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401  
  ي ادبیات کودکانترجمه تأثیرعوامل فرامتنی بر

  

 1فرشته محجوب

  چکیده

ر د است ستهیشااي ترجمه در پی که  یمترجم. قرار دارد یستگیو شا تیدو مرز مقبولو میان خاص  یگاهیهر ترجمه در جا
با ، حاصل ي ترجمه شود یکه باعث م ردیگ یرا در نظر م ي آن چندگانه یادب ستمیزبان مبداء و س يخود، هنجارها بازگردان
و  یادب يبه هنجارها يبندیپا قیاز طراکثرا ترجمه  تی، مقبولدیگر سواز . یکسویه گرددزبان مبداء  یو زبان یادب يهنجارها
  . رددگ یم نییمقصد تع ستمیس یزبانشناس

متن مبداء  جیرا يهنجارها با يادیکه متن مقصد تا حد ز زمانی. استدو قطب  نیا حد وسط میانمعموال موفق  ي ترجمه 
براساس نظریات برجسته ترین مترجمان کودك درجهان، . باال خواهد بود اریترجمه بس تیمقبول زانیداشته باشد م یهمخوان

 ترجمه مشخص يهنجارها لهیوسه بو  یستگیو شا تیمقبول رابطهاي میاندر دك، به ویژه درباب ادبیات کوترجمه  تیموفق
که  یمتن و متن کموجود میان ی ي رابطهبراین اساس، . ستیادب يها ترجمه یمبحث اصل نیتر شاخصاین بحث، که  گردد یم

 نییاست که تع یفیتوص ي جمهمطالعات تر ي فهیوظ نیاست و اي تساوي  شود رابطه ین در نظر گرفتهمآ ي به عنوان ترجمه
  . استمتن مقصد و مبداء  نیبی و هماهنگمبین تعادل هنجارها  زکدامین وچگونه است متن و ترجمه  تساوي میانکند 

 نیزکه در انتخاب کتاب و  یمقدمات يهنجارها: کرد يبند میبه دو دسته بزرگتر تقس توان یرا م يترجمه ا يهنجارها 
مترجم را کنترل  يهایریگ میتصم، ترجمه انیکه در جر یاتیعمل يو هنجارها فاکردهیب نقش اکتا یاصل ي انتخاب نسخه

 گاهیوجود و جا ي کننده نییکه تع یاساس يهنجارهاي عمده به اجزاي کوچکتر دیگر چون ها سرفصلهریک ازاین . کنند یم
، و استزبان مقصد در متن مقصد) یاساجزا و اس گاهیدر جا رییاضافه و تغ -حذف( یمتن يبند بیو ترک یمواد اساس
) یکل یسبک يهنجارها( یزبان شناس يشامل هنجارها و افعال در متن يریشکل گ یکننده چگونگ نییکه تع یمتن يهنجارها

                                                        
 عضوهیات علمی دانشگاه پیام نور - ١
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 يترجمه دارابه سرانجام برسد  ستهیشاچنانچه مجموع عوامل مذکور هریک به طرزي . است منقسم است یادب يو هنجارها
  . ي متن است ترجمه تیمقبول فیدر تعر یاصل يها که از شاخص شود یم ایپو و رسا یسبکحاوي وباال  ییخوانا

خواندن توانایی ناچیز در با ي سنی،  باتوجه به عوامل تأثیرگذار فوق درترجمه وبه ویژه در ترجمه براي کودکان، ازاین دسته
دقایقی باریک . ی بیگانه را دریابندنند بزرگساالن عناصر زبانکه بتوانند ما رود ی، انتظار نمیاندك در زندگ يها تجربهنیز  و

تکیه برد  باکه مترجم  آنستباعث  وجوداین عواملکودکان ارتباط دارد و ي ترجمه شده اتیادب ي هیثانو تیموقعدراین امر با 
بر  شتریبآثار کودکانه، ي اصلی  هسته يو سازگارو اصل بسیار مهم ترجمه براي کودکان، یعنی نقش آموزشی ادبیات آنان 

  . مرسوم است ی مقصدزبان ستمیکه در س مواردي تأکید کند

و  ي ادبیات کودکان و نیز بررسی آراء پژوهش حاضر در صدد است ضمن دسته بندي علمی عوامل تأثیرگذار در ترجمه
یتینن، فرناند تئوري پردازان و مترجمان کودك نیتر برجستهالگوهاي فکري  زلوپز، کلینبرگ، سرویک، چون پروفسوراُ

کنل، شاویت و نیز سایر صاحب نظران دراین باب که ازشهرتی جهانی برخوردارند، به تحلیل مسائلی که مترجم ادبیات  اُ
می بایست آن را بشناسد و رعایت کند و در خصوص آن به مهارت وتوانایی هایی دست یابد  کودك درحین ترجمه الزاماّ

رامتنی مجموعه اي ازنکات، همچون دقت درتفاوت هاي نژادي یا ایدئولوژیکی متن مبدأ و این عوامل ف. مبادرت ورزد
ي جمالت و تعابیر آن و نیز اصطالحات  ي کشورمبدأ و چگونگی ترجمه ي مندرج درمتن اصلی، زبان عامیانهها لهجهمقصد، 

ترجمه است که عدم رعایت هریک ازآنان وضرب المثل هاي رایج درآن زبان بیگانه و میزان دخالت این عوامل به هنگام 
  . باعث تناقض وتضادهاي فکري و فرهنگی درکودکان خواهدبود

    

  . ادبیات،کودك، ترجمه، عوامل فرامتنی، کشورمبدأ، کشورمقصد :هاکلیدواژه
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  مقدمه

 ای سندگانینو نیبنامتعادل ، رابطه سازد یمرا محدود  کودکاني برانوشتن و ترجمه  ندیفرآ کهی از عوامل اجتناب ناپذیر کی
 میتصمی کودکی دوران سندر مورد محدوده  کهبزرگساالن هستند  نیا. است کودكمترجمان بزرگسال و مخاطبان 

است و  افتهی لیتقلسال  18ي گذشته به سالهاسال در  21ی، از کودک انیپای رسمسن  راًیاخي مثال در انگلستان، برا. رندیگ یم
 کرده رییتغی بارها جنسي تهایفعالدر  شرکتی و الکل، مشروبات گاریس دیخري براسن مجاز  ستمیبرن دوم ق مهیندر اواخر 

دوره قابل انعطاف  کی وستهیپ، شد یمدر نظر گرفته  تیفعالی مرحله اي جدا از دوران کودکچون در ابتدا، دوران . است
مفهوم برداشت از دوران  21ی قرن جهاندر بازار . اند کرده میتنظي جامعه اقتصادي ازهاینآنرا بر اساس  کهوجود داشته است 

ی را به کودکی، دوران ابیبازار کیتکنو مد وابسته است و  ها يبازي، بازاسباب  دیتول عیصنای عمدتاً به نوآوري کودک
  . رهیغی و جوانی، نوجوانی، دبستان شیپدوران : کند یمي بند میتقس لیذمراحل 

به طور  توانند ینمهرگز  کنند یم دركنحو  نیبهتری را به کودک التیتما کهی بزرگسال ندگانسینوی حتوجود  نیابا   
مخاطب قرارگرفتن  وهیدرشو بزرگساالن مکرراً  کودکان نیبی اساساختالف  نیارا دارا باشند و  کودکان دگاهید کامل

بزرگسال را در ترجمه مد  کی حضور ینوعد به مترجمان مجبورن. شود یمداستان مشاهده  انیراو لهیوسخوانندگان جوان به 
ي برای داستان طآنان در  کهیی طنزهاگرفته تا  کودکاني روبزرگساالن بر  کنترل کابوسحضور از  نیا. نظر قرار دهند

 میتصم کنند یمي، تالش ا زهیانگبا هر  کودکانمطالب  سندگانینوي هم رفته رو. شود یم دهید کنند یمنقل  کودکان
ی را در برخورد با متفاوتي ها وهیشاست  ممکنمترجمان  کهی حالاتخاذ کنند، در  کودکاني برادرباب نوشتن ی واضح

  ). 2000 وانیاسال( رندیگ شیپبا بزرگساالن در  کودکانمتعادل نمودن رابطه 

ی در ترجمه دست که کودکانبا تجربه آثار  سندگانینو؛ از دهند یم لیتشکي را اگسترده  فیط کودکانمترجمان آثار  
ی گوناگونی تنوع و نوعبه ناچار  نیبنابرا. رندیپذ یمرا  کودکان کتابگه گاه سفارش ترجمه  کهي ادارند تا مترجمان حرفه 

هستند و  کودکانآثار  سندهینونه  کهی مترجمانمتخصصین در مورد آثار . مترجمان از خوانندگان جوان وجود دارد دركدر 
  .  یی دارند، بسیار نگرانندآشناي آنان ایدننه به 

  

 منظور از ادبیات کودکان چیست؟ 

ي بسیار وسیع معنایی و طبیعت پیچیده و نامفهوم این گستره یکی از مشکالت اصلی در تعریف ادبیات کودکان حوزه  
مک جائو  بعضی از مفسرین مانند نالس و مال. شود یمبه آن اشاره  "ادبیات"و  "کودك"ي مفاهیم است که به وسیله

از دیدگاه . کند یمکه ظاهراً از موضوعات دشوار پرهیز  کنند یمتعریف ملموس و عینی گسترده اي را پیشنهاد ) 1996:2(
ي مکتوب ها داستانهمچنین از نظر آنان . شود یمآنان ادبیات کودکان به هر اثر نوشته یا منتشر شده براي کودکان اطالق 

. شود یماز زمره ادبیات کودکان محسوب  شود یمخوانندگان جوان و نوجوان نوشته ساله که براي  13-19براي سنین 
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بین : وجود دارد به وسیله ایتینن چنین توضیح داده شده است "کودکان "و  "ادبیات"مشکالتی که در کاربرد اصطالحات 
تعریف ارائه شده همیشه ابهام . دشو ینمي زیادي دیده ها شباهتتعاریف ارائه شده براي کودك، کودکی و ادبیات کودکان 

از نظر دیدگاه و موقعیت، دوران کودکی رامی توان به عنوان یک موضوع فرهنگی یا اجتماعی در نظر گرفت . برانگیز است
ادبیات کودکان را ادبیاتی در نظر گرفت که  توان یمبه نظر او . و آن را از زاویه دید یک کودك یا بزرگسال بررسی کرد

ایتینن، ( شود یمي دیگران با صداي بلند براي آنان خوانده و یا به وسیله خوانند یمود، آن را به آهستگی و آرامی کودکان، خ
11:1993 (  

ویژگی منحصر به فردي ندارد، بسیاري از منتقدان آثار کودکان این  "ادبیات کودکان"به دلیل این واقعیت که اصطالح   
کلینبرگ . مانند تعریف باال محدود کنند "ادبیات کودکان"حات خود را براي اشاره به که اصطال نندیب یممسأله را ضروري 

  :دهد یمتعریف کاربردي زیر را براي ادبیات کودکان ارائه 

که  شود یمبه ادبیاتی اطالق ) مییگو یمکه از این پس به طور ساده به آن ادبیات کودکان (ادبیات کودکان و نوجوانان   
یی که به وسیله بزرگساالن براي ها کتابو  شود یمیا به طور عمده براي کودکان و نوجوانان نوشته و چاپ  براي کودکان و

ي گسترده اي از ادبیات کودکان و نوجوانان همیشه حوزه. (شود ینمجزء ادبیات کودکان محسوب  شود یمکودکان خوانده 
  )14: 1982، سیرئ)(خوانند یمرا خوانده و 

ي ادبیات کودکان به عنوان سبکی ي برجستهها یژگیوبه بعضی از  میتوان یمن تعریف کاربردي، اکنون با پذیرش چنی  
از چیزي  خواهند یمکودکان یعنی آنهایی که )1: رندیگ یماین نوع کتب دو گروه از مخاطبان را در بر . مجزا اشاره کنیم

گروه دوم . یی که ذائقه و انتظارات ادبی کامالً متفاوتی دارندبزرگساالن یعنی آنها) 2آگاهی داشته باشند ویا سرگرم شوند و
و در وهله دوم والدین، تحصیل کردگان، محافل علمی و منتقدین را  ردیگ یمي اول ویراستاران و ناشران را در بر که در وهله

این بزرگساالن هستند که قدرت نکته مهم این است که ). 19:1995پورتینن (از گروه اول بسیار تأثیر گذارترند شود یمشامل 
که چه چیزي نوشته شود، چه چیزي منتشر گردد، چه چیزي مورد تشویق قرار گرفته و  رندیگ یمرا در دست دارند و تصمیم 

  . یا خریداري شود

  

  ادبیات کودکان ومنتقدین بزرگسال

بعضی از آنها آثاري هستند که شاویت  در حالی که بیشتر آثار ادبیات کودکان در حقیقت براي گروه اول خوشایند است  
اشاره کرد  "آلیس در سرزمین عجایب"به داستان  توان یماز میان این آثار . نامند یمآنان را متون دوسویه ) 91-63: 1986(

ر آن را در سطح انتقادي تعبیر و تفسی توانند یمو در عین حال بزرگساالن  کنند یمکه کودکان معنی تحت اللفظی آنرا درك 
که به گروه خوانندگان مخاطب یعنی کودکان  شود یمي افرادي نوشته ، ادبیات کودکان به وسیلهکه نیانمایند و نکته دیگر 

  ). ستندینجزء گروه سنی کودکان (تعلق ندارند 
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ولی معموالً نویسندگان جزء گروه سنی خوانندگان کودك  شوند یمکتب کودکان براي خوانندگان خاصی نوشته   
 _یعنی افرادي به نمایندگی از گروه سنی کودکان _ي بزرگساالن نوشتن و در بیشتر مواقع خریدن این کتب به وسیله. تندنیس

آن است که ممکن است در هنگام ارزیابی  شود یمنتیجه نامطلوبی که از این کار حاصل ). 4:1989بریگو (ردیپذ یمانجام 
بعضی از . کالمشان، ارزیابی درستی از کار این نویسندگان به عمل نیایدکارشان، به دلیل عدم حضور و یا عدم پذیرش 

و در هنگام نوشتن به همان اندازه که به راضی نگه داشتن  شناسند ینمي اثر خود را کامالً نویسندگان بزرگسال، مخاطبان اولیه
  . نندک یمبه رضایت منتقدین، والدین و معلمین نیز توجه  شندیاند یمخوانندگان جوان 

اشاره کرده است این سبک نگارش غیر متعارف است و دلیل آن این است که ) 17:1995(در نهایت، همچنان که پورتینن   
ي فرهنگی گوناگونی در این سبک نوشتاري ها تیمحدودو  شود یمدر این سبک نگارش اعمال متفاوت و فراوانی انجام 

ي آشکاري وجوددارد یعنی ن وسیستم ادبی و تحصیالت اجتماعی رابطهدر عین حال، بین ادبیات کودکا. گردد یماعمال 
بلکه به عنوان ابزاري براي تحصیالت و  شود یمي ادبی مطالعه ادبیات کودکان نه تنها به منظور سرگرمی، بازآفرینی و تجربه

ي آن اثر وشتن و هم بر ترجمهاین ویژگی دوگانه ادبیات کودکان هم بر ن. ردیگ یماجتماعی شدن نیز مورد استفاده قرار 
ي جذاب و پربار براي ارتباط ادبیات کودکان با ادبیات کلی، هنجارهاي تحصیلی و اجتماعی، آن را به یک حوزه. گذارد یم

  ). 17:1995پورتینن، (تحقیق بدل کرده است 

  

  کودکاني براترجمه 

ي گسترده ترجمه مدنظر بوده است، لذا این موضوع ها تیالفعي ي قدیم به عنوان حوزهها زمانباآن که ادبیات کودکان از   
ي تئوري پردازان، ناشران و  ي پژوهشی تا این اندازه به وسیلهبسیار شگفت انگیر است که چرا در حال حاضر این حوزه

ت دیگري نیز واقعی. مورد بی مهري قرار گرفته است کنند یمي علمی که درباره تحقیقات ترجمه و آموزش فعالیت ها موسسه
یی ها زبانیی که براي کودکان انجام شده، اغلب بر ترجمه و برگرداندن از ها ترجمهدراین میان مطرح است وآن این که چرا 

  . متمرکز شده است رندیگ یممانند اسکاندیناوي یا عبري که کمتر مورد استفاده قرار 

ي ترجمه کتب کودکان پنج حوزه تحقیقی درباره "رگگوته کلینب"افزون بر ده سال قبل، یک متخصص سوئدي به نام  
  :این حوزه ها عبارتنداز. به نظر او این پنج حوزه پژوهشی نیازمند تحقیقاتی ضروري و شایسته اند. را معرفی کرد ممکن

  ي مختلف مقصد یا کشورهاي دیگر ترجمه شودها زباني مبدا به ها زبانمطالعات آماري که در آن  -1
 مشکالت تکنیکی و اقتصادي که با موضوع ترجمه سروکار دارند مطالعه پیرامون  -2

 براي ترجمه ها کتاببررسی پیرامون چگونگی انتخاب  -3

 ي فصلی و مشکالتی که فراروي مترجمان قرار دارد بررسی و مطالعه پیرامون کارهاي عملی ترجمه -4

  )9:1986نبرگ کلی(مطالعاتی که با دریافت و تأثیر ترجمه در زبان مقصد سر و کار دارد -5
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. بااین وجودواکنون مشخص شده است که برخی از این موضوعات به طور کامل مورد تحقیق و بررسی قرار نگرفته است
ي است که زیچموضوع اصلی یعنی ادبیات کودکان خود  کند یماین موضوع زمانی بهتر قابل درك است که انسان مشاهده 

بین اهمیت قائل شده براي ادبیات کودکان و  "مال مکجائو"و  "نالس"ق نظر طب. مورد بی توجهی و غفلت قرار گرفته است
از یک سو اغلب و الدین و معلمان باید نسبت به اهمیت . تحقیقات دانشمندان در این زمینه اختالف فراوانی وجود دارد

به مطالب مورد مطالعه، براي ي مناسب نسبت ها دگاهیدي خوب خواندن و ها مهارتادبیات آگاه باشند و بدانند که توسعه 
دیدگاه و برداشت عموم  رسد یمموفقیت در تحصیالت و در واقع در کل زندگی بسیار حیاتی است و از سوي دیگر به نظر 

ي ادبیات این است که در حقیقت آثار مربوط به ادبیات کودکان، جداي از آثار اندکی که از نظر سنتی با ارزشند، از زمره
ي توجهی مضاعف است، ادبیات کودکان آثاري ضعیف، و در مقایسه با ادبیات بزرگساالن که شایسته دشون ینممحسوب 

ي یک مقدمه روشن و صریح درباره ادبیات کودکان که در گذشته ، در نتیجه ارائهگردند یمساده و بی کیفیت محسوب 
  . ث و بررسی کتب کودکان و ترجمه آنها باشدي شروع بسیار خوبی براي بحنقطه تواند یممورد بی مهري قرار گرفته، 

 

  ي تئوري و مطالعات تجربیها وهیش: ترجمه ادبیات کودکان

 

 يها تیبا محدود امر نی، اما اشود یم در نظر گرفته تیاهم یساده و ب یکودکان موضوع ياگر چه نوشتن و ترجمه برا    
کتب  رایز استمشکل ساز  یموضوعترجمه  تیموقع. متفاوت است گریبه فرهنگ د یروبروست که از فرهنگ يادیز

مخاطبان  يازهاین دیمترجم با. ردیو هم مورد توجه بزرگساالن قرار گ -کودك -یهم مورد توجه خواننده اصل دیکودکان با
هستند در  لیرا که در امر ترجمه دخ یفرهنگ ژهیو يخاص آن و هنجارها يهایژگیمتن مبداء و و تیو وضع تیمقصد، موقع

 لیبدل. را در ترجمه کتاب دنبال کند یخاص يهایکه قرار است ترجمه کند، استراتژ یبا توجه به کتاب دیبا او. ظر داشته باشدن
 یعنیکند  يآزادانه در متن دستکار تواند ی، مترجم در ترجمه کتب کودکان میادب ستمیکودکان در س اتیادب یجانب تیموقع

  . ستیبرخوردار ن یچندان تیاز اهم گرید يتهایمحدود با سهیبه متن در مقا يمسئله وفادار

 رکنترلیدواصل ز لهیبوس این طیف سنی ي، ترجمه براکه ازبرجسته ترین مترجمان کودك است   تیطبق نظر زهر شاو    
و  مینظت -1: دواصل عبارتنداز نیا. قرار دارند گریکدیدر نقطه مقابل  ایو  گرهستندیکدیمکمل  ایدواصل  نیکه ا شود یم

 نکهیجامعه درباره ا دگاهیکودك با در نظر گرفتن د ينمودن آن برا دیکردن متن مبداء به منظور مناسب نمودن و مف لیتعد
 ییو زبان داستان با توجه به توانا يساز تینمودن پالت داستان، شخص میتنظ -2. کودکان خوب است يبرا يزیچه چ

ترجمه و  يکه در انتخاب کتب برا يترجمه ا يهنجارها). 113-112:  1986، تیشاو(داستان دنیکودك در خواندن و فهم
  . دو اصل استوار هستند نیا هی، بر پاکنند یمتن مقصد را کنترل م يریشکل گ

 ياز هنجارها شهیو مترجمان همیست ن یموجود در متن اصل يهنجارها هیً شب در متن مقصد لزوما يترجمه ا يهنجارها   
 زانینوع و م نیبنابرا. عمل وجود دارد يآزاد یکودکان تا حد خاص اتیچون در ترجمه ادب کنند ینم يرویپ یمتن اصل
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  . دهد یم لیرا تشک یجالب یکتب ترجمه شده حوزه مطالعات يآنها بر رو ریو تاث جیرا يانحراف از هنجارها

  

  ي متداول درآنها وهیش وکاربرد کودکاني براترجمه 

ي ادبیات در دوران اس مطالعات ترجمه است در حالی که ادبیات تطبیقی به بررسی و مقایسهی پایه و اسزبانشناسعلم 
ي وجود نهاده پا به عرصه ستمیبقرن  يمهینی در قاتیتحقحوزه  کاز زمانی که علم ترجمه به عنوان ی. پردازد یممختلف 

متون  کهی کیدئولوژیای از فرهنگ و عناصر آگاه و ندیفرآ لیتحلو  هیتجزی در زبانشناس يوهیش نیباست، مطالعات ترجمه 
و  "ی مطالعات ترجمهمعرف" کتابدر ) 2001(1يماندی جرم. ، در نوسان بوده استدهد یمقرار  ریتاثترجمه شده را تحت 

از جهت در ترجمه  رییتغي هشتاد که در دهه هارا چالش نیایی از مثالها) 2000( "مطالعات ترجمه" کتابدر  2یونوتالرنس 
بود نقل کرده  ها معادلمیالدي که فرایندترجمه اغلب تکیه بر  70و  60ي ها دههی است ودر فیتوصي متد سوي به زیتجومتد 

ي طرفداري، به زیتجونگاه  کی و نه یفیتوص دگاهید رشیپذبا ) 1980، 1985، 1995( 3يتور دونیگاند، اما در دهه هشتاد، 
متون ترجمه شده در  فیتوصبه  شیگرا، . ی زبان مقصد پرداختادب ستمیسآن در  گاهیجااز متون ترجمه شده و 

مرتبط  کودکاني برااین مسئله با مطالعات ترجمه  که کردثابت  80و  70ي ها دههی آن در خیتار –ی اجتماعي ها تیموقع
  . بوده است

. و توسعه است شرفتیپي الگوهابیانگر  نلاُکُ سنِیا يلهیوسبه  کودکان اتیادبی مطالعات ترجمه در ارتباط با ترجمه بررس  
کنل 1999در سال  و  فیتعر: ی را بر دوش مترجمان نهادنیسنگ فهیوظ که کردی را مطرح مهمسئوال  شیها نوشتهدر  اُ
 رییتغموضوع در حوزه مطالعات ترجمه،  نیاگرفته شدن  دهینادبا اظهار تاسف از  اُکنل؟ ستیچ کودکان اتیادبي پارامترها

ي مختلف از متون ترجمه شده در ها برداشتشیوه اهداف و  نیادر  که کند یم قیتصدی را فیتوصي شیوه سوبه  جهت
 زیني ترجمه و برابه دروس ارائه شده  کودکان اتیادبخواستار ورود  انیپااو در . ردیگ یمی قرار بررسفرهنگ مقصد مورد 

  . شد کودکان کتبي در داریشن –ي داریدتون عناصر و م کردني وارد برای ترجمه معانخواهان گسترش 

ي ابه عنوان مجموعه  اتیادببا در نظر گرفتن  " کودکان اتیادبیی از شعرها"خود به نام  کتابدر ) 1986( 4تیشاوزهر   
 کودکان کتبی به ترجمه توجهی بی را در مورد حاتیتوضمجاز،  ریغمجاز و :  نیعناوی تحت فرعی و اصلي ها ستمیساز 
 اتیادبی ستمیسی آن در حوزه چند جنب تیموقعو  کودکاني ترجمه شده اتیادب، خیتاراو معتقداست در طول . کند یمئه ارا

ي عبربه زبان  کهیی ها ترجمهی بررسزهر شاویت با . شده است راستارانیومترجمان و  يلهیوسی به اصلي متون دستکارباعث 
ي صورت گرفته، موردی اصلبه عنوان مطالعات  کودکانمجاز  اتیادبرگساالن به از متون بز کهیی ها ترجمهانجام شده و نیز 

                                                        
١. Jer emy Munday  

٢. LawrenceVenut i 
٣. Gi donTour y 

٤. Zahar shavi t 
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 ککه ی _کرداشاره  2دفو الیداننوشته  کروزو نسونیرابو  1فتیسونوشته جاناتون  وریگالي سفرهابه  توان یماز آن جمله  _
بزرگساالن را نسبت به آنچه  دگاهید رییتغ ریتاثحال  نیعو در  دهد یمي موجود در فرهنگ مقصد را نشان مدلهای با وابستگ

ی کیکالسآثار  نیچنرا در ترجمه  "بودن دركقابل  "و مسئله  دهد یم حیتوض شود یممجاز در نظر گرفته  کودکاني برا
  . کند یمخاطر نشان  کودکاني برا

از  کودکان اتیادبو رواج ی فرهنگ نیب راتیتاث موردتردر  گستردهي ها بحثي به عالقمندي ها نشانه نیاولبااین وجود، 
 کهی است اشاره کرد ادبي از مطالعات ای که شاخه قیتطب اتیادببه  توان یم انیماز آن  کهشده بود  انینماقبل  ها مدت

مختلف در زمان و فضاهاي مختلف مربوط  اتیادب نیبی به رابطه قیتطب اتیادب: کند یم فیتعر نیچنسوزان بسنت آن را 
در مجله  کودکان اتیادبی جهاني خود را در مورد تسلط ي، مقالهفرانسوگر  قیتطبپاول هازارد، ). 1993:1بسنت ( شود یم

les livres , les enfant et les hommes )1932 ( ي ی شاعرانه را دربارهدگاهیددر آن مقاله،  کهبه چاپ رساند
از آن زمان به . ارائه داده است کودکان کتب قیطری از شناسیی بایزی و تبادالت الملل نیبي ها شهیاندي بهبود تفاهم ها راه

 يکننده منعکس شیهمااظهارات بمبرگر درآن . ي مورد مطالعه قرارگرفته استجدی به طور مطالعاتي ها نهیزمبعد این 
ی الملل نیب ركددر بهبود  تواند یماین امر  که میکنصحبت  "کودکان لیاص اتیادب "از میتوان یمما حال : هازارد بود دگاهید

وامیدهاي  امروزه درسراسرجهان کودکان درحال رشد، ازعالیق، دلخوشی ها. "کند فایانقش موثري را  کودکان اتیادباز 
  ). 2:1978بمبرگر (یکسانی برخوردارند 

  

  ي موجودها مدلوابستگی به 

ي آموزشی و نیز مالحظات خاص  جنبهدر انتخاب مطالب خواندنی براي کودکان عالوه بر مسائل مربوط به موقعیت و 
ي موفق ها نوشتهو آن این که مترجمان ادبیات کودکان به کیفیت  شود یمي قابل ذکر دیگري نیز مشاهده بزرگساالن، نکته

یکی از مشکل ترین و در عین حال تحریک . براي این قشر و نیز مطالب خواندنی براي دوران کودکی توجه داشته باشند
فعال، خالق، تجربه گر، پرس و  _ویژگیهاي کودکی. ي ترجمه براي کودکان همان ویژگی خالقیت استها جنبهآمیزترین 

و  ها چشماین خصلت روحانی خواندنیهاي دوران کودکی در درك نویسنده از تازگی زبان براي . جو کننده و متحرك
ا ریشه دارد که جز الینفک دوران کودکی ي کودك و نیز دریافت مسائل کودکان و بازیهاي زبانی و دراماتیک آنهها گوش
  . است

ي اصلی متون، ترجمه  سندهینومترجمان آثار کودك، اگر خود جزء نویسندگان آثار کودکان نباشند، مجبورند به سبک 
از ، این سادگی تراکمی خورد یمی دار به چشم معنی سادگ کبراي کودکان ی ها نوشتهدر بهترین . اي را براي آنها ارائه دهند

 . مفهوم و معنا است که درك آنها بسیار مشکل است

                                                        
١. Janat han swi f t  

٢. Dani al Def oe  
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ي عمومی ترجمه ندهایفرااین پدیده، که با . ترجمه ادبیات کودکان با مدلهاي موجود در سیستم زبانی مقصد ارتباط دارد
مه ادبیات تفاوت داردوبه دلیل گرایش سیستم زبانی ادبیات کودکان به قبول آداب و رسوم متداول و معروف، بیشتر در ترج

یی به متن مبدا فاکتورهااگر مدل زبانی مبدا در زبان مقصد وجود نداشته باشد، با حذف یا اضافه کردن . آنان مشهود است
این پدیده در گذشته در ادبیات متنوع بزرگساالن وجود داشته . آنرا با مدل منسجم سیستم زبانی مقصد سازگار خواهند کرد

. ات مجاز بزرگساالن دیگر متداول نیست، اما در حوزه ادبیات کودکان همچنان رایج استاست، گرچه این مورد در ادبی
  :این هماهنگی عوامل فرامتنی زیرقابل تأملند براي ایجاد

  

  ي ادبیات کودکانتأثیرعوامل فرامتنی درترجمه

  سازگاري ارزشی یا ایدئولوژیکی. 1

به عنوان وسیله اي آموزشی براي ارزشهاي صریح یا براي یک  در تعاریف اولیه ادبیات بزرگساالن، مفهوم ادبیات  
این ویژگی فراتر از ادبیات رفت و آنچنان در ادبیات کودکان پدیدار شد که  بعدها. ي خاص، بسیار برجسته بوددئولوژیا

ح شده نیز داشته مترجمان مجبور شدند متن اصلی را طوري تغییر دهند که متن قبلی همان اثر آموزشی خود را در متن اصال
شاید یکی از برجسته ترین این . یکی ازنمونه هاي عینی این نوع ویرایش ایدئولوژیکی ترجمه رابینسون کروزو است. باشد

 Rabinson"ي جاوچین کمپ باشد، که عنوان آلمانی آن چنین است، ترجمه این کتاب به زبان آلمانی و به وسیلهها ترجمه

der Jungere" )80 :1779 (ي اقتباس کمپ به وسیله. گردد یمي بعدي محسوب ها ترجمهه به عنوان کاتالیزور براي ک
ي انگلیسی این اثر متعلق به با وجود آن که مشهورترین ترجمه) 1781(ي فرانسه و انگلیسی نیز ترجمه شد ها زبانخود او به 

ي دیگري نیز به زبانهاي هندي، ها ترجمه 1800سال و تا بعدهامنتشر گردید،  1782استات دیل بود که در چهار مجلد در سال 
عالوه بر این، این اثر بیشتر از سه بار به زبان . ایتالیایی، دانمارکی، کروواسیایی، چکسلوالیایی و التینی به رشته تحریر درآمد

  ). 1840، 1784(و نیز به زبان یهودي ترجمه گردید ) 1896، 1849، 1824(عبري 

بینسون کروزو در ادبیات مجاز کودکان بیش از یک قرن محفوظ ماند و دلیل این پایداري شاید به خاطر به این ترتیب، را  
عالوه بر این، مقلدان متعددي از آن پیروي کردند که حاصل این دنباله روي، خلق . سازگاري ایدئولوژیکی این اثر بود

اما این نکته را باید متذکر شد که گرچه نسخه . گویندسونمیرابین در ادبیات کودکان شد که به آن مدل ها مدلبرجسته ترین 
اما کمپ از نظر ایدئولوژیکی، متن کامال . اقتباسی کمپ دلیل اصلی کالسیک شدن اثر رابینسون کروزو براي کودکان بود

انگیزه . مانده اندي اصلی بدون تغییر باقی ها صحنهمتفاوتی از آن پدید آورده به نحوي که در متن اقتباسی فقط بعضی از 
اصلی کمپ براي ترجمه رابینسون کروزو سازگار کردن این اثر با سیستم آموزشی روسو بود که به عنوان سیستم آموزشی 

دلیل اینکه کمپ اقدام به ترجمه رابینسون کروزو کرد آن بود که خود روسو معتقد بود که این کتاب . مدرسه به کارمی رفت
هنگامی که کمپ . در اختیار کودکان قرار داد توان یمد براي مبارزه با طبیعت تنها کتابی است که به دلیل توصیف تالش افرا

فو(دیدگاه  –ي روسو آزمایش کرد متوجه شد که باید تغییراتی اساسی در آن داده شود ها دهیااین کتاب را مطابق با  د (
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بنابراین در نسخه اصلی داستان، رابینسون . بود روسو در تضاددرباره رسوم طبقه کارگر و ارزشهاي مستعمره نشینی با نظریات 
و تالش کرد )سالح، غذا، کتاب مقدس(کروزودرست مانندیک انسان غربی به جزیره قدم نهادیعنی بالباس هاوآداب غربی 

زیره شد و حتی درحالی که درمتن ترجمه شده به صورت عریان وبی هیچ نشانه اي ازغرب وارد ج. که با طبیعت با مدارا کند
رابینسون مجبور بود یاد بگیرد به دور از فرهنگ اروپایی در . براي روشن کردن آتش از به هم زدن سنگها استفاده کرد 

او تقریباً یک فرهنگ ضد اروپایی را بنا کرد وآنرا به عنوان جایگزینی براي فرهنگ اروپایی معرفی . طبیعت زندگی کند
  . کرد

باسی کمپ به زبان عبري ترجمه شد، ترجمه عبري آن نیازمند بازنگریهاي ایدئولوژیکی بیشتري بود هنگامی که نسخه اقت  
: دفو(از  zamoshchي ي آن، که به وسیلهها ترجمهدر یکی از . تا با دیدگاههاي رایج قرن نوزدهم سازگاري پیدا کند

بر  تواند یماشت، دیدگاهی که معتقد است فرد عاقل انجام شد، دیدگاه جدید با دیدگاه اخالقی دفو شباهت بسیار د) 1924
مترجم تالش کرد نه تنها بر ارزشهاي روسو تأکید کند بلکه و در کنار آن . طبیعت فائق شده و حتی با آن دوست گردد

ه مشتاقانه بلک نندینش ینمبیکار  کنند یمي گوش ها قصهبنابراین کودکان در حالیکه به . خالقیت را نیز مورد تاکید قرار دهد
مشاهده کرد که چگونه یک متن براي سازگاري بر اساس  توان یمدر این مثال . کنند یمخود را درگیر انجام کاري 

با وجود این متن انتخاب شده نیازمند بازنگریهاي ایدئولوژیکی است؛ اما نسبت به نسخه قبل . شود یمایدئولوژي انتخاب 
  . یی از کمپ و دفو استها دهیاشامل 

  ی متنفرهنگي سازگار. 2

 کهي ابزاري ی مورد استفاده جوانان به منزلهخواندنآمد، مطالب  دیپد کودکاني برای جداگانه اي ادباثر  کهی زمانی حت
آثار ترجمه  که، کودکان اتیادب. رفت یم کاری است به آموزشاهداف  و اتیادب سیتدري آموزش اخالق، مذهب و برا

 ای گناه یبي افراد کودکان ایآ کهمطلب است  نیای بیانگر مکانی و زماني ، در هر دورهشود یمجزء آنها محسوب  زینشده 
در . شوند یممحسوب  کرده لیتحصی تا چه اندازه عقلی و اجتماعی بر عهده آنها است و از نظر فیوظا؟ چه گناهکارند

در . دادند یممشتاقانه آنها را مورد استفاده قرار و  کردند یمی را گرد آوري اخالق-یآموزشگذشته مترجمان و ناشران، متون 
 غیتبلي برا) 1970چاپ اول  1989( کرافتلستون  ي ومریی قرن هجدهم، گراتمدن  وهیشي راستادر  امر آموزش و

ی اخالقعناصر «ی به نام کتابرا در  لزمنیس فیگوت نیستیکری مورد نظر اخالقي هایژگیوی، آلماني خود از زبان ها ترجمه
ي برا، انتخاب متن کودکان اتیادب خیتاردر  گریدي ها نمونهنمونه، نیز مانند  نیادر . کردتحسین »  کودکاني ي استفادهراب

    . ی استکودکی در رابطه با دوران اجتماع–یفرهنگي شهایگرا جیتروترجمه نشانگر نقش مؤثر مترجم در 

 تابو. 3

بازاري، عدم ثباتی ظاهري قابل مشاهده است اصالحات تدریجی انجام در ادبیات کودکان و به خصوص ادبیات پرفروش   
در معرض  ها نوشتهبدلیل ارزش ادبی اندك بیش از سایر  ها نوشتهاین گونه . شده بر روي این آثار گویاي این مطلب است

دهاي رایج زمان و برآوردن ي بعد براي هماهنگی با استاندارها شیرایوي اصلی در ها نسخه. اصالح و سانسور قرار گرفته اند
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این اصالحات در کنار سانسورهاي فرهنگی که خود نویسنده انجام داده، . نیازهاي بازار، مورد تغییر و اصالح قرار گرفته اند
را که  "تابوهاي"لیستی از » دوران آمریکایی «در کتاب ) 179:1994(1آن اسکات مک لود . شود یمبوسیله دیگران نیز انجام 

به شرطی در داستان  ها خشونتبه طور مثال . دهد یمنتی در ادبیات کودکان آمریکایی از آنها اجتناب شده ارائه بطور س
 رندیم یمبه همین صورت کودکان بندرت در داستان . گنجانیده خواهند شد که باعث ایجاد بد رفتاري در کودکان نشوند

در داستانی والدین فوت کرده باشند، مرگ آنها قبل از شروع داستان  اگر. مگر اینکه به عنوان قهرمان یا شهید محسوب شوند
در داستان کودکان از موضوعاتی چون طالق، بیماریهاي روانی، نوشیدن مشروبات الکلی و سایر مواد . اتفاق افتاده است

جایی ندارد و  دزدهاورد و معموالً در ادبیات آنان قتل و کشتار بجز در م شود یممخدر، خودکشی و موضوعات جنسی پرهیز 
این مجموعه  1960تا دهه . و معموالً داستان کودکان پایانی خوش دربردارد شود یمیا اینکه بسیار گذرا در مورد آنها بحث 

مخصوصاً در موارد جنسی که در ادبیات  شد یمقوانین به طور اتوماتیک در سطح جهانی در مورد ادبیات کودکان رعایت 
  . شود یمب کودکان تابو محسو

به خاطر مسائل اقتصادي ) و شاید خود سانسوري مؤلف( شوند یمدر بعضی از موارد اصالحات در متونی که تجدید چاپ   
به طرز برخورد اتحادیه نویسندگان در مواجهه با  توان یمبه عنوان نمونه . مانند اصالحات به خاطر فروش بیشتر ؛ردیگ یمانجام 

نانسی درو و  "دوقلوهاي بابزي"یی چون ها داستانمجموعه . آمریکا در قرن بیستم اشاره کردداستانهاي نوشته شده در 
که  شدند یمهلیسترهاي شاد که در سه دهه اول قرن بیستم پا به عرصه وجود نهادند، در ویراستهاي بعدي طوري تغییر داده 

داب اجتماعی به سرعت در حال تغییر بود قابل براي مشتریانی که شیوه زندگیشان ازنظرغذایی، پوشاك، حمل و نقل و آ
  ). 191:1974هیلدیک، (پذیرش باشند 

ي کار را تحت تأثیر ي اقتصادي که به طور طبیعی، ویژگیهاي ثانویهها زهیانگعالوه بر آن این اصالحات متنی تنها بخاطر   
این . رفتیپذ یمئولوژیکی عمیق نیز صورت ي ایدها زهیانگبلکه این تغییرات به خاطر . گرفت ینم، انجام دهد یمقرار 

ي فرآیند خالص سازي که مستلزم حذف قسمتهایی از متن است متون را تحت تـأثیر ها راهاصالحات انجام شده معموالً از 
 يها نوشتهي متعددي از این خالص سازي ایدئولوژي ادبیات کودکان و بویژه ادبیات عامه پسند را در ها نمونه. داد یمقرار 

  . یافت توان یمشصت سال گذشته 

  ي کم کاربرد ها زباني پر کاربرد به ها زبانترجمه از . 4

این هنجارها در ترجمه . شود یمي دیگر فرهنگی براساس هنجارهایی خاص انجام ها تیفعالچنانکه دیدیم، ترجمه مانند   
چه چیزي و  کنند یمن هنجارهاهستند که تعیین ای. آثار کودکان ممکن است آموزشی، مسلکی، اخالقی، مذهبی و غیره باشد

عالوه بر این، آن هاممکن است از زبانی به زبان دیگر و از . این هنجارها دائما در حال تغییر هستند. در چه زمان ترجمه شود
خاص براي ، هنجارهایی ها فرهنگي بنابراین اگر چه در همه. فرهنگی به فرهنگ دیگر و از نسلی به نسل دیگر تغییر کند

ي یکسانی به کار ترجمه و نوشتن ادبیات کودکان وجود دارد ولی بدان معنا نیست که بتوان براي هر دو زبان مختلف شیوه
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یی که قبل از قرن حاضر از زبان آلمانی به ها ترجمهاشاره کرده اند، ) 1995(و توري ) 1992(زوهر  –همچنان که ایون . برد
اکنون که زبان عبري به . ادبی بوده و باعث غنی شدن دامنه لغات خوانندگان جوان شده استزبان عبري انجام شده بسیار 

زبان معاصر چند منظوره و با ثباتی بیشتر بدل شده است که داراي سیاق کالم خاص و سبک نوشتاري و گفتاري است؛ 
ي ي آموزشی داشته باشد، جنبهجنبهي کودکان بیشتر به شکل محاوره اي است که بیشتر از آنکه ي ترجمه شدهها کتاب

  . تفننی و سرگرمی دارد

ي دوبله شده پویا و پر جنب و جوش خاصی از ها ترجمهبه طورمثال درتحقیقات ویژه اي که در این زمینه به بررسی 
ي کودکان که اه داستان. ي کارتونی و از یک زبان اصلی، آلمانی، به زبانی با کاربرد کمتر، هلندي، پرداخته استها برنامه

ي تلویزیونی کارتونی کودکان در آلمان ها الیسربراي تهیه  1990را نوشته است در دهه  ها آني آلمانی جانوش، نویسنده
گرچه در نسخه آلمانی از کلمات خاص و . ي کارتونی به زبان هلندي ترجمه شدها الیسردر نتیجه . مورد استفاده قرار گرفت

ود، نسخه هلندي بیشتر به صورت محاوره اي تهیه شده بود و در آن از لغات خاص و نسبتا پیچیدهلغات زیادي استفاده شده ب
یکی از دالیلی که باعث شد در نسخه هلندي از کلمات خاص، کمتر . ي آلمانی، استفاده نشده بودي به کار رفته در نسخه

بان علمی و کالسیک هلندي هنوز در محافل علمی اگر چه ز. بود) هلندي(استفاده شود مربوط به هنجارهاي زبان مبدأ 
، اما زبان هلندي حداقل براي بیشتر شود یمکاربرد دارد و اشعار جدید، نثرها، انتقادات و مجالت به این زبان نوشته 

این وضعیت نسبتاً نامناسب . شود یمگویشگران آن، بیشتر از آنکه یک زبان نوشتاري باشد یک زبان گفتاري محسوب 
. ي کم کاربردي است که در حال رکود هستند و کامالً با وضعیت زبان آلمانی که میلیونها متکلم دارد متفاوت استها نزبا

ي خاص فراوان و سبک کالمی بسیار باالیی است که براي هر موقعیت گفتاري و ها زباني زیاد، ها لهجهزبان آلمانی داراي 
  . نوشتاري مناسب است

  ي محلیاه لهجهاسامی خاص، . 5

بر  کهي است ریناپذي اجتناب تهایمحدوداست  کردهرا به خود جلب  کودكتوجه مترجمان متون  کهی اساسموضوع   
ی از قیعم دركمانند بزرگساالن  کهانتظار داشت  توان ینمخواننده جوان  کاز ی. است حاکمی خوانندگان جوان نیبجهان 

 نیاي حل برای مناسبی مترجمان راه حل ورقپا  حاتیتوضچون . داشته باشد رگیدیی ایجغراففرهنگها، زبانها و مناطق  ریسا
فوق در  مشکلي رفع برا کهی قابل بحث و تأمل است کیتکنمتن  کبه ی "دنیبخشی محل تیخصوص"، مسئله ستین مشکل
ت(شود یم بکارگرفته کودکانمتون  ، به عنوان "ی متنفرهنگي سازگار"یعنی نبرگیکلي گوته شنهادیپعبارت ). 2000ی، ونُ

متن  ککه هدف از آن سوق دادن ی رود یمي مورد استفاده به کار ها ياستراتژي از اگسترده  فیطی جامع در مورد اصطالح
خوانندگان جوان قادر  کهفرض استوار است  نیاي  هیپاي فرهنگی متن بر سازگار. به خواننده جوان در فرهنگ مقصد است

 کهی متون رشیپذاست از  ممکن نیبنابراو  کند دركی خوبی را به خارجي مکانهای، و اماس، غذاهااصطالحات،  ستندین
  . کنندي خوددارفرهنگ ناآشنا باشد،  کی يکننده منعکس
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ي در متن دستکاراست از  ممکن کهمحدود شود و تا آنجا  اتیجزئبه  دیبا "ي متنسازگار" کهمعتقد است  نبرگیکل  
 دیباي متن سازگار، معتقد است در زهیجای بل، مترجم برنده آنسوجود  نیابا ). 1986: 17 نبرگیکل. (ي شودخوداری اصل

 کتابصفحات  نیاولقابل فهم در  ریغی اسامی از موارد بعضوي معتقد است در . میدهي از خود نشان شتریبي ریپذانعطاف 
 نیمعبودن متن را مشخص نمایند و  گانهیب قیدق نزایممترجمان مجبورند  نیبنابرا، کنداست خوانندگان جوان را دلزده  ممکن
یی معنای اساماگر ). 7:1985بل، ( کردآنرا حفظ  توان یماست و  رشیپذی متن قابل گانگیبیی و آشنااز نا  زانیمچه  کنند

 _ "نگیاکاستی النگ پی پ"به  "ی الگستر امپپی پ"مثالً ترجمه _با متن داستان ارتباط داشته باشد  کهخاص داشته باشند 
ي ناآشنا نامهااست خوانندگان جوان از صدا و شکل  ممکني ترجمه آنها وجود دارد؛ اما گاه برای خوب لیدلصورت  نیادر 

ی از بعضبا وجود دشواري  کنند یم، آنها تالش کندي خوانندگان خود را جلب  عالقهداستان بتواند  کاگر ی. لذت ببرند
اختالفات از نظر  نیاو اگر  رندیبگ ادی انیپري ها قصهو  اتیحکا، ها افسانهرجمه، آنها را در ، عالوه بر تمکانهای افراد و اسام

  .        خوانندگان جوان مخفی نگه داشته شود، آنها هرگز مجذوب داستان نخواهند شد

بخش  رایزربوط است م انهیعاممهم است به لهجه و زبان  اریبسي خوانندگان جوان برا کهي متن سازگاري ها شکلی از کی  
ی بوده است ؛، به الزام میقدي زمانهای بودن متون از آموزش. دهد یم لیتشک انهیعامي گفتگوهارا  کودکانی از متون میعظ

ي تبهکار خیابان برلین بایدبه نحوي ترجمه شودکه باشیوهها بچهي صحبت کردن طورمثال درداستان امیل وکارآگاهان، شیوه
ي داستان، مترجم بایدازصفاتی ي مدرسه شبانه روزي انگلیسی مشابهت داشته باشدیعنی درترجمهها بچهي صحبت کردن 

 لهیبوسو  1931در سال  تیاسممارگارت گلد  لهیبوسي انگلیسی آن ترجمه(چون ترسناك، وحشتناك وغیره بهره مندشود 
در طی  کهوجود دارد  تیشاوادعاهاي زوهر ي براي آشکارشواهد ). به رشته تحریر درآمده است 1959هال در سال  نیلیا

ي رویپي موجود در زبان مقصد الگوهااز  کهی وجود دارد شیگرا کودکان اتیادبدر ترجمه "آن اظهارات گفته است 
باعث بروز این نگرانی است که کودکان )ي کاستنرنوشته(ي داستان فوق الذکراعمال شده درترجمه راتییتغاما . کند یم

وجود  رغمیعل. سی استاندارددرمتون مربوط به خودروبه رو می شوندوبازبان هاي غیراستانداردآشنایی پیدانمی کنندتنهاباانگلی
ي بیان کودکان ممکن است تحت ها وهیشی وجود دارد که نگران نیا، هنوز کودکان دیجد اتیادبی گفتار در عیطبي ها نمونه

ی به زبان استاندارد سیانگلاستاندارد  ریغزبان  رییتغامر در  نیامثال  بطور. ی تحریف گرددمحلو گویشهاي  ها لهجه ریتأث
  . خورد یمي پاتر به چشم هري ها ترجمهی در آلمان افرانسه ی

  نژادپرستی. 6

مطالعات ترجمه ادبیات کودکان زمانی جذاب است که بتواند از طریق مقایسه متون خاص، تفاوت بین رفتارهاي فرهنگی 
ی فرهنگ نیبی کیدئولوژیاي ادبیات کودك، در بحث خود در مورد عوامل فرناندز لوپز مترجم برجسته سایرما. را نشان دهد

مجاز است  کودکاني برا زیچچه "در مورد  ریاخي رهایتفسی بررسیی، به ایاسپانزبان  تونبهیبال دیاندر ترجمه آثار روالد دالو 
 کن شهیریی، ایاسپاني ها ترجمههنگام  ریدالعمل  عکس دهیپد، قیدقی خیرتادوره  کی لیتحلو  هیتجزاو با . پرداخته است "

عدم  نیافرناندز لوپز . کشد یم ریتصورا به  80و  70ي ها دههی اصلی و زبان وابسته به جنس در متون پرست ژاد نشدن 
 کداف ترجمه را به عنوان یي اهبرا هیاولي صورتهاي مبدأ و بازگشت به کشورهاي ناب و ویژه در ها شیرایو نیبی هماهنگ
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به  قیتحق نیااو در خاتمه . آورد یمو دوران پس از او به شمار  فرانکودر دوران  ایاسپانی اجتماع -یاسیس خیتارلرزهنگاردر 
  . پرداخته است 1990یی پس از سال ایاسپان کودکان اتیادبي روي ترجمه بر ادیبن ریتاثی اجمالشرح 

ي اسپانیایی داستانهاي قرن بیستم که به زبان انگلیسی براي کودکان نوشته شده بود، ها ترجمه در خالل مطالعه سیستماتیک. 
ي بعدي ها راستیوقسمتهایی از متون اصلی که به خاطر مسائل نژاد پرستی و بیگانه ستیزي در : خورد یمپدیده جالبی به چشم 

تغییر باقی ماندند و بر اساس نسخه اصلی انگلیسی آن به آنها مورد ویرایش قرار گرفته بود، در ترجمه اسپانیایی بدون 
براي مثال تصاویر امپالومپاس را . این پدیده حتی در مورد تصاویر نیز اتفاق افتاد). 1996فرناندز لوپز، (اسپانیایی ترجمه شدند 

ي ها شیرایوبعد از ):1985 ویرایش انگلیسی(نوشته رولد دال در نظر بگیریم  "چارلی و کارخانه شکالت سازي "در داستان 
آن تصاویر سیاه )ي اسپانیاییها نسخهو (متنی و تصویري؛تصاویر آنها به رنگ سفید نشان داده شد در حالیکه در نسخه اصلی 

به . دهد یمبریتانیایی را نشان –این امر مغایرت تفاوتهاي ایدئولوژیکی بین ادبیات اسپانیایی و ادبیات آمریکایی . رنگ بودند
رت دیگر، الگوهاي رفتاري جامعه و ارزشهاي اخالقی آن تنها در ویرایشهاي متنی، که در ترجمه آثار خارجی مطرح شد عبا

ي اسپانیایی این الگوهاي ها نمونهبلکه در  شود ینمآن را سازگاري متنی نامیده، منعکس )18:1986(و گوته کلینگبرگ 
  . شود یممبدأ مورد ویرایش قرار گرفته نیز دیده  رفتاري دروفا داري به نسخه اصلی که در خود کشور

جایگزین  توانند یمتربیتی -در ترجمه ادبیات کودکان تنها هنجارهاي نیرومند تري چون تقدم مالحظات آموزشی
ي اسپانیایی، عناصر بیگانه ستیزي و نژاد پرستی درآثار بالیتون ها راستیواگر در . هنجارهاي وفاداري به متن اصلی شوند

در اسپانیا، بیداري اجتماعی که نفی کننده تبعیض نژادي علیه  1970حذف شد، بدون شک بدان دلیل بود که تا دهه 
در اسپانیا مسئله نژاد پرستی و مسائل مربوط به رنگ چهره بسیار عادي بود و هرگونه . ي قومی است، وجود نداشتها تیاقل

ي آنها، مسئول نجات دادن فرهنگهاي نژاد سفید و جامعه پیشرفته: انه بوددرك از این مسئله، آکنده از نگرشهاي استعمارگر
تنها قوم اقلیت در اسپانیاي دوران . از غفلت و عدم توسعه ناشی شده اند برند یمپست ترند و تمدنهایی که از بربریت رنج 

  . ، اگرچه این قضاوت عادالنه نبودتنددانس یمفرانکو، کولیها بودند که بطور سنتی آنها را با تبهکاري و بزهکاري مرتبط 

در آمریکا و بریتانیا، تحت تأثیر اثر  1970در دهه . اسپانیاي دوران فرانکو مشابه موقعیت آمریکا و بریتانیاي آن زمان نبود  
 ، ناشران متقاعد شدند بعضی از نژاد)1977(و آثار باب دیکسون  "حقوق کاري کودکان"به نام ) 1974(والك هیلدیک 

بعضی از این اصالحات در اولین ویرایش . پرستی ها، جنسیت گرایی ها و طبقه گرایی ها را در آثار خاصی تغییر دهند
ي فصلی این متون اصالحاتی صورت ها ترجمهاسپانیایی آن انجام شد اما در مورد ویراستهاي بعدي اسپانیایی این آثار و حتی 

 دانست یمبود که این متون با آنچه جامعه اسپانیا براي خوانندگان جوان مناسب  نگرفت و شاید بتوان گفت دلیل این امر آن
از ) 1986(مثال به احتمال بسیار قوي به خاطر انتقادات شدید هیلدیک، در ویرایش انگلیسی هودر و استاتن . تضادي نداشت

ویراست اسپانیایی این اثر در سال اما در . اصالحات مهمی در این متن صورت گرفت "پنج خطر در ماجراجویی "داستان
. هماهنگی داشت 1950هیچکدام از این اصالحات در متن انجام نشد و ویرایش انجام شده کامال با نسخه اصلی سال  1990

که در آن کولیها را  شد یمقسمتهایی از متن که مورد اصالحات قرار گرفته بود به طرز نگرش بالیتون با کولیها مربوط 
ي اسپانیایی انجام ها ترجمهچنین اصالحاتی در . که به هیچ عنوان پایبند به اصول بهداشتی نبودند کرد یممعرفی انسانهایی 
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ي داستان بلکه راوي داستان نیز به خاطر بوي بد یک خانواده کولی با آنها بسیار بد ها تیشخصنه تنها  ها ترجمهدر این . نشد
  : کند یمرفتاري 

"al panto un olorraro ,nouseabundo,alcanzo’lasnarices de los ninosiqueascol"  

در جاهاي دیگر در ویرایش ). 18:ص)(پس از آن بوي عجیب و غریب و مشمئز کننده اي به مشام کودکان رسید، پیف(
تغییر  "آوارگان "ي قومی یا به طور کامل حذف شدند یا اینکه به اصطالح امروزي کولی یعنیها اشاره، 1986انگلیسی سال 

  . پیدا کردند

  :چنین تغییر پیدا کرد)18:ص(عبارت آن دختر به او خیره شد 

La ninaquepareciaungitano le contemplo con fijeza  

یک مکان بزرگ است، گم "و جمالت آنجا ) 27:ص(آن دختر که قیافه اش به آوارگان شبیه بود، به دقت به او نگاه کرد (
به صورت زیر به اسپانیایی ترجمه ) 86:ص( "کنند یم، گروههاي زیادي از آنها آنجا زندگی !شو مراقب آوارگان با! نشوي

  . شد

“Es un bosquemuygrande I tenedcuidado ,noosvayais a perder …lymanteneas 
vigilantes porque hay en el muchosgitanos’ “  

مراقب باش چون تعداد زیادي ازکولی ها آنجا زندگی  آنجا جنگلی بزرگ است، بنابراین مواظب باش گم نشوي و(
  ). 99:ص( کنند یم

عالوه بر این اشارهی توهین آمیز به سیاه پوستان که در ویرایش انگلیسی آن حذف شده بود در ویراست اسپانیایی آن 
این صورت در  به ")25:ص(واي من خیلی ترسیده بودم –! او چشمهاي براق وحشتناکی داشت ":و عبارت :اصالح نشد

 :ترجمه اسپانیایی آن آمده است 

“susajaserancrueles y reluciantodo lo demasestabademasiadooscuro I Quizas era el 
rostro de un negro ! oh,que he pasado “  

د صورت یک شای. چیزي غیر از سیاهی در آن دید شد ینماو آن قدر سیاه بود که . چشمهایش بی رحم و درخشنده بود(
  )28:واي من خیلی ترسیده بودم ص. مرد سیاه پوست بود

ي این کولیها که اقلیت قومی موجود در زمان ترجمه. در هر یک از موارد باال، نگرش، یک نگرش کامالً نژاد پرستانه است
کار از نظر قانونی قابل قبول نبود ، اگر چه این بردند یمدر اسپانیا بودند، دائماً از مسئله تبعیض نژادي رنج  1960اثر در دهه 

چنین اقلیتی . و در اشاره به قبیله طرز برخوردها متفاوت بود خورد یمي اسپانیا به چشم ولی در عمل، تبعیض نژادي در جامعه
در اسپانیا وجود نداشت که درباره آنها صحبت شود و تصور عمومی از مردان سیاه پوست به تصور عمومی هاگ الفتیگیعنی 
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ي این طرز نگرش، پذیرش هنرمندان سیاه پوست نتیجه. فریقائیان اولیه اي که نیاز به رهایی دارند، شباهت داشتآ
  . ، بودبرند یمیعنی کسانی که از غریب نوازي لذت ) خوانندگان و موسیقی دانان آمریکاي التین(

انگلیسی این اثر انجام شد، ولی این تغییرات در ي ها شیرایوي قابل قبول مردان و زنان، تغییراتی در ها نقشدر ارائه   
ي اصلی آثار بالیتون تمایز آشکار بین نقش پسران و دختران در آثار ها یژگیواز . ي اسپانیایی صورت نپذیرفتها راستیو

به حذف  نتوا یمبه عنوان مثال . در بریتانیاي کبیر اصالح شد 1970این ویژگی در ویرایشهاي انجام شده پس از دهه . اوست
 ninasبه  youاشاره کرد که در آن کلمه  "پنج خطر در ماجراجویی"بعضی از ویژگیهاي جهانی زبان در متن اصلی داستان 

به این صورت تغییر کرده ) بجنگید دیتوان ینمشما ( ”you can’t go aboatfighfing“جمله :تغییر یافته است ) دختران(
  ). 21:بجنگندص  توانند ینمدختران  “ Las ninas no de ben pelear“:است 

به عنوان . در انگلستان نه تنها چنین اصالحاتی در مورد آثار بلیتون انجام گرفت بلکه در مورد آثار دیگران نیز بکار رفت  
اه به همر "کارگاه ویلیام"ي را در نظر بگیرید که در ویرایش انگلیسی مجموعه "ویلیام و باند عشق کامل"مثال داستان 

دلیل حذف این داستانها در ویرایش انگلیسی وجود . که قبالً به آن اشاره شد، از مجموعه فوق حذف شد "ویلیام و نازیها"
اما این داستانها چندین بار بدون هیچ مخالفتی در . ي ویلیام بودموش خون آشامی در این داستان بود که حیوان مورد عالقه

  . اسپانیا تجدید چاپ شدند

 "چارلی و کارخانه شکالت سازي  "ي انگلیسی درباره داستان ها شیرایوبر اصالحات آثار کرامپتون، در آمریکا در  عالوه
یی به ها اشاره: اصالحات انجام شده بسیار سطحی بود. ي اسپانیایی اعمال نشدتغییراتی انجام شد که این تغییرات در نسخه

ي کاري بین ها تیفعالگروهی که براي نخستین بار در خالل . انه ویلی ونکااصالت نژادي گروه امپاالمپاس کارگران کارخ
همه این اشارات، که در سه پاراگراف پایانی بخش پانزدهم آمده . ي طرفدار حقوق شهروندي در آمریکا تشکیل شدها گروه

حذف شده اند اما هیچ  ، در ویراستهاي انگلیسیدهد یمي داستانی را به رنگ شکالت ربط ها تیشخصاست و رنگ پوست 
به همین شکل در بخش شانزدهم داستان، هنگامی که از زیستگاه . اصالحاتی در ویرایشهاي اسپانیایی این آثار انجام نشد

و به منظور جلوگیري از  شود یمجایگزین  "سرزمین لومپا"با  "آفریقا"، کلمه دیآ یمجغرافیایی امپاالمپاس سخن به میان 
پوست او سفید گلگون بود، "عبارت . استفاده شده است "سیاه"به جاي صفت  "سفید گلگون"صفت هرگونه شک و شبهه 

در ترجمه اسپانیایی به این ) 85:ص( "موهایش به رنگ قهوه اي طالیی و قد او کمی بلند تر از زانوهاي آقاي ونکا بود
  . صورت ترجمه شده است

“supielaracasinegra ,y la parte superior de salanudacabeza)95:ص(llegaba a la altura de 

la radilla de senor wonka”  

  ). دیرس یمي آقاي ونکا زانوهاپوست او تقریباً سیاه رنگ بود و کله پشمالوي او به زور به باالي (

بعضی از دانشمندان  ، بلکه در آثار دیگري کهآورند یمنه تنها در آثاري که منتقدان آنها را جزء ادبیات کودکان به شمار   
. یافت توان یمي مشابهی را ها نمونهنوشته الفتیگ،  "دکتر دلیتل "، مانند داستانهاي کنند یمآنها را جزء آثار ادبی محسوب 
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جنسیت، نژاد و کالس در داستان : جوانان را درك کنیم"در کتاب ) 1977(چنانکه در مورد آثار بالیتون اشاره شد، دیکسون 
است ) 1920( "دکتر دلیتل "اعتراض او بیشتر در مورد بخش پانزدهم داستان. یگ را مورد انتقاد شدید قرار دادالفت "کودکان

تسلط و شهرتی که دیکسون و دیگر منتقدان در دهه . بیان شده است "شاهزاده بامپوي سیاه پوست "که در آن بخش، داستان
ا کسب کردند، مؤید این مطلب است که الفتیگ یکی از نویسندگان در حوزه ویراستاري در آمریکاي شمالی و بریتانی 1970

در آثار الفتیگ یا بطور  "3مرد سفید  "به طور کلی. آثار کودکان است که بیشتر آثارش به طور کامل اصالح شده است
مرد سیاه "ورد همین اصالحیه در م. آورده شده است "5اروپایی"یا "4مرد"کامل حذف شده است یا اینکه به جاي آن کلمه 

اصالحات متنی متون . استفاده شد "مرد سیاه"به جاي  "7آفریقایی "یا  "مرد"انجام شد و در متن اصلی اصالح شده کلمه " 6
. شود یمبلکه این اصالحات، تا حد حذف کامل پاراگراف یا کل بخش انجام  شود ینماصلی تنها به اصالحات واژگانی ختم 

  . یی هیچ کدام از این اصالحات صورت نگرفته استي اسپانیاها ترجمهاما در 

است که هنجارهاي عملی ترجمه مانند  شده یمتربیتی انجام -ترجمه آثار کودکان به صورت سنتی با مالحظات آموزشی
 تحت تأثیر این هنجارها مترجمان. دهد یمتحت تأثیر قرار  کند یمکه گیدون توري به آنها اشاره -تعالی و تجانس سبکی را

ي اسپانیایی، این عمل مستلزم ها ترجمهدر . ي خود بکار برندها ترجمهکه زبان ادبی استاندارد سیستم مقصد را در  کوشند یم
ي گروههاي حذف موارد تکراري و پرهیز از کلمات ربطی و نیز جایگزینی فرمهاي غیر استاندارد است که مشخص کننده

 . استي استاندارد ها گونهنژادي یا اجتماعی با 

  ي صداها، اصوات واتباعترجمه. 7

 وتالش می کنند کرده یمهنگام تالیف آثارکودکان، توجه خاصی به اصوات وآهنگ بیان  لیندگرن در نویسندگانی مانند

براي آنان خوانده شود، چون  باید بایدتوجه داشت که آثاري که براي کودکان تالیف می شود. باهم تلفیق کنند را شعر و نثر
 ي متونی که نیازمندمعتقداست که ترجمه)82:2003(کی دول اراپ "درحقیقت . نیستند خواندن این آثار به قادر ن خودآنا

جدا از ضرورت خواندن داستان براي نوجوانانی که . است خوانده شدن هستند هنري است که به دانش باالي مترجم نیازمند
مه براي کودکانی که هنوز سرگرم کشف یادگیري زبان هستند از اهمیت خود قادر به خواندن نیستند، ترکیب شنیداري ترج

؛ آنها زبان آموزند یمکودکان، فراگیران مشتاقی هستند که زبانهاي پیرامون خود را با عالقه . خارق العاده اي برخوردار است
  . فرامی گیرند زبان هستند را به طور طبیعی از راه تمرین، بازي و تکرار کلمات و تشویق والدین خود که گویشگران

کارلس " 1959مثالً نمایش صداي حیوانات را که ویژگی عمومی اشعار و داستانهاي کودك است در نظر بگیرید؛ در سال 
ل در ترجمه  1"هSensuoliumPictusOrbis  جایس آمس _اسلواکی چکنوشته فیلسوف و متخصص آموزش اهل

این متن اول به زبان آلمانی و التین انتشار یافت که در آن بخشی به آموزش  .با این مشکل دست به گریبان بود _کُمنیس
ي هل در زیر تصاویر حیوانات و پرندگان توضیحاتی به زبان التین و انگلیسی نوشته  در ترجمه. صداي الفبا اختصاص داشت

تون کودکان در سراسر جهان به طور مترجمان م. کرد یمهل نام آواها و ترنم حروف را در نهایت ظرافت ارائه . شده بود

                                                        
١. Char l es Hool e  
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ي رایج در زبان ها معادلحیوانات در باغ وحش را به  "شیهه کشیدن"و "نعره کشیدن"، "واق واق کردن"معمول عبارات 
  . خود ترجمه کرده اند

دکان، از نویسندگان آثار و سرایندگان اشعار کو. درك اتباع نیز ریشه در لذت کودکان از ویژگیهاي شنیداري زبان دارد
یی مانند ادوارد لیر، لویس کارل و کریستین مورکن استرن، صداهایی را یافته اند که ها تیشخصآهنگ زن ناشناس گرفته تا 

ي ادبی و وابسته به خصوصیت شنیداري زبان نیز، مترجمان ها هیآراهنگام ترجمه . براي کودکان خوشایند است
یک سیستم فونولوژیکی را به سیستم دیگر  کند یمی به گام دیگر حرکت مجبورندهمانگونه که یک قطعه موسیقی از گام

  . تغییر دهند

  

 

  ي مسائل ماوراء طبیعیترجمه. 8

بر خالف مترجمان معاصر کتابهاي بزرگساالن، مترجمان ادبیات کودکان بدلیل موقعیت جنبی آن در سیستم چندگانه   
ي مختلف مانند تغییر ها راهبه عبارت دیگر، مترجم مجاز است تا از . ارندادبی در ترجمه متون از آزادي عمل بیشتري برخورد

 اعمال این تغییرات در بااین وجود. دادن، بزرگ کردن یا خالصه کردن و حذف یا اضافه کردن در متن دخل وتصرف نماید

که براي کودکان مناسب  تنظیم وتطبیق متن به طوري:اصل زیروفاداربماند است که مترجم به دو صورتی مجاز ترجمه در
نیز تنظیم و تطبیق طرح،  و ي زمانی خاص براي کودکان مناسب تلقی گرددباشدودرعین حال ازنظراجتماعی دریک برهه

  . شخصیت سازي و زبان داستان با برداشت متداول جامعه از توانایی کودکان در خواندن و درك کردن

ي مختلف از نظر سلسله مراتب، روابط ها زمانادبیات کودکان دارد، در  این دو اصل که ریشه در تصویر خود ساخته از  
متفاوتی داشته اند، مثالً زمانی که مفهوم ادبیات آموزشی کودکان رایج بود، اصل اول، که بر پایه درك ادبیات آنان استوار 

ه، اگرچه هنوز اصل اول تا حد خاصی امروزه با تغییر دیدگا. آمد یماست به عنوان ابزاري براي تحصیالت فراگیر به شمار 
ي ترجمه است، اصل دوم که اصل تنظیم و تعدیل متن به سطح قابل فهم براي کودکان است بیشتر ها یژگیوتعیین کننده 
  . با این وجود ممکن است که این دو اصل همیشه مکمل یکدیگر نبوده، بلکه گاهی اوقات متضاد نیز باشند. متداول است

تصور شود که یک کودك قادر است متنی را که در مورد مرگ است بفهمد ولی در عین حال ممکن  مثال ممکن است
در چنین مواقعی، متن ترجمه شده ممکن است جنبه اي را بخاطر جنبه ا ي . است این متن براي سالمت روحی او مضر باشد

در هر حال، این . تخاب بین دو اصل مردد استي متضاد گردد، زیرا مترجم در انها یژگیودیگر حذف کرده و یا باعث ورود 
و ) چه متنی باید براي ترجمه انتخاب شود(اصول مکمل، مراحل مختلف فرایند ترجمه، تصمیمات مربوط به انتخاب متن 

همچنین این اصول به عنوان پایه و اساس مقبولیت عمومی متن نیز به کار . کنند یممیزان دخل و تصرف در آن را مشخص 
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اما مهمتر از همه، براي اینکه متن ترجمه شده مورد قبول کودکان باشد و در سیستم زبانی آنان پذیرفته شود محصول . ندرو یم
  . نهایی ترجمه شده باید مطابق این دو اصل باشد یا حداقل این دو اصل را خراب نکند

  بازتاب فضاي سیاسی درترجمه متون کودك. 9

حذف کلماتی خاص که . ه مرور زمان تمایلی عمیق به تجانس سبکی پیدا خواهد شداگر جو سیاسی حاکم تغییر کند، ب
). 58:1986کلینگبرك، (یک ویرایش محض به حساب آورد  توان یمبراي کودکان و بزرگساالن مناسب نیست و این کار را 

پنج نفر در راه «در داستان . فته استها در ترجمه کتاب بالیتون انجام گرهاي متعددي در مورد دشنامبه عنوان مثال، جایگزین
شما « ترجمه شده است، عبارت ) 1985و los Cinco van de company" ")1965که در اسپانیایی به  1948» اردوگاه 

 در زبان اسپانیایی به این صورت ترجمه شده است) 43:ص(» دیخور یممثل خوکها گوجه فرنگی 

»soisunosverdaderosglotonscomiendotomates «) شما در مورد گوجه فرنگی بسیار حریص )(43ص
 los« و در داستان . ترجمه شده است) چقدر پر رو(» iqueinsolente«به عبارت ) حیوان(» the beast«عبارت ). هستید

cincofrente a la aventure« 1950(پنج نفر در خطر « ، ترجمه اسپانیایی( « کلمه»ass «) به کلمه ) 21ص»tonte «
در )کلمات هم معنی زیادي براي این کلمه در اسپانیا وجود دارد(در مثال اول  pigاستفاده از کلمه . ترجمه شده است) بلها(

سر و کار داریم،  شوند یمزمانی که با متونی که براي کودکان مناسب در نظر گرفته . زبان اسپانیایی بسیار توهین آمیز است
مخصوصاً زمانی که در اسپانیا، . توهین آمیز با کلمات مناسب تر، آشکارترمی شودتمایل عمومی براي جایگزینی کلمات 

  . مالحظات آموزشی مترجمان را مجبورمی ساخت که حتی کلمات توهین آمیز جزئی را نیز پاالیش کنند

یل موقعیت پائین را با متون اصلی مقایسه کنیم، وجود متون اصلی که در طول زمان به دل ها ترجمه میخواه یمزمانی که  
ادبیات کودکان و عملکرد اخالقی و آموزشی آن در زبان اصلی خود مورد اصالحات متعدد قرار گرفته اند، مشکالت زیادي 

با در نظر گرفتن این مطلب، این مسئله ضروري است که تجزیه و تحلیلی انجام دهیم که توري . آورند یمرا براي ما به وجود 
یعنی تجزیه و تحلیل متن مقصد به منظور حصول اطمینان از اینکه کدام ترجمه مربوط . نامد یم» روريتجزیه و تحلیل م«آنرا 

ي اسپانیایی که بدون تغییر مانده اند، ها ترجمهاز طریق تجزیه و تحلیل  توان یمبه این ترتیب ). 102:1995(به کدام متن است 
  . تغییرات انجام گرفته در متون اصلی را پیدا کرد

  

  مرزهاي جغرافیایی–انهعالئق وطن پرست - 10

سیستمهاي ادبی قوي مانند ادبیات عامه پسند غیر قابل نفوذند، مخصوصاً در مواردي که متن اصلی میراث ادبی آنها 
در مقایسه . شود یماین ویژگی باعث تسهیل در کار انتقال آثار فرهنگی و ایدئولوژیک به منبع اصلی آنها . محسوب نشود

مالحظه کرد که در مورد ترجمه ادبیات کودکان، دو سیستم  توان یمي آثار بالیتون به زبانهاي فرانسوي و اسپانیایی ها ترجمه
سیستم ادبی فرانسه موضع محکم و غیر قابل نفوذ مثل خود زبان فرانسه و سیستم (ادبی، مواضع مختلفی را در پیش گرفته اند 
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هنگامی که با این گونه مطالعات سر و کار داریم، ). یرتر را اتخاذ کرده استادبی اسپانیا موضع ضعیف تر و تأثیر پذ
ي اسپانیایی ها ترجمهدر مورد آثار بالیتون، مجموع . ي آثار بالیتون نمونه هائی است که از نظر تعداد بسیار با ارزشندها ترجمه

که در ویرایش  دهد یمنویسندگان را تشکیل  اسامی) 2168(یک سوم کل تعداد )به ترتیب 259و 517(و فرانسوي این آثار 
مطالعات ماري پیري و مایکل متیو . ثبت شده است» کتاب نامه بین المللی ترجمه «چهارم فهرست ترجمه اي یونسکو به نام 

. تي اسپانیایی آن بسیار جالب اسها ترجمهدر فرانسه به ویژه در مقایسه با » پنج «در مورد مجموعه مشهور ) 1983(کالس 
ي غالب ادبی نسبت به ها ستمیسبیانگر غیر قابل نفوذ بودن » پنج «و انتقادات نسبت به مجموعه مشهور  ها ترجمهمطالعه همزمان 

  . تأثیرات ایدئولوژیکی خارجی است

ون اصلی ي اسپانیایی نسبت به متها ترجمهدر حالیکه . براي مثال، ترجمه بعضی از عناوین آثار بالیتون را در نظر بگیرید  
ي فرانسوي این آثار به طور ها ترجمه، کنند یمارزش بیشتري دارند و عناصر فرهنگی مربوط به کشور اصلی را حفظ 

ي داستان که نام آنها ها تیشخصنحوه برخورد با . به جدول شماره یک مراجعه کنید. کنند یماتوماتیک این عناصر را حذف 
بطور مشابه، در حالیکه نام . آمده نیز مسئله جالبی است 2انسوي در جدول شماره فر–ي اسپانیایی ها ترجمهدر متن اصلی و 

ي فرانسوي به جاي نامهاي ها ترجمهي اسپانیایی قابل احترام هستند، در ها ترجمهي متون اصلی در ها تیشخصخانوادگی 
  . خارجی، معادل فرانسوي آنها جایگزین شده است

  1جدول شماره 

Spanish translation  French translation  Original  

Los Cinco se 
escapan(19650  

Le Club des Cinq 
Contreattaque(1955)  

Five Run Away Together  
1944  

Los Cincofrente a la  
Aventura(1966) 

Le Club des Cinq et les 
Gitanes(1960)  

Five Fall Into Adventure  
1950  

Los Cincootravez en la 
isla 

De Kirrin (1965) 

Le Club des Cinqjoue et  
Gagne(1956)  

Five On Kirrin Island 
Again 

1947  

Los Cinco en lasrocas del  
Diablo (1970) 

La boussole du Club des  
Cinq (1963)  

Five Go To Demon’s 
Rocks 

1961  

Los Cinco en Billycock 
hill   

Le club des Cinq el les  Five Go To Billycock Hill  
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(1969) 

Popillons (1962)  1957  

Los Cinco en el paramo 
Misterioso(1968) 

La locomotive Club des  
Cinq(1961)  

Five Go To Mystery Moor 
1954  

    

    2جدول شماره 

Target 
language(spanish)  

Target 
language(French)  

Source language   

Jorjina(‘jorge’)  Claudine(‘claude’)  Georgine(‘george’)  

Julian  Francois  Julian  

Dick  Mick  Dick  

Ana  Annie  Anne  

Tim  Dagobert  Timothy(the dog)  

  

گرچه محل دقیق وقوع داستان مستقیماً در متن اصلی ذکر نشده . ي جغرافیایی استها تیموقععالوه بر این، مسئله بعد  
در ترجمه فرانسوي این اثر، نام . فت که کورن والیا والزدر محلی در منطقه بریتانیاي کبیر اتفاق افتاده استدریا توان یماست، 

کالس، -متیو(کیرینبه کرناك تغییر یافته که خوانندگان فرانسوي ممکن است آنرا با ناحیه کلتیک فرانسوي مرتبط بدانند 
ي اسپانیایی همه ها ترجمهنام دارد،  "Golicia"وجود دارد که گرچه یک منطقه مشابه کلتیک در اسپانیا). 99:1983

، پدیده خصوصیت محلی بخشیدن 1970در ویرایش تصویري این اثر در دهه . ي متن اصلی را محفوظ نگه داشته اندها نشانه
ک مرد حتی این عمل در مورد عکس یک مرد پلیس صورت پذیرفت و آنرا به صورت ی. به متن به طور کامل انجام شد

  . ژاندارم فرانسوي به تصویر کشیدند

  

  ي ادبیات کودكتأثیرعوامل فرامتنی درمدل هاي ترجمه

  يترجمه متن مقصد محور تور وهیش. 1

متن  وهی، به شیادب يدر موردترجمه ها ژهی، بويدر ترجمه، تور یو متن مبداء محور سنت یمعمول يها يبر خالف تئور   
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محض متن مقصد به شمار آورد،  يترجمه را به عنوان بازساز نکهیا يبه جا يتور). 1980، يتور(است  بندیمقصد محور پا
 کی نیرابطه ب است معتقد او. استآوردکه اصوال متعلق به متن مقصد  یبه حسابم یمتن یآن را به عنوان محصوالت زبانشناس

است  یفیمطالعات ترجمه توص فهیوظ نیاست و اتساوي  ي شود رابطه ین در نظر گرفته مآکه به عنوان ترجمه  یمتن و متن
  . استمتن مقصد و مبداء  نیبمبین تساوي هنجارها  زکدامین وچگونه است متن و ترجمه  نیب تساويکند  نییکه تع

ترجمه  مثالً. کند یآنها فراهم م هیاول طیدر مح یمطالعه ترجمه ادب يرا برا یت که چهارچوباس نیا يتور وهیش تیمز   
که اغلب ترجمه  -رود ترجمه کتب کودکان یانتظارم. باشد یمقصد مثل زبان اصل یزبان ستمیدر س دیاب کودك باکت کی

داستان جادوگر اوز از  يفنالند يها نترجمهیبنابرا. باشد کینزد اریبس تیمتن مقصد به قطب مقبول در -شوند یمحسوب نم
  . کند تیتبع يستان معاصر کودکان فنالنددر دا جیو آداب و رسوم را یو ادب یزبانشناس يهنجارها

   تیشاو يرفتار يالگوها. 2  

). 1986 تیشاو( دهد یقرار م یمورد برس یچندگانه ادب ستمیآن در س یجنب تیموقع دگاهیکودکان را از د اتیادب تیشاو 
 ینقش آموزش: کند يستکاردر متن د دهد یاجازه م ریز یکه تا آنجا که دو اصل اساس سازد یمترجم را قادر م تیموقع نیا

 زانیو زبان با م تهایداستان، شخص ي اصلی هسته يو سازگار) کودکان آموزنده و مناسب باشد يبرا دیمتن با(کودکان  اتیادب
 فیرا توص يترجمه ا يهنجارها ایعمده  تیپنج محدود) 128-112: 1986( تیشاو. کودکان در خواندن ییدرك و توانا

با  کند یم  ینیب شیرا پ یجهاناي  وهیترجمه ش يبرا یمتن انتخاب یکالم يریو شکل گ يدر نظر گفتن محتوکه معموالً
  . کند یم

متن انتخاب  يکه در اصل برا هزل کیمثال  يبرا نیبنابرا. داشته باشد یموجود در زبان مقصد همخوان يها با مدل دیبا یاوالً
کودکان  اتیدر ادب زلکند چون ه دایپ رییساده تغ انیستان پردا کیبزرگساالن نوشته شده است ممکن است به  یگروه سن

آنچه از نظر بزرگساالن، کودکان قادر بهفهم آن هستند  ای جیرا يکه با ارزشها ییها صحنه ایحذف قسمتها . ندارد یگاهیجا
حذف  دیثالً عناصر طنزبام(مشکل باشد  ادیز دیو تم داستان نبا تهای، شخصیساختار اصل نکهیا دوم. استنداردمجاز  یهمخوان

کودکان به عنوان ابزار  اتیمفهوم ادب هیبر پا تیمحدود نیسوم. استاول و دوم  ي روشدر راستا ؛معمول روش  نی؛ ا)شود
 یرمییمقصد به طور کامل تغ جیرا يدئولوژیبا ا يبه منظور سازگار یمتن اصل یگاه: استوار است یکیدئولوژیو ا یآموزش
موارد در مطالعه  نیا. رندیگ یقرار م یسبک يهنجارها ریمتن تحت تأث یسبک يهایژگیاست که و نیا تیمحدود نیآخر. کند

  . جادوگر اوز مورد توجه قرار گرفته اند يها ترجمه

ش لچاومتن لذت بخش  کیاست که  نیکودکان خوب باشد بلکه هدف ا يبرامتن  کیکه  ستین نیه امهدف در ترج
  . کند که تجربه خواندن را تکرار و کامل کند قیده را تشونوانکه خ يباشد به طور زیبرانگ

  )      Reiss( سیرئکاترین  دگاهیانواع متن از د. 3  

). 1982، سیرئ(کودکان را از لحاظ انواع متن مورد مطالعه قرارداده است  اتیخاص ادب يمشکالت ترجمه ا سیرئ نیکاتر
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و  یداستان ياما نثرها شود یم افتیکودکان  اتیهمه در ادب يداریو متون شن opertire""، یمتون آموزنده، احساس
رمانتیک که اصوالً  یمتون ي که در ترجمه کند یاظهار م نیچن سیرئ. است یمعموالً متعلق به متون احساس انیپر يها قصه
کتب  شتریجود بو نیبا ا. است يحال انتقال محتو نیو سبک متن مبداء و در ع يحفظ ساختار هنر، هدف نی، اولاست

حال خود  نیدر ع یول کنند یم فایرا ا ینقش اساس یاحساس يهایژگیبدون شک و: استاز عناصر مختلف  یبیکودکان ترک
کامالً  يهامتون به گروه يبند میکه تقس رسد یبه نظر م. برعهده دارندرا  ینقش مهم زیداستان ن يپالت و محتوا یعنیداستان 

  . است هودهیعبث و ب يروش مناسب ترجمه باشند، کار ازمندین جهیو در نت یرد اصلعملک کی يجداگانه که دارا

ر سیرئنظریات در . ستین یعملکرد متن اصل هیعملکرد ترجمه ضرورتاً شب نیعالوه برا مبر در واقع  سندهینو) 1984( و وِر
عملکرد ترجمه مهم تر از  صیر تشخد تیموفق. استمتفاوت  یکه از نقش متن اصل کند یم دیترجمه تاک ینقش اصل يرو

  . شده است نییتع شیپ ي ازانجام دادن ترجمه از راهها

و  نگرند یو به ترجمه به عنوان انتقال زبان و فرهنگ م کنند یم دیو ورمر بر ارتباط تنگاتنگ زبان و فرهنگ تاک سیرئ
هنگام  دیبا کنند ین را کنترل مآمتن و تنوع و ساختار متون متعلق به انواع  يریرسوم فرهنگ وابسته که شکل گ معتقدند

  . را انجام دهد دترجمه در نظر گرفته شوند تا ترجمه عملکرد خو

  مدل هاوس . 4  

که زبان مبداء  ردیگ یه قرار مدمورد استفا و آن زمانیترجمه باز  -1:کند یم یترجمه را معرف یهاوس دو نوع اصل نیژول
، در زبان مبداء نکهیا ایباشد  یخیحادثه تار کیبان زبان مبداء نوشته شده و مربوط به مخاط يخود فرهنگ مبداء باشد و برا

نوع دوم . دهد کندانجام یم فایآن ا یرا که متن اصل ینقش تواند یترجمه باز نم کی جهیداشته باشد؛ در نت یداستان جایگاه
و  شباهت دارد فرهنگ مقصد جایگاه متن اصلی در ي بسته نام گرفته است ازجایگاهی برخورداراست که به ترجمه که ترجمه

عملکرد متن مبداء را  توان یم کهیبه طور کنند یرا دنبال م يا سهیقابل مقا يها و گروه کسانیمتن مبداء و مقصد اهداف 
  . حفظ کرد رییبدون تغ

که در آن  يشان دادن مواردن يمدل سر و کار ندارد بلکه برا نیکودکان با ا اتیترجمه ادب تیفیک یابیارز يهاوس برا
 کی انیقصه پر اگر. کند یذکر م انیپر يها را از قصه ییها دارد، مثالبستگی ترجمه باز و بسته، به نظر مترجم  نیانتخاب ب

وابسته به فرهنگ خاص  يقصه ا انیو اگر قصه پر شود یترجمه آن از ترجمه باز استفاده م يقصه فرهنگ وابسته باشد برا
قصه جادوگراوز  يترجمه فنالند نیبنابرا. )204-189:  1977هاوس، ( شود یجمه آن از ترجمه بسته استفاده منباشد در تر

طبق نظر هاوس، عملکرد . دارند یاسیعملکردها و گروه هدف قابل ق، و متون مقصد یچون نسخه اصلاست ترجمه بسته  کی
، نگرش ی، نقش روابط اجتماعطی، زمان، محیجتماع، کالس اییایجغراف تیموقع( یتیموقع يها جنبه لهیمتن به وس

. شود یم افتیو مفهوم  يعملکردها در سطوح واژگان، گرامر نیکه ا شود یداده م صیتشخ یو اتباطات زبانشناس)یاجتماع
. است یاتیح اریمتن بس تیموقع يزبان وابسته هستند، برا مناسب، که معموالً یانتخاب ارتباطات زبانشناس). 49:1977هاوس، (

جنبه  سهیمطالعه مقا نیکم است چون اوال هدف از ا اریبس MHAوKJ يها ترجمه سهیمقا يمدل هاوس برا يریبه کارگ
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از ابتدا  تیوضع نیا. ندهم متفاوت بایدو متن مقصد از نظر گرامر نکهیو دوم ا ستین) از متن مبداء و متون مقصد(متن  یمفهوم
  . استمشخص 

  

  نتیجه گیري

با مثالهاي ذکر  دهد یمل فرامتنی بر ترجمه، و از سوي دیگر، منابع مهمی که ترجمه در اختیار دانشمندان قرار تأثیر عوام
. با مراجعه به آثار نویسندگان دیگر این موضوع را مورد تأکید قرار داد توان یمو به آسانی  ردیگ یمشده مورد تأیید قرار 

ی ادبیات کودکان را بسیار ساده تر از مطالعات ادبیات بزرگساالن در نظر برخالف دیدگاه ساده لوحانه که مطالعات ادب
. کند یم، مطالعات ترجمه بار دیگر بر غناي ادبی این حوزه و نیاز به مطالعات چند جانبه آموزشی در این مورد تأکید ردیگ یم

وضوعات تاریخی اشاره دارد و به ، مطالعه کتب کودکان به موضوعات ادبی، هنري و م)5:1989(طبق نظر تسا رز چستر 
این مطالعه قسمت مهمی از تاریخ . پردازد یمموضوعات دیگر نظیر انتقاد ادبی، تحصیالت، جامعه شناسی و روانشناسی نیز 

  . دهد یماجتماعی یک کشور را تشکیل 
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402 

  ار قبانیبررسی تطبیقی طبیعت در اشعار سهراب سپهري و نز

 

  1ناصر محسنی نیا

  2ربابه یزدان نژاد

  

  چکیده    

آن از  یخیآن در گذشته و حال و روابط تار دهیچیمختلف و روابط پ يها در زبان اتیادب یتالق یبه بررس یقیتطب اتیادب
روابط و  نهیشیپ. زدپردا یم رهیها، افراد و غ ، موضوعیمکاتب ادب يفکر يها انیجر  ،يهنر يها و تأثر در حوزه ریتأث ثیح

 لیاز اسالم به دل شیو اعراب، پ انیرانیا. رسد یمنطقه به دوران کهن م کیو عرب به عنوان ساکنان  رانیا یتعامالت فرهنگ
داشته  یکیو نزد وندیاشتراك، پ ی، همواره نوعربازیاز د یمشترك اسالم يو باورها وندهایپ لیقرب مکان، و پس از آن به دل

  .کرده است دایپ یآنها تجل اتیو اشتراك به طور خاص در ادب یکیدنز نیاند که ا

 طبیعت پیوسته اولین .دیآ یمي بارز ادبیات فارسی و عربی به شمار ها یژگیوي آن، یکی از ها جلوهتوصیف طبیعت و بیان 

مظاهر و عناصر آن در  مختلف از ابتدا با يها چرا که شاعر طی عصر. الهام بخش شاعران در طول روزگاران کهن بوده است
تعامل بوده و خود را با آن سازگار کرده است و چه بسا یکی از عمده عوامل خلق شعر و پدیدار شدن قریحه و ذوق شاعري 

یکی از مهم ترین شاعران ایرانی که در اشعارش به وصف طبیعت و مصادیق آن  .در آدمی، طبیعت و مظاهر آن بوده است
ي زیبایی از عناصر طبیعت مانند باران گل، دشت،دریا ها جلوهسهراب با نشان دادن . باشد یم يسهراب سپهرپرداخته است، 

شاعرانی که در وصف . در ادبیات عربی نیز شاهد بروز چنین شاعرانی هستیم. تعریفی جدید در شعر خود رقم زده است... و
  .اند داشتهطبیعت بیش ترین سهم را 

                                                        
 N-mohseninia@yahoo.com قزوین)ره(دانشیارگروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی -  ١
 yazdannejadm@yahoo.com دانشگاه شهید باهنر کرمانکارشناس ارشد ادبیات تطبیقی  - ٢

mailto:N-mohseninia@yahoo.com
mailto:yazdannejadm@yahoo.com


 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  جلد نهم

٣٠ 
 

تا چه میزان سهراب  که نیااما . امري مشهود است اند داشتهآثار سهراب سپهري دست  شاعران نوپرداز عرب، به که نیا
. توانسته است بر آنان تأثیر بگذارد و فصلی نو در ادبیات تطبیقی رقم بزند، هدفی است که در این مقاله بر آنیم تا نشان دهیم

این مقاله بر . مورد بررسی تطبیقی قرار داده استشاعرسوري  نزار قبانیمیزان تأثیر پذیري شاعران عرب و به طور خاص 
  .ي نیامده استا نوشتهي تنظیم شده و نا کنون چنین بحثی در هیچ مقاله یا ا کتابخانهاساس تحقیقات 

  

  .بررسی تطبیقی، طبیعت، ادبیات معاصر، سهراب سپهري، نزارقبانی :هاکلیدواژه
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  مقدمه -1 

به دلیل پیوند زندگی بشر با طبیعت حضور . هاي تکرار شونده در شعر شاعران جهان است طبیعت از جمله موتیف        
در دوره کالسیک . پررنگ عناصر طبیعت در شعر قابل درك است؛ اما نگاه شاعران به طبیعت همواره یکسان نبوده است

تعارات، جزئیات عناصر طبیعت را وصف نگاه شاعران به طبیعت نگاهی بیرونی بوده است و با یاري گرفتن از تشبیهات و اس
شاعران کالسیک فارسی طلوع صبح، آمدن شب، رسیدن فصل بهار، گل و گیاه و سبزه و دشت، درختان، مهتاب . کردند می
. در دیوان شعري خود دارند.... اند؛ چنانکه خاقانی، منوچهري، کسایی، رودکی و کرده را به اشکال مختلف توصیف می... و

شعر خود آورده  را در....روز و یک عرب نیز وصف بیابان، دشت، صحراو شتر و گیاهان و درختان، ابر، شب،شاعر کالس
  . اند گوي به توصیف طبیعت پرداخته ابن کلثوم و دیگر شاعران سبعه مثال امروءالقیس، شنفري، فرزدق،. است

دیک شدن روابط بین انسانها، تاثیرپذیري مکاتب در دورة معاصر به دلیل سهل شدن رفت و آمد بین کشورها و نز        
این امر نگاه شاعران را نیز دگرگون کرده و رنگ وبوي تازه اي به اشعار . فکري و فرهنگی از یکدیگر امکان پذیر شده است

ها  انتیکرم. اي به طبیعت در شعر ایشان داده است آشنایی شاعران فارسی و عربی با مکتب رمانتیسم هویت تازه. داده است
همدلی و یگانگی انسان با طبیعت از اصول بنیادین هنر . اند عاشق طبیعت هستند و طبیعت را مادر و استاد خویش خوانده

خاستگاه شعر «. چنانکه این باور در نظر ایشان به صورت پیوندي کامال برابر بین شعر و طبیعت برقرار است. رمانتیک است
الیافی، (».ن حواس و آثار طبیعی است و هدف آن شکیبایی و آرامش یافتن با طبیعت استرومانتیک تاثیرهایی متقابل میا

  . لذا برخورد شاعر معاصر با طبیعت برخوردي درونی است) 108ص:1983

. این پژوهش به دنبال بررسی طبیعت در شعر معاصر فارسی و عربی با تاکید بر شعر سهراب سپهري و نزار قبانی است         
سپهري و قبانی، متاثر از مکتب رمانتیسم بودند و به صورت هنرمندانه و . ت گرایی از وجوه اشتراك این دو شاعر استطبیع

  . اند دلنشین از طبیعت به عنوان ابزاري مناسب براي بیان درونیات خود و نیز آرمان و آرزوهاي نوع بشر بهره برده

این . شوق آنیمایی شاعر رمانتیک است که پیوندي درونی و حسی با شاعر داردطبیعت در شعر این دو شاعر به مثابه مع        
یگانگی در شعر سهراب سپهري فقط در حد همان معشوق طبیعت باقی مانده است اما در شعر نزار قبانی، با جلوه دیگري از 

معشوق . ی و حضوري داده استطبیعت به مثابه معشوق اولیه شاعر نقش خود را به زن واقع. شویم این برخورد روبرو می
هر . ظاهري و آنیماي برونی با طبیعت که همان معشوق نمادین رمانتیک است، یکی شده و صورت دیگري پیدا کرده است

کوه، دشت، باران،دریا، ماسه، ستاره، شب، . شود آن جایی که قبانی توصیفی از معشوق زمینی دارد عناصر طبیعی نیز دیده می
چشمان، اندام، حاالت رفتاري، زیبایی . همه در انگار و عقاید قبانی به نوعی نماد روح و جسم معشوق است....ابر، مهتاب و

پروا به معشوق را در توصیفاتی که از طبیعت دارد چنان پرداخته است که یگانگی با معشوق دارد و  ظاهري و گاه عشق بی
ی نامه شاعران به طور گذرا اشاره شود تا از رهگذر آن به قبل از پرداختن به بحث بهتر است به زندگ. یکی شده است

  .هاي دیگري از شخصیت شاعران بپردازیم جنبه
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  زندگی نامه- 2         

» فائزه«، فلسطینی االصل و مادرش »قبانی توفیق«پدرش. دنیا آمد در دمشق به 1923) مارس(آذار  21در » قبانی نزار«                
هاي متوسط دمشقی  اش از خانواده گوید خانواده او خود می. زار فرزند دوم از چهار پسر و یک دختر بودن. زنی دمشقی بود

. ي اول رشته ادبی آن مدرسه را گرفت نامه ي ملی علمی دمشق درس خواند و در هجده سالگی گواهی در مدرسه. بودند
هاي جنگ جهانی دوم،  در خالل سال. ه فلسفه گردیدنامه دوم در رشت نائل به دریافت گواهی» التجهیز«سپس در مدرسه 

ي لیسانس حقوق از دانشگاه سوریه نایل  به دریافت درجه 1945تحصیالت متوسطه و عالی خود را به پایان رسانید و در سال 
: اش باشد خواست کلیدي عملی براي آینده ي خودش می این رشته میل و درخواست قلبی او نبود بلکه به گفته. شد
مواد قانون را . ام قرار داشت هاي قوانین رومی و بین المللی و اساسی و اقتصاد سیاسی، مانند دیوارهایی از سرب بر سینه کتاب«

در خالل دروس، نخستین . کرد خواندم مرا جذب نمی چه می آن. کردم بلعد، حفظ می مثل کسی که از ناگزیري قرصی را می
ي کتاب شریعت  را بر حاشیه) هایت پستان( »نهداك« مثالً شعر. نوشتم نون با مداد میهاي قا ي کتاب اشعارم را بر حاشیه

  )58-59: 1356قبانی، ( ».دادم، نمره ي من از بدترین نمرات بود نوشتم، و در پایان سال که این درس را امتحان می

با پول توجیبی خود منتشر ) زن سبزه به من گفتآن (» قالت لی السمراء«نخستین دفتر شعري خود را با نام  1944در سال         
به مدت بیست سال  1966تا  1945شغل رسمی او نماینده دیپلماتیک سوریه بود و از سال . او هرگز در وکالت کار نکرد. کرد

به نام  با خانم دمشقی از آل بیهم) 1966احتماال در سال ( نزار ابتدا . در شهرهاي گوناگون و کشورهاي مختلف زندگی کرد
از زن سوري خود جدا شد  1970در سال * 1بند. بود» هدباء«و » توفیق«هاي  ازدواج کرد و حاصل آن دو فرزند به نام» زهره«

ي اکثر شعرهاي عاشقانه اوست و در  ، محبوبه»بلقیس«. که زنی عراقی و آموزگار عربی بود، ازدواج کرد» الراوي بلقیس«و با 
. فرزندان حاصل ازدواج دوم او هستند» عمر«و » زینب«. در بیروت کشته شد 1981سوریه سال گذاري سفارت  ي بمب حادثه

سرانجام . ، راهی سوئیس شد و پس از آن مدتی در فرانسه ماند»بلقیس«هاي داخلی در لبنان و مرگ  گرفتن جنگ پس از در
  . در لندن از دنیا رفت 1998آوریل  30او در . جا ماندگار شد به لندن رفت و تا آخر عمر در همان

  

  :آثار نزارقبانی     

ي او  هاي شعر عاشقانه ترین مجموعه عمده. است قبانی در طی پنجاه سال، پنجاه کتاب شعر و نثر از خود بر جاي گذاشته        
، )1950(ن هستی ، تو از آن م)1949(، سامبا )1948(، طفولیت یک نارپستان )1944(زیباي گندمگون به من گفت : عبارتند از

، شعرهاي )1968(هاي روزانه یک زن الابالی  ، یادداشت) 1966(، نقاشی با کلمات )1961(، دلدار من )1956(شعرها 
دوستت .. ، دوستت دارم )1972(شکن  ، شعرهایی قانون)1970(ي عاشقانه  نامه ، صد)1970(، کتاب عشق )1970(خو  وحشی
، قاموس )1979(دهم که جز تو زنی نیست  ، شهادت می)1978(روت همراه با عشق ، براي بی)1978(و الی آخر ... دارم

، )1990(، تنها عشق پیروز است)1985(کند  ، عشق در برابر چراغ قرمز درنگ نمی)1982(، شعر بلقیس ) 1981(عاشقان 
  ).1994(ایش زنان،پنجاه سال در ست)1993(اي از زنان  ،من یک مرد و تو قبیله)1991(هاي دفتر شکست یادداشت
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داستان من و شعر، شعر چیست؟ کلمات نیز با خشم بیگانه نیستند، ، است سبز شعر چراغی  :دفترهاي نثر او عبارتند از        
ي آثار منظوم و منثوري که از نزار  در مجموعه. نام دارند زن در شعر و زندگی منوي من هاي ناشناخته چیزي از نثر ، از برگ

او این نوگرایی را چه . آوري در زبان و محتوا و ساختار شعر است ترین ویژگی نوگرایی و نو است، عمده ماندهقبانی برجاي 
  ) 54ص: 2009و دراویش،  120ص:1356قبانی،.(در اشعار عاشقانه و چه در اشعار وطنی خود به نمایش گذاشته است

  

  :سهراب سپهري

تحصیالت ابتدایی و دبیرستان را در شهر خود گذراند و در سال . به دنیا آمد در کاشان 1307مهر  15سهراب سپهري در         
 1330در سال مرگ رنگ سپهري اولین مجموعه شعرش را با عنوان . وارد دانشکدة هنرهاي زیباي دانشگاه تهران شد 1327

تمام دفاتر شعر خود را در  1358او در سال . هاي شعري خود را به دست چاپ سپرد دیگر مجموعه 1356منتشر کرد و تا سال 
ها، آوار  مرگ رنگ، زندگی خواب: هاست اي واحد به نام هشت کتاب تجدید چاپ کرد که شامل این مجموعه مجموعه

  . آفتاب، شرق اندوه، صداي پاي آب، مسافر، حجم سبز و ما هیچ، ما نگاه

او به ژاپن، هند، . اي زیادي به نقاط مختلف دنیا داشتپیشۀ اصلی سهراب نقاشی بود و براي برگزاري نمایشگاه سفره        
هاي شرقی از جمله آیین  سفر کرد و تحت تاثیر اندیشه... پاکستان، افغانستان، امریکا، فرانسه، ایتالیا، هلند، اسپانیا، اتریش و

آشنایی او با . ستبودا و درك خاص خود از اسالم به عرفانی فردي دست یافت که شعرهایش از آن رنگ و بو گرفته ا
گیري زبان شعري سهراب و نوع  هایکوي ژاپنی و رمانتیسم غربی و مکاتب نقاشی از جمله کوبیسم و امپرسیونیسم در شکل

در اثر ابتال به سرطان خون در بیمارستان پارس تهران  1359سپهري در سال . تاثیر نبوده است نگرش او به طبیعت بی
  .ان علی در قریۀ مشهد اردهال کاشان به خاك سپرده شددرگذشت و در صحن امامزاده سلط

  

 آنیما - 3       

 ي زنانه طبیعت یا مرد درون مؤنث روان آنیما. است Anima آنیما ها، تایپ  آرکی ترین پیچیده و ترین مهم از یکی        
 بانوي بزرگ توان آنیما را، می چنانکه در کالم یونگ است، یونگ الگوهاي کهن ترین مهم از آنیما .است مرد در مستتر
 معروف حوا به آلمانی المثل ضرب در که است همان مرد روح بانوي بزرگ این )190ص: 1374 یاوري،(.دانست مرد روح
  )196ص :1370 گورین،(.»دارد خود درون را حوا مردي هر« :است

همانند احساسات،خلق وخوهاي مبهم، . ستهاي روان زنانه در روح مرد ا کهن الگوي آنیما تجسم تمامی گرایش        
هاي غیرمنطقی، قابلیت عشق شخصی،احساسات نسبت به طبیعت و سرانجام روابط با  مکاشفات پیامبرگونه، حساسیت

این کهن الگو در طول زندگی از . هاي دیگر کمتر نیست ناخوداگاه مثالً ارتباط با خدایان و پیشگویی که اهمیتش از آن
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ي یک  ترین تجربه نخستین و مهم. شود دهد خودآگاه و قابل لمس می واقعی که با زنان براي مرد روي میهاي  طریق تماس
:  1381:یونگ،.(و مادر نخستین حامل تصویر ذهنی آنیماست. شود ي ارتباط با مادر حاصل می مرد نسبت به زن به وسیله

  )40ص

اول طبیعت به معناي : توان به چهار دسته تقسیم کرد شود را می ح مینمادهاي آنیمایی که در شعر شاعران رمانتیک مطر        
طبیعت در شعر . و چهارم معشوق زمینی. سوم وطن و زادگاه شاعر. دوم مادر و احساس نسبت به او. هاي آن عام و جلوه

طبیعت و تناسب توصیفات در ادامه نوع برخورد این شاعران با . سپهري و قبانی با چهار جلوة متفاوت آنیما همخوانی دارد
  .گیرد آنها با تجسم آنیما در وجودشان مورد تحلیل و بررسی قرار می

  طبیعت به معناي عام-3-1        

آنیما در این نمود، بروز تمامی احساسات . کند جنبه مثبت آنیما به صورت احساسات مرد نسبت به طبیعت نمود پیدا می        
به این . گیرد رسد که جنبه عشق به طبیعت می بیعت است که گاه چنان به مرتبه واالیی میو عواطف جنس مذکر نسبت به ط

  . ترتیب ابراز احساسات مردان به ویژه شاعران به طبیعت، نمود جنبه اي زنانه در روان مرد یا آنیما است

حاصل «کند به اعتقاد یونگ  این احساسات و عواطف ظریف که ویژه ذات زنانه است و از ذهن مردان تراوش می        
تجاربی است که اجداد ما در حدود صدها هزار سال همنشینی با زنان داشته اند و در ناخودآگاه جمعی ما چونان مرده ریگی 

  ) 120ص : 1370یونگ، ( ».به یادگار مانده است

این نمود در . عت تجلی پیدا کرده استآنیما در این نمود در شعر به صورت توصیفات سرشار از احساس شاعران از طبی        
  : او غرق در طبیعت است و شعرش را فقط وقف توصیف آن کرده است. شعر سپهري بسیار برجسته است

  / هاي زیادي بلند کاج«

  / هاي زیادي سیاه زاغ

  / آسمان به اندازه آبی

 ها،  سنگچین

  /تماشا، تجرد

  / باغ فرا رفته تا هیچ کوچه

  / شکناودان مزین به گنج

  ).448-447ص :1381سپهري،(» خاك خشنود/ آفتاب صریح
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او تنها با قوانین طبیعت به . بینی سپهري تنها یک نوع قرارداد وجود دارد، آن هم قراردادهاي طبیعی است در جهان«        
سهراب  خواهر) ص17: 1382(پریدخت سپهري). 148ص :1382رحمانی،(» پردازد شناخت طبیعت خویش و اطراف خود می

نس او با طبیعت می   : گوید دربارة اُ

گیاهان در ... گذاشت ها را پشت سر می بالید و سال سهراب در آغوش طبیعت زنده و ملموس و همگون با وجودش می«         
یم؛ درخت شناختیم و با آنها اُنس و الفت داشت ما تمام درختان و گیاهان را می. زندگی کودکانۀ ما جایی مهم و مؤثر داشتند

  . »گیاهانی چون ختمی، پنیرك و گل همیشه بهار... هاي انگور، درخت عرعر، بید و انار، خوشه

هاي طبیعت اکتفا  او به توصیف و ستایش جلوه. نوع برخورد سپهري با طبیعت متفاوت از برخورد دیگر شاعران است        
کند و همه چیز را با توجه  الفاظ دال بر مظاهر طبیعت توصیف می کند، بلکه چنان در طبیعت غرق گشته که همه چیز را با نمی

  : کند سنجد و ارزشیابی می به میزان دوري یا نزدیکی با طبیعت می

  من کتابی دیدم، «

 / هایش همه از جنس بلور واژه

  / کاغذي دیدم، از جنس بهار

  / اي دیدم دور از سبزه موزه

  ).278ص :1381سپهري،(» مسجدي دور از آب

گرا نوعاً از جدایی میان خود و طبیعت آگاهند و ادعاي وحدت با طبیعت را ندارند؛ اما سپهري به دنبال  شاعران طبیعت        
  : گوید گونه از وحدت خود با طبیعت سخن می پیوستن و یکی شدن با آنیماي خود یعنی طبیعت است؛ لذا این

  / من پر از نورم و شن«

  از راه،  پرم/ و پر از دار و درخت

  از پل، از رود، 

  ). 337-336: همان(» پرم از سایۀ برگی در آب/ از موج

اش بر آن است که خود را به عنوان تنها انسان شعرش، چنان هضم و محو در طبیعت کند که  گرایی سپهري در طبیعت«        
برد و به  دیگر سو طبیعت تا مرتبۀ انسانی باال میاز ). 473ص :1384زرقانی،(» اي از هویت انسانی در وجود او نماند هیچ نشانه

طبیعت . شنود را می» صداي نفس باغچه«آشناست و » عادت سبز درخت«گیرد، با  را می» ها نبض گل«او . بخشد آن جان می
  : تطور که هستی عاشق به معشوق گره خورده است، زندگی او نیز به طبیعت وابسته اس همان. معشوق و آنیماي سهراب است
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 / وقتی که درخت هست پیداست که باید بود/ دیدم که درخت هست«

  ) 419-418ص :1381سپهري،(» باید بود

  )350: همان(» زندگی باید کرد/ تا شقایق هست«و 

است؛ لیکن همچون دیگر شاعران به  قبانی نیز مشاهدات خود از طبیعت و تاثرات رمانتیک آن را به رشته نظم کشیده        
  : رسد و با طبیعت به یگانگی نمی  ها بسنده کرده یباییذکر ز

  آید،  عشق خویش را به پاي مطلع بی قانون خورشیدي که از زبان معشوق برمی«

  / مقلد شعر دست نوشتۀ کودکانم/ کنم نثار می

  قصیدة مرغابی / نگارم و قصیدة خرگوش و آهو و زنبور عسل می

  / و ماهمو راسم قصیدة آسمان / و طاووس و سنجاب

  /و تصویرگر قصیدة جنبش/ راقم قصیدة روزگارانم

  )14ص:1382قبانی،(» رانم اي می و دنیا را به خواسته/ گردانم زمین را به شاپرك برمی

  طبیعت، مادر -3-2       

نسبت به مادر احساسات شاعر . کند حس شاعر نسبت به مادر و والد اوست دومین فعلیتی که آنیما در توصیفات پیدا می        
زمین از قدیم االیام در اسطوره هاو کهن الگوها، نماد . و دوست داشتن او به واقع همان بروز و ظهور آنیما در کالم است

گزیند و لذا  گاه شاعر نماد زمین را براي مادر خود بر می. گیرد باروري و زن بوده است و در ارتباط با آنیما قرار می
سپهري فرزندي است که به مادر «. ورزي به مادر برابر است آید، با عشق طبیعتی که از آن پدید میورزي او به زمین و  عشق

ماند و  در کنار آنها می. نوازد دارد و با دست مهر می رو همزادان خویش را پاس می از این. وفادار است -زمین–خود 
او زبان وزش نسیم، ریزش آب، خزیدن . شود پر میدهد و از حالت آنها  آرامد و به گفتگوي خاموششان گوش فرا می می

او با پاس داشتن حریک . تواند براي ما حکایت کند فهمد و می مارمولک، رویش گل، پرواز پرنده و سکوت سنگ را می
توان معناي  در شعر او حتی می). 137ص :1377آشوري،(» پاید چیزهاي کوچک پیرامون خویش، حریم سپنتایی هستی را می

  : است» گیاه تباري«تري از ارتباط طبیعت با مادر را دریافت کرد و آن اشارات سپهري به  عمیق

م شاید برسد« سب   ). 274ص :1381سپهري،(» اي از خاك سیلک به سفالینه/ به گیاهی در هند/ نَ
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گذشته از توصیفات عامی که از . گیرد برد و از آن آرامش می داند و به دامن آن پناه می سپهري طبیعت را مادر خود می         
شود؛  ها و گیاهان در شعر او نمادي از مادر نباتی محسوب می دهد، نام بسیاري از گل آغوش سبز و با نشاط این مادر ارائه می

  *.2از جمله نیلوفر و کاج و به خصوص ریواس بند

) معشوق/مادر(او با زنی اساطیري . اشاره دارد به خلقت آغازین انسان از ریواس» مسافر«سهراب در بخش پایانی شعر         
  : گوید اش سخن می شود و از دوران مهرگیاهی همراه می

  / کردم من از کنار تغزل عبور می« 

  / شد و زیر پاي من ارقام شن لگد می/ و موسم برکت بود

  زنی شنید، کنار پنجره آمد، 

  / در ابتداي خودش بود/ نگاه کرد به فصل

  / چید به نرمی از تن احساس مرگ بر می/ شبنم دقایق را و دست بدوي او

  / من ایستادم

  / ها بودم و من مواظب تبخیر خواب/ و آفتاب تغزل بلند بود

  / کردم هاي گیاهی عجیب را به تن ذهن شماره می و ضربه

  / بدون حاشیه هستیم/ کردیم خیال می

  / میان متن اساطیري تشنج ریباس/ کردیم خیال می

  / و چند ثانیه غفلت، حضور هستی ماست/ مشناوری

  ).326-324ص :همان(» که چشم زن به من افتاد/ ها بودیم در ابتداي خطیر گیاه

اي از آنیما در اشعارش است که همواره او را  نکتۀ قابل تأمل دیگر در شعر سهراب حضور مادر خود او به عنوان جلوه        
گاه نیز طبیعت خاطرة مادرش را برایش زنده . ال چیدن ریحان وصف کرده استمثالً در باغچه و درح–در دل طبیعت 

  : کند می

  !/ برگ اقاقیا :برگی روي فراموشی دستم افتاد«

  ).139ص:همان(» کند بوي الالیی که روي چهرة مادرم نوسان می/ دهد اي گمشده می بوي ترانه
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امکان ظهور و بروز در اشعارش را یافته و با اشتیاق و عشقی  اش در شعر قبانی این جنبۀ آنیمایی شخصیت درونی        
حضور مادر در شعر نزار همانند شعر سهراب در پیوند با طبیعت . گوید زایدالوصف دربارة مادرش در اشعارش سخن می

  : است

  / رحمت اهللا علی امی« 

  /خدا رحمت کند مادرم را« 

  / فقد کانت تحب الشام، و الماء 

  / م و آب راکه سرزمین شا

  / و زهر الیاسمین

  / ثم لما رحلت

  / بکت الشام علیها

  / و استقالت بعدها

  /و گل یاسمن را دوست داشت

  / انهر الشام جمیعا

   و شتول الیاسمین

  /وقتی از دنیا رخت بربست

  / سرزمین شام بر او گریست

  /و بعد از او 

  / همه نهرهاي شام

  و ستاك هاي یاسمن یکجا 

  ) 117ص:  1382قبانی، .( واپس گراییدند

با این حال . دهد، شکوفا کند تواند آن بخش از وجودش را که او را به مادر طبیعت پیوند می قبانی به مانند سهراب نمی        
  : در شعر زیر تاحدي به این نوع نگرش نزدیک شده است
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  / همۀ شهرهاي عرب مادر منند«

  دمشق، بیروت، قاهره، 

  البیضاء،بغداد، خرطوم، دار

  بنغازي، تونس، عمان، ریاض، کویت، 

  /جزائر ابوظبی و اماراتش

  / همۀ درختان خانوادة منند

  اند  همۀ این شهرها مرا از زهدان خویش بدر افکنده

  و از پستان خویش سیرابم کرده 

  . اند هایم را از انگور، انجیر و آلوچه انباشته و جیب

  کل مدینه عربیه هی امی، 

  ، القاهره، دمشق، بیروت

  بغداد، الخرطوم، الدار البیضاء، 

  بنغازي، تونس، عمان، الریاض، الکویت، 

  ...الجزائر، ابوظبی، و اخواتها

  هذه هی شجره عائلتی، کل هذه المدائن 

  انزلتنی من رحمها 

  و ارضعتنی من ثدیها 

  ).177ص :1382قبانی،(» .و مالت جیوبی عنبا و تینا و برقوقا

گوید و همزمان از مرگ بیروت شهر  نام دارد، از مرگ مادر خود فائزه در دمشق سخن می» ام المعتز«ین شعر که او در ا        
او در این شعر به دنبال ستایش وطن و زادگاه خود نیست، بلکه معناي . دهد محبوبش که اکنون ساکن آن است، خبر می

ارتباط با  اهش را محصور و محدود کرده، کالمش بینگ» شهرهاي عربی«هرچند با عبارت . جوید تري را می وسیع
  .مادرپنداري زمین نیست
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  زادگاه و وطن  -3-3        

وطن که به سان مادر و مام حتی گاه با همین واژه . هاي پنهان آنیما در شعر این شاعران است وطن نیز یکی دیگر از جلوه        
کند، عمدتاً طبیعت زادگاه  طبیعتی که سپهري وصف می. کند ما را تبیین مینیز آمده است به خوبی جنبه دیگري از بروز آنی

هایی است  ها، کوهستان، دره، بیابان، ریگزار، نمکزار، کویر، رود، چشمه و کوچه و باغچه مکان باغ کوچه. او کاشان است
گواه لمس تجربی او از محیط آن  که در آنها زیسته است و حتی اگر به صراحت نامی از کاشان و روستاهاي آن نبرد، شعرش

بو،  انار، بید، پنیرك، انگور، پونه، الدن، شب: برد، گیاهان بومی زادگاه اوست ها و درختاي که سپهري نام می گل. است
  ...ریحان، میخک، نارنج، گالبی، نارون، سیب، یاس، شقایق، تبریزي، اطلسی و

بو، گل  نزار قبانی از لیمو، نارنج، شب. دار شده است اص لبنان نشانطبیعت زادگاه قبانی نیز با وصف گیاهان خ        
گوید و در  از زادگاهش کاشان سخن می» صداي پاي آب«برد؛ سهراب در  نام می... مارگریت، نیلوفر، ماگنولیا، گاردنیا و

  : پردازد هاي نقاط دیگر زادگاهش از جمله گلستانه می به توصیف زیباییحجم سبز مجموعۀ 

  !/ آمد در گلستانه چه بوي علفی می!/ هایی چه بلند کوه!/ هایی چه فراخ دشت« 

  ). 349-348ص: 1381سپهري،(» و فراموشی خاك/ رنگ هاي گل بعد جالیز خیار، بوته/ زاري سر راه یونجه

اگرچه از آنها هاي زیباي آن همچون ارونق، خونچه، سرنج و مشهد اردهال که  هاي دیگر کاشان و تفرجگاه همچنین دهکده
  .نامی نیست، اما نشانی هست

اي  او در قصیده. کند نزار قبانی نیز در اشعارش با این نمود آنیمایی مواجه است و از دمشق و بیروت عاشقانه یاد می        
  :سراید دهد و می بیروت را بانوي جهان خطاب قرار می

  اي بانوي جهان اي بیروت، «  

  ا که فروخت؟ دستبندهاي یاقوت نشانت ر

  یا ست الدنیا یا بیروت، 

   من باع اساورك المشغوله بالیاقوت؟

  هاي بادام بن در آوریل،  چون شکوفه

  ها برخیز،  از زیر ویرانه

  از زیر بار اندوه خود برخیز، 

  شود ،  که انقالب از زهدان اندوهان زاده می
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  ها را  برخیز پاسداشت بیشه

  ها ،  رودها را ، دره

  تحت الردم قومی من 

  کزهره لوز فی نیسان، 

  قومی من حزنک 

  ان الثوره تولد من ارحام االحزان، 

  )ص 182:  1384قبانی ، ( » .قومی اکراما للغابات و لالنهار و للودیان

  : شود ورزي قبانی به زادگاهش ذکر می هاي دیگري از عشق در اینجا نمونه        

  / عندما یبدا فی اللیل یعینیک«

  / نی البساتین التی من خلفها ایضا بساتینتنادی

  / و اري نفسی ببستان دمشقی

  / و من حولی طیور من ذهب

  » و سماء ذهب و نوافیر یثرثرن بصوت من ذهب

  / اي بانوي من/ گاه که شب هنگام چشمانت آن« 

  / آمیزد سبز با سیاه، آبی، زیتونی و گلی در می

  / هاست هایی دیگر پس آن برد که باغ ایی میه مرا به باغ/ رود حالتی نادر بر من می

  / بینم هاي دمشق می و خود را در باغی از باغ/ ...هاست هایی دیگر در پس آن هایی که بهشت و بهشت

  / و آسمانی زرین/ و پیرامون من پرندگانی زرین

  ) 139ص : 1384قبانی ،( » کنند هایی که با صداي زرین پرگویی می و فواره

به أنا رجل واحد و انت قبیله من النساء که در ابتداي کتاب » القصیده تولد من اصابعها«ی همچنین در قصیدة طوالنی قبان        
  . چاپ رسیده است، زمان و محل تولد خود و سایر جزئیات آن را به زبان شعر سروده است
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  : قبانی در مورد زادگاهش تعبیراتی این چنینی هم دارد         

  ،سالمات...سالمات« 

  سالم دارم ، 

  ، الی بیت سقانا الحب و الرحمه

  براي خانه اي که عشق و مهرمان نوشاند، 

  ، الی ازهارك البیضاء فرحه ساحه النجمه

  ي سپید و شاد میدان نجمه، ها گلبراي 

 ، الی تختی، الی کتبی

  براي تختم، 

  کتابهایم، 

  ، الی اطفال حارتنا

  ي محلمان،ها بچه

   ها بفوضی من کتابتنا،و حیطان مالنا

  )ص 138: الف 1386قبانی، .( کردیم یمو دیوارهایی که خط خطی 

  معشوق زمینی -3-4       

کم کم با تطور شعر، معشوق . کردند هاي آن را وصف می طبیعت اولین معشوق شاعران بود که از سر شیفتگی زیبایی        
ن معشوق، جاي خود را به معشوق مذکر، معشوق مونث و بعد معشوق عرفانی طبیعت به عنوان اولی. شاعر نیز تغییر پیدا کرد

کند، سه معشوق نخست نمود مستقیم آنیما است و با اندکی مساحمه  با توجه به بحث کهن الگوهایی که یونگ مطرح می. داد
  .توان معشوق عرفانی را نیز تجلی جنبه دیگري از آنیما دانست می

زن یا معشوق زمینی در شعر سپهري هویتی مبهم . ن سه شاعر در مواجهه با این وجه از آنیما وجود داردتمایز آشکاري بی        
  : ماند که نمود بیرونی ندارد اي می و اسرارآمیز دارد و بیشتر به زنی اسطوره

  / ها، میان دو تاریکی، به من پیوستی ناگهان تو از بیراهۀ لحظه«
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  هایم از آن تو باد،  همۀ تپش/ دامت در آمیختهایم با طرح دوزخی ان صداي نفس

  ).152-151ص :1381سپهري،(» هایم همۀ تپش! چهرة به شب پیوسته

هایی که در  معشوق شعر قبانی تصویري است از زن. یابد کند و صورت فردي می در شعر قبانی این زن تشخص پیدا می        
اي دارد و  ق شعر سیاب نه به مانند معشوق شعر سپهري هویتی اسطورهمعشو. جهان واقعی در تجربۀ او از عشق شریک هستند

زن در شعر قبانی یک زن نوعی است که همچون دیگر . اي آشکار دارد نه مانند معشوق شعر قبانی تشخص یافته و چهره
  . گیرد ورزي قرار می هاي آنیمایی شخصیت شاعر مورد ستایش و عشق جلوه

  / ها هتل/بندرها/ یروتهاي ب خانه قهوه/ ها میدان«

  / هایش کشتی

  / هاي تو جا دارند همه و همه در چشم

  / چشم که ببندي

  . شود بیروت گم می

  شوارع بیروت، 

  ساحاتها، و مقاهیها، و مطاعمها 

  و مرفاها و بواخرها 

  کلها تصب فی عینیک 

  و یوم تغمضین عینیک 

  ). 148ص: ب 1384قبانی، (» .تختفی بیروت

  : گوید هراب مییا س        

  خیزد،  شب از چهره بر می: آیی می«

  شود،  چمن تاریک می: روي می/ پرد راز از هستی می

  : بندي چشمانت را می/ شکند جوشش چشمه می

  ). 185ص :1381سپهري،(» شود وزد و آب بیدار می سیماي تو می/ پیچد ابهام به علف می
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  / پرواي چه داري، مرا در شب بازوانت سفر ده«

  / کند فشارم، و باد شقایق دوردست را پرپر می ات را می نگشتان شبانها

  / دوند ستارگان در خیسی چشمانت می: نگري به سقف جنگل می

  ).ص183-182:همان(» بی اشک، چشمان تو ناتمام است و نمناکی جنگل نارساست

از آنجایی که طبیعت و . ذیرفته از عناصر طبیعت استشود، تأثیر پ در شعر هر دو شاعر توصیفاتی که از معشوق ارائه می         
  : گوید قبانی می. آورد معشوق ظاهري هر دو نمودي از آنیما هستند، ادغام این دو چهره چنین توصیفاتی را پدید می

  / آید با باران می/ و رخسار زیباي تو همیشه/ آید شعر همیشه با باران می«

  / شود و عشق آغاز نمی

  شود ،  که موسیقی باران آغاز می مگر آن هنگام

  الشعر یاتی دائما مع المطر، 

  و وجهک الجمیل 

  یاتی دائما مع المطر،

  و الحب ال یبدا  

  ) 359ص :1384قبانی ،ج(» .اال عندما تبدا موسیقی المطر

  دوباره باران گرفت، «        

  / آلود باران یعنی برگشتن هواي مه

  / هاي شادیعنی قرارداد/ هاي شاد شیروانی

  / گردد شعر بر می/ گردد یعنی تو بر می/ یعنی قرارهاي خیس

  . شود عشق در موسیقی باران دگرگون می

  عاد المطر ، 

  المطر یعنی عوده الضباب، 
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  و القرامید المبلله، 

  و المواعید المبلله، 

  یعنی عودتک، 

  )116ص  همان،(» .و عوده الشعر

  : مورد باران داردسهراب هم چنین توصیفی در          

  / ...زیر باران باید رفت/ چترها را باید بست«

  / عشق را زیر باران باید جست/ دوست را زیر باران باید دید

  ). 292ص: 1381سپهري،(» زیر باران باید با زن خوابید

  / از تو تا اوج، زندگی من گسترده است«

  زند،  زمین باران را صدا می/ تمرا راهی از تو به در نیس/ اي از من تا من، تو گسترده

  ).189ص :همان(» سازم، تا زمان را زندانی کنم پیکرت را زنجیري دستمانم می/ من تو را

گري که در شعر قبانی دارد را در شعر سهراب  شود؛ اما آن جلوه هرچند در شعر سپهري این نمود از آنیما مشاهده می        
کند که گویی روح  ستاید و چنان او را توصیف می ترین واژگان می اش را با عاشقانه نیقبانی آنیماي خود، معشوق زمی. نیست

  بلقیس «: طبیعت است

  / تاریخ بابل یکانت أجمل الملکات ف

  بلقیس 

  / أرض العراق یکانت أطول النخالت ف

  / ترافقها طواویس و تتبعها أیائل یکانت إذا تمش

  ! بلقیس

  یا وجعی 

  !/ لقیس و یا وجعی القصیدة ب

  /  حین تلمسها األنامل هل یا تري
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  / من بعد شعرك سوف ترفع السنابل؟

  .......یا نینوي الخضراء

  / الشقراء یتییا غجر

  / الربیع بساقها أحلی الخالل ییا أمواج دجلۀ تلبس ف

  بلقیس 

    »!یۀایتها الشهیدة و القصیدة و المطهرة النق

  / بودبانوي تاریخ بابل  بلقیس زیباترین شاه«

  / بلقیس رعناترین نخل عراق

  / ها همراه او و آهوان در پی رفت طاووس وقتی راه می

  / تو درد منی و درد شعر

  / کشند وقتی که انگشتان برتنش دست می

 / کشند؟ ها قد می پس از گیسوان تو، آیا سنبله

  / اي نینواي سبز کولی طالیی رنگ من

 هاي دجله،  اي که موج

  / کرد ها را ارمغان تو می ین خلخالدر بهاران زیباتر

  بلقیس 

 اي شعر، اي شهید، 

  )383-398ص: 2009قبانی به نقل از دراویش، (» !اي پاکیزه و اي ناب 

 

  گیرينتیجه
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این دو به عنوان شاعران رمانتیک به طبیعت به مثابۀ . گرایی وجه مشترك سهراب سپهري و نزار قبانی است طبیعت        
طبیعت به معناي عام آن -1: طبیعت در شعر ایشان جنبۀ آنیمایی پیدا کرده که در چهار شکل نمودار است. دنگرن معشوق می

  .معشوق زمینی -4وطن و زادگاه  -3مادر  -2

شود، شدت و ضعف  نمود آنیمایی طبیعت در شعر وجه اشتراك دو شاعر است؛ اما آنچه باعث تمایز آنها می        
ترین مشخصه شعر  در سپهري عشق به طبیعت در معناي عام آن اصلی. هر یک از چهار نمود آنیماست تاثیرپذیري ایشان از

دهد و  تباري انسان طبیعت را با مفهوم مادر پیوند می او با طرح گیاه. ورزد شود و به آن عشق می وي با طبیعت یکی می. اوست
  . کند از طریق آن با نمود دوم آنیما ارتباط برقرار می

شود؛ با این  مشابه این رویکرد در شعر قبانی نیز دیده می. یادکرد سپهري از مادرش نیز با توصیفات طبیعت همراه است        
ورزي به مادر خود از طریق  تواند آنیماي مادرش را به آنیماي مادر طبیعت گسترش دهد و صرفاً به عشق تفاوت که قبانی نمی

  .کند گرایانه بسنده می توصیفات طبیعت

. شود آنیما یعنی وطن و زادگاه بین دو شاعر مشترك است و از نقاط قوت شعر ایشان محسوب می/نمود سوم طبیعت        
هاي اطراف آن از جمله  قبانی شعرهاي زیادي در وصف دمشق و بیروت سروده است و سپهري طبیعت کاشان و دهکده

اي است که اگر نامی از  اند، به گونه اعر از وطن و زادگاه خود ارائه دادهتوصیفاتی که این دو ش. گلستانه را وصف کرده است
ها و بستر آب  ها و درخت آن هم نبرند، هویت جغرافیایی آشکاري دارد؛ زیرا در توصیف آن از عناصر بومی همچون نام گل

  . و هوایی و اقلیمی خاص استفاده شده است

در اشعار آنها همواره توصیف . ور چهرة آنیمایی طبیعت به معشوق زمینی استنقطه اشتراك دیگر در شعر آنها تط        
ورزد با روح طبیعت  گویی زن واقعی و حضوري که شاعر به آن عشق می. معشوق با توصیف عناصر طبیعت همراه است

ردة هم  سنگ و همرغم این شباهت و اشتراك، دو شاعر ایرانی و سوري در نمایش معشوق زمینی هم به. همانی دارد این
یی »تو«. اي دارد رود، جنبۀاسطوره زن ظاهري اجازة ورود به حریم شعر سپهري را ندارد و اگر جایی از زنی سخن می. نیستند

تواند معشوق ظاهري، یک دوست یا معشوق عرفانی  هاي سپهري است، وجودي مبهم دارد که می ورزي که مخاطب عشق
ي است در رثاي معشوق زمینی که در سیماي معشوقگان مختلف تشخص یافته و فردیت شعر قبانی ستایش شورانگیز. باشد
  . دارد

توان نتیجه گرفت که سپهري در یگانگی خود با معشوق آنیمایی شاعر رمانتیک، نگاه خود را متوجه  به این ترتیب می        
) معشوق اولیه(توجهی ندارد؛ اما قبانی بین طبیعت طبیعت عام کرده و در آغوش مادرانۀ آن غرق شده و لذا به معشوق زمینی 

  .هاي زنانۀ معشوق ظاهري است وحدت ایجاد کرده و وصف او از طبیعت در راستاي ستایش زیبایی) معشوق زمینی(و زن 

  

  : پی نوشت        
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هاي دیگر یا اسمی  ر منبعاما د. مده استآ "أقبیقزهراء "همسر اول قبانی، به نام  nizar.ealwan.comدرسایت : 1بند     
برد، اسم او در هاله اي از  از آنجا که نزار خود در هیچ اثري از او نام نمی. آمده است"زهره آل بیهم"از او برده نشده است یا 

  .ابهام قرار دارد

نیلوفر نیز بنابر گروهی از گل . بنی پدید آمدند از بوتۀ ریواس» مشی و مشیانه«ها  هاي ایرانی نخستین انسان طبق اسطوره :2بند    
هاي کهن  نیز چنانکه از برخی نقش) خداي خورشید(میترا . ها منشأ هستی و مظهر تجدید حیات شمسی است اسطوره
  )765-748و صص  247ص: 1384ها،  ضرابی: ك.ر. (آید، از کاج زاده شده است برمی
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403  
  عار سیاوش کسراییهاي نوستالژي در اش بررسی مؤلفه

  

  1مرتضی محسنی

  2مریم بختیاري

   

  چکیده

باشد که وارد ادبیات فارسی  شناسی می اي از آسیب شناسی روانی است یکی از مباحث مطرح در روان نوستالژي که شاخه
فراخور  هر شاعري به. از دیرباز نگرش نوستالژیک یکی از رویکردهاي بسیاري از صاحبان آثار ادبی شده است. شده است

سیاوش کسرایی از جمله شاعران معاصر است که . حال و هوا و موقعیت خود به گذشته و لحظات پسِ پیش نهاده توجه دارد
این پژوهش ابتدا تعریفی از نوستالژي و انواع مفاهیم . خورد هاي وي بسیار به چشم می نگرش نوستالژیک در سروده

. پردازد ی انواع نوستالژي در اشعار سیاوش کسرایی و تحلیل کارکردهاي آن میدهد و سپس به بررس ونوستالژي را ارایه می
ي فردي به غم غربت و بیان  دستاورد پژوهش ناظر بر این است کسرایی در میان انواع نگرش نوستالژیک در بخش خاطره

نشهر  و در بخش نوستالژي دردهاي اجتماعی به علت حس مسئولیت پذیري نسبت به تغییر سرنوشت جامعه و گرایش به آرما
  . جمعی به بیان اسطوره پردازي گرایش بیشتري دارد

  

  . غم غربت، سیاوش کسرایی، نوستالژي جمعی، نوستالژي فردي :هاکلیدواژه

  

                                                        
 mohseni45@yahoo.com: را یانامه ، ـ استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران1

  .ـ  دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران2

  

mailto:@yahoo.com
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  مقدمه 

و تأثیر عصر و زمان و جهان پیرامونی و متأثر از  حس خودآگاه  هاي مختلف اجتماعی تحت شاعران و نویسندگان در دوره   
هاي بازتاب یافته در اشعار بیشتر شاعران باألخص  حس نوستالژي یکی از حس. یازند ناخودآگاه به خلق آثارشان دست می

یکی از شاعران اجتماعی و مردمی است که به دلیل قرار گرفتن در ) 1374-1305( سیاوش کسرایی . شعراي معاصر است
با شکل گرفتن  1332در سال . شود می حس نوستالژي در اشعار او دیده هاي فراوان زمینه 50تا 30ي  شرایط نابسامان دهه

. وي بعد از کودتا مدتی از عمر خویش را در زندان سپري کرد. هاي کسرایی نیز دو برابر شد مرداد، فعالیت 28کودتاي 
ایش اشعار صریح کسرایی در سر. شد گذشت، شعر کسرایی  نیز بی پرواتر و سیاسی تر می می 1340هاي  هرچه از سال

همزمان با پیروزي انقالب اسالمی، کسرایی نخستین مسافرت خود را به  1357در سال . مداومت و مقاومت بسیاري داشت
. اش از ایران خارج شد به همراه خانواده 1362در زمستان سال . وي پس از مدتی دوباره به ایران بازگشت. پاریس انجام داد

در وین  1374کسرایی در سال . مهاجرت کرد وینبه  بلوك شرقو پس از فروپاشی  مسکوو سپس به  کابلوي ابتدا به 
ي شعرهاي به جا مانده از  از جمله مجموعه. ات الریه و  پس از عمل جراحی قلب درگذشتپایتخت اتریش بر اثر ابتال به ذ

، »هدیه براي خاك«، »در هواي مرغ آمین«، »ي سرخ مهره«، »کمانگیر آرش«، »شعر آوا«توان به مجموعه  سیاوش کسرایی می
توان از  کسرایی را می). 32 -15:  1379عابدي، (اشاره کرد » خون سیاوش«و » با دماوند خاموش«، »خانگی«، »هاي تبر تراشه«

: 1383خطیبی، (شود  هاي شعر انقالبی و سیاسی و حماسی دیده می هایی از ویژگی نخستین کسانی خواند که در اشعارش مایه
» هاي کسرایی کامالً بارز است پیام پایداري و ره سپردن در گستره ي عشق به انسان و آزادي و برابري در سرودن«). 62

ي ملی و حسرت روزهاي  از دخالت نیروهاي بیگانه در امور کشور و غارت سرمایه» اندوه من شاعر«). 42: 1379عابدي، (
شود تا حس نوستالژیکی شاعر برجسته  این غم پیدا و نهان موجب می. هاي بارز اشعار کسرایی است پراقتدار ایران از ویژگی

ي مکانی یا زمانی است که مبانی  آمیز هر فرد به گذشته نوستالژي بازگشت ذهنی حسرت. شود و در شعرش بسامد باالیی یابد
ها مشترك است و به  ومی و حتی غریزي در بین انساناین احساس طبیعی یا عم. هاي ظهور متفاوت دارد پیدایش و مؤلفه

در زبان . ي خود فاصله بگیرد و با خاطرات آن، ایام خود را سپري کند شود که فرد از گذشته لحاظ روانی، زمانی تقویت می
متون ادبی ما  نوستالژي در ادبیات و. آل تعریف و ترجمه شده است اي ایده فارسی این واژه به غم غربت و دلتنگی به گذشته

کند و از  رفتاري است برگرفته از یک حس ناخودآگاه که غالباً هم به صورت ناخودآگاه در آثار شاعر یا نویسنده بروز می
  . کند شناختی پیدا می همین رو اهمیت سبک

  

  چهارچوب مفهومی - 2

  ریشه شناسی نوستالژي -2-1
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به معنی » alogos«به معنی بازگشت و » nostos«ي یونانی  ز دو سازهاي فرانسوي است که، ا واژه) nostaligi(نوستالژي    
آمده  gia nostalي در فرهنگ فرانسه ذیل واژه. باشد درد و رنج تشکیل شده که معنی لغوي آن بازگشت درد و رنج می

فرهنگ آکسفورد در ). 436: 1381اعتمادیان، (» ي میل بسیار به دیدار دیار خود تولید شود حسی که به وسیله«است، 
در فرهنگ برابرهاي ادبی مقابل  ).Hornby،2003 : 840(نوستالژي حسرت نسبت به آن چیزي است که از دست رفته است 

»nostaligia«آید این است  چه از معناي لغوي این واژه برمی آن). 111، 1380حسینی، (است  ، یاد و دریغ، غم غربت آمده
ي معنایی این واژه نهفته است؛ ولی به طور کلی حاصل معنی این اصطالح  روانی در دایره که دو مفهوم بازگشت روانی و رنج

حسرت دلتنگی به گذشته و اشتیاق مفرط براي بازگشت به گذشته، دلتنگی براي : با  معناي متنوع آن در علوم انسانی شامل
  ).246: 1381ري، آشو(وطن، اوضاع خوش سیاسی و اقتصادي و مذهبی  و امثال این موارد است 

  تعریف نوستالژي  -2-2

گیرد؛  ي پراقتدار نشأت می شود که از دوران گذشته نوستالژي از دیدگاه آسیب شناسی روانی به رویایی اطالق می   
ي موقعیتی  حس غریبی است براي بازگشت به یک حس از دست رفته، یا اعاده«نوستالژي . اي که دیگر وجود ندارد گذشته

به عبارتی نوستالژي نوعی احساس فراق توأم با حسرت به گذشته است . کمال مطلوب که دیگر از کف رفته است دیرآشنا و
دهد که آدمی با گذشت زمان قدر چیزي را که در گذشته از آن برخوردار بوده، بهتر شناخته باشد و بر  و زمانی دست می

ها، آن را یک ویژگی ذاتی و  بودن این احساس در میان انسان طبیعی). 43: 1387رضایی، (» محروم شدن از آن غبطه بخورد
شمیسا ژرف ساخت نوع ادبی گالیه و شکایت را پروتوتایپ حسرت به دوران اساطیري و . است روانی درون هر فرد ساخته

ی روانی و حس نوستالژي زمانی به عنوان یک ویژگ). 248: 1387شمیسا، (داند که فطري بشر است  اهورایی و عصر نور می
آید که تداوم در تکرار داشته باشد و همراه با رنج روانی و روحی باشد؛  چراکه غم و اندوه بخش  کنش رفتاري به حساب می

شود که  هاي شخصیتی او می هر یک از صفات رفتاري و روانی فرد در صورتی جزء مؤلفه. جدایی ناپذیر این واژه هستند
ماندگاري در هر یک از . ی روانی از سوي فرد در حرکات شخصی وي وجود داشته باشدتداوم در تکرار آن رفتار و ویژگ

. بنابراین نوستالژي در افراد یا مستمر و دائمی است یا آنی و زودگذر. دهد فضاها ویژگی شخصیتی و رفتاري ما را تشکیل می
ها  ا در آرزوي به دست آوردن موقعیتها ی اي از لحظات زندگی خود را در حسرت از دست رفتن فرصت هر انسانی لحظه

ي شخصیتی و روانی در شخصیت افراد به  رسد بهتر است که نوستالژي آنی را به عنوان مؤلفه بنابراین به نظر می. کند سپري می
نوستالژي . حساب نیاوریم، بلکه آن را تضاد ذهنی و درونی هر فرد بدانیم که ناشی از شخصیت پارادوکسیکال انسان است

ائمی برخالف نوستالژي آنی، حس غربت و حسرت درونی است که به صورت مداوم در ذهن فرد وجود دارد و این تداوم د
 –لذا در وجود بعضی از افراد ویژگی شخصیتی . هاي شخصیتی و رفتاري فرد مؤثر است در تکرار حس نوستالژیکی بر مؤلفه

: 1390خوشه چرخ، (آید به حساب می -عضی از شاعران ویژگی سبکیي از این حس غربت در دیوان ب و زبان و بیان برآمده
  .نوستالژي در مسعود سعد و نادر نادرپور: مانند). 27

  ي نوستالژي و ادبیات رابطه -2-3
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یک شاخه از نقد . ي ادبی بوده است ي اخیر، نقد روانکاوانه، از پویاترین و پرکاربردترین رویکردهاي نظریه در چند دهه   
ي ادبیات  ي آسیب شناسی روانی وارد حوزه نوستالژي اصطالحی است که از حوزه. باشد اوانه بررسی نوستالژیک میروانک
به عنوان یک –بحث نوستالژي . گیرند شاعران و هنرمندان به دلیل ظرافت طبع، بیشتر در معرض این پدیده قرار می. شد

هاي زبانی ناشی از احساس نوستالژیکی است که تحلیل آن بیشتر در  لفهدر ادبیات بیشتر با بررسی مؤ -ي درونی و ذهنی پدیده
ي  از آنجایی که روانکاوي و ادبیات هر دو با تجربه«. گیرد صورت می) از رویکردهاي نقد ادبی(شناختی  ي نقد روان حوزه

وي امروز توانسته است از مرز روانکا... نماید ي خیال سروکار دارند، روابطشان با یکدیگر قهري می زبان، گفتار و حوزه
طورکلی نوستالژي  به). 169-168: 1382غیاثی، (» هاي آفرینش هنري برسد شناسی روانی درگذرد و به پردازش نظریه آسیب

  . یابد یمها است که به ویژه در آثار شاعران و نویسندگان بازتاب  رفتاري ناخودآگاه، عمومی، طبیعی و غریزي در میان انسان

  وستالژي و مکتب رمانتیسم ن -2-4

یأس و سرگشتگی یکی «. هاي بارز و مشترك مکتب رمانتیسم و احساس نوستالژیکی، یأس و نومیدي است یکی از ویژگی   
زیرا اندوه و حسرت خود یکی از احساسات عمیق و . ي رمانتیسم بود هاي ادبیات پیش از رمانتیسم و در دوره از خمیرمایه

ت و اح 741: 1378فرشیدورد، (» باشد گراها می ساساصیل انسانی  .(  

آزردگی از محیط و . است» اصل گریز و سیاحت«توان در آن تفکرات نوستالژي را دید  از اصول مکتب رمانتیسم که می   
در این ). 92: 1366سیدحسینی، (هاست  هاي دیگر، از مشخصات آثار رمانتیک زمان موجود و فرار به سوي فضاها یا زمان

دهد که از  سفر تاریخی شاعر و نویسنده روح خود را به سوي قرون پراحساس و جالل و جبروت وسطی و رنسانس پرواز می
ها،  رمانتیک. اي به نام رمانتیسم بود ي پریان و خالق پدیده ي پهلوانان و عشق و افسانه دوره) Schlegel(نظر فردریش شلگل 

این نوستالژي اغلب با جستجو . محیطی زیبا هستند که آرزوي نیل به آن را دارنددر سفرهاي رؤیایی خود در آرزوي یافتن 
ها نه فقط به گذشته متعلق  طالیی رمانتیک عصر ،)lokag(از نظر لوکاچ . براي آنچه گمشده و از دست رفته، همراه است

  ). 132: 1383سه یر و ولووي میشل، (ي هر فرد رسیدن به آن است  است بلکه هدف نیز هست و وظیفه

  

  هاي نوستالژیکی  بررسی و تحلیل اشعار کسرایی بر اساس مؤلفه - 3

کنند، با  ي پر اضطرابی را سپري می هاي نوستالژي در اشعار شاعران معاصر، به این دلیل که آنان عصر و دوره بررسی مؤلفه   
عار وي با توجه به  معضالت و دردهاي کسرایی یکی از این شاعران معاصر است که احساس غم غربت در اش. اهمیت است

هایش از  افسردگی و نومیدي مالزم او شده بود و اشک«دردهاي کسرایی تا حدي بود که . بسیار فراگیر است  اجتماعی
  ). 31: 1379عبادي، (» هایش پیشی گرفته بود تبسم

  بندي نوستالژي بر مبناي خاستگاه  تقسیم -3-1
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  ). 11: 1375شاملو، (کنند  بندي می ژي را به دو قسمت شخصی و اجتماعی تقسیمدر بررسی جدید ادبی نوستال   

  )فردي(نوستالژي شخصی -3-1-1

بنابراین . ي شخصی از تاریخ نامید توان یک تجربه خاطره را می. نوستالژي بازگویی و یادآوري بیش از حد خاطره است   
وقتی یادآوري خاطرات براي شخص به حدي . کند و سنّت مرتبط میي شخصی از طریق خاطره، ما را با گذشته  همین تجربه

خاطره یادآوري گذشته . کند برسد که او را نسبت به واقعیت موجودش بدبین کند شخص احساس نوستالژي و دلتنگی می
ان در ي بهتر، که هر انس حسرت و اندوه ناشی از بازگشت روانی به گذشته. است و عمدتاً مفهوم فردي و شخصی دارد

تواند  می... زندگی خود به خاطر سوگ عزیزان، ضعف و ناتوانی جسمی، از دست دادن عزیزان، دوري از وطن، مهاجرت و 
  . هاي نوستالژي شخصی است داشته باشد، جلوه

  غم دوري از وطن -3-1-1-1

شود که انسان هر  دالن موجب می مزبانان و ه این باورند که نشستن در غربت دور از دوستان و هم شناسان بر اغلب روان   
شریفیان، (ي خود بازگردد تا شاید بتواند کمبودهاي روحی و فکري خود را جبران کند  روزه و به طور متناوب به گذشته

  ).  71: 1387و بهار 1386اسفند

. ینی و اعتقادي ما باشدتواند بر اثر بالیاي طبیعی، حوادث سیاسی و اجتماعی، رخدادهاي شخصی و یا مبانی د این غم می   
که بخواهد اندوهگین و  آن دوري از وطن نوعی دلتنگی و واکنش احساسی برآمده از روان رنجور را به همراه دارد که فرد بی

پندارد که  است که او از فرط عشق به وطن آن را چون مادري می ها و زمینیوطن تعلق انسان به میراث، داشته. غمناك است
نوستالژي دوري از وطن ). 582: 1390مهدي زاده آري، (شود  ردناك است و موجب برآمدن آه از نهادش میدوري از آن د

به عنوان مثال نادرنادرپور که ... . شود؛ از جمله اخوان ثالث، سپهري، نادرپور و می در غالب آثار نویسندگان و شاعران دیده
  :پردازد نالد و به شرح دلتنگی هاي خود می ز غم غربت میبیست سال پایانی از عمر خود را در غربت سپري کرد ا

تقدیر مرا ز خانه بیرون کرد / ي خود به غیر نسپردم من خانه/ ... غم بار دگر به دیدنم آمد/ چون روي به سوي غربت آوردم
  ). 820: 1381نادرپور، (

جاي اشعارش به ویژه در دفترهاي  در جاي کسرایی نیز از جمله افرادي است که نوستالژي غم مهاجرت و دوري از وطن   
  :تاروپود دوانیده است» هواي آفتاب«و » دم ستارگان سپیده«، »اي براي خاك هدیه«، »پیوند«

/ وطن وطن/ ام همیشه با تو بوده/ امکه زیر آسمان دیگري غنوده/ به هر کجا غریب وار/ نظر فکن به من که من/ وطن وطن 
کسرایی، ( ام به دوردست مه گرفته پرگشوده/ اي مهاجرم که از فراز باغ با صفاي تو پرنده/ منتو سبز و جاودان بمان که 

1387 :833-835 .(  

  :کشد پردازد و آن را به تصویر می شاعر گاهی اوقات به بیان تنهایی و درد خود در غربت می   
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من کرمک / اي تا که از آن پر بگشایم کو روزنه/ ماي از کار به پیش اندوهی و انبوهه/ ي تنها شده از باغ پریشم یک رانده
  ). 890: همان(محبوس در ابریشم خویشم 

  :کسرایی با یادآوري مداوم روزهاي خوش در ایران، حال و هواي آن را در ذهن دارد   

دت اي دیار روشنی و من به یا/ کند نماید و خراب می فسرده می/ تمام روزهاي ماه را/ مالل ابرها و آسمان بسته و اتاق سرد
هاي  به دشت/ هاي سربلند به کوه/ ات خوشا به حال آب و آسمان آبی/ کند دلم هواي آفتاب می/ ها کنار این دریچه
  ).  934: همان(دار  هاي سایه پرشقایقت، به دره

  :و یا

آید و جانب وطن  می/ ري خاك غربتم بوي بها در گوشه/ کشدم بلبل، دل و باد، پیرهن می/ کشدم بیداري گل سوي چمن می
  ).  858: همان(می کشدم 

  بیان اندوه و دلتنگی  -3-1-1-2

پردازد و این اوضاع را  ي نابسامان اجتماعی و سیاسی می هاي خود از دوره کسرایی در اشعار خود مدام به بیان غم و دلتنگی   
  :کشد با هاشوري از غم به تصویر می

راه هر .../ اند متواري شده/ ها در دل شب کوچه.../ ریشه و بند و پیوند چشم بی/ نچشم غلتان در خو/ چشم لغزان در اشک
  )400 -399: همان(راه هر دید به دیواري کور / است بانگ به دستی بسته

  ).87مجموعه اشعار، (تشویش من به لب / اندوه من به دل/ غمگین نشسته شب/ سنگین نشسته برف

شفیعی کدکنی، (رمانتیک دیگر نشانی نیست » من«ي اجتماعی و انسانی دارد و از  یشتر جنبهشاعر ب» من«گونه اشعار  در این 
1380 :112:(  

ت اي دل انتظار / پري؟ هواي که داري؟ باز کجا می/ باغ من اي بلبالن بهار ندارد/ شاخ گلم گل به شاخسار ندارد س هیچ کَ
  ).226: 1387کسرایی، (ندارد 

: همان(بر من  شکفته در بهار بی/ ز خون سرخ من سیراب گشته/ ها در پیکر من نشانده ریشه/ ستهاي سیاهی ا دلم گلدان گل
60 .(  

  :شاعر چشم انتظار است و امید به آغازي دوباره دارد   
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ن و یادشان در ای/ ها به پولک ستاره/ کنم به آسمان نگاه می/ زند و من دلم چه شور می/ غروب آمد و کبوتران قاصدم نیامدند
به آسمان نگاه / هنوز از کنار این دریچه من در انتظار/ پرند ستارگان کبوتران بی پیام و بی/ دریغ.../ کشد تن تکیده تیر می

  ). 326همان، (کنم  می

  حسرت بر سوگ عزیزان -3-1-1-3

گاه از غم . یه نیستگاه خالی از شکوای ي آدمی خالی از محنت و غم نیست، جهان نیز هیچ از آنجا که زندگی پرحادثه   
یکی از مبانی ایجاد حس ). 27: 1362شجیعی، ... (پیري و فرسودگی، روزي ازمرگ عزیزان، زمانی از فقر، تقدیر و 

خسرو گلسرخی، محمد : نوستالژیکی در اشعار کسرایی، حسرت سوگ از دست رفتن بعضی از دوستان و مبارزانی چون
براي . رساند این امر نگرش جهانی و انسانی کسرایی را می. باشد می... م افغانستان و زهري، بابی ساندز، مبارزان فلسطین، مرد

هاي مردم در جوامع مختلف به وقوع بپیوندد  هر انقالبی که براي تحقق آرمان. شاعر نفس انقالب و تعالی اجتماعی مهم است
: شاعر هم در سوگ انقالبیون ایرانی چون. مسلمان هم قیام انقالبیون مسلمان و هم غیر. مورد حمایت و احترام کسرایی است

خواهان خارجی چون  و هم آزادي) 267: همان(و ناظر حکمت) 305: همان(، حسین قبادي)580: 1387کسرایی، (تنکابنی
  :رثاییه سروده است) 639: همان(بابی ساندز 

که تصویرهاي همهمه در آن شناورند / ي دو چشم هاي بیهوده و آیینه/ با گلویی فشرده از طناب:/ اند به دارآویختگان معلق
  ). 580: همان(

  ). 305: همان(سالم بر شما / رسم ز کوي دوست می! ها پرنده/ چو شبنم و ستاره پاك بود/ هاي تلخ او واپسین ترانه

/ ارننشسته در به/ نگشوده گل هنوز/ آخر چگونه این همه رؤیاي نونهال/ شود؟ آخر چگونه گل، خس و خاشاك می
  )267: همان(شود  پژمرد به جان من و خاك می می

بر خاك خشک / با رنگ سرخ خون/ ي امیدهاي ما عطر هزار ساله/ از شهر ما گریخت/ هاي گل ها گشودي و تابوت دروازه
  ). 64: همان(ریخت 

  نوستالژي جمعی -3-1-2

تحت تأثیر هنر خویش قرار دارد و  -شاعر-فردهاي اجتماعی نیست و هر  تأثیر از ویژگی ویژگی هاي فردي و شخصی بی   
. دهد ي غریزي حتمی األثر است و هنرمند این اثر را به مخاطبان خویش نیز انتقال می دخالت وضعیت حتی بر روي قریحه

کند،  درد همگانی را در ذهن زنده می -شاعر-بنابراین اندوه ناشی از یک موقعیت فرافردي که یادکرد آن از زبان فرد
احساس دلتنگی و نوستالژي جمعی ممکن است نسبت به یک فرهنگ و ). 21: 1390خوشه چرخ،(ستالژي جمعی است نو

این دلتنگی نسبت به گذشته، زمانی ... . ها و  مثالً در مورد روزگار باستان و اسطوره. اجتماع در روزگاران پیشین گذشته باشد
  .     هنگی، اجتماعی و سیاسی شودهاي فر آید که جامعه دستخوش دگرگونی به وجود می
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  )اسطوره(ي جمعی  شاعران و خاطره -1 -3-1-2

). 210:1389شریفیان،(هاي دور، روزگار باستانی و حتی اساطیري یک قوم است  ي جمعی گذشته هاي خاطره یکی از جنبه   
دگی سنتی را بر زندگی جدید ترجیح دانند و زن در هر نسلی هنرمندانی هستند که عهد باستان را برتر از روزگار خود می

. ي فردي است و گاهی رنج روحی گاهی عالقه. اسطوره هم بیان گذشته است و هم بیان روح و روان جمعی گذشته. دهند می
ي ذهن و وصل گذشته به  هاي آگاهانه ي شاعر براي پیونددادن ضمیر ناخودآگاه به فعالیت اسطوره به لحاظ هنري وسیله«

هاي اسطوره  از داللت... بیان درد و رنج انسان معاصر، بیان رستاخیز و نوزایی، بازاریابی و «). 110: 1381اسوار، (» اکنون است
هاي رژیم  و درگیري 1342خرداد  15، 1332مرداد  28هاي جنبش ملی در  مثالً شکست).  111همان، (» در شعر امروز است

ي  گونه با پناه بردن به گذشته باستانی و تاریخی ایران برگردند و بدین ي پهلوي با مردم باعث شد که شاعران به گذشته
  . افتخارآمیز، دردهاي خود را تسکین بخشند

دهی زبان و معناي شعر معاصر، اسطوره است و در عصر خردگرایی نیز بر ذهن و زبان  ي سامان بنابراین یکی از عناصر عمده   
زند تا آن  هاي کهن، شاعر با تغییر شکل اسطوره دست به تغییر می در باززایی اسطوره. انسان امروزي حضوري تأثیرگذار دارد

اي  اسطوره در هر زمان، شکل و نقش و کاربرد ویژه«؛ زیرا )89: 1388حسن پورآالشتی، (را با وضعیت کنونی انطباق دهد 
هایی شود و  کن است دستخوش دگرگونیدارد و در جریان زمان و در مرزهاي جغرافیایی و در میان مردمان گوناگون مم

هاي علمی  در میان شاعران معاصر افرادي، به فراخور قدرت ادبی و دست مایه). 213: 1378سرکاراتی، (» اي بپذیرد نقش تازه
و متناسب با نیازهاي اجتماعی، به باززایی و بازآفرینی  هاي کهن با پرداختی تازه  هنري خویش با بهره گیري از اسطوره

با ... سیاوش کسرایی یکی از شاعرانی است که در کنار نیما، اخوان، شاملو، شفیعی کدکنی و . اند ي آنها پرداخته نرمندانهه
هاي  او همواره ریشه. هاي کهن و با در نظر گرفتن نیازهاي زمانه، به اشعارش غناي خاصی بخشیده است استفاده از اسطوره

). 75، 1380کلیاشتورینا، (داشته و از آنچه در اطرافش گذشت توجه نشان داده است محکم زندگی مردم و سرزمینش ارتباط 
: 2، ج1384شمس لنگرودي، (بندوباري شاعران به شعر صرفاً سیاسی وفادار مانده است  تعهدي و بی ي بی کسرایی در دوره

این ویژگی را ... پهلوان و بانه، جهاناندوه سیمرغ، غری: کمانگیر و اشعاري چون سرخ، آرش ي هاي مهره در مجموعه). 414
). 63-59: 1380شفیعی کدکنی، (کمانگیر اوج اشعار حماسی این شاعر است  در این میان شعر آرش. توان مشاهده کرد می

شمس (» بوده است 57معروف ترین و فراگیرترین شعر فارسی از زمان پیدایش شعر نو تا سال «شعري که به تعبیر برخی 
  ). 493: 2ج: 1384لنگرودي، 

شهر سیلی خورده / دشمنان بر جان ما چیره/ بخت ما چون روي بدخواهان ما تیره/ روزگار تلخ و تاري بود/ روزگاري بود
جنبید،  کس نمی/ هاي مرگ ترس بود و بال.../ روزگار ننگ/ روز بدنامی/ زندگی سرد و سیه چون سنگ/ هذیان داشت

  ). 104: 1387کسرایی، (گاه دشمنان پرجوش  خیمه/ گان خاموشسنگر آزاد/ چون بر شاخه برگ از برگ

اند، نفوذ  گیرد که گرچه نیروهاي متفقین به اصطالح از کشور خارج شده کمانگیر را به کار می آرش ي شاعر زمانی اسطوره   
و شکست نهضت ملی،  1332مرداد  28و تسلط آنها بر دولت ایران کامالً مشهود است؛ چنانکه یکی از دالیل اصلی کودتاي 
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ي کهن این اسطوره در آن شکل گرفته با  میان شرایطی که در دوره. هاي آمریکا و انگلیس بود هاي دولت ها و نیرنگ برنامه
تا آنجا که کسرایی کمترین تغییري در شکل و کارکرد آن نداده . شرایط ایران پس از کودتا تطابق بسیار زیادي وجود دارد

در داستان آرش کمانگیر تمامی پهلوانان ایران از مبارزه با افراسیاب درمانده ). 94-92:1388تی، حسن پورآالش(است 
  .   شود ظهور آرش و پرتاب تیر باعث امیدواري در میان ایرانیان می. اند شده

د و ایران را از گاه و راهبر مردم سرزمین او باش کسرایی با سرودن این شعر سعی در آفرینش آرشی داشته است که تکیه   
  : دست غارت و تجاوز بیگانگان رهایی بخشد

ه/ بینید هاي مغموم و خاموشی که می وین سراسر قلّه/ ي البرز در تمام پهنه دانید هاي برف آلودي که می وندرون در /
با دهان / دخواهن و نیاز خویش می/ خوانند نام آرش را پیاپی در دل کهسار می/ مانند رهگذرهایی که شب در راه می

: 1387کسرایی، (نماید راه    می/ دهد امید می/ ها آگاه کندشان از فراز و از نشیب جاده می/ دهد پاسخ هاي کوه آرش می سنگ
116 .(  

البته اسطوره در این شعر با نوعی دگردیسی . می شود دیده» جهان پهلوان«سازي در شعر  هاي اسطوره یکی دیگر از نمونه   
. اي رستم ندارند اسطوره  ها از جمله تختی در جامعه وجود دارند که کم از شخصیت اکه بسیاري از شخصیتچر. همراه است

شد تختی نیز در این روزگار پیک پرشور آینده است  گونه که رستم حماسه آفرین سرزمین ایران و ایرانیان  محسوب می همان
  . هدي مهر به هم پیوند د هاي پریشان را با رشته و باید دل

ي چشم پر جست و جو  تویی چشمه/ براین دشت تف کرده از آرزو/ اي یکی پیک پرشور آینده/ اي تو آن شبرو ره گشاینده
.../ ها به یک بند کن پریشیده دل/ ي مهر پیوند کن تو این رشته/ صدا پی آفرین تو شد یک/ کالف نواهاي از هم جدا.../ 

که در پاکی جان و اندیشه / که مردي نه در تندي تیشه است/ ه بشنو تو از بیش و کمیکی ماند/ درودم تو را باد و بدرود هم
  ).  219: همان(است 

طبق اساطیر و آثار ). 96:1388حسن پورآالشتی، (شود نیز تغییر در کارکرد اسطوره مشاهده می» اندوه سیمرغ«در شعر    
جا خود شاعر است که  ها را در خود دارد، ولی در این سشتمام و بی نقص است که پاسخ تمام پر خردکهن، سیمرغ مظهر 

  .  ها و دردهاي زندگی است ها، تلخی خسته از تشویش

به زیر .../ ام بر رهگذرها نگاه خسته/ تاب من در چنگ تشویش دل بی/ منم سیمرغ پنهان از نظرها/ نهاده آشیان بر کوه اندوه
کنون .../ که امید بزرگم یافت سامان / سامان به هر کوهی پریدم بی  چه/ یدانها که آوردم به م چه رستم/ شاهبال سایه گستر

منم مرغی که دیگر نیستم پر / پر هر شعله فریاد است و افسوس/ کشد سر ها می به سوي آسمان/ در چشم من امواج آتش
  ). 151-148: 1387کسرایی، (
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 بازوي سهراب را ي مهره کسرایی. مشاهده کرد توان یمیی را اي از اسطوره سازي کسرا هم نمونه» ي سرخ مهره«در دفتر   
اي است که نباید به دست هر  این مهره مهره .آوردبه ارمغان میمحبوبیت و ارجمندي که براي مرد  داند یمگران  اي مهره

 . کسی سپرده شود

. کندبر درد روزگار بیدار می را هاچشم این مهره. داند ي آگاهی سهراب می وسیلهرا  این مهره کسرایی از زبان فردوسی   
این دفتر،  در .و فرهنگ کنونی ما خورده است جامعه زندگی،ي سروده که پیوند محکمی با  کسرایی این شعر را به گونه

   . داده استما نشان کنونی با فرهنگ را  ي ایرانیدیرینهي  پیوند حماسهشاعر 

/ در برابر آیینه/ تهمینه/ داد  بر نقش تازه/ دیدگان را/ سهراب/ راب بوسه زدي سه چون مادري به گونه/ خم گشت آسمان
/ کشید دستی به روي زخم تهیگاه می/ تر ز پیش آشفته/ سهراب/...  گیسوفکنده در نفس باد/ پرداز سرمست عشق و زمزمه

دردا چه / ر مادر و آغوش گرم اوخفتن کنا/ بر خاك سرد بود/ در واپسین دمان/ نازش به پهلوانی رستم/ کشد آه می/ شب
  ).783همان، (دوام  بی

  بر مبناي تقدیم و تأخر زمان -3-2

چه آرزوي آن را دارد و یا آن را از کف نهاده است، نوستالژي را به نوستالژي  اندوه انسان در حسرت رسیدن به آن   
  . کند می گرا و گذشته گرا تقسیم آینده

  نوستالژي آینده گرا -3-2-1

. گرا نامید توان نوستالژي آینده شهر که همراه با نوعی رنج درونی است را می حسرت ناشی از ناکامی در رسیدن به آرمان   
هاي مهم نوگرایی غربی طراحی و ساخته و پرداخته  شهر در دوران تجدید حیات، هنگامی که موضوع ي آرمان اندیشه

ي دیالکتیکی با نظام موجود  مکانی خیالی و ذهنی است و غالباً یک رابطهشهر  آرمان). 34: 1385رویون، (شدند پدیدآمد  می
اجتماعی، علمی، –هاي مختلف زندگی  تواند در حوزه نوستالژي آینده گرا می. و حتی گاهی با ایدئولوژي فرد دارد

ا عشق آرمانی حتی اگر شهر ی آرزوي رسیدن به آرمان. بر اساس ایدئولوژي افراد گوناگون متفاوت باشد -اقتصادي، سیاسی
این حسرت و رنج درونی در وجود و آثار . خیالی هم باشد، نمود حسرت ناخودآگاه وجود آدمی براي رسیدن به آن است

این ... سهراب سپهري، قیصر امین پور، شفیعی کدکنی و : در اشعار شاعران معاصري چون. هنرمندان، نمود بارزتري دارد
ها از  شاعر آیینه. سهراب بارها و بارها از شهر آرمانی خود سخن گفته که مطلوب شاعر است .شود خوبی مشاهده می حس به

  :کند ي فاضله دور است احساس دلتنگی می که از مدینه این

  ). 347، 1374سپهري، (کند روشن پهناي کالم  ماهتاب آنجا می/ گمان پاي چپرهایش جاپاي خداست بی/ من ندیدم دهشان

ي سیاسی، همواره در این آرزو است که در آینده  ی نیز با توجه به اوضاع دگرگون جامعه و وضعیت آشفتهسیاوش کسرای   
  :دنیایی خالی از هرگونه تشویش داشته باشد
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با / ها از خاك با قیام سبزه/ من چه گویم اي زمستان با نگاه قهرپروردت/ من در این سرماي یخبندان چه گویم با دل سردت
  ).94، 1387کسرایی، (با گریز ابر خشم آهنگ / با سالم دلپذیر صبح/ ا از سنگه طلوع چشمه

ها  کند تا در آینده، با مشارکت و قیام مردم وضع جامعه بهبود یابد و به دور از هرگونه مشکالت و کدورت شاعر آرزو می  
  :باشد

  ). 95: همان(باغ خواهد شد  / هاي سراسر لوت این زمین/ گر بهار آرزو روزي به بار آید/ گر بهار آید

  : پردازد کند، و به بیان آن می به روزهاي خوش از دست رفته اشاره می» چشمه«شاعر در شعر    

اي روشن و  چشمه/ ها ي دلشادي اي بود سراینده چشمه/ اي بود نهان زمزمه گر چشمه/ اي روي کمرگاهی دور در پناه بته
  ).42: همان/ ... (ها روشنگر تاریکی

کسرایی تصویري از آن روزگار را در ذهن خواننده چنین ترسیم . گردند اعر امیدوار است که آن روزها دوباره برمیش
  :کند می

ه/ ي این چشمه نه بشنوده هنوز گرچه کس نغمه چشمه اي هست که او زمزمه دارد بر لب/ باز در روي کمرگاه و فراز در /
  ).43: همان(ت به راه چشمه اي هس/ جوشد باز چشمه اي هست که می

شور و نشاطی به پا کنیم / اي تا درین گذرگه خاموش آمده/ ي مهري بنا کنیم پرستو؟ النه/ ي ویران اي تا درین سراچه آمده
  ). 178: همان(پرستو؟ 

  :شهري که آسمانش سبز، آفتابش خندان و کهکشانش روشن است. گوید ي خود سخن می شاعر از مدینه فاضله   

کهکشانش شط روشن در شب / آفتابش خندان/ ساز بال پرواز در آن همهمه/ آسمانی است چو نیلوفر سبز/ ار دلمپشت دیو
  ).623: همان(

  ) گرا نوستالژي گذشته(حسرت دوران خوش گذشته -3-2-2 

: ستهانسلیک معتقد ا. از دیگر مبانی حس نوستالژیکی حسرت از دست رفتن دوران خوش گذشته یا عصرطالیی است   
در ادبیات کالسیک فارسی ). 66: 1385ویلکینسون ، (» احساس غم، حاوي تصوري از وضعیت شادي ما در گذشته است«

یکی از موتیف هاي جهانی شعر، : نویسد شمیسا دراین باره می. افسوس بر گذشته و گالیه از زمان حال مضمون مسلط است
شمیسا، (دهد  گونه اشعار شاعر با یاد خاطرات گذشته مویه سر میدر این . است -آن روزها رفتند-  ubi suntموتیف 

براي مثال، . گرا در نوع و ادوار ادبی و جهان ذهنی هر یک از شاعران متفاوت است خاستگاه نوستالژي گذشته). 226: 1387
دوران گذشته در وجود گرا در سبک فکري قیصرامین پور از دست رفتن انسانیت و هنجارهاي انسانی  نمود نوستالژي گذشته
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انسانِ قرن بیست و یکم است و خاستگاه نوستالژي گذشته گرا در سپهري از دست رفتن جایگاه واالي انسان است به عنوان 
  .»رویش هندسی سیمان«اشرف مخلوقات در عصر 

هرگونه نامالیمات بوده  ي خود که به دور از ي ایران و گذشته در اشعار سیاوش کسرایی، این نوستالژي، یادآوري گذشته   
  : نمود فراوانی دارد... گرا، در اشعار نیما، فریدون مشیري، فروغ فرخزاد، سلمان هراتی و  نوستالژي گذشته. بسیار رواج دارد

  ).131: 1387کسرایی، (؟ !هاي بگذشته کجا شد آتش گرم زمستان/ روزن هاي بی سپیدي/ آوا هاي بی بیابان

  :پردازد ي خود می کند و به یادآوري گذشته اي فرض می شاعر خود را سیمرغ خسته، »اندوه سیمرغ«در شعر 

شما اي / ام بر رهگذرها نگاه خسته/ تاب من در چنگ تشویش دل بی/ منم سیمرغ پنهان از نظرها/ نهاده آشیان بر کوه اندوه
: همان(بر او این قصه را از سربگیرید /  هکه گر روزي کسی بگذشت از این را/ نواهاي مرا دربربگیرید/ هاي سرد خاموش دره

148(  

  . کند ي پر از آرامش خود می و شروع به بازگویی گذشته

به / سحرگاهان مرا در زیر پا بود/ گشودم چو بال و پر ز هم وامی/ مرا هم آشیانی از طال بود/ به شهر صبح رستنگاه خورشید
: همان(چو توفان غرقه در فریاد بودم / کردم از شوق به دریا گر گذر می/ چو ابر آسمان آزاد بودم/ کرانه زیر این سپهر بی

149-150 .(  

  .ها از زندگی او رفته و خاموش شده است ها و شادي ها و شکوفه ي جوانه شاعر به این اشاره دارد که همه

ه و غوغاي رود بود/ در من پرنده بود/ در من بهار بود و گل رنگ رنگ بود در من نشان ابري باران دهنده / در من سکوت در
شود  رنگ می پژمرد یکایک و بی می/ گونه گل ي من گونه اینک به باغ سینه.../ در من جوانه بود/ در من شکوفه بود/ بود

  ). 195: همان(

  

  گیري نتیجه - 4

این امر در . رفته است آوردن چیزهاي از دست دست ي حسرت بر گذشته و اشتیاق براي به شناسان نوستالژي نتیجه از نظر روان
سیاسی و غارت و تجاوز بیگانگان در کشور نمود بیشتري  -هاي اجتماعی ها و شکست ي سرخوردگی ادبیات معاصر به واسطه

سیاوش کسرایی یکی از شاعران معاصر است که روح حماسی و اجتماعی و عرق ملی، وي را نسبت به امور . است یافته
در این پژوهش نوستالژي با تکیه بر تحلیل اشعار سیاوش کسرایی و بر مبناي . ذاشتتفاوت نگ ها بی سیاسی و آشوب

در محور فردي، حسرت بر سوگ عزیزان باتوجه به . خاستگاه، در دو محور فردي و جمعی مورد بررسی قرارگرفت
موجود آن دوره و غم دوري از  سرایی بر دوستان ، شهدا و انقالبیون و مبارزان و بیان اندوه و دلتنگی خود از شرایط مرثیه
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از بسامد _به ویژه در اشعار پایانی دفتر شعري_ 1362وطن با توجه به مهاجرت همیشگی خود به خارج از کشور در سال 
اي و  ي اسطوره ي زمان حال و گذشته گرایی با مقایسه چنین توجه به نوستالژي جمعی و باستان هم. فراوانی برخوردار است

هاي سیاسی و  ناپذیر حاصل از شکست ، همچون دارویی بود که کسرایی آن را براي درمان دردهاي درمانباستانی ایران
همچنین . ي حماسی و انقالبی مردم سرزمینش مثمر ثمر باشد اجتماعی به کارگرفت تا این رویکرد در برانگیختن روحیه

حسرت بر -گرا  و نوستالژي گذشته -شهر ل به آرمانمی -براساس بررسی تأخر و تقدم زمانی، یعنی نوستالژي آینده گرا 
  . خواه او بوده است اي از روح بلند و آرمان از نمود باالیی برخوردار است که نشانه -روزگار اقتدار ایران
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  :منابع

  ، فرهنگ علوم انسانی، تهران، مرکز)1381(آشوري، داریوش 

  ، چاپ اول، نشر سخن، از سرود باران تا مزامیر گل سرخ)1381(اسوار، موسی

  گیر ، فرهنگ جامع فرانسه فارسی، تهران، نشرکمان)1361(اعتمادیان، محمدرضا

ها در اشعار سیاوش  ، مقاله با عنوان تحلیل اسطوره9، ادب پژوهی شماره )1388(حسن پورآالشتی، حسین و مراد اسماعیلی 
  .کسرایی

  نیلوفر  ، فرهنگ برابرهاي ادبی، تهران، نشر)1380(حسینی، صالح

  هاي شعر صالح، تهران، آفرینش ، چهره)1383(خطیبی، مهدي

استاد راهنما . ، بررسی تطبیقی نمودهاي نوستالژیک در اشعار سهراب سپهري و قیصر امین پور)1390(خوشه چرخ، اصغر 
  دکتر غالمرضا پیروز، دانشگاه مازندران

   22هاي نخستین پس از جنگ، کتاب ماه ادبیات، شماره سال ، نوستالژي، دلتنگی و حسرت عارفانه در)1387(رضایی، احمد

  شهر در تاریخ اندیشه ي غرب، ترجمه عباس باقري، نشر نی ، آرمان)1385(رویون، فردریک

  کتابخانه طهوري: هشت کتاب، چاپ سیزدهم، تهران) 1374( سپهري، سهراب 

  هاي شکار شده، تهران، نشر قطره ، سایه)1378(سرکاراتی، بهمن

  ، نشر سازمان چاپ 2، رمانتیسم و تفکر اجتماعی، ارغنون شماره )1383(ه یر، رابرت و لووي میشلس 

  هاي ادبی، تهران، انتشارات نیل ، مکتب)1366(سیدحسینی، رضا 

  . ، آسیب شناسی روانی، چاپ ششم، تهران، انتشارات رشد)1375(شاملو، سعید

  نگري، نشر زوار  کتب درون، صورمعانی شعر فارسی در م)1362(شجیعی، پوران

بررسی : مقاله با عنوان) س(پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا-، فصلنامه علمی)1386واسفند1387بهار(شریفیان، مهدي
  69و  68شماره . سال هفدهم و هجدهم. فرایند نوستالژي غم غربت در اشعار فریدون مشیري

یات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان مقاله با عنوان روانشناسی ، نشریه ادب و زبان دانشکده ادب)1389(--------
  ) 24پیاپی(27درد در شعر نادر نادرپور، شماره
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  سخن: ، ادوار شعر فارسی از مشروطیت تا سقوط سلطنت، تهران)1380(شفیعی کدکنی، محمدرضا

  ، انواع ادبی، چاپ اول، نشر میترا )1387(شمیسا، سیروس

  کتاب نادر: ، شبان بزرگ امید، چاپ اول، تهران، ناشر)1379(رعابدي، کامیا

  ، نقدروانشناختی متن ادبی، نشر نگاه )1382(غیاثی، محمدتقی

  ، چاپ سوم، نشر امیرکبیر2جلدي، جلد2ي اذبیات و نقدادبی،  ، درباره)1378(فرشیدورد، خسرو

  .شگاه آکسفوردچاپ چهارم، انتشارات دان S  A. Hornboy، )م1993(فرهنگ آکسفورد

  ، مجموعه شعر، چاپ سوم، تهران، نگاه)1387(کسرایی، سیاوش 

، شعر نو در ایران، ترجمه همایون تاج طباطبایی، تهران، مؤسسه انتشارات نگاه لنگرودي، )1380(کلیاستورینا، وراب 
  نشر مرکز : ، تاریخ تحلیلی شعر نو، جلد دوم، تهران)1384(شمس

هاي طالب آملی، مجموعه مقاالت نخستین همایش بین  هاي وطن دوستی در سروده ، جلوه)1390(مهدي زاده آري، رضا
   578-597المللی طالب آملی، صص

  ، مجموعه اشعار، تهران، انتشارات نگاه)1381(نادرپور، نادر

  ، هنر احساس و بیان، ترجمه امیر مازیار، نشر فرهنگستان هنر)1385(ویلکینسون، روبرت
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404  
پور، آقایان بهرام يرسی مفعول مطلق در قرآن بر اساس ترجمهنقد و بر

  پاینده و پورجوادي

  

  1حیدر محالتی

  2 حسنوندهللاصحبت

  3 فردزهرا ذوالفقاري

  چکیده

مترجمان این کتاب آسمانی . ي فصاحت و بالغت قرار دارد و معنا و محتواي آن عمیق و بی نظیر است قرآن کریم در اوج قلّه
ا؛ به دلیل اینکه میان زبان . اند که متن ترجمه با قواعد زبانی یا ساختاري زبان مقصد سازگاري داشته باشد داشتههمواره سعی  ام

. ي دقیق قرآن کریم با مشکالتی مواجه است هایی در ساختار نحوي جمالت وجود دارد، ترجمه عربی و فارسی تفاوت
مفعول مطلق . ر زبان عربی و فارسی داراي تفاوت ساختاري استهاي نحوي است که د مفعول مطلق از جمله این حالت

  . رود مصدري است منصوب که براي تأکید عامل خود ونیز بیان نوع و عدد آن به کار می

این حالت نحوي در زبان فارسی قدیم داراي مشابه ساختاري بوده است اما در زبان معاصر فارسی به کار بردن این    
بنابراین مترجمان باید تالش کنند تا مفعول مطلق را در زبان فارسی به طور دقیق . یژه در نثر مرسوم  نیستساختار مشابه به و

ي آقایان بهرام پور، پاینده و  در پژوهش حاضر با نقد و بررسی ترجمه. ي خویش به کار گیرند معادل یابی کنند و در ترجمه
  .ي مفعول مطلق برجسته سازي شود مترجمان در ترجمه پور جوادي تالش شده است تا نقاط قوت و ضعف این

   

 . مفعول مطلق، ترجمه قرآن، نقد ترجمه، بهرامپور، پاینده، پورجوادي :هاکلیدواژه

                                                        
 استادیار دانشگاه قم - 1
 استادیار دانشگاه قم - 2
 yahoo.com@zolfaghari٨٢ارشد  دانشجوي کارشناسی  - 3

mailto:@yahoo.com
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 : مقدمه 

ها در اینکه داراي ساختارهاي زبانی و عناصر  این زبان. هاي مختلف جهان اساساً مشترکات فراوانی با هم دارند زبان    
اما در کنار این . میان زبان فارسی و عربی نیز چنین حکمی جاریست. فی و معنایی هستند داراي اشتراك اندآوایی، صر

حالت نحوي مفعول مطلق در زبان عربی از جمله نقشها یا حاالتی است . هاي گوناگونی نیز با یکدیگر دارند اشتراکات تفاوت
به لحاظ حساسیت . یست از این رو نیازمند ساختاري معادل استکه در زبان معاصر فارسی دراي ساختار مشابه نحوي ن

  . فراوانی که ترجمه قرآن کریم دارد، ضروري است روشهاي ترجمه مفعول مطلق در قرآن مورد نقّادي قرار دارد

ادي ترجمه بررسی نشان می     هاي قرآن کریم پدیده ایست نو ظهور در عرصه تحقیقات قرآنی که شروع  دهد که نقّ
ي آن به حدود چهل سال پیش بر می در حوزه ترجمه قرآن کریم . این دانش نوپا جزو مباحث زبانشناسی است. گردد جد

نات، ترجمان وحی، مشکوة، مترجم و: شود به چاپ نشریات قرآنی مانند آنچه مشهود است منحصر می که عموماً . . . بی
ا از نظر مبانی علمی، نخستین نوشته اي که به  حساب می هاي قرآن به هایی در نقد لغوي و معنایی ترجمهکوشش آیند، ام

اثر آقاي » مشکالت ساختاري ترجمه قرآن کریم«صورت مستقل در زمینه ترجمه قرآن کریم صورت پذیرفته است، کتاب 
ه است، حیدر قلی زاده است، و همانطور که از نام آن پیداست، مشکالت ساختارهاي نحوي ترجمه قرآن را ذکر نمود

که تا حدودي » معنا شناسی و برابر یابی فارسی مفعول مطلق محذوف الفعل «همچنین آقاي شکرانی مقاله اي تحت عنوان 
با وجود این تاکنون هیچ پژوهشی به طور مستقل مفعول مطلق در . روشهاي ترجمه این نوع از مفعول مطلق را بیان نموده است

بنابراین پژوهش حاضر از این . ام پور، پاینده و پور جوادي را مورد نقّادي قرار نداده استقرآن را بر اساس ترجمه آقایان بهر
  . منظر داراي نوآوري است

باشد این است که بعد از استخراج آیاتی از قرآن کریم که مفعول مطلق  آنچه در پژوهش حاضر مد نظر نگارنده می  
ادي قرار گیرد، تا تقاط قوت و ضعف آنها هاي مترجمان مذکور در ترجدر آن آمده است روش مه این حالت نحوي مورد نقّ

همچنین مشخص گردد مترجمان تا چه حد اصل یکسان سازي را در . در انتقال ترجمه به زبان مقصد بر جسته سازي شود
شیوه یکسان را در ترجمه خود رعایت نموده اند، به عبارتی دیگر مشخص گردد که ایشان در ترجمه انواع مفعول مطلق یک 

هاي گوناگون استفاده  پیش گرفته و روش مند بوده اند یا اینکه به خاطر عدم احاطه کامل بر ترجمه  این حالت نحوي از شیوه
  . نموده اند

  تعریف مفعول مطلق  

و با رود،  مفعول مطلق مصدري است منصوب که براي تأکید عاملش و همچنین بیان نوع و عدد آن به کار می      
مفعول مطلق مصدري است » جلست جلوساً«مثالً در عبارت . فعلی که در جمله آمده است از یک لفظ و یا از یک معنا است

ي روش شناسایی حسن قطریب در زمینه. مفعول مطلق مصدري است از معناي فعل» قعدت جلوساً«از لفظ فعل، و در عبارت 
. مفعول مطلق این است که مصدري زائد است، یعنی رکنی اساسی در جمله نیستي بارزترین نشانه«: گوید مفعول مطلق می

کند و  ي معنا را میباشد که افاده فرحت که شامل فعل و فاعل است جمله اي کامل می» فرحت فرحاً« براي نمونه در جمله ي
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خوشحالی » حدث«تأکید انجام یافتن  بر این جمله وارد شده است تا معناي جدیدي را اضافه کند و آن» فرحاً«مصدر صریح 
  ). 531، ص 1994قطریب، ( 1»برد و تقویت معناي آن است و شک و تردید و احتمال مجاز را در جمله از بین می

  انواع مفعول مطلق 

  . نیابی -5 محذوف الفعل -4 عددي -3 نوعی -2 تأکیدي -1: مفعول مطلق پنج نوع است

ق هرگاه براي تأکید عاملش به کار برده شود، مفعول مطلق تأکیدي نامیده مفعول مطل: مفعول مطلق تأکیدي -1
لِ القرآنَ ترتیال{:  ي شریفهمثال در این آیه. شود می ترتیال مفعول مطلق تأکیدي است که عامل خود یعنی ). 4/مزمل( 2}ورتِّ
لق تأکیدي این است که همیشه به صورت ي مفعول مطنشانه«: گوید محمد جواد ذهنی تهرانی می. کند را تأکید می »رتِّل«

باشد و اساساً تثنیه و جمع از خصائص اسم است  ي تکرار فعل است و فعل هیچگاه تثنیه و جمع نمیآید زیرا به منزله مفرد می
آورند باید توجه داشت که در حقیقت فاعل آن تثنیه و جمع است نه نفس  و اینکه گاهی فعل را به صورت تثنیه و جمع می

 . 3»فعل

رود مفعول مطلق نوعی یا بیانی نامیده  همچنین هرگاه براي بیان نوع عاملش به کار رود می: مفعول مطلق نوعی -2
« ، »إصبر صبرَ األکارم«شود، براي نمونه در عبارت  شود، این نوع از مفعول مطلق گاهی موصوف و گاهی مضاف واقع می می
  . مضاف إلیه آن است» أکارم« ع شده ومفعول مطلق نوعی است که مضاف واق» صبر

سرت : مانند. شود رود مطلق عددي نامیده می و هرگاه براي بیان عدد عاملش به کار می: مفعول مطلق عددي-3
  4 ». مفعول مطلق عددي و منصوب است« سیرتین »که«سیرتین 

شود که به  لت کند جانشین آن میشود و چیزي که بر آن دال گاهی نیز مفعول مطلق حذف می: مفعول مطلق نیابی-4
از «: گوید ي أغراض نیابت از مفعول مطلق میشود، دکتر فاضل صالح السامرائی در زمینه آن مفعول مطلق نیابی گفته می

دهد که ذکر  ي معناست، آوردن جانشین مفعول مطلق معنا را به گونه اي گسترش میمهمترین أغراض نیابت از مصدر توسعه
شود و مفعول مطلق حذف  به عنوان نمونه زمانی که صفت جانشین مفعول مطلق می. تواند آن را ادا کند نمی مفعول مطلق

ي شریفه مثالً در این آیه. شد شد آن معنا حاصل نمی شود که اگر مفعول مطلق ذکر می گردد، معناي جدیدي حاصل می می
}ر و ک اذْکُ ب ا ر یرً ث بح و کَ شی سبِالْع ر و کَ معناي مصدري به تقدیر -1: دو معنا را در بر دارد ي کثیراًکلمه 5. }الْاب : » اذکر ربک

گیرد  ، در نتیجه این تعبیر دو معنا را در یک زمان واحد در بر می»ًاذکر ربک زمناً کثیرا« : معناي زمان به تقدیر -2» ذکراً کثیراً
  6. »گرفت عنا را در بر میشد فقط یک م در حالی که اگر مفعول مطلق ذکر می

                                                        
 . 531ص ، چاپ اول، )م1994، دار طالس:دمشق(معجم النحو العربی مرتباَ علی حروف الهجاء، حسن، قطریب ١
 . 4/ مزّمل ٢
  . 896ص )1376، پیام محراب: تهران(المباحث النحویه شرح فارسی بر سیوطی، محمد جواد، ذهنی تهرانی ٣
  . 188ص ، )1389، دار العلم: قم(چاپ هفتم، شرح صمدیه، علی، حسینی:رك ٤
 . 41/ آل عمران  ٥
 . 138ص ، 2ج) ق1423، شرکۀ العاتک للطباعۀ و النشر و التوزیع: قاهره( ، معانی النحو، فاضل صالح، السامرائی ٦
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مطلق تأکیدي به منظور  زیرا مفعول. حذف عامل مفعول مطلق تأکیدي جایز نیست: مفعول مطلق محذوف الفعل -5
عباس حسن در این زمینه . رود وحذف عامل با این منظور منافات خواهد داشت تقویت و تثبیت معناي عامل خود به کار می

ل مطلق تأکیدي عدم حذف آن است زیرا این مصدر براي تقویت عاملش و تقویت معنا و نیز اصل در عامل مفعو«: گوید می
ي این است که معناي آن حقیقی است نه مجازي و این  آید و هم چنین نشان دهنده بر طرف کردن شک و شبهه از آن می

یا بر عاملش مقدم  ی یا جمع بسته شودهاي کاربرد مصدر تأکیدي است و به همین خاطر صحیح نیست که مثن موارد از انگیزه
د مخالف است   1. »گردد و یا عاملش حذف گردد زیرا این حذف با اهداف آوردن مصدر مؤکّ

اي بر حذف  این حذف جایز است هرگاه قرینه«: گوید ابن عقیل در مورد حذف عامل مفعول مطلق نوعی و عددي می
چگونه و به کدامین نوع حرکت  - أي سیرٍ سرت؟«: پرسد نی که کسی از ما میبراي نمونه زما. داللت کند »مقالیه –حالیه «

حذف » سرت«در این پاسخ عامل مفعول مطلق . »مانند رفتن زید حرکت کردم –سیرَ زید «: گوییم در پاسخ به او می» کردي؟ 
  2. »باشد می» سرت«گردیده و قرینه اي که بر حذف آن وجود دارد پرسش سؤال کننده 

ي انواعش متضمن معناي تأکید است آنچه در پژوهش حاضر حائز آید که مفعول مطلق با همه از مباحث فوق بر می
بار در قرآن کریم ذکر  600ي انواعش حدود هاي نگارنده مفعول مطلق با همه باشد این است که با توجه به بررسی اهمیت می

حالت نحوي در زبان فارسی بررسی گردد و مشخص شود که شده است، بنابراین ضروري است روشهاي ترجمه این 
هاي نحوي غالباً مشابه ساختاري آن در  مترجمان قرآن چه روشی را براي ترجمه آن در پیش گرفته اند، براي ترجمه حالت

 گردد؛ گردد و اگر مشابه ساختاري نداشت الزم است معادل ساختاري مشخص شود و به زبان مقصد منتقل می نظر گرفته می
ي معناي تأکید است باید دانست تأکید را در زبان فارسی چگونه شود مفعول مطلق در بردارنده اساساً زمانی که گفته می و

ستورنویسان زبان فارسی اتفاق نظر دارند که کاربرد مفعول مطلق در زبان فارسی تحت تأثیر نحو عربی پدید د. دهند نشان می
تقد است که این حالت نحوي به ویژه پس از نفوذ زبان عربی در زبان و ادبیات فارسی، وارد حیدر قلی زاده مع. آمده است

وي براي . به کار رفت یساختار نحوي زبان فارسی دري شد وبه صورت ساختاري مشابه ونه معادل به خصوص در شعر فارس
  : ارسیمثال از نظم ف 3. کند یتأیید سخن خویش شواهدي از نظم و نثر فارسی ارئه م

  )فردوسی(چنان کآمد آوازش از چاره سار       بخـندید خنـدیدنی شاهـوار

  )منوچهري(که کوه اندر فتادي زو به گردن       بلرزیدي زمین لرزیدنی سخت

  )نظامی(چو از زلـزله کالبدهاي کوه   با شـکوه  یبجـنبید جنبـیدن

  : مثال از نثر پارسی

  ). تاریخ بیهقی(زدنی سخت و قبایش پاره کردند ) او را(ــ غالمان را بفرمود تا بزدند 
                                                        

 . 207ص ، 2ج، )2004، دار المعارف: مصر(چاپ سوم، نحو الوافی، عباس حسن ١
، 1ج) 1384، آسیانا:عراق(چاپ اول ، محمد محی الدین عبدالحمید:تحقیق، شرح ابن عقیل بر الفیه ابن مالک، الهمدانی المصري بهاء الدین عبداهللا بن عقیل العقیلی ٢

 . 511ص 
  . 37ص ، )1380، مؤسسه تحقیقات علوم اسالمی :تبریز( ، چاپ اول، مشکالت ساختاري قرآن کریم، حیدر، قلی زاده ٣
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این حالت دستوري نه تنها یکی از  کند یایرانی وجود دارد که ثابت م يها اما شواهدي در متون باستانی زبان
در  و در نتیجه کاربرد آن رسد یرایج نحوي در زبان فارسی است، بلکه سابقه کاربرد آن به دوره هندو ایرانی م يها حالت

که در بافت  دهد یبررسی متون کهن فارسی نشان م. هندو ایرانی است يها همین حالت نحوي زبان يزبان فارسی باز مانده
به  کند یکه نقش دستوري آنها با حالت نحوي مفعول مطلق در زبان عربی مطابقت م شود یجمالت گاه کلماتی مشاهده م

نیز همانند مفعول مطلق عربی معناي فعلی را که از آن مشتق اند، مؤکد عبارت دیگر این قبیل کلمات در زبان فارسی 
در متون موجود اوستایی «: گوید یدکتر چنگیز موالیی در این زمینه م. روند یو یا براي بیان نوع و عدد آن به کار م سازند یم

 صمشخ Absolutivum یصطالح التینوجود دارد که بارتولومه و به پیروي از او رایخلت آنها را با ا ییکلمات و واژها
آنچه . مفعولی مفرد و گاه جمع همراه هستند يمشخصی ندارند و عموماً با الحقه ياین قبیل کلمات ستاك یا ماده. کرده اند

، این است که اغلب آنها با فعلی که همراه آن به کار نماید یدر مورد این دسته از کلمات در بافت جمالت قابل توجه م
 1. سازند یمؤکد م از یک ریشه اند؛ به عبارت دیگر از همان فعل مشتق اند و از لحاظ معنایی نیز فقط معناي فعل را ندرو یم

  : شود یدر ادامه به چند مورد از این جمالت در متون اوستایی، فارسی باستان و فارسی میانه اشاره م

  : انیمخو یضمن عبارتی م 42، بند 8اوستایی؛ در یشت  يها نوشته 1

kaδa xẳ aspō. staoyehīš apạm γžārm aiwiγžār∂m.                           
در این عبارت از یشت » نیرومند تر از اسب آبها جاري خواهند شد جاري شدنی؟) يها چشمه(=  هاي یکی خان«

 يو واژه به معنی جاري شدن -γžār يفعل مضارع التزامی سوم شخص جمع از ریشه γžāram يهشتم واژه
aiwiγžār∂m مفعولی  يکه با الحقهm∂-  مفرد همراه است، با پیشوندaiwi  از همان ریشه مشتق است و براي تأکید

  2. معناي فعل مذکور به کار رفته است

که مشابه ساختار نحوي مفعول مطلق عربی در زبان فارسی  ماند ینمي فوق تردیدي باقی ها نمونهبنابراین با توجه به 
ما واقعیت این است که این حالت نحوي در زبان فارسی معاصر و معیار به صورت ساختار نحوي ، اوجود داشته است کهن

رود به عبارتی ساده تر در زبان فارسی معاصر براي تأکید فعل جمله یا بیان نوع و کیفیت آن از کلمه اي که  ینمکهن به کار 
از آن جا که ؛ و شود ینماستفاده  )اري شدنی، جاري شدج(انند ، ماستبا فعل از یک ریشه است یا از فعل مشتق شده 

یی است که به زبان رایج و معاصر مردم باشد و همگان از هر طبقه اي بتوانند به آسانی آن را ها ها، ترجمه ترجمهمطلوبترین 
ساختاري حالت نحوي مفعول مطلق  نبود بنابراین باید معادل ها ترجمهدیگر نیازي به نقد ت بفهمند زیرا در غیر این صور

  . دعربی را در زبان فارسی معاصر پیدا کر

  معادل مفعول مطلق عربی در زبان فارسی

، بیان نوعن همچنی ، ودر تعریف مفعول مطلق گفته شد که آن مصدري منصوب است که براي تأکید عامل خود
و  »یدق«یفیت و عدد آن از ساختار ، کبیان نوع، د فعل جملهبراي تأکیز رود در زبان فارسی نی یمکمیت آن به کار  ، ویفیتک

                                                        
  . 97ص. 1381، تبریز، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی، )تحقیقی در حاشیه دستوري مفعول مطلق(زبان فارسی  مفعول مطلق در، چنگیز، موالیی ١
 . 97ص، پیشین ٢
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ي مفعول مطلق عربی در زبان فارسی بنا به نوع  ترجمهبراي ه شود شایان ذکر است ک یمي اختیاري استفاده ها متممبرخی 
پی بردن به روش ه منظور ب. تي نحوي کالم نوع قید و متمم تغییر خواهد یافمفعول مطلق و کیفیت کاربرد آن در زنجیره

  . تي مفعول بر اساس قید ي که معادل آن است شناخت قید و متمم ضروري اس ترجمهدقیق 

شود و به نوعی آن را به مفهوم خود  ي فعل، قید، صفت، جمله، شبه جمله و صوت میقید کلمه اي است که وابسته
و در  . کند را مقید می  "آمد"قیدي است که که فعل  "آهسته ". "علی آهسته آمد "براي نمونه در عبارت   1. سازد مقید می
قید از نظر معنا به چهارده نوع قابل تقسیم . کند را مقید می» آهسته « قیدي است که قید »  خیلی«. »خیلی آهسته آمد«عبارت 

  : است که شامل موارد زیر است

امروز، دیروز، همیشه، ناگهان، هنوز، فوراً ومانند اکنون، : مانند. رساند قید زمان، زمان وقوع فعل را می: قید زمان. 1
  . آن

  . اینجا، آنجا، باال، پایین، گوشه به گوشه و مانند آن: مانند. کند قید مکان، مکان وقوع فعل را بیان می: قید مکان. 2

: مانند. کند یقید مقدار، قیدي است که شدت و ضعف انجام فعل و یا کمیت دفعات انجام آن را بیان م: قید مقدار. 3
  . کم، بیش، بیشتر، خیلی، فراوان، کما بیش، سراسر، تاحدي و مانند آن

شود  گفته می »چگونه«دهد و در واقع در جواب  قید کیفیت، چگونگی و طرز انجام فعل را نشان می: قید کیفیت. 4
  . مانند آن خوب، بد، زشت، زیبا، درست، آهسته، خیر خواهانه، به سرعت، درشت، کم رنگ و: مانند

برخی از قیود حالت . رساند قید حالت، حالت و چگونگی فاعل یا مفعول را در حین انجام کاري می: قید حالت. 5
خوشحال، غمگین، وحشت : خندان، گریان، دلیرانه، و بسیاري دیگر از صفات که غالبا خاص انسان است، مثل: عبارت اند از

آیند،  رساند قید کیفیت به شمار می اعتبار این که چگونگی انجام گرفتن فعل را می برخی از قیود حالت به. زده و مانند آن
کند، قید کیفیت به  از جهت این که چگونگی آمدن و رفتن رابیان می »سواره و پیاده«. حسن سواره آمد و پیاده رفت: مانند

 . آیند شمار می

  . مید است و مانند آن، ااشکی، اي کاش، ککاش: قیود تمنّا در زبان فارسی عبارت اند از: قید تمنّا. 6

کند و غالباً با  یمین قید دلیل و سبب انجام کاري را بیان ، ادانند یمقید علت را قید قصد یا سبب نیز : قید علت. 7
  . شود یمه منظور و مانند آن بیان ، براي، باز جهت، از روي: کلماتی مانند

پرسد تا برایش رفع ابهام  یمشود که قبال معلوم نبوده و گوینده  یمچیزي سؤ ال به وسیله قید پرسش از  : قید پرسش. 8
  . و مانند آن ؟، چگونه؟جا؟، کگر؟، کی؟، مآیا: از جمله قیود پرسشی موارد زیر است. گردد

  . ه غیر و مانند آن، بگر که، مجز این که، بجز که: الفاظ این قید در زبان فارسی چنین است: قید استثنا. 9

  . و مانند آن، هیچگونه، صالً، ایر، خبداً، اه هیچ وجه، بهرگز: این قیود در زبان فارسی عبارت اند از: قید نفی. 10

                                                        
  . 299ص، )هـ ش  1375، اساطیر :تهران( دستور زبان فارسی ، محمد جواد شریعت ١
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به درستی و ، یقینا ً، قطعاً، اقعاً، وه راستی، بقاً، حلبته، ابلی: این قیود در فارسی با الفاظی مثل: قید تصدیق و تأکید. 11
  . شوند یمهر آینه بیان 

  . ه گمانم، بویا، گمکان دارد، احتمال، مشاید: این قیود در زبان فارسی الفاظی هستند مانند: قید شک و تردید. 12

، نین، چهمچون، ثل، مسان، بنداري، پگفتی، گویی: این قید در زبان فارسی شامل کلماتی است مثل: قید تشبیه. 13
  . هین گون، انانچ

مانند  ، ومجدداً، از هم، بدو مرتبه، وبار ه، دیگر بار، دیگر، دبار: ی با الفاظی ماننداین قید در زبان فارس: قید تکرار. 14
  1. روند یمآن به کار 

نوع و عدد آن از برخی ، بیان کیفیت، در بحث معادل مفعول مطلق در زبان فارسی گفته شد که براي تأکید فعل جمله
  . الزم است متمم نیز توضیح داده شود بنابر این، شود یمي اختیاري استفاده ها متممقیود و 

م دو نوع است. آید یممتمم اسمی است که با حرفی از حروف اضافه در جمله : تعریف متمم م اجباري  -1: متم متم
م اختیاري -2 م اجباري را از جمله حذف کنیم جمله ناقص . متم م اجباري با اختیاري در این است که اگر متم فرق متم
م اجباري  »ز فریدونا«در این عبارت . ممن طلب را از فریدون شنید: ثالم. تمتمم اختیاري قابل حذف اس شود اما یم متم

ت عبار، »و با تندي نگاه کردا«ي اما در جمله. گردد یمآید و اگر حذف شود جمله ناقص  یم » ؟ز کها«است که در پاسخ به 
م اختیاري است و حذف آن خللی در »ا تنديب« کند ینمجمله وارد م فهمتم .  

م اختیاري و قید فعل هر دو کار واحدي را انجام  م  یممتم دهند و تفاوتی که بین آنها وجود دارد در این است که متم
. دو نیازي به حرف اضافه ندارت آید در حالی که قید از کلمات مشترك با صفت اس یماختیاري فعل با کمک حرف اضافه 

م کیفیت گفته کند و نیکو با حرف اضافه، تند، کیفیت آهسته راي نمونه اگر قیودب ي متناسب خود به کار روند به آنها متم
  2. ه نیکویی، ببه کندي، به تندي، به آهستگی: شود یم

به . تاس »قید«شود که معادل مفعول مطلق عربی در زبان معاصر فارسی در یک کلمه  یماز مباحث فوق نتیجه گرفته 
ن ترجمه اي هر چه دقیق تر از آن هرچه دقیق تر از مفعول مطلق عربی در زبان فارسی و به تبع آن ارائه داد یابی معادلر منظو

راي این مطلوب از ترجمه آقایان ب. دکمیت تطبیق خواهیم دا ، ویفیت، کانواع مفعول مطلق در قرآن کریم را با قیود تأکید
  گردد یمظم پور جوادي استفاده أبوالقاسم پاینده و کا، أبوالفضل بهرام پور

 .  

  ي آن در زبان فارسی ترجمهدر قرآن کریم و روش  مفعول مطلق تأکیدي

                                                        
  . 134-83، ص )1388مانی، : صفهانا(روش نوین فن ترجمه ، منصوره، ؛  زرکوب94-92ص ) ، 1364، افشار :تهران(، دستور زبان فارسی نوین، علی، شهبازي: رك١
 . 87-86ص ، ) 1381، نشر قطره:تهران( ، دستور زبان فارسی امروز، غالمرضا، ارژنگ: رك ٢
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، شود یمتأکید در زیان فارسی با قیود تأکید، کیفیت و نفی نشان داده . ي تأکید داردمفعول مطلق صبغهز این نوع ا
و عامل آن انتخاب ) مصدر(تناسب با لغت و معناي مفعول مطلق م، ین قیود از نظر لغوي و معناییا«: گوید یمیدر قلی زاده ح
به جاي قید  –ي استثنایی ها جملهمگر در  –یا شبه فعل نفی باشد ل در صورتی که عامل مفعول مطلق تأکیدي فع. گردد یم

  . 1»شود یمتأکید و کیفیت از قید نفی به عنوان معادل استفاده 

ول مطلق تأکیدي باید به آن توجه داشت این است که مفعول مطلق تأکیدي ي مفع ترجمهاز دیگر مسائلی که در  
ي مسند است و چنان چه جانشین فعل خود نشده باشد و قرینه اي بر عدول از معناي حقیقی آن وجود نداشته ها وابستهیکی از 

آن را به صورت مصدري نکره  ي این مفعول به زبان فارسی اغلب ترجمهدر . گردد یمبراي تأکید مفهوم مسند ذکر ، باشد
ي انجام فعل داللت دارد و صرفاً بر نوع یا نحوهکند  ینمحال آنکه مصدر نکره جز با قرینه داللت برتأکید ، کنند یمترجمه 

در هنگام گفتگو  »کشتنی«ي حال، چنانچه واژه »کشتم کشتنی«: کنند را اغلب چنین ترجمه می »قتلت قتالً«ي براي مثال جمله
نماید ولی چنان چه به صورت معمولی بیان گردد به هیچ وجه  شدت و حدت بیان شود، لحن گفتار داللت بر تأکید آن می با

 لذا گرداند؛ را به ذهن متبادر می از آن »نوعی کشتن« تنها مفهومی کند وترجمه اي لفظ به لفظ است که داللت بر تأکید نمی
  : شواهد مثال 2. ارسی از قید تأکید استفاده کردي این مفعول به زبان ف باید در ترجمه

ا{ -1 ودد ص نک ونَ عدصینَ ی ق نَاف الْم تی  3}رأَ

  4. باشد که مفعول مطلق تأکیدي است شاهد در صدوداً می

 . گردانند بینی که به کلی از تو روي می منافقان را می: ترجمه بهرام پور

  . از تو بسختی روي بگردانندمنافقان را بینی که : ترجمه پاینده

  . کنند منافقانی را خواهی دید که از قبول دعوت تو اعراض می: ترجمه پور جوادي

که که این قیود از نظر لغوي  است پیشتر بیان شد که معادل مفعول مطلق تأکیدي قید تأکید، کیفیت و نفی: نقد ترجمه
را به  »صدوداً«در این آیه آقاي بهرام پور و پاینده . گردد ش انتخاب میو معنایی، متناسب با لغت و معناي مفعول مطلق و عامل

از  را براي آن به کار برده اند اما آقاي پور جوادي »به کلی و به سختی« قیود کیفیت درستی ترجمه کرده اند وبه تر تیب
  . ي این حالت نحوي غافل مانده است ترجمه

  . ابندت از تو سخت روي بر می: ترجمه پیشنهادي

2- }لیالنَّاسِ ع لیع ه قْرَأَ تَ ل نَاه انًا فَرَقْ رْء یلًا و قُ نزِ نَاه تَ زَّلْ ث و نَ کْ 5}م  

                                                        
 . 38ص ، پیشین، قلی زاده ١
  . 25-24ص . 1380، و بررسیها جله مقاالت، در آمدي بر ساختارهاي نحوي قرآن و ترجمه آن به فارسی، شکرانی ٢
  . 61/ نساء  ٣
  48ص، 2ج، )م 1999، دار ابن کثیر: بیروت-دمشق(، چاپ هفتم، إعراب القران الکریم و بیانه، محی الدین، درویش ٤
  . 106/إسراء  ٥
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عالمه . تنزیل به معناي نزول تدریجی قرآن است. 1تکه مفعول مطلق تأکیدي و منصوب اس باشد می »تنزیالً«شاهد در 
 یافتن تمامیت خاطر آیه، به آیه و سوره سوره و بند بند و تدریج به نیقرآ آیات نزول«: گوید طباطبایی در این زمینه می

 بشر براي که است مصالحی مقتضاي به است، و آن عملی و فرعی احکام و اعتقادي و اصلی معارف تلقی در مردم استعداد
نشود،  زده آن احکام و رفمعا گرفتن از بشر طبع باشد، و مقارن آن به عمل با قرآن علم که است این آن بوده، و نظر در

 از شد، یهود نازل یکباره اینکه خاطر به نشود، که دچار تورات سرنوشت به تا درك نماید دیگري از پس یکی را معارفش
  2»نشدند آن قبول به حاضر نکرد معلق سرشان بر را کوه خدا تا زد، و باز سر آن تلقی

کردیم تا آن را بر مردم آرام آرام بخوانی و آن را به تدریج و قرآنی که بخش بخش بر تو نازل : ترجمه بهرام پور
 . نازل کردیم

  . ایم و قرآن را پاره پاره فرستادیم تا آنرا با درنگ براي کسان بخوانی و آنرا پیاپی نازل کرده: ترجمه پاینده

بخوانی و به طور قطع ما آن را شتاب بر مردم قرآن را خرده خرده بر تو نازل کردیم تا با تأنی و بی: ترجمه پور جوادي
  . فرو فرستادیم

مترجمان  »نزلناه تنزیال«ي  ي تنزیل به معناي نزول تدریجی است بنابراین در ترجمهپیش تر بیان شد واژه: نقد ترجمه
د تأکید که قی -2طلبد  که طرز ویژه نزول آن را می »به تدریج« قید کیفیت -1باید دو نوع قید را به زبان فارسی منتقل کنند 

یلًا« نزِ یلًا«به عنوان مفعول مطلق تأکیدي در عبارت  »تَ نزِ نَاه تَ زَّلْ در دو ترجمه نخست مفعول مطلق فاقد معادل . طلبد ان را می »نَ
نَاه تَنزِیال« اگر عبارت و و مترجمان فقط طرز خاص نزول را بیان نموده اند؛ ساختاري است و ترجمه نشده است زَّلْ که دو  »نَ

ي قید تأکید است این اشکال بیشتر مقایسه شود که فقط در بردارنده »ضربناه ضرباً«ید کیفیت و تأکید را در بردارد با عبارت ق
ترجمه نموده  »به طور قطع«در ترجمه سوم آقاي پورجوادي مفعول مطلق را به درستی به صورت متمم قیدي . آید به چشم می

ا اشکالی که وجود دارد ای ن است که ایشان به تدریجی بوده نزول اشاره ننموده استاست ام .  

  . قطعاً آن را به تدریج نازل کردیم: ترجمه پیشنهادي

3-  }لیع م نَاه لْ یلًا و فَضَّ فْض نَا تَ لَقْ یرٍ ممنْ خَ ث   3}کَ

  . 4تکه مفعول مطلق تأکیدي و منصوب اس باشد می »تفضیال«شاهد در 

هاي  راستی ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم و آنها را در خشکی و دریا سیر دادیم و از نعمت و به: ترجمه بهرام پور
 . پاکیزه روزي بخشیدیم و آنها را بر بسیاري از مخلوقات خود برتري دادیم، برتري کامل

  . و بر بسیاري از مخلوقات خویش برتریشان دادیم، برتري کامل: ترجمه پاینده

                                                        
 . 129ص ، 15ج، )ق1418 ،دار الرشید مؤسسۀ اإلیمان: بیروت-دمشق(الجدول فی إعراب القرآن الکریم، محمود بن عبد الرحیم، صافی ١
 . 220ص ، 13ج)ق1417، دفتر انتشارات اسالمی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم: قم(المیزان فی تفسیر القرآن، سید محمد حسین، طباطبایی ٢

  . ٧٠/إسراء٢٢

  . )87ص ، 15ج، پیشین، صافی ٤
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  . و بر بسیاري از مخلوقاتمان برتري بخشیدیم : ترجمه پور جوادي

در دو ترجمه نخست مفعول مطلق براساس تشابه ساختاري و لفظ به لفظ ترجمه شده است که این گونه : نقد ترجمه
ي این حالت نحوي  در ترجمه سوم آقاي پور جوادي ترجمه و ساختار نحوي در زبان معیار فارسی ناشناخته و نا مقبول است؛

  . مانده است غافل

توان به موارد زیر اشاره  ي مفعول مطلق تأکیدي وجود دارد می به طور کلی از جمله اشکاالت مهمی که در ترجمه
  . ي آن به صورت مصدر نکره ترجمه -3ي آن به صورت تحت اللفظی  ترجمه -2ي آن  عدم ترجمه -1: کرد

  ي آن در زبان فارسی ترجمهمفعول مطلق نوعی و روش 

معادل این مفعول مطلق در زبان فارسی « : گوید یمسید حمید طبیبیان : شود یمعول مطلقی که موصوف واقع مف -1
داند که اغلب  یمي این نوع از مفعول مطلق را در این  ترجمهحید ر قلی زاده مهمترین اشکال در . 1»قید کیفیت است

گیرد  یمي معتقد است صفتی که بعد از مفعول مطلق قرار و ن کنند همچنی یممترجمین آن را به صورت مفعول صریح ترجمه 
ي وصفی است واز نظرنقش ومعنا با نقش یا  لغتی مستقل نیست بلکه وابسته} تمیلوا میالً عظیماً{در این آیه » عظیماً«مانند 

ظ«توانیم نتیجه بگیریم که یمبااین بیان ). به عکس مضاف ومضاف الیه(موصوف کامال درآمیخته است کنندهفقط تعیین»یماًع
یالٌ(ي نوع معنا یا لغت مفعول مطلق یالً«است و نه کلمه یا لغتی مستقل؛ بنابراین، )م همان که در - فقط نقش تأکیدي دارد» م

ظیماً«و-مفعول مطلق تأکیدي مورد بحث قرارگرفت گردد  یمهمان گونه که مالحظه . سازد یمنوع لغوي قیدرا مشخص » ع
از . آن، یک قیدرا به عنوان معادل مفعول مطلق وصفت برگزیده ایم)نوع(تنگ مفعول مطلق با صفتبه دلیل آمیختگی 
ي هر یک از مفعول مطلق وصفت به صورت جداگانه ومستقل خالف  ترجمهتوانیم استنباط کنیم که  یممطالب گفته شده 

بر این . ایجاد ناهنجاري ساختاري نداردغایتهاي دستوري است؛ زیرا این عمل نتیجه اي جز تکرار یک نقش نحوي ونیز 
  2. را به صورت قید کیفیت و یا تأکید ترجمه کنیم» میالً« باید » تمیلوا میالً عظیماً« ي عبارت  ترجمهاساس در 

  : شواهد مثال

أَما {-4 ینَ فَ رُواْ الَّذ فَ بهم کَ عذِّ أُ ابا فَ ذَ ا ع ید د ا فیِ شَ ی نْ الد رَة وخ   . 3}االَ

  . 4باشد که مفعول مطلق نوعی است و شدیداً صفت آن است می »عذاباً«هد در شا

  . سازم اما کسانی که کافر شدند، آنها را در دنیا و آخرت به عذابی سخت دچار می: ترجمه بهرام پور

  . کنم سختشان عذابی آخرت و دنیا اند، دربوده کافر که کسانی اما: ترجمه پاینده

  . کرد خواهم مجازات سخت عذابی به آخرت و دنیا در شدند کافر که را انآن: ترجمه پور جوادي

                                                        
 . 181ص ، )1387، اه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیپژوهشگ :تهران(، برابرهاي دستوري در عربی و فارسی، سید حمید، طبیبیان ١
  42ص ، پیشین، قلی زاده ٢
  . 56/ آل عمران  ٣
 . 197ص، 3ج، صافی ٤
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این است که اغلب  شود ي مفعول مطلق نوعی که موصوف واقع می از مهمترین اشکاالتی که در ترجمه: نقد ترجمه
وارد است و باید به ي هرسه مترجم این اشکال  بر ترجمه در این آیه. مترجمان آن را به صورت مفعول صریح ترجمه کرده اند

  . جاي مفعول صریح از ساختار قید استفاده کرد

  به شدت مجازاتشان خواهم کرد: نقد ترجمه

ا{ -5 یه  کُنَ إِلَ سی ا لهجونه ا ز لَ معج ةٍ ود اح فْسٍ و م من نَّ کُ قَ ي خَلَ ذ ا هو الَّ فیفً الً خَ مح لَت ما ح غَشَّئه ا تَ لَم   1}فَ

. 3»نطفه است» حمالً خفیفاً«مقصود از «: گوید زمخشري می. 2باشد که مفعول مطلق نوعی است می »حمال« شاهد در
ت کننده نبود یعنی حوا به حمل سبکی حامله شد که برایش اذی .  

پس . گیردآورد تا بدان آرام  پدیدرا از او  ويو جفت  آفرید واحديشما را از نفس  کهاوست : ترجمه بهرام پور
  . تگرف سبک باري، بیامیختبا او  چون

پوشاند،  فرا را وي چون و گیرد آرام بدو تا آفرید او از را همسرش و آفرید یکتن از را شما که اوست: ترجمه پاینده
  . گرفت سبک باري

 آورد پدید خودش جنس از نیز را تن یک آن همسر و آفرید واحد تن یک از را شما که اوست: ترجمه پور جوادي
  . شد سبکبار گرفت بر در را او چون و گیرد آرام او هب تا

در دو ترجمه نخست مفعول مطلق به صورت مفعول صریح ترجمه شده است که روشی نادرست است، : نقد ترجمه
  . ترجمه شده است »سبکبار«اما در ترجمه سوم مفعول مطلق به درستی به قیدکیفیت 

  . ل کردرا حم] نطفه[براحتی آن : ترجمه پیشنهادي

قید  -2قید حالت  -1: این مفعول مطلق به سه روش قابل ترجمه است: شود یممفعول مطلق نوعی که مضاف واقع  -2
براي . بنابراین مترجم وظیفه دارد قیدي که با معناي مفعول مطلق مناسب است را در ترجمه به کار گیرد. هقید تشی -3مقدار 

مانند ا میر : قید تشبیه -2، امیروار نشستم: قید حالت -1، ه دو روش قابل ترجمه استب »لست جلسۀَ األمیرج«: عبارته نمون
ي خود و نیز معناي مفعول مطلق قید گرچه معناي این دو عبارت تفاوت چندانی ندارد لکن مترجم بنابه ذوق و سلیقه. 4منشست

  . گزیند یممتناسب را بر 

نُّونَ {-6 یرْ بِاللَّه یظُ یۀِ ظَنَّ الْحق غَ لاه5}الج  

  1. به آن اضافه شده است »جاهلیۀ«و منصوب است و  باشد که مفعول مطلق نوعی می »ظنّ« شاهد در

                                                        
  189/أعراف  ١
  . 145ص، 9ج، پیشین، صافی ٢
 . 186ص ، 2ج) ق1407، دار الکتاب العربی: بیروت(الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، محمود، زمخشري ٣
  107و 101ص ، پیشین، زرکوب ٤
  . 145/آل عمران ٥
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  . ي خدا داشتندجاهلی درباره گمانهاي نادرستی چون عهد: ترجمه بهرام پور

  . جاهلیت بردند، گمان می ناحق گمان خدا باره در: ترجمه پاینده

  . داشتند جاهلیت دوران گمانهاي همچون نادرستی گمانهاي خدا درباره اآنه: ترجمه پور جوادي

شود یا قید تشبیه است یا قید کیفیت و یا قید حالت، در  مضاف واقع می معادل مفعول مطلق نوعی که: نقد ترجمه
ا در ترجمه ترجمه م مفعول مطلق به درستی و به قید تشبیه ترجمه شده است، امل و سوم ي اوبه صورت تحت اللفظی  ي دو

  . ترجمه شده است که در زبان معیار فارسی روشی نامقبول است

  . ي خدا داشتنددوران جاهلیت گمانهاي نادرستی درباره] مردمان[همانند : ترجمه پیشنهادي

  ي آن در زبان فارسی ترجمهمفعول مطلق عددي و روش 

ه روش خاصی در ترجمه آن وجود ندارد، براي نمون معادل این مفعول مطلق در زبان فارسی قید مقدار است و
  : شاهد مثال. 2او را دو بار زدم: شود یماینگونه ترجمه  »ربتُه ضربتینض«: عبارت

7- }اءس ان ن النَّبی یم أْت نَّ ی فَحشَۀٍ منکُ نَۀٍ بِ ی ب م فضَعا یلَه اب ین  الْعذَ فَ ع3}ض  

  . 4عول مطلق عددي و منصوب استباشد که مف می »ضعفین«شاهد در 

، عذابش دو چندان خواهد کند آشکاريزشت  کاراز شما مبادرت به  کسهر ! پیامبرهمسران  ترجمه بهرام پور اي
  . بود

  . شود افزون برابر دو او کند، عذاب مسلم کاري بد شما از کس هر! پیمبر زنان اي: ترجمه پاینده

  . است برابر دو عذابش شود آشکاري نارواي کار مرتکب که شما از کدام هر !پیامبر زنان اي -: ترجمه پور جوادي

را به درستی به عنوان معادل مفعول » دو«شود هر سه مترجم قید مقدار یا تکرار  یمهمانگونه که مشاهده : نقد ترجمه
  . مطلق عددي به کار برده اند

  . ي آن در زبان فارسی ترجمهمفعول مطلق نیابی و روش 

الفاظی که نائب  -1: باشد یمشود که از جمله مهم ترین آنها موارد ذیل  یمت مختلفی جانشین مفعول مطلق کلما
  : شوند که شامل موارد زیر است مفعول مطلق تأکیدي می

، : اسم مصدر، مانند) أ: آنچه در حروف اصلی با عامل مشارکت داشته باشد که خود سه نوع است) الف اغتسلت غسالً
اغتساالً  اغتسلت اغتساالً بوده است و مصدر »مشترك است و در اصل« اغتسال ي غسل اسم مصدر است و با ماده مثالدر این 

                                                                                                                                                                            
  . 342ص، 4ج، پیشین، صافی ١
  140ص ، )1380، انتشارات دانشگاه رازي :کرمانشاه(، فن ترجمه، یحیی معروف ٢
  . 30/ أحزاب  ٣
  . 156ص ، 21ج ، پیشین، صافی ٤
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وخدا شما } واهللا أنبتکم من األرض نباتاً { : اسم عین یا ذات، مانند) ب. حذف گردیده و اسم مصدر از آن نیابت نموده است
مصدري که براي ) ج. ي شریفه، اسم ذات نبات از مصدر انبات نیابت نموده است آیه در این. را مانند نباتات از زمین برویاند

تبتّل الیه تبتالً  ي شریفه در اصل به صورت این آیه} واذکر اسم ربک و تبتل إلیه تبتیال { : شود، همانند فعل دیگر عنوان می
مصدر باب تفعیل است از آن نیابت نموده است بوده است آنگاه تبتّل که مصدر باب تفعل است حذف گردیده و تبتیل که 

  1. قمت وقوفاً: آنچه در معنا با عاملش مترادف باشد، مانند) ب

جانشین مفعول مطلق به صورت عدد و آلت که ) أ: شوند یمالفاظی که جانشین مفعول مطلق نوعی و عددي   -2 
او را : ضربتُه أربع مرات: انندم. کنیم یممطلق عددي عمل  معادل آنها در زبان فارسی قید مقدار است و با آن همانند مفعول

نتُه رمحاًم؛ و چهار بار زد جانشین مفعول مطلق به صورت صفت که در واقع همان مفعول مطلق ) ب. 2او را نیزه اي زدم: طَع
اذکروا اهللا « : شود یمته راي نمونه زمانی که گفب. تي آن نیز به شکل آن اس ترجمهي نوعی داراي صفت مفرد است و شیوه

: ، کثیراً مفعول مطلق نائب از مصدر است و صفتی است که جانشین ذکراً شده است بنابراین تقدیر کالم اینگونه است»کثیراً
خدا را : ي آن مانند مفعول مطلق نوعی داراي صفت مفرد معادل قید کیفیت خواهد بود ترجمهو . 3»اذکروا اهللا ذکراً کثیراً«

روند  یماین کلمات به اقتضاي معناي سخن در جمله به کار : جانشین مفعول مطلق به صورت اعداد خاص) یاد کنید جبسیار 
معادل این مفعول مطلق ». . . و، حقَّ، بعض، کل، قّاًح«: توان به کلمات زیر اشاره کرد یمي آنها و تعدادشان زیاد است از جمله

قٍ{: ي شریفهثالً در این آیهم. تأکید و مقدار اس، تمعموالً قید کیفیت م کُلَ ممزّ زِّقتُ کل مفعول مطلق نائب از مصدر  }إذا م
  : واهد مثالد شترجمه کر »سیارب«توان آن را با قیود کیفیت و تأکید مانند  یماست و 

8- }نَا قَالُواْ و ف قُلُوب م بل غُلْ نه لَّع اللَّه م رِه فْ کُ یلًا بِ قَل م ما فَ   4}نُونیؤْ

مفعول مطلق نائب از مصدر زیرا صفت آن است و تقدیرش یؤمنون ایمانا  -1: دو وجه دارد است که »قلیال«شاهد در 
  . 5باشد ظرف نائب از زمان محذوف و تقدیرش یؤمنون زمانا قلیال می - 2باشد،  قلیال می

شان ] و طرد[ه خدا به سبب کفرشان لعن بلک] یستطور ن ینا. [است یامما در ن يها دل: و گفتند ترجمه بهرام پور
  . آورند یم یمانکم ا یلیکرده، پس خ

 اندکی و کرده طردشان انکارشان بسبب خدا بلکه) است چنین نه( نتوانند کردن فهم ما دلهاي: گویند: ترجمه پاینده
  . آورند می ایمان

 دور خود رحمت از کفرشان سبب به را هاآن خدا بلکه» . است غفلت پرده در ما دلهاي«: گفتند: ترجمه پور جوادي
  . آورندمی ایمان کمی و کرد

                                                        
ص ، )1429، دار العثمانیه للنشر: بیروت(ؤمن عمر محمد البدراینم:تحقیق، مجیب الندي فی شرح قطر الندي، جمال الدین عبد اهللا بن أحمد المکّی، الفاکهی: رك ١

391-392 .  
  182ص ، پیشین، طبیبیان ٢
  77-76ص ، 2ج، ]بی تا)[دار المعرفه:بیروت( تصحیح سید محمد بدر الدین النعسانی ، همع الهوامع شرح جمع الجوامع فی علوم العربیه، جالل الدین سیوطی، :رك  ٣
  . 88/ بقره ٤
 . 193ص، 1ج، پیشین، /افیص ٥
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ل کالم یعنی به صورت  آقاي بهرام پور مفعول مطلق را: نقد ترجمه به درستی به  »یؤمنون ایمانا قلیال«برا اساس وجه او
دن موصوف کلمه ترجمه نموده است، ترجمه پاینده و پور جوادي به خاطر مشخص نبو» خیلی کم« صورت قید کیفیت

داراي ابهام ساختاري است؛ زیرا مترجمین مشخص نکرده اند که منظورشان این است که اشخاص اندکی » اندکی وکمی«
  . آورند آورند یا به میزان اندکی ایمان می ایمان می

  . آورند بسیار اندك ایمان می: ترجمه پیشنهادي

ینَ{ -9 ذ م الَّ اه نَ اتَیء تَاب ک رِفُ الْ عیا ونَهرِفُونَ کَم عم  ی هاء نَ ب  1}أَ

اسم به معناي مثل مفعول مطلق نائب از مصدر به  -2حرف تشبیه و جر  -1: است که دو وجه دارد» کما«شاهد در 
  2. یعرفونه مثل معرفۀ أبنائهم: تقدیر

  . شناسند که پسران خود را میشناسند  را همان گونه می )پیامبر(آنها که کتابشان داده ایم، او : ي بهرام پور ترجمه
  . شناسند را خویش پسران چنانکه شناسند را ایم، پیمبر داده کتابشان که آنها: ترجمه پاینده

  . شناسندمی پسرانشان مانند را او ایم داده کتابشان که کسانی: ترجمه پورجوادي
همان گونه که و «: از حروف ربطی ماننداگر حرف جر و تشبیه در نظر گرفته شود معادل آن باید » کما«: نقد ترجمه
استفاده  »به اندازه ي«: استفاده کرد، و اگر مفعول مطلق در نظر گرفته شود معادل آن باید از قیود اندازه مانند» همان طور که

صوررت کما را به درستی به » همان گونه که، چنانکه، مانند«در این آیه سه مترجم به ترتیب با آوردن حروف ربط . 3کرد
ترجمه پیشنهادي ارائه شده نگارنده بر اساس مفعول مطلق بودن ساختار صورت . اندحرف جر و تشبیه ترجمه نموده

  . پذیرد می
  . شناسند او را به اندازه پسرانشان می: ترجمه پیشنهادي

لَها{ -10 ب قَ بها فتَ ولٍ رب قَ سنٍ بِ ح ا و تَه نب باتًا أَ نًا نَ سح لَ و فَّ یا هاکَ رِ کَ 4}ز  

  5. صفت آن است» حسناً«باشد که مفعول مطلق نیابی است و  می »نباتاً«شاهد در 

پس پرور دگارش مریم را به نیکی پذیرا شد و او را نیکو بار آورد و زکریا را سرپرست وي قرار : ترجمه بهرام پور
  . داد

 او گرفت کفالت به و نیک رویشی رویاندش و نیک یپذیرفتن پروردگارش را او پذیرفت خوبی به پس: ترجمه پاینده
  . زکریا را

                                                        
  . 146/بقره ١
  . 299ص، 2ج، پیشین، صافی ٢
 . 102ص ، پیشین، زرکوب: رك ٣
 . 37/آل عمران  ٤
 432ص، 1ج ، پیشین، درویش ٥
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 به را زکریا و پروراند نیکویش گیاهی چون و شد پذیرا را او وجه نیکوترین به پروردگار: ترجمه پور جوادي
  . برگماشت او سرپرستی

نموده است بنایراین تقدیر  همانگونه که پیش تر بیان شد در این آیه اسم ذات نبات از مصدر انبات نیابت: نقد ترجمه
ترجمه » نیکو«در ترجمه نخست مفعول مطلق نیابی به درستی به صورت قید کیفیت . أنبتها إنباتاً حسناً: کالم اینگونه است

م  نموده است، در ترجمه دوم آقاي پاینده روش تحت اللفظی را در پیش گرفته که روشی نامناسب است، در ترجمه سو
  . ول مطلق نیابی را به درستی به صورت قید تشبیه ترجمه نموده استآقاي پور جوادي مف

  . او را به نیکویی پرورش داد: ترجمه پیشنهادي

11- }ینَ قَالَ و ذ رُواْ الَّ فَ کم هلْ کَ دلُّ لی نَ لٍ عج ر م بئُکُ ا ینَ م إِذَ تُ زِّقْ قٍ کل م زَّ م1} م  

  . 2از مصدر و صفت آن است که به مصدر اضافه شده است باشد که مفعول مطلق نائب می »کل«شاهد در 

چون  که دهد میشما را خبر  که دهیمرا به شما نشان  مردي آیا: شدند، گفتند کافر که کسانیو : ترجمه بهرام پور
  . یافت خواهید جدید آفرینشی، قطعا شدید متالشی کامال

 خلقتی شدید پاره پاره وقتی که دهد می خبرتان که شویم انراهبرت بمردي آیا گویند کافرند که کسانی: ترجمه پاینده
  . یابید می نوین

 متالشی هم از سخت که هنگامی دهدمی خبر که بدهیم نشان شما به را مردي آیا: گفتند کافران: ترجمه پور جوادي
  شد؟ خواهید آفریده دوباره شدید

ترجمه » کامالً و سخت«ورت قیود کیفیت و تأکید مترجم اول و سوم مفعول مطلق را به درستی به ص: نقد ترجمه
  . نموده اند، و مترجم دوم ترجمه این حالت نحوي را نادیده گرفته شده است

  . سخت از هم متالشی گشتید: ترجمه پیشنهادي

  آن در زبان فارسی ي ترجمهو روش ل مفعول مطلق محذوف الفع

قید در عبارات گوناگون در آورد، گاه از بند جمالت خوود آزاد توان آنها را به قالب  یمتعدادي از مصادر عربی که 
ی را به عهده دارند، یعنی  یمشته به صورت قیدهاي مستقلی به کار  روند که در درون متن یا در خالل گفتار، نقش کالم تام

خوانده » جمله -کلمه«آنها را به همین جهت . قادرند به تنهایی، پیام گوینده را در مفهومی کامل و تام به شنونده برسانند
  : شود یمبراي ترجمه این نوع از مفعول مطلق به زبان فارسی روشهاي مختلفی وجود داردکه در ذیل به آنها اشاره . 3اند

                                                        
 . 7/سبأ  ١
  . 203ص ، 22ج ، پیشین، صافی ٢
  . 56-55ص ) 1375، مرکز نشر دانشگاهی: تهران(چاپ ششم، 2آموزش زبان عربی، آذرتاش آذرنوش ٣
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در بحث از حذف عامل ): يا جمله صورت به ترجمه(مصدري يمعنا و محذوف فعل همراه بهترجمه مفعول مطلق  -1
اره شد که نحویان این حذف را واجب دانسته و فعل محذوف را در تقدیر کالم ذکر نموده اند، مفعول مطلق به شرایطی اش

ق فَإِذَا{ براي نمونه زمخشري  در توضیح آیه شریفه رُواْ  ینَالَّذ یتُملَ فَ رْبکَ قَابِ فَضَ که مفعول مطلق براي فعل »ضرب «. }الرِّ
باشد بنابراین تقدیر کالم  یم "اضربوا "رد  که با توجه به سیاق جمله محذوف است باید ابتدا فعل محذوف آنرا تعیین ک

بر این اساس در زبان فارسی باید تأکیدي را که در این جمله نهفته است در ترجمه . "اضربوا الرقاب ضرباً": این گونه است
  . بی درنگ گردنها را بزنید: باشد یمي آن بدین صورت صحیح  ترجمهآشکار کرد و 

شود را به  یمر قلی زاده  ضمن پذیرش این نظریه مفعول مطلق محذوف الفعلی که به صورت جمله اي ترجمه حید  
دسته اي که نقش حال و  -2ي فعلیه  دارند اي که با عامل محذوف خود نقش جملهدسته -1کند،  یمدو دسته تقسیم 
ل ي دسته ترجمهوي در مورد روش . منصوب دارند ي ن مفعول مطلق با عامل محذوف خود یک جملهچو«: گوید یمي او
ي اسمیه درست نخواهد بود بلکه بلیغتر آن است که معادل آنرا ي آن به صورت جمله ترجمهدهد بنابراین  یمفعلیه را شکل 

 از این. و از آنجا که عامل مصدر محذوف است بنابراین فاعل عامل محذوف بارز نیست. ي فعلیه بیاوریمبه صورت جمله
در این صورت اگر مرجع . به متن ترجمه افزود( ) ي هالل توان با توجه به مرجع ضمیر عامل، فاعل را داخل نشانه یمرو 

توان به جاي آن اسم از  یمگردد همان فاعل عامل محذوف باشد  یممتصل ) مفعول مطلق(اسم یا ضمیري که به مصدر 
  ضمیر شخصی یا مشترك بهره گرفت

ي حالیه به این دلیل است که از یک سو ي دوم  نامگذاري مصدر به شبه جملهي دسته ترجمهوش اما در  مورد ر 
فعل (با عامل خود-که نقش مفعول مطلق دارد -مصدر جمله نیست بلکه جزو اسامی است و از سوي دیگر همین مصدر

البته عده اي از دانشمندان نحو . ده ایمنامی"شبه جمله"بر این اساس این نوع مصدر را . دهد یماي راتشکیل جمله)محذوف
ي این نوع شبه جمله ترجمه. بر این باورند که برخی از مصادر، جانشین حال است و مفعول مطلق براي فعل محذوف نیست
ي قیدي جایز و ممکن است ي حالیه همانند بسیاري دیگر از انواع حال  به سه شکل قید ساده، عبارت قیدي، وجمله

ا و {ِ: ي شریفهمثالً در این آیه. 1باشد یمي آنها رعایت بالغت ساختاري در زبان مبدأو مقصد  ترجمهسی در وشرایط اسا  لَ
أَرضِ یِف تَمشِ رَحا الْ ي حالیه و عامل آن تمرح مرحا دو نقش دارد، مصدر، حال براي فاعل ال تمش یا شبه جمله} م

  . به خود پسندي، قابل ترجمه است: مغرورانه، و همچنین عبارت قیدي خرامان و: محذوف می باشد و به صورت قید ساده

: گوید یمداند و  ینمي مفعول مطلق محذوف الفعل را به این شکل صحیح  ترجمهاما رضا شکرانی به دو دلیل  
ساخت هاي ي اصل تبادر که در دانش اصول همواره مدار و مالك در تعیین معناي حقیقی الفاظ و نخست آنکه بر پایه«

صرفی و نحوي است، ترجمه فوق، ترجمه درستی نیست؛ زیرا از مفعول مطلق محذوف العامل، هیچگاه هم معناي فعل 
شود؛مثالً وقتی عرب زبانی به دیگري  ینممحذوف وهو معناي تأکید مستفاد از مفعول مطلق تأکیدي به ذهن متبادر 

کراً": گوید یم کراً"فهومی راکه از جمله ، هیچگاه مخاطب عرب زبان او، م"شُ ك شُ رُ فهمد، از  یم"اَشکُ
، مخاطب او معنایی "عفواً": گوید یمنمی فهمدو همین طور وقتی عرب زبانی به مخاطب عرب زبان خود "شکراً"عبارت
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ی عفواً"را که از جمله نّ ع عف در تحلیل  کند و آنچه را نحویان ینمدریافت "عفواً"شود، از عبارت  یمبه ذهن اش متبادر "اُ
ي جمله کنند، در واقع بیان ژرف ساخت یا شکل اولیه یممفعول مطلق محذوف الفعل مبنی بر تعیین فعل محذوف بیان 

ي عدم تمایز میان تحلیل شود واین خلطی است عظیم که به واسطه یماست و نه بیان معنایی که از آن به ذهن متبادر 
  . گیرد یمدرسان و معلمان نحو صورت ساخت هاي نحوي و معنا شناسی نحوي توسط م

دلیل دومی که آقاي شکرانی  بر نادرستی معنایی که از مفعول مطلق محذوف العامل ارائه نموده، اصل متقن و معنا  
ثرَةِ المعانی"ي شناسانه دلُّ علی کَ بانی تَ ثرَةً الم یان و ي این اصل، که همواره مورد استناد اصولیان وبالغبر پایه. است "کَ

هر سازه اي به زنجیر سخن، موجب ) ونیز کم کردن(ي کالم است، اضافه ساختنها سازهنحویان در تبیین معانی 
این سخن اگر بر فرض در مورد برخی از سخنان گفتاري صادق نباشد، بی شک . شود یممعنایی از متن )ویا کاهش(افزایش

کند، قطعاً صادق است و لذا حذف  یمي دقت و حکمت بیان پایهدر مورد سخنان گوینده یا نویسنده اي که سخنش را بر 
ت ": فرمایید یمیا اضافه ساختن یک واژه، در مورد قرآن که در توصیف آن خداوند خود  مّ فُصلَ ت آیا تُه ثُ محک تاب اُ ک

ن حکیم خَبیر  ن لَده همراه مفعول مطلق تأکیدي، تأکید از این رو، اگر مراد از بیان فعل ب. تواند بدون دلیل باشد ینم، "م
  . 1»مفهوم فعل باشد، حذف فعل در ساخت هاي با مفعول مطلق مذکورالفعل داللت کند

): ترجمه به صورت تک واژه اي(ترجمه مفعول مطلق بر اساس معناي مصدري بدون در نظر گرفتن فعل محذوف  -2
فعل بدون خصوصیات زمان و شخص فعل است و چون  رسد از اهداف حذف عامل مفعول مطلق، بیان معناي یمبنظر 

مصدر فاقد خصوصیات شخص و زمان است، لذا در مواردي که هدف، حذف این خصوصیات از مسند جمله است، از 
در این حالت مفعول مطلق دیگر بر معناي فعل خود با خصوصیات زمان و . شود یممفعول مطلق به جاي فعل آن استفاده 

ي ، از واژه"اعوذ باهللا "گوییم  یمکند؛ براي مثال وقتی  یم؛ بلکه صرفاً بر حقیقت معناي فعل داللت شخص داللت ندارد 
زمان پناه  -3شخص پناه برنده، که در اینجا متکلم است  -2معناي پناه بردن -1: شود یمسه مطلب به ذهن متبادر  "اعوذ"

، در اینجاهدف، بیان استعاذه، بدون "معاذاهللا": ي فوق گفته شوداما اگر به جاي جمله. بردن، که در اینجا حال حاضر است
خواهد، مفهوم استعاذه را بدون قید زمان و بدون فاعل آن  یمي این جمله خصوصیات زمان و شخص است؛ یعنی گوینده

  2. "برم به خدا یمپناه  "و نه  "پناه بر خدا ": شود یمي این جمله چنین  ترجمهدر این صورت . بیان کند

آقاي شکرانی با اذعان به اینکه روش تک واژه اي از روش جمله اي صحیح تر است معتقد است که این رو را 
و با ) ايجمله(ي نخست ي محذوف الفعل پیاده کرد و به ناچار باید براساس شیوهها مطلقي مفعول توان در مورد همه ینم

اینجانب با استقصاي این ساخت در قرآن ": گوید یمدر این زمینه  وي. توجه به فعل محذوف آنها را ترجمه ترجمه نمود
ي کاربردي موجود میان زبان ها تفاوتي مختلف فارسی با آن، باتوجه  به این نظریه، دریافتم که به دلیل ها ترجمهوانطباق 

. به فارسی ترجمه کرد ي محذوف العامل قرآن را براساس این نظریهها مطلقتوان بسیاري از مفعول  ینمعربی وفارسی، 
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توان  ینمرا "سبحان اهللا"ترجمه کرد؛ اما ترکیبی مانند"پناه برخدا"توان به صورت  یمرابه نیکی "معاذاهللا"براي مثال ترکیب
  . 1ي مذکور به صورت مصدري ترجمه کردبر اساس نظریه

ي قرآن ها ترجمهررسی ب: ترجمه مفعول مطلق بر اساس فعل محذوف و بدون در نظر گرفتن معناي مصدري -3
گویاي این مطلب است که اکثر مترجمان مفعول مطلق محذوف الفعل را به همین شیوه ترجمه کرده اند، براي نمونه آقاي 

را که عامل مفعول مطلق » تفدون«فدیه بگیرید، که ایشان در واقع فعل محذوف : گفته است» فداء«پور جوادي در ترجمه  
ابن عقیل در شرح خود بر الفیه این نظریه را به تفصیل توضیح داده است وي . مه نموده استمحذوف الفعل است را ترج

به کار » إضرب زیدا«به جاي جمله » ضرباً زیداً«کند؛ زیرا  ینمبر مفعول مطلق تأکیدي داللت » ضرباً زیداً«: گوید یم
ي فوق ها گفتهبنابراین از . 2نیز فاقد تأکید است» زیداًضرباً «فاقد تأکید است، » إضرب زیداً«بنابراین همانطور که . رود یم

گردد که تفاوت میان مفعول مطلق محذوف العامل و آوردن آن وجود دارد این است که در مفعول  یماین نتیجه حاصل 
مطلق محذوف العامل هدف آوردن مفعول مطلق بدون داللت بر خصوصیات زمان و مکان است اما اگر عامل ذکر گردد 

  مکانی نیز در نظر گرفته شود -زم است خصوصیات زمانیال

بررسیهاي نگارنده  گویاي این مطلب است که دقیق ترین روش ترجمه مفعول مطلق محذوف الفعل ترجمه مفعول . 
است، در این روش مفعول مطلق همانند سایر ) ترجمه به صورت جمله اي(مطلق به همراه فعل محذوف و معناي مصدري

ا واقعیت این است که با توجه به تنوع مفعول انواع آن م ي محذوف الفعل در قرآن ها مطلقتضمن معناي تأکید است، ام
رساند و زیبایی آن را خدشه دار  یمکریم گاهی اوقات ترجمه بر اساس این روش به فصاحت و بالغت کالم آسیب 

وجود دارد، اگر بخواهیم » حقاً«و » وعد«محذوف الفعل که دو مفعول مطلق » وعد اهللا حقّاً«کند، براي نمونه در عبارت  یم
وعدهم : ترجمه کنیم، تقدیر کالم اینگونه خواهد بود) روش جمله اي(جمله را بر اساس معناي مصدري و فعل محذوف 

اً در این صورت باید آنرا چنین ترجمه نمود قه حقّ و قطعاً آن را خداوند به آنها به نیکویی وعده داده است : اهللا وعداً و یحقّ
قرار گرفته اند، هر » حقاً«و » وعد«گرداند، قیود به نیکویی و قطعاً در این ترجمه براي انتقال تأکید کالم، معادل   یممحقق 

با » وعد اهللا حقّاًً«چند این ترجمه بر اساس تقدیر کالم و قواعد نحوي ترجمه اي صحیح است اما با مقایسه عبارت قرآنی 
رسد زیادت لفظ بر معنا و گسترش بیش از حد کالم فصاحت و شیوایی کالم را دچار خلل مکند  یمظر ترجمه آن به ن

ها را بر اساس معناي مصدري و دیگري را بر اساس روش جمله اي بنابراین براي ترجمه این عبارت یکی از مفعول مطلق
  : شواهد مثال. ي خداوند تحقیق یافتنی استقطعاً وعده: کنیم یمبه این صورت ترجمه 

ینَ {َو-12 ذ نُواْ الَّ ام ء لُواْ ومع اتحالالص م لُه خد نُ س ات نَّ ي ج رِ ْن تجا م هت ْتح ارنْه أَ ینَ الْ د ا خَلیه ا ف دب د  أَ ع و ا اللَّهق ح  نْ و م 
قُ د ص نَ أَ م یلًا اللَّه 3}ق  
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» حقّاً«و همچنین . وعدهم اهللا وعداً: مطلق براي فعل محذوف است به تقدیرباشد وعد مفعول  می "وعد اهللا  "شاهد در 
  1. حقّ ذلک حقّاً مفعول مطلق محذوف الفعل خواهد بود: که به تقدیر

هایی که از پاي درختانش  و کسانی که ایمان آورده وکارهاي شایسته کرده اند، آنها را به بهشت: پورترجمه بهرام
  . ي خدا راست است و چه کسی از خدا راستگو تر استوعده. آوریم که همیشه در آن باشند نهرها جاري است در می

 آن در که برد خواهیم درونشان هائیبهشت اندکرده شایسته کارهاي و آورده ایمان که آنکسان و: ترجمه پاینده
  . است راستتر اخد از او گفته که کیست و خداست باشند، وعده جاوید آن در همیشه و روانست جویها

 آن در جاودانه و است جاري آن در جویباران که آوریم می باغهایی درون به را نیکوکار مؤمنان: ترجمه پور جوادي
  کیست؟ او از راستگوتر و  است حق خدا وعده. بمانند

ترجمه  هر سه مترجم مفعول مطلق محذوف الفعل را بر اساس معناي مصدري و به صورت جمله اسنادي: نقد ترجمه
نموده اند، همانطور که پیش تر بیان شد بهتر است مفعول مطلق نخست به روش جمله اي و بر اساس فعل محذوف آن 

یکی از قیود تأکید و کیفیت براي انتقال بار تأکیدي کالم به زبان مقصد در جمله » وعدهم اهللا وعداً«ترجمه گردد و معادل 
  . س فعل محذوف و بدون در نظر گرفتن معناي مصدري ترجمه نمودذکر شود، و مفعول مطلق دوم را بر اسا

  . قطعاً وعده خدا تحقیق یافتنی است: ترجمه پیشنهادي

  

ک قَالُواْ{ -13 انَ حب لَا س م نَا علْ ا لَ نَا ما إِلَّ تَ لَّمع ک نَّ یم أَنت إِ ل الْع یمک 2}الح 

  . 3فعل محذوف است و تقدیر آن نسبح استباشد که مفعول مطلق براي  می» سبحانک«شاهد در 

  . دانشی جز آنچه به ما آموخته اي نیست، حقّا داناي حکیم تنها تویی گفتند پاکی تو راست، ما را: ي بهرام پور ترجمه

  . تویی فرزانه داناي که اي، نداریم آموخته بما آنچه جز دانشی کنیم می تنزیه ترا: گفتند: ي پاینده ترجمه

  ». اي فرزانه داناي دانیم، تو نمی آموختی ما به آنچه جز چیزي منزهی، ما تو«: گفتند فرشتگان: ر جواديي پو ترجمه

هر سه مترجم مفعول مطلق را بدون در نظر گرفتن عامل محذوف ترجمه نموده اند، آقاي بهرام پور : نقد ترجمه
رجمه وي نقش مسند إلیه دارد، آقاي پاینده را در ت» سبحان«را به صورت جمله اسنادي ترجمه نموده و » سبحانک«
را معادل » تو منزهی«را به صورت جمله مرکب ترجمه نموده است و آقاي پور جوادي جمله اسنادي» سبحانک«
  . باشد قید وصف نیز می» منزهی«قرار داده که » سبحانک«
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می باشدتق«: گوید داند و می می "أُسبح"را  "سبحان "سیبویه عامل محذوف در     . 1»دیراین کالم، نسبح اهللا تسبیحاً
بار در قرآن کریم ذکر شده است، وعالوه بر روشی که مترجمان براي ترجمه آن در پیش گرفته اند  38این حالت نحوي 

 توان آن را با استفاده از روش نخستینی که براي ترجمه مفعول مطلق محذوف الفعل  ارائه شد؛ یعنی ترجمه باتوجه به می
  . فعل محذوف و معناي مصدري با هم، ترجمه نمود، که در این صورت مفعول مطلق متضمن معناي تأکید خواهد بود

  ]. تو بسیار پاك و منزه هستی[گوییم  بارالها تو را آن چنان که شایسته است تسبیح می: ترجمه پیشنهادي

بغَۀَ{ -14 اللَّه ص نْ ونُ مسح بغَۀً اللَّه منَ أَ ص نُ و نح ون لَهد بِ 2}ع 

البته صبغۀ در اینجا دو . باشد که مفعول مطلق براي فعل محذوف است و تقدیر آن صبغنا اهللا صبغۀ می» صبغۀ«شاهد در 
در نظر گرفته شود  از باب إغراء منصوب -2. نتبع صبغۀ اهللا: مفعولٌ به براي فعل محذوف به تقدیر -1: وجه دیگر نیز دارد

  . 3زموا صبغۀ اهللاأل: به تقدیر
  .توحیدي بگیریدوچه رنگی از رنگ الهی خوش تر است؟ و ما پرستندگان اوییم[رنگ الهیِ : ي بهرام پور ترجمه
  . اوییم پرستندگان ما و است؟ بهتر خدا از او رنگ که کیست و داریم خدا رنگ) گویید(: ي پاینده ترجمه
  . هستیم او پرستندگان ما و خداست؟ رنگ از تربه رنگی چه و خداست رنگ این: پور جوادي ي ترجمه

در » ألزموا«را از باب اغراء و در نقش مفعولٌ به و منصوب براي فعل محذوف  "صبغه"آقاي بهرام پور : نقد ترجمه
باشد، آقاي پاینده آن را به صورت مفعولٌ به و منصوب در نظر  نظر گرفته است و ترجمه ایشان بر این اساس صحیح می

آقاي پور جوادي مفعول مطلق را بر اساس فعل محذوف و . باشد است و ترجمه ایشان نیز بر این اساس صحیح می گرفته
ترجمه پیشنهادي ارائه شده بر اساس . بدون در نظر گرفتن معناي مصدري آن به صورت جمله اسنادي ترجمه نموده است

  . مصدري خواهد بودتقدیر کالم و با در نظر گرفتن عامل محذوف به همراه معناي 
  . ما قرار داده است] فطرت[ به نیکویی رنگ] این را[ خداوند: ي پیشنهادي ترجمه

15- و تْه داو تیِ ر تها فیِ هو الَّ ین بع هس فْ ت و نَّ قَ اب غَلَّ وأَب ت قَالَت و الْ ی ه اذَ قَالَ  لَکعم اللَّه  إِنَّه بی نَ ِرس أَح ثْو ماي  نَّه ا إِ  لَ
حفْل ونَ یمال   4الظَّ

  5. أعوذ است: باشد که مفعول مطلق براي فعل محذوف است و تقدیرش می "معاذ"شاهد در 

از  که بیا: بست و گفت محکمخواست، و درها را  کاماش بود از او  در خانه یوسف که زنیو آن : ترجمه بهرام پور
رستگار  ستمکارانقطعا . داشته است نیکومرا  جایگاه] و[پروردگار من است او ! پناه بر خدا: گفت یوسف. آن توام

  . شوند نمی

                                                        
  . 322ص ، 1ج، الکتاب، سبیویه ١
 . 138/بقره ٢
 . 280ص، 1ج، پیشین ، صافی ٣
  . 23آیه ، سوره یوسف ٤
  405ص ، 12ج، پیشین، الجدول، صافی ٥
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توام،  مال: گفت و ببست]  محکم[ را خواست، درها می کام او از بود وي خانه در یوسف که زنی و: ترجمه پاینده
  . شوند نمی رستگار ستمگران که داشته نکو مرا منزلت و است من مربی وي که نکند خدا: گفت

 در«: گفت و بست را درها و خواند خود به را او نفس هواي به بود اشخانه در یوسف که زنی: ترجمه پور جوادي
نمی رستگار ستمکاران» . است داده نیکو منزلتی مرا و است من نعمتولی برم، اومی پناه خدا به«: گفت» . هستم تو اختیار
  . شوند

را به روش تک واژه اي، با توجه به معناي مصدري و بدون در نظر گرفتن معناي » اذمع«آقاي بهرام پور : نقد ترجمه
مکانی آن ترجمه نموده است، آقاي پاینده آن را به صورت فعل دعایی و بدون در  -فعل محذوف و خصوصیات زمانی

ادل مفعول مطلق محذوف نظر گرفتن معناي مصدري ترجمه نموده است، آقاي پور جوادي نیز فعل  مرکب را به عنوان مع
همانطور که در روشهاي ترجمه مفعول مطلق . الفعل قرار داده است و معناي مصدري را براي ترجمه در نظر نگرفته است

  . محذوف الفعل بیان شد مناسبترین روش براي ترجمه این حالت نحوي روش تک واژه ایست

  . پناه بر خدا: ترجمه پیشنهادي

  

  نتیجه گیري 

به عمل آمده گویاي این مطلب است که آقایان بهرام پور، پاینده  و پورجوادي علی رغم اینکه برخی از  هاي بررسی
ا به طور کامل از لغزشهاي ترجمه آن در امان نبوده اند، مهم  روشهاي صحیح  ترجمه مفعول مطلق را به کار گرفته اند ام

ي  ترجمه -2ي آن  عدم ترجمه -1: شامل موارد زیر است ترین مشکالتی که در ترجمه مفعول مطلق تأکیدي وجود دارد
هم چنین مهم ترین اشکالی که در ترجمه مفعول . ي آن به صورت مصدر نکره ترجمه -3آن به صورت تحت اللفظی 

مطلق نوعی وجود دارد این است که اغلب مترجمان آن را در نقش مفعولٌ به و منصوب و به صورت مفعولی صریح ترجمه 
  . اندنموده 

هاي کنونی دیده نشد و همگی ترجمه صحیح و معادل ارائه نموده اند،  در زمینه مفعول مطلق عددي مشکلی در ترجمه
مهم ترین مشکلی که در ترجمه مفعول مطلق نیابی وجود دارد عدم ترجمه آن است از دیگر نکات شایان ذکر در مورد 

به این . دیگري غیر از مفعول مطلق بودن را براي آن در نظر گرفته انداین نوع از مفعول مطلق این است که مترجمان وجوه 
: هاي دیگري مانند بیان که در کتب إعراب القرآن دسته اي از مفاعیل مطلق نیابی عالوه بر نقش مفعول مطلق بودن، نقش

نه اي براي اثبات نادرستی آن شود در این حالت اگر در کالم قری ها جایز شمرده می براي آن. . . حال، صفت، مفعولٌ به و
هم چنین از جمله مشکالتی که در ترجمه مفعول . وجه وجود نداشته باشد جایز نیست ناقد بر ترجمه آن اشکالی بگیرد

شود این است که مترجمان جز در موارد بسیار نادر مفعول مطلق را با در نظر گرفتن عامل  مطلق محذوف العامل دیده می
ناي مصدري ترجمه نکرده اند در حالی که بیان شد ترجمه آن به این شیوه ترجمه اي دقیق خواهد محذوف به همراه مع
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به این بیان که یا فقط به ترجمه عامل محذوف اکتفا کرده اند و یا اینکه فقط معناي مفعول مطلق را به زبان مقصد . بود
  . انتقال داده اند

  . صورت جدول آماري ارائه خواهد شد به جهت وضوح بیشتر مطالب عملکرد مترجمان به 

  

 عملکرد مترجمان در ترجمه مفعول مطلق تأکیدي

 آیه سوره
ترجمه 
 بهرام پور

ترجمه 
 پاینده

ترجمه پور 
 جوادي

 61/نساء

یصدونَ  َ
 نک ع
ا ودد ص 

صحیح و 
 معادل

صحیح و 
 معادل

فاقد تعادل 
 ساختاري

عدم (
 )ترجمه

 106/إسراء
 اه نَ نَزَّلْ
 یلًاتَنزِ

فاقد تعادل 
 ساختاري

فاقد تعادل 
صحیح و  ساختاري

عدم ( معادل
 )ترجمه

عدم (
 )ترجمه

 70/إسراء

 م نَاه فَضَّلْ
لی یرٍ   عث کَ
ا  ممنْ نَ قْ خَلَ

یلًا فْض  تَ

 متن محور متن محور
فاقد تعادل 
 ساختاري

تحت ( 
 )اللفظی

تحت ( 
 )اللفظی

عدم (
 )ترجمه

  

  رجمه مفعول مطلق نوعیعملکرد مترجمان در ت

 ترجمه بهرام پور آیه سوره
ترجمه 
 پاینده

ترجمه 
پور 
 جوادي

 56/عمران آل

 م هب عذِّ أُ فَ
ابا  عذَ
ا ید د  شَ

فاقد تعادل 
 ساختاري

فاقد 
تعادل 
 ساختاري

فاقد 
تعادل 
 ساختاري
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ترجمه به (
صورت مفعول 

 )صریح

ترجمه (
به 

صورت 
مفعول 
 )صریح

ترجمه (
به 

صورت 
 مفعول
 )صریح

 189/أعراف

 ت حملَ
الً  مح
یفًا ف  خَ

فاقد تعادل 
ترجمه (ساختاري

به صورت 
 )مفعول صریح

فاقد 
تعادل 
 ساختاري

صحیح و 
 معادل

ترجمه (
به 

صورت 
مفعول 
 )صریح

 145/عمران آل

نُّونَ  یظُ
 بِاللَّه
یرْ حق  غَ الْ

ظَنَّ 
یۀِ لاه الج 

 صحیح و معادل

متن 
( محور

تحت 
 )اللفظی

صحیح و 
 معادل

  

  عملکرد مترجمان در ترجمه مفعول مطلق عددي

 پاینده بهرام پور آیه سوره
پور 
 جوادي

 30/أحزاب

یضَعف لَها 
 اب ذَ الْع
ین فَ عض 

صحیح و 
 معادل

صحیح و 
 معادل

صحیح و 
 معادل

  

  عملکرد مترجمان در ترجمه مفعول مطلق نیابی

 آیه سوره
ترجمه 
 بهرام پور

ترجمه 
 پاینده

ترجمه 
پور 
 جوادي
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 88/بقره

یلًا  قَل فَ
ا  م

نُون ؤْمی 

صحیح و 
 معادل

فاقد تعادل 
 ساختاري

فاقد 
تعادل 
 ساختاري

 146/بقره

 رِفُونَه عی
ا  کَم

رِفُونَ  عی
نَاءهم أَب 

ترجمه بر 
اساس سایر 

وجوه 
حرف (مجاز

 )جر و تشبیه

ترجمه بر 
اساس سایر 

وجوه 
حرف (مجاز

 )جر و تشبیه

ترجمه 
ر اساس ب

سایر 
وجوه 
 مجاز

حرف (
جر و 
 )تشبیه

 37/عمران آل

تَها  أَنب
باتًا  نَ
نًا س ح 

صحیح و 
 معادل

متن 
لفظ (محور

 )به لفظ

صحیح و 
 معادل

 7/سبأ

 تُم زِّقْ م
کلّ 
قٍ زَّ مم 

صحیح و 
 معادل

فاقد تعادل 
 ساختاري

فاقد 
تعادل 
 ساختاري

  

  وف العاملعملکرد مترجمان در ترجمه مفعول مطلق محذ

 آیه سوره
ترجمه 
 بهرام پور

ترجمه 
 پاینده

ترجمه پور 
 جوادي

 122/نساء
 اللَّه د ع و

قا ح 

ترجمه بر 
اساس 
معناي 
مصدر، 

بدون در 
نظر گرفتن 

عامل 
 محذوف

ترجمه بر 
اساس 
معناي 
مصدر، 

بدون در 
نظر گرفتن 

عامل 
 محذوف

ترجمه بر 
اساس 
معناي 
مصدر، 

بدون در 
نظر گرفتن 

عامل 
 حذوفم



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  جلد نهم

٨٩ 
 

 32/بقره

قَالُواْ 
 ک انَ حب س
نَا  م لَ ا علْ لَ

إِلَّا ما 
نَا تَ لَّم ع 

ترجمه بر 
اساس 
معناي 
مصدر، 

بدون در 
نظر گرفتن 

عامل 
 محذوف

ترجمه بر 
اساس 
معناي 
مصدر، 

بدون در 
نظر گرفتن 

عامل 
 محذوف

ترجمه بر 
اساس 
معناي 
مصدر، 

بدون در 
نظر گرفتن 

عامل 
 محذوف

 138/بقره

بغَ ۀَ اللَّه ص
و منْ 

نَ  نُ مس أَح
بغَۀً ص اللَّه 

صحیح و 
 معادل

متن 
( محور

تحت 
 )اللفظی

صحیح و 
 معادل

 23/یوسف

اذَ  عقَالَ م
 نَّه اللَّه  إِ
بیر ِ

سنَ  أَح
 نَّه اي  إِ ثْو م

 حفْل لَا ی
المونَ  الظَّ

صحیح و 
 معادل

فاقد تعادل 
 ساختاري

صحیح و 
 معادل
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405  
  يمعنوي مثنوو  میکري حکمت در قرآن  واژهي  سهیمقای و ررسب

   

  1بیگیشاهرخ محمد

  2محبوبه دهداري

  

  دهیچک

  . بار تکرار شده است 86حدود  فیشري مثنوبار  و در  ستیب میکرواژه حکمت در قرآن 

ي تحت ا گونهر برده به ي به کادر مثنوی که میمفاهمانند اغلب اصطالحات و  زیني حکمت  ي واژهریگموالنا در بکار 
 نیا، در میکري از قرآن معنوي مثنوموالنا در  ریناپذانکار  ریتأث نیابا توجه به  نیبنابرا. بوده است ثیحدقرآن و  ریتأث

ي حکمت در  ی مختلف واژهمعانی و قرآنحکمت  انیم ردیپذي صورت  ا سهیمقاخاص  به طوری شده که سعنوشتار 
  .يمعنوي مثنو

ي ریگبهره  وهیش ژهیو به طوری، فارسبر اشعار  ثیحدقرآن و  ریتأثی چگونگی به کلی نگاهظور ابتدا با من نیهمبه  
  . ی قرار گرفته استبررسي مورد مثنوی در قرآن میمفاهموالنا از 

ي پرداخته شده مثنوي مشابه حکمت، در قرآن و کارکردهاي و مندي بهره ها نهیزم، قیمصاد، میمفاه حیتوضسپس به 
  . ستا

  .ي، موالنا، شعرمعنوي مثنو، میکرحکمت، قرآن  :ها واژه دیکل

                                                        
 زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شیراز یار دانش - ١

  ارسی، دانشگاه شیرازکارشناس ارشد زبان و ادبیات ف - ٢
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  مقدمه. 1

ي  همهي نظری مقصود از حکمت قیحقی و عملي، نظر؛ حکمت شود یم میتقسبه سه نوع  میکرحکمت از نگاه قرآن 
مقام انسان کامل، به  دنیرسی عني یبشري سعادت و کمال  قلهانسان به  دنیرسي برایی است که ها معرفتو  ها دانش
ي، شهري رمحمدي (باشد یماعمال و ، اخالق دیعقاي  مقولهي همان دانش مربوط به سه نظرپس حکمت . ي استضرور

  :پردازد یم ها نهیزم نیایی در رهنمودها انیبي آل عمران به  سوره 164ي  هیآی چون اتیآکه در ) ي لقمان حکمت نامه

الکتاب والحکمه و ان  علمهمو ی همیزکو ی اتهیا همیعل تلوارسوالً من انفسهم ی همیفاذ بعث  نیالمؤمنی عل... لقد من ا«
  ) 164/آل عمران(»  نیمبی ضالل لفکانوا من قبل 

خدا را تالوت کند  اتیآ ها آنکه بر  ختیبرانگآنان  انیمی از خودشان در رسولمنت گذاشت که  مانیاخدا بر اهل (
 شیپ چند از آن، هر اموزدیبحکمت  قیحقاو  عتیشراحکام  ها آنپاك گرداند و به  شیآالو نفوسشان را از هر نقص و 

  ).ی آنان آشکار بودگمراه

و  اتیآ. ي است بشریی سعادت نهاي  به مقام انسان کامل و مرتبه دنیرسی عملی؛ همان برنامه و راهکار عملحکمت 
 اند کرده ریتفس رنگیاز ني از گناهان و اجتناب دورا مردم، ي متعال، مدارا بخداي از فرمان برداری که حکمت را به ثیاحاد

  .نوع حکمت اشاره دارند نیابه 

ي انسان برای زندگی در عملبه کار بستن حکمت ي  جهینتی است که در رتیبصو  تینورانی؛ در واقع قیحقو حکمت 
« در: دیفرما یممنطبق است  آنجا که  از خداوند متعادل میبی بر قیحقحکمت ) ص(اکرم  امبریپکالم ر و د شود یم حاصل

  . ی استحکمتاز خداوند اساس هر  میب» رأس کل حکمۀ... ا هیخش

تا انسان به . ی است قیحقي حکمت  ی مقدمهعملی و حکمت عملي حکمت  ي مقدمهنظرپس از نگاه قرآن حکمت 
ي، شهري رمحمدي (ت باشد، استاد حکم نیتر بزرگ، هر چند ستینی قیحق میحکاست  دهینرسحکمت ز ا هیپا نیا

ي؛ بند میتقسنوع  نیاي موالنا است از ریرپذیتأثي ا گونه زیني معنوي مثنوي قابل توجه در  و اما نکته) ي لقمان حکمت نامه
ي معنو أتیحی به ابیدستي برااو انسان را . کند یمي بند میتقسی عملي و نظرحکمت را به دو نوع  زینکه او  بیترت نیابه 
ي از ریگي هر انسان حق جو و کمال طلب است به بهره آرزوي ها منتیی و نهاو آخرت که سعادت  ایدنبرتر در  یزندگو 

  :دیگو یم نیچنو  دهد یمی منت خداست بر او فرمان بي روزیی که خدای و الهحکمت 
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روز حکمت خور علف کان               
  را خدا

ی غرض دادست از محض ب  
  )3/3744يمثنو(عطا

  

ی که آن باشبه خاطر داشته  دیباتنها  ستیجارخروشان و پر نعمت حکمت بر تو  البیسکه  شود یماو را متذکر و 
  : است  دهیتورسبه ... ا  اءیاولکه از  ستیا هیعارچون 

ي بردار بر تو حکمت ا                
  ستیجار

  

ي مثنو(ست  هیعارآن ز ابدال است و بر تو    
1 /3255 (  

   

  

  

ي حکمت  که در حوزه داند یمی وابسته اصولي به بندیپاي را به بشرسعادت  تاًینهای و الهی به حکمت ابیدست موالنا
  ؛ گنجد یمی عمل

ي  از لقمه دیزاعلم و حکمت              
  حالل  

  )1/1644يمثنو(از لقمه حالل  دیزاعشق و رقت    

  

گشته صد تو حرص و (             
  ي اوغوغاها

  ي اومایاهان حکمت و گشته پن  

  

  )206-5/1ي مثنو) (آنگه از حکمت مالمت بشنود    تاکه در چاه غرور اندرفتد                     

  که؛ دهد یم دیامحال به او  نیعدر 

منبع حکمت شود حکمت                  
  طلب

  )1/1063يمثنو(وسبب  لیتحصاو ز  دیآفارغ   

  

ی انسانبه مقام کمال  دنیرساست، تا  انیآدمی در وجود انساني خوی خلق و تجلال موالنا که به دنب بیترت نیابه 
تر  شیپهمان طور که . داند یمي بشر اتیحهدف  نیتری اساس نیای به ابیدستي براي مناسب بسترهای از کحکمت را ی
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واژه را  نیاخواسته شده از  ی مختلفمعاني بکار گرفته است که مثنوبار در  86ي حکمت را حدود  گفته شد موالنا واژه
  .ي کردبند میتقسبه سه دسته  توان یم

  :ها نمونه نیامانند . مقاله است نیاي؛ که خارج از بحث کارانجام  لیدلي سر، راز و معناحکمت در  -1

ي  ي زبدهاکه  قهیصدگفت                 
  وجود

    

  ) 1/2060يمثنو(چه بود نیامروزحکمت باران 

  

حکمت چه غرض در  ستیچ               
  کشتنم  

  )2/3050ي مثنو(تنم  انیعرو  شمیدرو نیچنچون 

  

  : ها نمونه نیای و معرفت؛ مانند آگاهي عقل و خرد و درمعناحکمت -2

  )1/1644يمثنو(ي حالل از لقمه دیزاي حالل                           عشق ورقت  از لقمه دیزاعلم و حکمت                  

چون همه ره باشد آن حکمت                            ستیرهی بعلم و حکمت بهر راه و                  
  )6/1753يمثنو(ستیته

  ی ؛قرآنی و الهي سر وراز و حکمت معناحکمت در -3

ي  ي حکمت که گم کرده کاله           
  دلست   

  

  ) 2381/ 2ي مثنو(آن حاصلست  نیقاهل دل ی شیپ

  

ي مؤمن  حکمت قرآن چو ضاله           
  است

  )2/2910يمثنو(ي خود موقنست  ی در ضالهکسهر 

  

چنگ حکمت چونک خوش آواز           
  شد  

  )6/3484يمثنو(تا چه در از روض جنت باز شد

  

  .ودش یمي حکمت پرداخته  ی واژهقرآنآن با مفهوم ي  سهیمقاو  میمفاه نیای لیتفصی بررسکه در ادامه به 
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  انیگوی پارسدر اشعار  ثیحدقرآن و  ریتأثی چگونگ.2

ی عنی یفارسي شعر ریپاگیی و دایپبه آغاز  ثیحدی از قرآن و پارسي سخنوران ریاثرپذي و ریگبهره ي  نهیشیپ
  .  رسد یمي سوم  ي سدهها مهین

اما با . ستین هیپرما ي سوم و چهارم چندان گسترده وها سده انیگوی پارسي ها سرودهدر  ثیحدی قرآن و تجل
ی با قرآن و کینزداستوار و  وندیپی که فرهنگي ها دهیپدي از اآن با پاره  وندیپ ژهیبوی فارسگذشت زمان و گسترش شعر 

ی اسالمو معارف  ثیحدي، در قرآن و شاعري تواناي از سخنواران که افزون بر طبع اآمدن پاره  دیپد زینداشتند و  ثیحد
ي ها سدهو سرانجام در  ابدی گسترش روز افزون یفارسدر شعر  ثیحدی قرآن و تجلشد تا  نهیزمشتند ی پرتوان دادست زین

  )7:1383راستگو، . (ي موالنا به اوج خود برسدمثنودر  ژهیبوهفتم و هشتم 

  :و پنهان  دهیپوشو آشکار است و گاه  دایپگاه  ثیحدي از قرآن و ریپذاثر 

) ياي گزاره ریپذاثر ( دیایبي ای درسرودهعرببا همان ساختار  ثیحدو  هیآ ایو آشکار آنجاست که  دایپ) الف  
  : موالنا  تیب نیامانند 

   )2273/ 4ي مثنو(ی الموت تموتوا بالفتن اتی  گفت موتوا کلکم من قبل ان                          

  

  ) 116:1361فروزان فر، . ( دیریبمآن که  از شیپ دیریبم= موتوا قبل ان تموتوا  ثیحدی دگرگون از بسی گزارشکه 

  :ي موالنا ها تیب نیای گزارش کند، مانند ثیحد ای هیآرا از زبان  شیخونقل قول سخن ي  وهیشبه  ندهیگو او ی

  ی دلی  پهلوان پر رحقیش  ی     علي کای را عل غمبریپگفت                    

  

        دیتماعي مکن هم ریشبر  کیل                   

  

   دیامنخل ي  هیسااندردر 

  

  ی          عاقلآن ي  هیسااندر آدر                    

    

  ) 1/2959ي مثنو(ی ناقلکش نداند برد از ره 

  

با  هیالی ابواب البر فتقرب فی خالقهم الی اذا تقرب الناس عل ای) : ع(ی عل، به )ص( امبریپي از سفارش ا گونهگزارش 
  )31فروزان فر، ...(قل تسبقهم بالدرجاتنواع الع
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ي شو کینزدي خردمندانه به او کارهاشوند تو بکوش تا با  کینزدتا به خدا  کوشند یم کیني کارهاچون مردم با (
  ...)یرسی و به درجات باالتر افت شیپتا از همگان 

 شیخوي  ی را درسرود هثیحدی و قرآني ریتصو امضمون ی ندهیگوو پنهان آنجاست که  دهیپوشي ریپذاثر ) ب
گاه نشانه  وهیش نیادر . ی کنداشارتي خود ریگی آنکه به بهره بنهد،  ادیبنی تیروا ای هیآي  هیپارا بر  شیخوسخن  ای اوردیب

  .ی بهره گرفته استثیحد ای هیآاز  میمستق ریغ ای میمستق ندهیگو نکهیای هست بر مقال ای یحالي ا نهیقرو 

  :النا مو تیب نیامثالً در 

  رو فخر آمد جاودان      نیافقر از                 

    

  ) 3/3281ي مثنو(ي ماند دست نارسان تقوکه به 

  

  )8-10:1361راستگو، . (نظر داشته است» يفخرالفقر « ثیحدبه  تیب نیاموالنا در  رسد یمکه به نظر 

  

  ثیحدي از قرآن و معنوي مثنوي موالنا در ریگبهره ي  وهیش. 3

 گریدی ادبي  دهیپدي ازهر ریگ، مانند بهره ثیحدي از قرآن و گوی فارسي شاعران ریگانطور که گفته شد بهره هم
 نیهماز  زینو پنهان موالنا  دهیپوشاست و گاه  انیعگاه آشکار و  ها آني ریگی بهره عني گوناگون دارد یها وهیششکل و 

بصورت  توان یمی کلرا به طور  ها وهیش نیاعارش استفاده کرده در اش ثیحدي از قرآن و ریگي مختلف در بهره ها روش
  :ي کردبنددسته  ریز

 ثیحدوامدار قرآن و  ها بیترکو  ها واژهي از اي پاره ریکارگشاعر در به  وهیش نیاکه در : ی واژگاني ریپذاثر -1
  : ي مثنواز  تیب نیامثالً در . است

  هواترك  نیاعروه الوثقاست                   

  

  )2/1274ي مثنو(جان ما را بر سما  نیابر کشد 

  

  : ي بقره است  سوره 256ي  هیآوام گرفته از 

  )15-24:1383راستگو، (» ...ی ال انفضام لها بالعروةالوثقفقد استمسک ... با ؤمنبالطاغوت و ی کفرفمن ی«

  : است ریپذ میتقسي اقتباس و حل  که خود به دو گونه: ي اي گزاره ریپذاثر -2
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ی بی عربیی را با همان ساختار روا ای یقرآنی عبارتی عني یاگزاره  ندهیگو، وهیش نیادر :  نیتضماقتباس و ) الف 
ي جادر سخن خود  ستیني ریگزو  زیگراز آن  هیوقافي وزن تنگناي که در رییتغبا اندك  ای یدگرگونو  رییتغگونه  چیه

  : دهد 

  : موالنا تیب نیادر ) 6/کافرون(» نیدی ل و نکمیدلکم «ی قرآني  مثالً گزاره

  )6/1053يمثنو(ي جهود ا» نیدی ول نیدلکم « نیه  سود میبردتو را و آن مرا  نیا                        

و  هیآی ساختاراصلی آنکه ب شود یم ریناگز هیقافي نگه داشت وزن و براو اقتباس گاه سخنور  نیتضمدر : لیتحل)ب
به اقتباس از  اقیاشتسو و  کاز ی هیقافي وزن و تنگنای است که گفتندست برد، اما  ها آنی در اندکند، را بر هم ز ثیحد
را دگرگون و  ها آن شیپاز  شیب، ثیحدو  هیآبه  شیخوي سخن بند نیآذي برای دارد تا وامرا  ندهیگوسو، گاه  گرید

خوانده شده  لیتحلکه در زبان ادب حل و  ثیحدو  هیآي تا مرز از هم پاشاندن ساخت و بافت دستکار. ي کنددستکار
  . شود یم دهیدي موالنا ها سرودهاز هر جا در  شیب

 گریدبود و جان و روحش پرورده و پرداخته بدانها، و از  ثیحدسرشار از قرآن و  رشیضمسو ذهن و  کاو که از ی
ي، دلبری و فتگیشو عشق و جنون، یی دایشی اش سخت شگرف و ازسوم سو، شور و تداعسو حافظه اش بس ژرف و 

ی گونه بود آنگاه که لب به هوشیبو  خودانهیبی حالت شترحاصلیبچنان بر جان، او پنجه افکنده بود که سخن و سرودش 
او موج  ریضمي ذهن و ایدردری را که فراواني فزون و ها ثیحدو  ها هیآی شگرف او تداع گشود یمسخن وسرود 

  ) 34:1383راستگو، .(ختیر یم، بر زبان او فرو زدند یم

  : ي مثنویی از ها نمونه نکهیا

   ها حالباشد گواه  نیزم نیا  که زلزلت زلزالها      نید ومی                         

  کو تحدث جهرة اخبارها                                     

    

  )1/3277ي مثنو(و خارها  نیزم دیآدرسخن 

  

  )4و  1/ زلزال(تحدث اخبارها   ومئذی... اذ از لزلت االرض زلزالها : ها هیآ نیاگزارش از 

  )1/3740ي مثنو(ز آش شد تیکنای سقو ی طعمی  ی فاش شد      ربعند  تیابچون                    

  

. ) وشاندن یمو  خواند یمی گذارنم، او مرا مشب را نزد خدا ( »ینیسقی و یطعمنی یربعند  تیاب« ثیحدی از گزارش
  )88:1361فروزان فر، (
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به  ریتفس اترجمه یي  وهیشی را به دو ثیحد ای هیآمضمون  ندهیگوي، ریاثرپذنوع  نیادر : ی گزارشي ریپذاثر  -3
  ی آن و از زبان خود بو گاه  ندهیگوکرد نام  ادنقل قول و با یي  وهیش، گاه به کند یمی گزارش پارس

  .ي گاه بسته و تحت الفظ است و گاه آزادگریدي  ی مانند هر ترجمهپارسبه  ثیحدو  هیآي  ترجمه: ترجمه ) الف 

  : ي موالنا مثنو اتیابي از او باز نمونه  

  به آواز بلند            غمبریپگفت                        

  

  ) 1/57ي مثنو(ي اشتر ببندزانوبا توکل 

  

را رها کرده  شیخوي توکل شتر  ی که به بهانهعرببه مرد ) ص(سخن رسول اکرم  نیااز  ستیامصرع دوم ترجمه 
  )40:1383راستگو، ) (ببندش و توکل کن (» و توکل دیق ااعقلها و توکل ی« . بود

و با شرح و بسط   گسترد یم، دیگشا یمرا باز  ها آنو مضمون  هیما ای را یثیحد ای هیآسخنور  وهیش نیادر :ریتفس) ب
  ؛دیگو یم ریزي ها تیبگونه که موالنا در ، آن آورد یم شیخودر سخن 

  دیآفرخلق آدم را سه گونه                   دیمج زدانآمد که ی ثیحددر           

  

  گره را جمله عقل و علم وجود         کی          

  

  آن فرشته ست و نداند جز سجود

  

  اندر عنصرش حرص و هوا         ستین          

    

  نده از عشق خدا نور مطلق ز

  

  ی               تهاز دانش  گریدگروه  کی          

  

  یفربهاز علف در  وانیحهمچو 

  

  ازشقاوت غافل است و از شرف  جز که اصطبل  و علف             ندینباو           

  خر مشیناو ز افرشته و  مین  ی زاد و بشر             آدمسوم هست  نیا          

ی بود                 سفل لیماخر خود  مین          
    

  ی بود عقل لیما گرید مین
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به  1497/  4ي مثنو( بشر با دو مخالف در عذاب نیاو   آن دو قوم آسوده از جنگ و حراب                  
  )بعد

  : رح و بسط داده است را باز گشوده و ش ریز تیروااست،  ثیحد کسخنش گزارش ی نکهیاشاعر با اشاره به 

، فمن غلب عقله همایکلی آدم بنی فی البهائم شهوة بال عقل و رکب فی المالئکۀ عقال بال شهوة و رکب فرکب ... ان ا
ی شهوت و بخداوند فرشتگان را از خرد، . (من المالئکۀ و من غلب شهوته عقله فهو شر من البهائم  ریخشهوته فهو 

  ).هر دو ختهیآمی زاد را از آدمو  دیآفرد ی خربرا از شهوت،  انیچارپا

فروتر  انیچهارپااز  دیبرآاز فرشتگان برتر است و آنکه شهوتش بر خردش  دیبرآپس آنکه خردش بر شهوتش  
  )43:1383راستگو، .(است

ي ریاثرپذي، ادیبن -ی الهامي ریپذي اثر ها روشی فارسدر اشعار  ثیحدي از قرآن و ریگبهره  گریدي ها وهیشاز 
و  حیتوضجا به  نیای است که در سبک –ي ساختاري ریرپذیتأثي  وهیش تینهاي و در ریتصوی و قیتطبی، لیتأوی، حیتلم

  : میپرداز یمبسط آن 

  ی  سبک –ي ساختاري ریاثرپذ

و سخن  ردیگ یمچشم  شیپی سرمشقرا چونان نمونه و  ثیحد ای از قرآن یاتیآي، ساختار، سخنور وهیش نیدرا
ي نام برد که مولوي مثنواز  توان یمي نمونه برا. که با آن همخوان و همسان باشد پردازد یمی بافتر ساخت و را د شیخو

  . یی داردهمسانهاو  هایهمخوان دیمجرو ساخت آن با رو ساخت قرآن 

بسا  ی است و چهتهي استوار وندیپی بهنجار و نظمی است که به ظاهر از کتاب میکري هم مانند قرآن معنوي مثنو
و ازهم، اما  دهیبر دهیبری هنجار و بو  شانیپر، وندیپی بی بدانند که پراکنده و مقوالتي از مطالب و ای آن را مجموعه کسان
و  شانیپرآن مطالب و مقوالت  انیمیی به هم رساند آشناي در آن انس و جارو با جان  ردیگي خو مثنوی که با کسآن 

ی شگرف موالنا ست که دم به تداعی آن، محوراصلی که وستیپو  وندیپ.  ابدی یم دهیپوش ی وپنهانی وستیپو  وندیپپراکنده، 
و رشته  کشاند یم گریدي ااست به مطلب و مقوله  کتریباري که گاه ازمو وندیپي به مناسبت و ادم او را از مطلب و مقوله 

  . ی موالناستذهن میعظي  ي از منظومهاجلوه  خود زینی شگرف تداع نیا» هر جا که خاطره خواه اوست برد یم« ي را مثنو

افزون  دهینبخشي هنجاري نکرده و سامان و بندبخش  گریدي کتابهایی و سناي  قهیحدموالنا کتابش را چون  نکهیا
هست؛  زینی با قرآن همراهی و همدلاوست حاصل  شهیاندي  شهیبی و آتش افروخته در معانحاصل هجوم امواج  نکهیبرا

ي مثنوآنچنانکه . داشته است زانیري جوشان و حضوراو  انیوبوزبان  ریضمي همواره در ذهن و مثنوی گواهه ی که بقرآن
ي گوناگون برده است اگر نه ها بهره میعظکتاب  نیااو که همواره از . فرا برده است»  يپهلوقرآن « ی تا مرز جامرا به قول 

که دانسته و ندانسته و خواسته و  ستیندور  چیهبسته،  نیآذن ي قرآبوي را با رنگ مثنوي  که صفحه صفحه تیب تیب
  . ي را از قرآن گرفته باشدمثنو اقیسنخواسته ساخت و سبک و 
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 زیني گریدي ساختاري هایهمگوني مثنوقرآن و  انیم، وستهیپی در روساخت گسسته وژرف ساخت همخوانبجز 
بخش  جز زیني مثنوي ندارد، گریدي بند، بخش ها هیآبه  ها سورهو  ها سورهي به بندجز بخش  دیمجهست، مثالً قرآن 

  . ي نداشته استگریدي بند، بخش ها داستاني به دفترها و دفترها به بند

  »بشنو«ي همگون با ساختاري در مثنوآغاز شده و ) اقرأ(=» بخوان«ی با نزولقرآن در ساختارترتیب 

  :  ي با قرآنمثنوي ساختار ریغي هایهمگون

ی که در کاتب کسانفرود آمده را بر  اتیآ، دانست ینمفرود آمد، و او که خود نوشتن  امبریپی بر وحاه قرآن از ر
و او آن  ختیر یمی درون بر زبان موالنا فرو وحاز راه  زیني مثنو؛ نوشتند یم ها آنو  خواند یمی خوانده شده اند، فرو وح
  . نوشتند یم ها آنو  خواند یمي بودند، فرو مثنوی وحکه کاتبان  گرانیدی و چلپ نیالدی را بر حسام وح

ي قرآن  همهی در خود دارد، و فشردگی را به قرآني معارف  همهاست،  دیمجقرآن ي  باچهیدسوره حمد که  ندیگو
هجده ي  باچهیدي آن شرح و بسط  همهگفته اند  زیني مثنوي سوره حمد است، درباره  شکل مشروحه و صورت گسترده

  . ی آن استتیب

 دهیبربا آسمان  امبریپی انیحو  وندیپی خوانده شده، وحی که دوران فترت مدتی، قرآن نیآغازي ها بخشپس از نزول 
ی از جوشش فرو افتاد و به گاهدفتر اول چند  انیپاپس از  زیني مولوی درون وحافتاد؛  قیتعوو  ریتأخشد، و نزول قرآن به 

  )70-72:1383راستگو، ... (و » شد ریتأخي مثنو نیای مدت«فترت و فتور دچار گشت 

  

  ي حکمت لغوي معنا. 4

 ستیعلماست و در اصطالح  رهیغي و معرفت وعرفان و دانشمندیی و علم و دانش و داناي معناحکمت در لغت به  
  .ستینظری علمي و آن بشري طاقت  آنطور که در وجود هست به اندازه  ایاش قیحقااز  کند یمکه بحث 

حکمت در لغت علم :تعلم حالل و حرامست و گفته اند میکرحکمت در قرآن : ابن عباس آمده است که ریتفسو در 
ي از آن استفاده بشري طاقت  به اندازه تیواقعکه آنچه حق است در نفس االمر و  ستیزیچحکمت  زینبا عمل است و 

  )269، 4ج: 1368، نیگوهر. (ی که موافق حق باشد حکمت استکالمو گفته اند هر  شود یم

 نیاو دانستن اوصاف و خواص و احکام آنست آنطور که هست و  اءیاش قیحقاحکمت علم به  ندیگوهم  انیصوف
ی قیحقی و واقعحکمت : ندیگو فهیطا نیا، منتها ندینما یمي ظاهر و فالسفه از حکمت علمای است که فیتعرهمان 
ی را آنطور که حق آنست شناخت و به شرع فیتکالآن بتوان ي  لهیبوسی تا راستو  ریخی است و علم به تعالیی حق شناسا

  )4، 272ج:1386، نیگوهر.(آن عمل کرد
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 دیبا، ستیچکه حکمت  نیدرا: میپرداز یمي حکمت  ي واژه ي دربارهرازیشمکارم ... ا تیآ ریتفس انیببه  نجایادر 
به  دنیرس«، »قرآن قیحقای از آگاه«، »یهستشناخت اسرارجهان «، ماننداند کردهی ذکر فراوانی معاني حکمت براگفت 

  »یی خداوندشناسامعرفت و «و»حق از نظر گفتار و عمل

ی که قرآن از آن سخن حکمت: گفت نیچنحکمت  ریتفسجا جمع کرده و در  کی توان یمی را معان نیاي  همهاما 
. بوده است تیهداق پاك و تقوا و نور ي از معرفت و علم و اخالاو خداوند به لقمان عطا فرموده بود، مجموعه  دیگو یم
  ).47:1384ي، رازیشمکارم (

  

  يمثنوي حکمت در قرآن و معنا. 5

ي برااست؛ که  میکري حکمت همان قرآن  ی از واژهقیدقي روشن و معنابه  دنیرسي برامرجع  نیبهتری گمان ب
ی آن هم توجه ابیدست طیشراد منابع حکمت و ي مختلف آن ماننها یژگیوبه  دیباواژه  نیا ریتفسدرك مفهوم آن عالوه بر 

ی از موضوع حکمت اشاره شده است که در مختلفي ها جنبهي لقمان به  سوره 19تا  12 اتیآدر  میدان یمکرد همانطور که 
  . میبرسداشته باشد  دیبا میحکیی که انسان ها یژگیوو  طیشرابه  میتوان یم ها آنی بررسبا  تینها

  )12/لقمان( »دیحمی غن... لنفسه و من کفر فان ا شکرفانما ی شکرو من ی... الحکمۀ ان اشکرالقمان  نایآتولقد «

مطلب که خداوند به لقمان حکمت داد،  مواعظ لقمان به فرزندش که  نیا انیبپس از آن ضمن  اتیآو  هیآ نیادر 
ي معناي او، در شناخت ها حکمتو  میحکاز آنجا که شناخت لقمان . ی از حکمت اوست،  نقل شده استبخشدر واقع 

تنها شخص  ابود ی امبریپلقمان  ایآکه  نیامفسران در .  میپرداز یممطالب  نیای بررساست، به  دیمفحکمت از نظر قرآن 
حال،  نیعبعد آمده، اما در ي  هیآبار در  کو ی هیآ نیدرهمبار  کدر قرآن تنها دوبار؛ ی. بود اختالف نظر دارند میحک

ی، طبرس. (او نقل شده است کمانهیحي اندرزهااست و تنها  امدهین انیمی بر نبوت و رسالت او به مبنی حیصرسخن 
و  اینبلقمان  کنحقا اقول لم ی«: میخوان یم نیچننقل شده،  زین)ص(ی اسالمگرام امبریپی از ثیحداما در ). 8، 494ج:1339

  »..بالحکمه هیعلن فاحبه و م...، احب انیقیالالتفکر حسن  ریکثلکن کان عبدا 

ی بود، خدا را دوست عال نشیقو ی مانیا، کرد یمفکر  اریبسي بود که ای بنده ولنبود،  امبریپلقمان  میگو یمبه حق 
واما در ) 17، 55ج:1384ي، رازیشمکارم ...(ی فرمودارزاناو را دوست داشت و نعمت حکمت به او  زینو خدا  داشت یم

ي علمانزد  توان ینمی را واقعکسب کرد و حکمت  میکراز قرآن  دیبااوست و آن را  ي؛حکمت علم به حق و احکاممثنو
خودشان  الیخوهم و ي  دهییزا، چه حکمت آنان افتی اند کردهعلم بسنده  نیای از اصطالحاتظاهر که فقط به فراگرفتن 

 دهیرس نیقیال نیعو  نیقیالانکه به علم نزد اهل دل و آن دیبای را واقعی ندارد، حکمت راهیبی و گمراهي جز ا جهینتاست و 
  )4، 273ج:1368، نیگوهر.(اند جستجو کرد
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  ي مثنوحکمت در قرآن و  قیمصاد. 6

  :میکن یم انیبي لقمان نقل شده است  سوره 19تا  13 اتیآي لقمان را که در ها حکمتي از اخالصه  نجایادر 

  ي از شرك دورو  دیتوح-1

  مال ي اع همهی به دگیرسمعاد و -2

  اقامه نماز -3

  ی از منکر نهامر به معروف و -4

  صبر و استقامات در برابر مشکالت -5

  ی فروتنتواضع و -6

  اعتدال در راه رفتن و سخن گفتن -7

ی در سخنان لقمان جمع شده است اجتماعي و فرد، اعمال و اخالق حیصحی اعتقادات مبان، مینیب یمهمانطور که 
  :ی خالصه کردکلدر چند مطلب  توان یمرا  مذکور اتیآی بررسي  جهینت

  . است میحکی از اوصاف خدا کرو ی نیااوست که حکمت را به لقمان داد ؛ از  رایز: ی حکمت خداست اصلمبدا -1

  .ی است اخالقمسائل  تیرعانفس و  بیتهذي از حکمت تعقل، تفکر، مندشرط بهره -2

  . ی استاخالقات ی، و تذکرعملي، احکام اعتقادحکمت شامل معارف -3

یی در حکمت مورد لحاظ قرار گرفته انشای و ارزشی و دارا بودن جنبه مثبت در بعد فیتوصمطابقت با واقع در بعد -4
  . است 

ی از حکمت بخشرا  اتیآ نیای از قرآن، اتیآ انیبپس از  میحکي خدا 38تا  22 اتیآي اسراء خصوصاً  در سوره
  :دیفرما یمی کرده است و معرف

  ) 39/ اسراء ( ربک من الحکمه کیالی اوحمما  ذلک

  . است نیچن  اتیآ نیامطالب مذکور در  نیمهمتري از اخالصه 

  ي از شرك دورو  دیتوح-1
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  عبادت خدا -2

   نیوالدی به کین-3

  و مستمندان  کانینزدحقوق  تیرعا-4

  اعتدال  تیرعاو  ریتبذي از اسراف و دور-5

  فقر  از کشتن فرزندان از ترس زیپره-6

  ي از زنا و فحشا و قتل دور-7

  ي به عهد وفاو  میتمال ی تیرعا-8

  حقوق مردم  تیرعا-9

  ی در امور علم قیتحقي از علم و رویپ-10

قرآن منبع  اتیآ مینیب یمي لقمان، استنباط شد، چنانکه  سوره اتیآی بررسمطالب باال همان است که از ي  جهینت
با  زیني مثنوو در )ثیحدمفهوم حکمت در قرآن و /برنجکار(اق حکمت است ي آن مصدمحتواحکمت قلمداد شده و 

حقوق مردم است  تیرعاعبادت، ترس از خدا و ي  جهینتي حالل را که خود روزکه موالنا کسب  میابی یمی دقت در کم
  . داند یمعلم و حکمت  شیزاموجب 

  ي حالل       از لقمه دیزاعلم و حکمت             

    

  ) 1644/  1ي مثنو(ي حالل  از لقمه دیزاوقت عشق و 

  

ي متعال است خدایی از حکم پروای بیی و خدای ب جینتاحرص طمع و غرور و تکبر را که همه  گریدیی جاو در 
  . داند یمرفتن آن  نیبموجب پنهان ماندن حکمت و در واقع از 

ي او     غوغاهاگشته صد تو حرص و            
    

  ي او مایامت و گشته پنهان حک

  

  )2060-5/1ي مثنو(آنگه از حکمت مالمت بشنود   تا که در چاه غرور اندر رفتند                         
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ی در آگاهعلم و  افتیدری است  الهي ورزق روزموالنا انسان حق جو را به خوردن از حکمت که  قیتشو نیهمچنو 
در امور از  قیتحقي از علم و رویپچنانکه . شمرد یمي حکمت بر برای است که او قیمصادی از کخود ی زینامور 

  . شود یممحسوب  زینی قرآني حکمت ها مصداق

  )3/3744يمثنو(ی غرض دادست از محض عطا ب  روز حکمت خود علف کان را خدا             

  رزق حق حکمت بود در معرفت           

    

  ) 3/3746يمثنو(نباشد عاقبت  رتیگلوگکان 

  

  

  ي مؤمن ناقه ضاله: حکمت . 7

هر چند از  ریفراگحکمت گمشده مومن است، حکمت را (=الحکمۀ ضاله المؤمن فخذ الحکمه ولو من اهل النفاق
  )456، 80حکمت : 1385دشتی، ) (منافقان باشد

  ي ضاله است    زانکه حکمت همچو ناقه         

  

  )2/1669يمثنو( همچو دالله شهان را داله است 

  

  ) 2910/ 2ي مثنو( ي خود موقن است ی در ضالهکسهر   ي مؤمن است   حکمت قرآن چو ضاله         

  

  ي مؤمن بود     پس چو حکمت ضاله         

    

  ) 2/3591يمثنو(آن زهر که بشنود موقن بود 

  

ي مومن  ي گمشده ا به ناقهحکمت ر اتیاب نیاذکر شده، در  ثیحدي آَشکار از ریپذموالنا با اثر  مینیب یمچنانکه 
ی باز گمراهو در واقع او را از  کند یم تیهدایی که طالبان وصال شاه را به بارگاه او راهنمابه مثابه  زینکرده است و  هیتشب
که انسان بهره مند از حکمت از  مینیب یممساله  نیبرای تعالي خدا دیتاکبصورت  میکرمفهوم را در قرآن  نیا. دارد یم

ي از افتادن ریشگیپي برای است راهی به حکمت ابیدست میکرو در واقع از نظر قرآن  ابدی یم  تیمصونو ضاللت  یگمراه
  :  میخوان یمي نساء  سوره 113ي  هیآی چنانکه در گمراهي هالکت و  در ورطه

ی و انزل شمن  نکضرواال انفسهم و ما ی ضلونیماو  ضلوكو رحمۀ و لهمت طائفۀ منهم ان ی کیعل... ولو ال فضل ا«
  » ماًیعظ کیعل... الکتاب و الحکمۀ و علمک ما لم تکن تعلم و کان فضل ا کیعل... ا
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همت بر آن گماشته بودند که تو )ی دشمنان اسالمعنی(ی از آنان گروهاگر فضل و رحمت خدا شامل حال تو نبود، (
ی نتوانند انیز چیهو صواب دور ساخته و به تو خود را از راه حق  ها آن)ی به لطف خداول(را از راه صواب دور سازند

ی تو را دانست ینمو مقام حکمت و نبوت را عطا کرد و آنچه را که )دیمجقرآن (ی الهکتاب  نیاو خدا به تو  دیرسان
  ).ی اندازه استب تیعناو  میعظکه خدا را با تو لطف  اموختیب

ی تعالي خداکه  شود یم دهیدی و ضاللت گمراهي از دورانزال کتاب و حکمت و  انیمی تنگاتنگارتباط  هیآ نیادر 
  .  کنند یمی معرففضل و کرم خود  جهینتآن را  هیآ لیذدرصدر و 

  :  مینیب یم زیني مثنواز  گریدی تیبرا در  حیصر هیتشب نیا

  )2/2381يمثنو( آن حاصلست  نیقاهل دل ی شیپي حکمت که گم کرده دلست     کاله

ی گمان نزد اهل دل وجود دارد و اهل دل بکه  داند یمي اي گم شده کاالحکمت را همچون  موالنا تیب نیاکه در 
  . هستند... ي اکوو واصالن ... عارفان باا

ی طرا ... به ا دنیرسي معنو ریسنفس اماره  طانیشدرون و مبارزه با ي  هیتزکو  تیتربی که با کسانی عنو اهل دل ی
  . اند کرده

نفس امکان ندارد ي  هیتزکی بی به حکمت ابیدستاو  دگاهیدی از عنی داند یمي مسلم افراد نینچموالنا حکمت را نزد 
  . ممکن ریغی و شدني است ناامرو 

ی از قرآن اتیآی را در الهي حکمت ریفراگي  نهیزمی نفس به عنوان پاکي طهارت و  ی طرح مسألهعنی یمفهوم نیچن
 همیزکو ی اتنایا کمیعل تلوارسوالً منکم ی کمیفکما ارسلنا «: سوره بقره  151ي  هیآ؛ از جمله میکن یمبوضوح مشاهده  میکر
  .»ما لم تکونوا تعلمون علمکمالکتاب و الحکمه و ی علمکمو ی

ي و دیپلي شما تالوت کند و نفوس شما را از براما را  اتیآکه  میفرستادی خود را به خلق گرامچنان که رسول (
  ).دیاموزیب دیدان ینموحکمت دهد و از او هر چه  عتیشر میتعلگرداند به شما ی و جهل و شرك منزه آلودگ

  : سوره آل عمران  164 هیآ

الکتاب و الحکمه و ان  علمهمو ی همیزکیو اتهیا همیعل تلوارسوال من انفسهم ی همیفاز بعث  نیالمومنی عل... لقد من ا«
  . »نیمبی ضالل لفکانوا من قبل 

خدا را تالوت کند  اتیآ ها آنکه بر  ختیبرانگآنان  انیمی از خودشان در رسولت گذاشت که من مانیاخدا بر اهل (
 شیپهر چند از آن  اموزدیبحکمت  قیحقاو  عتیشراحکام  ها آنپاك گرداند و به  شیآالو نفوسشان را از هر نقص و 

  ).ی آنان آشکار بودگمراه
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  : ي جمعه  سوره 2ي  هیآو 

ی لفالکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل  علمهمو ی همیزکو ی اتهیا همیعل تلوارسوالً منهم ی نییاالمی في بعث الذهو «
  . »نیمبضالل 

ی را تالوت کند وح اتیآتا بر آنان  ختیبرانگي بزرگوار از همان مردم غمبریپی امعرب  انیمیی که از خدااوست (
همه  نیااز  شیپبا آنکه  اموزدیبی الهي و حکمت سماوتاب پاك سازد و احکام ک)لوث جهل و اخالق زشت(و آنان را از 

  ). ی بودندگمراهي جهالت و  در ورطه

بالفاصله بعد از مساله  امبریپقرآن مفهوم آموختن کتاب و حکمت را توسط :  فهیشر اتیآ نیاکه در  بیترت نیابه 
دادن کتاب و  ادکه ی) ص( امبریپي رسالتهای از کگرفت که ی جهینت توان یم نیبنابرا کند یم انیبی درون زگیپاکو  هیتزک

را در  قیعمارتباط  نیاتر   شیپکه  کند یم دایپنفس ي  هیتزکی با موضوع میمستقی بستگحکمت است به مردم ارتباط و 
  . میدیدي هم مثنوی از اتیاب

  

  ي مثنوو  میکري از حکمت ازنظر قرآن مندي بهره ها نهیزم. 8

ي  واژه به همراه کلمه نیابار،  10بار تکرار شده است که  20 میکري حکمت در قرآن  ههمانطور که گفته شد واژ
  . کتاب آورده شده است

 میکرکه از نظر قرآن  کند یمي مهم جلب  نکته نیاي حکمت و کتاب در اغلب موارد توجه ما را به  ی واژههمراه
ي بشر فرستاده شده سوی به وح قیطری است که از نآسماي ها کتابروش مراجعه به  نیبهتری به حکمت ابي دست یبرا

  . است

ي ها کتابی و شناخت نسبت به آگاهبا  دیبای و عملی است دانشنکته را مد نظر داشت که حکمت  نیا دیبااما 
  . دیرسی و عمل به آن، به حکمت و دانش آسمان

 نهیزمی زندگي شئونات  همهی را در آسماني مختلف کتب ها آموزهي ریکارگبه  میکرکه قرآن  میابی یمدر  اند کرده 
  :از جمله . داند یمی الهبه حکمت  دنیرسي براي مناسب بسترساز و 

و  همیزکالکتاب و الحکمۀ و ی علهمو ی اتکیا همیعل تلواو رسوالً منهم ی همیفربنا و ابعث «: ي بقره  سوره 129 هیآ 
ي که بر مردم زیبرانگی رسولآنان  انیمآن گردان که از ي  ستهیاشپروردگارا فرزندان ما را .(»میالحک زیالعزانک انت 

یی که توی پاك ومنزه سازد، زشتی و نادانو روانشان را از هر  اموزدیبتو کند و آنان را علم کتاب و حکمت  اتیآ الوتی
  ). يداری بر آن قدرت و علم کامل خواهي عالم هر کار که  همهدر 
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الکتاب و الحکمه و  علمکمو ی همیزکو ی اتنایا کمیعل تلوارسوالً منکم ی کمیفارسلنا کما «: ي بقره  سوره 151 هیآ 
ي شما تالوت کند و براما را  اتیآکه  میفرستادی خود را به خلق گرامچنان که رسول . (»ما لم تکونوا تعلمون علمکمی

وحکمت دهد و از او هر چه  عتیشر میتعلی و جهل و شرك منزه گرداند به شما آلودگي و دیپلنفوس شما را از 
  ).دیاموزیب دیدان ینم

  . »به عظکممن الکتاب و الحکمه ی کمیعلو ما انزل  کمیعل... واذ کروا نعمت ا«: ي بقره  سوره 231ي  هیآ

ی را که به الهی و حکمت آسماننعمت خدا را که به شما لطف فرمود وبخصوص نعمت بزرگ کتاب  دیآور ادو به ی(
  ). شما را به پند و اندرز از آن بهره مند گرداند شما فرستاد تا

من کتاب و حکمۀ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم  تکمیاتلما  نیالنب ثاقیم... و اذ اخذ ا«:ي آل عمران  سوره 81 هیآ
  .»لتؤمنن به ولتنصرنه

ي برا، سپس دیبخش گرفت آنگاه که به شما کتاب و حکمت)دیتوح نید( غیتبل مانیپ غمبرانیپو چون خداوند از (
آورده و  مانیاتا به او  داد یمشما  عتیشری کتاب و راستی به گواهی از جانب خدا آمد و رسولشما اهل کتاب باز  تیهدا

  ). دیکني اراز را ی

و  همیزکو ی اتهیا همیعل تلوارسوال من انفسهم ی همیفاذ بعث  نیالمومنی عل... لقد من ا «: ي آل عمران  سوره 164 هیآ
  .»نیمبی ضالل لفالکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل  علمهمی

خدا را تالوت کند  اتیآ ها آنکه بر  ختیبرانگآنان  انیمی از خودشان در رسولمنت گذاشت که  مانیاخدا بر اهل (
 شیپن هر چند از آ اموزدیبحکمت  قیحقاو  عتیشراحکام  ها آنپاك گرداند و به  شیآالو نفوسشان را از هر نقص و 

  ).ی آنان آشکار بودگمراه

الکتاب و الحکمه و  علمهمو ی همیزکو ی اتهیا همیعل تلوارسوالً منهم ی نییاالمی في بعث الذهوا «: سوره جمعه  2ي  هیآ
  . »نیمبی ضالل لفان کانوا من قبل 

ی را تالوت کند وح اتیآتا بر آنان  ختیبرانگي بزرگوار از همان مردم غمبریپی امعرب  انیمیی که از خدااوست (
همه  نیااز  شیپبا آنکه  اموزدیبی الهي و حکمت سماوپاك سازد و احکام کتاب )لوث جهل و اخالق زشت(و آنان را از 

  ).ی بودندگمراهي جهالت و  در ورطه

  » مأیعظملکأ  ناهمیاتالکتاب و الحکمه و  میابراهال  نایاتفقد «:سوره نساء 54 هیآ

ی بزرگ عطا سلطنتملک و  ها آنو به  میفرستادکتاب وحکمت )"ص"حضرت محمد( میبراهاکه البته ما بر آل (
  ).میکرد
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اال انفسهم و ما  ضلونیماو  ضلوكو رحمۀ لهمت طائفۀ منهم ان ی کیعل... و لوال فضل ا«: ي نساء سوره 113ي  هیآ
  .»ماًیعظ کیعل... کان فضل االکتاب و الحکمه  و علمک ما لم تکن تعلم و  کیعل... ی و انزل اشمن  ضرونکی

همت بر آن گماشته بودند که تو )ی دشمنان اسالمعنی(ی از آنان گروهاگر فضل و رحمت خدا شامل حال تو نبود، (
ی نتوانند انیز چیهخود را از راه حق و صواب دور ساخته و به تو  ها آن)ی به لطف خداول(را از راه صواب دور سازند

ی تو را دانست ینمو مقام حکمت و نبوت را عطا کرد و آنچه را که )دیمجقرآن (ی الهکتاب  نیاو خدا به تو  دیرسان
  ).ی اندازه استب تیعناو  میعظکه خدا را با تو لطف  اموختیب

کتاب و  میتعلو آنگاه تو را . (» لینجو اال  هیالتورو اذ علمتک الکتاب و الحکمه و ... «: ي مائده  سوره 110ي  هیآ
  ).  میآموخت لیانجو به تو علم تورات و  میکردحکمت 

ی سرشار از حکمت آسماني کتب محتوا میکرکه از نظر قرآن  میابی یمدر  اتیآ نیاي  همهکه با توجه به مفهوم 
  . باشد یمي ابدانسان به سعادت  دنیرسساز  نهیزم نیبهترکه خود . ی است اله

  »راًیخبکان لطفاً ... والحکمۀ ان ا... ا اتیآتکن من  ویبی فی تلیماو اذکرن «ي احزاب  سوره 34 هیآاز مضمون 

همانا خدا را )که دیبدانو (دیریگو پند  دیشومتذکر  شود یمي شما تالوت  ی که در خانهاله اتیآاز آنهمه حکمت و (
  ). ی است و به حال همه آگاه استمهربانبه خلق لطف و 

ی الهي از حکمت مندکه مردان و زنان در بهره شود یمبرداشت  نیچن باشد یم) ص(اسالم  امبریپي زنان  که درباره
  . شود یمبه آن اشاره  زیني نحل  سوره 97ي  هیآی است که در قرآني ها حکمتی از کخود ی نیابرابرند و 

  .»علموناجرهم باحسن ما کانوا ی نهمیولنجز بهیط وةیح نهییفلنحی و هو مؤمن انثمن عمل صالحاً من ذکر او «

ي  ی خوش و با سعادت، زندهزندگاني آرد، ما او را در جابه خدا به  مانیای به شرط کینکس از زن و مرد کار  هر(
  ).میکن یمی که کرده به او عطا کینبهتر از عمل  اریبسي اجر میگردان یمابد 

    ستیجاري برادر بر تو حکمت ا                 
    

  ) 1/3255يومثن(ست  هیعارآن ز ابدال است وبر تو 

  

روز حکمت خور علف کان را                 
  خدا  

  ) 3/3744يمثنو(ی غرض دادست از محض عطا ب

  

ي حق؛ موالنا به او ایجوی انساني است به دیامی و روزن  راهبه دنبال نشان دادن  اتیاب نیاموالنا در  رسد یمبه نظر 
ی الهحکمت  نیای که بدان دیبان بر بستر قلب تو روان است اما ي خروشارودی همچون الهکه حکمت و سر  دهد یم دیام
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 چیهی بی تعالي خداي است که روزو آن بهره و  رسد یمبه تو ... ا اءیاولي ابدال و  ی است که بواسطهتیعاري  چون جامه
ی و انیوحي اه آموزهبا همت و تالش و چنگ زدن در  توان یمي کرم به تو عطا فرموده است پس روی و تنها از غرض

  . ی کنآن را کسب   -کند یم رشیتعبي علف روزکه موالنا به خوردن  -ی و عمل به آن آسمانکتب 

گرچه حکمت را به تکرار                      
  ي    آور

  

  ) 2/318يمثنو(يبری شو از تو نااهلچون تو 

  

  )2/670يمثنو( میسلي ادان  تیعاري هاحله        میحکحرف حکمت برزبان نا                      

  

ی اگر آن را به حتو  ستیني از حکمت ای خرد و جاهل را بهره بموالنا بر آن است که فرد نااهل و  تیبدو  نیادر 
 نیچن نیای است که باالخره از او جدا خواهد شد و قرضی و تیعاري ورهایزو  ها لباسزبان آورد و تکرار کند همچون 

 ریضمذهن و  ریبا نیسرزم خواهد یمو از او  دهد یمموالنا انسان موعظه گر پند گو را خطاب قرار  رگیدیی جااست که در 
و  ردیپذ ینمي است که رفو اي چاك و رخنه  ی او به مثابهنادانی حکمت نکند چرا که بذرپاش هودهیبفرد نادان و نااهل را 

موضع به کار برد جاهل است،  ریغکه حکمت را در هر :ي آمده استنبو ثیحددر .است ریپذی است که درمان جراحت
پس حق را به صاحب حقش  دیبای تیاهلی است و آن را حقدارد ظالم، چون حکمت را  دهیپوشآنکه آنرا از اهلش 

  )  4/271نیگوهر.(دیرسان

در  رینپذچاك حمق و جهل                    
  رفو   

  ) 4/2265يمثنو(ي پندگو اتخم حکمت کم دهش 

  

  :میبداناز نهج البالغه ) ع(ی علسخن امام  نیابرگرفته از  میتوان یمموالنا را  دگاهید نیا

ی فی صواحبها الی تخرج فتسکن حتی صدره فی صدر المنافق فتلجلج فی کانت فان الحکمۀ تکون انخذ الحکمۀ «
  .»صدر المؤمن

آمده و با همدمانش  رونیبی کند تا تابی ب منافق است وي  نهیسی حکمت در گاه، ریفراگحکمت راهر کجاکه باشد (
  )  456، 79حکمت : 1385دشتی، ). (ردیگمؤمن آرام ي  نهیسدر 

  : که  مینیب یمپر واضح موالنا  لیتمث نیاو جان کالم را در 

  )  1881/  6ي مثنو(از کجا باغ از کجا  نیسرگکرم   قند حکمت از کجا زاغ کجا                              
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  ي حکمت طلب به بنده دیامی و الهي  تحقق وعده. 9

به  ازینی بدون گاهی به انسان وعده داده است که تعالکه خداوند  میابی یمدر  میکری از قرآن اتیآبا توجه به مفهوم 
  . ي آنهاست از جمله زینکه حکمت  کند یمیی را عطا ها نعمتي به او ظاهري ها سببعلت و 

  .  کند یم انیب) ع( میمرسوره آل عمران به حضرت  48 هیآچنانکه در 

  . »لیاالنجو  ۀیالتورالکتاب و الحکمۀ و  علمهو ی«

  ).آموزد لیوانجکتاب و حکمت کند و تورات  میتعلی سیعو خداوند به (

  :مینیب یم) ع(ی سیعی را در مورد حضرت الهي  تحقق وعده نیاسوره مائده  110ي  هیآو در 

  .» لیاالنجو  ۀیالتورالکتاب و الحکمۀ و و اذ علمتک ... « 

  ).میآموخت لیانجوبه تو علم تورات و  میکردکتاب و حکمت  میتعلو آنگاه تو را (...

ی در قرآن تعالي خدای است که الهي ها موهبتی از کی زینکه حکمت  میابی یمدر  اتیآ نیابا توجه به مضمون 
  :کند یممطرح  نیچن تیب نیامسأله را موالنا در  نیهم. ده داده است ی علت و سبب آن وعب دنیبخشانسان را به  میکر

  منبع حکمت شود حکمت طلب                      

    

  )1/1063ي مثنو(و سبب لیتحصاو ز  دیآفارغ 

  

ي مکر خرگوش است، آنجا که خرگوش دررفتن به  قصه انیبآورده شده و در  ریشو  رانینخچ تیحکادر  تیب نیا
  . آورد یمو او را به خشم  کند یم ریتأخ ریشنزد 

که قرار است  کند یم تیشکاخام و نااستوار و ناقص است و از روزگار  رانینخچ گانیمافرو  نیا مانیپ دیگو یم ریش
یی ها دامبه راه حکومت که اگرچه همواراست اما  زند یمي زیگراست که حضرت موالنا  انیم نیاو از  بدیبفرچند بار اورا 

ي که افراد نیچنو اعتماد بر  هیتکآن پهن شده است و از آنجاست که انسان را از  ریدرزو القاب و عنوان  ها اسمن نام و چو
سازد  دانیجاوتا او را  خواند یمي از انسان کامل فرا رویپو او را به  دارد یمنام او القاب گشته اند بر حذر ي  فتهیفردر واقع 
ی رود به الهعلم  لیتحصکه اگر انسان حکمت طلب باشد و با مجاهده و تالش به دنبال  دیگو یمو  دهد یم دیامو به او 

و حکمت را به وجود حکمت طلب او عطا  کند یمي و اسباب و علل ظاهرازعلوم  ازینی بکه خداوند او را  رسد یمیی جا
  . کند یم
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  ي ریگ جهینت

ی از کی کند یم انیبآن  ریتأثو آنچه که موالنا تحت  میکرقرآن  لیبدی بي ها آموزهبراساس  میدیدهمانگونه که 
  .ي حکمت است ریفراگ ریمسو آخرت، قدم نهادن در  ایدنی در الهی زندگي و معنو اتیحی به ابیدستي ها روش

و همانطور که . کند یم دایپي مختلف نمود ها صورتي به مثنوي است در دیتوحی معرفت انگریبی که قرآنحکمت 
 38تا  22 اتیآي نمونه در برا( یعملی و اخالقي، اعتقادي ایی گوناگون در عرصه رهنمودهاي  پس از ارائه میکرقرآن 
ي ریپذبا اثر  زیني معنوي مثنو، کند یم تیهداانسان حکمت طلب و حق جو را ) ي لقمان سوره 19تا  12ي اسراء و  سوره
ي بشربه کمال و سعادت  لینانسان در  تگریهدای است که مسلک به دنبال نشان دادن روش و میکرقابل انکار از قرآن  ریغ

ی به حکمت ابیدستچنانکه مالحظه شد،  نیبنابرا.  داند یم سریمدرخت حکمت ي  هیسا ریزدر  ستنیزو آن را تنها با . باشد
  :مگر با  ستین ریپذی امکان اله

  ی الهي و فطربر عقل و خرد  هیتک -1 

  . انسان و آموختن کتاب و حکمت به اوست تیهداکه رسالتشان  رانامبیپی الهي از روش رویپ-2

  .ي از حکمت استمندبهره ي  نهیزم نیبهتری که خود انیوحی و آسماني کتب ها آموزهي ریبکارگ-3
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406  

  و داستان فریدون در شاهنامه »شاه لیر«نگاهی تطبیقی به 

  

  1اوغلیقلیالهام محمد

  

 چکیده

امروزه ادبیات تطبیقی یکی از حوزه هایی است که همواره ذهن اهل ادب را به خود مشغول کرده است،در واقع ادبیات 
هن نویسنده اي تصویر خاصی از کشوري پدید آید وآثار آن کشور در خور توجه و تطبیقی  زمانی به وجود می آید که در ذ

ادبیات تطبیقی کنجکاو این مساله است که . ستایش باشند به عبارت دیگر ادبیات تطبیقی حاصل روابط بین الملل می باشد
ق و خو وطرز تفکر هر نویسنده هریک از مضامین مشترك به هنگام انتقال از زبانی به زبان دیگر چگونه تغییر یافته اند و خل

دراین مقاله کوشش شده تا پیوندها و گسست هاي چندي از تراژدي  شاه لیر شکسپیر .آنها را به چه صورتی مبدل کرده است
  .و مرگ ایرج در شاهنامه تصویر شود

  

  ادبیات تطبیقی،فردوسی،شکسپیر،شاه لیر،فریدون،ایرج،تراژدي :هاکلیدواژه

                                                        
  دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز - ١
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  مقدمه

ارسطو نخستین کسی است که از تراژدي .موضوع تراژیک و تراژدي ساز: ژه تراژدي همواره داراي دو ملزوم بوده استوا
سخن گفته است  تراژدي تقلید از کاري شگرف است که باید آراسته به انواع عواطف باشد تا موجب تزکیه روح گردد اما 

اگر چنانکه برادر قاتل برادر .یان خاندان یک کس روي دهدوقت وجود خواهد داشت که فاجعه م حس تراژیک قضیه آن
باشد فرزند خون پدر را بریزد یا هریک از اینان نسبت به یکدیگر مرتکب عمل شنیعی شود یا در ذهن بپروراند ،وقایعی 

قابیل گشت  انسان از آغاز بشریت با موضع تراژیک آشنا بوده است از آنروز که دست)62،1352ارسطو،.(تراژیک خواهد بود
سال 600آلوده به خون برادرش،هابیل،تا به لحظه اي که فردوسی دوباره با ایرج فتنه برادرکشی را در یادها زنده می کند و تا 

غمنامه .بعد که شکسپیر در آنسوي جهان دوباره از خیر و شر شاهکاري می آفریند،ادبیات جهان در یکدیگر گره می خورد 
وسی و تراژدي شاه لیر از شکسپیرداراي مرزهاي مشترك و متفاوتی هستند که در خور توجه  و مرگ ایرج در شاهنامه فرد

  :بررسی می باشند 

  

  داستان

 تراژدي شاه لیر داستانی بسیار کهن است که در ادبیات مردمی اروپاي غربی بر سر زبان ها بوده است شخصیت لیر در 
   از ذشت او در زبان انگلیسی نخستین بار در کتاب تاریخ شاهان بریتانیانیز آمده است اما سرگ )celti(اسطوره هاي کلتی
  جفري اومانمث(Geffrey of Monmouth) .آورده شده است

چنین می نماید که .با داستان شکسپیردر این است که لیر سرانجام پادشاهی خود را باز می یابد ثتنها دوگانگی داستان مانم.
لین شد با تراژدي وگرفته باشد اگرچه پایان داستان ه )holinshed(ین شدولا از کتاب هشکسپیر پیرنگ داستان خود ر

لیر در منابع شکسپیر با کردلیا آشتی می کند در جنگ پیروز می شود وبه انسانی بلندپایه تبدیل می شود .شکسپیریکسان نیست
پایان تراژدي شاه لیر از مکبث و ) 296،1383جدیان،اب.(اما شکسپیر پایانی چنین خوش را به پایانی تراژیک مبدل ساخته است

شکسپیر انگیزه ها .دهد اما همگی چیزي جز اغفال نیست در شاه لیر چندبار امید میشکسپیر اتللو پریشان کننده تر است زیرا 
ی اما به اصل فردوس.را درهم پیچیده کرده است او تاریخ و اسطوره ها را دگرگون می سازد تا پیامد تراژیک را نشان دهد

درباره پادشاهی فریدون و به تبع آن تقسیم ممالک .داستان وفادار می ماند دقایق روایت فردوسی منطبق با اصل داستان است
بین فرزندان خود که به طور گسترده در متن هاي پهلوي ومتون تاریخی دوران اسالمی انعکاس یافته ،گزارشی در متن هاي 

با عنایت به گزارشی در کتاب هشتم  )sen chiristen rarthu(مرحوم کریستین سن موجود اوستایی نیامده است
مطالب آن تلخیصی از بخش گمشده اوستا که موسوم به چهردادنسک می باشد  ،که بنابرقول معروف)9بند-13فصل (دینکرد

سخن به میان آمده  ندشن ضحاك وتصرف مازندران وتقسیم سرزمین بین سه فرزکشت و ضمن آن از فرمانروایی فریدون و
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،معتقد است که این داستان در متن هاي اوستایی نیز آمده بود با این همه استبعادي ندارد که داستان اخیر در دوره هاي است
بعدي شاید تحت تاثیر روایتی که در خصوص تقسیم جهان به سه قسمت در بین ایرانیان شمالی رواج داشته و هرودت نیز 

هردو داستان )1388موالیی،.(درباره اصل ومنشا سکاها وپادشاهی آنان نقل کرده است،پدید آمده باشد نمونه اي از آن را
آغاز مشابهی دارند کشور لیر و فریدون هردو کشور خود را به سه قسمت تقسیم می کنند اما بقیه داستان در بوته افکار 

نهایت با اندکی اختالف داستان با مرگ هرسه فرزند دو شاه  نویسندگانشان پیچ و خم هاي متفاوتی را تجربه می کنند اما در
در شاه لیر پیرنگ فرعی داستان .به پایان می رسد اختالف پایان داستان به تفاوت هاي بنیانی عقاید هردونویسنده بر می گردد

استان پررنگ شده و یعنی گالستر و پسر حرام زاده اش ادموند که بخش تراژیک داستان را به پایان می رساند در طی د
در هردو داستان کوچکترین فرزند مورد مهر پدر هستند هردو قرار است بهترین سهم را به ارث ببرند آیا به .اهمیت می یابند

حقیقت سرکشی نهفته اي در این دو فرزند وجود ندارد؟کردلیا با پاسخی نه چندان در خور تمام اندیشه هاي شاه لیر را به هم 
این ایرج نیست که با خوي پیکار گریزي و کناره جویی و صوفی منشی خود تصمیم پدر مبنی بر جنگیدن را  می ریزد و آیا

سست می گیرد وخود را دست بسته تسلیم برادران می کند و آنگاه خنجر آبگون تور،سراپاي او را چادر خون می کند؟واین 
تراژدي شاه لیر درگیري میان پدر .ودانه میان نیروهاي نیکی وبديآغاز درگیري همیشگی ایرانیان و تورانیان است نماد نبرد جا

پیرنگ فرعی نیز .و فرزند است کنش اصلی تراژدي با داوري شتاب زده و خشم لیر آغاز وبا پیامد ناگوار به پایان می رسد
ت به طوریکه در شاهنامه رسد سرعت اتفاقات در شاه لیر سریع تر از شاهنامه اس به نظر می.درگیري میان پدر و فرزند است

 دهد شاه بسیار سریع تصمیم می پس از گذشت روزگاران برادران بر می آشوبند اما در شاه لیر کردلیا سریع پاسخ پدر را می
در داستان ایرج به علت غلبه .گیرد کردلیا را طرد کند گانریل و ریگان بسیار سریع خوي شیطانی خود را بر مال می کنند

رستانه پسر خود ایرج به پادشاهی می رسد اما در شاه لیر این داماد شاه است که باقی می ماند و حکومت می احساسات وطن پ
لیر میمیرد پیامی بر .در شاه لیر خود شاه انتقام فرزندش را می گیرد ولی در ایرج این پسر اوست که انتقام کشنده است.کند

ارد تنها احساس می کنیم چیزي از دست رفته است که بازگرداندنش زبان او جاري نیست به آینده اي درخشان امیدي ند
  .تراژیک تمام ذهن ما را در خود می کشد اي ممکن نیست تجربه

  

  شخصیت

  درهردو اثر شخصیت هاي اصلی چهارنفر هستند یک پادشاه و سه فرزند او،اما در

اما درشاهنامه شخصیت هاي فرعی در حاشیه  شاه لیر شخصیت هاي فرعی نیز به اندازه شخصیت هاي اصلی تاثیرگذارند
  :از این قرارند  شخصیت هاي شاهنامه .باقی می ماند

سلم پسر بزرگتر که اندیشمند اما فریبکار :گروه بنیادي آدمی3پسر دارد با سه منش گوناگون که شاید نمادي از 3فریدون 
کهترین پسر که نیکی و دالوري وهوشمندي را در است،تور فرزند میانی که اندکی دالور وتندخو ونادان است و ایرج 

خوي حیله گرسلم .پسر پس از آزمایشی که پدر از ایشان می کند انجام می گیرد3خودجمع دارد حتی نامگذاري این 
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واهد ند ایرج را از خود براند وایران را نیز بدیشان دهد پدر از ایرج می خهبرآن می دارد تا از پدر بخوا آنها راوتندخویی تور
که پیکار بدي را بسیجد اما خوي پیکارگریزي وکناره جویی وصوفی منشی ایرج رخ می نماید ایرج مدعی است چون فرجام 
همه مرگ است نباید بیهوده به پیکار برخاست و چنان از جایگاه خویش در مقام شهریار ایران ناآگاه است که گویی ایران 

ران آن هم بدکاران ببخشد ایرج دست بسته خود را تسلیم برادران می کند وایرانیان دارایی خصوصی اوست که به دیگ
شخصیت .واین آغاز پیکار همیشگی ایرانیان وتورانیان است نماد نبرد جاودانه نیروي بدي و نیکی)174،1368سرامی ،........(

باروري داستان نقش کمی ایفا می هاي فرعی داستان همسران تور و سلم و پادشاه چین و منوچهر،فرزند ایرج هستند که در 
  .کنند

اما در داستان شکسپیر،لیر قهرمان این تراژدي است بدکردار و بدنهاد نیست اما مثل همه پادشاهان می لغزدلغزش تراژیک 
لیر خشم است خشم اورا تبدیل به اژدهایی می کند واز چارچوب انسانی بیرون می برد از این روست که شکسپیر در این 

کرنلیا یعنی محبوب ترین و کهترین فرزند شاه که .بیش از هر تراژدي دیگراز صور خیال حیوانی بهره می گیرد تراژدي
دهد یعنی کرنلیا را وارث راستین خود می پندارد همانگونه که فریدون ایرج را وارث  بهترین بخش سرزمینش را به او می

وجود دارد درست مثل پدرش،تندخویی که فاجعه در آن پا می  در کرنلیا نوعی تندخویی ولجاجت.راستین خویش می داند
  .گیرد

گانریل و ریگان، چنان شبیه به هم هستند که مشکل بتوان آنها را از هم تشخیص داداما مثلث این دو بدون شک بی وجود 
ی براي کارهایشان ندارند دلیل. ادماند کامل نمی شد گرایش هردو خواهر به ادماند فرومایگی بیش از حدآنان را نشان می دهد

اما سبعیت این دو خواهر گویی ذاتی است  .بر خالف ادماند که شاید حسادت و شاید انتقام او را به این کارها وا می دارد
به آدمیانی ماننده اند که گویی آفریده شده اند تا سرزمین .کشتن گانریل،ریگان را آنها را در خوي حیوانی اشان غرق می کند

  .هان را از سرنوشت تیره اشان رقم بزنندتاریک ج

را از خباثت این دو خواهر جدا می کنددالیلی است که او براي خشونت خود دارد به یعنی ادماند  ،آنچه این مرد هوشمند 
برادرش حسادت می ورزد چون فرزند قانونی پدر اوست پدر دست مایه نفرت اوست چرا که ننگ زنازاده گی بر پیشانی او 

  .است ادماند گفتگو هاي درونی بسیاري با خود دارد اما این دالیل چیزي از قبح اعمال او نمی کاهدزده 

دلقک شاه نماد گونه اي از فداکاري و وفاداري است خرد ذاتی وهوشمندي اندیشمندانه از ویژگی هاي اوست و در 
فیانش را منعکس می کند براستی که بدون او او آینه ایست که صفات اطرا.بیداري و خودشناسی لیر نیز نقش مهمی دارد

نمایشنامه کمال نمی یافت میان دلقک ولیر نوعی همدردي لطیف وجود دارد سخنان او بیشتر با جنبه تراژیک داستان می 
د افزاید دلقک با این جمله من ظهر به خوابگاه می روم از صحنه خارج می شود ما دیگر اورا نمی بینیم او می میرد و خورشی

  .عمر او که تازه به نیمه رسیده است غروب می کند

  .شخصیت هایی چون وزیرشاه،همسران سه دختر و فرزند دیگر وزیر در پیرنگ فرعی داستان قرار گرفته اند
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  قالب روایت

به وسیله گفتگو توسط هنرپیشگان در روي صحنه و در که داستان کشمکشی است که بین دو یا چندشخصیت  ،درام 
اشاگران بیان شود پس کشمکش از آغاز داستان باید وجود داشته باشد وشدت آن در رودررویی دوچهره متضاد با حضورتم

هم است اما در مورد اجراي روي صحنه،نوشته اي که داراي خصوصیات درام باشد خود درام است هرچند سال ها برروي 
شکسپیر شاه لیر را در . نظري به شاهنامه ودرام شاه لیر می افکنیم با این مقدمه ) 50،1350پوریا،(کاغذ بماند وفرصت اجرا نیابد

قالب درام نوشته است درام در تاریخ انگلیسی مقامی ارجمند دارد آثار درام اولیه که مربوط به پیغمبران و منظومه هاي 
نامه لیریعنی قریب به  قسمت اعظم نمایش.اخالقی است همگی منظوم بوده اند اما در تکامل درام نثر جایگزین نظم شد

عالوه بر آن یک نوع .که شعریست بی قافیه و منثور تشکیل شده است )anklb(بیت ازیک نوع شعر به نام بالنک ورس2238
بیت از لیرشاه 60که در عهد الیزابت در درام هاي اخالقی وقهرمانی به کار می رفت  )andrinalex(شعر به نام آلکساندرین

 )pesticana(وآناپیستیک )hreo(سایر اشعار این نمایشنامه را اشعار حماسی هروییک.ده استرا به خود اختصاص دا
  :تشکیل داده است از جمله )ballad(وباالد

مثل واقعه وداع پادشاه فرانسه در پرده اول،صحنه اول (بیت مقفا که عموما بر هیجان یا حزن واقعه اي می افزایند1-37
قطعات -3تشکیل شده است وپس آوندهاي نامنظم دارد کظوم دلقک که از از اشعار آناپیستیقطعات من2-)وپاسخ لیر به شاه

ادگار اکثرا به وزن باالد که نوعی ترجیع بند است شبیه بوده وبی قاعدگی هاي عروضی دارد واز حیث مضمون بسیار بی 
  .معنی است

نثرمبتذل وعوامانه که -2علی ادماند از این نوع استنثرمعمول اسناد که نامه ج-1اما قطعات نثر در شاه لیرچهارنوع است
نثرافرادغیرعادي ومجنون مثل -4نثرمکالمه اي که درگفتگوهاي دونفره اي به کار می رود-3سخنان دلقک ازاین نوع است
  .گویش لیر وقتی دیوانه می شود

نظم و .آنها گلچینی تهیه می نمایدشکسپیر براي حفظ تاثیرات درامی و رعایت ایجاز کالم مطالب را واریز کرده و از 
و باالخره با عباراتی فشرده وپرمغز آنها را بیان کرده است و نیز آنجا که شاخ وبرگ داستان در  ترتیب خاصی به آنها داده

وي با قدرت بی مانندش این شاخ و برگ ها را به طرز زیبایی . تفهیم وقایع وتجسم شخصیت هاي قهرمان موثر واقع می شود
  .داده است بسط

از همان آغاز نمایش طرح اصلی و طرح .در پیکر این درام دو طرح به هم بافته شده است دو دسته مردم دو دسته واکنش
در صحنه هایی که جمع کثیر حضور دارند ویژگی عصر الیزابت یعنی جنگ وخونریزي .فرعی به سرعت آشکار شده است

  .رعایت شده است

  .اختتام-5نتیجه-4اوج-3بسط-2مقدمه-1:ارددر لیرشاه پنج مرحله وجود د
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شکسپیر واقعیات داستان را مربوط به یک عصر بربریت جلوه داده و چنان است که گویی آدمی خود را در اجتماع ماقبل 
وقتی که بشر خدایان بسیار داشته است و خوي حیوانی در اندیشه و رفتار او موج .تاریخ وبه تمام معنی وحشی،حس می کند

  .ه استمی زد

  .قصر شاه لیر کجاست ویا دیگر امکنه در کجا هستند.معلوم نیست حوادث این نمایشنامه در کجا اتفاق افتاده است

چنانکه شکسپیرتاریخ .از جمله انتقادهایی که بر شکسپیر شده،این است که او خود را مقید به احادیث و تواریخ نکرده است
ده است اما نمایشنامه آکنده از عواطف و احساساتی است که عهد تئودور را به یاد نمایش را در عهد قبل از مرلین تعیین کر

  .می آورد عالوه بر این در تاریخ حوادثی نیست اما در نمایشنامه نقل شده است

داستان هاي شاهنامه، براي خواندن نوشته شده اند اما شرط اصلی درام را دارا هستند وآن وجود شخصیت هاي گوناگون  
فردوسی حماسه شاهنامه را در قالب مثنوي تدوین کرده است قالب مثنوي عموما براي .ضاد وبرخورد ومبارزه آنهاست ومت

اشعاري روایی و خصوصا روایت هاي طوالنی مناسب می باشد قافیه در هر بیت تغییر می کند به این ترتیب شاعر امکان می 
  .حو استفاده کندیابد که از واژه و اندیشه هاي خویش به بهترین ن

زمان براي او تنها با دگرگون شدن فصل هاي چهارگانه تحقق می .در داستان هاي فردوسی ،زمان و مکان فاقد هویت است
  .ومکان براي او تمام زمین است در وحدت یکپارچه خویش.یابد

  :داستان خویش استفاده می شوددر گفتار هاي شاهنامه تنوع وجود دارد وبه عنوان ابزاري براي شاعر براي شکل دادن به 

فراز،اوج وپستی،جدیت وطنز در لحن  و فرود.فردوسی با توجه به وضع روحی قهرمانان لحن خود را عوض می کند-1
نمایش شخصیت قهرمانان ،قهرمانان شاهنامه هرکدام لحن ویژه خود را دارند که کلید -2.گویندگان از هم تفکیک می شود

گاهی .ه عنوان عینی کردن ذهنیات،گفتار در شاهنامه حکم تلسکوپ و میکروسکوپ را داردگفتار ب-3.شخصیتی آنهاست
  .دورترین چیزها را نزدیک ونزدیک ترین چیزها را دور می کند

هاي شاهنامه نیز انواع گوناگونی دارند که در تاثیر تصاویرشاهنامه بر  )dialogue(ودیالوگ )monologue(مونولوگ
  :می کنند از جمله مخاطب نقش مهمی ایفا

ها پیام -4وصف قهرمانان از زبان دیگران- 3قهرمانان  حدیث نفس-2گفت وشنودهاي کوتاه و دراز میان قهرمانان  -1
سخن گفتن  -11وصیت -10رثا نوحه گري و -9نیایش با خداوند-8فرمان-7گفتار آمیخته به کردار- 6طنزگویی -5ونامه ها

  .با نبردافزار ودرگاه

  

  فکريبنیان هاي 
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اگرچه داستان هاي شاهنامه از سرگذشت مردانی باستانی سخن می گویند اما در قالب اندیشه هاي فردوسی از زمان ومکان 
داستان هاي شاهنامه از پرسش هاي جامعه اي پیشرو سخن می گوید که در ان . به در آمده و جاودانگی یافته اند 

  .ره هاي روانی،با پیچیده ترین حال به میان می آیند وگشوده می شوندسیاست،رفتار اجتماعی،فلسفه،پیوندهاي طبقاتی،گ

در تراژدي هاي شاهنامه گذشته از دلیري،نیرو،پایداري،آن منش هاي غیرجنگی انسان یعنی منش هاي اجتماعی او هم نمود 
اندیشه فردوسی .ی شودپیدا می کند رشک ورزي،جاه جویی،بدبینی و اندیشه هاي پیچیده اي که منجر به برخورد با هم م

  .ست که شادي را در رهایی از آزمندي،و رشک وخشم دانسته استا اندیشه اي ایرانی

قهرمانان داستان هریک رنگ به خصوصی دارند ودر تمام حوادث بسته به خصلت خود عکس العمل نشان می 
ه گویی خصائلشان در رگ و ریشه آنان قهرمانان رنگ خود را از دست نمی دهند و چنان بر پاي خود ایستاده اند ک.دهند

سیر حوادث داستان منوط به خصلت قهرمانان است اتفاقی از سر .پس کشمکش آنان بسیار قطعی و شدید است.جاي دارد
  .حادثه داستان را تغییر نمی دهد این کاراکتر ها هستند که آغاز و پایان داستان را رقم می زنند

محکمی دارد در سراسر شاهنامه قهرمانی نیست که به تقدیر معتقد نباشد اما این  در فردوسی سرنوشت و تقدیر جایگاه
فردوسی در میان تقدیر الهی و تقدیر کیهانی سرگردان .تقدیرگرایی در آنها روح زندگی می دمد وآنها را به تالش وامیدارد

مفاهیمی چون مرگ،پوچی .از تقدیر الهی می داند مانده است اما اکثرا به تقدیر الهی پناه می برد و کیهان و ستاره را بی خبر
  .همه چیز،ناپایداري کارجهان وبی حاصلی رنج آدمیزاد از پرکاربردترین درونمایه هاي شاهنامه هستند

در داستان فردوسی ،پادشاهان کم تر مورد تهدیدفرزندان واقع شده اندو چنان که مشهود است دستورات پدر را به جان می 
همانا طبیعی است  که سبب این همه فرمانبرداري،وجود روح )ان فریدون فتنه برادرکشی تم اصلی آن استدر داست(خرند

حماسی و اندیشه هاي وطن پرستی است که به همین خاطر هم شخصیت هاي فردوسی به وحدت و پذیرش مرکزیت توجه 
اصل این است که تورانیان همیشه بدند و ایرانیان .انیانان به دو دسته تقسیم می شود ایرانیان و تورهدر این بین ج.بیشتري دارند

بلکه خود قربانی می  ،ندهاز سر اتفاق شخصیت مثبتی در تورانیان یافت شود نمی توانند تغییري در آنها بد رخوبند حتی اگ
  .شوند بالعکس شخصیت هاي منفی در ایرانیان  خواسته و ناخواسته در خدمت نیکی قرار می گیرند

در نمایشنامه هاي شکسپیر معموال دو دنیا وجود دارد،ظاهرو -1:یشنامه هاي شکسپیر غالبا بر این پایه استتم  نما
بدینسان موضوع ظاهر وباطن دلیرشاه به طورکلی به بینش مردمان در مورد اینکه چه کسی راست می گوید و چه کسی .باطن

شکسپیر به پادشاه به عنوان نیمه خدا :پادشاهی-3ع مرگ او شودعشق لیر به کردلیا نمی تواند مان:عشق-2.دروغ،بستگی دارد
نیک وبد به صراحت و روشنی وجود دارد وهمیشه کشمکش -4می نگرد امرمهمی که بشر نمی تواند درباره آن تصمیم بگیرد

ي خداگرایی در زمان شکسپیر نشانه ها:تقدیر وسرنوشت-6گذشت زمان ومیل به زندگی-5.بین آنها زمینه داستانی می سازد
راه دیگر نسبت .مجاز نبود بنابراین یکی از راه هاي ترتیب دادن نمایشنامه  به زمان قبل از مسیح بود یعنی به خدایان غیرمسیحی

در نمایشنامه هاي شکسپیر جنون :جنون-7.دادن وقایع به تقدیر و سرنوشت بود که به روشنی در تراژدي دیده می شود
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مثل  ،یا نقابی است براي فرار ،در برابر فشارهاي روحی مثل واکنش شاه لیرواکنشی است با چند نتیجه 
 )90،1347شکسپیر،.(وزیرشاه

این فلسفه بر دانش پزشکی و فلسفه باستان . در روزگار شکسپیر به فلسفه خشم بیش از هر ویژگی دیگري نگرش می شد
در تراژدي شکسپیر )303،1383ابجدیان،.(راهم می آوردبرابر با این فلسفه،غرور و خودپسندي شرایط خشم را ف.استواربود

هرزمانی که اندیشه اي به خود جامه عمل می پوشد نتیجه اي دور از تصور بارمی آورد  پیامدهاي پیش بینی نشده گویاي 
ورد وبا مرگ او ناتوانی انسان است  از دید برادلی شاه لیر داستان انسانی بلندپایه است که فاجعه اي استثنایی به وجود می آ

شکسپیر در پی توجیه رفتارخداوند نسبت به .قهرمان شکسپیر انسانی فرومایه نیست هرچند که اشتباه می کند.پایان می پذیرد
بندگان نیست درست است که او یک عیسوي بود اما تراژدي یک دنیاي اخالقی است شکسپیر هیچگونه داوري و ارزیابی را 

  .د بلکه آنها را شگفت زده می کند تا بیشتر بیندیشندبه خوانندگان تحمیل نمی کن

زمانی که سازمان از بین می رود دنیاي بزرگ و دنیاي .از دید شکسپیر عالم کبیر و عالم صغیر در یکدیگر بازتاب دارند
  .کوچک دچار آشفتگی می شود  همانگونه که انسان می تواند عروج کند هم می تواند سقوط کند

او درنمایشنامه هاي تاریخی خود با با سیاستمداران سروکار دارد و لغزش .ي نهاد انسان چشم دوخته استشکسپیر به واکاو
  .هاي تراژیک آنان را بررسی می کند

همانگونه که خداوند بر دنیاي بزرگ فرمان می راند .درسیاست شکسپیر خواهان سازمان و رعایت سلسله مراتب است
شکسپیر تنش هاي روزگار خود را با خردمداري جدلی و کنایه و ایهام بازگویی می .ی استپادشاه نیز فرمانده دنیاي سیاس

   )241،1383ابجدیان،.(باپویش پیچیده و دیالوگ هاي متنوع از گفتار وچاره اندیشی هاي روشن پرهیز می کند.کند

  

  :گیرينتیجه

زندان طرح ریزي شده است اما تفاوت در زمان درام شاه لیر و داستان فریدون بر یک مبنا یعنی تقسیم ممالک بین فر
تاریخی،مکان جغرافیایی،کیفیت اندیشه هاي دینی،فرهنگ ملی و بسیاري از عوامل دیگر به آغاز،سیر روایت و پایان آن 

  .شکل متفاوتی داده اند

شخصیت هاي فرعی در .ه دارددر شاه لیر اندیشه هاي اخالقی بر اندیشه هاي دینی غلبه دارد اما در فریدون اندیشه دینی غلب
در فریدون به علت .داستان شاه لیر بسیارند ودر طول داستان نقش مهمی عهده دار می شوند اما در فریدون اینطور نیست

به تقدس مقام پادشاهی وپدر،تقصیري متوجه فریدون نمی شود و حتی او خود مستقیما دست به انتقام نمی برد اما  شاه لیر
عواطف بر اندیشه غلبه می کند اما  .فضاي داستانی شاه لیر بسیار خشن و خونبار است.نه  ،متهم می شودتصمیم عجوال خاطر

نمود پیدا می  ،تداوم ،نهایتا در داستان فریدون.اندیشه ها است نه برانگیختن احساسات مخاطب نالقا شد، در فریدون ،هدف
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ي آینده روان است اما در شکسپیر انسان موجودي است که تنها به انسان از گذشته عبور کرده ،به حال رسیده،وبه سو ،کند
  .این جهان پرت شده و بی مقصد براي زندگی می جنگد،پیروز می شود یا می میرد
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  .،شاه لیر،ترجمه جوادپیمان،چاپ سوم،تهران،بنگاه ترجمه ونشرکتاب1347.شکسپیر،ویلیام

  .،افسانه ها وداستان هاي ایرانی در ادبیات انگلیسی،تهران،انتشارات دانشگاه تهران1357.وکبصفاري،ک

  .،چاپ سوم،انتشارات پیام عدالت)نسخه مسکو(،شاهنامه1389.فردوسی،ابوالقاسم

  .،رازشکسپیر،ترجمه سودابه فضائلی،تهران،نشرقطره1382.لینگز،مارتین

  .ی آثارشکسپیر،ترجمه شراره سادات شبیري،چاپ اول،نشرمشکوه،بررس1378.مارتین،استفان وفیلیپ فرانکس

،بررسی نام فریدون وارتباط آن با سه نیروي او در سنت هاي اساطیري وحماسی ایران،نشریه 1388.موالیی،چنگیز
  .،دانشگاه فردوسی مشهد1388،زمستان14سال چهل ودوم،شماره)ادبیات وعلوم انسانی سابق(جستارهاي ادبی

 .12داستان رستم واسفندیار ونمایشنامه مکبث،مطالعات ادبیات تطبیقی،سال سوم،شماره.بهرامی پور نوشین یال وهاشمیان ،ل
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407  

 کارکرد رنگ در اشعار سلمان هراتی

  

  1مجتبی محمدنیا کپورچال

 2حوراء قهرمانی صغیر

  

  :چکیده 

و با نگاه سمبلیک و نمادین خود به طبیعت و عناصر وابسته ا. سلمان هراتی از شاعران نوگرا و متعهد دوران دفاع مقدس ایران است
از طریق . شود رنگ در اشعار هراتی، از عناصر ویژه نمادین محسوب می. آفریند میهنی می-به آن، اشعاري با مضامین اخالقی

  .هان بسیاري دست یافتتوان از روي بسیاري از رمزهاي شعرش پرده گشود و به رازهاي پن ها و تأثیرات رنگ، می شناخت ویژگی

از آنجایی که او سعی . آورد ها و کارکردهاي پویاي آن، مضامینی نو به وجود می هراتی با استفاده از مفاهیم نمادین رنگ 
ي جنگ با مفاهیم واالي دفاع آشنا سازد، لذا با نگاه  داشته با استفاده از بیان شاعرانه، غیرمستقیم مخاطب جوان خود را در بحبوحه

هاي آرمانی جامعه آن زمان ایران دارد و از آن طریق به  هاي متلون آن، سعی در برجسته سازي ارزش مبلیک به طبیعت و رنگس
  .بخشد درشتی و گاه زمختی واژگان جنگ لطافت می

ها در اشعار  آنها و چیستی  در این مقاله سعی بر آن است تا با استفاده از دو روش تحلیلی و آماري ابتدا شمار و تعداد رنگ 
ها به ترتیب کاربردشان، بررسی و تحلیل شود و از این طریق از روي  سلمان هراتی مشخص گردد؛ سپس مفاهیم نمادین رنگ

بسیاري از رمزهاي رنگین و پرطراوت اشعار هراتی پرده برداشته شود و به چگونگی و کیفیت ارتباط این گونه از اشعار نمادین 
  .ی برده شودآرمانی با مخاطبانش پ

                                                        
 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی - 1

 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی - 2
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.سلمان هراتی، رنگ، مفاهیم نمادین، ادبیات دفاع مقدس :هاکلید واژه 
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 :مقدمه- 1

کر شمال  مذهبی و ادبیات متعهد محسوب می - شعر انقالبیر سلمان هراتی شاعر پیشگام و صاحب سبک د  شود که در دامان طبیعت بِ
اي  هاي متنوع وارد شعر ساخت و از دایره تقلید پا را فراتر نهاد و شیوه با جلوه ایران بالید و هنرمندانه عناصر طبیعت بومی زادگاهش را

 .جدید در ساخت و پرداخت اثر ادبی برجاي گذاشت

ز است و مانند بسیاري ار او چون نیما و سهراب طبیعت گ. شود یی بین شیوه بیان هراتی و شعراي هم دوره و بنام او دیده میها شباهت 
ا هنر ماندگاشاعران ادبی هد سروده است؛ اموي . سلمان هراتی پیوند زدن میان دو موضوع به ظاهر جداستر ات مقاومت و جنگ شعرمتع

 : اندازد نگرد و منظره طبیعت شمال او را به یاد جبهه می صحنه نبرد را همچون یک چشم انداز زیباي طبیعت شمال می

  ...سنگر و=ري رزمندگان ییالقایستادگی و پایدا=رزمندگان درخت=جنگل انبوه 
هاي یک جامعه  خدمت آرمانر در واقع رمز ماندگاري اشعار هراتی موضوعات شعري او و زبردستی وي در بیان اشعار متعهدانه ي د 
ات روز اش بود و از البه الي اشعارش پیداست که اشراف کامل بر موضوع شعر هراتی متناسب با شرایط و اوضاع دوره زندگی. باشد می

  .اساس آن به آفرینش آثارش پرداخته استر داشته و ب
هراتی بررسی و  در شعر سلمانکوشیم تا جایگاه و ارزش عناصر طبیعت بومی را  به عنوان یک ایده نو و پیشرو، در این مجال می 

ن، خورشید، سبزه و سرسبزي در دریا، جنگل، آسما: در ضمن عناصري از طبیعت همچون. کارکرد رنگ را در اشعار هراتی بیان کنیم
سوتی متفاوت جلوه می نمایند و پی  شعر هراتی عالوه بر معنی حقیقی، معنی استعاري نیز دارند که رنگارنگ اند و لحظه به لحظه در ک

ا یوشیج از به ، کاري دشوار و لذّت بخش است؛ زیرا هراتی نیز مانند نیمها رنگي  دربارهبردن به ژرفاي اندیشه هراتی و نظریات او 
ي متفاوتی که ها رنگبا ... کَرزل، کَرچل، بالو، ولگَان و: هایی چون واژه. کاربردن عناصر بومی و ناشناس براي افراد غیر بومی ابایی ندارد

  .، سبک خاصی را به وجود آورده استدهند یمدر اشعارش جوالن 
. پردازیم کنیم و سپس به توضیح کارکرد رنگ در اشعار هراتی می ن میدر ادامه به اختصار شرح حال زندگی سلمان هراتی را بیا 

پس از آن به بررسی سبک شعري او با تاکید بر نقش جنگ در شکل گیري چنین قالبی پرداخته و در ادامه به رویکرد شاعر به عناصر 
ات جنگ و بازتاب معارف اسالمی در چنین قوالبی می پردازیم طبیعت در قالب ادبی .  

  

  زندگی سلمان هراتی- 2

ي نامشان و هرگز درخور  گاه به اندازه هایی بوده که هیچ میدان گسترده و باشکوه ادبیات فارسی، شاهد حضور چهره 
ل فروردین ماه . هاست سلمان هراتی از جمله این ناشناخته. اند جایگاهشان خصوصاً براي عامه مردم شناخته نشده در 1338وي او 

د شد "نقره"و مادري به نام  "عقیل"ي سرسبز شمال و آسمان سبز جنگل از پدري به نام کنار شالیزارها دوران ابتدایی را در . متولّ
سختی معیشت،  از همان ابتداي جوانی به دلیل فقر و. کتاب، انس و الفت گرفت روستا گذراند و از سنین نوجوانی با قلم و دفتر و
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هاي  ترانه همین رهگذر با رفت و از به چوپانی می) ها گالش(پرداخت و با چوپانان محلی  یبراي گذراندن معـاش بــه شـاگـردي م
  .محلی آشنا گردید

در رشته هنر گرفت و پس از آن  1362فوق دیپلم را در سال . به نوشتن روي آورد و سرودن شعر را تجربه کرد 1352از سال  
این واژه عالوه بر رهایی و (را  "آذرباد"لمان هراتی در آغاز شاعري تخلّص س. در روستاهاي اطراف تنکابن مشغول به تدریس شد

دانه پیوند ناگسستنی داشت و از . براي خود انتخاب کرد) اي با بالی از آتش و باد است رستگاري به معناي پرنده سلمان با شعر متعه
ت و سازد عر او را از شعر دیگر معاصران متمایز میزند و ش پیرایگی در اشعارش موج می خلوص و بی همین روست که صمیمی .

هاي  ها و تبعیض به این خاطر که در بحبوحه انقالب هرگز در برابر بی عدالتی. اند ها نامیده اعتراض و ها  هراتی را شاعر احساس
» ؟!اوت، بی تفاوت ماندتوان میان این همه تف چطور می«: اجتماعی حاکمان خاموش ننشست و بی تفاوت نماند؛ کالمش این بود که

 تواند حضور در که یکی از عوامل آن می اي دارد به این سبب است که اشعار اجتماعی او در ادبیات معاصر ایران جایگاه ویژه
  .هاي ادبی باشد انجمن

ل بدیهی است که روح پرتالطم و تنوع طلب او فراتر از گنجایش این انجمن بود تا جایی که او را واداشت تا ر  نج سفر را تحم
شاعران برجسته آن انجمن  دیري نپایید که استادان و. کرده و در جلسات هفتگی انجمن شعر حوزه هنري در تهران حضور یابد

سادگی وبی پیرایگی سلمان موجب شد تا زنده یاد . اي واال و درونی پرشور و احساس است متوجه جوانی شدند که داراي اندیشه
ات درباره سلمان بگوید، "امین پور قیصر" درست است که سلمان روراست است، سلمان همه آن بود که بود و «: شاعر و منتقد ادبی

  )35:1372نجف زاده،. (»...نمود چنانکه بود، می

هاي اول پیروزي انقالب اسالمی و آغاز جنگ تحمیلی و در هنگامه تحوالت اجتماعی  اوج کار سلمان هراتی، مصادف با سال 
  . شود ل جنگ بود و در واقع هراتی فرزند زمان خود محسوب میخال

گاه به فکر مطرح کردن خود نبود و خود را نسبت به اقتصاد و آیین  او هیچ. او یکباره شتاب شدن و یکپارچه شوق بی امان رسیدن بود 
آثارش  بت به انقالب، دین، میهن و ظلم ستیزي دربا دقّت در اشعارش درمی یابیم که روح تعهد و وفاداري نس. دانست و میهنش متعهد می

  :متبلّور شده است

خواهم بر اوج  می/  گیرد ازیکنواختی دیوارها دلم می/هاي هموار کسالت آورندجاده چقدر/دلم براي جبهه تنگ شده است
د باران را توانم لحظه و می/ آن لحظه به آسمان نزدیکترم/بلندترین صخره بنشینم   )64: 1387هراتی، ( .بینی کنم پیش/ هاي تولّ

دري به  ")شعر براي کودکان( "از این ستاره تا آن ستاره"حوزه هنري، : ناشر "از آسمان سبز"اگرچه بیش از سه دفتر شعر 
هاي  هاي شعري، نمونه سروش؛ از هراتی باقی نیست، اما همین سه دفتر کافی است تا بتوان در همه قالب: ناشر "ي خورشید خانه
  .ملی از شعر انقالب را یافتکا

ی یکی از شعرهایش را به . شعر هراتی تأثیر آشکاري از اشعار نیما، فرخزاد و سپهري را در خود منعکس ساخته است  او حتّ
ی را خیلی زود  سلمان هراتی بی گمان یکی از جریان سازان مهم ّشعر انقالب بود که پله. سهراب سپهري تقدیم کرده بود هاي ترقّ
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کرد و در شعر معاصر جایگاهی ویژه را به خود اختصاص داد؛ با زبانی تعلیمی و اشعاري ساده و صمیمی همچون مردم باصفا و طی 
  .نمود یمپاك زادگاهش مفاهیم مقدسی را به مخاطبانش القاء 

در یکی از روزهاي سرد سرانجام هراتی «. شد "رابعه و رسول"هاي  ازدواج کرد و صاحب دو فرزند به نام 1361سلمان درسال  
رفت، در اثر تصادفی  درحالی که براي تدریس به یکی از روستاهاي اطراف تنکابن می1365وبی روح پاییزي جمعه نهم آبانماه 

 )9:1375علی پور،(» .دلخراش دیده از جهان فروبست

  :گویا هراتی دو هفته پیش از مرگ شعر ذیل را سروده 

ماشین یک / زیرچرخ هاي بی رحم ماشین/ هاي تماشا در برابر بی تفاوتی چشم/ بانی شلوغاما در خیا/ میرم من هم می... 
ت روزنامه/ پس دو روز بعد/ وقتی از بیمارستان دولتی برمی گردد/ پزشک عصبانی خواهند  6×4زیریک عکس/ در ستون تسلی

  )184: 1387هراتی، (کند؟ پر می هاي زباله را چه کسی سطل.../ اي اي آنکه رفته/ نوشت

سلمان ساده بود و بی ریا همچون طبیعت سرسبزمازندران، بزرگ بود همچون دریاي آبی خزر، پابرجا و استوار همچون 
  .هاي سر به فلک کشیده البرز دلسوز و صمیمی چنانکه از سرشت پاکش هویداست کوه

ات کودکان زد و اشعار دلنشینی پدید آورداي در ا زنده یاد هراتی در اواخر عمرش دست به تجربه  اگر هراتی عمر . دبی
از این ستاره تا آن "بودیم؛ گواه این مطلب کتاب  هاي بیشتري در حوزه شعر نوجوانان می یافت، یقینا ًشاهد نوآوري تري می طوالنی
ثارگري، فرهنگ جبهه، دلتنگی فرزندان شهادت، واالیی مقام شهید، ای: است که با زبانی کودکانه مفاهیم بزرگی همچون "ستاره

در واقع هراتی باصمیمیت و سادگی کودکانه، همان معنا را که در . شهید براي پدرشان و موضوعاتی ازاین قبیل را بیان نموده است
اشعارش را  هاي متنوع که به کار برده بود، با زبانی ساده و با استفاده از رنگ) باشد که مختص بزرگساالن می(اشعار دیگرش 

  :سرود بصورت تابلونوشته اي رنگارنگ درآورده، براي کودکان و نوجوانان در قالب شعر می

اشی آن/ خوش به حال شهدا/ موج اما بسیار/هاي توکم است برگ/ دفترکوچک نقّاشی من / ها شده است که زمین دفتر نقّ
  )81: همان(داخل دفترشان رسم کنند/ توانند هزاران دریا می

: در محورهایی چون دادند، مرتبط با فرهنگ جبهه مد نظـر قـرار می سرودن اشعار عصران هراتی در را که هم اتیموضوع
توان ازآنان به فرصت طلبان و محتکران و به قول امام  اي که می شهید، خون شهید، مقاومت مردمی، هجو و نکوهش طبقه

این مضامین ... چشم به راه موعود بودن، ترانه براي مادران و فرزندان شهید ومرفهان بی درد نام برد، احترام به امام، ) ره(راحل
ا آنچه که هراتی را نسبت به دیگر شاعران معاصر با  متنّوع ودلنشین از جمله محرك هاي هراتی در سرودن اشعار بوده است ام

مشبه به آن طبیعت رنگین است یا استعاراتی که  کند، مقدار زیادي از تشبیهاتی است که انقالب اسالمی و دوران جنگ متمایز می
ي استفاده درست از عناصر موجود در طبیعت دیگر استفاده از طبیعت را در شعر به اوج رسانده و کالم متین و استواري را در سایه

  . پدید آورده است
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 سبک شعر سلمان هراتی - 3

 مقاومت ادبیات استوار، بیانی با او شعر کلی طور به .د داردبه خو مخصوص سبکی هراتی شعري، محتواي و مفهوم لحاظ از 

ت پایداري و هاي  با بیانی لطیف و نرم در حد ادبیات کودکانه که با واژه .کشد می تصویر به مقدس دفاع دوران در را ایران ملّ
نوع شعر او هم به جبهه و جنگ باز  با این حال ژرف ساخت این. رنگین و دلنشین الهام گرفته از طبیعت، شعرش را سروده است

هاي دفاع مقدس مجالی را براي پرداختن به ادبیات باقی نگذاشته بود و تالش شعرا  در دوره اي که زندگی سخت سال .گردد می
شکلی معطوف شده بود به جبهه و پایداري، هراتی در سبکی ابتکاري با احساساتی رقیق و اندیشه اي عمیق، مفاهیم پایداري را به 

  .ابتدایی اما تأثیر گذار عرضه نمود و بیشتر مخاطبانش از نسل فرهیخته، جوان، انقالبی و در آثاري خاص کودکان بودند

میهنی و هم چنین از طبیعت سرودن، به قالب شعر سپید تشخّص  - او با سرودن مضامین ملی. اکثر اشعار هراتی در قالب سپید است 
ها، پرندگان، درختان و در کل مظاهر مختلف طبیعت را به شیوه ي خاص خود در سرودن اشعار به کار  نگها، ر هراتی، گل. بخشیده است

  . گیرد و با جاندارپنداري برخی عناصر طبیعت، اشعاري ماندگار خلق نموده است می

عواملی که . کند یعت نوعی برداشت میشود، بلکه افراد در هر دوره از زندگی از طب از زندگی مربوط نمی عالقه به طبیعت به دوره خاصی 
وهوا، وضع زندگی و جایگاه اجتماعی هر فرد و همین طور اجتماعی که در آن  نژاد، طبقه، آب: دربرداشت از طبیعت مؤثر است، عبارتند از

شهري بزرگ بالیده  که در میان طبیعت سرسبز و آرام شاعري که درحاشیه کویرودرشهري دورافتاده بزرگ شده باشاعري .کند زندگی می
   .تواند برداشت مشابهی درباره طبیعت داشته باشد نمی

جوانی  در چشم طبیعت. گذارد انسان، مخصوصاً انسانی که با هنر سر و کار دارد، می تأثیرهاي گوناگون بر روي مختلف در سنین طبیعت البتّه 
 . کند سالی که عمري پشت سرنهاده فرق می که عاشق است و میان

سراید  خزان می اي دروصف بهاریا توصیف نگرد وبا انواع صنایع بدیعی وبازي با لغات قصیده فاوت ناظمی که از دور به طبیعت میت« 
ی  کاري که بسیاري از ناظمان سنتی عمري در آن تلف کرده اند با شاعري که مانند نیما عطر و طعم و صداي طبیعت در شعر او تجلّ

براي مثال از . هاي گوناگون دارد اما این آگاهی درجات و جلوه. پیوستگی با طبیعت و همبستگی با آن استکند در همین آگاهی از  می
بیند که  واسطه می هاي طبیعت است و هر چیز را چنان حاضر و بی که غرق تماشا و توصیف عاشقانه زیبایی را داریم  یک طرف منوچهري

در طرف . است باده انگوري گذارد و در شعر او عشق همین عشق انسانی و باده، همین میگوناگون ن مجالی براي تفسیرها و تعبیرهاي 
در این  دیگرحافظ را داریم که طبیعت در شعر او جنبه نمادي و سمبلیک دارد و آن هم به حدي است که هنوز بعد از صدها سال بحث

در شعر معاصر نیز از یک طرف نیما را . مطلب عرفانی واجتماعی است که آیا شراب در شعر او واقعاً شراب است یا ابزاري براي بیان
شوند و  هاي او می رویند و محمل مستقیم و غیرمستقیم اندیشه دهند و می داریم که در شعر او همه مرغکان و گل وگیاه شمال نغمه سر می

که به طبیعت  شهر و ذهنیت انسان شهري است کشد و این از درون جامعه شهري سرك می از طرف دیگر شاملو را که در شعر او طبیعت
   .کند نگرد و آن را ابزار بیان خود می می

اما در قرن ما و در شعربسیاري از شعرا، دیگر مظاهر . داشت حضور طبیعت در شعر و اصوالً در همه هنرها تجلّی تا قرن نوزدهم این 
کر را گرفته است صنعتی نشین که با سرسام صدا و صنعت و خیابان و مترو سر و کار دارد، با شعر یک شاعر شهر. شعري جاي طبیعت بِ
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اگر . گذراند، تفاوت بسیار وجود دارد شعري که شاعر روستانشین که در آرامش سکوت و کشاورزي و جدول و جویبار، شب و روز می
وت میان شعر فروغ فرخزاد و شعر سهراب سپهري، مثالً تفا. توانیم دید چه گاه همین تفاوت را در شعر دو شاعر شهرنشین نیز به وضوح می

» .سهراب همه تسلیم و تکریم و آشنا با طبیعت گر، و بیگانه با طبیعت و سهراب ستایش فروغ نکوهشگر، فروغ همه اضطراب و اعتراض
  ) 90:1380شاه حسینی؛(

  

 هراتی در شعر سلمانطبیعت - 4

عنوان شاعري که از دل طبیعت برخاسته، تعلّقِ خاطر فراوانی به زندگی  به. هاي طبیعت است ها و زیبایی هراتی شاعر سادگی 
ی الهـام می از ترانه. روستانشینی در دل طبیـعت دارد گیرد، مردمانِ سخت کوش جنگل نشین را الگوي خود در شعر  هاي محـلّ

فی می ت  کند، روستاییان فقیري را که تحت حکومت اربابان زورگو زندگی می پایداري معرّ کنند در مقیاسی بزرگتر به مظلومی
کشور ایران هنگامی که در برابر هجوم دشمنان بیگانه قرار داشت تشبیه کرده است و در کل، نمادها و مضامین برگرفته از طبیعت، 

  .شعرِ هراتی را پویا و پایا ساخته است
. سازد راتی، ارزشمندي اشعار وي را بیشتر نمایان میپیوند انسان با طبیعت و رنگ، همچنین مفهوم نمادین این عناصر در شعر ه 
هاي طبیعی موجود در اشعار هراتی، نمادهایی هستند که به صورت قرارداد میان شاعر و مخاطب وجود دارد و فهم دقیق این  نشانه

نی چه بسا خاستگاه اجتماعی سمبلیسم ایرا«. اشعار، خصوصاً اگر خاستگاه اجتماعی داشته باشد، مستلزم آشنایی با رموزي خاص است
کودك، مار، : هاي اساطیري آب، باران، شب، صبح، کشتگاه، درخت و کوه در اشعار نیما و شاملو و دیگران نشانه: هاي طبیعی نشانه: دارد

نجات دهنده، : عرفانی هاي مذهبی و ریباس، بره، مرغ، مرغ غم، مرغ آمین، ققنوس، باد، انجیر و انار در اشعار نیما و اخوان و غیره، نشانه
هاي اجتماعی و سیاسی چون  نشانه... ماشین، الکل، هواپیما، تکنیک و: هاي مصرفی در شعر فروغ و سایرین تازه... سوشیانت، حلّاج و

  )58: 1383تسلیمی،( ».اند زندان، همسایه، پادشاه فتح و غیر آن مجموعاً به امور اجتماعی روي دارند و در غایت، نمادهایی اجتماعی
خورند و دریافت معنی  در دنیاي پر از تنّوع و پویاي عناصر طبیعت شعر هراتی، نمادهایی از این دست زیاد به چشم می 

چنانکه در جــدول بسامد عناصر طبیعت خـواهد آمد، . باشد هرکدام از این نمادها راهگشاي بهره بردن بیشتر از اشعار هراتی می
به همین . اشعار هــراتی شاهدیم که هــرکدام نمادي خاص و مفهومی وراي مفهوم ظاهري خود دارندعناصر طبیعی فراوانی را در 

شماریم؛  دانیم و شعر او را مدرن می مظاهـر طبیـعت پیشتـاز میجهت است که بیش از هـر شاعر معاصر، هــراتی را در استفـاده از 
ـواننده در تفسیر سمبلیک و غیرسمبلیک آن مخیر باشد؛ و این اختیار شــعري که بافت سمبلیک دارد مــدرن است، چنانکه خـ«

  )50: 1383تسلیمی، (» .معموالً با ابهام همراه است
تجربگی و نوپایی شعر نو و سمبلیک در ایران، ضعفی را که هـراتی و شاعرانِ سمــبلیک ایرانی هنوز نتوانسته اند آن را  اما به علّت کم 

در شعر سمبلیک ایرانی، بـرخالف سمبلیسم «. بینیم و آن عدم تناسب شکل شعر و محتواي شعر است هراتی نیز می بپوشانند، در اشعار
هنوز شکل شعر با محتوایش عینیت و اندام وارگی ندارد، ولی در این حوزه، در نوع . گرایی مــدرن حاکم نیست اروپایی، فــرم

 ).58: 1383 تسلیمی،(» هایی چشمگیر برداشته است خود گام



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  جلد نهم

١٢٩ 
 

عالوه بر تأثیرپذیري آشکار . می توان تأثیرپذیري طبیعت گرایی هراتی را ریشه در آشنایی او با شعر هایکوي ژاپنی دانست 
. هراتی ازسهراب، فروغ و نیما، بعید نیست که بازخوانی اشعار سهراب توسط هراتی، وي را با هایکوي ژاپنی آشنا ساخته باشد

مورد اقبال گسترده شاعران یکی از قوالب شعري که در عصر انقالب . ز از پیوند انسان و طبیعت حکایت داردمضمون شعر هراتی نی
و هجایی تشکیل  7و  5نوعی شعرکوتاه ژاپنی که ازسه مصراع «د کنن قرار گرفت، شعر بسیار کوتاه است که از آن به عنوان هایکو یاد می

  )120: 1378یاحقی، ( »ددار شود و بر پیوند انسان و طبیعت حکایت می
  
  

  دیدگاه سلمان هراتی نسبت به طبیعت- 5
در بخش . اشعارش شود طلبد تا توجه بیشتري به تنوع و بسامد باالي عناصر طبیعت در اشعار هراتی و استفاده وي از آنان می 

دریابیم هراتی به عنوان شاعري که  کند تا بسامد عناصر طبیعت در اشعار هراتی که به صورت جدولی ارائه شده است، کمک می
هاي سرسبز و دیدنی مازندران سپري کرده و زندگی چوپانی را تجربه نموده، در مقایسه با دریا که  دوران کودکی را در جنگل

، فاصله اندکی با زادگاه وي دارد و یا دیگر عناصر طبیعت که به صورت سمبل در ادبیات وجود داشته و در اشعار هراتی آمده
مورد بسامد،  86با  هاست که در آن رنگ سبز گواه این مطالب جدول رنگ. بیشتر متمایل به جنگل و طبیعت سرسبز آن بوده است

  .استه بیشترین نقش را در کالبد شعرهاي هراتی ایفا نمود
ع دیدگاه هراتی به طبیعت را در ذهن اي از نو توان صحنه ها را آفریده، می دستی آن با توجه به ترکیبات نوظهوري که هراتی با چیره 

خود شهرگریز و معنویت پسند، آرامش  گذراند و به عنوان شاعري هاي اطراف کوه می هراتی خلوت خود را در دامنه و بیشه: متصور شد
آورد که  یادش میاي را به  کرده و ابر جنگل و کوه، بغض فروخورده است؛ مه جنگل او را دچار ابهام میه را از طبیعت جنگلی گرفت

قدان ارزش هاي دشت کربال  هاي سرسبز و انبوه زادگاه هراتی، نیزه جنگل. هاي واالي انسانی در عصر خود نصیبش شده است حاکی از ف
هاي جنگلی او را به یاد  و معنویت درك نشده ییالق] »آنان هفتاد و دو تن بودند«ر ترکیب جنگل نیزه در شع[رساند  را به ذهنش می

  :پردازد تفکّر میه اندازد که درآنجا انسان ب نگرهاي جبهه میس
  

کرند                                                                                                    )65: 1388هراتی، (دهند ها نگاه ما را به باال سوق می وکوه/سنگرها ییالق تفّ
شود  برد، وسوسه می اس لطیفی است که هنگامی که عنصري از عناصر طبیعت را در شعرش به کار میهراتی داراي چنان احس 

گوید کوه را درکالم  گوید درخت را و اگر از ییالق می اگر از جنگل می. تا دیگر عناصر وابسته و نزدیک به آن را نیز بیان کند
  .دهد یمعناصر را مد نظر قرار سازد ضمن اینکه کارکرد و نقش خاص رنگ این  خود همراه می

هاي شاعر بودند  خدمت اندیشهر هاي شمالی آفریده، چونان ابزاري د نمادهاي نوترکیبی که هراتی با استفاده از طبیعت جنگل 
ز هاي دلخراش جنگ بسراید، ا بتواند از مظلومیت وطن و از رزمندگان در جنوب بگوید، ازخشونت و صحنه ها آنتا با استفاده از 

ي امام شهداء و آفتاب گرایی گران فروشان و محتکران سخن  هایی که از فراز جنگل سرسبز برآمدند بگوید؛ از زمینگیري و ماد
  ...گوید که در دوران جنگ تحمیلی عرصه را به مردم تنگ کردند و
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سازي  بیر زیبایی که باصحنهتع. داشته است) ره(ذکر است که هراتی دراشعارخود، ارادت خاصی به امام خمینی   الزم به 
  :ساخته شایان توجه است»اي پاسخ سپید«ر شعر ومقدمه چینی د

خت/وجنگل ازبسیاري رطوبت/زیست سالی که باغ درسایه می/سال قحطی چشم تو و / هاي مخوف ها حفره رویید چشم می/کرِ
/ کردند با آهنگ تجسس سالم می/ ها ولب/ اندیشید و هیچ چشمی نمی/ آمد دستی براي تفکیک برنمی/ سال اختالط گرگ ومیش

که روي / موج بی/ دریا تاالب مسطّحی/ گذشت از لبان صبح نمی/ که بشارت هیچ حجم روشنی/ نماي دق بود آیینه تمام/ آسمان
  ...دراستراحتی یله بود/ ران زمین

  )129: 1388هراتی،(
رفت حتی دریا که  ازبسیاري سکوت روبه زوال و فراموشی می زمان و مردم زمانه پیش از آمدن امام همچون تاالبی بودند که 

اي  راین شعرکه دوبخش است دربخش اول دورهد .رود، همچون تاالب مسطّح بی موج بود مظهر جوشش و خروش به شمار می
  :کند سیاه وساکن را شاهدیم که چشم انتظاریک منجی را نظاره می

زي است/ حضور تو امروز تو به ماه / دراین میان/ توان کهکشان را شمرد و می/ مارستاره داردش که بی/ آسمان مجه  
  )130: همان... (مانی می
  
شود و حال  ي ظریفی آفریده می موج شود و شاعر با حسرت به آن بنگرد، تصویر شاعرانه دریا اگر تبدیل به تاالب مسطّحی بی 

خروش و  توان دریا را سمبل مردمی دانست که بی می. آید ه وجود میتکاپو کند، هنري بدیع ب  اگر این دریا دردرون خود شروع به
موج، به آسمان پرستاره و  آرام به ظلم ظالمان و حکومت طاغوت گردن نهاده بودند و با آمدن امام است که این تاالب مسطّح بی

ز تبدیل می شود مجه.  
هاي جنگلی اطراف زادگاهش بوده و  ي سبزي کوه بسته شود که هراتی به شدت دل ماحصل این سر فصل به این نکته ختم می 

به این خاطرطبیعت دراشعار وي حضوري . ها سروده است شود ادعا کرد که بیشتر اشعارش را حین حضور در آن جنگل حتّی می
د که هراتی به نمای توجه به این نکته الزم می. ناخودآگاه دارد وهمچون خونی دررگ و پیِ شعرهراتی جاري و ساري بوده است

ي شیفته جنگل سبزوطراوت آن بوده که به ندرت ازبیابان، فصل خزان، زردي و سیاهی صحبت کرده است به دلیل همین . حد
ات کودکان و نوجوانان داشته باشد و هم روحیه لطیف بوده که منجر شد تا هراتی تجربه ردیف بزرگانی چون قیصر  هایی درادبی

 .هایی براي گفتن داشته باشد دوست و بزرگان دیگر، حرفپور، مصطفی رحمان امین
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ی است که با بررسی ویژگی  هاي آن و ارتباطی که میان رنگ  رنگ و استفاده از آن جهت رنگ آمیزي اشعار، عنصر مهم
چنانچه به معناي نمادین . توان کشف نمود ها را می پدیدهها و رازهاي پنهان  خاص با عقاید نویسنده وجود دارد، بسیاري از ناشناخته

ها به  روان شناسان با دقّت در کاربرد رنگ«. شود گر می ها توجه کنیم، ارزش هنري نمادهاي شعر هراتی بیشتر جلوه و هنري رنگ
ت افراد  بـازشنـاسی الیه کران و روا. پردازند یمهاي پنهان شخصی ن پزشکان سده بیستم، به نیروهاي یونگ یکی از بزرگترین متفّ
کار گیرند تا بدین وسیله  ها را به هیچ فکري، رنگ کرد تا به هنگام نقاشی، بی را تشویق میش ها اعتقاد داشت و بیماران نمادین رنگ
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 ژرف ترین بخش ناخودآگاه خویش را آشکار سازند و بتوانند براي دست یافتن به سالمت روان، پیوندي بین ناخودآگاه
  )58: 1387سان، (» .وخودآگاهشان برقرار سازند

ی آرزوهاي انسان  ها  عنصر رنگ ازعناصري است که با توجه به نمودهاي آن به بسیاري ازسلیقه ها، آداب و رسوم، باورها و حتّ
مال و در کنار هاي ش به سبب زندگی در محیط سرسبز جنگل. هاي گوناگونی دارد رنگ در اشعار هراتی، جلوه. برد پی توان یم

طبیعت زیباي ساحلی دریاي خزر و نیز تحصیل در رشته هنر و معلّمی براي کودکانی که در عالم رنگارنگ خیالشان با دنیایی از 
  .رنگ سر وکار دارند، باعث شده تا اشعار هراتی نیز عنصر رنگ را به خوبی درخود منعکس سازد

  :التی ازقبیلشعر هراتی پاسخگوي سوار بررسی رنگ وحضور آن د
  تمایل هراتی بیشتربه چه رنگی بوده است؟ -
  هاي شعر وي نمادچه چیزهایی هستند؟ رنگ -

ها جهت تداعی ذهنی  اي را که آن رنگ هاي مورد استفاده در اشعارهراتی و جلوه و وظیفه در جداول آینده، بسامد رنگ 
 .ایم مخاطبان برعهده دارند، برشمرده

  

 آبی.1- 6

کران دریا و  ضمن این که یادآور افق آبی وبی. ش است و در اشعار هراتی نیز چنین معنی اي داردرنگ آبی رنگ آرام 
ي سرخ یا سپید ها رنگمعموالً شهید را با . اقیانوس است، در ژرف ساخت خود اشاره اي به شهدا دارد و این عقیده جدیدي است

  . کنند یمدر اذهان تداعی 
  :چنانکه هراتی سروده 

  /سپردم ها می خستگی دلم را به آرامش آبی آب/آمد که باران می دم کاش آن

  )95: 1387هراتی،(

/ که ازحمایت دستان خدا برخوردارند/ نیلوفرانند/ بارانند/ آنان درختانند/ دلتنگی تان مباد/ سوگوارکه اید؟/ اي مادران شهید
  فراتر از دانایی اند، روشنایی اند/ اند اند، آسمانی آبی

  )154: 1388هراتی،(

اي آبی /صداي بال هاتان را شنید/ گوش من/ هزار اقیانوس به تمنّا نشسته است/ عطش ناپیداي شما را/ یاران آه اي بزرگواران،
ال  21: همان(مانی چقدربه اقیانوس می)/ وطن(سی(  

  

  خاکستري.2- 6
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خت حضوردرخانه ارباب با رنگ هراتی ازدوران س. رنگ خاکستري نیز همانند رنگ تاریک و سیاه، معنی منفی دارد 
  .خاکستري یادمی کند

ي ها بچهو /مادرم غذاي خاکستري خورد/آب را بر خاکسترمی ریخت/که خلوت ارباب را پرمی کرد/نانجیب زاده»ملوك«و 
  )166: 1387هراتی، ( ...خاکستري به دنیا آورد

 ي تیره را در اشعارها رنگو متنوع بهره ببرد و  ي شادها رنگهراتی در جایی که براي کودکان شعر سروده، سعی نموده از 
 .سیاسی اش بیشتر به کار برده است

  

  زرد.3- 6
  .و نمادي از زوال و نیستی و مرگ است شود یمرنگ زرد در نقطه مقابل رنگ سبز در اشعار هراتی مطرح  
هم بدین سبب به /ه خویش داداي ب و تکان تازه/رخت زرد خویش را درید/خاك در شکوه جنبشی دگر/ در ضیافت تولدت 

  )7:1388هراتی،(درگذارآب شستشودهد/تاغبارتاخت ستمگران دهررا/رود زد

یی که نماد زوال باشند و تاریکی و افسردگی را تداعی ها رنگاست و در دامان طبیعت بالیده، از ر که شاعري طبیعت گ هراتی
 .کنند، گریزان است

  

  سبز.4- 6
طراوت، شادابی، . اشاره شده، بیشترین جلوه رنگها در اشعار هراتی، مربوط به رنگ سبز است چنانکه در جدول بسامد رنگها 

  .شود سرزندگی، مفهوم امید به آینده و مواردي از این قبیل از رنگ سبز تداعی می

وتو آن / هولناك استدنیا دوزخ اشباح / ایم در کنار تو سبز و سربلند ایستاده/ اي فروتن نیرومند/اي منظومه نفیس غم و لبخند
  )90: 1388هراتی،(توایستاده اي/وبیش ازآن که من خوف تبررا نگرانم/درخت گردوي کهنسالی

ایستد چون جنگلی  وطنی را که در برابر هجوم ظالمان دهر می. بیشترین توجه به رنگ در اشعار هراتی متوجه رنگ سبز است
  .در نهایت سبزي به تصویر کشیده است

  )10: همان(با جبروت عشق هماهنگ/ودریاهایی/درنهایت سبزي وایستادگی وجنگلهایی... 

بی تو جرأت آبادانی /وگرنه خاك را/ که ازسرچشمه ناپیدایی جوشید/ تتمه آن جویبار بزرگ است/ها و سبزي این سال
  )28: همان(نیست

 )45: همان(بهار آمد و با دلم گفت و گو کرد/ ترف نگاهم پی خواهشی سبز می/ شکفت ام که می در بهار، اعتراف سبز باغ را شنیده

  



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  جلد نهم

١٣٣ 
 

  سپید.5- 6

  .کند پاکی و صفاي باطنی را که هراتی قصد تبلیغ و یادآوري آن را دارد، در رنگ سفید خالصه می 
  )44: 1388هراتی،(دردستهاي نیازمنددرختان ریخت/تن سپیدش را/باالي یک فضاي مناسب/ابر عظیم

سپیدي در «. که بیانگر سپیدي و روشنی است از جمله آفتاب و ماه به خوبی استفاده نموده استهراتی از رنگ سپید و مفاهیمی 
در . دارد بخشد چنان که گــویی فضیلتی از ذات به آن اشیا ارزانی می بسیاري از اشیاء به نحو صفا بخشی زیبایی را تعالی می

 »...همچون عصمت نوعروسان و برکت پیري و .زرگ شده استي بسیاري از چیزهاي موثر و ب ي آدمیان این رنگ نشانه زمزمه
  )369:1369مختاري، (

از طرفی بزرگساالن و از طرفی دیگر خردساالنی که  -براي شاعري همچون هراتی که با مخاطبانی ناهمگون سروکار دارد 
ها زمخت و گاهی  سال اند، رنگجایی که مخاطب شعرهایش بزرگ. ها الهام بخش شاعري اند رنگ -شوند براي آینده تربیت می

  .گرایند ها به لطافت می سازد، رنگ شوند و در جایی که خردساالن را مخاطب می خشن می

  

  سرخ.6- 6
او رنگ شهید را براي کودکان سرخ . هراتی در شعري که براي کودکان سروده، از عناصر رنگین بسیار استفاده کرده است 

از این ستاره تا آن ستاره (شهید، رود سرخ: در اشعارش وارد نموده است؛ با تعابیري چون رنگ معرفی کرده و با زبانی کودکانه
با وجود این، رنگ سرخ اشعار هراتی زننده نیست و ) 31:همان(چشم شهید سبز و سرخ )27:همان(، شهید چون شقایق سرخ)19ص

شعر سروده که حوادث دلخراش جنگ و اخبار باید توجه داشت هراتی در دوره اي براي کودکان . کند یمکودکان را جذب 
شهادت، : و اینجاست که هراتی با جادوي شعرش، مفاهیم مقدس آزرد یمرا  ها آنناگوار تلفات جبهه، روح پاك و بی آالیش 

  .سازد یمرا براي مخاطبانش به گونه اي جذاب تداعی ... ایثار، ایستادگی و
  )107: 1388هراتی، (کارد می تر سرخ/ باغبان باطپش قلب تو این مزرعه را

سوگند / و به برق سرخ سم راهوار تو/ بوسید رد تو را می/ دیدم که شاخه خمیده بیدي/سواري از این جا گذشته ست/ بی شک
  )34: همان(شود گل سرخ می/ درباغ هاي توخون/ اي کشتزارحاصلخیز/جنگل ازآن توست/ خورم یم

  

  سیاه.7- 6
و  سازد یمرنگ تیره قلب دشمن را به مخاطبان خود با تخته سیاه مترادف  "ن ستاره تاآن ستارهازای"سلمان هراتی در کتاب  

ت اصلی دشمن را به آن همان گونه که به مخاطبان کم سن و سال خود درس زندگی می ها می شناساند دهد، دشمن وماهی.  
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فرمانده من / زیرامعلّمم/ ازمن به جز تفنگ نخواه/ ه نگوبا من به جزحماس/ در فکر خوبی ام/ ام من یک جنوبی/ با من بیا نترس 
قلب سیاه دشمن اسالم / تخته سیاه ما/میشو یمپیروز /همواره بی درنگ نوشتیم/ ما با گچ فشنگ/ سنگرکالس ماست/ است
  )65: 1388هراتی،(است

قابل آن بهره مندي از معنویات، محروم شدن و دور از فیوضات ماندن، از دیدگاه هراتی سیاه شدن است چنانکه در نقطه م
  .دارد یمصفاي باطن و پاکی وجود را به انسان ارزانی 

  )83: همان( ...شویم تاریک می/ خودش را ازمادریغ کند/ باور کنید اگر او یک روز

یابد و نظر مخاطبان را  چه نمود بیشتري می شود، آن گرایی هراتی با ادبیات مقاومت تلفیق می گرا، وقتی طبیعت عنوان شاعري طبیعت به
یابد، شعرش مشابه  هاي جنگی در اشعار هراتی فزونی می جایی که واژه. ي زیباي آن استها رنگکند، طبیعت و مظاهر متنوع با  جلب می

ش و که طبیعت پرجو امین پور، صابر امامی، حمید سبزواري و دیگر شاعران ادبیات مقاومت است و جاییر قیص: اشعار شاعرانی چون
هاي زبانی، سادگی وصمیمیت آثار  شباهت«: جواد محقق معتقد است. آورد خاطر میه خروش، شعرش را احاطه کرده، سهراب و نیما را ب

از دو نسل پی در پی باعث شده است که وقتی شعرهاي تأثیر گرفته شاعران ) پهريس هراتی،(مردي این دو شاعر خوب معاصر  و جوان
  )28: 1373بیابانکی، ( »!باید شاگرد دبستان سلمان سپهري باشد یا دانش آموزکالس سهراب هراتی: گویمخوانم، ب جوان را می

د محسوب نمود ها، سبک شعري و بیانی هراتی مختص به خود اوست و نمی با وجود این گفته . توان وي را شاعري صرفاً مقلّ
بت و منفی داشته باشد، بی تردید تأثیري که سلمان از دیگران تأثیرپذیري اگر دو وجه مث«: معتقد است"عبدالرضارضایی نیا"

ت بوده است. پذیرفته بود که  تأثیري از گونه تأثیر گل بر زنبورعسل؛ نه تأثیري تقلیدگونه و منفی. تأثیري مثبت و همراه با خالقی
  )37: همان... (کشاند برداري می شعر را به ورطه کپیه

گویند  می«: معتقد است» علیرضابهرامی«از پژوهشگران معاصر به نام  پذیري هراتی از سپهري، یکیدر کنار موافقان نظریه تأثیر 
ی شعري تقدیم شده به سهراب  من می: هاي ذوقی سهراب سپهري بسیار تأثیرپذیرفته است ازگرایش] هراتی[ گویم هرچند که حتّ

مثالً در بسیاري از شعرها، به لحن،  تأثیرپذیرفته است تا سپهريهاي و زبانی فروغ فرخزاد  سپهري هم دارد، اما بیشتر از گرایش
ی تصویرسازي کرد و  البتّه با این تفاوت که او بیشتر ترسیم می. شود فرخزاد بسیار نزدیــک می» هاي زمینی آیه«هاي  مفهوم و حتّ

ـا هراتی آن بسته است که میل به تالفی  ه مفهوم انتظاردلچنان ب جــز در یکی دو مورد، به مفــهوم انتظار خیلی نزدیک نشد؛ امـ
» .چنان خواهدکرد دهدکه چنان خواهد شد و آن کردن درآیــنده، در روح و مغز او بسیار قوي است و مدام روزي را وعــده می

  )117: 1383عبدالملکیان، (
بیشتر اشعارِ سلمان مستقیم یا غیر . شود خواننده شعرسلمان هراتی در وهله نخست بیش از هر چیز با ایدئولوژي شاعر مواجه می 

د اجتماعی و . پردازد هاي اجتماعی و سیاسی او می بازگویی جهان بینی اعتقادات و برداشته مستقیم ب وي شعر را براي اداي تعه
ین مثال از سویی سهراب سپهري حقیقت را در یکپارچگی خود با طبیعت یافته و این یکپارچگی مانند ا. داند سیاسی خود می

شما هر حرکت او را زیر نظر دارید و نسبت به . اي مانند زندگی با یک مار در یک اتاق است چنین هوشیاري«: کریشنا مورتی است
در چنین . انرژي یکپارچه است» توجه«ز اي ا یک چنین مرحله. شنوید بسیار حساس هستید ترین صدایی که از او می کوچک

  )69: 1382مورتی، (» .شود ما در یک لحظه آشکار میساحتی از هوشیاري تمامیت ش
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  تأثیر اجتماع و حوادث اجتماعی بر رنگ و طبیعت شعر هراتی - 7
بینیم که فرزند زمان خویشند و اوضاع اجتماعی دوره خود را در  با مرور گذشته پرافتخار زبان وادبیات فارسی، شاعرانی را می 

شود که اجتماع  از فردوسی که آغازکنیم مشاهده می. تحت تأثیر آن اجتماع بوده استشان  اند و نیز زندگی شعرجاري ساخته
حافظ شاعر سرشناس . اي بسراید تا زبان فارسی را از گزند بیگانگان حفظ نماید شاهنامه بحران زده دوره شاعر، وي را واداشت که

در دوران جدیدتر، . بیمار ایران آن زمان روا داشته استدیگري بود که با زبانی ایهامی انتقادات شدید اجتماعی را به جامعه 
ی قرار دادند؛ شاعران چنددهه اخیر نیز سیاست را وارد شعر نمودند و ر شاعران مشروطه را شاهدیم که شعر را د خدمت اهداف ملّ

نظر قراردهیم، شاهد کاربردند و اگر شاعران دوران انقالب و جنگ تحمیلی  انتقادات اجتماعی و مباحث سیاسی روز را به را مد
  .بازتاب تحوالت اجتماعی و سیاسی در شعر آنان هستیم

. اي بالید که فراز و نشیب فراوانی در عرصه اجتماعی ایران وجود داشت اي سخن گفت و در دوره سلمان هراتی از دوره 
شاعران . احساسات مردمی را متأثر ساخت دوران شیرین وتلخی بود که انقالب اسالمی نوپاي ایران وجنگ تحمیلی وپیامدهاي آن

  .ها، اوضاع و احوال کلی اجتماعی را دریابیم دوره نمودار بارزي هستند تا با نظري به آنن ای
تنها مردم ایران بلکه تمام مظلومان جهان مد  مردم، نه. حضور وقایع اجتماعی زمان هراتی در اشعار وي امري کامالًمشهود است 

این اشعار نمودار . »..یک قلم ناسزا به محتکرقربه الی ا«ر یک نمونه خوب است و یا شع»دنیادرباتالق تقلب«ر شع. نظر هراتی هستند
هاي  گرایی و اجتماعیات به دور از شعارها و کلیشه در شعر سلمان مردم«. آگاهی و هوشیاري شاعر نسبت به وقایع اجتماع است

» ها نیایش واره«ر حتّی د. شعر سلمان، جایی نیست که مردم در آن حضور نداشته باشند در سرتاسر. زند رایج روشنفکرانه موج می
  .باشند که محصول اشراق فردي و خلوت شاعر و حدیث نفس او می

و چوپان » درجان«از کودکان و زنان و مردان و مردم ساده . گنجد گرایی و اجتماعیات در حوزه و قلمرو و جغرافیاي خاصی نمی مردم 
هاي دوردست؛ سلیمان خاطر، پابلونرودا و شهیدان وطنی دوران  سوي سرزمین مازندرانی و سهراب سپهري و میرزاکوچک خان گرفته تا آن

  )181: 1383عبدالملکیان، (».ترین موضوع و مضمون شعر او هستند ي مقاومت، مهم ساله هشت
بنداول این شعر، با زبانی سمبلیک و . پردازیم می»نیا درباتالق تقلبد«ر عنوان نمونه از اشعارانتقادي اجتماعی هراتی، به شع به 

که بیگانگان و ن عنوان شاعر دوره جنگ از ایه هراتی ب. تصویر کشیده استه استعاري نوعی تقلّب را که جهان اسیرآن است، ب
  :باد انتقاد گرفته است یعی خود، آنان را بهکنند ناراحت است و با زبان سمبلیک و طب کشورهاشان تصویر نادرستی از ایران ارائـه می

همیشه گزارش / اگرچه هواي جهان طوفانی است، سازمان هواشناسی/ کنند درسیاست دخالت می/پرداز هاي دروغ ماهواره
  )68: 1388هراتی، ... (کند آرزو می/ براي شنوندگان عزیز/وخواب خوشی را/ دهد معتدل به دنیا می

، مردم ایران )ره(هاي امام خمینی دکشوردرگیرجنگ بودند که به عنوان یک مسلمان پیرو اندیشهدر دهه پنجاه وشصت، چن 
  :اند اند که دراین شعر بازتاب داشته افغانستان و فلسطین ازآن جمله. هاداشتند اي نسبت به آن موضع طرفدارانه

 زخم ایران با/دنیا باورکند/وسعی دارند/ ندده درآسمان دنیاپروازمی/چندي ست/کفترهاي کاغذي را/کفتربازان سیاست پیشه
  ...بادستمال سرخ بست/وجراحت افغانستان راباید/به آوارگی قناعت کند/ وفلسطین مستأصل باید/یابد زیتون التیام می پماد
  )69: همان(



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  جلد نهم

١٣٦ 
 

را از  دنیاي خارج از ایرانهراتی . کفتر بازان سیاست پیشه، پماد زیتون و دستمال سرخ:دراین بند توجه شود به ترکیبات نوظهور 
مداران  کندبا زبان رساي خود، ماهیت شُوم سیاست انگارد، باتالقی که مالزم تقلّب است و سعی می نظر سیاسی یک باتالق می

ب را آشکار سازد زیتون . رساندن مفهوم شعراستت آنچه دراین میان شایان توجه است، استفاده از رنگ عناصر طبیعت جه. متقلّ
حال طنز  مداران خارجی طنز ظریف و در عین و ترکیبات نوساخته پماد زیتون و تجویز آن از سوي سیاست باشد یمصلح  نماد

دستمال سرخ . تفاوتی کشورهاي خارجی نسبت به اوضاع آشفته اجتماعی ناشی ازجنگ تحمیلی دارد عمیقی است که نشان از بی
الع هراتی را نسبت به وقایع بین الملل نشان تواندنمادي از ارتش سرخ شوروي باشد نیز که می ، ترکیب جدیدي است که اطّ

خونریزي و  دارد یمسرخی دستمال و اینکه متجاوزان خواهان تداوم جنگ هستند، نوعی بیان ظریف است که اشعار . دهد می
مهم در این شعر هستند که چون از دستمال سرخ و پماد زیتون دو نماد . کشتار به جاي بهبود اوضاع، خواست قلبی متجاوزان است

  .اند سوي بیگانگان متقّلب تجویز شده، بار منفی یافته
مداران بزرگ  ي هراتی ازسطح جامعه ایران به سمت جامعه جهانی کشیده شده و انبوهی از سیاست دراین شعر رسا، اندیشه 

هاي مارکس،  داري، پیش بینی ، ترفندهاي سرمایهبلشویک، جهان سوم: خارجی و اصطالحات سیاسی و اجتماعی را شاهدیم مانند
  .هاي فرانسه، حزب کمونیست روسیه، اریستوکراسی، تراست، کارتل لنین، گورکی، سوسیالیست

  /آید وقتی که بادمی/زنند سروهاي مطبق را گردن می/براي رفع شبهه/هاي شعارباز و بلشویک
  /بهترین مسکّن/سازي مسکو نی سمفونیهاي کمپا وفرآورده/رقصند هاي لنینگراد باله می درخت

  )72: 1388هراتی،( ...قریب به اعتراض است/هاي درب وداغان براي اعصاب
ل ر شود که حوادث تلخ اجتماعی وتحولّات سطح جامعه، از آنچه گفته شد این گونه استنباط می نگ شعرهراتی را دچارتحو

ورسویی از ک شوداما درعین سیاهی، نگ شعرهراتی سیاه و تاریک میر ع،هاي اجتما اه براي نمایاندن تاریکی وپلشتیگ .کنند می
تصویر بکشد و طنز تلخ و ه هاي ایران، فلسطین و افغانستان را ب گاه مجبور است مقاومت سرخِ سرزمین. دهد روشنی را نوید می

  .گزنده و نیشداري بگوید
در واقع رنگارنگی اشعار هراتی وابستگی . سبز و پرطراوتشهیدان گلگون کفن با دستانی . استه هراتی از شهدا هم گفت 

. باشد هاي متنوع بوده و تحت تأثیر افکار و اوضاع اجتماعی می اي از رنگ اش دارد و هر شعر او آمیزه نزدیکی به موضوعات شعري
اش  کند و به خواننده می آموزد، توطئه دشمنان را یادآوري هراتی آگاهی و بصیرت اجتماعی را در شعرهایش به مخاطبان می

د بعد از انقالب است. دهد هشدار می نگاه معنوي به موضوعات . پیوند مسائل اجتماعی با دنیاي انتزاعی، نقطه عطفی در شعر متعه
 او در شعرهایش به. استه این نوع نگاه، شعر هراتی را سرشار از امید و بشارت کرد. رسد یماجتماعی در شعر هراتی به اوج خود 
 .این بشارت و امید از سرچشمه باوري است که ریشه در انقالب اسالمی ایران دارد. دهد مردم آینده اي درخشان را نوید می

  

  :نتیجه گیري- 8
هاي انسانی با بیانی لطیف و دلنشین و سرشار از سادگی و معنویت،  هراتی به عنوان شاعري طبیعت گرا و متعهد به ارزش 

موضوعاتی چون ادبیات پایداري و مقاومت آن هم مربوط . استه عبارات رنگین به رشته تحریر درآورد موضوعات مقدسی را با
هر جا که صدایی براي دفاع از آزادي بلند شد، به . به همه آزادگان جهان چه در ایران و چه در کشورهاي همسایه و دوردست
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همچنین تقدیس مقام شهید و ارج نهادن به مقام امامان . سخن بگویدگوش هراتی رسیده و وي را مصمم ساخته تا در دفاع از آنان 
ی و مذهبی دیگري که در هر کدام از آن) ع(معصوم  هاي طبیعت است و چنان زبان  ها زبان هراتی در پیوند با جلوه و موضوعات ملّ

  .باشد گیرد که همگان را یاراي درك آن مفاهیم می کار می اي را به ساده
تصاویر تکراري و کم ارزش، باعث شده تا شعر هراتی را در ه و نیالودن زبان و شعر ب ها رنگی ازمفهوم نمادین با درك درست 

ات جنگ برشماریم؛ زیرا اندیشه جاري در اشعار وي هم مناسب  هد انقالبی و ادبیپیشاهنگان شعر متع پس از انقالب اسالمی، جزء
ي ادبیات پایداري را براي کودکان دلنشین ها شهیاندي لطیف، ها رنگبا . نگري دارد زمان حال یعنی وقایع جنگ است و هم آینده

  .سازد یمکه تحمل شرایط سخت جبهه را میسر  دیسرا یمو براي دیگران شعرهایی  دهد یمجلوه 
گوید، از اجتماعی که  می از دنیاي واقعی سخن عصران و استادانش، این نتیجه حاصل شد که هراتی با مقایسه اشعار هراتی و سایر هم 

شود و هر کلمه اي را که مناسب انتقال  در آن بالیده و چنان به محتوا و معناي راستین شعرش توجه دارد که در ظاهر شعر دچار تکلّف نمی
  .برد معانی رفیع شعرش ببیند، بدون اغماض از آن بهره می

اشان میطبیعت اشعار هراتی، زنده و پویاست و چنان رنگارنگ است   از رنگهاي تیره و کبود کمتر بهره . ماند که به تابلوي نقّ
هاي بعدي انقالب خصوصاً  برده و زمینه اصلی آن رنگ سبز است به نشانه طراوت و شادابی و نوعی امید به آینده را به نسل

  .کند اي داشته است، منتقل می توجه ویژه ها آنکودکانی که در شعرهایش به 
  :شود یمعر او وظیفه اي دارد و در ارتباط با یک عنصر طبیعی است که به آن اشاره هر رنگی در ش 
  .کند یمتشابه به آسمان و اقیانوس دارد و بی کرانگی را القاء  "آبی"رنگ  
  .کند یمرا تداعی ... با جنگل انبوه در ارتباط است و مفاهیم پایداري، استواري، طراوت، سرزندگی و "سبز"رنگ  
  .سازد یمبا گل سرخ، گل محمدي، شقایق و آالله پیوستگی دارد و با بیانی استعاري، مفهوم شهید را منتقل  "رخس"رنگ  
. باشد یماش اشعارش تأثیر پذیرفته از اوضاع  بد و ناگوار اجتماع دوره شاعري "کبود، سیاه، تیره، خاکستري و خشن "رنگ هاي 

در طبیعت، باتالق، مرداب و  ها رنگما به ازاي بیرونی این . و حساس هراتی بوده است تسلی بخش روح آزرده ها رنگگویی این گونه 
  .رساند یماست که چون آبی بر آتش، آرامش و لطافت را به ذهن  "سپید"در نقطه مقابل این رنگ، رنگ . باشد یمتاالب 

شعرش که امید بخشی به مخاطب است، نیز که مظهر زوال و نابودي است با روح لطیف شاعر و رسالت عظیم  "زرد"رنگ  
  .سازگاري ندارد و کمتر مورد استفاده شاعر قرار گرفته است

در جدول و نمودار پیوستی نکات تازه دیگري از نحوه بکارگیري رنگها و عناصر طبیعت در اشعار سلمان هراتی قابل مشاهده  
  .است

  

 :ها جدول استفاده از رنگ

 بسامد ها رنگ ردیف

 27 آبی 1
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 5 خاکستري 2

 6 زرد 3

 86 سبز 4

 2 سپید 5

 32 سرخ 6

 18 سیاه 7

  

  
 
 
 
  

 :ها رنگنمودار میله اي بسامد 

  

  

  



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  جلد نهم

١٣٩ 
 

  ها گلجدول نام 
 تعداد نام گل ردیف  تعداد  نام گل  ردیف

 1 گل گاوزبان  9 1 آفتابگردان  1

 10 گل محمدي  10 3 آالله  2

 10 الله  11 2 آویشن  3

 1 میخک  12 2 ریحان  4

 2 نرگس  13 1 سوسن  5

 1 نسترن  14 8 شقایق  6

 5 نیلوفر  15 83 گل  7

 1 یاسمن  16 10 سرخ گل  8

  

 جدول نام درختان

 تعداد درختان ردیف تعداد نام درختان  ردیف

 2 سیب  8 2 انجیر  1

 3 شمشاد  9 2 زیتون  2

 9 صنوبر  10 2 بلوط  3

 2 گردو  11 1 بید  4

 1 گیالس  12 70 درخت  5

 1 نارنج  13 12 سرو  6

 4 نخل  14 5 سپیدار  7
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 عتیطبجدول استفاده از عناصر -

ف
ردی

  

  عناصر

  طبیعت
ف    تعداد

ردی
 

عناصر 
 طبیعت

ف   تعداد
ردی

  

عناصر 
  طبیعت

  تعداد

  11  کویر  41    13  جویبار  21    54  آب  1

  10  مرداب  42    19  چشمه  22    3  آبشار  2

  20  مزرعه  43    3  چمن  23    71  آسمان  3

  11  موج  44    48  خاك  24    101  آفتاب  4

    50  خورشید  25    46  ابر  5

    58  دریا  26    8  اقیانوس  6

    11  دشت  27    2  باتالق  7

    23  رود  28    33  باد  8

    37  روز  29    53  باران  9

    9  زمستان  30    72  باغ  10

    40  زمین  31    8  باغچه  11

    5  سپیده  32    2  بامداد  12

    13  سحر  33    7  برف  13

    84  شب  34    23  برگ  14

    7  شبنم  35    111  بهار  15

    41  صبح  36    6  بیابان  16

    12  صحرا  37    6  پاییز  17
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    20  طوفان  38    7  تابستان  18

    5  علف  39    2  تاالب  19

    19  کوه  40    60  جنگل  20

  
  جدول نام پرندگان-

  ردیف  پرندگان بسامد

 1 پرستو 3

 2 پرنده 14

 3 پوپک 1

 4 خروس 4

 5 کبوتر 12

 6 گنجشک 8

  
  
  نمودار استفاده از عناصر طبیعت.-
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  ها گلنمودار نام -
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 نمودار نام درختان-

  

  

  

 نمودار نام پرندگان-
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 ییسراحهیمدیی در سنا ابتکار

  

  1همحمدزاد میمر

  

 : دهیچک 

ي شعر ها هیپاي انگذاریبنی، فارسی به شعر انعرف میمفاه کردني همانند وارد شعریی در موضوعات مختلف سنای شگامیپ
بدان پرداخته شده، اشعار  کمترآنچه  انیم نیادر . ي مسلّم و شناخته شده استامري قلندری و ابداع غزل اجتماعي و انتقاد
ي و سعدی بر ژرف ریتأثسو  کاز ی کهیی است سرا حهیمدي در اتازه  سبک جادیاي در ویی و مبدع بودن سنای مدح
 نیای در اتهاماتي شاعر و وارد آمدن داریب قتیحقدر  دیتردناشناخته ماندن آن سبب  گریدي سوي او گذاشته و از ها حهیمد
 میخواه دیجد سبک نیای معرفیی به سنای مدحی انواع گوناگون اشعار بررسنوشتار ضمن  نیادر . ي شده استوبر  نهیزم

  . پرداخت

 

   .يغزنوشاه م ی، بهراروحي داریبد و اندرز، ی، پنمدحیی، شعر سنا :هاواژه دیکل

  

                                                        
 یاسالمدانشگاه آزاد  اریاستاد - ١
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  همقدم

ی در دربارها نضج گرفت، در فارساز همان آغاز شعر  کهی است فارس اتیادبی اصلي ها هیدرونمای از کی شیستامدح و 
 کمانحاامرا و  تیحماي  هیسای جامعه و تحت اجتماعی و اسیسدرآمد و با توجه به اوضاع و احوال  حاکمخدمت دستگاه 

  . افتي یریچشمگرشد 

 دحسنیسي مانند شاعریی و دوران سناي تا عصر مروزیی کسای و فرخی از ادبنوع  نیا تکاملتحول و  ریسی به نگاه
 کشعر فقط ی. ي نداشته انداحرف تازه  نکهیادوران است و  نیادر  نیمضامي بودن تکراری، نشانگر رونابوالفرج  اي و یغزنو

   .ـادیز کهبود  انیدربارپـادشاه و  شیستامضمون داشت و آن هم 

افتخارات و  انیبو  شیخوی طلبي حس قدرت ارضاي براطرف پادشاهان  کاز ی. ی نداشتوتازگ زد ینمی به دل چنگ
، شعرا گریدي سوو از  جستند یمبهره  شیخوی غاتیتبلي دستگاه  مثابهي بهتر از شعرا نداشتند و از آنان به ا لهیوسفتوحات خود 

 گریکدي سبقت از یگو دانیم نیاي شعر در دربارها نداشتند، در  عرضهي جز اي امرار معاش چاره برا که سندگانینو و
  . شدند یم حکامي خود، سبب رشد رعونت و غرور در ناروا حیمداو  ها شیستاو با  ربودند یم

و در  مودیپ یماعتدال را  ریمسی فارسی مدح، شعر انیساماني  دورهی عنی یفارسي رواج شعر  دوره نینخستبه هر حال، در 
ي اغراق سواعتدال به  ریمسی از فارس، اما رفته رفته شعر داد یمارائه  تیواقعبه  کینزدی گزارشبرشمردن اوصاف ممدوح 

ي خداگونه از او به ریتصوممدوح فراتر رفتند و  تیشخص تیواقعي خود از ها شیستاو پس از آن، شاعران در  کرد حرکت
خود از دربار برخاسته بود به  کهاو . یی فراهم شدسنا شیدایپي برا نهیزم کهي نگذشت رید، انیم نیادر . گذاشتند شیانم

  . کرد جادیای فارسي شعر محتوای در شگرفی، تحول روحتحول  نیهمي آورد و روي از دربار گسست و به عرفان زود

اشعار . ی خود داشته استزندگي متفاوت در  دورهیی دو سنا سازد یمي وجود دارد که ما را متقاعد وشواهد نیقرا
ي بود از چاپلوسان درگاه شاعردوران  نیاي در و. ي استدرباري شاعراو به عنوان  تیشخص نیمبی شاعر، زندگي اول  دوره
ق رو شیخوممدوح  تیرضاو جلب  ندیخوشاي برا گرفت یمي که از دربار اکه در مقابل صله  نیسالط یی گوي به تملّ

امتناع نداشت و تمام  کساز مدح  نارید لیتحصي برا. کرد یمي سپری خوشگذرانو غرق در  شیعی را به زندگ، آورد یم
ي سپرمنوال  نیبدی شاعر زندگ. کرد یممعطوف  قیناالي امراي  درباره زیآمی و اغراق مدح دیقصای خود را به ساختن سع
ي فرود آورد و شاعر دچار تحول وي را بر جسم و جان داریبي  انهیتازي درون، غوغاسرانجام روح ناآرام و  نکهیاتا  شد یم

 »دیگزي دوري آورد و از خداوندان زر و زور روي جست و به عالم تصوف و عرفان زاریبروش  نیاز ا« دیگردی روح
 انیاز جهان وجهان یبه کلاو را  زین قیزهد و تحق ي در دوره«تحول چنان نبود که  نیاحال  نیع، در )11: 1375یی، سنا(

 نیشور و تحول است از چني  دوره نیا ادگاریکه  زین قهیحد یحت و نکوهش خلق بر کنار کند، شیمعزول دارد و از ستا
  ) 163: 1379، نیعبدالحس، کوب نیزر( »تسین یخال کسرهی يشگریستا
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ی بر او اتهاماتو وارد آمدن  ها يریگنکته  ی سببزندگي دوم  دورهی در حتّیی و مـداح بودنش سناچشم انداز شعر  نیهم
مجرمان و  ییسنا ایگو« :سدینو یم نهیزم نیای در درگاهمحمود . اند کرده دیتردي او داریب قتیحقی در برخشده و 

، شعر او از يو نـاخرسند ینیهمه نکته ب نیکه در کنار ا رایز نشناخته است، یروزگار خود را به درست یقیگناهکاران حـق
بر کنار  يسلطان مسعود و سلطان محمود غزنو یعن، یو دو سلف او يهمچون بهرام شاه غـزنو ،انتیناه و خـسران گ شیاست

بودن آنان  یحکمرانان و الابالي و ستمگر يریس ي جهیمردم، نت یدگیو ستمدی دستیته ی،گرسنگ داند یم ییسنا! است نمانده
 يدد ـایسگ  ،باشد ستهیز یو سلوک رتیس نیکه بر چن یر او حاکم و شاهو از نظ ،و سرنوشت انسانهاست یدر قبال زندگ

ل یبه دل نکهیا ایو  ،برد یم ادیهمه اندرز و آموزش را از  نیا ـای -ممدوح خود -يبا بهرام غزنو اما در مواجهه... ، ستین شیب
را حل کرد جز آنکه در  ییل شعر سنامعض نیتوان ا یچگونه م ...!شمرد ینم یستمگران نیچن ي او را از زمره یساده لوح

: 1373ی، محمود، درگاه. (»میاوریب مانیا ییسنا يدر ماجرا يگرید قتیو به حق میشک کن يداریآن بازگشت و ب قتیحق
23-22(  

، )وجود او کیتارقطب (ي هجاگویی مداح و سنا«متفاوت در نظر گرفته،  تیشخصیی سه سناي برای کدکنی عیشف
ی، کدکنی عیشف(» ) قطب روشن وجود او(یی قلندر و عاشق سنا، و )ي وجود اوخاکسترمدار (ی اجتماع یی واعظ و ناقدسنا

  ). 25: مانه( »تسه حالت بوده اس نیایی تا آخر عمر گرفتار سنا«که  نیاو آنگاه اشاره دارد به ) 25: 1376محمدرضا، 

در  شیخو اتیحي روزهایی تا آخر سنا دهد یمنشان  هکي در دست است ا مالحظهسناد قابل ا« که نکته نیا ذکربا  شانیا
 کهي بوده دربارشاه از نوع تملقات م یی از بهراسنـا حیمدا که رسند یم جهینت نیابه ) 52: مانه( »تارتباط با دربارها بوده اس

 رهیغسعد و د سعوي و مانوري، عنصری مانند شاعران حیمدای بر تشخصو  زیتماوجه  چیهدر اواخر عمر شاعر سروده شده و 
  ). 28: مانه(ندارند 

یی در سنا کهاست  تیعنا انیشا«: سدینو یمي زهدی و مدحیی به دو نوع سنا دیقصاي بند میتقسضمن  زینی مدرسفاطمه 
ي به وجود آمد و در ودر  کهی درونی بعد از انقالب حت. ي برنداشته استشگریستاگاه دست از  چیه، اش یزندگسراسر 

ی ته –سروده  اش یزندگیی در دوران دوم سنا که –هم  قهیحد نیبنابراادامه داده است،  کار نیاهم به  قیتحقدوران زهد و 
ی دوست ازمندیني حاسدان، توز نهیکی مخالفان و دشمني در امان داشتن خود از برای، صوفشاعر  نیا دیشا. ستیناز مدح 

  ).145: 1377ی، رسمد( »تآنها برخاسته اس شیستاسبب به  نیبدشاهان بوده 

ی شده، چرا و به روحاگر دچار تحول  ؟نه ای شده است یروحیی واقعاً دچار تحول سنا ایآسوال مطرح است که  نیاحال 
ی صرف بوده مداحعمرش  انیپایی از ابتدا تا سنای مدحاشعار  ـایآ ؟ی ادامه داده استمدحي به سرودن اشعار منظورچه 
و باالخره  ؟است کردهی از پادشاهان و امرا مداحي و شگریستادرامان نگهداشتن خود، اقدام به  شاعر واقعاً به خاطر ایآ ؟است

ي را آموزش زیاگریدنی دارد و قلبي ملول شده و خود بر آن باور درباري  وهیشي به شگریستادلش از  کهی میحک نکهیا
   ؟ی خود باز هم شاهان را مدح گفته استروحچگونه بعد از تحول  دهد یم
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 یی سنا حیمدا

ي و قلندر دیقصاي اشعار او را در هنریی سخن گفته اند، ارزش سناي شاعري  وهیشي  درباره کهی محققاني  همه باًیتقر
ي عنصرگر ا«: سدینو یمی کدکنی عیشف. شمرده اند زیناچي وی عرفانشاعر را در برابر اشعار  حیمدای دانسته اند و عرفاناشعار 

 حیمدایی را با سنا حیمدای بعد از او، و کو ی ستهیز یمیی سنای قبل از کی که میآوربه شمار  حیمدی عالي  نمونهي را دو انورو 
  ). 27 -28: 1376ی، محمدرضا، کدکنی عیشف( »تافی توان ینمیی سنا حیمداي برای تشخصو  ازیامت چیه، میبسنجآنان 

 نگونهیاي از مواردي بلخ هم  کارنامهدر  نیهمچنو  قهیحد، درالعبایساو آمده اما در  دیقصادر  شتریبیی سناي ها حهیمد
ي خاص خود را دارند و در دسته هایژگیوي وی مدحو اشعار  دیقصا دهد یمی آنها نشان بررس که شود یماشعار مشاهده 

  : ی هستندبررسقابل  لیذي ها يبند

  

  ي اهل سنت زعماو  تیب، اهل امبریپمدح  - 1
ي در آثار خود به و. است کردهیی آزماطبع  تیبو اهل  امبریپي مدح و منقبت  نهیزمدر  هکی است شاعرانمجدود آدم از 

و امام ) ع( نیحس، امام )ع(، امام حسن )ع(ی عل، امام عهیشی پرداخته و از امامان شافعو امام  فهیابوحنو  نیراشدي خلفا شیستا
) س(در مدح حضرت زهرا  زینی اتیاب نیهمچن. دارد) عج اهللا(ن و امام زما) ع(ی به امام صادق اشاراترا مدح گفته و ) ع(رضا 

  : دهد یمنشان  حیمدا نیای بررس. سروده است

  . پرداخته قابل توجه است نیمعصومي  ائمه شیستاشاعر در آنها به مدح و  کهی اتیابتعداد  -الف 

  . ده شده اندي سرومادي  شائبهبه دور از هرگونه  کهاند  زهیپاکی حیمدا، حیمدا نیا –ب 

 متذکر زینرا  تیبي اهل  برجستهي هایژگیوصفات و  بلکهمحض نپرداخته است  شیستا، تنها به اتیاب نیاشاعر در  -ج
ی اتیاب، نیاوجود دارد، عالوه بر  امبریپدر نعت  کاملغزل به طور  کو ی دهیقصاو، شش  وانید، به عنوان مثال، در شود یم

، شجاعت و )1(چون صبر  شانیاي شاخص هایژگیودر آنها به  که شود یم دهید اکرممدح رسول ي در و وانیددر  زین پراکنده
پس از  زین قهیحدي مثنودر  نیهمچن. اشاره شده است... و) 4(روز جزا بودن  عیشف، )3(بودن  انیعالم، رحمت )2(ی پهلوان

  . ی به نعت آن حضرت پرداخته شده استالهي ثناحمد و 

 

  ي دربارل ي مبتذها مدح - 2

 نیآغاز تیبسروده شده اند و در آنها مدح از همان  دهیقصاغلب در قالب  کهي هستند اشعاریی، سنای مدحاز اشعار  گریدنوع 
 شود ینم دهید حتینصوعظ و  ای یاخالقی، عرفاني ها شهیاندي از انشانه  چیه دهیقصدر ضمن . ابدی یمادامه  انیپاو تا  شود یمشروع 

  . ی روبه رو استمدح اریعي تمام  دهیقص کیو خواننده با 
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ی علما، شعرا، فقها و گاهو  پردازد یمي کشوري و لشکرو سران  رانیوزپادشاهان،  شیستای به گاهنوع اشعار، شاعر  نیادر 
ع آن، به ي جامعه و اوضاها استیسدر روند  رانیوزو نقش حساس پادشاهان و  تیاهمبا توجه به  که کند یمقضات روزگار را مدح 

  : میپرداز یمافراد  نیایی در مورد سناي مدحهای بررس

 از پادشاهان  شیستا) 1 - 2

شاهان  انیو از م )هـ 552 -511( و بهرام شاه بن مسعود )هـ 508 -492( میسلطان مسعود بن ابراه ي،غزنو نیسالط انیاز م ییسنا
  .کرده است شیستاو  دی، سنجربن ملکشاه را تمجیسلجوق

ي از ذکر قهیحددر کتاب . است میسلطان مسعود بن ابراه شود یم دهیدیی سناي در اشعار ومدح  کهی سلطان نیتر یمیقد -
  :با مطلع دیقصا نیاز ا یکیدر . سلطان اختصاص دارد نیاشاعر به مدح  وانیداز  دهیقصی دو ولاین پادشاه نشده است 

  ی مـاه عـربـکـی وار دلـم بـرد یعــرب«

  

  »بی شکر لزنخي چه رپسآب صفوت   

  )68: 1362یی، سنا(

و  از فـلک تـر یدرش را اعـلـ، قداند یاو م يود و سخـاجـ بهره مند ازاق را ـآفي  ، همهيق خود نسبت به وـعش انیضمن ب
 تیمعه شکاو از اوضاع نابسامان جا ستهینداشتن ممدوح شا ازآنگاه  ،کند یم یمعرفو صادقانه  ـایر یب يخود را نسبت به و يشاعر

از داشتن حداقل  شمندانیاندی ولی بهره مندند زندگخوب  امکاناتو ظالمان از  نابخردان مقبولنددر آن  کهي ا، جامعه کند یم
  . محرومند زینی زندگ

  »بحـلبه را بـاز نـداند گـه خـوانـدن ز حـل    ی که ز جـهلقـبولشهر  ـنیدرانکه آنراست ز«

  )70: همان(

را از  )محل حکومت ممدوح( نیغزن شودکه یم یمعرف يرینظی بو عادل  رـدادگسلطان مسعود بن ابراهیم،  ،گریدي  دهیدر قص
  ).5( نگه داشته است یخال وجود دارد،) یسلجوق نیسالط محل حکومت(که در خراسان  یآشوب و فتنه و ظلم و ستم

و  ییبایاز وصف ز ریبه غ آنها یدر تمامرد که یی وجود داسنا وانیددر  دهیو دو قص ستیب ي،در مدح بهرام شاه غزنو -
  .کند یچند جلب توجه م ینسبت به ممدوح، نکاتشاعر  و اظهار ارادت يدالور

  ).6(است لیقا یاسیس تیحکومت او مشروع يو برا داند یم یاله دییبه تأ دیبهرام شاه را مؤ -الف 

  ).7( است عنه اهللا یدرگاه عمر رض هیگاهش شبرده و دبر نیکه ظلم و ستم را از ب داند یم یرا پادشاه عادلاو  -ب 
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ي  نسخهاو را  رتیسو ) 8( داند یمدر برابر او  کنندگانخلد و حور را خادمان جان برکف ممدوح، و عقل و روح را سجده  -ج
شاه را صادر م را از بهرای چون و چبتمام، دستور اطاعت  تیقاطعشاعر با  که، چرا شود ینمبه اینجا ختم  کارالبته . خواند یم نید
 .کند یم

   ـدشیآرول وقـت نـمـاز اسـت نـمـاز ا«
  

  »دپیش کز کاهلی بیهده بیگاه کنی
  )180: همان( 

  ). 9(قرارگرفته است دیتأکي به حال محرومان و مظلومان مورد وي و توجه ورزعدالت  زین قهیحددر کتاب 

 جلوس تیرا در تهن که آنوجود دارد  يا دهیقص ،وانیدر دی ولاست  امدهین انیمي از سلطان سنجر به ذکر قهیحدي مثنودر  -
 هیسا کشوربر  تیعدالت و امن ،ششیبـخشا خشش وـب از که دهینامی عادلپادشاه او را  ،و در آنسروده  بر تخت سلطنت پادشاه
  . است انداخته

ون چ انـر زمـر که او را هـجـ، سنـنیتاب داد و دـآف«
  راــــــــــت میگو تیتهن یستـــنش یه سلطانـب

  

  آمـــده ست یروان ثــانــوشـقاب، نـالول ا

  »آمده است یان نـشانــرا سلطـالف تـه اسک

  )10( )86: همان(

  

   رانیوزاز  شیستا) 2 - 2

 استیس نیا انیاز م ییسنا .است يو کشوردار استیامور مربوط به س ي و اداره کننده التیرکن وزارت از ارکان مهم تشک
و نظام  ینیالمنصور القا نمحمد الحسن ب یاب ی،ثقه الملک طاهربن عل ؛انیغزنو ي وابسته به سلسلهي وزرا انیمکنندگان و از 

به مدح خواجه  انیسلجوقي  وابسته به سلسله يوزرا انیرا مدح گفته است و از م یالمستوف دیالملک ابونصر محمد بن عبدالحم
  .اقدام نموده است ینیابوالقاسم ناصر بن الحسن درگز نیو خواجه قوام الد ین فضل بن محمود کاشاننصر احمد ب یاب نیالد نیمع

ی در ولاست  امدهین انیمبه  _بن مسعود  میابراهسلطان  ریوز _ی علي از ثقه الملک طاهر بن ذکر چیه قهیحددر کتاب  -
 نیای از کی در. شود ینمي در آنها مشاهده اندرزگونه پند و  چیه است و هیمدحکامالً که در مورد او وجود دارد  دهیدو قص، وانید

ی نـااقبالکه از  دهد یم نانیاطـمبه وي  گرید دهیقصو در ) 11( کند یمبحـث  ریوز نیابه وجود آمده توسط  تیامـن، شاعر از دیقصا
  ). 12( دیرسی به او نخواهد بیآس چیهروزگار 

که کامال وجود دارد یی سنـا وانیدر د دهیقـص کتنها ی -بـهرامشاه  ریوز -ی نیور القاد الحسن بن المنصمحم یابح در مد -
، قهیحدکتاب  در). 13( شود ینم دهیدي در آن انتقاد انوع پند و اندرز ی چیهخـواجه سروده شده و  نیاصلح  تیدرتـهنو  هیًمدح
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ی خود، سرزمین کارداندرایت و کوشایی است که در اثر لیاقت و و معتقد است که او چنان فرد با  دهیناماین وزیر را تاج الوزرا 
  ). 14(غزنین را آباد و بهشت آسا نموده و مردمان را از غم روزگار رهایی بخشیده است 

  انیمبه  –بهرام شاه  ریوز -ی المستوف دیعبدالحمابونصر محمدبن  الملکي از نظام ذکر چیهشاعر  وانیددر  -

و شاعر در آن از  باشد یم انتقاد ودرز نپند وا فاقد هرگونهاو آمده است که  ی ازو مدح شیستا ،قهیدرحدی ولاست  امدهین
تی و کاردانی ممدوح سخن به میان  15( آورد یمبخشش، عدالت محوري، بلند هم .(  

کامالً ي ا دهیقصی یسنا وانیدر د که سلطان سنجر بود ریوزی، نصر احمد بن فضل بن محمود کاشان یاب نیالد نیخواجه مع -
نیز شاعر او را کامالً مورد مدح  قهیحد کتابدر ). 16( باشد یمو انتقاد  پند و اندرز که فاقد هر گونهاست  در مورد او آمده هیمدح

  ).17(کند یمو از او با لقب معتمد خواجه و صاحب سرّ پادشاه یاد  دهد یمو ستایش قرار 

 وجود دارد که – سنجر رسلطانیوز -ی نیابوالقاسم ناصربن الحسن درگز نیقوام الدخواجه  در مورد دهیدو قص، وانیددر  -
که با آشکار شدن پرتو عدالت  کند یمو در آن ابراز شادمانی  سروده است شیخو ياستغنا انیو ب ریوز نیاز آنها را در مدح ا یکی

). 18( دهد یمرا مورد تمجید قرار  نیاجه قوام الدخواثري نمانده است، آنگاه جود و بخشش  کشورممدوح، از فتنه و ظلم در 
 قهیحددر ). 19(وزیرسروده است  نیای از نرفتن خود به درگـاه خواهي است که در عذر ا دهیقصسنایی همان  گریدي  دهیقص
  .ستین ریوز نیاي از ذکر

   

  ي متضمن پند و اندرز ها مدح - 3

ي اگر و. ی مطرح نبوده استگستردگصراحت و  نیایی با سناقبل از  کهاست یی ها وهیشی از مدحپند و اندرز با شعر  ختنیآم 
است و  مبتکري بعد از تحول، مبدع و  دورهمقلد صرف شاعران گذشته بود، در سخنان  شیخوی روحچه در اشعار قبل از تحول 

ي  افهیقحال،  نیانگذاشته است با  کناررا  ییسرا حهیمدنگرفته و  شیپراه عزلت و انزوا را در  کسرهدوره، ی نیادر  که نیابا وجود 
با  کهی را دارد میحکي واعظ و مایسدوران،  نیادر  که، چرا گردد یمظاهر  اتیادبي  عرصهی در درخشان شکلبه  شیمعنو
 شیپ ي از زبان پند و اندرز درریگآنها را با بهره  تیترباصالح و  استیسي و فرزندش مسعود، غزنوشاه م شدن به بهرا کینزد

  . گرفته است

ي خاص خود آنها را با هدف ارهایمعپرداخته و با  شیخوصاحبان قـدرت معاصر  شیستادسته از اشـعار خود به  نیاي در و 
و در ـن یروشی، مـدحپند و آنها در شعر  کردنبا وارد  بیترت نیبدقرار داده و  شیستامورد  لیرذای از نهو  لیفضابه  بیترغ
 کهي است دیجدي  وهیش نیاو  است دهیمبتذل و متداول آن روزگار کنار کش حیشعر خود را از صف مداو  کرده يزیر یدح پـم

در  شتریبی بررسو  قیتدق کنیل، )367: 1369، دجعفریسي، دیشه( دانند یمي را آغازگر آن سعدمحققان،  اکثر که نیابا وجود 
  . رساند یمه اثبات ب نهیزم نیایی را در سنا میحکبودن  شرویپ، قهیحدي مثنو
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شده  انیب حتینصدر قالب  کهی است اسیسي اندرزهای هست و آن فارسی از ادب خاصي شاهد نوع مثنو نیاخواننده در 
ی ممدوح را خودکامگي خود حس غرور و ها شیستابا  که نیاو بعد از  ردیگ یم کمکنوع اشعار، شاعر از مدح  نیادر . است

و مجبور  دیتهدرا  کنندگان حتینصخوف و خطر، همواره  کهیی آنجاو از  زدیر یمد را به جان او خو حینصا، زهر تلخ کردارضاء 
وادار  کند یم... و ها دلقکو  نیمجاني عقالی از زبان اتیحکا انیبو  واناتیحیی از زبان داستانهادر قالب  شیخو حینصا انیببه 
 نیا. زدیر حاکمانرا در جان  حتینصي داروي مدح و ثنا، لواي گذشته در  ازمنهیی از ها تیحکا انیبو  لیتمثتا در قالب  شود یم

  : ی هستندبررسقابل  ریزي ها يبنددر دسته  حینصادسته از 

  

  ي عدالت اجرابه  بیترغ) 1 - 3

تقد برتلس مع. ی گرفتار آمده بودعدالتی بدر چنگال  کشورو  افتهی رواج و رونق یارزشي ضد رفتارهاي قرن ششم،  جامعهدر 
ي مردم بود،  تودهو  کشاورزانبر دوش  کهي بزرگ ها یکش لشکري باالي ها نهیهزو  نیسنگي اتهایمالدوره بر اثر  نیادر  کهاست 
، جور و ستم کشاورزانو  مالکانداران بزرگ بر خرده  نیزمي بود و هر روز اقطاع داران و نابودي به رودسته از افراد  نیای زندگ
  ). 213: 1346لس، برت( داشتند یمروا 

یی سناسبب،  نیهم، به رفتند یمي فرو روز ـرهیتی و بدبختدر گـرداب  شیپاز  شیبجامـعه، هر روز  نیاي مردم در ها توده
 کردهآماده  دنیدري برای و ستم گرفتار آمده و ظالم گـرگ صفت، چنگـال خود را عدالتی ب اهچالیسجامعه در  ندیب یمی وقت

  و  دهد یمي شعر خود قرار محـور نیمضامرا از  ي عدالت مسألهاست، 

  . کند یمي آموزنده، شاه را به عدل و احسان دعوت ها لیتمثو با آوردن  میمستق ریغي ها حتینصبا 

  دل تیوالدر  زانکه کندل ع«
  

  »لي زنـــد عـــادــغـمـبــریپـدر   

  )555: 1377: ییسنا(

عدالت در دست شخص عادل همانند  دیگو یمو  کند یم فیتوصعادل را  ي شاهها یژگیوبه عدل، صفات و  هیتوصپس از 
عدالت پادشاه  بلکه ستینترسنده و منفعل بودن  ابودن و ی زیتعدالت، تند و . کند یم تیحمااز او در مقابل مرگ  کهي است سپر

ی اگر ول رسد یمه آن به امن و راحت روح در پنا کهی نوح است کشتعدالت پادشاه همانند . ي و اعتدال اوسترو انهیمعبارت از 
 زینی کشتخود  بلکه رساند یم بیآسنه تنها به روح  که شود یمی برپا طوفانشود  لیمتماي ظلم و ستم سوعدالت به  نیاي  کفه

  : کهچرا  شود یمنابود 

  اه جائر چو موج طوفانستش«
  

  »تی خـــانــه و جــانـسـخـــرابــزو 

  )556: همان(
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 شد یمی اجرا عدالتاگر  رایزما نداشته است؛  خیتاری در چندان گاهیجاعدالت،  که دهد یمنشان  رانیای دگزن اتیواقع
از  انیم نیادر . نمود یمي گرحد جلوه  نیبدي عدالت تا اجرابه  ضیتحراز ستم و  زیپرهدر مورد  حینصااشارات و  ستیبا ینم
 گریدي سوو از  دیکشخواهد  صالیاستي را به بشري  جامعهو ظلم پادشاه،  دادیب که داند یمآگاه است و  نکته نیایی به سنایی سو
خود را در به  ملکي بقا که؛ چرا بندند ینم حینصاگوش خود را بر  کسرهي خود، یرأي استبداد  همهشاهان با  کهباور است  نیابر 

ی اخالقي ها ستیشای، اجتماعی ناصحم اخالق و به عنوان معل گاهیجااز  بلکهي متملق شاعر، لذا نه از مقام دانند یمآنها  کاربستن
 بیترغي عدالت اجرااو را به  »هشام ی بهراپادشاه تیبداندر ا«و  کند یمجامعه گوشزد  اندرکارانی را به دست حکمرانو اصول 

  : دیگو یمو  کند یم

  انـصـاف ازو جـــدا بـاشـد هــرکــه«

  اوسـت مـلــکـتعـدل شــه پـاسبـان 

  ی نـبــودغـمـی بـون ازو عــدل و چـ

  دد بـــود دد نــه پـــادشـــــا بـاشـد  

  ...بــذل او، قـــهــرمـان دولــت اوســت

  »دی نـبـوآدمــ کهخــود چــه سـلـطـان 

  )515: همان(

و رفتار زمانه و ) 24( مدنا یمی رو آدمي  درنده وانیحرا  دادگریب، پادشاه ظالم و کند یمبه عدل سفارش  کهیی همان گونه سنا
 ردیگ یم جهینت، ریزباز عمر و ماندن  کودکان ختنیگر تیحکاي ادآور، آنگاه با یداند یمظلم سلطان  ای از عدالت یتابعروزگار را 

  ). 25(گردد یماو  مملکتي فناو ستم سبب  دادیبی ول کند یم مهیبخود را  حکومتعادل،  ریام که

دارد،  ردستانیزي برخورد او با  وهیشی در میمستقخلق پادشاه ارتباط  نیا کهیی آنجاو از  کند یمی معرف ملکعدالت را پاسبان 
امر  نیبد، او را )26(ی از عدالت ندارد درک کهی بهرامشاهعدالت به  کردنمنتسب  قیطرو از  میرمستقیغي  وهیشي از ریگبا بهره 

  . ی داردبرم مملکتي اصالح راستای در گامبار، خود در در تیموقعو با استفاده از  کند یم قیتشومهم 

  

  خشم و غضب  کنترلي و بردباربه حلم و  قیتشو) 2- 3

ي  همهبر مردمان دارد، بهتر از  کهی استیري و سروري  شکرانهي را سپر پناه خود سازد و به بردبار دیباشاه  کهشاعر معتقد است 
، درس روانیانوشخازن و  تیحکاي خود ابتدا با آوردن  شهیاند نیا انیب يبرا، لذا )27(ي آورد جاي را به خدای بندگ قیخال

ی و هشام، به صورت کوفي مرد ماجراي از گرید لیتمثو  تیحکاو سپس با آوردن ) 28( دهد یمشاه م ي به بهرارازداري و بردبار
ی تمام، جور و باکی بی، با کوفمرد  که نیاپس از  که کند یماشاره . دهد یمي به او بردباري از حلم و گرید، درس میمستق ریغ

   که کردآغاز  شکوه نگونهیاظلم هشام را برشمرد و 

  شـد چـه عـجـب دیســپـنــان تـو گـر   چـو شـب ـاهیسوان مــا از تــو شــد خ«
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ردمـستـچـه  ـنیا ی اسـت از بـخــار دو د  

  ی، بـه درد مــا را سـوخــتخـواهـچـند 

  ی مـردنـخــواهـ رانـگـیدنـه چـون  کـه

  »تي بــر تـو فــروخــخـدانـه ما را  که

  )566: همان(

  . کردبرخورد  تیرع نیاي و گذشت با بردبارهشام با 

  

  ی گناهان بخون  ختنیراز  ریتحذ) 3- 3

 نیادر . کند یم ذکر لیتمثی را به صورت برمکی ـیـحمـأمـون با مادر ی تیحکاي، دادورزسلطان به  بیترغ انیجردر 
و زوال  کند یمیی از فرط غم و غصه، شروع به آه و ناله حمادر ی. کشد یمی را برمکیی حی، به ناحق، یعباس، مأمون تیحکا

 کندحاللش  خواهد یمو از او  رود یمیی حمادر ی داریداز ماجرا به  افتنمأمون پس از اطالع ی. خواهد یممأمون را از خدا  حکومت
   دیگو یمو  کند ینمیی قبول حی مادر یولرا فرزند خود بداند  یی، اوحي فرزندش یجاو به 

  یی با هزار حشمت و جاه توون چ«
  

  »هي آن دلــخـــواجـامـا را بـه  ـسـتینـ

  )552: همان(

و در  کند یم ذکري مندیمي با مادر ابوالحسن غزنوي سلطان محمود ماجراي از گریدمشابه  تیحکا میحک، لیتمث نیاپس از 
  . دهد یمگونه اندرز  نیاشاه را م ی، بهراحینصابا آوردن  انیپا

   چیهي زینرگر ـــــق نــــــون ناحخ«
  بــتـر کــارهــاســـتخـــون نـاحــق ز  

  

  ـجیبـبـســـرا  ـمیجـحــورنــه نــار   

  »رو زبـ ـریز کـنـدتخـــون نــاحـق 

  )553: همان(

   ستیناشا انیقاض کارگرفتناجتناب از به ) 4- 3

   دهد یمنشان  رانیا خیتاری به نگاهحال  نیاي آن جامعه است، با  ادارهي  نحوهنمودار  کشوردستگاه قضاوت هر 

در  ها نیا رینظاحقوق افراد و  کردن مالیپاي، ریگدر قضاوت، رشوه  ضیتبعي نقض عدالت،  واسطهنقش حساس به  نیا که
، انیقاضی از برخ شیستای در خالل مدح و گاهیی سنااوضاع و احوال،  نیا ریتصوي برا. است دهیگرد کمرنگموارد  اکثر
قضاوت  ریکارخطاز سپردن  که دهد یم تذکری به شاه تیحکای با آوردن گاهو ) 29( زند یم کشوریی قضاي ها ینابساماني به زیگر
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ی رفت قاضي احقاق حق به نزد براحنه ش ریتپس از اصابت  کهي ریپبا آوردن داستان  که، چنان کندي خوددار قیناال انیقاضبه 
  . دارد یمجاهل برحذر  انیقاض کارگرفتنشاه را از به م به غرامت شد، بهرا محکومی خودش ول

  مــایســ مــلــک ــرتیسـ مــلــکي ا«

  ي درارزه ـــه انیقاض نیـــــچن نیز
  

  بـه تــســت درد و دوا ـــایدنــ مــلــک

  »اهـــر خــدز بـ کـنخــلـق را گــوش 

  )563: همان(

  و دولتمردان  کارگزاراندقت در انتخاب ) 5 - 3

و واال همتان را به  کندي دوراز انتخاب افراد بد دل و روباه صفت  دیبای دولت کارگزارانپادشاه در انتخاب رجال دربار و 
   کهچون  ردیکارگ

  ی خرد نبود باه تا زفت و ش«
  

  »دبد نبو ریوزجفت او خود 
  )579: انهم( 

به امور ) 31(بسپارد  کاردانو  قیالرا به دست افراد  کشور، امور )30(اجتناب ورزد  انتکارانیخبه  ریخطي کارهااز سپردن 
را  کشوری بهره مند شوند منافع کافاز توجه  کارگزارانو  انیلشکرهرگاه  کهرا بداند  نیاو ) 32( کندتوجه  کارکنانی زندگ

ی آنها گستاخموجب خسارت و  انیلشکری جا در حق بو پاش  ختیر کهداشته باشد  ادبه ی دیباحال  نیابا . کردي خواهند پاسدار
  . خواهد شد تیرعنسبت به 

  

   شهیجورپو عامل  کارگزارلزوم برخورد و شدت عمل نسبت به ) 6 - 3

 نیاي القا فکربه  نیبنابراباشند، اهل جور و ستم  کارگزارانشاست  ممکنی اگر پادشاه، عادل باشد حت که داند یمیی سنا 
و جور او را جبران  دادیب کهی دارد سع بلکه دیآی برنم شهیپستم  ازکارگزاری بانیپشت فکروقت به  چیهشاه دادگر  کهاست  شهیاند
را  ارگزارکي پاها، کارگزارانشی از کی توسط یمعلمي مرغ پا شکستنرا انجام داد و در قبال  کار نیا روانیانوش که، چنان کند

ه عذرخواهي براو  شکست   ). 33(ي به او داد ای از معلم، برّ

زن  وهیبمحمود به  انیلشکر، تیحکا نیادر . ماجرا است نیااز  گریدي  نمونه زینزن سالخورده  وهیبي با غزنوداستان محمود 
ی دارد با دادن غرامت سع، محمود رود یمي تظلم به نزد شاه برای وقت، زن رندیگ یمو مالش را به اجحاف و زور  کنند یمستم 
اعدام اجرا  حکمو  شود ینمی راض انیلشکر نیاي برااز مجازات مرگ  کمتربه  رزنیپی ولیی دل او را به دست آورد، ها نهیوگنج

  و محمود  شود یم
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   دیبخشی از خاص بدو باغ«
  

  »دیبدتا ازو جود و عدل هردو   
  )561: همان( 

  

  

  ی قیاخال لیرذابردن  انیمو از  یاخالق لیفضا کسب)7 - 3

خود  وریزرا  ستهیشای اخالقتا صفات  کند یم ضیتحرو  بیترغی پادشاه، او را اخالقی شناس بیآسیی پس از سنا میحک 
  : جهت نیهمباشد، به  کوشا دهیناپسندبردن صفات  انیمسازد و در از 

  ).34( داند یم تالیتشک يو آن را موجب فنا کند یغفلت پادشاه را نکوهش م -الف 

  ).35(دیایتا تزلزل عمل در افراد به وجود ن ردیبگ میقاطعانه تصم که کند یمتوصیه شاه  به -ب 

  ).36(ي آورد روي خدا سوو به  کندآه مظلومان واهمه  ریتاز  -ج

  ).37( را نخورد شگرانیمورد ستا یبو  نیدروغ يها شیمدحها و ستا بیفر -د 

  ).38( نکندغارت را  تیرع خود اموالو ثروت  ها نهینجانبوه ساختن گ يبرا -هـ 

  ).39(نگذارد  اوری یبی، تنها و گرسنگی و فقر و قحطتوجه داشته باشد و آنها را در  تیرعبه احوال  –و 

  ).40(را در سر نپروراند  گریدي بارویز کي و هوس نبندد و هر لحظه عشق به یهودل در  –ز 

  ).41(ي ناصواب نشود رأتا گرفتار  کندع مشورت و افراد شجا کاردانانبا  –ح 

خواهد بود  امتیقدر  کارگزارانشي رفتارها میمستقو بداند مسئول  نکندخراب  کارگزارانشي ایدني براآخرت خود را  -ط 
)42.(  

   

   :يریگ جهینت 

؛ شدیاند یمی بودن، به اصالح هم بانقال درکناري خردمندانه با دولتمردان و پاددشاهان است؛ لذا  رابطهی داشتن مدعیی، سنا
شاه م از بهرا دیتمجو  فیتعر استیس بلکه کند ینمي ریگ کناره، نه تنها از دربار قهیحددر اواخر عمر و در دوران سرودن  نیبنابرا

ز اشعار گفت آن دسته ا توان یم، پس دهد یمی به او تلختند و  اریبس حینصاو  ردیگ یم شیپو انذار او را در  حتینصو سپس 
ي از انشانه  چیهدر آن  کهاو  گریدی اشعارمدحبا ) یزندگي دوم  دورهاشعار (به پند و اندرز است  ختهیآم کهیی سنای مدح
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ي اول  دورهاشعار ( شود یمی روبه رو مدح اریعشعر تمام  کو خواننده در آن با ی شود ینم دهیدی وعظ ای یاخالقي ها شهیاند
  .یی مشهود استسرا حهیمددو نوع  نیا انیمی شاعر در روحی از تحول نشانو رد پا و ی دارد فاحشتفاوت ) یزندگ

   

  : ها ادداشتی   

  . 859: 1362یی، سنا -1

  . 377: همان -2

  .43: همان -3

  . 377: همان -4

  . 101 – 102: همان -5

 یمورد اطاعت بـ نیبنابرا؛ شد یمب محسو یاله دییقدس و مورد تـأـم يکه پادشاه فرد کرد یم یزندگ یطیدر مح ییسنا -6
 نیچن. گرفت یمورد اعتراض قرار نم گرفت یم شیمـملکت در پي  ادارهي که برا يا وهیو هر شـ گرفت یچون و چرا قرار م

آن، است که طبق  رانیکهن در ا يدارد که منبعث از اعتقاد یفارس اتیدر ادب يقو اریبس یبازتابی، اسیس تیبه مشروع یافتیره
هرکس که  نیبنابرا .داشت يرتبه ومقام فوق بشر، پادشاه. کرد یم خود اعطا دگانیبود که خدا به برگز یاله تموهب یدشاهپا«

 بشر او را. است يزدیا ي فرهي  که دارنده شد یفرض م نیچن دیبا، فیمطابق تعر، آورد یرا به دست م یمقام پادشاه قدرت و
با وجود ). 70: 1379ي، محسن، دیحم(» چه فرمان شاه زدانیچه فرمان : ف اوقانون بودحر، کرد یو بشر او را عزل نم دیگز ینم
و  یاله دییبه تا دیاو را مو کند یمدح م را –بهرام شاه  -پادشاه محبوب خودیی، سنا یاست که وقت یعیطبي، تفکرطرز  نیچن

  ). 523 ،209، 25، 251: 1362: ییسنا رك( کند یم ینگهبان خانه و جان مردم معرف

  . 252، 251، 160، 146، 137، 88، 67: همان -7

  . 25: همان -8

  . 502 - 503: 1377یی، سنا -9

یی گفته اند سنا وانیدخود بر  ي مقدمهدانسته و در  مشکوكرا  دهیقص نیاي، رضواستاد مدرس  شدکه مـتذکر دیباالبته  -10
صفحه هفتاد : 1366یی، سنا(»تی اختالف آمده اساندکي با و ـوانید ي هم نسبت داده شده و درغزنوحسن  دیسبه  دهیقص نیا« که

 ). و هفت

  .131: همان -11
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  .268 – 269: همان -12

  .265: همان -13

  . 605 - 606: 1377یی، سنا -14

  . 608 - 612: همان -15

  . 476: 1362یی، سنا -16

  . 613: 1377یی، سنا -17

  . 561: 1362یی، سنا -18

  .123: همان -19

  .527: همان -20

  .329 - 334و  313 - 322: همان -21

  .36: همان -22

  .43: همان -23

  ).549 رك زینو  514: وانید »ریمخوان مراو را تو مور و مار نه  ریتحرص و ظلم دارد  کز ریم«: دیگو نیهمچن -24

  .94: همان -25

   بکند اریمع نیارا متوجه ارزش  او لهینوسیبدتا  کند یمی معرفشاه م ي بهراهایژگیوعدل را جزو  -26

  ... ـروزهیپـوز و شـب با نـمـاز و با روزه پــاسـبـان بــام ر« 

  )519: همان( »باجل از مرگ اوست مرگ طلب خرد از علم اوست برگ طل 

  .550: همان -27

  .554: همان -28

ي و الحدادبن احمد  وسفی عقوبیابو نیدالی عال قاضی عبدالودود بن عبدالصمد، قاضدر مدح  کهي دیقصای از برخدر  -29
  . اشاره دارد... ي وریگي امر قضاوت و رواج رشوه ها ینابسامانیی سروده، به حفضل بن ی
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  ز فر عدلت اندر عهد ما  کنیل نیااز  شیپ حکم کار شکارانیپرچه ناهموار بود از گ«

  )60: 1366یی، سنا( »اعدل تو جدرا از باد،  خاكمر  کند یمانصاف و عدل  کز حکمانچنان شد خاندان  

  .21 -22: همان -30

  )577: 1377یی، سنا( »کردمـر بـال را بلند بـاال  کرددون را بلند و واال  کهه ش« -31

  )580: همان( »دخطا باش رهایتـدب کهی نوا باشد دان بـاز تو  ریدبـر و« – 32

  .561 - 562: همان -33

  .574: همان -34

  .583 زینو  556: همان -35

  .557: همان -36

  .543: همان -37

  .573: همان -38

  .580 -581: همان -39

  .584: همان -40

  .575: همان -41

  .560: همان -42
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   :منابع

  . فرهنگ ادیبنپور؛ انتشارات  نیآري  ترجمه؛ انیلیاسماع؛ ناصر خسرو و 1346ي؛ آبرتلس، 

  . نشر سـفیر: ؛ چـاپ اول، تـهران)اسی در ادبـیاترویکـرد سیـ( »دـیامـو  میب«؛ 1379حـمیدي، مـحسن؛

  ی و انتشارات ستارگان فرهنگمؤسسه : ؛ چاپ اول، تهران»تقیطر دار هیطال«؛ 1373ی، محمود؛ درگاه

 .یعلمانتشارات : ؛ چاپ دوازدهم، تهران»هحل کاروانا ب«؛ 1379زرین کوب، عبدالحسین؛

 .ییسنا کتابخانهانتشارت : جا یبي؛ چاپ سوم، رضومدرس  حیتصح؛ »ییسنااشعار  وانید«؛ 1366یی، مجدودبن آدم؛ سنا

 .ها؛ مقدمه به قلم استاد فروزانفر؛ انتشارات نگاه نسخه نیمعتبرتر، براساس »ییسنا میحک وانید«؛ 1375ــــــــــ؛ 

  .هرانانتشارات دانشگاه ت: ي؛ چاپ پنجم، تهرانرضومدرس  حیتصح؛ »هقیالحق قهیحد«؛ 1377ــــــــــ؛

درضا؛ کدکنی عیشف انتشارات آگاه: ؛ چاپ دوم، تهران»سلوكي ها انهیتاز«؛ 1376ی، محم.  

 .یاسالم، سازمان چاپ و انتشارات فرهنگ و ارشاد 2ج ؛ )يسعد لیجم ذکر(یی سناي ها حهیمد؛ 1369جعفر؛  دیسي، دیشه

  . زییپای دانشگاه تهران، تابستان و انسانو علوم  اتیادبي  نشکدهداي حکیم سنایی؛ مجله ها شهیاند؛ سیري در آثار و 1377مدرسی، فاطمه؛ 
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409  

  در دیوان حافظ »کفر« يی واژهشناختمعنای بررس

 

  معصومه محمدنژاد

  :چکیده

ي مختلف اسالمی از نظر مفهوم و مصداق تغییراتی ها حوزهخ و در در طول تاریی است که قرآنکفر از اصطالحات و مضامین 
است و  کرده استفاده یقرآن نکاتدر اشعارش از خواجه حافظ نیز که حافظ قرآن است، . داشته و معانی گوناگونی یافته است

ی گوناگوني مجازی معانی نید ي واژگانبرا آنکهاز  ریغمعهودشان است  وةیش کهعارفان آنچنان  .باشد یم شعرش مستفاد از قرآن
ی معانزمره اند  نیاو از  ندیربا یم انیباطني سبقت را از گوگاه  کهي ایی دارند به گونه طوال دی زینی آنها معاندر توسعه  لندیقا
 فیتعردامنۀ  نایم نیاارائه نموده اند و از ... و» شکر«، »صبر«، »قرآن«، »اسالم» «کفر«، »مانیا«ی قرآني اصطالحات برا کهی عیوس
به حق شود،  دنیرسهرچه را مانع  کهي است حدتوسعه معنا و مفهوم گاه به  نیافراخ و گسترده است؛  اریبس» کافر«و » کفر« کلمۀ

  .دانند یم کفراز جنس 

ئه در این مقاله سعی شده است عقاید و نظریات خواجه حافظ در مورد مسئلۀ کفر، که واژه اي قرآنی است، استخراج و ارا
کفر در معناي عام و اولیه شرك، بت پرستی و  با بررسی در دیوان حافظ در حوزه معناشناسی مشخص گردید از دیدگاه وي. شود

رنجیدن، بخل و امساك، تکیه بر تقوا و دانش، کفران نعمت به کار رفته است ولی با توجه به جهان بینی خاص وي در معنی ثانویه، 
  . ردیگ یمخامی، خودبینی و خودرایی، ریا و سالوس هم ردیف کفر قرار  خزینه داري میراث خوارگان،

  

  .قرآنو  روایات، ایمان، معناشناسی، حافظ کفر، کافر، :هاکلید واژه
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  مقدمه 

ي گوناگون گفتارهاي فراوانی ذکر شده است، ها ینیبو دلنشینی آن بر افراد با طرز فکر و جهان شعر حافظ  ییچند پهلودرباره 
و  ریو اس بیاست که عاشق و غر نیهم. ماست یجمع نامهیحافظ زندگ«: سدینو یم یخرمشاه نیحافظ شناس معاصر بهاءالدچنانکه 

را  شیهمه نقش خو اریو مست و هوش یو عارف و عام شیر و ترسا و مؤمن و آزاد اندبدردمند و مهجور و آرزومند و مشتاق و گ
اشعار حکمت آثارش چنان در دل هر «: دیگو یم تیهدا خان یرضا قل) 36 :1372 ،یخرمشاه(» .ابندی یشعر او باز م یصاف نۀییدر آ
عارفان، «: دارد یمبیان  یدباش دیدکتر حم) 286: 1316، تیهدا(» .اند دانسته شیه او را هم مسلک خونشسته که اکثر مختلف فهیطا

، حافظ انی؛ قلندران، حافظ را قلندر؛ عامی، حافظ را صوفانیحافظ را عارف؛ عالمان، حافظ را عالم؛ ناظمان، حافظ را ناظم؛ صوف
  )580: 1367ی،دباش(» .اند خواسته یفظ را خداوند شعر مو مآالً شاعران حا ی، حافظ را ناجانی؛ ناجیرا عام

کتاب  نیچه حافظ، حافظ قرآن بوده و ا. مدل ممکن را در برابر داشته است نیارجمندتر یسرودن شعر چند وجه يحافظ برا
اهات فراوان سخن با مب شیخو یداشته است و خود بارها از برکات فراوان دانش قرآن نهیدر س تیرا با چهارده روا یآسمان زیعز

  :گفته است

  7/438يدار نهیس اندر که یقرآن به                     حافظ تو شعر از تر خوش دمیند
  9/312م که من از دولت قرآن کردم تنع نیا      حافظ نکند در خم محراب فلک  چیه              

از شعر را  یاز شعرش برداشت کند و سهم اهدخو یکه هر آنگونه که م دهد یفرصت را به مخاطب خود م نیحافظ همواره ا
  : که کند یو خود اشاره م. دهد یفهم خود مخاطب قرار م اریدر اخت

  8/344کنمی که چون با خلق صنعت م یشوخ نیبنگر ا      یکشم در محفل يدرد یحافظم در مجلس

  : خاطر است که نیبه ا نیو ا

  7/206افتاده بود اقیفکرش به دام اشت ریطا      نوشت یم شانینظم پر نیحافظ آن ساعت که ا

رد وس طۀیشعر حافظ در ح اگر در بزم گناه «: کرده است انیتمام ب ییبایبه ز يمطهر اهللا تیدارد که آن را مرحوم آ یعیتفکر ب
ي، هرمط(» .است فهیحافظ سوم قرآن و صح وانیعارفان د یحافظ سوم شراب و رباب است، در محفل روحان وانیآلوده تردامنان د

هر . او را عارف بنامند يمطهر دیچون شه ياریمثل شاملو او را ملحد و بس یشعر حافظ باعث شده بعض ییچند پهلو )60: 1360
  . کند ریشعر حافظ را تفس یشخص قیعال یو حت ی، آگاهاتیبنا بر تجرب تواند یم یکس
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ا توجه به ابیات مختلف دیوان وي نظریات وي صورت بگیرد و ب وانشید ياز رو ظشناخت حافدر این مقاله سعی شده است 
 Toshihiko Izutsuایزوتسو  و شیوة توشیهیکو  تفسیر المیزاندرباره مقوله کفر موشکافی گردد؛ نظیر روش عالمه طباطبایی در 

کفر در دیوان حافظ تعبیرات مختلفی دارد و  .که روش تفسیر قرآن به قرآن است مجیدمفاهیم اخالقی ـ دینی در قرآن در کتاب 
که  یکس«: کوب نیزر نیدکترعبدالحسبه قول . در دیوان حافظ معانی گوناگون دارند ها واژهچنانکه اغلب . تک معنا نیست

زرین کوب، (» .افتیبسته خواهد  شیخو يرورا به  وانی، تمام ددیبگشا يواحد دیرا با کلحافظ  وانیرموز تمام د خواهد یم
1380 :93(  

  

 کفر فیتعر

 ندیگو یبه شب تاریک کافر م. که در لغت به معناي پنهان کردن و پوشاندن است )ك،ف،ر( شهیاست از ر یکفر واژه عرب
الهی را پوشانده و مخفی  ياه که نعمت ندیگو یبنابراین از آن جهت به کافر، کافر م. پوشاند یزیرا با تاریکی خود همه چیز را م

جوهري، اسماعیل ابن حماد، الصحاح تاج [پوشاند یکه بذر و دانه را با خاك م ندیگو یبه کشاورز نیز از آن جهت کافر م. دینما یم
فار دانسته شده است. .]ل واژهاللغه و صحاح العربیه، ذی فَرَ و ک همچنین . در برخی از کتب لغت کفر ضد ایمان و جمع آن کفّار و کَ

برخی لغویین نیز معتقدند کفر، ضد ایمان و انکار . خواهد بود» ضد شکر«ست که در این صورت معنایش اکفر، انکار نعمت هم 
؛ زیرا هر یک ندیگو ی، ابر تاریک، سرزمین وسیع، زره و کشاورز کافر مبه شب، دریا، رودخانه بزرگ. خداوندي است يها نعمت

  .]، ماده کفر2فیروزآبادي، محمدبن یعقوب، قاموس المحیط، ج [ .پوشانند یبه نحوي چیزي را م

  

  کفر در قرآن فیارو تع یمعان

  :کفر در قرآن بر پنج وجه باشد

ء انذرتهم ام لم تنذرهم ال  همیکفروا سواء عل نیان الذ :در سورة بقره گفت يانکار کردن بود چنانکه خدا یکفر بمعنـ 1
  )6/بقره(» ؤمنونی

. اهللا دیکفروا بتوح یعنی» اهللا لیعن سب صدونیکفروا و  نیان الذ: بود چنانکه در سوره الحج گفت دنیفرا پوش یکفر بمعن ـ2
  )25/حج(

  )89/بقره( عرفوهیلم  یعنی» فلما جاء هم ما عرفوا کفروا به«:ناشناختن بود چنانکه در سورة البقره گفت یکفر بمعن ـ3

  یو ال تکفروا نعمت یعنی» و ال تکفرون یواشکرو ل«:چنانکه در سورة البقره گفت. کردن بود یناسپاس یکفر بمعن ـ4
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. تبراتی ان یعنی) 22/میابراه(» من قبل یکفرت بما اشرکتمون یان«:گفت میشدن بود چنانکه در سورة ابراه زاریب یفر بمعنک ـ5
  )377ـ376صص:1383آقامیري،() 25/عنکبوت(»بعضکم ببعض کفری امهیالق ومیثم «:و در سورة العنکبوت گفت

  

  کفر در نزد عارفان يتوسعۀ معنا

 یگفت که کاربرد کلمات قرآن توان یم .اند برده یکار مه خود ب يدیعنوان کلمات کله را ب یات قرآناز کلم ياریمتصوفان، بس
که در قرآن جالب توجه  یداشتند که به کلمات لیآنان چنان تما. دلخواه بوده است ياز رو یآزادانه و حت اریمتصوفان بس لهیبه وس

  . کردند یز متن استخراج مملحق کنند که ا -»ینسب« یمعان -یی، معانافتندی یم

نمونه  يبرا. متفاوت است اریآن بس یقرآن یو معان فیارائه داده اند که با تعار» کفر«را از کلمۀ  یفیآنان تعار لیدل نیبه هم
. وحدت در کثرت است دنیگفته اند کفر، پوش زین. ظلمت عالم تفرقه است یکفر در ادب عرفان« :میینما یرا ارائه م ریز فیتعار
مطابق کفر پوشش است و پوشش بر دو قسم  يمعنا شیدرو يا :دیگو ینسف زیعز. عبد است يفنا یقیکفر حق:گفته اند یبرخ
کفر مذموم  نیو ا... است انیکفر مبتد نیو ا. دانند یو نم نندیب یرا نم يپوشش آن است که به واسطۀ آن پوشش خدا کی :است

کفر ممدوح  نیاست، و ا انیکفر منته نیو ا دانند یو نم نندیب ینم يخدا ریشش غپوشش آن است که به واسطۀ آن پو گریاست؛ د
  ) 666: 1379سجادي، (. است

در  لندیقا یگوناگون يمجاز یمعان ینیالفاظ و کلمات د ياز آنکه برا ریمعهودشان است غ وةیعارفان و متصوفه آنچنان که ش
که  یعیوس یزمره اند معان نیو از ا ندیربا یم انیسبقت را از باطن يکه گاه گو يدارند به گونه ا ییطوال دی زیآنها ن یتوسعه معان

» کفر«کلمۀ  فیدامنۀ تعر انیم نیند و از ااارائه نموده ... و» شکر«، »صبر«، »قرآن«، »اسالم» «کفر«، »مانیا« یاصطالحات قرآن يبرا
توسعه معنا و مفهوم  نیکه ا حیتوض نیبا ا شود یاشاره م فیتعار نیااز  ينمونه به پاره ا يفراخ و گسترده است؛ برا اریبس» کافر«و 

  :دیگو یم ییکه سنا يبه گونه ا دانند یرا از جنس کفر م ،به حق شود دنیست که هرچه را که مانع رسي اگاه به حد

  72ص بایه زچه زشت آن نقش و چ وامانی،رچ از دوست ه به    مانیچه کفر آن حرف و چه ا بازافتی،رچ از راه ه به

  

  حافظ وانیکفر در د میو مفاه یمبان

و برداشت خاص به  یتلق نیو برداشت خاص خود را دارد، و ا اقیاز اصطالحات و کلمات سبک و س يپاره ا حیحافظ در تشر
آن  از دیگناه هست که با کیاو تنها  قتیکه معتقد است در طر یکس داستیپ. اوست ژهیو ینیبرخاسته از جهان ب يطرز بارز

وجود دارد؛  گرانینگاه او و د انیم ینیادیبن يها که تفاوت شود یمعلوم م ستین» آزار و آزردن«جز يزیجست و آن گناه چ يدور
  :منعکس نموده است تیب نیخالصه و موجز در ا یلینگاه را بطور خ نیو ا
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  6/76ستین یگناه نیاز ا ریما غ قتیکه در طر     کن  یآزار و هرچه خواه یمباش در پ
آنچه را  شتریدشوار نخواهد بود که بلذا  ؛شده است حیتقب رهیو غ يو مردم آزار ياعم از خودآزار يهرگونه آزار تیب نیدر االبته 

تفاوت در  يریو به تعب دنیشیو اند دنیتفاوت در د نیو هم. میابیاصل گناه ب نیبه استناد هم زیحافظ ن قتیدر طر میدان یگناه م
واقع  يبجا یو حت -است يدیو پل یکه در حکم آلودگ -ینیبدب يبجا گرانیتا بر خالف د دارد یاو را بر آن ماست که  ینیجهان ب

  :دیقرار داده و بگو شیعاشق بودن اوست شعار خو جۀیرا که نت دنیو خوب د ینی، خوش بینیب

  1/385دنیام به بد د الودهین دهیمنم که د      دنیمنم که شهره شهرم به عشق ورز

و  شیکه با همۀ استغناء خو ییاو. ما به او بوده است» اجیاحت«او به ما و » اقیاشت«خلقت، عشق و  زةیکه در آن انگ ینیب جهان
رخ  يعاشق به تماشا یبا چشم زیو سپس انسان ن ندیوجود او بب نۀیرا در آ شتنیانسان خو دنیما دوست داشته است تا با آفر اجیاحت
  .او مشغول شود يبایز

سو الزمۀ  کیاست که از  یو صاحب نگرش ندیبچ» یگل مهر و خوب«آن را دارد که انسان در آن  یستگیاو جهان شا ةدیدر د
مروت با دوستان و مدار را « لیو تفص» ریرا تفس یتیدو گ شیآسا« ییو از سو داند یم» رضا دادن به داده«را » نیاز جب ییگره گشا«

و  داریو تنها امر پا ستین» و بد کینقش ن«از » یتیشکر و شکا يجا«بودن امور یبار فاناعته که در آن ب ینیجهان ب» با دشمنان
 ینیجهان ب ،»بد است شیب ایو توانگر، کم  شیاز درو ییجو بیع«که در آن  نگرشی .است» اهل کرم یینکو«یماندگار در هست
 .را از آن مبرا و پاك کرد شیعشق دامن خو یانجیبه م دیاست که با ییدیو پل یدر حکم آلودگ» بد بودن«ای ینیکه در آن بدب

چراغ الله  ای) قیشقا(که بخواهد الله  ماند یم یبرخوردار نشود به نگاهبان یهرکس گلبن مهر نکارد و از خوب«که در آن  ینیجهان ب
  . دیباد محافظت نما ریرا در مس

نشسته گناه  شیخو يکه در بارگاه استغنای او در حال يخدا. دارد يا ژهیو صفات و ژهیو گاهیجا زیاو خدا ن ینیدر جهان ب
و از همه  .»است شتریلطفش از جرم ما ب«حال  نیو در ع» خطاپوش«است و هم» عطابخش«که هم  یی، خدابخشد یبندگان را م

و نگرش است که  ینیجهان ب نیاو به تبع ا. افتی زیش را نزد باده فروش نو سرّ دینور او را در خرابات مغان هم د توان یمهمتر م
که در  یاخالق. است» آزار رساندن«گناه و تنها گناه ممکن  نیکه در آن بزرگتر یاخالق. را دارد شیخو ژةیو یاخالق يها آموزه

مذموم و  يبحد» دنیرنج«که در آن  یاخالق .دیآ یبر م یاز عهدة هر کس يستمگر کهیاست در حال یو آموختن کویآن وفا و عهد ن
بتواند امور متضاد را با هم جمع کند و مثالً قادر باشد  دیکه در آن سالک با یاخالق ،داند یرا در حکم کفر م که آنمطرود است 

نکردن در حق  يو بد ینید ضیفرا يکه در آن ادا یاخالق. تحمل مالمت را داشته و همزمان خوش هم باشد يوفادار نیدر ع
با روح  یاست که وقت یو اخالق ینیجهان ب نیچن. تا ناروا را روا نشمرد دارد یر آن مو انسان را ب گرندیکدیالزم و ملزوم  گرانید
 زینام کفر او نه ب ياز مقوله ا گرانیمتفاوت د يها رغم استنباط یتا عل دارد یاو را بر آن م زدیآم یو حساس حافظ در هم م فیلط

و نو بودن  یکه گذشته از جنبۀ تازگ دیارائه نما یفیو تعار یانمع کفر ياستنباط و تصورات خاص خود را از آن داشته باشد و برا
و » یمانیا یب ای نید يانکار ضرور« یعنیعمده و مهم آن  یدو معن انیم هامیا جادیبه مفهوم کفر ببخشد که ضمن ا ی، وسعتریدر تعب

 بیاگر بتوان ترک .را با هم دارد یو اخالق یشرع یکار رفته در شعر او هر دو معنه همزمان کفر ب ییکه گو دیچنان بنما» یناسپاس«
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بطور خالصه گفت  توان یگرفت م» جهان با چشم عشق و عرفان دنید« يمعناه را ب و آن رفتیرا پذ» عاشقانه عارفانه ینیجهان ب«
است  »ه دادهخرابات حوال«به » روز نخست«او را از » يمرشد«که همچون  یعشق. بر عشق است و عرفان یحافظ مبتن ینیکه جهان ب

 .باشد یباالتر و واالتر از عقل م اریدرگاهش بس میاست و همه جا هم خانۀ اوست و حر اریو به افسون اوست که همه کس طالب 
عاشقانه عارفانه او را بر آن داشته که  ینیجهان ب نیا .سکه اند کی يدو رو یو صمد پرست یاو صنم پرست يکه در کو یعشق
خون دل حاصل کند چرا که  یآنچه را مطلوب اوست ب تواند یکس نم چیو بداند و معتقد شود که ها تیو زهد را مش تیمعص
اسباب و  یتا در نف دارد یاست که او را بر آن م ینیجهان ب نیهم .توأم است» یشرار بولهب«هم با همۀ قداستش با » يچراغ مصطفو«
 یافعال خدا ب رایز يو معترض شو یجهان پرسش کن يسفله پروراز علت  دینبا دیاوست بگو يکه از ارکان کالم اشعر تیعل

 يدانا يخداست و چون از خدا یمهم اشاعره است خالق و عامل هر فعل اتیکه از نظر یافعال دیتوح هیو بنا به نظر .علت اند
 ».ستیواجب ن يبشر يلطف و صالح و اصلح و عدل به معنا یحت يامر چیبر خداوند ه« است و یکین نیصادر شده ع یمیحک
 کیهمه ن زند یباور هم وجود دارد که آنچه از خدا سر م نیا یو از طرف» و بد همه اوست کیخالق فعل ن«ینیجهان ب نیدر ا رایز

بندگان اعم از  يها فعل رایز ندیبب کویآن را ن ندیب یانسان هر چه را م دیپس با» کند نیریهرچه را خسرو کند ش« يریاست و به تعب
 نیادیو اعتقادات بن اتیاز نظر یکی» نظام احسن« ای» احسن بودن نظام جهان« یعنیاعتقاد  نیا مخلوق و فعل خداست زیبد ن ایخوب 
 یکیبوده است که  نیا یزبان حافظ در کار گالب و گل حکم ازله و ب) 93/نحل)(شاءیمن  يهدیو  شاءیمن  ضلی( .است انیاشعر

 نگونهیقسمت اوضاع ا رةیافراد کرده اند و در دا يروز نیاز ا شیخون دل را پ ای یو جام م باشد نیپرده نش يگریو د يشاهد بازار
  .ماند یو اعتراض نم يریخرده گ يهم برا ییحضور ما انجام شده جا یب یاست و چون قسمت ازل

از  یبعض اتیاو در آن اب او وجود دارد که اتیاب یحافظ با بعض يو اعتقادات اشعر اتینظر انیم يوندیکه چه پ دید دیحال با
، و اصوالً چگونه است که او از داند یکفر م نیو باورها را ع ها شهینموده و آن اند يمردمان را حمل بر کافر دیو عقا ها شهیاند
   .را دارد شیخاص خو فیو تعار یکفر ارائه شده معان يکه برا یفیو تعار یمعان

  

  بت پرستی

  :ا وجه قرآنی تقریباً مترادف استکفر به معنی شرك و بت پرستی که ب

  3/426پرستی ن چه کارت گر بت نمیکافرا با    دوش آن صنم چه خوش گفت در مجلس مغانم

و آن کسی است که بر اثر غلیان عشق از دین خدا برگشته و کافر شده است و به  شود یمدر دیوان حافظ کافر عشق نیز دیده 
  :کند یمجاي خدا، صنمی را سجده 

  10/123ندارد عشق اي صنم گناه کافر         ر سجده تو کرد مکن عیبحافظ اگ

  :دلرز چو بید بر سر ایمان خویش میو از دست این معشوق و صنم کافر کیش 
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  2/285کیش کافرست ا که دل به دست کمان ابرویی     لرزم چو بید بر سر ایمان خویش می

  :و معتقد است از باده پرستی در میخانۀ عشق ناگزیراست

  4/22برو اي زاهد و بر دردکشان خرده مگیر       عشق بود گر نشود باده پرست فرکا

  

  کفر زلف

به دین و ) به اعتبارِ روشنی(به کفر تشبیه کرده اند و رويِ معشوق را ) به اعتبارِ سیاهیِ آن(در ادب فارسی، از دیرباز، زلف را 
دوستی حق ـ تعالی ـ مستغرق باشند و سماع بر آن کنند، این بیتها ایشان  اما صوفیان و کسانی که ایشان به": سدینو یمغزالی . ایمان

 "...را زیان ندارد، که ایشان از هر یکی معنیی فهم کنند که در خور حال ایشان باشد، و باشد که از زلف، ظلمت کفر فهم کنند و
حجاب و اشکال و شبهت و هر چیزي که مرد  زلف کنایت است از کفر و": ابوالمفاخر باخرزي گوید ).484 :1 ج ،1378،غزالی(

به مناسبت تصوري که از تاریکی و سیاهی کفر  "، )762:حافظ نامه)(2:246اوراد االحباب، ج ( ".را محجوب کند نسبت به حال او
  )570: 1389شفیعی کدکنی،( "داشته اند، از قدیم ترین ادوار شعر فارسی، زلف را به کفر تشبیه کرده اند 

  :شود یمن حافظ نیز این تشبیه دیده در دیوا

  1/56ز کارستان او یک شمه این است       و دین است کفرزلف تو دام خم 

  4/205بود در پی اش مشعلی از چهره برافروخته       زد و آن سنگین دل زلفش ره دین می کفر

  

  دنیرنج

  :است» دنیرنج«است  لیقا يکافر ایکفر  يکه حافظ برا یمتفاوت یاز معان یکی

  3/385رنجیدن ستي اکافرکه در طریقت ما        باشیم  وفا کنیم و مالمت کشیم و خوش 

زشت و آن را  يزیرا به طور اغراق آم» دنیرنج«حافظ گذشته از آنکه  .است يکافر نیو رنجش ع یآزردگ از دیدگاه حافظ
خواهان  دینبا» يعشقباز قیدر طر«باور است که  نیچرا که او بر ا -سازد انینما» رنجش«در حکم کفر دانسته تا انزجار خود را از 

است  زانیرنج در راه معشوق گر رشیاست و از پذ» مرهم«معشوق خواهان » درد«که با وجود  یکس رایز ؛بود» شیامن و آسا«
  :ستین نیهنوز عاشق راست

   5/188عشقبازان چنین مستحق هجرانند          الف عشق و گله از یار زهی الف دروغ
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هرچه هست  دیگو یکه م یافعال دیداشته است، همان باور توح انیرا هم ب شیخو يباور اشعر يو ماهرانه ا فیظر اریبسبه نحو  
همانا ابراز  دنیرنج رایز( ستیاعتراض ن يبرا ییو بود و خواهد بود به خواست و ارادة خدا انجام شده و بندة مؤمن را جا

که  یو کفران یناسپاس ؛و کفران است یناسپاس یتیاعتراض و ابراز نارضا نیه که او اعتراض به خواست حق است و البت يناخشنود
و  »خاطر نباشدرنجش  در طریقت «به گفته حافظ  .است يکافر ایاز کفر  يو نداشتن عشق محبوب و جلوه ا مانیضعف ا نشانۀ

  :دیگو یمو  دهد یمخود را مخاطب قرار 

  8/27کجاست کر معقول بفرما گل بی خارف        مرنجحافظ از باد خزان در چمن دهر 

  :خود حافظ ذهن و زبان شاکري دارد .ناسپاسی و کفران نعمت را نیز شاید با اندك تسامحی بتوان زیر شاخه رنجش قرار داد

  62/ 4برحسب مدعاست همه کار و بار دوست        شکر خدا که از مدد بخت کارساز

باشد چه حقیقی، چنان به وصف کشیده است و چنان از او شاکر و سپاسگزار حافظ در ابیات خود دوست و یار را چه مجازي 
 142طبق فرهنگ بسامدي واژه نماي حافظ واژه دوست . میابی ینماست که تقریباً غزلی از او بدون ذکر دوست، آشنا، یار و محرم 

  )1572: 1366مهین دخت صدیقیان، (بار تکرار شده است که نسبت به حجم دیوان حافظ بسیار پربسامد است 208بار و یار 

  7/210باقی همه بی حاصلی و بی خبري بود     اوقات خوش آن بود که با دوست به سر رفت

  8/62منت خداي را که نیم شرمسار دوست    د چه باكدشمن به قصد حافظ اگر دم زن

  9/380مرد یزدان شو و فارغ گذر از اهرمنان    دوست به دست آر و ز دشمن بگسلدامن 

  9/436برو که هر چه مراد است در جهان داري     یک دم دهد یمال دوست گرت دست وص

ر  سپاس و ستایش ا نشود یار کجاست": داند ینمحافظ از یار همین بس که عیش را بی یار میس7/27 "عیش بی یار مهی  

  : از دید وي کافر نعمتان، معرفت چنان دوست را ندارند

  5/2چراغ مرده کجا شمع آفتاب کجا؟      دي دوست دل دشمنان چه دریابز رو

  : کند یمي خواست و نیاز خود اعالم ها منتحافظ در کنار یار بودن را 

  6/262دولت صحبت آن مونس جان ما را بس      ادت طلبیم یار با ماست چه حاجت که زی

دم برداشته است از دنیا و یک قدم و به قولی یک ق پروراند یمولی همواره چه در فراق و چه در وصال رضاي دوست را در سر 
  : برداشته است از عقبی تا رسد به موال
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  8/482که حیف باشد از او غیر او تمنایی               فراق و وصل چه باشد رضاي دوست طلب          

ات اوست... به اعتقاد نگارنده، دیوان حافظ گونه اي شکرنامه است، شکر از دوست و که هیچ کدام خالی  گواه این مدعا غزلی
از دوست نیست و شکر در وجود او چنان رخنه کرده است که حتی شکایت وي نیز خالی از شکر نیست و در دل شکایت و گله 

  :زدیآم یمنیز شکر جاري و ساري است و گاه شکر را به شکایت 

  93/ 1گر نکته دان عشقی بشنو تو این حکایت       شکایتي است با شکرزان یار دلنوازم 

و به ساحتی فراتر  ابدی یمکه شکر و شکایت را همطراز  نگرد یمو گاه چنان از منظر واالیی به کارگاه هستی و کار و بار هستی  
  :کشد یماز شکایت، و بلکه فراتر از شکر سر 

   4/176رقم نخواهد ماند یهست فهیچو بر صح   و شکایت ز نقش نیک و بد است شکرچه جاي 

  

  ییو خود را ینیخود ب

  10/484است در این مذهب خودبینی و خودراییکفر     نیسترندي مذهب ي خود در أفکر خود و ر

  . است» ییو خود را ینیخودب« برد یکه حافظ از آن نام م يگریکفر د

خاص  يبند میتقس کیگفت، اوالً عرفا در  دیرا کفر دانسته با» ییو خودرا ینیخودب«مدعا که حافظ  نیا هیو توج حیدر توض
کفر  ای یقیکفر حق«و » کفر مذموم ایکفر باطل « فیکرده اند و در تعر میتقس» یقیکفر حق«و » کفر باطل«از کفر آن را به دو نوع 

را  يپوشش آنست که بواسطۀ آن پوشش خدا کی: مطابق کفر پوشش است و پوشش بر دو قسم است يمعنا« :اند گفته» ممدوح
 يخدا ریست که بواسطۀ آن پوشش غا پوشش آن گرید. کفر مذموم است نیاست و ا انیتدکفر مب نیو ا دانند یو نم نندیب ینم
در شرح گلشن  یجیمضمون را اله نیهم) 44: 1941نسفی، (» کفر ممدوح است نیاست و ا انیکفر منته نیو ا دانند یو نم نندیب ینم

  :راز به شعر نقل کرده است

  پر هنر يست اا دنیپوش حقّه خود را ب کفر حقّ    ست ا دنیخود پوشه مطلق را ب کفر باطل حقّ

  خبر یابیز کفر ما کجا  يکفر نیبا چن       يا دهیحق را بخود پوش يتا تو در بند خود

  اثر یابی یآنگه مانیا کافر ز يچون شو     يکافر شو یآنگه يگرد دهیحق پوشه چون ب

  583ص: الهیجی
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ست ا و عرفان آن يعالم رند ياقتضا رایز ؛است زیو کفر آم یعرفان ریغ یعمل ینیبر خدا ب ینیخود ب حیپس در مرحلۀ اول ترج
مخلوق خدا بداند و رنج و  زیاعم از اعمال بندگان ن ،و آنچه را هست) یافعال دیتوح( ندینب یدر هست يکه انسان جز خدا مؤثر

از قول خدا به  رایز گذارد یر عرض ارادة حق نم، ارادة انسان را دیقرآن يها نهیبر زم هیعارف با تک اًیثان .ندیراحت را از او بب
 نینه تو ا مییپرتاب کننده اش ما یرا که تو پرتاب کن يریو هر ت یستین شیب یاست که تو در دستان ارادة ما کمان دهیشن امبرشیپ
ست ي ااز باد است که جنبش و حرکت او هیشب یعلم يرو ریو در دستان پر قدرت حق به ش یآنکه انسان در عرصه زندگ یعنی

 يجاه اوصاف ارادة خود را در عرض ارادة حق بگذارد و ب نیکه با همۀ ا یکس نیبنابرا ؛شینه به ارادة خو وزد یکه به علم م
در مقابل اراده و خواست خدا اصالت و  شیارادة خو ياعتبار آنکه براه ب دیاعتماد نما شیخو شتنیتوکل بر خدا بر اسباب و خو

اتکاء و اعتماد بر قوه و  یعنی ییو خودرأ ینیخودب رایز ؛ستین شیب يمورد اعتقاد حافظ او کافر نیطبق مواز شده بر لیوجود قا
بر خدا توکل  دیو سلوك آن است که سالک با داشتن صد هنر باز هم با يکه در مکتب حافظ شرط رهرو یدر حال شیقدرت خو

که باور بر آن است که اوالً قدرت بر انجام کار  ییت پس در جاذلّت و دست اوست و هم عزّه و ضاللت ب تیهم هدا رایکند ز
 خرند یجو نم میحق هزاران خرمن طاعت را به ن يآنکه در محضر استغنا گریو د یانسان ياست نه اراده ا یاله یموهبت زین کین

دو صفت  نیالخصوص که ا یعل ماند ینم) در مقابل توکل(ییو خودرا) ینیدر مقابل خداب(ینیخودب یاخالق يها لهیرذ يبرا ییجا
بر سرشت آدم خود  شیسرشت خو ياو با تخطئه و ترك فرمان خدا بر سجدة آدم و با طرح برتر رایاست ز طانیش يهایژگیاز و

  .و کافر شد) مستکبر(ينهاد خودرأ حیو فرمان خدا ترج يرا بر رأ شیخو يشد و چون رأ نیب

 یاز گناهان بزرگ است که آدم یکیخود بخواهد  يرا برا زیکه انسان همه چ یشیو مصلحت اند ینیو خودبرترب يخودپسند
در درون او  یاخالق يها و احساس یعال التیرفته رفته تما شود یدر انسان سبب م یرشد خودخواه. دارد یرا از وصال به حق باز م

. است يو استثمارها در خودمحور ها یعدالت یب ۀسرچشمه هم. است لیرذا ۀهم ۀسرچشم یدر واقع خودخواه. به انهدام گذارد رو
گوناگون، که  يها ، به صورتیبر حسب علل و عوامل خارج گری، گناهان ددیدوان شهیدر درون انسان ر یخودخواه یوقت یعنی

 شود یم ریتعب» سرچشمه انحطاط«به  یروست که از خودخواه  نیاز ا. رسد یهستند، به ظهور م یامراض روح ای یاخالق لیرذا ههم
 نیباالتر .نخواهد رفت نیاز ب زیدگر ن یدر روح انسان درمان نشود، صفات زشت اخالق یاصل يماریب نیکه اگر ا يبه طور
توجه به  نی، از امینرو رونیب تیانان نی، از امیچاه خارج نشو نی، از امیظلمت خارج نشو نیاگر از ا. است تیها، ظلمت انان ظلمت

 يها يگرفتار ۀهم... شد مینخواه ی، الهمی، خارج نشومیدان یم زیو خود را همه چ چیرا ه گرانیه دک نیو ا یخود و خودخواه
 یالفساد درون  ام نیکه انسان، خود را از اسارت ا ستین نیجز ا زینفس ن بیتهذ .است ینزاع سرخودخواه. جاست نیبشـر سر هم

در جهت مبارزه با  یصورت هرگونه اقدام نیا ریدر غ رایز ؛دید نماآزا» خود«خود را از حول محور  اتیرها سازد و افکار و روح
چنان که اگر . دینخواهد گرد یو اساس یمطلوب و اصالح اصول جۀیبه نت یداشته، هرگز منته یو سطح یموضع ۀجنب یصفات منف

به  يگرید يها ، کرمطین شراببرند، باز به علت مساعد بود نیگرفته و از ب کی کی ندیآ یرا که در لجن به وجود م ییها کرم
 يها به خود کرم یبرود، تمام نیاز ب نهیاما اگر لجن خشک شود و زم ؛نخواهد شد هیاز وجود کرم تصف طیوجود خواهند آمد و مح

 برخاسته» خود«اند که قبل از همه به مجاهده با  دانسته یجهاد را جهاد کس نیبرتر یاسالم میدر تعال. خواهند رفت انیخود از م
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بلکه چه  ستندین یواقع يروزینه تنها پ يظاهر يها يروزیپ رینشود، سا يا جامعه ای یکس بینص يروزیجبهه پ نیتا در ا رایز ؛است
  .است یدشمنان سعادت و کمال انسان ۀغلبه بر هم یخصم بزرگ به معن نیبر ا يروزیپ. خواهند بود زیشکست ن نیع یبسا در مراحل

نه رٌیخَ أنَا«: که گفت نیهم طانیش ر ف کونیفاهبطْ منها فَما «: خداوند به او فرمود» مر  نیا» هایلک أن تتکبمنزلت، منزلت تکب
 ۀیو غرور، ما یی، خودستاافتی یعبادت کرد و منزلت يمتماد انیکه سال یطانیش. هست شهیهم ياصل برا نیا. برو نییپا ،ستین

 يها نظام، سنت نیدر ا. ستین رانسانیانسان و غ نیب یفرق چیه یدر نظام کل رایز ؛مانند او خواهند بود زین گرانیهبوط او شد و د
فساد و انحراف  یبشر، غرور همواره از علل اصل خیدر تار .یشیو روابط قوم و خو يو نژاد يا لهیقب يها حاکم است، نه سنت یاله

و هر آن  ،است یبی، خود فرگریو به عبارت د ؛تنفس اس يموافق با هوا زِیغرور دلخوش بودن به چ. و کفر و نفاق بوده است
  .طانیش ایشهوت و  ایمقام  ای، خواه مال باشد برد یو در غفلت فرو م بدیفر یاست که انسان را م يزیچ

افتاد که نگذاشت او راه سعادت خود را، که اطاعت از فرمان  طانیش رتیچنان بر چشم بص ینیحجابِ غرور و خود بزرگ ب
محور باشد،  قتیحق دیانسـان با .ملعون شد شهیهم يسقوط کرد و برا انیو طغ انیکند و او در پرتگاه عص یود، طخداوند ب حیصر
 نیبشر و درك ا ياز ابنا ياریبس ي، احترام و ارزش قائل شدن براگرانیو گذشت نسبت به د ثاریعبارت است از ا يمحور قتیحق
 يآرزوها ریو اس ندیبب یکه خود را دائم یآدم. کنند یم یاو زندگ کرانیب تیو ملک یو لطف اله ضیکه همه در محضر ف دگاهید

 هیعل(یباره حضرت عل نیدر ا. کند یم لیم ي، تجاوز و چپاولگریو حرمت شکن يتعد يگمان به سو  یشود، ب ییایپست دن
س التَّلَف« :دیفرما یم) السالم برُ اُ کَ ف و التَّ م الشَّرَ است و خود  ينردبان سرافراز ی؛ فروتن)263، ص 1، ج الحکمه زانیم(»اَلتَّواضُع سلَّ

رُ  رْفَعیاَلتَّواضُع « .ينابود ادیبن ینیبزرگ ب ب کَ ، ینیو خود بزرگ ب آورد یم يسرافراز ی؛ فروتن)12، ص 1همان، ج ( » صعیو التَّ
   .يخاکسـار

مانع عبور به  یخودپرست؛ گردد یم لیبه وصال حق نا یخود باشد ک ـتیمن ریکه در بند غرور و عجب مانده باشد و اس یانسـان
  .است یمرز خداپرست

  9/260زیبرخ انیحافظ از م يتو خود حجاب خود     ستیحائل ن ـچیعاشـق و معشـوق ه ــانیم

  5/419میانهرا ببینی در  خوداگر      نبندي زان میان طرفی کمروار

جاب غَ نَیو ب نَهیب سیلَ« ): السالم هیعل(حضرت کاظم سـخن نیچون ا یاتیالهام گرفته از روا ح هق قه رُیخَلْ ، صدوق دیتوح(» خَلْ
ک االّ « ): السالم هیعل(حضرت سجاد شیاین نی، و استین یخدا و خلق، جز خلق حجاب انی؛ م)179ص  ق ب عنْ خَلْ تَجِ ال تَح نَّک و اَ

م اال عمالُ  هب ج نک اَنْ تَح ونی، جز ایستیو محجوب ن دهی؛ تو از بندگانت پوش)316، ص یابوحمزه ثمال ي، دعاالجنان  حیمفات(»د 
  :یحجاب راه است، تا چه رسد به خودپرست» خود«، یدر سلوك عرفان يآر .شوند ی، حجاب خود مشیخو يکه آنان با کارها

  9/216حجاب رود  یراه ب نیا که در یخوشا کس      زیبرخ انیحافــظ از م یــیحجــاب راه تو
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 ست؟ا ، گفتم راه به تو چوندمیرا به خواب د یاهللا تعال: نقل است که دیزیاز با .شد ییکتای يساکن کو توان ینم تی، با منيآر
  )106، ص هیطبقات الصوف(.يدی، رسياز خود فروتر آ: گفت

شکان یخودخواه شۀیر دیبا ها ییناروا شۀیخشکاندن ر ياست و برا ینیها خودب ها و ستم از ظلم ياریبسـ زةیانگ ر که . دیرا خُ تکب
و  يفرد يها یاز بالها و بدبخت ياریاست که منبع بس یلیرذا نیتر  از بزرگ یکیاست  یو خودپرست یاز افراط در خودخواه یناش

ت را در م کارد یها م است، همان است که تخم تفرقه و عداوت را در دل یاجتماع و راه را بر  دهد یافراد بر باد م انیو تعاون و محب
ت همد. بندد یکمال آنان م ر نه فقط ما را از محبناممکن  زیما را ن يو معنو یو اصالح اخالق شرفتیبلکه پ دارد یباز م گریتکب

ر خود را از د سازد یم هر  دنیشـن و گوشـش را از داند یزده و خود را مافوق همه م يبه کور وبشیو ع صینقا دنیچون که متکب
 شتنیکه به خو یبازگذارد، کر نموده است و پرواضح است کس شیبه جز مدح و تملّق مداحانش که او را مشغول و از خو یمطلب

عالمان،  لتیاستفاده از علم دانشمندان و اقتباس از فض نیب يحالت و نی، اجهیشنود و در نت یحتینص یاست از کس رممکنیغ بالد یم
  .ستین يگرید زیجهل و انحطاط چ قیعم ةهم جز سقوط در در نیعاقبت ا حائل خواهد شد که

ل او نطفه و آخر او مردار بدبو است ! چه کار؟ دنیآدم را با فخر و ناز) السالم هیعل(یحضرت عل ةبه فرمود نه خود را  ;که او
رِ. دینما یرا دفع م شیو نه مرگ خو دهد یم يروز خْ فَ بنِ آدم و الْ جِأَ: ما ال ه رُ فَۀٌ و آخ قُیال فَۀٌیولُه نُطْ ال رْز و هس فْ فَعینَ د فَه تْ نهج (.ح

  )445، حکمت البالغه

  7/135کرد يدر سر مغرور نیعرض و مال و دل و د     از دســت مــده زانکه حسـود  یحافظ، افتادگــ

  .است یفتح زندگ نیتر  و غلبه بر نفس، بزرگ یرستمبارزه با خودپ. دشوارتر است یرا به اطاعت آوردن، از هر فتح شتنیخو

  3/426 یکه رست نیخود را مب مینکته ات بگو کی

و باعث سقوط او  بندد یم یصعود او را به کمال انسان ریو مانع سعادت اوست و مس یانحراف آدم یغرور و نخوت از علل اصل
  :شود یم انیو طغ انیدر پرتگاه عص

  7/84رفت رند از ره نیاز به دارالسالم        راهداشت سالمت نبرد  غرورزاهد 

  6/1 "آخر کامی به بدنامی کشید خودهمه کارم ز ":به قول حافظ

  :دیگو گرید ییحافظ در جا

  2/426 یبهتر ز خودپرست ینیکه ب يا هر قبله

  :رود پرستی به مقابله با خودپرستی می با میحتی حافظ 

  5/385پرستیدن خود ه تا خراب کنم نقشک      زدم بر آب خوداز آن نقش  یپرست یبه م
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  3/469منی کم زنی از خویشتن الف         ي رطلی کشیخود چون ز جام بی

از  ياریبس. کنند یم زی، عشق و محبت را تجویدرمان خودخواه يبرا حافظ. ، عشق استیپادزهر خودپرست نیتر اما مهم
. است سریعشق و محبت م يفقط با داور یخودپرست يماریمان بدر قتیدر حق. ابدی یم صلهیبا محبت ف یمشـکالت و مسائل آدم

برهاند و در جهان  یو خودپرست یتنگ خودخواه لهیخود را از پ دیبا یآدم .است یبخش بزرگ آدم يو رستگار شگریعشق رها
، یماندگ شیوو در خ یزهر خودپرست يبرا ای، ستندیخودپرست ن شوند یکه عاشق م یکسـان. پهناور عشق و محبت پرواز کند

  :اند  افتهیپادزهر عشق را 

  3/478يو زر شـــو یابــیعشــق ب يــایمیتا ک         يدست از مس وجود چو مردان ره بشـو

عــ 1/426یدر رنج خودپرستــ ــردیخبــر بم  یتا ب        یاسرار عشق و مستـ دییمگو یبـا مد  

  5/426یقصود از کارگاه هستـناخوانده نقش م         دیکار جهان سر آ يعاشق شو ار نه روز

به  دنیورز محبتکند و لباس می را از تن بر ها یخودخواه ةژند ۀعشق جام. عشق است یقفل خودخواه شیگشـا دیشاه کل
ت در  يقطب نما. هاست قلب انسان ۀبر قل یعشـق موجب صعود آدم یینردبان طال. دینما یم شیخو کریپ بندةیهمگان را ز محب

 دیخورش. را جاروب کرد... و ها ی، خودخواهها یپلشت دیعشق و محبت با يبا جارو. است یگر آدم تیهدا یگمتالطم زند يایدر
آورد یرا به ارمغان م یو صلح و دوست کند یجنگ را ذوب م خیعشق  نیزر.   

  1/444گر تو را عشق نیست معذوري         مغروريکه دایم به خویش اي 

  

  و سالوس ایر

  .و سالوس است ایر ،داند یم نیکرده و آن را موجب سوختن خرمن د ادیآن  که حافظ از يگریکفر د

  8/399برو حافظ این خرقه پشمینه بینداز و       سوخت خواهد نیدآتش زهد ریا خرمن 

 میدر قرآن کر) 436 :1379، يسجاد(. ، ترك اخالص در عمل استدهی، تظاهر به اعمال پسـندییخودنما یدر لـغت به معن ایر
 هی، بقره، آ6 هیماعون، آ؛ 142و  38 اتینساء، آ(. شده است ادیبه نکوهش  اکارانیاز ر گرید ریو بارها به تعاب حیر با تصرپنج با

کفر  ایفقط شرك  دیشا. اند شمرده یو اخالق ینیرا از آفات بزرگ اخالص و خلوص د ایاخالق ر يعلما )47 هیانفال، آ ؛264
از کافر  یچه بسا مؤمن مرائ. شود یکبائر نم ری، ساشود یباعث احباط عمل م ایآنقـدر که ر. دباش ایتر از ر  بزرگ يا رهیکبگناه 

برخوردارند و آن را هم  مانیاز ا یفیهستند که از درجات ضع یعمال مؤمنان. تر باشد اهیتر و بدکردارتر و نامه س اخالق  یصادق، ب
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الشـعاع قرار دهد، طبق   را تحت مانشانیا ایاگر ر گرید ریبه تعب این بچربد، شا  مانیشان بر ا ياکاریاگر ر نانیا. اند آلوده ایبه ر
  .)818 :1372، یخرمشـاه( .شوند یمنافق شمرده م دیمنطق قرآن مج

شرك اصغر  ایر )429ـ  428 :، جزء پنجممسند ابن حنبل(» الرئاه هو الشـرك االصغر« : فرموده است) السالم هیعل(رسول اکرم
ت رقد نیهم. است که در عبادت پروردگار قصد  یکس رایاست که موجب کوچک شمردن خداوند است، ز یکاف ایر در مذم

بنده در برآوردن مطلوب او از خدا  نیا پندارد یاست که م نیا يشک برا  ی، بکند یاز بندگان او را م يا  آمد بنده پسند و خوش
، يمجتبو( !بدتر است؟ نیاز ا انیت و کدام اهانت و استحقار به پروردگار عالممتعال بهتر اس يتواناتر و تقرّب به او از تقرّب به خدا

1379: 337.(  

  .نیکه از شرك که ترسم یچنان نم زیچ چیاز ه شیبر امت خو: گفت) وآله هیاهللا عل یصل(رسول« : کند یم تیروا یغزال

  رسول اهللا؟ ای ستیآن چ: گفتند

  ).208 :2ج  ،1378،غزالی( ». ایآن ر: گفت

  :را سه نشان است یمرائ: دیگو) السالم هیعل(یعل«: سدینو یهمو م

  ؛چون تنها بود کاهل بود

  ؛به نشـاط بود ندیچون مردمان را ب

  ؛دیاندر عمل درافزا ندیثنا گو يچون بر و

   ).211 :2ج  ،1378،غزالی(». و چون بنکوهند کمتر کند

بر دل  يماریب چیاست و ه کیاست و به شرك نزد ریحق از کبا يها کردن به طاعت ایبدان که ر«: دیگو ایر فیدر تعر یغزال
... اعتقاد کنند شانیا یی، و در جمله پارساابندیکنند خواهند که مردمان از آن خبر  یکه چون عبادت ستین نیتر از ا  غالب انیپارسا

آراسته بکند و اندر دل  شانیا کیرا به نزد شتنیتا خو دیفرا مردمان نما ییرا به پارسا شـتنیآن بود ك خو ایر قتیبدان که حق
که  يزیبدان بود که چ نیو ا. بنگرند يبه و کویکنند و به چشم ن میرا حرمت دارند و قبول نهند و تعظ ي، تا وردیمردمان قبول گ

   ).207و  212 :2ج  ،1378،غزالی( .ندیفرا نما یکنند و هم یعرضه هم شانیبر ا نیبود اندر د یو بزرگ ییپارسا لیدل

ریا ستیزترین شاعر زبان و ادب فارسی خواجه حافظ شیرازي است که نکوهش ریا و ریاکاري در تمامی بتوان گفت  دیشا
 ياکاریو، ر ییایر یرا مترادف با ب یمسلمان حاًیاو تلو .ستین ایتر از ر بزرگ یفسق و گناه چیه وياز نظر . زند یاشعارش موج م

است که بنا  نیشرك است؟ عارفان را باور بر ا ایدر حکم کفر و  ایاما چرا از نظر حافظ ر. داند یم يفرکا ای یبا نامسلمان يرا مساو
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و صدها گناه  ياست که باده خوار يحده در نزد حافظ ب ایر يدیو پل یزشت .شرك کوچک است ای» نیشرك که« ایر اتیبه روا
  :داند یمبرتر  اکارانهیرا از عبادت و اطاعت ر گرانیدور از چشم د

  8/191بهتر ز طاعتی که به روي و ریا کنند               می خور که صد گناه ز اغیار در حجاب        

  4/25بهتر از زهد فروشی که در او روي و ریاست                باده نوشی که در او روي و ریایی نبود       

  :دیآ ینم ییایاز عبادت و زهد ر يریخ يبو رایز

  1/226که بوي خیر ز زهد ریا نمی آید                ده مشکین دلم کشد شایداگر به با

آنها را در مقابل شرب  يایر یآنان است و حت ياکاریندارد، اعتراض به ر یحد ذاته اعتراض یف یحافظ به زاهد، واعظ و صوف
که حافظ با مالحظۀ رفتار و کردار  داستیپ .دهد یم حیرا بر آن ترج ياست قرار داده و باده گسار یشرع اتیخمر که از منه

 نید قتیآنان را باعث هدم حق اکارانهیبلکه عبادات ر داند یرا در گروه مسلمانان نم اکارانیاست که ر یقیعرفان حق یخالف مبان
  .داند یکفر م نیو ع

  7/28کاتش از خرمن سالوس و کرامت برخاست     يبرـمگر جان ب ندازیخرقه ب نیحافظ ا

  9/129کرد نیاز بی ریا دــدا ز زهـــــا را خـــــم       ه در ازلـکن مالمت رندان کافظ مــح

  4/347دور شوم ریا و از اهل رمیگ یام مــــــج        که کشم رخت به میخانه و خوش بنشینم

  2/360مـالی روح را صحبت ناجنس عذابیست          چاك خواهم زدن این دلق ریایی چه کنم

  5/373می شویم ریاگ ـمکنم عیب کز او رن           لمع می گلگون عیب استگر چه با دلق م 

  8/476بردي بوي آفرین بر نفست باد که خوش        دـــآی یــــــم ریاگفتی از حافظ ما بوي 

  5/338عه بوي ریا شنیدــــــکز دلق پوش صوم         به باده مشکین مشام جان کنم یخوش م

  2/262ل گران ما را بســـاز گرانان جهان رط             م باد من و هم صحبتی اهل ریا دور

  4/347ل جهان پاکدلی بگزینمــــنی از اهــیع             و از اهل ریا دور شوم  رمیگ یجام م

  2/368ق ریا به آب خرابات بر کشیمـــــــدل               مینه ینذر و فتوح صومعه در وجه م

  7/290مست ریاست محتسب باده بده و التخف                     تقل  بی خبرند زاهدان نقش بخوان و ال
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، رند نماد ریاستیزي و صوفی ويدر شعر . اوستشاخص شعر  يها ریاستیزي یکی از جنبه
  :تا حد زیادي نماد ریا و دروغ است

 1/129بنیاد مکر با فلک حقه باز کرد صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد

 1/155اي بسا خرقه که مستوجب آتش باشد غش باشد فی بینقد صوفی نه همه صا

 8/290پاردمش دراز باد این حیوان خوش علف خوردصوفی شهر بین که چون لقمه شبهه می

 8/171مگر ز مستی زهد ریا به هوش آمد رود حافظ ز خانقاه به میخانه می

 /3کجاست دیر مغان و شراب ناب کجا دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس

 /3کجاست دیر مغان و شراب ناب کجا دلم گرفت ز سالوس و طبل زیر گلیم

  

  1/220تا ریا ورزد و سالوس مسلمان نشود       گر چه بر واعظ شهر این سخن آسان نشود

  6/197که در خانه تزویر و ریا بگشایند           در میخانه ببستند خدایا مپسند 

 یشرك خف ایاو ثابت شده است که ر يبرا ییگو ؛است فتادهیدر ن ایر  اندازهو اخالق به  نیآفت از آفات د چیحافظ با ه
  :استیهم مترادف با ر یو جلوه فروش ریحافظ نفاق و زرق و سالوس و تزو وانیدر د. است

  7/131خواهم کرد اریو عشق اخت يرند قیطر       دل حافظ  ينفاق و زرق نبخشـد صفا

  4/206وددر نفاق افتاده ب امدیهر که عاشق وش ن

  5/25آن که او عالم سر است بدین حال گواست          ما نه رندان ریاییم و حریفان نفاق

  3/67زرق جامه میکن نیباده که رنگ اریب

  3/145ردیگ یزرق در دفتــر نم ــنیعجــب گر آتش ا   پنهان و مردم دفتر انگارند  کشم یم یصراح

  9/372ــمیقدح فرو شــو ضیرق به فغبـار ز       حافظ از دل پاك يکه به فتوا یم اریب

  10/9مکـن چــون دگــران قـــرآن را ـریدام تــزو      یکن و خوش باش ول يخور و رند یحافظا م
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  9/195کنند  یم ریهمــه تــزو يبنگــر ــکیچــون ن   و محتسب یو حافظ و مفت خیخور که ش  یم

  7/339کنــم ـریکه دگر گــوش به تـزومـن نه آنـم     يمگــو هـودهیزاهد و ب يدور شو از برم ا

  2/349نــمیب  یو مـن خانه خـدا م ینیب یخانــه م   ملک الحاج که تـو  يجلوه بر من مفـروش ا

بوده است  ایاش مبارزه با ر زهیو محتسب در افتاده است، تنها انگ یکه با وعظ و زاهد و صوف وانشیاصـوال حافظ در سراسر د
 اتشیحافظ، که تمام اب زانۀیست ایغزل ر نیتر اما درخشـان ؛است افتهیخود ۀ زمان يایانواع زرق و ر يمام نمات ندگانیرا نما نانیو ا

  :شود یمطلع آغاز م نی، با ااستیدر مذمت ر

  1/194کنند  یم گریآن کار د روند یچون به خلوت م کنند یجلوه در محراب و منبر م نیواعظان کا

  :است ییایو دشمنِ سرسخت زهد ر ستین اینباشد، اهل ر ایهد باشد ، حافظ اعم از آن که اهل زيآر

  5/483ییریاکه در تابم از دست زهد        فروشند می صوفی افکن کجا می

   :اینه به ر دیرا به اخالص پرست يو خدا دیرا ترك کن ایکه کبر و ر کند یم هیتوص وانشیو در سراسر د

  1/368زرق را خط بطالن به سر کشیم وین نقش     صوفی بیا که خرقه سالوس برکشیم

  : ستین ایاز ر يکه در او خبر کند یم یمعرف یو خود را غالم کس

  3/126کرد ایو ر يرو يـریکه کار خ      ـنــمیغــالم همــت آن نــازن 

روح  یظواهر باز تمـدن به : شود یمغز م یو ب یآنها توخال یمظاهر زندگ ۀهم کنند یعادت م يکار ایکه به تظاهر و ر یمردم
قناعت  فاتیسلسله تشـر کیو مذهب فقط به  نیتنها به نام و از د یو اوهام و از سعادت و خوشـبخت االتیبه خ یو از زندگ

  .ستیکه ظاهر سازند، جز ظواهر ن یو مسلماً بهره مردم کنند یم

  )345، ص 1379، يمجتبو( .خدا ریاز غ تیاخالص است و آن عبارت است از پاك و خالص ساختن قصد و ن ایضد ر

و  ایکردن از ر يکه مفاد آن دور يگرید اتیو آ )3 هیالزمر، آ(»الخالص  نیاال هللا الد« : فهیشر هیاصطالح اخالص از آ
 :1379، يسجاد(. در اعمال و عبادات است، گرفته شده است ییو خودنما ایباطن از عجب و ر هیدر اعمال و تصف ستیخلوص ن

فضائل   کننـده  بیتخر يکار ایر. ستیباالتر از آن ن یگناه چیه ییآن چنان مذمت شده است که گو یدبدر متون ا ایر) 65
و انسان را از پرداختن به  یاعمال را توخال يکار ایر. هاست بـذر رذائـل در روح و جـان انسان دنیپـاشـ يبرا یو عاملـ یاخالقـ

حب جاه و مقام است که اگر آن را  ياکاریر یاصل  شهیاند ر خالق گفتها ياز علما یبعض .دارد یعمل باز م قتیمحتوا و حق
  :گردد یبه سه اصل باز م میکن حیتشـر
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  ؛مردم شیعالقه به ستا

  ؛ها فرار از مذمت و نکوهش آن

  .به آنچه در دست مردم است دنیطمع ورز

که مردم از شـجاعت و  نیا يبرا رود یاد مکه انسان گاه به جه زنند یاهللا م  لیسب  یآن در مورد جهاد ف يبرا یسـپس مثال
بن متّهم نسـازند و گاه به خاطر به چنگ آوردن غنائم جنگ رود یو گاه به جهاد م ندیاو سخن بگو یقهرمان یتا او را به ترس و ج 

  .کند کاریا پخد نیحق و دفاع از د نییعظمت آ يکه برا ردیاز جهادش بهره بگ تواند یم یتنها کس! گذارند یم دانیقدم در م

نه تنها عبادات و طاعات انسان را ، کند یو همه را خاکسـتر م افتد یاست که در خرمن اعمال انسان م یهمچون آتش سوزان ایر
است که  يا انهیهمچون مور ایر .و آخرت است ایصاحب آن در دن یاهیروسـ  هیاست که ما یمیبلکه گناه عظ دهد یبر باد م
. کفر و نفاق و شرك است ینوع ياکاریر .سازد یم رانیو بر سر صاحبش و کند یم ین را از درون تهکاخ سعادت انسا يها ستون

 امتیمردم در ق نیتر  و بدبخت ردیگ یرا از او م یو کرامت انسان تیو حر یو آزادگ کوبد یانسان را درهم م تیشخص ياکاریر
  )294 :1، ج 1377، يرازیشـ  مکارم( !اکارانندیر

  ؟ستیو نجات چ يکه رستگار دیپرس) وآله هیاهللا عل یصل(ل اهللاز رسو يمرد

اخالص  )186 :1رام، ج ومجموعه ( .و به خاطر مردم باشد ایرا انجام ندهد که در او ر یعبادت يا  آن است که بنده: فرمود
 یگونه ارزش چیگار هپرورد شـگاهیخواهد شد و در پ عیباشد، ضا یکه از اخالص خال یاست و هر عمل ينجات و رستگار  هیما

  .ندارد

انجام دادن عبادات و کارها به قصد کسب  يگرفته شده و به معنا تیاز رو ایر  کلمه. و اعمال صالحه است اتیآفت ن ایر
است که  یمرموز و مخف ي، به قدرشود یداده نم صیتشـخ عیاست که سر یمرض ایر .در دل مردم آمده است تیو محبوب تیموقع

. در عمل است ایمصداق ر نیبارزتر. است اهیسنگ س يو رو اهیدر شب س اهیس  همانند راه رفتن مورچه ایاند ر اش گفته  درباره
آن است  یاشـخاص نیچن ياکاریر لیدل. کنند هیاست کار خوب خود را جال و جلوه دهد تا مردم او را تزک دیمق اکاریشخص ر

و اگر  دهد ی، هرگز آن کار را انجام نمستین نیدر ب یقیو تشـو ریو تقد شود یبا خبر نم یکه اگر مطمئن شوند از عمل آنها کس
شان از  تا به حساب خود زحمت ندیگو یو بارها م کنند یمردم بازگو م يدر خلوت انجام بدهند باالخره در اجتماع برا یهم گاه

ا نم) 257 :1369ارفع، (! نرود نیب شود یبا پروردگارشان قطع مآنها  یکار رشته ارتباط نیکه با هم دانند یام:  

 دیانسـان با، میانکاریصورت چه ز نیو در ا میا  در اعمالمان باشد، دچار شرك شده ایو ر میاگر اخالص نداشته باش يآر
از پروردگار غافل  یآن دیبا یراه آدم نیکار خلوص خود را حفظ کند و در ا انیدهد تا پا قیاز خدا بخواهد که به او توف شهیهم

  .نباشد
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  خــداش در همـه حـال از بال نگه دارد          هــر آن کــه جانــب اهل خدا نگه دارد 

  2/118ـ 1 نگــاه دار ســر رشـتــه تا نگـه دارد        مانیگرت هواست که معشـوق نگسلد پ

  

  بر تقوا و دانش هیتک

  :است» شیاتکا بر تقوا و دانش خو«کفر نزد حافظ  یمعن دیگر

  5/271بایدش راهرو گر صد هنر دارد توکل      کافري است نش در طریقتتکیه بر تقوا و دا

آن دارد که  يجا یو مبان لیدال نیبه ا افتنیدست  يرا دارد و لذا برا شیخو یو مبان لیاعتقاد و باور دال نیا يحافظ برا
که بر تقوا و  یکس نیاوالً نخست نکهیاست؟ پاسخ ا يبر تقوا و دانش کافر هیچرا از نظر حافظ تک میپرس ی؛ ممیرا مطرح کن یپرسش

او با  رایاست ز سیاش شد ابل ياتکاء بر تقوا و طاعت موجب استکبار و سرانجام کافر نیکرد و ا هیتک شیطاعت و دانش خو
سرشت خود بر سرشت آدم از قبول فرمان خدا بر سجدة آدم سر باز زد و کافر شد  حیاتکاء بر هفتصد هزار سال عبادت خود و ترج

همچنان که  شیاست دوم آنکه اتکاء بر تقوا و دانش خو يخود کافر سیتشبه به ابل نیا نیو مطرود و مرجوم درگاه خدا شد بنابرا
آنکه  گریبا داشتن صدها هنر و استعداد اهل اتکال به حق باشد، د دیکرده سالک با انیب) 5/271(مورد بحث  تیخود حافظ در ب

بر عمل و  هیمثال حافظ اعتقاد دارد که تک ي، براستیمورد اعتقاد امثال حافظ سازگار ن یعرفان یمبان با زیاتکاء بر تقوا و دانش ن
 چیبندگان خود رقم زده است و ه ياست که از روز ازل خداوند برا يمقابله و مخالفت با سرنوشت مقدر يمعناه ب شیطاعت خو
از  یکیمخالف  يباور نیمخالف چن نیانجام دهد بنابرا یده عملاو مقرر ش يکه برا یقسمت ایو  بهیخالف نص ستیکس قادر ن

 سیکه سالها عبادت او همچون عبادات ابل ستین دیبع چیه. کافر است يمخالف منکر نیچن ریعرفان است و ناگز نیادیبن يباورها
 ییداست نه از قدرت بنده پس جاخ تیاز عنا زین کیبر کار ن ییباورند که توانا نیکه عرفا بر ااین و تباه گردد خصوصاً  لیزا
 زیو قدرت انتخاب آنها ن مانیکفر و ا یخواست خداست حت زیبنده و اجابت آن ن يدعا یچرا که حت ماند ینم یغرّه شدن باق يبرا

  .به ارادة اوست

برتر  زین نیت ثقلانسان شود از عبادا بیاز آن نص يذره ا راعتقاد آنان اگه معتبر است که ب يحده ب هیحق در نزد صوف تیعنا
او در رسد کار صد هزار کوشش کند و افزون کوشش  تیچون عنا یعنی )نیمن عباده الثقل ریخ یجذبه من جذبات اهللا تعال(است 

  :است دیو مف کوین

  6/154زاهد و عجب و نماز و من و مستی و نیاز تا تو را خود ز میان با که عنایت باشد

  7/401آتش زند به خرمن غم دود آه تو       حافظ طمع مبر ز عنایت که عاقبت

  4/191آن به که کار خود به عنایت رها کنند     چون حسن عاقبت نه به رندي و زاهدي است
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   :بنده است ياو راهبر و راهنما يسوه ب شیکه در پو یبه خدا فضل اوست، همان فضل دنیرس لۀیمعتقد است که تنها وسحافظ 

  6/196جو ننهند  میهزار خرمن طاعت به ن          بهوش باش که هنگام باد استغنا 

  

  بخل و امساك

  :است تیب نیا دهد یدست مه از کفر ب یفیتعر شیخو وةیکه حافظ در آن به ش يگرید تیب

  4/293طریقت است امساك کفر مذهب همهبه         پري چه دوزخی چه بهشتی چه آدمی چه

حافظ . است» امساك«شده و آن هم  لیکفر قا يو خالف عرف برا دیجد يمعنا کی دخو اقیبه سبک و س زین تیب نیاو در ا
توانگران ممسک ابراز  یو تنگ چشم یو انزجار خود را از خشک ناخن يزاریبا برابر نهادن امساك با کفر خواسته است شدت ب

وان که بنشستم خدا گفت بر هر خ " رزق تیحق و مقسوم یرسان يبر روز یمبن يو اشعر ینیبا طرح باور د یی، و از سودینما
اق بود  يو هم به روز ياست و نان کور، هم زر پرست است و از تبار سامر لیو بخ ورزد یکه امساك م یکس دیبگو "2/202رز 

رسان  يروز یعنی نید اتیاز ضرور یکیاو و انکار  مانیضعف ا يایندارد و عملکرد او گو مانیا يروز تیخدا و مقسوم یرسان
  .از خدا نبرده است ییبو یکس نیحافظ چن ریعببودن حق است و به ت

» شکر«عرفا  یوقت. او و عارفان بزرگ تناسب دارد یاعتقادات عرفان گریکفر است با د یباور حافظ که بخل و امساك نوع نیا
آن بود که  شکر«:گفته است دیجن ای)361: 2، ج 1378غزالی،(» نعمت دنیمنعم بود نه د دنیشکر د«:ندیگو یم و کنند یم یرا معن
 داستیخوب پ )203: 1380نوربخش،)(444: تذکره االولیاء ـ عطار/ 264: ترجمه رساله قشیریه(»ینیرا اهل آن نعمت نب شتنیخو

بنا بر  ایاست  دهیو نعمت دهنده را ند دهینعمت را د رایبه مخالفت با شکر برخاسته ز شیاست با بخل خو لیکه بخ یکه کس
 یتلق یو کفران و ناسپاس افتهی نتیاست که بخل با شکر مبا نیو چن دهینعمت د ستهیتنها خود را شا لیاز شکر، بخ دیجن فیتعر

  .شده و کافر را در باطن کافر حق نموده است

  

  خوارگان راثیم يدار نهیخز

   :است »رگانخوا راثیم يبرا يدار نهیخز«خاص خود را از آن استنباط نموده يکه حافظ بر آن توجه داشته و معنا دیگريکفر 

  4/422تاسکفر  خزینه داري میراث خوارگان

آن دارد تا با طرح  يجا» خواران راثیم يدار نهیخز« يکفر برا هیحافظ در وجوه تسم یدتیو عق يفکر یمبان يجستجو يبرا
که مورد  ییها؟ همانستین» اهل تکاثر«که در زمرة گرد کنندگان مال است مصداق  یکس ایآ .کنیم یموضوع را بررس ییها پرسش
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از انفاق  زاریمال اندوزان ب ایآ. دیکه تکاثر شما را سرگرم کرد تا مرگتان فرا رس شود یعتاب خدا قرار گرفته اند و به آنها گفته م
 ایآ ؟کنند یو در راه خدا انفاق نم انبارند یو زر م میکه س ی؟ آنانستندین» کنز«ۀیمصداق وعده داده شدگان به عذاب دردناك در آ

؟ همان باشند یهستند اما حاضر به انفاق مالشان نم یکیبه ن دنیو رس يکه خواهان فالح و رستگار ستندین ییها مصداق انسان نانیا
اعتنا  یب -آن انهیصوف يدر معنا -مال اندوزان به توکل ایمحرومان و مستمندان قرار داده است؟ آ ياز آن را برا یکه خدا سهم یمال
 فیکه در تعر یتوکل ؟)527: 2، ج 1378غزالی،(است مانیشرط ا یامام محمد غزال ریابق نص قرآن و به تفسکه مط ی؟ توکلستندین

که به بنده  ياعتماد» لیحالت اعتماد دل است بر وک«است و  )529: 2، ج 1378غزالی،(»مانیاست از احوال دل و ثمرة ا یحالت«او 
از  یکی حیاو در توض .دچار خلل شده باشد زین یرسان ياوساط روزرسان خداست هرچند که اسباب و » يروز«که  دیگو یم

که اسباب  فتادیبنهاد از توکل ب شیخو تیساله کفا کیهر که «: دیگو یم) ادخار(اندوختن و نگاهداشتن  یمقامات توکل و در نف
ادخار توکل را باطل «که  کند ینقل م يو از قول سهل تستر... مکرر شود یسپرد و اعتماد بر اسباب ظاهر کرد که هر سال یخف
خوارگان را  راثیم يبرا يدار نهیخز انهیباور صوف نیندارد که حافظ با ا ياستبعاد چیه نیبنابرا )554: 2، ج 1378غزالی،(»کند یم

اسباب «و » یفاسباب خ«مال اندوزان با جمع کردن مال به  راینشانۀ ضعف توکل و مخالفت با آن دانسته و آن را برابر با کفر بداند ز
  .و اعتماد ندارند مانیرسان ا ياعتماد دارند و بر روز» ظاهر

  

  یخام

  6/426استکفر مذهب طریقت خامی نشان در 

  :کار بردهه ب 5شماره  تیرا پس از ب که آن 426در غزل شماره  کباریکار برده، ه را ب» یخام«کلمۀ  تیحافظ در دو ب

  5/426یخوانده نقش مقصود از کارگاه هستنا  دیکار جهان سر آ يعاشق شو ار نه روز
  6/426یاست و چست یدولت چاالک قیطر يآر     نشان کفر است یخام قتیدر مذهب طر

 هیغزل توص نیپنجم ا تیاو در ب رایبهره مند نبودن از عشق باشد ز تیب نیدر ا یتوان استنباط کرد که منظور حافظ از خامی م
خواند و گرنه  یکمک عشق نقش مقصود را از کارگاه هسته عاشق شد و ب دیبا امدهیسر نه ب نشده و کار جهان ریکرده بود که تا د

ست که چست و ا و دولت آن يست از کفر پس رستگاري انشانه ا یخام نیخام خواهد ماند و ا قتیانسان مطابق مذهب طر
  .يو عشق بورز یچاالك باش

  1/458رمضان است بیاور جامیگر چه ماه        می عشق کز او پخته شود هر خامی ز آن

  3/259در میان پختگان عشق او خامم هنوز      اي زان آب آتشگون که من ساقیا یک جرعه

   :است کار بردهه را ب یکلمۀ خام زین تیب نیدر ا يو
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جانبازان  وةیرا ش یو ساده دل یخام تیب نیاو در ا 6/244 اریب اریاز بر آن دلبر ع يخبر ستیجانبازان ن وةیش یو ساده دل یخام
جانباز و عاشق  ستندیکه اهل عشق ن یمنافات دارد پس کسان یبا عاشق یگرفت که خام جهینت توان یم نیبنابرا ؛داند یعاشق نم

نشان اهل خدا «گرفته اند خصوصاً آنکه در نگاه و منظر حافظ  دهیمعشوق را که همان خداست ناد رایکافرند ز یو به نوع ستندین
و  ستیاهل خدا ن ستیکه عاشق ن یو کس ستیکه خام است، عاشق و پخته ن یست که کسا مخالف آن يعنااست، پس م» یعاشق

که  دیآ یگونه بر م نیاست از سخن حافظ ا یخام ضینق یپختگ نکهیبا توجه به ا گرید ياز سو .بالضروره کافر خواهد بود
   :دیگو یم تیب نیهمچنان که در ا .است يهم کافر یاماست و حاصل خ یعاشق یپختگ جۀیپس نت نندیگز یپختگان عشق را بر م

  9/87چون ارغوان گرفت یکانکس که پخته شد م نوشته اند قیبر برگ گل به خون شقا

باز از کالم حافظ کمک  توان یم یمعن نیا دییدر تأ 8/430ديدریادلی بجوي دلیري سرآم خامان ره نرفته چه دانند ذوق عشق
   :دیگو یو م برد یکار مه است ب» یعاشق ينمادها«و جام  یکه منکر م» زاهد« يبرارا » خام«گرفت، حافظ صفت 

 کیعنوان ه حافظ خام ب وانیدر د نیهمچن 6/146خام اندازد  یو جام کند پخته گردد چو نظر بر م یزاهد خام که انکار م
   :کار رفته استه ب زیخرد ن يبرا یصفت منف

   پزند یرا م اریزلف  الیخامان نه خ نکهیا تیدر نها  4/279ل آوردش خون بجوش لع یبر تا م خانهیخرد خام به م نیا

  4/67ستا که زیر سلسله رفتن طریق عیاري     ست ا خیال زلف تو پختن نه کار هر خامی

سر  آنکه مست بادة حق باشند مست بادة غرورند و از يجاه ب رایاست ز یخام نیع شانیاریاند و هش دهیو نه طعم عشق را چش 
 يمغرور ارانیصفت هش یو ساده دل یخام مییتا بگو دارد یها ما را بر آن م نمونه نیا .دانند یم اریاست که خود را هش یخام نیهم

پس رفتار و  کنند یرا م یو جام عشق و عرفان و مست ینبرده اند و چون انکار م ییو از خدا بو بندینص یاست که از عشق ب
   .کردارشان کافرانه است

  8/177که مگو حال دل سوخته با خامی چند     یر میخانه چه خوش گفت به دردي کش خویشپ

 یساده انگارانه به هست يدیمغرورانه و نداشتن نگاه عاشقانه با د ياریست که خامان به پندار هشا آن یو حاصل خام جهیپس نت
» بر قلم صنع ییخطا«است که عاشقان نه تنها  یر حالد نیا شوند یم» نیخطا ب«، »خطا پوش شوند«آنکه  يجاه و لذا ب نگرند یم
    .عاشقند زیو همزمان بر لطف و قهر او ن ستندین یمرهم چیاز او دانسته و با درد او خواهان ه زیرا ن» یراحت و رنج«بلکه هر نندیب ینم

  7/461غمی ره روي باید جهان سوزي نه خامی بی       کام و ناز را در کوي رندي راه نیستاهل 

  

   :گیريجهینت



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  جلد نهم

١٨٤ 
 

در دیوان حافظ کفر به معنی بت پرستی و شرك و همچنین تشبیه زلف به کفر در معناي اولیه به کار رفته است و نوآوري در 
ا نگاه نو و جور دیگر دیدن حافظ در تصویرپردازي از کفر در شود ینمآن دیده  یی، و خود را ینیخود ب ،دنیرنجمعانی ثانویه ؛ ام

کفر در  یمعان یطرف تمام کیآنکه از  جهینت. شود یمی دیده خامو  خوارگان راثیم يدار نهیخز ،بخل و امساك ،و سالوس ایر
 تیاعمال خالف اخالق و انسان گرید يشناخته شده مورد قبول عارفان است و از سو یبر اصول عرفان یحافظ مبتن وانید

. ابدیاست ب توانسته یآن نم يبرا يبهتر از کفر و کافر یه مشبه بهزشت و منفور است ک يحده از مردم از نظر حافظ ب ییگروهها
با  ینفرت و انزجار حافظ است و نسبت شیسو نما کیاز مردم به کفر از  ییها زشت گروه دیاعمال و عقا هیجهت تشب نیپس از ا

مورد اعتقاد حافظ در حکم  یرفانرفتار ناصواب آنان بر اساس اصول شناخته شدة ع ییاهل ظاهر ندارد و از سو قیو تفس ریتکف
  . دارد زین یو عرفان ینید ۀیاست که اساس و پا یکفران ایهمان کفر 
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  :منابع

سازمان چاپ دانشگاه  اول، چاپ، ، تهراننماي شخصیت در فرهنگنامه ایمان و کفر در قرآن) 1383(آقامیري، سیده طاهره
  .آزاد اسالمی

  .ضیف یو انتشارات یقاتی، تهران، مؤسسه تحقالبالغه اخالق در نهج )1369(کاظم دیارفع، س

  .، تهران، چاپ پانزدهم، نشر محمدحافظ وانید )1374(، شمس الدین محمدحافظ

  .و سروش یو فرهنگ یانتشارات علمتهران، چاپ پنجم،  ،حافظ نامه )1372(نیبهاءالدی، خرمشاه

  .4فصلنامه ایران نامه، سال ششم، شماره  ،ر تعبیرات حافظتعبیري ب: این همه نقش در آیینه اوهام) 1367(دیحمی، دباش

  .، تهران، چاپ نهم، مؤسسه انتشارات امیرکبیراز کوچه رندان )1380(زرین کوب، عبدالحسین

  . ، تهران، چاپ پنجم، انتشارات طهوريفرهنگ اصطالحات و تعبیرات عرفانی )1379(سجادي، سید جعفر

  .آگه دوم، نشر ، تهران، چاپي سلوكها انهیتاز) 1376(شفیعی کدکنی، محمدرضا

  . مؤسسه انتشارات امیرکبیراول،  چاپ، تهران ،واژه نماي حافظ فرهنگ) 1366(مهین دخت و ابوطالب میرعابدینی، صدیقیان

  .منطق الطیر، تصحیح و توضیح محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران، نشر سخن) 1389(عطار، محمدبن ابراهیم

و  یانتشارات علمتهران، چاپ هشتم، ، به کوشش حسین خدیوجم، سعادت يایمیک )1378(د امام محمدغزالی طوسی، ابوحام
  .یفرهنگ

  .، تهرانریاض العارفین )1316(رضا، تیهدا خان یقل

ت مفاتیح االعجاز فی شرح گلشن راز) 1378(الهیجی، شمس الدین محمد  ، تصحیح و تعلیقات محمدرضا برزگر خالقی و عفّ
ار انتشاراتاپ سوم، کرباسی، چ زو.  

  .، تهران، انتشارات حکمتیعـلم اخالق اسالم )1379(نیجالل الد دیس ي،مجتبو

  .، قم، انتشارات جامعه مدرسینتماشاگه راز )1360(ي، مرتضیمطهر

  .)السالم هیعل( طالبیابن اب ی، قم، نشر مدرسه االمام علاخالق در قرآن )1377(از فضالء یجمع يبا همکار يرازیمکارم ش

  .، به اهتمام ماریژان موله، تهران، طهوريانسان کامل) 1941(نسفی، عزیزالدین

.انتشارات یلدا قلم اول، چاپ، تهران، جنید)1380(نوربخش، جواد
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410  

  گردشی در مدار ادبیات تطبیقی

  سلمی و مضامین قرآنیابیبن زهیر يتأثیرپذیري سعدي از مضامین اخالقی معلقه

  

  1محمدي گردآفرین 

  2مهدي ممتحن

 

  :چکیده

گوي غالباً  اند؛ در این میان شعراي پارسی بزرگان ادب از دیرباز به اقتباس و استفاده از مضامین دیگران در یک اثرتوجه داشته
داد و  اند؛ البته این تأثر یک جانبه نبوده  و در واقع یک هاي ایشان بهره جسته با متأثر شدن از شاعران عرب ازسبک و اندیشه

ورزیده شاعر  گوي  که به ادب عرب ارادت می ستد ادبی دوطرفه در میان این دو قوم بوده است؛ از جمله شاعران پارسی
فرزانه، سعدي، علیه الرحمه است؛ وي بنا به آشنایی و تسلطی که به زبان عربی  که حاصل زندگی اش در سرزمین عرب و 

مضامین زبان عربی والبته آیات قرآنی مهارت کافی داشته است؛ پیوند ذهنیات  کسب تجارب عینی اش بوده، در استفاده از
سعدي و تأثر وي از شاعران نامدار عرب مورد تأیید بزرگان زبان و ادبیات فارسی است؛ وي از نکات ادبی، حکم و بدیع 

کتاب مذهبی صرف نیست؛ بلکه ترین اشعار عرب سرسري عبور نکرده و از آن بهره برده است؛ قرآن براي سعدي تنها یک 
این . توان گفت همه جا سعدي با قرآن و قرآن با سعدي است در واقع می منبعی بی پایان براي مضامین شعري اوست؛

این جستار در  .آمیختگی هنرمندانه وي سبب شده که تعیین حد و حصر دقیق تأثر او از قرآن بسیار مشکل و حتی محال باشد
ي بیان اخالقیات است؛ زهیر سخنان حکیمانه خود را تحت تأثیر  شیوه کار زهیربن ابی سلمی در نحوه استفاده کلی سعدي از

هاي متعهدانه اخالقی و تربیتی بیان نموده است؛ به عالوه تصویرپردازي است که ابزار خود را از هر لحاظ نیک  اندیشه
شاعري است که در سخنش ناهمواري و ناجوري نیست زهیر شاعرترین « :گفت شناسد؛ عمربن خطاب در شهرت زهیر می می

                                                        
      mohammadi_9002@yahoo.com  آزاد اسالمی، واحد یاسوجدانش آموخته زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه  - 1

     Dr. momtahen@gmail.comدانشگاه آزاد اسالمی، واحد جیرفت دانشیار زبان و ادبیات عرب،  - ٢
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؛ سعدي نیز آثار خود رااز دیدگاه اخالق و تربیت تزیین )309: 1381ضیف (»و کس را جز به صفتی که در او بوده نستوده
  .است و با مضامین قرآنی آراسته است  نموده

  

  .زهیربن ابی سلمی، سعدي، تأثیر و تأثر، قرآن و اخالق :ها کلیدواژه
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  :مقدمه.1

بین ادبیات ما .  کند، در جهان ادبیات، زبان پاك و خالص وجود ندارد با توجه به اینکه ادبیات ملل مختلف در هم اثر می      
و ملل دیگر نیز داد و ستد ادبی بوده و خواهد بود که البته این داد و ستدها باعث پیشرفت کامل فرهنگ و هنر و ادب است؛ 

گردد؛ گاهی نیز  ي فرهنگی و تاریخی، و گاهی اعتقادي، سبب پدید آمدن آثار ادبی در کشور دیگري میها گاهی جریان
کند که تأثیر ادبیات فارسی  ادبیات کشوري در کشور دیگر به طور کلی، در نتیجۀ روابط فرهنگی و یا تسلط نظامی تأثیر می

بنابراین رسالت «) 811: 1378فرشیدورد،. (باشد از این گونه می بر ادبیات عرب و یا نفوذ زبان و ادبیات پهلوي در ادب عرب
ادبیات تطبیقی . ادبیات تطبیقی عبارت است از تشریح خط سیر روابط و پیوندهاي ادبی و بخشیدن روح تازه و شاداب به آنها

: 1373غنیمی هالل، (» .هاي تفکر مشترك، به تفاهم و دوستی ملتها کمک مؤثر نماید قادر است از طریق شناساندن میراث
44(  

هاي مشترك از  داراي مضامین مشترك فراوانی هستند؛ اندیشه... هاي اخالقی، اجتماعی، سیاسی و ها در زمینه ادبیات ملت      
گردد؛ البته در این میان، شیوه بیان مشترك  هاي گوناگونی بیان می شوند و سپس به مرور زمان به شکل یک نقطه آغاز می

  .سازد هاي مشترك آشکار می تأثیر و تأثر  شعرا و نویسندگان را در زمینه اندیشهاست که 

ها اتفاق  گیري در میان تمام ملت دهی ادبی براي انتقال اندیشه و فرهنگ امري ضروري است؛ این بهره گیري و وام وام      
است؛ انتقال ادبیات یک ملت به ادبیات ملت ه افتد؛ چرا که از اهداف ادبیات، یکی انتقال فرهنگ و میراث ادبی ملت می

)  10: 1380طه ندا،(باشد؛ ... گردد و هاي ادبی در آن ارائه می هایی که موضوع تواند در زمینه واژه، موضوع، قالب دیگر می
چشم  هایی میان آنها به هاي یک ملت را دربربگیرد به راحتی قابل تشخیص است؛ هرچند تفاوت ، داستان اگر این انتقال

در واقع وجود برخی . طلبد تري را می هاي موشکفانه خورد؛ اما اگر این اقتباس وانتقال در مضمون و محتوا باشد بررسی می
دهد؛ روابط  هاي مختلف را نشان می هاي نامرئی بین ادب ملت کند؛ اما وجود جریان ها مسئله اخذ و تقلید را اثبات نمی شباهت

کند؛ در این موارد  جز به ندرت مرئی نیستند و آنچه مرئی است غالباً تشابه و توارد را توجیه می) اخذ و تقلید و اقتباس(ادبی
هاي مشترك، امري تصادفی است و  گاهی مضمون) 350: 1388کوب، زرین. (هاي مرئی را اثبات کرد توان جریان تنها می

ها بعد به یک  ور همزمان یا یکی پس از دیگري حتی قرنممکن است دو شاعر یا نویسنده به ط. ارتباطی با تأثیرپذیري ندارد
موضوع مشترك برسند و از آن در نوشته خود استفاده کنند ؛ وقتی معناي واحدي بدون توجه و سابقه قبلی به ذهن دو شاعر 

محتویات گاهی ممکن است : گوید شناس سوئیسی، می برسد و در لفظ شبیه یکدیگر باشد آن را توارد گویند؛ یونگ، روان
کنیم؛ اما پس از چندسال ناگهان از ناخوداگاه انسان  را فراموش می اي از تجربیات ما باشد که آن ذهن ما تحت تأثیر پاره

دهد که ممکن است این شاعر یا نویسنده  شود؛ دراینجا تشابه مضمونی نشان می آورد و بر قلم نویسنده جاري می سربرمی
و  101: 1385فتوحی،( است هاي او سردرآورده نیده و بعدها از یاد او رفته، اما اکنون از نوشتهرا خوانده یا ش ها قبل آ ن سال
هرگاه .است هاي دیگران استفاده کرده گاهی نیز این تشابه درواقع اقتباس است و شاعر آگاهانه از مطلب یا نوشته). 102
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کند که این شاعر متأخر، از آثار شاعر  خاطرنشان می هاي مشترك در عبارات واحد عرضه شود آشکارا این نکته را اندیشه
طور  است؛ در چنین مواقعی حتی اگر پژوهشگر، خود به این نکته به ها را در کالم خود استفاده کرده متقدم، آگاه بوده و آن

  .نده واگذاردتواند قضاوت را برعهده خوان مستقیم اشاره نکند با بیان برخی تشبهات فکري و کالمی و ارائه شواهد می

 1380طه ندا،(هاي دیگر و شاهکارهاي ادبی جهان دارد میان، ترجمه و سفر نقش مهمی در آشنایی با آثار ادبی ملت دراین     
هاي مسلمان است در واقع پلی بوده که باعث داد و ستد دو زبان فارسی و عربی  با توجه به اینکه اسالم مایۀ پیوند ملت) 20:

هاي مجاور شام به طور گسترده رواج  بی به دلیل مهاجرت قبایل عرب، پیش از اسالم، مخصوصاً به سرزمینزبان عر. است شده
سعدي از جمله کسانی بود که به دلیل حمله ترکان ایران را به مقصد . ها رو به افزونی نهاد یافت که بعد از اسالم این مهاجرت

  :بغداد ترك کرد

 که من در اقالیم غربتندانی   چرا روزگاري بکردم درنگی

           برون رفتم از تنگ ترکان که دیدم  جهانی درهم افتاده چون موي زنگی

رك ایران(سعدي در این زمان         به ... حدود بیست سال داشته و حدود بیست وپنج سال در شامات و کاشغر و) تَ
ن عربی تسلط یافته، حتی به این زبان در مجالس بغداد به وي در مدت سفرش به طور کامل به زبا) 42: ماسه،همان.(برد سر

این آشنایی و تسلط سعدي به زبان عربی استفاده از مضامین قرآنی  را براي او سهل و ممکن . پرداخت وعظ و سخنرانی می
طه ( »است تهگرف ساخت؛ سعدي با قرآن انس زیادي داشت و به تفاسیر آن واقف بود و از معانی قرآنی در شعر خویش بهره

هاي خود  دانست و از آنها در نوشته هاي عربی را به خوبی می المثل او سخنان مشهور، امثال و حکم و  ضرب) 93: همان:ندا
جست؛ حتی اشعار و ملمعات زیادي به این زبان دارد؛ انس فراوان سعدي با شعر و شاعران عرب و برخورداري وي  سود می

والنی وي در آن سرزمین و کسب تجارب بود باعث موفقیت بیش از پیشش شد؛ پس از محیط عرب که حاصل زندگی ط
پیوند ذوقی . توان ادعا کرد که نیمی از این موفقیت را مدیون شاعران عرب و زندگی ذوقی و مادي در محیط عربی است می

تأیید بزرگان زبان و ادب فارسی  و ذهنی سعدي با برخی از شعراي عرب و تأثر وي از شاعران نامدار عرب به طور قطع مورد
؛ چرا که سعدي خود "متنبی "است؛ از جمله پیوند ذهنیات سعدي با  هاي زیادي صورت گرفته باره پژوهش است ؛ و دراین

  بدین نکته با افتخار اشاره دارد

                       به جزوي از متنبی نظر همی کردم در آن صحیفۀ دریاي در بیش بها
                           متاع خویشتنم در نظر حقیر آمد رونقی ندهد پیش آفتاب سهاکه 

شک در امر  داشت بی زیست و به دیوان وي دسترسی می این نکته مسلم است که اگرمتنبی نیز مصادف با سعدي می     
  .برد ي فراوانی می گیري از سعدي، بهره مضمون

توان  دکتر حسینعلی  اند می گیري سعدي از شعر و شاعران عرب کتاب تدوین نموده مضموناز بزرگانی که درباره       
المتنبی و سعدي، شادروان محمد قزوینی، ایرج میرزا، شادروان بدیع الزمان فروزانفر را نام برد؛ اما تا کنون   محفوظ مؤلف
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انجام نگرفته واین امر از چشم نکته بینان پوشیده مانده پژوهشی ) معلقه زهیر( درباره تأثیرپذیري سعدي از زهیربن ابی سلمی 
نمود؛ چراکه جستجو و تحقیق در اینکه سعدي درگرفتن مضامین از دیگر  است؛ لذا به نظر این پژوهش الزم و ضروري می

اد آثار ادبی وي سازد و هم راز ابداع و رمز ایج نویسندگان گذشته، چگونه فایده برده در واقع، هم طبع و قریحه را روشن می
: 1383زرین کوب، .(حائز اهمیت است "نقد ادبی "و  "ادبیات تطبیقی"کند؛ از همین رو این مبحث در حیطه  را بیان می

 :کاهد؛ زیرا به قول سعدي، خود که البته این أخذ معانی و مضامین قدما از قدر شاعري که تصرفی استادانه دارد، نمی)127

 ن که سعدي نگوید مثالی برآ

 )276: 1376کلیات سعدي، (               

 نگفتند حرفی زبان آوران 

شود که در نظرگاه هر دو شاعر مشترك  در این جستار در تأثیرپذیري سعدي از قرآن و احادیث تنها به مواردي اشاره می      
از مضامین این کتاب آسمانی  هایش است ؛ زیرا همانگونه که بیان شد سعدي از قرآن جدا نیست و در جاي جاي نوشته

تر است اشاره، تلمیح، تضمین، حل، اقتباس و  توان از انواع استفاده از قرآن و حدیث که از بقیه نمایان استفاده کرده است؛ می
  )فصل دوم:  1375حلبی،:ك.براي توضیحات بیشتر ر.(تمثیل را نام برد

رود، همانند دیگر شعراي جاهلی، گاه زبان به ستایش  مار میاما زهیر که از مشهورترین وصافان عصر جاهلی عرب به ش
است؛ او به اخالق و سجایاي مردم و  پردازد که ناپایداریش را حس کرده دلیران قبیله خود گشوده، گاه به وصف جهانی می

شاعر آنچه . کمتداد و گاه به جانب ح داشت؛ این توجه او را به جانب زهد سوق می اوضاع اجتماعی  جامعه خود توجه می
او براي ) 43-42: 1383الفاخوري،( داشت در ابیات به طور پراکنده بیان می) نه با تأمل و تحلیل دقیق( را به تجربه آموخته بود

هاي  زهیر، اغلب، داستان) 218: 1381ضیف،( افکند و در اندیشه اش سطحی است؛  یافتن معانی دقیق خود را به رنج نمی
از شاعرانی که مضمون . کند ابیاتی در پند و اندرز ارائه می) در ابیاتی پراکنده( یدش دارد و در ادامه کوتاهی در تغزل قصا

  )211: همان( پند و اندرز در شعرشان زیاد است زهیر و افوه االودي و علقمه بن عبده است

قه زهیر در بحث اخالقیات است؛ چراکه ز هیر در عین حال که یکی از این مقاله درمورد تأثیر پذیري سعدي از معلّ
رود؛ سعدي نیز با داشتن دو اثر نفیس اخالقی  شعراي عصر جاهلی است یکی از بااخالق ترین شعراي  زبان عربی به شمار می

و قصاید و مواعظ حکمی و اخالقی، یکی از بزرگ ترین پدیدآوردگان ادبیات تعلیمی است؛ و نمودار تفاهم و پیوند 
کوشیم که پس از بیان مختصري از زندگی نامه دو شاعر، به بحث و بررسی و  ست؛ در این مقاله میفرهنگ ابران و عرب ا

هاي اخالقی مشترك در معلقه و کلیات سعدي را در حد مجال بیان کنیم  ذکر شواهد شعري بپردازیم و موضوعات و اندیشه
  از زهیر تأثیر پذیرفت است؟هاي اخالقی،  و به این سوال پاسخ دهیم که آیا سعدي در بیان اندیشه

  :زهیر بن ابی سلمی. 2
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فرزند ابوسلمی ربیعه بن ریاح از قبیله مزینه مجاور با طایفه غطفان بودند؛ پدر زهیر بعدها به نزد ) میالدي 627-530(زهیر      
ا زاده شدند؛ سلمی و آنجا ساکن و زهیر و دیگر فرزندش در آنج) بنی بمره بن عوف بن سعد بن ذبیان(قبیله مادریش رفته 

خنساء خواهران زهیر بوده که بعد از مرگ پدر، داییشان بشامه بن غدیرکه شاعري بزرگوار و اشرافی بود آنها را کفالت 
  )287 -285:ضیف، همان .( زهیر نه تنها از داییش مال و شعر، بلکه اخالق بزرگوارانه را نیز به ارث برد.نمود

توانست در  اي بوده است؛ او از جنگ بیزار بود و تا جایی که می هاي قبیله نبردها و خونریزيزندگی زهیر همزمان با       
نمود،همواره جانب عقل و عفت و تهذیب نفس را به شیوه فاضالن قوم  اشعارش مردم را به صلح و آشتی جویی دعوت می

ها و توصیف عشق بازي با آنها نبود؛ زهیر  معشوقهجویی و لذت جستن از  گرفت و مانند دیگر شعرا تنها به دنبال کام عرب می
بیش از هشتادسال زیست؛ این عمر دراز و کسب تجارب تلخ و شیرین، آراء حکمت آمیز را به او ارزانی داشت؛  او از اطناب 

  )118-112:الفاخوري، همان. (کرد و به ایجاز تمایل داشت فایده و سخنان بیهوده پرهیز می بی

تا زمانی که دین حنیف اسالم ( ن زهیر با توجه به اینکه ذبیان و دیگر قبایل غطفانی مشرك و بت پرست بودنددرباره دی      
، او نیز مانند دیگر افراد قبیله اش مشرك بوده البته ابیاتی دال بر ایمان به خدا و روز حساب در )پیدا شد و به آن گرویدند

دانند، اما احتمال قوي وي   پرستی می آوران در حقانیت بت ه حنیفان و شکدیوانش هست به همین دلیل برخی او را از جمل
  ) 286 - 288: ضیف، همان( گذشته است برآیین گذشتگان خود بوده و آنچه هست تأمالتی خداشناسانه بر ذهن او می

  شعر زهیر       1-2

ین دیوان پر از مدایح اشراف غطفان و هرم بن سنان و اند؛ ا زهیر دیوانی دارد که بارها آن را شرح کرده و به چاپ رسانده     
  .حارث بن عوف است؛ غزل و فخر و هجا در آن اندك است

  :    اوست؛ با این مطلع "معلقه "مشهورترین قصاید او      

  أمن عوفی دمنه لم تکلم              بحو مانه الدراج فالمتثلم    

     البته در جاهاي مختلف تعداد ابیات با یکی دو بیت با)113: الفاخوري، همان.(یتب 64میمیه ایست در بحر طویل در  "معلقه  "
معلقات هفت عدد : زوزنی"و  "ابن االنباري"بنا به روایت « در تعداد معلقات نیز اختالف وجود دارد. همدیگر اختالف دارند
 "، "، عمربن کلثوم"لبید"،"زهیربن ابی سلمی "،"العبدطرفه بن  "امرؤالقیس، "ها به ترتیب عبارتند از  هستند و سرایندگان آن

برخی نیز تعداد معلقات را به ده ) پیشگفتار: هاي بلند جاهلی چکامه, شکیب( ». "حارث بن حلزه "و  "عنتره بن شداد
  .  اند رسانیده

) 15-1( پردازد بیله مییکی بخش غزلی که شاعر به وصف اطالل و کوچ  کردن ق: معلقه زهیر بر دو بخش بزرگ است«      
مدح بانیان طرح آشتی و : کند و این بخش خود حاوي چند قسمت است و دیگر بخشی که در آن به صلح و مدارا دعوت می

، اعتذار از ذبیان و ذکر )35-26(، نصایحی به طرفین مصالحه و وصف نبرد و تحذیر عبس از آن )25-16(کیفیت عقد صلح
  ) 113: الفاخوري،همان(» ) 64-48( لیاتی در حکم و امثال ، ک)47-36(قصه حصین بن ضمضم
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  :سعدي. 3

هاي ادبی و شرعی  وي مقدمات دانش. در خاندانی که از عالمان دین بودند والدت یافت)  691 - 606(سعدي شیرازي       
ادامه تحصیل پرداخت؛ وي را در شیراز آموخت و براي ادامه تحصیل به بغداد رفت و در مدرسه معروف نظامیه آن شهر به 

بعد از تحصیل در بغداد، سفرهاي طوالنی خودرا به حجاز و شام و لبنان و روم آغاز کرد و از هر خرمنی خوشه اي برداشت و 
ره آورد سعدي از این سفرها و اقامت طوالنی در )  113 -111: 3، ج 1386صفا،. (به شیراز بازگشت 655در حدود سال 

و پس از آن گلستان بود؛ عمر او در این هنگام به احتمال قوي از پنجاه گذشته بود و )بوستان (سعدي نامه  بغداد وشام، منظومه
ها سرگردانی در بالد عراق و شام  به موطن خود بازگشت؛ وي در آنجا عربی را به خوبی فراگرفته و بدان زبان  بعد از سال

زرین .(و موعظه پرداخت که مورد توجه مردم قرار گرفت سعدي در بازگشت به ارشاد. سرود سخن گفته و شعر می
هاي شخصی او در دنیاي داخل  کند تجربه بدون شک مأخذ اخالقی که سعدي، در بوستان تعلیم می)  50 – 46: 1383کوب،

ل سلیم شود؛ منتهی سعدي تقریباً تمامی این اخالق را از عق به نظر سعدي اخالق، درست به عرفان منتهی می«و خارج است؛
: 1369ماسه، (»هاي بغداد بود همان درس...خود و با تکیه بر تجربه و نیز چند شعار مردم به دست آورده است؛ عرفان وي اما،

224(  

سعدي به عنوان یک مصلح اجتماعی است که همه مسایل اجتماعی را مطرح کرده، و هیچ جهت خاصی را به تنهایی        
او معلم اخالقی است که در ) 101: 1381اسالمی ندوشن،.( یت ساده اجتماعی بوده استنگرفته و قصدش واقعاً یک ترب

اعماق ضمیر خود، در کناریک حس شاعري شورمند، در واقع منادي اخوت انسانی و مبشر عدالت اجتماعی است و توانسته 
  )113 -115: 1383زرین کوب، .(رار دهداین مفهوم اخوت را با لحن واعظانه اعالم کند و آن را مبناي الزام عدل و احسان ق

ي  این شاعر عارف و فرزانه، آثار منظوم و منثور خود را از دیدگاه اخالق و تربیت تزیین نموده و سخنان نغز و حکیمانه  
و  به بیان دیگر درونمایه آثارسعدي، اخالق. است  ي اخالقی و تربیتی بیان نموده هاي متعهدانه خود را تحت تأثیر اندیشه

او مفاهیم اخالقی و تربیتی را گاهی به صورت نثر مسجع، گاه شعر عاشقانه و گاه در قالب حکایت و . تربیت بوده است
البته گلستان از نظر داستان پردازي با معیارهاي جدید درخور سنجش .داستان به صورتی روان و تأثیرگذار بیان نموده است

هاي داستان در عرصه  ت، مسموعات و مشهودات روایت شده است و شخصیتنیست و مطالب کتاب بیشتر به صورت خاطرا
. اجرا به حرکت درنمی آیند؛ این خصیصه در بسیاري از حکایات قدیم فارسی ونیز در ادبیات عرب وجود داشته است

  )45: 1377مقدمه گلستان، (

  :سعدي و مسئله اقتباس 1 – 3

مقایسه سعدي با شاعران دیگر سودمند است، ولی به شرطی که بحث تأثیر و تأثر در بیان نحوه تأثر شاعران از یکدیگر،      
ادامه پیدا کند و نشان دهد دیگر شعرا نیز تا چه حد از شعراي قبل از خود و طرز فکر ایرانیان که به طور حتم در تطور شعر 
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ها عمومی هستند و اکثر شعرا به گونه خاص  مونعربی موثر بوده، نیز متأثر گردیده اند؛ البته نباید فراموش کرد که غالب مض
کند به همان صورت خام پس ندهد؛ بلکه بتواند آن را با ذوق  مهم این است شاعر آنچه را اقتباس می. خود آن را ادا کرده اند

عدي است؛ در اشعار س و قریحه خود پرورش داده و عنصر جدیدي پدید آورد؛ همانند هنري که سعدي از خود نشان داده
. اند از سعدي به دور است شود؛ و ایرادي را که بر منوچهري وارد دانسته رنگ و بوي شعر عربی، در گفتار اول حس نمی

دشتی، .( اند سعدي در طرز بیان و حسن تعبیر شناخته شده است برخالف شاعران پیشین که در ابتکار مضمون شهره بوده
1381 :84- 85(  

الخصوص امثال و  است؛ سخنان و علی ها نیز بهره برده اده از تجارب شخصی از ادب دیگر مللسعدي عالوه بر استف        
هاي زیادي با نویسندگان جهان دارد؛ این امر ممکن است بر اثر توارد و در برخی  حکم و مواعظ و نصایح سعدي شباهت

ادب از این موضوع برکنار نمانده و از هر  موارد به سبب تداول معانی باشد؛ در هر صورت سعدي نیز مانند دیگر بزرگان
  )126: 1383کوب،  زرین.( است هاي خود سود جسته است و از آن معانی در اشعار و نوشته اي چیده خرمنی، خوشه

دان  سرا و سخن اند بهره ببرد در واقع سخن باید به این نکته توجه کرد که اگر شاعر نتواند از آنچه پیشینیان گفته و سروده       
خصوص اخالقیات، پند و اندرز، حکمت و  نخواهند بود؛ کمتر مسئله روز وجود دارد که پیشینیان به آن نپرداخته باشند به

مندي از این  دیگر مسائل اجتماعی که مورد پسند همگان است؛ پس بدیهی است که شاعران و  نویسندگان باید هنر بهره
سعدي شیرین سخن . تر سازند ها و طرز جدید به آن بپردازند و آنرا شیرین البآموز را داشته باشند و در ق سخنان حکمت

توانسته است به نحو احسن از عهده این مهم برآید و در کسوت جدید همان عبارات و جمالت را عرضه کند بدون آنکه 
  .ماللتی براي خواننده ایجاد کند

  ند مزامیر نه همچون داودهمه گویند و سخن گفتن سعدي دگرست             همه دان

اند ؛ اما فرق سعدي با دیگران در این است که  شود و کاري است که دیگران هم کرده در واقع اقتباس عیب شمرده نمی       
سرایان پیشین  است؛  نیز درغزلیات و قصایدش تقلیدي از سخن نکرده "تقلید "او در نوشتن بوستان و گلستان از سبک کسی 

است در نوشتارش سود جسته وحتی آن را از  در کارش ابتکار داشته و تنها از مضامینی که شنیده و خواندهنیست؛ بلکه 
  .است گویندگان پیشین بهتر ادا نموده

کوتاه « یابیم که  آیات و احادیث به کار نبرده باشد؛ در استفاده از مضامین قرآنی و دینی، کمتر ابیاتی از سعدي می       
هاي وعظ و طامات، در نظم و نثر، همه و  مه جا با قرآن است؛ در تغزل، در رثا، در وصف، در مدح و شیوهسخن، سعدي ه

 70مورد از آیات قرآنی و در  102گلستان در « ) 32: 1376مؤید شیرازي، (»همه جا سعدي با قرآن است و قرآن با سعدي
  )35: همان( »مند است مورد از احادیث، آشکارا بهره 52و در مورد از آیات قرآنی  115مورد از احادیث نبوي و در بوستان 
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نیز بهره جسته است؛ ) ع( هاي عرفانی امام علی رسد سعدي از افکار و اندیشه با توجه به شواهد شعري، چنین به نظر می     
توان  نیست، اما  می تأثیرپذیري سعدي و هماهنگی و اشتراك معنوي عبارات او با سخنان آن حضرت اگر چه کامالً یکسان

  .مضامین مشترك و یکسانی را در سخنانشان جستجو کرد

  :تأثیرپذیري سعدي از معلقۀ زهیر 2 – 3 

سري و  زهیر از شعراي عصر جاهلی عرب است؛ در واقع جاهلیت مشتق از جهل، نقیض علم نیست؛ بلکه به معناي خیره     
سال  150آید اعراب جاهلی که مربوط به  که از معناي لغوي آن برمیآنگونه ) 40: ضیف، همان(پرخاشگري و شرارت است؛

قبل از اسالم هستند، طرفدار شرارت و تندخویی و جنگ بودند؛ شعراي عرب در این زمان به وصف جنگ، رزم و خونریزي 
ها نیز در اشعارشان  معاشقهها و  بردند؛ البته در کنار این روحیه، وصف دیار معشوق و زیبایی می ـ  پرداختند و از آن لذت می

  .شود به وفور دیده می

ترین  رود ودر مدرسه نظامیه که یکی از مهم سعدي در حدود سن بیست سالگی براي ادامه تحصیالت خود به بغداد می      
ک به رود ؛ او نزدی کند و پس از آن به شامات و دیگر شهرهاي مجاور آن می مدارس مشرق زمین بوده شروع به تحصیل می

کند؛ پس به احتمال قوي با معلقات سبع که  هاي عربی به تحصیل و تدریس سپري می سه دهه از عمرپربارش را در سرزمین
را مزین  ها متعلق به زهیر است آشنایی کافی داشته است و با توجه به اینکه ابیات اخالقی و حکمت آمیز آن یکی از آن

اي در باب اخالق دارد و هر  ین سخن، قرار گرفته است؛ البته زهیر ابیات پراکندهاست مورد توجه و استفاده سعدي شیر کرده
کند اما سعدي این روش را در پیش نگرفته است و ابیات را  کند و به سرعت از آن عبور می بیت آن یک مبحث را بیان می

آمیزد ؛ مضمون تعدادي از  ضامین قرآنی میکند و در مواردي با م کامالً با امثال و حکایات مختلف در همان زمینه تزیین می
ها بر اثر نزدیکی و  رسد برخی از شباهت توان در دیوان منسوب به امام علی، علیه السالم، بیابیم؛ البته به نظر می این ابیات را می

  .برد ارمیهاي گوناگون به ک تشابه فکر و احساس است؛ چراکه سعدي یک مضمون را چندین بار در قالب تعبیرها و شکل

رود،  از جمله حوادثی که ادیبان و شاعران به بیان آن رغبت و تمایلی نشان نداده و کمتر شاعري به استقبال از آن می      
مسئله جنگ و خونریزي است؛ هرچند که شاعران درباري پادشاهان و بزرگان قوم را پس از هرجنگ مورد ستایش و مدح 

است؛ زهیر به سختی جنگ،  گرفته ناپذیر جنگ، مورد استقبال ادیبان قرار نمی ر منفی و جبراندادند؛ اما به دلیل آثا قرار می
رفتاري فرا  ستاید، سعدي هم مردم را به دوري از کینه، جنگ و به نرم کند و سران قبیله را براي برقراري صلح می اشاره می

نوع، ماندگاري نیکی و به طور کلی  آخرت، کمک به هم هاي مشابه، توجه به قدرت خدا، جهان خواند؛ از دیگر اندیشه می
این اشتراکات در تفکرات و آثار زهیر و سعدي . خصوصی دارد هاي تعلیمی است که در اغلب آثار ادیبان جایگاه به اندیشه

  .نیز نمود دارد

   

  هاي اخالقی مشترك در معلقه زهیر و کلیات سعدي آموزه. 4 
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هاي یافت شده در شعر سعدي که  شود؛ سپس  نمونه پرهیز از اطناب، ابتدا توضیحات کلی بیان می در این بخش از مقاله با     
هاي  است که تحلیل شود و با توجه به درك خوانندگان فهیم سعی شده در معلقه زهیر نیز سابقه داشته، اجماالً مطرح می

  .تکراري به کار گرفته نشود

گریزي و دعوت  ها و تصاویر مشترکی که در آثار زهیر و سعدي وجود دارد یکی جنگ ترین موضوعات، اندیشه از مهم       
  .به صلح است، دیگري مسایل حکمی و اخالقی

  گریزي جنگ و جنگ 1 – 4 

انتقاد از جنگ و خونریزي و دعوت به صلح در این معلقه مشهور است؛ زهیر و سعدي هر دو در مقام منتقد اجتماعی      
پردازند؛ زهیر برخالف دیگر شعراي عصر جاهلی از جنگ رویگردان است؛ او در معلقه  آسیب جنگ می مکرر به زوایاي

کند؛ البته در ابیاتی به  ها را مدح می سازند، ستوده و آن مشهور خود سران قبیله را که با بذل اموالشان زمینه صلح را فراهم می
ان اطاعت کند ها و تیغ باید از سرنیزه آورد که اگر کسی دربرابر صلح سر فرونیاورد میان می   .هاي برّ

  جنگ در برابر متجاوزان 1- 1 -4 

  ) 307: ضیف، همان( و من یعص أطراف الزجاج فانه            یطیع العوالی رکبت کل لهذم

  ) 107 :1378شکیب،.( کند برداري می کسی که با آشتی و سازش نرم نشود، جنگ و ستیز او را وادار به نرمی و فرمان

  )119:الفاخوري، همان( و من ال یذذ عن خوضه بسالحه            یهدم؛ و من الیظلم الناس یظلم

ستم نکند بر او ] به دشمن[خود قلمرو اش را پاس ندارد، به تباهی درافتد و هرکس] نیروي شمشیر[و هرآنکس با زین افزار
  ) 107: شکیب، همان.( ستم روا دارند

  و نکوهش جنگ   خواستن صلح 2- 4-1 

جز قحطی چیزي  زاید و به خواند که هرساله دوقلو می گریزي اشاره دارد؛ زهیر،جنگ را حیوانی می بقیه ابیات به جنگ     
  :درپی ندارد

  ) 156: 2003مفید قمیحه،(فتعرککم عرك الرّحی بثفالها                               و تلقح کشافا ثم تنتج فتتئم

  ) همان(ا تبعثوها ذمیمه                                  و تضر إذا ضریتموها فتضرممتی تبعثواه

شکیب، . ( کشد کنید و چون آنرا برانگیزند، همچون آتش زبانه می اي را برپا می هرگاه جنگ به پا کنید چیز نکوهیده
  ) 97:همان

  )156: مفید قمیحه، همان( بالعراق من قفیز و درهم فتغلل لکم ما ال تغل الهلها                              قري
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خواهد آنها را سرزنش کند و بگوید جنگ برایتان جز زیان چیز دیگري به بار  این بیت سراینده ریشخندگونه است و می
  ) 98: شکیب، همان. ( آورد نمی

  :گردانندتوانستند آرامش را به هر دو قبیله بر) دادن خون بها( پس با انتخاب بهترین راه

  ) 154: مفید قمیحه، همان ( ان ندرك السلم واسعا                       بمال و معروف من القول نسلم: وقد قلتما

: شکیب، همان. (شما گفتید اگر با پرداخت دارایی و به کار بستن پند و اندرز سازشی فراگیر پدید آوریم، ایمن خواهیم ماند
93 (  

  )154: مفید قمیحه، همان ( موطن                       بعیدین فیها من عقوق و مأثم فأصبحتما منها علی خیر 

  )  93: شکیب، همان(آنکه مایۀ رنجشی شوید و یا به گناهی گرفتار آیید   جویی آن به بهترین راه رسیدید بی سرانجام در جاره

ی الکلوم بالمئین فأصبحت                         ینجمها من   )  155: مفید قمیحه، همان( لیس فیها بمجرم  تعفّ

بندي شدة آن تن در داده دربارة جنگ او را گناهی  روند با پرداخت صدها شتر و کسی که به پرداخت گاه ها از میان می زخم
  )94: شکیب، همان.(نیست

  )  155: ید قمیحه، همان مف( ینجمها القوم لقوم غرامه                        و لم یهریقوا بینهم ملء محجم 

کنند با آنکه آنها در میان ایشان به اندازه گنجایش شاخ خونگیري خون نریخته  بها پرداخت می مردمی به مردم دیگر خون
  )  94: شکیب، همان(اند

جنگ هم  آید الزم نیست که دست به شمشیر برد؛ می جوست؛ زیرا معتقد است تا وقتی با تدبیر کار بر سعدي نیز صلح      
گرچه اجتناب ناپذیر است، لیکن ضرورت آن وقتی است که براي صلح و امنیت جنگ کنند؛ در غیر این صورت جنگ چه 

  )99: 1383زرین کوب، ( ضرورتی دارد؟ 

 به پیکار خون از مشامی میار«  به پیکار خون از مشامی میار

             ه ملک سراسر زمینبه مردي ک   )210: کلیات، همان(»نیرزد که خونی چکد بر زمین

                  همی تا برآید به تدبیر کار«  مداراي دشمن به از کارزار

         چو نتوان عدو را به قوت شکست  به نعمت بباید در فتنه بست

           گر اندیشه باشد ز خصمت گزند  ...به تفویذ احسان زبانش ببند



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  جلد نهم

١٩٧ 
 

                 مزن با سپاهی ز خود بیشتر  شترکه نتوان زد انگشت بر نی

                    وگر زو تواناتري در نبرد  )  235:همان(نه مردي است بر ناتوان زور کرد  

  :اما اگر الزم شد باید جنگید

              اگر پیل زوري و گرشیر جنگ«  به نزد من صلح بهتر که جنگ

235:همان(» دستحالل است بردن به شمشیر   )          چو دست از همه حیلتی در گسست 

  )147:  1384بوستان، . ( دانسته است» السیف آخرالحیل « دکتر خزائلی این بیت را نظیر       

     تو هم جنگ را باش چون کینه خاست«  ...که با کینه ور مهربانی خطاست

                      مردان مردبه اسبان تازي و    )همان(» برآر از نهاد بداندیش گرد

  مسائل حکمی و اخالقی 2 – 4  

هاي تعلیمی مشترك که در آثار شعرا و نویسندگان از جمله در تفکرات و اشعار زهیر و سعدي وجود  از دیگر اندیشه       
زبان را افشاگر خیر و  وفایی زمانه، آشامی مرگ، بی دارد، خداشناسی، روز حساب، کمک به هم نوع، ماندگاري نیکی، خون

ها در کتاب آسمانی و سخنان امامان بزرگوار هم وجود دارند؛ در زمان زهیر، مردم عرب مشرك   ؛ این اندیشه... شر دانستن
کرد امري  هاي توحیدي خطور می ها اندیشه بودند و هنوز دین مبین اسالم را درك نکرده بودند؛ بدین خاطر اگر در ذهن آن

زیسته،  بسیاري از شعرا در آثارشان، از مضامین قرآنی و اقوال امامان به  ؛ اما در عصري که سعدي میفطري بوده است
گیرد و  کردند؛ برخی از تشابهات از مشرب کالمی و مضامین کلی نشأت  می به وفور استفاده می) ع(خصوص حضرت علی 

هاي واعظانه، کمک به هم نوع، ماندگاري نیکی،  ندیشهشناسد و مقبول نظر همگان است؛ ازقبیل ا اغلب، زمان و مکان نمی
طلبد که به نظر  ؛ این مضامین اشتراکات روحی و فکري میان دو شاعر یا نویسنده را می... اهمیت زبان، پیري را جوانی نشاید و

  .این اشتراکات روحی و عقیدتی در میان دو شاعر مذکور وجود دارد

  :عالم الغیوب 1 -2 -4

  )155: مفید قمیحه، همان ( اهللا ما فی نفوسکم                    لیخفی و مهما یکتم اهللا یعلم فال تکتمن 

ماند از خداي پنهان نکنید که هر چه از خدا پوشیده نگه داشته شود، او از  آنچه را که در دل دارید با این گمان که پوشیده می
  )96: شکیب، همان.(آن آگاه است

            بر او علم یک ذره پوشیده نیست«  نزدش یکیستکه پیدا و پنهان به 
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( "عالم الغیب الیعذب عنه مثقال ذره فی السماوات و ال فی االرض والاصفرمن ذلک والاکبر اال فی کتاب مبین"
از آن و نه تر  ها و در نه زمین، از وي پوشیده نیست، و نه کوچک اي نه در آسمان وزن ذره ها که هم داناي نهان)...3/سبا

  )12: 1384مرندي، (» .است] درج شده[تر از آن چیزي است مگر اینکه در کتابی روشن  بزرگ

786: کلیات،همان(روزي که رازها فتد از پرده برمال  )              یا رب به لطف خویش گناهان ما بپوش 

295: همان(نداند به جز عالم الغیب من   )    من                  به از من کس اندر جهان عیب 

            پوشی این همه پرده که بر کرده ما می«  ...گر به تقصیر بگیري نگذاري دیار

807:همان(»به خداوندي خود پرده بپوش اي ستار  )                    فعلهایی که ز ما دیدي و نپسندیدي 

گفت بر . ه دیگران در حق وي به طعنه سخنها گفته اندیکی از بزرگان گفت پارسایی را چه گویی در حق فالن عابد ک«
  ) 67: همان( » .دانم بینم و در باطنش غیب نمی ظاهرش عیب نمی

               چو ظاهر به عفت بیاراستم«  تصرف مکن در کژ و راستم

345: همان(»خدایم به سرّ از تو داناتر است  )             اگر سیرتم خوب و گر منکر است 

  آخرت 2 -2 -4

  )155: مفید قمیحه، همان ( یؤخرفیوضع فی کتاب فیدخر               لیوم الحساب أو یجعل فینقم 

دارند و یا در همین  نویسند و براي روز دادرسی نگه می پس انداخته شود و در دفتري می] هرگاه دست به گناهی یازید [ 
  )96: شکیب، همان.(دهند جهان کیفر می

787: کلیات، همان(ر کن که توان دیدنش لقاآن اختیا)                                 کردار نیک و بد به قیامت قرین توست 

789: همان(جز آنکه پیش فرستند روز بازپسین را  )                                  بخور ببخش که دنیا به هیچ کار نیاید 

157: همان(بخر و ببخش که دنیا و آخرت بردي   )                            توانگرا چو دل و دست کامرانت هست... 

795:همان(عمل گر بد بود ور نیک بر عامل رقم گردد )   تو خواهی نیک و خواهی بد کن امروز اي پسر  
            کاینجا

                              این بهتر به نیک و بد چو بباید گذاشت  ) 844: همان(که نام نیک به دست آوري و بگذاري

نا قبل یوم الحساب«  پروردگارا پیش از رسیدن روز حساب بهرة ما را : گفتند] کافران[و (  ؛)16/ ص(»و قالوا ربنا عجل لنا قطّ
  )12: مرندي، همان)(به شتاب به ما بده] از عذاب[
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ی فاذا جاء اجلهم فانّ اهللا کاب ولو یواخذه اهللا الناس بما کسبوا ماترك علی ظهرها من «  ه و لکن یؤخرهم الی اجل مسمداب
اي را بر پشت زمین  کرد، هیچ جنبده ؛ و اگر خدا مردم را به سزاي آنچه انجام داده اند مؤاخذه  می) 45/فاطر(»بعباده بصیرا

  .بندگانش بیناست دهد و چون اجلشان فرا رسد خدا به کار گذاشت؛ ولی تا مدتی معین مهلتشان می باقی نمی

  مرگ 3 -2 -4

  )159: ، همان مفید قمیحه( رأیت المنایا خبط عشواء من تصب                                      تمته ومن تخطیء یعمر فیهرم 

 مرگ را همچون شتر کوري دیدم که به هر سو رو کند و بر هر کسی پا نهد، از پایش درآورد و از هرکس  بگذرد بسیار زید
  )104: شکیب، همان(و پیر شود 

م    )  159: مفید قمیحه، همان ( و من هاب اشباب المنایا یلنله                                        و ان برق اسباب السماء بسلّ

: یب، همانشک.(هاي آسمان باال رود هر آنکس که از موجبات مرگ بهراسد سرانجام او را دریابد هرچند با نردبان از بلندي 
  )گیرد هر کس را مرگ امروز فرا نگیرد، فردا او را فرا می) (106

  تزود الی یوم الممات فانه                                            و لو کرهته النفس آخر موعد  «

  ) 307: ضیف، همان( » .براي مردن توشه برگیر که مرگ هرچند خوشایندت نباشد آخرین میعادگاه است

  :گیرد یابد و چون نابیناست خوب و بد، گدا و پادشاه براي او فرقی ندارد و همه را فرامی مرگ همه را درمی

          را که بر سر نهادند تاج چه آن...«  را که بر گردن آمد خراج چه آن

               اگر سرفرازي به کیوان برست  وگر تنگدستی به زندان دراست

116: 1384بوستان، ( »یکدگرشان شناختشاید از  نمی  )          چو خیل اجل بر سر هر دو تاخت 

؛ شبان میشان با نادانی خود الیموت راعی الظان فی جهله موته جالینوس فی طبه «: داند خزائلی این بیت را نظیر گفته متنبی می
  .تر است کمعلقه نزدی 49البته به مضمون بیت ) همان( » میرد همچون جالینوس پزشک می

صاحبدلی برو گذر کرد و گفت سبحان اهللا با هزارپایی که داشت چون اجلش فرا . اي هزارپایی بکشت دست و پا بریده«
  رسید از بی دست و پایی گریختن نتوانست

102: کلیات، همان(» ببندد اجل پاي اسب دوان  )                         چو آید ز پی دشمن جان ستان 

826:همان( سمان نتوان شد به نردبان بر بام آ  )                    دهند اقبال نانهاده به کوشش نمی 

  :میرد به خواب فرزند آمده کاري از نردبان افتاده می سیه
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            بگفت اي پسر قصه بر من نخوان...«  به دوزخ در افتادم از نردبان

314: همان(» به از نیکنامی خراب اندرون  )                      و سیرتی بی تکلف بروننک 

                 به روز اجل نیزه جوشن درد  ز پیراهن بی اجل نگذرد

309: همان(برهنه است اگر جوشنش چندالست  )                   که را تیر قهر اجل در قفاست 

   

      

  :فتنازید و به دوست خود گ قزل ارسالن قلعه محکمی داشت و به آن می  

                   قزل گفت چندین که گردیده اي  چنین جاي محکم دگر دیده اي؟

                   بخندید کاین قلعه اي خرم است  ولیکن نپندارمش محکم است

                   نه پیش از تو گردنکشان داشتند  225:همان(دمی چند بودند و بگذاشتند  )  

؛ هر کجا »... اینما تکونوا یدرککم الموت و لو کنتم فی بروج مشیده«: سورة بقره نیز شباهت دارد 78یۀاین ابیات به مضمون آ
  ...  هاي استوار باشید باشید شما را مرگ درمی یابد؛ هرچند در برج

  ) :و به ظاهر نباید توجه کرد( زبان افشاگر است  4 -2 -4

م     و کائن تري من صامت لک معجب                     ) 160: مفید قمیحه، همان ( زیادته أو نقصه فی التکلّ

ولی فزونی یا کاهش خردمندي او، با لب گشودن او به ) که تو راخوش آید(بسا کسا که خاموشیش مایه شگفتی تو باشد 
  )62: شکیب، همان.(سخن هویدا شود

             زبان در دهان اي خردمند چیست؟«  کلید در گنج صاحب هنر

31: کلیات، همان( » که جوهر فروش است یا پیلور  )                     چو در بسته باشد چه داند کسی 

             یکی خوب خلق و خلق پوش بود«  که در مصر یک چند خاموش بود

                     خردمند مردم ز نزدیک و دور  به گردش چو پروانه جویاي نور

                      تفکر شبی با دل خویش کرد  زبان است مردکه پوشیده زیر 
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                  اگر همچنین سر به خود در برم  چه دانند مردم که دانشورم

           سخن گفت و دشمن بدانست و دوست  ...که در مصر نادان تر از وي هموست

                    ند هوشتو را خامشی اي خداو  وقار است و نااهل را پرده پوش

328: همان(» و گر جاهلی پردة خود مدر  )                              اگر عالمی هیبت خود مبر 

846:همان( » ور صورتش نماید زیباتر از پري  )             بس آدمی که دیو به زشتی غالم اوست« 

  (           اي نظر به عالم صورت مکن که طایفه« 

                             تا مرد سخن نگفته باشد  عیب و هنرش نهفته باشد

  :نیز اشاره دارد) ع (این بیت به سخن حضرت علی 

  ) 448: 148نهج البالغه، ح . (؛ انسان زیر زبان خود پنهان است»المرء مخبوء تحت لسانه«

  یکی و بدي در جاي خودن 5 -2 -4 

اً علیه و یندم  159: مفید قمیحه، همان ( ومن یجعل المعروف فی غیر اهله                                                    یکن حمده ذم(  

ه را هرکس افراد ناشایست) (106: شکیب، همان.(و هر آنکس که نابجا نیکویی کند بجاي ستایش نکوهش بیند و پشیمان شود
  )شود مدح کند مذمت می

کرد و همچنان  کرد اما معروف تحمل می شخص بیماري در منزل معروف کرخی مهمان شد؛ وي از شدت درد ناله بسیار می
کرد؛همسرش  گویی می رود؛ بیمار او را  دشنام داده و پراکنده نشست؛ شبی از خستگی به خواب فرو می بیدار بر بستر بیمار می

  :وید او را به امان خدا رها کند وگ به معروف می

          نکویی و رحمت به جاي خود است«  ولی با بدان نیکمردي بد است

              مکن با بدان نیکی اي نیکبخت  ...که در شوره نادان نشاند درخت

                به اخالق نرمی مکن با درشت  ...که سگ را نماند چون گربه پشت

              بخندید و گفت اي دالرام جفت  و زین پریشان که گفتپریشان مش

294: کلیات، همان(» که نتواند از بی قراري غنود  )                    جفاي چنین کس نباید شنود 

             با غریبان لطف بی اندازه کن«  تا رود نامت به گیتی در دیار
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 خستگان اندیشه کن از درون    وز دعاي مردم پرهیزگار

            با بدان بد باش و با نیکان نکو  ...جاي گل گل باش و جاي خار خار

813:  کلیات، همان(» قتل مارافسا نباشد جز به مار  )                با بدان چندان که نکویی کنی 

  سخاوت با مفسدان گناه است... «

167:  انهم( »کند به انبازي  به دولت تو گنه می  )                 خبیث را چو تعهد کنی و بنوازي 

برد و  در معنی  نیکی به بدان هرچند که بدان اهل نیکی نیستند حکایت پارسایی است که دزدي را به سوي سراي خویش می
  :کند که دست خالی نرود در دزدیدن وسایل خود، به او کمک می

                  ترحم نکرد خبیثی که بر کس«  ببخشود بر وي دل نیکمرد

                  عجب ناید از سیرت بخردان  که نیکی کنند از کرم با بدان

                زیند در اقبال نیکان بدان می  )  300: همان(» وگر چه بدان اهل نیکی نیند

  )ع(دیوان منسوب به امام علی 

  فاهل لمعروف و اهل لمنکر                                         و کل امري یأتی بماهو اهله                 

: 1387گرمارودي،  موسوي. (اي سزاوار بدي دهد که شایسته آن است بعضی الیق نیکی هستند و عده هرکس کاري انجام می
646 (  

  از بین بردن شر دشمن با نیکی  6 -2 -4

  )  154: مفید قمیحه، همان ( یفره و من الیتق الشتم یشتم                                  و من یجعل المعروف من دون عرضه              

. هرآنکس که نیکوکاري را سپر آبروي خود کند بر آبروي خویش بیافزاید و هرآنکس که از دشمن نپرهیزد، دشنامش دهند
  )105: شکیب، همان(

  )159: مفید قمیحه، همان ( علی قومه یستغن عنه و یذمم                              و من یک ذا فضل فیبخل بفضله                   

. داشته باشد و آنرا از خویشان خود دریغ کند از او بی نیازي جویند و بدیهایش را بر زبان رانند) فضلی (اي  هر آنکس دارایی
  )105: شکیب، همان) (کنند مذمتش می(

                               دل دوستان به دست آري تا«  بوستان پدر فروخته به
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                              خواهان را پختن دیگ نیک  هر چه  رخت سراست سوخته به

62: کلیات، همان(» دهن سگ به لقمه دوختن به  )                                   با بداندیش هم نکویی کن 

                          چو نرمی کنی خصم گردد دلیر«  تو سیروگر خشم گیري شوند از 

202: همان(»چو رگزن که جراح و مرهم نه است  )                          درشتی و نرمی به هم در به است 

ي بینک و بینه عداوه کانّه ولی حمیم« تی هی احسن فاذا الذّ ت (»و ال تستوي الحسنه و ال السیئۀ ادفع بالّ و نیکی و (؛ )34/ فصلّ
را به آنچه خود بهتر است دفع کن؛ آنگاه کسی که میان تو و او دشمنی است، گویی دوستی ] بدي . [بدي یکسان نیست

  )گردد یکدل می

  گر اندیشه باشد ز خصمت گزند                                            به تعویذ احسان زبانش ببند

: مرندي، همان ( » بندد ؛ نیکوکاري زبان بدگوي را میاالحسان یقطع للسان«: داند ثر از این حدیث میمرندي این بیت را متأ
37(  

  )و ماندگاري نام نیک در سایه بخشش(احسان و نیکی  7 -2 -4

ر ال یتجمجم   159: فید قمیحه، همان م( ومن یوف الیذمم و من یهد قلبه                                              الی مطمئن الب(  

شود و آنکه دلش به نیکوکاريِ پاکیزه از هرگونه آالیشی راهبري شد،  کسی که به پیمان خود پایبنده باشد از او بدگویی نمی
  )106: شکیب، همان.(دهد به خود دودلی راه نمی

  )159: مفید قمیحه، همان ( ه و من ال یتق الشتم یشتم ومن یجعل المعروف من دون عرضه                                              یفر

. هرآنکس که نیکوکاري را سپر آبروي خود کند بر آبروي خویش بیافزاید و هرآنکس که از دشمن  نپرهیزد، دشنامش دهند
  )105: شکیب، همان(

  )160:  مفید قمیحه، همان ( اکثر التسآل یوماً سیحرم سألنا فأعطیتم و عدنا فعدتم                                                   ومن 

  )109: شکیب، همان. (از شما خواستار دهش شدیم و شما بخشیدید؛ ولی هر کس بسیار بخواهد، سرانجام نومید گردد

216:  کلیات، همان(خزینه تهی به که مردم به رنج  )                            دل دوستان جمع بهتر که گنج 

34: همان( »کز عقبش ذکر خیر زنده کند نام را   )            دولت جاوید یافت هر که نکونام زیست« 

                 بس نامور به زیر زمین دفن کرده اند«  کز هستیش به روي زمین بر نشان نماند
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                  وان پیر الشه را که سپردند زیر گل  خاکش چنان بخورد کزو استخان نماند

              زنده است نام فرخ نوشین روان به خیر  گر چه بسی گذشت که نوشیروان نماند

38: همان( » زان پیشتر که بانگ برآید فالن نماند  )                خیري کن اي فالن و غنیمت شمار عمر 

                         بدانجام رفت و بداندیشه کرد«  که بر زیردستان جفا پیشه کرد

                     به سختی و سستی بر این بگذرد  بماند برو سالها نام بد

218:  همان(» نکو باش تا بد نگوید کست  )                        نخواهی که نفرین کنند از پست 

             جوانمرد وخوشخوي و بخشنده باش«  چو حق برتو پاشد تو بر خلق پاش

                  نیامد کس اندر جهان کو بماند  ن کزو نام نیکو بماندمگر آ

                نمرد آنکه ماند پس از او بجاي  پل و خانی و خان و مهمان سراي

                 هر آنکو نماند از پسش یادگار  درخت وجودش نیاورد بار

202: همان(»نشاید پس مرگش الحمد خواند  )                    رفت و آثار خیرش نماند وگر 

  )ع( دیوان منسوب به امام علی

و احسن الی االحرار تملک رقابهم                       فخیر التجارات  الکریم   
  اکتسابها

: گرمارودي، همان موسوي( به آزادمردان نیکی کن تا صاحب اختیار آنان شوي بهترین کسب و کار جلب آزادمردان است
236 .(  

  :سازگاري و نرم رفتاري  8 -2 -4  

  )159: مفید قمیحه، همان ( و من ال یصانع فی امور کثیره                                                    یضرس بأنیاب و یوطا بمنسم 

شکیب، .(لگدمال کنند و کسی که در بسیاري از کارها با نرمی و مهربانی رفتار نکند مردمانش به نیش کشند و زیرپایش
  )105: همان

  ) 229:کلیات، همان( »چو بیداد کردي توقع مدار                                              که نامت به نیکی رود در دیار« 

  هر که بر زیردستان نبخشاید به جور زبردستان گرفتار آید؛« 
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                                      درتی هستنه هر بازو که در وي ق  به مردي عاجزان را بشکند دست

177:همان( » که در مانی به جور زورمندي )                                           ضعیفان را مکن بر دل گزندي 

 چو نرمی کنی خصم گردد دلیر                               «  وگر خشم گیري شوند از تو سیر

202: همان(»که جراح و مرهم نه است چو رگزن  )                                      درشتی و نرمی به هم در به هست 

                                         اگر تند باشی به یکبار و تیز«  جهان از تو گیرند راه گریز

327: همان(» نه زجر و تطاول به یکبارگی  )                                             و بیچارگینه کوتاه دستی  

ا غلیظ القلب النفضّوا من حولک ...«: سورة آل عمران نزدیک است 159که به مضمون آیۀ و اگر تندخو (... ؛ »...و لو کنت فظ
  ).شدند و سخت دل بودي قطعاً از پیرامون تو پراکنده می

  پیري را جوانی نشاید 9 -2 -4

  )160: مفید قمیحه، همان ( ه الشیخ الحلم بعده                                                  و أن الفتی بعد السفاهه یحلمو ان سفا 

نادانی و سبکسريِ مرد سالخرده را، خردمندي و دانایی در پی نیست؛ ولی جوان را به دنبال ندانی و سبکسري، دانایی و 
  ) 109: شکیب، همان.(خردمندي در رسد

  :اي؟ گفت تو چرا ساکت نشسته: به پیري گفتند. تعدادي از جوانان در حال شوخی و خنده بودند

                  چو باد صبا بر گلستان وزد«  چمیدن درخت جوان را سزد

         چمد تا جوان است و سرسبز خوید  ...شکسته شود چون به زردي رسید

                    نزیبد مرا با جوانان چمید  ...که بر عارضم صبح پیري دمید

            چو بر سر نشست از بزرگی غبار  ...دگر چشم عیش جوانی مدار

                هوس پختن از کودك ناتمام  ...چنان زشت نبود که از پیر خام

             هم از بامدادان در کلبه بست  به از سود و سرمایه دادن ز دست

361: کلیات، همان(»برد پیر مسکین سیاهی به گور  )              جوان تا رساند سیاهی به نور 

تا جوان ظلمت خود را به نور تبدیل کند و از ظلمت جهل به جهان دانش درآید، پیر « : گوید خزائلی در توضیح بیت آخر می
  )359: بوستان، همان.(شود اگر دچار ظلمت باشد پایان سیاهی ظلمت وي به گور منتهی می
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           چون پیر شدي ز کودکی دست بدار«  بازي و ظرافت به جوانان بگذار

                     طرب نوجوان  ز پیر مجوي  که دگر ناید آب رفته به جوي

139:  کلیات، همان(» نخرامد چنان که سبزه نو  )                      زرع را چون رسید وقت درو 

  :تواند مرگ را بفریبد پیر دگر فرصتی ندارد که به بازي و کبر و غرور بپردازد؛ زیرا هرچقدر هم جهاندیده و مکار باشد نمی

                 اي که پنجاه رفت و در خوابی«  مگر این پنج روزه دریابی

                 تا کی این باد کبر و آتش خشم  نرم بادت که قطره آبی

                     کهل گشتی و همچنان طفلی  بودي و همچنان شابیشیخ 

          تو به بازي نشسته وز چپ و راست  ...رود تیر چرخ پرتابی می

                 تا درین گله گوسفندي هست  ...ننشیند فلک ز قصابی

                   ور میسر شود که سنگ سیاه  زر صامت کنی به قالبی

841: کلیات، همان(» نتوانی که دست برتابی  )                  ملک الموت را به حیله و زور 

  )انسان پست( عواقب همنشینی با بدکاران 10 -2 -4

  ) 108:شکیب، همان ( و من ال یزل یسترحل الناس نفسه                                                و ال یعفها یوماً سیحرم  

کسی که پیوسته در پی آنست که بار دیگران را به دوش کشد و روزي از آن کار باز نایستد از کوچک انگاري خویش 
  )108: شکیب، همان. (شود پشیمان می

  )160 :مفید قمیحه، همان ( و من یغترب یحسب عدوا صدیقه                                                 و من لم یکرم نفسه لم یکرم 

و کسی که خویشتن را .پندارد دشمن خود را دوست خود می] و به میان مردم غریبه برود [کسی که از مردم خود دور شود 
  )108: شکیب، همان. (گرامی ندارد، گرامی ندارندش

که به  داند؛ یکی از ایشان، عالمی زن و گفتگوي او در رفتن به سفر، پدر سفر را مخصوص پنج دسته می در حکایت مشت
  .منطق شیرین و قوت فصاحت و مایه بالغت هرجا که رود به خدمت او اقدام کنند و اکرام کنند

         وجود مردم دانا مثال زر طالست«  که هر کجا برود قدر و قیمتش دانند

  (             بزرگزاده نادان به شهر واماند 
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  سر نماید؛ به مردم نیکی کن ولی به اندازه، نه به حدي که او را مغرور و خیره

  (        تواضع گر چه محبوب است و فضل بیکران دارد« 

                             چو با سفله به لطف و خوشی«  ...فزون گرددش کبر و گردنکشی

235:همان( »به تندي و خشم و درشتی مکوش  )                               وگر می برآید به نرمی و هوش 

                    چو خواهی که فردا به وي مهتري«  ...مکن دشمن خویشتن کهتري

                             مکن، پنجه از ناتوانان بدار  که گر بفکنندت شوي شرمسار

                      که زشت است در چشم آزادگان  بیفتادن از دست افتادگان

220: همان(»به فرزانگی تاج بردند و تخت  )                                  بزرگان روشندل نیکبخت 

  .هیبت این کم شود و جهل آن مستحکمعالم را نشاید که سفاهت از عامی به حلم درگذراند که هر دو طرف را زیان دارد؛ «

170:همان(» فزون گرددش کبر و گردنکشی  )                      چو با سفله گویی به لطف و خوشی 

               از من نیاید آنکه به دهقان و کدخداي«  حاجت برم که فعل گدایان خرمن است

924: همان(»چون خارپشت بر بدنم موي سوزن است  )                  ر گوییم که سوزنی از سفله اي بخواهگ 

  زبان و دل 11 -2 -4

  )  160: مفید قمیحه، همان ( لسان الفتی نصف و نصف فؤاده                                                 فلم یبق الّا صوره اللحم و الدم 

  )109: شکیب، همان(اي از گوشت و خون ماند، مگر نمایه و نمیزبان آدمی نیمی از اوست و دیگر نیم او دل است و جز این د

824: کلیات، همان( »گر همین صورتی و القابی  )                            نقش دیوار خانه اي تو هنوز« 

820:همان( »که هست صورت دیوار را همین تمثال  )         به چشم و گوش و دهان آدمی نباشد شخص« 

  ) 166: همان. (مغز بضاعت را نشاید ، طاعت نیاید و پوست بیدل از تن بی

  شود رازت آشکار می 12  -2 -4

: مفید قمیحه، همان ( و مهما تکن عند امريء من خلیقه                                             و ان خالها تخفی علی الناس تعلم  
160(  
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  )108: شکیب، همان(شود ماند، آشکار می رد که از مردمانش پوشیده میهر که را خوي و سرشتی باشد هر چند گمان ب

                   اند کسانی که فعلت پسندیده«  اند هنوز از تو نقش برون دیده

                     چه قدرآورد بندة حور دیس  که زیر قبا دارد اندام پیس

313 :کلیات، همان(» که بازت رود چادر از روي زشت  )                    نشاید به دستان شدن در بهشت 

نحن نحکم بالظاهر و اهللا یتولی «: کنیم نیز مشاهده می) به نقل از غزالی، احیاالعلوم(مضمون این ابیات را در این حدیث 
  )81:حلبی، همان(» داند ها را می السرایر؛ ما به ظاهر حکم کنیم و خدا اندرون

و از (؛ »و من الناس من یعجبک قولهو فی الحیاه الدنیا و یشهد اهللا علی ما فی قلبه و هو الد الخصام «: رهسوره بق 204ونیز آیۀ 
گیرد و  دارد و خدا را برآنچه در دل دارد گواه می میان مردم کسی است که در زندگی این دنیا سخنش تو را به تعجب وا می

  ).ترین دشمنان است حال آنکه او سخت

  عمر و خستگی طول 4-2-12

  )  154: مفید قمیحه، همان ( سئمت تکالیف الحیوه  و من یعش                                            ثمانین حوالً ال أبا لک یشام 

  )104: شکیب، همان.(ام و هرآن کس که هشتاد سال زید خسته خواهد شد هاي زندگی خسته شده از سختی

  ) 820:کلیات، همان(» روم چو هالل مایندم                                  نماز شام که بر بام مین چنان شدم که به انگشت می«

  .)کنیم و هرکه را عمر دراز دهیم او را در خلقت دچار افت می( ؛ )68/ یس(» و من نعوره ننکسه فی الخلق افال یعقلون«

  امروز، دیروز و فردا 13 -2 -4

  )  158: مفید قمیحه، همان (  1قبله                                           ولکننی عن علم ما فی غد عمِ واعلم علم الیوم  و االمس

  )104: شکیب، همان.(از امروز و دیروز آگاهم ولی فردا چه خواهد شد، ندانم

   الغد ماتخلو ما لجاجه                                      مضت و أجمت حاحه.و کنت اذا ما جئت ي« 

  ) 307: ضیف، همان ( ». اگر به دنبال برآوردن نیاز امروز بروي، هنوز نیاز فردا باقی است

  مافات مصی و ماسیأتیک فأین                                         قم فأغتنم الفرصه بین العدمین

                                                        
  104آمده است صفحه » ولکننی عن علم ما فی غد عم        واعلم ما فی الیوم  و االمس قبله                 « در نسخه شکیب -1
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رخیز و در میان دو عدم فرصت را غنیمت آید کجاست؟پس ب آنچه از دست رفته است گذشته است و آنچه به زودي می
  .شمار

  (                       دي رفت و به انتظار فردا منشین« 

263: همان( در میان این و آن فرصت شمار امروز را   )        سعدیا دي رفت و فردا همچنان موجود نیست 

ماضی یومک فأنت وآتیه متهم و وقتک مغتنم فبادر فیه فرصه « :داند مضمون را مأخوذ از این حدیث می دکتر محفوظ این
؛ آنچه از امروز گذشت از دست رفت و آینده مشکوك است و وقت تو مغتنم؛ پس فرصت »االمکان و ایاك بان تئق بالزمان

  )92: 1376انوري، ( » .توانایی را دریاب، مبادا  به زمان اعتماد کنی

  

  حاصل سخن - 5

مجموع شواهدي که در این جستار از  آثار سعدي و زهیر عرضه شد عالوه بر روشن ساختن برخی اشتراکات  روحی و        
شود؛ زیرا  کند؛ البته احتمال توارد  به طور کلی رد نمی سلمی را تقویت می ابی فکري، احتمال تأثیرپذیري سعدي از زهیربن

شناسد و مضامین خلق شده حاکی از اشتراك روحی و فکري میان دو نویسنده یا شاعر  زمان و مکان نمی ها برخی از اندیشه
ها مستقیم نبوده است؛ زیرا مشابه بعضی از مضامین  است نه تقلید و اقتباس؛ این احتمال نیز وجود دارد که برخی تأثیرپذیري

شود تأثیرپذیري سعدي از  ده شده است؛ اما از دالیلی که باعث میدر فاصله زمانی حیات دو شاعر در آثار دیگران نیز مشاه
هاي عرب ازجمله عراق و شام گذرانده و در  سعدي بیش از دو دهه از عمر خود را در سرزمین. 1: معلقۀ زهیر را ممکن بدانیم

کی از مشهورترین گفته و چون زهیر صاحب معلقه، ی مدارس آنجا تحصیل نموده است و حتی به زبان عربی موعظه می
خصوص در بیان اخالقیات و پند و اندرز بوده است و مسلماً ابیات مشهور وي به صورت ضرب المثل در  شعراي جاهلی به

ها را شنیده و با آمیختن با دیگر حکایات آن را  میان اعراب رایج بوده، این امر بدیهی است که سعديِ جویاي علم، آن
  .پرورش داده باشد

  و دانش اندوخته                                       سفر کرده و صحبت آموختهجهان گشته 

است؛ تأثیر قرآن بر اشعار  آشنایی کافی داشته) ع(مند بوده؛ با قرآن و اقوال امامان  ـ  سعدي به ادبیات عرب بسیار عالقه2
گرانه و اخالقی سعدي او را به زهیر  هاي اصالح یشهرسد؛در عین حال، اند نظر می سعدي از زوایاي الفاظ و مضامین بدیهی به

نیز نزدیک کرده است؛ وي ابیات فراوانی به زبان عربی سروده است و ملمعات زیادي به این زبان دارد؛ کثرت واژگان عربی 
قع عین سازد ؛ در اکثر موارد، سعدي، تضمین مضمون کرده و در وا در کلیات سعدي نیز این امر را به خوبی آشکار می

افتاد نه اقتباس؛ سعدي خود این امر را اذعان دارد  عبارت یا مثل را به کار نگرفته است چون در آن صورت، ترجمه اتفاق می
را تزیین نموده و به نحو بهتري ارائه کرده است؛ این کار به  ارزشمندي آثار  اي چیده است و آن که از هر خرمنی خوشه

  : زیرا بنا به گفته سعدي سازد؛ اي وارد نمی سعدي خدشه

  همه گویند و سخن گفتن سعدي دگرست   همه دانند مزامیر نه همچون داود
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  تاریخ ادبیات عرب، مترجم علیرضا ذکاوتی قراگوزلو، تهران، امیرکبیر)  1381(ضیف، شوقی،

  تاریخ ادبیات زبان عربی، ترجمه عبدالمحمد آیتی،تهران، توس) 1383(الفاخوري، حنا،

  دي، تهران، سخننقد ادبی در سبک هن) 1385( فتوحی، محمود،

  .  ي ادبیات و نقد تطبیقی، تهران، امیرکیبر درباره) 1378(فرشیدورد، خسرو 

  .، ادبیات تطبیقی، مترجم سید مرتضی آیت اهللا زاده شیرازي، تهران، توس)1373(غنیمی هالل، محمد 

  ، تجلی قرآن درو حدیث در بوستان سعدي، خوي، نشر قراقوش)1384(مرندي، لیال، 

  سیماي سعدي، شیراز، نشر شیراز) 1376( ازي، جعفر،مؤید شیر

  عرفان در دیوان منسوب به امام علی ع، تهران، میترا) 1387( موسوي گرمارودي، رویا

  ادبیات تطبیقی، ترجمه زهرا خسروي، تهران، فرزان) 1389(ندا، طه، 
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411  

  جایگاه عرفانی جنید و شبلی از دیدگاه شمس تبریزي

دي عسکر 1آباديفاطمه محم 

  2ثابتمهدي ملک

  :چکیده

شمس الدین محمدبن ملک داد تبریزي، از عارفان بزرگ قرن هفتم هجري است که داستان تأثیر افسانه گونۀ او بر مولوي،  
است که در اصل، توسط خود او » مقاالت شمس تبریزي« تنها اثر به جا مانده از شمس تبریزي، کتاب. شهرة خاص و عام است

مقاالت . کرده اند ها یادداشت می داشته و آن ؛ بلکه گفتارهاي پراکنده اي است که وي در جمع مریدان موالنا بیان مینوشته نشده
شمس، کتابی بسیار ارزشمند است و با وجود پراکندگی مطالب، حاوي نکات دقیق عرفانی، فلسفی، کالمی، تأویل قرآن و حدیث 

شمس . هاي شمس نسبت به عارفان معاصر و متقدم وي است این کتاب، دیدگاه یکی از موضوعات قابل توجه در. است... و
اشاره کرده و به صورتی بسیار دقیق به ... تبریزي در سخنان خود به عارفان بزرگی چون بایزید بسطامی، حالج، خرقانی، سنایی و

عارفان نامدار، جنید و شبلی نیز بسیار مورد  از میان این. ها از جهات مختلف پرداخته است هاي شخصیتی آن نقد و بررسی جنبه
در مقاله حاضر،  .ها پرداخته است توجه او بوده اند، به طوري که در سخنان متعدد، به بیان جایگاه عرفانی و اقوال و احوال و آن

گردآوري نموده و سپس، هاي شمس دربارة جنید و شبلی را که به صورت بسیار پراکنده در مقاالت او وجود دارد،  ابتدا دیدگاه
در این پژوهش نشان داده ایم که دیدگاه شمس تبریزي دربارة این عارف بزرگ، در . ها را مورد تحلیل و بررسی قرار داده ایم آن

شمس تبریزي در برخی از سخنان خود، به ستایش از مقام عرفانی جنید پرداخته، ریاضتهایش را در مسیر  .نوع خود کم نظیر است
شمس، مریدان جنید را که . مورد تمجید قرار داده است؛ اما بیش از آن که او را ستوده باشد به انتقاد از وي پرداخته استسلوك، 

از دیدگاه شمس، جنید قدرت دریافت . داشتند، سرزنش کرده است در مورد وي غلو کرده و سخنان شطح وار دربارة او بیان می
ات الهی به تأویل آن. ر الهی نداشته استبرخی اسرار را از جانب اولیاي مستو ها  از طرف دیگر، گاه به جاي عمل مسقیم به الهام

همچنین، شمس معتقد است که شبلی گرفتار حجابهاي . پرداخته و به همین دلیل در مسیر سلوك دچار سرگردانی گشته است
است؛ در حالی که موالنا را » اهل آخرت«اصطالح اخروي شده و به حقیقت حق و عشق به ذات خداوند، دست نیافته است و به 

از طرف دیگر، معتقد است که شبلی اسیر تفکّرات جبر گرایانه شده است و این حالت او را مورد نکوهش قرار . داند می» اهل اهللا«
  .دهد می

  

.شمس تبریزي، مقاالت شمس، جنید، شبلی: ها کلید واژه

                                                        
  .دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد 1
 .دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد 2
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  مقدمه

فاقاتی جالب از زندگی آنذکر گف یکی از خصوصیات عارفان، جهت تعلیم مریدان  ها، تار یا اشعاري از عرفاي پیشین، یا بیان اتّ
شمس تبریزي که از عرفاي بزرگ قرن هفتم است نیز از همین روش سود جسته و دربسیاري از سخنان خود، گفتار یا . بوده است

ها  شمس در سخنانش گاه به ستایش آن .ها داشته است ی آناشعاري از عرفا و حکماي پیشین به کار برده، یا اشاراتی به زندگ
ها نام  صراحت بیان شمس قضاوتی جامع درباره عارفانی که او از آن .و گاه آنان را به تندي مورد انتقاد قرار داده است پرداخته،

  .دهد برده، در اختیار ما قرار می

است، در » مقاالت شمس تبریزي«جا مانده از او که همان کتاب  شمس تبریزي اهل نوشتن نبوده، به همین دلیل، تنها اثر به
ها یادداشت  داشته و آن اي است که شمس در میان مریدان موالنا بیان می اصل توسط خود او نوشته نشده؛ بلکه سخنان پراکنده

  .این سخنان پراکنده بعدها گردآوري شده و به صورت یک کتاب درآمده است. اند کرده می

. مباحثی که در مقاالت شمس تبریزي مطرح شده، دیدگاههاي شمس درباب حکما و عرفاي معاصر و پیش از اوستیکی از 
یاد کرده و از احوال ... به عنوان نمونه شمس در میان سخنان خود از عارفانی چون رابعه، ابراهیم ادهم، ابوالحسن خرقانی، بایزید و

به اعتقاد شمس جنید داراي . از این میان شمس توجه خاصی به جنید و شبلی داشته است. و اقوال ایشان نکاتی را بیان داشته است
. مراتب اعالي زهد و مجاهده است تا جایی که بر اثر کثرت مجاهدات، به مرحله وصول به حق و اسقاط ریاضات رسیده است

. از جانب اولیاي مستور الهی نداشته است شمس گاه به نکوهش جنید پرداخته، معتقد است که او قدرت دریافت برخی اسرار را
دیدگاههاي شمس درباره شبلی نیز جالب توجه بوده، گاه در نوع خود و در ادبیات عرفانی کم نظیرند شمس معتقد است که شبلی 

ر است؛ د» اهل آخرت«گرفتار حجابهاي اخروي شده و به حقیقت حق و عشق به ذات خداوند، دست نیافته است و به اصطالح 
از طرف دیگر، معتقد است که شبلی اسیر تفکّرات جبر گرایانه شده است و این حالت او را . داند می» اهل اهللا«حالی که موالنا را 

نظریات شمس که بیانگر نگاه انتقادي اما منصفانه شمس نسبت به عارفان دیگر است، در نوع خود کم . دهد مورد نکوهش قرار می
  .تنظیر و گاه بی نظیر اس

ی بررسی نگردیده و پژوهشی جامع در این باره صورت نگرفته  نظریات شمس درباره جنید و شبلی، تاکنون توسط هیچ محققّ
ها را  ي جنید و شبلی را در مقاالت شمس تبریزي بررسی نموده، نظریات شمس درباره آن در این مقاله قصد داریم تا چهره. است

ابتدا به صورت بسیار مختصر به معرفی شمس تبریزي و مقاالت او پرداخته و سپس با اشاره  در این قسمت. مورد پژوهش قرار دهیم
  .ها خواهیم پرداخت دیدگاههاي شمس دربارة آن اي به زندگی جنید و شبلی،

  

  شمس تبریزي و مقاالت او



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  جلد نهم

٢١٣ 
 

د بن علی بن ملک داد تبریزي از عارفان مشهور قرن هفتم است که زمان دقیق ین محم د او مشخص نیست شمس الد  تولّ
ی ). 614: 2 ، ج1362افالکی، ( ی در دسترس » مقاالت«از زندگی و احوال شخصی او تا آنگاه که «به طور کلّ کشف شد خبر مهم

د  تنها تاریخ دقیقی که از زندگی او وجود دارد همان تاریخ دیدار او با موالنا جالل).55: 1351صاحب الزمانی،(» نبود ین محم الد
اآلخر سال ششصد و چهل دو  بامداد روز شنبه بیست و ششم جمادي«است که آن را  )ق .هـ 672-604(مشهور به مولوي بلخی 

با این وجود . شد ، شاید بتوان گفت که اگر دیدار او با موالنا نبود هرگز شناخته نمی)7: 1375موحد، ( اند ذکر کرده» هجري قمري
اول و آخر کتاب زندگی این مرد تاریخ ساز «به گونه اي که گویی  دت و وفات او ندارد،هنوز هم کسی اطالع دقیقی از تاریخ وال

اي از زمان ظاهر شده و باعث تحول روحی موالنا گشته و دوباره ناپدید گردیده  و تنها در برهه) 20 :1385مختاري،(» افتاده است
شده، رساله فریدون سپهساالر است که به مدت چهل سال  ترین کتابی که در آن مقداري از زندگینامه شمس بیان قدیمی. است

 که نزدیک به زمان حیات شمس بوده، هاي سپهساالر پیداست که حتّی در آن زمان، از گفته. مرید موالنا و سلطان ولد بوده است
برخورد نکرده و به عبارت بنا به تصریح سپهساالر تا زمانی که شمس با موالنا . هم کسی اطالع دقیقی از زندگی او نداشته است

شناخت و از احوال او اطالعی نداشت، به طوري که گویی شمس چون اولیاء  هیچ کس او را نمی دیگر خود را نمایان نکرده بود،
هیچ آفریده را برحال او اطالعی نبوده و الحاله ) موالنا(تا زمان حضرت خداوندگار «مستور الهی در پرده غیرت حق پنهان بوده و 

  ).122: 1325سپهساالر، (» ه هیچ کس را بر حقایق اسرار او وقوف نخواهد بودهذ

است که در حقیقت توسط خود » مقاالت شمس تبریزي«همانطور که در مقدمه ذکر شد، تنها اثر به جا مانده از شمس، کتاب 
ها یادداشت  شده و آن ن میاي است که توسط شمس در حلقه مریدان موالنا بیا شمس نوشته نشده، بلکه سخنان پراکنده

ی در آن وجود ندارد و همین موضوع باعث شده تا بررسی یک موضوع خاص در آن  به همین دلیل طبقه. اند کرده می بندي خاص
در کتاب مقاالت وجود ... هاي مختلف عرفانی، حکمی و فلسفی و بسیار دشوار باشد؛ با وجود این اطالعات ارزشمندي در زمینه

ت عارفان معاصر و . ها پرداخته نشده است ا کنون به آندارد که ت شمس، در برخی از سخنانش به بررسی جوانب و زوایاي شخصی
این نظریات شمس در طول تاریخ ادبیات عرفانی کم نظیر و . پروا مورد نقد قرار داده است قبل از خویش پرداخته و گاه آنان را بی

اج، بسیار قابل توجه و حائز اهمیت هستندبه عنوان نمونه دیدگا. گاه بی نظیرند   . ههاي شمس درباره حلّ

  

  جنید بغدادي - 1

د بن جنید القواریري صوفی نامدار قرن سوم است که همچون اکثر اکابر )197: 1358هجویري، ( ابوالقاسم جنید بن محم ،
: 1379ابراهیمی، (ق . هـ 220و بعضی ) 212: 1386پور،  موسی(ق  .هـ 215برخی آن را . صوفیه زمان دقیق تولد او مشخص نیست

، به »بغدادي«و به همین دلیل عالوه بر ) 61: 1385کوب،  و زرین 230: 1367قشیري، (ه اصل او از نهاوند بود. اند کردهذکر ) 395
رزاده و مرید او را خواه. از دوران کودکی و خانواده و نسب او هم اطالع چندانی در دست نیست. هم شهرت دارد» نهاوندي«

ري سقطی، صوفی قرن سوم  لقب قواریري براي او بدان دلیل است که پدرش قواریري یعنی ). 197: 1358هجویري، . (اند دانستهس
از یعنی . شیشه گر وشیشه فروش بوده است   .)395: 1379ابراهیمی، (اند  کردهي ابریشم خام ذکر  فروشندهشغل جنید را نیز، خزّ
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» شیخ مشایخ اندر طریقت، و امام ائمه اندر شریعت«ه از احترام بسیار برخوردار بوده، از او با القابی چون جنید در میان صوفی
» الفقرا طاووس«و  )574: 1370عطار نیشابوري، (» ینالمحقق سلطانالمشایخ عالم، سیدالطایفه،  یخش«، )197: 1358هجویري، (
وي در جوانی ). همانجا(اند  دانستهد شافعی بوده، او را از پیروان حارث محاسبی مذهب جنی. یاد کرده اند) 61: 1385کوب،  زرین(

  ).212: 1386پور،  موسی(. به محضر ابوثور ابراهیم بن خالد کلبی رفت و از او فقه آموخت

ت و شریعت اصرار  وي سرآمد در زهد و تق«او . ورزید یمجنید از جمله صوفیان معتدل و متزّهد بود که در تبعیت از سنّ
علم را با حال «وي ). 614: 1370عطار نیشابوري، (» الغایه بود یاقصدر شریعت و حقیقت به «و ) 61: 1385کوب،  زرین(» روزگار

دید آن را بر علمش رجحان  یمداد و اگر حالش را  یمدید، آن را بر حال وي ترجیح  یمکرد چنانکه اگر کسی علم او را  یمجمع 
. است» سکر«دانند، در مقابلِ بایزید که پیشواي مذهب  یم» صحو«جنید را پیشواي مذهب ).117: 1379ب، کو زرین(» نهاد یم
  ).55: 1357برتلس،(د دهن یمبرخی او را اهل سماع دانسته، اشعاري را نیز به او نسبت . )1() 397: 1379ابراهیمی، (

اساس نظام ر ب« ها آني کوتاه است، که مطالب  رسالهمه و آثاري که به صورت مکتوب از جنید باقی مانده، شامل تعدادي نا
جنید در تعلیماتش بیشتر بر توحید «اصوالً ). 215: 1386پور،  موسی(» اند شدهاندیشگی مبتنی بر سه اصل توحید، میثاق، فنا مطرح 

ي در ا رسالهکی دیگر از آثار جنید ی. )396: 1379ابراهیمی، (» تکیه داشت و اصحاب او به همین مناسبت به ارباب توحید معروفند
  ).همانجا(د رو یمشرح شطحیات بایزید است که نخستین تصنیف اهل تصوف در این باره به شمار 

در شونیزیه بغداد و در کنار قبر «مدفن او نیز . اند کردهذکر  ق .هـ 298یا  297تاریخ درگذشت جنید را اغلب در بغداد به سال 
یم و سمنون محب واقع استاش سري سقطی و صوف ییدا ولدي، ر و در آنجا ) 215: 1386پور،  موسی(»»یان دیگر چون جعفر خُ

  .اند کردهخانقاه و مسجدي هم به نام جنید بنا 

  

  جنید از دیدگاه شمس تبریزي 1- 1

یک شخصیت ي مثبت و منفی ها جنبهنبوده؛ بلکه همواره  نگر جانبهشمس تبریزي در بررسی شخصیت عارفان، هیچ گاه یک 
در مورد جنید هم وضع به همین منوال است، یعنی شمس، . غرض او است یبرا بیان کرده است و همین نشان از قضاوت منصفانه و 

ی برخی از مشایخ برتري داده استها خصلتگاه به ستایش  همچنین براي . یی چون زهد او پرداخته، وي را بر علماي ظاهر و حتّ
ت قائل بو گاه نیز به مقایسه مقام عرفانی خود با جنید . استفاده کرده است ها آنده، در سخنانش به عنوان شاهد از اقوال او اهمی

در ادامه . آید یمدر جاي دیگري، محرم نبودن وي به برخی از اسرار را بیان نموده، که نوعی نکوهش از او به شمار . پرداخته است
  .رار خواهیم دادهر یک از موارد فوق را به تفصیل مورد بحث ق

 

  هاي شمس از جنید یشستا 2- 1
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شمس جنید را به عنوان یکی از عارفان واال مقام یاد کرده که داراي مراتب اعالي زهد و مجاهده در راه حق است، به طوري 
ا برخی مشایخ روزگار عالوه بر آن به علم لدنی او اشاره نموده، گاه او را برتر از حد مقایسه ب. که رسیدن به جایگاه او آسان نیست

  .دانسته است

  

  مراتب زهد، مجاهده و ریاضت 2-1- 1

ي نبوده، در طول ا سادهشمس مراتب واالیی از زهد و مجاهده، براي جنید قائل است به طوري که رسیدن به آن مقامات کار 
تواند آرزوي مقام جنید را  ینم، مدت کوتاه امکان پذیر نیست و تا کسی شهوت و نفس را از طریق مجاهده و ریاضت مغلوب نکند

: 1ج  ،1385شمس تبریزي،(»!خواهند به جنید رسند به این روش یمهمه شهوت شده، همه نفس شده، به دو روز «: داشته باشد
ي مجاهده با نفس و زهدورزي معرفی نموده، ها اسوهشمس در جاي دیگري نیز، جنید را به همراه بایزید و شبلی، به عنوان ). 337
ایشان را با این عقل و ادب، باید که در ابایزید «: کار هرکسی نیست و نیاز به طی مراتبِ زهد و ریاضات دارد ها آنهماوردي با  که

در حالی که مشایخی همچون جنید، چنان در زهد ورزي و ). 73: 1ج  همان،(»!و جنید و شبلی به دو روز رسند و هم کاسه شوند
ی توانایی شنیدن اوصاف ک اند داشتهمجاهده مبالغه  اگر صفت معامله آن مشایخ کنند «: را نیز ندارند ها آنهاي  یاضتره دیگران، حتّ

  ).همانجا(» آنکه آن کار کند، از شنیدن عقلش یاوه شود یبپیش او، 

ضتهاي هاي جنید، از جمله شب زنده داریها و ریا یاضترشمس در جاي دیگري ضمن بیان یک حکایت، به بیان مجاهدات و 
نمودند، که این آن است که براي خدا همه شب بیدار  یمعلیه، کودکان با همدیگر  اهللا رحمهجنید را، «: پردازد یمي او  شبانه

: 1ج  همان،(» بود، تا روز عادت کرد بیدار بودن یمنشاید که ظنّ ایشان را خطا کنیم، آنچه تا نیم شب بیدار : جنید گفت. دارد یم
  .کشیده است یمهاي بسیار  یاضترس پیداست که جنید بسیار اهل زهد و مجاهده بوده، از سخن شم). 265

ي رسید که دیگر نیازي به ریاضت ا مرحلهشمس معتقد است که جنید، آنقدر در مراتب ریاضت و مجاهده پیش رفت تا به 
توانی  یماي که  یدهرسي ا مرحلهود و حال به نداشت؛ به طوري که هاتف غیبی به او ندا داد که ریاضت براي اوایل سلوك تو الزم ب

آن بیداري، اول جان جنید بود، آخر گفتندش که ضعیفی، شب «: استراحت کنی و دیگر نیازي به تحمل ریاضت دشوار نیست
ل هر آینه بباید کوشیدن یمکن،  یمآسایش  سب، او به  به اعتقاد شمس، جنید در زهد و مجاهدت و تحمل ریاضت). همانجا(» خُ

  .جایی رسید که واصل به حضرت حق گردید و به همین دلیل، ریاضت از او ساقط گردید

شمس معتقد است که تحمل ریاضت براي سالک تا جایی الزم است که وجود او از غیرحق خالی نشده باشد، اما پس از آن 
تا قلعه از آن یاغی بود ویران کردن آن «: دهد یماو این مطلب را با ذکر مثالی توضیح . گردد یمخود به خود، ریاضت از او ساقط 

مچون قلعه از یاغی بستدند و ... واجب بود ي پادشاه برآوردند، بلکه پادشاه درآمد در قلعه، بعد از آن ویران و خراب کردن ها علَ
اضت نیست؛ بلکه عشق است شود، ری یمبه اعتقاد شمس، آنچه باعث اتصال به حق ). 160: 1ج  همان،(»...قلعه عذر باشد و خیانت

دي خطوه«و » خطوه«و از آن به  نهایت که همان حضرت  یبکند و تنها این خطوه است که سالک را به گنجِ  یمتعبیر » ي محم
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، اکنون به عمل چه تعلّق دارد؟ به ریاضت چه تعلّق دارد؟«: رساند یمدوست است  صلَ د و طوتانِ وقَ از ... چون عنایت در رسید، خُ
و در جاي دیگري به همین ) 75: 1ج  همان،(»خود چه خطوه؟ آن خطوه کدام است؟. باید که به گنج برسد یمي ا خطوهه آنک

دي باشد،  خطوهآن «: دهد که یمپرسش خود پاسخ  ا اهمیت ). 135: 1ج  همان،(» ي به مولیا خُطوهي به عقبی و ا خطوهي محمام
دي دست یابدریاضت و مجاهده تا آنجاست که سالک به ای ن احوال رها  .ن خطوه محم شود و به  یمپس از آن دیگر سالک از تلو

بنابراین، شمس معتقد است که جنید ریاضات را ). 131: 1ج  همان،(» حریف سلطان شوي و پهلوي او بر تخت نشینی«: قول شمس
بنابراین دیگر نیازي به ریاضت کشیدن  ي محمدي دست یافت و واصل به حق گردید، خطوهبه حد کمال رسانید تا اینکه به 

سعی و کوشش و مجاهدت ضروري است چنانکه هرگاه انسان به ) که دلیل عدم وصول است(تا طلب باقی است «نداشت؛ چون 
 ولی وقتی به سر منزل اصلی رسید. آید یمپیماید و از منزلی به منزلی فرود  یمرود تا به مقصد نرسد، بناچار راه  یمسوي مقصدي 

آساید، برین قیاس، سالک تا کامل نشود به ضرورت باید که متحمل ریاضت باشد تا منازل  یمخود به خود از رنج پیمودن منازل 
ت و نفسانیت پاك و مطهر شود و  یالسیر  ي الهی مجو گردد وجههي نفسی او در  وجههاهللا به نهایت رسد ولی چون از آثار انانی .

ي است که شمس براي جنید قائل است ا درجهاین همان ؛ و )2() 371: 1ج  ،1382فروزانفر،(» شود یم آنگاه ریاضات از وي ساقط
  .و معتقد است که به دلیل رسیدن به این مقام، ریاضت از او ساقط گردید و دیگر نیازي به مجاهده نداشت

  

ی و برتري بر علماي ظاهر 2-2- 1   داشتن علم لدنّ

م و اکتساب حاصل شمس معتقد است که جنید از عل ی برخوردار بوده، که از طریق تعلّ گردد بلکه از الطاف و عنایات  ینمم لدنّ
ی علم .حق تعالی است انی تفهیم و الهی تعلیم به را قرب اهل که است علمی« لدنّ شواهد و عقلی دالیل به نه شود مفهوم و معلوم رب 

لَّ و: گفت) ع(ر خض حق در قدیم کالم چنانکه نقلی، عن مناهلماً لدنّا م ی علم. )3( ع  واسطۀ بی حق، از کلمات و معانی ادراك لدنّ
او جنید را در برخوردراي از علم الهی همردیف بایزید  .)76: 1367کاشانی،(» فراست و الهام و وحی است قسم سه بر آن و بشر

به عبارت دیگر، به اعتقاد شمس علمِ جنید از نوع . داند یمذکر کرده، علماي ظاهر همچون فخر رازي را از درك علم آنان عاجز 
م و بحث بشایستی ادراك کردن، پس خاك عالم بر سر ببایستی کردن، ابایزید و  یمعناگر این «: تعلّمی و اکتسابی نیست ها به تعلّ

صنیف کرده است فخر جنید را از حسرت فخر رازي، که صد سال او را شاگردي فخر رازي بایستی کردن، گویند هزار تا کاغد ت
به اعتقاد شمس، جنید از خاصان درگاه حق است که همان اولیااهللا ). 4() 73: 1ج  ،1385شمس تبریزي،(» رازي در تفسیر قرآن

دل اولیا محیط است به افالك، همه افالك در تحت دل «: شود که بر همه چیز اطالع داشته باشند یمسبب  ها آنهستند و علم لدنی 
پیداست که کسی چون جنید که از چنین علمی برخوردار است قابل مقایسه با عالمان ظاهر که علمشان ). 51: 2ج  همان،(» او است

ي بیرونی در  دروازهي روي  حلقهباشد، به همین دلیل شمس، فخر رازي را در مقایسه با جنید و بایزید همانند  ینماکتسابی است 
  ).1:128ج  همان،(د ده یمو از این طریق برتري جنید را بر عالمان ظاهري نشان  داند یممقابل خاصانِِ هم نشینِ شاه 

  

  برتري بر برخی مشایخ 2-3- 1
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ي جنید با عارفان دیگر پرداخته است و از این طریق برتري و علو مقام عرفانی او را نشان داده  یسهمقاشمس تبریزي گاه به 
ی حدث او را بهتر از اوحد  یممقایسه » اوحد«او در جایی جنید را با . است وقتی که انگور بسیار خورده ... «: داند یمنماید و حتّ

ا آن بادها که با آن باشد، این سو  باشد این جنید و چیزهاي بادانگیز و به قضاي حاجت بنشیند و حدث کند، آن انگور را نگویم، الّ
  ).71: 1ج  همان،(» و آن سو افتد، به از صد هزار همچو اوحد

) 436: 1384بهشتی، (اند  دانستهرا در این کالم شمس، اوحدالدین کرمانی، صوفی قرن هفتم » اوحد«برخی از محققین، مراد از 
ا شمس به دلیل تمایل اوحدالدین به شاهدان و شاهد  هاي عارفانه، بر او خرده  يبازکه معاصر شمس بود و با او مراوده داشت، ام

نامه به تفصیل به بحث  یانپادر همین » اوحدالدین کرمانی«سندید؛ که در ذیل قسمت مربوط به پ ینمگرفت و روش او را  یم
در صورت قبول این نظر، پیداست که شمس مقام عرفانی جنید را تا چه اندازه برتر از اوحدالدین . ي آن خواهیم پرداخت درباره

نظور شمس، شخصی دیگر، غیر از اوحدالدین کرمانی است، که البته برخی دیگر از محققین معتقدند که م. کرمانی دانسته است
  ).393: 1 ، ج1385موحد، (اطالعاتی از او در دست نیست 

  

  استناد شمس به اقوال جنید 2-4- 1

ت گفتار جنید در نظر او است به . شمس، گاه براي توضیح برخی مفاهیم عرفانی، به اقوال جنید استناد جسته، که نشان از اهمی
کرّ الحاضرِ وحشَ«: آورد یمي جنید را شاهد  گفتهو چگونگی انجام آن، » ذکر«مثال در مورد عنوان  ذ الغایبِ غیبه و ، این )5(ه ذکرُ

کند و اگر حاضر است  یماگر غایب است غیبت . گوید از این دو حالت خارج نیست؛ یا حاضر است یا غایب یمکس که ذکر 
» بس گستاخی بود و محبوب نبود. سلطان چنین گفت و سلطان چنین کرد: گوید یمه، انگیزد، پیش سلطان ایستاد یموحشت 

یاد کردن حق تعالی است در بدایت کار به «ذکر از اصول سیر و سلوك بوده و در اصطالح ). 178: 1ج  ،1385شمس تبریزي،(
ر جو آن به شهود وجود پ تش و در نهایت 1344بقلی شیرازي،(» دش در مظاهر ممکناتتکرار اسم آن حضرت، به اقرار به وحدانی :

19.(  

. یاء عطار، اعتراضی است که جنید به شبلی کرداالول تذکرهاساس حکایت ر ي عربی که شمس در سخنانش به کار برده، ب جمله
نام او اگر غایب است ذکر غایب غیبت است و حرام و اگر حاضر است در مشاهده : جنید گفت. اهللا: شبلی در مجلس جنید گفت

  . )630: 1370عطار نیشابوري، (». بردن، ترك حرمت است

در اصطالح » حضور«. داند یا سالک حاضر است یا غایب ینمشمس سالکی را که در حال ذکر است، از دو صورت خارج 
ود، به حق هرگاه از خلق غایب ش«به عبارت دیگر سالک ). 331: 1362سجادي، (» غیبت از خلق و حضور عندالحق است«عرفانی 

ي دل خود نزد حق حاضر  واسطهحاضر شود، به این معنی که گویا حاضر است نزد حق، و از جهت استیالي ذکر حق بر دل او، به 
است که در آن سالک » غیبت«حالت مقابلِ حضور، ). 38:1367قشیري، .(»شود تا آنکه به کلی از خلق غایب شود و به حق بپیوندد

شمس معتقد است، کسی که به شهود حق دست یافته، انجام ذکر ظاهري براي او پسندیده نیست؛ . است ي شهود نرسیده مرحلهبه 
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زیرا مانند این است که شخصی در برابر معشوق، مرتب نام او را تکرار کند تا یادش را در خاطر زنده نگه دارد، در حالی که چنین 
ي او ها ناماگر کسی در غیبت از حضرت حق باشد، نباید به تکرار از طرف دیگر، . کاري در محضر معشوق نوعی بی ادبی است

آن صوفی ارشد «: به اعتقاد شمس، ذکر حقیقی آن است که از میان جان برآید و بیشتر ذکر قلبی باشد تا ذکر زبانی. اکتفا کند
بنابراین ). 6() 222: 1ج  ،1385شمس تبریزي،(» نی ذکر از میان جان برآور: گفتم. گوید مریدش را که ذکر از ناف برآور یم

شمس معتقد است که ذکر واقعی آن است که هرچه غیر از مذکور را از دل سالک پاك نماید تا به شهود حق دست یابد و در آن 
  .شوند یمگذارد و ذاکر و ذکر و مذکور یکی  ینمحالت نیز، استغراق در حضرت احدیت، مجالی براي ذکر زبانی باقی 

  

  ي شمس از جنیدها نکوهش 3- 1

ی و داراي مراتب باالي ریاضت و مجاهده  داند، اما مقام خود را بسی باالتر از او  یمشمس، با اینکه جنید را صاحب علم لدنّ
از طرف دیگر جنید را قادر . کند، به صورتی که با آشکار شدن مقام شمس، جنید و احوال او، در نظر همه سرد خواهد شد یمذکر 

  .ي هر یک از موارد فوق خواهیم پرداخت دربارهداند؛ که در ادامه به بحث  ینمسرار به درك برخی ا

  

  برتري مقام شمس نسبت به جنید 3-1- 1

چون به وقت «: داند، تا جایی که در کودکی احوال جنید را داشته است یمي عرفانی خویش را بسیار برتر از جنید  مرتبهشمس 
کردند، اکنون سلطان بچه، سلطان باشد،  یماري احوال جنید و بایزید بود، که ایشان چه مرا ب) 7() الک دولک(چالیک باختن 

همه کس دانند که چالیک باختن کجا و گوي دولت باختن کجا؟ از ! زند، خود چگونه باشد یمبازد در میدان و توپ  یمگوي 
داند که جنید و بایزید در  یماتب عرفانی، سلطانی شمس خود را در مر). 155: 2ج  همان،(» بخشد یمبرد و  یممیدان گوي اقبال 

کنند پشت سر گذاشته  یماو احوال جنید را در کودکی و زمانی که کودکان الک دولک بازي . برابر او کودکانی بیش نیستند
رفانی شمس به ي ع مرتبهگذشته از آن، . بازد یماست و حال تبدیل به پادشاهی شده که در میدان شاهی، گوي دولت و نیک بختی 

م است که یک کودك توان دولت بخشی به . حدي باالتر از جنید است که توان بخشیدن گويِ دولت به دیگران را هم دارد مسلّ
ا سلطان، قادر به انجام آن است و همین تفاوت درجه میان کودك خردسال و پادشاه مقتدر، میان جنید و شمس . کسی را ندارد ام

  .نیز موجود است

داند  یمکند و خود را چون نبات  یمرا به دوشاب تشبیه  ها آنر جاي دیگري، در مقایسه میان خود و جنید و بایزید، شمس د
سخن همه از جنید گویند و از ابایزید، ما سخن گوئیم که جنید و ابایزید و سخن  ها آن«: که عصاره و اصلِ شیرینی شکر است

ي دوشاب ترش  مزهي شکر است و صاف شکر است بخورد،  خالصهکه کسی نبات که چنان. ایشان سرد شود بر دل و بارد نماید
ر  یمتر از خود ذکر  یینپاشمس جنید را چندین مرتبه ). 275: 1ج  همان،(» بیفتد ی او را شکّ داند که  ینمکند به طوري که حتّ
ناگفته پیداست که تفاوت شیرینی میان . یه نموده استتشب) 8(تر از نبات، از نظر شیرینی است؛ بلکه او را به دوشاب  یینپاي ا مرتبه
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ي انگور را بچشد، آن شیره به دهانش ترش  یرهشبه طوري که اگر کسی نبات بخورد و پس از آن . نبات با دوشاب تا چه حد است
شمس را دریابد و ي عرفانیِ  مرتبهدر مورد شمس و جنید هم وضع به همین منوال است، به طوري که اگر کسی . مزه خواهد آمد

رش جلوه  یباز او بهره بگیرد، شیرینی آن به قدري زیاد است که حکایات جنید و بایزید، در نظر وي  از طرف . کند یممزه و تُ
دیگر قدرت سخن شمس تا حدي است که اگر میل به گفتن کند، بازار اقوال و احوال جنید و دیگر عارفان را کساد خواهد نمود و 

ی قابل مقایسه با مقامِ جنید نیساین نشان از ع   ).9(ت لو مراتب عرفانی شمس است که گاه حتّ

شمس در جاي دیگري از سخنان خود، به ناتوانی جنید و عارفان دیگري چون بایزید، حالج و ابوسعید، در درك اسرار 
و آن ابوسعید ... ج رسواي استاد نیزرفت، چه جاي ابایزید و جنید و آن حال یمآن سخن که دي «: کند یمموجود در کالمش اشاره 

 –که اگر صدهزار سال بیخ گیاه خورد، آن ره که او برگرفته بود، به این سخن بوي نبردي  –خورد  یمسال بیخ گیاه  دوازدهو آن 
ج  همان،(»...!ها، چون هاهایی؟ پس در عالم مشغله درانداختی، فریاد برآوري که چه؟ ها چه! ها: چون با او این سخن بگویی، گوید

. عدم درك اسرارِ موجود در سخن شمس توسط جنید، دلیل دیگري بر برتري مقام عرفانی شمس نسبت به جنید است). 86: 2
کند و معتقد است که به طور کلی مقایسه او با  یمشمس، در جاهاي دیگري از مقاالت نیز، به برتري خود نسبت به جنید، اشاره 

او را نظیر سخن و حال ما ) 10(، آن عارف از تیرِ ماه نیست«: متفاوت است ها آنن روش و مسلک جنید کاري اشتباه است، چو
: 1ج  همان،(» طالب خداي است مرا اکنون«: برتري مقام شمس تا حدي است که خدا طالب اوست) 110: 1ج  همان،(»چون آري؟

ین سخن دلیل قابل مقایسه نبودن شمس با دیگران از جمله جنید را ماند و هم ینمبنابراین در علو مرتبه عرفانی او شکی باقی ). 127
  .دهد یمبه خوبی نشان 

  

  جنید و احمد زندیق 3-2- 1

ي جنید و مالقات او با عارفی به نام احمد زندیق آمده است، داستان از این قرار است  دربارهدر جایی از مقاالت شمس داستانی 
تا اینکه هاتف غیبی به او ندا . گردد ینمکوشد، آن مشکل حل  یمکند و هرچه  یمخورد که جنید، در مراحل سلوك به مشکلی بر

ي از بندگان خدا به نام احمد زندیق که ساکن فالن شهر است، حل خواهد شد و جنید براي ا بندهدهد که این مشکل به دست  یم
ا با خود  یمدیدار او به آن شهر  بگویم، بهتر است او را احمد ) کافر(» زندیق«ي خدا را  بندهاندیشد که صحیح نیست  یمرود، ام

یق بنامم و از نشانِ او بپرسم، همین امر باعث مشکالتی براي جنید  و همچنین حدیث احمد زندیق، که جنید را از «: شود یمصد
. د، و اگرچه صد چله برآريي ما را، این مشکل تو بی او حل نشوا بندهبغداد بدو حوالت بود که به فالن شهر احمد زندیق است، 

ادب نبود که بپرسم که احمد زندیق را خانه کجاست؟ تأویل کرد، احمد صدیق : با خود گفت. برخاست و عزم آن شهر کرد
از بس معرفت که در اندرون او بود مانع آمد او را از مقصود، که او را در واقعه سخنی گفتند بی تأویل، او بشنید به . پرسید یم

تا به خاطرش آمد که به درِ ... پرسید که احمد صدیق را وثاق کجاست؟ یمگشت و  یمصت روز در آن شهر سرگردان ش. تأویل
ي یوسف شنید، چنانکه دلش از جا برفت، جوانی از آن  قصهآن مسجد ویران بگذرم، چون روان شد آن سوي، آواز قرآن خواندن 

جنید . شنوي یمآخر آواز قرآن خواندش : آن جوان گفت. بپرسید. ل بپرسمتأوی یبآمد، گفت از این مرد  یممسجد ویران برون 
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پس از آن ). 11() 123: 1ج  همان،(» از برکات راست گفتن به مقصود رسید. آن جوان در پاي او افتاد. ي بزد و بیخود بیفتادا نعره
ي  مرتبههایش با خبر بود که نشان از  یگردانسردهد که احمد زندیق بر تمام احواالت جنید از آغاز مشکل وي و  یمشمس توضیح 

نه جنید گستاخی کرد به سالم . چون به خود آمد، در آن ویرانه رفت، از دور بنشست] جنید[«: عرفانی باالي او نسبت به جنید است
اي عجب : ر دل خودگفت د. اهالً بالجنید: بعد از آن رحمش آمد، باز نظر کرد و گفت. داد، تا دیري یمو کالم، و نه او مجال 

چون ندانم که از آن روز که تو را آن عقده شد و آن مشکل افتاد، من گرد خود بر : داند که من جنیدم؟ تبسم کرد، گفت یمچون 
آغاز کرد جنید، چیزي بر ... اکنون چیزي دانی برگفتن؟. یابم چیزي که با تو بگویم ینمآیم که چون بیاید من چه گویم با او؟  یم
. برخاست احمد زندیق چرخی چند بزد، جانهاي مقدس آمدند که اگر یک دو چرخ دیگر بزنی، بند چرخ از هم بگسلد گفت، یم

  ).همانجا(» شرم داشت، بنشست

از طرف دیگر توان حل مشکل او را نیز . آید این است، احمد زندیق بر تمام احوال جنید آگاه بوده است یمآنچه از داستان بر 
با وجود این احمد زندیق به داشتن مقامات عرفانی مشهور نبوده، به . ي او بسیار باالتر از جنید است مرتبهمقام و  داشته، بنابراین

از او یاد کرده است و این بندگان خاص حضرت حق که » ي خود بنده«شناخته است و خداوند به عنوان  ینمطوري که جنید او را 
ا دل آنان بر افالك محیط است و از همه چیز باخبرند، همان اولیاي مستور الهی هستند هیچ کس را بر احوال آنان اطالعی نیست  ام

ي نور مخفی داشته است، چنانکه در وصف آنان در حدیث ها قبهکه حضرت حق تعالی نسبت به آنان غیرت داشته و آنان را در 
یري«: قدسی آمده است باي الیعرِفُهم غَ ق حت اولیاي مستور الهی داراي مقامی بسیار باالتر از ). 12() 127: 1ج  همان،(» اولیایی تَ

شمس در . خبرند یباولیاي مشهور هستند و توانایی حل مشکالت آنان را نیز دارند و بر احوالشان واقفند، اما اولیاي مشهور از آنان 
 17و  16: 2 و ج 307-306: 1ج  همان،(» .هاي عظیم آنان اشاره کرده است ییتواناموارد متعدد به خصوصیات اولیاي مستور و 

یابیم که احمد زندیق از جمله اولیاي مستور است که جنید، به عنوان ولیِ مشهور، از  یدرماز داستان جنید و احمد زندیق هم ) ...و
  .جانب حق به سوي او فرستاده شده تا مشکلش حل شود

یابم، چیزي که  ینم«: گوید یمداند و  ینمحرم بازگویی برخی اسرار بینیم که احمد زندیق جنید را م یمدر قسمت دیگر داستان 
عدم محرم بودن جنید به اسرار اولیاي مستور در جاي دیگري از مقاالت هم آمده است و در آنجا ). .123: 1 همان، ج(» با تو بگویم

: از اولیاي مشهور میان خلق بود دهد که دلیل این عدم توانایی در درك اسرار آن است که جنید یمشمس به وضوح توضیح 
و در جاي دیگري، ) 71: 1 همان، ج(» گفت که با تو هیچ نتوان گفتن، انگشت نماي جهان شدي و رسواي جهان] احمد زندیق[«

ی محرم موشی هم نیست یمبرتري مقامِ احمد زندیق را بر جنید تا حدي  آن معلم صدیق گفت به «: داند که جنید در برابر او، حتّ
رّ را چگونه گویم ینمکه چیزي : نیدج سرّ چگونه فهم ... یابم که با تو بگویم، همان سخن است که تو موشی را محرم نیستی، با تو س

این سخنان، نشان از برتري مقام احمد زندیق بر جنید است و محرم نبودن جنید بر اسرار اولیاي مستور را ). 331: 1 همان، ج( »کنی؟
ه، همچنان که پیش از این نشان دادیم، شمس معتقد است که جنید در جایگاه خود، مقامی بس رفیع دارد، اما در البت. دهد یمنشان 

ي کوچک را  ی توانایی تحملِّ سرّ برابر اولیاي مستور، همانند کودکی در برابر سلطان است یا همچون صوفیِ تازه کاري که حتّ
  .ندارد تا چه رسد به اسرار اولیاي مستور

  ابوبکر شبلی - 2
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 و 377: 1362انصاري،(س نام او را برخی جعفربن یون). 150: 1382انصاري،(د شو یمشبلی نیز از اکابر صوفیه شمرده 
ق در . ـه 247او در سال . اند کردهذکر ) 71: 1367و قشیري، 236: 1358هجویري،(ر و بعضی، دلَف بن جحد) 180: 1375جامی،

برخی نیز علت شهرت او به ) 152: 1379زرین کوب،(. و از خراسان، از والیت اسروشنه بوده استسامرا به دنیا آمد، اما اصل ا
: 9ج  ،1381بوترابی،(. ي شبله یا شبیله از توابع ماوراءالنهر خراسان بوده است یهقرکه پدرش از  اند دانستهرا از آن جهت » شبلی«

521.(  

ي  ینهسک«، )614: 1370عطار نیشابوري،(» ن شکن مدعیان، سرافراز متقیانگرد«شبلی را در کتابهاي صوفیه با عناوینی چون 
د او در آغاز به کار دیوانی اشتغال داشت و نیز والی دماوند بو. اند کردهیاد ) 236: 1358هجویري،(» ي مقال ینهسفاحوال و 

ا در سن ) 153: 1379ین کوب،زر(. بود» اهل عشرت و صحبت و اهل جاه و حشمت«، وي در آن زمان )301: 1367حلبی،( ام
سالگی متنبه شده و در مجلس خیر نساج که از تربیت یافتگان سري سقطی بود، توبه کرد و آنچه از ثروت که خود به  40حدود 

ت بعد از آن به خدمت جنید رف). 348: 1372حقیقت،(د دست آورده بود و یا از پدر به او رسیده بود، همه را در راه خدا انفاق کر
تا نفس او مطیع گردد و از غروري ) 303: 1367حلبی،(د و به امر جنید، یک سال کبریت فروشی و پس از آن دو سال گدایی نمو

  .که در اثر امیري و والیت داري در او ایجاد شده بود رهایی یابد

: 2ج  ،1381مصاحب،(» داشتدر رعایت آداب و سنن شرعی اهتمام تمام «و ) 150: 1382انصاري،(» عالم و فقیه بود«شبلی 
از شبلی اثر مستقلی بر جاي ). 152: 1379زرین کوب،(» مذهب وي مالکی بود و در کالم، طریقه حارث محاسبی را داشت). 1451

  .نمانده است، اما اقوال او در کتابهاي صوفیه ذکر شده است

) 304: 1367حلبی،(د دوستی خود را با او انکار نمو) ق .هـ 309قتل به سال (ي بردار زدن حسین منصور حالج  واقعهشبلی در 
بردند و زنجیر ) خانه یوانهد(این رفتار، ظاهراً باعث شوریدگیهایی در او گردید به طوري گویند بیست و دو بار او را به بیمارستان 

د و در آن احوال سخنان شطح ز یمالبته شبلی پیش از واقعه قتل حالج هم خود را به دیوانگی ). 156: 1379زرین کوب،(» کردند
ی گستاخانه تر از شطحیات حالج بود اما  یمآمیز  چون بر خالف حالج با عناصر شیعی و قرمطی و عوامل «گفت که گاه حتّ

  ).154: همان(» مخالف دستگاه خالفت ارتباطی نداشت از این اقوال به او گزندي نرسید

ا برخی سال ). 158: 1379و زرین کوب، 151: 1382انصاري،(» ندذکر کرده ا ق .هـ 334سال درگذشت شبلی را اغلب  324ام 
  ).521: 9ج  ،1381بوترابی،(ت ي خیزران اس مقبرهمدفن وي نیز در ). 78: 1372سجادي،(د دانن یمرا صحیح  ق .هـ

  

  ي شبلی دربارههاي شمس  یدگاهد 1- 2

گاه او را با مولوي مقایسه نموده، و در ضمن . تناد جسته استشمس در سخنان خود، بارها از شبلی یاد کرده یا به اقوال او اس
کند و جفاي  یمي گُل انداختنِ او به طرف حالج یاد  یهقضگاه نیز از . پردازد یمآن به بیان برتري مقام عرفانی مولوي بر شبلی 
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ی به  کند  یمبه جبري مسلک بودن شبلی اشاره درجاي دیگري نیز . داند یمي پرتاب گُلی باشد، بسیار دردناك  اندازهدوست را، حتّ
  .نماییم یمدر ادامه هر یک از این موارد را بررسی . پردازد یمو به نکوهش او 

  

  برتري مولوي بر شبلی 1-1- 2

بوده، در » اهل آخرت«پردازد و معتقد است که شبلی  یمي مقام عرفانی شبلی با مولوي  یسهمقاشمس در ضمن سخنانش به 
» شبلی اهل آخرت، موالنا اهل حق. مرا چه غم است؟ اهل دنیااند و اهل آخرت و اهل حق«: است» اهل حق«حالی که مولوي 

ي قبلی خود  گفتهشمس در جاي دیگري، ضمن بیان انواعِ فراموشی و نسیان به توضیح ). 161: 2ج  ،1385شمس تبریزي،(
را  اهللا اهلو اهل حق یا  اند کردهبه آخرت، دنیا را فراموش ي مشغولی  واسطهداند که به  یمپردازد و اهل آخرت را کسانی  یم

یکی آنکه از : باشد یمنسیان بر سه نوع «: اند کردهنماید که به سبب محبت حق، دنیا و آخرت، هر دو را فراموش  یمکسانی معرفی 
دنیا به دست او . هم فراموش شوددیگر سبب نسیان مشغولیِ آخرت، که از خودش . دنیا باشد، که دنیا منسی است ذکر آخرت را

ي موالنا  مرتبهو این [سیم سببِ نسیان، محبت خداست، که از دنیا و آخرتش فراموش شود ... چنان است که موش به دست گربه
لی اهلِ الدنیا و الدنیا و اآلخره حرامان علی اهلِ اهللا. الدنیا حرام علی اَهل اآلخره] باشد ع ره حرام این معنی باشد، یعنی )13( واالخ ،

بنابراین شمس معتقد است که شبلی تنها دنیا را فراموش کرده و آخرت را به فراموشی ). 79: 1ج  همان،(» فراموش کند آن را
ا موالنا به دلیل آنکه به » اهل آخرت«نسپرده است و به همین دلیل  حضرت حق، هم دنیا و هم آخرت را  واسطهاست؛ ام ي محبت

  .است» اهل اهللا«یا » اهل حق«موده، فراموش ن

  

  جفاي او در حق حلّاج 1-2- 2

شمس در ضمن سخنانش، براي بیان شدت رنج و الم حاصل از جفاي دوستان، داستان شبلی و گل انداختن او به طرف حالج 
، به ها آند، شبلی به موافقت کر یمداستان از این قرار است که در روز اعدام حالج، هر کسی به او سنگی پرتاب . آورد یمرا مثال 

طرف او گُلی پرتاب کرد و حالج از آن به ناله درآمد، اطرافیان تعجب کردند که چگونه از آن همه سنگ ننالیدي و پرتاب گُلی 
است اگرچه با پرتاب  آور رنجبه آن دلیل که او دوست من است و جفا از جانب دوست : ي تو شد، حالج در پاسخ گفت نالهسبب 
کنند  یمحکایت ... ي حالج قصهچنانکه در ... اگر بیگانه مرا صد کفش بزند، هیچ نگویم، اما از یگانه سر مویی بگیرم«: لی باشدگُ

هر یکی سنگ منجنیق . که چون او را برآویختند، فرمان شحنگان شرع بود که بعد از آویختن هر یکی از اهل بغداد سنگیش بزنند
آن نظر که آن حالت . در حال درناله درآمد. انداختند یمزام کردند، چاره نبود، دسته گُل عوض سنگ دوستانش را هم ال. زدند یم

ب سؤالی آغاز کرد که. کرد یمرا ادراك  متم اَنَّ : ي گل زدند، نالیدي؟ گفتها دستهننالیدي، به  ها سنگبدان همه : به تعجا علام
بیبِ شدید نَ الح م فاء حالج را » دوستانِ«در اینجا شمس از شخص خاصی نام نبرده است و به طور کلی ). 252: 1ج  همان،(» الج
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پس هر کسی سنگی «: ي پرتاب گل، به شبلی نسبت داده شده است یهقضذکر کرده است اما در تذکره االولیا این داستان و 
  ).592: 1370عطار نیشابوري،(» انداختند، شبلی موافقت را گُلی انداخت یم

در تذکره االولیا میان » گل«ي  کلمهشود، مباحثی است که پیرامون  یمز مسائلی که از طریق این سخن شمس بر ما معلوم یکی ا
ل«محققین پدید آمده است؛ زیرا بسیاري از آنان این کلمه را  ی برخی به جاي آن » گ را به کار بردند و معتقد » کلوخ«خواندند و حتّ

ا تأکید شمس بر روي ). 304: 1367حلبی،(ت را به طرف حالج پرتاب کرده اسبودند که شبلی گل یا کلوخی  ل«ام باعث » دسته گُ
  .»گل«است نه » گُل«سازد که ضبط اصلیِ کلمه و آنچه موردنظر عطار بوده،  یمگردد و مشخص  یمرفع این ابهام 

  

  جبر شبلی 1-3- 2

خواند و معتقد است که اکثر این عارفان از جمله شبلی دچار  یمي از شبلی، او را جبري ا مکالمهشمس در جایی ضمن آوردن 
مبنی بر جبر را،  ها آني  یدهعقدهد و  یمشمس، به همین دلیل، شبلی و عارفان مذکور دیگر را مورد سرزنش قرار . اند شدهجبر 

ا در صورتی معقول و مقبول است که داند؛ زیرا عده و وعید انبیا تنه یممقتضاي بیهوده خواندن ارسال رسل از جانب پروردگار 
قال لَه قایلٌ: قال«: انسانها داراي اختیار باشند ، فَ هوفی ثیابق ص لْ فی : خَرَ تابه لْ فی کتاب اهللا: تَخریقِ الثیاب؟ قال الصوفی اهللاِ کفَه .

اي هست بیرون جبر،  یفهلط. ق غیر آن استاما طری. فطفق مسحاً بالسوق و االعناق؟ این بزرگان همه به جبر فرور فتند، این عارفان
دري  یمخوانی؟ او تو را قادر  یمخواند، تو خود را جبري چرا  یمخداوند تو را قَدري  گوید؛ زیرا مقتضاي امر و  یمگوید، تو را قَ

ج  ،1385بریزي،شمس ت(» آیتی چند هست در جبر، اما اندك است. نهی وعد و وعید و ارسال رسل، این همه مقتضاي قدر است
1 :245.(  

همچنان که ). 536: 1ج  ،1385موحد،(ت این مکالمه ظاهراً میان ابوبکر شبلی صوفی و ابن مجاهد، مفسر معروف روي داده اس
  . پردازد یمداند و به نکوهش وي  یمآید، او شبلی را جبري  یماز سخن شمس بر 

  

  استناد به اقوال شبلی 1-4- 2

ي معروف  جملهبه عنوان نمونه . پرداخته است ها آنوال شبلی استناد جسته است و گاه به شرح شمس در سخنانش گاه به اق
صلَ« خطوتان وقد «: را، چندبار در میان سخنانش به کار برده است) 415: 1366میهنی،(ت که منسوب به شبلی اس» خطوتان وقد و

، آن  لَ ص دي باشد،  خطوهوطوهي به عقبی و ا خُطوهي محم بینیم که شمس به  یم). 135: 1ج  ،1385شمس تبریزي،(» ي به مولیا خُ
طوه«ي شبلی پرداخته است و منظور از  گفتهشرح و تفسیر  دي خطوه«در آن را » خُ به عبارت دیگر، کسی . دانسته است» ي محم

دي دست یافته ب خطوهتواند سلوك را تنها دو گام براي رسیدن به حق بداند که به آن  یم اشد و کسی که هنوز فرعونِ نفس ي محم
دي دست نیافته است خطوهدر او حکم فرما است، به آن  ر، از زانو تا زانو ... «: ي محم ب ر تا ش ب هاست فرقاز ش ، صلَ و د طوتینَ وقَ ، خُ
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استفاده کرده  شمس این جمله را در چند جاي مقاالت خود). 130: 1 همان، ج(» خُطوه محمدي نداري، در تو فرعون سر بر کرد
  .که نشان از عالقه او به این قول شبلی است) 227، 214، 1:76 همان، ج(ت اس

  

  :نتیجه گیري

دم خویش پرداخته است . شمس تبریزي در سخنان خود به بررسی جایگاه عرفانی و شخصیت بسیاري از عارفان معاصر و متقّ
برانگیز آنان توجه  یشستاي مثبت و ها جنبهبه طوري که هم به . استي اکثر عارفان به صورت، همه جانبه  دربارهقضاوتهاي شمس، 

 اند بودهاز میان عارفان متقدم، جنید و شبلی بسیار مورد توجه شمس . نماید یمي منفی و قابل نکوهش آنان را بیان ها جنبهدارد و هم 
ات در مقاالت خود از    .یاد کرده است ها آنو به کرّ

اراي مراتب عالی زهد و مجاهده در راه حق بود و در این مقام چنان پیش رفت تا به جایی رسید شمس معتقد است که جنید د
ی . که واصل به حق شد و ریاضت از او ساقط گردید دهد،  یمداند و او را بر علماي ظاهر برتري  یمشمس جنید را داراي علم لدنّ

او . ي منفی او را نیز نادیده نگرفته استها جنبهبا وجود این، شمس . ستحتّی در مقایسه با برخی مشایخ نیز، معتقد به برتري جنید ا
از طرف دیگر جنید را در مقایسه با خود مانند دوشابِ ترش مزه، . معتقد است که جنید تحمل درك اسرار اولیاي مستور را ندارد

  .ي سلطان با کودك خردسال است مرتبهاوت به اعتقاد شمس، تفاوت جایگاه او با جنید مثل تف. داند یمدر برابر نبات شیرین 

اهل «داند و مولوي را در مقایسه با او  یم» اهل آخرت«او شبلی را . ي شبلی نیز جالب توجه هستند دربارههاي شمس  یدگاهد
از . و آخرتچون تنها از دنیا گذشته، نه از دنیا . بودن نرسیده است» اهل حق«کند و معتقد است که شبلی به مقام  یممعرفی » حق

رات . کند یمي جفا در حق دوستان معرفی  نمونهطرف دیگر، گُل پرتاب کردنِ شبلی به طرف حالج را  در جاي دیگري نیز به تفکّ
  .دهد یمجبرگرایانه شبلی اشاره کرده، وي را به جهت جبري بودن مورد نکوهش قرار 

  

  پی نوشت ها

نده پدید آید که تمییز چیزها چنان غایب گرددکه خیر از شر جدا نداند حالی که بر ب«: در نزد عرفا سکر عبارت است از-1
؛ و )1487: 4 ، ج1365مستملی بخاري،(» کن با این همه از چیزها غایب نباشدل کردن و منفعت از مضرّت باز نتواند شناختن،

: 1344بقلی شیرازي،(» نوار قدما و طیب خطاب، و شراب محبت، و سکر مستی روح است از طراوت مشاهده،«: همچنین گفته اند
552.(  

و ).112: 1367قشیري،(» ا جاي آمدن پس از غیبب باز آمدن بود با حال خویش و حس و علم،«: صحو در اصطالح عرفا
را ) 160: 1366بقلی شیرازي،(» با وجود غلبه عشق مکنت اجراي احکام و آثار... که عقل] است[ن آ صحو،«: همچنین گفته که

  :ز خود به خود راه یافتن استا به عقیده عطار صحو،؛ و داشته باشد
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  ز خود به خود ره یافتنا صحو چیست؟
  

ه یافتن     پس ز خود، خود را منزّ
  )41: 1338عطار نیشابوري، (

داند که سالک از خشم و هوي و قیل و قال نگذشته باشد، اما پس از  مولوي نیز همچون شمس، ریاضت را تا جایی الزم می-2
  :ل این مراحل دیگر نیازي به ریاضت و زهد و مجاهده نیستحصو
  نقش آدم، لیک معنی جبرئیل رسته از خشم و هواي و قال و قیل 

  )95: 4 ، ج1363مولوي، (از ریاضت رسته و زهد و جهاد گوییا از آدمی او خود نزاد 

 ).بودیم هآموخت او به خود نزد از فراوانی علم.(65ه یآ ،)18(ف که مجید، سوره قرآن-3

ی از علم اکتسابی، همانند شمس، فخر رازي را مثال آورده است-4   .مولوي نیز در بیان برتريِ مقام علم لدنّ
دي دي    اندرین بحث ار خرد ره بین ب فخر رازي رازدار دین ب  
  عقل و تخییالت او حیرت فزود    لیک چون من لم یذق لم بدر بود

 )، ص5 ، ج1363مولوي، (                                                                                         
 .یاد کردن و نام بردن فرد غایب غیبت است و یاد کردن فرد حاضر وحشت-5

  :داند مولوي نیز، ذکر زبانی و جسمانه را ذکري ناقص می-6
 .)94، ص 2 ، ج1363ي، مولو(ها خالص است  ذکر جسمانه خیالی ناقص است وصف شاهانه از آن

 )، ذیل چالیک1377دهخدا،(. نوعی بازي طفالن، الک دولک-7

 )همان، ذیل دوشاب(. شیره انگور که شب بر آن گذشته و ترش گشته باشد-8

 :به قول حضرت حافظ-9

  چندان بود کرشمه و ناز سهی قدان کآید به جلوه سرو صنوبر خرام ما

 )95: 1375حافظ شیرازي،(                                                                                         

از تیر کسی بودن و یا در تیر کسی بودن به معنی از جنس او بودن و همساز و . پیرو مسلک و روش ما نیست: از تیر ما نیست-10
 .)440: 1 ، ج1385موحد، . (همرنگ بودن

  .در ولدنامه به نظم درآورده استاین داستان را سلطان ولد، -11
  ...چونکه در چله بود آن مه راد  این چنین هم جنید را افتاد     

  ...بشنید او به حرف و صوت فصیح  آمدش از خدا جواب صري
  ...پرس مأواي احمد زندیق  به فالن شهر رو تو اي صدیق
 )272 :1376سلطان ولد، (می بگفتی که احمد صدیق   دل ندادي که گویدش زندیق

 ).226: 1371 رازي، و. 42: 1386 همدانی،(: ازجمله است آمده نیز دیگر مختلف جاهاي در حدیث این همچنین-12

 .دنیا بر اهل آخرت حرام است و آخرت بر اهل دنیا حرام است و دنیا و آخرت هر دو بر اهل اهللا حرام است-13
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  :منابع

  کتابها) الف

 .ق. ه 1415کریم، دارالقرآن انتشارات تهران، الدوند،فو مهدي محمد ترجمه مجید، قرآن

 .تهران، انتشارات اسالمی ، شرح تحلیلی اعالم مثنوي،)1379( ابراهیمی، میر جالل

  .کتاب يایچاپ دوم، تهران، انتشارات دن ،یجیازی نیبه کوشش تحس ن،یالعارف ، مناقب)1362( دمحم نیالد شمس ،یفالکا

 .چاپ یازدهم، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور انی عرفان و تصوف،، مب)1382( قاسم انصاري،

 .تهران، انتشارات توس ، طبقات الصوفیه، به تصحیح و مقابله محمد سرور موالیی،)1362( عبداهللا خواجه ،يهرو يانصار

 .تامیر کبیرتصوف و ادبیات تصوف، ترجمه سیروس ایزدي، تهران، انتشارا ،)1357( برتلس، یوگنی ادواردویج

 .فرانسه و ایران انستیتوي تهران، کربن، هانري تصحیح به شطحیات، شرح ،)1344( روزبهان شیرازي، بقلی

  .منوچهري انتشارات تهران، سوم، چاپ معین، محمد و کربن هانري تصحیح به عبهرالعاشقین، ،)1366( ـــــــــــــــــــــ

د شیرازي، بهشتی انتشارات تهران، ،)تبریزي شمس مقاالت ویژه( عرفان و هنر و ادبیات در دفتري:کیمیا ،)1384( احمد سی 
 روزنه

تهران، نشر  ، نفحات االنس من حضرات القدس، به تصحیحو مقدمه و پیوست مهدي توحیی پور،)1375( جامی، عبدالرحمن
 .علمی

  .ان، نشر کارنامهچاپ چهارم، تهر ه،یسا یحافظ، به سع وانی، د)1375( دن محمیالد حافظ، شمس

 .چاپ دوم، تهران، انتشارات کومش ، تاریخ عرفان و عارفان ایرانی،)1372( حقیقت، عبدالرفیع

ار شناخت عرفان و عارفان ایرانی، ،)1367( حلبی، علی اصغر تهران، انتشارات زو. 

 .تهران تهران، انتشارات دانشگاه د،ینامه، چاپ دوم از دوره جد ، لغت)1377( راکب یعل ،دهخدا

د ام ،)1371( یننجم الد ،يراز یو فرهنگ یچاپ چهارم، تهران، انتشارات علم ،یاحیر نیمرصادالعباد، به اهتمام محم.  

 .چاپ دوازدهم، تهران، انتشارات امیر کبیر ، ارزش میراث صوفیه،)1385( عبدالحسینکوب،  نیزر

 .پ ششم، تهران، انتشارات امیر کبیرچا ، جستجو در تصوف ایران،)1379( ـــــــــــــــــــــــ
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چاپ دوم، تهران، انتشارات  ،یسینف دیمه سعبا مقد ،يمولو نیالد موالنا جالل نامهی، زندگ)1325( دبن احم دونیسپهساالر، فر
  .اقبال

  .، فرهنگ اصطالحات و تعبیرات عرفانی، چاپ هشتم، تهران، انتشارات طهوري)1362( سجادي، سید جعفر

 .نشر همامؤسسه تهران،  ،ییبه اهتمام ماهدخت بانو هما ،ییهما نیالد جالل حی، به تصح)1376( هلد، ولدنامسلطان و

، مثنویهاي حکیم سنایی، به انضمام شرح سیرالعباد الی المعاد، با تصحیح و مقدمه )1360(آدم  بن مجدود ابوالمجد سنایی،
 .بابک سیدمحمدتقی مدرس رضوي، چاپ دوم، تهران، انتشارات

ین محمد تبریزي، شمس شمس د علی موحد، چاپ سوم، تهران، )1385( الد مقاالت شمس تبریزي، به تصحیح و تعلیق محم ،
  .انتشارات خوارزمی

ین خط سوم، تهران، مطبوعایت عطایی)1351( صاحب الزمانی، ناصرالد ،.  

ار ن  .ارنتشارات زواهران، تششم،  اپچ ،یحمد استعالمم حیتصح هب اء،یاالول ةذکرت ،)1370( ینالد دیرف ،يشابوریعطّ

  .زوار انتشارات تهران، وصال، نورانی تصحیح به نامه،مصیبت، )1338( ـــــــــــــــــــــــــــ

  .، شرح مثنوي شریف، چاپ یازدهم، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی)1382( فروزانفر، بدیع الزمان

الزمان  عیبد حیبه تصح ،یحسن بن احمد عثمان یترجمه ابوعل ه،یریقش ي رسالهبن هوازن،  میعبدالکر ابوالقاسم ،يریقش
 .یو فرهنگ ی، چاپ سوم، تهران، انتشارات علمر )1367( ففروزان

ین کاشانی، ین همایی، مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه، ،)1367( عزالد نشر هما تهران، چاپ سوم، به اهتمام جالل الد. 

 .شر ورجاوندنهران، ت، )يزیشمس تبر شهیو اند یدربارة زندگ( یدشهورتر از خورشم، )1385( ینسح ،يمختار

 تهران، محمد روشن، حیشرح التعرف لمذهب التصوف، با مقدمه و تصح ل،یاسماع میابراه ابو ،)1365( يبخار یمستمل
  .ریانتشارات اساط

  .تهران، انتشارات امیر کبیر سوم،، دایرة المعارف فارسی، چاپ )1381( مصاحب، غالمحسین

ناشران و  ی، تهران، شرکت تعاون)يزیمقاالت شمس تبر دهیگز( یاز شراب ربان ی، خم)1375( یموحد، محمدعل
  .کتابفروشان

 به اهتمام دکتر نصراهللا پور جوادي، نیکلسون، .ا .به تصحیح رینولد مثنوي معنوي، ،)1363( جالل الدین محمد بلخی مولوي،
 .انتشارات امیر کبیر ان،تهر
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ات ش یف دیاسرارالتوح ،)1366( یدسع یاب بن محمد بن منور ،یهنیم درضا شف حیبه تصح د،یسع یاب خیمقام یکدکن یعیمحم، 
 .تهران، انتشارات آگاه

 يطهور انتشارات ،هرانت ،یوکوفسکژ. و حیه تصحبالمحجوب،  شفک ،)1358(بن عثمان  یعل بوالحسنا، يریهجو

 انتشارات منوچهري تهران، چاپ هفتم، به تصحیح عفیف عسیران، تمهیدات، ،)1386( عین القضات عبداهللا بن محمد نی،همدا

  ها مقاله) ب

دایرة المعارف تشیع، زیر نظر احمد صدر حاج سید جوادي، کامران فانی، : ، مندرج در»شبلی«، )1381( بوترابی، خدیجه
  .522-521 صص ،9 ج د سعید محبی،تهران، نشر شهی بهاءالدین خرمشاهی،

دانشنامه جهان اسالم، زیر نظر غالمعلی حداد عادل، تهران، بنیاد دایرة : ، مندرج در»جنید بغدادي« ،)1386( موسی پور، ابراهیم
 .216-212 صص ،11 ج المعارف اسالمی،
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412  

 رد پاي گربه در ادب فارسی
  

  محسن محمدي فشارکی
  نژادفریبا فرخ

  :چکیده
ت به  ادب فارسی براي مضمون پردازي از حیوانات بسیاري بهره گرفته است، از جمله این حیوانات گربه است که مهم ترین علّ

ها و اشعاري در مورد گربه آمده است و  در کتب مختلف داستان .هاست کارگیري آن در متون فراوانی و همزیستی در کنار انسان
به آن نسبت داده شده و از صفات گربه در کنایات و ... طمع، حیله گري و چاپلوسی وصفاتی نظیر زهد ریاکارانه، حرص و 

توان گفت گربه به نوعی جزئی از ادب فارسی شده  لذا می. ها استفاده شده است المثل ترکیبات و در معنی پردازي بسیاري از ضرب
  .تاست که توجه به صفات و کنایات اختصاص یافته به آن، خالی از لطف نیس

ها و معتقداتی را که به گربه منسوب  المثل این مقاله سعی بر آن دارد تا به نحوي مختصر و مفید، صفات و کنایات و ضرب
  .است، بررسی و تحلیل نماید

 

  

  . حیوانات و ادب فارسی، ادبیات عامیانه، گربه، فرهنگ مردم :ها کلید واژه
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  مقدمه

 ها و شهرها و روستاها حضور داشته از دیر ها و محله ه در اطراف ما و در کوچهگربه به سبب اینکه حیوانی است که همیش
ت در رفتار و حاالت گربه، صفات مختلفی به آن  باز مورد توجه شعرا و نویسندگان ادب فارسی قرار گرفته است و ایشان با دقّ

هاي فراوانی در میان اقوام و  المثل همچنین ضرب. اند اند و ترکیبات و کنایاتی چند درباره آن ساخته و پرداخته نسبت داده
. هاي گوناگون در مورد این حیوان وارد شده است که در مجموع، در بر گیرنده صفات و حاالت خاص گربه است لهجه

ص شعري یا نام مستعار خود برگزیده» گربه«حتّی شاعران و نویسندگانی انگشت شمار نیز، نام  موارد این . اند را به عنوان تخلّ
ت و جایگاه این حیوان در ادب فارسی و نزد شاعران و نویسندگان است که با توجه به رفتار و حاالت گربه و با  گواه اهمی

  .اند توسل به تشبیه و کنایه، منظور خود را بیان کرده
کانی و در برخی اشعار عالوه بر صفات و ترکیبات و کنایاتی که درباره گربه در متون نظم، مانند موش و گربه عبید زا

کلیله و دمنه، انوار سهیلی، مرزبان نامه و هزار و یک شب : هاي منثور فارسی از جمله دیگر شاعران، وارد شده است؛ در کتاب
زهد ریایی و تظاهر، حرص و طمع، مکر و حیله، بد عهدي و بی وفایی و : و صفاتی چون» گربه«هایی در مورد  نیز داستان

و » گربه از بغل افکندن«: ترکیباتی چون» فرج بعد از شدت«به عنوان مثال، در کتاب . بی شرمی آن آمده استپیمان شکنی، و 
نوشته احمد وقار شیرازي، گربه در مقام خودنمایی » محاکمه انسان و حیوان«در کتاب . وارد شده است» گربه در انبان داشتن«

تواضع و سماجت و کدیه و لجاجت و مؤانست با رجال و نساء این کار  اي ملک، اگر به«: گوید و تمجید از خود چنین می
  )1372:125وقار، . رك(» .ام اینک به خدمت مشغول انجام یابد و این کرده تمام شود، من ایستاده

  
  گربه

ه سانان از رست آمده است، جانوري است از تیره گربه gurbak» گوربک«گربه در زبان پهلوي به صورت : واژه شناسی
در هر آرواره داراي شش دندان پیشین، دو . ها و نیش بسیار تیز دارد ها و دندان چنگال. ها هست خواران که در غالب خانه گوشت

ه، دله، دلق، خیطل، پوشک، قط، ) «گربه«حواشی برهان قاطع، . رك. (به عربی آن را سنور خوانند. نیش و آسیاست ، هرّ هرّ
  )»گربه«دهخدا، . رك). (در دیلمان و گیالن(پیچا . ابوالهیثم، ام خداش ابوشماخ، ابوعروان،. ابوغزوان

  

  صفات گربه در شعر فارسی
زهد و روزه داري و اعتکاف، حرص و طمع، : در متون نظم و نثر فارسی صفات مختلفی به گربه نسبت داده شده است، از قبیل

که در ادامه به ... خیانت، بی حیایی، خوردن فرزند، چاپلوسی و حیله گري، احتیاط و هوشیاري، عالقه فراوان به گوشت و دنبه،
  . تفصیل بررسی خواهد شد

هاي خود است، این موضوع  شاید به سبب اینکه گربه اغلب در حال تمیز کردن صورت و دست :زاهد بودن گربه )1
روزه داري، زانو در بغل به عنوان دائم الوضو بودن و در پی آن زهد و تقواي گربه تلقی شده و صفات دیگري چون 

زهد گربه ریایی و از روي مکر و حیله است، تا بدین . گرفتن، اعتکاف و گوشه نشینی نیز به گربه نسبت داده شده است
رسد اولین منبعی که زهد ریاکارانه را به گربه نسبت  به نظر می. وسیله به هدف خود، که شکار طعمه است، دست یابد



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  جلد نهم

٢٣١ 
 

باشد در داستان دعواي کبک انجیر و خرگوش و داوري بردن نزد گربه روزه دار و بعد از آن در  داده است، کلیله و دمنه
 :ها نیز این صفت به گستردگی بازتاب یافته است؛ از جمله المثل در ضرب. سایر منابع تکرار شده است

  )1495: 1388ذوالفقاري، . (شوید گربه دست و رویش را می
  )1494: 1388ذوالفقاري، . (ب، حاال بیا خودت از محراب درآوراي محرا اي را که برده گربه

  )1496: 1388ذوالفقاري، . (گربه صوفی شده
  )1496: 1388ذوالفقاري، . (گربه شد عابد و زاهد و مسلمانا

  روي؟ بایست اي کبک خوش خرام کجا می
  

ه مشو که گربه زاهد نماز کرد   غرّ
  1380:160حافظ،  

 

  ی چون روباهگربه زاهدي و حیله کن
  

 تا سگ نفس تو زهریـــــــــخورد یا ماري

  1382سیداي نسفی، 

  
  اي شیخ گربه زاهد وز بهر نان مجاهد

  
  کاسه اي سگان را بر خوان آرزوها هم  

  1364دیوان سیف فرغانی،  

  
  مژدگانی که گربه تأیب شد

  
  زاهــــــــد و عابـــــــد و مسلمانان  

  عبید زاکانی» موش و گربه«

  
  صوفیان طبل خوار لقمه جو

  
  سگ دالن و همچو گربه روي شو  

  93: 1386، 2 مثنوي، ج 

  
  دمادم بشویند چون گربه روي

  
  طمع کرده در صید موشان کوي  

  281: 1379بوستان سعدي،                          

  
  هست گربه روزه دار اندر صیام

  
  خفته کرده خویش بهر صید خام  

  28: 1386، 5 مثنوي، ج                               
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  گربه بر سوراخ زان شد معتکف

  
  که از آن سوراخ او شد معتلف  

  82: 1386، 6 مثنوي، ج                        

  
  مبین از خرد بینی خصم را خرد
  ز حرص و زرق باید روي بر تافت

  

  ز پیالن بین که خرگوش آب چون برد  
  چون یافت ز روزه گربه روزي بین که

  408: 1313نظامی،                                    

  
  که چون گربه زانو به دل برنهند

  
و گر صیدي افتد چو سگ در جهند                             

  274: 1379بوستان سعدي، 

  
  از پی صید در پس زانو

  
  مترصد چو گربه خاموش  

  عبید زاکانی                                          

  
  چو گربه روي شویی بعد از آن زود

  
  زنی باري دوي سر بر زمین زود  

  1361اسرار نامه عطار،                                   

  
هایی چون  المثل مثالً در ضرب(شود  نوشته می» میومیو/ میو «امروزه اغلب صداي گربه به صورت  :صداي گربه )2

) اشتهاردي، مازندرانی(گیرد گربه میومیو را از مادر و پدرش یاد می). گلبافی(کند د یا میومیو میخور گربه یا ماست می
یافته است و تنها در یک مورد، موالنا در دیوان غزلیات  نگارش می» مومو/ مو «، در حالیکه در متون قدیم به صورت ...)و

المثل عامیانه  گربه را زشت دانسته است و در چند ضربصداي » شرفنامه«نظامی در . آورده است» میاو«شمس به صورت 
 : نیز صداي گربه به زشتی منسوب شده است

نکه  نکه، میومیوش هم خُ   )1495: 1388ذوالفقاري، . (گربه خودش خُ
 )1495: 1388ذوالفقاري، . (گربه خودش زشت، معوشم زشت 

  )1498: 1388ذوالفقاري، . (ي زشت، صدایش زشت گربه
  

  گربه دارش من در این انبان کنم    ون گربه گوید که میاونفس اگر چ
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  615: 1387کلیات شمس،    

  
  اسپ هم حوحو کند چون دید جو

  
  چون بجنبد گوشت گربه کرد مو  

  436: 1386، 5 مثنوي، ج 

  
  گربه جان عطسه شیر ازل

  
  شیر لرزد چون کند آن گربه مو  

  836: 1387کلیات شمس،  

  
  شه کند بانگهم پیل بنهراسد اگر پ

  
  هم شیر نیندیشد اگر گربه کند مو  

  597: 1363قاآنی،  

  
  این فضوالن ناکس هوچی

  
  همچو گربه به سفره مو موچی  

  ملک الشعراي بهار                         

      

  من پیش پیشم مو مو، گربه علیم مو مو
  

  خلقند همه شاهد بر مهملیم مو مو  
  282: 1357جمهوري نامه میرزاده عشقی،  

  
  مبین رنگ طاووس و پرواز او

  
  که چون گربه زشت آمد آواز او  

  526: 1363نظامی،                           

  
این مضمون شاید از آنجا به ادب فارسی راه یافته است که گربه براي گرفتن طعمه خود، بی صدا  :حیله گري گربه )3

کند و این تغییر حالت ناگهانی، به عنوان حیله  سرعت طعمه را شکار میکشد ودر زمان مناسب به  و بی حرکت انتظار می
ها  به هر حال، گربه در اغلب متون حیله گر و چاپلوس شناخته شده است که در اغلب داستان. گري آن بازتاب یافته است

زد و در نهایت راه ری براي شکار موش و همچنین رهایی از دست صیادي که در پی آن است، طرح دوستی با موش را می
: 1388ذوالفقاري، (گربه را با موش کی بوده است مهر مادري؟ «المثل  ضرب. گیرد خیانت و عهدشکنی را در پیش می

  .در رابطه با همین موضوع است» )1496
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  پر دغل گربه به فن استاد
  

  باز آهسته لب به نطق گشاد  
  440: 1364ایرج میرزا،                        

  
  یله، بر در موشی نشست گربه و گفتز ح

  
  که چند دشمنی از بهر حرص و آز کنیم  

  212: 1375پروین اعتصامی،                 

  
موضوع حرص و ولع شدید گربه به گوشت و دنبه، به طور گسترده اي در ادب  :دوست داشتن دنبه و گوشت )4

 :هنگ اقوام مختلف وارد شده استهایی در این رابطه، در فر المثل فارسی انعکاس یافته و ضرب

  )1495: 1388ذوالفقاري، . (»مال صغیر است«: گوید گربه دستش به گوشت نرسید می
  )1497: 1388ذوالفقاري، . (گربه نیم من، پیه سه چارك

  )1497: 1388ذوالفقاري، . (گربه و شش و جگر
  )1496: 1388ذوالفقاري، . (گربه را بر پیه کردن پاسبان باشد خطا

  )1494: 1388ذوالفقاري، . (گوید شور است رسد می ربه به گوشت نمیگ
  

  چون حریص خوردنی زن خواه زود
  

  ور نه آمد گربه و دنبه ربود  
  208: 1386، 5 مثنوي، ج                      

  
  اسپ هم حوحو کند چون دید جو

  
  چون بجنبد گوشت گربه کرد مو  

  436: 1386، 5 ج مثنوي،                       

  
  گفت در ره موسی ام آمد به پیش

  
  گربه بیند دنبه اندر خواب خویش  

  364: 1386، 6 مثنوي، ج                     

  
  گرگ را بر میش کردن قهرمان باشد ز جهل

  
  گربه را بر پیه کردن پاسبان باشد خطا  

  20: 1354سنایی،                                 

  
  پوز بندي ساختم آن گربه را    یه و دنبه را از براي حفظ پ
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  24: 1337قاسم انوار، انیس العارفین،         

  
  گوشتی الغرست و چندین سگ

  
  زده چون گربه ناخنان در وي  

  1364سیف فرغانی،                      

  
اصل مطلب آن است که گربه در رابطه با این صفت گربه، تنها در مثنوي بیتی آمده است و احتماالً  :بیداري گربه )5

کند و حتّی در خواب هم  کند و اطراف را بررسی می خواب سبکی دارد و با کوچکترین صدایی چشمان خود را باز می
  .هشیار و محتاط است

  همچو گربه باشد او بیدار هوش
  

  دزد در سوراخ ماند همچو موش  
  مثنوي                                           

  
در انبان یا کیسه کردن گربه یک ) دهخدا. رك(کنایه از مکر کردن و حیله ورزیدن باشد : نبان بودن گربهدر ا )6

ی امروزه نیز رواج دارد و مردم براي رهایی از گربه ها ایجاد  اي که در خانه آن رفتار رایج در بین مردم بوده است که حتّ
این رفتار اجتماعی به صورت . کنند ا بیرون از شهر برده و رها میمزاحمت نموده، آن را در کیسه کرده و به جایی دور ی

ها وارد شده است، و در اشعار موالنا  یک مضمون رایج در ادب فارسی جلوه کرده و به طور وسیع در اشعار و داستان
  .بیش از سایرین مورد توجه قرار گرفته است

  جسم ما شب خالی از ما روز پر
  

  انبان کیستما و من چون گربه در   
  163: 1387کلیات شمس،                    

  
  گربه در انبانم اندر دست عشق

  
  یک دمی باال و یک دم پست عشق  

  80: 1386، 6 مثنوي، ج                        

  
  طمع کی گربه در انبان فروشد

  
  که بخل امروز با سگ در جوالست  

  282 :1364انوري،                             

  
  بمیزد موش بر زخم پلنگش تا چرا زینسان

  
  بود با شیر مردان گربه حیلت در انبانش  

  399: 1363قاآنی،                              
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  آنکه شیر آرد ز بیشه پاي او سنگی بود

  
  آن سبک دستی کند کو گربه از انبان دهد  

  115: 1334قوامی رازي،                    

  
به سبب مزاحمت ) ع(گردد و اینکه گربه در کشتی نوح  سابقه این موضوع به کتب تفسیر بر می :رعطسه شی )7
و دو جانور «: در این باره آمده است» مجمل التواریخ و القصص«در . ها، در اثر عطسه شیر از بینی آن بیرون جست موش

سرگین ستوه شدند و نوح دست بر روي شیر  هاي ، که از موش و پلیدي]کشتی نوح[زیادت آمد گربه و خوك در سفینه 
فرود آورد، گربه از بینی وي اندر افتاد و از موش برستند و دست بر روي فیل فرود آورد خوك همچنان از بینی وي 

این مضمون بیشتر در آثار خاقانی و سپس . »بیفتاد و این هر دو جانور عظیم مانند به شیر و فیل اند و پیش از طوفان نبودند
  .والنا بازتاب یافته استم

  
  زاده طبع منند اینان که خصمان منند

  
  آري آري گربه هست از عطسه شیر ژیان  

  328: 1385خاقانی،                           

  
  گربه جان عطسه شیر ازل

  
  شیر لرزد چون کند آن گربه مو  

  836: 1387کلیات شمس،                    

  
اي را در خانه خود  ن گفت دلیل انتساب این صفت به گربه، این است که وقتی فردي گربهشاید بتوا :خیانت گربه )8

کند؛ ولی گربه به محض دیدن گوشت، به خاطر  کند، از آن انتظار وفاداري دارد و به نوعی به آن اعتماد می نگهداري می
 .شود ربه تعبیر میرباید و از این ماجرا به خیانت گ عالقه فراوان به آن، ناگهان گوشت را می

  چون گربه پر خیانت و چون موش نقب زن
  

  چون عنکبوت جوله و چون خرمگس عوان  
  313: 1385خاقانی،                               

  
  تو آنی که هر گربه دزد خائن

  
  گریزان به سوراخ چون موش کردي  

  495: 1312ادیب الممالک فراهانی،         
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کنند، بی فایده است و دوباره بر  ماالًٌ به سبب اینکه گاهی هر چه گربه را از خود دور میاحت :بی حیایی گربه )9
ها این صفت گربه  المثل در ضرب. گردد و همچنین بی شرمی آن در ربودن گوشت، به این صفت مشهور شده است می

 :چنین بازتاب یافته است

  )1495: 1388ذوالفقاري، . (گربه چشم و رو ندارد
  )1494: 1388ذوالفقاري، . (هم به حرم صید کبوتر کند/ گر صد حج اکبر کند گربه ا
  )1498: 1388ذوالفقاري، . (تخم گنجشک از زمین برداشتی/ ي مسکین اگر پر داشتی  گربه

 )1496: 1388ذوالفقاري، . (گربه را هم شرم باید داشتن

  گرفتم آنکه دیگ شد گشاده سر
  

  کجاست شرم گربه و حیاي او  
  ملک الشعراي بهار                             

  
  دیگ را گر باز ماند امشب دهن

  
  گربه را هم شرم باید داشتن  

  306: 1386، 4 مثنوي، ج                     

  
  چه سازم من که در دنیاي ناساز

  
  ندارد گربه شرم و دیگ سرباز  

  1364اسرار نامه عطار،                        

  
  زنه سخره و چو کفتار زبونچو بو

  
  چون گربه دهن دریده و چون سگ دون  

  1364انوري،                                    

  
رد چو گربه نوازي کبوتر ب  

  
رد   چو فربه کنی گرگ، یوسف د  

  248: 1379سعدي،                        

  
. خورد خود را می) برخی گفته اند فرزند اول(د در متون قدما چنین آمده است که گربه فرزن :فرزند خوردن  )10

در . این مضمون سر منشأ انتساب بی مهري به گربه و به تبع آن، تشبیه روزگار بی مهر و وفا و ناپایدار به گربه شده است
 :اند هاي فراوانی نیز خوردن فرزند را به گربه نسبت داده المثل ضرب

ت، فرزندان خویش می 1494: 1388ذوالفقاري، . (وردخ گربه از فرط محب(  
ره می ي زائو توله را می گربه   )1498: 1388ذوالفقاري، . (بینند خورد، از چشم نَ
  )1498: 1388ذوالفقاري، . (خورد هاي خود را می ي نر است، بچه گربه
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  تو چو موش از حرص دنیا گربه فرزندخوار
  

  گربه را بر موش کی بودست مهر مادري  
  1354سنایی،                                       

  
  دانم دانم نمی من این زن را و این شو را نمی    زمین چون زن، فلک چو شو، خورد فرزند چون گربه

  540: 1387کلیات شمس،                             

  
  گربه بود کز سر هم پوستی

  
  بچه خود را خورد از دوستی  

  163: 1388نظامی،                                

  
  چون گربه جز که فرزند چیزي دگرش خور نیست

  
  آن راست نیکبختی کو را چنین پدر نیست  

  153: 1384ناصر خسرو،                          

  
این صفت به نحوي با حیله گري گربه و سازش کاري آن براي رهاندن خود از خطر، مربوط  :چاپلوسی گربه) 11
  .است

  سخا کند مجوسی با سگ چو
  

  سگ گربه شود به چاپلوسی  
  169: 1363نظامی،                                 

  
  ز چاپلوسی این گربه هیچ باقی نیست

  
  ولیک من نه حریفان خواب خرگوشم  

  1364انوري،                                        

  
  َ دست درازي گربه )12

  گربه نه اي دست درازي مکن
  

  ده دله بازي مکنبا   
  113: 1388نظامی،                              

  
 :ها این موضوع چنین بیان شده است المثل در ضرب :احتیاط گربه  )13

. داند دوباره باید نگاه به صورت هم بکنند کند چون می گیرد و جنگ می گربه یک دستش را به صورتش می
  )1498: 1388ذوالفقاري، (



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  جلد نهم

٢٣٩ 
 

 )1498: 1388ذوالفقاري، . (دارد براي آشتی نگاه می) در دعوا(ا گربه هم یک دست ر

  ايگر ضعیفی همچو راسو دزد همچو عکه
  

  ور حذوري همچو گربه همچو موشی پر زیان  
  456: 1354سنایی،                                  

  
است و در امثال و این صفت نیز ناشی از حرص و عالقه شدید گربه به گوشت و غذ :گرد خوان بودن  )14

 )1498: 1388ذوالفقاري، . (ي سر سفره مردم گربه: حکم نیز به آن اشاره شده است

  گرگ دمی یوسف جانش چراست؟
  

  شیر دلی گربه خوانش چراست؟  
  96: 1388نظامی،                              

  
  تو همچو گربه آنجایی که آن ظالم نهد خوانی

  
  ردار خوار توداند سگ م مگر سیري نمی  

  :1364سیف فرغانی،                                 

  
  گرد خوانی ست روز جشن تو چرخ

  
  اسدش گربه سر خوان است  

  166: 1342وحشی بافقی،                    

  
  این فضوالن ناکس هوچی

  
  همچو گربه به سفره موموچی  

  ملک الشعراي بهار                            

  
  ا که فالن، گربه هر خوان شودی

  
  ایران، ویران ز وزیران شود  

  448: 1357میرزاده عشقی،                   

  
  

  کنایات و ترکیبات
ا قرینه صارفه اي هم که ما را از معناي ظاهري متوجه  کنایه ترکیب یا جمله اي ست که مراد گوینده معناي ظاهري آن نباشد، ام

در ادب فارسی کنایات و ترکیبات فراوانی با بهرگیري از گربه و ). 93: 1383شمیسا، . رك(نداشته باشد معناي باطنی کند، وجود
: و نیز ترکیباتی از قبیل... گربه از بغل افکندن، شترگربه، گربه شانی، گربه رقصانی و: صفات آن به وجود آمده است؛ کنایاتی چون

  .گربه چشم و گربه چنگال
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در ). »گربه از بغل افکندن«دهخدا، . رك(باشد کنایه از ترك مکر و حیله و فریب دادن می :گربه از بغل افکندن )1
  .شود نیز به همین مورد اشاره می» بیفکن) بغل(گربه از دامن «المثل  ضرب
  

  چو گربه خویشتن تا کی پرستی؟
  

  بیفکن از بغل گربه که رستی  
  260: 1313نظامی،  

  
  رخ شیرخوگر چه پلنگان را گلو، بفشرد، چ

  
  پیش سگ درگاه او، گربه بیفکند از بغل  

  42: 1345فلکی شروانی،  

  
  تا کی چون موش نمایی دغل

  
  گربه حیلت بفکن از بغل  

  771: 1363قاآنی،  

  
 .کنایه از آشفتگی و نابهنجاري چیزي و یا کاري است :شتر گربه )2

  
  تراشیدم بیتکی چند می

  
  زین شترگربه شعر ناهموار  

  186: 1364انوري،                                

  
  بدین حدیث شتر گربه هم روا باشد

  
  اگر به حضرت او این صداع ننمایی  

  مجیر بیلقانی                                      

  
  کار عالم همه شتر گربه است

  
  که دهد فضل بیش و دولت کم  

  241: 1385خاقانی،                                

  
  ابیات خر سر است، شتر گربه خوشترك

  
  نام و لقب گرفت لقب قلب و نام ننگ  

  1338سوزنی سمرقندي،                          
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  شتر گربه بار امر ترا
  

  به گردن کشد بختی روزگار  
  1364سیف فرغانی،                              

  
  برو از جان خود برگیر این بار

  
  ربه افتادست این کارکه اشتر گ  

  1361عطار، اسرارنامه،                            

 

  شوي جستن )3
  زین زال دور باش که او دایم

  
  چون گربه شوي جوید و برخیزد  

  527: 1384ناصر خسرو،                       

  
 )»گربه شانی«دهخدا، . رك(فریفتگی و مکاري : گربه شانی )4

  وس استبروت تافتنت گربه شانی ه
  

  به ریش مرد شدن بز گمانی هوس است  
  1386بیدل،                                   

  
  چگونه شود پارسا، مرد جاهل؟

  
  همی خیره گربه کنی تو به شانه  

  41: 1384ناصر خسرو،                     

  
رص و ولع شدید گربه به گوشت ها نیامده، با توجه به ح این عبارت کنایی که در فرهنگ :جگر خوردن گربه )5

 ) 102: 1384نظامی، . رك(ساخته شده است و به معنی تلف شدن چیزي است

  گشت گم آن شیر سگ از شیر مرد
  

  مرد بر آندل که جگر گربه خورد  
  102: 1388نظامی،                         

  
  شدم ز عشق تو سگ جان وشیر دل که مرا

  
  دندانغمت چو گربه فروبرد در جگر   

  1364سیف فرغانی،                           

  
تعلل و امروز و فردا کردن در اداي . کاري را به تأخیر انداختن. در کارها مانع به وجود آوردن :گربه رقصانی )6
ل و مماطله در اداء حقی با دلیل. حقی به  هاي عامیانه نیز المثل در ضرب). »گربه رقصاندن«دهخدا، . رك(هاي سست تعلّ
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المثل هاي فارسی،  نامه ي داستان به نقل از فرهنگ بزرگ ضرب. (رقصاند گربه برایش می: این مورد اشاره شده است
  )1494 ص

  
  عروسک غنچ کردن، گربه رقصاندن، پلو خوردن

  
  پریشیدن به هم اوراق قانون اساسی را  

  16: 1312ادیب الممالک فراهانی،               

  
 کنایه از سستی و بی خیالی :گربه در پوستین )7

 
  به میدان تو من همی اسپ تازم

  
  تو خوش خفته چون گربه در پوستینی  

  17: 1384ناصرخسرو،                      
 

گربه «دهخدا، . رك(کاس، ازرق، زرقاء، زاغ چشم، کبود چشم . کسی که مردمک عمودي دارد: گربه چشم )8
 )»چشم

  دگر ره یکی روسی گربه چشم
  

  شیران به ابرو در آورده خشمچو   
  454: 1363نظامی،                       

  
  ابا سرخ ترکی بدي او گربه چشم

  
  تو گفتی دل آزرده دارد به خشم  

  2222: 1370فردوسی،                    

  
  خواجه موشی است زیر بر به کمین

  
  گربه چشم و پلنگ خشم از کین  

  1385خاقانی،                              

  
  طفل سخن به شیر سگ آلود از آنگهی

  
  کاین شوخ گربه چشم گرفتست در برش  

  مجیر بیلقانی                                

  
 به معنی تیز چنگ: گربه چنگال )9

  و اهللا ار سوراخ موشی در روي
  

  مبتالي گربه چنگالی شوي  
  128: 1386، 2 مثنوي، ج                   
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  ه در فرهنگ عامهگرب

شود و این موضوع را در سه بخش طب، تعبیر خواب  در این بخش به تأثیر گربه در فرهنگ و معتقدات مردم پرداخته می
  :کنیم و اعتقادات عوام بررسی می

  
ت  از لحاظ برخی روش: گربه در طب قدیم -1 ها و دستور العمل ها، طب عامیانه به سحر و جادو و گاه خرافه به شد
  .ماند تا طب و پزشکی در کتب قدما خواص زیادي براي گوشت گربه ذکر شده که بیشتر به خرافه می. شود یک مینزد

آمده » نزهت نامه«در . گوشت گربه نرم و از بین برنده باد بواسیر دانسته شده است» االبنیه عن حقایق االدویه«در کتاب 
خایه گربه سیاه با کندور بسوزاند، . و گرما و سرما از آن کس باز دارددل گربه سیاه بر دست چپ بندد، دفع آفت کند «: است

ام را سود دارد چون بر خویشتن بیاویزند، و اگر به کسی دهی و بستاند، آن  دیو بگریزد و جادوي کار نکند و خداوند جذّ
  )907 فرهنگ نامه جانوران در ادب پارسی، ص. رك. (»کس تو را دوست دارد

  : آمده است» لغرائبتحفه ا«در کتاب 
  .اگر زهره زاغ را با پیه گربه بگذارند و به جایگاهی که تشنّج باشد، بمالد، بهتر شود«

  .و اگر دیده گربه با نمک در زیر پاي کسی که شبکور باشد براندایند، چشم او روشن شود
  .اگر موي گربه اندر طعام به خورد کسی دهند، ناالن شود

  ». شک کنی و چون سرمه بسایی، هر که از آن در چشم کشد، به شب آنچنان بیند که به روزو اگر زهره گربه سیاه خ
  

هاي شرعی است و در میان مسلمانان از هنگامی که علوم به  دانش تعبیر خواب از دانش :گربه و تعبیر خواب -2
ه این است که هم در نکته جالب توجه در مورد به خواب دیدن گرب. صورت فن و صنعت درآمده، متداول شده است

در فرهنگ . اسالمی دیدن گربه در خواب ناخوشایند است و تعبیر خوبی ندارد -فرهنگ غرب و هم در فرهنگ ایرانی
ی در بیداري نیز، شوم و نامبارك است و به فال بد گرفته می   .شود غرب دیدن گربه سیاه حتّ

  :خواب دیدن گربه نظر مثبتی وجود ندارددرباره در » هانس کورت«نوشته » جامع تعبیر خواب«در کتاب 
  .گربه در رؤیاي مردان سمبل مؤنث و قدیمی جانشینی است«

در هر ارتباط که باشد عالمت ناخوشایند است؛ در وهله اول دورویی دوستان و آشنایان و دوم یأس و ناامیدي : گربه دیدن
  .در زندگی زناشویی و دلبستگی عاطفی است

  .خواب بیننده دشمنان خطرناکی دارد: یا گاز گرفته شدنتوسط گربه خراشیده 
  .صاحب رؤیا با شخصی که ارزشش را ندارد، بیش از حد مهربان است: نوازش کردن گربه

  .شود تا از او سوء استفاده شود صاحب رؤیا بر اثر چاپلوسی فریب داده می: اگر گربه خود را به شخص بمالد
  .بیننده از دست بچه اي بی تربیت، بسیار خشمگین خواهد شدخواب : هایش دیدن گربه را با بچه

  .به معنی ناراحتی و دلخوري است: گربه سیاه دیدن
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  )521: 1373کورت، . رك(» .شود صاحب رؤیا داخل غیبت و یاوه گویی می: صداي گربه یا فریاد آن را شنیدن
از جمله در کتاب . دیدن گربه ناخوشایند استاسالمی نیز در خواب  -در فرهنگ اسالمی و کتب تعبیر خواب ایرانی

  :تفلیسی آمده است» کامل التعبیر«
گربه در خواب مردي فاسد و بد کردار و دزد است؛ اگر بیند گربه به خانه او آمد دزدي به آنجا : گوید ابن سیرین می«
کشد یا مغلوب  گربه را کشت دزدها را می دزدد، اگر بیند خورد، دزد از آنجا چیزي می آید، اگر گربه از خانه او چیزي می می
  . سازد می

گیرد، اگر بعد از صبح در خواب بیند شش  اگر بیند گربه را کشت و پوست آن را کند مال دزدي را می: گوید ابراهیم می
  .شود روز بیمار می

زنی  -4بیماري  -3سخن چین  -2دزد  -1: تعبیر دیدن گربه در خواب بر پنج وجه است«: فرماید می) ع(حضرت صادق
  )745-744: 1382تفلیسی، . رك(» جنگ و دشمنی -5دلسوز و مهربان 

  
در فرهنگ عامیانه به ویژه در نزد قدما، عقاید درست و نادرست زیادي در مورد گربه  :گربه در اعتقادات عوام -3

به و همچنین تنبه و آگاهی ها که در متون تفسیري نیز وارد شده است؛ عطسه شیر بودن گر ترین آن آمده است که مهم
  :اصحاب کهف به وسیله گربه است

اي بیم  اي ترسید و این سبب هدایت اصحاب کهف گردید و با خویش گفتند کسی که از گربه دقیانوس از افتادن گربه«
  »داشته باشد کی شایسته خدایی باشد؟ 

  :تفاسیر چنین آمده استدر داستان دیگري که مربوط به شهر سبا و نافرمانی مردم آن است، در 
خدا این نعمت را بر شما بدان زوال آرد که این بند را بر شما : رسوالن گفتند... اعراض کردند از حق] مردم سبا[ایشان «

ایشان . خداي تعالی موش را بگمارد تا آن را به دندان ببرّد، آب درآبد و این شهرهاي شما ببرد: رسوالن گفتند... گشاده کند
خداي تعالی موشی بگماشت بر سر آن باال شد مر گربکان را . سیار نزد آن بند بردند و ببستند تا موش را بازداردگربکان ب

  )900: 1381عبداللهی،. رك. (»... بر آن گربکان حمله کرد، بعضی را زهره بچکید... دور شوید که من گماشته خدایم: گفت
ج دارد؛ زگیل زدن دست در نتیجه آب پاشیدن به گربه است و همچنین از جمله عقاید در مورد گربه که امروزه نیز روا

  .اعتقاد به جن بودن گربه سیاه
  :عقاید خرافی فراوانی در مورد گربه و عادات و حاالت و خواص آن آمده است، از جمله» تحفه الغرائب«در کتاب 

  )6: 1371 الحاسب،. رك. (گربه با غریبان مهربانی فزون نماید که به آشنایان... 
  )10: 1371الحاسب، . رك. (گربه به چین هرگز زه نکند

  )30: 1371الحاسب، . رك. (سر گربه به روغن چرب کنند، چشم وي سرخ گردد و سر آماس گیرد و در آن بمیرد] اگر[
ور و دست باز دارند، دیگر اگر گربه را چشم باز بندند و از مقام مألوف او را جایی دیگر برند و یا در انبان کنند و ببرند د

  )39: 1371الحاسب، . رك. (باز مقام خود آید
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. کند گردد و نشاط و طرب می دیگر گربه چون بوي سنبل بشنود یا بوي بادرنگ، او را خوش آید و گرد بر گرد آن می
  )43: 1371الحاسب، . رك(

  )44: 1371رك الحاسب، . (دیگر اگر گربه بوي سرکه شنود، از آن بوي گریزد
  )47: 1371الحاسب، . رك]. (اگر موشان بوي سرگین گربه را بشنوند، از آن جایگاه بگریزند[
اگر چراغ خضرا بگیري و به خون مرغ سیاه یا به خون گربه سیاه یا به خون خرگوش سیاه چراغدانی بیفروزي، چنان [

  )88: 1371الحاسب، . رك]. (نماید که در آن خانه دیو پاي همی کوبد
و هر که آن سنگ برگیرد و در . د مغرب اندر یکی گونه سنگ است بر صورت موش، خداي تعالی آفریدهدیگر به ح

و ایشان از آن جا دور نشوند و همی باشند و . کشند خانه نهد، موشان همه فراز آن سنگ گرد آیند و مردم همی گیرند و می
  )49: 1371الحاسب، . رك. (ا گربه نباشدو مردم به جاي گربه آن سنگ نگاه دارند که آن ج. در وي نگرند

ها و مردم و دار و درخت و سباع و دد و دام و گربه و سگ و  دیگر در نواحی مصر شهري است بزرگ، و جمله خانه
: 1371الحاسب، . رك. (خروس و گاو و گوسفند و زن و مرد و کودکان همه از سنگ باشد و کس نداند که آن چیست

161(  
  : سیاه منفعت بسیار ست گربه و اندر گربه

  .اگر خون گربه سیاه کسی را دهند با شکر، نیکخواه او گردد
  . اگر خون گربه سفید به سایه خشک کنند و با پیه گوسفند به کسی دهند، میان ایشان جنگ و عداوت پیدا شود

  .و اگر گوشت گربه خورند، بادهاي زشت را ببرد
  .و بر سوراخ موشان فرو ریزند، موشان بگریزند و اگر پوست نافگاه گربه اندر آب آغازند

  .و اگر دل گربه سیاه به پوست گرگ بدوزي و با خود داري، دشمنان بر تو ظفر نیابند
و چنان باید که فتیله را به خون گربه تر . و اگر خون گربه سیاه در چراغدان کند از بهر عمل، آن عمل زود از دست برآید

ا باید از خیال کند و بگذارد تا خشک شود، ها که پیدا آید، نترسد و ام.  
  .و اگر موي گربه سیاه در میان بخور کنی، وقتی که عزایم خوانی، نافذتر باشد

اگر خواهی چراغی افروزي چنان که هر که آن جا باشد، روي خویش چون روي زنگیان بیند، بگیر خون گربه سیاه، به 
هر که آن جا باشد، . اندر کن و از موي دنبال کپی فتیله کن و چراغ برافروز چراغدان اندر کن و روغن خالص به چراغدان

  . روي خویش چون روي زنگیان بیند
اگر زبان هدهد و دل گربه سیاه بساید و در کرباس پاره اي بندد از کتان، آنگه آن کرباس بر سینه خفته نهی و از وي 

  )203-202: 1371 الحاسب،. رك. (سؤال کنی، هر چه بگویی، جواب بگوید
  :در میان مردم خراسان نیز عقاید خرافی درباره گربه وجود دارد؛ از جمله

   )آورد در می)هر کس روي گربه آب بپاشد پشت دستش بالوك
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شکورزاده، . رك. (براي آن خانه مهمان خواهد آمد ∗اگر گربه روي دیوار خانه راه برود و سرش پایین باشد و مرنو بکشد
1346 :281( 

 
  المثل  ضرب

به سبب اینکه گربه حیوانی تقریباً دست آموز و اهلی بوده و در جوامع انسانی به فراوانی حضور داشته است و با توجه به 
هاي مختلف امثال و  ها و گویش تأثیرپذیري ادبیات از محیط اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، در ادب فارسی و همچنین در لهجه

  :شود ها اشاره می آمده است، که براي پرهیز از اطاله کالم تنها به چند مورد از آنحکم زیادي در مورد گربه 
  گربه را باید دم در حجله کشت

  )آذري. (ي ما پسر زاییده گربه
  )ارومیه اي. (شود اي که به جگر قانع نباشد به قالب قصابی آویزان می گربه

  )جانیالهی. (آید شنود، می گربه که صداي کاسه ي غذا را می
  ) بختیاري. (گربه نجاست به درمان

  )بهمنیاري، خرمی. (گربه به خاك نرم رسید
  )بوشهري. (ي ماست ریخته گربه 

بهمنیاري، بروجردي، سیرجانی، حییم، کوچه، آذري، شهر بابکی، . (بیند به خواب می) گوشت(ي گرسنه پیه  گربه
  )گلبافی

  )نامه ي داستان. (ي مرتضی علی از من پایی خوردتر ندیدي گربه
  )بهمنیاري، کرمانی. (ي مرتضی علی شده گربه
  )بیرجندي. (رسد ي مرتضی علی است، هر جور بیندازند چهار دست و پا به زمین می گربه

  )لري, حییم، عوام. (آید پایین می) چهار چنگ(بیندازند روي چهار دست و پا ) از هر طرف(گربه را هر طور 
  )تهرانی. (د، اي بقّال، واي بر خیک پنیر و سبد میوه ي توگربه و موش با هم ساخته ان

  )رفسنجانی دهخدا، حییم،. (گربه هفت جان دارد
  )شکور زاده. (گربه به تنگنا افتد چشم آدمی را برآرد

  )شکور زاده، هیله رودي. (گیرد گربه از براي رضا خدا موش نمی
  )عوام). (مدفه می(کند  دارند فرار می گربه دزده چوب را که بر می

  )هیله رودي، نامه ي داستان). (دارد(گربه در انبان کرده 
  )1498 -1494: 1388ذوالفقاري، . رك) (یزدي. (ها شدند خود به سر گربه که رفته به سفر، موش

  
  تخلّص و اسم مستعار

                                                        
  .صدا کردن گربه هنگامی که دنبال جفت خود می گردد) = marnow keŝidan(مرنو کشیدن  ∗
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یات بازتابی از اجتماع و محیط پیرامون شاعران و نویسندگان است، و گربه نیز یکی از موجودات  از آنجایی که شعر و ادب
ته تعداد آن. کردند تخلّص می» گربه«ها بوده است؛ چند تن از شاعران به  پیرامون آن ها انگشت شمار است و از شاعران  الب

است که شرح حال و اشعار اندکی در تذکره » گربه شوشتري«ها  روند؛ یکی از آن تقریباٌ گمنام و خامل ذکر به شمار می
در دوره معاصر نیز یکی نویسندگان . »)محمد مؤمن، قرن یازدهم(گربه اصفهانی«او آمده است و دیگري  نصرآبادي از

ص    )1361-1292میثاقی، ممتاز، : گربه مرتضی علی(را براي خود انتخاب کرده است» گربه مرتضی علی«روزنامه تخلّ
کند، طبع  آن والیت راه دارد و رعایت او میاز راه شوخی و مضحکه در خدمت خوانین : ) قرن یازدهم(گربه شوشتري 

  :شعرش این است. نظمی دارد
  کنم راهی از هر گوشه دیوار پیدا می    رسانم خویش را چون گربه در بزم وصال می

  
  با گربه سگ کوي ترا جنگ نباشد    زان هجر تو بر وصل گزیدم که دیگر

  
  در تله ننهاد نازم سر آن گربه که دم    گر دنبه فربه نبود موش سالمت

  
  باید چو سگ فریاد کرد بعد ازین در عشق می    بهره از موشی نباشد گربه خاموش را

  
  آزمودي کاشکی اي می یک رهش بر گربه    برد زنگ از دل ما جوهر شمشیر یار می

 583-582تذکره نصرآبادي، ص ( 

 
 :نتیجه گیري

 
هاي  یشهاندگسترده اي بازتاب داشته و وسیله اي براي بیان افکار و حیوانات و بویژه حیوانات خانگی در ادب فارسی به صورت 

از جمله این حیوانات گربه است که به دلیل فراوانی و دست آموز بودن، بیش از سایر حیوانات مورد توجه قرار . ادیبان بوده اند
حیایی، خوردن فرزند، حرص و طمع، گرد گرفته است و صفاتی چون زهد ریایی، حیله گري، عالقه به گوشت و دنبه، خیانت، بی 

از . و در امثال و حکم بسیاري، این صفات گربه مورد توجه قرار گرفته است اند دادهرا به آن نسبت ... خوان بودن، چاپلوسی و
این موضوع، پژوهش توان به نتایج جالبی رسید که البتّه  یممقایسه صفات گربه با سایر حیواناتی که در ادب فارسی به کار رفته اند، 

  .طلبد یمجداگانه اي را 
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  :منابع 
  

 1312ارمغان، : ادیب الممالک فراهانی، میرزا صادق خان، دیوان اشعار، تصحیح وحید دستگردي، تهران

 1375نشر نی، : اعتصامی، پروین، دیوان اشعار، به کوشش ولی اهللا درودیان، تهران

 1364انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ سوم، : تهرانانوري، دیوان اشعار، تصحیح مدرس رضوي،  

انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ هفتم، : ابن خلدون، عبدالرحمان، مقدمه ابن خلدون، ترجمه محمد پروین گنابادي، تهران
1369  

  1371انتشارات معین، : الحاسب، محمد بن ایوب، تحفه الغرائب، تصحیح جالل متینی، تهران

د سرور موالیی، تهرانبیدل دهلوي، دیوا 1386نشر علم، : ن اشعار، تصحیح محم  

 1336انتشارات امیرکبیر، : بیهقی واعظ کاشفی، مولی کمال الدین حسین بن علی، انوار سهیلی، تهران

  1369انتشارات دانشگاه تهران، : بهمنیار، احمد، داستان نامه بهمنیاري، به کوشش فریدون بهمنیار، تهران

: ابوالفضل موسوي گرمارودي، تهران) عبداهللا(بوالفضل جیش ابن ابراهیم، کامل التعبیر، تصحیح و ترجمه تفلیسی، شیخ ا
  1382انتشارات دلیل ما، 

  م 1992/ ق  .ه 1412دار و مکتبه الهالل،: جاحظ، ابی عثمان عمرو بن بحر بن محبوب، الحیوان، شرح یحیی الشامی، بیروت

د  1366انتشارات نقش جهان، : حق شناس الري، بهرام مغري قاجار، پند و دستان یاب، تهرانجامی شکیبی گیالنی، علی محم  

  1380انتشارات ققنوس، چاپ سوم، : حافظ، دیوان اشعار، به کوشش رضا کاکائی دهکردي، تهران

 1364انتشارات جاویدان، : حائري، سید هادي، افکار و آثار ایرج، تهران

ار، چاپ هشتم، : دیوان اشعار، تصحیح ضیاء الدین سجادي، تهرانخاقانی، افضل الدین بدیل،  1385انتشارات زو  

د حسین، برهان قاطع، به اهتمام محمد معین، تهران 1361امیرکبیر، چاپ چهارم، : خلف تبریزي، محم  

 1372انتشارات طالیه، جلد دوم، : ، عبدالرسول، فرهنگ سخنوران، تهران)تاهباز زاده(خیام پور

د بن موسی، حیاه الحیوان الکبري، قما 1364منشورات الرضی، : لدمیري، کمال الدین محم  
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  1377، )از سري پانزده جلدي(دانشگاه تهران، چاپ دوم : دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، تهران

  1364انتشارات اطالعات، : تهران دهستانی، حسین بن اسعد، فرج بعد از شدت، تصحیح اسماعیل حاکمی،

  1388انتشارات معین، : المثل هاي فارسی، تهران الفقاري، حسن، فرهنگ بزرگ ضربذو

شاهی، تهران م، : سعدي، مصلح الدین، کلیات، تصحیح بهاء الدین خرم1379دوستان، چاپ دو 

س رضوي، تهران 1354انتشارات کتابخانه سنایی، : سنایی غزنوي، ابوالمجد مجدود، تصحیح مدر 

 1338انتشارات امیرکبیر، : وان اشعار، تصحیح ناصرالدین شاه حسینی، تهرانسوزنی سمرقندي، دی

 1382انتشارات الهدي، : سیداي نسفی، دیوان اشعار، تصحیح حسن رهبري، تهران

 1364انتشارات فردوسی، چاپ دوم، : سیف فرغانی، دیوان اشعار، تصحیح ذبیح اهللا صفا، تهران

 1346انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، : عامه مردم خراسان، تهرانشکورزاده، ابراهیم، عقاید و رسوم 

  1372انتشارات آستان قدس رضوي، : ، مشهد...، ده هزار مثل فارسی و

 1366انتشارات فردوسی، : شمیسا، سیروس، فرهنگ تلمیحات، تهران

  1377انتشارات فردوسی، جلد دوم، : ، فرهنگ اشارات، تهران

   1383انتشارات فردوسی، چاپ هشتم، : ان، بیان و معانی، تهر

د صادق گوهرین، تهران ار، چاپ دوم، : عطار نیشابوري، شیخ فریدالدین، اسرار نامه، تصحیح سی 1361انتشارات زو  

 1381انتشارات پژوهنده، : عبداللهی، منیژه، فرهنگ نامه جانوران، تهران

  1370انتشارات علمی، : ی، جلد پنجم، تهرانفردوسی، ابوالقاسم، شاهنامه، تصحیح محمد دبیرسیاق 

د، دیوان اشعار، تصحیح طاهري شهاب، تهران 1345انتشارات کتابخانه ابن سینا، : فلکی شروانی، نجم الدین محم 

 1363انتشارات گلشائی، : قاآنی شیرازي، دیوان اشعار، تصحیح ناصر هیري، تهران

 1337انتشارات کتابخانه ابن سینا، : قاسم انوار، کلیات، تصحیح سعید نفیسی، تهران

 1334سپهر، : قوامی رازي، بدرالدین، دیوان اشعار، تصحیح میرجالل الدین حسینی اُرموي، تهران

  1373انتشارات تهران، : کورت، هانس، فرهنگ جامع تعبیر خواب، ترجمه علی اصغر شجاعی، تهران
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 1357انتشارات امیرکبیر، چاپ هفتم، : هرانمشیر سلیمی، علی اکبر، کلیات مصور میرزاده عشقی، ت

  1371انتشارات امیرکبیر، چاپ دهم، : منشی، ابوالمعالی نصراهللا، کلیله و دمنه، تصحیح مجتبی مینوي، تهران

د عباسی، تهران د بلخی، کلیات شمس تبریزي، تصحیح محم 1387نشر طلوع، چاپ سیزدهم، : موالنا، جالل الدین محم 

د جعفر شهیدي، تهرانموالنا، جالل ال د بلخی، مثنوي، تصحیح سی 1386انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ پنجم، : دین محم  

 1357انتشارات مؤسسه تاریخ و فرهنگ ایران، : ماسه، هانري، معتقدات و آداب ایرانی، ترجمه مهدي روشن ضمیر، تبریز

  1363، چاپ دوم، 3و  1 ت علمی، جلدانتشارا: نظامی، سبعه حکیم نظامی، تصحیح وحید دستگردي، تهران

  1388نشر قطره، چاپ دوازدهم، : نظامی، مخزن االسرار، تصحیح وحید دستگردي، به کوشش سعید حمیدیان، تهران

 1313انتشارات علمی، : نظامی، خسرو و شیرین، تصحیح وحید دستگردي، تهران 

   1365ی، انتشارات علم: نغمه کلک بهار، به کوشش محمود رفعت، تهران

  1384انتشارات دانشگاه تهران، چاپ ششم، : ناصرخسرو، دیوان اشعار، تصحیح مجتبی مینوي و مهدي محقّق، تهران

د طاهر، تذکره نصر آبادي، تصحیح محسن ناجی نصر آبادي، تهران 1378انتشارات اساطیر، : نصر آبادي، محم  

 1342شارات جاویدان، انت: درویش، تهران. وحشی بافقی، دیوان اشعار، تصحیح م

د فاضلی، مشهد 1372انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، : وقار شیرازي، احمد، محاکمه انسان و حیوان، تصحیح محم  

  1387انتشارات صفی علی شاه، چاپ سیزدهم، : وراوینی، سعدالدین، مرزبان نامه، تصحیح خلیل خطیب رهبر، تهران
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413  

  )فارسی و عربی( منادا در دستور زبان تطبیقی

  

   1نریمان محمدي گلباغی

  :چکیده

ر دستور زبان فارسی و عربی بحث د .ي زنده حاکم در جهان استها زباني دستوري در تمام ها بحثمنادا یکی ازمهم ترین 
می و حامی ي ساها زبانمنادا داراي اشتراکات و اختالفاتی بارز و مهم است و این که در دستور زبان عربی که خود برگرفته از 

ایرانی و و ي هندها زبانعل و حرف سرو کار داریم ولی در دستور زبان فارسی که خود ریشه ف سه مقوله زبانی اسم،ا ا بم است،
ید و شبه جمله سرو کار داریم و این که در ق میر،ض فت،ص رف،ح عل،ف هفت مقوله زبانی اسم،ا تساهل با هندو اروپایی است ب

حث ما در باب قرار گرفتن مناداست که در زیر ب .خورد ینمدا در عناوین زبانی عربی و فارسی به چشم ظاهر چیزي به نام منا
  .میا پرداختهیی باهم دارند که در این مقاله به آن ها تفاوتمجموعه کدام یک از این عناوین زبانی قرارگرفته است و چه 

 

  

  .یربع ارسی،ف طبیقی،ت دستور زبان، منادا، :ها واژهکلید 

                                                        

  .رشد ادبیات تطبیقی دانشگاه عالمه طباطباییدانشجوي کارشناسی ا - 1
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  :مقدمه

یا ادبیات یک  کند یدو کشور یا چند کشور را با هم مقایسه م ؟ ادبیاتکند یادبیات تطبیقی کدام آثار را با کدام آثار تطبیق م
کشورهاي  مشابه در يها وهییا ش کند یمختلف ادبیات را در یک کشور مقایسه م يها جهان؟ دوره دیار را با همه کشورهاي
از متون  يا ادبیات تطبیقی تنها مجموعه. گیرد گفت ادبیات تطبیقی به نوعی همه این موارد را در برمی مختلف را؟ شاید بتوان

تحقیق درباره هر چیزي که بتوان گفت ادبیات است و کشف ارتباط آن با دیگر عناصر  نیست، بلکه چشم اندازي است از بررسی و
به قول  .شدن است تر یجهان ادبیات روز به روز در حال. رندیگ یام مها از ادبیات یکدیگر اله ملت. دهنده یک فرهنگ تشکیل

صلیبی که  يها دوره جنگ 9. صلیبی جست وجو کرد يها جنگ تاریخی آن را در يها نهیبرخی صاحب نظران شاید بتوان زم
بین  هم خود باعث تعامل» تمهاجر«مقوله . قطعاً در امتزاج ادبیات غرب و شرق مؤثر بوده است حدود دو قرن به طول انجامیده،

غیر از خود؛ به جهانی شدن و تزاید ادبیات  ؛ و همچنین نیاز ادبا به یکدیگر و ادبیاتشود یها و پیدایی ادبیاتی جدید م فرهنگ
که  ما بحث مورد نظر ما که تطبیق دستور زبان فارسی و عربی است نیاز به ریشه یابی عمیق از این دو زبان را داردا .کند یکمک م

 ،دانند یمجدید که این دو زبان را بر گرفته از یک ریشه مشترك  متأسفانهبر خالف عقیده و نظر برخی از صاحب نظران قدیم و 
زم است که به نظر شما برسانیم که زبان فارسی و عربی چه از لحاظ ساختاري و چه از لحاظ دستوري اختالفاتی عمیق با هم ال

ولی فارسی زبانان جهت یادگیري تعالیم آسمانی و  اند نوشتهبان عربی را در ابتدا فارسی زبانان رست است که دستور زد .دارند
هرچند از لحاظ ساختمان  باشد یمو این که دستور زبان فارسی نیز از عربی استخراج شده است اشتباه  اند بودهقرآن نیازمند آن 

ون زبان عربی برگرفته از زبان سامی است که خود به چ .نیست ها آندن نوشتاري حروف مثل هم هستند ولی این دال بر هم ریشه بو
ي هندو ایرانی و هندو اروپایی است که همین سرچشمه ها زباني ها شهیردر حالی که زبان فارسی از  شود یمچند دسته تقسیم 

ما هیچ *نزل الکتاب الی به لسان قومه ما ا:*مان طور که در قرآن ذکر شده است کهه .کند یمرا نمایان  ها آناختالفات ساختاري 
نازل  ها آنکه کتاب بر  اند بودهکتابی را نازل نکردیم مگر به زبان آن قوم و قرآن بر قوم عرب نازل شده است که آخرین قومی 

زبان عربی  گسترش یافته است و این دلیل واضحی نیست که ما زبان فارسی را برگرفته از ها نیسرزمشده است و از آنجا به دیگر 
البته عرب ستیزي از قدیم بوده و برخی از . یادگیري تعالیم دینی بوده است که اشاره شد تنها دلیل استفاده از آن، طور همانبدانیم و 

ادبیات ملل باهم در و  ها زبانلی این روش و دیدگاه اشتباه است چون تمام و ،دهند یماساتید حال حاضر نیز این روش را ادامه 
که خود عرب زبانان قادر به  میا نمودهاعمال  ها  در آنولی تغییراتی را  میا نموده افتیدرهستند و ما از عربی واژگانی را  تعامل

ي موجود در دستور زبان عربی و فارسی که همان منادا ها تفاوتنابراین سخن را کوتاه کرده و به جزئی از این ب .چنین کاري نیستند
البته و  ها تفاوتي درجهت روشن ساختن ا جرقه تأملدواریم این موضوع هرچند کوچک ولی قابل که امی میپرداز یماست 

  .اشدب یی که در نتیجه تعامل این دو زبان بوده است،ها مشابهت

در دستورهاي  ها آنبا توجه به موضوع ندا و منادا در دستور زبان فارسی و عربی و جهت روشن شدن مطلب و اینکه سرچشمه 
یی از این دو دستور زبان انجام شود که به شرح ذیل از نظر شما ها يبندزم است ابتدا تقسیم ال ؛باشد یمده به چه شکل ذکر ش

 :گذرد یم
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  :دستور زبان فارسی) 1

  .ضمیر) 7صفت ) 6قید ) 5شبه فعل ) 4حرف ) 3فعل ) 2اسم ) 1: ي زبان فارسیها گروه

وجود ندارد ولی در پرداختن به   ها آن درچیزي به نام منادا  ران فارسی به ظاهي دستور زبها گروهتوجه به تقسیم بندي  اب 
ه خود اسم به دو گروه اصلی و فرعی تقسیم ک قرار دارد، اسمی گروهکه منادا در زیر مجموعه  شود یممعلوم  ها گروهجزئیات 

  :رسد یمکه به شرح ذیل به نظر شما  شود یم

  .منادایی) 6مسندي ) 5متممی ) 4متمم مفعولی ) 3عولی مف) 2 اسمی نهادي) 1: گروه اصلی

  ) .61ص:1390زبان فارسی، رستود وفایی،: (نک

  ) .65ص همان،: (نک .اضافی) 4متمم اخباري ) 3بدلی ) 2قیدي ) 1: گروه فرعی

به اینکه موضوع  با توجه. که منادا در زیر مجموعه گروه اصلی اسمی قرار دارد شود یمطبق تقسیم بندي صورت گرفته معلوم 
  :میپرداز یماز پرداختن به دیگر موارد ارائه شده صرف نظرمی نمائیم و به همان  باشد یممورد نظر ما منادا 

و انتها ) اي(یی در ابتدا ها نشانههر گاه گروه اسمی مورد خطاب قرار گیرد، نقش منادایی پیدا خواهد کرد که ممکن است با  :منادا
  .نمایان شود) الف(

  بین اي دست کاري بکن پروردگارا !چشم اي

توجه به مفهوم جمله برداشت منادا بودن از آن حاصل  او ب شود یمالبته گاهی در دستور زبان فارسی منادا بدون نشانه ظاهر 
  .شود یم

  ؟برادرت آمد !با توام حسن !آقا

  ) .63ص همان،: (نک

 و ردیگ یماسم حاکم است صفت به خود  ریی را که بها نقشو  دشو یمدر دستور زبان فارسی گاهی صفت جانشین اسم : نکته
  .باشند یمگاهی بی واسطه  وگاهی با واسطه  ها نقشاین 

  

  :ي صفت در زمان جانشینی اسمها نقش 

  .فعولیم مسندي،) 3مسندي، بدلی ) 2قیدي ) 1: بی واسطه و مستقیم) الف
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  ) .89/91ص همان،: (نک .منادایی) 4عولی مف) 3متممی ) 2نهادي ) 1 :با واسطه و غیر مستقیم) ب

ي با واسطه ها نقشعلوم شد که منادا در زیر مجموعه م با تو جه به تقسیم بندي انجام شده از نقش صفت به هنگام جانشینی اسم،
  .و غیر مستقیم قرار دارد

  .بکوش که آن باشی که در آرزوي توست !عزیزاي 

  صفت و منادا 

  .بهتر استشور و شعور باهم  !عزیزا

  

  صفت و منادا

که البته این  ردیگ یمگاهی اوقات در باب دستور زبان فارسی در متون ادبی و یا آثار شاعران و نویسندگان تکرار صورت 
توجه به  اب ها نقشاین . باشند یمدر جمله داراي نقش خاصی  ها آنی نینش همتوجه به  اتکرارهاي صورت گرفته در جایگاه خود و ب

  : شوند یمبه چند دسته تقسیم  ها نآمضمون 

  .منادا) 4 هیال مضاف) 3نهاد ) 2متمم ) 1: ي همسانها نقش) الف

  : ي غیر همسانها نقش) ب

اضافه مفعول و ) 5برعکس  ومفعول متتم ) 4اضافه متمم و برعکس ) 3مسند نهادي و برعکس ) 2متمم نهادي و بر عکس ) 1
  .مفعول و نهاد و برعکس) 6برعکس 

  .تکراي ترجیحی) 5ناقص قیدي ) 4متباین غیر قیدي ) 3متباین قیدي ) 2همسان ) 1: رکیبیت) پ

  ) .81ص ،1390ستارهایی در زبان فارسی،ج وفایی،: (نک

که با توجه به  باشد یمي همسان ها نقشي  مجموعهزیر  رباال معلوم شد که منادا د ري صورت گرفته دها يبندتوجه به تقسیم  اب
  .کند یمقش منادایی را ایفا ن در جمله،ی آن نینش هم

  امروز سقایی کنم  تشنگاناي  تشنگاناي 

  منادا 

  وین خاکدان خشک را جنت کنم کوثر کنم

  من خاك راگوهرکنم  عاشقاناي  عاشقاناي 
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  منادا 

  وي مطربا اي مطربا دف شما پر زر کنم

ي دستوري زبان در زیر مجموعه گروه اسمی قرار ها گروهتقسیم بندي  رهرچند منادا د:در اینجا الزم است ذکر شود که
  .ي گروه شبه جمله به حساب آوردها رمجموعهیزآن را نیزاز  توان یمولی به نوعی  ردیگ یم

  : شود یمي خود به دو بخش عمده تقسیم  مجموعهشبه جمله در زیر 

  منادایی ) 1

  صوتی) 2

  : مییگو یمبراي مثال وقتی که ما 

اي پروردگار به من :که در اصل به صورت میکن یمپروردگارا یعنی اینکه ما از خداوند طلب یاري و مدد  پروردگارا منظور از
  .، که به صورت شبه جمله در نقش منادایی ظاهر شده استباشد یمکمک کن 

  :دستور زبان عربی

رف، قید، شبه جمله، ح عل،ف اسم،(زبان عربی برعکس دستور فارسی که با هفت مقوله یا گروه زبانی سروکارداریم  ردر دستو
  :رسد یمما با سه مقو له عمده سرو کار داریم که به شرح ذیل به نظر شما ) صفت وضمیر

  . حرف) 3فعل ) 2اسم ) 1: گروهاي دستوري عربی

ه که بحث مورد نظر ما ک شود یممجرورات تقسیم ) 3منصوبات ) 2مرفوعات ) 1:اسم در دستور زبان عربی به سه بخش عمده
  .ي منصوبات قرار دارد مجموعههمان منادا است، در زیر 

  .میکن یماسم ظاهري که به واسطه حرف ندا آن را طلب : منادا

سرو کار داریم که در ذیل به  شود یمحروف ندا گفته  ها آنما در دستور زبان عربی با هفت مورد از حروف که در اصطالح به 
  .اشاره خواهد شد ها آن

  ، واآ ، اي، همزه،یا، هیاا یاء،

اشاره  ها آنحروف مورد نظر در منادا با توجه به قرب و بعد در درون خو داراي تقسیم بندي خاص می باشندکه در ذیل به 
  :شود یم

  .براي مناداي قریب ونزدیک:اي و همزه) 1
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  .براي ندبه: واو) 2

  .رندیگ یمبراي مناداي بعید مورد استفاده قرار :یا، ایا، هیا و آ) 3

  ) .245ص ،1389بادي العربیه،م شرتونی،: (نک

توجه به تقسیم بندي صورت گرفت برخالف قواعد دستوري گاهی حروف نداي قریب براي موضوع بعید بکار برده  االبته ب
  :شود یم

  ).نهما: (نک اسکان نعمان االراك تیقنوا بانکم فی ربع قلبتی سکان

  :باشد یمه منادا در تقسیم بندي کلی داراي سه بخش عمد

  مناداي شبه مضاف ) مناداي مضاف پ) مناداي مفرد ب) الف

  :شود یممناداي فرد در درون خود به چند بخش تقسیم : مناداي مفرد) الف

  .نکره اي که به وسیله اسم یا جمله یا شبه جمله توصیف شده باشد که اعراب آن منصوب است: نکره ي مقصوده) 1

   حکیما رجالیا 

  مقصوده صفت مفرد مناداي نکره 

  یحب العلما ملکا 

  ).نهما: (نک مناداي نکره مقصوده صفت جمله

  . اسم نکره اي که درآن صفت وجود ندارد و مرفوع و مبنی بر ضم است:نکره مقصوده غیر موصوف) 2

  رجلیا 

  نکره مقصوده غیر موصوف

  .و منصوب است ماند یمدر مخاطبه آن ابهام باقی : نکره غیر مقصوده) 3

  ا مومنین یا رجالی

  ).نهما: (نک

  .اسم خاصی که مرفوع و مبنی بر ضم است: اسم علم) 4
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  ... فیا یوس

  .شود یماگر اسم مفرد داراي ال باشد براي مذکر ایها و براي مونث ایتها بعد از حرف ندا و ماقبل منادا به کار برده : نکته

   ... نیا ایها المومنو

  ... هیا ایتها النفسه المطمئن

  .شود یملبته ه چسبیده به آخر ایها و ایتها براي تنبیه به کار برده ا

  .حرف ندا را حذف نمود توان یمدر مناداي علم : نکته

  یا یوسف لماذا نقصت الوعد 

  ... ایوسف لماذ

  ) .247ص همان،: (نک

نیز تابع  ها آنمی شودو اعراب هرگاه بعد از ایها و ایتها اسم جامدي بیاید، عطف بیان واگر اسم مشتق بیاید صفت محسوب 
  :باشد یمماقبل خود 

  . یا ایها المومن 

  حرف ندا منادا و حرف تنبیه اسم مشتق و صفت 

  .االم ایتها 

  منادا و حرف ندا جامد و عطف بیان

  :ردیگ یماسم جالله به دو صورت در منادا مورد ندا قرار :نکته

  یا اهللا شود یم اهللاکه با آمدن بر سر  یا) 1

  یا اهللا اللهم. گردد یمویا از ابتداي آن حذف  شود یمم به آخر آن اضافه  )2

  :باشد و منصوب هیال مضافمنادایی که داراي  :مناداي مضاف) ب

  .العلم یا مصباح

  حرف ندا منادا مضاف و منصوب
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  :شود یماگر منادا داراي یا باشد و صحیح االخر به چند دسته تقسیم  

  یا سیدي یا سید. دیآ یمجاي آن در آخر کسره یاي متکلم حذف و به ) 1

  یا سیدي یا سیدي. ماند یمیاي متکلم به صورت ساکن و یا مفتوح باقی ) 2

  یا سیدي یا سیدا. دیآ یمیاي متکلم به صورت الف در ) 3

  یا سید. ماند یمالف که به جاي یا آمده حذف و فتحه باقی ) 4

  یا عبدي یا عبدیا. گردد یماضافه و به آن الف  ماند یمیاي متکلم باقی ) 5

  ) .246ص همان،: (نک

  .ردیگ یمیا در آخر آن پابرجاست و فتحه ) داراي حرف عله باشد(اگر منادا معتل االخر باشد :نکته

  یا موالي 

  .گردد یماعمال  رندیگ یماین فتحه به این دلیل که دو حرف ساکن کنار هم قرار  و

  ).نهما: (نک

یاي متکلم را به ت تبدیل کرد والفی را نیر به آخر  توان یم شود یمیاي متکلم اضافه  ها آنو ام که به آخر در کلمات اب : نکته
  .آن اضافه نمود

  ت یا ابت یا ابتا+ اب یا اب 

  .یا جمله بر آن تعلق داشته باشد تا معنی آن را کامل نماید هیال مضافمنادایی که چیزي به جز : مناداي شبه مضاف) پ

  .گاهی در مفعول و مجرور واین کامل کردن گاهی با عمل کردن در فاعل است  البته

  . وجهه حسنایا 

  مناداي شبه مضاف فاعل 

  .مجدا محرزایا 

  مناداي شبه مضاف مفعول

  .منادا را حذف نمود که بعد از حرف ندا یا باشد و بعد از آن حرف، فعل و یا جمله اسمیه باشد توان یمتنها در صورتی : نکته
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  یا رحم اهللا ... یا قوم رحم اهللا

  .و هرگاه تابع نعت و مضاف بدون ال باشد باید منصوب شود باشد یماعراب تابع منادا 

  یا زید رسول السالم

  .ضمه و یا فتح بگیرد توان یماگر ابن میان منادا و علم قرار گیرد : نکته

  بن داود) یوسف(التحف یا یوسف 

  .ر علم قرار گیرد حتما باید ضمه بگیردحال اگر ابن میان منادا و غی

  یا یوسف ابن اخی

در منادا جهت خطاب قراردادن در مذکر و مونث تفاوت وجود دارد زیرا براي مذکر بعد از حرف ندا و ماقبل منادا از ابن : نکته
  .شود یمو براي مونث از بنت استفاده 

  رسول اهللا بنتامیر المومنین یا  ابنیا 

  

  :گیرينتیجه

  .حرف ندا را حذف نمود و آن زمانیست که مناداعلم واقع شود توان یمدر دستور زبان فارسی و عربی  )1

  اي حسن برو کتاب را بیاور حسن برو کتاب را بیاور

  ... ایوسف لماذ ... ایا یوسف لماذ

عربی متفاوت هستند و باید با  ثنی ویا جمع بودن در منادا در حروف ندا تفاوتی وجود ندارد ولی درم در فارسی بین مفرد،) 2
  .هم مطابقت نمایند

  اي که دستت می رسدکاري بکن 

  پیش از انکه کز تو نیاید هیچ کار مفرد

  گویند بخواب تا به خوابش بینی 

  اي بی خبران چه جاي خوابست مرا جمع

  اي هفت مدبر که در این سراپرده اید 
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   )تشخیص(تا چند چو رفته اید دگر باره بر آید جمع 

  یا ایها الرجال 

، که براي خطاب قرار دادن مذکر باشند یمدر فارسی بین مذکر و مونث در حرف ندا تفاوتی نیست ولی در عربی متفاوت ) 3
  .شود یماز ایها و مونث از ایتها استفاده 

  داناي به روزگار  اي مردچنین گفت پر دانش اسفندیار که 

  اي آقا اي خانم

  ... که ارجعی الی ربالنفس المطمئن یا ایتها

  مونث

  الذین امنوا ال تقولو قتلوا فی سبیل اهللا امواتا بل احیا یا ایها

  مذکر

  . اسم جالله در فارسی و عربی جهت خطاب قرار گرفتن با تفاوتی همراه است) 4

  یا اهللا : عربی

  مدر آخر ظاهر شود الله مبه صورت  تواند یم

  ی من لی غیركرب شود یمدر آخر ظاهر  يو یا به صورت 

  اپروردگار. شود یمدرآخر ظاهر  الفبه صورت  اي پروردگار که+ خدا اي + اي : فارسی

 یايمتکلم اضافه کرد که  یاي) اب و ام( ها آنبه آخر  توان یمدر دستور عربی جهت خطاب قراردادن مذکر و مونث ) : 5
  .فه کردرا به آخر آن اضا الفیالبته  وتبدیل شود  تبه  تواند یممتکلم 

  ي ابی ابت ابتا+ اب 

  یا ابتا، یا اما، یا ابی، یا امی

  .کند ینمولی در دستور زبان فارسی تغییري پیدا 

  اي مادر اي پدر
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رکت آخراسم منادا ساکن است ولی در عربی به خاطر معرب بودن ضمه ح در مناداي علم در فارسی بعد از حرف ندا،) 6
  .ردیگ یم

  اي حسن یا یوسف

  .ور زبان فارسی درقریب و بعید بودن منادا جهت استفاده از حروف ندا تفاوتی نیست ولی در عربی متفاوت هستنددر دست) 7

  شود یمبراي قریب و نزدیک از اي و همزه استفاده : عربی

  .شود یمبراي بعید و دور از یا، ایا، هیا و آ استفاده  

  .شود یماي براي دور و نزدیک هر دو استفاده : فارسی

  دور. ي آنکه داري میاییا

  نزدیک. اي که در مقابل من هستی

  :ال را حذف نمود که در عربی و فارسی با هم متفاوت هستند توان یمدر اسم داراي ال ) 8

  .با آوردن ایها و ایتها قبل از منادا: عربی

  یا ایها المومنین ایها المومنین

   ... هیا ایته النفسه المطمئن

  ... هایتها النفس المطمئن

  .کنند یمکه اگردرابتداي آنها ایها وایتها ذکر نشود نقش اضافی و وصفی پیدا 

  .شوند یمبدون تغییر ذکر  ندیآ یمچون در فارسی بدون ال : فارسی

  .مردم بدانید و آگاه باشید. اي مردم بدانید و آگاه باشید

  . ن هنگامی است که صفت جانشین اسم شودآ ارسی،اگر اسم مشتق بعد از ایها و ایتها بیاید صفت است و مشتق که در ف) 9

اال یا خیمگی خیمه فرو هل که پیشاهنگ بیرون شد ز منزل
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  :منابع

  .فرهنگ لغت عامیانه/یاسر نیساري عادل اشکبوس،

  .نتشارات اساطیرا لد چهارم،ج ترجمه محمدجوادشریعت،/بادي العربیهم رشیدالشرتونی،

  .، انتشارات سمت90چاپ / ستور زبان فارسید عباسعلی وفایی،

  .نتشارات سخنا ،90چاپ/ستارهایی دردستور زبان فارسیج عباسعلی وفایی،

  .ستور زبان فارسید حسن انوري،

  .پیش دانشگاهی علوم انسانی 2و 1عربی 

  .قرآن
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414  

 گفتمان تصویر در اشعار حسین منزوي
  

  1محمدي علی

 2پورلییاسمع مریم 

  : چکیده
ي امکانات بیان هنري در شعر و  تصویر،مجموعه. ترین عنصر شعري است گ و جاویدان ادبی،تصویر،اساسیدر تمام آثار بزر

. دهد هاي دیگر تشکیل می آمیزي،رمز و گونه ي اصلی آن را انواع تشبیه،استعاره،اسناد مجازي،تشخیص،حس نثر است و زمینه
هاي  توان گفت،بارزترین عنصر شعر او،تصویرسازي اي که می تصویر یکی از عناصر مهم در شعر حسین منزوي است؛ تا اندازه

هنر منزوي،عبارت است از تفکر با تصاویر و همین تصویرهاي شعر اوست که حیاتی درخشان به زبان . ست خالق،بکر و شاعرانه ا
آمیزي  تلمیح،بدل بالغی،حسبیشترین صنایعی که نمودار تصویر در شعر اوست،عبارتند از تشبیه،استعاره،پارادوکس،. او داده است
گیرد و دنیا را از دید  برد،از شاعران پیش از خود وام می ها بهره می منزوي گاه عناصري را که در این صنایع از آن. و تشخیص

نگرد و در بخش اعظمی از تصاویر شعري خود،دیدگاه هنري،خالق و  می... ي برخی چون حافظ،رودکی،مولوي و شاعرانه
منزوي وقتی درصدد است به . ي در شعر و عناصر آن از هارمونی عمیقی برخوردارند تصاویر با مضامین،عاطفه. ارداي د مبتکرانه
کند؛ اما وقتی به وضعیت نا  به مانند می آید و با صراحت مشبه را به مشبه هاي معشوق بپردازد،با عنصر تشبیه به میدان می زیبایی

در این مقاله برآنیم تا ابتدا با پرداختن به . کند پردازد،از عنصر استعاره و رمز استفاده می اجتماعی زمان خود می -سامان سیاسی به
هاي او  ها او از شعر دیگران خصوصاً نوآوري ترین صنایع شعري منزوي،تأثیرپذیري مفهوم تصویر و ارزش ادبی آن،به تحلیل غالب

 . ي تصویر و ارتباط آن با مضامین بپردازیم در زمینه

  

 . تصویر،صنایع،عناصر،عاطفه،اشعار و حسین منزوي :هاواژه کلید 

                                                        
 یفارس یاتزبان و ادب یارگروهدانش - 1
 لیسانسدر مقطع فوق  فارسی ادبیاتزبان و  ي آموخته دانش - 2
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  :مقدمه
ترین عناصر شعري و به همین دلیل،یکی از پر  گونه که در چکیده به صورت خالصه گفته شد،تصویر یکی از اصلی همان

عناصري است که شاعر و  تصویر یا به عبارتی همان تخیل،یکی از. نقد ادبی در میان منتقدان است اصطالحاتکاربردترین 
اي  نمود برجسته -یکی از استادان غزل معاصر-این مهم در شعر حسین منزوي. اش از توجه به آن ناگزیر است نویسنده در اثر هنري

توان گفت،اگر تصویر و توصیف را از شعر منزوي جدا کنیم،براستی بخش اعظمی از اشعار او حتی قابلیت یکبار  دارد و می
اما منزوي در تصویر سازي ید طوالیی دارد و اغلب تصاویر شعري او،تصاویري برخاسته از روحی . دهند نیز از دست میخواندن را 

جا کلماتند،نه  نقاشی که ابزار او در این. راهه نرفته باشیم،اگر بگوییم برخاسته از روح نقاشی چیره دست است هنرمند و شاید به بی
ي هنري،بکر،تازه و خالقانه است و این نُمایانگر دقت نظر او به دنیاي اطراف و گاهی دنیاي روح تصاویر او تصاویر. موم و تابلو
هاي منزوي در  اما میزان نوآوري. گذارد گونه که در ادامه خواهد آمد،گاه نیز جا پاي شاعران قبل از خود می البته همان. خود است

ها،نگارندگان بیشتر،به بررسی  الزم به تذکر است،در مبحث نوآوري. انی نداردهاي او از دیگر شاعران نمود چند برابر تأثیرپذیري
اند که در شعر او از بسامد باال و بیشتري برخوردار است و از ذکر صنایع و عناصري که موارد  اي پرداخته صنایع و عناصر شعري

  . اند بازنمود آن اندك است،پرهیز کرده
  

  ي تحقیق پیشینه
هاي حسین  مضامین غزل« ،»شناسیدم نام من عشق است،آیا می«قاله، در مورد شعر حسین منزوي با عناوین به طور کلی،چند م

در برخی از این . نوشته شده است» آواز جویباران«و » بازتاب فرهنگ عامه در اشعار حسین منزوي و محمد علی بهمنی«، »منزوي
شده است اما،طبق جست و جوهاي به عمل آمده از منابع اطالعاتی،باید  هایی از تصاویر شعر منزوي پرداخته ها به نمونه مقاله

نگارندگان،در این نوشتار نیز از برخی . ي تصویر در شعر منزوي صورت نپذیرفته است گفت،تاکنون پژوهشی به طور مجزا،درباره
  .اند ها استفاده کرده از مقاالت نام برده،به فراخور اهمیت آن

   

  ي هنري حسین منزوي نامه ینگاهی گذرا به زندگ
 اولین. شد تهران دانشگاه ادبیات ي دانشکده وارد 1344 سال در وي. آمد دنیا به زنجان در 1325 سال پاییز ماه در منزوي حسین

 فروغ شعر ي دوره اولین ي ي جایزه برنده مجموعه همان با و رسید چاپ به بامداد انتشارات همکاري با 1350 سال در شعرش دفتر
 شد و ایران ملی تلویزیون و رادیو وارد منزوي که بود زمان همین در. شد معرفی دوره این جوان شاعر بهترین عنوان به و شد

 و »ترازو و آیینه« ،»ما شاعران و ما شعر« ،»شاعر یک و شعر یک« ،»روز کتاب« متعددي مثل تلویزیونی و رادیو هاي برنامه مسئولیت
از . داشت همکاري» ادیب«و  »زنجان امید« ي محلی روزنامه» سروش«و  »رودکی«منزوي با مجالت . گرفت برعهده را »آدینه آیینه«

 ،»آورم می تاب عشق با« ،»باران در تغزلی« ،»کافور و کهربا از« ،»شکر و شوکران از« ،»فاجعه حوالی در عشق با«توان به  آثار او می
  . درگذشت یقلب یماريب به دلیلها رنج  پس از مدت 1383سال در  منزوي. اشاره کرد... و »وزن بی شعرهاي«
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  و ازش ادبی آن Imageنگاهی به مفهوم خیال،تصویر و ایماژ 

با «: نویسد دکتر شفیعی کدکنی در این باره می. اند دانسته» ایماژ«ي  اي براي واژه در زبان فارسی،تصویر و تخییل را برابر نهاده
ز نظر لغت و هم از نظر اصطالح برابر است،با تصویر یک شیء خواه تصویر ذهنی باشد،خواه که ایماژ هم ا توجه به این

شود و بعضی از معاصران ما  هاي بالغت فرنگی به نام ایماژ خوانده می چه در نقد ادبی جدید و در کتاب مادي،شایسته است که آن
برابر نهاده شود؛ زیرا ،ادب قدیم عربی و فارسی استعمال شده است ي خیال که در شعر و کنند،با کلمه به عنوان تصویر از آن یاد می

ي استعمال آن نزدیک به همین  که لفظ ایماژ از نظر لغوي به معنی تصویر،سایه و خیال است،از نظر فلسفی نیز حوزه گذشته از این
اي با هم ارتباط تنگاتنگی دارند که  تصویر و شعر به اندازه). 10: 1383شفیعی کدکنی،(» مفهوم اصطالحی اهل نقد و ادب است

خیال یا تصویر،عنصر معنوي شعر در «: گوید براي نمونه،شفیعی می. کند صحبت از یکی،ما را از پرداختن به دیگري ناگزیر می
به ویژه هنر عبارت است از تفکر با تصاویر و بدون تصویرگري هیچ هنري «و یا ) 2: همان(» ي ادوار است ها و در همه ي زبان همه

» هاي انسانی بدون تصرف نیروي خیال ارزش هنري و شعري پیدا نخواهد کرد اي از تجربه هیچ شعري وجود ندارد و هیچ تجربه
گري  که موسیقی زبان یا توان اصیل زبان در بیان شعر بیش از آن«: گوید می 1جا که هیدگر آن). 419: 1389به نقل از فتوحی،(

ي شاعرانه دیدن جهان هر روزه است؛ اما به  به نظر او گوهر انگاره،دیدن است و انگاره. و تصویر باشد،خیلی ساده انگار است
در ادبیات . ي دیالکتیک بین تصویر و شعر است در حقیقت در پی بیان این رابطه) 558: 1380احمدي،(» اي رازآمیز گونه

جا،براي جلوگیري از تکرار،تنها به برخی از این موارد اشاره  یناي است و ما در ا غرب،تعاریف از ایماژ،تعاریف فراوان و گسترده
  . کنیم می

خیال،در «: کالریج معتقد است. عجین شده است» تخیل«و » خیال«در ادبیات غرب با دو اصطالح  2نام ساموئل تیلر کالریج
ي مواد خود را حاضر و آماده از  مهخیال ه. حقیقت چیزي به جز حالتی از حافظه نیست که از قید زمان و مکان رها شده است

کند  ي اولیه و ثانویه تقسیم بندي می او تخیل را در ابتدا به دو دسته). 63: 1379-1969برت،(» آورد طریق قانون تداعی به دست می
لی هر نوع ي حیاتی و عامل اص. نیر. شود تخیل اولیه،آن استعداد و نیرویی است که میان حس و ادراك میانجی می«: گوید و می

. شود گر می ي آفرینش در من هستم الیتناهی و بیکران که در ذهنی محدود جلوه ادراك انسانی و تکراري است از عمل جاودانه
ي آگاهانه و در عین حال دو نوع عمل با تخیل اولیه  تخیل ثانویه نیز انعکاسی از تخیل اولیه و همزیست و همراه است با اراده

سازد تا باز  کند،پراکنده و متفرق می ذوب می. ي عمل با آن متفاوت است از لحاظ درجه و حالت و طریقه سانی دارد و فقط هم
ي مطلوب برسد و انتزاعی آرمانی  کوشد تا به ذروه ي حاالت می بیافریند و در جایی که انجام این کار ممکن نباشد باز هم در همه

: نویسد ي ایماژ می تري به این مقوله دارد و ذیل واژه ي صریح اما آبرامز اشاره ).63- 64: همان(» پدید آورد و وحدت ایجاد کند
ي  شود،توسط خواننده این اصطالح از تصاویر ذهنی که معموالً ادعا می. ترین اصطالحات در نقد مدرن است ایماژ،یکی از رایج«

شود که  هاي ادراکات حسی اطالق می م اهداف و ویژگیتصویر به تما. گیرد شود تا تمامی اجزاي شعر را در بر می شعر تجربه می

                                                        
1 - Martin Heideggerبیستم قرن در آلمانی فیلسوف ؛ .  
2 -Samuel Taylor Coleridgeي انگلیسی نویسنده و شاعر ؛ .  
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به  توانند از طریق توصیف لفظ به لفظ،اشاره یا به صورت مشبه این اشارات می. کند شعر یا هر اثر ادبی دیگر به آن اشاره می
  ). 204: 1386آبرامز،(» در تشبیهات،استعارات به کار روند) اشارات ثانوي(

منظور از عاطفه،اندوه یا حالت حماسی یا اعجابی است که شاعر از رویداد «. وافري برخوردار استعاطفه در تصویر از اهمیت 
شفیعی (» خواهد که با وي در این احساس شرکت داشته باشد کند و از خواننده یا شنونده می اي در خویش احساس می حادثه

: گوید در این باره می 1کروچه. اند تصویر و عاطفه اشاره کردهدانان ادبیات غرب نیز به پیوند  برخی از نکته). 24: 1383کدکنی،
ي فعالیت روحی  مکاشفه و شهود،عین درك زیبایی است؛ اما زیبایی صفت ذاتی اشیا نیست؛ بلکه در نفس بیننده است؛ زیرا نتیجه«

ظور کروچه از شهود،شهود غنایی من). 6: 1381کروچه،(» کند دهد یا در اشیا کشف می کسی است که زیبایی را به اشیا نسبت می
در حقیقت کروچه معتقد است،تصویر با عوامل و مصادیق علم . اند دانیم که شهود غنایی و علم بیان دو روي یک سکه است و می

ت تصویر هر گونه توصیفی اس«: در این باره گفته شده که. ي در شعر پیوند عمیقی دارند شود و این صنایع با عاطفه بیان محقق می
در ادامه خواهیم دید که اغلب علماي بالغت به ارتباط ). Barton, 1997: 88(» گذارد که بر یکی از حواس آدمی تأثیر می

  . اند تنگاتنگ عاطفه در تصویر شعر اشاره کرده
ساخته ترین شکل آن تصویري است که به کمک کلمات  ایماژ در ساده«: نویسد یکی دیگر از صاحب نظران در مورد ایماژ می

در اشعار پیروان ). DayLewis,1966: 18(» یک توصیف یا صفت،یک استعاره،یک تشبیه ممکن است ایماژ بسازد. شده است
شعر واقعاً به یک ایماژ «: ها معتقد بودند آن. توان به مفهوم تصویر دست یافت ها در قرن بیستم به خوبی می مکتب ایماژیست

تنها یک تصویر است که از حشوهاي احساساتی بقایاي شعر ویکتورین نیز . ي فکري ندارد هشود و هیچ محتواي پیچید محمدود می
ایماژ عبارت است از «: کند ها،ایماژ را چنین تعریف می به عنوان یکی از ایماژیست 2پاوند). 640: 1385سید حسینی،(» عاري نیست

اي است،آزاد سازي ناگهانی  ایماژ نمایش فوري چنین عقده. اي از زمان نشان دهد اي عقلی یا احساسی را در برهه چه عقده آن
» بینیم هاي زمان و مکان است،آن بالندگی ناگهانی است که ما در بزرگترین آثار هنري می است،رهایی از محدودیت

)paund,1954: 4 .(ض را به تصویر و او اجتماع دو تصویر متناق. کند تر از دیگران به تصویر اشاره می آندره برتون کمی متفاوت
ي  بر اثر نزدیکی بی مقدمه. هاي دور از هم،به هیچ وجه ارادي نیست ي واقعیت نزدیک شدن غیر منتظره«: کند تعبیر می» نور تصویر«

  ). 867 1385سید حسینی،(» نامد گیرد وآندره برتون آن را نور صور می دو لفظ یا دو مفهوم،ناگهان نور خاصی درخشیدن می
در این بین . اخیر،تحت تأثیر ادبیات غرب،مفهومی به نام ایماژ وارد مباحث نقد ادبی ادبیات فارسی و عرب شدهاي  در سده

 ي صورت شعري را در کتاب ترین سخن درباره کهن«: در ادبیات عرب،به اعتقاد فتوحی. اند علماي بالغت عرب پیشتاز بوده
در اشاره به صورت ) ق 255 ف(جاحظ بصري ). 39: 1389فتوحی،(» دتوان دی اثر جاحظ بصري،ادیب نامدار عرب میالحیوان 

-1356جاحظ،(» اي از بافندگی و نوعی نقاشی است انما الشعر صناعۀ من النسج و جنس من التصویر؛ یعنی شعر نمونه«: نویسد می
چنین . مرده استدهد که جاحظ،تخییل و تصویر را بخشی از ترکیب و لفظ ش این تعریف،نشان می«). 132-131: 1938

دهد که اسلوب در نظر  کند؛ بلکه نشان می دانسته،تضعیف می تعریفی،این گمان را که جاحظ لفظ را فی نفسه بر معانی مقدم می
گویا او . شمرده است ها و تصاویر را نیز بخشی از اسلوب می تر از چینش الفاظ داشته است؛ به این دلیل که خیال او،معنایی گسترده

                                                        
1 -Benedetto Croceایتالیایی فیلسوف،مورخ ؛ .  
٢ - Ezra Weston Loomis Poundشاعر امریکایی قرن بیستم ؛.  
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ي مترجمانی را که مفاهیم دقیق  آورند؛ مثالً کالم و ترجمه کرده که معانی،به تنهایی،کالم بلیغ را به وجود نمی س میعمیقاً ح
قدامه بن ). 69: 1383ضیف،(» توان داراي وصف بالغت دانست اند،نمی ي یونان و سایر ممالک را به عربی ترجمه کرده فالسفه
ي  ي ماده است و شعر به منزله معانی براي شعر به مثابه«: گوید او می. به نظر جاحظ دارد نیز نظري نزدیک و شبیه) ق 337 ف(جعفر 

مثل چوب براي نجاري و . که در هر صنعتی چنین است؛ ناگزیر باید چیزي وجود داشته باشد که صورت پذیر باشد صورت؛ چنان
در چند قرن بعد از جاحظ و . الفظی است ،تعریفی تحتاین تعریف از تصویر). 14: 1963قدامه بن جعفر،(» نقره براي طالسازي

توانست به صورتی «: با دقت نظر و تعمق در آراي علماي بالغت قدیم) ق 471 ف(ي نقد الشعر،عبدالقاهر جرجانی  نگارنده
ین کسی است که جرجانی،نخست«: و به اعتقاد فتوحی) 212-213: 1383ضیف،(» ي دو علم معانی و بیان یاشد دقیق،پایه گذار نظریه

تصویر «: گوید جرجانی در تعریف تصویر می). 40: 1389فتوحی،(«  ي صورت را در مفهوم اصطالحی آن به کار برده است واژه
ي تصویر نیست؛ بلکه در ساختار هنري تصویر است،چون  ي تشکیل دهنده هم به معناي ساخت یا نظم،معیار خوبی و زیبایی در ماده

پردازد و در  جرجانی به تبیین تصویر می). 254-255: 1986دهان،(» سازد که نقره را انگشتر یا دستبند می تصویر همان چیزي است
بریم؛  صورت معنی،مراد همان تمثیل و مقایسه و تشبیهی است در مورد معنایی که با عقل خودمان به آن پی می«: گوید که ادامه می

بنابراین وقتی دیدیم که میان یک انسان و انسان دیگر و بین یک اسب و اسب دیگر . بینیم چه که با چشمان خودمان می براساس آن
همین گونه میان معنی . فرق است،این فرق به لحاظ خصوصیتی است که در صورت این یکی موجود است و در دیگري نیست

کنیم که معنی  م که آن را این گونه تعبیر مییابی یکی از این دو بیت از اشعار فوق با معنی بیت دیگر در عقل خودمان فرقی را در می
ایم،تعبیري نیست  این تعبیري هم که ما به عنوان صورت نموده. در این کالم صورتی دارد،غیر از صورتی که در کالم دیگر است

ماي این فن مشهور که ابتدا ما عنوان کرده باشیم تا در نتیجه کسی منکر آن شود؛ بلکه تعبیري است که به کار رفته و در کالم عل
» و انما الشعر صناعه و ضرب من التصویر: گوید جا که می کند؛ آن ي جاحظ در این خصوص شما را کفایت می جمله. است

  ). 591-592: 1368جرجانی،(
اي بر. برخالف منابع بالغت قدیم زبان و ادبیات عربی،در منابع بالغت قدیم ادبیات فارسی،توجه چندانی به تصویر نشده است

ي تدوین و تثبیت مبانی ادبیات ایران بعد از اسالم در باب صنایع ادبی  ترجمان البالغه،اولین کتابی است که در اواخر دوره«مثال،در 
  . هیچ توجهی به مفهوم تصویر نشده است) 66: 1362رادویانی،(» تألیف شده است

. توان گفت،اشاره به تصویر و تخییل دارد به نوعی می کند که نظامی عروضی سمرقندي در تعریف شاعري به نکاتی اشاره می
). 42: 1382نظامی،(» شاعري صناعتی است که شاعر بدان صناعت اتساق مقدمات موهمه کند«: گوید او تعریف شعر و شاعري می

اشاره دارد که ارزش ادبی  اي در ادامه به نکته. سازد است که تصویر را می ... منظور نظامی از صنایع موهمه همان صنایع علم بیان و
» تا بدان ایهام طباع را انقباضی و انبساطی بود.... «: گوید وقتی او می. کند و آن عنصر عاطفه در شعر است تصویر را روشن می

  . ها همان تأثیر روانی متن ادبی و شعر است که در باال اشاره شد منظور از انقباض و انبساط در طبع). همان(
مخیل کالمی است که نفس پس از شنیدن،بدون فکر و اختیار «: کند بعدها،کالم مخیل را به این نحو تعریف میابن سینا نیز 

خواجه نصیر نیز نیز به . ي شعر اهمیت داده است ي عاطفه بینیم که ابن سینا نیز به جنبه می). 162: 1953ابن سینا،(» شود تسلیم آن می
وي در تعریف تخییل و محاکات . ،اشاراتی به این مقوله دارداساس القتباسکات،در کتاب ي محا تأثیر از فرهنگ یونانی و نظریه

خیال،محاکات نفس است اعیان . که هو هو نباشد،مانند حیوان مصور طبیعی را محاکات ایراد چیزي بود به شرط آن«: گوید می
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شعر محاکات به سه چیز «: دهد دامه توضیح میخواجه نصیر در ا). 591: 2535طوسی،(» محسوسات را و لیکن محاکاتی طبیعی
به لحن و نغمه،چه هر نغمتی محاکات حالی کند،مانند نغمت درشت که محاکات غضب کند و نغمت حزین محاکات  -1. کند

به وزن که هم محاکات  -2. حزن کند و این صنف خاص بود به شعري که به لحنی مناسب روایت کنند و از قبیل عرضیات بود
. کند و به این سبب مقتضی انفعاالت باشد در نفوس،چه وزنی باشد که ایجاب طیش کند و وزنی باشد که ایجاد وقار کند احوال

به نفس کالم مخیل،چه تخییل محاکات بود و شعر نه محاکات موجود  -3. خود حروف قول در شعر محاکات او از آن ایقاع کند
-592: همان(» کند،مانند هیأت استعداد حالی متوقع با هیأت اثري از حال ماضیتنها کند،بل گاه بود که محاکات غیر موجود 

ي شعر سخن است و  پس ماده«: گوید ي تخییل و ارتباط آن با شعر می نامند و درباره طوسی،شعر را همان کالم مخیل می). 591
در نفس به . ی بود که اقتضاء انفعالی کندپس مخیل کالم. صورتش به نزدیک متأخران وزن و قافیه و به نزدیک منطقیان،تخییل

چه اقتضاء تصدیق غیر اقتضاء . بسط یا قبض یا غیر آن بی ارادت و رؤیت؛ خواه آن کالم مقتضی تصدیقی باشد و خواه نباشد
این نمونه در ). 587-588: همان(» تخییل بوده باشد که سخن بر وجهی اقتضاء تصدیق تنها کند و بر وجهی دیگر اقتضاء تخییل تنها

ي موجود در شعر است و کالم مخیل یا داراي تصویر  شود که منظور خواجه نصیر از انفعال نفسانی،همان عاطفه این نکته مبرهن می
  . عجین شده باشد  داند که با عنصر عاطفه را کالمی می

دیدگاه او در مورد تصویر کمی به . توان به آراي براهنی در این باره اشاره کرد در بین صاحب نظران معاصر براي نمونه می
ي  تصویر حلقه زدن دو چیز از دو دنیاي متغایر است به وسیله«: نویسد او در تعریف تصویر می. دیدگاه آندره برتون شبیه است

ها  زمان هاي عاطفی یا فکري داشته باشند و نیز معموالً به این دو چیز یا چند چیز ممکن است ظرفیت. ي معین کلمات در یک نقطعه
 بالغت تصویرفتوحی در ). 113-114: 1371براهنی،(» شود ي تصویر یک جا جمع می هاي مختلف تعلق دارند که به وسیله و مکان

شفیعی تعریف کامل . معتقد است که براي اولین بار دکتر شفیعی کدکنی بود که به مفهوم تصویر در شعر فارسی توجه کرده است
خوانند،در  چه ناقدان اروپایی ایماژ می آن«: نویسد وي در تعریف تخییل و تصویر می. رده استو جامعی از تصویر ارائه ک

ي اصلی آن را انواع تشبیه،استعاره،اسناد مجازي و رمز  ي امکانات بیان هنري است که در شعر مطرح است و زمینه حقیقت،مجموعه
کند  ي در تصویر نیز اشاره می و در ادامه به عاطفه) 10: 1383کنی،شفیعی کد(» سازد ي تصاویر ذهنی می هاي مختلف ارائه و گونه
اي عاطفی همراه است و هر ایماژي باید عاطفه و شوري به همراه  تصویر،حاصل نوعی تجربه است که اغلب با زمینه«: گوید و می

  . 1) 17: همان(» داشته باشد
  : توان این نتیجه را گرفت چه گفته شد،می بنابر آن

  . دهند تشکیل می... ي تصویر و تخییل را صنایعی بالغی مثل تشبیه،استعاره و و شالوده اساس-1
  . تصویر با حواس آدمی در ارتباط است-2
  . اي در شعر همراه است تصویر عموماً با شور و عاطفه-3

با تکیه بر این تعاریف  ما نیز در ادامه با فهم معنی،اهمیت و ارزش ادبی تصویر به تحلیل جایگاه تصویر در شعر منزوي
  . پردازیم می

  
                                                        

 . توان در منابع بالغی مشاهده کرد هایی است و تعاریف دیگر را می بدیهی است که این تعاریف از بین علماي فارسی،عربی و غرب تنها شاهد مثال- 1
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  جایگاه تصویر در شعر حسین منزوي
ي اصلی اشعار منزوي را  ها،زمینه در این تصویر سازي. تصویر و توصیف،جوهره،شالوده و اساس اشعار حسین منزوي است

ي  کرمانی درباره. سازد یمایی میچه در غزلیات و چه در اشعار ن... ي ناشی از عشق،معشوق،لحظات فراق و وصال معشوق و عاطفه
پردازد و تا آخرین شعرهایش نیز دست  او در شعرهایش به ستایش عشق می«: گوید ي اصلی شعر او که همان عشق است،می زمینه

و توصیف عشق ). 59: 1387کرمانی،(» اي که شاید عشق،پر بسامدترین واژه در اشعار منزوي باشد دارد؛ به گونه از این کار بر نمی
. ماند ها فرو ریزند،چیزي از آن باقی نمی هاي ساختمان شعر او مانند کرد که اگر این پایه توان به پایه معشوق در شعر منزوي را می

نگرش واحد شعر او تصویر و . توان جست و جو کرد ها و تصویرها می ها و پرهیز از تکرارها را در همین توصیف بیشتر نوآوري
ها را  توان آن شود که می ي تصویرها و ساختارهایش دیده می نوعی وحدت نگاه در کلیه«هاي اوست و  توصیف معشوق و زیبایی

هاي فرعی  ها و تصویر نگرش واحد در یک تصویر متمرکز است و تمام ساخت. هایی از یک تصویر بزرگ به حساب آورد خوشه
. شود تصویر،ظرف عواطف و احساسات می«: نزويتوان گفت در اشعار م می). 77: 1389فتوحی،(» چرخد بر گرد آن می

ي  پشتوانه تصویر بی. اي انسانی در آن نهفته باشد و شور برانگیزد و لذت بیافریند تصویر،زمانی هنري است که شور و عاطفه
رمز و  آن چیزي که لطافت آسمانی«: نویسد کروچه در تأیید این سخن می). 68: همان(» روح،سرد و غیر هنري است عاطفی،بی

» هنر همیشه غزل خوانی یا نمایش کشمکش عواطف است. بخشد صورت ذهنی نیست؛ بلکه عاطفه است نشانه را به هنر می
براي . باشد اي که اغلب عشق است،می اش پرداختن به عنصر عاطفه هنر بارز منزوي در تصاویر بکر و خالقانه). 83: 1381کروچه،(

هاي او را وصف  شاعر یار و زیبایی. هاي عاشق با اوست ي معشوق و مراوده ،توصیف عاشقانهي اصلی شعر مثال در این غزل،زمینه
  : گیرد ها در آن جاي می اند که این عاطفه و توصیف هایی ها و ظرف کند و تصاویر،زمینه کند،احساسات خود را به او بازگو می می

  رازي اسـت در آن چـشـم سـیـاهـت،بنمایـش
  ي لبت،غـافـل از این لبچـرد آهو خـوش مـی

  سـیـبـی اسـت زنــخــدان بـهـشـتیت که ناچار
  هــاست ات آفـاق فـلــق گـسـتـردگـی سـیـنـه

  ســت نــگـاهـت،بـســرایــش شـعـري نـسـروده
  ایـن لـب کـه پـلـنـگـانـه کـمـیـن کـرده بـرایــش

  هـــایــش شـکــنــد وسـوســه پـرهـیـز مــرا مـی
  اسـت لـبـم،پـر زده اکـنــون بـه هوایــش مـرغـی

  )83: 1389منزوي،(

   
  : گوید جا که می داند؛ آن می» خود«ستاید و عشق را  او گاه خود عشق را می

  ویــن گــمـشـده را بـه خـود دلـــالـــت کـــن    بـا مـن بـه زبـان عـشــق صـحـبـت کـن
  1) 254: همان( 

  
ي شعر منزوي،حول محور موضوعات سیاسی و اجتماعی،عناصر بومی و  ق،گاه عاطفهدر کنار توصیف عشق و معشو

  . پردازیم هایی از این موارد می چرخد که در مبحث بعد به بیان و توضیح شاهدمثال می... ملی،طبیعت و

                                                        
 . ها نیاز به مقال بیشتري دارد ذکر حتا برخی از آن هاي منزوي به عشق بسیار است و اشاره- 1
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ها که منجر  ول مصراعیکی در محور افقی شعر؛ یعنی در ط. توان از دو جهت مورد بررسی قرار داد عنصر تخییل را در شعر،می«
گردد و یکی در محور عمودي شعر که در واقع تصویرهاي پراکنده در کل شعر را به هم  به ایجاد انواع مجاز،تشبیه و استعاره می

» بخشد دهد و طرحی یکپارچه و ساختمانی استوار را به کل اجزاي شعر متناسب و هماهنگ با محتوا می پیوند می
هاي حسین منزوي از  در ادامه،ابتدا به تأثیرپذیري. کنیم ما در این مقاله،تصویرها از دید افقی بررسی می). 199: 1381پورنامداریان،(

  . پردازیم هاي او در تصویر می شاعران دیگر و در نهایت،به بررسی نوآوي
  

  تأثیرپذیري از شعر شاعران دیگر
  تأثیرپذیري از شاعران گذشته- الف

هاي او را از شاعران گذشته را  تأثیر پذیري. شاعر دیگري گاه تحت تأثیر شاعران قبل از خود استحسین منزوي نیز مانند هر 
  : هاي زیر تقسیم بندي کرد توان به دسته می

ها،اوزان و تصاویر شعري را از او  در بین شاعران گذشته،منزوي،به حافظ شیرازي بیشتر از همه تعلق خاطر دارد و گاه مصراع
  : هاي او به شرح ذیل است برخی از موارد تأثیرپذیري. اما گاه به رودکی،موالنا نیز توجه داشته است. گیرد وام می

بیماري و مستی نرگس،یکی دیگر از . اند دار دانسته در ادبیات گذشته خصوصاً در شعر حافظ،چشم را مست،خمار و شراب -1
   :براي نمونه در این بیت. موضوعات تکراري در شعر گذشته است

  ي تـو نـشـدش حـاصــل و بـیـمـار بـمـاند شـیوه  گشـت بیمار کـه چون چـشم تو گـردد نرگس
  ) 131: 1386حافظ،( 

  جـز چـشـم تـو یک نرگس بـیمـار نخواهد شد    جز زلف تـو یـک سـنـبل بر باد نخواهد رفت

  ) 428: 1389منزوي،( 
  : توان به تشبیهات حافظ در این مورد اشاره کرد اي نمونه،میبر. تشبیه ابرو به کمان،تشبیهی بسیار شایع است -2

  در کمان ناوك مژگان تو بـی چـیـزي نـیـسـت  دانـــم جـان درازاي تـو بـادا کـه یـقـیــن مــی

  ) 64: 1386حافظ،( 
  : کند ر میداند و به هر روي بین ابرو و کمان ارتباط برقرا منزوي نیز ابروي یار را حکایتی از کمان افق می

  هـاحـکــایـتـی و ابـرویـت از کمـان افــق    اي اي چـشـمــت از طـلــوع سـحــر اسـتـعـاره
  ) 156: 1389منزوي،( 

  : براي نمونه در این بیت حافظ. شود این تشبیه در ادبیات گذشته بسیار دیده می: تشبیه زلف به زنجیر -3
  تعقل اگر داند که دل در بند زلفش چون خوش اس

  
عـاقالن دیـوانه گـردنـد از پی زنـجـیـر ما 

  )19: 1386حافظ،(
  

  :گوید منزوي نیز می
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بافـته زنجیري از آن زلف شکن در شـکـنـت     عـشق پـی بـسـتن مـن بسـتن جـان و تـن من
  )79: 1389منزوي،(

  
  : ن بیت معروفي یار دلم خون شده است،در ای گوید،در آرزوي و یا از استشمام بوي نافه حافظ می

ها         زتاب جعد مشکینش چه خون افتاددردل  اي کـاخـر صـبـا زان طـره بـگشاید بـه بـوي نـافـه
  )13: 1386حافظ،(

   
  : نگارد جا که می گذارد؛ آن منزوي درست جا پاي حافظ می

  خـبـر ي ختن چـه صـبـا کـجاست؟ از آن نافه    بـه بـوي عـطـر سـر زلـف او دلـم خـون شــد
  ) 159: 1389منزوي،( 

گوید،باد سحري از سر زلف تو نافه گشاده و او به کام دلش رسیده که سحر خیز شده  منزوي در تصویري با حسن تعلیی می
  : است

: همان(او کـامـروا شـد کـه سـحـرخـیـز شد اي یار     بـاد سـحري نافـه گـشــاد از ســر زلـــفــت
201 (  

  
  : گفته استحافظ نیز  ... و

  ي سـر زلـفش به دست توست حـافـظ چـو نافه
  

دم درکـش ار نه بـاد صـبـا را خــبــر شــود   
  )164: 1386حافظ،(

  : مانند این مورد از حافظ. تشبیه قامت یار به سرو -4
  )18: همان( هــر کــه دیــد آن سـرو سـیــم انـــــدام را    نــنـگــرد دیـــگـــر بـه ســرو انــــدر چـمن

  
  : گوید منزوي نیز می

ي آن سـرو بـلــنــدم  جـز در کـنــف سـایــه    اي نـیـســت مـیــســر آرامــش،دل خــواســتــه
  )165: 1389منزوي،(

  
  : گوید که حافظ در جایی می -5

ـادم            چـه کـنــم حـرف دگـر یــاد نــداد اســت  نـیـسـت بـر لـوح دلـم جـز الـف قـامـت دوست
  )224: 1386حافظ،(

  
  : داند ي استاد به خود را عشق می و منزوي نیز حرف آموخته



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  جلد نهم

٢٧٢ 
 

اگـر آمـوخـت حـرف دیگري جز عشق استادم     هـمـان مـردن ولـی از عـشق مردن بود و دیگر هیچ
  )168: 1389منزوي،(

  
  : گوید ن میي بوي جوي مولیا رودکی در قصیده. گاه نیز به رودکی توجه دارد -6

  خــنــگ مــــا را تــــا مــــیـــان آیــــد    آب جـیــحـــون بـــا هـــمـــه پــــهـــنـــاش

  هــــــاش              زیـــر پــــایـــم پـــرنــیــان آیـــــد ریـــگ آمـــــوي و درشــــتـــــــی
  ) 162: 1381رودکی،( 

  : گوید منزوي نیز می
زیـر پــاي عـاشـقــان هـمـواره هـموار است     هایش اي کــه ریـگ آمــوي و درشـتــی کــوچــه

  )67: 1389منزوي،(
  

برد که  منزوي این ایهام را به نحوي به کار می» دور از تو«براي نمونه در ترکیب . کند هایی را نیز از حافظ تقلید می گاه ایهام -7
  : ام را غبار گرفته و یا در این دیار خزان آمده،دور از تو باشد که آینه که امیدوارم این یندهد و هم ا هم معنی در دوري از تو می

  نـسـیـمـی از نـفـسـت سـوي مـن فـرسـت که باز
  گـلـم خـزان زده آیـد بـه دیــدگــان کــه بــهــار

  ام را غــبـــار دور از تــــو گـرفـتـه آیـــنــه
: همان(دیـــار دور از تـــو  خـزانـی آمــده در ایـــن
96(  

  
ام را از دست  گوید،در دوري از تو،مشتاقی و مهجوري،بالیی بر سر من آورده که شکیبایی جا که می درست مانند حافظ؛ آن

  : ام و امیدوارم این دور از تو باشد داده
  ـایـاب شـکـیباییکـز دسـت بـخـواهـد شـد پ    مـشـتـاقـی و مـهـجــوري دور از تـو چـنـانم کرد

  ) 346: 1386حافظ،( 
  : گوید که حافظ می-8

  عـیـش بـی یـار مـهـیـا نـشـود،یـار کـجاست    سـاقی و مـطرب و مـی جـمـلـه مـهـیـاست ولی
  ) 26: همان( 

  : کند منزوي این تصویر را نیز تقلید می
  تـر مـنـی گـان خـوشاما نـه بـی تـو کـز هـم    اردیـبـهـشـت خـوش،شب و شعر و شراب خوش

  ) 80: 1389منزوي،( 
  : برخی از اشعار منزوي،مانند بیت زیر -8

  وقــتـی تـو بـنـد بـنــد کـتــاب شـکـایتی    مـن از کـدام بـنــد حـکـایــت کـنـم چــو نی
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  ) 156: همان( 
  : اندازد آدمی را به یاد این دو بیت مشهور مولوي می

  کـــنــد ـایـــت مــیبـشـنــو از نـی چـون حـکـ
  انــــد از نـیــســتــان تــا مــرا بـــبــــریــــده

  کـــنــد هــا شـکـایـــت مــی از جــدایــی  
  انـــد از نـــفــیــرم مـــرد و زن نــالـــیــده

  ) 1-2ابیات : 1 ،د1383مولوي،( 
منزوي در برخی از . هاي موالناست هایی از جنس تناقض ها در ادبیات گذشته،تناقض گویی دانیم که زیباترین تناقض می

  : کند گویی می گذارد و تناقض ها،درست جا پاي موالنا می غزل
  آبـادم و خـرابـم،دریـــایــــم و ســـــرابـــــــم
  هـم مـاه،هـم پـلـنـگـم،هـم آب،هـم نــهــنــگــم
  هـم ایــنـم و هــم آنــم،هــم تـیـر هـم نـشـــانم

  هـم آتـش و هـم آبـم،هـم شـب و هـم آفـتـابـم
  هـم شـهـد،هـم شـرنـگم،هم شـیـر هـم شـرابـم

  ي شــهــابـم هـم مـوج آســمــانــم هـم خـانـه
  )135: 1389منزوي،(

   
. تقلید کرده استهاي آن را نیز  منزوي برخی از نمونه. کند هاي موالنا را در ذهن متبادر می ها برخی از غزل گویی این تناقض

  : براي مثال
  اي خواجـه چـه مـرغـم من،نی کـبکـم و نی بازم

  ي بــازارم،نــی بـلـبــل گــلــزارم نی خـواجــه
 نــه بــنـده نــه آزادم نـــه مـــوم نــه پــوالدم

  نـی خـوبـم و نـی زشـتــم نـی ایـنــم و نـی آنـم 
  ان خـوانـماي خواجه تو نامم نه تــا خــویـش بد

 نــه دل بــه کـسـی دادم نــه دلــبــر ایــشــانـم 

    
  )763: 2 ،ج1387مولوي،(

  
  تأثیرپذیري او از شاعران معاصر -ب

  : در بین شاعران معاصر نیز گاه از برخی از شاعران تقلید کرده است که به عبارت زیر است
را از  او این تصویر. کند کند،تشبیه می وکبی که راه یار را روشن میمنزوي در بسیاري از موارد،چشم را به چراغ،شمع یا ک-1

مانند این نمونه که . تنها تفاوت در شیء روشن کننده است وگرنه،تصویر همان تصویر است .نادر نادر پور اخذ کرده است
  : منزوي،چشم را به کوکب مانند کرده است

  د مـگـر کـوکـب چـشـم تـو شـود هــادي مــن خـو    مـنـم و حـیـرت و مـقـصـد گـم و ره ظلمانـی

  ) 523: 1389منزوي،( 
  : داند مانند یار را هادي راه خود می و نادر پور،چشم چراغ

  تـا از چـراغ چــشــم تــو گــیــرد ســــراغ راه  ام هـنــوز در ایــن دشــت بـیـکران من مـانـده
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  ) 122: 1381نادرپور،( 
  : و

  شـمـعــی ز چــشـــم روشـــن او گـــیــــرم    هــــا تـم بـه تـیـرگــی شـــبخـواسـ یـا مـی

  ) 105: همان( 
توان در اشعار نادر نادرپور  ي زمانی چندانی با منزوي ندارند،بیشترین تأثیرپذیري او را می در بین شاعران معاصر که فاصله

  . د بتوان گفت،منزوي از نادرپور متأثر استهایی است که شای موارد زیر برخی از نمونه. مشاهده کرد
در . هاي صورت یار بنشینند زند تا روي گل اي است که پر می در دید هنري منزوي،بوسه پرنده: تشبیه بوسه به پرنده و گل -2

  : این مورد او از تشبیه بلیغ بهره برده است
  صـورتــت،سـفـیـد،سرخ و سوسنیروي گـالي     زنـن تـا بـشـیـنــن ام پـر مـی هاي بـوسـه پـرنده

  ) 519: 1389منزوي،( 
هاي پر گوي  شاملو،بوسه را گنجشک. تنها تفاوت در وجه شبه است. اند قبل از او شاملو و نادر پور،بوسه را به پرنده مانند کرده

  : داند باغ می
  ) 141: 1385شاملو،(» گنجشکان پر گوي باغند/ هاي تو بوسه«

نادر پور،نیز بوسه . هاي شاملو پر گویند و بوسه از نظر منزوي پر زنانند بوسه. تشبیه منزوي،در وجه شبه استتفاوت این تشبیه با 
  : نشینند هاي یار می را به مرغانی تشبیه کرده که بر روي شاخه ي لب

» ها ي لبان تو مرغان بوسه خهبر شا/ تا چون به شوق دیدن من بال و پر زنند/ برخیز و با بهار سفر کرده بازگرد/ ! اي آشناي من«
  ) 214: 1381نادرپور،(

چیند و به نوعی،منزوي یا عاشق،این بوسه و گل را به غارت  گاه از دید منزوي،بوسه گلی است که از باغ صورت یار می
  : برد می

  ي تـاراج گـلــت بـنــد بـه چـنـداست پـروانـه     یـک بوسـه کـه از بـاغ تـو چـینند به چند است
  ) 466: 1389منزوي،( 

هر دو تشبیه در اساس یکی است؛ منتها در یکی عاشق . شود ي نسیم می و از دید نادرپور قبل از او،بوسه،گلبرگی است که طعمه
  : برد و در دیگري نسیم بوسه را به غارت می

  ) 121: 1381نادرپور،(ي نسیم  هاي تو شد طعمه هاي بوسه گلبرگ
به دلیل لَخت بودن زلف و » خانه به دوش«رهی معیري،زلف را به . صاویري را اخذ کرده استگاه نیز از رهی معیري ت-3

  : گیسو،تشبیه کرده است
  چـون زلـف تـو از خـانـه بــه دوشــان تـوایـــم    ي تــو چــون ابـــر بــهــاریــم،پــراکــنــده

  ) 456: 1384معیري،( 
  : است منزوي نیز گیسو را خانه به دوش خوانده
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  مـان بـه دوشان هـم گـیـسـوي تـو داند از خـانه    گـیــســو شـاللـی مـن،آشـفـتـه حـالــی من
  ) 289: 1390منزوي،( 

  
  هاي حسین منزوي در تصویرسازي نوآوري

  تشبیه
» تخیل شاعرانهترین رکن  اصلی«تشبیه . برد،تشبیه است بیشترین و بارزترین صنعتی که منزوي در اشعار خود از آن بهره می

ي  هسته«و ) 193: 1380مجتبی،(» هاي خیال و رکن اساسی مباحث زیباشناسی است جزو مادر صورت«و ) 9: 1383شفیعی کدکنی،(
منزوي در تشبیهات خود گاه از عناصر طبیعت،گاه ). 214: 1381پورنامداریان،(» هاي شاعرانه است اصلی و مرکزي اغلب خیال
ي اصلی  آید،بررسی عناصري است که خمیر مایه چه در ذیل می آن. برد بهره می... اه عناصر انتزاعی وجانوران،گاه اعضاي بدن،گ

  : سازد تشبیهات منزوي را می
  

  طبیعت - 1
ها شاعر از عناصر در  یکی از عنصرهایی که بسیار در ادبیات فارسی مورد توجه شاعران بوده است،تشبیهاتی است که در آن

عنصر طبیعت از دیرباز یعنی از زمان سبک خراسانی و شکوفایی شعر فارسی از . کند استفاده می... ،موج،گل وطبیعت مثل دریا،کوه
پردازد و گاه مانند خیل کثیري از  گاه شاعر مانند شاعر سبک خراسانی تنها به وصف طبیعت می. عناصر غالب آن بوده است

در طبیعت «توان به این نتیجه رسید که او  با دقت در اشعار منزوي می. برد شاعران از عناصر طبیعت،براي موارد دیگري سود می
یک طرف احساس شاعر است و طرف دیگر . ي میان احساس شاعر و طبیعت است جا،تصویر واسطه شود و در این استحاله می

ي او از  ر منزوي و استفادهشع). 124: 1389فتوحی،(» طبیعت و اشیا و در این میان تصویر پلی است میان احساس شاعر و طبیعت
منزوي از طبیعت و عناصر آن . نیست) 318: 1383شفیعی کدکنی،(» مانند طبیعت در شعر خراسانی وصف به خاطر وصف«طبیعت 

دانیم که این گونه  اند و می برد و به همین دلیل بیشتر تشبیهات او از نوح تشبیهات حسی به حسی هایش بهره می در تصویرسازي
 یک مانند محاکاتی معرفت. اند محاکاتی معرفت محصول«: العاده و بیشتري برخوردارند؛ زیرا از تأثیرپذیري فوقتشبیهات 
 و آمیزي حس استعاره،نماد، چون ادبی،هم دیگر صناعات به نسبت و است حسی،بیرونی تشبیه. است طبیعت از ساده برداري عکس

 کلمات با را آن آینه مانند ذهن و تابد می ذهن بر که است خارجی شیء از حسی تأثیر یک محصول. است تر خارجی تشخیص
 احساساتشان و حواس راه از را لذت بیشترین مردم که دانند می برجسته شاعران« و) 99- 100: 1389فتوحی،( »کند می منعکس
 و جهانی هاي حکمت از بیشتر خیلی را حوادث و اشیاء حسی تأثیرات از ناشی هاي هیجان مردم که واقفند آنان. کنند می کسب
 جان میل« زیرا برخوردارند؛ بیشتري تأثیرگذاري از حسی است،تشبیهات معتقد نیز سکاکی). 421: همان( »دارند دوست کلیات
-1420سکاکی،( »ناآشناست امر از پذیراتر را آشنا امر و دارد انس بیشتر حسی امور با. است عقلیات از بیش حسیات به آدمی
2000 :460-459 .(  

هاي  توان به دسته اي که منزوي از پیوند تشبیه حسی به حسی و طبیعت براي اداي تصویر استفاده کرده است را می بیشترین بهره
  : زیر تقسیم بندي کرد
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در . هاي اوست هاي شاعران،چه شاعران غنایی،حماسی و یا مدحی،توصیف معشوق و زیبایی یکی از مضمون: معشوق -1-1
شاعران از دیدگاه خاص خود معشوق . ه و غنایی،معشوق یا انسان است و یا خدا و در غزل مدحی،عموماً شاه و ممدوحغزل عاشقان
هاي او بخش وسیعی از آثار او را تشکیل  گونه که گفتیم،در اشعار منزوي،عشق،توصیف معشوق و زیبایی همان. کنند را مدح می

  : این بیت در شعر او گاه معشوق رود است،مانند. دهد می
  ام اي رود پـر تـرانـه مـایــســت مـن از تـو زنـده    تـو خـون گـرم مـنـی اي صـداي جاري دوست 

  ) 43: 1389منزوي،( 
اش  رود در برابر دریا کوچک است و همیشه سعی. شود داند و به سمت یاري که مانند دریاست،روانه می گاه خود را رودي می
  : سد،مانند تالش عاشق در رسیدن به معشوقبر این است که به دریا بر

  کــشــانــی کـه رودهـا را بــه دریــا شــدن مـی    ي اسـتـحالت تـو شـور رسـیــدن تـو جـذبـه
  ) 41: همان( 

مگه نازد که در دا خواند و به او می این مرغ را هشیار می. کند گاه معشوق را به مرغ همایون که به سوي او آمده است،تشبیه می
ها،مرغی است که بر سر هر کس بنشیند،براي آن فرد سعادت و  مرغ همایون در افسانه. گذرد چیند و از سر دام می عشق دانه را می

. آمدن معشوق به سمت عاشق و گرایش به او،براي عاشق همیشه مقدس بوده و پر از سعادت و مبارکی. آورد شادي به ارمغان می
به و عنصري که براي رساندن این عاطفه و موضوع بهره برده،توجه داشته  ارتباط و پیوند مشبه و مشبه در این نمونه نیز،منزوي به

  : است
  تـو هـمـان مـرغ هـمـایـون کـه سـویم آمدي،اما

  ات اي مـرغ کـه در دامگـه عشق نـاز هـشـیـاري
   

  نـالـم از بـخـت کـه نـنـشـسـتـه بر این بام گذشتی    
  )38: همان(ي و چــابـک ز سـر دام گـذشــتــی دانـه را چـیـد

  : اش بر روي عاشق بیفتد چرخد تا سایه اي است که می یا معشوق،مرغ خوشبختی
  ي هــمـایــونـــی تـا که را بپوشـانـد سـایــه    چرخی مـثـل مرغ خـوشـبخـتـی روي شهر می

  ) 460: همان( 
 : شود هاي یار است و شامل موارد زیر می جه است،توصیف زیباییبخش دیگري که در اشعار منزوي بسیار قابل تو

چشم یکی از مواردي است که بسیار در غزلیات عاشقانه از همان ابتداي شعر فارسی تا زمان معاصر مورد توجه : چشم -1-1-1
اند،مستی و خماري است و  گفته شد که،از دیرباز،شاعران،بیشترین صفتی که در ادبیات فارسی براي چشم قائل شده. بوده است

ي خود در آن دخل و  کند؛ اما به نوعی با شیوه اما گاه تقلید می. دیدیم که حسین منزوي نیز گاه از این تصاویر تقلید کرده است
از کند؛ اما در مصرع دوم،وقتی  براي مثال،او نیز مانند بسیاري از شاعران به شراب داري چشم و مستی آن اشاره می. کند تصرف می

  : ي غریبی است هاي خود شرابی به او بنوشاند،نکته خواهد از چشم یار می
  اي از آن بـه چــشــمــانم بـنـوشانی اگـر پیـمـانـه    هـاي تـو مـرا خواهد گرفت از من شـراب چـشـم

  ) 21: همان( 
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او . شود عاصر و گذشته دیده نمیاي در توصیف چشم یار دارد که در شعر شاعران م منزوي،تصاویري زیبا،خالقانه و هنري
یکی از هنرهاي «: اند برخی گفته. داند و معتقد است،باید دل به این دریا زد کند و آن دریا را شورانگیز می چشم را به دریا مانند می

   :) 93: 1383رمضانی،(» هاي نو است،مثل دریاي شور انگیز چشمان ي زبان،خلق مفردات تازه و ترکیب منزوي در حوزه
  آن جـا کـه بــایـد دل بـه دریـا زد،هـمیـن جاست    دریـاي شـور انـگـیـز چـشمانت چـه زیـبـاست

  ) 22: 1389منزوي،( 
منزوي چون تصویر بردار و عکاسی با تجربه و با دیدي . رسد دانیم که،دریا در اثر تالقی با آسمان،آبی رنگ به نظر می می

گوید،وقتی آن چشم  کند و می رد و در تصویري دیگر چشم را با دریاي آبی رنگ مقایسه میب دقیق،از این موضوع طبیعی بهره می
  : اندازد شود،مرا به یاد صبح و طلوع دریا می کند و باز می طلوع می) تشبیه چشم با تشبیه مضمر به خورشید(

  دریــاســتیــادآور صـبـح خــیـال انــگـیـــز     در مـن طـلـوع آبــــی آن چــشــم روشــن

  ) همان( 
صفت شبانه به سیاهی چشم . خواند و این تصویر،تصویر گویایی از سیاهی چشم است در جاي دیگر،چشم را دریاي شبانه می

  : اشاره دارد و دریا به آب درون چشم
  گـر بـه دریـا نـزنـم ایـــن دل دریــــایــی را    اي دو چـشـم تـو دو دریاي شـبـانـه چـه کــنــم

  ) 13: همان( 
شعر او از تصاویر تکراري و مبتذل ادبیات در اغلب موارد کناره گیري . تنها مست و خمار نیست  در قاموس منزوي،چشم

چشمان دیگر دریا نیستند؛ بلکه . توان از دیگر تشبیهات او در مورد چشم متوجه شد کند و این موضوع را می می
  : آید ها می نهند و او به خریداري این چشم نمی اند که دروغ بر ترازو هایی ها،حجره آن
  ) 936: همان(» آیم به سودا می/ نهند ها دروغ بر ترازو نمی که در آن/ هایی است تنها حجره/ چشمانت«
تشبیهاتی . هاي یار که باز هم بسیار مورد توجه منزوي است،زلف،مو و گیسوي یار است یکی دیگر از زیبایی: زلف -1-1-2

. نیست... این باره از شاعران گذشته اخذ کرده است را دیدیم؛ اما از دید هنري منزوي،زلف تنها مانند کمند،زنجیر و که او در
او در این نمونه،مانند . معشوق افتاده است) منظور سفیدي و لطافت سینه است(مانند  ي آب اي است که بر سینه گیسوي یار،خزه

این تصویر،درست مانند یک تابلوي نقاشی است؛ منتها ابزار کار . ي یار طراحی کرده است نقاشی چیره دست،خزه را بر روي سینه
به نقل از (» تصویر نقاشی است که اساس آن واژگان است«: توان گفت جاست که می جا کلماتند نه مداد و موم و این نقاش در این

 : ) 42: 1387الراغب،

  چون خزه بر آب شناور ي زالل تو افشان هم بر سینه    ي ذهنم آن گیسوان خیس معطر یادي در همیشه

 ) 472: 1389منزوي،( 

گاه گیسو از نظر او آبشار است و حتی با تشبیه . اي است گیسو در ذهن هنرمند منزوي،گویاي خیلی تصاویر خالقانه
  : داند تفضیل،گیسوي یار را از آبشار رهاتر می
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  چـشمـانت از چـشمه ساران صاف سحر با صفاتر    ــراي گـیسـوان رهـاي تـو از آبـشـاران رهــات

  ) 23: همان( 
اي قدیمی در ادبیات  که واژه» فروهشته«ي  خواهد به حالت آویزان و لخت بودن موي اشاره کند،از واژه اما نادر پور وقتی می

  : کند است،استفاده می
  ) 621: 1381نادرپور،(» از پشت دختري است فروهشته گیسوان«

. تر است دهیم،زیبایی،حسی بودن تصویر منزوي براي مخاطب ملموس صویر منزوي را در کنار تصویر نادر پور قرار میوقتی ت
توان گفت،حقیقت نمایی در این تصویر،وجود  به مناسبی براي گیسوست و به نوعی می آبشار به دلیل بلندي و آویخته بودنش،مشبه

معناي انطباق با عقل و ادراك حسی است؛ یعنی تصویر هنري باید پذیرفتنی باشد و عقل  به«: حقیقت نمایی در تشبیه و تصویر. دارد
  : هاي آن؛ یعنی باران است خانواده گاه نیز گیسو،آبشار نیست؛ بلکه یکی از هم). 86: 1389فتوحی،(» و ذوق همگانی آن را بپذیرد

: 1389منزوي،(» در چار سوق عطاران/ نیازي آهوان د بیمانن/ زیباست گیسوانت/ گیسوي خود را بباران/ خم شو به سوي من«
733 (  

  : نادر پور در جایی،گیسوي یار را به باران مانند کرده است
  ) 442: 1381نادرپور،(» رسی و باران موي بر دوش تو می«

هایی مثل بباران مخفی کرده  تر است؛ زیرا منزوي باران را در البه الي تصاویر دیگر و واژه در این تشبیه نیز،تشبیه منزوي هنري
هر چه  ویژگیبه لحاظ  که شیءدو  کردن مقایسه«: دانیم که است و مستقیماً مانند نادر پور،موي را به باران تشبیه نکرده است و می

است  اي هوظیف ترین عالیمنتظره و جالب توجه، غیرها به طور  هم آوردن آن کناردر  دیگريبه نحو  یادور باشند  یکدیگراز  بیشتر
بارش گیسو،غیر منتظره و جالب توجه است؛  ).131: 1382،ریچاردزبه نقل از (» تحقق آن را داشته باشد آرزوي تواند میشعر  که

  . شود زیرا عموماً باران یا در نهایت اشک باریده می
یار » قد«مشبیهی براي » نخل«اه نیز گ. گرفت قرار می» سرو«یار مشبه » قد« دیدیم که در ادبیات گذشته،: قد و قامت یار -1-1-3

  : است،براي نمونه در بیت زیر از کلیم کاشانی،منظور از نخل،قد بلند یار است
  ي سـریـن را زان رشـتـه بر میان بست گـل دسـتـه    نـگـار جان بست نـخل قـد تـو را چـون صـورت

  ) 104: 1362کلیم کاشانی،(
  

براي مثال،رهی معیري نیز که از شاعران . اند ي ادبیات استقبال کرده ان از این سنت دیرینهدر ادبیات معاصر نیز بسیاري از شاعر
  : گوید معاصر است،می

  کـز تـو فـارغ سـرمـویـی بـه سـراپایـم نـیـست    بـه سـراپـاي تـو،اي سـرو سـهـی قـامت مـن

  ) 65: 1384معیري،( 
تشبیه » شعر بلند مصور«پرهیزد و قد یار را به  ویر تکراري و مبتذل ادبیات میگونه که گفته شد،عموماً از تصا اما منزوي همان

که قامت یار مانند شعر مصور  این. نشان از بلند قامتی یار دارد و این قامت مانند شعر موزون و مصور است» بلند«ي  واژه. کرده است
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اما نباید از یک نکته غافل ماند که از نظر . به،عقلی شبهنونه،مشه حسی است و م در این. و موزون است،تشبیهی غریب و زیباست
خواند،به این دلیل است که او شعر را کامالً  ي عقلی نیست و وقتی منزوي،قامت بلند یار را شعر بلند مصور می شاعر،شعر یک مقوله

 : دهد که چه بگوید و چه بنویسد کند و این احساس به ذهن و قلم او دستورر می احساس می

  بـا قـامـتـت کـه شـعـر بـلـنـد مـــصــور اســت    ي بـرتـافـتـن کــجــا عـرم کـجـا و عـرصـهشـ

 ) 47: 1389منزوي،( 

تشبیه یار به باغ تماشایی : توان به این موارد اشاره کرد از دیگر تشبیهات منزوي که از عنصر طبیعت استفاده کرده است،می
تشبیه عاشق و خود  -... و) 362(و ) 367(یار به بهار  -) 387(یار به سیل بی قرار  -) 382(باران  یار به -) 436(یار به رود  -) 477(

ي  اند و زمینه اکثر این تشبیهات از نوع تشبیهات حسی به حسی... و -) 368(به آسمان که در طلوع و غروب پیرنگ آبی دارد 
  . هاست دات آن عاطفی آن،عشق و معشوق و عاشق و مراوه

  

  عناصر اشرافی - 2
  . یکی دیگر از عناصر منزوي در تشبیه،عناصر اشرافی مثل شراب یا گنج است

آید،بوسه است و این مهم در  یکی از عنصرهایی که بارها در شعر منزوي ابزاري براي تصویرسازي به حساب می: شراب -2-1
او عالوه به دو موردي که در . شود ت او در این زمینه اشاره میدر زیر نیز به بیشترین تشبیها. شعر او از بسامد باالیی برخوردار است

داند که یار او را از آن مست کرده و در او  منزوي بوسه را شرابی می. کند باال ذیل عناصر طبیعت آمد،بوسه را به چند چیز تشبیه می
  : مؤثر واقع شده است

  بی نـچـشـیـده است بدین گیراییکـس شـرا    ي دیـگر مــســتــم اي دادي و تـا بـوسه بـوسـه

  ) 74: همان( 
  : خواند تر از شراب می گاه با تشبیه تفضیل،بوسه و لب را مست کننده

  گـویمـش بـه زمـزمـه می در میان خوش است مـی
  تر است گـویدم بـه وسـوسـه نـه بـوسه خوش یمـ

  شـایـد کـه رام خـود کــنـد ایــن الــتــهــاب را  
  کـنـد ایـن لب شراب را ه مـسـت میزیـن لـب کـ

  ) 81: همان( 
  : بوسه مانند گنجی است که منزوي براي غارت کردن آن آمده است. گنج -2-2

  ولی جـواهـري از گــنـج تـــو ربـــوده نـشــد    ي بـوسـه دزدي آمــده بــود لـبم بـه وسـوسه
  ) 401: همان( 

  

  عناصر وهمی - 3
منزوي خود را به دیو و یار . کند تر از معشوق فرض می اي پایین فارسی،عاشق همیشه خود را در مرتبه ي ادبیات در سنت دیرینه
ها وجود دارند  ها و قصه چون دیو و پري در افسانه. مشبه این تشبیه،حسی است؛ اما مشبه به آن وهمی است. کند را به پري تشبیه می
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ي زشت و  ي مثبت و زنانگی دارد و عموماً دیو،جنبه پري،جنبه. خارجی ندارند هایند؛ اما وجود هاي روایت و قصه و جزو شخصیت
  : کریه و مردانگی دارد

  هــا خـوبــی اي زنـی کـه چـون پـري قـصـــه    کوبی  مـن پر از دیوم کدامین شیشه را بر سنگ می
 ) 475: همان( 

 
  

  ... عناصري مثل کتاب،شعر و آیه - 4
شعر سیاه «او گاه چشم را به به . دهند نیز در بسیاري از موارد عناصر شعر منزوي را تشکیل می. ..عناصري مثل کتاب،شعر و

که توصیف زیبایی چشم یار است و ) همان عشق(ي شعر  در این تشبیه نیز باز ارتباط عمیق بین عاطفه. مانند کرده است» گویایی
و یا چشم به  -که در بخش پیشین آمد-تشبیه قد به شعر بلند مصور. دشو عنصري که براي این مانندگی استفاده کرده است،دیده می
شعر از . لطیف است،چون شاعر خود به زیبایی و رقت شعر ایمان دارد. شعر سیاه گویا از لحاظ ظرافت،تشبیه لطیف و غریبی است

ریب است،چون فهم درك این وجه غ. تواند به آن مانند شود چه که در نظر او زیباست،می نظر او،زیبا و لطیف است و هر آن
از جهتی از ایم ابهام و سرگشتگی به دلیل غیر بدیهی بودن آن لذت . برد اي از ابهام و سرگردانی فرو می شبه،مخاطب را در ورطه

م گویا یودن چشمی که مانند شعر است،نیز نشان از گویایی عشق از زبان خاموش چش. چرا قامت و یا چشم،شبیه شعر است. برد می
منزوي از دو جهت لب را به گل مانند کرده . ي شکوفایی نیز غافل شد توان از تشبیه پنهان لب به گل با توجه به قرینه نمی. یار دارد

اند و عنصر عاطفه  هر دو تصویر حسی به حسی. به اشاره دارد دوم،به لطافت مشبه و مشبه. شود که لب مانند گل باز می اول این. است
  : زند موج میو عشق در آن 

  هایـت شـعـر سـیـاه گــویــایـی است و چـشـم    ي شـکوفایی است تـریــن آیـه لـبـت صـریـح

  ) 24: همان( 
  : گاه چشم،مطلع زیباترین غزل است

  بـا ایـن غـزل تـغـزل مــن نــیــز مـــبــتــذل     هـایت مـطـلـع زیـبـاتـریــن غــزل اي چـشـم
  ) 391: همان( 

  : کند ترین فصل کتاب و به بهترین جواب خود مانند می هاي یار،خود معشوق و یار را به عاشقانه جایی به جاي زیبایی او در
  غـنـاي سـاده و مــعـصـوم و شـعـر نـاب مـنی    تــو عـاشـقـانه ترین فـصـلـی از کـتـاب منـی

  ) 36: همان( 
  

  قهرمانان ملی - 5
ر صدد است،به توصیف مبارزان ملی خود بپردازد و به وضعیت سیاسی نابه سامان خود اشاره منزوي در بیشتر اشعار خود که د

کند؛ اما اصوالً وقتی نام آن قهرمان مشخص است و هیچ منعی براي بردن نام او و ستایش و شرح  کند،از استعاره استفاده می



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  جلد نهم

٢٨١ 
 

لقب یکی قهرمانان » روشن«. کند ،از تشبیه استفاده میاجتماعی نیست-هاي او ندارد و عموماً در آن شرایط سخت سیاسی دالوري
  : نگارد منزوي در وصف او می. هاي حماسی آذربایجان است قصه
چون بید / که خیل نامردان هنوز از هیبت نامش/ خون امید رجعت مردي/ با معجز خود زنده خواهد داشت/ هاي دیر تا سال«
  ) 679: همان(» برخویش/ لرزند می

اند  هایی نیز که تصویر و تشبیه را ساخته ه،گذشته از هماهنگی صور خیال با موضوع و عاطفه در شعر،عناصر و واژهدر این تشبی
تصویر هر «: گوید داند و می دکتر شفیعی،هماهنگی موجود میان تصاویر شعري را برابر با ارزش تشبیه می. از هماهنگی برخوردارند

. گامی ظهور کامل خواهد داشت که مزاحمی در راه تجلی و ظهورش وجود نداشته باشدگونه ارزشی که داشته باشد،آن ارزش هن
یعنی هنرنمایی شاعر در خلق یا آوردن تصویر چنان باشد که تصویر،بیشترین نمایش را در شعر دارا باشد و آن چیزي است که ما از 

اي مثال،او دشمن را به بیدي مانند کرده که از شنیدن بر). 189: 1383شفیعی کدکنی،(» کنیم آن به هماهنگی صور خیال تعبیر می
تواند گویاي این تصویر  اي بهتر از درخت بید می ترسند و براستی براي توصیف لرزش از ترس چه عنصر طبیعی می» روشن«نام 
ها بر خود  رختگیرد،بیشتر از سایر د هاي بلند،وقتی در معرض وزش باد قرار می چون درخت بید به دلیل داشتن برگ. باشد
پس از دید منزوي،دشمنان این مرز و بوم،مانند بید از ترس مبارزان و قهرمانانی چون روشن بر . تر است لرزد و این لرزش نُمایان می

در . گیرد که نشان از بزرگی و فخامت دارد،در تصویر او جا می» هیبت«ي  خواهد از روشن بگوید،واژه وقتی می. لرزند خود می
خواند تا به  باد نام او می. از دید منزوي،مقدس است» آیه«نام او مانند . دهد دس بودن این قهرمان بیشتر خود را نشان میادامه،مق

  : گوش همه برسد
که چون سوار مرکبش / در دشت مردي بود«/ خوانند اي در باد می چون آیه/ او را هنوز/ -این صبوران بیابانی-/خاران دیرین«
  ). 680: 1389منزوي،(» ماند اختن مینسیم از ت/ شد می

  

  عناصر دیگر
هایی که از بسامد باالیی در شعر منزوي برخوردارند،استعاره،تشخیص،تلمیح و پارادوکس و  بعد از تشبیه بیشترین آرایه

ر خیال از قبیل هاي دیگ صورت«: این صنایع نیز به نوعی همان تشبیه هستند؛ زیرا به اعتقاد برخی از صاحب نظران. آمیزي است حس
ي تصویر قرار  ها را نیز در دایره توان با توسع معنی آن هاي دیگر بیان که می تمثیل،استعاره و رمز و حتی گاه کنایه و یا صورت

در ادامه به بررسی تصاویري که او با ). 189: 1381پورنامداریان،(» داد،در حقیقت از یک تشبیه پنهان یا آشکار مایه گرفته است
چون اکثر عناصري که در تشبیه ذکر شد،در این صنایع نیز استفاده . پردازیم ده از این عناصر در شعر آورده است،میاستفا
پرازیم و اگر تفاوتی با عناصر موجود در تشبیه داشته باشد،ذیل عنوان  ها می شود،براي جلوگیري از تکرار،تنها به ذکر آرایه می
  . آید می

  
  استعاره و رمز

بر حالت،شخص،چیز . اي که بیان حالتی،شخصی،چیزي یا کنشی است اي از مجاز است که در آن واژه یا جمله گونه«: استعاره
در اشعار منزوي،بعد از تشبیه بیشترین ). 82: 1388احمدي،(» ها همانندي یا قیاس بر قرار شود یا کنشی دیگر داللت کند تا میان آن
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توان از این موضوع،این نتیجه را گرفت که در حقیقت شاعر  به عبارتی می. ،استعاره استصنعتی که از بسامد باالیی برخوردار است
دکتر شفیعی نیز ). 116: 1380هاوکس،(» تشبیه نوعی استعاره است«در استعاره نیز در پی بیان تشبیه است؛ زیرا از دیدگاه بسیاري 

زمانی تشبیه دارد؛ یعنی در آغاز تشبیهی است و در طول زمان با ي  هاي شعري سابقه شاید بتوان گفت که اغلب استعاره«: گوید می
اي که رنگ تشبیه دارد و داراي اجزاي بیشتري  ها و دریافت ارتباطات میان دو سوي تشبیه،به صورت خیال شاعرانه خو گرفتن ذهن

که در ابتداي این مبحث گفته  گونه همان). 118: 1383شفیعی کدکنی،(» آید ي استعاره در می شود و به گونه است،خالصه می
دیدیم که در تشبیه یا عناصر . هایی که خواهد آمد،همان عناصر موجود در تشبیه است شد،عناصر منزوي در استعاره و دیگر آرایه

یم و بخش کن در زیر تنها به اشاراتی در این موارد در استعاره اشاره می ... از طبیعت وام گرفته شده بودند یا از عناصر اشرافی یا
براي نمونه،او در این بیت،موج را براي اشاره به موي یار . پردازیم هاي عناصر شعري او در استعاره با تشبیه می بیشتر آن را به تفاوت

  : اند و چراغ حباب را براي اشاره به سینه به عاریت گرفته است و هر دو عنصر طبیعی
  هــاش بــســتــه چـــراغ حــبــاب را بــر سـیـنـه     هــاش ریــخــتـــه آوار مــوج را بـر شـانــه

  ) 811: 1389منزوي،( 
  : گوید اگر او نباشد گلی نخواهد چید یار از دید او نرگس،گل سرخ،بنفشه است و می

    اگـر تـو بــاغ نـبـاشـی گــلـی نـخـواهـم چــیـد     اي ورنـه تو نرگـس و گـل سـرخ و بــنـفـشه
  ) 396: همان(

دانیم که آهو از  او آهو را گاه استعاره از یار دانسته است و می. برد یا از جانوران زیبا براي به تصویر کشیدن معشوق بهره می
ي چشمانش نهفته است و اغلب نگاه او به نگاه دختر جوان تشبیه  العاده زیبایی او در برق خارق. ي زنانگی است نماد دیرینه«دیرباز 

  : براي نمونه در این بیت). 312: 1 ،ج1378شوالیه،(» شود می
  اي و دشت از تو به جز غبار ندارد گـذشته! آهـوي من    ات چگونه گذارم؟ تا بازم تو را کف آرم سر در پی

  ) 261: همان( 
  : کند از سیمرغ قاف که عنصري وهمی است،استفاده می) ع(یا براي اشاره به حضرت علی 

  اي اسـت در کـنــف پــر و بـال تـو ش ســایــه ك    خــوشـا کســی! هـاي ولــایــت سیـمـرغ قـاف
  ) 988: همان( 

. برد هاي جالب توجهی به کار می ه او در استعاره نیز گاه واژ. به زیبایی براي گیسو آفریده بود دیدیم که منزوي در تشبیه،مشبه
براي مثال،در این . استعاره نیز همین نگاه حفظ شده استدر . رساند هایی که هماهنگی بین موضوعات و تصاویر را می واژه

اي از موي یار است؛ چه را که لیل به  این ترکیب و تصویر،توصیف بسیار هنري. القدر را استعاره از گیسو آورده است بیت،لیله
النی بودنش،بلند بودن از جهت دیگر،شب قدر به دلیل طو. شود اش با سیاهی موي یار سنجیده می معنی شب است و شب و سیاهی

  : کند موي یار را در ذهن منتقد و مخاطب تداعی می
  ) 781: همان(» بر بالش سپید/ پریشان کرده بودي/ القدر را لیله/ بانویی که/ با/  تا مطلع سپیده؟/ گفتم با شب سالم می/ آیا باید«

. شود یا میزان کاربرد آن اندك است شبیه یا دیده نمیهاي خود دارد که در ت اما در کنار این موارد،گاه تصاویري در استعاره
  : این تصاویر به شرح ذیل است
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  ي خورشید اسطوره - 1

اند؛ زیرا انسان عصر  اساطیر در ادبیات مدرن حضور یافته. هاي آثار ادبی فاخر،پرداختن به اساطیر است امروزه یکی از موتیف
ي احوال چنین است؛ چرا که هر قدم به  او به ناچار در همه. هاست تک و تن«که مدرنتیه به آرامی در حال درك این واقعیت است 

این دوري از ناهشیاري و ). 180: 1382یونگ،(» شود ي ناهشیار جمعی دورتر می سمت هشیاري برود،از مشارکت رمزي با توده
: یونگ در این باره معتقد است. رفته استي روان  که براي جبران این ضرر به سمت مطالعه چنان دنیاي روان به ضرر اوست؛ هم

شناختی امروز دال بر آن است که آدمی از زندگی روانی انتظار چیزي را دارد که از دنیاي برون کسب نکرده  ي روان این عالقه«
ی،نمود چیزاز هر  پیشها  اسطوره«: دانیم که مند شده و می او به دنیاي روان خود عالقه). 187: همان(» است و جوهر  روانی اتتجلّ

شناسد و هم با اساطیر آشنا  بنابراین،شاعر و هنرمن با ارتباط با دنیاي روان خود،هم خود را می ).31: 1387،یونگ(» روح هستند
  . شود می

اسطوره و شعر «از دیرباز . به همین دلیل در شعر معاصر،اسطوره و نقد اسطوره شناختی از اهمیت به سزایی برخوردار است 
که هر دو زبان غیر استداللی و تصویري  اند و دیگر آن هاي تخیلی اند؛ یکی از آن رو که هر دو دنیاي آفرینش ر به هم نزدیکبسیا

ها،حوادث و  ها،مکان کنند و شخصیت به جهت همین قرابت،شاعران به راحتی در شعر فضایی اساطیري خلق می. گیرند را به کار می
هایی که در شعر منزوي از بسامد  یکی از بارزترین اسطوره). 279: 1389فتوحی،(» ده و ملموس استها براي شاعر زن مسائل اسطوره

غراب در . آید ها،اسطوره به حساب می خورشید در ادیان و ادبیات بسیاري از ملت. ي خورشید است باالیی برخوردار است،اسطوره
هاي باستان شناسان حکایت از این دارد که از میان تمامی  یافته«: دنگار در این باره می نماد خورشید در فرهنگ و ادبیاتکتاب 
ي باروري و شفا بخشی و آرام بخش مردگان در میان ملل مختلف  هاي طبیعی،خورشید به عنوان نیروي زندگی،یاري دهنده پدیده

اساطیر در ). 10: 1384غراب،(» و احترامیا به طور مستقیم مورد پرستش بوده است و یا به عنوان مؤثرترین عامل طبیعی مورد اکرام 
اي دیگر  شاعر امروز به گونه«: دکتر شفیعی در این باره معتقد است. یابند نمود می symbol( (اشعار به صورت رمز و سیمبل 

اسطوره در ي منزوي از  استفاده). 236: 1383شفیعی کدکنی،(» اي که بیشتر عنوان رمز باید داشته باشد اسطوره. سازد اسطوره می
را مبدل تاریکی به روشنایی،زندگی و  ... او خورشید و نمادهاي جهانی آن مثل ستاره،چراغ و. قالب استعاره دقیقاً چنین است

توان به دو دسته تقسیم  ي خورشید را می به طور کلی،اشارات منزوي به اسطوره. داند می... اي از یار و ممدوح و خوشبختی،استعاره
  : بندي کرد

معشوقی که گاه . ي اول شامل آن ابیات و تصاویري است که به صورت مستقیم منظور او از خورشید،معشوق است دسته -1-1
براي نمونه در این بیت،منظور از خورشید،معشوق همیشگی غزل  ... ي اطهار و گاه وطن و کشور ایران و خداست،گاه ائمه
  : عاشقانه،یار است

  اي خـرمـن شـکـوفـه و گـل اي چـمـن بـخــنـد    بـاغ مـن بـخنــد ي مـن خـورشـیـد مـن سـتـاره
  ) 469: 1389منزوي،( 

  : او گاه عشق را فرصت آفتابی زمهریر و سرماي سخت دنیا دانسته است
  عــشـق یـــک فــرصــت آفـــتــــابــی اســت   زمــهــریـــري اســـت دنـــیــا کـــه در آن
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  ) 468: همان( 
  : کند که غرضش از چرخش چشمش آینه گردانی اوست ا حرف ندا یار را آفتابی خطاب میگاه ب

  آفـتــابــا غــرضــم آیــنــه گــردانـی تــوســت    گردد از این سوي به آن سو چشمم با تو می

  ) 332: همان( 
ي خورشید،در بسیاري از  طورهاس. کند،دین و لوازم مربوط به آن است یکی از موضوعاتی که در شعر او خودنمایی می

منزوي بارها و بارها،خورشید را براي اشاره به . خورد ي اطهار است،به چشم می هایش که در توصیف خدا،قرآن و ائمه مدیحه
  : است) ع(براي مثال در بیت زیر،منظور او از آفتاب و خورشید،امام جعفر صادق . مقدسات دینی به عاریت گرفته است

  ـــتــــاب از مـــشــــرق آمـــددوبـــاره آفـ
  ســالم اي شـشـمـیـن خـورشـیـد ایــن بــرج

  دوبـــاره صـــبــــح شـــور انــگــیــز ســر زد  
  چــراغ افـــروخـــتــــه بــــــا نــــور ایــــزد

  ) 1007: همان( 
  : وستمادر ا» ماه«،است و )ص(،پیامبر اکرم »آفتاب«یا در این بیت،منظور از 

  مــاه گــفــتــی آفــــتـــابــــی تــــــازه زاد    بـر جـهـان چـون کـودك تــو پـــا نـــهــاد
  ) 984: همان( 

ها و اساطیر مردم جهان،خورشید جایگزین ذات  در تمامی آئین«خواند و باید گفت که  گاه خدا را خورشید یا آفتاب می
  : ) 8: 1384غراب،(» شود آفریدگار می

  یـک شـعـلـه از چــراغ تــو انـــوار احـمـــدي    اي آفـتـاب سـر زده از بـی کـران خـــویـــش

  ) 973: 1389منزوي،( 
  : این نمادهاي جهانی عبارتند از. برد ي آن ابیاتی است که از نمادهاي جهانی خورشید بهره می ي دوم در برگیرنده دسته -1-2
دار گاه پیک ایزدان خورشید  ي دنباله ستاره. مثالی شمس،ایزد خورشید،عشق و عدالت بودستاره شکل غیر ت«: ستاره -1-2-1
استعاره از  -ي روشن پرسد که آن ستاره منزوي در جایی که در شب تاریک و تنهایی است از شب می). 50: 1384غراب،(» است
  : ي چه کسی را روشن کرده است خانه -یار

  ي کـیـسـت  ي روشـن چـراغ خانـه کـه آن سـتـاره    پــرسـم تــو مــیاال شـب اي شـب تـنـهـایـی از 
  ) 54: 1389منزوي،( 

  : برد پردازد و ستاره را با خورشید در یک تصویر به کار می در برخی از اشعار خود به وضوح بیشتري به این امر می
  ). 690: همان(» ي چشمم خورشید است کوچکترین ستاره/ گردي وقتی تو باز می«
ي شمسی  چشم مظهر دروازه. هاست چشم نماد ایزدان خورشید و خورشید نیروي باروري زندگی بخش آن«: چشم -1-2-2

در چین و ژاپن چشم . در اقیانوسیه،خورشید مردمک بزرگ است. سازد یابی به الهوت را ممکن می است که قابلیت دست
سازد که یکی دیگر از  این توضیحات،این مهم را روشن می). 43 :1384غراب،(»  ... چپ،خورشید و چشم راست،ماه است و
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منزوي چشم یار را به چراغی که که . این اسطوره نیز در شعر منزوي،خود را نشان داده است. نمادهاي جهانی خورشید،چشم است
  : کند کند،مانند می ي عاشق را روشن می ظلمت شبانه

  مـرا دریـاب،اي خـورشـیـد در چشـم تو زندانی     یشـود تـا ظلـمـتـم از بـازي چـشمت چراغان
  ) 21: 1389منزوي،( 

هنگام نیایش خورشید یا آتش،چراغ جانشین «: یکی دیگر از نمادهایی جهانی خورشید،چراغ است؛ زیرا: چراغ -1-2-3
. کند تباطش با یار اشاره میمنزوي در تصویري بسیار زیبا باز به صفت روشن کنندگی خورشید و ار). 41: 1384غراب،(» هاست آن

جالب است که در این بیت نیز ارتباطی با چشم . کنی آیی و شهر شب زده را مانند چراغ می گوید،تو اي یار کی می در بیت زیر می
  : برقرار کرده و دیدیم که یکی از نمادهاي دیگر خورشید،چشم بود

یـی کـه شـهــر شـــب زده را تـو کـی ز راه مـی روشـنـایـی چـشـمـم چـراغ واره کـنــیبـه     آ  
  ) 465: 1389منزوي،( 

» ي ماه است آیینه هم شمسی است و هم قمري،هم دیسک خورشید،آسمان و نور و هم نور انعکاس یافته«: آیینه -1-2-4
  : بخشی یار اشاره دارد داند و در این بیت نیز به روشنی و نور ي خود می ي آفتاب زده منزوي معشوق را آیینه). 31: 1384غراب،(

  ي من صـبـیـح جـبهـه فـروز جـبین گشاده    ي مــن ي آفــتــاب زده ســـلــام آیـــیـــنــه
  ) 443: 1389منزوي،( 

توان آن  ي نورافکنی و روشن سازي است،می چون ماه در ارتباط با خورشید است و او نیز مایه. گاه معشوق ماه است -1-2-5
منزوي در تصویر سازي با ماه نیز مانند تصویر سازي . تواند بار نماد خورشید را به دوش بکشد اردي دانست که میرا نیز یکی از مو

دانست،ماه را  را در شب روشن کننده می -معشوق-گونه که خورشید،ستاره،چشم او همان. ي خورشید رفتار کرده است با اسطوره
  : درخشد آید و می که در ظلمت شب می نیز در استعاره از یار شب سوار فرض کرده است
  مـثــل نـور بـا ظـلـمـت مـاه شـب سـوار آمد    او امـــیــد بــود اما بــیــم نــیــز بــا او بــود

  ) 367: همان( 
  

  الگوي آنیما کهن- 2
در  یونگ که چنان هاست؛ نسل ي همهبه  رسیدهبه ارث  آمادگی الگوها یا همان محتویات ضمیر ناخودآگاه جمعی،نوعی کهن

و از قبل  ست یقالب خاص موروث ینا. گیرد یکه رفتار انسان به خود م یعبارتند از قالب خاصی،ذهن یرتصاو«: گوید یباره م این
 همینوجود  یلها به دل به هم انسان یهشب يو رفتارها یاتاز خصوص یاري،بسجهتیاز ). 22: 1368یونگ،(» وجود داشته و دارد

از رفتارها و  بسیاري ي آمادهشده و  تعیین پیشاز  راهکار الگوها کهن،دیگراست و از جهت  آدمیان ي همهروح  الگوها در کهن
و  ها وضعیتآگاه شدن از  براي موروثی استعدادهايهمان  یا الگوها کهن«: اند باره گفته یندر ا چنانکهاقدامات بشر است؛ 

(. » دهند مینشان  واکنش محیطی هاي نشانهبه  کهدانست  آمادگینظام  نوعیها را  آن انتو می. اند همگانی تقریباً یا نوعی هاي نگاره
)Maduro,1992: 2 تصویردر خود  مرديهر «: گوید می آنیما تعریفدر  یونگ. الگوها،آنیماست ترین این کهن یکی از مهم 
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م و مطلق ي زنانه تصویر یک بلکهصوص؛ آن زن به خ یازن  ایناز  تصویري؛ نه کند میاز زن را حمل  خداداديو  ابدي  این. مسلّ
منسجم و  سیستمیبه صورت  ازلی منشأییاست و از  اجداديو  موروثیسازه و عامل . در ناخودآگاه است بنیاداساساً و در  تصویر
» زنانه نیاکانیو  اجدادي هاي تجربهها و  است از تمام مهارت تایپی آرکی. مرد مستتر شده است یک حیاتدر  طبیعی

)Jung,1971: 198 .(»با دقت و قابل توجه در ابتدا از  هنري کار زیرا؛ هاست تایپ آرکی براي طبیعیو  ذاتی ي خانه ادبیات
  ). Wyse،1997: 5(» شود می ناشی -ها تایپ آرکی تصاویرها و  وجود فرم مکان-یعنیناخودآگاه 

ها حالت کسی را  منزوي در برخی از غزل. کند یابند،جلوه می میآنیما در شعر اغلب شاعرانی که به دنیاي ناخودآگاه دست 
: کلیبه طور نویسد؛ زیرا  ها را به زبان رمز و سیمبل می بیند و آن هایی می کند و نادیدنی دارد که در ماوراي خودآگاهی سیر می

 ي دهنده تغییر روانشناختی مکانیسمو  کنند میآزاد  اي انرژيبرسند، آگاهی ي عرصه،به خواهند می وقتیناآگاه، ضمیر محتویات«
 بیانبه «: نویسد می هنرهایی چنین رمزيزبان  ي درباره نیز پورنامداریان دکتر). 72: 1374،یونگ(» عبارت است از نماد انرژي شکل

پس از و چه در حالت صحو  خویشی بیو  سکرچه در حالت  شهودي ادراكو  عاطفیبرخورد  این هاي دریافتو  ها یافتآوردن 
و به  کند میخارج  عمومیارتباط  ي وسیله یکزبان را از صورت  رمزآمیز بیان این. کند می رمزآمیزبه ضرورت زبان را  سکر

تاستعداد و  کلمات رود میفراتر  بسیارها، ها در فرهنگ آن معنوي ي محدودهاز  که بخشد می اي تازه  معنويو بار  ظرفی «
ي مورنو استناد کرد؛  توان به گفته در تأیید این سخن می. یکی از رمزهاي بارز آنیما،پرنده است). 95-96: 1375،پورنامداریان(

 پري،سیرنو هم به صورت مار بهشت،هم  درآیدنور  ي فرشتهبه صورت نماد  تواند میهم  آنیما«: نویسد جا که می آن
و التفات  کشش نیزببر و مار و پرنده  نظیر حیواناتاز  رخیببه  آنیماعالوه بر آن،. فربیکار دیويو هم ماده  زیبا دختري،دریایی

شاید (اي که پري است و از فسانه،از آفاق بی نشانه  منزوي در غزلی از آمدن پرنده). 63: 1368و تصرف،مورنو، تلخیصبا (» دارد
شود که آن را به  اهر مینیروهایی در شعر ظ«: توان گفت ي او آمده است و این جاست که می براي نجات خانه) ناخودآگاه

ها یعنی روح و ذهن را  شوند که دو قطب آن دیالکتیک الهام و قریحه زمانی آشکار می. ي علم و معرفت علمی راهی نیست عرصه
 : ) 133: 1377باشالر،(«  به حساب آوریم

  
  آمـــد پـرنـده نـرم تـر از روح یـک تــرانــه مــــی

  ه بـود بـــه راهـــشهـا خـیـره مـانـد نگاه پنـجـره
  اي نـسـبـتـی نـداشت،تو گویی بـه هـیــچ سـلسـه

  آمـد پـرنـده نـه کـه پـري بـود و از فـسـانـه مـی
  آمــد کـه بــراي نــجـات خــانـه مـی بـه راه آن

  آمــد ي مـن از آفـاق بـی نــشـانــه مـی پـرنـده
  ) 44: 1389منزوي،( 

: معتقد است یونگ زیراکهباشد؛  تواند می» ماه« کشد، می تصویررا به  آنیما کنندگی تسخیرحالت  که رمزهاییاز  دیگر یکی
 دیده اي دیرینه پیوندهاي زنانگیماه و اصل  میانملل مختلف هم  اساطیردر ). 552: 1378،یونگ(«  تاس یکیماه با اصل زنانه «

هرا . اند زن بوده) Hecate ( ()3 هکاتو ) Selene ()2( سلین،)Artemis ( ()1 آرتمیسماه مثل  خدایاناز  بسیاري«مثالً . شود می
)Hera ()4 (بوده است تکریمماه مورد  خدايبه عنوان  زمانی «)(  دیانادر روم باستان «). 17-18: 1381،چترودي پورخالقی
)Diana )5(،هو در اوستا،ما اونگه گردید میتصور  زیبا دختري کهماه بود  خداي Ma-avanghe ( ()6 (بود ایزدماه «) با

). 218: 1387هال،(» شد می تلقی یینو  منفیو  مادینهماه بود و  خداي) Yoni ()7( یونی چیندر  و ؛)55-56: 1380،قرشی،تلخیص
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). 17: 1381،چترودي پورخالقی( »ماه است انسانینمود و مظهر «: نیزاست   ها و زن بوده آب خداي که آناهیتا نیزباستان  ایراندر 
  : کشد منزوي بانویی که بر تن خود ماه را پوشیده است،این چنین به وصف می

  بـانـوي مـن کـه چـشـم فـروبـسـت خـواب را
  رســـد بـیــدش خـیــال کـــه از راه مـــی مـی

  در خـواب خــود بــه بـنـد کـشـیــد آفـتاب را  
  تـن پــوش کــرده پــیـــرهــــن مــاهـتاب را

  ) 81: 1389زوي،من( 
ي روح ارتباط برقرار  وقتی منزوي در این تصاویر با دنیاي ژرف و ناشناخته. ناخودآگاه هر انسانی،بخشی از هستی اوست

در «: کند،دنیایی که خودآگاه آن را به پستوهاي ذهن رانده است،در حقیقت از دید برخی در پی هستی شناسی بی واسطه است می
هاي دور طنین انداز  هاي گذشته توان گفت،با درخشش یک تصویر است که پژواك ها می تایپ ي با آرکیمورد ارتباط تصویر شعر

بدعت و طراز . گردند شوند و خاموش می ها در چه ژرفایی طنین انداز می هر چند که دشوار بتوان گفت،این پژوراك. شوند می
: 1377باشالر،(» د آن را نوعی هستی شناسی بی واسطه خواندشو تصویر شعري به آن هستی و پوششی یگانه بخشیده است که می

130 .( 

 
 

  
  

  اجتماعی- وضعیت سیاسی - 3
شاعر به . زیید ي آن جامعه،اوضاع و احوالی است که در آن می ي شاعر و نویسنده هاي عمده اي یکی از موتیف در هر جامعه

آمیختگی «: توان گفت اع و سیاست است و به طور کلی میتحت تأثیر اوضاع مناسب یا نامناسب اجتم  عنوان بخشی از جامعه
ي شعر و ادب با واقعیات سیاسی و اجتماعی و ساختار حکومتی ایران مسوولیت سنگینی را بر دوش هنر به ویژه ادبیات  گسترده

شعر فارسی به ویژه با . گشاید ها و اشارات رمزي خود باز ها را با کنایه ي اجتماع بسته را کنار بزند و ناگفته گذاشته است تا پرده
به ویژه از . رود شعر معاصر نیز فرزند خلف شعر مشروطه به شمار می. ي سیاسی خود افزوده است آغاز مشروطه بر رویکرد و جنبه

و به دنبال جنگ جهانی دوم و با سقوط دیکتاتوري در ایران و تحکیم دیکتاتوري بعدي نقش سیاسی آن پر رنگ  1320ي  دهه
 1332مرداد  28زیست که ایران کودتاي  اي می او در زمانه. منزوي نیز از این قافله جا نمانده است). 453: 1387نصرتی،(» استشده 

را تجربه کرده بود و در این میان هنوز استقالل ... ها و رویدادهاي مهم سیاسی و اجتماعی و و بسیاري از اتفاق 1320و سوم شهریور 
ها  ها،خونریزي داد،نسبت به ظلم و جورها،تبعیض چه در اطراف او رخ می شاعران آن زمان نسبت به آن. تسیاسی و اجتماعی نداش

اي که دژخیم با تمدن این مردم آشنایی دارد و  تفاوت باشد و از جهتی در فضاي پر از اختناق و در جامعه توانست بی نمی... و
بنابراین با صالح . تواند به وضوح و به صراحت قلم بزند کند،نمی و شمشیر را میداند که قلم در بین ملت ایران کار هزار اسلحه  می

دیدیم که وصف مبارزان ملی،بخشی از موضاعات تشبیه را . آید ي سخن و مبارزه می کنایه،استعاره و مجاز به میدان و عرصه
د،از استعاره بیش از سایر عناصر تصویر بهره سامان سیاسی جامعه بپرداز خواهد به وضعیت نابه منزوي وقتی می. داد تشکیل می

مدار آگاه و دانا  او مانند یک سیاست. شود ي شعر و تصویر دیده می جا نیز همان هماهنگی بین موضوع و عاطفه گیرد و در این می
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گیرد و به  کمک می ي ایرانی داند که نباید با وضوح به این مسائل اشاره کرد؛ اما با زیرکی از حافظ حافظه به جوانب کار می
ها را بست،با  خانه حافظ زمانی که مبارزالدین محمد از روي ریا،می. اي را در بر دارد فهماند که این غزل چه نکته مخاطب خود می

  : صالح قلم برخاست و در جواب این عمل مبارزالدین گفت
  ي مـــا بـگـشـاینـــد ــرو بـسـتــهگــره از کـار ف    هــا بــگــشــایــنـــد ـکــده بـود آیـا کـه در میـ

  ) 147: 1386حافظ،( 
  : گوید خواهد از اوضاع سیاسی خود بگویند با تقلید وزن غزل حافظ،با زبان استعاري می منزوي نیز زمانی که می

  بــال زنـجـیــري مـرغــان صــدا بـگــشــایــن    بـود آیـا کـه پـر شـعـر مـرا بـگــشـایـــنـــد

  ) 90: 1389نزوي،م( 
. تواند برود خواهد و می جایی که می دهد شعرشان پرواز کند،به آن مرغان صدا منزوي و امثال او هستند که اختناق اجازه نمی

استعاره از صلح و آرامش » دژ هوش ربا«استعاره از ظلم و ستم و » کهنه طلسم«در ادامه . شود این زبان استعاري در ادامه نیز دیده می
  : است

  بــشـکـنـد تــا کــه دژ هـوش ربـا بـگـشـایـنــد    آري آري رسـد آن روز کــه ایـن کـهـنه طلسم

  ) همان( 
تقابل زیباي . اند منزوي در جایی،وفاداري را به منشوري مانند کرده که شهدا و مبارزان وطن آن را با خون خود امضا کرده

  : وده استسرخ و سبز در این بیت بر زیبایی تصویر افز
  پـاي آن نـامـه کـه مـــنـشــور وفــاداري بـــود    تـان سـبـز کـه با خون خود امضا کردید جـاي

  ) 108: همان( 
ي ناگهان  منزوي آن را به سرو بلند سرنگون افتاده و یا چیزي که از تیشه. آزادي یکی از بارزترین مفاهیم سیاسی است

  : افتاده،مانند کرده است
» آزادي اي به خاك و خون افتاده/ تا خونت کی ز تیشه دامان گیرد/ ي ناگهان زبون افتاده از تیشه/ بلند سرنگون افتادهاي سرو «

  ) 643: همان(
خوانده و » ي شیرین،یا سیب سرخ میوه«منزوي،پیروزي را . زند زبان استعاري گاه موج می» صفرخان«ي زیبا و بلند  در منظومه

  : گوید ی از مبارزان سخت کوش انقالب بوده است،میخطاب به صفرخان که یک
/ ها در باغ ها و سیب که اي بس دست/ سرانجام از پی سی سال/ ي شیرین به بار آورد خواهد میوه/ صفرخان انتظار تلخ تو آخر«

  ). 967-968: همان(  » تو سیب سرخ را از شاخه خواهی چید/ ها خشکیده ها و شاخه به روي شانه
ها هم رمز گفت و هم  توان به آن کند که می سامان اجتماع خود،گاه به تصاویري اشاره می اشاره به وضعیت نابهمنزوي در 

ترین طریق گسترش دادن  استعاره یکی از طرق و احتماالً مهم«: گویند سو شد که می توان با برخی هم جاست که می این. استعاره
کند؛ یعنی به مفهومی  ي مجازي و نه حقیقی القا می با استفاده از کلمه یا کلماتی به گونهي بین دو چیز را  استعاره،رابطه. زبان است

هاي  ها را استعاره دکتر پورنامداریان این استعاره). 107: 1381احمدي،(» ها ارائه شده است نامه هاي ذکر شده در لغت که در زمینه
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له هم  منه و مستعار هاي عینی و محسوس میان مستعار ه مبتنی بر شباهتها ک در این گونه استعاره«: گوید نامد و می تمثیلی می
شود با مشبه یا موضوع مورد نظر شاعر  به انتخاب می نیستند،اشتراك صفات و خصوصیات غالب و متعدد شیئی که به عنوان مشبه

شب به عنوان یک رمز،صفت غالبش سیاهی  تواند ذهن را از ظاهر به باطن منتقل کند،مثال اي می ي صارفه است که حتی بدون قرینه
خبري و  این سیاهی و تاریکی سبب پنهان بودن اشیا از نظر،عدم تشخیص حقیقت اشیا و وقایع،سکوت،خواب و بی. و تاریکی است

ظلم کند و  اي که نظامی جابر بر آن حکومت می جامعه. شود در نتیجه آسان شدن ظلم،دزدي و جنایت براي شریران و بدکاران می
کند،شرایط و  ها را از نظر مرم پنهان می کند و حقایق و واقعیت ي ترس،جهل و دروغ در آن اعمال می و زور و چپاول را در سایه
ي طبیعی و آن شرایط و حال و  هاي هماهنگ میان شب به عنوان یک پدیده از رهگذر این شباهت. اوضاعی همانند شب دارد

به همین ). 246: 1381پورنامداریان،(» را رمز و سمبل اوضاع اجتماعی ناخوشایندي قرار داد توان شب هواي اجتماعی است که می
به «: در مقابل سحرکه. کنند اند که در جور و ستم زندگی می اعتبار،شب زدگان نیز رمزي استعاري است و شب زدگان افرادي

: همان(» ي،آسایش و امنیت و عدالت اجتماعی باشدتواند رمز خیر،سعادت،بهروز سبب داشتن بار مثبت وجودي و فرهنگی می
  : ي ظلم زده است براي نمونه،شب و شب زده یکی از رموز بارز شعر اوست و در این ابیات استعاره از افراد جامعه). 247

  هـا بـگـشـایـنـد تـا بـه روي سـحر ایـن پـنـجـره    رسد آن روز کـه ایـن شـب زدگـان برخـیزند

  ) 90: 1389منزوي،( 
گوید،خون تو بر سیاهی شب؛ یعنی  داند و می گوید،سیاهی را رنگ باال و ثابت جامعه می یا در جایی دیگري به مبارز ملی می

اي که  سیاهی. تقابل زیباي سرخی و سیاهی در این تصویر خوش نشسته است. سامان اجتماع خواهد ریخت همان وضعیت نا به
  : تماالً خون شهید استنامناسب است و سرخی که پاك و اح

سرخی است / باالتر از سیاهی/ دانستیم/ خونت که بر سیاهی شب ریخت/ اما/ باالتر از سیاهی رنگی نیست: / بسیار گفته بودند«
  ) 746: همان(

. در برابر شب است... صبح رمزي براي صلح،دوستی،صمیمیت و. است» صبح« هاي تمثییلی شعر منزوي، یکی دیگر از استعاره
  : گوید رسد،خطاب به یک مبارز ملی است،می منزوي در شعري که به نظر می

  ). 749: همان(» صبح تو خواهد آمد،بی تردید/ اي عاشق! اي سرو مهربان من«

  بدل بالغی
در ادبیات معاصر گاهی شاعران با الهام گفتن از صنایع و . یکی دیگر از صنایع قابل توجه در شعر منزوي،بدل بالغی است

: گوید شمیسا در این مورد می. یکی از این صنایع،بدل بالغی است. اند اي نو خلق کرده هاي شعر گذشته و شاعران قدیم،شیوه ایهآر
در شعر نو برخی از صنایع ادبی جهت آشنایی زدایی به شکل نوینی ارائه شده است،مثالً تشبیه را با حذف ادات تشبیه به صورت «

حسین منزوي نیز بارها در اشعار ). 111: 1383شمیسا،(«  اند تصویر سازي امري را تعریف دوباره کردهاند و گویی جهت  بدل آورده
تشبیه » گل صبحدم«را به » آفتاب«و » پولک سیمین شاه ماهی شب«را به » ماه«براي نمونه،او . خود از این بدل بالغی بهره برده است

پس پولک سفیدي و روشنی . ماه نیز روشن است. ولک رنگی سفید یا مسی داردپ. کرده و این تشبیه را به صورت بدل آورده است
آفتاب و خورشید . از جهتی شب را به درییا با تشبیه مضمر مانند کرده که ماه در آن مانند ماهی شناور است. کند ماه را نمایان می
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شب را از این لحاظ که رازآمیز . یه قوي و استواري استتشبیه آسمان به دریا در شب و در روز به باغ خود تشب. اند هاي باغ نیز گل
توانیم ببینیم چه در دریا وجود  گونه که محتویات دریا بر ما پوشیده است و ما از بیرون نمی همان. توان مانند دریا دانسات است می

 : باغ است و محتویات آن نمایان شود،مانند دارد،شب نیز به همین مقدار راز دار است؛ اما روز چون با طلوع خورشید روشن می

  ـخــش مـــرابـه آفـتـاب گـل صـبـحـدم بــب    پـولـک سـیـمـیـن شـاه مـاهـی شــببـه مـاه 

 ) 539: 1389منزوي،( 

فرشته بودن یار نیز خود تشبیهی غریب است که در قالب بدل قرار گرفته . در جایی دیگر،یار را به انسان فرشته مانند کرده است
از جهت دیگر . کند داند،او را به فرشته که همیشه نماد خوبی است،مانند می عاشق چون همیشه معشوق را زیبا و خوب می. تاس
ي دست نیافتنی بودن معشوق اشاره کرد؛ چرا که عاشق چون معشوق را ندارد،براي ارضاي این فراق به توصیف او  توان به جنبه می
 : ت به این دلیل که در دسترس عاشق که منزوي یا مخاطب اوست،نیستپس او مانند فرشته اس. پردازد می

  ام آمــده بـه جـسـتـجــوي تـو انـسـان فـرشـتـه    مـلــول دیـــو وددم بـــا چـــراغ دل در کـــف

 ) 164: همان( 

ي مستی و  به ورطهچشم شور انگیز است؛ چون عاشق را . خوانده است» شعر شور انگیز نیمایی«در جاي دیگري،چشم را 
دانیم،نیما در شعر معاصر،انقالبی درونی  گونه که می همان. از جهتی این شورانگیزي مانند شعر نیمایی است. کشاند ناخودآگاهی می

از نظر بیرونی . اي نو از دل آن بیرون کشید از نظر درونی ساختار شعر کالسیک فارسی را به هم ریخت و شیوه. و بیرونی ایجاد کرد
شاعر چشم معشوق خود را در شورانگیزي به . هایی را در پی داشت ها و موافقت یز این تحول او در بین صاحب نظران مخالفتن

  : اند هر دو عمل،عمل بزرگ و مهم و البته شگرف و شگفت. داند مانند کار نیما می
  اوج شــیــوایــیچـون شـعـر حـافـظ وار مـن در     شعر شور انگیز نیمایی -شـعـري اسـت چـشـمت

  ) 476: همان( 
  : کنیم وار اشاره می و مواردي دیگر که تنها به برخی از این موارد به صورت فهرست

  نشاند شـاخـی کـه گـل بـه گـیـسـوي خـورشید می    بـر خـاك خـفـت دسـت تـو آن رایـت بـلـنـد
 ) 97: همان( 

  ؛)680: همان(» خوانند اي در باد می چون آیه/ او را هنوز -این صبوران بیابانی-/ خاران دیرین،«
  ؛)758: همان(» لک زده است/ -مسافران جاودانه-/ من دلم براي رودها!... آه«
  ). 666: همان(» گذار خواهد داشت/ بر ما،/ -ي بیماران الشفاي دیده کحل/ آن نبوغ نورانی،-/ او،«

  
 ) paradox( نما متناقض

بین معنی دو یا چند لفظ تناسب تضاد باشد؛ یعنی «تضاد یعنی . در اشعار منزوي تضاد استیکی دیگر از صنایع پر بسامد 
  : شود،از جمله تضاد در شعر منزوي دیده می). 117: 1383شمیسا،(» کلمات از نظر معنی،عکس و ضد هم باشند

  زمـان تـازه استکـه بـا زمـانـه قـدیـم اسـت و بـا     ي دو نـقیض پـلـی زده اسـت غـمـت در مـیـانـه
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  ) 125: 1389منزوي،( 
نماست و  ترین نوع تضاد در ادبیات،پارادوکس یا متناقض مهم«دانیم که  می. اما تضادهاي او بیشتر از جنس پارادوکس هستند

قابل .. .آن وقتی است که تضاد منجر به معناي غریب به ظاهر متناقضی شود؛ اما این تناقضات با توجیهات عرفانی،مذهبی،ادبی و
 امور با چون ما ذهن. است عادت خالف و پارادوکسی،تازه،غریب تصویر«: است معتقد فتوحی). 119: 1383شمیسا،(» توجیه است

 خورد،ناگهان می بر عادت خالف تعبیري به خوگرفته،وقتی عادتی چنین با که ذهنی و کرده عادت طبیعت منطق با و معمول
 »آنگیزد برمی را ذهن منطق،اعجاب با مخالفت و شکنی عادت طریق از پارادوکس. ودش می بیدار غفلت از و آشوبد برمی

 : توان به موارد زیر اشاره کرد هاي زیبا و فراوانی در شعر منزوي وجود دارد که می پارادوکس). 329: 1389فتوحی،(

  عـادت آشـنــاهــاســت جـا کـه بـیـگـانـگـی ایـن    جـا سـراغ تـرا از کـه بــایــد بــگـــیـــرم ایـن
 ) 326: 1389منزوي،( 

ماندکه  یمی سر در گم آدمریزد و  یمیان به هم بي زبان و عادمنطق  کهجاست  یناشود، یمیگانگی عادت آشناها بی وقت
فت شگ«یرا تناقض ز. برد یمین تضادها لذت ای از آدمیگر ذهن داما از جهت . یان است،یعنی چهآشنایگانگی عادت بی براست
ی محال را در عالم حدتیب دو امر متناقض و ترکیرا با زیز است؛ انگیب و شگفت غریگري دی ادبیش از هر صناعت بیز است و انگ
ین است و آفري و درنگ هنریگر،تنافض،سرشار از ابهام دیع و شگفت است و از جهت بدیر امر محال،تصو. آفریند یمیال خ

کند؛ اما  ینم دركعقل گرچه آن را . آویزد یمیر در آن ضمی ولگریزد؛  یماز آن عقل . ریزد یمرا در هم  ادراكیان جر
: 1389ی،فتوح(» کند یمیجاد ایرین شی وحدت نوعگیرد و  یمي بازذهن را به  کهی دارد ابهام پارادوکس. تواند از آن بگذرد ینم

 ممکنیت واقعیاي دنین امر در ا. باشد خشک،سبز است کهین حال عی در آدماست  ممکنیت،چگونه بین اي مثال در برا). 330
  : شود یم دركیاي هنر دنتنها در  کهی است لذتنماید و لذت حاصل از آن، یم ممکنیست؛ اما در عالم هنر ن

  ام جــوانــه مـن هـمـان درخــت خـشـک بــی    شـــود سـبـزم آن چــنـــان کـه بــاورم نـمـی
 ) 67: 1389منزوي،( 

موضوع این تصویر،به نوعی . اي که این تصویر را ساخته است،هماهنگ است اند و با عاطفه رادوکس هر دو حسیعناصر این پا
که گویا خود  است که شاعر بر وجود خشک و بی طراوت درختمانند خود زده است؛ تا حدي) سبزي(نقاب و حجابی از خوبی 

تواند،مضمون و معنی  یات فارسی چه چیزي بهتر از سبزي و خشکی میدر ادب. نیز باور ندارد که این سبزینگی،نقاب و تصنعی است
  . را برساند» طراوتی باطراوتی و بی«

ي فراوانش از پارادوکس،در حقیقت در پی آن است که از صنعتی تکراري مثل  ها و استفاده منزوي در این نمونه
هاي  پارادوکس با ایجاد تکانه«: هم این تصویر کند؛ زیراي هنري کند و از سوي دیگر ذهن مخاطب خود را درگیر ف تضاد،استفاده

کند و از سوي دیگر،لذت تأویل و کشف مفهوم در آن نیز نصیب عقل  ذهنی،از یک سو لذتی زیبایی شناختی نصیب روح می
» ات اشیاستسخن پارادوکسی پیوندي غیر منطقی دارند،کشف این پیوند پنهان مستلزم نوعی باطن نگري و تأویل در ذ. شود می

  ). 330: 1389فتوحی،(
  : براي مثال،چند نمونه از این موارد. موارد تضاد و پارادوکس در شعر منزوي فراوان است
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  مـسـتـی سـرخ شـمـا،غـایـت هــشــیــاري بــود    ي خـاص کـشـیـدیـد و بـه میخانۀ عشق بـاده
  ) 108: 1389منزوي،( 

الفظی واژگان معنا ندارد و تنها با درك این نکته قابل فهم است که  د،با معنی تحتکه مستی کسی نهایت هشیاري او باش این
مستی سرخ حکایت از خون سرخی دارد که در راه وطن با شور و شوق . بدانیم این سروده و تصویر در مورد شهداي وطن است

  . ت استریزي از روي هشیاري و آگاهی و شناخت و معرف بازي و خون ریخته شده و این جان
  : کنیم وار اشاره می هاي دیگري از تضاد و پارادوکس فهرست جا تنها به نمونه در این

  چـقـدر بــایـد ایـن روزهــاي بــد،بــشــمــارم؟    -ي مطلوب آن خـجـسته-بـراي دیـدن آن خـوب
  ) 120: همان( 

  ـم اسـت و بـا زمـان تـازه استکـه بـا زمـانـه قـدی    ي دو نـقیض پـلـی زده اسـت غـمـت در مـیـانـه
  ) 120: همان( 

  ي هـجـران تـو،قـنـدم تـر کـه بـه پـیـمـانـه خـوش    ي وصــل تــو اگــر زهــر دهــنــدم در کـاسـه
  ) 165: همان( 

  
  ) Personification(تشخیص 

 هاي گونه زیباترین از یکی«: گاريتشخیص یا جانداران ان. یکی دیگر از عناصر تصویر در اشعار منزوي،عنصر تشخیص است
 خویش تخیل نیروي رهگذر از و کند می طبیعت جان بی عناصر در و اشیاء در شاعر ذهن که است شعر،تصرفی در خیال صور
در اشعار منزوي،تشخیص را در سه جایگاه بیش از سایر موارد ). 149: 1383کدکنی، شفیعی( »بخشد می جنبش و حرکت ها بدان
  : و جو کرد که به عبارت زیر است ت توان جس می

ي تصویر  او در اکثر مواردي که موضوع و عاطفه. گاه معشوق منزوي،کشور ایران است. ایران و عناصر مربوط به آن -1
اي که یک چشمش گریان و چشم دیگرش  براي نمونه در غزل زیر،وطن را به معشوقه. برد او،ایران است،از عنصر تشخیص بهره می

  : بارزترین ویژگی این مانندگی،تشخیص است. کند زند،مانند می است و کسی که از شعر حافظ گل به سرش میخندان 
  اي مـعـشـوق نـاب،اي نـاب نـایـــاب! ایـرانـم 

  یک چشم تـو خـندان و یـک چـشـم تـو گریان
  آه اي زده از شــعـــر حـــافـــظ! ایــران مـــن

  ــار بــی شــمــارانوي عـاشـقــانــت بــی شــم
  چـون شـــــادخـــواران در کــنــار ســــوگــواران
  زیــبــاتــریــن گــل را بــه گـیـســوي بــهــاران

  ) 489: 1389منزوي،( 
او گوید که چشم دارد و چشم  کند؛ اما باز از تاریخ پر از نشیب و فرازي می که به صورت مستقیم به ایران اشاره نمی یا زمانی

  : بسیار پلشتی و زشتی دیده است؛ چه تاریخی پر فراز و نشیبب تر از تاریخ کشورش
  ها فراوان دیده است ها و زشـتـی زیـن پـلـشـتـی  اش که بـا چـشم خبره لـیکن آرام است تاریخ آن

  ) 139: همان( 
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الب هنر به ایران و عناصر ملی خود توان گفت،وقتی منزوي در شرایط سخت سیاسی و اجتماعی است،در ق به یک تعبیر می
جا باز  در این. دان و باهوش به دژخیم ثابت کند که ایران هنوز زنده است مدار نکته دهد،درصدد است چون یک سیاست جان می

نشیند و  هاي وطن خود به سخن می شود از ابیاتی فهمید که با دشت این نگاه او را می. خوریم نیز به هماهنگی تصویر و موضوع برمی
  : خواهد که او را به مهمانی دعوت کنند ها با به کار بردن استفهام انکاري می از آن

  بریبه مهمانی خوانید،مارا نمی را به جشن خویش نمی ما  هاي گل پیروزي هاي زنده بهروزي،اي باغ اي دشت
  ) 352: همان( 

روزگار از نظر او گرگی است . شود هاي او جان دار می مراديي دوم،زبان منزوي در برخورد با روزگار و بیان نا در مرحله -2
  : این تشخیص نیز در قالب تشبیه است. که در چنگش مشتی آهوبره را گرفته است

  بـیـنـم خـود را و تـو را مـشـتـی آهــو بــره مـی    غـرد گرگی است که در چنگش تـقـدیـر کـه می
  ) 305: همان( 

او عمر را به انسانی تشبیه کرده و از این طریق به . کند هاي آن استفاده می خانواده عمر و به نوعی هم گاه نیز به جاي روزگار،از
  : ریزد و دغل پیشه است عمري که در کام منزوي،شرنگ می. او جان بخشیده است

  اش نـشـنـیـدن بـود کار دغل پیـشـه بهانه فـریب    شراب خواستم و عمر من شرنگ ریخت به کام من
  ) 313: همان( 

عشق از نظر هر عاشقانه سرایی چون . گیرد ي سوم،او تشخیص را در توصیف عشق و دلدادگی به کار می در مرحله -3
  : گشاید منزوي،زنده است؛ بنابراین چتر می

  هـــا پـــر طـاووسـمـان الي دفـتـرهـاي عـاشـــق    مـان چتري گشودو بست و رفت و مانده است عشق
  ) 250: همان( 

  : رسد خبر می یا عشق مانند مسافري از راه بی
  رســد چـونـان مـسـافـري کــه بــه نــاگــاه مــی    رســد خــبــر از راه مـی هـمـواره عــشــق بــی

  ) 189: همان( 
گوید،سنگینی فراق تو  شاعر می. این نیز به نوعی همان عنصر تشبیه است. انگارند دار می ها و مفاهیمی را جان گاه نیز واژه -4

این تشخیصی است که در ژرف ساخت به نوعی تشبیه است؛ زیرا باید در اساس ادعاي همانندي . پشت توان من را شکسته است
  : ي توان ایجاد شود تا بتوان حاالت انسانی را به او نسبت داد بین خود و واژه

  ـی فـراق تــو پـشـت تــوان شـکـســتسـنـگـیـن    مـا را ز رفـتـن تـو دل مـهـربــان شــکــسـت

  ) 66: همان( 
  : گیرد کودکی منزوي در باران مانند انسان دوش می. ي ما مفهومی آشناست کودکی براي همه

  ) 938: همان(» ها از غبار عریان شود تا خاطره/ گیرد ام در باران دوش می کودکی/ زیر درخت«
  

  تلمیح
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ي  به تقدیم ال بر میم و از ریشه«تلمیح . ي از بسامد باالیی برخوردار است،تلمیح استاي که در اشعار منزو آخرین آرایه
در اصطالح علم بدیع اشاره «و ) 223: تا تفتازانی،بی(» لمح،در لغت به معنی دیدن و نظر کردن و آشکار ساختن و اشاره کردن است

آید،تمام داستان یا شعر یا مثل سایر را در بر  ز معناي اشاره بر میکه آن اشاره چنان که ا به قصه یا شعر یا مثل سایر است به شرطی
تواند بافت معنایی سروده را نیک ژرفا و گرانمایگی ببخشد و دریایی از  سخنور به یاري آن می«و ) 8: 1378شمیسا،(» نگیرد
توان  دهد که می اي از تلمیح ارائه می نديب شمیسا تقسیم). 110: 1373کزازي،(» اي تنگ از واژگان فرو ریزد ها را در کوزه اندیشه

) یونانی و هندي(ها  تلمیحات یا ایرانی است یا سامی یا جز این«: نویسد می فرهنگ تلمیحاتاو در کتاب . آن را در شعر منزوي دید
ي جاهلی عرب است؛  تلمیحات سامی عربی ذکر رجال دوره. توان به لحاظ غنایی و حماسی تقسیم کرد ها را می که هر کدام از این

: همان(» اما تلمیحات سامی اسالمی یا مربوط به خود رجال اسالم است،مانند احوال ختمی مرتبت و یا مطالب مربوط به تفسیر قرآن
  : توان به چند قسم دسته بندي کرد با این دیدگاه تلمیح در شعر منزوي را می). 9-8

هاي عاشقانه اشاره  هاي آن و داستان ه تاریخ ایران و حماسی و شخصیتشود که او ب ي اول،شامل آن تلمیحاتی می دسته -1
  : کند می

  کـنــد از نــوش دارویـــی،کـــاووس دریــغ مـی  انـــد و هـنــوز هـزار رسـتــم و سـهـراب مـرده

  ) 178: 1389منزوي،( 
  ا بـر چاه بیژن گرفته استسـنـگـی کـه راه نـفـس ر  ایـن آسـمـان تو گویی سنگی است بر خانه امروز

  ) 127: همان( 
  ... و
داستان عشق لیلی به مجنون یکی از . گیرد ي اعراب بهره می هاي عاشقانه اند که او از داستان ي دوم،آن تلمیحاتی دسته-2

  : هایی است که در شعر منزوي نمود فراوانی یافته است بیشترین داستان
  عـشـق بــزرگــم آه چــه آسـان حـرام شد    ســـالم شـــدالــ لـیـال دوبـاره قــسـمــت ابـن

  ) 58: همان( 
ي یوسف و زلیخا،تصویر را در  گاه داستان عاشقانه. هاي قرآن دارد ي اشاراتی است که به داستان ي سوم،در برگیرنده دسته -3

  : کند،مانند این بیت شعر او پیاده می
  هـاي کفن دارد کـه گـاه پیرهن یـوسـف کـنـایـه    دادهمیشـه عشق به مشتاقان پیام وصل نخواهد 

  ) 76: همان( 
اما منزوي با تصرفی که در این داستان و روایت . پیراهن یوسف در ادبیات فارسی،همیشه پیام آور وصل است نه فراق و کفن

  : توان به این بیت نیز اشاره کرد میاز تلمیحات او به این داستان . قرآنی کرده،به نوعی در ایحاد تحول در تصویر کوشیده است
  ي یـعـقـوب پیر و بوي پیراهن چـنـان چـون قصـه    هاي من با تو غـریـب مـن قـدیـم اسـت،آشنایی

  ) 409: همان( 
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در این . تصویر سازي کرده است» کن فیکون«ي معروف  براي نمونه،منزوي با آیه. کند گاه به برخی از آیات قرآن نیز اشاره می
ي حکمرانی او کل جهان است و  منزوي خدا را به پادشاهی مانند کرده که منطقه. کند یر و تلمیح نیز باز تشبیه خودنمایی میتصو

  : این جهان،بامی دارد که خدا یا همان پادشاه،بیرق به نام خود زده است
  بــام جـهـــان زديبـیـرق بـه نـام خـویــش بــه   و جـهـان هـمه شد و آنگه از فراز» شـو«گـفـتـی 

  ) 973: همان( 
  ... و
  
  )Synaethesia( آمیزي  حس

توسعاتی که «آمیزي یعنی  حس. آمیزي است یکی دیگر از صنایعی که در اشعار منزوي از بسامد باالیی برخوردار است،حس
اند  گانه حس یا جزو حواس پنجاین دو ). 15: 1384شفیعی کدکنی،(» شود در زبان از رهگذر آمیختن دو حس به یکدیگر ایجاد می

ي ظاهره  این آمیختگی قلمروهاي حسی با یکدیگر منحصر در حواس خمسه«: زیرا برخی معتقدند. اند هایی باطنی و یا احساس
رود و پا دارد،مانند  براي نمونه،منزوي عشق را به انسانی که راه می). 17: همان(» شود نیست؛ بلکه حواس باطنی را نیز شامل می

اما یک حس شنیداري را که صدا باشد با عشق که یک حس باطنی است،درآمیخته . رده و در این مانندگی به او جان داده استک
  : است

  پـیــچـــیــــده صـــداي پــــاي عـشـقـــت    هـــاي جــــانم اي در هـمــه کـــوچـــه
  ) 51: 1389منزوي،( 

آمیزي  در حس«: نویسد آمیزي می ي رنگ در حس شفیعی درباره. دهند ها تشکیل می هاي او را رنگ آمیزي گاه نیز عناصر حس
). 272: 1383شفیعی کدکنی،(» ترین عنصر ادراکات این حس است ها،حس بینایی است که رنگ مهم ترین حس پر امکانات

  : تلفیق شده استترکیبی است که در آن یک حس دیداري،مثل رنگ سبز با صدا که حسی شنیداري است،» صداي سبز«
  بـه نـام خـواجـه کـه شعرش صداي سبز خداست    جاست جا و یار من این اگـر چـه شـهـر مـن این

  ) 628: 1389منزوي،( 
منزوي در اشاره به غزل حافظ که آن هم صداي خداست،بهترین عنصر دیداري و . رنگ سبز در فرهنگ اسالمی مقدس است

ي  گاهی خیال یار مانند پرنده. و با این گزینش به اعتبار و اهمیت شعر خواجه اشاره کرده استرنگ را که سبز باشد،انتخاب کرده 
  : حسی دیداري را با حسی باطنی که خیال باشد،یکی کرده است. خیال یار در دید عاشق،مقدس و مبارك است. سبز خیال است
  ي سـبـز خـیـال تـــو ــرنــدهزنـد پ پــر مـــی    ي چـار لـالـه در آفـاق ذهن من  بـر سـیـنـه

  ) 187: همان( 
  

  :نتیجه گیري
نتایج این نوشتار نشان . اي عاطفی داشته باشد که زمینه تصویر یا ایماژ به صورت خالصه یعنی کاربرد هنري صنایع ادبی به نحوي

اصر پذیرفته است،بسیار در جایگاه دهد،حسین منزوي،گاه در تصویر سازي،عالوه بر تأثیراتی که از شاعران گذشته و گاه مع می
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بیشترین عناصري که نمودار تصویر در شعر منزوي . دهد اي ارائه می دان،تصویرهاي هنري و خالقانه یک هنرمند دقیق و نکته
از جهت دیگر و به اعتقاد برخی،این عناصر . آمیزي و تشخیص است،عبارتند از تشبیه،استعاره،پارادوکس،تلمیح،بدل بالغی،حس

تشبیه نیز از دیگر صنایع . دهد ز در حقیقت همان تشبیهند؛ زیرا اساس این صنایع و تصاویر شعري را مانندگی و شباهت تشکیل مینی
عناصر . برد بهره می... جانوران،درخت،دریا،رود و منزوي در تشبیه از عناصر طبیعت مثل. در شعر از بسامد باالتري برخوردار است

اند؛ اما گاه در استعاره عالوه بر  ایع مثل استعاره،پارادوکس و تشخیص نیز همان عناصر موجود در تشبیهاستفاده شده در دیگر صن
الگوها و عناصر سیاسی و اجتماعی تصاویر  گذارد و عناصر دیگري مثل اساطیر،کهن استفاده از این موارد و عناصر،پا فراتر می

آن از جمله ستاره،چراغ،چشم،آیینه و ماه همواره در شعر منزوي با ویژگی  ي خورشید و نمادهاي اسطوره. سازند شعري او را می
الگو یا همان محتویات ضمیر  بارزترین کهن. ي راه است،متبلور شده است جهانی خود،که روشن کنندگی و نمایان کننده

  . و گاه آهو نمود یافته استي اوست که با ماد و رمز پري  ناخودآگاه جمعی نیز در شعر منزوي همان آنیما یا روح زنانه
ي  در مرتبه. ي اشعار از هارمونی عمیقی برخوردارند ي قابل توجه این است که تصاویر منزوي با موضوعات و عاطفه نکته

ي بعد،عواطف ناشی از تأثیرات  در مرتبه. هیی،فراق و وصال اوست ي اشعار منزوي،عشق،معشوق و زیبا اول،محور اصلی عاطفه
وقتی معشوق و . عی و موضوعات مربوط به وطن و قهرمانان ملی،بخش اعظم اشعار او را به خود اختصاص داده استاجتما-سیاسی
کند؛ چون ممانعتی از  به مانند می آید و با صراحت مشبه را به مشبه کشد،با عنصر تشبیه به میدان می هاي او را به وصف می زیبایی

اجتماعی زمان  -سامان سیاسی خواهد به وضعیت نابه اما وقتی می. ه او و توصیفش نداردبراي اشاره ب... نظر اجتماعی و سیاسی و
کند؛ زیرا زبان رمز  شود،از عنصر استعاره استفاده می خود بپردازد یا نام قهرمان ملی و مبارز وطن در ژرف ساخت شعر او شنیده می

  . دهد که با صراحت بسراید ت نابه سامان جامعه،اجازه به او نمیو استعاره تأثیر بیشتري دارد و از جهتی اختناق ناشی از وضعی
او در این جانداران انگاري،نیز  ... عناصر تشخیص او نیز یا ایران است یا به روزگار و عمر و یا مفاهیمی مثل عشق و کودکی و

انگارد تا به او  ي دشمن،جاندار می حجمه او ایران را در مقابل. برد،توجه دارد به پیوند عنصر شعر با نوع تصویري که به کار می
عشق هم از نظر . هاي او نیز بر اي هر شاعري قابل تجربه است زنده بودن روزگار و تلخی. بفهماند که ایران همیشه زنده است

تی نام او ح. ي این زندگی است دهنده بخش اعظم غزلیات او خود نشان. سرایی چون حسین منزوي،نیز همیشه زنده است عاشقانه
  . شناسند یا نه پرسد که آیا او را می خواند و از دیگران می خود را عشق می

هتاي  هاي اعراب و گاه نیز از داستان کند و یا به داستان هاي شاهنامه اشاره می در تلمیح نیز یا از عناصر ایرانی مثل داستان
ي این موارد نیز دخل و تصرف دارد  کند؛ اما در همه اده میي قرآن مثل داشتان حضرت یوسف و زلیخا و مفاهیم آن استف عاشقانه

بدل بالغی . شود ي منزوي در تمام صنایع و اشعار دیده می نگاه شاعرانه و خالقانه. گیرد و داستان را مانند سایر شاعران به کار نمی
  . نیز صنعتی نو براي نو کردن تشبیه است که در شعر او نیز بسامد باالیی دارد

گردد؛ چرا که  ي منزوي بر می گیرد و این نکته نیز باز هم به نگاه هنرمندانه یزي نیز بخش وسیعی از اشعار او را در بر میآم حس
  . کند او این نکته را درك کرده که انسان و مخاطب نوعی او از طریق حس بیشتر ارتباط برقرار می

اش از پارادوکس نیز به نوعی در پی نو کردن  او در استفاده. دهند پارادوکس نیز بخش دیگري از صنایع او را تشکیل می
  . صنعت تکراري تضاد در شعر فارسی است و از این راه براي هنري کردن صنعت تضاد استفاده کرده است
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  : ی نوشتپ
  جانوران  یو حام،انو کم یرشکار و ت  ي باکره  ي و االههیان،؛ از اولمپ آپولون  يولتو،و خواهر دوقلو  دختر زئوس. یسآرتم -1
  . دشو یم  شمرده  یگرند،یکید  اقوام  یاندر م  ییها االهه  کهیانا،ودیبه،فو،سلنهیکتوآنا،دیتوماریس،با بر.  یفانو ضع  و کودکان  یوحش
 یوسهل یا Titan Pallasاو را دختر  یو برخ Theiaو  Hyporionرا دختر  يو اي عده. باشد یتجسم ماه م،سلنه -2

بر اثر  يو. کردند یم یرتصوشد، یم یدهکه با اسب کش یمینس اي سوار بر گردونه یباجوان و ز یاو را به صورت زن. ددانن یم
  . شد يداشت و از زئوس صاحب دختر یمعاشقات خود شهرت فراوان

از او  است که یکسان ي شامل همه يمردم بوده و رحمت و یرخواهخ يو. یساست منسوب به آرتم النوعی ربه. هکات -3
 یروزيو پ یاسیفصاحت در مجامع س،هنری،او به همه تندرست. داشته باشند ییکه از او تقاضا یکسان ي به همه. داشته باشند ییتقاضا

  ...  و بخشد یدر مسابقات م چنین در جنگها و هم
  . باز زئوس نیرنگدختر و همسر . هرا -4
  . روم طیراساوحش در  حیات،روح وحشیروح جنگل  یا،جان دیانا -5
  . باشد یمااونگهه م،ماه در اوستا - 6
  . مؤنث است. ساتی جنسیعضو  -7
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  العباد در مرصاد دوستینگاه انتقادي به انسان
  

  1يمحمدی عل
  2یپناهاهللا نعمت

  :یدهچک
ي انسان نشأت وجودي ارزش رازنجم یدگاه دطبق . ی ناب به مقوله انسان استعرفانمرصادالعباد در بردارنده نگرش 

ترین نوع خود، وجودي است که  یعالسیماي انسان در مرصادالعباد در . ی استاللهیفه خلی و مقام الهگرفته از روح 
انسان، انسان بودنش مشروط به رنگ خدایی و . ین تجلی خود را در روح انسانی جلوه گر کرده استتر کاملخداوند، 

. ی و هدف خلقت یاد شده استهست مرکزاز انسان همواره به عنوان مدار و  کتابین ادر . روحانی گرفتنش است
ها  انسان پاكینت طهمواره مفسدة روح و  کهی انسان، آنچه را ازلو روح  پاكمرصادالعباد با مبنا قرار دادن فطرت 

 :عبارتند ازدر مرصادالعباد دوستی توان گفت معیارهاي انسان  یمبر این اساس . ی استنفساني هواهاداند، نفس و  یم
یرگرایی تقدیوي است، دنآنچه ر ینانه به هبدبیوي و نگاه دني ها خواستهی، رخت بر بستن عالیق و افراطیزي خردست

یی جاي به نجم رازی همچون عارفانیزي در نزد ستدر نهایت، سنت عقل . تزکیه نفس یرِ جبر روزگار بودن،اسمحض و 
  .دانند یمیض مری تمام، عقل و خرد را معلول و ینبدببا  کهرسد  یم

 
  
  .یاسالمی، عرفان عرفانی دوستی، مرصادالعباد، نجم الدین رازي، انسان دوستانسان  :هاواژهیدکل

                                                        
 یام نور زنجانپیار دانشگاه استاد -  ١
 ی و مدرس مدعوفارسیات ادبارشد زبان و  کارشناس -  ٢
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  :مقدمه

یره غی و دوستی، انسان پرستي، انسان محوراصالت انسان، انسان  مکتبیی، گرای به انسان فارسدر زبان "Humanism"واژه 
آن را  کاملیی شکوفاي و فردیت شخصیت اهم کهي فکریوه شی و روحیعنی حالت «ي عام معناین واژه به ا. شده است ترجمه

یثیت حی به آگاهبا  کردنیشیدن و عمل اندیگر، دبه عبارت . فکرستیوه شین حالت و ای شمارد و عقل موافق میز چمقدم بر همه 
ي از ا مجموعهیسم اومان«یقت، حقدر ) 1376:32بورکهارت، (. یندگویل را اصیت انسانیابی به دستي برایدن کوشی و انسان

رسد  یمبه نظر ) 116:1380یعتی، شر(» ي بوده استبشرارمغان مذهب غرب در فرهنگ و اخالق  کهیی انسان است خداي ها ارزش
استفاده شود؛ » ییگرا انسان«ي اصطالح اجبه » یدوست انسان«یران بهتر است از اصطالح ایات ادبی فرهنگ و انساني ها جنبهدرباره 

و فرصت  امکانیران ایک و معاصر کالسیات و فرهنگ ادبي آن در الحاد شاخهبه ویژه  کلمهیی اروپاي معنایی به گرا انسانیرا ز
  .ی هستند و جوهرشان خدا محور استهستین در اساس معطوف به خالق زمي مشرق ها فرهنگرشد و نمو نداشته است چرا که 

اي  یوهشبه ) یسماومان(ی، اصالت انسان اسالمدر عرفان «توان گفت  یمی پارسی ادب عرفانیقی به متون تطبیر و فراگی نگاهبا 
ین حال انسان را در عي توجه شده است؛ در مساوبه طور  ها انسانت انسان عارفانه به حقوق همه لدر اصا...یگر مطرح شده استد

یی گراي انسان برترین تر مهمین ا. شده است قائلي انسان براین مقام را واالتر بلکه؛ اند ندادهل یعت تنزطبیوانات ححد یکی از 
  ) 170 و 169: 1380یاب پور،افراس(. »ی استعرفان

گانه، سه نوع  ي سهها دورهین ااز  کدامی وجود دارد و در هر فارسیات ادبانداز، سه دوره مشخص در فرهنگ و  از یک چشم
  : یین استتبیف قابل ظري ها تفاوتو  اشتراكبا وجوه  یدوستانسان 

ي و همه جانبه ذ جدیرانی تا حدود قرن ششم و قبل از رواج و نفوایات ادبدوره اول از آغاز فرهنگ و  -1
یک نزدی عرفانیزیکی و متافي به عوالم جدیرانی به طور ایات ادبین دوره هنوز ادر . شود یمعرفان و تصوف را شامل 

 .تنشده اس

شود و  یمیرانی از حدود قرن ششم آغاز ای عرفاني تصوف و جدیخی با رواج نفوذ تاردوره دوم به لحاظ  -2
ت و نفوذ مشروطتا قبل از  یرانی این دوران نسبتاً ممتد غلبه با تصوف و عرفان ادر . یابد یمیران ادامه ایته در مدرنی

ي تصوف ابن سوگیرد و به سمت و  یمصوف خراسان فاصله ین دوره از تایرانی در ای عرفانالبتّه تصوف و . است
 .ی استعرفانی دوستین دوره موسوم به انسان ا. کند یمیدا پی و اخالفش سوق عرب

ین دوره مصادف ا. شود و تا به حال ادامه دارد یمیخی از دورة مشروطه به بعد آغاز تاردورة سوم به لحاظ  -3
ییر و تحوالت تغاست  انکاریرقابل غآنچه . یرانیایک کالسیات ادبهنگ و ین با فرزمیت مغرب مدنیارویی رواست با 

ی داستانیات ادبید اعم از جدی ادبین ظهور انواع همچن. یران استای فرهنگیاسی و سی و اجتماعی در مناسبات اساس
گرفتند در این  شکلیران ایات ادبین در زمیت و فرهنگ مغرب مدنیر تأثتحت  کهیره غینما و سمدرن، شعر معاصر، 

ي، وطن، زن، آزاد: یلقبی است از مسائلی، قبلیاس با دوره قهاي شعر مشروطه، در  یهمادرون «. دوره فابل بررسی است
  ) 1380:35ی،کدکنیعی شف(» ...ین، فقدان تصوفدي از نفوذ دوري حدی و تا اجتماعي انتقادهاغرب و صنعت غرب، 
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  بحث و بررسی

ق به عنوان .617حملۀ مغول در سال . شود یم و هشتم هجري دچار تغییر و تحوالت بنیادین مادبیات فارسی در قرن هفت
ادبیات تراوش یافته از این ذهنیت،  یجهدر نت ت ایرانی را تحت تأثیر قرار داد ویاجتماعی، تار و پود ذهن -متغیر فرهنگی ترین یاساس

قرن هفتم و هشتم «محققان و تاریخ پژوهان  بیشتربه اعتراف . معلول وضعیت اجتماعی نابسامان ایران در آن دوره است
این وضع با حمله مغول و تاتار که در . پیاپی است هاي یرانیها و کشتارها و و دوران تاریخ ایران از حیث قتل عام ینتر وحشتناك
انه فرزندان محمد خوارزمشاه و سپاهیان مأیوس يا این مصائب و به منزله بالیی آسمانی بود، آغاز گردید و با تاخت و تازه رأس همه

بی صاحب او که این سوي و آن سوي سرگردان بودند، تکمیل شد و با حمله مجدد مغول در زمان هالکو و جانشینان وي ادامه 
  ) 30: 1378صفا، . (»یافت

فارسی از سبک خراسانی به با حاکمیت سلجوقیان در سرزمین ایران، زمینه براي تغییر سبک ادبیات  دانیم یهمان طور که م 
بی شک شیوع عرفان در این دوره، نقطه تمایز این دو سبک و مایه انتقال بینش شاعران و ادیبان، از . شود یسبک عراقی مهیا م

تردید نباید کرد که زمینه عرفانی، قبل از حملۀ خانمان . شود یقلمداد م) Subjective(به تفکر انفسی ) objective(تفکر آفاقی 
وز مغول در ادبیات فارسی ریشه دوانیده بود؛ آن گونه که در آثار سنایی، خاقانی و نظامی به صراحت بیان شده است و سنایی از س

؛ چنانچه در حدیقه الحقیقه و طریقه کند یاین میان نخستین شاعري است که عرفان را به طرز وسیعی وارد شعر و ادبیات فارسی م
شده ایرانیان که در پی سنگ صبوري و مأمنی  دار یحهملۀ مغول و با وجود چنین زمینه عرفانی، روحیۀ جربا ح. دید توان یالشریعه م

تا اندکی راحت روان یابند، ادبیات فارسی را به سوي درون نگري و دوري از واقعیت بیرونی کشاند و سایه عرفان روز  گشتند یم
  .تر گشت به روز گسترده و گسترده

، شاعران مصیبت دیده بعد از حمله آورد یسبک خراسانی که طبیعت و مظاهر زیبایش، شاعر را به وجد مبر خالف اندیشه  
در چنین فضایی است که سخن از پوچی دنیا و توجه مفرط به امور . مغول، از شرم واقعیت بیرونی، بر بصیرت درونی رضا دادند

قطع امید از خاك و چشم دوختن بر افالك و سخنانی از این دست بر حق انسانی،  هاي ياخروي و آن دنیایی، نفی لذات و شاد
نتیجه و ثمر اوضاعی که با حمله مغول پیش آمد  ینتر بدترین و خطرناك«: به قول دکتر صفا. ذهنیت ایرانی را سرشار کرده است

  ) 1378:34صفا، . (»شود یانحطاط عقلی و فکري است که طبعاً با هر حمله سخت و یرانکارانه حاصل م

اند و این رویکرد در تقابل با تصوف خراسان  "خرد ستیز آن جهانی"آثار ادبی این دوره در کلیت خود بازتاب دهنده رویکرد 
به طور کلی در کنار حوادث و عوامل اجتماعی و فرهنگی در شکل . است "چشیدن طعم وقت"قرارمی گیرد که در آن، اصل بر

 "انسان کامل "نظریه بخشد یلعاب دیگري به آن م و رنگ و شود یرفان اسالمی مطرح معرفانی، آن چه در ع هاي یهگیري نظر
از تصوف و تشیع ادامه یافت و در ابن عربی به اوج خود  هایی یهاندیشه انسان کامل، در مسیر خود تا قرن ششم با ما«چرا که . است

الدین کرمانی و بعد از ایشان  فخرالدین عراقی و اوحد. افتی یرسید و از طریق او در ادبیات ملل اسالمی گسترش و دامنه وسیع
را در ادبیات فارسی رواج بیشتري دادند به حدي که  "انسان کامل "جریان فکرياو،  هاي یشهشیخ محمود شبستري به تأثیر اند

و عزیزالدین ) 187: 1382ن، نیکلسو(»  دهد یبحث تصوف و ادبیات عرفانی شد، زیرا جوهر عقاید ابن عربی را تشکیل مم ینتر مهم



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  جلد نهم

٣٠٤ 
 

 "گانه خود به نام  21و در رساالت  یازد ینسفی اولین محققی است در جهان اسالم که به تألیف مستقلی در این باره دست م
در سایه چنین نظریه ) 225، ص 1368رزمجو، (» .دهد یروانی و عاطفی این موجود برتر را شرح م هاي یژگیو "االنسان الکامل

ها را به این سمت و سو  و تمام شئونات انسان افتند یهمگینی، عارفان در بی کران ِ ناکجا آباد به دنبال انسان کامل به راه معرفانی س
  .دهند یسوق م

و با این مقدمه،  دانند یعارفان با تأکید بر این نکته که انسان داراي روح خدایی است او را به عنوان خلیفه خدا در روي زمین م
). 189: 1382نیکلسون، ( رسانند یسان را به باالترین درجه کائنات یعنی موجودي که حلقه اتصال میان خدا و جهان است ممقام ان

و با خرده گیري از  شود یمتون عرفانی ادب فارسی همواره بر مقام ممتاز و بی بدیل انسان کامل تأکید م ، دراین دیدگاه بر اساس
اساس «و با توجه به اینکه  شود یمخوانده ، انسان به سیر و سلوك درونی و طاقت فرسا فرا ندیشمادي اماندن در مرحله حیوانیت 

است، انسان کاملی که سالکان طریق حقیقت، او را به عنوان نمونه و سرمشق و  یعرفان بر آرمان گرایی و نوعی ایدالیسم مبتن
 ترین ی، به عالکنند یرا آرزو م اش يه دامان رهبري و پایگاه معنوو دستیابی ب جویند یراهنما و راه شناس خود در سیر و سلوك م

: 1368رزمجو، (وجود چنین انسانی نادر است و چونان کیمیا و گوگرد احمر نایاب است . صفات و سجایاي اخالقی آراسته است
220.(  

و با  شود ییسم به ناکجا آباد منتهی منقاط ضعف عرفان اسالمی باشد که از شدت آرمان گرایی و ایدال این نکته شاید یکی از 
واالي عرفانی همچون  يها البته این مورد نافیِ ارزش. دهد یعالم انسانی فتوا م هاي یتبه نفی واقع ها یتفاصله گرفتن از واقع

سن خلق و رفان و مبتال نیست؛ بلکه اساساً سخن بر سر انحراف مسیر اصلی ع... آزادگی، فتوت، اخالص و ایثار، تواضع و توکل، ح
هاست که بار سنگین مفاهیم  شدن به کلی بافی ها و مبهم گویی هایی است که در زیر سیطرة عرفان ابن عربی و پیروانش قرن

  . به دور افتاده است اش یو از مقصد اصالح گرانه و نجات بخش و انسان کشد یانتزاعی را بر دوش م

ق تألیف . 618میراث عرفانی نجم الدین رازي در قرن هفتم هجري به سال  سنگ ادب فارسی، مرصادالعباد یکی از متون گران
یکی از نفایس متون نثر، و آثار نغز عرفانی است که در بحبوحۀ حمله مغول جامۀ تألیف پوشیده و از همان «این کتاب . شده است

ست و بزرگان ادب و عرفان چون روزگار تألیف، در این هشت قرن همواره مورد مراجعه و استفاضه صاحب نظران بوده ا
نجم الدین رازي، مؤلف کتاب درباره انگیزه ) 53: 1384نجم رازي،. (اند یافتهخداوندگار موالنا و خواجه حافظ از آن برخورداري 

اند  اند و در آن بسی حقایق و معانی پرداخته اگر چه در طریقت کتب مطول و مختصر بسیار ساخته«: گوید یتألیف مرصادالعباد م
  ) 54: همان. (نیست اي یدهلیکن بیشتر به زبان تازي است و پارسی زبانان را از آن زیادت فا

به شمار آورد که در پنج باب و چهل فصل بنا شده است و  "طریقت نامه عرفانی" توان یبر این اساس مرصادالعباد را م
ت و اصول عقاید دینی و اسالمی که با رویکرد عرفانی خداوند، انسان، هستی و موجودا :آن عبارت است از مباحث ینتر عمده

از تصانیف شیخ خود مجد الدین بغدادي  يا مؤلف از کتب عرفانی چون قوت القلوب ابوطالب مکی، مجموعه. پرداخته شده است
توحید  و کتابی در عجایب قلب از محمد غزالی، کشف المحجوب هجویري، کشف االسرار میبدي، سوانح احمد غزالی، اسرار

  ) 56: همان. (محمد بن منور استفاده نموده است
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  : انسان دوستی در مرصادالعباد

ویژه اي است؛ چرا که اساساً انسان و آنچه  هاي يبررسی تظاهرات انسان دوستانه در مرصادالعباد نجم الدین رازي داراي دشوار
بیانات و مضامین نمود پیدا  ترین یو درون ترین یدر انتزاع شود یانسان مطرح م هاي یشکه به عنوان معیارهاي ارزشمندي و ستا

در حقیقت با پیراسته شدن وجهه مادي، معیارهاي انسان دوستانه هم، در درون و باطن انسان و یا در وسعتی ماوراي خاك . کند یم
رضایت دادن به وضعیت بشري صرف، چرا که الزمه انسان بودن انسان، تعالی جستن او ازمرتبه بشري و الزمه  کنند یاصالت پیدا م

  ) 50: 1384نصر، . (سقوط در مرتبه دون انسانی است

 هاي یژگیانسان دوستانه در مرصادالعباد خواهد آمد در واقع ویژگیهایی است که عارفان از آن به عنوان و مظاهرآنچه به عنوان 
امل، هر عاملی را که سد راه رسیدن به این نقطه متعالی باشد و و در این راستا با الگو قرار دادن انسان ک کنند یفطري انسان یاد م

  . دانند یانسانی داشته باشد، نامعتبر م -صبغه مادي 

انسان دوستانه را ذکر  هاي یژگیمورد از و 40بیش از » یفارس یاتانسان آرمانی و کامل در ادب«دکتر حسین رزمجو در کتاب 
خاموشی، خود آگاهی، خیر خواهی و نوع دوستی، دادگري و ظلم ستیزي، : مانند شود یید مکه در متون عرفانی بر آنها تأک کند یم

  ... راز داري و عیب پوشی، صدق و راستی، اخالص، آزادگی، ایثار و بخشندگی، تواضع و توکل، حسن خلق و 

رفان گرا حاکم است، در مواردي موارد، متوجه خواهیم شد آنچه به عنوان معیار انسان دوستی در این دورة عاین با دقت در 
  .بنیادینی با دوره اول یعنی قبل از قرن ششم دارد يها تفاوت

  

  :انسان دوستی عرفانی - 1- 1 

از این دیدگاه ارزش وجودي انسان نشأت گرفته از . به مقوله انسان است) pure(مرصادالعباد در بردارنده نگرش عرفانی ناب 
مخصوص است و از »و لیکن روح انسانی به شرف اختصاص اضافت من روحی ...«لهی است روح الهی و مقدس و مقام خلیفه ا

پس روح پاك را بعد از آنکه «) 1384:48نجم رازي، (» و لقد کرّمنا بنی آدم و حملنا هم فی البرِّ و البحر«اینجا یافت کرامت 
ام بی واسطگی منظور نظر عنایت بوده و آداب خالفت چندین هزار سال در خلوت خانه حظیره قدس اربعینات برآورده بود و در مق

و شرایط و رسوم نیابت از خداوند و منوب خویش گرفته، که تا نایب و خلیفه پادشاه عمري در حضرت پادشاه ترتیب و رسوم 
  ).85: همان(» ...جهانداري نیاموزد اهلیت نیابت و خالفت نیابد

مقصود و خالصه از جملگی آفرینش وجود انسان بود و «: شود یهدف خلقت یاد م ر مدار هستی ویهمچنین از انسان با عنوان دا
ت وجود انسان است و اگر نظر تمام افتد باز بیند که خود همه وجود انسان است  هر چیزي را که وجودي هست از دو عالم به تبعی «

  ) 2:همان(
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و مبدأ ارواح انسانی  خلوقات و موجودات ارواح انسانی بودبدانکه مبدأ م«: گوید یدر بیان فطرت ارواح و مراتب معرفت آن م
زمین  آدمی را این تشرف نه بس باشد که حضرت خداوندي آسمان و«) 37: همان... (روح پاك محمدي بود علیه الصلوه و اسالم

ي ید ارزانی نداشت با آنکه  و هرچ در وي است به شش شبانه روز آفرید که خلق السموات واالرض فی سته ایام و در آن تشریف بِ
ارزانی داشت تا بی » بیدي«حواله به چهل روز کرد و تشریف خلعت  آفرید یاینجا آدم را که عالم صغري بود م. عالم کبري بود

  ).82: همان(» خبران بدانند که آدمی را با حضرت عزت اختصاصی است که هیچ موجودات را نیست

، اثبات دیدگاه عرفانی و کلی گرایی شیخ رازي است که به شود یتن تکرار مدر م به وفورموارد که این هدف از ذکر  
ی ختم یبه جهانی روحانی و ماورا ها یشکماالت وجودي انسان در هیأت نوعی وروحانی خویش سخت شیفته است و تمام ستا

انسان ماهیتی است که «بی که که زیستگاه روح بوده است در جوار خداوندي و این شرح مختصري است از نظریه ابن عر شود یم
و انسان و جهان، در جوهر و  حادث و قدیم، الهوتی و ناسوتی را باهم در خود دارد تا آنجا که در نظر او خدا يها تمام جنبه

مظاهري هستند براي یک فکر واحد و بر این اساس، انسان حلقه اتصال میان خدا و جهان است؛  ها ینمضمون، شیء واحدي است ا
  ). 189: 1382نیکلسون، (» سان در چنین برداشتی جانشین خداستو ان

تجلی خود را در روح انسانی به  ینتر نوع خود، وجودي است که خداوند کامل ترین یسیماي انسان در مرصادالعباد در عال
به ت، قالب خاکی او منصه ظهور رسانده و انسان، انسان بودنش مشروط به رنگ خدایی و روحانی گرفتنش است در غیر این صور

 يجا ينکته به صراحت در جا ینا. بندد یاش رخت بر م یشده از وجود خاک یفو کماالت توص یلو تمام فضا ارزد ینم قیمتی
) 128: 1382، یکلسونن. (»است یزهمه چ یاسخداوند و نه انسان مق«است چرا که  يو جار ياز جمله مرصادالعباد سار یمتون عرفان

 یانآمده است که چهل هزار سال در م یتروا یدر بعض« کند یم یداپ يمقدس است که انسان ارزش وجود یاسمق نیو در امتداد ا
 ها ینهآ يو اندرون او مناسب صفات خداوند یرونو بر ب رفت یقدرت م يبا آب و گل آدم از کمال حکمت دستکار یفمکه و طا
  ).72: 1384، ينجم راز(» ...يوندبود از صفات خدا یمظهر صفت یککه هر  نشاند یبر کار م

بسیار  يها ذکر شده او در متون عرفانی ما، به ویژه مرصاد العباد داراي پیش فرض یلگفت انسان و کماالت و فضا یدبا
هر  یژهبه و کند یم یاب یررا دشوار و د یتانسان یمراحل عال یو ط یدنعامل، شرط رس یناست که هم یسهمگین و دور از دسترس

سالکان و عارفان  يپا یشپ یگريد يها فرض یش، پگیریم یو اخالفش فاصله م یابن عرب یاتنظر یطرهز قرن ششم و سچقدر ا
  . شود یوارد قلمرو عرفان م یانتزاع هاي یهو درون ما یاز الفاظ و اصطالحات عرفان يشمار یو حجم ب گستراند یم

به  یابیکه تصور دست  یدنام یگعرفان یانسان دوست" ینوع توان یانسان دوستانه در مرصادالعباد را م يها در مجموع ارزش
اما تمام سخن بر سر امکان تحقق چنان . یانآرمان شهر در نظر آرمان گرا يو دلکش است که سودا یباهمان قدر ز یانسان ینچن

از  ين و انسان با کوله بارنام و نشا یاست ب یوعده بهشت. ندارد زمینیو  یخاک ياست که رنگ و بو یاییدن یندر چن یانسان
  .مطلوبِ ناموجود است یايآن دن ی، لنگ لنگان در پیتانسان
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  انسان دوستانه  یاتاخالق - 1- 2 

موثرند،  یانسان یو تعال یدنبخش یتکه در جهت هو ییها ارزش یعنیانسان دوستانه،  یاتمرصاد العباد از نظر اشتمال بر اخالق
  . است یمتون عرفان یناز ارزشمندتر یکی

، شود یارجاع داده م یانسان "یالله یفهخل"و  "یروح اله"او عمدتاً به مقام  یاخالق هاي ینههمچنان که تصور عرفا از انسان و زم
. خواند یدارد، فرا م یکه خاستگاه روحان یشبالقوه خو يها نکته، انسان را به تعمق در ارزش ینا یادآوريبا  یزن يراز یننجم الد

غبار  یاانسان را که در مزبله دن ياست که روح پاك و فطر یدهاییو نبا یدانسان دوستانه به زعم عرفا، مجموعه با یاتقدر واقع اخال
در نتیجه معتقدند موارد ذیل، روح را از گزند کدورت در . دارد یدر امان م یوانیتکدورت گرفته است، از دستخوش سقوط در ح

  .امان نگاه خواهد داشت

  :نفس یهتزک

 یدبا. است ینفسان ي، نفس و هواهاشود یفساد روح قلمداد م یزةکه همواره انگ یزيمبنا قرار دادن فطرت پاك روح انسان، چ با
روح را  یدبا ینهرو هر آ ینانسان است؛ از ا یو منف یکو بعد تار یتوجه داشت که نفس در نظر عرفا عمدتاً مترادف با شهوت پرست

  .نفس به نفس پرداخت یهبه اصطالح به تزکاز گزند نفس در امان داشت و 

و ... از ملکوت ارواح به دل بنده گشاده است و از راهی به نفس نهاده واز نفس راهی به صورت قالب یراه یبدانکه حق تعال« 
به  یوتبه دل رسد و از دل غشا یاثر آن ظلمت به نفس رسد و از نفس کدورت یدآ یدپد ینفسان یظلمان یاگر بر صورت قالب عمل

بسته شود،  یبو به قدر آن حجاب راه روح به عالم غ یدهچون هاله که گرد ماه در آ. روح را در حجاب کند یتروح رسد و نوران
باهللا خوف آن باشد که  یاذاًبدو نرسد ع یعتاگر معالجه بر قانون شر...بدو کمتر رسد یضتا از مطالعه آن عالم باز ماند، و مدد ف

  ) 161-162: همان. (، موصوف گرددیعقلونفهم ال یو به صفت صم بکم عم یونددبدو پ» بهمقلو یختم اهللا عل«

  

  :یويترك عالئق دن

فرسا، از پا  جان يانسان را در استحاله ا تواند یاست که م یمعجون ینآن، در قاموس عارفان، مهلک تر یبندهو مظاهر فر یادن
  . گذارند ینم یحضور خدا باق يبرا ییکه جا تنند یدر تار و پود روح انسان ماعم از جاه ومال، آن چنان  یويق دنیعال. درآورد

 یااز دن ياست و گرنه بهره مند یويو مظاهر دن یا، تعلق روح انسانی به دنکنند یم یدکه عارفان بر آن تأک ينکته ا ینمهم تر 
. کند یاش خلع م یو روحان یاله یثیتان را از حو جاه و مال شدن است که انس یادست دن یردر واقع اس. یستن یدهبالذات نکوه

بر مثال نردبان  یابدانکه مال و نعمت و جاه و دولت دن«: گوید یم یباز یاربس یلیو با تمث یادآوريدر مرصاد العباد با  يراز یننجم الد
رجات بهشت و قربت حق د یلتاست، که بدان بر علو توان رفت و هم بدان به سفل فرو توان رفت پس مال و جاه را هم وس

  ) 500: همان. (»کرد  توان یدرکات دوزخ و بعد حضرت م یلتساخت، و هم وس توان یم
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 یابدانکه مال و جاه دن یقتو به حق«: کند یم یانب یراز علم اکس یلیبا تمث یويموضع انسان را در قبال مال و جاه دن یگرد ییدر جا
آن  یرحاصل تواند کرد؛ و علم اکس یش، زر بیابدحاصل باشد هر چند مس  یرم اکسرا عل یرا، چون کس یربه مثابت مس است اکس

ت و ب یاهیاست که از مس س  ینآورند، چون بد یدپد يو صفا و ثقل و ثبات در و یبرند، و سرخ یرونب یثبات یو کدورت و خفّ
کنند و چند  یرونکه اگر آن از آن ب و آفت مودع است یمهچند صفت ذم یزن یاويدر مال و جاه دن. صفت گشت زر خالص شد

سلسله مراتب ) 503: همان. (»بدان حاصل شود  يو دولت سرمد يکرده باشند که سعادت ابد یرياکس ینددر آن افزا یگرصفت د
  :که در مرصاد العباد از جمله گردد یم یشماريب يصفتها ي یندهزا يا یمهآن چنان است که هر صفت ذم یويآفات مال و جاه دن

  "یاتعلق به مال و جاه دن "آفت 

  ، )فساد و ظلم بر بال و عباد( ی، بغیانطغ 

  ) از خدا یگردان يرو(اعراض 

  کبر و عجب، تفاخر،

  ) مال و از خدا غافل شدن یاريمباهات نمودن و الف زدن به بس(تکاثر  

  ) یوانیعمر در جمع و حفظ مال و تمتّعات ح یییعتض( یمشغول 

  . شود ینام برده م "غرور) اسراف( یربخل، تبذ 

انما «: فرماید یم یچنانکه حق تعال. تولد کند؛ و سبب فتنه صاحب مال شود یااست که از مال و جاه دن یجمله آفات ینا«
م فتنه بر او  یدهپسند یتاز طرف انسان، ده خاص یرياکس یتو درصورت اعمال خاص) 505: همان. (»...اموالکم و اوالدکُ

  : شود یعارض م

  علو همت -1      

  ) النفس یفعف(عفت  -2 

  توجه به حق -3

  تشکر -4 

  تواضع -5 

  سخاوت -6 

  ) به مال و جاه یعدم دلبستگ(فراغت  -7 
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  يتقو -8

  ) نگاه داشتن اعتدال در وقت انفاق و اسراف نکردن(قوام  -9 

  ) 505 - 510: همان. (و رضا یمتسل – 10

انسان  یاو  یبه ارزش انسان و به عبارت بهتر به نفع انسان دوست یدنجهت اعتبار بخش هستند که در یکه ذکر شد، عوامل يموارد
  .کنند ینقش م یفاي، ایزيست

   

  :حقوق انسان دوستانه

و  یمسائل انسان ینتر یاجتماع یانگربا تمایز خاصی، ب"مختلف  یفسلوك طوا یاندر ب"عنوان  با باب پنجم کتاب مرصادالعباد
تا  آورد یم یانسخن به م یاز موضوعات یفلط یاربس یول یعرفان ینشهر چند با ب يراز ینآن نجم الد یست که طا یجهان ینا ینیع

رده  يحقوق انسان دوستانه ا. ندک یینشرافت حقوق انسان دوستانه را تب  ینیسنگ يدر هر جامعه ا یطبقات اجتماع یکایککه بر گُ
 یاست که ب يطبقات مختلف اجتماع بشر یندر ب یانسان يها ارزش یمو حفظ حر یتمنظور از حقوق انسان دوستانه، رعا. کند یم
  .دارند یو درون ی، فقط اعتبار وجدانيسند نوشته ا یچه

، یشاول حالت او با نفس خو: بدانکه پادشاه را سه حالت است«: گوید یم "یشانا یرتحال ملوك و س یاندر ب"به عنوان نمونه  
م، سیادوم حالت او با رعا یزبه سه چ ی، و منهیزمأمور است از حضرت عزت به سه چ ی؛ و او در هر حالتیشخو يحالت او با خدا ی 

 یو تا پادشاه اول داد پادشاه«) 432: همان. (»یاست از فحشا و منکر و بغ ی، و منهیالقرب يذ یتاءمأمورست به عدل و احسان وا
خاص تواند داد و داد  یکس داد پادشاه یارنکند با آنکه بس یادان که بر آن زچن. نتواند نمود یامعام ق یخاص ندهد به حق پادشاه

  ) 433:همان. (»...عام نتواند داد یپادشاه

 یدشا. کند یمطرح م یاخالق - یعرفان یدگاهدرباره پادشاهان را با د یمباحث اخالق ینتر فصل پنجم کتاب مرصادالعباد عمده
که در  یتلخ هاي یتاست که در برابر واقع يراز یننجم الد ی، عصر پر آشوب زندگانیباحثم ینطرح چن یلدال ینتر از عمده یکی

 یو حق تعال«. یستدارد که باید باشد و ن يبه جامعه ا یدنرس يمطلوبِ نا موجود، سودا یت، در فقدان آن وضعکند یجامعه نظاره م
 یالرسول و اول یوااهللا و اطع یعوااط«است که  یدهکش سلک یکدر  یشو طاعت رسول خو یشطاعت پادشاه عادل را با طاعت خو

  ). 434: همان(» االمر منکم

بر خوردار است  "یآسمان ییدتأ"و  یکه از قوت ربان یپادشاه به عنوان کس یا، حاکم وقت یعرفان یدگاهاست که از د یعیطب
نگاه  یارعا یانم یتستردن و جور ناکردن و سوعدل وانصاف گ«جز  یستن یزيدر قبال خلق چ یپادشاه یفهاما وظ شود یم یمعرف

 يها حاصل عقده یمسائل اساس ینسخن گفتن از چن) 435: همان(» بار ننهد یشستم نکند و محتشم بر درو یفبر ضع يداشتن تا قو
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 يراز ینچون نجم الد يا یدهگنگ خواب یاداست از جامعه رخت بر بسته است و فر یرياست که د يفرو خورده و متراکم شده ا
م، طن   . شود یانداز م یندر گوش کرِِ حاکمان عالَ

دل  یدايکه از سو کند یم یاد يانسان دوستانه ا يها از همان ارزش یقاًدق یشانا یرتحال سلوك و س یاندر ب يراز یننجم الد
 یتاست، چنان که تقو یدنانرس یابه رعا یشو احسان آثار کرم ومروت خو« یستآنها در عالم واقع است که ن یافتنخواستار تحقق 

کردن و صادر و وارد را تعهد  یريرا به صدقات و نفقات و دستگ یالمندانو ع یشانمدارا نمودن، و درو یاضعفا کردن و با اقو
 یحتاجبه ما یشانمعرض نمودن و معاونت ا یل، و طلبه علم را بر تحصیدنالمؤنه گردان یفرمودن، و علما را موقر داشتن و مکف

، و اگر محتاج باشند رفع یدنبر رس یشاننمودن و صلحا و زهاد و عباد را محترم شمردن و متبرك داشتن و به احوال ا يضرور
نخواهند و نطلبند از وجوهات حالل مدد  یشانو اگر چه ا یدنرا باز طلب یانو منزو ینانمغتنم شمردن، و گوشه نش یشانحاجت ا
 یاديو انعام و احسان و انصاف و معدلت و ا...یتمشغول باشند از سر فراغت و جمع يبه خدارا فارغ البال داشتن تا  یشانکردن و ا

از صله حم و مروت و سلطنت است و اوتاد ثبات و دوام مملکت . یدو حراست که پادشاه فرما یاستو مکرمت و مدارا و مواسا و س
  ) 435 - 436: همان(. »العدلُ و الملک توأمان «فرمود که  ینالسالم چن یهکه خواجه عل

»  یقانون اساس«به شکل  یزيمسامحه آم یرمرصادالعباد را به تعب بخش از ین، ايراز یننجم الد هاي يو واقع نگر ها ینکته سنج 
به موارد . کند یرا ذکر م یاخالق یدهاينبا و یدو با آورد یم یانمختلف آن روز سخن به ب هايدر آورده است که از حقوق قشر

  :یدکندقت  یلذ

 یاکرده،  یتبر رع يو جور یفیبد نهاده باشد، وح یقانون یگرد يبر پادشاه عادل واجب است که اگر در عهدها یقتبه حق«
که  یفتدنمودن؛ و او را آن عذر مقبول ن یفوضع کرده که فراخور آن نباشد، برداشتن و دفع کردن و تخف یگران بر موضع یخراج
مآخوذ بود که آن ظلم و بدعت  یزچه وبال بر آن کس باشد، و او ن. بود که نهاد یبر گردن آن کس وبال آن یا یافتم ینمن چن یدگو

  ). 437: همان(» مقرر داشت و بدان رضا داد

است  ینا گذارد یبر آن انگشت م يراز ینپادشاه در قبال خلق که نجم الد یتو مسئول یتجالب درباره حقوق رع یارنکته بس
ص  ي، رویتو سنن روا یضفرا يشاه آن است که بعد از اداتعبد پاد یکنول«که  لک آرد و از احوال بالد و عباد متفح به مصالح م

در  ییچنان تصرف کند که گو یو احکام پادشاه يو در بندگان خدا یدنما یامو مسلمانان ق یحقوق مسلمان یتشود و به رعا
  ). 446: همان(» ، تا هرچ کند به فرمان کندنگرد یم يدر و ياداند که خد یقینو اگر آن قوت نظر ندارد  نگرد یم يخدا

و  افزاید یم یشکالم خو یبر قدرت ادب یتو روا یثو احاد یاتو با متوسل شدن به آ یشخو یبا شم عرفان يراز یننجم الد
به علم و  یهتوص. دهد یمرا از جوانب مختلف شرح  یترع یژهطبقات جامعه به و یگردر موارد متعدد اخالق و سلوك پادشاه با د

علم  یلتاست قربت حق را، وصفت حق است وبه وس یلتیوس ینتر یفبدانک علم شر«. است یموارد انسان دوست یگراز د یآگاه
ل که  یدرس توان یم یبه درجات ع»همان. (»بود ینقر یتبدان شرط که با علم، خوف و خش یکنو ل» والذین اوتوا العلم درجات :

480 (  
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که  –اهللا عنه یرض –از ابن عباس  آید یم یتدر روا«: ندامعتقد است که عالمان بر مؤمنان افضل یاتبا شواهد و روا ییتا جا
به  یدعالم فرما ینو وعظ که چن یحتهر نص. پانصد ساله راه است يهر درجه ا یاناست به هفتصد درجه م یلتعلما را بر مؤمنان فض

به حق آرد  يوعظ او توبه کند و به طاعت مشغول شود و رو يو هرکس که بواسطه  شود یحاصل م یو درجت یاو را قربت یحرف
  ) 494: همان. (»یامتجمله درکفّه حسنات او باشد روز ق

که  یروحان یاله یداست مشروط به ق یدوره، علم ینا یتوجه داشت که منظور از کسب علم و دانش در متون عرفان یدالبته با
نع "معموالً از آن به یو سمع یو عقل یکه لوح دل را از نقوش علوم روحان شود یم یسرم یآن وقت«و  شود یم یاد "یواسطهب یلم لد 

» واسطه یانواع علوم بر لوح دل مثبت است شاغل دل باشد از استعداد قبول علوم از حضرت ب ینبه کل پاك کند، که تا ا یو حس
  ) 239: همان(

  ) 82: 1379حافظ، ( علم عشق در دفتر نباشد که  یاییاوراق اگر همدرس ب يبشو 

  

  :در مرصادالعباد یانسان دوست يها تناقض

انسان ِ  یانسان دوستانه و کرامت متعال هاي یژگیدر کنار و يهجر 8و  7و  6در قرون  یعطور که ذکر شد عرفان شا همان
اذعان داشت  یدبا یول نشاند یمقام اشرف مخلوقات م که او را در ییتا جا دهد یبه انسان م ي، ارج و اعتبار منحصر به فردینوع
 یگرگرفتن د یدهناد. در بر خواهد داشت يا یده، مصائب عدیشو همه جانبه خو یقیحق يبه انسان در معنا یکرديرو ینچن

مطلق انگاشتن و شرِّ  یرو خ یدو سف یاهس یدارد و به طور کل یانسان يدن هر آنچه رنگ و بوکرانسان و سرکوب  يوجود يها جنبه
 یشترخاطر انسان در ب ینبه هم. یدنخواهد رس یقابل قبول یجه، به نتیانسان یلاص هاي یژگیانسان و افراط در ابطال و ناموجه شمردن و

او قابل  يبرا يا یانهم یتاست و وضع یو اصوالً دو قطب برد یخاك به سر م یضدر حض یادر اوج آسمان است  یاما  یمتون عرفان
  . ، اشاره کردشود یانسان دوستی منجر م يها به تناقض یکه به نوع يموارد توان یم ینا. ستیتصور ن

  

  :یزيخرد ست

 یاربس یهست یقعقل و استدالل را در کشف حقا ابزارعارفان . است یانو عارفان بر سر مسأله عقل، ع یلسوفانف یانپا یجدال ب
 یريجبهه گ یلسوفانجهت در مقابل ف ینو از ا دهند یر دستورکار عقل قرار نمرا د یحس یاتو فراتر از حوزه تجرب دانند یمحدود م

نکوهش به عمل آمده و فالسفه به  یکه از عقل و استدالل فلسف شود یم یدهد یاردر آثار عرفا موارد بس«. کنند یم يسرسختانه ا
بوده که در مرحله استدالل محض و تفلسف  یناموارد منظور عرفا و اهل سلوك  یندر همه ا یشده اند، ول یستهنگر یرتحق یدهد

و خم استدالل باالتر بوده و دامنه شناخت و معرفت در  یچاز پ یسلوك و مقامات باطن يتوقف کرد، زیرا منازل معنو یدصرف نبا
  ). 10: 1376دینانی، یمیابراه(» تر است آنجا گسترده
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محدود و عام انسان  یاراست که در حوزه بس یهمان معرفت عقلتوجه داشت که منظور عرفا از عقل و محدودة خاص آن  یدبا
 يو. این مورد تکرار شده است يراز ینسخنان نجم الد يجا يدر مرصادالعباد در جا. دهند یبه آن بها نم یناز ا یشاست و پ

فر و مسلمان و جهود و ترسا عوام خلق راست و در آن کا یاما معرفت عقل«: کند یم یانگونه بین ا یبرداشت خود را از معرفت عقل
اتفاق  یاند و جمله بر وجود اله یکشر یکدیگردر عقل با  ینهاکه ا یرارا شرکت است، ز يو دهر یعیو طبا یو گبر و ملحد و فلسف

بر ) 114: 1384، ينجم راز(»  یمانباشد به نور ا یدمؤ یشاناالّ آنها را که نظر عقل ا یستنوع معرفت موجب نجات ن ینو ا...دارند
با  یسهمورد در مقا ینا. یناز ا یشنه بو  شود یبا قوة ناطقه قلمداد م یفرد و هم رسد یم یاستحالۀ عرف یکاساس، عقل به  ینا

  . کند یم یتدوره حکا ینو تنزل مقام عقل در ا ییدوره اول از افول خردگرا

االبصار و لکن  یفانّها را تعم یناییآن سرگشته ناب«: کند یم یاد یلسوفانو ف یامموهن و جانبدارانه از خ یبا القاب يراز یننجم الد
  ).31: همان(» ...فی الصدور یالقلوب الت یتعم

از فضال که  یکیمحرومند و سرگشته و گم گشته تا ] عرفان  – یمانا[هر دو مقام  ینکه از ا یعیو طبا يو دهر یفلسف یچارهب«
» ...ضاللت  یهدر ت یرتح یتاست از غا یاممشهور است و آن عمر خ معروف و یاستبه فضل و حکمت و ک یشانبه نزد ا

  ) 31:همان(

را کارسازتر از هر  ییدو تأ یمتسل يو گنجد ینم يچون نجم راز یعقل در حوصله عارفان یاصوالً چون و چرا کردن به همراه
ان ییدبه تأ يبود یباق یناییب بدرد طل یشانگم گشته تا اگر در ا ینانآن چنان ناب یندکجا« داند یم یعقالن یتالش یبه اندک یرب 

  ) 32: همان(» ...یم، به شرط تسليبرداشته شد یشانا ینب یقتاز چشم حق ینیسبل خود ب یقتطر يروزگار به دستکار

السالم  یهعلم که نافع نباشد استعاذت واجب است چنانکه خواجه عل یناز چن«منفعت  یاست ب یفلسفه جزو علوم ياز نظر و
نفسه نافع  یچون بدان کار نکنند نافع نباشد اگر آن ف یعتعلم شر یبل: دو نوع است ینفع؛ و علم الینفعاعوذبک من علم ال«: مودفر

  ). 486: همان(» .خوانند یبود و دوم علم نجوم و کهانت و انواع علوم فلسفه که آن را حکمت م

تحت است که  یاز جو مسموم و العالج یحاک شود یم یافت زده،دوره عرفان  ینکه در ا یزياز فلسفه ست يشواهد متعدد
عقل و فلسفه  یشهبر ر یشهت) یلسوفانهف ییتناقض گو(در کتاب تهافت الفالسفه ) ق. 450-505( یامام محمد غزال هاي یشهاندتاثیر 

به ... شده یر در مالک اسالمفک يو رشد آزاد یاتدر مقابل بسط عقل یاو مانع بزرگ یدعقا«است که  یتلخ یتواقع ینا. زده شد
و کفر  شمارد یعمر م ییعکالم و خالف را تض یعلم فلسفه و حت یلو تحص تازد یم یناس یابوعل یسالرئ یخمانند ش يبزرگوار یمحک

  ) 30: 1382، یغزال(» .داند یم

 دانند یم»  یضمعلول و مر«را تمام عقل  ینیکه با بدب رسد یم ییبه جا يچون نجم راز یدر نزد عارفان یزيسنت عقل ست ینو ا
نرسد و خطر آن باشد که در  ییدهد، هرگز به جا یشبخواهد که خود را پرورش به نظر عقل و علم خو یاگر کس«که  ییتا جا

ات افتد و خوف زوال ا و مهالک  يخود را در بواد یطانش یلباشد که به غرور و پندار و عشوه نفس وتسو یمانورطه هالك و مزلّ
  ). 251: 1384، ينجم راز(» اندازد یانپا یب راه ینا
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 یب. است یعقالن يها تام و تمام به عقل و فرآورده ینیبرهه و بدب یندر ا یعقالن یشهزوال اند یايدست، گو یناز ا يشواهد
 یو اجتماع یگسست فرهنگ. باشد تواند یدوره م یندر ا یزيعوامل خرد ست یناز مهم تر یاجتماع یدر پ یپ هاي ینابسامان یدترد

  . دکرو نامعتبر خواهد  یزرا شبهه برانگ یعقالن هاي یانها بن قرن يو برا تابد یرا بر نم یآزاد عقالن یرمتعدد، س

  

  :یرگراییتقد

در  یو اعتزال ياشعر يجدال پردامنه دو مشرب فکر. است يبشر يدغه ها دغه ینتر یادياز بن یکی، یارجبر و اخت یمسأله فلسف
و  کند یم ییدمکتب تصوف، معاصر مکتب معتزله، جبر را تأ«که  یمدان یقدرم ینهم. مساله غامض بوده است ینا یینتب يراستا

. داده نشده است یااز ازل داده شده است  یزهمه چ... و آزادانه عمل کند یردبگ یممنکر آن است که انسان بتواند خود تصم
... داد ییررا تغ یزيبا اراده خود چ توان ینم یرااست، ز یهوده، کوشش بینبنابرا. کرده اند یینتع یشسرنوشت همه کس را از پ

از حد به  یشمذهب معتزله را که پ یزن یهدر انسان اند، سخت مخالف اند و صوف یاري، که منکر هر گونه اراده و اختیهمعتزله با صوف
  ) 46: 1382بوعمران، . (کنند یرد م دهند یم یتو عقل اهم یاراخت

چرا که . اعتبار دانستن عقل باشد یو ب یزيمستقیم فلسفه ست یجهدوره نت ینمفرط مکتب تصوف در ا یرگراییتقد رسد یم به نظر
 یکردرو یادياست و با توجه تقابل بن یلسوفانهفکر ف ییدهو زا باشد یقابل طرح م یفلسف -یمنطق يدر فضا یاراساساً مسأله جبر واخت

ت يو فضا یلسوفعارف و ف جز  یستن یزيچ کند یقد علم م یانسان یار، آنچه در فقدان اخت8و  7و  6قرون  یزو عقل ست متشتِّ
  . یرگراییتقد

سخن از . است 8و  7و  6عارفانه قرون  ییگرا یراز تفکر تقد ییتمام نما ینهاست نمونۀ خروار، آ یمرصادالعباد که مشت
استخارت  یتن ینچند فرمود و بر ا ینمط کلمت ینو از ا«: است گرایییرتقد يفضا ینآوردن در کارها در هم یانبه م» استخارت «

چند به ثواب حضرت در قلم آورد و فرمود بعد از استخارت و مشورت با حضرت جلّت،  یحرف یفبه خط شر یمعن ینکرد و در
  ) 23: 1384 ينجم راز(» .نمود يرو یهقض ینحال بر ا

  ) 26: همان(» ... حضرت عزت بعد از استخارت و استعانت به یفضع ینپس ا«

 یدانمر یتکه به حق رضا دهد، ودر ترب یدبا«. رضا به قضاست 16، مورد شود یمورد خالصه م 20که در  یخیمقام ش یطاز شرا
م باشد و بر احکا یو قبول و رد راض یافتنا یافتاز  یدانراند بر مر یبدانچ حق تعال یباق. یدنما یامق یجهد بندگ و یخیش یطبه شرا

است در  یافتهاختصاص » و آداب آن  یديو صفات مر یطشرا یانب«مرصادالعباد به  یازدهمفصل ) 247: همان(» . اعتراض نکند یازل
را متابعت تام و تمام  یدمر یژگیو ینتر ی؛ و اصلپردازد یدر برابر مراد م یدمر یماخالق ارادت و تسل یینبه تب يبخش نجم راز ینا

  .داند یم یشخص یاراخت یو نف یخاز ش
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تا ... پر و بال مرغ  یردر ز یضهچون ب. کند یمکامل صاحب تصرف تسل یخیش یتومدد او آن است که خود را به تصرف ترب«
 یشو علم خو یخواهد که خود را پرورش به نظر عقل یزود به مقصود رسدو اگر کس یدو مر یدنما یامآن ق یتترب یطبه شرا یخش

  ) 251: همان(» ...نرسد ییدهد، هرگز به جا

 یناست که در ا "يخرد فرد"اعتبار دانستن  یگرفتن عقل و ب یدهسخنان همان طور که گفته شد، ناد ینفرض اصلی ا یشپ 
که تمام اجزا را در خود  يمرکز یکانون. گیرد یقرار م یابهام عرفان يدر هاله ا "یانسان یتفرد "و شود یدوره به شدت سرکوب م

بر  یرگراییو تقد خواهد شد یانسان منتف یارکران، مسأله اخت یو ب یتنها یمدارِ ب یناست که در ا یعیو طب کند یمحو و حل م
  . صدر خواهد نشست

 یبو تأد یتصرفات از خود محو کند و به تصرف او اوامر و نواه. بود یخش یتتصرفات وال یمکه به ظاهر و باطن تسل یدبا«
و در هر حرکت که  کند یم یخالتجا به باطن ش یوستهده تحت تصرف غسال باشد و به باطن پبه ظاهر چون مر. کند ی، زندگانیخش

بکند و اگر نه ترك کند؛ و البته به ظاهر و باطن بر  یابدبه اندرون اجازت طلبد اگر اجازت  یخش یتو حضور کند از وال یبتدر غ
  ) 263: همان(» بدي حوالت به نظر خود کند نه به نقصانِ شیخ اعتراض نکند و هر چه در نظر او بر نماید  یخاحوال و افعال ش

عنی همان زندگی که بر اساس فهم و تشخیص شخصی ی. است "زندگی اصیل "ي امروزه این رویکرد عرفانی در تقابل با مساله
بعد متعالی حیات خود  اهدخو یانسان جدید م«چرا که . گیرند یدیگران مبناي زندگی اصیل قرار نم هاي يو ارزش داور شود یبنا م

همه خدایان را  خواهد یرا حذف کند و با وجود این، از احساس خفقان در این دنیاي دو بعدي خود ساخته، رنج نبرد و یا آنکه م
زیرا آدمی . از صحنه حیات محو کند و در عین حال، مقام انسانیت خود را حفظ کند و البته این جمع، تناقض آمیز و ناممکن است

  ) 69: 1384نصر،( ».انسان باقی بماند تواند یط با وفاداري به سرشت خداگونه اش مفق

زندگی انسانی به راحتی قابل حل نیست مگر اینکه انسان را از چنبره سرشت دو بعدي اش به بعد فقط  يها بر این اساس تناقض
 5به قول بابا طاهر عارف قرن . به صالحِ انسان امروز نیستاگر این امر امکان پذیر هم باشد شاید . روحانی یا فقط مادي تنزل دهیم

  :هجري

  یرمد یشهش یجام و دست یبه دست یرمد یشهپ یانآن رندم که عص مو

  یرمد یشهرو ملک شو من از حوا و آدم ر یگناهیاگر تو ب 

  ) 113: 1378بابا طاهر، ( 

ها بیش از این نخواهد بود که دنیاي  شناختی انسان انمرسوم بدون در نظر گرفتن سنخ شخصیتی و تیپ رو هاي يمطلق انگار
مطلوب و آرمانیِ ناموجود و باغ بهشت سبزي را پیش روي انسان ترسیم خواهد کرد، بدون این که راه رسیدن به آن مطلوبات و 

  .ندکبیین متافیزیکی، ت يها را متناسب با واقعیات خدشه ناپذیر انسانی و اجتماعی با حداقل پیش فرض یندهاخوشا
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چرا که رویکرد حافظ به . عرفانی ما، دیوان حافظ قابل استناد باشد هاي ینهشاید از میان گنج گفته شدهبا توجه به موارد  
. نگرد یحافظ در مقابلِ نجم رازي، بسیار واقع بینانه تر به انسان م .ادي قرین واقعیت استیانسان دوستانه به میزان ز يها ارزش

زمینه و اساس اختالف و تمایز شعر حافظ با «: شوند یژرف اندیش، دکتر تقی پور نامداریان به درستی متذکر م همچنان که محقق
شعر دیگران هم از نظر معنی و هم از نظر صورت، دقیقا ناشی از این است که او در تمام عدل انسانی از احوال روحی انسان در این 

 توجهعرفاي برجسته ما هم به این مقام برزخی انسان ) 5: 1382پورنامداریان،. (»دهد یمقام تعبیري شاعرانه و چشمگیر به دست م
نفسی  ي داشته اند؛ اما به هر دلیلی اعم از اجتماعی و فرهنگی و سیاسی، کفه ) subjective(قضاوتشان اغلب به طرف مسائل اَ

انسان دوستانه قرار بگیرد؛ اما حافظ ترجیح یکی از این دو فراگیر  يها است تا اینکه در تراز انسانی، حامی ارزش کرده یسنگینی م
اگر خدا انسان را چنین آفریده است که میان فرشته و حیوان باشد و طبیعت «. پذیرد یجنبه وجود برزخی انسان را بر طرف دیگر نم

ه از او را عیب شمرد و نکوهش سرزدن گنا توان یکه هر دو جنبه وجود او اعتبار داشته باشد، پس نم کند یبرزخی او ایجاب م
  ) 7: 1382پور نامداریان،. (»کرد

به طورکلی در دوره مورد بحث ما عرفان در درجه اول اهمیت قراردارد و اگر اندیشه ایرانی را در این دوره به رنگین کمانی 
انسان دوستانه،  يها کنار آن تناقضانسان دوستانه و در  هاي یژگیتشبیه کنیم، حتما رنگ غالب آن، رنگ عرفانی است؛ در نتیجه و

انسان متصور شده در متون عرفانی این دوره، از جمله مرصادالعباد نجم الدین رازي، از شکل . در محاق عرفان قابل تبیین هستند
 "دلیلبه همین . کالبد انسان در عرصه خاك است اما سوداي رخت بر بستن به افالك را دارد. ها فاصله دارد طبیعی خود فرسنگ

  . شالکه اندیشه وي را سرشار کرده است"...اولیه، تقدیر گرایی محض و يها و لذت ها یتحقیر دنیا، گناهکار بودن انسان، منع خوش

چنین انسانی قرار گرفتن نیازمند طی مراحل و ) Alternative(ارتباط بر قرار کردن با چنین انسان متصور شده اي و بدیل 
، تصور انسان و نیازهاي نظرگاهاز این . به طی مراحل عالی عرفان بپردازد، اگر رمقی باقی مانده باشدمقدمات سهمگینی است تا 

حیات واقعی او، در متونی مثل مرصادالعباد ناقص، پر ابهام و تک بعدي است و در جاي جاي آن، ابعاد  یدهايبشري و باید و نبا
 . صحنه را ترك کرده اند اش يمادي و خاکی انسان به نفع ابعاد روحی و معنو
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 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  جلد نهم

٣١٧ 
 

 

416  

 يهبر اساس نظری» سریویلی يهخان«تحلیل و بررسی عناصر داستانی 
  شناسی گریماس روایت

 

  1علی محمدي

  2الناز محمدي

 : چکیده

. اي از یک داستان هستند روایت شاعرانهها  شود که برخی از آن هاي گوناگونی دیده می در مجموعۀ اشعار نیما یوشیج، سروده 
ترین اصل متون نمایشی و  گران، روایت را بنیادي پژوهش. شود هم از جملۀ این روایات محسوب می» ي سریویلی خانه«منظومۀ 

یک کردن دلیل برگزیدن این منظومه از آن جهت بود که در آن نیما توانسته است نظریۀ شعري خود را که نزد. اند داستانی دانسته
روشن است که در . شعر به نثر موزون از یک طرف و اهمیت مشاهدة دقیق و روایت در شعر از طرف دیگر است؛ به تصویر بکشد

توان بر  ي عناصر با هم حضور جدي نداشته باشند یا قابل بررسی نباشند و از سویی هر داستانی را نمی یک داستان ممکن است همه
هاي نیما در این شعر از زبان  ها و دردل اي از حرف جا که بخش عمده سی تحلیل کرد اما از آنشنا اساس یک نظریۀ روایت

گرهاي گریماس  تر از سایر عناصر است، لذا از الگوي کنش ها، حتی اهریمن بازگو شده است؛ عنصر شخصیت برجسته شخصیت
  . است) شخصیت(ذیري عامل داستانی پ مندي یا کنش استفاده نمودیم که الگویی کارآمد در تعیین میزان کنش

 

  .سریویلی، عناصر داستانی، گریماس، تحلیل روایتنیما یوشیج،  :هاکلیدواژه

                                                        
  دانشیار دانشگاه بوعلی سینا - 1

 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی سینا - 2
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  : مقدمه

وبستر، (اند  ترین اصل متون نمایشی و داستانی دانسته پردازان از زمان ارسطو تا کنون، روایت را بنیادي گران و نظریه پژوهش 
شناسی را  روایت. اند ي روایت پرداخته گرایان بیش از دیگران به بررسی موشکافانه ردازان، ساختپ در بین نظریه). 79: 1382
مارتین واالس در آخرین ). 83: همان(» مطالعۀ نظري روایت یا در واقع دستور زبان روایت«: توان این گونه تعریف کرد می

زمان ارسطو و حتی پیش از او، یکی از مباحث مهم  از«: نویسد می» هاي روایت نظریه«پاراگراف کتاب ارزشمندش در 
هاي  شود یا یکی از شخصیت به باور ارسطو، یا داستان توسط راوي روایت می. شناسی به طور اخص، نظریۀ ادبی بوده است زیبایی
: 1387نیاز،  بی( .آید ها به نمایش در می در حالت اول، متن، روایی است و در حالت دوم نمایشی است و توسط شخصیت. داستان

ساده و ایستا، : ها در دهۀ سوم قرن بیستم، ادوارد مورگان فوستر، نویسندة انگلیسی، معناشناسی روایی را به انواع شخصیت). 103
در » مایه بن«کمی دیرتر والدیمیر پراپ روسی براي . رنگ را به این بحث افزود جامع، پیچیده و پویا؛ ترازبندي کرد و موضوع پی

شود  الگوي تصویر، مفهوم یا رخدادي است که پیوسته در داستان تکرار می مایه، یک کهن منظور از بن. ت جایگاهی قائل شدروای
اندکی بعد ویکتور شکولوفسکی صناعت آشنایی زدایی . شود و موجب ارتقاي جذابیت و ارزش هنري آن می

)Defamilarization (هاي  منظور او از این صنعت، از یک سو کاربرد ابزار و روش. سازي را در روایت مطرح کرد یا بیگانه
در دهۀ شصت قرن بیستم، ترازبندي مشخصی از ). 104: همان. (کلی روایت و از سوي دیگر کاربست مفاهیم غیر متداول است

البته ذکر این . شد شناسی به عمل آمد که به سه دورة پیش از ساختارگرایی، ساختارگرایی و پساساختارگرایی تقسیم می روایت
ي ساختارگرایی، آراي فردینان دوسوسور  در دوره. اي ساختارگرایانه است شناسی اصوالً پدیده نکته ضروري است که روایت

سوئیسی تأثیر زیادي بر نظریۀ روایت گذاشت و بعدها تزودان تئودوروف این موضوع را در روایت شناسی مطرح کرد که تمام 
ژرار ژنت هم مسئلۀ زمان را وارد . برخوردارند و سعی کرد دستور زبان روایت را بیان کند» ي دستوريواحدها«ها از  داستان
  ). 105-103: 1387نیاز،  بی(شناسی کرد  روایت

نماییم و به معرفی نظریۀ گریماس و الگوي او  است، لذا به این اندك قناعت می» گریماس«جا که موضوع مورد بحث ما  از آن
ها تکیه  از کسانی بود که بر ساختار روایت _معنا شناس لیتوانیایی _) Algirdas Julius Greimas(ژ گریماس . آ. پردازیم می

توان از عناصر روساخت عینی به ساختارهایی  او بر این باور است که می. ها را توصیف کند ي روایت کرد و کوشید عناصر سازنده
تر، اشتراوس  هاي دوگانه داشت که پیش او عالقۀ بسیاري به مفهوم تقابل. داراي معنایند اند و دست یافت که در عمق متن واقع شده

)Richard Strauss (ي  مفاهیم اولیه. . راست، و/پایین، چپ/شب، باال/از دیدگاه اشتراوس، مفاهیمی چون روز. مطرح کرده بود
گر ویژة پراپ را به شش نقش  رها به کار برد و هفت کنشگ را درمورد کنش گریماس این تقابل. دهد تفکر انسان را تشکیل می

  . کنشی تقلیل داد که در سه تقابل دوتایی شکل گرفته اند

  : الگوي کنشی او عبارت است از

  ) هدف(مفعول / اعطا کننده (فاعل 

  ) ذي نفع(دریافت کننده ) / گر ابر یاري(فرستنده 
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  مخالف/ گر  یاري

  . فرستد ل یا نیرویی که فاعل را به دنبال خواسته یا هدفی میعام) : گر ابر یاري(فرستنده «

  . برد کسی که از کنش فاعل سود می) : گیرنده(دریافت کننده 

  . اغلب همان قهرمان یا شخصیت اصلی داستان است: فاعل

و ممکن است اي است که فاعل در پی آن است  همان آرزو یا خواسته) : شیء ارزشی یا موضوع شناسایی یا هدف(مفعول 
  . شیء یا امري انتزاعی باشد

  . چه به فاعل در راه رسیدن به مفعول؛ یاري دهد هر آن: گر یاري

 ). 56: 1387سیدان، (» چه بر سر راه فاعل؛ مانع ایجاد نماید هر آن) : رقیب(مخالف 

  : ها اهمیت بسیاري دارد گرها و جهت پیکان گرفتن کنش در شکل زیر ترتیب جاي

 

 

 

  

   

  

  

  

  

 

  

دهنده او را یاري  گرانِ یاري وجو، کنش در جریان جست. از آن سود برد فرستد تا گیرنده فرستنده، فاعل را به دنبال مفعول می«
 ). 72: 1390خادمی، (» شوند گران بازدارنده مانع او می دهند و کنش می

 فاعل

 

 فرستنده

( گر یاريابر  ) 

 دریافت کننده

 (گیرنده)

 مخالف

 (رقیب)

 

گر یاري  

 مفعول

شیء ارزشی یا موضوع )
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دلیل انتخاب این . تحلیل شده است» مصطفی مستور«از » اهمبانی داستان کوت«عناصر داستان این منظومه نیز بر اساس کتاب 
 . باشد هاي مختلف را دارا می کتاب به عنوان معیار سنجش این بود که امکان تطابق با داستان

گرهاي  با الگوي کنش» ي سریویلی ي خانه منظومه«هدف از نگارش این مقاله هم در ابتدا بررسی عناصر داستان و سپس تطبیق  
در روند روایت و » سریویلی«با رویکردي معناشناسانه با سلسله روابط عوامل داستانی، در پی مقایسۀ میزان تأثیر و انفعال  گریماس

  .هاي داستانی است توصیف شخصیت او در نوع روابطش با سایر شخصیت

  

  : پیشینۀ تحقیق

انجام پذیرفته است اما با توجه ي زیادي  یختهگره و کارهاي جستهایش به طور خاص،  دربارة اشعار نیما به طور عام و منظومه 
پژوهان دیده  یماني او؛ از ها منظومهبه مطالعات دقیقی که صورت گرفت؛ تاکنون کار منسجم و مستقیمی در زمینۀ تحلیل روایت در 

این منظومه بنابر گفتۀ خود . و گریخته در مباحث اجتماعی است  تر کارها در حوزة مسایل ادبی و به طور جسته یشبنشده است و 
ما چهار مقاله یافتیم که به بررسی و ). 70: 1389بهرام پور عمران، (شود  یمنیما و بسیاري از منتقدان، از اشعار بسیار خوب او تلقی 

  : اند پرداختهتحلیل خانۀ سریویلی 

  . 167-161ص ، ص103و  102شماره  ، مجلۀ چیستا،»منظومۀ سریویلی«نظري اجمالی به ). 1372. (اعالنی سامان، مینو 

-167ص ، ص21، سال یازدهم، شماره نامه کاوش نامۀ فصلنظریۀ توصیف نیما در منظومۀ سریویلی او، ). 1389. (پارسا، شمسی
189 .  

ص ص ،)7 پیاپی(، مجلۀ بوستان ادب، سال سوم، شماره اول »خانۀ سریویلی«پلی براي » واي بر من«). 1390. (ی، کاووسل حسن
125-145 .  

ص ، ص188، شماره 46ل روایت در شعر نیما، مجلۀ دانشکدة ادبیات و علوم انسانی تبریز، سا). 1382. (یغ، مریمت جهانخلیلی 
107-132 .  

شود که ایشان، اشعار روایی نیما  یماز این میان، تنها، مقالۀ خانم خلیلی تا حدي به موضوع این مقاله مرتبط است و یادآوري 
گیرند را به شکلی  یمي اشعاري که در این مجموعه جاي  همهو سپس  اند نمودهي بند طبقهي سنتی و نو  دستهدر دو  یوشیج را
در حالی که ما در این پژوهش به طور خاص فقط به یکی از . معرفی کرده اند -هر کدام در حدود نیم صفحه -وار فهرست
ي تقابلی گریماس آن را تحلیل گرها کنشیابی عناصر داستان؛ بر اساس الگوهاي یم و در کنار ارزا پرداختهي روایی نیما ها منظومه
  . یما نموده
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  "ي سریویلی خانه"عناصر داستان در منظومۀ 

ابتدا با تفصیل از مسائل نظري . پردازیم یمکه در مقدمه نیز اشاره نمودیم؛ به بررسی عناصر داستان در این منظومه  گونه همان 
به این دلیل که از عناصر کلیدي روایت است و روایت » شخصیت«رانیم و سپس در خالل متن، از عنصر  یم این مفاهیم سخن

کند و مدار داستان  یمکند و در هر داستانی، این شخصیت است که حالت پایدار نخستین را دگرگون  ینمحضور آن مفهوم پیدا  یب
  . گوییم یمتري سخن  یشبآورد؛ با تفصیل  یم وجود بهرا 

  : به طور کلی هشت عنصر داستانی داریم که عبارتند از

 . شود مفهومی است که داستان درباره ي آن نوشته می: Subject( (موضوع « .1

گیري نویسنده نسبت  شود و جهت گاه از آن به فکر اصلی یا مضمون و یا پیام داستان تعبیر می: Theme( (مایه  درون .2
 . دهد به موضوع را نشان می

چه که انجام  ها از طریق آن هاي اخالقی و ذاتی که این ویژگی فردي است داراي ویژگی: Character( ( شخصیت .3
توانند درخت، شیء یا حیوان باشند مشروط  ها می البته شخصیت. یابد نمود می -گفتار-گوید  چه که می و آن -رفتار -دهد  می

 . شوند ي پویا و ایستا تقسیم می ها به دو دسته تدر تعریفی دیگر شخصی. ها بر تفویض وجوه انسانی به آن

اي؛ اطالعات را به  ي روایت داستان است توسط نویسنده و مانند دریچه فرم و شیوه) : Point of Veiw(ي دید  زاویه .4
ا موضوع پردازیم چون ب شود اما ما تنها به معرفی داناي کل نامحدود می دهد که به هشت دسته تقسیم می خواننده انتقال می

ي فضاي داستان  ي چیزهایی را که در مجموعه شود و راوي همه به این دیدگاه، سوم شخص هم گفته می: مقالۀ ما مرتبط است
طرفی  شود، خروج از بی یکی از انتقادهایی که اغلب به این دیدگاه می. داند و به همۀ اطالعات احاطه دارد افتد، می اتفاق می

 . راوي در روایت است

این موقعیت زمانی و مکانی وقوع حوادث داستان، . ظرف زمانی و مکانی وقوع عمل داستانی است) : Scene(نه صح  .5
 . شوند دهد که به کمک کلمات، تصویر سازي می صحنۀ داستان را تشکیل می

 . گوینده، از موضوع است/حالت بیان که ناشی از تلقی نویسنده) : Tone(لحن  .6

 . فهوم فضا در داستان به روح مسلط و حاکم بر داستان اشاره داردم) Atmosphere(فضاسازي  .7

 ). 51-28: 1379مستور، (» ي سخن گفتن نویسنده در داستان است شیوه) Language(زبان  .8

  . دهند روایت داستانی را شکل می) Structure(و ساختار ) Plot(رنگ  شوند و طرح یا پی این عناصر با هم ترکیب می

میرصادقی، (» ي حوادث و تقلید از عمل ترکیب کننده«: رنگ را چنین تعریف نموده است نقل از ارسطو پیمیرصادقی به 
کند و در حکم کالبد و  رنگ، وابستگی موجود میان حوادث داستان را به طور عقالنی تنظیم می به عبارت دیگر پی). 64: 1376

  . بخشد د و به داستان وحدت هنري میآور ها را از آشفتگی بیرون می استخوان وقایع است و آن
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ست آزاده و سالیان دراز روزگارش  سریویلی، شاعري. در قالبی نو سروده شده است 1319این منظومه در سال  :خالصۀ داستان
. کوبد و قصد صداقت او را دارد ي او می گذراند تا این که در شبی هولناك و طوفانی؛ اهریمن بر در خانه را به خوشی می

شود و از  ي او وارد می ي اهریمن، نیرنگ است؛ عاقبت به خانه جا که خمیر مایه گیرد اما از آن ها در می وگوهاي طوالنی بین آن فتگ
با (ماند  شود و او براي همیشه غمگین می ي سریویلی ویران می خوابد و در نهایت، خانه نماید و می موي و ناخن خود بستري فراهم می

  ). 63-62: 1378پرستش، تصرف و تلخیص، 

  استقامت :موضوع

خواهد او را احاطه  یماهریمن . سریویلی، آشفته و پریشان و گرفتار جدال با دسایس پی در پی اهریمن بدنهاد است :یهما  درون
ي  همهو  ي عزلت گزیده گوشهاو در این جهان پرآشوب؛ . هاي گوناگون خود را رها سازد یوهشکند به  یمکند اما سریویلی سعی 

دست  تر کماي نو ابداع کند که  یوهشخواهد  یماز طرفی . همت خود را به کار گرفته است تا بنیان دنیاي پیرامونش را دیگرگونه سازد
بیند و موانع فراوانی بر سر راه دارد و از طرفی  یمهاي بسیار  یسختلذا در این میان . و پا گیر است و از قالب و چارچوب آزاد است

ي  ینهزمي منظومه، بحثی در ال البهدر . یش استاند کجدنیاي پیرامون او؛ جهانی نیمه ویران با مردمی رنجور و مفلوك و نادان و  دیگر
ینی ندارد و به گز خلوتي جز ا چارهاو . گیرد یماي براي شعر و شاعري در نظر  یژهونقش شاعران در زندگی مردم عادي دارد و نقش 

ي مدید از سرگشتگی و ها مدتدهد و  یمان طبیعت، سخن از درد هجران و دور افتادن از دنیاي خیالی را سر ي میا گوشهناچار در 
  . . . »ست با شیطان یجنگ«دهد و پیوسته بین او  ینمنالد اما هرگز استقامتش را از دست  یماش  یگشتگ گم

ها از طریق گزارش  یتشخصهی مخاطب از در منظومه از طریق توصیف انجام شده است و آگا پردازي یتشخص :شخصیت
  . راوي داناي کل است

  سریویلی: شخصیت اصلی اول

  اهریمن: شخصیت اصلی دوم

  . ها، زن سریویلی یدهاتمردم شهرهاي دور، جادوگران، مادر سریویلی، : هاي فرعی یتشخص

کرده و نگاه زیبا  یمدغدغه زندگی  یبمش و یگانه شاعر بومی که با زندگی روستایی خود خو کرده و در ابتدا در آرا: سریویلی
شان  یزندگ/ آن زمان در حال آرامش/ ي سردسیر کوهساران شمالها درهساکنین «و مثبتی به دنیاي پیرامون خود داشته است

نیما (» بود در آن جایگه سرگرم هر چیزي به کار خود/ از این رو. آشفت ینمفکرت آنان / ي زشت بدانگیزان تازهوز فریب /بود
گاه زیر شکلِ شمشیر و کمانی کز «ي قدما به کار شعرسرایی و شعرخوانی مشغول بوده است یوهشگاهی به ). 363: 1389یوشیج، 

این ). 365: همان(» یده گرمِ کار شعرخوانیگز خلوتبود آن / یواري آویزاند کهني سبز  یرهتو به روي / دالور پدرانش بد نشانی
آمدش / که شبی سنگین/ لیک پیش آمد چنین افتاد و آمد این«: آید یمي او  خانهنی که اهریمن به پشت آرامش ادامه دارد تا زما

سریویلی با هوش باالیی ). 365: همان(» . بنیاد و رویی تر زشتهاي خاکی  یديپلنابجایی از / جویی یلهحمانده در ره / بر پشت در
ي در به هوش ها سوراخاز ره / پس بدون هیچ تردید سریویلی«: گشاید یمندهد که او کیست و در را  یمکه داشته است تشخیص 
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اما اهریمن به ). 368: همان(» ي سنگین زیان راها فکرتي او خواند  یرهتدر سرشت / بشناسد آن بدانگیز جهان را/ خود توانست
/. . . . مردان جوانو  اند بنام نوازان مهمانمه و ه/ یگانه شاعر قومی که با ببرند در پیکار! اي سریویلی«شود یمهزاران حیله متوسل 
زار / زیر بارانم/ عجب هرگز مدار! اي سریویلی«). 367: همان(» یمهمان خستهي دورت اکنون ها راهدررسید از / خانه را بگشاي در

که جهان را شد / زا طوفانونه گ ینادر شبی / روي آوردم/ که به سوي تو/ هم از این رو بود«). 370: همان(» چنین مگذار یناو ناالن 
/ لیک آن مطرود«). 375: همان(» . . . شاعران را دوست بودم/ من ز وقت کودکی/. . . . . ها رگز هم بگسسته گویی یکسره 

 من«). 379: همان(» . . . بشد گویا تر عاجزانهبا صداي / بلکه تا دل زو بدست آرد/ ي سریویلی نشد از جاها سخنوز / تیرگی ننمود
/. . . جا گاوهاي ما مگر با هم ناستادند در یک/ ي باصفا نه دور پر ز اینجاها کوهدر نشیب / یکی از آبرومندان و از همسایگان هستم

چه از این / گفت با خود آن مزور در بن لب«). 381: همان(» . . . گونه تاختی؟ ینابر من / ؟ مرا نشناختی! تو چگونه اي سریویلی
/ بر حدت خود بود طوفان چنان هم«). 384: همان(» من تو را از راه دیگر رام دارم/ لرزد از طوفان یمکه جهان / بدر این ش. بهتر

). 391: همان(» سریویلی را بدارد رام و دارد از ره آن کار خود را راست/ از ره ترساندن آزار تنهایی/ پرور خواست یلهحالجرم آن 
گونه  ینادر شبی . نماید مهر با من یم/ آور زانجنس مطرودي ! واي بر من«: نماید یممقاومت  چنان همشود و  ینمسریویلی تسلیم 

کند  یمزین سبب از هرکه ببریده به سوي من دویده / بدیده تر کوتهمثل این که بامی از بامم نه / رسد زي من به مهمانی یم/ طوفانی
کس نبیند یک تن از / را بر رخ هر ناشناسی درگشوده ام خانهکس نبیند  هرگز«). 368: همان(» . . . ي گزاف خودها سخنساز این 

» تو مزور هستی«با خطاب / سریویلی حرف او ببرید«). 373: همان(» خواهم شوم با هر کجی آلوده ینممن / آنان سوي من رو نموده
توصیف دقیق راوي از این ). 392: همان( ». . . ثمر زاید یبي ها حرفاینک آن حرفی که از آن / اینک سهو دیگر: او را گفت

شود و  ینمماند اما تسلیم  یمو اگرچه تا همیشه غمگین . شخصیت؛ شناخت مخاطب و پیوند او با داستان را بسیار باال برده است
  . . . ست یجنگپیوسته بین او و شیطان 

ي از شخصیت و ا جنبهتغییر بوده و  خوش دستشخصیت سریویلی در این منظومه از نوع جامع و پویاست چون شخصیتش 
ي ها راهتفاوت چون سایر مردم پیرامونش نیست و براي رسیدن به اهدافش  یبینی او دگرگون شده و دیگر شاد و ب جهانعقاید و 

  . به حرکت ادامه خواهد داد چنان همپرمخاطره و دشواري را از سر گذرانده و 

باز و داراي ذاتی پلید است و با تملق به هر  یرنگن؛ از ابتدا تا انتهاي داستان، مزور و که در باال اشاره کردیم گونه همان: اهریمن
به سراي / پرداز یلهح، آن ها حرفبا همه این «: شود یمي سریویلی راه پیدا کند و در پایان وارد  خانهخواهد به  یمطریق ممکن 

ید با سر د/ آرزوي آن مزور بود این یگانه/ سریویلی اندر آمد / از پس درها/ خنجرها چو هم/ آلود خوني ها ناخنندان خود برّ
/ همه مسدود ها کلوخهکرد پشت در به سنگ و با / وز براي آن که بیگانه نیابد ره به آن خانه/ را به سطح آن نهانی جا ها آنکاشت 

تیره / ستري را از براي خود فراهم ساختو چنان که بود درخور ب/ کند موهاي تنش را/ پس براي آن که در آن تنگنادهلیز خوابد
  ). 400: همان(» . . . برقراري یافت خاموشی/ افزا غمآن دهلیز و  گاه آنشد 

 . پذیرد و در پایان داستان؛ همان است که در آغاز بود ینمشخصیت اهریمن، جامع و ایستاست چون تغییري 
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واقع شده است و  ها دوردستکنند که در  یمسریویلی زندگی آل  یدهاچهرة مثبتی دارند و در دنیاي : مردم شهرهاي دور
ی حتاما در شهرهاي دور، . ي جز جامعۀ او دارد زیرا در جامعۀ او گویی امثال سریویلی هیچ جایی ندارندا جامعهاحتماال اشاره به 

نمایانند با  یمو هنوزم / ته کسان رادارند گوشه بگرف یمدوست / مردم آن شهرهاي دور«: گیرند یمامثال او مورد مهرورزي هم قرار 
  ) 367: همان(» رنگی نشان باشد این ز یک/ من مهرشان باشد

کنند در  یماما احساس سریویلی به آنان توأم با تمسخر است و گویی کارهایی که  اند مثبتي منفی و ا چهرهداراي : جادوگران
که این شعر جنبۀ تمثیلی دارد؛ منظور از جادوگران  جا آناز . اند یدهزگي دور هم مسکن ها کوهنظر او احمقانه و بیهوده است و در 

خیلی نزدیک بوده است یا تعریضی به حاکمان و اطرافیانشان که در  ها آنتواند کشورهایی باشد که حکومت آن روز ایران به  یم
آن جماعت چون / جویند ینمبیهده چیزي  گرچه غیر از/ گویند ینمبیهده حرفی «آن روزگار، زمام جامعه را بر عهده داشتند و 

  ) 369: همان. (». . . هاي مردم را یزندگان/ چینند یمبا نخودهایی که / زنان جوکیانِ خانه بر دوش

تواند  ینمي سریویلی از فرزندش نا امید گشته است و سریویلی هرگز  گفتهاطالع چندانی از او نیست و بنابر  :مادر سریویلی
این «: خواندشان یم» مردمی دیگر«داند و  ینمرا شایسته  ها آنیش باشد چرا که به کسانی خواهد پیوست که مادر، خلفی بایسته برا

: همان(» دیگرم از او نخواهد گشت اجاق تیره، روشن/ با مردمی دیگر شود آخر نفس هماو شریک و / پسر بیرون شد از دستم
371 (  

نند تمثیلی از اکثریت مردم جامعۀ آن روزگار نیما باشند که در شرایط بسیار نامطلوبی توا یمشخصیتی تمثیلی دارند و : ها یدهات
/ بینوا آنان/ ؟ که به زیر پا ندارند اسب در این ماجرا/ رانی سخن ینمها  یدهاتاز / از بهر چرا: سریویلی گفت«: گذرانند یمروزگار 

دارویی از بهر / لیک قوتی بهر آن هم نیست/ ! ی اي همه تلخیزندگان/ رودشان زندگانی یکسره بر باد یم/ که به سنگستان
  ) 386: همان(» . . . شان فراهم نیست يدرد

سریویلی شاعر، با زنش و «: شود و فقط در مقدمۀ منظومه از او نام برده شده است ینمهیچ اطالعی از او داده : زن سریویلی
  ) 361: همان(» ندکرد یمي جنگلی زندگی  یهناحي ییالقی  دهکدهسگش در 

طرفی  یبچون انتخاب این نوع زاویۀ دید در منظومه، از میزان . است) سوم شخص(دیدگاه داناي کل نامحدود  :ي دید یهزاو
ي گزارش او که به تمام فضاي بیرونی و درونی داستان تسلط دارد، به  یچهدرراوي کاسته است و تمام اطالعات و توصیفات تنها از 

  . ها همگی از دید راوي نقل شده است یتشخصآغاز منظومه، توصیف فضا، گزارش ذهن و فکر . شود یممخاطب منتقل 

. باشد یم 1319د تاریخ سرودن شعر، خردا: زمان). 44: 1382پاینده، (ظرف زمانی و مکانی وقوع عمل داستانی است  :صحنه
نیما در طی ). 66: 1387زاده،  یبطب(» ن دوران دیکتاتوري او بودي حکومت رضاخان و شدیدتریها سالترین  یاهسمقارن با  ها سالاین «

هم از » ي سریویلی خانه«. نمود یمرا به واکنش وادار  ها آنآشفت و  یبرمیان را گرا سنتیی را منتشر کرد که ها سروده ها سالاین 
هاي  ينابهنجارو  ها رنجگر   یتروانی نمادین دارد؛ که زبا جا آنانگیخت اما از  یبرمیان را گرا سنتي همان اشعاري بود که خشم  مقوله



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  جلد نهم

٣٢٥ 
 

جریان ) احتماال یوش(ي سردسیرشمال ایران ها درهکل داستان در : مکان. هاست سالي او درآن  جامعهاجتماعی و فرهنگی و سیاسی 
  . اي جنگلی است و با توصیفات دقیقی از مناظر شمال کشور؛ همراه است یهناحي او در  خانه. دارد

  . است دار جانشاعرانه و رئالیستی که به صورت کامال نمادین بیان شده و همراه با توصیفات دقیق و  :لحن

  . وگوست گفتداستان متشکل از صحنه، توصیف و  فضاي :فضاسازي

  . باشد یم؛ جاست بههاي ادبی که مختص شعر است و کاربردش بسیار  یهآراکامال شاعرانه و مملو از : زبان

سریویلی نمادي از خود نیماست و این شعر از معدود اشعار اوست . یانه استگرا واقعساختار و موضوع  :داستاني نگر جهان
ي او را ها آرمانتواند ذهنیت و  یمي درونی خود اظهار نظر کرده است و ها دغدغهي بسیاري از مسائل و  دربارهکه در آن به صراحت 

   .در یک برهه از زندگی به خوبی نمایش دهد

رنگ بسته است چون از کیفیتی پیچیده و تو در تو و خصوصیت فنی نیرومند برخوردار است و  یپاز نوع  :رنگ داستان یپ
  . ي مختلف باشندها گروهتوانند در هر صحنه، نمادي از  یماند و  يبعدهاي اصلی چند  یتشخص

  بر اساس نظریۀ گریماس» سریویلی«ي روایت داستانی گرها کنشتحلیل 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 دریافت کننده

ي سریویلی، آیندگان و  مردم زمانه
شعراي بعد از اوبه طور خاص   

 فرستنده

ي سریویلی  حس مسئولیت و دغدغه
 فاعل براي نجات مردم و جامعه

 سریویلی

 مخالف

 اهریمن

گر یاري  

و خواست درونی انگیزه  

  

  مفعول

دگرگونی و تحول جامعه، بیداري 
زدگان و مردم نادان، آزادي  غفلت

فکرا عمل روشن
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  :گیرينتیجه

ي بررسی شده در این  هاي عمیق آن به منظومه ساخت کرد گریماس یعنی توجه به ساختار عینی متن و کشف ژرف اگر با روي 
 گرِ سریویلی فقط عامل درونی و انگیزة اوست و هیچ عامل خارجی براي یاري یابیم که فرستنده و یاري مقاله نظري بیفکنیم، درمی

مخالف او هم به . در طول داستان هم او بارها اشاره به تنهایی و انزواي خویش نموده است. او در رسیدن به هدفش وجود ندارد
تواند شامل سران حکومت روزگار او، مردم جامعه،  اما با توجه به تمثیلی بودن داستان، اهریمن می. اهریمن: ظاهر یک نفر است

مانند مادرش که او را (کنند  ورزند و حتی اطرافیان سریویلی که او را درك نمی با شعر نو مخالفت می گرایان که با تمام توان سنت
زدگان و فهمیده  هدف سریویلی که تحول و بیداري غفلت. ي کل است ؛ باشد و به عبارتی مجاز جزء با اراده)خواند ناخلف می

پردازد تا  چنان به مبارزه می ماند اما هم بد و حتی براي همیشه غمگین مییا شدن امثال اوست؛ با توجه به پایان داستان تحقق نمی
هاي  مندي یکی از شیوه دانیم کنش و کنش طور که می همان. کنندگان؛ به هدفی که براي او محقق نشد؛ دست یابند دریافت

، فاعل که سریویلی است داراي این گونه که در این منظومه مشاهده شد آن. گیرد پردازي است که راوي از آن بهره می شخصیت
  . کند این نکته عاملی است که سریویلی را به شخصیتی پویا و جامع تبدیل می. باشد عنصر می
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417  

  مذهب سنایی از خالل آثارش

  

دیان اس محم1عب   

  چکیده

ی (سنایی غزنوي  او مسیر قصیده و مثنوي و غزل . ترین و تأثیرگذارترین شاعران ادب فارسی است یکی از بزرگ) ق.هـ  535متوفّ
یه دگرگون ساخت و با ابداع قصاید زهدي و اجتماعی، و مثنوي عرفانی و تعلیمی و اخالقی و غزل عارفانه، در جایگاه فارسی را از نظر درونما

سرایی او را پیروي  ي سخن ي احترام به وي نگریسته، شیوه ي پس از او، به دیده پیشوایی قرار گرفت تا جایی که شاعران مشهور و بلندآوازه
  .کردند

از روزگار » مذهب سنایی«سنجان اختالف زیادي وجود ندارد، ولی در مورد  نظران و سخن ، تقریباً میان صاحبدرخصوص موارد فوق
این اختالف آرا از آثار خود او ـ بخصوص حدیقه ـ ناشی شده . حیات وي تا به امروز، اختالف نظر و پراکندگی دیدگاه وجود داشته است

التّحقیق و سایر آثار سنایی، ابیات به ظاهر متناقضی در مورد باور مذهبی او وجود دارد که خواننده  در دیوان اشعار، حدیقه، مثنوي طریق.است
ستاید و از سوي دیگر، ارادت  گانه و ابوحنیفه و شافعی را می از یک سو، خلفاي سه. کند هاي گوناگون می را گاه دچار تردید یا داوري
سنایی . کند سازد و بر دشمنان و بدخواهان آنان نفرین می پنهان نمی) ع(خاندان عصمت و طهارت ي خویش را از خالصانه و دوستداري عاشقانه

اي دیگر از احادیث  ي نوح و پاره ، به موضوع غدیرخم، محتواي احادیث منزلت، سفینه)ع(همچون یک شیعی باورمند به خالفت بالفصل علی
نگارنده در این . دارد) ع(ي بلندي در ستایش حضرت رضا داند و قصیده ي را بر حق مینبوي مورد اعتقاد شیعه اشاره کرده، مذهب فقهی جعفر

ي ادب فارسی نگریسته و با کنار هم گذاشتن ابیات به  مقاله با استناد به ابیات دیوان سنایی، حدیقه و بعضی از آثار دیگر این شاعر بلندآوازه
ی متعصب حنفی مذهب است، یا »مذهب سنایی چیست؟«بهام یا پرسش پاسخ دهد که ظاهر پراکنده و گاه متناقض او کوشیده تا به این ا ؛ سنّ

  .و یا شیعی باورمند و پاك اعتقاد) ع(شافعی دوستدار اهل بیت

  

ی، شیعی، حنفی، شافعی :ها کلیدواژه   .سنایی، مذهب، سنّ

                                                        
  سی دانشگاه حکیم سبزواريدانشیار گروه زبان و ادبیات فار - ١
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مه مقد  

ترین دوران حیات بشري و  مبران الهی در یکی از تاریکتابش نور پر فروغ اسالم و بعثت گل سرسبد آفرینش و سرور و ساالر پیا
ر و اخالق و سیاست و دین ي حجاز، نقطه ي غرق در گمراهی و واپسگرایی عربی در شبه جزیره جامعه ل بنیادین تفکّ مداري و  ي عطفی در تحو
و ) ص(درایت و سیاست شگفت پیامبر اعظمي زمین شد و سپس با  اي کوچک از کره گرایی در محدوده ستیزي و وحدت گرایی و ستم عدالت

نشینان و  گروه ظلمت به روز مرزهاي ظلمت را درنوردید و گروه  عنایت خاص حق و شجاعت و جانبازي مسلمانان نخستین، این نور روز
دلی و  رایی افراطی و سختگ ي جاهلی و پراکندگی عقیدتی و نژادپرستی و قبیله ها و ستیزهاي بیهوده جنگ. ي خود کرد کفرپیشگان را شیفته

اي شگرف در  به راستی که معجزه. نگري و رحمت و ایمان و اخالق راستین انسانی داد ستیزي، جاي خود را به آشتی و وحدت و یکسان دین
به تلخی تفرقه ترین انسان عالم آفرینش،  تاریخ بشري روي داد؛ اما با کمال اندوه، چه زود این شیرینی وحدت و رحمت، پس از رحلت کامل

هاي جاهلی مبدل شد و اسالم ناب محمدي را  هاي دنیوي و نژادپرستی طلبی هاي مذهبی و ریاست گرایی حاصل اجتماعی و فرقه و ستیزهاي بی
  .هاي تاریخ بیرون آورد هاي کالمی و اختالفات مذهبی و مشاجرات دینی سر از برگ از مسیر خود منحرف کرد و مذاهب فقهی و فرقه

، خبري از مذاهب )، صحابه و تابعین)ص(دوران پیامبر(ي نخستین  گانه هاي سه و حتّی در دوران) ص(ر دوران حیات پیامبر اکرمد
ت نبود چهارگانه ) ص(و وصایت و خالفت، از نخستین روز رحلت پیامبر) ص(هر چند که اختالف بر سر جانشینی پیامبر. 1ي فقهی اهل سنّ

ت و ارادت خود را به اهل) ص(گرایان واقعی پیامبر استین ـ که همان سنّتخودنمایی کرد و شیعیان ر بیت  بودند ـ از همان ابتدا، محب
پیروي کردند و هرگز از بن دندان به ) ع(نشان دادند و در امور فقهی و اخالقی و اجتماعی و سیاسی از خاندان پاك رسالت) ص(رسول

دي گرایش پیدا نکردند؛ ولی هنوز مرز فقهی چندان مشخّصی بین شیعه و اهل سنّت کشیده گانه و حاکمان بع خالفت و حکومت خلفاي سه
  .نشده بود

   204- 150(و شافعی ) ق.هـ  179-95(و مالک بن انس ) ق.هـ  105-80(با ظهور ابوحنیفه 
اري شد و در کنار مذهب فقهی شیعی ي حنفی و مالکی و شافعی و حنبلی بنیانگذ ، مذاهب فقهی چهارگانه)241-164(و احمد حنبل ) ق.هـ 

هاي کالمی در اصول، بیشتر  هاي مذهبی در فروع و سپس تفرقه روز، پراکندگی جعفري اثناعشري، پنج مذهب به راه خود ادامه دادند و روزبه
  .و بیشتر شد

یز، همچون دیگر مردمان، هر کدام به مذهب نویسان و دانشمندان این مرز و بوم ن با نفوذ و رواج اسالم در ایران، شاعران، ادیبان، تاریخ
ی گرایش پیدا کردند و عقاید و باورهاي مذهبی خود را در جاي هاي پس از خود  جاي آثار خویش باز نمودند و براي نسل فقی و کالمی خاص

ترین و تأثیرگذارترین  پر آوازه ، یکی از)ق.هـ  535-437(در این میان، حکیم ابوالمجد مجدود بن آدم سنایی غزنوي . به یادگار گذاشتند
ا برخالف بسیاري از شاعران نامبردار ادب پارسی، که  شاعران پارسی زبان است که آثارش مشحون از باورهاي فقهی و کالمی اوست؛ ام

معرض ي مذهب آنان بسته؛ سنایی از زمان حیات خویش تا امروز، در  ي بحث و جدل درباره مذهب و باورشان روشن است و دریچه
  .ي مذهب او باقی است هاي گوناگون و گاه متضاد قرار گرفته و هنوز هم جاي کندوکاو درباره داوري

ه ب و عد ی حنفی مذهب متعص اي دیگر، با استناد به  گروهی از اهل نظر و تحقیق، با استناد به آثار برجاي مانده از سنایی، وي را سنّ
  .دانند می) ع(وستدار خاندان عصمت و طهارتي پاك اعتقاد و د همین آثار، وي را شیعه
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حقیق و حدیقه نگارنده در این مقاله کوشیده است تا در حد توان خویش، کندوکاوي در برخی ابیات دیوان اشعار و مثنوي طریق ي  التّ
ی حنفی مذهب اشعري مسلک آیا سنّ» مذهب سنایی چیست؟«: ي ادب پارسی داشته باشد و به این پرسش پاسخ دهد که این شاعر بلند آوازه

  .عشري پاك اعتقاد ي اثنی و یا شیعه) ع(است یا شافعی دوستدار اهل بیت رسالت

  

  مذهب سنایی

زیست که حاکمیت مطلق مذهبی در اختیار اهل سنّت  اي می سنایی غزنوي از اواسط قرن پنجم تا ربع دوم قرن ششم هجري در جامعه
شیعیان به صورت پراکنده در خراسان و ري و عراق عجم و . هاي عقیدتی در اوج خود قرار داشتو جماعت بود و مشاجرات مذهبی و ستیز

ت و قدرت  بویه و علویان طبرستان و برخی نواحی کم ي آل زیستند و بجز مدت کوتاهی در عهد دیالمه عراق عرب می ت، از حاکمیاهمی
ـ سخت با شیعیان و اسماعیلیان در ستیز بودند و  غزنویان ـ که سنایی دوران عمر خود. سیاسی به دور بودند ت آنان سپري کرد  را در عهد حاکمی

ی گاه مشرك می را بدعت) شیعیان(ي خویش، روافض  و به گفته 2جستند انگشت در کرده بودند و در جهان قرمطی می   .نامیدند گذار و حتّ

و گاه منثور خود، در کنار ستایش از خلفاي راشدین و بزرگان فقه در چنین فضایی، شاعري آزاده و از دنیا بریده، در آثار منظوم 
ت و ارادت به اهل بیت عصمت و طهارت و فقه  4سراید و قصیده در مدح هشتمین پیشواي شیعیان می 3زند می) ع(حنفی و شافعی، دم از محب

ه و بنی ، بخصوص معاویه و یزید و بنی)ع(و دشمنان اهل بیت رسول 5داند جعفري را بر حق می و از آنان  6کند مروان را لعن و نفرین می امی
  .7کند ي جانسوز پنهان نمی ریزد و اندوه خویش را از این واقعه جوید و بر شهیدان کربال و جان باختگان عاشورا اشک می بیزاري می

ی حنفی یا شافعی است، از چه روي ي آثار سنایی همواره این پرسش مطرح بوده است که اگر او  از ابتدا تا کنون، براي خواننده سنّ
ت آن بزرگواران در خالفت و امامت  کند و اشارت به احادیثی دارد که اثبات کننده می) ص(این همه ابراز ارادت به اهل بیت رسول ي حقّانی

ت را میگانه و ابوحنیفه و شافعی و بعضی دیگر از بزرگان اهل س ي اثناعشري است، چرا خلفاي سه است؟ و اگر شیعه ها  ستاید و مخالفان آن نّ
  کند؟ را نکوهش می

گیري  کند و در پایان، نتیجه هاي سنایی را در مورد مذهب او در دو بخش مطرح می تر شدن موضوع، نگارنده دیدگاه براي روشن
  . دهد هاي خود ارائه می بحث را براساس یافته

  

  الفـ  ستایش خلفا و فقهاي اهل سنّت

، از نخستین روزهاي )ص(دهد که رسول گرامی اسالم حادیث متواتر نبوي و مضامین برخی آیات قرآنی نشان میمدارك تاریخی و ا
ي خود، بارها به وصایت و خالفت امام علی اشارت کرده و او را نایب و ) ع(علنی کردن بعثت و رسالت خویش، تا واپسین لحظات حیات ماد

شود و موضوع  ي کالم می ها موجب اطاله با این وجود ـ به دالیلی که ذکر آن. 8عرفی کرده استجانشین و امام پس از خویش به مسلمانان م
گرد » ساعده ي بنی سقیفه«ي شهر مدینه، به نام  جا نیست ـ حدود یکصد نفر از بزرگان مهاجر و انصار در مکانی در حاشیه مورد بحث ما در این

بکنند، خلیفه را برگزیدند و مردم را مجبور به ) ع(و علی) ص(هاشم و اقوام نزدیک پیامبر اکرم یي بن هم آمدند و بدون آن که دعوتی از قبیله
گروهی از یاران خاص . جا گذاشته شد سنگ بناي نخستین اختالف و پراکندگی بین اصحاب و مسلمانان از همین. 9بیعت با او کردند
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ی حکومت  و باورمندان به وصایت و) ع(و دوستداران علی) ص(پیامبر خالفت او، مدتی از بیعت با خلیفه سر باز زدند، ولی بنا بر مصالح کلّ
فاق آن اسالم و جامعه ت ي اسالمی آن روزگار با خلیفه بیعت کردند، ولی اکثر قریب به اتّ هاي اجرایی و مناصب درباري نزدیک  ها به مسؤولی

  .باقی ماندند) ع(نشدند و همواره هوادار اهل بیت رسول

اب زمام امور را به دست گرفت؛ اما پس از چندي توسط یکی از  از زمامداري کوتاه خلیفه پس ل، به سفارش او، عمر بن خطّ ي او
ي دوم پیش از مرگ خود، شورایی شش نفره را  خلیفه. سربازان خویش به ضربت شمشیر مجروح گشت و بر اثر همان جراحت از دنیا رفت

شورا عثمان بن عفّان را به عنوان سومین خلیفه برگزید و . 10بود) ع(ها حضرت علی زید که یکی از آنبراي تعیین جانشین خویش برگ
م خود به دور ماند و جامعه) ص(ترین انسان عالم آفرینش ـ پس از حضرت رسول کامل ها از برکات  ي اسالمی تا مدت ـ این بار نیز از حقّ مسلّ

ها و  عثمان مورد خشم و عتاب بسیاري از مسلمین قرار گرفت و پس از رفت و آمدها و بحثدیري نپایید که . حکومت او محروم گشت
درخواستند که خالفت و ) ع(جا بود که بسیاري از مسلمین به اصرار از علی این. 11ها، توسط مخالفین در دارالحکومه به قتل رسید مجادله

ت آنان را بپذیرد و چتر حمایت و عنایت خویش را  در شرایطی نامساعد و اوضاعی پریشان زمام ) ع(امام علی. بر سر ایشان بگستراندحاکمی
ت خویش را، به سبب ریاست هاي مخالفان و جاهالن، در جنگ و  توزي ها و کینه طلبی امور مسلمانان را به دست گرفت و بیشتر دوران حاکمی

   .12دل جاهل به شهادت رسید کی از خوارج سختدفاع گذراند، تا این که پس از پنج سال و اندي حکومت، به دست ی

خلیفه و جانشین ) ص(اند و به این امر که رسول گرامی اسالم اهل سنّت ترتیب خالفت را، به همین شکلی که واقع گشت، پذیرفته
ند و هیچ. خود را پیش از رحلت برگزیده بود اعتقادي ندارند هر چند که . یگري برتري نداردکدام بر د از نظر آنان خلفاي راشدین همه بر حقّ

ن به فضیلت علی بعضی از فرقه ت خالفت  بر سه خلیفه) ع(هاي مذهبی و کالمی اهل تسنّ ا براي این که مخالفتی با حقّانی ي دیگر اعتقاد دارند، ام
  .13اند گانه نکرده باشند، امامت و خالفت مفضول بر فاضل را جایز شمرده خلفاي سه

ریقه الحقیقه و شریعۀ  حدیقۀ « سنایی غزنوي در کتاب براساس » دیوان اشعار«و بعضی از قصاید خود در  14»مثنوي طریق التّحقیق«و » الطّ
ت و جماعت، ترتیب خالفت خلفاي راشدین را پذیرفته و ستایش ي آنان دارد که به بعضی از آن ابیات اشاره  هایی درباره همین باور اهل سنّ

  .شود می

  

  مدح ابوبکر

  حق را ز ابتدا ز رسول دین -
  هر چه پیغمبرش ز حق گفته
  محرم راز حضرت نبوي

  آفتاب کرم چو در در بست -
  در سراي سرور مونس و یار
  از زبان صادق و ز جان صدیق
  هر چه حق بر دل محمد خواند
  صدق او از پی سالمت راه
  برفشاند به عشق عقل نوي

  جز ابوبکر کس نکرد قبول
  ...کرده باور ز صدق و پذرفته
  15عاشق نور رويِ مصطفوي
  ...قمر نایبان کمر در بست

  ثانی اثنین إذهما فی الغار
  ...چون نبی مشفق و چو کعبه عتیق
  ...برد و در باغ جان او بنشاند
  ...بوده ساحرشناس و کاهن کاه

  مصطفويدر قدوم رکاب 
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  از نبوت به جان ستاننده
  برمشورت را وزیر پیغم

  انس با وي گرفته روح رسول
 

  هم پذیرنده، هم رساننده
  روز خلوت مشیر پیغمبر
  زان که بد فارغ از طریق فضول

 

  

  جان فدا کرده بود در ره دین
  شمع دین بود، مصطفی جانش
  قابل صدق و قایل ایمان
  انبیا بد خط و رسول نقط
م و رضوان صد هزاران ترح  
  ملک افتاده را به پاي آورد
  صورت و سیرتش همه جان بود

  ایمان جمال او بیند چشم
  رافضی را محل آن نبود
  بود بوبکر با علی همراه
  هر دو مهتر براي دین بودند

 

  ...زان که بد از نخست آگه دین
  ...جان بوبکر بود پروانش
  ...عامل علم و حامل قرآن

  ي خط جان بوبکر در میانه
  ...از سنایی به جان او برسان
ت رفته باز جاي آورد   ...ملّ

  ...عوام پنهان بودزان ز چشم 
  ...ي نکو بیند کور کی چهره

  ...وآنچه او ظن برد چنان نبود
  تو زبان فضول کن کوتاه
  16در سیادت سزاي دین بودند

 

حقیق آورده است 5بیتی که سنایی در حدیقه در ستایش ابوبکر سروده و  121اي بود از  ابیات فوق گزیده   .بیتی که در مثنوي طریق التّ

: و القابی همچون 17ي اول نوشته اي کوتاه به زبان عربی در اوصاف و مناقب خلیفه به ستایش ابوبکر در حدیقه، مقدمهپیش از شروع 
دیق« یخ األکبر«، »الص براي او آورده و سه بیت از حسان بن ثابت در ... و» حبیب حبیب ملک الجبار«، »العتیق األزهر«، »الوزیر األنور«، »الشّ

ي نخستین آورده که بعضی از  ي خلیفه درباره) ص(در همین مقدمه ي کوتاه، احادیثی از قول پیامبر اکرم. را نیز درج کرده است مناقب ابوبکر
ه است ي دست محدثان درباري معاویه و بنی ها ـ به زعم شیعه ـ مجعول و ساخته آن درباره ) ص(هاست که پیامبر ي آن احادیث این از جمله. امی

لین و اآلخرین إالّ النبین و المرسلین«: فرمودي ابوبکر  ن األو د کهول أهل الجنّه م ن النّار«و » هذا سی ن إیمانُ ابی«و » أنت عتیق اهللا م زِ بکر  لو و
  .»بإیمان أهل األرض لَرَجح

اقب دیگري نیز به شرح زیر حدیقه در ستایش ابوبکر آمده ـ عالوه بر ابیات باال ـ من 233-226الي ابیاتی که در صفحات  در البه
  :شود ي او مشاهده می درباره

ت دریافت حقایق پنهان از زبان پیامبر 19ـ عشق به ذات حق 18ـ اخالص و آزادگی ـ  22ـ صدق و صفا 21داري ـ امانت 20)ص(ـ قابلی
ـ ایثار مال در  27ـ آگاهی و فضل در دین 26ـ وقار و متانت 25ـ درد دین داشتن 24ـ حمل معنا و باطن قرآن 23)ص(پذیري محض از رسول اطاعت

ه ـ از میان برنده 29ـ عرش شرع محمدي در دل نورانی داشتن 28)ص(راه دین به فرمان پیامبر ي  ـ انتشار و توسعه 30ي مخالفین دین و اهل رد
  .33ي بین نماز و زکات ـ جمع کننده 32)ص(ي مسلمین پس از رحلت پیامبر ـ وحدت دهنده 31دین
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بین ندارید که حقیقت باطن ابوبکر را  ي باطن گوید که شما دیده خواند ـ می ی در انتقاد و طعن به شیعه ـ که روافضشان میسنای
پذیرند و خود را پیرو  ي نخستین را نمی ها را که خالفت خلیفه سپس آن. ي ظنّ و گمان نتوان حقیقت ابوبکر را شناخت ، با دیده34مشاهده کنید

اس و نه مصلحت دهد و می ند مورد خطاب قرار میدان می) ع(علی اي . 35شناس شناس هستید و نه دین گوید که شما نه مرد علی هستید و نه عب
شود که دشمن و مخالف علی باشد؟ او که از حالل روزگار  کند، چگونه می می) ص(ابوبکري که جان خویش را فداي خاندان پیامبر! نادانان

خالفت و ) ص(؟ اگر این گونه بود، چگونه رسول اعظم36داد و غصب فدك رضایت می) س(خوردن حق زهرا پوشید، چگونه به روي می
خالفت ابوبکر را ) ع(اگر علی. هم چنین پیروانی را دوست ندارد) ع(؟ بدانید که علی37را نادیده گرفت) ع(حکومت را به ابوبکر سپرد و علی

نه امیر؛ او به مصلحت دین عمل کرد، شما نادانان چرا مصلحت را نادیده انگاشته، شبانه روز در  قبول نداشت و با او بیعت کرد، پس منافق بود
  .38بود، پس تو بیهوده سخن مگوي و به حق بگراي) ع(حال جدالید؟ ابوبکر همراه و رفیق علی

  .گذرد کند و از آن در می اید او بسنده میي کالم آهنگ نقد سخنان سنایی را در این باب ندارد، فقط به ذکر عق نگارنده به دلیل اطاله

  

  مدح عمر

حدیقه،  239-234پردازد و در صفحات  سنایی پس از ذکر اوصاف و مناقب ابوبکر و انتقاد از مخالفین او، به ستایش از عمر می
  :سراید که نقل چند بیت از آن ابیات، دربایست است ي دوم می بیت در مدح خلیفه 87مجموعاً 

  ر ز بی مکريبود عدل عم
  کان اسالم و زین ایمان بود

  بود هالل 39دین به وقت عتیق
ق شد   دل او چون ز حق محقّ
  آن که طه طهارتش داده
  شاهد حق روانش در خفتن
  بود میر عمر شهنشه دین
  در ره دین و دل فراغ از وي
  زده عدلش در این سراي مجاز
  دست شسته ز حضرتش تلبیس
  کرده تلقین پی ضرورت را

  ی مؤمنان به تیغ و کمنداز پ
 

  ي صدق روي بوبکري آینه
  صدق او عقل و عدل را کان بود
  ...پس به فاروق یافت عزّ و کمال
  ...صدف در رؤیت حق شد
  ...آن که طاسین امارتش داده
  ...نایب حق زبانش در گفتن
  ...جان فدا کرد و مال در ره دین
  ...باغ فردوس را چراغ از وي

  ي راز آتش اندر سراي پرده
  ...کوچ کرده ز کوي او ابلیس

ت اهل صورت را ةسور   سنّ
  ...خار شبهت ز راه ایمان کند

 

  

  شاخ و بیخ ضاللت او برکند
  ا زعمر عالمی منور شد
  ناصر اهللا در رعایت حق

  ...کفر را دست و پاي کرد به بند
  ...همه آفاق پر ز منبر شد

  حکم حق کرده در والیت حق
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  عدل او بود با قضا همبر
  بوده در زیر نور پیش از نشر
لک دراز به عمر گشت عمر م  
  از عمر یافت دین بها و شرف
ر پیش دین بود چون سپر عم  
  روز محشر دو چشم او روشن
م ز ما در این ساعت صد ترح  

 

  ...حکم او بود تیزرو چو قدر
  ...عدل او بابت ترازوي حشر

  به عمر شد درِ شریعت باز
ت دین را شده گزیده   خلف اینْ

ر بود در شرع راهبر عم  
  به خدا و رسول و عدل و سنن
  40بر روانش رسان پر از طاعت

 

) ص(ي کوتاهی نیز در فضایل و مناقب او آورده و به احادیثی از پیامبر اکرم سنایی پیش از ورود به مدح منظوم عمر در حدیقه، مقدمه
کان عمرعمر سراج أ«: نیز اشاره کرده است؛ از جمله احادیث زیر ن ظلّ عمر«و » هل الجنّۀ و لو کان بعدي نبیاً لَ یفرّ م یطان لَ أنا مدینۀُ «و » إنّ الشّ

ها العدل و عمر باب«.  

ت، شأن نزول آیه ن المؤمنین«ي  عالوه بر احادیث فوق، مطابق دیدگاه اهل سنّ بعک م ن اتّ سبک اهللا و مبی ح ها النّ ي  را درباره» 41یا أی
  .در این آیه، عمر است» مؤمنین«منظور از : گوید یداند و م عمر می

توان به موارد زیر نیز  ها می عالوه بر آن. شود ي دوم آورده، منحصر به ابیات باال نمی ي خلیفه اوصاف و مناقبی را که سنایی درباره
  :اشاره کرد

ـ  45ـ عشق به حق 44ـ صدق و صفا 43ت خویشي امور دین در دوران خالف ـ کامل کننده 42ي دین در ممالک اطراف ـ نشر و توسعه
ـ  48هاي کفر ـ سرکوب و قهر دشمنان دین و سران حکومت 47ـ شهامت و شجاعت و ایثار براي دین 46جهاد با نفس و هواهاي درونی

  :ـ و این که 50ـ اخالص و جنگ در راه حق 49بنیانگذاري نماز تراویح

  هر چه از لفظ و فضل با عمر است
 

ت محض  ت امر استسنّ   51و منّ
 

حقیق«در مثنوي    :شود نیز پنج بیت در مدح عمر آورده که به سه بیت آن اشاره می» طریق التّ

ر بود ت دین حق ز عمقو  
  از پی معدلت، میان او بست

  ي او برتر از چرخ بود پایه
 

ر بود خانه ي دین بدو معم...  
  ...کمر عدل در جهان او بست

  ي او دیو بگریختی ز سایه
 

 

  مدح عثمان

کند  از وي یاد می» امیرالمؤمنین«گرداند و با لقب  پس از فراغت از مدح عمر، سنایی در حدیقه عنان قلم را به جانب سومین خلیفه می
هید القتیل المظلوم«و او را  و » 54جامع القرآن«اي کوتاه، عالوه بر عناوین باال، وي را  در ابتداي ستایش منظوم عثمان، در مقدمه. نامد می» 53الشّ
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قی الجمعان« اهد یوم التّ فی می» 55الشّ ن هو «ي  کند و بر این باور است که آیه معرّ یل ساجداً و قائماً یحذر اآلخرة و یرجو رحمۀ أم قانت آناء اللّ
ه ن اإلیمان و عثمان عین الحیاءال«و » 57عین اإلیمان عثمان بن عفّان«: ي او گفته درباره) ص(در شأن او نازل گشته، و پیامبر اکرم» 56رب م و » 58حیاء
ها« 59أنا مدینۀ الحیاء و عثمان باب« .  

ات وي اشاره می ستاید و به مهم بیت عثمان را می 75ي کوتاه، در  پس از این دیباچه ابیات زیر . کند ترین مناقب و اوصاف و خصوصی
  :اي از آن ابیات است گزیده

  آن که بر جاي مصطفی بنشست
  لکنت نبود بود از شرمآن ز 

  چه عجب داري ار فکند سپر
  زآن که بد جاي احمد مرسل
  گشت ایمن ره ممالک از او
  شرم و حلم و سخا شمایل او
  شد اقارب نواز درگه او
  شربت غم چو جان او بچشید
  عین ایمان که بود جز عثمان
  شرم او را خداي کرده قبول
  بدل و عدل سرو آزادش

 

  ببستبر لبش شرم راه خطبه 
  زآن که دانست جانش را آزرم
  شرم عثمان ز رعب پیغمبر
  ...از پی وعظ و از طریق مثل

  سر به بر درکشد مالیک از او
  ...هر سه ظاهر شد از مخایل او
  ...و آن اقارب عقارب ره او

ه کشید آن ستم از بنی امی...  
ت این، کالحیا من االیمان حج...  
  ...شده خشنود ازو خدا و رسول

  ...م و چراغ دامادشبدو چش
 

  

  ي عثمان دل و جان را عقیده
  علم تنزیل مر ورا حاصل
  صورتش خوب و نیتش کامل
  دل او با نبی موافق بود
  او همه نیک بود و نیکی یافت
  آن جهان را بر این جهان بگزید
  واي آن کس که سعی در خونش
  آفرین خداي عزّ و جل

 

  ...ساخته درج مصحف قرآن
  ا حاملدل او سرّ وحی ر

  ...قابل صدق و عالم عامل
  ...نور جانش چو صبح صادق بود

  سوي یاران خویشتن بشتافت
  زآن که خود نیک بود، نیکی دید
  ...کرد و این خواست راي ملعونش
ل و آخر 60باد بر وي به او  

 

ت و جماعت نیز هست ـ بزرگ بود و این حیا از ایمان راسخ او ترین خصلت عثمان شرم و حیا  از دیدگاه سنایی ـ که دیدگاه اهل سنّ
  :ها به شرح زیر است اي از آن شمرد که پاره گرفت، ولی عالوه بر این، صفات دیگري نیز براي او برمی سرچشمه می
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الص ـ نیت خ 65ـ علم و حلم 64ـ آگاه به تفسیر و تأویل قرآن 63ـ انفاق و بذل مال در راه خدا 62ورزي ـ عدالت 61بودن) ص(داماد پیامبر
  .71داشتن) ص(ـ اعتقاد راسخ به پیامبر 70ـ عبادت و ریاضت و تهجد 69ـ محبوب خلق بودن 68ـ علم و دانش 67ـ صداقت پیشگی 66و کامل داشتن

خویشان وي به . به نظر سنایی، یکی از خصایل خوب عثمان، دوستداري خویشاوندان و پیوستگان بود و از همین نقطه نیز آسیب دید
ه، بخصوص عمروعاص، را عامل اصلی  شاعر در این کار، بنی. هایی شدند که به قتل خلیفه انجامید ري و قدرشناسی، منشأ فتنهجاي سپاسدا امی

  . 72فرستد کند و بر او درود می داند و بر بدخواهان وي لعن و نفرین می قتل عثمان می

  :شود ه سه بیت آن اشاره میدر مثنوي طریق التّحقیق نیز پنج بیت در ستایش عثمان آورده که ب

  دین شرف یافته و دنیا زین
  منبع جود و جامعِ قرآن
  طلعتش بوده نور هر دیده

 

  از جمال وجود ذوالنّورین
  ...صدف در مکرمت عثمان

  73ي شرم داشت در دیده سرمه
 

  

  مدح ابوحنیفه

و چگونگی  74پردازد نیز می) ع(و امام حسین) ع(و امام حسن) ع(ي نخستین در حدیقه، به مدح علی سنایی پس از مدح سه خلیفه
  .ها پرداخته خواهد شد کند که در بخش دیگر، به آن شهادت آن بزرگواران را نیز بازگو می

ن، امام ابوحنیفه و امام شافعی را نیز می و به بعضی مناقب و  75ستاید پس از مدح آن سه امام بزرگوار، مطابق باور و دیدگاه اهل تسنّ
نامد و  می» 79قوام اإلسالم«و » 78الدین مفتاح الشّریعۀ، کنوز الذّریعه، نظام«، »77زاهد«، »76امام اعظم«او ابوحنیفه را . کند نان نیز اشاره میخصایل آ
  :گوید سپس می

  دین چو بگذشت از این جوانمردان
  همه را باز راي نعمانی
  آفتاب سپهر معروفی
  همه را از پی صالح جهان

  اه او حد بودکرسی دین ز ر
  ي دین بود پیشواي ائمه

  ي حکایت و نقل دیده بی واسطه
ت اصل و فرع ایمان بود حج  
  دل همی گوید از طریق دعا
  که روان ابوحنیفه ز ما

 

  خلق در دین شدند سرگردان
  آشتی داد با مسلمانی

  ي کوفی بدر دین، بوحنیفه
  ...مغز سنّت نهاده اندر جان

  لوح محفوظ شرع احمد بود
  ...م و حلم و سخاش آیین بودعل

  ي عقل ي سنّت از دریچه چهره
  ...نعمت خوان شرع نعمان بود

  به تضرّع چو مادر شهدا
  80شادمان باد تا به روز جزا
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ت صدق«ابوحنیفه به نظر سنایی  د» 81حج آموزي و فقاهت  و یک لحظه از علم 82سپري کرد) ص(بود و عمرش را در راه شرع محم
حد نمود ه دین را بر خالیق آسان کرد و همهاو را. نیاسود ق را ویران و علف 83ي سرگردانان را گرد اصول دین متّ هاي هرز  و بناي مذاهب متفرّ

  .84باغ دین مصطفوي را از ریشه کند

  علم او کرد جمله را یکرنگ
 

  85گشت ناچیز زرق و حیلت و رنگ
 

ی او   :حتّ

  قابل تابش نبوت بود
 

  86بودلوح محفوظ شرح احمد 
 

هایی که در اذهان بود پاسخ گفت  مشعل هدایت و دینداري را در دست داشت و با علم و حکمت خویش به تمامی ابهامات و پرسش
  .87و اصول دین را از تحریف و انحراف نگاه داشت

م از علم او روان رسول   خرّ
 

  88کو بر امت نگاه داشت اصول
 

ی آرزو می   .وي را با ابوحنیفه محشور گرداند کند که خداوند در قیامت، حتّ

  بر روانش ز ما درود و سالم
 

  89با ویم حشر کن به دار سالم
 

ي علم و دانش  خوار خوان گسترده تمام امامان دین و فقیهان و دانشمندان مسلمان، تا قیامت آنچه بگویند و بنویسند عیال و نواله
  .90ابوحنیفه هستند

  

  مدح شافعی

د ب کتاب  279-275ن ادریس شافعی، یکی دیگر از پیشوایان بزرگ فقهی اهل سنّت است که سنایی در صفحات ابوعبداهللا محم
  .ستحدیقه به ستایش او پرداخته و در پایان بحث، ابوحنیفه و شافعی را یکجا با هم دوباره مدح کرده و به مناقب و خصایل آنان اشارت کرده ا

رق«و » 91امام العالم العارف« نّۀ مفتی الشّ ریعه، سراج الس القابی است » 93کنوز االحادیث«و » 92و الغرب، سید العلماء و الفقهاء، مفتاح الشّ
  .اي کوتاه در مورد او به کار گرفته است که سنایی پیش از آغاز مدح شافعی در مقدمه

  :جا به عنوان نمونه شایسته است درج چند بیت از ابیات مدحی او در این

  غ دین نبیچون فرو شد چرا
  از پس بدر دین، نه دیر چه زود
  رو بجو ار ز دیده در طلبی

  روي بنمود ماه مطلبی
  نمود آفتاب زمانه چهره

  ...راه شرع از امام مطلبی
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  درس دین ساخت از پی تقدیس
  از پی طالبان نور یقین
  بر خود از عقل خویش هیچ نساخت
  مصطفی گفته او شنیده به جان
  بوده در راه دین امام به حق
  هر حدیثی که مصطفی بر گفت

 

ت محمد ادریس   صدر سنّ
  خویشتن وقف کرده بر درِ دین
  در ره شرع خویشتن درباخت
  ...زآن نموده به شرع او برهان
  ...که امامت ورا سزد مطلق
  ...شرحش او داد و علم آن ننهفت

 

  

  گاه تدریس و گاه شرح علوم
  واعظ عقل و حافظ تنزیل

  انش بودصورتش عین علم و د
  سخنش بکر و لفظ دوشیزه
  دین او یافت زینت و رونق
  علم دین تا بدو سپرد قضا

 

  ...حاکم او بود و عالمی محکوم
  ...محرم عشق و محرم تأویل
  ...زآن که بس پاك خاندانش بود
  ...مذهب او درست و پاکیزه
  ...در تبع متّفق شدند فرق
  94جهل ز اسالم برگرفت فنا

 

  :، با این تفاوت که95ي یقین بودند بوحنیفه و شافعی هر دو همراه دین و همکاسهبه نظر سنایی، ا

  و آن به حجت گرفته سرمایه
  آن یکی پیشواي راه صواب
  آن امام و مدرس و زاهد
  هر دو بودند وارثان رسول
  هر دو بودند ز اجتهاد قوي
  آن شده حکم شرع را حاکم

 

ت ببسته پیرایه   ...وین ز سنّ
  ...قتدا به گاه جوابو آن دگر م

  ...وین دگر با دیانت و عابد
د رسول قبول علمشان کرده ب...  

  ...ي نبوي آسمان ستاره
  96وین شده علم محض را عالم

 

ی بودن سنایی بازنمی مطالبی که تا این جاي بحث مطرح شد و ابیاتی که مورد استناد قرار گرفت، جاي هیچ شبهه گذارد،  اي را در سنّ
ی مذهب، شیعهبخصوص که پ   :گوید دهد و می را مورد خطاب قرار می 97مذهبان و مخالفان آن دو س از برشمردن فضایل این دو فقیه سنّ

  تو که اندر خالف هر دو بوي
  تو که دین را به کین بدل کردي
  همه نیکند، بد تویی، تو مکن
  هر دو نیکند بی حکومت تو
  گر ترا بوحنیفه دیو نمود

  از بد و نیک هر دو تن چه دوي
  پس چه دانی حدیث یکدردي
  ...نیست در دین دویی، دویی تو مکن
  ...بد تویی و آن سگ خصومت تو

  او سوي دین بجز فرشته نبود
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  لهبی استشافعی گر برِ تو بو
ند، باطل از من و توست   هر دو حقّ

 

  به سوي من امین حق نسبی است
  98باطل از خبث این دل من و توست

 

ت خود را به آنان آشکارا بیان می پس از طعن مخالفان کند و خویش را جزو بندگان و پیروان  و بدخواهان این دو فقیه، ارادت و محب
  .شمارد صادق آن دو می

  ام بنده مر امامان را بنده
  بر من آن هر دو مهترند و امام

 

  99نشنوم قول خام خامان را
  100بر روانشان ز من درود و سالم

 

ت نبوي عمل کرده اد هر دو فقیه، درست و بیبه نظر سنایی، اجته از ایشان ) ص(اند و روان رسول شبهت بود و هر دو دقیقاً براساس سنّ
  :شادمان و خرسند است

  هر دو را اجتهاد بوده درست
  شاد از ایشان روان پیغمبر
  جان من هر دو را فدا بادا

 

  این به آخر رسیده و آن به نخست
  سعی ایشان به شرع کرده اثر

  101روح را قولشان غذا بادا
 

ت، خلفاي سه گانه و پیشوایان فقه حنفی و شافعی را ستایش کرده، همچون آنان  عالوه بر این که سنایی براساس باور مذهبی اهل سنّ
ر دیوان اشعار از جمله د. بر حق دانسته، خلفاي راشدین را در آثار خود به ترتیب مدح کرده است) ص(ترتیب خالفت را پس از رحلت پیامبر

  :گوید اي می خود در قصیده

  ي عرش و شرع مصطفی است چار گوهر چار پایه
  چار یار مصطفی را مقتدا دار و بدان

 

  صدق و علم و شرم و مردي کار این هر چار یار
  102ملک او را هست نوبت پنج، نوبت زن چهار

 

  :و در جاي دیگر گوید

  گفتم اي بوبکر با احمد چرا یکتا شدي
ر تو دیدي بوالحکم بس چون بریدگفت م اي عم  

  ي غوغا شدي گفتم اي عثمان به ناگه کشته
  گفتم اي حیدر میی از ساغر شیران بخور

 

  گفت هر حرفی که ضعفی یافت آن مدغم بود
  ي ارقم بود گفت زمرد کی سزاي دیده

  گفت خلخال عروس عاشقان زآن دم بود
  103ي ملجم بود گفت فتح ما ز فتح زاده

 

  :گوید سروده می) ص(ي دیگري که در ستایش و نعت حضرت مصطفی در قصیدهو 

  صادقین بوبکر بود و قانتین فرّخ عمر
 

  104منفقین عثمان، علی مستغفرین آمدبه هم
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  .105التّحقیق نیز ترتیب خلفاي راشدین را به همین صورت رعایت کرده و ابیاتی سروده است در مثنوي طریق

ت و جماعت فرامی اي مخاطبین در قصیده خواند و به روشنی تمام، هر مذهبی را بجز سنّت مردود و باطل اعالم  خود را به مذهب سنّ
ی بودن خویش می می   :بالد دارد و به سنّ

  سنّی دیندار شو تا زنده مانی ز آن که هست
 

ت حزن   106هر چه جز دین، مردگی و هر چه جز سنّ
 

  

  

  )ص(ب ـ مدح اهل بیت رسول

ی بودن سنایی را اثبات می ابیاتی که کند و هیچ تشابهی با باورهاي مذهبی  در بخش پیشین مورد استناد قرار گرفت، بدون شک سنّ
اي از ابیات از یک جهت  دسته. گیرد شیعیان و پیروان خاندان عصمت و طهارت ندارد، ولی در این بخش دو دسته ابیات مورد بررسی قرار می

به ) ع(تواند خاص باورهاي مذهبی پیروان اهل بیت مذهب سنّت و جماعت و شیعیان باشد و از سوي دیگر، می تواند مشترك بین پیروان می
  .ها خاص باورهاي مذهبی شیعیان است ي دوم، ابیاتی است که مضامین آن دسته. شمار آید

ها، ضمن این که به خالفت  راض نفسانی آنبین و نسبتاً منصف و به دور از اغ اهل سنّت، بخصوص پیروان امام شافعی و علماي واقع
ي  ـ که خلیفه) ع(پذیرند، نسبت به امام علی اعتقادي ندارند و ترتیب خالفت را به همان صورتی که واقع گشت می) ع(بالفصل امام علی

ت می چهارمش می دارند و هم به  ل بیت رسولند گرامی میورزند و آنان را، هم به اعتبار این که اه دانند ـ و فرزندان و اهل بیت او ارادت و محب
ورزند و از بن دندان  شمارند و گاه به آنان عشق می اعتبار این که جزو پاکان و نیکان و دینداران و عابدان و آگاهان و عالمانند محترم می

  .کنند ستایششان می

ت و جماعت باشد که عشق و رسد سنایی نیز یکی از دوستداران واقعی و ارادتمندان منصف و هوادار به نظر می ان نسبتاً آگاه اهل سنّ
ت و ارادت خود را به اهل بیت رسول ب ناآگاه دوران خویش در آثار خود  بی) ع(محب پرده و با افتخار و بدون هراس از آزار مخالفان متعص

  . فرت و بیزاري کرده استنشان داده و دشمنان و بدخواهان اهل بیت را مورد طعن و سرزنش قرار داده و از آنان اظهار ن

ـ ) ص(ي چهارم پس از پیامبر ـ به عنوان خلیفه) ع(به همین سبب، پس از فراغت از ستایش عثمان در کتاب حدیقه، به مدح علی
  :گوید پردازد و در آغاز سخن می می

  اي سنایی به قوت ایمان
  با مدیحش مدایح مطلق

 

  مدح حیدر بگو پس از عثمان
  107اء الحقزهق الباطل است و ج

 

) ع(اند و بر این باورند که به نظر شاعر، مدح مطلق فقط از آنِ علی بیت اخیر دستاویز کسانی شده که بر تشیع سنایی استدالل کرده
نایی تواند دستاویز محکمی بر مذهب تشیع س این استدالل بنا بر دالیلی چند، نمی. اي که با مدح او، ستایش دیگران باطل است است به گونه

  .کند تر می ها بنیان استدالل را محکم وجود دارد که استناد به آن) ع(و اهل بیت رسول) ع(ابیات دیگري از شاعر در آثار او در مدح علی. باشد
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 اي کوتاه به زبان عربی آغاز ي پیشین، ستایش خود را در مورد آن امام با دیباچه مانند مدایح سه خلیفه) ع(سنایی در مدح حضرت علی
شمارد و به چند حدیث از پیامبر اکرم در شأن این امام همام اشارت  را برمی) ع(در این مقدمه برخی از مناقب و خصایل علی. 108کند می
ول از ق. »الکرّار غیر الفرّار، سیدالمهاجرین و األنصارالمبارز «بودن و القابی چون ) ص(از جمله به افتخار داماد و پسر عموي پیامبر. کند می

ن أحب علیاً فقد استمسک بالعروة الوثقی«: فرمود) ع(کند که در حقّ علی نقل می) ص(رسول اکرم ي والیت  او نیز مانند شیعیان، نزول آیه. »م
کوة و هم راکعون«: فرماید را که می لوة و یؤتون الزّ قیمون الصذین ی ذین آمنوا الّ ما ولیکم اهللا و رسوله و الّ عام علی «ي  و آیه» 109إنّ و یطعمون الطّ

ه مسکیناً و یتیماً و اسیراً هاي  کند، که از استدالل اشارت می 112و غدیرخم 111داند و سپس به احادیث منزلت می) ع(را در شأن علی» 110حب
ها«به حدیث . است) ع(محکم شیعه بر امامت و وصایت امیرالمؤمنین باب أنا مدینۀُ العلم و علی «مه و هم در ابیات منظوم خود در هم در این مقد

قیان استدالل می) ع(ستایش علی ت و ارادت او به موالي متّ است) ع(کند که برهانی روشن بر محب.  

تري به  ي پیشین، سنایی هم از نظر تعداد ابیات و هم از نظر محتوا و مضمون، عنایت بیشتر و خاص در مقایسه با مدایح سه خلیفه
  .شود ي منصف آگاه این امر به روشنی آشکار می اي که براي خواننده گونهنشان داده، به ) ع(علی

ین و قصه 113اختصاص داده) ع(بیت را در حدیقه به ستایش علی 187شاعر  ) ع(ي شهادت امام مظلوم و پس از آن، جنگ جمل و صفّ
ي او  رشمرده و افسوس و دریغ خود را از شهادت مظلومانهالي این ابیات، مناقب و دیگر فضایل امام را ب بیت بررسی کرده و در البه 82را در 

  .نشان داده و بر دشمنان و بدخواهان آن امام نفرین کرده است

  :به عنوان نمونه به شرح زیر است) ع(چند بیت از مدایح او در مورد علی

  آن ز فضل آفت سراي فضول
  آن سرافیل سرفراز از علم
  آن که در شرع، تاج دین او بود

  ه ز مصطفی تأویلنشنید
  مصطفی چشم روشن از رویش
  شرف چرخ تیز گرد او بود
ت به امر نو کرده   باغ سنّ
  هرگز از خشم هیچ سر نبرید
  نامش از نام یار مشتق بود

 

لم دار رسول آن علم دار و ع  
  ...الموت دیو آز از حلم ملک

  ...و آن که تاراج کفر و کین او بود
  ...گشته مکشوف بر دلش تنزیل

  زهرا چو گشت وي شویششاد 
  در حدیث و حدید مرد او بود
  هر چه خود رسته بود خو کرده
  ...جز به فرمان حسام بر نکشید
  ...هر کجا رفت همرهش حق بود

 

  

  در صف رزم پاي او محکم
  آمد از سدره ذوالفقار امین

  ي مردیش نه جگر بود داعیه
  چون نه از خشم بود، از ایمان بود

  داماد مر نبی را وصی و هم

  ...وز پی رمز جان او محرم
  ...الفتی کرده مر ورا تلقین
  ...نه ظفر باعث جوانمردیش
  ...آز و کافر کشیش یکسان بود
  ...جان پیغمبر از جمالش شاد
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  آل یاسین شرف بدو دیده
  نایب مصطفی به روز غدیر
  سرّ قرآن بخوانده بود به دل
  خوانده در دین و ملک مختارش

 

  بگزیده ایزد او را به علم
  کرده در شرع مر ورا به امیر
  ...علم دو جهان ورا شده حاصل

  هم در علم و هم علَم دارش
 

  

  شرف شرع و قاضی دین او
  قابل راز حق رزانت او
م بود   تا بدان حد شده مکرّ

 

  صدف در آل یاسین او
  ...مهبط وحی حق امانت او
م بود شف مر ورا مسلّ   ...لوکُ

 

  

  لهبهر او گفته مصطفی به ا
  کدخداي زمانه چاکر او
  هر که تن دشمن است و یزدان دوست
  عالم علم بود و بحر هنر
ا ثري برابر شد با ثری  
  مرتضایی که کرد یزدانش
  دو رونده چو اختر و گردون
  از پی سائلی به یک دو رغیف

 

  ...کاي خداوند و الِ من وااله
  ي روزگار قنبر او خواجه

  ...داند الرّاسخون فی العلم اوست
  ...بود چشم و چراغ پیغمبر
  ...چون علی با نبی برادر شد
  ...همره جان مصطفی جانش

  دو برادر چو موسی و هارون
  ...سورت هل اتی ورا تشریف

 

  

  گفته او را رسول جبارش
  تا بنگشاد علم حیدر در
  نایب کردگار حیدر بود
  تنگ از آن شد برو جهان سترگ

 

  ...کاي خداي از بدان نگه دارش
ت پیمبر برنده   ...د سنّ

  ...صاحب ذوالفقار، حیدر بود
  114که جهان تنگ بود و مرد بزرگ

 

درج ) ع(بیت سنایی در ستایش علی 187گشت، و مجموع  داد و دامن سخن دراز نمی ي ظرف این مقالت اجازت می اگر محدوده
گشت، در ابیات باال نکاتی وجود دارد که مورد اعتقاد شیعیان  ي او به این امام بزرگوار بیشتر آشکار می شد، ارادت عاشقانه و آگاهانه می

ت و جماعت به آن کنند؛ هر چند که در بعضی از کتب و آثار آنان این نکات به صورت پراکنده آمده  ها اشاره می راستین است و کمتر اهل سنّ
به رسوخ آن امام در علم تنزیل و  24و  4اشاره کرده و در بیت » اأنا مدینۀُ العلم و علی بابه«به حدیث  18و  1به عنوان نمونه، در بیت . است
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ي  سوره 7ي  در آیه» راسخون فی العلم«مصداق اتم و اکمل ) ص(کشف حقیقت و باطن قرآن بر دل او، که از نظر شیعه، اهل بیت پیامبر
یثما دارعلی «به حدیث نبوي  9در بیت . عمران هستند و بدین سبب آگاه به تأویل قرآن آل دور حی ع الحقّ و الحقّ مع علینظر دارد و » م

ي غدیرخم و وصایت و خالفت امام اشاره کرده که خاص شیعیان است و بزرگان اهل  به واقعه 22و  16تر از همه این که در بیت  شگفت
ن کنت مواله فهذا علی مواله«حدیث  کنند، اما را در آن روز انکار نمی) ص(تسنّن، هر چند که موضوع غدیر و سخنان رسول اکرم را به » م

ي معتقد به امامت  شاعر در این بیت دقیقاً به مانند یک شیعه. کنند که مناسبتی با مقام وصایت و خالفت آن امام نداشته باشد اي تأویل می گونه
سروده نیز ) ع(ان اشعارش در مدح امام رضااي که در دیو را سنایی در قصیده) ع(موضوع غدیر و وصایت علی. سخن گفته است) ع(علی

  :یادآوري کرده و گفته است

  هم فرّ فرشته کرده جلوه
  از خاتم انبیا در او تن
  اندر پدرت وصی احمد

 

  ...هم روح وصی در او به جوالن
د اوصیا در او جان از سی...  
  115بیتی است مرا به حسب امکان

 

ف الغطاء «: اطنی امام اشاره دارد که مضمون سخن خود آن بزرگوار است که فرمودي یقین کامل و کشف ب به مرتبه 21در بیت  لو کُش
ددت یقیناً تی که پیامبر 28و  2در بیت . »ما از بست و همواره او را ) ع(با علی) ص(هم به مضمون حدیث منزلت نظر دارد و هم به عقد اخو

  .نازل شد) س(و حضرت زهرا) ع(ي دهر دارد که در شأن علی نیز اشاره به سوره 29در بیت . نامید برادر خویش می

  .شود ها در زیر اشاره می اي از آن عالوه بر ابیات باال، مضامین بلند دیگري نیز در سایر ابیات وجود دارد که به پاره

ـ از  119نظیر انگی و شجاعت بیـ مرد 118ي شرف آسمان و آفرینش ـ مایه 117ـ تسلیم و توکل در راه خدا 116به تاج دین) ع(تشبیه علی
ت نبوي ي بدعت بین برنده ـ بذل مال و جان در راه  122ي خیبر ي قلعه ـ فتح کننده 121ـ اخالص کامل و دوري از هواهاي نفسانی 120ها از سنّ

ـ  126)ص(اهل بیت رسولـ شرف آل یاسین و  125ـ فصاحت و سخندانی به همراه شجاعت و مردانگی 124ـ تاراج کننده ي کفر و کین 123خدا
ـ اطاعت  129ـ استعداد دریافت اسرار و رموز پنهانی از جانب حق 128ـ جوانمردي و سماحت 127)ص(شباهت صفات و خلق و خوي او به پیامبر

نزیل 130)ص(چون و چرا از پیامبر محض و بی د، بخصوص ن 131ـ کتابت قرآن و محرم اسرار التّ ـ همراه  132مازـ اشتیاق شدید به عبادت و تهج
  ... .و 133کردن علم با حلم

داند و معاویه و طرفداران  کند و همه جا حق را به جانب علی می پس از ستایش امام، جنگ جمل و علّت ایجاد این فتنه را بررسی می
  .گوید او را بد می

ت علی ار یاسر در این جنگ  یهاي داخلی، بخصوص جنگ صفّین اشاره م در جنگ) ع(از جمله مواردي که به حقّانی کند، شهادت عم
یۀ«: کند که در مورد عمار فرمود حدیقه استناد می 256ص  10ي  در بیت شماره) ص(او به این حدیث پیامبر. است ه الفئۀ الباغ ؛ بنابراین، »تقتلُ

سگ بددین و سزاوار لعنت و «، ابن ملجم را )ع(در موضوع شهادت علی. امام برحق است) ع(پیروان معاویه جزو گروه سرکش و علی
کند و اشک ماتم در سوگ آن امام همام  ي این واقعه، بخصوص مکر معاویه و عمروعاص، اشاره می داند و به عوامل پشت پرده می» 134نفرین

  .ریزد فرو می

شبیه به ابیات حدیقه است، به آورده که تقریباً مضامین آن ابیات ) ع(در کتاب مثنوي طریق التّحقیق نیز سنایی پنج بیت در ستایش علی
  :شود عنوان نمونه به ابیات زیر اشاره می
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  ي علم بود حیدر درِ مدینه
  جانِ جود و جهانِ علم او بود
  شور و شر در دیار کفر افکند

 

  ي علم حافظ و خازن خزینه
  ...بحر فضل و مکانِ حلم او بود
  135شاخ بدعت ز بیخ و بن برکند

 

 :گوید و در دیوان می

  سر جمله عالم پر ز شیر استسرا
 

  ؟136ولی شیري چو حیدر با سخا کو
 

او ابیاتی را در حدیقه به نکوهش دشمنان و بدخواهان و حاسدان وي . شود به همین ابیات ختم نمی) ع(تقدیر و ستایش سنایی از علی
  :گوید اختصاص داده و ضمن نکوهش معاویه و آل سفیان و خوارج می

  اش معاویهو آن که خوانی کنون 
  چه خطر دارد آل بوسفیان
  آل مروان و آل سفله زیاد
ث دوست   با علی کی بود مخنّ
  هر که او بر علی برون آید
  هر که باشد خوارج و ملعون
  آن که بر مرتضی برون آید

 

  ...اش دان که در هاویه است زاویه
  که بر آرند نامشان به زبان
  که نرفتند جز به راه عناد

  ...ت اوستکی زبیر عوام باب
  روز محشر بگو که چون آید
  ...واجب آن است کش بریزي خون
  137سوي عاقل امام چون آید

 

  :گوید بیند و می را در کنار قرآن می) ع(کند و اهل بیت رسول اشاره می 138در همین بخش، به حدیث ثقلین

  مصطفی گاه رفتن از دنیا
  جمله اصحاب مر ورا گفتند

  بگذاشتم کالم اهللا: گفت
 

  چون بسیجید منزل عقبی
  که چه بگذاشتی؟ بر آشفتند

  139عترتم را نکو کنید نگاه
 

و جدایی ناپذیري آنان از باطن قرآن، همین حدیث نبوي است که به ) ص(هاي محکم شیعه بر عصمت اهل بیت رسول یکی از برهان
ه این ابیات نمی. ده و سنایی از آن بهره برده استهاي مختلف و با اندك تغییري در کلمات، در کتب معتبر اهل تسنّن نیز آم صورت تواند  البتّ

ت می   :گوید دلیل قاطعی بر تشیع سنایی باشد، چرا که بالفاصله پس از آن، مطابق دیدگاه اهل سنّ

  باز یاران که نایبان منند
 

  140همه چون نور دیدگان منند
 

  :گوید ه میشود ک در ابیات زیر آشکار می) ع(اوج محبت سنایی به علی

تش خالی است نه دل است آن که زرق و محتالی است  دل هر که از محب  
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  دل آن کو به مهر او پیوست
  جانب هر که با علی نه نکوست

  دان هرکه او با علی است دین می
 

  ...از عوانان روز حشر برست
  هر که گو باش من ندارم دوست

  141دان ورنه چون نقش پارگین می
 

  

  )س(مدح حضرت زهرا

حقیق، قصیده اي خاص یا مجموعه ابیاتی را به ستایش بانوي بزرگوار دو عالم،  هر چند که سنایی در دیوان اشعار و حدیقه و طریق التّ
یاد کرده ) ص(ي منثوري که بر حدیقه و دیوان نوشته با احترام و بزرگی از دختر رسول اکرم اختصاص نداده، ولی در مقدمه) س(حضرت زهرا

ده«و او را  ده«و » 143کدبانوي جهان«و » 142ي زنان عالم سیي  نامیده و به آیه» خاتون آفرینش«و » 145)ص(چشم و چراغ پیامبر«و » 144ي نسوان سی
رون«را ) ع(تطهیر اشاره کرده که در شأن آن بانوي بزرگوار و اهل بیت نازل گردیده و همچون شیعه، اهل بیت رسول دانسته است که » مطه

  .آنان را از هرگونه رجس و پلیدي باطنی پاکیزه گردانیدهخداوند 

  :گوید می) ص(عالوه بر این، در حدیقه در ستایش دخت گرامی رسول

  داد حق شیر این جهان همه را
 

  148جز فطامش نداد فاطمه را
 

  .ي منثور خود آورده است مضمون همین بیت را به نثر نیز در مقدمه

ساء«را ) س(ي زهرا حدیقه، فاطمه جاي دیگر، در دیوان اشعار و   :گوید نامیده، و در حق او می» چراغ جنان«و » خیر النّ

  سراسر جمله عالم پر زنانند -
 

سا کو   ؟149زنی چون فاطمه خیرالنّ
 

  

ه - ي من خدیجه زین زمان جد  
 

  150مادرم فاطمه، چراغ جنان
 

  

  )ع(مدح امام حسن

، )ع(و به همراه برادرش، حسین» 151قرّة عین رسول«ي مسلمانان است؛ عالوه بر این، او  هپنجمین خلیف) ع(از نظر سنایی، امام حسن
ه« آورده که ) ص(نوشته، حدیثی را از قول رسول اکرم) ع(ي کوتاهی که بر ابیات مدحی امام حسن در مقدمه. است» 152سیدا شباب اهل الجنّ

  .»153ماتوا قتلونا أوالدنا أکبادنا فإن عاشوا حزنونا و إن«: فرماید می

  :است) ع(ي امام حسن اي از مدایح سنایی درباره ابیات زیر نمونه
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  بوعلی آن که در مشام ولی
  قرّة العین مصطفی او بود
ر آن صدف او بود آن جنان د  
  جگر و جان، علی و زهرا را
د اوست در سیادت شرف مؤی  
  چون علی در نیابت نبوي
  آن بهی طلعت بزرگ نسب

  از سخاي کفشمانده آباد 
 

  آید از گیسوانش بوي علی
د القوم اصفیا او بود سی  
  انبیا را به حق خلف او بود
  ...دیده و دل، حبیب و مولی را
د اوست در رسالت رسول و سی...  
  ...کوثر داعی و عدو دعی
  ...آن ز علم و ورع چراغ عرب
  154خاندان نبوت از شرفش

 

پردازد و ضمن اظهار بیزاري و برائت از قاتل و دشمنان او، به بعضی دیگر از  می) ع(علی سپس به سبب قتل امیرالمؤمنین، حسن بن
  .155کند مناقب و فضایل آن امام اشاره می

  

  )ع(مدح امام حسین

د نویس می) ع(اي کوتاه در مناقب امام حسین و بازگو کردن سبب شهادت او، ابتدا مقدمه) ع(سنایی پس از فراغت از ستایش امام حسن
  : گوید و می

ی و ذکر الحسین یضیء العینین ساللۀ األنبیاء و ولد األصفیاء و األولیاء و األوصیاء و شهید الکربالء و قرّة عین المصطفی، بضعۀُ المرتض«
دیه اهللا عنه و عن وال ضی و چگونگی شهادت امام را  ي کربال بیت حادثه 47ستاید و در  بیت آن امام را می 33سپس در . »156کبد فاطمۀ الزّهراء ر

  .کند گرید و بر دشمنان آنان ـ بخصوص معاویه و یزید ـ لعن و نفرین می کاود و از صمیم جان بر شهیدان کربال می می

  :ي اوست بیت حدیقه 80اي از  ابیات زیر، گزیده

  پسر مرتضی امیر حسین
ین ی   اصل او در زمین علّ
لق پاك پدر لق او همچو خَ   خَ

د دنیاپیش چشمش حقی ر ب  
  مصطفی مر ورا کشیده به دوش
  بر رخش انس یافته زهرا
  به سر و روي و سینه و دیدار
ي از بحر مصطفی بوده در  
  آن مثال نبی و عالم زین

لی است بی آخر عشق او او  
  شاخی از بیخ باغ مصطفوي

  ...چنویی نبود در کونینکه 
  ...فرع او اندر آسمان یقین

لق پیغمبر لق او همچو خُ   خُ
  ...نزد عقلش وجیه بود عقبی

  مرتضی پروریده در آغوش
  ...کرده بر جانش سال و ماه دعا

  راست مانند احمد مختار
  ...صدفش پشت مرتضی بوده
  ...وارث مصطفی امیر حسین

  ...ظاهر راز او باطنی است بی
ي از ي نبوي درج و حقّه در...  
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  باد بر دوستان او رحمت
ذا کربال و آن تعظیم حب  
  و آن تن سربریده در گل و خاك

 

  ...باد بر دشمنان او لعنت
  کز بهشت آورد به خلق نسیم

  ...ها چاك و آن عزیزان به تیغ دل
 

  

  حرمت دین و خاندان رسول
  گون زخون حسین ها لعل تیغ

  آل یاسین بداده یکسر جان
 

  جمله برداشته ز جهل و فضول
  ...چه بود در جهان بتر زین شین

  157...و عطشانکس  عاجز و خوار و بی
 

  :گوید می) ع(سپس در نفرت از دشمنان و قاتالن حسین

  هر که بدگوي آن سگان باشد
  من نیم دوستدار شمر و یزید

 

  158دان که او شاه آن جهان باشد
  159ز آن قبیله منم به عهد بعید

 

  :گوید در دیوان اشعار خود می

  داستان پسر هند مگر نشنیدي
  بشکستپدر او لب و دندان پیمبر 

  خود به ناحق حق داماد پیمبر بگرفت
  بر چنین قوم چرا لعنت و نفرین نکنم

 

  که از او بر سر اوالد پیمبر چه رسید
  مادر او جگر عم پیمبر بمکید
  پسر او سر فرزند پیمبر ببرید

  160لعنۀ اهللا یزیداً و علی حب یزید
 

  :گوید و در جاي دیگر می

  سراسر جمله عالم پر شهید است
 

  ؟161یدي چون حسین کربال کوشه
 

ت و ارادت خالصانه ا این ابیات نمی) ص(ي سنایی به اهل بیت رسول هر چند که محب ع او  تقدیر برانگیز است؛ امتواند دلیلی بر تشی
ي آنان  درباره آغازد و مطالبی در حدیقه، مدح ابوحنیفه و شافعی را می) ع(باشد، چرا که بالفاصله پس از فراغت از ستایش امام حسین

  .گوید که در بخش پیشین ذکر آن به تفصیل رفت می

  

  )ع(مدح امام رضا
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ضا اي است که در ستایش علی بن موسی یکی از قصاید زیبا و پر محتواي سنایی در دیوان اشعارش، قصیده ، هشتمین پیشواي )ع(الرّ
ت او به خاندان عصمت و طهارتشیعیان جهان، سروده و در آن به مضامینی اشاره کرده که ضمن نشان دا به باورهاي )ع(دن ارادت و محب ،

  :اي از آن ابیات به شرح زیر است گزیده. مذهبی و کالمی شیعه بسیار نزدیک شده است

  دین را حرمی است در خراسان
  از معجزهاي شرع احمد
  همواره رهش مسیر حاجت
  چون کعبه پر آدمی ز هرجاي
  هم فرّ فرشته کرده جلوه

  ت زایران راهشاز حرم
  قرآن نه درو واو اولوااالمر
  از خاتم انبیا درو تن

  هاي توحید ي شرط از جمله
 

  دشوار ترا به محشر آسان
ت هاي دین یزدان از حج  

  پیوسته درش مشیر غفران
  چون عرش پر از فرشته هزمان
  ...هم روح وصی در او به جوالن

  فردوس فداي هر بیابان
  ...دعوي نه و با بزرگ برهان
  ...از سید اوصیا درو جان

  ...هاي ایمان از حاصل اصل
 

  

  ي موسی آل جعفر در عهده
  مهرش سبب نجات و توفیق

  نام رضا همیشه بی نام بی
  بر دین خدا و شرع احمد
  چون او بود از رسول نایب
  اي کین تو کفر و مهرت ایمان
  در دامن مهر تو زدم دست

 

  با عصمت موسی آل عمران
  ...و خذالنکینش مدد هالك 

  ...بی شان رضا همیشه بیشان
  بر جمله ز کافر و مسلمان
  ...چون او سزد از خداي احسان

  پیدا به تو کافر از مسلمان
  162تا کفر نگیردم گریبان

 

ون به مضم 9و در بیت ) ع(به اولوااالمر بودن امام رضا 7و در بیت ) ع(، وصایت علی 8و  5شود، در بیت  گونه که مالحظه می همان
هب حدیث معروف سلسلۀ او شرط ورود به دژ امن الهی است و کسی که از والیت آن امام جدا باشد، از توحید » والیت«اشاره کرده که  163الذّ

  .حقیقی به دور است

گونه ماند که سنایی چ جاي این پرسش باقی می. تواند با باورهاي اهل سنّت و جماعت راست آید بدون شک مضامین ابیات باال نمی
ن، چنین باورهایی در مورد امامان شیعه می   :گوید داشته باشد؟ بخصوص که در دیوان خود نیز می) ع(تواند در عین اعتقاد به مذهب اهل تسنّ

  سراسر جمله عالم پر امام است
 

ضا کو   ؟164امامی چون علی موسی الرّ
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ت اهل بیت و بیان برخی باورهاي شیعی) ع(محب  

فرستد که در کمال  سراید و می اي می پرسد؛ حکیم در پاسخ او قصیده ي مذهب می از حکیم سنایی دربارهسلطان سنجر سلجوقی 
ر شیعی اشارات روشنی دارد و در صورتی که ابیات مخالف این باورها نبود، می   .شد او را در ردیف شیعیان دانست شگفتی تقریباً به اصول تفکّ

  :شود ه میاینک به بعضی از ابیات آن قصیده اشار

  کار عاقل نیست در دل مهر دلبر داشتن
  احمد مرسل نشسته کی روا دارد خرد
  اي به دریاي ضاللت در گرفتار آمده
  بحر پر کشتی است، لیکن جمله در گرداب خوف
  گر نجات دین و دل خواهی همی تا چند ازین

  ي نوح نبی بنمایمت من سالمت خانه
  خرامي علم را در جوي و پس در وي  شومدینه

  چون همی دانی که شهر علم را حیدر در است
  مر مرا باري نکو ناید ز روي اعتقاد

 

  ...جان نگین مهر مهر شاخ بی بر داشتن
  ...دل اسیر سیرت بوجهل کافر داشتن
  ...زین برادر یک سخن بایست باور داشتن

  ي نوح نتوان چشم معبر داشتن بی سفینه
  نخویشتن چون دایره بی پا و بی سر داشت

  تا توانی خویشتن را ایمن از شر داشتن
  تا کی آخر خویشتن چون حلقه بر در داشتن
  ...خوب نبود جز که حیدر میر و مهتر داشتن

  حقّ حیدر بردن و دین پیمبر داشتن
 

  

  آن که او را بر سر حیدر همی خوانی امیر
  وار باشد حیدر اندر صدر ملک تا سلیمان

  هرت قبولگر همی خواهی که چون مهرت بود م
  چون درخت دین به باغ شرع هم حیدر نشاند
  جز کتاب اهللا و عترت ز احمد مرسل نماند
  از گذشت مصطفاي مجتبی جز مرتضی
پس چون روا داري همی   از پس سلطان دین 
  هشت بستان را کجا هرگز توانی یافتن
  گر همی مؤمن شماري خویشتن را بایدت
  بندگی کن آل یاسین رابه جان تا روز حشر

 

  ...تواند کفش قنبر داشتن کافرم گر می
  ...زشت باشد دیو را بر تارك افسر داشتن

هر حیدر بایدت با جان برابر داشتن م  
  باغبانی زشت باشد جز که حیدر داشتن
  یادگاري کان توان تا روز محشر داشتن
ر داشتن عالم دین را نیارد کس معم  
  ...جز علی و عترتش محراب و منبر داشتن

ر داشتن جز به یر و شب حیدر و شب حب  
هر زر جعفري بر دین جعفر داشتن م...  
  165همچو بی دینان نباید روي اصفر داشتن

 

یتی «: فرماید می) ص(ي نوح اشارت کرده که پیامبر اکرم به حدیث سفینه 4شود سنایی در بیت  گونه که مالحظه می همان ثلُ أهل ب م
بها  ن رک فینۀِ نوح ممثل س نها غرقکَ ع ف ن تخلّ جی و م ت و صالحیت اهل بیت رسول. »166نَ انی را در موضوع امامت و ) ع(این حدیث، حقّ
» أنا مدینۀ العلم و علی بابها«براي چندمین بار در آثار خود به حدیث  4در بیت . کند و خالفت دیگران را باطل خالفت به روشنی آشکار می

ها و باورهاي نادرست را داري به  ها و بدعت کند که اگر قصد نجات از هالکت در دریاي فتنه پیشنهاد می کند و به سلطان سنجر استناد می



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  جلد نهم

٣٥٠ 
 

پناه ببر و در کشتی نجات او جاي گیر که با وجود او شایسته نیست کس دیگري را امیر مسلمین و مهتر دین ) ص(ي شهر علم پیامبر دروازه
ها دوري  دانسته و گفته است که والیت این امام مساوي با دین درست داشتن و از انحراف) ع(علیخالفت و امامت را حقّ  9در بیت . بدانی

) ع(با صراحت تمام و بدون پروا از آزار عوام و مخالفین متعصب، اظهار داشته که با وجود علی 10شگفت این که در بیت . جستن است
ی باال هیچ تر از این، چنین امیرانی، ارزش کفش قنبر، غالم علی را هم ندارند، تا چه رسد به این کس بجز او لیاقت امارت و خالفت ندارد و حتّ

را به سلیمان نبی و امیران ناالیق همزمان او را به دیو تشبیه کرده که بدون استحقاق چند روزي با ) ع(امام 10در بیت . که غالم او باشند
ي دین و نگهبان  را باغبان شایسته) ع(نیز به همین موضوع اشاره کرده، علی 13و در بیت اند،  فریبی بر کرسی حکومت و خالفت تکیه زده مردم

ت نبوي می نیز براي چندمین بار در آثار خود به حدیث ثقلین استناد کرده و به سلطان گوشزد نموده که  14در بیت . داند آگاه و با درایت سنّ
به صراحت تمام به خالفت  16و  15در بیت . هاست ها و ناراستی نور و نجات از کژيدر کنار قرآن، هدایتگر خلق به سوي ) ص(عترت رسول

این موضوع کامالً با مطالبی که . دارد ي پیش از او را باطل اعالم می گانه اشاره کرده و با این وجود، خالفت خلفاي سه) ع(بالفصل امیرالمؤمنین
، مطابق دیدگاه شیعه و در راستاي بعضی احادیث نبوي، محبت و والیت 17ر بیت د. هاي پیشین از سنایی نقل شد منافات دارد در بخش

ها را عامل ورود به  ي آن داند و در نتیجه بغض و کینه هاي الهی می ي ورود به بهشت و برخورداري از نعمت و فرزندان او را وسیله) ع(علی
  .دوزخ

  : این موضوع را در دیوان اشعار هم بیان کرده و گفته است

  مهر رسول مرسل و مهر علی و آل
 

ات ساکنی   167بر دل گمار و گیر به جنّ
 

کند و بر این اعتقاد است که ایمان کامل،  ي اثناعشري نمایان می نیز به روشنی تمام باور او را به فقه جعفري و مذهب شیعه 18بیت 
  .است) ع(ب اهل بیت عصمت و طهارتي معتقد به مذه فقط اعتقاد داشتن به مذهب تشیع، و مؤمن واقعی شیعه

اگر این قصیده از سنایی باشد ـ که ظاهراً هست و کسی . مضامین این قصیده با ابیاتی که تاکنون از سنایی نقل شد، تفاوت اساسی دارد
خر عمر در مذهب فقهی ي غزنه ممکن است در اوا کند که شاعر بلندآوازه تاکنون در آن تشکیک نکرده ـ این باور را در خواننده ایجاد می

ک به والیت و محبت اهل بیت خود تجدید نظر کرده باشد و با ژرف راه روشن هدایت را پیدا )ع(اندیشی در امور دین و تهذیب باطن و تمس ،
  .کرده باشد

ت خالصانه ایی و رسیدن به ي ره ابراز کرده و آن را وسیله) ع(ي خود را به اهل بیت رسول از جمله موارد دیگري که سنایی محب
  :ي رهایی از آتش دوزخ دانسته، ابیات زیر است ها را وسیله بهشت و بغض و نفرت از دشمنان آن

  گر چه دارم گناه بسیاري
  دارم دو سبب را امید می

  که نجاتم دهی بدین دو سبب
  آن یکی حب خاندان رسول
  و آن دگر بغض آل بوسفیان
  اي سنا داده مرسنایی را

  ن نبخشاییکه تو بر ظالما

  نیستم در زمانه بازاري
  گرچه آلوده و گنهکارم

  خبر یارب زین چنین جمع بی
  حب آن شیرمرد جفت بتول
  که از ایشان بدو رسید زیان
  تا بدیدم ره رهایی را
  ظالمان را جزا بفرمایی
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  خاصه بر ظالمان آل رسول
 

  آن که دارند جاي فضل فضول
 

گانه و اصحاب پیامبر و ابوحنیفه و  ر پاسخ سلطان سنجر سروده، هیچ کجا سخنی از خلفاي سهاي که سنایی د در ابیات باال و قصیده
  .و بغض و نفرت از دشمنان آنان است) ع(شافعی و امثال آنان نیست، هر چه هست عشق و محبت و ارادت و اخالص نسبت به اهل بیت پیامبر

ت به امامان شیعهپرواي عقاید شی چنین مضامینی در آثار شاعر و ابراز بی بود که حاسدان و بدخواهان سنایی و علماي ) ع(عی و محب
ی مذهب زمان او با وي از در مخالفت در آمدند و او را تکفیر کرده، کتاب حدیقه   .اش را ضالل شمردند متعصب سنّ

ي  ر داشت ـ از بیم آشوب علما و فتنهي ارادتی که به شاع مخالفت علماي ظاهر با حکیم به جایی رسید که بهرام شاه غزنوي ـ با همه
اي از کتاب حدیقه را به نزد دوست  به همین سبب شاعر براي برائت خود، نسخه. مردم، او را از نظر بینداخت و به قولی وي را محبوس کرد

ی (الدین علی بن الحسین الغزنوي، معروف به بریانگر  دیرین خویش، برهان تاد و او از محضر خلیفه و فقها و به بغداد فرس) ق.هـ  551متوفّ
ي سنایی گرفته، به غزنه ارسال کرد و بدین وسیله از دشمنی و  علماي دارالخالفه، سندي در صحت مطالب این کتاب و درستی و پاکی عقیده

ب رهایی یافت؛ هر چند که بعضی نوشته یا برفت و نامه را مشاهده نامه، شاعر در حبس از دن اند پیش از دریافت برائت مخالفت علماي متعص
  .168نکرد

  

  :گیرينتیجه

ی حنفی مذهب بوده  ي اول زندگانی او سروده شده استنباط می از اکثر اشعار سنایی، به خصوص ابیاتی که در دوره شود که او قطعاً سنّ
ت فراوان و مدح ابوحنیفه و شافعی و اشاره به ب) ص(ي پس از پیامبر گانه مدایح او از خلفاي سه. 169است عضی مناقب آنان که در کتب اهل سنّ

ن نشان می مشاور و وزیر «و » 170محرم راز حضرت نبوي«وقتی که او ابوبکر را . دهد است، به روشنی پایبندي شاعر را به مذهب اهل تسنّ
ه«و » 173عتیق ازهر«و » 172شیخ اکبر«و » 171)ص(پیامبر د کهول أهل الجنّ ؛ و 175پندارد را برتر از ایمان اهل زمین می داند و ایمان او می» 174سی
به عمر شد درِ شریعت «: گوید کند و می معرّفی می» 178ي شبهات از بین برنده«و » 177شهنشاه دین«و » 176امیر عدالت«ي دوم، عمر، را  خلیفه

ه«و  180کرد ، او همچون سپري در مقابل دین از دشمنان دفاع می»179باز در مناقب او نقل ) ص(داند و احادیثی از پیامبر ش میا»181سراج اهل الجنّ
و » 183شهید قتیل مظلوم«دهد و او را  در مورد عثمان نیز ارادت و محبت خود را نشان می. شود ، یقین ما نسبت به داوري فوق بیشتر می182کند می
قی الجمعان« اهد یوم التّ بیند و ظاهر و باطن او را  می» 186عین ایمان«و » 185شرم و حیا عین«نامد و به استناد احادیث نبوي وي را  می» 184الشّ

و صداقت و عدالت و انفاق و  188گوید ، و وي را عالم به علم تنزیل و جامع قرآن می»187صورتش خوب و نیتش کامل«: گوید ستاید و می می
  .189ستاید عبادت و ایمان وي را می

مفتاح «و » 190امام اعظم«ستاید و ابوحنیفه را  ابوحنیفه و شافعی را می) ع(امام حسینو ) ع(پس از مدح خلفاي راشدین و امام حسن
سیدالعلماء و » «195مفتی شرق و غرب«و » 194امام عالم عارف«کند و شافعی را  معرفی می» 193قوام االسالم«و » 192نظام دین«و » 191شریعت
ي نخستین، سرگردانی مسلمانان را در امور  گوید، پس از شش خلیفه کند و می توصیف می» 198کنوز االحادیث«و » 197سراج السنّۀ«و » 196الفقهاء
ت نبوي را به کام جان مردم چشاندند 199ها سامان بخشیدند دین آن ي شافعی  فقط شایسته» امامت«گوید که  ها می ، و برتر از این200و مغز سنّ

داند و در پایان، بدخواهان و  می» 203)ص(وارثان علم رسول«و » 202امام و مدرس و زاهد«و دو فقیه را  201است و زیب و زینت دین از اوست
ند، باطل از من و توست«: گوید کند و می دشمنان آنان را نکوهش می ، اگر آنان در چشم تو »205حکومت تو هر دو نیکند بی«و » 204هر دو حقّ
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ن ـ دست ي این ؛ همه206نسب هستند جوي حق نمایند، نزد من امین حق دیو می کم تا  ها دالیل محکمی بر گرایش سنایی به مذهب اهل تسنّ
  .نزدیکی پایان عمر او ـ است

بازکاوي شد، مطرح گردید که بعضی از ) ع(جا که دیدگاه سنایی نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت اما در بخش دوم مقاله، آن
سروده ) س(، حضرت زهرا)ص(و همسر او، دختر پیامبر) ع(و امام حسین) ع(و، امام حسنو فرزندان ا) ع(ابیات شاعر که در ستایش امام علی

ت و ارادت خالصانه شده، ـ علی ع او باشد، چرا که  اي که نسبت به آن بزرگواران از خود نشان داده ـ نمی رغم محبتواند دستاویز محکمی بر تشی
ن نیز چنین ا اند که بعضی از کتب روایی و فقهی و تاریخی  هایی از خود نشان داده ها و حمایت رادتعالمان و آگاهان و منصفان از اهل تسنّ

ت به اهل بیت) ع(و امام رضا) ع(هاي سنایی در مورد علی با این وجود، برخی از دیدگاه. هاست آنان مشحون به این محبت را، ) ع(و ابراز محب
  .ها گذشت توان نادیده گرفت و به سادگی از آن قهاي دوگانه کرده باشد، نمیگانه و ف گونه اشارتی به خلفاي سه بدون این که هیچ

ستاید و به ایمان راسخ و شجاعت و علم و  و با تمام نیروي ایمان او را می 207داند می) ع(و زمانی که شاعر مطلق مدح را از آنِ علی
و به  210داند نامد و به استناد حدیث نبوي، محبت علی را شرط ایمان می می» 209سیدالمهاجرین و األنصار«و وي را  208نازد حلم و ایثار علی می

دهد و وي  ي نخستین ـ به او اختصاص می و حجم بیشتري از ابیاتش را ـ در مقایسه با سه خلیفه 211کند آیاتی که در شأن او نازل گشته، اشاره می
ي شرف  مایه«و » ي شرف آفرینش مایه«و » )ص(قرّة العین مصطفی«و » أویل باطن قرآنآگاه به ت«و » تاج دین«و » سرافیل علم«را با مناقبی چون 

لم«و » یاسین آل لَم ع گانه  اي در کنار خلفاي سه را نیز دقیقاً خلیفه) ع(توان باور داشت که سنایی علی ستاید، نمی می» )ص(دار رسول دار و ع
پس ) ع(توان به این باور رسید که از نظر شاعر، هر چند که خالفت ظاهري علی کم می ستد. داند و شأن و قدر بیشتري براي او قائل نیست می

ي نخستین واقع گشت، ولی در تمامی مراتبِ فضایل و مناقب، برتري از آنِ این امام است، و شاید بتوان گفت که او نیز مانند  از سه خلیفه
ا آن گاه که سنایی در ابیات مدحی خود درباره. ستبعضی از معتزله، امامت مفضول بر فاضل را جایز شمرده ا اي  و در قصیده) ع(ي امام علی ام

داند، این  می) ص(را وصی و جانشین به حقّ پیامبر) ع(کند و به روشنی تمام علی سروده، به حدیث غدیر اشاره می) ع(که در ستایش امام رضا
گانه را سپري  و مدح خلفاي سه 214ل تحقیق، در اواخر عمر گرایش به تشیع پیدا کردهي برخی از اه شود که نکند سنایی به گفته شبهه پیدا می

، سراسر 215اي که در باب مذهب و در پاسخ سلطان سنجر سلجوقی سروده در برابر هجوم و آزار مخالفین گرفته است؟ به خصوص در قصیده
در آن قصیده، راه نجات و رستگاري را فقط پیروي از اهل بیت . است ي بلند او کامالً رنگ اعتقادات شیعی به خود گرفته ابیات قصیده

ي  شو مدینه«: کند که نماید و به او پیشنهاد می ي نوح نبی را به سلطان می داند و راه سالمت خانه ها می و نشستن بر کشتی هدایت آن) ص(رسول
سنایی در این . »217خوب نبود جز که حیدر میر و مهتر داشتن«، پس است) ص(، اگر علی شهر علم پیامبر»216علم را دریاب و پس در وي خرام

) ع(شود که امیر امیرالمؤمنین امارت کند، یعنی در زمان او کسی نه تنها افضل از امام پیدا نمی) ع(داند که کسی بر امیرالمؤمنین ابیات زشت می
ی چنین کس ارزش غالمی او را نیز ندارد خت دین را در باغ شرع نشانده، زشت است که دیگري باغبانی این باغ وقتی که حیدر در. باشد، حتّ

و اشاره به احادیث منزلت  218سروده) ع(ي او به حدیث ثقلین هم در این قصیده و هم در ابیاتی که در ستایش اهل بیت اشاره. را به عهده گیرد
  :گوید ند، بخصوص وقتی که میک ها، رنگ باور شیعی بودن او را بیشتر می ي نوح و امثال این و سفینه

  گر همی مؤمن شماري خویشتن را بایدت
 

هر زر جعفري بر دین جعفر داشتن 219م  
 

  . داند به روشنی تمام ایمان واقعی را مساوي با اعتقاد و عمل به فقه جعفري می

ل جسته و چشم امید به خداوند دوخته که به دو سبب او را  مطالب باال و ابیات دیگري که در ستایش اهل بیت سروده و به آنان توس
ت و ارادت به اهل بیت رسول: ببخشاید و پس از مرگ، از گناهان او درگذرد و دیگري بغض و نفرت از بدخواهان و دشمنان ) ع(یکی محب
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ت آ گانه و فقهاي دوگانه ندوخته و از آن جا دیگر، چشم امید به خلفاي سه این. 220آنان ي رهایی خویش  نان را وسیلهها یادي نکرده و محب
  .ندانسته است

ي جانسوز کربال و گریه و اندوه و  و اشاره به واقعه 222)ع(و امام حسین 221)ع(ي او از امام حسن هاي خالصانه ها، ستایش عالوه بر این
، دلیل 223ها اویه و یزید و هواداران آن، بخصوص مع)ع(آه بر شهیدان مظلوم عاشورا و لعن و نفرین بر قاتالن و دشمنان و بدخواهان امام حسین

ت خالصانه است) ع(ي سنایی به اهل بیت پیامبر محکم دیگري بر محب.  

ها،  تواند به درستی و با قاطعیت تمام تشیع سنایی را در پایان عمر بپذیرد، چرا که در کنار این ي این دالیل، نگارنده نمی با وجود همه
آید و آن را تا  حدیقه که آخرین اثر سنایی به شمار می. کند دارد که این داوري را با تردید روبرو میابیات مخالف دیگري نیز وجود 

توان در پایان بحث این  تنها می. ها اشارت رفت بدان) نتیجه(سروده، مشحون از ابیاتی است که در ابتداي این بخش  هاي پایان عمر می نزدیکی
  :دو مطلب را درباب سنایی گفت که

دلیل این امر یکی ابیاتی . ـ سنایی در پایان عمر قطعاً از مذهب حنفی روي گردانیده و به مذهب دیگري گرایش پیدا کرده است1
  :است که در حدیقه و در نکوهش اهل رأي و قیاس ـ که پیروان ابوحنیفه هستند ـ سروده و گفته است

  اي ترا راه گشته راي و قیاس
 

  224بتر از راه دین خود مشناس
 

  .و دوم، ارادت بیشتري است که به شافعی نشان داده است

ـ   ترین مذهب به تشیع است رسد سنایی در اواخر عمر به احتمال قوي به مذهب شافعی گرایش پیدا کرده ـ که نزدیک ـ به نظر می2
ت توان اظهار ارادت اگر این احتمال درست باشد، می به سبب شافعی بودن او دانست؛ ولی به احتمال ) ع(هاي او را نسبت به اهل بیت ها و محب

ی که کامالً رنگ افکار شیعی دارد، می ضعیف هاي عمر به مذهب اهل  ترین سال توان گفت که او در پایانی تر و به دلیل وجود ابیات خاص
  .گرایش پیدا کرده و شیعه شده است) ع(بیت

ی که اشاره نکته عرفا به جا در بایست  ي به آن در این ي مهم ي دوم عمر  جا که سنایی در نیمه از آن. است» مذهب«است، بینش خاص
ه ـ بخصوص در  ف گرایش پیدا کرده، تا جایی که وي را در ردیف پیشگامان صوفیل روحی شده و به عرفان و تصوخوش دچار تغییر و تحو

ت و دوري وي از توان ستایش او را از بزرگان و فقهاي  اند، می اشعار عرفانی ـ دانسته ع، به وسعت مشرب و خلوص نین و تشی اهل تسنّ
ی مذهب نیز همه گونه که افرادي چونان عطّار و مولوي و دیگر بزرگان صوفیه همان. گیرانه دانست هاي ناآگاهانه و سخت تعصب جا در  ي سنّ

از نظر آنان مرز بین . اند ان را جزو اولیاي خاص خدا دانستهاند و آن نشان داده) ع(اي به اهل بیت رسول آثارشان ارادت خالصانه و عاشقانه
ها و فروعات با یکدیگر تفاوت دارند که چندان  مذاهب اسالمی خیلی پر رنگ و جدا کننده نیست؛ اصل مذاهب یکی است و صرفاً در شاخه

ه مهم است، باطن صاف، دوري از آلودگی ت استهاي نفسان قابل اعتنا نیست؛ آنچه از نظر صوفی ی و اخالص و آزادگی و عشق و محب .
  :گوید جاست که حافظ می این

  جنگ هفتاد و دو ملّت همه را عذر بنه
 

  225چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند
 

ه اگر تنگناي مقاله اجازه می ب او تري در مورد مذه گرفت، داوري دقیق هاي کالمی سنایی نیز مورد کندوکاو قرار می داد و اندیشه البتّ
  .اي دیگر به خوانندگان گرامی ارائه گردد امید است که مباحث کالمی او در مقاله. گردید ارائه می
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  ها نوشت پی

ي امامی، محمدجعفر، با گزینش و بازنویسی مروج  الدین موسوي، سید عبدالحسین، المراجعات، ترجمه شرف: ك.ـ براي اطّالع بیشتر، ر1
  .29خراسانی، ص 

اض، ص  یهقی، ابوالفضل، تاریخ بیهقی، تصحیح علیب: ك.ـ ر2 227اکبر فی.  

 .463ي سنایی، ص و حدیقه 453-451و  471-467دیوان اشعار سنایی، صص : ك.ـ به عنوان نمونه، ر3

 .453-451دیوان، صص : ك.ـ ر4

 .471ـ همان کتاب، ص 5

 .271و حدیقه، ص  571ـ همان، ص 6

 .270-266حدیقه، صص : ك.ـ ر7

ین موسوي، سید  شرف: ك.فرموده، ر) ع(درخصوص وصایت و خالفت امام علی) ص(اي اطّالع بیشتر از احادیثی که پیامبر اکرمـ بر8 الد
 .52-36ي امامی، محمدجعفر، با گزینش و بازنویسی مروج خراسانی، صص  عبدالحسین، المراجعات، ترجمه

دمحمد، همراه با راستگوی: ك.ـ ر9 دجواد، ص  ان، ترجمهتیجانی تونسی، سی د محم147ي مهري، سی . 

م رهبري در دانشگاه: ك.ـ ر10 د، تاریخ تحلیلی اسالم، نهاد نمایندگی مقام معظّ 96- 94، صص 1383ها، چاپ بیست و یکم،  نصیري، محم. 

 .115همان کتاب، ص : ك.ـ ر11

همان ماه  21شمشیر زهرآلود ابن ملجم مرادي مجروح و در  با ضربت. ق.هـ  40ماه مبارك رمضان سال  19در سحرگاه ) ع(ـ حضرت علی12
 .به شهادت رسید

ي نخستین بود،  ، که افضل سه خلیفه)ع(گویند که با وجود امام علی ـ معتزله به امامت مفضول بر فاضل اعتقاد دارند و بر همین اساس می13
 .خالفت آنان از نظر دینی اشکالی ندارد

حقیق به سنایی تردید کرده صحت انتساب کتاب مثنوي طریقـ برخی از پژوهشگران در 14 با بررسی  (Bo Utas)اند؛ از جمله بوأتاس  التّ
حقیق، تصحیح مؤذّنی، علی محمد،  مثنوي طریق: ك.ر. داند می» احمد نخجوانی«هاي متعددي از این کتاب، آن را از شاعري به نام  نسخه التّ

مه، ص هشت مقد. 

 .29التّحقیق، ص  ریقـ سنایی، مثنوي ط15

 .233-226ـ حدیقه، صص 16

 .226ـ همان کتاب، ص 17
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 .227ـ  همان، ص 18-20

 .228ـ همان، ص 21-26

 .229ـ همان، ص 27

 .230ـ همان، ص 28-29

 .231ـ همان، ص 30-33

 .232ـ همان، ص 34-37

 .233ـ همان، ص 38

 .یکی از القاب ابوبکر است» عتیق«ـ 39

 .239-234ـ حدیقه، صص 40

 .64/ ـ انفال41

 .234ـ همان کتاب، ص 42-45

 .235ـ همان، ص 46

 .236ـ همان، ص 48و47

 .237ـ همان، ص 50و49

 .239ـ همان، ص 51

 .30التّحقیق، ص  ـ مثنوي طریق52

 .239ـ حدیقه، ص 53-55

 .9/ ـ زمر56

 .239ـ حدیقه، ص 57-59

 .243-240ـ همان کتاب، صص 60

 .240ـ همان، ص 62و61

 .241همان، ص ـ 63-68
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  .242ـ همان، ص 69

  .243ـ همان، ص 71و70

  .243- 240همان، صص : ك.ـ ر72

  .30التّحقیق، ص  ـ مثنوي طریق73

  .270- 244حدیقه، صص : ك.ـ ر74

  .279- 272همان کتاب، صص : ك.ـ ر75

  .272ـ همان، ص 76-79

  .273-272ـ همان، صص 80

  .273ـ همان، ص 81-83

  .274ـ همان، ص 84-86

  .274ان، ص ـ هم87

  .275ـ همان، ص 88-93

  .277-275ـ همان، صص 94

  .277ـ همان، ص 95

  .278-277ـ همان، ص 96

  :گوید حدیقه می 279ـ احتماالً منظور سنایی معتزله باشد، به سبب این که در ص 97

  ورزد ور خري اعتزال می
 

  او برِ بوحنیفه جو نرزد
 

  .282-278ـ همان، صص 98

  .282ـ همان، ص 99

  .283ـ همان، ص 100

 .283ـ همان، ص 101

  .191ـ سنایی، دیوان اشعار، ص 102
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  .167ـ همان کتاب، ص 103

  .104ـ همان، ص 104

حقیق، ص  مثنوي طریق: ك.ـ ر105   .29التّ

  .489ـ سنایی، دیوان اشعار، ص 106

  .244ـ حدیقه، ص 108و107

  .55/ ـ مائده109

  .8/ ـ انسان110

ه النبی بعدي«: فرمود) ع(ه علیخطاب ب) ص(ـ پیامبر اکرم111 ن موسی إالّ أنّ ی بمنزلۀ هارون م الدین موسوي،  شرف: ك.ر. »أنت منّ
  .121المراجعات، ترجمه، ص 

ی به نام غدیرخم براي حاجیان سخنرانی ) ص(ـ رسول گرامی اسالم112 در آخرین سال حیات خویش، پس از بازگشت از سفر حج در محلّ
فی کرده، فرمود) ع(در پایان حضرت علیمفصلی ایراد فرمود و  من کنت مواله فهذا «: را به عنوان وصی و جانشین پس از خود به مسلمانان معرّ

ن خذَله ل م صره و اخذُ ن نَ ن عاداه و انصر م م ن وااله و عاد هم والِ م ن در مورد این حدیث  براي اطّالع از دیدگاه علماي اهل. »علی مواله، اللّ تسنّ
د، همراه با راستگویان، صص : ك.ضوع غدیر، رو مو دمحم 114-93تیجانی تونسی، سی.  

  .255- 244حدیقه، صص : ك.ـ ر113

  .255-245ـ همان کتاب، صص 114

  .451ـ سنایی، دیوان اشعار، ص 115

  .245ـ حدیقه، ص 116-118

  .253ـ همان کتاب، ص 119

  .245ـ همان، ص 120-124

  .247ـ همان، ص 125-127

  .248ـ همان، ص 127-129

  .249ـ همان، ص 131و130

  .251ـ همان، ص 132

  .252ـ همان، ص 133
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  .257ـ همان، ص 134

  .30التّحقیق، ص  ـ مثنوي طریق135

  .571ـ سنایی، دیوان اشعار، ص 136

  .260-259ـ حدیقه، صص 137

ت و شیعه آمده138 ی تارك فیکم الثّقلین، «: فرمود) ص(پیامبر اکرم .ـ حدیث ثقلین با اندك اختالفی در کلمات، در کتب معتبر اهل سنّ إنّ
ی یردا علی الحوض ، فإنّهما لن یفترقا حتّ ن تضلّوا أبداً ترتی أهل بیتی، ما إن تمسکتُم بهما لَ کتاب اهللا و ع«.  

  .260ـ حدیقه، ص 140و139

  .261ـ همان کتاب، ص 141

  .5ـ سنایی، دیوان اشعار، مقدمه، ص 142-146

رکم تطهیراً«: فرماید ي تطهیر معروف است که می ي احزاب به آیه سوره 23 ي ـ آیه147 طه و ی نکم الرِّجس أهل البیت هب ع یذُ ریداهللا ل ما ی   .»إنّ

  .261ـ حدیقه، ص 148

  .149ـ سنایی، دیوان اشعار، ص 149

  .264ـ حدیقه، ص 150

  .262ـ همان کتاب، ص 151-153

  .264ـ همان، ص 154

  .265-264، صص همان: ك.ـ ر155

  .156ـ همان، ص 156

  .270-266ـ همان، صص 157

  .271ـ همان، ص 158

  .272ـ همان، ص 159

  .1072ـ سنایی، دیوان اشعار، ص 160

  .571ـ همان کتاب، ص 161

  .453-451ـ سنایی، دیوان اشعار، صص 162
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ن «: فرمود هنگام عبور از نیشابور به سوي مرو، خطاب به مردمِ این شهر) ع(ـ امام رضا163 ن م صنی أمخل حصنی، فَمن دإلّا اهللا ح کلمۀُ ال إله
ن شروطها«: ي این سخن فرمود و پس از لحظاتی در دنباله» عذابی ا بشرطها و شروطها و أنا م هب مشهور است این حدیث به سلسلۀ. »أم   .الذّ

  .571ـ سنایی، دیوان اشعار، ص 164

  .471-467ـ همان کتاب، صص 165

ت در کتب خود آورده حدیث سفینهـ 166 ین موسوي،  شرف: ك.خواستاران براي اطّالع، ر. اند ي نوح را بسیاري از علماي اهل سنّ الد
  .39المراجعات، ترجمه، ص 

  .701ـ سنایی، دیوان اشعار، ص 167

اء بر دیوان، ص چهل و سه حدیقه، مقدمه، ص ال و مقدمه: ك.ـ ر168   .ي رفّ

ي برهان در  اي در دیوان دارد که موضوع اصلی آن اقامه ر ابیاتی که در دیوان و حدیقه در ستایش ابوحنیفه سروده، قصیدهـ سنایی عالوه ب169
ت دهریان است مطلع قصیده این است. سراسر این قصیده، مدح ابوحنیفه است. بطالن حج:  

د، پاك دین هوشیار اي خردمند موح  
 

ت از من گوش ارد از امام دین حق یک حج  
 )238دیوان، ص (                                   

  .226ـ حدیقه، ص 170
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  .239ـ همان، ص 179-180
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418  

  ي نورانی در مثنوي مولويها حجاب

  

  1خیراهللا محمودي

   2خدیجه کیانی

  :چکیده

ي گوناگون سد راه ها شکلیی است که به ها حجاب سیر سیر و سلوك خود رفع کند،نچه سالک باید در مآ در عرفان اسالمی،
و آثار خود به آن پرداخته  ها گفتهبراي رسیدن به سر منزل مقصود الزم است، بیشتر عارفان در  ها حجابو چون رفع این  شود یماو 
  .اند کردهي خود را بیان ها دگاهیدو 

، بر شمرده شود یمر آنچه که مانع و سد سالک براي رسیدن به محبوب ه بدیل خویش،مولوي نیز در مثنوي شریف و بی  
که  میخور یمگاه به اعمال و صفاتی باز ... وی ادبی ب در این راستا عالوه بر امور مذموم و نکوهش شده مانند نفس، هستی،. است

  .نی بین بنده و حق یاد شده استي نوراها حجاببه عنوان  ها آناگرچه نیکو و پسندیده هستند؛ اما از 

فی   هاد، دعا ج ماز،ن لم، زهد،ع ي حجاب نورانی از قبیل عقل،ها گونهکوشش نگارنده این مقاله بر آن است که عالوه بر معرّ
  .دالیل مولوي بر حجاب شمردن این امور بپردازد نییتببه صورت مستند و مستدل، به توضیح و ... و

 

 

  .ثنويم ولوي،م جاب نورانی،ح جاب،ح رفان،ع تصوف، :هاکلیدواژه 
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  مقدمه

قش ن«و در اصطالح عرفا عبارت است از ) 8499: 6ج ، 1377دهخدا، (ي در پرده کردن معنااول، در لغت به  کسرحجاب به  
  )26: 1372ی، کاشانعبدالرّزاق . (»شود یمی تعالی حق تجلّمانع از قبول  کهي در قلب وجودی و کوني ها صورتي ریپذ

همانند او،  زینی بقلو روزبهان ) 382: 1382ی، طوسسراج ( داند یمطالب و مطلوب  انیمي ا پرده، حجاب را ابو نصر سراج
و معارف  کواشفاز حق و اگر چه  کندحجاب آنچ تو را منع  قتیحق«: دیگو یمو  داند یمطالب و مطلوب  انیمحجاب را حایل 

  )417: 1385ی، بقلروز بهان . (»بود

بنده بدان از  دهید کهی است موانع«و  کند یمحق محروم  داریدانسان را از  کهي دانست زیچحجاب را هر آن  توان یم کل در 
ی، نسف. (کرداز خود دفع  دیبا کهي است زیچو هر آن ) 310: 1387ي، رازنجم . (»جمال حضرت جلّت محجوب و ممنوع است

1381 :104(  

اي که در روایات آمده است براي ه گونهب ؛باشد یمي حجاب متفاوت ها گونهرح شده است ی مطعرفاندر منابع  کههمان گونه 
  .خداوند هفتاد حجاب از نور و ظلمت در نهاد انسان و هستی وجود دارد که باید با ریاضت و سیر و سلوك از میان برداشته شود

ي نورانی ها حجابکه در این پژوهش، به بررسی  به دو شکل ظلمانی و نورانی مطرح گردیده اند ها حجابدر مثنوي شریف 
  . شود یمپرداخته 

اره مرتبط ها حجابحجاب هاي نورانی   ؛ بدین معنی که گاهی نفس شوند یمیی هستند که به صورت غیر مستقیم با نفس ام
  .دهد یماماره با دعوت انسان به سوي علم، دانش، طاعات و عبادات، او را به لبۀ پرتگاه سوق 

  :دیگو یمو  کند یملوي در بیتی زیبا به این عمل نفس اماره اشاره مو 

  نفس را تسبیح و مصحف در یمین
  

  خنجر و شمشیر اندر آستین
  

  )2554: 3ج  ،1387مثنوي،(                                                           

  

؛ شوند یمستند، موجب عجب، غرور، ریا و یا غفلت از یاد خدا از دیدگاه مولوي گاهی اموري که در اصل شایسته و مقدس ه 
  .که در متون عرفانی از آن به حجاب نورانی تعبیر شده است شوند یمبنا براین، این امور نیز حجاب محسوب 

  :موارد زیر را نام برد توان یمي نورانی که در مثنوي مطرح گردیده است، ها حجاباز جمله  

  ... د، دعا وعقل، علم، نماز، جها
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  عقل

. شود یمکه به وسیله آن، حق از باطل تشخیص داده  دانند یمصوفیان براي عقل مقام ارجمندي قائل هستند و آن را نوري  
  : براي عقل انواع و اقسام فراوانی قائل هستند که مهم ترین آن عبارتند از ها آن

  .عقل معاد، عقل معاش، عقل هیوالییعقل اول، عقل بالفعل، عقل بالملکه، عقل غریزي، عقل کل، 

مولوي نیز براي عقل مراتب و درجاتی قائل است و معتقد است که عقل یک نوع نیست؛ آنچه از نظر وي مذموم است، عقل  
  .جزئی یا معاش است

  

  را نیک دان  ها عقلاین تفاوت 
  

  در مراتب از زمین تا آسمــــــــان
  

  هست عقلی همچو قرص آفتاب
  

  ی کمتر از زهره و شهابهست عقل
  

  هست عقلی چون چراغی سرخوشی
  

  هست عقلی چون ستاره آتــــــشی
  

  کــام دنـیـا مـرد را نـاکام کـــرد           عقل جزوي عـقل را بــدنام کــرد

  )459-2: 5ج  ،1387مثنوي،( 

   

ین نسفی آن را ا  که داناتر و  کند یمو اشاره  داند یمشرف مخلوقات عقل کل یا عقل اول از نظر همه عرفا ستوده است، عزیزالد
  ) 180: 1388نسفی، . (مقرّب تر از عقل اول نسبت به خدا هیچ چیز نیست

که عقل جزئی مانع  کند یمو تأکید  داند یمي هواي نفس  سلطهدر مقابل، مولوي عقل جزئی یا عقل معاش را مغلوب و تحت 
  .کشاند یمدا را به بیراهه و سالک راه خ شود یمرسیدن بنده به حق 

  عقـل تو دسـتور و مـغلوب هـواسـت در وجــودت رهــزن راه خــداسـت 

  )1246: 4ج  ،1387مثنوي،(                                                                  
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  هر سو نظر کند یمعقل جزوي   عقل کل را گفــــــــت مازاغ البــصر
  

  ت نور خاصـــــــــگانعقل مازاغ اس
  

  عقل زاغ استــــــــاد گور مردگــان

  )1309 -10: 4ج  ،1387مثنوي،(                                                                  

ت آن فتر پنجم نیز به ارتباط عقل جزئی با نفس و آفاد 1763-4فتر چهارم و د 1256-7دفتر دوم، 1856-9مولوي در ابیات 
  .براي روح انسان اشاره کرده است

به عقیدة مولوي، عقل در ابتداي راه . مطلبی که اکثر عرفا بر آن تأکید دارند، ناتوانی عقل از شناخت و معرفت خداوند است
م و راهنماي او محسوب  . گردد یم، عقل تابع و شاگرد او رسد یمما هنگامی سالک به کمال ا ؛شود یمبراي سالک الزم است و معلّ

  . کند یموي در تمثیل زیبایی ناتوانی عقل را از رسیدن به درگاه الهی بیان 

  بعد از این شد عقل، شاگردي ورا  چون معلم بود عقلش مرد را 

  گر یکی گامی نهم سوزد مـــــرا  احمدا : عقل چون جبریل گوید

  حد من این بود اي سلـــطان جان  تو مرا بگذار زین پس پیش ران 

  )1065 -7: 1ج  ،1387مثنوي،(                                                                   

آنجا عقل حجاب است و  برد ینم، اما اندرون خانه ره برد یمقل تا درگاه ره ع«: دیگو یمشمس تبریزي با تأکید بر این مطلب 
نیاید اما او را هم بی نصیب نگذارند حادث است و حادث تا به  عقل سست پاي است از او چیزي. دل حجاب است و سر حجاب

  )35: 1373شمس تبریزي، . (»ما زهره ندارد که در حرم رودا ؛برد یمدر خانه راه 

   

  برقــــیاس اقـــترانی قانـــــــعی  جز به مصنوعی نـــدیدي صــانعی 

  ــش صفیاز دالیل باز برعکســــ  می فزاید در وســـــایط فلســفی

  از پی مــدلول، ســـر برده به جیب  این گریزد از دلیل و از حــــجاب

  بی دخان ما را در آن آتش خوش است  گر دخان او را دلیـــل آتـش است

  از دخان نزدیکـــــ تر آمـــــد به ما  خاصه این آتش که از قرب و وال
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  )568 -72: 5ج  ،1387مثنوي،(                                                                  

  خود هنر آنســت که دید آتش عیان نه کــــــــــپ دلّ علی النّار دخان

  )2505: 6 ج، 1387مثنوي،( 

  علم

. ابدی یمبه عقیدة عرفا، علم نوري است در دل بنده مؤمن که از چراغ نبوت حاصل شده و بنده به وسیله آن، به خدا راه  
ا( ین کاشانی،عزّ 35: 1387لد (  

آن را موجب حیات ) ص(علم و دانش از نظر بزرگان دین و تصوف بسیار ستوده و مورد ستایش است؛ تا آنجا که پیامبر اکرم  
  : ندیفرما یمو  دانند یم ها دل

راب یموت؟ قالوا«  نه الطَّعام و الشََ ع عن لُ اذا مج   . بلی: اَلیس الرَّ

امٍ تَموت کَذلَ: قالَ الثه ای کمه و العلم ثَ نها الح ع عن اذا م وب   ) 38همان، . (1»ک القُلُ

اما علم همیشه نافع و پسندیده نیست؛ علمی که موجب تفاخر و کبر گردد و دنیا طلبی را در آدمی افزایش دهد، مذموم و از  
علم ترا بریده «: دیگو یموبکر صیدالنی، عارف بزرگ ایرانی، همان گونه که اب. شود یمي میان حق و انسان محسوب ها حجاب

  )625: 1375عطّار، . (»کند از جهل، پس جهد در آن کن تا ترا بریده نگرداند از خداي تعالی

به عقیدة مولوي، علم حقیقی علمی است که موجب صفاي باطن و تزکیۀ نفس گردد؛ از این رو علم صوفی رادل پاك او 
که از طریق سیر و سلوك و  داند یموي علم سودمند و پسندیده را علمی . وم نقلی وکتب و رساالت مربوط به آن؛ نه علداند یم

  . داند یمتهذیب اخالق حاصل شود و علوم رسمی و ظاهري و نوشتارهاي نظري را، بی فایده و بی حاصل 

  

  جز دل اسپید همچون برف نیست  دفتر صوفی سواد و حرف نیست

  زاد صوفی چیست؟ آثار قدم  آثار قلم زاد دانشمند

  )159-60: 2ج  ،1387مثنوي،(                                                                         

علمی را که براي جلب توجه مردم ) ص(کسب علوم رسمی و ظاهري، اغلب آمیخته با اغراض نفسانی است؛ پیامبر اکرم  
علم براي مفاخره مردم و مراء سفها و گردانیدن روي مردمان سوي خود میاموزید و «: دیفرما یمشمارد و کسب شود، مذموم می 

الی، . (»هر که آن بکند در آتش بود   ) 139: 4 ج ،1374غزّ
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  . که آگاه باشید که بار گران این علوم را به خاطر هوي و هوس به دوش نکشید دهد یمبه همین دلیل مولوي هشدار  

  

  همچو طالب علم دنیاي دنی است  پی دانه نه بهر روشنی اســتچون 

  نی که تا یابد ازیـــن عالم خالص  طالب علم است بهر عام و خاص

  عاشــــــــق روي خریداران بود  علم گفتاري که آن بی جــان بود

  چون خریدارش نباشد مرد و رفت  گر چه باشد وقت بحث علم زفت

  )2430-37: 2ج  ،1387مثنوي،(                                                                   

  .فتر اول نیز نظیر این بیت آمده استد 3451-3 اتیابدر 

شرط حصول  تواند ینمپایه و اساس این علوم، اصوالً بر تقلید بنا نهاده شده است و بطور یقین، تقلید و تکرار طوطی وار 
  . معرفت و علم واقعی باشد

  چون بیاید مشتري خوش برفروخت  علم تقلیدي بود بهر فروخت

  دایـــــــــماً بازار او با رونق است  مشتري علم تحقیقی حق است

  )3265-6: 2ج  ،1387مثنوي،(                                                                          

  ما نشسته کآن ماستعاریه ست و   علم تقلیدي وبال جان ماست

  )237: 2ج  ،1387مثنوي،(                                                                                

ر و تکیه بر علم و دانش خود، مانع  شوند یماین علوم موجب غرور و خود بینی صاحبان خود   که  شود یمو این غرور و تکب
استان د مولوي براي بیان این مطلب،. نی بپردازند و از وجود عارفاي که حقیقت را یافته اند بهره گیرندافراد به اکتساب علوم باط

  :دیگو یمو  کند یمنحوي و کشتیبان را مطرح 

  تا طمع در نوح و کشتی دوختی  کاشکی او آشنا نآموختی

  تا چو طفالن چنگ در مادر زدي  کاش چون طفل از حیل جاهل بدي

  علم وحی دل، ربــــودي از ولی  ل کم بودي ملییا به علم نق

  جان وحی آســـاي تو آرد عتاب  با چنین نوري چو پیش آري کتاب
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م با وجود آب دان علم نقلی با دم قطـــــب زمان  چون تیم  

  رستگی زین ابلهــــی یابی و بس  خویش ابله کن تبع می رو سپس

)                                                                                            1414-19: 4ج  ،1387مثنوي،(                                                                                             

  طاعات و عبادات 

یات المقرّبینح«مولوي با توجه به حدیث  بادات و تکالیف را براي سالکی که مراحل ابتدایی سیر بسیاري از ع» سنات االبرارِ س
؛ پس هر امري ممکن است در مقامی از سیر و سلوك خوش گوار و در جایی دیگر داند یمو سلوك را طی کرده است ناپسند 

  .کفر و خطا باشد

  از تصاریف خدایی، خوش گوار  در مقامی هست هم، این زهر مار
  

  ر مقامی کفر و در جایی رواد  در مقامی زهر و در جایی دوا

  )25989-1، 1387مثنوي،(                                                               

به دعا کردن اشاره که کرد که به عقیدة وي، اگر سالک به مقام رضاي حق رسیده باشد، زبان از دعا کردن  توان یماز جمله 
؛ به همین داند یم؛ به عبارت دیگر، وي دعا کردن را منافی مقام رضا به قضاي الهی داند یمهی و همه چیز را قضاي ال دارد یمبسته 

  .آورند یمي قضا را کفر نسبت به حضرت حق به شمار  رهیداخاطر، اولیا خدا دعا کردند و جستن راه خالص از 

  

  که ندارند اعتراضی در جهان  ي آن رهروان قصهبشنو اکنون 

  درند یمگه همی دوزند و گاهی   خود دیگرندز اولیا اهل دعا 

  که دهانشان بسته باشد از دعا  ز اولیا شناسم یمقوم دیگر 

  جستن دفع قضاشان شد حرام  از رضا که هست رام آن کرام

  کفرشان آید طلب کردن خالص  در قضا ذوقی همی بینند خاص

ی بر دل ایشان گشود    ي کبود جامهکه نپوشند از غمی   حسن ظنّ

  )1878-83: 3ج  ،1387مثنوي،(                                                           
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را شادي و  ها یسختو رنج و  ها غصهو  ها غمعارف حقیقی کسی که هر آنچه از حضرت دوست بدو رسد زیبا بیند و همه  
اضی است؛ اگر عذاب کند با دوستی خرم بود و شادکامی انگارد؛ زیرا رضا نتیجه محبت است که محب به آنچه محبوب کند ر

  )273: 1386هجویري، . (اگر در نعمت بود از دوستی محجوب نگردد و اختیار خود را در مقابله با اختیار حق فرو گذارد

  :دیگو یمهمان گونه که مولوي 

  با طرب تر از سماع و بانگ چنگ  اي بدي که تو کنی در خشم و جنگ

  و انتقام تو ز جان محبوبتر  بتراي جفاي تو ز دولت خو

  ماتم این تا خود که سورت چون بود؟  نار تو اینست نورت چون بود؟

  وز لطافت کس نیابد غورتو  که دارد جور تر ها حالوتاز 

  بوالعجب من عاشق این هر دو ضد  عاشقم بر قهر بر لطفش به جد

  )1565-70: 1ج  ،1387مثنوي،(                                                                 

و طبل  کوس کهی هنگام که پردازد یمی اضیعی به نام صاف انیصوفی از کداستان ی ذکرحجب نورانی به  انیبي در مولو
را از  حال تیحکاي با حالت تعجب و. خواند یم، نفس اماره او را به جهاد در راه خدا فرا دیآ یماهللا به صدا در  لیسبی فمجاهدان 

یی، خودنماو  ایري براو  اکبرهمان جهاد  ای اضتیریی از رهاي برانفس اماره  که برد یمی پ نکته نیاو به  شود یم ایجونفس اماره 
  .است کردهي جهاد اصغر دعوت سواو را به 

  بامداد دمیشنبه گوش حس  که  نفس از باطن مرا آواز داد

  گرو کن کردنرا در غزو  شیخو  هنگام غزا آمد برو زیخ

  ؟کجاغزا؟ تو از  لیم کــــــجااز   ی وفاب ثیخبي نفس اگفتم 

  ي ستبرورنه نفس شهوت از طاعت   ي ستگر لتیح نیکي نفس اي گوراست 

  سخــــــت تر افشارمت اضتیردر   یی راست حمله آرمتنگوگر 

  ی دهــــــان اندر فسونببا فصاحت   نفس بانگ آورد آن دم از درون

  یکش یمجان من چون جــــان گبران   یکش یم نجایاهر روز  مرا که

  من ثـــــــــــاریاي و مرد ندیبخلق   زخم از بدن کدر غزا بجهم به ی
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  ی؟ــــــــستیچي تو مری مهم منافق   یستیزمنافق  نفسک نیاگفتم 

  یی ــــهودهیب نیچندر دو عالم تو   یی بوده ییمرادر دو عالم تو 

  )3788-98: 5ج  ،1387مثنوي،(                                                                  

باید بر اطاعت خود  عیمط کهی شمارند؛ لذا اعتقاد دارند می معاصاز گناهان و  شیبعبادات و طاعات را  بیآسعرفا آفت و 
به ستر حق محتاج  زینستر خداوند است، معطی  ازمندینی عاص کهترسان تر باشد تا گناهکار از گناهش و بر این باورند که همچنان 

از  که دیترس یماز آن  شیباز اطاعت خود  دادند یمو اگر آفات اطاعت بنده را به او نشان ) 461: 6ج ، 1371ي، بدیم(است 
  )170همان، . (تشیمعص

 سیابل، شود یم کار نیاي سرّ ایجو هیمعاو هکی هنگام کهاست  طانیشي نماز توسط برا هیمعاو کردن داریب، داستان گریدنمونه 
  : دیگو یمدر جواب او 

  ي فالنا دانیم داریب کردمت  از بن دندان بگفتش بهر آن

  دولت فراز غمبریپی پاز   ی اندر جماعت در نمازرستا 

  ایضی بی گشت کیتارجهان  نیا  ی مر تو رارفتگر نماز از وقت 

  ها مشکتو مثال  از دو چشم  ها اشکی رفتو درد  نیغباز 

  یساعتي واز  بدینشکالجرم   یطاعتی در کسذوق دارد هر 

  ؟ازینفراغ آن  کونماز و  کو  ي صد نمازبودو درد  نیغبآن 

  )2765-70: 2ج  ،1387مثنوي،(                                                           

 کهی کینبه واسطۀ اعمال  سالک کهعجب، آن چنان است . دگرد ایراست موجب عجب و  ممکنی طاعات و عبادات گاه
یی ناینابی و مرددگ، عجب باعث دل نگرد یمو بزرگداشت به خود  میتعظو با  گردد یمی راض، از خود خشنود و دهد یمانجام 
ر به  دیگو یمعجب با نفس خود به گمانی که بدو دارد، دروغ م«تفاوت میان عجب و تکبر آن است که . شود یمی آدمباطن  و متکب

ین آملی، . (»دیگران 76: 1380شمس الد(  

در مثنوي، توبه رکن اساسی سلوك و اولین . انسان و خدا گردد انیماست حجاب  ممکنی گاهعبادات،  ریسامانند  زینتوبه  
  .کند یمو مولوي بسیار بر ضرورت آن تأکید  دارد یمقدمی است که سالک در طریقت بر 

  که کردستی تو پیش ها آنتوبه کن   ي عمر خویش نامهو گر سیه کردي ت
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  آب توبه ش ده اگر او بی نم ست  عمر اگر بگذشت بیخش این دم ست

  )2221-2: 5ج  ،1387مثنوي،(                                                                 

به عقیدة وي، توبه از . داند یممذموم و مانع ترقی و تعالی روح  اما وي توقّف در مقام توبه و عادت به ندامت و پشیمانی را 
؛ در حالی که صوفی باید ابن الوقت باشد و تمام فکر و توجه معطوف به احوال و گردد یمگذشته، موجب از دست رفتن زمان حال 

  )377: 1371کلّابادي، . (ود را به یاد نیاوردکه فرد گناه خ داند یماعمال زمان حال کند؛ همان گونه که جنید بغدادي نیز توبه را آن 

  کی کنی تو به از این توبه بگو  اي تو از حال گذشته توبه جو

  ي زار را قبله کنی هیگرگاه   گاه بانگ زیر را قبله کنی

  )2206-7: 1ج  ،1387مثنوي،(                                                        

ی از پرستش نیست؛ بلکه شرط  کند یمچنگی بر این مطلب تأکید ي در داستان پیر مولو  که وصول به حق، مشروط به نوع خاص
همچنان که زهد عمر . اما زاهد خشک مغز، از درك این نکته عاجز است. اصلی رسیدن به حق تعالی انکسار قلب و سوز دل است

  .مانع از این بود که عنایت حق تعالی را به پیر چنگی دریابد

  غیر آن پیرو نبود آنجا کسی  گرد گورستان روانه شد بسی

  مانده گشت و غیر آن پیر، او ندید  این نبود دگر باره دوید: گفت

  صافی و شایسته و فرخنده اي است  ما را بنده اي است: حق فرمود: گفت

بذا  پیر چنگی کی بود خاص خدا؟ بذا اي سرّ پنهان ح ح  

  ) 2169-72: 1ج  ،1387مثنوي،(                                                                        

کا به مجاهده و  ت بار ها اضتیرزاهدان تنها با اتّ به وصال حق تعالی برسند، بدون اینکه از نیروي ذوق و عشق  خواهند یمي مشقّ
  .سپري کرد توان ینمتعالی بهره مند باشند؛ در حالی که راه رسیدن به حق را جز با قدم و عنایت حق 

  آنکه طاعت دارد از صوم و دعا  ورا رمیگ یمیک نشان آنکه 

ه ندارد ذوق جان  وز نماز و از زکات و غیر آن لیک یک ذر  

ه ندارد چاشنی  می کند طاعات و افعال سنی لیک یک ذر  

  جوزها بسیار و در وي مغز نی  طاعتش نغزست و معنی نغز نی
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  مغز باید تا دهد دانه شجر  ات برذوق باید تا دهد طاع

  )3392-6: 2ج  ،1387مثنوي،(                                                                  

  بهشت و دوزخ -4- 2

باشد؛  کردهي اهللا ماسو تركحق است پشت پا زده و  ریغباز رسته و بر هر چه  قیعالاز همه  کهی است کسی قیحقعارف  
آنچه از او مجرد  تركی بر عنباشد؛ ی دهیرسباطن  دیتجربه مرحلۀ  دیبا، عارف گریدي، به عبارت اخرو ایی باشد یایدن خواه امور

  .و نه در آخرت ایدن؛ نه در نکندگشته عوض طلب 

ق است نه ح دنیپرست شتنیخوبه خوف  اخدا به طمع ی کردنخدمت « که دانند یمعرفا توجه به آخرت را حجاب بنده و حق 
و تالش سالک در زیر پاگذاشتن هواهاي  ها مجاهدت، ها عبادتاز این رو تمام ) 53: 1ج ، 1366ي، بخاری مستمل. (»دنیپرست

که در آن جز حق چیز دیگر منظور نباشد و خوف دوزخ یا شوق بهشت  گردد یمنفسانی تنها زمانی موجب رسیدن او به حقیقت 
ق او در طی میسر نباشد ك و مشو   .محرّ

  

  او را بندة خواهنده شد حکم  ي بنده شدرضاي حق قضاچون 

  شد مستطاب نیچنطبع او  کهبل   ی مزد و ثوابپی ن تکلّفی ن

  مستلذ اتیحی ذوق پی ن  ی خود نخواهد بهر خودزندگ

  ی ستکی ششیپی مردگی و زندگ  ی ستمسلکامر قدم را  هرکجا

  از خوف و رنج نه مرد یم زدانبهر ی  ی بهر گنجن دیز یم زدانبهر ی

ت و اشجار و جوبرای ن  ي خواست اوبرا مانشیاهست    ي جنّ

  در آتش رود آنکه میبی ز ن  ي حق بودبراهم  کفرش ترك

  )1906-12: 3ج  ،1387مثنوي،(                                                                        

ت کمز خدا بهشت خواستن از ا از نظر وي، ت دارا کهی کسی است و هم ي پروردگار سر فرود لقاي برای باشد جز عالي هم
  :که آورد ینم

  کاستنی کلّی است و افزونظن   خدا را خواستن ریغاز خدا 

  )773: 5ج  ،1387مثنوي،(                                                                           
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  است افتنی مکاست، از  زیعزبهشت اگرچه «

  

  .  »است کاستني آبروبهشت خواستن 
  )47: 1376ي،انصارعبداهللا (             

  :گیرينتیجه

این موانع، در عرفان . عرفا اعتقاد دارند که براي رسیدن به حقیقت، باید موانعی که در مسیر سالک قرار دارد محو گردد
را به دو دسته  ها حجاب، این »اهللا سبعین، الف حجابٍ من نورٍ و ظلمه نّا«و با استناد به حدیث  شود یماسالمی حجاب نامیده 
  .، دستورات و راهکارهایی را ارائه داده اندها آنو براي کنار زدن  کنند یمظلمانی و نورانی تقسیم 

ست که هر کدام کندوکاو در آثار به جا مانده بیانگر این ا. نگاه عرفا از آغاز ظهور تصوف به موضوع حجاب متفاوت است
اتفاق نظر دارند که سالک براي رسیدن به سر منزل مقصود،  ها آني  همهارائه داده اند؛ اما  ها حجابروشی خاص، براي رفع این 

  .را از پیش بردارد ها حجابباید با مجاهده و ریاضت، این 

، »ثنوي شریفم«در . ت مبسوط پرداخته استبه این موضوع به صور» یه ما فیهف«و » ثنوي شریفم«مولوي در آثار خود بویژه 
ت سالک در سیر و سلوك و کمال او، تعیین  رسد یمآنچه جالب به نظر  که چه چیزي  کند یماین است که مولوي بسته به موقعی

ی شود، ام ا حجاب سالک است؛ به عبارت دیگر، ممکن است امري براي سالکی که در ابتداي سیر و سلوك قرار دارد حجاب تلقّ
  .و یا برعکس گردد یمبراي منتهیان امري پسندیده باشد که موجب تعالی ایشان 

ي مبارزه با آن ها راهي مختلف حجاب؛ به صورت ظلمانی و نورانی مطرح شده است و موالنا ها گونهدر کل، در مثنوي شریف 
  .را بیان کرده است

  :است عبارتند از ي نورانی که در این اثر به آن پرداخته شدهها حجاباز جمله 

  ..و عقل، علم، طاعات، زهد 

  :ی نوشتپ

  ؟ ردیم یآیا چنین نیست که هر گاه از شخصی غذا و آب بازداشته شود، م - 1

  . رندیم یها حکمت و دانش بازداشته شود، م ها نیز این چنین هستند هر گاه سه روز از آن قلب: گفت. آري: گفتند
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419  

  تأثیر بر مخاطب در شعر دفاع مقدس

 

  1صبورا محمودي

  :چکیده

... سیر و تأویل، تأثیرگذاري بر مخاطب و شناختی،در سطوح متعدد موسیقی، انسجام، تفآثار ادبی و هنري، از نظرگاه نقد زیبایی
ق و تأمل هستند ي ادراك یا احساس مخاطب اثر هنري و تأثیر اثر بر او، از نکات مهم زیباشناختی آثار هنري، از مسأله.قابل تعم

ه مخاطب منتقل یابد که مورد توجه مخاطب قرار گرفته، پیام و آرمان آن بیک اثر هنري زمانی ارزش می.باشدجمله شعر، می
شعر . گیري و بستگی داردمیزان تأثیرگذاري این آثار به عواملی نظیر تالش ذهنی، بیان غیر مستقیم، موسیقی، نوع ارتباط. شود

س نیز با بهره این .گیري از این عوامل، براي انتقال پیام و تأثیر بر مخاطب کوشیده، به توفیقاتی دست یافته استدفاع مقد
د هاي سه شاعر مطرح و تأثیرگذار ادبیات انقالب و پایداري، قیصر امیناست میزان تأثیرگذاري سرودهپژوهش بر آن  پور، سی

  .رضا قزوه را بر مخاطب مورد سنجش و ارزیابی قرار دهدحسن حسینی و علی

 

  

س، تأثیرگذاري و التذاذ، تالش ذهنی، بیان غیر مستقیزیبایی :هاکلیدواژه گیريم، موسیقی، ارتباطشناختی، دفاع مقد. 
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مه مقد  

شناختی آثار هنري از  ي ادراك یا احساس مخاطب اثر هنري و تأثیر اثر بر او، یکی از نکات مهم مربوط به زیبایی مسأله
یابد که مورد توجه مخاطب و خواننده قرار گیرد و پیام و آرمان آن اثر  یک اثر هنري زمانی ارزش می. باشد جمله شعر می

هر نویسنده و شاعري به قصد ایجاد ارتباط معنوي با خواننده و مخاطب به سرایش یا نگارش . اطب منتقل شودبه مخ
به راستی اگر آثار ادبی مخاطبی نداشته باشند موجودیتی نخواهد . گذارد پردازد و آن چه در ضمیر دارد با او در میان می می

است و سهم خواننده در ایجاد اثر کمتر از سهم نویسنده  وجود نویسنده وابسته به وجود خواننده«داشت، پس 
   ).71: 1370اسالمی ندوشن، (».نیست

 پس باید. گیرند که مخاطبان نیز عضوي از آن هستند هاي ذهنی خود را از زندگی و اجتماع می نویسنده و شاعر، طرح
جا که  ه صورت آگاه یا ناآگاه، وجود دارد و از آنآورند، همانی باشد که در نهاد خواننده و مخاطب، ب چه را به بیان می آن

هاي همیشگی ممکن یا ناممکن اوست، پس نویسنده یا  ها و کمبودهاي بشري و آرمان ادبیات و هنر، میدان بیان دشواري
 هاي وجود نهفته در ذات انسان دست یابد و بدین وسیله شاعر باید هرچه بیشتر در ژرفاي زندگی دقیق شود و به ریشه

  ).72:همان(. ي بیشتري از زمان بگستراند تري گرد آورده قلمرو خود را در گستره مخاطبان افزون

ي کیفی خواننده، نوع تأثیر اثر در  اسالمی ندوشن، عالوه بر تعداد خواننده، مقاومت اثر در برابر زمان و اهمیت جنبه 
داند که بر مخاطب خود تأثیري پایدار  تر می تر و موفق جستهروح خواننده را نیز از عوامل توفیق اثر دانسته، اثري را بر

برد  لذتی است که خواننده از اثر هنري می«این تأثیر پایدار، همان ) 73-74:همان(. بگذارد نه آنکه سطحی و زودگذر باشد
ت) 1386:415شمیسا، (».هاي صوري و معنوي اثر است و منشأ آن زیبایی مالل،  ی است برتر و بیلذّت حاصله از اثر ادبی، لذّ

  ).1370:77ولک، وارن، (. گیرد چرا که از اندیشه و تفکّري برتر سرچشمه می

بخشی است و به سبب لذّت حاصله از کلّ اثر، و نیز  داند که هدف مستقیمش، لذّت شعر را ترکیبی می» کالریج« 
سرخوشی از شور و احساس، » وردزورث« )169: 1373دیچز، . (یکایک اجزاي آن، از دیگر انواع ترکیب متمایز است

ي شاعر از دیگران  برخورداري بیشتر از روح زندگی و نشاط و سرور از تأمل در تمایالت و آرزوها را، عناصر متمایز کننده
ت  می هاي خود، به افراد نسل بشر، داند؛ شاعري که با سروده می . بخشد که داراي معلومات مورد انتظار وي هستند، لذّ

لذّت، حالتی است که بر اثر «: گیرد سرچشمه می» ها ارضاي انگیزش«به نظر ریچاردز، لذّت هنري از ) 159:مانه(
ت درونی  این حالت ناشی می. شود، ایجاد شده از برخورداري از یک اثر هنري هاي درونی حاصل می انگیزش الیشود از فع
ههنگام برخوردار. ي اثر از طریق تداعی معانی پذیرنده ل و اندیشه، به جنب وجوش می ي از اثر، قو آید و خواننده یا  ي تخی

ممارست و یابد، بنابراین با پرورش مغز و  واقع به کمک اثر هنري، به کشف درون خود دست میشنونده یا بیننده، در 
مانی با اثر هنري، ارتباط و مخاطب ز) 71: 1370اسالمی ندوشن،(» .یابد گسترش ذهنی، امکان استفاده از اثر، افزایش می

آن گاه آن اثر بر دل . کند که تشابهات و دردها و سخنان مشترکی را که درون خود اوست در آن اثر بیابد برقرار می
بنابراین یک اثر ادبی و هنري، براي به . شود کند و منجر به ایجاد حس لذّت می نشیند و بر او تأثیر نهاده با خود همراه می می
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تی تثبیت شده بیایدهویت رس ت یافتن، باید به خوانندگان عام و خاص عرضه شود و موقعی بابک احمدي . یدن و موجودی
تی زیبایی تا اثر  به دیگري ارائه نشده باشد به اندیشه«: گوید می تنها . شناسانه اي در سر مؤلّف بیشتر شبیه است تا به واقعی
  ).399: 1387احمدي،(».شود واقعیتی می جا که اثر با دیگران ارتباط یابد چنان آن

تالش ذهنی، بیان : حسب عوامل تأثیرگذار، متفاوت است؛ عواملی نظیر میزان تأثیرگذاري آثار ادبی بر مخاطبان، بر 
ي بحث  شود که در ادامه در آثار شاعران دفاع مقدس نیز این عوامل مؤثر دیده می. گیري و موسیقی غیرمستقیم، نوع ارتباط

پور،  هاي مرتبط با دفاع مقدس سه شاعر مطرح و تأثیرگذار ادب پایداري، قیصر  امین بررسی این عوامل در سرودهبه 
  .رضا قزوه خواهیم پرداخت سیدحسن حسینی و علی

  

  تالش ذهنی. 1

آفرینند و  می  ها، جهانی برتر از جهان واقعیت  هنرمندان اعم از شاعران و نویسندگان، با تصرّف ذهنی در اشیا و پدیده 
  ).31: 1386روزبه،(. دارند ها، ذهن و تفکر و اندیشه را به تالش وامی با کشف روابط پیدا و پنهان آن پدیده

گیري از پتانسیل  شاعران دفاع مقدس هم، به اقتضاي پیوند تنگاتنگ جنگ با ابعاد گوناگون زندگی، و نیز به قصد بهره
ه اعم از ادبی، عامیانه، بومی، علمی وپنهان زبان، از انبوه واژگان تازه،  از این رهگذر، . کنند استفاده می... رایج و روزمرّ

شاعران مورد بحث نیز، براي . سازد ي شاعرانه، رهنمون می هاي تازه کشف ذهنی، آنان را به ساخت و پرداخت ترکیب
ل و توسعه ي زبان، تالش نموده، شگردهایی به کار بردند از جمله تحو :  

بی به پور و قزوه، در سروده هم حسینی و هم امین :ساختن واژگان مرکّب. 1- 1 اند که تازه و  کار بسته هاي خود واژگان مرکّ
بی چون الله در سروده. نماید نو می دل و  خورشید آذین، مردان،   الله تباران، عاشورا آذین، گلگون رخان، دشنه هاي حسینی واژگان مرکّ
  :افزاید ي زبان می ي شاعرانه ر لطف و نیز توسعهدل آمده است که ب خفاش

  )44: 1388حسینی،(مان                              مان                     نبینی تو هرگز دل آزرده کنی گرده آذین دشنهاگر 

  )145: همان(             اند                     از برق تفنگشان فراري شده              دالن خفاشو خیل  اند دل خورشید

دل، موالپسند و  آباد، صبح رو، عارف سیرت، عافیت هاي قزوه هم، واژگان مرکب جدیدساختی مانند شقایق در سروده
  :خورد که در زیبایی سخن و تصویرسازي آن مؤثر است چشم می پسند به باالیی

  )65: 1374قزوه،(                        /...کاش برگردند / شستند  که در باران آتش چهره می صبح رویانی

ف               همه در عشق، ابراهیم و یوسف                                  دل عارفهمه    )110: 1385قزوه،(شرح تعرّ
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هاي وي، محدود  سازي نموده است و شمار واژگان مرکب بدیع در سروده پور، بسیار کمتر از حسینی و قزوه واژه امین
  :»قیرگون طاق«و » خورشید در مشت«، »شهیدآباد«به واژگان  است

  )153: 1386پور، امین(کور سوي شب تیره را کشت                                            خورشید در مشتتیغ مردان 

  )101: 1363پور، ینام(                           قیرگون طاقدرخشان شد رواق      ز خون عاشقان رنگین شد آفاق     

  )1364:40پور، امین(                                      /...سال است  آبادتر ز مزرع هر/ شهیدآباد زار امسال الله

  

شاعران مورد بحث، همانند دیگر شاعران عصر دفاع مقدس، سعی دارند از  :هاي اضافی تصویري آفرینش ترکیب. 1- 2
زنند که قدرت  هایی می به همین منظور دست به خلق اضافه. ري هر چه بیشتر بر مخاطب، بهره گیرندبیانی تصویري، براي تأثیرگذا
. هایی دست یازیده است هاي خود، بیش از دیگران، به آفرینش چنین ترکیب حسینی در سروده. تصویرسازي نیز داشته باشند

اویر سبز، مضامین سرخ، سرود سرخ ایثار، رسوب درد عافیتی هاي سربی، تص نهال سبز حق، بغض گدازان، جاده: هاي اضافی ترکیب
ي سرخ، صالي سرخ تکبیر و سرود سرخ فلق،  هاي تناور، خاطره آیه گون حلق اسماعیل، سرسبزي نخل ایثار، زرد، لبیک سرخ

  :هایند هایی از این تصویرگري نمونه

  )13: 1388حسینی،(اند                              بدر پیچ و تا نهال سبز حقاند و با شوق شهادت    گرد  نیلوفر عشق

  )77: همان(ایمان بیاور                               / اي سنگ  دال گر نه/  هاي تناور آیهبه این /  سرسبزي نخل ایثاربه 

ها،  مضمون گلهاي قزوه به صورت سپیدپوش سبزقامت، قیام سبز نخل، نماز ژرف موج،  ها در سروده این نوع ترکیب
چاك خاك،  پرواز سرخ، زخم نمکسود کویر، کهکشان سوخته، انتهاي جنون، هفت دست سبز و پنهانی، فرق  چاك

  :اند گر شده همت عرفانی، جام مرآتی، تبسم آبی و برادر توفان، جلوه

  )1387:11قزوه،(           هنوز هم سپیده در عزا نشسته است                            سپیدپوش سبزقامتبرایت اي 

  )14: همان(    زخم نمکسود کویریمتو اي ابر شهادت  پایان و صلیم           ما بی ما با تو اي اوج کرامت، دریاي بی

اند و هم لطیف و  خوریم که هم تصاویر خوبی ساخته هایی از این دست برمی پور نیز به ترکیب هاي امین در سروده
آلود، نجابت دزفولی، روزهاي  هاي خاکی خواب نور ناب، سالح سرد سخن، شعر خاکی و خونین، خانهنوشیدن : اند دلنشین

خیز فتنه، تمام حجم قفس، سبز سرخ، بازي آفتاب و باران، ذوالفقار سخنگو، استادن و افتادن و زادنی سبز،  سرخ، موج
  ...:هاي خفته و شعله

  )122: 1364پور، امین(یا به تجربه در آسمان پري بزنیم                  را شناختیم، بس است          ب تمام حجم قفس
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  )1386:153پور، امین(در مشت                       ذوالفقار سخنگويیک زبان زندگی، یک زبان مرگ                   

اطب و ایجاد فضایی سرشار شگرد دیگر این شاعران براي جلب توجه مخ :ترکیبات استعاري و تشبیهی تازه و نو. 1- 3
هاي  در سروده. ها و بر دل نشیند برآمده است تا بر عمق جان هاي بدیع، زیبا  و ازدل ها و تشبیه کارگیري استعاره ي ادبی، به از حظ و بهره

اره اي چون برگ حسینی ترکیبات تازه هاي خورشیدي،  ي زخم هاي خاردار، زبان گویاي سکوت، منظومه ي رگان، لقمه ریز سنگر، فو
  :افزاید ها می ها، بر جذابیت آن رغم فضاي حماسی و پرصالبت سروده خورد که علی به چشم  می... حیثیت مرگ، پیغمبر تیغ و

  )139: 1388حسینی،(تو                   هاي خورشیدي ي زخم منظومهتا حشر نشان کهکشان دل ماست              

ارهوفد             شک همواره می ریز سنگر برگدر  29: همان(ي بهاري                              چون الله ي رگانت فو.(  

  )141:همان(را به بازي نگرفت                                 حیثیت مرگزین پیش دالورا کسی چون تو شگفت           

کند،  ي وي همراه می که مخاطب را با احساس و عاطفه ها و تشبیهات زیبایی دارد هاي خود استعاره پور در سروده امین
هاي فاصله، سالح سرد سخن، عابر  هاي خطر، برج تشییع الله، روزن زخم، مجلس سوگ کبوتر،  جاده: ترکیباتی نظیر

  ...:مرگ، نبض حادثه و

 )63: 1363پور، امین(          دیدبانی بکنیم                      روزن زخمسان به تن دشمن خود زخم زنیم        کز  آن

 )12: 1364پور، امین(که شب چقدرموقع منفوري است            / بینند  می هاي فاصله برج از/ تنها ستارگان / جا  این

 )77:همان(آید                                  آمد و رفت           صداي مبهم برخورد بال می تشییع اللهز بس فرشته به 

انگیز تشبیهی و استعاري پرداخت و در این راه کم از آن  هاي خیال پور، به ابداع ترکیب چون حسینی و امین وه نیز همقز
هاي  غدیر دل، بغض بهاران، ضریح دیده، قیام پایداري، رکوع عشق، نخل: دو، به توفیق دست نیافت، ترکیباتی چون

  ...:تابوت و دار، غربت خورشید، باغ نگاه، مسجد سینه، گل روزه

 )1387:14قزوه،(زیریم       اما چون بید مجنون سربه رکوع عشقمانند نخلی سرفرازیم      گاه قیام پایداري  وقت

 )22: همان(را در آخرین خردادها                        غربت خورشیدکنید             غیر تکرار غریبی هان چه معنا می

  )123: 1385قزوه،(آمد                               گل تابوتتمام شب                        نسیمی تازه از الهوت آمد    

  

این شاعران، براي ایجاد جاذبه و کششی دلخواه،  :اي گرایش ساخت و بافت کالم به بیانی طبیعی و محاوره 1- 4
  . این کاربرد هر چند کم، اما دلنشین است. به کار بستند شگرد دیگري چون استفاده از جمالت و اصطالحات روزمره و صمیمانه را نیز
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را آورده است که به آداب و سنن دیار جنوب اشاره » کل«و » خوانگریو«پور در این شعر نیمایی، واژگان بومی  امین
  :دارد

  /... دخوان زد و سرود شعف می می »کل«/از یاد برده بود؟ / محلی را  »خوانگریو«که بانگ / این زن که بود 

  )1364:31پور، امین(                                                                                                                     

شعري : گردد اي که باعث جذب مخاطب عام نیز می اي است با بیانی طبیعی و محاوره جمله» حال و هواي جنگ ندارد«
 )37: همان(حال و هواي جنگ ندارد  / دیدم / ودم براي جنگ سر

 )91: همان(، چه دردي چه دردي من آن دل ندارمبر این زین خالی، یلی چون تو باید     

کند که در زبان محاوره  مفهوم کنایی صبر و تحمل نداشتن و نیز جرأت نداشتن را تداعی می» من آن دل ندارم«عبارت 
  .بسیار کاربرد دارد

  )122: همان(دري بزنیم  دست کمي درگاه دوست دل بندیم      اگر چه وا نکند  حلقه شبی به

  .کنایه از حدأقل کار قابل انجام است که از زبان محاوره وام گرفته شده است» دست کم«

  :هاي قزوه هم از این دست جمالت و اصطالحات کم نیست در سروده

  ).49: 1374قزوه،(ولی بازم دو چشمونم به راهه خودم بردم تو رو در خاك کردم              

  .کند کل بیت، زبان محاوره است که فضایی صمیمی و ساده در شعر ایجاد می

  ).58: 1384قزوه،(سرکوي صراط المستقیم  آیی صاف میاندکی باالتر از آبادي تسلیم محض         

عبارتی است که در زبان » آیی صاف می«که  این ضمن. دهد اي است که انگار آدرس پستی جایی را می بیت به گونه
  .محاوره بسیار کاربرد دارد

  ).1387:22قزوه،(با نام شما شیادها  دوزند کیسه میسیرتان        سخت گمنامید اما اي شقایق

  .افزاید ي شعر می اي است که بر فضاي عاطفی و صمیمانه عبارت کنایی عامیانه» کیسه دوختن«

  .شود ها و اصطالحاتی مالحظه نمی ی، که سراسر فخر است و صالبت و شدت، چنین جملههاي حسین در سروده

  

  بیان غیر مستقیم.2
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بیان تأثیرگذار و پرجاذبه، بیانی است که به . گر سبک ادبی خاص آنان است ي بیان شاعران و نویسندگان، ترسیم شیوه
اي  اي که نظري یا عقیده هر شاعر یا نویسنده«: گوید می» جیونبل «. صورت غیرمستقیم و با ابهام و پیچیدگی منطقی ادا شود

این اقناع، غیر مستقیم و . خاص در باب زندگی دارد، هدفش همیشه قانع کردن خواننده در پذیرش آن نظر یا عقیده است
شاعر «: داردالیوت نیز در سخنان خود، بر موضوع بیان غیر مستقیم، تأکید . اس. تی) 29: 1373ولک، (».تلویحی است

پرداز باشد و غیر مستقیم سخن خود را ادا کند تا بتواند با نیرو و قدرت، معنی  معاصر باید، بیش از پیش، فراگیر و کنایه
بنابراین، براي این که مخاطب، غیر مستقیم، به نظر و اعتقاد شاعر، ) 21: 1377شهیدي،(».سخنش را به زبان رایج تبدیل کند

ي دلخواه دست  با دل و جان دریابد، بیانی غیر مستقیم و پوشیده الزم است تا به مدد آن شاعر به نتیجهمتمایل شود و آن را 
) 2(و ) 1(ي شعري براي جنگ  اگر دو سروده. ي بیانی، سود جسته است پور بیش از حسینی و قزوه، از این شیوه امین. یابد

پور از واژگانی نمادین و  ها امین ، در نظر نیاوریم، در اغلب سرودهگونه آمیخته با تخیل دارد را، که بیانی روایی و گزارش
باشد، گریزي رندانه زده با  هایی که در راستاي مفاهیم جنگ، شهید و شهادت می استعاري بهره برده است و حتی در غزل

با واژگانی نمادین و در در غزل تصمیم، . کند هاي خود دعوت می صراحت، خواننده را به درك خواسته بیانی پوشیده و بی
ها و برحذر داشتن از غفلت و  داري خانواده عین حال ساده و روان، عالوه بر این که مخاطب را به مفهوم شهید و داغ

او را به دوري از دنیا و توجه به معنویات فرا » آسمان«ي لطیفی چون نماید، با واژه دلجویی از بازماندگان شهدا، دعوت می
  :خواند می

 )123: 1364پور، امین(حجم قفس را شناختیم، بس است           بیا به تجربه در آسمان پري بزنیم   تمام

ر می طور  اش را به صورت آرزو بیان نموده به بگیرد و خواسته» تصمیم«کند که خود  و در بیت آخر، خواننده را مخی
  :کند ترغیب می» مرگ سرخ«غیرمستقیم او را به برگزیدن 

ا          خوشا که دست به تصمیم بهتري بزنیم اگرچه نی123: همان(ت خوبی است زیستن ام(  

به جاي این که فریاد کند آتش جنگ، کشور را و جوانان کشور را به نابودي کشانده است، »  سبزترین فصل«در غزل 
  :افزاید کند و بر تأثیر سخن می استفاده می» نهال«و » جنگل«از واژگان نمادین 

  )77: همان(آید  سوزد        که بوي سوختن از یک نهال می م جنگل آتش گرفته میمشا

کار  به» انقالب«و » حکومت ستمشاهی«را در معناي » طوفان«و » مرداب«واژگان نمادین» حکم آغاز طوفان«در غزل 
  :نهد ي مخاطب می گیرد و برداشت و دریافت از آن را به عهده می

  )153: 1386پور، امین(حکم آغاز طوفان در انگشت           مهر پایان مرداب در دست

صریح و عریان در مفهوم و پیام مورد خورد که  چشم می ي بیان، بینابین است؛ یعنی ابیاتی به هاي حسینی شیوه در سروده
  :هاي زیر از مثنوي عاشقانه نظر بیان شده است مثل بیت
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  ز یاران عاشق حکایت کنیم                 بیا عاشقی را رعایت کنیم                 

  حکایت کنیم از تباري شگفت                         که کوبید در هم، حصاري شگفت

 به رسم شهیدان سرودن خوش است  در این عرصه با یار بودن خوش است               

م کنیمبه رسم شه   بیا در خدا خویش را گم کنیم                            یدان تکلّ

  )42-45: 1388حسینی،(بیا تن به از خود گذشتن دهیم                      بیا اولین شرط را تن دهیم                            

هاي ادبی خاصی برخوردار نیستند،  اي خاص از زمان، کاربرد بیشتري دارند و چون از زیبایی چنین ابیاتی فقط در برهه
ها وجود دارد که با وجود برخورداري از  نیز، ابیاتی در این سروده. کنند اند، چندان جلب توجه نمی و روانهرچند ساده 

نماد، از واژگان متناسب با موضوع برخوردارند که شعر را از حالت پیچیدگی و ابهام دور ساخته مخاطب را از تأمل 
  . دارد بازمی

  )139: همان(ها فراري  وز آتش تفنگت، خفّاشدرنگت، کفتارها گریزان         از رزم بی

در بیت مذکور آمده است، وجود واژگان صریح رزم، آتش تفنگ، » خفّاش«و » کفتار«با وجود این که نمادهاي منفی 
  .گریزان و فراري، فضایی صریح و روشن به شعر بخشیده است

  )145: همان. (زار سحرند خصم شب تار و پاسدار سحرند            شیران حریم بیشه: در بیت

  .، از بیان غیر مستقیم سخن او کاسته است»پاسدار«و » خصم«در کنار واژگان » سحر«و » شب«واژگان نمادین 

ابهامی  چون حسینی، سخنان صریح و بی انگیز سخن کم نیست، اما او نیز هم که عناصر خیال هاي قزوه، با آن در سروده
اند و هر چند پیام را به خوبی به مخاطب منتقل  بهره هاي کالمی بی مند نشده، از آرایش ان بهرهدارد و از بیان غیر مستقیم چند

ه می ر مخاطب را بر نمی کنند و مطنطن و دلنشین هستند، اما قو ق و تفکّ انگیزد ي تعم:  

  درد و داغ و شکیباییاست به  تر از باران             دلی شکسته که خو کرده است ز ما یاران دلی شکسته چه مانده

  آیی برادران همه برگشتند چرا به خانه نمی           تو نیستی و دلت اینجاست کنار آینه و قرآن 

  )1387:23قزوه،(       

  .شناسند طریق عشق و ایمان می    شناسند                   خوشا آنان که جانان می

 )29: همان(    شناسند شهیدان را شهیدان می     بسی گفتیم و گفتند از شهیدان                   

  تو، شب و روزم سیاهه                      نصیبم درد و داغ و اشک و آهه تو، بی بی
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  )1374:49قزوه،(       خودم بردم تو رو در خاك کردم                     ولی بازم دو چشمونم براهه

ادین هماهنگ با محتواي کالم غافل نبوده است، اما ساختار جمالت و گزینش هاي خود از عناصر نم قزوه نیز در سروده
  .هایش سلب نموده است سو با پیام، آن بیان غیر مستقیم مورد انتظار را از سروده واژگان هم

 وسیله، گونه براي بیان مقاصد خود سود برده است و به این اي و ترانه ، قزوه از بیان محاوره»هاي خط اول بچه«در غزل 
ا آن بیان مبهمی که منجر به تالش فکري مخاطب براي کشف پیام شود، در آن مالحظه نمی شود تأثیرگذار شده است، ام .

ت ص و جستجوي ذهنی در ارکان سروده شاید یکی از علّ دارد،  ها و نمادها باز می هایی که مخاطب ادبی را از تفح
به «:خورد، که از قضا، این غزل هم از آن خالی نیست چشم می ها به هایی است که در ابتداي بعضی سروده»تقدیمی«

  :»سوزند صدا می ها که بی شیمیایی

 دونه چی کشیدن ماهیاي سرخ عاشق، توي حوضی از اسیدن              دلشون یه دریا درده، کی می

  آتیش نفس کشیدندونی چه سوزي داره تو  صدا ترانه خوندن           می دونی چه دردي داره بی می

  هاي خطّ اول، آسمونو سر کشیدن بچه هاي خط دوم، سرشون به خاکه اما                    بچه

  میرن ولی نمی گن که گلوشونو بریدن فکر اون گالي سرخم که سرا رو خم نکردن           می

  )69: 1384قزوه،(تر از شهیدن        ن مگه کم تهین که رفتن               اینایی که پرشکس ها کی گفته تنها، همونایی الله

بران بیان غیر » ها الله«و » آسمون«، »خاك«، »گالي سرخ«، »آتیش«، »دریا«، »ماهیا«در این غزل با این که نمادهایی چون 
عبارت ذکر  درد، چی کشیدن، سوز، می میرن، رفتن، همونا، اینا و شهیدن، به انضمام: مستقیم مناسب بودند، اما واژگان

  .شده ي ابتداي غزل، سخن را از آن لفّافه ي الزم خارج نموده است

ربرانگیز، سخن را آغازیده است»...آن دو غیرت«قزوه در غزل  م آبی، : ، با واژگانی مناسب و پیچیده و تفکّ تبس
، اما در کنار همین حسن ...شاهین و ماه، ابرهاي فروردین، آفتاب، ماهتاب، کالغ، سبزپوش علّییین، برادر توفان، بادهاي آبان

خوانند، آن دو غیرت،  نوحه   می: انتخاب، واژگان صریحی را ذکر کرده که از قدرت این ترکیبات و نمادها کاسته است
ازي و زین: تر از همه آن دو آشنا، آن، این، مین و مهم ین، و بیان را به صراحت و وضوح کشانده است خرّ الد:  

م آبی،  ییین                        اي تبس   آیی پیش ما کمی بنشین از بهشت می    سبزپوش علّ

  ماه ابرهاي فروردین بادهاي آبان     خوانند               اي برادر توفان در تو نوحه می

  آن دو غیرت نایاب یوسفند و بنیامین  خندد از تبار یعقوب است           این که گریه می

  آفتاب یعنی آن ماهتاب یعنی این اي دگر بودند                 یک شعلهآن دو آشنا هر 
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  صد کالغ یک شاهین رعد رعد صف یاسین          یک فرشته بفرستید ماه رفته روي مین

ین                 60: همان(بعد از این در این بازار ضرب عشق باید زد          هم به نام خرازي هم به نام زین الد(  

  

  گیري نوع ارتباط. 3

هر اثر ادبی براي این که بتواند به موفقیت الزم براي جلب توجه مخاطب دست یابد، باید بتواند در ایجاد ارتباط بین اثر 
ي ارتباط یاکوبسن، در هر ارتباط زبانی عوامل پیام، فرستنده، گیرنده،  بر اساس نظریه. ي آن، ماهرانه عمل نماید و خواننده
ي پیام، شاعران مورد بحث، به  ي فرستنده پیام، مضامین و مفاهیمی هستندکه به وسیله. کنند و زمینه، نقش ایفا می تماس، کد

  .شوند ي پیام، خواننده و مخاطب، منتقل می گیرنده

کدهاي  ي دفاع مقدس، با اند تا بتوانند در زمینه ي تماس استفاده نموده عنوان وسیله هاي خود به این شاعران از سروده
رمزگان مؤثر در . تماس مثل انقالب، فرهنگ، طبیعت و مذهب، بر مخاطب، تأثیر گذاشته او را با خود همراه نمایند

  :شود برقراري ارتباط موفق بین این شاعران و مخاطبانشان در موارد زیر خالصه می

ثر است، واژگانی است که بار ي آن مؤ یکی از کدهایی که در ارتباط بین اثر و گیرنده :باورهاي مذهبی. 1-3
  :خوانی، منبر، خطیب در این بیت از قزوه مسجد، نوحه: مذهبی و اعتقادي دارند نظیر

   خوانی است در مسجد سینه چندي است تا صبحدم نوحه

 )1387:12قزوه،(ها این گونه اشکم خطیب است  بر منبر گونه شب

  :پور یات از امینواژگان تشییع، بالل، کافري، مذهب و حالل در این اب

  آید شنوم               دوباره بوي صداي بالل می صداي کیست خدایا درست می

  آید صداي مبهم برخورد بال می ز بس فرشته به تشییع الله آمد و رفت             

  آید که بوي کافري از این سؤال می  ها چرا رفتند                 مپرس از دل خود الله

 )78: 1364پور، امین(آید                که خون الله به چشمت حالل می    بگو چیست مذهبت اي عشق      بیا و راست

  :گویان، نجف، علی مرتضی، در این ابیات از حسینی واژگان هل من ناصر، ذوالجناح، نینوا، یا علی

  دمخوان رسد     در طریق عاشقی روح خدا می بانگ هل من ناصر از کوي جماران می

  خواندم روم آن جا که ناي نینوا می کنم           می ذوالجناح رزم را گاه سحر زین می
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  )33: 1388حسینی،(خواندم  دهم         کز نجف آنک علی مرتضی می گویان سرود التخف سر می یا علی

هاي این شاعران،  ر سرودهکشند، نیز د استفاده از واژگانی طبیعی که بار مفاهیم نمادین را به دوش می :طبیعت. 2-3
واژگانی چون جنگل، نهال، چمن، گل، . گردد این واژگان نیز به برقراري ارتباط خواننده با اثر منجر می. شود دیده می

  :پور آفتاب، شکوفه، باران، کوه، طوفان، نسیم، برگ، شاخه، باغ، مزرعه و بذر در این ابیات از امین

 )77: 1364پور، امین(آید  که بوي سوختن از یک نهال می               سوزد     مشام جنگل آتش گرفته می

 )81: همان(هاي برگزیده پر است       براي چیدن گل انتخاب الزم نیست  در این چمن که ز گل

  دانند نامشان را چه خوب می   آفتاب و شکوفه و باران                               

  چو کوهند و سد طوفانند صم                     همخیز فتنه ي خ گرچه در موج

  هاي لرزانند گر نسیمی ز کوي دوست رسد                       باغی از برگ

 )116: همان(مانند  ها روي شاخه می زخم   روند شاد ولی                             ها می برگ

 )120: همان(در مزرعه بذر جان فشاندند          تا باغ جنون ثمر دهد باز                        

  :واژگان آب، بهار، بارش، نخل، شاخه، طوفان، شعله، الله، باغ، رود، چشمه و آبشار در این ابیات از حسینی

  اند اند         آب حیات از لب شمشیر خورده آنان که حلق تشنه به خنجر سپرده

  اند اند و به یاران سپرده نخلی نشانده         تا در بهار بارش خون بارور شود         

  )19: 1388حسینی،(اند  هاي به ظاهر فسرده اند         هر چند شعله هاي ز طوفان شکسته هرچند شاخه

 )45: همان(اند و فریادشان تا خداست  هایی که در باغ ماست                 خموش ببین الله

  چون چشمه رها ز خاك دلگیر شدند          در جاري رود عشق تطهیر شدند      

 )139: همان(شفاف به شکل آبشاري ز شکوه                  از خویش گذشتند و سرازیر شدند 

  :واژگان شکوفه، گل، باران، دریا، سپیده، شقایق، سپیدار، ماه، ستاره، گل، شمشاد و نسیم در این ابیات از قزوه

  هاي گل باران لوت بیداران              نثار مقدم سبزت باد شکوفهي چشمانت مرا به خ کشیده جذبه

  ي هشیاران جوشد      کم از کرامت دریا نیست نم پیاله اي از آن می که در کالم تو می خوشم به جرعه

  هاست علم به دوش سپیداران ي نورانی                   قلم به دست شقایق به یمن نام بلند تو در این سپیده
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 )1387:11قزوه،(   

  )1374:47قزوه،(خودت ماهی و چشمونت ستاره   تنت خونی لباست پاره پاره                    

  گل شمشاد من شادیتو بینم                       دلم می خواد دامادیتو بینم

  )48: همان(   نسیمی می وزه از کوي غربت                    الهی روز آزادیتو بینم 

  

ي این شاعران از عناصر سازنده ي انقالب و جنگ، رمزگان دیگري در  استفاده :هاي خاص جنگ و انقالب نشانه. 3- 3
ها،  واژگانی نظیر تفنگ، فشنگ، موشک، آژیر قرمز، وضعیت خطر، بانگ رودارود، آتش، دود، خرابه. ارتباط اثر و مخاطب است

  :خصم، فتح، پرچم در این ابیات از امین پور

  )1364:10پور، امین(   /....   ي فشنگ  با واژه/ ي تفنگ بخوانم  از لوله/ باید براي جنگ 

  )10: همان/... (دیدم که لفظ ناخوش موشک را  باید به کار برد 

  )11:همان... (نالد آژیر قرمز است که می/ وضعیت خطر گذرا نیست / این جا 

  ي شهر آتش است و دود است موسیقی شهر بانگ رودارود است         رقّاصه

  )60: 1363پور، امین(آلود است     ي جنگ     از چشم عروسکی که خون ها بخوان قصه بر خاك خرابه

  )120: 1364پور، امین(فشان نشاندند   ي خصم در شب فتح               صد پرچم خون بر سینه

  :      شاب، در این ابیات از حسینی نیز گواه این مدعایندواژگان خصم بعثی، رزم، تفنگ، سنگر، پیکار، مسلسل، باروت، خ

  ).139: 1388حسینی،(دم از ساغرتان           به ي مرگ کشد دم جو               باده گر و عربده خصم بعثی که بود فتنه

 ).29: همان(                             ها فراري درنگت کفتارها گریزان                   وز آتش تفنگت خفاش از رزم بی

 )143: همان(خواهد  اي دوست مسلسلی که ایمان به خداست     باروت شرف خشاب خون می

بغداد، : واژگانی که برگرفته از این عناصرند عبارتند از. هاي قزوه رمزگان جنگ و انقالب، بسامد پایینی دارد در سروده
ل و دوم در ا ین ابیاتکارون، کربالي چار، مین، خط او:  

  )1374:48قزوه،(دلم زندونی زندون بغداد                   فلک داد و فلک داد و فلک داد 

 )49: همان(روده  کنار رود کارون جون سپردي             دو چشمم بعد تو زاینده
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ا این زم/ هاي کربالي چار  بچه/ ي ایثار  انتهاي جاده 67: همان(  دست بر زخم دلم بگذار/ ان ام( 

  )60: 1384قزوه،(صد کالغ یک شاهین رعد رعد صف یاسین    یک فرشته بفرستید ماه رفته روي مین  

  )69: همان(هاي خط اول آسمونو سرکشیدن  هاي خط دوم سرشون به خاکه اما    بچه بچه

  

  کاربرد نمادین رنگ. 3- 4

براي محسوس و عینی کردن مفاهیم ذهنی و عنوان محملی  هایشان از عنصر رنگ به شاعران مورد بحث، در سروده
  .اند انتزاعی استفاده کرده، تصاویر زیبا و بدیعی آفریده

را نیز در معناي نمادین و  » سرخ«رنگ  ملموس کرده،» سبز«را با رنگ » سخاوت«پور در این بیت، مفهوم ذهنی  امین
  : عنوان صفت در کنار آن جاي داده است به

  )43:1363پور، امین(تو را آوردند                         سرخرفتی                در هودجی از سخاوت  سبز با هودجی از

آراسته، در ذهن مخاطب خود تصویري نمادین آفریده » سرخ«را با رنگ » وقار«مفهوم انتزاعی حسینی هم در این بیت،
  :  است

  )14: 1388حسینی،(شنه را با خون جوابند                     شان را این عزیزان               زخم زبان دسرخنازم وقار 

 گیرد که این خصوصیت، خود، جاي اصل کلمه یا موصوف را می ي دفاع مقدس، گاه عنصر رنگ، خودبه در شعر دوره
شنی و باشد و به رو  ي مهم، قابل توسعه و گسترش می عنوان یک ویژگی و خصیصه از نظر هنري بسیار ارزشمند بوده، به
  .شود پور، حسینی و قزوه دیده می وضوح در شعر شاعرانی چون امین

هاي استعاري، کنایی  ضمن این که از عنصر رنگ  درساختار ترکیب» این سبز سرخ کیست«ي نیمایی پور در سروده امین
  :کار برده است و وصفی استفاده کرده است، خصوصیت جانشینی موصوف این عنصر  را نیز به

غسل و /... کارید؟  چیست که می سبز سرخاین / کنید؟  را ز چه در خاك می سبزاین سرو /کیست؟  سرخ سبزاین 
/ اما / به خاك افتاد سرخ  سرخهر چند /... / سرخ بود هم  سبزهم / او را وقتی که کاشتند /... / ما  سبز سرخکفن ندارد این 

  )31: 1364پور، امین( . او بود سبزياین ابتداي 

در ساختار واژگان مرکب، جانشین موصوف شهیدان شده، » سبز«و » سپید«هاي ین بیت از قزوه، نیز، رنگدر ا
  :هاي استعاري و کنایی زیبایی را خلق کرده است ترکیب

  )11: 1387قزوه،(هنوز هم سپیده در عزا نشسته است                                         سبزقامت سپیدپوشبرایت اي 
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اي دارند؛ رنگ سبز براي بیان  ها جایگاه تصویري و مفهومی ویژه پور، و پس از او حسینی، رنگ هاي امین رودهدر س
رنگ زرد براي  ،»شهادت و مرگ در راه حق و حقیقت«، رنگ سرخ محمل مضامین »قداست و جاودانگی«مفاهیمی چون 

هاي  در سروده. اهی و پستی به خدمت گرفته شده استو رنگ سیاه براي نشان دادن ظلم و تب» سستی و شرمندگی«بازگویی
تري دارد؛ رنگ آبی براي بیان مفهوم قداست، رنگ سبز براي بازنمایی مضمون  رنگ ي کم قزوه، این عنصر جلوه

. ها و دردها استفاده شده است جاودانگی، سفید براي بیان بعد روحانی زندگی بشري و رنگ سیاه براي بازگوکردن ناکامی
تر و  تر، مخیل هاي استعاري، تشبیهی، کنایی و وصفی، تصاویر را   دیدنی ها در ساختار ترکیب برد هر یک از این رنگکار

سازد و قدرت تخیل، تحیر و تحسین مخاطب را افزایش  گیراتر نموده، چون تابلوي نقاشی رنگینی چشم را خیره می
  . دهد می

  

  موسیقی.4

... چون وزن، ردیف، قافیه، تکرار و بر مخاطب شعر، که با استفاده از عناصري همترین عوامل مؤثر  یکی از شاخص
ي سرشاري به موسیقی و لحن  جایی که روح بشر عالقه از آن. ي موسیقایی شعر است جنبه شود، سبب ایجاد التذاذ هنري می

  .   سیقی و شعر سخنی گزاف نخواهد بودادعاي پیوند استوار بین مو کند، دارد و همین میل او را وادار به سرودن شعر می

م هجاهاي کوتاه و بلند در مکان :وزن.4- 1 تی که با تکرار منظّ هاي معین ایجاد  اوزان متداول زبان فارسی، چه در شعر سنّ
یا  ها شرط نیست، و چه در اشعار سپید ها و تساوي تعداد هجاي مصراع شود، و چه در اشعار نیمایی که تساوي طولی مصراع می

خورد،  تأثیرات  ها به گوش می شاملویی که با وجود عدم نظم وتناسب خاص بین هجاهاي کوتاه و بلند، نوعی آهنگ و موسیقی از آن
ها، و  ها و جنبش ایجاد لذت موسیقایی، تنظیم میزان ضربه«:اند نهد که از آن جمله زیادي بر روح و جان مخاطبان آثار ادبی بر جاي می

   ).49: 1388شفیعی کدکنی،(».ها ت خاص هر شعر از نظر کشش آنتأکید بر کلما

یت در مبحث وزن، وجود ارتباط منطقی بین مضمون شعر و وزن آن است نکته اگر شعر از درون شاعر . ي حایز اهم
تخاب سازي نماید و سپس به ان بجوشد حال و هواي آن با وزن و بحر آن متناسب خواهد بود ولی اگر شاعر ابتدا مضمون

عوامل متعددي در چگونگی  .یابد رود و شعر حالتی تصنّعی می وزن بپردازد، این هماهنگی بین وزن و محتوا از بین می
نسبت هجاهاي کوتاه به هجاهاي بلند، ترتیب قرارگرفتن هجاهاي : حالت وزن و کیفیت موسیقی تأثیر گذارند که عبارتند از

: 1369وحیدیان، (. ي حروف، قافیه و ردیف نغمه ا کوتاه آوردن هجاي آخر مصراع،ها، کشیده ی کوتاه و بلند، طول مصراع
71-64.(   

س، از جمله شاعران مذکور، هم بر این مهم اهتمام ورزیده اند تا تناسب و هماهنگی بین وزن و  شاعران دفاع مقد
  .محتواي شعر در حد امکان حفظ شود
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ي حروف  سوگ و حماسه را به هم آمیخته، با استفاده از نغمه: ی فعولندر وزن حماس»  زین خالی«امین پور در غزل 
  : در القاي مفهوم مرثیه و درد و حسرت کوشیده است) 4به  8( و برتري هجاهاي بلند» ي«صوت 

  )91: 1364پور، امین(دال زین غم ار خون نگردي نه مردي   بر این زین خالی نه گردي نه مردي 

که از اوزانی شاد و ضربی بهره گرفته است، با برتري تعدد هجاهاي  هاي خود، با این از سرودهرضا قزوه در بسیاري  علی
بار قرار  این اوزان را در خدمت مضامینی حماسی و غمگنانه و حسرت... ي حروف و ها و استفاده از نغمه بلند و چینش آن

و قافیه شدن واژگانی » آ«ي حروف صوت  ، نغمه)4به  12( برتري نسبت هجاي بلند به کوتاه» داغداري«در غزل . داده است
سبب شده اند وزن دلنشین و آرام مفاعیلن، بحر هزج، که مناسب مضامین آرام بخش و  »ها ها و شرمساري سوگواري«چون 

  : آمیز همراه گردد بار و حسرت عاشقانه است، با مضامین حماسی و غم

  )31: 1387قزوه،(ها   دل پر درد من با کوله بار شرمساري    ها    چه تنها مانده امشب در مسیر سوگواري

ي آن  هاي محدود خود، رعایت تناسب وزن و محتوا را از یاد نبرده به خوبی از عهده سید حسن حسینی نیز در غزل
که در و  کشیدگی هجاي ردیف شعر ) 4به  7( عالوه بر برتري تعداد هجاي بلند بر کوتاه» سرخ«در غزل . است برآمده

، از وزن فعولن، بحر متقارب براي بیان مضامین حماسی و »ي«و » آ«ي حروف صوت  سنگینی وزن مؤثر است، و نغمه
  : غمناك بهره گرفته است

  )16: 1388حسینی، (  سواران شوریده بر زین سرخ     هال پاسداران آیین سرخ 

  

بخشد، در ایجاد موسیقی درونی، صور خیال، وزن شعر و  یردیف که همراه قافیه است و به آن غنا و زیبایی م :ردیف. 4- 2
نیز، ) 52-56: 1382محسنی،. (پوشاند کند و گاه، عیوب قافیه را می ي شاعر را بازگو می گذاري آن تأثیرگذار بوده، احساس و اندیشه نام

شفیعی . (بخشد عر، اهمیت و زیبایی میهاي شاعر و ایجاد ترکیبات و مجازهاي بدیع در زبان، به ش از نظر معانی و کمک به تداعی
  ).140-142: 1388کدکنی، 

پور در رباعی  امین) 161همان (. در بررسی ردیف شعر، باید به موضوع هماهنگی ردیف و مفهوم شعر، توجه شود
  :را به خوبی ترسیم نموده است »شهادت و کمال«، مفهوم »از زرد به سرخ«قرار دادن با ردیف » هجرت«

  یا همره اضطراب از زرد به سرخ  فر شراب از زرد به سرخ                 س من هم

  )40: 1363پور، امین(روز به شوق هجرتی خواهم کرد              چون هجرت آفتاب از زرد به سرخ                 یک

سو و  هم »ون شهداشهادت و تأثیر خ«ردیف، عنوان سروده واقع شده، با مضمون » خون این شهیدان«در دوبیتی 
  :  هماهنگ است
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  چو گل بشکفت خون این شهیدان               به گرمی گفت خون این شهیدان

  )96: همان(که تا جشم زمان بیدار باشد                    نخواهد خفت خون این شهیدان       

، »ي خون داده دل«در رباعی. ستهاي حسینی نیز تناسب ردیف با محتوا و پیام شعر ملحوظ و محسوس ا در سروده
  : خوان است متناسب و هم» شهادت و ایثار شهیدان«با مضمون » خون«ردیف 

  ي خون داده اند و دل ي خون              معشوق شهادت کشان مست از باده این جرعه

  )131: 1388ی، حسین(ي خون   با بانگ امام نور قامت بستند                        هنگام قیام روي سجاده

در دوبیتی » شد اي کاش می«ردیف . ها با ردیف، رعایت شده است هاي قزوه نیز تناسب مضمون سروده در سروده
ر و تأسف شاعر«در ابالغ پیام » ) 2(آرزو « ر و رسا است از بی »تحس   :  نصیب ماندن از شهادت، بسیار مؤثّ

  شد اي کاش دردم مداوا می شد اي کاش              همه می گل اشکم شبی وا 

  )27: 1387قزوه،(شد اي کاش  به هر کس قسمتی دادي خدایا                   شهادت قسمت ما می        

آوردن مضامین نو، بر نوع صور خیال موجود  ردیف، عالوه بر ایجاد موسیقی و تأثیر بر حال و هواي عاطفی شعر و پدید
باعث » آید می«پور، ردیف  امین» سبزترین فصل«در غزل ) 226: 1388یعی کدکنی، شف(. گذارد در شعر نیز تأثیر می

آمدن صداي مبهم برخورد «، »آمدن بوي صداي بالل«، »آمدن بوي یال«آفرینش تصاویر زیباي تشخیص و حسامیزي چون 
  : شده است» آمدن بوي کافري«و » بال

  آید سوي مرز محال می از آن آید                کسی هاي خطر بوي یال می ز حاده

  آید شنوم            دوباره بوي صداي بالل می صداي کیست خدایا درست می

  آید ز بس فرشته به تشییع الله آمد و رفت         صداي مبهم برخورد بال می

  )78: 1364پور، امین(آید   ها چرا رفتند             که بوي کافري از این سؤال می مپرس از دل خود الله

، فراخواندن را به کربال، قانون شفا، آفتاب، گور خاموش و باد صبا نسبت »خواندم می«از حسینی، ردیف » وداع«در غزل 
  :هاي زیبایی خلق کرده است داده، تشخیص

  خواندم خواندم              از دیار دور یار آشنا می روم مادر که اینک کربال می می

  خواندم ي دردم که قانون شفا می آیه جویدم             ر میي سردم که کانون شر هیمه

  خواندم بامدادان آفتاب هر کجا می      ام                   السحر طلسمات شبان تیره باطل
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  خواندم صدا می گور خاموش شهیدان بی  من سرود سرخ ایثارم که با آهنگ غم              

  )34: 1388حسینی،(خواندم                  هرسحر باد صبا تا انتها می                   مطلع شعر بهارانم که در گوش چمن 

  : حصرهاي زیبایی آفریده است» مانده است«با ردیف » خاطرات«قزوه نیز در غزل 

    .یک دل، از روزهاي واپسین مانده است) فقط(بار غربتم  در کوله

   .لب رفتند مشک صداقت بر زمین مانده است هاي تشنه عباس                                                          

  .نامی نامش چه بود انگار یادم نیست من بودم و او بود و گم

   .ترین مانده است نام تو اي عاشق)تنها(هاي سنگی دیوار  بر شانه                                                                  

  .مثل نسیم صبح نخلستان سرشار از زخم و سکوت و صبر

   .یک سینه آواز حزین مانده است)فقط(رفتید اما در دل هر چاه                                                                   

  .بار از خاطرات سبز یک کوله)تنها(ماند  ز آنان براي ما چه می  

    .از من ولی یک چشم بارانی تنها همین تنها همین مانده است                                                                     

  )9: 1374قزوه،(                                                                                                                          

دیگري از موسیقی شعر که در تمامیت موسیقیایی  شعر و جلب نظر مخاطب  بسیار حایز اهمیت است قافیه شکل  :قافیه. 4- 3
بخشد و به زیبایی آن  باید آگاه بود که قافیه تنها یک آرایش شعري نیست بلکه  به آهنگ و موسیقی شعر کمال       می. باشد می
ب میبخش است و ش نواز و شادي افزاید و دلنشین، گوش می م و مرتّ نماید و اجزاي آن را متناسب ساخته به حافظه نیز کمک  عر را منظّ

  )93: 1369وحیدیان کامیار، . (کند شایانی می

اي  ي قافیه است با فاصله آید، تکرار کلمه هاي این بزرگواران به چشم می چه در سروده آن: تکرار قافیه. 4- 1-3
اعتنایی به لفظ و توجه به استقالل هر بیت دیده    شاعران سبک هندي به دلیل بی هر چند تکرار قافیه بیشتر در آثار. اندك

رسد این شاعران، نیز بیشتر به القاي اندیشه و ابالغ پیام توجه داشته به لفظ پردازي و قافیه اندیشی   شود، به نظر می می
  . شود است نیز این تکرارقافیه دیده میهایی که تعداد ابیات آنها بسیار محدود  اعتنا بودند که حتی در غزل بی

در بیت اول و چهارم، » خاطرات«در غزل شش بیتی . رضا قزوه بیشتر به تکرار قافیه دچار گشته است هاي علی سروده
  : قافیه تکرار شده است

  بار غربتم یک دل از روزهاي واپسین مانده است در کوله: بیت اول
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  مانده است زمینلب رفتند مشک صداقت بر  هاي تشنه عباس                                                          

  رفتند اما مهربان بودند –رفتیم اگر نامهربان بودیم : بیت چهارم

  )9: 1374قزوه،(مانده است          زمین آري، بار گــرانی بر... رفتیم اگر بار گـــران                                             

از نخلستان تا «ي از مجموعه» آیینه«و » بیعت«، »ها گل دسته« ،»بوي سیب«، غزل»شبلی و آتش«ي  از مجموعه» درد«غزل 
  . نیز مصداق این تکرارند» عشق علیه السالم«ي  از مجموعه» ها سوي آبی آن«و غزل » خیابان

  : بیت سوم و پنجم» حکم آغاز طوفان«در غزل . ان دیدتو پور نیز ردپاي تکرار قافیه را می هاي قیصر امین در سروده

   .پشت قومی از زخم وخون نسل درنسل      از تبار جنون  پشت در: بیت سوم

  )154: 1386پور، امین( پشتکوله بر پشت و سجاده در پیش       جاده در پیش رو، جاده در : بیت پنجم

نیز » تنفّس صبح«ي  از مجموعه» رجز هجوم«و » تصمیم«و غزل » دستور زبان عشق«ي  از مجموعه» روزها و سوزها«غزل 
  . هایی از تکرار قافیه را در خود دارند نمونه

  :استفاده نموده است »نبرد«ي تکراري دررباعی  بار از قافیه سید حسن حسینی تنها یک

  )32: 1388حسینی،(     باید کرد تن چون گل کفن سرخ به        باید کرد  تن با خصم نبردتن به

است از امین » زین خالی«توان گفت ذوقافیتین است، غزل  هاي این شاعران تنها غزلی که می از میان سروده :ذوقافیتین.3-4- 2
  : پور

  !دالزین غم ار خون  نگردي نه مردي         بر این زین خالی نه گردي نه مردي 

  !چه دردي !م، چه درديمن آن دل ندار         بر این زین خالی یلی چون  تو باید 

   !چه نردي !ولی باختم من چه نردي         چون تویی را  نه من پرکنم جاي هم

  دال کی تو این ره به زردي نوردي؟          گذشتن زسر، سرگذشتی است خونین 

  )91: 1364پور، امین!              (چه کردي !چه کردي، چه کردي تو اي عشق با او          تو اي عشق با او چه کردي

اند، اما این تکرار کالم را زیباتر نموده ارزش موسیقایی و میزان  در این غزل هر چند اکثر واژگان قافیه مکرّر شده
  . تأثیرگذاري بر مخاطب را ارتقا داده است
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آزمایی  اوزان دوري طبع هاي قزوه که بیش از دو شاعر دیگر در ي میانی در سروده بیشترین بسامد قافیه :ي میانی قافیه. 3-4- 3
چنین در غزل  ي میانی بهره برده است؛ و هم که شش بیت بیش نیست، سه بار از قافیه» تماشایی«در غزل . شود نموده است یافت می

  :»بوي سیب«و » دریا«

  سوزد، چراغ این شب یلدایی به یاد چشم تو می               طوفانهنوز در گذر  بیداران، ي میان کوچه

  تماشاییمن از غروب  اهورایی، ارمن بنشین امشب که تا سپیده سخن گوییم            تو از طلوع کن

  دلی شکسته که خوکرده است به درد و داغ و شکیبایی      باران تر از ، دلی شکستهیاران چه مانده است ز ما

  )41: 1387قزوه،(                                                                                                                         

  )15: همان(ي دریا         ، لرزید شانهبادشد چاك، پیرهن                   داد، چون  من قرار زکف افتاد تا موج یاد تو

  )19: همان( نور امن یجیب استبا  دستروشن چراغ دل و      رست توان  با پاي سر می بست، بنامشب از این کوي 

                                                                                                                               

ي  یهنیز داراي قاف »عشق علیه السالم«ي   از مجموعه »هاي خط اول بچه«و بیت چهارم غزل »آن دو غیرت«بیت پنجم غزل 
  . میانی هستند

پور، که در وزنی شاد و ضربی همانند اشعار موالنا سروده شده و در آن حماسه و عرفان به هم  امین» سفر«در غزل 
ي میانی دارند که در افزایش موسیقی و قدرت نفوذ کالم بر  ي ابیات، قافیه آمیخته شده است، جز بیت آغازین، همه

  :تأثیر نیست مخاطب بی

   .کند ي تر نمی کند                          برلب خشک من نمی، دیده من دمی، دیده نظر نمی  بر دل خون

   .کند نمیاثر  هیچ دگرآهن و آتشم            خبر ، نیست مرا ز خود جگرسوخت زعشقش این 

   .کند نمی او، خوف خطر بارجاياو                        دل شده  فداياو، جان و تنم  هوايدر سر من 

   .کند من فکر سپر نمیآهنین ي  من                      سینهدین  ي خصم من، کینه زیني باد  گرده

   .کند عاشقان، عقل گذر نمی کوي که  به عاشقان                       زان وضويعاشقان، آب  گلويخون 

   .کند ریست عاشقی، عشق خبر نمیخب عاشقی                  بی چیستعاشقی، واي که  نیستبیهده 

   .کند دست بشر نمی  راکرده  کار خداي                          رها، دامن غیر کن ما کار خداست کار

   .کند شمع سفر نمیخویشتن جز به درون               مزن ، سوز چو شمع و دمسخن بیجمله زبان و 
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  )89: 1364پور، امین(                                                                                                                     

از :   حسینی نیز موجب زیبایی کالم و تأثیر بر مخاطب شده است »داران چو سربه اي هم«ي میانی در ابیاتی از غزل  قافیه 
   .ییده زخم کاريبرتارك پلیدان، رو    دریغت  بی ، ایثارتیغتجزر و مد 

   .داري جانانه  زنده کردي، آیین سربه     تتاران، دررزم با داران سربهچو  اي هم         

  )29: 1388حسینی،(درغایت خماري           مستی ماییم و وهم     پرستی حق، کاین گونه الستی مست می         

  

ع  ي موسیقی شعر قرار می حیطه ها و نمودهاي تنوع و تکرار، در هر یک از جلوه :تکرار.4- 4 گیرد، چرا که مدار موسیقی، بر تنو
حاد یا تشابه یا تضاد صامت مجموعه هماهنگی. و تکرار استوار است ها در واژگان یک شعر به وجود  ها و مصوت هایی که از رهگذر اتّ

الزم به ذکر . ها اشاره کرد ها، تکرارها و سجع جناس توان به ي آن می شده هایی از موسیقی شعر است و از انواع شناخته آید، جلوه می
شناسی بسیاري از شاهکارهاي  ترین قلمرو موسیقی است و استواري و انسجام و مبانی جمال ي موسیقایی شعر مهم است که این حیطه

ست که از تکرار دو یا چند هاي ادبی رایج در فنون ادبی ا تکرار یکی از شیوه)1388:95شفیعی کدکنی، (. ادبی، در آن نهفته است
هاي شگرف معنایی  تکرار، با نقش. آید وجود می واژه، براي تأکید معنوي، زیباسازي کالم، ایجاد آهنگ در جمله و تأثیر بر مخاطب به

   ).123: 1386محبتی،. (تواند نقش بزرگی در برآوردن و گستردگی لفظ و معناي آثار ایفا کند و موسیقایی خویش، می

م از صامت و مصوت، یکی از فنونی است که در جهت زیباترشدن کالم و افزونی ارزش   :آرایی واج .4-4- 1 تکرار واج، اع
خوبی در سخنان  هر یک از شاعران مذکور از این موسیقی کالمی    به. گیرد سنج قرار می موسیقایی آن مورد توجه شاعران سخن

جا، این آرایه  پور، جابه امین»)1(شعري براي جنگ «ي  در سروده. اند متناسب  بدان بخشیده اند و جذابیت و جمال موزون خود بهره برده
جا  هاست آن ها و همان غم ها و شوق ها و همان احساس گر همان صحنه افزاید، بلکه تداعی تنها به موسیقی کالم می شود که نه دیده می
  : گوید که می

  لودآون خد و شبا براخرد و خ/ مردم ی کاخ هاي خانهچون / شعر من هم  اربگذ

  )10: 1364پور، امین/....                                   (د که شعر خشم بگویم  یبا/ ونین گفت خی و کاخد که شعر یبا

سبب القاي احساس خشم و اندوه و فریاد کردن این همه خرابی و خاك آلودي و خونباري ) آ(و ) خ(تکرار واج 
  . ران شده استشهرهاي بمبا

  :گوید هاي دیگر از این شعر که می در قسمت

  )13: همان...                                              (پوشد ب لباس واقعه میشهر /  هرشب کودکان شناي شکابوس آ

  )13:همان(           ...                            کنیم خود می خنانو  گوقتی به چن/ را نینوخ ناك و آهخو  گیا سن
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، خشم و )ن(و ) خ(کند   وتکرار واج  ي شهروندان را بیشتر در مخاطب منعکس می حس وحشت شبانه) ش(تکرار واج 
  . آورد نفرت و نگرانی حاصل از جنگ و بمباران را بیشتر به ذهن می

این : در بیت. ی آن سود جسته استهاي خود از این شیوه جهت زیبایی و باالبردن ارزش موسیقای حسینی نیز در سروده
  )13: 1388حسینی،(نجر تیز شهابند                       خبرحلق ظلمت        وابند خوف و خصم خمردانی که  طرفه

  .نماید سبب القاي بیشتر حس دشمنی و انتقام بوده مخاطب را متأثّر وهمراه می) خ(تکرار واج 

  )13:همان(اند                                     وتاب گرد نهال سبز حق در پیچ   هادتشوق شاند و با  نیلوفرعشق: دربیت

گردد که خود موجب  حسی و درك بیشتر شور و عشق و شوق شهادت می سبب ایجاد هم) ش(آرایی صامت  واج
  . ارتقاي زیبایی کالم و جلب نظر مخاطب است

ر افتاده است و گوش جان را میهاي قزوه هم این توازن آوایی بر جمال سخ درسروده قزوه در غزل . نوازد ن مؤثّ
در ) د(و ) ن(، )ر(، )ش(، )ي(هاي  تقدیم شده، با تکرار واج» سوزند صدا می هایی که بی به شیمیایی«که » هاي خط اول بچه«

به مخاطب خود  کشند بسیار موفق عمل کرده، سوز درون  را ایجاد حس درد و اندوه جانبازان شیمیایی و زجري که می
  :منتقل نموده است

   .ه کیا بریدنمعلوم، منیاوردی منفس ک ما              مو هفت شهر عشقو گشتی مهدهد سبا شدی

، یلخل یشِته آینس که ِ دشجا ع اینه اینله              ببین لیقه 60: 1384قزوه،(ی آفریدن      تشبِهِه چِق، شعا يالد(  

  : شود ، ذهن مخاطب را به  صداي شکستن رهنمون می)س( و)ش(نیز، تکرار واج » تبیع«در بیت اول غزل 

  )9: 1387قزوه،(ته است                سکشدلم  اي شکستهته است               به یاد دل شساي به خون ن عزا عزاي الله

 .انجامد فضاي کالمی زیبا  و مستحسن         میافزاید و به ایجاد  این نوع تکرار نیز بر غناي موسیقی می :تکرار واژه. 4-4- 2
تر بر مخاطب بهره  از این نوع تکرار براي زیبایی کالم و تأکید موضوع  شعر و تأثیر هر چه تمام» )2(شعري براي جنگ «پور در  امین

  :هاست ا و نبودنه گر فضاي درگیري و تردیدها و بودن ترسیم... هایی نظیر جنگ، بودن، مرگ و تکرار واژه. برده است

/ بوده است  جنگ از/ ایم  ما هر چه گفته/ شاید : / گفتم/ ندارد  جنگحال و هواي / دیدم / سرودم  جنگشعري براي 
 !»ودنب«/  بودنیعنی میان حادثه /  بودن/ را نبودیم  جنگما / اما /..../ ایم  تنها شنیده/ را  جنگ ما/ را نگفتیم  جنگما / اما 
در صحنه / را  ها حدوث حادثهباید /.../ اي سرود  تا نغمه/ باید بود  حدوث حادثهوقت /... نیدن و دیدن نه گفتن و ش/ 

  .  ندمرگاعتنا به عابر  بی/ تنان عشق  رویین/ اما / وآمد است  در رفت/  مرگاینجا همیشه /  ... ایستاد

  )37-41: 1364پور، امین(                                                                                                               
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دفاع شهرهاي مناطق  عام مردم بی بر استمرار بمباران شهرها و قتل» همیشه«و » خون«ي  تکرار واژه» دزفول«در رباعی 
) و( و مصوت) ش( ه  تکرار صامتک ضمن این ... نماید کند و این حس را به خوبی به مخاطب منتقل می جنگی داللت می

  : بر زیبایی کالم و تأثیر موسیقایی آن افزوده است

  آید می خوني وجهمیشه  زین کوي       آید  می خوني وه بهمیش زین شهر

 )60: 1363پور، امین(آید               می خوني وکه به شستش خونبس        پیشین تازه است  خونز وهر چند هن

، مصداق زیبایی است از این تجانس موسیقایی کالمی که اندیشه مسحور »حکم آغاز طوفان«در غزل تکرار واژگان 
  : شود از این همه آهنگ و تکرار و تأکید می

   .ذوالفقار سخنگوي درمشت              مرگ  یک زبانزندگی،  یک زبان

   .پشتدر  پشتاز تبار جنون،      نسل در نسلقومی از زخم و خون، 

: 1386پور، امین...       (پشتدر  ادهرو، ج پیشدر  جاده                پیش و سجاده در پشت ر کوله ب
153(  

این «در مثنوي . افزاید ي کالمی مشهود است و ضمن تأکید، برغناي موسیقی آن نیز می هاي قزوه نیز این شیوه در سروده
خون آن  به پررشادت و خون، و حماسه سازان رشید     غرقه هاي دیروز گر صحنه تکرار واژگان، نه تنها تداعی» همه یوسف

  : کند بخشد و خواننده را با خود همراه می است، بلکه  جمال و زیبایی آن را نیز اوج می

  که  دائم در نمازند هایی همان  که اهل سوز و سازند   هایی همان

  شانم» مشرب االرواح«مرید   که خاطر خواهشانم    هایی همان

  »صفات العاشقینند«گهرهاي              که دریاي یقینند  هایی همان

  )109: 1385قزوه،(»                                  ...مفاتیح الجنانند«دعاهاي     که ماه آسمانند  هایی همان

  : ستي آن گردیده ا همین تکرار واژگان، باعث غناي موسیقایی شعر و تأثیر و جاذبه ،»آخرین سردار«در غزل 

  .آید آن سه تکه ابر را پیچیده برخود روي دوش چار زندانبان می

  آید  ابري، آخرین سردار از میدان می سختمحزون،  سختدر غروبی                                             

  دمد برشانه هامان می آنک آنک، مرديستان مردان مرداز  مردي

  آید   ها، دارد آن تابوت سرگردان می راه بگشایید اي آرام جان                                                                      
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  ها در اشک غرقند  نخلچهل شب پیچد از غم، تا  شط به خود می چهل شب،تا 

  آید  باران میشب  ا هفتطوفان، بعد ازآن ت طبل، شبکوبند یک  می طبل                                                    

  )60: 1384قزوه،(                                                                                                                        

ستفاده هاي حسینی نیز براي تأثیر موسیقایی کالم، از روش تکرار واژگان، هرچند بسیار محدود ومعدود، ا در سروده
  : شده است

  حکایت کنیمعاشق ز یاران                            را رعایت کنیم عاشقی  بیا

  اند بر مدار خطر کردهسفر              اند  کردهسفر از آنها که خونین 

  ما جانبزن زخم انکار بر                              ما  جانان و  جانهال منکر 

  زخم مردن غم عاشق است که بی             ق است کاین مرهم عاش زخمبزن 

  سپار آتشما را به  !خلیلیم                کینه  نمرودوار  آتشبیار 

  به از خود گذشتن دهیم                تن بیا                              دهیم  تناولین شرط را  بیا

  )63-65: 1388حسینی،(                                                                                       

  :گیري نتیجه

هاي استعاري  هاي اضافی تصویري، ترکیب شاعران دفاع مقدس، سعی کردند با آفرینش واژگان مرکّب جدید، ترکیب
هاي  ر این امر به موفقیتاي و طبیعی، تالش ذهنی خود را گسترش دهند که البته د و تشبیهی بدیع، و گرایش به زبان محاوره

هاي حسینی و  خورد و در سروده پور به چشم می هاي امین ي بیان غیر مستقیم، بیشتر در سروده شیوه. چشمگیري دست یافتند
استفاده از کدهاي تماس و رمزگان مناسب در  ... قزوه اگر هم باشد با تصویرهاي استعاري و تشبیهی خنثی شده است

هاي این شاعران، باعث  هاي جنگ و انقالب و کاربرد نمادین رنگ  در   سروده بی، طبیعی،  نشانههاي مختلف مذه زمینه
ي آن ارتباط برقرار  موسیقی شعر، عامل دیگري است که بین اثر و خواننده .ایجاد ارتباط بین اثر و مخاطب آن شده است

انگیز، تکرار قافیه،  ا محتوا، ردیف و آفرینش تصاویر خیالاین ارتباط با استفاده از عواملی چون وزن و تناسب آن ب .کند می
ي میانی، و تکرار واج و واژه براي ایجاد تجانس موسیقایی و تأثیر بر مخاطب مورد استفاده قرار گرفته  ذوقافیتین و قافیه

  .  است
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420  

  ي ادبیات غنایی دریچه پور ازبررسی اشعار نو و سنتی قیصرامین
  هاي شاعر سرودهبا تکیه بر درد

 

  1علی محمد محمودي

  2فاطمه محمودي
  :چکیده
ي اشعار انقالبی و ادبیات مقاومت،  این شاعر در جبهه. امین پور از جمله شاعران سرشناس ادبیات معاصر است یاد قیصر زنده

هاي  هاي ادبی وفادار است و دل به تجربه شاعري که به سنت. استحسن حسینی و سلمان هراتی  ردیف با شاعرانی چون سید هم
زبان اشعار . یازد هایی دست می ها همه آفتابگردانند، به نوآوري و در دو دفتر شعر دستور زبان عشق و گل دهد تازه و نو هم می

ي شعر است، شعر  از ارکان شکل دهندهاز آنجا که عاطفه و احساس یکی . مرحوم امین پور، رسا، ساده، پراحساس، بلیغ و شیواست
هاي زالل،  امین پور از این جنبه نیز سرشار است؛ احساسات رقیقی چون غم و اندوه، بیان دردهاي نهفتنی و نگفتنی، حیرت

در این مقاله سعی شده است که اشعار . هاي کال که صفحه به صفحه اشعار امین پور را دربر گرفته است هاي الل و بغض گریه
ي اشعار این شاعر فقید را از منظر ادبیات غنایی و همچنین مضامین رمانتیکی بررسی  اي و تاثیرگذار بر خواننده مگنانه و دردوارهغ

  .نمائیم
 
  

  .اشعار امین پور، ادبیات معاصر، مضامین غنایی و رمانتیک :هاواژهکلید 
 

                                                        
 دانشجوي دکتراي زبان و ادبیات فارسی، گرایش غنایی دانشگاه اصفهان -  ١
 دبیر زبان و ادبیات فارسی آموزش و پرورش اصفهان - ٢
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  شناخت امین پور و اشعار وي

تون 1338امین پور به سال  در همانجا مقطع  .د از توابع شهرستان دزفول، در سرزمین داغ جنوب دیده به جهان گشوددر گُ
ي دامپزشکی به دانشگاه  در رشته. تحصیلی ابتدائی را پشت سر گذاشت و تحصیالت دبیرستانی خویش را در دزفول به انجام رساند

اجتماعی نام نویسی کرد، اما بازهم این رشته را رها نموده ي علوم  در رشته تهران رفت ولی این رشته را مناسب حال خویش ندید و
ي اندیشه و  اي از همفکرانش، در شکل بخشیدن به حوزه با عده. هاي فرهنگی مورد عالقه خود گرایش نشان داد به سوي فعالیت

سال در این  11ار شد و د سالگی، دبیري دفتر شعر هفته نامه سروش را عهده 22در  1360سپس به سال . هنر اسالمی سهیم گشت
هایی  دفتر شعرهایی چون تنفّس صبح را که حاوي سروده 1363در این مدت به سال . محیط و فضاي فرهنگی و هنري ماندگار شد

که در حوزه ادبیات دفاع مقدس بود، از خوش به یادگار » خواستم شعري براي جنگ بگویم می«به قالب غزل و اشعاري چون 
  .اي از رباعیات روان و نو بود، سرود کوچۀ آفتاب را که مجموعه دیگر که در همین سال دردفتر شعري . گذاشت

ظهر روز «اي براي نوجوانان به نام  را نگاشت، سپس منظومه» توفان در پرانتز«مجموعه نثر ادبی به نام  1365در دو سال بعد، 
 بلندش سروده جوهره عنوان به را عشق تنهایی و کربال غوغاي عاشورا، ظهر اي صفحه 28 منظومه این در شاعرکه  را سرود؛» دهم
کرد و به دنیاي  اش دور تري را گذرانید، مقطعی که او را از دنیاي گذشته از این سال به بعد امین پور ایام پرتنش .گیرد می نظر در

شد که پیش از این سمت، در حوزه از همین سال سردبیر مجله سروش نوجوان . اش سوق داد بازبینی و تفکر در روزگار گذشته
توان شکفتگی  می. در دانشگاه الزهرا به تدریس پرداخت 1367هنري سازمان تبلیغات اسالمی بود و از آن کناره کشید و از سال 

ا ر» مثل چشمه مثل رود« دفتر شعرهایی چون. هایی که وي دیگرگون دید دانست، سال 60ذوق و قریحه امین پور را در اواخر دهه 
ي مقطع  امین پور رساله. به مقطع دکتراي زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران راه یافت 1369براي نوجوانان منتشر ساخت و به سال 

از دیگر دفترهاي شعر . به انجام رسانید» سنت و نوآوري در شعر معاصر«دکترایش را به راهنمایی دکتر شفیعی کدکنی با موضوع 
اشاره نمود که همگی محصول دوران اوج » دستور زبان عشق«و » ها همه آفتابگردانند گل«، »هاي ناگهان آینه« توان به امین پور می

 .شاعري وي است

  

  مشخصات کلی اشعار امین پور
در شعر معاصر که بر خالف شعر کالسیک، زمان سرایش هر شعري از شاعر به نسبت مشخص است، این خود، تحلیل و 

بر . اي از حیات او است دفترهاي شعر امین پور هرکدام مربوط به دوره و برهه. شاعر را نیز آسان نموده استبررسی شعر و اندیشه 
است که » تنفس صبح«اولین اثر برجسته امین پور دفتر . توان سیر اندیشه و هنر وي را دریافت اساس روند تاریخی حیات وي می

مضامین غالب غزلیات دفتر شعر تنفس صبح  .اش منتشر شده است سالکی 23، 22 امین پور بوده و در سنین هاي طبع نخستین تراوش
امین پور . هاي اجتماعی شاعر و احساس عاطفه سرشار شاعر نسبت به حادثه مهم آن زمان یعنی دفاع مقدس است و جنگ اندیشه

زار و نزار که حاجت به بیان و  ي سوخته در این غزلیاتش قلب صاف و پاك خویش را به عرضه گذاشته است، دردمندي شاعر
صبغه و حال و فضاي رمانتیک این غزلیات بر غنا و . تقریر آن نیست، با عاطفه سرشار و احساس نازکش در این اشعار نمایان است

  . ماندگاري و دلنشینی آن افزوده است
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  نه مردي دال زین غم ار خون نگـردي                 زین خالــی نه مــردي نه گـردي بر این
  !من آن دل ندارم چه دردي چه دردي     بر این زیــن خــالی یلی چـــون تو باید
  کجا پر شــود جاي گُردي به گَـردي؟     نه من پر کنــم جاي همـــچون تویی را
  !چـه نردي! ولی باختم من، چه نردي      تو بردي زمن گــــوي در عـــشق بازي
  دال کــی تو این ره به زردي نـوردي؟     گذشتن ز سر سر گذشتی است خـونیـن

  )398: مجموعه اشعار امین پور(    
شود، اوج هنرنمایی و پالودگی زبان ادبی امین پور در دو  به دوران تکامل هنري خود نزدیکتر می 60و  50شاعر با گذر از دهه 

در . ، قابل مشاهده است»ها همه آفتابگردانند گل«و هم چنین اشعار مندرج در دفتر » دستور زبان عشق«و » هاي ناگهان آینه«دفتر 
کند اما در ادامه مسیر، بیان اشعارش از  آغاز زبان اشعار امین پور، از قواعد شعر و زبان و صورخیال ادب کالسیک کمتر عدول می

عاطفه و . سنت گراییگیرد و به نسبت متمایل به نوآوري است تا  قواعد و هنجار دستوري و زبانی و تصویري قدیم، فاصله می
شود؛ در واقع من اجتماعی  گرایی و شخصی سازي مبدل می گرایانه و انقالبی است و در ادامه به درون احساس وي در آغاز آرمان

هایی چند است و از یکنواختی به  موسیقی شعر امین پور نیز متنوع و داراي نوآوري. شود و فراگیر شعرش به من شخصی تبدیل می
اي که اشعار زیادي از شعریت برکنار بوده و  ترین خصوصیت شعر امین پور، شعریت شعر وي است در برهه برجسته. دور است

هاي طبیعی  هایی نو و زیبا، تصویرگري هاي ادبی چون تشخیص، کنایه، ایهام کاربرد ادیبانه و آگاهانه فنون بالغت و صنعت. هست
ایهام و ایهام تناسب اشعار این شاعر را بیرون  40نگارنده حدود . رجی وافر داده استهاي زبان ادبی شعر امین پور ا به ارزش... و

  .اي بودن و نوآوري وي در این صنعت از شعر وي باور دارد کلیشه کشیده و به غیر
 وضوعات،م گوناگونی نو، هاي اندیشه بکر، هاي مضمون داشتن نظر از را او شعري هاي ویژگی پور، امین قیصر شعر پژوهندگان

 باید را پور امین شعر برجسته هاي ویژگی از دیگر یکی چنانچه. دانند می تأمل قابل و برجسته... و کاربرد هاي متنوع و تازه وزن
 مردم روزمره و جاري گفتار در رایج امثال همان یا ها المثل ضرب و ها ترکیب واژگان، بکارگیري در ایشان تسلط و تعمد آشنایی،
 زنند، می حرف روند، می راه مردم که است خیابان همان در که دهد می نشان هم واژگان در حتی او )1389فایی، رك و(. دانست

اند، به سه سبک  در نقدي که یکی از محققان بر شعر و اندیشه امین پور نوشته. اندازند می چرتکه را دردهاشان گاه و خرند می نان
شود که مولود سه مرحله از حیات شعري او  امین پور سه سبک برجسته از هم متمایز می در شعر«. در شعر ایشان اشاره نموده است

. دهد شاعر سه واکنش متفاوت و گاه متقابل، نسبت به جهان و جامعه نشان می در این سه سبک. است 1386تا  1357هایی  از سال
  »:هر کدام از سه سبک مذکور به یک دهه از زندگی شاعر تعلق دارد

  .گرایی انقالبی و آرمانگرایی ایدئولوژیک عمل): 1367-1357(سرخ با صداي فعال و دینامیک سبک)1
  .انفعال و واخوردگی آرمانی): 1376 -1367(سبک خاکستري با صداي منفعل) 2
  )1387:10فتوحی، (».گرایی و شهودهاي شخصی درون): 1386 -1376(سبک با صداي انعکاسی) 3
 

  ی و احساسیاشعار عاطف: ادبیات غنایی
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اند و محققان در روشن ساختن آن تعاریف گوناگون ولی تقریباً داراي  در تعریف ماهیت ادبیات غنایی بسیار داد سخن داده
 و گردیده نیز ما ادبیات وارد نوع، این غرب ادبیات بندي تقسیم تحت اخیر هاي سال در .اند هاي مشترك به دست داده زمینه

 احساسات به مربوط را شعر نوع این که المارتین و هوگو نظر رد با کدکنی شفیعی .است گردیده ئهارا آن از متعددي تعاریف
 ترین وسیع در را آن بودن شخصی و احساسات که است درست شرط این به تعریف این«: گوید می دانند، چنین می شخصی
شیمسا نیز تعریف و دسته بندي  .)111: 1352 ی،شفیع(بگیریم نظر در) اجتماع با همراه احساس و خشن و نرم احساس(مفاهیم
اشعار عاشقانه که در  -2اشعار عاطفی و احساسی  -1گوید شعر غنایی دو معنی دارد  دهد و می تري را ارائه می تر و معقول جالب

  ).119: 1373شیمسا، . (تر است ادبیات فارسی اشعار عاشقانه مطرح
 و المارتین مثل شاعرانی طرف از جدیدي مفهوم غنایی ادبیات) 19 سده اوایل و میالدي 18 سده اواخر(رمانیسم دوره در
 و المارتین بین این در شود می غنایی شعر وارد عاطفه و احساس عنصرهاي حقیقت در و) 167: 1373 ورد، فرشید. (گیرد می هوگو
 غنایی بگیرد سرچشمه هیجان و شور از که را شعري گوته یا دانند می باشد شاعر شخصی احساسات گزارشگر که را شعري هوگو

 حاصل که شعري :کرد بندي جمع گونه این را شعر نوع این مورد در غربیان نظریات تمام شود می مالحظه چنانچه .نامد می
در دوران معاصر بسیاري از عناصر ادبیات رمانتیک و غنایی درهم  .است همراه موسیقی با و است شخصی هیجانات و احساسات

شوند، اما باز باید اذعان  یخته شده است و هرچند که محققانی چند براي رمانتیسم غربی در ادب فارسی تطابق کاملی قائل نمیآم
  .)1378رك، جعفري،(کرد که ادبیات غنایی جدید فارسی متأثر از مکتب یا نهضت رمانتیسم واقع شده است

ي هجدهم و نوزدهم میالدي و توجه بیش از  ابه ادبیات غرب در سدهشعر امین پور به دلیل دربرداشتن مضامین رمانتیکی مش 
در » من شخصی«حد شاعر به مضمون کودکی و ستایش آن، توجه به طبیعت و استغراق در آن، و همچنین تمایل شدید به ابراز 

ش از سایر اصول مهم است، بروز ي ادبی آن، تنها چیزي که بی چه در نقد رمانتیک و نظریه. تواند، رمانتیکی تلقی شود اشعارش می
روحیات و درونیات خود هنرمند است، چیزي که در ادبیات رمانتیک غرب و در اشعار ادیبانی چون ژاك روسو، گوته، وردز 

. شود هست و به تبع آنها در شعر معاصر ما و بخصوص در اشعار امین پور نیز یافت می... و، بلیک ، کالریج، بایرون، شلی1ورث
کند و منتقد رمانتیک نیز باید در اثر هنري، تکامل  د رمانتیک اثر هنري را به عنوان سندي از تکامل روح خود تلقی میهنرمن«

شاعر رمانتیک گرایشی دارد به : یابد، و به تعبیر دیچز اي شخصی می در این تلقی، آثار هنري صبغه. زندگی هنرمند را جستجو کند
مطابق با این نظریه، در شعر امین پور کمابیش به همچنین رویکردي ). 280: همان(»رار دهداینکه خود را قهرمان شعر خویش ق

و مباحثی از این دست پرداخته » ضمیر مشترك« سخن از من درونی خود و به تعبیر شاعروي خوریم، در قطعه شعرهایی که  برمی
 .رساند می در اشعارش به اثبات یش،است، نگاه امین پور را به قهرمان کنندگی خو

  

  شناخت من شاعر در اشعار امین پور
آورد و شاعر منِ خویش و  گفته شد، ادبیات غنایی شعري است که سخن از عواطف و احساسات شخصی به میان می

سازد، شعر امین پور از این منظر بسیار نزدیک به ادبیات غنایی و حتا به شکلی یکپارچه غنایی  احساساتش را در شعر متبلور می
هایی که به قالب سنتی و کالسیک و چه آن دسته که به قالب نو و نیمایی  با نگریستن و بازخوانی اشعار امین پور چه آن. است

                                                        
١ - words worth : singer of lyrical ballads(odes). 
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اي اساسی براي  توان دست یافت؛ این خصیصه است که وي دغدغه است، به یک نوع نگرش و اندیشه در البه الي این اشعار می
نام » من«ه دردهاي حیاتی خود داشته است، شناخت ضمیر نهفته که در اصطالح روانشناسان شناخت خویشتن خویش و التیام دادن ب

کند؛ منی که در درون شاعر همیشه همراه او است و وي در برابر آینه با او سر  یاد می» من خود«دارد و امین پور از آن تحت عنوان 
  :کند صحبت باز می

  اي خـــود فراترم؟! اي ضـمیر مشتـــرك    ابـرمایــن منـــم در آیــنه یــــا تویــی بر
  خوب می شناسمت، در خودم که بنگــرم    شود در من این غریبه کیست؟ باورم نمی

  اي مســــیح مــهربان زیــــر نام قیصرم    این تویی خود تـــویی در پــس نقـاب من
  )37: مجموعه اشعار امین پور(

از این گونه اشعار در . شعر اشعار قیصر حضور دارد ، خط به خط، و برگ به برگ دفتراین من این ضمیر مشترك در نقطه نقطه
اشعاري با . دهد هاي روحی شاعر در شعرش می گرایی و بیان نهفته میان دفترهاي شعر امین پور کم نیست و این نشان از درون

این همه سخن از . اند در این زمینه سروده شده)74 هصفح(»در این زمانه«، )56صفحه (» شب اسطوره«، )55صفحه (»حیرانی« عناوین
اي براي پرداختن به معشوق است، محبوبی که فروردین چشم وي در حکم شهر مشهد شاعر  راندن در شعر امین پور انگیزه» من«

وب است و اردیبهشت دامنش، شیراز وي و اصفهان ابرویش نصف جهان شاعر و خرماي شیرین خوزستانش، خندیدن آن محب
  :بیند هاي خویش فراتر می روح شاعر است و شاعر این را از تمام من

  )35: امین پور(    هاي من بهـتر، مـن تو اي از همـه من    خواهم خودم را  من جز براي تو نمی
  

کارل  در این زمینه، بی شک شاعر نیز با علم روانشناسی روز و از جمله روانشناسی تحلیلی و شخصیتی، اثر تحقیقی و مهمِ
، »ضمیر مشترك«هایی چون گوستاو یونگ آشنایی داشته است که این مباحث را دخیل در شعرش کرده است؛ با توجه به واژه

قلمداد شود که شناخت شاعر ازو دقیق است و از او  تواند همان عشق این منِ شعري شاعر می. »من ِ تو«و » من من«، »1نقاب«
کوه درد شاعر به اندازه آسماندریاي ). 42: امین پور(» ببخشد تا نشود قافیه اندیش تر فوت و فن عشق به شعرش« خواهد می

  .جنگلکوه است و لنگرگاه تسکین این دردها، همین من درون و ضمیر مشترك نهانی او است
  آسمـاندریاي جنــگلکوه من     اي شکـــوه بی کـــران اندوده من
  من اي تمــام روح مناي من     گـم شــدي اي نیــمه سیــب دلم
  )43: همان( ساحـل من کشتی من نوح من    اي تو لنــگرگاه تســـکین دلـــم

                                                                     
  اگرچه بر تــو راه پـیش و پـس نیسـت    تو اي مــن اي عقـاب بـسته بالـم 

  در این جهان که هیچکس خودش نیست            تو دست کم کمی شبیه خودت باش     
  )75:همان(خودش نیسـت: تمام شد، همین و بــس    تمام درد مــا همـــین خود ماست 

  

                                                        
١ - persona 
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  ي دردمندي شاعران پیشینه
هاي رایج در ادب عرفانی است اما جز در اشعار عطار  اصوالً درد و درددوستی و طلبیدن آن، یکی از موتیف ها و مضمون

ري و موالنا که نماینده شاعران دردطلب ادبیات کهن زبان فارسی اند، شاعران دیگر نیز، دردها و آالم شخصی را بر دردهاي نیشابو
نماید و این  داند و از خدا طلب درمان می عطار جان و دلش را پر درد می. عرفانی افزوده اند که حافظ تا حدودي ازاین دسته است

زانکه بی دردت بمیرد جان / ذره اي دردم بده اي درمان من«کند،  شاعر بدون آن تصور به مردن میدردطلبی تا بدان حد است که 
  . »من

  چون تو پیدا کرده اي این راز پنهان مـرا    جـان و دل پـر درد دارم هـم تو در من می نگر
 )غزلیات عطار(   سازي درمان مرا دردم از حد شد چه می   دانی که درمان من سرگشته چیـست چون تو می

  
  گر همه زهر است از جان خوشتر است    درد عــشق تـــو کـــه جــان مـی سوزدم
  )غزلیات عطار(    زانکــه درد تو ز درمـان خوشتر است    درد بــــر من ریـــز و درمـــانـم مـکـن 

  
مود دارد و به عنوان درد طلب از آن یاد ي عطار در بیشتر آثار وي از جمله منطق الطیر نیز ن این گونه دردطلبی هاي عارفانه

در اشعار حافظ و دیگر شاعران غنایی و عاشقانه سرا نیز دردپسندي مطرح و مقبول افتاده است، که این درد، درد ناشی از . شود می
ان است، با دل دل آس«: گوید این همان دردي است که خسرو براي شیرین نداشت و شیرین به او می و تواند باشد؛ عشق زمینی می

  » اي دل این ناله و افغان تو بی چیزي نیست« گوید مبتالبودن به غم و اندوه فراق یار است که حافظ ناله سرمی دهد و می. »درد باید
  ...حافظ این دیده گریان تو بی چیزي نیست    دارد ار چه دل از خلــق نهــان می درد عشق   

  کـند یا وصل دوســت یا می صـافی دوا   شتما را که درد عــشق و بالي خــــمار ک
  درد عاشق نشــــود به ز مــداواي حکیم    فکر بهـبود خــود اي دل ز دري دیــگر کن

  )حافظ(    فغان که وقت مروت چه تنگ حوصله بود    حافـــظ داشت درددهــان یار که درمـــان 
  

ها  ین پور نیز دردگویی و دردمندي یکی از پربسامدترین مضمونبا این سایقۀ درازدامن و پر دامنه در شعر کهن، در شعر ام
ترین اشعار امین پور همین اشعاري است که رنگ غم و اندوه گرفته است و شاعر در آنها به بیان  غنایی ترین و پراحساس. است

شاعري . پردازیم عار امین پور میرمانتیک اش -هاي ادبیات غنایی در ادامه به جنبه. دردهاي نهفتنی و نگفتنی خویش پرداخته است
آشنائیت تمام ... رمانتیسم و رمانتیسم و شعر شاعران مکتب طوفان و طغیان، گورستان و که گویی به اصول و مشخصات نهضت پیش

گنجد که  مشخصات غنایی بودن اشعار امین پور در چندین مقوله می. داشته که درون نگري وي بیشتر غمگرا و اندوهناك است
هاي دوران  بازگشت به خاطره. ها وسیع است ند تنوع چندان زیادي ندارد، اما باز گزیده گفته است و دامنه این گزیدههرچ

وصف زیبایی  هاي شخصی، یاد دوستان رفته کردن و کودکی، ستایش طبیعت و فصل گندم و درو، ستایش عشق، بیان دردها و غم
  .معشوق است
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  بازگشت به کودکی
  افتاده عکس کودکی من به قاب تو   بیه تري، یا خود منی؟از من به من ش

  تا صـدهزار بار بگـویم جـواب تو   مرا» !پدر« یک بار کودکانه صدا کـن
یاد کردن از دوران . در مطالعه سیر رمانتسیم غرب نیز کودك و کودکی جایگاهی خاص میان شاعران غنایی و رمانتیک دارد

سو یادآور  این یادمانهاي کودکی از یک«. قب زدن به درون خویش و نجواي با دل استهاي آن، نوعی ن کودکی و معصومیت
از . شود پاکی و صفا و صمیمیت است، و از سوي دیگر، چون بیانگر معصومیتی زوال یافته و بهشتی گمشده است، موجب اندوه می

امین پور از محدود شاعران  ).91: 1378فري جزي، جع(».برد مان می رویا ما را به دوره کودکی«: گوید همین روست ژان پل می
ي ادبیات کودك و نوجوان نیز حساسیت نشان داده است و چندین اثر در این زمینه نیز به یادگار گذاشته  معاصر است که به مقوله

م به نثر براي نوجوانان و ، باز ه»گفتگوهاي بی گفتگو«که به نثر است و براي نوجوانان گفته است و » بی بال پریدن«از جمله . است
توان از کارهاي امین پور در زمینه توجه وي به ادبیات کودك و نوجوان به  را می) مجموعه اشعاري براي نوجوانان(»به قول پرستو«

مثل اتاقی « هایی که در خیال شاعر کودکی. این شاعر در اشعار خویش از دوران کودکی به نیکی یاد کرده است. حساب آورد
یادکردن از کودکی و . شد اي از مادربزرگ شب به سحر رسانده می و گوش سپردن به قصه» اطراف اجاقی«بود که در » ساده

  :ها نمودن راهی براي تسیکن دردهاي دل و به مانند آن دوران به سادگی گریستن است کودکی
  

آنجا / ها گم شد و البه الي خاطره/ ستم افتادیک روز نام کوچکم از د/ آنجا که ناگهان/ آن کوچه را دوباره ببینم/ اي کاش
/ بگذار باز هم به تو برگردم... از دور لبخند او چقدر شبیه من است/ هاي کودکی من نشسته است با چشم/ یک کودك غریبه/ که 

امین (. ن تنگ استخیلی دلم براي گریه گرد/ این روزها/... بگذار در خیال تو باشم. گاهی تو را به خواب ببینم/ بگذار دست کم
  )256-255: پور

  
هایی که شاعر آرزوي بازگشت بدان  کودکانه. بیشتر یادکردهاي امین پور از دوران کودکی ذهنی و مرور خاطرات او است

خاطراتی خیس به خوابهاي خوب دور به «سفر خیالی شاعر به . دارد و بیشتر این کودکی نگري شاعر غمناك و غمگین کننده است
  :ي شاعر به این عوالم کودکی، صداي یکی از نزدیکان اوست که کشاننده »هاي خاکی صبور یب کوچهغربت غر

به پشت بامهاي / به عطر خیس کاهگل/ به عصمت گناه کودکانگی/ هاي تنگ پابرهنگی به کوچه/ صداي تو مرا دوباره برد
کند و گه گاه فرایادش  خاطرات در ذهن شاعر خلجان میها و تصاویر  این نقشه). 137: همان(در هواي بی قراري بهار/ صبح زود

  : افتد و بیقراري شاعر را براي رفتن به آن زمانها و لحظات در پی دارد می
  قــصه اي دور اجاقـی ساده بود      هایم اتاقــی سـاده بـود کودکی

  روي سقف ما که طاقی ساده بود     گرفت ها جان می شد نقش شب که می
  ...خواب هـایم اتفــاقی ساده بـود      پرید ــوابم میشدم پروانه خ می

  )298: همان(سختی نان بود و باقی سـاده بـود                   سـاده بـودن عـادتی مشـکل نبود
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  تراود از این غم ترانـه اي آهسته می    سرزد بـــه دل دوبــاره غم کودکانه اي
  )86: همان(بهانه اي! ي گریه، خدایــادارم هـوا    هاست باران شبیه کودکی ام پشت شیشه

 
  ستایش طبیعت و مردم روستا

گري  هاي نیما یوشیج، پدر شعر نوِ رمانتیک ادبیات فارسی معاصر پناه بردن به دل طبیعت و ستایش روستا و بدوي از جمله نظریه
اي به  خود نیما در طی نامه. رث برده اندي طبیعت گرایی را شاعران معاصر و رمانتیکی از نیماي رمانتیک به ا این خصیصه. است
بهتر این بود دوست من به جاي این که روي قالیچه بنشستی و براي من چیز بنویسی، روي تخته «: نویسد چنین می 1301سال 
راده طبیعی تواند در آنجا به ا کسی نمی. من ییالق تو را که نزدیک به شهر است دوست ندارم. نشستی تا طبییعی تر باشد ها می سنگ

خود نیما این ویژگی را از ) 50: ها نیما، نامه(»کنی هر قدر به طبیعت نزدیک شوي زندگانی شایسته تري را پیدا می... حرکت کند
رمانتیک اروپا و بخصوص آثار رمانتیکهاي فرانسه گرفته است، و نیما از طریق آشنایی اندك ولو مفید توانسته این مباحث را متأثر 

  ).به بعد 210: 1386رك جعفري، (ارد شعرش کندادب غرب و
گرایی او به عمیقی و به شدت برخورد نیما با  امین پور نیز دوستدار طبیعت، خورشید روستا، فصل درو و گندم است، اما طبیعت

است که در گرایی مهم و هنرساز است، بحث عینیت و ذهنیت  آنچه که در طبیعت. طبیعت و تاثیرپذیري همه جانبه از آن نیست
 زبان و پاك ذهن .شود در شعر امین پور نیز این چنین عینیت و ذهنیت متناسبی دیده می. شود شعر نیما بخوبی در کنار هم یافت می

 شاعر، بیان صداقت و آالیش بی نمادهاي در او، شعري مخصوص زبان در چه و سنت به او ي تازه نگاه در چه امین پور، طربناك
 و روستا بکشد؛ نفس را روستا هواي کمی تا گردد می راهی دنبال و گوید می اش دلتنگی از پرده بی گونه اي کهنماید؛ به  می رخ
  :شود می تنگ شدت به برایش شاعر دل گاهی که ایلی
 کنار در که بس از شدم خسته/  است شده 1ذره یک روستا آفتاب براي دلم/  است شده تنگ روستا هاي کوچه براي دلم« 
 پیچ که هایی جاده این از یکی با/  رفتم می بیرون شهر از ها جاده از یکی با همراه روز یک هم من کاشکی.../ نشستم رو پیاده
  )43: 1388 پریدن، بال بی(»... برسد روستا به تا رود می و خورد می

  
ود، در شعر امین پور اشعاري ر اندوه و دوري از وطن و غربت به شمار می در این مورد نیز حس نوستالوژیک که همان حس 

هاي  هایی از دید و دریافت در اشعار امین پور، بیش از هر چیز، رگه«. سرشار از احساس دیده شد که نشان از حب الوطن اوست
طبیغت گرایی و گرایش به . توان در دفتر تنفس صبح دید هاي رمانتیک او را می بیشترین دریافت. کند رمانتیک جلب نظر می

اقتصادي نیا، (»شود، در این دفتر نمودار است هاي رمانتیسم اروپایی است و در شعر نیما به وضوح دیده می که از درونمایه روستا،
به دلبستگی با طبیعت و مظاهر آن به درج احساسات و عواطف » خورشید روستا«، »فصل وصل«امین پور در قطعه شعرهاي ). 140

پسندد و مردم هم  او شعري را که در ستایش گندم نسروده باشد نمی. صادقانه پرداخته استخویش در این زمینه به شکلی ساده و 
  محلی و همزبان وي نیز چنین اند؛

                                                        
  !به رابطه ذره و مهر نیز توجه شود -  1
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گویا زبان / خوانند شعر مرا به شور نمی/ مردم/ در روستاي ما/ این درد کوچکی نیست/ برد اینجا خورشیدهاي شعر مرا باد می
. خرند یک جو نمی/ -شعري که در ستایش گندم نیست -/هاي کاهی شعرم را  و برگ/ دانند  میاین صادقان ساده ن/ شعر مرا دیگر

گندم، خورشید / با لهجه فصیح گل و گندم/ با لهجه محلی مردم/ زند با لهجه محلی خود حرف می/ از من گذشت اما دلم هنوز
  ).324-323: امین پور(»خورشیدهاي شعر من آنجاست/ ... در گیسوي طالیی گندمزار/ اندازد وقتی که باد موج می/ روستاست

گیرد که در شعر امین به آن شدت روشمند از این تکنیک استفاده  گاه این جنگل و مظاهر طبیعت در شعر نماد و سمبل قرار می
طعنامه را با جنگل بلند و سبز به پا خاست و با تمام قامت این ق«: نشده است ولیکن در مواردي هرچند اندك، خوب آمده است

: همان!(جنگل همیشه جنگل خواهد ماند/ جنگل هنوز جنگل!/ کند جنگل هجوم طوفان را تکذیب می/ هاي بلند و رسا خواند نعره
شاعر در مواضعی . تواند سمبل وطن باشد که شاعر معتقد به دوام خرمی آن است، در باد هجوم طوفانها این جا جنگل می). 326

  :کند گیرد و همرنگی و همانندي با طبیعت را آرزو می یچند از طبیعت الهام م
  خوشـــا چون برگها افتــادنی سبز    خوشا چــون سروها استــادنی ســبـز

  )359: همان(خوشا در فصـــل دیگـر زادنی سبز  وشا چون گل به فصلی، ســرخ مردنخ
  

طرحی کمرنگ . دفتر تنفس صبح جلوه یافته است در» فصل وصل«اوج بیان احساسات رمانتیکی و غنایی شاعر در قطعه شعر 
اش در یاد وي مانده و با تکیه بر آن تصاویر ذهنی به آفرینش  ي محله زندگانی قدیمی در ذهن شاعر از دشتهاي پوشیده از غله

برخاسته از طبیعت بومی می -ادبی بار به سوي روستا  شود و شاعر در بهاري دل انگیز رهسپار والیت و آبادي اش می. پردازد هنري ِ
 و دارد؛ دهد و عرضه می گیرد و به دنیاي دیگر پس می در واقع از دنیایی می. آورد بندد و این گونه به توصیف طبیعت روي می می

  .ها است هنر حقیقی و هنر ادبیات در همین تصویرپردازي
  عاشقان این فصل فصل چنـدم اســت؟    و فصل گندم اسـت 1فصل، فصــل خیــش

  فصل بی خویشی است فصل خویش نـو    صل گــندم فــصل جــو فصــل دروفــ
  شیـــهـه خــونین اسبــــان اصــیل    فــصل سکـــر وحشــــی بوي قصــیل

  فصـــل تیغ لــخت فصــل زین سرخ    فـــصل داس خــسته و خورجین ســرخ 
  )411 -410: همان(ت اسـتعاشقان این فصــل فصل حرک    فصــل گـندم فصل بار و برکــت اســت

  
نام دارد قرار نگرفته » از سبز به سبز«که ) سرشک. م(در این قطعه شعر امین پور، بی تاثیر از قطعه شعر استاد خویش، شفیعی

ي و سري دارد، آنرا عارف  سرشک در آن قطعه شعر درخت سرو را مورد خطاب قرار می. م. است دهد و به سرو که با صبح سرّ
  .دچار حالی عرفانی است داند که در رقصی مستانه یوقت خویش م

کر سحرگاهت اشراق ازل پیداست ي جاویدان در هر نظري داري زان جلوه      در س  
  )468...: شفیعی، هزاره دوم(                                                                                                                                          

                                                        
  .وسیله و ابزاري که بر گاو بسته میشود تا زمین را شخم زند: خیش -  1
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تشبیه قامت مرد دروگر به عابد نمازگزار در حالت رکوع و انتساب حالت سکر و بیهوشی عارفانه به فصل درو در شعر امین 
هایی زیبا و شادي بسیار نمودن  شاعر پس ازین توصیف. پور، شبیه انتساب سکر به سحرگاه براي درخت سرو در شعر شفیعی است

در هواي گرگ . گرداند بخشد و تصویر درون خیالش را مصور می فصل برکت و درو است، به طرح ذهنی اش عینیت میاز اینکه 
و میش پیش از هر طلوع صبحها که حال و هوایی عرفانیِ بسیار دلنشینی با خود دارد، به توصیف مرد دروگر زحمتکش در حال 

  :دازدپر برداشت محصول در زیر گرماي داغ روز آن صبح می
  قامــت مـرد دروگـــر در رکوع             گرگ و میـش صبـح پیش از هر طلوع

  فشرد داس را در دسـت گرمش می               شمرد ها را با نگاهـــش می خوشه
  کشید دســت بر پیشــانی دل می               چشید قطره قطره خستــگی را می

  گرفت خســتگی از تنش پـر می               گرفت بافه ها را چــون که در بر می
  گذاشت روي زخم پینه مرهـم می               گذاشت گاه دســتی روي شبنــم می

  )411: امین پور(    پیــنه هر دسـت بوي پـونه داشت               دشــت دامــانی پر از بابــونه داشت
  

شاعر تاثیر گذاشته است تا به همین شیوه سادگی مردم ساده  صمیمیت و راستی و سادگی از دل طبیعت به دل و ذهن و زبان
بیت اول این بخش توصیف قامت . ي خود را توصیف کند و سادگی برخاسته از طبیعت اطراف را به مخاطب نیز القا نماید محله

ري سحرگاهی را به ذهن مرد برزیگر، در دقایق نخستین پیش از طلوع است که با توجه به کلمات پیش از طلوع و رکوع، نمازگزا
هاي گندم  رسد، با نگریستن به خوشه امیدهایی که از آغاز کشت و کار با برزیگر بوده و اکنون دارد به نتیجه می. کند متبادر می

آید این قطرات به دهان  چشیدن قطرات خستگی که در وقت درو گاه پیش می! شود و این توصیف بومی چه زیباست دوچندان می
بافه گندم و جو مثل معشوقی که با به آغوش کشیدنش سبب رفع خستگی تن است، نقش . یز زیبا وصف و بیان شده استروند ن می

هاي این  خواهد باز به گذشته پس از این یاد نمودن از طبیعت شاعر می. ها همه، حس برانگیز و هیجان آور است این. کند بازي می
  :چنینی برگردد و با طبیعت زندگی کند

  با تو میــراثی اسـت از درد قـدیـم    همــان مــردي هــمان مرد قدیمتو 
  دهد بــوي یک خـرمن تــظلم می    دهد یت بوي گــندم میها دست

  )412:همان(    روزهــاي خــیش و خرمن کوب را    تازه کــن آن روزهــاي خـــوب را
  

  اشعار دردآمیز امین پور
رنج  ي اصلی شعر من مایه«: گوید داند و می اي براي بیان رنج خود و دیگران می لههمچون نیما که شعرسرایی خویش را وسی

، )147: ها نیما، نامه(»گویم من براي رنج خود و دیگران شعر می. به عقیده من، گوینده واقعی باید آن مایه را داشته باشد. من است
هاي سرودن  بیان عواطف و احساسات شخصی شاعر از همان سال .ي بیان شعري خود قرار داده است مایه امین پور نیز درد را جان

هاي زاللش  ها و گریه در دفتر تنفس صبح رویکرد غمگنانه و بیان بغض. شعر براي دفاع مقدس و جنگ نیز واضح و آشکار است
ی است و برزخ دلش تنگه هواي ناحیه شاعر همیشه باران. خواهد شعاع دردش را در هزار ضرب کنند مبین این امر است و اینکه می
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و » مساحت رنج«و » جغرافیاي ویرانی«اوج این آالم شخصی شاعر را که صمیمانه بیان شده است، در قطعه شعرهاي . پریشانی است
براي نمونه و درك کردن اندکی از ادراکات عاطفی شاعر، قطعه اي را نمونه . توان دید در دفتر تنفس صبح می» صبح بی تو«

  :آوریم می
  کنیـد حساب مرا رنج مساحت مگر  کنید عذاب در ضرب مرا درد عاعش

  کنیـد خراب را خنده منحنی خطوط   کنید رسم شکسته را دلم تنگ محیط
  کنــید مجاب مرا دگر شیوه به مگر   خندم می مرگ منسوخ منطق به دگر

  درون کوره فریاد خـود مذاب کنید    مگر سمـاجت پوالدي سکـوت مرا
  )394: 1389پور، امین(   کنید کتاب مرا سکوت متن که اگر      یافت خواهـد انتشار من غم بالغت

  
. شوند، برآمد حس و عاطفه درونی شاعر و غلیان هیجانات وغمها و اندوهان اوست امین پور بیان می دردهایی که در شعر

پور شاعري مردمی و جامعه گرا بود و در میان امین . تواند شخصی باشد و هم دردهاي افراد جامعه و اجتماع دردهایی که هم می
دردهاي آنها بزرگ شد و به بیان دردهایشان پرداخت و در این مسیر دچار یک نوع تنهایی نیز شد و این احساس عزلت او را به 

نوستالژیک قرار  شبیه به حسی اشعاري که صبغه و رنگ غم و اندوهش، آن را. بیان غنایی ترین اشعار تغزلی نو و نیمایی وادارکرد
امین پور که با ادب غنی و اشعار موالنا، عطار، حافظ و سعدي آشنایی و انس تمامی داشته است، به مانند موالنا که بیان  .داده است

  . دهد ، غم و اندوه را سرلوحه درونیات و نفسانیات نهفته خویش قرار می»باید کرد از این همه غم گزیده می« کند می
، و »هاي ناگهان آینه«ه و رمانتیک شاعر در دوره دوم و سوم حیات شعري او بیشتر است که اینها هم در دفترهاي اشعار غمگنان

هرچند که ردپاي دردهاي درونی و غم و اندوهاي شاعر . جاي دارند» ها همه آفتابگردانند گل«و  »دستور زبان عشق«بخصوص در 
. ي هفتاد و هشتاد شاعر است وج انسجام و بسامد این کلیدواژگان در اشعار دههخورد اما، ا در دفتر تنفس صبح نیز به چشم می

انگشتهاي هیس از هر «کند  شود تا جایی که بیان می تر می رسد، درونگراتر و غمگین گویی شاعر ما هرچه به سوي پایان عمرش می
  ).9: مجموعه اشعار امین پور(»طرف ما را نشانه گرفته اند

  

  درد شعر قیصر هاي غم و  گونه
بیان . کلمه درد و مشتقات و مترادفات معنایی آن در اشعار امین پور تنوع و گوناگونی دارد و در حاالتی متفاوت بیان شده است

همه قبیله من از عالمان دین «شاعر به جاي اینکه مثل سعدي بگوید . شاعر در این گونه ابیات دردناك، رمانتیک و تاثیرگذار است
پس درد،  ).38: امین پور(»عشق خواهر من و درد هم برادر است/ اند همه قوم و خویش من از قبیله غم«: کند که تراف میاع» بودند

 با غزلیاتی در که دارد نیز دیگري مفهوم» ردد« رنج، و غم معناي بر عالوه و است پور امین شعر در پربسامد واژگان از یکی«
ی نیز رمانتیک درونمایۀ  محور یک در رسد می نظر به که گوید می سخن دردي و اندوه از قبیل اشعار این در وا. است متجلّ
در نظرگاه شاعر میان اجزاي عاریتی این سراي سپنجی که  ).77 :1386 گرجی،(است گرفته قرار ي عشق واژه جاي به جانشینی

  :چیزي ثبات ندارد؛ تنها و تنها درد و غم است که ماندگارست
  ارث پـدر مــا را، اندوه مــادرزاد    از نسل غم بودندهفتاد پــشت ما 
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  )212: امین پور(   رویم از یـاد مانی ما می تنها تو می    آید از خاك ما در باد، بوي تو می
  

بسامد واژهاي مشتق از درد و اندوه . هاي غمناك و دردآمیز جاري است و ورد زبان وي البفاي درد است در خون شاعر زمزمه
 نفسگریهشاعر حتی لحظه تولدش را . ین شاعر آن چنان زیاد است که سبک خاصی را براي شاعر دردمند رقم زده استدر شعر ا

  :شود تا جشنی برپا شود ولی به قول شاعر کند، تولدي که شاعر به آن فراخوانده می توصیف می
  
  ).21: انهم(درآورده ام؟/ چرا سر از مجلس ختم/ فراخوانده بودند/ به جشن تولد/ مرا

چون طبق روایات دینی و تاریخی آدم در » غم غروب پسینگاه جمعه، چرا؟« کند به غروب جمعه با حالتی غمگینانه نگاه می 
سه شنبه .. سه شنبه؛ چرا تلخ و بی حوصله؟«. نگرد به روز سه شنبه تلخ و سنگین می. روز جمعه و پسینگاه آن از بهشت رانده شد

  :شاید در این قطعه شعر امین پور به شعر شاملو نظر داشته که بخشی از آن به این شکل زیر است). 166: نهما(»!خدا کوه را آفرید
  

/ کرد نمی خو زنجیرش آواز به که/بود ستمگري زندانی من در/ درد نخستین با انسان و/ شود می آغاز ها سنگ نخستین با کوه
  ).هشاملو، آیدا در آین(شدم آغاز تو نگاه نخستین با من

  
به اندازه غم تو را دوست « دارد داند و به بیانی رمانتیک به محبوب خود بیان می امین پور، سالمی را از غم صمیمی تر نمی 
به واالیی اوج / الهی به زیبایی سادگی«: نماید و تنها غم در بند بندگی خدا را آرزو دارد گاه نیز این غم را الهی می). 171(»دارم

نهد و شاعر با  غم هر دم به هواي دل شاعر قدم می). 176: همان(»اسیرم مکن جز به افتادگی/ مکن جز به بند غمترهایم / افتادگی
آنچنان داغ دل ). 184: همان(»آیی چون اشک به چشمم آشنا می/ باز آي و قدم به روي چشمم بگذار«: گوید آغوش بازش می

هاي عمر  گلدان خالی لب پنجره پر از خاطرات ترك خورده است؛ سال است؛ و مثل» حال خود از الله پرسیده« دیده است که
گویا شاعر پس از ). 221: همان(»با این تن ناتوان چه کردي اي سال؟/ هر دم دردي از پی دردي اي سال« شاعر نیز پر از درد است

کند و تقدیر را مسبب دردها و  شود، از بخت بد خویش شکوه می شمسی که در سانحه تصادف در جاده شمال مجروح می 87سال 
  :داند آالمش می

  
  مردم از درد خــدارا به که بایـد گفت؟    کشت تقــدیر تو مارا به که باید گفت؟    

  )225: همان(    وضع این آب و هوا را به که باید گفت؟    هر نفــس آهی و هر آینــه اشکی شد 
  

خواهد که لبخندهاي خود و اطرافیانش از ته دل باشد نه فقط  گریزد و می یدر این شرایط است که شاعر از لبخندهاي ظاهري م
گویا ). 39: همان(»نه بر لب بلکه در دل گل کند لبخندهاي ما/ بفرمایید فروردین شود اسفندهاي ما«: خنده ظاهري و نمایان بر لب

/ تیره شعرهایت آهنگ چرا اما«: دهد واب میاز خود شاعر نظرخواهی شده است که چرا رنگ غم به شعرهایش نشسته است و او ج
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 آهنگی چه اش زنگوله/شود می نزدیک/ناگزیر تقدیر مسلخ به خود پاي با/ زیر سربه و آرام اي بره که ؟وقتی/است تلخ/ رنگشان و
  .)22: همان(»دارد؟

ی ادبی، روان و منحصر به فرد، بیان از غنایی ترین و تاثیرگذارترین اشعار امین پور که مضمون درد را با هنرمندي تمام و زبان
شاعر ترکیب . و دیگري قطعه شعري به نام الفباي درد است» 1دردواره «نموده است، دو قطعه شعر است؛ یکی تحت عنوان 

غم و  هاي امین پور نشان از عمق دردواره. دردواره را از شعر و دفتري به همین نام از پل الوار شاعر رمانتیک فرانسوي برگرفته است
  :دهد، دردهایی که نه پوستی بلکه از راه دوستی به جان او رخنه کرده است دردهاي جانکاه او می

و چه ) 243: امین پور(»دست سرنوشت خون درد را با گلم سرشته است/ اولین قلم حرف حرف درد را در دلم نوشته است« 
/ درد گفته است/ شعر تازه مرا/ زند ورق دست درد می/ ر مرا دفت«: راست و نیکو به توصیف دفتر اشعار خویش پرداخته است که

من چگونه خویش را / درد نام دیگر من است/ درد حرف نیست/ زنم؟ از چه حرف می/ پس در این میانه من/ درد هم شنفته است
  ).244:همان(»صدا کنم؟

  
اینکه علل این همه از درد . عار قابل بررسی استنشانه شناسی دردهاي این شاعر گرانقدر از راه لغات و ترکیبات این گونه اش

 در رنج و درد موضوع به فراگیر نگاه یک در«. گفتن چیست و مقصود شاعر چیست؟ از راه علم نشانه شناسی ادبی قابل بحث است
 واژگانی چون اب واژه این ارتباط تبیین به فردي دردهاي به توجه ضمن معناشناسی، در بحث وي که آید برمی چنین قیصر اشعار
 بیشتر نیز درد انواع بیان مقام در .است داده را نشان درد واژه مقام واالیی و پرداخته معنایی گفتمان یک در اضطراب و اندوه رنج،

 با رویکرد رنج و درد علل حوزة در. داند می تردید درد دینی ساحت در را درد و بزرگترین دارد توجه گریزناپذیر دردهاي به
 توجه با نیز علل بحث در. دارد تأکید انسانها رنج و دیدن درد و خارج جهان با ساخته بر تصورات تعارض بر بیشتر ناسانه،پدیدارش

 و روانی به نابسامانیهاي پیشین انسان نگاه مطابق اینکه ضمن کند؛ می تأکید گناه و خاطر تعلق امر قدسی، از دوري بر زمان عنصر به
 و آسانگیري احمر، موت را آن از رهایی هاي راه مهمترین درد هم، از رهایی هاي راه بحث در. دارد شتريبی تأکید نبودن اینجایی

 بحث در که کند ترسیم می منفی و مثبت پهنه دو در را درد نتایج قیصر شناسی، غایت بحث در. داند متافیزیک می عالم به التجا
 مقابل در و صبوري گریزناپذیر، دردهاي مقابل در رنج و اخالق درد بحث در. دارد توجه گریزپذیر دردهاي به عموما منفی، نتایج
   .)1387:126گرجی، (»کند می تجویز را شجاعت) گریزپذیر دردهاي عموما( دیگر برخی

ست، ویا به بیان مضامین اندوهناك پرداخته ا هاي از اشعار امین پور را که به بیان دردها و علل آن و توصیف آن در زیر گونه
  :کنیم اشاره می

  تراود نه شبــنم که خون از شبــم می    تراود الــفبـــاي درد از لــبم می
  تراود الــف الم میــم از لبــم می  ه دلسه حرف است مضمون ســی پار

  تراود به جــاي عـــرق از تبــم می    چنان گــرم هذیـان عـشقم که خون 
  تراود اجابــت ز هر یـــاربم می    دعـــایی بــرآید ز دل بر لــبم تـــا

  )196: امین پور(  .تراود به کفري کـــه از مذهبــم می    ز دیـــن بی ریــا بــی نیــازم بنــازم
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  فـال کولی به کفــم خط خطا دیــد چـترا؟    طالع تیــره ام از روز ازل روشــن بود
  که خشکید چتترا؟ حالیا حسـرت یک قطره  که دریا دریا غـرق کف دستـم بودمن 

  دلــــم از دیــــدن آینـــه ترســید چترا؟                   این عید به دیدار خودم هم بروم گفتم
      )79-78: همان(؟ ناگهان سوگ شد این سور شب عید چرا  مان دل خـودم باشمآمدم یک دم مــه 
   

  ـد، سیـاه و سرد شدآفتابی بــود ابري شـ  اول آبی بــود این دل، آخر اما زرد شــد
  رعد و بـرقی زد و رگبــار بـرگ زرد شد  ود ابري شــد ولی باران نداشــتآفتابی ب

  پنداشت درمان است عین درد شد هرچه می  هرچه روزي آرمان پنداشت حرمان شد همه
  )49-48: همان(پس چــرا از پــشت خنجر زد و نامرد شد؟  درد اگر مرد است با دل راست رویارو شود

  
  بــادها بــازهــم آواز عــزا ســـر دادنــد  باز موســیقی تار شب و قــانون ســکوت

  خــواب هـــایم هــمه کابوس همه فریادند  بس که خمیازه فریاد کشــیدم دیــري است
  چشمم آمد به سخن سرمه به خوردش دادند  لــب به آواز گشـــودم به لبــم مهــر زدند

  )307: همان(زغـــم ما شـادنـد باز شـــادیم که یـــاران  ــادي مــا غمیگنــندگرچه یاران همه از شـ
  

  بی حوصله و خــسته و افسـرده نشسـتیم  در ســـایه این ســقف ترك خورده نشستیم
  )302: امین پور( یک عمـــر به بالیــن دل مـــرده نشستــیم  بر ســـنگ مزار دل خــود مرثیـه خواندیم

  
دیشب براي اولین بار دیدم که نام کوچکم دیگر چندان بزرگ و ). 256: همان(خیلی براي گریه دلم تنگ است این روزها

گاهی نگاهم در تمام روز / میرم گاهی صدبار در یک روز می... دانم هیبت آور نیست این روزها دیگر تعداد موهاي سفیدم را نمی
/ آهنگ یک موسیقی غمگین/ گاهی دل بی دست و پا و سر به زیرم را/ کند احساس گنگ آشنایی می/ با عابران ناشناس شهر

  ).261-26: همان(کند هوایی می
  هنوز

  دامنه دارد
  هنوز هم که هنوز است

  درد
  )286: همان(    دامنه دارد
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 هاي نم نم درهواي گریه/ ها که از چهارسو محاصره است این جزیره/ ها که در تصرف غم است این جزیره/ هاي من چشم
/ هاي سخت درد را سد صخره/ کند ذوب می/ برق آه بی گناه من/ دهد درخت درد را آب می/ هاي گاه گاه من گرچه گریه/ است

  )247: همان(. را 1پایتخت درد/ کند فتح می/ عاقبت هجوم ناگهان عشق/ فکرمی کنم
  

  :نتیجه گیري
اشعار امین پور با رویکردي خاص که تلفیقی از . ی استهاي تغزلی و غنای مایه اشعار نیمایی و سنتی امین پور داراي بن

گرایی و نوآوري در شعر و عناصر آن است، در تاریخ ادبیات معاصر ماندگار خواهد ماند، چه در شعر او تناسب و هارمونی  سنت
اس شعر امین پور رعایت شده است؛ هرچند در بخش عاطفه و احس) عاطفه، موسیقی، زبان، آهنگ و تخیل(ي شعر عناصر پنجگانه

ها، اندوهان، اشک  دردواره ها، غم. ي رمانتیک غم گرایانه اش در دل اهل دل نشسته است برجستگی و نمودي بیشتر دارد و با صبغه
ها، بیان مداوم دردها و در مجموع درداندیشی ها و دردگویی هاي امین پور زمینه ساز سبک  ها، کودکی کردن ها، گریه ریزي

گرایی وي که همراه با حس  توان به طبیعت هاي ادبیات رمانتیک و غنایی شعر وي باز می از جلوه. شده استخاص شعر وي 
ها و دردهاي شخصی و حتی اجتماعی وي در  بیان غم. ي آنان، اشاره نمود نوستالژیک است و ستایش روستا و روستائیان و لهجه

 ، این دردها برخالف دردهاي دو دفتر»ها همه آفتابگردانند گل«و » ن عشقدستور زبا«همه دفترهاي شعرش هست و در دو دفتر شعر 
  .تر است درونی و شخصی» تنفس صبح«و » هاي ناگهان آینه«

                                                        
  .برگرفته از نام دفتر شعري از پل الوار به همین نام -  1
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  :منابع
  .149 -138: صص.36ش . زمستان» نامه فرهنگستان«، »بررسی کارنامه شعري قیصر امین پور«) 1386. (اقتصادي نیا، سایه

  .زالل :تهران. دادگر رضا محمد:نقاش .نوجوان شعر مجموعه: پرستو قول به.)1375(. پور، قیصر امین
    .فرهنگی و علمی انتشارات شرکت :تهران .معاصر شعر در نوآوري و سنت(.1383( ______
  .چاپ ششم. مجموعه کامل اشعار امین پور، انتشارات مروارید). 1390(______
  .چهاردهم، انتشارات مرواریدگزینه اشعار امین پور، چاپ ). 1387(______
  .نشر افق، چاپ چهارم: تهران. بی بال پریدن). 1388( ______

  .نشر مرکز چاپ اول: سیر رمانتیسم در اروپا، تهران). 1378(جعفري جزي، مسعود
  .نشر مرکز چاپ اول: تهران). از مشروطه تا نیما(سیر رمانتیسم در ایران). 1386(_______

  .نشر روزگار: تهران). شعر(ادبیات معاصر ایران ). 1381(روزبه، محمد رضا
  .فردوس نشر تهران، ادبی، انواع ،)1373( سیروس؛ شمیسا،

  .انتشارات سخن چاپ ششم. هزاره دوم آهوي کوهی، پنج دفتر شعر شفیعی). 1390. (شفیعی کدکنی، محمدرضا
  .چاپ سوم. سخن: نتهرا). از مشروطیت تا سقوط سلطنت(ادوار شعر فارسی). 1387(_______

مجله ادب پژوهی دانشکده زبان و ادبیات «سه سبک سه صدا سه رنگ در اشعار قیصر امین پور، ). 1387(فتوحی، محمود
  .30-9: صص .پاییز و زمستان 1387سال  5شماره  2جلد . »فارسی گیالن

  .اول چاپ تهران، امیرکبیر، ادبی، نقد و ادبیات درباره ،1363 خسرو، ورد، فرشید
ي ها پژوهشفصلنامه .»یپنهاني دردها«ر پو نیام صریقو مفهوم درد و رنج در اشعار  تیماهی بررس).1387(ی مصطفی، گرج

  .1387تابستان  .20شماره . 5ی سال ادب
  .نشر تیراژ: تهران. تحلیلی از ذهنیت غنایی معاصر و گزینه شعر: هفتاد سال عاشقانه). 1378(. مختاري، محمد

 اتیادبپژوهشنامه زبان و » پور نیامی شعر نیجانشی و نینشي در دو محور هم هنرتناسب «. ي زهرانوری علی، لعباسعیی، وفا
  .118-99صص  1389ی سال دو شماره ششم تابستان فارس

  .دفترهاي زمانه: ، به کوشش سیروس طاهباز، تهرانها نامه). 1368).(علی اسفندیاري(یوشیج، نیما
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421 

  »کوربوف «ی ستیوررئالسي  ایدنی به نقب

  

  1يمحمود رضایعل

  :چکیده

یی منجر به ها ابهام نیچنوجود . ي آن استمحتوابر ساختار و  حاکمي ها ابهام، تیهداصادق  کوري بوف ها یژگیو نیمهمتراز 
به ابهام  توان یم ها ابهام نیااز جملۀ . آن شده است سندةینواثر و  نیاي  بارهحال متفاوتی در  نیعي فراوان و در رهایتفسو  ها قضاوت
ی از بیترک ای و یستیسوررئالی، ستیسمبول، کیرمانتی، ستیرئالاثر،  نیا کهموضوع  نیادر . کرداشاره  کوری بوف ادب سبکدر نوع 

تا به  گردیدهرو  در این مقاله تالش  نیااز . اختالف نظر وجود دارد سنجان سخنمنتقدان و  نیباست، در  مکاتب نیاهمۀ  ای یبعض
 کوری بوف ستیسوررئالي ها یژگیوی بررس، به سمیسوررئال مکتبی معرفتي و نظری  مبانروش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از 

: به مبانی نظري شامل توان یمي مبانی مکتب سوررئالیسم که در بررسی بوف کور مد نظر قرار گرفته،  جملهاز . پرداخته شود تیهدا
عالوه بر این موارد عشق، خواب و . علیا، امر شگفت، زیبایی تشنج آور، تصادف، و ضمیر  ناخودآگاه اشاره کرد واقعیت برتر، نقطۀ

نتیجۀ این پژوهش نشان . باشند یمرؤیا، جذبه و جنون و تخدیر، و  لحظۀ روانی از مبانی معرفتی مکتب سوررئالیسم در بررسی این اثر 
ا جنبۀ  کور  ی در بوفادب مکاتب ریساي ها یژگیوگرچه وجود  کهاز آن دارد  ي شتریبی در آن نمود ستیسوررئالمشهود است، ام

همچنین مشخص گردید که وجود . امر داشته است نیای را در مهمنقش  ستیسوررئالبه مبانی مکتب  تیهداي بندیپا شک یب. دارد
اثر نقش مهمی را ایفا  نیاي ماندگارو  تکثّردر  شهرت،  لکهبشمرده نشده،  بیعي سوررئالیستی در بوف کور هدایت نه تنها ها ابهام
  . اند نموده

  

  .یمعرفتي و نظر، مبانی سمیسوررئال، صادق هدایت، کوربوف  :هاواژه دیکل 

                                                        
 نشگاه زابلعضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دا - ١
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مه مقد  

پا توان یم کهي است آثاراز جملۀ  تیهداصادق  کوربوف  و سمیرمانت، سمیسمبول، سمیرئال: لیقبی از ادبمختلف  مکاتبي رد 
ا  نیبی در فراواني نظرهااثر، موجب اختالف  نیای ادب سبکابهام در نوع . کردرا در آن جست و جو  ستیسوررئال سخن سنجان شده؛ ام
ی زندگغالباً دربارة  کهي شمار یب کتب، مقاالت و قاتیتحق انیمدر . دارد دیتأک کتاب نیای بودن ستیسوررئالآنان بر  اتینظرغالب 
ی بر ضمنی و کلّاست؛ اغلب به طور  آمده در ریتحر، به رشتۀ »کوربوف «مشهورش  کتابخصوص  او و به افکارر و و آثا تیهداصادق 
 نیادر . ها بحث شده است جنبه نیااز  سمیسوررئال مکتبي اصول مبنابر  کمتر، اما دهیگرد دیتأک کوربوف ی ستیسوررئالي ها جنبهوجود 

صادق هدایت صورت پذیرفته است، بوف کور و با هدف واکاوي مبانی مکتب سوررئالیسم در  که به شیوة توصیفی و تحلیلی قیتحق
 نیچن؟ و اگر ریخ ای دینامی ستیسوررئالاثر  کرا ی تیهدا کوربوف  توان یم ایآ کهپاسخ داده شود  ها پرسشتا به این  گردد یمتالش 

  ؟شود یماست مبانی نظري و معرفتی آن شامل چه مواردي 

  :مشخص گردد کتاب نیای ستیسوررئالي ها جنبه سمیسوررئال مکتبی معرفتي و نظری اصول بررستا ضمن  شود یمی سعمقاله  نیادر 

  

  :آن رامونیپ اتینظرو کور ی بوف ادب سبک

ستان اوج تبلور هنر دا سنجان سخن بنا بر نظر برخی از کهمعاصر است  سانینوداستان  نیتر برجستهاز ) 1281-1330( تیهداصادق 
  ).86: 1384، انیمیرح(مشاهده کرد  توان یمی او رواني ها داستاني و به خصوص وی در دو دهۀ اول قرن حاضر را در آثار سینو

ي از منتقدان را اریبسترجمه شده و نظر  ایدني زندة ها زباني از اریبساثر به  نیا. اوست کوربوف  کتاب، تیهدای داستاناثر  نیمهمتر
ي ها الدن«، در .)م 1966-1896(ی آندره برتون عن، یستیسوررئال مکتب انگذاریبني سواز « کوربوف . ف نموده استبه سمت خود معطو

 اند دهینام» ستمیبی قرن لیتخ اتیادب شاهکار«ی آن را حتّی برخکه  کوربوف ). 66: 1383ي، اوری(»شده است نیتحس تینهابه » بنفش
و  دیعقابنا به  کي مختلف، هر یها نحلهقرار گرفت و افراد و  اریبسچه بعد از آن مورد توجه  ، چه در زمان خود و)175: 1343سوپو، (

ی شیاندیی، مرگ بودای و امیخي ها شهیانداعتقاد به مسخ، : یفلسفی ـ اجتماعی از جنبۀ گروه: آن پرداختند ریتفسی و بررسخود به  قیعال
ی رواني ها جنبهی به دنبال برخی اسالم و عرب، نفباستان و  رانیابه  شیگرا: یخیتارجنبۀ  ی ازگروهو  کردندی به آن توجه اسیسو اختناق 

ی بررسی ستیفرمالي هم آن را از نظر ا عدهگشتند و  ونگی یروانشناسو روان مردانه ـ زنانه در  دیفروي روانکاودر  پیادعقدة : لیقبآن از 
» زنده بگور«من جمله در رمان  شیها داستان گریداو در  کهی است نیمضاماستان، همان د نیاي محتوا) 107: 1377ی، نیرعابدیم. (نمودند

  .ستین» مرگ«ي جز زیچعرضه نموده و آن همانا .) م 1930(

به  کهی است رمانی روانرمان . قرار دارد (Psychological Novel)ی رواني ها نوول طۀیحاز نظر موضوعی در  کوربوف داستان 
و  ها ییچرادارد  تیاهمنوع رمان  نیادر  چه آن .پردازد یمي داستان ها تیشخصی روحی و ذهني ها یدگیچیپاطف و حاالت، عو انیب

ت گرا  برون سندگانینوي درونگرا بر خالف ها رمان سندگانینو. ي رمان است، نه خود حوادثها تیشخصي ها واکنشي اعمال و ها علّ
نوع  نیادر ). 117: 1366، پک(کنند یم هیتکی مردم دگیچیپ، بر عمق و ستندین قیعمو  دهیچیپ ادیزمردم  کهنشان دهند  خواهند یم که
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ی انسان نامرئی زندگ ریتفسی، روانرمان « کهگفت  توان یم؛ شود یماز معمول بها داده  شتریبی قهرمانان داستان عاطفی زندگرمان به 
به  لیم«به  توان یمي قرن نوزدهم گردید؛ ها سال نیواپسیی رمان در درونگرا موجب کهی عواملاز جملۀ ). 420: 1366ی، رصادقیم(» .است
ی، امروزه روانرمان ). 60: 1383، ندهیپا( کرداشاره » مدرن تیذهنّی و سطوح مختلف زندگ قتیحقدر  تر قیعمتر و  ي آزادانهکاوو  کند
بارها به . ی موجود در آن استشناخت رواني ها ارزش، شینمای در داستان و معرفتي ها ارزشاز جملۀ . است کرده دایپی خاص تیاهم
  ).25: 1373، ولک(» شناسانند یمانسان را به ما  عتیطباز روانشناسان  شیب، سانینو داستان«: کهگفته شده است  دیتأک

 انیبی و جهان هست قتیحقرا دربارة  شیخو لیتخي، نحوة نگرش، احساسات و گرید سندةینو، همانند هر کوربوف در  تیهدا
ی به آگاهو از رهگذر  ورزانه تأملي دید، با کنند یماحساس  واسطه یبي ا وهیشجهان را به  که سندگانینوی از بعضاو بر خالف . کند یم
ي برا او). 267: 1376گلدمن، ( سازد یمروبرو » یمفهومی و انتزاعخواننده را با خطر ماندن در عرصۀ «، دیدنوع  نیا. نگرد یمجهان  نیا
ي او از ریگ بهره زانیم. ي استفاده کرده استا لهیوساز هر  کوربوف داستان » يِراو«ی روانی و روحي خاص ها حالتو  ها یژگیو انیب

). 111: 1377ی، نیرعابدیم(باال برده است » رمان  شعر ـ« کارزش آن را تا حد ی کهي است حدتا  کتاب نیای در لیتخعناصر شاعرانه و 
ی ادبی از منتقدان برخ کهی او، موجب شده روان اتیذهنو  کوربوف ي قهرمان داستان ریاثي خاص و ایدن انیبي برا تیهدان تالش همچنی
ا با همۀ ). 440: همان(بدانند » دیفروي روانکاوذوق زدة «ی او را حتّ، و )442: 1348ی، براهن(بخوانند » ی محضگرائ درون«ی نوعآن را  ام

بخورد  وندیپ تیهداعلم با نام صادق  نیا که دهیگردموجب  رانیای در روانشناختی ادبنقد  طۀیحدر  کوربوف رمان شهرت  ها نیا
  ).27: 1374ي، اوری(

 کي یرو نکهیامثل  قاًیدقو  کتابآن را با حساب و «: دیگو یمدربارة آن  تیهداخود  کهی داستان، کوربوف  یادب سبکدربارة 
: دیگو یم کتاب نیادربارة  بیدستغی عبدالعل. ی وجود داردگوناگون اتینظر؛ )376: 1372فرزانه، (، نوشته است »بشود کاری قیموسحامل 

را  تیهدای برخ). 122: 1357، بیدستغ(» ی استستیرئالو  نانهیبي واقع اثراند،  تا امروز گمان برده چه آنبرخالف ] بوف کور[ «
آلن  کوتاهي ها داستان فیردرا در  کور بوف رمان ها یبعض؛ )98: 1381سپانلو، ( دانند یم» رانیای سینو قصهدر  سمیرئال مکتببارآورندة «

: 1366ی، رصادقیم( دانند یمي گذشته ها رمانساز  افتهی تکاملي ا شاخهو آن را  دهند یمقرار  کافکا» محاکمۀ«و » قصر«ي ها رمانپو و 
فرانسه  سمیسوررئالو  سمیسمبول مکتبو دو  لکهیرپو، رمبو،  متأثر از ادگار آلن داًیشد تیهدااثر  نیادر «: بعضی دیگر برآنند که). 387
» وجود دارد) به آن کینزدي زیچ ای( سمیسوررئالی به شیگرا تیهداي ها داستان  ی از روانبرخدر «، و )60: 1366ی، براهن(» است

ا نظر غالب در مورد ). 84: 1372، انیکاتوز ونیهما( سایشم(دارد  تیحکای بودن آن ستیسوررئالبر جنبۀ  شتریب کوربوف ی باد سبکام ،
 ستیسمبول رینظي گریدي ها اسلوبي برا کهیی ها یژگیوی از برخحال با توجه به  نیعدر ). 87: 1384، انیمیرح( نیهمچنو ) 115: 1383

ی معرفتي و نظری مبانی بررس. دانست زینشده  ادي یها وهیشی از بیترکاثر را  نیاکه  توان یم؛ )46: 1360پرهام، (اند  برشمرده زین کیرمانتو 
  :ی استنیچن نیای ابهاماتی به گوئ پاسخي برای راه، کوربوف ی ستیسوررئال

  

   سمیسوررئال
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 اریبس یامیق که مکتب نیا. ي نهدجابر  اتیادبی را بر هنر و قیعم ریتأثتوانسته  کهی جهان است ادب مکاتب نیبزرگتراز  سمیسوررئال
ر بر  و  ها انیطغاز دل .) م 1914(ی اول جهانتا آن زمان رواج داشت، پس از جنگ  کهي بود هنری و ادبي متداول ها مکتبهمۀ  هیعلمؤثّ

ر د زینی شاعران فرانسه مانند بودلر و رمبو و شناختي جمال ها شهیانددر  شهیر«ی سیسوررئالانقالب . سربرآورد  »ستهایدادائ«ي ها يرانگریو
 کهی انتخاب شد ادبي و هنری جنبشي برا کهي است ا یمعن یبي اریاختنام » دادا«). 1:ب1385ی،فتوح(» داشت دیفروي روانکاو اتینظر

، پا به عرصۀ لیاص تیواقعي اعادة براي و تصادف و حدس و گمان، به قصد انهدام جامعه و زیخردستبر مبناي استهزا و . م 1916در سال 
ظهور . دوام آورد 1922تا  1915خود فقط از سال  انۀیگرا چیه کردیروی و جهانجنبش با دامنۀ  نیا). 12: 1386ی، بگزیب(وجود نهاد 

» ایرؤ«پنهان، و  ریضمی را دربارة اتینظری، شیاترروانشناس  پزشک، »دیفرو گموندیز« کهي است ا دورهدر فرانسه، همزمان با  سمیسوررئال
امراض  پزشکهر دو نفر،  کهی آراگون، لوئ، و سمیسوررئالي شوایپ، .)م1966 -1896(آندره برتون . بود کرده انیب» یزدگ واپس«و 

و نام آن را  کردندبنا ) inconscince(» پنهان ریضم« تیفعالخود را بر  دیجد مکتب ۀیپابهره گرفتند و  دیفرو اتینظری بودند، از روان
  .گذاشتند ستیسوررئال

  :کردمضمون اعالم  نیبدرا  ها ستیسوررئال ۀیانیب نینخستي الدیم 1924آندره برتون در سال 

ری عمل واقع انیجر، گرید لۀیوسبه هر  اقلم و ی لۀیوسبه  ازبان ی لۀیوس به خواهد یم کهي است مغزي خودکار، سمیسوررئال« را  تفکّ
ماست بدون  فکر تیتثبو  ریتقر، سمیسوررئال. کند انیب » یاخالقی و اصول باشناسیز نیقوانبه  دیتقونه عقل و خارج از هر گ تحکّ
  ).315: 1347ی، نیدحسیس(

 ۀیانیب نیدومی تفاوت دارد، باشناسیز جیراي ها وهیش، در اساس با سمیسوررئال کهمطلب  نیاي با اظهار الدیم 1929او در سال 
  :کردرا منتشر  سمیسوررئال

، بینش، فراز و ندهیآ، گذشته و الیخو  تیواقعو مجاز،  قتیحقی، زندگرگ و از آن نقطه به بعد، م کهی در ذهن هست نیمعنقطه «
ك. دهند یمتناقض خود را از دست    )317: همان. (نقطه است نیا نییتعو  صیتشخبه  دیام سمیسورئال تیفعال محرّ

و شهود را در برابر آنان  کشفو  تیقخالي از ا گستردهیی نشان داد و عرصۀ اروپاو هنرمندان  بانیادي را به ا تازهراه  سمیسوررئال
 1385ی، فتوح(» نبوده است گذار ریتأثو  زیانگبحث  سمیسوررئالبه اندازة  ستمیبي مدرن از آغاز قرن ها جنبشاز  کی چیه«. ساخت انینما
 کهی کوششبا هر گونه  ها ستیسوررئال« : سدینو یم مکتب نیا روانیپ، در شرح حال سمیسوررئالمکتب  شروانیپ، از دیرهربرت ). 1: ب

ي هنر ریتصوی و الیخآنان عناصر  کهرو است  نیهماز ). 136: 1360پرهام، (» ی به هنر باشد، مخالفندمنطقي و فکرقصد از آن، دادن جنبۀ 
و  ایرؤالت ی حنوع، و ریتصاوو  افکاری و معانی آزاد تداعخود را بر  کاراساس  که مکتب نیا. نهند یمی آن رجحان عقلرا بر عناصر 

با هر گونه قرارد داد و  کهی اخالقاست، فلسفۀ  دیفروي روانکاري مبنابر  کهی علمفلسفۀ : ي فلسفۀ خاص خود استدارا، گذارد یمخلسه 
ي براآنان . کندو بند آزاد  دیقرا از  تیبشری ستیسوررئالانقالب  کی جادیاقصد دارد تا با  کهی اجتماعسازش مخالف است و فلسفۀ 

ی، الشۀ سیسوررئال اءیاشی، وانگید، ایرؤهزل، جهانِ شگفت، : عبارت است از که کنند یم شنهادیپیی را ها روشاهداف،  نیاول به حص
  ).318: 1347ی، نیحس دیس(خوشگوار و نگارش خودبخود 
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: عبارتند از کهي نظرـ اصول 1: اند نموده میتقسرا به دو دسته  مکتب نیای، اصول ستیسوررئال ریتصاوی از محققان، با توجه به برخ
و  ایرؤی، روانناخودآگاه، لحظۀ  ریضم: یمعرفتـ اصول 2. آور ی تشنّجبائیزو  میدا، امر شگفت، تصادف، انقالب ایعلبرتر، نقطۀ  تیواقع

ی معرفتي و نظری انمبی از برخبا توجه با این اصول ). 301: الف 1385ی، فتوح( خودکار، و نگارش ریتقدخواب، عشق، جذبه و جنون و 
  : از باشد یمنمود دارد، عبارت  شتریب کوربوف در  کهسوررئالیسم 

  

  ينظری مبان) 1

م کی :برتر تیواقع) 1- 1 علی و قانون منطقساختن جبر  رانیوي تالش در جهت مبنااست و بر  سمیسوررئالی از اصول مهبنا  تی
است، دور شده و در جهان اوهام و اشباح  حاکمدر آن عقل و منطق  که، تیاقعوتا از جهان  کنند یمتالش  ها ستیسوررئال. شده است

. کند انیبو  دركی را هست جاناتیه نیتر قیعمتا  شود یمو قادر  دهد یمیی خود را از دست کارادر چنین عالمی عقل . کنندنفوذ 
ی محالبرتر همان مولود  تیواقع«. شود یمنمودار » برتر تیواقع«، دینمای تجلّ، سنج نکتهبدون دخالت عقل و خرد  لیتخقوة  کهی هنگام
 تیواقع هیعل امیقی نوع ك سمیسوررئال). 302: الف 1385ی، فتوح(» همتا ندارد تیواقعي ماورای در حتّو  تیواقعدر درون  کهاست 

ی هست که ندیآ یم دیپدی موجوداتبرتر  لیتخدر مرحلۀ . ابددست ی» برتر لیتخ« گاهیجای به معمول لیتختا از مرحلۀ  کوشد یماست، 
ي ماورای در حتّ بلکه تیواقعنه تنها در درون  کهي امور، ندیافریبامور محال را  تواند یم کهی الیخ. مجرّد است الیختنها بواسطۀ  ها آن

  .همتا ندارند زینآن 

، اگر ابددست ی» يبرتر تیواقع« نیچناست تا به  دهیکوش، ستیسوررئال مکتب شروانیپی برخاز  دیتقلبه  کوربوف در  تیهداصادق 
» یسیپاردهقان « کتابدر  که گونه همان کوربوف او در . باشد یمی از قوت و ضعف درجاتي دارای تالش نیچني ها نمونه کهچه 

غرابت را در  نیای دارد تا سع است؛ تیواقع سکّۀي دوم روها  ها و خانه و غرابت محلّه ابندی یم شکل رییتغ ها دکانو  ها کوچهآراگون، 
  :که کند یمیی را مشاهده ها خانهي داستان در هنگام رفتن و بازگشتن از قبرستان راو. بکشد ریتصوبه  کوربوف 

 واریدی بدنۀ ولبودند،  دهیکشجاده رج  کنار اهیس متروكي ها پنجرهی با هندس دةیبر دهیبري ها شکلبه  بیغرو  بیعجي ها خانه«   
 زین ایرؤی در عالم حتّ کوربوف ي راو). 56: 1348هدایت،(» کرد یمی از خود متصاعد ناخوشو  کورشبتاب تشعشع  کرمه مانند خان نیا

ی، منشور، هندس اشکالبه  بیغرو  بیعجي ها خانه کهی ناشناسي شهر ها کوچهدر  دمیدناگهان «: ندیب یمیی را در خواب ها خانه نیچن
  ).130: همان(»کردم یمآزادانه گردش ... داشت کیتارو  کوتاه يها چهیدربا  مکعبی، مخروط

را  ها آن توان ینمدر عالم واقع  کهي است فردي منحصر به ها یژگیوي دارا، کوربوف  کتابي در بخش اول راوي، معشوقۀ ریاثزن 
تی و ستساز  حرکاتشي ریاثی اعتنائ یبلطافت اعضا و «: دیگو  یمي داستان دربارة او راو. کرد دایپ » کرد یم تیحکای بودن او موقّ
ی بود کافنگاه  کبه ی«، )همان(» کردی به من جلوه ونیافي ایرؤمنظرة  کمثل ی. ی نبودمعمولی او خوشگلاصالً «، )19: 1348هدایت،(

» در من بگذارد خودش را ریتأثآن است،  ادراكفهم بشر عاجز از  کهیی جاي، تا آن ریاثی، آن دختر آسمانآن فرشتۀ  که نیاي  برا
 کمنجمد شده بود، ی افکارملحظه  نیادر «: دیگو یم برد یمی به سر اطاقي در ریاثبا مردة زن  کهی هنگامي داستان راو، )21:همان(
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موز ی به رآسانـ من قادر بودن به  آمد ینمی عیطب ریغی به نظرم الیخو  فکر گونه چیه... شده بود دیتولدر من  بیعجی منحصر به فرد زندگ
 ).31: همان(» ببرم  یپو انواع  اشکالی ازلفلسفه، به حماقت  مشکلي ها کتابی، اسرار میقدي ها ینقاش

 :است تیواقعی فرا ستیسوررئال ریتصوی نوع، زین ندیب یمدر خواب » يراو« کهی ناشناساز مردم شهر  تیهدا ریتصو

 نییپاي لباسشان روخون از دهنشان تا  چکّهدو . شده بودند خشکن ي خودشاجاهمه سر . ی مرده بودندبیغرشهر به مرگ  نیامردم «
  ).130: همان(» افتاد یم، شد یم کنده، سرش زدم یمی دست کسبه هر . آمده بود

  

  ایعلنقطۀ ) 2- 1

ی، زندگ، مرگ و ندهیآدر آن، گذشته و  کهي وجود دارد ا نقطه؛ در ذهن انسان دیگرد ذکر ها ستیسوررئالدوم  ۀیانیبدر  که چنان
مطلق  کامالًوحدت  کبه ی زیچهمه  جا آندر . رسند ینمو مخالف هم به نظر  ضینق گریدو نظایر آن  نییپای، باال و واقعی و الیخ
نقطۀ  کهی است در روح انسان قیحقي مجهول اما ا نقطه«: آمده است ایعلنقطۀ  فیتعردر . ندیگو یم» ایعلنقطۀ «نقطه،  نیابه . رسند یم

رفتن  نیباز  گاهیجاو  رونیبی جهان درون با تالقنقطه محل  نیا). 303: الف 1385ی، فتوح(» و سازنده است ندهکندگرگون 
ی انسان حسی و عقالني روهاینتمام  که دیباتنها راه ورود به آن است، ) dream( ایرؤو  لیتخ که ایعلي وصول به نقطۀ برا. هاست تفاوت

  .سو گذاشته شوند کبه ی

ی اصل تیشخصی، در قالب فراوانی روانی و روحیی آن تضاد است، تناقضات محتواي و ساختاری از اصول کی که، ورکبوف در 
یی جا آناز . اند افتهی بروز یپارادوکس ریتصاوی و زبانی، تناقضات لفظي تضادهاغالباً به صورت  که خورند یمي، به چشم راوی عنداستان ی

به عالم  که افتی توان یمی را تناقضدارد، سخنان پر از  اریبستفاوت  گرانیدی او با ذهنست و تراوشات ی ابخصوصي ایدني، راوي ایدن که
ی عالمراوي در  الیخحالت چون قوة  نیادر . کنند یم انیبي را راوی روحی و رواني ایدن شتریبی معمول تعلّق ندارند و زندگحس و 

باشد،  نیضینقی اگر اجتماع حت، شود یم ممکني کارو انجام هر  زدیر یمو زمان به هم  نیزمي در جار؛ منطق کند یم ریسي عالم واقع ورا
  :تناقضات عبارت است از نیای از برخ

، تیهدا(» .میباش دهیپری ترسناکاز خواب گوارا و  نکهیامثل . بود فیکنوع لرزة پر از وحشت و  کی. دمیلرز یمچرا  دانم ینم« -
1348 :20(  

 کردهی ناگفتن فیک کخورده بودم ی نیزمو اگر  دیلرز یم میپا ریز نیزم، کشند یم رونیبي از درون وجودم ا قّوه که بود نیامثل « -
 )31: همان(» بودم

: همان(» ی به نظرم آشنا آمدول، شناختم ینمبودم و  دهیندهرگز  کهیی جا کی. محوطۀ خلوت، آرام و با صفا بود ک، یکوهپشت « -
48.( 

  :شود یم دهیدی تناقضات نیچني هم ریثادر وجود زن 
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  ).18: همان(» کرد یمو جذب  دیترسان یمحال  نیعداشت، در  کنندهی و مست عیطبفروغ ماوراء  کی کهی ترکمني مورب چشمها« -

  )همان(» باشد کردهنگاه  که آن یب، کرد یمنگاه ... دختر در مقابل من واقع شده بود« -

  :کند یم انیب نیچن نیاو متناقض خود را  ي حاالت خاصراو گریدی جائدر 

ی کیتارمن و  نیب، عتیطب انیجرمن و  نیبي ا  رابطه. پناه بردم جان یببودند، به موجودات  کرده تركهمه مرا  کهبه نظرم آمد « -
  )53: همان(» میفهم ینمما  کهی است زبانجور  کی سکوت نیا. شده بود دیتولآمده بود،  نییپادر روح من  کهی قیعم

  .ی وحدت همراهندنوعغالباً با  کوربوف تناقضات 

  

  امر شگفت) 3- 1

ي از عالم واقع و دور سمیسوررئالی از اصول کشد ی ذکر که چنان. است ممکن لیتخي قّوة آزادبه واسطۀ » برتر تیواقع«ي نمودن رو
 نیادر  سمیسوررئالراز «: دیگو یم سمیسوررئالارة راز آندره برتون در ب. آن است زیانگی به جهان اوهام و اشباح و اسرار شگفت ابیره

ی تنها با نیآفر یشگفتی ذهن و آشفتگ). 322: 1347ی، نیحس دیس(» ي در پشت ظواهر امور پنهان استگرید زیچ میدان یمما  کهاست 
 زینی معمولی زندگی حت، سمیسورئال زیآم سحردر قلمرو . را با خود به همراه دارد رتیحامر معموالً  نیا. شود یم ممکنشناخت مجهوالت 
  .است سمیسوررئالی شناسی جمال مباناز جملۀ  رتیح. گردد یم رتیحو موجب  شود یمی شگفتانباشته از غرابت و 

ی زندگی حتّي داستان و راوی روانی و روح اتیتجربی دارد تا سعی دادن به اثر خود، ستیسوررئالي بو«ي رنگ و برادر تالش  تیهدا
صادر   از قهرمانان داستان کوربوف در بخش اول   کهی اعمالي از اریبس. ي نشان دهدزیآمي از ابهام و رمز ا هالهو روزمرة او را در  معمول

  : دیگو یمي داستان راوبه عنوان مثال . با رمز و رازند ختهیدرآمی نوع، به شود یم

 شکل کجور و ی کي من از ابتدا یها ینقّاشوضوع مجلس همه چرا م دانم ینمی است، نکردنباور  کهي زیچ، بیغر کهي زیچ« -
  ).15:1348، تیهدا(» بوده است؟

  ).همان(» شد یم دایپي مشترنقش  نیاي برا که آن تر بیغرو  دیکش یمرا  ریتصو نیادستم بدون اراده « -

  ).28:همان(»پوش متوجه شد اهیس کلیهی اراده چشمم به طرف بچرا  دانم ینم« -

از تن ما خارج و به هم  کهی نامرئ، فقط اشّعۀ بکنماو را لمس  خواستم ینمهرگز . او بوده باشم کینزدی زندگ نیای در ستیبا یم« -
  ) 21:همان(».ی بودکاف، شد یم ختهیآم

  :کند یمجلوه » اراده یب«ي داستانراوي از اعمالش در نظر اریبسی دارد و حالت نیچن زیني ریاثزن 
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ر  تواند ینم کردمی ط کهی را حاالتي موجود چیهلحظه  نیادر . نفر خوابگرد آمده بود کنند یما بدون ارادهاو « - تصو
  ).29:همان(»بکند

برتر،  تیواقع: لیقباز  مکتب نیاي نظری مباناز  کی، هر یستیسوررئال ریتصاوبا توجه به فرا واقع بودن اعمال و  کهاست  ذکرالزم به 
  .باشند ی مخاطبان نیآفر یشگفتو  رتیحکه در بردارندة  توانند یمآور و تصادف  یی تشنّجبایز

  

  آور یی تشنّجبایز) 4- 1

ی ندارد و از گاهیجا مکتب نیای اعتدال و تناسب در معنیی به بایز. ی متعارف ومعمول استباشناسیزی بر خالف ستیسوررئالیی بایز
دهنده و  تکانامور  ریتصاوخلق . ی و عقل پسند نداشته باشدمنطقبوده و فرم ) convulsive(»زا تشنّج« که دیبایی بایزنظر آنان 

 ها ستیسوررئالی در مخاطبان شود، همواره مورد نظر شگفتحال  نیدرعی و روح دیشدي ها جانیههراس،  جادیاموجب  که زیانگ وحشت
  . بوده است

ي ها ییبایزبه خلق  الیخصور  گریدي از ریگ هبهر نیهمچنو  هیتشبو  فیتوصی نموده تا با استفاده از سع، کوربوف در  تیهدا
ی است تالشی نوع، اما به باشد یم ها ستیسوررئالاز حد موردنظر  کمترها،  گونه صحنه نیا» ییزا تشنّج« زانیماگرچه . ی بپردازدستیسوررئال

  :راه نیادر 

ي گمشده و ادبودها، همۀ یبکنمی دانجاوی و شب ستین میتسلو خواستم خودم را  شد یم نیسنگي چشمم ها پلک کهی وقت« -
بزرگ باندازة سنگ  اندازه یبام  خنجر بشود، دگمۀ ستره غۀیت متکاي پرها که نیاترس . گرفت یمام از سر نو جان  ي فراموش شدهها ترس
م اسب قصاب دکاني سگ  جلو پاها که نیاوسواس ... بشکند شهیشمثل  افتد یم نیزمبه  کهی لواشنان  که نیابشود، ترس  ایآس ی مثل س

ي مرمر به هم قفل ها دندانو  بکندلوال دور خودش بچرخد، مرا مدفون  لۀیوسرختخوابم سنگ قبر بشود و به  نکهیاترس .... صدا بدهد
  ).110: 1348هدایت،(» ...بشود

  :دیگو یمدر جایی دیگر نیز هدایت با هدف خلق تصاویر سوررئالیستی وهمناك 

ي روخون  لکۀ، خواستم دندیلول یمدر هم  کهبود  دهیچسبی به تنم کوچکي ها کرمو  کردند یمدورم پرواز  ییطالدو مگس زنبور « -
به تمام تنم  کهي طوربه  شد یمخون بدتر  لکۀ دمیمال یم شیروو  کردم یمرا با آب دهن تر  نمیآستاما هر چه  بکنم راپاكدامن لباسم 

  )52:همان(» کردم یمس ي تنم حروي لزج خون را سرماو  کرد یمنشد 

 لکاتهبه اطاق آخر در مقابل آن  کهی زمانی ول، گذشتم یمي تودرتو ها اتاقاز ... آمد زیانگ غمی و خالخانۀ  کبه نظرم ی ایدن« -
و غالمان  زانیکنمحو شده بود، مانند  ها آن ۀیزاو کهیی وارهایدي لرزان ها هیساو فقط  شد  یمي پشت سرم خودبخود بسته درها، دمیرس یم
  )105:همان(»کردند یمی پاسپانپوست در اطراف من  اهیس
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  تصادف ) 5- 1

ا برخالف آن در عالم واقع است » امکان«ی به نام مشکلي سهل است و کارانجام هر ) dream( ایرؤدر عالم  سلطۀ  کهوجود ندارد، ام
از  کهی است راه، دهد یمی رخ نیعي ایدندر  کهو عالم واقع  ایرؤبرخورد دو عالم . مشاهده کرد توان یمبر اجتماع را  حاکم نیقوانعقل و 

را تصادف  ایرؤو  تیواقعیی ارویرو. برتر رهنمون شود تیواقعآن و  زیاسرارآمي ایدن، انسان را به تواند یم سمیسوررئال مکتب روانیپنظر 
ی هستي عالم دادهایرویی در ها یشگفت، زدیآم  یمهم ی آن در عقالنی و جنبۀ اجتماعی زندگي با فردي اهایرؤ کهی هنگام. نامند یم

  .ها است جنبه نیاحاصل تداخل  که دیآ یمبوجود 

بر اثر مصرف مواد  کهی هنگام، غالباً کوربوف ي راو. است تیواقعو  ایرؤتداخل  نیهم، کوربوف ی ستیسوررئالي ها جنبهاز جملۀ 
 زیآم رمزي ها جنبه کهی دارد سع، ختهیآمرا در هم  ایرؤي عالم واقع وعالم مرزهاحد و ، رودیمفرود  ایرؤ، در عالم خلسه و )اكیتر(یونیاف

  :کند انیبي مخاطبان براي از ابهام ا هالهي و عالم منحصر به فرد خود را در ریاثعشق 

ور بشوم خواب  ی غوطهتهو  قیعمخواب  کدر ی کهي ا قهیدقی قبل از کم، زد یمموج  ایدنوجود من در سر حد دو  کهی موقعشب « -
ی قیحقي ایدن، بستم یم کهچشمم را .... کردم یمی طی خودم را زندگاز  ریغي به گریدی زندگچشم به هم زدن من  کبه ی – دمید یم

 ها آنارادة من در  ایگو؛ شدند یم دایپی مخصوص به خود داشتندـ آزادانه محو و دوباره زندگ رهایتصو نیا -شد یمخودم به من ظاهر 
  ).97: 1348هدایت،(» مؤثر نبود

 کیتارمحو و  افکارم، بعد ناگهان شدم یمتر  و بچه تر کوچکـ لحظه به لحظه  رفت یمی من رو به قهقرا زندگ که کردمبعد حس «ـ 
رها  کسرچنگبودم، بعد از  زانیآوی کیتارو  قیعمشده و در ته چاه  ختهیآو کیبار چنگک کی من سر یهستتمام  کهشد، به نظرم آمد 

  ).63: همان(» شدم

  : شود یم دهیدهم  آورد یمي ریاثاو از زن  کهی فاتیتوصی در حتّ تیواقعو  ایرؤی ختگیآمجنبۀ 

  ).19:همان(» کردی به من جلوه ونیافي ایرؤمنظرة  کی نبود، او مثل یمعمولی او خوشگلاصالً « -

همه   کنندة جیگی فراموش کصورتش ی. ا خودش داشتي ببشرماوراء  زیچ کزن بود و ی کحال ی نیعي من او، در برا« -
  )30: همان(» آورد یم میبرارا  گریدي ها آدمي ها صورت

  

  یر ناخودآگاه ضم) 6- 1

ناخودآگاه  ریضمقرار دارد،  شهیاندی عقالنی و منطقي ها جنبهاست و در مقابل  تیاهمحائز  اریبس سمیسورئالدر  کهي موارداز جملۀ 
  کوربوف ی داستان اصلصحنۀ . کنند یم کمکپنهان انسان  ریضمبه بروز و تظاهر  کهی هستند لیوسای، از جملۀ روان و امراض ایرؤ. است

ي جلد روی نقاشي ها صحنهموضوع . ي حضور دارندراوناخودآگاه  ریضمدر  وستهیپ کهي هستند مواردي آن، از ها تیشخصو 
موضوع مجلس همۀ . شود یم تیروا شکل، به دو کتابدر دو بخش  کهاست  کوربوف  کتابی اصلي، موضوع راوي ها قلمدان
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ت  شکل کجور و ی کي او از ابتدا یها ینقاش  ااست ی دهیدمجلس را سابقاً  نیا ایآ که داند ینماو . داند ینمامر را  نیابوده و او خود علّ
  :در خواب به او الهام شده

، چنباتمه نشسته و دهیچیپهندوستان عبا به خودش  انیجوک هیشب کردهقوز ي رمردیپ رشیز که دمیکش یمدرخت سرو   کی شهیهم«
ب به لبش گذاشته بود خم شده  اهیسي با لباس دختري او روبرو. دور سرش شالمه بسته است و انگشت سبابۀ دست چپش را به حالت تعج

  ) 15: 1348ت،هدای(» ي آب فاصله داشتجو کی ها آن انیمـ چون  کرد یمتعارف  لوفرینبه او گل 

نگاه  رونیباو از سوراخ هواخور رف به  کهی هنگام: شود یم تکراری در داستان جزئي ها تفاوتصحنه بارها و بارها، البتّه با  نیا
، در صحنۀ دفن زن )26: همان. (در عالم واقع است گریدبار  ریتصو نیهم افتنبدنبال ی وار وانهید شهیهم، او )17: 1348هدایت،. (کند یم
  ).106: همان(نهر سورن  کناري دختربچه باز، و )57: همان( دهد یمی به او چ کالسکه  رمردیپ کهراغ  کوزةي روی نقاشّ، )44: همان(ي ریاث

 نیاي ماندگارو بر  آورد یمدر داستان به وجود  زیآم وهمی حالت نوعآن،  اءیاشو در هم فرو رفتن اشخاص و  ریتصو نیا تکرار
  . کنند یمي داللت راوهان پن ریضمدر  ریتصو

  ی معرفتمنابع ) 2

ي ایدن نیاي ها تیواقعي سو آندر  دیباآن را  قتیحقو  ستین تکراري جز عادت و ابتذال و زیچ ایدن نیا ها ستیسورئال دگاهیداز 
ي جستماد . ال ي ناشنروهایندر آن  کهیی وارد شد ایدنبه  دیبای ندارد و گاهیجادر جهانِ آنان، عقل و حس شوند یماختۀ درون انسان فع .

، جهان تینهابه شناخت درون و در  توان یم ها آن لۀیوسبه  کهی وجود دارد معرفتي منابع سر کی ایدن نیاي ورود به براآنان معتقدند 
، و حاالت ریتخدون و ، جذبه و جنایرؤناخودآگاه، عشق، خواب و  ریضم«: ی عبارتند ازمعرفتمنابع  نیا. افتي عقل دست یماوراناشناختۀ 
عشق،  انیم نیافراوان است، اما در  کوربوف منابع در  نیااز  کنمود هر ی). 307: الف 1385ی، فتوح(» ذهن و روان ختۀیخودانگخلسه و 

  : آنها است نیاولعشق  کهي برخوردارند شتریب تیاهماز  ریتخدو جذبه و جنون و  ایرؤخواب و 

  

 شکستن. باشد یمآن  صۀیخص نیمهمتري انگریعصی است و انقالبی مفهومي دارا ستیئالسور مکتبعشق در  :عشق) 1- 2
ی ستیسورئالي عشق ها یژگیوی با عقل از دشمنبردن ترس از گناه و  نیبی، از اجتماعو اخالق  نیقوانی به توجه یبی، جنون، نیدمحرّمات 

آن  سندةینوو  کتاب نیای در مورد منفي دگاههایدموجب بروز  کهت ي اسمواردی آن، از جمله ستیسورئالعشق به معنا و مفهوم . است
ي، ریاثعشق « کهی دارد گوناگوني نمودها کوربوف عشق در . اند کردهی منسوب نید یبرا به  کتاب نیا سندةینوی حتّی برخشده است و 

 ۀیسا انعکاس« کهی عیطباتفّاق ماوراء  کاز ی که خواهد یمي داستان، ابتداي در راو. قابل توجه است کتابي داستان در بخش اول راو
ي بر او ریاثی زن تجلّي جز زیچاتفاق  نیا. دیبگو، سخن )10: 1348، تیهدا(است » يداریبخواب و  نیبروح در حالت اغماء و برزخ 

ی هنگامي از روزها روز). 12: همان. (کند یمی تجلّفرشته بر او  ازن ی کبصورت ی استارة پرنده ی کپرتو گذرنده، ی کمانند ی که ستین
 شیها ینقاشناخودآگاه او و در  ریضمدر  شهیهم که ندیب یمي را ا منظره، همان نگرد یم رونیباو از سوراخ هواخور رف اتاقش به  که

  : شده یم تکرار
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ی جلو او آسمان فرشتۀ کدختر جوان، نه ی کدرخت سرو نشسته بود و ی ریز، کردهي قوز رمردیپي پشت اطاقم صحرادر  دمید«
  ). 18: همان(» کرد یمي باو تعارف کبود لوفرین، خم شده بود و با دست راست گل ستادهیا

ي از دست رفته ایرؤاو را به عالم  کهاست » ینهان فۀیلط«عشق همان  نیا. شود یمي ریاثي داستان عاشق زن راو که نجاستیااز 
، و از میگذران یم ایرؤي صور از دست رفتۀ جستجوروز را ناخودآگاه به «: دیگو یمی ستیسورئالی دربارة عشق لسالوادور . ونددیپ یم
فقط از نظارة آن غرق  که میگوئ یمو  میا شناخته یمآن را  شیپاز  که میبر یمگمان  میابی یمیی خود را ایرؤچون صورت  که نروستیا
ق دارد و به » يریاثزن «داستان به  نیاسمت اول در ق که کوربوف ي راوعشق ). 324: 1347ی، نیدحسیس(» میشو یم ایرؤ ی ماوراء نوعتعلّ

ی آن شهوانی و جسمانجنبۀ  شتریبعشق  نیاي از راومقصود  که شود یمي روازن » لکاته«متوجه  کتابعالم واقع است، در قسمت دوم 
  . است

اتبه  کهي هستند موارد  و وحدت از جملۀ رتکراتضاد، . به وحدت است لیم، کوربوف ی عشق در ستیسورئالي ها جنبه گریداز  و  کرّ
وجود دارد، اما از  کوربوف به وحدت در هر دو بخش  لیم .)82: 1383، سایشم(شوند یمنمودار  کوري گوناگون در بوف ها جلوهبه 

ل بوف  لیم نیای عشق بیعج نکات ي استریاثي با جسد زن راو دنیخواب، کوربه وحدت در بخش او :  

، اصالً تن او مثل تن مادة مهر میبود دهیچسببه هم  اهیگـ مثل نر و مادة مهر  دمیخواب شیپهلوي تختخواب رو، رفتم کندما لباسم ر«
  ) 34: 1348، تیهدا(» .را داشت اهیگباشند و همان عشق سوزان مهر  کردهاز نر خودش جدا  کهبود  اهیگ

با  که آنشده؛ او پس از  انیبي دربارة حلول روح و تناسخ راواز زبان  هکی است مطالب، کوربوف ی در ستیسورئالوحدت  گریدجلوة 
، حرارت خودم را به او بدهم و بکنمخواستم با حرارت تن خودم او را گرم «: دیگو یم، خوابد یمي در تختخواب ریاثجسده مردة زن 

  ).همان(» بدمم او کالبدبتوانم روح خودم را در  لهیوس نیابه  دیشا رمیبگي مرگ را از او سرد

در موقع  کوزهروح نقاش  دیشا«: که، اعتقاد دارد دهد یمی به او چ کالسکه رمردیپ کهي ا شدهی نقاشاو در مورد گلدان  نیهمچن
 کم کمحاالت و رفتارش  کهداستان او  انیپادر ). 58: 1348هدایت،(» او در آمده بود اریاختبود و دست من به  کردهدر من حلول  دنیکش
مثل  شمیري سر و موها«: دیگو یم، دربارة ظاهر خودش کشد یمرا  لکاته که آن، پس از )156: همان(ي در آمده پنزرهنوز  رمردیپ کلشبه 

 رمردیپشده بود ـ لبم مثل لب  دیسفبوده ـ همه  جا آنمارناگ در  کی که دیایب رونیبی اطاقزنده از  کهی بود کسي سر و صورت موها
  ). 174: همان(» بود کردهي در من حلول ا تازهزده بود و روح  رونیب ام نهیساز  دیسفي مومشت  کبدون مژه، ی میچشمهابود،  دهیدر

بردن ترس از گناه  نیبی و از نیدمحرّمات  شکستن، به خصوص در بخش دوم آن، کوربوف ی در ستیسورئالعشق  گریدي ها جنبهاز 
ي از گریدي جاهادر ). 85: 1348هدایت،( آورد یم انیماش صحبت به  خواهر خوانده و) مادر زن(ي از عشق خود نسبت به عمه راو. است
 اش یشهوان، عشق )120: همان( اش هیدابا  کشینزد، روابط )109: همان(ي او ها لبی برادرزنش و طعم شهوانی کشندگاو جاذبه و  کتاب

این موارد همه با اعتقادات . آورد یم انیمسخن به ) 145: همان( برد یماز اندام خوش  کهی شهوان فیکو ) 101: همان( لکاتهنسبت به 
  .شوند یمدینی جامعۀ مسلمان ایرانی مباینت دارد و بسیار ناشایست شمرده 
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 نیدبخورد و نه  وانید کهنه مال دارم «: دیگو یم کهي ندارد، او اعتقادگونه عالقه و  چیهی، اخالقی و نیدی مبانبه  کوربوف ي راو
و پاداش روح و روز  فریک، )123: همان(، مسجد )101: همان( اتیاله، )122: 1348هدایت،(نسبت به دعا ) 68: همان(ببرد  طانیش کهدارم 
، است لکاتهفاسق زن او،  کهي قرآن خوان خنزرپنزر رمردیپ. ي ندارداعتقادگونه  چیهی پس از مرگ زندگو ) 124: همان( زیرستاخ

  ).155: همان( داند یمشهوت بشر  دهیزائها را خدا کور بوفي راو) 76  :همان(

ي فراموش برا، )102: 1348هدایت،( نامد یمو او تمام افراد دور و بر خود را رجاله  اعتناست یبی اجتماع اتیاخالقو  نیقواناو به 
 هیقض نیاتاق دارد و او هم از ي جفت وها فاسقي، راو، زن لکاته). 13: همان( برد یمپناه  اكیتري خود، به شراب و ریاثمعشوق  کردن

ر براي زنش را ها فاسق، او )88: همان(مطّلع است    :را دوست دارد فقط بخاطر رفع شهوت است لکاتهو اگر ) 89: همان( زند یمي او غُ

 ریزی را قیحقاحساسات  خواستم ینمتنم، چون  انیم، مخصوصاً خواست یمهمۀ ذرات تنم او را  بلکهحاال نه تنها او را دوست داشتم، «
  ).101: همان(  »بکنمپنهان  اتیالهلفاف موهوم عشق و عالقه و 

ی انسان در آن زندگ که باشد یمیی ایدنی پوچو تمسخر حقارت و  شخندیرهدف از آن  کهی است ستیسورئالي ها دهیاهزل، از دیگر 
ابتدا  کهپنهان شود، اعتقاد دارد  ریضمي ها مغاكرد و وارد بگذا تیبشري در برابر ا تازهراه  که نیاي برا ستیسورئال مکتب. دارد انیجر
ی ستیسورئالي ها جنبهاز .  است شخندیرو  زیتمسخرآمي شخندهاینمنظور  نیاي براراه  نیبهترجهان فاسد زد و  نیا بیتخردست به  دیبا

و  مضحکقصۀ  کی را یزندگاو سرتاسر . است گرفتن آن شخندیرخود و به  رامونیپي مادي ایدني داستان به راویی اعتنا یب، کوربوف 
اله  انیاطراف، )24: 1348هدایت،(احمقانه  ی زندگمراحل مختلف ). 11: همان( داند یم» هیسا«مشت  ک، و مردم را ی)90: همان(خود را رج

ها و  او رجاله). همان. (است انکسی شیبرا، روز و ساعت و ماه ندهیآو گذشته و ) 71: همان( داند یمي را حرف پوچ ریپی و بچگ لیقباز 
اع دارند و دنبال پول و شهوت  افۀیقهمه  کهرا  شانیزندگ نیزمي روي زیچچه «: دیگو یم، و )97: همان( ردیگ یم، به تمسخر دوند یمطم 

  ) 68: همان(» .ی داشته باشدارزش نیکوچکتر میبرا تواند یم

  

  یا رؤخواب و ) 2-2

معرفت «و به  کندتا از عالم واقع جدا شده، در خود نفوذ  دهد یمرا  امکان نیای آدمبه  کهی است ستیسورئالی معرفتاز منابع  ایرؤ
، سمیسورئال دگاهیداز . رود یم نیباز  ایاشانسان و جهان و  انیمو حد و مرز  ستیني خبراز عالم حس  ایرؤدر عالم . کند دایپدست » یعال

ی مظهر و ائیدن نیچن دیفرودر نظر «. گرفت دهیندآن را  مکاشفاتالهامات و  که دینبادارد و ي نداریبی از عالم کمدست  ایرؤخواب و 
ی، نیدحسیس(» برسد شتنیخو کاملی شناسائتا حد  تواند یمآن  لیتحلو  هیتجزی با آدمناگفتۀ ماست و  التیتماخودآگاه و  الیام لیتمث

1347 :323.(  

و اتفاقات  اشکال) 130: 1348، تیهدا(ي داستان است روای نهان اجاتیاحتشده و  کشتهحس شهوت  دةییزا که، خواب کوربوف در 
م عیطبحال  نیعی در ولی نکردنباور  ریتعببوده و  کردهاش را خودش درست  همه ایگو کهیی را ها خواب؛ کند یمی را در مقابل او مجس 
 نیبدر عالم  گریدی بعضو ) 112: همان( اندازند یم اش یبچگعالم  ادبه ی او را شیاهایرؤی از بعض). همان( دانسته یمی آن را قبالً قیحق
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به  توان یم اهایرؤ نیامتعجب و سرگردان است؛ از جمله  نکته نیاي هم از راوخود  کهي طور، به ابندی یمي ظهور داریبخواب و 
شدن او در قلعه   دیناپدنهر سورن و  کناردختربچه در  ندید ریتصوو ) 47: همان( ندیب یم ایرؤاو در بازگشت از قبرستان در  کهي ریتصاو

  : دیگو یم ایرؤاو خود دربارة عالم خواب و ). 106: همان(کرداشاره 

 لیتشکمرا  فیکو پر از  بیمه، زیانگ غم، کیتارسرنوشت  کهیی ها رشته نیا. خود را گرفتم االتیخرفتم در رختخواب و دنبالۀ «
ي ها لیم، نیریدشدة  کشتهي ها لیم، دیآ یمي منحرف شده بوجود رهایتصوو  شود یم ختهیآمبا مرگ به هم ی زندگ کهیی جاآن . داد یم

 کهو حاضر بودم  شوم یم کندهي ظاهري ایدنو  عتیطبوقت از  نیادر . کشند یمانتقام  ادیفرو  شوند یممحو شده و خفه شده دوباره زنده 
  )111: 1348هدایت،(و نابود شوم  ی محوازل انیجردر 

  

  یرتخدجذبه و جنون و ) 3- 2

به  توان یم ها آناز جملۀ  کهی وجود دارد متفاوتي راههاي مقابله با آن برااست و  سمیسورئالمخالفت با سلطۀ عقل از جملۀ اصول 
م شن کبه عنوان ی توانند یمو  شوند یمي نهفتۀ پنهان درون آزاد روهاینحالت  نیادر . کردجنون اشاره  نشیآفراخت و منشأ مه 

ي عاداگر چه در نظر مردم . کند یم حکومت وانگانیدبر عالم  کهی مطلق العنان است حاکم، همچون لیتخ. ندیآی به حساب ستیسورئال
مطالعه در . کند یم احتیسو  ریسی راحتبه  ربط یبامور متضّاد و  انیمدر  ها آنی ذهن ولاست  ختهیگسی آنان مغشوش و از هم ذهن تفکر
  . دیگشا یمي را در برابر چشمان ما ا تازهی معرفتي ها افقاند،  و بند عقل رها شده دیقاز  کهآنان  ریضم

حال بحران، «: ی هستندروانی و روحي ها بحرانی نمودار شده، همراه با ونیافي جنون غالباً پس از صرف مواد ها لحظه، کوربوف در 
همه  کهبود  نیااز شدت تب مثل . را بستم میچشمهارفتم در رختخواب افتادم و . بودم، آمد بود و منتظرش کردهقبالً به دلم اثر  کهی حال
  ).151: همان(» داد یمتنم را فشار  میلباسها. باال رفته بود دیایب نییپا که نیاسقف عوض . بود کرده دایپ هیحاشبزرگ شده و  زیچ

به عالم  کینزدی عالمی از اوقات در گاه، و )138: 1348هدایت،( داند یمي فردجذبه و جنون  جۀینتی زن و مرد را کینزدبه  لیماو 
و فرو رفتن در عالم  هایوانگید نیا)  148: همان( گرانیدو ترس از خود و ) 152: همان(خود  ۀیساحرف زدن با : کند یم ریس وانگانید

یی از عالم رها جادیای، در ونیافاستفاده از مواد . ندیآ یمی بوجود ونیافشده اغلب پس از استفاده از مواد  ذکر چنانکهجذبه و خلسه، 
ي قواو  شود یم لیتعطاراده  کهدر هنگام استفاده از مواد مخدر است . دارد اریبس ریتأثو اوهام  االتیخي ایدنبه  وستنیپو حس و  تیواقع
ی دردش فراموشي برا کوربوف ي روا.  شود یمراهم ی فستیسورئال ریتصاوي ظهور حاالت و برا نهیزمفرد خارج شده،  کنترلی از ذهن

او در غالب اوقات از . ندارد) 9: 1348، تیهدا(» و مواد مخدر ونیاف لۀیبوسی مصنوعی بتوسط شراب و خواب فراموش«ي جز ا چاره
 اكیترهنگام صرف ). 145: همان( دمد یمی در او نباتروح  اكیتر. کند یمي خود استفاده ریاثدر عالم  ریسیی و رهاي برا اكیتر

ان  زیآم افسون، فیلطبزرگ،  افکارش اغما فرو  مهینخواب و  مهینحالت  کغالباً در ی اكیتراو با مصرف ).  62: همان( شود یمو پرّ
 انیب نهنگویا  ریتخدي خود را در عالم ایدناو ). همان( کند یمخود پرواز  موشکافبزرگ و  افکار، و آزادانه بدنبال )61: همان( رود یم
  : کند یم
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. کردم یمگردش  خورد ینمی بر مانع چیهبه  کهی و درخشان تهي ایدن کیی گذاشته بودند و در یطالپرة  ي شبرومرا  نکهیامثل «
 کامالًي عادي ایدني او با ایدنهنگام  نیادر ) 119: 1348هدایت،(» بود شتریب فشیکاز مرگ هم  کهبود  فیکو پر  قیعم ریتأث نیاي بقدر

ي ایدني با ریناپذبه مسافت سنجش  که کردم یمی زندگی درخشاني ایدنو در  شد یمی از من دور قیحقي ایدنآن وقت «: متفاوت است
  )147: همان( »ی فاصله داشتنیزم

  ی روانلحظۀ ) 4- 2

ی منتج ستیسورئال ریتصاو ي ازاریبس. است سمیسورئال مکتبدر  الیخي وهم و ایدني ورود به راههای از جملۀ روانی و روحي ها تکان
ان بودن و  دهیچیپبه  توان یمی رواني لحظۀ ها یژگیواز جملۀ . است» یروانلحظۀ « نیهماز  بودن از تناقضات و  آکندهبودن، گذرنده و پرّ
ی و روانلحظۀ  انیببه  ی باشد، قادرمنطقی و عقلی بر روابط مبتنروشن و  کهی کالم، ستهایسورئالبنا بر اعتقاد . کردی اشاره روحي ها انیهذ

 نیادر . شود یم جادیابه مشاعر است  کینزدی حالت جادیا که سمیسورئالی از اهداف کحالت ی نیادر . ستینبه نگارش در آوردن آن 
الي مغز کارو حالت خود  کند یمی آزاد عقلي و قراردادموقع فرد را از چنگال امور  فعدینما یمخود را آغاز  تی .  

دلش را  گرانیدی خوشی و زندگهر جور « کهاو . ی استرواني ها لحظه نیچنی او سرشار از زندگ کهی است شخص، رکوي بوف راو
خودش هم  که کند یمیی را زهایچ فکری گاه، کند یمی طی را بیغر ۀیتجزنوع فسخ و  کی که نیا، ضمن )114: 1348، تیهدا( زند یم
  :متفاوت است اریبسها  ي رجالهایدني او با ایدن، )94: همان. (کند یم دیتولي را در او دیجدي ایدنی، ناخوش، )99: همان( کندباور  تواند ینم

ی و سرکشي آن را ها  سنبهمجبور بودم همۀ سوراخ  کهبود  نیاي پر از مجهوالت و مثل ایدن کدر خودم بودم، ی کهیی ایدن کی«
  ).97: 1348هدایت،(» بکنمی وارس

گلت او مدام دوست دارد به حا ي رسته، است مانند زندي دهایقاز همۀ  کند یمحس  کهی هنگام، و )116: همان(برگردد  اش یبچ
، و )60: همان( دیآ یمی به وجود بیغری خوش، در او تیجنابه واسطۀ حس ). 102: همان( اندازد یمرا باال  شیها شانه، اش یبچگدوران 

به  لیم نیا) 133: همان. (بکندرا  فیک نیاو  کرده دیتقل، از او برّد یم تکه تکهرا گوشت گوسفندها  کههمانند قصاب  که داند یمالزم 
: همان( لکاتهجسم  کردن تکّه تکّهبه  لیمو ) 43: همان(ي ریاثجسد زن  کردن تکّه تکّه: شود یم دهیدداستان هم  گریدي جاهادر  تیجنا

  : است دهیدوان شهیرخ در وجود او و توهم و تناس) 146: همان(ی دارد خودکشبه  لیم، او )162

. شدند یماشارة سرانگشت عوض  کبه ی کهآور  و خنده تکاریجناو  ترسناكي ها صورتکدر من و مال من بودند،  ها افهیق نیاهمۀ «
  ). 157: 1348هدایت،(» در من بوده ها آن انعکاسیی گو. دمیدرا در خودم  ها نیازنم، همۀ  شکلقصاب،  شکلي، قار رمردیپ شکل

مردة  نیبالدر سر  لکاتهی او با آغوش همو ) 34: همان(ي ریاثي با جسد زن راو، همبستر شدن کوربوف ی در روان بیعج نکاتاز جملۀ 
 خواهد یم کهي ندارد چرا ا رابطهگونه  چیه گرانیداو با ). 171  :همان(، وجود او سرشار از تناقض است )85 :همان(مادرزنش است 
ي راوي برادرزن سوانگشت سبابۀ دست چپ  از  دنیجو: ی هستندرواني حاالت دارا زیناو  انیاطراف). 11: همان(شناسد خودش را بهتر ب

  . شود یم تکرارهم  لکاتهي و ریاثي، زن خنزرپنزر رمردیپعمل توسط  نیا که، )108: همان(
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  :گیريیجهنت

موجب اختالف نظر در  کهی است مسائلاز  کتاب نیای ادب سبکنوع ابهام در . ي برجستۀ آن استها یژگیو، از کوربوف ابهام در 
 کهاست  سمیسورئال نیا، کیرمانتو  سمیرئالو  سمیسمبول: لیقبی از ادبگوناگون  مکاتبي هایگر جلوه انیم، اما در دهیگردباره  نیا

 نیمهمتر کهامر است  نیا انگریب کوربوف  مسیسورئالی معرفتي و نظری مبانی در بررس. کند یم فایاي را تر برجستهنقش بارزتر و 
 نیاي او در ها ینیآفر ابهامی نبوده و ستیسورئالي جز اصول زیچداستان  نیای رمزناکی و نیآفر ابهامي برا تیهداافزار صادق  دست

 و چه در حوزة عناصر  ریتصوچه در حوزة  نهیزم
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  :منابع

 .یاشرف: ، تهران1، چیسینو قصه ، )1348(ی، رضا، براهن

 .نیآممرغ : ، تهران2، چخاكو  ایمیک، )1366(ـــــــــــ، 

 .روزگار: ، تهران1، چدر رمان سمیپسامدرنو  سمیمدرن، )1383(، نیحس، ندهیپا

 .آگاه: ، تهران6، چاتیادبدر  سمیرئالو ضد  سمیرئال، )1360(، روسیسپرهام، 

ک  . مرکز: ، تهران1، چیصدارت، ترجمۀ احمد رمان لیتحل وةیش، )1366(، جان، پِ

  .سپهر: ، تهرانتیهدانقد آثار صادق ، )1357(ی، عبدالعل، بیدستغ

 .سمت: ، تهران3، چیاسالمتا انقالب  تیمشروطی از فارسمعاصر نثر ـ ادوار نثر  اتیادب ،)1384(، هرمز، انیمیرح

  .نگاه: ، تهران6، چرانیا شرویپ سندگانینو، )1381(ی، محمدعلسپانلو، 

 .لین: ، تهران4، چیادبي ها مکتب، )1347(ی، رضا، نیحس دیس

و  کامبورد، ژان و آثار او تیهدای دربارة صادق خارجبزرگ  سندگانینو اتینظر، »کوربوف «، )1343(، پیلیفسوپو، 
 .ي پرستوها کتاب: ، تهران3، چگرانید

 . فردوس: ، تهران6، چروح کداستان ی، )1383(، روسیس، مسایش

 . سخن: ، تهران1، چریتصوبالغت ، )الف 1385(ی، محمود، فتوح

؛ شمارة ی مشهدفردوسی دانشگاه انسانو علوم  اتیادب دانشکدةمجلّۀ ، »یستیسورئال ریتصوي ها یژگیو«، )ب1385(ــــــــــــــ، 
 . 152ی پی در پی و نهم، شمارة ساول، سال 

 .مرکز: ، تهران1، چتیهدایی با صادق آشنا،  )1372(فرزانه، م، 

 .چشمه: ، تهران1، چندهیپا، ترجمۀ محمد جعفر اتیادبجامعه، فرهنگ، ، )1376(، نیلوسگلدمن، 

 .شفا: ، تهران1، چیداستان اتیادب، )1366(ی، جمال، رصادقیم

  .چشمه: ج، تهران 2، رانیای در سینو داستانصد سال ، )1377(ی، حسن، نیرعابدیم

 .یفرهنگی و علم: ، تهران1مهاجر، چ زیپروموحد و  اءیض، ترجمۀ اتیادب ۀینظر، )1373(، رنه و آوستن وارن، ولک
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 .ي پرستوها کتاب: ، تهران12، چکوربوف ، )1348(، صادق، تیهدا

 .طرح نو: ، تهران1مهاجر، چ روزهیف، ترجمۀ تیواقعاز افسانه تا  تیهداصادق ، )1372(ی، محمدعل، انیکاتوز ونیهما

 ریز )کایرانیاي مقاالت دانشنامۀ سراز ( نیزم رانیای در داستان اتیادب، نیمت مانیپ، ترجمۀ »ندداستان بل«، )1383(ي، حورا، اوری
 .ریرکبیام  :، تهران2شاطر، چ ارنظر احسان ی

  .رانیا خیتار: ، تهرانکوري بوف راو، دو متن، دو انسان، دو جهان، از بهرام گور تا اتیادبي و  روانکاو، )1374(ــــــــــــ، 
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422  

  از دیدگاه گفتمان انتقادي» غذا هاي قبل از قصه«داستان   بررسی مجموعه

 

  1معصومه محمودي   

  :چکیده

هاي نقد ادبی معاصر راه یافته  گرایی، به حوزه هایی است که پس از انقالب پساساخت روش گفتمان انتقادي از جمله رهیافت     
. آورد ي اندیشیدن را پدید می از ارتباط اجتماعی و شیوه  اي خاص است که گونه این شیوه در پی بررسی ساز و کارهاي قدرتی. است

توان با این نگاه آن را بررسی  نماید و می حقایقی را باز می  اي ناخودآگاه، ادبیات به عنوان بخشی از گفتمان و فرهنگ جامعه، به گونه
اي درنظام آْموزشی جامعه دارد و به طور غیر مستقیم ایدئولوژي  گمان در این میان، ادبیات کودك اهمیت ویژه بی. و تحلیل کرد

تی و اسطوره اندیشه از    برآمده   .کند می زتولید  با اي را  هاي سنّ

کلهر، بر اساس روش   از فریبا  »غذا از  قبل  هاي  قصه «داستان   مجموعه بررسی   با  است کوشیده   نگارنده در این مقاله
ها در این  کشیده شدن آن  چالش  به یا   تولید باز ها و  بر ساختار داستان  لوژي حاکم ایدئو ن تحلیل نورمن فرکالف، ضم

ت  برآمده   هاي پذیرش قدرت  این مجموعه گاهی در کنار هاي  داستان ي  نویسنده  دهد که چگونه ها، نشان داستان هاي  از سنّ
  .ي حاکم بر متن را به چالش کشیده استگیري از عنصر طنز، ایدئولوژ اجتماعی، با بهره 

  

  هاي قبل از غذا، فریبا کلهر، قدرت قصه گفتمان انتقادي، ادبیات کودك،  :ها کلیدواژه

  

                                                        
 ي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه عالمه طباطبایی آموخته دانش -  ١
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  مقدمه- 1

هاي دیگر به معنا و موقعیت زادن متن توجه دارد،  یکی از رویکردهاي موثر در تحلیل متون ادبی که بیش از گرایش
ي وسیعی در  هاي اخیر گستره شناسی همگانی دارد و در دهه این رویکرد ریشه در زبان. تحلیل گفتمان انتقادي است

تحلیل گفتمان انتقادي به لحاظ نظري و روش شناختی  . گرفته است را در بر...شناسی، فلسفه و هاي ادبیات، جامعه رشته
ي آن را  ي تحقیق نیز گستره لحاظ محدودهمطالعات زبان شناختی را از سطح توصیف متون به سطح تبیین ارتقاء داده و به 

در این رویکرد از . از سطح بافت موقعیت فرد به سطح کالن یعنی جامعه، تاریخ و ایدئولوژي وسعت بخشیده است
است،  داده شناسی، که زبان و گفتمان را در ارتباط با مسائل کالن جامعه از قبیل نهادهاي اجتماعی و ایدئولوژي وسعت زبان

: 1386گل زاده، آقا.(رود و در بازشناسی متون ادبی نقش به سزایی دارد ینی و قدرت از مفاهیم بنیادي به شمار میجهان ب
ي قدرت را که  کارهاي به کارگیري یچیده  و  کوشد از چنین منظري با نگاهی انتقادي، ساز بنابراین منتقد ادبی می) 18-20

  . در متن پنهان است، عیان سازد

ي جدیدي همچون لوییس آلتوسر، روالن بارت، ژاك دریدا، الکان و به  ان انتقادي، ریشه در آراء فالسفهتحلیل گفتم
خصوص میشل فوکو، فیلسوف فرانسوي دارد و صاحب نظرانی چون راجر فالر، روث وداك و نورمن فرکالف در معرفی 

  .اشته اندو رشد این رویکرد، به عنوان گرایشی نو در تحلیل متون، نقش بسیاري د

دانند که حقیقت در پشت آن پنهان شده  پیروان تحلیل گفتمان انتقادي، ادبیات را سرشار از اظهاراتی ساختگی می
اي که میان یک اثر و جامعه وجود دارد، ارزشیابی آن را به صورت تفکیک شده از  ي ظریف و پیچیده در واقع رابطه. است

هاي رفتاري و اجتماعی سند تاریخی به شمار  ز نظر ایشان، اثرادبی با بازتاب نظاما. سازد پذیر می جامعه و فرهنگ، امکان
  )134-133: 1378مقدادي، .(توان آن را تاریخ فعال به شمار آورد آید و می می

علی قبادي و  و مقاله اي از حسین» تحلیل گفتمان انتقادي و ادبیات«در این مقاله بر اساس روش فرکالف که در کتاب 
از فریبا کلهر، در سه سطح توصیف، تفسیر و  »هاي قبل از غذا قصه« اران او معرفی و تبیین شده است، مجموعه داستان همک

شود و به مواردي مانند چگونگی استفاده نویسنده از زبان و کاربرد واژگان با توجه به موقعیت جامعه  تبیین بررسی می
  .شود ت، توجه میشناختی که متن در تعامل با آن شکل گرفته اس

  

  مفاهیم و مبانی- 2

دانند که روند رشد آن در طول تاریخ با تحول دوران کودکی و  اي اجتماعی می منتقدان، ادبیات کودك را پدیده    
به نظر برخی از آنان، کودکان و نوجوانان از طریق ادبیات، راهکارهاي . نگرش به کودك، پیوندي ناگسسستنی دارد

هاي زندگی  کنند و به کسب قدرت تفکر، تخیل و مهارت پیرامون خود را تجربه می رویارویی با جهان
  .شوند و آماده ي تعامل با جامعه و مشارکت در مناسبات اجتماعی می) 12: 1374حجازي، (پردازند می
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د که ادبیات آنن متخصصین آموزش زبان، بر هاي متفاوتی که در نگاه به ادبیات کودك وجود دارد، در کنار نظریه    
تواند  آموزان و تحریک مثبت آنان براي آموزش است و می ي دانش هاي شخصی دربیداري عالقه انگیزش کودك ابزار ایجاد

این افراط تا آن جا . با خلق مفاهیم زیبا و لذّت بخش بر دانش فرهنگی و زبانی آنان، تأثیري سودمند و مداوم بگذارد
ی ادبیات  رفته پیش فی شده استاست که حتّ گروهی نیز  آن را . ابزار ارتقاء سطح سواد سمعی وبصري کودکان و نوجوانان معرّ

ل تازه، در فرم و ساختارهاي زبانی دانسته ات کودك براي این . اند شکل خیالی زندگی و ایجاد تفکّر و تأم آموزشی بودن ادبی
هم در نقد ادبیات کودك و هم  "کودك محور"وزش و آم "مدرسه اي"گروه آنقدر مهم انگاشته شده که تفکیک آموزش 

  .اي یافته است ي اخیر تئوري و تکنیک آموزشی آنان، جایگاه ویژهها روشدر 
شود، باید در زیرمجموعه ي آموزش و پرورش  ها بر این نکته تاکید دارند که آنچه براي کودکان نوشته می این تئوري

در مقابل این رویکرد،  . منوط به تحقق امر آموزش و پرورش در اثر است قرارگیرد و در نهایت تعریف ادبیات کودك
ت آموزشی در رویکردهاي جدید ادبیات کودك بر ات کودك حذف و ایجاد حس لذّت هنري  آنند که باید اولویادبی

  .جایگزین آن شود
اد حس لذّت براي کودکان، در هدفمند عالوه بر ایج تواند یمي غیرمستقیم  مسلما تلفیق هنر، ادبیات و آموزش به شیوه

به طور کلی ادبیات کودك در نهادینه ) 8-7: 1389جاللی،.(ي داشته باشدا کردن و ارتقاء سطح ادبیات کودك نقش سازنده
. شده است هاي قبل از خود بنا ساختن هنجارهاي اجتماعی نقش به سزایی دارد؛ چرا که ادبیات هر نسل بر پایه ادبیات نسل

توان بدون در نظر گرفتن شرایط اجتماعی ، فرهنگی،  ها را نمی ي خویشتن است و آن هاي کودکان محصول زمانه ه کتابالبت
هاي کودکان را بر روند  شناسی معاصر کتاب از طرفی جامعه. اخالقی و حتی سیاسی همان زمان مورد سنجش قرار داد

  )106: 1382، گیدنز.(داند اجتماعی شدن افراد جامعه بسیار موثر می
ها و هنجارهاي رایج در  رویکرد تحلیل گفتمان انتقادي روشی جهت بررسی و بازنمایی زمینه اجتماعی است که ارزش

توان به گفتمان خنثی و بی  از آنجایی که واقعیت اجتماعی ناب وجود ندارد، نمی. آثار ادبی و غیر ادبی را شکل داده است
هایی است که به شکلی نمادین نمایش داده  ها و ارزش گفتمان، تبلور باورها ، نگرش) 50 :1379بهرامپور، .(طرف باور داشت

گذارند و یکدیگر را تقویت  می پیوند حضور دارند که متقابال بر هم صحه اي از معانی  هم در هر گفتمانی زنجیره. شود می
ي  نظران این رویکرد، زبان در این روش انتقادي، به مثابه از نظر فرکالف، یکی از صاحب) 171-170: 1385پاینده، .(کنند می

سازد که از سه  دهد؛ گفتمان نیز اجتماع را می عملی اجتماعی است که با ایدئولوژي گره خورده است و گفتمان را شکل می
در واقع زبان ابزار مهمی براي ) 159: 1385آقاگل زاده، .(انش، روابط اجتماعی و هویت اجتماعی تشکیل شده استسطح د

براساس تحلیل گفتمان انتقادي، هر متن در شرایطی ویژه با . سیاسی است -هاي اجتماعی  برقراري و حفظ روابط و دیدگاه
اجتماعی و  اي از ارتباط ي ویژه قدرتی که در جامعه گونه«شود؛  ید میدرجات متفاوتی از انتخاب و در نسبتی با قدرت  تول

  )226: 1388تسلیمی،.(»آورد ي اندیشیدن را پدید می تولید دانش و شیوه

سازي مناسبات قدرت و فرایندهاي  از نظر فوکو مناسبات اجتماعی در ذات خود مناسبات قدرت هستند؛ از این رو آشکار 
اهمیت این ) 207-202: 1378برتنس،(هنگ از اهداف رویکرد تحلیل گفتمان انتقادي است؛ایجاد ایدئولوژي و فر
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پردازد و پایه و اساس شناخت  ي عناصر موجود در جامعه می ها درباره دهی طرز نگرش ها در آن است که به سامان ایدئولوژي
  )153: 1385آقاگل زاده ، .(کند می هاي اجتماعی و اهداف و عالیق آنها فراهم هاي متداول در گروه را در نگرش

ي تحلیل گفتمان انتقادي، این رویکرد را روشی کارآمد در  هاي برجسته در زمینه نورمن فرکالف، یکی از شخصیت
فرکالف . داند استثماري می -بررسی تغییرات اجتماعی و فرهنگی براي  کمک به آگاهی بخشی درباره ي روابط اجتماعی

روابطی که هم در فرایند تولید متن و هم در فرایند تفسیر آن . توان این روابط را تعریف کرد بر زبان میمعتقد است با تمرکز 
تحلیل گفتمان از نظر فرکالف . سازند اند و همدیگر را متاثر می فرایند تولید و تفسیر داراي تعامل و کنش متقابل. موثر است

شناسی گفتمان فارغ از نقش  هاي زبان که به تحلیل مقوله) ي توصیف لهمرح(ي متن گفتمان به مثابه -الف: عبارت است از
که به روابط بین روندهاي تولید ) مرحله ي تفسیر(ي تعامل بین فرایند تولید و تفسیر متن گفتمان به مثابه-)پردازد؛ ب زمینه می

ي  گفتمان به مثابه -اجتماعی است؛ ج ي تولید متن و نسبت گفتمان با ساختارهاي پردازد و دانش زمینه و درك گفتمان می
ي اجتماعی در ظرف مناسبات قدرت  که معطوف به بررسی گفتمان به عنوان جزیی از روند مبارزه) ي تبیین مرحله(زمینه 
  )40-39: 1390قبادي و همکاران،.(است

  

  بررسی و تحلیل - 3

ي فریبا کلهر، با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادي مورد  نوشته» هاي قبل از غذا قصه«در این مقاله، مجموعه داستان          
ها  کشیده شدن آن چالش  به یا   تولید باز ها و چگونگی  بر ساختار داستان  لوژي حاکم ایدئو گیرد و ضمن تحلیل  بررسی قرار می
ت  برآمده   هاي پذیرش قدرت  این مجموعه در کنار ي   نویسنده  شود که چگونه ، نشان داده می اجتماعی، با  هاي  از سنّ

  .گیري از عنصر طنز، ایدئولوژي حاکم بر متن را به چالش کشیده است بهره

ي  افسانه«و  »سیاه پوش عجیبی به اسم بادمجان«هاي  داستان کوتاه تشکیل شده که جز در داستان 25این اثر از  
دهند و مکان روایت  ها را زنان تشکیل می ام قصه، شخصیت اصلی تم»آب رو گردو« و» قلمکار آش شله« و» ماکارونی آقاي

ي بسیاري از غذاها ذکر  ها آشپزي ست و در ضمن روایت، دستور تهیه موضوع تمام داستان. وقایع نیز خانه و آشپزخانه است
شود تا  هایی که قبل از غذا براي کودکان خوانده می اول قصه: رسد که نام کتاب متضمن دو معناست به نظر می. شده است

معناي دوم به ماجراهایی داللت دارد که در . میل به خوردن غذا در آنها، که گاهی چندان رغبتی به آن ندارند، ایجاد شود
  .کنند هاي این مجموعه  تجربه می طی طبخ غذا، شخصیت

  

  هاي قبل از غذا در سطح توصیف قصه-1- 3
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ت متن و ربط منطقی  بین کلمات و همنشینی کلمات و مقصود از توصیف در این مرحله، شناخت متن در چارچوب باف
ها،  در سطح توصیف، بیشتر به انتخاب نوع واژگان ، شخصیت» هاي قبل از غذا قصه«در بررسی تحلیل گفتمانی . واژگان است

کند،  یهاي استعاري که نگاه ایدئولوژیک نویسنده را بیشتر بیان م ها و همنشینی و هم آیی، تضادمعنایی و جنبه مکان
هایی از واژگان به عنوان شاخص براي متغیرهاي یاد شده در  این موارد با نمونه. شود اشاره می) 42: 1390همکاران، و قبادي(

  .شود کند، بررسی می سواالتی که فرکالف در سطح توصیف مطرح می

ی مرتیط با طبخ غذا و فضاي آشپزخانه ي واژگان هاي به کار رفته در متن، با دایره هاي این مجموعه، واژه در تمام داستان
هاي آن است و هرداستان در  ها نیز تنها در ارتباط با غذا و طعم و ویژگی هاي داستان گفتگوي میان شخصیت. در پیوند است

هاي اصلی را حیوانات یا مواد غذایی  در چند داستان، شخصیت. دهد ضمن روایت، دستور پخت یک غذاي ویژه را شرح می
ها شخصیت اصلی هستند، هیچ شخصیتی نام خاصی ندارد و زنان داستان با القاب  هایی که انسان دهند و در قصه میتشکیل 

  :گیرند خانوم خانه، خاله و عمه مورد خطاب قرار می

ها را  شست، توي روغن تفت  زرشک.....هاي زرشک همان سه پیمانه برنج  را خیس کرد و رفت سراغ بسته خانم عمه"
  )11: 1387کلهر،(".خالل بادام و کمی زعفران هم زدداد و 

ها کره و زعفران  خانم خانه هم هی توي بشقاب. کرد خورد و هی تعریف می هی میآقاي خانه "
  ) 37:همان(".ریخت می

و ها به غذا  اي از توصیف در این داستان ي غذا ست و بخش عمده هاي این مجموعه، تهیه ي زنان داستان مهمترین دغدغه 
  .شود مسائل مربوط به آن مربوط  می

شیرین پلو خانم از .روزي مرد خانه قبل از رفتن به سر کار به شیرین پلو خانم گفت که براي ناهار شیرین پلو درست کند"
هاي خانه، یکی از مشکالت  شیرین پلو خانم این  چون مثل خیلی از خانم. خورد شوهرش تشکر کرد که گفته ناهار چه می

  )45: همان(".دانست ناهار و شام  چه درست کند ه نمیبود ک

ي زردآلو هم جلویش  چند تا برگه. کرد براي شام چه درست کند خانم خانه توي آشپزخانه نشسته بود و فکر می"
کرد، چیزي به نظرش  اما هرچه فکر می..خورد کرد و می فکر می. کرد خورد و فکر می می. خورد گذاشته بود و می

  )129: همان(".رسید نمی

هاي جوانی که از عروس و  هاي این مجموعه، غذا ست؛ چه خانواده ي افراد خانواده در قصه موضوع محوري پیوند دهنده
  .اند و زندگی مستقلی دارند هایی که فرزندانشان بزرگ شده داماد تشکیل شده است و چه در خانواده

  :ها نیز دلمشغولی طبخ غذا را دارند داستان ي  هاي تحصیل کرده هاي زن، حتی شخصیت تمام شخصیت
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پخت  پسندد و دست کنم، آقاي خانه نمی غذا هرچی درست می:گفت  کرد  و می خانم خانه با مادرش درد دل می"
ام و غذاهاي جور واجور  درست  کلی کتاب آشپز گرفته. دانم چه کار باید بکنم دیگر نمی! کشد مادرش را به رخ من می

گفت که پسر دوساله اش تب کرده و . در این فاصله خانم همسایه آمد تا از خانم خانه درجه بگیرد....فایده است بی ام اما کرده
خانم خانه که پرستار تحصیل کرده اي بود، درجه را برداشت و همراه خانم همسایه به خانه اش . رود هی تبش باالتر می

  )52: همان( ".رفت

گاه نویسنده با طرح پرسش و پاسخ، به طور غیر . بسامد باالیی در این مجموعه داستان داردهاي پرسشی،  استفاده از جمله
اي آینه «توان به داستان  براي  نمونه می. شود مانند، یادآور می هاي واقعی را که گاه از دیده پنهان می مستقیم و ضمنی، ارزش
هاي انسانی و  هاي جسمانی به به ارزش توجه به ویژگی اشاره کرد که نویسنده ذهن را از»تر است؟ کی از همه خوشمزه

  :  وجودي رهنمون شده است

هاي داستان که همه با هنرنمایی خانم خانه یک شکل و یک  کتلت، »تر است اي آینه کی از همه خوشمزه«ي  در قصه
دلم از : گوید آینه با زبان جلز ولزي می "ندر پایا» که از همه زیباتر است؟«:پرسند ي خانه می اندازه طبخ شده اند، دائما از آینه

چیزي که یک کتلت باید بداند، همین ! خواستید بدانید کی از همه خوش مزه تر است سوزد که هیچ کدام از شما  نمی این می
  )34:همان(".است
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اط میان متن و ساختارهاي اجتماعی الزم است، ارزش و اگرچه پرداختن به صورت متن براي پی بردن به نوع ارتب   
تحلیل گفتمان متن در سطح تفسیر، بر اساس . گیرد شود و صورت واقعی می هاي متن در تعامالت اجتماعی عملی می ویژگی

هایی  مینهز دهد و به پیش اي است، متن را مورد بررسی قرار می هایی مبتنی بر عقل سلیم که بخشی از دانش زمینه پیش فرض
  )49: 1390قبادي و همکاران،.(کند هاي متن مورد استفاده قرار گرفته است، توجه می که در بن مایه

. شود هاي اجتماعی تحمیل شده بر زنان در جوانی، میانسالی و پیري دیده می هایی از نگرش در سراسر این مجموعه جلوه
» عروس خانوم بامیه«تنها یکی از آنها در داستان . ها حضور دارند هست که در این قص ي زنانی داري ویژگی مشترك همه خانه

همان، .(، در رشته ي پرستاري تحصیل کرده است»هاي دارچینی کوتوله«و شخصیت داستان ) 143: 1387کلهر،(شاغل است
زن در هر حال داري است، کاري که خاص زنان پنداشته شده و فرض  بر این است که  ها خانه کار اصلی این شخصیت) 52

ي  به گفته. آید و این کاري است که از مردان ساخته نیست آن را بر عهده خواهد گرفت و از عهده وظایف آن بر می
آید و چون  ها وقت و انرژي است، اما کار حقیقی به حساب نمی شناسان، اگرچه اداره امور خانه مستلزم صرف ساعت جامعه

دهند و کیفیت کار خود را با  در کار نیست، طبعا زنان یکدیگر را مبناي مقایسه قرار می معیارهاي روشن یا پاداش کارفرمایی
با کمرنگ ) 179-178: آبوت.(کند داري به جاي یکپارچه کردن زنان ایشان را از هم دور می در نتیجه خانه. سنجند آنان می
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آنها بیش . کنند اي خوشی را در کنار هم سپري میه هاي داستان لحظه زن »خنده عمه خانم خوش«شدن این ویژگی در داستان 
هاي شخصیتی خاص  از آنکه به غذاي پخته شده براي مهمانی و حواشی آن اهمیت بدهند، در پی پذیرش یکدیگر با ویژگی

خانم که خوش مشرب و اهل مهمانی است، با کارهاي عجیب و غریبش همه را سرگرم  در این قصه عمه. خودشان  هستند
پزد واز آنجایی که برنج کم دارد و حوصله ي  زمانی که قرار است دوستانش مهمان او شوند راحت ترین غذا را می. کند می

هایشان  هاي پلوي خود را از کیف شناسند، قابلمه ریزد ، دوستانش که عمه را خوب می خرید ندارد، پلو را روي زرشک می
  )12-7: 1387کلهر،.(گذرد یهم خوش م آورند و باز هم به آنها در کنار در می

  

  پذیرش سنتها- 2-1- 3

هاي تربیتی  پس از ورود ایران به عصر جدیدي از حیات اجتماعی در سالهاي پس از مشروطه و آشنایی ایرانیان با اندیشه   
ي عامیانه ها نو و تاسیس مدارس جدید، کودکان را در مرکز توجه قرار داد و به تدریج ادبیاتی که در آثار فولکلور و قصه

هاي درسی آغاز شد و  آشنایی کودکان با ادبیات از کتاب. ریشه داشت از منظر ادبیات خاص کودك مورد توجه قرار گرفت
، نیز با 57انقالب اسالمی سال ) 1133-132: 1387موسوي،.(مداري شد ادبیات کودك ایران وارد عصر تعلیم 30از دهه ي 

تغییر . هاي اجتماعی به دنبال داشت و برگرفته از ارزشهاي اسالمی را در بسیاري از زمینهتوجه به ماهیت دینی خود، نگاه تازه 
هایی که به نحوي با  هاي اجتماعی، امري طبیعی بود؛ به ویژه در قسمت و تحوالت غالبا بنیادین، در بسیاري از نهادها و بخش

پس از پایان ) 9: 1368رهگذر،.(تر بوده است و پردامنه تر بینی و مسائل علوم انسانی مرتبط است، این تحوالت عمیق جهان
به تدریج گرایش به خلق آثار فانتزي و تخیلی بیشتر شد و امروزه اهمیت افزایش آگاهی و  70سالهاي جنگ، با آغاز دهه 

: 1387موسوي،.(شود گسترش جهان بینی کودك و وسعت دادن نگاه او نسبت به محیط پیرامونش بیش از پیش احساس می
140 (  

. هاي یک سرزمین است و به نوعی ادامه حیات آن ها و اسطوره همانطور که گفته شد، ادبیات کودك متاثر از افسانه
هاي  دهد، یا قصه هایی که در آن جوان فقیر و زشت به یاري خرد خویش شاهزاده خانم زیبا،اما بیمار را شفا می افسانه
هایی  دهد، داستان پیشه شرط آموختن حرفه و پیشه اي را قرار می راي خواستگار عاشقخانم خردمند ب اي که شاهزاده عامیانه

ببخشید سماق « و» عروس خانوم بامیه«هاي دو داستانِ  ها به تمامی در  شخصیت هاي این شخصیت خویشکاري. آشنا هستند
  . ، به کار رفته است»هنوز کشف نشده

اند و عروس و داماد ماجرا پیش از مراسم خواستگاري  ها رنگ باخته سنّت هرچند برخی ،»عروس خانم بامیه«در داستان 
حرف مهریه . افتد شود و مجلس بله برون به راه می ها داده نمی اند، اما اجازه آشنایی بیشتر به جوان یکدیگر را دیده و پسندیده

دهد  لوخورشِ بامیه را مهریه خود قرار میخانم، طبخِ هزار و سیصد و شصت و پنج بشقاب، پ شود، عروس که پیش کشیده می
دانند که قرار است به خانواده داماد سپرده شود، به این  ي عروس نیز که هرکدام خود را به نوعی مالک عروسی می و خانواده

  سالی که دخترش در خانه او درس خوانده 16بدین شکل که مادر عروس به ازاي . کنند مهریه چند بشقاب دیگر اضافه می
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ماند تا  خانم نزد مادر بزرگ می ي هفت سالی که عروس کند و مادربزرگ هم به اندازه هاي غذا اضافه می به تعداد بشقاب
العمل دایی عروس و پدرِ عروس و داماد در برابر مهریه  نکـته جالـب عکس. دهد مادرش سر کار برود، مهریه را افزایش می

  :است

  ».خورم کنم و خودم می هم من اضافه می یک پرس« :دایی شکموي عروس گفت"

رس خورش بامیه را در تعداد . همه خندیدند فقط پدر داماد و عروس نخندیدند، چون داشتند توي ذهنشان قیمت یک پ
  »هاي امروز زیاد نیست؟ به نسبت مهریه« :پدر داماد با خودش گفت.کردند آن ضرب می

  )144: 1387کلهر،( "».امروز خیلی کم استهاي  به نسبت مهریه«: پدر عروس با خودش گفت

داماد مجبور . کند اي شغل خود را رها می کشد، چرا که داماد هربار به بهانه مدت کوتاهی پس از ازدواج کار به طالق می
شود و هنوز تمام مهریه پرداخت نشده، در طبخ خورش بامیه چنان  به پرداخت مهریه که همان پختن خورش بامیه است می

کند و پیوند از هم گسسته، دوباره تجدید  کند که با دایر کردن یک رستوران، شغل ثابت و پردرآمدي پیدا می رتی پیدا میمها
  .شود می

ی زنان با تاکید بر آشپزي به عنوان نمادي از مسولیت زنان در خانه ، ویژگی بارز قصه     هاي  در واقع پذیرش نقش سنتّ
لـب در این است که وقتـی قــرار باشـد بـا پختـن غـذا مشکـلی برطـرف شود و گره نکته جا. مجموعه مورد نظر است

اي صورت بگیرد که نشان از خردمندي شخصیت اصلی داستان داشته باشد، آشپزي توسط شخصیت مرد داستان انجام  گشایی
با تدبیر یک مرد آشپز بهبودي کامل شاهزاده خانم بیمار کشور اپاختر  »!ببخشید، سماق هنوز کشف نشده«در قصه . گیرد می
  )108-99:همان.(شود یابد و جوان آشپز به پاس خردمندیش داماد پادشاه می می

هم فکر کمک به فقرا و گره گشایی از کار آنان ، از آن مرد داستان است که خود  »افسانه ي آقاي ماکارونی«در داستان 
  )73:همان.(کند را فداي خانواده اي فقیر می

عروسی است که به زعم نویسنده براي خودشیرینی  خانم خانه تازه »چکد شادي کوچکی که از آن روغن می« استاندر د
دارد  آقاي داماد هم اگرچه دوست. پرسد اش را می از آقاي داماد که در حال رفتن به محل کار خود است، غذاي مورد عالقه

. کند چه غذایی پخته شود گوید که فرقی نمی خانم می عارف به عروسدر پایان روز سفره ي رنگینی داشته باشند، از روي ت
هنگام موقع صرف غذا متوجه  شب. پسندد دهد و داماد هم می سپس عروس اولین خورشت کدوي ازدواجشان را پیشنهاد می

 قرار بوده اولین گوید که اصال کند و می داماد با درایت مشکل را حل می. خانم فراموش کرده پلو بپزد شوند که عروس می
  ) 16-13: همان.(ماست و کدوي بعد از ازدواجشان را بخورند و ناراحتی عروس بی مورد است

دهند و سرانجام  ها موجودات عجیبی هستند که تن به سرنوشت خود نمی بادمجان »پوشی به اسم بادمجان سیاه« در داستان
کند که در برابر  ها به کالغ اعتراض می مانی که یکی از بادمجانآورد و ز یک آشپز مرد آنها را به کمک کالغ به دست می

من به تو و آن شش  بادمجان دیگر کمک کردم که به «: گوید  اي درخشان، او را به آشپز فروخته است، کالغ می شی
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و پخته اید که به دست ا نظیر است و شما هفت تا خیلی خوش شانس این آشپز در دنیا بی. سرنوشتتان نزدیک بشوید
  )22:همان(»!شوید می

  

  بازنگري در خویشتن- 2-2- 3

کنـد و خوانـنده به پـردازش ایـن فعالیـت  کند که قرائت ، فعالیتی است که متـن را هـدایت می آیزر استدالل می    
اي  یکی از معانی) 95: 1386استوري،.(کند که چه معنایی تولید شود پردازد و در طی این فرایند خالقانه، متن راهنمایی می می

آید،  تالش براي بازنگري در خویشتن، توسط زنانی است که به خود تعلّق ندارند  که از متن مورد پژوهش در این مقاله بر می
  .اي که دیگران، برایشان تدارك دیده اند، باعث بستن تمامی درهاي دنیاي درون بر ایشان شده است و غرق شدن در زندگی

اي از این زنان در تنهایی و انزوایی که پیامد رفتن  دسته. حضور چشمگیري دارند »هاي قبل از غذا قصه«زنان مسن در 
ي آنهاست و حضور مالل آوري دارد، به  خانه هاي پیرمردي که هم فرزندانشان از خانه است و یا در مواجهه با بدخلقی

  .دهند سرنوشت نادلپسندشان تن می

زودپز همیشه ...پخت ي ده نفري غذا می بیشتر از پانزده سال بود که براي یک خانواده. یک زودپز بزرگ با در قرمز بود"
تنهاپسر خانواده که رفت . دومین دختر هم که شوهر کرد، زودپز به جاي اینکه پرپر باشد کمی سرخالی شد...پر از غذا بود

بعد از این . بعد آقاي خانه سکته کرد و مرد دوسه روز....رفت یک جاي دور که درس بخواند، زودپز خالی تر شد..سربازي
کرد، بزرگ بودن زودپز  اتفاق خانم خانه آن قدر بی حوصله و حواس پرت شد که به تنها چیزي که فکر نمی

  )41:،1387کلهر(".بود

ختر د....»ناهار چی درست کنم؟«:رفت سر کار پرسید  خانه از دخترش که داشت می ي گرم تابستان خانم یک پنج شنبه"
ها  خانه دعوا کرد که چرا صبح کنان با خانم کنان صبحانه خورد، سرفه کنان از خواب بیدار شد و سرفه رفت و آقاي خانه سرفه

زند، سرفه کنان لباس پوشید و عصا گرفت دستش و رفت پیش دوستانش که  این قدر با صداي بلند با دخترش حرف می
خریدهایش که تمام شد از کنار پارکی که ...خرید خانه خیلی چیزها باید می خانم...کنان توي پارك منتظرش بودند سرفه

  )122-121:همان (".بود کرده ي آقاي خانه و دوستانش تمام پارك را پر صداي سرفه. نشست گذشت آقاي خانه آنجا می

اي آنها؛ اما آنچه ه است، صداي خنده پیرمرد و دوستانش است نه صداي سرفه کرده بدیهی ست صدایی که پارك را پر
  .نصیب پیرزن داستان شده بدخلقی و بیماري شوهرش است

ي اعضاي خانواده و خوشایند بودن طعم غذا در  ها نیز پخت غذاي مورد عالقه ي زنان میانسال قصه مهمترین دغدغه       
خواهد تا پسر  ه از همسرش میخان خانم» ها یک هسته است؟ ي کوفته آیا وسط همه«در داستان . نزد همسر و فرزندان است

زند و در حین ترك خانه تاکید  مرد از این همکاري سر باز می. شان را با خود به محل کارش ببرد بازیگوش و خرابکار
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در پایان داستان پسر خانه . ي رنگینی براي پذیرایی از پدر و مادر همسرش تدارك ببیند کند که همسرش براي شام، سفره می
دهد و مهمانان به قهر خانه را  هاي آلبالوپلو، زحمات خانوم خانه را به باد می قلقلی هاي آلبالو در میان کوفته تهبا گذاشتن هس

  )98-91:همان.(کنند ترك می

شود و  زنی است که شوهرش عاشق اوست؛ اما گاهی بداخالق می »ي شیرین پلو خانوم افسانه«شخصیت اصلی داستان  
برد و خانوم  خواهد شیرین پلو بپزد که زن همسایه، او را با خود به خرید در حراجی می ستور شوهر میزن به د. رنجاند اورا می

  )48-45:همان.(کند تا شوهرش غرغر نکند و بداخالق نشود خانه پس از خرید خودش را در قابلمه دم می

ي با اقـوام، هراس  پخـت و پز و رابـطههایی چون  ها عالوه بر اشاره به دغـدغـه نکته دیگر این که در ضمن داستان   
« افسانه ي یادآور» اي آینه کی از همه خوشمزهتر است« ي  قصه. گیرد ي از دست دادن زیبایی نیز مورد سرزنش قرار می زنانه
 که از همه زیباتر«:پرسد ي جادویی خود می است که در آن نامادري سفیدبرفی دائما از آینه »کوتوله برفی و هفت سفید
هاي داستان که به زعم نویسنده همه با هنرنمایی خانم خانه  کتلت، »تر است اي آینه کی از همه خوشمزه«ي  در قصه. »است؟

  :و در پایان» که از همه زیباتر است؟«:پرسند اند، دائما از آینه خانه می یک شکل و یک اندازه طبخ شده

تر  مزه خواستید بدانید کی از همه خوش وزد که هیچ کدام از شما  نمیس دلم از این می: گوید آینه با زبان جلز ولزي می "
کند  به این ترتیب نویسنده از توجه به زیبایی ظاهري انتقاد می )34:همان(».چیزي که یک کتلت باید بداند، همین است! است

  .خواند هاي واقعی انسانی فرا می ها و ارزش و خواننده را به تامل در توانایی

در این داستان، خانوم خانه تلفنی . گیرد هاي سنتی زنان مورد انتقاد قرار می هم دغدغه» هاي دارچینی کوتوله« اندر داست
کوتوله . کند دهد، گله می پخت زنش ترجیح می پخت مادرش را به دست کند و از اینکه شوهرش دست با مادرش درد دل می

  :شود جب میخانه متع هاي خانم ي دارچینی قصه، با شنیدن صحبت

  )50:همان("»!آدمیزادها چه مشکالتی دارند« :کوتوله ي دارچینی آهی کشید و گفت"

خانه  است و بر این نکته تاکید دارد که آنچه خانم ي دارچینی در واقع در معناي خبري به کار رفته جمله ي تعجبی کوتوله 
  . نامد، مشکل نیست و مسائل مهمتري در زندگی وجود دارد مشکل می

  

  هاي قبل از غذا در سطح تبیین قصه-3- 3

شان باشد،  ي زندگی و محملی براي بروز تجربیات تواند نمایانگر نگرش زنان درباره بی شک پیدایش ادبیات زنانه ، می    
ها و  ها و نمادها و استعاره هاي مطرح شده، نام گذاري ها، موضوع انتخاب شخصیت. تجربیاتی که متفاوت از مردان است

اي است که منجر به رفتارهایی مطلوب  هاي اجتماعی تحمیل شده هاي به کاررفته در متن مورد پژوهش، نمایانگر نگرش کنایه
هاي برخاسته از هنجارهاي  ي وسیعی از متن، ارزش ي این مجموعه در گستره اگرچه نویسنده. شود و مورد انتظار جامعه می
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تی را بازآفرینی و تولید کر جامعه هاي  ده است، اما تالش محدود وي براي شنیده شدن صداي برآمده از شخصیتي سنّ
ی ارزشمند است و آنچه در این قصه داستانی، بدون منحرف شدن از سویه ها بیش از هر چیزي در به چالش  ي گفتمان سنتّ

ه تعریف طنز و در این بخسش از مقاله ابتدا ب. کشیدن ایدئولوژي مطلوب جامعه کمک کرده است، قدرت طنز است
شود و سپس ایدئولوژي رایج پیرامون جایگاه زنان در خانواده  چگونگی کاربرد آن در مجموعه داستان مورد نظر، پرداخته می

هاي این ایدئولوژي به کمک  رسد پایه شود، چرا که به نظر می اي که متن مورد پژوهش به آن دارد، مورد بررسی می و اشاره
  . ها، متزلزل شده است استانطنز به کار رفته در د

  

  طنز- 3-1- 3

. کشد کند و یا آن را به چالش می انسان با سخن گفتن یا ایدئولوژي حاکم را بازتولید می/به تعبیر آلتوسر سوژه
آنکه بدانیم به پند و اندرز و  یابد و همواره بی کند، پرورش می ایدئولوژي  همان قدرتی است که پنهانی در ما رخنه می

سازي آن ، با  طنز و کارناوال  از نظر باختین، ایستادگی و مقاومت در برابر قدرت ایدئولوژي و ویران. پردازد ما می آموزش
 1388تسلیمی،.(فوکو و آلتوسر نیز در این زمینه، با نظر باختین موافقند؛ اگرچه به خوشبینی باختین نیستند. امکانپذیراست

:230-235(  

هاي نامطلوب رفتار بشري، فسادهاي اجتماعی،  ها و جنبه زپرداز با آن به انتقاد از کژرويطنز شگردي است که طن     
» اصالح و تزکیه«و » اشاره و تنبیه اجتماعی«غایت آن نیز ) 140: 1385اصالنی، (پردازد؛  هاي فلسفی می سیاسی یا حتی اندیشه

انگیزد تا جهان را  خردمندان را برمی« دارباش است که گوید نوعی بی یا آنگونه که سویفت می) 36: 1359آرین پور،.(است
هاي  اي از تکنیک تواند مجموعه از لحاظ ادبی، شگرد افزارهاي طنزپردازي می) 96، 1381پالرد،(».تا حد امکان اصالح کنند

ا در بر ر..العارف، رمز، کنایه و زبانی وادبی همچون ایهام، مراعات النظیر، کنایه، جناس، سجع، نقیضه، تجاهل
  ) 49: 1357؛ تنکابنی، 141-140: 1385؛ اصالنی، 340: 1383؛ داد،7: 1381صدر،.(گیرد می

کلهر نیز گاه با استفاده از طنز توانسته است به انتقاد ازباورها و ارزشهاي سنتی و ، »هاي قبل از غذا قصه«ي  در مجموعه 
نویسنده براي ایجاد موقعیت طنز، در بیشتر . است، بپردازدي زنان درمورد خویشتن خویش، نهادینه شده  آنچه در اندیشه
طنز »گونه موفق به خلق  دهد که براي خواننده نامنتظر است و این هایی قرار می هاي داستانش را در موقعیت مواقع، شخصیت

ت شود می» موقعی .  

غصه تنهایی ده ساله را در کند  خانمی است که سعی می هاي جالب توجه در این مجموعه، عمه یکی از شخصیت  
  :ها، گم کند ها و شادمانی برخاسته از هنجارشکنی آمد با دوستان و شرکت در مهمانی و رفت

. خانم را همه دوست داشتند کارهاي غیر منتظره عمه...ها بود جایش توي همه مهمانی..خانم زن شاد و سرحالی بود عمه«   
. خوردند تاب می. ریزد، از خنده پیچ و از لیوان توي پارچ آب می..ته گرفته ودیدند که عمه خانم قاشق را سر و وقتی می
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خانم داشت از صدمین مهمانی اش بر  روزي عمه...گذاشت ریخت و نان را الي پنیر می خانم برنج را روي خورش می عمه
کی از من توقع ..نی بدهیدیگر نوبت توست که در خانه ات را باز کنی و مهما! عمه خانم : گشت که به خودش گفت می

  )8-7: 1387کلهر،(».هیچ کس توقعی ندارد. کنم منی که ده سال است تنها زندگی می! ي رنگین دارد؟ سفره

ت داستان  ي سنتی انزوا و گوشه نشینی زنان مسن و تنها را تاییید می هنجار جامعه خانم  عمه«پسندد؛ در صورتی که شخصی
گرفتن هنجارهاي رفتاري و  خندیدن و خنداندن  خانم با به سخره در واقع عمه. ایرت داردهاي رایج مغ با ارزش» خنده خوش

  .کند دیگران، بر تنهایی خود غلبه می

اي است که در بستر مرگ افتاده و هوس ماکارونی  ساله 101شخصیت جالب دیگر این مجموعه داستان، ننه بزرگ       
ننه بزرگ که . پزند فیان که براي مراسم مرگ او جمع شده اند، ماکارونی لذیذي میهاي ننه بزرگ، اطرا با راهنمایی. دارد

گیرد به جاي دراز کشیدن در رختخواب و انتظار کشیدن براي مردن، رستورانِ  دست پختش بی نظیر است، تصمیم می
  )28-23:همان. (خانگی به راه  بیندازد و زندگی را دوباره از سر بگیرد

نوه بزرگه دوباره ...»ببینم این آپیشن کجاست؟! ها دوباره دور سفره نشسته ایم مثل آن موقع«: د و گفتننه بزرگه خندی"
  »دانید؟ ها را می شما از کجا این! منظورت آویشن است ننه«:هرهر خندید و گفت

گدا . اندازه بزنید ربش را هم به. ي بعد ماکارونی مارپیچ درست کنید دفعه« :ننه بزرگه پشت چشمی نازك کرد و گفت  
اش  صفت نباشید و با گوشت فراوان ماکارونی درست کنید و کمی هم زعفران سابیده براي خوشرنگ شدن توي مایه

شما . ما رفتیم«:هایش را گرفت و گفت ساکش را بست، دست شوهر و بچه. باالخره طاقت دختر بزرگه تمام شد...بزنید
پس چی که «:ننه بزرگه صاف توي رختخواب مرگش نشست و گفت» !یدتوانید از پس کارهاي خودتان بربیای می

  )27: همان("»!آیم  برمی

ها و باورهاي رایج در جامعه در  به این ترتیب، نویسنده با ایجاد  طنز در کالم و موقعیت، عالوه بر به چالش کشیدن سنت
ننه بزرگ داستان که طبیعتا باید پس از . کند میهاي زنان را درباره ي خود و دیگران نقد  مورد کهنسالی، افکار و نگرش

برد و  می رسیدن به کهنسالی و سر و سامان گرفتن فرزندان و مرگ شوهر، به انزوا و اندوه و مرگ پناه ببرد، به توانایی خود پی
د و براي  افراد فامیل انداز شود و رستوران خانگی خود را به راه می در حالی که میل به استقالل دارد، به زندگی عالقمند می

ي سنتی، در این  ي مطلوب در جامعه اگرچه پرداختن به آشپزي، به عنوان عنصري از رفتارهاي زنانه. کند کارآفرینی می
  .ها مورد تاکید قرار گرفته؛ اما به ابزاري براي درهم شکستن همان هنجارها بدل شده است داستان

) 23:همان(»بزرگه رستوران خانگی ننه«و ) 143:همان(»عروس خانم بامیه«مانند هایی  در واقع استفاده از طنز در داستان
وجود دارد و در مناسبات اجتماعی چنان جایگیر ...باورهایی را که در مورد موضوعاتی چون طالق، مرگ، پیري، ازدواج و
توان به  دهد و در سطح مسائلی که می نماید، تنزل می شده که به شکل امري پذیرفته شده درآمده و غیرقابل تغییر و خدشه می

  .دهد آنها نزدیک و مسلط شد، قرار می
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  ایدئولوژي خانواده و نقش زنان- 3-2- 3

شناسی تعیین کرده است و افکار  به گفته ي جامعه شناسان تصور کلی بر این است که شکل خانواده را طبیعت و زیست 
هاي قصه ي کودکان نیز اغلب همین روال برقرار است و زن و مرد و  بدر کتا. داند عمومی ما این فرض را از بدیهیات می

شکل تقسیم کار به صورتی که زن عمدتا . اند ي مذکر و مونث به تصویر کشیده شده هاي تفکیک شده پسر و دختر در کلیشه
آور  حقوق بگیر و ناندرون دنیاي خصوصی خانواده در نقش کدبانو و مادر و مرد عمدتا در دنیاي عمومی اشتغال در نقش 

قرار دارد، در همه جاي دنیا رایج و متعارف است و این نوع خانواده را به سود اعضاي آن و به طور کلی به سود اجتماع 
امروزه . است گرفته همچنین تقسیم کار میان زن ومرد، غالبا بر اساس این که قابلیت طبیعی آنها چیست، صورت. دانند می

شود مرد به  در مراقبت از فرزندان ، وظایف خانگی و نقش نان آور، مشارکت دارند؛ اما عموما گفته می اگرچه مردان و زنان
هاي  ها با زنان است و تصمیم هاي کم اهمیت مانند تهیه غذا یا خرید پوشاك بچه گیري کند و در واقع تصمیم زنش کمک می

. هاي کم اهمیت نیز ممکن است خواست مردان غالب شود حوزه با این حال حتی در. مهمی نظیر تغییر محل سکونت با مردان
  )129-121:  1388آبوت،.(گذرند هاي خود در می پزند که مردان دوست دارند و از انتخاب زنان حتی غذاهایی را می

ت» هاي قبل از غذا قصه«هاي  اگرچه در تمام داستان و ي همسر  هاي زن، همیشه در پی طبخ غذاي مورد عالقه شخصی
بگوکی از همه ! اي آینه«ي خود در این مورد ندارند، اما شخصیت داستانِ  اي به عالقه فرزندان خود هستند و هیچ اشاره

  :دهد خواست خود را بر دیگر اعضاي خانواده ترجیح می »تر است؟ خوشمزه

آقاي خانه هم . ت داشتپسرش که مدرسه بود ماکارونی دوس. خانه فکر کرد براي نهار چه درست کند یک روز خانم"
چون کتلت . مدتی فکر کرد و سرانجام تصمیم گرفت کتلت درست کند. که سرکار بود، عدس پلو با خرما دوست داشت

  )29:کلهر(".ي خودش بود و مدتی بود که این غذا را درست نکرده بود غذاي مورد عالقه

هاي این مجموعه تا آن جاست که حتی خواب و  اني زنان داست باورپذیري هنجارهاي جامعه سنتی در ذهن و اندیشه 
  . گیرد می بر رویاي آنها را نیز در

خانه، براي گردش آخر هفته، در حالی که آقاي خانه در خواب صبحگاهی ست، براي  خانوم، »باغ لوبیاپلو«در داستان 
کنند و زن همچنان در  درشان باهم بازي میها و پ بچه. پزد ناهاري که قرار است در باغ شخصی آنها خورده شود،  لوبیاپلو می

اند قابلمه را با خود  موقع خوردن غذا پرندگان که تحت تاثیر بوي غذا قرار گرفته. آشپزخانه به تدارك غذا مشغول است
سپس ها پس بگیرند؛  خواهد تا قابلمه ي نو ، نچسب و مارك دارش را از پرنده خانه از شوهر و فرزندانش می برند و خانم می

هایش هم پر از لوبیاپلوست؛ این  خانه حتی رویاها و خواب خانم. رود کند و همانجا به خواب می غذاي خود را تمام می
  :هایی پذیرفته شده توسط زنان است ها و ارزش ي سنت موضوع  بیانی نمادین از سیطره



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  جلد نهم

٤٤٥ 
 

خوابی پر از لوبیا پلو، خوابی پر . و خوابیدخانه هم لوبیا پلوي بشقابش را تمام کرد و یک بالش زیر سرش گذاشت  خانم"
خوابی پر از باغ ..دست پخت و آشپزي و تعریف...خوابی پر از! خوابی پر از باغ و زعفران و کره! از قابلمه و پرنده

  )40:همان(»!لوبیاپلو

  

  :گیري نتیجه

ف، تفسیر و تبیین با رویکرد تحلیل هاي مورد پژوهش، در سه سطح توصی هاي انجام شده بر روي داستان با توجه به بررسی
اي از منظر ادبی به کار گیرد و به  ها بدون این که روایت چندان صناعتمندانه ي این داستان توان گفت نویسنده انتقادي، می

زنان . هاي پذیرفته شده توسط زنان را به چالش بکشد هاي زبانی گرفتار آید، توانسته است هنجارها و ایدئولوژي بازي
هاي این مجموعه، که با تاکید بر جنسیت و بدون نام خاص توصیف شده اند، به جهت تسلط قدرت پنهان ایدئولوژي  ستاندا

نویسنده در این مجموعه با انتخاب . هاي درونی خود بازمانده اند رایج درباره ي آنها، از تامل در مورد خویشتن و توانایی
ی زنان، در ساختاري طنزآمیز، به طور ضمنی ارزشموضوع آشپزي به عنوان نمادي از زندگی سن هاي واقعی انسانی و  تّ

وجودي را به خواننده گوشزد کرده  و او را به بازنگري در خویشتن و تامل در مفاهیمی مانند، مرگ، شادي، زیبایی و 
هاي زنان، گاه با  بیان دغدغه ي این مجموعه به سبب زن بودن توانسته است ضمن در واقع نویسنده. کهنسالی، فرا خوانده است

هاي این مجموعه  اگرچه در بسیاري از داستان. نادیده انگاشتن ایدئولوژي مردساالر، متن را در خدمت صداي زنانه درآورد
ي ادبیات کودك انجام گرفته  ها بازتولید شده اند، اما همین تالش اندك نیز از آنجایی که در حوزه همچنان برخی از سنت

  . تواند خواننده را به تامل و بازنگري در ساز و کار ناملموس قدرت ایدئولوژي رهنمون شود است، می
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423  

  سیمین دانشور »سووشون«روایت در رمان  بررسی سیر

  

 1محمدعلی محمودي

  2فرهاد میرزایی
  :چکیده

جایگاه ویژه دانشور در حوزه ادبیات .هاي مطرح داستان نویسی ایران در عصر حاضر است سیمین دانشور یکی از چهره
دو حوزه داشته است،پژوهش در  داستانی،پیشگامی وي در عرصه ي ادبیات زنان و سهمی که وي در ارتقا سطوح مختلف این

که یکی از مهمترین عوامل  دهد مینشان  ))سووشون((بررسی عنصر روایت در رمان .کند جوانب گوناگون آثار وي را الزام می
مناسب روایت و چرخش معنی دار و هدفمند زاویه  هاي تکنیکتوفیق او در این داستان استفاده ي سنجیده و هوشمندانه از 

روایت در پیشبرد موفق  هاي تکنیک،نقش ))سووشون((این مقاله تالش خواهیم کرد تا با بررسی سیر روایت در رماندر .دیداست
  .زاویه دید را مورد بحث قرار دهیم هاي چرخشداستان و دالیل انتخاب هریک از این شگردها و 

  

  .تک گویی راوي داناي کل، زاویه دید، روایت، سیمین دانشور، :هاکلید واژه 

                                                        
 دانشیار گروه زبان و ادبیات دانشگاه سیستان وبلوچستان -١

 دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی -  ٢
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  سیمین دانشور

دانشور نویسندگی را با مجموعه . دار فانی را وداع گفت 1390در شیراز به دنیا آمد و در اسفند ماه  1300سیمین دانشور درسال
این مجموعه در قیاس با آثار نویسندگان دیگر مانند صادق هدایت، بزرگ . شروع کرد» 1327آتش خاموش «داستان کوتاه 

این مجموعه نیز از پختگی . را منتشر کرد» شهر چون بهشت« مجموعه  1340دانشور در سال. بیش نبودعلوي،چوبک سیاه مشقی 
سیمین دانشور تا پیش از سو و شون با وجود دو مجموعه ي « : دارد الزم برخوردار نبود چنانکه گلشیري در این رابطه بیان می

یه داشت، در حاشیه قلم و زیر سایه شوهري چون جالل آل نامی در حاش... داستان کوتاه آتش خاموش و شهري چون بهشت
به حق، خود آتش خاموش و شهري چون بهشت از چندن ارجی برخوردار نبود تا نام او را در عداد داستان نویسان بنام به یاد . احمد
از لحاظ کیفی، سبک و شیوه هاي داستان نویسی استنفورد و کسب تجربه  دانشور با شرکت در کالس). 7: 1376گلشیري، (» بیاورد

سو و شون، بی کی سالم کنم؟، جزیره :به همین علت تفاوت چشمگیري در آثار بعدي او نظیر . داستان پردازي خود را تغییر داد
  .شود سرگردانی، ساربان سرگردان که ادامه همان جزیره ي سرگردانی است،ازپرنده هاي مهاجربپرس و انتخاب مشاهده می

او هرگز نخواسته است؛ چتر حمایت کسی حتی . ه ي دانشور کسب استقالل هنري در عرصه ي نویسندگی استامتیاز برجست
من جالل نیستم، هر کس بسته به نهاد « .کنند شوهرش را بر داشته باشد او ضمن مصاحبه اي، به استقالل هنري خود تأکید می

  ).26-16: 1380دانشور، (» کنند وفطرت خودش عمل می

توانست جایگاه خود را به عنوان بانوعی ادبیات داستانی ایران » جزیره ي سرگردان« و » سو و شون « هاي  با نوشتن رماندانشور 
ها تجربه اندوخت، آموزش دید و چندگاهی به کار ترجمه پرداخت و آثار  او براي رسیدن به این جایگاه سال. تثبیت کند

او عالوه بر نویسندگان و پیشگامان ادبیات داستانی . را نه زبان فارسی برگرداند.. چخوف، برناردش و: نویسندگان بزرگی مثل
اهنري و در دوران پختگی با ویرجینا ولف، چخوف، ترومن کاپونه و در : ایران، در دوران نخست نویسندگی، با بزرگانی چون

ه پسامدرن شد و در ساحت ادبی ایران درخشید و آشنایی پیدا کرد؛ سرانجام، رهرو شیو» رگتایم« نهایت فاکنر و دکتر وف خالق 
بی ). 1387:56پاینده،(جلد نیز رسید 80000هایش به تیراژ  آن گونه که بعضی از نوشته. آثار او با استقبال وسیعی روبرو گردید

است و در  هاي خویش هاي ماندگار داستان نویسی ایران است و شهرت خود را دراین عرصه مدیون رمان شک دانشور از چهره
نویسنده نخستین رمان کامل در ژانر رمان فارسی « به همین دلیل دانشور . میان آنها به خصوص رمان سو و شون جایگاه خاص دارد

چرا که سووشون هم متکی بر تاریخ ایران است و هم از . است نویسنده نخستین رمانی که با تصور و انتظار ما از رمان منطبق بود
رمان سو و شون تاکنون به چندین زبان زنده دنیا :). 1381سپانلو، . (خ فراتر رفته، ابعادي جهانی پیدا کرده استمحدوده این تاری

: 1378یاحقی، (ترجمه شده  و نویسنده با خلق آن در تحکیم و گسترش ادبیات زنانه در ایران نقش به سزایی پیدا کرده است 
271.(  

اسحاقیان، (» نخستین رمان نویس زن ایران، به ایران و جهان معرفی شد«به عنوان  1348 چنانکه او با انتشار این رمان در سال
ها را  هاي کوتاهش را تا حد زیادي به محاق برده و چون حجابی، آن هاي او چنان بلند بوده است که داستان آوازه زمان). 12: 1385

هاي او فراتر نرفته و موجب مغفود  ره ي آثار وي از محدود رماناز چشم منتقدان دور داشته است؛ چرا که غالب نقدو نظرها دربا



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  جلد نهم

٤٥٠ 
 

هاي کوتاه وي شده است؛ حال آن که به گواهی کارنامه ي ادبی دانشور، او با نوشتن داستان کوتاه گام به حوزه  ماندن داستان
، 1376تا آخرین آنها در سال  1327 و حدود نیم قرن از انتشار نخستین مجموعه داستانی خود در سال. ادبیات داستانی نهاده است
  .هاي ادبی بوده است ها و دل مشغولی داستان کوتاه یکی از مشغله

هاي خود به طرح مسایلی درباره ي زنان پرداخته است که بیش از نشر آثار وي، در ادبیات داستانی ایران  دانشور در داستان
از ) 22: 1382پاینده، . (ینه پاك روان برخی از مسایل مجال ظهور یافته بودقبل از او تنها در آثار ام. چندان جایگاهی نداشته است

دانشور خواسته است از دید یک زن به فرایند تاریخ و زندگی « این رو دانشور را در حوزه طرح مسائل زنان پیشگام تلقی کرد 
هایی که زنان را ناگزیر از پذیرش  ي دارد؛ ریشهاین امر ریشه تاریخی متعدد. بنگرد، اما آن زن نگاه و ذهنیتی از آن خود ندارد

کند؛ به طوري که دیگر امکان باروري براي مقابله با سرنوشت  انتظارات جامعه، و درونی کردن و توجیه آن براي خودشان می
بد؛اذبیاتی یا تالش براي کشف فردیت و هویت خویش به عنوان یک زن، جاي چشمگیري در ادبیات زنان می... یابند محتوم نمی

نگرد و با تاکید بر نقش اجتماعی و درونیات زنان تصویر متتفاوت با تصویر زن درآثار نویسندگان  که از ذهنیتی زنانه به جهان می
  )1110و1109: 1377میر عابدینی،.))(کند مرد ترسیم می

  

  روایت و زاویه دید

است،از جمله موضوعاتی است که بوسیله یساختارگریان،از نامیده ))روایت شناسی((یا آنچه تزوتان تودرف))روایت((مطالعه 
جمله والدیمیرپراپ،روالن بارت و تودرفمورد توجه و پژوهش قرار گرفته  و به حوزه یادبیات داستانی و نقد ادبی راه یافته 

وف کرده  ونیز ها،معط وسیله ي روایت توجه خود را به چگونگی ساخت هویت اجتماعی به((آنان).182: 1389صدر نیا،(است
مایکل توالن در تعریف روایت ).110: 383گرین و لبیهان،))(ها را توصیف کنند کوشیده اند عناصر سازنده روایت می
زاویه دید نشان ). 182: 1389صدر نیا،(روایت،ادراك شده اي از وقایع است که به صورت غیر اتفاقی به هم مربوطند:گوید می

: 1364میر صاددقی،(دهد ي آن مصالح و مواد داستان خود را به خواننده ارایه می ده به وسیلهاي است که نویسن ي شیوه دهنده
هر شیوه ي .زاویه دید روش نویسنده است در گفتن داستان).234: همان(دهد و در واقع رابطه ي نویسنده را با داستان نشان می).240

انتخاب نوع دیدگاه هم بر کیفیت و هم بر میزان حجم .خواننده روایت مانند دریچه اي است براي ارایه اطالعات داستان به
زاویه دید .زاویه دید ممکن است درونی باشد یا بیرونی).1379:35مستور،(اطالعات ارایه شده به مخاطب تأثیر تام دارد

: 1364میر صادقی،(شود هاي داستان است و داستان از زاویه دید اول شخص گفته می درونی،گوینده ي داستان یکی از شخصیت
و ((شود  شاخه ي دیگر از زاویه دید درونی تک گویی درونی است این زاویه دید هم به شیوه ي اول شخص روایت می).240

کند و تفاوت اصلی ان با دیدگاه اول شخص در  گذرد واقعه داستان را نقل می راوي در آن به کمک باز گویی آنچه در ذهنش می
اما زاویه دید بیرونی در حوزه ي داناي کل قرار ).439: 1379مستور،))(او از داستان خطابی نیست این نهفته است که روایت

هاست و  از نزدیک شاهد اعمال و رفتار آن. کند هاي داستان را رهبري می فکري برتر،از خارج،شخصیت((گیرد به عبارت دیگر می
زاویه دید داناي کل به سه شکل روایت ).246: 1364صادقی، میر))(درحکم خدایی است که از گذشته حال و آینده آگاه است
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با این .شوند این هر سه دیدگاه با زوایه دید سوم شخص گفته می.داناي کل محدود،داناي کل نامحدود،داناي کل نمایشی:شود می
ت مربوط به وقایع و راوي در خالل روایتش به موقعیتی برتر قرار دارد وبه همه ي اطالعا((تفاوت که در داناي کل محدود

: 1379مستور،))(کند راوي به راحتی از شخصی به شخص دیگر و از واقعه اي به واقعه اي دیگر گذرد می.ها احاطه دارد شخصیت
گزیند وسپس  راوي شخصیتی را به عنوا کانون یا هسته ي اصلی و اطالع رسانی به مخاطب بر می((اما در داناي کل محدود).37

کند و خوانده داستان  در واقع راوي از دریچه ي نگاه او داستان را راویت می).39:همان))(کند در داستان حرکت می شانه به شانه او
شاخه اي از زاویه دید سوم شص است راوي ((داناي کل نمایشی.شناسد هاي دیگر  داستان را می از طریق اوست که شخصیت

  )38:همان))(بیند گزارش کند ا میر دهد تنها آنچه همچنان داناي کل است اما ترجیح می

ي یک روز بهاري  رمان در روز چهارشنبه. سیصدو شش صفحه دارد که به بیست و سه فصل تقسیم شده است وشون رمان سو
ي اشغالگران، آغاز و از کانون دید زري ملموس  ي بیست در شیراز اشغال شده و در مجلس عقد دختر حاکم، دست نشانده از دهه

دید بیرونی،روایت  ي داناي کل محدود به ذهن زري و با زاویه سووشون به شیوه:((شود یت رمان روایت میترین شخص
ها حضور دارد و وقایع را به ترتیب توالی زمان واقعی نقل  زري، قهرمان رمان، در همه درگیري).152: 1379میرصادقی،))(شود می
هاي داستان از دید وي شناخته  ودیگر شخصیت .روند پیش می ماجراها با ساخت و پرداختی دقیق و هماهنگ. کند می
شود که زري شاهد رویداد بوده است خواننده  نگرد واز اتفاقاتی آگاه می خواننده وقایع داستان را از دریچه چشم زري می.شوند می

ند که زري بر داشت کرده است و دا شود واز افکار دیگران آن اندازه می تنها از افکار و حاالت درونی و روحی او با خبر می
و در خالل . گردد در این رمان وقایع اصلی به ترتیب توالی زمان واقعی نقل می.بیند که او دیده است هاي را آن گونه می واکنش

پیش نویسنده براي نقل .این روایت، که در بر گیرنده یزمانی حدود سه ماه  اواسط بهار تا سی و یک مرداد از زمان تقویمی است
سود )بازگشت به گذشته(از نوع پس نگري ) نابهنگام(هاي روایت و معرفیشخصیت هاي داستان از اسلوب زمان پریشی زمینه
هاي  دانشور از همان آغاز داستان با رفت و برگشت هایی که میان آینده و گذشته انجام داده افزونبر نشان دادن توانایی.جوید می

مان، براعت استهاللی آفریده واز همان ابتداي داستان نطفه ي بسته شده ي فاجعه  را با استفاده خوددر به چنگ گرفتن سلسله ي ز
از این رو راوي در صفحات آغازین رمان با دادن سر نخی به مخاطب، . نمایاند از شگرد پیش نگر به شیوه یزیبایی به مخاطبش می

راوي صداي ذهن زري را آن هنگام که در یک .کند مشتاق تر می ها او را نسبت به زندگی یوسف نگران و براي پیگري روایت
رساند و با یک آینده نگري درون داستانی روایت آمیز،پس از انتقال  گفتگوي درونی با خود قرار داده،به گوش مخاطب می

جایی زمانی،به صورتی نویسنده با یک جاب. کند هاي زري به مخاطب،خواننده را به آینده یوسف کنجکاو می ها و دلهره اضطراب
با یک گذشته نگري روایت آمیز برون داستانی،به معرفی سر جنت زینگر .کند که زري از یک خط سیر روایت عقب گرد می

درفصل اول،توطئه عزت الدوله و عاریه گرفتن گوشوارهاي زمردین زري که نشانه ي پیوند زري و ))  زري شنیده بود:((پردازد می
ود که راوي از زمان فعلی خارج شود و از خط سیر روایت عقب گرد کند وخارج از دنیا متن به یاد آورد ش یوسف بود باعث می

ها  هاي معنوي گوشواره کوشد به خاطر ارزش زري می. که چگونه یوسف با دستان خوددر حجله خانه، به گوش او آویخته است
دانشور در جابجایی دیگري از زمان در اواخر داستان،هنگام . زدها امتناع ور هم که شده بر ضعف خود چیره شود و از دادن آن

تشییع جنازه ي یوسف با یک گذشته نگري زري را که آشفته است از خط سیر روایت جدا و با یک عقب گرد او را به فضا و 
و وقایع فرعی،که با مهارت  هاي داستان دانشور در سراسر رمان هنگام نقل زمینه. زمانی پرتاب کند در آن با یوسف آشنا شده است
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شرح . کند جوید و روایت را پیچیده می از شگردها وتکنیک هاي عقب گرد سود می.چشمگیري به طرح اصلی پیوند خورد
خواستگاري حمید پسر عزت الدوله،رفتن به مراسم سووشون،نقل واقعه سمیرم،داستان زندگی فاطمه خانم،داستان زندگی 

وسف که قصه ي تزلزل روحی زاهدي است که شیفته ي رقاصه ي هندي شده است؛زاهدي سر فردوس،داستان زندگی پدر ی
در سووشون .داند خورده که قادر نیست در امور اجتماعی مداخله کندو تنها راه نجات از تنهایی و انزوا را تسلیم شدن به عشق می

شود و ذهن مخاطب  و به گونه اي موجد تعلیق در داستان میدهد  ها زود تر از واقعیت منطقی خود در متن رخ می پاره اي از روایت
دارد به بازنگري فرضیات خود در باره ي داستان  سازد و بدین وسیله مخاطب را وا می را درگیر چگونگی روي دادن وقایع می

ن داستانی گزارش مانند پیش بینی رویداد مرگ یوسف به وسیله زري در خواب که یک آینده نگري روایت آمیز درو. بپردازد
دانشور در سووشون دواشاره یمشخص ب زمان دارد؛یکیتاریخ مرگیوسف که بیست و نهم مرداد است و دیگري واقعه . شود می

سمیرم که هشتم تیر اتفاق افاده است با یاري گرفتن از این دو اشاره زمان دستان در معرض دید خواننده قرا می گیردو مشخص 
آغاز  و در سی و یکم مرداد 1320گیرد که از دهم خرداد سال  نظر تقویمی دوره ي مشخصی را در بر می شود که این رمان از می

به مین مناسبت در پی انطباق یوسف . افتد زري با دیدن جسد یوسف به یاد قرینه ي مظلوم او در تاریخ می.پذیرد همان سال پایان می
در این ابزار .کند ر را فشرده کرده با ایجازي تمام این رویداد را گزارش میبا حسنک وزیر برآمده،و واقعه ي تاریخی حسنک وزی

هاي از زندگی اجتماعی و انتقال رویداد به رمان و گسترش فضاي رمان در  دانشور براي بیان  صحنه.گفتگو حضور چشمگیري دارد
هاي داستان  تک گویی دیگر شخصیت ها ملموس نیست، از هایی که به خط سیر رمان مربوط است و حضور زري در آن صحنه

دانشور براي بیان حوادث مهم و تاکید براهمیتشان افزون بر ذکرآن ها در زمان مقرر و تقویمی خود به فرم آینده . جوید سود می
فرم گذشته ها را با اسلوب بسامد مکرر بیان می کندکبطور مثال براي شرح واقعه سمیرم،به  نگر و از نقاط کانونی گوناگونی نیز آن

یک بار از کانون دید افسر زخمی و همچنین به شکل خبر در روزنامه ي تازه در آمده،یک مرتبه از منظر ملک سهراب و بار . نگر
دانشور با اي تکرا که از چشم اندازهاي .گردد شود و هر بار نیز بخشی از حقایق روشن می دیگر از دید ابوالقاسم خان بیان می

دهد و بخشی از  هاي شخصیت موضع گیر ي هاي آنان در برابر رویدادها را به خوبی نشان می انگیزه.ودش گوناگون بیان می
در سووشون هفت رویداد به شکل بسامد مکرر تکرارهاي . کند ها آشکار می ها را بیز به وسیله ي همین موضع گیري شخصیت آن

که بیش از هفت بار روایت گشته (هاي زري رفتن گوشوارهنقل وافور کشیدن عمه خانم،عاریه گ:شود چند باره مشاهده می
،روایت خواستگاري حمید خان از زري،روایت سخت زایی زري،تحصیل کردن یوسف،خود کشی شوهر عمه خانم،داستان )است

  .عشق سودابه ي هندي و پدر یوسف که دراین داستان نیز چندین بار روایت گشته است

  

  زمان

شویم که مدت آن هشتاد  ما با زمان تقویمی روبه رو می :اول.از اهمیت ویژه اي بر خوردار استعنصر زمان در رمان سوشون 
یابد و طی آن وقایع و رویدادهاي جنگ  شود وتا سی و یکم شهریور همان سال پایان می آغاز می1332روز است که از دهم خرداد

نی است که برمبناي آن،خاطره اي قهرمانان با استفاده از زمان ذهنی و درو :زمان دوم. شود جهانی دوم در شیراز روایت می
نقل داستان است به روایت داناي کل که گاه  :زمان سوم. شود هاي زمان پریشی و گذشته نگر براي خواننده باز نگري می تکنیک
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شون،اعم از اصلی و فرعی،می براي تعیین دقیق و گاه تقریبی سلسله ي وقایع سوو.((نماید گاه در میان تداعی قهرمانان رخ می به
اول اشاره به واقعه ي حمله به پادگان سمیرم و دوم به زمان مرگ :تواناز دو اشاره ي مشخص کتاب سود جست

و روز هشتم تیر به پادگان سمیرم حمله نموده و روهی از افسران ...اشرا بویر احمدي وقشقایی).((1376:81گلشیري،))(یوسف
دومین اشاره ي مشخص به ذکر تاریخمرگ یوسف در سی و یکم مرداد ).188: 1388دانشور،)()وسربازان را شهید نمودند

پسان فردا ...خوب خسرو بنویس... ادم وکیل شهر باشد و نتواند ختم برادرش را در مسجد وکیل بگیرد:و صداي خان کاکا:((است
ته واقعه اي را به تصویر بکشد از ذکر زمان زري هرقت خواس).262:همان.))(چه روزي است؟ و صداي خسروکسی و یکم مرداد

پنجشنبه صبح تاریک و روشن بودکه زري :((کند آن غافل نبوده به عنوان مثال وي فصل دوم را با این جمله آغاز می
بعدازظهر روز شنبه سحر را یک نعل بند (( :کند یا حتی وي زمان نعل بندي سحر اسب خسرو را هم بیان می).20:همان))(پاشد
ثبت زمان در رمان سووشون این قدر اهمیت دارد که زري حتی روزهایی که از یوسف دور بوده بیان ).41:همان))(یبه نعل کردغر
هاي  شود بلکه شخصیت ثبت زمان تنها منوط به شخصیت اصلی رمان نمی).56:همان(9)شد که یوسف رفته بود ده روز می:((کند می

در سووشون گذشته نگرها ).71:همان..))(آن شباي همین منقل حی وحاضر نشسته بودم:((هندد دیگر نیز به این کار تمایل نشان می
شیوه ي روایت بسیار نرم و آرام،اماضرب آهنگو ریتم و موسیقی کالم حماسی و شکوهمند .دهند غالب رمان را تشکیل می

کند تا به  نشور آن جا که به خواننده کمک میآید دا گیرد و فرود می ها زبان اوج می در رمان سووشون به فراخور واقعیت.است
  .کند مفهوم تاریخی و اخالقی کتاب پی ببرد در جریان روایت از تشبیه،رویا،افسانه استفاده می

  

  داناي کل محدود

کی آن روز،روز عقد کنان دختر حاکم بود نانواها با هم شور کرده بودند و نان سنگ:((شود فصل اول رمان با این جمله آغاز می
  ).6: 1388دانشور،...))(پخته بودندکه نظیرش تا آن وقت هیچ کس ندیده بودند

پنجشنبه صبح تاریک و روشن بود که زري پا شد پاور چین پاورچین از اتاق بیرون آمد سرو صورت را صفا :((شروع فصل دوم
  ).20:همان...))(نشسته بود دیشجو یمخانم فاطمه پشت سماور که . داد به تاالر آمد سر میز صبحانه ي خواهر شوهرش

  ).46:همان...))(باغ روشن بود ها چراغ.ي باغ آمد و زري دوید جلو سوارانشها شنروي  ها اسبصداي پاي 
دید را از سوم شخص به اول  هالبته در این رماننویسنده براي آن که بعد و گسترش بیشتري به داستان خود بدهد، گاه زاوی

 17و فصل ) تک گویی عزت الدوله( 8، فصل )از زبان عمه( 6مله تک گویی هایی که در فصل ؛ از جکند یشخص تبدیل م
  .شاهدیم )ي مک ماهونها گفته(19وفصل )گفتههاي سروان(

  
  ها تک گویی

از  شود یمبعضی از فصول از زاویه دید درونی همراه با تک گویی هایی روایت . تمام فصول از زوایه دید یک دستی ندارند
و این فصل  شود یمفصل ششم که تماما به تک گویی هاي عمه خانم اختصاي دارد از زبان من روایتی، اول شخص، بیان جمله 
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آن شب پاي همین منقل حی و حاضر نشسته بودم و مثل همین شام ((کند یمعمه خانم ماجراهاي زندگی خود را براي زري تعریف 
چشمم به همین عروسک برنجی دور تا دور منقل بود که . دادم یمنبر روي هم فشار را با ا خاکسترهارا بهم زدم و  ها آتشغریبان 

هنوز .هنوز آخ نگفته-عروسک بی چشم و ابرو.همان شب شمردم سی ودو عروسک بود.این طور دستشان به دست همدیگر است
  .هم همان سی و دو تاست

زاویه دید این بخش . و مخاطبش هم عمه خانم است این فصل تک گویی عزت الدوله است.مورد دیگر فصل هشتم رمان است
در این جا دانشور تمهید جالبی به کار برده . دهد یمي عمه خانم پاسخ ها پرسشهم اول شخص است عزت الدوله ابتدا به 

یک است را بشنود امافقط صداي عزت الدوله که به در اتاق نزد ها آنگفت گوي  خواهد یمو  هاست آنزري در اتاق مجوار .است
که عمه خانم چه چیزهیی پرسیده  میشو یممتوجه  دهد یمي که عزت الدوله ها پاسخو ما از  شنود یمرا  زند یمو بلند بلند حرف 

شنیده ام برادر ت در خانه .برادرزادهات کره اسبی دارد که اسمش سحر است دانستم ینماصال .اسب؟ نه خدا شاهد است:((...است
نمونه اي دیگر از تک گویی  عزت الدوله حرف از تجدید ).87: 1388دانشور،...))(دارندگی و برازندگی گفتم. دارد یماسب نگه 

یاد هست هر دو مان بچه بودیم،جشن .بیا از نو همان خواهرهایی که بودیم بشویم:((دوباره ي رابطه خواهري با عمه خانم است
سرمان ریختند؟اما تو عوض شدیتو از وقتی بچه ات مرد و شوهرت  گرفتیم و آخوند آوردیمو صیغه خواهري خواندیم و نقل روي

یتدت هست خودمان را که شناختیم با هم عاشق دکتر مرحمت خان . جوانمرگ شد،بردند،یکی دیگر جایت آوردند
آن ي دیگر،فصل هفدهم کتاب است که در آن یک سروان ارتش جریان جنگ و درگیري که خود در  نمونه).89:همان...))(شدیم

خودم فرمانده ستون موتوري بودم که :((روایت او هم از دیدگاه اول شخص است.کند یمحضور داشته است را به تفصیل،تعریف 
مجموعا چهارده کامیون داشتیم و چهل وپنج سرباز و پنج نفر .ي زرد خوارباريها ونیکامبا . از شیراز راه افتادیم و رسیدیم به آباده

یک ستوان سوم تازه از دانشکده آمده،هم زیر دست مستقیم من .ازکامیون بودند درجه دارکه مامور حفاظت
به تاالر درآمد و به آسمان . کم کم گرمش شد:((درفصل نوزدهم شاهد تک گویی هاي مک ماهون هستیم).199:همان...))(بود

د مربوط به شهرها و کوههاي مقدس را به پستو برگشت واسنا. خورشید با گردونه ي طالییش به وسط آسمان رسیده بود.نگاه کرد
  ).229:همان..))(پیش کشید

زیرا .ي اول شخص مفرد است وهیشیی به گو داستاني ها ضعفآوردن تک گویی ها دیگران از :((بعضی منتقدان،معتقدند که
قرار  ها تیشخصر از احساسات خود بگوید و در جریان خصوصیات درونی دیگ تواند یمي نقل داستان، راوي فقط  وهیشدر این 

ضرب رمان با سه بخش ازکتاب دچار :((گلشیري هم در این زمینه با میر عابدینی هم عقیده است:).1383میرعابدینی،))(ردیگ ینم
نقل بی قطع و وصل قصه مک ماهون، نقل یک دست و بی قطع و وصل خاطرات سروان از واقعه .شود یمنقصان 
  ).98: 1376گلشیري،))(سمیرم

یی که روایت داناي ها فصلدر . شود یمي ذکرشده بقیه رمان از زاویه دید داناي کل محدود به زري روایت ها فصلبه جز 
راوي تنها از ذهنیات و افکار و حاالت درونی زري با .به ذهن زري است هر جا که زري هست راوي هم همان جاست محدود کل

؛نه گذرد یمین داستان این است که گاه راوي آنچه را که در ذهن زري یک نکته قابل تأمل درباره ي شیوه ي روایت ا. خبر است
زري حیرت زده نگاهش کرد از کی تا حاال اینطور جی جی باجی دختر حاکم شده بود :((کند یماز زبان او بلکه از زبان خود بیان 

  ).36:همان...))(؟دانست ینمکه خودش هم 
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  :نتیجه گیري

ه فصل رمان سووشون را از دیدگاه سوم شخص وبه شیوه ي داناي کل محدود از منظر دانشور نوزده فصل از بیست و س
وي چهار فصل باقی مانده را به شیوه ي تک گویی درونی که شاخه اي از دیدگاه  کند یمشخصیت اصلی رمان یعنی زري روایت 

داستان است در فصل ششم عمه  ي فرعیها تیشخصیکی از  ها فصلراوي در هر یک از این  کند یماول شخص است روایت 
وراوي تک گویی در  کند یمخانم در فصل هشتم عزت الدوله در فصل هفدهمسروان که درارد واقعه ي پادگان سمیرم را بیان 

عنصر دیگري که در این رمان بیش از هر عنصر دیگر نمود دارد عنصر زمان است دانشور از دید .فصل نوزدهم مک ماهون است
  کند یمکه خواسته واقعه اي را توصیف کند زمان آن واقعه را بال فاصله ذکر زري هر جا یی 
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424  

  مدرن ي داستان پستها مولّفه لیتحلی و بررس

  »دو پنجره نیباز «و » ترسم یمي شما ها چشماز «در دو داستانِ  

  

  1يمحمودمعصومه    

  

  :دهیچک

وارد و با   حوزه نیابه  زینحضور زنان چندان پررنگ نبود، اما با گذشت زمان، زنان  رانیادر  نینو ی سینو داستانهرچند در آغاز 
دهه را  نیاي دوم  مهین ژه  يوي هفتاد، به  دهه، سندگانینو نیادر روند رو به رشد حضور . ی همراه شدندسینو داستاني ها انیجر ریس
تنوع موضوعات و  ، سندگانینوتعداد  شیافزاهمراه با  کهي ا دوره؛ ردکی آنان قلمداد سینو داستاني ها دوره نیتر مهمی از کی دیبا

زنان  کهاست  رانیامدرن در  مدرن و شبه پست ي پستها داستاندوره خلق  نیاي ها یژگیوی از کی. ی داشتپدر  زینرا  ها هیدرونما
مقطع  نیادر  سبکصاحب  سندگانینودو تن از داور  ترایمو  زاده یحاجفرخنده . ی دارندتوجهدر آن حضور قابل  زین سینو داستان

یی چراي  دربارهي ا مقدمهمقاله پس از  نیادر  . پردازد یم سندهینودو  نیادو داستان از  لیتحلی و بررسمقاله به  نیا. ی هستندخیتار
و برشمردن  سندهینونان ي زها داستانمدرن در  پست انیجري به ا   اشارهو  نیزممدرن در مغرب  داستان پست شیدایپی  چگونگو 

ی قرار گرفته  بررسمورد » دو پنجره نیباز «و » ترسم یمي شما ها چشماز «دست، دو داستانِ  نیایی از ها داستاني ها یژگیو نیمهمتر
  .ي شده استواکاوها  در آن سمیمدرن پستي ها شاخصه ها،  و با ارجاع به متن داستان

     

 داور ترایم، زاده یحاجفرخنده   دو پنجره، نیب، از ترسم یمي شما ها چشمز مدرن، ا داستان پست :هاواژه دیکل

                                                        
 دانشگاه عالمه طباطبایی   فارسی اتیادبي زبان و دکتري  آموخته دانش -  ١
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  مقدمه

ی می. مدرنیته تا رسیدن به دوران معاصر، روندي نسبتا طوالنی را پشت سر گذاشته است توان  در یک چشم انداز کلّ
ي  م با انقالب علمی به مرحلهگفت این دوران از رنسانس در قرن شانزدهم میالدي آغاز شد و پس از آن در قرن هفده

هاي  بعدي پا گذاشت و با عبور از عصر روشنگري در قرن هجدهم، در سیر تکاملی خود در قرن نوزدهم با انقالب
  .سیاسی و صنعتی به اوج خود رسید و در آغاز قرن بیستم شکوفا شد

نوینی بود که امکان زیستن در جهانی متفاوت با  نگري در حقیقت، ظهور جهان کند یمیر اشاره  طور که آبل ژانی مدرنیته همان
در این جهان نوظهور، آدمی کوشید  تا با توجه به دستاوردهاي نوین ) 91: 1383باربیه، .(جهان پیشین را براي آدمی فراهم ساخت

او با این . نیکی بدهدمکا -گونه به هستی خصلتی مادي عقالنی در قالب قوانین ریاضی -شناسی تجربی اش، با تکیه بر معرفت علمی
به موجب چنین تفکري، پوپ در ) 189: 1383لش،.(کار به این باور رسید که حساب و کتابی جهانی بر چیزهاي هستی حاکم شد

خدا / طبیعت و قوانین طبیعت در تاریکی نهان بود«: ، سرودشد یمستایش نیوتن، که از تاثیرگذارترین ارکان این تفکر محسوب 
آشوب جنگ  اما در قرن بیستم این خواب خوش با کابوسی دل) 303: 1376اندال، (».و همه چیز روشن شد گفت نیوتن باشد

هاي جامعه انسانی،  هاي آن تجربیات گوناگونی از قساوت ذاتی انسان و فروپاشی همه ارزشهاي جهانی و پیامدجنگ. برآشفت
پی   ید در مشروعیت  بسیاري از نهادها و مراجع اقتدار  اجتماعی را درها و ترد هاي اقتصادي و بی اعتباري بسیاري از سنّت بحران
اي ترین و تردید ناپذیرترین مفاهیم قطعی فیزیک نیوتونی  هم چنین در این دوره، با مطرح شدن اصل نسبیت انیشتن، پایه. داشت
پاینده، .(ها متزلزل شد ري و مسلم بودن ارزششک قرار گرفت و به این ترتیب درپی فزونی یافتن بی عدالتی باور به پایدا  مورد 

اعتقادي نسبت به نظمی مقتدر و  زدگی و بی که بر احساس بحران سمیپسامدرنبر بستر چنین وضعیتی در مغرب زمین )1382:8-9
ن واقعیت سخن از دیدگاهی بود ها مدرن پست) 180-1383:179پاینده،.(ها تاکید دارد، پدیدار شد و نابسامانی بارز پدیده  بیرونی

شناسانه ي پیشین خود را از دست داده، به باور آنان دیگر باید  گفتند و با توجه به این که از منظر آنان فلسفه موقعیت ممتاز شناخت
پذیرش عدم قطعیت در فرایند شناخت، دیدگاهی بودن واقعیت و باور به عدم وجود «بنابر این، . شناسی را اعالم کرد پایان شناخت

قزلسفلی، (».ي پست مدرن در نظر گرفت توان براي اندیشه هایی است که می مایه ترین ساختارها و بن ي علمی ثابت، مهم هجوهر
نشینی حساب و کتاب از جهان  دوران کنونی، عصر عقب«ها ندا در داد که  از همین روي، فوکو در پاسخ به مدرنیست) 141: 1386
فوکو معتقد است . ها سخن از واقعیت دیگر بی معنی است چون واقعیتی وجود ندارد درنم به باور پست) 189: 1383لش،(» .است

ي پست  هم چنان که از نظر نیچه، فیلسوف مورد عالقه) 13: 1381لیوتار، .(سازند ها را برمی ها هستند که واقعیت که این گفتمان
ویژه عینیت علمی وجود ندارد و ما با تحریف  عینیت، به مدرنیسم داشته است، چیزي به نام ها که نقش مهمی در ظهور پست مدرن

ها به کثرت و تعدد  مدرن اعتقاد پست. دهیم تا  بتوانیم به بقاي خود ادامه دهیم واقعیت توسط مفاهیم ذهنی خود به جهان نظم می
: 1378مقدادي،. (ید نیچه متاثر استسازیم نیست، از عقا اي که ما می که جهان چیزي جز افسانه ها و این دنیا، نسبی بودن دیدگاه

توان گفت یکی از اهداف برخی از تالیفات پست مدرنیستی واژگون ساختن بنیاد الگوهاي تثبیت شده و  از این رو می) 125-126
  )  210-209: 1384ابرمز،. (ي ماست تجربه
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ی بر سر آن وجود چندان، اتفاق نظر مکاتبو  میمفاهي از اریبسمانند  که، سمیمدرن پست فیتعراز جدل مرسوم بر سر  برکنار
است، » تهیمدرنی خودآگاه«پسامدرن که مییبگو دیبا... ی است و از خود فراتر رفتندگرگون تهیمدرنگوهر « میریبپذندارد، اگر 

یی که ها یامناکو  ها یکاست؛ )3: 1374احمدي،(» شیها یناکامو  ها یکاست، ها تیمحدود، ها بحراني  اضافهاست به  تهیمدرنفهم 
  ) 22: 1372طیبی، .(داند یمهورکهایمر آن را ناشی از کاهش شعور به شعور تکنیکی محض و خرد به خرد ابزاري 

ي  ، نخست در عرصهسمیمدرن پستو اصطالح ) 65: 1374هاثورن، (»رسد می 1930ي  ي این مفهوم به اواسط دهه ریشه« 
: 1385، سایشم. (متداول شد ریاخي ها دهه اتیادبي و تکنولوژو هنر،  استیسي فرهنگ،  ي به کار رفت؛ سپس در زمینهمعمار
373   (  

نظران  ي هنر باید گفت که هیچ توافق مطلقی در این زمینه در میان صاحب مدرنیسم در عرصه ي تفاوت مدرنیسم و پست در باره
» .شود ، براي منتقد دیگر مدرنیسم محسوب میمدرنیسم است آنچه از نظر یک منتقد پست«وجود ندارد و به قول آندراس هوسن 

هر گونه افراط «شود، برخی آن را  مدرن دیده می هاي مدرنیسم در آثار پست از آنجا که بیشتر شاخصه) 65: 1374هاثورن، (
ی در ) 278: 1383تسلیمی،.(اند دانسته» مدرنیستی ها در  پست مدرنها و  ي تفاوت دیدگاه مدرنیست بارهاما در یک نگاه فراگیر و کلّ

کند با اسطوره، نماد یا پیچیدگی صوري، معنایی از جهان بیرون  می  هنرمند یا نویسنده  مدرنیست سعی«توان گفت  ي هنر می مقوله
» .دهد یی کرخت یا سبکسرانه راه میاعتنا یبمعنی زندگی معاصر با نوعی  مدرنیست به اغتشاش پوچ یا بی کشد؛ اما پست

توان تشریحی خود را از ) 224: 1388بی نیاز،(هاي کالن ست که در آن روایت اي مدرنیسم ناظر بر زمانه پست )342: 1380کادن،(
  )1381:266االم،.(بازخوانی کند هاي داستانی  دارند تا وقایع تاریخی را با اندیشه در روایت دهند و خواننده را وامی دست می

  

  هاي زنان نویسنده پست مدرنیسم در داستان

و  ها ابهامبه  70و  60ي  دههدر دو  سندگانینوي شد براي توجه و گرایش ا نهیزم رانیابر  حاکمی اجتماع -یاسیسبافت          
ی، میتسل. (شد...ي علم، فلسفه، هنر و عرصهها در  ی منجر به رنگ باختن سنّتغرباز آثار مدرن  ي تازهها قرائتهزارتوها، همچنین 

ي زنان در این دو ها داستان  ها ومجموعه رمان. تان نویس نیز در چنین فضایی از این تاثیر برکنار نماندندو زنان داس) 218: 1383
 انیبي براآن  سندگانینو کوشش لیدل  ي موجود، بهها قوتي ضعف و  همهبا  کهیی ها داستاندهه، خود گواه این مدعاست؛ 

  .   مرد متفاوت است سندگانینوي ها داستانبا  شیوب کم شیخوي  زنانه اتیتجرباحساسات و 

تعداد  شیافزادر کنار  کهی دوران. ی دانسترانیای زنان سینو داستاندوران رونق  دیباي دوم آن را  مهیني هفتاد، به ویژه  دهه     
ي  گسترده فیطنان و ي زها نوشتهاین تنوع در . را نیز با خود به همراه دارد هیدرونماي در موضوع و ادیز، تنوع بسیار سندگانینو

در «. آورد یمبه وجود  سینو داستاني آثار زنان برای را رونقي متوسط، بازار پر  طبقهدوره، به جهت رشد  نیاخوانندگان زن در 
ي  هیونمادر...  دیآ یمي پسامدرن به بازار ها داستانگرفته تا  انهیگرا واقعو  کاوانه رواني ها داستاندهه انواع و اقسام داستان از  نیا
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ی و زنانگي زنان و ها خصلتو  ها یژگیوی در کاوشخانواده است و روابط زن و مرد، حضور زن در جامعه،  مشکلالبته  ها قصه نیا
  ) 483: 1383، بیدستغ(» .ی زندانستگي  نهییآی در اجتماعنشان دادن التهابات 

ي رمز آمیز ها داستان. است رانیاي هفتاد  دههدر  جیرای ادبي  عمدهي ها انیجرخلق آثار پست مدرن و شبه پست مدرن از        
 نیادر . عتیطبنمادین انسان و  ای یعرفان وندیپو توصیف  الیخو  تیواقع نیبي شاعرانه معلّق ها تیروا، مکاشفهسرشار از 

را  ها آنو  افکنده رونیب کهني باورهاا و از بستر رفتاره رحمانه یبرا  ها م آد کهیی ها یدگرگوني بر ا دهیپوشنقد  ای لیتحل، ها داستان
 نیا، به اند دهید بیآسي سخت جدي ایدنتحوالت  انیجردر  ها م آد نیا. شود یماست، ارایه  کرده گانهیبي خود  جامعهبا خود و 

و  نیروزیدي معنوی معان، از تضاد خورند یمی خود را کودکگردند، حسرت روزگار  ي خود می گمشدهي  مهینی پدر  که لیدل
حضور نویسنده و سخن گفتن او ) 485: 1383، بیدستغ. (اند يمعنوو عشق  مکاشفهی پدر  ای... در رنجند نیامروزي مادي ها مفهوم

از شگردهاي داستان نویسی در طول داستان، ناتمام بودن متن، استفاده از تکنیک واقع نمایی و تخریب شوق خواننده در ارجاع 
بی (وار واقعی، رویاگونه و کابوس هاي تخیلی و اعمال وگفتار واقعی و غیر ي سیال با هویتها تیشخصلق داستان به واقعیت، خ

  .هاي  برخی از آثار پست مدرن زنان داستان نویس ایرانی در این دوره است از مشخصه) 231-215: 1388نیاز،

 رویمني  نوشته) 1378( آتش کنار یوکولر دانشو نیمیساثر  ساربان سرگردانو ) 1372(یسرگردان رهیجزآثاري چون  
ها، دور باطل، عدم قطعیت و تسري سرگردانی به خواننده  حضور نویسنده به عنوان یکی از شخصیت. اند از این جمله پور یروان

مره ي را در ز  ساربان سرگردانو  یسرگردان رهیجزتوسط سرگردانی در توالی زمانی و به کارگیري چندین صدا براي روایت،  
  )80-78: 1381پاینده،.(آثار پست مدرن قرار داده است

استفاده از چند . دید توان یممدرن را  هاي پست هاي داستان ویژگی زین پور یروان  رویمناثر ) 1378( آتش کناری کولدر  
 نیامدرن بودن  ي پستها شانهنفاصله از  جادیادر متن و  سندهینوي تو در تو، حضور ها داستان، ختهیر هم به، زمان دیدي  هیزاو

از مختصات  تیقطع عدم کهمدرن بودن متن  در پست نکته نیارا رقم زده است و  نهیآسرنوشت  سندهینوالبته ظاهراً . داستان است
 تیشخصبه دستور  نهیآ. دارند تیامني و آزادی از متفاوتي ها یتلق» نهیآ«و سندهینو تیشخص. کند یم جادیا دیتردآن است، 

و خواننده  شود یموجود دارد به خواننده گوشزد  تیواقعهنر و  انیم کهي را ا  فاصلهو به این ترتیب  کند یم، قصه را دنبال سندهینو
  )186: 1374الج،. (کندی ادغام ادبمتون  جیراي ها مقولهیی را به سهولت در ها نوشته نیچنتواند  است، نمی که بهت زده شده

  

  رنمد هاي داستان پست مولفه

مدرن  هاي پست هاي صوري و زبانی داستان پردازانی همچون دیوید الج، بري لوییس و ایهاب حسن به ویژگی نظریه
مدرن تاکید نویسنده بر بیگانگی انسان معاصر از خود، فردگرایی و  مدرن همچون رمان رمان پست در آنها معتقدند. اند داشته توجه

داند و با  می پاره و آشفته ه وحدت و انسجام در این جهان اعتقادي ندارد و آن را چندي پست مدرن ب نویسنده. اصالت نفس است
همچنین ) 14-1382:13پاینده، .(کند می ظاهر نامرتبط دنیاي پیرامون خود را توصیف نوشتن آثاري متشکل از قطعاتی چندپاره و به
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ي این نوع از ادبیات مسیر مستقیمی را  خوانندهنیست،   درك بل ، یک جا و بالفاصله قاکند یممدرن ارائه  پست واقعیتی که ادبیات
سید . (رود یمداند که به کجا  و نمی شود یمشود که در آن سرگردان  ؛ بلکه وارد دنیایی میکند ینم یطدر طی خوانش اثر هنري 

، عدم انسجام، فقدان قاعده )164-154: 1374الج،(یی جا به جا، تناقص و تیروادر سطح  تیقطععدم ) 1067-1063: 1376حسینی،
: 1381:کانور( ژهیو متعارف ریغي ها جهانخلق ) 52: 1377ی،رصادقیم( "استعاره و مجاز داتیتمهي از ریگ بهرهدر ... يرو ادهیزو 

  . مدرن است پست اتیادبي ها مشخصهنیز از ) 100-99: 1383لوییس،(و پارانویا ) 215

پردازان مانند بري لوییس و ایهاب حسن، آن اثر را وارد  اثر، از نظر برخی نظریهها در یک  اگرچه صرف وجود این مولفه
کردن موضوعات وجودشناسانه در  ها باید تدابیري باشند براي برجسته هیل معتقد است این مولفه کند؛ اما مک ي پسامدرن می حیطه

مدرن عنصر غالب  شناسی است و در ادبیات پست چرا که در ادبیات مدرن عنصر غالب معرفت) 123: 1383مک هیل، .(داستان
بنابراین، . پردازد مدرن به چگونگی شناخت جهان توجهی ندارد، بلکه به  ماهیت هستی می داستان پست... وجودشناسی است

ست اند، در واقع فهر مدرن ارائه داده تدابیري که دیوید الج، ایهاب حسن و بري لوییس و دیگران براي نوشتن داستان پست
  )32-1382:31پاینده،.(شگردهایی جهت برجسته کردن موضوعات وجودشناسانه است

هاي  داستان. شود می مدرن در دو داستان از نویسندگان زنِ ایرانی بررسی هاي پست هاي داستان در این بخش از مقاله، مولفه
از  »بین دو پنجره«کوتاه  و داستان »زاده ده حاجیفرخن«نوشته ي )  1379(»ترسم یمي شما ها چشماز «رمان : مورد نظر عبارتند از

  .میترا داوراثر  )1378(»خوب شد به دنیا آمدي «ي  مجموعه

  

  :خالصه دو داستان

این داستان چهار راوي دارد و چگونگی دستیابی مانا شخصیت اصلی داستان به عرفانی زنانه را :»ترسم هاي شما می از چشم« -1
است  اجتماعی بوده –رسد مانا،درگذشته به مردي که ظاهرا رهبر یا سخنگوي یک جریان مهم سیاسی  به نظر می. کند تشریح می

گیري مانا ازاین عشق یا به دلیل نامشروع بودن آن یا تعهد به یک نظام خانوادگی  یابد فاصله اما خواننده به تدریج درمی بندد؛ دل می
اي از داستان را  راوي، مانا و آقاي یگانه و دکتر پرتو هرکدام گوشه. بیند او بارها کابوس سنگسار شدن را می. و اخالقی است

دهد که  شود، اما آنچنان دکتر را تحت تاثیر خود قرار می پریشی شده، بیمار دکتر پرتو می مانا که دچار روان. کنند روایت می
بیند  رود و ستاره را می زند می خان روزگار لطفعلیمانا به . شود ي حضور مانا دراتاق پرتو، جاي بیمار و پزشک عوض می درلحظه

گیرد که شبیه به عاشق قبلی اوست، اما آقاي  مانا اگرچه موردتوجه آقاي یگانه قرار می. وصال شده است که او نیز دلبسته عشقی بی
: هاي خویش است ره درپی گمشدهمانا هموا. گذرد اعتنایی ازاو می کند و با بی یگانه پس ازمدتی به خاطر ستاره، مانا را ترك می

مادربزرگ و صندوقچه رازش، مادرش، خانم راوي، معبودي که درسکوت و با چشمهایش با او ارتباطی عاشقانه برقرار کرده 
خوابد و در روزگارانی متفاوت از روزگاران  مانا براي پیداکردن خود باید گم شود او می. هاي او هستند همه گمشده ها نیا.... است

  .دهد شود و به جستجو ادامه می ود بیدار میخ
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خانم، همسایه  ي شمسی شود که از پنجره اتاقش خانه داستان با حالت تهوع دختري به نام سارا شروع می :»بین دو پنجره« -2
همسایه دختر  کالسی و شیما هم. زند پدر پنجره اتاق دخترش را رنگ می. بیند و پسر او کیومرث را زیر نظر دارد روبرویی را می

. شود هر پنجشنبه مراسم تشییع جنازه شیما تکرار می. کنند اش را در همان حوالی پیدا می شود و پس از مدتی جنازه ناپدید می
چند روز بعد کیومرث در سد لتیان . کیومرث از نظر سارا قاتل شیما است چون بارها سعی کرده در راه مدرسه با شیما صحبت کند

دهد که روزي از کنار در چوبی خانه  راوي که همان سارا ست در پایان شرح می. تر همچنان حالت تهوع دارددخ. شود غرق می
که به دنبال شیما آمده است  دیگو یمسارا . هاي او است پرسد که چرا همه جابه دنبال چشم گذرد و کیومرث از او می کیومرث می

هایی شبیه به  سارا،کودکی الغر با چشم. د به داخل خانه بیاید و شیما را ببیندخواه کیومرث از او می .تا با هم به مدرسه بروند
اي کز  شود که با لباس سیاه و موهاي سفید گوشه بیند؛ سپس متوجه شیما و چند زن دیگر می هاي کیومرث در خانه می چشم
  .کند را باز و بسته می ي کیومرث، پنجره رنگ شده اتاق سارا پیداست که باد آن اند، از پنجره خانه کرده

  :شود هاي به کار رفته در دو اثر مورد نظر پرداخته می در این قسمت به برخی از ویژگی

مدرن، برقراري اتصال میان جهان داستانی و جهان خارج است که  هاي متون پست یکی از مولفه: اتصال کوتاه و دور باطل
حضور نویسنده در متن یکی از شگردهاي . آمیزد ن را به طور مداوم در هم میمنجر به تشکیک در دنیاي ذهنی و عینی شده، دو جها

گري منفعل به یک همبازي فعال  خواننده را از نظاره«نویسنده با به کارگیري این شگرد ) 1388:467تدینی،.(ایجاد اتصال کوتاه است
ی بودن تصنع، گریدي سوو از  سازد یم) تیواقع هیشب(ی استاندي ایدن، سو کي از یا سندهینوچنین ) 497: 1389پاینده، (» .کند تبدیل می

  )40: 1382،ندهیپا. (دهد یمرا نشان ) ی بودن آنواقع ریغ(ی داستاني ایدن نیا

ها  نویسنده حضور آشکاري در داستان دارد و  بارها و بارها به مکالمه با شخصیت ،»ترسم هاي شما می چشم از« در آغاز کتاب
  :پردازد می

  )1379:36حاجی زاده،("ببین این خانوم راوي امروز اینجا پیداش نشده؟: این جا یه عکس از کیفش درآورد گفت اومد"

  :شود ها که او نیز در جستجوي مانا ست،  همسفر می در بخش کوتاهی از داستان راوي با یکی از شخصیت

کتابی بودم که چند ساعت قبل از حرکت از مشغول خواندن . من به خانم راوي پشت اردوگاه خان قاجار برخورد کردم"
  )114-113:همان(".کتاب فروشی روبروي دانشگاه تهران خریده بودم

  :پردازند همچنین گاهی راوي و شخصیت اصلی به مشاجره می

بعد این ...کردم نباید بزرگت می.بیخودي انداختمت جلو. تقصیر تو نیست تقصیر منه که پشت سرت حرکت کردم: داد زدم"
وظیفته بدون من : گفت...ولی مانا که قبال بسیار مهربان بود....بیخودي بهت جلوه دادم قدم به قدم روایتت کردم...ن می دونم و توم

  )51:همان(".تازه ناسالمتی شخصیت اصلیت منم. که روایت نداري
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تدار نویسنده که در داستان و عدم اق) 1388:475تدینی،(شورش شخصیت داستان که از آن تعبیر به اصالت وجود شده است
ي پست مدرن است که عدم قطعیت و درهم ریختن مرز واقعیت و خیال را در پی ها متنهاي  شود، نیز از نشانه مورد نظر دیده می

زید شباهت دارد و  که این جهان به تصویر کشیده شده چگونه و چقدر به جهانی که خود در آن می پرسد یمخواننده از خود . دارد
ست بر مرگ او و زنده  شکنانه از طرف مولف در برابرخواننده، تاکیدي در واقع این تعمد شالوده) 325:همان(ست؟ ام واقعیکد

  )1383:282تسلیمی،.(بودن متن

رو  زهایچی بعضخب دوس دارم . کنم یمي جون من فرق راوي بابا، ا: گفت میمالی لحنشده بود با  ام يدلخورمتوجه  کهمانا "
 کمکی، از ذهنت هرچ دونم یمچه  اخودت، ی کردن، قانع ها بخشاون  کردني پر برای تون یمي نداره، تو کار، مکنی مخف
ما  نیب کردمحس  دیرس که جا نیاحرف مانا به ... ي خواننده، ها؟ عهدهي به بذاررو  ها بخشچطوره اون ! شنهادیپ هاصالً ی. يریبگ

ی؟ ترسون یمبچه : دیکشسرم داد . سمیبنو ات دربارهي ا کلمهی حت نیاي باشم اگه بعد از اونار: گفتم کهبود  نیا. تمام شده زیچهمه 
  )51: 1379، زاده یحاج( ".تو هم به سالمت. کنم یم تیرواي عاجزم؟ خودم خودم رو کرد الیخ

قعی تاریخی را وارد هاي وا در ضمن روایت، شخصیت) 1382:30:پاینده(همچنین نویسنده در جایی دیگر براي ایجاد دور باطل
  : کند داستان می

  :کند ، اشاره میجزیره سرگردانیي اثر مشهور او، ها تیشخصبه طور نمونه در جایی نویسنده به نام سیمین دانشور و 

اي :-ي سرگردانی دیگه کدومه؟    جزیره: -.   ي سرگردانی گم؟ همین هستی جزیره دونی که کدوم هستی رو می می...بعله: -"
  )1379:13حاجی زاده،("....نخوندیشبابا 

ي بسیاري از یکدیگر دارند او  مانا شخصیت اصلی داستان در روزگاران تاریخی متفاوتی حضور دارد که از نظر زمانی فاصله  
  .کند یم گذربه تهران و سبالن  کرماني شهرهاي و انقالب از پهلوی قاجار، خیتاري  دوره، در سه ندیب یمسنگسار  کابوسکه دائما 

  :رود در بخشی از داستان مانا به روزگار خان قاجار می 

مانا بی هیچ مقصد مشخصی راه افتاد و با شنیدن اخبار از رادیوي ماشین گشت در نزدیکی مطب دکتر پرتو و رها شدن از "
خندق حصارکشی شده و  بی توجه به اینکه گرداگرد شهر کرمان با کندن. دست مرد نظامی، را هی شهر کرمان و گنبد جبلیه شد

  )93:همان.:(شهر در محاصره نیروهاي خان قاجار قرار دارد

کنند و به  شود که حوادثی غیر تاریخی را تجربه می ي تاریخی مواجه میها تیشخصدر سفري که مانا به زمان گذشته دارد با 
هایی هستند  ها همان آدم ماند که آیا این شخصیت کند و خواننده مردد می این ترتیب نویسنده عمدا حقایق شناخته شده را نقض می

ي پادشاه زند را  به طور نمونه در سفر خود به شیراز، ستاره دلداده) 1382:30:پاینده(شناسد یا خیر؟ که او از دنیاي واقعیت می
  :شوند کنند با یکدیگر همسفر می بیند و پس از حوادثی که تجربه می می
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قد که راست کردند در دست هرکدام ماهی . خورد و هر دو بی اختیار به طرف زمین خم شدند یک آن نگاه مانا و ستاره گره"
  )204-1379:203حاجی زاده،(".تا به فردا برسیم ستاره دستش را براي مانا تکان داد و به سمت راست پیچید...لغزنده اي بود

  :گیرند ی نظاره گر سنگسار است، جان میسودابه و سیاوش نیز در بخش کوتاهی از داستان در برابر مانا که گوی

! سودابه است. مالم را می میها پلکبا پشت دست . دارم عینک را از چشمم بر می. نمیب یمسر زن را که از چاه بیرون آمده "
ن و ي دخترا هگرز هفتاد منی رستم، نگاه خشمگین کاووس، نال. گیرم گر می.شود صداي شعله نزدیک می. بندم هایم را می چشم

ي میدان  دارد از گوشه شیها انگشتصداي مردي که دسته اي کتاب زیر بغل و سیگاري الي .. سیاوش زیبا سوار بر اسب سفید
ي  کند از حلقه فردوسی سوار بر چوبی نوك فلزي  نفس زنان و خسته سعی می....زده سودابه ز نو باز مگر ترفندي: شود یمشنیده 

  )105-104:همان("..محکی: زنم داد می.آتش عبور کند

  

روایت در آثار . نظمی زمانی در روایت رویدادهاست مدرن، بی هاي پست هاي داستان از دیگر مشخصه :سیالن زمان و مکان
برخالف نویسندگان مدرن )1380:257کادن،.("شود مجموعه رخدادهایی است که به ترتیب خاصی انتخاب و تنظیم می"پیشامدرن، 

گذرد منعکس  ریزند و زمان را آنگونه که در ذهن می ي روایی به هم میها کیتکنویدادها را با استفاده از که فقط ترتیب زمانی ر
  )27-1382:26پاینده،.(کند پردازي را مخدوش می اي خودآگاه مرز میان تاریخ و خیال مدرن، به گونه ي داستان پست کنند، نویسنده می

هاي از هم  پردازدکه تجربه کرده است؛ اما روایت او در زمان ف وقایعی میدر داستان بین دو پنجره نیز راوي به توصی
در داستان دو پنجره به نظر . دهد گیرد که تامل در آنها پایان روشنی از داستان را در اختیار خواننده قرار نمی اي صورت می گسسته

. ترسد گویند، می کن است و اهالی محل از او بد میي که در خانه روبرویی آنها ساا رسد سارا از کیومرث پسر جذاب همسایه می
ي اتاق کیومرث قرار دارد و به  کند چون این پنجره درست در برابر پنجره هاي پنجره دخترش را هر هفته رنگ می پدر سارا شیشه

ئما مورد توجه کیومرث دا. شود راوي مجذوب پسر همسایه است هاي که در مورد کیومرث نقل می رسد علیرغم بدگویی نظر می
حتی در سطرهاي پایانی کیومرث راوي را با لفظ . اي از دو جانبه بودن این عالقه در داستان وجود ندارد سارا قرار دارد، اما نشانه

در طول داستان سارا از . ظاهرا پدر و مادر راوي نگران دلبستگی دختر خود به کیومرث هستند. دهد قوزي مورد استهزاء قرار می
پس از مرگ کیومرث، . گذاشته است باري با او قرار عاشقانه ي کیومرث است و چند گوید که دلباخته ما، دختر همسایه میقتل شی

 ها پنجشنبهراوي بارها و بارها از مراسم خاك سپاري شیما  در عصر . گوید یند وبا او سخن میب هاي او را می راوي همچنان چشم
که در اثر خوردن تن ماهی حالت تهوع دارد، دائما در زمان حال و گذشته در حرکت است در طول داستان سارا . کند صحبت می

رود که همسر کیومرث شده است و با  است به دیدار شیما می و به یکباره در سطرهاي پایانی داستان راوي که به کهنسالی رسیده
هاي رنگ شده اتاق خود را  ه کیومرث و شیما، پنجرهسارا از خان. گیسوانی سفید و پیراهنی سیاه، در مرگ مادر عزادار است

  .نگرد می
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جنازه روي سردست مردم ...رفتیم کی بود؟ ي شیما می آخرین بار که پشت سر جنازه. رفتیم دسته جمعی از مدرسه بیرون می"
مادر آب قند درست ...شتهفهمیدم سالها گذ از قوز پشتم می. دیدم سایه خودم را تو شیشه ي مغازه می. رفت یک قدم هم جلو نمی

بودم که پنجره ي  به در چوبی خانه شان خیره شده...توي دستشویی بوي تن ماهی پیچیده بود. کرد را رنگ می ها شهیشکرد، بابا  می
  گردي؟  ي من میها چشمواسه ي چی همه جا دنبال : پرسید. سرش را از پنجره بیرون آورد. اتاقش باز شد

  .مدرسه میرفت یمآخه ما هر روز صبح با هم .مااومده بودم دنبال شی: -

  .شیما، شیما ببین کی اومده ؟سارا اومده، سارا قوزي..بیا ببین.ي ما شیما اینجاست، خونه: -

شیما و چند زن دیگر با لباس و موهاي سفید گوشه اي کز ...رفتم هاي کم عرض باال می هاز پل.....به اش بگو بیاد تو: -
ي رنگ شده و بین دو پنجره که باد آن را مدام باز و بسته ها شهیشدیدم،  ي اتاقم را می پنجره. نار پنجرهرفتم ک. بودند کرده
  )20-1378:19داور،("".کرد می

  

و عاقبت شخصیت اصلی در پرده ...شود هاي مدرن عدم قطعیت به صورت پایان نامعین نشان داده می در داستان :عدم قطعیت 
مدرن در سطح روایت به شکل نامعلوم بودن رویدادها یا تفاسیر  ند در حالی که عدم قطعیت در داستان پستما اي از ابهام باقی می

  . کند چندگانه از آن رویدادها بروز پیدا می

  .به درستی مشخص نیست که مرگ کیومرث و شیما در ذهن راوي اتفاق افتاده است یا در عالم واقع »بین دو پنجره«در داستان 

چرخیدند و یک  ها باالي سرمان می ستاره. شد یمهوا تاریک . رفتیم ها از ساعت چهار غروب دنبال جنازه می نجشنبهي پ همه"
ي پسر شمسی خانم زل ها چشمگذاشت و انتهاي آن یک جفت چشم مثل  ي قوسی مثل تنه ي مار روي آسمان جا می نیم دایره

  )17:همان(".هایشان رفتند توي خانه کردند و می را تند تند جمع می شان ي دخترها از ترس وسایل خاله بازي زد و همه می

هاي  ها و قرینه شود بر اساس گفتگوهاي میان شخصیت شاید بتوان این داستان را که گویی از ذهنی آشفته و پریشان روایت می
اي  هاي جامعه ر زنان و نقد سنتها و هنجارنمادینی مانند نام داستان و عنصر پنجره، روایت ناتوانی در بازگویی احساسات عاشقانه د

  .دارد دانست که زنان را به انکار غرایز زنانه وا می

ها که  هاي کیومرث را دیده بود، آن وقت گفت، حتما چشم دروغ می.گفت شاید زنش شدم می. ترسید شیما از کیومرث نمی"
نست آن لحظه در حالی که دارد گردن و یا موها را نوازش توا ، خیره خیره، بدون یک کالم حرف،به نظرم میشد یمنگاهش خیره 

  )11: همان.("..رفت این لعنتی چرا از ذهنم نمی. گفتم یممن داشتم دروغ . نه، نه، این طوري نبود. کند کند، آدم را خفه می

که به پنجره اتاق خود گوید اما زمانی  همچنین در سطرهاي پایانی داستان اگرچه راوي از گذشت سالها و قوزي شدن خود می 
هاي اتاق مانند شروع داستان در روزگار نوجوانی راوي رنگ شده است گویی پایان داستان  نگرد باز هم پنجره از خانه کیومرث می

  . شود آن تاکید می) 294: 1388تدینی،(ست به این ترتیب بر تصنعی بودن داستان و عدم قطعیت با آغاز آن یکی
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گونگی هستند  پریشی، یا آشفتگی ذهن و یا حداقل شیفته مدرن دچار روان  هاي پست اصلی داستانهاي  اغلب شخصیت     
 شیپر روان، هر دو »ترسم هاي شما می از چشم« ی داستاناصل تیشخصو مانا  »در بین دو پنجره«سارا در داستان ) 401: همان(

البته این داستان همچنان که از نام آن . رود ن به نزد روان شناس میمانا براي درما »ترسم هاي شما می از چشم« هستند،  در داستان 
ها و اوهام و  دیدن رنگ. هاي عرفانی خواننده با شخصیت بهنجار و معمولی روبرو نیست در داستان. اي عرفانی دارد پیداست صبغه

هاي  ویژگی ها تیشخصلب این کند، اغ رویاهاي خاص، عرفا را از هنجارهاي رفتاري و ذهنی مردم معمولی متفاوت می
  )454:همان. (ي پسامدرنیستی را دارندها تیشخص

ا دل زمین صدا می یا، یکی صدام :  َگفت ذاشت رو زمین می گوش شو می دید یمهمون بچگی تا چشم ما رو دور : -"
نور دلمو : گفت می. آتش بودعینهو گبرا دائم چشمش به شعله ي .  ریخت کرد زار زار اشک می آفتاب هم که غروب می...کنه می

  )1379:85حاجی زاده،("...کنه روشن می

  

دو »بین دو پنجره«در داستان . از دیگر شگردهایی است که عدم قطعیت را به دنبال دارد :تسري سرگردانی به خواننده
یک زمان تاریخی نیز اشاره یکی از این دو جهان توصیفات رئالیستی دارد و حتی در طی داستان به . شود جهان متفاوت روایت می

  .شود می

آن روز خبر غرق شدن پسر شمسی خانوم توي محل ....بارید باران تندي می. غروب بیست و نه مهر پنجاه و پنج بود"
  )1378:17داور،(".پیچید

یه و راوي که با خوردن تن ماهی، دچار تهوع شده است؛ پس از  توصیف رفتارهاي افراد خانواده و معرفی پسر همسا  
  .رود شود، به خواب می ي او توسط پدر و مادر القاء می یی که دربارهها ینیبدب

خواست به رویا فرو  خواستم دیگر بخوابم دلم می نمی...دیدم رفتم دیوانه خانه خواب می. شد گرم می میها چشمدوباره  
من و شیما . عد توي باغ بزرگی جشن عروسی بودب...توانستیم دست هم را بگیریم همه بزرگ شده بودیم و دیگر نمی....رفتم می

  )13:همان(".کی براي ازدواج شیما مناسب بود؟ تا کیومرث و شیما را کنار هم دیدم هول زده پا شدم....کنار هم نشسته بودیم

یومرث آید شیما و ک در دنیایی که به نظر واقعی می. گذرد گیرد در ذهن سارا می جهان دیگري که در طی داستان شکل می
ي  در ابتداي داستان پس از پیدا شدن جنازه. میرد و کیومرث نیز زنده است مرده اند، اما در جهان ذهنی راوي، شیما هر پنج شنبه می

) 14: همان.(است گوید که صبح روز قبل شیما را در مدرسه دیده شیما راوي شب قبل صداي جیغی را شنیده است و به مادرش می
در واقع از میانه داستان مرز ) 17:همان.(شود ن جنازه شیما پس از چهل روز در حالی که تر و تازه است پیدا میاما در اواسط داستا

در پایان نیز راوي از کهنسالی . شود گاه جهان عینی و زمانی جهان ذهنی روایت می. ریزد میان دو جهان روایت شده در هم می
به این ترتیب خواننده در فهم این داستان . گوید یما و کیومرث در کنار هم سخن میخود، تکرار تشییع جنازه شیما و بعد زندگی ش

در واقع . شود شود و در نظر او مرز میان واقعیت و خیال مخدوش می آید، دچار سرگردانی می که گویی از ذهنی پریشان بیرون می
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و تردید، سردرگمی، ) 1382:44پاینده،(است کرده جربههاي داستان را ت خواننده با تجربه ي قرائت داستان، گویی زندگی شخصیت
  .یابد ها در او نیز تسري می گمگشتگی و جستجوي بی پایان شخصیت

ی متفاوت از روزگارانو در  خوابد یماو . گم شود دیباخود  کردن دایپي برا، »ترسم هاي شما می از چشم«مانا در داستان       
  : رسد پایانی ندارد ؛ جستجویی که به نظر میدهد یمادامه  اش عارفانهي وجستجو به  شود یم داریبروزگار خود 

یی صدای خالي جاجهان قرار داشت به  ریناپذ انیپایی بایزشده بود و در برابر  تینها یبی و رقت شگفتدچار  کهمانا "       
اگر ادامه  کرد فکرو  دیترس. کرد، عرق دیلرزنا ما... شنوم یمي خود  گمگشته راهنیپي بو: ی قبل ورد گرفته بودساعت که کردنگاه 

 دایپادامه  تیابدهمه دلش خواست تا  نیابا . رود یمو شالل شالل به هوا  شود یمصدا بخار  انعکاستابش نور و  ریزحتماً  کند دایپ
  )202: 1379حاجی زاده،(".ستینشعف  تینها نیا ایآ کرد فکرو  کند

از «داستان ) 1388:218تدینی،. (دید است ر پست مدرن، تغییر راوي و دگرگونی در زاویهشگرد رایج دیگر در آثا         
ي داستان ها مولفه ریسااگرچه نویسنده سعی دارد در کنار . نویسنده، مانا، یگانه و پرتو: چهار راوي دارد» ترسم یمي شما ها چشم
رسد در  خواننده نسبت به قطعیت امور لطمه بزند؛ اما به نظرمیمدرن، با عوض کردن پی در پی راوي و زاویه دید،  به باور  پست

در واقع تغییر راوي در این اثر، در شکل گیري رویدادهاي داستان تاثیري ندارد . ی موفق نیستادبصناعت  نیاي ریکارگ بهي  نهیزم
ستان از آن روایت و اتخاذ چنین روشی، به جهت عدم توجه مولف به کانونی کردن زاویه دید و نظرگاهی که دا

تواند منجر به مخدوش شدن مرز  صرف به کارگیري چند راوي نمی. در این متن ناکارآمد بوده است) 119: 1382کالر،(شود می
واقعیت و خیال شود؛ بلکه الزم است حقایق روایت شده از جانب هر راوي  با توجه به ذهنیت او، تفاوت آشکاري با راوي دیگر 

  .را به چالش بکشد ها تیقطعداشته باشد و 

  

  گیري نتیجه

نشان از  ریاخي ها دهه، و خلق آثار پست مدرن و شبه پست مدرن در رانیادر  نینوی سینو داستان ریسبا  سندهینوی زنان همراه
 ترایم ی زاده وحاجفرخنده . دارد جیرای ادبي ها انیجریی آنها با همسوی و سینوي داستان  عرصهي در جدي حضور براتالش آنان 

را در جهان معاصر مورد  تیواقعی از تلق، که جیرای  فلسفي ها شهیاندي هفتاد هستند که متاثر از  دهه سندگانینوداور دو تن از 
اند تصورات معمول خواننده را  ی کردهسعمدرن در داستان خود پرداخته اند و  ي پستها مولفهقرار داده است، به استفاده از  دیترد

ی، خواننده داستاني  برساختهي  ایدنی و واقعي ایدن انیمبه چالش بکشند و با محو کردن مرز  تیواقعو  لیتخ انیمي  صلهفاي  درباره
ی زاده در استفاده حاجاگرچه  انیم نیادر . وادارند لیتخو  تیواقعی در شیاندی کنند و به ژرف وجودشناس تیقطعرا دچار عدم 
ی پست مدرن با استفاده از داستاني جهت خلق و، چندان موفق نبوده است، اما تالش دید هیزاوکثرت در  دیتمهاز صناعت و 

ی هر دو داستان، زن است و  هر دو اصل تیشخص نکهیا گریدنکته . ی، قابل توجه استشرقي ا صبغهی، با عرفانی و خیتاراشارات 
ی از ناتوانو  شیخو تیهوی ابیبازی زنان در سرگردان ندیکش ریتصوی در به سعي پست مدرن هابا استفاده از مولفه   سندهینو

  . اند ی، داشتهاجتماعي متداول ها ارزشو  ها سنتیی احساسات عاشقانه به جهت بازگو
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425  

  گویش گزي

  

  1شهین مختاري جزي 

         :چکیده

محاوره اي  اتحت پوشش  گویش گزي یکی از گویش هاي ایران به شمار می آید که بخش وسیعی از نواحی مرکزي ایران ر
اطق است وتنها دربعضی من خود داشته است ولی امروز به علت اینکه تحت تاثیر زبان فارسی قرار گرفته است به فراموشی گراییده

در حال حاضر این گویش یک  .ا حفظ کنداز جمله گز برخوار که قدمت آن به قبل از اسالم می رسدتوانسته است اصالت خود ر
 عرب واعراب آن ها   استفاده   می نموده و گویش ایرانی واصیل محسوب می شود واز نظر کتابت بدون خط واز الفباي فارسی و

وحتی یونان داشته مورد تحقیق وبررسی ضی نواحی اروپا بع  بعضی واژه ها باگویش آلمانی وبه علت تشابهاتی که در  می کند و
  .فرهنگ شناسان ومتخصصین آلمانی نظیر ویلهلم ایسلر قرار گرفته است 

در پایان تعدادي  در این مقاله ابتدا در مورد گز وسپس گویش گزي وبرخی ازویژگی هاي دستوري آن اشاراتی شدهاست و
او  .درویش عباس گزي آورده شده است المثل ها وکنایات واشعار سروده شده توسط شاعر محلی سراي گزي به نام  ازضرب

خود به گویش محلی گزي که شامل قصاید وغزلیات ومثنوي ار  می باشد که با  خلق اثر ارزشمند دوره ي قاجازشاعران اواخر 
  .شتن زبان محلی خویش که ریشه در زبان فارسی باستان دارد را بردارد هامی باشد توانسته است گامی بزرگ در زنده نگه دا

 

 .درویش عباس گزي ،زبان محلی ،مرکز ایران ،گزگویش گزي،  :هاهکلید واژ

                                                        
 وفوق لیسانس زبان وادبیات فارسی ازدانشگاه آزاد واحد کاشان دبیر - ١
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  :معرفی اجمالی شهر گز 

صفهان کیلومتري شمال ا15این شهر درفاصله .وسیعی قرار گرفته که فاقد هر گونه عوارض طبیعی است  "گز در دشت نسبتا
تهران واقع شده است واز جهت آب وهوایی داراي آب وهواي نیمه صحرایی واز نظر  اقلیم  _ ودر کنار بزرگراه جدید اصفهان 

بافت این شهر سنتی است ولی در سال هاي  .شناسی نیمه بیابانی به شمار می آید واز شهرهاي قدیمی باقدمت قبل از اسالم می باشد 
خاك حاصلخیز منطقه وآب وهواي نیمه بیابانی وکویري با  .ه ومعماري جدید در آن متداول شده است اخیر تغییرات کلی یافت

بارندگی کم وتبخیر زیاد آب مردم را واداشته تا با حفر چاه ها وایجاد قنوات متعدد وطوالنی از امکانات آب هاي زیر زمینی بهره 
  .ببرند

مستوفی در کتاب ...که قدمت آن به قبل از اسالم برمی گرددوبه گفته حمدااز اماکن تاریخی این شهر مسجد جامع شهراست 
وهنوز  بقایا و آثار دین زرتشت در خارج   .1نزهت القلوب این مکان قبل از اسالم آتشکده بوده که بهمن بن اسفندیار ساخته است

وجود است که به بناهاي گبري سازي معروف وقلعه وقبرستان م.از  برج و باروي قدیم گز به صورت آثار خشتی وگلی دست ساز 
البته این آتشکده ها بعداز ظهور  .و متاسفانه   همه ازبین رفته وفقط نام ومحل وخاطره آن در اذهان مردم باقی مانده است  .هستند

اکنون متروك  که از دیگر آثار تاریخی این شهر کاروانسراي عباسی است .معابد اسالمی تغییر شکل داده انداسالم به مساجد و
برمی ساختمان فرهنگسراي ادیب برومند از دیگر آثار تاریخی این شهر است که بناي آن به دوره قاجار  .ودر حال انهدام است

اقتصاد این شهر مبتنی بر کشاورزي ودامداري بوده ولی در حال  .به عنوان  فرهنگسرا مورد استفاده  مردم می باشد گردد واکنون
مردم این  .مشغول هستند.... خدماتی وتجاري وخشک شدن قنوات اهالی شهر در فعالیت هاي کار گاهی وصنعتی وحاضر به علت 

اند و همه به گویش محلی صحبت می کنند که این گویش از اصیل دهشهر گویش قدیم خود را با عالقه در بین خود حفظ  کر
  .2ی وفارسی میا نه به شمار می رودترین گویش هاي ایران

  

  :آشنایی با گویش گزي

این گویش از گویش هاي کهن ایرانی است وریشه در فارسی میانه دارد واز نظر تقسیمات زبان شناسی ایرانی ، جزو گویشهاي 
 وبخش وسیعی ازایران مرکزي را در بر داشته است وباقی مانده ي آن هنوز در مناطقی مثل نایین،.مرکزي ایران به شمار می رود

گویش وزبان  .میمه وخوانسار ومحالت ونیز در بین کلیمیان اصفهان با همین گویش صحبت می کردند ،ور وبیابانکخ اردستان ،
بتري ودري که مربوط به بیابان ودشت ودره  گز برخوار فرس قدیم که به صورت قسمتی از زبانهاي چهار گانه ي پهلوي،والیتی

قدیم تحت عنوان منطقه عراق عجم موسوم بوده وشامل مناطق وسیعی از  صحرا بوده است ودر بسیاري از مناطق دیگر که در 
اصفهان ،قم،کاشان ،نطنز ، جوشقان ،سه،  قهرود،  کلهرود وحتی محالت  شهري  جویباره اصفهان  نظیر فالت مرکزي ایران ،

                                                        
 55ص  -1366-مستوفی  - 1
 13ص- 1373-کلباسی - 2
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ن ومردم شناسی وفرهنگ قومی وقصبات  ناحیه  جی و  قهاب  می شوند ، رواج داشته که حکایت از اشتراك سنن ودی) یهودیه(
  .وزبانی مشترك عهد ساسانی در این مناطق دارد

  

ولی در حال حاضر .این گویش به تدریج از قرن یازدهم هجري به بعد تحت تأثیر زبان وخط فارسی قرار گرفته وتغییر یافته است 
از الفباي فارسی وعربی واعراب آنها نظر کتابت بدون خط و این گویش یک گویش قدیمی واصیل ایرانی محسوب می شود واز

  :مرحوم بهار نیز در سبک شناسی می گوید .استفاده می کند

ءایران لهجه ها وشاخه هاي گوناگونی از زبان هاي ایرانی وجود دارد که مورد تحقیق دانشمندان قرار .امروزه هنوز در ا نحا«
  »........نطنزي، گزي وکوپایی و ،نگرفته وبیم آن است که با سرعت منقرض شود از قبیل سمنانی 

  :دکتر احسان یار شاطر می نویسد 

لهجه هاي مرکزي ایران از لهجه هاي دسته جنوب غربی محسوب می شوند از حوالی قم تایزد وکرمان ونزدیک شیراز متداول «
  ».است ولهجه هاي گزي ، خورزوقی وسدهی از این دسته هستند

  

  :هاي دستوري گویش گزياشاره اي اجمالی به برخی ویژگی 

  :صرف

  :ا سم وصفت  -1
  )baqa(می باشد ،مثل باغ ها  àتنها ویژگی اسم وصفت ،شمار است وعالمت جمع تکواژ   -الف

-)morq: حذف می شود وصفت و  موصوف یا مضاف ومضاف الیه به دنبال هم       قرار می گیرند  -eنشانه اضافه  -ب

e)marte : مرغ مرده:مرغ مرته 

  : یر ضم – 2

  پیوسته وآزاد : ضمایر شخصی به دو دسته تقسیم می شوند 

  –) اتان ( odun -)ا مان ( omun -)اش( ož -)ات( od -)ام( omبیوسته ها عبارتند از 

  ožun    اشان     

  کتابژون–کتابدون  –کتابمون –کتابژ  –کتابد  –کتابم :مثال 
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  )آنها( una-)شما( umaŠ -)ما( ama-)او( un–) تو( to -)من(  mo:ضمایر آزاد عبارتند از 

  

  :حرف اضافه -3

  تفاوت دو مورد است که عبارتند از . حروف اضافه به دو دسته پیشین وپسین تقسیم می شوند 

  .به جاي حرف اضافه با به کار می رود ) xo(حرف اضافه پیشین  -الف

  . بایک حرف اضافه پیشین همراه می شود ) de(حرف اضافه پسین  -ب

  پیش من) :var mo de: (مثال 

ستاك هاي ماضی در این گویش با اضافه شدن . دوستاك ماضی ومضارع در ساخت فعل به کار می روند :فعل  -4
  )ترسید (  tarsa: مانند .به ستاك مضارع ساخته می شوند  aپسوند 

ود وساخت آن مثل صیغه در این گویش مصدر از ستاك مضارع ساخته می شود مصدر از ستاك مضارع ساخته می ش
وتنها موضع تکیه سبب تفاوت )  beveni( در مقابل ببینی ) be-ven-i(دیدن :مثل .دوم شخص مفرد مضارع التزامی است 

  .می شود

 be-sot:مثال .براي نشان دادن نمود استمراري وغیر استمراري به کار می رود ) eو be ( در این گویش دو وند تصریفی
  )می سوخت ( sot-e-ye،)سوخت (

  : فعل الزم ومتعدي 

  :به کار می روند عبارتند از ) مضارع(شناسه هاي فعلی که براي ساخت افعال الزم ومتعدي 

n ā) اول شخص مفرد(،e )دوم شخص مفرد (،u  ) سوم شخص مفرد (،em )، اول شخص جمعid)دوم شخص جمع(، 
end) سوم شخص جمع(  

  xandan-xande-xandu-xandem-xandid-xandend:الزم 

  خندند -خندید –خندیم  - خندد –خندي  –خندم 

  suznan-suzne-suznu-suznem-suznid –suznend:متعدي  

  بسوزانند –بسوزانید  –بسوزانیم  –بسوزاند  -بسوزانی –بسوزانم 
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  دربرخی افعال که داراي دومعنی الزم ومتعدي می باشند عالوه بر کاربرد شناسه هاي فعلی متفاوت 

اي ماضی متفاوتی نیز به کار می روند ،این شکل که اگر فعل در معناي متعدي به کار رفت از ستاك ماضی اصلی شکله
  .استفاده می شود واگر در معناي الزم به کار رفت از ستاك ماضی ثانوي استفاده می شود 

  )ستاك ماضی اصلی(فعل متعدي -)trebey(ریخت:مثال

  )اك ماضی ثانويست(فعل الزم ) ažrebe(ریخت      

  :نحو

ضمایر شخصی که در افعال متعدي ماضی نقش شناسه ي فعل را بازي می کنند در جمله از فعل جدا وبه عناصري که قبل از 
  .فعل آمده اند متصل می شوند 

 id-bi  muno -hassan.                                                     حسن را دیدم :مثال 

  فعل    ضمیر     مفعول                                                                                      

  :برخی از ویژگی هاي آوایی

  )vā(- )sā(با د ، صد     : از آخر واژه هایی مثل  dحذف  -

 )qela- čera-ti(تیغ –چراغ ،کالغ : در بعضی واژه ها مثل qحذف  -

 )ya- yuz(جا ،جوز:ل مث jدر برابر   yحفظ  -

 )xox(مثل خواهر  xبه  hتبدیل  -

 )va( مثل باد  vبه  wتبدیل  -

 an  ž-زن : مثل  žایران باستان به  čو Ĵتبدیل -

  

  :واژه هایی از گویش گزي در آثار ادبی گذشتگان

که به نمونه هایی .درآثار بزرگان سخن چون فردوسی وناصرخسرو به واژه هایی می رسیم که امروزه در این گویش رواج دارد
  : از آن اشاره می شود 

به معناي خوب از کلماتی است که در شاهنامه » هژیر «به معناي باشید ،»بید «به معناي هوش ،» ویر «کلماتی مثل  -1
  :فراوان یافت می شود وامروزه در این گویش رایج است 

  مه ساله با بخت بیدار بیدبدانید وسر تاسر آگاه  بید                                 ه -  
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  بپرسید نامش ز فرخ هجیر                               بدو گفت نامش ندارم به ویر -  

به معناي گم ،رادر »مخ«به جنب وجوش ،»هاللوش «به معنی خوب ،» هژیر « ناصر خسرو نیز کلماتی مثل -2
  :سروده هاي خود دارد 

  

  هژیرنباشد چه  باکست رویت             هژیرت سخن   باید اي   میر اگر      -

  

  زین بد کنش حذر کن زین پس دروغ او             منیوش اگر به هوشی وبصیري وتیز ویر -

  هاللوش    جویان    دین   بی   هشند              تو   بی    هوش را   در هال لوش   کن  -

  تا چو دانا  شوي آنکه  دگران در تو مخنددانش آموز و چو  نادان  ز پس میرممخ              -

  :نمونه اي از شعر درویش عباس گزي در قالب مثنوي به گویش گزي

ذونان    چِ   بِوان  م  بیدییِه کت کووا مو تُکه              ت    بِوان       ساقیا    اي      که    نَ
ی چی هو و  نا چ ی چی چی هو ، ن بوجام جم چِ            ه   هوم بو و کا ک ه ، کی ک  

  اي تو اُژ کل هر کوواده یک کولون                            مختصر   زان   باده     همته   اي    فولون
  تا بِوسّو داغ ، زان می گوش جان                            تا    از   آن   باده  کران  مو  نوش     جان

یلش    آیو ب و شیرین و نغز                         کرم     مغز    مست    وِسان    لُ وان سخنهاي خ  
دا م مغزُژ نَدا                           مغز     ابی     قافیه    جز     نغزُژ      نَ   زین سبب فرمایِشُ

س چه را باباژ م                           شعر    را    وا    خوس  در  معناش    اَ سو س ماماژ اَ   اَ
ش    جی      داربو   ماژو گر گل ، بل تا باباژ خار بو                           ماژ    اگر   دارو    وچِ
ب نبو ، خاك سر بابا                           این   همه  دعوا  که  هو ،  هو   سر   ماما گر که ماما خ  

ش    طول   دارو   این    قلُ قل   و    م ر که نر هو ، قال و قیلو سر مئَه                           قَئَه نَ   نَ
نان نان                           اي    خودایا     مصلحت ها     را      نَ   اي خدایا مو نه مردان نه ژَ
که س ، قئه س                           اي      عباسی     منگوله      بازي     م کهشعر سازي و ازي م  

  یک قَئَه که پاژ بر یا بو نَدات           قات  رو  و شو  چون  مرغو  کارت  قات  
دو   قصدت    چه     هو کریان    ولّا   چِ رّت خو که هو                           ف رّ و فَ عا و ج اد  
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  معنی  واژه با گویش
ذونان   نمی دانم  نَ
ت   تو چه به  چِ
  بگویم  بِوان
  هست  هو
  کجا  کووا
  من  مو

  معنی  واژه با گویش

  باز  داغ
  )فعل(شوم  وِسان
  آید  آیو
ب خوب  خ  
  دیگر  ابی
  نغزش  نغزُژ
  نداشت  نَدا

  رها کن  وا خوس
س   ببین  اَ
  بچه  وچه
س   نبین  ماَ
  هم  جی
  داشته باشد  داربو
  مادرش  ماماژ
ا   واهللا  ولّ
  دردت چیست  چِدو
  ماده  مئَه
  زن هستم  ژَنان
  نگفتی  نَدات
  بس  وس

کریان درفکرم  ف  
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  دیده ام  بیدییِه
ت که تورا  ک  
بو چه کسی است  ک  
  بده  همته
  )ضمیر متصل(اش   اُژ
  کلید  کل
  کنم  کران
و ّبشود  ِوس  
  حرف  قَئَه

  خدایا  خودایا
نان   نمی دانم  نَ
که نکن  م  

  روز وشب  رو  و شو
  با  خو

ت قصه ات  قصد  

 
  

  ز ضرب المثل ها وکنایات به گویش گزينمونه اي ا

  ترجمه  با گویش
  شتر سواري دوال دوال ندارد  اشتر سوواري دوال دوال ندارو
  )در معامله ضرر کرده(شتر را با گربه عوض کرده  اشتراي خوملی آلش کرته

  )معادل باالي چشمش ابروست(به اسبش یابو گفته ام   اسباژام بواته یابوچی
  )دوستی دونفر باهم(بدون هم آب نمی خورند  هاو  بی ام نخرند

  )همه چیز فاش می شود(آفتاب زیر غربال پنهان نمی ماند  افتو ژر کیمی ده پنوم نبووه
  )تسلیم در برابر هرکاري( پاالنی شده  پالونی بی بییه او

  )مستاجر است(پشت در مردم نشسته   پش بر مردوم نیشته
  )بازگشت کار به خود انسان(تف سر باال است   تیف سر باال او

  از نوکیسه قرض نکن  تاژه کیسه ده قرض مکه
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  )محبت زیاد به کسی(براي اومتالشی می شود   خیلی براژ ام کوشووه
  خوب است چاه از خودش آب دهد  خوشو گو چه از خوژ او اتو

  )آدم کم ظرفیت(دیزي کوچک   دیزي دي ناري
  است فرصت توطئه گري یافته  دو دسساژ اومه او

  )بی قرار در کار(کک در پاچه اش افتاده   کک رو پاچه ژ کفته

  ایبیزه شیرین گیر کفتار یووه
کسی به موقعیتی که (خربزه شیرین نصیب کفتار می شود 
  )لیاقت ندارد برسد

  یابو او تووه
کسی در مصدر کاري قرار دارد ولی ( یابو آب می دهد

  )انجام نمی دهد
  چل کالغ یک کالغ  یه غال چل غال
  )فراوانی نعمت (چیز راه می رود  یه چی ره شووه
  یک دست صدا ندارد  یه دس صدا ندارو

  یه بز گر گله را گر کرووه
اگر کسی در میان جمع بد (یک بز گر گله را گر می کند

  )باشد همه را بد می کند
  )هذ یان می گوید( اینجا وآنجا را به هم می بندد  یا و وا را ام بندووه

 : تیجه گیرين

گویش گزي که از گویش هاي اصیل ایران وریشه در فارسی میانه دارد براي حفظ فرهنگ وتمدن ما به عنوان یک ایرانی 
ما به عنوان یک ایرانی به آیندگان مدیونیم اگر این گویش ها را به دست فرا موشی بسپاریم .فارسی زبان بسیار حائز اهمیت است 

ورطه ي فراموشی مدنمان را فراموش کرده ایم وآیندگانمان تمدن وفرهنگ اصیل وبا ارزش ما را به که در این صورت فرهنگ وت
واژه هاي بیگانه را جایگزین آنها می کنند والگوي زبانی آنها با افتخار بیگانگان می شوند وبه تدریج تمدن چندین هزار می سپارند 

امید است با گسترش پیشینه ي این گویش ها که می .جبران ناپذیر خواهد شد  ساله مان ازبین خواهند رفت واین براي ما فاجعه اي
توانند جایگزین واژه هاي بیگانه اي که وارد زبان ما شده در معادل سازي این کلمات که مسئولیت آن به عهده ي فرهنگستان زبان 

  .بتوانیم خدمتی به جامعه ي فرهنگی کشورمان داشته باشیموادب فارسی است  

  نشااهللا

  جدول راهنماي خطوط آوا نگاري

  مصوت ها  صامت ها
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  :واژه نامه

  :در این بخش با توجه به جدول آوانگاري تعدادي از کلمات وترکیبات محلی گزي با معادل فارسی آورده شده است

  کنیم):kerem(کرم  خرمن): Axun(آخون 
  دهان):ayn(عین   زبان):  (Ozunازون
  کاه):   kax(کخ  خشت) :es(اس

  مغازه):korbe(کربه  شانه به سر): eŠtelâle(اشتالله

  کوچک):kas(کس  سوراخ):olok(الک 

  پایین):gâre(گاره  همسایه): emsâ(امسا
  خانه):kiye(کیه  انگشت):ongoli(انگلی

  گریه):giye(گییه  جو،می آیی): iye(اییه

  "حتما):lâbu(البو  بیاورم):bârân(باران

  ماده):maa(مئه  خواستگاري کن): bexâs(بخواس 

  مبر): maun(مئون  بزرگ): bale(بله 

  نباشد):mabu(مبو  برو):beš(بش

  مبین):maas(ماس  باشید): bid(بید

  مگو):mavâ(موا  تلخ):tâl(تال

  گربه):   meli(ملی  کج):čöle(چوله

  شوهر):mere(مره  چغندر): undarč(چوندر

  مجوي):meyuz(میوز  ظرفی گلی براي نگهداري گندم): ilčič(چیلچی

  نگیر):negi(نگی   ببازي ،دروازه): davaze(ازهدو

  باد،بگو):vâ(وا  صد): sâ(صا
  بازار): vâžâr(واژار  گشاد):ferax(فرخ
  هست):hu(هو  حرف):qaa(قئه
  کمی):  yenâx(یناخ  محکم):qoam(قئم
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426  

  ي شاملو و أدونیسها عاشقانهبررسی تطبیقی 
  

  1يمختارقاسم 

  2يجعفرشهال 

  چکیده  

. باشند شاعر نوگراي ادب عربی می) أدونیس(ي شعر معاصر فارسی و علی احمد سعید اسبر  عرصهي  پرآوازهاحمد شاملو شاعر    
و تعبیرات اساسی هستند، عاشقانه به طبیعت  ها واژهاین هر دو شاعر، یکّه سوار میدان . هاست آنی اشعار اصلي ها هیدرونماعشق از 

ي براي ا لهیوسجا که معشوق  از آن. ، ممتاز باشندها نهیزم گریدي زبان شعري، همانند  عرصهدر  اند کردهو سعی  اند ستهینگر
با هدف تبیین نگاه این دو شاعر  ها  آني ها عاشقانهي براي زالل شدن روح شاعر است، بررسی ا بهانهتحریک احساسات عاشقانه و 

 ها آنحتواي اشعارشان به کنه ضمایر هر چند شاید نتوان به صرف تحلیل و تفسیر م. به معشوق، اهتمام اصلی نگارنده بوده است
ا پرداختن به آن خالی از لطف نیست نسبت به معشوق پی برد، ام.  

  

  اجتماع، عشق، معشوق، شاملو، أدونیس :هاکلید واژه
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مه    مقد  

. کند یمن که به ناچار، آن جوشش درون را در قالب شعر بیا شود یمگاه وجود شاعر سرشار از تب و تاب احساسات شاعرانه    
مرز مشترك عواطف  نیتر یعمومعشق . ي براي بروز احساسات استا عرصهنیز ... عشق به معشوق یا عشق به اجتماع و

 وي عشق را .)68: 1378مختاري، ( »از نظر افالطون عشق عبارت است از اشتیاق به دارا شدن خوبی براي همیشه« .هاست انسان

  .ددان یم ها انساني براي عروج ا لهیوس

؛ البتّه پیش )1:1371مدي،(» استرفته  کار به) ه 325وفات (ي عشق در ادب فارسی نخستین بار در شعر شهید بلخی  کلمهظاهراً «    
  . از آن در ادبیات عرب وجود داشته است و اشعار عاشقانه و خبرهاي آن، در عصر عباسی از جایگاه متمایزي برخودار بوده است

او خواهان نوآوري و تجدد در ساختار و . باشد یماسبر معروف به أدونیس، از پیشگامان شعر نو در ادب عربی  علی احمد سعید   
ي او سخن دفترهاو در تمام  است رانیاشاعران در روند شعر معاصر  نیگذارتر ریتأثی از کی زیناحمد شاملو . مفهوم شعر عربی است

آکنده از  ها آني  هیمایی است ارزشمند که درون ها عاشقانهآن دو را ). 49: 1377ي مقدم،علو:ك.ر(شود یم تکرارعشق 
   .یی چند در این زمینه اشاره داردها مقولهفرآیند مقاله به  که باشد یمموضوعات مختلفی 

انجام شد،  ي این مقاله در شرح حال و آثار تنی چند از شاعران معاصر فارسی وعربیهایی که توسط نویسندهبا مطالعات و بررسی
ي ادبیات معاصر فارسی وعربی، در مضمون  ي برجسته ندهیسرا، دو سیأدوناحمد شاملو و ي مقاله به این نتیجه رسید که نویسنده
 ي نهیآ در شاملو، اشعار در عاشقانه نیمضام از ياریبس نکهیابا توجه به  زین و .، نقاط مشترك بسیاري دارندشانیشعرزبان  زینعشق و 
 ي تجربه نظر از را سیأدون ،یکدکن یعیدکتر شف جمله از بان،یاد یکه برخ ییجا تا خورد؛ یم چشم به زین سیأدون يها عاشقانه

 نیمضام به تا میشد آن بر نیبنابرا) 209-210 :1380،یکدکن یعیشف: ك.ر( دانند؛ یم شاملو هیشب اش، یزبان يها کشف و یزبان
  .، تا گامی باشد در جهت ارتباط و شناخت هر چه بیشتر شعر معاصر فارسی وعربیمیدازبپر دو آن يها عاشقانه در يمشترك شعر

و با  نگاشته شده فیرد همي  گونه، به رندیبگبر  ي را درکمتري فضا که نیاي برا، ها آني ها ترجمهشعرها و  کهاست  ذکر انیشا
  .اند شده، از هم فاصله داده )کننده ِجدا نشان(زیمم

  

  انی و زمینیعشق آسم    

که ) معنوي(عشق عفیف ). 22: 1964،سیأدون:ك.ر(یاباحو عشق  فیعفعشق :براي عشق در نظر گرفت توان یمدو جنبه را    
ي ظاهري و ها ییبایزکه به توصیف ) جسمانی(و عشق اباحی . پردازد یماخالقی و معنوي معشوق  يها یژگ يوشاعر به بیان 

ت  که شاملو در اشعار خود در هر دو حیطه تسلّط کافی داشته است؛ در توصیف  رسد یمبه نظر . گمارد یماعضاي بدن معشوق هم
  :نظر دارد ي جسمانی وي را مد جنبهمعشوق، هم 
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رگوي باغ اند/ ي توها بوسه«   که در خلوتی / رازي است جاودانه/ و تنت/ هاست  کوهستانکندوي  تیها پستانو / گنجشککان پ
  .)475: 1385شاملو، (» گذارند یممیان با منش در / عظیم

  : ي اخالقی راها یژگیوو هم 

 نیتر بزرگچرا که تو خوبی و این همه اقرارهاست، / نگاه کردم ها یخوبمن به / نگاه کردم و عوض شدم ها یخوبمن به «   
خوب  خواهد یمدلم ... ... برخاستمتو لبخندي زدي و من / سال بد رفت و من زنده شدم/ من به اقرارهایم نگاه کردم/ اقرارهاست

  .)212:همان(» با من بمان: نگاه کن. میگو یمبراي همین راست / تو باشم خواهد یمدلم / باشم

؛  درست همانند شاعر گذارد یم این گونه شاملو زیباترین شگرد هنري خویش را در نهایت سادگی و صداقت به معرض نمایش    
  :)أدونیس(عرب، علی احمد سعید 

   »د سج حام ائ يطَ ك/ یف نَیتَدورِ/ لٌینَخ یکاألفقِ و أَعضَ درِ ص تتَح فط ت ر بسیأَ/ أقْ ةٍ جرْح، و / و الْماء یحانیو أَنْ کُلُّ ثَمرَ
رِ نَا/ کیإِلَ قٌیطَ کْ س نْت ك و أَ دب اجِ يأَع وأَم ت ک و أَنْ نُ کُ یأَس /ب ك دس جاع رَ ۀٍ شجوکُلُّ م رٌ و بِ/ حر ك د سیجنْ ع لُّ ث حمامۀٌ  ۀٍیو کُ

مولُ بِاس92: »التحوالت و الهجرة«،1988،سیأدون( »یتَه(.                                

 خشک/ نمیچ یم وهیم ،ات نهیس ریز/ ي گرد یمبه دور من / ي بدنم چونان درختان نخلاعضااست و  سرکش، بسان افق، کرمیپ«  
و تو منزلگه من  پرستم یمتو را / ي توستسوی به راه، و یزخمي، ا وهیمهر / یهستمن و آب  حانِیرتو  که آن، حال شوم یم

 کهي است کبوترتو بهار و هر درخشش،  کرِیپ/ ی بادبانموجیی است و هر ایدرتو  کرِیپ/ یمنو تو امواجِ  رمیگ یمبا تو آرام / یهست
  ».زند یمرا صدا نام م

ي خودآگاه و تمام ارتعاشات احساس را در روهاینی، هستي ها یشگفت، تمام ها ستیسورئال کردار، به سیأدونی نزد جسمان عشق«  
   ).1384:289عباس،(» آورد یم دیپدرا  شتنیخوي جستن از دور امکانو  کند یم خود خالصه

. ، به شمار آورده استباشد یم، بهار که نماد زندگی و طبیعت ها نیابرتر از همه وي معشوق را گل و ریحان و دریا و امواج آن و 
نه ها جلوهاو نه تنها به توصیف    :کند یمي معشوق نیز اعتراف  چهرهي ظاهري بسنده نکرده، که به قدرت جادویی عشق در کُ

نْ :قالوا«    قْلُ م ح ، فَالْ ت قَمح/  لَه  ومشَ ، و الْ کب تَلَ م زُی تَن اتها/ کْ طُو برَ خُ ع نَاغُم ثَ التَّ عب / والْهیو َ/ یب د  خْد زُ الْو ج الرَّ و/فَ یُتؤمیتف تَ -  لْ
رُوب نْ /لَها الْغُ م ، فَۀٍ ولَهتَّغُی فَ زُ تَ نْ 123:»قصائد أولی«،1971،سیأدون(»الْع(.  

ربار گندم ي دانهگفت و  کیلبی بدو فتگیشاز  کشتزارمعشوق در دشت گام نهاد، پس :گفتند«  ي  نغمهي معشوق ها گاماز / دیگرد، پ
از / شود یموار است، پس غروب متوجه او  اشاره/ ي گام برداشتن و سرودنش وهیشو  دنیخرامو / رسد یم گوش بهی نیدلنش

  ».دارد یبرمی، و آهو آرام گام حسرت

لبریز کرده که در پرتو آن تمام مزارع، حاصلخیز شده و طبیعت سرشار از خیر و برکت  چنان روح شاعر را آن زیبایی روح معشوق
  .بخش نگاه شاعر به وفور نعمت شده است گردیده و تجسم
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 شادي و اندوه عشق    

چهره  و امیدسراي عشق هم جوالنگاه شادي است هم اندوه؛ به عبارتی عشق در اشعار شاعران هر چند با کامیاري، شادي    
ي طریق عشق داد ها يشادهاي خود از اندوه و  است؛ لذا بسیاري از شاعران معاصر در عاشقانه ، باز هم با درد و اندوه قرینافروزد بر

  .اند دادهسخن 

کوه و شکایت او نمایشگر رنج و درد عمیق وي    شاید بتوان گفت شاملو، بیشتر شاعر اندوه و غم عشق است؛ چرا که اندوه، ش 
  :است

  .....شود یمو شهر من بیدار  چشم یممن گرمایت را از دور / یکن یمتو طلوع / شهري در شبم/ بی تو خاموشم«  

» ابمی ینمو بی تو خود را در / با منی با خود نیستم/ زنم یمی من فریاد کن یمتو سکوت / شنوم ینمیی من گو یمتو سخن 
          .)216-217: 1385شاملو،(

، از دردهاي نهفته مردم، حتّی در  قالب شعرهاي عاشقانه خود کند یما که شاملو شاعري است که با اجتماع خود حرکت از آن ج   
در این جا عشق شاعر، عشقی است آمیخته به  .)122:همان(»/...... پریشند شیخو يدردها از کنیل و/باد اگرانیخن«: دیگو یمسخن 

زیباي شادي نیز،  دهد؛ گرچه صنمِ حال بادها، فضاي غم انگیز شعر را نشان می رنج و درد و شاعر پس از پایان وصف
  :گرفته بررا در  شیها عاشقانه

» در جان سبز خویش/ رقصان/ بندد  یمی که دانه نیآگ عطرو گندم / ستارگان و زمین/ آسمانم/ تابم یم، بارم یم، وزم یم«
  ).                               837:همان(

ي شعر، به معشوقی ارجاع داده شده که احساس زیباي وزیدن، باریدن و تابیدن را نصیب شاعر کرده  عاشقانهلحن صمیمی و «    
به » جان سبز خویش«در » گندم باردار«راوي را چونان «ي کها لحظهي شاد است؛ ا لحظهو بیانگر ). 453:1384سالجقه، (» است

  ).همان جا(» رقص واداشته است

  :جنبه را به کالبد زبان درآورد هنرمندانه، توانسته هر دو زینونیس أد   

» ت تَها أَنْ الَ رِسف اء د ن یح رَو لنِی :ن نَتَ نِیتَیأُغْ ظلَّانِ / نِیإِثْ خُورٍ و فتَ زَ ب نْ اً و کَ رِ نَار مالْع د ب عتَی م رَ مجمقصائد «،1971،سیأدون(» نِی
  ). 139:»أولی

ِ خوش و آتشدان  میشمدر عبادتگاه عمر، آتش و  که/ دو نوا، دو نغمه: یباش یمی به دو روح پاسخي من براتو ! معشوق امیپ«
  ».ماند یمي برجا

  .رساند یمپایان اندوه شاعر را » تظلّان«اشاره به شادي و سرور و زندگی داشته باشد و حضور واژه  تواند یمچه بسا آوا و نوا 
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  : وي از مرگ شده است گفتن سخنشعر أدونیس بسامد باالیی دارد؛ تا جایی که منجر به اندوه در    

»ی ک بک و الْموت حولَ أُحسمکَ: هیف ش تُ نْ رْت و  فیکَو / تیأُ ب ن فیکَکَ تُ ش، و الْموت ینَیتَمض» «....؟تیأُغْ م ك اء ری وی ف
بِ ک والْم /ید قُح قِف اط ک النَّ ت می ص /ی وحقِ ای ال ك الْخَ د ی غَ لَ 133: 1ج»الکاملۀاآلثار «،1971، سیأدون(» ع .(  

و چگونه بزرگ شدم و چگونه / چگونه سرمست شد/ کند  یممرگ گرداگرد تو، نجوا  کهو حال آن  دارم یمتو را دوست « 
  » ...توانگر شد؟

تو،  نشگرِیآفري فرداو به / دوزد یمي تو چشم سخنگو سکوتدر / دیآ یم زنان قدمبه دنبالت، ی کاروان، در گ مري و رو یم« 
  » .فرستد یمدرود 

  

  عشق و عرفان   

ات و افالك، همه و همه در نظر وي داراي روح    در عالم عشق و عرفان، همه چیز براي انسان قابل درك است، دنیاي او و ذر
  ). 100:1378مختاري، (» ي است که رابطه گشوده استا عرصهشدن در  ور غوطهر عشقی عرفان است، ه« ؛ به عبارت دیگرباشند یم

تو باد و شکوفه «: دهد یمي دلپذیر ا جلوه، شیها  عاشقانهشاملو چنان مقدسانه در محراب عشق زانو زده است که چاشنی عرفان به   
  ).494: 1385شاملو،(» تا جاودانگی را آغاز کنم/ ذربر من چنان چون سالی بگ/ ي فصول من همهي، اي ا وهیمو 

آغاز کردن جاودانگی گام نهادن به جهانی فراتر از جهان مادي است و این اکسیر عشق است که به معشوق زمینی باوري 
  : داده است گونه یقدس

ي چنان ا واقعهامشگري گوش دار که به سکوت ر/ زدیر یمنیم شمرده به جام / ي شمردهها مهرهتک تک ناگزیر را بر مشمار که «  
به طنین آوایی / ام نبودهنه به غیاب من منگر که هرگز حضوري به کمال نیز ...... /... ي ماضی غهیصبه / کند یمپرمالط را حکایت 

مات تا و از ژرفاي ظل/ داند یماسماء طلسمات حرفاحرف نام ترا / به کوك زیر و بم موسیقایی نام توست/ تنها/ که دار گوش
 آخرین خورشید گونِ الماسي  شعشعهپشنگ 953:همان(» خواند یمتو را  چنان هم/ تو را/ تو را/ تو را/ تاج بلند                                     .(  

ز بند قبلی آغا» سکوت رامشگر«، همان کند یمدادن به آن توصیه  در این بند که شاعر، معشوق را به گوش فرا» طنین آوایی« «  
را در آن » آواي رامشگر عشق«از این رو، این ارتباط بین دو بند . بود» ي ماضی غهیصي پرمالط به  واقعهي  کنندهحکایت «است که 

تاج «که اشاره به عمق نامعین و نامحدود و » ژرفا«ي  واژهاز طرف دیگر، ). 460:1384سالجقه، (» کند یمبه آوایی جاودانی تبدیل 
  .معناي عشق سرمدي را از آن استنباط کرد توان یمبیانگر باالترین نقطه در اوج آسمان است و » خرین خورشیدبلند آ

ذوب شدن در «، »وحدت«ي دید علی احمد سعید، از مرزهاي زمینیِ وجود معشوق فراتر رفته و با اشارات عرفانی از قبیل هیزاو   
  :اي وي رقم زده استسرنوشتی جاودانه بر» آرامش ابدي«و » یکدیگر
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 »یي د  ، عرُ  الْآنَ نَّ تَشْ م  أَ ال وأْوِالْع نُو  /هایإِلَي تَ تَح لَوعایه/ ک تَضْح ورَی ف الَۀًنَاظ رِس 137:»قصائدأولی«، 1971،سیأدون(» ..ي .(  

  »  .زند یمی لبخند امیپیِ چشمانم، ن ینو در / ورزد یم بر او مهر /کند یم ي خود احساسسورا به  اهایدن آوردنِ پناه اکنون همدستانم، « 

  .ي عشق را جاویدان ساخته است حماسهي نفسانی، با اشاره به عالم معنوي و روحانی، ها جذبهشاعر در این بند از قصیده، به دور از 

از طاعت و عبادت؟ هدف مسافرِ طریق عرفان  تر هیگرانماي دل نفوذ کند، کدام متاع  خانهو مادام که به  هاست دلعشق، غارتگر   
  :و فناي مطلق ادامه دهد تینها یباین است که مسیر خود را به سوي 

بۀٍ، «  شْْ لُ کُلَّ ع أَ لِّنَسنُص ، هحلْم ا، و فیکَ، حینَصی، نَ تَت/ حٍیرِ؟ کُلُّ نَیأَ، ماذَ لُّ و/ أَ ی/ غُصنٍ کُ ، »اآلثار الکاملۀ«،1971،سیأدون(» ...أَتَ
  ).487:2ج

/ يا شاخهو هر / آمد/ يباد؟ هر کجا، چگونه، چرا، و میزن یم ادیفر، میشو یم رهیخبه او / میخوان یم، نماز میپرس  یمی، اهیگاز هر « 
  »...آمد

  : گذارد یمي آرامش قدم  دهکدهو به  گذرد یم» ي نومید خاك پهنه«أدونیس به مدد عشق از  

ی غُصدرِ« ارِي ف ج وفَۀِ الْحلْهالْم کت فَ رْ/ رْ ک غُ ت تَارِ فَ الس ۀِ وهال رِ/ الْود اص نَ نْ هرَّ م ار -ي فَ ه و طَ رِ نْ أَسقصائد «،1971،سیأدون(» م
  ). 135:»أولی

از  - کردفرار  جا نیااز  ام نهیس/ اتاق سرگشته و خلوت تو/ ي آن سوخته و سوگوار استها سنگ کهدر اتاق توست،  ام نهیس«
  ).ی پس از مرگ داردزندگي روزیپاز قفس تن، اشاره به  نهیس کردنفرار (» .کرداسارتش و پرواز 

که  اند داشتههم شعر و هم عشق گنجایش آن را «حضور معشوق سبب شده که شاعر با بینش عرفانی، همسایه گردد؛ آن گونه که    
ي برسانند که تنها خود شعر و عشق گواه آن، زیانگ شگفتتن آدمی را به یگانگی عاشق و معشوق و شاعر و انسان و جهان و خویش

  ).20:1378مختاري، (» ي آنند ابندهدر ی

م را / سوزد ینمي ناراستی  خُلوارهکه پیکرت جز در / در قالب آدمی وار يپراي «   هیتوجحضورت بهشتی است که گریز از جهنّ
  ). 495: 1385شاملو، (» شسته شوم/ تا از همه گناهان و دروغ/ کند  یمدریایی که مرا در خود غرق / کند یم

ي ا گونهگرفته، به  ي این شعر، اتّحاد و ذوب شدن در معشوق را به همراه دارد؛ شاعر اوج ستایش را براي معشوق در نظر هیدرونما  
و در جایگاهی واال و آسمانی،  رود یماتر ي از کمال رسیده که از مرزهاي زمینی فرا درجهکه حیثیت معشوق زمینی به چنان 

عشق در اشعار شاملو از سطح روابط بیولوژیک عاشق و معشوق به سطوح باالتري «به همین دلیل است که. ندیگز یممسکن 
حاد  شوند یمعاشق و معشوق در یکدیگر محو . رسد یم حادي که موجب کمال آدمی استرسند یمو به اتّ زرقانی، (» ، اتّ

520:1383.(  
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  عشق و عناصرطبیعت    

ی دارد   ت کودکی و  دورهرویکرد شاعر رمانتیک به «. روح هنرمند شاعران معاصر با طبیعت همدردي و آمیختگی خاص ي معصومی
. کند یم، به ویژه در سیماي طبیعت و معشوق بازتاب زدیخ یم بري را که از ناخودآگاهش زیآم سحررؤیایی، تصاویر  وطبیعی 
و از آن اثر  دهد یمکه دور از دسترس است مانند معشوق شیفته به همه حاالت و تمایالت درونی او پاسخ  جا آنبه ویژه  طبیعت،

  ).109:1378مختاري، (» ردیپذ یم

اي آسمان «: ي وي لطافتی ویژه بخشیده استها عاشقانهبه » ...آسمان، درخت، باغ، گل و«ي طبیعت ها فیموتي شاملو از  استفاده  
/ که تنها رؤیاي آن/ ي خوابی خواهم کشید گسترهرخت به / اکنون/ ي تو زمزمهبا ! / و درخت و باغ من، گل و زنبور و کندوي من

  ).492: 1385شاملو،(» تویی

در قالب زبان محاوره، » بهار، زمین، درخت، باغ، جنگل، باران«وي در تصویر توصیفی از معشوق با به کارگیري واژگانی چون    
  :گذارد یمي جدید از عشق به طبیعت را به نمایش ا وزنهر

» کنه یممیون جنگال تاقم  کنه یم،  ناز انگشتاي بارون تو باغم/ من درختم، تو باهار/ من زمینم، تو درخت/ من باهارم، تو زمین«
  ).455:همان(

  :ردیگ یمي خود از معشوق، از سیماي طبیعت بهره  شاعرانهي  زمزمهأدونیس نیز در     

قْلُ منْ «  فَالْح ، ت قَمح ی/ لَه  وقَالُوا مشَ ، و الْ ک بِ تَلَّ زُم تَن اتها/ کْ رَ خُطُوب ع نَاغُم ثَ التَّ عب / والْهبیدجزُ ی و رَ د و الْ تیفَی ُتؤْمِ/ الْوخْ ف تَ رُوب  لْ الْغُ
  ).123:»قصائد أولی«،1971،سیأدون(» لَها 

ربار گندم ي دانهگفت و  کیلبی بدو فتگیشاز  کشتزارق در دشت گام نهاد، پس معشو:گفتند« ي  نغمهي معشوق ها گاماز / دیگرد، پ
  ».شود یموار است، پس غروب متوجه او  اشاره/ ي گام برداشتن و سرودنش وهیشو  دنیخرامو / رسد یم گوش بهی نیدلنش

ت ها هیمااست و  برده کار بهشگردي تازه براي توصیف معشوق » ...روب وکشتزار، گندم، غ«وي با استفاده از عناصر طبیعت  ي لذّ
  .زیباشناختی را در خواننده ایجاد کرده است

  

  عشق به مردم و اجتماع   

کاروان شعر در ادب فارسی و عربی توانسته نمودهاي طبیعی زندگی و وقایع اجتماعی را به دوش بکشد؛ بسیاري از عاشقانه   
ي  چهرهي است از انسان و اجتماع؛ به عبارتی دیگر ا زهیآمکه  اند گفتهصورت سمبولیک یا غیر آن، از عشقی سخن  سراها، به

و چه  افکند یم، رویدادهایی که بر احساس درونی شاعر سایه اند دهیکشمعشوق را به همراه وقایع و رویدادهاي اجتماعی به تصویر 
  .ی هم برساندي عشق را به مرز عشق انقالب حماسهبسا 
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ی در کند یماحمد شاملو در کنار عشق شخصی، عشق به اجتماع را به کالم خود اضافه     آفرینش «ي  لحظه؛ بنابراین وي حتّ
  :ي از اجتماع غافل نبودها لحظه، »ي عاشقانهها ترانه نیتر یشخص

گوش بده، قلبم صدایت  زنم یمصدایت /... شد ستاره پرو شبم / را یافتم تیها چشمدر تاریکی، / چشمانت را جستم در تاریکی،«
: 1385شاملو،(» کنم یمهایت نگاه  دلم به ستارهي ها پنجره از/ کنم یمو من به تو نگاه / است دهیکش حصارشب گرداگردم /زند یم

  .اشاره به اوضاع نابسامان اجتماعی دارد» تاریکی، شب و حصار«حضور کلمات ). 221

من ي ها عاشقانهدر . از درد شما غافل باشم توانم ینممن اگر انسان باشم، « : کند یماملو، خود، اعتراف بی جهت نیست که ش     
کنم و این اصالً تخته پرش من  را حس می ام جامعه، من ام جامعه؟ براي این که من دور نیستم از چرا. دیکن یمي اجتماعی پیدا  دهیعق

  ). 177:1354دستغیب،(» است

/ طرف ما شب نیست...... /... من با تو تنها نیستم/ کشند   یمکلمات انتظار / کند ینمصدا با سکوت آشتی / ا شب نیستطرف م«    
» /......من ترا دوست دارم/ خورد یمدر لبان تو، شعر روشن صیقل / خشم کوچه در مشت توست/ اند طاقت یبکنار فتیله  ها چخماق

  ).  218: 1385شاملو،(

  .دهد ي اجتماعی سوق میها داللتذهن را به سمت » شب، سکوت، چخماق، فتیله، کوچه و مشت«یی چون ها نمادکارکرد 

ي  جامعهنسبت به  زیندر شعر أدونیس حاکی از آن است که وي » قلعه، ارتش، فتح و پیروزي، پناهگاه و پادشاه«وجود نمادهاي   
  :به شاملو، حجم کمتري را به خود اختصاص داده است نیست؛ گرچه اشعار اجتماعی او نسبت توجه یباطراف خود 

 »ت ت کَانَ فَ لْعۀً ی شَ حنُّقَ ی تَ تْحٍ  إِلَ قُ / بٍیغَرِفَ شتَع طْوِو ، و کَانَت و / قایالتَّ انَاً لْطَ س رُك صکَانَ خ ت مقَد اكیتَ ۀُ دح فَات الْجشِی/ و عینَاك 

بأ خْ م و د177: »ایوالمراالمسرح «،1988،سیأدون( »اًقَیص.(  

 شقراولیپی است و دستانت پادشاهي و اندام تو آمدتو / و عاشق محاصره / ی استشگفتي روزیپآرزومند  کهي است ا قلعهلبم «
  ».من است ار، و چشمانت اردوگاه و یلشکر

  

  زبان بیان عشق    

 توان یم. ر شاعري، زبان ادبی اوست، پرداختن به این مقوله جاي خود را داردي شعر هها شاخصه نیتر برجستهاز آن جا که از    
برخی . ادبی از سایر متون است این زبان ویژه، متمایز کننده متون گونه نیبدگفت هر اثر ادبی گزینشی از زبانی معین است که 

قان، زبان را چیزي جز  تکراري باشد، جهان بینی او هم تکراري خواهد بود؛  ندانسته و معتقدند وقتی که زبان شاعري،» ذهن«محقّ
شاعران  گریدزبان از  کاربردو  انیبي  وهیشي از لحاظ شاعرهر . ي زبان است حوزهي ادبی در ها تیخالق، همه ها آني  دهیبنابرعق
  .شود یم زیمتما
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  :صویر کشیده استشاملو در اشعار خویش با استفاده از زبان کالسیک و نوگرا، غناي عشق را به ت   

آید و نوشته چون  چرا که./ شود ینمکه از سر احتیاط هرگزا بر کاغذي نبشته  خوانم یممن به خلوت خویش از برایش شعرها «  
  ). 481: 1385شاملو،(» دریدخواننده بخواهد اندام بر  از غضب، پوست افکند رونشیببه بادي 

ي شعر  ادامهي کهن است و امروزه رایج نیست؛ اما   وهیشبه » بخواهد درید«، »نبشته«، )اشباع(همراه با الف » هرگز«به کار بردن   
  :  شود یمي علیه شعر کالسیک، تبدیل ا هیانیبوي به 

بر گذرگاه هر مصراع، که پنداري حاکمی خل، ناقوس  ها هیقافاز آن گونه [ي لعنتی در این شعرها نشانی نیست ها هیقافگرچه از «
  ).جا همان(»...] نی بر سر پیچ هر کوچه برگماشته استبانا

ي خویش، از عناصري که شاعران کالسیک براي توصیف معشوق ها عاشقانهوي هر چند از پیروان مکتب نو نیمایی است؛ ولی در 
گل آن، تنها زنبور  که تو تنها/ سرپوش بلورین باغی/ آسمان روشن«:؛ مانند تشبیه معشوق به گلدیجو یم، سود اند کردهاستفاده 

  ). 492:همان(» ...آنی

ی از نیآفر ریتصوحد و مرزي ندارد؛ البتّه همانند شاملو در  ها سنّتاست، وي در شکستن  تر کینزد ها یرومانسزبان أدونیس به    
  : ؛ تشبیه معشوق به خورشیدکند یممعشوق، مانند شاعران کالسیک عمل 

»رِّ نَیح نَیتَم ی ففُون رُ /یجتُغَام  س126:»قصائد أولی«،1971،سیأدون( »......./ئایتضأَنْ الشَّم.(  

  ».افکند یمی سختیی به روشناخود را در بخشش  دیخورشی، کن یمعبور  میها پلکدر  کهآن هنگام «

  

  دو ي آنها عاشقانهواژگان کلیدي در     

ی به اعتقاد برخی یِ زبان هساساسواژگان، از جمله عناصر  که نیانظر به     ، به دهند یمتشکیل  ي اصلی کار شاعر را مادهتند، حتّ
 ها آني أدونیس و شاملو، لطافتی ویژه به شعر ها عاشقانهدر  ها واژه گستردگی و تنوع. اند گرفتهطور چشمگیري مورد توجه قرار 

ناب شاعرانه را در بستر زبان جاري سازند؛ در این  يها لحظهمعانی و عواطف حاصل از  اند  توانستهبخشیده است و از این طریق 
ی در ایجاد لذّت و خورند یمچشم یی اساسی و سازنده به ها واژهمیان  ه به . زیبایی حاصل از آن دارند که نقش مهمهر  که نیابا توج

به آن  شتریپکه  شود یمان مشاهده ي طبیعت در اشعارشها فیموت، بسیاري از اند نبودهدو شاعر نسبت به محیط پیرامون خود غافل 
و  کند یمرا بارزتر  يشعر ریتصواز بسامد واالیی برخوردار است؛ تضاد ظاهري،  ها آني ها عاشقانهي متّضاد در ها واژه. اشاره شد

  :اند کپارچهي بر عقل و احساس یگذار ریتأثگرچه تعبیرات به ظاهر متناقضند؛ اما از جهت 

هزار ستاره / هزار آفتاب خندان در خرام توست.../ ي من گلودر / هزار قناري خاموش/ در چشمان توست/ کاکلی شاد هزار«  
اي من/ گریان   ). 826 -827: 1385شاملو، (» /...در تمنّ
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ی و در عاشق   شادي و اندوه، سکوت و «تقابل  نیچن هم. خاموشی نمود پیدا کرده است صورت بهعشق در معشوق بر حضور و تجلّ
  .باشند یماستوار  هیسو دوي ها تقابلهستند که بر  جریاناتی» ا، خندان و گریان، آفتاب و ستاره، خرام و تمنّاصد

   »یقَمیص نَاي الَّذ فَّ نَا  ومی لَ ج زَو لُ  وتَ زِ أُنْ سک عنِ م وأَه رِ الْ ب قَ ی الْ ب کیعلَ/ إِلَ الْح تو148: 2ج»اآلثارالکاملۀ«، 1971،سیأدون(» ...م-
147.(  

أدونیس دو » .، مرگ عشق بر تو بادکردي قبرِ آرام، رهسپار خواهد سوبرگرفت، مرا با تو به روز ازدواج، ما را در  که راهنمیپ«
  . را در تقابل با یکدیگر آورده است» روز ازدواج و روز رهسپار شدن به قبر«ترکیب 

هاست؛ درد بزرگ او  شاملو دردمند از رنج انسان. باشد یمي این دو شاعر، مفهوم درد ها عاشقانهر یکی دیگر از مفاهیم کلیدي د 
  :درد اجتماع و غم و شادي او، غم و شادي مردمانش است

 من درد/ بدانی که چنانیا چیزي / یا چیزي چنان که ببینی/ صدا نیستم که بشنوي/ نغمه نیستم که بخوانی/ قصه نیستم که بگویی«
  ).                                     213: 1385شاملو، (» مرا فریاد کن/ مشترکم

ي از پیچیدگی رسیده که به ورزد یمبه درد بیش از شادي عشق « أدونیس نیز    ورزد یمعشق  ها فاجعه؛ زیرا وجدانش به حد «
  ). 279: 2009طنّوس، (

  : آن یکی استدر نظر وي، زندگی و عشق، درد و رنج و شادي   

»بح رُوقَ عنِ الْ بعد الشُّ ا أَ م ، ارِثَۀِ/ آه الْو هسنْ شَمکَارِثَۀَ/ ع جملَ الْ ا أَ م 155: 2003،سیأدون(» !آه.(  

  »!فاجعه باستیزآه، چه / وارث عشق دیخورش!/ ،دور استعشق ِ دیخورشطلوع  قدر چهآه، « 

  . طلبد یمکه خود مجالی جداگانه را  باشد یمو شاملو در شعر أدونیس  کاربرد پرمرگ از واژگان 

  

  مفهوم مرگ   

مویی است  ادونیس همچون قلممرگ در دست «.رسد یمصداي جرس مرگ بیش از هر چیز دیگري در اشعار أدونیس به گوش   
  ). 119: 1383عرب،(»کند یمکه با آن تابلوي زندگی را ترسیم 

: 2009طنّوس،(»داند س و یگانه وسیله و ابزار رهایی از سنگینی بار گناهان و کمبودها میجهت پاکسازي نف«وي مرگ را راهی 
ي مرگ پیدا  هیسوي أدونیس مفهومی گسترده و انسانی دارد و هر آن چه با عشق در ارتباط است، ها عاشقانهمرگ در ). 285

ی اعضاي جنسی را مرگ کند یم عضَاء؟ إِ نُیقِی«: نامد یم؛ حتّ أَ رُ للْموتالْ م آخَ گریداعضاء، نام  شک یب«).  147: 2003،سیأدون(»س 
  ».باشند یممرگ 
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   »بیین  وبنَی س فْ سافَۀٌ ینَ ی/ مند ص ، ی هایفی رْ بح دنالْ ص ترْ وی الْم/ د س الْج و ت اد م134: 2، ج»اآلثارالکاملۀ«، 1971،سیأدون(» یع.(  

 . ».من است گاه هیتکو جسم / زیننشسته است، و مرگ  نیکممسافت  مرا به  نیاعشق در  که/ ی استمسافتروحم، من و  نیب«

؛ گرچه بعدها شور و مینیب یمعشق  کناري شاملو، مرگ را شعرها شتریبدر «ي آشناي شعر شاملوست؛ ها فیموتمرگ نیز از    
توانسته تصویري رؤیایی و  رینظ یبوي با مهارتی ). 140: 1381،انیپورنامدار(» ماند  یمی باق، اما مرگ ندینش یمعشق فرو  جانیه

  : ایمن از مرگ ارائه دهد

/ در تجرّد شب/ ي و زنجره زنجیره بلورین صدایش را ببافدا چشمهپا در خنکاي شوخِ / رها شده باشی/ یله بر نازکاي چمن« 
آبگینه عمرت / کنجِ گمانت به خیال سست یکی تلنگر تر منیاو در ./ ..ناآگاهی از سرنوشت ستاره باشد/ واپسین وحشت جانت
ی عاشقانه معنا بخشد گسترهاو توانسته سیماي مرگ را در ).  771-772: 1385شاملو،(خاموش درهم شکند  ي شعر خویش با حس :  

زیرا که مردگان / را سرودها زیباترین/ما خواندهو در گورستان تاریک با تو / براي خاطر زندگان/ ام ستهیگردر خلوت روشن با تو «
  ).214:همان(» اند بوده گان زند نیتر عاشق/ این سال

  :گیري نتیجه     

 اند پرداخته) جسمانی و عرفانی(نتیجه گرفت که شاملو و أدونیس در اشعارشان به هر دو جنبه از عشق  توان یمگفته شد،  چه آناز   
؛ هر چند اند بودهمتأثر از شرایط حاکم بر عصر خود نیز  ها آنهر دوي . با مرگ تالقی یافته است رشتیبي أدونیس ها عاشقانهکه در 
این هر دو . است و شعر او فریاد اعتراضی است علیه وضعیت نابسامان اجتماعی و سیاسی تر مشهودي اجتماع در اشعار شاملو  چهره

فاق افتاده که معشوق خود را به همان اوصاف شاعران کالسیک به شاعر هم به زبان کالسیک و هم نوگرا ارادت دارند و ب سیار اتّ
ي کاروان عشق را صادقانه به دوش ها يشاد، اندوه و ها آنهم چنین . اند نبوده بینص یبطبیعت عناصر و از  اند دهیکشتصویر 

 .اند دهیکش
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427  

 پرستی در اشعار فرخی یزدي و ابراهیم طوقان هاي وطن جلوه

 
  

  1مختاري قاسم
  2شهال جعفري

  چکیده
پرستی و  ور شدن حس میهن اند؛ این امر سبب شعله طول تاریخ پر فراز و نشیب خود، درگیر حوادث بسیاري بودهایران و فلسطین در      

از میان این شاعران، نام فرخی یزدي و ابراهیم طوقان بر تارك . دفاع از ملیت در میان برخی از شاعران ادب فارسی و عربی شده است
ي خویش به کار گیرند و مفهوم  این دو شاعر تالش کردند تا قلم خود را در خدمت وطن و جامعه. درخشد عربی میادبیات فارسی و 

دهد؛  ها را تشکیل می ي مرکزي اشعار آن عشق به وطن، محور اصلی و هسته. ي اشعار خویش رایج سازند وطن دوستی را در گستره
هاي پرشکوه،  ي وطن و یادآوري سلسله اشاره به اقتدار و عزّت گذشته. آوردبه شمار » طنشاعران و«ها را  اي که شاید بتوان آن به گونه

پرستی است  ترین مفاهیم مشترك وطن از  مهم... دعوت به همبستگی و اتحاد و انتقاد از بیگانگان، انتقاد از مردم و رهبران سیاسی ، 
ها به عزّت وطن و استقرار   ي این موارد از دلبستگی و عشق آتشین آن هگر شده است که هم گرا جلوه که در اشعار این دو شاعر ملی

ي زمانشان از  زدهي استبداد  نگران مامِ وطن خویش بودند، در جهت رهایی جامعه فرخی و طوقان که دل. کند آزادي حکایت می
پرستی و پایداري را در کالبد  خود، روح وطنو هموطنان را به بیداري فرا خواندند؛ بدین ترتیب با اشعار چنگال استعمار برآمدند 

 .ي خویش زنده کردند مردم زمانه

   

  
   .یزدي عشق به وطن، ایران، فلسطین، طوقان، فرخی :هاکلیدواژه

                                                        
  دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه اراك -١

  ادبیات عربی دانشگاه اراك کارشناس ارشد زبان و -2



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  جلد نهم

٤٩٥ 
 

  مقدمه

دار اي برخور ها از اهمیت ویژه ها دارد؛ بنابراین وطن در نزد انسان از آنجا که هویت و اصالت  افراد، ریشه در آب و خاك آن   
ي استبداد زبانه کشد و کشور آماج هجوم  گردد که آتش ظلم و ستم از تنوره هنگام آشکار می اهمیت این مهم آن. است

ترتیب آنان که عشق به وطن در کالبد  بدین. لیاقتی حاکمان و پادشاهان وقت، مشاهده گردد هاي استعمارگر قرار گیرد و بی قدرت
از میان این گروه، نام . خیزند اعانه در راه دفاع از آزادي و اسقالل میهن خویش به پا برمیروح و جانشان، تزریق شده است، شج

اي  ي وطن سابقه اي که در ادبیات فارسی پرداختن به مسأله کند؛ به گونه افشانی می دوستان در آسمان ادبیات پرتو شاعران و ادب
ترین پیام او در شاهنامه،  دوست است؛ چرا که مهم رین شاعر وطنت دیرینه دارد؛ شاید بتوان گفت فردوسی نخستین و برجسته

از زمان مشروطه، در شعر شاعران این عصر از » وطن«توان گفت که مفهوم  دوستی و آرمان گرایی است؛ اما به جرأت می وطن
هاي نوزدهم و بیستم، نظر  هاي سیاسی، اجتماعی به ویژه در قرن ي ادبیات عربی، چالش در گستره. بسامد باالیی برخوردار شد

ي  بیشتر نویسندگان و منتقدان، نفوذ مفهوم تعهد در شعر این دوره را نتیجه«اي که  شاعران بسیاري را به خود مشغول کرد؛ به گونه
در راه  همین امر باعث شد تا شاعران بسیاري، قلم و نوشتار خود را). 239:1376سلیمان،(» دانند تأثیر مشکل فلسطین بر ادبیات می

از میان این شاعران، نام محمد فرخی یزدي و ابراهیم طوقان بر تارك ادبیات فارسی و  .کار گیرند وطن و بررسی مشکالت هموطنان به
ي خویش با آفرینش  حاکم بر جامعهدرخشد که هر کدام به فراخور توان و شرایط سیاسی و اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی  عربی می
  .اند پرستی را در اشعار خویش نمایان ساخته هاي مختلف وطن جلوههایی چند،  سروده

در اشعار فرخی یزدي و ابراهیم طوقان از بسامد باالیی برخوردار است و شرایط سیاسی و » دوستی وطن«و » وطن«که  نظر به این   
دوستی  هاي وطن ار برآنیم تا به بررسی جلوهي این دو شاعر شباهت بسیاري به یکدیگر دارد؛ بنابراین ما در این جست اجتماعی زمانه

  . ها بپردازیم ي اشعار آن در آیینه
  
  مختصري از زندگی فرخی یزدي و  ابراهیم طوقان 1- 1

هاي یزد شروع  خانه وي تحصیالت مقدماتی خود را از مکتب. در یزد دیده به جهان گشود. ش1253محمد فرخی یزدي در سال     
هاي ضدمذهبی مربیان این مدرسه آگاه شد؛ به همین جهت در  سلین رفت؛ اما پس از چندي از انگیزهي مر سپس به مدرسه. کرد

  :نکوهش آنان شعري سرود؛ شعري که سبب اخراج وي از آن مدرسه گردید
رد، فکرها یند ینصران يجمله طفل خود بردند در سرا                  یطانیش يز دست مردم ب  

  بر باد ياحمد یناستاد                   بهر درس، خوش دادند د ید ارمنشخص گبرشان عالم، مر
  )308:1380یزدي، فرخی(                                                                                                   

فرخی بسان دیگر . جهت مبارزه با استبداد برداشت و این گونه بود که نخستین گام خود را به سبب دفاع از میهن خویش در    
وي عالوه بر شاعري، . ي خود به دفاع از میهن خویش برخاست نگران مام وطن بود و در تابلوي شاعرانه شاعران عصر مشروطه، دل

ها و  باکانه به گسترش اندیشه را بنیاد نهاد و بی» طوفان«ي  دست بود؛ به طوري که براي نشر اشعار خود، روزنامه نگاري چیره روزنامه
  .هاي واالي  خویش پرداخت و سرانجام جان خود را در این راه فدا کرد آرمان
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و » الرشیدیه«هایی چون  وي در مدرسه. اي مذهبی و ادب دوست در نابلس به دنیا آمد در خانواده. م1905ابراهیم طوقان در سال     
در دوران دانشجویی بود که . وارد دانشگاه آمریکایی بیروت شد. م1923و در سال تحصیالت خود را به پایان رسانید » مطران«

به .  م1936از سال . را به خود اختصاص داد» شاعر الجامعه«اي که لقب  هاي لبنان، اشعار او را به چاپ رساندند؛ به گونه روزنامه
کار  براي خدمت به میهن خویش از طریق رادیو به مدت چهار سال مدیر گروه عربی رادیو قدس بود و بیشترین تالش خود را

  ).10:2007المحاسنی،:ك.ر(گرفت 
؛ )150:2006حسن شراب،:ك.ر(اي بود که وي لقب شاعر ملی را به خود اختصاص داد  دوستی ابراهیم به اندازه حس وطن   

  .ی اوستپرست ي زالل اندیشه میهن توان گفت که               اشعار وي آیینه بنابراین می
  

  عشق به وطن 2- 1
هاي آنان، انتقاد  عشق به وطن در اشعار فرخی و طوقان از بسامد باالیی برخوردار است؛ مبارزه با استعمار و محکوم کردن سیاست   

و تفاوتی آنان نسبت به اوضاع نابسامان جامعه، دعوت به همبستگی  از پادشاهان و رهبران حکومتی، انتقاد از مردم به سبب بی
همه و همه از دلبستگی این دو شاعر نسبت به وطن و تالش در ... ي کشور خویش و  جانفشانی در راه وطن، یادآوري عزّت گذشته

  . کند جهت استقالل کشور و استقرار آزادي حکایت می
یش کند و به چنان در جسم و جان فرخی، ریشه دوانده است که حاضر است جان خود را نثار میهن خو عشق به وطن، آن   

  :ي واالي شهادت برسد درجه
  مگر نزهت دهد بر خاك تو یزدخاك پاك تو                   خون خود ر یثارِا کند یجان م یفرخ

  )57:1380فرخی،(                                                                                                     
  :داند ي آمال خود، و سالمتی و سربلندي خویش را در گرو سالمتی و عزت وطن خود می عبهطوقان وطن را ک

  نیالم کلُّ أنت یوطن                            و الخصم راغم یأنت ل یوطن
ن یوطن    ءو الهنا یل و بک العزُّ                                سلم سالمإن تَ یإنّ

  )511:1990طوقان،(                                                                                           
  .»ي آمال و آرزوهایم هستی تو کعبه! وطنم. تو از براي من هستی؛ هر چند دشمن را ناخوش آید! وطنم«
  .»شود سالمتی من در گرو سالمتی توست و سربلندي و آرامش من با تو معنا می! وطنم«

  :کنند پرست معرفی می فرخی و طوقان، خود را وطن
  پرستم شاعر سخن شناسم، سائس وطن              یمانو ا یقین، خوانده با یرانا یبملت نج

  )188:1380فرخی،(                                                                                                              
ک مرتهنُ یوطن                   یاو إنّ القلب  یوطن ببح  

  )288:1990طوقان،(                                                                           
  .»باشد قلب من در گرو عشق به تو می! وطنم«

الد یإنّ قلب   یمأو زع ال لحزبٍ                     يلبِ
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  )323:همان(                                                                                       
  .»تپد نه براي گروه یا رهبري قلب من براي کشورم می«
را با از که فرخی از دست رفتن وطن  هاي مذهبی آنان داشته باشد؛ به طوري ها ریشه در اندیشه پرستی آن رسد حس میهن به نظر می  

  :داند بین رفتن اسالم یکسان می
  زان که وطن رفت چو اسالم ز دست یپرست                  همت اسالم یرانیپرورِ ا وطن يا

  )277:1380یزدي، فرخی(                                                                                                       
  :داند دوستی را نمودي از دینداري می طوقان آشکارا، وطن و ابراهیم

ک  ینناد ب یهسرُّنا ف                 هذا الوطنُ یاح لنسواء و الع  
  )262:1990طوقان،(                                                                                    

  .»نهان و آشکار ما در مورد آن یکسان است. باشد دین ما عشق نسبت به تو می! اي وطن«
   

  استعمارستیزي 2-1- 1
زیستند؛ روزگاري که استبداد داخلی و استعمار خارجی هویت ملی و تمامیت  فرخی و طوقان در روزگاري پر تب و تاب  می    

یت از وطن و مبارزه با استعمار به سر انگشت ترتیب ایندو زیباترین اشعار خود را در حما بدین. کرد ها را تهدید می ارضی کشور آن
  .شعر سپردند

اي که در سن پانزده سالگی،  ي استبداد ستیزي از همان اوان نوجوانی در وجود فرخی یزدي نهاده شده بود؛ به گونه روحیه    
بناي  اولین سنگ«ترتیب  ینیزد، سرود و بد» مرسلین«ي   ي خود را بر ضد مربیان انگلیسی مدرسه گونه نخستین اشعار اعتراض

ي  در عصر مشروطه، ایران عرصه). 59:1384مسرت،: ك.ر(» ي مرسلین نهاده شد دوست در مدرسه استبدادستیزي این آزادمرد وطن
هاي ایران در مقابل روسیه سبب شده بود تا ایران در کانون توجه این  شکست. رقابت دو سیاست استعماري روس و انگلیس بود

کرد تا نفوذ خود را به ایران، بیش از  ماري قرار گیرد؛ از طرف دیگر انگلیس با استشمام بوي نفت منطقه، تالش میقدرت استع
  :سراید کند و چنین می باشند را آماج نیش قلم خود می جهت فرخی یزدي، سلم و تور که همان انگلیس و روس می بدین. پیش گرداند

  بست يو پا یرسراپا، دستگ یرانا یرجِست            او روس، ه یسکز سلم و تورِ انگل یاحال
  )274:1380فرخی،(                                                                                                    

ت وطن                     یدنمود تهد یوطن را، روس یتقوم   یدبا صد ام یمدوست، گوئ ما ملّ
  استقالل یامرگ  یا: سوزِ آتش دلاز 

  )281:همان(                                                                                                          
بداد، نظر او در انتقاد از است«ي سترگ روشنگري مردم براي مبارزه با استبداد را بر دوش داشت،  فرخی این شاعر آزاده که وظیفه   

ي  شود؛ درفش کاوه مظهر ملت دادخواه و اراده تاریخی به داستان کاوه و ضحاك معطوف می -ي اساطیري بیش از هر واقعه
ي مردم ایران از دیر زمان، به عنوان مظهر دادخواهی،  رساند و در حماسه مردمی است که فرمانروایی جدید را به قدرت می
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سوار وطن به کشور خویش، باعث شده تا  دلبستگی شدید این یکه). 43:1373یوسفی،(» ي نمایان داردا طلبی و آزادمنشی، جلوه حق
  :گرایی و از سوي دیگر استبداد ستیزي به صورت توأمان بازتاب یابد سو باستان در بیت زیر، از یک

  شویم یم ونیدفر يروز یانضحاك استبداد ما را خسته کرد                    با درفش کاو ي لطمه
  )215:1380فرخی،(                                                                                                            

  :سازد وي چونان آموزگاري دلسوز، همگان را از سوداهاي شوم بیگانگان که دشمنان اصلی وطن هستند، آگاه می
  است منوش یشساغر نوش                نوش، ن تدهد یگر به مثل م یاجنب
  و توش يخستن او در همه اوقات بکوش                 تا توان دار یوز پ

  است یکه عدو دوست نگردد به خدا گر نب
  است ی، اجنبیاجنب

  )287:همان(                                                                                                     
سرزمین فلسطین از دیرباز . استعمار ستیزي ابراهیم طوقان نیز به جهت دفاع از وطن و آرمان خویش در برابر هجوم بیگانگان بود    

. هاي استعماري به ویژه انگلیس و یهود بود که خواهان نابودي کیان ملی این سرزمین بودند جوالنگاه تاخت و تازهاي دولت
؛ )87:1981احمد،(» ي بالفور مبنی بر حقّ تأسیس میهن ملی یهود را در فلسطین تصویب کرد م، اعالمیه1917گلستان در نوامبر ان«

و حمایت همه  1947نوامبر  29طرح تقسطم فلسطین در «بنابراین ورود انگلیس به خاك فلسطین و تشکیل دولت ملی یهود و 
ي او جاي  ابراهیم طوقان که عشق به وطن، در سینه). 201:تا.قبش، بی(» انگیخت را بري آمریکا از آن، خشم فلسطینیان  جانبه

  :دهد داشت، با نهایت دردمندي، فرزندان میهن خویش را با لحنی حماسی مورد خطاب قرار می
  و اقتناصٍ یالٍلنا خصمانِ ذو حولٍ و طولٍ                و آخرُ ذو احت

  و إذالالً لنا ذاك التّواص                    فأتی وباالً ینهمتواصلوا ب
  )353:1990طوقان،(                                                                                        

  »گر و شکارچی یکی سخنگو و قدرتمند و دیگري حیله: براي ما دو دشمن وجود دارد« 
  .»ي خواري ما شد مایه ها با یکدیگر متحدند؛ وحدت آن«

بود که به اشغال بخش وسیعی . م1948ها، جنگ سراسري  ترین آن فلسطین در قرن بیستم با حوادث  بسیاري روبرو شد که مهم«   
در این راستا ابراهیم ). 59:1985سوافیري،(» از خاك فلسطین توسط یهودیان و آواره شدن ساکنان اصلی آن سرزمین انجامید

  :کند رت یهود را به سرزمین خود محکوم میطوقان، مهاج
  لضارب یوماًضربۀً                  أشد و أنکی منه  ینُلم تعرف فلسط» األلف«هو 

باً     ــمه  ألف  ثم  ألف یهــاجر   یبآ یرَألف سائحاً غ یدخلُو                      رَّ
  )122:1990طوقان،(                                                                                              

  .»روز به خود ندیده است تر از آن را تا به آن اي شدیدتر و سخت یهود، گروه هزار نفري بودند که فلسطین حمله و ضربه«
که بازگردند، وارد فلسطین  بدون اینهاي هزار نفري، مخفیانه و قاچاقی به فلسطین مهاجرت کردند و هزار نفر  به صورت گروه«

  .»شدند
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  :خورند بینند، افسوس می که وطن خویش را در چنگال استعمار، اسیر می و فرخی وطوقان از این
  آباد ندارد ي خانه یکیبودش نام                     از ظلم،  یرانکه ا یرانهکشور و ینا

  بوم، دل شاد ندارد ینجز بوم در ا      خراب از غم و اندوه           یدهها همه گرد دل
  )127:1380فرخی،(                                                                                          

نعتَن  یتَنیه                  أشجموطناً قرع العداةُ صفاء یا ن الرّقاد میو م  
ه   موطناً طعن العداةُ یا ن سکّ               فؤادم مأمنِ یف ینهمقد کنت  

  )270:1990طوقان،(                                                                                   
  !»خواب اي وطنی که تجاوزگران، رونق و صفاي ترا لگدکوب کردند؛ مرا اندوهگین نمودي و بی«
  !»ها در امان بودي ي آن که از ضربه را پاره کردند، حال آن اي وطنی که اشغالگران، قلبت«

  

  انتقاد از حاکمان و سیاستمداران وطن 2- 1-2
این یکه . باشد لیاقتی حاکمان و مسئوالن حکومتی می یزدي و ابراهیم طوقان، انتقاد از بی دوستی فرخی یکی دیگر از مظاهر وطن    

ي خویش را بر  حاکمان جامعهکفایتی           ي خویش بودند، ظلم و بی جتماعی جامعهگر شرایط سیاسی، ا سواران وطن که نظاره
رسد فرخی یزدي در این زمینه گوي  به نظر می. ها از خود نشان دادند ي اصلی آن نتافتند و شهامت بسیاري در نشان دادن چهره

شعار وي پیرامون اوضاع حکومتی ایران و سردمداران آن و بیشتر ا«دوست خود طوقان ربوده باشد؛ چرا که  سبقت را از همتاي وطن
  ).508:1376پور، آرین(» گیرد باشد که خیانت، نیرنگ و نفاق آنان را به باد انتقاد می می... مسئوالن حکومت و 

اي  کت وي به اندازهي این حر دامنه. آورده استي انتقاد خود را بر سر آنان فرود  فرخی که از حاکمان دل پر درد داشت، تازیانه 
ي وطن که  این شاعر دلباخته. گونه اشعار، سیاه کرد گسترده بود که حتی در زندان هم از پاي ننشست و دیوارهاي سلولش را از این

داد تا دید، به خوي استبدادي وي پی برد؛ بنابراین از استبداد او انتقاد کرد و او را اندرز  الدوله، حاکم یزد را می هاي ضیغم ستمگري
  :گونه را رها کند؛ انتقادي که بهایش دوخته شدن دهان فرخی بود این خوي ضحاك

م شد، ا یدع اخو یدونفر يج پرست یران، بت             ه ز دست یناست، ا یضحاک يخو يمستبدخو، ن  
  )274:1380فرخی،(                                                                                                                      

کفایتی پادشاهان روزگار  ، ظلم و بیداد و بی»طوفان«ي  فرخی این شاعر سرسخت و دست از جان شسته، نه تنها از طریق روزنامه    
داد و عواقب و  به کار خود ادامه می هاي دیگر کرد؛ که با در محاقِ توقیف افتادن این روزنامه، از طریق دادنامه خود را منتشر می

  :گوید باکانه بر ضد رضاشاه با تمسخر و کنایه می او بی. سپرد ي ذهن خود می پیامدهاي این راه پر فراز و نشیب را به فراموشخانه
  یدکس که توانست                    خود را به برِ جامعه محبوب نما بود آن یقیسلطان حق

  یداو را سپه حادثه، مغلوب نما                        یبر افکار عموم یههر کس نکند تک
  )175:همان(                                                                                                         

داند و آنان را  استعمار از جمله انگلیس مینشاندگان  پروردگان و دست فرخی یزدي حاکمان و پادشاهان وطن خویش را نمک   
  :کند خانمان معرفی می بی
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  بود؟ یاز چه ز حب الوطن یشانخانه ندارند                  جانباز یکیکه  یشدگان آلت
  )116:همان(                                                                                                      

ها  داند و اخراج آن ساالر حکومت می ي انگلستان قرار دادند، دزدان قافله الحمایه السلطنه که ایران را تحت الدوله و قوام وي وثوق    
  :شود هاي حکومتی خواستار می را از مقام

  کرد یداز داخله با یمما دارما تنها از خارجه نبود                   هر شکوه که  یبدبـــــــــخت                   
  کرد یدله باــــراهزنان را طرد از قاف ینا       مستحفظ در قافله دزدانند              ي با جامه                   

  )133:همان(                                                                                                             
کفایتی  او نیز بی. شد ي ابراهیم طوقان بسان سوهانی بود که بر روح لطیف شاعر کشیده می توجهی حاکمان زمانه ضعف و بی    

  :رهبران میهن خود را بر نتافته و پیکان انتقاد خود را به سوي آنان نشانه رفته است
، ماذا د یاالد ــرجال الب یا   اکم و دهاها؟ــهقادة األ                 مۀِ

مهل لد ،    هذا الـ           یرغ یاسۀٌس یکُ   من النفوسِ قواها یحییـقولِ
  بها فأباها  یاوه للدنـــلصاً لبالد              ساومـم اهللاُ مخـــرح

  )218:1990طوقان،(                                                                                   
  »ي شما و آنها چیست؟ نقشه! اي سردمداران کشور و اي رهبران ملت«
  ؟»هایتان دارید که توان مردم را دیگر بار زنده گرداند آیا سیاستی جز این گفته«
  !»که براي وطن، مخلصانه عمل کرد و از فروش آن در قبال دنیا خودداري نمود خدایش بیامرزاد آن«

  :هاي آنان را با زبان تمسخر و تهکم، هنرمندانه به تصویر کشیده است یو در جاي دیگر خودکامگ
  یۀأنتم الحاملونَ عبء القض                    یۀأنتم المخلصونَ للوطـن

ات زحفه الحـربــبمع                  یشاًج یعادلُمنکم  یانٍو ب یۀِد  
  یۀُالبق یرال تط یک یحواـرمن بالد                فاست یۀبق یــدینا یف

 )215:همان(                                                                                     

  .»کشید شما بار سنگین این مسأله را بر دوش می. کنید شما با اخالص و خالصانه براي هموطنان کار می«
  .»برگ جنگی، برابر است  و گفتاري از شما با ارتشی مجهز با ساز و«
  !»ي کشور در دستان شماست؛ پس بیارامید و آسوده خاطر باشید تا این باقیمانده پرواز نکند باقیمانده«

ي قابل ذکر این است که نگاه فرخی و طوقان به مسئوالن حکومتی، همیشه نگاهی بدبینانه نیست؛ بلکه آن دسته از  نکته    
فرخی، زبان به مدح سردار جنگ بختیاري که از . اند وطن و منافع هموطنان تالش کردند را ستودهکارگزارانی را که براي حفظ 

  :گشاید دوست و بنام مشروطه بود، می فرمانروایان وطن
  درنگ یاست بر نوعِ خود ب یدوست، سردار جنگ                  که حام چو شخص وطن

  خواه پرست است و مشروطه که ملّت          بدارد به جان، پاس ملت نگاه                
  ) 422:1380فرخی،(                                                                                                    



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  جلد نهم

٥٠١ 
 

  :فرستد رند، درود میدا ابراهیم طوقان نیز به رادمردانی که با عزم آهنین در راه سربلندي کشور و اعتالي وطن خویش گام بر می
  اهتمامه یهاإل ینهی  یورٍعلی األر                     ضِ غ یصحر یبارك اهللاُ ف

  م  معقلُ الحمی و دعامهـم حماةُ البالد من کلِّ سوء                    و هـه
  )296:1990طوقان،(                                                                            

  .»ورزند که نسبت به سرزمین خویش حریصند؛ درود بر رادمردان غیوري که به خاك وطن اهتمام می درود خداوند بر آنان«
  .»باشند ها هستند؛ آنان باروي مبازران و ستون آن می که حامیان کشور خود از بدي آنان هم«
    
  فروشان انتقاد از وطن 3- 1-2

بودند، دلی پرخون و داغی بر سینه  چنین از مسئوالن حکومتی که وطن را در معرض فروش بیگانگان گذاشته همفرخی و طوقان     
  . اند داشته و در این زمینه اشعاري پر محتوا سروده

را با جانو  فروش معرفی کرده و او الدوله را وطن ي انگلیس شد، وثوق ،  که ایران تحت الحمایه1919فرخی یزدي به دنبال قرارداد   
  :کار داریوش سوم، برابر دانسته است سیار، وزیر خیانت

زار  داد ینچند ي یانهعاقبت                         بر باد، آش یشهکه باغبان جفا پ یديد ه  
  یاربه جانو س یدک یغکه ت یدست             يخون ز کشور دارا رود چو جو خواست یم

  ) 123:1380فرخی،(                                                                                                    
ي هجو خود را به  الدوله، بود که سبب شد فرخی یزدي، تیغ آخته ي وثوق ي کابینه الدوله، وزیر خارجه فروشی نصرت همین وطن   

  :فروش بداند روي او بکشد و او را دالل وطن
  یند تالش ببـــوطن                      در اروپا کن يوله در فناالد نصرت

  ینتراش بب يدائمش مشتر    همچو دالل در فروش وطن                  
  ینگرگ بچه، فاش بب یناصرار                      دارد ا یشترب» جرج یدلو«از   

  ینتر از آش بب گرم ي کاســـــه    دهد                     یسگلـن را به انـــتا وط                               
  )259:همان(                                                                                               

داند  و آنان را دالالنی میکند  فروشان  کشور خود می ابراهیم طوقان نیز آتش خشم و غضب خود را متوجه خرمن هستی وطن   
  :ي ننگ وطن است که نامشان مایه

  
رةُ البالد فعصبۀٌ                  عار علی أهلِ البلد بقاؤُها ماسأما س  
  )218:1990طوقان،(                                                                                         

  .»باشد ي ننگ و عار می ی هستند که باقی ماندن آنها براي هموطنان، مایهدالالن وطن گروه«
  :سازد فروشی آگاه می هاي دشمن و عاقبت وطن او سران کشور را از نیرنگ

  ما أوطانهم باعواــباعوا البالد إلی أعدائهم طَمعاً                 بالمالِ لکنّ
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اع                  یارفۀن کانوا صأعداؤنا منذ أ                            زر و نحن منذ هبطنا األرض  
اعـو ال تعلّ  فل بعاقبۀٍ               ـبائع األرضِ لم تح یا                           مت أن الخصم خد  

  )293:همان(                                                                                                 
  »کشور را به جهت طمع ثروت، به دشمنان فروختند؛ اما آنان وطن خود را فروختند«
  .»ها بودند و ما از زمانی که به زمین آمدیم، کشاورزانی بودیم دشمنان ما از ابتدا بسان صرافی«
  .»گر است دانی که دشمن حیله اندیشی و نمی به سرانجام کار نمی! اي وطن فروش«

  
  انتقاد از هموطنان 2-4- 1

وطنان خود را در قبال وطن به باد انتقاد  تفاوتی هم فرخی و طوقان به انتقاد از رهبران حکومتی بسنده نکرده، بلکه سستی و بی    
دار کردن مردم هدف آنها از این امر، بی. اند ها رفته انگاري ها و سهل تفاوتی ي شعر خویشتن به نبرد با بی گرفتند و با سالح برنده

  .کشور خود نسبت به مسائلی است که گریبانگیر آنها بوده است
  :آگاه هم در این زمینه مقصرند باشد، بلکه مردم نادان و نا هاي خودکامه نمی به باور فرخی، بدبختی مردم تنها از جانب حکومت    

  یستن علت ی، بیزالذلت ال ینو                    یستذلت ن ینبد یدر دهر، چو ما کس
  یستز جانب دولت ن ین، همیرقصور                       تقص علم یهست از طرف ملت ب

  ) 329:1380فرخی،(                                                                                                          
سازد که در خواب  ر اقلیم انتقاد از مردم گذاشته و پیکان انتقادش را متوجه مردمانی میابراهیم طوقان نیز همانند فرخی، پاي د   

  : خبرند هاي گوناگون دشمن بی اند و از دسیسه غفلت، فرو رفته
قعد یباً لقومـعج      ینَم حق هم عن سماً                 و عدو نثنیهم ال و نوی  

ن  یعجباً لقوم   و م کمل ینــطق               کلُّهم ب ن یتنیل یا یقُ   یو لعلّ
  )272:1990طوقان،(                                                                                               

  !»کنند که دشمنانشان از نابودي ایشان خودداري نمی اند؛ حال آن در شگفتم از قوم خود که یا نشسته و یا آرمیده«
  !»اي کاش: گویند گشایند، می گاه که لب به سخن می شگفتا از قوم خود که همگی الل هستند و در شگفتم از کسانی که آن«

  :دوستی مردم آشنا در مورد خفته شدن حس وطن ي میهن باختهو سوز دل این دو پاك 
  همه نوازند یگانهدوست با دشمن و ب              یش، آه از آن قوم که در کشور خویفرخ

  ) 329:1380فرخی،(
رهقٌ و أهل یوطن ن یماع                     یام   یبافأصبح ذ یو استحالَ الرّ

  )186:1990طوقان،(                                                                                           
  .»اند و چوپان نیز به گرگ تبدیل شده است آرمیدهوطنانم  که هم وطنم در بند است؛ حال آن«

  :دهند و سرانجام از گرفتار شدن وطن، شکوه سر داده و مردم را نسبت به از دست رفتن میهن خویش هشدار می
  که وطن رفت چو اسالم ز دست زآن یهمت  پرست                 اسالم یرانــیپرور ا وطــــن يا                   
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  کاران خستـــم ستمــــرا ظل یــــغمبردلِ پ      از خصم جفاجو شد، پست             یرانا یرقب                  
  ) 272:1380فرخی،(                                                                                                      

  :و هنر نمایی طوقان
کم              ممن  یسقوم ل یا                                         یرحمو  یلینُعدو  

  ...أمامکم              إلّا الجالء فحزّموا  یسقوم ل یا
  )363:1990طوقان،(                                                                           

  .»اي جز ترك وطن ندارید؛ پس نسبت به ترك آن اهتمام ورزید شما چاره«.  »باشد مهربان نمیخو و  دشمن شما نرم! اي مردم«
  :خواند ها را به حمایت از مام وطن فرا می انگیزد و آن وطنان خود را بر می و این چنین همت هم

ک أ هاأمامیالعرب ی النّواص یبتش                    یوم هوله سودیل  
  )352:همان(                                                                                

  .»شود روزي در انتظار توست که جوان از بیم آن پیر می! زبان اي عرب«
  هضاــننا انهضوا                آن أن نَبابــش یا      

یاًوا عالإنهضوا و ارفع             یاًکم خالداً ساممجد  
  )522:همان(                                                                                      

  .  »برخیزید و پرچم پرعظمت واالي خویش را به اهتزاز در آورید«. »برخیزید؛ چرا که زمان آن فرا رسیده که برخیزیم! اي جوانان«
  

  اتحاد و همبستگی در راه وطن 2-5- 1
ها یگانه راه  آن. اي یافته است ي همبستگی و اتحاد در راه دفاع و پاسداشت از وطن در اشعار فرخی و طوقان بازتاب ویژه دیشهان   

دانستند؛ چرا که تسلط بیگانگان بر کشور  رسیدن به استقالل و آزادي کامل کشور خویش را، متحد شدن اقشار مختلف جامعه می
توان بار دیگر اقتدار  ي اتحاد و همدلی می دانستند و معتقد بودند که در سایه ها می ت و حاکمان آني مل را ناشی از نفاق و تفرقه

  .ي کشور را به دست آورد گذشته
گونه به نظم  شود که مردم به ریسمان وحدت، چنگ زنند؛ این تعبیر را فرخی این آرزوهاي آرمانی یک ملت، زمانی محقق می   

  :کشیده است
  فروش ولوله و جوش و خروش               که به پا گشته زهر خائن اسالم ینکه زگاه آن است 

  متحد و متفق و دوش به دوش یدر جوش                       همگ یداسالم در آ ي توده یرتغ
  ) 272:1380فرخی،(                                                                                                              

  :داند بیند و تنها داروي او را اتحاد و همبستگی فرزندانش می وي مام وطن را در حال احتضار می
  نفس یکاز  یشب یستو پس              وه چه حال نزع، کو را ، ن یشوطن در حال نزع و خصمش اندر پ ینا

  ؟یـــــادرسود فرــب یرا کـــ یـــــادهافر ینا یـــکس                لـــــــت و بــست ما هــحاد و همـــاو ات يدارو         
  )277:همان(                                                                                                               
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ها  اري خویش تالش کردند تا بذر نفاق و تفرقه را در میان فلسطینیهاي شوم استعم استعمارگران پس از محقق شدن نقشه   
هاي دشمنان  در شعر معاصر فلسطین، دعوت به همبستگی ملی، پرهیز از تفرقه و پرده برداشتن از توطئه«بیفشانند؛ از این روست که 

  :رسد اهیم نیز به گوش میهاي وحدت و همبستگی در اشعار ابر ؛ بنابر این زمزمه)167:1981یاغی،(» زند موج می
  وفاقاـضّامنَ و الــالت   ا أحلی            ــاهللا ثم اهللا م                                    

ف  ال نزاع و ال شقاقاً   بورکت مؤتمراً تألــ               لّ
  )289:1990طوقان،(                                                                                       

درود بر کنفرانسی که درگیري و تفرقه را یاراي وارد شدن « ! »چقدر طعم اتحاد و همبستگی شیرین است! پروردگارا ! پروردگارا «
  .»به آن نیست

  
  ي وطن افتخار به گذشته 2-6- 1

وسیله حس  باشد؛ تا بدین ي میهن خود می هپرستی فرخی و طوقان، یادآوري عزّت گذشت هاي وطن یکی دیگر از جلوه   
در این زمینه . گرایی همگان را تحریک کنند تا بتوانند جایگاه واالي تمدن دیرین خود را احیا کنند ي ملی دوستی و روحیه وطن

  .زبان، گوي سبقت را از طوقان ربوده است شاعر فارسی
کوه ایران با افتخار یاد کرده است؛ روزگاري که ایران بسان بهشت ي پر ش دوخته در اشعار خود از گذشته این سرودگوي لب   

  :ي حکمرانی آن گسترده بود و یاوران بسیار داشت برین و دایره
  ینرم تا خطّ چ ي بود مستملکش از خطّه                    ینبد چون خلد بر یرانخوش آن روز که ا يا

  ینو مع یارتا چو طهمورث و هوشنگ و جمش                         ینأمــت یامکد روز ســــب یومــرثشاز ک        
  ) 273:1380فرخی،(                                                                                                               

فرخی با  یادآوري اقتدار «. باشد هاي وطن می ه دفاع از آرمانهدف وي از این اقدام، به جوش آوردن رگ غیرت همگان در را    
باستانی (» ي فردوسی رفته و تا حدودي به زبان حماسی شاهنامه، نزدیک شده است ي ایران، به استقبال شاهنامه و عزت گذشته

  ):331:1363پاریزي،
  بود یروسأمن سو م یوشبود              خوابگاه دار یکاوسکه منزلگه ک یرانهمان  ا ینا
  و روس بود یسپامالِ جور انگل ینچن یزال و رستم و گودرز و طوس بود             ن يجا 
  )275:1380فرخی،(

  :شود ي کشور خویش را خواستار می ابراهیم طوقان نیز، عزّت گذشته
ر دا                          و ع یدال نُ نا المؤب ناذلَّ   لمتکّدا ا یشَ
ر نا  التّلـمج                              یدبل نع یدال نُ دید  

  )289:1990طوقان،(                                                                                  
  »بلکه عزّت دیرین خود را خواستاریم«. »ما خواهان خواري و زندگی دشوار نیستیم«

  :کند به جهاد و مبارزه در راه وطن، تشویق میوطنان خود را  بنابراین هم



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  جلد نهم

٥٠٥ 
 

به راقد الهمم                                         م للجهاد و نَ رهب عصبۀ األمم یـشالج یرِو س   قُ   تُ
ی األمرَ ف   العربِ و العجمِ یسرئ یهزمنٍ                  أصبحت ف یأعصبۀٌ تتولّ

  )510:همان(
  .»هاي خفته را بیدار ساز و ارتشی که دیگر ملتها از آن بیم دارند را به حرکت در آور د به پا خیز و همتبراي جها«
  ؟»دار این مهم شود و بسان گذشته، سرآمد عرب و عجم گردد آیا گروهی است که عهده«

  

  امید به پیروزي وطن 2-7- 1
بست فکري نرسیدند و همواره  طوقان، اما این دو شاعر هرگز به بن با وجود شرایط نابسامان سیاسی و اجتماعی روزگار فرخی و   

  . ي روشن و پیروزي وطن، امیدوار بودند به آینده
  :فرخی به فردایی که در آن دیگر از ستم و بیداد اثري باقی نماند، امیدوار است

  گردد یبگذرد، آباد م چون از حد یخراب                  دانم یبود خوش، زانکه م ها یخراب یندلم از ا
  ) 275:1380فرخی،(                                                                                                    

  :طوقان نیز به وطن خویش، بشارت پیروزي داده است
قد                     نفض الرّقاد عن البالد یوطن یابشراك    فَ
فوسِ إلی الجهاد یکبواسلُ ف نهضت قــ                ــذف بالنُّ   تَ

  )303:1990طوقان،(                                                                                      
  .»و برخاستندقهرمانان براي جهاد در راه ت«. »بشارت باد تو را که خمودگی و سستی از کشور رخت بر بست! وطنم«
  منهمرٌ سکوب یاكح                   یبالبلد الکئ یهاأ یا  
لمِ    داً لن«ال تبتئس بالظّ ه قرــإنّ                   غَ   »یباظرِ

  )301:همان(                                                                                     
  .»نا امید مباش؛ چرا که فرداي روشن نزدیک است«. »باران پیاپی بر تو ببارد! اي کشور اندوهگین«

  
  شهادت در راه وطن 2-8- 1

ي جوانی  ي خویش از کسانی که  در راه وطن جانفشانی کرده و سرمایه دوستانه فرخی یزدي و ابراهیم طوقان در اشعار وطن    
  .اند اد کردهاند، به نیکی ی خویش را در این راه به کار گرفته

  :پرست باخبر شد، رباعی زیر را سرود ي میهن فرخی آن هنگام که از شهادت کلنل محمد تقی خان پسیان این رزمنده  
  شد یرانیشد                        آغشته به خون، مفخر ا یعشق، قربان یدکه شه يروز

  »شد یحرم ثـــانــفر، مــص ـامیـا« گفتند                        یو عام» عارف«در ماتم او 
  ) 345:1380فرخی،(                                                                                                  
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ید داد سخن در مورد شه... و » الفدائی«، »ذکري دمشق«، »الشهید«، »الثالثاء الحمراء«ابراهیم طوقان در قصائد بسیاري از جمله    
محمد «، »فؤاد حجازي«که به مناسبت شهادت سه تن از مجاهدان فلسطینی، » الثالثاء الحمراء«براي نمونه در قصیده . داده است
  :اند سروده و به روح پاك آنان سوگند یاد کرده که آنان منجی میهن خویش بوده» عطاء الزیر«و » جمجوم

د » فؤاد«قَسماً بروحِ  ه زکتَصـ     ـعوانحهمن جی  
ف یتأت ح ماءۀًالستها العل              ی نّ لُّ ج یۀفَتح  

ض یۀتضح یرِما نال مرتبۀ الخلو           د بِغ ۀری  
سماً بروح        تلقی الرّدي حلو الورود»      محمد«قَ

  یدد أجلّ من أجرِ الشّه  ما نال من خدم البال       
 ایقَسماً بروحک»لک القد» عطا         ءنّۀ الم یرو ج  

فد       ــما أنقَ ارٍ جسورٍ یـرُدي غ ذ الوطنَ المصب  
  )314-315: 1990طوقان،(                                                                 

آید و در بهشت برین، سکنی  استقبال آن میآسمان با آغوش باز به «! »از بدن پاکش باال رفتکه » فؤاد»سوگند به روح پاك «
پاداش «! »که مرگ را حالوتمندانه مالقات کرد »محمد«سوگند به روح «. »تنها با فداکاري رضایتمندانه به جاودانگی رسید« . »گزیند می
! »به بهشت پروردگارو سوگند ! سوگند به روح تو اي عطاء«. »که به میهن خود خدمت کردند، باالتر از پاداش شهید نیست آنان
  .»ي شجاع و صبور نجات داد وطن دربند را تنها آزاده«

  
  گیرينتیجه
هاي وطنی  ها درونمایه شود که آن ي فرخی یزدي و ابراهیم طوقان، ما را به این نکته رهنمون می دوستانه بررسی اشعار وطن    

ن دو شاعر به میهنشان سبب شده تا ظلم و بیداد موجود در عشق آتشین ای. اند هاي خویش قرار داده مشترکی را، محور سروده
دوست را  ي اسارت وطن و در معرض فروش گذاشتن آن، آتش خشم و غضب این دو شاعر وطن ي خود را برنتابند؛ مشاهده جامعه
؛ به همین جهت اند ور ساخته است؛ به طوري که فرخی و طوقان، مسئوالن حکومتی جامعه و سایر مردم را مقصر دانسته شعله

اي  چنین جهت دفاع از میهن و آزادسازي وطن خویش به مبارزه ها هم آن. اند ها فرود آورده ي انتقاد خود را بر سر این گروه تازیانه
هنگام که مام وطن را در چنگال  سواران وطن، آن این یکّه. اند هاي استعماري و بیگانگان دست زده قلمی و هنرمندانه بر ضد دولت

ها  هاي خودکامه اسیر دیدند، نگرانی خویش را ابراز کرده و داروي آن را در اتحاد و همدلی ملت و رهبران آن ستبداد و حکومتا
ي کشور خویش، رگ غیرت فرزندان ملت را به جوش آوردند و  فرخی و ابراهیم طوقان با یادآوري اقتدار و عزّت گذشته. یافتند

ي وطن، با وجود شرایط نابسامان سیاسی و  این آزادگان دلباخته. اند ی کردند، به نیکی یاد کردهاز آنان که در راه وطن جانفشان
ي روشن و پیروزي وطن  بست فکري نرسیدند و همواره به آینده ي زمانشان، هرگز به بن ي استبداد زده اجتماعی حاکم بر جامعه

باشد و همین  ها نسبت به میهنشان می ي راستین آن  ق بر عشق و عالقهها گواهی صاد اشعار آن: که کوتاه سخن این. امیدوار بودند
 .دوست ادبیات فارسی و عربی قرار داده است ها را در ردیف شاعران وطن ها در قبال وطن بود که نام آن تعهد و مسئولیت آن
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428  

  )س(فاطمه حضرت بررسی تطبیقی سیماي

  ناصرخسرو و خزاعی دعبل شعر يهآین در 

 

  قاسم مختاري
 سحر محبی 

  :چکیده

 اقیانوسی بانو، آن. است انسانی سجایاي ها ده و والیت حریم از دفاع عصمت، فداکاري، نماي تمام آیینه) س(فاطمه حضرت
 قدم بیکران اقیانوس این ساحل در پیامبر ي دردانه آن وصف در خود شعرهاي با خویش جایشگن به شاعران  از کی هر که است
 ژرفاي و کجا آنها شک بی اما اند؛ ساخته جاودان آیینه، و آب خاتون آن وصف در را خویش هنر که شاعرانی بسیار چه. زنند می
) س(فاطمه حضرت ،)ص(اعظم رسول ودیعه نظیر بی يسیما و شخصیت از گفتن سخن چه اگر ؟ کجا) س(زهرا حضرت انتهاي بی

 کدیگری از خود آثار در عربی و فارسی شاعران ،)ص(پیامبر ادگاری این به عشق ابراز و محبت اظهار براي اما است؛ دشوار و سخت
 در نیز عرب شیعه متعهد و مشهور شعراء .است اهمیت حائز نظر هر از که آفریدند شاهکارهایی نحوي به کدام هر و جسته پیشی

فاطمه  حضرت منقبت به اشعارش در که است خزاعی دعبل آنها، ترین برجسته جمله از که دارند فراوانی أشعار بانو، آن ستایش
 عجین آن، شاعران دوست بیت اهل و خداجو روح با و دارد اسالم عالیه تعالیم در ریشه که نیز فارسی ادبیات. است پرداخته) س(

 از یکی آمد، در تشیع مذهب به که آن از پس که است شاعران این از یکی خسرو ناصر و باشد می پربار زمینه این در است،
 دنیا، در مظلومیتش و قیامت در بانو آن شفاعت. داد قرار) س(فاطمه حضرت ویژه به خاندان، آن ستایش را شعرش اصلی مضامین

  .دارد اي ویژه بازتاب او شعر در

 

  

 .خزاعی دعبل خسرو، ناصرو عربی، شعر فارسی، شعر ،)س(زهرا فاطمه :هاکلید واژه
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  مقدمه - 1

آن معنی متعالی و ) س(فاطمه . جلوه جالل خداوندي و آئینه تمام نماي خصال نبوي و سیره علوي بود) س(حضرت فاطمه 
پربار و کوتاه ایشان، براي همه زندگی . آید گنجد و در قید عبارت هم نمی ها و کلمات نمی حقیقت واالئی است که در واژه
ي روزگار به علّو و کرامت و فضیلت او هرگز کسی را به  فاطمه یگانه بانوئی است که دیده. شود مسلمانان الگو و اسوه قلمداد می

آمده از آن بانو نهالی بر. باشد ایشان شخصیتی جاویدان و حقیقتی سیال است که در بستر زمان جاري و ساري می. خود ندیده است
شخصیت، حیات و منزلت آن بانوي بزرگ در ادبیات فارسی و عربی به . اي در گلزار رسالت است بوستان نبوت و گل شکفته

این شخصیت گرانسنگ از دیرباز مدنظر ادیبان و سخنوران بوده و هر یک در توان . اي دارد خصوص آئینه شعر بازتاب گسترده
اند و از آنجا که شعر و ادب آئینه افکار و اعتقادات  نو، به بیان سیماي ایشان پرداختهاستعداد خویش نه در خور شأن آن با

ی یافته و از شعر، منبري براي دفاع ازاصول دینی  هاست؛ بنابراین عالقمندي ملّت هاي مسلمانان در آثار شاعران متعهد به وضوح تجلّ
هاي  گون مسائل مربوط به آن بزرگوار را در سروده د و از زوایاي گونهاي بر حسب نیاز خو اند و در این راستا هر سراینده ساخته

ناصرخسرو و دعبل از جمله شاعرانی هستند که در اشعارشان به صورت کم و بیش به شخصیت آن بانوي نمونه . اند خود بیان نموده
ار این دو شاعر برجسته ادبیات فارسی و عربی هاي مختلف این موضوع در اشع در این مقاله برآنیم تا به بازتاب جلوه. اند پرداخته
  .بپردازیم

  

  مروري بر حیات ناصرخسرو و دعبل- 2

  :ناصرخسرو) الف

قب به حجت در سال «  در قبادیان از نواحی بلخ متولد شد و به سبب رشد و نموش  394حکیم ناصرخسرو قبادیانی مروزي ملّ
ب بود و در دستگاه حکومتی غزنویان سمت دبیري داشت؛ ولی پس از افول در ابتدا وي سنی مذه. در مرو، به مروزي شهرت یافت

در سمت دبیري از شهوت بسیاري برخوردار . ستاره بخت این حکومت و درخشش قومی به نام سلجوقیان به خدمت آنان درآمد
وي در پی رویایی که . جود آمداي به و بود؛ ولی بر اثر مباحثاتش با بزرگان شیعه به خصوص مذهب اسماعیلیه در اعتقادش سستی

پس از گزاردن حج به مصر رفت و به طور رسمی به آیین شیعیان . در آن به طرف قبله رهنمون گردید، به سفر حج رفت
بدون تردید ناصرخسرو یکی از شاعران برجسته و توانمند ادبیات فارسی است که طبعی نیرومند، ). 156:1350فروزانفر،(»درآمد

علی دشتی معتقد است که در زبان ناصرخسرو، عشق مقامی ندارد، حتی عشق عرفانی، دین و . سبکی یگانه دارد سخنی استوار و
هاي مذهبی و تبلیغ مذهب چیزي  مسائل مذهبی او را چنان به خود مشغول کرده که جز موعظه، پند و نکوهش دنیا، ایراد نگرش

  ).17:1362دشتی،: ك.ر(شود دیده نمی

اندیشیده،  توان گفت او همنطور که می ي شاعري می عري یگانه است، هم از لحاظ طرز فکر و هم از نظر شیوهوي در واقع شا« 
به عبارت دیگر فکر و شعر و زندگی ناصرخسرو، بهم پیوسته و همانند . شعر گفته و همان گونه نیز زندگی کرده است
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ناپذیر بود و لقب حجت را به خود اختصاص داد؛بنابراین نظر به این که ناصرخسرو مبلغی خستگی ). 76:1376یوسفی،(»است
ویژگی بارز اشعار وي،توجه بسیار او به دین و دینداري است و اختالف نظر وي با « .شعرهاي وي نمود دین پیدا کرده است

ت که به در حقیقت ناصرخسرو در شعر سبک جدیدي را داش). 55:1375غالمرضایی،(»ي عصر خودش در همین امر است جامعه
هیچ کدام از شعراء همانند نیست و عقاید و افکار او در تمام اشعارش به خوبی مشهود است و در ردیف شعراي مسلکی است که 

  ).121:1375همایی،: ك.ر(طبع نظم و نثر خود را به التمام صرف مذهب خویش کرده است 

نثر آثار بسیاري نگاشته که از جمله آثار منظوم وي، دیوان  ناصرخسرو در زندگی پرفراز و نشیب و پر بار خود از نظم گرفته تا
ها از موضوعات محوري اشعار این  اشعارش است که در نکوهش دنیا و تحقیر مخالفان و ستایش اهل بیت و اوالد و احفاد آن

ع الحکمتین، وجه دین، از آثار منثور ناصرخسرو، جام. از دیگر آثار منظوم وي،روشنایی نامه و سعادت نامه است. دیوان است
  ).92: 1358؛ زرین کوب،8-10: 1383نظري، : ك.ر(خوان اخوان،گشایش و رهایش است

    

  :دعبل)ب

هاي آینده  در آسمان ادب شیعه ستارگان فروزانی درخشیدند که هر یک فضاهاي تاریک عصر اموي و عباسی را براي نسل
گشتند و در راه آرمان  خود، فدا  ي زالل مکتب علوي سیراب می چشمهاین ستارگان، شاعرانی بودند که از سر. معرفی کردند

  .یکی از این نمونه شاعران مکتب علوي دعبل خزاعی بود.شدند می

. اي شیعی دیده به جهان گشود ق مقارن با دوازدهمین سال خالفت منصور دوانیقی در خانواده.ه148دعبل خزاعی در سال  
اند، ولی در مصادر و  هاي حسن،عبدالرحمن و محمد را براي او ذکر کرده اند و با آنکه نام ظر نداشتهمؤرخان در مورد نام او اتفاق ن

درمورد نسب وي نیز گفته شده . اند مآخذ تاریخی بدون آنکه به نام این شاعر اشاره کرده باشند،لقب دعبل را بر وي اطالق کرده
  ).401:6،ج1983امین،: ك.ر(که از قبیله خزاعه است 

ترین شاعران متعهد شیعه است که شعر و زندگی خود را وقف دفاع از اهل بیت  دعبل خزاعی یکی از برجسته
دعبل ایمانی استوار به اهل بیت «.هاي تشیع و نشر فرهنگ قرآن به زبان شعر و حدیث کرده بود ،گسترش آرمان)ص(پیامبر
نهد، ادبی است که از تعهدش به  ی بود که ادبی که از خود بر جاي میو محق بودن ایشان به امامت داشت؛ از اینرو طبیع) ص(پیامبر

هاي متعهد سپري گشت؛ بنابراین تعهد در حیات  سراسر دوران زندگی ادبی این مرد، با سرودن چکامه. مذهب تشیع برخاسته است
  ).246:1378مختاري،(»شود اش یافت می هاي فکري و هنري ادبی دعبل و در تمام زمینه

، امام )ع(، امام کاظم )ع(ان جایگاه علمی این شاعر شهیر شیعه، همین بس که او با چهار تن از اهل بیت یعنی امام صادقدر بی
  ).114:1413محمد عویضه،: ك.ر(بوده است ) ع(و امام رضا) ع(معاصر بوده و نیز از اصحاب امام کاظم) ع(و امام جواد ) ع(رضا
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توان به  دار دعبل، می با دقت در اشعار متین و هدف. م نماي شخصیت و تفکر اوستاز آنجا که شعر هر شاعري آیینه تما
دهند، وقوف  عظمت اندیشه و تعهد دینی این ادیب مجاهد سخنور پی برد و بر بی پایه و اساس بودن افتراهایی که بدو نسبت می

: 2، ج1986اصفهانی،:ك.ر(شد  بن طاهر جاري مییافت،افتراهایی که از زبان حاسدان با نفوذ چون ابوسعد المخزومی و عبداهللا
193-188.(  

آورد؛ بلکه در  او کسی است که نه تنها در سیاق ادبی اشعار، تحولی عظیم پدید می. دعبل قهرمان و یکه تاز شعر است«
بارز  ها مشخصه پیشروي او در تمامی زمینه. جایگزین سازي معانی در قوالب شعر، مبدع سبکی ممتاز است

همانطور که گفته شد دعبل از محبان اهل بیت پیامبر بود و کینه بنی عباس را به دل داشت و به همین ). 25:1368گوهري،(»ستاو
  .پروایش، در زمان متوکل به شهادت رسید دلیل و نیز به دلیل زبان بی

  

  در اشعار ناصرخسرو و دعبل) س(سیماي حضرت فاطمه  - 3

این مسئله عالوه بر ارادت به . رخسرو بیش از تمام شاعران کهن مطرح شده استدر شعر ناص) س(سیماي حضرت فاطمه
وابستگی او به خلفاي فاطمی مصر بهترین ابزار . شود خاندان عصمت و طهارت، از وابستگی او به خلفاي فاطمی مصر هم ناشی می

آن بانوي نمونه، همسرش و فرزندانش به یکی از اي که نام  شده است؛ به گونه) س(و دستاویز براي پرداختن به حضرت فاطمه زهرا
معرفی ) س(وفاطمه) ع(وي خود را فاطمی و حیدري یعنی پیرو علی. موضوعات برجسته شعر ناصرخسرو تبدیل شده است

    ).334:1359محقق،: ك.ر(کرد می

. قرار داده است) س(فاطمه و ستایش آن خاندان به ویژه ) ع(ناصرخسرو یکی از مضامین اصلی شعرش را ذکر مناقب اهل بیت 
  .اي دارد شفاعت آن بانو در روز قیامت و فضائل همسر و فرزندان و مظلومیتش در دنیا در شعر او بازتاب ویژه

داشته است و در ) س(و به خصوص حضرت فاطمه ) ص(دعبل نیز مانند ناصرخسرو توجهی خاص نسبت به اهل بیت پیامبر
توان عشق و ارادتش را به این خاتون آب و آیینه  سروده است، می) س(ت و به ویژه فاطمه اشعاري که در مدح و رثاي اهل بی

  .اند باشد که هر دو شاعر بدان پرداخته هایی می مایه شفاعت و مظلومیت آن بانو از درون. مشاهده کرد

  

  ):س(شفاعت حضرت فاطمه

در واقع از .خواند ز پناه شیعیان از عذاب دوزخ میي محشر و روز جزا و نی را شفیعه) س(ناصرخسرو حضرت فاطمه زهرا 
هاي اعتقادي وي، هول قیامت و درماندگی انسان در صحراي محشر است؛ آنجاست که انسان براي رهایی از جزع و فزع  مایه درون

و طعن  ناصرخسرو رنج و زحمت. شفیعه محشر) س(شود و چه کسی بهتر از فاطمه  قیامت دست به دامن شفاعت اهل بیت می
  :کند مخالفانش را به این امید که در قیامت جزء محبان زهرا باشد، تحمل می
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ات عــدن خـاك در زهـــرا                             رضوان زهـشت خلد بود عـارش                جـنّ

یقه گر  ب              ه حشر بود یـارشرضـوان بـه هشت خلد نیارد سـر                             صـد  

  باکش ز هفت دوزخ سوزان نیست                            زهرا چه هست یار و مدد کارش            

  )410:شاهرخی،بی تا(                                                                                                    

  :گوید و در جایی دیگر می

  تا داد من از دشمن اوالد پیمبر                                    بدهد بتمام ایزد دادار تعالی         

  )6:همان(                                                                                                                  

همچون پدر و مادرشان بهترین و برترین مردمانند و ) س(و فاطمه ) ع(ارد که پسران علیناصرخسرو به این مسئله اعتقاد راسخ د
 :آنان سپر شیعیان در برابر آتش دوزخند

  پـسران علی آنها که امامان حـقند                       به جاللت به جهان در چو پدر مشتهرند

  پــسران عـلی و فـاطمه زآتش سـپرند   سـپس آن پسران رو،پسرا،زانکه ترا                    

  )66:1370ناصرخسرو،(                                                                                                       

  : باشد ن میدر قیامت براي مؤمنا) س(و از جمله زهراي مرضیه ) ع(دعبل نیز همچون ناصرخسرو، معتقد به شفاعت اهل بیت 

ی                   مـحمد و الوصی مـع البـتول رب ی القیامۀ عـند شَـفیعی ف 

تی آلُ الرّسـولِ نو بـنیه                   أولئک ســاد و ب ـــــبطا أحـمدس  

  )1414:115خزاعی، دعبل(                                                                                   

  .هستند) س(و زهراي بتول) امام علی(و وصی او ) ص(شفیع من در روز قیامت نزد پروردگارم، محمد  -

  .و فرزندان پیامبر که سروران من و آل رسول هستند)) ع(حسن و حسین(همچنین دو نوه پیامبر  -

را که ناصرخسرو همانطور که پیشتر گفته شد در این درون مایه در شعر دعبل نسبت به ناصرخسرو انعکاس کمتري دارد؛ چ
  .موارد متعددي به این امر تصریح کرده است

  

  ):س(مظلومیت حضرت زهرا 
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ناصرخسرو با بیان ظلمی که بر آن حضرت روا داشتند، . هاي ناصرخسرو، مظلومیت حضرت زهرا است یکی دیگر از درون مایه
ي این موارد به مسئله  از جمله. دانسته است) ص(و مصادیق بزرگ جفا به رسول خدا  آزار و اذیت این بانو را یکی از اسناد معتبر

مطرح ) ص(ماجراي فدك در شعر ناصرخسرو از موضعی کامال شیعی به عنوان سمبل غصب حقوق خاندان پیامبر. پردازد فدك می
وي با پافشاري بر . و ناراحتی او شدندفرستد به کسانی که فدك را از فاطمه گرفتند و موجب رنجش  وي لعنت می. شده است

  :کند پرستان اشاره می به دست بت) ع(موضع خود، این لعنت را مکرر کرده و به شهادت امام حسین 

ل بـت نـخـسـتین لعنت کنم بر آن بـت کز امت مـحـمد                او بـود جـاهـالن را ز او  

  را                بستند به قهر تا شد رنجور و خوار و غمگین لعنت کنم بر آن بت کز فاطمه فدك             

  لعنت کنم بر آن بت کوکرد و شیعت او              حلق حـسین تشنه در خون خضاب و رنگین             

  )236:1370ناصرخسرو،(                                                                                                                            

من شرم دارم با کسانی باشم که پیرو کسی هستند که او : گوید ناصرخسرو در مورد علت همراهی نکردن با مخالفان خود می
  :و فرزندانش مرتکب شدند) س(چنین فعلی را در حق فاطمه 

  بــسـتند ز نــبیرگان و دفـتر    گــفتا که ضـم امام و میراث                            

  روي وي اگر سپید بـاشــد                                روي که بـود سـیه به مــحـشر  

  ور می بر وي تو با امــامی                                 کاین فعل شده است از و مشهر  

ر              من با تو نیم که شـرم دارم                          94: همان(از  فــاطمه  و شــبیر  و  شــب(  

                                                                                      

  :سراید دعبل خزاعی درباره مظلومیت  زهرا می

دالً                         و قَ      ـج ینَ مـ س الح لتلَوخ م أفاطشَطِّ فُـرات   د مـات عـطشاناً بِ

نات ج ی الو ینِ ف الع معد أجـرَبت و                          ـــندهع م فاط الخَد طَمت ن لَلَ   إذَ

ی                        نُـــجوم سـماوات بِـأرضِ فَــالة یرِ و اندبِ ی یا ابنَه الخَ قوم م أفاط  

     أري فیئهراتـفم ص م مــن فَـیئهِ هأیـدی ماً                             وقَس تَ م مـ ی غَیرِه م ف  

رات نُ الحـجـُ حنَ بلقَعاً                               و آلُ زیاد تــسکُ   دیار رسولِ اهللاِ أصبـَ

  )1414:41دعبل خزاعی (                                                                                           
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  .تشنه کام در کنار فرات بر روي خاك جان داده است) ع(گذشت که حسین اي فاطمه، اگر بخاطرت می -

  .ساختی ها روان می زدي و سرشک بر گونه ایستادي و بر چهره می بر کنار او می -

  ).ناله سرکن(ستارگان آسمان که بر پهنه بیابان افتادند، نوحه کن اي دختر بهترین آدمیان برخیز و بر! فاطمه -

  .شود و دست ایشان از مالشان تهی است بینم که حق آنان میان دیگران قسمت می می -

  .هاي پیغمبر خدا ویران است و فرزندان آل زیاد ساکن منزلگاههاي آبادان خانه -

پردازد و در خطاب به  می) ع(مشهور است، به ذکر مصیبت و رثاي حسین» تائیه« دعبل در این قصیده پر سوز و گداز که به
پردازد که به نظر صاحبنظران این قصیده از برجسته  وارد شد، می) ع(به بیان مصائب بسیاري که بر امام حسین ) س(حضرت زهرا 

  .ترین قصائد دعبل است که در شهرت دعبل سهم بسزایی داشته است

  

  ):س(القاب حضرت زهرا

است و با توجه به این لقب ناصرخسرو نیز مانند هر شیعی دیگر معتقد است که آن » سیدة نساء العالمین« یکی از القاب ایشان
  :حضرت سرور زنان عالم و برگزیده ترین آنهاست

  )186:1370ناصرخسرو،(گزین و بهین زنان جهان                                          کجا بود جز در کنار علی 

کند وبه هم شأنی  با حضرت  که وصف زنان بهشتی در قرآن است یاد می» حور عین « وي همچنین از حضرت فاطمه با لقب 
  :گوید و ثمره خانوادگی آنها اشاره کرده، می) ع(علی

  ین مــحمدقرین  محمد که بود ؟ آنکه جفتش                                  نــبودي مـگر حـور عـ            

  )129: همان(از این حور عین و قرین گشت پیدا                                   حسین و حسن سین و شین محمد              

ات، بر القاب این اسوه صبر و استقامت پرداخته است و آن را مورد توجه قرار داده است،در حالی که   در اشعار خود به کرّ
  .اي نپرداخته است ه چنین درون مایهدعبل در اشعار خود ب

  

  ): س(دوستی و محبت فاطمه

  : دهد کند و آن را بر تمام دنیا رجحان می ناصرخسرو بارها به دوستی با این بانو افتخار می

  من همی نازش به آل حـیدر و زهرا کنم                  تو هـمی نازش به سـند و هند بد گوهرکـنی
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  د زهرا را به مـصر                 آفـرین از جانت بر فرزند و بر  مـــادر کنیگر ببیند چشم تو فرزن

ت مأوي کـنی                  چــشم خویش از نور او پر زهره ازهر کـنی   )454:همان(ز مــهر چهر او چون جنّ

وي عالوه بر آنکه دوستی . ددان و فرزندانش را کلیدي براي ورود به بهشت می) س(ایشان محبت و دوستی به حضرت زهرا 
) س(گوید که سفید رو شدن از محبت آل زهرا  شمارد، آن را رمز وارد شدن به بهشت نیز دانسته و می این خاندان را سپر دوزخ می

  :در قیامت، سالم و خوش آمدگویی نگهبانان بهشت را همراه دارد

  )497:همان(نشنود گوشت ز رضوان جز سالم و مرحبا         چون به حب آل زهرا روي شستی روز حشر                      

وي در اشعار ذیل محبت و ارادتش را به این . تأکید دارد) س(دعبل نیز همانند ناصرخسرو پیوسته بر محبت و دوستی أهل بیت 
  : دارد خاندان ابراز می

  ه               شُغلٌ عن اللَّذاتصی صطفی و وآلِ الم ـبی ح و القـینات ف 

                                          نیات ن  القُ ی م ل أزکی و أنفع                  دآلِ مــحم  بِحب ـشید   46: 1414دعبل خزاعی،(إنَّ النـَّ

 .دارد عشق به خاندان پیامبر و جانشینان ایشان نفس انسان را از پیروي هوي و هوس باز می -

 .    و دوستی به خاندان پیامبر در نزد من ارزشمندتر و پاکتر از بدست آوردن مال و ثروت است وصف عشق -

  :سراید و در جاي دیگري نیز می
لواتومِ  و الصالص د عفَۀً                            إلی اهللاِ ب ب زلْ طالی ی کیف و من أنَّ  فَ

ب سوي ح أبناء و النَّبی هطـغْضِ و                            هرنی ب ب الزَّرقاء  الت ب 39: همان(الع(  

   شد؟ نزدیک نیاز بی خداي به توان می چگونه و کجا از روزه و نماز از پس -

  او یاران و حکم مروان دشمنی و او خویشان و )ص(پیامبر فرزندان دوستی با مگر، -

  

  :فضائل حضرت صدیقه کبري

را ) س(را خورشید و حضرت زهرا ) ص(وي پیامبر . در این قصیده فضائل حضرت صدیقه کبري را برشمرده استناصرخسرو 
مقایسه کرده و او را ) ع(را با مریم ) س(فضائل حضرت زهرا . داند ماه تابان وصف کرده است و ایشان را مظهر صفات خداوند می

بر ) ع(کند و تنها هم کفو این بانو را حضرت علی ذکر می) ع(سر مریمبرتري داده و پسرش را برتر از پ) ع(بر حضرت مریم 
  :شمارد می
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  شـمس وجود، احمد و خود زهرا                       مــاه والیت است ز اطـوارش

  رخت ظـهور غیب احـد احــمد                         ناموس حق و صندق اسرارش

  هـم مـشرق طـلیعه انــوارش                 هــم مـطلع جـمال خــداوندي         

ی پــندارش   صد چون مسیح زنده ز انفاسش                          روح االمین تـجلّ

ان                            هـم مریم دسیسه ز گفتارش   هـم از دمش مـسیح شود پـرّ

  هم مهر ریزد از کف مهبارشهـم مـاه بارد از لـب خـندانش                            

  این گـوهر از جناب رسـول اهللا                          پاك است و داور است خریدارش 

ارش کفوي نداشت حـضرت صـدیقه                        گـــر می                             نــبود حـیدر کـرّ

  )15:1369احمدي بیرجندي،(                                                                                             

علی جان « :فرماید و برعکس می) ع(براي حضرت علی) س(نیز در مورد هم کفو بودن حضرت فاطمه ) ص(پیامبر اکرم 
). 2:1374مردانی،(»خدا نیافریده است شود و تو اي فاطمه، براي تو نیز همتایی به سان علی همانندي به مثل زهرا براي تو یافت نمی

  .خورد شایان ذکر است که در این راستا در دیوان دعبل خزاعی چیزي به چشم نمی

  

 :گیرينتیجه

Ø  در ادبیات فارسی و عربی تاکنون هیچ بانویی به این مرتبه مورد تکریم شاعران قرار نگرفته است و سیماي این
 .ت تابناك استبانو همچنان در نزد ارادتمندان آن حضر

 
Ø اي به بیان این مطلب  در پرداختن به شفاعت و مظلومیت آن حضرت، دو شاعر مشترك بوده و با مهارت ویژه
 .اند پرداخته

 
Ø  شفاعت و محبت ایشان است) س(پر بسامدترین درون مایه در سیماي فاطمه. 

 
Ø ناصرخسرو به . ز دعبل بوده استدر اشعار ناصرخسرو بیش ا) س(ي حضرت زهرا ها درباره مایه فراوانی درون

اي دارد، در صورتی که  دوستی و محبت ایشان توجهی خاص نشان داده و مقام و منزلت این بانو در شعرش بازتاب ویژه
  .                                                اي نپرداخته است دعبل در اشعار خود به چنین درون مایه
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  :منابع 

، مناقب فاطمی در شعر فارسی، مشهد، بنیاد پژوهشهاي اسالمی آستان قدس رضوي، چاپ )1369(ندي، احمد،احمدي بیرج 
  .اول

  .، األغانی، شرح عبداألمیر علی مهنا و سمیر یوسف جابر، بیروت، دارالفکر)1407(اصفهانی، أبوالفرج علی بن الحسن، 

  .5وت، دارالتعارف للمطبوعات، ط، اعیان الشیعه، تصحیح حسن أمین، بیر)1304(امین، محسن،

  .، تصویري از ناصرخسرو، تهران، انتشارات جاوید، چاپ اول)1362(دشتی، علی،       

  .1،دیوان،شرح حسن حمد، بیروت، منشورات دارالکتاب العربی، ط)1414(دعبل الخزاعی، 

  .ششم ، با کاروان حلّه، تهران، انتشارات علمی، چاپ)1358(زرین کوب، عبدالحسین، 

  .، آئینه عصمت، قم، انتشارات سوره، چاپ اول)بی تا(شاهرخی، محمود و مشفق کاشانی، 

  .، سی قصیده ناصرخسرو، تهران، نشر جامی، چاپ اول)1375(غالمرضایی، محمد،

  .،دیوان ناصرخسرو، به کوشش مجتبی مینوي و مهدي محقق، تهران، دانشگاه تهران)1370(قبادیانی، ناصرخسرو، 

  .، دعبل بن علی الخزاعی، تهران، چاپخانه سپهر، چاپ اول)1368(ري، محمد جواد،گوه

  .، تحلیل اشعار ناصرخسرو، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم)1359(محقق، مهدي، 

  .1، دعبل بن علی الخزاعی، بیروت، دارالکتب العلمیۀ، ط)1413(محمد عویضه،کامل محمد، 

بر آراء مغرضانه برخی از ناقدان،پیرامون شخصیت ادبی سرایندگان متعهد شیعی و اشعار آنان، ، نقدي )1378(مختاري، قاسم،
  .241-250، صفحات78و 77هاي شماره-37مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، دوره 

 .ن، انتشارات امیرکبیر، چاپ سوم، دو دریاي رحمت علی مظهر عدل و فاطمه مظهر تقوي، تهرا)1374(مردانی، محمد علی،       

  .ي او، شیراز، نشر دانشگاه شیراز، چاپ اول ، ناصرخسرو و اندیشه)1383(نظري، جلیل، 

  .، تاریخ ادبیات ایران، قم، مؤسسه نشر هجا، چاپ اول)1375(همایی، جالل الدین،

  .علمی، چاپ هفتم، تهران، انتشارات )دیداري با شاعران(، چشمه روشن)1376(یوسفی، غالمحسین، 
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429  

  ار نیشابوريعطّ »منطق الطیر«شهر در الگوي آرمانکهن
  

سی 1فاطمه مدر  

  2کبیر رسولی مقدم

  چکیده

ژرفاي  در و اند از نیاکان بشر، نسل به نسل منتقل شده کهن الگوها مفاهیم مشترك و جهانی هستند که از ابتداي تاریخ،
که در مورد کهن الگوها  شهیرسوئیسی، یونگ روانکاو، روانپزشک و فیلسوف کارل گوستاو.اند رفتهضمیرناخودآگاه جاي گ

این صور مثالی براي رسیدن . داند یآنیموس مو آنیما خود،  پرسونا، سایه، ها را ترین آناست، مهم تحقیقات گسترده اي انجام داده
 یییکی از کهن الگوها. کنند یو در شاهکارهاي هنري نمود پیدا م وندش یجلوه گر م گوناگون به مرزهاي خودآگاه در نمادهاي

در آثار ادبی و هنري به این خاطر که نویسندگان و هنرمندان از . الگوي آرمانشهر است ادبی نمود پیدا کرده، کهن که در آثار
ژرف  هاي یهخاستگاه آثار ادبی و هنري ال به اعتقاد یونگ. یابند یم یالگوها بهتر تجلّ ، این کهنگیرند یضمیرناخودآگاه کمک م

کهن الگوي  بر آن است کهدر این تحقیق سعی .است ضمیر ناخودآگاه است که منبع کشف و شهود و الهام شاعر و هنرمند
ونی ار در منطق الطیر در صدد آن است که با پرورش قواي درعطّ.گیردار نیشابوري  مورد بررسی قرار عطّ منطق الطیر آرمانشهر در

  . عمل بپوشاند ۀبه طرح آرمانشهري که در ذهن دارد، جام موانع تشکیل یک آرمانشهر، بیانافراد و همچنین 

  

  .ار، منطق الطیرآرمانشهر، عطّ یونگ، کهن الگو، :هاکلید واژه

                                                        
  email: fatememodarresi@yahoo.comاستاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه - ١
  email: kabirrasuli@yahoo.comکارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی - ٢

mailto:fatememodarresi@yahoo.com
mailto:kabirrasuli@yahoo.com


 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  جلد نهم

٥١٩ 
 

  مقدمه

 يها نام توان یبر کهن الگوها م. دکنن یی پیدا مبروز غرایز هستند که در قالب نمادهاي نمادین تجلّ ها یپکهن الگوها یا آرکی تا 
عناصر سازنده ناخودآگاه  همچنین باید دانست کهن الگوها).  1377:96یونگ،.(بدوي نهاد هاي یهدیگري چون بقایاي قدیم یا نما

افزون ) 45: 1377شاملو،.(سازند یمختلف را در خود ذخیره م يها جهانی و تجارب نسل هاي یدهمانند لوح فشرده اي او به هستند 
، به عبارتی شاهکارهاي ادبی و آورند یادبی را به وجود م يابتکار خاص خود را دارند و بهترین شاهکارها براین کهن الگوها

  ).112 -111: 1377یونگ،. (هنري جهان محصول ظهور همین کهن الگوها هستند

در واقع فرد هنگام تولد  .برد یان خود به ارث مها را از نیاک ناخودآگاه جمعی مخزن خاطرات نژادي است که فرد آنضمیر      
ناخودآگاه  همچنین). 45 -1377:44ك شاملو،.ر.(افکار و خاطرات نژادي حک شده است بلکه در ذهن او ،هن نیستخالی الذّ

که  ناخودآگاهی). 28: 1389یونگ،.(بات فرهنگی و خودآگاهی استیک بخش از روان آدمی است که فراتر از اختالفات و تعص
فرامن  بعد روحانی . یونگ معتقد است کهن الگوها در آن حضوري نامحسوس دارند در واقع همان فرامن یا من روحانی است

 توان یم   ) 1380:131پورنامداریان،. (شود یبا من تجربی فراق ایجاد م آنیات میان که با غوطه خوردن انسان در ماد انسان است
مفاهیم و مضامینی ضبط شده و معدود افرادي ) ازل(محفوظی است که درآن از قبل همچون لوحگفت که این ضمیر ناخود آگاه 

یاها جلوه پیدا ؤها و ر در خواب بعضی اوقاتخودآگاه  هاي یهال با کنار زدن ) فرامن(ناخودآگاه  .آن واقف شوند به توانند یم
ي و قات مادرا با تعلّ) خودآگاه(کسانی که من تجربی . افتد یفاق ممعدودي مانند عرفا اتّ اما در بیداري این امر در افراد. کند یم

هیچ گاه وجود ضمیر ناخودآگاه را  فراموشی سپرده اند، را به دست) فرامن(دنیوي تقویت کرده اند و بر عکس ضمیر ناخودآگاه 
 ملئک هأوم هسنفُأم نساهأفَ هللاَا اوسنَ ینَذالَّکَ واونُکُتَوال« :آیات قرآنی زیادي هم به این گونه مفاهیم اشاره دارد.کنند یاحساس نم

ار به نظرمی آید  ).19 /59،قرآن( »ونالفاسقُ عارفانه توانسته ناخود آگاه را به  يکشف و شهودها ي وقات مادبا وارستگی از تعلّ عطّ
 و با احیاي این کهن الگو، کند زنده دراذهان را  بار دیگر ي  آرمانشهرخودآگاه برساند و بدین طریق کهن الگو هاي یهال

  .ادبی را خلق کند يشاهکارها

و همه افراد آن  برند یفاضله، جامعه ایست خیالی که ساکنان  آن در بهترین وضع به سر م ۀآرمانشهر یا مدیندرخورذکراست که  
ه است تا با رسیدن به آن به خیر و آرمانشهر همواره در طول تاریخ آرزوي بشر بود. دارند یدر جهت نیل به سعادت گام بر م

آرمانشهر را ۀ ري است که در کتاب جمهوري خود اندیشنخستین متفکّ) 427-347(یونانی بزرگ افالطون فیلسوف .سعادت برسد
 ۀفاضله بر پای ۀاهل مدین هاي یشهابونصر فارابی اندیشه آرمانشهر خود را در کتاب اند همچنین.کرده استبا براهین عقلی بیان 

) ou( عنوان کتاب تامس مور است که نویسنده با اضافه کردن پیشوند» یوتوپیا«آرمانشهر بر گرفته از  ةواژ .شریعت اسالمی بنا نهاد
معناي المکان » یو«با اضافه کردن  یونانی است به معناي مکان است کهاي که واژه  »توپوس« ةواژ. از آن مفهومی منفی ساخته است

  )16-1371:15اصیل، (.دده ییا ناکجاآباد م

در . فساد و خفقان به اوج خود رسیده باشد که در جامعه ظلم و ستم، شود یر مست که آرمانشهر بیشتر در دورانی تصونباید دا 
آرمانشهري خود در صدد نقد اوضاع  ۀچنین شرایطی نویسنده که از اوضاع جامعه و دوران خویش ناخرسند است با طرح اندیش



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  جلد نهم

٥٢٠ 
 

اجتماعی و فسادهاي اخالقی عصرخود، جامعه اي  هاي ينیز با توجه به خفقان و نابرابر عطّار) 23همان، ص.( آید یجامعه بر م
 ،)قرن ششم( ارعطّ ةدر دورزیرا .دارد آرمانی را ترسیم کرده است شاید که بتواند جامعه را از خواب بیدار کند و به اصالح وا

بات نژادي و ط شدند و تعصایران مسلّ ۀبر جامع بیگانگان، دوره اي که بودطه کرده فسادهاي اخالقی و ظلم و جور جامعه را احا
در چنین اوضاعی عطّار با درك این مسائل و  بنابر یک ضرورت اجتماعی و  .)به بعد 68: 1366ك صفا،.ر.(نمود یمذهبی غوغا م

 ۀمنطق الطیر قصه یی رمزیست که در چهار چوب« . استوجدانی دست به خلق آثار گرانقدري زده که منطق الطیر از جمله این آثار 
الطیر  هقصه و پاره یی از جزئیات آن نیز از رسال ۀچهارچوب. کند ینقل م -کوتاه یا بلند –بسیار  يها آن، شاعر بر سبیل تمثیل قصه

ر سلوك از خلق به حق در آن از لحاظ مساله یی که د منطق الطیر هم از لحاظ سلوك روحانی و هم... امام غزالی اخذ شده است
. روحانی جهاد با نفس است ۀمنطق الطیر حماس«  همچنین). 93-1379:92زرین کوب،(» .است ارعطّ هاي يآخرین مثنو ،مطرح بود

 ملک خود نایل شوند، تا سرانجام به دیدار سیمرغ، گذرند یدر این منظومه کوشش قهرمانانه مرغانی که از هفت وادي دشوار م
« با » من « ار در منطق الطیر تصویري بدیع از تجربه ي دیدار ل عطّذوق و تخی« )1380:254پورنامداریان،.(».نه بیان شده استهنرمندا
در هستی انسان » من « دو  ار  بهعطّ...نظیر است ت دیدار سی مرغ با سیمرغ خلق کرده است که در ادب فارسی بیأدر هی را » فرامن

منی « آنان دارد و دیگري  ي و دنیوي مشترك باماد یازهايو ن کند یتجربی که در کنار دیگران زندگی م» من « یکی  عقیده دارد،
جهانی  يها و کشف حجاب نهان است و وجودي روحانی و ملکوتی دارد و مظهر کمال و زیبایی است و با ریاضت ها یدهکه از د» 
بیکرانه اي در هستی » من « وصول به فرامن و یا کشف  شرط« تی دیگر یا به عبار و). 132-131همان،ص.(»او را دید  توان یم

سی مرغ که . تجربی هم به ظاهر وجود دارد و هم در حقیقت وجود ندارد» من « در چنین حالی . تجربی است» من « خویش، فناي 
و چون به  بینند یم ، سیمرغ را نگرند یم) سی مرغ(خود  ، چون بهشوند یپس از طی راه دشوار سلوك به دیدار سیمرغ نایل م

ار مانند دیگر عارفان بزرگ با کشف و شهودهایی که داشته است توانسته عطّ). 133همان،ص.(» بینند یخود را م نگرند، یسیمرغ م
ه که در ناخود آگا) مثالی(ازلی  يها و بدین ترتیب صورت نماید نزدیک ) خود آگاه(من تجربی  به را) ناخودآگاه(من روحانی 

در وجود آدمی  فرامن من روحانی یا  وجودبه  که اشاره است منطق الطیر ابیاتی سروده  او در.هر انسانی وجود دارد، زنده کند
  :دارد

  آفتابی دارد اندر غیب غیب          هر یک از اهل هنر و از اهل عیب                

  با خودش گیرد بر اندازد حجاب          عاقبت روزي بود کان آفتاب                       

  که نیک و بد رسید یدانم تو یقین    هر گه او در آفتاب خود رسید                          

  چون تو گم گشتی همه سودا بود    تا تو باشی نیک و بد اینجا بود                         

  )3742 -5منطق الطیر،ب(                                                                          

و تقویت من روحانی است، فضاي خشن و پر از ظلم و ستم جامعه را به خوبی درك  ها یاضتلطیف که ثمره ر با روحی عطّار
وانات و تمثیل و از زبان حی ةآرمانی خود را در پرد ۀو جامع ها یشهفضاي رعب و وحشت جامعه،اند ار به خاطرعطّ .است کرده



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  جلد نهم

٥٢١ 
 

نه تنها رهروان طریقت بلکه  ،کند یقرن ششم را بیان م ۀفضاي پر از ظلم و جور جامع او در عین حال که. بیان کرده است دیوانگان
انَّ اهللاَ (نکنند  مادامی که در خود تغییر ایجاد کند یم یاد آوريها  آرمانی راهنمایی و به آن ۀرا در رسیدن به جامع افراد جامعه ۀهم
مال  نفُسهِ أَ رُ ما بِ ی ی یغَ قُومٍ حتَّ رُ ما بِ غیمنطق الطیر  با به نظم کشیدنار با عطّ.  برسند خواهند یبه آنچه که م توانند ی، نم)»13/11قرآن،«ی

  :، ایجاد کندگذرد یت نسبت به آنچه که در اطراف آنها میک نوع احساس مسئولی که در افراد جامعه برآن بوده

  درد توست ،که درمان درد توست                   در دو عالم داروي جاندرد حاصل کن 

  تا ز صد یک درد داري باورم      از سر دردي نگه کن دفترم                             

  ز سر دردي کند این را نگاهکگوي دولت آن برد تا پیشگاه                            

  ...درد باید درد و کار افتادگی                            در گذر از زاهدي و سادگی  

  دلدل درد تو چون شد گام زن                            گر زنی گامی، همه بر کام زن

  ).4489 -92منطق الطیر، ب(                                                                            

  درد تو                   در صف مردان نباشی فرد تو تا نگردي مرد صاحب

  )3210منطق الطیر، ب (                                                                            

ولین مرحله و او را در خط سیر عشق که متضمن از خود رهایی و در واقع ا انگیزد یدرد در انسان اندیشه طلب بر م« باید دانست که 
مست و شوریده وار آنچه را  این طلب هم آنست که انسان دنیاي هشیاران را پشت سر بگذارد، ۀالزم...اندازد یکمال انسانی است، م

البته نیل به این کمال براي سالک طالب . روز و شب نیاساید و در جستجوي کمال از پاي ننشیند درین طلب مطلوب اوست بجوید،
 انسان به صفاي راستین که صوفی صادق طالب آنست و تا این درد در دل و جان انسان نیش نزند،... نیستجز با درد ممکن 

  :شود یت دیده مکه در آن جمهوری کند یمنطق الطیر جامعه اي را ترسیم م ار درعطّهمچنین ).168-167همان،صص(» .رسد ینم

  ه بودند آشکار و نهانآنچ      مجمعی کردند مرغان جهان                      

  جمله گفتند این زمان در روزگار                      نیست خالی هیچ شهر از شهریار

  چون بود که اقلیم ما را شاه نیست؟                   بیش از این بی شاه بودن راه نیست

  یمیکدگر را شاید ار یاري کنیم                          پادشاهی را طلبکاري کن

  زان که چون کشور بود بی پادشاه                     نظم و ترتیبی نماند در سپاه

  سر به سر جویاي شاهی آمدند   پس همه با جایگاهی آمدند                          
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  ).682-7منطق الطیر، ب(                                                                     

ار و آشنایی او با افکار اندیشی که براي انتخاب شاه الزم است تا جامعه به سعادت برسد، حاکی از آزاد اندیشی عطّاین هم 
. دهند در این انجمن، مرغان تمایل خود را به داشتن شاه و رهبري نشان می..ران بزرگی چون افالطون، فارابی و ابن سیناستمتفکّ

  :بیند ها شایسته می یمان بوده است، خود را براي رهبري آنهدهد به این خاطر که قاصد و پیک سل

  هم برید حضرت و هم پیک غیب    گفت اي مرغان منم بی هیچ ریب                        

  هم ز فطنت صاحب اسرار آمدم     هم ز حضرت من خبر دار شدم                         

  دور نبود گر بسیار اسرار یافت                    در منقار یافت        » بسم اهللا « آن که 

  هیچ کس را نیست با من هیچ کار       در غم خود روزگار                         گذارم یم

خلق آزادند از من نیز هم       م                   رَچون که من آزادم از خلقان الج  

  هرگزم دردي نباشد از سپاه                 چون منم مشغول درد پادشاه                

  رازها دانم بسی زین بیش من        آب بنمایم ز وهم خویشتن                          

م از خیل او بیش آمدمرَبا سلیمان در سخن پیش آمدم                               الج  

  )691-8منطق الطیر، ب(                                                                            

  :خواند یبه وارستگی فرا م اصناف مختلف جامعه هستند، ةهدهد در ابتدا مرغان را که هر کدام نمایند

                                 تا کی از تشویر بی دینی خویش              وارهید از ننگ خود بینی خویش             

                       در ره جانان ز نیک و بد برست که در وي باخت جان، از خود برست              هر 

   سر بدان درگه نهید ،پاي کوبان    جان فشانید و قدم در ره نهید                            

              ).710-712ق الطیر، بمنط(                                                                     

   :پردازد یرسید، م يبه یک آرمانشهر توان یم ۀ اوکه در سای) سیمرغ(به توصیف شاه آرمانی  سپس

                         در پس کوهی که هست آن کوه قاف                هست ما را پادشاهی بی خالف            

  ر  او به ما نزدیک و ما زو دور دو                            نام او سیمرغ سلطان طیور        

    ).713 -714منطق الطیر، ب(                                                                   



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  جلد نهم

٥٢٣ 
 

آن تا  ۀاند که فاصل گفته    د سبز است و محیط بر عالم است و رُّمکوه افسانه اي است که گویند از ز« باید دانست که کوه قاف 
ها که جز  هاست و خلق گفته اند آن سوي قاف عالم    بعضی.آسمان به باالي یک مرد است و بعضی گفته اند مطابق با آسمان است

در ... و بعضی عقیده داشته اند که آنچه در آن سوي قاف است از مرزها ي آخرت است و در حکم آن. خداي هیچ کس نداند
آمده است  –که جزء متشابهات قرآن است  –عه ي قرآنی عنوان یکی از حروف مقطّ به» قاف «  قرآن کریم کلمه ي

ق رسیدن به سیمرغ برابر است با تحقّکه  کند یمیادآوري د به مرغان ههددر ادامه ).534-533: 1383شفیعی کدکنی، ).(50/1(
  :آرمانشهر

  محرم آن شاه و آن درگه شوید      لیک با من گر شما همره شوید                    

  )709منطق الطیر، ب (                                                                      

                          هر زفانی نام او نیست حد         ت است آرام او             در حریم عزّ

 ر                       هم ز نور و هم ز ظلمت پیش درصد هزاران پرده دارد بیشت                   

   ).745-6منطق الطیر، ب(                                                                                 

اگر در جامعه اي افراد آن از بهبود اوضاع در حال و آینده ناامید شوند، این احساس ناامباري را در  و و بی بند تییدي، بی مسئولی
هدهد با توصیف سیمرغ و ازاین  .که هدف هر جامعه اي است نخواهد رسید یپی خواهد داشت، در این صورت جامعه به سعادت

  :دارد تا آنها را به حرکت وا کند یشوقی در مرغان ایجاد م شهر آرمانی شور و

  ت این پادشاهی قرار از عزّجمله مرغان شدند آن جایگاه                            ب

  شوق او در جان ایشان کار کرد                         هر یکی بی صبري بسیار کرد

  ).745 -6منطق الطیر، ب (                                                                      

  دند اسرار کهنچون جمله مرغان شنودند این سخن                     نیک پی بر

م در سیر رغبت یافتندرَجمله با سیمرغ نسبت یافتند                               الج  

  ).1164 -5منطق الطیر،ب (                                                                    

و سایر  دهدشدن با ه و از همگام شوند یمنصرف مدر آغاز این راه مرغانی چند با آوردن عذرهایی از رفتن به سوي سیمرغ  
دارند که به  افراد جامعه بگوید که همیشه افرادي در جامعه وجود به خواهد یمرغان م يار با بیان عذرهاعطّ. مانند یباز م مرغان
وظایف و  رکسی باید بهبنابراین ه .با یک جامعه در راه رسیدن به سعادت همگام شوند توانند یطبیعت بیمارشان نم سرشت و خاطر
  . خود را با چنین افراد بیماري مقایسه نکند راهاجتماعی خود عمل کند و در این  هاي یتمسئول



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  جلد نهم

٥٢٤ 
 

  آرمانشهر عطار هاي یژگیو

  عشق - 1

خت بالب که به دربه معنی لَ ه استقَشَََسق، و گویند اشتقاق آن از عاز روي عفاف یا ف افراط است در حب« عشق در لغت به معنی 
عشق یعنی آن انرژي ماورائی که انسان را به دغدغه و التهاب  « به عبارتی). دهخدا، ذیل واژه عشق(».باشد یو مالزم آن م پیچد یم

رابعه نخستین عارفی است که این مضمون « باید دانست که .)89: 1361شریعتی،.(»کشاند یم يو نامسیري و ناسیرابی در زندگی ماد
ف و است، در تصو به لحاظ تعبیر لفظی آن مفهوم که کاربردي زبانی و ظاهري اًو تمام کلمه و نه صرف و تامرا به معناي حقیقی 

ت خشک به مذاقش هبانیار نیز از آن دسته از عارفانی است که زهد و رعطّ).94: 1357،ستاري.(»عرفان اسالمی وارد کرده است 
سکینه  و آن رسد یق، از رهگذر عشق خوش سودا به صلح و آرامش درون معارف عاش« عاشق است و  او عارفی. آید یخوش نم

گرانجانی وي نیست، بلکه  ۀمای  و جهد، د، پس تالش و کوشش و جِیابد یم   نینه است که روح هنگامی بدان دولت دست أمو طُ
ار).36ص ،همان(».عین رهیدگی و وانهادگی خویشتن است از . داند یممکن م یعشقمدد چنین  هخود را ب رسیدن به آرمانشهر عطّ

  :   ت هم باالتر استعشق از محب اونظر 

                                                                     )               339تذکره االولیا،(          ت یک قدم باالتر است از محب                   عشق بر چرخ حقیقت اختر است  

  :داند یممغز کاینات ار عشقی را که همراه با درد باشد عطّ

  گه پرده دوز عشق را دردي بباید پرده سوز                         گاه جان را پرده در،

ذره اي درد از همه عشق بهه اي عشق از همه آفاق به                           ذر  

  لیک نبود عشق بی دردي تمام                              عشق مغز کاینات آمد مدام

  ).1180-2منطق الطیر، ب(                                                                        

  :برسند  کنند تا به سعادت باید طی مرغانکه  داند یم هایی يهدهد که مرشد مرغان است عشق را یکی از واد

  بر چنین گفت آن زمان                کان که عاشق شد نه اندیشد ز جانهدهد ره

  خواهی فاسقی ،خواه زاهد باش   چون به ترك جان بگوید عاشقی            

  ...چون دل تو دشمن آمده ست                   جان بر افشان، ره به پایان آمده ست

   عاشقان را لحظه اي با جان چه کار؟   عشق را با کفر و ایمان چه کار؟               

                  )1169 -72منطق الطیر، ب(                                                                       
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  پیر و مرشد -2

د دیگر عارفان و طبق ار هم ماننعطّ.به حقیقت برسد تواند یعرفا معتقدند سالک  طریق حقیقت بدون مرشدي آگاه به این راه نم
  :داند یالزم م کمالبه  نیلفه وجود پیر را در راه متصو رسم معمول

  میا درین دریا مرواز سر ع            پیر باید راه را تنها مرو                  

در همه کاري پناه آمد تو را        راه آمد تو را                    پیر ماالبد  

  ه نشناسی ز چاه              بی عصا کش کی توانی برد راه ؟چون تو هرگز را

  ).1710-12منطق الطیر، ب(                                                                

  صدق - 3

 يها مله صفتو از ج. صداقت یکی دیگر از مسائلی است که باید افراد یک جامعه آراسته به آن گردند تا بتوانند به سعادت برسند
آرمانی ۀ در منطق الطیر نیز وجود صداقت براي رسیدن به سیمرغ و جامع.پسندیده اي است که در دین اسالم بر آن تاکید شده است

  :شود یالزم شمرده م

  ).1837منطق الطیر،ب(                  گر به صدق آیی درین ره تو دمی                    صد فتوحت باز آید همی

  يقات ماداکبازي و رهایی از تعلّپ - 4

خداست، از نقش خودي پاك  فتصرّ ۀدل که در پنج ۀجمال نماي حق است، یعنی وقتی آیین ۀانسان آیین« در اعتقاد صوفیان 
 ۀدو گرگ گرسنه اندر رم« :فرماید یچنانکه پیامبر اسالم م ).1357:168ستاري،(».گردد، پرتو آفتاب جمال در آن تابیدن گیرد

اگر به تاریخ بشري نگاهی داشته ). 1361:189غزالی،(».مسلمان کند فندان آن تباهی نکنند که دوستی مال و جاه اندر دل مردگوس
مسایل مادي بی توجه بوده ه خواهیم شد کسانی که قدم در راه سعادت جوامع نهاده اند، افرادي بوده اند که به باشیم، متوج

  :داند یي را یکی از لوازم شروع سفر مقات مادی از تعلّالطیر رهای منطق در هدهد نیز.اند

  پاکبازي زاد این ره بود   گفت این ره نه ره هرکس بود                       

  فرو آسود پاك ،هر که او در باخت هرچش بود پاك                رفت در پاکی

  ...داري تا سر مویی بسوز هر چه   دوخته بر در، دریده بر مدوز                        

  تا نمیري خود ز یک یک چیز تو                    کی نهی گامی درین دهلیز تو؟

  ).2559 -65 منطق الطیر، ب (                                                                   
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5 - ت عالیهم  

 قاف سعادت يها به قله چه بسا افراد و جوامعی که. تی واال داشته باشدکاري را شروع کند و به پایان برد که هم تواند یکسی م
در منطق الطیر هدهد پیش از . سعادت باز مانده اند تی عالی ناامید شده اند و از فتح قافنزدیک شده اند ولی به خاطر نداشتن هم

  :کند یسفر این مسئله را بیان م شروع

ست          لَاق اَشّگفت مغناطیس ع               ت عالی ست کشف هر چه هستهم  

ت عالی پدید                       هر چه حسبت آن چیز شد حالی پدیدهر که را شد هم  

هر که را یک ذره همه پستت داد دست                   کرد او خورشید را زان ذر  

  ت استها هم مرغ جان ت است                        پر و بالها هم نطفه ملک جان

  ).2616 -19بمنطق الطیر، (                                                                          

  

  انصاف - 6

جامعه را در نیل به  توانند یم  ها  ، این انسانکنند یخفا و آشکارا حق سایرین را رعایت مدر که وجدانی منصف دارند و  ییها انسان
یدي به استقرار ام توان یمناسبی مانند خزانه داري و محکمه قرار بگیرند، م هاي یگاهبا انصاف در جا يها اگر انسان. ت کمک کنندسعاد

  :داند ییکی از شروط گام نهادن در طریق سعادت م نیز انصاف راار عطّ.عدالت داشت

  هاترَّبرست از تُگفت انصاف است سلطان نجات                       هر که منصف شد 

  از تو گر انصاف آید در وجود                          به ز عمري در رکوع و سجود

  ت نیست در دو جهان                        برتر از انصاف دادن در نهانوتُخود ز فُ

  وان که او انصاف بدهد آشکار                          از ریا کم خالی افتد یاد دار

  اند الحق بسی داده یستدند انصاف مردان از کسی                            لیک خود من

  ).2668 -72منطق الطیر، ب(                                                                                

  وفا - 7
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«  و یا. )1/40قرآن(» مکُهدعبِ وفأي هدعوا بِوفُأ«  فرمایند یمخدا در قرآن  چنانکه .ستاوفا به قول و پیمان  مسلمانی یکی از شروط
بِ ونَوفُوالمعهدإم هاذا عهفرهنگ اسالمی است ار هم که خود پروردهعطّ ).1/177قرآن (»وا د، در نیل به  وفا را از مسائل مهم

  :داند یآرمان شهر م

  دست از این کوتاه کن ،نه بنشینگر وفا داري تو عزم راه کن                     ور

  هر چه بیرون شد ز فهرست وفا                  نیست در باب جوانمردي روا

  )2700 -2701منطق الطیر، ب (                                                             

  

کند که بعد از  یمخاطر نشان  ها مرغو به  کند یرا بیان م بعر تَسخت و پ وادي هفت راه  و عبور از  هاي يدشوار ،هدهد بعد از این
  :رسند یماین هفت وادي به درگه سعادت که همان آرمانشهر است، 

  گفت ما را هفت وادي در ره است                     چون گذشتی هفت وادي، درگه است

  )3248منطق الطیر، ب(                                                                         

  :کند یهدهد در هر وادي به مرغان طریقه عبور از آن وادي را بیان م

  

  وادي طلب -1

حالتی یا مرحله اي از سلوك است که تمام « طلب  .اولین وادي که مرغان باید از آن بگذرند تا به سعادت برسند وادي طلب است
هدایت الهی است و بعد از آن که سالک در پرتو  ۀباید قبول کرد که طلب نتیج رود، یمآن به شمار  ۀاحوال و مقامات عارف دنبال

شفیعی (».رسد یو گرنه بدون هدایت طلب هرگز به جایی نم شود یم   ذوق جستجو و طلب بیدار  هی قرار گرفت،لهدایت ا
تا با سبکباري تمام  خواند یفرا م ،آن هستند ۀدر وادي طلب هدهد مرغان را به گذشتن از هر چیزي که دلبست ).1383:702کدکنی،

  :دیگر را پشت سر بگذارند هاي يبتوانند این وادي و واد

  ملک اینجا بایدت درباختن    مال اینجا بایدت انداختن                        

  وز همه بیرونت باید آمدن در میان خونت باید آمدن                        

  لومت به دست               دل بباید پاك کرد از هرچه هستچون نماند هیچ مع

  تافتن گیرد ز حضرت نور ذات  چون دل تو پاك گردد از صفات              

  ).3260 -3منطق الطیر، ب (                                                                  
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ار به افراد در واقع عطّ. ه دیگر راه برگشتی نیست و کسی در فکر برگشت نباشدبه مرغان بگوید ک خواهد یهدهد با این شیوه م
که سعادت چیزي نیست که رایگان به کسی داده شود بلکه انسان باید از خان و مان خود بگذرد تا بتواند در مسیر  گوید یجامعه م

  :طلب را صبر می شمارد از شروط عبور از وادي در ادامه هدهد یکی دیگر .نیل به سعادت گام بردارد

  در طلب صبري بباید مرد را                     صبر خود کی باشد اهل درد را؟

  صبر کن گر خواهی و گر نه بسی               بو که راه یابی از کسی

  ).3322 -3منطق الطیر، ب(                                                        

  

  وادي عشق - 2

را که  ها، به جاي آن، کلمه حب کلمه اي است که در زبان قدماي صوفیه وجود ندارد و آن« عشق .ن وادي، وادي عشق استدومی
جزء ابواب و فصول و مقامات و  ار،در متون قبل از عطّ هیچ کدام، ،نه عشق و نه حب... به کار برده اند) 5/54(مفهومی قرآنی دارد 

که سالک طریق حق داند یم هایی يار عشق را یکی از وادعطّ).1383:703شفیعی کدکنی،(».است هرفت یف به شمار نممنازل تصو 
و پاکبازي  گذاشترد را کنار او همچنین معتقد است که در این وادي باید عاقبت اندیشی و خ.کند تا به حقیقت برسد طی باید

  :رسیدو به سعادت  کرد  تا بتوان این وادي را طی کردپیشه 

  ل گرداندتدق باید کز خردت بستاندت                     پس صفات تو بعش

  ).3410منطق الطیر، ب (                                                                 

  درگریزد عقل زود ،عشق اینجا آتش است و عقل دود                 عشق کامد

  عشق کار عقل مادر زاد نیست             عقل در سوداي عشق استاد نیست    

  ).3371 -2منطق الطیر، ب (                                                            

  

  وادي معرفت  - 3

 ه ازبقَاز کلماتی است که در متون قدیم هرگز به عنوان یک مقام یا حال یا وادي یا ع« معرفت . سومین وادي، وادي معرفت است
و دیگر اولیاي دین داریم و نیز آنچه از ) ص(ثوراتی که در باب معرفت از زبان رسول أاگر به م.آن سخن به میان نیامده است

تجربه اي ناکام و در کمال ناکامی امري نسبی خواهیم دید و چیزي نیست که  معرفت را ف باقی است نگریم،تصو ۀمشایخ اولی
او معتقد . داند یچیزي غیر خدا م پاالیش دل از هر ةار معرفت را ثمرعطّ ).1383:703کدکنی، شفیعی(».نباشد قابل تحصیل و رسید

  :  است که در این وادي باید پاسبان دل شد تا آفتاب معرفت در آن بتابد
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  زانکه دزدان اند در پهلوي دل   پاسبانی کن بسی در کوي معرفت                

  جوهر دل دار از دزدان نگاه                    هست از دزدان دل بگرفته راه    

  چون تو را این پاسبانی شد صفت                  عشق زود آید پدید و معرفت

  ).3574-6منطق الطیر، ب (                                                               

  مسیر ،انسانبه  تواند یعتقد است که علم مو م پردازد یاو در این وادي به تمجید و ستایش از علم م

  :از بیراهه رفتن حفظ کند و همچون رهبري او را به مقصد برساندرا نشان دهد و سعادت  

  هست علم آن مرد پاك راستگوي                       گر به چین باید شدن، آن را بجوي

ۀزانکه علم از غص سنگ شد تا کی ز کافر نعمتان؟     تان                        بی هم  

  جمله تاریک است این محنت سراي                    علم در وي چون جواهر رهنماي

  رهبر جانت در این تاریک جاي                        جوهر علم است و علم جانفزاي

  ).3531 -4ب  منطق الطیر،(                                                                

  

  وادي استغنا - 4

 .معنی ربطی به سالک ندارد چیزي است که به یک. وزد یباد بی نیازي حق است که م« استغنا .چهارمین وادي، وادي استغنا است
ی در متون عرفان .است تا چه رسد به اعمال و احوال او  کائنات بی نیاز ۀکه حق تعالی از هم کند یدر این مرحله سالک احساس م

اما همیشه به عنوان یکی از  مراحل سلوك سخنی به میان نیامده است،ز ار هرگز مفهوم استغنا به عنوان یک مرحله اقبل از عطّ
این، وادي است عاري  ).1383:703شفیعی کدکنی، (».آن سخن گفته اند ةارباب سلوك مطرح بوده و دربار يها مهمترین دغدغه

مدرسی، (ازاین روسالک باید ازحطام دنیوي وجاه ومقام ومنال قطع عالقه کند  است، به کارازدعوي ومعنی که تنها قدرت ازلی 
449:1389(   

  خیز و این وادي مشکل قطع کن                     باز پر وز جان و از دل قطع کن

  مشرکی وز مشرکان غافلتري      زانکه تا با جان و با دل همبري                 

  ).3697 -9منطق الطیر،ب(   ورنه ز استغنا بگردانند کار    ن در ره و دل کن نثار               جان بر افشا

  

  وادي توحید - 5
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بعد از عشق، شاید «   .وادي توحید پنجمین وادي از هفت وادي است که مرغان باید آن را طی کنند تا به سیمرغ سعادت برسند
چشم اندازهاي گوناگون ارباب سلوك پیرامون این .متعارض نیافته است يخوردهاف این همه برهیچ کلمه اي از واژگان تصو

 ه یا وادیی به نام وادي توحید،بقَار عدر متون قبل از عطّ ها به توحید است، با این همه، کلمه بسیار بوده و بازگشت تمامی حرف
 )ص(ز اولین ارکان دین اسالم است و پیامبر اسالم باید دانست که توحید ا). 1383:703شفیعی کدکنی،(».ظاهرا ثبت نشده است

ار نیز توحید را از جمله . آن آغاز نموددعوت خود را با  داند که مرغان باید از آن بگذرند تا به حریم امن و امان  یمهایی  يوادعطّ
  :سیمرغ برسند

  نیستزانکه آنجا کعبه نی و دیر          مرد را در دیده آنجا غیر نیست           

  ها آشکار                       هم بدو ماند وجودش پایدار هم زو شنود سخن

  هم جزو کس را نبیند یک زمان                    هم جزو کس را نداند جاودان

  هم درو، هم زو و هم با او بود                     هم برون از هر سه این نیکو بود

  مردم نشد ،گر همه آدم بود                هر که در دریاي وحدت گم نشد   

  ).3737 -41منطق الطیر، ب(                                                            

  

  وادي حیرت - 6

ل و حضور و مأآنگاه که او به ت شود، یحالتی است که بر قلب عارف وارد م« حیرت .ار استحیرت ششمین وادي سلوك عطّ
در این وادي سر ریسمان عقل گم ). 1914:345طوسی، اجسرّ(».دارد یر باز مل و تفکّمأو این حالت عارف را از ت ردازدپ یر متفکّ

ار معتقد است که در این عطّ).3826،ب همان(و رهرو در این وادي دایم در درد و حسرت است )3930منطق الطیر،ب( شود یم
  :شود یبی خود م    وادي سالک از خود 

  ر مانده و گم کرده راهران چون رسد این جایگاه                        در تحیمرد حی

  ...هر چه زد توحید بر جانش رقم                          جمله گم گردد ازو گم نیز هم

  هم ندانم نیز هم» ندانم « می ندانم چیز من                           وان  اصالً« گوید 

  مم                                    نه مسلمانم نه کافر پس چینم بر کیعاشقم اما ندا

    ).3832 -9منطق الطیر، ب(هم دلی پر عشق دارم تهی  م ندارم آگهی                              قلیکن از عش
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  فنا وادي  فقر و - 7

منطق الطیر از  ۀآمیختن فقر و فنا در منظوم« .خرین وادي که مرغان باید از آن عبور کنند تا به سعادت برسند، وادي فقر و فنا استآ
البته فقر وقتی به کمال رسد جز فنا حاصل نخواهد داشت و . ار خود انجام داده و در قدما پیشینه اي نداردکارهایی است که عطّ

وادي فقر و فنا که عین وادي فراموشی ). 1383:704شفیعی کدکنی،(».قائم به حق خواهد بود یش فانی شد،وقتی عبد از صفات خو
در هستی  ها یتمام هست. در این وادي از خود خبري نیست هر چه هست اوست و غیر از او کس نیست).3969منطق الطیر،ب(ست 

» انن علیها فَم لُّکُ«  ، وادياین وادي. شود یل متصل م،جزء به کرسد یدر این وادي قطره به دریا م.شود یاو نیست م
ی«  )55/26قرآن،( بقَ و ی وجه  کذُربرسد یدر این وادي است که انسان به بقا باهللا م .است )55/27همان،(» کرامِو اإلِ اللِوالج:  

                                                    ).3999ق الطیر، بمنط(  هر که او رفت از میان اینک فنا              چون فنا گشت از فنا اینک بقا

عطاردر منطق الطیر  هفاضل ۀضادات مدینم  

1 - بتعص  

ها  علماي آن ةبحث در ترجیح یکی از دو مذهب حنفی و شافعی بر یکدیگر یا سایر مذاهب، و اختالفات و مشاجر« باید دانست که 
ها و مشاجرات فقها یا  بات مذهبی در این دوره منحصر به بحثتعص«همچنین ).1366:147صفا،(».بود در تمام قرن پنجم و ششم دایر

گوناگون در تاریخ اواخر قرن پنجم و ششم و اوایل قرن هفتم  يها بلکه به صورت مختلف نبود، يها دسته جنگ و خونریزي
بحث در خوبی و بدي دین و  امتیاز مردم از یکدیگر باشد،در جامعه یی که فقط دین و مذهب دلیل ...شود یم         مالحظه 

ار هم به این مسئله به خوبی واقف بوده و آن را عطّ ).149همان،ص.(» آید یمذهبی دون ادیان و مذاهب دیگر به طبیعت پیش م
  :داند ییکی از موانع رسیدن به آرمانشهر م

اًدایم                          ب ماندهاي گرفتار تعص مانده در بغض و در حب  

  ).479-80منطق الطیر، ابیات(؟زنی یب مپس چرا دم در تعص            زنی یگر تو الف از عقل و از لب م

  

  عشق مجازي- 2

برتر و در  يها این نوع عشق انسان را از عشق .ر کردتصو توان یعشق مجازي یعنی عشق به چیزي که فانی است و بقایی براي آن نم
واالتر است،  يها ی به عشقها نردبان ترقّ هر چند که به قول مولوي این عشق. دارد یباز مکمال ل پیشرفت در مراتب عالی عین حا

ات یک آرمانشهر ضادرا از م) مجازي(ار این نوع عشق عطّ. ولی باید به گونه اي نباشند که انسان را از آن عشق حقیقی باز دارد
  :داند یم

  هست شهوت بازي اي حیوان صفت           معرفت              عشق صورت نیست عشق 

  اي به صورت مانده باز                     بیش از ین در عشق رعنایی مناز :هدهدش گفت
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  عشق روي گل بسی خارت نهاد                            کارگر شد بر تو و کارت نهاد

  حسن او در هفته اي گیرد زوال         گل اگر چه هست بس صاحب جمال             

  عشق چیزي کان زوال آرد پدید                            کامالن را آن مالل آرد پدید

  ).772-5منطق الطیر،ب (                                                                       

  

  عیب جویی - 3

  :شود ینم، چرا که عیب بین هرگز غیب بین داند یآرمانشهر م نیل به از مضادات را عیب جوییار در منطق الطیر عطّ 

  چون تو مشغولی به جویایی عیب                  کی کنی شادي به جویایی غیب؟

  تو به چشم عیب بین                   کی توانی بود هرگز غیب بین؟! عیب جویا 

  پس به عشق غیب مطلق شاد شو               از عیب خلق آزاد شو              اوالً

  موي بشکافی به عیب دیگران                        ور بپرسم عیب تو کوري در آن

  )3036-9منطق الطیر،ب(                                                                  

  

  گیرينتیجه 

ار د  ر رسیدن به آرمانشهر خود افزون بر بعد روحانی و فردي به بعد اجتماعی افراد جامعه نیز برآیند تحقیق نشان از آن دارد که عطّ
داند، بدین صورت که نخست افراد را از نظر بعد روحی و درونی  همچنین او پرورش را بر آموزش مقدم می. توجه داشته است

او . را در جهت رسیدن جامعه به سعادت به کار گیرندها  هاي الزم شوند و این آموزش دهد تا مستعد دریافت آموزش پرورش می
اجتماعی عصر خود را به خوبی درك کرده است وازاین رو به ارائه طرح مدینۀ فاضله پرداخته است تا  -همچنین اوضاع سیاسی

  .جامعه را از ورطۀ انحطاط نجات دهد
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  .،چاپ ششم، تهران، الهام،خودسازي انقالبی)1377(شریعتی، علی،  

  . ، تاریخ ادبیات در ایران، جلد دوم، چاپ هفتم، تهران، انتشارات فردوسی)1366(صفا، ذبیح اهللا،  

، کیمیاي سعادت، به کوشش حسین خدیوجم،جلد دوم، چاپ اول، تهران، مرکز انتشارات )1361(غزالی طوسی، ابو حامد محمد،  
  .علمی و فرهنگی

  .، انسان و سمبولهایش،ترجمه دکتر محمود سلطانیه، چاپ اول، تهران، انتشارات جامی)1377(،کارل گوستاو یونگ

  ،روانشناسی و شرق،ترجمه لطیف صدقیانی، چاپ دوم، تهران، )1389(ـــــــــــــــــ، 

  چاپ دوم، ارومیه، انتشارات حسینی) 1389(مدرسی، فاطمه، -14انتشارات جا می 

  .،منطق الطیر، مقدمه تصحیح و تعلیقات محمد رضا شفیعی کدکنی، چاپ اول، تهران، سخن)1383(نیشابوري، عطار،  

  .زوار تهران، چاپ هشتم، تصحیح محمد استعالمی، تذکره االولیاء، ،)1374(ـــــــــــــــــ،
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430  

  ي نثر مرصادالعباد شناسانهبررسی سبک

   1فاطمه مدرسی

   2زهرا نجفی

  چکیده

نجم رازي . از کتب مشهور عرفانی است که هم از لحاظ نثر شیوا و روان و هم از جهت محتوا قابل بررسی است مرصادالعباد     
ي  نه تنها براي خواص بلکه براي استفاده آنطور که خود در آغاز کتاب خویش یادآور شده این کتاب را به خواهش مریدان،

ي اعتالي نثر فنی است صورت گرفته ولی در  ل قرن هفتم هجري که دورهتحریر کتاب در ربع او. ي طبقات مردم نگاشته است همه
انشاي آن چون غالب آثار صوفیانه به نسبت ساده است ولی نثر کتاب یکدست نیست و به . سبک به آثار سدة ششم ماننده است

این نثر ارزنده را به لحاظ  در این پژوهش سعی بر آن است که. گیرد مقتضاي موضوع، کاربرد صنایع لفظی کاستی و فزونی می
دهد که در سطح زبانی  فرآیند تحقیق نشان می. سبک شناسی در سه سطح زبانی، فکري و ادبی مورد بررسی و مداقه قرار دهیم

تفکر حاکم بر مرصاد، تفکر عرفان عاشقانه است از این روگاهی بر فیلسوفان . صنعت سجع و جناس بیشترین کاربرد را داشته است
ي نجم رازي بوده ولی  ها مورد استفاده در سطح ادبی اگرچه انواع آرایه. نهد طر پیروي از عقل، انگشت نقد و ایراد میبه خا

  .ي تشبیهی که از بسامد قابل توجهی برخوردار است بیشترین دلبستگی وي به کاربرد تشبیه است، آن هم از نوع اضافه

 
  

تمرصادالعباد، سبک شناسی، زب: ها کلید واژه ان، فکر، ادبی.  

                                                        
  استاد دانشکده ادبیات دانشگاه ارومیه ١ -

 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی - ٢
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  مقدمه    

این مباحثات حول . ي ادبی مدرن جریان دارد ي نقد و نظریه زبان مفهوم محوري یکی از بزرگترین مباحثاتی است که در عرصه     
ت از ادبیات آن قسم«هاي ادبیات است؟  ي ادبیات زبان است یا اینکه زبان تنها یکی از مؤلفه این پرسش دور میزند که آیا شاکله

. شود ناگزیر زبان هم هست آنچه ادبیات نامیده می) 20:ي نقد ادبی، فرزاد درباره(».شود ي زبان، آفریده می هنر است که در محدوده
یا (ادبیات همان زبان است، به اضافه«پس . اگر هم ادبیات را ذاتاً تجاوز از زبان بدانیم باید بپذیریم که بیرون از زبان، ادبیات نیست

ي تالقی  نقطه) 15:ادبیات چیست، سارتر(» .چیز دیگر و براي شناختن این چیز دیگر ناچار باید نخست زبان را شناخت) يها من
این واژه به این معنا به کاربرد اصول زبانشناسی در زبان ادبی اطالق . توان در سبک شناسی مشاهده کرد زبانشناسی و ادبیات را می

هاي علم زبانشناسی براي تحلیل متون ادبی بهره  اسی رهیافتی نقّادانه است که از روشها و یافتهبر این پایه، سبک شن. گردد می
  . گیرد می

عهد «ي آشنایی نسبی با مفهوم آن، چنانکه استاد بهار متذکر شده است از  سبک شناسی در ادبیات ایران فنی است که سابقه   
ها و محافل  رود آن هم بصورت اشاراتی مبهم و پراکنده در تذکره اتر نمیفر) یا -، مقدمه، ي1سبک شناسی، بهار،ج(» صفویه
سبک وحدتی است که «: توان گفت اگرچه در مورد سبک و دشواري تعریف آن، سخنها گفته شده است، ولی بطورکلی می. ادبی

ن است تا نثر مرصادالعباد را از در این جستار سعی ما بر ای) 13: کلیات سبک شناسی، شمیسا(» .خورد در آثار کسی به چشم می
ي تحریر  یعنی اوایل قرن هفتم به رشته 618صاحب مرصاد این کتاب را در سال. منظر سبک شناسی مورد بررسی قرار دهیم

ی است اما چون مرصادالعباد کتابی عرفانی و تعلیمی  شیوه. درآورده است ي نوشتار رایج در قرن ششم و اوایل قرن هفتم، نثر فنّ
بخش مهمی از « درخور ذکر است که . ي آن برمیاید آن را به خواهش جمعی از مریدان نوشته  است و چنانچه از مقدمه است

ي  این گروه، هم متضمن تعلیمات صوفیان و آداب و رسوم آنان است و هم دربردارنده. نثرهاي متصوفه، نثرهاي تعلیمی آنان است
هم انتقاد از مخالفانشان مانند فقیهان و متکلمان و حکیمان، و هم نقد مؤلفان تصوف از دفاع آنان از تصوف در برابر مخالفان و 

از این رو مانند اکثر کتب صوفیه به نثر ساده نوشته شده است، ولی ) 70:سبک شناسی نثرهاي صوفیانه، غالمرضایی(» .صوفی نمایان
ازحیث صنعت ابتدایی است و نیز یکدست نیست «به قول استاد بهار . توان امتزاج نثر مرسل موزون و نثر فنی را در آن دید گاه می

ي علمی قرن ششم و هفتم تألیف شده و گاهی نثري است داراي قرینه  ي نثرهاي ساده یعنی گاهی نثري است مرسل که به شیوه
تعلیمات عادي عرفانی و ي مؤلف هنگام بیان  شیوه) 21: 3سبک شناسی، بهار، ج.(سازي و موازنه و سجعهاي پی در پی و مکرر

در پاره اي تمثیلها و هنگام بیان حکایات و روایات و شرح «مطالب علمی و تمثیالت، و غالباً در آغاز هر فصل ساده است ولی
گفتنی است در ) 76:ي مرصادالعباد، تصحیح ریاحی مقدمه(».حاالت عارفان در عین سادگی، با یک موج لطیف شعري همراه است

به . ختلف نثر مرصاد، روش کار  بر اساس الگو و تقسیم بندي استاد شمیسا در کتاب کلیات سبک شناسی استبررسی سطوح م
  .بررسی  نماییم ادبیو  فکريو  زبانی همین سبب برآنیم تا مرصادالعباد را در سه سطح

  .تر آوایی، لغوي و نحوي تقسیم کردتوان آن را به سه سطح کوچک از این رو می. ي گسترده اي است سطح زبانی مقوله :سطح زبانی
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ي تکرارهایی است که در سطح تحلیل آوایی  منظور از سطح آوایی و توازن برخاسته از این سطح، مجموعه :سطح آوایی: الف
این صنایع  در مرصادالعباد. توان انکار کرد در این میان نقش صنعتهاي بدیعی را در زیبایی شعر و نثر فارسی نمی. یابند امکان بررسی می

یک وجه مهم از . طوري بکار گرفته شده اند که کیفیت طبیعی سخن از بین نرفته و همراه با احساسات طبیعی نویسنده ارائه شده اند
کند آنچنان که طبع آن را  زیبایی نثر مرصاد، وجهی است که از موسیقی کالم نجم رازي برمیخیزد و آهنگی خاص در آن ایجاد می

در این سطح هماهنگیهاي صوتی و لفظی و تقارنهایی را که نثر از طریق آنها موزون و آهنگین . برد خواندن آن لذت می پذیرد و از می
ي ابزار موسیقی آفرینی چون صنایع لفظی از قبیل انواع سجع، انواع  موسیقی موجود در متن مرصاد بوسیله. شود، باید درنظر داشت می

  .آمده استبوجود ... جناس، انواع تکرار و

ها، در وزن یا حرف روي یا هردو  آن است که کلمات آخر قرینه«سجع . شود اصطالح سجع و مسجع بیشتر در نثر گفته می :سجع
تسجیع، چیزي جز مجموعه اي از تکرارهاي آوایی درون «نماید که  چنین می) 41:فنون بالغت و صناعات ادبی، همایی(».موافق باشند

ي کتاب  درمتن مرصادالعباد بیشترین کاربرد سجع در دیباچه) 202: 1از زبانشناسی به ادبیات، صفوي،ج(».نیست یک یا چند هجاي واژه
نثر شاعرانه، نثري است که شبیه شعر باشد، مسجع «.گردد گراید و نثرش شاعرانه می و دیگر زمانی است که سخن نجم رازي به شعر می

توان در خالل  در ادبیات، نثر شاعرانه را می. شود ادبی و تصاویر شاعرانه هم دیده میاست و حتی نوعی وزن دارد و در آن صنایع 
ی جست چون در سبک شناسی . در مرصاد، بناي سجعها در بیشتر موارد بر فعل است) 167:انواع نثر فارسی، رستگار فسایی(».نثرهاي فنّ

شود، لذا ضمن ذکر چند نمونه، ناگزیر از ارجاع به صفحات  ه میي سبکی شمرد با بسامد مواجهیم و بسامد باالي یک ویژگی، مختصه
مختصه سبکی، آن مختصه تکرار شونده یا « الزم به یادآوري است که . مربوط هستیم تا بسامد باالي آن به بهترین شکل نشان داده شود

کند و یا در البه الي اجزاي  جلب می ي دقیق را به خود غیر متعارف یا منحصر به فردي است که یا جالب است و توجه خواننده
  :ي سجع اینک مثالهایی از انواع سه گانه) 159:کلیات سبک شناسی، شمیسا(».شود گوناگون اثر پنهان است و فقط حس می

در ) 42:فنون بالغت و صناعات ادبی، همایی(».کلمات در وزن و حرف روي هردو مطابق باشند«این نوع سجع که  :سجع متوازي
آن دسته از تکرارهاي آوایی است «توازن هجایی. در سجع متوازي ما شاهد توازنهاي هجایی هستیم. شود العباد به وفور دیده میمرصاد

) 180:از زبانشناسی به ادبیات، صفوي(».شوند یابند و درکل به ایجاد نظم منجر می که از همنشینی چند هجا در کنار یکدیگر تحقق می
  :براي نمونه 

  ) 23مرصاد،...(نپایدو عمر بی وفا بسی  نشایدا اقامت را اگرچه دنی

  )59مرصاد، .(پردازد، عقل خانه اندازدبه هر منزل که محبت رخت 

  )71مرصاد،(چه چاشنی؟  سالمتیانرا از ذوق حالوت  مالمتیان

قابل  21،105،106،119،120،131،153،184،217،239،311،339،385،389،413،414،525،532موارد دیگر سجع متوازي در 
  .مشاهده است
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در آخر دو قرینه یا بیشتر کلماتی آورده شود که به روي متفق باشند اما به وزن و « نجم رازي از این نوع سجع که  :سجع مطرّف
  .نیز بهره برده است) 7:نقد بدیع، فشارکی(» .عدد حروف مختلف

  )25مرصاد،. (اشمع جالل م سوختهنور جمال ما، و اي پروانه  افروختهاي عاشق 

  )59مرصاد،. (گیرد کرانهگیرد، محبت  خانههر کجا عقل 

  )106مرصاد،. (گوید می ذوالجاللبا حضرت  حالبه زبان 

ف هستیم 73،106،120،206،207،232در صفحات   .نیز شاهد سجع مطرّ

فق و در حرف روي مختل«در مرصادالعباد سجع متوازن که  :سجع متوازن فنون بالغت و (».ف باشندکلمات قرینه در وزن متّ
  :براي نمونه . نیز آمده است) 43:صناعات ادبی، همایی

دشیخی باید   مبه تأیید الهی و  مؤی   )323مرصاد،. (به علم تأویالت غیبی معلّ

. شود در مرصادالعباد، از انواع سجع، بیشترین کاربرد را به ترتیب سجع متوازي، مطرّف، و متوازن دارند چنانکه مالحظه می
ي نویسنده از کلمات متناسب، متقارن، و هماهنگ براي ایجاد زیبایی لفظی و ظاهري، قدرت و توانایی خالقیت ذهن او را  استفاده

دهد و این توالی آهنگین  ي مرصاد در اغلب موارد سجع و موازنه را کنار هم قرار می خالقیتهاي زبان شاعرانه. سازد آشکار می
  :براي مثال. شود ها سبب نوعی موسیقی و وزن دلنشین می ات در کلمهها و حرکت منظم اصو واژه

  )19مرصاد،.(استخوانبه  کارد رسید و جانبه  کار، نهایترسید و محنت به  غایتعاقبت چون بال به 

  .ن استهاي قرینه نیز یکسا در نمونه باال عالوه بر اینکه سجع پایانی رعایت شده، داراي سجع درونی نیز بوده و طول جمله

  )154مرصاد،....(را تجرّع آب شراب شهود بس فروش خانهو رندان  پوش ژندهاین دردنوشان 

  )361مرصاد،.(افزاید می معامله جودتو  مجاهده کثرتدر  ذوق رغباتو  شوق غلباتبه 

داست  آلتی تمامترین مملکت 417مرصاد،.(حضرت را تقرّباست  وسیلتی بزرگترین سلطنتحق را، و  تعب (  

ها  ي کلمات داخل قرینه ها، همه ي ترصیع است که در آن عالوه بر کلمات آخر قرینه ي زیبایی از نثر مسجع و آرایه ثال فوق نمونهم
 .نیز از سجع متوازي برخوردار است

یکدیگر  نجم رازي در مرصاد العباد از جناس که گوینده یا شنونده در سخنان خود کلمات همجنس بیاورد که در ظاهر به  :جناس
  .شبیه، و در معنی مختلف باشند سود برگرفته است

  .ها از نوع اشتقاق و شبه اشتقاق است ي جناس در مرصادالعباد به غیر از چند مورد جناس ناقص افزایشی و جناس خط، بقیه  
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نقدبدیع، (» وناگون متجانس از نظر نوشتاري یکی و از نظر گفتاري و نقطه گذاري گ دو کلمه«آن است که ): مصحف(جناس خط
  :چنانکه نجم رازي گوید . باشند) 34:فشارکی

  )384مرصاد،. (نفخه پرواز نکرده بودم آشیان آستانمن آن مرغم که هنوز از 

  )382مرصاد،.(ما پرواز کند بنگر که چه صید کند چون پر بازکند بپر ما پروازکند الجرم ببرهرکه 

یکی از کلمات متجانس را حرفی بر دیگري زیادت «عباد از جناس افزایشی که صاحب مرصادال):  جناس زاید(جناس افزایشی
نماید که امکان دارد حرف زاید در اول و یا  ذکر این نکته بایسته می. بهره جسته است) 51:فنون بالغت و صناعات ادبی، همایی(» .باشد

نقدبدیع، (».ي متجانس باشد، مطرّف نامیده اند ز دو کلمهحالتی را که یک حرف زاید در پایان یکی ا«.در وسط یا پایان کلمه باشد
  )21:فشارکی

  )19مرصاد،. (به استخوان کاردبه جان رسید و  کارچون 

  )385مرصاد،. (شمع اورا پروبال حقیقی باقی کرامت کرد زبانهشمع بود از  زبانحاجب شعله که 

خواه از یک ریشه مشتق شده باشد، یا از یک ماده مشتق . باشد الفاظی که حروف آنها متجانس و به یکدیگر شبیه« :جناس اشتقاق
م اشتقاق رود 61:فنون بالغت و صناعات ادبی، همایی(» .نباشد اما حروف آنها چندان شبیه و به یکدیگر نزدیک باشد که در ظاهر توه (

به نظر . ر به جناس اشتقاق و شبه اشتقاق باشدرود که التفات وي بیشت نجم رازي با آنکه انواع جناس را به کار برده، ولی تصور می
حالت جناس و یا موسیقی الزم براي تحقق جناس در این اشتقاق نیست و نباید آن را به حساب «محققی واقعیت امر این است که 

ع ولی ما مطابق سنت بدی) 39:نقدبدیع، فشارکی(».شود جناس گذاشت و جز شباهت بعضی حروف، موسیقی خاصی احساس نمی
  .هایی میاوریم نویسان مثال

  )22مرصاد،....(گشت رفیق توفیقنمود و  مساعدت سعادتچون 

  )543مرصاد،. (محروم تر غربت غراباز  مغربآن عنقاي 

ت و  ت منّتاما دولت اختصاص اهلی368مرصاد،.(به سلمان سوخته رسید منی(  

  . بل مشاهده استقا... و 26،124،163،171،176،218،333،337موارد دیگر در صفحات 

  تکرار

نوعی از آن را به . کند و یکی از مهمترین نمودهاي زیبایی در نثرهاي صوفیانه است تکرار از لحاظ موسیقایی نقشی اساسی ایفا می  
هایی است که به نوعی  در این قسمت منظور ما از تکرار، تکرار واژه. صورت هماهنگیهاي صوتی و آوایی در جناس و سجع دیدیم

ي  تواند کل یک واژه، یک گروه و حتی مجموعه ازن انجامیده و محدود به تکرار چند هجا درون یک واژه نیست، بلکه میتو
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هاي مختلفی از جمله تکرار اسم، فعل و حرف و تکرار  این نوع تکرار در متن مرصاد به گونه. هاي درون جمله را شامل شود واژه
  .شود آن را نوعی همگونی کامل دانست می هایی از جمله تحقق یافته است که قسمت

  تکرار اسم

  )32مرصاد،.(معدومبوده نه  موجودبوده و گاه نه  موجود معدومبوده و گاه  معدوم موجودگاه 

  )37مرصاد،. (باشد ثمرهبه حقیقت از تخم  شجره، و شجرهآن  ثمرهاي است و خواجه علیه الصلوه و والسالم  شجرهآفرینش برمثال 

تواند کشید،  معشوقهم  عاشقی عاشقتواند کشید و بار ناز  عاشق معشوقی معشوقکس درنگنجد، بار ناز  معشوقو  عاشقمیان 
  )49مرصاد،....(را معشوقبود  عاشقرا پیش از خواست  عاشق معشوقخواست 

ت بیرون آید، از چشم زخم  ي انگشت نما ت نمایانانگشایمن است، که آن  انگشت نمایانپس اگر امروز ماه معرفت از هاله عزّ
  ) 120مرصاد،.(شدند

 تکرار فعل  

نجم رازي افکار و معانی موجود در ذهن . ي او در نوشتن به سبک مرسل هستیم در مورد تکرار فعل، ما دقیقاً شاهد سبک و شیوه
مل به نویسنده منتقل هاي ساده و روشن و کوتاه ریخته و مطالب را با پیوستگی کا خود را در قالب الفاظ و ترکیبات و جمله

  .شود ي کوتاهی تکرار می بگونه اي که فعل مشخصی در پایان هرجمله. کند می

، برقالب رسد، و از نفس اثري به قالب رسد، و از دل نصیبی به نفس رسداز روح به دل  رسدهر مدد فیض که از عالم غیب به روح 
  ) 161مرصاد،. (عملی مناسب آن پدید آید

  .هاي روح، دل و نفس نیز هستیم شده عالوه بر تکرار فعل، شاهد تکرار واژهي ذکر  در نمونه

ر  داند بینداگر اینها را بر خود مستولی  که از این صفات عبور  داند بیندکه این صفات بر وي غالب است، و اگر اینها را مسخّ
که با اینها در  بیندیابد، و اگر  گذرد و خالص می میکه از این صفات  داندکند  کشد و قهر می که می بیندکند، و اگر اینها را  می

  ) 295مرصاد،.(که در معانده و مکایده است، غافل نشود و ایمن نباشد داندمنازعت است 

  تکرار حرف

  .ادات تشبیه بکار رفته است» مانند«در معنی » بمثابت«ي  در این مثال کلمه

و علم ... ظلمت بمثابتسفیدي و محبت  بمثابتست چنانک نورانیت صفتی از صفات قند ا بمثابتهر صفاتی از صفات روح  
  )42مرصاد،. (حالوت بمثابتکثافت و حیات  بمثابتلطافت و بقا  بمثابتکدورت و انس بمثابت صفا و وهم  بمثابت
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ا را از پدر بی مادر بیافرید اظهار قدرت را،  آنگهاول آدمی را آفرید بی پدر و مادر،  نسل آدمی، بنیابت خویش  در آفریدن آنگهحو
ا را برکار کرد تا جفت شدند،  127مرصاد،.(آورد از ایشان فرزند پدید می آنگهآدم و حو(  

  هایی از جمله تکرار قسمت

 مقام نباتیآن خاصیت که در ظلمت و کدورت نهاده اند بردارد به قدر احتیاج، و چون به  نصیبهاز آن صفت  مقام قنديقند در 
  )39مرصاد،.(خویش بردارد نصیبهرسد شکر از آن  مقام شکريو چون به . خویش بردارد نصیبه رسد نبات از آن

کند،  فداي هستی آتشی می هستی هیزمیتواند بود و لکن بقدر آنک از  هستی هیزمیهیزم را از آتش برخورداري بوجود 
  )157مرصاد،.(فداي آتشی کند هستی هیزمیبرخورداري بکمال وقتی یابد که جملگی 

صورت قالب  به راهی نفس ازنفس نهاده، و  به راهیدل  ازدل بنده گشاده است، و  بهملکوت ارواح  راهی ازبدانک حق تعالی 
  ) 161مرصاد،.(کرده

  33،38،39،52،120،127،145،146،147،157،161،240،254،295،303،307،315،347،254،370،377،380در صفحات 

  .و اسم و فعل قابل مشاهده استنیز انواع تکرار در حرف  382،387،

درسطح واژه چند نکته حائز اهمیت . سطح لغوي را در سه محور واژه، ترکیبات نو و فعل بررسی خواهیم کرد :سطح لغوي: ب
نخست اینکه اصطالحات عرفانی خاصی مطرح شده که در بیشتر موارد نجم رازي این اصطالحات را به مذاق صوفیه تبیین کرده . است
مؤلفان صوفی مسلک، در آثار خود کوشیده اند تا این . هاي مهم زبان صوفیانه، اصطالحات خاص آن است یکی از ویژگی. است

اصطالحات را بر مذاق اهل تصوف توضیح دهند و تا آنجا که توانسته اند در توضیح آنها به قرآن و حدیث و روایات دینی استناد 
صوفیه در گفتار و نوشتار خود اصطالحاتی خاص بکار . از قرآن و حدیث مأخوذ استکرده اند بویژه که بیشتر این اصطالحات 

رفته است اما متصوفه به آنها معانی  درست است که بیشتر این اصطالحات در متون دیگر و حتی پیش از آنان نیز به کار می. برده اند می
الفاظ و تعابیر مصطلح در عرف عارف و صوفی به . نثر آنان است هاي زبان و فراوانی این اصطالحات یکی از ویژگی. خاص داده بودند

. مصطلحات عرفان نظري -2اصطالحات عرفان عملی و سلوك  -1)120:مبانی عرفان و تصوف، بیات: (شود دو بخش کلی تقسیم می
که دوران پختگی  -رن ششماین اصطالحات تا ق. هردو قسم در نثر و نظم بکار رفته و معمول و متداول در عرف اهل دل بوده است

به تعبیر دیگر با ظاهر شریعت سازواري  -هم ساده بوده هم بیشتر آنها موافق ذوق و طبع زاهدان و عابدان -هاي عرفانی است اندیشه
ین رازي نجم الد. لیکن از قرن ششم به بعد کتابهایی در بیان این اصطالحات از قرن چهارم تا نهم به رشته تحریر در آمده است -داشته

دوم بسامد واژگانی چون سالک، عشق و . در مرصادالعباد اصطالحات را از طریق اخبار و آیات معنی کرده و مستند بدانها دانسته است
در نثر متصوفه، ترکیبهاي جالب توجه و نادر و شاعرانه نیز . بسیار زیاد است که بیانگر ویژگی موضوعی کتاب است... روح، نفس و
این ویژگی در مرصاد به فراوانی . ه هم از دیدگاه ترکیب سازي قابل بررسی است و هم از نظر خیال و عنصر شاعرانگیفراوان است ک

، 63/، دبیرستان آدم95/، مرکب نفخه72و71/، دستکاري قدرت63/قلم دوزبان و کاغذ دو روي: ترکیباتی نظیر. قابل دسترسی است
سوم کاربرد فعل است که به ترتیب فعل مرکب، ... و199/، طبیب صورتی185/لی، دستکاري ظلومی و جهو129/دبیرستان شرایع
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% 10فعل پیشوندي و % 38فعل مرکب، % 52پیشوندي، و ساده از بسامد باالیی برخوردار است، چنانکه بیش از نیمی از افعال، یعنی
  .ها ساده هستند فعل

دارد و چون نثر مرصاد تعلیمی است، جمالت را به سه نوع  ها اختصاص در سطح نحوي که به سبک شناسی جمله :سطح نحوي:پ
به چند نمونه از جمالت پرسشی . در این مورد نیز بسامد جمالت پرسشی و امري بیشتر است. پرسشی و امري و ندایی تقسیم کرده ایم

  .توجه کنیم

اگرگویی توان گفت آنجا هم  ت؟در نور احدیت این صفات تعبیه توان گفروح محمدي از پرتو نور احدیت پدیدآمد، پس 
  )43مرصاد،(در روح پاك محمدي آنچ در نور احدیت نبود از کجا آمد؟ احتیاج ثابت شود و اگر گویی نتوان گفت پس 

آن چیست و کیست که نه مسبح حضرت جلّت ... اي مالیکه الف مسبحی مزنید و خود را در مقام هستی پدید میاورید که
  )61مرصاد،(ماست؟

زنیم،  سنگ مالمت بر شیشه سالمت می این چیست؟... از بهشت بیرون رو، اي حوران بهشت آدم را بر دف دورویه بزنیدکه اي آدم
  )93مرصاد،.(ریزیم ریزیم تیغ همت او را بر سنگ امتحان می و روغن خودپرستی آدم را بر زمین مذلّت عبودیت می

  .نیز جمالت پرسشی است 30،74،121،149،191،338،344،348،355،383،400،426،427،429،458در صفحات 

  :هایی از جمالت امري نمونه

  )37مرصاد،....(مبدأ مخلوقات و موجودات ارواح انسانی بود، و مبدأ ارواح انسانی روح پاك محمدي بود بدانک

ه است و به خالف آن است که عقل ادراك کنه ذات وصفات او کند بدانک   )51مرصاد،.(حضرت عزّت از آن منزّ

چون زمین دنیا را شایستگی آن دادند که تخمی از انواع حبوب و ثمار در وي اندازند و پرورش دهند، یکی را صد تا  بدانک
  )111مرصاد،.(هفتصد بردارند

  .توان دید ، می2،53،101،111،127،131،161،173،174،191،194،195،211،226،294،300،396موارد دیگررا در صفحات 

  :الت خطابیهایی از جم نمونه

ازو برمیخاست، اما چون تمام نسوخته » اناالحق«هاي آتش  ، اگرچه آتش عشق من در شجره انسانی تو افتاده بود، و شعلهاي حسین
ت خالی نبود بود آن شعله 337مرصاد،.(ها از دود انانی(  

حضرت محمودي ما،  اي ایازت شناخت اورا به هزاران لطف و کرم بنواخت و گف چون لطف خداوندي علو همت این ضعیف می
  )25مرصاد،....(عبودیت آستانه معبودي ما اي مخلصو 
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شود بکارگیري فراوان آیات و احادیث و اشعار در اثناي متن  از دیگر مختصاتی که به سطح نحوي و ساخت جمالت مربوط می 
این شیوه به تقلید از نثر عربی در نثر . آید مار میاقتباس از آیات قرآنی و احادیث نبوي از مهمترین مختصات نثر این دوره بش. است

ی و زینتی، در بیشتر اقسام نثر به کار رفته و در طی دو قرن در مسیر تحول و تکامل به نهایت  7و6فارسی راه یافته و به رکنی فنّ
نبوي و اخبار و امثله و حکم و  در نثر فنی، ارکان و اجزاء دیگري نیز، از قبیل آیات قرآنی و احادیث. تکلف و تصنع رسیده است

ي معلومات  هم براي ابراز مهارت خود در نویسندگی و نشان دادن وسعت دایره«نویسندگان، این شیوه را، . شود اشعار، استعمال می
ل ي سخن را براي استعما بردند و رشته و قدرت حافظه و هم به منظور پرمایه ساختن سخن و تأکید موضوع و معنی، به کار می

فن نثر (».کشاندند هرچه بیشتر این ارکان، به طریق اطناب و تطویل از معنی اي به معنی اي دیگر و از موضوعی به موضوع دیگر، می
 وه و «مثالً نجم رازي در بیان اینکه این کتاب بر چه روش و نظمی بنا نهاده شده است استناد به آیه ي ) 60:درادب فارسی، خطیبی

ذي ا الّ بدؤُ ثُ لخَلقَیم  ه عید ه  کند و بناي کتاب را بر سه اصل مبدأ و معاش و معاد استوار می می) 27روم، آیۀ(»ی کند و در هر مقام شم
در مرصادالعباد، آغاز هر فصل با آیه اي از قرآن و حدیثی از پیامبر . کند اي از احوال انسان را متناسب با سه اصل فوق بیان می

به این . چرخد ي مذکور می ي فصل بر حول محور آیه ه و حدیث را مرتبط با عنوان هر فصل میاورد و ادامهنجم الدین، آی. است
 .معنی که آیه و حدیثی که در صدر هر فصل میاید، در سراسر آن فصل مورد توجه نجم الدین است

ذاهب و مکاتب فلسفی و دینی ممتاز و تصوف و عرفان از لحاظ تنوع مشرب و داشتن شعب و فرق مختلف، از کلیه م :سطح فکري
ي وجد و حال و شوریدگی و وارستگی  یکی طریقه. در قرن هفتم دو شیوه و مکتب تصوف در ایران رواج داشته است. مشخص است

. داست که رهروان این طریقت بیشتر به احوال و گفتار پیشروان تصوف از حسین بن منصور و بایزید و ابوسعیدابوالخیر نظر داشتن
ي ظهور تدریجی عرفان عاشقانه و افکار آتشین و متموج و دل انگیز تصوف خاص  تخالف بین منصور حالج و جنید بغدادي، نماینده«

درمقابل آن، مکتب علمی تصوف که بیشتر راغب آداب و سنن و اوراد و اذکار بوده اند ) 15: مکتب حافظ، مرتضوي(» ایرانی است
این عرفان عاشقانه . تصوف نجم الدین جمع بین آن دو مکتب و آمیختن عشق و عبادت است. انه گفته اندکه روش آنها را تصوف عابد

خواهد  آنجا که خداوند می. را نجم رازي در سرتاسر کتاب به نحوي از انحا بیان کرده و در فصل چهارم باب دوم به زیبایی نمود دارد
سرانجام . فرستد و خاك تن درنمیدهد اسرافیل را براي برگرفتن مشتی خاك به زمین میقالب انسان را بیافریند، جبرئیل و میکائیل و 

آیا این چه سرّ است که خاك ذلیل را از حضرت عزّت به «مالیکه در تعجبند که . آید به قهر یک مشت خاك برمی گیرد عزرائیل می
اوج این ) 70مرصاد،(».کند کبریایی چندین ناز و تعزّز می خوانند و خاك در کمال مذلّت و خواري با حضرت عزّت و چندین اعزاز می

به «بارد و  نماید و از ابر کرم و باران محبت برخاك آدم می می» دستکاري قدرت«عرفان عاشقانه در این است که بر این مشتی خاك 
ه از آن گل دلی تعبیه می) 71مرصاد،.(کند می» ید قدرت در گل، ازگل، دل از . دهد را به نظر عنایت پرورش می کند و آن در هر ذر

اي وي از  ب شدید او در مذهب اهل سنت و جماعت و پرهیز و تبرّ است) معتزله(» اهل بدعت«دیگر تفکرات حاکم بر مرصاد تعص .
ب ري در روزگار کودکی و جوانی اش او را مردي متعصب و سخت کوش و بی گذشت بارآورده بود« او . محیط پر کینه و تعص

ت و جماعت و مذهب حنفی داشته، و در اصول، پیرو اشعریان بوده و با هر کس و هرچیز مخالف با شیوهاعت ي فکري خود  قاد اهل سنّ
اعتقاد به اشاعره نیز در جاي جاي کتاب بویژه در فصل چهارم باب چهار بیان شده ) 14:گزیده مرصادالعباد، انزابی نژاد(».ورزید کینه می

و شفاعت محمد رسول اهللا، موجب رهایی از دوزخ و ورود به » الاله اال اهللا«براي آنهایی که به دوزخ رفته اند، کلمه به اعتقاد او . است
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چون به وعید حق به دوزخ در «.بهشت خواهد شد درحالی که درمقابل عقیده معتزله است که معتقد به جاودانه ماندن در آتش هستند
ی«رود که ف ذینَ تَشقوا فَ ا الّ ارِ فام ا « و شفاعت محمد رسول اهللا او را برآنجا بنگذارد، بدین استثنا که فرمود» الاله اال ااهللا«اما کلمه » ...النّ الّ

ک رب فالسفه که عقل . دیگر، دشمنی او بافالسفه است) 389مرصاد،(» .هم عاقبت خالص یابد و معاد اصلی او هم بهشت باشد» ما شاء
. و ادراك حقایق میدانند و نجم رازي آنان را به گناه پیروي از عقل و عدم احتیاج به شیخ گمراه میشماردرا تنها راه شناخت خداوند 

ت عرفان همواره عقل را دست کم گرفته اند این عقلی که عرفا با آن در افتاده اند، عقل رحمانی و اول ما خلق اهللا یا عقول . در سنّ
عقل نظري . کردند قدما عقل را به نظري و عملی تقسیم می. جزئی نگر و عدداندیش استعقل . عشره نیست، بلکه عقل هیوالنی است

عقل عملی با اخالق و رفتار . با تجربه و مالحظات و شرایط بیرونی یا اخالقی کاري ندارد و بهترین جلوه گاهش منطق و فلسفه است
ا بعید و شاید غیر ممکن باشد . بیر منزل و حتی تدبیر تن و رواننیز از سیاست مدن گرفته تا تد. جمعی و فردي انسانها سروکار دارد ام

ی جدا از هم و بی تأثیر از یکدیگر یا بر یکدیگر باشند نجم الدین عقل را در ) 690: 1حافظ نامه، خرّمشاهی، ج. (که این دو حوزه به کلّ
ید مشورت کرد ولی هرآنچه را که عقل از ذات و گوید با عقل در این امور با داند و می معرفت ذات و صفات خداوند ناقص می

ه از آن دانست عقل از پهلوي چپ روح است با او در معرفت ذات و صفات باري جلّ «. صفات خداوند فهم کند، خداوند را باید منزّ
حضرت عزّت از آن  جالله مشورت باید کرد، و هرچه ادراك او بدان رسد و فهم او دریابد از ذات و صفات باري جلّ جالله، بدانک

ه است او در چند جاي از مرصاد به ستایش عشق و ستیز با خرد که خود یکی از اصول بنیادي تصوف است، پرداخته ) 51:مرصاد(».منزّ
ت رخت اندازد عقل خانه پردازد. میان محبت و عقل منازعت و مخالفت است، هرگز با یکدیگر نسازند«:گوید و می بهرمنزل که محب .

  )59:مرصاد(».عقل خانه گیرد، محبت کرانه گیرد هرکجا

و مسائل بدیع معنوي از قبیل تضاد و تناسب ... در سطح ادبی توجه ما به مسائل علم بیان از قبیل تشبیه، استعاره و :سطح ادبی 
اند، از میان وجوه صور خیال، در نثرهاي صوفیانه به دلیل رعایت مقتضاي حال مخاطبان که بیشتر آنان مردمان متوسط و عوام . است...و

در متون . رود ي اشیا فراتر نمی تشبیه، بدوي ترین و ساده ترین تمرین خیال است که از سطح پوسته. از تشبیه فراوان استفاده شده است
بالغت (».کشد ي آرایش اندیشه را بر دوش می تصویر، کارکرد تقریري و توضیحی دارد و درخدمت اندیشه است و وظیفه« صوفیانه

ي صور خیال ندارد بلکه توضیح و تبیین مسائل ذهنی و مجرد، از طریق ملموس کردن  تشبیه، تنها جنبه«در این متون)23: تصویر، فتوحی
گوید یا تأثیر امور محسوس و ظاهري را  آنها نیز، هدف نویسنده هست؛ زیرا عارف در بسیاري از موارد از امور مجرد و ذهنی سخن می

گیرد و یکی از  هاي حسی یاري می دهد؛ به همین سبب براي تبیین بیشتر مطلب از امثال، تمثیل و تشبیه دل آدمی توضیح میبر باطن و 
این شیوه در قرآن، احادیث نبوي، سخن بزرگان تصوف از قدیم . هاي گسترده در متون متصوفه همین امر است عوامل فراوانی تشبیه

در ) 417: سبک شناسی نثرهاي صوفیانه، غالمرضایی(».ثور صوفیان نیز شیوه اي است بسیار رایجهاي من مرسوم بوده است و در کتاب
ي اوست و نقش  ي نجم رازي تابع اندیشه تشبیهات مورد استفاده. مرصادالعباد بیشترین تعداد تشبیهات صریح بکار رفته است
در مرصادالعباد تشبیهات بیشتر به . از کارایی باالیی برخوردار است ي وي خدمتگزاري معنا را برعهده دارد و در توضیح و تبیین اندیشه

مشبه و مشبه به  بهم اضافه شده باشند و در این صورت ادات تشبیه و « صورت تشبیه بلیغ است آن هم از نوع اضافه تشبیهی که در آن 
بسامد ترکیبات متن به ) 45: یان و معانی، شمیساب(» .وجه شبه محذوف است و به اصطالح علم بیان، تشبیه هم مجمل است و هم مؤکد

ت (ترتیب به صورت اضافه تشبیهی و ...) و311/سالک صادق، قدم صدق(و وصفی...) و120/خورشید وحدت،تیغ غیرت، قاف اثنینی
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عاري اضافه است% 14اضافه وصفی و % 26اضافه تشبیهی، % 60است به طوري که حدود ...) و121/عشوه نفس، یدقدرت(استعاري
  .باشد می

گیرد و ریشه در تفکر و اعتقادات صوفیانه دارد، از جمله  هاي متضاد نیز اگر چه همه جا از تخیل متصوفه سرچشمه نمی مقوله :تضاد
هاي متضاد در متون عرفانی،  یکی از نکات مهم در باب واژه«. رساند عناصري است که در هر صورت به شاعرانه بودن متن یاري می

یکی از این دیدگاهها، . آنان که در باب صفات الهی بحث کرده اند، آن را از دیدگاههایی تقسیم بندي کرده اند. ی استصفات اله
براساس همین نوع تقسیم بندیها خداوند را داراي صفاتی میدانند . تقسیم آنها به صفات جالل و جمال است که تقسیمی است دوگانه

ي انسان و تربیت  ي مباحث متصوفه درباره عمده) 254: ک شناسی نثرهاي صوفیانه، غالمرضاییسب(».که میان آنها نوعی تقابل است
کنند  مؤلفان عارف مسلک براي طرح و تبیین این مطلب، سخن خویش را گاه گاه از ساختار وجود مادي انسان آغاز می. عرفانی است

نجم رازي در . کنند در عالم آفرینش، از جمله انسان توجه خاص می و به توصیف اندرون او میکشانند و در این مباحث به وجود اضداد
  . داستان آفرینش آدم به این جنبه از وجود آدمی توجه داشته است

  :مواردي از تضاد

  )94مرصاد،.(رسانیده درجتبه کدام  درکتاز کدام 

  )219مرصاد،.(ات فنا آردخراب خرابیوجود روي در  آبادينهد، و از  نیستیروح روي در  هستیاز سطوات شراب 

  )244مرصاد،.(شرع پیوستند روشناییطبع به  تاریکیآمدند، و از  دین آشناییبا  کفر بیگانگیاز 

  )308مرصاد،.(اوست قهرو  لطفاست از پرتو انوار صفات  ظلمتو  نورچون نظر کنی هرکجا در دوعالم 

و فخر من  توانگري، و نیستیمن در  هستی، و نامراديمن در  مراد، و ناکامیمن در  کاماست، و  بی نصیبیمن است در  نصیبهآنچه 
  )155مرصاد،.(است فقردر 

توان یکی از مهمترین صنعتهاي ادبی شمرد بگونه اي که کمتر سخن ادبی را سراغ داریم  مراعات نظیر را می): تناسب(مراعات نظیر
ري را بیاورند که در معنی با یکدیگر متناسب باشند، خواه تناسب آن است که در سخن امو«مراعات نظیر. که از این آرایه تهی باشد

) 257: فنون بالغت و صناعات ادبی، همایی(».آنها، از جهت همجنس بودن باشد، و خواه از جهت مشابهت یا تضمن و مالزمت باشد
تی و یا تلمیحی مبتنی است و یکی اصل مراعات نظیر بر تداعیهاي عر«. مرصادالعباد بیش از دیگران به رعایت تناسب نظر دارد فی یا سنّ
نجم رازي در بسیاري از فصول کتاب مرصادالعباد، ) 70: نقد بدیع، فشارکی(».از رموز زیباییهاي ادب فارسی وجود همین تداعیهاست

پنجم باب سوم،  گیرد مثال در فصل هاي متناسب را بکار می ها یا تشبیه کند، مجموعه اي از واژه به نسبت مفهومی که بیان می
  .را به زیبایی بیان کرده است...) احرامگاه، حرم، مناء، کعبه، طواف(اصطالحات حج

ت دربند، و لبیک  ت مجرد شو، و احرام عبودی چون به احرامگاه دل سیدي به آب انابت غسلی بکن، و از لباس کسوت بشری
، و خود را چون حلقه بر در بمان، و بی خود درآي که خوف و پس به در کعبه ما آي... عاشقانه بزن، و به عرفات معرفت درآي،
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در فصل هشتم از باب ) 171مرصاد،.(برخوان» و من دخله کان آمناً«و آنگه. حجاب از خودي برخیزد و امن و وصول از بیخودي
ها و تعبیرها و  اي از واژه کند و به مناسبت، مجموعه ي روح بر قانون حقیقت، روح را به طفلی تشبیه می سوم نیز در بیان تحلیه

یا ) 215-213مرصاد،...(گیرد مانند رحم مادر، والدت، مهد و گهواره، بربستن دست و پاي و هاي مناسب با آن را به کار می تشبیه
  .در فصل چهاردهم باب سوم، اصطالحات مربوط به کشاورزي را بیان کرده است

  

 :نتیجه گیري

ی است ولی چنانکه از متن مرصاد برمیاید نثرآن مرسل متمایل مرصادالعباد از آثار عرفانی قرن  ششم است و نثر رایج در این قرن، فنّ
ی معتدل به شمار میاید ی است و نوعی نثر فنّ به دلیل تعلیمی و تبلیغی بودن کتاب و هم به دلیل مخاطبان عام آن، با سادگی . به فنّ

. هاي آوایی و واژگانی و عبارات موزون با ابزار سجع و جناس و تکرار هستیمدر سطح زبانی، شاهد هماهنگی. زبان روبرو هستیم
ی به شیوه ب خاص ي فکري  سطح فکري آن مشتمل بر نوعی عرفان عاشقانه است که در سرتاسر کتاب بیان شده است و اینکه تعص

ها و  یه را بهترین وسیله براي تبیین اندیشهدر سطح ادبی نیز نجم رازي ابزار تشب. کند خود دارد و با خالف آن مبارزه سختی می
 . هرچه ملموس کردن آنها دانسته است
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  منابع

  قرآن کریم، ترجمه ابوالفضل بهرام پور  

ات چیست، سارتر، ژان پل   ي ابوالحسن نجفی ومصطفی رحیمی، چاپ هفتم، کتاب زمان ترجمه) 1370(ادبی  

  تهران، سوره مهر) نظم(ج اول) 1383(از زبانشناسی به ادبیات، صفوي، کورش 

    چاپ اول، انتشارات سمت) 1380(انواع نثرفارسی، رستگارفسایی، منصور 

  ، انتشارات سخن)1386(بالغت تصویر، فتوحی، محمود 

  چاپ چهارم، تهران، انتشارات فردوس) 1378(بیان و معانی، شمیسا، سیروس 

  انتشارات علمی و فرهنگی و سروش ج، چاپ پنجم،2) 1372(حافظ نامه، خرّمشاهی، بهاالدین 

  چاپ سوم، نشرقطره) 1379(دربارهی نقد ادبی، فرزاد، عبدالحسین  

  چاپ اول از ویراست دوم، نشر میترا) 1390(سبک شناسی نثر، شمیسا، سیروس  

  ج، چاپ نهم، انتشارات امیرکبیر3) 1386(سبک شناسی، بهار، محمدتقی 

د)نجم تا اوایل قرن هشتمازقرن پ(سبک شناسی نثرهاي صوفیانه  تهران، دانشگاه شهید بهشتی، مرکز -) 1388(، غالمرضایی، محم
  چاپ وانتشارات

ار) 1366(فن نثر در ادب پارسی، خطیبی، حسین  چاپ اول، انتشارات زو  

  چاپ بیست و دوم، نشرهما) 1383(فنون بالغت و صناعات ادبی، همایی، جالل الدین 

  چاپ سوم، انتشارات فردوس) 1374(سیروس کلیات سبک شناسی، شمیسا، 

  چاپ اول، انتشارات دانشگاه پیام نور) 1372(گزیده مرصادالعباد، انزابی نژاد، محمدرضا 

  چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی ) 1374(مبانی عرفان وتصوف، بیات، محمدحسین 

  محمد امین ریاحی، چاپ اول، انتشارات علمی به اهتمام) 1368(مرصادالعباد، رازي، نجم الدین،  

  چاپ چهارم، انتشارات ستوده) 1384(مکتب حافظ، مرتضوي، منوچهر 
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 چاپ اول، انتشارات سمت) 1379(نقد بدیع، فشارکی، محمد 
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 »دیوان منوچهري«و » معلقات سبع«چشم انداز وصف طبیعت در 

  

  1گنجهنرگس مراد 

  2جواد زینلیمحمد

  : چکیده

در این نوشتار سعی بر آن است که با بررسی و مقایسه توصیف طبیعت در آثار شاعران عصر جاهلی و منوچهري چگونگی نگاه هر 
  .یک به مناظر و عناصر طبیعت با در نظر گرفتن محیط اجتماعی و زندگی آنان؛ نشان داده شود

هم عصران خود به لطافت طبع، شیرینی و شیوایی سخن شهره است به طوري که دیوان او دفتر طبیعت و دیوان  منوچهري در میان
  3.هاست نغمهو  ها آهنگو  ها وهیمو پرندگان و جانوران و  ها گل

با ) باشد هر چند تکراري هم( ندیب یموصف در شعر عصر جاهلی؛ برخاسته از محیط شاعر است؛ او هر آنچه که در اطراف خود 
، از قبیل وصف اطالل دمن، کوه، صحرا، باد، رعد و برق، ابر، حیوانات و بویژه مرکب خود را که کند یمذکر جزئیات توصیف 

  .تمام ثروت او و بسان دوستی وفادار است

ن شاعران بنا به مقایسه و سپس اموري از طبیعت که هر کدام از ای) در آثار ذکر شده(در ادامه وصف عناصر مشترکی از طبیعت 
 .و در آخر نتیجه گیري این بررسی آمده است شود یمعالقه و محیط زیست خود به آن پرداخته و توصیف کرده اند بررسی 
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  پیام نور سمناناستادیار دانشگاه  -٢
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 .معلقات سبع، عناصر طبیعی، منوچهري، شعر جاهلی :هاکلید واژه
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٥٤٩ 
 

 :چشم انداز وصف طبیعت در دیوان منوچهري و معلقات سبع : مقدمه

تا به وصف چیزهاي  کوشد یماز یک سو شاعر . عران سبک خراسانی، بسیار گوناگون و متنوع و دقیق استوصف در شعر شا
بپردازد و از سوي ... ، معشوق و زلف و رخسار او و ها گلو  ها وهیمي چهارگانه، ها فصلي طبیعی، باغ و بوستان، ها منظرهمختلف،

متعدد و مختلف از یک چیز به دست دهد و مثالً شب و روز یا گل نرگس ي بسیار ها وصفتا  کند یمدیگر براي عرض هنر، سعی 
شعر فارسی را تا پایان قرن پنجم هجري، باید شعر « 1.کند یمو مضامین متنوع توصیف  ها عبارتي گوناگون و با ها شکلرا به 

چرا که شعر فارسی . ب فارسی استطبیعت خواند شعر در این دوره بخصوص از نظر توجه به طبیعت، سرشارترین دوره شعر در اد
  . در این دوره آفاقی و برون گراست

تصاویر شعري او اغلب، حاصل تجربه اي حسی ...  رود یممنوچهري بهترین نماینده این دوره از نظر تصاویر شعري به شمار ... «
وحسی او از طبیعت با کنجکاوي عجیبی  را داراست چرا که بیان مادي ها وصفاوست و از این نظر طبیعت در دیوان او زنده ترین 

که در زوایاي وجودي هر یک از اشیاء دارد، چندان قوي است که هر تصویر او از طبیعت چنان است که گویی آیینه اي فرا روي 
  2 ».اشیاء داشته و از هر کدام تصویري در این آیینه که روشن است و بیکرانه به وجود آورده است

صویرهایی از طبیعت که در حوزه تصورات و نیروي بینایی است پرداخته بلکه نسبت به معاصرانش توجه منوچهري نه تنها به ت
که  شود یمي مرغان دیده ها نغمهو  ها آهنگبسیاري به مساله اصوات در طبیعت دارد، از این روي در دیوان او تصاویري در باب 

عت در شعر او همین توجهی است که به اصوات دارد زیرا از راه گوش خود قابل توجه است و یکی دیگر از عوامل زنده بودن طبی
  3.کند یمو از راه چشم، هر دو، خواننده را به موضوعات وصف خود نزدیک 

و نسبتاً  شد یمتعیین  سرودند یمیی که بیشتر معمول شاعران بوده است بر حسب موضوعی که ها وصفو  ها مضموناما باید گفت 
طلل، باران، شب، بهار، ابر، : به عناصري مثل توان یماز مهم ترین عناصر طبیعت در اشعار منوچهري . ه استمعدود و محدود بود

رنگین کمان، باغ، انواع گل، هالل ماه، صحرا و بیابان، فصل خزان، طلوع خورشید، رعد و برق، برف، سیل، تگرگ، آبگیر، اسب، 
ي گوناگون طبیعت، متنوع ترین و تازه ترین تجربه وي ها نهیزمي حسی او در ها جربهتدر واقع . زمستان، پرندگان، و ماه؛ اشاره کرد

  .شعري در ادب فارسی است

طبیعت دهشتناك و زیباي سرزمین شاعر بی «دقیق و صادق است چرا که » معلقات سبع«اما وصف در شعر جاهلی و بخصوص در 
تا آنجا که به  کند یمو همواره با آن زندگی  کند یمارت آن را حس هیچ حجابی در برابرش گسترده است آشکارا همه نیرو و حر

این صفاي فکر در هنر او . سازد یمو روحش را به جانب یقین متوجه  دهد یمو اندیشه اش را روشنی  بخشد یمذهن او صراحت 
و به دقت  کند یمیت و از طبیعت آنچنانکه هست از روي اخالص و صدق حکا دیگو یماز واقعیت سخن : گذارد یمتاثیر 

  مصورش 
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٥٥٠ 
 

و نیازي به شک  ابدی یمبی هیچ اشکالی در  ندیب یممی سازد آنهم با بیانی ساده و خیالی قریب و فلسفه اي سطحی، گویی هر چه را 
این نغمه، این موسیقی در روح . صحرا نغمه یک نواخت و تکراري دارد، موسیقی اش عبوس و خشن است. و حدس و تامل ندارد

  1».واز ابتکار کم بهره است شود یمنغمه شعر او نغمه واحدي است که بر یک آهنگ تکرار . آورد یمانقباض و اندوه پدید  بدوي

اطالل، ستاره، بیابان، اسب، سیل، رعد و برق، کوه، چشمه و آبگیر، : به عناصري مثل» معلقات سبع«از مهم ترین عناصر طبیعت در 
و دردهاي انسان  ها رنجاین قصاید، : به طور کلی باید گفت. اشاره کرد توان یمان و شترمرغ، شتر، گاو وحشی،اسب، گورخر، بار

و گاه مردم را از جنگ  دهد یمکه گاه رنج خود را با گریه بر خرابه اي به جاي مانده از منزل معشوق نشان  کند یمبدوي را وصف 
و  دیگو یمرنج سیاه پوستی را که از جامعه و عشق خود طرد شده سخن  و گاه از خواند یمو نبرد منع کرده و به صلح و آشتی فرا 

  .شود یمگاه رنج زن جاهلی در قالب گاوي وحشی،  بدون پناه و امنیتی در دل صحرا تصور 

  و اینک مقایسه و بررسی توصیف طبیعت در دیوان منوچهري و معلقات سبع

  

  در شعر عربی» اطالل و دمن«وصف 

مانند . ي دیگر بوده استها هدف، بلکه تابع دیآ ینمو دمن در شعر کهن عربی یکی از انواع مستقل شعر به شمار ایستادن بر اطالل «
درنگ کردن و ایستادن بر  2».غزل که در شعر جاهلی و صدر اسالم استقالل اندکی داشت و پیش درآمدي بر مدیحه سرایی بود

است و شاعر پس از  شده یمر واقع مقدمه اي است که در اوایل قصاید مطرح ي معشوق و گریستن به یاد معشوق دها مکانمنازل و 
  .پردازد یمي دلبر از دست رفته خود ها ییبایزآن به ذکر محسنات و 

امرؤالقیس نخستین کسی است که ایستادن بر اطالل یا به عبارت بهتر درنگ کردن و گریستن بر اطالل را رواج داده است  هر «
ولی امرؤالقیس بود که بدین هنر اشتهار یافت . را چنین شیوه اي بوده است» ابن خدام«پیش از او  دیآ یمعرش بر چند چنانکه از ش

  3 ».کردند یمو شاعران پس از او و حتی تا همین اواخر سبک او را تقلید 

  :در معلقه امرؤالقیس

بک من ذکرفقَ نزلِ بٍیجب يا نَ مو   
قراةِ لم  یفتوضحِ فالمف ع سهارم  

صاتها یبعرَ اآلرآمِ ف يتر رَ ع  
داةَ الب یکأن حملّوا ومی نِیغَ   تَ
  

قط اللّو   نَیب يبس وخول فَح ّلِمالد  
جنوبٍ وشمألِلما نس تها من ج  

لِ عانهایوق أنّه حبّ فُلفُ   کَ
رات الح يلد محنظلِ یس فناق  
  

                                                        
 ٣٩و  ٣٨تاریخ ادبیات زبان عربی، ص  - ١
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و » توضح«و » حومل» «دخول«کرده و سر منزل او بگریم و ریگستان میان  لحظه اي درنگ کنید، تا من به یاد یار سفر! همسفران -
  .را از سرشک دیدگانم سیراب سازم» مقراه«

و خاکستر اجاقهایشان را نزدوده است و گذشت روزگاران، عشق سرشارش را از  ها مهیخهنوز وزش بادهاي جنوب وشمال، آثار  -
  .دل من برون نساخته

  .ینیب یمي فلفل ها دانهو کنار غدیرهاشان چون  ها خانهسپید را در جلو ي آهوان ها پشکلهنوز  -

روئیده بود چنان اشک  ها مهیخصبح روز وداع وقتی که بار اشتران نهادند و عزم سفر کردند من کنار بوته خار سپیدي که جلوي  -
  1.شکست یمکه گویی مردي حنظل  ختمیر یم

  

  :در معلقه طرفه بن العبد

معلقه . علقه او، ایذاء و تحقیري بود که از قوم خود دیده بود و در اعتراض به بخل و بی عدالتی و بی مهري قوم خودسبب سرودن م
مانند خالهایی است  ها خرابهاو چند بخش دارد که بخش غنایی آن ایستادن شاعر بر اطالل خانه دلدار و وصف خوله است که این 

  :که بر پشت دست نمایان شده باشد

  ۀ أطاللٌ ببرقۀ ثهمدلخول
  همیمط یعل یوقوفاً بها صحب

  

  دیظاهر ال یالوشم ف یتلوح کباق  
  وتجلد یال تهلک أس قولونی

  

  .مانند خالهایی بر پشت دست نمایان است» خوله«آثار خیمه و خرگاه » ثهمد«در سنگالخ  -

  2!از، شکیبا باشخود را از غم هالك مس: یارانم اشترانشان را بگرد من حلقه زدند و گفتند -

  

  :در معلقه زهیر بن ابی سلمی

او با کاروانی . پردازد یماو معلقه خود را در دو بخش سروده که در بخش غزلی آن شاعر به وصف اطالل و کوچ کردن قبیله 
  :کند یمبا ذکر جزئیات وصف  ندیب یمو آنچه را  شود یمهمسفر 

                                                        
 ٢٢بع ص معلقات س - ٢
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٥٥٢ 
 

فَ نْ أُمِّ أَولَّـمِ یأَم کَ نَـۀٌ لَم تَ مد  
تَ قْم ار لَهـا بِالرَّ دوـا ـنِینَّه أَ   کَ

ا العبِهنُی  آماألَر ویش لْفَـۀً نَیمخ  
شْرِ ع دع نْ با مبِه فْت قَ ّۀً نَیوج ح  

اُثَـافی فْعاً ف ـلِ یسج سِ مرْ رَّ عم  
  

ثَلَّـمِ   تَ الم اجِ فَ ّّرانَۀِ الـدمـوح   بِ
اجِ رَ میع شْمٍ فیو مِنَو صـعرِ م اش  

الؤُها  مِ نْهضْنَیوأَطْ ثَ جنْ کُلِّ مم  
ار بعد تَوهّـمِ اًیفَـأل ّالد ت رَفْ ع  
م  اًیونُـؤْ ذْمِ الحوضِ لَ ثَلَّـمِیکَجِ   تَ

  

  .دیگو ینمیار عزیز من سخن » ام اوفی«هیچ خرابه اي از » متثلم«و » حومانه الدراج«ي ها نیسرزمآیا در  -

  .دیآ ینمیی کبود بر ساعد زنی نمودار بود دیگر ندایی بر ها خانهکه چون » رقمتین«آیا از خانه او در  -

که آهو برگان شیرخواره به  نمیب یمدریغا که در خرابه اي دیار او گاوان سیاه چشم وحشی و آهوان سپید مسکن گرفته اند و  -
  .دوند یمدنبال مادرانشان 

  .، باید دیدگانم را بر هم نهم و به فکر فرو روم تا مکان خرگامش را به یاد بیاورمگذرم یمر آن دیار پس از بیست سال که ب -

اند و این همان دیوار خاکی کوتاهی است که بر گرد  کرده یماینجا روي این سنگهاي دود گرفته دیگهایشان را نصب  -
  1.اند بسته یمر آن آب ساخته بوده اند و این همان حوض کوچکی است که د شانیها مهیخ

  

  :در معلقه لبیدبن ربیعه

: ي خالی و متروك سخت قوي دست است و به این هنر مشهور، شعر او از سادگی و صالبت بر خوردار استها خانهلبید در وصف 
  .شداو آثار به جاي مانده از خانه و کاشانه یار را به صحیفه اي مانند کرده که بر روي آن چیزهایی نوشته شده با

ّالد ت فَ یعا ار هقَام ا فَملُّه حم  
افع الرَّ درِّ انِیفَمـا يعهمسر  

  

نَ   ـا یبِمهامرِج بّـد غَولُها فَ أَ   تَ
حنَ الو ا ضَمقَاً کَم لَ المها یخَ س  

  

یران گردیده و آثارشان محو شده و کردند یمو آنجا که مدتی درنگ  گذشتند یمو  دندیآرم یمي او، آنجا که لحظه اي ها خانه -
  .دیگر اثري از آنها نیست» رجام«و » غول«بر دامنه کوههاي » منی«دریغا در سرزمین . است

را ویران ساخته، هنوز یادگارهاي او چون  ها نیسنگچي صحرا، ها لیسپراکنده شده اند و با آنکه » ریان«از اطراف سرچشمه  -
  2.نقشی بر سنگ هویداست
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  عنتره بن شداد العبسی در معلقه

» عبله«آنگاه به وصف  کند یمسیاه پوستی، کنیززاده که معلقه خود را با وصف اطالل دیار معشوق و ذکر درد جانکاه فراق آغاز 
  :پردازد یم

مِ تَرَ َّ م اء ل غَادر الشُّعرَ ه  
بلَۀَ بالجِو ای ع ار کَلَّماد   یء تَ

ت ف فْ ت هایفَوقَ أنَّه ینَاقَ   اوکَ
  

مِ   ّهتَو بعد ار ّالد فت رَ ل عأَم ه  
عم اسلَم یو بلَۀَ و ع ار احاً د ب یص  

قض ، ألَ دنّ تَلوّمِ یفَ ۀَ المحاج  
  

آیا نغمه اي هست که شاعران آن را نسروده باشند؟ و تو اي شاعر شوریده آیا پس از آن همه سرگردانی سر منزل محبوب را  -
  شناختی؟

و از گزند  ات یزندگبه سخن آي و این عاشق دلخسته را از ساکنانت خبرده، خوش باد » جواء«در دیار متروك  »عبله«اي خانه  -
  !»عبله«روزگاران در امان مانی، اي خانه 

  1.اشترم را که چون قصري عظیم بود در جوار آثار خانه اش نگاه داشتم تا در روزگار فراقش به یاد ایام وصال اشکی بریزم -

  

زهدر مع   : لقه حارث بن حلّ

  .دهد یمگریه سر » اسماء«او نیز با دیدن آثار به جا مانده از خانه و کاشانه معشوق خود 

دت ف يال أر ایمنْ عهِ یفأبک ه  
  

لْهاً وما  ومیاٌلْ   یدکَاء رُیح ب   اُلْ
  

اما کدام گمشده را اشک  میگر یمانه وار زار زار من دیو. اکنون در این میعادگاهها نشانی از او نیست، اسماء پیمان شکن رفته است
  2.به صاحبش برگردانده است

  

  :در شعر فارسی» اطالل و دمن«وصف 

، بخصوص در شعر منوچهري که بسیاري از دواوین شود یمي بازمانده از سراي معشوق در شعر فارسی نیز دیده ها خرابهتوصیف 
با مطالعه . شود یمآشنایی کاملی است، و در اشعار او اسامی و عناوین شعراي عرب دیده شعر تازیان را به خاطر سپرده بود و با آنها 
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به عنوان . نتیجه گرفت که او از تصاویر ذوقی و عواطف و افکار شعراي عرب بویژه اعراب بادیه متاثر بوده است توان یمدیوان او 
  :دیگو یممثال او در شکایت از کسادي بازار شعر و شاعري 

  ان خانه کعبه فرو آویختنداز می
  امروالقیس و کبید واخطل و اعشی قیس
  ما همه بر نظم و شعر و قافیه نوحه کنیم

  

  شعر و نیکو را به زرین سلسله پیش عزي  
  برطللها نوحه کردندي و بر رسم بلی
  1نه بر اطالل و دیار و نه وحوش و نه ظبی

  

  :دیگو یم» جمع و تقسیم«و در صنعت 

  :دیگو یمو در مدح ابوحرب بختیار 

  خشمت اگر یک دم زدن جنبش کند بر خویشتن
  

  3گردد چو اطالل و دمن دیوار قسطنطانیه  
  

حقیقت است که شاعران فارسی زبان متأثر  ي لفظی و معنوي در شعر شاعران فارسی زبان نشان دهنده اینها قرابتهم چنین وجود 
  .از اشعار شاعران عرب به توصیف اطالل و دمن پرداخته اند

  
  :در دیوان منوچهري» اطالل و دمن«وصف 

  غرابا مزن بیشتر زین نعیقا
  نعیق تو بسیار و ما را عشیقی
  ایا رسم و اطالل معشوق وافی
  عنیزه برفت از تو و کرد منزل

  ایگاهاخوشا منزال، خرما ج
  بدان شب که معشوق من مرتحل شد
  فلک چون بیابان و مه چون مسافر

  که مهجور کردي مرا ازعشیقا  
  نباید به یک دوست چندین نعیقا
  شدي زیر سنگ زمانه سحیقا
  به مقراط و سقط اللوي و عقیقا
  که آنجاست آن سرو باال رفیقا
  دلی داشتم ناصبور و قلیقا

  طریقا: منازل، مجره: ازلمن
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  با رودست و می بر سر: طی، کهنواي قهري و طو

  

  2»من ذکري«و » قفانبک«نشید بلبل و صلصل   
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  لنگر بریدم بدان کشتی کوه
  

  1مکانی بعید و فالتی سحیقا
  

شعر منوچهري سرشار از تلمیح به شاعران عرب است و پرندگان او به جاي نغمه سرایی اشعار عربی : بنا به گفته دکتر دودپوتا
  2.خوانند یم

  :دیگو یممنوچهري در جاي دیگر 

  فغان ازین غراب بین و واي او
  يغراب بین نیست جز پیمبر

  ست و من غراب بین نایزن شده
  برفت یار بیوفا و شد چنین
  به جاي او بماند جاي او به من
  بسان چاه زمزمست چشم من

  

  که در نوا فکندمان نواي او  
  که مستجاب زود شد دعاي او
  سته شدم ز استماع ناي او
  سراي او خراب، چون وفاي او
  وفا نمود جاي او به جاي او

  3ي اوي وحوش شد سرا که کعبه
  

ي که اکنون محل زندگی وحوش شده است، زمینش مثل ا هیباد. دیگر یمدراین ابیات شاعر بر آثار به جاي مانده از سراي معشوق 
و . دوزخ است و گیاهانش به دلیل گرمان فراوان چون موي زنگیان شده است و آبگیرهاي آن مملو از مارهاي زهرآگین است

و شاعر  شود یمنقل آن سنگریزه است و به جاي نواي مطربان، بانگ شیر و زوزه گرگ شنیده مجلسی است که شراب آن سراب و 
  .در میان این بادیه تنها و بی یاور مانده است

  
  در معلقات سبع» باران«وصف 

  :در معلقه امرو القیس

                                                        
 6دیوان منوچهري، ص  - 1
  ٥٤ تاثیر شعر عربی بر تکامل شعر فارسی، ص -2
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ی یفأضحولَ  سحح تالماء هیکُ   فَ
رّ  م هعلو ن نفسانی القنانِ م  

 یتوكلم ی ماء ذع نخله ترُ   بها جِ
رانی ف راًیثبکأن  بله نِیع و  

جي رأس ذُرکأن  غدوه مریالم  
الف طیالغبی بصحراه و هبعاع  

دی الجو مکاککأن    هیغُ
  

نَهبلِعل کُبی     ی األذقانِ دوح الکَ
  فأنزل منه العصم من کل منزل

اً اال  ال أطُمندلِ داًیمشو بج  
  ی بجاد مزملفأناسٍ  رُیکب

  و األغثاء فلکه مغزل لیالسمن 
  المحمل ابیالعي ذی مانیالنزولَ 

الناَ من  بحنَ س فلفلِ قٍیرحص م  
  

سرازیر شد، انسان که درخنان کهن را » کتیفه«بناگاه بارانی سیل آسا بگرفت و سیلی دراز آهنگ و پیچان و زمین کن از اطراف  -
  .از جاي بکند

  .کوهی هراسان پایین جهیدند و روي به صحرا نهادندبزهاي » قنان«از ریزش باران بر کوه  -

روي نهاد و در آن زرع و نخیلی بر جاي نگذاشت و هر سراي و عمارتی را جز آنها که از سنگ و گچ » تیما«آنگاه مسیل به قریه  -
  .پی افکنده و افراشته بودند ویران ساخت

  .ار جبه اي مخطط بر تن کرده بوددر آغاز ریزش باران چون مردم خوشبخت و بزرگو» ثبیر«کوه  -

  .ماند یمخود را بر آن افکنده بود به دوك پشم ریس پیرزنان  آورد رهکه سیل » مجیمر«و  -

که متاع رنگارنگ خود را در نظر » یمانی«نهاد و بر آن گل و گیاه رویانید چون بازرگانی » غبیط«و آن ابر باربر صحراي  -
  .خریداران بگشاید

  .اند زدهنان به نشاط نغمه سرودند که گویی به شراب مفلفل صبوحی و پرندگان چ -

  .و درندگان سیل زده مغروق چون پیازهاي گل آلود این سو و آن سو بر جاي ماندند -

و باعث هراس بزهاي کوهی  کند یمو درختان کهن سال را از جاي  بارد یمبسان سیل  کند یموصف » امروالقیس«بارانی که 
اما این باران  برد یمرا از بین  ها نخلو مزارع و  کند یمت هایی را که از سنگ و گچ پی افکنده شده اند را ویران ، عمارشود یم

  1.و پرندگان مست را به آوازه خوانی وامیدارد اندیرو یمگل و گیاهان رنگارنگ  بارد یم» غبیط«وقتی به صحراي 

  

  »لبیدبن ربیعه«در معلقه 
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اک لَ وأسب ت و   مهیدف من باتَ
  

  ي الحمائلَ دائماً تَسجامهاروی  
  

  1.آنگاه بارانی سخت فرو بارد، بارانی که ریگستانها و نیزارها را سیراب کند و آن گاو وحشی بی پناه، زیر باران ماند

  
  »عنتره بن شداد«در معلقه 

 ضَۀً أَو وفَاً    ر نُ تَهـا  تَضَمنَ   أُ ب   نَ
 تادلَ  جعیبکرٍ لُّ کُ ـه   ـرَّةٍح  

اً ح اً    سکَاب تَس لُّ   و کُ ش   فَ عـۀٍی  
  

منِ   لُیقَل   ثٌیغَ   لَ الدیلَـمِ    سعم   بِ
رَکْنَ کُـلَّ  تَ رهـمِ   قرارةٍ  فَ الد   کَ

رِی لَ  يجعایه    اءالم   م   نصـرَّمِی   لَ
  

  :و کند یمشبیه عنتره بوي خوش دهان معشوق را به طبله عطار ت

  .ي بهاري باریده استها بارانیا بوي خوش باغی است که پاي هیچ چرنده اي بر آن نقشی ننهاده و بر سبزه اي نورسته آن  -

  .و یا مرغزاري که ابرهاي باران زاي بهاري، هر صبح و شام بر آن باریده است و در هر سوي آبدانهاي نقره گون بر جاي گذاشته -

  2.زندیر یمي سیل آسا بی انقطاع بر آن فرو ها انبارو هر شب  -

  :وصف باران در دیوان منوچهري

  3:قصیده اي که مجموعه اي از تصاویر متفاوت و نغز از باران است

  آن قطره باران بین از ابر چکیده
  آویخته چون ریشه دستارچه سبز
  یا همچو زبرجد گون یک رشته سوزن

  

  ارگشته سر هر برگ از آن ابر گهر ب  
  هر ریشه دستار  سیمین گرهی بر سر

  اندر سر هر سوزن یک لؤلؤ شهوار
  

  تصویري بدیع از قرار گرفتن و ریختن باران بر روي برگ، 

  آن قطره باران که فرو بارید شبگیر
  گویی به مثل بیضه کافور ریاحی

  بر طف چمن بر دو رخ سرخ گل نار  
  بر بیرم حمرا بپراکنده ست عطار
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  .زدیر یمگري از قطره باران که صبحگاهان بر روي گل نار و نقاشی دی

  و آن قطره باران که فرو آید از شاخ
  گوییکه مشاطر زبر فرق عروسان

  

  بر تازه بنفشه نه به تعجیل به ادرار  
  ماورد همی ریزد، باریک به مقدار

  

  .افریندبراي هر یک از اشیاء ما به ازایی بی کند یمشاعر سعی  شود یمچنانکه مالحظه 

  وان قطره باران سحرگاهی بنگر
  هم چون سر پستان عروسان پري روي

  

  بر طرف گل ناشکفیده بر سیار  
  واندر سر پستان بر شیر آمده هموار

  

  .آورد یمدراجزاء تصویر، ترکیبی دقیق بوجود  ها رنگاو از هماهنگی اشکال اشیاء و تناسب 

  وان قطره باران که چکد از بر الله
  خاله خردك بدمیده استپنداري تب

  

  گردد طرف الله ازان باران بنگار  
  بر گرد عقیق دو لب دلبر عیار 

  

  .بخشد یمدر این تصویر نیز طرف مقابل طبیعت، انسان است که به این تصویر جان و حیات 

  ن قطره باران که برافتد به گل سرخآ و
  و آن قطره باران که بر افتد به سر خوید

  ه برافتد به گل زردن قطره باران کآ و
  ...گل خیري وان قطره باران که چکد بر

  چون اشک عروسی ست برافتاده به رخسار  
  چون قطره سیما بست بر افتاده به رخسار
  گویی که چکیده است مل زرد به دینار
  چون قطره می بر لب معشوقه میخوار

  

و لذت دیدن این تصاویر را به خوانندگانش هدیه  ندیآفر یمچنانچه مالحظه شد شاعر با زاویه دید مختلف، تصاویري از باران 
  .دهد یم

  بنگر اندر شمر آب ها رهیآن دا
  چون مرکز پرگار شود قطره باران

  آن دایره بنگر مرکز نشود دایره
  جنبدبآن دایره پرگار از آنجاي 

  هر گه که در آن آب چکد قطره امطار  
  وان دایره آب بسان خط پرگار

  بنمود پدیداریره صد دایره در دا
  وین دایره از جنبش صعب آرد رفتار
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  .رود یممعموالً به دلیل دقت شاعر در بازبینی اشیاء و امور اطرافش، تصاویر شعرش از محدوده یک بیت فراتر     

  هر گه که از آن دایره انگیزد باران
  گویی علمی از سقالطون سپید است

  

  از باد دروچین شکن خیزد و زنار  
  ده جهنده متحرك شده نهماراز با

  

  .رسد یمو این بار با ریزش قطره باران بر روي آبگیر تصویر دیگري به ذهن شاعر 

  وانگه که فرو بارد باران به قوت
  گردد شمر ایدون چو یکی دام کبوتر
  چون آهن سوده که بود بر طبقی بر

  

  گیرد شمر آب دگر صورت و آثار  
  دیدار ز یک حلقه بسی سیمین منقار
  در زیر طبق مانده ز مغناطیس احجار

  

اما در جاي دیگر او قطره باران . ندیآفر یمو باز شاعر بدون هیچ تصویر انتزاعی و با کوشش ذهنی و نگاه هنرمندانه تصاویري مهیج 
  :نگرد یمرا به شکل دیگري 

  فرو بارید بارانی ز گردون
  و یا اندر تموزي مه ببارد

  

  گلشنچنانچون برگ گل بارد به   
  1جراد منتشر بر بام و برزن

  

، تجربه اي ردیگ یمتفاوت تصویر ارائه شده از باران مؤید آن است که شاعر در قلمرو تصاویر طبیعت از حس و تجربه خود کمک 
  .و از نظر تصاویر حسی به خصوص در حوزه طبیعت بی مانند است شود ینمخاص که تکرار 

 زدیر یمهمچنین به برگ گل که به گلشن ) 181و  136صفات . (ه گهر و گالب تشبیه کرده استدر موارد دیگر نیز قطره باران را ب
  .190و به آب حیوان در ص ) 180و  25ص(و به لولو بیضا ) 87ص(

  :در معلقات سبع» شب«وصف 

  :در معلقه امرو القیس
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  تعرضت السماء یف ایإذا ما الثر 
  

لِ   أثناء الوشاح المفص تعرض  
  

  .کرد یمآن مجموعه درخشان بر پیکر آسمان چون گوهرهایی بر پرده اي لطیف جلوه . بود و پروین دمیده بود شب تاریک

  :دیگو یمدر جاي دیگر همین قصیده 

  سدوله یکموج البحر أرخ لیول
طّ لما تَم لَه ت قُلْ   بصلبه یفَ

  یانْجل أال لُیالطّو لُیاللّ هایأال أ
  نجومه کأنَّ لْیلک من ل ایف

  

  یبتلیبأنواع الهموم ل یعل  
کلِ ف أعجازاً وناء بکلْ وأرد  

نک م باح حٍ وما اإلصب بأمثَلِ بص  
راسِ کتّانٍ إل لِ یبأمند ج مص  

  

  .چه بسا شبهایی چون امواج دریا سهمناك و دمان، که دامن قیرگون خود بر سر من فرو کشید و خواست در عشقم بیازماید -

  :ش از حد بگذشت و آغاز و انجامش را فاصله عظیم پدید آمد فریاد زدمو هنگامیکه درازاي ا -

ي بامدادي را نخواهی گشود، هر چند عاشق دلخسته را پرتو بامدادي از تیرگی شامگاهی ها چهیدرهان اي شب و دیرنده، آیا  -
  .خوشتر نیست

  1.ه اندي تافته بر صخره اي سخت بستها مانیسشگفت از شبی که گویی اخترانش بار  -

پس شیفته طبیعت گشت و جمال و جالل ... امرو القیس در طبیعت و با طبیعت بیشترین و زیباترین روزگاران عمر خود را گذرانید «
ي از طبیعت را در آن ها چهرهآن در دلش جایگاهی وسیع یافت و در شعر او نشئت یافت چنانکه در هر اثري که پدید آورده 

  2».نموده است

، شبی است تاریک و طویل که دامن قیرگون خود را در همه جا گسترده است و ستارگان در کند یمو القیس وصف شبی که امر
  !درخشند یمپهنه آن همچون گوهرهایی 

  :در دیوان منوچهري» شب«وصف 

  فرو هشته به دامن  سویگ یشب
  که هر شب یزنگ یبه کردار زن

  بمرد و گشت فرتوت شیکنون شو

الس   ر و ق نیپ عجن نهیریمرز   گَ
  آن زن يبلغار یکودک دیبزا

ن از آن فرزند زادن شد سترو  
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 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  جلد نهم

٥٦١ 
 

  کیتنگ و تار ژنیچون چاه ب یشب
  بر سر چاه ژهیچون من ایثُر

  برگشت گرد قطب جدي همی
  گشت بنات النعش گرد او همی

  

  چاه او، من انیدر م ژنیچو ب
  ژنیدو چشم من بدو چون چشم ب

  چو گرد بابزن مرغ مسمن
  1ر دست مرد چپ فالخنچو اند

  

شب او را . شبی که منوچهري به نظاره آن نشسته است، شبی است تنگ و تاریک و دیرنده که آسمان آن را ستارگان پوشانده اند
باردار شود این زن غم زده و  تواند ینمپایانی نیست چرا که این زن سترون است و عقیم شده و از سویی شویش هم مرده است و 

  !و ژولیده نشسته استاندوهگین 

ي دیگر دیوان او نیز مشاهده ها قسمتتیرگی شب و طوالنی بودن آن مثل زلفی سیاه و طویل به صورت ابیات پراکنده در 
  2.شود یم

  

  :در معلقه لبید بن ربیعه» ابر«وصف 

جوم وصابها عیرزقت مراب   النّ
دجـن ـۀٍیمن کـلّ سار م وغـاد  

  

قُ ال   دها فررواهماهواعد جود  
تجاوبٍ  ۀٍیوعش هـاإرمزام  

  

بر آن سایه افکنده و اکنون بر آثار خانه  -با بارانهاي شدید و بارانهاي نرم -ي آغاز بهار بر آن باریده و ابرهاي تندرخیزها باران -
  .هاشان گیاه روئیده است

و بر آفاق کسوت  گردند یمر هنگام روز نمودار و ابرهایی که در بها شوند یمابرهایی که در تابستان شب هنگام بر آسمان ظاهر  -
  3.پوشند یمقیرگون 

  .و دیدن آنها در آسمان نوید بارش باران است کند یمابرهاي سیاه را به لباسی به رنگ تیره تشبیه » لبید« شود یمهمانطور که دیده 

  :در دیوان منوچهري» ابر«وصف 

د و عاشق او بوده سحاب عاشق از  باغ معشوقه ب
  ت بازآمده با چشم پرآبغرب

  خفته معشوق و عاشق شده مهجور و مصاب  
  دوستگان را به سرشک مژه برکرد از خواب

                                                        
  86دیوان منوچهري، ص -1
  83- 80-79-66-5ن منوچهري، صفحات، دیوا -2
 ٨٠ معلقات سبع، ص - ٣



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  جلد نهم

٥٦٢ 
 

  از پس پرده برون آمد با روي چو ماه  دوستگان دست برآورده بدرید نقاب

  عاشق از دور به معشوق خود اندر نگوید
  آتشی داشت به دل، دست زد و دل بدرید

  و بچکید آب حیوان زد و چشمش بدوید

  بخروشید و خروشش همه گوئی بشنید  
  تا به دیده بت او آتش پنهانش بدید
  1تا برست از دل و از دیده معشوق گیاه

  

عاشقی که معشوق را از  کند یممنوچهري در این ابیات ابر را به عاشقی که از غربت برگشته و چشمانش پر از اشک شده تشبیه 
تا معشوق را از رنج خود مطلع کند و معشوق نیز در مقابل  زدیر یمش دل خود را به بیرون و آت خروشد یم، کند یمخواب بیدار 

 .دهد یمعشق آتشین او از خود واکنشی نشان 

  ابر سیاه چون حبشی دایه اي شده ست  -
  برآمد زکوه ابر مازندران
  بسان یکی زنگی حامله
  همی زاد این دختر بر سپید

  برآمد زاغ زنگ و ماغ پیکر -
  انچون صدهزاران خرمن ترچن
  تا روي به جنبش ننهد ابر شغبناك -
  ز ابر سیه روي سمنبوي راد -
  ابر بهاري ز دور اسب برانگیخته -

  ابر چنان مطرد سیاه و بر او برق
  

  2باران چو شیروالله ستان کودکی بشیر  
  چو مار شکنجی و ماز اندر آن
  شکم کرده هنگام زادن گران

  3رانپسر همچو فرتوت پنبه س
  یکی میغ از ستیغ کوه قارن
  4که عمدا در زنی آتش به خرمن
  5صافی نشود رهگذر سیل زخاشاك
  6گیتی گردید چو دارالفزار
  7وز سم اسبش به راه لولو تر ریخته

  8همچو مذهب یکی کتاب مطرد

و گاه  کند یمیاه روي است تشبیه منوچهري ابر را به مار شکنج، به زنگی حامله که مثل زاغ سیاه رنگ و س شود یمچنانچه مالحظه 
  .به دیبا، حریر سیاه رنگ و نقاش چین

                                                        
 190دیوان منوچهري، ص  - 1
 48دیوان منوچهري، ص  - 2
 75دیوان منوچهري، ص  - 3
 86دیوان منوچهري، ص  - 4
 156دیوان منوچهري، ص  - 5
 161دیوان منوچهري، ص  - 6
 180دیوان منوچهري، ص  - 7
 .مراجعه شود 63به ص » میغ گرد رنگ«و براي  171و  136، 123، 64صفحات  همچنین. 22دیوان منوچهري، ص  - 8



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  جلد نهم

٥٦٣ 
 

  

  در معلقات سبع» سیل«وصف 

  1:در معلقه امروالقیس

نَهبلعل کبی    ..فَهیکتالماء حولَ  سحی یفأضح   ی األذقانِ دوح الکَ

  

 یتوكلم ی ماء ذع نخله  ترُ سوال أطماً إال     بها جِ 2بجندل دایم  

، این سیل دراز آهنگ و پیچان و زمین کن است که عمارت هاي شود یموصف  افتد یمین قصیده همانگونه که اتفاق در ا» سیل«
  .آورد یمو درختان کهن سال را از ریشه در  کند یمسست بنیاد را ویران 

  

  3:در معلقه لبید بن ربیعه» سیل«وصف 

 ّال الس جأَ ولُیو لُولِ کَ   نهاعنْ الطُّ
 عج ر أَوَنؤُور ّفۀٍ أُسماش هاو  

  

  د برٌ تُجِ تُو ز الم نَهام قْ   هاأَ
نَّ وِشَام قَه فَو رَّض فَاً تَع فَ هاک  

  

نمودار  ها گیراز زیر ) معشوق(سیلی که از کوه فرو غلتید، چون قلمی که بر روي کاغذ کلماتی ظاهر سازد آثار خانه اي او را  -
  .ساخت

  .دار ساختن نقش و نگارها، رنگ سیاه خود را بر دستها کشدیا چون خالکوبی که براي نمو

و آثار  غلتد یمتشبیهات به کار رفته در این قصیده، تشبیه، امر محسوس به امر محسوس دیگري است و شاعر سیلی که از کوه فرو 
، تشبیه کرده نگارد یمذ را به حرکت قلم که کلماتی را بر روي کاغ کند یمنمایان و مشخص  ها گیرسراي معشوق را از زیر 

  .است

  4:در دیوان منوچهري» سیل«وصف 

                                                        
 26معلقات سبع، ص  1
 80معلقات سبع، ص  2
 80معلقات سبع، ص  - 3
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 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  جلد نهم

٥٦٤ 
 

  برخاست هر سو ها لیسز صحرا 
  چو هنگام عزایم زي معزم

  

  دراز آهنگ و پیچان و زمین کن  
  به تک خیزند ثعبانان ریمن

  

  .کنند یمت حرکت سیل، مورد اشاره منوچهري نیز، دراز آهنگ، پیچان و زمین کن است که مثل مارهاي بزرگ به سرعت و تاخ

  

  .در معلقات سبع» کوه«وصف 

  1:در معلقه امروالقیس

بله نِیعرانی ف راًیثبکأن  و  
ه مریالمجي رأسِ ذُرکأنّ  دو   غُ

  

زَمل حادی یفأناسٍ  رُیکب   م  
 و األغثاء فلکه مغزَل لیالسمن 

  

یجاد کرده است گویی که او انسان ثروتمندیست که ریزش باران اندك بر روي آن خطوطی ا کند یمامروالقیس کوهی را مصور 
  .کند یمرا به دوك نخ ریسی تشبیه  شود یمو کوهی که بقایاي سیل بر روي آن دیده . که جبه اي راه راه پوشیده باشد

رینش و آف دمد یمو در آن از روح خود  ردیگ یمي عادي را ها دهیپدشاعر نابغه اي است که . آري امرو القیس شاعر طبیعت است
که باید آن را اشاره  آورد یم، آنگاه در توصیف چیزي پدید آورد یماو ایجاز و نازك کاري را در یک جا گرد . بخشد یمنوینی 

  2».بدیع شعري خواند

  

 3:در دیوان منوچهري» کوه«وصف 

 کوهی است با صالبت که پوشیده است از گل و گیاه رنگارنگ و پر از  کند یمکوهی که منوچهري وصف 

 :گل یاسمن و یا

  بزن اي ترك آهو چشم آهو از سر تیري 
  یکی چون خیمه خاقان، دوم چون خرگه خاتون

  

که باغ و راغ و کوه و دشت پر ماهست و پر شعري       
  یسم چون حجره قیصر، چهارم قبه کسري

  

                                                        
 ١٣٢، ھمچنین مراجعھ شود بھ ص ٢٦معلقات سبع، ص  -  ١
 ٦٥عربی، ص تاریخ ادبیات زبان  -  ٢
 ١٧١و ١٢٦، ٣٩، ھم چنین مراجعھ شود بھ صفحات ١٢٣دیوان منوچھری، ص  ٣



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  جلد نهم

٥٦٥ 
 

  در معلقات سبع» بیابان«وصف 

  1در معلقه امروالقیس

 وفکج واد وریالع فر قطعتُه   قَ
  

  لیالمع حیکالحلي عوبه الذئب ی  
  

از هر سو زوزه گرگان گرسنه چون ناله عیالمندان به . ـ بیابانی خشک و بی آب و گیاه چون شکم گور خران، راهم را بگرفت
  .دیرس یمگوش 

  :در آن بر پا داشته شده ها مهیخ، داراي جویبار است و کند یموصف » لبید بن ربیعه«اما بیابانی را که 

ر کانَ بها  تیع فابکروا عیالجمو  
  

در    غوها هاینُوفَها و2و ثُمام  
  

ـ چه زود از این سرزمین کوچ کردند، صحرا از آنان تهی شد، در حالیکه روزگاري همه در اینجا جمع بودند تنها جویبارهاي 
  .اند بر جاي گذاشته بستند یمرا  ها روزنهي خاري را که با آن ها بوتهاطراف خیمه و 

  

  3:در دیوان منوچهري» بیابان«وصف 

  ببرم این درشتناك بادیه
  زمین او چو دوزخ و ز تف او

    

  که گم شود خرد در انتهاي او  
  چو موي زنگیان شده گیاي او

  

  

 يها يموزمینش چون دوزخ است و از شدت گرما گیاهانی که در آنجا روئیده اند مانند  کند یمبیابانی را که منوچهري وصف 
  .رسند یممجعد به نظر 

  بسان ملک جم خراب، بادیه
  پادشا زنند مقرعه به پیش

  کنیزکان به گرد او کشیده صف
  ز مار گرزه، مار گرد ریگ پر

  سپاه غول و دیو، پادشاي او  
  دوال مار و نیش اژدهاي او

  نعامه و قطاي او کرکی و ز
  غدیرها و آبگیرهاي او

                                                        
 24معلقات سبع، ص  - 1
 80معلقات سبع، ص  - 2
 94و  93دیوان منوچهري، ص  - 3



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  جلد نهم

٥٦٦ 
 

  سراب و جامش اودیه شراب او
  درون سماع مطربان به گرد او

  بخور او سموم گرم و اسپرم
  

  و نقل او حجاره و حصاي او
  زئیر شیر و گرگ را عواي او

  و غضاي او به گرد او عکازه
  

و . که اکنون پادشاه این سرزمین دیو و سپاهیان آن غولها هستند کند یممنوچهري این بیابان را به ملک خراب جمشید شبیه 
و غدیر و آبگیر آن مملو از مارهاي . این پادشاه هستند همان کلنگ و شترمرغ و سنگخوارك اندکنیزکانی که در اطراف 

بخور آن بادهاي مهلک است و به جاي گلها و گیاهان خوشبو، چوب . شراب آن سراب و نقل او سنگ ریزه است. خشمگین است
  !سخت گز دارد و آوازه خوانان و مطربان این بزم شیر و گرگ است

که روي بادیه اش از نقش سوسماران و ماران شکن همچون خانه  کنند یمجاي دیگر بیابان هولناك دیگري را وصف او در 
  1.ندیب یمجوشنگران است، آواز گرگان را به صورت آواز کمان در حال رها کردن تیر 

  

  2:در معلقه امروالقیس» رعد و برق«وصف 

  ضهیم و کیار اًقبر يصاح تراَ
  راهب حیو مصابسناه أ ءیضی

  

  مکلل یحب یف نیدیال معِلَکَ  
  لفتبالذبال الم طَیامال السل

  

  .دیدي؟ پرتو آن گویی تاجی بر فرق ابرها بود -برقی را که درخشش آن را به تو نمودم چون حرکت دستی میان ابرهاي متراکم -

  .یا چون چراغ رهبانان بود که هر بار بر آن روغن افزایند -

  

  :در دیوان منوچهري» د و برقرع«وصف 

  بجستی هر زمان زان میغ برقی
  ي تنگ چنان آهنگري کز کوره

  خروشی برکشیدي تند تندر
  تو گفتی ناي رویین هر زمانی
  بلرزیدي زمین لرزیدنی سخت

  که کردي گیتی تاریک روشن  
  به شب بیرون کشد تفسیده آهن

  و سوزنکه موي مردمان کردي چ
  به گوش اندر دمیدي یک دمیدن
  که کوه اندر فتادي زو به گردن

                                                        
 101و  83، )بیابان سخت و سرد( 66همچنین مراجعه شود به ص  83دیوان منوچهري، ص  1
 26معلقات سبع، ص  - 2



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  جلد نهم

٥٦٧ 
 

  تو گفتی هر زمانی ژنده پیلی
    

  1بلرزاند ز رنج پشگان تن
  

و جستن برق آن به گونه آهنگري است که از کوره تنگ، در  کند یمرعد و برق او، رعد و برقی است که گیتی تاریک را روشن 
  .لرزاند یم رعد و برقی که زمین را. شبی تاریک، رخشنده آهنی را بدر آورد

  

  2در معلقه لبید بن ربیعه» چشمه و آبگیر«وصف 

  ي و صدعاالسرفتوسطا عرض 
  ظلهای راعیالمحفوفَه وسط 

  

المها     مسحورة متجاوراً قُ
 مصرع نه هیغام  هایقوام  

  

  .آنگاه به سوي آب روند و از میان رودخانه بگذرند و چشمه اي ماالمال و پرگیاه را زیر پا نهند -

  .ي فرو خفته و ایستاده بر آن سایه افکنده اند، آب نوشندها ینو از چشمه اي وسط نیزار، که  -

  .ي فراوانی روئیده اندها ینچشمه اي مورد نظر لبید ماالمال از گیاه است و اطراف آن  

  )106معلقات، ص ( کند یمرا به زره تشبیه » آبگیر و نسیم«و عمربن کلثوم 

  

  در دیوان منوچهري »چشمه و آبگیر«وصف 

  شده آبگیران فسرده ز یخ
  چو سندان آهنگران گشته یخ

    

  چنان کوس رویین اسکندران  
  3چو آهنگران ابر مازندران

  

  .دهند یماما در جاي دیگر از همراهی برکه و نسیم ترکیبی شبیه به زره ارائه 

  باد زره گر شده ست، آب مسلسل زره
    

  4مابر شده خیمه دوز ماغ مسلسل خی  
  

  :کند یمو عمروبن کلثوم این تصویر را به این شکل نقاشی 

                                                        
 130و  123، 86، 70، 23، 87،  86چهري، ص دیوان منو 1
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 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  جلد نهم

٥٦٨ 
 

درٍ تونَ غُ کأن غُضُو نَهنَّ م  
  

قَها الریاح إذا جرینا   فَّ تَص  
  

  1.ي درخشان چون آبگیرهایی هستند که وزش باد بر روي آنها چین و شکن افکنده باشدها جوشناین 

  در معلقات سبع» اسب«وصف 

که  کند یمو به سنگ بزرگی تشبیه  کند یمست و سرعت، قدرت و شجاعت اسب خود را وصف اسب دوست و همدم شاعر ا
او مثل نخل . که چون گرگ تیزپاي و تیزدندان است داند یمشاعر او را تکاوري . غلتاند یمسیل آن را از قله کوه به طرف پایین 

، کند یمو مثل کبوتري که به سوي آبشخور پرواز  تازد یممرغی او مثل شتر. میوه آن را بچینند توانند ینمتناوري است که نخلبندان 
پشت صاف و . ماند یمکفلش به آهو، ساقهایش به شترمرغ و گریزش به گرگ و جهیدنش به بچه روباه . دود یمبه سرعت 

  . ماند یمدرخشنده اش به سنگ سرمه ساي عروسان با سنگ حنظل ساي 

  

  2»المرو القیس«در معلقه » اسب«وصف 

کرٍ مفر مقبلٍ مدبرٍ معاًم 

ف صهوابه الم الح  یزل الغُ

 لَه أیطال ظبی وساقا نعامه

تنین منه إذا النتحی لی المکأن ع  
  

لِ   کجلمود صخرٍ حطَّه السیل من ع  
لِ یلوي بأثواب العنیف المثقَّ و 

لِ فُ تَ قریب تَ رحانٍ و تَ س إرخاء و 

نظلِ ه حالی مداك عروسٍ أو ص 

  

  

  3:»لبید بن ربیعه«در معلقه » سبا«وصف 

 أسهلت و انتصبت کجذعِ منیفه

ه  رفعتها طرد النعامِ و شلَّ

نتَحی  ترقی و تطعنُ فی العنان و تَ

  

رُ دونها جرامها   حصی رداءج  
ست وخف عظامها خنحتی إذا س 

د حمامها وِرد الحمامه إذ أج 

  

  1:در دیوان منوچهري» اسب«وصف 
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  :ي گوناگون از اسبی که ممدوح به او هدیه کرده استها وصفاز مجموعه اي 

 خويرخش شبدیزفعلِ مرکبِ زان آفرین

 مار چو پیچیدن گاه و مرغ چو رفتن بر گاه

 جبال بر چون پلنگان و چون نهنگان اندرآب

 بیم و ترس زخم و زجر و در شود بی در شود بی

  

  اعوجی مادرش و آن مادرش را یحموم شوي  
 گوي چو برجستن گاه و کبک چو اريرهو گاه

 طاووسان به کوي همچو و چون کلنگان در هوا

 مرغابی، به جوي آذرشست، بتش همچو همچو

  

یک اسب معمولی نیست، اسبی که در حرکت مثل اسب خسروپرویز است و در خلق و خوي  کند یماسبی که منوچهري وصف 
مثل پرنده اي است و در راه رفتن مثل کبک و در پریدن مثل  پرد یمی چون اسب رستم است، اسبی که مادرش اصیل است و وقت

. را درنوردد و در آب مثل نهنگ، در کوه و صخره مثل پلنگ، در هوا چون پرنده اي زیباست ها مکانهمه  تواند یماو . گوي است
ي دیگري از توانمندي این اسب را ها جنبهدر ابیات بعد  شود یممثل آذرشست به آتش درمی آید و مثل یک مرغابی وارد جوي 

 :کند یموصف 

ي دیگر هم وصف ها گونهاو را به  توان یماین اسب عالوه بر اینکه تن و بدنی قوي دارد و از سالمت کامل برخوردار است اما 
  :کرد

 برق جه و ابر سیر و باد گرد و رعد بانگ

 غرم تک   و ور ساق و شیر زهره، یوز تاز

 الد دل، کیمخت لبتیزچشم، آهن جگر، فو

 وکمان یزه و تیغ و کمند و ناچخ و تیرن

  

   کوه کوب و سهل بر و شخ نورد و راهجوي  
و گرگ پوي سیم  کرگ سینه، رنگ تاز و پیل گام 

 دندان، چاه بینی، ناوه کام و لوح روي

  زهار و ساق اوي و گردن و گوش و دم و سم 

که خواننده  دهد یمي است که از یک مورد گاه چندین تصویر گوناگون ارائه تنوع دید او به حد«: شود یمهمانطور که مالحظه 
نقطه دید او چنان دور از تصویر قبلی است که دو نوع ... کند یمهر کدام را از آن عالمی خاص و از آن شخص جداگانه تصور 

ست که اغلب از یک موضوع و این خصوصیت یکی از برجسته ترین ویژگیهاي تصویرهاي او آورد یمگوینده را به یاد 
  2.دهد یمتصویرهاي گوناگون و دور از هم 

  
  در معلقات سبع» شتر«وصف 

  او پس از اشک. وجود شتر براي عرب بادیه نشین اهمیت حیاتی دارد و مورد توجه و عالقه شاعر است
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» عنتره بن شداد«، »طرفه بن العبد«ف در این باره وص. پردازد یمي سراي معشوق و وصف او، به وصف شتر خود ها خرابهریختن بر  
  :قابل توجه است» لبید بن ربیعه«و 

  1»طرفه بن العبد«در معلقه 

 أمونٍ کألواحِ االرانَ نصاتُها

  
 علی الحبٍ کأنَّه ظهر برجد  

  

  :دهد یمبیت بعد به توصیف خود ادامه  22و تا  کند یمدر قصیده اش با این بیت وصف شتر خود را شروع » طرفه«

، در بزرگی و پایداري به جمل و در سیر و شتاب چون شترمرغی است که ماند یمي ستبر شتر ماده او به الواح تابوت ها استخوان
ي کرکس سفید را از دو سو با درفش کفشگران به ها بالگویی . ي سخت را درمی نورددها نیزممویش ریخته باشد، او به شتاب 

ستون فقراتش چون کمان پهلوانان است و . گوشت آلود او چون درهاي قصر بزرگی است پاهاي. ي دمش دوخته اندها استخوان
ي بافته است و بازوان خمیده اش چون طاقی است که از ها سمانیرعضالت دستش چون . ي رومی استها پلمثل  ستدیا یمچون 
چون سکان سفینه اي است که  رمد یمن و جست و خیزکنا ردیگ یمي سخت برآورده باشند و وقتی گردن بلندش را باال ها سنگ

صورتش در صافی و شفافی چون کاغذ شامی و لبهاي . جمجمه اش چون سندانی پوالدین است. دستخوش امواج دجله شده باشد
چون کنیزکی است که در  خرامد یمچشمانش در حدقه، از درخشندگی چون دو آینه است و آنگاه که . او چون چرم یمانی است

  .یش برقص برخیزد و دامن سپید خود را به چرخش درآوردمقابل موال

  

  2»لبید بن ربیعه«در معلقه 

رت و زایلها السراب کأنّها ضح 

  
ضامها    أجزاع بیشَه أفلُها و رِ

  

د شتران کاروان وقتی که در کران بیابان در کنار تأللو سراب دیده شوند چون درختان گز و صخره اي عظیم هستن» بیشه«در وادي 
  . که سر بر دوش یکدیگر نهاده باشند

  :کند یمتشبیه  ندیآ یمو در جاي دیگر شتر ماده خود را به ابري گلگون که با حرکت بادها در آسمان به جنبش در 

 فَلها هباب فی الزمام کأنّها

  
 صهباء خَف مع الجنوب جهامها  
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  1»عنتره بن شداد«در معلقه 

گوشهایش چون گوشهاي شترمرغ کوچک و پاهایش چون . نوردد یمرا در  ها تپهو  ها پشتهام شب شتر عنتره با نشاط و رقصان تم
  .پاي شترمرغ رهنورد است

ه ري زیافَ الس ب ه غ طار  خَ

عشیه اإلکام سط  و کأنما تَ

  

طس اإلکام بوخذ خَُف میثم    تَ

 بقریب بین المنسمین مصلَّمِ

  

  .گویی دیگی پر از قطران را بر آتش قرار داده باشند و از اطراف آن، قطرات قطران بچکد کند یماین شتر وقتی عرق  -

  .در این حال به جملی ماند که جمل دیگر با دندان گوشش را گزیده باشد. شود یمو وقتی خشم گیرد عرق از بناگوشش سرازیر  -

  2در دیوان منوچهري» شتر«وصف 

و به سرعت باد دو . دیآ یم، شتري که مثل عفریت هولناکی به حرکت در کند یمتشبیه » عرش بلقیس«منوچهري شتر خود را به 
  :کند یممنزل را یکی کرده و حرکت 

 نشستم از برش چون عرش بلقیس

 همی راندم نجیب خویش چون باد

 چو مساحی که پیماید زمین را

 همی رفتم شتابان در بیابان

  

 بجست او چون یکی عفریت هایل  

 اللهم سهل همی گفتم که

 بپیمودم به پاي او مراحل

 همی کردم به یک منزل، دو منزل

  

آهسته تر حرکت کند و کمی به چرا و چمیدن بپردازد تا مفاصلش آهنین شود و سپس  خواهد یممنوچهري در ادامه از مرکبش 
  :را درنوردد و منازل را پشت سر بگذارد ها ابانیب

 نحیب خویش را گفتم سبکتر

 رین بادا چراگاهکت عنب! بچر

 بیابان درنورد و کوه بگذار

 فرود آور به درگاه وزیرم

  

 اال یا دستگیر مرد فاضل  

 بچم کت آهنین بادا مفاصل

 منازل ها بکوب و راه بگسل

عشی به باهل  فرو آوردن اَ

  

                                                        
 122معلقات سبع، ص  - 1
  132، همچنین مراجعه شود به ص 66دیوان منوچهري، ص  - ٢



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  جلد نهم

٥٧٢ 
 

با در نظر . نگري شده استدر این نوشتار، اموري از طبیعت که به طور مشترك شاعران عرب و منوچهري به آنها پرداخته اند باز
ي متفاوت شاعران مورد بحث از محیط زیست و محیط فرهنگی خود، ارائه تصویرهاي مختلف و متفاوت از امري ها تجربهگرفتن 

چون قصد سرودن شعري در «در این مقاله درمی یابیم که شاعر عرب جاهلی  ها وصفمشترك طبیعی است؛ اما با مالحظه بررسی 
او ... آورد یمو خاطرات گذشته را به یاد  کند یمهیچ تکلفی نخست از ایستادن بر اطالل و آثارخانه محبوب سر موضوعی کند بی 

عالوه بر آن شاعر بدوي به وصف  1».پردازد یمبعد به توصیف ناقه اش  کند یمپس از گریستن بر آثار خانه معشوق قصد رحیل 
اینها امور مشترکی هستند  رسد یمو به نظر . پردازد یممحل زندگی او است، نیز  خود به عنوان انیس و همدمش و بیابانی که» اسب«

  2!که شاعران مورد بحث تقریباً به صورت واحدي آنها را وصف کرده اند

  :یی که هر کدام از شاعران مورد بحث اختصاصاً به آن پرداخته اندها وصفو اینک 

ي ارتباط آن با زندگی قبیله اي و چادرنشینی و ها نشانهرب بادیه برخاسته و تصاویر شاعر بدوي به گونه اي است که از محیط ع
صحرایی آشکار است و طبیعتاً شاعري چون منوچهري با آن امور مواجه نبوده است، به عنوان مثال امروالقیس سفیدي پوست 

بردگان بلندقامت و گوش بریده که پوستین  را به» شترمرغ» «عنتره«و یا زمانی که  کند یممعشوق خود را به بیضه شترمرغ تشبیه 
را که بناگاه در مقابل آنها ظاهر شده اند را به دوشیزگانی » گاوان وحشی«و یا جایی که امروالقیس  3.کند یمپوشیده باشند تشبیه 

کودکی بزرگزاده  ي گردنبندها مهرهآنها را مثل  شوند یمو زمانی که پراکنده  کنند یمکه گرد سنگ مقدس طواف  کند یمتشبیه 
گاو سفید وحشی را که در تاریکی نیم رنگ «، »لبید بن ربیعه«و یا زمانی که  ندیب یمکه از هم بگسلد و بر روي زمین پراکنده شود؛ 

  4.که از گردنبندي جدا شده باشد و روي زمین بغلتد کند یمآغاز شب باران خورده، به مروارید درخشانی مانند 

که  دهد یمو از امر واحدي تصاویر متفاوت ارائه  نگرد یممشخص شد به عوامل طبیعی از زوایاي مختلف اما، منوچهري چنانکه 
گاه موجب اعجاب است؛ با این حال و با توجه به محیط زیست منوچهري، امور دیگري نیز در اطراف او وجود دارد که شاعر با 

فته دکتر شفیعی کدکنی؛ دیوانش دفتر طبیعت و دیوان گلها و پرندگان و نگاه ویژه خود آنها را به خواننده معرفی کند و بنا به گ
به . دریافت توان یمو نغمه است و از مجموعه این تصاویر، رنگ اشرافی صور خیال او را نیز به خوبی  ها آهنگو  ها وهیمجانوران و 

کبکی که ناقوس زن است، فاخته اي که ناي  5.نوع گل به تصویر درآمده است 46پرنده و  59عنوان مثال در دیوان او حدود 
، نرگس کنند یمو شارکی که سنتورزن است و پرندگان دیگر با حنجره داوودي نغمه سرائی  نوازد یمو بطی که طنبور  زند یم

گل  مورد اشاره منوچهري چون چاه ذقن است که اگر این چاه از دینار و نقره باشد مانند زرین قدحی است یا درخشنده چراغی،
ي قیري است که بر اخگرها ها قطرهسوسنش مانند جام شیري است که در میان آن زعفران سائیده ریخته باشند و شقایقش بسان 

و برگ ) 149ص، (رنگین کمانش مثل دامن لباس پادشاهان است و از جنس دیباست و طبقه طبقه و ملون است  6.باریده باشند
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خون آلود که از کمین گاه بیرون  ندیب یماو طلوع خورشید را بمانند دزدي ). 13ص، (ریزانش مثل قوس و قزح رنگارنگ است 
مملو از پرندگان و گلهایی است  کند یمو باغ و بوستانی که وصف ) 86ص، ( دیافزا یمیا چراغی که هر لحظه روغنش را  دیآ یم

و همه انسانها در این فصل خرم و شادان هستند و غم  دیآرا یمو زمین را  آورد یمبهار منوچهري نیز با خود خرمی . که ذکر شد
و در زمستان او آبگیران یخ ) 174ص (و در پاییز با دختران رز هم صحبت است ) 183و  136، 130ص. (کنند یمخود را فراموش 

  ).75ص (مثل پتک آهنگران پوالدین است  بارد یمو تگرگی که  شوند یمبسته مثل کوس رویین اسکندر 

  

  یرينتیجه گ

وصف در «ي شاعران بدوي و منوچهري و توجه به محیط زیست شاعران مورد بحث، مشخص شد که ها وصفبا بررسی و مقایسه 
و از آنجا که مبین مشاهدات و احساسات است در یک مفهوم  دهد یمشعر کهن عربی بخش قابل مالحظه یی از آن را تشکیل 

زبان خود داشتند قادر بودند تا احساسات خود را نشان دهند اما در مقابل فقدان و وسیع توصیفی است، آنها با مهارت کافی که در 
. ي لخت نداشتندها تپهي سوزان و ها شندر مقابل دیدگانشان چیزي جز . انجام دهند توانستند ینمندرت مناظر زیباي طبیعی کاري 

و آنچه را در بادیه و زمین و  ستینگر یموي اطرافش را اما باز شاعر بد 1.خاك بی ثمرشان برایشان منظره یی تدارك ندیده بود
  . ي طبیعی، مثل باریدن باران، درخشندگی آسمان و وزش باد و غیرهها دهیپدو همچنین هر آنچه از  کرد یمتوصیف  دید یمآسمان 

انگیزش یا راهی جهت تحریک احساسات و  شیها خواستهوصف هدف شاعر نیست بلکه وسیله اي است براي رسیدن به 
و همین تلقی اوست  داند یمتوجه به طبیعت و اشیاء مادي را به عنوان موضوعات اصلی شعر » منوچهري«اما شاعري مثل . عواطفش

و با توجه به محیطی که در اختیار دارد؛ . کند یمکه او را در خلق تصویرهاي گوناگون از هر یک از عناصر طبیعت ترغیب 
ي کوچ نشین ها ها رانهیوي خشک و ها علفیی با ها تپهیگر دارد او در میان شن زارهاي سوزان و ي او نیز رنگ و بویی دها وصف

بزم او مملو است از گلهاي رنگارنگ که به هر طرف که روي برگردانی این مناظر را با آواز خوش پرندگان  کند ینمزندگی 
ه هستند و هرگز مجبور نیست که کوههایی را توصیف پوشیده از گل و گیا کند یمی حتی کوههایی را که وصف کن یمتجربه 

کند که باقی مانده سیل بر روي آن، او را به یاد دوك نخ ریسی پیرزنان اندازد اما همین شاعر طراز اول طبیعت به دانش عربی خود 
و چون او  دیگر یم و مثل شاعر بدوي بر سراي ویرانه محبوب خود داند یمو خود را با شاعران عرب همسنگ  کند یممباهات 

  .کند یمو وصفشان  داند یمو اسبش و شتر خود را یار و همدم خود  شود یمسوار اشتر خود 

                                                        
 109تأثیر شعر عربی بر تکامل شعر فارسی، ص  - 1
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 يشیخ محمود شبستر »گلشن راز«مثنوي  نگاري بربررسی سیر شرح

 توسط شارحین ترك تبار

 

ستا(ابوالفضل مرادي  ١)ر  

  ٢عالیه یلماز

  چکیده

این پژوهش بر آن است با بررسی نسخه هاي خطی موجود در قرن هشتم هجري به بعد، شرح هاي فارسی که شارحین به زبان فارسی بر مثنوي 
بن موسی و دیگران، سیر تطور و چگونگی آن را به ثبت  گرانقدر شیخ محمود شبستري نوشته اند همچون بابانعمت اهللا نخجوانی و احمد

این پژوهش می تواند تأثیر آراء و افکار شیخ . رسانده و سپس با شرح هایی که به زبان ترکی بر شرح گلشن راز نوشته شده است مقایسه نماید
  . محمود شبستري بر ادبیات عرفانی و تصوف آناتولی آسیاي صغیر مشخص نماید

  

 گلشن راز ، شیخ محمود شبستري ، عرفان ، شرح گلشن راز، تصوف ، زبان ترکی ،: ها کلید واژه

                                                        
 دانشگاه قم ١
 یهترک دانشگاه سلیمان دمیرل ٢
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  به نام آن که جان را فکرت آموخت

  چراغ دل به نور جان برافروخت

نش،  دانشمندان و فرهیختگانی هستند که هماره ي تاریخ با سر افرازي و مهرورزي بر افق درخشان دانش و بیحلقه ي اتصال فرهنگ ملت ها ،
دلبري و طنازي کردند و چنان بر چشم همسایگانشان خوش نشستند که پا بر حریم خلوت افکار وعواطف شان نهاده؛ آنگاه میهمان با میزبان 

  . چنان یکی شد که خود از صاحبخانه باز شناخته نمی شود

یاست و قدرت را یاراي همراهی و همپایگی با آنان داد وستد،  کوچ و هجرت فرهنگ ها، که از سویی مردان سچه رازي است در این تعامل،
  .نیست و از سوي دیگر چنان ماندگار است که با هیچ قدرت و سیاستی، دست از آغوش یکدیگر کشیدن ممکن به نظر نمی رسد

رش کمال و رستگاري شاید مایه همان غنا و حسن است که از خاستگاه فطرت بشري نشأت گرفته است و وقتی قامت بر می افرازد، کاله بر ع
  1.»شاهد هر جا که رود عزّت و حرمت بیند«بنابر این است که . و عزّت می ساید

آنچه شگفت . به خوبی نمایان استاین پیوند فرهنگی است که با گذشت قرن ها و ضخامت مرزها ،تاریخ فرهنگ دو ملت ایران و ترکیه نماد ،
یران با ترکیه از نوع ارتباط دو کشور همزبان همچون افغانستان و تاجیکستان نیست؛ بلکه علی انگیز می نماید این است که ارتباط فرهنگی ا

  .همچنان جدایی ناپذیر استو حتی با گوناگونی و مدرن سازي خط نیز ،رغم دو زبان مختلف ،

  

 عرفان و تصوف حلقه ي اتصال فرهنگ

ون عرصه هاي اجتماعی و تاریخی و علمی ؛  هریک در جایگاه خود بایسته ي ارتباطات فرهنگی ایران و ترکیه در عرصه هاي گوناگون همچ
البته این . عرفان و تصوف استژوهش و تحقیق است؛ اما آنچه در این پژوهش ، مورد نظر است، ارتباط و تعامل این دو فرهنگ در عرصهءپ

  .کند و شاید افزون تر از بقیه نیز به چشم می آید رقابت میعرصه چنان پهناور است که به تنهایی ، با همه ي انواع دیگر ،

شگفت انگیزتر می نماید وقتی بدانیم که محی الدین ابن عربی شیخ . سرچشمه هاي این جوشش فرهنگی را می توان در مکتب قونیه یافت     
و گویی موجودیت یک کانون عرفانی ،. تق در این شهر زیسته اس 603تا 601اکبر، سرسلسله ي سوختگان طریقت نیز مدتی را بین سال هاي 

به  فرهنگی در اینجا به ثبت رسیده است و در ادامه موالنا جالل الدین بلخی و شمس تبریزي و شیخ کبیر صدر الدین قونوي نیز در این بستر پا
کننده است؛ اما این پژوهش ناچار واکاوي این حلقه هاي اتصال بسیار جالب توجه و زیبا و مدهوش . عرصه ي خودنمایی و ظهور می گذارند

  .است با شتاب از این مقدمه بگذرد تا به حضور گلشن راز شیخ محمود شبستري در آسیاي صغیر بپردازد

  

 گلشن راز شیخ محمود شبسستري و نقش آن در ارتباطات فرهنگی ایران و ترکیه

                                                        
 .64صتهران ، صداي معاصر،،  کلیات سعدي، محمد علی فروغی ،سعدي شیرازي، مصلح الدین،.  1
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و هنوز چند دهه از . یر صدر الدین قونوي و موالنا بر ایران راه یافتآراء  و افکار محی الدین از طریق شاگردان و پیروان وي همچون شیخ کب
. ق شیخ محمود شبسشتري گلشن راز را متأثر از اندیشه هاي ناب عرفانی خلق کرد 717شیوع آثار ایشان در ایران سپري نشده بود که در سال 

ژگی هاي سبکی و مضمونی آن حکایتی خوش و زیباست؛ اما در این سخن از میزان تأثیر شبستري از آراء موالنا و محی الدین و دیگران و وي
  .آنچه در این مقاله در صدد توجه به آن هستیم، بازگشت گلشن راز به زادگاه این افکار و اندیشه هاست. مجال نمی گنجد

  : حضور گلشن راز در آسیاي صغیر را از دیدگاه هاي مختلف می توان مورد توجه قرار داد

ح فارسی که در منطقه آسیاي صغیر نوشته شده است و نشان از توجه و درخواست نخبگان و اهل فرهنگ،شرو) الف •
  .براي دستیابی به اندیشه و معارف ناب عرفانی دارد

  .شروح ترکی که به گلشن راز نوشته شده است -ب •
  .ترجمه هاي متعددي که از گلشن راز به زبان ترکی صورت گرفته است) ج •
  .ت سبکی و محتوایی که شاعران عرفانی سراي منطقه ي اناتولی از گلشن راز گرفته اندأثیرات) د •
  .استنساخ و نسخه برداري از اصل کتاب گلشن راز و شروح آن که در منطقه ي آناتولی صورت گرفته است) د  •

  :شروح فارسی گلشن راز که در ترکیه نگاشته شده است یا به نحوي با ترکیه ارتباط دارد - الف

در این . در این بخش شروحی مورد توجه قرار گرفته است که با توجه به فضاي مناسب و یا احساس نیاز در منطقه ي آناتولی نوشته شده است
ر در این قسمت می توان به آثار زی.  مورد استناد شده است به محل زندگی نویسنده ي اثر و یا هدیه نمودن اثر به نام یکی از پادشاهان عثمانی 

  :اشاره نمود

  

 شرح گلشن راز موسوم به شقائق الحقائق

شیخ احمد الهی که از زندگی وي آگاهی زیادي در دست نیست، شرحی را بر گلشن راز به نام شقایق الحقایق تألیف نموده است و آن را به 
نسخه اي از این اثر کتابخانه ي سراي . وده استق حکومت داشته است تقدیم نم918ق تا  886نام سلطان ابولفتح بایزید بن محمد مراد که از 

  1موجود است  3375توپ قپو واقع در اسالمبول به شماره 

  

  2شرح گلشن راز بابا نعمۀ اهللا نخجوانی شرح گلشن راز

اه وي نخجوان زادگ. وي از عارفان و دانشمندان عصر خویش است. درگذشته است 920و یا  902نعمت اهللا بن محمود نخجوانی که بنابر قولی 
در گذشت وي در همان دیار بوده و مزار  3.بوده اما از دیار خویش هجرت نموده و پس از سفرهاي بسیار در آق شهر آناتولی ساکن شده است

                                                        
 .268،ص  13جلد کتابفروشی اسالمیه،، الذریعه الی تصانیف الشیعه ، تهران ،طهرانی ، آقابزرگ ،1.    

 .269، ص13جلد ی اسالمیه،کتابفروش، الذریعه الی تصانیف الشیعه ، تهران ،طهرانی ، آقابزرگ ،.  2
 5ص 2انجمن آثار و مفاخر فرهنگی،  جلدتهران ،اثرآفرینان ،،نوایی عبدالحسین ،.  3
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ثار از آ. شاید شرح وي بر گلشن راز تنها اثر فارسی وي باشد. وي آثار ارزشمندي را خلق نموده است. وي هم اکنون در آق شهر موجود است
  1.تفسیر عرفانی فواتح الهیه است که در مصر به چاپ رسیده است از دیگر آثار ارزشمند وي به زبان عربی استارزشمند او به زبان عربی،

ر د عالوه بر نسخه هاي متعدد از این شرح که در دانشگاه استانبول و کتابخانه بروسا و کتابخانه سلیمانیه استانبول موجود است دو نسخه نیز
 :  کتابخانه هاي ایران نسخه هایی به شرح زیر وجود دارد

    4077نسخه ي دانشگاه تهران به شمارهء  1/2
   1087شب آدینه نیمه رجب :تاریخ کتابتدرویش علی نبوي  و :کاتب«

  2»مقوایی بالوال، جلد تیماج قهوه اي ضربی  - ، کاغذ استنبولی 20×12گ 108، 14×6س 17.  ص 215دمشق شام  است ، در :محل کتابت

                                                        
 .337و ص 61ص، دانشمندان آذربایجان ، به کوشش سیروس قمري، تبریز، کتابفروشی فردوسی،1355تربیت محمد علی ، .  1
 - ٣٠٥٥صص (  ١٣جلد - انتشارات دانشگاه تھران  تھران، كتابخانھ مركزي دانشگاه تھران ،طی محمد تقی،  فهرست نسخه هاي خدانش پژوه،.  2

٣٠٥٧( 
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   342نسخه ي مرکز دایرة المعارف بزرگ اسالمی به شمارهء  2/2

  ، عنوان و نشان به شنگرف ، با  1232] ذیقعده [ نستعلیق تحریري ، «
  یادداشت تملک شاهزاده محمود میرزا قاجار و نشان مهر چهارگوش 

  یره آهار سم ، کاغذ نخودي ت 5/7×  13س ،  18گ ،  196، ) ناخوانا ( او 
  1. »سم 13×  5/20مهره ، جلد تیماج قهوه اي ضربی ، ته سازي تازه تر ، 

 

  شرح گلشن راز شاه مظفر الدین علي بن محمد شیرازي رومي 

آن اواخر قرن نهم هجري  و تاریخ تالیف در روسیه  922رالدین علی بن محمد شیرازي رومی درگذشته بسال شاه مظفمولف این شرح 
این شرح شامل یک مقدمه و بیست و . نوشته است) 918 - 886(مؤلف این اثر را به نام سلطان ابوالفتح بایزیدبن محمدبن مراد  2.می باشد

فهرست واره ي 3.که صاحب الذریعه اشاره می کند دو نسخه از آن در اسالمبول وجود داردآن چنان . مشروح و مفصل است "حقیقت "هشت 
  : نسخه هاي این کتاب  به شرح زیر معرفی نموده است) دنا(دست نوشت هاي ایران 

  ]506: :مختصر ف/[896/ نستعلیق/ حسن هادي حسینی یزدي) / 14914: مجلس ش –تهران . (173853« 

 4»]185-7: نشریه / [بی تا/ نستعلیق / عبدالغفار همدانی ) 761: تاح ش مف –تهران .(173854

   

  شرح گلشن راز موالنا ادریس بن حسام الدین بدلیسی 

شهرت وي به واسطه ي تاریخ مشهور . ق است  930شارح این اثر ادریس بن حسام الدین بدلیسی مورخ بزرگ کرد تبار ترکیه متوفی 
موالنا ادریس داراي منصب انشاء سالطین آق قویونلو را داشته و پس از . ز شاهان آل عثمان استهشت بهشت در ذکر هشت تن ا

افزون بر نثر فارسی در شعر فارسی نیز ماهر بوده . شکست ایشان از شاه اسماعیل صفوي،  سرانجام به ندیمی سلطان سلیم خان می رسد 
پس از آن  به مملکت دیوان بعضی از امراي عجم موفق و مشغول به کار بود؛ در شقایق نعمانیه نیز آمده است که در آغاز در.  است

                                                        
 155ص   1جلد - فهرست نسخه هاي خطی مرکز دائره المعارف بزرگ اسالمی .   1
 337ص ، دانشمندان آذربایجان ، به کوشش سیروس قمري، تبریز، کتابفروشی فردوسی،1355تربیت محمد علی ، .  2
 270ص  13جلد المیه،کتابفروشی اس، الذریعه الی تصانیف الشیعه ، تهران ،طهرانی ، آقابزرگ ،.  3
 )1024ص( ،6جلد موزه و مرکز اسناد مجلس شوراي اسالمی ،کتابخانه ،، تهران، ) دنا(فهرستواره ي دستنوشت هاي ایران ، 1389درایتی، مصطفی .  4
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بدلیسی  تاریخ آل عثمان را . عثمانی رفت و سلطان بایزیدخان براي او احترام بسیار قائل شد و وظیفه اي فراتر از عرف برایش معین کرد
چون او در انشاي فارسی بر پیشنیان تفوق داشت و شخصی بی « :در باره ي جایگاه ادبی او چنین آمده است 1.به فرمان وي نوشته است

 2».نظیر و قرین بود و هیچ کدام از ادبا و نویسندگان بعد او به پایه ي او نرسیدند

   

 :شرح گلشن راز احمد بن موسی 

اگر چه از زندگانی او آثار . است ق تألیف یافته 844از شروح بسیار مشهور گلشن راز ، شرح احمد بن موسی استادي رشتی است که در سال 
زیادي در دست نیست اما همین قدر روشن است که او جزو عرفایی است که در قرن نهم در منطقه ي آسیاي صغیر و آناتولی مسافرت داشته 

نسخه از آن ، 8ه تعداد از این اثر نسخه هاي زیاد  در دست است ک.  و این شرح را بنابر درخواست شاگردانش در این دیار نگاشته است. است
اینک تعدادي از . مالك تصحیح این شرح توسط نگارنده، قرار گرفته  که به زودي توسط انتشارات دانشگاه ادیان قم به چاپ خواهد رسید

  :نسخه هاي آن به شرح زیر بیان می شود

خصوصیات زیر به  23124و با شمارهء ثبت قدیم  1202نسخه مجلس شوراي اسالمی به شمارهء ي  -  1/5
 1048کالنی مورخ ...دفتریست به قلم نستعلیق محمدزمان بن میر سید علی بن میر کل «

. عناوین به سرخی و عبارت عربی نسخ است . رقم کاتب در ذیل شماره یکم دیده میشود ( 
صفحه . ج کاغذي سبز راه راه وگل دار ،عطف پارچه اي مندرس  20×  5/11قطع رقعی 

  3»کاغذ اصفهانی شکري آهار مهره دار 160سطور  284

س 15گ 146، عنوان ونشان شنگرف ، 984نستعلیق جمادي الثانیه : با ویژگی هاي زیر 2257نسخه ي کتابخانه ي ملی ملک به شماره ي  -2/5
  . 4، کاغذ فستقی استامبولی ،جلد میشن آلبالویی6/17×13

: گلپایگانی ش  - ق. (173849« : در فهرست دنا به شرح زیر معرفی شده است انی قم،نسخه ي کتابخانه ي مدرسه ي آیت اهللا گلپایگ -3/5
  5.»]2656 -5: ف[ برگ 133/ 1261ذیقعده ي  19دوشنبه / نستعلیق) / 165/9 -2/1615

 

  :شروح ترکی که بر گلشن راز نوشته شده است -ب

دو شرح ترکی کهن بر گلشن راز که در فهرست نسخه . ی پردازیم در این بخش به شرح هاي ترکی که بر گلشن راز نگاشته شده است ، م
  :هاي خطی می توان یافت و همچنین یک شرح نسبتاً متأخر، به شرح زیر است

  
                                                        

 267ق ، ترجمه ي شقایق نعمانیه استانبول ، بی نا ، ص 1269مجدي، محمد، .  1
 )74ص(روزنامه ي اطالعات انشمندان کرد در خدمت علم و دین ، ترجمه ي احمد حواري نسب ، تهران ،دمدرس ، مال عبدالکریم ،.  2
 576ص ، 3، فهرست نسخه هاي خطی مجلس شوراي اسالمی ، جلد .  3
 515ص  3تهران، آستان قدس رضوي ج، فهرست نسخه هاي خطی کتابخانه ي ملک ،1363محمد تقی،دانش پژوه،افشار ایرج،.  4
 )1024ص( ،6جلد موزه و مرکز اسناد مجلس شوراي اسالمی ،کتابخانه ،، تهران، ) دنا(فهرستواره ي دستنوشت هاي ایران ، 1389درایتی، مصطفی .  5
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  شیرازي )  الوان(شرح گلشن راز علوان 

 10و  9سخه در سده هاي موجود است ، این  ن B 221شرحی از گلشن راز به زبان ترکی در کتابخانه ي دانشگاه لس آنجلس با شماره ي
 1. کتابت شده و به خط نسخه ترکی معرب و آغاز و انجام آن افتاده است

 

 شرح ترکی گلشن راز موسوم به جام دلنواز

شرح گلشن راز ترکی به نام جام دلنواز در حقیقت ترجمه اي از شرح مفاتیح االعجاز الهیجی است که محمد حلوي آن را به ترکی نگاشته    
آخرین چاپ جام دلنواز  در سال   2.ورده استشیخ آقابزرگ در الذریعه از قول میرزا حسن شفیع زاده شبستري از آن سخن به میان آ  .است

  3. به کوشش سعید اکوموش در استانبول ترکیه  و توسط انتشارات انسان یایینالري به طبع رسیده است 2012

  

  شرح و ترجمه ي ترکی حسین باي -٣

از شروحی است که به زبان ترکی بر گلشن راز شیخ محمود شبستري و توسط حسین باي نگاشته شده است و اخیراً چاپ  این شرح نیز
 4. شده است

  

  :ترجمه هایی که از گلشن راز  به زبان ترکی صورت گرفته است -ج

نگاشته شده است ، نسخه اي م  براي سلطان مراد  1425قم مطابق با   829ترجمه گلشن راز داستیاري به زبان ترکی  در  -١
مرحوم تربیت  5.از این شرح دیده نشده است، برخی این ترجمه را همان ترجمه ي الوان شیرازي دانسته اند

گلشن راز را نظما به ترکی ترجمه کرده است ، نسخه یی از آن نزد  829شاعري متخلص به شیرازي درسنه «:مینویسد
  : نگارنده موجود و اولش اینست 

  ردي نفس رحمن نسیمی معطر اولدي جان و دل و حریمی نفس ا

                                                        
ص ( 12و11دانشگاه تهران ،  دفترنسخه هاي خطی کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران ، تهران، ،  نشریه فهرست1341محمد  تقی، دانش پژوه ،افشار ایرج،.  1

435( 
 271ص  13جلد کتابفروشی اسالمیه،، الذریعه الی تصانیف الشیعه ، تهران ،آقابزرگ ،. 2
٣ . Cemaleddin Mahmud Hulvi'Cam- ı Dil- Nüvaz Gülşen- i Raz Şerhi ' Said Okumuş İNSAN YAYINLARI ٧٨٩ 

sayfa ٢٠١٢ Istanbul 

٤ . Hüseyin Bey,  Gülşen-i Raz Şerhi ,  Ataç Yayınları  ,İstanbul, ٢٠٠٦ 

 

 )110ص(، 1مطبعه عامره، جلد ، عثمانلی مؤلفلري، استانبول،1342اهربک، بروسه لی محمد،ط.  5
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  یرك یوزي طلوقویون قوزیدي سکزیوز و یکرم طغوزیدي 
  1.»تحریرشده است  871نسخه مزبور در تاریخ 

سروده عبدي در مکه به ترکی ، ادگار بلوشه در فهرست نسخه هاي خطی کتابخانه هاي پاریس این نسخه : گلشن راز    -٢
   2.را ثبت نموده است

 
در آن  "شیرازي  "، به نظم ترکی که نام 828 - 9الوان شیرازي ، بنام مراد دوم در : ترجمه منظوم گلشن راز شبستري  -٣

موجود و نسخه معرب و کامل  B 276نسخه اي از این اثر در کتابخانه ي شهر لس آنجلس به شماره ي آمده است،
 3.است

 
  ترجمه عبدالباقی گورپینارلی از گلشن راز - ٤

،  از مولوي شناسان بنام عارفنگار، شاعر و مترجم، مفسر و روزنامه، مورخمحقق، نویسندةگولپینارلیاستاد عبدالباقی
ترجمه اي از صده ي اخیر در ترکیه است در زمره ي آثار بسیار او با زمینه هاي تصحیح و کتاب شناسی و ترجمه ،

اما دکتر ز چگونگی چاپ این اثر در ترکیه اطالع چندانی در دست نیست ،گلشن راز به ترکی دیده می شود ،  البته ا
ش منتشر نموده است،  دربخش دوم این  کتاب توضیح و  1384توفیق سبحانی ضمن تصحیح گلشن راز که در سال 

   4.ترجمه ي  استاد دکتر عبدالباقی گورپینارلی را آورده است
  

  گلشن راز تاثیر پذیري شاعران و دانشمندان ترك از
تأثیر گلشن راز بر فرهنگ و تمدن ترکی را به گونه هاي مختلف می توان مشاهده نمود، و بررسی چگونگی آن خود به پژوهشی مستقل 

  :اما از باب ورود به این مبحث فقط به ذکر یک نام بسنده می شودنیازمند است،

  

  : ابراهیم دده شاهدي

ادیب و عارف و صوفی عهد عثمانی 5أثیر مستقیم گلشن راز ، بوده است ابراهیم دده شاهدي است ،یکی از این شخصیت ها  که بسیار تحت ت 
 6که پرداختن به آن در این مجال نمی گنجد،. که در قرن نهم و دهم می زیسته است و آثار متعددي را به زبان فارسی و ترکی خلق نموده است

  :یر از  شیخ محمود شبستري سروده شده است به شرح زیر آورد ه می شوداما سه اثر شاهدي که مستقیماً با تقلید و تأث

                                                        
 336ص ، دانشمندان آذربایجان ، به کوشش سیروس قمري، تبریز، کتابفروشی فردوسی،1355تربیت محمد علی ، .  1
 267،    1جلد کرسل تسینرف،فهرست نسخه هاي خطی ترکی، پاریس،،1933بلوشه ، ادگار، .  2
ص ( 12و11دانشگاه تهران ،  دفترنسخه هاي خطی کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران ، تهران، ،  نشریه فهرست1341محمد  تقی، دانش پژوه ،افشار ایرج،. 3

407(  
 ، تهران 229شماره کیهان فرهنگی ،، کتاب شناسی آثار دکتر توفیق هاشمپو رسبحانی ،1384د ، شهال، آبان پروین زا.  4
 )91ص(، 1مطبعه عامره، جلد لفلري، استانبول،ٶ، عثمانلی م1342طاهربک، بروسه لی محمد،.  5
 )179ص(ش 1366ران سبحانی، ته. عبدالباقی گولپینارلی، مولویه پس از موالنا، ترجمه توفیق ه.  6
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شاهدي در این منظومه از هر دفتر مثنوي صد بیت انتخاب کرده و هر . گلشن توحید منظومه اي به فارسی در شرح مثنوي )١
   1.بیت را با پنج بیت از خود شرح و تفسیر کرده است

بیت ،به طرز و وزن مثنوي و متأثر از منطق الطیر عطار ) 491و به قولی ( 457منظومه اي به ترکی در گلشن وحدت ،«) 2
شاهدي در مقدمه ي فارسی اثر بیان می دارد همان طور که عطار در منطق الطیر، سیمرغ را به . و گلشن راز شبستري

خن را به زلف، رخ، ریش، مکالمه با دیگر مرغان واداشت و مقصود او بیان حقیقت بود، من نیز در این کتاب رشته ي  س
    2.»خال، چشم، ابرو و دهان داده ام

گلشن اسرار، منظومه اي فارسی که بزرگ ترین و با ارزش ترین اثر شاهدي به شمار می آید و حاوي شرح احوال او ) 3
ان گلشن اسرار به سبب بی. و پدرش، همچنین ویژگیهاي دیوانه محمد چلبی و پاره اي از خصوصیات مولویه است

رفتارهاي خارج از شریعت مولویانِ شاخه ي شمسیه، همچون باده خواري و استعمال افیون، از سوي مولویان امحا شده و 
نوري شیمشکلر آن را به عنوان رساله ي  دکتري . یا مخفی نگه داشته شده ؛ از این رو، نسخ اندکی از آن باقی است

 3.»تصحیح کرده است

 

  خطی گلشن راز و شروح آنتحقیق میدانی در نسخه ها 

یکی از نکات مهم در واکاوي نقش گلشن راز در فرهنگ ترکیه، تحقیق میدانی در بررسی  نسخه هاي خطی موجود در کتابخانه هاي 
بی شک با بررسی شمارگان نسخه ها و بررسی کیفیت استنساخ آن ها و همچنین تحقیق در زندگی کاتبان این نسخه ها . ترکیه است 

از عارفان و اهل فن در عرفان وتصوف این سرزمین بوده اند و یا حداقل از عالقه مندان این حوزه، می توان نموداري بسیار  که خود
اینجانب با عالقه بسیاري در انجام این پژوهش مقداري از راه را هرچند با گام هاي لرزان و ناقص . ارزشمند در این زمینه ترسیم نمود

مودن این پژوهش به علت فهرست نشدن بسیاري از کتابخانه ها و در دسترس نبودن بعضی از فهرست هاي نسخه ولی کامل نپیش رفتم؛
. هاي خطی کتابخانه هاي ترکیه در ایران ناتمام مانده است

                                                        
 1372ابراهیم دده شاهدي، گلشن توحید، تصحیح محمدحسین خسروان و رضا اشرف زاده، مشهد .  1
 )179ص(ش 1366سبحانی، تهران . عبدالباقی گولپینارلی، مولویه پس از موالنا، ترجمه توفیق ه.  2
 )180ص(ش 1366نی، تهران سبحا. عبدالباقی گولپینارلی، مولویه پس از موالنا، ترجمه توفیق ه.  3
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  منابع

دانشگاه تهران ،  نسخه هاي خطی کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران ، تهران، نشریه فهرست)  1341(افشار، ایرج، دانش پژوه ،محمد  تقی
 .12و11دفتر

 .13آقابزرگ ، الذریعه الی تصانیف الشیعه ، تهران ،کتابفروشی اسالمیه،جلد 

 .1جلد کرسل تسینرف،،فهرست نسخه هاي خطی ترکی، پاریس،)1933(بلوشه، ادگار 

 ، تهران 229، کتاب شناسی آثار دکتر توفیق هاشمپو رسبحانی ،کیهان فرهنگی ،شماره )1384(پروین زاد ، شهال، آبان 

 .دانشمندان آذربایجان ، به کوشش سیروس قمري، تبریز، کتابفروشی فردوسی) 1355(تربیت محمد علی

 - كتابخانھ مركزي دانشگاه تھران ،تھران،انتشارات دانشگاه تھران دانش پژوه،محمد تقی،  فهرست نسخه هاي خطی 

 . ١٣جلد
 ، گلشن توحید، تصحیح محمدحسین خسروان و رضا اشرف زاده، مشهد )1372(دده شاهدي، ابراهیم 

، تهران، کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شوراي اسالمی ، ) دنا(واره ي دستنوشت هاي ایران ،فهرست) 1389(درایتی، مصطفی 
 .6جلد 

طهرانی ، آقابزرگ ،الذریعه الی . 64سعدي شیرازي، مصلح الدین، کلیات سعدي، محمد علی فروغی ،تهران ، صداي معاصر،ص
 .13تصانیف الشیعه ، تهران ،کتابفروشی اسالمیه،جلد 

 .1لفلري، استانبول،مطبعه عامره، جلد ٶعثمانلی م) 1342(ک، بروسه لی محمدطاهرب

 .13طهرانی ، آقابزرگ، الذریعه الی تصانیف الشیعه ، تهران ،کتابفروشی اسالمیه،جلد 

 .ش1366سبحانی، تهران . عبدالباقی گولپینارلی، مولویه پس از موالنا، ترجمه توفیق ه

  .ایق نعمانیه استانبول ، بی ناترجمه ي شق) ق 1269(مجدي، محمد
 .روزنامه ي اطالعاتمدرس ، مال عبدالکریم ،دانشمندان کرد در خدمت علم و دین ، ترجمه ي احمد حواري نسب ، تهران ،

 .2نوایی عبدالحسین ،اثرآفرینان ،تهران ،انجمن آثار و مفاخر فرهنگی،  جلد

 
Cemaleddin Mahmud Hulvi'Cam- ı Dil- Nüvaz Gülşen- i Raz Şerhi ' Said Okumuş İNSAN 

YAYINLARI  

. Hüseyin Bey,  Gülşen-i Raz Şerhi ,  Ataç Yayınları  ,İstanbul, ٢٠٠٦ 
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433  

  هاي وصال شیرازي از حافظي سبکی اقتفا مقایسه

 

 1علی پارسارضا مستغالم 

 2سمیرا کرمی

 :چکیده

وي در انواع شعر طبع آزمایی کرده و درغزل اغلب از شیوه سرآمدان . وصال شیرازي یکی ازشاعران بنام دوره بازگشت ادبی است
وصال دویست وشصت و دو غزل .  ي استبیشترین اقتفاهاي وصال از حافظ شیراز. غزل سرایی، سعدي و حافظ پیروي کرده است

در این نگارش،بیست وپنج غزل که وصال به . ازحافظ اقتفا کرده و گاه در مقابل یک غزل حافظ، بیش از یک غزل سروده است
به طور کلی در سطح زبانی، حافظ . بررسی سبکی شده است) زبانی، ادبی، فکري(پیروي از حافظ سروده انتخاب و  درسه سطح

در سطح ادبی، حافظ از صنایعی مانند تناسب، ایهام، ایهام تناسب . ه وصال برتري نسبی دارد و اشعار او موسیقیایی تر استنسبت ب
در موارد بیانی، . واستخدام بهره بیشتري گرفته است، ولی در کاربرد تضاد و پارادوکس وصال اندکی از حافظ پیشی گرفته است

در غزلیات حافظ از وصال بیشتر ) تشبیه، استعاره و مجاز(یک به هم هستند، بسامد موارد دیگرجز در مورد کنایه که تقریباً نزد
در حالی که حافظ به معانی واندیشه هاي واالي عرفانی وبیان مسائل سیاسی . اما تفاوت آشکار این دو، در سطح فکري است. است

هاي حافظ است واشعار او بازتاب وقایع وتحوالت دوره او  شهو اجتماعی پرداخته است،عرفان وصال تنها تقلیدي صرف از اندی
  .نیست

 

 .وصال شیرازي، حافظ، غزل، سبک شناسی، اقتفا :هاکلیدواژه

                                                        
  دانشیاردانشگاه عالمه طباطبایی - 1
  دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه طباطبایی -  ٢
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  مقدمه

طبع ) قصیده، غزل، مثنوي، مرثیه و قطعه(وي در انواع شعر « . ي بازگشت ادبی است وصال شیرازي یکی از شاعران بنام دوره
ها در  قسمتی از این اشعار قصاید اوست که بیشتر آن. تذکره نویسان حدود سی هزار بیت شعر سروده استآزمایی کرده و به قول 

. ها وقف بر افکار فلسفی  و  عرفانی است ها در منقبت اولیاء و انبیاء و پاره اي از آن مدح و ثناي این و آن است و مقداري از آن
ت خاقانی، گاهی به پیروي از فرّخی و منوچهري و قصاید او که خالی از تعقید و ابهام نیست، گا هی به اقتفاي سنایی، گاهی به تبعی

هاي اوست که یکی  قسمت دیگر از اشعارش مثنوي. عنصري و گاهی به استقبال رودکی و مسعود سعدو دیگران سروده شده است
. ي وحشی سروده است مثنوي دوم را به شیوهمثنوي بزم وصال است و دیگري شیرین وفرهاد، مثنوي اول را به سبک فردوسی و 

ي محتشم کاشانی پیروي کرده  وي در مرثیه از شیوه. مراثی وصال نیز به علّت اعتقاد و ایمان او از سایر اشعارش گدازنده تر است
. هاي اوست غزلاما آنچه از اشعار وصال مورد نظر ماست و در این نگارش مورد بررسی قرار گرفته، ). 95:1364حمیدي،(» است

دیوان غزلیات وصال به سه دفتر تقسیم « . ي سرآمدان غزل فارسی، سعدي وحافظ پیروي کرده است وي در غزل از شیوه
هایی  هایی که به پیروي حافظ سروده ودفتر سوم غزل هایی که به سبک سعدي گفته است، دفتر دوم غزل دفتر اول غزل:گردد می

ت بحور و قوافی غزلکه به پندار خویش، خود وي م ر آنهاست،زیرا در این غزلها بحرها وقافیه ها به تبعی هاي حافظ وسعدي  بتکّ
عی است واز معناي واقعی غزل دور است، چنگی به دل نمی انتخاب نشده و مجموع این غزل زند و به دل  ها از آن جهت که تصنّ

  ).96:همان(» نشیند نمی

هایی را که وصال به  کنیم وسپس مصرع اول غزل هاي وصال از حافظ بیان می ي چگونگی استقبال ما در این مقاله ابتدا نکاتی درباره
  .دهیم ي غزلیات مشترك به دست آمده،ارائه می اقتفاي حافظ سروده را نقل کرده ودر پایان نتیجه اي که از مقایسه

هاي وصال  بیشترین استقبال. ب سعدي سروده استغزل را به پیروي و به سخن خودش در جوا 216. غزل دارد 1027دیوان وصال 
غزل را به اقتفا از حافظ سروده وگاه در مقابل یک غزل از حافظ، چندین غزل سروده است، مانند  262وي . از غزلیات حافظ است

) 852و853(خواجه وغزل هاي )182(در اقتفا از غزل)460و458(هاي حافظ،غزل)11(وصال در استقبال از غزل)54و55(هاي  غزل
ها از نظر  ها تأثیر پذیري وصال از حافظ تقریباَ محرز است، اما چون آن غزل با اینکه در بعضی از غزل.حافظ) 397(در مقابل غزل 

ها مربوط به دفتري  این غزل). 816،642،626(هاي  وزن و قافیه و ردیف یکسان نیستند در این مقایسه لحاظ نشده اند، مانند غزل
ولی چنانکه گفته شد وي تنها با عوض کردن . داند،بی آنکه از کسی اقتفا کرده باشد ي خویش می آنان را سروده است که شاعر

تأثیرپذیري . شود ها دیده نمی ي آنان رفته وهیچ گونه ابداع و نوآوري در آن هاي سعدي و حافظ، باز به شیوه اوزان وقوافی غزل
  ).444(،)363(، )32(ي او به خوبی نمایان است، مانند غزل ها وصال از سبک هندي نیز در بعضی از غزل

  

  هاي وصال از حافظ استقبال
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هاي اول از غزل حافظ و  مصرع(شود  هاي حافظ و وصال اشاره می ي کالم، تنها به ذکر مصرع اول غزل دراینجا براي دوري از اطاله
  ):هاي دوم از وصال است مصرع

  غزل وصال-2                                  غزل حافظ                    -1

  )3(ي شراب کجا نشاط عشق کجا نشأه)                           3(صالح کار کجا و من خراب کجا

  )55(تا لعل روح بخش تو آمد به کام ما)                       11(ساقی به نور باده بر افروز جام ما

  )74(هر کجا مهر رخت، خاطر افگار کجاست)                    19(اي نسیم سحر آرامگه یار کجاست

  )93(با عشق او به ساغر و صهبا چه حاجت است)           33(خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است

  )176(ي تست چه مرغی اي دل زار وچه در ترانه)                   34(ي تست رواق منظر چشم من آشیانه

  )139(غرض از کون و مکان خلقت درویشان است)              49(ین خلوت درویشان استروضه خلد بر

  )143(دل یاران همه خون از دل خونخوار من است)        51(لعل سیراب به خون تشنه لب یار من است

  )146(شبان تیره خیال رخ تو ماه من است)              53(ي میخانه خانقاه من است منم که گوشه

  )192(ي تیغ تو آسایش مرهم با اوست خسته)           57(آن سیه چرده که شیرینی عالم با اوست

  )254(گرچه دریاي غمش را خطري نیست که نیست)      73(روشن از پرتو رویت نظري نیست که نیست

  )255(یستبه تو اي جان جهان، دادن جان این همه ن)        74(حاصل کارگه کون و مکان این همه نیست

  )267(ي سوز درون را چشم توفان بار داشت چاره)        77(بلبلی برگ گلی خوشرنگ در منقار داشت

  )329(عاشقی کار دلی نیست که خودکام افتاد)              111(ي جام افتاد عکس روي تو چو در آینه

  )438(جام نرگس شدکنونکه زینت مجلس ز )            167(ستاره اي بدرخشید و ماه مجلس شد

  )460(هر چه آموخته بودیم در ایامی چند)           182(حسب حالی ننوشتیم و شد ایامی چند

  )462(صبحدم صومعه داران در میخانه زدند)            184(دوش دیدم که مالئک در میخانه زدند

  )492(چو به سوي خدا کنند مردان سفر ز خود)               196(آنان که خاك را به نظر کیمیا کنند

  )502(کنند وصف رخت به مهر جهانگیر می)         200(کنند دانی که چنگ و عود چه تقریر می
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  )514(دستبردي که غمت را به دل شیدا بود)                     203(سالها دفتر ما در گرو صهبا بود

  )588(مباد یک گره از آن دو زلف باز کنید )                  244(معاشران گره از زلف یار باز کنید

  )637(آنچنان زارم از آن زلف پریشان که مپرس)      271(دارم از زلف سیاهش گله چندان که مپرس

  )643(چو شادي تو ز حرمان ماست شادان باش )            273(باز آي ودل تنگ مرا مونس جان باش

  )777(چگونه با دگران، دوست را نظاره کنم          )   350(به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم

  )806(این چه زرق است که ناموس خرابات بریم)               373(خیز تا خرقه صوفی به خرابات بریم

  )852(یک امشبی سخن از زلف دلستان سر کن)                     397(زدر درآ و شبستان ما منّور کن

 

  روش کار

هاي مختلف در یک متن عمالَ غیر ممکن است، ما در این تحقیق  اختن به مسائل سبک شناسی آن هم از دیدگاهاز آنجا که پرد
بررسی نموده و براي دوري  از اطناب،از بررسی برخی موارد زبانی، ادبی ) زبانی،ادبی وفکري(هاي مورد نظر را در سه سطح  غزل

تنها به همحروفی پرداخته ایم،زیرا آهنگین تر،گوش ) تکرار صامت(حروفی مثالَ از دو مورد هم. و فکري چشم پوشی کرده ایم
  :به عنوان نمونه در بیت زیر از حافظ. نوازتر و ملموس تر است

  ي ما شاد نکرد  یاد باد آن که زما وقت سفر یاد نکرد                         به وداعی دل غم دیده     

در بیت دیگري از او ملموس ) مورد 8(ي تکرار صامت سین  ار هم آمده است، اما به اندازهدر کن) آ(هاي بلند  انبوهی از مصوت
  :وآهنگین نیست

  رشتۀ تسبیح اگر بگسست معذورم بدار                       دستم اندر ساعد ساقی سیمین ساق بود     

ي غزلی از  ي سبک شناسانه مقایسه«اي است که شمیسا در ي نگارش این مقاله بیشتر مبتنی بر شیوه الزم به یاد آوري است که شیوه
  ).227:1388شمیسا،(به انجام رسانیده است»  حافظ و سعدي

  

  بحث و بررسی

هایی که وصال به  اقتفاي حافظ سروده انتخاب کرده و به طور جداگانه مورد  در این نگارش ابتدا بیست و پنج غزل از مجموع غزل
ها را به دست آورده و براي درستی نتایج به دست آمده،تمامی موارد زبانی  مار موارد ادبی و زبانی غزلبررسی قرار گرفته و سپس آ
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هایی که در بیست وپنج غزل حافظ به کار  براي نمونه تعداد جناس. هاي هر شاعر سنجیده ایم و ادبی را به نسبت کلّ ابیات غزل
  .محاسبه کرده ایمها را به تعداد ابیات  رفته با هم جمع و نسبت آن

این . در یک اثر، دلیل برتري آن اثر براثر دیگري است...توان گفت که وجود صنایع بیانی و بدیعی و هر چند به طور قطعی نمی
بیشتر براي تبیین سبک فردي و سبک دوره، به کار خواهد آمد و تنها ) بررسی سطح زبانی، ادبی و فکري(ي سبک شناسی  شیوه

هاي زبانی و ادب شاعري رادر مقایسه با شاعري دیگر، نمایان کرد که آن هم چندان قطعی  وان تا اندازه اي جنبهت دراین شیوه می
چنانچه در سبک شناسی ساختگرا بحث اساسی این است که هیچ جزئی به تنهایی معنی دار نیست؛ بلکه باید هر جزء . نخواهد بود

در اینجا نتایج به دست آمده در ابتدا در )162:1388شمیسا،(کل سیستم در نظر گرفت  اثر را در ارتباط با اجزاء دیگر آن و نهایتاَ
  .کنیم قالب جدول ارائه و سپس در برخی از موارد توضیحات مختصري را  بیان می

  آوایی –زبانی .1

    حافظ       عنوان
  تعداد کلمات                   درصد     

  وصال 

  درصد تعداد کلمات                   

  %54  1854  %51  1752  یک هجایی

  %39  1327  %31  1076  دو هجایی

  %15  512  %12  439  سه هجایی

  %6/2  89  %2/2  75  چهار هجایی

  /. %35  12  / %23  8  بیش از چهار هجایی

    

  بدیع لفظی  -زبانی .1

  حافظ     عنوان

  تعدادکلمات                   درصد     

  وصال  

  درصد           تعدادکلمات           

  /. %20  42  /. %35  83  سجع

  /. %23  48  /. %32  77  جناس
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  /. %45  93  /. %22  53  تکرار

  % 1./5  218  % 41/1  335  همحروفی

  لغوي -زبانی .1

  عنوان         

  

  حافظ                        

  درصد   تعداد

  وصال  

  درصد             تعداد

  % /.40  10  /. %48  12  تکرار قافیه

  % 57/2  533  % 9/2  694  لغات عربی

  % 2/1  256  % 8/1  423  ترکیبات اضافی

  /. %13  28  /. %52  125  ترکیبات وصفی

  /. %49  101  /. %41  101  قافیه  مشترك

  

  نحوي –زبانی .1

  حافظ     عنوان

  تعدادجمالت            درصد                

  وصال 

  رصدتعداد جمالت                       د

  جمالت داراي منطق

  نثري

169  71%  130  65%  

  

  بدیع معنوي –ادبی .2

  حافظ   عنوان

  تعداد                            درصد

  وصال 

  درصد  تعداد      

  /. %4  86  /. %8  188  تناسب
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  /. %15  33  /. %11  28  تضاد

  ./. %3  7  ./. %1  3  پارادوکس

  /. %1  22  /. %2  47  ایهام

  ./ %5  12  ./. %9  22  ایهام تناسب

  ./. %1  3  ./. %5  12  استخدام

  /. %10  22  /. %11  26  حسن تعلیل

  ./. %5  11  ./. %6  15  تلمیح

  

  بیان-ادبی.2

  عنوان        

  

  حافظ 

  تعداد                        درصد                     

  وصال 

  تعداد                         درصد        

  /. %22  48  /. %32  78  تشبیه

  /. %14  31  /. %25  61  استعاره

  /. %14  31  /. %16  39  کنایه

  ./. %3  6  ./. %6  16  مجاز

  

  سطح زبانی.1

 4/9هر غزل حافظ به طور متوسط . باشد بیت می 236غزل از حافظ مورد بررسی قرار گرفت که مجموع ابیات آنها 25: آوایی.1-1
دو %) 31(کلمه  1076از آنها یک هجایی، %) 51( 1752کلمه است که  3384بیت نیز  236مجموع کلمات این . بیت داشته است

  .بیش از چهار هجایی است%) 23/0(کلمه  8چهار هجایی و %) 2/2(کلمه  75سه هجایی، %) 12(کلمه  439هجایی، 
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تعداد کلمات آن . بیت دارد 2/8هر غزل وصال به طور متوسط . باشد بیت می 207غزل بررسی شده از وصال،  25مجموع ابیات در 
کلمه  89سه هجایی، %) 15(کلمه  512دو هجایی،%) 39(کلمه  1327یک هجایی، %) 54(کلمه  1854کلمه است که  3392

  .بیش از چهار هجایی است%) 35(کلمه  12چهار هجایی و%)6/2(

  

  بدیع لفظی.1-1-1

ها این نکته الزم به  در مورد سجع. بیات دو شاعر استخراج شده استاز ا....) سجع، جناس،تکرار و(در این بخش موارد بدیع لفظی 
ف بوده وکمتر به سجع متوازن پرداخته ایم   .ذکر است که تکیه ما در این نگارش بیشتر بر سجع متوازي و مطرّ

 42ت وصال بی 207وجود دارد و در %) 35/0(مورد سجع  83) غزل حافظ 25مجموع ابیات (بیت حافظ  236در: سجع. 1-1-1-1
  .وجود دارد%) 20/0(سجع 

مورد جناس به کار رفته است  48هاي وصال  ودر غزل) 32/0(مورد جناس به کار رفته 77هاي حافظ  در غزل: جناس. 2-1-1-1
)32/0.(  

و %) 22/0(مورد تکرار  53هاي حافظ  در غزل. الزم به ذکر است که ردیف را به عنوان تکرار در نظر نگرفته ایم: تکرار. 3-1-1-1
  .تکرار وجود داشته است%) 45/0(مورد  93در غز ل هاي وصال 

مورد  218هاي وصال  و در غزل%) 1/41(مورد همحروفی وجود داشته است  335هاي حافظ  در غزل: همحروفی. 4-1-1-1
)05/1.(%  

  

  سطح  لغوي. 2- 2

، یعنی به طور متوسط در هر دو غزل حافظ، %)48/0( مورد تکرار قافیه وجود داشته 12غزل حافظ  25در : تکرار قافیه. 1-2-2
  .کمتر از یک مورد تکرار قافیه

یعنی در هر بیت کمی بیش از دو کلمه عربی %) 57/2(ي عربی وجود داشته  کلمه 694بیت حافظ  236در : لغات عربی. 2-2-1
  .وجود دارد

ر گرفته و گاه بیش از دو کلمه به هم اضافه شده است، که در این بخش ترکیبات اضافی مورد بررسی قرا: ترکیبات اضافی. 3-2-1
ترکیب اضافی وجود  423بیت حافظ  236در . این موارد را یک مورد در نظر گرفته و در نتیجه گیري به حساب اورده ایم

  %).23/1(مورد  256بیت وصال  207و در %) 8/1(دارد
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مورد  28هاي وصال  و در غزل%) 52/0(وصفی آمده است  مورد ترکیب 125هاي حافظ  در غزل: ترکیبات وصفی.4-2-1
)13/0.(%  

  

  سطح نحوي. 1- 3

هاي وصال  جمله در غزل 130و %) 71(هاي حافظ داراي منطق نثري اند  جمله در غزل 169: جمالت داراي منطق نثري. 1-3-1
  %). 65(داراي منطق نثري اند 

با صفت سهل ممتنع وصف نشده است،ز ي ایهام و اصطالحات  یرا به علت تمرکز مفاهیم با به کارگیري آرایهشعر حافظ معموالَ
توان شعر حافظ را سهل ممتنع دانست، اما از  عرفانی و واژگانی ویژه، یعنی اصطالحات و رموز خاص، و نیز تشبیهات پوشیده نمی

ت عمده ت عمده خصوصی ا از خصوصی ي بسیار باالیی  دستورمندي تا درجه ي شعر سهل ممتنع یعنی ي شعر سهل ممتنع دانست، ام
  ).129:1368انوري،(برخوردار است 

توان گفت این است که، نحو زبان  ي بازگشت وصال که یکی از شاعران این دوره است، می ي نحو زبان شعر دوره آنچه درباره
ي نحو زبان سلجوقی  پیش آماده شاعران این دوره ساخت هاي از. ي غزنوي و سلجوقی است شعر وصال همان نحو زبان شعر دوره

حال . کنند هاي خود انبار کرده اند و عیناَ تقلید می ي آنها کوچک ترین تأملی داشته باشند، در حافظه وغزنوي را بدون آنکه درباره
شفیعی (آنکه در زبان فارسی امکان جابه جا کردن عناصر یک جمله بسیار است و ازاین لحاظ انعطاف زیادي دارد

  ).30:1384کدکنی،

  

  سطح ادبی.2

  بدیع معنوي. 1-2

هاي وصال نیز  یعنی در هر بیت کمتر از یک تناسب و در غزل%) 7/0(مورد تناسب است  188هاي حافظ  در غزل: تناسب. 1-1-2
  %).4/0(مورد تناسب وجود دارد  86

  ).15/0(ضاد آمده است مورد ت 33هاي وصال  و در غزل%) 11/0(مورد تضاد  28هاي حافظ   در غزل: تضاد.-2-2

مورد پارادوکس ذکر شده است  7هاي وصال  و در غزل%) 01/0(مورد پارادوکس  3هاي حافظ  در غزل: پارادوکس.3-1-2
)03/0.(%  

  ).1/0(مورد  22هاي وصال  و در غزل) 2/0(مورد ایهام آمده است  47هاي حافظ  در غزل: ایهام. 4-1-2
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  %).01/0(مورد وجود دارد  3هاي وصال  و در غزل%) 09/0(مورد ایهام تناسب  22افظ هاي ح در غزل: ایهام تناسب. 5-1-2

  %).10/0(مورد  22هاي وصال  ودر غزل%) 11/0(مورد حسن تعلیل وجود داشته  26هاي حافظ  در غزل: حسن تعلیل. 7-1-2

  %).05/0(دارد  مورد وجود 11هاي وصال  و در غزل%) 06/0(مورد تلمیح  15هاي حافظ  در غزل. 8-1-2

  بیان. 2-2

مورد تشبیه وجود  78غزل حافظ  25در . در این قسمت تمثیل واسلوب معادله رانیز به عنوان تشبیه در نظر گرفته ایم: تشبیه. 1-2-2
  ).23/0(مورد  48هاي وصال  و در غزل%) 33/0(داشته 

مورد  61هاي حافظ  در غزل. کنیه را هم در نظر گرفته ایمي م ي مصرّحه، استعاره در این بخش عالوه بر استعاره: استعاره.2-2-2
  %).14/0(مورد به کار رفته است  31هاي وصال  و در غزل%) 25/0(استعاره 

  %).14/0(کنایه وجود دارد  31هاي وصال  و در غزل) 16/0(کنایه  39هاي حافظ  در غزل: کنایه. 3-2-2

  %).02/0(مورد به کار رفته است  6هاي وصال  و در غزل) %06/0(مجاز  16هاي حافظ  در غزل: مجاز. 4-2-2

  

  سطح فکري. 3

ت می در بحث«   توجه به مختصات . هاي فکري رهگشاتر است کنند، حال آنکه دیدگاه هاي سبک فردي معموالَ برروي زبان دقّ
» ار راهگشاستفکري و ادبی که بر خالف سبک شناسی زبان شناسانه، در سبک شناسی ادبی مطمح نظر است،بسی

ها که اساسی ترین وجه تمایز غزلیات حافظ و وصال است بررسی شده ونکات  در این مقاله سطح فکري غزل).104:1388شمیسا،(
  .گردد ي آن ذکر می برجسته

او و هاي  تواند وجه افتراق عمده اي بین غزل عدم بازتاب مسائل سیاسی واجتماعی در شعر وصال یکی از مواردي است که می.1-3
. او متفکّر اجتماعی یا مصلح اجتماعی است« . شعر حافظ از نظر بیانمسائل سیاسی و اجتماعی بسیار غنی است. هاي حافظ باشد غزل

شناسد و  یعنی دردها و فسادها وآسیب ها راتا اعماق می. هاي اجتماعی کار دارد حافظ از آن روي مصلح اجتماعی است که با آفت
اما در شعر وصال، کوچک ترین اشاره ). 31:1380حافظ نامه،(» نهد شکافد و آنگاه به مهربانی مرهم می نتقاد میجراح وار به نیشتر ا

  . اي به این موارد نشده و از این لحاظ بسیار فقیر است

بار حاضر  بینید که خودش براي نخستین هاي  تجربی یک شاعر را نمی ي بازگشت، یک لحظه از لحظه در سراسر شعر دوره« . 2-3
هاي فکري اش بیرون بیاید و براي یک لحظه جهان رابا چشم دیگري ببیند، تجارب  ي قوانین حاکم بر میراث شده باشد از پوسته

فاقد بیان تجربه شخصی است در حالی که شعر  شعر وصال نیز).22:1380شفیعی کدکنی،(» شخصی بر شعر این دوره حاکم نیست
  .حافظ این گونه نیست
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از آنجا که حافظ در زمان خویش بااین صوفیان واقعاَ درگیر بوده، . کی از نکات بارز شعر حافظ، صوفی ستیزي اوستی. 3-3
هاي خشکه مقدسانه و زهد فروشانه را ندارد و واعظ و ناصح را  حافظ که تاب نصیحت« .کالمش دلنشین و طنزهایش گزنده است

خته است، خود مجموعه اي از واالترین پندهاي حکمت آمیز و عبرت آموز در بسیاري از ابیاتش آماج طعن و طنز خویش سا
در حالی که این زهد ).29:1380خرمشاهی،(» دهد براي ما به ارمغان آورده است ي زندگی او را تشکیل می اخالقی که فلسفه

قلید کرده و سخنش لطف کالم ستیزي در اشعار وصال اندك است و در مواردي هم که به آن پرداخته، تنها از مقتداي خویش ت
  .وصراحت بیان حافظ را ندارد

حافظ در عرفان، چه در عرفان عملی و سیر وسلوك «. اما مهمترین تفاوت شعر حافظ و وصال، در بیان مضامین عرفانی است. 4-3
» مقام ممتازي دارد -بیي عرفاي ایرانی و چه مکتب ابن عر چه مکتب عاشقانه -و تهذیب نفس و چه در عرفان فلسفه آمیز نظري

  ).29همان،(

و در واقع شاعران « . ولی عرفان وصال، عرفانی تقلیدي وتکراري است و نتوانسته چون حافظ در این زمینه قدرت نمایی کند
توان گفت  و از لحاظ صدا، می) هجري 5و  6قرن (هاي مسخ شده و کاریکاتور شعراي قرون گذشته اند  ي بازگشت چهره دوره

  ).20:1380شفیعی کدکنی، (» رسد، طنین صداي عصر غزنوي و سلجوقی است یی که به گوش میصداها

  

  :نتیجه گیري

در بدیع لفظی، غزلهاي . در سطح زبانی، در بخش آوایی توزیع هجاها تقریباَ در اشعار هر دو شاعر یکسان و نزدیک به هم است
هاي وصال  تکرار قافیه در غزلیات حافظ اندکی بیشتر از غزل در بخش لغوي،.حافظ موسیقیایی ترو گوش نوازتر بوده است

حافظ از وازگان عربی بیشتري نسبت به وصال استفاده کرده و در ترکیبات اضافی و وصفی نیز گوي سبقت را از . شیرازي است
ی زبان حافظ نسبت به زبان وصال به منطق نثري . همشهري خویش ربوده است نزدیک تر و از زبان وي در بخش نحوي، به طور کلّ

تلمیح و حسن تعلیل تفاوت چندانی در بین :در سطح ادبی، در بخش بدیع معنوي، در بعضی از موارد از جمله.دستورمندتر است
ات وصال برتري . شود هاي دو شاعر دیده نمی غزل ات حافظ بر غزلیدر مواردي مانند تناسب، ایهام، ایهام تناسب و استخدام غزلی
دربخش بیان، جز در مورد کنایه که تقریباَ نزدیک به هم . ر تضاد و پارادوکس وصال اندکی بر حافظ پیشی گرفته استد. دارد

ات حافظ از وصال بیشتر است) تشبیه،استعاره،مجاز(هستند، بسامد موارد دیگر  هاي  در سطح فکري، به معانی و اندیشه. در غزلی
مسائل سیاسی و اجتماعی در شعر حافظ . که وصال از حد تقلیدي صرف فراتر نرفته استواالي عرفانی اشاره کرده است در حالی 

ي واالي  مطرح شده ولی شعر وصال خالی از آن است و در واقع شعر وصال بازتاب وقایع عصر او نیست وهمین فکر و اندیشه
دانی چون وصال، نتوانسته اند به گرد پاي او نیز برسند و ت   .نها کاریکاتوري ازهنر زیباي او را ارائه داده اندحافظ است که مقلّ
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434  

  خسرو و ابن بطوطه ناصر يهاسفرنامه انیمی قیتطب يسهیمقا
  يا سفرنامه اتیادب کردیروبا  

  
  1یخیمشا درضایحم

 2ياوری هیسم

  :دهیچک
دست منابع  نیا انیماز .ستین فراوان چاره ايو فرهنگ مسلمانان،از مراجعه به منابع  خیشناخت ابعاد گوناگون تار يبرا     

یی که بدان ها نیسرزمدر قالب آن مشاهدات خود را از اوضاع شهرها و  سندهینونوعی گزارش است که  ها سفرنامه.هاست سفرنامه
 اتیادبو عرب است که جزو  رانیا میقدي ها سفرنامهی از که ابن بطوطه و ناصر خسرو یسفرنام.دهد یممسافرت کرده است شرح 

 يدیمطالب و اطالعات مف يها حاو سفرنامه :دیگو یو م پردازد یها م سفرنامه یمقاله به معرف نیا.شوند یمسفرنامه اي گماشته 
 پردازد یناصرخسرو موابن بطوطه  یمعرفبه مقاله  نیا نیهمچن .منبع ارزشمند و مهم به شمار آورد کیبه عنوان  توان یو م باشند یم

آن دو  ریتأثپرداخته و  درباره  گریکدیدو اثر با  سهیبه مقا دویگو یسخن م آن دو فاتی، تأل تی، سال شمار ، شخص یو از زندگان
ي منثور و از لحاظ نوع و ژانر ها سفرنامهو که هر دو سفرنامه از لحاظ فرم و و شکل جز شود یماشاره  انیپادر  .سدینو یم اتیادببر 

  .شوند یمی محسوب احتیسي ها سفرنامهجزو  زهیانگي واقعی و از لحظ ها سفرنامهجزو 
 
  

 سفرنامه ، ابن بطوطه ،ناصرخسرو  ،اتیادب :هاواژه دیکل 

                                                        
   hrm.hamid@yahoo.comمازندران ی دانشگاه علم اتیهعضو  - ١
  s.yavari63@yahoo.comي  کارشناسی ارشد دانشجو - ٢

mailto:hrm.hamid@yahoo.com
mailto:@yahoo.com
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  :مقدمه  

این دست  ازمیان.تنوع و متعدد گریزي نیستبراي شناخت ابعاد گوناگون تاریخ و فرهنگ مسلمانان،از مراجعه به منابع م     
فاده تازبرخی آیات قرآن کریم اس.جایگاهی ممتاز دارند ها به لحاظ اشتمال بر انبوهی از اطالعات عینی وتجربی، منابع،سفرنامه

ت،براي انسان زوایا و مدارس که گاه رهزن واقع گرایی و موجب تخیالت بی پایه اسو  ها که تفکر صرف در کنج کتابخانه شود یم
حقیقت جو کافی نیست؛بلکه درست آن است که محقق براي ریشه یابی علل انحطاط اقوام گذشته پاي افزار سیر و سفر بپوشد و به 

  :آیات زیربیانگر همین مطلب است.عینی و شهودي بپردازد يها یبررس
 )ل س   .»69ۀیآ/  نمل ي سوره«.)نَبۀ المجرمقف کانَ عاروا فی االرض فَانظروا کقُ
روایفی الرضِ ف روایسیاَولم (   نهم قُوةً نیبۀ الذقکانَ عا فیک نظُ م د م و کانُوا اَشَ بلهِ   »46ۀیآ/ فاطر ي سوره«). من قَ

فتوحات اعراب و آمیزش  نهگسترش دام ؛کرد یدیگري نیز مسلمانان را به سفر ترغیب م ي گذشته از تعالیم قرآن،عوامل گسترده   
مختلف جوامع  يها مفتوحه،از یکسو ضرورت آشنایی با اوضاع جغرافیایی و بطور کلی جنبه يها نینو مسلمانان سرزم آنان با

مفتوحه بر اثر وحدت  يها نیمردم سرزم شد یو از سوي دیگر موجب م کرد یمسلمانان را به گردانندگان حکومت اسالم گوشزد م
بجاي آوردن هر یک از این تکالیف ،لزوم .ملتزم شوند» تکلیف«انجام اعمالی به نام دینی با فاتحان به عنوان شهروندي متدین، به 

جاذبۀ جادویی تجارت با بازرگانان  ممالک دور و نزدیک و راهیابی به بازارهاي .کرد یمسافرت مسلمانان را اجتناب ناپذیر م
گاه خلفا و سالطین اسالمی به حکم .کرد یمان آسان مسفر را بر تاجران مسل يها یو خستگ ها یدیگر نیز سخت يها نیپررونق سرزم

 ییها نی، و باالخره دغدغۀ گشت و گذار و سیاحت در سرزمداشتند یضرورت ،سفیرانی را به دربار پادشاهان دیگر ممالک گسیل م
ن مناطق فرا را به آ که سالطین براي خوشنامی خویش خدمات و تسهیالت بهتري را در آنجا فراهم کرده بودند،جهانگردان

و برخی از جهانگردان و رحالین مسلمان، و . مهمترین انگیزه رحله و سیر و سفر در اسالم). 213-212:رودگر،بی تا:(خواند یم
مثال . در آغاز کتاب خویش، به الهام گرفتن خود از این قبیل آیات قرآن تصریح کرده اند» مسالک و ممالک «نویسندگان کتابهاي
الحمدهللا الذي ذلل االرض لعباده «: آمده است»  براعۀ االستهالل«بطوطه بر سبیل حسن مطلع و به اصطالح  در آغاز رحله ابن

نباتا و اعادة و اخراجا، و دحاها بقدرته فکانت مهادا للعباد، و ارساها  1لیسلکوا منها سبال فجاجا، و جعل منها و الیها قاراتهم الثالث
اکمل علی خلقه االنعام بتذلیل مطایا االنعام، و تسخیر المنشآت کاالعالم، «: دیگو یما این که ت - باالعالم الراسیات و االطواد

و این تعبیرات همه از آیات قرآن که در مورد تفکر در آثار خلقت آمده، اقتباس گردیده » لتمتطوا من صهوة القفر و متن البحر اثباتا
اظ تشویقی که دین مبین اسالم در این باره دارد،دانشمندان بزرگی پس از ظهور اسالم به لح ).www.hawzah.net :(است

ابوریحان بیرونی .چون ابو معشر بلخی ،اصطخري،المقدسی،شریف ادریسی به موضوع مهم سفر و سفرنامه همت گماشته اند
 بئراغي ف ارلنظاتحفۀ  ،ناصرخسرو قبادیانی نویسنده کتاب سفرنامه ،ابن بطوطه صاحب رحلۀ»ماللهند قیتحق«صاحب کتاب مشهور 

تی که موضوع جهانگردي و سفرنامه نویسی دارد در این راه کمر همت بربسته اند که حاصل  ارسفألا بیاعج و ارمصألا به سبب اهمی
نوشته »عالملا« تحفۀ :در دورةقاجاریه،سفرهایی از قبیل.این سفرها آثار گرانبهایی است که مورد توجه و مراجعه پژوهشگران است

سال  50رواج سفرنامه نویسی سبب آمد که ناصرالدین قاجار در حدود .به رشته تحریر در آمده است... یر عبداللطیف شوشتري وم
 ).86-85:1375،مؤذنی:( گردآورد»سفرنامۀعراق عجم «سلطنت خود،شرح سفرهاي خود را به عنوان

http://www.hawzah.net
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ست که پس از ظهور مدرنیسم و نگاهی نو به انسان و جامعه ، بر ادبیات تطبیقی یکی از فروع مهم و ارزش حوزة علوم انسانی  ا     
اساس نیاز عصر و با هدف گسترش دایرة ادبیات و فرهنگ سایر ملل جهان ، گسترش تفاهم و دوستی بین ملتها و به هم نزدیک 

اواخر قرن نوزدهم به کردن دیدگاههاي کشورهاي مختلف ،در اواخر دهۀ سوم قرن نوزدهم میالدي در فرانسه ظهر کرد و در 
جایگاه خود را از دیگاه  تواند یمکه هر قومی  هاست سفرنامهاز طریق بررسی و مطالعۀ ) 12:1913حسان،:(صورت یک علم در آمد

به تأثیر  تواند یمهمچنین ،. کنند یمدیگران مشاهده کند و بفهمد که مردم دیگر ملل دربارة او چگونه داوري 
بدیهی است که از این طریق قادر خواهد .منظر زشت و زیباي وطن، از رهگذر ادبیات دیگري،وقف شود ،تاریخی وها نظام،ها سنت

  ). 62:2001غنیمی هالل،( بود خود را بهتر بشناسد و اساس وچگونگی ارتباط خود را با دیگران ارزیابی نماید
 

  :تعریف سفرنامه و انواع آن
رشته اي است که تلفیقی از ادبیات،تاریخ،جغرافیا، جامعه شناسی است که هم در قالب ادبیات سفرنامه اي نوعی از ادبیات میان    

تاریخی به هر -این متون ادبی. نظم و هم به صورت نثر نوشته شده اند و به لحاظ زبانی، با نگارش ادبی و یا گفتاري شکل گرفته اند
روایتی از . کنند یمار ذهنیت و زبان سفرنامه نویس را آشکار شکل و زبانی و توسط هر الیۀ اجتماعی که نوشته شده باشند، ساخت

  )118:1388رضوانیان،:(سیاست و تاریخ اند
نوع -2ي منثور، ها نامهي منظوم، سفر ها سفرنامه):  شکل(فرم -1:تقسیم بندي کرد توان یمسفرنامه ها را از دیدگاههاي مختلف    
ي منثور ها سفرنامهسیرالعباد الی المعاد ؛ : ي منظوم تخیلیها سفرنامه: ي زیرها گونهاز ترکیب این دو،  -3تخیلی، واقعی، و): ژانر(

: ي منثور واقعیها سفرنامهسفر نامۀ مکه اثر زوجۀ میرزا خلیل؛ : ي منظوم واقعیها سفرنامهمسالک المحسنین طالبوف ؛ : تخیلی
  سفرنامه ناصرخسرو، سفیر سیمرغ از اسالمی ندوشن

 - 2تجاري و بازرگانی، تحصیلی، ورزشی، تفریحی؛ : سیاحت-1:شوند یماس انگیزة سفر این گونه تقسیم بندي بر اس ها سفرنامه
 )33:1381کراچی، ( عتبات، حج، مشهد، قم : زیارت-3سیاسی، فرهنگی، جنگی ؛ : مأموریت

ست؛ از زمانی که هرودوت، پنج قرن ادبی است که انواع روایت را در خود تجربه کرده ا -ي نوشتاريها گونهسفرنامه از آن      
را با عنوان تاریخ، روایت کرد تا اکنون، سفر، دست مایه اي قوي و غنی براي  شیها دهیشنو  ها دهیدپیش از میالد در سفري بلند، 

  ).118:1388رضوانیان،: (روایت بوده است
عناصر » موضوع« ي روایت، از جملهها نبهجبحث کرده است که همه  1925-1914ي سال ها نوشتهویکتور شکلوفسکی در     

تمهیدات عربی، واقعیت را  دیگو یماو . با بررسی قوانین زبان شناختی و قواعد آفرینش هنري دریافت توان یمآنها را . شکلی اند
ولی همین که به این  دبخشن یمو در نتیجه دریافت ما را از دنیاي پیرامون تازگی  دهند یم، آن را ناآشنا جلوه کنند یمآشنایی زدایی 

هنرمند باید تغییر شکلشان . شوند یمو به فرمول تبدیل  دهند یم، حالت تکان دهنده شان را از دست میریگ یمشکلهاي ناآشنا خو 
 و وارونه کردن چند ها کردن، ساده ها یدگیچیپاز این رو تاریخ روایت، تاریخ پرداختها، . دهد تا باز برایمان تازگی داشته باشند

که نظم جهان بهم بخورد یا الزم افتد که  شود یمعمل روایت هنگامی آغاز ) 29:1382مارتین،:(قانون بنیادین ساختار ادبی است
  ).72همان،:(که نیاز یا خواسته نخستین بر طرف شود ردیپذ یممنشأ و ساختار جهان تبیین گردد و هنگامی پایان 
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سویی و ماهیت آشنایی زدایانه ،از دیگرسو،از دیر باز قابلیت ویژه اي براي آفرینش  ادبی از-سفرنامه،به دلیل رویکرد تاریخی   
داستان گونگی ذات روایت گزارشی،سبب شد تا سفرنامه،عملی براي بیان دیدگاههاي .ي دیگر روایی با خود داشته استها گونه

وظیفۀ خود را اطالع  ها سفرنامهنخستین .آن استباشد که حاصل نگرش فرد گرایانۀ نویسندة ...مختلف سیاسی،اجتماعی،فلسفی و
ي خود را به اطالع مخاطبان عام ها دهیشنو  ها دهید؛از این رو،در نثري ساده و مستقیم به یان رسانه اي خبري حاصل دانند یمرسانی 

ي ها نهیزممه را یکی از مهم ترین و سفرنا شود یم،اما با رواج این نوع ادبی،تنوع روایت نیز در برخورد با واقعیت،ایجاد رسانند یم
که از آغاز تا امروز هم چنان  سازد یمتجربیات نویسنده در پیوند با تخیل و اندیشۀ او متنی خالق .سازد یمپیدایش ادبیات داستانی 

  ). 150:1378بورنوف و اوائله، :(رابطۀ تنگاتنگ خود را با داستان حفظ کرده است
  ناصرخسرو

  :زندگی
در قبادیان  394عین ناصر بن حارث قبادیانی از شاعران و نویسندگان بزرگ ایران در قرن پنجم ناصر خسرو در سال حکیم ابو م   

وي در جوانی به دربار شاهان غزنوي راه یافت و مقامات عالی بدست . از نواحی بلخ متولد شد و در آن جا به کسب علم پرداخت
به مرو ، مقر ّ حکومت ابو سلیمان  432س از تصرف بلخ به دست سلجوقیان در سال یافت و پ» ادیب « و » دبیر« آورد و عنوان 

  .چغري بیک داوود بن میکائیل رفت و به کار دیوانی مشغول شد
ناصر خسرو در چهل سالگی از کار دیوانی و اشتغال به امور دینوي دست کشیده و راه سفر حجاز پیش گرفت در این سفر که      

ید چهار بار حج کرد و حجاز و آسیاي صغیر و سوریه و فلسطین و مصر و سودان را سیاحت نمود و در مصر به هفت سال طول کش
آمد و مأمور  3گروید و پس از طی مراحل به درجۀ حجت نائل 2خدمت خلیفۀ فاطمی المستنصرباهللا رسید و به مذهب اسماعیلی
سالگی در  87هجري قمري در سن  481گشت و سرانجام در سال تبلیغ و نشر مذهب اسماعیلی گشت و به موطن خود بلخ باز

  .گذشت
ن را از حفظ داشت و در علم کالم و حکمت و علم ادیان نیز آناصر خسرو در علوم و فنون متداول زمان خود استاد بود ، قر      

زاد : که مهمترین آنها عبارتند از اطالعات وسیع او موجب نگارش آثار متعددي به نثر فارسی شد . داراي مطالعات  عمیقی بود
ن حکیم فاضل بی یا. عالوه بر آنها  دیوان قصائد و اشعار او شهرت فراوان دارد. المسافرین ،جامع الحکمتین ، وجه دین و سفر نامه

و خاص خود ر دوي طبعی نیرومند و سخنی استوار و قوي و اسلوبی نا. تردید یکی از شاعران بسیار توانا و سخن آور فارسی است
خاصیت عمدة شعر ناصر خسرو ، اشتمال آن ، بر مواعظ و حکم بسیار . زبانش نزدیک به زبان شعراي آخر دورة سامانی است. دارد
ذهن عقل گراي او نیز باعث شده که وي به شدت تحت . و نیز جنبۀ دعوت مذهبی او ، به اشعارش رنگ دینی داده است. است

مقاصد خود قرار گیرد سخنان او با قیاسات وارثه منطقی و استنباجات عقلی همراه است و به همین تاثیر روش منطقیان در بیان 
ناصر خسرو در نثر فارسی از اولین کسانی است . نسبت از هیجانات شاعرانه و خیاالت باریک و ضعیف شعراخالی و عاري ایست

در سفرنامه نثري ساده و استوار دارد و در . وان تحریر نموده استکه مفاهیم و مباحث علمی را با زبانی توانا و انشایی روشن و ر
  ).33-31:1384رحیمی نیا ،:(دیگر کتب خود همین شیوه را البته همراه با اصطالحات و تعبیرات علمی حفظ کرده است 

  
  : یشمار زندگ سال
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: يقمر يهجر 438؛مکه آغاز کرد يرا به سوسفر خود : يقمر يهجر 437؛ آمد ایمرو به دن انیقباد يدر روستا: يقمر يهجر 394
به : يقمر يهجر 453؛شود یو به بلخ وارد م رسد یم انیاش به پا ساله سفر هفت: يقمر يهجر 444؛ شود یالمقدس وارد م تیبه ب
جامع : يقمر يهجر 462؛ نگارد یسال م نیدر هم زیرا ن نیزاد المسافر. شود یاز بلخ رانده م یلیاسماع ي فرقه يبرا غیتبل لیدل

 ایبدخشان از دن مگانیدر : يقمر يهجر 481؛ بن اسد حارث، نوشت یعل یابوالمعال نیالد بدخشان، شمس ریرا به نام ام نیالحکمت
  ).www.daneshnameh.jazirehdanesh.com: (رفت

 
  :مذهبی ناصر خسرو  ي دهیعق

. باشد یکلمات ارباب تراجم بین ملحد و زندیق و تناسخی و عارف موحد و سنی و شیعی زیدي یا اسماعیلی بودن مردد م در  
 باشد یگویند که پیغمبر الخ م: و اول آنها جملۀ ( بعضی از ایشان در تأیید تشیع ناصر ، سه شعر سنائی را که در شرح حالش نوشتیم 

اده اند ، در مستدرك گویند که ناصر خسرو خطی در دین نداشته و کالم او شایسته ي اعتماد نبود بر خالف مشهور به او نسبت د) 
در قاموس االعالم گوید که احوال ناصر خسرو از قبیل معما است و ما هم اگر به حکم پاره اي . و به مراحل دو راز این عوالم است

در این موضوع را اگر مقتضی باشد به عهدة خود ارباب رجوع محول  قرائن قوي اسماعیلی بودنش را تأیید ننمائیم قضاوت او
  ).102:6مدرس،بی تا،ج:(میدار یم

  

  :شخصیت
که در فلسفه و حکمت دست داشته و از  دیآ یاول ایران به شمار م هناصر خسرو بی گمان یکی از شاعران و نویسندگان درج    

این آثار اعم از شعر و . ادب فارسی و از عناصر ارزشمند فرهنگ ایرانی است يها نهیآثار او از گنج .بزرگان مذهب اسماعیلی است
مناعت طبع و بزرگواري و عزّت نفس و صراحت گفتار و .که وي در دینداري و خداشناسی  استوار بوده است دهد ینثر نشان م

سروده است  ییها حهیویان بوده ، احیاناً مددر آغاز زندگی  که ظاهراً در خدمت غزن. آشکار است شیها خلوص او از سراسر نوشته
ی در اندیشۀ او پدید آمد چشم پوشید ، جد را » غزل و غزال« دربار شاهان را ترك گفت ، از . ، اما در چهل سالگی ، تحولّ

اخالقی و  جایگزین هزل کرد ، مدیحه سرایان را به باد انتقاد گرفت و خود مدیحه نگفت و از این رو آثارش سرشار از مسائل
  ).23:1371شعار،:(مذهبی و کالمی است 

  

  :تألیفات و آثار ناصرخسرو
دیوان اشعار او که به ضمیمۀ رساله و روشنایی نامه و سفرنامه وسعادت نامۀ  -3دستور اعظم؛ - 2االکسیر االعظم در حکمت؛-1   

فی و منطقی و لغوي و دینی و طبیعی و تأویلی و رساله اي نثري در جواب نود ونه سؤال فلس– 4خود او در طهران چاپ شده است؛
زادالمسافر یا المسافرین که موافق عقاید اسماعیلیه از روي قواعد -6روشنایی نامه که منظومۀ فارسی است و مذکور شد؛ -5غیره؛

که مذکور  سفرنامه-8سعادت نامه که مذکور شد و منظومۀ فارسی است؛ -7حکمی و فلسفی تألیف و در برلین چاپ شده است؛
- 11قانون اعظم؛ -10سیاحت نامه که فوقاً ذکر شد؛ -9شد ودر برلین و پاریس نیز چاپ و ظاهراً همان سیاحت نامه است؛

  ). 103:6مدرس،بی تا،ج:(مستوي در فقه-  12کنزالحقائق؛
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  :ابن بطوطه

  :زندگی
بنی «چند دولت کوچک که قویترین آنهادولت در مراکش سقوط کرد و به دنبال آن » موحدین«اواخر قرن هفتم هجري ،دولت    

در زمان حکومت این دولت بود در زمان حکومت این ).5:}بی تا{ت؛.د.ط(بود» فاس«بود؛به وجود آمد که پایتختشان شهر » مرین
، ابن 6:1361ابن بطوطه،:(دولت بود که محمد بن عبداهللا بن محمدبن ابراهیم عبدالرحمان یوسف لواتی طنجی

ه در طنجه و در خانواده اي دیده 703رجب سال 17در روز دوشنبه  –طبق آنچه در سفرنامه آمده است  –) 206:3ج،1976خطیب،
شوقی .(پدرش نسبت به تربیت او اهتمام ورزید. همگی به علوم شرعی اشتغال داشتندو صاحب مال و مکنت بودند. به جهان گشود

و بدر )10،200،ج1414زبیدي،(،شمس الدین)1،مقدمۀ ابن جزّي،1361ه ،ابن بطوط(وي ملقب به شرف الدین). 95:}بی تا{ضیف،
وي در دو مورد از سفرنامه به وضع . بوده است)588:1361ابن بطوطه،(اند خوانده یمالدین که در هندوستان او را به این نام 

ایخ و قضات بوده اند و یکی پدران او از مش  دیگو یمیکی در مذاکرات با سلطان هند که .خانوادگی خود اشاره کرده است
نده  ابن ..(کند یمرا یکی از پسرعموهاي خود معرفی -ابوالقاسم محمدبن یحیی بن بطوطه–درمسافرت به اندلس که قاضی شهر ر

اوهمچنین به فراگیري ادبیات و فنون شعري پرداخت و آشنایی اندکی هم با زبان فارسی ).17:}بیتا{،خصباك،25:1361بطوطه،
را از قبیلۀ بربرهاي لواته دانسته که در زبان بربري آن را الواتن » ابن بطوطه«اصل»کراچکوفسکی«).770:1992خفاجی،.(پیدا کرد

نسبت لواتی نشانۀ تبار غیرعربی و طنجی بیانگر رابطۀ ابن بطوطه با .نیز باقوم بربر ارتباط دارد  -نام خاندان وي –،بطّوطه دندینام یم
  ).230:1376وفسکی ،کراچک. (زادگاهش طنجه است

 

  :یشمار زندگ سال
قمري روز دوم ماه رجب سفر خود را براي زیارت خانه 725؛رجب در شهر طنجه مراکش بدنیا آمد 17قمري به روز دوشنبه 703

قمري ابن بطوطه در شهر فاس  779؛قمري کار نگارش سفرنامه ابن بطوطه به کوشش ابن جزي به پایان رسید 756؛خدا آغاز کرد
  ). )www.daneshnameh.jazirehdanesh.com :مراکش چشم از جهان فرو بستدر 

  

  :ي شخصیتی ابن بطوطهها یژگیو
ابن بطوطه  چشم تیز بین و حافظۀ قوي ابن بطوطه به راستی حیرت انگیز است،آن طور که از متن سفرنامه برمی آید:حافظه قوي-1  

در آغاز قصد سفرنامه نویسی نداشته است و حتی در فراهم آوردن این مباحث از یادداشتهاي قبلی برخوردار نبوده است و فقط به 
حافظۀ خویش اتکا کرده است و حال آنکه بسیاري از مطالب این سفرنامه مربوط به ملل و اقوام و بالدي است که ابن بطوطه 

ی از نظر زبان با آنها نداشته استکمترین آشنایی قبلی ح که از سنگ  کند یمدر مورد یادداشت برداري فقط به یک مورد اشاره .تّ
ازآنجا که وي بعد از .ي قبور علماي بخارا برداشته بود که آن هم طی حادثۀ راهزنی توسط هندوان به غارت رفته استها نوشته

یۀ مشخصات به اسم و رسم و زهدپرستی ابن -2لقب شناخته داراي حافظۀ بس حیرت آور بوده است؛ سالها افراد را با کلّ
ي بود که به هر شهري که وارد :بطوطه اد و پیران طریقت  شد یمعالقۀ وي به زهد پرستی به حد و حتی  رفت یمسراغ مشایخ و زه
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حتی زمانی که در هند مورد .برخی از مسافرتهاي او به برخی بالد به منظور زیارت شیوخ مشهور آن بالد صورت گرفته است
غضب وسوءظن سلطان قرار گرفت از مقام و منصب رسمی کنار رفت و ترك عالیق دنیوي گفت و اثاث به درویشان 

قضاوت او :قضاوت صحیح-3؛ ... وسلطان بد از مدتی او را یاد کرد...بخشیدوجامۀآن به تن کرد و بدین تمهید جان سالم به در برد،
امرا در گرو احسان و انام آنان نیست،به طوري که هم از بذل و بخشش بی حدبو حصر سلطان هند یاد کرده و در مورد سالطین و 

-4قضاوت او در مورد ملل غیر مسلمان از جهاتی منصفانه ولی از بعضی جهات نیز قوم مدارانه است؛.هم از ظلم وقساوت قلب او
ي بر می آیدوي مردي زن دوست بوده و دیدگان وي در همه جا ودر همه آن طور از کتاب و: زن دوستی و ازدواجهاي ابن بطوطه

حال در پی زنان زیبا بوده است و هر جا رفته از فرصت کمی هم که براي اقامت داشته براي ازدواج و تجدید فراش استفاده کرده 
  ).263-262:1382نصیب،: (است

  
  :سفرنامه ناصرخسرو

ر،متعلق به ناصرخسرو است که در قرن پنج نگاشته و گزارشی است از سفر هفت سالۀ او از در ادبیات فارسی،اولین سفرنامۀ مشهو
سفرنامه در واقع دست آورداین سفر است و حاوي اطالع دقیق و گرانبهاي .زادگاهش خراسان تا مصر و بازگشت وي به وطن

اصرخسرو در تنظیم و نگارش سفرنامه ،سعی ن.ي گوناگون استها نیسرزمجغرافیایی و تاریخی و بیان و عادات و آداب مردم 
او به منظور .خوب دیدن و با جزئیات توصیف کردن ،مهم ترین ویژگی سفرنامۀ ناصرخسرو است.کرده گزارشی بی طرف باشد

و با انگیزه و اشتیاق بسیار در این سفر ،کنجکاوانه به  کند یمکشف حقیقت ،شناخت خود،زندگی و هستی،این سفر را آغاز 
و هم از  دیگو یم... و دشت هاو ها باغ،راهها و بناها، ها هید،هم از صورت بیرونی شهرها و پردازد یمده و پژوهش مشاه

این همه را با بیانی ساده و صادقانه ،زنده و صمیمانه،هنرمندنه ....ي فردي ،اجتماعی ،مذهبی،ها مناسبتمردموخلقیات وروحیاتشان،
  :کشد یمبه تصویر 

سفرنامه ،گزارشی خشک و بی روح نیست که شامل اطالعاتی گوناگون باشد،بلکه پرده اي است « ).123 -122 :1388رضوانیان،(
مردم در شهرها در تالش زنگانی ....در رقص و حرکت، ها درختپر طراوت است و  ها باغپر نقش و متحرك و برجسته که در آن 

و در هر جا  برد یمکاالهاي شهرها خواننده را همراه مسافر به بازاره ي هنر معماري اعجاب انگیز است، ها نمونه،.شوند یمدیده 
این همه را قلم نگارگر ناصر به روي کاغذ آورده .شود یمو طبقات مختلف وآداب ورسوم گوناگون روبه روآنان آشنا  ها افهیق

اواغلب .پردازد یمروایت رخدادها  راوي در سفرنامه همان نویسنده است که از دیدگاه اول شخص به). 84:1380یوسفی،:(».است
اشاره »من،ناصر«به خود به صورت  پردازد یمهنگامی که به بیان کارهایی که که کرده است یا چیزهایی که در جایی دیده است،

شده یی که در طول سفر برداشته بود ،وشته ها ادداشتاستنباط کنیم سفرنامه بعد تر از ی میتوان یماز روي شواهد درونی .کند یم
روایت .کند یمتوالی گاه شمارانۀ رخدادهاي سفرناصرخسرو ،توالی خطی خود را در متن سفر حفظ ) 27:1380هانسبرگر،.(است

در سفرنامه ،روایت پردازي در خدمت . ي کوتاه،همراه باصداقت و صمیمیت،نثري روشن و شفاف آفریده استها جملهخطی و 
لحن در سفر نامۀ ناصرخسرو،البته جدي است ؛اما گاه نمودي از طنز در آن ).124 -123: 1388رضوانیان،: (ردیگ یمتوصیف قرار 

هم چون داستان ناصر و برادرش در بصره و رفتن آنها به گرمابه و رفتار دوگانۀ گرمابه بان با آنها که از دیدگاه مردم :شود یمدیده 
گی و عاجزي به دیوانگان مانده بودیم و سه ماه بود که موي سرباز چون به آنجا رسیدیم ،از برهن«:شناسانه کامالً قابل توجه است
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ما به گوشه اي باز شدیم و به تعجب در دنیا باز ... نکرده بودیم و خواستم که در گرمابه روم،باشد که گرم باشد
این روایت .سر کار دارد سفرنامه ،گزارش واقعیت است  و ناصر خسرو در روایت آن با زبان).129:1367قبادیانی،:(».میستینگر یم

تا بگوید آنچه  ردیگ یمنویسنده از توصیفی دقیق وجزئی بهره .در در سفر نامۀ ناصرخسرو ،براساس عینی گرایی محض است
واقعیت در سفرنامۀ ناصر خسرو ،به عنوان پدیداري زیست .شود یماین کار در جهان زبان امکان پذیر .»خود چیزهاست«،ندیب یم

  ).126: 1388رضوانیان،: (ابدی یمت که با گزارش توالی سادة رخدادها،انجام شناختی مطرح اس
 

  :سفرنامه ناصرخسرو سبک شناسی
-2؛رسد یدرصد م 20فارسی در سفرنامه به مراتب بیشتر از لغات عربی است و تعداد لغات عربی به حدود  يها واژه -1

متن سفرنامه به زبان محاوره اي -3؛شود یه کم دیده مبعد مهجور است در سفرنام يها کهن فارسی که در سده يها واژه
سبب آن است که معموالً مسافر هنگام سفر از خاطرات خود  رسد یاست و به نظر م کتریفارسی از همه متون کهن نزد

انشا  و در نتیجه معموالً شود ییادداشت برمی دارد و بعد این یادداشتها بهمان صورت ثبت شده یا با تغییر اندك تدوین م
مرحوم بهار معتقد است که . است و کمتر مصنوع و متکلف است کیکتب خاطرات و سفرنامه به زبان محاوره نزد

خلق بیش از دیگر آثار منثور ناصرخسرو دست به دست گشته و در  کیبه سبب سهل بودن و مطلوب بودن نزد» سفرنامه«
ویژگیهاي سبک نثر قرن چهارم و پنجم نظیر -4؛تر بوده استنتیجه چون بیشتر استنساخ شده تصرف کاتبان هم در آن بیش

 -5؛یا بسیار نادر است  شود یاندر ایدون، همی، یاء، استمراري و نظایر آن در سفرنامه ناصرخسرو دیده نم: استعمال
سرو از ویژگیهاي نثر سفرنامه ایجاز آن است با آنکه سفر هفت ساله ناصرخ-6؛»فوص«به جاي کلمه » صفت«استعمال 

ها از مشاهدات اوست و سفرنامه حاوي اطالعات ذیقیمت و عمیقی از جهان قرن پنجم هجري است  متضمن بسیاري نکته
بهار، . (اما حجم سفرنامه به نسبت محتواي آن، محدود و مختصر است و این ایجاز نیز از ویژگیهاي این اثر ارزشمند است

  ).152 :2جلد ،1380
  :سفرنامهارزش تاریخی و جغرافیایی 

،چرا که نویسندة کتاب در همان دوره حضور داشته دیآ یمسفرنامه ناصر خسرو از مهم ترین کتابهاي قرن پنجم هجري به شمار    
با این حال نباید از نظر دور داشت که اوضاع و شرایط اجتماعی آن دوره براي حکیمی .و خود شاهد بسیاري از جریانها بوده است

،آن چنان مساعد نبود که وي به راحتی بتواند بسیاري از وقایع آن دوران،ازجمله اوضاع کند یمقعیت را بیان چون ناصرخسرو،که وا
از این رو در سفرنامه فقط گهگاه به اشاراتی در این .پریشان اجتماعی و فکري دوران حکومت ترکان سلجوقی را در کتابش بیاورد

و به  رسد یماگر او به شهر مرو .بگذرد ها آنبه سرعت از کنار  کند یمخسرو سعی که در همان موارد هم ناصر میخور یمزمینه بر 
ولی .،خود دلیلی است بر اوضاع اجتماعی آن زمان که ناصر خسرو تمایلی به توصیف آن نداشته استگذرد یمسرعت از کنارآن 

ن امر نشانگر تمایل وي به حکومت علویان وخود ای کند یم،از امیر علوي آنجا تعریف رسد یمدر عوض،چون به حدود دیلمستان 
  ).1:1367قبادیانی،.(است

توصیف ناصرخسرو از شهرها و دیکر جایها،کعبه چشم خود دیده،در تمام کتابهاي :در باب ارزش جغرافیایی سفرنامه باید گفت   
اري که دیده،چنان و صفی به دست وي از شهرهایی که در هزار سال پیش نباشد،و آث.بجا مانده از آن دوره،شاید بی نظیر باشد
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قاهره، لحسا، کعبه، زمزم، صفا، مروه، مکه و بیت المقدس به ویژه کامل . نمونۀ کاملی از آنها تهیه کرد توان یم، که امروزه دهد یم
الی وي در گذر از مناطق شم. کند یمق از مرو، در شرق ایران،آهنگ سفر قبله 437توصیف ناصرخسرو در سال . وصف شده اند

،واین،در مقایسه با توصیفهاي مفصلی که وي بعداً از شهرهاي بیت پردازد یمایران به توصیف کلی برخی از ویژگی آنها 
  :رسد یم،بسیار گذرا و مجمل به نظر آورد یمالمقدس،قاهره و مکه 

  ).131-130:1382رضایی،(
  

  سفرنامه ابن بطوطه
ي اجتماعی و سیاسی کشورهاي جنوب شرقی آسیا، به ها نظامو طو النی و دقیق از سفرنامه ابن بطوطه پر است از توصیفات دقیق    

یی از ها بخشخصوص هند و جزایر هند شرقی و چین، همچنین نواحی آسیاي مرکزي و غربی مانند ترکستان و سرزمین آناتولی و 
محسوب -دوره در آن- ها نیسرزمي آفریقاي مرکزي ،سندي ممتاز از اوضاع حاکم بر این ها نیسرزم

  ).221:1988خصباك،.(شود یم
  

  :دسته بندي محتواي مطالب سفر نامه
 -3.خصوصیت برخی شهرها که ابن بطوطه در آنها اقامت داشته است-2.شود یمآنچه به روش زندگی و شخصیت وي مربوط -1  

روش زندگی مردمان شهرها و آداب و رسوم و -5.یی که در مقولۀ وعظ قرار دارندها نکته-4مدارس و فعالیت دانشمندان
فی و یا گزارش گفتگوها و مصاحبت با  -6.روستاهایی که ابن بطوطه از آنها گذر کرده ویا در آنها رحل اقامت افکنده است معرّ

وقایع و حوادث عمدة سیاسی  -10. امور خیریه -9. ي اقتصاديها نکته -8.ها لهجهزبانها و -7. ي علمی و دینی و سیاسیها تیشخص
پروینی و :(اجتماعی و اوضا و احوال منا طق مختلف و گزارش مختصري از چگونگی حکومتها و رفتار حاکمانو 

  ). 8:1388کنجوریان،
  

  :ابعاد چهارگانه سفر
که قصۀ  ابدی یمدر نخستین گام مردي را در برابر خود :بندد یمخوانندة هوشمند رحله المحاله به یکی از ابعاد چهارگانۀ آن دل 

ي تاریخی ها چهرهو او را باخود و همراه خود به تماشاي عجایب دنیاي کهن و دیدار با بسیاري از  دیگو یمدور و دراز باز سفري 
و  جوشد یمابن بطوطه مردي گرم سخن و آسانگیر است که با خواص و عوام به یکسان .خواند یمنیمۀ اول قرن هشتم هجري فرا 

د را گاهی در خانقاه ،زمانی در میان کسبه و بازاریان و زمانی در مجالس امرا و دیوانیان خواننده که با او همسفر گشته است خو
او را با این مرد انس و الفتی پیدا  رود یماین قصه پرداز غربت آشنا را بشناسد و هر قدم  که فراتر  خواهد یمطبعاً خواننده . ندیب یم
و   آنگاه جنبۀ دیگر کتاب یعنی  مینام یماین را بعد شخصی رحله . کشد یمو یک نوع احساس عاطفی از آن میان سر بر  شود یم

سفري است از طنجه در ساحل اقیانوس اطلس تا بنادر شرقی چین در کنارة دور دست اقیانوس .کند یمبعد جغرافیایی جلب نظر 
شط العرب ،گاهی در سفاین بزرگ چینی ،گاهی در قایقهاي کوچک گذرد یمسفري که از بیابانها و دشتها و دریاهاي فراوان .آرام

نگ و پس عالوه بربعد جغرافیایی، مالحظات اجتماعی و فرهنی رحله از اهمیت خاصی برخوردار است و هم چنین ....  موسوم به ج
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ري است بعد چهارم یعنی اطالعات مربوط به جریانات سیاسی عصر و خبرهاي دست اول از رویدادهاي نظامی و بند و بستهاي دربا
آن را  توان یمناگته پیداست که این بعد رحله که .که از این لحاظ ابد رحله را جزو منابع تاریخ ان روزگار به شمار آورد

جنبۀتاریخی و وقایع نگاري نامید با بعد دیگر آن که ناظر به جنبۀاجتماعی و فرهنگی است و نیز با بعد جغرافیایی آن که ناظر به 
اوضاع و احوال طبیعی و شرایط اقلیمی امکنه و بالد مختلف است در هم آمیخته و همین آمیزش و  توصیف راههاي ارتباطی و

ي جهانگردان نامی دنیا از موقعیت ها سفرنامهو رحله را حتی در میان  بخشد یمامتزاج است که قصۀ این سفر طوانی را قوت خاصی 
  ).25-23:1376موحد،:(سازد یمممتاز و بی همتا برخوردار 

 

  :سفرنامه و اهمیت آن
او به ابن بطوطه امر کرد .که نگارش ماجراي سفر ابن بطوطه به دستور ابو عنان امیر مراکش صورت گرفته باشد رسد یمبه نظر   

ي کاتب دربار سلطان ابوالحجاج پادشاه غرناطه  که در آن هنگام در مراکش  –گزارش آنچه را در سفرهایش دیده بود،به ابن جزّ
ي پس از تقریر ابن بطوطه و تنقیح و تذهیب ) 20:1371موحد،.(امال کند-برد یمبه سر  ي خویش،کتابی فراهم آورد ها نوشتهابن جزّ

پروینی و :(نامیده شد،ولی بیشتر با نام رحلۀ ابن بطوطه شهرت دارد ارسفألا بیاعجو  ارمصألا بئراغ يف ارلنظاتحفۀ که 
عده اي .شمندان آرا و نظرات مختلفی در مورد ابن بطوطه و سفرنامۀ او بیان داشته اندخاورشناسان و اندی).25-24:1388کنجوریان،

را اثبات  شیها گفتهاز آنها علیه او موضع گیري کرده و گروهی به طرفداري از او برخاسته اند و با ارائۀ اسناد و مدارك،صحت 
بن بطوطه وگرانبها بودن اطالعات او اتفاق نظر و اجماع ي اها گفتهکه ایشان بر صدق  گفت یم توان یمبه طور کلی .کرده اند

ت اروپایی در طی «:دیگو یمدارند،به طوري که ستزن در تحسین عکل او  قرن گذشته ،جهانگردي به خود دیده که  5کدام ملّ
را به طور دقیق  ي بیگانه را در نوردد و در مورد آنها این چنین دقت نظر داشته باشد و مالحظات و مشاهدات خودها نیسرزم

  ).301:1966الفاخوري،: (»بنگارد
  

  :سفرنامه ابن بطوطه در آیینۀ ادبیات تطبیقی
یی است که ها سفرنامهیکی از راههاي بررسی آداب و رسوم و اعتقادات و باورها و به طور کلی فرهنگ یک ملت پرداختن به    

لۀ احرلا دسیرحلۀ ابن بطوطه جهانگرد معروف مراکشی که به .اندسیاحان و جهانگردان در خصوص آنها به رشتۀ تحریر در آورده 
که جایگاهی ممتاز و برجسته در میان  هاست سفرنامهاین سفرنامه یکی از این ).216:1988خصباك ،.(شهرت دارد نلمسلمیوا ربعاا

شتم هجري به نمایش آثاري از این دست دارد و تصویري گویا وروشن از اوضاع و احوال جوامع مختلف شرقی در قرن ه
  ).26-25:1388پروینی و کنجوریان،:(کند یمو حیات اجتماعی تودة مردم را به بهترین شکل پیش روي ما مجسم  گذارد یم
بررسیتصویر یک کشور در ادبیات کشور  -الف:بررسی سفرنامه به عنوان شاخه اي از ادبیات تطبیقی مشتمل بر دو بخش است  

بررسی خود جهانگرد،تمایالت و  -ب.دهند یمدر پرتو اطالعاتی که جهانگردان از آن سرزمین ارائه دیگر،در دوره اي معین و 
اغراض وي ،اموري که از آن پرده برداشته و آراء و نظرات و افکار و تصورات او که در حالت اول محقق به سفرنامه و در حالت 

  ).316:1987المکی،.(پردازد یمدوم به سفرنامه نویس 
گسترة مکانی سفر و شمول ماجراهاي مسافرتی که از -1:ي مشابه برتري یافتها نوشتهجهاتی چند سفرنامۀ ابن بطوطه برهمۀ از    

به عالوه اقامت طوالنی تر ابن بطوطه .،اندلس،نیجریه،گسترش یافته است...طنجۀ مراکش شروع شده و به مصر،شام،فلسطین،
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ه تعدادي از والیات و شهرها را در شمار عوامل اهمیت افزاي این سفرنامه ذکر و مسافرت مکرر ب ها نیسرزمدربرخی از این 
ت و صداقت او در -3گسترة زمانی مسافرت ابن بطوطه،وي قریب سی سال هز عمرش را در سفر گذرانید؛-2کنیم؛ صمیمی

تنوع و شمول محتواي -4و منشیانه؛ و استعمال کلمات مطنطن و خطابی» فاضالنه«و برکنار ماندن از عبارت پردازي ها ي ها گزارش
  ).214-213:رودگر،بی تا:(سفر نامه

  
  :پی نوشت

که در آن روزگار بسیط زمین وجهان را . ثالث آسیا و افریقا و اروپا است يها ، قاره»قارات ثالث «در حاشیه آمده مراد از  -1
ولی آقاي دکتر تازي دانشمندمغربی که بر کنگره ابن . ت، و بعدا امریکاواسترالیا کشف گردید و پنج قاره شهرت یافداد یتشکیل م

آمده ) اثارات) ( قارات(بطوطه اشراف داشت، و به تحقیق فنی رحله اشتغال دارد در سخنرانی خودگفت در برخی نسخ به جاي 
  .است

حضرت یعنی اسماعیل یا نوه به امانت فرزند ارشد آن ) ع(اسماعیلیه یکی از شعب مذهبی تشیع است که بعد از امام جعفر صادق -2
  .اش محمد بن اسماعیل اعنقاد پیدا کردند

توضیح این که کسی که به مذهب اسماعیلیه بگردد و . باالترین درجه در مذهب اسماعیلیه است» امام «  ي حجت بعد از مرتبه-3
. شود یسخن یافت مأذون نامیده م ي و هنگامی که وي تعلیماتی آموخت و اجازه شود یدعوت آنها را بپذیرد مستجیب خوانده م

و داعی در اثر صیاقت و وفاداري . رسد یم» داعی «  ي مأذون وقتی مورد اعتماد قرار گرفت و به دعوت و ارشاد پرداخت به مرحله
مراتب  بنابراین مراحل و. رندیگ یبرسد که تعداد آن محدود به دوازده نفر است و از امام دستور م» حجت « ي ممکن است به درجه

  .امام ، حجت ، داعی ، مأذون ، مستجیب:  شود یدرجه تقسیم م 5در مذهب اسماعیلیه به 
  

  :نتیجه گیري
ي شخص  سفرنامه نویس هستند و در ها تالشو  ها يکنجکاوي بین فرهنگی ،حامل ها رسانهبه عنوان یکی از مهم ترین  ها سفرنامه

ي بین فرهنگی ،از یک فرهنگ بیگانه به فرهنگ خودي ها تجربهیع ترین نهایت در زمان خود سبب شده اند ژرف ترین و وس
  . سفرنامه نویس انتقال یابند

که بدان مسافرت کرده  يها نیسفرنامه، نوعی گزارش است که نویسنده در قالب آن مشاهدات خود را از اوضاع شهرها یا سرزم  
 بزرگان،آداب و رسوم ملی و مذهبی مردم، بازارها، ها، ابخانهکت است شرح می دهدو ااطالعاتی از بناهاي تاریخی، مساجد،

سفرنامه یک اثر .گذارد یمناطقی که بازدید نموده است در اختیار خواننده م زبان اهالی، جمعیت ،آب وهوا، موقعیت جغرافیایی،
  .تبلیغی و ترویجی است که مخاطب آن مردم معمولی اند

ر آن را با انشایی روان و دل انگیز نگاشته است، اطالعات دقیق و ارزشمندي را از اوضاع در این اثسفرنامه ناصرخسرو که وي    
  . دهد یجغرافیایی و تاریخی و آداب و رسوم مردم شهرهاي مسیر مسافرت خود به دست م

و طول مدت آن بی نظیر  این سفرنامه نه تنها از جهت وسعت شعاع سفر. سفرنامه ابن بطوطه در میان رحله ها یگانه و بی همتا ست   
در پایان با توجه به توضیحات و دالیلی .است؛بلکه به لحاظ دید و نگرش خاص ابن بطوطه و سلیقه او در گزارش احوال عصر خود
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چون هر دو سفرنامه به صورت نثر نگاشته شده اند،آن دو را  منثور؛و چون انگیزة دو سفرنامه زیارت خانۀخدا -1:که آورده شد
،آن دو را سفرنامه باشد یم، آن دو را سفرنامۀ زیارتی؛ وچون هر دو بازگوکننده واقعیت  شرایط اوضاع و احوال جامعه باشد یم

  . واقعی نامید
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435  

  کاربست اشکال هنجارگریزي با تکیه بر آثار شاعران نوگراي معاصر
  

 1آرش مشفقی

  2سازخداننازیال ی
  :چکیده

رم زبان معیار است و یکی از شگردهایی است که شاعران  یکی از دستاوردهاي مهم شعر امروز هنجارگریزي و انحراف از نُ
شان را غنا و  اند زیبایی کالم و زبان شعري از آن بهره گرفته و بدین وسیله توانستهنوگراي معاصر در موارد فراوانی از اشعار خود 

زبان هنجارمند، اسباب برقراري ارتباط و انتقال پیام است و لزوم مباینت زبان ادبی و به ویژه شعر با آن نه تنها محل . توسعه بخشند
شعر و همچنین قوت و » ادبیت«ف از معیار قراردادي و رایج، مبین بارز هاي صورت گرایانه درجۀ انحرا تردید نبوده بلکه در انگاره

برداشته شد و سپس به دنبال وي » نیما یوشیج«نخستین گام رسمی براي استفاده از این شگرد در ایران، توسط . باشد زیبایی آن می
و » فروغ فرخزاد«، »منوچهر آتشی«، »ب سپهريسهرا«، »مهدي اخوان ثالث«، »سیمین بهبهانی«، »احمد شاملو«شاعران بزرگی مانند 

الزم به ذکر است که هنجارگریزي، همیشه موجب برجسته سازي . اند در این شیوه هنرنمایی کرده... و» محمدرضا شفیعی کدکنی«
ناظر به پژوهش حاضر . گردد و باید طوري در اثر گنجانده شود که موجبات مخالفت قیاس صرف و نحو را فراهم نکند کالم نمی

بررسی این مؤلفه و پردازش و طبقه بندي نمودهاي آن از جمله هنجارگریزي معنایی، هنجارگریزي واژگانی و هنجارگریزي 
  .باشد نحوي، هنجارگریزي آوایی، هنجارگریزي سبکی، هنجارگریزي نوشتاري و هنجارگریزي گویشی می

  

 .زدایی، هنجارگریزي، برجسته سازي شعر معاصر، شاعران نوگراي معاصر، آشنایی :ها کلید واژه

  

                                                        
  استاد یار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بناب - ١

  دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بناب -  2
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  :مقدمه

شود ناگزیر زبان  آنچه ادبیات نامیده می«به گفتۀ سارتر . زبان مشخصۀ بارز آدمی و عنصر اصلی برقراري ارتباط و انتقال پیام است
) 32، 1388سارتر، (» .دبیاتی نیستاگر هم ادبیات را ذاتاً تجاوز از زبان بدانیم به هر حال باید بپذیریم که بیرون از زبان، ا. هم هست

به زعم مردم شناسانی نظیر تیلور مشغلۀ ). 68، 1377آشوري، (» ست زبانی ست در عالم زبان یا آفرینشی شعر رویدادي«و همچنین 
ون که وجه همچنین گفتۀ مشهور افالط. اي براي ایجاد رابطه با هم نوع بوده است اساسی انسان بدوي در گذار به تمدن، ابداع وسیله

عالوه بر ایجاد ارتباط که سطحی نازل در کاربرد . داند، دال بر این مدعاست می -یکی از کارکردهاي زبان -ممیزة انسان را نطق
ادبیات صرفاً « 1ها به اعتقاد فرمالیست) 134، 1388باطنی، (» .تفکر بدون استفاده از زبان، ممکن نیست«آید، اصالً  زبان به شمار می

شمیسا، (» هاست و باید به آن از دید زبانشناسی نگریست توان گفت که زبان ادبی یکی از انواع زبان ۀ زبانی است و لذا مییک مسئل
1383 ،147.(  

دانند و درك امور واقعی و حکایت کننده از  ها، شکل و فرم اثر هنري را ابزاري براي درك زیبایی آن اثر می برخی از فرمالیست
تقابل نثر و شعر، زبان علمی و کاربردي با دیگر : گوید ها می توماشفسکی یکی از فرمالیست«. گیرند ر نمیخود اثر را در نظ

ساز و خودکار  اي ساده یا بازي هاست که قوانین خاص خود را دارد و خصیصۀ اصلی آن نه ارائۀ یک گزاره به مثابۀ واسطه زبان
مشکوة، (» .تی اصیل یافته است و به خودي خود یک هدف زیبا شناختی استبلکه به مثابۀ عنصري است که نوعی ارزش زیباشناخ

1377 ،66.(  
از زبان متعارف بیگانه  –کانون اولیۀ توجه آنها  –این بود که در شعر » ادبیت«سرانجام صورتگرایان به این نتیجه رسیدند که راز 

اي از  شعر از طیف گسترده«بیگانه سازي است بدین ترتیب  کند همین شود و آنچه زبان شعري را از زبان روزمره متمایز می می
شود از جمله قافیه یا تقسیم  گیرد که در زبان متعارف دیده نمی هایی از تکرار بهره می براي مثال، از شکل. گیرد بهره می» صناعات«

بهام آفرینی که در زبان، پیوسته وجود دارد بندي شعر به بندها که در بسیاري از اشعار شاهدیم به این ترتیب شعر از امکان بالقوة ا
  ).50و  51، 1388برتنز، (» گیرد بهره می

اي ندارد زیرا اصوات و آواها در زبان  توان گفت شکل و ساختار آوایی واژگان در سخن روزمره ارزش و اعتبار ویژه بنابراین می
ها و  یشهاندیق ارجاع به طرارتباط مؤثر از  کردنروزمره برقرار  هدف زبان«: به گفتۀ یاکوبسن. طاي هستند براي ارتبا روزمره وسیله

» کند یمي بافتار خود جلب سونمایند، توجه را به  یمرا باز  کلمات کهیمی مفاهیاء یا اشي جااما زبان شعر به . یزهاستچ
  ).54و  55، 1386پور،  یقاسم(
ي که به اقتصادي ا انگارهیار با معیان زبان بیگر دبه . باشد یمیانه گراوای موصوف با زبان روزمره ادبید توجه داشت که نسبت زبان با
ی ادبحال آنکه مراد زبان . کند یمیسور حرکت میر مسین تر کوتاهیی و انتقال معنا از زدا ابهامموسوم است در جهت » اقتصاد زبان«
» شود یمي ا تازهی معانینندة آفرندي است که خود یرومنیژه و وی تازه، حسینش آفری، بلکه معانیم مستقي و فورنه روشن کردن «
ین مخاطب و متن و بیز برانگو مناقشه [یخی تاري ا مواجهه«سازد تا از ره گذر  یمیل هموار تأوي براو راه را ). 48، 1380ي، احمد(

کند  یمیان بینگونه افاد را ي مستمعنایمون کنان، ر) 16، 1389پالمر، (» .ی تحقق یابدهستی شخص، تجربۀ ]یدن ذهنکشبا به چالش 
ی، پارسیات معاصر ادباغلب شاعران ) 63، 1388کنان، (» خواند یمنوشته، خواننده را به برساختن متن نانوشته فرا  ]یادب[متن «که 
ن پژوهش یادر . اند یدهورزي یاد شده در قالب آثارشان مبادرت ها آموزهین آرا گرفته و به تحقق و تجربۀ ای از فراواني ها بهره
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ین ایزان تعهدشان به میی که آنهااند،  یخ ادب معاصر برخاستهتاري مختلف ها دورهی که در شاعرانیان مین بوده است تا از ای بر سع
  .یرندگی قرار بررسی بوده است مورد نقد و غني فراهنجارین آثارشان از لحاظ بافت همچنیشتر بوده و بهنر 

، »یمایوشیجن«ي معاصر از جمله نوگرایه بر آثار هشت شاعر برتر تکیزي با هنجارگرمام انواع در این جستار به معرفی و بررسی ت
یعی شفمحمدرضا «و » فروغ فرخزاد«، »یآتشمنوچهر «، »يسپهرسهراب «، »ي اخوان ثالثمهد«، »یبهبهانیمین س«، »احمد شاملو«

یرد و از لحاظ برجسته گی قرار بررسین پژوهش مورد اظرگاه شده از ن ذکریده شده تا اشعار شاعران کوشپرداخته شده و » یکدکن
یت آن را قابلید بابا توجه به آنچه گذشت، متن .ي متنوع عرضه گرددشواهدیزي انتخاب شده و با هنجارگریکرد به روي با ساز

 کهیداتی تمه. مون شودیات رهنادبیاي شگفت و شگرف دنور در آن رهانده و به  یات غوطهواقعخواننده را از  کهداشته باشد 
  .یزيهنجارگري و ساززدایی، برجسته  ییآشنا:یر مطرح شده استفراگاند در قالب سه دانشواژة  یشیدهاندین منظور بدیان صورتگرا

  
  )De-familiarization(زدایی  آشنایی .1

به نظر . است» زدایی ییشناآ«اند مفهوم  ی مطرح کردهادبیان بها درباره شکل  ترین نکاتی که فرمالیست یکی دیگر از مهم
یافت معهود و مألوف او از جهان دگرگون درشود تا احساس و ادراك عادت زدة انسان و  یمیات سبب ادبی هنر و شکلوفسک

ت «او معتقد است . شوند   ). 465، 1388ولک، (» ی معتاد ماستکاهلیدار کردن ما از خواب بي هنر وجودعلّ
یدي تازه وا دارد نه دین است که ما را به اهدف هنر . گردد یمباعث التفات مخاطب به جهان اثر  یات با ناآشنا کردن امور آشناادب

یامین بن(» ی را محقق سازدشناختی کارکرد نوعتواند  یمي است که سازیگانه بهنر صرفاً در مقام «ي و تکراریدادهاي روبه دانستن 
  ).66، 1382به نقل از مهرگان، 

هاي  یژگیوگیرد و تمام  یمي جای زبانشناسیقایی و موسدر قالب «گیرد که  یدربرمیی را شگردهای تمام زدایی در واقع ییآشنا
یشتر زبان بی برجستگیص و تشخدهد و باعث  یمي جای را در خود زبانی و بالغیانی، بهاي  یژگیویال، خي اعم از صور شعرزبان 

یار و معیکی نسبت به زبان : یده شودسنجید با دو مبنا بازدایی  ییآشنا) 79، 1382ینی مؤخر، حس(» شود یمشعر نسبت به زبان نثر 
اگر شاعري در دورة ما شعري به زبان و قالب کالسیک بسراید، نسبت به زبان معیار  ي مثالبرای؛ ادبیگري نسبت به خود زبان د

صور (آن صورت گرفته است و هم هنجارگریزي در ) وزن، قافیه و موسیقی سنتی شعر(زدایی دارد؛ زیرا هم قاعده افزایی  آشنایی
باعث نوعی یکنواختی ... ها و ها، استعاره زدایی است، زیرا تکرار قالب، وزن، تشبیه دارد اما نسبت به ادبیات فاقد آشنایی...) خیال و

تکرار، ارزش زیبا شناختی هاي قدیمی بر اثر  استعاره. افکند شود و دیگر در گوش آنها طنینی نمی و عادت در ذهن خوانندگان می
 ).75، 1383خائفی، . ك.ر(اند  خود را از دست داده

 

  

  ) Foregrounding(برجسته سازي  .2
رود و توجه مخاطبان را به خود  برجسته سازي انحراف از زبان معیار است؛ هنگامی که یک عنصر زبانی برخالف معمول به کار می

تواند موجب  در هر اثر ادبی می 2هاي واژگانی و فرآیند همنشینی و جانشینی بها و ترکی کند و واضح است که گزینش جلب می
فرآیند خودکاري زبان، در اصل به کار گیري عناصر «به اعتقاد هاروانک . هاي عاطفی، زیبا شناختی و برجسته سازي گردد بهره
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جلب نظر کند و مورد توجه اصلی قرار گیرد؛ ولی  اي که به قصد بیان موضوعی به کار رود بدون آنکه شیوة بیان زبان است به گونه
اي که شیوة بیان جلب نظر کند، غیر متعارف باشد و در مقابل فرآیند  برجسته سازي به کارگیري عناصر زبان است به گونه

  ).21، 1384صفوي، (» خودکاري زبان، غیر خودکار باشد
دهد و  وادث و اتفاقات روزمره، جاذبه و زیبایی خود را از دست میشلکوفسکی بر این باور است که زبان در پی بهره جویی از ح

کند؛ همچنین دکتر شفیعی  به ابزاري براي درك و زیبایی و لذت بردن از آن نیاز دارد او از این ابزار با عنوان برجسته سازي یاد می
کند و آن را در دو گروه موسیقایی و  یاد می» رستاخیز کلمات«کدکنی نیز هنگام بحث از برجسته سازي از آن با عنوان 

گیرد که زبان شعر را از زبان روزمره، به اعتبار  کند، گروه موسیقایی مجموعه عواملی را دربرمی زبانشناسیک تقسیم بندي می
ها  تواند موجب تمایز یا رستاخیز واژه ها، بیرون از خصوصیت موسیقایی آنها می بخشیدن آهنگ و توازن کلمات در نظام جمله

  ) 10، 1386شفیعی کدکنی، . ك.ر. (شود
ی نظم با شعر و زبان ادبی تفاوتی قائل شد  هاي  حق شناس از اختالط میان گونه«اصوالً باید میان گونۀ متعارف زبان معیار، نثر و حتّ

بدین . شود تمایز قائل میکند و از این طریق میان نثر، نظم و شعر به عنوان سه گونۀ ادب  زبان در پدید آوردن نثر ادبی یاد می
آید و شعر با گریز از  آید، نظم از طریق قاعده افزایی بر نثر پدید می هاي زبان به وجود می ترتیب نثر ادبی با درهم آمیختن گونه
  ) 32و  33، 1373به نقل از صفوي، (» .شود قواعد دستوري زبان هنجار، آفریده می
براي اینکه زبان از حالت خودکاري دور . باشد هاي مختلف آن می ، برجسته سازي و گونهبنابراین ابزار آفرینش شعر و زبان ادبی

  .شود باید به آن تشخیص داد و از قواعد معمول آن که تکراري و متعارف شده است فاصله گرفت
  

  ) فراهنجاري(هنجارگریزي  .3
آید به دیگر  زه و شگفتی شود هنجارگریزي پدید میهرگاه زبان از حالت عادي و معیار خود منحرف گشته و باعث ایجاد معانی تا

هاي تازه در ادبیات را هنجارگریزي یا  و ایجاد فضاهاي نو و راه» ها طبق معمول«ها و  تالش براي شکافتن سقف عادت«سخن 
  ) 4، 1381سنگري، (» .گویند حرکت فراهنجار می

کند که  هاي وجود متعارف ایجاب می لزوم. ن از اشیاء را حفظ کنیمهایما توانیم تازگی دریافت به عقیدة شکلوفسکی، ما هرگز نمی
شوند و این وظیفۀ خاص هنر است که آن آگاهی از اشیاء را که به موضوع ) Automatized(آنها تا حدودي زیاد خودکار 

ك واقعی از محیط و همین آگاهی حقیقی و در) 49، 1384سلدن، . ك.ر(آگاهی روزمرة تبدیل شده است، به ما باز گرداند 
گویند بیان دارد، آن حالت  سازد و اگر قرار بود شاعر، سخنی را با استفاده از اصولی که عامۀ مردم می اطراف ماست که شعر را می

هاي جدید خلق کنیم و آنها را  توانیم تعداد زیادي جمله ما می«. گرفت یکنواختی و عادي زبان، لذّت حسی تازه را از مخاطب می
هاي دیگري دست بزنیم؛  توانیم با استفاده از قواعد، کلمات را با هم ترکیب کنیم و دو مرتبه به ترکیب ماییم، چرا که میدرك ن

ایم، اگر به صورت جمله ارائه شوند قابل درك  حتی یک رشتۀ عجیب و ناآشنا از کلماتی که ما آنها را قبالً در کنار هم نشنیده
در زبان روزمره «: گوید کند و می دکتر شفیعی کدکنی، از زبان عادي و روزمره به زبان مرده یاد می )17، 1388الند، (» خواهند بود

کنند ولی در شعر، و اي بسا که با مختصر  اند و به هیچ روي توجه ما را جلب نمی روند که اعتیادي و مرده کلمات طوري به کار می
  ). 5، 1386عی کدکنی، شفی(» یابند پس و پیش شدنی، این مردگان زندگی می
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ها  ترین واژه ترین و غریب سرایند با استفاده از استعداد و قریحۀ ادبی خود به سراغ بدیع بدین گونه است که وقتی شاعران شعر می
» رندگست یابند و خود را در معناها و کارکردهاي مختلف می ها با یافتن جانی تازه، توش و توانی مضاعف می در شعر واژه«. روند می

اما هنجارگریزي نباید تا . کند و هنجارگریزي نیز در همین ترکیبات غریب و جمالت بدیع نمود پیدا می) 102، 1386حسن لی، (
. یابد لیچ بر این باور است که برجسته سازي به دو طریق امکان تحقق می«خارج شود  3حدي پیش رود که از رسانگی و ایصال

از قواعد حاکم بر زبان هنجار است و دیگري قاعده افزایی که افزودن قواعدي است بر قواعد یکی هنجارگریزي که همان تخطی 
هایی است و معتقد است که هنجارگریزي فقط  زبان هنجار، اما از دید وي هنجارگریزي و قاعده افزایی، خود تابع محدودیت

  ). 18، 1378قل از سجودي، به ن(» تواند تا جایی پیش رود که ایجاد ارتباط دچار اختالل نشود می
اي را به مردم معرفی  ها و صداهاي تازه کنند، رنگ شاعران خادمان زبان خودند، ابعاد جدیدي را کشف می«الیوت .اس.به اعتقاد تی

  ).382، 1382به نقل از شمیسا، (» کنند که خود به تنهایی قادر به تشخیص آنها نبودند می
  

 انواع هنجارگریزي .4

: شود دهد، شامل انواع زیر می اي که در آن رخ می واع مختلفی دارد و با توسعه معنایی و با توجه به حوزههنجارگریزي ان
هنجارگریزي معنایی، هنجارگریزي واژگانی، هنجارگریزي نحوي، هنجارگریزي زمانی، هنجارگریزي نوشتاري و هنجارگریزي 

  .   گویشی
  

  گراي معاصرکاربست اشکال هنجارگریزي در آثار شاعران نو .5
  هنجارگریزي معنایی. 1- 5

انحراف از نرم، در حوزة روابط معنایی است، به طوري که معناي جمله یا عبارت از حیث منطق زبان «در این نوع هنجارگریزي 
باتی و شاعر با گریز از قواعد معمول حاکم بر جهان خارج اثر، ترکی) ، ذیل هنجارگریزي1385داد، (» .ربط یا متناقض نماید بی
. پندارد دست و پنجه نرم کند آفریند تا بدان وسیله زبانش را ممتاز سازد و مجبور نیست با آنچه که مخاطب آن را هنجار می می

. بنابراین با خلق ترکیباتی فراهنجاري، درصدد آفرینش دنیایی است که از واقعیت متنِ اثر خبر دهد نه از واقعیت جهان خارج اثر
هاي گوناگون امور ممکن و امور ناممکن در گوهر خود اموري گزینشی هستند؛ یعنی به انتخاب هنرمند  ترکیب در هر اثر هنري،«

احمدي، (» .راز هنر، یافتن زبانی است شخصی، ناآشنا و به شدت فردي و درونی«و البتّه که ) 273، 1377احمدي، (» گردند باز می
1374 ،47(  

زند تا از این طریق زبان شعرش را توسعه   دست می... ، مجاز، تشخیص، پارادوکس و4ل استعارهبدین ترتیب، شاعر به صنایعی از قبی
بیشترین بسامد از هنجارگریزي معنایی از میان شاعران منتخب در پژوهش حاضر به ترتیب در اشعار شاملو، سپهري، اخوان، . بخشد

  :شود یابد که در زیر به بخشی از آنها اشاره می فرخزاد، بهبهانی، آتشی، نیما یوشیج و شفیعی کدکنی نمود می
  :هنجارگریزي از طریق ایجاد تصاویر تازه -
  )695، 1386نیمایوشیج، (» بوسۀ دورادور/ شکند لب او می/ از صداي پایی«

  .دهد به دست می) شکستن لب(نیما در این چند سطر شعر تصویري زیبا از خندیدن 
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زن / هاش به کار تا زمانی که از این پرده به در افتد افسون سخن/ زمانی که فرو ریزد شب را ارکانتا / از زمانی که قد افرا زد روز«
  )               667همان، (» همانگونه خموش است به جا

  .ریختن ارکان شب تصویري زیبا از تمام شدن آن است
  )451همان، (» کند دارد هنوز هم سخنی گرم می/ تا بهره ورتر آئیم/ او از براي زندگی ما«
ترکیبی نو و بدیع است که نیما با تلفیق از الفاظ سادة زبان ساخته و بدین ترتیب به هنجارگریزي دست زده » گرم کردن سخن«

  .است
  )47، 1388شاملو، (» بچکد در شبِ من/ بی که فریادي از این قلبِ صبور«
  .باشد ذهن مملو از هنر شاملو میتصویري زیبا و شگفت است که بر ساختۀ » چکیدن فریاد در شب«
  )45، 1389شاملو، (» !پزید دیروز می/ هايِ گرمِ زمین که بذرِ فردا را در خاك اي نفس -اما شما«

  .»بذرِ فردا را در خاك دیروز پختن«و از همین گونه است تصویر زیباي 
  )523، 1385بهبهانی، (» گوشواره از اشک خود آویختم در گوش چشم/ تا عروس قصۀ درد تو باشد ساعتی«
اخوان ثالث، از این اوستا، (» غمانی سرخوش و آسوده از هر رنج بی/ ما بیابان مرگ راهی که بر آن پویند از شهري به دیگر شهر«

1387 ،35(  
  .دهد در دو نمونۀ فوق کل شعر تصویري تازه و زیبا به دست می

به چفت / همیشه رشتۀ محبت را/ شد میان عافیت نور منتشر می/ به سبک درختو او / و او به شیوة باران پر از طراوت تکرار بود«
  )315، 1388سپهري، (» زد آب گره می

  .کنیم کل شعر تصویري است زیبا و نو همانگونه که مشاهده می
چیزها دیدم / ییتا صداي پر تنها/ تا سکوت خواهش/ تا چراغ لذت/ رفتم، رفتم تا زن، / من به دیدار کسی رفتم در آن سر عشق«

  )223همان، (» کرد کودکی دیدم، ماه را بو می:/ در روي زمین
  )72همان، (» گریم هاي شکسته می و بر این شاخه/ ام شب را نوشیده«
مثل این است ./ نتواند شد آغاز/ اي هست که هرگز دیگر قصه/ آید باز آنچه بگذشت نمی/ گذرد ها می لحظه/ ،..، دنگ ..دنگ «

رنگ لذت / تا به دیوار همین لحظه که در آن همه چیز/ خیزم تند برمی/ بر لب سرد زمان ماسیده است/ پاسخ بی که یک پرسش
» نقش انگشتانم:/ ماند و آنچه بر پیکر او می/ خندة لحظۀ پنهان شده از چشمانم:/ ماند از این جهد به جاي آنچه می/ دارد، آویزم

  )42همان، (
اي  ساختار و فرم کلی شعر تصویري تازه و زیبا از سپري شدن زمان است که سپهري آن را به شیوهشود  همانگونه که مشاهده می

  .کند هنرمندانه در قالب شعر بیان می
رنگ هر اندیشۀ رنگین / کشانم دیدة امیدها را در پی خود می/ ابر حیرانم/ باز گوي گفتگوهاي نهانم/ سنگ خاموش گذرگاهم«

   )92، 1386آتشی، (» کمانم
  .تصویري غریب و نو است که خواننده در زبان هنجار آن را نشنیده است» بازگوي گفتگوهاي نهان قرار گرفتن«
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شمارم، نقش هر  ها را می گام/ سنگ بیدارم/ هاي کنجکاوم، معبر پاهاي پر رفتار دار چشم پاس/ هاي فراموشم من گذرگاه تپش«
همچو / تکیه گاه کوله بر دوشان پاره آستینم/ خندم بینم، نمی ندیش را از پیش میلغزش گمراه کور ا/ بندم اندیشه را در سینه می

  ) 89همان، (» چینم آب از هر گمان رهگذر تصویر می
تصاویري هستند که آتشی با ابتکار خود و با بر هم زدن » هاي فراموشی گذرگاه تپش«و » چیدن تصویر از هر گمان رهگذر«

  .است ساختار معمولشان بدست آورده
  )202، 1383فرخزاد، (» آوازهاي شاد طبیعت را/ آن شب من از لبان تو نوشیدم«
  )152همان، (» کارد دانۀ اندوه می/ ام دستی در سکوت سینه/ بارد پشت شیشه برف می«
  )354همان، (» کشید هاي روز رفته را به درون می ته مانده/ و با زبان سردش/ خورد هاي پنجره سر می شب پشت شیشه«
شفیعی کدکنی، از زبان (» تا براي تو شعري بسرایم روشن/ ها در روشنی باران/ هایم را لحظه/ شویم در جوي سحر می/ کلماتم را«

  )50، 1388برگ، 
شفیعی کدکنی، غزل براي گل آفتابگردان، (» از میان دفتر نقاشی اطفال/ اما/ ها نزمیان باور فرتوت/ عاقبت آن صبح خواهد رست«

1388 ،66(  
» در فصل سرد اگرها/ با میوة تلخ هرگز/ در ازدحام تبرها/ خونینشان برگ و برها/ هاي شکسته با شاخه/ وین باغ در خون تپیده«
  )54، 1388شفیعی کدکنی، خطی ز دلتنگی، (
  :هنجارگریزي از طریق تشخیص -
  )695، 1386نیمایوشیج، (» لب تر شودم به چشمۀ نوش /در خانۀ این امید تا کی/ از خانۀ آسمان بخندد/ آن گونه که آفتاب در ابر«
  .نوعی تشخیص است» خندیدن آفتاب در ابر، از خانۀ آسمان«
  )694همان، (» سوي دنیا رفته/ وجداي از هم آور نگهش/ جنبدش از جا رفته مژه می/ ست شهر هشیار شده/ ست شهر بیدار شده«
  )172، 1389شاملو، (» با غمی انگشت/ گزد بندر می«
  .دهد و شاعر این عمل را به بندر نسبت داده است کاري است که انسان از روي پشیمانی انجام می» انگشت گزیدن«
  )39همان، (» به بغل شهر افتاده بود/ بدنٍ لخت خیابان«

  .رفتار انسانی در نظر گرفته شده است» شهر«و » خیابان«در مثال فوق براي 
  )1104، 1385بهبهانی، (» بینم چرا تو را نمی/ چه قصه رفته با چشمم/ ر گوشینگین ژاله د/ باز گلپوشی؛! بهار«

  .بهار به انسانی تشبیه شده  که از نگین در گوشش گوشواره دارد
اخوان (» باز هم خسته نشد ابر ستبر/ تا سحر خسته و آرام گریست/ زیر سقف سیه و کوته ابر/ اي بسا شب که به مرداب گذشت«

  )33، 1387ها و کبود،  ثالث، عاشقانه
  )290، 1388سپهري، (» خواندند ها آواز می میوه/ با سبد رفتم به میدان، صبحگاهی بود«
  )114همان، (» ها ریزش رؤیا را در چشمانم شنیدند علف/ هوا موجی زد/ خاك تپید«
، 1386آتشی، (» ك داده به ره گوشاندیشنا/ ها اي به ساحل شب بر تپه/ هاش در آغوش زرینه بیضه/ خاکستر آشیان و نفس نور«

31(  
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  )102، 1383فرخزاد، (» خورد هاي زمین تاب می بر شانه/ کاروان چون گیسوان پریشان دختري«
  )351همان، (» چرا نگاه نکردم؟/ همیشه فاصله ایست/ میان پنجره و دیدن!/  5سالم اي شب معصوم«
شفیعی (» آیا کجا به خاك سپردند؟/ اش را سرودهاي شبانگاهی نعش/ در زیر برف پر حرف/ ام که امشب درمانده/ وینک«

  )28، 1388کدکنی، بوي جوي مولیان، 
  :هنجارگریزي از طریق پارادوکس یا تصاویر متناقض نما -
  )660، 1386نیمایوشیج، (» گرید خنده ناکی می/ خندد زخم دارم به نهان می/ همچنان لیکن می نمرد آب«

  .یک تصویر زیباي پارادوکسی است» یدگر خنده ناکی می«عبارت 
  )45، 1384شاملو، در آستانه، (» کدام بستر ناگشوده؟/ خفتۀ بیدار کدام بستر بودي«
  )8، 1384شاملو، ابراهیم در آتش، (» در سخن است/ به هزار زبان/ که خاموشی/ گوید سخن نمی/ با هیچ کس/ هیچ کس«
  )73، 1386شاملو، باغ آینه، (» ستسکوتی نشسته ا/ تا آن فریاد/ از این فریاد«
  )18، 1388شاملو، (» که ز ویرانی خویش است آباد/ دست بردار از این هیکل غم«
شاملو، در (» گویاتر از هر آنچه شگفت انگیزتر کرامت آدمی به شمار است/ در این خاموشی گویا/ در این سکوت/ لب را با لب«

  )52، 1384آستانه، 
  )511، 1385بهبهانی، (» کشد نفیر می/ ها در تنوره/ غول گرد باد/ با سکوتشان/ رروز گرم تی/ سوز سردي«
  )66، 1387ها و کبود،  اخوان ثالث، عاشقانه(» ست ها جاري جویبار لحظه/ از تهی سرشار«
را اي کهن بوم و بر اخوان ثالث، تو (» اي هم در جهان هر نو خراباتی، کهن میخانه/ باز هم مست از میناب پیر مغانم، گرچه دیدم«

  )85، 1387دوست دارم، 
  )249، 1388سپهري، (» کشیم کنار حادثه سر می/ به سان سم گوارایی/ هاي روشن او را و ما حرارت انگشت«
همان، (» نماز و محرابی:/ یی»تو«بود و » من«/ لب بود و نیایشی/ اي هستی بود و زمزمه/ اي سیاهی بود و ستاره/ تهی بود و نسیمی«

177(  
اي که به صورت عمده  آشنایی زدایی دارد واژه» تهی بود«عبارت «. شود در سطور شعر فوق نوعی تناقض کلی بین کلمات دیده می

این تصرف در محور همنشینی . شود در این سطر به عنوان اسم به کار برده شده است در نقش صفت و با کاربرد مسند ظاهر می
ی نیازي به ذکر موصوف یا نهاد نیستنشان از این دارد که تهی بودن  از طرف دیگر، سطر اول حاوي . آنقدر فراگیر است که حتّ

  )79، 1387علی اکبري، (» .و اینکه اگر بود پس چرا نسیمی بود» بود«پس چرا » تهی«اگر : تناقض نماست
  )89، 1388سپهري، (» کرد این تاریکی طرح وجودم را روشن می/ گذشت ام در تاریکی ژرفی می زندگی«
  )75، 1386آتشی، (» ها به خویش اندوخته است داند چه افسون کس نمی/ خالی پر خوف وهم انگیز او«
  )166، 1383فرخزاد، (» سازد ها در نگاهم تار می راه/ لیک چشمان تو یا فریاد خاموشش«
هاي سرو کاشمر،  عی کدکنی، مرثیهشفی(» در هر کجا و هیچ کجا، در چه مأمنی؟/ اي هرگز و همیشه و نزدیک و دیر و دور«

1388 ،56(  
  :هنجارگریزي از طریق حس آمیزي -
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  )621، 1386نیمایوشیج، (» به سنگ از سنگ، چون پیغام دشمن تلخ/ ها بیرون بدیدم نیزه«
  )165، 1389شاملو، (» .هاي ترد و نرم سکوت است نُت/ هاي پر هیجانٍ دو چشمِ تو در والس/ این رنگ خواب دار«
  )108، 1384صله،  شاملو، مدایح بی(» :اش از نگاه تهی چشمانٍ تلخ/ اش برهم فشرده بود و بانٍ تاریکل«
  )534، 1385بهبهانی، (» به حجلۀ خانۀ خورشید و ماه خواهم/ دو طاقۀ اطلس سبز نگاه نرم تو را«
  )13، 1387وان ثالث، از این اوستا، اخ(» !من دگر نیستم اي خواب برو، حلقه مزن/ یی شیرین است روح من در گرو زمزمه«
، 1386آتشی، (» سبز بی پاییزشان در برکۀ چشم است/ و ز جهان گنگ هر پرواز/ هاي موج آوازشان در برگ عطر آواز کرانه«

105(  
  )199، 1383فرخزاد، (» آن شب نگاه سرد سیاهی داشت/ هاي اتاق تو در پشت شیشه«
شفیعی کدکنی، غزل براي (» شد چید به هر آواز می/ که از باغ صداي تو!/ هایی چه گل !/هایی چه گل/ شد صدا را دید اگر می«

  )21، 1388گل آفتابگردان، 
  )41، 1388شفیعی کدکنی، از بودن و سرودن، (» غوغاهاي بویناك شماهاست/ تنها طنین تار و ترانه«
  :هنجارگریزي از طریق تشبیه و استعاره -
  )40، 1384هاي خاك و شکفتن در مه،  شاملو، مرثیه(» ...هنوز را/ شب را و روز را/ کنیم دوره می/ و ما همچنان«

  .خورد در مثال فوق شب و روز به دفتر یا کتابی تشبیه شده است که همچنان ورق می
  )160، 1389شاملو، (» ما را به باطن همه دیوار راه نیست!/ دیوارهاي راز/ دیوارهاي گنگ«
  .ه شده استتشبی» دیوار«به » راز«
اجاق شقایق مرا گرم / و سردم شد، آن وقت در پشت یک سنگ/ و باران تندي گرفت/ و یک بار هم در بیابان کاشان هوا ابر شد«

  )312، 1388سپهري، (» کرد
  .اضافۀ تشبیهی بسیار زیباست که در آن شقایق به آتش تشبیه شده است» اجاق شقایق«
  ) 313همان، (» ااگر کاشف معدن صبح آمد، صدا کن مر«

  .استعاره از خورشید است» کاشف معدن صبح«که در این نمونه منظور از 
  

  هنجارگریزي واژگانی -2- 5
زند  هاي زبانی خود، دست به گزینش می هایی است که بر مبناي آن شاعر از میان تمام ظرفیت هنجار گریزي واژگانی یکی از شیوه

ها  زبان فصیح ادبی، زبان محاوره و عامیانه، کلیشه: خّار است که از عناصر گوناگونی مانندهاي زبانی در حقیقت منبعی ذ این ظرفیت
ها را حذف و برخی دیگر را  گیرد و شاعر در مرحلۀ گزینش، برخی از واژه سرچشمه می... هاي زبانی و هاي شعري، اقتباس و سنّت

  )34، 1383صفوي، . ك.ر. (اسب با سایر عناصر ساختاري شعر باشدکند، چنین گزینشی باید در مسیر تعامل و تن ها می جانشین آن
ابتدا کلمه «هنگام بحث دربارة تخیل . ها در شعر، مربوط به واژگان و نحوة به کارگیري آن در شعر است ترین نقش یکی از پر رنگ

این . یابند لمات فرصت بروز میکند و تمام تصورات شاعر به مدد ک دهد و پیشاپیش حرکت می است که اهمیت خود را نشان می
در هنجارگریزي واژگانی، شاعر با دست بردن در ) 97، 1388مدرسی و غنی دل، (» کلمات هستند که ثمرة تجربیات شاعرند
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هایی از اشعار شاعران منتخب که در آنها از هنجارگریزي  نمونه. بخشد ساخت دستوري واژگان برجستگی خاصی به شعرش می
  .آید ه شده است در پی میواژگانی استفاد

  :هنجارگریزي از طریق ساخت ترکیبی تازه از فعل -
  )665، 1386نیمایوشیج، (» شده پرچینش دامی و منم دام گشا/ پاي از او پیچیده/ بال او خیسیده«: خیسیدن
  )457همان، (» ها که بود بافیده ز پهناي امید مانده روشن برم آن رشته می«: بافیدن
ریدن رید و از یاد شدرود«: س 41، 1384شاملو، در آستانه، (» ي که به روزگاران دراز س(  

  )237، 1385بهبهانی، (» دل نیز شکیبیده مخراشید به پندش/ گه باد بیارامد و گه موج نخیزد«: شکیبیدن
  )115، 1383آتشی، (» شد رهنمونم به دیاري می/ باز کوچیدم و هر پنجۀ راه«: کوچیدن

» قاریدن«، )57همان، (» کوچیدن«، )25، 1388شفیعی کدکنی، غزل براي گل آفتابگردان، (» رهیدن«: ز قبیلو موارد دیگري ا
همان، (» آغازیدن«، )706همان، (» شکافیدن«، )441، 1386نیمایوشیج، (» کاهیدن«، )57، 1388شفیعی کدکنی، خطی ز دلتنگی، (

، )101، 1387اخوان ثالث، از این اوستا، (» پخشیدن«، )609همان، (» براغازیدن«، )122، 1389شاملو، (» غریویدن«، )634
  ).81همان، (» پژمرانیدن«، )209، 1388سپهري، (» شاریدن«) 27همان، (» خاموشیدن«
  :هنجارگریزي از طریق ساخت قید از اسم -
  )1155، 1383آتشی، (» .دم ساز یاس برکۀ نزدیک است/ چه رازناك/ امروز اگر نگویم آن ستارة ناپیدا«
، 1386آتشی، (» پویه ناك«، )63، 1387ها و کبود،  اخوان ثالث، عاشقانه(» آتشناك«، )327، 1386شاملو، باغ آینه، (» دودناك«

35(  
  :هنجارگریزي از طریق خلق واژگان نو -

  )61، 1384شاملو، در آستانه، (» نزول لختالخت تاریکی/ درنگ سنگینِ ساتور خونین و«: لختالخت
» هاشان بلعیدند با دندان دنده/ ها را داغاداغ کباب گلوله/ در ضیافت مرگی از پیش آگاه/ گونه چه/ شان و اشتهاي شجاعت«: داغداغا

  )45، 1389شاملو، (
اخوان ثالث، از این اوستا، (» خاموشبار«، )593همان، (» پیچاپیچ«، )179همان، (» ژرفاژرف«، )242همان، (» باالبال -دستادست«

، )همان(» گمبوده«، )101همان، (» یادایاد«، )48همان، (» مرگبوم«، )47، 1387اخوان ثالث، سه کتاب، (» غرفۀ نور«، )100، 1387
، 1383فرخزاد، (» خواهشبار«، )65، 1387اخوان ثالث، آخر شاهنامه، (» خونبوته«، )67، 1388اخوان ثالث، زمستان، (» کاهدود«

، )83همان، (» شکر پنجه«، )58همان، (» میالمیل -سبزاسبز«، )28، 1388هاي سرو کاشمر،  مرثیهشفیعی کدکنی، (» زندگار«، )174
شفیعی کدکنی، از بودن (» نرمانرم«، )61، 1388شفیعی کدکنی، غزل براي گل آفتابگردان، (» سختناي«، )93همان، (» آذرخشواژه«

همان، (» خونبرگ«، )21، 1388شفیعی کدکنی، از زبان برگ، (» ارنرمس«، )64و  65همان، (» ریزابه«، )42و  43، 1388و سرودن، 
55.(  
  :اي در شعر هنجارگریزي از طریق به کار بردن واژگان محاوره -
  )767، 1386نیمایوشیج، (» پلکد سنگ پشت پیر در کنار رودخانه می«
  )772همان، (» روي بندرگاه/ بارد آسمان یکریز می«
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هاي خاك و شکفتن  شاملو، مرثیه(» دانگی«، )28و  29همان، (» اُزگل«، )56، 1384املو، در آستانه، ش(» چپیده«، )همان(» لمد می«
اخوان (» کیپ«، )17، 1386درخت و خنجر و خاطره، : شاملو، آیدا(» سوءتفاهم«، )52همان، (» قیل و قال«، )18، 1384در مه، 

» لندهور«) 1828، 1386آتشی، (» حول و وال«، )168، 1388رغنون، اخوان ثالث، ا(» نق نقو«، )63، 1387ثالث، آخر شاهنامه، 
، )23، 1388هاي سرو کاشمر،  شفیعی کدکنی، مرثیه(» تیپا«، )257، 1383فرخزاد، (» سمج«، )558همان، (» دمپایی«، )1835همان، (
  ).1116، 1385بهبهانی، (» کلنجار«، )46، 1389شاملو، (» قاتی«
  :کار بردن واژگان امروزي هنجارگریزي از طریق به -
شاملو، (» در معبر زمان/ فروشد کاپوت می/ براي دو قرص نان/ بی شوق و بی امید/ -گمان ست بی که کهنه زند خدائی -و انسان«

1382 ،42(  
  )609، 1385بهبهانی، (» بر کنار فنجان خشک/ لخته لخته خون پیداست/ زنم خالی خیره می/ نوش چاشتگاهی را«
 -کامپیوتر«، )242همان، (» تونل«، )232همان، (» موشک -هواپیما«، )312همان، (» جرثقیل«، )324، 1388سپهري، (» هلیکوپتر«

شفیعی کدکنی، مثل درخت (» آسفالت«، )229، 1383فرخزاد، (» قهوه«، )1367همان، (» ترانزیستور -هاي مونیتور شاسی -اینترنت
  ).54، 1388در شب باران، 

  
  :ي نحويهنجارگریز -3- 5

ساختارهایی را که در زبان روزمره معمول است . سازد گاهی شاعر با بر هم زدن ساختار دستوري جمالت، زبانش را ممتاز می
ها که نشان از پر بار بودن ذهن شاعر از  از این نوع هنجارگریزي. گشاید اي تازه از ساختار جمالت را می شکند و دریچه درهم می

انوري، . رك. (کنند یاد می» غیر مستقیم«یا » نادستورمند«شاعرانه دارد، برخی دستوردانان با عنوان جملۀ عناصر شعري و تفکرات 
این نوع هنجارگریزي نوعی عدول از قوانین مرسوم و عادي زبان است که به تغییر در نحو جمالت و اجزاء سازندة «). 308، 1376

  ).57، 1387سالجقه، (» .حوزة زیبایی شناسی اثر بینجامد هایی در شود و ممکن است به اتفاق جمله منجر می
  
  :افتادن فاصله میان دو جزء فعل مرکب به وسیلۀ متمم -
  )329، 1386نیمایوشیج، (» کشند سر سوي هم ز ناحیۀ دور می/ کنند میدر این لحظه  نگاههر دو به هم «

  .فاصله ایجاد شده است) در این لحظه(مم به وسیلۀ مت) کنند نگاه می(در این مثال بین دو جزء فعل مرکب 
  )612، 1385بهبهانی، (» که به سامانم آورد بازت/ امیدهاي اشک،  از رشته دارم«
 :جا به جایی ارکان جمله -

  روز آیندة دلگشا: دلگشا آینده روزي
  )438، 1386نیمایوشیج، (» دلگشا آینده روزي است پیدا بی گمان با او/ رهگذر اي رهگذر«

  دهد آواز سر می: دهد واز میسر آ
» به همه خفتگان ما دهد آواز می/ سرزین حبسگاه / زند به در کند پر و هی می هی پهن می/ نزدیک شد رسیدن مرغ شکسته پر«
  ).421همان، (
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  گیرد ز زمزمۀ تو دلم می: گیردم ز زمزمۀ تو دل می
  )24 ،1389شاملو، (» !خموش باش دگر! دریا/ گیردم ز زمزمۀ تو دل می

  .تصویر تردید در آبگیر خفته است: تردید تصویر خفته در آبگیر است
  )623، 1385بهبهانی، (» .خفته در آبگیر است/ عشق، تردید تصویر/ کز نسیمی بلرزد!/ ترسم اي دوست آه، می«

  مثل چند چراغی چشمک زن: مثل چشمک زن چراغی چند
  )63، 1387اخوان ثالث، آخر شاهنامه، (» راغی چند مهتابیمثل چشمک زن چ/ و آن کبوترهاي پران در فضاي برج«

  اي سیاه سیاه از دور لرزد نقطه: اي لرزد از دور سیاه نقطه
  )27، 1388سپهري، (» اي لرزد از دور سیاه نقطه/ اي از گرد و غبار در پس پرده«
  :تقدم صفت بر موصوف -

  افقِ روشن: روشنِ افق
  )450، 1386نیمایوشیج، (» از آن جایگه پریدثبات  یک جغد بی/ این روشنِ افق«

  روي بد مرگ: بد روي مرگ
  )452همان، (» هرگز بر او نیابد، بد روي مرگ دست/ کند نه، او نمرده است آنکه دلی زنده می«

  غروبِ قرمز: قرمزِ غروب
  )39، 1388شاملو، (» از کوره راه شرق، دو دختر، کنار من/ رسیدند/ در قرمز غروب«

  عرش آرام: رشآرامِ ع
  )631، 1385بهبهانی، (» آرامِ عرشِ خدا شکن/ طبل تالطم دریا شد/ با این تپیدن خاموشت/ اي دل، چه کوچک و مسکینی«

  دشت پهن: پهن دشت
  )99، 1388اخوان ثالث، ارغنون، (» ها بلند آسمان چون یکی پهن دشت                 به وسعت چو میدان آمال«

  هاي پلید دخمه: ها پلید دخمه
و  51، 1387ها و کبود،  اخوان ثالث، عاشقانه(» بخارها و دودها؟/ ها، کبودها سیاه/ ها درین پلید دخمه/ کنی؟ کنی؟ چه می چه می«

50 (  
  شان هاي آبی جامه: هاشان آبی جامه

  )70، 1388سپهري، (» هاشان با رنگ افق پیوسته بود و آبی جامه«
  :غیر قابل شمارش براي اسامی» ها«جمع بستن با  -
  )633، 1386نیمایوشیج، (» اش برپاست غوغاها در دالویز سراي سینه«
  )30، 1385بهبهانی، (» یادها دارم از گذشتۀ خویش«
  )318، 1388سپهري، (» حرف بزن، خواهر تکامل خوشرنگ/ هاي سیاه در وسط این همیشه«
  :آوردن پسوند تفضیلی براي اسامی شمارش -
  )754، 1386نیمایوشیج، (» تر زندگانی کن برآور، باز شو، از هم دو تا شو، با خیال من یکیقد / آهن سرسخت«
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  :تقدم جزء اصلی فعل بر جزء معین -
  روزي خواهد دید: دید خواهد روزي

  )697همان، (» در بدو خویش آید نگران/ که نه با چشم علیل دگران/ دید خواهد روزي«
  دآشفته خواهد کر: آشفته کرد خواهد

  )116، 1389شاملو، (» آشفته کرد خواهد/ یال بلند اسب تمنا را/ باد دیوانه«
  خواهم ریخت: ریخت خواهم

  )33همان، (» خاکستر سیاه فراموشی/ اش به سر و ریخت خواهم«
  :هنجارگریزي از طریق رقص ضمایر -

  جایگاه تنگش : جایگاهش تنگ
  )739، 1386نیمایوشیج، (» ده از نگاهش رنگو شب سنگین و خونالود، بر/ زمین با جایگاهش تنگ«

  آمد آوازة غمناکش می: آمدش آوازة غمناك می
  )412همان، (» آمدش آوازة غمناك به گوش می/ او در کشش صداي پارویش باز«

  جانب شهر تو روانه نمودمش: جانب شهر تواش روانه نمودم
  )72، 1386آتشی، (» دمجانب شهر تواش روانه نمو/ از من هر کوره راه وسوسه بگسست«

  کشاندت هر لحظه می: کشاند ات می هر لحظه
» نسیم هزار آرزوي فریبا/ کشاند به سوئی ات می که هر لحظه/ فروشنده و سرکش و ناشکیبا/ تو در چشم من همچو موجی«
  )148، 1383فرخزاد، (

  هاي رخوتناکش هاي پیچک با نفس: هایش رخوتناك هاي پیچک با نفس
  )282همان، (» هایش، رخوتناك هاي پیچک با نفس/ اندیشم انه میمن به یک خ«

  
  با گونه پر شرمشان: شان پر شرم با گونه

شفیعی کدکنی، از زبان برگ، (» اگر ابري ببارد نرم/ میرند که می/ شرمی هاي بی در ازدحام کاغذین گل/ با گونه شان پر شرم«
1388 ،75(  

  :مبهمبراي صفت ) تر(آوردن پسوند تفضیلی  -
  )54، 1389شاملو، (» با هیمۀ باغ من/ تابانند که کورة دژخیم شما را می/ و نه آن دیگر تران«

  

  هنجارگریزي زمانی -4- 5
پس به . کنند که در زبان امروز متداول نیست و متعلق به زبان شاعران پیشین یا سنتی است هایی استفاده می گاهی شاعران از واژه

واژگان کهن . جویند اندازند و با شعوري شاعرانه، براي باروري شعر خویش از آنها بهره می ان چنگ میهمۀ آفاق و قلمروهاي زب
افزاید زیرا اگر شاعر بتواند در محور همنشینی و  در شعر، عالوه بر برجسته سازي کالم به توانگري و توانمندي زبان هم می
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و به این دلیل . ار سازد بیانگر آن است که واژة کهن ارزش زنده شدن داردهاي امروزي پیوندي برقر جانشینی بین واژة کهن و واژه
ت کهولت فرهنگی را  تري از کار پیشینیان خود تقلید می هنرمندان به شیوة اندك ساخته و پرداخته«گاهی  کنند و به این ترتیب سنّ

ت پیش می ایجاد می شود و از نو باز از  است که این مسیر متوقف می رود تا تغییر بزرگی صورت بگیرد و آن وقت کنند و این سنّ
  )403، 1377فراي، (» شود سر گرفته می

  ):گذاشتن(در معنی ) برشدن(هنجارگریزي از طریق آوردن  -
  ) 172، 1386نیمایوشیج، (» ز آتش درون فواد برشدن/ سخت مطرود ترهم از شیطان/ تر استاد پس بر اهل شگفت«
  )34، 1388اخوان ثالث، ارغنون، (» مونسم نالۀ چندي بود و آهی چند/ و ماهی چند بشددر قفس ماندم و سالی «
  :هنجارگریزي از طریق به کار بردن واژگان قدیمی -
  )322، 1389شاملو، (» اش واي، آب خوردش جويِ خون نغمه/ ام، به ظلمت باژگون من همان مرغ«

، 1380آتشی، (» پادافره«، )191همان، (» ساغر -باده«، )543، 1385هبهانی، ب(» پادافره«، )618همان، (» دشخوار«: و واژگانی مانند
شفیعی کدکنی، از بودن (» پادفره«، )16، 1388شفیعی کدکنی، خطی ز دلتنگی، (» باژگونه«، )238، 1383فرخزاد، (» واژگون«، )73

  ... و) 41، 1388و سرودن، 
  :هنجارگریزي از طریق کاربرد شکل مخفف کلمات -
  )177، 1386نیمایوشیج، (» دید هر چیزِ سیه غم افزا/ ر افکند به راه از همه جانظ«
ش و تو دار و بسته/ یا گاه گوش ما بتواند عیان شنید« 154، 1389شاملو، (» ...رازي نگفته را/ اش هم از لبانٍ خام(  
، )124، 1389شاملو، (» انده«، )57، 1386ینه، شاملو، باغ آ(» گین انده«، )176همان، (» ره«، )211، 1386نیمایوشیج، (» فسردن«
، )همان(» دوش«، )19، 1384آتشی، (» کُله«، )12، 1387اخوان ثالث، از این اوستا، (» نگه«، )237، 1385بهبهانی، (» فتادن -گنه«
  ).72، 1388شفیعی کدکنی، در ستایش کبوترها، (» کوته«، )42، 1383فرخزاد، (» دگر«
  :ق آوردن افعال ساده و پیشوندي قدیمیهنجارگریزي از طری -
  )44، 1382شاملو، (» آنکه به من درنگرند به کندي از برابر من گذشتند بی«
  )176، 1385بهبهانی، (» هاي تنم فغان کردند ذره«

، 1382لو، شام(» ترك گفتن«، )73، 1389شاملو، (» درآمدن به«، )15، 1386شاملو، دشنه در دیس، (» بازآفریدن«: و افعالی نظیر
، )101همان، (» فرو ریختن«، )110همان، (» برانداختن«، )74همان، (» ستاندن«، )71، 1388اخوان ثالث، ارغنون، (» ستردن«، )36
فرخزاد، (» فروخفتن«، )861همان، (» واهلیدن«، )41، 1386آتشی، (» هشتن«، )191همان، (» غنودن«، )138همان، (» درنوردیدن«

» فروماندن«، )57همان، (» برکشیدن«، )43همان، (» هراسیدن«، )155همان، (» خرامیدن«، )38همان، (» تنبربس«، )150، 1383
همان، (» شنفتن«، )23، 1388شفیعی کدکنی، خطی ز دلتنگی، (» فرو شستن«، )15، 1388هاي سرو کاشمر،  شفیعی کدکنی، مرثیه(

  ).41، 1388دار،  شفیعی کدکنی، ستارة دنباله(» هشتن«، )67
  

  :هنجارگریزي آوایی -5- 5
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بدین ترتیب با قاعده کاهی به التزام . سازد در این شیوه از هنجارگریزي شاعر کالمش را به وسیلۀ شکل آوایی اشعار برجسته می
  . بخشیدن موسیقی خاصی به شعر زبانش را ممتاز سازد

، 1386نیمایوشیج، (» د از تشنگی و نیست ز کس پوشیدهمیر آن همه تشنه که می/ ترکدشان معده، ز بس نوشیده آن همه جام می«
672.(  
  )13، 1384هاي خاك و شکفتن در مه،  شاملو، مرثیه(» پنداري/ به دسیسه سودایی در سر است/ که مگرًشان«
نه با حسرت نان خفته« 38، 1385بهبهانی، (» گوشۀ مسجد و بر کهنه حصیر/ ام گرًس(  
دشان و راندشان می/ -چوبی لخت دستارِ سیه بر سر -با درفش تیرة پرهول/ ي خاكکاهلی گر خواند ایشان را به سو« اخوان (» رمانْ

  )32، 1387ثالث، آخر شاهنامه، 
  )34، 1388شفیعی کدکنی، غزل براي گل آفتابگردان، (» دهدشان از دور دست برکه پاسخ می«

  

  :هنجارگریزي سبکی -6- 5
بک زبان در یکدیگر است که در موارد متعددي محور اصلی برجسته سازي در زبان هنجارگریزي سبکی، آمیزش دو یا چند س

  .آید آمیختن دو زبان، یعنی زبان شعر و زبان محاوره ویژگی خاصی به شعر بخشیده است هایی که در پی می در مثال. است
باالي / ئی ستاره/ برق هر سکّه/ اش بینبر تسمه بند قرا/ سواري،/ از کوچۀ سر پوشیده/ گذرد اش می با سم ضربۀ رقصانٍ اسب«

دختر از مهتابی نظاره / شون چار تفنگ بر دوشِ/ چار سوار از تنگ در اومد/ در شب ایالتی عشقی/ در شب بی نسیم/ خرمنی
شاملو، (» شون چار جنازه پشت/ چارتا مادیون پشت مسجد/ هم چون داغ خاموش زخمی/ ئی خاطره/ و از عبور سوار/ کند می

1389 ،789(  
گیرد و از امکانات موجود زبان ماهرانه بهره  بهبهانی خیلی راحت ولی هنرمندانه از گفتگوي عینی و روزمره الهام می«از این میان 

برد و از آنجا که به ایجاد ارتباط عاطفی با خواننده بسیار تأکید دارد، از همین اصطالحات و ارتباطات رایج مردمی براي  می
  ) 96، 1385حسن لی و حیدري، (» جوید این هدف سود می یابی به دست

یک شیشه /آمد به گوشم زان سوي راه/ آواي گرمش/ »سیمین، تویی؟« -:/ زنگ بلند و سوت کوتاه/ در حجمی از بی انتظاري«
ر نشئه و گرم، خاموش » .ي، منمآر«/ بوسیدمش گویی نیاگاه/ راه از میان انگار برخاست/ غل کنان در سینه شارید غل/ می، پ

  )102، 1385بهبهانی، (» !خوبم، خوشم، الحمدهللا« -.)/ چیزي نگفتم، راه دور است/ (»خوبی؟ خوشی؟ قلبت چطور است«.../ ماندم
کلیدش گم «دیگر / »دلم قفل است و قفلش وانمیشه«آري / از بس دریدم تا به دامان از گریبان/ همچو قبا شد پیرهن بر پیکر من«

  )243، 1388اخوان ثالث، ارغنون، (» یشهشده، پیدا نم
  :هنجارگریزي نوشتاري -7- 5

نوع نوشتار شعر، . شود در بعد بصري و دیداري آن آشکار می«هایی است که بیشتر  هنجارگریزي نوشتاري از جمله هنجارگریزي
) 83، 1382صالحی نیا، (» برو هستیمفهماند که با شعر رو ترین شکل ارتباط، یعنی ارتباط دیداري به ما می در اولین و ابتدایی

ها  صورت و حالت فیزیکی واژه«افزاید، مفهومی ثانویه بر مفهوم اولیه است به عبارتی دیگر  مفهومی که این نوع نوشتار بر شعر می
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مقدم،  علوي(» .کند این نوع شعر نوعی نقاشی است که در آن شاعر، تصویري از معنا را ترسیم می. تصویري از معناي آنهاست
1381 ،99(  

  گوید از پونۀ بهار سخن می«
  وقتی کزان گلولۀ سربی

  با قطره
  قطره       

  قطرة خونش            
  موسیقی مکرر و یکریز برف را

  )28، 1389شفیعی کدکنی، (» بخشد ترجیعی ارغوانی می
  .دهد ها را نشان می حالت نوشتاري چند سطر شعر باال تصویر چکیدن قطره

  و در جانٍ من نشستو کالم ت«
  و من آن را

  حرف            
  به حرف                   

  باز                                
  )596، 1389شاملو، (» .گفتم                                   

  .کند با شیوة نوشتار بیان می) حرف به حرف(در چند سطر شعر باال، شاعر کیفیت باز گفتن کالم را 
  
  هر دو مرکب هر دو رم کردند، ناگه با شتاب از آن شتاب«

  خویش کم کردند رم کردند،[                                          
  کم                                                                    

  رم                                                                    
  )39، 1387اخوان ثالث، از این اوستا، (» کم                                                                   

  .کند شاعر با اینگونه نوشتار حالت کم کردن تدریجی شتاب و نیز رم کردن را هم بیان می
  رد پایی که سبک رفته در آغاز«

  سنگین شده
  کم
  )999، 1386آتشی، (» کم

» کم کم«شاعر خواسته با این گونه نوشتار، حالت تدریجی . گیرد معناي به تدریج و آرام را دربرمی» کم کم«دانیم  همانگونه که می
  .را نیز به خواننده القا کند و به این طریق از شیوة هنجار، گریز بزند
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  :هنجارگریزي گویشی -8- 5
هایی غیر از زبان شعر است، کاربرد واژگانی که به یک گویش خاص متعلق  منظور از هنجارگریزي گویشی، کاربرد ساختمان

  .باشد است و براي آشنایی مخاطب با زیستگاه شاعر و میزان تعلق وي به محیطش می
  )629، 1386نیمایوشیج، (» هاي مردها تن/ تنهایی از زنان/ چیده شده است با/ جدار راه. گذرد ده می» شماله«زیر «
  .سازند ها از آن مشعل می سوزد و گالش ویش مازندرانی به معنی چوبی است که میدر گ» شماله«
  )166، 1386آتشی، (» مهر و خشم او با کهره و گوساله و میش/ عشق ناممکن او، بی سر و سامانی او«
  .در گویش جنوبی به معنی بزغاله است) بر وزن بهره(» کهره«
  )54، 1388شفیعی کدکنی، بوي جوي مولیان، (» ها ن سبز علفبر بازوا/ ریخت باران نزم و ریز فرو می«
زم« ها و از جمله خراسانی، باران تند و ریز را گویند بر وزن جسم در بسیاري از لهجه» ن.  

  

  ها نوشت پی
در پترزبورگ شکل گرفت  1916در سال » انجمن پژوهش زبان ادبی« OPOIAZمکتب فرمالیسم روس با بنیان گذاري « .1

اي یافت که رومن یاکوبسن به سال  توان در رساله هایی از این هم بستگی را می نشانه. هاي نوگرا پیوند یافت هو با گرو
 )39، 1380احمدي، (» .در پراگ منتشر کرد و به نام شعر جدید روسی مشهور شده است 1921

 

: و اصل زبانشناختی در آن اثر استدرباور سوسور، درك ساختار هر اثر و مناسبت درونی آن، مبتنی بر فهم و حضور د« .2
 . ترکیب) گزینش ب) الف

  . ها ها از میان مترادفات مختلف آن گردد؛ یعنی انتخاب واژه مورد اول به محور جانشینی برمی
  . ها در کنار هم ها و به بیان دیگر، نشستن واژه مورد دوم با محور همنشینی پیوند دارد؛ یعنی ترکیب و بافت واژه

  )25، 1382امامی، . ك.ر(» .در ساخت ادبی بر مورد اول ترجیح دارد، یعنی ترکیب بر گزینش مرجح است مورد اخیر
 

اي را از خانوادة خود جدا کردیم و به ترکیب با خانوادة دیگر وا  منظور از اصل رسانگی و ایصال این است که وقتی واژه .3
ند احساس گوینده را دریابد و خواننده عالوه بر احساس داشتیم نباید از حالت رسانگی خارج شود یعنی تا حدي بتوا

این که بسیاري از . رو نشود هم با اشکال روبه) Communication(لذت جمال شناسیک باید از لحاظ رسانگی 
کند، عالوه بر فقدان ساخت جمال  العملی در میان خوانندگان خود ایجاد نمی هاي شعر نو هیچ گونه عکس نمونه

ت فقدان این ساحت ایصال و رسانگی نیز هستشناسیک زبان  )13و  14، 1386شفیعی کدکنی، . ك.ر. (، به علّ

 

هاي نظام زبان نیست  گی و تخطی از ویژگی البته برخی معنی شناسان بر این اعتقادند که استعاره نه تنها نوعی بی قاعده« .4
 )370، 1387 صفوي،(» .بلکه برعکس داراي مختصاتی کامالً منسجم و نظام مند است
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سالم «: گوید مثالً وقتی فروغ می«. کند یاد می» جاندار انگاري«یا » آنیمیسم«دکتر سیروس شمیسا از این صنعت با عنوان  .5
او را که ) مالئمات(توان گفت که شب را به انسانی تشبیه کرده و سپس از یکی از صفات  آیا می» !اي شب معصوم

تر آن است که بگوییم خود شب جانداري  در اینگونه موارد بهتر و پذیرفتنی! است؟ معصوم بودن باشد با مشبه ذکر کرده
 )59و  60، 1387شمیسا، (» .المثل معصوم یا دژآیین باشد تواند فی انگاشته شده است که می

  
  نتیجه گیري

اساساً زیبایی فقط در گرو آن  زدایی نباید به سادگی گذشت، زیرا گاهی بافت و ساختار ادبی و از مسئلۀ هنجارگریزي و آشنایی
ا امروزه بحث  ها کرده این موارد از دوران قدیم نیز مورد توجه استادان بیان و بدیع بوده است و در آن هنر نمایی. است اند ام

 هنجارگریزي توسعه یافته و همانگونه که گذشت در انواعی چون هنجارگریزي معنایی، واژگانی، نحوي، آوایی، زمانی، سبکی،
استعمال این شگرد بیانگر هنر و توانایی شاعر است که با قدرت ترکیب و گزینش و . نوشتاري و گویشی، تقسیم بندي شده است

  .همچنین استفاده از عنصر خیال توانسته است پیوندي عمیق میان اثر هنري و مخاطب برقرار کند
دهد و  اند که خواننده را هنگام خواندن اثر ادبی تکان می کار گرفتهادیبان ذکر شده با زبان شیوا و روانشان این شگرد را طوري به 

رسد که این امر در آثار شاعران بزرگ بیشتر ناخودآگاهانه صورت گرفته است، اما به هر  به نظر می. سازد لذت آن را دو چندان می
  .توان به عنوان یک صنعت از آن آگاهانه هم استفاده کرد حال می

زدایی به دلیل ایجاد اشتیاق در خوانندگان و شاعران نوپا به سرایش چنین متد زبانی  فی هنجارگریزي و آشناییتالش ما در معر
  .هاي هنرمندانۀ تاریخ پر حافظۀ ادبیات دانست توان یکی از جنبه است و این شیوه را می

ایران، توسط نیمایوشیج برداشته شد و نه تنها در همانگونه که قبالً هم اشاره شد نخستین گام رسمی براي استفاده از این شیوه در 
البته اغلب شاعران . زدایی به وجود آورد و آن را از بند وزن و قافیه رهایی بخشید محتواي شعر بلکه در کل سبک شعر آشنایی

هاي  میان شاعرانی که در دوره اند اما در این پژوهش سعی بر این بوده است تا از هاي فراوانی از این آرا برگرفته معاصر پارسی، بهره
اند، آنهایی که میزان تعهدشان به این هنر بیشتر بوده و همچنین آثارشان از لحاظ بافت  مختلف تاریخ ادب معاصر برخاسته

  .فراهنجاري غنی بوده است مورد نقد و بررسی قرار گیرند
ودن ذهنش از عناصر واژگانی و تلفیق هنرمندانۀ آن با از این میان احمد شاملو به عنوان شاعر طراز اولی است که ضمن مملو ب

عنصر خیال به صورت ناخودآگاهانه به بهره گیري از این شیوه دست زده است و دیگر شاعران چه خودآگاه و چه ناخودآگاه به 
  .شوند از بزرگان این شگرد محسوب می) در سبک شعر(و نیما ) در شکل و فرم شعر(پیروي از او 
به ... توان نتیجه گرفت که نیما و پیروان ممتازش مانند احمد شاملو، مهدي اخوان ثالث، منوچهر آتشی و گذشت می بنابر آنچه

شان از زبان ادب ایران و تا حدودي از ادبیات غرب کوشیدند شعر فارسی را دگرگون و نو سازند و از این  پشتوانۀ شناخت عمیق
  .ات کمک کنندرهگذر به پر بار ساختن هر چه بیشتر ادبی
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  :منابع

 .1384هاي سورنا، تهران، انتشارات نگاه، چاپ اول،  آتشی، منوچهر، غزل غزل

 .1386، تهران، انتشارات نگاه، چاپ اول، )جلد 2(، مجموعه اشعار منوچهر آتشی                 

 .1383، آواز خاك، تهران، انتشارات نگاه، چاپ سوم،                 

 .1387وش، شعر و اندیشه، تهران، نشر مرکز، چاپ پنجم، آشوري، داری

 .1374احمدي، بابک، حقیقت و زیبایی، تهران، نشر مرکز، چاپ اول، 

 .1377، آفرینش و آزادي، تهران، نشر مرکز، چاپ پنجم،                 

 .1386، ساختار و تأویل متن، تهران، نشر مرکز، چاپ نهم،                 

 .1376الث، مهدي، آخر شاهنامه، تهران، انتشارات زمستان، چاپ پنجم، اخوان ث

 .1387ها و کبود، تهران انتشارات زمستان، چاپ پنجم،  ، عاشقانه                     

 .1387، ترا اي کهن بوم و بر دوست دارم، تهران، انتشارات زمستان، چاپ هفتم،                      

 .1387، سه کتاب، تهران، انتشارات زمستان، چاپ سیزدهم،                      

 . 1387، از این اوستا، تهران، انتشارات زمستان، چاپ شانزدهم،                      

 .1388، ارغنون، تهران، انتشارات زمستان، چاپ شانزدهم،                      

 .1388ات زمستان، چاپ بیست و ششم، ، زمستان، تهران، انتشار                     

 .1382امامی، نصراهللا، ساخت گرایی و نقد ساختاري، اهواز، نشر رسش، 

 .1376، تهران، انتشارات فاطمی، 2انوري، حسن و حسن احمدي گیوي، دستور زبان فارسی 

 .1388باطنی، محمدرضا، زبان و تفکر، تهران، انتشارات آگاه، چاپ نهم، 

 .1388یلم، نظریه ادبی، ترجمۀ فرزان سجودي، تهران، انتشارات آهنگ دیگر، چاپ دوم، برتنز، یوهانس و

 .1385بهبهانی، سیمین، مجموعه اشعار، تهران، انتشارات نگاه، چاپ سوم، 

 .1389ا، علم هرمنوتیک، ترجمۀ سعید حنایی کاشانی، تهران، انتشارات هرمس، چاپ پنجم، . پالمر، ریچارد

مریم حیدري، بررسی عناصر زندگی معاصر در شعر سیمین بهبهانی، مجلّه علوم اجتماعی دانشگاه شیراز، حسن لی، کاووس و 
 ).85تا  100صص (، شمارة سوم، 1385

 .1386هاي نوآوري در شعر معاصر ایران، تهران، نشر ثالث، چاپ دوم،  ، گونه                 

، 1383هاي ادبی،  ، فصلنامۀ پژوهش)از افالطون تا دریدا(تقدان ادبی اروپا حسینی مؤخر، سید محسن، ماهیت شعر از دیدگاه من
 ).73تا  90صص (شمارة دوم، 

 74صص (، شمارة پنجم، 1383هاي ادبی،  زدایی در اشعار یداهللا رؤیایی، فصلنامۀ پژوهش خائفی، عباس و محسن نور پیشه، آشنایی
 ).55تا 

 .1385، انتشارات مروارید، چاپ سوم، داد، سیما، فرهنگ اصطالحات ادبی، تهران

 .1388سارتر، ژان پل، ادبیات چیست، ترجمۀ ابوالحسن نجفی و مصطفی رحیمی، تهران، انتشارات نیلوفر، چاپ هشتم، 
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 .1388سپهري، سهراب، هشت کتاب، تهران، انتشارات زوار، چاپ اول، 

صص (، شمارة چهل و دوم، 1387، )انگی شفیعی کدکنینقدي بر هنجارگریزي لیچ و اصل رس(سجودي، فرزان، توهم حضور 
  ).18تا  22

 .1387، تهران، انتشارات مروارید، چاپ دوم، )شاملو(ها  امیرزادة کاشی: سالجقه، پروین، نقد شعر معاصر

 .1384 سلدن، رامان و پیتر ویدوسون، راهنماي نظریۀ ادبی معاصر، ترجمۀ عباس مخبر، تهران، انتشارات طرح نو، چاپ سوم،

 9صص (، شمارة شصت و چهارم، 1381سنگري، محمدرضا، هنجارگریزي و فراهنجاري در شعر، مجله رشد زبان و ادب فارسی، 
 ).4تا 

 .1384شاملو، احمد، در آستانه، تهران، انتشارات نگاه، چاپ دوم، 

 .1384، مدایح بی صله، تهران، انتشارات نگاه، چاپ چهارم،               

 .1384هاي خاك و شکفتن در مه، تهران، انتشارات نگاه، چاپ چهارم،  مرثیه ،              

 .1384، ابراهیم در آتش، تهران، انتشارات نگاه، چاپ دهم،               

 .1386، دشنه در دیس، تهران، انتشارات مروارید، چاپ هفتم،               

 .1386ه، تهران، انتشارات مروارید، چاپ دهم، درخت و خنجر و خاطر: ، آیدا              

 .1386، باغ آینه، تهران، انتشارات مروارید، چاپ دوازدهم،               

 .1388، هواي تازه، تهران، انتشارات نگاه، چاپ سیزدهم،               

 .1389، ، تهران، انتشارات نگاه، چاپ نهم)شعرها: دفتر یکم(، مجموعه آثار               

 .1386، موسیقی شعر، تهران، انتشارات آگاه، چاپ دهم،               

 .1388، غزل براي گل آفتابگردان، تهران، انتشارات سخن، چاپ ششم،               

 .1388هاي سرو کاشمر، تهران، انتشارات سخن، چاپ ششم،  ، مرثیه              

 .1388هران، انتشارات سخن، چاپ ششم، ، درستایش کبوترها، ت              

 .1388دار، تهران، انتشارت سخن، چاپ ششم،  ، ستارة دنباله              

 .1388، خطی ز دلتنگی، تهران، انتشارات سخن، چاپ ششم،               

 .1388، بوي جوي مولیان، تهران، انتشارات سخن، چاپ نهم،               

 .1388بودن و سرودن، تهران، انتشارات سخن، چاپ نهم،  ، از              

 .1388، مثل درخت در شب باران، تهران، انتشارات سخن، چاپ نهم،               

 .1388، از زبان برگ، تهران، انتشارات سخن، چاپ دهم،               

 . 1389انزدهم، هاي نشابور، تهران، انتشارات سخن، چاپ پ ، در کوچه باغ              

 .1382شمیسا، سیروس، سبک شناسی شعر، تهران، انتشارات فردوس، چاپ نهم، 

 .1383، نقد ادبی، تهران، انتشارات فردوس، چاپ چهارم،                  

 . 1387، بیان و معانی، تهران، انتشارات میترا، چاپ سوم،                  
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 ).83تا  93صص (، شمارة اول، 1382هاي ادبی،  ري در شعر امروز، فصلنامۀ پژوهشصالحی نیا، مریم، هنجارگریزي نوشتا

 ).32تا  34صص (، شمارة پانزدهم، 1373صفوي، کوروش، نگاهی به برجسته سازي ادبی، مجلّۀ شعر، 

 .1383، )اسالمی حوزة هنري سازمان تبلیغات(ي مهر  ، از زبان شناسی به ادبیات، تهران، انتشارات سوره                 

 .1384چهار مقاله در زبان شناسی، برنارد کامري و دیگران، تهران، انتشارات سعاد، چاپ اول، : ، زبانهاي دنیا                 

 .1387، درآمدي بر معنا شناسی، تهران، انتشارات سورة مهر، چاپ اول،                  

 .1381اصر، تهران، انتشارت سمت، چاپ دوم، هاي نقد ادبی مع علوي مقدم، مهیار، نظریه

، شمارة 1387، فصلنامۀ زبان و ادب، )نقد فرمالیستی بر شعر محراب سهراب سپهري(علی اکبري، رسول، محراب در قبله گاه فرم 
 ).76تا  84صص (سی و ششم، 

 .1377فراي، نورتروپ، تحلیل نقد، تهران، انتشارات نیلوفر، چاپ اول، 

 .1383دیوان کامل اشعار، تهران، انتشاررات مرز فکر، چاپ اول،  فرخزاد، فروغ،

 .1386قاسمی پور، قدرت، درآمدي بر فرمالیسم در ادبیات، اهواز، نشر رسش، 

 .1388کنان، ریمون، متن وخواندن آن، تهران، نشر ثالث، چاپ اول، 

 .1388ات ارجمند و نسل فردا، چاپ اول، الند، نیک، زبان و اندیشه، ترجمۀ حبیب اهللا قاسم زاده، تهران، انتشار

زدایی و هنجارگریزي واژگانی در اشعار فروغ فرخزاد، فصلنامۀ دانشگاه تربیت معلم  مدرسی، فاطمه و فرخ غنی دل، آشنایی
 ).95تا  120صص (آذربایجان، شمارة هفتم، 

 ).66تا  75صص (، شمارة پنجم، 1385اندیشه،  ، مجله رواق هنر و)انفطار صورت(مشکوة، سید حمید، فرمالیسم و نو فرمالیسم 

هایی در باب زیبایی شناسی از والتر بنیامین و دیگران، تهران، انتشارات گام نو،  مهرگان، امید، زیبایی شناسی انتقادي، گزیده نوشته
 .1382چاپ اول، 

 .1388نیلوفر، چاپ دوم،  ولک، رنه، تاریخ نقد جدید، جلد هفتم، ترجمه سعید ارباب شیرانی، تهران، انتشارت

  .1385، دربارة هنر شعر و شاعري، تهران، انتشارات نگاه، چاپ اول، )علی اسفندیاري(یوشیج، نیما، 
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436  

  شناسی غزلیات دیوان افسر کرمانی بررسی سبک
  

  1محمدامیر مشهدي

  2احسان خانی سومار
  چکیده
ي آن  آفرینی که الزمه بندي در شعر و تأکید شاعران این سبک بر مضمون لِ هندي به خیا توجه افراطی برخی از شاعران سبک        

) به مشبه(محسوس و امري) مشبه(معقول توجیه و تجسم امور عقلی توسط امور حسی، که به نوعی ایجاد ارتباط و شباهت بین امري
ي مقابل این سبک، شعر  و در نقطه ِ هندي کدر پایان حیات سب. شد تا شعر این دوره دچار پیچیدگی و ابهام گردد بود موجب می

هاي اصلی شعر  از مشخصه. ادبی معروف است بندي شعر به سبک یا نهضت بازگشت اي شد که در دوره فارسی وارد مرحله
اعران افسر کرمانی از ش. خیالی است شعري شاعران قدیم جهت پیرایش شعر از قید تعقید و بند نازك تقلید از اسلوبادبی  بازگشت

ِ  از دیگرقدما تحت او در شعر پیرو اصول کهن شعر و بیش. و از موافقان نهضت ادبی بازگشت است قرن سیزده) دوم نیمه(معتدل 
. شناسی دیوان افسر کرمانی در سه سطح زبانی، فکري وادبی است دنبال بررسی سبک این پژوهش به. تأثیر حافظ و سعدي است

او ونیز توجه  بان نرم و بدوراز تعقید افسر و درآمیختگی معشوق زمینی و آسمانی درچند غزلهاي انجام شده ز طبق بررسی
محسوس درجهت فهم آسان کالم، شعر او را تا حد زیادي به شعر سبک  زیاد شاعر به صنایع ادبی ازجمله استفاده از تشبیهات نسبتاً

  .کند عراقی نزدیک می
 

  
  .شناسی، زبانی، فکري، ادبی مانی، سبکشعرفارسی، افسر کر :هاکلید واژه

                                                        
  mohammadamirmashhadi@yahoo.com وبلوچستان سیستان دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه -  1
   khani1365@yahoo.com بیات فارسی دانشجوي ارشد زبان و اد - ٢

mailto:mohammadamirmashhadi@yahoo.com
mailto:@yahoo.com
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  مقدمه

پدرش . هجري قمري به دنیا آمد) 1259(ي دوم قرن سیزدهم هجري  میرزا مهدي قلی خان، متخلص به افسر کرمانی در نیمه        
افسر، یادگار این . حاج ابوالقاسم کرباسی از بازرگانان خراسان بود، در سفري به کرمان دل باخت و با دختري کرمانی ازدواج کرد

پدر وي در جوانی درگذشت خود او هم دیر نپایید، ظاهراً به سن . ي خویش بوده است عشق و ظاهراً یگانه فرزند خانواده
او در کرمان تحصیل کرد و در حکمت و منطق سرآمد سخنوران عصر خود . جهان را بدرود گفته است)1300(ویک سالگی چهل

  ).70: 1370بهزادي اندوهجردي، . (ملقب گردانید» افسر الشعرا«شاه وي را به حضور پذیرفت و به گشت به طوري که ناصرالدین 
خدمتی که افسر به ادب پارسی داشته است قابل ذکر و شایان تحسین است چنان که مؤلف کتاب تذکره شاعران کرمان در ادامه 

  ).71: همان(» بنیاد نهاده است ظاهراً نخستین انجمن ادبی کرمان را او« نویسد  معرفی افسر می
بین سبک یک نوشته و روحیات و افکار صاحب نوشته ارتباط تنگاتنگی وجود دارد، یعنی ما با غور در بافت کالم یک شاعر       

ي هم چنین نحوه . توانیم با عمق افکار، روحیات و عواطف آن شاعر یا نویسنده آگاه و آشنا شویم یا نویسنده در طول اثرش می
تواند خواننده را  گزینش واژگان و فراوانی بسامد آن در طی یک اثر و حتی لحن گفتاري که بر زبان بیان آن اثر جاري است، می

چنان که شاهکار فردوسی، شاهنامه مؤید این مطلب است و نیز لحن حماسی . رهنمون دریافت اطالعاتی در شناخت خالق اثر باشد
  .جدي و خوي حماسی اوستي  اخوان ثالث حاکی از روحیه

تر یک شاعر یا نویسنده و شناخت  اي مفید براي شناخت هر چه بهتر و دقیق شناسی یک اثر وسیله توان گفت که سبک بنابراین می
اي  غزلیات افسر کرمانی سرشار از مضامین و عواطف و نکاتی است که به شعرش جلوه. هاي اوست روحیات و افکار و مهارت

اما دریغ است که با وجود بسیاري نکات و دقایق شعري در شعر افسر حق معرفت این شاعر چنان که . تخاص بخشیده اس
این نوشتار با قصد آشنایی بیشتر با افسر و شعر او به بررسی سبک . ي شخصیت شاعر و مقام شعري او باشد ادا نشده است شایسته

شناسی در شناخت کیفیت زبان بیان غزل توسط افسر کرمانی  هاي سبک نیکپردازد و با استفاده از تک هاي این شاعر می شناسی غزل
  .ي نتایجی تازه است ي این شاعر از صناعات ادبی به دنبال یافتن و ارائه ي استفاده هاي او و شیوه و نیز افکار حاکم بر غزل

  
  )Literally Level(سطح زبانی  - 1

براي بررسی این » کلیات سبک شناسی«که در کتاب  اي است و چنان ي گسترده چون شناخت یک اثر در سطح زبانی آن مقوله      
هاي افسر  در این نوشتار نیز بررسی سطح زبانی غزل). 153: 1380شمیسا، (سطح در یک اثر تقسیم بندي ریزتري انجام شده است 

  .شود بندي می تر؛ آوایی، لغوي و نحوي دسته در سه سطح کوچک
  (phonostylistics)سبک شناسی آواها سطح آوایی یا  -1-1

بدین منظور موسیقی بیرونی . گیرد آفرین، مورد دقت قرار می شناسی آواها، متن به لحاظ ابزار موسیقی در مرحله سبک       
نواع شود و موسیقی درونی هم که به وسیله صنایع بدیع لفظی از قبیل ا متن که از طریق بررسی وزن و قافیه معلوم می) کناري(

هایی دیگر از جمله استفاده از الف اطالق و شکل اماله و تخفیف واژگان حاصل  سجع، انواع جناس، انواع تکرار و نیز تکنیک
  .گیرند شود در این سطح خردتر از سطح زبانی مورد بررسی قرار می می
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ین خویش در ایجاد موسیقی کناري سود بندد و هنرمندانه از قوافی گز ها نهایت مهارت را به کار می افسر در گزینش قافیه
ي شاعر از وزن و بحر عروضی متناسب با بیان و فضاي موضوع که موجب گیرایی بیشتر در  تنوع اوزان و نیز استفاده. جوید می

  .گذارد اي دیگر است که مهارت افسر را به نمایش می خواننده است نکته
دهد استفاده از اوزان خیزابی و دوري  روز احساسات و عواطف ناب درونی میاز جمله امکانات شاعري که به شاعر مجال ب      
هاي افسر  گزینش اوزان خیزابی در غزلیاتی از دیوان افسر عالوه بر مجال بروز دادن احساسات به او به این دست از غزل. است

  :بخشد حالوتی خاص می
  رسد محتضري به زآمدنت دمی،خبري است خوش چه  ومرهمی، به وجودمحتضرم همـی  هم توزخمی که چه

  ز من آه بوالعجبــی رود، ز تو پیـک نامـوري رسد  صنما، مها، چه نکو بود، که محبت ازدو طرف کشد   
  ...ز قـدوم قاصـد محـترم، ز تو گربه من خبري رسد  دل و جان و سر به طبق نهم، که نثار مقـدمـش آورم    

  .)170:  1372کرمانی،  افسري(               
شمیسا، (» ترین اوزان شعري هستند اوزان دوري، خوش آهنگ« وقافیه نیز آمده است طور که در کتاب آشنایی با عروض همان
  :سراید افسر در غزلی دیگر اینگونه می. تأثیري که موسیقی این وزن بر ذهن خواننده دارد غیرقابل انکار است). 71: 1389

  تا قـمر به عقرب هست، روز ما چـنین باشـد    عقرب سرزلفـت، با قمـر قـرین باشـد
  ....وه به گرد این خرمن، تا که خوشه چین باشـد    هاي زلفیتت، گرد خرمن عارض  خوشه

  ).172:  1372کرمانی،  افسري(                 
  :آورد و در غزلی دیگر می

  با خیل وفاکیشان، دستان جفا کم زن    تا چند جفا با ما، یک ره زوفا دم زن 
  ...ي پرخم زن دستی زسرشوخی، بر طره    ها را، آشفته اگر خواهی، لجمعیت د
  ).198: همان (                          

گیرد چنان که دلنشینی و تأثیرگذاري  ي موسیقی درونی نهایت ظرافت و حساسیت خود را به کار می افسر در رابطه با مقوله    
  .سجع جناس و تکرار است هاي او مرهون موسیقی حاصل از انواع اي از غزل پاره

  

  سجع
ي غزلیات او  دهد و براي خواننده استفاده افسر از انواع سجع جهت موسیقیایی کردن لفظ، آرایش خاصی به کالم او می      

  :کند شوریدگی موالنا را تداعی می
       اي بنما طلب، در صبح بنگر شام را  آیینه         عجب  وشب، باورنداري اي ورخت روزاست زلف

  ).144: همان (                 
  :مهارت افسر در ایجاد موسیقی از طریق سجع نشان از تبحر و خالقیت او دارد

  اشک فشانده شمع جمع، از غم روشنائیت    رخ، در شب تار عاشقان  اي مه آفتاب
  ).153: همان (                 
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  نشینی شمع با جمع موجب خلق صنعت ازدواج در این بیت شده است هم
           نسترن را به تن از حسرت قدت کفن است   و فاخته دانی که چه گوید بر سرو قمري

  ).163: همان (          
  کنـد شکل هزاران دایره، بر مـه نمایان می  که بگشایدگره  دم زره،آن از چین زلف چون

      کند      اش اززلف پیچان می ویژه دلم، کآشفته  اش  اش، دلها سراسر رنجه از نیروي پنجه
        ).174: همان (                
  :و در بیت

  به صبح ار بگشایند مو چه منت شامم  به شامم ار بنمایند رو چه حاجت صبحم     
  ).198: همان (

  .بیت را تبدیل به موازنه یا مماثله کرده است) بگشایندرو –بنمایندرو (تقابل اسجاع متوازن 
  

  جناس
از انواع آن جهت آهنگین ساختن کالم، نیز نشان از تبحر و توجه او به زیورهاي لفظی  روي آوردن افسر به جناس و استفاده     

  :کند هاي جناس را براي آرایش سخنش در غزلیات خود وارد می است تا جایی که افسر تقریباً تمامی گونه
  جناس تام

  میل صحرا نبود مردم دریایی را  فارغ از خون جگر، مردم چشمم نشـود   
  ).149: همان (                

  که چین نافه زلف تو خوش تر از وطنم  به پارس زادم و نشو ونما به چین دارم    
  ).192: همان (                

  جناس مرکب
  .که از زلف بتان دل بر ندارم    گوید که من دلبر ندارم  که می

  ).182: همان (                
  .ندازدا تقابل دلبر با دل بر، آهنگی دلنشین را بر این بیت طنین می

  )محرف(جناس ناقص 
  چند دردانه بریزم زغم دردانه؟    گریه از حسرت دردانه مردم تا کی ؟ 

  ).202: همان (                
  جناس زاید

  هر که نبود گل نورس به گلش  چو منش        واله و مست کند نغمه مرغ چمش
  ).184: همان (                

  نگار تو آمد بهار من تا صفحه     بر من خزان بهشت ز اردیبهشت شد   
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  ).200: همان (                
  جناس مذیل

  سرو تو که با سرکشی آمد متمایل   پرورده خون دل و سرچشمه چشم است
  ).188: همان (                

  جناس اقتضاب
  ماه نخشب را فراز سرو کشمر پرورد  قد برافرازد به بزم، آنگه برافروزد جمال  

  ).174: همان (                
  جناس لفظ

  وزغالیه، خون در دل آهوي ختا کن    زي به خطا، عنبر از آن زلف بیفشانرو
  ).203: همان (                 
  جناس خط

  تا لب به لب من ننهی جان نسپارم    اي آنکه به حنجر کشیم خنجر بیداد   
  ).196: همان (                

  تکرار
صامت، (تواند در سطح حرف  کنیک تکرار است تکرار میاستفاده از ت) موسیقی درونی(هاي آهنگین کردن کالم  از دیگر راه     

  .کلمه و حتی جمله اتفاق بیفتد) مصوت
  تکرار صامت

  اي که خواهی وصل جانان با زرو بازوي زور    غافلی از رمز عشق و سر درد عاشقی 
  ).179: همان (                                  
  تکرار مصوت

  محتضري رسد خوش است زآمدنت دمی،خبري به چه    همی وجودمحتضرم توزخمی ومرهمی،به که هم چه
  ).170: همان (                
  تکرار واژه

  تا لبش را به لب آري، به لب آري جان را    اي که داري هوس لعل لب جانان را     
  ).145: همان (                

  تکریر
        چون قطره قطره ژاله بر برگ نسترن  برچهرد لفریبش  هی رشحه رشحه خوي          

  ).198: همان (                 

  قلب مطلب
  بی تو مرا هر چه بود خوب، زشت      با تـو مـرا هر چـه بود زشـت، خـوب 
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  ).155: همان (                
  طرد و عکس

و  ي افسر به ایجاد موسیقی درونی توسط تکرار او را وادار کرده که در غزلی تمام ابیات را تبدیل کرده و تابلویی از طرد عالقه      
  عکس را به زیبایی خلق کند مطلع این غزل 

  کرده قیامت قیام، با تو صنوبرخرام     با توصنوبرخرام، کرده قیامت قیام    
  ).195: همان (                

  استفاده از الف اطالق
  بهر شکست نافه تاتار داریـا    زلفا، تو کانهمه شکن و تـار داریـا    

  ).151: همان (                

  ورت ممال واژگاناستفاده از ص
  ما از تو بی خودیم و هنوزت به ما عتیب  ي سعادت و اي مایه شکیب       اي سایه

  وزخون ما جیـب کند دسـت را خصیـب  وزجـان ما نگار دهـد بـزم را بخـور         
  ). 152: همان (                            

  تخفیف و تعضیف حروف واژگان
در هیأت کلمات تغییر اندکی داده، حرفی را در کلمه اي زیادت آورده و یا حرفی را از  شاعر در چند جا و به ضرورت وزن

  .اي انداخته است واژه
        اینک زپافتادم، دست از چه ام نگیري  گفتی که گیرمت دست چون اوفتادي از پاي     

  ).209: همان (                 
و بالفاصله جهت هماهنگ کردن وزن ) اوفتاد(کند  افتاد اضافه می را و در مصرع اول به لفظ) و(در این بیت شاعر مصوت بلند 
  .آورد کاهد و به صورت فتاد در بیت می ابتداي فعل را از لفظ آن می) ا(و هم ) و(شعر در مصرع دوم هم مصوت 

  
  ها شناسی واژه یا سبک )Lexical(سطح لغوي  -1- 2

کند واژگانی چون  از عبارات و واژگان عربی را در شعر خود وارد میافسر به پیروي از شاعران سبک عراق میزان قابل توجهی 
  .با زبان افسر انس و الفتی دارند.... طوبی تعال، احمرو –حسام  –بیضا  -عصفور

  همچـو افسـر، همگی ساکن بیـت الحزنند  عاشقان رخ تـو، با غم هجـرت در بـاغ  
  ).168: همان (                

      من که در مجلس خاصم خبر از عام ندارم   از طعنه مردم    با تو گر من بنشینم چه غم 
  ).190: همان (                

نیز ... سحرمبین، ماء معین، روح القدس و: هایی چون کند واژه اما افسر پاره اي از واژگان عربی را از کالم وحی اقتباس می
  .مطلب است ها اشاره دارد حاکی از این تلمیجات قرآنی که افسر در غزل خود به آن
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        مرآت حق نما، تویی اي مظـهر خـدا  اي صورت تو معنی و الشمس و الضحی    
  ).143: همان (                

          در نزد عارفان، همه عکس بقاي توست  حور و قصور و جنت و تسنیم و سلسبیل 
  ).160: همان (              

  د عظم رمیمکه مسیحاي چمن زنده کن نوبهار آمد و حیف است به غفلت مردن   
  ).193: همان (                

  آورد افسر در بیتی ملمع می
  یا مـن بدا جمـالک فی کـل ما بـدا   نزدیک تر از من به منی اي زمن بري    

  ).143: همان (                         
  .دانی افسر و خوض و تأمل او در دیوان شاعران عرب است که این نشان از عربی

ي افسر به نهضت بازگشت  ي زبان فارسی که در عصر او استعمالی ندارند، نیز نشان از عالقه گان کهنهاستفاده افسر از برخی واژ
  . ادبی و تالش او در راه پیشبرد این نهضت است

  روزي تو در آیی که نباشد اثر ما  این گونه که عشقم زخود خانه بپرداخت   
  ). 146: همان (                

  .که بر زبان سعدي هم جریان دارد به معنی خالی کردن است لفظ بپرداخت در این بیت چنان
  مـرد نبود آن که بمرد و بهـشت    سیم و زر از بهر نثارت نکوسـت   

  ).155: همان (                
ي عراقی است و واژگانی از این دست که به شعر و زبان  بهشت به معنی رها کرد و باقی گذاشت نیز از واژگان رایج سبک و دوره

  .دهد رنگ کهنگی میافسر 
که سرودن شعر به اقتفاي قدما از  شود و چنان ي واژگان خالصه نمی در شعر افسر تنها به محدوده) آرکائیسم(کهن گرایی       

در . پذیرد ي بازگشت ادبی است، افسر نیز بنابراین ویژگی سبکی از بزرگان متقدم ادب فارسی تأثیر می هاي سبک دوره خصیصه
  ر با مطلعغزلی از افس

  تر به جان ما شرارش وزآن خوش    خوشا سوداي عشق در روزگارش    
  ).187: همان  (                         

  گویی شاعر به استقبال از غزل معروف حافظ با مطلع
  خداوندا نگهـدار از زوالـش   خوشا شیراز و وضـع بی مثـالش           

  ).279غزل : 1386غنی،   -قزوینی (                
ي قافیه و نیز  به عنوان حرف وصل در کلمه) ش(وجود لفظ خوشا در ابتداي غزل و قرار گرفتن ضمیر. امه آفرینی کرده استچ

  .بیانگر تأثیر حافظ بر ذهن و زبان افسر است) هزج مسدس محذوف(اشتراك در وزن این غزل 
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چنین افسر در غزلی که  هم. شاره شد انعکاس یافته استتر به آن ا که پیش هاي افسر چنان شوریدگی حال موالنا، در برخی از غزل
  .آورد آنرا به استقبال از سعدي سروده است مصرعی از غزل او را تضمین کرده و در مقطع غزل خود می

  »شوخی مکن اي دوست که صاحبنظرانند«  دم گفت  ي سعدي همه دي افسرش از گفته
  ).175:  1372کرمانی،  افسري(                       

  .دارد سرایی وا می شود و او را به حماسه ي حماسی فردوسی بر فکر افسر غالب می گاهی نیز روحیهو 
  ي شیرانه، بپرهیز از شیر نیستت زهره    نیستی رستم دستان، بهراس از سهراب 

  ).178: همان (                       
هاي افسر باید دو گروه  فراوانی بسامد لغات در غزل رسد که براي دسته بندي در بررسی بسامد واژگان این گونه به نظر می      

اند واژگانی مانند ساقی، ساغر، پیر خرابات،  اي دیوان حافظ لغات قائل شد؛ گروهی که برگرفته از زبان حافظ و جزو واژگان کلیشه
  ...ي موي، خال روي و مغ بچه، لب لعل، سلسله

  زد شمع بزم دیگري پروانه ما راکه سو  مرا در بندند افتاد چون نی آتش غیرت      
  ).149: همان (                       

  گفتیم و به عمري نشد این نکته روایت  ما را به لب از نقطه دهانی است حکایت 
  ). 156: همان (                   

          نوش بادش که عجب شرب مدامی دارد   آن که می، نوشد از آن لعل لب ساقی ما 
  ).167: همان (             

  من نه آنم که زمیخانه به افسانه روم  ن شنعت ما، مغ بچه باده فروش  گو مک
  ).192: همان (                      

واژگانی چون . اي غزل او به حساب آورد را لغات کلیشهگروه و گروهی دیگر که خاص زبان شعري افسر هستند و رواست که آن 
شرر و بندبند نی، موي میان و کمر، مرغ ) زلف، دام، چشم(رخ، حلقه ، کفر زلف و اسالم )معماي دهان، سر دهان(ي دهان  نقطه

  .شود را شامل می... ي دام و دل و دانه
  که جز لبش نگشاید کس این معما را    ي دهنش هیچ دم مزن، افسر    زنقطه

  ).144: همان (                 
  تا  جمع نادیده کس عنقا یک واکسیر دو   ي موهوم دهان    جز دو لعل لب و حلقه

  ).146: همان (                  
  شرر در بند بند افتاد نی را      ز رمز عاشقی یـک حرف گفتـند 

  ).148: همان (                 
      بوسم رکابش را  به صد عجز و نیازآن گه که می    آرد چرا در حلقه چشم من آن مه پا نمی

  ).149: همان (                 
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  )syntactical(سطح نحوي  - 3-1
اي از ابیات غزل  استفاده از این مختصات در پاره. از مختصات آوایی کهن در دیوان افسر همانند سبک عراقی کم است استفاده     

  افسر جهت رعایت وزن و آهنگ صورت گرفته است 
  استفاده از اندر به جاي در

      که دست باغبان ننشانده سروي همچو شمشادش   بنام ایزد سهی قدي چمان اندر چمن آمد    
  ).182: همان (                 

  تجیب) ك(استفاده از 
  وش نگارکی،وزآن به دل قراربین بهشت    یارکی،بتی سمن عذارکی     بجوي طرفه
  ).200: همان (                 
  تأکید) ب(استفاده از 

  مرد نبود آن که بمرد و بهشت    سیم و زر از بهر نثارت نکوسـت   
  ).155: همان (                 
  استمراري) می(أکید بعد از ت) ب(استفاده از 

  تاز نسیم بشنوم قصه بیقراریش    سنبل بی قرار تو می ببرد قرار من
  ).183: همان (                 

  حیران همه زآنم که چه خسبی  و چه نامی    ماهت به نخوانم، ملکت می بندانم 
  ).208: همان (                 

  النی ؟عالقه ي مهر، نه بگس    نـه عـهد کردي که از محـبان      
  ).206: همان (                 

  استفاده از همی به جاي می
  غبارم از رخ همی فشانی    سرشکم از چشم همی کنی پاك     

  ).206: همان (                 

  استفاده از حروف درمعنی غیرخود
  با در معنی برابر

  ایم ما سنگ ناقصی به ترازو نهاده  چون زرخالص است    با نقدمهردوست که
  ).197: مان ه(                 

  بر به معنی پیش و سوي
        بعیادت قدمی نه، به عنایت نظري کن  ي خویش آي      کاي طبیب دل بیمار، برخسته

  ).198: همان (                 

  آوردن حرف اضافه در پس و پیش متمم
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  درد تا به نقاب اندري پرده مه نمی  دور کن این نقاب را از رخ آفتاب گون    
  ).208: همان (                 

  
   )philosophical  Level(سطح فکري  - 2

  
چه که  هر آن. افسر از گروه شاعران آزاده است که هیچ گاه زبان به مدحت ناالیقان نیالوده و هرگز جام تملق سرنکشیده است      

  .ي روح لطیف اوست و نشان از حاالت و عواطف او دارد به زبان آورده است زاده
  

  ه و غلواستفاده از مبالغ -2- 1
ي از  رسد که در استفاده نظر می زدند طبیعی به ي شدید به مضمون آفرینی دست می جایی که شاعران سبک هندي با عالقه از آن

دوره اشعار و معانی متضاد  در آثار این«مبالغه و غلو به سمت افراط سوق یابند در کتاب تحول شعر فارسی در این رابطه آمده است 
آفرینی و یکی افراط در  تراشی و معنی ي شدید به مظمون رسد، این معلول دو علت است، یکی عالقه اد به نظر میآمیز زی و مبالغه

ي روحی است ئر  ي لفظی دارد بدوون تردید از نتایج همین خصیصه اخالقیات و معنویات، شیوع صنعت مبالقه و اغراق نیز که جنبه
اما افسر از این صنعت ). 373-4: 1339مؤتمن، (» خوریم نی معتدل و عادي برمیتر به معا ي اشعار این گویندگان کم مطالعه

  .کند درحداعتدال آن استفاده می
  میانی کمر چه بندي که بی  سخن چه گویی چو نیستت لب

  ).206 : 1372کرمانی،  افسري(                                                                                       
  

  وصف بهار و معشوق و شراب -2- 2
      هشت باید در گرو تادلق و دستاریت هست    فصل گل بی می نشاید زیستن ورنیست زر،      

  ).164: همان (                                          
      کاخم شده است گلشن و کویم شده گلشن  زآن قد چون صنوبر و زآن روي چون سمن    

  ).200: ان هم(                 
  

  )افکار خیامی(باشی و دم را غنیمت دانستن ستایش خوش -2- 3
         منشین که گردون خون کند، در گردش آور جام را  برخیز و بزداي از دلم، ساقی غم ایام را     

  ).144: همان (                 
  کو اعتبار عمر که آید بهار باز   ساقی به روي گل قدحی پر کن و ببخش      

  ).179: همان (                 
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  اشاره به علوم و آوردن اصطالحات علمی در شعر -2- 4
  تا قمر به عقرب هست، روز ما چنین باشد    عقرب سرزلفت، با قمر قرین باشد     

  ).172: همان (                 
  .گیرد می اي به علم نجوم دارد و از اصطالحات این علم بهره شاعر در این بیت اشاره

      اش    روشن اگر شود دمی دیده به روشنایی  ن و از سبل است در امان       از رمد است ایم
  ).183: همان (                 

  .هاي چشمی هستند در این بیت به رمه و سبل اشاره شده است که هر دو از بیماري
  ضعف دلم از شربت گل قند، دوا کن  بوسی به من از آن لب و رخسار عطا کن      

  ).203: همان (                 
  .این بیت نیز اشاره به اثربخشی گالب جهت رفع ضعف دل دارد

  

  غم گرایی -2- 5
غم گرایی یکی دیگر از مختصات فکري سبک عراقی است و افسر نیز به تبع آن در چند  غزل خود به این مسأله توجه دارد و       

  در غزلی با مطلع
  وزنده کاه را سوزد چنان که آتش س    بر فرق کوه اگر بزنم برق آه را

  ).146: همان (                 
  و هم در غزلی با مطلع
         دانند مرغانی که آزادند حالش را چه می  بندنددرگلزاربالش را        هرآن مرغی که می

  ).148: همان (                 
  .پوشاند بالحنی پرسوز و گداز ضجرت و غمگینی خود را لباس الفاظ می

  

  عشق گرایی و خردستیزي -2- 6
  نهد تازد و عشق را فراتر از عقل جاي می فسر در غزلی بر عقل میا

    .که آن به خلوت خاص است و این به شارع عام است  ي عاقل       عجب مدار اگر نیست عشق شیوه
  ).155: همان (                 

  

  گله از جور یار -2- 7
      تن و سـر و دل هرگز بهاي بوسـی جان و  ستانـد        افسـوس، کـان جفاجو، از ما نمـی

      بردن است مشکل وزدست جورعشقش جان  دادن است آسان       مارا به خاك کویش جان
  ).188: همان (                 
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  انتقاد اجتماعی - 8-2

        بریز خون صراحی که خون خلق حرام است به زاهد سخنی هست اگرچه پندنگیرد     
  ).155: همان (               

  پیر ما،پیرو ما، رهبر ما، رهزن ماست  ن ماست    حق انصاف عجب مملکتی مسک
  ).162: همان (                 

  
  زبونی مقام عاشق و ابراز نیاز به معشوق - 9-2

  بري اسیري تاري ز زلف بگشا گر می    دام بال چـه حاجت در راه ما نهـادن
  پذیـري توخود زبـس تکبـّر ازمـا نمی  ماخودپذیره هستیم تاجان دهیم لیکن       

  ).209:همان(                                                                                        
  

  بعیدالوصول بودن معشوق  -2- 10
  پیامـی از من بـبر نهـانی    صبا، به جانان اگر توانـی

  بخوانی کویت گرم شبی به    شودکم بگوزنازت چه می
  ).206:همان(                                                                   

  
  )آسمانی - زمینی (درآمیختگی معشوق  -2- 11

هاي او به دلیل درآمیختگی معشوق تشخیص  اي از غزل هاي او زمینی است و گاهی عرفانی و در پاره معشوق افسر در غالب غزل
غزل عهد بازگشت کالً مبتنی بر «نویسد شعر فارسی میشمیسا در کتاب سیرغزل در . گردد زمینی یا عرفانی بودن آن دشوار می

  ).196: 1370شمیسا، (» ي بعدي است عشق و عاشقی است و مضامین عارفانه در مرحله
  مطلع غزلی با معشوق زمینی

  و آکنده اي اي سرو به گل پیرهنی را     در پیرهن، اي ماه نهفتی بدنی را
  ).144:  1372کرمانی،  افسري(                 

  غزلی با معشوق عرفانیمطلع 
       کرده یک یک می کشان آویزه حکمش به گوش  فروش        دوش دیدم بر در میخانه پیر می

  ).187: همان (                 
  آورد  و در غزلی که معشوق آن درآمیخته است می

  ودیوانه روم  ومخموروپراکنده مست  خانه روم              می ازخانه به آن است که وقت
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                                                         بارگه پیر مغـان مست و خـراب              نروم، ور بروم عاقـل و فرزانه رومبردر 
  ).192: همان (                 

  
  تفاخرشاعر به شعر -2- 12

  خوب سنجیدم آري لؤلؤ خوشاب نیست  چو ظم افسروآن گوهرین دندان دوست هم
  ).  164:همان(                                                                                       

دهمواره خاطرخواه دوست اش از رخ نقاب انداختی افسرا،یکباره  بکر معنی را که ب  
  ).206:همان(                                                                                        

  
  )Literary  Level(سطح ادبی  - 3

کردند و بیشتر به دنبال خلق مضامین اعجاب انگیز و ایجاد  با توجه به اینکه شاعران سبک هندي چندان به بدیع و بیان توجه نمی      
ند، بیشتر این ا خیالی شاعرانه بودند و اگر هم به صنایعی چون تشبیه و تلمیح بسیار توجه داشته هاي غریب از طریق نازك رابطه

اما افسر که گویی ایجاد این چنین روابط را چون بند و غل بر . گرفتند کار می صنایع را در جهت ایجاد این گونه روابط و مضامین به
داند میل به سرودن شعر به سبک شاعران قدیم  سر راه شاعر دست و پاگیر و مانع ابراز احساسات و سرودن غزل برخاسته از دل می

هاي خود به طرز تحسین برانگیزي به استفاده از صنایع ادبی توجه و اهتمام  افسر در خلق غزل. شاعران سبک عراق دارد و خاصه
  .توان به جرأت گفت که او غالب صنایع ادبی را در شعر خود گنجانیده است دارد به طوري که می

  

  تشبیه -3- 1
راري رابطه بین معقوالت به وسیله ي امور محسوس توسط تشبیه بودند در سبک هندي شاعر در تشبیهات خود به دنبال برق      
به وظیفه مشبه به باید از امورحسی  پس الزاماً مشبه. ي ایجاد وضوح و آشکارسازي مشبه که عادتاً از امور عقلی بود را برعهده داشت ٌ ٌ

ي کار شاعر سبک هندي ایجاد  فت که عمدهتوان گ شد و در واقع می که براي مخاطب شعر قابل درك و لمس باشد انتخاب می
شاعر بزرگ در سبک هندي شاعري است که ذهن او « شناسی شعر  ها بوده است و بنا بر قول مؤلف کتاب سبک این قبیل رابطه

و اما شاعران سبک بازگشت که به نوعی مبلّغ ). 288: 1382شمیسا، (» بتواند مدام بین معقول و محسوس روابط تازه ایجاد کند
ق استفاده کردند که پیرو این گروه از  ي اسلوب شعري سکب کهن و به خصوص سبک عراقی بودند در صنایع ادبی سعی می مشو

که در تشبیهات شاعران دوره کهن غالباً دو سوي تشبیه و هم وجه شبه از امور حسی بودند، تشبیهات شعر  شاعران باشند و چنان
گیري از تشبیهات روشن  او با بهره. اند هاي افسر از نوع ساده و محسوس عمده تشبیهات غزل. افسر نیز حاکی از این طرز عمل است

  .و قابل حس سعی در خلق تصویرهاي واضح است که تجسم و درك آن براي همه قابل لمس و درك باشد
از .... ي دام و به مرغ، خال روي به دانه تشبیه کمر و میان معشوق به مو، زلف به حلقه و سلسله و دام، دهان به نقطه و معما، دل     

  .جمله تشبیهات غزل افسرهستند
  شد چو مو پیکرم از حسرت مـوي کمرش  آنکه حیرانیم افزود زپا تا به سرش       
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  ).184:  1372کرمانی،  افسري(                 
  ي موهوم که گویند دهانش،       هیچ است و عجب این که کند حل مسایل آن نقطه

  ).188: همان (                 
  اي جز هوس خـال تـو در دام نـدارم بست تادام سرزلف تو، پامرغ دلم را       دانه

  ).190:همان (                         
  . پیماید هاي ساختن تشبیه را به خوبی می افسر به انواع تشبیه هم توجه دارد و راه

  
  تشبیه ملفوف

      افتاب و مه و نو سنبله و عقرب از اوستک   رخ و ابروي و خم و طره و خالش بنگر     
  ).158: همان (                 
  تشبیه تسویه

        مانند برگ نسترن، این چار نازك است  روي و لب و تن و ذقن یار نازك است        
  ).159: همان (                    

  تشبیه مرکب
  ترك سیاهی که تیغ کرده حمایل     ابرو و چشمت قرین هم به چه ماند؟   

  ).188: همان (                 
  مبالغه و اغراق و غلو

  گر ماه ببیند، رخ سیمین بدنی را  جز خال سیاهی نبود بر دل گردون،        
  ).144: همان (                 

  که برد خوابگاه را  سیلی شود چنان        ترم چکد که اشک زچشم ها زبس شب
  ).150: همان (                 

  تجاهل العارف
  یا شمع رخ مهوش سیمین بدن ما؟  م برافروخته طلعت،        ماه است در این بز

  ).145: همان (                 
  یازنگیکی معتکف خلد برین است   این زلف فروهشته بر آن روي نگارین     

  ).154: همان (                 

  ارسال المثل یا تمثیل
  ا دل ما را مشکن اي صنم سنگین دل      شیشه دانی تو که پهلو نزد سندان ر

  ).145: همان (                 
  در مـنظره دیده اگر جـاي نسـازد         عاقل نکند در ره سیـالب عمـارت 



 جلد نهم   هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

٦٤٧ 
 

  ).156: همان (                 
  حرف گرایی

      قامت از بار غمت خم شده چون حلقه میم  گردن از عشق رخت کج شده چون چنبر دال     
  ).192: همان (                 

  
  استعاره -3- 2

چه استفاده از استعارات عادي و رایج در زبان فارسی هم چون ماه استعاره از معشوق، لعل استعاره از لب، سرو استعاره از  اگر        
  : خورد که از روزگار دیرین مونس و قرین این زبان هسنند، درغزل افسر فراوان به چشم می... قد، زنجیر استعاره از زلف و

  
  اي اي سرو به گل پیرهنی را  و آکنده              در پیرهن اي ماه نهفتی بدنی را 

  ).144: همان (                 
  .ماه استعاره از معشوق، سرو قامت بلند او و گل تن لطیف اوست

  ایم هرشب درآرزوي دو مرجان لعل او              بر کهربا دو رشته لؤلؤ نهاده
  ).197: همان (                 

  .و لؤلؤ قطرات اشک عاشق است مرجان لعل لب یار، کهربا مژگان
ي شعر  ي اعجاب خواننده آفریند که مایه اما در مواردي هم افسر با استفاده از استعاراتی نو که خاص اوست تصاویري بدیع می

  :اوست
  

  قند دوا کن ضعف دلم از شربت گل    بوسه به من ازآن لب و رخسار عطا کن
  ).203: همان (                 

  .ي شیرین لب است قند استعاره از بوسه در این بیت شربت گل
  

        خویش را طعمه صفت در دهن مار آورد    دل به چین سرزلف تو به عمدا آویخت
  ).166: همان  (               

  .ي لطیفی است از چین وخم سرزلف معشوق دهن مار استعاره
  

  تناسب -3- 3
  .توجه افسر به این صنعت در جاي جاي دیوان او مشهود است     
  مرغ قفس گلشن او، جان و تن ما   است گل انجمن و ما همه بلبل      یار 

  ).146: همان (                 
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  ران سخن رامم نیست تو مپندار که یک   دست توفیق چو بگرفت عنانم افسر     
  ).165: همان (                 

  .ران در معنی اسب اصیل و رهوار در این بیت هویداست تناسب بین عنان، رام و یک
  

  اد و طباق و پارادوکستض
        تر ازرهائیش محنت بستگی بود خوب    ي بندغم شود هرکه زدوست بگسلدبسته

  ).183: همان (                 
  از کثرت ظهور نهانی زدیده ها  بس که آرزوي روي تو داریم ما و تو          

  ).143: همان (                 

  تلمیح
         به زلیخا، ستم زندان را داد رجحان  غروري است، که پوریعقوب حسن را طرفه

  ).145: همان (                 
    ي فکرت           فرهـاد شوم داد دهـم کوهـکنی را  غم و آن تیشه زین پس من وکوه

  ).151: همان (                 
  

  ایهام  -3- 4
  .گیرد خود به کار می او انواع ایهام را در غزل. توجه افسر به استفاده از این صنعت نیز در خور توجه و تأمل است      

  ایهام تناسب
  دهیم در این ره توان خویش وزکف نمی    بحریم و آتشیم، خروشان و سرکشیم

  ).183: همان (                 
  .شود از آن برداشت می) دست(ي سر معنی دیگري  و با توجه به واژه) حباب(هاي بحر و خروشان یک معنی  کف با توجه به واژه

       سپردم جان شیرین و حکایت مختصر کردم  کام، از قصه صبرمچو دانستم که گردد تلخ 
  ).195: همان (                 

  .متناسب است) صبر(در این بیت صبر به معنی بردباري است و در رابطه با تلخی و کام با گیاه تلخ 
  ایهام تبادر

  به گل نشان تو، صنوبر قدان رعنا را     میان باغ به یک جلوه از خرامیدن
  ).144: همان (                 

  .آورد ي گُل را به ذهن می گل با توجه به باغ و صنوبر واژه
  

  مدح شبیه به ذم
  قامت خمیده پشت نگونسار داریا     اندام تیره، چهره دژم، کالبد پریش      
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  ).152: همان (                 
ي تنسیق  است اما در این زنجیرهاین بیت در وصف زلف یار است و این توصیفات همگی براي زلف وصف محمود و پسندیده 

  .اند الصفات گویی مذموم
  

  ذم شبیه به مدح
  که نماند اثرت هیچ زاکلیل و سریر   به دعا کشور حسن تو کنم زیر و زبر     

  ).178: همان (                 
  .تي مدحی بخشیده اس هاي دعا و حسن و اکلیل و سریر به این بیت که در مقام نفرین است، جلوه آمدن واژه

  

  حسن طلب
  برد سجده گدا بارگه سلطان را  می  افسر ار سجده به دربار وي آرد شاید     

  ).145: همان (                 
        کاین خسروما صاحب جوداست وسماحت  افسر، مکش از رنج طلب پاي به دامن     

  ).154: همان (               
  .کند خواسته و نیاز خود را به معشوق خود اعالم می در هردو بیت شاعر خطاب به معشوق خود غیرمستقیم و ایهام وار

  

  کنایه -3- 5
  از ابروي خویش سرکه مفروش    از لعل لبان شکرفروشی

  ).187: همان (                       
  .رویی و بداخالقی کردن است سرکه فروختن کنایه از ترش

        غم از دلت تا ندهی از این خطر وا نرهد   اي که به کوي مهوشان بار فتاده درگلت     
  ).152:همان (                

  .بار در گل افتادن کنایه از به مشکل برخوردن و گرفتار شدن است
  ایم ي آهو نهاده صبر و سکون به سایه     ایم      آرام و تاب در پر عنقا سپرده

  ).197: همان (                 
اي  ي افسانه ی آرام و تاب را از دست دادن و به مانند پرندهدر مصرع اول بیت، آرام و تاب در پر عنقا سپردن کنایه است از به کل

قراري است و همان  ي آهو نهادن در مصرع دوم هم کنایه از بی عنقا نایاب شدن تاب و آرام دل شاعر است و صبر و سکون به سایه
  .د شاعر هم صبر و سکون نداردافت اي از بدن او بر زمین نمی وقرار ندارد سایه وخیز است و آرام طور که آهو مدام در جست

  

  :برد هایش بهره می چه آمد افسر از دیگر صنایع ادبی در غزل عالوه بر آن
  :اعداد
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  هم مگر لعل تو آید به پرستاري دل   من و چشم تو و دل هر سه علیل و بیمار       
  ).189: همان (                 

  :تنسیق الصفات
      ن و خوي فشان و غزلخوان و خنده زن شادا    دوش از درم درآمد، آن سروسیمتن    

  ).198: همان (                        
  :حسن تعلیل

  از آن گداخته پیکر، بسان نعل سمندم           ام که سمندت هالل نعل ندارد        شنیده
  ).193: همان (                 
  :دلیل عکس

  ده پیمایی نباشد   تا به پهلویم، نگار با      رنگین ننوشم، کام از ساغر نگیرم    باده
  ).173: همان (                 

  :استهام انکاري
  پرورده مگر سایه سنبل سمنی را؟          جز سیم بناگوش تو در زلف معنبر         

  ).144: همان (                 
  :سوال و جواب

      ام  ها باشد، که در آخرزمان آورده فتنه    گفتم این باالوچشم وزلف ومژگان چیست؟ گفت
  ).194: همان (                 

  
  گیري نتیجه
ي شاعران سبک بازگشت در هیچ کتابی نیامده است اما زبان ساده و بدوراز  که نامی از افسر کرمانی در جرگه با توجه به این     

عر از صنایع ي فراوان شا چنین استفاده تعقید افسر ونیز تعداد اندك لغات مغلق و دشواري که نیاز به توضیح وشرح داشته باشند، هم
افسر از میان ادوار کهن شعر فارسی .ادبی در سراسر دیوان او همه نشان از میل وگرایش شاعر نسبت به نهضت بازگشت ادبی است

پیروي و استقبال افسر از سعدي وحافظ حاکی از تأثیرپذیري شاعر از این سبک . اي تحت تأثیر سبک عراقی است بیشتراز هر دوره
پیچد و بدین طریق کالمش  تحت تأثیر افکار حافظ است وهمانند او سخنش را با پوششی از استعاره درمیشدت  افسر به. است
داد  پروا موعظه می بی) خواه بنده باشد و خواه موال(افسر برخالف سعدي که مخاطب خود را . گیرد اي به خود می ي چند الیه جنبه
تواند به سبب اوضاع سیاسی و  این امر می. گشاید حتیاط لب به سخن میگفت، با ا واهمه می چه را که در دل داشت بی و آن

توجه افسر به آوردن تمثیل در اثناي شعر نیز . پرده مانع است ي حیات شاعر باشد که او را از بیان سخن بی اجتماعی حاکم بر دوره
ات در آثارش بدان می توان گفت که افسر شاعري توانا است  می با این اوصاف. پردازد جالب توجه است،کاري که سعدي به کرّ

در . ي صورت توجه دارد بلکه عمق وانتقال معانی شعري در نزد او نیز داراي اهمیت فراوان است که نه تنها به زیبایی شعر از جنبه
است و در رسد که چندان مبالغتی صورت نگرفته  نظر می توصیف ذوق و هنر شاعري افسر، اگر او را حافظ کرمانی بنامیم به

  .ي شاگردان الیق حافظ است که توانسته است راه استاد را به طریقی که درخورد شأن او باشد ادامه دهد حقیقت افسر از زمره
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 هاي نور و رنگ در مثنويهجلو

  

  ١جلیل مشیدي

  ٢طاهره میرهاشمی 

  چکیده

دگر اندیشی موالنا از نگاه پدیدار شناسانه وي نشات . مولوي انسانی دگر اندیش است که هستی را با دید خاص خود می نگرد
می گیرد که به موجب آن براي شناخت راستین امور، باید ذهن را از هرگونه پیش داوري و جانبداري خالی کرد به موجب همین 

نجر به ارائه نظرات طرز اندیشه، مولوي نسبت به همه پدیده هاي هستی نظري نسبی و به دور از تعصب دارد؛ این نسبی گرایی م
در این پژوهش، بر آنیم تا با مروري بر مثنوي به نگرش موالنا . متغیري درباره عناصر هستی شده است که رنگ یکی از آنهاست

 .نسبت به این پدیده بپردازیم و با توجه به این که نور شرط اصلی و الزم براي دیدن رنگ است، به آن نیز خواهیم پرداخت

 

  

 . رنگ، نور مولوي، مثنوي، :اھکلید واژه

  

                                                        
 ان وادبیات فارسی دانشگاه اراکدانشیار زب - ١

 دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراك - ٢
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  مقدمه

اي است که  افق دید موالنا را به روي مخاطبان می گشاید و شیوه تفکر و نگرش این انسان دگر اندیش مثنوي معنوي دریچه
دار گر است، نگرش پدیآن چه بیش از هر چیز دیگري در الیه هاي پیدا و پنهان این اثر ماندگار جلوه. را به نمایش می گذارد

  . هاي هستی، نگاهی نسبی و ناشی از بینش خاص وي باشدموالناست؛ نگرشی که باعث شده است نگاه مولوي به پدیده 1شناختی

  بد به نسبت باشد این را هم بدان  پس بد مطلق نباشد در جهان 

  ) 4/65: 1371مولوي،(     

در پشت پرده ... حقیقت راستین جهان هستی(( وي در نظر موالنا خوب و بد مطلق در جهان وجود ندارد چرا که به زعم  
با توجه به همین اندیشه، او در مورد کمتر . 2))بدان ناظر است» سبب سوراخ کن« نمودها پنهان شده است و فقط چشمان بصیر و 

  .ها، عنصر رنگ استیکی از این پدیده. اي حکم جزمی و قطعی داده استپدیده

معاصر سالخورده تر مولوي، نجم الدین کبري یا همکار او در سیواس . بازي کرده است... رنگهامولوي با مفاهیم سنتی ((...  
اما . یعنی نجم الدین دایه که مرید کبري بود، در آثار خود از معانی عارفانه رنگها رشته اي منظم ساخته و آنها را شرح داده اند

او رنگهاي گوناگون را، مثل هر چیز دیگر دنیا، صرفا تمثیلی می . ده استمولوي اندیشه هاي عارفانه ناشی از رنگها را پرورش ندا
با کمی  دقت در شیوه استفاده مولوي از این  3)).داند براي بیان حالت فکري خود و یا براي حقایقی که عموماً پذیرفته شده است

  :کندسرخ را به عنوان بهترین رنگ ها معرفی میمثال وي در جایی رنگ . یابیم که نگاه او به رنگ نگاهی متغیر استعنصر در می

  خون ز خورشید خوش گلگون بود  سرخ رویی از قران خون بود

  و آن ز خورشیدست و از وي می رسد  بهترین رنگ ها سرخی بود

  )1098-2/99: 1371مولوي،(     

  :گویدو در جایی دیگر می

  زآنکه اندر انتظار آن لقاست  دي رو بهترین رنگ هاستزر

  ) 5/3627: 1371مولوي،(     

                                                        
 .354- 353: 1386آبرامز، : رك - 1
  .488: 1384زمانی،  -2
  102: 1367شیمل، -3
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رنگ و نور دو همزاد توأمان هستند که جان و جهان آدمی (( وقتی سخن از رنگ است ناگزیر باید به نور نیز توجه کرد زیرا 
  را به هم پیوسته و در همراهی و آمد و شد خویش دیدار و نهانی دیگر را در همه صورتهاي خیالی به جلوه 

  :هاي زیر پاسخ دهیمکوشیم ضمن بررسی جلوه هاي نور و رنگ در مثنوي، به پرسشار میدر این جست 1)).در آوده اند

  نور و رنگ در نظر موالنا از چه جایگاهی برخوردارند؟ -

  اي تکاملی است یا تقابلی؟رابطه نور و رنگ، در مثنوي رابطه -

  انی بهره برده است؟موالنا براي القاي نظرش درباره نور و رنگ تا چه میزان از امکانات زب -

  

  هایی که در مثنوي کاربرد داشته اندرنگ - 1

  هاي معنایی متفاوت در مثنويهاي سبز، سرخ، زرد، سیاه، سپید و کبود رنگ هایی هستند که با ارزشرنگ
وایی از واژگان مترادف موالنا در بعضی موارد  به منظور دوري از ابتذال تکرار، بسط دایره واژگان و مناسبتهاي آ. اندبه کار رفته 

  :این مترادفات عبارتنداز. این رنگ ها بهره برده است 

  . خضر، اخضر و خضرا: واژگان مترادف رنگ سبز

  .فور یا  بور، گلگون، گلرنگ، آتش وش، نارگون:  واژگان مترادف رنگ سرخ 

  .اصفر و مزعفر: واژگان مترادف رنگ زرد

  .سود، دودفام وادهمسود، سواد، ا: واژگان مترادف رنگ سیاه

  .بیض، بیضا، خنگ و اشهب: واژگان مترادف رنگ سپید

  .نیلی و ازرق: واژگان مترادف رنگ کبود

  :رنگ استفاده کرده استعالوه بر رنگ هاي یاد شده، موالنا تنها در یک مورد نیز از ترکیب خاك

  هر چه اندر جیب دارد لعل و سنگ  تا برون آرد زمین خاك رنگ

  )2/2953: 1371مولوي،(     

                                                        
 .62: 1382حسن لی و صدیقی، -4
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  هاي ذکر شده را به صورت صریح نیاورده، بلکه گاه با استفاده از کنایه، تشبیه، البته مولوي همیشه نام رنگ
  هایی از این نوع در زیر نمونه. هاي تخصیصی به طور ضمنی و غیر مستقیم به رنگی خاص نظر داشته استو اضافه
  .شودذکر می

  . سیاه و قبچاق و رومی کنایه از سپید استهندو و حبش کنایه از :  کنایه

  اند اندر گور خوشجمله یک رنگ  هندو و قفچاق و رومی و حبش

  ) 6/4709: 1371مولوي،(     

  .در این نوع تشبیهات، رنگ ها وجه شبه محذوفند: تشبیه

  رنگش زعفرانپر تشنج روي و   بود کمپیري نود ساله کالن

  ) 6/1222: 1371مولوي،(     

  رخ چون ارغوانو  موي همچون قیر  آنکه تو مانی جوانگفت چارم 

  ) 4/2575: 1371مولوي،(     

  .وجه شبه محذوف در بیتهاي یاد شده به ترتیب عبارت است از رنگ هاي زرد، سیاه و سرخ

  : اضافه تخصیصی

  زور شیرش گشته چون زهره زنان  رنگ زعفرانگشته  رنگ الله

  ) 5/971: 1371مولوي،(     

ی موارد با بهره گیري از ترکیباتی نظیر رنگ رنگ، صد رنگ و رنگارنگ بدون اشاره به نام رنگی خاص این مولوي در بعض
  .آورد که رنگ ها از شدت تنوع و یا بر عکس به خاطر کم اهمیت بودن یاد نشده اندطرز تلقی را براي مخاطب پیش می

  می کند یک رنگ اندر گورها  خاك را بین خلق رنگارنگ را

  ) 6/1857: 1371ولوي،م(     

  

  ارزش هر یک از رنگ ها در نگاه موالنا - 2
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گیري از امکانات رنگ ها در نگاه موالنا دالهایی هستند با مدلولهایی متفاوت که  وي نگرش  خود نسبت به آنها را با بهره
به شگردهاي دقیق، حساب شده و  براي پی بردن به نظر مولوي درباره ارزش هر یک از این رنگ ها باید. زبانی بیان کرده است

. یکی از این شگردها، گره خوردگی بعضی امور و واژگان با رنگی خاص است.  القاگر وي بر روي محور هم نشینی توجه کرد
و تقابل سپید . هاستکند، ایجاد همراهی و تقابل بین رنگاش از آن استفاده مییکی دیگر از شیوه هایی که موالنا در القاي اندیشه

  . در ادامه به شرح و بسط بیشتر این موضوعات می پردازیم. سیاه یا همراهی زرد و سیاه تقابل و همراهیی القاگرند

  

  گره خوردگی بعضی امور و  واژگان با رنگی خاص) الف 

  موالنا. در مثنوي این رنگ هم در توصیف امور غیر مادي به کار رفته است هم در توصیف امور مادي:  رنگ سبز
رنگ سبز آمیزشی است از دانش و . (( پدیده هاي  ارزشمندي چون عشق، جوانی و دل را موصوف به این رنگ دانسته است 

   1)).ایمان

  جز غم و شادي در او بس میوه هاست  باغ سبز عشق کو بی منتهاست

  بی بهار و بی خزان سبز و تر است  عاشقی زین هر دو حالت برتر است

  )1793-1/94: 1371مولوي،(     

به معنی تازه و بالنده آورده، از این دیدگاه  رنگ سبز از نظر او با بالندگی، » تر« مولوي غالبا رنگ سبز را همراه با واژه 
  :سرسبزي و تازگی گره خورده است

  می رساند بی دریغی بار و بر  وآن جوانی همچو باغ سبز و تر

  )  2/1217: 1371مولوي،(     

  . بهشت استهمچنین این رنگ یادآور 

  سبزه رسته اندر آنجا تا میان  مرغزاري سبز مانند جنان

  ) 5/2431: 1371مولوي،(     

  . رنگ سبز با خود خوشی و خرمی می آورد

  چشمم از سبزي ایشان نیکبخت  باز هر یک مرد شد شکل درخت

                                                        
  .218: 1365ایتن،    -5
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٦٥٧ 
 

  )  3/2003: 1371مولوي،(     

ن مهم اشاره می کند که گر چه رنگ سبز پیوندي دیرینه با بالندگی، موالنا با دید دقیق، نقادانه و پدیدارشناسانه خود، به ای
  . خرمی و خوشدلی دارد، اما نباید فراموش کرد که نه این رنگ و نه هیچ رنگ دیگري داراي ارزش ذاتی نیستند

  گر چه هر دو سبز باشد اي فتی  از حطب بشناس شاخ سدره را

  از نار و دخاناصل این شاخ است   اصل آن شاخ است هفتم آسمان

  ) 1099-5/100: 1371مولوي،(     

هرچند در مثنوي از این رنگ در وصف امور معنوي استفاده نشده، اما با مادیات ارزشمندي چون زر،آهن، شتر :  رنگ سرخ
  1)).سمبل حیات و زندگی است(( این رنگ . وآفتاب پیوند خورده است

  نثار از زر سرخ و کرامات و  شاه مکرم بود فرمودش هزار

  )  4/1157: 1371مولوي،(     

  کند زین هر خسیریش خندت می  جویی نشان از هر کسی باز می

  اشتري سرخی به سوي آن علف  رفت این طرفدیدیم می 2که اشتري

  )  2918-2/19: 1371مولوي،(     

باره امور، ظر صریح و قطعی درموالنا بر خالف شیوه معهودش مبنی بر عدم ارائه ن. در نگاه موالنا سرخ، رنگی ارزشمند است
  : کنداعتقاد خود را درمورد این رنگ با صراحت بیان می

  خون ز خورشید خوش گلگون بود  سرخ رویی از قران خون بود

  و آن ز خورشیدست و از وي می رسد  بهترین رنگ ها سرخی بود

  )  1098-2/99: 1371مولوي،(    

  . ر نقض کرده استگر چه این داوري و اظهار نظر را در جاي دیگ

  ز آنکه اندر انتظار آن لقاست  زردي رو بهترین رنگ هاست

                                                        
 .214: 1365 همان، -6
  ). 732ص: 1386شمیسا، ( » .بهترین و گران ترین شترها، شتر سرخ موي است« در سنت ادبی  -7
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  ) 5/3627: 1371مولوي،(     

ها مثل تمام پدیده هاي هستی فرایندي اعتباري اند و ذات ثابت و ارزش قطعی دلیل این امر آن است که درنگاه موالنا، رنگ
  .رخوردار استتنها حقیقت مطلق از اعتبار و ارزش جاودانه ب. ندارند

  در مثنوي این رنگ بیشتر به عنوان نمادي بیرونی براي حاالت درونی چون شرمندگی، ترس، عشق،: رنگ زرد
  . به بیان واضح تر این رنگ بر حاالت و عواطف درونی خاصی داللت می کند. اندوه جدایی و تحمل درد و الم آمده است

  :شرمندگی

  ز اعتراض او روي زرد تا نگردد  باز در دل زود استغفار کرد

  ) 2/2891: 1371مولوي،(     

  :اندوه جدایی

  برگ زردي میوه ناپخته تو  از فراقت زرد شد رخسار و رو

  )4/302: 1371مولوي،(     

  . این رنگ در نظام زبانی مثنوي به نوعی تداعی کننده زشتی، بیماري و ناخوشی است

  تبباغ را باران پاییزي چو   نفع باران بهاري بوالعجب

  وین خزانی ناخوش و زردش کند  آن بهاري نازپروردش کند

  )2038-1/39: 1371مولوي،(     

  .در نگاه موالنا زردي رو تنها وقتی زیباست که ناشی از اندوه فراق محبوب حقیقی، خدا،  و انتظار وصل او باشد

  گر چه باشند اهل دریا بار زرد  اهللا اهللا گرد دریا بار گرد

  سرخ گردد روي زرد از گوهري  ایش گريتا که آید لطف بخش

  زآنکه اندر انتظار آن لقاست  زردي رو بهترین رنگ هاست

  ) ~ 5/3627: 1371مولوي،(      
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نکته قابل توجه درباره ارزش رنگ زرد در نگرش موالنا آن که در مقابل رنگ سبز که همراه امور معنوي ارزشمندي چون 
براي توصیف مادیات با ارزش به کار رفته، این رنگ بیشتر در توصیف حاالت   عشق و جوانی آمده است و نیز رنگ سرخ که

  .ناخوش آیند روحی و یا همراه مادیات کم ارزشی چون آبگینه و خار آمده است

  زرد بینی جمله نور آفتاب  آبگینه زرد چون سازي نقاب

  )1/3958: 1371مولوي،(     

از میان رنگ هایی که در مثنوي . و همراهی این رنگ با رنگ هاي دیگر استنکته قابل تامل دیگر در مورد رنگ زرد، تقابل 
این مورد را در مبحثی جدا مورد بررسی قرار . اند، رنگ زرد بیشترین تقابل و همراهی را با رنگ هاي دیگر داردجلوه گر شده

  .خواهیم داد

رنگ سفید، . (( پیوندي دیرینه با پاکی دارداین رنگ . است 1))سمبل بی گناهی، خلوص، عفت، پارسایی: (( رنگ سپید
رنگی لطیف و شریف است و خداوند با سفید کردن چهره مومنان در قیامت، به شرافت و لطافت آن ها می افزاید و مالحت، 

   2)).پاکی، پاکدامنی و بی گناهی آنان را با این رنگ نمایان می کند

  آن اوساخ دور پاك و اسپید و از  بعد یک ساعت بر آورد از تنور

  )  3/3115: 1371مولوي،(     

  . موصوف به این رنگ است 3))نماد انسان و روح(( به عنوان »  باز« در بسیاري از موارد  

  عنکبوتی کی به گرد ما تند  باز اسپیدم شکارم شه کند

  )2/2788: 1371مولوي،(     

  . گاه نیز رنگ سپید نشان ظاهري باال رفتن عمر است

  هم در آن طفلی خوفست و امید  و و ریش او سپیدگر چه باشد م

  )6/4738: 1371مولوي،(     

  دلیل این امر آن است که از نظر روان شناسی این رنگ . موالنا رنگ سیاه را بی ارزش  می داند:  رنگ سیاه
بدین ترتیب پوچی  رنگی است که خودش را نفی می کند و بیانگر مرز مطلقی است که فرا سوي آن زندگی متوقف می شود و(( 

  1)).سیاه، نقطه پایانی است که فراسوي آن هیچ چیز وجود ندارد. و عدم را بیان می کند
                                                        

 .50: 1389خواجه پور،   -8
 .98- 97: 1389شریفی و جوکار، -9

 .116: 1383تاجدینی،  -10



 جلد نهم   هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

٦٦٠ 
 

  حاتم طایی گدایی در صفش  زر شدي خاك سیه اندر کفش

  )  5/2798: 1371مولوي،(     

  .آن ادب سنگ سیه را کی کنند  اوستادان کودکان را می زنند

  )  5/3006: 1371مولوي،(     

  .لهاي یاد شده منظور از خاك سیاه و سنگ سیاه، خاك و سنگ بی ارزش استدر مثا

  . موالنا عذاب الهی را به این رنگ مجسم ساخته است

  تا که در آب سیه خوردند غوط  بارید بر اعداي لوطسنگ می

  )  4/788: 1371مولوي،(     

  .دیو به عنوان موجودي شوم و اهریمنی به رنگ سیاه توصیف شده است

  عشق با دیو سیاهی باختی  شتن را عاشق حق ساختیخوی

  )  3/697: 1371مولوي،(     

به رنگ سیاه  2)).ها هواهاي نفسانی و دنیاستنماد معانی متعددي است که حاصل جمع آن((... هم چنین مار که در مثنوي
  .موصوف شده است

  چون بدید آن دردها از وي برفت  سهم آن مار سیاه زشت زفت

  )  2/1895: 1371مولوي،(     

سیاه کردن روي « در ازمنه قدیم . (( موالنا در بعضی موارد رنگ سیاه را به عنوان نماد گناهکاري به کار برده است
   3)).بودن آنان بوده است» سیاه رو« نوعی تنبیه محسوب می شد و این امر نشانگر » گناهکاران

  د سیاهکه از آسیب ذنب جان ش  روح را تابان کن از انوار ماه

  )  6/2787: 1371مولوي،(     

                                                                                                                                                                            
 .51-50: 1389خواجه پور،  -11
  .785: 1383تاجدینی، -12

  .53: 1382شیمل و ساسیک، -13
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  : گاه نیز این رنگ به عنوان نمادي براي مهابت به کار رفته است

  جان شیران سیه می شد ز دست  ژغ ژغ دندان او دل می شکست

  ) 3/1105: 1371مولوي،(     

  .همچنین سراینده مثنوي مطابق با سنت، سیاه را به عنوان نشانه عزاداري آورده است

  در گلستان نوحه کرده بر خضر  ه سیه چون نوحه گرزاغ پوشید

  )  1/1893: 1371مولوي،(     

  . در بعضی موارد نیز این رنگ در معنی رسوایی، سرشکستگی و بی آبرویی به کار رفته است

  در جهان او فلسفی پنهانی است  هر که را در دل شک و پیچانی است

  سیاه آن رگ فلسف کند رویش  می نماید اعتقاد و گاه گاه

  )  3285-1/86: 1371مولوي،(     

مطابق ذوق موالنا این رنگ در رابطه با چشم، . البته بنا به نگاه پدیدارشناسانه مولوي، رنگ سیاه همیشه زشت و مطرود نیست
  .رنگی زیبا دانسته شده است

  گر نماند او جان فزا ازرق چرا   چشم تو گر بد سیاه و جان فزا

   )4/1755: 1371مولوي،(     

شاید دلیل این همراهی آن باشد که همان گونه که گذر نور از . آمده است» کور«این رنگ اغلب همراه واژه : رنگ کبود
  .رنگ کبود محال است، نور حق نیز از دیده کوردالن نخواهد گذشت

  زان سبب عالم کبودت می نمود  پیش چشمت داشتی شیشه کبود

  را بدگو مگو کس را تو بیشخویش   گر نه کوري این کبودي دان ز خویش

  ) 1329-1/30: 1371مولوي،(     

  :گاه نیز از رنگ کبود، به عنوان نشان ماتم و اندوه یاد شده است

  که نپوشند از غمی جامه کبود  حسن ظنی بر دل ایشان گشود

  )  3/1883: 1371مولوي،(     
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  همراهی و تقابل رنگ ها با یکدیگر) ب

با توجه به این امر . کند، توجه به همراهی و تقابل آنهاستی رنگ ها را در نگاه موالنا تبیین مییکی از شیوه هایی که بار ارزش
  . توان محور اندیشه موالنا نسبت به ارزش رنگ ها را به طور تقریبی ترسیم کردمی

  .  در مثنوي  سپید در تقابل با  سیاه و نیز در تقابل با کبود به کار رفته است

  بت پرستانه بگیر اي ژاژخا  تن اسپید رااین سیه اسرار 

  )  6/1051: 1371مولوي،(     

  خود ندیدي تو سپیدي او کبود  گفت او از اهل و خویشانت نبود

  ) 3/1334: 1371مولوي،(     

  .همچنین رنگ سرخ در تقابل با سیاه آمده است

  تو ز فعل او سیه کاري نگر  آتش ار چه سرخ رویست از شرر

  )  1/450: 1371مولوي،(     

هاي همان گونه که پیشتر ذکر شد، از بین رنگ هاي مورد استفاده در مثنوي، رنگ زرد بیشترین تقابل و همراهی را با رنگ
  .هاي سبز و سرخ قرار گرفته استاین رنگ در مقابل رنگ. دیگر دارد

  تا بروید برگ سبز متصل  فشاند برگ زرد از شاخ دلمی

  )  3678/ 5: 1371مولوي،(     

  که بدم من سرخ رو کردیم زرد  از آن ابلیس بحث آغاز کردب

  )  4/1391: 1371مولوي،(     

  .از طرف دیگر این رنگ با رنگ هاي کبود و سیاه همراه بوده است

  زرد رو و لب کبود و رنگ ریخت  آن یکی در خانه یی در می گریخت

  )  5/2538: 1371مولوي،(     

  ینی چون ندانی خشم شاهمی بب  چون که برگ روح خود زرد و سیاه
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  ) 2/1596: 1371مولوي،(     

  .در جایی دیگر نیز رنگ هاي سرخ و سبز به عنوان نماد زیبایی در مفهوم ارزشی یکسان به کار رفته اند

  چون خط قوس قزح در اعتبار  سرخ و سبز افتاد نسخ نوبهار

  ) 2/1600: 1371مولوي،(     

نظیر کاربرد رنگ سبز براي امور معنوي و  _گه خوردگی آنها با اموري خاص  با توجه به تقابل و همراهی رنگ ها و نیز
  : می توان محور اندیشه موالنا درباره ارزش نسبی این رنگ ها را به ترتیب چنین ترسیم کرد _رنگ سرخ براي امور مادي

  سیاه 6کبود          5زرد          4سرخ          3سبز         2سپید         1

  

  نور، انواع و سلسله مراتب آن در مثنوي -3

مترادفاتی . هاي این کلمه نیز بهره برده استدر محور زبانی، موالنا عالوه بر استفاده از واژه نور از مترادفات و هم خانواده
ر، منیر، مستنیر و تنویضیاء، ضوء، مستضی و هم خانواده: چون الزم به ذکر است که . رهایی مانند انور، منور، انوار، نورانی، نی

  شاید یکی از دالیل. ها بوده استها در محور جانشینی با توجه به بار معنایی آناستفاده موالنا از این واژه
به عنوان مثال وي درباره دو واژه مترادف نور و ضیا با استناد . گیري از واژگان مناسب باشدتاثیر گذاري مثنوي همین دقت در بهره 

  : گوید کهاژه ضیا را برتر از نور دانسته چنین میو 1به قرآن

  که تو خورشیدي و این دو وصف ها  ز آن ضیا گفتم حسام الدین تو را

  تیغ خورشید از ضیا باشد یقین  کین حسام و این ضیا یکی ست هین

  آن خورشید این فرو خوان از نبا  نور از آن ماه باشد وین ضیا

  قمر را نور خواند این را نگر وان  شمس را قرآن ضیا خواند اي پدر

  پس ضیا از نور افزون دان به جاه  شمس چون عالی تر آمد خود ز ماه

  )   ~4/21: 1371مولوي،(     

  .این استناد توجیهی مناسب براي لقب حسام الدین چلبی، ضیاءالحق، است

                                                        
حساب ما خَ -14 دد السنینَ و الْ وا ع لَم تَعنازِلَ لم ه رد قَمرَ نُوراً و قَ لَ الشَّمس ضیاء و الْ ع ذي ج ونَ هو الَّ لَم عمٍ یو قَ ل لُ الْآیاتص فَ قِّ ی ح الْ ک إِالَّ بِ ذل 5آیه . (لَقَ اللَّه 

 )سوره یونس
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و نور را داراي انواع مختلفی می داند که هر ا. از نظر معنایی، نور در اندیشه موالنا از جایگاه ویژه و واالیی برخوردار است
  : در مثنوي انواع نور عبارتند از. نوعی ویژگی هاي خاص خود را دارد

نور ربانی، نور اله، نور اهللا، نور قدم، نورجالل، انوار هو، نورحق،   نور بی : نور خدا که با این عبارات از آن یاد شده است -1
  . رب، نور باقی، نور ذوالجالل و نورصمدچون، نوربلند، نور مستقر، نور 

  . مولوي نور حق را در حکم طبیب می داند

  نیست از پیري و تب نقصان و دق  لیک گر باشد طبیبش نور حق

  )  5/974: 1371مولوي،(     

  . این نور هفتصد پرده دارد

  پرده هاي نور دان چندین طبق  ز آنکه هفتصد پرده دارد نور حق

  )  2/821: 1371مولوي،(     

  .و از آن جا که ضدي ندارد، پنهان است

  ضد ضد را می نماید در صدور  پس به ضد نور دانستی تو نور

  تا به ضد او را توان پیدا نمود  نور حق را نیست ضدي در وجود

  )  1133-1/34: 1371مولوي،(     

  : نور متعلق به روح انسانی که خود به سه بخش تقسیم می شود -2

در مثنوي از نور نبی ، نور شیخ، نور مردان راه سلوك و نور ولی حق یاد . نها مردان راه حق را شامل می شودنوري  که ت) الف
  . شده است

  در رخ و رخسار و در ذات الصدور  یوسف و موسی ز حق بردند نور

  )  6/3058: 1371مولوي،(     

  .تاریکی در امان استاین نور که از جانب خدا به جان اولیاءاهللا نازل می شود، از نقص و 

  در میان اصبعین نورحق  نور غالب ایمن از نقص و غسق

  مقبالن برداشته دامانها  حق فشاند آن نور را بر جانها
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  روي از غیر خدا برتافته  و آن نثار نور را او یافته

  ز آن نثار نور بی بهره شده  هر که را دامان عشقی نابده

  )  ~1/762: 1371مولوي،(     

  نوري خاموشی ناپذیر از جانب حضرت حق به جان مردان الهی، باعث استحاله وجود مادي ایشان افاضه دائم
  .شودمی 

  هم ز حق دان نه از طعام و از طبق  همچنین این قوت ابدال حق

  تا ز روح و از ملک بگذشته اند  جسمشان را هم ز نور اسرشته اند

  ) 7-3/8:  1371مولوي،(     

  موالنا معتقد است که دور بودن از این نور، کارها را . عنوان نور سرشت نیز یاد شده استنور دل که  از آن با ) ب
  .سازدزشت و بی سامان می

  که تو دوري دور از نور سرشت  ز آن همه کار تو بی نورست و زشت

  )  4/1732: 1371مولوي،(     

  :اهمیت این نور در آن است که

  روح جز گل نیست آن چون نباشد  چون نباشد نور دل دل نیست آن

  )  5/2878: 1371مولوي،(     

-نور دل فقط متعلق به انسانهاي مومن و مخلص نیست، گاه نور معنوي انسانهاي کامل این نور را به دل انسانهاي گمراه نیز می 

  . فرستد

  که به هنگام نبرد اي پهلوان  گفت امیرالمومنین با آن جوان 

  بید و تبه شد خوي مننفس جن  چون خدو انداختی در روي من

  شرکت اندر کار حق نبود روا  نیم بهر حق شد و نیمی هوا

  آن حقی کرده من نیستی  تو نگاریده کف مولی ستی 

  در دل او تا که زناري برید  گبر این بشنید و نوري شد پدید
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  )  ~1/3979: 1371مولوي،(     

  . این نور متعلق به انسانهاي زیرك است. نور عقل) ج

  عین این آواز معنی بود راست  کاندرونش نورهاستپیش زیرك 

  )  2/3581: 1371مولوي،(     

  . موالنا معتقد است که براي دور بودن از خطا و لغزش باید عاقل و صاحب فراست بود

  تا زند تیغی که نبود جز صواب  عقل باید نور ده چون آفتاب

  )  5/658: 1371مولوي،(     

ل عقل را حضرت رسول می داند، می توان به قطعیت اظهار کرد که عقل مورد ستایش موالنا، با توجه به این که او نمونه کام
  .عقل معاد است

ي از نور حجی  گر در این مکتب ندانی تو هجا   همچو احمد پرّ

  )  3/1131: 1371مولوي،(     

  . نور متعلق به روح حیوانی که از آن با عنوان نور حس یاد کرده است -3

  نیست کلی فانی و ال چون گیا  ابایان مانور حس و جان ب

  ) 4/432: 1371مولوي،(     

  .خاصیت این نور فنا پذیر بودن آن است 

  ز آنکه پیش نور روز حشر الست  جمله حسهاي بشر هم بی بقاست

  )  4/431: 1371مولوي،(     

به غایت کمال، از نظر موالنا داراي  هر امري که در مسیر سلوك انسان به کار می آید و به منزله بالی است براي رسیدن  -4
اسالم، سنت، وحی، فرقان، ایمان، رشاد، طاعت، هدي، دین، تسبیح و تهلیل، محبت : این امور عبارتند از. نور دانسته شده است

  .وشوق

  ذره ذره حق و باطل را جدا  نور فرقان فرق کردي بهر ما

  )  2/852: 1371مولوي،(     
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خصوصیت مشترك همه این . نورهایی مثل نور روز، ماه، آفتاب، آسمان، برق، شمع، چراغ: هنورهاي محسوس عالم ماد  -5
  .نورها زوال پذیربودن آنهاست

  بلکه امراست ابر را که می گري  نیست نور برق بهر رهبري

  )  4/3320: 1371مولوي،(     

  .نور محشر  و نور مالیک. که عبارتند از نور عرش: نورهاي عالم معنا -6

  چشم بندي تو را رسوا کند  محشر چشمتان بینا کند نور

  )  4/1689: 1371مولوي،(     

موالنا گاه به ارزیابی انواع این نورها پرداخته، ضمن تقسیم بندي آنها از زاویه دیدهاي مختلف، آنها را در تقابل هم قرار داده 
  :این تقسیم بندي و تقابل ها عبارت است از. است

  .نور حقتقابل نور حس با  -1

  آنگهی جان سوي حق راغب شود  نور حق بر نور حس راکب شود

  )   2/1290: 1371مولوي،(     

  .تقابل نور روح حیوانی با نور روح انسانی -2

  نور جان داري که یار دل شود  روز مرگ این حس تو باطل شود

  هستت آن چه گور را روشن کند  در لحد کین چشم را خاك آگند

  )  940-2/41: 1371مولوي،(     

نور وجودي پیامبران ثابت و بدون تغییر است اما نور حواس از آفت نقص در امان نبوده، با . تقابل نور حس با نور انبیا -3
  .گذشت روزگار بعضی حواس ضعیف می شود

  نور حس ما چراغ و شمع و دود  ز آنکه نور انبیا خورشید بود

  یگر با فروزیک بود پژمرده د  یک بمیرد یک بماند تا به روز

  )  451-4/52: 1371مولوي،(     



 جلد نهم   هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

٦٦٨ 
 

  نور متعلق به جان ربانی، به ظاهر متفاوت اما در اصل یکی است اما. تقابل نور جان حیوانی با نور جان ربانی -4
  :موالنا تفاوت این دو نوع نور را ضمن مثالی به روشنی بیان کرده است. نور جان حیوانی مختلف است 

  هم بمیرد او به هر نیک و بذي  ز غذاجان حیوانی بود حی ا

  خانه همسایه کی مظلم شود  گر بمیرد این چراغ و طی شود

  پس چراغ حس هر خانه جداست  نور آن خانه چو بی این هم به پاست

  نه مثال جان ربانی بود  این مثال جان حیوانی بود

  در سر هر روزنی نوري فتاد  باز از هندوي شب چون ماه زاد

  که نماند نور این بی آن دگر  را تو یک شمر نور آن صد خانه

  )  ~4/458: 1371مولوي،(     

  .تقابل نوري که حیوان هم می بیند با با نوري که دید آن خاص انسان است -5

  پس چه کرّمنا بود بر آدمم  نور این دانی که حیوان دید هم

  می ندانم کرد خویش از نور فرق  من چو خورشیدم درون نور غرق

  ) 2407-3/08: 1371،مولوي(     

  نزول نور از عالم امر به عالم خلق و از عالم وحدت به عالم کثرت، شامل سلسله مراتبی است که مولوي به آن
  . اشاره کرده است 

  .منبع و منشا اصلی نور، نور حق است

  در میان اصبعین نور حق  نور غالب ایمن از نقص و غسق

  ) 1/759: 1371مولوي،(     

  . ه هستی جاري و ساري استاین نور در هم

  صنعت خلق است آن شیشه و سفال  نور مصباح است داد ذوالجالل

  در لـــهبهـــا نبود اال اتـــحـــاد  الجرم در ظرف باشد اعتداد

  )  280-5/81: 1371مولوي،(     
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  .به عنوان مثال منشاء نور چشم، نور دل و منشاء نور دل، نور خداوند است

  نور چشم از نور دلها حاصل است  دل است  نور نور چشم خود نور

  کو ز نور عقل و حس پاك و جداست  باز نور نور دل نور خداست

  )  1126-1/27: 1371مولوي،(     

از آن جا که انسانها نیز مثل تمام موجودات داراي استعدادها و . نور حق  بر اساس قابلیت موجودات به آنها افاضه می شود
افرادي که از نور بی واسطه الهی بهره مند می شوند، اولیاءاهللا . ند، افاضه نور الهی به آنها یکسان نیستقابلیت هاي متفاوتی هست

  .هستند

  مقبالن برداشته دامانها  حق فشاند آن نور را بر جانها

  روي از غیر خدا برتافته  و آن نثار نور را او یافته

  )  760-1/61: 1371مولوي،(     

  .هم در بهره مند شدن از نور الهی در یک سطح نیستندالبته این اولیاء الهی 

  خواه از نسل عمر خواه از علی است  پس امام حی قائم آن ولی است

  هم نهان و هم نشسته پیش رو  مهدي و هادي وي است اي راه جو

  آن ولی کم از او قندیل اوست  او چو نور است و خرد جبریل اوست

  ) ~2/819: 1371مولوي،(     

  .هر یک به فراخور توان و قابلیتشان از نور اولیاء الهی برخوردار می شوند افراد بشر

  پرده هاي نور دان چندین طبق  ز آن که هفتصد پرده دارد نور حق

  صف صف اند این پرده هاشان تا امام  از پس هر پرده قومی را مقام

  چشمشان طاقت ندارد نور پیش  اهل صف آخرین از ضعف خویش

  تاب نآرد روشنایی پیشتر  عیفی بصرو آن صف پیش از ض

  رنج جان و فتنه این احول است  روشنیی کو حیات اولست

  )  ~2/825: 1371مولوي،(     
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  رابطه تکاملی یا تقابلی نور و رنگ در مثنوي  - 4

ی نور و بر اساس همین طرز نگرش وي در جایی به رابطه تکمیل. گفتیم که نگاه موالنا به پدیده هاي هستی نگاهی متغیر است
  .رنگ اشاره کرده، دید رنگ را وابسته به وجود نور دانسته است

  تا نبینی پیش از این سه نور را  کی ببینی سرخ و سبز و فور را

  )  1/1121: 1371مولوي،(     

  .و در جایی دیگر این دو را در مقابل هم قرار می دهد

  هر پیمبر این چنین بد در جهان  رنگ طین پیدا و نور دین نهان

  )   6/1139: 1371مولوي،(    

  .با توجه به این که نور غالبا در تقابل با ظلمت می آید، رنگ نیز می تواند در مقابل نور نوعی ظلمت باشد

  پس چه داند ظلمت شب حال نور  شب گریزد چون که نور آید ز دور

  )  5/1311: 1371مولوي،(     

  .می کند که بر این اساس دنیا نور محض است در بعضی موارد نیز به گم شدن رنگ ها در نور اشاره

  نور خورشید است از شیشه سه رنگ  آن که کرد او در رخ خوبانت دنگ

  می نمایند این چنین رنگین به ما  شیشه هاي رنگ رنگ آن نور را

  نور بی رنگت کند آن گاه دنگ  چون نماند شیشه هاي رنگ رنگ

  نبود غمی تا چو شیشه بشکند  خوي کن بی شیشه دیدن نور را

  )  ~5/991: 1371مولوي،(     

رنگ ها در واقع در . موالنا در قرن سیزدهم میالدي به امري اشاره می کند که نیوتن چهار قرن بعد آن را کشف کرده است
نسان شامل انواع اشعه است که هر گاه به طور جداگانه با شبکه چشم ا(( به عبارت دیگر نور . اثر انکسار نور به وجود می آیند

  1)).اصابت نمایند احساس یک رنگ مجزا به وجود خواهند آورد

  

                                                        
 .6: 1365ایتن،  -15
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  جایگاه نور و رنگ در نظر مولوي - 5

ویژگی نور حق . نورهاي عارضی -2نور حق  -1. مولوي تمام نورهاي موجود در عالم خلقت را به دو نوع کلی تقسیم می کند
  :آن است که

  .ثابت است و فنا ناپذیر) الف

  باد کی حمله برد بر اصل نور  د از سوز دورعود سوزد کان عو

  )  2/1874: 1371مولوي،(     

  انسان در پرتو این نور از لغزش و خطا در امان است) ب 

  از خطا و سهو ایمن آمدي  مومنا ینظر بنوراهللا شدي

  )  4/1855: 1371مولوي،(     

  . نتیجه تابش نور حق دانش و فرزانگی است) ج

 او همه جسم است بی دل چون قشور  نورچون نزد بر وي نثار رش  

  همچو رسم مصر سرگین مرغ زاد  ور ز رش نور حق قسمیش داد

  بلـــکه مرغ دانــش و فرزانگی  لیک نه مرغ خسیس خانگی

  )  ~4/300: 1371مولوي،(     

  .است اما ویژگی نورهاي عارضی که در مثنوي از آن ها با عنوان نورهاي دروغین، عاریتی و مستعار  یاد شده

  چشم در اصل ضیا مشغول شد  در قیامت شمس و مه معزول شد 

  وین رباط فانی از دارالقرار  تا بداند ملک را از مستعار

  )  695-5/96: 1371مولوي،(     

  .  بارزترین ویژگی نورهاي علتی و عارضیی  مثل نور حس، ماه، ستاره و خورشید فنا پذیربودن آنهاست) الف

  مرگ او را یاد کن وقت غروب  خوب روز دیدي طلعت خورشید

  )  4/1597: 1371مولوي،(     
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  .همه نورها در اصل، ذاتی واحد دارند و سرانجام به درگاه الهی که منبع و منشاء آنهاست باز می گردند) ب

  نفس واحد روح انسانی بود  تفرقه در روح حیوانی بود

  مفترق هرگز نگردد نور او  چون که حق رش علیهم نوره 

  )  188-89/ 2: 1371مولوي، (    

از آن جا که در نظام فکري موالنا، همه نورها به سوي اصل خود باز خواهند گشت، وي معتقد به تقدس و پاکی مطلق نور 
  .است

  او همان نوراست نپذیرد خبث  نور خورشید ار بیفتد بر حدث

  ) 2/3411: 1371مولوي،(     

  .داندو بر همین اساس، نور را غذاي اصلی بشر می 

  از جزِ آن جان نیابد پرورش  نیست غیر نور آدم را خورش

  ) 1955/ 4: 1371مولوي،(     

تمثیلی است براي تاکید بر )) اختالف کردن در چگونگی و شکل پیل(( داستان . سراینده مثنوي بر لزوم وجود نور تاکید دارد
  .لزوم وجود نور

  ون شدياختالف از گفتشان بیر  در کف هر کس اگر شمعی بدي

  ) 3/1268: 1371مولوي،(     

  .او شرط بهره بردن از نور را بزرگداشت آن می داند

  گردد این بی دیدگان را سرمه کش  شرط تعظیم است تا این نور خوش

  ) 5/25: 1371مولوي،(       

  .و معتقد است که تنها دزد یا قالب دشمن نور هستند

  فریاد رسزین دو اي فریاد رس   دزد و قالب است خصم نور بس

  )  4/29: 1371مولوي،(     

  : آن چه را که موالنا نسبت به رنگ ها اظهار داشته است، می توان به این محورها تقسیم کرد
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  .اعتقاد به عارضی و عاریه اي بودن رنگ ها -1

  شاد و خندانیم و ما عالی قدیم  سبزها گویند ما سبز از خودیم

  د چون من بگذرمخویش را بینی  فصل تابستان بگوید کاي امم

  )  3266-1/67: 1371مولوي،(     

  .رنگ هاي مستعار، همگی در حکم روپوش و مکر هستند و گاه انسان را اسیر خویش می کنند -2

  جمله روپوش است و مکر و مستعار  تا بدانی کان همه رنگ و نگار

  ) 6/4710: 1371مولوي،(     

  باشد خوش تنگ گر چه در زهد است  هر که محبوس است اندر بو و رنگ

  )  5/3531: 1371مولوي،(     

  .از آنجا که رنگ ها در پنجه تصرف الهی هستند، عاقبت جلوه فریبنده خود را از دست خواهند داد   -3

  و آن فسادش گفته رو من ال شی ام  کون می گوید بیا من خوش پی ام

  بنگر آن سردي و زردي خزان  اي ز خوبی بهاران لب گزان

  )  1595-4/96: 1371مولوي،(     

  با از بین رفتن رنگ ها، حقیقت هر چیز آشکار خواهدشد؛ همانگونه که سکه تقلبی در آتش تغییر رنگ داده، 
  . رسوا می شود

  بازگشت آن زر به کان خود نشست  قلب را که زر ز روي او بجست

  زو سیه روتر بماند عاشقش  پس مس رسوا بماند دود وش

  ) 977-78/ 6:  1371مولوي،(     

  .بی ارزش بودن رنگ ها در منظر الهی -4

  لیک تو پستی سخن کردیم پست  رنگ و بو در پیش ما بس کاسد است

  هست شادي و فریب کودکان  افتخار از رنگ و بو و از مکان
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  ) 2575-76/ 4: 1371مولوي،(     

  .سرانجام تمام رنگ ها، در خم رنگ الهی یک رنگ می شوند -5

  پیسها یک رنگ گردد اندر او  وصبغه اهللا هست خم رنگ ه

  )  2/1345: 1371مولوي،(     

  .و تنها رنگی که باقی خواهد ماند همین رنگ الهی است

  غیر آن بربسته دان همچون جرس  رنگ باقی صبغه اهللا است و بس

  )  6/4711: 1371مولوي،(     

  .ن صلح معرفی می کندموالنا یک رنگی را از صد رنگی برترمی داند وآن را به عنوان خصیصه جها  -6

  بشکند نرخ خم صد رنگ ما  تا خم یک رنگی عیسی ما

  )  6/1855: 1371مولوي،(     

  پس چه مشغولی به جنگ دیگران  می نگر در خود چنین جنگ گران

  در جهان صلح یک رنگت برد  یا مگر زین جنگ حقت واخرد

  )  54-55/ 6: 1371مولوي،(     

« به باور شاهدان معنوي، مرکز رنگ ها در شعر و زندگی، . (( بی رنگی توصیه می کند گاه نیز همه رنگ ها را رد کرده، به
  1.»است» حجاب یا هاله بی رنگی

  در ریاضت آینه بی زنگ شو  همچو آهن ز آهنی بی رنگ شو

  )  1/3459: 1371مولوي،(     

  صلحها باشد اصول جنگها  هست بی رنگی اصول رنگ ها

  )  6/59: 1371مولوي،(     

  .داندبی رنگی را مزیت عالم باال میاو 

                                                        
  .56: 1382سیک،شیمل و سا -16
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  هست بیرون عالمی بی بو و رنگ  کین جهان چاهیست بس تاریک و تنگ

  )   3/64: 1371مولوي،(     

  

  :گیرينتیجه

  :با دقت در مثنوي و مرور بر نگرش موالنا نسبت به دو پدیده نور و رنگ به این نتایج می رسیم

. با مدلولهایی متفاوت که ویژگی مشترکشان، عارضی و محکوم به زوال بودن است در نظر موالنا رنگ ها دالهایی هستند -1
  در مثنوي هیچ رنگی نماد مطلق خوبی یا بدي نبوده، رنگ ها در پیوند با پدیده هاي گوناگون ارزشهایی متفاوت

  . پیدا می کنند 

نها را جلوه هایی فریبنده دانسته، بر این باور مولوي مثل همه انسان ها از رنگ هاي موجود در طبیعت لذت می برد اما آ -2
است که دنیا نور محض است و این رنگ ها حقیقی نیست بلکه ما از وراي شیشه رنگین محسوسات، انکسار نور را به شکل رنگ 

  .در واقع او با بی اهمیت جلوه دادن رنگ، تاللو نور را در نگاه مخاطب بیشتر می کند. می بینیم

  نی عارفانه مولوي، دنیا پرتوي از نور حق است و  این نور بنا به قابلیت موجودات به آنها در جهان بی -3
  . افاضه می شود

اگر در این رابطه نور را مرکز توجه قرار دهیم با توجه به این که دید . تقابلی است_رابطه نور و رنگ رابطه اي تکاملی  -4
ي تکاملی است ولی اگر قائل به مرکزیت رنگ شویم، از آنجا که رنگ مانع از رنگ وابسته به نور است رابطه این دو رابطه ا

  .رویت نور می شوند، رابطه  این دو رابطه اي تقابلی خواهد بود

مولوي تنها به اظهار نظر مستقیم نسبت به این دو پدیده اکتفا نکرده، بلکه با استفاده به جا و هوشمندانه از امکانـات زبـانی     -5
    . است که نظرش را درباره نور و رنگ به طرز موثرتري به خواننده منتقل نماید موفق شده
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438  

 اقبال الهوري در پیوند میان ایران و پاکستان و مسلمانان جهان هسهم عالم

  1رضا مصطفوي سبزواري

  

  :چکیده

فرهنگ و تمدن چشمگیر ایران زمین و وجود دانشمندان و هنرمندان و از همه مهمتر شعر و ادب این سرزمین کهنسال   
  .گردیده تا مشتاقان زیادي در سراسر جهان داشته باشدسبب 

ر نامدار پاکستان یکی از آن گروه دوستداران ایران زمین بوده که    د اقبال الهوري شاعر شهیر و متفکّ دکتر محم
رسی را به نیکی هاي علمی ایران او را به سوي خود کشانیده است؛ علّامه اقبال اگرچه هرگز به ایران نیامده اما زبان فا جاذبه

ا عاشق و دلباختۀ  او اگرچه بر همن زادة. فراگرفته و ادبیات غنی آنرا خوانده و سخت تحت تأثیر آن قرار گرفته است هندي بود، ام
دانست و در شعرش سخت تحت تأثیر شاعران ایران  می» تر شیرین«ایران شد و اگرچه زبان مادریش اردو بود ولی گفتار دري را 

  .کرد جا که گاه اشعار آنانرا نیز تضمین میبود تا آن

داشت و این عشق و عالقۀ او به ایران تابدان  ترین امتیاز آنان می ایرانیان را برجسته» تعقّل فلسفی«عالوه بر تأثرات ادبی   
ی موضوع پایان نامۀ خود را در دانشگاه مونیخ    .درجۀ دکتري نائل گشت انتخاب کرد و به اخذ» سیر فلسفه در ایران«پایه بود که حتّ

علّامه اقبال براي وحدت مسلمانان تالش بسیار کرد تا با شعار توحید، یک جامعه مسلمان و متّحد اسالمی تشکیل دهند و   
  .دانست قدرت مسلمان را در گرو وحدت آنان می

 

  

  فلسفۀ ایرانی ،وحدت اسالمی ،شعر و ادب فارسی ،ایران ،علّامه اقبال: ها کلید واژه

                                                        
  استاد دانشگاه عالمه طباطبائی - ١
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  )اقبال(که چشم نکته وران خاك آن دیار افراخت    حافظ سالم من برســان ∗بـــا به مولــدص

ایران از دیرباز به عنوان سرزمینی دانشمدار و دانشمندپرور و نیز فرهنگ و ادب در جهان شهرت یافته است و بسیاري   
اند و  آثار علمی دانشمندان آن مرز و بوم را ترجمه کرده اند و عالمان و شاعران و سخنوران از جهان دور و نزدیک بدان توجه داشته

هاي ایرانی و عشق و عالقۀ آنانرا به ایران در آثار  توانیم از شرق تا غرب جهان ردپاي این نقوذ اندیشه اند و امروزه می ده بر بهره
  .دانشوران آنجا یا فرهنگ و تمدنشان ببینیم

فرهنگ ایران زمیــن که هرگــز هم به ایــران نیامده اما روح و جانش همواره با  گان یکـی از ایــن دوستـداران و شیفته  
د اقبال الهوري  ر بزرگ ) ش سیالکوت.هـ 1251-1317(فرهنگ و ادب ایــران در آمیخته، دانشمنــد شهیر دکتر محم شاعر و متفکّ

  .و از سرآمدان اصالح طلب مسلمانان هند و از بانیان کشور پاکستان است

اش  او در جاوید نامه. ورزید داشت و به آنجا عشق می عالمه اقبال ایران را از بن دندان و باتمام وجود دوست می  
  :گوید می

  زیبــد زتو حرف دري اي که می      خوش بیا اي نکته سنج خاوري

  )367/دیوان (دانی زایران بــــازگوي آنچه می      محرم رازیـــم با مـــا راز گوي

گرچه هند و تبار و نیاکان او از برهمنان کشمیري بودند، اما چشمش به سوي ایران و ایرانیان بود و آنجا را نور چشم اقبال ا
  :خود می دانست

  )252/دیوان(زخــــــاك پاك بخارا و کابل و تبریز  اگرچه زادة هندم فروغ چشم من است

  )255/دیوان(نواز شیراز اسـتدل از حریم حجاز و   تنم گُلی زخیــابان جّنــــــت کشمیر

  :پنداري روحش از هندوستان به ایران جالي وطن کرده است

  اي رمز آشناي روم و تبریز است برهمن زاده    بینی مرا بنگــر که در هنــدوستان دیگر نمی

  )119/دیوان(

هاي واالي خود زبان  ان اندیشهزبان مادري اقبال پارسی نبود ولی عشق و عالقۀ او به ایران زمین سبب گردید تا براي بی  
فارسی و عربی را از میرحسن نامی فرا گرفت و : اند گفته. پارسی را برگزیند و قالب بیان احساسات خود را زبان پارسی قرار دهد

  :ویدگ او در این خصوص می) 4ص 1330اقبال نامه، ضمیمه مجلۀ دانش، تهران، . (آموخت» داغ دهلوي«فنون شعر را از شاعرِ نامی 

  ...تر است طــرز گفتار دري شیرین    گرچه هندي در عذوبت شکّر است

                                                        
  .ھا بھ جای مولد حافظ، گلشن ویمر آمده کھ نام شھری در آلمان است چ سروش بعضی نسخھ ٢٤٧دیوان اقبال، ص  ∗
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  )11/دیوان(ام  در خورد با فطـــرت اندیشــــه    ام پارســی از رفعــــت اندیشـــه

تحت اش در دانشگاه مونیخ آلمان  ورزید و به یاد ایران بود که حتی پایان نامۀ دکتري علّامه اقبال چندان به ایران عشق می  
این رساله وسیلۀ آقاي دکتر امیرحسین آریانپون به زبان (نوشت و به اخذ دانشنامۀ دکتري  نائل آمد » سیر فلسفه در ایران«: عنوان

ست و این خود سبب  بدیهی است که براي این پژوهش بایسته باید از منابع زبان فارسی سود می) فارسی ترجمه شده است ج
  .گردید و ادب و شعر پارسی میدلبستگی بیشتر او به زبان 

ترجمۀ دکتر (» ترین امتیاز معنوي ایرانیان گرایش آنان به تعقّل فلسفی است برجسته«: نویسد اقبال در این کتاب می  
  )14آریانپور ص 

ه در را ک» زبور عجم«ستاید که بخشی از کتاب  هاي فلسفی ایرانیان را می عالمه اقبال نه تنها در کتاب یاد شده اندیشه  
» گلشن راز جدید«چاپ شده و در پاسخ گلشن راز شیخ محمود شبستري شاعر بلند آوازة قرن هشتم ایران سروده و آنرا  1927سال 

  :گوید در همین کتابِ گلشن راز جدید می. هاي حکیمانه و عارفانۀ ایرانیان را ستوده است نامیده است، اندیشه

  )174/دیوان (هند و ایران رازگویم دگر با       من از رمز اَنا الحق بازگویم

  :گوید در زبور عجم می

  )143/دیوان (فشردة جگر من به شیشۀ عجم است    شراب میکــدة من نه یادگارجم است

در خطاب به جوانان ایران زمین : هاي عمیق ایرانیان همواره در ذهن و روح علّامه اقبال موج می زند افکار پنهانی و اندیشه  
  :گوید می

  اي جوانان عجم جان من و جان شما    چراغ الله سوزم در خیابان شماچون 

  )154/دیوان(ام افکار پنهان شما تا به دســت آورده    ام ها زد در ضمیر زندگی اندیشه غوطه

  .گون دارد داند که گوهرهاي گونه علّامه اقبال ایران را دریاي علم ناپیدا کناري می  

  )211/دیوان(که در وي گوهر الماس رنگ است    عجم بحریســـت ناپیــــدا کناري

  .گار است و در برابر زور گویان جهان پایدار خواهد ماند ایران سرزمینی مانده  

م رفت لَ م رفت    سکندر رفت و شمشیر و ع خراج شهر و گنج کان و یـ  

ـم را از شهـــان پاینده 209/دیوان(بینی که ایران ماندو جـم رفت نمی    تــر دان اُمـ(  
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امه اقبال نسبت به ایران چندان در وجود او رخنه کرده است که با وجود کوه هیمالیا در زادگاهش    ذوق و شوق علّ
  .کند هندوستان، او از کوه الوند و بیستون که از مظاهر ایرانی است، یاد می

  )142/نیوا(غبار ماست که بردوش او گران بوده است      زمیــن به پشت خود الوند و بیستون دارد

ها و  گردد که با وجود آن همه منظومه گذرد و فراگیر می عشق و عالقۀ اقبال به ایران زمین گاه چندان از حد در می  
  :برد داستانهاي عاشقانۀ هندي، داستانهاي فرهاد و خسرو و عشرت پرویز را از یاد نمی

  انگیز شوقبیا که جان تو سوزم ز حرف     عروس الله بــــرون آمد از سراچۀ ناز

رویز    گویند به هر زمانه به اسلـــوب تازه می 252/دیوان( حکایت غم فرهاد و عشـــــرت پ(  

است که حتی بر مضمون داستانهاي ایرانی و از جمله فرهاد کوهکن و تیشه به دست اشراف کامل دارد و بدان مثل  و جاي شگفتی
  :زند می

  که گیرم تیشه در دست نه فرهادم    بگــو از من به پرویزان این عصر

  )411/دیوان(توان خست دل صد بیستون را می    زخـــــاري کو خلد در سینۀ من

علّامه اقبال حتی براي تشبه به یک مسلمانِ راستین و با وجود آنهمه مسلمانان پاك باختۀ صدر اسالم و بعد از آن، باز هم   
اش روزبه و اهل اصفهان یا خوزستان بوده و قبرش هم در مدائن به نام  اصلی زند که نام مثل می) هـ 35یا  6متوفی (به سلمان فارسی 

امه اقبال نمونۀ عالی یک مسلمان بود. سلمان پاك شهرت دارد   .سلمان نزد پیامبر بزرگ اسالم منزلتی خاص داشت و از دیدگاه علّ

عمام باش   همچـو سلمان زادة اسالم باش    فارغ از باب و اُم و اَ

  )109/دیوان(هاي النه بین شهــد را در خانه    اي همدم فرزانه بین اي نکتـــه

  :و یا

  اند، در شهنشـاهی فقیـــري کرده    اند آن مسلمانان که میـــري کرده

  ...اند مثل سلمــان در مدائن بوده    اند در امــــارت فقـــر را افزوده

هستان تازه کن پیغــام ع    خیزو اندر گردش آور جام عشق   )192/دیوان(شقدر قُ

از بایزید بسطامی و . کند ورزد و از آنان به نیکی یاد می عالمه اقبال همواره نسبت به مفاخر علمی و ادبی ایران ارادت می  
یل بن عیاض سمرقندي و جنید چنین یاد می   :کند فُضَ

  یــک دو روزي اندرین عالم نشست    بوالبشر چون رخت از فردوس بست
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  هاي صبحگاهــش دیده اســـت ناله    دیده اســـتاین فضاهـا سوز آهش 

  پاك مـــردان از مقامـــــات بلند    زائـــران ایـــن مقــــام ارجمنـــد

  )303/دیوان(عــارفان مثـــل جنید و بایزیـــد    پاك مردان چون فُضیل و بـوسعیـــد

ه است که حتی در مقام توحید و یاد کرد مقام موحدان ایمــان و اعتقـــاد او نسبت به بزرگان و حاکمان ایران تابدان پای  
  :زند که به بزرگان ایران مثل می

  ملّت از توحید جبروتـــی شود    فــــرد از توحیـد الهوتی شود

تان را طغرل و سنجر ازوست    بایزید و شبلی و بوذر ازوست 378/دیوان(ام(  

کند  اي از آنان یاد می ه است و به هر مناسبتی و در هر موقعیتی به گونهاقبال به عارفان و فیلسوفان ایرانی نیز سخت دلبست  
  .کند آنان را توصیه می  ستاید و یا راه و آنها را می

ی از سبو ریز فروغ خویش را بر کاخ و کو ریز    به جــام نو کهـن م  

ا اهللا فـــــرو ریز    اگر خواهی ثمــر از شاخ منصور   )457/دیوان(به دل الغالب الّ

  .داند هاي عشق می را باالترین پدیده» معلم ثانی«تاب و تب موالنا را و هم حیرت فارابی شارح آثار ارسطو و » عشق«و در بیان مقام 

  از عشـــق بیامــــوزد آئین جهانتــــابی     باکش عقلی که جهان سوزد یکی جلوة بی

  )238/دیوان(ومی تا حیــرت فارابـــیاز تاب و تب ر     عشق است که در جانت هر کیفیت انگیزد

اي هم  در نظر بلند عالمه اقبال گویا دانش و کتاب منحصر به ایران و ایرانی است تا آنجا که حتی اگر حشَره یا موریانه  
  .هاي کتاب فارابی است در درون کتابی زندگی کند، آن کتابها و ارواق مربوط به ابن سینا و نسخه

  گفت کرم  کتابی به پروانه می    نۀ منشنیدم شبی در کتب خا

  )24/دیوان(بسی دیدم از نسخــۀ فاریابی    به اوراق سینـا نشیمن گرفتم

  :نام ابوعلی سینا دانشمند و طبیب بزرگ ایرانی همواره وِرد زبان علّامه اقبال است  

  )106/دیوان(اي آرم زجام بوعلی جرعه    اي شناســاي مقام بوعلی

  :و یا

  خبر از خستگیهاي دل است بی    آب و گل است  دةبوعلی داننــ
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  :و یا

  در ســــواد هند نام او جلی    گویم حدیث بوعلی با تو می

ر قرآن مجید و دانشمند بزرگ علوم معقول و منقول و مشهور به امام ) ق.هـ 604متوفی (عالمۀ اقبال به امام فخر رازي   مفس
ین و صاحب تألیفات ارزشمند ارادتی    :خاص داردالمشککّ

  چراغـــی از چــراغ او برافروز    ز رازي حکمت و قـرآن بیاموز

  )455/دیوان(مستی و سوز که نتوان زیستن بی    ولی این نکتــه را از مـن فراگیر

د اقبال به شاعران پارسی   زمانی به غزنی رفته بود که مزار حکیم سنایی غزنوي را . ورزد گوي نیز عشق می دکتر محم
  :واله و شیدا چنین سرود زیارت کند

  مـــرغـــزار شیـــر مردان کهن    آه غــزنی آن حریـــم علم و فن

  )421/دیوان(از نواي او دل مـــردان قــــوي    خفتــه در خاکش حکـم غزنـوي

رك جوش    آن حکیــم غیب، آن صاحب مقام   )421-2/دیوان(رومی از ذکرش تمام 2تُ

  شا مردي که در دامانم آویختخو    روشـــن زتاك من فرو ریخت می

  )459/دیوان(سنایی از دل رومی برانگیخــــت    نصیب از آتشـــــی دارم که اول

  :و یا در جاي دیگر

  )437/دیوان(عطا کن صدق و اخالص سنایی      عطا کن شور رومی، سوز خسرو

راگیري دارد و اشعار شاعران بلند پایۀ علّامه اقبال به زوایاي فرهنگ ایران زمین و ادب و فرهنگ آن مرز و بوم توجه ف  
نظر او بوده و بر این باورست که آنانند که منشاء ذوق و شوق و حتی محرّك دیگر سوختگان وادي عشق  ادب فارسی همواره مد

  .اند بوده

  )440/دیوان(گهی جامی زند آتش به جانم      گهی شعر عراقی را بخــوانم

  :و یا

ال مست      حالْ مست صوفی پشمینه پوشِ از شـــراب نغمــۀ قو  

  سازد به قـرآن محفلش در نمی      آتش از شعــر عراقی در دلش 
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  )84/دیوان(فقر او از خانقاهان بـــاج گیر      از کاله و بوریا تـــاج و سریر

کند  دب پارسی تضمین میکشد که گاه حتی مصراع و یا بیتی را از شاعران ا می  و این تأثر از ادبیات ایرانی در درون او چندان زبانه
تا بدان پایه که در داستان محاورة حکیم فرانسوي او گوست کنت هم مصراع مشهور سعدي را که زینت بخش سر درِ سازمان ملل 

  :کند هم هست، بدین گونه تضمین می

  همان نخل را شاخ و بـــرگ و برند    »بنـــی آدم اعضـــــاء یکدیگرند«

  )265/دیوان(اگر پا زمین ساست از فطرت است    ت استدماغ اَر خرد زاست از فطر

موالنا جالل الدین محمد بلخی عارف کامل و همچنین پیر عرفان ادب فارسی و عشق و دلدادگی، به شمس تبریزي،   
د اقبال را هم تسخیر کرده و آتش به جانش زده است همواره وجود دکتر محم.  

  )250/دیوان(غوطه زند جان در آتش تبریزيتا     آور مطرب غزلی، بیتی از مرشـــد روم

  :یا

لی بوســــه زن بر آستـــــان کاملی    کیمیـــا پیدا کن از مشـــت گ  

  )15/دیوان(روم را در آتـــش تبریز ســـــوز    شمع خود را همچو رومی برفروز

اور است که موالنا با قدرت او بر این ب. است عالمۀ اقبال چندان شیفتۀ مثنوي موالناست که قرآن عجمش لقب داده  
داند و ذوق و علت سرمستی خود را از شراب  کند و او خود را موجی از دریاي بیکران مولوي می اش خاك را کیمیا می معنوي

  .پندارد ناب گفتار او می

  دفتر سربستـــــۀ اسـرار علوم    باز برخــوانم ز فیـض پیر روم

  روغ یک نفــس مثل شرارمن ف    دار هــا سـرمایه جان او از شعله

  ام باده، شبخون ریخت بر پیمانه    ام شمعِ سوزان تاخـت بر پروانه

  هــا تعمیــر کرد از غبارم جلوه    پیر رومی خاك را اکسیــر کرد

ه از خاك بیابان رخت بست تا شعاع آفتاب آرد به دســـت    ذر  

  ــماي حاصل کنـــ تا درِ تابنده    موجم و در بحر او منزل کنــم 

  ها ز صهبایش کنم من که مستی

  هایش کنــــم زندگانی از نفس
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در نظاره   بال و پر بشکست و آخر خواب شــد    ام بیتـاب شـــــد ایـــن قــَ

  )8/دیوان()4( ...کو به حرف پهلوي قرآن نوشت    روي بنمـــود پیر حـــــق ســرشت

ود، موالنا نیز خود معشوق اقبال الهوري بود و اوصافی که کوتاه سخن آنکه اگر شمس تبریزي معشوق معنوي موالنا ب  
پیر یزدانی، پیرحق سرشت، مرشد روم، موالناي روم، پیر روم، پیر : برد بهترین دلیل این مدعاست؛ مانند اقبال براي موالنا به کار می

  ....عجم و غیره

جالل و «کتاب نقش فرنگ خود با عنوان  در. دکتر محمد اقبال خود تحصیل کردة غرب آنهم در رشتۀ فلسفه است  
گل رسد، او را  می» پیریزدانی«وقتی به معرفی موالنا یا به قول او به . سنجد اي آن دو را با هم می به گونه) فیلسوف مشهور آلمانی(» ه

  :کند داند که جهان تیره را روشن می خورشیدي می

  ا نیچشــــم بستم زباقی وف    خواب بر مـــن دمید افسونی

  چهــــره بنمـــود پیر یزدانی    نگه شــــوق تیزتر گردیـــد

  افـــق روم و شــــام نورانی    آفتـــابی که از تجلّـــــی او

  به بیـــابان چــــراغ رهبانی    اش در جهان تیره نهاد شعلــه

  )264/دیوان...(هاي نعمــــانی صفت الله    معنی از حرف او همی رویـد

زند که گویی سالها در  ص عالمۀ اقبال تقریباً به همۀ شاعران ایرانی چندان به روشنی در اشعارش موج میارادت و اخال  
  .زیسته و با آنان محشور بوده است ایران می

عالمه اقبال به دلیل همین عشق و عالقۀ به حافظ به استقبال بسیاري از غزلهاي حافظ رفته که از مقایسه دیوان اشعار او با   
  . گردد که در بیش از بیست غزل در وزن و سبک از حافظ پیروي کرده است یات حافظ بخوبی استنباط میغزل

واپسین سخن اینکه عشق و عالقۀ علّامه اقبال الهوري به کعبۀ آمالش و وطن دومش ایران زمین چندان فراگیر بوده که در 
شده حدود بیست و یک بار لفظ ایران و حدود بیست و پنج بار لفظ زند تا آنجا که با پژوهشی که  اش موج می سراسر آثار ارزنده

عجم را در دیوان خود به کار برده و البته اینها بجز ذکر نام دانشمندان و بزرگان و مکانها و شهرها و دیگر نمادها و نمودهاي ایرانی 
  .است که در همه جاي دیوان او مشهود است

  .اقبال الهوري تالش کم نظیر او براي وحدت مسلمانان جهان استاما یکی از اقدامات ارزندة عالمه   

بنـد گم مشو اندر جهان چـون و چند    مسلم استی دل به اقلیمــی م  

  در دل او یاوه گردد شــام و روم    نگنجد مسلم اندر مـرز و بوم  می
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  )77/دیوان(شود گم این سراي آب و گـل می    دل به دست آور که در پهناي دل

وحدت اسالمی را دور از مرز و بوم و سرزمینهاي . در پهنۀ پهناور جهان مرزي براي اسالم و مسلمانان قائل نیست اقبال  
اي خاص و همواره بر وحدت  دهد نه به آب و خاك منطقه داند و مسلمانان را به جهان نامحدود اسالم نسبت می دور و نزدیک می

  .افشارد آنان سخت پاي می

  )369دیوان (وحدت ار مشهود گردد ملت است    وحـــدت است قوت دین از مقام

خواهد همه مسلمانان جهان زیر لواي مقدس اسالم با شعار توحید یک جامعۀ متحد اسالمی تشکیل دهند و بدور  اقبال می  
ت با آیین قرآنی پیش روند و تنها در این صورت است که مسلمانان بدور از ذلت و خو اري که استعمار براي از رنگ و نژاد و قومی

  .توانند به عزّت و اقتدار خود برسند آنان به ارمغان آورده است می

  ما از رسالـــت دیـــن ما آییـــن    از رسالت در جهـان تکویــــن ما

  جــزو ما از جزو ما الینفک است    از رســالت صـدهزار ما یک است

رید نْ یدي م هردما کشید از رسالـــــت    5آن که شأن اوست ی حلقه گ  

طحــــــاستی    حلقـــۀ مّلــــت محیـط افزاستی مرکـــز او وادي ب  

تیـم   اهل عالم را پیـــــام رحمتیـــم    ما زحکــــم نسبــــت او ملّ

  ریزیم ما مثــــل موج از هم نمی    از میــــان بحــــر او خیزیم مـا

عا گشتیم ماهم نفـــس هـ    مـا از رسالــــــت هم نوا گشتیم 68-9/دیوان(ـم مد(  

د جمال الدین اسدآبادي  ر از مکتب فکري سی آزادي خواه و ) ق.هـ1314مقتول (در این مورد هم باید اعتراف کرد که اقبال متأثّ
  .دول اسالمی و مخالف سیاستهاي غربی است آزادي منش و طرفدار وحدت میان مسلمانان و تشکیل اتحادیۀ

فال      النا جمالسید الســــادات مو 303/دیوان(زنده از گفتار او سنگ و س(  

کند و به دیگر کشورهاي  وار سیر و سفر می اقبال هم در راه تحقق بخشیدن به این فکر و اندیشه جمال الدین عالمۀ   
و از شرکت در رود تا مسلمانان را به وحدت اسالمی فراخواند و حتی هدف ا می... اسالمی مانند عربستان و فلسطین و کابل 

  .سیاست تنها این بود که بتواند بدان وسیله زندگی مسلمانان را که موقعیت بسیار بدي داشتند، بهبود بخشد

اگر در سرزمینهاي «: کرد و از جمله بر این باور بود که عالمۀ اقبال در حزب مسلم لیگ مسائل جهان اسالم را مطرح می  
اي بس ارزنده از اجتماعی اسالمی  التی را فقط بر پایۀ اصول اسالمی انتخاب کنیم نمونهخود مقرّرات زندگی ساده و تشکیالت رس
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این . تواند در وضع زندگی همه مسلمانان و شاید همۀ جهانیان اثر بزرگ و شگرف بگذارد به جهان عرضه خواهیم کرد که می
  )445در شناخت اقبال ص (» کوشیم است هدف ما هدفی که به خاطر آن می

نادي وحدت اسالمی بود و درست می: روي هم باید بگویم بر   اندیشید که قدرت مسلمانان با وحدت آنان حاصل  اقبال م
و باید به آنان . گرایی و پراکندگی افکار دوري جویند شود، مسلمانان را باید به وظایف اسالمی شان توجه داد تا از فرقه می

رنده الحی ب یستتر از وحدت ن آموخت که هیچ س.  

  )48/دیوان(وحدت گم گشتۀ خود بازیـــاب      اي امیـــن حکمت اُم الکتـــاب

  )84/دیوان(نیست ممکن جز به قرآن زیستـن        خواهی مسلمان زیستن گر تو می
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  :ها و منابعپانوشت

  :اشارتی است به این بیت ملک الشعراء بهار که -1
  رگذشتو احدي کز صد هزاران ب      قرن حاضر خاصۀ اقبال گشت 

 : مولوي گفته -2

رك جوشی کرده   از حکیم غزنوي بشنــــو تمام    ام من نیم خام تُ

 )معین(آبگوشتی که گوشت آن نیم پخته باشد: ترك جوش -3

 :این بیت نیز مشهور است -4

  )8نقل از حاشیۀ دیوان ص(هست قرآنی به لفظ پهلوي    مثنـــوي مولـــوي معنوي

ریدو کَذالک أنْ: شریفه چنین است  تمام آیۀ -5 نْ یو أنَّ اهللا یهدي م نات بی آیات ناه و ما همچنین آیات روشن این قرآن . (زَلْ
  .16/حج) کند بزرگ را فرستادیم و خدا هرکرا بخواهد هدایت می

دات -6 اسرار خودي، رموز بیخودي، زبور : کلیات اشعار فارسی موالنا اقبال الهوري، با مقدمۀ احمد سروش شامل مجلّ
 تهران -1343امه، پیام مشرق، مثنوي پس چه باید کرد، ارمغان حجاز، از انتشارات کتابخانۀ سنایی عجم، جاوید ن

، انتشارات و 1364مجموعۀ مقاالت کنگرة جهانی بزرگداشت عالمه اقبال الهوري، تهران اسفندماه : در شناخت اقبال -7
  .چاپ دانشگاه تهران
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439  

  صفارزاده آیتی، عزي،م يها کنایه در ترجمه يروش شناسی ترجمه

  

   1رضی مصطفوي نیاسید محمد

  2مهدي شهیدي

  :دهیچک

ی زندگراه و روش  عیتشربشر و  تیهدادر مقام  کهی است نیدمقدس  کتاب کی که نیاافزون بر  میکر، قرآن شکی ب
و  نیتر حیفصي از ریگضمن بهره  کههست  زینی ادب شاهکار کو آخرت رهنمون سازد، ی ایدنی را به سعادت آدمبرتر است تا 

 گریدو به عبارت  میکرفهم قرآن  کهروشن است . رسانده است کمالها را به  اسلوب نیای عصر خود، انیبي ها اسلوب نیتر غیبل
در  کهی ادبي ها اسلوبی از کدر عصر نزول است، ی جیرای ادبي ها اسلوببا  شتریبیی بهتر و آشنادر گرو  میکرقرآن  حیصحفهم 

 نیاارائه مقصود،  وهیشآن در  گاهیجاو  میکری در قرآن انیبعنصر  نیا تیاهمنظر به . است هیکنارفته است، اسلوب  رکاقرآن به 
در این نوشتار ضمن بیان . شده است نیتدو) ی و صفار زادهتیآي، معز(ی قرآني ها ترجمهدر  هیکنای ترجمه بررسپژوهش با عنوان 

ی ترجمه بررسبه  غرض یبی چالشاستخراج نموده و در  ریتفسبالغت و  کتبي الز البه را ا هیکنا قیمصادروش ترجمه کنایه، 
 جینتا. ی مخصوص ارائه نموده ایمجداولپژوهش را در  نیاحاصل از  جینتاپرداخته و  زانیعز نیاي ها ترجمهیی در کنا ریتعاب
 هیکنا: ب. ي زبان هدف، ناتوانندهایژگیوان مبدا به لحاظ ی زببالغ کاري از موارد مترجمان در انتقال ساز و اریبسدر : الف) قیتحق

در  نیبنابرا. ندارند نینمادی عمدتاً مطابقت فارسي زبان ها هیکنای با عربي زبان ها هیکنای ولوجود دارد  ایدني زبانهادر تمام 
مفهوم مورد نظر به زبان مقصد  مالکیی است تا ضمن انتقال تمام و کنایی، ترجمه کنا ریتعابي براترجمه  نیبهتر، امکانصورت 

ی اللفظاز ترجمه تحت  االمکانی حتي آورد و رویی معنابه ترجمه  دیباصورت  نیا ریغدر . باشد زینی بالغي ها جاذبهي دارا
زبان ي با فرهنگ ویی آشناترجمه و  ازین شیپی از علوم کراستا، تسلط و اشراف مترجم به بالغت به عنوان ی نیهمدر . کرداجتناب 

  . رسد یمي به نظر ضرورمبدا و زبان مقصد 

  

 .ی، صفارزادهتیآي، معز، هیکناترجمه،  :يدیکلواژگان 

                                                        
 عضو هیات علمی دانشگاه قم -  ١
 عضو هیات علمی دانشگاه اصول دین -  ٢
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  مقدمه

ی را در معرفت فتهیشی است و هر معانی سرشار از جواهرات گران سنگ انوسیاق کهی، آسمان زیانگ شگفت کتاب نیاقرآن 
جنبه قابل  نیرتریچشمگو  نیباتریزی ولی و مداقّه قرار گرفته است، بررسد و ابعاد متفاوت مور ایزوا، اگر چه از برد یمخود فرو 

عمق و . در حوزه ترجمه مورد توجه قرار نگرفته است دیشاو  دیبا کهجنبه فصاحت و بالغت آن است، آن چنان  کهتفحص آن 
ي را افراداست و هنوز  حد یبو  یناشدنخود، تمام  نندهیآفري همچون هنری و ادباز نظر  میکري قرآن ها ییبایزی گستردگ

را چنان   قتیحقي قرآن، هر فرد جستجوگر هنراعجاز . ندینما آشکارآن را  نشیآفري او چشم انداز تازه  نشیببا  که طلبد یم
توسن  نیاي زهایخوادارد، الجرم افت و  حرکتي به واد نیااگر عجوالنه، توسن قلم را در  که دینما یمسرگشته و مبهوت 

  .ی ارزشمند استبس میکرجلوه از جمال قرآن  کی یحتشدن  آشکاراما . را به دنبال دارد ها یینارساو  ها یکاست

رفته  کارو به جا به  کوین اریبس میکرقرآن  اتیآی در انیبعنصر  نیا کهاز آنجا . است» هیکنا«ی از وجوه مهم بالغت، کی
ی گوناگونی را به نحو احسن در اغراض ادباسلوب  نیا میکرقرآن . کند یمیی خودنمای وح کالمي از جمال ا جلوهاست، به عنوان 

برده است تا با  کاربه ... بر عظمت و قدرت، به قصد مبالغه و قصد اختصار و دیتاک، حیقباز آوردن الفاظ  زیپرهادب،  تیرعاچون 
ی و معانو حوزه  کالم کمالو به لحاظ  هایژگیو نیچنمقدس با  کتاب نیاحال . خود بگذارد نیمخاطبرا بر  ریتاث نیشتریبروش  نیا

 نیای موضوع فنون بالغت، گستردگراستا، به لحاظ  نیهمدر .سازد یمی روبرو فراواني چالشهاي، مترجم را با بشرفوق  میمفاه
ی عنترجمه یمختلف  وهیشاز سه  کهی و خانم صفارزاده تیآي، معز انیآقاي ها ترجمهدر  هیکنای ترجمه بررسنوشتار تنها به 

آن بزرگواران به  تیعنا زانیمی ابیارزآنها و  سهیمقای و بررساند، پرداخته است تا ضمن  ي بهره جستهریتفسی، وفادار و اللفظ تحت
  .دینمای معرف میکریی قرآن کنا ریتعاباز  کي ترجمه هر یبرای، روش مناسب را انیبعنصر  نیا

روند  که گذارند یمی بر مخاطبان خود متفاوت راتیتأثی ناهمگون، بالغي کارهاي گوناگون به لحاظ ساز و زبانهای است هیبد
یی به ها تیموقعو در  شود یمواژگان و عبارات نامتعارف  دیتولی منجر به گاهي گذار ریتاث نیا. دهند یمقرار  ریتاثترجمه را تحت 

 کردیروی وضع نیچندر . سازد یمنسجام متن را مختل ا که آورد یمیی را در زبان هدف به وجود خالي متن، ریناپذلحاظ ترجمه 
مترجم خوب ضمن اشراف بر علوم مورد  کی که نیاو خالصه . ی باشدشناختیی بایزي ها جنبهبا  ختهیآممعنا محور و  دیبامترجم 

  . باشد زینهنرمند  سندهینو کی دیباترجمه،  ازین

  

  در قرآن  هیکنا

. است کردهاست، استفاده  هیکنااز جمله آنها  کهی عرب کالمي هایبائیزل شده است، از همه ناز نیمبی عرببه زبان  که میکرقرآن 
اند در  اند، گفته قرآن، نام نهاده سیتقدي را فکرجمود  کهی کسانی از برخالبته . شود یم دهیدیی، فراوان کنا فیلطي رهایتعبدر قرآن 

ی حتآنان . ستینخدا روا  کالمیی است و مجاز در گواز باب مجاز  هیکنا رایز؛ تسینخدا  کالمدر خور  هیکناوجود ندارد و  هیکناقرآن 
در  نیا. ی را نام بردطیشنقی المنزَّل للتعبد و االعجاز اثر فمنع جواز المجاز « کتاب توان یماز جمله آنها  کهیی نوشته اند کتابهاباره  نیادر 
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ي موجود در زبان ها هیآراو  ها وهیشمعارف بلند خود،  انیبی نازل شده و در شیقربالهجه و  نیمبی عربقرآن به زبان  میدان یم کهی است حال
  .است ختهیبرانگی سخنوران و بزرگان شعر و ادب را شگفت کهي حدبرده، آن هم در  کارو فرهنگ آن زمان را به 

 بانیادمطرح شد  شتریپ کههمان طور  .یی استکناي رهایتعبشاعران و سخنوران بزرگ استفاده از  وهیش نیتر جیرای از کی
 که مینیب یملذا  آورند یمیی به شمار گو بایزی بالغت و نوعو آن را  دانند یم حیتصررا رساتر از  هیکناو دانشمندان علوم بالغت 

و آن را  کرده دییتادر قرآن را  هیکناقرآن پژوهان وجود  شتریببه هر حال . است هیکنای بر اساس عرب حیفصي ها المثل ضرب شتریب
  .اند کرده ذکري آن برایی مثالهای از وجوه مهم بالغت قرآن شمرده و کی

  

  هیکناروش ترجمه 

 نیااز جمله  کند کمکما را در ورود به بحث  تواند یم، بهتر شود یممطرح  هیکنادر خصوص روش ترجمه  کهی سواالت
  :که

  در نظر گرفت؟ دیبارا  کلماتی اصلي معنا هیکنای موارد، در ترجمه برخدر  ایآ: الف

  ؟روند یم کاردر زبان مقصد به  ناًیع ها هیکنای از برخ ایآ: ب

  را در نظر گرفت؟ هیکنامعنا و مفهوم  دیبای موارد برخدر  ایآ: ج

 وهیشفن و سخن، ضمن پاسخ دادن به سواالت فوق، موضوع را به  دیاسات اتینظربا استناد به  میداری سعمجال،  نیامادر 
  .میدهی قرار بررسی مورد بحث و لمع

  :سدینو یم نیچن هیکنادر باب ترجمه  شیخویی معناترجمه  کتابالرسن در 

در آن زبان موجود است  کهي گریدمختلف  کلمه کی با یمعنهر  که شود یم شنهادیپ، هیثانوی معاندر بحث ترجمه «
ی معاني برامساله  نیهم) خانواده کي یزبانها نیببه جز (وجود ندارد و زبانها  هیثانوی معان نیبی تطابقمعموالً  رایزترجمه شود، 

ی اصلدر زبان  کلمهی ادبترجمه  کهعبارت  ای کلمه کبا ی رییتغبدون  کلمه کي یمجازی معنالزمست . است حیصح زیني مجاز
  )11داوودي،سال سوم،شماره.(»ترجمه شود ستین

  : ی وجود داردکلسه راه  هیکنا کردني ترجمه برا«: دیافزا یمدر ادامه  شانیا

است واضح  ممکني مورد نظر معناصورت  نیاي ترجمه شود در رمجازیغاست به صورت  ممکن کلمهی معن که نیااول 
و . اعدام شد شود یم، به عنوان مثال، او به چوبه دار رفت ترجمه ستیني در ترجمه زبان مقصد الزم مجازی معن نیبنابراباشد 
  .گذراند یم بوکسی را با زندگی بن نیمارت شود یمترجمه  کند یمی زندگ شیدستکشهای با بن نیمارت

در  کار نیااست  کلمهمعنا به آن  کردنی اما اضافه اصل کلمه کردنی مواقع بهتر باشد، حفظ بعضاست در  ممکن کهاحتمال،  نیدوم
ي مثال، برا. است مانند شعر حذف شود به نظر برسد ممکن کهار، تحت فش ای دار یمعنعضو  کدر آنجا به عنوان ی که شود یمیی استفاده جا
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ي برا ایدناست ترجمه شود مردم  ممکناست  وانهید ایدنو ) کند یمی نیب شیپ( دهد یماست ترجمه شود او گزارش هوا  ممکن دهد یماو هوا 
  .جنگند یم ایدن

مهم  نیاي از دستور زبان مرجع است مجازارت ي عببراي از دستور زبان مقصد مجازعبارت  کی ضیتعو، امکان نیسوم
در . استفاده شود مکالمهي مجازي معنااست با  ممکن» زبان« کلمهدستور زبان  کدر ی. ی عبارت حفظ شوداصلي معنا کهاست 
  .را دارد مکالمهي مجازی معندهان  گریدی زباني را داشته باشند، و در مجازی معن نیالبها  کلمهاست  ممکن گریدزبان 

ترجمه استفاده از  نیبهتري در زبان مرجع نباشد، مجازی عبارت وقت کهیی در ترجمه وجود خواهد داشت زمانها نیهمچن
است ترجمه شود گوش آنها را  ممکنی داد سختي مثال، او به آنها دستورات برااست  رندهیگي در دستور زبان مجازعبارت 

و حذف اصطالحات  هیثانوي و مجازی معانهدف فقط استفاده از  بلکه. ستین هیثانوي و مجازی معانهدف ترجمه حذف . دیکش
  )57همان،.(دیآ یمي به وجود ثانوي و مجازی معاندستور زبان از  کي یلغوبا ترجمه  کهی غلط عبارت است معن او ی بیعج

. ی بپردازدقرآني ها رجمهتیی در کنا ریتعابی ترجمه بررسبه  کهاز آن  شیپی وحترجمان  هینشري در جعفر عقوباستاد ی
؟ در کرد دیبارفته است، چه  کاردر آنها به  هیکنا کهی اتیآدر ترجمه  مینیبب دیبا«: سدینو یم نیچن ریتعاب نیادرباره روش ترجمه 

اگر  و کردآن را به همان صورت ترجمه  دیبامشابه دارد،  ایی در زبان دوم معادل یکنا ریتعباگر آن  کهتوجه داشت  دیبا نجایا
ي خواننده مفهوم برای اللفظترجمه تحت  ریز. نمود زیپرهی اللفظو از ترجمه تحت  کرد انیباصل مطلب را  دیبامعادل ندارد، 

  )9،ص11جعفري،شماره(»ردیگاست حالت طنز به خود  ممکنو گاه  ستین

 ریتعب کي ترجمه یبرا رسد  یمر به نظ نیچني مطرح شد، جعفرالرسن و  انیآقابه نقل از  هیکناآنجه در باب روش ترجمه 
  :یی سه روش وجود داردکنا

عبارت ترجمه  رایزهست؛  زین نیبهتر وهیش نیا کهیی در زبان مقصد کنا ریتعب کمعادل ی انیبی عنی: ییکناترجمه :الف
نشده و خواننده از  کاسته ریتعبی بالغصورت از رونق  نیادر  کهشده هم وابسته به زبان مقصد و هم وابسته به زبان مبدا است 

  .برد یملذت  کالمي موجود در هایبائیز

، به هیکناي انتقال مفهوم برامترجم  وهیش نیادر . در زبان مقصد آورده شود هیکنای معنا و مفهوم عنی: ییمعناترجمه : ب
ی مقبول و صورتدر  مذکور وهیشموضوع به مخاطب را دارد؛ البته  میتفهی بر سعی حیتوض اندكو با  کرده هیتکزبان مقصد 

  .یی وجود نداشته باشدکنا ریتعبي برای معادل کهاست  دهیپسند

آن در ترجمه  کاربرداز  دیبا االمکانی حت ستینیی مناسب کنا ریتعابي ترجمه برای کلبه طور  که: یاللفظترجمه تحت : ج
  .کردي دوریی کناعبارات 

 :رفته است کاربه  هیکنادر آنها  کهی اتیآ

خُذُونَه  فیکَو (ـ 1 أْ د تَ ضو قَ م یأَفْ ضُکُ عل ب عضٍ یإِ نَ  ب خَذْ مو أَ نْکُ 21: نساء) ظًایغَل ثاقًایم م 
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م  نَیالَّذ هایأَ ای(ـ 2 الةَ و أَنْتُ وا الصرَب قْ نُوا ال تَ کارآم تّ يس الّ  یح با إِ نُ ال ج قُولُونَ و لَموا ما تَ رتَع ب يعابِ تَّ لٍیس إِنْ تَغْ یح لُوا وس متَ نْتُ  کُ
ض رٍ  یعلأَو  یمرْ فَ س د أَح جاء أَونْکُم م طغائ نَ الْ م  وا ماءتَجِد م لَ ساء فَ م النِّ ستُ الم تَأَو سحوا  بایطَ دایصع مموایفَ فَامم کُ وهجبِو  و
میدیأَ نَّ اللّه  کُ ا کانَإِ فُور ا غَ فُو 43: نساء) ع 

ذ هایأَ ای(ـ 3 نُوا  نَیالَّ خُذُوا آمکُم ذْررُوا  ح ف بات أَوِ انْ رُوا ثُ ف  71: نساء) عایجمفَانْ

ایأَ ای(ـ 4 ذ ه نُوا  نَیالَّ کُرُواآم ت اللّه  اذْ معلَنعیم م قَوم  کُ أَنْ إِذْ هوای طُ سإِلَ بیم میدیأَ کُ ه کَف میدیأَ فَ نْکُ ه عم  و قُوا اللّه لَو اتَّ یع  ه اللّ
کَّلِیفَلْ نُونَ تَو م  11: مائده) الْمؤْ

سما (ـ 5 یالْمنُ  حرْابمیم  هأُم لُ والرُّس هلب لَت منْ قَ دإِالّ رسولٌ قَد خَ کانا قَۀٌیص النِی کُ عام أْ ظُرْ  الطَّ م  نُینُب فیکَانْ یاْآللَهات م رْ  ثُ ظُ انْ
کُونَی یأَنّ  75: مائده) ؤْفَ

أَنْج(ـ 6 ذو  ناهیفَ نّا و  نَیالَّ ۀٍ ممرَح نا دابِرَمعه بِ ع ذ قَطَ بوا نَیالَّ ذَّ نایآ بِ کَ ما  ات ن کانُواو ؤْم72: اعراف) نَیم 

میدیأَ یفو لَما سقطَ (ـ 7 م قَد ضَلُّوا قالُوا لَ هِ ا أَنَّهأَور و م نْ لَ ئنای مرْح  نا و بررْی ف نا  غْ کُونَنَّلَ نَ نَ  لَ رم 149: اعراف) نَیالْخاس  

ذهو (ـ 8 م يالَّ کُ قَ جها  خَلَ ونْها ز لَ معج ةٍ ود فْسٍ واح نْ نَ ملنَی کُ إِلَ سالً  های مح لَتمغَشّاها ح لَما تَ لَ فًایخَففَ قَ ا فَمرَّت بِه فَلَما أَثْ وعد ت
ئنْ  بهما لَ ر آتَاللّهنای کُونَنَّصالحا  تَ نَ رمنَ  لَ 189:اعراف) نَیالشّاک  

نْ بعضٍ (ـ 9 م م ضُهعب قات ناف الْم قُونَ و ناف الْمرُونَی رِ أْم کَ نْ بِالْم  ونَی ونْه  و رُوفع نِ الْم عونَی ضُ بِ میدیأَ قْ ه  وا اللّهنَنَس میسفَ إِنَّ  ه
ق ناف قُونَ نَیالْم فاس م الْ 67: توبه) ه 

لَما (ـ 10 میدیأَ يرأفَ لُ  هص لَال تَ م هیإِ رَه ک م  نَ نْه م سج أَو نا  فَۀًیخو لْ سنّا أُر  70: هود) قَومِ لُوط یإِلقالُوا ال تَخَف إِ

تُلُوا (ـ 11 ضًا  وسفیاقْ أَر وهرَح جه  لَکُم خْلُیأَوِ اطْ بو میأَ کُونُواو  کُ ا  تَ مقَو ه د عنْ بحم9: وسفی) نَیصال 

میأَ لَم (ـ 12 کُ ا  أْت بؤُ ذنَ ممنْ  نَیالَّ کُ لب ذقَومِ نُوحٍ و عاد و ثَمود و  قَ م ال  نَیالَّ هدعنْ بمیمهلَمع  م لُهسر م تْه جاء بِالْإِالَّ اللّهبیوا  ناتد فَرَ
م یف همیدیأَ واههِ نّا  أَفْ رْناو قالُوا إِ فَ نّا  کَ م بِه و إِ تُ فبِما أُرسلْ ک یلَ نا  شَ عونَ د ا تَ مإِلَمیر ه 9: میابراه) بٍیم 

رِ (ـ 13 أَس کفَ لأَه طْعٍ منَ  بِ ق م و  لِیاللَّبِ هبارأَد بِع تَفتیال و اتَّ مم لْ د نْکُ ضُوا  أَحام وحرُونَ ثُی 65: حجر) ُتؤْم 

نَّ (ـ 14 دال تَمعنَیینْ  یإِل ک زَ ال تَح و م نْه ا م واجأَز نا بِه تَّع لَما معیم ناحکو اخْفض  هِ ن جؤْم لْم88: حجر) نَیل 

علْ (ـ 15 ج ولَۀً  دكیو ال تَ غْلُ لم نُقک یإِ ال تَ ع طْهو سلَّا .ب بسط کُ ا الْ ورس ح ا ملُوم م د قْع تَ  29: اسراء) فَ

حو (ـ 16 بح  طَیأُ أَص ه فَ رِ ثَم فَقَ  یعل هیکَفَّ قَلِّبیبِ رُوشها و  یعل ۀٌیخاوِ یهو  هایفما أَنْ علَ ای قُولُینی كلَم  یتَ رِ ب أُشْ رَ ا یبِ دح : کهف) أَ
42 

ن(ـ 17 ب هو نا و ت مح نْ رم م قٍ ا لَهد سانَ صل م نا لَه علْ ج ول ع50: میمر) ای 

حمنُ (ـ 18 عرْشِ  یعلَالرَّ والْ تَ 5: طه) ياس 
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طْفه یثان(ـ 19 ع للَّینْ  ضبع لِیس  لَه اللّهنْ یفزْ ایالد خي  ذو ق ومی قُهینُ رعذاب  امۀِیالْ 9: حج) قِیالْح 

ایأَ ای(ـ 20 ذ ه دخُلُوا  نَیالَّ نُوا ال تَ آمبغَ وتًایرَی بیم کُ تّ وت وا یح سن تَأْ وا  تَسلِّم تُس لوها  یعلأَهم کُ خَ ذلرٌی م کُ م لَ کُ لَّ رُونَ لَع ذَکَّ  27: نور) تَ

»...  قَد یأَفْضو م   )يمعز... (یبعضی از شما به بعضرسانده اند  کهی حالو ... نساء»...بعضٍ یإِل بعضُکُ

  )زاده  صفار...(دیا جستهتمتّع  گریکدی از یزمان کهی حالدر )... یتیآ... (ي بهره مند شده استگریداز شما از  کهر ی آنکهو حال ... 

به » دیسر«ي معنای به البوده و با حرف جرّ » فضو« شهیری از عني یواوفعل معتل ناقص  کی یأفْض، فعل فهیشر هیآ نیادر 
ابن منظور، لسان (» هیالي وصل ای فالن الی فالن أفض«: کند یممعنا  نیچنی را أفض» فضو«ماده  لیذابن منظور  چنانکه رود یم کار

اشاره  زینیی آن کنابه مفهوم » یافض«ي لغوي معنایی ضمن اشاره به طباطباعالمه  هیآ نیا ریتفسو در شرح و ) 15/157العرب، 
ی بعضی اعضاء شما به بعضاست  دهیرس قیتحقی به عنی دنستیرسی معنافضاء در لغت به «: سدینو یم نیچنباره  نیانموده و در 

اند منظور از افضاء،  ی گفتهبرخاند و  ي گفتهسدابن عباس و مجاهد و  کهاز مجامعت است چنان  هیکنا نجایاو در  شانیااعضاء 
ي برادر موقع خلوت،  کهاست  نیا، دهینامخلوت را فضا  نکهیا ، علتردینگی صورت مجامعتاست اگر چه  حیصحخلوت 

  ).4/408یی،  المیزان، طباطبا(»ی وجود نداردمانعمجامعت 

ی قیحقي معنای است با اشاره به اللفظترجمه تحت  کشان ی ترجمه نکهیاي با توجه به معزي آقا داستیپ کههمان طور 
 کامالً شانیاو عبارت  نکردهلحاظ  شیخویی را در ترجمه کنا ریتعب نیای از درستي امعنها،  و با برگردان لفظ به لفظ واژه هیکنا

، ضمن گریکداز ی نیزوجمند شدن  یی چون متمتع شدن و بهرهرهایتعبی با تیآي آقاخانم صفارزاده و  آنکهحال . نامفهوم است
را در ترجمه  بایزیی کنا ریتعب نیای از روشنیی، مفهوم معناهر دو با ارائه ترجمه . اند کرده تیرعا شیخوادب را در ترجمه  نکهیا

  .آورده اند شیخو

»...  دح مأَو جاء أَ کُ نْ م طنَ الْغائ43نساء» .. .م  

ي قضااز محل  ای)... یتیآ... (دیاي حاجت بازگشته قضا مکاناز  ای)... يمعز... (دیآ رونیب زیری از شما از آب کی ای... 
  )صفارزاده.. (.دیباشحاجت برگشته 

نام محل است  که، پس غائط روند یم مکانهاي حاجت به آن قضاي برامردم  کهاست  نیزمي پست و گود از جاهاغائط «
ي، بیان السعاده فی مقامات گناباد(».کرد ممیت اي رفع آن به هنگام نماز وضو گرفت و یبرا دیبا کهاز بروز حدث است  هیکنا

 کامالً شانیاترجمه  نکهیانموده و با توجه به  اکتفاء کالمي ظاهري معناي به معزي آقاي فوق، ها مهترج انیمدر .) 79/ 4العباده،
ي خانم ها ترجمهیی در کنادر ترجمه دوم و سوم مفهوم  آنکهندارد حال  هیآي مورد نظر معنای بر روشنی است، داللت اللفظتحت 

  .شده است انیبی تیآي آقاصفارزاده و 

محخُذُوا  ...« کُ 71نساء»... ذْر  

... دیریبرگ، سالح خود را دیباشمحتاط و مجهز )... یتیآ... (و دیریبگسالح )... يمعز... (را شیخواسلحه  دیریبرگ... 
  )صفارزاده(
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است  نیااز  هیکنا» حذرکمخذو «ي آلت و سالح است و جمله معناهمان  بلکه، ستیني مصدري معناحذر  کلمهمنظور از 
ی عنی دیریبرگاسلحه خود : شود  یم نیچن هیآي معنا جهینتي جهاد، در سوي خروج به برای تمام داشته باشند دگآما نیمومن که

  )667/ 4یی،المیزان،طباطبا.(دیشوي دشمنان خود سورفتن به  رونیبآماده 

ی قیحقي عنام، ضمن اشاره به شیخوي ریتفس، خانم صفارزاده با ارائه ترجمه »حذرکمخذو «یی کنادر ترجمه عبارت 
به زبان  قاًیدقاشاره نموده اند و مفهوم مورد نظر را  زین) دیباشمحتاط و مجهز (ي آن مجازي معنابه ) دیریبرگسالح خود ( هیکنا

 انیبی آن را قیحقي معنانپرداخته و صرفاً  هیکناي مجازمحترم به مفهوم  نیمترجمي اول و دوم ها ترجمهدر . مقصد انتقال داده اند
  .ندا کرده

» ...طُواان ی س إِلَ بیم میدیأَ کُ 11مائده»...ه  

به شما  که کردندی از دشمنان قصد جمع که)... یتیآ...(ازندتا بر شما دست ی)... يمعز... (کنندي شما دراز سودست به ... 
  )صفارزاده... (حمله برند و نابودتان سازند

ی زبان عنلسانه ی هیالبسط  کهو نابود ساختن است همان طور  کردناز حمله  هیکنا که کردي درازی به او دست عنی دهی هیالبسط «
  )294/ 6ی، الجدول فی اعراب القرآن، صاف؛  1/614،  الکشافي،زمخشر(»از دشنام دادن است هیکنا که کردي دراز

یی موجود در کنارا از عبارت  انیب نیبهتر» کردندست دراز «و »  دنیازدست ی« ریتعابی با تیآي و معز انیآقا، هیآ نیادر 
 اي یزیچي تصرف ناروا و تجاوز به برا کردن کوشش«از  هیکنا زینی فارسدر زبان  مذکور ریتعاب کهاند؛ چرا  ارائه داده هیآ

 ذکربا  زیعز نیمترجمدو ترجمه،  نیادر  گریدبه عبارت . رود یم کاربه .) 607، ص1ي، فرهنگ کنایات سخن، جانور(»یکس
یی معنارا به صورت  هیکناخانم صفارزاده  آنکهاند، حال  و جذابتر به خواننده ارائه داده تر نیدلنشیی، مفهوم مورد نظر را کناترجمه 

یی در زبان مقصد کنامعادل  نکهیابه  تیعنااست با  ذکرآورده اند الزم به  شیخوی عنه را در ترجمه مکن قاًیدقترجمه نموده و 
  .شود ینممحسوب  غیبلی و ادبي ا مهترج شانیاوجود دارد ترجمه 

النِی کانا ...«   75مائده».. .الطَّعام أْکُ

  )صفارزاده... (خوردند یمهر دو غذا )... یتیآ.... (خوردند یمهر دو غذا )... يمعز... (خوراك خورند یمبودند ... 

ی از کی کهي حاجت است قضااز  هیکناخوردن طعام «است، ) ع(یسیعو حضرت  میمرمربوط به حضرت  که هیآ نیادر 
 کهی است کسان دهیعقي ابطال برا نیاو  شود یمخوردن غذا باعث بروز حدث و بول  کهیی است چرا کنا ریتعاب نیقتریدقو  نیبهتر

 535/ 2، اعراب القرآن و بیانه، شیدرو(»یی باال برده بودندخداآن دو را تا حد(  

 نکردهلحاظ  شیخوي ها ترجمهیی را در کنای مفهوم گرام نیمترجم. است مشهود کامالً کهي فوق همان طور ها ترجمهدر 
با  زانیعز کهبهتر بود . ستیني خواننده مفهوم برای راحتها، به  از ترجمه کی چیهاند؛ لذا  اند و صرفاً به ترجمه لغات پرداخته

  .کردند یمیی عبارت اشاره کنای به مفهوم نوعپرانتز به  ای کروشهداخل  حیتوض
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است اله و  ممکناند چگونه  ي حاجت داشتهقضابه خوردن و  کهی اجیاحتبا [ خوردند یمهر دو غذا : يشنهادیپ  رجمهت
   ]خدا باشد تواند ینماست  خوراكوجود او وابسته به  امیق کهیکسمعبود باشند و 

نا دابِرَ ...« 72اعراف».. .قَطَع  

  )صفارزاده. (میساخت کن شهیر)... یتیآ. (میبرکند شهیراز )... يمعز... (دنباله آنان را میدیبر... 

. ، استکردن هالكنفر را  نیآخرو تا  کردن کن شهیراز  هیکنا» قطعنا دابر«ي است و زیچ انیپاي آخر و معنادابر به «
ی اپیپوز خداوند به مدت هفت شب و هشت ر که، پرسروصدا، سرد و مسموم بود شکننده، کننده میعقی طوفانقوم عاد، با  هالکت

 هایفي القَوم فتر«. افتادند نیزمي درختان خرما بر ها تنههمه آنان همچون  که کردطوفان چنان آنها را قلع و قمع .کردبر آنان مسلط 
أََنََّهمی صرع عجاز  کَ   )100/ 4، نور ریتفسی، قرائت؛ 454/ 8ی،الجدول فی اعراب القرآن، صاف(»ۀٍیخاو نخلٍأََ

و  نیبهتر ) 832/ 1ي، فرهنگ کنایات سخن، انور(» کردنبردن و نابود  نیباز : کردن کن شهیر« در ترجمه قطعنا دابر
یی کنامعادل عبارت  قاًیدق نکهیا لیدلبه  انیب نیا، گریدبه عبارت . میهستدر ترجمه دوم و سوم شاهد آن  کهي است ریتعب نیقتریدق

 اریبس نکهیا او ی شود ینمدرترجمه نخست احساس  کهي زیچ. داده استملموس به زبان مقصد انتقال  اریبسفوق است، مفهوم را 
  .شود یماحساس  کمرنگ

قطَ  « ا سلَم أَ یفویدیم   149اعراف».. .هِ

  )صفارزاده... (شدند مانیپشو چون )یتیآ...(شدند مانیپش کارو چون از آن )يمعز.... (شانیاافتاد در دست  کهی هنگامو 

، اما نسبت آن با دست از دانند یمی مانیپشاز ندامت و  هیکنارا » همیدیای فلما سقط «عبارت  ونیبالغو  نیریمفسجمهور 
 که کسهر :محبوب، و گفته اند دهی یف، و ملک دهی یف: قال، یکنندبا دست  مکروهو محبوب و  ملکنسبت  کهآن جهت است 

ر  نهد یمشود دست بر سر  مانیپشي کاراز  اعراب شیدرو؛ 81/ 9ی، الجدول فی اعراب القرآن، افص.(خورد یمو بر آن تحس ،
  )744/ 3، االسرار و عدة االبرار کشفي، بدیم؛ 35/ 3،لیاسرارالتاوو  لیالتنزانوار ي، ضاویب؛ 459/ 3القرآن وبیانه، 

در زبان دوم یی کنا ریتعبرفته است، چنانچه آن  کارها به  در آن هیکنا کهی اتیآمطرح شد در ترجمه  تر شیپ کههمانطور 
 هیآ نیادر  که، کرد انیباصل مطلب را  دیباو اگر معادل ندارد  کردآن را به همان صورت ترجمه  دیبامشابه داشته باشد،  امعادل ی

حال . اند را ارائه داده هیکنای از روشنآورده و مفهوم  شیخورا در ترجمه ) ی عنهمکن(ی اصل مطلب تیآي آقاخانم صفارزاده و 
  .ي خواننده نامفهوم استبراندارد، و  هیآي مورد نظر معنای بر روشني داللت معزي آقای اللفظتحت  کامالًه ترجم آنکه

الً  ... مح لَت مشّاها ح ا تَغَ لَم ففَ   189اعراف» .. .فًایخَ

... شد بارور سبکي بار، به ختیدرآمچون با او )... يمعز... (سبکي باربر او در آمد برداشت  کهی هنگامسپس ... 
ا )... یتیآ( صفارزاده... (سبکي باراو باردار شد،  کرد زشیآمپس چون آدم با حو(  
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ا به  انیمیی زناشواز انجام عمل  هیآ نیادر  ي در خلوت انجام دادن کارو  دنیپوشاني معنابه  کهشده  ادی» یتغشّ«آدم و حو
و ) 52/ 6؛ طیب،اطیب البیان،  304/ 10، ی القرآْنوحمن  ریتفس؛ فضل اهللا، 9/147ی، الجدول فی اعراب القرآن، صاف. (است

  .آورده شده است آن، حیصراز لفظ  زیپرهادب و  تیرعاي برا کهیی است کنا ریتعب کی نیا

 کاراز  به  زیپرهی بر مبنبا هدف قرآن  کهاند  کردهاشاره  هیکنا حیصري معنامورد بحث، خانم صفارزاده به  هیآدر ترجمه 
نداشته اند،  هیکناي مجازي معناي به ااشاره  نکهیا لیدلي به معزي آقا. ی دور است، منافات داردعموماز عفت  کهی کلماتبردن 

ضمن  شانیااست،  کینزد حیتصربه  کهی است تیآي آقاترجمه، ترجمه  نیبهترگفت  توان یمو در واقع . ستینواضح  رشانیتعب
  .مطابق با هدف قرآن است کهاند  کرده تیرعا زینداده اند، وجه ادب را یی ارائه کنا ریتعب نیای از روشن ریتصو نکهیا

»... بِضُونَی میدیأَ قْ 67توبه«  .. .ه  

ي خود را به انفاق دستها).. یتیآ.... (بندند یممشت خود را از انفاق در راه خدا )... يمعز... (ي خود رادستهابسته دارند ... 
  )صفارزاده(... ،ندیگشا ینمدر راه خداوند 

از جود و بخشش  هیکنا» دیالبسط « کهاز بخل است، همانطور  هیکناي بستن دست است، معنابه  که» دیال قبض« هیآ نیادر 
، اعراب شیدرو.(بندد یمو دستش را  ورزد یمبخل  آنکهبر خالف  کند یم، دستش را باز بخشد یم کهی کس نکهیاي برااست؛ 

  )36/ 4، يالمظهر ریالتفسي، مظهر؛ 384/ 10پالجدول فی اعراب القرآن، ی، صاف؛ 130/ 4القرآن وبیانه، 

اند،  داده انعکاس شیخوي ها ترجمهمفهوم مورد نظر را در  شیخویی معنای با ترجمه گرام نیمترجمدر ترجمه دوم و سوم 
  .کند ینمی را به مخاطب القاء روشنیی، مفهوم کناي عبارت معزي آقای اللفظدر ترجمه تحت  آنکهحال 

ا  « لَم میدیأَ يرأفَ لُ  ه إِلَال تَصی70هود»... .ه  

متوجه شد  میابراهو چون )یتیآ... (،ازندی ینمبدان دست  که دیدو چون )يمعز... (رسد ینمهاشان  دست دید کهی هنگامو 
  )صفارزاده... (کنند ینمآنها به طرف غذا دست دراز  که

، رسد ینم انیبردستشان به گوساله  دید که نیهم«: سدینو یم نیچنیی کناعبارت  نیا ریتفسیی در شرح و طباطباعالمه 
دست خود را به  نکهیااست از  هیکنا» رسد ینم انیبردستشان به گوساله « ریتعب. کردبدش آمد و در خود از آنان احساس ترس 

موضوع  نیاي است، در واقع شر نشانهی و دشمن رفتار خود عالمت نیاو خالصه از آن گوساله نخوردند، و  نکردندطرف آن دراز 
نان و  کند یمی سعي داشته باشد، گریدی نسبت به سوئی واقعاً قصد کساگر  رایز؛ گرفت یمسرچشمه  نهیریدرسم و عادت  کاز ی

ی سوئد است قص ممکن کرد فکر، نسبت به آنها بدگمان شد و همانانیم نیا کاراز  میابراهجهت  نیاي رواو را نخورد،  نمک
  ). 10/478یی، المیزان، طباطبا.(»داشته باشند

 کالمي محتواوجه مخاطب را به  چیهي به معزي آقامانند ترجمه  کالمي ظاهری و اللفظ، ترجمه تحت حاتیتوض نیابا 
وردن و نخ نکردندست، دست دراز  دنینرس،غرض از میکرد انیب لیتفصدر سطور فوق به  کههمانطور  رایز؛ سازد ینمرهنمون 

ی معنا و صورت، در کرد دایپي ندیناخوشاشد، احساس  نیظنبه آنان : »نکرهم«یی، عبارت کنا ریتعب نیادر ادامه  نکهیاضمن . است
 نیادر » نکرهم«مدنظر شد،  هیکناي لغوی و ترجمه قیحقي معناو اگر  میریبگرا در نظر  هیکناي مجازي معنا که کند یم دایپمفهوم 
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 نیا ریغشود، در  جادیا زبانیمي در ندیناخوشااحساس  دیبااگر دستشان برسد و نخورند،  گرید، به عبارت ی نداردگاهیجا هیآ
  .رسد ینمی به نظر عقالنی و منطقداشتن  ندیناخوشاصورت احساس 

، منطبق شود یمی و خانم صفارزاده مشاهده تیآي آقادر ترجمه دوم و سوم از  کهیی کناعبارت  نیایی معناترجمه  نیبنابرا
  .باشد یم مذکور هیآ ریتفسیی و کنابا مفهوم 

»...... خْلُی م کُ جه  لَ یأَبوم   9یوسف»..... .کُ

معطوف و خاص  کامالًتا پدر محبتش )... یتیآ... (تا پدر خاص شما گردد)... يمعز... (ي پدر شماروي شما براتنها ماند ... 
  )صفارزاده... (شما گردد

را انجام ) او دیتبع ا، یوسفی کشتن(دو  نیای از کی کهاست  نیا، فهیشر هیآ نیادر » کمیابوجه  ملک خلی«ي عبارت معنا
محبت پدر را به  کهی مانعي شما خالص شود، و آن برامحبتش  نکهیااست از  هیکنا نیای شود و خال تانیبراي پدرتان روتا  دیده

) 387/ 12ی، الجدول فی اعراب القرآن، صاف؛ 129/ 11یی، المیزان، طباطبا.(برود انیمبرسد از  شانیابه  گذارد ینمو  کشد یمخود 
ي پدر را متوجه روو  شود یمي پدر حائل روو  شانیا انیمباشد،  وسفاگر ی کهطور است  نیاو پدر  وسفو ی شانیاوضع  ایگو

  .خواهد شد شانیادر و محبت پدر منحصر  نندیب یمي پدر را رومانع برطرف شود، همه  نیای وقتو  کند یمخود 

اند،  ترجمه را ارائه داده نیتر روشنو  نیتر کاملی، قرآن ریتعب نیاخانم صفارزاده از  کهفوق، پرواضح است  حاتیتوضبا 
ي آقادارد؛ اما ترجمه  هیکناي مجازي معنا، باز نظر به کند یمی را القاء کلمفهوم  کی کهی هر چند تیآي آقاترجمه  نکهیاضمن 

  .ندارد هیآي مورد نظر معنای بر روشن کامالًها به زبان مقصد است و داللت  برگردان واژه ي صرفاًمعز

میدیأَفَرَدوا  ...« یف ه هِم9ابراهیم».. .أَفْواه  

آنها دست )... یتیآ... (آنها دست بر دهان بردند)... يمعز... (ي خوددهانهارا در  شیخوي دستها دندیبازگردانپس ... 
  )صفارزاده... (گرفتند یم شانیاان ي دهجلو

« و جمله . گردد یبرماست، هر دو به رسل » افواههم«و » همیدیا«در  کهي ریضمتوجه داشت، دو  دیبا فهیشر هیآ نیادر 
و نگفتن حق  سکوترا مجبور به  شانیا نکهیااز  است هیکنابردند  شانیدهانهارا به  شانیها دست» ی افواههمف همیدیافرّدو 

از سخن حق، صرف  دیبا که کردند یماعالم  لهیوس نیاو به  گذاشتند یم شانیدهانهاو بر  گرفتند یمرا  اءیانبدست  ایگو، ردندک یم
  )32/ 12یی،المیزان، طباطبا.(کنندنظر 

ی را در قرآن ریتعب نیای از روشن، مفهوم هیکنای قیحقي معنامحترم با در نظر گرفتن  نیمترجم هیآ نیادر ترجمه 
 آنکههستند، حال  امبرانیپو افواههم،  همیدیا ریضممرجع دو  زانیالمبنابر قول صاحب  نکهیاضمن . اند اوردهین شیخوي ها جمهتر

  .باشد یمنادرست  زینترجمه  نیا کهاند  در نظر گرفته کفاررا  همیدیادر » هم« ریضممرجع  که میشاهددر ترجمه خانم صفارزاده 

تیال  ...« ف تَ نْکُ لْ مم دح   65حجر».. .أَ
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ي جابر  دینباي از شما احد)... یتیآ... (از شما به عقب بنگرد کی چیه دینبا)... يمعز... (یکسبرنگردد از شما ... 
  )صفارزاده...(بماند

از  هیکنادستور  نیا، نکندی از شما به آنچه در شهر جا گذاشته توجه کسی عنی» احد منکم لتفتیال«، فهیشر هیآ نیادر 
ی داشته توقف اندك کهاست  ریناگز، کندبه پشت سرش توجه  کسهر  کهاست؛ چرا  نکردنو توقف  حرکتبودن  وستهیپ

  )301/ 3،  جوامع الجامعی، طبرس؛ 582/ 2،  الکشافي، زمخشر؛ 258/ 14ی، الجدول فی اعراب القرآن، صاف.(باشد

 انیبو  هیکناي مجازي معنام صفارزاده با در نظر گرفتن واضح و مبرهن است، خان کامالً کهي فوق همان طور ها ترجمهدر 
ي و معز انیآقادر ترجمه اول و دوم  کهاند، حال آن  ی را از زبان مبدا به زبان مقصد انتقال دادهفهمروشن و قابل  ریتعبی عنه، مکن
  .اند نداده انعکاس شانیها ترجمهیی مورد نظر را در کنااند و مفهوم  ها پرداخته ی واژهمعان انیبی صرفاً به تیآ

»…  ضف کو اخْ ناح ن ج ؤْملْم88حجر» نَیل  

  )یتیآ.(و در برابر مومنان فروتن باش)... يمعز. (ي مومنانبرارا  شیخوو بخوابان بال ... 

  )صفارزاده... (و نسبت به مومنان متواضع باش... 

» خفض جناح«جهت تواضع را  نیبدو . یی استخونرمی و فروتناز تواضع و  هیکنا» نیللمومن جناحکواخفض «جمله 
، و گستراند یم ها جوجهو بر سر  کند یمپر و بال خود را باز . ردیگرا در آغوش  شیها جوجه خواهد یمی وقتمرغ  کهاند  دهینام

  )286/ 12/یی، المیزان، طباطبا؛  14/271ی، صاف(کند یمآنها  میتسلخود را 

اصل مطلب و مفهوم مورد نظر را در  کهمعادل آن در زبان مقصد نباشد، بهتر است  یی چنانچهکنا ریتعب کدر ترجمه ی
، شود ینمی استعمال فارسی در زبان فروتني تواضع و معنابال خواباندن و بال گستراندن در  ریتعبچون  حیتوض نیابا . ترجمه آورد

شده  تیعنادر ترجمه دوم و سوم بدان  کهي کارآورد،  ی است را در ترجمهفروتنهمان تواضع و  که هیکناي مجازي معنا دیباپس 
  .و قابل فهم است ایگو  کامالً زانیعز نیاو ترجمه 

جعلْ  « كیو ال تَ غْلُولَۀً  دیإِلم ک ق نُ طْها  ع سب سط کُلَّو ال تَ ب   29اسراء».. .الْ

ي خست به گردن بند و نه به رواز  شیخودست نه )يمعز.... (تمام باز نکنو نگردان دستت را بسته به گردنت و بازش 
ي خرج دارهر چه  کهحال آنچنان بازنگذار  نیعندار و در  سخاوت یبدستت را بسته و )یتیآ.... (يبگشا کبارسخاوت ی

  )صفارزاده....(یکن

كیو ال تَجعلْ  ولَۀً  د ک یإِلمغْلُ ق نُ لیسباست از بخل بر  هیکنا کالم نیاي خود را بسته به گردن خود، دستهاقرار مده  :ع 
: البسط کلوال تبسطها . دیبنماي نتواند کاراو را دست به گردن بسته باشند تا  کهی کسمباش مانند  امساكی در بخل و عنمبالغه، ی

ي و زیچد تو ی نماند نزباق کهي حدبه  مکنی اسراف در عطا عناز اسراف ی هیکنا زین کالم نیای، گشادگگشاده مدار دستها را تمام 
  )361/ 7، يعشراثنا  ریتفسی، نیحس؛ 315/ 6یی، المیزان، طباطبا.(يشومحتاج 
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ي آقامفهوم در ترجمه  نیا کهاست  کردهحد اعتدال در بخل و انفاق  تیرعابه  قیتشو فهیشر هیآ نیاخداوند متعال در 
  .اند توجه داشته و آن را به زبان مقصد انتقال داده هیکنا حیصري معنامحترم به  نیمترجمی در ترجمه دوم و سوم، ول امدهیني معز

... یلِّب فَّ قَ   42کهف».. .هیکَ

  )یتیآ... (دییسا یمدست حسرت بر دست ).... يمعز... (را شیخوي دستها دیگردان یم... 

  )صفارزاده... (دیمال یمبود، بهم  کرده نهیهز کهی پولي براي خود را با افسوس و حسرت دستها.... 

چون شخص نادم : از ندامت است هیکنا دیگردان یم، دو دستش را شود یمی آن اللفظترجمه تحت  که» هیکف قلبی«بارت ع
م  کردنی خود را با پشت و رو دروناوقات حالت  شتریب ؛ ابن 193/ 15ی، الجدول فی اعراب القرآن، صاف.(سازد  یمدستها مجس

  )606/ 5، اعراب القران وبیانه، شیدرو؛272/ 3، دیالمجالقرآن  ریتفسی ف دیالمدالبحر ، بهیعج

یی اگر مترجم بدون اشاره به ندامت و حسرت، به گرداندن دو دست در کنا ریتعب نیافوق، در ترجمه  حاتیتوضحال با 
ی قرآن اتیکنالذا ترجمه دوم و سوم منطبق بر اصول ترجمه . گنگ و مبهم خواهد بود اریبس، ترجمه اش کند اکتفای مورد نظر معن

  .ی نشده استتوجهمساله  نیااست و در ترجمه نخست به 

قٍ ... « د سانَ ص ل م نا لَه لو جعلْ ع50مریم» ای  

ی و عالي آنها مقام براو )... یتیآ. (میدادو آوازه بلند  کوینو سخن )... يمعز. (فرزانده نیراستزبان  شانیاي برا مینهادو ... 
  )صفارزاده.(میفرمودمقرر  کویننام 

؛ 46/ 4، جوامع الجامعی، طبرس؛ 312/ 16ی، الجدول فی اعراب القرآن، صاف( کوستیني ثنااز  هیکنا» لسان صدق« هیآ نیادر 
 )102/ 16ی، التفسیر المنیر فی العقیده و الشریعه و المنهج، لیزح

و بخشش چون معموالً با دست است،  هیعط که، هم چنان کردهبه زبان  ریتعب نجایاچون مدح و ثنا معموالً با زبان است،  
گرفته  زین تیسببعبارت را مجاز مرسل به عالقه  نیاصاحب الجدول  رینظ بانیادی از برخ کهاست  ذکر انیشا. شود  یم دبه ی ریتعب
م و سوم، نظر به ي دوها ترجمه زین هیآ نیادر . یی استکنا ریتعب کی نیا، نیمفسري بالغت و علما اکثربه نظر  کههر چند . اند
دور  اریبس، هیآي از مفهوم مورد نظر معزي آقای اللفظروشن و واضح است و ترجمه تحت  انشانیبداشته و  هیکناي مجازي معنا
  .است

شِ  یعلَالرَّحمنُ  « عرْ تَوالْ 5طه»ي اس  

الرحمن ذات )یتیآ. (دارد الیاستي رحمان بر عرش خدا)يمعز) (افتی الیاستبر عرش  ای(خداوند مهربان به عرش پرداخت 
  )صفارزاده. (دیبخشاقدس خود را در عرش اعال استقرار 

 3،  الکشافي، زمخشر؛ 31/ 3یی، المیزانطباطبا.(ی بر عالم خلقت استتعالي خداي الیاستاز سلطنت و  هیکنا هیآ نیا
/52(  
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ي از ذات اقدس اله به دور زیچ نیچن کهی است جسمانموجودات  کاردادن،  هیتکی برمکاندر واقع برتخت نشستن و 
 نیچن نیاقطعاً و حتماً  کهی جسم محسوب شود تعالي خداباهللا  اذیالع که نستیامستلزم  هیآ نیای در قیحقي معنااست، پس اراده 

  .ستین

آورده  شانیها ترجمهي را در حتریصحیی کنامفهوم » الیاست« کلمهي با استفاده از معزی و تیآ انیآقافوق،  هیآدر ترجمه 
در . شود یماز آن استنباط  هیکنای قیحقي معناي حدودتا  کهي مطرح شده است اترجمه خانم صفارزاده به گونه  آنکهحال . اند

  .در نظر گرفته شود هیآي مجازي معنا دیبافقط  نجایادر  کهی صورت

» ثانی هف   9حج».......عطْ

  )صفارزاده.... (لهیقب تکبربر اثر غرور و ).... یتیآ.... (چاندیپ یمسو  کی به تکبرگردن را به )يمعز... (شیخوي پهلوبرتابنده 

ي خودپسنداز عجب و  هیکناپهلو  کردنخم  رایزی است؛ نیبو خود بزرگ  تکبراز  هیکنا» ی عطفهثان« فهیشر هیآ نیادر 
  )4/191جوامع الجامع، ی، طبرس.(و غرور است تکبري روي برگرداندن از روي معنادر  که رالخدیتصعاست مانند 

ي معنای عنی هیکنا، مفهوم مستفاد از شیخویی معنای و خانم صفارزاده با ترجمه تیآي آقایی فوق، کنادر ترجمه عبارت 
ي و لغوترجمه  آنکهو قابل فهم است حال  ایگو کامالً زیعزدو  نیالذا ترجمه . داده اند انعکاس شیخورا در ترجمه  هیکناي مجاز

  .کند ینمیی فوق را به خواننده القاء کنای از عبارت روشني مفهوم معزي آقای اللفظتحت 

تّ ...« وا یحسن أْ ستَ   27نور».. .تَ

  )صفارزاده... (دیریبگاجازه ورود  آنکهاز  شیپ)... یتیآ... (دهیطلباجازت  آنکه یب)... يمعز... (دیشوتا آشنا ... 

به او اجازه خواهند  ایآ که داند ینم، زند یمي را گریددر خانه  کهی کس نایب نیااست، به  حاشیاستنقطه مقابل  ناسیاست
، ستینمعلوم  شیبرامطلب  که لیدل نیااست، به  هراسناكي وحشت دارد و امراز  کهی است کسحالت، مانند  نیانه؟ و در  اداد ی
، اعراب شیدرو؛ 4/301ی، جوامع الجامع، طبرس.(ردیگ یمبه او اجازه ورود و جواب مثبت داده شود، دلش آرام  کهی وقتاما 

  )590/ 6القرآن وبیانه، 

  

التدخلوا «: ندیفرما یم کهبه شما اجازه داده شود، مانند قول خداوند  کهی وقتتا  دینشوداخل : است نیا هیآي معنافوق  حاتیتوضبا 
یی، خانم صفارزاده کنا ریتعب نیاآمده و در ترجمه » اذن«از  هیناک ناسیاستمورد نظر،  هیآدر  نیبنابرا) 52احزاب(» لکم ؤذنی االّ أن یالنب وتیب

  .داده اند انعکاس شیخوداشته و آنرا در ترجمه  تیعنامساله  نیای به تیآي آقاو 
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  )آیه 20(از سوره نساء تا نور هیکنای ترجمه بررس جینتاجدول  

  :يمعزّـ  1

  ییکنا  ییمعنا  یاللفظتحت   هیآ: سوره

      *  21: نساء

      *  43: ساءن

      *  71: نساء

  *      11: مائده

      *  75: مائده

      *  72: اعراف

      *  149: اعراف

      *  189: اعراف

      *  67: توبه

      *  70: هود

      *  9: وسفی

      *  9: میابراه

      *  65: حجر

      *  88: حجر

      *  29: اسراء

      *  42: کهف

      *  50: میمر

    *    5: طه
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      *  9: حج

      *  27: نور

  

  

  یتیآـ  2

  ییکنا  ییمعنا  یاللفظتحت   هیآ: سوره

    *    21: نساء

    *    43: نساء

      *  71: نساء

  *      11: مائده

      *  75: مائده

  *      72: اعراف

    *    149: اعراف

    *    189: اعراف

    *    67: توبه

    *    70: هود

    *    9: وسفی

      *  9: میابراه

      *  65: حجر

    *    88: حجر

    *    29: راءاس
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    *    42: کهف

    *    50: میمر

    *    5: طه

    *    9: حج

    *    27: نور

  

  

  ـ صفار زاده3

  ییکنا  ییمعنا  یاللفظتحت    هیآ: سوره

    *    21: نساء

    *    43: نساء

    *    71: نساء

    *    11: مائده

      *  75: مائده

  *      72: اعراف

    *    149: اعراف

    *    189: اعراف

    *    67: توبه

    *    70: هود

    *    9: وسفی

      *  9: میابراه
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    *    65: حجر

    *    88: حجر

    *    29: اسراء

    *    42: کهف

    *    50: میمر

      *  5: طه

    *    9: حج

    *    27: نور

  يریگ جهینت

  :کردخالصه  لیذدر دو بخش  توان یمپژوهش را  نیاحاصل از  جینتا

  در قرآن  هیکناـ ترجمه 1

  :که شود یمی روشن خوببه  میکري قرآن ها امیپدر انتقال  هیکناو نقش اسلوب  گاهیجایی و کنا ریتعابی رسبرو  لیتحلبا 

  . ي استضرورالزم و  اریبسی بالغی و ادبیی به مباحث آشنامترجم قرآن،  کي یبرا: الف

 نیاغفلت از  دیترد یب. دارد فهیشر اتیآ حیصحی در ترجمه لیبد یب، نقش هیکنای از جمله انیبي ها اسلوبی از آگاه: ب
  .ها موجب سوء برداشت و ترجمه نادرست از قرآن خواهد شد اسلوب

آنها را  میکرقرآن  کهیی ها صحنهیی از بایزي رهایتصو توان یم هیکنای همچون بالغی و انیبي از مباحث ریگ بهرهبا . ج
ترجمه و معارف  تر قیعمي گذار ریتاثبه ترجمه داده و به ي شتریب تیجذابی و نیریش قیطر نیانمود، و از  میترس، کرده تیحکا
  .کرد کمک، نیمخاطبی بر انواع قرآن

  )ی، و صفارزادهتیآي، معز(ي ها ترجمهدر  هیکناـ ترجمه 2

  :است ریزبزرگواران از قرار  نیاي ها ترجمهدر  هیکنای ترجمه بررسي حاصل از آمار جینتا

  ییکنا  ییمعنا  یاللفظتحت   مترجم

  %5  %5  %90  يمعز
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  %10  %70  %20  یتیآ

  %5  %80  %15  صفار زاده

  :آنها عبارتند از نیمهمتر کهي است ادیز نکات انگریبجدول فوق 

روش نادرست است و مخاطب را از مفهوم مورد نظر، محروم  کیی یکنا ریتعابی از اللفظترجمه تحت  کهیآنجائاز : الف
و بند الفاظ قرار داده  دیقرا در  دیمجیی قرآن کنا فیلط ریتعاباز % 90و  کردهاتخاذ  يمعزي آقا کهی روش نیابا  نیبنابرا. کند یم

ي برامسأله  نیانامفهوم است و  نیمخاطبي برااندازه  نیهمبه  هیکنادر باب  شانیاترجمه  کهاست  نیای از حاکخود  نیااست، 
  .ی استاساس اشکال کی آن به گوش تمام ابناء بشر برسد، امیپ دیبا کهی آسمان کتابترجمه 

خصوص چنانچه  نیادر  کهیی است کنایی، ترجمه کنا ریتعابي براترجمه  نیبهترمطرح شد،  تر شیپ کههمان طور : ب
  .ي را به خود اختصاص داده استشتریبدرصد  گریدبا دو ترجمه  سهیمقای در تیآي آقاترجمه  کهبرد  میخواهی پ، میبنگر کین

ي ریتفسروش  کی شانیاروش ترجمه  کهی و خصوصاً به ترجمه خانم صفارزاده ـ تیآي آقاجمه به تر کهی اساس رادیا: ج
مطلب با  نیا، و اند کردهی ترجمه اللفظتحت  شکلرا به  اتیکنای از توجهبخش قابل  باًیتقر کهاست  نیا و آزاد است ـ وارد است،

ی بالغي هایژگیوی است؛ البته بهتر بود چنانچه به لحاظ انیبعنصر  نیابه  شانیاعدم دقت  انگریبتناسب نداشته و  شانیاروش ترجمه 
  .دادند یم انعکاس شانیها ترجمهمورد نظر را در  میمفاهي آورده و رویی معنایی نبودند، به ترجمه کنازبان مقصد قادر به ترجمه 

نداشته و مترجمان در  نینمادی مطابقت سفاري زبان ها هیکناموارد با  شتریبی در عربي زبان ها هیکنا که نیاسخن  کوتاهو 
 ریتعابي براترجمه  نیبهتر امکاندر صورت  نیبنابرا. ي زبان هدف، ناتوانندهایژگیوی زبان مبدا به لحاظ بالغ کارانتقال ساز و 

 نیا ریغباشد در  زینی بالغي ها جاذبهي دارامفهوم مورد نظر به زبان مقصد  کمالیی است تا ضمن انتقال تمام و کنایی، ترجمه کنا
راستا، تسلط و اشراف  نیهمدر . کردی اجتناب اللفظاز ترجمه تحت  االمکانی حتي آورد و رویی معنابه ترجمه  دیباصورت 

ي به ضروري به فرهنگ زبان مبدا و زبان مقصد، ویی آشناو  میکرترجمه قرآن  ازین شیپی از علوم کمترجم به بالغت به عنوان ی
  .رسد یمنظر 

  

  ابع و مآخذمن

  یفارسمنابع : الف

  ).هـ ش1374(انتشارات سروش، چاپ چهارم،: ی، تهرانتیآ، ترجمه عبدالمحمد میکرقرآن 

 ).هـ ش1380(، چاپ دوم، کوثر انهیرای جهان فرهنگموسسه : ، ترجمه طاهره صفارزاده، تهرانمیکرقرآن 

 ).هـ ش 1372(، انتشارات اسوه، چاپ اول: ي، قممعز کاظم، ترجمه محمد میکرقرآن 

 ).هـ ش 1383(انتشارات سخن، چاپ دوم، : جلد، تهران 2 .سخن اتیکنافرهنگ . ي، حسنانور
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 .9): 1383( 15سال هشتم،  . یوحفصلنامه ترجمان . »در قرآن هیکنا«. عقوبي، یجعفر

 ).هـ ش 1363( ، چاپ اول،قاتیمانتشارات : تهران. يعشراثنا  ریتفس .ابن احمد نیحسی، میعبدالعظی شاه نیحس

 )هـ ش 1366(انتشارات اسالم، چاپ دوم : تهران. القرآن ریتفسی ف انیالب بیاط. نیعبدالحس دیس، بیط

 ).هـ ش 1383(، ازدهمچاپ ی یی از قرآن،درسهای فرهنگ مرکز: ، تهران4ج. نور ریتفس. ی، محسنقرائت

 ).1385( 11ل سوم، ، سامطالعات ترجمهي، داود سهینفترجمه . »ییمعنا  ترجمه«الرسن، 

 ).هـ ش 1371(، چاپ پنجم، ریرکبیامانتشارات : ، تهران3ج. االسرار و عدة االبرار کشف. نیدالدیرشي، بدیم

  یعربمنابع : ب

 ).هـ ق 1419(ی، االولی، الطبعۀ زکحسن عباس  دکتر: قاهره. دیالمجالقرآن  ریتفسی ف دیالمدالبحر . ، احمد بن محمدهیعجبابن 

 ).م 1988(ی، االولالطبعۀ  ی،العربالتراث  اءیاحدار : روتیب، لسان العرب  مکرممحمد بن ابن منظور،

 ).هـ ق 1418( ی،االولی، الطبعۀ العربالتراث  اءیاحدار : روتیب. لیالتأوو اسرار  لیالتنزانوار . ي، عبداهللا بن عمرضاویالب

 ).هـ ق 1415(اد، الطبعۀ الرابعۀ، داراالرش: هیسور. انهیباعراب القرآن و . نیالد ییمح، شیدرو

 ).هـ ق 1418(، ۀیالثانالمعاصر، الطبعۀ  دارالفکر: روتیب. و المنهج عۀیالشرو  دهیالعقی ف ریالمن ریالتفس. یمصطفی، وهبۀ بن لیزح

  ).هـ ق 1414(ی، الطبعۀ الثالثۀ، العرب دارالکتاب: روتیب . لیالتنزعن حقائق  الکشاف. زمخشري، ابوالقاسم محمود بن عمر

 ).هـ ق 1418(، الطبعۀ الرابعۀ، مانیاالموسسۀ  دیالرشدار : روتیب انهیبو صرفه و  میالکری اعراب القرآن فالجدول . ی، محمودصاف

  )هـ ش 1374(قم، چاپ پنجم،  هیعلمحوزه  نیمدرسی جامعه اسالمدفتر انتشارات : قم. زانیالم، نیحسمحمد  دیسیی، طباطبا

ي، چاپ رضوپژوهش آستان قدس  ادیبن: ي، مشهدشادمهري ریامترجمه احمد . جوامع الجامع. ل بن حسنی فضابوعلی، طبرس
  ).هـ ش 1377(دوم، 

 ).هـ ق 1419(، ۀیالثانللطباعۀ و النشر، الطبعۀ  المالكدار : روتیب، 6ج. ی القرآنوحمن  ریتفس. نیحسمحمد  دیسفضل اهللا، 

چاپ  مرکز: ی، تهراناضیری وحشمت اهللا خانترجمه محمد آقا رضا . ی مقامات العبادةفه السعاد انیب. ي، حاج سلطان محمدگناباد
 ).هـ ش 1372(نور، چاپ اول،  امیپو انتشارات دانشگاه 

).هـ ق 1412(ی، االولالطبعۀ  ،ۀیرشد مکتبۀ: پاکستان، 4ج. يالمظهر ریالتفس. ي، محمد ثناء اهللالمظهر
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  نویسی در ایرانني سنت داستاپژوهشی درباره
 

  حمیده مظفري 
 صائب کمالی ثابتی  

  چکیده

بدین منظور ابتدا . سنت داستان نویسی را در ادبیات ایران واکاوي نمایدطی یک فرآیند منسجم ي حاضر بر آن است که مقاله
ي مهم این است که مقصود، مسئله پس از نیل به این. نامیم، تشریح گرددنیاز است تا مختصراً ماهیت آنچه سنت داستان یا رمان می

در ایران که با دالیل مهمی معتقدند ادبیات فارسی، فاقد سنت منسجم داستان و را نظران ادبیات و فلسفه نقد و نظر برخی از صاحب
توان از ا میهمواره باقی خواهد ماند ی) البته در صورت اثبات(پرسش اینجاست که آیا این فقدان . رمان نویسی است، بررسی نماییم

ي نقاط عطف و محوريِ قسمتی از ادبیات هایی نظیر رویکرد بیشتر به ترجمه، تقلید، انضمامی سازي و نیز بررسی بیشتر دربارهراه
  جهانی که داراي منابع وسیعی از سنت رمان نویسی هستند، قدمی به سمت ایجاد سنت داستانی برداشت؟

هاي آغازین ادبیات فارسی در اَشکال کالسیک و جدید آن موضوع، نظر داشتن به تالش براي اهتمام هر چه بیشتر پیرامون این
توانستند که این سنت را از آنچه امروزه باقی مانده است، این موارد تاریخی شاید بالقوه می. در باب داستان، بسیار ضروري است

نیز ارتباط تفکر تاریخی و گفتمان حاکم بر آن، با  گرد وپس ضروري است که به نقاط گسست یا عقب. رونق بیشتري ببخشند
ها و ثانیاً راهکارها و کوشد اوالً آسیبمتن حاضر، می. ادبیات فارسی و خصوصاً نثر نگاري آن نظري دقیق معطوف گردد

  .پیشنهادها را در این ساحت ارائه نماید

  

 سنت داستان، رمان، روایت، تصویر ادبی، تخیل :کلید واژه ها
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  :مهمقد

آن اینکه در ادبیات فارسی . در ابتدا باید به حقیقتی اذعان کرد که به نوعی قسمتی از بحث این مختصر با آن درگیر است
الً به این مهم خواهیم پرداخت که چگونه تبار طوالنی و  در تنه. همواره شعر حرف اول و آخر را زده است فصي اصلی بحث م

ي براي شاعران بعدي شده استبنیادینِ شعر فارسی تبدیل به ی ي آماري توان به یک مقایسهاما براي مقدمه می. ک منبع مهم و مغذِّ
این مقایسه میان شاعران و نویسندگان ایران و . نماید اما کمتر مخالفی را به خود دیده استتوجه داشت که اگرچه دقیقاً علمی نمی

ترین شاعران جهان ترین و مهماگر کسی بخواهد از میان عالی. کندم مقایسه میجهان، میزان پیشرفت شعر و داستان فارسی را با ه
اما اگر بخواهد پنجاه داستان و رمان نویس مهم را . هستند ده تن را انتخاب نماید، بی شک حدود نیمی از آنها فارسی زبان و ایرانی

رغم طور که ذکر شد علیهمان. ی را در آن فهرست گنجاندتوان نام یک دو داستان نویس ایراندر جهان نام ببرد، به سختی می
ي ناچیزي با نماید، اما کارشناسان ادبیات اذعان دارند که این مسئله فاصلهاي، چندان علمی نمیاینکه این مثال آماري مقایسه

ی نماید و اگر راهکار مناسبی ي حاضر بر آن است که علل این ناکامی را در داستان نویسی ایران بررسقصد مقاله. حقیقت دارد
اش یعنی شعر، نمایش و ادبیات داستانی، در هر دوره به هاي سه گانهادبیات در جلوه« . براي جبران مافات وجود دارد، ارائه کند

ن را به ترین، فراگیر ترین و انتقادي ترین نگاه به انسااما عمیق. نگریسته است "انسان و حضور او در جهان"هاي خاص به شیوه
هایی به زبان دقیق تر نیاز تاریخی تأمل در انسان با چنین ابعاد و ویژگی. اي از ادبیات داستانی به نام رمان واگذار کرده استگونه

  )62: 1387برکت، (» .ي رمان را شکل دادبود که نطفه

ن فارسی از شعر را واکاوي نماید؟ رمان یابد که دالیل نسبیِ عقب ماندگی رمااما چرا رمان؟ و چرا چنین پژوهشی اهمیت می
در واقع .زندجهان امروزي و به اصطالح معاصر پیوند میآفرینش و خوانش آن، اهل فرهنگ را به زیست. ي جهان مدرن استزاده

ش تواند به روح و درونِ خویي عصر ماشین و تکنولوژي، به مدد آن میرمان رهیافتی است که انسان غمگین و شکست خورده
در رمان است که انسان دیگر نه با زبان شعرِ حماسی و روایی بلکه با زبان گفتاري در « . فرصت تجدید حیات و مجال تنفس دهد

گفت و بیانِ به بیان دیگر انسانی که رویاروي خدایان بوده با زبان شعر سخن می. شودمتنِ روابط اجتماعی و انسانی نشان داده می
روست و وضعیت او در اساسِ یک وضع اجتماعی کرد، اما انسانی که در غیاب خدا در جامعه با انسان رو بهوضع بشريِ خود را می

  )189: 1387آشوري، (».یابدشود، بازنمود وضعِ خود را به بهترین وجه در رمان میتاریخی شناخته می

-هاي زیاد در داستان نویسی پیشرو ساخته از کجا میپرسش در اینجاست که منبع ادبیِ الهام بخشی که ادبیات غرب را تا اندازه

ي گیر میان شرق و غرب در مقولهچنین چشمهایی اینآید؟ آیا صرفاً بافت و هنجارهاي اجتماعی، سیاسی و تاریخی باعث تفاوت
ت "وجود عاملی به نام  داستان و رمان شده یا دالیل بنیادینِ دیگري وجود دارد؟ آنچه قویاً مورد تأکید است این مهم است که سنّ

  .توان به پاسخ نزدیک گشتعنصر تأثیرگذاري است که از خاللِ آن می "ادبی

  

  سنّت ادبی چیست؟
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تعریف . هاي دیگر ادبی به دست معاصرین رسیده باشدگردد که از شعر، داستان و گونهسنت ادبی به مجموعه منابعی اطالق می
براي تکمیل این تشریح باید متذکر شد که .  شودث تخصصی تا حدودي نابسنده قلمداد میي بحسنت ادبی به این شکل، در ورطه

. شودي ادبیات به زمان حال رسیده و آبشخوري براي تولید و آفرینش آثار جدید میسنت ادبی میراثی است که از گذشته
اي براي آثار و تجربه نموده بودند به عنوان شالوده هاي دور ابداعنویسندگان و شاعران جدید، از آنچه نویسندگان و شاعران زمان

  . اما این استفاده به آن صورت نیست که مدام از روي یک منبع تقلید و کپی برداري شود. کنندخود استفاده می

اي سندهکند و هر نویشروع می) ي زبانش با آن مرتبط شودحتی اگر به واسطه(اي سنت در پشت سرش اي با گونههر نویسنده« 
  )453: 1386کادن،(» .گذاردکند و یا بر آن تأثیر میبه نحوي آن سنت را تعدیل و اصالح می

ي فراگیر میان بسیاري از اهالی ادبیات شده اي را اذعان کرد که متأسفانه باعث نوعی مغلطهبا توجه به این توضیحات باید نکته
هاي باستانی، سنتی و کالسیک ادبی عاصر در گرو گسستنِ همه جانبه از شکلکنند دستیابی به ادبیات مدرن و ماست که گمان می

چه از (ي خود شود که تضادي بنیادین با عوامل سازندهي انتزاعی شناخته میبنا بر این اعتقاد، ادبیات به عنوان یک پروژه. است
توانند اما در واقع آثار ادبی جدید نمی. نخواهد شد خواهد داشت که هیچ گاه رفع) طریق نحوِ زبان و معانی و چه از طریق اجتماع

ي خود در آینده براي آثار خود این آثار نیز به نوبه. نظري به آثار و مفاهیم گذشته نداشته باشند و به نوعی از آنها تأثیر نگیرند
ي بسته و راکد شناخته شده وعهي یک مجمآسیب شناسی این دیدگاه این است که سنت به منزله. بعدي تبدیل به سنت خواهند شد

: ي سنّتدر پیشوندي که در معادل انگلیسی کلمه. ي بسته، بلکه یک منبع استاما در واقع سنت نه یک مجموعه. است
Tradition پیشوند . وجود دارد، این امر به روشنی تبیین شده است"Tra"  الیت ودر زبان انگلیسی همواره به نوعی حرکت، سی
خورد و هیچ گونه نشان شوند به چشم میدارد که در مصداق و  معناي تمام کلماتی که با این پیشوند شروع می جنبش اشاره

بنا براین سنت ادبی نیز منبع سیالی است که از طریق آن ادبیات یک مرز و بوم در زمان . شودسکون یا رکود در آن یافت نمی
ت و استعداد فردي"ي مشهور هدر مقال 1اس الیوت.تی. گرددمعاصرش شکوفا می یکی از دو بال صعود ادبیات به سمت تعالی  "سنّ
ذهن ... ي کلیدي در بحث از شعر، سنت استبراي الیوت کلمه« . داندي درست از سنت ادبی گذشتگان میو ترقی را استفاده

الیوت . نشانی از کاتالیزور در خود ندارد شاعر مابین سنت و دردها و احساسات او در حکم یک کاتالیزور است، اما ترکیب حاصل
شمیسا، (» .اندي حال او صف لحظاتی است که از گذشته امتداد یافتهشاعر باید فقط در زمان حال نباشد، بلکه لحظه: گویدمی

ل آن، رود که نیروي مکمدر مجموع سنت ادبی عنصر پرورش دهنده و باعث پیشرفت تاریخی ادبیات به شمار می) 203: 1383
براي آشنایی بهتر با انحاء تأثیرگذاريِ . نمایداي است که از آبشخورِ سنت استفاده میي شاعر یا نویسندهوابسته به استعداد و قریحه

هاي سنت شعري و سنت داستانی ارائه سنت ادبی و پیوند آن با موضوع این مقاله بهتر است که در ادامه تحلیلِ مختصري از تفاوت
-ي شعر فارسی رشد نکرده است، یاري میایی با ماهیت و سیر تاریخی این دو به درك اینکه چرا داستان فارسی به اندازهآشن. شود

  .رساند

  

  :سنت شعري، سنت داستانی

                                                        
١ T.S. Eliot 
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توان آن را به نیت تفکیک اي که مینکته. کندي کلیت سنت ادبی ارائه شد تبعیت میتعریف سنت شعري از تعریفی که درباره
با نگاهی گذارا به سیر تاریخیِ . سنت داستان بیان کرد این است که عمر سنت شعري به مراتب بیش از عمر سنت داستانی استاز 

عامل تاریخی ـ زمانی نیز در ... یابیم که عالوه بر مقتضیات اجتماعی، سیاسی، جغرافیایی، مذهبی وهاي شعر فارسی در میسبک
هاي زمانی هاي مذکور، فاصلهبه عبارت دیگر به جز تمام تفاوت. نقشی بس مؤثر داشته است هاي سبک شناختی میان آنهاتفاوت

ي اي تکراري دربارهبنا براین نکته. هاي شعري شده استکه در حکم از سر گذراندن تجارب پیشینیان است، باعث ایجاد سنت
هاي مکرّرِ خورد مبنی بر استفادهها به چشم میپژوهیسبک شناسی و حتی معرفت شناسیِ شعر حافظ که غالباً در تمامیِ حافظ

حافظ از شعرهاي شاعران پیش از خود، در واقع مبین همین مسئله است که حافظ با قدرت استعداد فرديِ خود توانسته حداکثرِ 
احتماالً بهترین نمونه براي که (ي حافظ اگر مثال خود را درباره. استفاده را از منبع سنت شعري زبان فارسیِ پیش از خود ببرد

ي کند ساختهها و استعاراتی که او در شعر خویش استفاده میادامه دهیم باید گفت کنایه) آیدبررسی این مقوله به شمار می
خاموش . شود، نیستي او، یعنی ذهنیتی که معادالت منطقیِ جهان در چارچوب زیباشناختی شاعر ترجمه و تبیین میسوبژکتیویته

ي زرد ي چشمِ یار به نرگس یا زهدفروشی و تزویر مفتی و شیخ و محتسب و چهرهن شمع در وقت سحرگاه، تشبیه و استعارهشد
عاشق از شدت هجران معشوق، همه و همه اجزایی از سنت شعري هستند که از رودکی تا سعدي و نیز شاعران هم عصرِ حافظ به او 

وري از سنت، تا حدي کند؟ و چرا این بهرهد از حافظ، شاعري با منزلت او ظهور نمیپرسش اینجاست که پس چرا بع. رسیده است
توان در ادامه، نماید؟  اگر بتوان به این پرسش پاسخ داد، به نوعی میي ما نیز تازه و معاصر میگسترش دارد که کماکان در زمانه

  .تا حدود وسیعی دریافتپاسخ نهایی را در بابِ علل عقب ماندنِ داستان و رمان فارسی 

ی سنت ادبی تا حدود زیادي صدق می - اما جریان تاریخیِ داستان در ایران و سایر ادبیات. کنددر سنت داستان نیز تعریف کلّ

داستان و رمان به نوعی محصول جهان مدرن هستند و از ساختار اندیشه و عقل . هاي جهان همچون شعر روند منسجمی را ندارد
. شود که براي داستان و رمان، سنت مخصوصِ به آن را قائل شویمولی این توصیف مانع از آن نمی. کنندمی مدرن پیروي

اما . نویسندگان بزرگ نیز همچون شاعران منابع عظیم و قابل توجهی از متون قدیم را به مثابه یک سنت منسجم در اختیار داشتند
  .هاي زیادي کاهش دادهاي محسوس و آشکار را تا اندازهیم و تأثیرپذیريي مستقگسستی تاریخی در عصر روشنگري استفاده

  

  :هاي فارسیاولین داستان

اگر بدون در نظر گرفتن تأثیرات متقابل نظریه ها و مکاتب از سویی و خلق اثر از سوي دیگر و صرفاً با یک بازبینی تاریخی به 
ی توان فرا چنگ آورد، داستان هاي بسیار کوتاهی است که بیشتر در قالب قصه آثار داستانی ایران بنگریم، اولین نمونه هایی که م

و در ادامه ذکرِ (اي که در ادبیات ایران دارد در واقع باید گفت داستان کوتاه نویسی برخالف رمان نویسی، بنا بر سابقه. می گنجد
اما کیفیت پیشرفت داستان . بهتري را داشته است توان براي آن یک سنت قائل شد، سیر صعوديو به نوعی می) آن خواهد رفت

اگر صادقانه از خود بپرسیم که چرا «اي از رمان یا داستان بلند نویسیِ موفق جدا افتاده است؟ کوتاه نویسیِ فارسی از چه نقطه
جدداً به نظام ادبی فارسی داستان کوتاه به توفیق دست یافته و چرا برعکس، رمان با کندي به درجه ي کمال نسبی نائل می شود، م
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این بار دیگر تضاد بین شعر و نثر و یا نظم و . برمی گردیم و دوباره مالحظه می کنیم که تضادي میان مرکز و حاشیه وجود دارد
ند در حاشیه قرار دار) داستان بلند(متونی مانند سمک عیار . تجسم نیست بلکه بین داستان کوتاه منثور و داستان بلند منثور است

در حالی که متونی مانند کلیله و دمنه و سندباد نامه و تمام ) نائل می شدند» ادبی بودن«زیرا این متون دیرهنگام به درجه ي (
حکایت ها خواه در مجموعه اي گردآوري شده باشند خواه نه، در مرکز نظام و در رأس سلسله مراتب ارزش هاي زیبا شناختی 

  ) 560: 1386باالیی،(» .قرار دارند

اند با قراین بسیار نویسان ایران پیمودهکوتاهها، آشکار شده است که رد مسیري که اولین داستاني برخی پژوهشحتی در ادامه
محمد علی جمالزاده با همان یکی بود یکی نبود یکباره به اوج می رسد ولی در یک نوع «. مرتبط با همین آثار کالسیک است

داستان کوتاه ... غافل است و رمان اروپایی را تنها راه پیشرفت براي ادبیات نوین فارسی معرفی می کندادبی که خود نیز از آن 
تمام آنچه را . موفق می شود تا سنت و تجدد را در یک شکل واحد در هم آمیزد و این بدون شک راز موفقیت این نوع ادبی است

از ادبیات اروپایی به ارث برده است، داستان کوتاه آن را در شکلی که از قبل که رمان به گونه اي بدون شک آشفته، اما به فراوانی 
  )561همان، ص (» .وجود داشت یعنی شکل داستان کوتاه بازمانده از سنت ادغام می کند

توسل توان عالوه بر مثالی که در باب شعر و سنت شعري از حافظ ارائه کردیم، تا حدودي به چند اثر کالسیک مبنا براین می
- براي مثال در این مورد می.  اند براي داستان کوتاه معاصر نوعی منبع تغذیه قلمداد شوندشویم و دریابیم که چگونه آنها توانسته

عجایب نامه هاي فارسی مملو از قصه هاي عامیانه و باورداشت هاي محلی و غالباً خرافی . ترین آثار منثور اشاره کردتوان به مهم
داستان هاي . ي خوب قرن هفتمی این مسئله استگلستان سعدي نمونه.شکل یک قصه ي کوتاه به بیان در آمده اند هستند که در

گلستان عالوه بر اینکه تنها به وسیله نامگذاري باب هاي کتاب طبقه بندي شده اند، از لحاظ ساختار و فرم روایی یک ژانر مستقل 
ها در فراهم آوردن جهانی است ها و کوششها مشهود است نخستین بارقهیا عجائب نامهاما آنچه در گلستان . را تشکیل نمی دهند

چون آثاري هم. انداز شعر بسیار مدد جسته) به خصوص گلستان(ها ي شعر این کتاباگرچه بنا بر غلبه. که اتفاقاً دیگر شعر نیست
-آوري کرده و نیز داستانمی از زندگانی عرفاي گذشته را جمعاالولیاي عطار نیشابوري که ماجراهاي پراکنده و غیر منسجتذکره

اند سنت داستان چون صفیر سیمرغ، لغت موران و عقل سرخ، در مجموع توانستهالدین سهروردي همهاي سمبولیک شیخ شهاب
ال این قصه ها را به منظور اگر بخواهیم ماهیت فع. کوتاه معاصر ایران را تا حدود باالیی بیش از سنت رمان نویسی تقویت نمایند

چون گلستان و عجایب نامه ها در ایجاد نوعی سنت نثر نویسی در این نوشته پیوند زنیم، می توانیم بگوییم که آثار ارزشمندي هم
ي اتفاقاً در همین قصه هاو روایت ها. مرز و بومی که رسانه ي فرهنگی آن غالبا شعر بوده است، بی اهمیت نبوده و حتی نیستند

این مسئله که فکر بسیاري از .پراکنده، یک حقیقت بزرگ نهفته است و آن کنش انتقال پذیري تجربه در قالب ادبیات است
چون آرزوي «.اندیشمندان مربوط و منتقدان شهیر را به خود معطوف کرده، در ایجاد و گسترش سنت داستانی اهمیتی واال دارد

تو گویی چیزي را از ما گرفته اندکه از ما . همه خجلت و شرمساري بر جمع سایه می افکندشنیدن قصه اي به زبان می آید، بیش از 
 )2: 1386بنیامین، (» .توانایی تبادل تجربه ها: بیگانه ناشدنی می نمود و امن ترین مایملک ما بود

برده به جز منابع نام. انی استبررسی این موضوع مهم ترین رهنمون گر ما براي درك و دریافت علل ناکامی داستان معاصر ایر
شده، ادبیات فارسی در گنجینه ي خود اثر ستایش برانگیزي را دارد که احتماال مهم ترین عامل پیوند زدن نثر قدیم فارسی به 
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زیادي تاریخ بیهقی تنها نثر داستانی ادبیات فارسی است که تا حدود . نیست "تاریخ بیهقی"این اثر متنی جز . داستان امروزي است
تاریخ بیهقی از بابت نکات ضروري و شاخصه . فرمالیستی برخوردار است –از نوعی انسجام ساختاري و حتی کارکردهاي فرمی 

تاریخ بیهقی همانگونه که از . هاي بنیادینی که در شناخت داستان و رمان مدرن مورد نیاز است، باالترین خصوصیات بالقوه را دارد
اما آنچه آن را از سایر کتاب هاي تاریخی جدا می کند، همان روایت داستانی و . قع یک متن تاریخی استنام آن بر می آید در وا

  . استفاده از عناصري است که خلق یک جهان نوشتاري ادبی را ممکن ساخته است

ستفاده که بتوانیم با اطمینان اما آنچه که از گلستان سعدي یا تاریخ بیهقی به داستان امروز رسیده است، به عنوان یک منبع قابل ا
در واقع موتیف ها و شاخصه هاي آن آثار در شکل هاي تغییر یافته یا انضمامی شده . آن را سنت داستانی بنامیم، بسیار اندك است
ند را در براي اینکه این مسئله را با یک مثال آشکار بهتر بتوانیم درك کنیم همین رو. ي داستان هاي امروز کمتر به چشم می خورد

ادبیات داستانی غرب به ویژه کشورهاي صاحب ادبیات اروپا بررسی خواهیم نمود تا نهایتاً موفق به درکی نسبی از علل ناکامی 
اما پیش از آن الزم است که علل کاستی و کمبود . ادبیات ایران در شکل دادن به یک سنت منسجم داستانی یا رمان نائل گردیم

  .یممنابع را واکاوي نمای

  

 :مکاتب ادبی و ترویج رمان اروپایی

هاي عظیم علمی است که پیآمد عصر ترین عواملی که سبب سرعت پیش روي ادبیات داستانی غرب شده است، انقالباز مهم
. آوري بر میزان تولید و آفرینش ادبیات داستانی در غرب افزوده شدپس از اختراع دستگاه چاپ با سرعت تعجب. بودندروشنگري 

اي براي ایجاد و هاي علمی، در قسمت ادبیات و هنر به همین جا ختم نشدند، بلکه مقدمهعصر روشنگري و پیآمد آن یعنی انقالب
گريِ بسیاري از این مکاتب، نهایتاً باعث شکوفا شدن ي بسیاري از مکاتب ادبی در اروپا شدند که رویارویی، تقابل و تکمیلتوسعه

ي اروپا، تأثبر مهمی بر کوشش براي کشف دنیاي تازه و فرهنگ دیگر کشورهاي خارج از قاره« . شد داستان نویسی اروپایی
فردیت، چابکی، . است 1ي دانیل دوفومعروف ترین رمان دوران روشنگري رابینسون کروزوئه نوشته. دوران روشنگري گذاشت

ت انسا نی و گویاي توانایی هاي درونیِ فردي است، در هم سویی کامل با استواري و استعداد درونی رابینسون که در واقع نماد فردی
  )188: 1385حیدریان، (» فضاي فکريِ دوران روشنگري است

بازگشت "زمان با ترویج مکتب مند و تخصصی نه تنها خبري نبود، بلکه همدر ایران در چنین زمانی، از داستان نویسیِ شاکله
کرد که در اوزان و صنایعِ بدیعی شاعران قدیمِ سبک عراقی متیِ قاجار، شاعران را تشویق می، چاپلوس پروريِ دستگاه حکو"ادبی

  . و خراسانی براي شاهان مدحیه سرایی نمایند

اي شان، نه تنها حالت اخذ و تقلید را نداشته، بلکه به گونههاي داستانیي رمان نویسان غربی از سنتدر بسیاري از موارد استفاده
توان منکر موضع گیريِ آنها نسبت به سنت داستان نویسی غربی اما در هر حال نمی. شدندها مواجه میمتقابل با این سنت متضاد و

                                                        
١  Daniel Defoe 
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هاي وارتون و بسیاري از معاصرین او داللتی فلسفی وجود دارد مبنی بر تقابلِ بین در آثار و نوشته«. شد، ولو براندازانه یا منتقدانه
ولک، (» . از قرون وسطایی و رنسانس، و کلِ سنت ادبی که از عهد باستانِ کالسیک به یادگار رسیده است ادبیات رومانتیک، اعم

1386  :19(  

اي نیست که به صورت نامرئی آفرینش آثار ي بستهپس با توجه به مسائلی از این دست، منظور از سنت ادبی، یک مجموعه
تواند به نیست، بلکه می) Epigone(آید، لزوماً ادبیاتی دنباله رو سِ سنت ادبی میادبیاتی هم که از پ. مابعد خود را کنترل کند

- مایهبراي مثال در هیچ کجا از سنت داستان نویسی غربی، به صورت مستقیم یا تقلیدي شاهد بن. مقابله با سنت گذشتگان برخیزد

  : ي زیر از همین نوع استنمونه. فته باشندهایی نیستیم که آثار جیمز جویس، بورخس یا بکت از آنها تأثیر پذیر

اگر می توانستم بروم، کجا می رفتم؟ اگر می توانستم باشم، که می بودم؟ اگر صدایی داشتم، چه می گفتم؟کی این را می «
ي همان غریبه ي همیشگی است، که تنها برا. یکی به سادگی جواب بدهد. گوید؟ که می گوید که منم؟ به سادگی جواب بدهید

  )25: 1388بکت، (» .اوست که هستم، در قعر نیستی ام، نیستی اش، نیستی مان، این هم یک جواب ساده

ي آن است، تنها یک موضع گیريِ موافق یا آید که آنچه ادبیات امروزِ غرب در حال تجربهاز آنچه گذشت اینگونه بر می
ي با سنت، سبب درن شدن و پیشرو بودن است که در کنار مواجههبلکه سیرِ به سمت م. هاي ادبی خود نیستمخالف در قبالِ سنت

  . ترقیِ رمان و داستان نویسیِ غربی شده است

  

  :ها در داستان فارسیها و کاستیگسست

به این معنی . ي شعر استتوان براي علل کمبود سنت منسجم داستانی در ایران ذکر کرد مربوط به حوزهترین دلیلی که میمهم
. ي فرهنگی ماستشعر مهم ترین و عالی ترین رسانه«. ترین شکل فرهنگی ایران زمین بوده استهمواره بزرگترین و عالیکه شعر 

رداري است که وجدان ایرانی براي رساندن احساس و اندیشه و جهان بینیِ خود تر اصلییا به عبارت روشن ر زور ترین ب ترین و پ
  )90: 1387آشوري، (» .برگزیده است

ي تقریباً جدیدي که نهضت ترجمه در آن به راه افتاد، قدرت پرداختن به شعر و اهمیت دادن انحصاري به آن تا قبل از دوره
ها پیوند و الفتی دیرینه با شعر فارسی یافته اي که براي قرنمنش عرفانی. پذیريِ فرهنگیِ ادبیات فارسی را از آن گرفتانتقال
مجال زیادي را براي حضور انواع دیگر ادبی ) هاي سهروردي یا گلستانه ذکر آن رفت نظیر داستانبه جز معدود مواردي ک(بود،

رمان فارسی در ادبیات نوین به کندي به قدرت «به دلیل همین کاستی در تشکیلِ تاریخیِ سنت داستانی است که . ایجاد نکرد
  )560: 1386باالیی، (» .خالقه اش دست یافته است

کتاب دینیِ . اي به متون مقدس شودین مقایسه با سنت داستانیِ غرب تا حد زیادي کامل شود، بجاست که اشارهبراي اینکه ا
ات قصص انبیاء و اقوام پیشین آمده است، اما فارسی زبانان پس از اسالم تا کنون قرآن مجید است که علی رغم اینکه در آن به کرّ

-هاي ادبی بیها و آرایهدر عوض قرآن به دلیل صنایع بدیعی، سجع. قرار نگرفته است به عنوان یک منبع داستانی مورد استفاده
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. شماري که در خود دارد، بارها و بارها به عنوان یک منبع مستحکم و الیزال براي شعر فارسی مورد اقبال و نظر قرار گرفته است
اي از شعرهاي سنایی، عطار، انوري، نظامی، موالنا، سعدي و شهنظر به گو. کندکثرت مصادیقِ این مدعا، آوردن مثال را بیهوده می

قرآن مجید برخالف اتهامی که کافران و . کندي آن یعنی اشعار حافظ بر این نظر مهر تأیید مرقوم میشدهشکل عالی و درونی
اي ادبی و شعریت تأثیرگذاري آکنده دهد که از چنان غناما همین امر نشان می. نهادند، شعر نیستدشمنان در صدر اسالم بر آن می

  .است که با قدرت توانسته تا کنون منبع موثقی براي شاعران گذشته و حال فراهم سازد

سِ جهان غرب یعنی انجیل در مقابل کتاب  داراي ساختار مستحکم روایی است) و تا حدودي تورات و صحف انبیا(هاي مقد .
نگاهی به خیل آثار . اندي نویسندگان غربی قرار گرفتهیک رمان کراراً مورد استفادهها به مثابه شکل ابتداییِ این داستان

 براي مثال مقایسه اي. رسانداین مسئله را به اثبات می... چون ویلیام فاکنر، آلبر کامو، سموئل بکت، جیمز جویس ونویسندگانی هم
اثر گابریل گارسیا مارکز به واقع یکی  "صد سال تنهایی"رمان . نمودشود، این مهم را با وضوح بیشتري تبیین خواهد که انجام می

اي را شاهد ي پیچیده و تأثیرِ درونی شدهي این رمان، خواننده رابطهدر نخستین صفحه. هاي تاریخ رمان غربی استاز بهترین رمان
  : است که رمان از سنت روایی داستانیِ سفر پیدایش در تورات بر گرفته است

چون تخم پرندگانِ ماقبل هاي فراوان صیقل خورده و سفید، هماي که در آن آبی زالل با سرعت بر بستري از سنگخانهرود«
دنیا چنان جدید بود که در آن بسیاري از چیزها بدون نام مانده بودند و براي اشاره به آنها الزم بود با انگشت آنها . تاریخ روان بود

  )17: 1389کز،گارسیا مار(» .را نشان داد

  :هاي سفر پیدایش در تورات سنجیدتوان با نخستین آیهحال این عبارات را می

و خدا خشکی را زمین نامید و اجتماعِ آبها ... ها را فرا گرفتزمین تهی و بایر بود و تاریکی بر روي لجه و روح خدا سطح آب« 
  )6و  1تورات، سفر پیدایش، آیات (» ...را دریا نامید

س آمیخته شده استیز یک رمان عالی در ادبیات غرب به شکل درونی و استحاله شدهگاه ن هاي تحلیل. اي با مضامین کتب مقد
هاي فراوانِ آشکار و پنهان آن را با انجیل و کتاب ي فئودور داستا یوفسکی، ارتباطنوشته "برادران کارامازوف"فراوان از رمانِ 

ها و آفرینش رغم برخی کوششتوان دریافت که علیبنا بر نتایجی که تا اینجا حاصل شد، می. نشان داده است "اعمال رسوالن"
اي شعر اند، قدرت فرهنگی و رسانههاي سهروردي که شهرتی جهانی نیز یافتهچند اثر چشمگیر نظیر گلستان، تاریخ بیهقی یا داستان

دانسته است، همگی از انگیز تر و مناسب تر از شعر را مطبوع نمیري دلو تأثیري که از قرآن پذیرفته و تسلط گفتمان عرفانی که هن
ي این عوامل شناسایی شده. اسباب مهجوریت نسبی داستان و رمان نسبت به شعر در ادبیات فارسی شده است اند اما حال که تا حد

شکار شده و نیاز به آفرینش رمان و داستان آ) طور که در مقدمه عنوان شدهمان(و اهمیت روز افزون ادبیات داستانی و رمان 
توان سود جست تا به این مقصود نائل گردیم؟ قبل از اینکه به شود، از چه راهکارهایی میفارسیِ مدرن بیش از پیش احساس می

قطعاً . گنجدگویی به هیچ وجه در فرصت اندك این نوشته نمیاین پرسش ضروري پاسخ گوییم، باید اشاره شود که این پاسخ
ي حاضر نیز قصد دارد با بیان برخی علل و از سوي دیگر بیان برخی راهکارها و تأکید و هایی در این باب انجام شده و مقالهتالش
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توان به اختصار از یک دو عامل حیاتی براي ایجاد یا اما می. تکرار آنها، این مسیر را براي مطالعات پژوهشی بعدي هموارتر گرداند
  . نت داستانی ادبیات فارسی نام برده و آنها را بررسی نمودتقویت س

  

  :ها به شکل گیريِ سنت نوین داستانیرهیافت

تواند جهت دهد که میهاي خوبی را به دست مینمونه) و اندکی پیشتر(نگاه مختصري به ادبیات داستانی معاصر در ایران 
توان از آنها هایی که در داستان معاصر فارسی میاحتماالً بهترین نمونه .آشکار شدن و به سمت نتیجه گیري رفتن بحث مفید باشد

به جز این دو . صادق هدایت و هوشنگ گلشیري. انداي هستند که بیش از دیگران مورد اقبالِ جهانی واقع شدهنام برد، دو نویسنده
حسین ساعدي، بهرام صادقی، بزرگ غالم. اندردهاند که آثار قابل بحث و مورد توجهی پدید آوتن نویسندگان دیگري نیز بوده

اما انتخاب هدایت و گلشیري براي بحث . (زادهعلوي، محمود دولت آبادي و البته یکی از پیشکسوتان آنها یعنی محمدعلی جمال
  .)آیدبه دلیل پیوند زدن با مبحث کلیديِ ترجمه صورت گرفته که تشریحِ آن در ادامه می

عناصر درونی این . یاد ماندنی صادق هدایت بی گمان بحث برانگیز ترین و معروف ترین رمانِ فارسی استاثر به  "بوف کور"
چون ماخولیا، ترس، شبح، گم شدگی و سایه هستند که متأسفانه همین مقدار هم در آثار داستانی ما به ندرت رمان، مضامینی هم

د « . شودیافت می اند که ادبیات ما، به خصوص ادبیات مرده و مردي گم کرده راه مضامینیشبح، سایه، روح، تسخیر شده، تجس
  )95: 1390وقفی پور، (» .ایران فقیر است) داستانیِ(دهد که ادبیاتي ساده نشان میهمین نمونه. عامه پسند ایران از آنها خالی است

پذیريِ او از ادبیات غربی به خصوص آثار فرانتس ي هدایت بیش از هر چیزي مورد توجه است، مطالعه و تأثیر آنچه که درباره
) هاي نادرستبا وجود بسیاري از اشتباهات یا درك(چون هدایت اي هماز سوي دیگر عاملی که باعث شده نویسنده. کافکا است

داي مدرن محسوب شود و آیینهنویسنده او . ناب نیست ي فضاي روانی انسان ایرانی باشد این است که او به هیچ وجه یک مقلّ
جهان راوي بوف « . کرده است "ایرانی"هاي کافکا را در بیان خویش درونی و به عبارتی چون داستانمحتوا و گاه فرم آثاري هم
-ي تاریخی و ادبی خویش را میراوي بوف کور در اینجا شبح سرگردان گذشته. است 1هاي شکارچیکور سرشار از گراخوس

  ) 96: همان(» بیند

سنت فکري . اقع صادق هدایت برداشتی را که از جهان کافکا داشته، با قرائتی که از دنیاي عمر خیام کرده بود، در آمیختدر و
هاي جهان کافکا به نحو کافکا و طرزِ رمان و داستان نویسیِ او را در ایران بسط داد، ولی از سویی از آنجایی که در فهم پیچیدگی

ز سویی فضاي دلهره و یأس بنا بر ساختار تاریخی،سیاسی و اجتماعی ایران فضاي غالب بود، هدایت احسن نتوانست موفق باشد و ا
  .شودي بردباري و مقاومت در آن دیده نمیاي از کافکاي ایرانی شد که آن عمق یا آن آستانهتبدیل به نسخه

یعنی این بار هدایت نویسنده در مقام خواننده، آن . دپسندخورد، البته به روایتی از خیام که میهدایت به خیام نیز پیوند می« 
و چون زمانمکانِ هدایت هم فرصت الزم را در اختیار او قرار ... کند که با طبع او هماهنگ استهایی از خیام را برجسته میظرفیت

                                                        
 .هاي کافکانام یکی از مشهورترین داستان کوتاه گراخوس شکارچی 1
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. سنت ادبی و پسند ادبی تبدیل کنند ي راه آن را بهآورد تا دیگران در ادامهدهد، آن گفتمان ادبیِ تلخ انگارانه را پدید میمی
اي براي روشنی و روشنگري شد از آنها دستمایهشناخت و میهدایت با ادبیات غرب آشنا بود، امکانات و صنعت هاي آن را می

مین آشنا شناخت و با پست و فرازهاي تاریخیِ این سرزي ایران را نیز میهدایت فرهنگ گذشته. کند اگر بیرون از این گفتمان بود
  )77: 1387برکت، (» .بود

آشنایی او . چرخدمی) Form(هاي گلشیري بر محور فرم ي مرکزي داستاننقطه. ي دیگر هوشنگ گلشیري قرار دارددر نقطه
هاي داستان نویسی غرب براي انتقال آن به جغرافیاي اي که داشت از سنتهاي اروپایی سبب شد که گلشیري با تیزهوشیبا زبان

چون کافکا را تجربه کرده بود و به سمت آینده اي که گلشیري خوانده بود، بزرگانی همادبیات اروپایی. بی ایرانی استفاده نمایداد
گلشیري با به وجود آوردن . ي تسلّط جهان صادق هدایت بماندرفت اما داستانِ ایرانیِ زمان گلشیري تنها توانسته بود در چنبرهمی

شد، توانست باب نوع نوینی از داستان و رمان را در ادبیات فارسی که از منبع سنت داستانِ اروپایی تغذیه می سبک رواییِ خاصی
. تأثیرات متنوعی را از آثار مارسل پروست، بکت و فاکنر پذیرفته است "شازده احتجاب"ي او یعنی اثر ستایش شده. باز کند

هاي چندگانه در شازده احتجاب نوع روایت. تر از بوف کورِ هدایت تلقی شده استشازده احتجاب از لحاظ فرم اثر، قابل مالحظه
و  "معصوم چهارم". اثر عباس معروفی شد "سمفونیِ مردگان"ها بعد از آن تبدیل به نوعی سنت داستانی براي رمان بود که سال

اما خود . بوتراب خسروي از آنها تأثیر پذیرفتهاي اآثاري بودند که بعدها رود راوي و اسفار کاتبان داستان "معصوم پنجم"
اي این تأثیر پذیري به صورت انحصاري و ي او یا هر نویسندهاگر درباره. گلشیري و آثارش تنها تحت تأثیر سنت ادبی غربی نبودند

ی نخواهد توانست آن جهان سیاسی، اجتماعی و نیز ناخودآگاه جمعهاي فرهنگی و زیستیک جانبه اتفاق بیفتد، به دلیل تفاوت
چون گلشیري و هدایت در آشناییِ متقابل آنها از زبان و فرهنگ و کهن در واقع هنر افرادي هم. ها را به درستی منتقل نمایدآموزه

 رمان در عین حال که به عنوان یک نوع ادبی جدید تعریف می شود اما به تأکید تقریباً همگانی، سنتی«. الگوهاي ایرانی بوده است
می نویسد که رمان در اروپا به موفقیتی بی سابقه ) در حاجی بابا(مؤید االسالم . است که در عین دگرگون شدن، تداوم می یابد

علی قلی . قبل از آن در فارسی و عربی بسیار گسترش یافته بود) به خصوص به شکل تاریخی آن(دست یافته اما تکنیک رمانی 
می دهد که در واقع اگر در جریان تاریخ ادبیات فارسی به عقب برگردیم، متوجه خواهیم شد توضیح ) در عشاق پاریس(بختیاري 

که مدت ها پیش، در اولین اعصار این فرهنگ؛ دانشمندان، اندرزها و آگاهی هاي خویش را بدون هیچ زر و زیور ادبی بیان می 
این فکر افتادند که پند و اندرز را به صورت روایی درآورند سپس به . کردند و این امر در مجموع براي خوانندگان کسالت بار بود

  )98: 1386باالیی،(» .و این مورد، درباره کلیله و دمنه که در آن گفتارها به حیوانات نسبت داده می شود، صدق می کند

دو مورد که  ترین دالیل فقدان آفرینش رمان و داستان خوب را در عدم درك صحیح از اینتوان یکی از مهمپس می  
به همین دلیل است که نویسندگان ناموفق ایرانی یا گرفتار . پذیرد، دانستي کاربرد توأمان انجام میشان به وسیلهاثرگذاري

شوند و یا بر عکس، اثري از فرهنگ و عواطف قومی در آن نبوده و صرفاً یک رمان احساسی گراییِ ناشی از فرهنگ عامه می
ها، نام شهر و خیابان و اشخاص و نیز بومی کردنِ سطحی و بی ریشه در واقع ی جا بجا کردن و عوض کردنِ زماناروپایی را با اندک

این امر از یک نظر مهم است؛ در حدي که مشخص می کند رمان اروپایی چه سؤاالتی را بر می انگیزد و «. کنندترجمه می
قع با تلخیص الگوي روایی اروپایی به یک الگوي روایی شناخته شده، و در وا. مترجمان چه پاسخ هایی به این سؤاالت می دهند
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است که زیبایی شناختی ادبی و به خصوص، رمانی جدیدي در ایران » رمان«درعین حال با تعیین و تشریح بسیار دقیق نو آوري 
که بر پایه ي سنتی چند صد ساله استوار شود این شیوه ي ادبی را از طرفی با خاطر نشان ساختن این نکته توجیه می. شکل می گیرد

  )100: همان(» .است که توسعه ي تازه اي را مجاز می سازد

ت خود، نه تنها در . تواند باعث بیرون رفت از این اوضاع شودترین عاملی است که میي ادبی امروزه مهمترجمه ترجمه در کلی
هاي دیگر از جمله فلسفه و نو سامانی بخشد بلکه قادر است بر خأل سنتتواند اوضاع داستان نویسیِ ایران را از مسیر زمان می

ر در قبال شناخت بشر از . سینماي مدرن ما نیز تأثیر شایانی بگذارد در واقع اگر به ترجمه در معناي عام بنگریم و آن را به مثابه تفکّ
یعنی براي تکمیل و . شودخل متون خودمان نیز کشیده میي ترجمه حتی در دااشیاء و از خودش قلمداد نماییم، می بینیم که حوزه

که البته (ي درست ي ترجمهتقویت سنت داستانی خود نیاز داریم نه تنها متون داستایوفسکی، وولف، کافکا یا پروست را به وسیله
به همان اندازه مهم این  بخوانیم، بلکه) گنجددرست بودن ترجمه، شرط اساسی است ولی توضیح و تبیین آن در این مختصر نمی

االولیاء یا تاریخ بیهقی چون گلستان، تذکرههاي مدرنِ خویش، از نو آثار منثور و مهم ادبیات خود را هماست که با توجه به آموزه
همگانی کردن ادبیات، : انگیزه هاي مترجمان مختلف را می توان به دو دسته ي اصلی خالصه کرد«. براي خود ترجمه نماییم

  )93: همان(» .پیشرفت اجتماعی که در گرو پیشرفت علمی و فنی است

تر از آن ارتباط ما با خودمان نیز از راه ترجمه شود، بلکه مهمي غرب از راه ترجمه حاصل مینه فقط ارتباط ما با مدرنیته« 
ي هگل، بلکه براي شناخت گذشته اگر هر نوع تفکّري، ترجمه است بنا براین نه تنها براي شناخت کانت و. گرددممکن می

تر از آن حافظ و سعدي و فردوسی معناي این حرف این است که ما باید مالصدرا و ابن سینا و مهم. ایمخودمان نیز محتاج ترجمه
تر اینکه این مخود به دست دهیم و مه) فالسفه و ادیبان(باید بتوانیم متون فارسیِ قابل درکی از آثار ...را نیز براي خود ترجمه کنیم
فرهادپور، (» .شویمرو میدر اینجاست که با ترجمه به شکل گسترده روبه. مان براي خود معنا کنیمآثار را در متنِ وضعیت فعلی

1388 :240(  

صد سال "اثر داستایوفسکی و  "تسخیر شدگان"اثر آلبر کامو،  "بیگانه"چون این مسئله که در بازار نشرِ ادبیِ ایران از آثاري هم
هاي زبان غنیِ ایم از ظرفیتکند که هنوز نتوانستههاي متعدد را شاهد هستیم، این مدعا را تأیید میاثر گارسیا مارکز ترجمه "تنهایی

ها بنا براین نه تنها این تعدد ترجمه. هاي فرمی و محتوایی آن آثار استفاده نماییمسنجیفارسی براي برگرداندنِ ظرائف و باریک
تواند نهایتاً با درك آن ي ادبیات ایران تنها با پشتکار و تمرکز و استمرار در این مسیر است که مینکوهیده نیست، بلکه جامعه امري

  .ظرائف، سبک و سنتی را به شکلِ عمیق و بنیادین از آنِ خود سازد و بومی نماید

  

  :گیرينتیجه

. شونداي ناب و انضمامی را به دست دهند، کمتر یافت میه بتوانند اندیشهامروزه در جهان داستان فارسی آثار یا نویسندگانی ک
. ي شعر توانسته که یک پیشینه و سنت منسجم را ایجاد کند و از همتاي منثور آن نسبتاً غافل شده استادبیات ایران تنها بر پایه

ت زبان قرآن مجید و عرفانسلسلهمندي ي ادبی، عالقهچون پیشینهمزاج شعر دوست ایرانیان که عواملی هم هاي حکومتی، شعری-
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نیاز به رمان و . گرایی هاي شدید تاریخی آن را تشدید کرده است، مجال اندکی به شکوفایی رمان و داستان ایرانی داده است
اند، مور ماورائی شدهي جهان مدرن است و از مصائب و تنهایی انسان در عصري که تکنولوژي و رسانه جایگزین اداستان که زاده

کارکردي . گوید، شاید عالجی بر این احوال باشد و از سویی همان کارکردي را داشته باشد که در ادبیات غرب داشتسخن می
گذارد و در عملی چند سویه سبب پیشرفت فرهنگی که از مرزهاي ادبیات فراتر رفته و بر آالم و آرزوهاي اجتماعی آدمی تأثیر می

  . شوداو نیز می و اجتماعی

توانند سنتی ها و منابعی که میمایهنگاه مختصري به تاریخ ادبیات فارسی کافی است که به این حقیقت آگاه شویم که از بن
اما باید این . شوندها محسوب میاینک نیز جزء بهترین داستانهاي فارسی هماولین داستان. ایمبراي داستان باشند، عاري نبوده

رمان فارسی . ي ایرانی که با تقال و تکاپو عازم جهان مدرن است، به هیچ وجه کافی نیستندا پذیرفت که آنها براي جامعهحقیقت ر
یعنی قرائتی از . است نیاز به تأملی ژرف در آثار گذشتگان دارند و تنها راه این تأمل، مواجه شدن با آن آثار در جهان امروزي

اما آنچه بیش از این مسئله مهم است و آن بال دیگر این صعود به . ا آمال و وضعیت امروزي باشدخوان ببیهقی یا سعدي که هم
نهضتی که  در عصر . پسندیده آن است که چیزي را که نداریم بیاموزیم. هاي ادبی غرب استآید، آشنا شدن با سنتحساب می

هاي فرهنگ ایرانی به لزوم پرداختن، آموختن و داد و ستد با سنتي آن است که اهالی ادب و حاضر در ایران به راه افتاده نشانه
ترجمه . در وضعیت معاصر ما ترجمه تنها راهی است که از خالل آن موفق به فکر کردن خواهیم شد. اندادبی غربی آگاه شده

- اگر شاعران اروپایی توانسته .تواند از رکود و جمود فکري بدر آردورزشی براي اندیشیدن است که بشر را در هر جاي جهان می

هاي شعري خود را تقویت کنند و از این امر هیچ شرمندگی ندارند بلکه ي اشعار حافظ، نظامی، سعدي و موالنا سنتاند با ترجمه
ها استفاده دانند، چرا ادبیات داستانی ایران از آثار بزرگانِ بی شمار آني خود میي اندیشهي خرد ورزي و انبساط حوزهآن را مایه

-زاده، ساعدي و بیش از آنها گلشیري و هدایت آن راه را تا حدود قابل مالحظهتر ها جمالنکند و قدم در راهی نگذارند که پیش

  .اي هموار نمودند
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  .سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی: تهران
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 ي فرمالیستی در شعر بیدل دهلوي ایهدرآمدي بر چند آر

  

 حمیده مظفري

 صائب کمالی ثابتی 

  چکیده

یکی از رویکردهاي نوین در قرن گذشته به آثار ادبی بوده است که در آن اهتمام زیادي به ) گرایانه شکل(نقد فرمالیستی       
ي  ي متون جدید نبوده است، بلکه به عقیده ویژههاي بررسی فرمالیستی نه تنها  نحوه. شد بررسیِ شگردهاي زبانی در متون می

ها و شگردهاي فرمالیستی شکلِ ابتدایی و اصلی خود را  بسیاري از مبتدعان فرمالیسم، در رویکرد به متون گذشته است که آرایه
 "بیدل دهلوي"هاي  لمورد نظر فرمالیسم در غز) صناعات(ها  در این مقاله به پیگیري و شناساییِ برخی از آرایه. دهند بروز می

ي فرمالیسم، آراي ادبیِ این منظر، مختصات سبک هندي و جایگاه شعر   ي تاریخچه با توضیحی مقدماتی درباره. پرداخته شده است
ارتباط . شود منظور بررسی فرمالیستی ذکر می ي واجد اهمیت بودن شعر بیدل به بیدل در میان شعراي این مکتب و نیز مسائلی درباره

در این مقاله سعی . کند ي اصلی مقاله کمک می ، به پیوند زدن توضیحات اولیه با تنه)بدیع(شناسی سنتی  ها با زیبایی راي فرمالیستآ
همانی کردنِ مطلق بدیع سنتی با آراي فرمالیسم اجتناب شود و تنها رویکرد به نقاط تالقی آنها مورد  بر این بوده است که از این

هاي بیدل پرداخته و در این راستا، تکامل و برجسته  مقاله در ادامه به برخی ساز و کارهاي فرمالیستی در غزل .تحلیل قرار گیرد
. دهد نشان می) اصفهانی(داند، نسبت به دیگر شاعران سبک هندي  شدن تمهیداتی که فرمالیسم آنها را جوهرِ ادبیت متن می

  . هاي استعاري از این موارد هستند سازي و چرخش زدایی، پارادوکس، برجسته آشنایی

 

  

  .سازي، پارادوکس زدایی، برجسته فرمالیسم، سبک هندي، بیدل دهلوي، استعاره، آشنایی :هاکلید واژه
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  :مقدمه

، از قابلیت باالیی براي کاوشِ شگردهاي فرمالیستی )سبک اصفهانی(ي بیدل دهلوي نسبت به دیگر شاعران مکتبِ هندها غزل
 يها کثرت استعارات، الفاظ و ترکیبات مجازي، عنایت خاص به مساله ایجاز در بیان، تعقیدات معنوي، کوشش. برخوردار است

ي فرمالیستی در شعرهاي بیدل ها هیآرا، پرداخت به توان فرساي شاعران در خلق معانی غریب و بیگانه و موارد زیادي از این دست
 يها یکی از نشانه )رئالیسمی که مدعی بازنمایی تام و کامل حقایق جهان است( گریز از رئالیسم .دهلوي را وسعت بخشیده است

ي ها نشانه که کند یواقعیت هدایت م فرا نوعی از او را به سمت این اسلوب. بیدل است مدرنیسم در اسلوب نوشتاراولیه ي نوعی از 
صاویر استعاري در شعر او درنتیجه همین گریز انجام ساخت فضا و ت .ي او قابل کشف استها يساز معادلهي اسلوبِ  نحوهآن در 

این . شود ینما تبدیل م تصاویر هنري متناقض قدرتمند و هنجارگریز و يها استعاره یابی و به بستري مناسب براي سامان ردیپذ یم
به  است وبرخوردار  یانهراگ شکلو صناعاتی  از فضایی خاص دهند که شعر بیدل یمنشان  شود یمکه در این مقاله بررسی  ها تفاوت

ي ها هیآرابا بررسی برخی از . کنند یکه تذکره نویسان عموماً بیدل را موجد سبکی تازه محسوب م هاست يدلیل همین نوآور
یی لزوماً گرا مضموندر شعر او، سعی شده است که باوري اشتباه از میان برداشته شود؛ و آن اینکه باید دانست اوالً  انهیگرا شکل

یی سایر شعراي آن مکتب گرا مضموني شعر بیدل دهلوي را با ها يپرداز مضمونیی نیست، ثانیاً نباید گرا یمعنبا  معنا همرادف و مت
ي ها کلمهي اصطالحات و شگردهاي ادبی در سبک هندي، گاه  دربارهادبی قدیم  سانِینو تذکرهقابل ذکر است که . یکی دانست

مثالً تمهید، . ي فرمالیستی نیز وجود داردها شاخصي  دربارهو این مسئله  اند بردهرا به کار ) ي معنا دهرساننو البته کامالً (مترادفی 
در این مقاله سعی شده است به فراخور مطلب از تمامی . رندیگ یمي معنایی جاي  بستهآرایه، صنعت، شگرد، تکنیک همه در یک 

در آوردن شواهد ابیات، از کلیات دیوان بیدل به تصحصح خال محمد خجسته ي تکمیلی اینکه  نکته. این اصطالحات استفاده شود
  . خلیلی استفاده شده است اهللا لیخلو 

  

  ):تاریخچه و نگرش( 1فرمالیسم) الف

 1920 آغاز و تا پایان دهه 1914این جنبش هنري در سال . ي قرن بیستم مطرح شده است ي هنري فرمالیسم در دومین دهه نظریه     
و یاکوبینسکی از مهمترین  4باوم آخن ،یانوف، توماشفسکینتی ،3، رومان یاکوبسن2ویکتور شکلوفسکی. فعالیت خویش ادامه داد به

گون  هاي گونه که معموالً به شکل(در یک سخن . رفتند و تأثیرگذارترین اعضاي نخستین جنبشِ فرمالیسم روسی به شمار می
. توان در پرداختن به متن و ترجیحِ شکلِ اثر هنري بر محتواي آن یافت تمام هدف آنها را می ؛)شود ها گفته می ي فرمالیست درباره

هاي بیان ادبی را انکار نکردند اما نشان  آنها اهمیت شناخت تکاملِ شیوه. ها کوشیدند تا چیزي جز متن را بکار نگیرند فرمالیست«
  ) 42: 1388احمدي، (» .شوند ناخته میها فقط در موقعیت امروزي خود ش دادند که این شیوه

                                                        
١  Formalism   

٢ Victor Shklovsky  
٣  Roman Jakobson 

٤ Eichenbaum   
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لف است که ؤزمانه م یو اجتماع یاسیهمان بافت س یناست و ا یاجتماع هاي ییفرآورده جابه جا» يامروز هاي یتموقع«    
هاي  هایی را که ویژگی ها و آرایه ي تکنیک ها پژوهش درباره فرمالیست .نده ابه آن محکوم بود توجهی یبه ب ها یستهمواره فرمال

هنر "و  "رستاخیزِ واژه"آراي آنان که از . ي آثار قرار دادند دهد، موضوع اصلیِ بررسی خود درباره اثر هنري را تشکیل می 1فرم
هاي یاکوبسن تقویت یافته بود، به تدریج شعر، داستان، نقاشی و سینما  ي ویکتور شکلوفسکی آغاز و با نوشته نوشته "مثابه شگرد به

ناگزیر آن را  ،و هنر یاتکه هر کوششی براي تحلیل محتوایی ادب بر این اعتقاد بودند همفکرانششکلوفسکی و . فترا نیز دربرگر
براي بیان  از این رو آنها اصول خاصی ،کشاند یم... جامعه شناسی، مردم شناسی، فلسفه، سیاست و دیگري مانند يها به حوزه

که  بود ینا ها یستفرمال در کار یگرنکته مهم د .پرداختند یم یِ عارض بر متنات فرعموضوعات نداشتند و تنها به حذف موضوع
 یاتادب یعنی گرفتند؛ یدر نظر م یآثار ادب یگربلکه آن را در رابطه با د کردند، یرا به صورت منفرد و مجزا مطالعه نم یاثر ادب یک

نظام  یک يرا هم دارا یاثر ادب گذارد و در این راستا، یم یرآن به هم وابسته است و برهم تاث يکه اجزا دانستند یم یرا نظام
که  دانند یمادبیات را در ابتدا تنها نوع تخصصی شده زبان  یانگرا شکل .برقرار است يا سازنده آن رابطه ياجزا یانکه م دانند یم

عادي است، زبانی که در آن حاصل فاصله گرفتن آشکار از زبان  –آن » ادبیت«به اصطالح خودشان،   –تمایز و برتري آن 
را از  و آن است زبانی متون ادبی هاي بررسیِ سویهکوششی در جهت  فرمالیسم به طورکلی. دیآ یمتکنیک، آگاهانه به نمایش در 

  .دهد میبرسی نشانه را مورد توجه قرار  ها، مصداقرها کردن  و با نگرد میساختاري  هاي دیدگاه

 

  :شعر ساز و کارهاي فرمالیستی در) ب

ارزش آواها و ، معنادار هاي یه، ماها یفکارکردها و موت یافتن ،یمتن ارتباطات ؛اند روس به آن توجه کرده هاي یستآنچه فرمال    
در نگاهی دقیق به متون ادبی  .جز خود متن ارزش ندارد یزيآنها چ يبرا .ستو خارج از کارکرد روزمره آنها ییها به تنها واژه
پس . بندند یم کار بهها و شگردهایی است که در ساختمان زبان  یهآراوجه افتراقِ آنها با متون غیر ادبی در تمهیدات، یابیم که  یدرم

. یی در متن دانستگرا فرمتوان حرکتی به سوي  یمکند،  یمدر اولین قدم، هر آنچه زبان را از حالت خودکار و منطقیِ آن خارج 
ماده یا محتوا همان منابع خام زندگی و زبان . کند یممحتوا و فرم از ماده و تمهید استفاده  به جاي اصطالحاتی چون فرمالیسم«

ي  دغدغهشناختی است و اصطالحاتی چون  یباییزي  گونهي همان وقایع زندگی و زبان به بند شکلروزمره است و تمهید یا فرم 
شناسیِ فرمالیستی را سامان  یباییززدایی  ییآشناسازي و  یانعریت، ی، ادبوارگ متننظمیِ صوري، عدم ارجاع به واقعیت،  یببوطیقا، 

» .بهره است یبشود که زبان عملی روزمره از آن  یمهایی بهره گرفته  یکتکندر متن ادبی از وزن، قافیه، صورِ خیال و ... بخشند یم
  )43: 1388تسلیمی، (

ي استعاري و ها قطب؛ 2ینی و جانشینینش همفرمالیسم با تبیین محورهاي  هاي یسینتئورین تر برجستهیاکوبسن به عنوان یکی از       
 نظر بهخیلی زود بر متون گذشته منطبق شد و یکی از شگردهاي الزامی ادبیت  3زدایی ییآشنامفهوم . مجازي زبان را معرفی کرد

ارائه و شکل بیان با هم متفاوتند، از جایگاه  ي نحوهکرد متون مختلف تنها در  یمروابط بینامتنی به عنوان عاملی که مشخص . آمد
                                                        

١ Formal Features    
٢ Paradigmatic  and syntagmatic axises   

٣ Defamilarezation   
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ي که ساز برجستهزدایی، پارادوکس، استعاره، بینامتنیت، تشخیص، ایهام، موسیقیِ زبانی و  ییآشنا. بلندي در نقد ادبی برخوردار شد
  .روند یمه شمار ي بررسی سنتی و بدیعی را دارند، از مهمترین شگردهاي فرمالیستی در متن شعري ب سابقهبرخی از آنها 

  

  :سبک هندي) ج

در هند و نیز  "بابریه"و  در ایرانصفویان  فراهم شده بود با ظهور دولت مغولسبک هندي یا اصفهانی که مقدمات آن از دوره      
و  یکی از مهمترین علل مهاجرت شاعران سبک هندي به کشور هند. بر اثر بعضی عوامل اجتماعی و سیاسی و دینی به وجود آمد

ي مبلّغی مذهبی  منزلهي برخورد شاهان صفوي که شعر را به  نحوهي ضمنی آنها با هم و نیز ها يهمکاري ادبی و ها حلقه
قالب در سبک هندي  .هاست ستیفرمال، یادآور تاریخ تشکیلِ فرمالیسم و مخالفت سیستم حکومتی با آن و مهاجرت خواستند یم

، کلیم نیشابوري تبریزي، نظیريصائب بابا فغانی،  فت و شعراي بزرگ این مکتب ماننداهمیت یا دیگر يها از قالب غزل بیش
 اسیري شیرازي، حزین الهیجی، فانی کشمیري و بیدل دهلوي به این قالب سلیم تهرانی، ، طالب آملی،شیرازي، عرفی کاشانی

این مکتب ادبی پس از زوال و ابتذالِ ) 167: 1386شمیسا، (» .سبک هندي فقط محدود به غزل است«در واقع . دتوجه فراوان کردن
ي تکراري از ها ينمادپردازمغازله با معشوق و قدسیت مقام او و . ي متفاوت و جدیدي وارد صحنه شدها نگرشسبک عراقی، با 

رات تعبی. عناصر اصلی شعر سبک عراقی و نیز عکس این موارد در شعر مکتبِ واسوخت، در شعر هندي به کلی دگرگون شد
شدند و عناصري همچون آیینه، حیرت، امکان، عدم و بسیاري دیگر با کارکردهاي یکسره متفاوت جاي عناصري  تر یدرون

در شعر بیدل از باب کثرت استعمال و اهمیت، همان جایگاهی ر  "آیینه"مثالً . راگرفت... همچون ساقی، ساغر، میکده، جام، رند و
فکر و  نازکیسعی در  ؛اجتناب از سادگی بیان: عبارتند از ور کلی خصایص اصلی سبک هنديبه ط. در شعر حافظ "رند"دارد که 

؛ غرابت در 1)در جهت چندگرایی معنایی(و نمادها؛ ایهام ها سوژهیی از زدا ییآشنا؛ رعایت ایجاز و کوتاهی در کالم؛ خیال
ي تمثیل و اسلوبِ معادله با  هیبرپا؛ انتقال مفهوم بقهسا جست و جوي در مضامین پیچیده و تعبیرات بی ؛ها استعارهتشبیهات و 

ی بخش جانو شخصیت بخشی به مفاهیم عالوه بر  آوردن ترکیبات و کلمات نامأنوس و دور از ذهني روزمره؛ ها تجربهاستفاده از 
  .به اشیاء

باید توجه « . اند دانستهقرن دوازدهم  ي مهیني قرن دهم تا  مهین 2زمانِ رواج سرایش شعر به سبک هندي یا همان اصفهانی را    
پس برخالف معروف، این سبک در اوایل قرن . داشت که سبک هندي حدود صد سال بعد از ایجاد مکتب وقوع به وجود آمد

» .این سبک در حقیقت در اصفهان به وجود آمد، نه در هند... دهم یعنی مقارن با تأسیس دولت صفوي به وجود نیامده است
  )166: همان(

با شاعران این مکتب در هند  زمان همي منتقدان ادبی است که  دربارهي تحقیقی دیگر است،  ستهیشاي بسیار مهم که  نکته     
ی در کتاب کدکن یعیشفدکتر . حضور داشتند و جلسات نقد شعري آنها در مجامع ادبی هند بسیار پیشرفته و حائز اهمیت بود

                                                        
١  Poly semy  
  .کردندي گفتمانی اطالق میزمینهپیشها این معمول شدن دوري را قرارگرفتن در فرمالیست  2
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کسانی همچون خان آرزو و صهبایی به عنوان . تحقیقی و ضمنی به این مورد پرداخته است ورط به 1"شاعري در هجوم منتقدان"
مفهومِ . ي روس بوده استها ستیفرمالمنظور  گر یتداعکه  کردند یممنتقدان آن دوره از اصطالحاتی استفاده  نیتر برجسته

ي  کلمهي را با ساز برجستهي و بند استخواني  کلمهر را با ساختا. شد یمیی در نزد آنان با اصطالحِ معنی بیگانه بیان زدا ییآشنا
ي روابط  مسئلهکه آنها به  کند یماز سویی دیگر اصطالحاتی همچون مقاربت الفاظ معلوم . کردند یمدرشت یا لفظ غریب عنوان 

. دیطلب یمدي به نوعی تجدید فرمِ اثر را ي نو و بدیعِ شاعران هنها يپرداز مضمون؛ و از نظري دیگر اند داشتهبینامتنی در شعر نیز نظر 
سن غزل هندي این است که از ابتذال دور « چون بیت باید داراي مضمون تازه باشد و شاعر حق ندارد که مضمونی کهنه . ماند یمح

دهاي مختلف به طرز کهنه را با دی motifیک موتیو توان یمیعنی ... طرز بیان و ارائه، الاقل جدید باشد که نیارا تکرار کند، مگر 
؛ ولی باید در اند کردهي معرفی پرداز مضمونمعموالً شعر هندي را به تأکید بسیارِ شاعرانِ آن به ) 179: همان(» . ي مطرح کردا تازه

رادف با ي لزوماً متپرداز مضموني به یک اندازه نیست، ثانیاً پرداز مضموننظر داشت که اوالً در تمامِ شاعران این مکتب، عالقه به 
 2.شود ینمي فرمالیستی را منکر ها کیتکنو  ها هیآرامحتواگرایی نیست و بنابراین بروز و کاربرد  

  

  :عبدالقادر بیدل دهلوي) د

بیدل،  در آثار. وفات یافتق در دهلی . ه 1133سال متولد و در  هندوستان در در سال  دهلوي میرزا عبدالقادر بیدل ابوالمعانی     
پردازي و ابداع مضامین تازه با دقت و موشکافی زیادي  خیال ،هم آمیخته کنایات به ،افکار عرفانی با مضامین پیچیده، استعارات

رود و او را نمونه و اسلوب تمام عیار  یمین شعراي مکتب هندي به شمار تر کاملبیدل جزء واپسین و البته  .همراه گردیده است
استعاره،  پردازي در چارچوب چنین ایجازهاي مشکل آفرینی، بیدل را به استفاده افراطی از تشبیه، مضمون. دانند یمسبک هندي 

به آخرین حد انتزاع رسیده است و این حاصل  گوناگون بیان در شعر او يها صور خیال و گونه. مجاز و کنایه واداشته است
ي بیدل ها غزلهاي نوین در  يپرداز استعارهو  4سازي یگانهب، 3يساز ستهبرجهاي  یکتکن .و تخیالت شاعر است ها شهیگی انددگستر

. شود یوفور مشاهده م زیبا و هنرمندانه به هاي یبها و ترک و استعاره ها یهدر آثار بیدل مضامین پیچیدة عارفانه و تشب. چشمگیر است
 .بخشد یمیان شاعران سبک هندي به او جایگاهی ممتاز م ـ در گراید یل و تمثیل ـ که گاه به افراط نیز متخی درتقظرافت بیان، 

مثنوي طور  ظم،مثنوي عرفان،مثنوي محیط اع: که عبارتند از باقی مانده استیا مثنوي  به نثر نیز از بیدل آثاري غیر از غزلیات
 اظ دشوارگوییشاعران سبک هندي از لح .چهار عنصرو  نکات، رقعات ،رباعیاتو همچنین  ،مثنوي طلسم حیرت ،معرفت
عکس شاعرانی چون حزین و بر دندار ییگو برخی از شاعران مثل صائب تبریزي گرایشی به ساده. بسیاري دارند يها تفاوت

 تر دهیچیبا این حال شعر بیدل به نسبت پ .کالمی سخت پیچیده دارند الهیجی، بیدل دهلوي و برخی از شاعران دیگر در این حوزه،
  .ابدی یم پیچیدگی شعر سبک هندي به مرور و با گذر از قرن یازده و دوازده هجري افزایش. راستس ياز همه شاعران هند

                                                        
  نقد ادبی در سبک هندي؛ پیرامون شعر حزین الهیجی  1
- آورترین شعراي سبک هندي نپرداختهبا کمال تعجب دکتر شمیسا در کتاب سیر غزل در شعر فارسی عالوه بر اینکه به بیدل دهلوي به عنوان یکی از نام  2

   .اندپوشی از اهمیت لفظ و فرم در کار شاعران این سبک یاد کردهقابل چشم طور به صورت بسیار اندك واند؛ همین
٣ Foregrounding  

شود و بیشتر مورد توجه برتولد برشت عنوان می  defamiliarization ها تقریباً مترادف باي آراي فرمالیستدر ادامه  making strangeي واژه  4
  .بوده است
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  :ها و آراي فرمالیست) بدیع(ارتباط زیبایی شناسی سنتی ) ه

به  هنجارشکنیمترادف همراه با  موازینو خروج از قاموس زبان و قواعد و  کالماز  زدایی عادت» هندي سبک«در شعر        
 تعقیداتاما . است خالقیتدر اوج  دهلوي بیدلو  تبریزيهمچون صائب  سبک اینو آثار شاعران بزرگ  شود می دیده اوانیفر

. کند شکل این نوع شعر را از اسالف خراسانی و عراقی خود به کلی متمایز می بدیعی صنایعدر  پیچیده مضامینو  معانیو  زبانی
براي تعبیر و سنجش متن از نقطه نظر شکل گرایی روسی،  .رد شگردهاي فرمالیستی هستندهاي متمایزکننده همان موا این شاخصه

ابتدا باید به دنبال هر نوع فاصله و تفاوت با زبان عادي باشیم، هرآنچه که خواننده را به خود جلب کند و به او تصویري بدیع و تازه 
قبل از آغاز  ها قرنبه صرف اینکه متنی کهن است یا  توان ینمست ي مهم دیگر این ا نکته. از یک پدیده عادي شده ارائه دهد

 ها ستیفرمالبعضی از تمهیداتی که مورد توجه . فرمالیستی آن شانه خالی کرد ها هیآراخلق شده، از بررسی  ها ستیفرمالحرکت 
. نیز بر این بوده است ها ستیفرمالود ي خ دهیعق. بوده، عیناً یا با اندکی چرخش و تکامل در اصول زیباشناختیِ سنتی ریشه دارد

، بل آن راخصلت بسیاري از متونِ هنري دانست ینمي را به هیچ رو منش خاصِ هنر مدرن ساز گانهیبشکلوفسکی این تالش در «
  )48: 1388احمدي، (» .شناخت یمگذشته نیز 

. کند یمي لفظی و بیانی آن را کشف و ضبط ها هیآرااما از سویی دیگر بدیع سنتی علمی است که به واکاوي متون پرداخته و     
. ی این دو استشناخت ییبایزي کلی در ها شباهتي بدیع سنتی و آراي فرمالیسم نیست، بلکه غرض بیان انگار یکقصد بر موازنه و ی

ي شگردهایی است که  عهمجموبدیع « : تقریباً مشابه تعاریف از فرمالیسم ادبی است کنند یممعاصر ارائه  شناسان عیبدتعریفی که 
  )23: 1381شمیسا،(» ...کند یمکالم عادي را کم و بیش به کالم ادبی تبدیل 

و آن به علت وجود  دهند یمیی مشابه ها پاسخ "چرا یک کالم ادبی است؟"بنابراین بدیع سنتی و فرمالیسم به این پرسش که     
با هر فرم جدیدي، محتوا نیز تازه  ها ستیفرمالي  دهیعقبه . یقایی استشگردها، صناعات و تمهیدات لفظی، بیانی، تصویري و موس

که شاید ستایشی بر  کند یممخالفان فرمالیسم است، توصیفی ارائه  نیتر سرسختدر انتقاد از این منظر، تروتسکی که از . شود یم
 اند سیقدیوحناي  روان دنبالهآنان ... کند یمتحمیل  ناموفقی را بر مسائل هنري سمِیآل دهیافرمالیسم « . هنر کسانی همچون بیدل باشد

  )96: 1386تروتسکی،(» و اعتقاد دارند که در آغاز کلمه بود

  

 :هاي فرمالیستی در اشعار بیدل وجوه آرایه) و

بیش از ( شدنش به مواضع فرمالیستی هایش دارد، ترکیبات خاصی که ابداعِ خود اوست و نزدیک زبان خاصی که بیدل در غزل      
د نخستین نظر شکلوفسکی در بابِ آشنایی)هر شاعر دیگر سبک هندي به این معنی که غرابت زبانی و . زدایی است ، مؤی

یکی از « . هاي دیگر ادبیِ همان عصر شده است هاي پی در پی، باعث منحصر شدن زبان شعري او در میان گونه پردازي استعاره
شکنی و ضدیت با قوانینِ هنري، از نظر  این عادت... ابت زبانی اثر و نامتعارف بودن روشِ بیان استزدایی غر هاي مهمِ آشنایی سویه

گریز از  پیوند با فرم هنري و شعر بیدل را، شعرِ توان یم بنابراین )49: 1388احمدي، (» .ها گوهر اصلی و پایدار هنر است فرمالیست
به  ها ییگرا فرمو  ها يپرداز کیتکن قطارانش همدر شعر بیدل بیش از اشعار سایر  محتواگراییِ صرف دانست و البته این مورد که
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مخاطب با  گاه گهکه  شود یماز سوي دیگر روابط قرینگی و اسلوب معادله میان دو مصراع در سبک هندي باعث . خورد یمچشم 
عمالي ها هیآرا، از درك کامل ها مصراعکشف این نوع ارتباط میان  ي  نهیزم پسمتنِ شعر غافل شود و صناعات فرمی در در  شده ا

گرچه ناگفته نماند که کاهش چشمگیر اسلوب معادله در شعرهاي بیدل نسبت به شعراي دیگر . کشف و ادراك مخاطب قرار گیرد
  .ي صناعات فرمی شده است کفهشدن  تر نیسنگاین سبک، باعث 

   دست دست توست بشکن این طلسم ننگ را                  زندگی در قید وبند رسم وعادت مردن است      

  )  94کلیات، ص (                                                                                                             

  

  :آشنایی زدایی) 1 - و 

یا عجیب یا ناآشنا جلوه دادن یک عنصر آشنا و (یی زدا ییاآشنشکلوفسکی به مقوله کلیدي  "مثابه شگرد هنر به"در مقاله     
نخست به معناي روشی در نگارش که آگاهانه . رفته است کار بهیی در آثار شکلوفسکی به دو معنا زدا ییآشنا« . پردازد یم) روزمره

اي مجازيِ واژگان، ذهن را متوجه کاربرده... ي یافتنی است و حتی گاه شکل مسلط بیان استا برجستهیا ناآگاه در هر اثر ادبی 
 تر گستردهیی در آثار شکلوفسکی معنایی زدا ییآشنامعناي دوم . شوند یمو ناپدید  تیاهم یبو معناهاي آشنا  کند یمي ا تازهمعانی 

ان بیگانه تا جهان متن را به چشم مخاطب دیجو یمکه مؤلف آگاهانه از آنها سود  ردیگ یدربرماست و تمامی شگردها و فنونی را 
ي فرمالیستی است که افزون برآنکه در شکلِ واژگان و  دواژهیکلیی مهمترین زدا ییآشنا« ) 48: 1388احمدي، (» .بنمایاند
) 44: 1388تسلیمی، (» .گردد یمي یک واژه یا عبارت پدیدار  منزلهدر کلیت متن نیز به  کند یمي کوتاه خودنمایی ها عبارت
ها در این بافت زبانی مرده و  آشناست، کلمه زبان روزمره سرشار از روابطی خودکار و زدایی؛ ییآشنا بارهشکلوفسکی در بنابرنظر

زدایی  ییآشناها جوهر ادبی را در  یستفرمال«  .پی آن است تا کلمات بی جان، جان بگیرند ادبیات و به ویژه شعر در. اند یجانب
دهد که  یمکند و بدین ترتیب به آن نظمی  یمپیچد، قواعدش را زیر و رو  یمهم کند، در یمشاعر زبان عادي را ویران ... دیدند یم

یعنی همین اتفاق زبانی  –آشنا زدایی  –که راز ادبیت  اند یدهاین عق بر ها یستفرمال )209: 1389موران،(» .متفاوت از عادات ماست
، حال آن که ادبیات در محدوده ي خورد یان هستی بر منظام زبان، با جه زبان علی االصول در محدوده ي یک نظام، یعنی« .ستا

را دستور زبان  اش شده ينظام زبان همان است که صورت کشف و بازساز. همان زبان و دیگري نظام ادبیات یکی: دو نظام
حق شناس، ( ».خوانیم یبه طور یک جا فنون ادبی م اش را نظام ادبیات نیز آن است که صورت کشف و بازسازي شده. خوانیم یم

1370 :13(   

 خود را از زبان ي زبان مورد استفاده زدا، ییآشنا از تمهیدات يا گستره یريکارگ روسی عقیده داشتند ادبیات با به هاي یستفرمال     

چنین بیان ادبیات در نظر گرفتند و  محرك تاریخِ را به عنوان نیروي زدایی ییآنان در گام بعدي اصل آشنا. کند یغیرادبی متمایز م
 ییها فرم ادبیات با فاصله گرفتن از ،رخ بدهد هاخودکارشدگی در آن يا آشنا بشوند و گونه رایج ادبیات يها کردند که وقتی فرم

به . کید کردندأبه زودي بر کارکرد تمهیدات ت ها یستبود که فرمال این چنین. کند یاند خود را دوباره نو م تکراري شده که کامالً
نتیجه این که اثر . بیشتري دارد ارجحیت ،دیگري که در آثار ادبی مندرج هستندهاي  یژگیتمهیدات به نسبت و کارکردنظر آنها 
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ایی از رردیف و واج آ وزن، قافیه،. افتد یاتفاق م موسیقایی و زبانشناسیک ي ادبی بر زبان در دو حوزه ادبی از طریق اعمال فنون
از  ییگرا استعاره و مجاز،حسامیزي، کنایه، ایجاز و باستان و شوند یایی زدایی از زبان معوامل موسیقایی هستند که موجب آشن

زدایی از  آشنایی(ي آن  زدایی از نوع مفهومی و اولیه آشنایی .آورند یوجود م بهی زبان ي که حادثه اند یکجمله عوامل زبانشناس
ت شعري، نه لزوماً از یک عنصر که پ   :هاي زیر مشخص است ، در بیت)تر از منظر شکلوفسکی ذکر شد یشیک مفهوم، فضا یا سنّ

  ام و آشیان نمانده به یاد ز درد یأس ندانم کجا کنم فریاد                     قفس شکسته                   

  اطرِ صیادبه غربت از من بی بال و پر سالم رسان                    که مردم و نرسیدم به خ                  

  )558: کلیات(                                                                                                       

  کو فضایی که توان نیم طپش بال فشاند                    اي اسیران قفس خدمت صیاد کنید              

  )451:همان(                                                                                                          

  :هاي زیر در بیت) از نمادها و اصطالحات(و آشنایی زدایی از دومین منظري که شکلوفسکی بیان کرد

  شود یخانه مهمان م اي فضولِ وهمِ عقبی آدم از جنّت چه دید؟           عبرت است آنجا که صاحب

  ) 485همان(                                                                                                         

  هیچ کس را نیست از دام رگ نخوت خالص         سرو هم در الف آزادي سراپا گردن است

  ) 341همان(                                                                                                            

  :زدایی ممزوج شده است ساختی با شگرد آشنایی در بیت زیر نیز ارتباط عناصر درون

  ترشّحی به مزاجِ سحابِ فیض نماند                     که آستین کریمان چو ناودان خالی است             

   )    234:همان(                                                                                                         

  

  :سازي و تشخیص برجسته) 2- و 

سازي  برجسته. زدایی پیشنهاد کرد را در برابر آشنایی 1سازي  برجستهموکاروفسکی با تأثیر پذیري از عنصر غالب یاکوبسن «       
ي  هاي مدرن و همه استعاره. سازد اي دور می اي همان هنجارگریزيِ زبانی است که شاعر را از زبانِ خودکار و کلیشه ونهبه گ

سازي توجهی است به عناصر چشمگیر و غالبِ متن که  برجسته. گیرند سازي قرار می صناعات چشمگیر زبانی در فرآیند برجسته
گردان با عناصرِ آشنا به صورت مکانیکی و ایستا  زدایی که اجزاء غریبه اما در آشنایی... شود عناصر غیر غالب به پیرامون رانده می

                                                        
١ Foregrounding 
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نکته دیگري که درنتیجه  )48ـ 47: 1388تسلیمی، (» . اند، پیوستگی ساختاريِ عناصر متن مد نظر نیست در کنار هم چیده شده
 1"به اشیاء دنیبخش اتیح"، کند یدست پیدا م یشناخت ییبایمباحث ز فرایند چرخه شفافیت در شعر بیدل، به اهمیتی ویژه از دیدگاه

ي تشخیص نیز  هیآراي  کننده خلقدر شعر بیدل  روند تجریدي زبان .است) آنیمیسم عملکرد عنصر( ذهنیت قوي جاندارانگارانه و
 ییها دور از ذهن در صورت يها یالیاز اغراق و نازك خ يا زهیدر شعر بیدل در آم عناصر گویایی چون تشخیص و تجسیم. هست
 : ابندی یم، جلوه مانتزاعی و غیرقابل تصور و تجس کامأل

  ما باده از خون رگ سنگ کند شیشه                             عجز گر به تسلیم وفا پا فشــرد طاقت   
 )76: کلیات(                                                                                                           

  ما به رکاب گردش رنگ دود یکه هزار میکده م        ما به خیال چشــــــم که میزند قدح جنون دل تنگ
  )53: کلیات(                                                                                                          

، ها دهیعناصر و پد چرا که در بسیاري از موارد، عالوه بر .ماند یدر نتیجه این جاندارانگاري هنري، هیچ چیزي، بیرون ازدایره نم     
درموارد متعدد، به  "حیرت و حیرانی"؛ و این است که مفاهیم شوند یشعور تبدیل م صاحب ییها تینیز به شخص "مفاهیم"

  :نندینش ی، خود به حیرت مي عالیها جلوهموجوداتی هوشمند، در برابر 
  زچشم آینه بیرون نشست حیرانی                 به خلوت که حیا پرور است شوخی حسن 

  )1129: کلیات(                                                                                                        

  حیرت زچشم آینه بیرون نشسته است                د غرور و ناز در خلوتی که حسن تو دار

 )231: کلیات(                                                                                               

  اي شمع سعیِ عجز همین خاك گشتن است       من هم به نارساییِ طاقت گریستم

  ط توقعی                        چون آبرو به مرگ قناعت گریستمهر جا طمع فکند بسا

  )999: کلیات(                                                                                                  

  :استعاره ـ مجاز) 3 -و 

و در اصطالح ادبیات فارسی  )154: 1371شمیسا،(» .دیگر استاستعاره، در لغت به معناي عاریه خواستن لغتی به جاي لغت  «     
مشبه "استعاره در واقع تشبیهی فشرده است؛ که تنها . دیگر با عالقه شباهت، با وجود قرینه ي است به جاي واژه يا کار بردن واژه به
این . د؛ اما در استعاره ادعاي یکسانی آن دو راادعاي همانندي دو پدیده را دار عالوه بر آن شاعر در تشبیه،. آن باقی مانده باشد "به
مجاز است؛ با این تفاوت که اگر  همچنین استعاره نوعی« . کند یاز تشبیه م زتریانگ الیو خ تر يویژگی، استعاره را هنر دو

همایی، (» .جاز استمشابهت باشد، استعاره است و اگر عالقه، مشابهت نباشد، م از نوع)ارتباط بین معناي حقیقی و مجازي(عالقه

                                                        
١ Personification  
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در  ها ستیفرمال. ي استعاره و مجاز کارآمد و کافی نیست دربارهي علوم بدیعی ها فیتعردر منظرهاي فرمالیستی ) 220: 1374
در علم بدیع سنتی، « . ي دیگري به تعریف استعاره پرداختند که تسلط کاملتري بر متون شعري و غیر شعري داشته باشدها بسته

ي او براي  عمدهیاکوبسن مخالف این نظر است و یکی از دالیل . ي کلی صناعات بیان جا داردبند طبقهز در استعاره و مجا
اما در عقاید ) 50: 1386الج، (» .ی یا ناتوانیِ حاد گفتاري استشیپر زبانمخالفتش، بروز استعاره و مجاز در دو نوع متمایز 

. ندیجو یمآنها یکی از وجوه افتراق میان نثر و شعر را در همین مورد . ابدی یمود ي دیگري از استعاره و مجاز نم هیسوفرمالیستی، 
از  اش استفاده، به سوي مجاز گرایش دارد، ولی شعر که در ساختار موزونِ خود و ابدی یمنثر که لزوماً با روابط مجاورت ادامه «

ي  دهیعقپرداختن به منش استعاريِ زبان که به ) 51: همان(»  1قافیه تأکید بر مشابهت دارد به سوي قطب استعاري متمایل است
ي صرف  استعارهاما آنچه مهم است پرداختن بیدل به . رسد یميِ زبان بیدل به اوج جا يجایاکوبسن خاصِ متون شعري است، در 

ي بیدل ها يپرداز استعارهدر  ؛ در حالی که آنچهرساند یمزیرا که استفاده از خواص استعاري، متن شعري را به شعریت خود . نیست
یی که از بیدل ها استعارهبه عبارت دیگر در متن . ي آشناي گذشته استها استعاره، برهم زدن معنا و مضمون کند یمجلبِ توجه 

  . یی نیز نهفته استزدا ییآشنا، تکنیک مییجو یمسراغ 

 يها فییکی از جاندارترین موت "آینه".است آینه او از عنصر فرد بهي منحصر  شعر بیدل، استفاده در ها نکته نیتر یاز اساس       
اما زیباترین نقش  .این نماد در شعر بیدل، جاي سخن فراوان است عِمتنو درباره کیفیت کاربرد .در شعر بیدل است شده نینماد

چشم " نیز و "ري براي تماشا ي زیباییابزا" را به مثابه و آن کند یل مسویه محو دو يا فهیزمانی است که شاعر به آن، وظ "آینه"
شعر بیدل است که در  در پارادوکس تصویري نیزتریانگ رتینما، ح و این نقش متناقض نشاند یهستی م در برابرِ "زیبایی تماشاگرِ

  :شود یم هنري با این نماد عجیب آغاز يها يخلق و زیبا ترین باز "حیرت آینه"نتیجه این فرایند، نماد 

  چرا زروي تو حیرت، شکار آینه است ؟             آینه نیست دام به دوش جوهر اگر ز

  )309: کلیات(                                                                                                            

  برون نگذاشته است حیرت از آیینه هرگز پا          رفته ایم از خویش اما از مقیمان دلیم 

           )281: همان(                                                                                                                  

ل استعاره بیشترین فاصله میان مدلول و مصداق را فراهم می«       1380صفوي، (» .دهد ترین نوع کالم را به دست می آورد و مخی :
این چرخش به همان . هاي بیدل، مخاطبی که به سیر غزل پیش از او نظر داشته، شاهد یک چرخش استعاري است در غزل) 131

پردازي تجدیدنظرهایی را نشان  دهد، به همان صورت در روشِ استعاره اندازه که موتیف هاي استعاري را تحت شعاع قرار می
هاي معنایی که از آنها نمایش  به این ترتیب سویه. هاي بیدل خاصیت معناپذیري بیشتري را دارند استعاره دهد؛ به عبارتی دیگر می

                                                        
  .یابیمي شعرشناسی درمیاي که نقل شد، اهمیت وزن و قافیه را از اصول اولیهدر جمله  1
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این مسئله، به خودي خود موجب . شود، غیر از آن معناهایی است که مثالً در اشعار خراسانی یا عراقی شاهد آن هستیم داده می
  . شود زایی در شعر بیدل می نوعی ابهام

  از  تـوهمِ  نیـرنگ  روزگار                           طاووس این چمن ز خیالم پریده استآزادم  

  )213: همان(                                                                                                                           

تلقی امپسن از استعاره با ریچاردز از این « . زدایی کرده است معروف پیش از خود آشناییهاي  در واقع بیدل از برخی استعاره  
توان تمایز روشنِ بین  یابد، دیگر نمی کند افزایش می لحاظ تفاوت دارد که وقتی تعداد معناهاي ممکنی که هر استعاره ارائه می

ي استعاره در  توان استدالل کرد شعر با استفاده از ابهامات چند الیه بر این اساس می... را حفظ کرد "مستعار منه"و  "مستعارله"
  )  76: 1386هاوکس، (» . گیرد کار می واقع ویژگیِ اصلی خود زبان را به

در . گیرد مترادف با سحر قرار می صبحگاهی نیز . هاي چرخش یافته است از همین نوع استعاره " سحر "ي  در شعر بیدل کلمه
اي از آوارگی، اسارت و رسوایی است، دقیقاً مفاهیمی که پیش از بیدل در استفاده از این  استعاره) و گاه صبح( شعر بیدل سحر

  .شد کلمه اصالً به آنها اراده نمی

  کشم ابجد اظهار هستی یک سحر رسوایی است                    از گریبان جاي سر چاك گریبان می

  )878: کلیات(                                                                                                                               

ندم نفس که به شبنمی بستانیم   سحرِ طلسمِ هوا قفس، همه جاست منفعل هوس            چه قدر عرق کُ

  )878:همان(                                                                                                                                

  کردم ندارم تاب شرکت ورنه من هم زین چمن بیدل                  قفس بر دوش مانند سحر پرواز می

  )             904:همان(                                                                                                                               

  چـو  صبح  آنجا که من پـرواز دارم                                قفـس  با  بال  تـوأم  آفـریدند

  )407:همان(                                                                                                                               

  

  :ساختاري ترکیبات و ارتباط منسجمِ درون) 4 - و 

کنند، نه در خلق تصاویر  شود تمهیدي است که در زبان ایجاد می ها آنچه باعث طراوت و برجستگیِ اثر هنري می از منظرِ فرمالیست
» .شوند ي زبان ازیکدیگر متمایز می ردهاي کالمی و کاربردهاي ویژهي بیان، شگ اشعار شاعران براساس شیوه« . سمبولیک

  .برجسته شده و به چشم آیند توانند یمدر نتیجه این شگردهاي کالمی تنها در ساختاري منسجم و معنادار ) 58: 1388احمدي، (
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آوردن بستري مناسب براي کارکرد حیرت  در شعر بیدل، فراهم با فرمِ شعر فلسفی يها شهیاند درآمیختنِ از بارزترین نمودهاي    
عجیب  يا حیات در شعر او در چرخه يها دهیکه در فرایندي جادویی پد يا گونه در شعر است؛ به "بازتاب یا انعکاس "انگیز عنصر

این . یی به کارآیندتا پس از پاالیش، به خلوص و شفافیتی دست پیدا کنند تا بتواند به مثابه ابزاري براي انعکاس زیبا رندیگ یقرار م
فرایند در کلیزاري از تالقی کارو جهان شعر بیدل را به  ردیگ یآنها را دربرم نیتر یهستی تا کل عناصرِ نیتر ییخود از جز ت

 .ستباالترین درجه مقام انعکاس را از آن خود ساخته ا آیینهعناصري همچون  که از این میان ؛کند یمتعدد تبدیل م يها انعکاس

 آینه دان ها  آینه در  چون شبنم گل                              آبست   تو  تماشاي گلزار  سرتح  از

  )29: کلیات(                                                                                                       

را از یکدیگر بازشناختند و فرآیند  Foregroundingسازي  برجستهو  Automatisationها دو فرآیند خودکاري  فرمالیست« 
ل می سازي فرآیندي به حساب می برجسته ترکیبات خاصی ) 33 :1380صفوي، (» . کرد آمد که زبان خودکار را به زبان ادبی مبد

  :یرنظ. هاي فرمی در شعر اوست ي ارزشیِ آرایه که ساخته و مختص بیدل هستند، به خودي خود نمونه

  اند مقداري در این مصرع توقف کرده اند                       سکته انشایانِ هستی گر تکلّف کرده فرصت                  

  )604:همان(                                                                                                                               

  ایم                         می آن قدر نبود که رنج خمار ماند خمیازه سنجِ تهمت عیشِ رمیده    

  ) 318: همان(                                                                                                                                 

  :شود ساختاري عرضه می نمونه بسیار قوي و مناسبی به عنوانِ شاهدمثال براي انسجامِ دروناتفاقاً در بیت بعدي 

  سفیدي شکوفه کرد                       با من همین گل از چمن انتظار ماند وار چشم یعقوب

    )318:همان(                                                                                                                          

  جوابند معنی سبقان گر همه صد بحر کتابند                     چون موج گهر پیش لبت سکته

  )642:همان(                                                                                                                            

ست؛ ترکیباتی چون حیرت صدا، فرصت اوساخته ذهن هنرمند  که میخور یدر شعر بیدل به صورت گسترده به ترکیباتی بر م
انشاء و صدها ترکیب  اظهار، خجلت نقاب، نفس امداد، طپش ایجاد، عجز نوا، کدورت انشاء، سکته مقدار، فرصت کمین، ادب

 ».در سبک هندي، باال بودن بسامد ترکیب خود یک عامل سبک شناسی است« .است شبیه این که به شدت مورد توجه بیدل
هاي فرمالیستی در شعر بیدل هستند که در دو حالت گاه  سازي روابط عدد و معدودي از جمله ترکیب )64: 1368ی،کدکن یعیشف(
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انتزاعی و دیگري مادي ) عدد یا معدود( در حالت سوم و چهارم گاه یکی از دو وجه. هر دو مادي و گاه هر دو انتزاعی هستند
  :اند باره هایی در این هاي زیر به ترتیب مثال نمونه. گیرد بیدل را شناختن اینگونه از اصطالحات ابداعی او در برمی 1شناسیِ واژه .است

  رهادم کند حسرت مپرس از طبع ناشادم                 که من صد دشت مجنون دارم و صد کوه ف قیامت می   -1

  )967:کلیات(                                                                                                    

اره     -2   داشتم حیرت جوهري می ام در حسرت دیدار سوخت               کاش یک آیینه شوخیِ نظّ

  )967:همان(                                                                                                    

  خواهم افتادگی زنجیر می به چشم اعتبار از بیخودي عمري جنون کردم           کنون چون اشک یک    -3

  )947:همان(                                                                                                   

  بوریا راحت مخمل به فراموشی داد                       صد جنون شور نیستان رگ خواب است اینجا   -4

  )14:همان(                                                                                                    

  

  :پاردوکس) 5 - و 

آن به لحاظ مفهوم،  یا دو جزء از اجزاي یک کلیت ساختاري در ترکیب يِ یکآن است که دو رو 2یتصویر پارادوکس     
در زبان . اشدب آفرین یی بایز  که يا متناقض در گفتار به گونه یمعن آوردن دو کلمه یا دو: ؛ به سخن دیگرکنند ییکدیگر را نقض م

تمهیداتی است که فرمالیسم بر آن  نیتر جیراپارادوکس یکی از . اند ردهکترجمه  "نقیض"یا  "نما متناقض"فارسی پارادوکس را به 
ي فرمالیستی شعر بیدل به شمار ها شاخصاز سویی بسآمد پارادوکس در سبک هندي بسیار باالست و یکی از برترین . تأکید دارد

  :     شود یمي بیدل نقل ها غزلي پاردوکسی ها تیبدر زیر چند نمونه از  .دیآ یم

  من يشد آشنا یگانگیجهان در عالم ب               از دورم یکینزد کند یام گل م راب آینهس  

  )1049:همان(                                                                                                    

  چو شبنم حیرتی گل کردم و آیینه خندیدم                 درین گلشن نه بویی دیدم ونی رنگ فهمیدم      

  )966:همان(                                                                                                      

دیگر یکه خنده برلب ما قاه قاه م                        میدار یم يها شهیش به عیش خاصیت  

                                                        
١ Philology  

٢ Paradoxical amage  
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  )441:همان(                                                                                                      

آي آدمهاي نیما در این بیت ترکیبِ حسامیزي و تصویر پارادوکسی را به کمال رسانده و در مصراع دوم خواننده را به یاد « 
  :اندازد می یوشیج

تی کو کز ما نظر نپوشد    غریق یعنی فریاد بی         گوش مرو 68: 1368کدکنی،  شفیعی(» صدایم  دست(  

  در محیط حادثات بحر مانند حباب                    از دمِ خاموشیِ ما شمعِ هستی روشن است            

  )341:کلیات(                                                                                                     

  غیر عریانی لباسی نیست تا پوشد کسی                          از خجالت چون صدا در خویش پنهانیم ما               

  )83:مانه(                                                                                                                          

بخشد، بلکه گاه باعث استحکام محور عمودي در غزل شده و  گرایانه می پارادوکس در هر حال نه تنها به شعر بیدل انسجام شکل
دهد که شعر کالسیک مخصوصاً سبک هندي از آن  یعنی دقیقاً همان نقطه ضعفی را پوشش می. کند ارتباط ابیات را پر رنگ می

  .رنجور و مورد اتّهام بود

  ي حسرت کیستم من              که چون آتش از سوختن زیستم من      چنین کشته                         

  در این غمکده کس ممیراد یا رب                به مرگی که بی دوستان زیستم من

  )1038:همان(                                                                                                         

  

  نتیجه گیري

ي صرفاً سنتی گذشته جدا کرده و با نقد جدیدي به مالحظه بنشیند، ها خوانشکه بیدل را از  کوشد یمآنچه این مقاله بر مبناي آن 
خوانشی که در آن، . طلبد یم ، خوانشی آشنایی زدا را نیزشیها یهنجارشکنو  ها ییزدا ییآشنابا تمام که زبان شعر بیدل،  این است

نهد و به دنبال ساده  سو کیمخاطب براي نزدیک شدن به جهان شعر مجبور است ابزارهاي سنتی و قرار دادي خوانش شعر را به 
در عصر یی که از نقد ادبی ها نشانهو نیز ) در بدیع و معانی(یِ سنتیشناس ییبایزعالوه بر . کردن نظام پیچیده این زبان شاعرانه نباشد

که شعر بیدل قابلیت  میابی یدرمي شگردهاي فرمالیستی،  درباره نظرات نقطهی ابی شهیرشاعران سبک هندي به دست آمده است، با 
، اهمیت به تمهیدات بخشد یمي این پژوهش وسعت  دامنهآنچه به . بررسی از منظر فرمالیستی و ساختارگرایی را داراست

ي مورد نظرِ فرمالیسم پوشش داده ها هیآراکه از سویی نسبت به دیگر شاعران سبک هندي به در شعر بیدل است  انهیگرا شکل
ي بر مبناي ایجاد تمهیدات و شگردهاي نوین زبانی به پرداز مضموني  افتهی تکاملي بیدل، یقیناً شاخصِ ها غزلاست؛ و از سویی 
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و  سو کیبراي خلق معانی جدید در ساختاري ابتکاري و نو از  او آشکار يها کوشش ،عالوه بر تمام آنچه گفته شد. رود یمشمار 
نموده  صرفی و نحوي در شعر او ایجاد نوعی برجستگی زبانی و سبکی يها يزیواژه سازي و عادت ست کید برأاز سوي دیگر ت

طالب آملی و حزین نیز (ي شعر بیدل دهلوي با اشعار صائب تبریزي و کلیم کاشانی  سهیمقابنابر همین مستندات، در . است
؛ و این همه سهم بیدل را در دیآ یمبه چشم ) اصفهانی(ی، در میان بزرگان مکتب هنديسبک درونکه شکافی  میابی یدرم) الهیجی

  . کند یمبرجسته  انهیگرا شکلتکاملِ تمهیدات نوین و 
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  :منابع

  .مرکز: ساختار و تأویل متن، چاپ دهم) 1388(احمدي، بابک 

د خجسته و خلیل)1381(بیدل دهلوي یات دیوان، به تصحیح خال محم   .انتشارات فروغی: اهللا خلیلی، چاپ چهارم، تهران کلّ

  .نگاه: زادگان، چاپ اول، تهران ترجمه ي اصغر مهدي»درباره ي هنر و ادبیات« در) 1383(تروتسکی، لئون

  . نشر آمه: نقد ادبی، تهران) 1388(تسلیمی، علی

   انتشارات نیلوفر :، تهرانچاپ اول ،مقاالت ادبی و زبانشناختی )1370(محمد علی ،حق شناس

  .بهارستان: پژوهشی در سبک هندي و بازگشت ادبی، چاپ اول، تهران) 1371(خاتمی، احمد

 .نشر آگاه: شاعر آئینه ها، چاپ دوم، تهران) 1371(شفیعی کدکنی، محمد رضا

  نشر آگاه: قدان، چاپ دوم، تهرانشاعري در هجوم منت) 1386(شفیعی کدکنی، محمد رضا

  .نشر علم: سیر غزل در شعر فارسی، چاپ هفتم، تهران) 1386(شمیسا، سیروس

 .فردوس: نگاهی تازه به بدیع، چاپ چهاردهم، تهران) 1381(_________

 تهران، فردوس جلد دوم، معانی و بیان، )1371(__________

 انتشارات حوزه ي هنري: ، تهران2ج  از زبان شناسی به ادبیات،) 1380(صفوي، کوروش

 .نشر نی: ، ترجمه ي حسین پاینده و مریم خوزان، چاپ سوم، تهران»زبان شناسی و نقد ادبی«در ) 1386(الج، دیوید

 نگاه: هاي ادبیات و نقد، ترجمه ي ناصر داوران، تهران نظریه) 1389(موران، برنا

 نشر مرکز: هري، تهراناستعاره، ترجمه فرزانه طا) 1386(هاوکس، ترانس

 معانی بیان، تهران، نشر هما )1374(همایی، جالل الدین

     12./نشر نی: ، ترجمه ي حسین پاینده و مریم خوزان، چاپ سوم، تهران»زبان شناسی و نقد ادبی«در ) 1386(یاکوبسن، رومان 
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442  

  ؟ت ادبیات به سمت فلسفه یا بالعکساهمیت حرک
  

  1زهرا مظفري

  :چکیده

هاي اولیه تا به امروز، این دغدغه مطرح بوده است که پیوند ادبیات با  بدو پیدایش و شکل گیري ادبیات و هنر در میان ملت از
) هاي نوپاي علوم انسانی نظیر جامعه شناسی، روان کاوي، فلسفه، سیاست و مذهب و در قرن اخیر با رشته(هاي فکري  سایر نحله

هاي  تصوفی و گاه با نگرش -هاي عرفانی ي دیرین و مستحکم خود را با نهضت عر فارسی رابطهچگونه بوده است؟ براي نمونه ش
ها و تفسیرهاي متفکرین گذشته و حال، از شعر و  ي این جریان، تأویل در ادامه. فلسفی همچون مشاء و اشراق، آشکار ساخته است

  .داستان کمتر ادبیات را به صورت آزاد رها ساخته است

ي مهم انگاشت، این  توان آن را یک دغدغه اي که امروزه در ادبیات فارسی وجود دارد و در راستاي تعالی ادبیات می اما نکته
ر انتقادي  اي ولو اندك با اندیشه است که آیا ادبیات فارسی توانسته است که رابطه ي عطف آن در آراي  که نقطه(ي فلسفی و تفکّ

هاي عرفانی در قالب رومانتیسم  ته باشد؟ یا همچنان به روابط زیرپوستی یا آشکار خود با نگرشداش) متفکران قرن بیستم متبلور شده
هاي شعر  فارسی را در جهت این  کوشد ظرفیت ي حاضر می دهد؟ براي پاسخ به این پرسش مقاله گري ادامه می خام و احساسی

آیا شعر و در کل ادبیات فارسی همان . باید بی جواب بمانداگر پاسخ، مثبت باشد، پرسش مهم دیگري نیز ن. تعامل بررسی نماید
تواند به استقبال تفکر فلسفی و انتقادي گام بردارد یا این تفکر  طور که در بیشتر اوقات به استقبال و همراهی عرفان رفته است، می

  هاي خود را به قصد پیوند با ادبیات بگشاید؟ فلسفی است که باید ظرفیت

  

 شعر رمانتیک، فلسفه، منظر انتقادي، مدرنیسم، الگوي ادبی :ها کلیدواژه

  

                                                        
  کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی - 1
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  :مقدمه

آموزد که تمامی کردار و رفتار خود  اما آموختن چیست؟ انسان هنگامی می. براي آنکه قادر به تفکر باشیم باید آن را بیاموزیم«
آموزیم که به آنچه براي تفکر وجود  تفکر را می ما هنگامی. شود هماهنگ کند را با آنچه همواره از امور بنیادین به او وانهاده می

 )11: 1386هایدگر، (» .دارد توجه کنیم

تفکر امري است . کند نقل قول فوق از مارتین هایدگر، اهمیت تفکر کردن و خرد ورزي را در جهان معاصر به خوبی تبیین می
هاي بسیاري با  و از این سویه و سویه. زادي آدمی استکه به مقتضاي نیازهاي حیاتی که بدان داریم، فرصتی براي تنفس خرد و آ

بینند و مقامات روح  اند که هیچ دري را بر روي خود بسته نمی هنر و تفکّر راستین، بخشی از روح آدمی. امر هنري در پیوند است
ر، توقع را از  رخی شیوهشود که ب اما در گذر تاریخ مشاهده می. کنند تعالی خواه بشر را تا هر کجا که بتوانند افزون می هاي  تفکّ

هاي  این مسئله نباید با ستایش از آراء فرمالیست. اند همدلی و همراهی با هنر فراتر برده و از هنر نوعی ابزار بیان براي عقیده ساخته
و  )Parnassism(انگاشتند و یا مکتب پارناس  که ارجاعات خارجی را در متن هنري بی اصالت می) Formalism(روس 
گردد که مکانیسم استخدام هنر و به ویژه  بحث این نوشته بر این محور می. هاي هنر براي هنر اشتباه گرفت و یکی پنداشت آموزه

شعر فارسی چگونه بوده است و اینکه چگونه در جهان مدرن و وضعیتی که در حال گذار به آن هستیم، نوعی تفکر انتقادي و 
ي هنرمندانی نظیر داستایوفسکی، کافکا،  ي تاریخی ادبیات غرب درباره تجربه. ر درونی نماییمفلسفی را بر خالف گذشته در شع

گام با تعقّل و خرد آدمی، او را به منزل  چنان همراه و هم هولدرلین، بودلر و بکت نشان داده است که هنر متعالی مدرن که بتواند هم
تواند در خود درونی سازد و از شکل یک  ام مسائل فکري انسان را میهایی درونی دارد که تم مقصود راهنمایی کند، ظرفیت
هاي زیرین و ژرف معنایی و احساسی بر  آید از همین الیه آنچه مزه ي شعر و سخن به شمار می«. تریبونِ صرفاً نظري بیرون آید

که بر گرد هر کلمه، افزون بر  هاي دیرینه ي زندگی است که در زبان بازتافته است و همین است خیزد که حاصل تجربه می
یابند و بیگانگان  بندد که تنها اهل زبان آن را چنانکه باید در می هایی از معنا یا معناهایی دیگر می معناهاي صوري و رسمی آن، هاله

  )18: 1387آشوري، (».را راهی به دریافت آن نیست

  

ر نسبت   :هاي تاریخیِ هنر و تفکّ

چون تفکر  نخستین تفسیرهاي بشري از خود، دیگري و هستی شکل گرفت، بشر هیچ عنصري را هم از دیرباز یعنی از زمانی که
. هنر شکل حقیقیِ اصالت وجود آدمی در جهان است. و هنر در مسیر بازیابی هویت خویش و ماهیت جهان مؤثر و ارجمند نیافت

با این حساب . نماید شود، در مقابل آن بی ارزش می تر می یشکلی که بازنمودهاي واقعیتی که روز به روز نسبت به هویت انسانی ته
باید مطابق آرمان  اي و غیر واقعیِ  واقعیات زندگی ماست، بلکه این واقعیت بیرونی است که می اتفاقاً این هنر نیست که شکل افسانه

  . ي هنر خود را سامان بخشد آزادي خواهانه
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کند و در کشاکش تاریخِ  ، عاملی است که حضورِ انسانِ تاریخی را توجیه میاگوناز سوي دیگر تفکّر در تمام انحاء گون
سم. دارد هاي او پرده بر می ها و بی قراري هاي بشر و خواستگاه بی تابی بشري، از آالم و آرمان هاي  تفکر در طول تاریخِ خود در ق

... ، عرفان و انواع جدیدتر آنها یعنی جامعه شناسی، روانکاوي ومنطق، فلسفه. ها نائل آید مختلف توانسته تا حدودي به این آرمان
اي که کلید بحث حاضر در آن است این  اما نکته. اند همگی به نیت مدد بخشیدن به وضع درونی و نیز اجتماع انسانی ابداع شده

هاي فکري و انواع هنري در  همواره نحله. ماي از تاریخ شاهد جدایی و افتراق این دو از هم نبودی مرحله یا دوره است که در هیچ
باید با نگاهی تاریخی با رویکردهاي تفکر  براي بررسی دقیق تر می. اند کنار هم به شکلی آمیخته ابتکار این عمل را به دست گرفته

باً وسیله محور بودند هایش اگرچه در سطحی ابتدایی و غال نخستین شعرهاي بشر یا نخستین نگارگري. و هنر در قبال بشر مواجه شد
دهد که انسان معنا و محتواي فکر کردن و  اما در واقع تفکر در متن هنر زمانی رخ می. اما هیچگاه از نوعی تفکرِ خاص خالی نبودند

هاي یک زبان خاص دست یابند  اند تا به امکانات و ظرفیت فیلسوفان و حکیمان کوشیده. چگونگیِ تفکر ورزیدن را آموخته باشد
اگر «. اند الخصوص شعر نیافته همراه و همدل با تعریف آنها از انسان و جهان باشد و در این مسیر همراه بهتري را جز هنر و علی تا

گوییم، و اگر هر  گذرانیم و از آن سخن می هستی همین گشادگی است و نمایانی، همین پهنه ي تجربه و بازي که به نام زندگی می
ز آن را زبانی درخور است، پس آیا زبانی در کار تواند بود که در مقام واپسین زبان، زبان واپسین مقامی و جایی و ساحتی ا

هاي پنهان  باشد و نور خود را به پس پشت این صحنه بیفکند و چگونگی آماده سازي این صحنه و دست یا دست» حقیقت«
» حقیقت«ن زبانی و چنین پرتو افکنی بوده اند و کوشیده اند اندرکار را نشان دهد؟ بی گمان فیلسوفان تا کنون مدعی آفریدن چنا

  دهد  آنچه را که در پیش رویمان رخ می
هاي دیگر رخدادهاي هستی  به عبارت دیگر، زبانشان خواسته است ترجمان همه ي زبان. گذرد را با زبان خویش روشن کنند و می

جاي » همه چیز«و افکند، آنچنان که گویی ایشان خود و زبانشان بیرون از پرت» همه چیز«باشد و زبانی واپسین که بر معناي واپسین 
  ) 9: همان(» .دارند

  

  :زیست تاریخیِ تفکّر در شعر فارسی

ی به سوژه به جرأت می یابیم که شعر فارسی تقریباً هیچگاه از انحاء تفکر عاري نبوده  ي تفکر، در می توان گفت با نگاهی کلّ
براي یک بررسی دقیق تر . ا جزئی شدن و در بحثی مستدل، ارکان متضادي از این تفکر کلی را بیرون کشیدتوان ب البته می. است
را باید در خاطر داشت که  این نکته. هاي نخستین شعر فارسی وجود داشتند، آغاز نماییم توانیم از عالئق و اعتقاداتی که در دوره می

هاي  ها و کیفیت کند؛ بلکه از همین جا باید به دنبال نحوه هدف نهایی خود، نائل نمیتنها یک گزارش مختصر و فشرده، بحث را به 
  .هاي فکري بود تداخل، همراهی یا آمیختگیِ شعر با هر کدام از زمینه

هاي  بریم که نمونه شان نام می هايِ شعري ي فکري با مثال بنا براین به منظور اختصار بحث، براي نمونه از دو سه عامل یا نحله
ها، تفکرات مذهبی،  نخستین نمونه از این نحله. واقعی فکر و اندیشه در شعر کالسیک اولیه و میانیِ تاریخ شعر فارسی هستند

ي ادبیات فارسی است، عرفان و تصوف است و  ترین عامل نافذ فکري در سلسله مورد دوم که مهم. باشد کالمی و عقیدتی می
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است که در مقابل خیلِ عظیم  "مشاء و اشراق"چون  هاي فلسفی هم ته مختص به برخی نگرشسومین عامل که فروغی اندك داش
هاي آن  ترین مثال توان ناصر خسرو قبادیانی را یکی از برجسته ي اول که می در نمونه. ادبیات عرفانی، سخن همآوردي ندارد

یعنی شاعر از . درآید، ابزاري در دست اعتقاد شاعر است دانست، شعر بیش از آنکه در کنار تفکر و آمیخته با آن به خدمت انسان
ا کند و آن را در  قدرت فوق العاده تأثیرگذارِ وزن و قافیه و در کل سخن منظوم سود جسته تا عقاید خود را از حیث اعتراض مبرّ

ثَل شعر ناصرخسرو، با  می دانستند یا حس گذشتگان ما نیز می«. ي مردم با رویکردي شاعرانه تبلیغ نماید دیدگاه عامه کردند که به م
کند، کمابیش از گوهر تجربه و بینش شاعرانه به دور است؛ جرا که  همه ي بهره گیري استادانه اي که از اسباب صوري شعر می

اعرانه ي دانستند که شاعرانی چون منوچهري و خاقانی به گوهر ش است و نیز می» فلسفی«شعر ناصرخسرو اندرز نامه ي اخالقی و 
» .شعر نزدیک ترند تا به مثل معزي و عنصري و انوري و یا اینکه دیوان حافظ گنجور شاعرانه ترین گوهر شعر فارسی است

 )44و  43ص :1387آشوري، (

ناصر خسرو را گاه در سومین  "خرد، حکمت، عقل و اندیشه"چون  البته کثرت استعمال برخی از واژگان محوري هم 
به مقداري که با کلمات دانش و خرد و علم و عقل در دیوان «. دهد با نام سخن فلسفی موسوم کردیم، جاي می اي که بندي طبقه

هیچ شاعر با این شوق و حرارت به موضوع عظمت و بزرگی خرد . کنیم، در شعر فارسی کم نظیر است ناصرخسرو برخورد می
آورد که در برابر خرد براي تجلیل  ی شاعران عرفانی را به خاطر میشیفتگی وي به خرد و دانش شور و شوق و مست. نپرداخته است

 )353: 1355احسن، (» .و تمجید عشق ابراز نموده اند

کرد، وظیفه ي بیدار گرداندن و ارشاد  بر این اساس ناصرخسرو به عنوان سخنوري آگاه خود را موظف و مسئول معرفی می«
یوسفی، (» .توانست او را از این کار منصرف کند تاریکی جهل و تعصب نیز نمی. داوندمردم و مسئولیت دینی و وجدانی در برابر خ

1355 :621(  

  :توان این مسئله را به خوبی متوجه شد هاي شعري او نیز می از روي نمونه

 با دل روشن به سوي عالم روشن/ شمع خرد برفروز در دل و بشتاب 

  ...دل را بدین دو توشه بیاکنسفره / توشه تو علم و طاعت است در این راه 

  جور و جفا را در این مبارك معدن/ معدن علم است دل، چرا بنشاندي ...

  با دل چون سنگ پیرهن خز ادکن/ چون نبود دلت نرم سود ندارد 

  سور نباشد نکو به برزن شیون/ جهلت را دور کن ز عقلت، ازیراك 

  » ت چون کُه قارنزانکه بلند و قوي اس/ بررس نیکو به شعر حکمت حجت 

  )35و  34: 1363ناصرخسرو، (
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کند که عقاید اسماعیلیه و فاطمیه براي او از  اما تاریخ شعريِ ناصرخسرو، زندگینامه، تخلص و همه چیز او این نکته را اثبات می
داراي چنین نگرشی  که(شعر براي او و شاعرانی نظیر او مخصوصاً استاد پیشکسوتش کسایی مروزي . هر گفتاري ارجمندتر هستند

این بدان معنی نیست که سنت ادبی به شکل خودکار، سخنی از جنس سخن ناصرخسرو را به خود . اي براي ابراز است وسیله) بود
خاصیت عمده ي شعر «. طلبد بلکه بدین معنی است که شاعر به طرز کارکردي، مکانیکی و استعمالی با شعر مواجه شده است می

ناصرخسرو در این امر قطعاً از کسایی، شاعر مروزي مقدم بر خود پیروي . آن بر مواعظ و حکم بسیار استناصرخسرو، اشتمال 
ناصرخسرو چه از حیث افکار حکیمانه و زاهدانه و چه از حیث سبک و روش بیان، تحت تأثیر آنها قرار گرفته و ... کرده است

  )454: 1336صفا، (» .بر اشعار آن شاعر چیره دست برتري داده استبسیاري از قصاید او را جواب گفته و گاه قصاید خود را 

قسمت . ي دومی که براي زیست تاریخیِ تفکر در شعر فارسی نام بردیم، سنت فکريِ عرفانی و تصوفی است نمونه         
تصوفی به یاد  -بیات عرفانی به طوري که ادبیات فارسی را غالباً با اد. ي ادبیات فارسیِ کالسیک مملو از این سنت است عمده
توان گفت سنت عرفانی و تصوفی بیشترین زیست فکري در ادبیات فارسی را چه از نظر  به جرأت می. آرند سپارند و به یاد می می

ی و چه کیفی دارا بوده است ه گیرد البته با شعر و شاعري که نیز از همین لطیف تصوف که از مشرب ذوق و الهام سرچشمه می«. کم
شعر صوفیانه ي فارسی مقارن اوایل قرن پنجم با ابوسعید ابوالخیر و اصحاب او در خراسان ... خیزد مناسبت تمام دارد ي نهانی بر می

اغلب از ... غزلیات مولوي. این رایحه ي سکر و بیخودي در غزلیات مولوي به مراتب از غزلیات عطار بیشتر است...رواج تمام یافت
نوشته اند و استغراق خاطر و عدم التفات شاعر به ظواهر سبب شده است  شده است و یاران و مریدان می وده میسر شور و جذبه سر

» .که در آنها احیاناً حدود الفاظ و قوافی رعایت نشود و نیز به سبب جزر و مد احوال و خواطر غث و سمین بسیار در آنها راه یابد
  ) 139: 1362زرین کوب، (

کردند و  ي ابزاري نمی رغم اینکه به صورت همیشگی از شعر استفاده نی و تصوفی در شعر فارسی، شاعران علیدر گفتمان عرفا
یعنی هنوز به . ي امر با اولویت عرفان و تصوف بود تر بودند، اما هم چنان غلبه در این مورد نسبت به ناصرخسرو و اقران او معتدل

موالنا بارها شعر و شاعري خود را به باد مالمت . شد ایی فکريِ بشر نگریسته نمیي بازنم شعر به مثابه یک شکل مستقلِ عرصه
  :گرفت می

  هست مرا فنِّ دگر غیر فنونِ شعرا/ شعر چه باشد برِ من تا که از آن الف زنم؟ 

  ابر سیه را تو مخوان ماه منور به سماء/ شعر چو ابري است سیه، من پسِ آن ابر چو مه 

  )75:  1375مولوي، (پوست بود پوست بود در خور مغز شعرا     /  گو همه سیالب ببر  قافیه و مفعله را

چون موالنا دارند، اما در  ي شعر یا هنر کم و بیش رویکردي هم اگرچه دیگر شاعران شهیر ادب فارسی نیز در مواجهه با سوژه
ناء بودن حافظ در این میان ما را به جمع بندي بحث در دو روشن تر اینکه علت استث. توان حافظ را یک استثناء دانست این میان می

چون سنایی و عطار است و نه یک معرفت  اي هم عرفان حافظ، نه یک معرفت مدرسه. قسمت پایانیِ این مختصر یاري خواهد داد
. آید ي او بر می که از فلسفه عرفان حافظ، معرفتی است. عاشقانه عرفانی که از شعر به عنوان یک تریبون براي ابراز خود بهره جوید
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بلکه براي حافظ نفسِ وجود شعر است که استعداد تنیده شدن و آمیختن با . این تنها ابداع یک اصطالح پارادوکسیکال نیست
بخشد، آن نگرشی است  آنچه دست کم به بخش عمده ي دیوان حافظ همچون یک متن در اساس وحدت می«. معناي واال را دارد

به عبارت دیگر گفتمان چیره بر زبان و ذهنیت حافظ است که به این دیوان همچون سند یک . ر سراسر آن چیره استکه کمابیش ب
اش به دنبالِ  اي نیست که وضیفه شعر حافظ براي او وسیله) 26: 1386آشوري، (» .بخشد زندگانی شاعرانه و اندیشه گرانه وحدت می
  ..ش محکوم بشودعرفان دویدن باشد و سرانجام به زبان خود

متعصبانه پایبند به مسلک و مشی فکري خاصی باشد، در شعر حافظ  ي آدمی بدون اینکه شعر در مفهومی هنري، ابراز اندیشه
ها و امیدها و  اما هنوز نتوانسته که در جایی جز دیوان اشعار حافظ اجتماع و تنهایی انسان، یأس. یابد براي نخستین مجال ظهور می

هاي قدیم و جدید انسانی پیرامون شعر حافظ  ها بر مبناي دانش سبب کثرت پژوهش. ها را در خود درونی گرداند نآمال و آرما
به عبارت روشن تر براي حافظ و در جهان شعريِ او مسائل مرتبط با هویت و زیست انسان آنچنان در شعر درونی . همین است

و به همین دلیل هر محققی با هر نوع نگرش فکري خاص و . راز عقیده تلقی کردتوان شعر او را تریبونی براي اب اند که نمی شده
ي خود تأویل نماید و براي تأویل خود ابیاتی از حافظ را دلیل سخن خود  محدودي، هرگاه خواسته که حافظ را بر مبناي سلیقه

  .کردند گرداند، به ابیات بسیاري نیز بر خورده که براهین او را نقض می

حافظ نیز برخی شاعران سبک هندي نظیر صائب تبریزي و بیدل دهلوي، اگرچه زیرکی و نبوغ حافظ را نداشتند ولی با  بعد از
ل. شمردند این همه، شعر را در شعر بودنش و نه رسانه بودنش مهم می هاي ژرف از ارکان  پرداختن به مضامین باریک و تخی

  :گوید چنانچه صائب می. معروف شعر هندي است

با تر  ي ما هوش خون است ز سنگینیِ لفظم دلِ معنی                                                 از باده بود شیشه        ر  

  )324دیوان صائب، ص (

 ي سنتی که حافظ بنا نهاد از با نظر به این پیشرفت در نگرش به شعر، اشعار صائب و بیدل و دیگر بزرگانِ شعر هندي، در ادامه
ي نوین و وسیعی از همزیستیِ  ها در کنار نازك خیالیِ این شاعران مجموعه این اندیشه. هاي فلسفی و عرفانی مملوء است اندیشه

  .داد فکر و هنر را نوید می

دیده ) بیدل دهلوي(هاي خاص که در علوم وفلسفه ي جدید مطرح شده است در شعر او  بسیاري از معانی تازه و اندیشه«
از . توان انکار کرد توان حمل کرد، احتمال روشن بینی و ژرف نگري او را نیز نمی با اینکه بر خیال پردازي شاعر می شود و می

 : هاي شیرین و خواندنی در شیوه ي کار نویسنده ي کتاب، توضیح ایشان را درباره این بیت بخوانید نمونه

  خورشید برون ریختم از ذره شکافی                         در فکر خودم معنی او چهره گشا شد                     

چه طور و با چه زیبایی با همدیگر همکار و » آینشتین«با علم مادي » سقراط«بینید که در بزم ادب بیدل، فلسفه ي مثالی  شما می
ره شکافی، خورشید بیرون رسد و چه طور آینشتین از ذ و چه طور سقراط از شناخت خود به معرفت خدا می. شود همنوا می
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» .گردد و چه طور این دو حقیقت که یکی معنوي و دیگرش مادي و یکی اصل و دیگرش ظل است یکجا جمع می! ریزد می
  )34: 1368شفیعی کدکنی، (

ن مسائل و سخنان فلسفی در سخنان بسیاري از شاعرا. ي پیشین سخن گفت چون دو نمونه توان هم ي سوم نمی ي نمونه در باره
اي که آزاد  توانیم چند شاهکار را در شعر فارسی منسوب به گفتمان فلسفی اما نمی. خورد هاي پیشین نیز دفعتاً به چشم می نمونه

بِ عقیده بریده باشند و در اثر هنري  منظور از گفتمان آزاد فلسفی، تمام افکار و اندیشه. باشد بدانیم در (هایی است که از تعص
. اند بعضی از اشعار مال هادي سبزواري یا برخی ابیات منسوب به بوعلی سینا از این جمله. و بنیادین شده باشنددرونی )اینجا، شعر

زیرا که بحث این پژوهش از یک عملکرد . آنچه مهم است خوب یا بد بودن، ضعیف یا قوي بودن فالن فلسفه یا فالن عرفان نیست
ي دیگري  به این معنی که چه عرفان و چه فلسفه یا هر گونه. مبتنی بر حقیقت است مبتنی بر معرفت در حال گذار به یک عملکرد

آنچه که در ادامه به تبیینِ آن خواهیم پرداخت . اند از خردورزي در مواجهه با شعر، با یک رویکرد و یک نوع از آشنایی وارد شده
توان شاهدي بر این مدعا  حافظ را می. خود درونی نمایداین است که شعر ظرفیت این مهم را دارد که تمامی آن مسائل را در 

  .دانست

  :گفتمان عرفانی، شعر و گفتمان فلسفی

. ها شعر را از قید خویش آزاد نگذاشت آن گفتمان عرفانی که ادبیات فارسی را تنگاتنگ در خویش فشرده بود، براي قرن
اینکه  آیا . یک پرسش مهم در این قسمت مطرح است. د نداردي فکري هیچ مذمت یا کراهتی در خو ي یک نحله عرفان به منزله

تاً و به شکلی  گفتمان عرفانی و تصوفی که همواره مرجعی براي ادبیات تاریخیِ ایران بوده، هنوز در قید حیات است یا تنها موقّ
هایی که  سازد شعر ظرفیت یزیرا که روشن م. مخفیانه از منظر نا پدید شده است؟ پاسخگویی به این پرسش بسیار ضروري است

ها و  امروزه بازار نشر ادبی در ایران مملو از کتاب. هاي تفکريِ دیگري باشد، دارد یا خیر خالی باشد و مستعد اندوخته شدن با سنت
هاي متنوع زبانی از  دفترهاي شعري هستند، دفترهایی که احساسی بودن، تعمقِ سطحی و خطابه به معشوق در قوالب بازي

  . شود صیات الینفک آنها محسوب میخصو

مهم نیست یک عقیده یا تفکر، اصالت داشته باشد یا چه اندازه خوب و بد ) چناچه خاطر نشان شد(ولی بحث ما این است که 
گام ساختن شعر با آثاري که  توان براي رشد و تعالی شعر در زمان مدرن و نیز براي هم باشد؛ سخن بر سر این است که آیا می

اي  چنان وسیله فراخور حال و سیاقِ اندیشه و عواطف انسانی باشد، به همان همزیستیِ مسالمت آمیزِ سنتی ادامه داد؟ یعنی شعر هم
طور که برخی شاعران کالسیک هم چون  توان همان ي آن متعالی تر جلوه دهند؟ و یا می باشد که افکار بلند یا پست را به واسطه

ت خودش  آوردند، ظرفیت ي اجرا در حافظ به عرصه هاي درونی را در محتوا و فرم شعر افزایش داد، آن قدر که شعر در شعری
اندیشه باشد؟ یعنی تصوف، عرفان، مذهب، منطق و فلسفه به صورت تحمیلی و تنها از براي سالیق نویسنده و خواننده بر شعر وارد 

زبان شعري «. در زبان است، نه ابزاري براي معادالت و ارتباطاتزیرا که شعر و در کل هنر، یک جهان متفاوت . نشده باشند
و اي بسا  –از شعر عمل کند و بسیاري از اشعار » غیر شعري«تواند به منزله ي نوعی حجاب یا ابزار سانسور براي حذف زبان  می
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یل شاعرانی است که آثارشان از ولی این جنبه به طرزي رسوایی آمیز وجه مشترك خ. داراي چنین جنبه اي اند  -همه ي آنها 
  )44: 1386شولس، (» .بسیار نا برابرند] هنري[لحاظ ارزش 

هاي زبانیِ دیگر، در شعرِ مدرن دقیقاً همان وجه ابزاري زبان در اشاره به  هاي دیگر زبان، بر خالف آفریده برخالف فونکسیون« 
  )23:  1387مهرگان، (» .افتد یک هدف بیرونی است که از کار می

دهد و براي یک نگرش سیاسی، فکري و فرهنگی تبلیغ  شعر و در کل هنر مدرن داراي این ویژگی است که شعار سر نمی      
شعر و داستان مدرن تمام نقاط انتقادي انسان و جهان را در فرم خویش رسوخ داده و در ال به الي محتواي خود درونی . کند نمی
اند از پسِ این درونی سازي به خوبی  اند که توانسته شاعران و نویسندگان  اروپایی ارجمند بودهو به راستی آن دسته از . کند می

  .یعنی همان مسیري که حافظ را در ادبیات ایران و جهان جاودانه ساخته است. برآیند

ه بیشتر از آثارِ یک جامعه شناسِ تجربی، بازتابِ واقعی جامعه است«  ظاهريِ . یک اثر هنري، به طور بالقو زیرا اثر هنري نه نمود
مدرنیستی مانند ) پیشرو(بنابراین آدورنو به آثارِ آوانگارد . سازد ي جامعه، بلکه کشاکش درونیِ آن را برمال می شیء انگاري شده

شکالت اجتماعی، موسیقیِ شوئنبرگ یا تئاتر بکت، به مثابه بنیادي ترین پاسخ نه فقط به مسائل زیبایی شناسانه بلکه الزاماً به م
ک می 22:  1388ادگار و سجویک، (» .جوید تمس(  

دلیل واقعی آن است که اگرچه . تواند باشد بنا براین آنچه که از وضعیت شعر امروز ایران در عموم عنوان کردیم، بی دلیل نمی
واقع بازتولید همان نگرشِ عرفانی  ظاهر و قالب شعر به سمت شعر آزاد و سپید گردش کرده اما محتوایی که در آن وجود دارد در

که در باب (ي هگل  در واقع از منظر فلسفه. با این تفاوت که اجزاي آن با ابزار و اشیاء جهان ما در تناسب قرار گرفته است. است
ایدئولوژیک،  گونه تحلیل نماییم که اگرچه یک تغییر توانیم این آسیب را این می) تناسبِ هنر و اجتماع و اندیشه صاحب نظر بود

رد ورزي آدمی را تغییر داده و بسط می گسترده دهد ولی نباید از آن و از محتواي آن به صورت یک فرآیند تکامل تاریخی  ي خ
باید در صدد  شعر نه تنها از لحاظ قوالب و فرم صوري، پس از انقالبِ ادبی نیما، تغییر کرد، بلکه از لحاظ محتوا نیز می. غافل بود
مثالً (ي فکري  این تناسب بدین معنی نیست که یک بار دیگر یک نحله. ود و تناسبش با وضعیت موجود انسان برآیدترمیم خ

ي آن یعنی سانتیمانتالیسم و عواطف سطحی را بگیرد، بلکه بدان معنی است که شعر مدرن  جاي عرفان و شکل استحاله شده) فلسفه
و نیک پیداست که . این درونی شدن مؤید ماهیت ازلی و ابدي اندیشه است. ونی نمایدباید مسائل امروزي انسان را در خود در می

هگل توصیفی شایسته «. تواند تنها در سطح یک اثر هنري و بدون عمق و ژرفا حیاتی در خور داشته باشد این چنین امر واالیی نمی
. دهد یدئولوژیک که در این عصر به وقوع پیوسته است به دست میاز تغییر ا –البته به شیوه ایدئالیستی و انتزاعی  –و درخور تأمل 

هاي پیشین اندیشه و هنر به گونه اي تضادآمیز میان مفهوم تقدیرگرایانه ي انطباق قانونمند همه ي وقایع و رویدادهاي  در دوره
هر دو سوي این تضاد و تناقض اصولی اما در . اجتماعی و غلو درباره امکانات دخالت آگاهانه در تکامل اجتماعی در نوسان بود

هگل به هر . گرفت نشأت می» خرد» «سرمدي«بود که از ماهیت و طبیعت » فراتاریخی«] هاي پدیده[گرفت، که مورد توجه قرار می
 فرآیندي که از یک سو به وسیله ي نیروهاي برانگیزنده ي درونی تاریخ به پیش. کند تقدیر در تاریخ فرآیندي را مشاهده می
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] هگل[بدین ترتیب او . گسترد هاي زندگی انسان از جمله اندیشه، می کند و از سوي دیگر تأثیر خود را به تمامی پدیده حرکت می
  )148: 1386لوکاچ، (» .بیند کل زندگی بشریت را به مثابه یک فرآیند عظیم تاریخی می

بسیار مکرّر است که شاعرانِ عارف . ه نشده، فلسفه استیک سویه از شعر که گویا بر طبق شواهد تاریخی هیچ گاه از آن زدود
ت فلسفه دارند، در همان ها نیز از نوعی استدالل و خردورزي استمداد  مسلکی که شعرهایی در بابِ نفرت و مذم  

وي و دیوان شمس، زمانی که موالنا در مثن. جویند که این نوع استمداد بابِ ورود امر فلسفی را به شعر همواره باز گذارده است می
ت عقل  غزالی در تهافه کنند، هیچ مسیري را بهتر از مسیر عقالنی و مدعا مثل منطقی  سخن سرایی می) به نظم و نثر(الفالسفه در مذم

توانیم آن را واجد یک حقیقت بزرگ  اگر این نکته را امري منفی فرض نماییم، به هر حال نمی. شناسند براي سخن خود نمی
، بیشترین جایی است که )که شاید به صورت ناخودآگاه صورت گرفته(اینکه فرم عقالنی و منطقیِ شاعران در رد عقل . نپنداریم

ي درونی شده در شعر نیز به ندرت  با کمال تأسف در شعر معاصر فارسی، همین مقدار از اندیشه. اندیشه در شعر درونی شده است
  .یابد مجال بروز می

  

  : ي عزیمت نقطه

تواند در صورت پیوند بنیادین و مستحکم با تفکر، مرکزیت اندیشه و خرد را در انسان یک  ر در مقام امري قابل قرائت، میشع
شعر مدرن تنها . شود اتفاقاً این خرد آدمی است که از قرائت خود از جهان دچار تفلسف و اندیشگی می. بار دیگر بازسازي نماید

تواند از خود قرائتی متناسب با اوضاع  و اندیشه و البته در مکانیسمی کامالً اجتماعی است که می در پیوند درونی با انواع افکار
 –اجتماعی «قرائت همواره فعالیتی است که جایگاهی اجتماعی دارد و از تاریخ و زمینه ي « . ي ظهور بگذارد آدمی را به منصه

به خصوص  –با توجه به این خصوصیت مکانمند، هر قرائت . گیرد و نیز از پس زمینه ي اجتماعی خواننده شکل می» سازمانی
قرائت در . کند امکانپذیري معناي مشترك را بیشتر می –شوند  هاي کسانی که نسبت به فرهنگ معینی بیرونی محسوب می قرائت

این . ی را وارد میدان کندتواند داعیه ي معناي جهان فرآیندي است که می... مقام کسی که بیرون از چارچوب فرهنگ غالب است
فرآیند شامل مطرح ساختن درکی از متن است که متکی بر اندوخته ي معینی از معرفت و تجربه ي فرهنگی است و تمایالت 

  ) 214: 1386والت، (» .کند پیشینی را که به ظاهر سنگ بناي تعبیرهاي جهانی هستند آشکار می

یري که تا اینجا ارائه شد ي  تر از آن، شعر با فلسفه و اندیشه الخصوص ادبیات و خاص و لزوم التقاط هنر علی با توجه به خط س
پرسشی که شاید در نگاه نخست، نوعی . ي تفکر قرن بیستمی است رسیم که زاییده خردورزانه بررسی شد، به یک دو راهی می

ي کاربردي، تا چه اندازه  که این دو شاخه در حوزهگردد  گویی یا حشو به نظر رسد، اما با توضیح و تشریح آن معلوم می همان این
  .ي پست مدرن وجود دارد ي انتقادي و اندیشه این دعوي میان اندیشه. کنند عملکرد و کنشی متضاد پیدا می

فالسفه از آغازین روزهاي . زبان شعر نسبت به زبان کاربردي و مستعمل امري نا متناسب است، زبان فلسفه نیز به همین صورت
ین خود نسبت به زبان و ادبیات . هاي آن اندیشیده بودند ندیشیدن آدمی، به مسائل زبان و هنجارگریزيا به این معنی فلسفه همواره د
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کن پر اهمیت آن چیزي است که علوم انسانی به دنبال  را ایفا کرده است، زیرا این مهم را به نیکی درك کرده که هنرِ متعالی ر
تناقضی که پیش روي ما است بسیار شبیه تناقضاتی است که مشغله ي خیال فالسفه ي کهن را فراهم آورده «. سعادت بشر: اند آن

فالسفه . مبدل شد» علم«زبانشناسی فقط پس از برگذشتن از این تناقضات بود که به . پرداختند بود که به کنکاش در مسائل زبان می
از طرفی آنان دریافته بودند که در . کنیم ند که ما در مورد اسطوره استدالل میکرد ي باستان همانگونه در مورد زبان استدالل می

اما . زبان توالی بعضی از آواها با معانی معینی مالزم است و از این رو مشتاقانه در پی کشف علت پیوند آواها و معنا بودند
هاي دیگر نیز وجود دارند اما معانی کامالً  زبان هاي آنان از همان آغاز با این واقعیت مواجه گشت که همین آواها در کوشش

  )137: 1386لوي استروس، (» .کنند متفاوتی را القا می

ها و اساطیر دارد، نوعی نگرش عرفانی را متناسب با اجزاء و محیط  ي پست مدرن از آنجا که همواره نیم نگاهی به گذشته فلسفه
داند، آن چیزي  دي در قرن بیستم آنچه را که ضرورت هنرمند و شاعر امروزي میي انتقا آورد، در مقابل اندیشه امروزي پدید می

یعنی از بر کردن صدها و هزاران بیت شعر و تمرین و ممارست زیر نظر . دانست نیست که نظامیِ عروضی در چهار مقاله واجب می
تنها از پیِ آموختن تفکر و دریافتن . ردن را بیاموزدخواهد که در بدوِ امر، تفکر ک ي انتقادي از شاعران می اندیشه. استادان شعر

ي انضمامیِ بشر را در اثر هنري درونی  هاي میان خرد ورزي و هنر است که برخالف گذشته و حال خواهیم توانست اندیشه نسبت
به شکل وصله شده به شعر ها  توان از قید و بند تمام تفکرات تاریخی، مثبت یا منفی که قرن تنها در این صورت است که می. کنیم

. اي سیال در شعر باز شناسیم ي اندیشه ي نوعی هنرِ مازاد بر تفکر و تفکر را به منزله پیوند خورده بودند رها شویم و شعر را به منزله
ه خواهیم دانیم که معناي تفکر چیست و به دنبال آن نیز قادر نیستیم فکر کنیم که سرودن چیست، چگون اصوالً تا زمانی که نمی«

توانست ارتباط تفکر و شعر سرودن را که پیشتر بارها از آن یاد شد، موضوع تفکر قرار دهیم؟ ظاهراً ما امروزیان کوچک ترین 
! اند؛ نه زیسته و نیز آثار هنري خود را می) سرایش واال(آگاهی اي از این امر نداریم که یونانیان تا چه حد متفکرانه ادبیات متعالی 

  )25: 1386هایدگر، (» .دادند در حضور نمود خویش به حیات ادامه دهند زیستند بلکه اجازه می ا را به تجربه نمیتنها آنه

گونه اي است که گاه به شکلی معکوس به سوي سرچشمه ي خویش -به همین دلیل شاعري رود. سرمنشأ سرودن شعر است« 
البته تا زمانی که معتقد باشیم منطق درباره ي اینکه تفکر چیست . ادبودشود، یعنی به سوي تفکر به مثابه ي یادآوري و ی جاري می

دهد، قادر به تفکر نخواهیم بود، تا آنجا که تمامی شاعري بر یادآوري و یادبود استوار است تا حدي که تمامی  رهیافتی به ما می
  ) 23ص :همان(» .یابد ها از تعمق و مراقبه بر یادآوري و یادبود سریان می سروده

  

  :نتیجه گیري

ي درك و دریافت مفاهیم آثار ادبی مکتوب ایران، عالوه بر لزوم آشنایی با واژگان کهن و دانستن تلفظ و معنا، در گرو  الزمه
تاریخ ادبیات ایران، بارها شاهد آفرینش مطالبی بوده است که به گونه . هاي فکري و ذوقی نویسندگان آنهاست آشنایی با گرایش

پس از این استفاده ي ابزاري، استفاده ي ابزاري دوم، به کارگیري شعر براي نیل . تبلیغ فکر یا گرایشی خاص داشته اند اي سعی در
نویسندگان ایران از موضوع اهمیت شعر و جایگاه واالي آن نسبت به نثر آگاه بوده اند و از این آگاهی . به هدف مذکور است
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تالش در جهت درك اشعار ناصرخسرو قبادیانی، موالنا، محتشم کاشانی . ره گرفته اندجهت ترویج و مشروع سازي آراي خود به
مخاطب شعر فارسی، به درستی نتوانسته است چهره ي حقیقی شعر . و فرخی یزدي،  بدون دانستن گرایشات آنها عقیم خواهد ماند

  .هان نمایش آن بوده استبلکه همواره با تصویري از شعر رو به رو شده که شاعر خوا. را مالقات کند

اما شعر حقیقت دیگري نیز دارد که . این آراي متفاوت، فارغ از هرگونه قضاوت امروزین، حضور خود را به اثبات رسانده اند
آنجاست که شعر ماسک تبلیغاتی را از چهره . هاي شاعران سبک هندي، مجال بروز یافته است در شعر حافظ و برخی تالش

هاي ماتریالیستی  سازد و زندگی حقیقی را با تمامی دغدغه مراجعه ي هر فرد با هر گرایشی را به خود هموار می گشاید و امکان می
این شاید مترادف نظریه و نظراتی باشد که شعر را . رساند و متافیزیکی، زاهدانه و عاشقانه، عرفانی و یا فلسفی به منصه ي ظهور می

اند جز در مواردي نادر آنچنان  اما آنچه مهم است اینکه عرفان و تصوف تا کنون نتوانسته. دندستو براي شعر و هنر را براي هنر می
ي پسامدرن که به نوعی بازتولید  در این راستا بر عکسِ اندیشه. در شعر درونی شوند که آمال انسان امروزي را پوشش دهند

ي مواجه شدن با  طلبد که طریقه ز هر چیز از شاعران شعوري را میي انتقادي پیش ا کند؛ فلسفه شناسیِ عرفانی را ترویج می معرفت
  .جهان امروز را بیاموزند و در نهایت آموختن تفکر را و نفسِ خرد ورزي را در آثار خود درونی سازند
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  افزاییسازي قاعدهي برجستهها گونهبررسی 

 رحیم معینی کرمانشاهی  در اشعار

  

  1سولماز مظفري

  چکیده

پلی « ي خودکار دانسته اندکه ها پاسخزمینه اي از برجسته سازي را نشانگر کاربرد نامتعارف یک رسانه و خودنمایی آن در مقابل پس       
، این قابلیت هنري که به صورت قاعده افزایی و قاعده سازد یمبرقرار » میان عینیت نسبی توصیف زبان شناختی و ذهنیت نسبی داوري ادبی 

زبان را با شگردهاي برجسته سازي دگرگون خودکاري  خواهند یمکه  ردیگ یم، مورد توجه بسیاري از خالقان آثار قرار ابدی یمکاهی نمود 
» بسوزید  ها شمعاي « ي خود از جمله مجموعه ي ها سرودهاست که این روند را در » رحیم معینی کرمانشاهی « یکی از این خالقان. سازند

  . اعمال نموده است

با توجه به مجموعه  ويي ها سرودهدر  )Foregroundig Devices)در این جستار سعی گردیده به برخی از شگردهاي برجستگی زبان     
  .امید که مورد قبول افتد.ي برجسته سازي زبانی آن مورد واکاوي و بررسی قرار گیردها گونهاشاره شده، فرآیند »  بسوزید ها شمعاي « شعر 

  

 برجسته سازي، قاعده افزایی، رحیم معینی کرمانشاهی، شعر،اي شمعها بسوزید  :هاکلید واژه

                                                        
  S_mozafari8673@yahoo.comدانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی  - ١

mailto:@yahoo.com
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  مقدمه  - 1

وي ،در کرمانشاه دیده به جهان گشود 1304بهمن ماه  15رحیم معینی کرمانشاهی، نقاش، روزنامه نگار، نویسنده و شاعر، در          
به کار نقاشی پرداخت و در این راه پیشرفت به سزایی نمود و تابلوهایی نیز از خود به یادگار گذارد که از جمله ي  1341از سال 

، »امید«، »شرقی«، »عشقی«ي ها تخلصوي در ضمن نقاشی، به سرودن نیز پرداخت و پس از . است) ع(حضرت مسیح  آنها تابلوي
بسوزید،فطرت، خورشید شب و حافظ  ها شمعاي : يها ناماز آثار او چهار مجموعه شعر به . را براي خود برگزید» معینی«تخلص 

وي اثر . یی از تصانیف وي گردآوري شدها دهیگز» راز خلقت و خواب نوشین«ي ها نامبرخیز، منتشر گردید و در دو مجموعه به 
از  توان یم. جلد به صورت منظوم بیان نموده است 12از خود به یادگار گذاشته که تاریخ ایران را در » شاهکار«دیگري به نام 

ر آفرینی و توجه به موسیقیایی و ي شعري وي، وارد کردن مضامین تازه در سخن، تأکید بر تصویر سازي و تصویها مشخصه
به منظور دستیابی به قاعده » برجسته سازي«این جستار نتیجه ي پژوهشی است که با تکیه بر نظریه ي . آهنگین شدن کالم را نام برد

  .یل قرار دهدنگارنده سعی دارد در این نوشتار این اثر را از این دیدگاه، مورد نقد و تحل. افزایی زبان شعري وي انجام شده است

  

  :روش تحقیق - 1- 1
ي مختلف قاعده افزایی در ها گونهپژوهشی این گونه است که ابتدا به شرح و معرفی کوتاهی از  -روش کار در این مقاله ي تحلیلی     

ه ي خاص انواع قاعده افزایی در سخن معینی کرمانشاهی ذکر گردیده اند؛ در ادامها يبندکالم پرداخته شده و سپس در تقسیم 
گردآوري و طبقه بندي اطالعات، تجزیه و تحلیل . براي هر مورد ارائه گردیده است»  بسوزید ها شمعاي « شواهدي از مجموعه ي 

 ها شمعاي « براساس محدوده ي پژوهش این مقاله، مجموعه ي .شود یمواستنتاج کلی، ساختارهاي اساسی این نوشتار را شامل  ها افتهی
  .قرار گرفته است مدنظر) 1381(» بسوزید 

  

  : پیشینه ي تحقیق - 2- 1
از شاعران  ياریبس. قرار گرفته است یاز آثار مورد نقد و بررس ياریو مباحث مرتبط بدان در بس برجسته سازيدر حال حاضر        
 يداگانه اثرمبحث به صورت ج نیدر مورد ا.اند دهیآثار خود از آن و انواعش بهره مند گرد يبه منظور برجسته ساز سندگانیو نو

موضوع اغلب درقالب مقاله است  که ازمندرجات مرتبط آن  نیا با رآثارمرتبطیاما سا ؛دینگرد مشهودجستار  نیا يتوسط نگارنده 
 مایدر اشعار ن ییمعنا يزیهنجارگر يها از گونه یکیرمز به عنوان  یزبان شناخت یبررس. پژوهش مددگرفته شده است نیا فیدرتال

، برجسته )1382(ي آن به قلم محمد بارانی ها گونه، کارکرد ادبی زبان و )1380(صورتگر  نیو نوش یافخم یعل ينوشته   جیوشی
ي هنري و بالغی در تاریخ بیهقی نوشته ي گلی زاده ها جلوهو ) 1384(سازي واژه و ترکیب در شعر اخوان نگاشته ي صهبا فروغ 

در مورد نگارنده است  یگفتن. پرداخته است یزبان شناس يمساله  نیمرتبط با ا به مباحث یاست که به شکل يازنمونه آثار) 1381(
  .ی را مشاهده ننموده استبه صورت جداگانه اثر مدون نهیزم نیدر امعینی کرمانشاهی اشعار 
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  : بحث و بررسی - 2
ي ادبی معاصر به طرز چشم ها هینظره ي ادبی و استفاده از امکانات علم زبان شناسی با توجه بها پژوهشدر قرن حاضر عالقه به     

ي زبانی در ادبیات ها صورتگیري افزایش یافته و بسیاري را بر آن داشته است که با استفاده ازروش هاي این علم به توصیف 
م به نظر آنچه در دید آغازین مه.و نظریات دستیابی به زیبایی کالمی خالق اثر است ها پژوهشمحور اصلی بسیاري از این . بپردازند

  .    کند یمزیبایی سخنی است که با دیدي کلی گوینده به آن دست می زندو آن را دنبال  رسد یم

نداریم؛ بنابراین سخن زیبا را » زیبایی« ، تعریف واحد و جامع و کاملی براي شود یممشاهده ] در بسیاري ازآثار [ همانگونه که «    
، این است که کالم زیبا، کالمی رسد یمآنچه به نظر . ه ي خاص و معین تعریف کرددر چهارچوب یک یا چند قاعد توان ینمهم 

اما پیداست که این دل . آنگاه که دلنشین باشد، زیباست –اعم از شعر یا نثر  –سخن .]ماند یم[و در خاطر  ندینش یماست که به دل 
نده است که حاصل آن انتخاب هنري و ذوقی کلمات نشینی و دل نشانی سخن در گرو رام بودن اسب توسن واژگان در دست گوی

  ) 192-3: 1381گلی زاده(»  .هاست واژهدر محور هم نشینی 

اما آنچه در اینجا مد ) بیرونی(و دیگري عینی ) درونی(یکی ذهنی : نظریه هایی که در تعریف هنر و زیبایی بیان شده، دو نوعند     
  .گردد یمبه زیبایی زبان ادبی شعر وهنري شدن آن  نظر است، برجسته سازي کالمی است که منجر

) عادي و غیر ادبی(نخست آن که نسبت به قواعد حاکم بر زبان خودکار : برجسته سازي ادبی به دو شکل امکان پذیر است    
. ار افزوده شودو دوم آنکه قواعدي بر قواعد حاکم بر زبان خودک نامند یمانحراف هنري صورت پذیرد، که این را هنجار گریزي 

  ) 43: 1373صفوي. (به این ترتیب، برجسته سازي از طریق دو شیوه ي هنجار گریزي و قاعده افزایی تجلی خواهد یافت

در زبان  ها ییافزابه اعتقاد صورت گرایان روسی، هر شاعر و نویسنده براي خلق اثر ادبی خود، به انواع فراهنجاري ها و قاعده      
  .و این در گرو نامتعارف ساختن اثر وي است بخشد یمجستگی کالمی خود را نقش و بر زند یمدست 

  

  :برجسته سازي - 1- 2

ي خودکار است و این ها پاسخنشانگر کاربرد نامتعارف یک رسانه و خودنمایی آن در مقابل پس زمینه اي از «برجسته سازي     
از سوي دیگر در تعریف ) 1383:61مکاریک،(» ...امی آنهاستوجه مشخصه ي بخش عمده اي از اشکال بیان هنري، اگر نه تم

» .کند یمپلی میان عینیت نسبی توصیف زبان شناختی و ذهنیت نسبی داوري ادبی برقرار  ]برجسته سازي[«: برجسته سازي آمده
وامل به وجود قابل ذکر است که برجسته سازي فرآیندي است که صورت گرایان روس مطرح کردند و آن را از ع) 61:همان(

ي ها وزناین برجسته سازي یا به شکل قاعده افزایی یعنی افزودن چیزي بر برونه ي زبان مانند «. آورنده ي زبان ادبی خواندند
ي بدیع، شکل ها صورتعروضی، یا به شکل هنجارگریزي یا قاعده کاهی یعنی حرکت از حالت هنجار و معمول زبان و آفریدن 

به بیانی دیگر هر نوع انحراف از فرم خودکار زبان و ایجاد دگرگونی در ساختار کالمی به ) 87و86: 1384ساسانی،(» .ردیگ یم
  .شود یمنحوي که زیبایی را در سخن رقم بزند، برجسته سازي نامیده 
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وینده و خواننده شود، اگر حالت تقلید و تکراري به خود بگیرند یا مانع ارتباط گ ها يسازباید به این نکته توجه کرد که برجسته     
بنابراین در برجسته سازي باید شاعر دو اصل مهم جمال شناسی و . دهند یمنقش اساسی خود یعنی خالقیت ادبی را از دست 

لیچ دو گونه از برجسته ) 14: 1370شفیعی،. (رسانگی زبان را که دو اصل اساسی در هر کاربرد زبانی است، در نظر داشته باشد
قاعده افزایی، البته شفیعی کدکنی انواع برجسته سازي را  -2انحراف از قواعد حاکم بر زبان خودکار  -1: داند یمسازي را ممکن 

محورهاي برجسته سازي از دیدگاه دکتر شفیعی کدکنی ) 1384:56دزفولیان، . (کند یمبه دو گروه موسیقیایی و زبان تقسیم 
  : عبارت است از

: از قبیل بخشد یمملی که زبان شعر را از زبان روزمره به اعتبار بخشیدن آهنگ و توازن امتیاز مجموعه عوا: گروه موسیقیایی -1
  .وزن، قافیه، ردیف، جناس و غیره

بیرون از خصوصیات موسیقیایی آنها  ها جملهمجموعه عواملی که به اعتبار تمایز نفس کلمات در نظام : گروه زبان شناسیک -2
استعاره و مجاز، حس آمیزي، کنایه، ایجاز و حذف، باستان گرایی در : شود ازقبیل ها واژهتاخیز موجب تمایز یا رس تواند یم

دوشاخه واژگان ونحو، صفت هنري، ترکیبات زبانی، آشنا زدایی در حوزه ي قاموسی، آشنا زدایی در حوزه ي نحو زبان و بیان 
و تنی چند از ) Shklovsky(ي اشکلوفسکی ها دگاهیدن در باور به نقش ادبی زبا) 34-38: 1370شفیعی کدکنی،. (پارادوکسی

فرآیند  -2فرآیند خودکار شدگی  -1: سازند یمصورتگرایان دو فرآیند زبانی را از یکدیگر جدا . صورتگرایان چک ریشه دارد
در این . ار گرفته شودفرآیند خودکارشدگی زبان استفاده از عنصر زبان است، به نوعی که براي بیان موضوعی به ک. برجسته سازي

که زبان از حالت متعارف خود خارج شود  ردیگ یمفرایند برجسته سازي زمانی صورت . فرآیند شیوه و چگونگی بیان مدنظر نیست
آنچه مورد توجه است برجسته سازي است نه فرایند ) 1384:56دزفولیان. (ردیگ یمو در مقابل فرایند خودکارشدگی زبان قرار 

که برجسته سازي در آن نمود پیدا کند، بسیاري شعر و زبان آن  رسد یمبان، زبان شعري زمانی به حد اعالي خود خودکارشدگی ز
ي هنجار ها مؤلفهنظر موکارفسکی همین است، وي برجسته سازي را انحراف از . خوانند یمرا برخوردار از نهایت برجسته سازي 

ه پردازان مکتب پراگ است به تعریف برجسته سازي برخاسته و بر این باور است وي که از نظری) 34: 1373صفوي،. (داند یمزبان 
» .دهد یمکه عمل ارتباط را در پس زمینه قرار  رسد یمبرجسته سازي در زبان شاعرانه تا آن حد به درجه اعالي خود «: که

  ) 329: 1373قادري،(

ي جانشینی و همنشینی واژگان است، آفرینش زیبایی ادبی، خود ي ادبی در محورهاها سازههدف غایی برجسته سازي، آفرینش     
ذهن «. زند یمفرایندي گسترده و پیچیده است که در گرو ذهن خالق است، این ذهن خالق است که دست به خلق برجسته سازي 

چند واژه، شعري  چنین ذهنی از موادي ساده و در دسترس مثل. خالق، ذهنی است که قدرت آفرینش ساختارهاي هنري را دارد
این عناصر . شود یم، تلفیق سازند یمذهن خالق با عناصري که ماهیت زیبایی را در ادبیات . که عواطف را برمی انگیزاند سازد یم

که در آفرینش زیبایی، تنها به کارگیري احساسات و عواطف کاري از پیش  دهند یمکه از پیش تعریف شده هستند، نشان 
در ادبیات سه عنصر . دهد یممنطقی ترکیب است که این احساسات را در قالب ساختارهاي هنري سازمان ، بلکه کنش برد ینم

در حقیقت این سه عنصر در پیوند با هم و جزیی از تحلیل به مفهوم عام . سازد یماست که به کارگیري آنها ماهیت زیبایی را 
  :هستند
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  زبان با کارکرد عاطفی-

  تخیل هنري -

  )36-7: 1378محمدي، (» هنی خالقتصویرهاي ذ -

آنچه در اینجا مورد اهمیت است کارکرد عاطفی زبان ادبی است که ارجحیت آن بر دیگر کارکردها روشن و واضح است، این     
 در جمله و معماري ها آنو آراستگی واژگان و چینش  زند یمکارکرد با برانگیختگی احساس و عاطفه، بافت زیبایی را در متن رقم 

نخستین بار کارکرد عاطفی را مارتی مطرح  کرد و بوهلر نیز بر آن « . ردیگ یمبی نظیر کلمات را در ذهن و بر قلم نگارنده بر عهده 
ذات عاطفی زبان در بردارنده ي دو عنصر ابهام و )233: 1377علوي مقدم (» .کرد یمبه عنوان یکی از کارکردهاي زبان تاکید 

ي آن در گرو ها سازهي یک شعر و ها ییبایزتوجه به . ابدی یمي شگردهاي ادبی در متن و شعر نمود ایهام است که به وسیله 
  .ي  ذهن خلّاق و حضور برجسته سازي استها ینیآفرآشنایی با زبان ادبی، کارکرد عاطفی و زیبایی 

ن تخیل یک خالق است که به زبان است، ای» تخیل« در برجسته سازي نکته ي دیگري که مشهود است، به کار گیري عنصر     
، ویژگی اصلی تخیل این است که با جداسازي و تفکیک و کند یمذهن را وادار به واکنش عاطفی « و  بخشد یمشعري تازگی 

تخیل در زبان ادبی، هم در شکل و هم . که براي مخاطبان دنیاي هنر، تازه و بدیع است سازد یمترکیب ذهنی عناصر واقعیت جدید 
ساخت یک شکل نو در اثر ادبی همان قدر اهمیت دارد که محتواي نو؛ چون تخیل خاص فرد است . گذارد یمحتواي اثر تأثیر در م

آنچه از ) 37:1378-36محمدي،(» . بخشد یمي شخصی را که تخیل کرده است، در خود دارد، به زبان ادبی فردیت ها یژگیوو 
، اثر خورد یمبایی سخن و زیبایی آفرینی کالمی است که به دست برجسته سازي رقم مشهود است، توجه به اتصال زی ها هینظربین 

  .نشاند یمو نام هنري را بر خود  رسد یمادبی با هنجار گریزي و قاعده افزایی در سخن، به اعتالي زیبایی 

به  توان یمدر سخن و باور وي و تعمق و تأمل  ها سرودهیکی از آثار، اشعار رحیم معینی کرمانشاهی است که با غور در     
او با ذهنی روشن دست به آفرینش واژه و مضمون زده و با برجسته سازي واژگان و  رسد یمبرجستگی زبانی وي پی برد، به نظر 

ادبی قاعده افزایی و قاعده کاهی سعی در برجسته ساختن واژگان و نمودهاي کالمی خود داشته  –ي هنري ها تیقابلاستفاده از 
توجه نشان داده شده » بسوزید ها شمعاي « در مجموعه  شیها سرودهدر این جستار به قابلیت هنري قاعده افزایی وي با تکیه بر .است
  .است

  

  )Extra  regularity(  ییافزا قاعده - 2- 2

 افزودن را ییافزا قاعده. است ییافزا قاعده ،خودکار زبان برحاکم  قواعد از انحراف بر عالوه يساز برجسته يها گونه از یکی     
 مشاهده به را متن ییگرا جمال تا زند یم دست زبان در ییافزا قاعده به نشیآفر يبرا اثر خالق.اند خوانده زبان يها برونه بر يزیچ

که  درو یم شمار به هنجار زبان قواعد بر یاضاف يقواعد اعمالبلکه  ست،ین زبان قواعد از يزیگر هنجار ،ییافزا قاعده.زدیبرخ
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 جدا ییافزا قاعده از يماهو لحاظ از و شوند یم محسوب شعر لوازم از ها يهنجار فراکه  چرا دارد، فرق يفراهنجار با تیدرماه
 است؛ خود يمعنا نیتر عیوس در نجایا در توازن .نظم و توازن ها، ییافزا قاعده ي جهینت و است شعر ها يفراهنجار ي جهینت هستند،

 شود یماین توازن از تکرار کالمی حاصل . ی و نحوي قابل بررسی باشدواژگان ،ییآوا سطح سه درکه  یوزن و آهنگ نوع هر یعنی
  )63:1382, 62بارانی، ( .ردیگ یم، در چارچوب آن قرار ها جملهو  ها واژه، ها واجو از وزن عروضی و قافیه گرفته تا تکرار 

  :در این بیت از معینی کرمانشاهی

  )174: 1384معینی،(تو رسوا نیستی، من جام رسوا آفرین دارم /  این آوازه ي مستی به خود بستی تو در بزم من   

توازن حاصل از قافیه و تجانس آوایی، . صرف نظر از فراهنجاري هاي آن، به دلیل قاعده افزایی، برجسته سازي وجود دارد    
  .ي حاصل از موسیقیایی بودن، هنر قاعده افزایی را نشانگر است نشانگر قاعده افزایی است و خلق وزن و هماهنگی صوتی و نغمه

  :قاعده افزایی در هنجارهاي دستوري  -1- 2- 2

افزایش، فرآیندي است که طی آن یک عنصر زبانی بدون آنکه . ردیگ یمشکل » افزایش«گاه فراهنجاري واژگانی بر اثر فرآیند      
؛ شود ینمو یا در مواردي به حکم ساختار طبیعی کالم آن چیزي که باید حذف  شود یمنیازي به وجود آن باشد به واژه افزوده 

و سپس نشانه ي  میکن یمتبدیل کنیم، ابتدا جزء پیشین فعل را حذف » نهی«را به » امر«مثالً اگر در زبان عادي و هنجار بخواهیم فعل 
حال اگر در شعر، جزء پیشین فعل حذف نشود و . شود یمتبدیل » مرو «به » برو«که در نتیجه فعلی مانند  مییافزا یمرا به آن » م«نهی

: 1377علوي مقدم،.(ردیگ یمفعل نهی را همراهی کند، در فعل امر نوعی فراهنجاري واژگانی بر اساس قاعده ي افزایش شکل 
  :ییی از این نوع قاعده افزایها نمونه، شود یمي معینی این ویژگی به وضوح دیده ها سرودهدر )95

  )1381:26معینی،) (بپایی(=به انتظار که یی، دیده ي ندیده وفایم     به عهد بسته که پاییده، چشم خسته چه پایی -

  )176: همان(بسی حکایت ناگفتنی به لب دارم         سرشک روز وشبم،بهترین نشان سکوت  -

به معنی براي که در مجموعه ي واژگان کهن نیز قرار (را ، )118: 1381معینی، ): (در معنی نباشد(مباش: ها نمونهو دیگر        
به جاي (، نافهمیدن )338: همان)(آوردن باء تأکید بر سر فعل(، ببریدم)296: همان)(تغییر یافته نیاورم(، ناورم )24 : همان)(ردیگ یم

  ) 80: همان)(به جاي نهفته(، بنهفته )110: همان)(نفهمیدن

  

  قاعده افزایی آوایی - 2-2- 2

و این همان طنین و آهنگی است که هدف برجسته سازي  گردد یم، آواها و صداها منجر به موسیقیایی شدن کالم ها واجتکرار     
و قواعدي بر قواعد زبان هنجار  کند یمشاعر با قاعده افزایی آوایی، نظامی آهنگین و موسیقیایی در سخن ایجاد . آوایی است

و نغمه ي  آورد یمو مصوتها در شعر، طنین و آهنگی پدید  ها صامتالی اصوات و آواها و تکرار این نظم و تو« . سازد یماعمال 
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در ) 101:1381علوي مقدم، (».شود یمحروف، بیانگر و القا کننده ي مفهوم و حالتی احساسی و عاطفی و معنایی خاص در شعر 
  )1: 1381معینی، (من مرغ تنگ حوصله ي دام هستیم             ستیم   من آفتاب زرد لب بام ه                      :این بیت از معینی

توازن حاصل از . زند یم، برجسته سازي موج )در مصوت کوتاه(صرف نظر از فراهنجارهاي آن، به دلیل قاعده افزایی آوایی     
یی آفرینی ذهن وي است و این گونه  ردیف و قافیه و تجانس آوایی، خلق وزن و هماهنگی صوتی در این بیت، نشانگر هنر زیبا

  .ابیات دال بر خلق قاعده افزایی است

این سراینده از این توازن آوایی در سطح واج بسیار بهره گرفته و با این توازن، ضربآهنگی خاص به کالم خویش بخشیده است،     
  :ي ذیل شاهد بر این سخن استها مثال

ل زیبا، زیباست  ما زیباست    روي دامان تو مستانه سر: آمصوت بلند  -   )14: همان(خواب پروانه به دوش گُ

  )10: همان( زدیگر یمگل من، دیگر از گل                  زدیگر یمزدام سینه ام، دل  :     گصامت  -

  : ش و سصامت  -

  )14: همان(سرنگون گشتن فواره زباال زیباست         سرخی روي شفق، نخوت خورشید شکست       

  )18: همان(من بدین ویرانی دل، بسته ام امیدها     عشق آباد ابد بادا، چه تعمیري مرا :د وب صامت  -

  )26،28،30،32،56،110،190: همان(تکرار صامت ) 20،22،351: همان(تکرار مصوت : و در دیگر ابیات     

از دیدگاه .گذارد یمتأثیري وافر بر ذهن خواننده ) و همخوان ها ها واکهدر سطح (توازن آوایی خلق شده ي این شاعر      
ي وي مشاهده نمود که خارج از این ها سرودهانواع اشباع، حذف،اضافه، ابدال، ادغام و تشدید را در  توان یمهنجارگریزي نیز 

  .گنجد یمبحث و در مقوله اي دیگر 

  

  قاعده افزایی با تکرار واژگان - 2-3- 2

، گاه تکرار واژگان با هم صدایی و هم بخشد یماژگان نیز موسیقی و آهنگی خاص به سخن سراینده تکرار منظم یا غیرمنظم و    
ي مورد ها صفتو  ها اسمي معینی، تکرار ها سرودهدر . رساند یمو نغمه ي کالمی را به اوج اعتالي خود  گردد یمحروفی همراه 

ان گفت بی نظیر است، این تکرار باعث چشمگیر شدن که شاید بتو بخشد یمنظر شاعر ضربآهنگی خاص به سروده ي وي 
کوبشی زنجیروار در  -در همه نوع کالم چه اسم و صفت و چه فعل و حرف -، تکرار واژگانگردد یمي ساختاري کالم او ها سازه

مله کاربردهایی است ؛تکرار واژگان از جگذارد یمو تأثیري ژرف در افهام بر جاي  کشاند یمپی دارد که خواننده را به دنبال خود 
  :ي زیر حاکی از این مسأله استها نمونهکه معینی بسیار به آن توجه نشان داده، 
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  )160:همان(سراب روشن و جوشانِ آرزوهایی              گویایی  شعر نیست نیازم، تو شعربه             

  ) 174: همان(آفرین دارم شیدایستی، من شور ن شیداتو        آفرین دارم   زیبانیستی، من کلک  زیبا تو           

  ) 192: همان(من  دنیاي ست تادنیاییتو  دنیاي بین        ي من    ها يمرادنشنوي تا سرگذشت نا            

  

  ) 144، 128، 100، 188، 176، 156بند اول شعر، / 350، 268، 72، 60، 46، 42، 4و3و2در ابیات /18،40، 6:همان(و 

و به زیبایی شعر خود  زدیآم یمو تناسب آفرینی را با تکرار واژگان  برد یممراه با تکرار از صنعت تناسب نیز بهره گهگاه ه   
  :دیافزا یم

  ) 174: همان(تو رویا نیستی، من فکر رویا آفرین دارم    تو مشغول خود و من با تو در بیداري و خوابم          

  : ، معینی از تلمیح نیز براي برجسته سازي کالم خود بهره برده استشود یمتلمیح آمیخته و یا تناسب واژگان و تکرار با     

این نوع تلمیح در اشعار وي به وفور یافت گردید، مخصوصا اشاره به داستان لیلی و :(تلمیح برگرفته از فرهنگ ایرانی)الف
  )مجنون

  )174: همان(به لیالي عشق  جنون کرد همت، که مجنون رسید             ز لیالي صورت،  -

  :تلمیح برگرفته از فرهنگ اسالمی و دینی) ب

  )174: همان(تو را چون طور و خود را همچو موسی در سخن دیدم  تو سینا نیستی، من برق سینا آفرین دارم  -

  )278: همان(همچو طوطی در پس آیینه ي دل قصه گو        چون کلیم از اشتیاق طور سینا، مست مست  -

  :تلمیح برخاسته از فرهنگ اساطیري) ج

  )344: همان(نوشداروي پس از مرگ است،این بر سر زدن      در کمین بنشسته هر ساعت، قضاي دیگري  -

  )204: همان(اگر صالبت نادر، جالل جم داري     در این سرا چو اسیري، هزار غم داري  -

  

  قاعده افزایی با تکرار در جمله -2-2-4

ي ها نهیقري شعري یا ها مصراعگر قاعده افزایی تکرار در ساخت جمله است و آن عبارت است از نوعی ایجاد توازن بین نوع دی    
هرچند ) 62: 1382بارانی . (ي خود را فراهم ساخته اندها نوشتهنثري، نویسندگان نثرهاي ادبی با این کار موجبات برجستگی نثري 
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، اما در شعر نیز کاربرد دارد، کاربرد اینگونه تکرار را گردد یمها به خصوص نثر مسجع یافت این نوع قاعده افزایی بیشتر در نثر
  :حضور این نوع در اشعار معینی نیز حاکی از توجه وي به این مساله است. در غزلیات شمس به فراوانی مشاهده کرد توان یم

  محال است، محال استبر دوش من این عمر وبال است، وبال است       سوداي وصال تو، -

  تقریر کمال تو جنون است، جنون است            تصویر جمال تو خیال است، خیال است

  هرجود که با ترك وجود است، وجود است       هر بود که با ترس زوال است، زوال است

  )96 :1381معینی، (استاقرار به نقص عین کمال است، کمال                  ما در نظر یار حقیریم، حقیریم      

  )140: همان(گرم کن، آتش بزن، دیوانه کن، دیوانه کن        بازگرد و این دل در سینه سرد افتاده را  -  

  

  :قاعده افزایی با ترصیع و موازنه - 2-5- 2

ع و موازنه است، این ، کاربرد ترصیشود یمو واژگان افزوده  ها واجیی که با اعمال آن به موسیقی و هماهنگی ها روشیکی از     
، در ابیات زیر این نوع را زند یم، و تقابل واژگانی را رقم شود یمي و مصاریع منجر ها جملهادبی، به هماهنگی  –قابلیت هنري 

  :شاهدیم

  )فردوسی(روانش گمان نیایش نداشت              زبانش توان ستایش نداشت   :کاربرد ترصیع -

  )رشید وطواط(اي مقرر به تو رسوم کمال                 ور به تو نجوم جمال   اي من                     

  )رابعه قزداري(زشت باید دید و انگارید خوب  زهر باید خورد و انگارید قند  :کاربرد موازنه یا مماثله -

  )عود سعد سلمانمس(نظمی به کامم اندر چون باده ي لطیف   خطی به دستم اندر چون زلف دلرباي              

  : ي معینی کرمانشاهیها سرودهحضور این صنایع در 

  )152: همان(خلوتی ده تا مگر با حال مستی خوانمت           حالتی ده تا مگر با قلب بینا بینمت  -
  ...و) 174: همان(، )104: همان(، )12:همان(و  

جداگانه را با ابعاد خاص به خود اختصاص داده است که معینی  برجسته سازي واژگانی است که بحثی  ها ییافزااز جمله قاعده     
  :با نهایت دقت آن را در اشعار خود اعمال کرده است

  

  : برجسته سازي واژگانی - 2-6- 2
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یی در محور جانشینی زبان است که به گونه اي خارج از محدوده مورد کاربرد ها واژهمنظور از برجسته سازي واژگانی، گزینش    
گزینش مستلزم امکانات زیاد است، اگر دایره ي امکانات لغوي شاعر محدود باشد، طبعاً شعر او از . ر یک زمان خاص باشدزبان د

معینی کرمانشاهی از سرایندگانی است که دایره ي لغوي ذهنی و فکري وي با ) 151:1384صهبا، .(چنین پدیده اي بی بهره است
سایه افکنده و معماري ذاتی واژگانش حاکی از این نیروي خالقه ي ذهنی و ابتکاري گستردگی بسیار، بر واژگان کاربردي او 

ي آن توجه دارد، از نظر معنایی، موسیقایی و بار عاطفی که واژه بر عهده ها جنبهوي در گزینش واژگان به تمام زوایا و . اوست
ات، توازن واژگان و چیدمان احساس و واژه و پیوند معماري کلم. دارد، همچنین از جهت هم نشینی با واژگان دیگر ممتاز است

ي وي مورد ها سرودهبه وضوح  این نوع برجسته سازي را در  توان یمي وي است؛ ها سرودهي ها صهیخصناگسستنی بین این دو از 
  :تعمق و واکاوي قرارداد

  : ي ابداعیها بیترکبرجسته سازي با واژه و  -1- 2-6- 2

معینی کرمانشاهی از معدود شاعران . که ساخته و پرداخته ذهن خود شاعر است شوند یمه واژگانی اطالق واژه هاي ابداعی ب       
، وي با سازش واژگان و چینش هنرمندانه ي آنها در کالم به پردازد یممعاصر است که با قریحه اي روشن به ساخت واژگان 

و واژگان به اجزاي  ها بیترکي در این است که وي به ساخت هنر و. بهسازي هندسه ي هنري سخن خویش توجه نشان داده است
  :سازنده به دقت نگریسته و گاه با جا به جایی اجزا دست به سازش زده است، مانند

  )318: 1381معینی،(دستان دیگر شدند  نخ آویز       ها صحنهسر نخ به دستان،  در این  -
، )58: همان(، گل خوارکن)12: همان(، بشکسته ریشه)12: همان(ه خانه، گم کرد)8: همان(، گردانده رو)4: همان(و پسند دل
: همان(، فسادآباد)318: همان(، نخ آویز)208: همان(، بسته بختان)174: همان(، لیال آفرین)106: همان(، پاگیر)58:همان(هوچیگري

80 (  

از جمله ي  کند یم، اسمی و قیدي نمود پیدا به صورت گروه وصفی شود یمترکیب هایی نیز که به ذوق و قریحه ي وي ساخته     
  :ها شدهساخته 

دست طلب بریده ز دامان ) 2/8: همان(مرغ تنگ حوصله ي رام ) 2/2: همان(نیم سوخته ي شام هستی ) 192/2: همان(آلوده دوران 
تندخوي ) 262/2: همان(لیال  گم شده) 106/3: همان(شیرازه بند دفتر نادانی ) 102/6: همان(پل چوبین هستی ) 2/7: همان(آرزو 

/ 352: همان(ناروا گردیده خوار ) 327/3: همان( ختهیر یم) 288/3: همان(کاوش کن دریاي حقیقت ) 160/12: همان(زبان تلخ 
  )114/5: همان(گردن پاییز خویشتن) 180/1: همان(پا زمن کشیده ) بند اول

  

  ):باستان گراییآرکائیسم یا (ي کهن ها واژهبرجسته سازي با  -2- 2-6- 2
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در این بخش، سخن از واژگانی کهن است که شاعر با ذوق و احساس خود آنها را بار دیگر حیات بخشیده و در زبان امروزي        
 يبه کار بسته، خواه واژگانی مرده یا کم کاربرد و یا اساطیري باشد، در این حالت یا با اشاره و تلمیح به آنها پرداخته و یا به سروده 

  :یی در کاربرد واژگان کهنها نمونهخود در قالب شعریش با این واژگان رنگ باستانی بخشیده است؛ 

 )134: همان(بسی به مقصد مجهول رفته ام شب و روز   چو رهروي که نه یکدم غنود، خواهم رفت  -

  )112: همان(گر داشت غم از درد گرانجانی ما داشت    افسوس که این مرغ سبک روح دل ما     -
  )176: همان(نهفته باید و بنهفتم آنچه را دیدم              که عهد، عهد غم است و زمان، زمان سکوت  -
در معنی اسم (کرده ) 18/3: همان) (ضمیر مفعولی متصل به فعل(بکوبندم ) 10/4: همان(بود ) 12/3:همان) (به جاي از این(و زین 

: همان(عناد ) 48/1/همان(مصدر به جاي فعل ) 18/5: همان) (در معنی نباشد(، مباش )340/3: همان(و ) 14/8: همان) (مشتق کردار
  ) 294/1:همان) (ي به جاي عالمت استمراري(شدي ) 88/7: همان(بشگفتند ) 82/7: همان) (به جاي از او(زو ) 74/6

ي کهن، موجب صالبت و ها بیترکواژگان و  ي معینی از بسامد بسیار باالیی برخوردار است و اینها سرودهاین نوع قابلیت در     
  . گردد یمفخامت کالم وي 

  

  :برجسته سازي با اصوات -3- 2-6- 2

برگرفته از محاوره ي مردم، چنان در سرعت رساندن پیام و سهولت برقراري ارتباط با ) شبه جمله(= گاهی در شعر یک صوت     
ي ها سرودهاین گونه برجسته سازي در ) 157: 1384فروغ . (دیآ ینمبر خواننده مؤثر است که هیچ واژه ي دیگر از عهده ي آن 

  )32:اخوان ثالث(این همه آالت رنج است، آي، پس اسباب راحت کو؟ : شود یممهدي اخوان ثالث به وفور دیده 

ي وي تنها محاوره اي اه جملهي خود از این قابلیت هنري استفاده کرده است، شبه ها سرودهمعینی کرمانشاهی نیز در برخی از     
ي ادبی نیز توجه نشان داده و سخن خود را با آن ممتاز نموده است، ابیات زیر نشانگر بهره گیري وي از ها جملهنیست، وي  به شبه 

  :این نوع برجسته سازي است

در این محیط  -  )36 :1381معینی، (کزین مرحله دوریم هنوز صد وايو  واي       با هوس، عاشق آن چشمه ي نوریم هنوز   -
  )80: همان(کسی نبود که تا بشنود حکایت ما        واي پرآشوب اهل دل کش 

  )80: همان(نسوخت زآتش بنهفته در شکایت ما         که یک دل در این فسادآباد  دریغ و درد -

  )86: همان(ب درد صاح واي وايکه چرخ، پر بود از                 از آن امید به درمان دردها دارم     -

  ) 88: همان(چیزي نبود جز غم دلبستگی ما              در این دار فنا خستگی ما     اي واي، -
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  :يا محاوره واژگان با يساز برجسته -4- 2-6- 2

 آن توان یکه م تاس بازار وکوچه  مردم زبان گرید عبارت به و محاوره زبان از استفاده شعر در.... ها يساز برجسته انواع از یکی    
 از من« : استکرده  انیب صورت نیا به...... را موضوع نیا ]ثالث اخوان يمهد[.داد قرار» یسبک يزیگر هنجار«  عنوان تحت را

 ام نشاندهکنار کلمات کهن  در ندارد نیجانش یول رود یکار م به عامه زبان درکه  را یکلمات.ام بردهها  بهره روزگار ي عامه زبان
 از نقل به 158:1384 فروغ( است درآمده نیچن باشم داشته يقصد نکهیا بدون نهایا انداختن جا اصطالح به و نهایا قیتلف عنو اما

  :ینیمع يها سروده درکاربرد  نوع نیا از ییها نمونه  .») 66-465:یکاخ

 )106: 1381 معینی،( هنوز میفان یزندگ رنگ مفتون      خاك    به روم یم هیس نامهکه  سر بهخاکم  -

  )110: همان( نیب بشکن بشکنم خلوتگاه به                           مستمندان بر میزار ظاهر به    -
ي ها سرودهبتوان   رسد یمهنري آن چنان به زیبایی سخن توجه نشان داده است که به نظر  -معینی کرمانشاهی با خالقیتی ادبی    

  .مداد نمودي ادبیات معاصر قلشاهکارهاوي را از 

  

  :نتیجه گیري - 3
و برجستگی کالمی خود  کند یمرا اعمال  ها ییافزابه باور فرمالیستها، شاعر براي آفرینش اثر ادبی خود، فراهنجاري ها و قاعده     

و در ساختار کالمی  ردیگ یماین فرایند برجسته سازي با افزودن بر برونه ي زبان و هنجارگریزي صورت . بخشد یمرا نقش 
برجسته سازي ادبی از جمله مواردي است که خالقان آثار به منظور زیبایی کالمی و انحراف هنري از . ردیپذ یمگرگونی شکل د

ي ادبی ها سازهمعینی کرمانشاهی از جمله سرایندگانی است که به آفرینش . کنند یمزبان خودکار،آن را در زبان و بیان خود اعمال 
  . نشینی و همنشینی واژگان با ذهنی خالق و هنري دست زده استي خود در محورهاي جاها سروده

رحیم »بسوزید  ها شمعاي « نگارنده در این جستار با واکاوي فرآیند برجسته سازي در زمینه ي قاعده افزایی در مجموعه شعر     
  :معینی کرمانشاهی به نتایجی دست یافته است از جمله

موعه شعر نشانگر توجه شاعر به این امر است و وجود تخیل قوي شعري معینی در فزونی روند قاعده افزایی در این مج -1
 .روند قاعده افزایی تاثیر بسیار داشته است

اعتال سازي بیانی در این مجموعه در گرو قاعده افزایی بوده و موسیقایی بودن کالم وي بیشتر مرهون ایجاد تکرار و هم  -2
 .هاست واجصدایی 

 .ر مصاریع و ابیات هدف واالي شاعر است که آن را پیگیري کرده و به آن دست یافته استایجاد طنین و آهنگ د -3

بار عاطفی و احساسی واژگان به کار برده شده در زبان شعري وي آنقدر قوي است که با فرآیندبرجسته سازي زیبایی  -4
ق. کند یممفهومی را به اذهان القا  ی ازدید برجسته فراواني بارز هانمونه و قیمصادی دراشعار معینی کرمانشاهی باتعم
  .توجه است انیشای شناختیی بایوز وازنظرسبکي غوروتامل فراوان داشته جا کهسازي قابل مشاهده است 
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  :منابع

  :ها کتاب -

  فرهنگ کاوش: تهران ،)مجموعه مقاالت(نشانه شناسی و ادبیات ) 1384(سجودي، فرزان -

  آگاه: تهران موسیقی شعر،) 1370(شفیعی کدکنی، محمدرضا   -

  سرچشمه: تهراناز زبان شناسی به ادبیات،) 1373(صفوي، کورش -

  سمت:، تهراني نقد ادبی معاصرها هینظر)1377(علوي مقدم، مهیار -

، به )مجموعه مقاالت دومین کنفرانس زبان شناسی نظري و کاربردي( ها نشانهزبان ادبی به عنوان نظام ) 1373(قادري، بهزاد -
  دانشگاه عالمه: وشش سید علی میرعمادي، تهرانک

  سنایی: ،تهراناي شمعها بسوزید) 1381(معینی کرمانشاهی،رحیم  -

  آگه: ترجمه مهران مهاجر و محمد نبوي، تهران ي ادبی معاصر،ها هینظردانش نامه ) 1383(مکاریک، ایرناریما -

  مقاالت -

ي هنجارگریزي معنایی در اشعار نیما ها گونهشناختی رمز به عنوان یکی از  بررسی زبان )1380(افخمی، علی و دانشگر، نوشین -
  1، دانشکده ي ادبیات و علوم انسانی، شمارهیوشیج

   46و47، فرهنگ، شماره ي آنها گونهکارکرد ادبی زبان و ) 1382(بارانی، محمد -

  45و46ژوهشنامه علوم انسانی، شماره ، پبهبود زبان فارسی از منظر ادبی) 1384(دزفولیان، کاظم و عباسی، علی -

، پژوهش نامه دانشکده ي ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید ي سبکی کویر شریعتیها یژگیوبررسی ) 1384(ساسانی، فرهاد -
  45و46بهشتی، شماره 

  45و46اره ، پژوهشنامه علوم انسانی، سال اول، شمبرجسته سازي واژه و ترکیب در شعر اخوان) 1384(فروغ، صهبا -

  3، پژوهشنامه علوم انسانی، شماره ي هنري و بالغی در تاریخ بیهقیها جلوه) 1381(گلی زاده، پروین -
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  تمثیل پادشاه و کنیزك يبررسی تطبیقی شروح مثنوي درباره

   

   1رضا مظفريعلی

  2فاطمه فریدي

  چکیده

دهد که در این مقاله از آن با  ق داللت اجمالی خبر از مدلولی میهاي موالنا نیز مانند هر روایت تمثیلی دیگر از طری تمثیل 
ژرف ساخت یا پیام اصلی (و مدلول تمثیل ) صورت ظاهر روایت(داللت میان دال . عنوان ژرف ساخت تمثیل یاد خواهیم کرد

دال نیست بلکه دال تنها از  مراد از مشابهت اجمالی این است که مدلول شامل تمام اجزاي. از نوع مشابهت اجمالی است) داستان
این هرگز نباید تصور کرد که تمام اجزاي دال انعکاسی از تمام           طریق نوع پیوند اجزاء خود نمایندگی مدلول را به عهده دارد بنابر
ز علل پرخاشگري شاید یکی ا. شود در مدلول نیز ال محاله یافت اجزاي مدلول است یا باید همان اجزائی را که در دال دیده می

موالنا نسبت به مریدانش در اعتراض به رفتار حکیمی که حکم قتل زرگر داده بود همین عدم درك درست آن مریدان از داللت 
هاي ظاهري این روایت به  و دریافت مشابهت دال و مدلول این روایت به دنبال اسناد اعمال شخصیت.اجمالی تمثیل باشد

را که ما به ازاء درونی این شخصیت هستند از هرگونه » انبیاء«ختی این روایت بودند و ساحت هاي بنیادي و ژرف سا شخصیت
ا می -چون حکم به قتل بی گناه -حکم ظالمانه  مثنوي زده  گاهی خود موالنا، دست به کالبد شکافی روایات تمثیلی. دانستند مبرّ

ا  در این پژوهش ضمن بررسی ژرف . ي غالب او نیست این شیوهاست و مراد خود را از طرح آن روایات آشکار کرده است ام
ساخت تمثیلی روایت پادشاه و کنیزك در شروح مثنوي به تعریف تمثیل و انواع آن و سپس به ذکر وجه اشتراك و افتراق نظرات 

از ابعاد گوناگون من جمله نویسنده در راستاي قبول یا عدم قبول آراء ایشان، به ارائه دیدگاه شخصی . شارحان پرداخته شده است
شروحی که به عنوان منبع مورد استفاده و نقد و تحلیل .  شناختی تمثیل که کمتر مورد توجه شارحان بوده، پرداخته است بعد روان

                                                        
  دانشیار دانشگاه ارومیه  - ١

 دانشجوي ارشد دانشگاه ارومیه  - ٢
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داعی  جواهر االسرار و زواهراالنوار خوارزمی، شرح مالهادي سبزواري، شرح مثنوي شاه: اند به ترتیب زمانی عبارتند از قرار گرفته
  . الی اهللا شیرازي، شرح کبیر انقروي، نقد و تحلیل مثنوي محمدتقی جعفري، شرح مثنوي شریف بدیع الزمان فروزانفر

 مثنوي، پادشاه و کنیزك، روایت تمثیلی، ژرف ساخت، مقایسه تطبیقی :ه ها0کلید واژ
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  مقدمه 

از شروح . صه تنگ یک پژوهش تخصصی مثنوي نیستاهمیت شایان مثنوي معنوي به عنوان کتابی عرفانی قابل وصف در عر 
هاي اخیر از شرح مثنوي شادروان فروزانفر که متأسفانه به علت مرگ نابهنگام وي ناتمام مانده و فقط سه  معروف مثنوي در قرن

  .مجلد از دفتر اول چاپ شده است؛ و همچنین شرح مثنوي عالمه جعفري باید نام برد
تري در این زمینه گردد  تواند راه گشاي تحقیقات جامع پژوهش تا آن اندازه مهم است که میاهمیت و ارزش موضوعی این 

 - تحلیل اظهارات آنان زیرا مجموعه حاضر عالوه بر ارائه مجموعه منسجمی از آراء و عقاید شارحان مثنوي به مقایسه تطبیقی، نقدو
   .خته شده استهمراه با ذکر دیدگاه نویسنده، پردا -با لحاظ ترتیب تاریخی

 - ها خالی از اشکال نباشد هرچند ممکن است در برخی از جنبه -براي اولین بار کار شده استکه  امید است که این مقاله 
  . روایت تمثیلی را روشن ساخته، گامی نو در مسیر مثنوي شناسی نهاده باشداین هاي پنهان  بتواند الیه

. هاي پنهان ژرف ساخت تمثیلی داستان پادشاه و کنیزك است اف سازي الیهالزم به ذکر است که اهداف این پژوهش، شف
ضمناً خواننده در این مقاله با موضوعی تخصصی و نو از روایت تمثیلی پادشاه و کنیزك مواجه است که نتیجه یک سال تالش و 

ي  اي در حیطه فري و مطالعه کتابخانههاي مداوم از استاد ارجمند و فاضل جناب آقاي دکتر مظ تحقیق مستمر و کسب راهنمایی
   .شروح مثنوي و متون ادبی مربوط به آن است

از آنجا که مثنوي، عرفان عملی و سر مشق سلوك روحانی است و البته مخاطب آن هم از زمره عالمان به علم نظري نیست، 
  )252: 1366زرین کوب، ( .ازین رو تمثیل بیش از برهان قیاس در آن محل حاجت است

ل به تمثیل شده است همائی، ( .مولوي در اکثر مسائل براي تبین و تقرب مطالب عالی به افق فهم و ادراك شنوندگان متوس
به عبارت دیگر موالنا براي فهماندن معانی کلی روحانی به تمثیالت محسوس جزئی جسمانی متوسل شده ) 1008، 2ج : 1366
  ) 314، 1ج : 1366همائی، . (است

ا همین قدر هم براي مخاطبانی که  که تمثیالت، جز دورنمایی محدود از آفاق بی کران مثنوي را نشان نمی راست است دهد، ام
اغلب موارد تمثیل در مفهوم ) 10: 1366زرین کوب، . (هاي ناشناخته ندارند مقدمه آشنایی است تصور روشنی از وسعت این افق

: 1366همائی، . (است، مد نظرمی باشد جسمانی که براي توده بشر بیشتر قابل فهمتصویر معانی بسیط عقلی در پوشش امور حسی 
  )319، 1ج 

در بررسی ژرف ساخت تمثیالت مثنوي، مطالبی در باب تمثیل از جمله تعریف لغوي و اصطالحی تمثیل و انواع آن، از 
   .هاي مختلف ادبی مطرح شده است دیدگاه

) ، ذیل تمثیل2المنجد؛ ج (. عربی است به معنی شباهت داشتن چیزي به چیزي دیگر استاي  کلمه» مثل«و » مثل«از » تمثیل«
تمثیل در لغت به معنی مثال آوردن، تشبیه کردن، مانند کردن، صورت چیزي را مصور کردن، داستان یا حدیثی را به عنوان مثال 

هاي اخالقی، اجتماعی و  ل ادب عبارت است از بیان نکتهتمثیل در اصطالح اه )87: 1371داد، ( .بیان کردن و داستان آوردن است
  ) 412: 1368رادفر، (.عرفانی و جز آن در قالب داستان
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ها و  شود که داراي دو الیه معنایی ظاهري و باطنی باشد که در آن، تمامی وقایع و شخصیت تمثیل به داستان یا روایتی گفته می
  )ذیل تمثیل: 1368داد، . (و بنایی داراي مرجع مشابهی در سطح درونی استسطح ر) در مواردي زمان و مکان نیز(اعمال 

بیانی در دو  -تمثیل به عنوان اصطالحی بالغی: شود اي بیانی از دو دیدگاه بررسی می تمثیل به عنوان اصطالحی بالغی و مسئله
  . رود معناي عام و خاص به کار می

تمثیل  -ب. گردد میه است و هر معنی که از تشبیه اراده شود، از تمثیل نیز اراده تمثیل در معناي عام، که مترادف با تشبی -الف
  .داستان تمثیلی.3تمثیلیه  استعارة.2تشبیه تمثیل .1: در معناي خاص، که شامل

  .تشبیه تمثیل، تشبیهی است که وجه شبه آن از یک مجموعه، یا از امور متعدد وابسته به یکدیگر انتزاع شود .1

حه از نوع استعاره ي دوم تمثیل در معناي خاص، استعاره گونه): تمثیل(ي تمثیلیه  عارهاست. 2 هاي مرکب که با  اي است؛ مصرّ
  .گیرد حذف مشبه در تشبیه تمثیل شکل می

نه اي است که جانشین مشبه یا مستعارل  المثل و بر روي هم مشبه به مثابه یک ضرب: داستان تمثیلی. 3 م ه محذوف به یا مستعار
) مشبه(» حقیقت مبهم دور از دسترس«، مشبه به؛ »پیل اندر خانه تاریک«چنانکه، مثالً داستان تمثیلی در مثنوي موالنا . شده است

کوشند تا از طریق حس و عقل، ره به حقیقت برند و  اند که می هاي پیل، همان جویندگان حقیقت است و لمس کنندگان اندام
  . توانند نمی

توان تقسیم  هاي داستان می هاي تمثیلی را بر اساس معنی و محتواي داستان و نیز بر اساس نوع شخصیت ندي داستانب طبقه 
هاي تمثیلی، گاه  در داستان.داستانهاي تمثیلی، رمزآمیز و نمادین هستند؛ چرا که تمثیل بدون رمز و نماد، تمثیلی تمام نیست .کرد

استفاده از . شود سازد و گاه گشودن رمز به خواننده واگذار می معانی باطنی را آشکار میگشاید و  گوینده، خود، رمزها را می
  .داستان تمثیلی در ادبیات فارسی، به ویژه در آثار اخالقی و حکمی و عرفانی در قالب مثنوي رایج است

گوري است و مراد از آن، بی  ان داستانی است از زبان انسان یا حیوانات، داستان تمثیلی، تمثیل در معناي داستان تمثیلی، معادل ال
نهان ) سمبلیک(هاي نمادین و رمزآمیز  که گذشته از معناي ظاهري، داراي معنایی باطنی و کلی نیز هست، معنایی که آن سوي واژه

  .است

ان آنها شخصیت  هاي هایی که قهرمان داستان: اند هاي داستان به دو قسم تقسیم کرده هاي تمثیلی را بر اساس شخصیت داستان 
کوشند تا خواننده و شنونده را متنبه سازند و از خواب غفلت بیدار  ها، هدفی اخالقی و دینی دارند و می این داستان.انسانی هستند

سی علیه اند و اندرزهایی را که از حضرت عی ها به پارابل تعبیر کرده گونه داستان فرنگیان از این. کنند و بدینسان به اصالح بپردازند
ثَلها، در انجیل السالم، در قالب داستان هاي برجستۀ پارابل به شمار  هاي چهارگانه نقل شده است، نمونه هایی کوتاه یا به صورت م

  . اند آورده
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مبناي تمثیل، فقط استعاره یعنی شباهت میان محسوس که مدلول است و دالّ که معقول است و قیاس آن دو بر حسب مشابهت 
اي  هاي زبانی است که در توجیه سخن و بیان مؤثر اندیشه گوینده از کارکرد ویژه تمثیل یکی از قابلیت )49: 1372اري، ست. (است

  .بهره مند است

البته باید اشاره کرد که ارزش یک تمثیل به واقعی بودن یا نبودنِ آن بستگی ندارد بلکه بسته به میزان تناسب آن با نتیجه مورد  
  )164، 1ج : 1372ت،ثرو. (نظر است

با توجه به این  -اي جامع به مـأخذ داستان ي داستان پادشاه و کنیزك آورده شده است و سپس اشاره در ابتداي مبحث، خالصه
سپس به بیان نقطه نظرات شارحان، تأیید یا رد آنان  .شده است -نقطه که تا چه حد اصل داستان در روایت مثنوي تأثیرگذار بوده

ه است و نهایتاً با ارائه جدولی مدون، به عنوان یک نماي کلی از پژوهش، مسیر تکاملی مقاله هموار گشته است و با پرداخته شد
  .طرح نتیجه گیري کلی، ژرف ساخت داستان، نمایان شده است

  

  خالصه داستان پادشاه و کنیزك

ت او را خرید اما دیري نپایید که کنیزك بیمار پادشاهی به قصد شکار به بیرون شهر رفت در راه کنیزکی دید بر او دل باخ
شدو شاه طبیبان حاذق را از هر سو فرا خواند طبیبان از عالج عاجز ماندند وقتی شاه از همه علل و اسباب طبیعی نامید شد به درگاه 

د فرداي آن شب، طبیب الهی روي آورد و دعا کرد که ناگاه خوابش برد در خواب سروش غیبی خبر آمدن طبیب الهی را به وي دا
کنیزك عاشق زرگر . موعود را یافت؛ و بر بالین کنیزك برد طبیب الهی، بعد از معاینه، علت بیماري کنیزك را عشق یافت

بعد از مدتی طبیب روحانی به اشارت . شاه طبق دستور طبیب الهی، زرگر را به دربار آورد و با کنیزك ترویج کرد. سمرقندي بود
  . اش افول یافت و از چشم کنیزك افتاد زرگر زیبایی. قتال به زرگر دادخداوندي زهري 

  

  مآخذ داستان پادشاه و کنیزك

نظامی عروضی در مقاله چهارم . آمده است) 538چاپ برلین، ص (مآخذ آن حکایت به زبان عربی در کتاب فردوس الحکمه 
دهد که او یکی از  نوع معالجه را به ابو علی سینا نسبت میبا تفصیل بیشتر این ) 80-78چاپ لیدن، ص (از کتاب چهار مقاله 

خویشان قابوس وشمگیر را که به مرض عشق گرفتار آمده بود به همین روش معالجه کرد و ابو علی سینا خود در کتاب قانون، در 
  )25حواشی چهار مقاله به نقل از قانون ص . (شرح مرض عشق، این نوع معالجه را یاد کرده است



 جلد نهم   هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

٧٦٦ 
 

، نقل شده، مطابق است با آنچه 505ه در ذخیره خوارزمشاهی، باب سوم از جزو دوم از گفتار نخستین اندر عشق، تألیف آنچ
رود که مآخذ موالنا،  از مطابقه این داستان در مثنوي با مجموع این روایات تصور می. ابوعلی سینا در کتاب قانون نقل کرده است

زیرا عناصر حکایت و طرز وقوع حادثه طوري است که با روایت چهار مقاله مشابهت تام  همان حکایت چهار مقاله عروضی است،
زیرا به نص ابو علی سینا در . دارد هرچند مسلم است که ذکر قابوس وشمگیر در این حکایت مطابق روایت چهار مقاله اصلی نیست

رود ابوعلی سینا به جرجان وفات یافته بود ولی با قرائنی که رساله شرح حال خود معروف به رساله ابوعبید قابوس وشمگیر، قبل از و
البته با حذف آنچه مرتبط به قابوس (مذکور شد نسبت این معالجه، به ابو علی سینا و وقوع حکایت، چنانکه در چهار مقاله است 

دوس به کنیزك چینی در ظاهراً مأخوذ است از مضمون حکایتی که نظامی از عشق ارشمی این حکایت موالنا). وشمگیر است
  .اسکندر نامه به نظم آورده است

که در . موالنا در مثنوي مأخذ داستان پادشاه و کنیزك را مطابق کتاب فردوس الحکمه و چهار مقاله عروضی آورده است
خویشان قابوس وشمگیر را طبق این روایت او یکی از . اند کتاب اخیر با تفضیل بیشتري این نوع معالجه را به ابو علی سینا نسبت داده

در کتاب خود ذخیره ) ه 535یا  531متوفی سال (همچنین سید اسماعیل جرجانی . که به مرض عشق گرفتار آمده بود درمان کرد
کسی که عشق و نام معشوق پنهانی دارد بدین طریق بتوان دانست که معشوق : خوارزمشاهی در بیان معالجه عشق چنین گفته است

ن چنین باشد که طبیب انگشت برنبض او دارد و بفرمائید تا ناگاه نام کسانی که گمان برند که عشق او بر آن است یاد او کیست و ای
گویند چند بار بیازمایند تا از تغییر نبض او نزدیک به شنیدن نام و صفت آنکس  کنند و احوال هر یک می کنند و صفت هر یک می

  )5-3صص : 1370فروزانفر، . (ام استمعلوم گردد که معشوق او کیست و چه ن

آورد که منشأ اصلی این داستان، حکایتی است که علی بن ربن طبیب ایرانی  گونه می بدیع الزمان فروزانفر در مثنوي شریف این
نقل کرده است و نظیر آن حکایتی است ) 538چاپ برلین، ص (که در نیمه اول قرن سوم شهرت یافته در کتاب فردوس الحکمۀ 

- 133، ص 4طبع مصر، ج (که معاصر علی بن ربن بوده در کتاب عیون االخبار ) 276متوفی (که ابو محمد عبداهللا بن قتیبه دینوري 
دهد با این تفاوت  ذکر کرده است و این نوع فراست را به حارث بن کلده ثقفی طبیب عرب در اواخر عهد جاهلیت نسبت می) 131

پیمودن به مریض، عشق او را به زن برادر خود آشکار ساخته و عاشق پس از کشف راز، سر در  که این طبیب عربی بوسیله باده
نامیده اند، ابن اآللوسی همین روایت ابن قتیبه را با بعضی اشتباهات در » فقید ثقیف«بیابان نهاده و باز نگشته و بدین مناسبت او را 

م الجوزیه آورد؛ و اب می) 134، ص 3طبع بغداد، ج (بلوغ االرب  این ) 751-691(و عبداهللا محمد بن ابی بکر مشهور به ابن قی
، ص 1319طبع مصر، (خوانیم در کتاب اخبار النساء  حکایت را با تفصیل بیشتر و آمیخته به طرز عالجی که در فردوس الحکمۀ می

  . کند نقل می) 21-22

طبع تهران، بکوشش دکتر محمد معین، ص (هار مقاله همانطور که در مآخذ قصص و تمثیالت آمده، نظامی عروضی در چ 
مقتول (این طرز معالجه را از ابن سینا و نسبت به یکی از خویشان شمس المعالی قابوس ابن وشمگیر از امراء آل زیار ) 123-121
ون و بیان عالج مرض عشق می شمارد و آن قصه به استثناي مالقات ابن سینا با شمس المعالی درست است زیرا ابن سینا در قان) 403

گوید که مریضی را بدین روش درمان کرده است و سید اسماعیل جرجانی از اطباء  می) 427-426حواشی چهار مقاله، ص : جع(
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باب سوم از جزو دوم از گفتار نخستین اندر عشق، (در کتاب ذخیره خوارزمشاهی ) 535یا  531متوفی (بزرگ نیمه اول قرن ششم 
  .دهد گونه درمان را به ابن سینا نسبت می نای) 505تألیف 

در  پس اصل قصه بی هیچ شک درست است و به احتمال قوي مأخذ موالنا همین روایت چهار مقاله باشد با این تفاوت که اوال ً
. ه استشود و در فردوس الحکمۀ و چهار مقاله، یکی از شاهزادگان و یا خویشان پادشاه، عاشق شد مثنوي پادشاه خود عاشق می

خرد و در فردوس الحکمه زن، پدر عاشق است و در چهار مقاله خواهر  ثانیاً در مثنوي معشوقه کنیزکی است که پادشاه او را می
ثالثاً کنیزك در مثنوي خود عاشق زرگري از مردم سمرقند بوده و . زاده قابوس بعبارتی عاشق و معشوقه پسرخاله و دخترخاله است

رابعاً در مثنوي . ترویج کرده است و این مطلب در هیچ یک از فردوس الحکمۀ و چهار مقاله وجود ندارد حکیم کنیزك را به او
گردد و عاقبت  کند و کنیزك از زنجیر عشق آزاد می دهد و او را الغر و زرد روي و زشت چهره می حکیم شربت به رزگر می

رسند و  ر صورتیکه عاشق و معشوقه در روایات دیگر به وصال مید. ماند دهد و کنیزك بی رقیب براي پادشاه می زرگر جان می
  .دختر خود عاشق نبوده است

رود که قسمت اخیر از مضمون حکایتی که نظامی گنجوي از عشق ارشمیدس به کنیزك چینی و تدبیر ارسطو در  تصور می
قتباس شده است، این حکایت را شیخ عطار بدون به نظم آورده ا) 582، ص 1316طبع تهران (رهایی و یا از عشق، در اسکندر نامه 

چاپ تهران (کند، پر از شور و حالت، در مصیبت نامه  ذکر ارشمیدس و ارسطو ولی از شاگرد و استادي که نام آن دو را یاد نمی
  ) 42-41، 1ج : 1387فروزانفر، ( .منظوم ساخته و ممکن است که موالنا از آنجا گرفته باشد) 239-237، ص 1338

اما در جزئیات آن، میانه آنچه در مثنوي است با آنچه در مآخذ دیگر . این تفاوتها که برشمردیم در عناصر اصلی حکایت است
  . آمده تفاوت بسیاري است

  . پردازیم هاي شارحان مذکور می در اینجا به ذکر دیدگاه 

که در . نسانی است؛ و کنیزك عبارت از نفس استپادشاه عبارت از روح ا، در جواهر االسرار و زواهر االنوار خوارزمی -1
ي خوارزمی، زرگر  به عقیده. عروج روح به اعلی معارج ارتقا، و اقصی مدارج اعتال، مددکاري بی نظیر و محبوبی دلپذیر است

  . کند ازو میو آن حکیم الهی عبارت بود از روح القدس، که روح انسانی استفاضه ) 408: 1384خوارزمی،. (عبارت از دنیا باشد
در طریق کمال معرفت ایزد متعال به مددکاري و یاري نفس که . روح انسانی که پادشاه و متصرف مملکت جسمانی است 

مظهر صفات جالل است احتیاج دارد بلکه عاشق زار و بیمار و مبتالي بی قرار اوست و نفس از آنجا که مقتضاي اصل جبلت 
نمایش جهان بوقلمون است که به منزله زرگر است وقواي عقالنی و تدبیرات نفسانی که  عاشق آرایش دنیاي دون و محب. اوست

. به منزله اطبا اند از معرفت این داء معضل غافل و در طریق معالجت اوجاهل اند بل معالجه به فیض نامتناهی روح قدس است
ت و اثر آن جذبه، تجافی است از دار غرور و پس در حقیقت طبیب ربانی، جذبه رحمانی است، که عالم) 408: 1384همان، (

الجرم اهالك طبیب الهی زرگر را بدین معنی است و بر هر تقدیري که . اطالع بر آنک دنیا در حضرت کبریا ابداً هالک است
  )409: 1384همان،. (باشد افعال اهللا را بر افعال خویش قیاس کردن خطاست
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چرا که پادشاه، روح انسانی . مورد اینکه پادشاه تمثیلی از روح است، صحیح باشد رسد که دیدگاه وي در اینچنین به نظر می

نفس بستگی تام و تمام با روح . آورد خواهد آنرا به کمک عقل تصفیه نماید، تداوي به عمل می است که عاشق نفس گشته و می
گردد که او را از شاه جدا  اد در وي پدیدار میدارد او به تغییر وضع خویش آمادگی دارد، در این زمان بیماري یا عدم استعد

نماید، اما نتیجه اي که از این معالجه  نماید، در این حال عقل که وزیر روح است به شکل طبیب براي بهبود بیماري مداخله می می
  )79، 1ج : 1336و  1335سلمانی زاده، . (گردد، شدت بیماري است عاید می

الدین محمود بن  ي کمک کردن نفس به روح در عروج روح به مراتب باال ارهبه احتمال قوي نظر شارح درب با استناد به آراء عزّ
با نور  -علی کاشانی در مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه در باب معارف، فصل معرفت خواطر به این شرح که خاطر نفسانی

د ضمن اشاره به نظر مجدالدین بغدادي به مدد رسانی نفس به بر تقاضاي مطلوب خود الحاح نماید تا به مراد رس -ذکرمنقطع نشود
  .روح، صحیح است

رسد زیرا امکان دارد که طبیب غیبی در این  دیدگاه خوارزمی راجع به روح القدس بودن طبیب غیبی غیر ممکن به نظر می 
ي را  دالیلی که استنباط و این نظریه. اه نباشدروایت تمثیلی، چیزي جز ایده اي انتزاعی از ضمیر ناخودآگاه یا زائیده ي فرامن پادش

همانطور که بدیهی است سایه از خود . دلیل بر معنوي بودن طبیب غیبی است» سایه«بخشد این است که اگرچه واژه ي  قوت می
توصیف طبیب در داستان که در » نیست هست نما«ادلّه دیگر اینکه مراد از . وجودي ندارد بلکه انعکاسی از وجود دیگري است

  . غیبی آمده است همان خیال است یعنی چیزي که وجود خارجی ندارد اما در ذهن حضور دارد
شاه داعی الی اهللا شیرازي در شرح مثنوي، معتقد است که مراد از پادشاه، ملک قدوس یا عیسی روح اهللا  -2
  )15: 1985شیرازي،.(است

گذرا به این داستان داشته است ومفصالً و عمیقاً به تحلیل آن نپرداخته  بدیهی و مبرهن است که شارح در شرح مثنوي، نگاهی
  . و اظهار نظرفوق ایشان، چندان معقول و مقبول به نظر نرسیده و ناقص است.است
کند که این داستان تمثیل حال ماست که در عالم غربت و نشأه  گونه اظهار می مال هادي سبزواري در مثنوي معنوي این -3

معلوم است که نفس در عالم طبیعت بعلتها  .واقعیم که عقل شاهست و نفس کنیزك معشوقه آن و باز تن معشوق نفس استطبیعت 
شود بر دست طبیعت حقیقی نفوس که حضرت مرشد کامل مکمل است و به ریاضت دادن تن  معلوله است و صحت او جاري می
سازد و بر این قیاس کن تطبیق باقی تمثیل را بر حقیقت یا پادشاه  میکند و قواي تن را ضعیف  را که معشوق نفس است نزار می

عقل جزئی و حکیم عینی عقل کلی و کنیزك نفس جزئی و زرگر دنیا و عقل جزئی تعلق به نفس دارد و نفس تعلق به دنیا و 
ي که تحصیل معارف به اصطالح معالجات و اطباء اعمالی که بی معرفت و بدون قصد قربت کنند که بجاي نرساند یا شاه عقل نظر

آنست و حکیم غیبی روح القدس و معلم شدید القوي که حکماء عقل فعال و در حکمت روان بخش و عرفا سروش گویندش و 
زرگر نفس و معالجات اطباء اوله جدلیه و خطابیات غیر ناجعه در حکمت و معرفت که عیان و برهان ... کنیزك عقل عملی است

 )13دفتر اول، : 1379ري،سبزوا. (بکار آید
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حسن صورت زرگر، او ...روان، روح بخاریست چنانکه جان نفس ناطقه است و خیال اندر روانست و مراد مظهریت روان است 
  )14. دفتر اول: 1379همان، . (را به هالکت رسانید

الدین محمود بن علی کاشانی در  این دیدگاه حکیم مال هادي سبزواري که پادشاه تمثیلی از عقل است با استناد به اشاره  ي عزّ
مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه در باب معارف، فصل معرفت خواطر به نظریه مجدالدین بغدادي در مدد رسانی نفس به عقل، 

  . دیدگاه شارح معقول و مقبول است

که غیر مستقیم از واژه ي  رسد چرا همچنین دیدگاه شارح که عقل عاشق نفس است و نفس عاشق تن است به نظرصحیح می 
  )941، 2ج : 1368زرین کوب، .(، زرگر را اراده کرده است وجه شبه در فانی بودن است؛ و زرگر رمزي از آنچه فانی است»تن«

داند به عقیده نویسنده نیز دیدار پادشاه با طبیب غیبی یادآور دیدار ناگهانی موالنا  همانطور که شارح، طبیب غیبی را سروش می
احتماالً طبیب غیبی، شمس است که بیمارِ وجود موالنا به ارشاد و تدبیر او . شمس است که حکم سروش غیبی را براي وي دارد با

زرین کوب، . (به احتمال قوي زرگر، علم ظاهري است. یابد از عشقی که به علم قال و لوازم جاه و قبول فقیهانه دارد، رهایی می
  )514، 1ج : 1368

ج : 1348انقروي، ( .کند که شاه، روح است گونه اظهار نظر می ر شرح مثنوي با اقتباس از آراء شارحان پیشین، اینانقروي د -4
و در مقابل کنیزك، نفس مرید  طبیب الهی، مرشد کامل است )56، 1ج : 1348انقروي، .(و کنیزك روح حیوانی است )55، 1

، 1ج : 1348همان، ( .هر طبیعت است و مراد از زرگر، هواي بشریت استو مراد از سمرقند، ش) 109، 1ج : 1348همان، .(است
متوجه شد که مرض ) طبیب الهی(نفس کنیز به زرگر هوي و هوس متمایل شد و مرشد کامل . و مراد از محله او دنیا است) 110

  .کنیزك، نفس وي است

پس روح چند زمانی نفس . سلطان روح امر کرد آن حکیم الهی براي اصالح نفس کنیزك جفت گشتن او را با زرگر هوي به 
را تابع هوایش کرد بعد از زمانی آن مرشد کامل برایش شربت معرفه الهی مهیا کرد و به او خوراند به مجرد خوردن آن شربت، 
 لطافت و مالحت زرگر هوي زایل گشت و در حضور دختر نفس مضمحل و باطل شد؛ و دختر نفس که قباحت و خباثت هوي را

  )120-119، 1ج : 1348همان،( .دید از او بیزار شد و به جانب سلطان روح پناه برد و از بیماري عالقه و میل به هوي صحت یافت
یعنی . شد دید آن لطف مطلق، آن لطف محض کی طالب قهر و هالك کسی می اگر پادشاه در کشتن زرگر نفع وي را نمی

و غضبش بی علت و بی غرض است و هر وقت که بر بنده اش قهر و غضب  حق تبارك و تعالی صاحب لطف محض است و قهر
ج : 1348همان،. (طبیب الهی، ولی کامل و عبد فاضل که مظهر آن لطف مطلق است .کند در آن قهر براي آن بنده نفعی وجود دارد

1 ،132(  

زرین ( .یري از روح سالک باشدارتباط طبیب غیبی و کنیزك در قالب مرشد و مرید، زمانی صحیح است که کنیزك تصو 
 )512، 1ج : 1368کوب،
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هرچند ممکن است که طبیب غیبی تمثیلی از مرد کامل باشد ولی نه براي کنیزك چرا که در طول داستان این پادشاه است که 
به سوي  چرا که خداوند آیت جمال خود را به شکل طبیب روحانی یا مرشد. پوشاند نه کنیزك ي عمل می به حکم طبیب جامه

را اجازه داد تا با محبوب }کنیزك{باري چون روح از دستور طبیب غیبی اطاعت نمود، نفس جزئی. دارد اعزام می}پادشاه{روح
  )79، 1ج : 1336و  1335سلمانی زاده، . (خود ازدواج نماید

کند که اطباء مشیت خداوندي  گونه اظهارنظر می استاد جعفري در تفسیر و نقد وتحلیل مثنوي جالل الدین محمد بلخی این -5
را منظور ننمودند و غرور و خودپرستی باعث شد تا کار خود را به مشیت خداوندي وابسته نمایندو چون حالت روانی قساوت بر 

  )131، 1ج : 1366جعفري،. (و نهایتاً زیبائی زرگر باعث مرگش شد) 78، 1ج :1366جعفري،( .آنان غالب بود ترك استثنا کردند

پس از آنکه بیماري کنیزك تشخیص داده شد که بیماري غیر از بیماري جسمانی . ر استاد جعفري، طبیب غیبی روح بودبه نظ
  )111، 1ج :1366همان، . (است بلکه مربوط به عشق است

ا چنین همچنین استاد معتقد است که حکیم الهی که آن مرد زرگر را کشت از پی امید یا ترس از محرومیت نبود او به امر خد
: 1366همان، . (اگر کاري از دست اولیاء اهللا خداوندي انجام بگیرد بدون شک مستند به وحی و الهام خداوندي است. اقدامی کرد

  )140، 1ج 

عشق مجازي . از بین شارحان مثنوي، وي تنها شارحی است که با نگاهی متمایز از سایرین به مبحث عشق مجازي پرداخته است 
ات دنیوي است کنیزك به زرگر،  )78، 1ج : 1336و  1335سلمانی زاده، . (نمایانگر لذّ

ي و اعتراف پر رنگ و تمجید آمیز عالمه جعفري نسبت به مولوي، در   الزم به ذکر است که یکی از مظاهر خضوع بسیار جد
و زرین  218 -197: 1366و نیز زرین کوب، 48: 1386فیضی، . (زمینه قدرت او در آوردن تشبیهات و تمثیل و تنظیر است

  )71، 1ج : 1368کوب،

کند که شارحان مثنوي این حکایت را بصورمختلف  گونه اظهار نظر می استاد فقید فروزانفر در شرح مثنوي شریف، این -6
طبیب حقیقی که مرشد ... عقل، شاه است و نفس، کنیزك معشوقه آن و باز تن، معشوق نفس است": اند بدین گونه تاویل کرده

یا شاه عقل نظري . کامل است و یا آنکه شاه، عقل جزئی است و کنیزك، نفس جزئی است و زرگر، دنیا وحکیم، عقل کلی است
به اختصار از شرح  ".و حکیم غیبی، روح القدس و کنیزك، عقل عملی و زرگر، نفس ومعالجات اطباء ادله جدلیه و خطابیه

 )50، 1ج : 1387فروزانفر، . (سبزواري
فروزانفر نظر مال هادي سبزواري را تایید کردند و خود از اظهار نظر  استاد. ین تاویل ها غالبا مناسبتی با مذاق موالنا نداردلیکن ا

  امتناع نمودند؛ لذا انعکاس نظرات و آراء شارحان دیگر، دلیل بر تأیید یا عدم قبول آن نیست
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در این مقاله از چند بعد متفاوت به روایت تمثیلی پادشاه و کنیزك که کمتر در شروح مثنوي، مورد توجه بوده، پرداخته شده  
تا پیامی را که موالنا در قالب  گشاید مالحظه ابعاد روان شناختی داستان پادشاه و کنیزك، دریچه اي را به روي خواننده می. است

 .هاي داستان نهاده است را آشکار سازد شخصیت

که مالک دین ودنیاست تمثیلی از خداوند » پادشاه«حاصل تأمل در بعد روان شناختی ژرف ساخت تمثیل اینست که شخصیت  
ود موالناست که دور از زادگاهش به نوعی تمثیلی از خ» کنیزك«. شود است که با داشتن قدرت و حکومت، عاشق کنیزك می

حکیم «تمثیلی از تعلقات مادي و دنیوي موالنا و به عبارتی نمادي از دنیاي کودکی مولونا در بلخ است؛ و » زرگر سمرقندي«. است
برزخ راه  نیم شرقی و نیم غربی است که» سمرقند«. رهاند تمثیلی از شمس است که موالنا را از قید تعلقات مادي و دنیوي می» الهی

این نظریه، با استناد به قول خود موالنا است که داستان . است یعنی میان غرب و شرق یا به عبارتی نور و ظلمت واقع شده است
  )512، 1ج : 1368زرین کوب، . (نامد می» نقد حال ما«کنیزك را 

عشق .توان از آن به نام عشق یاد کرد ست که میهدف و پیام موالنا از داستان تمثیلی پادشاه و کنیزك، بیان چند نوع ارتباط ا 
مقصود از سلسه وار بودن روابط این است که خدا . بین پادشاه و کنیزك و عشق بین کنیزك و زرگر که سلسله وار به هم مرتبطند

کنیزك  به عبارتی دیگر. پادشاه عاشق کنیزك است و کنیزك عاشق زرگر است و زرگر عاشق مال دنیاست. عاشق پادشاه است
زرین کوب، . (یابد رمزي از روحِ در بند خودي مانده است که تا از آن رهایی نیابد به عشق برتر که عشق پادشاه است راه نمی

  )971، 2ج : 1368

به عبارتی دیگر موالنا . کشد یکی عشق مجازي و دیگري عشق واقعی موالنا در این داستان، دو نوع عشق را به تصویر می
  .از عشق دارد یک بار به عشق از موضع پادشاه به کنیزك و بار دیگر از عشق کنیزك به زرگر پرداخته است موضعی دوگانه

 خوارزمی شخصیت
شاه داعی الی اهللا 

 شیرازي
مالهادي 

 ريسبزوا
 انقروي

جعفر
 ي

 پژوهشگر فروزانفر

 خداوند عقل - روح عقل ملک القدوس روح پادشاه
 بنده نفس - نفس نفس - نفس کنیزك

 اطباء
قواي 

 نفسانی
 - عقل کل -

خودپر
 ستان

 عقل کل
فالسفه، 

 حکماء

 طبیب الهی
روح 
 القدوس

- 
مرشدکامل، روح 

 القدوس
 روح مرشدکامل

مرشدکام
 ل

 انبیاء و اولیاء

 دنیا - دنیا گرزر
هواي 

 بشریت
 دنیا -

تعلقات 
 نفسانی ومادي
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عشق کنیزك، نماینگر عشق . عشق پادشاه به کنیزك، نماینگر عشق واقعی است چرا که پادشاه بی دلیل عاشق کنیزك است
گیرد  زوال عشق کنیزك را موالنا دلیل می. عاشق زرگر است) ظواهر مادي و جسمانی(مجازي است چرا که کنیزك که با دلیل 

زرگر، رمزي از زرق و برق ظاهري و زیبایی جسمانی .که عشق مادي پایدار نیست زیرا معشوق خود از دوام و بقا بهره اي ندارد
  )512، 1ج : 1368زرین کوب، . (است

 - عرفانی(ز طریق اولیاء را الزمه رسیدن به عشق آسمانی کند وجود وحی و الهام ا موالنا هنگامیکه بحث از عشق زمینی می
همانطورکه در عشق . داند؛ و معتقد است که انبیا و اولیاء که مقام و منزلتی واال دارند در رسیدن به عشق حقیقی مؤثرند می) الهی

 . پادشاه به کنیزك، یاري گري اولیاء در قالب طبیب غیبی نمود یافته است

گردد و با توجه وي  عقل کل در لباس حکیم غیبی یا مرشد کامل ظاهر می. ه عنوان عقل کل یاد شده استگاهی از اولیاء ب
داستان پادشاه و . گیرد پیوندد و در تحت اختیار وي قرار می گراید و به او می کنیزك یا نفس جزئی دوباره به سوي شاه معنی می

دارد، داستان سالمان و ابسال جامی را و همچنین حکایات  دد عشق میکنیزك در لباس کنایه و استعاره از تصفیه روح به م
سلمانی ( .آورد به بعد بدان اشاره شده است، به خاطر می 3085ي کابل و زن افسونگر را که در جلد چهارم مثنوي از بیت  شاهزاده

  )78، 1ج : 1336و  1335زاده، 

ق در این مقاله، تفاوت عشق مجازي با حقیقی در روایت ت مثیلی پادشاه و کنیزك در این است که مطلوب عشق مجازي در تحقّ
ت نهفته است اساس عشق الهی با آنچه درعشق مجازي معیار . مفهوم وصال است در حالی که مطلوب عشق حقیقی در مفهوم عبودی

عشق حقیقی خود متوسل به در عشق پادشاه به کنیزك، زرگر مانع وصال است و پادشاه براي رسیدن به . باشد است متفاوت می
هرچه قدر که در عشق . کند که طبیب الهی، یاري گر وي خواهد بود گردد و سروش غیبی، در خواب الهام می درگاه حق می

  .مجازي نقش و جایگاه فردیت مشهود تر و پرر نگ تر است در عشق الهی، جایگاه فردیت کم رنگ تر و نادیده انگاشته شده است

کنیزك، چنان عمیق و واقعی بود که با وجود مانعی چون عشق زرگر کم رنگ نشد زیرا عشق پادشاه به عشق پادشاه به 
در این پژوهش، هدف . کنیزك از روي بی رنگی بود اما عشق کنیزك به زرگر از پی رنگ بود و عمقی نداشت و زوال پذیر بود

  .اقعی عنوان شده استموالنا از این تمثیل، به نمایش در آوردن حقیقت عشق مجازي و و

کند که آنچه براي موالنا در روایت تمثیلی پادشاه  مطالعه ابعاد عرفانی داستان پادشاه و کنیزك، ذهن را به این سمت هدایت می
  .همانگونه پادشاه، کنیزك را خرید، خدا نیز انسان را براي عبودیت خویش آفرید: و کنیزك اهمیت دارد این است که بگوید

هاي این روایت تمثیلی، ایفاگر نقش یکی از مفاهیم عرفانی  گرامی باید در نظر داشته باشند که هرکدام از شخصیت خوانندگان
، نماینده مفهوم »کنیزك«است و شخصیت » خداوند«، نماینده مفهوم »پادشاه«در ساحت ذهن موالناست به این شرح که شخصیت 

است و گروه اطباء تمثیلی از فالسفه و حکماء هستند و » تعلقات نفسانی و مادي«، نماینده »زرگر«است؛ و شخصیت » بندگی انسان«
  .حکیم الهی تمثیلی از انبیاء و اولیاء است
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  نتیجه

در پژوهش حاضر ژرف ساخت تمثیلی داستان پادشاه و کنیزك مثنوي معنوي مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت تا مسیر  
هاي زیرین تمثیل در  نا را هموار گردد و در راستاي نیل به این مقصود، به شفاف سازي الیهادراك عمق معناي کالم روحانی موال

ها  داستان مذکور و بطور اخص به بررسی چارچوب اصلی داستان وتفکیک عناصرنمادین پرداخته شده است تا نمادینگی شخصیت
ازي براي تحقیقات جامع تر در عرصه وسیع تمثیل در امید است که این پژوهش مختصر و منسجم، نقطه آغ. در آن نمایان گردد

مثنوي مولوي گردد؛ و مورد عنایت ویژه صاحب نظران در عرصه وسیع زبان و ادبیات فارسی بخصوص ادبیات تطبیقی و مثنوي 
  .شناسی واقع گردد

  

  منابع 

. جزاول از دفتر اول. 1ه ارژنگ، ج ترجمه دکتر عصمت ستارزاده؛ چاپخان. انقروي، رسوخ الدین اسماعیل؛ شرح کبیر مثنوي
  1348اسفند : تهران

  1372چاپ اول، . 1ثروت، منصور؛ مجموعه مقاالت؛ انتشارات دانشگاه تبریز، ج 

  1366، چاپ یازدهم، پائیز 1جعفري، محمد تقی؛ تفسیر و نقد و تحلیل مثنوي مولوي؛ انتشارات اسالمی، ج 

، 1االسرار و زواهر االنوار؛ دکتر محمد جواد شریعت؛ انتشارات اساطیر، ج خوارزمی، کمال الدین حسین بن حسن؛ جواهر 
  1384چاپ اول، 

؛ فارسی و اروپائی به شیوه تطبیقی و توضیحیواژه نامه مفاهیم و اصطالحات ادبی  -داد، سیما؛ فرهنگ اصطالحات ادبی
  1371، چاپ اول: مروارید، تهران انتشارات

  1368چاپ اول، : ادبی؛ انتشارات اطالعات، ج اول، تهران -بالغی رادفر، دکتر ابوالقاسم؛ فرهنگ

چاپ اول، پاییز : ها و تمثیالت مثنوي؛ انتشارات علمی، تهران نقد و تفسیر قصه: زرین کوب، دکتر عبدالحسین؛ بحر در کوزه
1366  

  جلد 2؛ 1368: ، تهراننقدو شرح تحلیلی و تطبیقی مثنوي؛ انتشارات علمی: زرین کوب، دکتر عبدالحسین؛ سرّ نی
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  1379سبزواري، حکیم مالهادي؛ شرح مثنوي؛ انتشارات کتابخانه سنائی، چاپ 

   1372ستاري، جالل؛ مدخلی بر رمز شناسی عرفانی؛ نشر مرکز، چاپ اول، 

رآبادگان، بر اساس تفسیر رینوالد الین نیکلسن؛ انتشارات دانشگاه آذ: سلمانی زاده، دکتر جواد؛ چهار تمثیل مثنوي مولوي
  جلد  2؛ 1336و بهمن ماه  1335
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  1387چاپ سیزدهم،: ، تهران1ي شریف؛ انتشارات زوار، ج فروزانفر، بدیع الزمان؛ شرح مثنو

  1370چاپ چهارم،: فروزانفر، بدیع الزمان؛ مآخذ قصص و تمثیالت مثنوي؛ انتشارات امیرکبیر، تهران

  1386فیضی، کریم؛ مثنوي معناي مولوي؛ انتشارات یاران علوي، چاپ صحیفه، چاپ دوم،

: عقاید و افکار موالنا جالل الدین محمد مولوي؛ مؤسسه نشر هما، تهران: »گوید میمولوي چه «همائی، جالل الدي؛ مولوي نامه 
  ، دو جلد1366آذر ماه 
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445  

  داستان ایرانی ـ اروپایی نگاهی تطبیقی به چند

  )ي قلبهدیه( مضامین مشترك با

  

 1معتمدي مسعود

 :چکیده

راغب اصفهانی،هارتمان (دیک به هم که عبارتندازسه داستان ازبررسی تطبیقی چندداستان ایرانی واروپایی باصورت ومحتواي نز
با رعایت توالی ) عطار، بوکاچیو و ایرج میرزا(و سه داستان دیگر از) کلیله و دمنه والفونتن( وچهار داستان از)فون آوه وسعدي

  . زمانی در آنها

 

  .   تطبیق، داستان، ایرانی ـ  اروپایی :ها واژهکلید 

                                                        
  همدان عضوهیات علمی دانشگاه آزاداسالمی واحد - ١
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  مقدمه 

وتطبیق موضوعات مختلف ادبی چه دردرون یک قوم وچه خارج از آن ـ  که ازیک زمان مشخص به بعدتشابهاتی  دربررسی
ـ،بی شک دوحال محسوس است، یاشباهت هاچه درصورت وچه درمحتوا به گونه اي است که جاي هیچ  شود یمدرآثارآنهادیده 

ي آن را  شهیر توان یماست، که در آن صورت نیز،به نوعی  ،ویااینکه صرفا ازنوع تواردگذارد ینمشکی درتاثیروتاثرباقی 
اشتراکات .دراحواالت تلخ وشیرین، اما مشترك اوالدآدم جست،به گونه اي که وقوع آن درهرجامعه اي البته شدنی است
مشترك  نامحدودآدمیان درآالم مختلف، عشقها،جنگهاوصلح هاوبسیاري اطوارانسانی، بی تردیدروزنه اي است بروجودیک حس

و درنتیجه  شود یمکه درتمام آدمیان قابل درك است وآن، چیزي نیست جزانسان بودن ایشان،که منجربه اتفاقات همگون 
ریختن خون و به .   این مقاله نیز،مجالی است براي کاویدن داستانهایی از این حس مشترك. دیآ یمداستانهاي مشترك به وجود 

انسانها براي بقاي یک پاد شاه وماندگاري حکومت ،اصلی پذیرفته شده بود که رد پاي آن را  ویژه کشتن انسان ویا حتی قتل عام
  .شود ینمدید و این محدود به یک آیین یا کیش مشخص  توان یمدر بسیاري از جوامع و تمدنها 

ك به دست فریدون، به او یافت، آنجا که دختران جمشید بعد از شکست ضحا توان یماین نوع نگرش را در اساطیر ایرانی نیز  
که یک پیشگو ضحاك را از آمدن تو بیم داده بود و او براي دفع این واقعه به هندوستان رفته تا خون بی گناهان را ریزد  ندیگو یم

  :تا شاید با این کار از این حادثه رها یابد

  دلش زان زده فال پر آتشست                 همه زندگانی براو ناخوشست    

  ی خون دام و ددو مرد وزن                  بریزد کند در یکی آبدنهم

  )70ص1شاهنامه ج(مگر کو سروتن بشوید به خون                شود فال اخترشناسان نگون

و  حکما گویند که یک نفس را فداي اهل بیتی باید کرد و اهل بیتی را فداي قبیله اي«:همچنین است در جمله اي از کلیله و دمنه
  )107ص(»قبیله اي را فداي اهل شهري و اهل شهري را فداي ذات ملک اگر در خطري باشد

  :حافظ نیز در بیتی ظریف اشاره اي لطیف دارد که بی ارتباط با این موضوع نیست

  بر جبین نقش کن از خون دل من خالی           تا بدانند که قربان تو کافر کیشم

راغب (سه داستان از: ، یعنیپردازد یمن ایرانی ـ  اروپایی، بامضامینی نزدیک والبته، متاثرازهم این مقاله به بررسی چندداستا 
که درون مایه ).عطار،بوکاچیووایرج میرزا(وسه داستان از)کلیله ودمنه والفونتن(چهارداستان از)اصفهانی،هارتمان فون آوه وسعدي

  .ي همگی،فداشدن یکی براي بقاي دیگري است

، کنند یمراست، ازآنجاکه ژرف ساخت جملگی داستانها، مبتنی برفداشدن است، بنابراین محوریت ثابتی رادنبال الزم به ذک
،ترجیح داده شدتاصرف این اشتراك کند یماماباتوجه به اشتراکات محتوایی که این داستانها راطبق تقسیم بندي فوق به هم مرتبط 

به جز دو داستان ازسو  -ایرانی وچه درداستانهاي اروپایی مطمح نظرقرار گیرد،  مدنظرنباشدبلکه توالی زمانی چه درداستانهاي
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 - برد یمفوکل و ازوپ که به صورت چاشنی و تکمله ي بحث آورده شده است و گرنه قدمت زمانی این دو قصه بر همه سبق 
ند که مانع از قلم فرسایی راقم این سطور ضمن اینکه کمبود منابع و پرهیز از نتایج بی استناد ذوقی و سلیقه اي، دو عامل بود

  .میپرداز یمبااین مقدمه به بررسی این حکایات .  ، بنابر این ذکر داستانها بیش از تحلیل آنها مد نظر بوده استشدند یم

  

  هدیه قلب 

   500(توفی به سالحکایت اول مربوط است به داستانی منقول ازکتاب محاضرات االدباومحاورات الشعرا نوشته راغب اصفهانی م
معلوم نیست، اما عجالتاً در نظر ما اولین راوي داستانی است که بعد از  کند یماین که راغب این داستان را از چه منبعی نقل ) ق.ه

را »هدیه قلب «راقم این  سطور نام کلی .ي مختلف گاه با تغییراتی مجال ظهورمی یابدها گونهوي با فواصلی نه چندان زیاد از هم،به 
که مضمون مشترك بیشتراین داستانها است انتخاب کرده است هرچند دربعضی فقط فداشدن یکی براي دیگري یا دیگران بیان 

ي مرحوم دکتر  ترجمهبنابراین به نقل داستان راغب اصفهانی و بعد از آن به . ،اما اصل داستان مبتنی برهمین مسأله استگردد یم
  . ازمپرد یمیوسفی، در کتاب گلستان 

اج عجز األطباء عن معالجته، فقال یوماً«  ی أن ملکاً خرج له خرّ ک إنکم تغشوننی، فأن داویتمونی وإال قتلکم، فأجمعوا علی أن : وح
أنّ دواءك أن تأخذ صبیاً من أبناءالعشر، فیأخذ أحدأبویه رأسه واآلخر رجلیه و تذبحه علی جرحک فتشرب دمه بطیب نفس : یقولوا
  .منهما

  .قد تحققنا إنه الیوجد: لواوقا

  .اطلبوا من یأتینی بابن هکذا فأمرفنادوا فی البلدان: فقال

ر ارف العشَ تعالی نحمل : فقال المرأته. فاتفق أنّ رجالّ کان إذا ولد له ولد وبلغ عشر سنین یموت ال محالۀ وکان فقیراً وکان له أبن شَ
فرضیا بذالک وحماله إلیه وأخذ احدهمابرأسه واآلخر برجلیه وأخذ .ت ال محالههذا االبن إلی الملک ونأخذ المال، فأنّ هذا یمو

م  بذبحه ضحک الصبی، فقال الملک تضحک وأنت مقتول: الملک السکین فلما ه مم.  

الثتکم رأیت الصبی أجنی الخلق علیه، أمه ترضعه وتقیه بنفسها ثم أبوه یحمیه وأذا کبر فالملک یتولی أمره وقد رأیتکم ث: فقال
ناه،  کی؟ فتوجع الملک لقوله ورمی بالسکین فانفجر جرحه لما دهمه وبرأ، فخلی سبیل الصبی وتب شتَ نِ الماجتمعتم علی قتلی، فإلی م

250: 1999راغب اصفهانی،. (وقال رجل لقاضٍ لئن همجلت ألی الباطل أنک عن الحق لقطوف(  

ل(وقتی طبیبان از معالجه مرض پادشاه « وي آنان را به ناراستی متهم و در صورت درمان نکردن او، به شوند یمعاجز ) نوعی دم ،
درمان تو به این است که پسر بچه اي ده ساله را بیابی؛ یکی از پدر و مادر  ندیگو یمو  شوند یمطبیبان متفق . کند یمکشتن تهدید 

شی و خونش را بیاشامی و نیز گفتند ما تحقیق کرده ایم  او سر کودك و دیگري دو پایش را بگیرد و تو، با رضایت آن دو، او را بک
اتفاقاً مردي فقیر بود که فرزندانش به ده سالگی که . اعالم  کردند شهرهاپادشاه دستور داد در . شود ینمو چنین کسی پیدا 

حال خواهد مرد  به نزد  بیا این پسر را  که در هر: وي به زن خود گفت. و پسري در شرف ده سالگی داشت مردند یم دندیرس یم
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یکی سر او را گرفت و دیگري دو پایش را؛ : زن نیز رضایت داد و کودك را پیش پادشاه بردند. پادشاه بریم و پول مقرر را بگیریم
ي شو یمي در حالی که کشته خند یماز چه : پادشاه نیز کارد را بر گرفت و چون به کشتن او روي آورد، طفل خندید پادشاه گفت

و  ردیگ یم، سپس پدر حمایتش را بر عهده کند یمو خود از او مراقبت  دهد یممن دیده ام که مادر طفل خویش را شیر : فت؟ گ
پادشاه سر پرستی امور او را دارد و شما سه تن بر کشتن من اتفاق راي حاصل کرده اید پس شکایت به چه  شود یمچون بزرگ 

پسر را نیز آزاد کرد و او . انگاه جراحتش سر گشود و بهبود یافت. آمد و کارد را   افگند از این سخن دل پادشاه به درد! کسی برم 
  )296: 1374یوسفی، (».را به فرزندي پذیرفت

که در ) 298: 1370زرین کوب، ( مینیب یم) هارتمان فون آوه(نظیر این داستان را در حکایتی منقول از یک شاعر آلمانی به نام 
این داستان ناظر بر زندگی یک شوالیه . آن را به نظم درآورده است)  ق.ه588(م بر ابر با 1192میالدي به سال  اواسط قرن دوازدهم

است که جوانی و زیبایی را با هم جمع دارد و در امالك وسیع خود محبوب رعایا و در ) هاینریش فون آوه(صاحب مکنت به نام 
و با آن  شود یمبا این همه در اوج عزت و کامرانی خویش به ناگاه مبتال به جزام . سراسر نواحی و بالد مجاور محسود همگان است

  . ابدی ینمهیچ جا امیدي براي بهبود  گردد یمکه در تمام اروپا دنبال پزشک و درمان 

اي پاکیزه عالج  که این درد را جز به خون قلب دوشیزه کند یمباالخره در شهر سالرنو در ایتالیا، طبیب حاذقی به وي خاطر نشان 
هاینریش که نیل . کرد و آن هم باید دوشیزه اي آماده براي ازدواج باشد و خود نیز با طیب خاطر بدین کار رضا دهد توان ینم

در گوشه ي  دهکده اي عزلت  شود یمتسلیم آالم بیماري ال عالج . دهد یمنومیدانه تن به قضا  ابدی یمبدین امر را غیر ممکن 
اما دختر جوان این خانواده که از بیماري ارباب و طریق عالج آن . دیجو یمجا نزد خانواده اي از رعایاي خویش پناه و آن ردیگ یم

پدر ومادرش هم به سبب اصرار فوق . دارد یمبا اصرار و ابرام تمام،آمادگی خود را براي عالج بیماري وي اعالم  شود یمآگاه 
و دوشیزه فداکار همراه شوالیه و با زینت و لباسی که شایسته جشن و سور است عزیمت ایتالیا  دهند یمالعاده ي وي به این امر رضا 

، از قبول این شود یمهاینریش به شدت متاثر  کند یمدر سالرنو وقتی دختر سینه خود را در برابر چاقوي جراح عرضه . کند یم
و حتی ارباب را به خاطر تزلزل و  ورزد یمدر این باب اصرار  و باآنکه دوشیزه بی باك به جد تمام دینما یمفداکاري امتناع 

  . دیآ یم، شوالیه، طبیب را از اقدام به ریختن خون دختر مانع خواند یمتردیدش نامرد و بزدل 

ر و در بازگشت به آلمان که هاینریش بی نوا با همان دوشیزه فداکار و با همان بیماري در مان ناپذیر به عزلت گاه خویش که پد
، آثار بیماریش ناگهان به کلی زایل شود یمدر بین راه لطف حق شامل حال وي  کند یممادر دختر در آنجا سکونت دارند عزیمت 

همان، . (و سرانجام دوشیزه اي که به طیب خاطر حاضر شده بود جان خود را در راه او فدا کند به همسري وي درمی آید گردد یم
299(  

با کمی تسامح، همان حکایت راغب است،اما چگونه یک شاعر آلمانی چنین داستانی را با این همه شباهت از می بینیم که داستان، 
که در  دینما ینمو بعید  رسد یمظاهر داستان هارتمان اروپایی تر به نظر . ، البته جاي تامل داردردیگ یمیک نویسنده مسلمان بر 

ظاهراً  -او با یک منبع اسالمی دور از انتظار نیست چرا که هارتمان در همین سالهااصل  داستان دست برده باشد اما نحوي آشنایی 
  . مدتی را در فلسطین و شام گذرانده و شاید برخورد با این حکایت در همان اوان اتفاق افتاده باشد -در جنگهاي صلیبی
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بر فدا شدن یکی براي زنده ماندن پادشاه  در اصل که  شود یمباري باز داستانی قریب به فحواي این قصه،در کلیله و دمنه دیده 
مجال  –چنانکه که در فحواي کلی کلیله و دمنه آشکار است  –داستان اشارت دارد، تنها با این اختالف که از زبان حیوانات 

  : به این صورت که) 106: 1362مینوي، . (بروزمی یابد

است، عالوه بر او،گرگی و شگالی و زاغی نیز از خدمت سلطان بهره که او را امان داده  شود یمشتر ي مقرب درگاه شیر ي 
سه حیوان گوشت خوار چاره اي جز مرگ شتر  ماند یمو مجروح و ناالن از شکار باز  شود یمروزي شیر با فیلی گالویز . برند یم
چون شیر او را امان داده است توجیهی   ، امادینما یمواو را بر کشتن شتر ترغیب  رود یمزاغ به نمایندگی به پیش شیر  نندیب ینم

، به این صورت که هر کدام از حیوانات پیشنهاد بدهد که امروز خوراك شیر گردد و دیگران آن پیشنهاد را رد ابندی یمبراي آن 
گران به پیش شیر و به اتفاق دی خورد یمکنند تا به این وسیله ارادت خود را به شیر ثابت نمایند، شتر بی چاره فریب این حیله را 

تا نوبت به شتر  تراشند یمکه خوراك شیر شوند اما دیگران بر آن، عیبی  دهند یم، زاغ و شگال و گرگ هر کدام پیشنهاد روند یم
  .کنند یم، و او را پاره پاره افتند یمو بر او  رندیپذ یم، اما این بار، بقیه، گفته ي او را کند یمو همان پیشنهاد را تکرار  رسد یم

همچنین است داستان شیري که گر شده  و از شکار باز مانده بود روباهی که ریزه خوار شکارهاي او بود وي را به خوردن گوش و 
ولی بار نخست شیر  آورد یمدل خر تحریض کرد تا به آن دارو از بیماري رهایی یابد به هر حال خري را به نیرنگ به حضور شیر 

وپیش از خوردن  کشد یمو این بار شیر او را  آورد یماما روباه به حیله اي دیگر او را  زدیگر یمو خر  ماند یماز کشتن او ناتوان 
او را بی گوش و  گردد یمو وقتی شیر باز  خورد یمو در این فرصت روباه گوش و دل خر را  رود یمگوش و دل خر به قصد غسل 

ا باد ملک را اگر او گوش و دل داشتی که یکی مرکز عقل و دیگر محل بق«:دیگو یمروباه  شود یموقی علت را جوي  ابدی یمدل 
سمع است پس از آنکه صولت ملک دیده بود دروغ من نشنودي و به خدیعت من فریفته نشدي و به پاي خود به سر گور 

  )257همان ص (».نیامدي

وهمه ي داستان  خورد یمگوزنی فریب روباه را ،»خر«ي ازوپ نیز همین قصه نقل شده است با این تفاوت که به جاي ها افسانهدر 
  )105:1373حلبی،.(عیناً یکی است

نیز که در طی آن قلب بوزینه براي صحت جفت باخه، به خدعه ي همسایه ي باخه » بوزینه و باخه« باز در کلیله و دمنه داستان
  )238همان ص.(بسیار در خور توجه است شود یمتجویز 

براي مداواي بیماري است و حضور پادشاه در قالب  -چه آشکار و چه پنهان-ا وجود قلب وخون آننقطه ي مشترك این داستانه
یک شیر نیز حکایت از مجاز بودن مرگ دیگري براي ادامه ي زندگانی اوست و از آنجا که منطق جانوران نیز چیزي جز این 

به دست ) ق.ه 540تا  538(اید گفت کلیله و دمنه بین سالهاي ، ضمن اینکه بدیآ یمتوحش را برنمی تابد، البته منطبق با واقع نظر 
شاید راغب فحواي کلی داستان را از متن عربی گرفته و آن را با دخل و تصرفی به صورتی که . نصراهللا منشی از عربی ترجمه شد

  .  پیشتر آمد، نقل کرده باشد
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ا شدن یک انسان باطیب خاطر به پاي خداوندگار عشق است، بر اما داستانی نیز در مصیبت نامه عطار آمده است که مبتنی بر فد
و آن  ابدی یمخالف آنچه در کلیله و دمنه گذشت، این داستان گونه اي انسانی به خود گرفته است و به طرزي زیبا مجال بیان 

 –آن امیر زاده اي که  که هر دو در مکتب هم درس اند و در طی) 202: 1364عطار،  . ( حکایت پسر کفشگر و امیر زاده است
او را از مکتب  گردد یم، اما معلم که از عالقه کفشگر زاده آگاه دیربا یمدل از پسر کفشگر  –حسن او فهرست دیوان جمال است 

و پسر کفشگر جواب  شود یمامیر زاده جویاي علت بیماري عاشق . افتد یمو عاشق بیدل از فراق یار به بستر بیماري  کند یمبیرون 
  : دیگو یم، اگر دل به من داده اي آن را نزد من بفرست عاشق دهد یمکه دل به تو داده وعاشقت گشته ام، امیر زاده جواب  دهد یم

  چون دلم  خواهدزمن دل خواه من                              نافرستادن    نباشد    راي    من

  گفت گیر این، پیش او پوشیده بر            پس نهاد  آن   بر طبق  پوشیده   سر                

  چون   دل   خود  بر  طبق حالی نهاد                           بودش از جان یک رمق، حالی بداد

هسته اصلی داستان که فداشدن یکی براي دیگري است،با روایت راغب یکی است، این سخن به معنی  شود یمچنانکه دیده 
که شاید عطار تحت تاثیر راغب بوده  خلد یمز راغب نیست اما شباهتهاي محتوایی، این اندیشه رابه ذهن برداشت مستقیم عطار ا

زاده شده است یعنی چهل سال بعد از مرگ راغب، حال به درستی معلوم نیست ) ق.ه540(است، ضمن اینکه عطار حدوداً به سال 
  . که آیا او، کتاب محاضرات را دیده است یا نه

 کند یمتان دیگري که بسیار بسیار به داستان راغب شباهت داردو جاي هر شک و تردید را در برداشت از آن منتفی اما  داس
  : به این صورت که) 75: 1374یوسفی، (حکایتی است از گلستان سعدي که در باب اول آن مجال ظهور یافته است 

طایفه حکماي یونان اتفاق کردند که، مر این رنج را دوایی . یکی از ملوك را مرضی هایل بود که اعادت ذکر آن نکردن اولی«
بفرمود تا طلب کردند دهقان پسري یافتند بدان صفت که حکما گفته بودند . نیست مگر زهره آدمی به چندین صفت موصوف

سالمت نفس   پدرش را ومادرش را بخواند و به نعمت بی کران خشنود کرد وقاضی فتوا دادکه خون یکی ازآحاد رعیت ریختن
پادشاه را روا است،جالد قصد کشتن کرد پسر سرسوي آسمان کرد وتبسم کرد ملک پرسید که در این حالت چه جاي خندیدن 

ناز فرزندان بر پدر و مادر باشد و حکومت بر قاضی بر ند و داد از پادشاه خواهند، اکنون پدر و مادر به علت حطام : است؟ گفت
  . ند و قاضی به کشتنم فتوا داد  پادشاه راضی شد به ریختن خونم، در این حال جز خداي پناه نیستدنیا مرا به خون در سپرد

  پیش که بر آورم زدستت فریاد                   هم پیش تو از دست تو گر خواهم داد 

سر و . بی گناهی ریختنهالك من اولی تر که خون : سلطان را از این سخن دل به هم برآمد و آب بر دیده بگردانید و گفت
  » ...چشمش ببوسید و در کنارش گرفت و نعمت بی کران داد و آزاد کرد و گویند هم در آن هفته شفا یافت

اما وجود تشابه، بین . حکایت سعدي به داستان راغب بسیار نزدیک تر است تا به حکایت هارتمان شود یمچنانکه مالحظه 
که هم  آورد یمکردند و تجویزي که طبیبب ایتالیایی براي شوالیه کرد، این نتیجه را به ذهن پیشنهادي که حکماي یونان به پادشاه 
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کرده اند، شاید به این صورت که هارتمان در سفرهاي خود به شام و فلسطین  ها داستانهارتمان و هم سعدي دخلی و تصرفی در 
ه بعد از هفتاد یا هشتاد سال، داستان اروپایی شده را شنیده و در داستان را شنیده اما به آن رنگ اروپایی داده است و سعدي نیز ک

عین حال از اصل داستان راغب نیز بی اطالع نبوده، با تلفیق هر دو داستان ضمن پایبندي به اصل؛آن را به حکماي یونان نسبت داده 
و سعدي نیز که قریب به سی سال در بالد  نگاشته شده است) ق.ه656(است،و در واقع داستانی نو آفریده،چرا که گلستان به سال

اسالمی از جمله شام سفر کرده است، بعید نیست که صورت متحول شده داستان را شنیده باشد و بعد در نگاشتن گلستان، جالیی 
  . تازه به آن بخشیده باشد

: 1379جووانی بوکاچیو، ( شود یم بار ي درداستانی دیگرکه به روایت بوکاچیو درکتاب دکامرون آمده، دوباره هدیه قلب مطرح
، اما از آنجا که هر دو داستان در سالرنو اتفاق افتاده، بی اختیار داستان هارتمان را ها داستانولی به روایتی متفاوت تر از بقیه ) 307

  .آورد یمفرایاد 

یب به صدو هفتاد سال بعد از هارتمان، و ق به نگارش درآورده است، یعنی قر.ه 753م برابر با .1353بوکاچیو کتاب را بعد از سال  
  : حکایت از این قرار است که. شاید بی نظر به داستان او نبوده است

ردي فرمانرواي سالرنو دختري بیوه دارد که بسیار زیبا است و پدر به هیچ وجه راضی به ازدواج دوباره او  اما دخترك شود ینمتنک ،
، تا اینکه روزي پدر به گونه اي بازد یمب منصبان سر و سري دارد  و پنهانی با او عشق به دوراز چشم پدر، با پسر یکی از صاح

و قلب او را از سینه بیرون درآورده در جامی طالیی براي دختر  رساند یمو عاشق را به قتل  شود یمبسیار اتفاقی از ماجرا مطلع 
  .ردیم یمو  نوشد یمم  به همراه خون عاشق و با ریختن زهري در جا بوسد یمدختر، قلب عاشق را  فرستد یم

و  شود یماین داستان هر چند به ظاهر ترافقی با قصه هارتما ن ندارد اما از آنجا که در سالرنو اتفاق افتاده و همچنین به دربار مربوط 
 دینما ینم؛ بعید سازد یمنوشیدن خون قلب  نیز، در هر دو مشترك است و فاصله زمانی نیز مجال هر نوع دخل و تصرفی را موجه 

، زیرا ممانعت پدر با عشق دختر، برابر شود یمکه بر گرفته از داستان هارتمان باشد، ضمن اینکه رد پاي داستان عطارنیز در آن دیده 
  . با طرد و اخراج معلم است در باب آن کفشگر زاده

ژان دو (ي بید پاي است ها داستانتحت تاثیر کلیله و دمنه ویا اما داستانی دیگر از الفونتن به نام حیوانات طاعون زده، بی تردید 
  :به این گونه.که باز ناظر به فداشدن یک حیوان است براي دفع طاعون) 372: 1380الفونتن، 

که خداوند طاعون را به  دیگو یمو  خواند یمو حیوانات را فرا  دهد یمشیر، انجمنی تشکیل  ابدی یمدر جنگلی،  طاعون، شیوع  
دلیل گناهانی که کرده ایم بر ما فرستاده است، پس باید گناهکار ترین ما، خود را فدا کند تا شاید شفاي همگانی حاصل آید، و 

و به همین صورت روباه و ببر و خرس و حتی  تراشد یم، اما براي هر کدام توجیهی کند یمابتدا خود شروع به گفتن گناهان خود 
روزي به :  دیگو یمو  رسد یم، تا اینکه نوبت به دراز گوش شوند یم، اما جملگی بی گناه تلقی دازندپر یمسگ نیز به گناهان خود 

چون این کالم از دهان او خارج شد، همگی او . چمنزار کشیشان رفتم و شیطان مرا وسوسه کرد و یک دهن علف از آنجا خوردم
   .را مستوجب عقوبت تشخیص دادند و به این جرم مجازتش کردند
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در کتاب ) اودان(منتشر ساخت این داستان راهم پیش از او) ق.ه1075(به بعد برابر با)م.1664( ي خود را از سالها افسانهالفونتن 
کم و امثال خود نیز آورده بودند، اما شاید طرح بیماري طاعون را  ) م.1550(در سال )  گرو(و ) م.1547(امثال در سال در کتاب ح

اودیپوس گرفته  است و با آنچه  که از کلیله و دمنه و داستان سعدي در ذهن داشته با هم آمیخته و داستان باال را الفونتن از داستان 
ساخته است، روانشاد دکتر جوادحدیدي روایت کلیله و دمنه را در برداشت خود از این داستان نیاورده اند و تنها به اقتباس الفونتن 

حکایت سعدي،همراه با داستان سوفوکل تار و پود قصه ي الفونتن را تشکیل داده است شاعر «.ندکن یماز سعدي و سوفو کل اشاره 
  »81:1373حدیدي،» «.فرانسوي تنها اشخاص داستان را عوض کرده و داستانی تمثیلی و استعاري ساخته است

 دهند یمیپوس که شهریار شهر تباي است خبر هاتفان به پدر اود«، در این قصه دینما یمدر اینجا اشاره به داستان اودیپوس ضروري 
،از آنجا که پدر و شود یمکه بر فرزند وي مقدر است که پدر خود را بکشد و مادرش را به زنی بگیرد چون اودیپوس زاده 

به نزد پولیبوس و به کورینتوس  ابدی یمشبانی او را  کنند یممادرنمی خواستند دست به خون پسر بیاالیند او را در کوه کیتاریون رها 
از آنجا که پدر خوانده و  شود یمولی چون از تقدیر خود آگاه  شود یموجوانی برومند  بالد یماودیپوس در آنجا  برد یمشهریار 

به زادگاه خود تباي برمی گردد اما در راه طی ماجرایی ندانسته پدر خود را  پندارد یممادر خوانده ي خود پدر و مادر واقعی 
پس از سالها  کند یمو با همسر او که در واقع مادرش نیز هست نادانسته ازدواج  شود یمو جانشین پادشاه  دیآ یمشهر به  کشد یم

که کاهن شهر به  ندیگو یمتا چاره اي بیندیشند او  ندیآ یممردم به کاخ شاه  آورد یمفرمانروایی مرگ و طاعون بر شهر هجوم 
که براي دفع طاعون یا باید کسی از شهر  آورد یمخواهد  کاهن شهر ازمعبد برگشته و خبر معبد آپولون رفته تا از خدایان کمک ب

که قاتل پدرش خود اوست و با مادر خویش ازدواج کرده است،  فهمد یماودیپوس بعد ماجراهایی . رانده شود یا خونی ریخته شود
و در غاري از دیدگان پنهان  رود یمنش از شهر بیرون بنابراین چشمان خود را کور کرده و براي دفع طاعون به همراه دخترا

  )51،58:1378مسکوب(».شود یم

شاید این داستان ریشه و اصل تمام داستانهایی باشد که پیشتر نقل شد زیرا قدمت آن از همه بیشتر است و نویسندگان وشعراي    
فزوده اند، اما هر چه هست شالوده ي واقعی داستان بعدي  چه در غرب و چه در شرق،  هر کدام بنا به ذوق خود چیزي بر آن ا

مبتنی بر فدا شدن پادشاه براي نجات شهر است هر چند این داستان در ابتداي ماجراي خود به زندگانی کوروش و بیشتر از آن به 
ي زیاد است که صورتهاي کیخسرو نظر دارد، اما باید پذیرفت که زمینه ي افزودن شاخ و برگهاي فراوان بعدي بر آن، به اندازه ا

و شاید از آنجا که فدا شدن شاه در . مبدل آن در روایات دیگر، نکته ي اصلی یعنی فدا شدن را در همه ي آنها حفظ کرده است
این روایت به نوعی تبعید و تحقیر وي را به دنبال داشته است این شعرا و نویسندگان هر کدام براي محفوظ ماندن شاه از این تهمت 

گري را فداي او کرده اند تا به هر حال در برخی از آنها نکته ي گذشتن شاه از خون قربانی را با فره ي او که از جهانی دیگر به دی
  .برجسته تر نمایند شود یماو داده 

: 1354محجوب،  (اما یک داستان معروف ایرانی نیز که موضوع آن هدیه قلب است، داستان قلب مادر، سروده ایرج میرزا است 
  : با مطلع) 191

  داد معشوقه به عاشق پیغام                که کند مادر تو با من جنگ 
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و آن ناظربرفدا شدن مادري به دست پسر بی فرهنگ خویش است که به خواست معشوق قلب مادر را براي تقدیم به او به دست 
که ناگاه از قلب این ناله  افتد یموقلب مادر بر زمین  خورد یمین و به زم ردیگ یماما به هنگام بردن قلب، پاي او به سنگی  ردیگ یم

  : که دیآ یمبرو ن 

  آه دست پسرم یافت خراش               آخ پاي پسرم خورد به سنگ 

  

  :گیرينتیجه

منبع مرجوع  همانطور که پیشتر اشاره شد ارتباطی قطعی بین داستانهاي راغب، هارتمان و  سعدي وجود دارد که بی گمان  به یک
است همچنین تشابهات بین داستانهاي کلیله  دمنه و الفونتن نیز امري غیرقابل انکار است و وجود مضمون واحد در هدیه کردن 

،ال اقل در اصل شود ینمقلب در داستا نهاي عطار، بو کاچیو، و ایرج میرزا نیز به گونه اي است که اگر ترافقی ظاهري درآن حس 
فقند یعنی در هیچ کدام، صرف مرگ مطرح نیست،بلکه قلب ویا دل، که جایگاه عشق است، از سینه به در موضوع با هم موا

ضمن اینکه   دینما یمکه به نظر راقم این سطور قابل توجه  ابندی یم، به همین دلیل با روایت هارتمان تجانسی درونی دیآ یم
به شرطی که مجال نقد و بررسی آنها مستند و البته منطقی . ساخته است تصرفات دخیل در آنها هر کدام را به نوعی منحصر به فرد

  . باشد
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  : منابع

  ،محاضرات االدبا ومحاورات الشعرا،بیروت1999اصفهانی، راغب، 
 ،دکامرون،محمدقاضی، تهران،انتشارات مازیار 1379بوکاچیو،جووانی،

 ،از سعدي تا آراگون،تهران،مرکز نشر1373حدیدي،جواد،

 ي ازوپ،تهران، انتشارات اساطیرها افسانه،1373ی اصغر،حلبی،عل

 ي الفونتن، عبداهللا توکل، نشر مرکز تهرانها افسانه،1380دوالفونتن، ژان،

 ،نقش بر آب،تهران،انتشارات معین 1370زرین کوب، عبدالحسین،

 ،دیوان کامل ایرج میرزا، افست 1352محجوب، محمد جعفر،

 ي تباي،انتشارات خوارزمیها هافسان،سوفوکل،1378مسکوب،شاهرخ،

 ،کلیله و دمنه، انتشارات دانشگاه تهران 1362مینوي، مجتبی، 

  ،گلستان سعدي، تهران،انتشارات خوارزمی    1374یوسفی، غالمحسین،
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446  

ل و ثالث اخوان خواهیآرمان ل اَم نْـقُ ها اسطوره يآینه در د 
  

  1معروف ییحی
  2يخسرو رهیسم

 چکیده

 را اسطوره که است شاعرانی خواهی آرمان بیانگر حماسی، لحن نوعی با آنها شدن آمیخته و شعر در ها اسطوره تنگاتنگ حضور
  .اند داده قرار خود جامعه جمعی رؤیاهاي بازتاب براي اي وسیله

 اجتماعی تتحوال در آن بخش اثر نقش و هااسطوره جادوي از که هستند شاعرانی از دسته آن جزء دنقل امل و ثالث اخوان 
 با هااسطوره ظهور عرصه آنها شعر. اند برده  سود خوبی به خود ملی هویت و فرهنگ جوشان هاي سرچشمه از و نورزیده غفلت

 از آنها تا کند؛ زنده ملتها سرخورده و افسرده جان در را مقاومت و بیداري روحیه تا است آن بر و است سیاسی ـ اجتماعی کارکرد
   .بنگرند آینده به بیشتري تأمل و توجه با طریق این
بر مبناي مکتب آمریکایی ادبیات تطبیقی  هااسطوره کارگیري به زمینه در دنقل امل و ثالث اخوان اشعار تطبیقی بررسی به مقاله این
  .دپردازمی
  
 

قُل اَمل ثالث، اخوان مهدي ها، اسطوره :ها واژه کلید نْ د.  

                                                        
  y.marof@yahoo.com ایمیل -دانشیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه رازي کرمانشاه  - ١
  زبان و ادبیات عرب دانشگاه رازي کرمانشاهکارشناس ارشد  - ٢

mailto:y.marof@yahoo.com
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 مقدمه و پیشینه پژوهش

تی هیچ  زمان نفی نشانه دلیل، هر به گذشته تاریخ از بریدن که چرا کند، پوشی چشم خود تاریخی میراث و تاریخ از تواند نمی ملّ
ت یک تاریخ از قسمتی بلنداي بر ایستادن .گیرد-می آن تاریخ و گذشته از را استمرارش و وجود که است حاضري  توسط ملّ
 و دستاوردها از گرفتن الهام و کردن زنده نشانه که مرحله، آن در نسل یک یستاییا و پایبندي معناي به نه سرزمین، آن فرزندان
 از یکی. است ملت آن پویاي روح و اعتبار سند ملتی، هر تاریخی میراث. است کنونی نسل زندگی به خدمت براي گذشته میراث
 امل و ثالث اخوان اشعار تطبیقی بررسی به مقاله این. دگیرن می قرار استفاده مورد بسیار که هستند ها اسطوره میراث، این مهم ارکان
 معنی به بزرگ، شاعر دو این اشعار تطبیق که داشت توجه نکته این به باید البته. پردازد می هااسطوره کارگیري به زمینه در دنقل
 اي اسطوره مفاهیم و زبان رگیريکا به اهداف تا است آن صدد در مقاله این بلکه نیست؛ متفاوت فرهنگ دو در ها اسطوره تطبیق

 هایی همانندي آنها بین باریک خطوطی در تنها که هرچند شود، بازنموده ها کارگیري به این نحوه و بازگو شاعر، دو این نزد در
مل هاي به ع در ارتباط با پیشینه پژوهش نیز باید گفت با بررسی .گردد آشکارتر ها همانندي این است شده سعی که است موجود

 .آمده توسط نگارندگان تاکنون مقاله مستقلی در ارتباط با این دو شخصیت نگاشته نشده است

 و خرافات، تاریخ، همزمان شود می صحبت اسطوره از وقتی. هستند نمادین آن در رویدادها و ها چهره. است نمادها پهنه اسطوره
 اسطوره تاریخی لحاظ از. است آنها همه از اي آمیخته ورهاسط گفت توان می و شوندمی احضار هم با عامه فرهنگ محصوالت

 نیافتنی بوده دست آرزوهاي و آمال به رسیدن براي اي وسیله نیز و آمده پیش هاي مصیبت و ها اندوه برابر در اولیه انسان پناهگاه
 و اسطوره« واقع در. دانست بیشتر اییزیب و تازگی با جایگزین دنیاي یک خلق براي تالشی را آن توانمی سیاسی لحاظ از اما. است
 ،1386 دستغیب،(» .گیرد می خود به تصویري یا شعري داستانی صورت که است؛ انسانی تجربه و اندیشه تخیل، ویژه ثمره افسانه
 وردم و جامع تعریفی تواننمی دارد، مختلف هاي فرهنگ در که فراوانی هاي مصداق و واژه این معناي گستردگی سبب به) 46 ص
 شده ارائه تعریف ترین دقیق بتوان را الیاده میرچا تعریف شاید اما داد؛ ارائه واژه این براي شناسان جامعه و پردازان نظریه همه قبول
 که اي است واقعه راوي است، مینوي و قدسی سرگذشت کننده نقل اسطوره«: نویسد می باره این در او. دانست اسطوره واژه براي
 است، "خلقت" یک روایت متضمن همیشه اسطوره دیگر معناي به. است داده رخ چیزي هر بدایت و شگفت زمان ،اولین زمان در

 و داده روي واقعاً که چیزي از فقط اسطوره. است کرده آغاز را هستی و شده موجود آمده، پدید چیزي چگونه گوید می ما به یعنی
  ) 14-15 ص ،1362 الیاده،(» .گوید می سخن شده پدیدار تمامی به
 

 شعر و اسطوره

 که چرا. است دیگري گرو در یکی سرنوشت و دارد ادبیات با آمیز ابهام هرچند نزدیک، پیوندي اسطوره که دارند عقیده بسیاري
 این دریافت است؛ مهم آنچه. شودمی تضمین نویسنده یا شاعر توسط بازآفرینیشان و داستان و شعر به آنها ورود با ها اسطوره دوام
 این از و گیرد می سرچشمه قومی و فردي هاي خالقیت از که هاست انسان قومی و جمعی رؤیاي اصل در اسطوره که است نکته
 تخیل. آید می بیرون آنها فردي و جمعی نیازهاي و قوم یک درون از نیز شعر که چرا کند،می پیدا قرابت شعر با حدودي تا منظر
 این کندمی ایجاد ارتباط اسطوره و شعر بین که چیزهایی مهمترین از«: دارد عقیده شکري غالی. است اسطوره و شعر اصلی رابط
» .است گیراتر و تر جذاب شعر باشد؛ دورتر و تر عمیق خیال چقدر هر و است خیال مقوله دو این ایجاد اصلی مایه که است
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 تنها شعر درمیابد؛ که هنگامی معاصر معترض و رزمبا شاعر که است نکته همین درك خاطر به شاید) 49 ص ،1968 شکري،(
 و مردمی هاي سرگذشت«: شکري غالی گفته به که آنجا از و است سلطه نظام تفتیش و بازکاوي تیغ زیر از گریختن بر توانا وسیله

 ص ،1366 شکري، یغال(» .دارند پاي بر پلی آینده و گذشته میان توانندمی که موروثند ادبی هاي-شکل   ترین مناسب حماسه،
 بن با هایی داستان   و تاریخی هاي چهره قالب در را خود ملت وار کابوس مصائب و ها شکست سنگینی تا کندمی سعی) 57
فاقاتی از او. کند مطرح هاي اسطوره هاي مایه  الهام رسیده ارث به برایش گذشته از که آنچه از و دهد-می رخ پیرامونش در که اتّ
 کارگیري به راستاي در که است اهمیتی چنان داراي معنا این. کندمی بیان هااسطوره قالب در را نظرش مورد يمعنا و گیرد می

. است اسطوره کارکردهاي و نمادها طریق از خواننده به آن انتقال و مفهوم و معنا همان بیان و حفظ شاعر اصلی غرض ها،اسطوره
 به عرب، جهان و ایران شاعران خصوصاً شاعران آثار در اي اسطوره هاي روایت از تنگرف الهام و اسطوره استخدام معاصر قرن در

 هاي دیدگاه و نظرات انعکاس براي اي وسیله عنوان به را اسطوره ها سرزمین این شاعران که چرا است، شده تبدیل ابزار نوعی
  .بزنند پیوند معاصر حوادث به را گذشته در موجود هاي اسطوره جو تا اند کرده سعی و کرده انتخاب خود معترضانه

 

 ثالث اخوان مهدي

 به انتقال از بعد او پیکر. درگذشت درتهران 1369 ماه شهریور در و آمد دنیا به مشهد در ش. هـ 1307 اسفند در ثالث اخوان مهدي
 و سو یک از ایران دیرینه باد و فرهنگ به او دلبستگی. شد سپرده خاك به فردوسی ابوالقاسم حکیم آرامگاه جوار در توس،
 سوي از گذشته هاي اسطوره هاي-دالوري و ها قهرمانی ساحت به بردنش پناه و اجتماعی ـ سیاسی تلخ هاي واقعیت از گریز نوعی
 او. است کرده گذشته هاي حماسه و ها اسطوره از سرشار ،50 دهه اوائل تا 32 مرداد 28 کودتاي از بعد مخصوصاً را اشعارش دیگر،

 از شد، شدنش زندانی به منجر که حادثه این از بعد اما بود، سیاسی هاي فعالیت و نبردها درگیر مرداد، 28 کودتاي از قبل تا
 سیمین. نکشید دست شعر سالح با مبارزه و انتقاد از شاهنشاهی حکومت پایان تا ولی کرد، گیري کناره سیاسی مستقیم هاي فعالیت
 و شور شود؛می بارور گذرد،می کشور در که سیاسی وقایع از مدام او شعر...... «: نویسد می ها سال آن رد او شعر مورد در بهبهانی
 در جوانان دلی شکسته عمیق یأس انعکاس ازآن، بعد زدگی بهت و انتظار حالت مرداد، 28 از قبل احزاب و ها دسته و مردم هیجان
 است شاعرانی معدود از او) 84-85 ص ،1387 بهبهانی،(» ....سالیان طول در مردم هاي نارضایتی انعکاس مرداد، 28 از پس هاي سال
 و گذشته تاریخ به اخوان زیاد توجه اساسی دالیل از یکی. است برده بهره باالیی بسیار سطح در خود از قبل فرهنگی پشتوانه از که

ی هاي جلوه  اخوان. دانست ایران روزگار آن نابسامان اجتماعی ـ اسیسی فضاي برابر در او منطقی العمل عکس باید را وطنی و ملّ
 سیاسی است، اجتماعی ابعاد من، شعر ابعاد همیشه. نیست غرض و قصد بی شعرم من«: که نموده تفسیر را شعرش اینگونه خود
  )209 ص ،1377 محمدعلی،(» .است

 

لا م ل َ نْـقُ د 

 از یکی او. یافت وفات قاهره در م1983 سال در و گشود جهان به چشم مصر در م1940 سال در دنقل محارب فهیم امل ابوالقاسم
 نمادهاي از استفاده با اما نشد، سیاسی مبارزات عرصه وارد هرگز اگرچه که است عربی مقاومت و مبارزه عرصه بارز هاي چهره

 مقاومت شعر عرصه در را مبارزه از يجدید شیوه توانست اند، بوده مقاومت و مبارزه هاي چهره از همگی که تاریخی و اي اسطوره
 زمان و کرده برقرار فرهنگی ـ فکري ارتباط آن انسانی میراث و خود امت تاریخ با اشعارش در دنقل امل. نهد بنیان معاصر عصر در
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 مقاومت و برتري دنبال به همواره که عربی امت تاریخ از اي مرحله ستایش ضمن تا است، نموده ادغام هم در را گذشته و حال
 به. باشد عرب جهان آشفته وضعیت از او نفرت و خشم بازتابنده که پرآشوب زمانه برابر در سردهد خروشی و فریاد بوده،

الع و فرهنگ در ریشه این و است مشاهده قابل وضوح به او شعر در اسطوره کارگیري  خلیل. دارد عرب گذشته از وي وسیع اطّ
 الزم. او به مربوط مسائل و انسان دیگري و جامعه یکی ذات، دایره یکی: شودمی منشعب اصلی رهدای سه از شعر«: دارد عقیده حجا
 امکان یعنی است "تواصل" یک دنقل امل نزد شعر زمینه این در. باشد پایبند او مسائل و انسان قضیه به شعرش در شاعر که است
 عقیده هم دنقل خود). 224 ص ،1999 حجا، میشال(» .بکشد دست اش تاریخی میراث و گذشته از دنقل مثل شاعري که ندارد
 شاعر تا فنی نقش یکی: کند ایفا را نقش دو باید آن، بر حاکم سیاسی اجتماعی شرایط سایه در و عرب، جهان در شاعر«: که دارد

 طریق از یا و سیاسی رهايشعا طریق از این و باشد، آن پیشرفت و وطن قضیه به متعهد تا میهنی، ملی نقش دیگري و شود نامیده
 چنین در داشتن ریشه قبال در آنها احساس کردن بیدار و امت این هاي میراث کشف طریق از بلکه نیست؛ میسر فریاد و هیاهو
 ) 385 ص ،1984 فاضل،(» .است عربی کشورهاي بین در وحدت هاي ریشه به بخشیدن عمق و میراثی

 به مخصوص فرهنگ و زبان هرکدام و اند خواسته بر هم از دور و جدا سرزمین دو زا دنقل امل و ثالث اخوان مهدي که هرچند
 برابر در شده باعث مشابه، تقریباً اجتماعی ـ سیاسی هاي-زمینه از برخورداري نیز و شاعر دو بودن عصر هم اما اند؛ داشته خود

 آنها شعر. باشند داشته یکسانی تقریباً بیان و واکنش ،جامعه دو بر حاکم شرایط حسب به تفاوت، قدري با البته و مشابه، عواملی
 وطنشان گناه بی مردم رفته هدر هاي خون و شده ترور هاي آزادي خورده، شکست هاي اندیشه و امیدها بر سرایی مرثیه انعکاس

 نوعی به آنها نزد در گذشته به بازگشت میل تا است شده باعث آینده به ناامیدي کنار در اکنون از دلزدگی و سرخوردگی. است
 هدف. است اجتماعی رویکرد با گرایانه آرمان نگاهی ها،اسطوره به دنقل امل و ثالث اخوان نگرش. گردد تبدیل اشتیاق و حسرت
  هاي واقعیت که هستند شاعرانی آنها. است جامعه سیاسی آور خفقان فضاهاي و ها بست بن از عبور زمینه این در آنها اصلی

 طبیعتاً و است زدهمی را اول حرف علمی و عینی هاي-تجربه که اند کرده زندگی عصري در هرچند و سرایند می را دخو پیرامون
 هم به ذهنی و عینی دنیاي اسطوره در«: کوب زرین گفته به که آنجا از اما باشند، داشته نباید عصري چنین در جایی هااسطوره

 در و اند برده پناه آن ساحت و اسطوره به خود، ملت و جامعه موجود وضعیت اهدهمش با) 45 ص ،1369 کوب، زرین( »آمیزد می
 .نمایند ایجاد جامعه و خود بین روحی توازن نوعی و شوند خیره شادي و نور به تا اند بوده اي روزنه دنبال به آن خالل

 اي آیینه به تبدیل و شده نمایان بزرگ اعرش دو این شعر در چگونه آن میراث گستره و تاریخ که آید می پیش پرسش این اینجا
 دنقل و ثالث اخوان آثار تمام در موضوع این بررسی که آنجا از کنند؟ منعکس آن در را هایشان اندوه و آرزوها آنها تا است گشته
 سپس و بیان هااسطوره کارگیري به زمینه در شاعر دو این مشترکات کلی نگاه یک در ابتدا است، مقاله یک گنجایش از فراتر

  :شد خواهد ذکر نمونه عنوان به شواهدي
 

 سیاسی ـ اجتماعی مسائل بیان منظور به پردازي اسطوره - 1

 فضاي از را آن دهد،می صورت آن در که هایی تصرف و دخل با اما گیرد، می گذشته از را مفهوم و معنا شاعر پردازي اسطوره در
 جوالنگاه ها،اسطوره جهان حالت این در. کندمی وارد اجتماعی و سیاسی نشاط اب فضاي یک به و جدا تاریخ روح بی و خشک
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 دو این بین مشترکاتی کردن فراهم و حال زمان به گذشته دادن پیوند شاعر، اصلی هدف پردازي اسطوره در. شودمی شاعر تخیل
 .است زمان

 ها واژه کردن بارور و آنها داستان سرایی دوباره با و رفته يا اسطوره هاي شخصیت سراغ به خود اشعار در ثالث اخوان و دنقل امل
 این جزء »الیمامه زرقاء یدي بین البکاء« قصیده در »الیمامه زرقاء«. دهند ارائه را خود اجتماعی - سیاسی هاي برداشت اند، توانسته
 سراغ به پیرامونی جهان اجتماعی و سیاسی ورام قبال در عرب جهان ناآگاهی و غفلت تفسیر براي دنقل امل که است افراد از دسته

 .است پرداخته او قصه سرایی دوباره به و رفته او

 را سربازانش زرقاء، از ویژگی این شناخت با دشمن. ببیند خوبی به را دور هاي فاصله بود قادر که آبی چشمان با زنی یمامه زرقاي
 تا کرد تالش هرچه موضوع این درك با او اما. نشود روي پیش این متوجه زرقاء تا راند، پیش به درخت هاي شاخه پوشش در

 دیدن در زرقاء توانایی) 37 ص ،1369 نیکلسون،. (نکرد باور را او سخن کسی و نشد موفق کند، پیشروي این متوجه را دیگران
 بودند، بهره بی قدرت این از او ومق چون اما کند، پیشگویی را حوادث که بود شده باعث) راه روز سه( دور بسیار فاصله از اشیاء
 و بیم در تنهایی به خود او توجهی، بی این نتیجه در. کردندمی اعتنایی-بی هشدارهایش به و کردندنمی احساس را خطر او مثل

 که را چشمانش و داد را غفلت این تاوان تنهایی به او باز قبیله محصوالت غارت و دشمن رسیدن از بعد و بود خطر رسیدن هراسِ
 جنگ شروع از قبل که است عربی جوامع روشنفکر طبقه نماد قصیده این در زرقاء. داد دست از بود، آینده درك قدرت از نمادي
 اهمیت حائز نکته. بود نکرده اعتنا کسی اما بودند، داده هشدار غلط هاي سیاست قبال در عرب سردمداران و حکومتی سران به بارها
 حقیقت در. است برهم منطبق کامالً کرده، خلق خود شعر در دنقل که زرقائی با اسطوره زرقاي سرنوشت که است این شعر این در
 همواره و ناتوانند آن درك قابل زوایاي کشف و آینده درك از جاهلی عصر چون همچنان اعراب که نموده تأکید نکته این بر او

  ص الشعریۀ، األعمال: (کشندمی را غفلت این جور تنهایی به افتند،می فریاد به وضعیت این مشاهده با که جامعه روشنفکر قشر
165( 

 !عمیاء......وحیدة/        عمیاء......وحیدة..      /زرقاء یا وأنت

 !نابینا و تنهایی/           نابینا و تنهایی/             زرقاء اي تو و: ترجمه

 همان یعنی عرب جهان بزرگ زخم با که آنجا از و است شده انتخاب عرب تاریخ از اي مرحله براي شعاري عنوان به قصیده این
 از قبل عرب، مبارز جوانان جائیکه تا یافت دست نظیر کم شهرتی به داشت؛ تنگاتنگ ارتباطی اسرائیل از اعراب م1967 شکست
 از بعد چه و قبل چه«: نویسد می زمینه این در قالحم عبدالعزیز. کردندمی زمزمه خود با ها خیابان و کوچه در را آن شعر این انتشار

 )11 ص ،1987 المقالح،( »برسد انتشاري سطح و شهرت چنین به نتوانست اي قصیده هیچ قصیده، این سرودن

 ییک. است زده هایشان حماسه بازآفرینی به دست هم گاهی و برده نام بسیار خود اشعار در اشخاص گونه این از هم ثالث اخوان اما
 شعر این در او. است پرداخته آن به کامل طور به »هشتم خوان« شعر در که اوست مرگ بازسرایی و رستم او شعر در ها نمونه این از

 پهلوان جهان مظلومیت به اشاره ضمن طریق این از تا است؛ نامیده مرگ خوان را آن و افزوده فردوسی خوان هفت بر دیگر خوانی
 این در اخوان. کند اشاره 40 و 30 هاي دهه در ایرانی جامعه ملی مبارزین و روشنفکران هاي فعالیت گمر به او، شهادت و تختی
 بهانه به را شعر این او. نالدمی شوند،می   مبتال درد و تبعید زندان، مرگ، به برادران دست به که ایرانی روشنفکر جامعه براي شعر
 پیش هشتمی خوان که بگویم خواستم من و بود الهام سراسر اش زندگی تختی«: ویدگ می آن مورد در خود و سراید می تختی سال
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 به را گذاشتنش پا و دیدم تختی در را ملی قهرمان. بود ما زمانه رستم که کسی تختی، پهلوان جهان شهادت شهادت، براي آمده
می متفاوت اسطوره رستم با او رستم ستاندا پایان). 198 ص ،1373 آملی، محمد( »کردم مطرح بود مرگ خوان که هشتم خوان
 دیدن با بلکه بیند، می انتقام یاراي نه و اندیشد می نه فریب و نامردي چاه ته در او رستم. شود ترسیم بهتر ملی مبارزین چهره تا شود
 یادآور شعر، این در تمرس مرگ. بیند می سر باالي لحظه آخرین تا را شغاد سایه حالیکه در نشیند می مرگ انتظار به رخْش مرگ
 )78 ص ،1368 زندان، در پاییز کوچک حیاط در: (است ایرانی روشنفکران بر حاکم خفقان و تبعید مرگ،

       تیر و کمان با/      ـ دوخت همچنانکه ـ بدوزد را برادر نا شغاد که/        خواستمی اگر او توانستمی شک بی که گوید می قصه
 .....لیک.        /خواستمی اگر او توانستمی/        گوید می راست شک بی قصه......./بود، ایستاده یرشز بر که درختی بر/ 

 .بیاندیشد باور یک انگیز غم پایان به خود خواننده تا گذاردمی ناتمام را سخنش ثالث اخوان اینجا در

می را شغاد است، برداشته چاه ته در شده کاشته هاي نیزه اثر بر که بسیاري هاي زخم به توجه با و مرگ از قبل رستم شاهنامه، در
 همان در رخش با که افتاد چاهی ته در خود، برادر شغاد حیله به و بهمن عهد در سرانجام رستم«: نویسد می زمینه این در صفا. کشد
 صفا،(» .داد جان دم در چنانکه بدوخت ورتنا درختی به را او تیري با و گرفت شغاد از را خود کین مرگ، از پیش اما داد جان چاه

  )555 ص ،1369
 

 اي اسطوره رمزپردازي - 2

 دیدگاه یک اگر مخصوصاً شود،می هنري اثر بیشتر غناي باعث که است بیان روش ترین قدیمی و دانش ابزار یک رمزپردازي
. کندمی منتقل خوبی به را شاعر پسند و اندیشه که شودمی زبانی به تبدیل اسطوره مجال این در. کند بیان را تازه اي تجربه یا معاصر

 گوید می سخن اسطوره از رمز زبان با شاعر که چرا است؛ برخوردار بیشتري اهمیت از اسطوره کلیات کارگیري به معاصر شعر در
 هاي تجربه حاصل اي اسطوره روایات از برگی و شاخه هر«: سیرجانی قول به که آنجا از. شودمی گذشته از اي تجربه روایتگر یا و

 از جزئی رمزپردازي این لذا) 33 ص ،1369 سیرجانی،( »است شده کشیده آن بر افسانه لعاب که است گذشتگان شیرین و تلخ
  .شودمی محسوب هااسطوره

 

 استبدادي جوامع در بشري هاي رنج به اشاره -2- 1

 آنها شعر در سیزیف. است سنگ تخته و  »سیزیف« داستان به اشاره ثالث اخوان و دنقل امل شعر در اي اسطوره رمزهاي از یکی
 .است مواجه آنها با استبدادي جوامع در معاصر انسان که است دردهایی و عذاب بیانگر

هاي یونانی سیزیف  در افسانه{ .کندمی اشاره سیزیف داستان به آشکار طور به »االخیره سبارتاکوس کلمات« قصیده در دنقل امل
احترامی کرد و خدایان او را کیفري سخت دادند که تا ابد تخته سنگی  کاري بلند آوازه بود، به زئوس بی ه ترفندگري و فریبکه ب

شود و به ژرفاي دره  رسد، تخته سنگ از دستش رها می به محض اینکه به آنجا می. بسیار بزرگ را بر فراز کوهی پرشیب باال ببرد
، ص  1366شکري، . (آید تا از ابتدا شروع کند و این دور تا ابد ادامه دارد در پی آن سنگ پایین می شود و او دوان دوان پرتاب می

 هاي شانه بر را آن حمل مسؤلیت و داردبرمی سیزیف شانه روي از را سنگ تخته ها برده نهایت بی رنج توصیف براي او } )586
 این بلکه نیست؛ عذاب و رنج نماد دیگر سیزیف معاصر قرن در دنقل نظر از. گذاردمی جهان محروم و دفاع بی مردم از گروه این
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 هم اعتراض صورت در که چرا فروبندند، دم و کنند تحمل  را سلطه هاي نظام وجور ظلم باید که هستند استبدادي جوامع مردم
 )148 ص الشعریۀ، االعمال: (شودنمی آنها نصیب عقوبت و عذاب جز چیزي

 یقول من ألن/    العطش یروي ال..کالصحراء..والبحر. /الریق مخادع فی یولدون الذین یحملها/  الصخره اکتافه یعل تعد لم سیزیف
ا یرتوي ال  "ال "  !الدموع من الّ

/  هستند آن حمل به محکوم آیند، می دنیا به بردگی گهواره در که کسانی/  نیست سنگ تخته آن دوشش بر دیگر سیزیف: ترجمه
 . گرددنمی   سیراب اشک از جز بگوید، نه که کسی چون/ بردنمی بین از را عطش صحرا مچونه نیز دریا

 او. گیرد می کمک معاصر اي-تجربه بیان براي و گوید می سخن آن از کند، اشاره سیزیف اسطوره به اینکه بدون ثالث اخوان اما
 خود، فلسفی یأس بیان بر عالوه آنهاست؛ از یکی هم خود که پا به زنجیر جماعتی توصیف و سنگ تخته به اشاره با »کتیبه« شعر در
 این در. پردازدمی 32 مرداد 28 کودتاي طول در ایران ملت شده سرکوب امیدهاي و ها رنج و درد ها، گرفتاري از بخشی بیان به

 مردم و خود احساسات مستقیم غیر بیان به آن حادثه و اسطوره داستان در نفوذ با او و است درآمده شاعر خدمت به اسطوره شعر
 :کندمی توجه او داستان اي اسطوره کارکرد به سیزیف خود جاي به کتیبه شعر در اخوان حقیقت در. است پرداخته اش جامعه

 یکدگر با همه/   پیر و جوان و مرد و زن/   انبوهی خسته نشسته سو این ما و/    بود کوهی انگار تر سوي آن سنگ تخت فتاده
 .زنجیر با لیک یوسته،پ

می اشاره سنگ غلتاندن در وقفه-بی تالش و راز این دانستن براي مردم واشتیاق سنگ تخته روي بر شده نوشته راز به ادامه در او
 )9 -10 ص ،1353 اوستا، این از: (کند

 ریزان، عرق/   بار دیگر سه، دو، یک، هال/  بار دیگر سه... دو.. یک هال/....   بگرداند رویم آن به رو این از که داند مرا راز کسی
 تخته روي آن و رودمی باال یکی نهایت در اما.  /پیروزي بود شیرین سخت اما بود سنگین چه/  کردیم هم گریه گاهی دشنام، عزا،
 مرا راز کسی"/    همان، بود نوشته:    /آرام گفت و را دهانش آب مکید/   »هان؟ خواندي چه«:  /خواندمی بقیه براي را سنگ
  ".بگرداند سویم آن به سو این از که/    داند،

 مبارزه به و بستند امید آینده به مصدق آمدن کار روي با که است ایران ملت زمان آن روز و حال بر منطبق دقیقاً تصویر این
 روي با اما اند، کرده عوض را کومتح که کردند گمان کشور از شاه فرار هنگام. رفتند هم کامل پیروزي نزدیک تا و پرداختند

 توسط ایران به پهلوي شاه بازگرداندن.شدند واقف خود هاي تالش پوچی به زادگاهش به مصدق تبعید و زاهدي آمدن کار
 یتمام و بپردازند مبارزه به استبداد و ظلم از رهایی براي مجبورند دوباره مردم اینکه. بود نیافته تحقق آرزوي یک پایان انگلیس
 این که شود تداعی خواننده براي او حاصل بی هاي رنج و سیزیف تصویر که شودمی باعث کنند؛ تحمل دیگر یکبار را ها سختی

  .است گرفته خود به اي تازه شکل بار
 

 بازگشت هاي اسطوره به اشاره -2- 2

 فریاد کنند،می مشاهده را خود سرزمین نحاکما و سیاستمداران هاي جنایت و ها، بیدادگري که هنگامی ثالث اخوان و دنقل امل
 اشاره کنند، متحول را سرزمین یک و شوند میدان وارد ناجی عنوان به است قرار که هایی اسطوره به و. دهندسرمی دادخواهی
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 براي را آنها ثالث ناخوا و دنقل امل اما متفاوتند؛ یکدیگر با کامالً مردم، ذهن در آنها جایگاه و ها اسطوره این که چند هر. کنند می
 .اند گرفته کار به مشابه هدفی

 و چیرگی از پیش شکوهمند گذشته به بازگشت نمودگار«: شکري غالی گفته به که "تموز" به اشاره با زمینه این در دنقل امل
 و نوزایی یز،رستاخ نماد تموز. کندمی ترسیم عرب جهان براي را او واقعی مرگ) 559 ص ،1366 شکري،(» .است گرایی واپس
 دنقل امل اما. شودمی آباد و سرسبز دوباره ویران و خشک زمین او ظهور با. است خشکسالی و مرگ بر سرسبزي و زندگانی غلبه

 اند، شده نیازمند آبادانی به خشکسالی از بعد مدیریتی، و سیاسی هاي بحران خالل در که بیند می را عربی هاي سرزمین که هنگامی
 ـ عربی تمدن امنیت به که بسیاري هاي پسرفت خالل در او واقع در. هاست سرزمین این براي تموز قصه پایان ینا که درمیابد
 )156 ص الشعریۀ، االعمال: (نیست خوشبین رسانده آسیب اسالمی

 !اش عربی چهره با.        / شد سپري تموز: ترجمه!  العربی بوجهه/         تموز مضی فقد

 آن، اساس بر و است کرده عنوان موعودهایی بشر براي که کندمی رجوع زردشتی عقاید به اشعارش از بعضی رد هم ثالث اخوان
 سردمداران و کرده حاکم دوباره را داد و عدل خود یاران با و کرد خواهند ظهور بگیرد، فرا فساد و ظلم را ایران که اي هنگامه در

. شوندمی زنده دوباره ظلم گیري اوج با اما اند، نموده وفات و زندگی گذشته در همگی انیارانش از اي دسته. کنندمی نابود را ظالم
 دامان به دست آنها هاي-گرفتاري و مردم بر پهلوي شاه جور و ظلم دیدن هنگام به اخوان. باستانند ایران یالن و پهلوانان از اینان
 افتخار و عزت اوج به دوباره را گراییده واپس و زده غم ایران شتشان،بازگ با شاید تا بنددمی دل آنها به و شودمی یاران این

 )16ص ،1353 اوستا، این از: (برگردانند

 کرد خواهد کار هزاران/  خواست خواهد رستاخیز روز از پیش که. /ورجاوند بهرام همان/   ماند را بهرام همان بینم می که نشانیها
  گندآور شیر آن دلیر گرشاسپ و/ نوذر  بن توس او با و/  گودرز بن گیو او از پس/   بشکوه ازو زد خواهد طرفه هزاران/   آور نام

   است ناخوبی است، ناپاکی آنچه بسوزند/   اندازند خاك بر را رایات اهریمنی وین کوبند فرو را انیران/   دیگر آن و دیگر آن و/
  . سازند دگر را ویران شهر پریشان/

 

 نمادگرایی - 3

 ):اسطوره شبه( دینی و تاریخی هاي شخصیت از استفاده :الف

 دادن قرار نماد با شاعر آن، خالل در که است معاصر شعر جدید هاي شیوه از یکی دینی و تاریخی اسامی قالب در سازي نماد
 را جهان از ساختاري یا واقعیت از شکلی توانندمی نمادها. پردازد-می خود جامعه مشکالت و دردها به دینی، یا تاریخی هاي چهره

 .کندمی بیشتري لذت احساس خواننده آن دنبال به و دهدمی افزایش را اثر معنایی غناي شعر، در شیوه این از استفاده بنمایانند،

 را نمادگرایی دنقل امل و ثالث اخوان تا شد باعث معاصر عصر در عرب جهان و ایران بسته جامعه بر حاکم شدید استبداد و اختناق
 به و برده نام اشخاص این از بارها اش شعري هاي دیوان در دنقل امل. ببینند خود انتقادي ـ سیاسی نظرات بیان براي مطمئن راهی

 حضرت اشعري، ابوموسی الدوله، سیف کافور، متنبی، هانیبال، اسپارتاکوس، عنتره،: چون اشخاصی. است پرداخته آنها سرگذشت
 علیه(حسین امام حضرت ؛»البسوس حرب عن جدیده اقوال« در الیمامه جساس، کلیب، ؛»الیمامه زرقاء یدي بین البکاء« در یوسف
 .»الغرفه أوراق« در ایوبی الدین صالح و نوح پسر قریش، صقر ؛»اآلتی العهد« در) السالم
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 شاعران از کلیب{ ی،اشغال سرزمینهاي و عرب شهید عظمت نماد "کلیب" مثال: هستند ارزش یک نماد ها شخصیت این گاهی
 برادرش قصر به را او تا خواست اي برده از شد زخمی جنگ در وقتی که است آمده جاهلی هاي افسانه در. است جاهلی عصر
 خود خون با را ها وصیت این رسید آنجا به وقتی افسانه این اساس بر. بگیرد را او خون انتقام که کند وصیت او به تا برساند مهلهل
 ناالیق، حاکم نماد "کافور" پرست، وطن و متفکر انسان نماد "متنبی" شده، ریخته ناحق به هاي خون نماد "لیمامها"} .نوشت

 در. ظلم علیه مبارزه نماد و وسرکشی عصیان مظهر "اسپارتاکوس" پاکی، و مقاوت نماد ")السالم علیه(حسین امام حضرت"
 در بلکه شوندنمی شعر عرصه وارد شاعر اطالع سطح دادن نشان یا و شعر هب بخشیدن زینت براي افراد ها کارگیري به اینگونه
 او که هستند هم اشخاصی اما. کنند منتقل خواننده به را مهمی معناي تا آید می میان به سخن آنها از آن ضمن یا کامل اي قصیده

 .حجاج و نواس ابو اشعري، ابوموسی: مثل. شودمی آنها از جزئی استفاده حقیقت در. کندمی اکتفا آنها از بردنی نام به تنها

 ده هاي وصیت و او طریق از تا کندمی استفاده او از نماد یک عنوان به دنقل امل که اي اسطوره ـ تاریخی هاي شخصیت از یکی
 پیامدهاي مورد در سادات به شعر این ضمن در او.  است "کلیب" بشمارد، مردود را اسرائیل با صلح مهلهل، برادرش به وي گانه
 در امل. کندمی یادآوري فلسطین در را خود عرب برادران شده ریخته ناحق به هاي خون و دهدمی هشدار اسرائیل با سازش سوء
 خواهدمی که شده سلب عربی سرزمین یا عرب شده شهید مجد براي بسازم رمزي کلیب از تا کردم تالش«: نویسد می کلیب مورد
 )427 ص الشعریه، االعمال(»  .خون فقط...بینیم نمی برایش خون از تر شایسته راهی ما و برگردد گیزند به دیگر بار یک

 عینا عیناه أ! /أخیک؟ کقلب الغریبِ أقلب! /سواء؟ الرؤوس کلُ أ! /برأسٍ رأس قیل ولو! تصالح ال! /بالدم حتی..الدمِ علی تصالح ال
 اثکلک؟ سیفها یدب/ لک کان سیفها..ید تتساوي وهل! / اخیک؟

 قلب آیا! / یکسانند؟ سرها همه آیا! / سر مقابل در سر شود گفته چه اگر! نکن صلح!  / خون با حتی..خون بر نکن صلح: ترجمه
 دستی با/   توست براي شمشیرش که دستی آیا!/  هستند؟ برادرت چشمان همانند چشمانش آیا/   توست؟ برادر قلب بسان غریبه

 است؟ یکی کندمی عزادار ار تو شمشیرش که

 زمان سمت به خود تاریخ از افراد این او، اشعار ضمن در. است ها شخصیت این با گفتگو زمینه، این در امل ممتاز و اصلی ویژگی
 به اوست؛ اشعار اینگونه اصلی ویژگی پایداري عنصر. کنندمی مشارکت معاصر عرب دردهاي و مشکالت در و آیند می حاضر
 برابر در سرکشی و اند بوده ناپذیر سازش و عصیانگر که است برده نام هایی شخصیت و ها قهرمان از همواره وي که اي گونه

 نامیده "تمرد" شاعر را دنقل امل رو این از. غربی یا و یونانی یا باشند عرب افراد این چه است، بوده آنها ویژگی ترین اصلی ظالمان
 .اند

 از را ها شخصیت این اکثر وي که توضیح این با است، برده نام بسیار خود اشعار در اي اسطوره ـ ریخیتا افراد از هم ثالث اخوان
 نادر، ،»اوستا این از« مزدك بودا، نوذر، گیو، افراسیاب، گودرز، توس، گرشاسپ، فرامرز،. است گرفته الهام فردوسی شاهنامه
 ثالث اخوان که آنجا از. »زمستان« خشایارشا مسیح، ،)ع(علی ضرتح زردشت، موسی، ،»شاهنامه آخر«سیاوش کاووس، اسکندر،

 او شعري مختلف هاي دیوان در و بارها و بارها است، نموده آنها به رمزگونه اي اشاره فقط و نپرداخته ها شخصیت این داستان به
 .اند شده تکرار

 اخوان که است این در دنقل امل با او اصلی تفاوت اما است کرده یاد نماد عنوان به دینی و تاریخی هاي چهره از دنقل مانند اخوان
 بزرگان و قهرمانان تاریخی، هاي شخصیت تمامی. دهدمی قرار مخاطب را آنها و نشیند می گفتگو به ها شخصیت این با کم خیلی
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 را آنها و دارد شاهنشاهی مرژی سران با اخوان که است خصومتی خاطر به این و دارند؛ خاك و آب این در ریشه و زمینند ایران
. شوند رانده بیرون مملکت این از ایرانی مردان آزاد توسط باید و دارند ارتباط ایران دشمنان و بیگانگان با که داندمی مزدورانی
 لحظه تا که زمین ایران پایمردان و خواهان آزادي نماد( نوذر گیو، افراسیاب، گودرز، توس، گرشاسپ، فرامرز،: چون قهرمانانی

 ایران نجابت و پاکی به هم تا است کرده یاد اشعارش در اغلب را دینی هاي شخصیت او ،)اند جنگیده مردانه ایران عزت براي آخر
 ها پستی از گزارش شعر در. ندارد خدا نزد آبرویی و اعتبار دیگر زمین، آنها بدون که کند ثابت هم و کند افتخار گذشته در

 ها غارت ها، فریب و دروغ ببندها، و بگیر از او. بردمی شکایت خداوند به و آوردبرمی فریاد دهد،می رخ انایر در که هایی وپلیدي
 :نالدمی ها کشی گردن و

 .نیست خاك جز گرچه سر به خاکش که!   /وي دامان هاست آلودگی از پر/  نیست پاك کودك آن دیگر زمین

 )102 ص ،1354 زمستان،: (داندمی پاکان نبود را ناپاکی همه این دلیل و کندمی عذاب و قهر طلب خدا از ادامه در و

  .کشید نیروانا شب اندر رخ/     پاك بوداي و گشت، گم تو شبان/    خفت زرمند زردشت رفت؛ علی
 

 )اساطیري ایزدان( مذهبی نمادهاي از استفاده: ب

 دینی نمادهاي مورد در الیاده میرچا. است مشاهده قابل وضوح هب دنقل امل و ثالث اخوان شعر در مذهبی نمادهاي بردن کار به
 همزمان، که دارد را این توانایی دینی نماد. است آن بودن ارزشی چند دینی نمادپردازي اصلی هاي مشخصه از یکی«: نویسد می
 ،1367 الیاده،. (باشد داشته وجود يآشکار همبستگی معناها این میان واسطه، بی هاي تجربه قلمرو در آنکه بی برساند را معنا چند
 . است مذهبی نمادپردازي هاي شیوه از یکی آنها طریق از جهان مهم مسائل تفسیر و باستان هاي الهه نام از استفاده) 11 ص

 این میان تعارض و جنگ. کندمی اشاره »ست« برادرش با او جنگ و »اوزیریس« به) آخر شام( »االخیر العشاء« شعر در دنقل امل
 این. است گنجانده خود شعر در را آن تمام ظرافت با دنقل امل که است شر نیروي و خیر نیروي بین دائمی تعارض بیانگر ایزد، دو

 . دهدمی تشکیل را ها اسطوره تمام اصلی هسته تعارض

 »ست« برادرش نیرنگ با اما بود مصر سرزمین مالک ابتدا نیکی و خیر خداي اوزیریس که است آمده مصري هاي افسانه در{
 زنده دوباره ایزیس همسرش سحر با اما کرد پراکنده مصر سرتاسر در و کرد تکه تکه را او بدن »ست«. شد کشته بدي و شر خداي

 }.است نوزایی و رستاخیز نماد او. دارد سومریان نزد در تموز مانند جایگاهی ها مصري نزد در »اوزیریس«. شد

 آدمی سرشت در آنها همه اصلی دلیل او نظر از که است؛ برآمده معاصر حوادث تبیین پی در عنصر دو ینا به تمثیل با دنقل امل
 این دنقل امل است شده باعث که چیزي ترین مهم اما. است گرفته قرار ناپاك نهاد برابرش در همواره پاك سرشت که چرا است،
 به اوزیریس که هنگامی. است بندگانش برابر در خیر ایزد فداکاري کشد،ب بیرون تاریخ نهانگاه از را هاي اسطوره باور و داستان
 )224 ص الشعریۀ، االعمال: (کندمی مردمش قربانی را خود شودمی آگاه وي کشتن و جنگ بر مبنی برادرش دسیسه

 ودمی«/        فالتهموه.... سديج هذا إخوة، یا: قلت/     یکون؟ سوف وما. کان بما وتنبأت..../ الوجوه تصفحت/    اوزوریس، أنا
  »فاجرعوه....حاللٌ هذا

 این برادران، اي: گفتم/ بود؟ خواهد چه و. شدم آگاه بود که آنچه به و..../ کردم بازرسی را ها چهره/ هستم، اوزیریس من: ترجمه
 ».بنوشید را آن...است حالل من خون این«/ ببلعید را آن... است من بدن
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 در را مردم و کشندمی کنار را خود خطر احساس هنگام به که جامعه سردمداران و مسؤالن به تا ستاید می را اريفداک این دنقل امل
 .بزند تعریضی گذارند؛می تنها ها گرفتاري عرصه

 ودیگر اهورامزدا همواره زرتشتی آیین تأثیر تحت او. خوردمی چشم به هاي اسطوره ایزدان از استفاده هم ثالث اخوان اشعار در
 در آفریدگان نگهبان " سروش ،"روشنی و خیر خداي" مزدا اهورا: چون ایزدانی از بردن نام. کندمی ستایش را او همراه ایزدان
 اخوان اشعار در »اوستا این از« "تاریکی و شر خداي" اهریمن و "آتش خداي" آذر ،"آریایی خداي ـ خورشید"  میترا ،" شب
 .است بزرگ شاعر این جانب از متبدل غیر و مذهبی نمادهاي به داختنپر اهمیت بیانگر خود ثالث

 دارد، جاي زمین از خورشید فاصله اندازه به اي فاصله با کران بی روشنایی سرزمین در مزدا اهورا باستانی، روایات اساس بر{
 متفق را او باستان ایرانیان. دهدمی ختصاصا خود به را آنها میانین مکان میترا و کندمی روایی فرمان تاریکی سرزمین در اهریمن

 }.کندمی یاري اهریمن علیه جنگ در را او که اند دانستهمی اهورامزدا

 به دست شود، ناامید مردم و مسؤالن از و شود تنگ او بر عرصه که هرگاه و جوید می کمک ایزدان این از خود اشعار در اخوان
 که بیند می چون و است ناراضی ایران مملکتی امور در آنها هاي دخالت و غرب و شرق از همواره او. شودمی اسامی این دامان
 قصه شعر در. گریزد می آن ساحت به و شودمی اسطوره دامان به دست است، حکومتی سران لیاقتی بی ها دخالت این اصلی عامل
می تفسیر را آن بعد ماجراهاي و مرداد 28 دتايکو حوادث شهر، این خورده شکست و مانده تنها شهریار زبان از سنگستان شهر
 به را خارجی و داخلی دشمنان شکایت و است باخبر کودتا جریان در آمریکا و انگلیس دخالت از خورده شکست پهلوان این. کند
 )17 ص ،1353 اوستا، این از: (کند می میترا

  . کردمی میترا بازوان شکسته با شکایت/         را تازي و ترك و فرنگ هاي ستم/        کردمی ها شکوه انیران بیداد ز
 

 جامعه کشیدن تصویر به براي کهن مراسم و ها آیین به اشاره - 4

 و جدید فضاي یک به و خارج مردم ذهنی فضاي از را هااسطوره که است بوده این در ثالث اخوان و دنقل تالش و سعی تمام
 روح از استفاده با آنها که گفت توانمی. کنند بازگو را خود اصلی کالم آن سایه در تا نمایند؛ وارد اجتماعی و سیاسی پویاي
می خود جامعه در کههنگامی دنقل امل. اند داشته را خود جامعه در موجود هاي-بست بن شکستن در سعی ها،اسطوره در جاري
 متجلی باستان مصر کهن آداب طریق از را اجتماعی عیوب ینا تا کندمی سعی و بیند می آن در بسیاري هاي کاستی و ها عیب نگرد،
 کندمی    اشاره مصر مردم کهن باورهاي و ها-آیین از یکی به منظور این براي او. وادارد اندیشیدن به را مردم آنها حل براي و کند
 او با نیل تا اند انداختهمی آب داخل به را دوشیزه و زیبا دخترکی سالی، خشک از جلوگیري و نیل رود شدن پرآب براي آن در که

 )230 ص الشعریه، االعمال: (اند گفته نیل عروس دختر این به. باشد نیل پرآبی آنها ازدواج ثمره و کند عروسی

 .  البکاء و الصلوات فی وانخرطوا/  األخیره جلوتها فی ـ الموت عند ـ النیل عروس یشاهدوا کی.../النهر طریق فی ینحدرون رأیتهم
/تالشت أن بعد....وجئت ،فی رأیتهم/  الصغیرة الزوارق عادت و الفقاقیع تقول/    بالشواء الحزن یقایضون/    والشراء البیع حلقات 

 !الشباك تجرفها أن قبل/    بشریاً لحماً کان...األخیرَ طعامها إن..../القریرة المیتۀ عیونها لی تقول/  االسماك لی

 زدن کنار لحظات در و) مرگ هنگام( را نیل عروس اینکه براي/  شدند می سرازیر نیل رود سمت به که دیدم را آنها: ترجمه
/ بازگشتند کوچک هاي قایق و کرد فروکش رود کف حباب که هنگامی آمدم و/ افتادند نماز و گریه در سپس و/ ببینند روبندش
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 مرده هاي چشم گویند، می من به ها ماهی/     کنندمی عوض ابکب با را گریه و اندوه/  معامله هاي حلقه در دیدم را آنها
 .بیافتند صیاد تور به اینکه از قبل/ بود انسان گوشت غذایشان آخرین:/ گوید می من به خوشحالشان

 هکرد تغذیه دخترك مرده گوشت از دانندمی که ماهیانی خوردن به آنها شدن سرگرم و دختر این مرگ از بعد مردم تفاوتی بی
 شده مصر جامعه مختلف هاي عرصه در موجود شمار بی مشکالت برابر در مسؤالن و مردم تجاهل دادن نشان براي تمثیلی اند،
 .است داده انتقادي ـ سیاسی تجسمی آن به و کشیده بیرون تاریخ بار رخوت و خشک عرصه از را کهن آیین این زیبا چه و است

 به جستن تمثیل او، اشارات زیباترین از یکی. است کرده اشاره ایرانیان قدیمی رسوم و ها یینآ به بارها خود اشعار در ثالث اخوان
 پیروزي براي است بوده نمادي گذشته در و است جهان حیات تجدید مظهر عید این است کهن باستانی جشن و نوروز عید

 از را خود هاي اسطوره و مذهبی جنبه دیگر اما است، باقی هم امروز تا آن هاي دنباله هرچند. مرگ نیروهاي بر زندگی نیروهاي
 )127 ص ،1372 شاهنامه، آخر: (است داده دست

 تناورهاي چه.   /اندازد خاك بر و آشوبد و کوبد/   تازد زمان و زمین بر/   دیوانه و مست.   /است آزاد باز وحشی ناپیداي پیل
  "باد؟ تکاندمی فرخ عید کدامین بهر از خانه"/   کند بن از و داد تکانی که/   را عاطل برگان بی چه و/   باراومند

 تکانی خانه رسم و باستانی عید از استفاده با اخوان. است شده واقع پهلوي شاه از نمادي که است، نمادین اي واژه شعر این در باد
 آرامش و تمیزي تکانی خانه پایان معموالً. کندمی توصیف کودتا در پیروزي از بعد را شاه اقدامات تلخ طنز گونه به نوروز، در
 بی مردم عزاي بلکه نیست فرخ عید این است، وحشیگري این. است آورده بار به آشفتگی و ویرانی شاه تکانی خانه اما است، روح
  . است ایران دفاع

 جامعه و خود شرایط بیان براي اي افسانه و داستانی هاي مایه بن

 الهام با آنها اشعار از بعضی که چرا کرد؛ مشاهده ثالث اخوان و دنقل امل اشعار در وضوح به توانمی را ملت توده فرهنگ ردپاي
 در آن گوناگون فرودهاي و فراز مبین و ملت یک آرزوهاي تجلیگاه تواندمی آثار اینگونه. است گرفته شکل عامه فرهنگ از

 هاي دانش یاري با که دارد وجود واقعیت از اي رگه اي قصه هر در«: دنویس می افسانه و قصه مورد در دستغیب. باشد زمان گستره
 از ساحتی و زند-می موج تخیل جوهر اي افسانه و قصه هر در. بازشناخت را آن توانمی شناسی زبان و شناسی مردم تاریخ،
 را اسطوره یک منبع است نممک قدیمی ي-قصه خواننده) 46 ص ،1386 دستغیب،(» .نماید می باز را انسان زندگی هاي ساحت

 هاي ترانه و ها قصه درون هاي اسطوره حقیقت در. کندمی احساس را آن بودن تخیلی ژرف طنین حس، طریق از اما ندهد، تشخیص
 کهن هاي افسانه در که قدیمی هاي قصه از بعضی کردن بازگو با ثالث اخوان و دنقل و اند جمعی روحی توان از قوي منبع قدیمی
 .اند کرده استفاده خود اهداف بیان براي جمعی توان این از ند،ا آمده

  "نبود یکی بود، یکی" اسلوب مثل است؛ کرده استفاده کودکانه هاي قصه درون اصطالحات از خود اشعار در گاهی دنقل امل
 و شهریار" یعنی اي سانهاف گوي قصه هاي شخصیت به گاهی و) 81 ص الشعریۀ، االعمال( »طفلتها«قصیده  در) کان ما یا کان(

 )298 ص همان،: (است پرداخته شب، یک و هزار "شهرزاد

 اشیاء اسمع اعده لم زمانٍ من/  الجدیده حکایات من قصی ثم/   المتواصل الرحیق شهد اسکبی: شهرزادي«/  "شهریار": بی هتف
 » ..إسردي/    جدیدة
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 چیزهاي تاکنون هرگز که هایی زمان از و/ جدید هاي داستان از و/ نوشب شیرین شهد من شهرزاد« -:/ کشید فریاد شهریار: ترجمه
 »...کن روایت/ بگو قصه برایم ام نشنیده آنها از تازه

 بنیان در هستند، اي اسطوره یا تاریخی شهریار و شهرزاد اینکه از جداي. شودمی تبدیل اسطوره به بعدي نسل براي نسل یک تاریخ
 سفر و "شب یک و هزار" هاي شخصیت و ها داستان به زدن تمثیل با دنقل امل. اند خرافه و اسطوره و سحر از جزئی خود عمومی

 . است کرده بیان اش آوارگی و دانشگاه از اخراج از بعد را خود دلتنگی و غربت احساس گو، قصه شهرزاد شهر به

 در وي. است داشته رواج مردم بین در گذشته در که کند یم اشاره قدیمی هاي افسانه از یکی به »قهقهه مار« شعر در هم ثالث اخوان
 از بود آورده ستوه به را شهري که است بوده چنان آن ماري) اژدها یا( قهقهه مار که داریم ها افسانه در«: نویسد می قهقهه مار مورد
 بسیاري. شدهنمی او حریف پهلوانی یري،دل هیچ و. ها چه و چه و ها هجوم و حمله وکشتارها، کشت ها، گرفتن قربانی ها، بازي آتش

 که شودمی مدعی و داوطلب دیده، جهان پیري پهلوان سرانجام تا. بودند شده نابود او آتشین و زهرناك نفس از که مدعی پهلوانان
 چنان خود واقعی رهچه و حقیقت دیدن با مار وآن گیرد می اژدها یا مار  آن روي پیش نما قد اي آیینه و رودمی. کند دفع را او شر
 )629 ص ،1370 برگی، بی باغ(» .میرد می تا قهقهه، و بیند می باز و افتدمی واپس افتد،می قهقهه به

 افسانه این از غرب و شرق بلوك هاي دخالت و ها غارت برابر در 32 از بعد هاي سال در ایران وضعیت ترسیم براي شعر این در او 
 اند کرده تاریخ و دنیا به خدمتی کم چه ما مردم و سرزمین دانمنمی من«: نویسد می  آن حاشیه در اخوان خود. است کرده استفاده

 به ابتدا در وي) 629 ص ،1370 برگی، بی باغ(» .کشندمی خون و خاك به را بخشیده خود میوه کهن پیران زورمند جوانان که
 )628-629همان: (پردازدمی ایران توصیف

 و/   بسته ها قالب بسی با را گردنش قابی زانکه/  داشت التیامی نخواهد که/   بشکسته چند، شکافی با/   است خسر اي آیینه میهنم
 لختی را خویش/    بردار را بشکسته چون و چند/   بردار را دلخسته آیینه قهقهه، مار آي:    /کندمی اشاره قهقهه مار افسانه به سپس

 که/   سرخم آیینه در تو دیدي چه تا/   دون ناپذیري سیري و بیرحم همچنان/   پستی هم زشت هم قهقهه، مار آي..../بنگر آن در
 بشکستی؟ خرد چنینش

 بر هرچند آثار این. اند اجتماعی ـ سیاسی دنقل امل و ثالث اخوان اشعار از بزرگی بخش که، کرد اشاره نکته این به باید پایان در
 و ایران مسائل به پرداختن لحاظ به عموماً اما اند، آمده پدید گستري عدالت و خواهی آزادي دمانن ابدي و ازلی عام افکار پایه

 که اي گونه به لبریزند؛ اند شده سروده آن در که عصري مختص موضوعات و ها مایه از شاعر، زمان و گذشته در عرب جهان
  .کندنمی درك است، شاعر هدف و ایدب که طور آن را آنها مفهوم و زیبایی عصر، این با ناآشنا خواننده

 

 گیري نتیجه

 تأثیر نیز و آن، کارکردهاي و اسطوره دقیق شناخت با آنان. اند گشوده مقاومت ادبیات در وسیعی باب دنقل امل و ثالث اخوان
 گرفته کار به خود اشعار در را آن جامعه، در رایج سستی و رخوت علیه مردم تشویق و ترغیب در هاي اسطوره روایات و داستانها

 عهد که هستند شاعرانی دسته آن از آنان. اند کرده فراهم مردم و خود دیرینه آرزوهاي تحقق براي را زمینه ترتیب این به و اند
ی ـقومی پیشینه و فرهنگ انبوه و شگفت پشتوانه داشتن با و دانسته خود روزگار از برتر را باستان  را آن عمده بخش که خود ملّ
 طلبی، عزّت پایداري، روحیه از سرشار که آثاري. بگذارند جاي بر خود از ماندگار آثاري اند توانسته دهند،می تشکیل هارهاسطو
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 در شده گرفته کار به هااسطوره چند هر. است غلتیده خون در شهیدان انبوه و درآمده پاي از هاي حماسه بر افسوس و حسرت
 .است هم بر منطبق آنها اصلی هدف و کارگیري به نحوه اما است؛ متفاوت کامالً دیگري با آنها از کدام هر اشعار

 میان شگفتی قرابت به دارند هاي اسطوره بوي و رنگ که آنها هاي سروده در تأمل از پس دنقل امل و ثالث اخوان شعر خواننده
 : یافت دست زیر تنکا به توانمی مجال این در. بردمی پی دو آن شعر بیانی هاي جلوه و اندیشه

 این به سیاسی و اجتماعی کارکردي و ساخته رها انگیز خیال و ذهنی هاي جنبه از را هاي اسطوره مفاهیم خود اشعار در آنها -1
 .اند بخشیده مفاهیم

 و امروز از که است درآمده شکلی به آنها شعر در قدیمی اسطوره که نحوي به اند کرده نوآوري ها اسطوره بکارگیري زمینه در -2
 کندمی صحبت معاصر جهان مسائل

 .اند داده ارائه خود پیرامون مردم باورهاي و پندارها جامعه، از دقیق تصویري کهن، آیینهاي و داستانها از استفاده با -3

 عنصر که اند شده عرضه مفاهیمی و ها داستان قالب در کهن نمادهاي و هااسطوره است، مقاومت روحیه از آکنده آنها اشعار -4
 . است مبارزه طلبی روحیه وتقویت پایداري آنها اصلی
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 »فیزیس« يي شاعران معاصر از اسطورهریپذ الهام

  )یاتیبعبد الوهاب  و ي اخوان ثالثمهد :پژوهانهمورد يمطالعه(

  

  1یی معروفحی 

   2یصالح مانیپ

 دهیچک

آمده که  نیچنباستان؛  وناني یها افسانهدر . است» فیزیساسطوره «ی عربی و فارسشاعران معاصر  بخش الهاممنابع  نیمهمتری از کی
ی تا قلّه کوهتند  بِیشی را از بزرگبود که سنگ  نیا، محکوم شد و مجازات او انیخدای و مخالفت با چیسرپبه خاطر » فیزیس«

اما خوانش متفاوت . مجبور به تکرار آن گردد شهیهمي برای محتوم، سنگ از دستش رها شده و رنوشسآن بغلتاند و آنجا به حکم 
 نیا. ی از آن شده استگوناگوني هایریپذ الهامی آنان؛ باعث فرهنگی و اسیسی، اجتماعی، فلسف دید هیزاواسطوره و  نیا، از بانیاد

ی، و عبد رانیاي اخوان ثالث؛ شاعر برجسته مهد، اند داشتهاسطوره  نیای از اسیسي که خوانش معاصرشاعران  انیمپژوهش، از 
  :باشد ریزي مسائل پاسخگوی آن است تا پقرار داده است، و در  لیتحلی و بررسی را مورد عراقی؛ شاعر نامدار اتیبالوهاب 

  اند؟ چرا اخوان ثالث و بیاتی از این اسطوره، خوانش سیاسی داشته -1
  اند؟ اي بیان اهداف خویش، این اسطوره را با چه عناصر دیگري همراه کردهاین دو شاعر، بر -2
  ؟اند شدهمتأثر  گریکداسطوره، از ی نیای خود از اسیسدو شاعر در کاربرد  نیا ایآ-3
 
  

 .یاسیسي، خوانش ریپذ الهام، شعر معاصر، فیزیسی، اسطوره اتیبي اخوان ثالث، عبد الوهاب مهد :ها دواژهیکل

                                                        
  کرمانشاهي رازی دانشگاه عربگروه  اریدانش - ١
  يرازعرب دانشگاه  اتیادبي زبان و دکتراي دانشجو - ٢
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  پژوهش نهیشیپو مقدمه 

. ي مخصوص به خود را داردها اسطورهبوده و هر ملت؛  رگذاریتأثي تفکّرات بشر، روتاکنون بر  شان لیتشک، از زمان ها اسطوره
، لذا هر چند ممکن کند یم دایپ تیسرا گریدي تمدنهای؛ به فرهنگارتباطات  قیطرو از  ردیگ یمتمدن شکل  کاسطوره در ی

ي رمز و اسطوره؛ توانستند ریبکارگشاعران معاصر با . ی دارندمشترکو رموز  اتیخصوصاشته باشند؛ اما ی دمختلفی اساماست، 
ي ها تجربهراه،  نیاو از . ابندي دست یا شهیکل ریغی نامحدود و قالبي فراتر ببرند و به ا شهیکلشکل شعر را از ساختار مشخص و 

  .بردند شیپي؛ ا اسطورهه ی با مشخصانساني ها تیواقعمعاصر خود را تا سطح 

و بنا بر گفته  نامند یمرا شعر اسطوره  دیجداست که شعر  ادیزامروزه؛ کاربرد اسطوره در شعر معاصر؛ آنقدر  نکهیابا توجه به 
ره در ی به اندازه امروز استفاده از اسطوزمان چیهی از مظاهر شعر نو، پناه بردن به رمز و اسطوره است و در کی«: ابیالسبدر شاکر 

  )  112: 1957، ابیس(» .شعر ملموس نبوده است

به مقاله  توان یمی، فارس اتیادبکه در  رفتهیپذی صورت قاتیتحقی عربی و فارسبر شاعران  فیزیساسطوره  ریتأثدر مورد 
ي ریپذ الهامی، اشاره نمود که اختصاص به خانی امن سیعنوشته ) ش1387(، »ی معاصرفارسآن بر شعر  ریتأثو  فیزیساسطوره «

ی العراقی الشعر فأثر التراث «اثر أسعد رزوق، ) م1959(» ی الشعر المعاصرفاالسطورة «. اسطوره دارد نیای شاعران معاصر از برخ
اد ) م1996(» المعاصر ی العربی الشعر فالقناع «از خلدون شمعه، ) م1997(» ابیالغالقناع و دالالت الحضور و  ۀیتقن«ی، علاز حد
ی الشعر فالقناع  دةیقص«اثر أنس داود،  ) م1999(» ثیالحدی العربی الشعـر فاالسطورة «ی التوتر، علاز عبد الرضا ) م1998( »المعاصر

أثر «، ونسنوشته محمد عبد الرحمن ی) م2003(، »ی الشعر و الفکرفاألسطورة «، سویبساثر عبدالرحمن ) م1999(» ی المعاصرالعرب
از سلطان سعد ) م2005(» ۀیالرمزمبرر  ریغالحداثۀ و النقد  اریت«ی بلحاج، کاملنوشته ) م2004(» ۀیلعربا دةیالقص لیتشکی فالتراث 
از جمله  ها اسطورهی برخبه  زینی اشاراتآمده و  انیمی در مورد اسطوره؛ سخن به کلاشاره کرد که در آنها بطور ... ی والقحطان

ی؛ دو شاعر برجسته اتیبی از متأثر شدن اخوان ثالث و قیدقی نسبتاً بررسموده با مقاله، تالش ن نیااما . شده است فیزیساسطوره 
دو شاعر از  نیای اسیسی خوانش چگونگي نشده، ا اشارهی به آنان عربی و فارسي ها مقالهاسطوره، که در  نیای از عربی و فارس

  . دینما انیبرا  اند کرده بیترکی خود با آن اسیساهداف  انیبي براي که عناصرو  فیزیساسطوره 

  

  سوفوسیس ای فیزیساسطوره 

 نیاي برانداشتند و  انیخداي با ریدرگی جز راه؛ خواه يآزادي انسانهابوده و  انیخداي در انحصار آزاد، وناني یها افسانهدر 
ي خداي هایبوالهوس بود که  بخاطر» نتیکُور« نیسرزمپهلوان و پادشاه  نیدالورتر؛ فیزیس. پرداختند یمی سختي تاوان ریدرگ
 داند یماو . بست» ي رودخدا«ي برگرفته و چشم تمنّا به لطف و کرم رواز آسمان  شیخوي مزارع اریآب، جهت »زِئوس« انیخدا
اندوه جانکاه فقدان دخترش به   رغم یعلي رود؛ خدای که هنگام. ي رود را ربوده استخدادختر » نایآژ«، انیخداي خداکه 
ی رودها را به خروش تمامي رود با خشم تمام، خدا. دارد یم بر انیخدا، به جبران، پرده از راز پردازد یم فیزیسي ها نیزمي اریآب
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اما  فرستد یم فیزیسبرداشتن  انیمرا جهت از » تاناتوس«ي مرگ خدا، درنگ یب رسد یم انیخداي خدای خبر به وقت. دارد یوام
ردم جنازه مرا لیدلپس به هر  نیااز  دیگو یم شیخوو به همسر  کشد یم ریزنجپهلوان، مرگ را به  شهر رهاکن دانیمدر  انیعری م !

س«ي جنگ خدابه کمک  انیخداکه  گذرد ینمي زیچ به  ها هیسارا در جهان  فیزیسمرگ را از اسارت نجات داده،  زدیا، »آرِ
را » سیهاد«مجازات است،  قیالشهر رها کرده و  دانیمدر  انیعرهمسرش جنازه او را  نکهیابه بهانه  فیزیس. سپارند یم» سیهاد«
که  دهد یماجازه  فیزیسمراجعت کند به  ها هیساي به محض مجازات همسرش، به جهان و نکهیابه شرط  ها هیساي خداو  بدیفر یم

به جهان  و کوه و جنگل و دشت مانع از برگشت او نیزم؛ تبسم گذارد یمي پا نیزمچون به  نتیکوردالور . برگردد نیزمبه 
است که سنگ  نیاپس مجازات او  نیزو  برد یمي مردگان ایدنو او را به  تازد یمي مرگ بر او خدابار  نیا. شود یم ها هیسا

مجبور به  شهیهمي برای محتوم، سنگ از دستش رها شده و سرنوشی تا قلّه آن بغلتاند و آنجا به حکم کوهتند  بِیشی را از بزرگ
  ) 45: 1385کامو، . (دانست ها مجازات نیتر وحشتناكاز  توان یمکننده را  دیناامو  هودهیبار ک نیا. تکرار آن است

  
  یی سنگ بارمعنا

را ) نظام(کوه ) ها سنگ( ها نشانه نیا. کند یمي زیر هیپا، را همسان یبي ها نشانهی متشکل از نظاماسطوره،  نیاسنگ در 
به  لیتبد زین فیزیسمجموعه، خود  نیادر . ردیگ یمي آن قرار روو آگاهانه بر  اسدشن یمنظام را  نیا فیزیس قتیحقدر . سازند یم

ی سنگ. افتد یدورمیی شناخته شده خود معناگذار، سنگ از بار  نیاو در . شناسند یم، که جامعه اطرافش آن را گردد یمي ا نشانه
ساختار و نظام،  نیاو مستقل از  کند یم دایپمعنا  فیزیسار فقط در کن فیزیسسنگ . بود عتیطبي از ا نمونهکه قبل از آن به عنوان 

سنگ، با . دهد یمقرار  گریدي سنگهاي خود فرم و شکل سنگ را همسان با خودی که به ذاتی قائم به ذات است، صورتسنگ تنها 
قرار  ها نشانهمجموعه  در قیطر نیاکرد و از  دایپیی معنا، حالت ادراك به خود گرفت و بار فیزیسي دوش روقرارگرفتن بر 

؛ دیانجامي دیجدروابط  فیتعرساختار به  نیاکند و  جادیا فیزیس تیشخصی همطراز با کنشنظام،  نیاگرفت و توانست در 
  )56: 1385ی، میسل. (ي دادروي ریاساطي بسترروابط در  نیا. عتیطبروابط انسان با 

  

  )ش.ه1307(ي اخوان ثالث مهد

ي به اتمام آهنگرخود را در دوره هنرستان در رشته  التیتحص 1326در سال . آمد ایدنر مشهد به د 1307اخوان ثالث در سال 
ي تهران روستاهای از کسال بعد به استخدام آموزش و پرورش درآمد و در ی کی. ي پرداختآهنگری به حرفه مدتي برارساند و 

در . جوانان به او تعلق گرفت والیفستي مسابقه شعر طال سال بعد مدال کازدواج کرد و ی 1321در سال . شد سیتدرمشغول به 
دوره معاصر  اتیادب سیتدرمعلم به  تیتربي تهران و ها دانشگاهدر  1356و در سال . ی شدزندانی اسیس تیفعالبه جرم  1332سال 

، آخر بهیکتان، زمست(به  توان یماشعارش  نیمهمتراز ) 37-21: 1387ي، دژ نیشاه. (درگذشت1369ي در سال و. پرداخت
به آن  حاًیصر ای داشته باشد یچندان شیگرا استیسبه  آنکه یبی است اسیسي شاعراخوان . اشاره کرد) در زندان زییپاشاهنامه، و 

جوانان پس از  قیعم أسانعکاس ی. شود یمبارور  گذرد یمي که در کشورش ا یاسیسو حوادث  عیوقاشعر او مدام از . دینماتظاهر 
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ی شدنش، موجب شده که مردم حضور او را در زندانو دو بار  انیسالی مردم در طول تینارضا، انعکاس 1332مرداد  28ي کودتا
  . ي کشورشان حس کننددادهایروسرنوشت و 

  

  »بهیکت«ي اخوان ثالث و مهد

م جبر  نییتبی در فیزیسي ا هیماشاعر بلند آوازه کشورمان، با درون  نیاسروده اخوان،  نیشکوهمندتر توان یمرا  بهیکت و تجس
، نمونه بهیکت«. ی استانسان -ي ریاساطی تیروا، بهیکت) 91: 1374، پور احمد.(ی به شمارآورداجتماع أسي؛ و به تبع آن یبشر نیسنگ

ی از مردان و زنان بسته به اجتماعاست؛  نیچني شعر محتوا) 26: 1369ی، سرکوه(» .است دهیگردبدل از اسطوره  تیروا کی
یی مرموز، صدا ای یدرونی الهام. ي داستان استراوی از آنها و کهستند و شاعر هم ی وار کوهی سنگي تخته پامشترك در  يریزنج

نفر از  کی. روند یمبه طرف تخته سنگ  زیخ نهیسهمگان . خواند یمي که بر تخته سنگ نقش بسته است، فرا رازآنان را به کشف 
 میرورو به آن  نیاداند که از ی راز مرا کس«: ي آن نوشته شدهروکه بر  خواند یمرفته را و سنگ نوشته غبار گ رود یمآنان باال 
ي نبوده زیزچیني تخته سنگ آنرونوشته  رایز مانند یماما مات ومبهوت  گردانند یبرم، سنگ را اریبسآنان با مشقت » .بگرداند

. حاصل نبوده است لیتحصي جز زیچآنان  لیتحصیی حاصل گو، ...ی راز مرا داندکس: نقش بسته است شیرو نیبراجزآنچه که 
ي معماجهان جبرآلود،  نیاي فراسواحاطه و اشراف بر اسرار  قیطرتا از  کوشد یمرا اسطوره انسان مجبور دانست که  بهیکت توان یم

  .است دهیدسو  نیاکه در  ندیب یمي را زیچ، فقط آن بهیکت نیاي آنسو، اما در ابدیدری را هستژرف 

صولت و صالبت . ی دراوج سطوت و صالبت عرضه داشته استلیتمثي شعری را در قالب خیتار -یفلسف افتره ی نیااخوان؛ 
ی است آشکار آدم ریتقد امداریپسو، عظمت تخته سنگ را که  گریدي واقعه از ریاساطي فضاسو و  کلحن شعر تا انتها از ی

  .سازد یم

  

  ):بهیکت(ي از شعر ا دهیگز

 گریکدهمه با ی/ ریپزن و مرد و جوان و / ی انبوهنشسته خسته،  نسویاو ما / ی بود کوهي تر، انگار آنسوته سنگ فتاده تخ
تا آنجا که رخصت  کیل، دنیخزی توانست یم شیسوبه / ی دلخواهي سو دتیکش یماگر دل / ریزنج/ و با / ي پااز  کیل، وستهیپ

رهاتر بود، باال رفت، آنگه خواند  رشیزنجی از ما که کی/ یی که تخته سنگ آنجا بود جا تا میرفتو خزان  میرفتو /... ریزنجتا / بود 
و شب /  میکرد یمتکرار / لب  ریزی دعائراز غبار آلود مثل  نیای لذتو ما با / بگرداند  میآنرورو به  نیای راز مرا داند که از کس/ 

ي گفت و درودبه جهد ما / بود   تر سبک رشیزنج کهی از ما کی/... بار  رگید... سه... دو... کهال ی... / ی بود پرمهتابلیجلشط 
/  ماند  ساکتو ) /  میکردآنچنان  زینما ( کردلبش را با زبان تر / و گل بسترد و با خود خواند  خاكرا از  دهیپوشخط /  باال رفت 

 ساکتبه ما  رهیخ، »!بخوان«/   میدیخروشما /... ش مرد ي زبانپندارماند،  رهیخدوباره خواند، / ماند  ساکتي ما و سو کردی نگاه
نوشته «: / آب دهانش را و گفت آرام دیمک/  » ي، هان؟خواندچه /... افتاد یم کهي پندار که مشیگرفتفرود آمد، /   کرد یمنگا 
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و شب / میکردتاب و شب روشن نگه و به مه/  مینشست/  » .بگرداند میرورو به آن  نیااز  که/ ی راز مرا داند،کس/  همان، /  بود 
  )217: 1367اخوان ثالث، ./ (ی بودلیعلشط 

، ها ینیچمقدمه . ی استخوب نیآفراخوان؛ فضا ساز و حالت  نکهیااست؛ اول  ریچشمگ اریبسسروده اخوان؛ چند نکته  نیادر 
 فیتوصمکان و زمان و  نیاي براگان الزم ي زمان و مکان، توجه به انتخاب واژها یژگیو، اشاره به اءیاشاشاره به خطوط و طرح 

نشسته،  نسویافتاده، تخته سنگ، . (ندیب یم، چنان زنده و پرتحرك است که خواننده خود را در معرکه حاضر ها قهرمان اتیخصوص
ا به حضور در آن ما ر) ،...سه... دو... ک، راز، شب، مهتاب، هال یدنیخز، ندا، ریپی، زن و مرد جوان و انبوه، خسته ریزنجي در پا

  . دارد یوامي آنان حرفها دنیشنحرکات و  دنیدمکان و 

را بازگو  ریتقدبزرگ  سیتند نیای تخته سنگ، ناشناختگ، عظمت و )کوه و انبوه(ی داخلي ها هیقافطرف؛  کاز ی نکهیادوم 
همگان به . کند یمی تداعرا  انیرینجز ریگ نفسرنج و مشقّت  زین) نشسته و خسته(ی دروني ها هیقاف؛ گریدو از طرف . دینما یم

جبر  نیهمي مرزها زینانسان مجبور  نیاشعاع حرکت . ی آنها جبر استتمامی وجه مشترك عن، یاند وستهیپبه هم  ریزنجواسطه 
  . اجازه دهد ریزنج، تا آنجا که شتریباست و نه 

ر  نیسنگآهنگ بحر هزج است که ضرب ...) لنیمفاع – لنیمفاع(ی شعر عروضوزن  نکهیاسوم   هیما درونآن با  زیبرانگو تفکّ
  )1370:124ی، اوج. (ی شعر هماهنگ و همسان استفلسفو  شمندانهیاند

یی را فضاو شکوهمند شعر چنان  گرا کهنزبانِ . ی نمودار استخوبشعر به  نیادر ) سمیآرکائ(ی زبانیی گرا باستان نکهیاچهارم 
ی حماسکاربرد حس  اي یریگی زبان در شکل درشتي و استوار. آورد یم ادهن را به یي کها اسطورهکه خواننده  آورد یمفراهم 

ی ندارند، چندانکاربرد  افراموش شده ی ااما امروز ی ي که در گذشته رواج داشتها يدستوري ها ساختو  ها واژه. داستان مؤثر است
ي از غبارکه ...) ، دشنام، فتاده، اوفتاده ولیخرخصت، (ند یی مانفعلهاو  ها واژه. برد یم ها اسطورهي را به دوردست شعرمخاطب 

  .شود یم ریتفسی زبانیی گرا کهنی و قدمت بر آن نشسته؛ در چهارچوب کهنگ

و  نیچندي است از تکرار نماد. از انقالب است شیپی در دوران رانیای جامعه اسیس _ی خیتاری از نوسانات لیتمث، بهیکت
و بدون  وار فیزیسمعاصر خودمان که حرکت  خیتار نیهماز  ها شکستو  دهایام نیاي نشان دادن برا. ها شکستو  دهایامچندباره 

ي آنان ها یناکامو  تیموفقمشروطه خواهان را ذکر کرد که  تیفعالي از متعددي مثالها توان یمی آن کامالً مشهود است، کبختین
خود باعث شد  خیتاری به رانیاي ها فیزیسی آگاهعدم . بهیکتسنگ  ی است از برگرداندن دوباره و صدباره برگرداندننشانی همگ

ی از انعکاس، بهیکت«. است، از آنان گرفته شود فیزیسآموزه اسطوره  نیتر یاصلکه  انیطغی نماند و قدرت باقي در آنها دیامتا نور 
  )142: 1359ی، کدکنی عیشف(» .ی استملو شکست نهضت  1332مرداد  28، پس از رانیاي دادهایرو

شده و تنها در  مالیپاي، استبدادي ها حکومتو  دادگریبی آنها، به دست حاکمان انساني ها ارزشي و آزادیی که ها ملت
برآورده  زینحقوق آنها  نینخستی که چه بسا کوچک رهیدا. کنند یمی زندگشده  فیتعري آنها براي که ا ظالمانهچارچوب تنگ و 

ی هستند که چون کوه بر حاکمو رو کردن نظام  ریزو مترصد برانداختن و  ییرهاي و آزادانتظار  ی که چشممردم. نگردد
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ي و آزادي آرزوآنان با . دهند یم، گوش فرا دهد یمي رستگاریی و رهایی که خبر از ندا، به هر آوا و کند یمی نیسنگ شان هیها شانه
ي زود؛ اما به کشند یم نییپای به حکومتحاکمان ستمگر را از تخت را برانداخته و  دادگریبي با تالش و رنج فراوان نظام بهروز
 شانیپاي بند از ا لحظهی حتی هستد که ستمگرانو  دادگرانیب، زین دگانیرسی است و از راه کي سکه یروکه هر دو  ابندی یدرم
ي که ریزنجکه فقط در دامنه  -) ریزنجدر  ریاستخته سنگ، مردم  روروکردنیزتخته سنگ، (یی چون نمادها دنیبرگز. ندیگشا ینم

  .دهند یمخبر  ها انساندردناك آن  تیموقعهمه از  - ابندی یمی زندگبر پا دارند امکان 

ی دوران است که همواره، اجتماع -یاسیسي برگرداندن سنگ جبر برا ها تودهي مستمر و مداوم تکاپو، مظهر تالش و بهیکت
و  شیخوي داریپاو مردمان با عزم و  شوند یمانقالب  نیا شگامیپ، شانیاندآزاد . خواند یمفرا  ریتقدي سازمردمان را به دگرگون 

، نهایااما فراتر از همه ) 65: 1355کوب،  نیزر. (کشند یمی را بر دوش اجتماعي مستمر، بار جنبش ها شکنجهو  ها رنجبا تحمل 
، بهیکت. دارد کسانی یبازتابرو در درون خود داشته که از هر سو  ي دوا بهیکتی مکانهر کس در هر زمان و . در ما و با ماست بهیکت
یی اخوان خود را عصاره گو. ، گره خورده استخیتاری در گردونه رنج آدمهنرمندانه سرشت شاعر است که با سرنوشت  سیتند

  .داند یمما؛  خیتار ریزنجي ها حلقهی تنگ تالقمحبوس و مجبور در  انیآدمرنج و شکنجه 

. اخوان، شاعر شکست است. شکست-4مبارزه، -3یی، آراصف -2شکست، -1: خورد یمدر شعر اخوان به چشم  نهیگزچهار 
 دیامدر آغاز، اوج . ي شاعر استانگار چیه؛ اوج بهیکتغمنامه . هاست شکست نیهمي اخوان اقرار به روزیپاما به اعتقاد نگارنده، 

  .يدیناام ی، اوجمضحکبه طرز  انیپاو در  افتني نجات یبرا

 عتیطبو  خیتارهم نمود جبر  تواند یمشعر  نیاجبر مطرح شده در . ي روزگار ماستها نوسروده نیتر ییصدااز چند  بهیکت
  )81: 1385روزبه، . (ی انسان امروزاجتماع -ی اسیسي باشد، و هم نماد جبر بشر

آنان در نقطه  شهیهماست که برخالف  نیا؛ کند یماز همه ذهن را به خود مشغول  شیب بهیکتو  فیزیسی که در اسطوره مشابهت
هر چند که هر دو محکومند؛ اما پس از هر شکست، . شود یمي در هر دو جدی حرکت ندهیزاي که ا یپوچ. انیپاآغازاند نه در 

بدون توجه  روند یم شیپه ب بیعجی ولعبا  ابندیدري را آزادي آنکه بتوانند برا بهیکتآنکه به قلّه برسد و مردم دربند  دیامبا  فیزیس
  .ی شود و از نو شروع کردشناس بیآسشکست  دیباي که ا لحظه. است» یآگاه لحظه«سقوط  نیاو  کنند یمهر بار سقوط  نکهیابه 

  

  )م1926: (یاتیبعبدالوهاب 

در شعر  شرویپ يها تیصشخ نیتر برجستهی از کی. آمد ایدنم، در بغداد به 1926ی، در سال عراقمعاصر  شاعر» یاتیبعبدالوهاب «
و به  وستیپنو  به جنبش شعر 50ي نهاد و در دههکناری را به عربی بود که اوزان کهن شعر عراق شاعران نیاولی و از عربمعاصر 
ی از مختلفي کشورهام عراق را ترك کرده و به  1954در سال  .آمد یمشعر نو به شمار  انیشوایپي مثلث ها ضلعی از کعنوان ی

را پشت  سمیالیسوس و سمیرئالشروع کرد، سپس مرحله  کیرمانتي شاعرشعر خود را به عنوان  یاتیب. ، مهاجرت کردانریاجمله 
 کیتکنگر  ي ابداعو. دیرس انهیگرای تصوف دگاهیدبا  سمیسورئال سرانجام به مرحله سمیسمبلسر گذاشت و در گذار از مرحله 
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و در سال  "طانیالشالمالئکۀ و "خود به نام وانید نیاولم، 1950ی در سال اتیب. رود یممعاصر عرب به شمار  در شعر "تقاب"
شَّمۀ قیأبار"را به نام  وانشید نیدومم، 1954 ه12: 2000کرُّو، . (درگذشت, م 1999ي سرانجام در سال و. دیرسانبه چاپ  "م(  

مسأله در  نیاکه  ندیگز یبرمي خود برارا  فیزیسشود، قطعاً نام  ریمخی اسمی؛ در انتخاب عراقشاعر نامدار  نیای، اتیباگر 
مۀ قیأبار(از مجموعه ) یالمنفی ف( دهیقص ي آواره سخن دیتبعانسانِ  دگاهیتبعی تلخاز  خواهد یمی که زمان. نمودار است) مهشَّ
ی حالدر  برد یممشکالتش به کار و  ها یسختاز  ریتعبي براو آن را  کند یمي اشاره دیتبعاسطوره، به آن انسان  نیا لهیوس، به دیبگو

بلحاج، . (دینما یم، اعتراف کنند یمحمل  دگاهیتبعو آن آوارگان در  فیزیسیی که ها صخرهی حمل هودگیبکه به شکست و 
، ندیب یم؛ دچار رنج و عذاب فیزیسي روزگار، چون ها رانهیوسروده، خود و همنوعانش را در  نیای، در اتیب) 87: 2004

تالش فراوان  رغم یعلی که انساني ترسناك آن، در انتظار انسان است، راههابرآورده و  ونیش، منیبدکه در آن جغد یی ها رانهیو
بود و در کارزار قضا و  شیخو، حاکم بر سرنوشت روزیدی که تا انسان. ست یسختدر رنج و  وستهیپي فرار از آن، موفق نشده و برا

  :ون آرامش استبود؛ اکنون شکست خورده و بد روزیپقدر 

رار  _ی الموتَ هایُأ _عبثاً نُحاولَ  وحشات / الفالم روبالد و ب نع لَ/ البوم تُ بق/ ی انتظار ع لدمار ای هنا؟ ینَ ب ! / لَ نع ی فالبوم تُ
خجلُ  أن ی ومیالو / کان انتصار / ی القدر انتصار علَباألمسِ کان لنا / احتقار  فار، بالقرار هذ/ ی ظلِّ الجِدار ف لَیاللَّ رانانَ لُیاللَّ/ ي الق 

رداء، یف ی أودائها الجش بق/ النَّهار  فتَرِ بثاً نُحاولُ ! / لَلدمار ا؟ ی... ی هنانَ أ _عوت هایحش / الفرار  _ی الم بِ الو نمن مخلَ ن /  دیالع م
حشۀِ  اء، /  دیالبعی المنفوخرةُ الصمللوادالصحي، یهادب رِج العفیزیس/ ( دی (ثُی ن  بع دم یجن دد، منفی صورةِ ف/  دیج دیالشَّری الم ...

  )196-195/  1، 1990: یاتیب/ (

/  اند نشستهدر انتظارمان / ي ترسناكراههاو  آورد یبرم ونیشجغد، ) چرا که/ ( میکن یمي فرار، تالش برا هودهیب! ي مردگانا(
و / ي روزیپي؛ آر/ بود ) نوشته(ي روزیپما  ریتقددر  روزید/  آورد یبرم ونیشي،  خوارجغد با ! / يا یرانیو؟ چه میمان یم نجایا ایآ

، روز شیحاصل یبي ها ابانیبشب در /  ها ابانیب نیای، شیآسا چیهبدون /  نندیبب وارید هیساشب؛ ما را در  نکهیااز  میدارامروز شرم 
از /  سر رهیخی وحش نیااز چنگال /  میکن یمي فرار، تالش برا هودهیب! ي مردگانا! / يا یرانیوچه ؟ میمان یم نجایا ایآ/  گستراند یم

در / ، از نو شود یم ختهیبرانگ گرید؛ بار فیزیس، غلتاند یمی را بزرگ، تخته سنگ ابانیببرده در  کی/ دور دست  دگاهیتبعوحشت 
  /)ي آواره دیتبع کلباس ی

معناست  نیبد نیاي است، و گرید طیشرای آن، خواهان پو در  ستیني وضع موجود رایپذه شاعر ک دهد یم، نشان دهیقص نیا
ی آن است تا به پشاعر در . کند یمی واال، تالش هدفبه  دنیرسي براو قطعاً  ستیدئولوژیاي است هدفمند و با شاعری؛ اتیبکه 

ي را ادیزي ها یسختبه آن هدف،  دنیرسدر راه  کند یمدنبال  ی واال راهدفي را القاء کند، هر آنکه ا شهیاند نیچنمخاطب خود 
به آن سخت  دنیرسي براي است، مشخص نموده و آزاد، هدف خود را که همان فیزیسهمچون  زیناو  نکهیاو  شود یممتحمل 

  .در عذاب است
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نفی ف" دةِیقَصی فرسمت «: دیگو یمی اتیب ةَ اإلنسانِ  "یالمورالذصلُي یکُ ناضۀِ الشَّمسِ و  ومٍلَّ یأشِّع الذتَحتلُي ی ثِّ م 
تَه  ثُیح فیزیسی نضاله اُسطورةَ ف دحرِجاً صخرَ تم رَّری لن یالَّ تَح  و الموت نها إال بِ میزیسأنَّ  ثُیحف هذا یم طَلَّعیالی و بِالماض حلُ  تَ
نٍ یإل زَم قبلِ إال کَ ته ئوسیالمی الماض هیف عودی المستَ ود1999:9ی، اتیب(» من ع (  

نور  دیشدتابش  ریزی کردم که هر روز، نقاشي را دیتبعی انساني از ریتصو) دگاهیتبعدر ( "یالمنفی ف" دهیقصدر : (ترجمه
و  ابدی ینمی خالصجز با مرگ،  اش صخرهاست، و از حمل  فیزیساسطوره  هیشب اش مبارزهی که در کس، کند یم، مبارزه دیخورش

از بازگشتش در  دیناامی که گذشته زمانجز  دوزد ینم، چشم ندهیآاست و به  اش گذشته نیریشي ایرؤ، در فیزیس نیهمیی که جا
  .)گردد یمآن باز 

نکود  ۀَیبقی تَقض ك الم /  1، 1990: یاتیب/ (حلم العهود الذابالت مع الورود ! / عودی لنحلماً لماضٍ /  دیتَستع هایفعمرِ
196(  

یی از ایرؤ) / یکن یمخاطره  دیتجد(ی گردان یبرمی که حالی؛ در گذران یمو دشوارت را در آن  رهیتعمر  هیبق: (جمهتر
  /)  ي پژمرده شده همراه با گلها ها مانیپي ایرؤ/  گردد یبرنمي که ا گذشته

، دیخورش دیشدتابش  نیا ریزدر  که خواهد یمي وکرده؛ همواره از  ریتعب، خرا به ی فیزیس نیای سخت زندگی که اتیباما  
دور، سرسخت بودن  دگاهیتبع نیاي در داریپای خود را داشته باشد، چرا که الزمه سرسخت وستهیپمقاومت کرده تا ذوب نشود و 

  . است

ذرغم أشعۀِ الحب  -ولتبقَ /  دیجلمن  اتُکیحکانت  ن  -بۀِیالملمحشۀِ ف! / دیج نفَی و عی المحشَۀِ ف/  دیالبنفی و عی المهمان/ ( دیالب(  

ی هراسناکدر / ی بمان باق خی) همچنان به صورت( _اشعه ذوب کننده عشق رغم یعل_ نیبنابرا/ بود  خی تو؛ از یزندگ: (ترجمه
  /)دوردست  دگاهیتبعی هراسناکدر / دوردست  دگاهیتبع

ي براي ا اسطوره فیزیساست که تالش  نیاکرده، و آن  ي را بر آن حملدیجدي معنااسطوره،  نیای با دخل و تصرّف در اتیب
  .، اصرار دارندثمر یبکوشش  نیاهر دو ناکام هستند اما بر  نکهیاي فرار است و با برای اتیب فیزیسی تالش ولحمل صخره است 

 کي یدارای تایب فیزیس» صخره«یی قصد حمل آن را دارد اما تنهای است که او به بزرگي؛ سنگ ا اسطوره فیزیس» صخره«
انسانها؛  گریدی به همراه اتیب فیزیسي بوده که حکومت، بر دوش مردم قرار داده است و جوري است و آن ظلم و مجازي معنا
ي نسبت به ودر تعهد  شهیرو  ردیگ یمی او نشأت اجتماعی و اسیسي از حس ا اسطوره تیشخص نیا. ي آن داردبراندازی در سع
  . ی به طور خاص داردعربو انسان ی به طور عام انساني ایقضا

  

  یاتیب» یالمنفی ف«اخوان و » بهیکت«نکات مشترك در شعر 
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 نیا؛ کند یمدو اثر گمان  نیاي که خواننده ا گونهآور و درخور توجه است؛ به  رتیحدو سروده،  نیاچند نکته مشترك در 
دو اثر را بر اساس آن  نیاو  رفتهیپذالهام  فیزیسوره دو شاعر، از مضمون اسط نیااول آنکه : اند شدهدو شاعر متأثر از هم 

یی آن جابجای در تالشند با اتیبي دیتبعصخره را حمل کند و مردم در بند اخوان و  کند یمي تالش ا اسطوره فیزیس، اند ساخته
  .ورزند یماصرار  خود ثمر یبدر هر حال هر دو گروه؛ بر کوشش . ي برسندآزادبه ) يمجازي گریدی و قیحقی کی(سنگ بزرگ 

. ی هستندجمعي کوشش دارا» یالمنفی ف«و آواره » بهیکت«ی مردم در بند ولي، فردي تالش داراي ا اسطوره فیزیس نکهیادوم 
اسطوره  نیالذا از نحوه کاربرد . ی و آکنده از درد مشترك استانسانی و جمعی مشکل آنان، ولي، فردي؛ ا اسطوره فیزیسمشکل 

ی سعی است و هر دو شاعر اجتماع -ی اسیساسطوره در خدمت تجربه  نیاکه مضمون  برد یپنکته  نیابه  توان یمي، شعردر بستر 
  . ی کشورشان را به چالش بکشاننداجتماع -ی اسیسي ایقضادارند تا به کمک آن، 

 ریغی، به صورت جمعی و گروهمشکل  کبه ی فیزیسی اسطوره شخصمشکل  لیتبدی قصد دارند با اتیباخوان و  نکهیاسوم 
که  اند سرودهآثار را  نیای زماندو شاعر،  نیا نکهیا، خصوصاً ندینماي در آن اشاره آزادي وطن و نبود تراژدبه  نینمادو  میمستق

بساط استبداد در  دنیبرچیی عدالت و برپاي برابخت  رهیتي انسانهای که در آن وطن. ی بر کشورشان حاکم بوده استاسیسخفقان 
ی باشد؛ در اجتماعی و اسیسیی کامالً فضاي آنان، ا اسطوره تیشخصي حضور فضااصل مهم سبب شده تا  نیاتوجه به . تالشند

  .ی استاجتماعی و اسیساوضاع  رییتغي به دنبال ا اسطوره تیشخصهمان حال که آن 

ي سروده خود را به هم مربوط سازند و تهااناسطوره، ابتدا و  نیاي از مضمون ریگ بهرهبا  اند توانستهی اتیباخوان و  نکهیاچهارم 
ی ف«و » بهیکت«شعر . واحد به مخاطب خود ارائه دهند کرهیپ کو آن را به عنوان ی ندینما جادیاي عضوي آن وحدت اجزا انیم

آن ی به سروده و ارائه بخشوحدت . اند نشستهي خود، در خدمت کل شعر جاي است که هر کدام در سطوري از ا مجموعه» یالمنف
  .ي استشعراثر  کواحد از نظر ناقدان، از محسنات ی کرهیپ کبه عنوان ی

  

  يریگ جهینت

ی نفي، رستگاریی و رهای وعده نفو انتظار،  دیام دهیاي خود را که شامل ها شهیاندي، ا اسطورهی داستانی از راه اتیباخوان و 
  .کنند یم؛ ابراز شود یمماندن انسان در دور باطل،  ریاسي و بشري تالشهابودن و شکست  هودهیبجنبش و کوشش، باور به 

م جبر  نییتبی در فیزیسي ا هیماشاعر بلند آوازه کشورمان، با درون  نیاسروده اخوان،  نیشکوهمندتر توان یمرا  بهیکت و تجس
و شکست  1332مرداد  28، پس از رانیاي دادهایروی از انعکاس، بهیکت. ی به شمار آورداجتماع أسي و به تبع آن یبشر نیسنگ

  .ی استملنهضت 

؛ دچار رنج و عذاب فیزیسي روزگار، چون ها رانهیوی، خود و همنوعانش را در اتیبي است که در آن اثر» یالمنفی ف«شعر 
ش تال رغم یعلی که انساني ترسناك آن، در انتظار انسان است، راههابرآورده و  ونیش، منیبدیی که در آن جغد ها رانهیو، ندیب یم
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بود؛ اکنون  روزیپ، در کارزار قضا و قدر روزیدی که تا انسان. ست یسختدر رنج و  وستهیپي فرار از آن موفق نشده و برافراوان 
  .شکست خورده و بدون آرامش است

وطن و  يتراژدبه  نینمادو  میمستق ریغ؛ با اشاره اند کردهی سع فیزیسي از مضمون اسطوره ریگ الهامی با اتیباخوان ثالث و  
مضمون . نشان دهند شان يشعري خود را به مخاطبان ها یناکامي، آزادبه  دنیرسی و اجتماعیی عدالت برپاانسان معاصر در جهت 

 - ی اسیسي ایقضاتا به کمک آن،  اند ه کردی سعدو شاعر  نیای آنان قرار گرفته و اجتماع -ی اسیساسطوره در خدمت تجربه  نیا
  .چالش بکشانندی کشورشان را به اجتماع

ی و گروهمشکل  کبه ی فیزیسی اسطوره شخصمشکل  لیتبدي از جمله؛ شعردو اثر  نیانکته مشترك در  نیچندوجود 
ي و هنردو اثر  نیا ياجزا انیمي عضووحدت  جادیاي در آن و آزادي وطن و نبود تراژدبه  نینمادو  میمستق ریغی، اشاره جمع

دو شاعر با توجه به  نیاشود که  جادیااحساس  نیاتا در مخاطب  دهیگردحد به مخاطب، باعث وا کرهیپ کارائه آن را به عنوان ی
  .اند دهیگردمتأثر  گریکدیی از یگوي که بطوربوده  کینزدراتشان به هم ، چقدر تفکّاند ستهیز یمزمان  کدر ی باًیتقر نکهیا
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448  

ات وعرفان مانی و ت در ادبی مانوی 

   

  1فاطمه معصومی مهوار 

  :چکیده

از همدانیان ایرانی نژاد بود که به بابل مهاجرت کرده  »پاپک«یا  »پتک«،»پاتیگ «پدرش.میالدي دربابل متولد شد216درسال مانی
ی درمیان همین فرقه رشد کرده وبالیده بود، ولی در بیست مانی نیزازدوران کودک. وبه فرقه اي مذهبی به نام مغتسله درآمده بود

درسنّ دوازده )همزاد ایزدیش (طبق روایات، فرشته اي به نام،توم،. وچهار سالگی این فرقه راتکفیر کرد وآیین مانوي را بنیان نهاد
ل ها وزهآم. سالگی براي اولین بار، با اوسخن گفت ومکاشفه دوم وي درسن بیست وچهارسالگی رخ داد ي مانوي اختالطی تحو

عاي . یافته از آیین زردشتی،گنوسی وتاحدودي آیین بودا ست مانی در پنجاهمین سال پادشاهی شاپور،از چین به ایران آمدواد
شاپوراز ابتدا به وي بدگمان بودومناظره اي را براي مانی وموبدان ترتیب داد که مانی در این مناظره شکست خورد .پیغمبري کرد

وشاپوردستور داد اورا بیرون بردند وپوستش را کندند وپراز کاه کردند ووي را بر دروازه شهر آویختند ومردم بر او خاك 
پس از مرگ مانی،آیین وي به سرعت در سراسر جهان متمدن از ترکستان چین گرفته تا شمال افریقاوبیزانس وشبه جزیره . پاشیدند

اما این آیین وپیروانش درایران به دنبال آشوب اعراب مسلمان .ر بیشتر ادیان جهان مشهود استبالکان، گسترش یافت و تأثیر آن د
ونیز از .ي این آیین جنبه عرفانی آن است به عقیده مانی، دانش ومعرفت شرط رستگاري بشر استها یژگیواز .از میان رفت

. روشنی وقلمروظلمت از این ابتکار مدد جسته استمهمترین شاهکارهاي مانی هنر نگارگري اوست،وي براي توصیف سرزمین 
اگرچه آیین مانوي دیگر منسوخ شده وپیروان کمی ازآن برجاي .ي نور وظلمت است اسطورهکتاب ارژنگ او شرح نگارین 

در .یت استمانده،اما از آن جهت که این آیین برخاسته از سرزمین مادري ماست و نقش بسزایی را در عرفان دارد براي ما حائز اهم
  .این مقاله اشاره اي به زندگی،آیین وعرفان مانی پیامبر شده است

  

  .مانی،آیین مانوي،ادبیات،عرفان :ها واژهکلید   

                                                        
  فارسی  وادبیات زبان ارشد کارشناس - ١
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  :پیشینۀتحقیق 

ت کتابهاي فراوانی تألیف شده است که هر یک به طور اجمالی به شرح مختصري از زندگی مانی و     دربارة مانی و مانوی
ت در سایر ادیان و همچنین به تأثیر آن در ادبیات و عرفان ي مانوها آموزه ي و بازتاب عقاید و جهان بینی دینی  و عرفانی مانوی

ي آفرینش در آیین مانی،مانی و  اسطورهاشاره کرده انداز جمله در کتابهاي مانی،مانی گري،صوفی گري،مانی به روایت ابن الندیم،
در این مقاله با توجه به مطالعات انجام گرفته  ...ي زندگی مانی و پیام او،و دربارهیی،بحثی دین او،در قلمرو وجدان،باغهاي روشنا

ي شدید ها مخالفتي آیین او و جهان بینی دینی و عرفانی مانویان واینکه  مانویان با وجود ها آموزهشده،به شرح زندگی مانی و 
بان  و رهبران دینی و حاکمان وقت چطور توانستند خو د را زنده و پاینده نگه دارند وهمچنین تأثیر شگرف وبی نظیراین پیامبر متعص

  . وآیین او بر ادبیات و عرفان مورد بررسی قرار گرفته شده است

  

  :مقدمه  

ه ي انسانهاي جهان عرضه کرد همهدین وآیین نوینی،آمیخته از سایر ادیان ما قبل خود را  بر  مانی یکی از پیامبران ایرانی است که  
وي رسالت خود را بر هموطنانش عرضه داشت،اما طولی نکشید که با مخالفتهاي شدید موبدان مواجه گردید ودر راه آرمان . است

تها بود،در سرزمین آبا و اجدادي خود محکوم به مرگ شد وي .و هدف خود،که همان دین واحد و صلح و دوستی میان تمام ملّ
و هنر زیبایی شناسی را براي هموطنان خود به ارمغان آورد ونیز روش و اسلوب جدیدي را عالوه بر آیین ورسالت خود،نگارگري 

الت را ما در  ها فرقهي خود بکار برد که بعدها سرمشق بسیاري از ادیان و ها آموزهبراي ارائۀآیین و  گشت،که بازتاب این تحو
   .مینیب یمقرنهاي بعد،نه تنها در ایران،بلکه در اروپا وغرب نیز 

پدرش .ي شهریاري اشکانی  بودند خانوادهي وي ایرانی تبار و از  خانواهمیالدي در بابل متولّد شد 216مانی در سال    
اسم مادرش را در 1.ي مغتسله در آمده بود فرقهي پیروان  زمرههمدانی بود و به بابل مهاجرت کرده ودر  »پاپک«یا  »پتک«،»پاتیک«

 »مریم«و نیز  »اوتاخیم«وبقولی  »رامیس«ذکر کرده اند ودر الفهرست او را  »یوسیت«دیگر ودر بعضی  »نوشیت«بعضی مآخذ 
پدر مانی رانیز از حسکانیه می شمارندکه در صورت صحت این قول پدر و مادر . وگویا از دودمان اشکانیان بوده است خوانند یم

ل روحی و قلبیی که در وي ایجاد شده بود و گویا هاتفی به پاتیک به جهت انقالب و  2.بوده اند ها یپارتوي هردو از نجباي  تحو
ي  فرقهساکن شدوبه  »میسان«ي  هیناحوي ندا داده بود که،از شراب وگوشت و مباشر ت با زنان دوري کن،به جنوب رفته و در 

کنونی وصابئین قدیمی هستند که از پیروان این فرقه احتماالً همان اسالف ماندائیها یا صبۀ.مغتسله و تعمید کنندگان درآمده بود
م مذهبی آنهاست وبعدها طریقه و اعتقادات گنوسی و بابلی  باشند یمپیروان حضرت یحیی بن زکریا  و تعمید از جمله اعمال مه

د شد مادرش در عالم خواب و رؤیا وبیداري د 3.وایرانی نیز مخلوط به اعتقادات آنها گردید یده که گفته شده زمانی که مانی متولّ
،به همین جهت پدرش،مانی را نزد خود برد و او گرداند یمو پس از یک یا دو روز او را بر  برد یمگیرنده اي فرزندش را به هوا 

                                                        
  5باغهاي روشنایی ص-  1
  21مانی و دین او،ص-  2
  22مانی و دین او،ص-  3
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زمانی که وي دوازده ساله .ي مغتسله گذراندو در میان این جماعت پرورش یافت فرقهي کودکی و نو جوانی خود را نزد  دوره
از این ملّت دوري کن که تو اهل آن  نیستی، بر تو است،پاکی و ترك شهوات و  دیگو یمبه او  »توم«ي وحی به نام  فرشتهبود،

 کند یمبه او وحی  »توم«ي  فرشتههنوز زمان ظهور تو،به سبب حداثت سنّت،فرا نرسیده و نیز زمانی که مانی بیست و چهار ساله شد 
ي مغتسله را تکفیر  فرقهود دعوت نمایی و در این هنگام است که وي که زمان آن رسیده که خروج کنی و مردم را به آیین خ

مانی نخست در والیت خود به ترویج آیینش پرداخت و یاران بسیاري به وي گرویدند، ولی به دلیل نامعلومی از وطن 1.کند یم
کزي را براي تبلیغ آیین خود تأسیس خود به مشرق و به قول مانویان به هند مسافرت کرد و در آنجا به تبلیغ دینش پرداخت و مرا

و در آن زمان اردشیر از دنیا رفته وپسرش شاپور به تخت نشسته .کرد و نمایندگانی را درآنجا گماشت و سپس به ایران بازگشت
ی بعد از .وگفته شده که شاپور با مانی مخالفتی نداشت واگر هم مخالفتی داشته،آنقدر محسوس نبوده که آشکار شود.بود حتّ

اما زمانی که بهرام،جانشین هرمز شد به تحریک موبدان با مانی  2.جلوس هرمز بر تخت نیز،هرمز با مانی وپیروانش مخالفتی نورزید
به مخالفت برخاست ومانی که عواقب این مخالفت را حس نموده بود به جنوب و سواحل دجله به سرکشی پیروان خود پرداخت،تا 

خراسان و کوشان را داشت،ولی مانع حرکت وي شدند وبه حکم شاه او را به شوش فرستادند،در  به اهواز رسید و در آنجا قصد
وسر انجام  بهرام اول،مانی را به دست موبدان زردشتی سپرد وطی یک مجلس مناظره، او 3.عرض راه مانی با پیروان خود وداع کرد

پس از  4.ند و چندان وي را عذاب و شکنجه کردند که جان سپردرا محکوم به خروج از دین کردند و سپس او را به زندان انداخت
ي شهر آویختند وبه روایت دیگر پوست او را کندند و پر از کاه  دروازهمرگ سرش را از تن جدا کرده و بدنش را مثله کردند و از 

  5.ل آنان پرداختندکرده و از دروازه جندي شاپور آویختند و پیروانش را تحت تعقیب قرار داده و به آزار و قت

ون،یعنی عامۀمؤمنین ودیگري خواص یا مجتبین و برگزیدگان بودند که سماعیون ملزم به  رعایت  جامعه ي مانوي شامل سماعی
با زنان معاشرت و ازدواج کنند و فرزند داشته باشند  وهمچنین مالک باشندو پیشه زراعت  توانستند یمتکالیف مانوي بودند ونیز 

د و یا صنعتگر وتاجر شوندو حتّی گوشت بخورند،مشروط بر اینکه حیوان را خود نکشندو همچنین باید به گروه دست بگیرن
ي آنها فراهم آورند،اما گروه مجتبین یا صدیقین،از خرید و فروش و داشتن ثروت و هر ازهاینمجتبین و خواص خدمت کنند و 

دوري می کردندو فقط یک وعده غذا در شبانه روز و یک لباس در سال گونه شغل دنیوي ممنوع بودندواز داشتن زن و فرزند 
 6.داشته باشند و تکالیف بسیار سختی را بر عهده داشتند توانستند یم

از مانی شش کتاب برجا مانده که پنج تاي آن به زبان آرامی وششمی به زبان فارسی پهلوي است که شاپورگان نام دارد و نیز   
ل تصاویر ونقش و نگارهاي زیباست و مانی آن را براي بیسوادان تهیه کرده است و در آن فرزندان تاریکی کتاب ارژنگ که شام

را با چهره اي دهشتناك و فرزندان روشنایی را با صورتی زیبا به تصویر کشیده تا به این طریق توجه پیروانش را به زیبایی و پاکی 
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ي تصویري و بیانی دارد  جلوهي آیین خود از زبان نمادین که دو  شناسانهاي زیبایی مانویان براي انتقال درونمایه ه1.جلب کند
از جمله عناصر و درونمایه هاي عرفانی .استفاده کردند تا مفاهیم رستگاري و نجات روح را به بهترین وجه ممکن ارائه کنند

،ستون روشنی،بندرگاه صلح و همانند آن مانوي،کلماتی چون،مروارید،گنج،زورق ماه،کشتی خورشید،نیلوفر،درخت زندگی
ات .که در متون خود از آنها بهره گرفته اند باشد یم مثالً گنج و گوهر نماد ایزد مهر یا روح زنده است،یعنی عصاره اي از ذر

و  شود یمي روح در جهان و کشتی نور،نمادي از ایزدي به نام بهمن بزرگ است که گاه عیسی ویاگاهی مانی جانشین او  پراکنده
وهمچون کهکشانیست که ارواح پاك و  باشد یمنیلوفر نماد زایش است وستون روشنی که خود یکی از ایزدان در آفرینش سوم 

   2.کند یمي نور رها شده را بسوي ماه، خورشید وبهشت نور هدایت و منتقل ها پاره

ها پس از مرگ او در بالکان،فرانسه، اسپانیاو در میان قبطیان و عقایدش از میان نرفت بلکه سال ها شهیاندبا مرگ مانی نه تنها    
مانی پیامبر صلح ودوستی بود ومی خواست وحدت دینی و .مصر،گروهی از مردم به دین و آیین وي پیوستند وآن را ارج نهادند

ي پیروزي بر هوا  شهیاندوي با پژوهش بسیار در دین بودا،. ي گوناگون را یکی سازدها نیددوستی همگانی بوجودآورد و 
راتوصیه کرد و زناشویی و ازدواج را  ها یخوردنوهوس،از راه رنج و ریاضت بر تن را از بودا فرا گرفت و روش امساك برخی 

ي گنوسی ها شهیاندوشاید امروزه امتناع کشیشان کاتولیک از ازدواج و آوردن فرزند،ریشه در .براي خود وبرگزیدگان حرام کرد
ي جهانی به دو روهایني نخستین میالدي،کشیشان مکلّف به مراعات چنین رسمی نبوده اند ونیز تقسیم ها سدهگویا در ومانوي دارد،

در ابتدا مانویت در ایران  3.مبدأ نیکی و بدي را از زرتشت  اقتباس کرد و روشنایی را مظهر نیکی وتاریکی را مظهر پلیدي دانست
ی داشت اما به سبب مخالفتهاي شدید موبدان زرتشتی این آیین و پیروانش در خفا ماندند وبابل گسترش چشمگیر وپیروان فراوان

البته مانویان با بازگو کردن ضعفها و .وبصورت مخفیانه و پنهانی روزگار می گذراندندو به این طریق بقاي خود را حفظ کردند
ي مناسبی را  نهیزمردند وموجب کاهش اقتدار حکومت و نیز ي طبقاتی عهد ساسانی،شکافی را در بطن جامعه ایجاد ک جامعهمسائل 

ي سوم تا پانزدهم میالدي در روم غربی و اروپا رشد ها قرنمانویت در .براي غلبه اعراب مسلمان بر ایرانیان فراهم آوردند
ي  مبارزهآلود دانسته و  چشمگیري داشت ولی در اوایل قرن پنجم،امپراطوري هاي روم غربی و شرقی،این آیین را خطرناك و کفر

شدیدي را با مانویان آغاز کردندو نیز در اروپا،کلیساي کاتولیک بخصوص در جنوب فرانسه،به قتل عام پیروان مانی و مهرپرستان 
ي براي بقاي حکومت خود  حملهدر چین نیز پس از .پرداختند وآنها را ریشه کن کردند ي چنگیز مغول،که مانویان را خطر جد

پس از مرگ مانی پیروانش به ماوراءالنهر کوچ کردند اما پس از سقوط .،آنها را از بیخ وبن برکندند و از بین بردندنددید یم
ا پس از شهرهاي ساسانی دوباره به ایران بازگشتند و در  سلسله ي اعراب به ایران، در زمان  حملهي مختلف ایران  سکنی گزیدند،ام

د رفته رفته این آیین در ایران نیز از میان رفت  و در قرون وسطی مانی را،تنها تحت عنوان نقّاش امویان با وجود مخالفتهاي شدی
  4.شناختند یمچیره دست 
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البته دشمنی شاهان زرتشتی،خلفاي عباسی و دیگر فرمانروایان عیسوي وهمچنین پوشیده ماندن و رمزآلود بودن مانویان نه تنها   
ي مانویان بر خالف  دین اسالم و زرتشت و مسحیت ها آموزهبه این خاطر که برخی از اعتقادات و  بوده،بلکه شانیها کردهبخاطر 
که  میدان یم،وما داشتند یمبطوریکه دین زرتشت واسالم دین کار و کوشش است و همسر گزینی و داشتن فرزند را گرامی . است

ونیز طولی . ه که در مانیگري دیده می شوداجتناب شده استرهبانیت در دین اسالم ممنوع است،ودر دین ترسایی نیز از آنچ
نکشید که این آیین بصورت فراگیر گشته و پیروان زیادي را در سراسر جهان به خود جذب کردو موجب کسادي ادیان دیگر 

در آسیا و   ي مختلف جهان بوده،وبه همین جهتها هیناحي شدید  شاهان ها واکنشبر روي هم رفته این دالیل موجب . گردید
     1.اروپا،مانویان محکوم به مرگ و نابودي شدند

ي مانی در هر دوره از تاریخ و در هر کشوري، پیامبري برگزیده شده و او به زعم خود آخرین پیامبر بوده و معتقد است  دهیعقبه    
 ها نوشتهمعتقد است که  ونیز2.ي وي منافاتی با دیگر پیامبران نداردها گفتهکه در آخرالزمان زندگی می کندو 

وي تناسخ را از آیین .ي گذشته استها نییآو سرودهایش مجموعه اي از  رمزهاوعقایدش،خردگرایانه و مکاشفات و 
آیین مانی را تلفیقی از ادیان  توان یمبودا،دوگرایی را از زرتشت و ظهور فارقلیط ونقش مسیح را از ترسایان اقتباس کرده و 

  3.ي دین وي است کنندهي اجزاي ترکیب  منزلهکه عناصر هندي و ایرانی و ترسایی در این دین به  مختلف به شمار آورد

تأویل اسطوره اي اسارت روح و نجات وي در عرفان مانوي بدین گونه است ((4.))عرفان مانوي ریشه در کیش گنوسی دارد((  
ست، بلکه کشف این رمز از راه مراقبه، مکاشفه و شهود منتج که گنوس یا رمز حقیقت، به روش منطقی و استداللی توجیه پذیر نی

هر چند مانی در آثارش بر حکمت،خرد وخردورزي بسیار تأکید داشت اما خرد او خردي اشراقی و .از اشراق امکان پذیر است
اسطوره نیز بیانی نمادین، چون .کند یماز این روست که اسطوره در بیان حقیقت از دیدگاه مانی نقشی اساسی ایفا .مکاشفه اي است

،تمثیالت نیز در آثار عرفانی ها اسطورهافزون بر .حقایق عرفانی بیشتر در قالب رمز و تمثیل قابل تبین اند.رمزآمیز ومکاشفه وار دارد
ی دارند 5.))گنوسیان،به ویژه مانویان نقش مهم  

اي از علم که با موشکافی و رمز گشایی همراه باشد،بکار ي عرف،به معناي شناختن است که براي مرتبه  مادهکلمۀ عرفان مصدر   
  6.باشد یموبه تعبیر دیگر در آن حرکتی از سطح به عمق ویا از ظاهر به باطن  رود یم

ي حیات دینی انسان و جسورانه ترین کمال مطلوب و واالترین اشتیاق روحانی در ادیان است و انسان در  جلوهعرفان عالی ترین    
ي وسیعی دست یابد که تجربه و دریافت آن در زمان عینی ها افقتا به  کوشد یمدر تنگناي دنیاي محدود حیات خویش  این مقوله

ت و محدود ونامحدود را در هم  گنجد ینم ي و اتصال بالواسطه با عالم  زدیآم یمودر این مرحله ذهن و واقعی تا به نوعی معرفت سرّ
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ولی برخی به کار بردن این  برند یمق اسالمی اصطالح تصوف را به جاي عرفان به کار ي شر حوزهدر 1.باال و خدا دست یابد
ف و سایر نحله هاي دیگر  دانند ینماصطالح را به جاي عرفان، جایز  ی تر است که شامل تصو و معتقدند عرفان منبع عام و کلّ

  2.شود یم

چرا که انسان .ي دلهره یی از وضعیت فعلی انسان در جهان است جهینت)گنوسی(ي عرفانی ها فرقهآیین مانی نیز مانند دیگر    
آن روزگار  خواهد یم، این دنیا جایگاه اصلی او نیست و روحش اسیر جسم شده و پیوسته به دنبال رهایش وآزادي است و داند یم

،که خدا رسد یمت به این نتیجه خوشی که بدان تعلق داشته واز آن دور افتاده دوباره بیابد تا به کمال وپاکی برسد ودر نهای
ي این جهان پر از رنج و دروغ نیست، و بساط آفرینش را موجودي پست از خداي بزرگوار و شاید هم دشمن او بوجود  سازنده

دراین آیین، شناخت خود .به اعتقاد مانی شناختن خود وخدا تنها راه نجات و رهایی انسان از این جهان عاریتی است.آورده است
ونیز معتقد است که روان،بخشی  باشد یمت است از تصاحب بخشی از نوري است که در نهاد بشر است وبا عالم باال در ارتباط عبار

وبه  شود یمکه این روان رهانیده  رسد یمي بدن اسیر شده و روزي فرا  رهیتاز خداست که به زمین آمده و در جسم ودر کالبد 
به  تواند یمي نفس   هیوتزکي شهود است یعنی انسان با ریاضت  مرحلهعرفان گنوسی اساس .گردد یمجایگاه اصلی اش باز 

ف بی ارتباط  ها رسماین افکار و بخشی از این راه و  رسد یمبه نظر .ي مکاشفه و رؤیت باطنی ناپیداهاي جهان برسد مرحله با تصو
  3.ا شعب افراطی گنوس ارتباط دارند،از جمله حروفیان ویا یزیدیها نیز بها قتیطرنباشد آنچنان که دیگر 

ي آنان  گذشتهیی از ها گزارشکه تا سده سوم و چهارم هجري از مانویان نام ونشانی هست ولی بعد از آن دیگر  رسد یمبه نظر     
وفی همزمان با نزول تدریجی مانویان،نهضت جدیدي به آرامی و آهستگی اظهار وجود کرد که کم کم، نام ص. خورد یمبه چشم 

به نظر 4.ي آنها،پرهیزگاري مفرط و درویشانه و فقیرانه زیستن آنهاستها مشخصهرا بر خود نهادنندو بتدریج فراگیر شد که از 
مانویان با زرةدفاعی قدیمی خود یعنی رازمند شدن، توانستند که بقاي خود را حفظ کنندو نام مسلمانی را بر خود نهادنند  رسد یم

کشته شدن ابن مقفع و برچسب زندیق برمکیان و برافتادن آنان ودیگران،مانویان را بر آن .ین خود را داشتندولی در نهان کیش و آی
داشت تا راهی براي بقا وحیات خود بیابند و این کار با کارآمد ترین ابزاري که مانی در اختیارشان گذاشته بود، چندان دشوار 

ه بکوشند تا دینشان را با زبان ودین هر ناحیه هماهنگ سازند تا براي فراخواندگان نبودو آن دستور مانی به دیناوران خود بود، ک
   5.پذیرفته تر باشد و با این راهکار مانویان رنگ و روي اسالمی به آیین خود دادند واینچنین بقا و حیات خویش را حفظ کردند

کري عمیقی را در میان پرهیزگاران وریاضت کشان نهاد وي دگرگونی ف.ي عدویه است رابعهگفته شده بنیانگذار صوفی گري،    
ف به میان آورد و موضوع وحدت وجود را عنوان کرد ت الهی و عشق و فنا و بیخودي را در طریقت تصوو نیز از . وبحث محب

ف بیشتر به چشم  سدهي  انهیمجمله موضوعاتی که در  م هجري در تصوکام شریعت این است که،روح و باطن اح خورد یمي دو
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صوفی گري در ابتدا با تأکید بر پرهیزگاري و مقدم شمردن آن جهان بر این جهان که از حد و 1.مهم تر از صورت و ظاهر آن است
ي مبالغه و افراط  رسیدو سپس  درجهي وجود گذاشت و آرام آرام به  عرصه،پا به شد ینمحدود قرآن و پاره اي از احادیث خارج 

ه تعاریف متفاوتی از صوفی و صوفی گري ارائه گشت و هر پیر و مرشدي متناسب با نظر و شیوه و اسلوب فراگیر شد بطوري ک
گفت این طریقت بعد از اسالم به صورت خود جوش و  توان ینمخاص خود،آن را تفسیر و تعبیر می کردو به همین خاطر است که 

فاقی بوجود آمده و هیچ سابقه و ریشه اي در  عا،همانندي بسیار در گفتار و  شهیاندي  هگذشتکامالًاتّ ي ایرانیان نداردو دلیل این اد
کردار ونیز  جهان بینی مانویان و صوفیان است که توانستند با تدبیر هوشمندانه وبا پوششی ضخیم وبا حفظ ارکان آیین خود وبا نام 

   2.و پاینده نگه دارندي وجود گذارند و خود را زنده  عرصهطریقت که همسنگ با شریعت است پا به 

وي در گفتارهاي خود از .ذوالنّون مصري،نخستین کسی است که زبان رمز را وارد تصوف کرد تا از اعتراض در امان باشد    
حاد خدا و .دیگو یممعرفت الهی،اتّحاد و وصال سخن  ف به صورت آشکارا و جسورانه،از اتّ ا برجسته ترین کسی که در تصو ام

و سر انجام به   »انا الحق«،دیگو یمي وحدت وجود آشکارا  قهیطرت افراطی سخن گفته،حسین حلّاج است که در انسان به صور
ف را از نظر فلسفی پایه ریزي .بازد یمجرم ادعاي خدایی جان  کنند یمونیز کسانی چون احمد غزالی، سهروردي و ابن عربی،تصو 

لوك ومقامات، البتّه با توجه به شرع و اسالم، توسط کسانی چون قشیري، ابو ي سیر وسدستورهاوهمچنین وضع قوانیین و اصول و 
   3.ردیگ یمنصر سراج، هجویري و غزالی انجام 

به طوري که ما در قرن ششم و هفتم کمتر . در قرن پنجم هجري اصطالحات و تعابیر صوفیانه و عرفانی وارد شعر وادبیات شد   
و این امر موجب پیدایش معانی و تمثیالت واستعاره ها و کنایاتی در ادبیات گردید که با طبع اهل  مینیب یماثري را خالی از عرفان 

را در فضاي عشق و شوق به پرواز درآورد که در آن عقل و استدالل راهی نداشت  ها ذهندل و تخیل و احساس موافق گردید و 
وبا همین زبان بود که صوفیان .ر موجب رونق شعر فارسی گردیدوزبان،ترجمان آن عشق و احساس،یعنی زبان شعر بود و همین ام

از سرایندگان و نام آورانی که با جادوي کالم .به جنگ عقل و استدالل رفتند ودر پوشش شعر،آیین و افکار خود را پوشاندند
د بلخی، عطاّر ن ین محم یشابوري و خواجه حافظ شیراز خویش عرفان را در ادبیات به علّو درجات آن رساندند، موالنا جالل الد

  4.است

به مفهوم حقیقی شعر پی  توان ینمدر اشعار این شاعران رموز و اصطالحات خاص عرفانی بکار رفته،که بدون آشنایی با آنها    
ستدالل،و ونیز نباید براي کشف حقایق و راز آفرینش به عالم خارج و ا.از نظر این عارفان،خدا در عالم باال و عرش برین است.برد

که همه چیز  دهد ینمي این را  اجازهمنطق و عقل رجوع کرد زیرا که عقل ودانش انسان ناقص و محدود است و عمر کوتاه انسان 
را فراگیرد و خداوند براي حل این مشکل،تمام اسرار ورموز عالم را در دل انسان نهاده است و  ها دانشراتجربه کند وتمام علوم و 

                                                        
  148مانی، مانی گري، صوفی گري،ص-   1
  149مانی، مانی گري، صوفی گري،ص-   2
  155مانی، مانی گري، صوفی گري،ص-   3
  161مانی، مانی گري، صوفی گري،ص-   4
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سر  کلید دستیابی به ی نور خدا می گرددو جام شود ینمآن می ،مگر با تزکیه و تهذیب نفس، در این صورت است که دل،محلّ تجلّ
  :دیفرما یمحافظ دراین باره . شود یمو از این طریق است که انسان بر تمامی اسرار و رموز عالم محیط  شود یمجم 

ا  خودداشت وانچه                        کرد یمسالها دل طلب جام جم از ما    کرد یمزبیگانه تمنّ

ونیز براي رسیدن به وصال حق و قرب الهی کمی توجه الزم است، چرا که خدا در دل انسان منزل دارد و از رگ گردن به او     
  :و به قول موالنا.نزدیکتر است

  ئید بیائید اي قوم به حج رفته کجائید کجائید                         معشوق همین جاست بیا

  ي دیوار به دیوار                        در بادیِه سرگشته شما بهر چرائید هیهمسامعشسوق تو 

  گر صورت بی صورت معشوق ببینید                      هم قبله وهم خانه وهم کعبه شمائید

اق نظر دارند بر اینکه جایگاه همههمچنین     اصلی انسان عالم باالست و روح و روان آدمی در  ي عارفان واهل تصوف با هم اتفّ
  :دیفرما یمودر این مضمون حافظ .کالبد جسم خاکی و در این دیر خرابات،اسیر و مهجور است

  آدم آورد در این دیر خراب آبادم  من ملک بودم و فردوس برین جایم بود                         

ي  همهو دست از  دیسرا یمکه همچون نی نواي الهی را  داند یما رمزي از انسان کامل وموالنا در هجده بیت اول مثنوي،نی ر   
و آرزوي وصال دوباره،و بازگشت به وطن اصلی خود را  دهد یمي جدایی سر ها نالهمادیات و تعلقّات دنیوي شسته ونغمه ها و 

 کند یمن از هر حرص وعیب می داندو درنهایت اشاره وتنها راه رسیدن به مقصود را،بیهوشی و بیخودي و پاك ساختن انسا.دارد
  :به وحدت وجود و اینکه هرچه هست معشوق است و عاشق بدون معشوق هیچ است

  جمله معشوق است و عاشق پرده اي                         زنده معشوق است و عاشق مرده اي  

و روح و  شوند یمي ارواح در نهایت یک جا جمع  همهت و اینکه در اکثر اشعار عرفانی مضمون نهایی بر وحدت و اتّحاد اس    
  :دیفرما یمي این مضمون  درباهکه حافظ .ردیگ یمو قرار  گردد یمروان انسان در جایگاه ابدي و اصلی خود باز 

  در خرابات طریقت ما به هم منزل شویم                   کاین چنین رفتست در عهد ازل تقدیر ما  

و  شود یمو محل تجلّی حق  گردد یمي نفس است که دل پاك و مصفّا  هیتزکف بر این عقیده اند که از طریق ریاضت و اهل تصو
  .ي مناسب را از طریق ریاضت جسم و به سختی انداختن آن آماده کرد نهیزمبراي رسیدن به وصال حق،باید 

  مدامت ترك دنیا باد پیشه              گرت اندوه ما باید همیشه                                  

  ترا گر هست این یک روي آن نیست                           که اندوه الهی رایگان نیست
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  )عطار(                                                                                                             

 

    :و به قول حافظ

  طهارت ارنه به خون جگرکند عاشق                      به قول مفتی عشقش درست نیست نماز   

که انسان براي خالصی  باشد یمو پستی بلندیهاي آن  ها یسختاز دیگر نمادهاي رمزي در عرفان چاه است که رمز و نماد دنیا و    
  .کی و تعلقّات آن رها سازداز این چاه باید بر خدا توکّل کندو خودش را از این عالم خا

  پاك و صافی شو و از چاه طبیعت بدر آي                        که صفایی ندهد آب تراب آلوده

  )حافظ(                                                                                                                                        

  تو مرا بین که کنم مفتاح راه                            تو مبین که بر درختی یا به چاه               

  )موالنا(                                                                                                                       

ي اجمالی آثارو اشعار متصوفان و عارفان اسالمی،با عقاید و افکار مانویان،به نکات اشتراك  سهیمقاو باتوجه به مطالب ذکر شده    
  .و خود مستلزم مقالۀدیگریست گنجد ینمدست یافت که بحث آن در این مقال  توان یمو وجه تشابهات زیادي 

  

  :نتیجه گیري 

و قابل توجه است زیرا این پیامبر عالوه بر اینکه پیام آور صلح و دوستی  مانی و بازتاب آیین او در ادبیات فارسی بسیار چشمگیر  
وهمچنین  کند یماست،همچنین آیین او نمایندةمجموعه اي ازادیان ماقبل خودمی باشد و انسانها را بسوي پاکی و صداقت رهنمون 

رائه کرده،بلکه از این جهت اهمیت دارد که مانی،نه از این جهت که دین جدیدي را ا.این آیین برخاسته از سرزمین ایران است
وهمچنین ما بازتابی از عرفان وي را، در ادبیات، .شده و آنها را تحت تأثیر خود قرار داده است ها فرقهعرفان او وارد سایر ادیان و 

الهی است،مضامین   تو از آنجایی که روح و روان آدمی تشنه عشق و محب.مینیب یمي تصوف وارد آن شده است را  جامهکه با 
ت شعر و متون عرفانی و  ها دلعرفانی ودرونمایه هاي عاشقانه تصوف، را مجذوب خود کرده و همین امر موجب رونق و جذابی

ي آفرینش،از نمادهاي اسطوره اي و رمزها استفاده  اسطورههمچنین مانی در کتابهاي خود بخصوص در بیان .ادبی گردیده است
ی را در نموده،که این  نم  .ي ادبیات و شعر ما بوجود آورده است نهیزمادها ورمزها آمیخته با عرفان وارد ادبیات ما شده و تحولّ
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  :منابع

 .1384 آقا محمدي،دکتر علی محمد،مانی،مانی گري،صوفی گري،تهران،انتشارات فرهاد،سال

د اسحق، مانی به روایت ابن الندیم، بوالقاسمی،تهران انتشارات طهوري، ي دکتر محسن ا ترجمهابن ندیم،محم
 .1379سال 

 .1375ي آفرینش در آیین مانی،تهران،انتشارات فکرروز،سال اسطورهاسماعیل پور،دکتر ابوالقاسم،

 .1379تقی زاده حسن، مانی و دین او،به کوشش عزیزاهللا علیزاده،تهران،انتشارات فردوس، سال 

ن کوب،عبدالحسین،درقلمرو وجدان،تهران،ان 1369تشارات علمی، سال زری. 

 .1376ي میترا معصومی، تهران،انتشارات گفتار، سال  ترجمهمعلوف،امین،باغهاي روشنایی،

 .1388موحدیان عطار،علی،مفهوم عرفان،قم،انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب، سال 

 .1357ي زندگی مانی و پیام او،تهران انتشارات امیر کبیر، سال  دربارهناطق،ناصح، بحثی 

 .1379یاحقی، دکتر محمد جعفر،فرهنگ اساطیر و داستان واره ها در ادبیات فارسی،تهران،انتشارات طهوري، سال 
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449  

 ي انضمام در زبان فارسی پدیده
  

   1صدیقه سادات مقداري
  2خدیجه صیادي

  :چکیده
 کار به مرکب   فعل ساختن ايبر که است فارسی زبان در سازي واژه فرایندهاي یکی از )incorpration(انضمام    

 ،انضمام فرایند توصیف به ،تحقیق این در .شود می فعل ظرفیت تغییر آن موجب به فعل هاي موضوع از یکی شدنِ منضم .رود می
 ي مطالعه(صرف  حوزة در فعل ساختار ي مطالعه هم چنین .شود پرداخته   می آن تحول وسیر انواع ،مقوله ،ساختار ،ها ویژگی
   .مورد توجه واقع شده است نحو حوزة در کارکرد فعل و نقش ي مطالعه ،)واژه درونی انساختم

  
  

 .انضمامی، غیر انضمامی، مرکب انضمامی، شفافیت معنایی، تیرگی معنایی :هاکلید واژه 

                                                        
 استادیار دانشگاه پیام نور -  ١
 دانشجوي کارشناسی ارشد زبانشناسی -  ٢
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  :مقدمه

ص در نزد زبان شناسان و در زبان به طور کلی و در زبان فارسی به طور خا) In Corporation(ي انضمام  دربارة پدیده   
رویکرد . دانند، برخی دیگر آن را پدیده اي صرفی ي نحو می برخی آن را مربوط به حوزه. دستور نویسان، اتفاق نظري وجود ندارد

  .نحوي است –سومی نیز مطرح است و آن پذیرفتن تعامل هر دو حوزه در عملکرد این فرآیند یعنی رویکرد صرفی 
از . د توجه و توصیف دستور نویسان و زبان شناسان مختلفی با عالیق نظري گوناگون قرار گرفته استپدیدة انضمام مور   

و ) 1909( 2ي کروبر ، مقاله)1819(  1ي انضمام مطرح شده است عبارتند از دوپونسیو جمله اولین آثار عمده اي که در آنها پدیده
در زبانهاي ) انضمام اسم(این آثار به بحث . به مقاله ساپیر) 1911(د کروبر به آن مقاله و پاسخ و نق) 1911(  3پاسخ و نقد ساپیر

بحث انضمام مجدداً مطرح گردیده و  1990و  1980و  1970هاي  ظاهراً پس از چند دهه وقفه در دهه. بومیان آمریکا پرداخته اند
 ). 1384دبیر مقدم، (توجه فراوانی را به خود معطوف داشته است  

داند و آن را به  با فعل را یک واژه می) direct object (فرایند ترکیب مفعول صریح ) 541: 1909(ي  ر مقالهکروبر د   
به نظر کروبر، انضمام آن گونه که تعریف شده، . نامیده است» انضمام اسم « او این پدیده را . کند ي جمله تلقی می عنوان گزاره

سایپر به تفصیل به انضمام اسم در زبانهاي بومیان آمریکا . عاري از چنین فرایندي اند و اکثر این زبانها» نحوي « فرایندي است 
  .پرداخته است

به نظر سایپر اینکه فرایند اضمام را طبق نظر کروبر از یک سو ساخت واژي و از سوي دیگر نحوي بدانیم تحلیلی تصنّعی     
پیوندند و یک واحد واژي را  به هم می) یکی اسم ودیگري فعل(مستقل ي  این فرایند ساخت واژي است زیرا دوسازه. خواهد بود
ساپیر دوگانه دانستن . آن فعل باشد) صریح(بایست مفعول  خورد می دهند و نحوي است زیرا اسمی که با فعل پیوند می تشکیل می

ساپیر این فرایند را کامالً .کرد یا نحويبایست آن را فرایندي ساخت واژي تلقی  پذیرد و معتقد است یا می فرایند انضمام را نمی
  ).152: 1384دبیر مقدم، (داند  ساخت واژي می

ي حاکمیت و  وي در قالب نظریه. برخالف نظر ساپیر با کروبر در نحوي بودن فرایند انضمام هم عقیده است) 1988( 4بیکر   
ن اثر انضمام اسم، فعل، حرف اضافه و مجهول را مطرح او در ای. ي انضمام دارد مرجع گزینی بحث جامع تري از دیگران درباره

آنچه که از این تعریف » . خود براي پیوستن به حاکم  ي  انضمام عبارت است از حرکت نحوي مقوله« : کند کند و ادعا می می
که مابین ژرف ساخت و روساخت رخ می دهد می برمی آید بیانگر این مطلب است که بیکر، انضمام را نوعی گشتار حرکت آلفا 

  . داند و در نتیجه این فرایند نحوي است

اند که ) هسته(پوششی است کلی براي مقوله هاي اسم، فعل، حرف اضافه و مجهول و اینکه اینها خود    در تعریف فوق    
به عبارت دیگر در این رویکرد . است مورد نظر خواهد بود» سته ه« در صورت وجود هرکدام، انضمام آن مقوله به فعل که آن نیز 

به باور بیکر از آنجا که ساخت پیش از انضمام و ساخت معادل و مرتبط با ). حرکت هسته به سوي هسته(انضمام عبارت است از 
                                                        

١Du Ponceau 
٢  Kroeber  
٣  Sapir.  
٤ Baker. 
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، پذیرا و امثال آن عیناً یکسان یعنی در هر دو ساخت حالتهاي معنایی همچون عامل(هستند » هم معناي تتایی « آن پس از انضمام 
عامل است و  Johnکه در هردو  John climbs a mountain و در  John mountain climbsنقشهاي تتا را در  . است

mountain این ساخت واحد در حقیقت همان زیر ساخت . ، بنابراین آن دو ساخت از ژرف ساخت واحد مشتق می شوند)پذیرا
ر صورت عدم عملکرد گشتار حرکت آلفا به آن ژرف ساخت، یعنی مثالً عدم حرکت مفعول صریح براي د. جملۀ غیر منضم است

حاصل می شود و در صورت عملکرد گشتار حرکت آلفا به آن ) که به ژرف ساخت شبیه است(پیوستن به فعل، ساخت غیر منضم 
  ).6: 1376دبیر مقدم، . (ژرف ساخت، ساخت منضم به دست می آید

ي  اضافهمعتقد است که دسته اي از حروف اضافه مرکب، از انضمام اسم متمم حرف اضافه به حرف ) 1381(لحسنی ابوا   
ي یک گروه اسمی است، تحت تأثیر فرایند  هستهبدین معنا که اسم متمم حرف اضافه که خود . ندیآ یمحاکم بر آن به وجود 

  . شود یمي حرف اضافه حاکم بر خود منضم  هستهانضمام از جایگاه زیرساختی خود حرکت کرده و به 

  

  :تعاریف انضمام

انضمام نوعی ترکیب است که در اکثر . از نظر لغوي انضمام به معنی منضم شدن یک عنصر درون عنصر دیگري است   
براي پیوستن به  ي  مقولهانضمام عبارتست از حرکت نحوي « ): 229: 1988(بیکر . ، از جمله زبان فارسی وجود داردها زبان

بیکر معتقد است که ساخت پیش از انضمام . به عبارت دیگر، انضمام عبارت است از حرکت هسته به سوي هسته»  . خود حاکم 
عنایی هستند و این بدان معناست که در هر دو ساخت حالتهاي م» هم معنایی تتایی « و ساخت معادل و مرتبط با آن پس از انضمام 

  .همچون عامل، پذیرا و امثال آن عیناً یکسان است

به . معتقد است که انضمام اسمی عبارتست از فرایند ترکیبی که در آن یک اسم نقش تتایی دارد) 283: 1993(کاتامبا    
ور، کنش پذیر،  مانند نقش پذیرا، بهره شود یمي تتایی براي یک اسم در نظر گفته ها نقشعبارت دیگر سخن از رهگذر ترکیب 

  .تا یک فعل مرکب بسازد شود یمابزاري یا مکانی و نقش دستوري یک مفعول که با فعل ترکیب 

ي ها زبانافعال بدون موضوع یا بیشتر از سه موضوع در .ي مختلف داراي یک، دو، یا سه موضوع هستندها زبانافعال در     
وري عالوه بر دانستن تعداد موضوعهاي فعل، نقش معنایی آنها را نیز هر گویش). 209: 2002 1هسپیلمات. (مختلف نادر هستند

  .داراي دو موضوع است، که یکی عامل و دیگري پذیر است) خوردن(که فعلی مانند  داند یم؛ مثالً داند یم

و عامل جمله و  علی فاعل» علی بستنی را خورد « : ي جملهي دستوري هستند، مثالً در ها نقشنقش هاي معنایی، متمایز از    
مفعول ) این آهنگ(علی فاعل و تجربه گر و » علی این آهنگ را دوست دارد «ي  جملهبستنی مفعول و پذیراي جمله است؛ اما در 

  .و محرك است

                                                        
 ١ M. Haspelmat  
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ظرفیت فعل داراي دو . این اطالعات که در هر مدخل فعلی در واژگان ذهنی اهل زبان وجود دارد، ظرفیت فعل نام دارد   
اگر فرایندي . ست، یکی ساختار نحوي یا همان ظرفیت نحوي و دیگري ساختار نقش معنایی یا همان ظرفیت معناییساختار ا

و اگر فرایندي ساخت  شود یمي ظرفیت نحوي یاد  دهندهظرفیت نحوي فعل را تغییر دهد از آن به عنوان تغییر ) صرفی یا نحوي(
  .سازد یمل را دگرگون معنایی را تغییر دهد، در واقع ظرفیت معنایی فع

، اما ساختار نقش معنایی را سازد یمفرایند انضمام فرایندي است که ساختار نحوي یا همان ظرفیت نحوي فعل را دگرگون      
ي ساختار نحوي است پس چگونه ممکن است از نحوي بودن چنین پدیده  دهندهیعنی با فرایندي مواجهیم که تغییر .دهد ینمتغییر 

  .شی کنیم و تنها آنرا فرایندي صرفی بدانیماي چشم پو

و حاصل این ترکیب یک کل و واحد معنایی به  شوند یمانضمام فرایندي است که در آن دو عنصر با یکدیگر ترکیب     
  . ، به طوري که کلمه یا ساخت منضم شده گسترش پذیر نیستآورد یموجود 

  

  :انواع انضمام در زبان فارسی

  : ي حاکم بر آن اضافهمم حرف اضافه به حرف انضمام اسم مت - 1

« و اسم »بر « ي  اضافهیک ساخت مرکب انضمامی است؛ زیرا اوالً حرف » براساس«: ، در جمله)1381(در تحلیل ابوالحسنی     
ساخت مورد ، دوماً در باشد یم» اساس « حاکم بر گروه اسمی » بر « ي  اضافهداراي رابطه نحوي هستند که در آن حرف » اساس 

ي ها وابستهگروه اسمی منظم شده به حرف اضافه را با استفاده از انواع مختلف گسترش پذیري از قبیل  توان ینمنظر به هیچ وجه 
این بدان معنا ست که این دو ساخت به گونه اي در هم . پیشرو یا پسرو از حرف اضافه اي که در آن منضم شده است جدا کرد

شده است که منفک کردن آنها از یکدیگر باعث بد ساختی و غیر دستوري شدن جمله خواهد شد بنابراین تنیده و به هم بافته 
  .استدالل کرد که این ساخت ترکیبی، یک ساخت ترکیبی انضمامی است

 )حسوب ي دیگري از انضمام مها نمونه) از بهرِ –ي واسطهبه  –به اتفاقِ –بر طبقِ –در جنبِ –به سويِ –به جايِ –به جهت
  .شوند یم

  : انضمام مفعول صریح به فعل – 2

ي خود به فعلِ ها وابستهي نحوي برقرار است و مفعول صریح با از دست دادن      رابطهاز آن جا که بین مفعول صریح و فعل    
یعنی افزودن با استفاده از انواع گسترش پذیري  توان ینمانضمام صورت پذیرفته است، یه طوري که  ونددیپ یمحاکم خود 

  . ي پیشرو و پسرو آن دور از هم جدا کردها وابسته

  :در مثالهاي زیر
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  ]کتاب خواند ] [ علی [  ←].  خواند ] [ کتاب را ] [ علی ) [ 1

  .علی آن کتاب را خواند*  -ب 

  .علی کتابِ  بزرگ خواند*  -ج 

به عنوان » آن « نیست و اضافه کردن ضمیر اشاره پس از فرایند انضمام به فعل، دیگر گسترش پذیر » کتاب « مفعول صریح 
  .شود یمبه عنوان وابسته پسرو باعث بد ساختی و غیر دستوري شدن جمله » بزرگ « ي پیشرو و نیز صفت  وابسته

ساختار نحوي فعل از وضعیت دو موضوعی یعنی نیاز به داشتن فاعل و مفعول، تغییر کرده و به ساختار نحوي یک موضوعی    
به عنوان موضوعهاي خود دارد، پس از انضمام به یک فعل یا موضوعی ) کتاب(» مفعول « و یک ) علی(» فاعل « ، شود یمیل تبد

ت نحوي دارد را فرایندي  توان یم، چگونه شود یمدارد بدل » فاعل « که فقط نیاز به یک  چنین فرایندي را که به روشنی ماهی
  .دانست) صرفی(ساخت واژي 

  :م گروه حرف اضافه اي به فعلانضما – 3

متأثر از  توانند یمي حرف اضافه اي که نقش قید مکان دارند ها گروهدر زبان فارسی تعدادي از ) 1384(به باور دبیر مقدم    
این نوع ترکیب فرایند عام و زایا در زبان . شود یمدر صورت عملکرد این فرایند حرف اضافه حذف . فرایند انضمام واقع شوند

  .مثالهاي معدودي براي آن در زبان فارسی پیدا کرد که حرف اضافه حذف شود توان یمفارسی نیست و تنها 

  ما زمین نشستیم  ←ما روي زمین نشستیم  –الف )   1(

  .بچه زمین خورد ←بچه به زمین خورد  –ب         

  .علی کوه خورد*  ←علی به کوه خورد  –الف )  2(

  .احمد صندلی نشست*  ←ندلی نشست احمد روي ص –ب         

  .آنها دریا زدند*  ←آنها به دریا زدند   –ج          

حتی اگر به صورت موردي برخی از این ساخت ها در زبان ) 2(در مثالهاي ) 1384(با توجه به موارد نقض تحلیل دبیر مقدم     
چنین ساخت . ي به فعل را فرایندي عام در زبان فارسی دانستانضمام گروه حرف اضافه ابه طور قطع  توان ینمفارسی یافت شوند، 

حرف اضافه را  توان یمي نحوي هستند، که در برخی از آنها به دلیل کاربرد فراوان آنها در نزد فارسی زبانان، تنها ها گروههایی 
  .رسد یماما انضمام مفعول حرف اضافه به فعل امري بعید به نظر . حذف کرد

  : اژ و سببی به فعلانضمام تکو – 4
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ي دستوري بسط ها نقشي  دهندهي خود در باب انضمام اسمی، مقوله را به فرایندهاي تغییر ها یبررسدر ) 21: 1987(بیکر    
)  chicheva(ي صرفی در زبان چیچوا ها یسببکه بعنوان مثال  دهد یماو نشان . مجهول سازي و سببی سازي: مانند. دهد یم
  ) 90: 1385واعظی، (مام مجدداً تجویز گردند توسط انض تواند یم

که در زبان  رسد یمبه بررسی این پدیده در زبان فارسی پرداخته است، به اعتقاد او این طور به نظر       ) 1385(واعظی    
  . شود یمبه عنوان عنصر سببی در فعل منضم » ان «  -فارسی در حالت سببی تکواژ 

  .  علی، پرنده را پراند  ←بپرد  علی باعث شد که پرنده –الف 

  .حسن، علی را دواند ←حسن، علی را ترغیب کرد تا بدود    –ب 

  .حسین، احمد را خنداند ←حسین، احمد را مجبور کرد که بخندد   –ج 

  . معین، شیشه را شکاند  ←معین، سبب شد که شیشه بشکند   –د 

 –دویدن  –ي پریدن ها فعلکردن، مجبور کردن، سبب شدن و نیز ي اول در مثالهاي فوق، باعث شدن، ترغیب ها صورتدر 
  .دهند یمشکستن هر کدام به طور جداگانه یک صورت فعلی را نشان  –خندیدن 

در » ان «  -، بدین معنا که دیگر افعال از هم جدا نیستند، بلکه تکواژ شود یماما در صورت سببی شدن جمله یک انضمام دیده 
  . باشند ینمبا فعل عجین شده است و دیگر جدا از هم  ي دومها صورتتمامی 

  : انضمام فاعل به فعل – 5

از آن ) 180: 1384(هر چند که دبیر مقدم        . در رابطه با انضمام از انضمام فاعل سخن به میان آورده است) 1911(ساپیر    
ي زیر ها مثالبه چنین فرایندي در زبان فارسی  ها مثالیکترین    ، نزدداند یمیاد کرده است، اما چنین موردي را در زبان فارسی بعید 

، یعنی صورتی که بتوان بین فاعل و فعل مکث داشت یا بتوان سازه اي ها مثالباشند، گر چه صورت غیر منضم این     توانند یم
  :رود ینمهمچون قید یا گروه حرف اضافه اي بین آن دو قرار داد به کار 

  خوش آمدن ) الف

  بد آمدن  –ب 

  خواب آمدن  –ج 

  : انضمام واژه بست به فعل – 6

دستوریان در مطالعات نیمه دوم قرن بیستم با تکواژهاي وابسته اي مواجه شدند که ضمن ایفاي نقش دستوري در طبقه      
ي نحو  حوزهتند، بلکه در ي دستوري در ساختن واژه یا صورت کلمه دخالتی نداش وابستهاین تکواژهاي . گرفتند ینموندها قرار 



 جلد نهم   هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

٨٢٨ 
 

تابع  ها واژهاز طرفی هم چون تکواژهاي آزاد واژگانی و دستوري یا . کردند یمیعنی ساختمان گروههاي نحوي و جمله شرکت 
، یعنی به خودي خود در ساخت جمالت به کار کردند یمقواعد نحوي بودند و از طرفی به سبب وابسته بودنشان شبیه وندها عمل 

نکره و ضمایر پیوسته » ي  -« ، براي نمونه کردند یمو از این نظر مانند وندها عمل  شدند یمو به اجبار به پایه اي متصل  رفتند ینم
وند تلقی کرد؛ زیرا  توان ینماین عناصر را .و نقشی دستوري را بر عهده دارند کنند یمدر ساختمان گروه اسمی شرکت ) متصل(

  . به قرینه آنها را حذف کرد توان ینمو  شوند یموب وندها جزئی از ساختمان واژه محس

و از نظر آوایی با  کنند یمي فاقد تکیه است که در ساختهاي بزرگ تر از واژه شرکت  وابستهتکواژ دستوري » واژه بست «    
وایی همانند یک ي واجی در واقع یک گروه یا ساخت نحوي است که از نظر آ واژه.سازد یم» ي واجی  واژه« ي خود یک  هیپا

  . دیآ ینم، اما از نظر صرفی، نحوي و معنایی، یک واژه به شمار شود یمواژه تلفظ 

 - ام،  –ي فعل بودن همچون  وابستهصورتهاي (، افعال پیوستی )پیوسته(در زبان فارسی، پی بستهایی چون ضمایر پی بستی    
) و -) (صورت پی بستی را) (و -(تخصیص نکره، ) یی -(نکره،  )یی -(، )اند –اید و  -ایم،  -س،  -ست،  -س،  -ه،  -اي، 

همگی ) دیآ یمکه براي تأکید پس از فعل (فعلی » ها  -« ، )»هم « صورت پی بستی )            (م -(، )حرف هم پایگی یا عطف(
  ).1386شقاقی، ( شوند یمي بست محسوب  واژه

  .معین آن کتاب را خواند) الف

  .معین خواندش) ب

آن را از فعل جدا کرد و نیز گسترش  توان ینممنضم شده است، زیرا » خواند « در فعل » ش  -« واژه بست ) ب(ر مثال فوق د
بد ساخت و غیر دستوري خواهد ) ي ب جملهیی به پیش یا پس آن اضافه کرد که در این صورت ها وابسته توان ینمپذیر نیست و 

  .شد

  

  )غیر انضمامی(یبی تفاوت ساخت انضمامی با ساخت ترک

غیر (ي فرایند ترکیب  واسطهبا ساختهاي مرکبی که به  شوند یمبین ساخت هاي مرکبی که از طریق فرایند انضمام حاصل    
  : ي قابل توجهی وجود دارد که عبارتند ازها تفاوت ندیآ یمبه وجود ) انضمامی

  )2تیرگی معنایی - 1شفافیت معنایی(تفاوت معنایی -1

                                                        
١ -transparency  
٢ - Oprcity  
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برمی آید، در  ها واژهي معنا شناسی مطرح هستند، همان گونه که از خود     حوزهاصطالح یعنی شفافیت و تیرگی در  این دو   
اما . »گل فروش « صورتی که بتوان معناي واژه اي را به روشنی دریافت، آن واژه از شفافیت معنایی برخوردار است، مانند 

  .»دست فروش « : از واژه و اجزاء سازنده آن دریافت مانند توان ینمرا  که معناي آنها مینام یمیی را تیره ها واژه

، از لحاظ معنایی همگی ساختهاي شفافی ندیآ یمکه ساخت هاي مرکبی که در اثر فرایند انضمام بدست  رسد یمبه نظر    
ممکن است از نظر  ندیآ یمبدست  اما ساخت هایی که از طریق فرایند ترکیب. »... غذاخوردن، کتاب خواندن و« هستند، مانند 

  .که معنایی تیره دارند» شرخر « که معناي شفافی دارد و » آب گرم کن « : معنایی شفاف و یا تیره باشند مانند

  :الزم ومتعدي بودن-2

ر در ساخت هاي انضمامی اي که مفعول صریح به فعل آن منضم شده اند، ساخت نحوي یا ظرفیت نحوي در فعل آنها دچا    
اما آن دسته . که تنها به فاعل نیاز دارند لذا از این رو این افعال همگی الزم اند شوند یمتغییر شده و به افعال یک موضوعی اي بدل 
« که یک فعل الزم است و » قدم زدن « مانند . الزم یا متعدي باشند توانند یم ندیآ یماز افعالی که در اثر فرایند ترکیب به دست 

دي است »کتک زدن  که یک فعل متع .  

  .»بدون استثناء الزم اند  ندیآ یمافعال مرکبی که از طریق انضمام پدید « ): 181: 1384(دبیر مقدم 

  :  ارتباط نحوي – 3

در تمامی ساخت هاي انضمامی، چه حروف اضاف، انضمامی، چه آنهایی که ما حصل انضمام در فعلند و چه انضمام واژه    
شرکت کننده در فرایند انضمام با یکدیگر ارتباط نحوي دارند، در صورتی که چنین امري در ساختهاي مرکب بست، ساخت هاي 

  . حاصل از فرایند ترکیب ممکن است ساخت هاي ترکیب شده با هم ارتباط نحوي داشته یا نداشته باشند

 1زایایی  – 4

ریق انضمام زایاست ولی تشکیل فعل مرکب حاصل از معتقد است که تشکیل فعل مرکب از ط) 183: 1384(دبیر مقدم    
چرا که او معتقد است فعل مرکب غیر انضمامی معموالً دستخوش . ترکیب در مقایسه با انضمام از زایایی کمتري برخوردار است

  . طه خوردنغو –مانند گول زدن .که زایایی در چنین ساخت هایی محدود گردد شود یمو همین امر باعث  شود یمبسط استعاري 

  : نقش معنایی جزء اسمی – 5

اما جزء اسمی در افعال مرکب حاصل از فرایند ترکیب فاقد چنین . در ساخت هاي انضمامی جزء اسمی داراي نقش تتاست  
، اما ظرفیت معنایی یا ساختار معنایی در فعل شود یمدرست است که در انضمام ظرفیت یا ساختار نحوي دگرگون . نقشی است

« : ي جملهبه عنوان مثال در . شود ینمي گزینشی دچار تغییر ها تیمحدودي تتا و       ها نقشي  شبکه، بدین معنا که کند ینمر تغیی

                                                        
١ Productivity. 
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احمد به عنوان حامل و کتاب به عنوان پذیرا نقش معنایی خود را دارا هستند، هر چند که ساخت موضوعی » احمد کتاب خواند 
  . دارد» احمد « تغییر شده و فقط نیاز به فاعل دچار » کتاب خواند « فعل     

  

  ي تکیه در افعال مرکب انضمامی  قاعده

تکیه به » خورد « ، مثالً در فعل  ردیگ یممی دانیم که تکیه در افعال ساده فارسی بر روي هجاي پایانی ستاك فعلی قرار     
، )an  Xor(ي هجاي آخر است یعنی بر روي نون مصدري، مثال است و در حالت مصدري تکیه اولیه بر رو ord صورت 

مثالً . اما به طور کلی در افعال مرکب چه انضمامی و چه غیر انضمامی،تکیه اولیه برروي هجاي پایانی جزء غیر فعلی قرار می گیرد
دري همانند افعال ساده تکیه بر روي هجاي آخر و در حالت مص باشد یم)qa(تکیه به صورت » غذا خورد « در فعل 

q  (به صورت) غذا خوردن(، مثالً ردیگ یمیعنی نون مصدري قرار  z  xord n  (باشد یم .  

  

  قابلیت تبدیل به ساخت سببی در افعال مرکب انضمامی   

با استفاده از اضافه کردن  توان ینمی که قابل تبدیل به ساختار سببی باشند را افعال مرکب انضمامی همانند دیگر افعال فارس   
  : به صورت سببی بدل کرد به عنوان مثال» ان  -« تکواژ سببی ساز 

  . بیمار غذا خورد –الف 

  . حسین به بیمار غذا خوراند –ب 

به صورت سببی » ان  -« تفاده از تکواژ سببی ساز با اس» غذا خورد « فعل مرکب انضمامی  مینیب یمهمان طور که در مثال    
  . تبدیل شده است

  

  : نتیجه گیري

ي انضمام در زبان فارسی فرایندي است که از یک سو ریشه در نحو و از سوي دیگر ریشه در صرف دارد، به  دهیپد -
نوان سازه اي صرفی درزبان بروز ي نحوي دارند با یکدیگر ترکیب شده و سپس به ع رابطهطوري که دو عنصر که با یکدیگر 

 . کنند یم

، انضمام در ساختهاي فعلی و انضمام شود یمي انضمام در دو نوع از ساختهاي زبان فارسی مشاهده  دهیپدبه طور کلی  -
 .در گروه حرف اضافه اي
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 .فارسی وجود داردانضمام در ساختهاي فعلی شامل انضمام مفعول صریح به فعل، انضمام واژه بست به فعل در زبان  -

انضمام در گروه حرف اضافه اي به فعل وجود دارد به طوري که در آن گروه اسمی متمم حرف اضافه به حرف  -
 .شود یمي حاکم بر آن منضم  اضافه

آن را  توان ینمدر ساختهاي انضمامی در زبان فارسی عنصر منضم شده به هیچ عنوان گسترش پذیر نیست به طوري که  -
 .ي که به آن منضم شده جدا کرداز عنصر

 .به شرط آنکه واژه بست به جاي مفعول مستقیم معرفه قرار گیرد شود یمواژه بست در زبان فارسی به فعل منضم  -
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 بررسی تطبیقی مناظرات پروین اعتصامی و احمد شوقی

 یاسیحسن مق

سمیرا فراهانی                                                                                                 

  

  :چکیده

مناظره گفتگوي میان دو یا سه تن . یکی از سبک هاي ادبیات فارسی که شاعران زیادي در آن به خلق آثار هنري پرداخته اند، مناظره است
اي اسلوب در زبان عربی هم . آن هر کدام از طرفین می کوشند با برشمردن دالیل خود، برتریشان را بر دیگران اثبات کنند است که در

نمونه ي برجسته ي این اسلوب در زبان فارسی پروین اعتصامی و در . نمودهایی داشته اما چون ادب فارسی، به عنوان سبک شناخته نشده است
  . ت که هر دو در این سبک، سهمی در بیان مسائل سیاسی،اجتماعی و اخالقی زمان خود داشته اندادب عربی احمد شوقی اس

  .این مقاله کوشیده تا اسلوب مناظره و نیز نحوه ي به کارگیري آن توسط دو شاعر را براي بیان درونیاتشان بررسی و با یکدیگر تطبیق دهد 

  

 

 .شوقی، سیاستمناظره، پروین اعتصامی، احمد  :هاکلیدواژه
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  :مقدمه - 1

درمناظره که به . مناظره به معناي بحث کردن با یکدیگر درباره ي حقیقت و ماهیت چیزي و یا به معناي سئوال و جواب کردن است
باطل صورت دو طرفی است موضوعی به میان کشیده شده و هریک از دو طرف با بیان استدالل ها و آوردن دالیلی سعی در اثبات نظر خود و 

  )مناظره در ادب فارسی: noormags.comهاشم محمدي، .( نمودن عقاید طرف مقابل دارد

ژرف ساخت مناظره همه حماسه « :می نویسد 127دکتر رحیم چاووش اکبري درکتاب خود با نام حکیم بانوي شعر فارسی صفحه ي 
ي نزاع و اختالف لفظی در می گیرد و هریک با استدالالتی خود زیرا در آن بین دو کس یا دوچیز بر سر برتري و فضیلت خود بر دیگر. است

  )127:1387چاووش اکبري،( ».را بر دیگري ترجیح می دهد و سرانجام یکی مغلوب یا مجاب می شود

 در این سبک ادبی که از قدیم در زبان فارسی و عربی به چشم می خورد، شاعربا ترسیم فضایی که درآن دو یا سه تن که ممکن است
انسان، حیوان، شی یا ترکیبی از آن ها باشد، موضوعی را مطرح می نماید که اولین گام است سپس دو طرف را به گفتگو و یا جدال پیرامون 

  .موضوع مطرح شده کشانده و در پایان خود شاعر نتیجه اي را اتخاذ می کند

از سردمداران . ل آن نتیجه اي اخالقی را به خواننده می دهدموضوعات مطرح شده می تواند سیاسی،اجتماعی و اخالقی باشد که در خال
دراین مقاله صرفا به بررسی مناظره در اشعار پروین . این اسلوب هنري در ادب فارسی پروین اعتصامی و درادب عربی احمد شوقی است

سی تاثیر سیاست یا نقش آن در مناظره طرفین می شیوه ي مقاله موضوع محور بوده و در پایان به برر. اعتصامی و احمد شوقی پرداخته می شود
  . پردازد

  . آغاز می کنند» قالت...قلت« و در ادب عربی» گفتی یا گفت...گفتم« شاعران در ادب فارسی مناظرات خود را با

  

  مناظره چیست؟ - 2

  :مناظره در ادب پارسی -1- 2

موضوع مناظره در دوره ي . ن پیروزي و غالبیت یکی بر دیگري استمناظره درد ادبیات فارسی گفتگوي دو تن بر سر موضوعی و در پایا
شاعر آن . است که به زبان اشکانی سروده شد»درخت آسوریک « قبل از اسالم هم در خراسان وجود داشته که نمونه ي بارز آن منظومه ي ي

دا به صورت معما یا چیستان مطرح شده و پس از نام درخت درابت. مناظره میان یک درخت و بز است. بیت است 121ناشناس بوده و حاوي 
و هر کدام از درخت نخل و بز به بیان فواید ومزایاي خود پرداخته و دیگري را . اینکه خواننده به نام درخت پی می برد، مناظره آغاز می شود

  )مناظره در ادبیات پارسی :  noormags.com هاشم محمدي. ( تحقیر می کند

شاید : در اثر خود با نام ادبیات تطبیقی ریشه ي این نوع مناظره ها را به دوران افالطون و ارسطو می رساند و می نویسد دکتر غنیمی الهالل
که در آن روزگار در زمینه ي مجادالت »المحاسن « بین مسلمانان و به احتمال قریب به یقین وجود کتابهایی با عنوان» افالطون و ارسطو « در
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محمد غنیمی .( می شده در رواج این قبیل محاورات و مناظرات در قرن هاي نخستین اسالم موثر بوده است خطابه اي پرداخته
  ) 251- 252صص:1665الهالل،

  .شادروان بهار خاستگاه فن مناظره را، منطقه ي شمال و غرب ایران می داند 

عرب « پنج مناظره با نام هاي. اینده ي گرشاسب نامه استمبتکر فن مناظره در ادبیات فارسی دري، ابونصر علی بن احمد اسدي طوسی سر
پس از او نظامی گنجوي شاعر قرن ششم . در قالب قصیده است»مغ و مسلمان « ،»شب و روز « ،»نیزه و کمان « ،»آسمان و زمین « ،»و عجم 
یک و معاصر نیز نمونه هاي فراوانی از مناظره به درادبیات کالس. مناظره اي میان نقاشان چینی و رومی به تصویر می کشد»شرفنامه « درمثنوي

دیگ « ،»سوزن و پیراهن «.از جمله مناظرات پروین اعتصامی که دراین میدان خوش درخشیده و بسیار مشهور و متداول است. چشم می خورد
  . ستکه بسیار استادانه همه را به رشته ي نظم درآورده ا... و » ابرو باران « ،»مور و مار«،»و تاوه 

  

  :مناظره درادبیات عربی -2- 2

کلمه ي منولوگ یا . مناظره که درادب عربی با نام هاي الحور،المنولوج، الدیاج شناخته می شود به معناي همان گفتگوي میان دو تن است
  .یا القاء یا اداي فردي به معناي فرد یا فردي و لوج به معناي اداء: منو: همان منولوج عربی کلمه اي یونانی و متشکل از دو بخش است

مناظره یا حوار از همان دوران جاهلیت درمیان ادیبان و شاعران رواج داشته که به این صورت بوده که شاعر دراشعار خود به گفتگو با 
اي قبیله معشوقه ي خود پرداخته و فضاي گفتگو را ترسیم می کند یا به صورت نقائض بوده که حاصل تطور و پیشرفت و تحول همان هجاه

ع (دردوره ي اموي از نمونه هاي آن می توان به مناظرات میان حضرت علی. و نیز به صورت گفتگوهایی میان فرق و مذاهب مختلف. اي است
درشعر عربی قدیم مناظره تنها موقوف به یک مصرع و حداکثر تا یک بیت بوده که شاعر در جواب مالمتگران و . و معاویه اشاره کرد)

  ) 255:1965محمد غنیمی الهالل،. ( ویش می آورده و بعدها به صورت قصاید درآمده استناصحان خ

  منولوگ و دیالوگ: مناظره یا وحوار به دو تقسیم می شود

گفتگوي میان فرد با خود است که در فارسی با نام حدیث نفس یعنی گفتگوي فرد با خودش صورت می گیرد و بیشتر : منولوگ  
  . شخص داراي الم واندوهی است که براي بیان آن، از خود شخصیت دیگري گرفته و به گفتگو با او می پردازددرلحظاتی است که 

گفتگو با دیگري است که درآن فرد به نصیحت و گفتگو یا معارضه با دیگري می پردازد که طرف دوم انسان یا حیوان : دیالوگ        
منولوگ وطنی که مضمون آن عشق به وطن و : واع منولوگ می توان به موارد ذیل اشاره کردبوده و ازان 20دوران شکوفایی آن قرن . است

  .افتخار به بزرگان است

  منولوگ وصفی که به وصف طبیعت و تاثیر آن درانسان چون عشق و شادي و غم و اندوه می پردازد •
  . منولوگ غزلی که درهمان موضوعات غزل است •

  . ساخر است منولوگ فکاهی که قاعدتا کمدي و •
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دیالوگ می تواند گفتگوي فرد با هریک از خانواده، محبوب، دوست، دشمن و یا نیز گفتگوي دو حیوان یا دو پرنده یا انسان و حیوان  
  )192-194:،صص1999محمد الصالح السلیمان،. (باشد

ی اشاره کرد که در آن شاعر به دالیلی چون احتیاط، از انگیزه هاي وجود مناظره درهر دو زبان می توان به شرایط سیاسی یا اجتماع        
 . ترس، یا مصالح دیگر، جرأت بیان مستقیم افکار خود را نداشته و از افراد به گفتگوي دو طرفه می پردازد

  

  :پروین اعتصامی - 3

. ش در تبریز متولد شد.ه 1285د اسفن 25در )اعتصام الملک آشتیانی ( پروین اعتصامی معروف به رخشنده فرزند یوسف اعتصامی         
از همان . زبان فارسی و عربی را نزد پدرش اعتصام الملک آموخت. در کودکی با پدرش به تهران آمد و بقیه ي عمرش را درآنجا گذراند

ان به نام در هر چند که برگزاري مجالس شعر و ادب و گردهم آمدن ادیب. آداب شعر را از پدرش آموخت. کودکی شروع به شعر گفتن کرد
  )19-20:،صص1387رحیم چاووش اکبري،.( منزل پدرش، در کاستن بذر ادب در نهاد پروین بی تاثیر نبود

. در مجله ي بهار به چاپ رسید 1300نخستین شعر پروین با نام اي مرغک در سال . درمدرسه ي اناثیه ي،امریکایی مشغول به تحصیل شد 
دوره اي خفقان آور که شاعران درآن جرات بیان حرفشان را . رضا شاه و نیز دوران مشروطیت بود زندگی پروین مقارن با دوره ي سلطنت

  .از جمله آثار او می توان به دیوان اشعارش اشاره کرد. نداشتند

  )71:1387مجید قدمیاري،. ( درتهران بر اثر بیماري حصبه درگذشت 1320فروردین سال  16پروین اعتصامی در  

  

  :قیاحمد شو -4 

در سایه . مشهورترین شاعران عصر اخیر ملقب به امیرالشعراء در قاهره متولد شد و همان جا وفات یافت) 1868- 1932(احمد شوقی         
بدوي توفیق او را به فرانسه فرستاد و در آنجا  1887درسال . ي خانواده پادشاهی نشو و نمو یافت و دربعضی از مدارس دولتی آموزش دید

دوران او مقارن است با ورود عثمانیان به . نماینده حکومت مصر شد 1896در سال . ا فرا گرفت، در آن جا با ادبیات فرانسه آشنا شدحقوق ر
ازجمله آثار او . مصر و نهضت مشروطه که شاعر در آن سهم بسزایی داشت و تقریبا با شرایطی بسان شرایط خفقان آور زمان پروین بود

ر جلد که همان دیوان شعرش است وملت هاي عرب که به صورت نظم  است و نمایشنامه ها و قصاید منظوم وي چون شوقیات است در چها
؛ 1979شوقی ضیف، 1/136:  زرکلی)( دکتر علی منتظمی  -داستان جانوران در اشعار احمد شوقی.( مجنون و لیلی، کامبیز، علی بک بزرگ

  )1977مبارك

  

  :اشعار و مناظرات پروین - 5

یکی از ممیزات شعر پروین این است . شعر تربیت و تهذیب و تعمیم اخالق است. شعر پروین شعر اوقات و احوال و اشخاص نیست        
قصاید کوتاه و بلند . اشعار پروین سه گونه است. که هیچ تصنع لفظی ومعنوي ندارد و بی هیچ بیعی و به صراحت عقیده خود را بیان می کند
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و مثنوي هاي کوتاه مستقل که همان مطالب مقطعات را در بر . مقطعات که شامل تمثیل ها، حکایات و عبرت هاست: ر استشع 42که شامل 
در قصایدش تالش کرده از ناصر خسرو تقلید کند در مثنویاتش پیرو عطار و گاه موالنا و . شعر است 48به طور کلی اشعارش شامل . می گیرد

  )86:1387مجید قدمیاري،. ( تزمانی نظامی و وحشی بوده اس

  .پدرش یوسف اعتصام الملک به چاپ رساند 1314از شاهکارهاي ادبی پروین می توان به دیوان اشعار وي اشاره کرد که درسال  

پروین چون شاعران قدیمیتر از . بیشتر قطعاتش، حالت تمثیل و مناظره دارد. اشعار پروین در قالب قصیده، قطعه، مثنوي و مسمط است        
اما مناظرات پروین در عین سادگی و همه فهم تر بودن آن و نیز . انوري، سعدي، موالنا، معزي و اسدي طوسی نیز از این شیوه استفاده کرده اند

ح و تحلیل از جمله، شیوه ي بیان و چگونگی شر.  به کارگیري لغات و واژگان عام و ساده، از جهات دیگر نیز با مناظرات ایشان متفاوت است
قالب هاي بکارگیري آن، قصیده، قطعه و . شعر حالت مناظره دارد 65شعر،  248در دیوان او تقریبا از . گفتگوها و رنگ و فضاي زنده ي آنها

ز ابداع پروین درمناظره، از لحاظ مضمون و انتخاب طرفین است که شامل دو انسان، حیوان، دو شیء یا ترکیبی از هر کدام ا. مثنوي است
  .یکی دیگر از وجوه تمایز مناظرات پروین، ترسیم مناظره میان دو شیء است که درمناظرات پیش از او یا معاطرانش، نبوده است. آنهاست

پروین در مضامین مناظراتش بیشتر به مضامین اجتماعی و اخالقی توجه نموده و سعی می کند به شیوه اي نمادین آن را از زبان حیوانات یا  
  .بیان کنداشیاء 

  :تاثیر پذیري پروین -2- 5

بامقایسه ي چند قطعه از قطعه از قطعات او چون بلبل و مور از وپ والفونتن، غرم : درمورد تاثیر پروین از ادبیات غرب می توان گفت        
است که تحصیالت پروین در دبیرستان  و نشاط عنکبوت نوشته ي ارتوربریزیان می توان به این مسئله پی برد که پروین از آنها تاثیر پذیرفته

آمریکایی دخترانه در تهران و نیز شاگردي وي به پدرش که خود به ادبیات غرب توجه داشته و چندي از مقاالت ادبی آنها را نیز ترجمه 
  )162- 155:همان، صص.( کرده، تاثیر بسزایی دراین تاثیر پذیري داشته است

  

  :ساختار مناظره ي پروین -3- 5

بخش اول که یکی از طرفین به معرفی خود می پردازد و عقاید ونظرات خود را بیان می : مناظرات پروین مشتمل بر سه بخش است        
  .کند و به دفاع از آن می پردازد و سعی در اثبات خود دارد

  . بخش دوم که به طرح جواب و بیان راه حل و دفاع از خود می پردازد 

تاج است که خود شاعر از این گفتگو ها نتیجه اي حاصل می کند که در برگیرنده ي نکات و ظرایف اخالقی و بخش سوم که شامل استن 
  .اجتماعی است

  

  شخصیت هاي مناظره  -4- 5
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و مناظرات را . که در اغلب آنها یک طرف، خیر و طرف دیگر شر است. شامل دو انسان، دو حیوان ، دو شیء یا ترکیبی از آنهاست        
درکلمات و گفتگوهاي ایشان از استدالالت، احتجاجات . میشه طوري به تصویر می کشاند که طرف خیر غالب و طرف دیگر مغلوب استه

و منطقی درست بهره می گیرد و فضایی را به تصویر می کشد که خواننده در حین خواندن، خود را دراین فضا و میدان مناظره، حاضرمی یابد 
  . س می کندو به خوبی آن را لم

  

  : اشعار و مناظرات احمد شوقی - 6

چند قصیده ي منظوم . جلد و نیز ملت هاي عرب که به صورت نظم است نام برد 4از جمله آثار شوقی می توان به شوقیات او در         
موضوعات اشعارش مدح و غزل و رثاء و . و چند داستان دیگر»عذراء الهند « ،»علی بک بزرگ « ،»کامبیز « ، »مجنون و لیلی «دارند با عنوانهاي

  . وصف است و سپس به مسائل سیاسی و اجتماعی در مصر و شرق جهان اسالم پرداخت تا جایی که شعرش بر سر زبانها جاري شد 

نی ناصف و المرضی الکبیر، شیخ عبدالکریم مسلمان و حف: از جمله اساتیدي که آنها را در رشد و نمو ادبی خویش سهیم می داند      
متنبی که بیشترین تاثیر را در اشعارش داشت، بارودي که در بارور : شعرایی که در شعر او نقشی ایفا کردند و بر آن تاثیر گذاشتند عبارتند از

  .نمودن قریحه ي شعري اش نقش داشت و نیز بهاء که سهولت در اشعار و خصوصا نثرش را از وي به ودیعه گرفته است

  

  :احمد شوقی مناظرات -1- 6

بخشی از تمثیالت او مناظره هاي اوست که اغلب میان دو تن . یکی از زمینه هایی که شوقی سعی کرد درآن بدرخشد تمثیالتش بود       
یشتر این امثال و حکایات بیش از پنجاه قصیده می باشد که ب. میان سه تن است»األسد و الثعلب و العجل « یا دو حیوان است یا چون مناظره ي

به دلیل اینکه در این مناظرات یکی از . آنها در قالب ارجوزه هایی هستند که قصه هایی رااز زبان پرندگان و حیوانات و گیاهان بیان می کند
ن مقاصدش تعلیم مفاهیم اخالقی به کودکان است لذا دربیان آن از زبان حیوانات و گیاهان یاري می جوید ت زبان انسان ها، چرا که کودکا

  . دردنیاي کودکانه خود به آنها انس و نزدیکی بیشتري دارند

  :مضامین مناظرات 6-2

احمد شوقی در مضامین مناظرات یا همان تمثیل ها و حکایاتش به مضامین اجتماعی و اخالقی روي آورده و به دلیل بیان همین         
  .وانات و گیاهان را برمی گزیندمفاهیم اخالقی و اجتماعی که براي کودکان بیان می دارد زبا حی

  

  :تاثیرپذیري احمد شوقی -3- 6

.( شوقی در تمثیالتش پیرو مکتب فرانسوي است که یکی از ویژگیهاي بارزش ارتباط شدیدش با خیال حسی و انفعاالت شعري بود        
فونتین می رود که این تاثیرپذیري مصر از مکتب در بیان داستانهایش از زبان حیوانات و جانوران، به شیوه ي ال)170:،1984سعید الورقی،
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اندیشه ام را در نظم داستانها به روش . ...حمله ي ناپلئون به آن جا شروع می شود و خود نیز به این مسئله اذعان می نماید 19فرانسه به آغاز قرن 
  ) 76:1976عید،زکریا س(»...الفونتین نزدیک کردم و در این مجموعه شعري چیزي از آن اقتباس کردم

  

  :ساختار مناظرات -4- 6

سپس هر کدام از طرفین به بیان . در بیان منانظراتش که حالتی تمثیلی دارد، ابتدا مسئله اي پیچیده را میان دو طرف مطرح می کند        
نه اي این مسئله را حل و فصل نماید و در پایان شاعر سعی می کند به گو. و پیرو قضیه با هم جدال می کنند. افعال و خصوصیاتشان می پردازند

یکی از طرفین را به عنوان قهرمان معرفی کند که این قسمت یعنی استنتاج بر عهده خود شاعر و در حقیقت نظر و ایده ي شخصی اوست که از 
  ) 177-174:شوقی ضیف، بی تا، صص.( زبان آنها بیان می کند

  

  :شخصیت هاي مناظره -5- 6

به طور کلی شخصیت ها در آثاري که پیرو مکتب کالسیک اند چون شوقی به دو . ی میان دو حیوان یا دو گیاه استمناظرات شوق       
 107-106:،صص1987ابراهیم السعافین،.( شخصیتهاي خوب و خیر که کامال پاك اند و شخصیت هاي بد و شر: بخش اصلی تقسیم می شود

یعنی حد وسط درآنها راه ندارد به عبارت دیگر یا سفید . یا خوب محض اند یا بد محضیا به قول دکتر عبدالحسین طه بدر شخصیت ها )
شوقی چون دیگر پیروان مکتب کالسیک به توصیف و تفصیل دقیق حادثه یا آن گفتگو )160:1963عبدالحسین طه بدر،( سفیدند یا سیاه سیاه

در تمثیالتش از زبانی ساده و قابل فهم استفاده می کند . ننده ارائه می دهدنمی پردازند و تنها به صورت خیلی خالصه و فشرده، آن را به خوا
  ) 167-162همان،صص.( چرا که یک سوي مخاطبش کودکان هستند

  

  :انگیزه ي دو شاعر از بیان حکایات تمثیلی - 7

. قتی را نداشته باشد از آن یاري می جویدزبان رمز، زبانی که شخص به هنگامی که در شرایطی قرار گیرد که یاراي یا جرات بیان حقی       
مخصوصا آن هنگام که در شرایطی چون شرایط خفقان آور زمانه ي . این زبان به خصوص در میان شاعران و ادیبان کاربرد بیشتري دارد

  .پروین یا شوقی به سر برد

دند چرا که شرایط آن زمان که هیچ کس توان آن را هر دوي این شاعران دربیان حکایات تمثیلی خود از زبان رمزي استفاده کر        
شرایط سخت روزگار سلطنت رضاخان و نیز اوضاعی که به هنگام ورود . نداشت که به صراحت به مخالفت بپردازد، این گونه ایجاب می کرد

ر حاکمان وقت را نمی داد لذا مخالفت خود عثمانیان به مصر پیش آمده بود به شاعران ما جرات بیان مخالفت با بی عدالتی ها، فقر و ستم و جو
ضمن اینکه از دیگر اهداف احمد شوقی از . را با سلطه طلبان، در قالب بیان داستانها و تمثیل ها از زبان حیوانات، اشیا و گیاهان، نمودار ساختند

با عبارات و کلمات ساده و عامیانه از خوانندگان  اینگونه بیان تمثیلی. بیان تمثیالتش، بیان مفاهیم اخالقی براي کودکان زمانه ي خود بود
بسیاري را به خود جذب کرد و خواننده آگاه و هوشیار با تفکري شاید نه چندان عمیق به اوج مخالفت دو شاعر از اوضاع زمانه ي خود، پی 

  . می برد
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  :شرایط اجتماعی و سیاسی در زمانه ي پروین اعتصامی و شوقی - 8

روشنفکران و نویسندگان در آن زمان سعی می کردند با . روین درآن زندگی می کرد، عصر تحول و دگرگونی بودعصري که پ        
و بدین وسیله از آنان می خواستند در برابر حکومت استبدادي . نوشتن مقاالت یا سرودن اشعاري، مردم رامتوجه شرایط جامعه شان بکنند

درست در همان زمانیکه پروین به دنیا آمد، مظفرالدین شاه فرمان مشروطه را امضاء کرد و . ن ندهندساکت نباشند و تن به ظلم و جور بیگانگا
بعد از این قضیه مرگ مظفر . بعد از انقالب مشروطه شاهد فراز و نشیب هایی در مسائل سیاسی، اجتماعی وفرهنگی در سرزمین خود هستیم

به پایان   1304لی میرزا پیش آمد و سلطنت قاجار با حکومت کوتاه احمد میرزا درسال الدین شاه و به توپ بستن مجلس با فرمان محمد ع
  ) 29-28سید محمود طباطبایی اردکانی،یادمان پروین، صص.( رسیده و در همان سال رضاخان به پادشاهی ایران برگزیده شد

ه می توانست از این اوضاع غافل شود و خود را به خواب با چنین اوضاعی پروین تحت تاثیر شرایط زمانی خود قرار داشت ولی ن        
بنابراین در چنین جامعه اي که امکان طرح بی پرده ي . بزند و نه می توانست صریحا موضعگیري نموده و مخالفت خویش را ابراز دارد

  . اجتماعی وجود نداشت به مبارزه ي پنهان پرداخت-تناقضات سیاسی

و همان نهضت مشروطه که در . در آغاز قرن نوزدهم، حمله ي فرانسه به مصر پیش آمد. پروین زیست نمود شوقی نیز در شایطی شبیه به 
در چنین اوضاعی شرایط آنطور که بر پروین . وضعیت مردم نیز به همان شکل در آمد. ایران پیش آمد در جهان عرب و مصر نیز جلوه گر شد

اما این عثمانیت شوقی دلیل بر آن نشد که چشم بر ظلم عثمانی ها . متهم به عثمانیت شد تا جایی که حتی شوقی. سخت بود بر شوقی نبود
در دوخته و اوضاع عصر خود و خصوصا میهنش را نادیده انگارد لذا در پاره اي از اشعارش می یابیم که بر دخول اشغالگران به میهنش تاخته و 

مثال به هنگام استعمار انگلیس، بر اعتراض به ورود آنها و نیز بیدار کردن . ش می نمایدبرخی دیگر قهرمانی مردم مصر را قابل تمجید و ستای
و درآن با هوشمندي تمام در قالب داستانی کودکانه به مردم هشدار می . مردمیش، حکایت خروس هندي و مرغ محلی را نقل می کند

  ) 19:1411ابراهیم القیومی،.(دهد

  . و تعصب شدید پروین را ندارد اما شاید بتوان گفت آن مخالفت 

  

  :مقایسه ي تطبیقی مناظرات دو شاعر -9

به مقایسه مضامین مشترك و غیر مشترك مناظرات دو شاعر، شخصیت هاي مشترك و غیر مشترك و نیز اهداف آنها خواهیم        
  .پرداخت

  :مضامین شعري

هر دو در . یا آشکار به مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادي زمانه خود دارند دو شاعر در بیان مناظراتشان، توجهی ویژه و گاه پنهان       
 قالب این حکایات مخالفت خود را با رژیم و سلطنت وقت اعالم می دارند یا به فقر و نداري و بی عدالتی ناشی از ظلم و بیداد طبقه حالکم

در . ر بیداري مردم داشته و آنان را به مبارزه با بیداد فرا می خوانندهر دو سعی د. متعرض گشته و خواهان اصالح این چنین وضعیتی هستند
و زمینه تعلیم نیز با بیان حکایات و ماجراهایی از زبان حیوانات و ترسیم فضایی گفتگویی، خصائل بد و نیک را برشمرده و توصیه به تعدیل 
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براي روشن شدن مقصود به موارد ذیل اشاره نموده و به . ل فهم بیان می دارنداصالح آن می کنند و آن را با همان زبان ساده و عامیانه و نیز قاب
  :به اختصار به بررسی پاره اي از آنها می پردازیم

  

  :بیان مسائل سیاسی - 9-1

یدار باش نظیر تملق و ب. یکی از مواردي که دو شاعر در قالب تمثیلشان به آن توجه دارند، نشان دادن فساد طبقه ي سلطه گراست       
  .مردم، ستم طبقه حاکم و مبارزه با خوانین و ستمگران

و از این مسئله رنج می برد که گروهی . در حکایت ندیم البازنجان، احمد شوقی نشان می دهد که به مسائل پیرامون خود آگاه است       
گونه آغاز می شود که سلطانی بر سر سفره نشسته و به تملق پادشاه وقت می پردازد ت رضایت شاه را نسبت به خود جلب کنند حکایت این

سپس سلطان به نکوهش بادمجان می پردازد و . ندیم در اوصاف بادمجان سخنها می آورد و در خوبی آن مبالغه می کند. بادمجان می خورد
  :اینگونه داستان پیش می رود

  ا قال بال اختالفکانَ لسلطان ٍ ندیم واف                          یعید م      

  و قد یزید الثنا علیه                              اذ رأي شیئاً حال لدیه      

  .و کانَ مواله یري، یعلم                          و یسمع التملیقَ للن یکتم     

  . تا جایی که ندیم به توصیف خوبیهاي بادمجان می پردازد که منظور خود اوست

  هذا فی المذاق کالعسل: السلطانُ منه ما أکل                        و قالفأکل   

و    بازنجانُ      : قال الندیم صدقَ السلطانُ                         ال یستوي شهد  

عر »                     الرئیس«هذا الذي غنی به    )121:احمد شوقی،بی تا(»جالینوس«و قال فیه الشِّ

است که این تملق حاصل فساد دستگاه حاکم است که هر کدام افراد و نزدیکان او تنها با تملق سعی  در نزدیکی به شاه را یافته مشخص  
  . اند چرا که دریافته اند تملق از جمله راههاي نزدیکی به او جلب توجه اوست و خوبی و دیگر موارد انسانی سودي ندارد

  :می گوید» مست و هوشیار « در قطعه . اد اشاره نموده که باج گیري ماموران حکومتی از مردم استپروین نیز به یکی از موارد فس  

  اي دوست، این پیراهن است،افسار نیست: محتسب مستی به ره دید و گریبانش گرفت        مست گفت  

  .تجرم راه رفتن نیست، ره هموار نیس:مستی وزان سبب افتادن و خیزان می روي   گفت:گفت 

  . و گفتگو تا آنجا ادامه می یابد که محتسب در قبال آزادي شخص مست تقاضاي پول می کند 

  کار شرع، کار درهم و دینار نیست: دیناري بده پنهان و خود را وارهان          گفت: گفت 
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و بیان می دارد که هوشیاري . نان نیستدر پایان مست به این نکته اشاره می کند که همه ي مردم مستند، یعنی مدهوش اند و گناهی بر آ 
  ) 374:دیوان. (در جامعه وجود ندارد و همه در خواب و مستی و بی خبري به سر می برند که منظور از این امر، غفلت مردم و حکومت است

  

  :بیدار باش و آگاهی مردم از شرایط جامعه -2- 9  

ستعمار انگلیس را در مصر بازگو می کند و به شهروندان خود بیدار باش می در داستان خروس هندي و مرغ محلی شاعرمشکالت ا        
وي مرغ را نماد افراد ستمدیده می داند که فریب رفتار مودبانه و فریبکارانه ي . دهد و انها را از دوستی فریبکارانه ي بیگانگان بر حذر می دارد

خروس از مرغ می خواهد اجازه دهد ت به طور موقت چند . ده شده است زورمندان ر می خورند که به صورت مرغ جنگلی به تصویر کشی
  :روزي آنجا بماند و مرغ نیز اجازه می دهد

  لها طریف من دجاج الرّیف               تخطرُ فی بیت بیننا ضعاف  

  اذا جاء ها هندي کبیرُالعرف               فقام فی الباب قیام الضیف 

  ي الوجوها                  و ألراها ابدأ مکروهایقولُ حیا اهللا ذ 

  : اما خروس مدام رفتن خود را به تعویق می اندازد و باالخره نقاب از چهره ي فریبکارانه ي خود بر می دارد 

شؤم            مذعورةً من صیحۀَ الغشومِ   فانتبهت من نومها الم  

رتنا : تقول  ناما تلک الشروطَ بیننا        غد و اهللاِ غدراً بی  

  ما هذا العمی یا حمقی: فضحک الهندي حتی استلقی       و قال 

فتحِ البابِ    )127:دیوان( متی ملکتم السنَ األرباب؟         قد کان هذا قبلَ 

و مقاومت در برابر پروین نیز در یکی از قطعات با نامه اي رنجبر از ظلم و ستم موجود شکایت کرده و عموم مردم را به ظلم ستیزي  
  :ستمگران فرا می خواند

  تا به کی جان کندن اندر آفتاب اي رنجبر       ریختن از بهر نان از چهره آب اي رنجبر   

  زین همه خواري که بینی و آفتاب و خاك و باد    چیست مزدت جز نکوهش یا عتاب اي رنجبر 

  سی زهر خان و جناب اي رنجبر از حقوق پایمال خویشتن کن پرسشی          چند می تر 

  )    162:دیوان(جمله آنرا که چون زالو مکندت خون بریز  وندران خون دست و پائی کن خضاب اي رنجبر  

  .چون بیان مفاهیم اخالقی. از دیگر مسائلی که در دیوان هر دو شاعر مشترك است، مسائل اجتماعی است 

  :کسب روزي حالل -10
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به کسب روزي از طریق تالش و پشتکار دعوت می کند و در دعوت براي تالش و کوشش از »النملۀ الزاهدة «شوقی در قطعه ي        
  :شاعر این امر را اینگونه بیان می کند. مورچه یاد می کند که اسوه و الگوي تالش است

  و أنها نمالنحن فی عین الوجود امۀ ذات اشتهار بعلو الهمۀّ و نحمل ما ال یصبر الجمال عن بعضه  ل 

  )171:دیوان( 

پروین نیز چون شوقی در قطعات خودد به این مسئله اشاره نموده و به گونه ي شوقی از مورچه به عنوان مثالی در تالش و کوشش یاد         
ورچگان می داند و آن را می کند که هنگام صحبت با بلبل که او را در این امر یعنی کار و تالش به استهزاء و مالمت گرفته، کار را قانون م

  :اسباب آرامش می شمارد و چنین پاسخ می دهد

  مور بدو گفت بدین سان جواب         غافلی اي عاشق بی صبرو تاب 

  نغمه ي مرغ سحري هفته ایست       قهقه ي کبک دري هفته ایست  

  روز تو یکروز به پایان رسد          نوبت سرماي زمستان رسد 

  وست، سرائی باز     جایگه توش و نوائی باز همچون من اي د 

  برنشد از سرودن کس، دود ما        نسیت جز از مایه ي ما، سود ما 

  تو به سخن تکیه کنی من به کار     ما هنر اندوخته ایم و تو عار 

  )169:دیوان(کارگر خاکم و مزدور باد         مزد مرا هر چه فلک داده را 

با این تمثیالت انسان را به تالش و پشتکار براي داشتن آینده اي خوش فرا خوانده و اشعارشان بیانگر این سخن  در حقیقت هر دو شاعر 
  أنّ لیس لإلنسان إال ما سعی: است که

ر آن شوقی بر این باور است که در این دنیا قوانینی وجود دارد که تغییري در آن نیست چون قانون کار مورچگان یا اصلی که د         
این دشمنی میان بعضی گروه ها به گونه اي ابدیست و نمی توان امید به اصالح این . اذعان می دارد که دشمن و دشمنی همیشه وجود دارد

در داستان سگ، گربه و موش، حکایت موشی را نقل می کند که بر . وضعیت داشت که روزي دشمن دیرینه و قدیمی، تبدیل به دوستی شود
موش . در همان حال سگ طبق عادت دیرینه اش حالت حمله  به خود گرفته است. ربه اي را می بیند که در حال باال رفتن استروي دیواري گ

به خیال اینکه اگر به گربه براي رها شدن از چنگال سگ کمک کند، به او و همنوعانش امان می دهد، شروع به کندن زمین و پاشیدن خاك 
پس از رهایی، به سراغ موش آمده و چون غذایی به طرفش می آید، در این حال موش خواهان امان دادن به  گربه. آن به چشم سگ می کند

  :در پایان شوقی چنین می گوید. خود و دوستانش است اما اگر به این درخواست وقعی ننهاده و او را می خورد

ضاعا    )152:اندیو(فقلت فی المقام قوال شاعا        من حفظ األعداء یوماً 

  :پروین نیز به این موضوع اشاره داشته و در داستان روباه نفس چنین می گوید 

  )244:دیوان(حدیث اتحاد مرغ و روباه         بود چون آتش و کاه 
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نیلی و  در داستان افعی. از دیگر نکات اخالقی که هر دو شاعر از آن یاد کرده اند، غرور و خود بزرگ بینی وعاقبت بد آن است        
عقرب هندي شوقی از غرور مار یاد می کند که بلندي و عقل خود می نازد اما در پایان نصیب عقربی خبیث شده و دیگر آن بلندي برایش 

  .سودي ندارد

ها الجمیل  یل           معجبۀًَبقد   رأیت أفعی من بنات النّ

صح و تجفو الناصحا       و تدعی العقل الکبیرَال    )130:دیوان (رّاججاتحتقرُالنُ

  .در این لحظه که عقرب در برابر غرور و خود زیبا بینی مار سکوت و مار را فریب داده بود، به ناگاه او را می گزد

کوت  فسکتت طریدةُ البیوت        و اغترَّب األفعی بذا الس  

ها بسرعۀ     و هجعث علی الطریق هجعه      فخرجن ضرَّتُ

لداغ       نهضت فی ذروة الدماغِ    و استرسلت فی مؤلمه التّ

  . پروین نیز چون شوقی، عاقبت و فرجام غرور را نازیبا و دردناك می داند و آن را از صفات نکوهیده می داند 

  صبحدم تازه گلی خود بین گفت      کز چه خاك سهیم در پهلوست  

  ) 253:ندیوا(خاك خندید که منظوري هست     خیره با هم ننشستیم، اي دوست 

گل به زیبایی خود اشاره داشته و از همجواري در کنار خاك می نالد، غافل از اینکه خود، عمري کوتاه دارد » گل و خاك « در این قطعه 
حال آنکه خاك، همیشه پا برجاست و نابود نمی شود و نیز . و همین زیبایی او، می توانند سبب برچیدنش از شاخه و در نتیجه نابودیش شود

  .مین خاك است که دامن گسترانیده و گل را در آغوش گرفتهه

شوقی و پروین اعتصامی دو شاعر معاصر عرب و ایرانی با . طمع از دیگر مسائلی است که نکوهیده بوده و سرنوشتی نافرجام دارد        
نع نموده و عاقبت ناگوار آن را برایش ترسیم سرودن قطعات و مناظراتی در تالشند که در غالب داستانهایی، آدمی را از صفات نکوهیده م

  :کنند

شوقی در داستان آهو، خوك و گردنبندي را آرزو می کند که گردنش را زیبا تر کند ، لذا به همین حد از زیبایی قناعت نکرده و طمع و 
  .حرص اش عاقبت او را به دام مرگ می اندازد

  .ه داردپروین نیز در قطعه پایمال آز به همین مسأله اشار

  )183: دیوان( دید موري در رهی پیلی سترگ       گفت باید سود چون پیالن بزرگ 

فیل او را نصیحت نموده و از او می خواهد از راه او کنار رود اما مورچه . با فیل به گفتگو می نشیند و می خواهد که  چون او بزرگ باشد 
  ..فیل می رود وکه در خیال بزرگی خود فرو رفته به ناگاه زیر پاي 

  فیل را آن مور از دنبال رفت      هر که رفت از ره بدین منوال رفت 
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  )همان ( ناگهان افتاد زیر پاي پیل           هم کثیر از دست داد و هم قلیل 

نی می گویند که به جوجه شوقی و پروین هر دو از پرندگا. در قطعه اي دیگر هر دو شاعر ما از لزوم توجه به پند و نصایح می گویند        
. اما فرزندان توجه به نصایح مادرننموده و هر دو سقوط می کنند. هاي خود پرواز را آموختند و از آنها خواستند تا پس از مدتی، توقف کنند

مقصود تنها فرصت را از بین  شاعران  ما نتیجه اي را به خواننده القا می کنند و آن این است که هر چیزي زمانی دارد و عجله  براي دستیابی به
  . می برد

ه فوقعا  ناح فی الفضاء حتی ارتفعا        فخانه ج و طار  

ناه   ال مکبتاه           و لم ینل من الع فانکسرت فی الحال ر  

ی               و عاش طول عمره مهنّا  ی نال ما تمنّ   و لو تأنُ

ه            و   هلکلَّ شیء فی الحیاة وقتُ ستعجلین فوتُ 157:پروین.( غایۀ الم (  

  :پروین نیز در قطعه ي آرزوي پرواز می گوید 

  کبوتر بچه اي با شوق پرواز        به جرئت کرد روزي بال و پر  باز

  پرید از شاخکی بر شاخساري     گذشت از بامکی بر جو کناري 

  کنمودش بس که دو آن راه نزدیک     شدش گیتی به پیش چشم تاری 

  ) 147:دیوان.( ز وحشت سست شد بر جاي ناگاه     زرنج خستگی درمانده در راه 

با و اینگونه بسیاري دیگر از مسائل سیاسی و اجتماعی که هر دو شاعر با هنرمندي بسیار و تخیلی و ذکاوتی خیره کننده آن را نگاشته اند و  
تمثیالت و . اند که زندگی روزمره مجال درك مستقیم آن را به انسان نمی دهد زبانی بسیار شیرین، نکاتی اخالقی ظرایفی را یاد آور شده

سخن این دو  چشم انسان را باز نموده و از خواب غفلت و بی خبري . حکایات شوقی و اعتصامی تنها، محض پر کردن اوقات فراغت نیست
یاموزیم هر چیز زمانی دارد یا از داستان آهو و آن مورچه، قناعت به بیدارش می کند و او را به تفکر وا می دارد که از داستان پرواز پرنده ب

در می یابیم چگونه این دو شاعر که در زمانه ي بیداد ستم و مشروطه، بوده اند، با زبان بی زبانی بر اوضاع جامعه، . داشته هایمان را بیاموزیم 
  .دار می سازندمتعرض شده و در قالب داستانهایی از زبان جانوران، مردم را بی

  

  وجوه اشتراك و افتراق دو شاعر  - 11

  وجوه اشتراك  -1- 11

با توجه به شرایط اجتماعی در عصر مشروطه در ایران و عصر نهضت در ادب عربی و فضاي : رویکرد شاعران به مسائل اجتماعی -1
ي خویش جلب کرد ونیز دو شاعر در دوره اي سیاسی جدید، توجه هر دو شاعر به موضوعات اجتماعی و مسائل مربوط به جامعه -فکري
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مقایسه عوامل مشترك نوزایی .( اخالقی از گرایشات شعري این دوره بوده است-زندگی می کردند که تقریبا مقارن بوده و توجه شعر تعلیمی
  )زهرا خسروي -شعر معاصر عربی و فارسی

و جرات بیان مستقیم مسائل سیاسی چون آزادي و دعوت مردم به بیداري شرایط سیاسی و اختناق حاکم بر جامعه به شاعران ما، اجازه  -2
  . و ظلم و ستم را نمی داده، لذا به طرح گفتگو با موضوعیت سیاسی از زبان جانوران را انتخاب کرده اند

یات مغرب زمین آشنایی داشته با توجه به تحصیل شوقی در فرانسه و نیز پروین اعتصامی در مدرسه ي اناثیري آمریکایی دو شاعر با ادب -3
  .و هر دو از مکتب الفونتین شاعر فرانسوي تاثیر پذیرفته اند

  .گرایش به مکتب رمزي و بیان مسائل و مفاهیم سیاسی، اجتماعی و اخالقی به صورت رمز -4

ه با عباراتی روان و همه فهم، یاري به دلیل عامه بودن مخاطب و نیز طرح فضاي داستانی، هر دو شاعر در مناظرات خویش، از زبانی ساد -5
  . جسته اند

  

  :وجوه افتراق -2- 11

  .پروین به مناظره به عنوان یک سبک هنري روي آورده اما این مسئله نزد احمد شوقی یک گونه ي شعري و سبک خاص نبوده است -1

زئی توصیف کرده اما شوقی به طور کلی تنها اشاره پروین در طرح مناظرات به جزئیات توجه داشته و گفتگوها را به گونه اي دقیق و ج -2
  .اي به فضاي گفتگو داشته و از توجه جزئی و توصیف جزئی به مسائل اجتناب کرده

چون بیشترین مخاطب شوقی، کودکان بوده و در واقع شوقی قصد پایه ریزي ادبیات کودکان را داشته، ساده بودن و روان بودن کالم  -3
  .مد نظر داشته استرا بیشتر از پروین 

( و دو گیاه) امروز و فردا ( ، دو زمان)پایه و دیوار( ، دوشیء)بلبل ومور( ، دو حیوان)مست و هوشیار (مناظرات پروین میان دو انسان -4
  . بوده و حال آنکه مناظرات پروین تنها میان دو جانور بوده است) گل و خار 

  .شوقی بوده، لذا لحن او محکمتر از شوقی بوده است طرح موضوعات سیاسی براي پروین مهم تر از -5
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