ذات مقدس بنوازد
اي  خلسهقدر چنگ نواخت تا در  از این رو آن. کران رحمتش مرا نصیبی بخشد آورم تا از دریاي بی خداوند به نوا در می

  . ، مدهوش گردیدگون همکاشف
صد  به او ندا کرد که هفت غیبی سروشفرو رفت و  رؤیایی نامعهود و ناخودآگاهخلیفۀ عهد نیز در  عمردر همین زمان 

که  هنگامی. سوي گورستان برو و آن را به یکی از مقربان خاص درگاه حق اهدا کن بردار و به بها ابریشمعنوان  دینار طال را به
، پیري جستجویی چندباره در گرداگرد آن مکانؤیاي ناخودآگاه وارهید، راه گورستان را پیش گرفت و پس از عمر از این ر

اي که بر عمر  در این هنگام، با عطسه!! آیا این پیر فرتوت، همان مقرب درگاه الهی است؟: نواز را یافت و با خود گفت چنگ
ر بدو مژدة وصل بارگ اینک با آگاهی . پیوند رسانید جان خویش را با جان پیر بهاه الهی داد و افتاد، پیر از خواب جست و عم

  .فلسفی یونگ پرداخته خواهد شد -شناختی ساخت آن براساس نظریۀ روان به خالصۀ داستان، به تحلیل ژرف
  

  الگو مفهوم کهن. 3
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شمول و در عین حال ناخودآگاهانه  اي جهان ترین مبانی نظري در اندیشۀ یونگ، پدیده عنوان یکی از مهم به» الگو کهن«
هاي رؤیاي انسان امروزي با  هاي موجود میان نمایه تواند شباهت می«در روان بشر است که نوع بشر با شناخت اصولی آن 

  )95:1389یونگ،(» .اي او را مشاهده کند هاي اسطوره و مضمون» هاي گروهی جلوه«نمودهاي ذهن انسان اولیه و 
هاي ظهور نمادهاي روانی  است و ضمناً درصدد است تا انگیزه» ضمیر ناخودآگاه جمعی«ی، نهفته در الگوی مفاهیم کهن  

به «: مشترك میان تمام اقوام جهان را که در ظاهر و جزئیات متفاوت و در محورهاي کلی مشترك هستند، به ما بشناساند
گیري مغز و ذهن انسان در طول تاریخ ناشی شده  از شکلشمول دارند و موجودیتشان  الگوها ماهیتی جهان اعتقاد یونگ، کهن

کرده است، رویدادها   هاي یکسان از وقایعی که آنها را ثبت با پردازش تداعی ناخودآگاه جمعی، ) 60:1388بیلسکر،(» .است
رخی وقایع و پردازش بینی ب کند، تا آنجا که با تحلیل مفاهیم ناخودآگاهانۀ آنها، به مکاشفه، پیش سنجد و واکاوي می را می

  .پردازیم الگوهاي داستان می ، به تحلیل کهن»الگو کهن«اینک پس از بررسی مفهوم . آورد مفاهیم نمادین روي می
  
  الگوهاي داستان کهن. 1-3

، همزاد )آنیموس(همزاد مذکر : شناسی تحلیلی یونگ، عبارتند از الگوها در روان  ترین و مشهورترین کهن از جمله مهم
فْس یا مسیح)آنیما(ث مؤن در این داستان دو نمونۀ ). wise old man(و پیرمرد فرزانه ) shadow(، سایه )self(، نَ

  :خورد چشم می الگوها به شاخص از این کهن
فْس، معادل با مفهوم اصلی کهن: )self(نَفْس یا مسیح  )الف باشد که  می» من«ترین سازوکار روانی یعنی  الگوي نَ

کند و تحت نفوذ و تأثیرپذیري از دنیاي بیرونی، به ادراکات غریزي  هاي عصبی بدن را مدیریت می مانمحرکات و ساز
» من«در نتیجۀ ارتباط از پیش برقرار شدة میان ادراکات حسی و کار عضالنی، «: آنا فروید معتقد است. بخشد سازمان می

: از نگاه یونگ نیز) 9:1389فروید،(» .است» من«برعهدة  وظیفۀ حفاظت از بقا. داراي حرکت اختیاري تحت فرمان خود است
سوژة » من«شود،  دهد و تا جایی که خودآگاهی، شخصیت تجربی را شامل می  مرکز میدان خودآگاهی را تشکیل می» من««

چ دهد، زیرا هی معیار خودآگاهی آن را تشکیل می» من«رابطۀ یک محتواي روانی با . کل اعمال شخصی خودآگاهی است
  )9:1383یونگ،(» .اي نمایانده شود تواند خودآگاه باشد مگر آنکه به سوژه محتوایی نمی

در روان عمر » من«، ناخودآگاه پیر، در پی امتزاج با خودآگاه یا »پیر چنگی«ساخت داستان  طبق همین نظر، در ژرف  
، ساختار روانی »من«و خودآگاه یا » فرامن«ا دلیل عدم شناخت دقیق عمر از کیفیت ناخودآگاه متعالی ی در مجموع، به. است

و . ، روایت امتزاج این دو نیمه از روان و رسیدن به تعالی روحی است»پیر چنگی«داستان . وي، گسیخته و دو نیمه گشته است
ی ، این دو شخصیت را در قالب یک شخصیت متکامل یعن»پیر چنگی«مولوي در پایان داستان، با نشان دادن مرگ نمادین 

  :پیر چنگی در پی بریدن از خودآگاهی و عمر در پی درك مفهوم این ناخودآگاهی است. سازد عمر متجلی می
  تر داد خود از کس نیابم جز  مگر               ز آن که او از من به من نزدیک          
  شد کم مرامرا                پس  ورا بینم، چو او   دم  کین منی از وي رسد دم          
  همچوآن کو با تو باشد زرشمر                سوي او داري ، نه سوي خود نظر          

  )2196/117:1384-2198مولوي،(                                                          
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... »ساختمان هویت فکري«یا » سنفْ«یا » من« «. رود شمار می ، مبناي قوام یافتن شخصیت خودآگاه فرد به»نفْس«یا » من«
کنند و از خود یک ساختمان و یک  گذارند، یکدیگر را تقویت می سه کیفیت الزم و ملزوم هستند که روي یکدیگر اثر می

فْس«البته گاهی نیز )  171:1378صفا،(» .برند سازند و انسان را در خود فرو می کالف بسیار بغرنج و پیچیده می تواند  نمی» نَ
فْس بیشتر در . مان را گردد و هم تجربیات قبلی کامالً آگاهانه داشته باشد، زیرا هم آنچه قرار است بشنویم را شامل می جبنۀ نَ
» .شود متجلی می» پادشاه، قهرمان، پیامبر، میانجی و از این قبیل«و به شکل » هاي پریان ها و قصه رؤیاها و اسطوره«
فْس را  ت که یونگ کهنو به همین دلیل اس) 61:1388بیلسکر،(   . نامد نیز می» مسیح«الگوي نَ

شناخت «اي در پی تزکیۀ نفس و رفع موانع در راه  گونه رسد عالوه بر اینکه پیر به نظر می ، به»پیر چنگی«در داستان 
مبین  کند، ذهنی، آن را در قالب رسیدن به درجات متعالی عرفانی نمودار می است که این روایت درون» خویشتن خویش

است که » فرامن«یا » فراتو«به عبارت دیگر «: رو به تعالی وي است» فرامن«ساخت فرامادي از ناخودآگاه عمر و  نوعی ژرف
. است» پیر چنگی«همان » فرامن«و » عمر«همان » من«و در اینجا ) 147:1388پورنامداریان،(» .گوید سخن می» من«یا با » تو«با 

  :ذهنی و خواهش فرامادي پیر ناآشنا نیست و کندوکاو درون» فرامن«خود با مفهوم در واقع عمر در ناخودآگاه 
  پس عمر گفتش که این زاري تو              هست  هم ، آثار  هشیاري  تو               
  گناهی دیگرست راه فانی گشته ، راهی دیگر ست             زآنکه هشیاري              
  ماضی و  مستقبلت، پردة  خدا»             ما مضی«هشیاري ، ز یاد  هست              

  )2199/117:1384-2201مولوي،(                                                          
شود؛ گویی آنکه این کندوکاو درونی،  در پایان داستان، عمر با شخصیت ناخودآگاهانه و رو به تکامل پیر ممزوج می

دهند که  تظاهرات روانی روح نشان می«: نزدیک شده است» فرامنِ حقیقی«هش روان او بوده است و هستۀ روانی وي به خوا
نامیم متکی به تصویر مستقلی است که عموماً در  اي که آن را روح می به عبارت دیگر، پدیده  از طبیعتی مثلی برخوردارند،

رسد که  این مرحله از روند پیشاآگاه، در صورتی تکامل می) 108:1390گ،یون(» .ترکیب پیشاآگاه ذهن آدمی وجود دارد
با این وجود، . و عمر در پی این شناخت ناخودآگاهانه و متعالی است. شناخت کسب کند» من ناخودآگاه«فرد ابتدا از کیفیت 
براي مثال استاد . طبیب الهی است، پیر نمادي از سالک و عمر نمادي از »پیر چنگی«ها پیرامون داستان  در برخی از تحلیل

» .جا براي پیر چنگی نقش طبیب الهی و فرستادة غیبی را دارد در واقع عمر در این«: کوب در این باره معتقد است زرین
رد و «: نویسد عالمه فروزانفر نیز می) 428:1368کوب، زرین( حالت پیر از تأثیر دم عمر، دگرگون شد و از این جان ناتمام بم

رسد این تحلیل،  نظر می در حالی که به) 776:1375فروزانفر،(» .ی جاویدان یافت و حیرتی شگرف بر وي مستولی گردیدجان
اي سختگیر و متعصب، همواره مظهر خشونت بوده است؛ بنابراین  عنوان خلیفه دانیم عمر به می. برداشتی از روساخت متن است

گیرد که با دم مسیحایی خویش، جان پیر را لطافت بخشد، بلکه پیر  حانی قرار نمیگاه نمادي از طبیبی رو در نظر موالنا، هیچ
از این رو موالنا با طرح این داستان در . طور ناخودآگاهانه جان عمر را جال بخشد درصدد است به» فرامن«عنوان  است که به

متعالی » فرامن«تواند در پیوند با  مکاشفۀ حق می لطافتی همچون عمر نیز با فناي جسم و صدد بوده بیان دارد که حتی کالبد بی
  .هاي روحانی صیقل دهد قرار گیرد و جان خویش را با بارقه
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است، در اساطیر و   »پدر«اي از انگارة مثالی  الگویی که نمونه این فرایند کهن: )wise old man(پیرمرد فرزانه ) ب
هاي  شود که با یاري دادن روان فرد، او را از مخمصه بی نیز نمایان می، در قالب سروش غی)از جمله همین داستان(ها  افسانه

تنها در رؤیا بلکه در  نه» پیر دانا«چهرة «: سازد اش، آگاه می هاي ژرف و ناخودآگاهانه رهاند و از توانایی عمیق روحی می
در هیئت ساحر، طبیب، روحانی، ... رپذی صورتی بسیار انعطاف به) خوانیم می» تخیل فعال«یا چیزي که آن را (حالت خلسه 

صورت مرد، جن و یا حیوان، همواره در وضعیتی  به  »روح مثالی«. شود استاد، پدربزرگ و یا هرگونه مرجعی ظاهر می  معلم،
) 110:1368یونگ،(» .ریزي و امثال آن ضروري است شود که بصیرت، درایت، پند عاقالنه، اتخاذ تصمیم و برنامه ظاهر می

یا طبق روایت داستان، همان خواب نامعهود وي که (الگو در داستان، در قالب سروش غیبی در رؤیاي عمر  هناین ک
  :کند اي درونی رهنمون می سوي آغاز مکاشفه یابد و وي را به تجلی می) درحقیقت رؤیایی ناخودآگاهانه است

  ! باز  خر  بندة ما را ، ز حاجت!              بانگ آمد مر عمر را کاي عمر   
  اي داریم ، خاص و محترم             سوي گورستان تو رنجه کن قدم بنده   

  )2162/115:1384-2165مولوي،(                                                       
رود که در  می شمار هاي اصلی رؤیاي عمر نیز به شک برخاسته از ناخودآگاه عمر است، یکی از مکانیسم این ندا که بی

  .ادامه به تحلیل آن خواهیم پرداخت
  

  تحلیل رؤیا. 4
جاي آنکه بخواهد از کوچه پس  شاهراهی است منتهی به ضمیر ناخودآگاه که رؤیابین به» رؤیا«طبق دیدگاه فروید، 

تی جسمانی و گذرد و فرق آن با خواب آن است که خواب، حال هاي خیالی ذهن عبور کند، از این شاهراه وسیع می کوچه
تحلیل رؤیا اساس درمان «: رأي است یونگ نیز در کیفیت و چیستی این پدیدة روانی با فروید هم. رؤیا حالتی روانی است
  )21:1386یونگ،(» .ترین ابزار فنی براي راهگشایی به ناخودآگاه است تحلیلی است، زیرا مهم

ویم بپذیریم که در رؤیا، چیزي را که خارج از دسترس ش از این رو ناچار می«: رؤیا چیزي جز تجارب ذهنی نیست  
همین دلیل باید گفت، رؤیا، صحنۀ بروز فرایندهاي  به) 13:1388فروید،(» .آوریم دانیم و به خاطر می حافظۀ بیداري ماست می

اعم (لبی که ظهور یابد بنابر آراي فروید، این پدیده در هر قا. خبر است روانی و خاطراتی است که ذهن بیدار از دانستن آن بی
بیند که آرزومند تحقق  هایی را در رؤیا می ست، یعنی فرد همواره صحنه»تحقق آرزو«اي از  ، گونه...)از کابوس، مکاشفه و
تصویر  تواند وجوهی از تحقق آرزو را به در برابر این دیدگاه، یونگ معتقد است عالوه بر آنکه رؤیا می. آن در بیداري است

تواند واقعه را پیش از وقوع هشدار دهد و این را لزوماً نباید  رؤیا می«: دهد نیز از وقوع حوادث در آینده خبر می بکشد، گاهی
رود که  گریزد، اغلب به ناخودآگاه می در واقع آنچه از قلمرو خودآگاهی می... گویی گذاشت به حساب معجزه یا پیش

یونگ بسیاري از ) 63:1389یونگ،(» .این شکل از رخدادهاي آینده خبر دهد وسیلۀ خواب به ما ابالغ گردد و به تواند به می
کنند، زیرا خواب دیدن  اي خودانگیخته بروز می گونه نمادها در خواب به«: داند الگویی می ها را برساخته از نمادهاي کهن رؤیا

  )69:همان(» .اد استو بنابراین خواب منبع اصلی شناخت ما دربارة نم. یک اتفاق است و نه یک ابداع



 جلد هشتم     هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

٦٣٤ 
 

گویی حوادث آینده و  در داستان پیر چنگی، سه جنبه از سازوکارهاي در تحلیل رؤیا شامل تحقق آرزو، پیش  
به همین . صورت کل منسجمی در قالب رؤیایی واحد نمایانده است هاي گشتاري با هم تلفیق شده و خود را به نمادپرداري

  .این عوامل را در نظر گرفت دلیل در تحلیل رؤیاي عمر باید هر سۀ
  
  تحلیل رؤیا در داستان پیر چنگی. 1-4

سنخی روانی از (رود، سروش غیبی  اي خواب غیرمعهود فرو می ، هنگامی که عمر به رؤیا یا گونه»پیر چنگی«در داستان 
  :آید ، به خواب وي می)الگوي پیر دانا کهن

  مدش   از  حق  ندا ، جانش  شنیدسرنهاد و خواب بردش، خواب دید        کآ         
  است و این باقی صداست آن ندایی کاصل هر بانگ و  نواست        خود ندا آن        
رد و پارسی گوي و عرب         فهم  کرده  آن  ندا، بی گوش و  لب                                                              تُُرك و  کُ

  )2106/111:1384-2108مولوي،(                                                          
باید گفت این . نیاز گردان ، پیر را بی)دستمزد نوازنده(» بها ابریشم«دهد که اي عمر با اعطاي  در ادامه، سروش غیبی ندا می

ویی ناخودآگاهانه است که یونگ در آراي گ مبین نوعی پیش -دهد که مولوي آن را تنها در چند بیت کوتاه شرح می -رؤیا
خویش در ارتباط » فرامن«بدین ترتیب که عمر با فرورفتن به خواب یا رؤیایی غیرمعهود، در واقع با . کند خود به آن اشاره می

طور  هبیند و بر آن است که ب جا عمر روان متعالی خود را در قالب پیري چنگی متمثل می در این. گیرد واسطه قرار می بی
با همۀ » من« «: گردد مخاطب درونی خویش نیز می) من(و بدین ترتیب است که عمر . ناخودآگاهانه به آن بازگشت جوید

هم هست و میان آنها وحدتی کامل  -مخاطب درون شعر -تنها گویندة درون شعر، بلکه مخاطب نمایشی هایش نه ویژگی
  )367- 368:1387محمدي آسیابادي،(» .گونه تعارض و جدایی نیست هیچاین هر دو یک نفرند که میان آنها . برقرار است

ضمیر آگاه اغلب درمورد «فضاي داستان، نمایشگر سیري مطلق در رؤیایی متعالی و ناخودآگاهانه است، زیرا   
باشد و  تر ضمیر آگاه هرچه خودرأي. خواهد هیچ چیزي بداند داند و یا نمی داند یا هیچ نمی اش یا اندکی می دگرگونی

در واقع، عمر در ) 339:1381یونگ،(» .داند معتقدتر به اعتبار حقایق جاویدش، خود را بیشتر با این اعتقادات همانند می
آگاهی و اشراف ندارد؛ درنتیجه این خود فرامن است که در قالب سروش غیبی رخ » فرامن«خودآگاهش به میل اتصال به 

» فرامن«و » من«دهد و عمر با شهود این پیر، به مرحلۀ وحدت  ناخودآگاه عمر خبر مینمایاند و از ظهور پیري چنگی در  می
  :رسد می

  بار  دیگر ، گرد  گورستان  بگشت        همچو  آن  شیر  شکاري  گرد  دشت    
  ست  در ظلمت، دل روشن بسی: چون یقین گشتش که غیر پیرنیست        گفت         

  )2173/114:1384-2175مولوي،(                                                              
تواند در عالمی ناخودآگاهانه خوي حیوانی،  از نگاه مولوي، این سالک راه معنا می. است» عمر«آري، این شیر شکاري 

سپس . روي آورد) رامنف(جوي خود را به روحی ناب و متعالی ارتقا دهد، بدان شرط که به شناخت باطن  نفسانی و خشونت
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روان وي در این مرحله هنوز در مفارقت با پیر است؛ اما تا پیوند نهایی و وصل جاوید . گوید سخن می) فرامن(عمر با پیر
  :راهی نیست

  دید  او  را  شرمسار  و  روي زرد        چون  نظر  اندر  رخ  آن پیر  کرد   
رَم         ک: پس عمر گفتش    ام ها ، ز  حق  آورده  ت   بشارتمترس از من م  
  چند یزدان  مدحت  خوي تو کرد         تا  عمر  را ، عاشق  روي  تو  کرد   

  )2162/113:1384-2165مولوي،(                                                         
گویی  رؤیاي عمر، برخاسته از پیش. ورزد شناسد و بدان عشق می تدریج، فرامن خویش را می بدین ترتیب است که عمر به

توان به  بنابراین می. دهد ضمیر ناخودآگاه است که دو شخصیت منفصل داستان را از لحاظ روانی به کمال اتصال سوق می
ته؛ به این معنی که به مفهوم فرامن اشراف داش. دچار بوده است» زنی واپس«این نتیجه رسید که روان عمر پیش از این به نوعی 

داري متعصبانه، وي را از  زننده همچون رویکرد به قانون و حکومت هاي روانی واپس اما چیرگی عقل معاش و واکنش تکانه
یک «زایی مانند  تحت شرایط تنش» من«مقاومت حالتی است که «: »زنی واپس«منظور از . درك فرامن به دور نگه داشته است

) attitude(» داشت پیش«دو کشمکش ممکنست بین دو غریزه یعنی دو آرزو یا این . گیرد قرار می» روانی کشمکش درون
. یا در برابر فشاري از بیرون باشد) super ego] (یا همان فرامن[» ابرمن«و معیارهاي » آن«یا ممکنست بین توقعات . باشد

ناگزیر است از » من«ناپذیر شود،  ملاگر این درد تح. شوند منجر می) psychic pain(» درد روانی«زا به  این فشارهاي تنش
زده، خود را در  هاي واپس اما این تکانه) 27:1387صنعتی،(» .موجودیت خود در برابر این درد یا هر تهدید دیگري دفاع کند

ا جو ر بینیم رؤیاي ناخودآگاه عمر نیز روح خشونت که می چنان. دهد و مکانیسم رؤیا قادر به سرکوب آن نیست رؤیا نشان می
بینیم در نهایت تفرقۀ بین من و فرامن از بین  در این داستان، می. زده است کنار گذارده و داوطلبانه در پی پیوند با فرامن واپس

انسان تا وقتی خودي را که محتواي تمام «در واقع . شوند رود یا به عبارتی دیگر، هر دو در هم ذوب و ممزوج می می
» .منعکس سازد... تواند مثل یک نی، صداي دمندة نامرئی را هد، هرگز نمینگر اوست از دست ند شخصیت خویش

  :خوانیم از این رو در داستان نیز می) 168:1382کوب، زرین(
  تا  گره  با نی بود ، همراز نیست          همنشین  آن  لب  و  آواز  نیست           
  ه خانه آمدي هم  با خَوديچون بطوفی خود بطوفی مرتدي           چون ب           

  )2204/117:1384-2205مولوي،(                                                        
گوید، گویاي دیدگاه موالنا پیرامون مقولۀ تحلیل رؤیا است  رؤیاي عمر که از حقیقتی پنهان در ناخودآگاه وي سخن می

  :گوید ین میکه مولوي در دفتر چهارم مثنوي دربارة آن چن
  بیند به خواب        بی  مه و  خورشید ، ماه و  آفتاب همچنان که چشم می         
  نوم ما چون شد اَخ الموت اي فالن        زین   برادر ، آن  برادر  را   بدان         
  یقین   ور بگویندت که هست آن فراع این        مشنو  آن را  اي مقلد ،  بی         

  )3061/777:1386-3063مولوي،(                                                       
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رؤیا را صرفاً تابع افکار و خواطر بیداري ] منظور موالنا آن است که اگر[«: نویسد کریم زمانی در شرح ابیات فوق می
یناً در فرداي آن و یا چند روز بعد و حتی ایم که ع هایی دیده بدانی حرف صحیحی نیست، زیرا هر یک از ما کمابیش خواب

چند ماه و یا چند سال بعد از آن در عالم بیداري تحقق یافته است و در میان مردم هستند کسانی که تمام و یا غالب رؤیاهاشان 
نزدیک است و  این دیدگاه مولوي در باب رؤیا که به آراي یونگ در این باب نیز) 826:1386زمانی،(» .شود متحقق می... عیناً

  . یابد داند، در این داستان نمود می می» هشدار وقوع رویدادي قبل از حادث شدن آن«یونگ آن را 
به این معنا . از این گذشته به بیانی دیگر رؤیاي عمر، بر اساس آراي روانکاوانۀ فروید، بیانگر تحقق آرزوي رؤیابین است

اما تحت تأثیر محوریت قانون و هنجارهاي متعصبانۀ حکومتی این تمایل که در حقیقت عمر در پی اتصال به فرامن است؛ 
عالوه بر تمامی نکاتی که در رابطه با تحلیل . اي درونی نمایانده است زده شده است و اینک مظاهر خود را در مکاشفه واپس

و رؤیاي عمر نیز مؤثر واقع اي از نمادهاي موجود در داستان در واکاوي توأمان روان  رؤیاي عمر بر شمرده شد، دسته
  . اند که اینک به رمزگشایی آنها پرداخته خواهد شد گردیده

  
ر نقد نمادهاي داللتمند کهن. 2-4 الگویی در روان عم  

ر را  روییم که تأویل آنها تصویري آشکار از ژرف اي از نمادها روبه تنیده در این داستان، با شبکۀ درهم ساخت روان عم
و چرخش مدور و چندبارة عمر » گورستان«، )دستمزد نوازنده(» بها ابریشم«، »چنگ«این نمادها عبارتند از . سازد نمودار می

الگویی این  اینک سعی بر آن است تا با خوانش کهن. کند را مجسم می» مانداال«گرد گورستان که در حقیقت تصویر نمادین 
  . نمادها، تصویر دقیقی از روان عمر مجسم شود

دلیل تداعی  است که به» بها ابریشم«و » چنگ«ترین این نمادها در داستان،  از جمله کلیدي :بها چنگ و ابریشم) الف
چنگ که نوعی ساز سنتی و تارهاي آن اغلب از . پیوسته از مفاهیم روانکاوانه، در ارتباط مستقیم با یکدیگرند هم اي به شبکه

که در این داستان نیز، پیر چنگی با نواختن  برد و جالب آن خواب عمیقی فرو میجنس زه است، در اساطیر باستانی، فرد را به 
  : شود ور می آن در خلسۀ روانی عمیقی غوطه

  چنگ  زد  بسیار  و  گریان ،  سر   نهاد        چنگ  بالین  کرد  و  بر گوري  فتاد       
  رها کرد و بجست بردش مرغ جانش از حبس رست        چنگ و چنگی را خواب       

  )2088/111:1384-2089مولوي،(                                                             
الگویی دیگري را  هاي کهن چنگ نقش هدایت ارواح مردگان را نیز برعهده دارد؛ اما گذشته از مفاهیم برشمرده، داللت

در طول زندگی زمینی نیز چنگ میان غرایز مادي، که با چارچوب «پیشینیان شناختی  هاي روان طبق دیدگاه. گیرد نیز در بر می
اما این ارتعاشات هماهنگ نخواهد . کند شود، رابطه و کشش ایجاد می گوش نموده می چوبی چنگ و با تارهایش از زه سیاه

تعادل شخصیت و تسلط بر نفس  وجود آید، که خود نماد توازن و که میان تمام نیروهاي هستی کششی منظم به بود، مگر این
شناسد، به معنی  جهانی را نمی چنگ براي انسانی که جز خوشبختی ناپایدار این«اي دیگر  از جنبه) 531:1388شوالیه،(» .است

که قطع ارتباط با عالم مادي و  از این رو چنگ در این داستان، گذشته از آن) 532:همان(» .وجوي خوشبختی است جست
» فرامن«براي یافتن تعادل و توازن و پیوند » من«سازد، نمادي از تالش ناخودآگاهانۀ  لم فرامادي را مجسم میسوي عا کشش به
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توان  عالوه بر این از نگاهی دیگر می. شود گر می نحوي رمزگونه در قالب نواختن چنگ جلوه با جان الیزال حق است که به
فْس و کشف نوازد که عم گفت که پیر، چنگ را به این دلیل می   .برساند» فرامن«ر را به تسلط بر نَ

در این داستان نمادي از اعطاي خودآگاهی، انانیت و منیت به پیر و مبادلۀ آن با نواي » بها ابریشم«رسد  نظر می بنابراین به
فْس و دست دآگاهی را به پیر بها یا خو که عمر ابریشم از این رو هنگامی.  یابی به تعالی روان است چنگ و کسب استیالي نَ

به این ترتیب پس از این مبادله است که پیري که اکنون . کند دارد، در حقیقت جان مادي را با جان متعالی مبادله می تقدیم می
میرد و جان عمر با نواي چنگ همنوا و به حیات جاودانی نایل  معنویت را به عمر داده و ظواهر مادي را کسب کرده، می

پردازد و نواي  هاتف غیبی، بهاي نواي چنگ را می  عمر به توصیۀ. یابد م خوشبختی حقیقی اشراف میشود و به مفهو می
شکنانۀ آن، بدین معناست که مظاهر زندگی  سازد که در مفهوم ساخت چنگ را به گوش جان در روان خویش درونی می

شخصیت و خوشبختی راستین که ناخودآگاهانه در کند و در ازاي آن به توازن و تعادل  بخشد و به آن پشت می دنیوي را می
  :آورد جستجوي آن نیز بوده است، روي می

  صد دینار  در  کف  نه تمام اي عمر بر جه ز  بیت المال عام        هفت     
  پیش او  بر  کاي تو ما  را اختیار       این قدر  بستان  کنون معذور  دار     
  بریشم  بها        خرج کن چون خرج شد اینجا بیااین  قدر  از   بهر   ا     

  )2164/115:1384-2166مولوي،(                                                      
انتقال «گورستان، نمادي از تولد دوباره یا نوزایی است و عمر با چرخش گرد آن، به نوعی به تالش براي  :گورستان) ب
فْس فْس یا هجرت روح، اولین وجه از پنج وجه والدت مجدد است که باید مورد توجه قرار «: روي کرده است» نَ انتقال نَ
یابد و یا به  بر اساس این نظریه حیات یک نفر از طریق گذشتن از درون پیکر موجودات مختلف در طول زمان ادامه می. گیرد

گونه که عمر  همان) 56:1368یونگ،(» .شود ذاري میگ تعبیري دیگر این حیاتی متوالی است که با تجسدهاي مختلف فاصله
دیگرگونه و شکوفاست تا به » فرامن«هاي متوالی و متجسد و رسیدن به  نیز با جستجو گرد گورستان، در حال گذر از حیات

تان سوي گورس در این داستان، پیر چنگی به. این ترتیب روح خود را از تمامی مظاهر مادي به حیات معنوي رهسپار کند
  :به لقاي یکدیگر نایل شوند» فرامن«و » من«سازد تا به این وسیله نماد  جا رهسپار می رود و هاتف غیبی نیز عمر را بدان می

  چنگ را برداشت و  شد اهللا جو           سوي   گورستان  یثرب ، آه  گو   
  )2086/111:1384ي،مولو(                                                              
  :رود سوي گورستان براي جستجو می پس از آن، عمر نیز در پی آن نداي غیبی به

  وجو سوي  گورستان  عمر  بنهاد رو          در بغل، همیان دوان در جست   
  )2168/115:1384مولوي،(                                                        

باشد  الگو در نمایش تالش فرد براي کسب انتظام روانی می ترین کهن عنوان مهم در اندیشۀ یونگ به» مانداال« :مانداال) ج
اي سانسکریت  کلمۀ مانداال ریشه. که در قالب چرخش چندباره و نمادین عمر گرداگرد گورستان، در داستان نمود یافته است

گیرد و هر کدام  در بر می» در«ک دایره است که مربعی را با چهار جنبۀ اساسی آن، عبارت از ی«دارد و به معنی دایره است و 
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جا چرخش چندبارة عمر  در این) 16:1387هال،(» .از درها، در وسط هر ضلعی است که مقابل چهار جهت اصلی قرار دارد
ر استساخت روان ع گرداگرد قبور مربعی و چندضلعی گورستان، نمایشگر تشکیل این اشکال مانداالیی در ژرف م                                                                              :

یرو   نبود ، آن    جا  کسی                  گرد  گورستان  روانه  شد  بسی           غیر  آن   پِ
                 گفت  این نبود ، دگر باره  دوید           مانده گشت و غیر آن پیر  او  ندید  

  ایست ایست           صافی و   شایسته و  فرخنده گفت حق فرمود ما را بنده        
ی بود خاص خدا؟         رّ   پنهان !!            پیر چنگی ک ذا   اي   س ب ذا !   ححب!!  
  شتبار دیگر  گرد گورستان  بگشت           همچو آن شیرِ شکاري، گرد  د        
  ست بسی در ظلمت دلِ روشن غیرِپیرْنیست           گفت که گشتتش  یقین چون        

  )2168/115:1384-2173مولوي،(                                                       
ورستان، وار عمر گرد گ ، بر چرخش چندباره و دایره)مولوي(رسد تأکید راوي  نظر می با توجه به ابیات فوق، به

اي  مانداال عمالً یک دایره است، هرچند که طرحی پیچیده دارد و در عرصه«: سازد ناخودآگاهانه تصویر مانداال را ترسیم می
اندازة نیتره نموداري نیست، اما اغلب به اختصار،  مانداال همانند نیتره عالمتی هندسی است، هرچند به. شود مربع محاط می

شناختی  از سوي دیگر مانداال تصویري روان. دهد دنیا، و در عین حال تحقق قدرت الهی را نشان میپیدایش مکان، تصویر از 
یونگ از ) 115-116:1388شوالیه،(» .رسد شدگی و اشراق می کند به روشن است، و کسی که آن را مشاهده یا رسم می

ه جوهري ناشناخته دارد، تصویري نمادین عرضه جوید تا از روان ک تصویر مانداال براي نمایش تعادل روانی فرد یاري می
عمیقی که براي نقش کردن و مشاهدة آن الزم است، موجودیت درونی را   دلیل مراقبۀ مانداال به«: او معتقد است. کند

 طرح مانداالیی در رؤیاي انسان هر عصري، نمایی از تالش براي نیل به جهانی منظم و مقدس) 120:همان(» .کند مستحکم می
بیانگر تمامیت روان با «است و در این حالت » من خودآگاه«یا همان » خود«وار، نمادي از  عالوه بر آن حرکت دایره. است

  )   365:1389یونگ،(» .هایش ازجمله رابطۀ میان انسان و طبیعت تمام جنبه
عمر بر گرد گورستان، تصویري  هاي مانداالیی بها، گورستان و در نهایت چرخش بنابراین تلفیق نمادین چنگ، ابریشم  

فْس، شناخت    .کشد تصویر می را به» فرامن«و کشف » من«عمیق از استحالۀ روان عمر و تالش وي براي تسلط بر نَ
  

  همزمانی. 5
بندي و شناخت علمی و  اي از اقسام وقایع فراهنجار است که وي درصدد طبقه یونگ، پدیده در اندیشۀ   »همزمانی«مقولۀ 
تقارن داللتمند دو یا چند واقعه که همزمان : کند این معنا را مراد می» همزمانی«یونگ از اصطالح «. ن برآمدروشمند آ
طور همزمان، نمایانگر وقوع  رویداد چند حادثه به) 150:1388بیلسکر،(» .دلیلی غیر از احتمال حدوث بوده است شدنشان به

رف تصادف هیچ توضیح علت و معلولیغ توان به جا که نمی از آن«: تصاویر همزمان است اي براي این رویدادها ذکر  یر از ص
ی است که رخدادهاي مذکور را به یکدیگر مرتبط می گیرد که همزمانی قاعده کرد، یونگ نتیجه می ادراك . کند اي غیر علّ

اي از این تجربیات را  ه هیچ جنبههستند ک» هایی صرفاً نام«] »پاتی تله«یا [خوانی  گویی، اندیشه فراحسی، آشناپنداري، غیب
را باید فقط براي » همزمانی«البته اصطالح . سازند کنند، زیرا ارتباطی علت و معلولی بین این وقایع برقرار نمی روشن نمی
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کلی  قدري نامحتمل است که به کار برد که حادث شدن همزمانشان به هاي خودانگیختۀ داللتمندي به توصیف تقارن
  :کند هاي همزمان را به سه دسته تقسیم می یونگ کلیۀ پدیده) 152:همان(» .رسند نظر می بهباورنکردنی 

ی و معلولی با . 1 دستۀ نخست، شامل هماهنگی بین حالت روحی درونی و رویدادي است که فاقد هرگونه رابطۀ علّ
  یکدیگر هستند؛

رخداد این حادثه، خارج از توان . شود مقارن می دستۀ دوم، شامل حالتی روانی است که با رویداد بیرونی مشابهی. 2
 توان از آن آگاه شد؛ گر است و پس از وقوع، می درك مشاهده

آید، یعنی  جاي مکان بر زمان فائق می به«همزمانی دستۀ سوم، شبیه به نوع دوم آن است، با این تفاوت که رؤیابین . 3
 )153:همان(» .آورد دست می شدنی از آینده به اندازي اثبات چشم

  . خورد که اینک به تحلیل آن پرداخته خواهد شد چشم می ، تأثیر مقولۀ سوم همزمانی به»پیر چنگی«در داستان 
  
  تحلیل مفهوم همزمانی در داستان. 2-5

این خواب . گیرد رود، عمر را نیز خوابی غیر معهود فرا می که پیر در خوابی عمیق فرو می در داستان پیر چنگی، هنگامی
است، مطابق با نوع سوم همزمانی است که در آن رؤیابین، تصویري » وحدت اضداد«همزمان که از نگاه یونگ، بیانگر 

گون و همزمان پیر چنگی و عمر که داللتگر پیوند  رؤیاي مکاشفه. بیند شدنی از آیندة ساختار روانی خود را می اثبات
است، از این رو بیانگر قسم سوم از مقولۀ همزمانی است که عمر ) »فرامن«و» من«یعنی (ناخودآگاه دو جزء مهم از روان فردي 

مولوي هنگام شرح . جوید یابد و از پیکرة مادي زمان و مکان پیشی می انداز روحی خود در آینده دست می در آن به چشم
  :کند هنگام و همزمان، ابتدا به رخداد آن در روان پیر چنگی اشاره می هاي نابه این خواب

  جانْش از حبس رست         چنگ و چنگی را،  رها کرد و  بجست بردش مرغِ خواب      
  گشت   آزاد   از   تن  و   رنج  جهان         در    جهان   ساده  و   صحراي   جان      
  اکاندر   این  جا  ،  گر  بماندندي   مر...         جا ،  سرایان   ماجرا جان   او  ،  آن       

  )2089/111:1384-2091مولوي،(                                                              
  :سراید ها و احوال پیر در هنگام فرو رفتن آن، چنین می کیفیت و تفاوت این خواب با سایر خواب  سپس دربارة

دي  جانم  درین  باغ و بهار           مست  این  صحرا         زار و  غیبی  الله  خوش ب  
  بی سر  و  بی پا ، سفر   می کردمی           بی  لب و دندان ، شکر  می خوردمی       
  !!ذکر و  فکري ، خارج  از  رنج دماغ           کردمی   با   ساکنان   چرخ ،   الغ        

  بی کفی  می چیدمیچشم بسته ، عالمی   می دیدمی             ورد  و  ریحان ،          
  )2092-2095:همان(                                                                             

  :گوید سپس بالفاصله در شرح خواب نامعهود عمر می
  آن زمان حق بر عمر خوابی گماشت          تا که خویش از خواب نتوانست داشت      
  کین  معهود نیست          این ز  غیب  افتاد ، بی مقصود  نیست در عجب  افتاد ،       
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  )2104/112:1384-2105مولوي،(                                                            
ة شود و زمینۀ وقوع پدید می» فرامن«و » من«این رؤیاي ناگهانی و همزمان، موجب برقراري ارتباطی از نوع فراهنجار بین 

رود که در  بینیم تکامل روانی عمر تا جایی پیش می بدین ترتیب می. کند ترین حالت فراهم می تلپاتی را در ناخودآگاهانه
اي  یابد و در نهایت به مرحله شود، با تمام وجود به مرتبۀ فنا دست می سراپا پیر می: ماند پایان هیچ اثري از وي باقی نمی

شود؛ تا جایی که روح صیقلی از لحاظ درجۀ تعالی،  اي براي تجلی اسرار الهی می ون آینهرسد که جان او صیقلی و همچ می
  :شود می» فرامن«یا » پیر چنگی«خود 

  چون که  فاروق ، آینۀ  اسرار  شد             جان   پیر ، از   اندرون  بیدار   شد       
  رفت و جان دیگر زنده  شدخنده شد             جانش  گریه و بی همچو جان بی       

  )2208/117:1384-2210مولوي،(                                                          
بدین ترتیب که  فناي پیر است؛ ، همان نابودي تفرقه میان عمر و پیر چنگی و در نهایت»زنده شدن جان دیگر«جا  و در این

  :شود ق فنا میبدیل ح عمر در پیر و سپس پیر در ذات بی
  جا رسید            پیر و حالش  روي  در  پرده کشید که قصۀ حال  پیر این چون      
  ...وگو  فشاند             نیم گفته ،  در  دهان   ما   بماند پیر، دامن  را  ز  گفت      

  )2216-2217:همان(                                                                         
  

  گیري نتیجه. 6
، روایتی از تالش روانی نوع بشر در گسترة ناخودآگاه جمعی است تا با پیوند، وحدت و در نهایت فنا در »پیر چنگی«
الگوها و نمادهاي مرتبط با  در این داستان، با تعداد زیادي از کهن. متعالی، به رشد و تکامل روح خویش دست یازد» فرامن«

خوبی قابل تحلیل و عالوه بر این  شناسی تحلیلی یونگ به روییم که همگی آنها از منظر مکتب روان هاي روانی روبه مکانیسم
  . بسیاري از مبانی فکري این روانکاو و فیلسوف برجسته در این داستان، قابل بررسی است

عمر که . هستند» من«و » فرامن«به ترتیب در نتیجه باید گفت، پیر چنگی و عمر نمادي از دو ساختار اصلی روان، یعنی   
فْس«الگوي  در این داستان، مظهر کهن خویش   »فرامن«روانی و ناخودآگاهانه،  اي درون است، در پی آن است که با مکاشفه» نََ

د، او نیز رو که پیر در خلسۀ روانی فرو می طور همزمان، هنگامی بنابراین به. را بشناسد و با آن به وحدت برسد) پیر چنگی(
رو  با نمادي از پیر دانا در خواب روبه) من(هنگام وقوع این خلسه، شاهدیم که عمر . کند اي را تجربه می چنین مکاشفه

یابد؛ سپس در جستجوي این بخش مهم از روان خویش، به محل استقرار پیر  شود و از وجود فرامن خویش آگاهی می می
هاي مانداالیی  بها، گورستان و چرخش ابریشم  اي از نمادها از جمله نواي چنگ، ستهجا د در این. رود چنگی در گورستان می

است و خوابی که عمر ) پیر چنگی(» فرامن«یابی به  بیانگر همین تالش ناخودآگاهانه براي دست عمر گرداگرد گورستان، 
در پایان . باشد ناخودآگاه وي می شدة ضمیر گویی ناخودآگاهانۀ روان و تحقق آرزوي سرکوب بیند، نمودي از پیش می

یابد  چنان با این بخش مهم از روان وحدت می رسد و در مرحلۀ بعد آن داستان نیز شاهدیم، عمر با فرامن خویش به پیوند می
شود؛ در نتیجه منیت عمر و  ماند و در پایان، خود فرامن نیز در ذات الیزال حق محو می که دیگر اثري از وي بر جاي نمی
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بنابراین مفهوم استحالۀ روان، در این داستان در . شود در راه ایمان به روح برتر از فرامن فنا می) فرامن(جودیت پیر چنگی مو
  .شود ترین صورت خود، محقق می ناب
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 . علمی و سخن: ؛ چاپ سوم؛ تهرانبحر در کوزه؛ )1368(کوب، عبدالحسین  زرین

 .سخن: ؛ چاپ اول؛ تهراننردبان شکسته؛ )1382(  ----------------

 .اطالعات: ؛ چاپ سیزدهم؛ تهران)4ج(شرح جامع مثنوي معنوي ؛ )1386(زمانی، کریم 

 .جیحون: ؛ چاپ سوم؛ تهرانفرهنگ نمادها؛ )1388(ژان و گربران، آْلن شوالیه، 

 .گفتار: ؛ چاپ ششم؛ تهرانبا پیر بلخ؛ )1378(صفا، محمدجعفر 

 .مرکز: ؛ چاپ چهارم؛ تهرانشناختی در هنر و ادبیات هاي روان تحلیل ؛ )1387(صنعتی، محمد 

 .شرکت انتشارات علمی و فرهنگی: چاپ هشتم؛ تهران ؛)2ج(شرح مثنوي شریف   ؛)1375(الزمان  فروزانفر، بدیع

 .مرکز: خواه؛ چاپ دوم؛ تهران محمد علی  ؛ ترجمۀمن و سازوکارهاي دفاعی؛ )1389(فروید، آنا 

 .مرکز  :شیوا رویگریان؛ چاپ هشتم؛ تهران ؛ ترجمۀ تفسیر خواب؛ )1388(فروید، زیگموند 

 .سازمان چاپ و انتشارات: ؛ چاپ اول؛ تهرانفرهنگ عامه در مثنوي؛ )1389(مباشري، محبوبه 

 .سخن: تهران  ؛ چاپ اول؛هرمنوتیک و نمادپردازي در غزلیات شمس؛ )1387(محمدي آسیابادي، علی 

 .طالیه: چاپ سوم؛ تهران  به کوشش دکتر کاظم دزفولیان؛  ؛)1ج( مثنوي معنوي  ؛)1384(الدین محمد  مولوي، جالل

 .فرهنگ معاصر: رقیه بهزادي؛ چاپ سوم؛ تهران ؛ ترجمۀ اي نمادها در هنر شرق و غرب نگارهفرهنگ   ؛)1387(هال، جیمز 

پروین فرامرزي و فریدون فرامرزي؛ چاپ  ترجمۀ  ؛)»خویشتن«شناسی  پژوهشی در پدیده(آیون   ؛)1383(یونگ، کارل گوستاو 
 . نشر به: اول؛ مشهد

 .جامی: ترجمۀ محمود سلطانیه؛ چاپ هفتم؛ تهران؛ هایش انسان و سمبول ؛)1389( ---------------

؛ ترجمۀ فریدون فرامرزي و لیال فرامرزي؛ چاپ انسان امروزي در جستجوي روح خویشتن؛ )1390( ---------------
 .نشر به: اول؛ مشهد

 .افکار: ؛ ترجمۀ رضا رضایی؛ چاپ سوم؛ تهرانتحلیل رؤیا؛ )1386( ---------------

 .نشر به: ؛ ترجمۀ پروین فرامرزي؛ چاپ اول؛ مشهدچهار صورت مثالی؛ )1368( ---------------

 .نشر به: پروین فرامرزي و فریدون فرامرزي؛ چاپ اول؛ مشهد ؛ ترجمۀ راز پیوند؛ )1381( ---------------

کت انتشارات شر: ؛ ترجمۀ محمدعلی امیري؛ چاپ پنجم؛ تهرانشناسی ضمیر ناخودآگاه روان؛ )1387( -------------- 
  .علمی و فرهنگی
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394  
  الهیجی »مفاتیح اإلعجاز«شاه داعی و  »نسایم گلشن«بررسی تطبیقی 

  
   1محبوبه مباشري 
   2مسروره مختاري 

  
  چکیده

شعرها از نوع  نیتر کهني رمزي صوفیان و یکی از ها اصطالحي کوتاه در شرح ا يمثنوگلشن رازِ شیخ محمود شبستري، 
ي متعددي مخصوصاً در قرن نهم بر آن نگاشته شده است که از آن میان شرح ها شرحبه دلیل موجز بودن آن، . باشد یمخود 

تی که از همان آغازِ تألیف کسب کرده است، در  "الهیجی"، به دلیل تقدم زمانی و شرح "شاه داعی شیرازي" به دلیل مقبولی
شاه داعی، از پیروان شاه نعمت اهللا ولی، و الهیجی از مریدان سید محمد نوربخش . د بررسی قرار گرفته استاین مقاله مور

جان مکتب ابن عربی بودند ي خود از پیروان و بسط دهندگان عقیده ي ابن ها خیشهر دو شارح به تبع . بود که هر دو از مرو
زبان شرح، ایجاز و اطناب (ي این دو شارح از نظر ساختار ها شرح. ه اندعربی بوده و در شرح خود این عقیده را منعکس نمود

و  ها مشابهتباهم  )ها آنمیزان تأثیرپذیري از عقاید ابن عربی، تجربیات عرفانی وغیر ( و از نظر محتوا) استشهادات
ین الهیجی به دلیل در برداشتنِ میراث. یی دارندها تفاوت عرفانی بسیاري از شعراي  حاصل سخن این که، شرح شمس الد

ات عرفانی و ذوق شعري، ارائه ي تمهیدات وتمثیل هاي متعدد براي تفهیم رموز  سلف، همراه نمودن شرحِ خود با تجربی
  .عرفانی بیش از شرح شاه داعی، موافقِ ذوق ارباب معرفت قرار گرفته است

  

ین الهیجیگلشن راز، نسایم گلشن، مفاتیح اإلعجاز، شاه د :هاکلید واژه اعی شیرازي، شمس الد  

                                                                    
 دانشیار زبان وادبیات فارسی - 1
ات فارسیدانشجوي دوره ي دکتري زبان و اد - 2 بی 
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  مقدمه
ین عبدالکریم بن یحیی شبستري"مثنوي گلشن راز سروده ي  ین محمودبن امین الد عارف و شاعر قرن "شیخ سعدالد ،

در ) امیرحسین حسینی هروي (این مثنوي زیبا و عارفانه در پاسخ به نامه ي یکی از بزرگان اهل خراسان. هشتم هجري است
سراینده ي این . رمزي صوفیان است يها شرحی به نسبت کوتاه از اصطالح "این منظومه . جري سروده شده استه 718سال 

ف است ا صوفی و نثر نویس آزموده اي در زمینه ي تصوات ایران، ( ".مثنوي به خصوص، شاعري برجسته نیست امتاریخ ادبی
  )458ص 

متعددي نوشته شده است که  يها اء و عقاید و معارف صوفیه دارد، شرحبر گلشن راز به جهت ایجازي که درتبیین آر     
ها از تقدم زمانی  نسبت به بقیه ي شرح) شاه داعی شیرازي (از آن میان شرح شمس الدین الهیجی و نظام الدین محمود 

  .برخوردارند
نسبت او با . جسته ي قرن نهم است، عارف، حکیم و شاعر بر)870 -810(سید نظام الدین محمود حسینی شیرازي      

عمده ي عمرش را در شیراز گذراند  بخش. رسد ینوزده واسطه به شهید علوي، زیدبن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب م
شیخ مرشد الدین  "از محضر استادان و پیران روشن ضمیر و پاك طینتی چون. و از جوانی به سیر و سلوك روي آورد

نقش عمده و اصلی را در تربیت معنوي و باطنی او، عارف بزرگ . برخوردار شد "شاه نعمت اهللا ولی" و "ابواسحاق بهرانی
جانشین کلمه ي  "شاه "صوفیه پس از قرن هفتم، کلمه ي يها در سلسله ". کرمانی، شاه نعمت اله ولی برعهده داشته است

دهلوي، صفی علیشاه، نورعلی شاه و دیگران بر همین مبنا به  شاه نعمت اهللا ولی، شاه داعی شیرازي، شاه ولی اهللا. شد "شیخ"
. معروف است "ستّه ي داعی"شاه داعی، شش مثنوي سروده است که به ) 81نسایم گلشن،ص ( ".لقب شاه شهرت یافته اند

وي گشته اما تخلّص داعی از این ممرّ مختار  ". وي از نوادگان داعی صغیر، چهارمین امیر سلسله ي علویان طبرستان بود
ین، تخلّص لغت نامه دهخد، ج ( ".را نیز برگزیده است "نظامی "بعدها عالوه بر تخلّص داعی ظاهراً به مناسبت لقب نظام الد

  )10318، ص 7
ین و متخلّص به اسیري        دبن یحیی بن علی گیالنی نوربخشی ملقّب به شمس الدعارف و شاعر قرن ) 840 -912(محم

. وي از ابتدا ي جوانی به صحبت سید محمد نوربخش رسید و شانزده سال در مالزمت ایشان بود. قرن دهم استنهم و اوایل 
بنا بر نظر . بعد از درگذشت شیخ، پیشواي نوربخشان فارس شد و در آن جا خانقاهی عالی، موسوم به خانقاه نوریه بنا نهاد

دیوان، مثنوي اسرار الشّهود، منتخب مثنوي : تعدد به نظم و نثر اعم ازآثاري م. برخی تذکره نویس ها، وي مذهب تشیع داشت
  .معنوي و مفاتیح اإلعجاز فی شرح گلشن راز و شش رساله از خود به یادگار گذاشته است

، به دلیل این که فهم برخی از ابیات گلشن راز را براي معاصران کند یشاه داعی شیرازي چنان که خود تأکید م     
الهیجی شرح خود . شرح او از جمله شروح قدیمی گلشن راز است. زند ی، دست به تألیف این کتاب مندیب یمشکل مخویش 

در حالی . هجري آغاز کرده است 877را چنان که در آغاز شرح گلشن راز تأکید دارد، در نوزدهم ماه ذي الحجه ي سال 
پس تردیدي نیست که شرح شاه . به دیار باقی شتافته است هجري روي در نقاب خاك کشیده و 870که شاه داعی در سال 

 تواند یو در حقیقت شرح او م) 99نسایم گلشن، ص ( ".ها پیش از شرح الهیجی به رشته ي تحریر درآمده است داعی سال
د الهیجی باشد یکی از شروح مورد استفاده ي شیخ محم.  
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دیگر و به دلیل عدم وجود  يها بل مقبولیت شرح الهیجی بیش از شرحبه دلیل تقدم زمانیِ شرح شاه داعی، و در مقا      
به بررسی تطبیقی این  کند یمقاله یا تألیفی مستقل با عنوان بررسی تطبیقی در کارنامه ي پژوهشی این دو اثر، این مقاله تالش م

  .دو شرح بپردازد
  

  "مفاتیح اإلعجاز"و  "نسایم گلشن"مروري بر ساختار 
بعد از دو صفحه که به تمهید اختصاص داده . کند یح خود را با تحمیدیه اي به نثر مثنوع و متکلّف آغاز مشاه داعی شر

وي در شرح خود شماره ي ابیات را . دهد یم و تا پایان کتاب به یک روال شرح خود را ادامه پردازد یاست، به شرح ابیات م
زیرا وي برخی از . ابیات شیخ محمود و همچنین شرح الهیجی همخوانی نداردقید نکرده، بنابراین ابیات او، از نظر ترتیب، با 

به  "نسایم گلشن"شرح شاه داعی که با عنوان . ابیات را که نیازي به شرح آن احساس نکرده، در شرح خود نیاورده است
صفحه  270قات، در مجموعمنتشر شده است، بدون در نظر گرفتن مقدمه و تعلی 1377کوشش پرویز عباسی داکانی در سال 

  .باشد یکه از نظر حجم حدود یک سوم حجم مفاتیح اإلعجاز الهیجی م باشد یم
ین الهیجی بعد از تحمیدیه، و سپس بیان سببِ نوشتن شرح خود، به شرح ابیات گلشن راز    م      در . پردازد یشمس الد

و شرح و توضیح  گمارد یتوضیح موضوعات مختلف همت م البه الي شرح ابیات، بنا به اقتضاي موضوع ابیات، به شرح و
بنابراین تمهیدات الهیجی در بین ابیات، و مرتبط با همان بیتی . سازد یخویش را با ابیات و احادیث و روایات مختلف مؤکّد م

و اقناع ذهنی این اقدام توسط شارح باعث جایگیر شدن مفاهیم و مطالب در اذهان خوانندگان . دینما یاست که شرح م
است يها يعالوه بر این شرح الهیجی داراي تقسیم بند. شود یمخاطبان م به طوري که جواب هر سؤال و یا . مشخّص و مجزّ

مختلف غالباً ارتباط و تالزم  يها جداگانه از مباحث و سؤاالت دیگر مجزّا نموده و بین بخش ییها مبحثی را در    بخش
  .منطقی ایجاد کرده است

  

  اده از ذوق شعري و استشهاد به اشعار شاعران دیگر استف
شاه داعی شیرازي از همان دوران شباب به شعر روي آورده و سراینده ي شش مثنوي و صاحب ذوق و وجد و حال بوده 

از میان بسیاري از ابیات او  "محمد دبیرسیاقی "که بنا به اعتقاد مرحوم شود یدیوان اشعار وي قریب چهارده هزار بیت م. است
ین الهیجی به سروده. رفته است خود استشهاد ننموده و تنها هفده مورد استشهاد شعري دارد که  يها وي برخالف شمس الد
ین عراقی، یک بار حافظ، یک بار سعدي، یک  از بین آن ین، سه بار به قاسم انوار، دو بار فخرالد ها سه بار به موالنا جالل الد

وي تا آن جا که شمرده شده است، . عمت اهللا ولی و پنج بار به شاعري ناشناس استشهاد نموده استبار عطّار یک بار شاه ن
  .باشد ییک صد و شصت و نه مورد به آیات و احادیث استناد کرده که با توجه به حجم کم شرح وي، چشمگیر م

و اسرارالشّهود، براي تثبیت مفاهیم در  )با تخلّص اسیري( الهیجی در جاي جايِ شرح خود، ابیاتی از دیوان خود       
وي آن جا که با مسائل علمی، حکمت و فلسفه و نجوم   روبه روست صرفاً از زبان نثر . کند یاذهان مخاطبان خود استفاده م

از این طریق و  زدیآم ی، اما در غالب ابیاتی که با ذوق و حالِ عرفانی سر و کار دارد، شرح خود را با چاشنی شعر مبرد یبهره م
این ویژگی هر چند کم تر از شرح الهیجی، در شرح شاه داعی نیز .  سازد یالتذاذ خواننده را از شرح ابیات دوچندان م
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ات و . براي مسائل علمی و مباحثات فلسفی، زبان مناسب نثر است"به دلیل این که . باشد یملموس و محسوس م ولی بیان ذوقی
ف در اسالم،ص( ".وال و احساسات با زبان دل یعنی شعر، سازگارتر استوصف واردات قلبی و ابراز اح 479تاریخ تصو (  

دند          علمـا نیـز شعـر گوي شـدند مردم عصر شعـر جوي ب  
  )62:، ب152مجموعه آثار شیخ محمود شبستري، ص (

؛ اما حضور شاعر و عارف شود ینم هرچند که تأثیرپذیري مشهودي از مثنوي موالنا در گلشن راز شبستري مالحظه      
وي در جاي جايِ شرح . در شرح الهیجی بیش از همه شعراي عارف، ملموس و محسوس است) موالنا(شیفته ي قرن هفتم 

که فهم درست تمامِ  دهد ینشان م "خود استشهاداتی از مثنوي مولوي آورده و با استفاده از ابیات مثنوي معنوي مولوي 
ر نیست و این رشته که در آثار تعداد دیگري از صوفیه نیز دنبال شده است، حضور و مندرجات آن کتاب بی مدد مثنوي میس ،

وي ) 313نقش برآب، ص ( ".دهد یاستمرار میراث روحانی مثنوي موالنا را در قسمت عمده اي از شعر تعلیمی صوفیه نشان م
ار،  عالوه بر مثنوي معنوي به شعر شعراي فارسی زبان و عربی زبان از جمله شمس مغربی، سعادت نامه شیخ شبستري، آثار عطّ

مورد به احادیث و  247مورد به آیات قرآن و  311و عالوه بر اشعار فارسی و عربی، . عراقی و ابن فارض استشهاد کرده است
نی چندین شاعر عارف اخبار و اقوال عرفا و بزرگان استشهاد نموده است و با این کار، حضور و استمرار میراث روحا

ر ساخته است وبسیاري از علوم و معارف گوناگون عرفانی و دینی و ادبی را در بخش ه میسعمده اي از شعر تعلیمی صوفی.  

  

  میزان تأثیر پذیري هر دو شارح از شیخ شبستر                                                                     
گفت؛ هر دو از مرز مقلّد صرف بودن، پا  توان یشمس الدین الهیجی و شاه داعی شیرازي، به جرأت مبا تأمل در شرح 

همچنان که، شیخ شبستر با مطالعه در آثار و افکار ابن عربی به خلق     منظومه اي تعلیمی و موجز از عرفان . فراتر نهاده اند
این دو شارح نیز بعد از گشت و گذار در این .دست یازیده است نظري در زبان فارسی ـ که در نوع خویش بی نظیر بودـ،

ا و منحصر به فرد در قالب نثر و با عنوانِ شرح  گلشن پرشکوه و با ابهت، از صحن هر باغ گلی چیده و به خلق اثري مجزّ
  . گلشن راز، همت گمارده اند

ابداعات خاص خود آنان، به میزان تأثیرپذیري آنان از عالوه بر ) شاه داعی و الهیجی(با مرور در شروح هر دو شارح       
. خود شارحان، پیش از هرکس دیگري، بهترین قضاوت را از شرح خود ارائه داده اند. میبر یمنظومه ي شیخِ شبستر نیز پی م

بر  "هاللیبراعت است "عالوه بر آن که در حکم "مفاتیح اإلعجاز فی شرح گلشن راز"و  "نسایم گلشن"ها  عنوان کتاب
ی شارح را از مسایل مربوط به عرفان و منظومه ي شیخِ شبستر  يها مندرجات کتاب مذکور و مبین محتواي اثر است؛ طرز تلقّ

، انتخاب این عناوین آگاهانه و هوشمندانه بوده است، چرا که با مطالعه رسد یچنین به نظر م. دهد یو تعالیم ابن عربی نشان م
گفت که وي نسیمی دل انگیز از رایحه ي گلشن راز را از عمق جان درك نموده و شرح بر ابیات  توان یدر شرح شاه داعی م

ی نموده است که از جانب گلشن رازِ شیخ محمود شبستري، وزیدن گرفته است ییها میگلشن راز را به منزله ي نس وي . تلقّ
ف و "چون ناظم گلشن راز : دیگو یدر تمهید شرح خود م کالم و حکمت، طوري اختیار کرده و اختالف بسیار  میان تصو

فاق بر آن بود، اما مترجم از سیاق آن چه فهم م که مراد صاحب کتاب  کند یدر طرق ثالثه هست، به هرچه ترجمه رود اتّ
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ه و چون از مهب عنایت الهی، نسایم امکان این تحریر، وزیدن گرفت، آن چه نوشت رساند یاست، سخن به حد تقریر م
  )111نسایم گلشن، ص ( "گرداند یبه نسایم گلشن موسوم م شود یم

ین الهیجی معطوف م      ه را به شرح شمس الدمفاتیح اإلعجاز "وي شرح خود را  مینیب ی، ممیکن یوقتی همین توج
بدین . باشد یارح منامیده است، این عنوان مبینِ طرز تلقّی الهیجی از گلشن راز شبستري و شرح خود ش) کلیدهاي اعجاز(

راز و  تواند یمعنی که وي این منظومه را تا حد معجزه تعالی بخشیده و معتقد است که شرح وي در حکم کلید ي است که م
 "فتوح"ضمن آن که در نظر داشتن معناي اصطالح عرفانی. این اعجازِ شیخ شبستر را یکی بعد از دیگري برگشاید يرمزها

  .رسد یبه نظر منیز از سوي شارح، محتمل 
ن"      به این مطلب که منظومه ي گلشن راز از نظر بالغت و در برداشتن رموز عرفانی در حد اعجاز فراتر "لئونارد لویزُ

الهیجی عارفی است شهودي ": دیگو یرفته، و این که الهیجی به خوبی از عهده ي شرح خویش برآمده، صحه گذاشته و م
ستعداد خود شبستري و شرح او بر مثنوي شبستري مشحون است از شعر و عرفانِ برگرفته از مشرب با استعدادي هم طراز ا

و در گزینش کلمات و از لحاظ شور و شوق  ردیگ یمیانی شاعر از واژگان عرفانی بسیار دقیقی بهره م يها تصوف ایران سده
ت تقلید . معروف است "اعجاز "بهکه در سنّت بالغت فارسی  گذارد یدر بیان عقایدش، چیزي را به نمایش م این کیفی

فراسوي کفر و ( ".ناپذیري یا اعجاز، چیزي بود که معتقدان ایرانی در همان ابتداي کشف گلشن راز بدان توجه پیدا کردند
  )29-30ایمان، صص

همچنان که ناظم گلشن با مسمایی براي تألیف خود برگزیده اند؛  يها بنابراین، این دو شارح مثل ناظم منظومه، اسم     
از آن جا که این منظومه مشتمل بر لطایف و رموز : دیگو یراز نیز، در مورد وجه تسمیه ي کتاب خود، در ختم منظومه م

  :نامیده شده است "گلشن راز"عرفان بوده، 
  گهـی از خـوي خـود در گلخنـم من     گهــی از روي او در گلشنـم من

  باز    نهـــادم نام او را گلشـن رازاز آن گلشن گرفتم شمـه اي 
  ها شکفتـه است      که تا اکنون کسی دیگر نگفته است در او از راز دل گل

  ) 108مجموعه آثار شیخ محمود شبستري،ص (
  

  ایجاز و اطناب و زبان شرح
اقی به صورت همچون ترجمان األشواق ابن عربی یا لمعات عر "گلشن راز شیخ محمود شبستري، منظومه اي موجز و 

زودگذر از الهامات نیمه مجرّد تصنیف شده، که انسجام و همسازي آن اغلب، تنها به وجه  يها یک رشته لوایح یا بارقه
ی، غالباً به عنوان نقطه ي  يها در حلقه. شود یمستقیم و شهودي ادراك م صوفیان ایجاز در بیان و ثقیل بودن اصطالحات فنّ
فراسوي ( ".، توفیق بیش تر در رعایت ایجاز محبوبیت عظیمی براي گلشن راز داشته استآمد یقوت و امتیازي به حساب م

همین ایجاز و ظرافت خاصِ گلشن راز باعث شده است حاضران مجلس از شیخ شبستر تفصیل بیش ) 31ایمان و کفر، ص 
مله شاه داعی و الهیجی نیز به شرح آن موجز درخواست کنند و همچنین بسیاري از عالقمندان از ج يها تري را بر آن جواب

ت گمارند شاه . در طول زمان برخی شارحان، از نظر فکر غالب و برخی در نحوه ي بیان و زبان، از سراینده متأثر گشته اند. هم
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بن مکتب ا(داعی را در موجز گویی و الهیجی را در روش کار و نحوه ي حرکت از جزء به کلّ و هر دو را از نظر فکر غالب
بنا به مقتضاي موضوع شرح که عرفان علمی و نظري است؛ نثر شاه داعی قدري . پیرو شیخِ شبستر دانست توان یم) عربی

لطف و ایجاز . باشد یاما در عین ایجاز، سرشار از نکات ارزشمندي است که حاکی از تسلّط کامل وي بر متن م. دشوار است
ه و عالقه ي طالبان عرفان، براي دریافت مفاهیم مندرج در ابیات و شرح حاکم بر شرح شاه داعی شیرازي، محرّك توج

عالوه بر مطالب یاد شده، نکته اي که باید آن را متذکّر شد این است، که شاه داعی در شرح برخی از ابیات به نثر . هاست آن
گروه خاصی از افراد مطّلع با مبانی  متکلّف و ایجاز بیش از حد، گراییده و از این نظر شاید بتوان گفت که مخاطبان وي

نهایت موجز بودن و یا شاید نارسا بودن شرح شاه داعی را  توان یبه عنوان مثال در شرح ابیات ذیر م. عرفان نظري هستند
  :مشاهده نمود

ه در صد مهرتابان          دانیجهان را سربه سر آیینه م به هریک ذر  
  )149نسایم گلشن، ص ( ".ر و اوصاف و اسماخورشیدهاي آثا":               شرح

  
  اگر یک قطره را دل برشکافی          برون آید از او صد بحر صافی

  )همان( "دریاهاي لطایف افعال و آالء":                شرح
ز با یاران گویی خوانندگان شرح شاه داعی نی. می بینیم که در این ابیات شارح بیش از حد به ایجاز گراییده است      

که بر شرح خود چیزي بیفزاید و شرح خود را از عین  خواهند یو با زبان حال از شارح منظومه م شوند یشیخ محمود هم نوا م
در برخی از ابیات به . البتّه الزم به ذکر است که روش کار شاه داعی، در تمام ابیات به این روال نیست. علم به عین عیان آورد

حتی (ش تر پرداخته و بر خالف الهیجی که هر بیت را جداگانه شرح نموده است، گاهی چندین بیت تفصیل و توضیح بی
  )121،123،161،165،169، صص 1377شاه داعی، .ك.ر. (را باهم و در یک بند شرح نموده است) بیش تر از ده بیت

خاطب ارائه داده اندـ با بسط و تفصیل شرح الهیجی  مثل بسیاري از متون کالسیک که همه چیز را حلّاجی شده به م     
چرا که تقریباً هر چه الزم بوده گفته و آن چه . در شرح کامل ابیات، تقریباً امکان تالش ذهنی را از خواننده سلب کرده است

همان طور که گفتیم، الهیجی همچون شیخ محمود، از جزء به کل حرکت کرده، ابتدا . در حد شرح بوده، شرح نموده است
ی ابیات پرداخته و در نهایت، آن معنا و مفهوم را با  اصطالحات، واژه ها و عبارات را توضیح داده و سپس به معنا و مفهوم کلّ

این حرکت از جزء به کل، عالوه بر آن که شامل انواع . و استشهادات گوناگون در ذهن خواننده جایگیر ساخته است ها لیتمث
همچنان که . ؛ دربرگیرنده ي حرکت همه ي اجزا به سوي کل هستی استباشد یق محرکت در سیر و سلوك سالکان طری

  .تا به عشق کلّ و مقصد نهایی ـ که فناء فی اهللا است ـ، برسد کند یعارف نیز از عشق به جزء شروع م
طیف  تواند یم هبه طوري ک. بنابر مطالب یاد شده، شرح الهیجی مفصل بوده و از تنوع و گوناگونی برخوردار است     

خود بر ابیات از اصطالحات خاص صوفیه، تمثیل، زبان نثر و نظم  يها چرا که در شرح. وسیع تري از مخاطبان را پوشش دهد
ف . و همچنین از آیات و روایات بهره گرفته است به همین دلیل چنان چه خواننده اي نتواند از قسمتی از شرح منظور نظر مؤلّ

  .دیگر براي دریافت بهتر مفهوم کمک بگیرد يها از قسمت دتوان یرا دریابد، م
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از شرح هر دو شارح به دلیل اشارت به معارف عصر و مسایل گوناگون، گه گاه فهم  ییها به طور کلی در قسمت     
  :از آن جمله در شرح بیت ذیر. دینما یکالم براي آن کس که با مبادي آن امور آشنایی ندارد، دشوار م

  ور دارد سیر معکوس       گهی اندر تسلسل گشت محبوسگهی از د
که از عدم  خواهد یم و به همان اعتبار از براي ابطال، یا به سیر معکوس آن  گردد یاشارت به آن که موقوف علیه باز م"

  )130نسایم گلشن، ص ("...او که رجوع از وجود اوست، استدالل کند به مطلوب و
ین الهیجی که مو همچنین است در شرح شمس ا  چون امکان، تساوي وجود و عدم ممکن است، پس البتّه  ":دیگو یلد

عی و اگر  ت واجب باشد، ثبت المد ت است؛ اگر چنانچه آن علّ جهت ترجح احد طرفین بر دیگر طرف ممکن، محتاج به علّ
  )58جاز، ص مفاتیح اإلع("...ممکن باشد، خالی نیست که همان ممکن مفروض اول است یا ممکن دیگر

  
  تأثیرپذیري از عقاید ابن عربی

رشد  "جنید بغدادي"نظریه اي ابتکاري در عرفان اسالمی است، که از قرن سوم در آراي  "وحدت وجود"نظریه ي 
یافت و در قرن هفتم به عنوان برداشتی نو و ابداعی مورد توجه قرار گرفت و به سبب آن که اصول و فروع این باور توسط 

وحدت وجود حاصل و ثمره ي بحث و مجادله در میدان . جمع آوري و تدوین شد، با اسم او همراه گشت "ربیابن ع"
باید در توحید فرد باشی به آن معنی که جز او نبینی که اگر جز  ":در شرح التّعرف در مورد توحید آمده است. توحید است

به آن معنی که جز او را نبینی و متوحد باشی، یعنی یگانه او را باشی  پس باید که در توحید فرد باشی. او را بینی، توحید نباشد
ف، ص ( ".و جز او را نباشی 173شرح التّعرف لمذهب التّصو(  

ت را خواهی      کماالت حق است و به هر چیز که بنگري، مظهري از حقایق االهی از نظر ابن عربی، سراسر عالم بسط
، با این تفاوت که کماالت حق تعالی در عالم به صورت پراکنده و گذارد یا به نمایش مدید؛ آدم نیز همه ي آن حقایق ر

ق وجود دارد و در آدم به گونه اي مجموع و فراهم است که محیی الدین او را  شیخ محمود . نامد یم "کون جامع"متفرّ
ران عارف مشربِ قرن هشتم، در عرفان نظري از آث عظمت و ". ار ابن عربی متأثر بوده استشبستري مانند بسیاري از متفکّ

به  "مکتب عرفانی ابن عربی را از طریق حلقه ي واسط تخیل هنري يها شکوه گلشن راز در این است که توانسته است آموزه
به تبعِ شیخ محمود، بیش ترِ شارحان گلشن راز نیز، این ) 33متافیزیک خیال، ص ( ".عرفان عاشقانه ي ایرانی متّصل کند

  .اید را در آثار خود نشر و بسط داده اندعق

ران بزرگ مکتب ابن عربی شمرده    م "شاه نعمت اهللا ولی"شاه داعی از مریدان        بر این . شد یبود که او خود از مفس
ین ابن عربی را در غالب آثار خود، از جمله  يها اساس بسیاري از آموزه اساس بر . ، گنجانده است"نسایم گلشن"محیی الد

ق صوفیه، مانند صوفیه"پیروي از این مکتب بود که  رَ ي اردبیل و قادریه آسیاي صغیر نیز ارادت  وي نسبت به دیگر ف
و مراتب اعتقاد و خلوص خود را نسبت به مشایخ زمان اعالم نموده و ) دیوان شاه داعی شیرازي، مقدمه( ". است دهیورز یم

  .است "مشرب توحید"طرق تصوف  تأکید کرده است که مرادش از همه ي
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  هزار شکر که داعی گذشت از عادات      به یمـن تربیتــی از مشــایخ ســادات
  مــرا ز نعمت اللّـه قسمتــی دادنــد           که خوان معرفت افکنده ام به شرح صفات

  ز جهــات به نسبتی که مرا شد حواله زاهل البیت          مقیــدم به وثوق و عهــودشان
  اگر چه احمدي و مرشدي و قادري ام     خلیفگی طرایق گزیده ام به سمات
  ولی خالصه ي عرفان و مشـرب توحید     مراد بوده مرا از جمیع این طرقات

  )88، ص 2دیوان شاه داعی شیرازي، ج(
کري شاه داعی جمع بین شریعت ، این است که مشرب فشود یدر مجموع آن چه از آثار و سخنان شاه داعی استنباط م     

د به شریعت م رق مختلف از در صلح و آشتی در م داند یو طریقت است، زیرا هم خود را مقی و این  دیآ یو هم با عقاید ف
  .شود یم   منجر  "صلح کلّ"نیست جز نتیجه ي اعتقاد به وحدت وجود که به

ین الهیجی از پیروان       د نوربخش"شمس الدد محمها در مالزمت درگاه شیخ نوربخش به سر برده و  بوده که سال "سی
است که از  ییها این فرقه یکی از فرقه ". است رفته یبعد از درگذشت ایشان، خود از مشایخ طریقه ي نوربخشیه به شمار م

ر است و پیروان آن، از تصوف ابن عربی متابعت کرده ان) طریقه ي ابن عربی( "طریقت اکبریه" ، 3مفاتیح اإلعجاز،( ".دمتأثّ
متأثّر از مکتب ابن عربی بوده و ) شاه داعی و الهیجی(بنا بر مطالب گفته شده، هر دو شارح گلشن راز، ) ص چهل و شش

س و غیر آن يها نهیبسیاري از عقاید وي، در زم ها را در شرح خود  مختلف اعم از سیر نزولی و صعودي، فیض اقدس و مقد
  :میخوان یم  ه عنوان مثال در شرح بیت ذیل از شیخ محمود شبستري ب. منعکس نموده اند

ل در منازل       رود تا گردد او انسان کامل به عکس سیر او  
  )193نسایم گلشن، ص (
ل آدمی، سیر مراتب طبیعی است از علم حق تعالی به فعل حق تعالی، تا آن زمان که پایه ي وجود انسانی تمام " سیر او

سب طبیعت و این سیر که سیر الی اهللا است به عکس باید که از مراتب طبیعت بازگردد و به واسطه ي شریعت و به ح شود یم
  )همان(".وسیله ي طریقت، خود را به آستانه ي حقیقت رساند

از مرتبه یعنی به ترتیبی که از اطالق آمده است تا به مرتبه انسانی رسیده است و ":میخوان یدر شرح مرحوم الهیجی م      
انسانی برود تا به مقامی برسد که انسان کامل گردد و آن مقام فناء فی اهللا است که نهایت سیر سالکان و رفع دوئیت و اتّحاد 

  )206مفاتیح اإلعجاز،ص (» قطره با دریاست
هر دو از این  ، آن است که باشد یکه در عقیده ي این دو شارح قابل ذکر م ییها یکی دیگر از مهم ترین شباهت      

ت اسما و صفات الهی است،  کنند یگفتن حلّاج را تأویل و تبیین م "أناالحق  "منظر که حقیقت کامله ي انسانی، مظهر جامعی 
آن چه حسین بن منصور گفت نه مخصوص است به او، که السنه ي احوال همه ي افراد کاینات، نظر به تحقّق  "و معتقدند،

نات ای و ان من شی اال  "زیرا با استناد به آیه ي )227نسایم گلشن، ص ( ".ندیگو یم  شان، همین کلمه وجود مطلق در تعی
م هفقَهونَ تسبیح ن ال تَ و لک ه مدبح حسبندیستا یمعتقدند تمام هستی، خدا را با زبان حال به یگانگی م) 17/44قرآن، ( "ی.  

ازي و الهیجی را در مورد اعتقاد به وحدت وجود ذکر کنیم، اگر بخواهیم خالصه ي طرز تفکّر شاه داعی شیر     
زیرا شاه داعی . شود یخالصه م "همه اویی "و اعتقاد الهیجی در  "همه از اویی"بگوییم که دیدگاه شاه داعی در میتوان یم
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تی بیرونی دارند، اعتباري و مجازي نیز جایگاه و مرتبه اي در نظر گرفته و با اعتقاد به آن که کثرات  يبراي وجودها واقعی
؛ نه آن دیآ یاز وحدت وجود مراد آن است که در مشاهده ي عارفان که از خود و عالم گذشته اند، کثرت در نم ": دیگو یم

که ماسوي اهللا اعتباري است، مراد آن بود که  ندیگو یبود که آن جا که م تواند یو م. که فی الواقع کثرت موجود نیست
  )378م گلشن،ص نسای(".مجازي است

  
  کالم و فلسفه

مثنوي گلشن راز، التقاط فلسفه و فقه و کالم و عرفان . در این مثنوي، نگرش فلسفی به عالمِ معرفت، جلوه اي خاص دارد
ت نظر ناظم و گاه پرداختن به  يها عقاید و افکار و اندوخته. است فلسفی سراینده ي گلشن راز، با در نظر گرفتن دقّ

قین از جمله . گردد یمایه ي اعجاب  صاحب نظران در حوزه ي فلسفه و عرفان م موضوعاتی بکر، به طوري که برخی از محقّ
ن" ات و آراء آنان است "لئونارد لویزُ پرداختن به . وي را در زمره ي کسانی می شمارد که فلسفه ي غرب وامدار نظری

  .موضوع مکتب اصالت نمود و خیال از آن جمله است
  عین بود است دینما یکثرت در نمود است         نه هرچ آن موجود خلق و 

  )85مجموعه آثار شیخ محمود شبستري، ص (
با وجود آگاهی عمیق شیخ محمود از علوم فلسفه و حکمت، وي از این علوم به عنوان ابزاري براي رسیدن به       

چرا که علم شهودي اساس . دیجو یعرفانی توسل مو بعد از آن به بحث شهودي و ذوقی و  کند یمقصدي معین استفاده م
ر صوفیانه ي مکتب ابن عربی در  "شیخ شبستري . دهد یمعرفت شناسی شبستري را تشکیل م در مقام سامان دهنده ي تفکّ

ي  و با کلّ فلسفه. به عنوان منبع اصلی علم است) کشف(میانی، همواره در پی یقین حاصل از اشراق عرفانی  يها ایران سده
  ) 57فراسوي ایمان و کفر،ص . (اشراقی نوافالطونی از هر رنگ و صبغه اي سخت مخالف بود

  علـم حکمت ز انبیـــا برخــاست       حکمت کـژ نه، بلکه حکمت راست
  وحی فرمـود ایـزد آن بر شیث       تا همــی گفت بر سبیـل حدیث

  ب تدریـسبعد از آن وحی کرد بر ادریس      تا نشست او به منص
  اندر آموختنــد از او مــردم      حکمت دین و هیـــأت انجــم
  تا به نقل اوفتـاد در یونان    از اساطین به عامه ي دونان
  حکمـت او کـه بـود آب زالل            مختلط شد به جهل و کفر و ضالل
  نسخ و تحریف راه یافت بدان         سود و سرمایه گشت جمله زیان

  )185موعه آثار شیخ محمو شبستري، ص مج( 
از دیگر ابیات متمایز ساخته است تا  "قاعده"و یا  "تمثیل"عرفانی ـ فلسفی را اغلب باعنوان  يها شیخ محمود، بحث     

ارکان و موالید، هیوال، صورت، جوهر و : بتواند بعد از تبیین کامل اصول و موضوعات مربوط به حکمت و فلسفه، همچون
ت راه عرفان و کشف و شهود را بنمایاند طوار وجود و غیر آنعرض، ا اً تقف عنده من حیث ما هی  ".ها، ارجحی انَّ للعقول حد

 ن حیثُ ما هی قابله قدره. مفکره ال م ف رَ ک امرؤٌ ع ها، نه از حیث قابلیت، بل که از  عقل ". فما لها التقف عند حدها؟ فما هلَ
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ر ؟ هر که ستندیا ینم ها را چه شده است که در مرز خویش پس عقل. شوند یه در آن جا متوقّف     ممرزي دارند ک حیث تفکّ
به عنوان مثال بعد از سخن گفتن در مورد جوهر ) 47متافیزیک خیال، ص ( ".شود یاندازه ي خود بشناسد، گرفتار هالکت نم

  :دیگو یم "نمودهاي بی بود"و عرض و در بیان 
  ر هستی الحق           هوالحق گو تو خـواهی یا أناالحقجز از حق نیست دیگ

  نمـود وهمی از هستی جـدا کن      نئی بیــگانه خـود را آشنـا کن
  )86، ص 1371مجموعه آثار شیخ محمود شبستري، (

را نیز وي هنگام شرح برخی از ابیات احتماالت مختلف . شرح شاه داعی در عین ایجاز حاوي نکات ارزشمندي است      
فلسفه فنّ نظر و بحث است و از عقاید فالسفه چند  ":دیگو یو م. دیگرا یاما در شرح خود،  به فلسفه و کالم نم دارد یبیان م

چیز است که نزد علماي شریعت به آن مکفّرند، مثل اعتقاد به قدم عالم وانکار حشر جسمانی و نفی عالمیت حق تعالی به 
  )133 نسایم گلشن، ص(  ".جزئیات
ب در امور دین است، اصل حکمت را از انبیا م       بنابراین از پرداختن به . داند یوي از آن جا که عارفی متشرّع و متعص

مخالفت وي با فلسفه و فیلسوفان به دلیل عدم آشنایی وي با این علم نیست، بلکه نمایان گر . کند یمباحث فلسفی خودداري م
  .فلسفی در پاسخ گویی به مباحث عرفانی است يها شهیبنیادین اند يها یکاست

جان        است در صورت لزوم، تا آن حد که به فهم موضوع  "وحدت وجود"الهیجی در عین این که از پیروان و مرو
و همچون شیخ محمود شبستري، با دالیلی متقن به ارجحیت  پردازد یکالمی و فلسفی نیز م يها دگاهیکمک کند، به بیان د

  )59-62،صص 1383الهیجی،.ك.ر.(ورزد یه کشف و شهود و عرفان بر طرق دیگر تأکید مرا
  

  خیال و زبان شاعرانه يها جلوه
ف همیشه با شعر و شاعري سر و کار داشته است ه از سابقه اي دراز برخوردار . تصواستفاده از زبان شعر در میان صوفی

منثور  يها بسیاري از کتاب. دل و نمایاننده ي وجد و ذوق و حال عرفانیستاست؛ زیرا زبان شعر بهترین و زیباترین ترجمان 
  .ها، از بن مایه ي شعر برخوردارند صوفیه همچون سوانح العشّاق و مرصادالعباد و غیر آن

ي م      از آثار منظوم خود  ییها ؛ در قسمتدیجو یشیخ شبستر با وجود آن که در آثار خود از شعر و شاعري تبرّ
به طوري که این قسمت از منظومه در . دیگو یخص در نیمه ي دوم مثنوي گلشن راز، بسیار شاعرانه و زیبا سخن مباأل

کالم شیخ در این منظومه گه گاه در موجی از شور و ".خیال شاعر است يها بردارنده ي شاعرانه ترین ابیات ناظم و جلوه
  )264نقش بر آب، ص ( ".گردد ینزدیکی م شود یعر مجرّد خوانده   مو احیاناً به آن چه ش خورد یهیجان شاعرانه غوطه م

  زهی شربت، زهی لذّت، زهی ذوق      زهی حیرت، زهی دولت، زهی شوق
  )96مجموعه آثار شیخ محمود شبستري، ص (

  ازو هر غمزه دام و دانه اي شد     وز او هر گوشه اي میخانه اي شد
  )98همان، ص ( 
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از منظومه، به اقتضاي تعلیمی بودن و به قصد پاسخ گویی به سؤاالت،سالست و جزالت  ییها تهرچند که در قسم     
  . مطلوب شاعرانه را ندارد

ب مذهبی او، نسبت به شرح الهیجی از ذوق و شور و حال شاعرانه ي کم تري        شرح شاه داعی به دلیل تشرّع و تعص
نگ و بوي مدرسه و مسجد و منبر را دارد، از استشهاد به اشعار شعراي عالوه بر آن که شرح وي اغلب ر. برخوردار است

فضاي حاکم بر شرح  تواند یخواننده ي شرح شاه داعی، به خوبی م. صوفی نیز، جز در مواردي اندك خودداري نموده است
رگذشت شیخ خویش، هرچند که شاه داعی بعد از د. ابیات را درك کند که حاکی از پایبندي تعصب آمیز به شریعت است

ا از آن جا که حدود سی سال به وعظ در امور دینی اشتغال داشته،  ت هدایت مریدان بی شماري را عهده دار بوده ام مسئولی
از آن جمله در شرح . رسد یلحن منبري و واعظانه ي وي در مقایسه با ذوق و حال صوفیانه، پررنگ تر و ملموس تر به نظر م

  :دیگو یابیات زیر م
  کسی کو با خدا چون و چرا گفت        چو مشرك حضرتش را ناسزا گفت
  ورا زیبـ که پرسـد از چه و چون       نباشـد اعتــراض از بنــده موزون

  
سالُونَ ": قال اهللاُ تعالی": شرح م ی ه فعلُ و ا یمسئَلُ ع خدا هرچه خواهد کند که فاعل مختار است و فعل او علّت . "الی

  )259نسایم گلشن، ص ( ".لطفش بی عرض، قهرش بی غرض. ندارد
ین الهیجی با توجه به این که از بزرگان مشایخ طریقه ي نوربخشیه به شمار م      ها مسئولیت  و سال رفته یشمس الد

ف و سیر ه داشته است؛ در شرح غالب ابیات مرتبط با تصوه را در خانقاه نوریو سلوك  هدایت و ارشاد مریدان نوربخشی
  :میخوان یدر شرح بیت زیر م. باطنی؛ لحن و بیان خانقاهی و شاعرانه و آمیخته به شور و شوق صوفیانه دارد

  گهی مسجد بود گاهی کنشت است    گهی دوزخ شود گاهی بهشت است
لحظه به شأن یعنی دل از غایت اختالف احوال که دارد، با وجود آن که در مقام طاعت و عبادت و انقیاد باشد، هر  "

عبارت از آن است؛ و  "مسجد"دیگر است؛ گاه در مقام غلبه ي معنی است که مرتبه ي محمدي است  ـ علیه السالم ـ که 
گاهی به واسطه ي آثار و احکام کثرات و صفات نفسانی، دوزخ است و گاهی به سبب غلبه ي روحانیت و صفات ملکی، 

  .ه و رضوان استبهشت روح و ریحان و حور و غلمان و روض
  گه خوب خوبم گاه زشت،گه کعبه ام گاهی کنشت     گه دوزخم گاهی بهشت، هذا جنون العاشقین
  "گه رنـدم و گه زاهـدم گه مست و گاهی عابدم     گاهی بتان را ساجدم، هذا جنون العاشقین

  )504مفاتیح اإلعجاز، ص (
  

  رمزگشایی

شاعر در این منظومه تجربه ي چند سده . ، رمز آمیز و تفکّرانگیز استگلشن راز متضمن نکات عرفانی و حکمیِ دقیق
رمز معنی باطن است مخزون ".شعر رمزي را با خود دارد و باألخص از واژگان رمزي و شیوه ي عطّار سرمشق گرفته است
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تلفّظ لسان سرّ که در تحت کالم ظاهر، که ظفر بدان نیابد الّا اهل او، حقیقت رمز، حقایق غیب است در دقایق علم، به 
  )561فرهنگ اصطالحات ابن عربی، ص ( ".حروف معکوس است

یکی در ابیات آغازین که در حکم براعت :  دیگشا یشیخ محمود در دو قسمت کتاب پرده از رموز منظومه ي خود م      
ت و دیگر در ابیات آخر منظومه بعد که در این منظومه سخن از اندیشه و تفکّر اس دهد یاستهاللی براي منظومه است و نشان م

  :دیگو یو م کند یاز ذکر احوالی از تجربیات عرفانی حویش، از مثنوي گلشن راز خود رمزگشایی م
  ها شکفته است       که تا اکنون کسی دیگر نگفته است در او از راز دل گل

  زبان سوسن او جمله گویاست     عیـون نرگس او جمله بیناست
  چشـم دل یکـایک        که تا برخیزد از پیش تو این شک تأمل کن به

  )108مجموعه آثار شیخ محمود شبتري، ص (
که به توضیح الفاظ و .اوج به کارگیري زبان رمزي توسط ناظم گلشن راز، در مباحث پایانی گلشن راز است      

و در عین حال به این امر  پردازد یاهد و شراب ماصطالحاتی از قبیل باده، بت، پیر خرابات، پیمانه، جام، چشم، خال و ش
که نباید در این الفاظ سرسري نگریست، چرا که این گونه الفاظ و عبارات نزد اهل معنی، به معانی مجرّد  کند یتصریح م
هان که درین عالم هر چه هست تصویري از ج دهد ینشان م کند یشیخ ضمن آن که این اشارات را تأویل م".گردد یاطالق م

   ".، ناظر به اموریست که وراي محسوس استشود یدیگریست و آن چه در کالم اهل معرفت به محسوسات تعبیر م
ف، ص ( 316جست و جو در تصو(  

ت و ترتیب زمانی ـ شرح       در بین شروحی که بر گلشن راز نگاشته شده است، ـ مخصوصاً با در نظرگرفتن اولوی
بدین ترتیب قبل از پرداختن به ابیات رمزي، تمهیدي . شریح رموز گلشن راز، ایفا نموده استالهیجی مهم ترین نقش را در ت

و بعد از آوردن آن بیت، با استشهاد به ابیات و روایات در مورد آن بیت به تفصیل سخن  دهد یدرباره ي آن رمز ارائه م
  :به عنوان مثال در بیت زیر. دیگشا یی بعد از دیگري مابیات را یک يها ها، چون کلیدي گره و با توسل به این روش دیگو یم

  برآن رخ نقطه ي خالش بسیط است       که اصل و مرکز دور محیط است
  )499مفاتیح اإلعجاز، ص (

کثرت، وحدت است و  يها بدان که مبدأ و منت":دیگو یو م دهد یشارح قبل از بیان این بیت، تمهیدي ارائه م      
وست؛ زیرا که نقطه ي خال به سبب ظلمت با نقطه ي ذات که مقام انتفاي شعور و ظهور و ادراك است، اشارت به ا "خال"

ر به ظلمت م ر به نور مگردد یمناسبت دارد؛ چه بی شعوري و عدم ظهور و ادراك، معبی ظهوري معب  ".شود ی؛ چنانچه تجلّ
  )همان(

  
و گاه آن چنان  رسد یات و رموز عرفانی، گاه وافی به نظر مشرح شاه داعی در هنگام پرداختن به شرح اصطالح      

  :به عنوان مثال. شود ی، که نیاز به شرح دوباره احساس مگردد یدرلفافه ي ایجاز پیچیده م
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  ز عکس خال او دل گشت شیدا         و یا عکس دل آن جا شد هویدا
ب این احوال مشاهده م" پس شاید به طریق . ال بسیط مشکین است و مشک از خونچه آن خ. رود یفنون جنون از او در تقلّ

  )330نسایم گلشن، ص ( ".عکس از خون دل ما صورت بسته باشد
  صبغه ي شریعت و طریقت

بر گلشن راز شیخ محمود ) قرن نهم(است که در دوران صفویه  ییها ،  از جمله شرح"مفاتیح اإلعجاز"و  "نسایم گلشن"
دیگر نشانگر رواج فوق العاده این منظومه در عهد صفوي است در  يها روح، به همراه شرحاین ش. شبستري نوشته شده است

ل تراوشات ذوقی و روحانی مردم "این قرن،  مانند دیگر قرون وسطاي تاریخ اسالم، سیر بروزات دماغی و عقالنی و تحو
ی جریان داشت و دو مکتب بزرگ فکر و اندیشه در این ک  "شریعت"شور تأسیس شده بود،که یکی را ایران در دو مجراي ملّ

در این قرن در تداوم نهضت شیعه ) ، مقدمه1دیوان شاه داعی شیرازي، ج (".گفتند یم      "طریقت"و دیگري را  دندینام یم
مذهب صفوي و روابطی که بین شیوخ صفوي و شیراز برقرار بود، مجالس وعظ و خطابه و روضه خوانی در ذکر احوال 

اظ بود "شاه داعی شیرازي "الم و تعلیم مسائل دینی، بیش از پیش رونق داشت وشهداء اس ف طرایق . از طبقه ي این وع مؤلّ
ر بود و سی سال بر فراز منبر خلق را به حقایق  ":سدینو یالحقایق در شرح زندگی او م جناب موالنا داعی الی اهللا واعظ و مذکِّ

  )50،ص 3ق الحقائق، ج طرائ( ".فرمود یمعارف و مواعظ، موعظه م
چون اصل گلشن و پاره اي از شروح موجب  ":دیگو یشاه داعی در مورد انگیزه ي نوشتن شرح خود بر گلشن راز م      

ض است که در پاره اي موارد با ناظم اختالف دارد بداندیگرد یاضالل عوام م ها نپرداخته  ، به این شرح پرداخت، و باز متعرّ
اصل مسلّم که هر مطلب را به قرآن و سنّت باید عرض کرد اگر موافق بود قبول و اتباع و الّا ترك و رفض و فقط به ذکر این 

  )99نسایم گلشن، ص ( ".باید نمود
  

 ": سدینو یدر مقدمه اي که بر دیوان شاه داعی آورده در مورد مشرب و مذهب وي     م "محمد دبیرسیاقی "مرحوم     
اوست  يها از سروده. ولی در عین حال معتقد به رحجان ائمه اثنی عشر است) شافعیه(پیرو تسنّن  در شریعت و مذهب ظاهراً

  :دیگو یکه م
  کجایید اي عزیران و تولّاهاي اهل البیت     نگیرید از همه عالم کسی بر جاي اهل البیت

  )دیوان شاه داعی شیرازي، مقدمه(
ر متأمل در نسایم گلشن و دیگر آثار شاه       که شاه داعی عالوه بر پایبندي به  شود یداعی، این نکته ي مهم را به ما متذکّ

، از پیروان تام شاه نعمه اهللا ولی و وارد حلقه ي عارفان پرشور بوده است گرچه گرایش )ع(شریعت و ستایش ائمه ي اطهار 
باریک  يها مانع آمده است، اما رگه "سایم گلشنن"متعدد در  يها لیشاه داعی به ایجاز، وي را از پرداختن به اشعار و تمث

ات شاه داعی  ها يمثنو. دید توان یبه وفور م شیها ياندیشی هاي صوفیانه و جذبه و شور عارفانه او را در دیوان و مثنو و غزلی
همچنان . ندیفرآ یو شور م راند یو گرم و تپنده سخن م کند یعرصه اي است که در آن روح پرشور و گرم رو شاعر جوالن م

  :کند یاو، زبان گرم موالنا جال الدین محمد بلخی را به ذهن تداعی م يها ي، شور و حال مثنودیگو یکه خود      م
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  اي دل بسیـار معنی مرحبـا          نیک می آري درین بحر آشنا
  گرم و پر حالت به طرز مثنوي           يرو یاي زبان آتشین خوش م

  )247همان، ص (
ین محمد الهیجی، به تفاوت       در لحن بیان این  ییها همان طور که ذکر کردیم، شرح شاه داعی شیرازي و شمس الد

، ها یژگیبدین معنی که این دو شارح، از نظر برخی و. دو شارح برمی خوریم که به نوعی بازتاب باورها و تفکّرات آنان است
در زبان و لحن بیان  ییها ها و مشابهت یري از مشرب فکري ابن عربی، تفاوتهمچون تشرّع، خانقاهی بودن و میزان تأثیرپذ

بازتاب پایبندي شارح را به معتقدات دینی  توان یبه عنوان مثال در شرح ابیات زیر از شاه داعی شیرازي، به وضوح م. دارند
 :واصول مذهبی مالحظه نمود

  و پوست بشکستچو عارف با یقین خویش پیوست         رسیده گشت مغز 
  وجـودش انـدر این عالـم نپـاید           بـرون رفت و دگـر هـرگز نیــاید

یعنی چون مطابق واقع دانست که احاطه ي مراتب وجودي، او را حاصل شده است، اگر هزار سال دیگر خواهد  ": شرح
والیت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه و نه کم، چنان چه از اشارت حضرت  شود یزیست، احاطه ي کلّی بر او نه زیاد م

الم به مسامع رسیده است که ماازددت یقیناً": الس الغطاء ف ات آن احاطه نشد و طلب ظهور دوري دیگر  "لو کُشد به جزئیمقی
  )207نسایم گلشن، ص ( "در این عالم نکرد

را چون فصل ) ع(اکتفا کرده و سخن حضرت علی  می بینیم که شاه داعی در شرح این بیت به همین مقدار از سخن     
ی کرده و بر آن چیزي نیفزوده است ین سخن بدین معنی نیست که شاه ا البتّه باید متذکّر شد. الخطابی در این موضوع تلقّ

یبندي به داعی پیرو طریقت نبوده و با مراحل و مبادي سیر و سلوك ناآشنا بوده است ؛ هدف بیان این نکته است که بازتاب پا
ب در دین با در نظر داشتن حجم کتاب، در شرح وي، بیش از شرح الهیجی م باشد یشریعت و تعص.  

مشابه دیگر شرح خود را غالباً  يها تیو ب) 253-258، ص 1383الهیجی، . ك.ر(الهیجی در شرح بیت مذکور       
عرفانی آن آیات و  يها لیتالش نموده تا تأو ره گرفته استموافق با مذاق اهل طریقت ارائه داده و اگر از آیه و حدیثی نیز به

ت الهیجی را نیز از نظر دور . را در شرح خود استفاده نماید ها اتیاحادیث و روا ضمن آن که نباید جنبه ي مذهبی شخصی
ر بیانی که از ارتباط بین بلکه نیز د کند یتمایالت شیعی وي نه فقط در این که خاتم األولیا را با مهدي شیعه منطبق م ". داشت

تفسیر الهیجی رساله یی است در باب معرفت انسان کامل و ازین حیث ارتباط برخی . مفهوم والیت و نبوت دارد، آشکارست
ق عصر را با تعالیم امثال ابن عربی نشان م رَ 324رساله ي قشیریه، ص . (دهد یف (  

  تجربه ي عرفانی و تداعی معانی 
عرفانی بوده اند، اما  يها که هر دو داراي تجربه میابی یدر م) شاه داعی و الهیجی(حال هر دو شارح، با مطالعه در شرح 

ین الهیجی، به مراتب بیش از دیآ یآن چه از شرح این دو شارح بر م ات عرفانی شمس الد این است که مکاشفات و تجربی ،
آمده است، بیش تر مکاشفات و  "طرایق الحقایق"کتب از جمله شاه داعی شیرازي بوده است، با استناد به آن چه در برخی 

از آن جمله است شرح رؤیایی که در راه سفر به کرمان . تجربیات عرفانی شاه داعی در عالم رؤیا و خواب رخ داده است
صاعقه هولناك در در راه سه صورت رخ نمود، از جمله شبی در بیابان راه گم کردیم و بارانی عظیم و  ": بازگو نموده است
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از حیرت چشمم به خواب رفت دیدم که ... درآن بیابان سرگردان و حیران بماندیم و همان جا بارها فرود آوردیم. گرفت 
، فرمود که این ابرها در حکم ما کرده اند اگر گوییم ببار، دیکش یشخصی بر اسب سوار است چنان که گویا سر او بر ابر م

نبارد و بعد از آن اشاره کرد به ابرهایی که بر سرما بودند که بر سر ایشان مبارید و گویا آن حضرت  ببارد و اگر گوییم مبار،
 "...بود چون بیدار شدیم دیدم که بر اطراف و حوالی ما باران عظیم است و بر سر ما نیست) ع(صاحب والیت علی مرتضی 

  )49، ص 3طرائق الحقایق، ج(
الهیجی عارفی . از آن احوال و تجارب خود در شرح خویش سخنی به میان نیاورده استشاه داعی برخالف الهیجی،      

به این ترتیب که هنگام شرح برخی ابیات، بنا به اقتضاي موضوعِ . است که حاالت گوناگون عرفانی را تجربه نموده است
ات و در ییها ابیات، واقعه این تداعی معانی را در آثار برخی از شعراي . شود یعرفانی در ذهن وي تداعی م يها افتیاز تجربی

 "شمس تبریزي"، یاد و نام دیگو یسراینده ي مثنوي معنوي از آفتاب سخن م ؛ وقتی که مینیب یم     عارف از جمله موالنا نیز 
  ."با نام او کند یعشق بازي م "و به  عبارتی دیگر  شود یبه ذهن شاعر تداعی م

  گر دلیلت بایـد از وي رو متـاب        آفتـاب آمـد دلیــل آفتــاب 
  ...دهد یشمس هر دم نور جـانی م            دهد یاز وي ار سایه نشـانی م

  چون حدیث روي شمس الدین رسید           شمس چـارم آسمـان سـر در کشیـد
  )1: 116-123شرح جامع مثنوي، (

  :رسد یالهیجی نیز وقتی به شرح بیت زیر م
  اب نور آن رو       برو از بهر او چشمی دگر جو خرد را نیست ت

  )66مفاتیح اإلعجاز، ص (
ی ذات خداوند به میان م      و  گردد ی، تجربه ي عرفانی خود شارح به ذهنش تداعی        مدیآ یچون سخن از تجلّ

ت توان نمود، واقعه اي از از جهت استقرار این معنی که گفته شد که به طریق تصفیه، مشاهده ي جمال آن حضر ":دیگو یم
تا به سبب تشویق طالبان صادق  شود یحاالت و مکشوفات خاصه ي این فقیر که در اثناي سلوك واقع شده، به تمثیل آورده م

و اسرار غریبی بر  ندیب یها سیر کرده،شخصی نورانی را م که، وي در آسمان دیگو یسپس از واقعه اي سخن م) همان(".گردد
ی ذاتی خداوند سخن م. گردد یاو منکشف م  شود ی، باز واقعه اي به ذهن او تداعی مدیگو یدر واقعه اي دیگر وقتی از تجلّ

ی حق فانی شده، پس از دیدن رنگ و در آن  گردد یم "نور سیاه"سرخ و زرد و سفید و کبود، موفّق به دیدن  يها که با تجلّ
  . شود یهنگام فانی مطلق و فاقد شعور م

  )78و79و80، صص 1383جی،الهی. ك. ر(
اگر چه سبب بیننده نور است در دیدن خورشید، اما هرگاه که نور خورشید غلبه کرد بر نور بیننده این نور درآن نور  "س

غلبه گشت و دیده را از دیدن و مشاهده منع کرد پس همچنین ذات حق که محض نور است عاجز کننده ي ادراك 
  )20شرح گلشن راز، ص ( ".بر نور دیده ي بینندهمشاهداتست از جهت غلبه ي ظهور 

که با اشتیاق تمام دریافت دوباره چنان  گردد یوي در نتیجه ي این مکاشفات، چنان شیفته ي این جذبه ي روحانی م    
  :دهد یم  و نعره زنان این بیت را سر  گردد یحال و جذبه اي را از عمق جان خواستار م
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  ه جان افروز من       اي ساز من اي سوز من، کی بینمت بار دگراي شاه عالم سوز من، وي ما
  )                80مفاتیح اإلعجاز، ص (            

مختلف، مربوط به مراتب سلوك سالک  يها عرفانی برمی آید، دیدن نور به رنگ يها آن گونه که از برخی کتاب     
اما الوان انوار در هر مقام آن انوار که مشاهده افتد رنگ دیگر دارد به  ":چنان که در مرصادالعباد آمده است. راه حق است

امگی نفس نوري ازرق پدید آید و چون ظلمت نفس کم تر شود و نور روح زیادت گردد  حسب آن مقام چنانک در مقام لو
د نوري سپید پدید آید و نوري سرخ مشاهده شود و چون نور روح غلبه گیرد نوري زرد پدید آید، و چون ظلمت نفس نمان

چون نور روح با صفاي دل امتزاج گیرد نوري سبز پدید آید و چون دل تمام صافی شود نوري چون نور خورشید با شعاع 
ت آشکارا کند، نوري سیاه، . پدید آید ت و سطوت عظمت دیمومی ا صفات جالل چون در مقام فناء الفنا صولت هیبت الوهیام

مرصادالعباد، صص ( ".یی مشاهد شود که شکست طلسم اعظم و رفع رسوم مبهم از طلوع او پیدا گرددمفنی و مبقی ممیت مح
308-306(  

، گردد یحاصل سخن این که، وقتی شرح موضوعات و مطالب عرفانی با بیان مشاهدات عرفانی شارح توأم       م      
ی مخاطب و مقبولیت سخنِ شارح را نیز بیش تر و درصد پذیرش و اقناع ذهن گردد یباعث تفهیم کامل تر مطالب م

  .گرداند یم
یافت و  میتوان یعرفانی، نوع دیگري از تداعی معانی را در شرح الهیجی        م يها و تجربه ها افتیغیر از تداعی در      

ا روح و ذهن شیخ شبستر گویا روح الهیجی هنگام شرح ابیات چنان ب. آن تداعی معانی و مضامینی از دیگرِ شعرا و عرفاست
این طرز از . رسد یعرفاي دیگر، کامالً بجا و متناسب به نظر م يها که استشهادات او به سروده گردد یو عرفاي دیگر قرین م

تداعی معانی، که بیانگر آشنایی وسیع او با دواوین شعراست، حضور بیش از شصت منبع منظوم و منثور فارسی را در مفاتیح 
از آن جمله هنگام شرح بیت . نیز وجود دارد "نسایم گلشن"این ویژگی هرچند کم رنگ تر، در . آمده است اإلعجاز سبب

  .آورد یو آن را در ذیل شرح خود م گردد یبه ذهنش تداعی م "شیخ نعمه اهللا ولی "زیر، بیتی از 
ی گاه سـاقی   کند او جمله دل   )370، ص نسایم گلشن(ها را وشاقی           گهی گردد مغنّ

  )همان(سـاقی عشق سـاغري در داد           مست گشتیم از آن مدام مدام  
  فراست هر دو شارح و جواب دادن به سؤاالت مقدر 

نوعی از آن حال عارفان است و . یک نوع آن را با الهام مترادف دانسته اند. فراست اصطالحی عرفانی است و انواعی دارد
صدرا، فراست را دو قسم م". دارد نوعی اختصاص به اهل ایمان قسمتی از آن شناختی است که بی واسطه بر دل : داند یمالّ

فرهنگ اصطالحات و تعبیرات عرفانی، ( ".گردد یو نوعی الهام است؛ قسم دیگر از راه آموختن حاصل       م شود یوارد م
وات باز دارد و باطن را آبادان دارد به دوام مراقبت شاه کرمانی، گوید هرکه چشم از حرام نگاه دارد و تن را از شه") 619ص

ت و حالل خوردن عادت گیرد، فراست او هیچ خطا نیفتد   )371رساله ي قشیریه، ص ("و ظاهر به متابعت سنّ
یکی در . ، به چند شکل بروز و ظهور پیدا کرده است"مفاتیح اإلعجاز"و  "نسایم گلشن"فراست هر دو شارح، در       

استگاه ابیات و خوانش ذهن سراینده ي منظومه ؛ که از این طریق توانسته است منظور نظر سراینده را دریافته و آن دریافت خ
 ".صاحب فراست به نخست نظر مقصود اندر یابد و وي را هیچ شک و گمان نباشد": حسین بن منصور گوید. را شرح نماید
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این دو ویژگی در شرح الهیجی، . دیگو یاحتمالی ارباب معرفت پاسخ ممقدر و  يها و در نوع دوم به سؤال) 373همان، ص (
  .باشد یبه مراتب بیش از شرح شاه داعی محسوس تر م

ر  تواند یم    که چه بسا عارفی  مینیب یاین شیوه از فراست را در متون منظوم و منثور تعلیمی صوفیه نیز م       سؤاالت مقد
، و به مراتبِ شود یگویی هر چه روح سالک بر اثر ریاضات متعالی تر م. به آن پاسخ گوید در ذهن ارباب سلوك را دریابد و

که بر ارواح و اذهان و ضمایر سالکانِ طریق، اشراف پیدا  دینما ی، با نور ایمان، آن چنان فراستی کسب مکند یقرب صعود م
  .کند یم

  یـران خـداستش يها جان گرگان و سگان از هم جداست          متّحـد جان
  جمع گفتم جان هاشان من به اسـم             کان یکی جان صد بود نسبت به جسم
ود نسبت به صحن خانه سما         صـد ب ها همچو آن یک نور خورشیـد  

  لیک یک باشــد همـه انوارشـان           چـون که برگیـري تو دیوار از میـان
  مؤمنــان ماننــد، نفس واحــده    ها را قاعـده      چون نماند خانه

  )4: 414-418شرح جامع مثنوي، (
پس از آن جا که منشأ ارواح یکیست، اگر در پرتو ایمان و پرورش ارواح، مرزها برداشته شود و حجاب ابدان و       

شارح با استناد به تجربیِّات بر این اساس هر دو . که ارواح مؤمنان باهم متّحدند گردد یاجسام از میان رخت بربندد، معلوم م
عرفانی خود و سابقه اي که در ارشاد مریدان خود داشته اند، با اشراف بر ضمایر مخاطبان خود، توانسته اند به سؤاالت 

وي سعی نموده . شرح شاه داعی،ـ هرچند کم تر از الهیجی ـ هر دو ویژگی مذکور را داراست. احتمالی آنان پاسخ گویند
حیح از مقاصد ناظم گلشن راز، آن مقاصد را تبیین نماید و قبل از آوردن غالب ابیات، علّت سرایش آن است با درکی ص

و سخن خود را تا آن حد که افاده ي مقصود کند،  پردازد یها م ابیات را از طرف سراینده توضیح داده و سپس به شرح آن
اما به صورت . کند یختالف نظرهاي خود با شبستري اشارت مدر این شرح شاه داعی در برخی از موارد به ا. دهد یادامه م

ي به بحث درباره ي آن موارد نم نسایم گلشن"وي در خاتمه ي . چرا که بناي او بر ایجاز متن است. پردازد یجد"         
رط به جاي آورده ش. از فقیر شارح وعده رفته بود که آن چه به قراین از سخن ناظم فهم کند، شرح آن بازگوید":دیگو یم

ض به سوي نفی آن نکرد و چون احتمال تأویل داشت از تعظیم شیخ . شد و آن چه موافق اعتماد خود ندانست از کالم او، تعرّ
  )378نسایم گلشن، ص ( ".ناظم چیزي فرو نگذاشت

  
  تأثیرپذیري الهیجی از شاه داعی شیرازي

ت از تأثیرپذیري شمس الدین الهیجی از شرح شاه داعی شیرازي نکته اي که در پایان مباحث باید به آن پرداخت، عبار
است، هنگام بررسی تطبیقی شروح ابیات، چنین معلوم گشت که به احتمال قوي الهیجی در نوشتن شرح خود به شرح شاه 

بیات، گویا بسط داده که شرح نوشته شده بر آن ا میخور یم       در مفاتیح اإلعجاز به ابیات متعددي بر. داعی نظر داشته است
  :به عنوان مثال در بیت زیر. شده ي آن شرح موجزي است، که شاه داعی شیرازي قبل از الهیجی بر آن بیت نگاشته است

  گهی چون چشم مخمورش خراب است         گهی چون زلف او در اضطراب است
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ل: در نسایم گلشن آمده است  دل و مزید افاضه ي فیض بر انسان و در ،تلویح است به غلبه ي احوال "در مصراع او
ب دل و تجدد احوال سلسله ي ممکنات و در مفاتیح ) 332نسایم گلشن،ص (              ".مصراع دوم، اشارت است به فرط تقلّ

یعنی دل بنا بر اختالف و تقلّب احوال که دارد، گاهی مانند چشم مخمور محبوب، از حال مستی  " ؛میخوان یاإلعجاز م
ت وحدت و حضور و شهود، به خمار خرابی احوال عالم تفرقه و کثرت گرفتار است، و گاهی چون زلف بی قرارش جم عی

 و آشفته دینما یدر اضطراب و اضطرار است که در عالم کثرت به واسطه ي اختالف احوال و پریشانی روزگار روي م
  ".سازد یم

  
  گیرينتیجه

ین الهیجی، از نظر استواري کالم و فخامت الفاظ،  "فاتیح اإلعجازم"شاه داعی شیرازي، و  "نسایم گلشن" شمس الد
ها و  لیکن از برخی جهات مشابهت. باشد یباریک اندیشی هاي صوفیانه، از بهترین شروح نوشته شده بر گلشن راز م

ل دارند ییها تفاوت ابن عربی، دربرداشتن  "وجود وحدت"این دو شارح، از نظر پرداختن به مباحث عرفانی، ترویج . قابل تأم
ر مخاطب، باهم نقطه اشتراکاتی  ات عرفانی، خوانش ذهن سراینده ي گلشن راز و همچنین پاسخ گفتن به سؤاالت مقدتجربی

در مطاوي شرح ابیات، پرداختن به مسایل فلسفی و  ها لیها و تمث اما از نظر زبان و ساختار، ارائه ي تمهیدات و قاعده. دارند
با وجود تقدم زمانی شرح شاه داعی شیرازي و احتمال . باهم متفاوت هستند...ی، داشتن صبغه ي شریعت و طریقت وکالم

ل در  "مفاتیح اإلعجاز"تأثیرپذیري الهیجی از شرح وي،  به دلیل دربرداشتن میراث روحانی شاعران و عارفان سلف، توغّ
ان عارفانه و موافق بودن با مذاق سالکان طریق و ارباب معرفت، بیش علوم و معارف گوناگون عصر و آمیختگی با شور و هیج

ی، آن چه معلومِ این مقاله گشت، این است که تألیف این دو شرح فرصتی . از شروح دیگر مقبولیت یافته است به طور کلّ
ات روحی و فکري و باورهاي درونی خود، بتوانند  يها نهانی ترین اسرار و چالشبوده است، تا هر دو شارح با توجه به مقتضی 

به بیانی دیگر، در عصري که ارباب معرفت از . ذهنی خودشان را براي طالبان حق و حقیقت به منصه ي بروز و ظهور برسانند
وحدت "مذهبی در رنج بودند، شرح این دو شارح با تکیه بر نظریه ي  يها ها و کشمکش تشتّت آراء و تنوع فرق و نزاع

  .باشد "مکتب توحید"، بهترین پیام آور صلح و دوستی و دعوتی همگانی براي آشتی در ذیل توانست یم                "وجود
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395  
  اي جهت آموزش مجازي زبان فارسی به خارجیان تدوین درسنامه

  )سطح مقدماتی(
  

  1ندا متانی
  :چکیده

 .ي براي تدریس مجازي زبان فارسی به غیرفارسی زبانان در سطح مقدماتی استا درسنامههدف از این تحقیق، تدوین 
امروزه . ي مهم برقراري ارتباط و تبادالت میان فرهنگی در دنیاي امروز استاه راهآموزش و یادگیري زبان یکی از 

زبان فارسی نیز به  .دهند یمي زبانی به خصوص براي خارجیان نشان ها مهارتاي به آموزش  یژهوکشورهاي مختلف توجه 
ی مؤسسات و مراکز دانشگاهی اقدام به تاکنون برخ. ي ادبی ارزشمند از این امر مستثنا نیست یشینهپعنوان زبانی غنی و داراي 

  .اند شدهو کتبی نیز در این زمینه تدوین  اند نمودهآموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان 
با . خورد اي جامع جهت آموزش مجازي زبان فارسی به چشم می در کنار این گونه فعالیتها، نیاز به تدوین و اجراي برنامه

یان فراگیري زبان فارسی در سراسر دنیا، ممکن است شرایط و فرصت الزم براي حضور تمامی توجه به افزایش تعداد متقاض
این افراد در داخل ایران فراهم نباشد، بنابراین بهترین راه حل، تهیه نرم افزارهاي مناسب و ارائه دروس کارآمد به صورت 

  . ها نیز انجام گرفته است کاري که در بسیاري از زبان. مجازي است
گیرد با دروس دیگر متفاوت است و مالحظات  آماده سازي دروس مجازي به دلیل آنکه آموزش از راه دور صورت می

هاي گفتگو، خواندن، دستور، شنیدن و واژگان که مشتمل بر  اي شامل بخش در این تحقیق درسنامه. طلبد خاص خود را می
این دروس با . نات متعدد و متنوع جهت تثبیت یادگیري استهر بخش نیز داراي تمری. شود، تدوین شده است درس می 10

اند که به صورت خودآموز قابل  اي طراحی شده توجه به تجربیات نگارنده در تدریس زبان فارسی به خارجیان، به گونه
ند، به صورت به کارگیري این درسنامه براي فارسی آموزان سطح مقدماتی که با الفباي فارسی آشنایی داشت. استفاده باشند

توان فرصتی را براي کاربرد آن  به صورت  حضوري نتیجه بخش بوده و با بکارگیري نرم افزارهاي آموزشی مناسب، می
  .مجازي نیز فراهم نمود

  
  

  هاي زبانی، فارسی آموزان، نرم افزار آموزشی  آموزش مجازي، درسنامه زبان فارسی، مهارت :ها کلید واژه

                                                                    
١
  مدرس زبان فارسی به غیرفارسی زبانان کارشناس ارشد آموزش زبان فارسی - 
  )مؤسسه دهخدا و مرکز بین المللی آموزش  زبان فارسی(
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  مقدمه

. ، توانسته زندگی انسان را در سطح بسیار زیادي دگرگون سازدیو ارتباطات در طی مدت زمان کوتاه فناوري اطالعات
نقش فناوري اطالعات وارتباطات در چرخه یادگیري بسیار پر رنگ  .یادگیري و امور آموزشی نیز از این روند مستثنا نیست

ناخت نیازها، کمبود و نواقص موجود مشکالت، آموزشهاي فناوري اطالعات وارتباطات توانسته است به مرور با ش.باشد یم
  .باشد یعلت بکارگیري از فناوري اطالعات و ارتباطات در یادگیري، آموزش بهتر وسریعتر م. سنتی را از بین ببرد

 و نکته مهم عدم نیاز به حضور کند یفناوري اطالعات و ارتباطات شیوه جدیدي از یادگیري را براي افراد ایجاد م
بدبن ترتیب، افراد اطالعات خود . باشد یغیر از کالس امکان پذیر م يها طیاستاد در کالس درس و یادگیري در مح یکیزیف

 .شوند یرا با سایرین به اشتراك می گدارند و از اطالعات دیگران نیز بهره مند م

آموزشی، تجارت و سایر  يها نهیام زمدر تم... اینترنت به دلیل کاهش هزینه، زمان و مکان و سرعت بخشی به کارها و
این روند رو به رشدي که سبب تغییرات زیادي در زندگی شده است جامعه جهانی را . امور ارتباطاتی جایگاه ویژه اي دارد

همچنین با توجه به استقبال، روز به روز . و این امر را ضروري ساخته است دهد ینیز به سمت آموزش از راه دور، سوق م
  .گردد یکمک آموزشی پیشرفته تري براي ایجاد شرایط مناسب جهت بهره مندي از یادگیري بصورت مجازي ارائه م وسایل

بسیاري از . ، آموزش مجازي زبان استردیگ یمیکی از آموزشهایی که امروزه برپایه اینترنت به طور گسترده انجام 
. اند دادهراحی و آن را در فضاي اینترنت در دسترس قرار کشورها محتواي آموزشی مناسب جهت یادگیري مجازي زبان را ط

از این رو نیاز به آماده سازي دروسی استاندارد به منظور تدریس زبان فارسی به صورت مجازي در سطح اینترنت به چشم 
  .خورد یم

  
  :پیشینه پژوهش

 التیپس از چندي تحص. اخته شدشن 1يا مکاتبه التیعنوان تحص به 19بار در قرن  نیاول يآموزش از راه دور برا
به ارایه آموزش از راه دور با  تیهاي داراي صالح موسسه گریشد و مدارس و د ریپستی فراگ ستمیاي با استفاده از س مکاتبه

دهنده  متحده تنها کشور ارایه االتیا. آموزان را برقرار کردند استفاده از پست پرداختند و ارتباط نوشتاري معلمان و دانش
و زبان ارایه  یسینو براي آموزش خالصه ییها دوره 1840دهه  لیاز اوا زیاي نبود، بلکه کشورهاي اروپایی ن مکاتبه التیصتح

  .کردند
از ) Isaac Pitman( تمنیپ زاكیبه نام ا یسیآوانگار انگل کیپستی،  يها نهیخاطر هز به 1837در سال 

وي روش خود را که مبتنی بر اصول . استفاده کرد ایتانیاي در بر هاي مکاتبه دوره سیبراي تدر) Shorthand(یسیتندنو
 یسینو روش خالصه. داد حیتوض "یسیتندنو حیصح يالگو"به نام  یدر کتاب 1837بود، در سال  ییاصول امال يجا به ییآوا
 التیاري در اموسسه صدانگ کیبن . شد یمعرف کایدر آمر) Benn Pitman(تمنیتوسط برادرش بن پ 1852در سال  تمنیپ

 قیزبان تطب 15با  تمنیپ یسینو روش خالصه. نهاد ادیانتشار آثار مرتبط با آن بن زیو ن یسینو خالصه سیآمریکا براي تدر ویاوها
                                                                    

        Correspondence Study 1. 
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  .در جهان است یسینو هاي خالصه روش نیاز پرکاربردتر یکیداده شده و امروزه 
 يشهرها نیخط تلگراف ب نیرا اختراع کرد و نخست یکیتلگراف الکتر) Samuel Morse(ساموئل مورس 1844در سال 

  .شد دهیکش کایو واشنگتن در آمر موریبالت
برمی  1960رایانه اي براي کارهاي مدرسه اي و عملی به قرن بیستم و اوائل دهه  يها و شبکه ها انهیتفکر استفاده از را

ت نظامی و حفاظت ایاالت متحده امریکا از تبعات گر چه هدف اصلی طرح آرپانت ایجاد شبکه اي براي تبادل اطالعا. گردد
 يها جنگ سرد با شوروي سابق بود ولی در عین حال از آنجایی که سه مرکز از چهار مرکزي که براي راه اندازي شبکه

ل با به ثمر نشستن این طرح،تباد 70مدرسه اي رشد کردند و از اوایل دهه  يها رایانه اي از همان ابتدا در مسیر آموزش
البته آموزش الکترونیکی به شکل امروزي و در . امریکا شروع شده است يها علمی نیز بین مراکز مدرسه يها اطالعات و داده

بسیار زیاد وب،  يها تیبا ظهور شبکه جهانی اینترنت شکل گرفت و با توجه به قابل1990این گستره کاربرد در اوایل دهه 
  .امروزه جایگاه خود را در ساختار آموزشی بسیاري از کشورها تثبیت کرده است آموزش الکترونیکی به سرعت رشد کرد و
شکل  2000میالدي در جهان مطرح شد ولی اولین دانشگاه مجازي در سال  1996اندیشه تاسیس آموزش مجازي از سال 

ین بار آموزش مجازي ، براي اولکایاولین آموزش مجازي، نخست در انگلستان مطرح گردید اما بصورت عملی آمر. گرفت
 .را تجربه کرد

طبق این طرح، . کند ی، به طرح دانشگاه باز که از سوي کشور انگلیس مطرح شد، ارتباط پیدا میکیایده آموزش الکترون
. کردند یو مدرك دریافت م گذاشتند یهاي علمی الزم را پشت سر م هاي تلویزیونی، آموزش عالقه مندان با استفاده از برنامه

، گام مهم و بزرگی در این زمینه برداشته )1960در دهه ( کایدر ایاالت متحده آمر” آزاد کینیکل“ین با ابداع مفهوم همچن
، تدریس غیرحضوري رایج شد و براي کایدر آمر وتریدر دهه هفتاد به خاطر افزایش دسترسی گسترده و عمومی به کامپ. شد

از بنیانگذاران دانشگاه مجازي در  یکیبه وسیله  1980الین در اوایل دهه نخستین بار، ارائه واحدهاي درسی به شیوه آن 
  .ابداع شد کایایاالت متحده آمر

را  وتریاولیه از کامپ يها از استفاده یکیکه "استاد دیجیتالی"افزاري، با نام  برنامه نرم کینیز براي اولین بار  1988در سال 
تغییرات و  یکیاز آن زمان تا به امروز، آموزش الکترون .استفاده شد اکی، در آمرکرد یدر امور آموزشی پیشنهاد م

با ایجاد تغییراتی در سیستم خود و بهینه  کایمراکز علمی ـ آموزشی آمر 1995بسیاري داشته است؛ مثال در سال  يها شرفتیپ
  .را در همه جهان گسترش و اشاعه دهند یکیسازي آن، توانستند روش آموزش الکترون

  
  :ت پژوهشضرور

 دانشجویاناگر  یحت. به روز و مقرون به صرفه است يبرنامه ا يریدانش و مهارتها با بکارگانتقال هدف آموزش مجازي 
 نهیبر کالس درس، هز یزنده مبتن يداشته باشند، باز هم آموزشها یسنت يحضور در کالسها يبرا یوقت کاف يمؤسسه ا

  . خواهد کرد جادیا ییباال
  :به موارد زیراشاره کرد توان یم یکیزش الکترونآمو يایاز مزا
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  .کند یم لیرا کاهش داده و آموزش را تسه یمیقد کالسهايساختمانها و  يو نگهدار میمربوط به ترم يها نهیهز -

   .ابدی یمربوط به مسافرت استادان و رفت و آمد دانشجویان کاهش م يها نهیهز -

در هر  انیدانشجو -پردازند یبا سرعت دلخواه م یمطالب آموزش يریخود، به فراگو درك  ییبا توجه به توانا انیدانشجو -
  .دارند یدسترس یبه منابع آموزش یمکان ایزمان 

  .مطالعه را خواهند داشت يانتخاب مطلب برا اریاخت انیدانشجو -

  .ستیدرس ن يها به صرف وقت و حضور در کالس يازین گرید -

  .ارتباط برقرار کرده و به بحث و گفتگو پرداخت ایو مدرسان تمام دن انیان با دانشجوتو می یشبکه ارتباط قیاز طر -

  .رود از بین می ریپذ دانشجو و آموزش رشیپذ تیمحدود بودن ظرف -

را  یو صوت ییهوا يها یو کاهش آلودگ کی، کاهش ترافستیز طیشامل کمک به حفظ مح یرآموزشیغ يایمزا -
  .دربردارد

  .شود یردي در کنار یادگیري مشارکتی فراهم مامکان آموزش ف -

  .شود یدر اینجا آموزش به صورت دوطرفه انجام م, به جاي اینکه فقط استاد گوینده باشد -

  افتد تبعیضات رایج کمتر اتفاق می -

  .ماند یمطالب بیشتر در ذهن م Multimedia  با استفاده از امکانات -

  .شود ص مینتیجه آموزش و یادگیري سریعتر مشخ -

  : زبان فارسیضرورت راه اندازي آموزش مجازي 
خارجیان براي یادگیري روزافزون  يتقاضازبان فارسی،  يآموزش مجاز یضرورت سازمانده لیدال نیاز مهمتر یکی

قادر به پاسخگویی به آن نخواهد  یفعل ینظام آموزش ی،آموزش تیو ظرف پذیرش تیاست که با توجه به محدود این زبان
  .دبو

، لیبر حسب تما تواند یوجود ندارد و دانشجو م یزمان ایو  یمکان تیمحدود ياست که در آموزش مجاز یدر حال نیا
 يبه حد نصاب برسد و واحدها انیتا تعداد دانشجو ستین يازین نیخود را انتخاب کند و همچن یدرس يزمان و واحدها

 .را پوشش داد ياریبس انیدانشجو توان یاستاد م يبا تعداد محدود آموزش وهیش نیدر ا .ندارند یتیمحدود زیشده ن هیارا
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 یفراوان يو تقاضا شود یمطرح م یروش آموزش نیتریامروزه به عنوان قو یندارد ول یسابقه طوالن نترنتیا قیآموزش از طر
  .در آموزش وجود دارد نترنتیا يریبکارگ يبرا

، سیتدر يریو تصو یصوت يلهایانتشار متون، فا.متنوع هستند زین دشون یروش استفاده م نیکه در ا یآموزش يکهایتکن
 نترنتیا يبر رو یونیزیو تلو ییویآموزش راد يها چت و کنفرانس و استفاده از شبکه ي، اتاقهایدرس يو نمودارها دهایاسال

مطالعه دروس  نیدر ح عیسر يوو امکان جستج یها و منابع آموزش بهتر به کتابخانه یدسترس نیعالوه بر ا .از آن جمله هستند
  .دیافزا یم لیشکل از تحص نیا تیفیبه ک زین دیمطالعه و صرف وقت با طیبه ترك مح ازیبدون که ن

  : یکیتعریف آموزش الکترون
هاي الکترونیکی  گیري از سیستم طور کلی بهره به 1منظور از آموزش الکترونیکی

هاي  هاي الکترونیکی و خبرنامه ، نشریهاي هاي چندرسانه مثل کامپیوتر، اینترنت، دیسک
جویی در وقت و  هاست که با هدف کاستن از رفت و آمدها و صرفه مجازي نظایر این

ها گاهی  این سیستم. گیرد تر صورت می هزینه و در ضمن یادگیري بهتر و آسان
کوش  درعین حال براي افراد سخت. هاي حضوري هم باشند توانند جایگزین کالس می

آوردن یادگیري براي مردم  E-Learningتوان گفت  در یک جمله می. تواند مکمل کتاب و کالس باشد مند می قهو عال
هاي آموزشی، ویدئوهاي آموزشی  در یادگیري الکترونیکی غیر از اینترنت، دیسک. جاي آوردن مردم براي یادگیري است به

 .ها و مراکز تجاري در دنیا شده است اقتصادي شرکت باعث رشدE-Learning .شود و همچنین ماهواره استفاده می
یکی از . شود کند و در بعضی از موارد جایگزین آن می هاي آموزشی کنونی را تکمیل می آموزش الکترونیکی روش

کارگیري بیش از یک رسانه در امر آموزش است که از  رویکردهاي اصلی آموزش الکترونیکی، آموزش ترکیبی به معنی به
توان به ترکیب آموزش توسط معلم و ابزارهاي بر پایه وب اشاره کرد که البته با این روش، آموزش الکترونیکی  وارد میاین م

تنهایی  هرچند که در موارد بسیاري آموزش الکترونیکی به. کند شود، بلکه آن را تکمیل می جایگزین آموزش کنونی نمی
  .گوي نیازهاي آموزشی باشد تواند پاسخ می

زمان و همراه با تحوالت و  هم .تر است تواند از بقیه جلوتر بیندازد، یادگیري سریع قرن جدید تنها چیزي که شما را میدر 
هاي اندیشمندان نسبت به آموزش و یادگیري نیز  وجود آمده است، رویکردها و دیدگاه تغییرات وسیعی که درجهان به 

دادن همراه است و   معناي آموزش بردند که به  کار می را به Trainingدر گذشته جهت آموزش . تحوالتی داشته است
در آموزش سنتی چون مبناي کار در آموزش . شود که به معنی آموزش گرفتن است کار برده می به Learningاکنون واژه 

ت تحصیلی چه در کالس صورت اجبار، تنبیه و با زور همراه بوده و در نتیجه اف دادن همراه بوده است، در نتیجه آموزش به 
چون خود فرد خواسته است که یاد بگیرد، همراه  Learningدرس و چه در خارج از کالس را به همراه داشته است، اما در 

  .با بازدهی باالیی است
 يآموزش مجاز ستمیس کی. اطالعات و ارتباطات است يآموزش افراد با استفاده از فناور یکیمنظور از آموزش الکترون

نوع  یکیآموزش الکترون. ردیدهنده بتواند مطالب را فراگ ادیبه حضور  ازیبدون ن ریتا فراگ کند یفراهم م يمجاز یطیمح
                                                                    

2. E-Learning  
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 طیمح کیدر واقع . ستیشده ن يزیبرنامه ر يها در کالس انیبه حضور دانشجو يازیاز آموزش است که در آن ن يدیجد
کنند  ییوجه راهنما نیرا به بهتر انیاند که دانشجو شده یاحچنان طر یدرس يها موضوع. در شبکه است يمجاز یآموزش

  .برند یاستادان بهره نم میدرس شرکت نداشته و از حضور مستق يها چون آنها در کالس
قدیم داشته و به عقیده بعضی از صاحب نظران به زمان افالطون وشاگردش  يها آموزش از راه دور ریشه در زمان

 !رسد یدیونسیس م

، اولین آموزش از راه دور به شیوه پستی و مبادله مواد آموزشی و پرسش و باشد یساس شواهدي که در دست ماما بر ا
از آن زمان تا به حال !!!) سال قبل 280یعنی حدود (میالدي انجام گرفته است  1728 يها پاسخ از طریق پست در سال

 يها میک از طریق مکاتبه، ضبط صوت، برنامهترویجی، ارشادي وآکاد يها مختلفی از آموزش به صورت يها شکل
 .انجام پذیرفته است... ماهواره اي و تلوزیونی، ویدیویی واخیراً

اما آموزش از راه دور به شیوهاي جدید یعنی با بهره گیري از تکنولوژي نوین کامپیوتري واز همه مهمتر اینترنت پدیه اي 
  .نو است

 
 به سوي مجازي شدن 

عصري که در آن بشر . تلفیقی از ارتباطات و اطالعات دانست عصر حاضر را باید
گذشته نیاز به اطالعات و برقراري ارتباط براي کسب اطالعات مورد  يها نسبت به زمان

  .نیاز دارد

با پیشرفت فناوري و توانایی دسترسی به اینترنت، افراد در هرجا که قرار داشته باشند 
 .ورد نیاز خود دسترسی پیدا کنندبه راحتی به اطالعات م توانند یم

چرا که . ي آموزشی بوده است ها طیگفت بیشترین تاثیر ورود فناوري اطالعات وارتباطات، در مح توان یبدون تردید م
البته این امر مستلزم استفاده از امکانات پیشرفته اي نظیر . زشی به سمت مجازي شدن، شده استوآم يها طیمنجر به سوق مح

  .باشد یم... اینترنت پر سرعت و منابع اطالعاتی جامع و ،وتریکامپ

 تفاوت آموزش شبکه اي و آموزش مجازي چیست؟

آموزش رایانه اي اگر از طریق اینترنت باشد آموزش شبکه اي و اگر از طریق فناوري اطالعات باشد آموزش مجازي 
 .شود ینامیده م

 توسعه آموزش مجازي

هاست که آموزش مجازي شکل گرفته و اجرا شده اما توسعه واقعی این آموزش در  لجهان سا يدر بسیاري از کشورها
 !ایرا ن به زمانی برمی گردد که اینترنت جهانی شد

اما دالیلی .و عالمه طباطبایی در این راه پیشگام هستند مشهد یوصنعت، فردوس ، علمریرکبی، امفیشر یصنعت يها دانشگاه
آموزشی،  يها انسانی متخصص جهت تدوین برنامه يرویوجودن زیربستر مخابراتی، عدم يها طینبودن شرا ازقبیل مناسب
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ازجمله عواملی است که جزء  (IT) استفاده از نشدن یوهمگان آموزش يمحتوا تیفی، کمشخص ياستراژ نیتدو عدم
 .دیآ یبشمار م يمجاز آموزش قیتحق موانع

 تعریف آموزش مجازي 

در هر نقطه از جهان از این  توانند یموزشی و تجربیات مدرس به فراگیران که این افراد معبارت است از ارائه محتواي آ
  .نوع آموزشها بهره بگیرند

 
 تعاریف آموزش مجازي از دیدگاه کارشناسان مختلف 

 Howard block: باشد یآموزش مجازي توجه به یادگیري از طریق اینترنت م. 

elit trondsen:   يها يکه به تکنولوژ یبراي کسان ردیگ ینیروي شبکه را به کار م)  یکیرونالکت( آموزش مجازي 
 .کند یدارند که در ضمن کار با شبکه آنها را نیز قادر به یادگیري م هیاینترنتی تک

  بر این باورند  Cisco يها ستمیدست اندرکاران س
 :است که داراي خصوصیات زیر باشدآموزش مجازي، یادگیري اینترنتی است که در غالب رساندن مطالب بصورتی 

 کیفیت متفاوت  -

 به همراه مدریت آموزشی  -

 دهندگان و کارشناسان خبره آموزان و توسعه از دانش يا مانند شبکه يا ارائه براي مجموعه قابل  -

 تسریع یادگیري  -

 کاهش هزینه   -

  دستیابی به شرایط آموزشی براي همه   -
 

 ي مجازي ها طراحی آموزشی در محیط

مجازي، افراد به سواد شنیداري، دیداري، آشنا بودن با فناوري و رایانه نیاز  يها طیبراي استفاده از محیط آموزشی در مح
که در این تیم افراد متخصص شامل استاد طرح  باشد یطراحی آموزشی در محیط الکترونیکی، بصورت فعالیت تیمی م. دارند

، متخصص فناوري اطالعات و پیاده کننده طرح یکی، متخصص یادگیري الکترون)ود آموز سابقه تألیف منبع درسی خ(درس 
  .درس شرکت دارند

  

  :ي آموزش مجازي زبان فارسی درسنامه
ي شامل ده درس ا درسنامهدر این پژوهش، نگارنده مبتنی برتجربیات خود در تدریس زبان فارسی به غیرفارسی زبانان، 

هر درس داراي بخشهاي . ي زبانی را به طور خودآموز داشته باشدها مهارتت یادگیري همه تألیف نموده است که قابلی
و گفتگویی براساس آن نیز داده  شود یمدر بخش گفتگو تصویري ارائه . باشد یم گفتگو، خواندن، دستور، شنیدن و واژگان

سپس تمریناتی ازهمان گفتگو . خواهدبرد یپن با توجه به تصویر و متن گفتگو به راحتی به موضوع آ آموز یفارس. شده است
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کامالً باکاربرد جمالت  آموز یفارستا  شده دادهي از موضوع گفتگو گرید ناتیتمردر ادامه . تکرار بیشتر، آمده است منظور به
  . ه شودنهادین آموز یفارساین مراحل عیناً براي چهارتصویر تکرارخواهدشد تا کلمات وجمالت مدنظر در ذهن . شود آشنا

سه متن تقریباً دو یا سه خطی داده شده و براي هرکدام نیز سؤاالت درك مطلب . قسمت بعدي بخش خواندن است
  . شوند یماین  سؤاالت به شکلهاي مختلف ارائه . آورده شده است

مان سپس تمریناتی از ه. شود یمابتدا نکات دستوري درس به طور  کلی بیان  باشد یمدر بخش سوم که دستور 
  . موضوعات آورده شده است

این جمالت در بخشهاي قبلی نیز . باید ابتدا به جمالتی گوش دهد و آنها را تکرار نماید آموز یفارسدر بخش شنیدن، 
زبان آموز نیز با تکرار آن به مهارت تلفظ صحیح . وجود داشتند و در این بخش نحوه تلفظ صحیح آنها ارائه خواهد شد

  . باید به سؤاالت پاسخ داد شود یمیعنی با توجه به آنچه شنیده . تمرینات شنیدن آورده شده است سپس. ابدی یمدست 
در ادامه تصاویري از . وجود دارند که باید مجدداً تکرار شوند اند شدهدر بخش واژگان، کلماتی که از ابتدا استفاده 

  .که باید به اسامی مربوط به خود متصل شوند شود یمکلمات داده 
در پایان هر درس . باشد در پایان نیز بخش تمرین پایانی در نظرگرفته شده که شامل سؤاالتی از تمامی بخشهاي قبلی می

  .شوند هم تمامی واژگان جدید ارائه می
اي طراحی شود که تنها با پاسخ صحیح به سؤاالت، امکان ورود به مرحله  نرم افزار آموزشی این درسنامه باید به گونه

آموز باید آن قدر تمرین موردنظر را تکرار نماید تا به جواب صحیح دست پیدا کند و  یعنی فارسی. وجود داشته باشد بعدي
  . بتواند سؤال بعدي را مشاهده نماید

  
  

  گیرينتیجه
به طور حتم نتایج قطعی این پژوهش زمانی مشخص خواهد شد که نرم افزار آموزشی مناسب آن طراحی شده و دروس 

در هر صورت اجراي آن به صورت اولیه نشان داد این درسنامه براي زبان . آموزان ارائه شوند ورت مجازي به فارسیبه ص
هاي زبانی دست  در مهارت آموزانی که با زبان فارسی در سطح مقدماتی آشنایی دارند، مناسب بوده و به اهداف موردنظر

هاي زبان فارسی یکی از نیازهاي مهم است که باید به  موزش مجازي مهارتدهد، آ اجراي اولیه این درسنامه نشان می .یافتند
عالقه مندان بسیاري در سراسر دنیا خواهان یادگیري . شیوه استاندارد و با کمک منابع آموزشی کارشناسی شده، انجام پذیرد

بنابراین بهترین راه که . باشد م نمیهاي فارسی فراه این زبان هستند که بنا به علل مختلف امکان حضور همگی آنها در کالس
امید آن است که در این خصوص، . شود، آموزش به صورت مجازي است ها نیز اجرا می امروزه درمورد بسیاري از زبان

ها، منابع و نرم افزارهاي آموزشی مناسب طراحی و به کار گرفته شوند تا گسترش زبان و فرهنگ غنی پارسی به  زیرساخت
  .امکان پذیر گرددنحوه شایسته 
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396  
  

  یو عرب یفارس يهاالمثلضرب یسبک يیسهمقا
 )يمورد يعنوان مطالعهه موضوع قناعت ب یبررس(

  

  1زادهیمتقیسی ع
  2یسنگانفرهاد 

  3یريکبمحمد 
 یدهچک

امثال و حکم آیینه ي فرهنگی اجتماعی یک ملت است، در واقع فرهنگ هر ملتی در ادبیات عامه و علی الخصوص 
شود، بنابراین منبعی مناسب براي شناخت جوامع و تحوالت فکري و فرهنگی آنهاست، میان  ضرب المثل هایش منعکس می

شود که علت آن اشتراك آیین اسالمی است که در قرآن و  دو فرهنگ ایرانی و عربی ضرب المثل هاي مشترك دیده می
عربی از هم تأثیر و تأثراتی پذیرفته اند، از این رو در این  در طول ادوار مختلف، زبان فارسی و. شود حدیث نمودار می

پژوهش که بر اساس بررسی توصیفی تحلیلی است، سعی شده است مقایسه اي تطبیقی با موضوعیت قناعت بین ضرب المثل 
                               .                   هاي عربی با فارسی از منظر سبک شناسی، در سه حوزه ي زبانی فکر و ادبی صورت گیرد
                               

  . ضرب المثل ها، قناعت، مقایسه ي تطبیقی و سبکی، زبان فارسی وعربی :هاکلید واژه 
  
 
 

                                                                    
   emottaqi@yahoo. comتهراناستادیار گروه زبان وادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس  - 1
  f. sangani@modares. ac. irدانشجوي کارشناسی ارشد ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس تهران - 2
 modares. ac. ir@ m. kabiri دانشجوي کارشناسی ارشد ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس تهران - 3
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  مقدمه
م، در کال یقیو موس یالفاظ و وضوح معان یروان یلاست که به دل يا یمانهحک ینکوتاه با مضام یعبارات ها جمالت و مثل

  . مختلف مورد استفاده قرار گرفته اند یطدر شرا نسل به نسل منتقل شده و یبه صورت موروث
منعکس  یشملت است در واقع فرهنگ آن ملت در ضرب المثل ها یک یو اجتماع یفرهنگ ي یینهامثال و حکم آ

ها  ملت. . . و ی، اخالقي، اقتصادیاعضرب المثل ها به وجوه اشتراك و اختالف در مسائل اجتم یقیتطب ي یسهبا مقا. شود یم
  . صورت گرفته است یو عرب یفارس يضرب المثل ها ینب يا یسهمقاله مقا یندر ا یبترت ینبد. بریم یم یپ

و  ي، فکریزبان يبا موضوع قناعت را در سه حوزه  يسبک شناسانه، ضرب المثل ها یکرديبا رو یسهمقا ینا
 یفاتکه در بخش تعر شود یم یمتقس ییها مجموعه یرسه حوزه به ز ینکه ا ر داده است؛قرا یمورد بررس) یشناس یباییز(یادب

  . پرداخت یمآنها خواه یحبه توض
مقاله  یندر ا الزم انجام شده است؛ هاي یطبق آن، بررس و یرفتهصورت پذ یسادکتر شم يبند یمپژوهش بر اساس تقس ینا
ی از فرهنگ دو فارسي هاضرب المثل . انتخاب شود یو چه درعرب یفارسمهم و مرجع چه در  يها شده امثال از کتاب یسع

  . ي استخراج شده استذوالفقاري دکتر جلد
قناعت، فقط  يدرحوزه  یو عرب یضرب المثل فارس یصدحدود س یناز ب یکاف يو نداشتن فضا یتبه علت محدود

 یثشداز ح یصورت بود که سع ینها به ا انتخاب ضرب المثل ي یوهش. قرار گرفت یضرب المثل مورد بررس 17هفده
  .بودند انتخاب شوند یککه به هم نزد یو عرب یدو ضرب المثل فارس ییمعنا

   

  : پیشینه تحقیق
ی از مثلها در آنها آورده شده دوکتاب برخیی که بطور مدون و یکجا، داستان هاکتابین اولطبق مطالعات انجام شده 

ي کار ایسه مقایی که ضرب المثل ها را ها نامهیان پاتنها . ي استرودی هبله عله ي محمد جامع االمثال ومجمع االمثال نوشت
ي هایسه ي ضرب المثل مقایان بود باعنوان بنی ناجیت مدرس بنام تربي دانشگاه دانشجوی ارشد کارشناسیان نامه پاکرده 
ي که ضرب المثل ها را از اثریچ هی ولیسی، نگلای با فارسي المثلهایی کار شده بود و ضرب معنایث حیمنی که از وی فارس

  . ي داردنوآورین جنبه ي بنابرا. ی کرده باشد، کار نشده استبررسی شناسیث سبک ح
  

  : تعریفات
  : مثل

معتقد است که اصل  يابوهالل عسکر). ، مقدمه الکتاب1االمثال، ج یمستقص( است یرو نظ یهشب يمثل در لغت به معنا
  ). 11، ص1جم، 1988، يعسکر(، در سخن استیزدو چ ینمثل شباهت ب

  . است یرو نظ یهشب يمثل، به معنا يلغو یفتعر ینکه جامع تر سخن گفته اند ینهزم ینها و منابع مختلف در ا کتاب
  : مثل در اصطالح

  ). 7، ص1، جه، 1373یدانی، م(دارند یطوالن يمثل مأخوذ ازمثال، کلمات اندك که قصه ا"



 جلد هشتم     هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

٦٧٢ 
 

، یبو لطف ترک یمعن یلفظ و روشن یکه به سبب روان یمانهمضمون حک یا یهتصر و مشتمل بر تشبمخ یستمثل جمله ا
  ). 401، ص1352دهخدا، (در محاوره بکار برند ییراندك تغ یا ییرباشد و همگان آن را بدون تغ یافتهشهرت عام 

و عصر اسالم است که  یتجاهل از حکمت عرب در زمان يمثل رشته ا"ی آمده است کهعربیات وفرهنگ ادبودر مفهوم 
  ). 41، صم1987یم، زلها(کنند یادا م یحو رساتر از تصر یهآن مقصود خود را به کنا یلهو بوس آورند یسخن م يدر اثنا

  : مثل واهمیت ارزش
  ). 64ص، 1388ي، ذوالفقار(کننده اخالق جوامع هستند یلتعدیر، و حسن تأث یو سادگ ی، کوتاهیرینیش یلمثل ها بدل 

  . یدضرب المثل ها فهم یقاز طر توان یرا م یزبان يغنا و یو فرهنگ ید مذهبیعقاین همچن
  : شناسیسبک 
 یناست، از ا يگسترده ا يمقوله  یسطح زبان. شوند یم یبررس يظاهر یثسطح جمالت از ح یندر ا: یسطح زبان)الف

  . کنند یم یمتقس يو نحو ي، لغوییرو آن را به سه سطح کوچکتر آوا

سجع، ( یدرون یقیموس یث، چون جمله از حشود یگفته م یزن یقیاییسطح موس، سطح ینبه ا: ییح آواسط )1
  . شود یم یبررس) یفو رد یهوزن، قاف(یرونیو ب. . . ) و یی، جناس، تکرار، واج آرایعترص

به  واژه با توجه ینش، مهجور، ساده، مرکب، نوع گزیگانهلغات ب یثسطح جمالت ازح یندر ا: يسطح لغو )2
 . شود یم یبررس. . و ینیمحور جانش

. . . جمالت و ياجزا یبکردن ترت یتبلند و کوتاه بودن، آوردن فعل، رعا یثسطح جمالت از ح یندرا: يسطح نحو) 3
 . شود یم یبررس

 ؟یاخردگراستآ ؟ینیبرون گرا و ع یااست  یاثر درونگرا و ذهن یاکه آ شود یم یسطح بررس یندر ا: يسطح فکر)ب
  . شود یسطح مشخص م ینفرهنگ غالب بر جمله از ا در واقع فکر و و است؟ یبمذه
مباحث  ینهمچن شود یم یبررس یه، استعاره، و کنایهتشب: از جمله یانسطح مباحث مربوط به علم ب یندر ا: یسطح ادب)ج

 . )153-182ه، ص1374یسا، شم(شود یم یسطح بررس یندر ا یجازمربوط به تناسب، تضاد وا

  : هاي زبانی ویژگی)الف
  مثل  عربی 

بۀُ«  حاضُعِ الم رَةُ التَو ثَم ۀُ واح ناعۀِ الرَ رَة الق ثمره قناعت آسایش و ثمره تواضع، محبت )( 56ه، ص1360طباطبائی، (»ثَم
  )است
ه ازحیث موسیقی بیرونی جمله ایست موزون که داراي آهنگی درونی است و از حیث موسیقی درونی جمل: آوایی1-1

  . }الثمرة{در آن تکرار واژه وجوددارد بدون اینکه باعث تفاوت معنایی شود}المحبۀ-الراحۀ{ایست داراي سجع
 ءجز}القناعۀ{با}الراحۀ{ي  بصورت معرفه بخاطر قابل شناخت بودنش براي همه آوردن واژه}القناعۀ{آوردن: لغوي2-1

  . ي قناعت آسودگی است ویژگی ذاتی قناعت است چون نتیجه
  : معادل فارسی. جمله ایست کوتاه اماپرمعنا: نحوي3-1
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»                                                                                                                            کهنه ما به از نوي دیگرونه / با کهنه بساز که نو گرونه« 
ازحیث موسیقی درونی سجع مطرف }دیگرونه-گرونه{ازحیث موسیقی بیرونی بیتی است موزون و قافیه دارد: آوایی1-1

جناس . }کهنه{تکرار واژه وجود دارد بدون اینکه باعث تفاوت معنایی شود. وجوددارد}دیگرونه-گرونه{ي بین دو واژه
  . داردوجود}دیگرون-گرون{ي ناقص اختالفی بین دو واژه

وازفارسی سره استفاده }گرونه{این بیت ازلغاتی کامال فارسی استفاده کرده وبیتی است عامیانه بالغات شکسته: لغوي2-1
  . کرده است

تخفیف درآوردن فعل وحذف فعل ربطی }بساز{بیتی است با مصراع هاي کوتاه فعل بصورت امري آمده: نحوي3-1
  . ازحیث ساختمان فعل ساده است. عل بخاطرتاکیدتقدیم متمم برف}است{به: باقرینه معنوي

نوع«: ي عربی جمله نی القُ یرُ الغ   )بهترین ثروت، قناعت است) ( 60ه، ص1373میدانی، (» خَ
  . ازحیث موسیقی درونی نکته اي در آن نیست. ازحیث موسیقی بیرونی جمله ایست بی وزن: آوایی 1-2
  . قابل شناخت بودنش براي همهبصورت معرفه بخاطر}القنوع{آوردن: لغوي2-2
همچنین . جمله ایست بسیار کوتاه و در نهایت ایجازاز حیث لفظ ولی ازحیث معنا، داراي معنایی وسیع است: نحوي3-2

  . کند جمله ایست  اسمیه که داللت بر ثبوت می
  »خبر کن حریص جهانگرد را/قناعت توانگر کند مرد را«: ي فارسی جمله

از . و بیتی است مردف یعنی ردیف دارد}گرد-مرد{سیقی بیرونی بیتی است موزون و قافیه داردازحیث مو: آوایی1-2
  . وجوددارد}گرد-مرد{حیث موسیقی درونی سجع متوازي بین دو کلمه ي

. این بیت از لغات کامال فارسی استفاده کرده و بیتی است ادبی که از لغات فارسی رسمی استفاده کرده است: لغوي2-2
  . بکار برده کامال متناسب بالفظ حریص است) جهانگرد(ه براي حریصصفتی ک

آوردن فعل امر در مصراع دوم در رابطه با حریص نوعی تحقیر وتنبیه رابیان . هاي کوتاه بیتی است با مصراع: نحوي3-2
ي  دوم نشان دهندهي ارزش قناعت است و تقدیم مسند درمصراع  می کندتقدیم مسند بر مفعول در مصراع اول نشان دهنده

  . این است که فرد خاصی مورد نظرش است که آن شخص همان انسان حریص است
کاً«: ي عربی جمله لکُن م نعاً تَ   )با قناعت زندگی کن تا خود پادشاه باشی)(53ه، ص1373میدانی، (» عش قَ

از حیث موسیقی درونی هم . دباش از حیث موسیقی بیرونی مصراعی است باد و نیم مصراع که موزون می: آوایی1-3
  . }ملکا=قنعا{صدایی در مصوت کوتاه فتحه وجود دارد سجع متوازي دارد

  . شاید هم بخاطروزن باشد و هم بدلیل اینکه افاده ي عموم کند}قنعا{نکره آوردن : لغوي2-3
  . درنهایت ایجاز بیان شده. مصراعی است کوتاه که با فعل امر شروع شده است: نحوي3-3

  »در سراي خویش هر موري سلیمانی کند « : ي فارسی هجمل
از . ازحیث موسیقی بیرونی مصراعی است که موزون و داراي ریتم سنگین بخاطر سنگین بودن مفهوم قناعت: آوایی1-3

  .    باعث ایجاد واج آرایی یا هم حروفی شده است}ر{حیث موسیقی درونی تکرار صامت
  . کاربرد کهن دستوري ندارد. فارسی استفاده کرده و بیتی است ادبیاین مصراع ازلغات کامال: لغوي2-3
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  . اجزاي جمله سرجایشان قرار گرفته اند. مصراعی است بلند اما تمثیلی است پرمعنا: نحوي3-3
نزٌ ال یفنی « : ي عربی جمله ناعۀ کَ قناعت گنجی تمام نشدنی است) (70ه، ص1360طباطبائی، (» الق .(  

  . ی است بسیار ساده و بدون موسیقی درونی و بیرونی اما جمله ایست پرمعناحدیث: آوایی1-4
  . بصورت معرفه بخاطرقابل شناخت بودنش}القناعۀ{آوردن : لغوي2-4
  . ي جمله مثبت است، اجزاي جمله سرجایشان قرار دارند جمله ایست کوتاه، داراي فعل نفی اما نتیجه: نحوي3-4

  »ج ایزد عطاست خرسندي از گن«: ي فارسی جمله
  . ازحیث موسیقی بیرونی مصراعی است موزون و داراي ریتم سنگین بخاطر مفهوم سنگین قناعت: آوایی1-4
  . مصراعی است ادبی. عطا لغتی است عربی: لغوي2-4
عطاي خرسندي از گنج : شود ترتیب اجزاي جمله بهم ریخته است که ترتیبش می. مصراع نسبتا بلندي است: نحوي3-4

  . د استایز
رصِ یثرَي و هو َغضبانُ«: جمله ي عربی الح باحص اضٍ و ناعۀِ ر ذوالقصاحب قناعت از )(15ه، ص1371رازي، (» و

  ). باشد و آزمند و حریص با آنکه در ثروت و توانگري باشد خشمگین و ناراضی است زندگی خود راضی می
  . ی نداردي خاص ازحیث موسیقی بیرونی ودرونی نکته: آوایی1-5
  . ي خاصی نیست داراي نکته: لغوي2-5
  . جمله ایست بلند که ترتیب در آن رعایت نشده و فعل مقدم شده بخاطر تاکید: نحوي3-5

  »کم است انده آن را که دنیا کم است « : ي فارسی جمله
ازحیث موسیقی . اعتازحیث موسیقی بیرونی مصراعیست موزون وداراي ریتم سنگین بخاطرمفهوم سنگین قن: آوایی1-5

  . واج آرایی دارد}ك{درونی تکرار صامت
  . کلمه ایست عربی، مصراعیست کامال فارسی و ادبی» دنیا«: لغوي2-5
  . اجزاي جمله رعایت نشده وفعل بخاطر تاکید مقدم گشته است. مصراعیست شامل دو جمله ترتیب: نحوي 3-5

دنا غ«: ي عربی جمله ا اَزداً کُلَّم همباالَکثَارِنَزداد م لَّ اله م کُ اله غم افزون کنیم هرگاه که به ) (16ه، ص1371رازي(» نی فَ
  ). افزاییم زیرا همه رنج و اندوه در همین افزودن هاست مال و توانگري خویش می

  . باشد می)هم(ازنظر موسیقی درونی داراي تکرار در واژه: آوایی1-6
  . داراي نکته ي خاصی نیست: لغوي2-6
  . بیتی است بلند و داراي سه جمله: نحوي3-6

  »گرسنگی و آسودگی«: ي فارسی جمله
اي است،  از حیث موسیقی درونی با وجود اینکه جمله اي دو کلمه. ازحیث موسیقی بیرونی نکته اي ندارد: آوایی1-6 

  . دارد}گ{واج آرایی درصامت 
  . ي دخیلی ندارد کلمه. کلمات کامال فارسی هستند: لغوي2-6
  . عبارتی است بی فعل ودر واقع دو جمله است ودر نهایت ایجاز آمده است: نحوي3-6
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ی« : عربی جمله یرُ الذِّکرِ خَف الرِزقِ ما یکفی و خَ یرُ بهترین رزق آن است که کافی باشد و بهترین ) (31مراد، بی تا، ص(»خَ
  ). ذکر، پنهانی است

  . وجوددارد}ر{موزون و از حیث موسیقی درونی واج آرایی در صامت ازحیث موسیقی بیرونی بیتی است: آوایی1-7
  . باشند کلماتی که در آن بکار رفته ازحیث لفظی و معنایی ساده می: لغوي2-7
  . بیتی است دو قسمتی که با صفت عالی شروع شده است بخاطر ارزش واالي رزق: نحوي3-7

  »ت شکایتی نیستاز هیچ کس/گر شکر کنی بدانچه داري«: ي فارسی جمله
ازحیث موسیقی درونی واج آرایی در . از حیث موسیقی بیرونی بیتی است آهنگین و موزون: آوایی1-7
  . وجود دارد}ك{صامت
  . }کست{آوردن ضمیر متصل بجاي ضمیر منفصل. بیتی است کامال فارسی: لغوي2-7
  . باشرط شروع شده است بیتی است که. بیتی است با فعل جابجایی در ارکان وجود دارد: نحوي3-7

اف « : ي عربی جمله یه کَ لُّ مقتَصرَ علَ   ). هر آنچه به آن قناعت شود کفایت کننده است)(50ه، ص1373میدانی، (» کُ
  . بیتی است بدون موسیقی درونی و بیرونی: آوایی 1-8
جانشینی لغات درست انتخاب  ازحیث محور. کلماتی که در آن بکار رفته ازحیث لفظی ومعنایی ساده است: لغوي2-8

  . شده است
  . بند دوم فقط یک کلمه دارد. جمله اي است کوتاه و مقطع ومرکب یعنی دو فعل دارد: نحوي3-8

  »منت آبدوغ نکش/نانت را با آب بخور«: ي فارسی جمله
وجود دارد }ب{متاي عامیانه وبدون وزن بیرونی است ولی از حیث موسیقی درونی واج آرایی در صاجمله: آوایی1-8

  . و بین آب و آّبدوغ جناس مذیل وجود دارد
از اسم مرکب هم . }آبدوغ{لغات عامیانه هم دارد . جمله اي است که از ادبیات کهن استفاده کرده است: لغوي2-8

  . }آبدوغ{استفاده کرده است
  . مثلی است عامیانه. رعایت شدهترتیب اجزاي جمله . جمله ایست کوتاه داراي دو بند وجمله اي امري است: نحوي3-8

ی « : ي عربی جمله ف   ). خوشبخت کسیست که قناعت کند)(54ه، ص1373میدانی، (» السعید من کُ
  . جمله ایست بدون موسیقی درونی و بیرونی: آوایی1-9
  . از اسم بسیط استفاده کرده است. کلماتی بکار رفته که ساده است ازحیث لفظی و معنایی: لغوي2-9
  . جمله ایست کوتاه وساده ازحیث ساختمان فعل: نحوي3-9

  »خواري ز طمع خیزد و عزت ز قناعت « : ي فارسی جمله
ازحیث موسیقی درونی واج آرایی . ازحیث موسیقی بیرونی جمله اي است آهنگین وموزون: آوایی1-9

  . وجود دارد}ع{و}ز{و}خ{درصامت
  . اسامی بسیط استفاده کرده استاز . ازلغات کهن استفاده نکرده است: لغوي2-9
  . اجزاي جمله سرجایشان قرار دارند حذف فعل به قرینه ي لفظی. جمله ایست کوتاه: نحوي3-9
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د«ي عربی جمله ؤَبقٌّ م   ). طمع بندگی جاودانیست)(91ه، ص1360طباطبائی، (»الطَمع رِ
  . جمله اي است بدون موسیقی درونی و بیرونی: آوایی1-10
  . از اسامی بسیط استفاده کرده است: لغوي2-10
  . اجزاي جمله سرجایشان قرار دارند. جمله ایست کوتاه وساده: نحوي3-10

  »توانگري به قناعت است نه به بضاعت «: ي فارسی جمله
سجع . وجود دارد} ب{جمله اي است آهنگین ازحیث موسیقی درونی واج آرایی در صامت : آواي1-10

  . }اعتبض-قناعت{متوازي دارد
  . از لغات کهن استفاده نکرده و از اسامی بسیط استفاده کرده است: لغوي2-10
  . حذف به قرینه ي لفظی وجود دارد. اجزاي جمله سر جایشان قرار دارند. جمله ایست کوتاه ومرکب: نحوي3-10

نیا بحذافیرِها « : ي عربی جمله الد ک لَ لَو م قیرٌ و ریص فَ حریص فقیر است اگرچه هم )(90ه، ص1360طباطبائی، (»الح
  ). صاحب دنیا شود

  . جمله اي است بدون موسیقی درونی وبیرونی: آوایی1-11
  . نکته ي خاصی ندارد: لغوي2-11
  . اجزاي جمله سرجایشان قرار دارند. جمله ایست مرکب: نحوي3-11

  » حریص با جهانی گرسنه است و قانع به نانی سیر «: ي فارسی جمله
  . وجوددارد}س{ازحیث موسیقی درونی واج آرایی در صامت: اییآو1-11
  . ازلغات کهن استفاده نکرده و از اسامی بسیط استفاده کرده است: لغوي2-11
  . حذف به قرینه ي لفظی وجود دارد. اجزاي جمله سرجایشان قرار دارند. جمله ایست کوتاه ومرکب: نحوي3-11

م« : جمله عربی غنی النَاسِ من لَ   ). بی نیازترین مردم کسیست که پاي بند و گرفتار طمع نباشد((»یکُن للحرصِ اَسیراً  اَ
  . جمله اي است بدون موسیقی درونی وبیرونی: آوایی1-12
  . نکته ي خاصی ندارد: لغوي2-12
  . اجزاي جمله سرجایشان قرار دارند. جمله ایست کوتاه و مرکب: نحوي3-12

  »باش قانع که پادشه باشی / گداي ره باشیاز حریصی « : جمله ي فارسی
از حیث موسیقی درونی سجع . }پادشه-ره{تخفیف در آوردن کلمات. بیتی است است موزون ومردف: آوایی1-12

  . }پادشه=ره{مطرف وجود دارد
  . ازلغات کهن استفاده نکرده وازاسامی بسیط استفاده کرده است: لغوي2-12
  . تقدیم فعل در مصراع دوم بخاطرتاکید آمده. ببیتی است کوتاه ومرک: نحوي3-12

یف ال ینجو « : جمله ي عربی ۀُ سناع شود قناعت شمشیري است که کند نمی)( 73ه، ص1360طباطبائی، (»الق .(  
  . جمله اي است بدون موسیقی درونی وبیرونی: آوایی1-13
  . قناعت رامعرفه آورده بخاطر شناخته بودنش: لغوي2-13
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  . جمله اي است کوتاه که ترتیب اجزایش رعایت شده: نحوي3-13
  »سالمت با قناعت توأمانند « : جمله ي فارسی

وجود }أ{صدایی در مصوت بلند جمله ایست آهنگین واز حیث موسیقی بیرونی هم: آوایی1-13
  . سجع متوازي دارد}قناعت=سالمت{.دارد

  . ء ویژگی سبکی ابن یمین استکه جز}توآمانند{از لغات کهن استفاده کرده است: لغوي2-13
که }توآمانند{کاربرد کهن دستوري دارد. جمله اي است کوتاه و ساده که ترتیب اجزایش رعایت شده: نحوي3-13

  . بصورت جمع آمده
رٌّ اذا قَنَع « : : جمله ي عربی  ح بد الع و عذا طَما بد ع رُّ مع کند بنده انسان آزاده اگر ط)( 504البعلبکی، بی تا، ص(»الح
  ). گردد و بنده اگر قناعت کند آزاده است می

  . }قنع=طمع{از لحاظ موسیقی درونی سجع متوازي دارد. جمله ایست موزون وداراي قافیه: آوایی1-14
  . لغاتی ساده رابکار برده است: لغوي2-14
  عبارتی کوتاه وداراي دو فعل است: نحوي3-14

  »چند باشی بندسیم وبند زر/پسربندبگسل باش آزاد اي «: جمله فارسی
واج آرایی . }زر=پسر{بیتی است موزون وآهنگین ازحیث موسیقی درونی سجع مطرف است: آوایی1-14

  . }ب{درصامت
  . لغتی بیگانه باشد که وارد زبان فارسی شده» بگسل«آید که  بنظر می: لغوي2-14
  . شروع شده استبیتی است کوتاه ومرکب از سه جمله که با فعل امر : نحوي3-14

ی لَه، فی حدائقِ النّعم«: جمله ي عربی م اهللا تَعالَ بِما قَس عآن که به آنچه خداوند برایش ) (600البعلبکی، بی تا، ص(» القَان
  ). مقدر ساخته قناعت کند در باغهاي پر از نعمت و فراوانی قرار دارد

  . نکته ي برجسته اي ندارد: آوایی1-15
  . . ه ي برجسته اي نداردنکت: لغوي2-15
  . که با جمله ي اسمیه شروع شده است. عبارتی است کوتاه: نحوي3-15

  »کیمیایی به از قناعت نیست « : جمله ي فارسی
  . }به{تخفیف وجوددارد. وجوددارد}ي{واج آرایی در مصوت بلند. جمله اي بی وزن است: آوایی1-15
  . جمله ایست ساده و کامال فارسی: لغوي2-15
  . جمله اي بسیار موجز وساده ازحیث ساختمانی: نحوي3-15

م یغنه اکثار « : جمله ي عربی فاف لَ هرکس از میزان اندکی تجاوز کند، )( 656البعلبکی، بی تا، ص(»من تَجاوز الکَ
  ). کند فراوانی او را بی نیاز نمی

  جمله اي است بدون موسیقی درونی وبیرونی: : آوایی1-16
  . نکته ي برجسته اي ندارد: يلغو2-16
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  . رساند با موصول شروع شده یعنی شمول را می. عبارتی کوتاه است مرکب از دو فعل: نحوي3-16
  »رسد فراوان نمی چیز   نکند به چیز اندك قناعت   به که  کسی « : جمله ي فارسی

  . }چیز{ایجاد کرده باشد تکرار وجود دارد بدون اینکه تمایز معنایی. جمله ایست بی وزن: آوایی1-16
  . جمله ایست ساده و کامال فارسی: لغوي2-16
  . هر دو فعل منفی هستند. جمله ایست مرکب از دو فعل: نحوي3-16

نَّعه اهللاُ بِما آتاه«: جمله ي عربی فافاًو قَ قَ کَ فلَح من اَسلَم و رزِ   مسلمان که   رستگار شد آنکس)( 35، ص1373میدانی، (»قَد اَ
  ). قانع ساخته است است  داده  او  به  آنچه  به   شود و خداوند او را  او داده به  اندکی  و روزي   گشت
  . هم صدایی مصوت کوتاه فتحه. جمله اي آهنگین است: آوایی1-17
  . ترادف دارند}قنعه{با } کفافا{ازحیث محور جانشینی : لغوي2-17
  . جمله با ادات تحقیق شروع شده یعنی وقوعش حتمی است. لجمله ایست بلندوداراي چهار فع: نحوي3-17

  »ي حیوان قناعت بجوي  ز چشمه«: جمله ي فارسی
  . جمله اي ست آهنگین: آوایی1-17
  . جمله ایست ساده و کامال فارسی: لغوي2-17
  جمله ایست بسیار موجزکه بصورت امري بیان شده است: نحوي 3-17
  : هاي فکري ویژگی)ب
بۀُ« : بیجمله ي عر-1 حاضُعِ الم رَةُ التَو ثَم ۀُ وۀِ الرَاحناع رَة الق ثَم«  

خواهد بگوید قناعت براي انسان آرامش روحی فراهم میکند و عالوه بر این بصورتی  این جمله می. جمله ایست درونگرا
تواضع داشتن : گوید اخالقی می و مصراع دوم ازحیث. توان رسید با قناعت به آرامش اقتصادي هم می: گوید تعریض گونه می

  . شود و مغرور نبودن باعث محبت بین افراد می
  »کهنه ما به از نوي دیگرونه/باکهنه بساز که نو گرونه«: جمله فارسی-1

این جمله تنوع طلبی بی مورد را رد میکندو بصورت . جمله ایست برونگرا و عینی وجمله ایست مقتصدانه و خرد گرایانه
  . کند شتن عزت نفس تاکید میکنایی بر دا

نوع «: جمله ي عربی-2 نی القُ یرُ الغَ   »خَ
  . رسد میخواهداین نکته را بیان کند که انسان با قناعت به هر نوع ثروتی می. جمله ایست درونگرا

  »خبر کن حریص جهانگرد را/قناعت توانگرکندمرد را«: جمله فارسی-2
ند که براي زندگی خوب و آرامش در زندگی باید انسان قناعت کند نه اینکه ک بیان می. جمله ایست برون گرا واخالقی

  . کل جهان را سیر کنی بدنبال پول بیشتر که در عوض هیچ آرامشی نداري
کاً « : جمله ي عربی-3 ل ن م کُ نعاً تَ   »عش قَ

حق و مال خودش قانع باشد، مانند  کند که اگر انسان به این جمله بصورت بسیار زیبابیان می. جمله ایست برون گرا وعینی
  . سلطانی است که به هیچ کسی نیازمند نیست
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  »در سراي خویش هر موري سلیمانی کند « : جمله ي فارسی-3
هاي ضعیف از حیث قدرت و هیکل و ثروت اگرقانع باشند، مانند  گوید حتی انسان می. جمله ایست درون گراوفلسفی
  . کند که بر همه چیز مسلط هستند این جمله عزت نفس را هم بیان میسلطانی در خانه ي خودشان هستند 

نزٌ ال یفنی « : جمله ي عربی-4 ناعۀ کَ الق«  
  . رسد گوید قناعت ثروتی است که به پایان نمی این جمله می. جمله ایست برون گرا که قناعت را با ثروت سنجیده است

  »خرسندي از گنج ایزد عطاست «: جمله ي فارسی-4
بصورت بسیار زیبا میگویدبه انسان قانع خداوند گنج و ثروت میدهدیعنی به ثروتی . مله ایست درونگراو عارفانهج

  . رسد جاویدان می
ي وهو َغضبانُ «: جمله ي عربی-5 رصِ یثرَ الح باحص اضٍ و ناعۀِ ر ذوالقو«  

و انسان حریص با وجود داشتن . ش دارد راضی استبیان میکندانسان قانع به آنچه از زندگی خود. جمله ایست برونگرا
  . ثروت همیشه ناراحت است و آسایش ندارد

  »کم است انده آن را که دنیا کم است « : جمله ي فارسی-5
بیان می کند کسی که به فکر چیزهاي بیهوده نباشد، غم و اندوهش کم است چون چیزي براي از . جمله ایست درونگرا
  . واهد بخاطرش غم بخورددست دادن نداردکه بخ

ارِ«: جمله عربی-6 کثَ م باالَ کُلُّ اله م نی فاَله دنا غااَزدلَّم زدادهما کُ   »نَ
گردد چرا که پیوسته نگران  رساند که با افزایش ثروت، غم واندوه انسان نیز اضافه می بیتی است درونگرا واین نکته را می

  . ازدست دادن آن خواهد بود
  »گرسنگی و آسودگی « : فارسیجمله ي -6

گوید اگرانسان به اندازه اي که مورد نیازش است غذا و امکانات داشته باشد  ودر  جمله ایست درونگرا، این جمله می
  . عوض آسوده خاطر باشد بهتر از این است که ثروت داشته باشد ولی آسایش نداشته باشد

ی و خَ« : جمله ي عربی-7 ا یکفالرِزقِ م یرُ ی خَ ف کرِ خَ   »یرُ الذِّ
  . کند کند و در مصراع دوم ریا را رد می جمله ایست اخالقی، دینی و درونگرا واز قناعت بعنوان بهترین روي یاد می

  »ازهیچ کست شکایتی نیست/گر شکر کنی بدانچه داري«: جمله فارسی-7
کند که چرا فالنی  د و حسادت نمیشو گوید انسان قانع هیچ وقت شاکی نمی می. جمله ایست برون گرا و اخالقی

  . ثروتمند است چون به حق خودش قانع است
اف « : جمله ي عربی-8 یه کَ قتَصرَ علَ لُّ م   »کُ

کند که انسان موجودیست سیري ناپذیر، اگربه بخشی از نیازهایش برسد،  جمله ایست برون گرا واین نکته را بیان می
  . کند ی اگر انسان قانع باشد به نیازهاي ضروري بسنده میکند ول نیازهاي جدید را جست و جو می

  »منت آبدوغ نکش / نانت را با آب بخور« : جمله ي فارسی-8
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رساند که با اندك چیزي که داري بساز و منت هیچ انسانی را  جمله ایست درون گرا و اخالقی چون این منظور را می
  . کند به عبارتی عزت نفس را بیان می. نکش
ی « : ه ي عربیجمل-9 ف   »السعید من کُ

گوید هرکس قناعت کند هیچ دغدغه ي فکري ندارد و به آنچه دارد باخانواده اش  می. جمله ایست درونگرا و اخالقی
  . سازش دارد

  »خواري ز طمع خیزد و عزت ز قناعت « : ي فارسی جمله-9
ر اندك پول بیشتر، حاضراست خودش را خوار خواهد بگوید انسان حریص بخاط می. جمله ایست درونگرا و اخالقی

  . کندو به هر انسان پستی رو بیاندازد اما انسان قانع داراي عزت نفس است
د « : جمله ي عربی-10 ب قٌّ مؤَ   »الطَمع رِ

معتقداست انسان طماع بنده ي مال ودارایی اشخاص ثروتمند است و باید خواري . جمله ایست برون گرا و خرد گرا
  . دبکش

  »توانگري به قناعت است نه به بضاعت « : جمله ي فارسی-10
کند که انسان اگر هر چه هم سرمایه داشته باشدباز هم  این جمله بیان می. جمله ایست اخالقی و درونگرا و عرفانی است

  . شناسد ولی انسان قانع انسانی است باعزت فقیر است چون انسانیست خوار که هیچ چیز جز پول نمی
ذافیرِها « : جمله ي عربی-11 نیا بحالد ک لَ لَو م فَقیرٌ و ریص الح«  

رساند که اگر تمام ثروت دنیا را بر حریص بدهند از نظر درونی باز هم فقیر  جمله اي است درون گرا چون این نکته را می
  . است ولی قانع اگر مقداري ثروت داشته باشد سیر است چون به آنچه دارد راضی است

  »حریص با جهانی گرسنه است و قانع به نانی سیر «: جمله فارسی-11
  . رساند همچون جمله ي باال، جمله اي است درون گرا ومفهوم مثل پیشین را می

رصِ اَسیراً « : جمله ي عربی-12 لحن ل م یکُ ن لَ غنی النَاسِ م   »اَ
  . کند از روي خواري معکار نباشد، پون گدایی نمیفرماید انسانی بی نیاز است که ط پیامبر می. جمله اي ست درون گرا

  »باش قانع که پادشه باشی/ز حریصی گداي ره باشی«: جمله فارسی-12
کند درست  معتقداست که انسان حریص مانند انسان گداییست که از همه گدایی می. جمله ایست اخالقی و برون گرا

  . برعکس انسان قانع
ناعۀُ س« : جمله ي عربی-13 و القال ینج یف«  

  . که منظورش این است که قناعت سالحی است در برابر آفات وآسیب هاي جامعه. جمله ایست برون گرا
  »سالمت با قناعت توأمانند « : جمله ي فارسی-13

منظورش این است که قناعت و سالمت مانند دو برادر هستندیعنی اگر کسی قناعت . جمله ایست برون گرا وخردمندانه
  . ماند ه باشدازآسیب هاي جامعه سالم میداشت

نَع « : جمله ي عربی-14 رٌّ اذا قَ ح بد الع و عذا طَما بد رّ ع الح«  
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بدین معنا که طمع را عامل ذلت انسان آزاده می داندو برعکس انسان قانع . جمله ایست اخالقی وبرون گرا
  . کند را خوار نمیاگر در بند هم باشد انسانیست آزاده چون انسانیتخویش 

  »چندباشی بندسیم وبند زر/بندبگسل باش آزاداي پسر«: جمله فارسی-14
  . و میگه انسان طماع بنده زر و پول است و در واقع در بند است. جمله ایست برون گرا واخالقی

دائقِ النّعم « : جمله ي عربی-15 فی ح ی لَه م اهللا تَعالَ بِما قَس عالقَان«  
  . دهد ست درون گرا که معتقده انسان اگر به آنچه خداداده قناعت کند خدابه او همه چیز میجمله ای

  »کیمیایی به از قناعت نیست « : جمله ي فارسی-15
  . دهد جمله ایست درون گرا که قناعت را مانند کیمیایی میداندکه به وجود انسان ارزش می

م ی« : جمله ي عربی-16 فاف لَ   »غنه اکثار من تَجاوز الکَ
  . و به سیري ناپذیر بودن انسان اشاره دارد. جمله ایست برون گر او خردمندانه

  رسد فراوان نمی چیز  نکند به  چیز اندك قناعت   که به کسی «: جمله فارسی-16
  . مثل جمله ي باالمعتقده که اگر انسان بدنبال تمام نیازهایش برود بازهم نیازمند است

نَّعه اهللاُ بِما آتاه« :جمله عربی-17 فافاًو قَ قَ کَ م و رزِ فلَح من اَسلَ   »قَد اَ
  . رسد جمله ایست درون گرا معتقده انسانی که قناعت کند به رستگاري می

  »ي حیوان قناعت بجوي  زچشمه«: جمله ي فارسی-17
ن او را دوست دارند چون انسانیست بی ماند یعنی همگا معتقده انسانی که قناعت کند جاویدان می. جمله ایست درون گرا

  . آزار
  ویژگی ادبی یا زیبایی شناسی)ج
بۀُ«-1 حا لماضُع رَةُ التَو ثَم ۀُ واح ناعۀِ الرَ رَة الق قناعت با راحت ازحیث معنایی تناسب دارد. استعاره از درخت} قناعۀ{: »ثَم .
  . اضافه تشبیهی} ثمرة القناعۀ {. عنایی واالستایست موجز از حیث لفظی ولی از حیث معنایی داراي م جمله
کهنه کنایه از توقعات کم ونو مجاز از توقعات بسیار و بی : کهنه ما به از نوي دیگرونه/با کهنه بساز که نو گرونه  -1
ت موجز از ایس همچنین جمله. از حیث تناسب کهنه با نو با هم تناسب دارند این بیت تمثیلی است براي قناعت داشتن. مورد

  . کهنه با نو تضاد دارد. ایست وسیع لحاظ لفظی ولی از لحاظ معنایی جمله
2 نوع یرُ الغنی القُ  . از حیث تناسب غنی با قنوع تناسب دارد: خَ

  . قناعت با حریص تضاد لفظی و معنایی دارند: خبر کن حریص جهانگرد را/ قناعت توانگر کند مرد را -2
کُن  -3  نعاً تَ کاًعش قَ لاز نظر لفظی ومعنایی با هم تناسب دارند} ملکا{با } قنعا {: م .  

مور با . مور مجازا به معنی انسان کوچک از حیث مالی و توانایی بدنی: در سراي خویش هر موري سلیمانی کند -3
  . این مصراع تلمیح به داستان حضرت سلیمان دارد. سلیمان تضاد لفظی و معنایی دارد

4- ناع نزٌ ال یفنیالق } الیفنی{با } کنز {. تناقض دارد و از لحاظ معنایی تناسب دارد» کنز«قناعت از نظر لفظی با : ۀ کَ
  . تناسب دارد
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 . خرسندي مجازا قناعت کردن: خرسندي از گنج ایزد عطاست -4

ي و هو َغضبانُ -5 رصِ یثرَ الح ب اح اضٍ ص ناعۀِ ر ذو الق بین . راضی با غضبان تضاد دارد. ردقناعت با حرص تضاد دا: و
  . قناعت، معیشت و راضی تناسب وجود دارد

 . صنعت تکریر دارد} کم{و} کم{. دنیا مجازا به معنی ثروت: کم است انده آن را که دنیا کم است -5

م بِاالَکثَارِ -6 لُّ اله م کُ اله نی فَ دنا غا اَزدا کُلَّممهزداد ظ لفظی تناقض دارند ولی از لحاظ معنایی غم با ثروت از لحا: نَ
  . به معنی غم، مجازا نداشتن آسایش است} هم{. تناسب دارند

آسودگی مجازا به معنی . مجازا به معنی اندك چیز وکنایه از قناعت کردن است} گرسنگی{:گرسنگی و آسودگی -6
 . نداشتن اندوه

ی -7 ف کرِ خَ ی و خَیرُ الذِّ ا یکفالرِزقِ م یرُ ترین رزق وروزي به کمبودن  از مصراع اول و دیدگاه علم معانی یعنی دلچسب :خَ
  آن است

  . چون ذکر که به معنی یاد خدا است باید در خفا صورت گیرد} خفی{با } ذکر{تناسب معنایی 
جمله شرطی . به جاي مفعول} ت{آوردن ضمیر متصل : گر شکر کنی بدانچه داري از هیچ کست شکایتی نیست- 7
  . از حیث علم معنایی است
یه کَاف -8 رَ علَ قتَص تناسب . ایست کامال موجز مقتصر یعنی اقتصار کردن استعاره از قناعت کردن است و جمله: کُلُّ م

  } مقتصر{با } کاف{معنایی 
با عزت، کنایه از زندگی : منت آبدوغ نکش. آبدوغ استعاره از انسان نوعی: منت آبدوغ نکش/نانت را با آب بخور  -8

  . جمله ایست ادبی بین نان، آب و آبدوغ مراعات نظیر وجود دارد
ی -9 ف   . بین السعید و کفی تناسب وجود دارد. به معنی کفایت کننده استعاره از قناعت کردن} کفی{: السعید من کُ
ن خواري و قناعت بی. بین طمع و قناعت، خواري و عزت تضاد وجود دارد: خواري ز طمع خیزد و عزت ز قناعت -9

 . مراعات نظیر وجود دارد هر دو بند موجز هستند

10- »د ب قٌّ مؤَ   . بین طمع و رق تناسب وجود دارد» الطَمع رِ
  . ایست موجز جمله. بین توانگري، قناعت و بضاعت تناسب وجود دارد: توانگري به قناعت است نه به بضاعت -10
11-  ک قیرٌ و لَو ملَ ریص فَ ذافیرِهاالح نیا بححریص با فقیر تناسب معنایی دارند: الد .  
مجاز } جهان{. بین حریص، قانع، گرسنه و سیر تناسب وجود دارد: حریص با جهانی گرسنه است و قانع به نانی سیر -11

  . حریص و قانع، گرسنه وسیر تضاد وجود دارد. محل و اراده محل از ثروت جهان
م -12 غنی النَاسِ من لَ رصِ اَسیراً اَ لحبین حریص و غنی تضاد معنایی دارند: یکُن ل .  
حریص، گدا، قانع و . بین حریص و قانع تضاد وجود دارد: باش قانع که پادشه باشی/ از حریصی گداي ره باشی -12

  . بین گدا و پادشاه تضاد وجود دارد. پادشاه تناسب وجود دارد
یف ال ینجو -13 ۀُ سناع ا به شمشیري تشبیه کرده تشبیه معقول به محسوسقناعت ر: الق .  
  . جمله ایست موجز. سالمت با قناعت تناسب دارد: سالمت با قناعت توأمانند -13
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14- نَع رٌّ اذا قَ ح بد الع و عذا طَما بد رُّ ع از صنعت عکس استفاده شده است. بین حر و عبد تضاد وجود دارد: الح .  
بین سیم و زر تناسب وجود . بین بند و آزاد تضاد وجود دارد: چندباشی بندسیم وبند زر/د اي پسربندبگسل باش آزا -14

  . بند بگسل مجازا از تعلقات رها شو. دارد
15- عم ّقِ الندائی لَه، فی ح م اهللا تَعالَ س   . قناعت با نعمت تناسب معنایی دارد: القَانع بِما قَ
تشبیه وجود دارد که در آن قناعت به کیمیا تشبیه . کمیا با قناعت تناسب معنایی دارد: کیمیایی به از قناعت نیست -15

  . شده است
16- کثار ا هم یغن فاف لَ   . بین کفاف و لم یغنه تضاد وجود دارد: من تَجاوز الکَ
ارد چیز اندك مجازا لوازم بین اندك و فراوان تضاد وجود د: رسد فراوان نمی چیز نکندبه چیزاندك قناعت به که کسی -16

  . مورد دنیوي چیز فراوان مجازا تعلقات بی. ضروري زندگی
17- ه اهللاُ بِما آتاهنَّع فافاً و قَ قَ کَ م و رزِ فلَح من اَسلَ د اَ   . بین افلح و قنعه تناسب وجود دارد: قَ
چشمه حیوان مجازا جاویدان . ود داردبین چشمه حیوان و قناعت تناسب معنایی وج: ي حیوان قناعت بجوي زچشمه – 17

  . قناعت رابه چشمه ي حیوان تشبیه کرده است. بودن است
  

  نتیجه گیري
هاي اصلی و اساسی هر زبان است که باري از سنن، رسوم، آداب و فرهنگ و منش یک ملت را به  ضرب المثل ها اندام

  : ح بدست آمدهاي به عمل آمده نتایج زیر در سه سط طبق بررسی. کشند دوش می
این نشان از ذوق و احساسات فارسی زبانان . جمالت فارسی بیشتر داراي موسیقی درونی و بیرونی هستند: سطح زبانی

درزبان فارسی . جمالت عربی گاهی اوقات ازحیث آوایی و لغوي داراي نکته ي خاصی نیستند. نسبت به عربی زبانان دارد
  . ه بکار رفته است ؛این نشان ازسادگی و قابل فهم بودن جمالت فارسی داردبعضی از لغات تخفیف وشکسته و عامیان

در زبان عربی بیشتر، قناعت با مال وثروت سنجیده شده است، مثال گفته اگر انسان قانع باشد به ثروت : سطح فکري
فارسی دربیشتر ضرب المثل رسد؛این نشان از فرهنگ اعراب وشرایط سخت بادیه نشینی آنها دارد، در حالی که در زبان  می

امثال فارسی بیشتر تأکید بر این . بنابراین بیشتر امثال فارسی درونگرا هستند. ها می گویدانسان قانع داراي آسایش خاطر است
  . شود نکته داردکه انسان باید به حق خودشان قانع باشندچون با این کار عزت نفس انسان حفظ می

در فارسی قناعت . دربیشتر جمالت فارسی از ایجاز استفاده شده است. ب بکار رفته استدر هر دو زبان تناس: سطح ادبی
.                                                               این نشان از ارزش واالي قناعت دارد. با چشمه حیوان، آزادگی، کیمیا و زندگی با عزت برابري داده شده است
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  منابع
  . ، موسوعۀ روائع الحکمۀ واألقوال الخالدة، العلم المالیین)بی تا(ی، روحی، البعلبک-
  . دانشگاه تهران: داستان نامه بهمنیاري، به کوشش فریدون بهمنیار، چاپ سوم، تهران)1381(بهمنیاري، احمد، -
  . یهدارالکتب العلم: ، المستقصی فی االمثال، بیروت)1397(القاسم محمدبن عمر الزمخشري، ابی-
  . انتشارات دانشگاه تهران: ، مضامین مشترك در ادب فارسی و عربی، تهران)1370(دامادي، سیدمحمد-
  . امیرکبیر: ، امثال الحکم، تهران)1361(دهخدا، علی اکبر-
  . معین: فارسی، تهران هاي المثل ضرب بزرگ ، فرهنگ)1388(ذوالفقاري، حسن-

  . 9و8، نامه فرهنگ مردم، سال سوم، شماره)1383(ب المثل هاي ایرانیذوالفقاري، حسن، شیوه نامه تدوین ضر
دانشگاه : ، امثال و حکم، ترجمه و تصحیح از دکتر فروز حریرچی، تهران)1371(رازي، محمدبن ابی بکر عبدالقادر -
  . تهران
  . الۀالبیروت، موسسه الرس)ترجمه رمضان عبدالتواب(، االمثال العربیه القدیمیه)1987(زلهایم، رودلف -
 . فردوس، چاپ چهارم: ، کلیات سبک شناسی، تهران)1374(شمیسا، سیروس -

، گنجینه امثال عرب و امثال قرآن، تجدید و چاپ به اهتمام سیداحمد طباطبایی، چاپ )1360(طباطبایی، سیدمصطفی -
  . دوم

  . دارالفکر: ، جمهرة االمثال، بیروت)م1988(العسکري، ابی الهالل -
  . جامی: ، گنبد کاووس)ضرب المثل هاي ترکمنی(، دردي، آتار ناقلی)1376(مراد  قاضی،-
  . انتشارات دارالمشرق: ، روائع االمثال العالمیه، موسسه تاریخ العربی، بیروت)بی تا(مراد، میشال-
شابوري و جمعی ، ترجمه و تحشیه ي فرائداالدب در امثال سائر و رایج در عرب، میدانی نی)1373(نیشابوري، میدانی-

  . جهاد دانشگاهی: ، اصفهان1دیگر از مولفان به انتخاب المنجد به اهتمام امیر شاهد، ، چ
دارالکتب : لبنان-بیروت ، ابی الفضل احمد بن محمد بن احمد ابراهیم، مجمع االمثال،)م1988(نیشابوري، میدانی -

. ج2العلمیه،
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397  

  شناسی شناختیز دیدگاه زبانشاملو امرگ و زندگی در شعر  هاياستعاره

 1فردسوزان متین

 2رضا لطفیاحمد

  هچکید

در این مقاله    . است شناسی زبان ابزارهاي ترین مهم از و است دیگر مفهومی قالب در مفهوم یک کردن تجربه استعاره
سی می شوند و دیدگاه هاي این استعاره هاي مرگ و زندگی در شعر مدرن در آثار احمد شاملو از دیدگاه زبانشناسی شناختی برر

زندگی + ,+زندگی سفر است+ ,+زندگی ساختمان است+پنج استعاره مفهومی . شاعر نسبت به این دو مفهوم بررسی می شوند
  . حاصل این پژوهش هستند+ مرگ خواب است+و + مرگ سفر است+ ,+زندان است

  

  .دگیاستعاره هاي مرگ و زن ,شاملو ,استعاره مدرن  :هاکلید واژه

                                                                    
١

کارشناس ارشد زبان شناسی
 
suzanmatin@yahoo.com  

٢
  : arlotfi@yahoo.com استادیار گروه زبان دانشگاه خوراسگان 
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  مقدمه

می       را نخستین نظریه پرداز استعاره.) م.ق 384 -322(ارسطو. استعاره تجربه کردن یک مفهوم در قالب مفهومی دیگر است
تشبیه هم نوعی استعاره  :اما او در ریطوریقا می گوید. بسیاري می پندارند که ارسطو استعاره را تشبیه کوتاه شده می داند. دانند

شاید تفاوت تشبیه با استعاره از نظر ارسطو، در این باشد که تشبیه به علت حضور ادات تشبیه و وجه   1.ا اندکی اختالفاست، البته ب
 و زبانی است امري او نزد در استعاره. ادعاي یکسانی کمتري نسبت به استعاره بر خوردار است  (identity)شبه، از این همانی

  2 .ذهنی امري نه و لفظی

استعاره .) م 1965-1893( از منظر ریچاردز،. تبدیل شد )Interdisciplinary(ر قرن بیستم به مقوله اي بینارشته اي استعاره د
یا ایده از دو چیز متفاوت که کلمۀ واحدي از آنها  تصور دو بین) Interactional process(حاصل فرایندي است تعاملی 

و مشارکت این دو تصور یعنی ) Interaction(ضور هم زمان، کنش و واکنش معناي نهایی استعاره حاصل ح. پشتیبانی می کند
 چیزي یعنی دهد می رخ تفکر در استعاره 3.مستعار له و مستعار منه است و از معناي هر یک از این دو رکن به تنهایی، متمایز است

  4  .هستند فکر در ارهاستع تبلور نیز زبانی هاي استعاره .شود می درك است، چیزدیگري اینکه حسب بر

فظی . ماکس بلک نخستین کسی است که استعاره را پدیده اي معنایی قلمداد کرده است او مستعار له را که بافت زبانی تحت اللّ
می نامد و براي مستعار منه که معناي ) Primary subject(و یا موضوع اولیه ) Frame(می سازد ، چارچوب  استعاره را

  5. می کند را وضع) Secondary subject(و یا موضوع ثانویه ) Focus(د، اصطالح کانون استعاري می یاب

یکی از شاخه هاي جدید زبان شناسی است که با رویکردي شناختی به ) Cognitive Linguistics(زبان شناسی شناختی 
سال نمی گذرد توسط رونالد لنگاکر ، جرج  زبان شناسی شناختی که از پیدایش آن بیش از بیست و اندي. مطالعۀ زبان می پردازد

 ’استعاره هایی که با آنها زندگی می کنیم‘لیکاف و جانسون با انتشار کتاب . لیکاف، و مارك جانسون بنیان گذاري شد
(Metaphors We Live By)  دیدگاه هاي نوینی را در باب استعاره مطرح کردند که با یافته هاي سایر حوزه  ,1980در سال

  6 .زبان و ادبیات تفاوت و گاه تعارض داشت ,فلسفه ,ي پژوهش استعاره همچون دیگر رویکردهاي زبان شناختیها

عی است که بر خالف باور پیروان ارسطو و بطور کلی  لیکاف، نمایندة اصلی نظریۀ زبان شناسی شناختی دربارة استعاره، مد
و برخالف نظریات بسیاري از زبان شناسان و فیلسوفان زبان، استعاره  7می دهد هواداران نظریۀ مقایسه، استعاره در بین مصادیق رخ ن

از آنچه گفته شد معلوم می شود که بر خالف نظر ادبا   8.استعاره در ذهن و بین مفاهیم رخ می دهد. پدیده اي صرفاً زبانی نیست
تخیل ادبی نیست، بلکه در نظام مفهومی ذهن آدمی جایگاه استعاره در . استعاره ابزاري صرفاً شعري و خاص تخیل ادبی نیست

  9 .است

شاید به این دلیل که در استعاره . واژه استعاره در زبان فارسی برگرفته از زبان عربی و به معنی عاریه گرفتن و قرض کردن است
X  موقتا هویت اصلی خود را از دست می دهد و با کسب هویتY به عبارت دیگر. جایگزین آن می شود X  هویت خود را ازY 
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حتی به مرحله . می رسد بنابر این می توان  گفت استعاره تشبیهی است که در آن ادعاي همانندي به اوج. به عاریت می گیرد
  10. است Yمساوي  Xتا جاییکه می گویند در استعاره . یکسانی نیز صعود می کند

ه می تواند بیان را صورت تازه اي بخشد و از یک واژه در فضیلت استعاره در این است که در هر لحظ: جرجانی می گوید
چنانکه در موارد مختلف تکرار شود و با این همه در هر موردي مقام خاص خود را داشته باشد و . نتیجه چندین فایده حاصل شود

ن مروارید بیرون می از خصوصیات دیگر آن یکی این است که معناي بسیار را در لفظ اندك نشان می دهد و از یک صدف چندی
  11. آورد

باید گفت سابقه استعاره به تشبیه باز می گردد و اغلب استعاره هاي شعري در آغاز تشبیهی بوده است که در طول زمان با خو 
در ادب فارسی این امري بارز است . گرفتن ذهن و دریافت ارتباطات میان دو سوي تشبیه بصورت خالصه شده استعاره در می آید

که تشبیهات ساده قرن چهارم در قرن پنجم به گونه استعاره هاي روشن و نزدیک و مفهوم تبدیل می شود و دو سوي استعاره  چرا
دریافتن ارتباط و فاصله میان دو سوي  اندك اندك فاصله خود را از یکدیگر دور می کنند به حدي که در ادبیات عصر صفوي 

 . حل و کشف آن استعاره در خود نوعی احساس غرور می کند مانند اشعار خاقانی استعاره امري است دشوار که خواننده با

استعاره به عنوان پر جاذبه ترین مبحث صور خیال نسبت به سایر اشکال آن از وجوه اشتراك بیشتري در دو دیدگاه بالغت 
بنا به تعاریف متعدد . است (Simile)یکی از علل برجستگی اش گره خوردگی آن با تشبیه  . فارسی و انگلیسی برخوردار است

ارائه شده از آن به صراحت می توان گفت استعاره تشبیهی فشرده است که وجه شبه و ادات تشبیه درآن هضم شده با این تفاوت 
ت که در بالغت انگلیسی اگر به طرفین تشبیه بدون ادات تشبیه و وجه شبه اشاره رود بدان استعاره صریح گویند ولی در بالغ

از سویی . فارسی استعاره به شمار نمی آید زیرا هرگاه مشبه و مشبه به به شکل صریح یا ضمنی ذکر شود تشبیه است نه استعاره
استعاره در بالغت فارسی نوعی مجاز به عالقه مشابهت است ولی در بالغت انگلیسی نه تنها چنین برداشتی نشده بلکه ادعا می شود 

  .بدین ترتیب راه براي مجاز بودن استعاره می بندد. ورت و بناي استعاره در اصل مشابهت استکه بناي مجاز بر اصل مجا

در دیدگاه ارسطو اگر در یک تشبیه . استعاره در بالغت انگلیسی با استعاره در بالغت اسالمی تفاوت ها و شباهت هایی دارد 
می هنگامی تشبیه به استعاره تبدیل می شود که از چهار رکن اما در بالغت اسال. ادات آن حذف شود، تبدیل به استعاره می شود

همانطورکه در استعاره گفته شد در بالغت فارسی اغلب بر این باورند که مبناي استعاره همان تشبیه  12. تشبیه تنها مشبه به ذکر شود
استعاره یاد کردن یکی از دو سوي ‘: چنانچه می گویند . است به شرطی که یکی از طرفین تشبیه و ادات در آن محذوف باشند

از سویی نظریه مشابهت که    13. ’تشبیه است و اراده کردن آن طرف دیگري به ادعاي اینکه مشبه در جنس مشبه به داخل است
بر  زیرا در. را دارد) محذوف االدات(شیوه سنتی تحلیل استعاره است بر این باور است که استعاره نقش یک تشبیه فشرده یا مجمل 

  . گیرنده نوعی مقایسه ضمنی میان دو چیز منفک است

در مقایسه این دو تعریف می توان به اختالف آنها اشاره کرد که در استعاره یکی از طرفین تشبیه باید محذوف باشد البته عالوه 
را بوجود می  Explicit Metaphor) ( وجود هر دو طرف تشبیه مانعی ندارد که Metaphorبر حذف ادات تشبیه اما در 
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دو نظریه استعاره را بر  ,آورد یعنی تنها با حذف ادات تشبیه در بالغت انگلیسی می توان استعاره ساخت صرف نظر از این تفاوت
 .است Metaphorپایه تشبیه استوار می دانند بنابر این آنچه در بالغت فارسی تشبیه بلیغ نامیده می شود در زبان انگلیسی در زمره 

14  

 و کنند می اطالق مفهومی قلمرو دو بین مفهومی تناظرات از اي مجموعه به را استعاره اصطالح شناختی شناسان انزب
        استعاري تعبیر یا و عبارت بیان، هستند، مفهومی استعارة این سطحی تحقق که را جمالتی یا و عبارات واژگان،

(Metaphorical Expression) یا و است برقرار سفر و مفهومی عشق قلمرو دو بین که تناظراتی عۀمجمو مثالً  .نامند می 

 استعاري بیان را  ’است رسیده راهی دو یک به ما عاشقانۀ رابطۀ‘  چون جمالتی و نامند می استعاره دارد برقراري قابلیت

  15 .گویند

  1+زندگی ساختمان است+

 و ارتباط بین آن دو (topic) معناي آن ,)vehicle(تعاره اس: در تجزیه استعاره ها باید سه مفهوم را در نظر گرفت

(ground) . قسمتی از مفهوم ساختمان که در ساختار زندگی به . استعاره بسیار به کار رفته استقلمرو مبدا درساختمان به عنوان
منظور  . محکم یا سست بنا شود زندگی نیز مانند ساختمان داراي شالوده است که می تواند .کار می رود ساختار و شالوده آن است

از دو کلمه ویران و ویرانسرا در حقیقت ساختمانی خراب است که در اینجا منظور زندگی است که ویران شده است و ارتباط بین 
 ویران و ویرانسرا آورده شده است و قلمرو ,قلمرو مبدا ساختمان است که در قالب کلبه.  این دو مفهوم نابسامانی روزگار است

  . مقصد زندگی است

  درین ویران به رویش کس نخندید  .1
  )هواي تازه. (کسی تاجی ز گل ننهاد بر سر

  نبود اما حیاتی   ,بهار آمد  .2
  )هواي تازه. (درین ویرانسراي محنت آور

  وین کلبه گرفته مظلم را   .3
  )هواي تازه.  (از پرتو وجود تو نوري بود

  در زاهدانه کلبه تار و تنگ   .4
  )هواي تازه. (وز سفالینمکم نور پیه س

  
  

  +زندگی سفر است+

                                                                    

   . در دو طرف استعاره هاي مفومی آورده می شود تا از بیان هاي استعاري تمییز داده شوند(+) عالمت بعالوه .1
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 زندگی+ چون اي استعاره در .دهد می روي مفاهیم بین استعاره شناختی، شناسی زبان منظر از چنانچه پیش از این گفته شد

، و است شده برقرار سفر و زندگی مفهوم دو بین استعاري رابطۀ اوالً، ،+است سفر  مجزا ومیمفه قلمرو دو سفر و زندگی ثانیاً

 قلمرو شود، می تعریف و درك سفر مفهوم اساس و بر است سخن موضوع که را زندگی مفهوم اي استعاره چنین در .هستند

 Source)مبدأ قلمرو کند، می کمک زندگی مفهوم تعریف و درك به که را سفر مفهوم و (Target domain)مقصد 

domain) 16.گویند می  

در واقع به این دنیا وارد می شویم و در هنگام مرگ از دنیا خارج می شویم و تجربه هایی که در هنگامی که ما متولد می شویم 
نمونه هایی  بچه در راه است یا او از دنیا رفت بیان هاي استعاري چون. مفهوم سفر را در بر دارند اي این میان وجود دارند به گونه

  . که در زندگی روزمره کاربرد زیاد دارد است (path)ه نوعی از استعاره مسیر این استعار. از کاربرد روزمره این استعاره هستند

  . ورده شده اندآسفر هستند که در عبارات زیر  و متعلقات مفهوم و جاده از لوازمات ,گام ,رفتن ,کلماتی مانند ماندن

  هاج و واج مونده مردد  .1
  میون موندن و رفتن  
  )آیدا در آینه. (میون مرگ و حیات

تداومی است که زمان مرا می سازد لحظه هایی ست . می است پیش از گام دیگر که جاده را بیدار می کندگا .2
 )آیدا در آینه. (که عمر مرا سرشار می کند

  
) 5(و )4(و در شماره  ,پایان سفر منظور پایان زندگی است) 3(در شماره . در زیر شاعر به زندگی به عنوان سفر نگاه می کند

سفر زندگی که از دید شاعر هراس انگیز است به صورت یک ترکیب ) 6(در  ,انگیزه اي براي ادامه سفر زندگی نداردشاعر دیگر 
  . اضافه آورده شده است

  
  چنان چون روحی   .3

  که جسد را در پایان سفر  
  ) آیدا در آینه. (تا به هجوم کرکس هاي پایانش وانهد

  . مرا دیگر انگیزه سفر نیست .4
  حقیقت ناباور

  :چشمان بیداري کشیده را باز یافته است
  زیستن  ,رویاي دلپذیر

 ,در خوابی پا در جاي تر از مرگ

  از ان پیشتر که نومیدي انتظار
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  ) آیدا در آینه( .تلخ ترین سرود تهی دستی را باز خوانده باشد
  . انسان به معبد ستایش خویش باز آمده است  .5

  .راهب را دیگر انگیزه سفر نیست
  )  آیدا در آینه. (یگر هواي سفري به سر نیستراهب را د

  مردان را   ,شما که در سفر پر هراس زندگی  .6
  )هواي تازه(در آغوش خویش آرامش بخشیده اید 

  
 
  +زندگی زندان است+

زندان ساختمانی است با دیوار هاي بلند و از جنس سنگ . در اینجا زندگی براي شاعر به صورت استعاري در حکم زندان است
. ه جسم در آن قرار می گیرد و فکر آزاد است اما زندان واقعی زندانی است که فکر و سخن شاعر را زندانی کرده استک

در حقیقت دنیا زندانی بزرگ است که انسان ها در آن زندانی . دیوارهاي این زندان آزادي بیان و فکر را از انسان ها گرفته است
ملو از آن حرف می زند، زندان خاصی براي افراد خاصی بدانیم، چرا که دنیا زندان عامی زم نیست زندانی را که شاال 17.هستند

  18. هر یک به جرمی زندانی اندو  دارد وجود مردم ي همه  است و همیشه و در همه جاي دنیا زندان براي

 ,منظور شاعر از پا در بند بودن  ,ماندانسان را بنده اي پا در بند می داند که براي همیشه در زندان خواهد  ,شاعر) 1(در شماره 
)  4(و ) 3( ,زندگی همچون زندانی است و انسان ها با دست و پاي بسته اسیر آن هستند )2(در . اسیر بودن و قدرت نداشتن است

دان نیست عر بیان می کند که زندگی دام و زناش) 5(در  ,خود را همچون زندانی می داندشاید تحت تاثیر شرایط روزگار گوینده 
گوینده همچون ) 6(بیا استعاري در  .و خود این عبارت اشاره به این مطلب دارد که زندگی از دید برخی همچون زندان است

ادباي فارسی تحت تاثیر عقاید اسالمی جسم . که روح در زندان جسم حبس شده است )8(و  )7(مرغی در قفس است مانند شماره 
الدنیا سجن "نقل شده است که ) ص(چنانچه از حضرت محمد . مانع از آزادي روح می شود و دنیا را زندانی می دانند که

  . در بیان هاي استعاري دیگر هم به گونه اي زندگی و دنیا همچون زندان هستند.  "المومن

  و انسان   .1
  جاودانه پا در بند 

  )آیدا در آینه. (به زندان بندگی اندر بماند
    به زیستن: بدان تن در دادي .2

  ) آیدا در آینه. (با غلی بر پاي و غالده اي بر گردن
  ) آیدا در آینه. (در من زندانی ستمگري بود که به آواز زنجیرش خو نمی کرد من با نخستین نگاه تو آغاز شدم .3
  )هواي تازه (یه شب مهتاب ماه میاد تو خواب منو می بره از توي زندون مث شب پره با خودش بیرون  .4
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  ت زندگی دام نیس .5
  )هواي تازه(عشق دام نیست  

  )هواي تازه(و من سنگ و سیم بودم من مرغ و قفس بودم  .6
 )هواي تازه. (و روح تالشنده من در زندان زمخت و سنگین تنم می افسرد  .7

  این بی کرانه  : دانستم که بشارتی نیست .8
  )آینهآیدا در . (زندانی چنان عظیم بود که روح از شرم نا توانی در اشک پنهان می شد

و من با این زن با این پسر با این برادر بزرگواري که شب بی شکافم را نورانی کرده است با این خورشیدي   .9
که پالس شب را از بام زندان بی روزنم برچیده است بی عشق و بی زندگی سخن از عشق و زندگی چگونه به میان 

 )هواي تازه(آورده ام؟   

مه آن پاي در زنجیران اند که قیام در خون تپیده ي اینان چنان چون سرودي ه ,تا دریابند که جالدان ایشان  .10
بنگرید تا چگونه   بی ایمان و بی سرود ! همه آن پاي در زنجیران اند که اینک  ,در چشم انداز آزادي آنان رسته بود

  )آیدا در آینه. (زندان خود و اینان را دوستاق بانی می کنند
  )هواي تازه(نقره زندان تاریک من مرا نجات بده  نجاتم بده اي کلید بزرگ  .11
 !و تو آنگاه خواهی دانست پرنده کوچک قفس خالی و منتظر من  .12

  )هواي تازه. (خواهی دانست که تنها ما نده اي با روح خودت
 براستی چگونه  ,اما چگونه .با اینهمه به زندان من بیا که تنها دریچه اش به حیاط دیوانه خانه می گشاید .13

  )هواي تازه(باز توانی شناخت؟   _بی سرود و  صدا مانده  _زندان مرا  ,ر قعر شبی اینچنین بی ستارهد
  

  زندگی زندان است         :استعاره 
  زندان      :قلمرو مبدا

 زندگی   :قلمرو مقصد

  زندگی         :زندان 
  انسان         :زندانی

  
 
  +مرگ سفر است+

انیان در قالب مرگ با مفهوم سفر همراه است که این مطلب خود شاهد این امر است که بخش زیادي از گفته هاي ایر
در این استعاره . گویندگان فارسی زبان در تفکر درباره مفهوم انتزاعی مرگ به طور گسترده اي از مفهوم سفر استفاده می کنند

ست که دنیا را ترك کرده و بعد از مرگ وارد عمل مرگ با عمل ترك کردن برابري می کند و مرده به طور آشکار فردي ا
  . زندگی دیگري شده است
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انسان با گفتن درود به خانه این دنیا پا می گذارد و با خداحافظی همچون مسافري  دنیا را ترك می گوید و ) 1(در شماره 
آورده ) 3(و ) 2(ردن است که در در متون فارسی در معناي م و رخت بر بستن در معناي آماده سفر شدن رخت بر کشیدن. میمیرد

شماره  هاي فعل رفتن در ادبیات فارسی و در زندگی روزمره در معناي مردن بسیار به کار می رود چنانچه در استعاره. شده است
ندگی در بعد از دوره اي کوتاه ز 1دنیا و روزگار تاریک و ظلمانی است و نازلی) 5(در بیان استعاري . دیده می شود) 6(و ) 5( ,)4(

شاعر و به طور کلی انسان همچون رهگذري است که به سمت مقصد که ) 7(در شماره . این دنیا آن را ترك می کند و می میرد
  . دنیاي دیگر و مرگ است در حرکت است

  .با درودي به خانه می آیی و با بدروي خانه را ترك می گویی .1
  ) آیدا در آینه. ( د و بدرود نیستلحظه عمر من به جز فاصله میان این درو! اي سازنده 

  آسمان آخرین . اکنون رخت به سراچه آسمانی دیگر خواهم کشید .2
  ) آیدا در آینه.  ( که ستاره ي  تنهاي آن  تویی

  ) آیدا در آینه. ( اکنون رخت به گستره ي خوابی خواهم کشید که تنها رویاي آن تویی .3
  )هواي تازه. (سته بست و رفتسرافراز دندان خشم بر جگر خ: نازلی سخن نگفت  .4
  )هواي تازه. (نازلی سخن نگفت نازلی ستاره بود یک دم درین ظالم درخشید و جست و رفت .5
 )هواي تازه(اما نیم شبی من خواهم رفت از دنیایی که مال من نیست  .6

 )هواي تازه(رهگزار مقصد فرداي خویشم من    .7

قلمرو مبدا و ارتباط بین آن دو از آن جهت است که با مردن خانه دنیا در این استعاره مفهومی مرگ قلمرو مقصد است و سفر 
  . را ترك می گوییم و وارد زندگی جدیدي در دنیاي دیگر می شویم

  

  +مرگ خواب است+

 ,منظور از مرگ گونه اي ناتوانی است. در نظر گرفته است خوابیدندر اینجا شاعر قلمرو مقصد یعنی مرگ را در قالب 
مقوله هایی که در قلمرو مرگ هستند مانند انسان مرده با مقوله . و گنگ و بی حرکت می شود ,ناشنوا ,ه انسان نابیناناتوانایی ک

انسانی که در خواب است چنان که در مفاهیم اسالمی هم به آن اشاره . هایی که در قلمرو خواب هستند به هم مربوط می شوند

                                                                    

شاملو در زندان با او . زندانی و شکنجه می شود 32مرداد  28ملی دکتر مصدق بود که در جریان کودتاي  وارطان ساالخیان از اعضاي جبهه. 2
شعر مرگ وارطان از مجموعه هواي تازه سالها به روایت سانسور مرگ نازلی . آشنا می شود وقتی که از وارطان تنها پیکر نیمه جانی باقی است

  )http://harighebaad.persianblog.ir/post/274یت از سا. 1388 ,مهدي ملک( .نام می گیرد
 !رفت زمستان شکست و / گل داد و مژده داد/  وارطان بنفشه بود/  وارطان سخن نگفت

  

http://harighebaad.persianblog.ir/post/
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ري از دنیا به سر می برد و در واقع تنها تفاوتشان در این است که در بدن انسان شده است مانند مرده است چرا که در بی خب
  . خوابیده روح وجود دارد

  اینگونه به غم    ,زنده .1
  )هواي تازه. (خفته ام در تابوت

 )هواي تازه. (خاك با من دشمن بود من بر خاك خفتم  .2

  ) آیدا در آینه. ( وییاکنون رخت به گستره ي خوابی خواهم کشید که تنها رویاي آن ت .3
  

بیان هاي استعاري دربردارنده دو برخی از .  زندگی همراه با درد و غم مانند خوابیدن در تابوت مرگ است) 1(در نمونه شماره 
  . دیده  می شود+ مرگ خواب است+و + مرگ سفر است+هر دو استعاره ) 3(چنانکه در شماره . استعاره مفهومی هستند

  

  نتیجه 

هاي مفهومی که در این مقاله بررسی شدند مفهوم مرگ و زندگی را در شعر و فکر شاملو نشان می دهند و اینکه او استعاره 
بسیار واضح است که استعاره نقش مهمی در تفکر شاعر و بیان او . چگونه به این دو مفهوم نگاه می کند و آنها را توصیف می کند

آنچه که از استعاره هاي مفهومی می شود فهمید این است که با . پذیر گفتار و تفکر استدر حقیقت استعاره فاکتور جدایی نا. دارد
اندکی استثنا قلمرو مبدا ویژگی هایی دارد که داراي اهمیت شناختی و  روانشناسانه است این ویژگی ها توسط برخی از ویژگی 

زندان و  ,سفر ,گی قلمرو مقصد هستند و ساختماندر اینجا مرگ و زند. می شوند (mapping)هاي قلمرو مقصد الگوبرداري 
که فهم مفاهیم انتزاعی مانند مرگ و زندگی را در قالب عبارت هایی ملموس آسان می  قرار دارندخواب در جایگاه قلمرو مبدا 

  .دنکن

می گیرد و از خواننده  شاملو به زندگی به مانند ساختمانی نگاه می کند و گونه اي شباهت و برابري بین این دو مفهوم در نظر
به نظر می رسد که او خواننده را وا می دارد که زندگی را با ویژگی ها و . می خواهد که در خیال خود به مقایسه آنها بپردازد

توانایی هاي شناختی شاعر آنقدر باالست که می تواند استعاره هاي مفهومی دیگري را . مشخصه هاي یک ساختمان در نظر بگیرد
با توجه به  _همچون سفر بودن زندگی و زندان بودن آن –ندگی در نظر بگیرد و به او اجازه می دهد شیوه هاي دیگري را براي ز

  .شاخصه هاي زندگی بیان کند

شاملو چندین بار به زندان افتاده است از پانزده شانزده سالگی که متفقین دستگیرش کردند تا زمان پهلوي بخاطر عقاید سیاسی 
 خود حال به و تنهایی احساس قدري مدرن از طرفی شاعر. د تجارب شخصی باعث شده که او زندان بودن زندگی را ببیندشای. اش

استعاره  یک را +زندگی زندان است+اگر  پس است منفی نقطه زندان. و از این رو به زندگی دیدي منفی دارد دارد واگذاشتگی
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 در زندگی شدن تر سخت تاثیر تحت این شاید. به زندگی و روزگار خود داردشاملو دیدي منفی  آنوقت در نظر بگیریم منفی
زندان یک ساختمان  .تار است و تیره کند می تصویر که را آنچه که لحاظ این از .باشد مدرن شاعر شدن روحیه بی و مدرن دوران

چرا که انسان را در یک چاردیواري این دید منفی دیده می شود + زندگی ساختمان است+است در واقع در استعاره مفهومی 
  . محبوس می بیند

 با توجه به آنچه گفته شد اگر دید شاملو به زندگی منفی است پس مردن فقط پلی براي رفتن به دنیاي دیگر نیست بلکه رها
 بهتر جاي به اینکه نه بشود راحت انسان که است خالص تیر مرگ او براي احتماال یعنی است شدن خالص و زندگی این از شدن
  . برود

جاري بودن و هدفمند در حقیقت . بهم شبیه استسفر بودن به زندگی و دیدش به مرگ از لحاظ  اعردید شبه نظر می رسد که 
  . مد نظر بوده است بودن و به جایی رسیدن و از مراحل گذشتن
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398  
  هاي آنخط فارسی و توانمندي

  
  1امید مجد

  :چکیده
بدیهیست در » خط، نوشتن سخن است« : توان گفتیا در جمله اي کوتاهتر می» انتقال اصوات بر روي کاغذ«: خط یعنی

علیرغم (کوشد نشان دهد که خط فارسی این مقاله می. نوشته بیشتر باشد، خط دقیقترستاین انتقال، هرچه همخوانی تلفظ با 
به همین منظور ابتدا عیبهاي شمرده شده دسته بندي . بهترین و کم عیبترین خطوط دنیاست) برخی ایراداتی گه برآن گرفته اند

اي ویژه خط فارسی برشمرده شده واثبات میشود هو صحت و سقم آنها تحلیل شده است سپس در ادامه نه مورد از توانمندي
  . هدف از این مقاله درك بیشتر ارزشهاي خط فارسی است. که مجموعا این خط بهتر از دیگر خطوطست

  
  

  . عالئم فونتیک  ،ساده خوانی ،نبودن حروف زائد ،پیوسته نویسی ،مصوت :هاکلیدواژه
  

                                                                    
١
 info@omidmajd.com استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران - 
  

 

mailto:info@omidmajd.com
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بدیهی 1» خط نوشتن سخن است « : ر جمله اي کوتاهتر میتوان گفتیا د» انتقال اصوات بر روي کاغذ « : خط یعنی  
همچنین ساده نویسی و کم نویسی از دیگر . است در این انتقال، هرچه همخوانی تلفظ با نوشته بیشتر باشد، خط دقیقترست

ترین و کم عیب با شکافتن بیشتر این ویژگیهاست که معلوم میشود خط فارسی یکی از به. مزیتهاي یک خط پیشرفته است
یکی از مهمترین معایبی که بر خط فارسی میگیرند، ننوشتن مصوتهاي کوتاه در زنجیرة خط است و در . ترین خطوط دنیاست

حال آنکه، این نکته نه تنها عیب نیست . جهت عکس آن، نوشتن این مصوتها را در خطوط التین، امتیازي براي آنها میدانند
ثانیاً از متن جمله میتوان منظور اصلی را فهمید مثالً . والً باعث ساده نویسی و سریع نویسی استبلکه مزیت هم هست چرا که ا

  .رد نخواهد خواندرد را م، کسی م»مرد باید که در کشاکش دهرسنگ زیرین آسیا باشد « در بیت 
طول زمان، باعث بدخوانی وانگهی برخالف آنچه در لحظۀ اول، بنظر میرسد وارد کردن مصوتها در زنجیرة خط در   

. خواهد شد، چراکه تلفظها تغییر میکنند اما خط ثابت میماند واین دوگانگی بالطبع باعث تشویش ذهن و بدخوانی خواهد شد
این همه تفاوت لفظ با مکتوب در خطوط انگلیسی و فرانسوي و مانند . براي اثبات این مدعا خطوط التین بهترین مثالها هستند

در »  black« در بعضی کلمات فتحه است ماند  aمثالً حرف . همینست که مصوتها در زنجیرة خط وارد شده اند آن ناشی از
ي است مانند بعضی کلمات اsame گاهی کسره است مانند ،  careful  در حالیکه در خط فارسی هرگاه این عالمت ،–َ 

  .بر روي حرفی آمد بی شک فتحه است نه چیز دیگر
گلیسی را درست نمیتوان تلفظ کرد مگر آنکه قبالً آنها را شنیده باشیم امادر خط فارسی حتی براي نوآموزان کلمات ان  

باري هنگامی که مصوتها در زنجیرة خط . و غیر فارسی زبانان نیز با گذاشتن اعراب براحتی میتوان تلفظ لغت را مشخص کرد
حال فرض . و تلفظ میکنیملُو را امروزه جلَخواهد شد مثالً لغت جِ وارد میشوند، تفاوت تلفظ در درازمدت موجب سردرگمی

میخواندیم و این خود  jolowنوشتند و امروز باید آن را می jelawکنید خط فارسی هم مانند التین بود ابتدا این لغت را 
» جلو«ی آن، یعنی بمعناي تفاوت ملفوظ و مکتوب و موجب آشفتگی خط بود در حالیکه نوشتن این لغت بصورت فارس

  .آشفتگی ذهنی نمی آورد
کسانی که معتقدند نوشتن مصوتها در زنجیرة اصلی خط باعث حذف عالمات باال و پایین حروف و در نتیجه ساده شدن   

الم را بصورت خط میشود در اشتباهند مثالً فرض کنید سsalam  بنویسیم باز براي آنکه نشان دهیمa نیست بلکه  َ–ي دوم
ֿ mاست باید از یک عالمت دیگر استفاده کنیم مثالً بنویسیم » آ«  ◌sala  یعنی مشکلی را حل نکرده ایم و بازهم مجبوریم از

  .عالماتی در باال و پایین حروف استفاده کنیم
از دیگر مزایاي ارزشمند خط فارسی نادر بودن حروف زائد در خطست یعنی حروفی که نوشته میشوند اما خوانده   

» یاي بیان حرکت«این کلمات عمدتاً محدود بآنهائی هستند که یا واو معدوله دارند مانند خواهر و خواهش، یا به . نمیشوند
در حالیکه . که این آخري از خط عربی آمده است» ظاهراً « ختم میشوند مانند خانه و یا به تنوین منصوب ختم میشوند مانند 

ی در خط عربی نیز که نزدیکترین خط بفارسی است این عیب هست چنانچه این نقیصه در خطوط التین بی شمارست و حت
  .در کلمات زیادي خوانده نمیشوند مانند کانوا که الف آن زائد است» والی«حروف 

                                                                    

بمادة ثانوي در ) واجها ( ثالً انتقال زبان از مادة اولیه و اساسی آن م. تعاریف دیگري نیز از خط شده است که طوالنیتر از تعاریف ما ست – 1
 ) 45ص . دستور خط فارسی. نیساري سلیمِ( خط که عبارت باشد از حروف و دیگر نشانه هاي تکمیلی 
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حتی در خطوطی . امتیاز دیگر خط فارسی توانائی پیوسته نویسی آنست که موجب تندنویسی و زحمت کمتر میگردد  
  .ویسیند مانند خط انگلیسی، باز هنگام نوشتن، با الفبائی جدید حروف را بهم میچسبانندهم که بر مبناي جدا ن

حروفی مانند ز، ذ، ض، ظ، و این عیب کما بیش . از دیگر معایبی که بر خط فارسی گرفته اند وجود حروف مشابهست  
دارد بلکه خطوط دیگر نیز همین مشکل  اما باید دانست که این تنها، خط فارسی نیست که چنین گرفتارئی. بر خط واردست

 oو  coughاست مانند  fعالمت  ghنوشت چرا که  ghotiرا باید بصورت  fishرا دارند مثالً برنارد شاو گفته است 
به چهل و پنج صورت بکار  oهمچنین در زبان فرانسوي  1. است» ش«هم نشانه  tiو  womenاست چنانکه در  Iنشانۀ 
پیش از اینها برخی پیشنهاد داده بودند که براي  3. شکسپیر نام خود را به بیست و یک صورت نوشته استو میگویند 2میرود 

استفاده کنیم و » ز«رفع این نقیصه، بجاي تمام حروف مشابه از یک حرف، استفاده شود یعنی بجاي ض، ذ، ز، ظ فقط از 
ار بسیار بیشتر از فوائد آنست و در بطن آن، عادت ستیزي بدیهیست مشکالت ناشی از این ک. حافظ را بصورت هافز بنویسیم

  .و عربی ستیزي افراطی نیز وجود دارد
اوال تفاوت معناي لغات را نشان مید هد : االبته خود این موضوع یعنی وجود چند حرف براي یک واج بیفایده هم نیست

سومین حسن . به ریشه آن پی میبریم "حافظ"لغت  الز سوي دیگر نشاندهنده ریشه لغاتست مثال از. "قریب و غریب"مانند 
   " "threeمثال براي نشان دادن تلفظ درست لغت. این حروف در نشان دادن تلفظ صحیح لغات غیر فارسی و غیر عربیست

  . معلوم میشود "th"مینویسند و بدین ترتیب تلفظ  "ثري"ان را بصورت 
عربیند آنها را از کلمات فارسی حذف میکنند یعنی » ض، ط، ظ، ع، ق ث، ذ، ص، «برخی نیز با استناد باینکه حروف   

را از حروف عربی پاك » اصیل فارسی«لعل و عاج و کیومرث را لئل و آج و کیومرس مینویسند تا بگمان خود امالي کلمات 
  ! از الفباي عربی نیامده اند؟» س « و » آ « و »  ئ« آیا ! مگر سایر حروف الفباي فارسی هم عربی نیستند؟: اما سئوال اینست! کنند

باید خط را بر اساس توانائیهاي کامپیوتر : برخی دیگر نیز خط فارسی را مغلوب کامپیوتر میدانند و صراحتاً نوشته اند  
نوشته و میگویند براي  "خانه ي من "را بصورت » خانۀ من«و بدین منظور تغییراتی در خط داده اند مثالً  4طراحی کرد

آیا بهتر نیست ! ایشان معتقدند  که خط را باید تسلیم دستگاهی الکترونیکی کرد. پیوتر نوشتن یاي کوچک سخت استکام
بجاي تغییر خط، از مهندسان کامپیوتر خواست تا نرم افزاري بسازند که قابلیت بیشتري در نوشتن خط فارسی داشته باشد؟ 

بهترست خط فارسی را هرچه زودتر عوض کرد  5د، یک نفر نوشته بود،هنگامی که چاپخانه ها با حروف سربی کار میکردن
باري اگر بخواهیم به این سخنان گوش دهیم هر ! زیرا در نوشتن آنها سرب زیادي مصرف میشود و این مقرون بصرفه نیست

  .روز باید بخاطر پیشرفت تکنولوژي، خط جدیدي اختراع کنیم

                                                                    

 .256ص . زبانشناسی و زبان فارسی. ناتل خانلري، پرویز – 1

 .254همان، ص  – 2

 . 504ص . ترة ادب فارسیبر گس. مجتبی مینوي. مینوي – 3

 . 15، 12جعفر شعار شیوه ي خط فارسی ص  –1

 .248سال اول،  ص . مجله آینده. اعتصام زاده،  ابوالقاسم – 2
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هرچند این موضوع . گرفته اند نبودن قوانین پیوسته نویسی و جدانویسی میباشدیکی از معایب دیگري که بر خط فارسی   
بررسی شده و قوانین آن آمده است و ذکر آنها در ) کتاب خط فارسی و نقد آن از همین نویسنده(بتفصیل درجائی دیگر 

سیست که در بسیاري موارد میتوان لغتی را اینجا، اضافه خواهد بود اما عجالتاً میتوان گفت همین نکته نیز از توانائیهاي خط فار
  .هم متصل نوشت هم منفصل و بدین ترتیب فشار بار را از روي ذهن نوآموزان برداشت

نیز براي نشان دادن طرز صحیح تلفظ لغات استفاده » فونتیک«امروزه در کنار الفباي معمول هر کشور، از عالئمی بنام   
تلفظ لغات  اثر استاد دانشمند مرحوم دکتر معین نیز از همین شیوه براي نشان دادنِ میکنند چنانکه در فرهنگ سترگ فارسی

اینک می گوئیم از دیگر مزایاي ارزشمند خط فارسی اینست که بر خالف الفباي التین، هیچ نیازي به این . استفاده شده است
میتوان تلفظ تمام لغات ) ء(د و یاي کوچک عالئم ندارد و با وجود شش عالمت یعنی فتحه و ضمه و کسره و ساکن و تشدی

  :چند مثال. را بصورتی بسیار ساده نشان داد
  شیوة نوشتن معمولی  شیوه استفاده از الفباي فونتیک    شیوه استفاده ازعالمت گذاري  

                                معمول خط فارسی                                                                                 
  ینبِ                               beynبین                             
  بین                                  bĭnبین                             
  خار                                  xārخار                             

  ار  ׳خو                                 xār                         خوار   
  ودخُ                               xodخود                              
  خود                                xūdخود                             
  عداماe‘dām                              اعدام                          

  :چون این شیوه عالمتگذاري براي نخستین بار مطرح میشود الزمست توضیحی کوتاه راجع ببعضی کلمات داده شود  
هرگاه یکی از سه عالمت فتحه یاضمه یا کسره ) به معناي ببین(و بین ) به کسر ب(در کلماتی مانند بین : »اي«مصوت  – 1

عالمتی نداشت معلومست که  "ي"بیاید به راحتی تلفظ لغت معلوم میشود و اگر حرف قبل از  "ي "بر روي حرف قبل از 
  .است "اي"تلفظ آن 

تلفظ شود عالمت مربوط بآن را خواهیم » ه«عالمتی نمی گذاریم ولی اگر ) هاي غیر ملفوظ(براي هاي بیان حرکت  – 2
  .»ساده«و » ˆهد«). بمعنی کراهت دارند(» ˆهکارِ«و » ههمه کارِ«و » هبِ«و » هبِ«: مثال. گذاشت

گاهی . در این موارد از عالمتی استفاده نمی کنیم) مانند بگو(است » او«حرف واو، گاهی نشاندهندة مصوت کشیدة  – 3
و  َ–که عالمت قبلی و نبودن عالمتی بر روي واو بیانگر حذف واو است و گاهی بیانگر مصوت ) ودمانند خُ(خوانده نمیشود 

  ).و تلفظ میشده اندرَو و گو و جو که در قدیم درُگ -و ج -و مانند د(و در تلفظ امروزیست  ُ–در قدیم و 
یعنی تنها با . سایر موارد بسیار ساده و بدیهیست و با گذاشتن مصوتهاي کوتاه، طرز خواندن لغت نشان داده میشود – 4

البته این سخن هرگز بمعناي طرد ارزشهاي الفباي فونتیک . ها را نشان داددانستن سه قاعده بسیار ساده میتوان تمام تلفظ
  .نیست
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در حالیکه خطوط دیگر چنین . عالمتی وجود دارد) واجها(از دیگر امتیازات خط فارسی اینست که براي تمام مصوتها 
ند بعنوان نمونه در انگلیسی عالمتی براي را ندارد و الفباهاي التین نیز چنین» پ ژ گ چ«نیستند مثالً الفباي عربی چهار واج 

 khو گاهی بصورت  xگاهی به صورت» خ«وجود ندارد و این واجها با بصورت ترکیبی نشان میدهند » خ«و » ژ«واج 
درمیآیددر حالیکه در الفباي فارسی هیچ واجی نیست که از دهان خارج شود و عالمتی مستقل و منفرد براي آن نباشد و ضمناً 

است که در بعضی کلمات عربی » ي « مت فقط و فقط براي نشان دادن یک واج بکار میرود و تنها مورد استثناي آن هر عال
در حالیکه در زبانهاي دیگر یک عالمت براي چند واج بکار میرود مثالً . »مصطفی « هم بکار میرود مانند » الف«بجاي 

در این زبانها، تلفظ . »کاف « بکار میرود هم براي » سین«م براي ه cهم بیانگر واج گاف است هم قاف و عالمت  gعالمت 
را نمیتوان با خط معمولی نشان داد و براي بیان تلفظ اینگونه لغات باجبار باید از الفباي فونتیک استفاده کرد » ع+ مصوت «

  .نوشته شود dāe’teqبصورت  نوشته میشود که بیانگر تلفظ آن نیست و باید eteqadدر خط انگلیسی» اعتقاد«مثالً لغت 
  گیري نتیجه  

معایبی که بر خط . »خط فارسی ازتوانمند ترین خطوط دنیاست«با توجه به هشت مزیتی که در طول مقاله بدان اشاره شد   
 . فارسی میگیرند حقیقی نیست و متاسفانه توانمندیهاي این خط مغفول واقع شده است
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399  
» هاملت با ساالد فصل«نامه گی در نمایشباختهاي تئاتر معناژگیبررسی وی

  اثر اکبر رادي
  

  1آمنه مجذوب صفا
  :چکیده

تئاتر یکی از قدیمی ترین هنرهاي بشري است و در موارد بسیاري ریشه هاي آن به دوره هاي اولیه ي زندگی انسان و 
پویا و فعالی که دارد در گذر زمان تغییرات عمده اي داشته ، این هنر به علت ذات . سنت و فرهنگ آن دوران باز می گردد

از جمله این تغییرات ظهور تئاتر معناباختگی است که همگام با اتفاقات . تا هماهنگ با هر دوره سبک تازه اي را ارایه بدهد
رنیته ي  بعد از جنگ در این سبک محصول گذار جوامع انسانی به دوره ي مدرن و تاثیر مد. جوامع مدرن در تئاتر رخ داد

در ایران نیز؛ تئاتر منطبق بر قواعد تئاتر غربی، همراه با دیگر ملزومات دنیاي مدرن بعد از انقالب .  زندگی مردم بود
نمایش نامه نویسان و . سرعت جاي خود را در میان الیه هاي مختلف اجتماع پیدا کرده مشروطه وارد زندگی مردم شد و ب

ی که به خوبی با این هنر و قواعد آن آشنا شده بودند بستري بومی با تلفیق قواعد اصیل تئاتر غربی فراهم نویسندگان ایران
از جمله هنرمندان و نویسندگان به نام این عرصه . ساختند و در راستاي این تسهیالت دست به خلق آثاري در تئاتر زدند

در این . درخشان ترین افراد عرصه ي تئاتر در دوره معاصر دانست اکبر رادي است؛ که شاید بتوان او را به عنوان یکی از
مقاله بر آنیم که با تکیه بر قواعد یکی از سبک هاي مدرن تئاتر یعنی تئاتر معنا باختگی نمونه ها و نشانه هاي این سبک از 

از بیهودگی را در یکی از نمایش تئاتر همچون دیالوگ هاي طوالنی، عدم برقراري ارتباط افراد با یکدیگر، انتظار و نوعی 
  .نامه هاي اکبر رادي به نام هاملت با ساالد فصل نشان بدهیم

  
    . تئاتر، تئاتر معناباختگی، اکبر رادي،هاملت با ساالد فصل، دیالوگ، انتظار، بیهودگی :هاکلید واژه

                                                                    
١
فرهنگی -  ـ    مترجم«کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه فردوسی مشهد، مدیر مجله علمی 
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  مقدمه
. رشد و تکوین تمدن هاي بشري داشته است در تئاتر از جمله هنرهایی است که از دیرباز نقش و سهم عمده اي        

شاید بتوان تئاتر را به علت ریشه هایی که در آیین ها و مراسم مذهبی و قومی انسان ها و تمدن هاي نخستین دارد؛ از جمله 
ا به به نظر می رسد این هنر همچون موجودي زنده و پویا در طی سال ها و قرن هاي متمادي پ. قدیمی ترین هنرها دانست

آنچه مسلم است ریشه ي تئاتر .پاي جوامع، افکار و فرهنگ هاي بشري دچار تحوالت و دگرگونی هایی شده است
امروزي و آنچه امروزه به عنوان تئاتر می شناسیم، همچون بسیاري عناصر فرهنگی و تمدنی دیگر به یونان و فرهنگ هلنی 

تئاتر خالقیتی آزاد است که در « . .تئاتر هنري جهانی وانسانی استجدا از هر مرزبندي سیاسی و فرهنگی، . باز می گردد
محدود ... نیست، یعنی افق دید یا سپهر اندیشه ي درام نویس را الزامات آیینی و... قید رعایت قواعد و مقرراتی آیینی و

. طی در میان انسان ها را داردهنري که توانایی برقرار کردن باالترین سطح ارتبا)  43:1386ستاري(» .نمی کند و نمی بندد
گستره ي کارایی تئاتر تا به آنجا کشیده شده که کارکردهاي . ارتباط و آموزش با تئاتر به آسان ترین نحو ممکن است

  . درمانی براي امراض روحی و روانی نیز براي این هنر کهن برمی شمارند
در مورد . وه هاي پردازش تئاتري در فرهنگ خود بهره برده استایران نیز مانند دیگر جوامع انسانی از تئاتر و شی        

نیمه ي اول قرن سیزدهم هجري دوران «. آشنایی ایرانیان و تاریخ دقیق ورود تئاتر به ایران اختالفاتی وجود دارد
اي آن به درستی ابتدا چشمان خود را در برابر ارزش ه. برخوردهایی است که طی آن ایران با تئاتر اروپا روبرو می گردید

نگشود و به صورت جدي به آن نگاه نکرد اما رفته رفته کنجکاو شد و به سویش رفته، به وارسی آن پرداخت و درصدد 
به نظر می رسد ) 9:1381خلج(» .شناختن و پذیرفتن آن برآمد و این کار در نیمه ي دوم قرن سیزدهم هجري صورت گرفت

ز ورود عناصر فرهنگی تمدن غربی به روي ایران و جامعه ي ایرانی در آن دوران بعد از انقالب مشروطه درهاي جدیدي ا
در غرب بعد از انقالب صنعتی کتاب، روزنامه و مدرسه سه ضلع «. گشوده شد که تئاتر هم از جمله همین عناصر است

پارچه آموزشی و در ایران به علت نبود نظام یک. آگاهی بخشی ومحورهاي اصلی آموزش و توسعه محسوب می شدند
 تیاتربه همین علت روزنامه اي با عنوان . گرانی کتاب، روزنامه و تئاتر سهم بیشتري را در این میان به دوش می کشیدند

تقسیم بندي مطالب نیمه داستانی این روزنامه همچون نمایش نامه ها .براي بیان مسائل و انتقادات اجتماعی منتشر شد
مردم ایران روز به روز با الیه هاي جدیدي از تجدد آشنا می شدند و به موازات این )  72:1388سپهران(».براساس پرده بود

. آشنایی غالبا عناصر وارداتی را بومی کرده  و مطابق با بستر فرهنگی رایج در جامعه ي ایرانی در آثار خود به کار می بستند
اشاره کرد که در ساختاري نسبتا غربی ولی  با اجرایی در  زادهمیرزا فتحعلی آخوندبراي مثال می توان به برخی نمایش هاي 

با ) 15ـ33:1381خلج: ك.ر.(قالب سنتی تخته حوضی، معضالت و مشکالت اجتماعی جامعه ایران آن زمان را بیان می کند
و نمایش نامه نویسان  این تفاسیر تئاتر به شیوه ي غربی خود جایگاه ویژه اي در میان ایرانیان پیدا کرد و کم کم نویسندگان

: ك.ر.(در آثار خود سبک هاي مختلف تئاتر و شیوه هاي نوین آن را نیز متناسب با نیاز جامعه به کار گرفتند
  )20ـ25:1387ریشهري

یکی از سبک هاي رایج تئاتر در اروپاي بعد از جنگ جهانی دوم تئاتر ابسورد یا تئاتر معنا باختگی بود که با          
تعریف اولیه ي ابسورد در فرهنگ هاي . رومانیایی در فرانسه مطرح شداوژن یونسکو ایرلندي و  ساموئل بکتپیشگامی 
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ابسورد در اصل در یک متن موسیقایی، به معناي فاقد هماهنگی است و تعریف آن در شکل « :لغت این چنین است
در استفاده ي . عقول، غیرمنطقی گفته می شودکالسیک و اصطالحی آن ناهماهنگ از نظر عقلی یا عرفی؛ بی تناسب، نام

در توضیح این نوع از تئاتر تعاریف مختلفی وجود ) 26:1388اسلین(».روزمره ممکن است مراد از ابسورد فقط مسخره باشد
ده دارد، خصوصا در ترجمه ي واژه ي ابسورد یا ابزورد که در فارسی این اصطالح را در ابتدا به پوچ یا بی معنا ترجمه کر

حسین پاینده در تعریف این نوع . اند که بعضا باعث بروز تناقض هایی  با اصل فلسفه ي وجودي این سبک شده است
من پوچ را معادلی صحیح براي نام شیوه ي تئاتر موسوم به ابزورد نمی دانم، زیرا در واقع تجربیاتی « :سبک می گوید

در روسیه و  1917در اروپاي به اصطالح متمدن، شکست انقالب  هولناك از قبیل وقوع دو جنگ جهانی و ظهور فاشیسم
پیدایش رژیم هاي دیکتاتوري کمونیستی از جمله عواملی بودند که نمایش نامه نویسان این جنبش را متقاعد کردند که 

اتر را نتیجه در نظریه اي دیگر، هولتن این نوع از تئ) 11:1389رابرتس(» .زندگی مدرن از معناي اصلی اش تهی شده است
ي نهضت هاي فلسفی رایج بعد از جنگ  کسانی می داند که زندگی متفاوتی از دوره قبل از جنگ را تجربه می 

استناد می کند و می یونسکو مارتین اسلین در تعریف تئاتر ابسورد به مقاله اي از )  229ـ232:1384هولتن:ك.ر.(کردند
انسان از ریشه هاي مذهبی متافیزیکی و فوق طبیعی خود جدا شده، ...ستابسورد چیزي ست که عاري از منظور ا« :گوید

با این همه این سبک و ) 27:1388اسلین(» .ي کنش هاي او بی معنا، عبث و بی فایده شده اند همه. انسان گم شده است
ي چالش برانگیز تئاتر شیوه ي جدید نه تنها در ساختار و تعریف اصطالحی، بلکه در مباحث محتوایی نیز از جمله سبک ها

تئاتر ابسورد در شکل اجرایی خود تعاریف رایج مرتبط به این سبک را تغییر می دهد و بی معنایی وضعیت بشر را با . است
تئاتر  «.کنار زدن شگردهاي عقالنی و استداللی رایج  بیان می کند؛ چرا که معتقد است بیان هنري با بیان فلسفی تفاوت دارد

ث درباره ي ابسورد بودن وضعیت بشري دست کشیده است و آن را صرفا در هستی، یعنی در قالب ابسورد از بح
پاینده در توضیحی درباره ي مانیفست تئاتر معناباختگی )  28:همان(».اصطالحات تصاویر ملموس صحنه، ارائه می کند

تی آدمی در دوره و زمانه اي است که ـ گودو تصویري آرایش نشده از هس« :می گویددرانتظارگودو یعنی نمایش نامه ي 
) معناباخته(با فروپاشی ارزش هاي انسانی و امکان ناپذیر شدن مراوده ي معنادار بین انسان هاـ زندگی در آن عاري از معنا

جزءجزء گفتگوها و رفتار شخصیت هاي این نمایش، حکایت از عبث بودن تعامل انسان ها در جامعه ي معاصر . شده است
نا گفته پیداست که برمال . و نابسامانی هاي گوناگون زندگی در چنین جامعه اي را از دیدگاهی انتقادي نشان می دهد دارد

کردن روابط غیر انسانی و حیات عبث و معنا باخته ي آدمیان، خود به طور تلویحی حکم فراخوانی براي پایان بخشیدن به 
از این حیث همه ي نمایش نامه هاي تئاتر . جامعه ي انسانی را دارداین وضعیت و ایجاد شالوده اي معنادار براي 

به نظر می رسد این تعریف او از ) 10:1389رابرتس(».معناباختگی از صبغه اي انسانی، ترقی خواه و معنوي برخوردارند
ي وجود این گونه ي  بهترین نمونه و شاید اولین نمونه ي اصالح شده از تئاتر معناباختگی هم سبک متفاوت و هم فلسفه

  .تئاتر را دربر می گیرد
تئاتر ابسورد یا معنا باخته نیز نه تنها از این . تئاتر از جمله هنرهایی است که بسیار از شیوه ي بیان تمثیلی بهره می برد      

هت هایی که میان خصوصیات بازر این سبک و مشاب. قاعده مستثنا نیست، بلکه بیشترین بهره را از این نوع روایت می برد
  :متون نمایشی این نوع  از تئاتر دیده می شوند، به طور فهرست وار از این قرارند
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در حقیقت ساختار سنتی تئاتر را نقض . این نمایش ها نه داستانی دارند و نه پی رنگی که بتوان از آن حرف زد) الف 
در این نوع نمایش ها فنون نمایش سنتی به طور . نی دارندبه بیانی دیگر این نمایش ها اغلب نه آغاز و نه پایا. می کنند

  .واضح کنار گذاشته می شوند
  
شخصیت هاي این نمایش ها اغلب فاقد تشخص هستند و تماشاگران در آن ها با چیزي شبیه بازیچه هاي مکانیکی ) ب

  . روبرو هستند
  .این نمایش ها اغلب بازتاب رویاها و کابوس ها هستند) پ
که بیانگر فقدان مراوده و ناتوانی افراد از برقراري صحیح . ایش ها اغلب داراي وراجی هاي بی ربط هستنداین نم) ت

  .ارتباط در جوامع مدرن است که به از خودبیگانگی آدمی منجر می شود
ین روش در کل این نمایش ها اهدافی را دنبال می کنند که کامال با اهداف نمایش هاي مرسوم تفاوت دارد و بنابرا

  )24ـ25:1389رابرتس: ك.ر(همچنین) 24:1388اسلین:ك.ر. (هاي متفاوتی را نیز در پیش می گیرند
شاید . در ایران هم این سبک و شیوه از تئاتر در میان نمایش نامه نویسان و نویسندگان طرفداران خود را داشت      

جهانی دوم در اروپا و تاثیرات آن در میان  مرداد به مانند جنگ 28حادثه اي چون شکست نهضت ملی و کودتاي 
تعداد بسیاري از آثار ادبی . روشنفکران اروپایی، در ایران تاثیر بسیار زیادي در میان روشنفکران آن روزگار به جا گذاشت

  .و هنري که بعد از این حادثه خلق شده اند خصوصیات این گونه ي  تئاتري را داشته اند
امه نویسان معاصر ایران اکبر رادي از جمله کسانی است که آثاري منطبق با این سبک از تئاتر خلق از میان نمایش ن       

طبق گفته هاي خود رادي در تعاریفی که از آثارش ارائه می کند؛ آن ها را اغلب آثاري طوالنی و فوق العاده . کرده است
. ي نمایش نامه هاي من بلند و گاه بنا به عرصه کالن می آیندهمه . نمایش نامه کوتاه ننوشته ام«.سنگین براي اجرا می داند

این طوالنی بودن یکی از خصوصیات ابتدایی آثاري در این سبک ) 217:1383رادي(» .از دو ساعت تا شش ساعت اجرایی
  .و گونه تئاتر محسوب می شود

 هاملت با ساالد فصل ار اکبر رادي با عنوان در این مقاله برآنیم تا خصوصیات این نوع از تئاتر را در اثري از آث      
هرچند که بسیاري از آثار رادي می توانند در زمره تئاترهاي سبک معناباختگی قراربگیرند اما تمرکز این مقاله . نشان بدهیم

  .واهیم داددر ادامه با ذکر نمونه هایی این خصوصیات را در متن نمایش نامه نشان خ. بر روي نمایش نامه  فوق الذکر است
  
در حقیقت ساختار سنتی تئاتر را نقض . این نمایش ها نه داستانی دارند و نه پی رنگی که بتوان از آن حرف زد) الف 

در این نوع نمایش ها فنون نمایش سنتی به طور . به بیانی دیگر این نمایش ها اغلب نه آغاز و نه پایانی دارند.می کنند
  .واضح کنار گذاشته می شوند

آغاز نمایش با ورود زوجی با سرو وضعی آشفته آغاز می . داستان این نمایش نامه طرح مدون و قابل بیانی ندارد     
آن ها مدعی بازگشت از سفر هفت ساله ماه عسل هستند، موضوعی که به هیچ عنوان با ظاهر و شمایل آن ها . شود

  .همخوانی ندارد
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با لباسی ژنده و پابرهنه، لنگ می ....دماغ ....منجق دوزي وارد می شود ماه سیما با لباس عروسی و کیف و دستکش ـ
  )14:1387رادي(» .خورجینی پاره بر روي یک دوش و پوتین هایی اسقاط و بی کف بر روي شانه ي دیگرش است. زند

  .توصیف مکان نمایش هم کمکی به درك ما از داستان یا بیان ساحت تصویري آن نمی کند
پنجره ها مات در دور . دیوارها خالی. دو در در قرینه چپ و راست صحنه. وارهاي طوسی و سفید با دو دراتاقی با دیـ 

  )12:همان.(دست شبحی از آسمان خراشی چون هیوال پیداست
در انتظار مشابه توصیف آغازین  نمایش نامه ي . این توصیفات نیز کمکی به ما در درك زمان و مکان داستان نمی کند

  )در انتظار گودو: ك.ر.(ه دو بی خانمان در جایی بی شباهت به هیچ جا بر روي صحنه ظاهر می شوندک گودو
اما این تنها . در سراسر نمایش نامه بحث در مورد دیدار و معرفی پرفسور دماغ به پدربزرگ ماه سیما نامزد اوست

دلیلی کافی براي ایجاد یک داستان یا طرح کلی روایت و داستانی است که می توانیم از کل نمایش دریابیم و قطعا این 
  یک روایت 

چنانچه در انتها بعد از ظهور رویاگونه ي پدربزرگ، جنازه ي پرفسور دماغ را با هیبتی عجیب و . نمی تواند باشد
 غیرعادي یعنی سري مثل موش و بدنی متفاوت با توصیفات آغازین نمایش می بینیم که به دست دکتر موش اعدام شده

  :بعد از وقوع چنین پایان غم انگیزي می گوید استاد قمپزدیوان در حالی که پدرماه سیما یعنی . است
و اگر روایت بر همان مدار اولیه و موافق پیش می ) 138:همان..(فی الواقع سرِمونی شاهانه اي بود! خب ، بله، نخیر  ـ

  .صیف ماجراهاي این نمایش بیان نمی شدرفت هرگز این چنین پایانی نداشت و چنین هجویه اي در تو
  :در تعریف این سفر می گوید سرونازمثل این نمونه که . تعاریف مربوط به سفر ماه عسل  نیز تماما مخدوش است  
ی جان کی برگشتی آخرین عکسی که فرستادي سوار یه بچه فیل بودي : ِسروناز ـ کجا بود نوك چکمه ...اوا، ماس
  )  67:همان(ایتالیا؟

نه تنها به روایت و طرح داستان کمک ) نبودن فیل در ایتالیا(در هم شکستن تعاریف رایج و مخدوش کردن حقیقت  
در واقع نه آغاز نمایش نامه و نه . نمی کند بلکه خط سیر داستانی اثر را به نحوي در هم ریخته و نامنظم به ما نشان می دهد

در نمایش سنتی و شیوه ي کالسیک نمایش نامه نویسی پیروي ... گره افکنی و میانه وپایانش از قواعد مربوط به مقدمه و
آغاز . اصوال این نمایش نامه گره روایی خاصی که هنرپیشگان براي راهبرد نمایش مجبور به حل آن باشند، ندارد. نمی کند

اعدام پرفسور پس از طی مشقت  نمایش با ورود دو نفر با وضعی غیر عادي شروع شده و پایانش نیز با ظهور پدربزرگ و
. بدون اینکه در تمام این مدت دلیلی  منطقی براي وقوع کل این ماجراها وجود داشته باشد. هاي بسیار نمایش داده می شود

پس نویسنده تعمدا نمایش ... ادامه ي یک ناتمامی: از نمایش در توصیف حالت بازیگران نوشته شده 73حتی در صفحه ي 
  .کلی بی فرجام و غیر سنتی روایت می کندنامه را به ش

  
شخصیت هاي این نمایش ها اغلب فاقد تشخص هستند و تماشاگران در آن ها با چیزي شبیه بازیچه هاي مکانیکی ) ب 

  .روبرو هستند
  .به نظر می رسد اسامی عجیب شخصیت هاي نمایش به خوبی بیانگر عدم تشخص و بازیچه بودن آن ها هستند
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نبل خان )پدرماه سیما(، استادقمپز دیوان)شوهر ماه سیما(پرفسور دماغ چخ بختیار: ارتند ازشخصیت ها عب ، عالیجناب قُ
هیچ یک از این اسامی با اسامی حقیقی نسبتی ندارند ). برادر ماه سیما(و دکتر موش یا قدرت فندق شکن)عموي ماه سیما(

الفاظ و . بقیه اسامی مضحک، مسخره و بی معنا دارند سروناز رشو خواه ماه سیمابه جز دو شخصیت زن نمایش نامه یعنی 
پیشینه ي هیچ یک از شخصیت ها آنچنان واضح و روشن نیست تا از . القابی که نمی دانیم چگونه آن ها را کسب کرده اند

با طنزي تلخ این حتی علت نامگذاري نمایش نامه هم . طریق تعاریف و توصیفات قبلی به علت این نامگذاري ها پی ببریم
دیدم کتابو لوله کرده عینهو ساندویچ داره گاز می زنه باساالد اونم چی هاملت با ساالد :....سروناز.ـ:  چنین بیان می شود

دیگه کتاب خوندن زیر نظرمن، ازهمون روز کتابو .....بالفاصله یه خروس قندي بهش دادم کتابو ازش گرفتم...... فصل
که چندان قانع کننده نیست و تنها الیه ي نمادین و تمثیلی نمایش نامه را  بیش از پیش نشان ) 38:همان(.جیره بندي کردم

تمثیل چیست؟ یعنی که تو . بله تئاتر فن بسیار شریف تمثیل است«. اعتقادي راسخ به تمثیلی بودن تئاتر دارد رادي. می دهد
ناسی دنیا را در این جام ببینم و پهنه ي جهان را در جامی به وسعت صحنه بگنجانی و مرا به ت ماشاي آن دعوت کنی تا من ق

و آن گاه اگر هنوز بقایایی از آن زیبایی گمشده در ویرانه هاي من مانده بوده .آري، این جهان من است: با خود بگویم
ی رسد این اسامی و با این تعریف به نظر م) 75:1383رادي(» .باشد، در کوبیدن گوشه اي از این جهان با تو مشارکت کنم

ناسی این جهان هستند شخصیت هایی با اسامی عجیب و دهان پرکن ولی . شخصیت ها بهترین نمونه ها براي نشان دادن ق
در نهایت بدبختی و  که در انتظار گودودر نمایش نامه ي  الکیهمچون شخصیت . بدون پیشینه ي قابل بیان و شناخته شده

این اتفاق دقیقا براي  .دارد که معنایی معادل خوشبخت و یا انسان خوش شانس می دهد حقارت زندگی می کند اما نامی
، معناي لغوي واژه چخ  در زبان ترکی  به معناي پرفسوردماغ چخ بختیاراسم شخصیت اصلی این نمایش هم افتاده است، 

شبخت و عاقبت بخیر باشد حال آن که این نام بسیار و زیاد است که ترکیب آن با واژه بختیار باید بیانگر انسانی بسیار خو
  .کامال با جریان روایت این نمایش و فرجام این فرد متناقض است

است، توضیحاتی ارائه  پدربزرگ نکته قابل توجه این که در سرتاسر نمایش تنها براي معرفی یک شخصیت که همان 
است که این خود می تواند هجویه اي بر نظریات رایج  می شود که در پایان کامال با آنچه از او توصیف شده، متفاوت

چرا  که تعاریف ماه سیما از بود پدربزرگ تقریبا با تعریف رایج از یک پدربزرگ عادي همخوانی . شناخت انسان ها باشد
  .دارد اما نمود او کامال با این تعاریف و توصیفات متناقض است

دوربین گذاشته جلو چشم چپش و عدل .....ی هم بدرقه راه من پیرمرد بکنیندعای....پدربزرگ برام نوشته: ماه سیما ـ
خب واسه اینکه ....ولی پرفسور مواظب باش یه وقت باهاش دست ندي....آخه چشم راستش مرده! هه.میزون کرده روما 

  :شنود که و وقتی دماغ به دست راست پدربزرگ اشاره می کند پاسخ می ...دست چپش تو گچه و این جور چیزها
و در ادامه از وجود  یک خال بزرگ بر روي سر  ...پس عصاشو چی کار کنه؟! تو هم خیلی بیغی دمی جان! ـ به هه 

خمه قد یه گردو، درست وسط کله اش ـ :پدربزرگ صحبت می شود   !انقد خال خوشگلیه! خیال کن یه قطعه گوشت لُ
براي لحظاتی ظاهر می شود، هیچ گونه شباهتی با تعاریف فوق  اما در آخرین صحنه، زمانی که پدربزرگ) 20ـ23صص(

نداشته و جوانی رعنا است که نیم تنه اش بدون داشتن چشم مرده، دست در گچ وعصا، براي چند لحظه نمایان شده و در 
  .سکوت دوباره در پشت پنجره پنهان می شود
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تر موش به توپ در حین محاکمه ي پرفسور دماغ انجام برخی رفتارهاي تکراري و بی دلیل مثل ضربه زدن هاي دک
  .در نشان دادن رفتارهاي مکانیکی شخصیت ها سهم به سزایی دارد) 118ـ124صص(

  
  .این نمایش ها اغلب بازتاب رویاها و کابوس ها هستند) پ

دن نمایش به نظر می رسد نبود هرگونه اشاره به یک زمان و مکان مشخص خود دال بر رویاگون یا کابوس وار بو 
تعریف هایی که ماه سیما و دماغ از سفر ماه عسلشان می کنند و بعد مقایسه ي آن با وضعیتی که اکنون در آن . است

دماغ به حجله می در انتهاي پرده ي اول نمایش یعنی . هستند، بیشتر شبیه به نوعی خیال بافی و رویا پروري است تا حقیقت
نشینند و بدون این که چیزي در دست داشته باشند یکی بافتنی می بافد و دیگري ماه سیما و دماغ روي تخت می رود، 

در . نگارنده معتقد است رفتارهایی از این قبیل ساحت وهم آلود نمایش را تقویت می کند) 73ص. (روزنامه می خواند
و خیال هاي دروغین در  در دیالوگی به قصد فخر فروشی دایم به انجام کارهاي محالعالیجناب و استاد جایی دیگر 

  .گذشته ي خودشان مباهات می کنند
  .عصاي من بیفته اژدها میشه: استاد ـ

  .سکه هاي من مث موش بچه می کنن: عالیجناب
  .من کنار دریاي مرمره با منصور حالج و شمس ملک داد قلیان کشیدم:استاد

  .سکول زدممن در کاپادوکیه با تیمور لنگ و اسکندرمقدونی آبجوي ا: عالیجناب
  .من الساعه به طور موج رفتم قله قاف و برگشتم: استاد

ی می خرم : عالیجناب   )88ص.....(من ندیده قله ي قاف و سیمرغ شما رو چکّ
در ادامه وقتی دماغ مشغول جواب پس دادن به محاکمه کنندگان خودش است به رویاها فرو رفته و از زندگی سابقش 

  ) 111ـ116صص.(صحبت می کند پیش از ورود به این خانواده
با حضور در دماغ و ماه سیما طبق روالی که نمایش نامه طی می کند ماجرا از یک رویاي شیرین، یعنی ازدواج  پرفسور

محضر پدربزرگ و کسب اجازه از او آغاز می شود و با کابوس هاي پی در پی از جمله محاکمه، دادگاه براي جرم هاي 
  . پایان می پذیرددماغ یابد و در نهایت با اعدام  ناکرده و واهی ادامه می

ترس واهی از موش ها که دکتر موش اغلب همه را از هجوم آن ها می ترساند، به ایجاد فضایی وهم آلود و راز آمیز 
  )132ـ133.(فضایی که باز کردن پنجره در آن قدغن است و جرم محسوب می شود. کمک می کند

ظهور کوتاه . نه و در هاله اي از ابهام به ساختن فضایی وهم آلود کمک می کندحضور پدربزرگ در دوردست صح
مدت ومنفعل او در پایان نیز این سئوال را به ذهن متبادر می کند که آیا اصال وجود پدربزرگ یک خیال نیست یا  شاید 

  رویایی که همگی آن را باور کرده اند؟
. د از دیگر خصایصی است نمایش را داراي فضاي غیرواقعی می کندانتظار و فضاي تعلیقی دیدار با پدربزرگ خو

  .که حتی نمی دانند او کیست گودو همچون انتظار بی ثمر دو ولگرد براي 
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این وراجی ها و دیالوگ ها یا مونولوگ هاي بی معنا، .این نمایش ها اغلب داراي وراجی هاي بی ربط هستند) ت
راد از برقراري صحیح ارتباط در جوامع مدرن است که به از خودبیگانگی آدمی منجر می بیانگر فقدان مراوده و ناتوانی اف

  .شود
. شاید یکی از  واضح ترین ویژگی هاي تئاتر معناباخته وجود دیالوگ ها یا مونولوگ هاي بی معنا و پشت سرهم است

درباره طوالنی بودن نمایش نامه  راديخود  با استناد به سخن. هم این ویژگی به وضوح قابل مالحظه است راديدر این اثر 
در مواردي سخنان شخصیت ها در این نمایش نامه به معناي . هایش، دیالوگ هاي طوالنی کامال قابل پیش بینی هستند

این اتفاق دقیقا در قسمتی که . سخنانی گفته می شود و بالفاصله خود گوینده آن ها را نقض می کند. واقعی وراجی هستند
  .درباره تفریحاتش سوال می کند، رخ می دهد پرفسور دماغاز  جنابعالی

  خب بگو بینم کارهاي جذاب و تفریحاتت چیه؟: ـ عالیجناب
  .گاهی خیلی هیجان انگیز بود. راستیاتش تا قبل از این گاهی شبا زیر لحاف فیلم هاي پلیسی نگاه می کردم: ـ دماغ

روز ما داریم سعی می کنیم این نسل جدید رو از انحراف نجات بدیم باز  تمام شب و! واه واه چه غلطا؟: ـ عالیجناب
  )74( ....گفتی سریاالش پلیسی بود؟؟؟! این میگه هیجان

است که حدودا چهار صفحه از نمایش را  سرونازیک نمونه ي بسیار طوالنی از پرحرفی هاي بی ربط مونولوگ 
و سرخوردگی  سرونازعات صحیح و تازه اي ارائه نمی شود تنها در این مونولوگ هیچ اطال) 62ـ66.(تشکیل می دهد

جستجوي او براي عشق و نبش قبر یکی از اعضاي خاندان به امید یافتن . هایش از خالل این مونولوگ دریافت می شود
  .از آن جمله است روایتی ساده از عشقو کتابی درباره ي عشق   امیرارسالن،کتاب داستان 

 این دیالوگ هاي طوالنی ـ براي طوالنی نشدن بحث فقط به صفحات آن اشاره می کنیم ـ سخنان نمونه اي دیگر از
  )92ـ93.(است پرفسور دماغدر اثبات جرایم  دکتر موش 

در کل حجم نمایش نامه هاي رادي زیاد نیست اما به علت دیالوگ هاي سنگین و طوالنی روند اجرایی این نمایش ها 
لوگ هاي کوتاه اما پشت سرهم به طوري که افراد دایما حرف یکدیگر را قطع کنند یا میان گفتن دیا. سخت شده است

حرف هم بپرند،  باهم بر سر مسائل ساده جروبحث کنند و  بعد نتیجه هاي بی ربط و نا به جا از این بحث ها بگیرند، از 
  . ستجمله مواردي هستند که بسامد تکرارشان در این نمایش نامه بسیار زیاد ا

نمونه هاي این شاخصه ي تئاتر معناباخته به قدري در این نمایش نامه زیاد هستند که ذکر دیگر جزئیات در این در این 
  .مجال نمی گنجد

  

  نتیجه گیري
با دقت در پویایی تئاتر . با بررسی تئاتر و پیشینه هاي آن به موقعیت بسیار ارزشمند این هنر در میان جوامع پی می بریم

از جمله سبک هاي ویژه و مدرن تئاتر می توان . ی یابیم که به مرور زمان تحوالت بسیاري در این هنر رخ داده استدر م
درهم ریختگی ساختار : خصیصه ها و ویژگی هاي این نوع تئاتر عبارتند از . به تئاتر ابسورد یا تئاتر معناباختگی اشاره کرد
ود و کابوس وار، شخصیت پردازي هاي نه چندان قوي و حساب شده، وراجی سنتی تئاتر و طرح هاي رایج، فضاي وهم آل
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با بررسی .هاي بی معنا و فقدان ارتباط صحیح میان افراد و اهداف متفاوت از اهدافی که تا پیش از این در تئاتر رایج بود
اکبر رادي از آن . رانی نیز در می یابیمتاریخچه تئاتر ایران تاثیر و حضور این نوع از تئاتر را درمیان نمایش نامه نویسان ای

با توجه به کارهاي . کسی که بسیاري از نمایش نامه هایش در فضایی کامال منطبق یا این سبک ارائه شده است. جمله است
است که  با ذکر نمونه هاملت با ساالد فصل اکبر رادي و بررسی آن ها یکی از بهترین نمونه هاي این آثار، نمایش نامه 

این نمایش با فضاي عجیبی که دارد به رویاگونگی و کابوس . ایی ویژگی هاي تئاتر معناباختگی را در این اثر بیان کردیمه
از دیگر سو شخصیت هاي عجیب با اسامی بی معنا نشان از شخصیت پردازي ویژه ي این . واري نمایش کمک می کند

و یا رگباري یعنی پشت سرهم و بدون انقطاع، نشانی دیگر از خصیصه دیالوگ هاي فوق العاده طوالنی . نوع از تئاتر دارد
  .هاي تئاتر معناباخته در این اثر است

بنابراین با توجه به نمونه هاي موجود، این نمایش نامه از جمله بهترین نمونه هاي این نوع از تئاتر در ادبیات فارسی 
ناباختگی زندگی انسانی را توصیف کرده و با بزرگ نمایی و معاصرمحسوب می شود که در بستري نمادین و تمثیلی، مع

  . اغراق و همچنین هجو صاحبان قدرت در اجتماع، درصدد انتقاد از وضعیت موجود و بیان مسائل احتماعی می پردازد
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400  
  در شعرحمید مصدق...) نحوي، معنایی، آوایی، زمانی و( هنجارگریزي 

  
  1سارا محبی

  :چکیده
ها براي برجسته ساختن زبان در شعر است که اکثر شاعران از این روش بهره برده هنجارگریزي یکی از برترین شیوه

ش استفاده کرده؛ حمید اهاي هنجار گریزي در راستاي برجسته سازي زبان شعريیکی از شاعرانی که از انواع روش.اند
این پژوهش به بررسی انواع هنجارگریزي . هاي عدول از هنجار بهره برده استاو در اشعار خود از اکثر شیوه. مصدق است

در شعر حمید مصدق برمبناي تقسیم بندي لیچ پرداخته است؛ و بر این اساس، مصدق به جز هنجارگریزي گویشی از انواع 
کرده است و در این میان استفاده از هنجار گریزي نحوي، معنایی، زمانی و آوایی به نسبت دیگر  ها استفادههنجار گریزي

این جستار از  نظر روش به  شیوه ي استقرایی و از دیدگاه ابزار و میدان تحقیق  به . ها از بسامد باالتري برخورداراستگونه
 .روش کتابخانه اي است

  
  
هنجارگریزي آوایی. گریزي معنایی، هنجارگریزي نحوي، هنجارگریزي زمانیمصدق، هنجار حمید :هاکلیدواژه

                                                                    
١
   mohebi_sara56@yahoo.com کارشناس ارشد ومدرس ادبیات فارسی - 

mailto:@yahoo.com
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   مقدمه.
متون ادبی با تمهیدات خاص هر شاعر یا نویسنده، از حالت عادي و طبیعی خود خارج می شود که یکی از این تمهیدات  

ي داشته و دیگر شاعران معاصر نیز به در شعر معاصر، نیما نقش بزرگی در پایه ریزي انواع هنجار گریز. عدول از هنجار است
هاي فرا هنجاري حمید مصدق نیز یکی از شاعران معاصري است که از اکثر شیوه. پیروي از او از این شیوه استفاده کرده اند

بررسی  هنجار گریزي درشعر حمید مصدق در هشت مورد از . در راستاي برجسته سازي زبان شعري اش بهره برده است
هاي انجام شده در مورد پیشینه تحقیق مشاهده طبق بررسی.زي بر مبناي نظر لیچ مساله اصلی این تحقیق استهنجار گری

شدکه پژوهشی کلی در انواع هنجار گریزي در شعر مصدق نشده است و تنها در برخی کتب و مقاالت اشاراتی به صورت 
ي بررسی انواع هنجار گریزي در شعر مصدق نتیجه زمینه اما در. پراکنده، خصوصا هنجار گریزي نوشتاري وزمانی شده است

زیرا این کتب به ذکر انواع هنجار گریزي در ادب معاصر پرداخته اند و تنها چند نمونه ي . ي مشخصی به دست نیامده است
نوشتاري،  تنها باشد که بیشتر در زمینه ي هنجارگریزي اندك از شاعران معاصر آورده اند که مصدق نیز یکی از آنهایی می

مثالی تکراري را از او ذکر کرده اند و توضیحات آمده در این منابع در باره ي  شعر حمید مصدق بسیار سطحی و گذرا 
هدف . جهت تعیین انواع هنجار گریزي در شعر این شاعر معاصر کل مجموعه اشعار وي مورد بررسی قرار گرفته است. است

چه بیشتر حمید مصدق و اشعارش به دوستداران شعر و اندیشه؛ آگاه نمودن شعراي جوان  این پژوهش عالوه بر شناساندن هر
باشد و نیز امید است که این و عالقمند با انواع فرا هنجاري و آشنایی با قوانین شعري در شعر معاصر، خصوصا شعر مصدق می

از نظر لیچ برجسته سازي که به . هگشا باشدپژوهش در جهت پژو هش هایی که در مورد هنجار گریزي انجام خواهد شد را
لیچ هنجار گریزي را به . صورت هنجار گریزي و قاعده افزایی امکان پذیر است باید نقشمند، جهت مند وغایت مند باشد

 –هنجارگریزي آوایی  –هنجار گریزي زمانی  –هنجارگریزي گویشی -هنجارگریزي معنایی :کندهشت گروه تقسیم می
این پژوهش نیز بر مبناي . هنجارگریزي سبکی و هنجارگریزي واژگانی -هنجار گریزي نحوي  –نوشتاري  هنجار گریزي

  .تقسیم بندي لیچ به بررسی انواع هنجار گریزي در شعر حمید مصدق پرداخته است
  

  هنجارگریزي
این اصطالح . ((گویندمی هر گونه عدول آگاهانه و هنرمندانه از هنجارها و ساختارهاي طبیعی زبان را هنجار گریزي

برگرفته از حوزه زبانشناسی مدرن و نقد زبانشناسیک است و از رهگذر زبان انگلیسی به مباحث نقد ادبی و زبانشناسی فارسی 
انحراف از نرم در حوزه زبانشناسی به هر نوع استفاده زبانی از کاربرد معنا شناسیک تا ساختار جمله که . راه یافته است

گفتند زبان ادبی عدول از ها میفرمالیست). ((540داد، ص .)) (ادي و متعارف زبان در آن رعایت نشود اشاره داردمناسبات ع
گفتند این عدول قابل بررسی و کردند و میلذا سبک را برحسب عدول و خروج از معیارها مطالعه می. زبان معیار است

)). ر بند یا حتی جمله آن عدول و خروجی از زبان متعارف نباشدکمتر متن ادبی و زبان هنري است که در ه. سنجش است
گوید شعر رستاخیز کلمات است و شاعر با برجسته سازي این کار را شکلوفسکی فرمالیست است و می). 157شمیسا، ص (

آشنایی زدایی  گیرد که ساختگرایان به جايدهد؛ که در کنار آن غریب سازي و آشنایی زدایی را نیز به کار میانجام می
ها زبان فرمالیست.((شودها یک اصل مهم محسوب میزبان روز مره در نظر فرمالیست. کلمه هنجارگریزي را به کار برده اند
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به عبارت دیگر، ادبیات نوع خاصی از زبان است که با . دانستندادبی را مجموعه انحرافاتی از هنجار یا نوعی طغیان زبانی می
پورنامداریان درمورد هنجار گریزي که  درجهت ). 8ایگلتون، ص)). (گیردبریم در تقابل قرار میه کار میزبان متداول که ب

رود بر این عقیده است که انواع هنجار گریزي درشعر باید از اعتدال برخوردار باشد و در برجسته سازي شعر به کار می
باشد؛ او در همین رابطه با هنجار گریزي در شعر نیما تحسن نمیرساندن معنا و مفهوم یاري رساند که در غیر این صورت مس

ها و بندها، عبارات فعلی و کنایی ساختگی و نه چندان معنی در هم ریختگی بیش از حد متعارف جمله: ((گویدچنین می
در پدید آمدن آنها توان تاثیر حذف مایه وزنی و رعایت گه گاه قافیه را رسان و دلپذیر و اشکاالت صرفی متعدد که نمی

در ادامه به  ).162الف، ص : پورنامداریان)). ( ندیده گرفت، زبانی حقیقتا قاعده گریز و نامطبوع به شعر نیما بخشیده است
  .پردازیمبه پایین تر می بررسی انواع هنجار گریزي درشعر حمید مصدق به ترتیب بسامد باالتر

  
  هنجارگریزي معنایی 

انحراف از نرم در حوزه روابط معنایی است به طوري که معناي جمله یا عبارات از حیث منطق (( هنجار گریزي معنایی 
به . شوداین نوع عدول از هنجار در حیطه ي بیان و بدیع معنوي بررسی می). 540داد، ص )). (زبان بی ربط یا متناقض بنماید

  . کنیمبسامد باالتري دارند بسنده میدلیل گستردگی حوزه این نوع فراهنجاري فقط به ذکر مواردي که 
  تشبیه.1

در میان انواع صور .کندهاي بیان ادبی است که کالم را از سطح معمولی خود به سطحی ادبی هدایت میتشبیه یکی از راه
 در اشعار وي از بسامد -خصوصا تشبیه بلیغ  –هاي مختلف آن خیال مصدق بیشتر از همه به تشبیه توجه داشته و صورت

ها شود از آوردن تمام نمونههاي زیادي تقسیم میباتوجه به این که تشبیه به اعتبارات مختلفی به گونه. باالیی برخوردار است
  . شودشود و تنها به ذکر چند نمونه بسنده میبراي انواع گوناگون تشبیه خودداري می

  تشبیه به اعتبار طرفین تشبیه.1-1
  ).126در رهگذار باد، ص...(قایق شکسته ز طوفانم چون: تشبیه حسی به حسی.1-1-1
  ).431هاي صبوري، صسال...(تو شعري، تو شوري: تشبیه حسی به عقلی.1-1-2
  ).617شیرسرخ، ص...(سوگندها غلیظ تر از شهدکندوان:تشبیه عقلی به حسی.1-1-3
  تشبیه به اعتبار ذکر وجه شبه و ادات تشبیه و عدم ذکر.1-2
  ).563هاي صبوري، صسال.(گل چو خشت خام شد :تشیبه مجمل.1-2-1
  ).463هاي صبوري، صسال.(چون شمعی سوختم از آتش عشق: تشبیه مفصل.1-2-2
  ). 713شیرسرخ، ص...(عشق آتش است: تشبیه موکد.1-2-3
  ).70آبی، خاکستري، سیاه، ص...(دوستی همچون سروي سرسبز: تشبیه صریح.1-2-4
  ).469هاي صبوري، صسال...(چه زنگار غم گرفت آئینه دلم ز: تشبیه بلیغ.1-2-5
  
  استعاره.2
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: کندسیسرون استعاره را در مفهوم ارسطویی چنین معرفی می.استعاره انتقال معنی از عنصري به عنصر دیگراست   
اره استفاده حمید مصدق از استع). 14اکو، ص)). (گرددصورت مختصر شده تشبیهی است که در قالب یک واژه بیان می((

  .هاي دیگر آن داردمکنیه  دراین میان بسامد بسیار باال تري نسبت به گونه
  . شودکه درآن فقط مشبه به ذکر می: استعاره مصرحه.2-1

  ).389هاي صبوري، صسال...(اینجا درون سینه من زخم کهنه اي ست
  .شودقرینه اي آورده می که در آن مشبه به را ذکرنمی کنند ولی از لوازم مشبه به: استعاره مکنیه.2-2

  ).409هاي صبوري، صسال...(پاییزعمر من اینک                   
گیرد که شاعر مشبه به تشخیص یا انسان انگاري نوعی از استعاره مکنیه است و زمانی شکل می: تشخیص.2-2-1

هاي شاعر این کار را به شکل. دهدمیگیرد و مالئماتش را به مشبه مذکور نسبت محذوف را انسان یا جانداري در نظر می
دهد، تشخیص به طرق مختلف در اشعار مصدق از بسامد بسیار باالیی برخوردار است که در ذیل به ذکراین مختلفی انجام می

  : پردازیمها رادرشعرمصدق میهایی از آنها و نمونهشیوه
شود را ه در هنجار معمول به انسان نسبت داده میدراین گونه از تشخیص شاعر فعلی ک: شخصیت بخشی بافعل.2-2-1-1

  .دهدبه غیر انسان نسبت می
  ).613شیرسرخ، ص.(ها لب بستنددر پاسخ من ستاره

دراین نوع از تشخیص شاعر در دل یک ترکیب اضافی به موجودي بی : شخصیت بخشی با ترکیب اضافی. 2-2-1-2
  .بخشدجان صفات انسانی می

  ).637شیرسرخ، ص...(زگارازانگشت شعر و ادب رو
کند وآن را مورد در این گونه تشخیص شاعر مفهومی بی جان را انسان فرض می: شخصیت بخشی خطابی. 2-2-1-3

  .دهدخطاب قرار می
  ).399هاي صبوري، صسال...(آه، اي عشق تو در جان و تن من جاري

اصر محسوس است که صفت انسانی در این نوع از تشخیص موصوف از عن: شخصیت بخشی با صفات. 2-2-1-4
  .پذیرفته و جاندار انگاشته شده است
  ).207در رهگذار باد، ص...(و کهکشان پیر گردش خود را

  
  مجاز-3

و در شعر حمید مصدق بسامد . مجاز آن است که واژه اي در معناي اصلی خود به کار نرود و عالقه اي در کار باشد
  . پایینی دارد

  ).570هاي صبوري، صسال...(بندمدیده را می: یتعالقه کلیت و جزئ.3-1
  ). 450هاي صبوري، صسال(ز خشم پر غرور تو خاموش شد حمید: عالقه علت و معلولی.3-2
  کنایه-4



 جلد هشتم     هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

٧١٧ 
 

این گونه در شعر مصدق در مقایسه با دیگر فرا . کنایه ترکیب یا جمله اي است که مرادگوینده معناي ظاهري آن نباشد
  .ها از نوع کنایه ایماء استز بسامد باالیی برخوردار نیست و اکثر کنایههاي معنایی اهنجاري

 ).226در رهگذار باد، ص.(لعنت به آن کنم که دو رو بود

  ).458هاي صبوري، صسال...(بستی میان به قتلم و
  ).507هاي صبوري، صسال...(دشتی سپاه چشم به راهش

  
  تلمیح-5

مثل، داستان یا شعري مشهور با حداقل کلمات است تا با تداعی شدن آنها  تلمیح در اصطالح اشاره به آیه، حدیث،
. اکثر قریب به اتفاق تلمیحات در شعر حمید مصدق از نوع تلمیحات ملی و حماسی هستند. مقصود گوینده واضح تر شود

  .شودخصوصا اشاره به داستان کاوه آهنگر در بیشتر مجموعه اشعار او دیده می
  و حماسی   تلمیح ملی .5-1

  ).623شیرسرخ، ص...(یا سیاووشی/ انتظار آرشی دارند/ از تو اما 
  ).41درفش کاویان، ص...(ي آهنگري کاوهکنار کوره

  ).95در رهگذار باد،  ص...(بیژن به دست خصم/ افراسیاب خون سیاوش ریخت 
  ).198در رهگذارباد، ص...(ي فرهاد راتا داستان کهنه

  ).638شیرسرخ، ص.(..برخویش فردوسی پاکزاد
  تلمیح مذهبی. 5-2

  ).455هاي صبوري، صسال.(نهفته در لب او معجزات عیسایی
  در دستهاي او قلمش اژدهانشد/ موسی نبود او .).483هاي صبوري، صسال(
  حس آمیزي -6

ی کند حسشاعر با آمیزش حواس متفاوت سعی می. آن است که محسوسات یکی ازحواس رابه حس دیگري نسبت دهیم
  .برتر از حواس پنجگانه انسانی را براي درك موضوعات بدیع خلق کند

 ).287ها، صاز جدایی...(و روح سبز گیاهان

  ).620شیرسرخ، ص..(با عقل سرخ خویش
  .آن است که متناقض نما باشد: پارادوکس -7

  ).217در رهگذار بادص...(اي ما همیشه با هم و بی هم
  مام فراهنجاري هاي معنایی بهره برده است اما در این میان تشبیه، تشخیص مصدق در اشعار خود کما بیش از ت

  .ها برخوردارندوتلمیح ازبسامد بسیار باالتري نسبت به دیگر گونه
  

  هنجارگریزي نحوي
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 این نوع عدول از هنجارکه. در این نوع هنجار گریزي شاعر با برهم زدن قواعد دستوري زبان  از زبان هنجار گریزمی زند
هایی که دراشعار حمید مصدق در ذیل به ذکر انواع هنجار گریزي. در شعر کاربرد زیادي دارد، گاهی هیچ زیبایی اي ندارد

  : پردازیمبه کار رفته است می
  تقدم و تاخر اجزاي جمله .1

ییر محل طبیعی ارکان تغ: ((گویدپور نامداریان در رابطه با تقدم و تاخر اجزاي جمله در جهت برجسته سازي اثر چنین می
هایی و اجزاي جمله اگر تنها ناشی از ضرورت وزن نباشد و به منظور جلب توجه خواننده و دقت او بر روي کلمه یا کلمه

شود، زیرا جدا از معنی حاصل از داللت حقیقی کلمات، معانی ثانوي هاي بالغی کالم محسوب میخاص باشد، از جنبه
ن خواننده، رفع شک و تردید، القاي تعظیم و تکریم و شدت توجه و تاثر گوینده را به خواننده دیگري از قبیل غافلگیر کرد

هایی از این تقدم و تاخردر شعر حمید مصق میدرذیل به ذکر نمونه).376ب، ص:پور نامداریان)). (گیردنیز به عهده می
  :پردازیم

  ).47فش کاویان، صدر...(نوازش داد باد صبحدم بر قله البرز: تقدم فعل. 1-1
  ).20درفش کاویان، ص(زمهر افکنده سایه برسرمن مام : تاخرنهاد. 1-2
  ).64آبی، خاکستري، سیاه، ص(چراست؟/آه سرگشتگی ام در پی آن گوهر مقصود: تاخر ضمیر پرسشی.1-3

 حذف برخی از ارکان جمله.2

  :حذف فعل. 2-1
ازجدایی ها، .(مهربان باشی/ وهمچو مردم این ملک / خشنده ب/ مثل مهر درخشان شهر : حذف به قرینه لفظی. 2-1-1
  ).291ص

  ).142در رهگذار باد، ص...(برخیز و باز روشنی آفتاب را/ برخیز و خواب را / گفتم : حذف به قرینه معنوي. 2-1-2
  ).237در رهگذار باد، ص(؟ ... کنید کهباور نمی: حذف جمله. 2-2
 ).604شیرسرخ، ص ...(ه سرد تو قلبم گداختنگا: "را"حذف نشانه مفعولی . 2-3

  :تکرار. 3
  ).78آبی، خاکستري، سیاه، ص...(بی تو مردم، مردم:تکرار فعل.3-1
 :تکرار جمله. 3-2

  ). 174دررهگذارباد، ص...(اومرده است، او مرده است: تکرار یک جمله در پس هم.3-2-1
  ).541الی539هاي صبوري، صسال...(غروري است درمن)رهفت بارتکرا:(تکراریک جمله در شعر بافاصله از هم.3-2-2
  ).510هاي صبوري، صسال...(اما مروت این گهر ناب ناب ناب: تکرار صفت. 3-3
  ).647شیرسرخ، ص...(باده کشی عیان، عیان: تکرار قید. 3-4
 ).181دررهگذارباد، ص(نه / گفتم / این هزارمرتبه / نه، نه، نه: تکرار حرف. 3-5

 :تکراردر ابتداي هر مصرع. 3-6    

  ).329ازجدایی ها، ص...(بیا بیا برویم: تکرار فعل.3-6-1
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  ).71آبی، خاکستري، سیاه، ص...(ها بی خبر از عاطفه اندقلب/  ها از آهن و سنگ قلب:تکراراسم. 3-6-2
  ).336ها، صاز جدایی...(کدام آشیانه/ کدام خانه : تکرارکلمه پرسشی. 3-6-3
  ). 337ها، صاز جدایی...(به ما پرنده شدن  /به ما نسیم شدن: حرفتکرار . 3-6-4 -
  جدایی ارکان فعل . 4

  ).43درفش کاویان، ص...(مگر سازیم بنیاد ستم نابود
  جابجایی. 5
  ).714شیرسرخ، ص...(یک نیمسوز کنده : جابجایی صفت و موصوف.5-1
  ).709شیرسرخ، ص...(گشتیمعصر هنگام که از مدرسه بر می: جابجایی مضاف ومضاف الیه.5-2
  ).249دررهگذار باد، ص...(افسانه اي است آغاز: جابجایی ارکان فعل ربطی.5-3
  ساختارهاي طویل . 6
  ).19درفش کاویان، ص...(سکون ِ ساکت ِ سنگین ِ سرد ِ شب: صفات طوالنی در ساختی اضافی.6-1
  ).66آبی، خاکستري، سیاه، ص..(.در شب ِ جشن ِ عروسی ِ عروسکهایش: ساخت اضافی طوالنی. 6-2
 ).642شیرسرخ، ص...(تمام روشنان در دل شب/ رخشنده،  : ها ي نامتعارفجمع.7

هاي مختلفی از این نوع هاي نحوي در شعر مصدق این نتیجه به دست آمد که وي از گونهبا بررسی انواع هنجار گریزي
  . ها داردر برد بیشتري نسبت به دیگر گونهدر این میان کا)) تکرار((فرا هنجاري بهره برده است و 

  هنجارگریزي زمانی
هایی استفاده کند که در زمانتواند از گونه ي زمانی زبان هنجار بگریزد و از صورتدراین نوع هنجارگریزي شاعر می

ها را باستانگرایی میگریزي این دسته از هنجار. شودهاي پیشین  در زبان متداول بوده اند و امروزه دیگر از آنها استفاده نمی
باستانگرایی یا آرکائیسم آن است که شاعر یا نویسنده در اثر خود از کلمات مهجور و ساختارهاي دستوري قدیم . نامند

مصدق در اشعار خود توجه زیادي به این گونه .بخشداستفاده نماید؛ که این شیوه به شعر حال و هوایی رمانتیک و کهن می
ان داده است و از انواع مختلف این نوع هنجار گریزي در راستاي برجسته سازي زبان شعري اش استفاده کرده فراهنجاري نش

  .است
  :باستانگرایی نحوي.1
  :باستانگرایی در حروف.1-1
  ).35درفش کاویان، ص(به خون اهرمن شمشیر را گلرنگ بایدکرد : "با"درمعناي  "به". 1-1-1
  ).127در رهگذار باد، ص(حل مرا به وحشت گرداب دیده است سا: "در"در معناي "به".1-1-2
  .) 626شیرسرخ، ص. (اینجا کنار رودي، سرودي، با یاد رفتگان خواندیم: "به"درمعناي "با".1-1-3
  ).559هاي صبوري، صسال. (دشمنان  را دشمنی پیدا نشد: "براي"درمعناي "را".1-1-4
  ).24درفش کاویان، ص( ...به کاخ اندر: "اندر"حرف اضافه . 1-1-5
  ). 343ها، صاز جدایی.(سوي خاك شدم/نه زي ستاره، نه زي مهر/ که من : "سوي، نزد"درمعناي "زي".1-1-6
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 ).346ها، صاز جدایی...(این گمان مبر که مرا: "ن"به جاي  "م"کاربرد پیشوند .1-1-7

  :باستانگرایی واژگانی.2
شود و برخی از شاعران باستانی کما بیش در شعر شاعران معاصر دیده می رویکرد به زبان وشیوه بیان روزگار کهن و

اما بی . معاصر ماننداخوان، شاملو، نیما، شفیعی، خویی ومصدق اقبال ویژه اي به کاربرد این الفاظ باستانی ازخود نشان داده اند
وي در مورد استفاده .پدر شعر نو برداشته استهاي  احیا و جریان دادن این شیوه در زبان شعر معاصر رانیما شک نخستین گام

باید در بین هزاران کلمات آرکائیک، که کهنه شده اند، کلمات مالیم و مانوس با سبک : ((از این شیوه چنین گفته است
ر کنم، از مطالعه دقیق در اشعار قدما غفلت نداشته باشید، در اشعااین است که به شما توصیه می.خود را به دست آورید

موضوع را که در نظر دارید به آن مراجعه کنید و مصالح تازه را .بجویید و یک فرهنگ دم دستی براي خودتان تهیه کنید
مکرر که این کار را این طور انجام دادید، کم کم کلمات از بین رفته ذهنی شما شده، یک وقت می.براي خودتان بردارید

قدما : ((نویسدمی)) شین پرتو((او نیز در نامه اي به ). 72یوشیج، الف، ص ...)). (اربینید، چه قوتی یافته اید براي نوشتن اشع
کنند، رسانند، به ما کمک میهاي سر به مهر را دارند با مواد خامی که به ما میبراي ما به منزله ي پایه و ریشه اند، حکم معدن

شایسته یادآوري :((گویدور نیز دراین رابطه چنین میعلی پ). 340یوشیج، ب، ص)). (جز این که ساختمان به دست ماست
نحوه ي پیوند و کنارهم قرار گرفتن آنها، . تواند به اثري، صورت آرکاییسم دهدها، نمیاست که صرف کاربرد این واژه

ها  از سطح یک ساخت نحوي معمولی و گفتاري، در ارایه یک هیات ارتباط معنایی و فرا ایستادن ساختار عبارت
  ).311علی پور، ص)). (آرکائیسمی، اعتبار و اهمیت ویژه اي دارد

  . باستانگرایی فعلی -2. باستانگرایی اسمی، وصفی وقیدي-1:شوداین گونه باستانگرایی به دو دسته تقسیم می
  : باستانگرایی اسمی، وصفی وقیدي -2-1

نماید که در این روزگار یا به کلی منسوخ تفاده میدر این نوع  رویکرد باستانگرایانه شاعراز اسامی، صفات و قیودي اس
 . شوندشده اند ویا با کمی تغییر شکل در زبان معاصراستفاده می

 ).506هاي صبوري، صسال. (غرق سلیح گشت و به میدان جنگ رفت: احیاي اسمهاي قدیمی.2-1-1

  ).584شیرسرخ، ص... (جز غرش شگرف نه شاینده است: احیاي صفات قدیمی.2-1-2
 ).468هاي صبوري، صسال. (خیزمافتم و میاین سان که به میخانه می: احیاي قیود قدیمی.2-1-3

 :باستانگرایی فعلی. 2-2

ها باشنیدن این فعل. هاي پیشوندي ازجایگاه آرکائیسم ویژه اي برخوردارندهاي فارسی، فعلدربین اشکال مختلف فعل
دراین گونه افعال،  پیشوند با فعل . شودها زنده میه ي بیان آن دوران در ذهنبی اختیاریاد روزگار باستان وصالبت شیو

هاي باستان در توان گفت که یکی از پر بسامدترین نمونهمی. دهدآمیزد و مفهوم جدیدي از آن فعل ارائه میدیگري در می
مود که شاعري که گرایش به استفاده از این افعال این زمان کاربرد افعال پیشوندي است و البته باید به این نکته ي مهم توجه ن

 .بایست که درك درستی از این افعال داشته باشد تا بتواند این افعال را به وجه صحیحی عرضه نمایدکهن را دارد می

  هاي پیشوندي کهن  فعل.2-2-1
  ). 43درفش کاویان، ص.(وبا دیو ستم آن سان درآویزیم و بستیزیم: براي تاکید فعل "ب"پیشوندفعلی .2-2-1-1
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 ).42درفش کاویان، ص.(به سوي آسمان دستان فرا آورد: "فرا"پیشوند فعلی .2-2-1-2

  ). 633شیرسرخ، ص. (باریدسیل واري که ز هر دیده فرو می: "فرو"پیشوند فعلی .2-2-1-3
  ).485هاي صبوري، صسال. (درتو شکوه و شوکت بر باد رفته است: "بر"پیشوندفعلی .2-2-1-4
  ).453هاي صبوري، صسال.(ازمن تو درگذر که دگر در خور تو نیست: "در"پیشوند فعلی .2-2-1-5
  :هاي ساده ومرکب کهنفعل.2-2-2
  ).45درفش کاویان، ص. (دستش زالل اشک روانش را،  پنهان سترد:ساده. 2-2-2-1
  .)482هاي صبوري، صسال. (پیش از دفاع زندگیت را وداع کن: مرکب. 2-2-2-2
  قاعده افزایش و کاهش  -3

هایی که در گذشته خارج از قراردادهاي صرفی، حرفی اضافی در ابتدا یا انتهایشان وجود داشت یا حرفی برخی از واژه
ها کاسته یا به آنها افزوده ها حرفی از آنهاي وزنی و آسان شدن تلفظ آنازآن ها کاسته شده بودف براساس ضرورت

  .هاي نادري از این قاعده یافت شدمیدمصدق نمونهدر شعر ح.گردیده است
 ).556هاي صبوري، صسال...(نکونهاد) فرشتگان(جوالنگاه فریشتگان: قاعده افزایش-3-1

  ).526هاي صبوري، صسال...(هاي تلخ، با طعن جان شکربا طعنه: قاعده کاهش-3-2
  

  :هنجار گریزي آوایی
برد که در زبان ها را به کار میزند و شکلی از واژهایی زبان هنجار گریز میدر این نوع فرا هنجاري شاعر از قواعد آو 

شود که با تلفظ معمولی آنها تفاوت ها به کار گرفته میبه بیانی دیگردر این شیوه تلفظی از واژه. گفتار متداول نیست
شاعر در این . شودي موسیقایی میآن در حوزه  دهد باعث تشخص سبکتحوالتی که در سطح آوایی زبان شعر رخ می.دارد

ها را با تغییر مصوت یا حذف صامت و مصوت، از شکل آشنا و نماید و تلفظ واژهها عدول میشیوه از قواعد آوایی واژه
هاي مختلف این نوع فراهنجاري که حمید مصدق دربرجسته سازي زبان در ادامه به بررسی گونه. نمایدمعمول آن دور می

  :پردازیمکار برده است میشعري اش به 
واج : ها ي دو جمله یا بیشتر تکرار شود، و سه نوع دارددر آنجایی است که یک یا چند واج در واژه: واج آرایی. 1

  .هاها، باصامت ها و مصوتها، با مصوتآرایی با صامت
  : هابا صامت.1-1
  هاي غیر هم مخرجصامت.1-1-1

  ).24درفش کاویان، ص.(کشتي روشنگر اندیشه را میشعله/ وباخشمی خروشان : "ش "صامت
از سویی موسیقی شعر را غنی تر کرده و از سویی دیگ با  "ش"شود، تکرار همخوان تکرار آوایی به خوبی احساس می

  .فضاي شعر بی ارتباط نیست
  ).31ش کاویان، صدرف...(نگاهی مهربان افکند/  کنار کار گاه کاوه جمعی جنگجو، جانباز : "گ  "و"ك "صامت 

  ).199در رهگذار باد، ص.(سکوتی هراسناك-/ هرسو سکوتی هست، : "س"صامت  
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  .کندحس سکوت و ترس را تداعی می"س"صداي 
  ).168در رهگذار باد، ص...(درخوابِ خوف و خفت،/ درخواب رفته بود : "خ"صامت

هاي صبوري، سال...(برگ و باري نیستآه هیهات که در این برهوت و اندر این سوخته دشت فرتوت، : "ت"صامت 
 ).487ص

  ).291ها، صاز جدایی...(و کاشکی تو از این صالحان صلح و صبوري: "ص"صامت 
 ).644شیرسرخ، ص...(و باغ غرق داغ  و باغبان غمزده/ در تمامی باغ / و بانگ زاغ : "غ"صامت 

  هاي هم مخرجصامت.1-1-2
  ).586شیرسرخ، ص...(رفتي حرکت میوقتی که رودخانه در هاله: "ح"و"ه"صامت

همان، .(ي مسگون نوشیدمهاي سرد گوارا،  باشوق در پیالهچون آب/آنقدر صادقم که صداقت را :"س"و"ص"صامت 
  ). 152ص

  ).635همان، ص.(که ناگزیر منی/چگونه از تو گریزم/تو در ضمیر منی: "ز"و"ض"صامت
  :بامصوت ها.1-2

خویش اندیشکه نیس: "ي"و  "ا"تکرار مصوت    ).742شیرسرخ، ص.(ت عاشق ِ صادق ز  خیل ِ
 .کندعالوه برغناي موسیقی، تناسبی نیز بین واکه ي القاکننده  و مضمون القا شده ایجاد می"ي"و"آ"واکه ي 

-"تکرار مصوت    ).266ها، صاز جدایی.(دوباره خواهم جست......خواهم رست/ي نورسته چوساقه: "◌  
  .و آن وقتی است که یک هجا مرکب از صامت و مصوت تکرار شود): هجا آرایی( با صامت و مصوت.1-3

     ). 646شیرسرخ، ص...(روز در آه و زاریم،/ دور از آن نگاه تو، وزرخ همچو ماه تو: "اه"تکرار

 .هم بر موسیقی شعر افزوده و هم بر حس"آ"ومصوت"ه"تکرار صامت 

  : ساکن کردن متحرك.2
رسن   ).159در رهگذار باد، ص...(ه دریاکه آن نهنگ گُ

تخفیف واژگانی در شعر معاصر که تنگناي وزن و قافیه به صورت گذشته وجود ندارد، یک :((مخفف کردن مشدد.3
  ).151صهبا، الف، ص)).(نوع خالف عادت و برجسته سازي است

ه(=که سنگ سرد دره/ به من بتاب   435هاي صبوري، صسال.(ام) در.(  
  هاي یک واژه اتفاق می افتداعم از حذف، تخفیف، تشدیدو به انواع تغییراتی که در واج:((تشدید مخفف.4

  ).151صهبا، الف، ص)).(شودابدال؛فرایندهاي واجی گفته می
ی   ).175در رهگذار باد، ص... (خویشتن،) جوانی(=من از مزار عهد جوانّ

  :هاي غیر ملفوظحذف کسره ي اضافه در کلمات مختوم به.5
  ).747شیرسرخ، ...(بگشا پنجره ي دل راتو 

  :حذف صامت یا مصوت.6
تر:حذف صامت.6-1 557هاي صبوري،  صسال...( گردندنمی) بدتر(=دیگر از این ب.(  
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 ).515هاي صبوري، صسال...(بر درگاه) ایستاده(=دختري استاده:حذف مصوت.6-2

هاي مصدق بسامد باالیی دارد؛ به ویژه تکرار صامتهاي مختلف فراهنجاري آوایی واج آرایی در اشعار دربین گونه
ها برخوردار است که در کل مجموعه اشعار وي از بسامد بسیار باالتري نسبت به دیگر صامت"ش"و  "س"، "گ"، "ك"

درفش "موضوع جالب توجه اي که در منظومه ي .هاي سبکی شاعر تلقی کردتوان یکی از ویژگیاین موضوع را می
در تمامی بندها تکرار شده است؛گویی شاعر با این شیوه قصد  "گ"و"ك"شود این است که دو صامتمی دیده"کاویان

آنقدر  "ر"و  "س"، "ش"هاي صامت "شیر سرخ "و نیز همینطور در منظومه ي .را داشته است "کاوه آهنگر"تداعی نام 
  ..آورندزیاد تکرار شده اند که مدام نام این منظومه رابه یاد می

  

  نجارگریزي نوشتاريه
نماید ودر این نوع شعرکانکریت، شعري است که شاعر با استفاده از هنجارگریزي نوشتاري شعرشنیداري را دیداري می

این .دهدها را ارائه میها، تصویر دقیقی از معناي ذهنی آنگیرند و شکل فیزیکی واژهشعر دیدن با شنیدن در کنار هم قرار می
. نمایدا شاید بتوان نوعی نقاشی نامید که شاعر به جاي آن که معنا را بنویسد تصویر آن را ترسیم مینوع هنجار گریزي ر

دهد که خواننده آن را حمیدمصدق نیز از این شیوه ي هنجا گریزي  استفاده نموده و معنی و مفهوم واژه راطوري نشان می
باشد و اغلب در دهه ي اخیر از بسامد باالیی برخوردار نمی الزم به ذکر است که این نوع هنجارگریزي. نمایداحساس می

مورد استفاده برخی شاعران بوده و این موضوع که هنجارگریزي نوشتاري حتی براي بعضی از کارشناسان ادبیات نیز منطقی 
حمید مصدق میبه طور مثال ایرج وامقی در مورد این عدول از هنجار در شعر . آید،  بسی جاي تاسف داردبه نظر نمی

رفت در این واویالي کاغذ گاهی شعرها را چنان بنویسد که یک سطرش جاي ده سطر را از مصدق انتظار نمی: ((نویسد
  : پردازیمدرادامه ذکر چند نمونه از این هنجارگریزي در شعر حمید مصدق می).201وامقی، ص...)).(بگیرد آن هم کج وکوله

  از روي نرده 
  م شدهخ                

  روي                                   
  ر                                     

  و                                              
  ). 141در رهگذار باد، ص. (د                                                

  .دهدرود نشان می چنان ترسیم شده که حالت خم شدن را روي "رود"واژه ي 
  ها از قله ي بلندترین کوه
  فرو                                

  می                                      
  ).         175در رهگذار باد، ص.(ریخت                                         

 .نمایدذهن ترسیم میرا در  "ریزش"به این شکل به زیبایی مفهوم "فروریختن"نوشتار 
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  درخویشتن 
  ش            

  ك                
  س                 

  ت                     
  ).227در رهگذار باد، .(ن                       

مفهوم   "شکستن"شود، خواننده با دیدن حروف جدا شده از هم واژه ي شکند تکه تکه میهمان طور که وقت شیئی می 
  .کندستن را احساس میشک

 کم کم و

  کم           
  ).551هاي صبوري، صسال...(کم               

کم "است و نیز آوردن این واژه در دو سطر متوالی مفهوم  "اندکی"در دو سطر جدا نمایشگر  "کم"قرار دادن واژه ي 
  .را ترسیم کرده است "کم

  وباز 
  باز       

  ).همان..(.واژه شد آغاز             
  .ها را تصویرنموده استدر دو سطر متوالی تکرار مرتبه "باز"شاعر با تکرار واژه ي 

  اینک رسیده ساعت ما، 
  ).   659شیرسرخ، ص .(تنها                             

  .در یک سطر به تنهایی،  مفهوم تنهایی را نقاشی کرده است "تنها "شاعر با آوردن واژه ي 
  وپایدار 

  تا             
  پاي             
  ). 733شیرسرخ، ص.(د ار         

  . ها مفهوم  تداوم استقامت و پایداري را به زیبایی به خواننده انتقال داده استشاعر با  ترسیم افقی واژه
سامد قابل توجه هاي دیگرمانند هنجارگریزي آوایی یا زمانی از باین نوع فراهنجاري در شعر حمید مصدق به نسبت گونه

  .لیکن مصدق از این راه به زیبایی توانسته است معنی و مفهوم واژگا ن، حروف و افعال را نمایش دهد. باشداي برخوردار نمی
  

  هنجارگریزي واژگانی
غرابت ((و )) مخالفت با قیاس((این نوع عدول از هنجار، براساس آفرینش واژه ي جدید با استفاده از دو شیوه ي  
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توان آن را نشان داد و غرابت استعمال که می... توان در صفت، قید ومخالفت با ساخت قیاسی واژه را می. است)) مال استع
این گونه از هنجار . ((این شیوه در کلمات مرکب کار برد دارد. آشنایی زدایی در حیطه زبان نامید نقطه ي مقابل قیاس است

سازد، بدین ترتیب که برحسب قیاس و گریز از طریق آن زبان خود را برجسته می هایی است که شاعرازگریزي یکی از شیوه
 ). 46صفوي،  ص)). (بنددسازد وبه کار میقواعد ساخت واژه ي زبان هنجار، واژه ي جدید می

رده را غمی است سنگین 94در رهگذار باد، ص...(سهرابم.( 

   ).153در رهگذار باد، ص(با شوق در پیاله مسگون صبح 
  ).307ها، صاز جدایی...(پناهسایه آسایشی

  ).322ها، صاز جدایی...(نرمخنده شکفته برلبانش پژمرد
  ).543هاي صبوري، صسال...(نه بل هول زاري

  ).669شیرسرخ، ...(انبوه زار سرعت وآهن
  ).673شیرسرخ، ص...(هاي پریشیده روح کیستبر روي موج

نده   ).755شیرسرخ، ص...(این یاد بودهاي غیرَ
  شود و از بسامد باالیی برخوردار نیستاین گونه ي فراهنجاري درشعر حمید مصدق به ندرت دیده می

  :هنجارگریزي سبکی
این امکان براي شاعر وجود دارد که  از الیه ي اصلی شعرکه گونه ي نوشتاري معیار است گریز بزند و از واژگان یا ((

هایی از این فراهنجاري درشهر حمید در ذیل به ذکر نمونه). 49ي، صصفو)).(ساخت هاي نحوي گفتاري استفاده کند
 :پردازیممصدق می

  ).29درفش کاویان، ص...(شدها آهسته وا میلب هر در به روي کوچه
  ).162در رهگذار باد، ص...(من لول لول بودم

  ).527هاي صبوري، صسال... (هیفده شهر
  ).537هاي صبوري، صسال.(به چشم: گفتیم ما

  ).601شیرسرخ، ص. (سرشک دیده ز هجر تو دم به دم جاري ست
  ).680شیرسرخ، ص...(ها کیپ بسته استپیوسته درز پنجره

  ).709شیرسرخ، ص...(پر لک و پیس ز رنگ شاتوت
  ).751شیرسرخ، ص...(در دم دماي صبح

فوق ذکر شده، تمامی مواردي هنجارگریزي سبکی در شعر حمید مصدق ازبسامد پایینی برخوردار است و آن چه که در  
  . است که از این گونه فراهنجاري در مجموعه اشعار او یافت شده است

  

  گیرينتیجه
در بررسی کاربرد انواع هنجار گریزي در شعر حمید مصدق این نتیجه به دست آمد که غیر از هنجار گریزي گویشی وي 
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ري اش بهره برده است و بر اساس آمار به دست آمده به تر تیب از هاي فراهنجاري براي برجسته نمودن زبان شعاز تمام گونه
هنجار گریزي معنایی،  هنجار گریزي نحوي، هنجار گریزي زمانی، هنجار : بیشترین تا کمترین بسامد به این شرح است

 .گریزي آوایی، هنجار گریزي نوشتاري، هنجارگریزي واژگانی و هنجارگریزي سبکی

هاي آن یافت شد اما در بین این نوع هنجار گریزي،  تشبیه، ر حمید مصدق در تمام گونهفراهنجاري نحوي در شع
  .ها داشته اندتشخیص و تلمیح کاربرد بسیار باالتري نسبت به دیگر گونه

به )) تکرار((هاي بیشتري از انواع هنجار گریزي نحوي در اشعار حمید مصدق بسامد باالیی دارد و در این میان نمونه
هاي موسیقیایی که در اثر این تکرار در زبان شعري وي به وجود طنین و ضربه. شودها در اشعار او یافته میبت دیگر گونهنس

  . آمده مشخصه خاصی را به شعر وي بخشیده است
بهره هاي ایجاد این نوع فراهنجاري وي از اکثر شیوه. کاربرد هنجار گریزي زمانی در شعر حمید مصدق بسیار زیاد است

برده است و با ایجادفضایی آرکائیسم توانسته است موجبات برجستگی زبان شعري اش را فراهم آورد و به شعر خود نوعی 
  .تشخص زبانی بخشیده است

دراشعار حمید مصدق غوغایی می)) واج آرایی((آفرینند، شیوه ي هایی که فرا هنجاري آوایی را میدربین تمامی راه 
او به . ها در چند دفتر شعري تداعی کننده ي نام آن دفتر یا نام واژه اي کلیدي در آن دفتر استامتتکراربعضی ص. کند

ها به قدري ها و مصوتبازي او با صامت. مهارت هرچه تمام تر از این شیوه در جهت رسیدن به مقصود خود بهره برده است
  .داده ونیز هدف شاعر را تامین نموده استماهرانه و زیبا است که هر خواننده اي را تحت تاثیر قرار 

هنجارگریزي نوشتاري در شعر مصدق از بسامد تقریبا پایینی برخور دار است، لیکن شاعر در استفاده از این گونه  
م فراهنجاري مهارت ویژه اي داشته است و با استفاده از این شیوه معنایی ثانوي را بر معناي اولیه ي واژه افزوده است و مفهو

  .واژه را با استادي تمام تر سیم کرده است
فراهنجاري واژگانی و سبکی در مجموعه اشعار مصدق پایین ترین بسامد را دارد و شاعر اقبال ویژه اي به استفاده از این 

  .نوع هنجار گریزي از خود نشان نداده است
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 344 ..............سوررئالیسم در اشعار عطار نیشابوري :نژاد، صغري رحمتیکوشش، رحیم و 373-

ي شهریار  نقد و بررسی داستان هزار و یک شب نوشته(نقاب  :کیوان، شفیقه374-
 359 .................................................................................... )پور مندنی

 367 ...................... گویی اقبال الهوري دالیل فارسی :آرا، فاطمه چمنگراوند، علی و 375-

اقبال » باقی می«هاي  شناسی مجموعه غزل شکل :صیدي، سودابهگراوند، علی و 376-
 382 ....................................................................................... الهوري

هاي حکایت هبوط در سه اثر  تطبیق پیوندگاه :فتحی، چیمنگرجامی، جواد و 377-
بهشت «سنایی غزنوي و»سیرالعباد«ي ابن سینا، مثنوي »ي عینیه قصیده«

 398 .................................................................... ي جان میلتون»گمشده
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حکایت شیخ (ها در داستانی از منطق الطیر عطار  نمونه رکرد کهنکا :گزمه، عاطفه378-
 413 ........................................................................................ )صنعان

تأثیر پدیده جانداري در  :السادات هاشمی، مهرالسادات و  هاشمی، افتخارگلفام، ارسالن ؛ 379-
 433 .............................. معرفگی مفعول در گویش گزي؛ رویکرد رده شناختی

با » فما فوقها«هاي  قابلی ترجمهنقد ت :شکرانی، رضاخاقانی، محمد و گلی، فاطمه  ؛ 380-
 440 .............................................................. شناسی رویکرد نحوي و زبان

ي  محمد مهدي جواهري، شاعري شیفته :رحیمی خویگانی، محمدگلی، فاطمه و 381-
 460 ........................................................................................... ایران

و » الناسک و الشیطان«نقد و بررسی داستان  :آبادي، سمیه کاظمی نجفگلی، فاطمه و 382-
 472 ................................................... تأثیر آن بر ادبیات کودك و نوجوان

الخیر و  گو در مجالس شیخ ابوسعید ابی بررسی واعظان مجلس :گنج کریمی، الهام 383-
 485 ................................................................. الدین محمد مولوي جالل

ي  هاي ترجمه ها و محدودیت قابلیت :امامی، حسنخانی حاکمی، بهنام و  علی گنج384-
 501 ................................................. ي شعر حافظ نقد و بررسی ترجمه:ادبی

 511 .................................. ان پس از تشریحاي در احیاء گفتم خطابه :گونه، هدیه385-

بازخوانی یک بیت از خاقانی، تأملی در مفهوم دوگروهی  :محمد فروز، علی گیتی386-
 519 ............................................................................ در دیوان خاقانی

 525 ...................... هاي حکیم نظامی گنجوي تحلیل معراجیه :جائی، علی الغر فیروز387-

ر اثر بازنویسی شده د 13بررسی و تحلیل عناصر داستانی :نژاد جاللی، سودابه لطفی388-
 537 ................................................................................. ي هشتاد دهه

هاي متون کهن در ادبیات  جایگاه انواع باز نویسی :نژاد جاللی، سودابه لطفی389-
 560 ........................................................... ي هشتاد معاصرکودك در دهه

 570 ....................... اردشیر بابکان به روایت منابع تاریخی بعد از اسالم :لک، زهره390-

ملی در ي عرفان ع جایگاه انسان کامل در حوزه :قاسمی، شهینماحوزي، مهدي و 391-
 592 ................................................................... ي عطار نیشابوري اندیشه
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ي نورپردازي در  تأثیرگذاري حکمت اشراق سهروردي بر شیوه : وان، فاطمه ماه392-
 612 ............................................................................. نگارگري ایرانی

از منظر » پیر چنگی«ي داستان  شکنانه نقد ساخت :خجسته، النازمباشري، محبوبه و 393-
 628 .............................................................................. ي یونگ اندیشه

شاه داعی و » نسایم گلشن«بررسی تطبیقی  :ورهمختاري، مسرمباشري، محبوبه و 394-
 642 .................................................................. الهیجی» مفاتیح اإلعجاز«

اي جهت آموزش مجازي زبان فارسی به خارجیان  تدوین درسنامه :متانی، ندا 395-
 661 ............................................................................. )سطح مقدماتی(

هاي  المثل مقایسه سبکی ضرب :کبیري، محمدسنگانی، فرهاد و زاده، عیسی ؛  متقی396-
 670 ................. ي موردي عنوان مطالعه موضوع قناعت به فارسی و عربی؛ بررسی

هاي مرگ و زندگی در شعر شاملو از  استعاره :رضا لطفی، احمدفرد، سوزان و  متین397-
 685 .............................................................. شناسی شناختی دیدگاه زبان

 696  .....................................................  هاي آنيتوانمندوخط فارسی  :مجد، امید 398-

هاملت «ي  نامه نمایشهاي تئاتر معناباختگی در  بررسی ویژگی :مجذوب صفا، آمنه 399-
 703  .......................................................................  اثر اکبر رادي» با ساالد فصل

در شعر حمید )    ...  نحوي، معنایی، آوایی، زمانی و( هنجارگریزي  :محبی، سارا 400-
 713  .......................................................................................................مصدق

  
  


