






دانشگاه پیام نوریاست محترم رپیام 

هر کشور را نیز در خود نهفته دارد. زبان فارسی هاست که هویت دینی و فرهنگی زبان پل ارتباطی میان انسان
با قدمت و عظمت زیاد به عنوان زبان دوم جهان اسالم هویت دینی و ملی پرافتخاري را ایجاد کرده است. تالش 

اي قانونی و برآمده از سند چشم انداز بیست ساله و اصول داشت و گسترش زبان فارسی جز آنکه وظیفهبراي نگاه
سنگ فارسی به عنوان باشد تکلیفی ملی است که بر دوش هر ایرانی نهاده شده. زبان و ادب گرانقانون اساسی

سال قوم ایرانی و مایۀ فرهنگ و زبانی، شناسنامه تمدن و فرهنگ دیرینهحلقۀ پیوند همه ایرانیان از هر نژاد و خرده
- زبانان به ویژه فرهیختگان و دانشیارسیافتخار جهانی ماست. پاسداشت این گنجینه ارزشمند به عهده یکایک ف

ها به عنوان ابزاري براي مردان است. زبان فارسی تنها در محدودة مرزهاي سیاسی نگنجیده و فراتر از محدوده
کند.برقراري ارتباط و ایجاد تفاهم و تبادل بین ملل متمدن ایفاي نقش می

ن دانشگاه کشور، با داشتن نزدیک به پانصد واحد و مرکز در تریدانشگاه پیام نور به عنوان فراگیرترین و گسترده
ها به ویژه رشتۀ زبان و ادبیات فارسی جاي میهن اسالمی، نقش مهمی در گسترش آموزش عالی در همۀ رشتهجاي

داشته است. گروه زبان و ادبیات فارسی این دانشگاه با بیش از دویست عضو هیأت علمی، بزرگترین گروه آموزشی 
هاي درسی این دانشگاه به سبب شیوة آموزشی خاص خود، به هاي کشور است. همچنین کتابرشته در دانشگاهاین

اي فراهم آمده است که دانشجو تنها براي رفع برخی مشکالت و ابهامات نیازمند حضور در کالس است از این گونه
هاي دیگر همیشه مورد توجه دانشجویان دانشگاههاي این دانشگاه به ویژه در رشتۀ زبان وادبیات فارسی روي کتاب

ترین استادان کشور که در هر زمینه تنها بر پایه هاي این دانشگاه به دست خبرهبوده است. به عالوه تدوین کتاب
شایستگی علمی و بی هیچ تنگ نظري دانشگاهی انجام یافته است دلیل دیگري بر ارزش آنهاست.

گذاري خویش بالد که در آستانۀ جشن بیست و پنجمین سالگرد پایهبه خود میاینک دانشگاه بزرگ پیام نور
المللی زبان وادب فارسی در استان خراسان شمالی است. امید که این گردهمایی بزرگ میزبان نهمین همایش بین

اشته شود.برگ زرین دیگري در تاریخ افتخارات دانشگاه باشد و در راه ترویج زبان فارسی گامی به پیش برد
در پایان جاي آن است که از رییس دانشمند انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، جناب استاد دکتر مهدي محقق 
که با اعتماد به همکاران ما، افتخار میزبانی نهمین دوره این همایش را به دانشگاه سپردند، سپاسگزاري و براي ایشان 

زم است از تالش و مساعی مجدانه علمی و اجرایی همکارانم در بهروزي و تندرستی آرزو نمایم.عالوه بر این ال
استان خراسان شمالی، خصوصاً ریاست محترم استان جناب آقاي دکتر حمیدرضا طیبی نسب و دبیر علمی همایش 

جناب آقاي دکتر فرامرز آدینه تشکر و قدردانی نمایم.
ابوالفضل فراهانی



سخن دبیر علمی:
به انگیزش دوست ارجمندم، دکتر احسان قبول، پیشنهاد میزبانی 1393روزهاي تابستان در آغازینکههنگامی

شمالی با استاد نور خراسانالمللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی را به نمایندگی از دانشگاه پیامهمایش بین
ان و اعتماد بزرگان انجمن این بزرگوارم، دکتر محمد جعفر یاحقی در میان نهادم و اندکی پس از آن به پایمردي ایش

مهم به ما واگذار شد، هنوز هشتمین دوره برگزار نگردیده بود و شاید این نخست باري باشد که میزبان دورة پسین 
هاي هاي و دانستهپیش از برگزاري دورة پیشین برگزیده شده است. از همان نخست که پهناي کار و اندکی داشته

اي گرفت. براي آنکه کاري چنین بزرگ را در گسترهاي شیرین وجودمان را فرامیدیدیم، دلهرهخویش را می
اي است و باید هر کوچکتر بیازماییم، دومین همایش ملی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور که گردهمایی دوره

ا آموختیم. هسال در استانی برپا شود را برگزار کردیم که به راستی سود بسیار داشت و از آن درس
نور شمالی به میزبانی پیامخراساننور در دانشگاه پیام1393نهمین همایش ترویج که از پنجم تا هفتم شهریورماه 

هایی است شود و برخی دیگر ویژگیهاي چندي دارد که برخی براي نخستین بار است که آزموده میبجنورد ویژگی
عیارش اندك بر آن بیفزاییم. امیدورام که در بوتۀ نقد کارآزمودگان،ایم چیزي هرچندکه پیشتر بوده و ما کوشیده

آشکار شود.
نویسی دریافت شد ولی هاي انجمن، هزینۀ ناماگرچه در همایش هشتم براي نخستین بار در تاریخ همایش.1

که براي اند شدگان بود، در این دوره به سبب آنکه همگان پذیرفتهدرخواست آن پس از اعالم نام پذیرفته
اي جز این نیست، از همان آغاز مبلغی را تعیین کردیم.برگزاري همایش چاره

نویسی و دریافت مقاله و داوري آن ساختارمند و بر عهدة سامانۀ اینترنتی بسیار کارآمدي براي نخستین بار، نام.2
بود. 

کمیلی زبان و ادب پارسی ترویج، همیشه فراگیرترین گردهمایی استادان و دانشجویان تحصیالت تهمایش.3
هایش فراگیر باشد از بوده است با بیشترین شمار مقاله و بایسته است که داوري آن نیز در خور چندي مقاله

هاي دولتی، این روي در دورة نهم بیشترین شمار داوران با بیش از یکصد و چهل عضو هیأت علمی دانشگاه
االتر از آن از سراسر ایران با همایش همکاري داشتند. چون پایبند نور، آزاد و... با درجۀ استادیاري و بپیام

-بودیم که هر مقاله از سوي دو داور بررسی گردد و باید زمینۀ تخصص و عالقۀ داوران نیز در نظر گرفته می

د براي دیدند آن را نپذیرند و باز بایاي را همسو با زمینۀ کاري خویش نمیتوانستند اگر مقالهشد و داوران می
هایی که داوري با نمرة باال پذیرفته و دیگري با شد، همچنین دربارة مقالهآن مقاله داور دیگري برگزیده می

اي انجام شد. این گستردگی کار و دقتی که همکاران دبیرخانه براي این نمرة پایینی رد کرده بود بررسی دوباره
ی بر ما وارد آورد.کار به خرج دادند، وقت بسیاري گرفت و فشار سنگین

هاي رسیده به دبیرخانه در این دوره، نزدیک به یکهزار و یکصد مقاله بود آن هم در زمانی دوماه و شمار مقاله.4
هاي پذیرفته از هرکس. اگرچه در دورة پیشین هم تنها نیمه بدون تمدید و با اندکی سختگیري در شمار مقاله

این بار دو مقاله را به شرطی پذیرفتیم که تنها در یکی نویسندة دو مقاله از هر کس پذیرفته شده بود ولی
هایی برانگیخت نخست باشد. هنجاري که از همان آغاز به آگاهی همگان رسید. این روش اگرچه ناخرسندي



ولی به دو انگیزه انجام گرفت؛ نخست آنکه دو مقاله از یک نویسنده، به حکم ترتیب الفبایی نام خانوادگی، 
در پی هم بیاید و سی تا چهل صفحه از یک کتاب را به یک نویسنده اختصاص دادن را چندان زیبنده باید 
نویسد و به هاي مشترکی که دانشجویی میها شیوة ناپسند آفرینش مقالهدیدیم دو دیگر آنکه در این سالنمی

هاي دیگر از روزگاران پیش تهنهد و در بسیاري رشاي ناچار نام استادي را باالي نام خویش میهر انگیزه
هنجار بود، به گستردگی تمام به رشتۀ زبان و ادبیات فارسی هم راه یافته است. با شرطی که ما نهادیم اگر 

توانست اي نویسندة نخست بود یا به تنهایی مقاله را نوشته بود، در هیچ مقالۀ دیگري نمیاي در مقالهنویسنده
کرد. اید جاي خود را با نویسندة دیگر که در بیشتر جاها دانشجو بود عوض مینویسندة نخست باشد و ناچار ب

هاي دیگر هم پیگیري شود، این واگن از خط هاي آینده و در همایشبر آنیم که این مبارزة منفی اگر در دوره
چهل مقاله در سه هاي رسیده، حدود پانصد واي به ره بازخواهد آمد. نهایتاً از میان مقالهدر آمده تا اندازه

سطح سخنرانی و چاپ، چاپ مقاله و حضور در همایش و چاپ مقاله بدون حضور، یعنی حدود نیمی از 
مقاالت، در همایش پذیرفته شد.  

المللی بودن همایش به مهمانان خارجی است، در این چندساله به سبب تنگناهاي اقتصادي که گریبان ایران بین.5
ر مهمانان خارجی گاه به یک دو تن از یک کشور کاهش یافته بود و این زیبندة و جهان را گرفته بود شما

فراگیرترین انجمن زبان و ادبیات فارسی نبود، از این روي از همان آغاز تالش پیگیري براي افزایش شمار 
، پاکستان، شناسانی از بیش از ده کشور جهان؛ ترکیه، مصرمهمانان انجام شد. در این دوره، استادان و ایران

سوریه، عراق، بنگالدش، هندوستان، استرالیا، فرانسه، تاجیکستان، افغانستان و... در همایش شرکت خواهند 
داشت. از برخی از این کشورها بیش از یک تن حضور خواهند داشت و جملگی آنان با هزینۀ شخصی 

مند سازمان، آقاي دکتر ابوذر ابراهیمی ویژه ریاست ارجخویش خواهند آمد البته سازمان فرهنگ و ارتباطات به
دوست پژوهشی ایشان، آقاي دکتر قهرمان سلیمانی با دعوت از پنج استاد برجستۀ ترکمان و معاون فرهنگ

خارجی در افزایش اعتبار جهانی همایش نقش چشگیري داشت.
ند ایران ولی برآیند نیک پیداست که آنچه انجام شده است نه در خور ادب گرانسنگ پارسی است نه نام بل

هاي گوناگون علمی و اجرایی، همۀ روزي برخی همکاران و دوستان دانشجوي ما است که در بخشتالش شبانه
توان خویش را براي هرچه بهتر انجام شدن این رویداد بزرگ به کار گرفتند. پیش و بیش از هر کس باید از دوست 

موسی کرمی، مدیر کارگروه علمی همایش سپاسگزاري کنم که از کوشم، جناب آقاي دکتر و همکار گرامی و سخت
ها پیش از برگزاري و در همۀ روزهاي گرم و بلند تابستان، حتی در روزهاي تعطیلی دانشگاه، روزانه با بیش از ماه

برانگیز تایشها را با دقتی سها و فرستادن براي داوران و پیگیري نتیجۀ داوريبندي مقالهده ساعت کار پیگیر، دسته
هاي تلفنی دبیرخانه نیز بودند. نیز از دوست دیگرم آقاي رویی پاسخگوي تماسبه پیش بردند و همزمان با گشاده

نژاد هم براي همکاري صمیمانه در این بخش سپاس بسیار دارم. آقاي دکتر جلیل مسعودي دکتر یوسفعلی یوسف
ي کشیدند که شایسته تقدیر و سپاس فراوان است همچنین در فرد نیز در مقام دبیر اجرایی همایش زحمات بسیار

برگزاري این همایش از همکاري صمیمانه خانم دکتر حبیبه سپهري برخوردار بودم که سپاس ویژه خویش را اعالم 
ا؛ هویژه خانمنور بجنورد، بهارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیاممی نمایم. برخی دانشجویان گرامی کارشناسی

سادات هاشمی، ندا ریحانی و لیلی رحیمی تشی به همراه خانم سمیرا کاوانلویی، دانشجوي کارشناسی راضیه



دانشگاه کوثر نیز در همۀ این راه، یاور ما بودند و بی هیچ چشمداشتی، بخشی از سنگینی این بار را بر دوش 
کشیدند.

شمالی ارجمند دانشگاه پیام نور خراساننسب، سرپرستدر پایان از جناب آقاي دکتر حمیدرضا طیبی
تر این همایش کوتاهی نکردند و همۀ توان خویش کنم که از هیچ کمکی براي برپایی هرچه باشکوهسپاسگزاري می

.را بري برآوردن نیازهاي ما به کار گرفتند

فرامرز آدینه
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453هاي جریان معناباختگی در ادبیات غرب/ فاطمه اسماعیلی نیابررسی مؤلفه

471.../ مریم اسمعیل زادهنقش شاعران بزرگ زبان فارسی درحفظ و پاسداشت از زبان فارسی 
486مرتضی رشیدي آشجردي-اصفهانی بلند باالیی/یاسمن ... در آمدي بر » انسان نامه«

496مریم نوري نیا-مرضیه افخمی ستوده»/ حسن کاشی«بررسی سبکی اشعار 
505الطیر نوایی/ آذر اکبرزاده ابراهیمیالطیر بر لسانبازتاب منطق

516حبیب صفر زاده-هادي اکبرزاده تفسیر معکوس؛ هرمنوتیک.../ 
546زیبا اسماعیلی-برجسته سازي در مخزن االسرار نظامی/منوچهر اکبريآشنایی زدایی و 

559مبانی انسان شناختی ادبیات تطبیقی/ حسن اکبري بیرق
560ي درسی موالنا/  فریدون اکبري شلدره، برنامه»سبق«

574لیال میرزایی- بررسی انواع ارجاع در گلستان سعدي.../ لیال الهیان



صفحهعنوان
587سکینه حجازي- بخش.../  سید محمود الهامدر قرآن »ـِبکفی«ي اسلوب نقدي بر ترجمه

612سهم فرهنگ عامیانه در آفرینش کالم ادبی نظامی/  فاطمه الهامی
631بررسی نسب سازي و تقدس نمایی پادشاهان به ویژه پادشاهان سرسلسله .../ سعید امامی

639سمیرا ریزه وندي-در حکایتی از مرزبان نامه .../ سعید امامیبررسی عنصر ساختاري پیرنگ 
650مرضیه شیروانی-هاي دوگانه در قصاید خاقانی/  نصراهللا امامیتحلیل و بررسی تقابل

668نقش راویان در تدوین حماسه ملی/  آرش امرایی 
679روابط فرهنگی ایران و هند از دیرباز تا کنون/ حمیدرضا امساکی

705آمیزي در غزلیات وحشی بافقی/ حمیده امیرحاجلو بررسی ساختار حس
715ناصر زینلی-عشق وعرفان درغزلهاي حکیم نزاري قهستانی/  محمد امیر مشهدي

735گلثوم تنها- بررسی تطبیقی شعر عاشورایی شهریار و سید حیدر حلّی/  ابوالحسن امین مقدسی
753رمضان مجوزي- انسان معاصر .../ عبدالعلی اویسی کهخادرمان درد بی خویشتنی 

760محمد موالیی-تحلیل زبان شناختی الالیی هاي تاجیکستان/ فاطمه ایبک آبادي
774فاطمه مالکی- بازتاب اجتماع در دیوان عراقی/ محمد ابراهیم ایرج پور

792کامران پاشایی فخري- ایزدیارمحسن ».../ گرارهبري تحول«بررسی مفاهیم تعلیمی 
802پوران دابویی–بررسی سلسله مراتب دشواري در آموزش زبان فارسی / حکیمه ایوبیان 

809آرش امرایی- ي موالنا از آیات و احادیث در فیه ما فیه/ علی بازوندبرداشت هاي دیگرگونه
817عشق از منظر موالنا اقبال الهوري/ ملیحه باغبان

831احمدخلیلی مهدیرجی-کارکرد ترکیبات اسمی ... در تاریخ بیهقی/ سید خلیل باقري
844اعظم نیک آبادي- بررسی و تحلیل محتوایی شعر فریدون مشیري/ زینب باقري

858اکبريزاده علیزهرا تقی-خلیلیاکبر باقريتناسب شالوده ي گزینش و هنجارگریزي .../ علی
873توران محمدي-رضوان لرستانی- طیبه فدوي- پوريادبیات.../ مسعودباوانهايمقایسه جلوه

893حیدرعلی احمدزاده کالت-/ فریده بجنوردي وحید... نهج52ي خطبهي شناسانهزبانتحلیل
908مهرناز منتصرکوهساري- !.../ رحمان بختیاريجان؟ایجهان، گئوش

928نرگس بیاتی- شهنشاهنامه صبا/ حسین بخشیبررسی تطبیقی شاهنامه فردوسی و 
935غزاله بهرامی نیا-تأثیر معناي فعل بر ساخت دستوري جمله/ حسن بساك

955محمود براتی- نماز از نظرگاه مولوي/ سهیال بکلري امینه
979محمود عباسی–بررسی و توصیف ساختمان فعل در گویش کاشمر/ راضیه به آبادي

994ایماحمد خواجه-؟/ حجت بهاریفر»!شیروانی«یا » شَروانی«خاقانی، 
1013عبداهللا حکیم-شناسی علم در ادبیات تعلیمی .../  مجید بهره ورنشانه

1031آرمینا سارگسیان- پیکر/ مریم بهزادنژادبررسی نظریه سفر قهرمان در گنبد پیروزه هفت
1048دخت پورخالقی چتروديمه-مقدس بهمديشناسی کیخسرو .../ نجمه شخصیت

1062اهللا بهمنی مطلقتاثیرپذیري غزل یغماي جندقی از شعر حافظ/ حجت
1074ابوالفضل شکیبا- فرالشعراي بهار/ محمد بهنامیات ملکرباعیو مفهوميساختاریبررس

1086کامران پارسا-ممناصر کاکه- ودود مالزاده-.../ سامان بی باكپیشرفت و ترقی ایران و
1120ناصر کاظم خانلو-سارا الفتی- تئاتر دفاع مقدس، تئاتر مقاومت/ نسرین بیرانوند

1140علی اکبرکمالی نهاد- المصدور .../ الهام بیضاانتقادي بر نفثۀ- مروري تحلیلی 
1150غزاله خواجه نصیري–محمود بیگ زاده سمبولیسم اجتماعی در شعر مهدي اخوان ثالث/ 

1167کامران ارژنگی-زادهزال، شخصیت گسیل دارنده/ خلیل بیگ
1177هاي بیانی توصیف در شعر مهدي اخوان ثالث/ شمسی پارساتکنیک

1197ه محمودي وند بختیاريرقی-کامران پاشایی فخري» .../ مرکب نجابت «هاي  جلوه



صفحهعنوان
1222مسعود دهقانی-کامران پاشایی فخري-شناختی.../ محمد پاشاییکارکردروان

1235جاودانگی در بستر زندگی / سعیده پژم
1243عبداهللا واثق عباسی- ی .../ هدي پژهانشناستیروادگاهیاز دییزمان روالیتحل

1257حمدرضا عباسپور خرمالوم-علی محمد پشت دارآرمانشهر ناصرخسرو/
1277شکراهللا پورالخاص-بررسی اندیشه عرفانی شبستري و الهوري .../صادق پناهی

1298نرگس مرادگنجه- احجار کریمه در دیوان خاقانی/  شکراله پورالخاص
1317سیده مریم پورسید- پورسیدداستان کوتاه کوتاه (مینی مالیسم) وکاربرد آن .../ سیده معصومه 

1328سیده معصومه پورسید- نقد وبررسی کتابِ زبان فارسی سال اول دبیرستان/ مهستی پورسید
1336ي ادبیات تمثیلی (کلیله ودمنه)/ جمشید پورعربحاکمان در آیینه

1358مظفريارینب -بررسی رمان باغ بلور با رویکرد جامعه محور/ منیژه پورنعمت رودسري
1372حسین کیا-مین و افالك در قصاید خاقانی شروانی/ حمید پوالديبررسی باورهاي مربوط به ز

1389اعظم سروري- پیکر نظامی .../ نورالدین پیدانقد نمادگرایانه هفت
1400سمیه قاسمی پور- پروین تاج بخش.../ »زنی که مردش را گم «مردساالري در داستان هاي

1415بهمن ساکی-علی یاري-منوچهر تشکري» .../  ي هفتادجریان دهه«نگاهی به 
1436محمدعلی محمودي-تحلیل کهن نمونه اي قصه ي رسالۀ الطیر .../ زینب توانگر

1454هنجار گریزي معنایی در سبک هندي/رجب توحیدیان
1479میالد جعفرپور- علوي مقدممهیار - حسن توفیقی.../» نفس«نگاه تحقیرآمیز صوفیان  به 

1490بررسی مقایسه اي بین شیوه آموزشی .../ عشرت ثقفی
1506/ نرگس جابري نسبزبان فارسی و مشکالت آموزش آن در هند

1529نگاهی به ترجمۀ مهدي الهی قمشه اي از قرآن کریم/ محمدعلی جانی پور
1549زینب چراغی-خسروشاهیتحلیل آثار صمد بهرنگی .../ هانیه جباریلر 

1561پنهانِ تکرار/ سوسن جبريدستاوردپویایی؛ 
1570علیرضا خادم الفقرا- سعدي قشقایی / ابوالفضل جعفري

1584جهانگیر صفري-بررسی جلوه هاي شهید و شهادت .../ عالمه جعفریان
1600سیما منصوري-هاي شعر موج ناب/ صادق جقتاییتحلیل مؤلفه

1615در اشعار مختص به کودکان/ مریم جاللی"فعل شدن"کاربرد
1623مریم کیانی پور- فهیمه مشایخ کندسکال- .../ مریم جاللی کندلجیشناختی ایثار و زیبایی

1635آسیب شناسی کاربرد فعل در زبان بینابینی فارسی آموزان در کشورهاي عربی / مریم جالئی
1647محمدرضا شیرخانی -حسن سلطانی کوه بنانی- هاي دینی .../ یونس جلوداريبازتاب اندیشه
1666/ مازیار جمال خانی لوندویل)پیرامون فلسفه و ادبیات(خیام و شعر 

1680بررسی ویژگی هاي سبکی شعر منوچهر آتشی/ صفیه جمالی
1693سادات رضويرقیه ال-فاطمه جمالی» .../ امر و نهی«بررسی و تحلیل کارکرد 

1713سمیه حاتمی کهره-بررسی ویژگی زبانی در مصیبت نامه عطار/ محمد تقی جهانی
1731معصومه وفایی نیا-/  مرتضی چرمگی عمرانیخه شناسی دیوان اشعار مانی شیرمعرفی و نس

1751عیار نقد (نگاهی انتقادي به کتاب فارسی عمومی دانشگاه پیام نور)/ حافظ حاتمی
1768حاجتیدر متون منظوم عرفانی/ سمیه » سهر«تحلیل گفتمانی مفهوم 

1786مجلس گویان عارف و بیان معارف / محمد حاجی آبادي
1806پورعلی حاجی» .../ کنمچراغ ها را من خاموش می«کارکرد راوي، زاویه دید، ... 

1833هاشم ضیاء–بررسی تطبیقی عشق به وطن در اشعار فرخی یزدي ... / مهین حاجی زاده 
1851مرجان باقرزاده مقدم- سیماي هشت پیامبر الهی .../  مرتضی حاجی مزدارانی



صفحهعنوان
1871شهال شریفی-بررسی بازتاب مسائل اجتماعی، سیاسی.../ زهرا حامدي شیروان

1885نژاد مهرآباديصغري سلمانی–در شعر معاصر با نگاهی ... / حمیده حجازي اعداد اساطیري
1910شناسی شعر دیداري/ لیال حرآسیب
1926گردآفرین محمدي- پورهاي عشق در شعر مهدي اخوان ثالث/ سعید حسامجلوه

1940پورزهرا خزاعی- آبادينامۀ بیغمی/  محمود حسنعیاري و عیاران در داراب
1952.../ حسین حسن پور آالشتی"لغت موران "تحلیل ریخت شناسانۀ داستان 
1968اجتماعی، .../ حسین حسن رضایی-نحوه بروز ساختارهاي سیاسی

1981زادهمحبوبه حسن-اکرم صالح زاده- شناسی  ... منشآت .../ فاطمه حسن زاده اصفهانینسخه
1992هاي شاهنامه/ عبداهللا حسن زاده میرعلیپاالیندگی در کوهبررسی تقدس، زایی، دادگري و 

2007سمیه حسنعلیان.../ بررسی و تحلیل مضامین اخالقی برگرفته از قرآن کریم
2021ابراهیم واشقانی فراهانی- مضامین پایداري در ادبیات مشروطه .../ اشرف حسنوند

2034آباديحسینمعرفی جواهراالسرار شیخ آذري اسفراینی/ رضا 
2054تحلیلی جامعه شناختی از  رمان گزارش یک مرگ/ موسی حسین زاده

2061فرهاد مرادي- هاي عاشقانه/ حسین حسینعلیجایگاه و تاثیر منظومۀ ویس و رامین بر منظومه
2077محمد رضا کمالی بانیانی- حقوق زنان از دید جالل آل احمد .../  سید احمد حسینی کازرونی

2109فرامیررضا وکیلی–نژاد محمدرضا پهلوان–تحلیل خطاهاي نحوي.../ زهراسادات حسینی 
2125احمد منصوري رضی-نقد زن محوري در اشعار چهار بانوي شاعر/ سهیال حسینی

2149شناسی درس آیین نگارش فارسی / سید محسن حسینیآسیب
2172وجیهه علی بابایی- سی سال شعر کودك در ایران /  سید محسن حسینیفرازوفرود

2196احمدرضا یلمه ها-و دورکیم /  سیده مریم حسینیتحلیلی بر اندیشه هاي تربیتی موالنا
2218علی محمد مؤذنی- وملُّار حبشّ.../ بررسی تطبیقی مکان و زمان در داستانهاي کوتاه 

2242محمد ابراهیم ایرج پور-حمیدرضا قانونی- .../ اکرم حقانی مبارکهمعرفی نسخه ي جامع 
2253مسعود اسکندري-جوي عبدالقاهر جرجانی .../ سیاوش حقي استعارهنظریه

2272بازتاب قصص انبیاء در شعر سهراب سپهري/ مریم حقی
2288فضل اهللا رضایی اردانی-غالمرضا هاتفی مجومرد- جلوه هاي علم نجوم .../ محمد حکیم آذر

2303لیال سلمانی-سروده هاي ناصر خسرو و سرود هاي مانوي/  حسن حیدري
2315نورالدین بازگیر- ي مولوي/ علی حیدريحرکت جوهري در اندیشه

2332محمد کریمی- قاسم صحرایی- ي قصاید بر غزلیات خاقانی/ علی حیدريسایه
2353زهرا خان محمدي- فاطمه حیدري.../ پردازي در سه رمان هاي شخصیتشیوه

2369ماه نظري- ي جمالت پرسشی روایت رستم و اسفندیار/ فاطمه حیدرياغراض ثانویه
2387تأملی در احواالت عسکر بن الحصین ابوتراب نخشبی/ نفیسه حیدري فرد

2398فرخزاد/ فخرالسادات خامسی هامانهدر اشعار فروغ » طنز سیاه«یا » گروتسک«
2420فریبا شیرانی- مالیسم /حمیرا خانجانیبررسی حکایات خلد برین از دیدگاه مینی

2431شیواشاکري -نمودهاي زروانی گري در گرشاسب نامه/  فرامرز خجسته
2445عباسیزهرا -طرح تهیه و تولید محتواي آموزش الکترونیکی .../ ابراهیم خدایار

2446راستی آزمایی رباعیات خیام/ هادي خدیور
2465بررسی عوامل شتاب در منظومۀ روایی مهرة سرخ/ بنت الهدي خرم آبادي

2475هاي طنزپردازي سعدي در گلستان/ سوگل خسرويبررسی شیوه
2488شاهپور شهولی کوه شوري- / حسین خسرويیژگی هاي سبکی شعر نظیري بارزترین و

2507پروانه پیوند- اسماعیل صادقی-بررسی کهن الگوها در رمان/ مژده خسروي



صفحهعنوان
2519بررسی آسمان از نگاه هاي گوناگون و تحلیل آن درشاهنامه فردوسی/ مهین خلیلی ترکی

2539شیرین رزمجو بختیاري-محمدیوسف نیري- / الهام خلیلی جهرمیاز یک نسخۀ هاییناگفته
2551خلیل فائزي- عناصر نوستالژي و غم در شعرکودك و نوجوان/ اکبر خلیلی

2562/ فریده خواجه پور»هاي قالیبافخانه/ هوشنگ مرادي کرمانیداستان بچه«نقد و بررسی
2570نجیب، نقیب متتبعان ساحر شروان/  احمد خواجه ایم

2583محمود بیک زاده-خواجه نصیريبررسی تقابل دو نسل در داستان کیخسرو/غزاله 
2598تجلّی قرآن کریم در قصاید مجیرالدین بیلقانی/ صبیحه دادبین

2612ناصر ناصري- گرایی .../ سهیال دادستانبررسی مفهوم تطبیقی انسان
2621شکراله پورالخاص-اسالمی در متون نثر قرن ششم .../ خدیجه دانش- بازتاب فرهنگ ایرانی

2640زادهزهراملک-مقدمي داوددهیفر/  انیخاندیجمشازنیزمي های کودکی شناستیروا
2654نگاري غزالی / مریم درپربررسی استعارة مسلط در سبک نامه

2665ناصر چک نژادیان-در اشعار وحشی بافقی/ هادي درزي رامندي» طرز نو«بررسی 
2679بهایی ... / زهرا دريتحلیل مباحث نقد اجتماعی کلیات اشعار شیخ 

2692زهرا سلیمانی–نامه/ مصطفی دشتی آهنگرهاي مرزبانبررسی ساختار کلی حکایت
2708فریبا مهري-هاي مکتب سوررئالیسم در شعر امروز ایران؛ .../ حسن دلبريتعدیل مؤلفه

2723نقد داستان سه قطره خون از دیدگاه روانشناسی/ رضا دلفی               
2739ژیال ده بزرگیشهر دژهاي کهن در شاهنامه با تاکید بر جنبه هاي جادویی آن ها/ 

2773لیال سوري- روایت شناسی داستان رستم و شغاد براساس نظریه ژنت/ حیدرعلی دهمرده
2786ملیحه پورمحمدي- غالب دهلوي/ احمد ذاکريموسیقی شعر در دیوان 

2797پروین پیکانی-بررسی تطبیقی عجایب و غرایب .../ رحمان ذبیحی
2812پروانه عادل زاده-کامران پاشایی فخري- .../ فرناز ذبیحیطاي ادراکی منفی نگري و بازتاخ

2825پیوندها/ مسلم ذوالفقارخانیادبیات، روایت، زیبایی شناسی: تحلیل روابط و بازخوانی 
2837زهره رحمتی- /  محسن ذوالفقارياالسرارمدلول در مخزنبررسی نشانه با محوریت دال و

2867بررسی انسان کامل در عرفان زرتشت و مشترکات آن با عرفان موالنا/ سهیال ذوقی
2886یلمه هااحمدرضا -اقتدار وبري و حاکمان در اشعار مولوي/ ندا راکعی

2894سفیده ثنایی- نیا͏آیین ندیمی و بازتاب آن در خسرو و شیرین نظامی/ مریم رامین
2910لیال رجب نسب آقامحلی» / لیلی و مجنون«یقی فضاسازي در ي تطبمطالعه

2928مقایسۀ یک مرثیۀ رسمی با یک مرثیۀ شخصی/ رقیه رجبی
2941عصمت رجبی»/ سر گیوس پیر«تجلی باورهاي معنوي تولستوي دررمان 

2952بررسی و تحلیل تاریخچه،ویژگی هاو عناصر سفرنامه هاي کودك .../ جواد رحماندوست
2962الهام رستاد-نقد تطبیقی شکوائیه در دیوان استاد شهریار و وقار شیرازي/ زینب رحمانیان

2978گسیخته/ ابوالقاسم رحیمیطنز، رویاروي با قدرت لجام
2990سیده زهرا موسوي نیا- تحلیل تطبیقی خسرو و شیرین با معشوق بنارس/  سید مهدي رحیمی

3007هاي خط فارسی در ابزارهاي دیجیتالی/ محسن رحیمیبررسی ویژگی
3023ویژگی هاي ادبیات روستایی در آثار غالم حسین ساعدي و امین فقیري / لیلی رحیمی تشی

3038مریم شعبان زاده- ژاله رخشانیظلم ستیزي صوفیان/ 
3046مریم جعفري- االسرار/ حسین رزي فامنقد و بررسی اسرائیلیات داستان موسی در کشف

3068زهرا خالقی-پناهی/ محمد مصطفی رسالت هاي زبانی و دستوري مکاتیب ژگیبررسی وی
3085محسن ذوالفقاري- رستمی/ آمنه اشعار تعلیمی نظامی و جامیتصویر دربررسی تطبیقی

3104مرتضی فالح-انجمن ادبی خراسان و مجلۀ ادبی دبستان/ زهرا رستمی



صفحهعنوان
3119احمد علی زاده-نقّاشی، نگارگري و صورتگري .../ اکرم رسول پور نادینلویی

3130زادهپروانه عادل- کامران پاشایی فخري-تاثیر جزءنگري بر ادراکات.../ سمیرا رسولی پور حمام
3141شاهپور شهولی کوه شوري-ریانبحور و اوزان اشعار عنصري بلخی/ اصغر رضاپو

3153بررسی انواع قاعده کاهی هاي زبانی در مثنوي معنوي/ احمد رضایی
3166عصمت داودي-بررسی و مقایسه داستان هاي کتاب جوامع الحکایات .../ حمید رضایی

3189/ سیده نرگس رضاییابريهايرمان سالدر بومی هاي و مؤلفهعناصر بررسی 
3201آزاده اکبري-المحجوب/  محمد رضاییفعل در کشف

3224شراره تاجمیر ریاحی-بررسی و ریشه یابی اسطوره هاي کروي بودن زمین/ مهدي رضایی
3229وحیدیانمحبوبه- معرفی همت بستکی و بیان ویژگی اشعارش/  مهدي رضائی

3246بررسی اجمالی نقش و نفوذ و جایگاه زبان و ادب فارسی در سرزمین / فضل اهللا رضایی اردانی
3269سید علی کرامتی مقدم- هاي تاریخ بیهقی .../ مریم رضائی اولبررسی ساختاري نامه

3284نگرشی نوبه پیوندزناشویی در شاهنامه/ علی محمد رضایی هفتادر
3302مریم محمودي نوسر- زیبایی شناسی تمثیل در شعر پروین اعتصامی/ قدسیه رضوانیان

3314محمدعلی زهرازاده-اسلوب معادله در غزلیات محسن تأثیرتبریزي/ مهدیه رضوانی راد
3327بخشسید محمود الهام-لحن حماسی در شعر موسوي گرمارودي/مرضیه سادات رضوي

3343عر حافظ/ علی رفیعی جیردهیدر ش» امید«تجلی 
3352حافظ حاتمی-جبر و اختیار در شعر معاصر / سهیال رفیعی بلداجی

3371رضا فرصتی جویباري- سیرتحول سبکی ومعنایی .../ پروانه رمضانی
3386نگرشی در تاریخ زبان و گویش آباده طشک/فرانک رمضانی

3398رضا آقایاري زاهد-نرگس اصغري-تأملی دربارة اوصاف .../ علی رمضانی
3413المیرا سید گرمرودي- گزینی .../ ابراهیم رنجبراي در فنّ ترجمه و واژهمقایسه

3431/ محمود رنجبراشکور بااليهاافسانهیشناسختیر
3443روزبههاي مکتب کالسیسم در آثار سعدي/ محمدرضا جلوه 

3459بهیه افشارپور- سرمدکاشانی/  سعید روزبهانیي سعید جستاري در شعر و اندیشه
3470هاي حسن سجزي دهلوي/ حسن روشانکارکرد هنري ردیف در غزل

3481صفیه موسوي- بررسی تطبیقی  داستان سیاوش و سدنوا.../ وحید رویانی
3489لیاي وجه نمادین اشعار نیما یوشیج و شفیعی کدکنی .../ پروانه رویین اهبررسی مقایسه

3509ساختار کلی شاهنامه با رویکردي توحیدي و براساس سیرت پادشاهان/ سمیرا ریزه وندي
3520محمود براتی- بررسی تطبیقی بهاریه هاي سعدي و فرخی/ راضیه رئیسی نافچی

3553عاطفه سادات میرسعیدي- جنسیت و فراگفتمان تعاملی در جلسات ارائه .../ رها زارعی فرد
3578حسین مسجدي- سلطانعلی خان میناي شیرازي و نسخ دیوان او/ فاطمه زمانی قورتانی

3591سمیه چشمکی- اهمیت ذکر نزد عرفا و صوفیان با تکیه بر آثار ابوسعید ابوالخیر/ ریحانه زوري
3601مرضیه مسعودي- وندها در شعر سهراب سپهري/ سعید زهرهدگردیسی نشانه

3622ر شعر اقبال و وردزورث / محمدحسین ساکتسرایی دطبیعت
3640فاطمه موسوي- مجید بهره ور-هاي هنجارگریزي زبانی .../  قاسم ساالريگونه

3661سید محمود رضا غیبی-تاثیر هنجارگریزي گویشی .../ جهاندوست سبزعلیپور
3670حسن روشان-مهرعاطفه ستایش / زبان فارسیدستور پارامتر هسته در ساختار گروهی

3681مسعود باوان پوري-بررسی وام واژگان فرانسوي و روسی در دیوان ایرج / وحید سجادي فر
3694آرش مشفقی-مروري کوتاه بر چشم انداز جایگاه خانواده .../ حبیب سعادت بناب

3711سعدزادهمریم »/ اولمن«بررسی حس امیزي در اشعار سهراب سپهري بر اساس دیدگاه 



صفحهعنوان
3726حسین صفري نژاد-هاي مکتب رمانتیسم .../  پروین سالجقهبررسی ویژگی

3742معصومه دارابیگی- بررسی موتیفهاي رنگ .../  حسن سلطانی کوه بنانی
3755حمیده حجازي-نژاد مهرآباديبررسی اسطوره و انواع آن .../  صغري سلمانی

3772در اشعار خاقانی/ سودابه سلیمی خراشادبازي با اعداد 
3784دکتر پروانه عادل زاده- داستان سیاوش از منظر هرمنوتیک/ فتانه سمسار خیابانیان

3802سامره شاهگلی-بازتاب زیبایی شناختی تلمیح در دیوان فیاض الهیجی/  احمد سنچولی
3815و صاحبان قدرت / دوستعلی سنچولیواکاوي مناسبات شیخ ابوسعید ابی الخیر با اهل سیاست

3826رضا اشرف زاده-واکاوي عناصر ساختاري و دستوري .../ مریم السادات سنگی
3840بررسی تطبیقی مسائل زنان در ایران و مصر/صابره سیاوشی

3860کامران پاشایی فخري   - سعیده صمیمی-بررسی عوامل تحدید صلح و امنیت .../ رقیه سیدي
3874شناسی شماري از واژگان زبان فارسی/ رویا سیفیریشه

3886وحیده بسطامی- بررسی باورهاي عامیانه در دیوان سید حسن غزنوي/ علی حسن سهراب نژاد
3905حامد خیرآبادي- دگردیسی اسطوره در رمان فارسی .../ اکبر شامیان ساروکالیی

3917صنعان و داستان فرود / محمود شاهروديبررسی تطبیقی انواع کشمکش در داستان شیخ
3935الهه پلوئی-نقد اجتماعی کتاب هاي روشنان و هراس/ کامران شاه مرادیان
3948پگاه پیروز بخت- بررسی اشعار متناقض نما در مثنوي معنوي .../ فردین شاهین

3959زخم چوگان/ فضل اله (فرزاد) شجاعی 
3970المصدور .../ عبدالرضا شریفیسبک شناسی نحوي نفثه 

3981فاطمه کاسی-آراسته/ سیده کبري شریفی ساداتیمطالعات فرهنگی در آثار مجید دانش
3998لیال عرفانیان قونسولی- مقایسه وندهاي اشتقاقی زایا و غیر زایا .../ شهال شریفی

4014اصغر نوذري -شریفیحرف نمایی،هنر برجسته ي ذهن و زبان خاقانی در قصاید/ فارس 
4026یوسفعلی یوسف نژاد-صور خیال در غزلیات شیخ آذري اسفراینی/ سیدعلی اکبر شریفیان

4053سعید کریمی خو-روح اله اسدي- پرستی/ همایون شکريزندگی سعدي در پیوند با جمال
4061مقایسه سیر تحول وپیوند شعر زنان فارسی وعرب زبان/ لیال شکوه فر

4075فاطمه شکیبا» / آدم و حوا، مشی و مشیانه، جمشید و جمک«هاي شناسی رمانسبک
4092معین ساالري ارفع-اثر تولّلی/  مریم شعبانزاده"نافه"هاي تصاویر رمانتیکی مشخصه

4103علیرضا حسینی-.../ حمیدرضا شمس اسفندآباديتأثیر کلیم کاشانی و صائبتطبیقیبررسی
4126رسوم در دیوان فلک نازنامه/ مریم شمس الدینیآداب و

4142فاطمه امامی-ايدر کجایی بررسی نظریۀ مهاجرت ادوارد سعید .../ رقیه شنبهموهبت بی
4154فاطمه کامران کله بستی-عشق، زن و ازدواج در هفت پیکر نظامی/ علی اکبر شوبکالیی

4172جهانگیر صفري- فاطمه شهابی قهفرخیرابطه شخصیت پردازي و جنسیت در.../ 
4184علیرضا شاهینی- بررسی تطبیقی عناصر تعلیمی فابل در .../ رضا شهاوند

4216سکینه رنجبران- کارکرد باد، باران و صاعقه در شعر البیاتی و م.سرشک/  محمود شهبازي
4227م همتیاعظ-/ اصغر شهبازينوستالژي دوران کودکی در شعر فروغ فرخزاد

4248فردر جستجوي سیرالملوك ابن مقفّع/  رقیه شیبانی
4270بررسی و مقایسۀ آوا، کلمه و جمله در مکاتب زبانشناسی/ شهین شیخ

4280منصور نیک پناه- فاطمه قاسمی منش -یوسف و زلیخا به روایتی دیگر.../ محمود شیخ 
4295مهیار علوي مقدم-شیخنرگس» .../ نقد رمان اجتماعی«شناسی جریان

4310رحیم عبداللهی-دیاکو الهی-نگرش موالنا بر روان انسان.../ سوران شیخ االسالمی مکري
4336نقد و بررسی آیین نگارشی یک رأي دادگاه عمومی حقوقی.../ فرشته شیعه علی



صفحهعنوان
4354اسداهللا واحد-.../طه صادريبررسی ده رباعی مشترك و مجهول القائل

4373فرنگیس شاهرخی- تصاویر سوررئالیستی در شعر دفاع مقدس/ اسماعیل صادقی
4389نقد تطبیقی عناصر داستانی در منظومه هاي نظامی گنجوي وهاتفی / معصومه صادقی

4417نگار شمشیري- محمدرضا روزبه- تحصیلیطاهره صادقی/...داستانی قیتطبسهیمقا
4430دو واژه در دفتر اشعار صوفی هروي/ محسن صادقی محسن آبادتصحیح 

4438فاطمه قرائی-بررسی نماد گُل الله در شعر دفاع مقدس/ رامین صادقی نژاد
4450فشانیمرضیه گل-اثربزرگ علوي .../ پریسا صالحی»هایشچشم«نگاهی به رمان 

4471زهره بابایی-لی صباغیهاي وحشی بافقی/ دکتر عشناختی مرثیهتحلیل سبک
4481نورالدین بازگیر-ي مغوالن/ قاسم صحرائیتوجیهات دینی جوینی از غلبهسواران خدا

4495تحلیل دوگانگی افکار در دیوان پروین اعتصامی/ سمیرا صدیقی مورنانی
4508سید جمال الدین مرتضوي-بررسی موضوعی و آماري .../  کارمین صرّاف

4526غالمرضا صفایی راد/ در غزلیات سناییتشبیه 
4542عبداهللا واثق عباسی-/ امان اله صفرزایی...متون هاي شخصیت گرشاسب در اوستا و جلوه

4558صدیقه کافتري- نگاهی به کاربرد اصطالحات دارویی و درمان .../ جهانگیر صفري
4576سجاد نجفی بهزادي-اسماعیل صادقی-شناختی .../  جهانگیر صفريبررسی و تحلیل سبک

4591زهرا عابدي- جایگاه صورخیال در اشعار کتاب فارسی اول دبستان/ حکمت اهللا صفري
4607در پیرامون ساختار معنایی غزلی از حافظ/ عسگر صالحی

4632فخريکامران پاشایی- زادهپروانه عادل-عنصرودينرم در دیوان حافظ/ سعیده صمیمیجنگ
4646حمیدرضا حافظیان- ي ادب پارسی/ نرگس طاهرنیاي ورود تا پهنهمغ، ازدروازه

4656واثق عباسیعبداهللا -چشم خرد در شاهنامه فردوسی تاملی در باب خرد .../ زهرا طاهري
4673فریبا چینی-بررسی ویژگیهاي زبانی دیوان آتشی شیرازي/ فاطمه سادات طاهري

4690مهدي رمضانی- تصویر بردگان در تاریخ بیهقی/ دکتر شیرزاد طایفیتحلیلی از 
4711میترا حجتی- آن یار کز او گشت سر دار بلند/ سید علی اصغر طباطبایی نیا

4732مولود طالئی- هاي تعالی در دو اثر .../ مهرناز طالئیمایهبررسی تطبیقی بن
4743زهره شاهرخی-ناصر کاظم خانلو- نیکتشبیهات  اقلیمی در کلیدر / زهرا طالیی

4771الله نظري-صور خیال در  آثار پرویز شاپور/  فریدون طهماسبی
4785الملوك غزالی/ بیژن ظهیري ناونصیحه اندیشه ي ایرانشهري در 

4805مریم سادات فیاضی-.../ زهرا عابديی با نگاهی به آیین ازدواج در زبانشناسی فرهنگ
4822حلیل روایت شناسی در اشعار نیما با تکیه بر الگوي روایی گریماس/ لیداعابديت

4844سهیال فرهنگی-حورا عادلشخصیت پردازي در رمان فریبا وفی/ 
4860کامران پاشایی فخري-راحله علیزاده اردالن-پروانه عادل زاده» .../ سوال و گدایی«بررسی

4870ارسالن احمدي-در تاریخ بیهقی/ حمید عالیي ناهنجار فسادبازتاب پدیده
4892/ زهرا عباسیزبانانیرفارسیغيبرایزبان فارسیآزمون بسندگنیو تدوهیته

4893ابراهیمیبنفشه قربان-تبیین یک نکتۀ دستوري، در سخن سعدي/ مرتضی عباسی
4916محمود عباسی-اقبال عبدي سبک وقوع در غزلیات موالنا محمد ولی دشت بیاضی/ 

4941هدي پژهان-جلوه هاي زبان عامیانه در اشعار وحشی بافقی/ محمود عباسی
4956فاطمه قاسمی منش- محمود شیخ - از فقر صوفیانه تا گدایی/  محمود عباسی

4973محمد امیر مشهدي-اندیشه هاي عرفانی .../ نسیم عباسیان ده محسنی
4990پوراشرف الدین قزوینی/ شعله عبدالعلیبررسی مضامین شعري سید 

5000ترکیب هاي وصفی و اضافی در قرآن .../ مالک عبدي



صفحهعنوان
5018فاطمه مدرسی-/ مریم عربالقضات همدانحدیث عشق در کالم عین

5031بررسی تاثیر بسامد بر واژگان اشعار حافظ/  لیال عرفانیان قونسولی
5039محمود عباسی-معنایی فعل .../ جواد عصارروديهاي بررسی ویژگی

5051هاجر خادم-درادبیاتکودکان/ تورج عقدایی»ادبیت«لزومتوجهبه
5065فاطمه تیمورپور-نصراهللا مردانی/ ذوالفقار عالمی"سمند صاعقه"حماسه در

5078بایگینقش نصر بن احمد سامانی در تقویت و گسترش زبان فارسی/ آرزو علومی 
5089مهدي رضایی-نوآوري هاي شعر محمد رضا شفیعی کدکنی/ بشیر علوي

5106ي ادبیات دانشگاهی/ مهیار علوي مقدمدرحوزه» نقد پژوهی« یا» فرا نقد«ضرورت بازشناخت 
5107اکبر شامیان ساروکالیی-خانیانیعلی اکبر سام-اصول اخالقی .../ وحید علی بیگی سرهالی

5123سیما رضایی-پوري عشقی و بهار/ زهرا علیتأملی بر عناصر پایداري در شعر میرزاده
5144احمد سنچولی-اي از سنایی/ فاطمه علیخانی ثانی ابدال آباديشناختی قصیدهبررسی سبک

5162اکرم رسول پور نادینلویی-برخی اشارات فقهی در غزل هاي سعدي/  احمد علیزاده
5174مهدي پوراسمعیلی -تصویر آفرینی با ( آب ) در غزلیات حافظ/  احمد علیزاده

5189ریحانه ملک کیانی-/ علی علیزاده...اي متن و تاثیر آن بر ساخت تغییر الگوي سازه
5205کامران پاشایی فخري- پروانه عادل زاده-راحله علیزاده اردالن».../ کار و کوشش«بررسی
5215حمید پوالدي- هاي عطار .../ حسین علیقلی زادهشناختی آن در مثنويقدرت معرفتعقل و 

5238منشبررسی مدحیات مشترك قصاید انوري و متنبی/ ولی علی
5249محمدصادق خادمی-تحلیل درون مایه شعرکودك .../ ماندانا علیمی

5266نژادیهاي بالغی داستان پیامبران در قصه یوسف / مریم علجلوه
5280بیژن ظهیري ناو-کرمانی/ اصغر عیسی پورگرایی در آثار هوشنگ مراديبومی

5297نادر ابراهیمیان- صغري اسالمی اصل-.../ احمد غنی پور ملکشاهبررسی و تحلیل اشعار 
5328فاطمه جعفري- .../ ابوالقاسم غیاثی زارچ» آموزش فارسی به فارسی«نقدکتاب هاي 

5342سید غالمرضا غیبی-ساختاري اشعار فارسی شهریار/  سید محمود رضا غیبینقد 
5359رامین صادقی نژاد-بازتاب  هنري واژگان و اصطالحات اداري.../صدیقه غیرتمند

5377زاهد محمدپور-تحلیل مهمترین عقایدو اندیشه هاي عرفانی بایزید بسطامی/  خلیل فائزي
5400نرگس همتی-در اشعار سید حسن حسینی/ خلیل فائزيجلوه هاي وطن پرستی 
5413احمد امین-عبدالرضا فتاحی دهکردي» .../ برسم « بازشناسی اسطورةآیینی

5429علیرضا جمالی منش- واکاوي مقابله اي شازده احتجاب و بازمانده روز/ مسلم فتح اللهی
5437طیبه صابري- امیر فتحی/ ي طرح داستان نوذر بر اساس ...تحلیل ساختار

5461رامین محرّمی- ي قهرمان .../چیمن فتحیتحلیل تطبیقی اسطوره
5478عسگر صالحی-/ خدیجه فتحیحسن دهلويپنجاه غزلِۀشناسانتحلیل سبک

5501کامران پاشایی فخري-بررسی رند الگوي انسان کامل .../ سعید فتحی ترکمبور
5523حمید رضا فرضی- وطن .../  فرناز فخیمی فاریابیبررسی تطبیقی مفهوم 

5536حسامیزي در شعر سهراب سپهري/ جواد فراستی
5547مهدي ترابی خواه- شخصیت پردازي حضرت یوسف(ع) در قرآن/ بهاره فرجی

5571مرتضی هادیان-ي خواجه حافظ/ فرزاد فرزينامهبررسی مضامین ساقی
5586ده شناختی/ سارا فرزین یاسمیسببی در کلهري: بررسی ر

5597فرناز فخیمی فاریابی-حمیدرضا فرضی»  .../ ورقه و گلشاه عیوقی«ریخت شناسی 
5610روناك مرادي- مفهوم زیبایی در قرآن و نمود آن در اشعار موالنا/ فرشته فرضی شوب

5626مرتضی نیازي-شوببررسی تطبیقی عناصر داستانی،در مثنوي و جهانگشا/ منیره فرضی 



صفحهعنوان
5642آورسودابه بانگ-سهیال فرهنگی» .../  اندازحساب پس«شناختی داستان تحلیل جامعه

5658شهربانو گودرزي- بازتاب باورهاي عامیانه و آداب و رسوم مردمی .../ مرتضی فالح
5677احترام السادات توکلی -اعظم آژند-بست در زبان فارسی/ حسین قاسم پورمقدم واژه

5684زادهبررسی نظام مطابقه در گویش تاتی .../ مهدي قاسم
5700سمیه موسی پور - حسن نیا-بررسی بازتاب آثار سعدي در ادبیات جهان/ بهنام قاسمی

5721حمید رضایی- بررسی و تحلیل کاربرد صفت هاي گل ها و گیاهان .../ معصومه قاسمی
5740یداهللا جاللی پندري- شناختی دلبستگی در .../ ملیحه قاسمیروانبررسی 

5755محبوبه خلیلی- پورآبادي/ قدرت قاسمیشناسی زنان روستایی در کلیدر دولتجامعه
5779محمد میر-گزیکهاي نمایشی .../ سمیرا قاسمیبررسی تطبیقی قابلیت

5791مریم جاللی- نیامقایسه ي ساختار طنز .../ بهاره قانع 
5801جهانگیر صفري-پروین غالمحسینی- نقد و تحلیل حیوانات .../ حمیدرضا قانونی

5825.../ زهرا قربانی پورشناختی جامعه بررسی رویکرد
5832گذر مشروعیت از استبداد به مشروطه در شعر بهار/ فاطمه سادات قفقازي بک

5856پورمریم حاجی-.../ زیبا قالونديفاهیم و مبانی دینی بررسی و تحلیل چگونگی ارائه م
5877اخوان ثالث/ رضا قنبري عبدالملکی» شهر سنگستان«قصۀ -تحلیل ساختاريِ شعر

5900مریم بحرانی-.../  ابوالقاسم قوامتحلیل منظومۀ جمشید و خورشید 
5918نجفیشیدا- بدریه قوامی»/  چشمهایش«بررسی عنصر توصیف در رمان 

5935زهرا لرستانی-بررسی سبک عرفی شیرازي و ثنایی مشهدي .../ آرزو قهرمانی
5949مجید واحد پور-تحلیل شخصیت رمزي و تمثیلی پرندگان در مثنوي /حجت اله قهرمانی

5969مرادي کرمانی/ الهام کارگر"قصه هاي مجید"کاربرد عناصر فولکلور یک در مجموعه 
5981اسفندیار طاهري-ماده هاي فعل در گویش بختیاري چِلگرد/ مهدي کارگربررسی 

5998فاطمه رنجبر-فاطمه کاسی.../ تاثیر رمان حاجی باباي اصفهانی بر جمالزاده و پرویزي
6014دیباارجمندي- الدانیزهراجان نثاري- خوانشی روانکاوانه.../ شراره کاشی

6028اکرم سلطانی- نظر محتوا و.../ ناصر کاظم خانلوانواع غزل پس از انقالب از 
6046رقیه قلیزاد-فرهاد کاکه رشتحلیل مضمون و ساختار نمایشنامه ي پایداري و معاصر / 

6065کبوترروح/ فاطمه کامران کله بستی
6077کامیابمرجان ي بالغت اسالمی.../ ینامتنی ژنت با نظریهانواع بی تطبیقیبررس

6096اي داستان سوترا اثر سیمین دانشور/  موسی کرمیتحلیل اسطوره
6107لوسیدفرید خلیفه-زبان اوستایی/ کورش کریمی

6120نعیمه کرداوغلی آذر-سعید کریمی»/  همنوایی شبانه ارکستر چوبها«بازخوانی و تحلیل رمان 
6144مینا حسن زاده-جهانگیر صفري-امیر فتحی-تحلیل ساختاري دو حکایت.../ پرستو کریمی

6161رساله جمالیه یا حورائیۀ موالنا یعقوب چرخی / نادر کریمیان سردشتی
6171لیال پناهی-روانشناسی شخصیت سهراب در شاهنامه/فاطمه کالهچیان

6187داریوش باقري نژاد-/ لیلی کمالوندتیدر بوف کور هدايانارشتهیو بینامتنیبهايساختار
6197امیر بهارلو–علی اصغر حبیبی-روایت شناسی داستان هاي کوتاه نجیب محفوظ/ احمد کمالی زاده

6219زادهپروانه عادل-کامران پاشایی فخري-منشبررسی مفهوم حقوق بشر.../احمد کمالی
6236هاي واژگانی در شعر سلمان هراتی/ علی اکبر کمالی نهادفضاسازي

6250علی محمدي- مهمل در جریان شعر گفتارگراي معاصر/ ماندانا کمرخانیاتباع 
6269شهاب نی ریزي و شعر وي/ مختار کمیلی

6285پور/ حجت کجانی حصاريشـرح حال میـرزا عبدالوهاب گلشـن ایـران



صفحهعنوان
6302حسن اکبري بیرق- ابراهیم کنعانی» .../ زیارت«تحلیل گفتمانی نماهنگ 

6313اکبر باقري خلیلیعلی- دهبررسی شخصیت محمدعلی بهمنی .../ مهرانه کوچ پی
6328عیسی مرادي-اي/ محمدکاظم کهدوییگو در آثار داستانی محمود گالبدرهبررسی زبان گفت و

6345غزنه ، عرفان و ادب فارسی/ محمدکاظم کهدویی
6361فاطمه جمالی-صبا کهریزيبررسی و تحلیل شیوه هاي بیان .../ 

6381حسین علیقلی زاده-دیوانۀ عطار نیشابوري و شریعت/  حسین کیا
6393زهرا کیچیبرانگیز از حافظ/ دیدگاه مطهري نسبت به بیتی بحث

6401فاطمه چمن آرا- ي سه غزل .../ علی گراوندشناسانهي سبکبررسی و مقایسه
6426شعر مدرن فارسی وعربی/  جواد گرجامیبررسی موسیقی تصویري در 

6437فاطمه معنوي-انوري بزرگ عالم علم نجوم/ احمد گلی
6456سولماز موسوي-جم اوحدي/ احمد گلینقد اجتماعی تصوف در جام

6468نعمان أنق-اسماعیل نادري-نگاهی به موسیقی شعر قیصر امین پور/  عباس گنجعلی
6482پور عالی زمینیزهرا قربان- رمانتیسیسم .../ حسن گودرزي لمراسکیبررسی تطبیقی 

6495محمد ابراهیم جاذب نیکو-نشر و ترویج کتابخانه هاي الکترونیک .../ علی الغر فیروزجائی
6508هدف عطّار از سرودن منطق الطّیر/ حسین لعل عارفی

6522الرسولسیدمحمدرضا ابن- مارانیمضامین حکمی مشترك در شعر سعدي و رودکی/ فهیمه 
6536مرتضی رشیدي آشجردي-تصویر ایران و هندوستان .../ الهام ماهر

6560وانتأثیرگذاري حکمت اشراق و آیین مانوي .../ فاطمه ماه
6572فاطمه تقدمی غفاریان- انتظار در حکایت افشین و بودلف/  محمد مجوزي

6593پریسا احمدي- .../ محمد مجوزيبررسی زمان در روایت 
6606آباديسیر و روند حضور زن در شعر شاملو/ سمیه مجیدزاده دولت

6618ناهید ترشیزي- )/ فاطمه مجیديموسیقی بیرونی شعر کودك (دهه هفتاد
6634چیمن فتحی-رامین محرّمی» .../ معنی«و » صورت«انداز متفاوت ازتکامل دو چشم

6651ده مهرانه کوچ پی-بررسی انواع مفاخرات ادبی .../ مرتضی محسنی 
6663چیمرتضی محمدزاده داغمه-پور ملکشاهاحمد غنی-حیوانات و مصادیق .../ مرتضی محسنی

6677سیاوش نریمان- شاهرخ محمدبیگیگزاره هاي متون عرفانی/ 
6697شوریده ي شیرازي/ اسماعیل  محمدحسینی اناريبررسی و کاربرد انواع استعاره در غزلیات 

6712ابراهیم استاجی- دستگاه فعل در گویش شهرهاي جاجرم، گرمه، ایور و درق/ بتول محمدزاده
6734ابتکار سنایی در مدیحه سرایی/ مریم محمدزاده

6753عباديرسول -علی رمضانی-بررسی باورهاي عامیانه در دیوان انوري/ مریم محمدزاده
6771سید میران و شیخ صنعان مریدان راه عشق/ معصومه محمدنژاد

6788علی محمدي-بازتاب مسائل اجتماعی زنان در آثار زویا پیرزاد/ عذرا محمدي
6800انسان دوستی خیام/ علی محمدي

6814فرهنگ عام و خاص شاعران عهد صفوي با تکیه بر شعر ملک قمی/  نیلوفر محمدي
6827فاطمه مظفرپور-بازتاب مضامین اجتماعی در شعر طاهره صفارزاده/ هوشنگ محمدي افشار

6843مهیار علوي مقدم-کنیم .../ محسن محمدي کردیانیبررسی وتحلیل.. رمان عادت می
6856معصومه بخشی زاده-/ خیراهللا محموديبررسی تأثیر یزیدیه بر عرفان اسالمی

6872ساختار تصاویر تشبیهی و استعاري راحه الصدور راوندي/ علیرضا محموديجستاري در 
6891خوارق عادات از نگاه مولوي در مثنوي/ عباس محمدیان

6909سمیه سلیمیان- در برهان قاطع .../ بهروز محمودي بختیاري» معروف«کلمات 



صفحهعنوان
6942ي شیخ ابوالحسن خرقانی/ مریم محمودي نوسردر اندیشه"معبود"تصویر 

6954علیرضا شاهینی- بررسی موسیقی درونی و میانی در آثار اخوان ثالث/ طاهره مختاري
6968علی دالئی میالن- بررسی ماهیت نماد و تحلیل دگردیسی نماد ..../ فاطمه مدرسی

6988مرجان کامیاب- ندا مرادپور دزفولی»/ گم شدوقتی مژي «ایدئولوژي و گفتمان روایی ... 
7009هایی از سروده هاي میرزا عبدالجواد جودي .../ ابوالفضل مرادي(رستا)نویافته

7023فرشته فرضی شوب- .../ روناك مراديزمان دستوري و نمود فعل فارسی 
7034نکته اي در بیتی از حافظ/  سید جواد مرتضایی

7041پوران دابوبی- خدیجه مرتضایی»/ مقامات حمیدي«داستانبررسی عناصر 
7052عیسی چراتی- چشم انداز شعر معاصر ایران.../کبري مژده جویباري

7071مهدیه اسدي–هاي سهاي شیرازي / حسین مسجدي بررسی عناصر داستان در مثنوي
7087علیرضا تاج نیا-ي سوریاننقد و بررسی عناصر رئالیستی در رمان کولی کنار آتش/ علی مسعود

7104زینب علوي- مفاهیم اساسی جامعه شناسی در رمان کلیدر/ جلیل مسعودي فرد
7120بررسی سبک شناسی شعر شفیعی کدکنی در دفتر از زبان برگ/ حسین مطلبی نژاد

7134زینب جعفري- نازك المالئکه و رویکرد نوستالژیک/ سولماز مظفري
7145زینب جعفري- سوده مظفري-کیهان شهریاري- سازي.../  سولماز مظفريبررسی برجسته

7157اي ترکی/ شهره معرفتفارسی تا نمایشنامهاياز حماسه
7169محمد رضایی–االسرار / محمد معصومی بوگر بررسی مختصات زبانی کشف

7192جناقردعصومیبررسی صفات شاعرانه در دیوان جمال الدین عبدالرزاق .../ فاطمه م
7202نقش طبیعت درکسب تجارب عرفانی عارفان/ عظیمه مالزهی

7219بررسی و تحلیل ادبیات مقاومت فلسطین در اشعار ابراهیم طوقان/ راضیه مالنوري شمسی 
7240حکیمه بحرینی-حماسی هوم/ احمد مالیی- بررسی مفهوم اساطیري

7249سید مهدي رحیمی- ..../ مصطفی ملک پائیناز عرفان تا اسطوره؛ جستاري یونگی 
7265مهدي منصوري-الصوفیۀ .../ مهدي ملک ثابتبررسی طبقات

7284امید کریم- ادبیات متعهد در شعر فارسی/ مهدي ملک ثابت
7305نویسان دهه شصت/ فرشته ملکیادبیات پایداري و نمود آن در آثار رمان
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مجموعه مقاالت

بررسی کنایه در رمان جاي خالی سلوچ
دکتر محمدعلی آتش سودا
دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد فسا
1عزت اله محمودي

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد فسا
فاطمه پاباغی

می، واحد فسا کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسال
چکیده

است. کنایه نوعی بیان » کنایه«هاي خود فني اندیشهترین ابزار زبانی و بیانی شاعر در اشاعهیکی از مهم
- کند. محمود دولتغیر مستقیم است که در تاثیرگذاري سخن، خواه منظوم، خواه منثور نقشی مهم ایفا می

ي قابل توجهی غت سخن سرآمد معاصران خود است، عالقهنظیر معاصر که در استواري بالآبادي نویسنده کم
مندي زبان وي شده نشینی و شکوهدهد و همین شیوه باعث دلبه بیان غیر مستقیم کالم یعنی کنایه نشان می

اند که این هنر بیانی را در رمان جاي خالی سلوچ این نویسنده از جهت ساختار است. نگارندگان سعی کرده
هاي زبانی و مفهوم بیانی آن را بکاوند.د و نکتهبندي کننتقسیم

جاي خالی سلوچ ، معاصر.دولت آبادي، کنایه، فن بیان، ها:کلیدواژه
مقدمه

وار از مادري به نام آباد سبزدر روستاي دولت1319ي معاصر ایرانی در سال هآبادي نویسندمحمود دولت«
ن گشود. دوران کودکی ونوجوانی او در ده زادگاهش گذشت و فاطمه و پدري به نام عبدالرسول دیده به جها

هاي زندگی در روستا اعم از فقر و ناداري، کارگري، دامداري وکار کشاورزي را پشت سر ي تجربههمه
)1374:281یاحقی،»(گذاشت.

زویش آبادي بیدار بود. او گفته بود؛ که آرجویی در دولتوي از همان اوایل کودکی حس سفر و ماجرا«
دست این است که اسب و شمشیري داشته باشد، تا بتواند سر به کوه و بیابان بگذارد و راهی صحراهاي دور

آباد سبزوار گذراند. از همان دوران کودکی، باکتابهاي شود. وي تحصیالت ابتدایی را در زادگاهش، دولت
شد، آشنا گردان روستاحکایت میو دورهي نقاالن،که به وسیلهشاهنامه فردوسیو امیر ارسالن نامدارنظیر 
)1382:15حسین زاده،»(شد.

نقد آثارهاي گوناگونی تحریر شده است. به عنوان مثال کتاب ها و مقالهآبادي کتابدرباره آثار دولت
نوشته محمدرضا قربانی که هر آبادينقد و تفسیر آثار دولتنوشته عبدالعلی دستغیب وکتاب دولت آبادي

اند.آبادي را مورد بررسی قرار دادهر محمود دولتیک آثا

1. mahmoodiezat@yahoo.com
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نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

هاي شاخص رمان نویس، در کشور ماست و نثري آبادي یکی از مهرهکه محمود دولتبا توجه به این
باشد، که خود پژوهشی میخالی سلوچجايچه در این پژوهش مورد نظر ماست کنایه در شاعرانه دارد، آن

است.بدیع، و تاکنون انجام نگرفته
ي کتاب، اي برخوردار است. براي هر صفحهالعادهآبادي، در این رمان از اهمیت فوقتصویر آفرینی دولت

-توان تصاویري را رسم نمود که گویا و بیان گر حقیقت سخن باشد و هر صفحه را که می خوانیم میمی

کاربرد خالی سلوچ جايایه در رمان ي آن را در ذهن مجسم کنیم. از میان انواع صور خیال ، کنتوانیم صحنه
چشم گیرتري دارد که ما در این پژوهش انواع کنایه را مورد بررسی قرار می دهیم.

کنایه در لغت به معنی پوشیده سخن گفتن است و در اصطالح سخنی است که  داراي دو معنی(قریب و «
ه آن جمله را چنان ترکیب کند و به کار دیگر باشند. پس گویندبعید) باشد واین دو معنی الزم و ملزوم یک

به معنی شخص » پخته خوار«برد که ذهن شنونده از معنی نزدیک به معنی دور منتقل گردد. چنان که بگویند: 
یعنی » فالن کس بند شمشیرش دراز است.« ي دیگران استفاده کند یا بگویند: تنبل که از دست رنج آماده

گونه که زبان هنر بیان عبارت است از ایراد لفظ و اراده معنی غیر حقیقی آن، آنقامتش بلند است. اما کنایه در 
بتوان معنی حقیقی آن را نیز اراده کرد چنان که فردوسی فرزانه طوس در بیت زیر :                                                  

بدان یال و سفت و رکیب درازنگه کرد رستم بدان سرفراز         
اش بلندي قامت است.قامت بلند آن پهلوان را اراده کرده است چرا که درازي رکاب الزمه

باید دانست که تفاوت کنایه و مجاز در این است که در کنایه می توان معنی حقیقی اراده کرد ولی در 
)1368:255-257(همایی،» مجاز معنی حقیقی اراده نمی شود.

ي صارفه اي هم که ما را از کنایه، جمله یا ترکیبی است که مراد گوینده معناي ظاهري نباشد، اما قرینه«
)1386:273شمیسا،»(معناي ظاهري متوجه معناي باطنی کند وجود نداشته باشد.

:زمینه هاي پیدایش کنایه
د که چرا به جاي کالم شاید این پرسش ذهن عده اي از ادیبان و سخن سنجان را به خود مشغول کن

اشکار از کنایه استفاده می شود؟ در پاسخ باید گفت که همهی اهل بالغت بر این نکته اتفاق نظر دارند که 
همان گونه که مجاز از حقیقت رساتر است، کنایه نیز گویا تر و رساتر از کالم صریح و آشکار است،هم 

بالغی براي مفاهیم استفاده می کنند و مصادیق بیش تري چنین در هر زبانی متناسب با ویژگیهاي خوداز زبان
براي یک مفهوم فراهم می کنند. علل دیگري نیز براي کاربرد کنایه می توان برشمرد که مهم ترین آن به طور 

خالصه در زیر می آید:
ظ در گاهی مفهوم و معناي کنایی(مکنی عنه) آنچنان رایج است که مخاطب از ظاهر لفویژگی بالغی: -1

می گذرد یا اصال آن را به خاطر نمی آورد و بالفاصله مفهوم کنایی را در نظر می آورد. یعنی معنی کنایی 
سر به «، »خودنما«چنان بر لفظ ظاهر (مکنی به) غلبه دارد کهذهن به معنی اولیه توجهی نمی کند. ترکیبات
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آن شیوهاي تأثیرگذار در کالم بوده واز دیر و امثال» سرگرم بودن«، »کاله بر سر گذاشتن«و عبارات فعلی»زیر
)1380:139شفیعی کدکنی،»(باز مورد توجه سایر ملل نیز بوده است.

گاهی به کار بردن کنایه به جاي نام در زبان فارسی به جهت احترام به کسی است و عظمت و بزرگی:-2
دا، حسان العجم، مولود کعبه و . . . به جاي اسم از کنایه استفاده می شود( کنایه از موصوف) مثل:سید الشه

)1381:237شمیسا،.»(
گاهی اوقات به دلیل گوناگون از ذکر نام به صورت آشکار پرهیز می کنند. این کراهت از ذکر نام:-3

از ما »ویژگی به سبب ترس از موهومات و موقعیت یا ناخوشایندي از کسی یا چیزي است. مثآل به جاي جن 
)یا براي بیزاري از نام شیطان، عطار 1366:96خانلري،»(می گویند.» عسل خوار « رس وبه جاي خ» به تران

نیشابوري می گوید:
آن یکی کز سجده هی او سر بتافت                  مسخ و ملعون گشت و آن سر در نیافت

)1366:11(عطار،
هم چنین به سبب ترس از موقعیت اجتماعی یا شهرت دیگران از صراحت گفتار پرهیز می کنند.

مثال از شعر حافظ:
تیز است»محتسب «اگر چه باده فرح بخش و باد گل بیز است  به بانگ چنگ مخور می که 

)1362:30(حافظ،
که حافظ به سبب ترس و وحشت که در دل دارد نام امیر مبارزالدین محمد را با لفظ کناي محتسب یاد 

می کند.البته این گونه کنایات در زمره تعریض مطرح هستند که در بالغت فارسی جاي گاه هنر ویژه دارند.
یادي در ادب فارسی وجود دارد که به موجب رعایت ادب لفظ و وازه ها و ترکیبات زرعایت ادب:-4

اداب اجتماعی از شکل کنایی ان استفاده می شود. مثل اب حرام و تلخ وش به جاي می و شراب یا دست به 
)1366:97آب به جاي مستراح یا موي نهان داشته به جاي دختران و زنان.(خانلري

ید تا جداي از زیبایی دو چندان کالم، براي رسیدن به مکنی معما: گاهی کنایه به صورت معما می آ-5
)1372:326(رجایی،» عنه، فکر و ذهن ما به کاوش و کنکاش بپردازد و بعد از تأمل به مفهوم آن دست یابد.

مثال:باالت شجاع ارغوان تن                          زیر تو عروس ارغنون زن
)1368:161(خاقانی،

مراداز شجاع ارغوان تن مریخ که باالي آفتاب واقع شده و عروس ارغنون زن زهره که زیر آفتاب واقع 
شده است.

احسن « که در ادب فارسی بسیار رایج است و به بالغت کالم می افزاید و مصداق آن مبالغه و اغراق:-6
)مثال:1366:98است.(خانلري،» الشعر اکذبه
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هر که را خواب گه آخر به دو مشتی خاك است گو چه حاجت که بر افالك کشی ایوان را                                                  
)1362:8(حافظ،

بحث و بررسی
بررسی کنایه به اعتبار مکنی عنه در رمان جاي خالی سلوچ:

کنایه از موصوف که مقصود از آن ذات موصوف است. مثل -1تبار مکنی عنه بر سه قسم است کنایه به اع
کنایه از صفت که مقصود از آن صفتی از اوصاف موصوف است. مثل -2شیر خداف لسان الغیب،معلم ثانی.
به صورت کنایه از فعل که هدف از آن اسناد چیزي به چیز دیگر است -3سر به زیر، سیه کاسه،شیرین زبان.

نفی یا اثبات و معموالً به صورت عبارت فعلی یا جمله ي اسنادي هستند. مثل سپر انداختن، کاله سر کسی 
)1387:111آقا زینالی،»(گذاشتن، آب در هاون کوبیدن، در خانه کسی باز بودن و غیره.

و اما کنایه در لغت به گویند عنه میبه و معناي مقصود و مورد نظر مکنیبه الفاظ و معناي ظاهري مکنی«
» معنی ترك تصریح(پوشیده سخن گفتن) است و آن مصدر است براي کنی چون رمی یا کنا چون دعا.

)1379:324(رجایی،
کنایه از موصوف 

هاست و (مدینۀالنور) کنایه از پاریس است و تعریف به ذکر که بگویی(ابناالنیل) کنایه از مصريچنان«
نیاز هاي آن بیشود و ازسرچشمهنیاز میزم است (مصر از جایگاه ریزش نیل بیصفت به طور مستقیم یا مال

)1380:177اوسط ابراهیم،»(اند.شود) از(منبع النیل) کنایه از سرزمین سودان آوردهنمی
»به صفت یا مجموعهمکنیي چند صفت یا جمله و عبارتی وصفی(صفت و موصوف، مضاف و مضاف -

) 1386:274(شمیسا، » الیه) است که باید از آن متوجه موصوفی شد.مضافالیه) یا بدلی(مضاف و
)1390:41آبادي،(دولت» آهاي.... خر گردن! انبار را بیارش بده به من.«

خر گردن کنایه از عباس است.
)44(همان، » کنم.دراز دیالق! یک روزي حسابم را با او وا می«

دراز دیالق کنایه از ساالر عبداله
)123(همان، » قبالت کجا بود تو،ك... پیشانی؟ کوم سیاه ولدالزنا.ا«

ولدالزنا کنایه از قدرت
)152(همان، » چی گفت آن خانه خراب؟«

بندخانه خراب کنایه از سید شکسته
)346(همان، » از پشت دستم برو کنار، پشمال سفید چشم!«

چشم کنایه از عباس استپشمال سفید 
)366! باالخره زهر خودش را ریخت.(همان، دبنگ بی چشم و رو

دبنگ بی چشم و رو کنایه از کربالیی دوشنبه
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)368میخ خیال بر نکنده، چگونه راه به کوه و کمر بردي اي خانه بان؟(همان، 
خانه بان کنایه از سلوچ

) 379بگیر بنشین غول بی شاخ و دم.(همان، 
غول بی شاخ و دم کنایه از سردار

)399آید.(همان، ي نمک نشناس هر چه بگویی بر مییی. از او چشم علهراست می گو
ي نمک نشناس کنایه از علی گناو است. چشم عله

کنایه از صفت 
)      1379:303(هاشمی،» وتعرف کنایه الصفۀ بذکر الموصوف.«
کنند، به بیان کنایه از صفت آن است که صفتی از چیزي یا کسی را بگویند و صفت دیگر آن را اراده «

)1380:500(نوروزي،» دیگر، صفتی را به قصد و معناي صفت دیگر چیزي به کار برند.
»مکنی1386:276شمیسا، »(عنه)شد.به صفتی است که باید از آن متوجه صفت دیگري(مکنی(

به عنوان مثال در این عبارت:
)10(همان، » لب فرو بسته وخاموش.«

به و بسته و خاموش را در معناي کنایی ساکت به کار برده است که هم مکنیدر این جمله صفت لب فرو 
عنه صفت است.هم مکنی

)24(دولت آبادي، » رفت.سایه، پا روي یخ گذاشت. سبک می«
سبک کنایه از سریع و تند است.

)29(همان، » در این یک کف دست زمین و یک چرّ بلبل آب گرفتار شدم.«
بلبل کنایه از کم بودن.یک کف دست و یک چرّ

)88(همان، » اش کام سیاهی می کنی.همه«
کام سیاه کنایه از نا امیدي.

)116(همان، » تو هم که چقدر تاریک بینی پسر.«
تاریک بین کنایه از نا امید است.

)123(همان، » اقبالت کجا بود تو، که پشیمانی؟ کوم سیاه ولدالزنا؟«
.کوم سیاه کنایه از نا امید

)129(همان، » ها بود.تر از اینعلی گناو بلغمی«
خیال است.بلغمی کنایه از بی

)135(همان، » قدر ناخن خشکی به خرج نده.تو هم این«
ناخن خشک کنایه از خساست است.
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)148(همان، » اما این عباس به دایی دیالقش رفته!«
دیالق کنایه از دراز بودن است.

)171(همان، » دیگر آن تنگی و کوتاهی را نداشت.آسمان فراخ بود. آسمان«
)158(همان، » خواهید.ي سر میشماها سایه«

سایه سر کنایه از سرپرست است. 
فراخ کنایه از بخشنده. تنگی و کوتاهی کنایه از خساست است.

)360(همان، » تر باش.پسرم سنگ«
تر کنایه از محکم و استوار استسنگ

درکنایه از فعل یا مص
این گونه کنایات که به صورت ترکیبی از فعل می آید، معموالً براي اثبات یا نفی کسی یا چیزي در سخن 
آورده می شود و به صورت عبارت فعلی یا جمله ي اسنادي در کالم می آید. کنایه از فعل بخش گسترده اي 

و یکی از دست مایه هاي هنري از کنایات به کار رفته در سخن منظوم و منثور فارسی را تشکیل می دهد 
شاعر یا نویسنده است که بدون آن عذوبت و زیبایی هنري خود را از دست می دهد. این نوع کنایه در جاي 

خالی سلوچ بسیار فراوان است. در این جا به نمونه هایی از آن اشاره می کنیم. 
مصدر یا جمله یا اصطالح به) در معناي فعل یااي یا اصطالحی(مکنیفعل یا مصدري یا جمله«

ترین نوع کنایه است:عنه) به کار رفته باشد و این رایجدیگر(مکنی
» تابی کردندست کفچه کردن: گدایی کردن، دست شستن از کاري: ترك آن کار کردن، پیرهن دریدن: بی

)1386:276(شمیسا،
است، در این گونه کنایات، گیري برخورداراین نوع کنایه از بسامد چشمجاي خالی سلوچدر رمان 

باشد. مثالً وقتی این عبارت جاي رود، قابل تأویل به وجه مصدري میاي که در معناي کنایی به کار میجمله
خوانیم:خالی سلوچ می

) 1390:7آبادي،دولت»(مرگان زلفهاي مقراضی کنار صورتش را زیر چارقد بند کرد.«
باشد که کنایه از پنهان کردن رفته و قابل تاویل به بند کردن میعبارت بند کرد در معناي کنایی به کار

است.
)15همان، »(مکاند!ي آفتابه میشیر را انگار از چرنه«

ي آفتابه چکاندن کنایه از کم دادن شیر است.شیر را از چرنه
)18همان، »(مرگان پا سست نکرد.«

پا سست نکردن کنایه از توقف نکردن، آهسته نرفتن
) 20همان، »(حرفی که شاید گرهی از دل او بگشاید.« 

گره از دل گشودن کنایه از مشکالت را حل کردن
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)20همان، »(مرگان دیگر نماند. پا جلد کرد و به کوچه پیچید.«
تر رفتن است.تر و سریعپا جلد کردن کنایه از تند

)21همان، »(اید.ورخیز دختر! شماها که غین خواب را پاره کرده«
غین خواب را پاره کردن کنایه از خواب زیاد کردن است.

)26همان، »(ها بود و نبودش به جوي بود.يکسی که این آخر« 
ارزش بودن است.به جو بودن کنایه از بی

) 28همان، »(ابراو پا به پا کرد.« 
پا به پا کردن کنایه از معطل کردن، درنگ و تاخیر کردن است.

)35همان، »(که پنداري دود در کمر ابراو پیچیده است.نمودگاه چنان می«
دود در کمر پیچیدن کنایه از درد زیاد است.

) 43همان، »(عباس که کف به گوشه لبها آورده بود.«
ي لب آوردن کنایه از خشمگین شدن است.کف به گوشه

)46همان، »(ابراو دوپا در یک کفش، همچنان آرام گفت.«
ردن کنایه از پافشاري و یکدندگی در کار است.دو پا در یک کفش ک

)73همان، »(زند.انگار دست به خاك بیابان می«
ارزش بودن چیزيدست به خاك بیابان زدن کنایه از بی

) 89همان، »(ام.من پول هایم را از روي آب نگرفته«
از روي آب نگرفتن کنایه از راحت به دست نیاوردن

)89همان، »(دهد او.شناسی؟ جان به عزرائیل نمیمیآرام بگیر کودن! او را ن«
جان به عزرائیل ندادن کنایه از خسیس بودن

)91همان، »(اش نشو.زیاد هم پاپی«
پاپی نشدن کنایه از مزاحم نشدن و ایجاد دردسر نکردن است.

)323همان، »(سردار جواب در آستین گفت.«
شتنجواب در آستین داشتن کنایه از جواب آماده دا

)337همان، »(کنی کوزه است که بادش کنی؟خیال می«
کوزه را باد کردن کنایه از کار راحتی انجام دادن

)380(همان، » وخیزبابا! وخیز که نانمان گچ شد.« 
گچ شدن نان کنایه از ،ازدست دادن روزي است.

)339(همان، » کشی یک ال قبا؟براي من شاخ وشانه می« 
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نایه از تهدید کردن.شاخ و شانه کشیدن ک
)348(همان، » بسا که دهن به دهن افسانه شده بود.« 

دهن به دهن شدن کنایه از پخش شدن، افشا شدن
)390(همان، » شود.از دست خالی گرد هم بلند نمی« 

از دست خالی گرد بلند نشدن کنایه از توان انجام کاري را نداشتن.
اي خالی سلوچ:انواع کنایه به لحاظ وضوح و خفا در ج

در لغت به معنی اشاره به دور است و در اصطالح به کنایه اي اطالق می شود که وسایط میان : «تلویح-1
در مفهوم مرد بخشنده که نخست ذهن به زیادي خاکستر در » کثیر الرماد«الزم و ملزوم بسیار دور یاشد مثل:

فراوانی اغذیه و اطعمه و از آن پس به وجود آشپزخانه منتقل می شود ، آن گاه به زیادي سوخت سپس به
)1376:84تجلیل،»(مهمانان بیش تر و سرانجام به مهمان نوازي و کرم شخص منتقل می گردد.

)    1390:66آبادي،(دولت» چه خیال کرده اي که سر من کاله می رود.«
عناي کنایی آن نیاز به کاله سر کسی گذاشتن کننایه از فریفتن است که رسیدن از معناي ظاهري به م

واسطه و میانجی دارد.
)89(همان،» آرام بگیر کودن! اورا نمی شناسی؟ جان به عزراییل نمی دهد او.«

جان به عزرائیل ندادن کنایه از خسیس بودن
)117همان،»(هوا مالیم می شود. دست و دل مردم باز می شود. کار دست می دهد.«

دگیدست و دل باز شدن کنایه از بخشن
)135همان، »(تو هم این قدر ناخن خشکی به خرج نده.«

ناخن خشکی کنایه از خسیس بودن
)161(همان، » پس می ماند زورکی بچربد.که کی زبانش درازتر باشد و دستش به جیبش برود.«

دست به جیب رفتن کنایه از بخشندگی
)198را به زودي قبضه کند.(همان، نه تنها از ناچاري، هم از جوهري که داشت می توانست هر کاري « 

جوهر داشتن کنایه از زرنگ بودن
)365غم عباس را مخور، خاله مرگان. او گوش و گلیم خودش را از آب بیرون می کشد.(همان، « 

گلیم خود را از اب بیرون کشیدن کنایه از در فکر نجات خود بودن
بر کودنی شخص اشاره که» عریض القفا«که وسایط درآن اندك است مثل: «رمز:-2
)1376:84تجلیل،»(دارد.
)1390:46آبادي ،ابرو دو پا در یک کفش هم چنان آرام گرفت.(دولت« 
)47مرغ ابرو یک پا بیشتر نداشت.( همان، « 

کنایه از سماجت زیاد
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)74همان، »( نباید بگذارد بیش از این دم در بیاورد.« 
کنایه از پر رو شدن

)124همان، »(همداو بازي می شد–اگر دلش می خواست –و بی واهمه پس گردنش راست بود« 
پس گردنش راست بودن کنایه از ترس و واهمه اي نداشتن است. 

)76همان، »(یا این که حرف خودش را بی سکه کند.« 
بی سکه کردن کنایه از بی ارزش کردن 

) 337خیال می کنی کوزه است که بادش می کنی؟( همان، «
را باد کردن کنایه از کار راحت انجام دادنکوزه 

)146همان، »( یک روز دست از پا درازتر به زمینج آمد.« 
دست از پا درازتر کنایه از ناامیدي و عدم موفقیت

)224همان، »( موال امان صد چاقو می ساخت که یکیش دسته نداشت.«
کنایه از دروغ گویی

به معنی تسلیم » سپر انداختن«کار است. مثل: که وسایط اندك و مالزمه آش« ایماء:-3
)1376:84تجلیل،»(شدن.
)1390:57آبادي،مرگان دندان به دندان سایید و گذشت.(دولت« 

کنایه از عصبانیت شدید
)65فقط من را دست زیر سنگ هر کس و ناکس مکن.( همان، « 

دست زیر هر کس و ناکس کردن کنایه از محتاج کردن است.
)65همان، »( انم دم ساعت سرم را جلوي کسی پایین نگه دارم.من نمی تو«

در این عبارت سر پایین نگه داشتن در معنی کنایی به کار رفته است و رسیدن از معناي ظاهري به معناي 
کنایی یعنی شرمنده و خجل بودن زود و سریع انجام می گیرد.

)74عباس زبان به کام چسبانده.( همان، «
نکردن کنایه از صحبت

)73سهل است که براي عباس خط و نشان کشیده بود( همان، « 
کنایه از نقشه و توطئه در کار

)134بلکه جیب هایش هم در یک چشم بر هم زدن خالی خواهند شد.( همان، «
یک چشم بر هم زدن کنایه از سریع و سرعت

)323همان، »سردار جواب در آستین گفت.« 
تنکنایه از جواب آماده داش



٣٣
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

)46عباس که رگ کردنش ورم کرده بود، جیغ کشید.( همان، « 
کنایه از عصبانیت شدید

)205از من اگر می شنوي سلوچ حاال سر به نیست شده.( همان، «
سر به نسیت شدن کنایه از مردن

)266کربالیی دوشنبه گردن کج و زبان تسلیم داشت.(همان، « 
گردن کج داشتن کنایه از تسلیم بودن

)266همان، »( ار از کار عباس دیگر گذشته بود.ک«
کنایه از تمام شدن کار

کالمی است که الفاضی که در آن آمده است معنی دیگري از آن اراده شده که متضمن تنبیه تعریض:-4
یا طنزي است چنان که براي دوست که هرگز از کسی دست گیري نمی کند، بگویند:

در پریشان حالی و در ماندگیدوست آن باشد که گیرد دست دوست
)1376:84(تجلیل،

در جاي خالی سلوچ از این نوع کنایه یافت نشده است.
نتیجه گیري

گشاید و راز اي تازه بر اهل تحقیق و علم میز نکتهي زبان و زوایاي آن هر روبررسی و  تحقیق در حوزه
کند. در این راستا نگاهی به نویسنده معاصر جدیدي از این پدیده هستی. یعنی زبان بر همگان آشکار می

گیري عناصر بیانی به ویزه کنایه، دست توانایی داشته و به طور قابل توجهی از آن بهره ایم که در به کارداشته
مین امر سبب ماندگاري نثر او شده است .او در کاربرد کنایه در هر سه شکل به خصوص کنایه از گرفته و ه

فعل بسیار چیره دست بوده است . از نظر بسامد، در کار وي کنایه از فعل در ردیف اول، کنایه از صفت در 
کند تا با ساختن ش میردیف دوم و کنایه از موصوف در ردیف سوم قرار دارد. دولت آبادي در نثر خود تال

ها پیوند دهد و از این طریق ترکیب و عبارتی جدید و فراخور درك و فهم مردم، زبان خود را به ذهن آن
رسد که تا حدود زیادي در هاي اخالقی و اجتماعی خود را اشاعه دهد و به نظر میتر اندیشهبتواند راحت

این زمینه به توفیق دست یافته است.
کتابنامه

–فصل نامه علمی ، »مقایسه تحلیلی کنایه و آیرونی). «1387آقا زینالی، زهرا و آقاحسینی، حسین.(-1

.95-127، صص17سال نهم، شماره پژوهشی کاوش نامه،
، چاپ دوم، قم: حقوق اسالمی.ترجمه و توضیح جواهرالبالغه). 1380اوسط، ابراهیم.(-2
، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.1، جاد معانی و بیان). 1376تجلیل، جلیل.(-3
، تصحیح قزوینی و غنی، تهران: زوار.دیوان حافظ).1362حافظ، شمس الدین محمد.(-4
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، مترجم آبادي از آغاز تا کلیدربررسی آثار داستانی محمود دولت). 1382حسین زاده، آذین.(-5
کتایون شهرزاد، چاپ اول، تهران: انتشارات معین.

،تهران: 3، تصحیح و تعلیق سید ضیاء الدین سجادي، چدیوان خاقانی).1368ن.(خاقانی، افضل الدی-6
زوار.
، چاپ هفدهم، تهران: نشر چشمه.جاي خالی سلوچ). 1390آبادي، محمود.(دولت-7
، شیراز: دانشگاه شیراز.3چمعالم البالغه،). 1372رجایی، محمد خلیل.(-8
، چاپ پنجم، شیراز: البالغه در علم معانی و بیان و بدیعمعالم). 1379.....................................(-9

انتشارات دانشگاه شیراز.
،تهران:نیل.صور خیال در شعر فارسی).1380شفیعی کدکنی، محمد رضا.(-10
، چاپ هشتم، تهران: انتشارات فردوس.    ). بیان و معانی1383شمیسا، سیروس.(-11
، چاپ دوم، تهران: نشر میترا                       بیان).1386.(-------------12
، تهران: علمی فرهنگی.5، تصحیح سید صادق گوهرین، چمنطق الطیر). 1366عطار، فریدالدین.(-13
، تهران: نشر نو.2،چتاریخ زبان فارسی).1366ناتل خانلري، پرویز.(-14
شیراز: انتشارات کوشا مهر شیراز.  ، چاپ دوم، معانی و بیان). 1380نوروزي، جهانبخش.(-15
، چاپ دوازدهم، تهران: موسسه نشر فنون بالغت و صناعات ادبی). 1375همایی، جالل الدین.(-16

هما.
، چاپ دوم، تهران: انتشارات الهام.فی المعانی و البیان و البدیع). 1379هاشمی، سید احمد.(-17
، چاپ اول، تهران: انتشارات جام.هچون سبوي تشن). 1374یاحقی، محمد جعفر.(-18
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تش بدون دودآرمان عامه(فولکلور) در جایگاه و بازتاب فرهنگ 
کمال الدین آرخی
دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان 
دکتر عبداهللا واثق عباسی
دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

باقريفرشید 
کارشناسی ارشد ادبیات فارسی و مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجن

چکیده
یکی از مضامین مهم ادبیات داستانی معاصر فرهنگ مردم یا ادبیات شفاهی است. از آن جا که انسان و 

حقیقات و هایش جزء الینفک داستان است، فرهنگ مردم به این قالب ادبی راه یافته است. تزندگی و اندیشه
-بررسی فرهنگشناسی و ادبیات مربوط هستند. اي میان جامعهرشتهمطالعات فولکلوریک، به تحقیقات بین

ادبیات هر کشور برگرفته از تمدن وزیرا فرهنگ واز اهمیت خاصی برخوردار است؛ عامه در ادبیات 
دون دود اثر نادر ابراهیمی پرداخته . در این مقاله به بررسی فولکلور ترکمن در رمان آتش بعامه استفرهنگ

ها زیسته است، شود. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که  نادر ابراهیمی با توجه به این که میان ترکمنمی
ها، باورها و پندارهاي عامیانه، اشعار المثلها دارد و از اساطیر، ضربعامه آنآشنایی عمیقی با فرهنگ

کمن) و پوشاك ترکمنی در این رمان بهره برده است. در این مقاله از روش مختومقلی فراغی (شاعر تر
اي استفاده شده است.تحلیلی و کتابخانه-توصیفی

عامه، ترکمنابراهیمی، آتش بدون دود، فرهنگها:کلیدواژه
مقدمه

) به معناي lore(لورطبقه وگروه،) به معناي مردم،folkي فولک(از دو واژهعامه)(فرهنگاصطالح فولکلور
بررسی دهد.بخش عظیمی از آن را تشکیل میداشته، در ادبیات جایگاه خاصی و دانش تشکیل شده است

- کشور برگرفته از فرهنگادبیات هرتمدن وزیرا فرهنگ وتواند بسیار مفید باشدعامه در ادبیات میفرهنگ

اي نیز وجود هاي سادهنابغهت شده نیست،تربیزیبایی در انحصار طبقات عالی وحس هنر و«عامه است.
با تشبیهات ساده به شکل آهنگ وف،تکلّاحساسات خود را بیهاي ابتدایی تولد یافته،دارند که در محیط

- ها جاودانی میآیند که اثر آنمیکار بري اینگاهی به قدري ماهرانه از عهدهکنند.هاي عامیانه بیان میترانه
هاي زیباشناختی و هنري آن . از سویی دیگر امروزه  هنر و ادبیات صرفا در جنبه)1379:389،هدایت»(شود

-گیرد، بلکه به عنوان مفسر و مبین دنیاي اطراف زندگی هنرمند مورد استفاده قرار میمورد توجه قرار نمی
هاي ها و اندیشهما را با آرمانهاي گذشتگان، نه تنهاها و امثال و حکم و افسانهي قصهگیرد. بنابراین مطالعه

ادبیات عامیانه پایه و«سازد. فرهنگی آنان نیز آشنا می–ها و نمودهاي اجتماعی اجتماعی نیاکان، بلکه با جلوه
اما زمانی حقیر جلوه کندشاید این نوع ادبیات در نگاه اول ساده ودهد،تی را نشان میاساس فرهنگ هر ملّ
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تواند دست به آفرینش با همان عناصر ساده میبه دست هنرمند سپرده شود،ي آنکه عناصر سازنده
اصول خود را از غالب عناصر وفردوسی،يمگر نه این است که شاهکاري چون شاهنامه؛ شاهکاري بزند

دانیم که ادبیات شفاهی مادر ادبیات کتبی میهاي عامیانه اقتباس کرده است.داستانادبیات و
.)50: 1378ستوده،»(است

ي بهشت مطالعات زبانشناسی، تنوع فرهنگی و جمعیتی در کشورمان، این سرزمین اهورایی را به مثابه
شناختی بدل ساخته است. وجود اقوام و طوایف مختلف با دانش برگرفته از تاریخ جامعه شناختی و اسطوره

در این میان قوم شود. موجب میشناسی و زبانشناسی را هاي مردمشفاهی گستره اي درخشان از پژوهش
احمد شاملو، براي نمونه.استنمود داشتهفارسیفولکلور خاصی است که در ادبیات ترکمن داراي فرهنگ و

عامه ترکمن، اشاره کرده است. نادر ابراهیمی هم به به فرهنگ"از زخم قلب آبایی"و"پیغام"در شعرهاي
آورد. در ها پدید میي زندگی و فرهنگ آنآید و آثار بزرگی دربارهعنوان تعمیرکار سیار به ترکمن صحرا می

گیرد.مورد نقد و بررسی قرار می"آتش بدون دود"فولکلور ترکمن در رماناین مقاله
ي تحقیقپیشینه

اند. از آن جمله:پژوهشگران، در مواردي آثار داستانی معاصر را از این دید مورد بررسی قرار داده
هاي جالل آل احمد عامه در داستاناي به بررسی بازتاب فرهنگ) در مقاله1391بیک(املوجانیاکبر ش-

پرداخته است.
عامه را در آثار داستانی صادق ) کاربرد عناصر فرهنگ1390لفورکی(زاده و مهدي احمديمیرعلی حسن-

اند. هدایت مورد نقد و بررسی قرار داده
تش بدون دود، مورد بررسی قرار گرفته است:و از زوایاي دیگر هم رمان آ

به بررسی راوي و "راوي در رمان آتش بدون دود") در مقاله 1388قدسیه رضوانیان و حمیده نوري (-
اند.زاویه دید در این رمان پرداخته

) ساختار و عناصر داستانی این رمان را مورد نقد و 1390مهیار علوي مقدم و سوسن پورشهرام (-
اند.ی قرار دادهبررس

مبانی نظري تحقیق
ادبیات عامیانهو عناصرهاویژگی. 1

ها از نسلی به نسل دیگر است که به صورت هاي عامیانه انتقال آنویژگی اساسی روایات و داستان
گیرد. ادبیات عامیانه نقش مهمی در دوام و پایداري فرهنگ قومی و استمرار آن در طول شفاهی صورت می

رود.اي براي ادبیات مکتوب به شمار مییخ داشته است و گنجینهتار
شود:هاي مختلفی تقسیم میادبیات عامیانه به گونه
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ي هاي عامیانه: این تصانیف عاري از پیچیدگی با زبانی ساده و لحنی عامیانه در برگیرندهترانه-1
ي مردم است.هاي عامهحاالت و اندیشه

رفتند، منظوم هستند.ها که براي سرگرمی به کار میانچیستان: بسیاري از چیست-2
اي به ها حکایتی نهفته است که معانی عمیق و گستردهالمثلالمثل: در پس هر کدام از ضربضرب-3

دهد.ها میآن
باشد. ها میها و قصهها، افسانههاي منثور: شامل اسطورهروایت-4

داند:ویژگی بارز میعامه را داراي دو دکتر تمیم داري، فرهنگ
ي تجربه و رویدادهاي اجتماعی است. هیچ نمود فولکلوریک وجود ها زاییدهي کشورالف: فولکلور همه

اي از گذشتگان نباشد و یکی از علل اعتبار فولکلور همین است.ي تجربهندارد که نتیجه
اوضاع و احوال جغرافیایی اي بودن آن است. هر منطقه متناسب با ب: ویژگی دیگر فولکلور، منطقه

).22: 1390خویش داراي فولکلور خاصی است(تمیم داري،
فرهنگ عامه حکایاتی است که معموال «هاست؛ زیرا که ي آموزشی آنعامه جنبهویژگی دیگر فرهنگ

1381شمیسا،»(ها پند و اندزر و آموزش است و در تکامل خود منجر به ادب تعلیمی شده استپشت آن
:235(.

هافولکلور آنوترکمن. قوم2
اند و داراي فرهنگ و ي شرقی دریاي خزر ساکن شدهها یکی از اقوام ایرانی هستند که در کرانهترکمن

ها در دست ترین اسنادي که در مورد ترکمنقدیمی«باشند. ها و باورهاي خاصی میآداب و رسوم و اسطوره
الذهب مسعودي مروجوا...الدین فضلالتواریخ اثر خواجه رشیدمعجااست دیوان لغات ترك از کاشغري،

اغوز نام اقوامی است ترك که هم زمان با «رسانند.ها را به اغوزها میریشه ترکمن.)13: 1366(میرنیا،»است
ا... این قوم رارشیدالدین فضلزیستند.دشت قبچاق میي چنگیز در حوزه وسیعی از ترکمنستان وحمله

.)117: 1380(مشیري،»گفتندشدند ترکمان میدر منابع عربی به غزانی که مسلمان میترکمن دانسته است.
-در بین آن،بودند که پرستش ارواح نیاکان1»سمشامانی«ها قبل از ورود اعراب به آسیاي میانه پیرو آییناوغوز

تکه نسبت به گوکالن و،یموتيطایفهکه سهدارند ديدها طوایف متعترکمن.ها یادگار همین دوران است
هاي متعددي هر کدام از این طوایف هم به تیره.هستندنفوذ بیشتري برخوردارطوایف دیگر از اهمیت و

و فرهنگ توان معیاري براي ادبیات هاي تاریخی میرا به خاطر داشتن ریشهقوماین فولکلور شوند.تقسیم می
- به طورکلی فرهنگها وترانهنوشتن مرسوم نبود،که هنوز خواندن وقدیمهاي در زماندانست. ها غنی آن

فولکلور ترکمن بازتاب نوع رفت.باورهاي مردم به شمار میها ودردها وي انتقال شاديعامه تنها وسیله
ي در دوره. ترین عناصر در ادب عامیانه استاي است که یکی از قدیمیبات قبیلهزندگی اجتماعی و تعص

ها عامه ترکمنخارج از کشور به کاوش در فرهنگاز داخل وشناسان، و جامعهشناسان جدید بسیاري از مردم
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- هاچیستان-قازان(مراسم طلب باران)سوید-مادرانالالیی-جمعی دختران(الله)آوازهاي دسته. اندپرداخته
روند.ر ترکمن به شمار میفولکلوی ازهایها  نمونهاسطورهخنجر ورقص-هاالمثلضرب
رمان آتش بدون دودنادر ابراهیمی و. 3

پس تحصیالت مقدماتی خود را در این شهرگذراند ودر تهران به دنیا آمد.1315فروردین 14ابراهیمی در 
ي فهرست کاملی از کارهاي ارائهاز گرفتن دیپلم ادبی از دبیرستان دارالفنون به دانشکده حقوق وارد شد.

از جمله است.ابوالمشاغل به شرح وقایع زندگی خود پرداختهمشغله واو در کتاب ابنهیمی دشوار است.ابرا
آداب ها وت با ترکمنوي در این مدصحرا بوده است.هاي او کمک کارگري تعمیرگاه سیار در ترکمنشغل

ارادت خاصی به این . اوگیردیقرار مآنان صمیمیت ثیر صفا وو تحت تأکندها آشنایی پیدا میرسوم آنو
-ي ترکمنکنم که شیفتهنمیانکار«گوید:آتش بدون دود می3کتاب سوم2هاي پایانیاشتددر یادقوم دارد و 
تش بدون دود تمام و آنشناخته باشدام که شاید دیگري ندیده وشناختهام وگونه دیدهها را آنآنها هستم و

گوید:کتاب هفتم میهاي پایانیدر یادداشت). همچنین 3:ج1383براهیمی،ا»(نخواهد شد تا من تمام شوم
غفلتا،عاشق صحرا شدم،ی در صحرا،کمک کارگر فنّوقتی بسیار جوان بودم و،تاغفلدر یک لحظه،من«

توانستم به پیشگاه معشوقم ببرم وي آن چیزي است که من میهمه،آتش بدون دوددانم چه شد اما شدم.نمی
آنخلوت،آن پهناوري وها،آن مهتابها وآن غروبشبهاي صحرایی،یاد آن روزها وبه او پیشکش کنم.

ها که زیبایی شگفت انگیزي داشتند،آن بچهزنان خوب وآن مردان وها،آالچیقهاي خفته وگلهآفتاب و
).7همان:ج »(خواهد ماندبراي همیشه در قلب کوچک من  زنده است و

يفیلمنامههاي صحرا وقصههزارپاي سیاه وتوان به آتش بدون دود،ها میار او در مورد ترکمناز آث
جلدي که با عشق آتشین گاالن اوجا (قهرمان 7. آتش بدون دود، رمانی است صداي صحرا اشاره کرد

بر ضد رضاخان شود و با مبارزه آلنی(فرزند آق اویلر)یموتی) به سولماز اوچی(دختر گوگالنی) آغاز می
اندیشه و پیام اساسی رمان آتش بدون دود، رسیدن به اتحاد و همبستگی و یکی شدن «پذیرد. پایان می

هاي مختلف ). ابراهیمی در جاي جاي داستان و به بهانه260: 1390علوي مقدم و پورشهرام،»(هاستترکمن
ان ، بهتر از هر ترکمنی از باورها و گوید. او در این رماز تاریخ و فرهنگ و فولکلور ترکمن سخن می

آمیزد وهاي ترکمنی در میشاديها وکرانگی طبیعت را با رنجتوصیف بی«گوید و اعتقاداتشان سخن می
).1377:538،(میرعابدینی»دهدجرا به دست میامتصویر شاعرانه از محیط و

بحث
شود.ته میرمان آتش بدون دود، پرداخاینک به بررسی عنصرهاي فولکلوریک 

اسطوره. 1
تاکنون تعاریف متعددي از اسطوره، ارائه شده و هر کس از دیدگاهی خاص به آن نگریسته است. در 

هاي سخن-2افسانه، قصه -1اند از:فرهنگ فارسی معین، دو معنی براي اسطوره آمده است که عبارت
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ي سرگذشتی قدسی و مینوي و ه نقل کنندهاسطور« تر،: ذیل واژه). اما در معناي دقیق1363پریشان( معین، 
). 14: 1362الیاده،»(اي است که در زمان اولین، زمان شگرف بدایت همه چیز، رخ داده استراوي واقعه

کردند در گذشته اتّفاق افتاده و اسطوره در جوامع ابتدایی گزارشی حقیقی بوده است از وقایعی که تصور می
ها اسطوره«دادند. اسطوره تاریخ اعتقادات بشر است؛ به عبارت دیگرن پاسخ میهایشااز طریق آن به نادانسته

اند و ي خداجویی سرشتین انسان شکل گرفتهاند که در نتیجهاند. زیرا باورهاییسرشار از ابعاد دینی و مذهبی
یچ وقت از بین ). و به همین دلیل ه2: 1391مظفریان،»(شودي دینی اسطوره دریافت میاز اینجاست که هاله

-هاي هر ملتی، واجد نوعی نظام و هماسطوره«روند و همواره میان ملل گوناگون وجود دارند. همچنیننمی
: 1385پاینده،»(ي تصویري منسجم از باورها و ادراکات یک ملّت استدهندهپیوندي درونی بوده و ارائه

است. ها و اساطیر کهن در آمیختهنها با افسانهکنند و زندگی آهایشان زندگی میها با اسطوره). ترکمن186
باشد که قبل از گرویدن به دین مبین اسالم، پیرو آن ي آیین شامانیسم میبیشتر اساطیر قوم ترکمن بازمانده

هاي داستان گم شدن قوم در کوه«اشاره کرد که "ارکنه گون"توان به هاي ترکمنی میبودند. از دیگر اسطوره
ي هایی هم درباره). اسطوره290: 1366گلی،»(آمیز به سرزمین پدري استبازگشت موفقیتارکنه گون و

ها براي هویت و خاستگاه خود احترام ها نشانگر این است که آنپیدایش این قوم وجود دارند؛ این اسطوره
زیادي قائل هستند.

-ابراهیمی میشده است.، گرفتهمربوط به پیدایش این قومترکمنیيساختار این رمان از یک اسطوره

سالها پیش از این،شود،سولماز مربوط میداستان بلند را که به گاالن واینفکر اصلی قسمتی از«گوید:
گفت واز اجداد خود سخن میادي قهار که به هنگام تاس ریختن،نرّخدر فروهر به من داد؛دکترروزي،
برنخاست تا آتش آن داستان سخت به دل من نشست وحرف زد وي شخصیتی نزدیک به گاالن برایم درباره

کند:. ابراهیمی این اسطوره را در رمان، چنین نقل میکتاب سوم)پایانی هاي (یادداشت»بدون دود شد
پیشه به نام یموت. یموت مالک دو زن بود: یکی عزیز، ي یموت، دالوري بود عاشقگذار قبیلهبنیان«

ي یموت، پسري آورد که دیگري خدمتگزار و فروتن و افتاده. گزل، زن نازپروردهسوگلی و نازپرورده و
الدین نهادند. و زن فروتن دو پسر براي یموت آورد. این دو پسر را چونّی و قُجق نامگذاري نامش را شرف

خشید و الدین بپیشه، به هنگام مرگ، یکی از دو اسب اصیل و تیز تک خود را به شرفکردند. یموت عاشق
از این بخشش پدر سخت رنجیده -پسر میانی یموت-گوید: چونّیاسب دیگر را به چونّی و قجق. افسانه می

ي پدر نفرین کرد و از سوار شدن بر اسبی که نیمی از آن سهم برادر بود چشم پوشید. خاطر شد، بر مرده
ظی کرد، پاي پیاده به راه چونّی، سهم خویش را به قجق بخشید، با قجق و مادر پیر خود خداحاف

).10: 1، ج 1383ابراهیمی، »(افتاد...
-گونه نقل میاین"بادآاستري مازندران وسفرنامه"ارزشمنددر کتاب آن اسطوره را اح فرانسوي،سیرابینو،

یکی زن مشروع که فرزندي آورد ي یموت دو زن داشت؛س قبیلهکنند که موسها حکایت میترکمن«کند:   
یکی از ،احتضارمپدر هنگادیگري قجق.ی ویکی چونّدو پسر آورد؛ه بود،غزن دیگرکه صیام شرف وبه ن



٤٠

٤٠

مجموعه مقاالت

ی از پذیرفتن اسب مشترك ولی چونّ؛داداسب دیگر را به دو نابرادري اودو اسب خود را به شرف بخشید و
او را پشت اسب خود وبنابراین دل شرف به حال او سوخت؛ خودداري نمودکه نیمی از آن سهم قجق بود،

عا از این جهت ادها از فرزندان این سه پسرند.یموتیافت.با شرف پیوندچونّیبدین ترتیب . سوار کرد
.)135: 1336(رابینو:»ی استدارند که اوالد شرف برتر از چونّ

ویاي این افسانه در ذهن پي پیدایش قوم ترکمن است.اول رمان مربوط به همین اسطورهسه کتاب
است؛ چنان که خودش تصرف کرده دخل و، در ماهیت این اسطورهو اوابراهیمی به نوعی تغییر شکل یافته

). تفاوت روایت اسطوره در 10: 1،ج 1383ي رمان به این تفاوت اشاره کرده است(ابراهیمی،هم در حاشیه
و چونّی، دو برادر ناتنی، به تفاهم رمان با اصل آن که رابینو، نقل کرده، این است که در اصل اسطوره، شرف

ي اعتراض اسبی را که پدرش به او و برادرش داده، رسند اما در رمان آتش بدون دود، چونّی به نشانهمی
هاي کند. البته روایتگذاري میي یموت را پایهگیرد و آن جا را ترك کرده و در مکانی دیگر طایفهنمی

و شاید ابراهیمی آن را به صورتی که شنیده نقل کرده باشد.مختلفی از این اسطوره وجود دارد
جا که عامه از جمله اساطیر از آنهاي گوناگون ادبیاتدر هر دو روایت اسب اهمیت خاصی دارد. صورت

حیواناتی مثل اسب،آفرینندگان آن در تماس مستقیم با طبیعتند، متاثّر و مرتبط با طبیعت هستند. از این نظر، 
اسب در میان .ها حضور دارنددر اساطیر آنوفورها نقشی اساسی داشتند بهدر زندگی ترکمن..و.شتر

در . همچنین شوددر ترکمن صحرا به عنوان کجاوه عروس استفاده میهم شتر اي دارد. ترکمن جایگاه ویژه
مانند ، که صاحب این قبرا این باور؛ بکاري شده استهایی کندهشاخ قوچ،سنگ قبرهاي به جا مانده از قدیم

زندگی او سرشار از برکت بوده است.قوچ شجاع بوده و

تصویر قبرستان قدیمی ترکمن(بر گرفته از کتاب تاریخ سیاسی و اجتماعی ترکمن)
فراغی و اشعار اومختومقلی.  2

ز اشعار او رود. بسیاري امسلک ترکمن است. او سمبل قوم ترکمن به شمار میمختومقلی، شاعر عارف
ها(آوازخوانان ترکمن)در مراسمي ترکمن شده است و اشعارش توسط بخشیجزء فرهنگ و ادب عامه

گینگ «ه.ق، در شمالِ شرقِ گنبدکاووس در محلّی به نام 1153م.1733او در سال « شود.مختلف خوانده می
اند. پروفسور به نیکی یاد کرده). بسیاري از مستشرقین از او6: 1379شادمهر،»(چشم به جهان گشود» جاي
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ي نمایان ادبیات ترکمن و تجلّی احساسات و برتلس، او را به جام جم تشبیه کرده است؛ چرا که او آیینه
از «گوید: هاي علمی اقوام ترك، او را ستوده و میادراکات یک ملت است. بارتولد، ضمن بررسی شخصیت

شک بی). او 13همان: »(که شاعري ملّی چون مختومقلی داردمیان اقوام ترك، این تنها قوم ترکمن است
ي او را به منزله"جنگ ترکمن"کتاب حواشی زاده در جمالاست.بنیانگذار ادبیات نوین ترکمن بوده

ق این تحقّزاده گویا اجابت وگذاري استاد جمالاین ارج. )200: 1357،گوبینوداند(ها میفردوسی ترکمن
است:آرزوي مختومقلی

ردوسی نظامی حافظ پروانیـــــــفابوسعید عمر خیام همدانی     «
آالرنینگ آراسیندا من هم سان بولسامجالل الدین کبی جامی النامی

به حساب آورده ...مولوي وحافظ،فردوسی،کنار بزرگانی چون خیام،که درکندمیآرزوکه مختومقلی
.شود

را در ستایش شخصیت او "مدایح بی صله"ي از مجموعه"پیغام"احمد شاملو، شاعر معاصر، شعر
سروده است:

پسر خوبم ماهان،  بلند شو«
اي هست که سکّو داردبرو آن کوچه پایینی، خانه

بینیپیرمردي الغر می
)21: 1379نام او مختومقلی...(شاملو،

محبوب ترکمن معرفی مختومقلی را شاعر نامدار و،م آتش بدون دودي کتاب سونادر ابراهیمی در حاشیه
توان شعري از مختومقلی را همراه با صداي چگونه می«:گویددرکتاب اول می. )309: 1383می کند(ابراهیمی،

فریاد بر نیاورد که اي واي ي چشمانش خشک شده شنید وکمنی که اشک ابدي به گوشهري پیرمرد تسوزنده
.)1383:86(ابراهیمی،»رانبر ستمگ

آورد:اشعار مختومقلی را میيدرکتاب چهارم دقیقا  ترجمه
سراسر کوهستان عشق را در نوردیدم«

کیست که بتواند تحمل کند این درد را؟چه دشوار است و
اگر طوق عشق را بر گردن گردون بیاویزند

)109: 1383ی،ابراهیم»(آسمان خواهد لرزید و صبر نخواهد کرد این درد را
مختومقلی گرفته است:» این درد«به معناي"بو دردي"ابراهیمی این ابیات را دقیقا از شعر 

گشت ایالدیم، گزدیم عشقینگ داغینی                نر بال کیمسا چــــکر بودردي«
»  عشق داغینی آسیدالر گونگینگ بوینده              گونگ تتراب چکه بلمز بودردي 

)301: 1372(دیوان مختومقلی،
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ابراهیمی کامال تحت تأثیر شخصیت مختومقلی بوده است. کسی که در صحرا زندگی کرده و با آداب 
ي این یر این شاعر بزرگ ترکمن قرار بگیرد. ادامهورسوم صحرا آشنایی کامل دارد؛ بعید نیست که تحت تأث

ها آورد و آن را شعري از مختومقلی که با آهنگهاي خیلی قدیمی که توسط بخشیشعر را در کتاب پنجم می
).75: 1383کند(ابراهیمی:شود، معرفی مینواخته می

پندارهاباور ها و. 3
شده، امروزه عادات و اعتقادات و رسوم وستایی اطالق میهاي رفولکلور که در ابتدا به دانش عوام و ترانه

–ي روحی باور عامیانه یک پدیده«عامه است. هاي فرهنگگیرد. باورها یکی از مولّفهو ... را  هم در بر می

العمل او در مقابله و جدال با طبیعت و محیط اسرارآمیز اجتماعی است که معلول زندگی آدمی و عکس
العاده را بیابد هاي خارقي منطقی بین حوادث و پدیدهتوانست رابطهت. آدمی آن گاه که نمیپیرامون وي اس

ها را کاهش دهد و همین امر پرداخت تا بدین ترتیب مصیبتبراي رهایی از آن به ذکر اوراد و نجواها می
). فرهنگ عامیانه را 104: 1386الهامی، »(باعث شد تا به تدریج باورها و عقاید خرافی در ذهن او شکل گیرد

باید در بطن زندگی مردم جستجو کرد؛ چرا که فرهنگ در متن زندگی جریان دارد. آنچه فرهنگ مردم 
ي کار و زندگی مردم شود، عالوه بر ادبیات شفاهی، آداب و رسوم و باورهاي عامیانه و شیوهنامگذاري می

عوام نه تنها از لحاظ علمی و روان شناسی قابل ي اعتقادات کاوش و تحقیق درباره«یک جامعه هم هست. 
). 9: 1342هدایت،»(توجه است بلکه برخی از نکات تاریک فلسفی و تاریخی را برایمان روشن خواهد کرد

ي این آداب و گردد. همههاي خیلی دور بر میها داراي آداب و رسوم خاصی هستند که به گذشتهترکمن
اشاراتم به آداب و «گوید: شود، پر از رمز و راز است. ابراهیمی میمیگفته "داب"رسوم که در ترکمنی

رسوم تا آنجا که مقدور بود و بیست و هفت سال رابطه با صحرا و جستجو در اعماق صحرا به من یاد داده؛ 
هایی اشاراتی است اصیل و درست. اگر ترکمن جوانی یافت شد و ادعا کرد که ما چنین آداب و سنّت

ام، ها شنیدهها و مادر بزرگاگر زنده باشد، چرا که من از پدربزرگ-ایم باید از پدر بزرگش سوال کندنداشته
یادداشت هاي پایانی کتاب سوم). »(هاي سالسال

در کتاب اول آمده است:
یک از خویشان نزدیک مرده حق حضور و در مراسم تدفین بنا بر سنّت صحرا، پسر و برادر و هیچ«-

).1383:129ابراهیمی،»(ت نداشتندمشارک
در فرهنگ ترکمن، پدر، فرزندان، برادران و همسر آن کس که مرده است حق ندارند در مراسم تدفین 

ي عزا هم حق ندارند سر خاك مرده بروند. حاضر شوند و ناظر مراسم خاکسپاري باشند و در تمام هفته
است، اگر یکی از نزدیکان مرده در مراسم تدفین حضور گویند: مرده از تنهایی خود در هراس ها میترکمن

گوید مرا تنها مگذار، مرا تنها مگذار. اگر شنونده خویشاوند نزدیک او باشد، زند و مییابد، مرده او را صدا می
در تمام ادیان «دهد و همین پاسخ درونی باعث مرگ زودرس او خواهد شد.ناگزیر دلش جواب موافق می
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گر شده است از جمله انبوهی از سنگ بر روي هاي گوناگون جلوهترس از مرده به صورتبشري نیز این 
ها و اند و براي استرضاي خاطر آنبستههاي محکم میاند یا بدن او را با طنابدادهجسد مرده قرار می

وز در میان ابناي کردند. بسیاري از این عادات هنها تقدیم میخشنودي روح ایشان بعد از دفن هدایایی به آن
). در میان اقوام باستانی اموات زنده و باقی هستند اما حضور آنها در 23: 1385ناس،»(انسانی باقی مانده است

ها دیگر مثل قدیم نیست.کنار زندگان نوعی نگرانی ایجاد کرده است زیرا روش آن
مورد دیگر:

: 1383ابراهیمی،»(کسی نرسدي آن است که چشم زخمی بهدر صحرا استخوان و نمک، نشانه«- 
204(

هاي ها این رسم را از آیینافکار و اعتقادات دینی در خلق بعضی از مفاهیم فولکلوریک موثّرند. ترکمن
ي شامانیسم است به یادگار دارند. استخوان حیوانات و بیشتر شاخ قوچ بر قدیمی خود که مربوط به دوره

ریزند و بسیاري عید قربان در محل ذبح قربانی، زغال و نمک میروي قبرهاي قدیمی دیده می شود. در روز
از این موارد که نیاز به بررسی مردم شناسان دارد.

المثلضرب. 4
هاي اوست که در هر شرایطی اي به انسان و گذشتهفولکلور و ادبیات عامیانه منبعی سرشار و دریچه

ي و مادي مردمی است که در تعامل با یکدیگر و آموز است. فرهنگ اقوام حاصل سیر تحوالت فکرحکمت
ناپذیر از فرهنگ تاریخی و حیات ملی تبدیل شده است. در کشاکش تاریخ شکل گرفته و به جزئی تفکیک

ها و از منابع مهم جست و جو در نگرش و عقاید ملل مختلف به ها یکی از انواع فولکلور ملّتالمثلضرب
هایی است که درگذشته اتفاق افتاده و اکنون نیز به عنوان معیار و بهروند و اغلب حاوي تجرشمار می
نماي بخشی ي تمامهاي ترکمن آیینهالمثلضرب«ي زندگی مناسب قابل استفاده و به کارگیري است. شاخصه

ي آنان محسوبهاي ادب عامیانهي زندگی قومی، بافت ایلی و اجتماعی و یکی از گنجینهاز اعتقادات، شیوه
).1860: 1383معطوفی،»(شوندمی

المثلِ ترکمنی گرفته است که محمود را هم از یک ضرب"آتش بدون دود"نادر ابراهیمی، عنوان رمان 
آورده است:»دیوان اللغات«کاشغري حدود هزار سال پیش در 

شود و جوان بدون گناه.اوت توسه سیز بولماز، یگیت یازیق سیز.  ترجمه: آتش بدون دود نمی
کند که نشان از آشنایی عمیق او با فرهنگ ترکمن المثل دیگري اشاره میابراهیمی در کتاب دوم، به ضرب

صحراست:
).180: 1383ابراهیمی،»(ات بخند تا مجبور نشوي گریه کنیگوید: با نصف خندهترکمن می«

کنند. معادل آن استفاده میها رواج دارد و در محاورات روزمره از المثل هنوز هم در بین ترکمناین ضرب
ترکمنی آن چنین است: کوب گوالن، بیر آغالر.  ترجمه: کسی که زیاد بخندد سرانجام گریه خواهد کرد.
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آمیزي از ادبیات ها غالبا شکل نصیحتالمثلدر کل ضرب« ها حالت تعلیمی دارند و المثلاین ضرب
).267: 1389فتوحی،»(هاي عادي زندگی استعامیانه هستند که محصول ذهن عوام و مبتنی بر تجربه

مثل قدیمی ترکمن: پسرها جواب پدرانشان «کند: المثل دیگري یاد میدر کتاب چهارم، از ضرب
پذیري پسر از پدر در ترکمن صحرا رسمی دیرینه است. داند که اطاعت). او می68: 1383ابراهیمی، »(هستند

دار و استوار در صحرا اطاعت پسر از پدر رسمی بسیار ریشه«کندهمچنان که در کتاب اول به آن اشاره می
).83بود(همان:

جنگ شغاالن با هم، مربوط به ماکیان است نه مربوط به خود شغاالن. یک «گوید: در کتاب پنجم هم می
).254همان: »(مثل قدیمی ترکمن

باز از همین کتاب:
- نالید، پرسیدند: چرا نمیی پیري که از زندگی میگوید: از چوپان خیلی خیلیک مثل قدیمی ترکمن می«

ي من منتظرند برایشان غذا ببرم، صد تا میش ي گرسنهخواهم اما وقت ندارم. دوازده نوهمیري؟ گفت می
ي ي من منتظرند شیرشان را بدوشم، آغل گوسفندانم منتظر است که دیوارش را تمام کنم، آن کندهشیرده

).276همان: »(میريکنم و...گفتند برو پدرجان تو هیچ وقت نمیهیزم منتظر است که خردش 
المثل به زبان ترکمنی چنین است: داغ باشی دومان سیز بولماز، اَر باشی خیال سیز. ترجمه: این ضرب

باالي کوه بی ابر نیست و باالي (فکر) انسان بدون خیال.
المثل در آمده ها به صورت ضرببین ترکمندر آغاز کتاب پنجم شعري از کمینه (شاعر ترکمن)را که در 

شوند و فقیران از حب وطن.آورد: ثروتمندان از لذت خسته نمیاست به عنوان براعت استهالل می
هاي ترکمن بسیار در این اثر بازتاب داشته و ابراهیمی در رمان المثلگونه که مالحظه شد، ضربهمان

ه است.ها بهره گرفتآتش بدون دود، مکرر از آن
. پوشاك5

شود که در طول زمان هاي فرهنگ مادي هر قوم و ملتی محسوب میترین بخشپوشاك یکی از مهم
هایی با ها با توجه به آن که شباهتپوشاك ترکمن«کنند. المقدور حفظ میحیات آنان اشکال خود را حتی

کان داشت؛ با این وجود از آن زمان ها و اوزبپوشاك سنتی اقوام دیگر آسیاي میانه ازجمله قزاق، تاجیک
). 2227: 1383معطوفی،»(هاي شاخص خود را محفوظ و به یادگار نگه داشته استتاکنون خصایص و ویژگی

لباس که خصوصیت اصلی زندگی روزمره است، ما را به طور صحیح با اوضاع اقتصادي و اجتماعی یک «
جنس و ). «13: 1386پوربهمن،»(شودیر از آن محسوب میترین تصوکند؛ زیرا که اغلب واقعیجامعه آشنا می

را چنین "قربت به لباس"بخشد. تاورنیه اصطالح فارسیي آن اهمیت میزیبایی لباس در شرق، به پوشنده
ها ). ترکمن10: 1383دزي،پیتران»(هرطور که لباس بپوشی به همان درجه مورد احترام هستی«کند: معنی می

داراي پوشاك خاصی هستند.هم مانند دیگر ملل
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فولکلور را "مبانی انسان شناسی"در کتابداند و ها را هم جزو فولکلور میانواع پوشش،االمینیروح
يپشتوانهعلمی وياعمال گروهی بدون نظریهفولکلور عبارت است از باورها و«کند:چنین تعریف می

لباس پوشیدن،ي غذاخوردن،اي روزمره جوامع چون نحوههیتلبنابراین تعریف مقدار زیادي از فعامنطقی.
(روح »آیندمراسم عروسی در شمار فولکلور به حساب میدفن ورسوم مربوط به کفن وآداب و
.)277: 1375االمینی،

بازتاب پوشاك در رمان:
کند):هاي اصلی رمان که علیه رضاخان مبارزه میدر وصف آلنی(از شخصیت

گل زیبایش بیرون ي ستبر، نگاه نافذ و آن زلف خاکستري که اندکی از زیر قرهد، سینهبا آن قامت بلن«
- یاکاي یقه کج تمام دستهاي خاکستري مردانه و آن چکمانده بود و روي پیشانی ریخته بود و آن سبیل

دم دوزي شده که کار مارال بود و آن ایچمک خاکستري و آن ادیک براق بلند و چه شکوهی در آرام ق
).297: 1383ابراهیمی،»(شد با آن چکمه هاي آینه سانبرداشتن او احساس می

در وصف مارال (همسر آلنی):
هاي با آن یقین چکمن پرشکوه که آستین-هاي صحرا بودترین بایاتیمارال آن شب به جوانی عاشقانه«

آستین ن چابیت جلوباز بیدوزي شده بود و آاش به ظرافت دستدوزي شده بود و دور یقهگشادش یراق
که مارال آن را خاص خودش دوخته بود و آن باالق تمام -ي سراسر با سکه پوشانده شدهدوردوزي شده

خالکا باغ زرین و سیمین و آن آیلینشان سرك کشیده بود و آن آچارزري دوزي شده که از زیر چابیت سکه
یکاي بزرگ عتیقه که شاید از شکست و آن گولمیکه در هر چرخش آرام سر، صدها پرتو نور را در خود 

روزگار سولماز اوچی مانده بود و آن بوروك و آن غیناچ و آن یاشماق که مارال با مالحتی منحصر جلوي 
)298همان:»(گرفتهایش را با آن میلب

ها به با آناي که کند؛ به گونهها استفاده میها از پوشاك ترکمنابراهیمی براي توصیف ظاهر شخصیت
ها ضرورت ها آشنایی مختصري با آندهد. بالطبع براي فهم این توصیفها ابهت و شکوه خاصی میشخصیت

دارد.
یاشماق

دار در هنگام برخورد با نوعی پوشش بخشی از چهره که دختران بعد از ازدواج از روسري نازك طرح
پوشانند.مردان غریبه دهان خود را با آن می

چابیت
هاي دون چابیت، قرمزي چابیت و آال گونه و شبیه کت به نامنوع از پوشاك زن ترکمنی، خلعتیک«

هاي مختلف ها به تناسب ذوق، موقعیت اجتماعی و وضع مالی، سکهپوشچابیت شهرت داشتند. بر این تن
).2294: 1383معطوفی،»(پوشیدندآویختند. چابیت را زنان ترکمن معموال بر روي پیراهن میمی

ایچمک
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ها ایچمک پوشاك زمستانی مردان ترکمن پالتوي سنتی بسیارساده ولی زیبایی بود.این پالتوها را ترکمن
رسد، از پوست گوسفند و بره درست ها آستین بلند داشتند و دامنشان هم تا زیر زانو مینامند. این پوستینمی
اي هم ندارد.شود و در جلو هیچ دکمهمی

هن مردانه یقه کج ترکمنیچک یاکا: پیرا
ي ترکمنیبوروك: نوعی کاله زنانه

افتد.غیناچ: نوعی روسري یا چارقد حریر بزرگ که به کاله وصل است و به پشت سر می
شود؛ باال پوشی درازتر از کت معمولی ي زنانه که از پشم شتردرست مییگین چکمن: یک نوع جامه

است.
اي است.نقرهآچار باغ: گردن بند یا سینه ریز 

تصویر زن و مرد ترکمن با لباس محلی
نتیجه گیري

دهد. نادر ابراهیمی با توجه به این عامه ترکمن، ساختار اصلی رمان آتش بدون دود را تشکیل میفرهنگ
ي عجیبی به صحبت شده است، احاطهها زندگی کرده و با پیرمردها و پیرزنان ترکمن همکه بین ترکمن

ها، اشعار مختومقلی فراغی، باورها و پندارهاي المثلاین قوم دارد. در این رمان، اساطیر، ضربعامه فرهنگ
ي یک اسطوره ترکمنی بنا نهاده شده ها بازتاب داشته است. ساختار این رمان بر پایهعامیانه و پوشاك ترکمن

المثل ترکمنی از یک ضربکه مربوط به چگونگی به وجود آمدن قبایل ترکمن است. عنوان این رمان هم 
. عالوه بر این ابراهیمی در جاي جاي رمان "آتش بدون دود نمی شود و جوان بدون گناه "است.گرفته شده
کند. مختومقلی فراغی(شاعر ترکمن)که اشعار او جزو فرهنگ و هاي ترکمنی استفاده میالمثلاز ضرب

المثل پیداکرده در این رمان مکرّر یاد شده و است و بسیاري از اشعارش حکم ضربفولکلور ترکمن شده
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هیچ یک از «اي چوناین درد) او دقیقا در رمان آمده است. باورها و پندارهاي عامیانه»(بودردي«ي شعر ترجمه
چه را و موارد دیگر در رمان بازتاب دارد. ابراهیمی آن»مردگان حقّ حضور در مراسم تدفین مرده را نداشتند

ها دیده و شنیده، به زیبایی بیان کرده است. پوشاك ترکمن هم از جمله مواردي است که کمناز اعتقادات تر
در این رمان بازتاب یافته است. انواع پوشاك ترکمنی مانند یاشماق، ایچمک، چک یاکا، چابیت و... در رمان 

براي توصیف ظاهر شخصیت ها مورد استفاده قرار گرفته است.
پی نوشت

ینی است که ترکمن ها قبل از گرویدن به دین مبین اسالم، پیرو آن بودند.شامانیسم آی-1
هاي پایانی کتاب سوم و هفتم، نظرات ابراهیمی راجع به رمان و مطالب مربوط به آن است.یاداشت-2
جلدي است و به صورت کتاب اول،کتاب دوم و ...به چاپ رسیده است.7این رمان -3

کتابنامه
، تهران: روزبهانآتش بدون دود)1383(. ابراهیمی، نادر1
، مجله پیک نور، سال انعکاس باورهاي عامیانه و عقاید خرافی در شعر نظامی)1386. الهامی، فاطمه(2

115-104پنجم، شماره سوم، صص 
ي جالل ستاري، تهران: توس، ترجمهچشم اندازهاي اسطوره)1362. الیاده، میرچا(3
، تهران: نیلوفری و دموکراسی: جستارهایی در نظریه و نقد ادبی جدیدنقد ادب)1385. پاینده، حسین(4
ي هاجر ضیاء سیکارودي، تهران: امیرکبیر، ترجمهپوشاك در ایران باستان)1386. پوربهمن، فریدون(5
ي حسینعلی هروي، چاپ دوم، تهران: ، ترجمهفرهنگ البسه مسلمانان)1383دزي، راینهارت(. پیتران6

علمی وفرهنگی
، تهران: بهکامهفرهنگ عامه)1390. تمیم داري، احمد(7
ي غالمعلی مازندرانی، تهران: بنگاه چاپ و ، ترجمهي مازندران و استرآبادسفرنامه)1366. رابینو،لویی(8

نشر کتاب
،تهران:پیاممبانی انسان شناسی)1357. روح االمینی،محمود(9

آواي نور:،تهرانجامعه شناسی ادبیات)1378(دایت اهللاستوده،ه. 10
،چاپ سوم،تهران:زمانه1369اشعار تا سال )1379. شاملو،احمد(11
، تهران: حوزه هنري تبلیغات اسالمیخلوت نشین عشق)1379. شاد مهر، امان قلیچ(12
، چاپ سوم، تهران: فردوسنقد ادبی)1381. شمیسا، سیروس(13
ل ساختار و عناصر داستانی رمان آتش نقد و تحلی) 1390. علوي مقدم، مهیار، پورشهرام، سوسن(14

13ي بهار ادب، سال چهارم، شماره سوم، شماره پیاپی ، فصلنامهبدون دود
، تهران: سخنبالغت تصویر)1389. فتوحی، محمود(15



٤٨

٤٨

مجموعه مقاالت

، گنبد: سناییدیوان اشعار)1372. فراغی، مختومقلی(16
ان: علم، تهرهاتاریخ سیاسی و اجتماعی ترکمن)1366. گلی، امین اهللا(17
، مترجم محمدعلی جمال زاده، تهران: جاویدانجنگ ترکمن)1357.گوبینو، کنت(18
، چاپ پنجم، تهران: سمتجغرافیاي کوچ نشینی)1380.مشیري، سید رحیم(19
، فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی، هاي عامیانهاسطوره و قصه)1391. مظفریان، فرزانه(20

22-1، صص28، شماره8سال
امیرکبیرتهران:،فرهنگ فارسی)1363محمد(معین،. 21
، تهران: دانشگاه تهرانفرهنگ و هنر ترکمان، تاریخ)1383. معطوفی، اسداهللا(22
، تهران: چشمه2و1، جلد صد سال داستان نویسی ایران)1377. میر عابدینی، حسن(23
، مشهد: اطلسطوایف ترکمان)1366. میر نیا، علی(24
، مترجم علی اصغرحکمت، چاپ شانزدهم، تهران: علمی تاریخ جامع ادیان)1385. ناس، جان(25

فرهنگی
، چاپ سوم، تهران: امیرکبیرنیرنگستان)1342. هدایت، صادق(26
،گردآوري حسن قائمیان، تهران: ثالثي صادق هدایتهاي پراکندهنوشته)1379. ــــــــــــ(27
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فنی بررسی و مقایسه فعل مرکب در نثرمرسل و
(با تکیه بر قابوس نامه و کلیله و دمنه)

1آقاباباییزهرا

استادیار دانشگاه پیام نور زرین شهر  
2حمیدرضا قانونی

استادیار دانشگاه پیام نور نجف آباد
3فرشته رفیع زاده

دانشجو کارشناسی ارشد پیام نور اصفهان
چکیده

ست. و در این میان درباب فعل مرکب اختالف یکی از پر اختالف ترین مقوله هاي دستور مبحث فعل ا
نظر بسیار است، ازسویی این مبحث هنوز در متون نثر فارسی در دوره هاي مختلف به کمال، شناسایی و 
تفکیک نشده است. از دیگر سو در تعریف میان دستوریان، چه متخصصان ادبیات فارسی و چه زبان شناسان 

.. دگرگونی آراء مشاهده می شود. توجه به فعل مرکب در متون جدید نظیر خیامپور، خانلري، دبیرمقدم و.
مورد توجه است، ولی بررسی این موضوع در امهات متن هاي گذشته چون قابوس نامه و کلیله ودمنه هم می 
تواند راهگشاي شناخت این نوع فعل و سیرتاریخی و تحول آن به طور کلی و به ویژه در دو سبک نثر مرسل 

قرون پنجم و ششم باشد و هم  به فهم بهتر این متون کمک می کند.و مصنوع 
ي تعاریف فعل مرکب از منظر دستوریان روند پژوهش در این مقاله این است که ابتدا به بررسی و مقایسه

پرداخته می شود و در نهایت تعریف فعل مرکب از دیدگاه دبیرمقدم را اساس قرار داده به این مقوله در دو 
پردازیم. ابوس نامه و سپس کلیله و دمنه میمتن ق

فعل مرکب، قابوس نامه، کلیله و دمنه، نثر مرسل، نثر فنی.ها: کلیدواژه
مقدمه

زبان، وسیله ارتباط بین افراد جامعه است، و براي ایجاد ارتباط میان افراد جماعتی به کار می رود. مثال 
ستفاده ازآن می توانند با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. نخستین و زبان فارسی ابزاري است که فارسی زبانان با ا

ترین نقش زبان همین است، زیرا بشر در اجتماع ناگزیر است که تجربه اش را به دیگران منتقل کند اساسی
ن ي دیگران را دریابد. براي این منظور ابزاري ساده تر و در عین حال کاملتر و کارآمدتر از زباومتقابال تجربه

). زبان پیوسته در حال تغییر و تحول است آن هم به این دلیل که 35-1384:36دراختیار ندارد.(ر.ك.نجفی،
انسان با اجتماع از طریق زبان در ارتباط است و اوضاع اجتماع هم در حال دگرگونی است و بدین جهت 

-است. از سوي دیگر بزرگزبان خود را با این دگرگونی تطبیق می دهد. زبان کلید شخصیت درونی آدمی

1.zahrababaii@pnu.ac.ir
2.hrghanooni@yahoo.com
3.f.rafizadeh@yahoo.com
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هاي آدمی است، و مهمترین بخش عمل ي ارزشترین ویژگی انسان عمل است، فعل به تنهایی دربردارنده
انسان هم در عرصه ي زبان و هم در عرصه ي رفتار آدمی همین فعل است.

از آن جمله زبان مرکب از اقسام و واژگانی از جمله: حرف، اسم، فعل، صفت، ضمیرو جزء آن است، که 
ترین مقوله هاي دستور نیز ترین مقوله هاي دستور زبان فارسی است و از پراختالفترین و گستردهفعل مهم

مبحث فعل است، که در اقسام و انواع فعل نیز دگرگونی آراء وجود دارد. در حالیکه این مبحث هنوز در 
یی و تفکیک نشده است، حال آنکه در متون نثرفارسی در دوره هاي مختلف به طور قابل توجهی شناسا

تعریف فعل مرکب میان دستوریان چه متخصصان ادبیات فارسی و چه زبان شناسان نظیر خیام پور ، خانلري، 
دبیرمقدم و دیگر دستوریان دگرگونی آراء وجود دارد، و بسیاري از نویسندگان و محققان از ورود به این 

حدود و ثغور فعل مرکب واهمه دارند.                                                                           مبحث  به جهت این آشفتگی در تعریف و
به نظر می رسد آنچه همه دستوریان درین امر با آن متفق اند این است که فعل مرکب را به افعالی اطالق 

موع این دو جزء معناي واحدي دریافته می شود. می کنند که از دو جزء مستقل تشکیل شده باشد که از مج
هرگاه این دو جزء معناي مستقل را به ذهن متبادر کند اطالق فعل مرکب برآن صحیح نمی باشد.

تاکنون مقاله ها و کتاب هایی در این زمینه تألیف و تدوین شده است از آن جمله؛ 
).                                                                                         149-195: 1384دبیر مقدم، ("پژوهشهاي زبان شناختی مجموعه مقاالت دبیرمقدم "کتاب

ي فرشیدورد. (مجله آشنا، شماره نوزدهم، سال سوم، مهروآبان نوشته"فعل مرکب و ساختمان آن "مقاله 
1373                                          (
)            94-1383:95( فرشیدورد،"پژوهشی در دستور تاریخی زبان فارسی"کتاب 

ه است  در این کتاب ها در مورد فعل مرکب مطالبی اشاره شده است، اما  مطالب چنان گسترده و پیچید
تواند موضوع مقاالت وپژوهش هاي دیگري نیز باشد. از دیگر سوي بررسی فعل مرکب که همچنان می

درآثار ادبی به ویژه نثر قرن چهارم و پنجم به صورت جسته گریخته صورت گرفته و از جنبه هایی بررسی 
در متون نثر فارسی شده، اما به نظر می رسد هنوز جاي پژوهشی که به صورت مستقل و جدي فعل مرکب

اي و تطبیقی را موضوع کار خود قرار دهد خالی است به ویژه که این بررسی می تواند به صورت مقایسه
انجام پذیرد.                    

پیشینه ي پژوهش ؛
ي فعل مرکب تحقیقات گوناگون و فراوانی صورت گرفته است، از جمله در کتاب هاي دستور درباره
لري، خیام پور، دبیرمقدم، فرشیدورد، که در این  پژوهش اشاره اي به آنها شده است.  اما اثري که به زبان خان

طور گسترده و خاص موضوع  فعل مرکب را در این دو منبع (قابوس نامه، کلیله ودمنه) ارائه کرده باشد  
نثر(مرسل و فنی) با تکیه بر یافت نشد. بنابراین پژوهش حاضر به دنبال بررسی و مقایسه فعل مرکب در دو

دو اثر ارزشمند نثر پارسی کلیله و دمنه و قابوس نامه است، که از دیدگاه دبیر مقدم بررسی می شود.
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فعل مرکب فعلی است متشکل از فعلی بسیط با یک پیشاوند، یا یک « فعل مرکب ازدیدگاه خیام پور: -1
ر.ك.خیام ».(لی است متشکل از دو لفظ داراي یک مفهوماسم با فعلی در حکم پساوند، و به عبارت دیگر فع

) 1388:69پور، دستور زبان فارسی،
يکلمهدوازمی کند،کهاطالقافعالیبهرامرکبفعلاصطالح« فعل مرکب از دیدگاه خانلري:-2

يکلمه.شودنمیصرفیعنیپذیرد،نمیو تغییراستصفتیااسماوليکلمه. اندیافتهترکیبمستقل
ازآنکلماتگونهاینبهمرکبفعلاطالق. خوانیممی"همکرد"راو آنشودمیصرفکهاستفعلیدوم

دوشدذکرکهانواعاینازکلمهدوهرگاه. شودمیدریافتهواحديمعنیآنهاازمجموعکهاستجهت
اطالقباشندکردهرا حفظخوداصلیومستقلمعنیاجزاءازهریکیعنیکند،القاذهنبهرامعنی

).               128و127: ص1374ر.ك. خانلري،(»نیستدرستآنهابهمرکبفعلاصطالح
ساختمان فعل مرکب با کلمات مرکب دیگر تفاوت دارد؛ به این « فعل مرکب از دیدگاه فرشیدورد: -3

که » فعلی« اوت تشکیل می شود؛ یکی جزءمعنی که فعل مرکب و گروه فعلی، معموال از دو قسمت کامال متف
می نامیم. دیگر جزء غیر فعلی که از » فعل کمکی« یا » فعل یاور« هسته ي فعل یا گروه فعلی است وآن را 
). همچنین فعل 1383:94(ر.ك. فرشیدورد، ». می گوییم» فعلیار« کلمه یا گروه تشکیل می شود و ما آن را 

)   1373:15156(ر.ك.دهخدا، مرکب در کتاب لغت نامه دهخدا.
فعل مرکب ازدیدگاه دبیر مقدم        -4

به فعلی اطالق می شود که ساختمان واژي آن بسیط نیست بلکه از « در مقاله دبیر مقدم  فعل مرکب 
ي اي، یا قید با یک سازهي غیر فعلی همچون اسم، صفت، اسم مفعول، گروه حرف اضافهپیوند یک سازه

یل شده است. تلقی افعال مرکب در زبان فارسی به عنوان یک فرایند ساخت واژي به این معناست فعلی تشک
»                                                                                   که چندین فرایند ساخت واژي با درجات زایایی متفاوت  در تشکیل فعل مرکب زبان فارسی دخیل اند

)1384:15. فرایندترکیب.(ر.ك.دبیر مقدم،2. فرایند انضمام  1
ا. فرایند انضمام؛ 

در فرایند انضمام مفعول صریح نشانه هاي دستوري وابسته به خود را (شامل نشانه ي « از منظر دبیر مقدم 
ملکی متصل، ضمیر اشاره باشد) از دست می دهد. ي، نشانه ي جمع، ضمیر–را، حرف تعریف نکره 

به زبان ساده تر فرایند انضمام فعل متعدي را » ماحصل فرایند انضمام به لحاظ ساختی فعل مرکب الزم است.
) 1384:174به فعل الزم تبدیل می کند.(ر.ك دبیرمقدم، پژوهشهاي زبان شناختی، 

انضمام: ب) بچه ها غذا خوردند.                                                                                                الف) بچه ها غذایشان را خوردند.          
.فرایند ترکیب؛   2

ي نشان داده شده است که در زیر مجموعه ي وسیعی از افعال مرکبی که به شیوه « در مقاله دبیر مقدم 
عمل نقش ي نوعترکیب حاصل شده اند، جزء فعلی صورت واژي شده فعل ساده است، که به عنوان نشانه

)149-150:1384(ر.ك. دبیر مقدم،». ایفاء می کند
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نگارنده به خاطرگستردگی مبحث در این مقاله تنها به فرایند ترکیب می پردازد.                                               
صفت وفعل کمکی1-1

:بودنایستاییالف)فعل کمکی 
فعل کمکی بودن در این ترکیب بیانگر ثبات و استمرار است. براساس بررسی هاي الزم نگارنده مجموع 

)  مورد 13داده ها  سیزده()  مورد است. از مجموع کل 60ي فعل مرکب با جزء فعلی بودن شصت (داده ها
از این فعل ذکر شده است.

)/ 18:1386که ایزد مستغنی است از سیري و گرسنگی تو. (قابوسنامه،آگاه باش .و1
)/    17(همان:پاك بود.. مادام تن و جامه ي  او 2
)/ 23:)/ مشغول بودن (همان22)/ ایمن بودن (همان:22)/ توانا بودن (همان:22درویش بودن (همان:-

)/  155)/ محتاج بودن (همان:93)/ خوش بودن (همان:35)/ شرمگن بودن (همان:25توانگر   بودن (همان:
)/                                                                                           253)/ آراسته بودن (همان:198)/  غافل بودن(همان:173هشیار بودن (همان:
:ناگذر/آغازي شدنب)فعل کمکی 

در این ترکیب بیانگر الزم بودن فعل است. این فعل ها با این دیدگاه در قابوس نامه                            "شدن"فعل کمکی
)  مورد 8) مورد است، هشت (63شصت وسه ("شدن"فراوان اند. مجموع داده هاي نگارنده  از فعل کمکی 

به عنوان نمونه ذکر شده است.
)/ 17:1386. ( قابوسنامه،هالك شود. و بنده ي خداوند خو زود 1
)/22. (همان:پدید شود. تا منزلت و شرف بندگان 2
)/ معلوم 39)/ غره شدن (همان:37)/ دلتنگ شدن (همان:35)/ ستوه شدن (همان:31همان:غرقه شدن (-

)/                                                                                      217)/  متغیرشدن (همان:44شدن (همان:
:سببی کردنج)فعل کمکی 

گذرا بودن فعل است، که در اغلب موارد گذرا به مفعول است.                                                         در این ترکیب بیانگر"کردن"فعل کمکی 
) مورد از 17) مورد است، که هفده (66شصت وشش ("کردن"مجموع داده هاي نگارنده از فعل کمکی 

داده ها به عنوان نمونه ذکر شده است.
)/ 14:1386و تمامی نعمت به مردم بود.( قابوسنامه،پدید کرد. چون مردم 1
)/ 22(همان:کنیفرمان خداي تعالی همی خالف. تو 2
)/ 115)/معلوم کردن (همان110)/معروف کردن (همان:95)/ نظاره کردن ( همان:43قبول کردن (همان:-

)/ 163یده کردن (همان:)/ پوش161)/ نومید کردن (همان:160)/ فصیح کردن (همان:141ضایع کردن (همان:
)/                         217)/ آبادان کردن (همان:208)/ ویران کردن (همان:195)/  باطل کردن (همان:182خشک کردن (همان:

)/244)/ قایم کردن (همان:236)/  گسیل کردن (همان:232مسلط کردن (همان:-
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اسم وفعل 1-2
) کردنالف

است. در این ترکیب جزء اسمی هم شامل اسم و هم شامل اسم "کردن"پر بسامدترین فعل مرکب فعل 
(که پیش ازین ازآن یاد کردیم ) تفاوت این نوع  فعل مرکب و فعل سببی کردنو مصدرعربی می شود. 

دراین است که؛ فعل سببی کردن فقط شامل فعل هاي گذرا با مفعول رایی می شود، و دیگر اینکه فعل سببی 
کیب می شود اما این فعل با اسم ترکیب می شود. طبق بررسی هاي نگارنده بر اثر فوق کردن با صفت تر

)  مورد است، که به  چهل ویک 265دویست و شصت وپنج ("کردن"مجموع داده هاي فعل مرکب 
) به عنوان نمونه اشاره شده است؛  41مورد(
)                                                                                                                         3:1371. (قابوس نامه،بهره کنماز آن .و سازش کار و بیش بهرگی جستن از نیک نامی یاد کنم و تو را 1

از ناشایست و پرهیز کن.چون ساز رحیل کردم آنچه نصیب من بود پیش تو فرستادم تا خودکامه نباشی و 2
)                                                                  4که سزاي تخم پاك توست. (همان:دگی کنیزنچنان 
)                                                                                               5. (همان:کنایدر نخجیر. و نخجیر تودانش و نیکی است، پس 3
)/                                13:1371)/ ترکیب کردن (همان،10:1371)/ اندیشه کردن (همان،10نقش کردن (همان:-

)/                             26:1371)/هالك کردن (همان،20:1371)/ زیارت کردن (همان،18:1371مهرکردن (همان،-
)/                                          36:1371)/پیشه کردن (همان،26:1371)/ شادي کردن (همان،27:1371سود کردن (همان،-
)/                             43:1371)/گله کردن (همان،39:1371)/مداواکردن (همان،37:1371عادت کردن (همان،-

)/ 46:1371غبت کردن (همان،)/ ر43:1371تبسم کردن (همان،-
)/   65:1371)/ درنگ کردن (همان،51:1371)/ وفا کردن(همان،51:1371دوستی کردن (همان،-
)/76:1371)/گناه کردن (همان،74:1371)/خواهش کردن (همان،73:1371بزه کردن (همان،-
)/ 110:1371،)/ حذرکردن (همان100:1371)/ حکایت کردن (همان،82:1371تقاضا کردن (همان،-
)/ 131:1371)/ آرزو کردن (همان،120:1371)/ زیان کردن (همان،119:1371کاهلی کردن (همان،-
)/ 145:1371)/ تدبیر کردن (همان،141:1371)/ زاري کردن (همان،133:1371عرضه کردن (همان،-
)/                168:1371)/ مالمت کردن (همان،160:1371)/تعمدکردن (همان،150:1371پیکار کردن (همان،-
)/   206:1371)/ اشارت کردن (همان،180:1371)/ معالجت کردن (همان،172:1371حجت کردن (همان،-
)/ 227:1371)/شتاب کردن (همان،221:1371)/ وداع کردن (همان،214:1371عقوبت کردن (همان،-
)/228:1371تفحص کردن (همان،-

زدن ب)
دارد. مجموع داده هاي فعل مرکب با "کردن"بسامد کمتري نسبت به  فعل "زدن"ل در قابوس نامه فع

)  نمونه از آن اشاره می کند. 7) مورد یافت شد، که نگارنده به هفت( 10جزء فعلی زدن در قابوسنامه  ده (
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.( قابوس طعنها زدندي.وپیوسته این هردو رابایکدیگر مکاشفت بودي وبرسرکرسی یکدیگررا 1
)                                                                                                                            48:1371مه،نا
)                 87:1371. (همان،رگ مزن.و رگ همچنین بود پس تا بتوانی درسرماي سرد وگرماي گرم 2
)/                             193:1371)/ راه زدن (همان،182:1371)/ بانگ زدن (همان،133:1371قافله زدن (همان،-
)/  218:1371)/ نفس زدن (همان،195:1371نوا زدن(همان،-

دادن ج)
دارد. از مجموع بیست "زدن"سبت  به فعل مرکب بسامد بیشتري ن"دادن"در قابوس نامه  فعل مرکب

) مورد به عنوان نمونه اشاره شده است. 23در اثر فوق  به  بیست وسه("دادن")  فعل مرکب 29ونه (
فعل دادن در قدیم مثال در کتاب لغت نامه دهخدا معناهاي مختلف دارد که یکی از معناي آن کردن است 

دن     خبر کردن / موعظه کردن      موعظه کردن/از آن جمله فعل مرکب: خبر دا
)                                                 14:1371تاوان بر ستاره منه. (قابوس نامه،داد ندهد. اگر زمین بر ندهد تاوان بر زمین منه و اگر ستاره 1

)                                                                                         19:1371است. (همان،به خدایی اقرار دادن[و] قول. و اقرار بندگی است و روزه تصدیق 2
)                                                                                             1371. (همان، :پند مده. تا نخواهند کس را نصیحت مگوي و 3
)                                                                                                                   40)/ رضا دادن (همان:32)/ توفیق دادن (همان:31خبر دادن (همان:-

)/ فرمان 100گنددادن (همان:)/ سو73)/ زمان دادن (همان:59)/ انصاف دادن (همان:47گوایی دادن (همان:
)/ درود دادن 161)/ موعظه دادن (همان:153)/ جواب دادن (همان:146)/ لقب دادن (همان:133دادن (همان:

)/                                      196)/ تن دادن (همان:181)/ پاسخ دادن (همان:173)/ حجت دادن (همان:163(همان:
)/ اقرار 247)/ یاري دادن (همان:236)/ تحمیل دادن (همان:235ن دادن (همان:)/ اما209باردادن (همان:-

)/248دادن (همان:
گرفتند) 

در قابوس نامه نسبت به افعال مرکب دیگر از بسامد کمتري برخوردار است. "گرفتن"فعل مرکب
)مورداست.                                                                                                                    3در اثر فوق سه("گرفتن"کبمجموع داده هاي فعل مر

)                                                            51:1371یک هزار من نقره آالت درآنجا بود. (قابوس نامه،حساب می گرفتم.چنانچه 1
)                                                                                                                         81. (همان:ارتفاع گیردز که آب زائد باشد هژده گ–. از دهم شهریورماه تا بیستم آبان ماه قدیم 2
)/    141. (همان:مقام گرفته.  ومردم آنجا خانه ها ساخته اند و 3

کشیدنه) 
علی کشیدن یافت شد. البته این نکته الزم به ذکر است که فعل ) فعل مرکب با جزء ف2در قابوس نامه دو (

1373کشیدن در قدیم معناهاي مختلف داشته است. یکی از معناي آن تحمل کردن بوده است (ر.ك.دهخدا،
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است که نباید آن را در زمره ي فعل مرکب محسوب "رنج کشیدن") که از آن جمله در اثر فوق فعل 1621:
داشت. 

[ درآن کنی و منکر شوي اگر چنانکه به خداوند حق بازرسانی بسی رنجها] به تو رسد در نگاه . و طمع 1
) 109:1371(قابوس نامه،کشی.بسیار رنجهايداشتن آن چیز، چون 

آن بباید غرامت.و تو بی خیانتی نزدیک مردمان خاین گردي و اندر خصومت اوفتی و باشد که خود 2
)    110. (همان:کشید
اشتن) دو

در قابوس نامه نسبت به فعل کشیدن از بسامد بیشتري برخوردار است. براساس "داشتن"فعل مرکب 
) فعل براي نمونه 25به  بیست و پنج( "داشتن") فعل59هاي الزم نگارنده  از مجموع  پنجاه ونه (بررسی

اشاره کرده است. 
).  19به نیازمندان دهی. (همان:تیداشروز خود نصیب. چون نان روز شب افگنی آن نان را 1
)   23. (همان:داشتباید غنیمت. و ایمنی ازخداي تعالی به 2
)25که با تو باشند. (همان:طمع داري. با پدر و مادر خویش چنان باش که از فرزندان خویش 3
) 25که تو ازو زادي. (همان:طبع دارد. ازیرا که آنکه از تو زاید همان 4
)/ امید 35)/  شرم داشتن (همان:33)/ ننگ داشتن (همان:30)/ عزیز داشتن (همان:29ن(همان:دریغ داشت-

)/تعلق داشتن 46)/ باورداشتن (همان:43)/ زیان داشتن (همان:40)/ رونق داشتن (همان:38داشتن (همان:
)/ 81)/ خبرداشتن (همان:59)/ اومید داشتن (همان:51)/ آشنایی داشتن (همان:46(همان:

)/ 109)/منت داشتن (همان:85)/ عذرداشتن (همان:82)/دوست داشتن (همان:72رم داشتن (همان:ش-
)/ 172)/ سود داشتن (همان:128)/ بشارت داشتن (همان:118)/ درد داشتن (همان:117آماس داشتن (همان:

)/252نظر داشتن (همان:
ز) خوردن 

در قابوس نامه "خوردن"مرکب با جزء براساس بررسی هاي الزم نگارنده مجموع کل داده هاي فعل
) مورد یافت شد.            6شش   ( 

)                                                                                                                       31:1371(قابوس نامه،خوردند.همی غوطه. مالحان در دجله اوفتادند و1
)                                                                                                                          51که ازان کا ردیگري پشیمانی خورده باشد. (همان:پشیمانی خورند. چرا مردمان از کاري 2
)                                                                                                                            56:1371که چون پیر شوم خوب رویان مرا نخواهند. (همان،غم خوردم. چندین سال خیره 3
)                                      78:1371(همان،سوگند مخور. برنقش کعبتین با حریف جنگ مکن و 4
)/141:1371)/ حسرت خوردن (همان،141:1371اندوه خوردن (همان،-

.گروه حرف اضافه اي وفعل1-3
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ي دبیر مقدم کلیه افعالی که ترکیبی از گروه در مقاله"حرف اضافه + اسم + فعل"این ترکیب شامل
). 173-174:1384برده می شوند. (ر.ك. دبیر مقدم،حرف اضافه اي و فعل هستند به صورت استعاري به کار 

) مورداست. 37براساس بررسی هاي الزم مجموع داده هاي گروه حرف اضافه اي  و فعل سی وهفت ( 
) مورد در متن این پژوهش به عنوان نمونه به آن اشاره کرده است. 27نگارنده به  بیست وهفت (

) 12:1371ه اندر دل تو آید  نه خداي بود. (قابوس نامه،. حقیقت توحید آن است که بدانی که هرچ1
)                                                                16(همان:بود.بندگی باید در بند. چون گفتی که من بنده ام 2

)                            25.(همان:داشتباید به غنیمتوایمنی از خداي تعالی 3
)/ به طاعت آوردن 33)/ به کار بستن (همان:33)/ به دست آوردن (همان:27به کارآوردن (همان:-

)/ 48)/ از کار باز داشتن(همان:44)/ به کارآمدن (همان:42:)/ در سخن آمدن (همان35(همان:
)/ در بال 135)/ به وجود آمدن(همان:111)/ به کمال رسیدن(همان:110اندر خصومت افتادن (همان:-

)/ به کار 191)/ برمیان بستن (همان:171)/ بر باد دادن(همان:150)/ به جوش آمدن (همان:136افگندن(همان:
)/216)/ به وزارت افتادن (همان:209اندر اندیشه افتادن(همان:)/207بردن (همان:

)/232)/ بردست گرفتن (همان:231)/ بردار کردن (همان:217به حاصل آوردن(همان:-
)/ به دهان گرفتن 261)/ به گردن گرفتن(همان:252)/ به کارداشتن (همان:234درخشم رفتن (همان:-

)/261(همان:
وفعلقید یا قید پیشوندي 1-4

علت  قید نامیدن اجزاي غیرفعلی از نظر دبیرمقدم این است که جهت را نشان می دهند. 
) مورد است که  نگارنده دراینجا 25). مجموع داده ها در اثر فوق بیست وپنج (  173:1384(ر.ك.دبیرمقدم،

) مورد به عنوان نمونه اشاره کرده است.15به پانزده ( 
)                                                                 5:1371باشد. (قابوسنامه،برآمده.و اگرکسی به کژي 1
) 30و در خاك نشست. (همان:فرودآمد. از تخت 2
) 61فرودآیی. (همان:بر رفتی. همچنان که 3
)/                  93)/ فرو گردیدن(همان:92)/ فرو گرفتن(همان:65فرونهادن (همان:-

)/ بازدادن 209)/ بازآمدن (همان:148)/ برگشتن (همان:158)/ دررفتن (همان:104فرازآمدن (همان:
)/237)/ بازگشتن (همان:237)/ فروآمدن(همان:236)/ برخاستن (همان:231(همان:

اسم مفعول وفعل کمکی مجهول ساز1-5
این ترکیب فعل مجهول به دست می دهد، و هر فعل متعدي را که بتوان به صورت مجهول به کار برد به 

) مورد است، و 7ق هفت (این مجموعه متعلق است. براساس بررسی هاي الزم مجموع کل داده ها در اثر فو
) مورد اشاره کرده است.4نگارنده  به چهار (



٥٧
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

)  1371:14.( قابوسنامه،آراسته شد. چون جهان به حکمت 1
) 15.(همان: ستوده باشد. وحق فرایض دین نگاه دارد تا نیک نام و2
)20و ناشنیده شنیده (همان:دیده باشد. وبه همه کارها نادیده 3
)72. و نیز سیکی خوردن بزه است.(همان: پوشیده گرددبدان . عیب خوان تو 4

برخی از افعال ساده اي که در تشکیل فعل مرکب شرکت دارند داراي گونه هاي «به گفته دبیر مقدم 
نگارنده در اثر فوق به چهار ». سبکی اند. این تنوع خود به گنجینه ي افعال مرکب زبان فارسی افزوده است

ره کرده است.در این گونه مثال ها دو فعل فرمودن و نمودن به معناي کردن به کار می رود. ) مورد ازآن اشا4(
نه ازدانش و بی ساز سفرکردن اندر سفر فرمودن. و دیگر که اعتماد حج برسفرست و بی سازان را 1

) 20:1371تهلکه بود. (قابوس نامه،
)  25:1371خن ضعیف آمدي. (همان،: آنگه این سنمودنکهتري و فرزندي تواضع . و درویشان 2
)                                                                                                                            133و خازنی و به هر شغل ثقه بود.(همان:کدخدایی فرمودن. بهرعلم [آموختن] و 3

)                                                                                                                            257کسی که ایشان خود مترصدند. (همان:طاعت فرمودنیشان مستغنی اند از . که ا4
IIکلیله ودمنه(

بان تصویري و سرشار از آرایه هاي ادبی است. آغازگر این سبک نصراهللا نثر فنی نثري شعروار داراي ز
دمنه نمونه اي  از این نوع نثر است، و همچنین سرآمد  نثرهاي فنی کلیله و دمنه  است.                                             منشی است. کلیله و

به دلیل بسط مبحث  فرایند ترکیب در بخش نثر ساده فارسی ( قابوس نامه) از توضیح در بخش نثر فنی 
به دادن چند نمونه اکتفا می کنیم:         فارسی (کلیله ودمنه) خودداري می کنیم و تنها

صفت وفعل کمکی                                                                                     2-1
؛ ایستایی بودنالف) فعل کمکی 

) مورد است، که نگارنده به عنوان 70هفتاد("بودن"براساس بررسی هاي الزم مجموع داده هاي فعل 
) مورد اشاره کرده است.15نمونه  به پانزده (

)/ 102:1386کلیله ودمنه،. (منسوب  نباشد. هرگاه که به قصد و عمد 1
) 105. (همان:قانع نباشد. هرکه از دنیا به کفاف 2
)/ واجب بودن 110)/ نیکو بودن (همان:104)/ قانع بودن (همان:102منسوب بودن (کلیله ودمنه:-

)/ بیگانه بودن 130)/ معذوربودن (همان:125)/ ایمن بودن (همان:123)/ قادر بودن (همان:112(همان:
)/ دور بودن 150)/ موافق بودن (همان:136) /جایز بودن (همان:130)/ سودمندبودن (همان:130(همان:
)/174)/ محتاج بودن (همان:163)/ متعلق بودن (همان:158)/  نزه بودن (همان:151(همان:

: سببی ناگذر/آغازي شدنب) فعل کمکی 
) 14رنده به عنوان نمونه  به چهارده ( ) مورد بود، که نگا72هفتاد و دو ("شدن"مجموع داده هاي فعل

مورد اشاره کرده است. 
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)/ 3:1386. (کلیله ودمنه،ثابت شد. هم از وجه شرع و هم از طریق خرد، 1
)/22. (همان:بی نیاز شوند. اي پسر، نعمت  بر لشکر فراخ مکن که از تو 2
)/ پنهان 107/ شاد شدن (همان:)80)/ منقطع شدن (همان:62)/ پر شدن (همان:28بهرومند شدن (همان:-

)/ راست شدن 160)/ تاریک شدن (همان:134)/ معلوم شدن (همان:123)/ فارغ شدن (همان:118شدن (همان:
)/                                                              174)/ مدروس شدن (همان:172)/ سرد شدن (همان:171)/ مستولی شدن (همان:166(همان:

:سببی کردنج) فعل کمکی 
) مورد نمونه اشاره 13) مورد است. نگارنده  به سیزده( 44چهل وچهار ("کردن"از مجموع داده هاي فعل 

کرده است.
)/  22:1386(کلیله ودمنه،فراخ مکن.. اي پسر، نعمت بر لشکر 1
)  37شود. (همان:مرتب کردهاب . و مثال می دهیم  که آن را در اصل کت2
)/ 86)/ زایل کردن (همان:81)/ خوار کردن (همان: 37)/  مرتب کردن (همان:22فراخ کردن (همان:-

)/ 171)/  کوتاه کردن (همان:166)/ پاك کردن (همان:163)/ محروم کردن (همان:129واضح کردن (همان:
)/ پنهان 305)/ ضایع کردن (همان:245ته کردن (همان:)/ آراس240)/ مهیا کردن (همان:212متهم کردن (همان:

)316کردن (همان:
اسم وفعل 2-2

) کردنالف
) یافت 255مجموع داده هاي فعل مرکب با جزء فعلی کردن در کتاب کلیله ودمنه دویست وپنجاه وپنج(

) نمونه اشاره کرده است.  30شد، که نگارنده به سی (
)                                              7:1386آید کمال  کامگاري حاصل آید.(کلیله ودمنه،رعایت کرده.و هر گاه که این طرف به واجبی1

)                                                           13، و تا دامن قیامت از تولد و تناسل ایشان مؤمن و مؤمنه می زاید.(همان:قبول می کنند. وایشان 2
)                                                                                                19. (همان:ترجمه کرد. تا آن را به حیلت ها از دیار هند به مملکت پارس آوردند و به زبان پهلوي 3
) 19. (همان:طلوع کرد. و صبح ملَت حقَ بر آن نواحی 4

)/  40)/ سرزنش کردن (همان:25)/  تحمل کردن (همان:22)/  پرهیزکردن (همان:21طلب کردن (همان:-
ازکردن )/ پرو73)/ قصد کردن (همان:64)/ عرضه کردن (همان:59)/ بیان کردن (همان:50وفا کردن(همان:

)/ 123)/ حکایت کردن (همان:107)/ فدا کردن (همان:98)/ اثرکردن (همان:85(همان:
)/  211)/ مالمت کردن (همان:183)/ خطرکردن (همان:147تسلیم کردن (همان:-
)/ 306)/استعانت کردن(همان:287)/ نهی کردن (همان:267)/ کمین کردن (همان:239بیان کردن (همان:-

)/ تعبیرکردن 391)/ اظهارکردن (همان:342)/ ثنا کردن (همان:320)/ جلوه کردن(همان:319ن:تربیت کردن(هما
)/  414)/ بیعت کردن (همان:406)/ عالج کردن (همان:395(همان:
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زدن ب)
) مورد است.4در اثر فوق چهار( "زدن"براساس بررسی نگارنده مجموع داده هاي فعل

ممکن نباشد اثر این بی تجربت و ممارست هم ظاهر آتش زدن. و چنانکه ظهورآن بی ادوات 1
) 28:1386،نشود.(کلیله ودمنه

)                                                         88. (همان:نزنیبران آسیب. و اگربی از آنچه مضرتی بدو پیوندد دست ندهد زینهار تا 2. 
)/49)/ بازو زدن (همان:100نفس زدن (همان:-

دادنج)
) مورد است. نگارنده به  بیست وچهار 40چهل ("دادن"براساس بررسی هاي الزم مجموع داده هاي فعل

) مورد اشاره کرده است.24(
)   19:1386کلیله ودمنه،مثال داد.(. انوشروان 1
) 31. (همان:رخصت نداد. من آثارآن می دیدم، لکن هواي تو به اظهار آن 2
)/ امان 52)/ طالق دادن (همان:47)/ شفا دادن (همان:35)/ آسایش دادن(همان:33اعالم دادن (همان:-

)/ جواب دادن 91)/ راه دادن (همان:77)/ آواز دادن (همان:76)/ پیغام دادن (همان:73دادن (همان:
)/  109(همان:
)/ یاري 148)/ اعالم دادن (همان:142)/ پنددادن (همان:138)/ آوازدادن (همان:118گواهی دادن (همان:-

)/ خالص 232)/ بشارت دادن (همان:205) / نور دادن (همان:201)/ شرکت دادن (همان:150دادن (همان:
)/ 343)/ ریاضت دادن (همان:298)/ تشفی دادن (همان:272)/ اقراردادن (همان:264دادن (همان:

)/404ثمرت دادن (همان:
گرفتند)

) مورد است. نگارنده به بیست وپنج ( 34فوق سی وچهار ( اثردر "گرفتن"از مجموع داده هاي فعل
) مورد اشاره کرده است.25

)                    4:1386. (کلیله ودمنه،جمال گیرد.که روي زمین به  نور عدل ایشان 1
)                            5تا به آفتاب کشف نزدیک افتد. (همان:آرام گیرد. و آن کس که در سایه ي رایت علما 2

)/ 72)/ دلیل گرفتن (همان:68)/ فایده گرفتن (همان:52)/ إلف گرفتن (همان:22تنگ گرفتن(همان:
)/ 166)/ الزم گرفتن (همان:180)/ انتفاع گرفتن (همان:100ن (همان:)/ باال گرفت95فراهم گرفتن (همان:

)/ 233)/ نظام گرفتن (همان:227)/ آتش گرفتن (همان:177)/  عنان گرفتن (همان:138رنج گرفتن (همان:
)/ زیادت 286)/ خدمت گرفتن(همان:261)/ دشمن گرفتن(همان:254نقصان گرفتن (همان:

)/ مایه 317)/ گواه گرفتن(همان:311)/ استمداد گرفتن(همان:308مان:)/ آسان گرفتن(ه287گرفتن(همان:
)/387)/ سمج گرفتن(همان:365)/ جمال گرفتن(همان:326)/ فراخ گرفتن(همان:324گرفتن(همان:

ه) کشیدن
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) مورد آن به عنوان نمونه ذکرشده است. 8) مورد است، هشت( 9نه ( "کشیدن"از مجموع داده هاي فعل
نثر کلیله و دمنه به مانند نثر قابوس نامه در مواردي معناي تحمل کردن می دهد ازجمله در فعل کشیدن در

نمونه هاي زیر؛ محنت کشیدن، مذلت کشیدن، نقمت کشیدن....    
)  78:1386.(کلیله ودمنه،کشیدیمخویش نفس.بلکه ما  این همه بالها به  1
)  79. (همان:کشیديتو به خود محنتاین .کلیله گفت: این مثل بدان آوردم تا بدانی که 2
)/                                         293)/ نقمت کشیدن(همان:249)/ استیالکشیدن(همان:210مالمت کشیدن(همان:-

) 394) / اندوه کشیدن(همان:378)/ نم کشیدن(همان:330مذلت کشیدن(همان،
داشتنو)

) مورد 24) مورد است، بیست وچهار( 78ثر فوق  هفتادوهشت (در ا"داشتن"از مجموع داده هاي فعل
ازآن براي نمونه آورده شده است.                                                                                  

)  7:1386ودمنه،.(کلیلهداردظاهرتعذر. و رسیدن آن به خاص و عام 1
)24.(همان:مناسبتی نداردت و  با سیاقت کتاب البته . تا اینجا سراسرحشو اس2
) 26.(همان:پسندیده داشت. ازآنجا که کمال سخن شناسی و تمییز پادشاهانه است آن را 3
)/ پوشیده داشتن 31)/ بهره داشتن (همان:30)/ شهرت داشتن (همان:29ارزانی داشتن (همان:-

)/ 57)/ سودداشتن (همان:55)/ میل داشتن (همان:49همان:)/ باورداشتن (31)/ مستورداشتن (همان:31(همان:
)/ گمان 93)/ محروم داشتن(همان:84)/ دریغ داشتن(همان:71)/ اعتمادداشتن(همان:60طاقت داشتن (همان:

)/ 142)/  شرکت داشتن(همان:138)/ آرزوداشتن(همان:121)/ امید داشتن(همان:103داشتن(همان:
)/ 338)/ تعلق داشتن(همان:324)/  مبالغت داشتن(همان:313ن(همان،)/ تجربت داشت268قصدداشتن(همان:

) 380مصروف داشتن(همان:
خوردنز)

) مورد است.                                                                                    4در اثر فوق چهار ("خوردن"براساس بررسی هاي  نگارنده مجموع داده هاي فعل
) 50:1386.(کلیله دمنه، بخوردمي آن قفا. و چون سوخته ي نم داشت آتش درمن افتاد و 1

)  87.(همان:غوطی خورد.او را بگذاشت و خود را در چاه افگند و 2
)/       181)/ غم خوردن (همان:118سوگندخوردن (همان:-
گروه حرف اضافه اي وفعل2-3

) مورد است. نگارنده به 55رف اضافه اي و فعل در اثر فوق  پنجاه وپنج (مجموع داده ها درگروه ح
) مورد اشاره کرده است.  27عنوان نمونه به بیست وهفت ( 

) 6:1386ه آید. (کلیله ودمنه،به رعایت رسانید. و دران هم جانب ایجاز و اختصار را 1
)    7.(همان:به دست نیاید. و مال بی عمارت 2
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)  19د.(همان:به حصول پیوندبه دست توانی آوردن این غرض . اگر 3
)/ به 44) /در معرض معالجت آمدن(همان:3)/ به ندامت کشیدن(همان:29به سمع رسانیدن(همان:-

)/ 50)/در طلب ایستادن(همان:50)/ برباد نشاندن(همان:47) در وهم آمدن(همان:45سرآمدن(همان:
)/ به باد 55)/ درمیان آمدن(همان:53شدن(همان:)/ از دست53به هالك کشیدن(همان:-

)/ در اضطراب 143)/ در رنج افتادن(همان:101)/ به ادا رساندن(همان:100)/برمیان بستن(همان:71دادن(همان:
)/   150آمدن(همان:

)/ به 187)/ از پاي نشستن(همان:176)/ از پاي درآمدن(همان:161به حضیض کشیدن(همان:-
)/ به تهتک 320)/ بردست گرفتن(همان:242/ دراضطراب آمدن(همان:)191کاربردن(همان:
)/ 349کشیدن(همان:

)/    408)/ از پاي درآوردن(همان:354از جاي شدن(همان:-
قیدیاقیدپیشوندي وفعل2-4

) مورد است، که نگارنده دراینجا به شانزده 61مجموع داده ها از گروه قیدي در اثر فوق شصت ویک ( 
رد به عنوان نمونه اشاره کرده است.)  مو16(

.(کلیله یافتنتوان در.به مجرد معرفت آن شکوه و مهابت درضمیر اوپیدا آید که اوهام نهایت آن را 1
) 5:1386ودمنه،
) 6. (همان:بازگردد.که خلل او به اطراف والیت ونواحی مملکت او 2

)/ فرو 42)/ فراز آمدن(همان:41)/ فرو گذاشتن(همان:33)/ برداشتن(همان:32برگرفتن(همان:
)/ 76)/ بازرسیدن(همان:72) درانداختن(همان:64)/ فرودآمدن(همان،52)/برخاستن(همان:49افتادن(همان:

)/ 359)/ فروگرفتن (همان:225)/  برکشیدن (همان:144فروشدن(همان:
)402فروبردن (همان:

اسم مفعول وفعل کمکی مجهول ساز2-5
از فعل مرکب در کتاب کلیله ودمنه بیست مورد یافت شد، که نگارنده در مجموع داده هاي این گروه

) مورد از آن را ذکر می کند.5اینجا پنج ( 
) 1386:88.(کلیله ودمنه،یافته شود.چنانکه رنج آن بشیر باز نگردد وجهی دارد ودر احکام خرد تأویلی 1
)                                                                        90ان:.(همکرده آید. و من آن می دانم که به تعجیل تدبیر کار 2
)96. و از تغلب دشمن مبادرت نموده شود.(همان:3
) 203. واگرسهوي وغلتی بینند زبان طاعنان گشاده گردد.(همان:4
)   217. و راست بدان درودگر می مانی که بگفت زن نابکار فریفته گشت.(همان:5

) 25) مورد است. نگارنده به بیست وپنج ( 92* مجموع داده هاي این دسته ازفعل مرکب  نود ودو ( 
مورد به عنوان نمونه به آن اشاره کرده است.
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)                                                                                           10:1386ودمنه،تا آن را به لواحق خویش بیاراست. (کلیله(سعی کرد) سعی نمود. 1
)/                                  18)/ تبرك نمودن       تبرك کردن(همان:12اعتراف نمودن      اعتراف کردن(همان:-
)/                                 24)/ مواظبت نمودن        مواظبت کردن(همان:20خوض نمودن      خوض کردن(همان:-
)/ 48)/ تقدیم نمودن(همان:44)/ تحریض نمودن(همان:32)/ مبادرت نمودن(همان:30هجرت نمودن(همان:-

)/ موافقت 98)/ امتناع نمودن(همان:89ط نمودن(همان:)/ افرا66)/ مبالغت نمودن(همان:54ابا نمودن(همان:
)/                              274)/ قیام نمودن(همان:273)/ صحبت نمودن(همان:257)/ تعجب نمودن(همان:264نمودن(همان:

)/419نمودن(همان:)/ مباهات419)/ تعززنمودن(همان:320تقاعد نمودن(همان:-
)/                                10)/ تقدیم فرمودن        تقدیم کردن(همان:3ت کردن(همان:دعوت فرمودن        دعو

)/ 92)/ تدبیر فرمودن         تدبیر کردن(همان:30حمل فرمودن       حمل کردن(همان:-
)                                       199مشاورت فرمودن       مشاورت کردن(همان:-
"مقایسه فعل مرکب در دو نثر مرسل ومصنوع "

الف) نثر قابوسنامه  

ب) نثر کلیله ودمنه
؛نتیجه

با بررسی فعل مرکب براساس تعریف وتقسیم دبیر مقدم در دو نثر ساده و فنی فارسی (قابوس نامه وکلیله 
است، که این فعل در قابوس نامه نسبت به "کردن"پر بسامدترین فعل هاي مرکب، فعل ودمنه) دریافتیم، که

کلیله ودمنه بیشتر مشاهده شد، همچنین در کلیله ودمنه که نثري فنی است افعال مرکب نسبت به قابوس نامه 
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ساده( قابوس نامه) کاربرد بیشتري دارد. فاصله بین دو جزء فعل مرکب در نثر فنی (کلیله ودمنه) نسبت به نثر
بیشتر است. همچنین بسامد فعل گرفتن درنثر کلیله ودمنه نسبت به قابوس نامه بیشتر است. درپایان مالحظه 

است، و از این جهت با قابوس نامه اشتراك "کردن"دمنه در فعل مرکب وشد که، بیشتر بسامدها درکلیله
معنایی شبیه کرن وجهی هستند نظیر فعل داشتن، نمودن، دارد. برخی افعال به عنوان توصیفگر عمل از جهت 

فرمودن که میزان این افعال در کلیله ودمنه نسبت به قابوس نامه بیشتر است. فعل کردن در برخی موارد تنها 
وظیفه ي صرفی دارد. چنانکه که گاهی ترکیب اسم مصدر با این فعل جانشین فعل ساده می شود.(ر.ك.دبیر 

). این مسئله در نثر فنی کلیله ودمنه نسبت به قابوس نامه  بیشتر مشاهده شد.   1384:164مقدم،
کتابنامه

، تهران، زوار. فرهنگ کامل فارسی) 1377.انصاف پور، غالمرضا(1
، تهران،نشر سیمرغ، چاپ پنجم، جلددوم.تاریخ زبان فارسی) 1374.خانلري، پرویز(2
، تهران، ستوده.ان فارسیدستورزب) 1388. خیامپور، عبدالرسول (3
.10،11، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول، جلد.فرهنگ فارسی) 1373. دهخدا، علی اکبر(4
، تهران، نشر دانشگاهی.پژوهش هاي زبان شناختی مجموع مقاالت) 1384.دبیر مقدم، محمد(5
، تهران، سروشپژوهشی در دستورتاریخی زبان فارسی) 1383.فرشیدورد، خسرو(6
، شماره نوزدهم، سال سوم.مقاله فعل مرکب وساختمان آن) 1373فرشیدورد،خسرو(مهروآبان .7
، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول.                                        کلیله ودمنه) 1387.مینوي،مجتبی(8
، تهران، علمی وفرهنگی، چاپ ششم.قابوس نامه) 1371.یوسفی، غالمحسین(9

، تهران، نیلوفر، چاپ نهم. مبانی زبان شناسی وکاربرد آن در زبان فارسی) 1384فی ،ابوالحسن(.نج10
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تنگسیر و رادیکالیسم
محمد آقاسی زاده

واحد علوم و تحقیقاتدانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی

دهیچک
هاي سی و در دههچوبک در داستان تنگسیر بخشی از زوایاي تاریک حیات فردي و اجتماعی ایران را 

هاي پر اي است که سیماي واقعی ایران را در آن سالکند. آثار او آیینهچهل قرن چهاردهم هجري آشکار می
سازد.تپش نمایان می

هاي اجتماع و سرنوشت ها و یا خشونتچوبک در آثارش تالش خود را براي تجسم بخشیدن پلیدي
ار گرفت.ها در درگیري با مسائل اجتماعی به کانسان

هاي هاي رادیکالیسم خصوصاً رادیکالیسمی با نشانهدر این جستار سعی شده است ضمن آشنایی با مؤلفه
هاي رادیکالیسمی ایرانی و نگاهی گذرا به سبک و دنیاي داستانی چوبک، به تشریح محورهاي انطباقی حرکت

و شخصیت اصلی آن بپردازیم.با رمان تنگسیر 1340تا 1330هاي هاي آن در ایران سالو مؤلفه
هاي سیاسی اجتماعی، رادیکالیسم، حرکتریتنگس، چوبکها: کلیدواژه

٣»رادیکس«هاي سیاسی تندرو است. این کلمه از در اصل گرایش به نظریه٢»رادیکالیسم«و ١»رادیکال«

هایی که و روشصفتی است براي همه نظرها » رادیکال«و » ریشه«در زبان التین آمده است، به معناي 
هاي چپ چون خواهان دگرگونی بنیادي و فوري در نهادهاي اجتماعی و سیاسی موجود هستند؛ چه گرایش

.٦و نازیسم٥و چه راست تندرو چون فاشیسم٤کمونیسم
هاي پابرجا به ستیز برخیزد صفت رادیکال همچنین براي هرگونه نظري در زمینه هنر و دانش که با نظریه

ترجمه کرد. » تندروي«و » تندرو«توان را در فارسی می» رادیکالیسم«و » رادیکال« ود. در این معنا ربه کار می
ذیل واژه رادیکال)،1373(آشوري، 

ها گرا بوده و در مقابل آنشود که داراي افکار چپبه عبارتی، رادیکالیسم، به آئین کسانی اطالق می
قرار دارند.٨کارانها، و بعد محافظهرو، میانه٧هالیبرال

آغاز شد که همراه با جنبش لغو بردگی بود. ٩به شکل اتوپیایی19در آمریکا، رادیکالیسم در قرن 
اي در جامعه آن زمان آمریکا بودند.طرفداران رادیکالیسم در آن زمان خواهان تغییرات اساسی و ریشه

1 Radical
2 Radicalism
3 radix
4 Communism
5 Fascism
6 Nazism
7 Liberals
8 conservatives
9 Utopia
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هاي ز وضع موجود و خواستاري دگرگونیبا آن که از نظر تاریخی رادیکالیسم همواره با نارضایتی ا«
هاي گوناگون و کشورهاي گوناگون فرق اساسی سیاسی و اجتماعی همراه بوده است، معناي کلمه در دوره

(همان).» کرده است
رادیکالیسم اندیشه و ایدئولوژي سیاسی تمام عیار و کاملی نیست؛ محتواي آن بر حسب وضع و حال 

) به عنوان مثال، رادیکالیسم 120کند. (عالم، بی تا،بینند، تغییر میرا در آن میها خود سیاسی، که رادیکال
که رادیکالیسم ایرانی در دوره جدید ریشه در ایرانی در عصر گذشته ریشه در سنت دارد، در حالی

، بنیادگرایی دینی) دارد و هر یک در تند کردن فضاي٢، ناسیونالیسم١هاي مدرن (مارکسیسمایدئولوژي
رادیکال نقش متفاوتی دارند.

هاي سیاسی دیگر، توضیح چند نکته الزم است. با براي آشنایی بیشتر با جایگاه رادیکال در بین اندیشه
ها شفاف تر خواهد شد:توجه به این نکات معنا و اصول رادیکال

ن رو ابتدا الزم است بزرگترین ایدئولوژي رادیکالیسم تقابل با وضع موجود و ایجاد دگرگونی است. از ای
هاي سیاسی را بهتر دریافت کنیم.مفهوم دگرگونی و جایگاه طیف

گرا را در یک طیف نما براي کار و واپسرو، محافظههاي سیاسی رادیکال، لیبرال، میانهابتدا گروه
کنیم:اندازي تصویري از آنها مشخص میچشم

محافظه واپسگراراست
کار

چپلرادیکالیبرالمیانه رو

هاي سیاسی را روي خط طیف، از چپ به راست در نظر بگیریم، رابطه معینی بین آنها اگر این گروه
ها در سمت چپ طیف و واپسگراها در انتهاي راست آن قرار دارد. ردیف بینیم.؛ بدین صورت که رادیکالمی

گراي چپ دانشواژه رادیکال افراطگوید: این که در علم سیاستها در این طیف چیز مهمی به ما میدانشواژه
هاي واقع در گراي راست. این نکته را هم از همین جا در نظر داشته باشیم که گروهدهد و نه افراطمعنا می

راست طیف با وضع موجود موافق، و در چپ طیف خواهان تغییر وضع موجودند (همان).
توان کارکردها و انواع رادیکالیسم را ها میتن آنهایی است که با شناخاین تغییر و دگرگونی داراي مؤلفه

هاي واقع در هر نقطه از طیف سیاسی نسبت به دگرگونی در نظام و وضع موجود، مشخص نمود. گروه
راهدرهاآنهمهواستیاساسهاجامعههمهيبرایاجتماع،یاسیسیدگرگونهایی دارند. گیريموضع
.ندارنديزیگرتینهادر،یاجتماع،یاسیستوسعه

1 Marxism
2 Nationalism
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هاي متفاوت هر گروه سیاسی گیريگام مهم در راه شناخت دانشواژه رادیکال و انواع آن، شناخت موضع
هاي وضع موجود توجه نسبت به دگرگونی سیاسی است. در این راستا باید به چهار نکته در مورد دگرگونی

. راستا، ژرف، شتاب و روش این دگرگونیکرد که عبارتند از: 
هاي ها با توجه به حضور هر کدام از طیفر وهله اول راستاي دگرگونی باید مشخص باشد. دگرگونید

رو باشد. نوع این راستا با توجه به نیازهاي جامعه و اهداف طیف رو یا پستواند پیشاجتماعی می- سیاسی
رو و در طیفی شود، بدین گونه که ممکن است دگرگونی در یک طیف پیشسیاسی مورد نظر مشخص می

رو باشد.پستر،متفاوتدیگر با اهداف و افکاري 
هاي هاي مهم حرکتاي که باید در شناخت مفهوم دگرگونی به آن توجه کرد و از مؤلفهدومین نکته

شود از هایی مطرح میرود، ژرفا و عمق دگرگونی مورد نظر است. در این باره پرسشرادیکالی به شمار می
حات باید بزرگ و تأثیرگذار باشد یا کوچک و سطحی؟ آیا دگرگونی مورد نظر به نتیجه قبیل: آیا اصال

توان مطلوب راه پیدا خواهد کرد یا نه؟ نتایج این دگرگونی قابل کنترل است یا غیرقابل کنترل؟ اما در کل می
نتایج آن کمتر قابل تر باشد اثرها و تر و عمیقگفت که قاعده کلی این است که هر اندازه دگرگونی اساسی

بینی، از هم گسیخته و غیرقابل کنترل خواهد بود.پیش
خواهند دگرگونی با آن صورت گیرد. به نظر سومین جنبه دگرگونی سرعت و شتابی است که مردم می

خواهند و سرعت و شتاب انجام اصالحات رابطه توان گفت بین ژرفاي دگرگونی که مردم میآید که نمیمی
گیري به عاملی مشترك ود ندارد، اما اغلب بین این دو یک رابطه کلی هست زیرا هر دو موضعمطلقی وج

(وضع موجود) مربوطند، و گستره احساس بیگانگی مردم از نظام موجود معموالً به ژرفا و شتاب دگرگونی و 
خواهند کنند، میخواهند بستگی دارد. یعنی هر چه از وضع موجود بیشتر احساس بیگانگی اصالحاتی که می
تري (شتاب) صورت گیرد.تر ( ژرفا) و سریعاصالحات عمیق

آید و باید درباره مفهوم دگرگونی به آن توجه کرد، روش اي که در این جستار به کار مینکتهنیترمهم
انجام دگرگونی است.

ی یا فراقانونی، هاي بسیار زیادي صورت گیرد، رسمی یا غیررسمی، قانوندگرگونی ممکن است از راه
ي »راستا«مسالمت آمیز یا از راه خشونت. در این جا الزم به ذکر است که در روش دگرگونی همانند 

ها روشی افراطی و در طیفی دیگر روشی مسالمت آمیز فرض شود. دگرگونی ممکن است در بعضی از طیف
انجام اعمالی فراقانونی و یا ها به محض حضور قدري خشونت یابنابراین بهتر است در مواجهه با روش

بالعکس، روش را افراطی و خشونت آمیز یا مسالمت آمیز و قانونی قلمداد نکنیم.
هاي سیاسی از جمله رادیکالیسم بسیار مؤثر تا اینجا با مفاهیمی آشنا شدیم که در راه و روش تمام طیف

بندي دیگري در شود. در ادامه به دستهاست و به نوعی شیوه کاري و برنامه هر کدام از آن ها محسوب می
هاي یک شخص رادیکال را بهتر بیان نماییم.پردازیم تا بتوانیم مؤلفهاین طیف سیاسی می
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توان فردي دانست که از جامعه موجود به حد افراط ناراضی است و به طور کلی یک رادیکال را می
ها کند. از این نظر، همه رادیکالجانبداري میبنابراین از پیشنهادهاي شدت عمل براي دگرگون کردن آن 

توان براي شناخت و درك جانبدار دگرگونی فوري (سرعت و شتاب) و اساسی (ژرفا) جامعه هستند. حال می
هاي کاري به چهار دسته تقسیم نمود که به صورت ها را بر اساس روشها، آنهاي سیاسی رادیکالخواست

شود: نمودار نشان داده می
رادیکاللیبرالمیانهمحافظه کاراپسگراو

ابپت
لف

وضع موجود
ها که در این زیربخش زیربخش الف در بخش رادیکال، نمایانگر موضع بسیار افراطی رادیکال است. آن

اند و از جامعه به شدت گیرند، از نظم موجود جامعه به طور بسیار افراطی ناراضیطیف سیاسی قرار می
هاي نظام بفور دگرگون شود، بلکه این کار را اند. بنابراین نه تنها نظرشان بر این است که بنیانگردان شدهروي

هاي افراطی معتقدند جامعه چنان فاسد و دهند. به عبارتی رادیکالآمیز هم صورت میهاي خشونتاز راه
ند.تواند آن را پاك کچنان کژ راه شده است که فقط آتش و خون می

هاي ب و پ در این مورد با زیر بخش الف اختالف نظر دارند. گروه هاي رادیکال این دو اما زیر بخش
ها بفور باید صورت گویند که این دگرگونیهاي اساسی را در جامعه خواستارند و میزیر بخش، دگرگونی

هاي زیر بخش ب دیکالاند. راگیرد اما در روش و ضرورت خشونت با یکدیگر و گروه الف در اختالف
ها گویند خشونت در اغلب جايها میهاي معنا دار است؛ آناصرار ندارند که خشونت تنها راه دگرگونی

ضروري است. اما زیر گروه پ تمایلی به کاربرد خشونت ندارند و آن را فقط به عنوان آخرین راه در نظر 
گیرند.می

هاي خشونت در عملی کردن اهداف خود ندارند اما وشآخرین گروه، زیر بخش ت اصالً تمایلی به ر
هاي بنیادي و گرداندن از نظام موجود و خواستاري دگرگونیفراموش نکنیم که تمام این چهار گروه در روي

اند.فوري هم عقیده
هاي سیاسی منتسب نیستند و فقط به طیف چپ و ها به هر دو طرف طیفبنابراین، دیدیم که اوالً رادیکال
ها طرفدار تر که همه رادیکالاند. و از همه مهمدارند مربوطرو قدم برمیافرادي که در راستاي حرکت پیش
هم هستند.جوصلحها خشونت نیستند و حتی بعضی از آن

ها، اندکی درباره رمان معاصر ایران و خصوصیات پس از آشنایی اجمالی با طیف رادیکالیسم و رادیکال
رانیم.و نویسنده آن صادق چوبک، قلم میتنگسیرخص رمان رمان و به طور ا

ترین راه ناپذیر فرهنگ مردم ایران است که مهمدرخت کهنسال و سترگ ادب فارسی، جزء جدایی
رود.شناخت روحیات و فرهنگ این ملت به شمار می
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رستی مشخص ها به دیکی از چندین شاخه این درخت تنومند داستان است، پیدایش نخستین داستان
هاي مختلفی از جمله؛ حکایات، نیست. اما مسلم است که داستان عمري به اندازه انسان دارد که در قالب

تر آن، داستان و رمان نمود پیدا کرده است.نوادر، قصص و شکل جدید
به مرور رمان به معنی امروزي به عنوان میراث ادبی، تحولی تازه در ادبیات به وجود آورد. این نوع ادبی 

زمان طی چند قرن اخیر سیر تحول و تکامل خود را پیمود و اندك اندك در بیشتر نقاط جهان فراگیر شد و 
به ایران رسید.

پیدایش رمان ایرانی محصول معنوي تفکرات مشروطه خواهانه است. زیرا هر مرحله تازه تاریخی، 
هاي اجتماعی و طلبد و تحت تأثیر انگیزهمیهاي بیانی جدید و مورد نیاز خود را اجتماعی و سیاسی شکل

آیند. در این هاي تازه ادبی پدید میشوند و نمونههاي قدیم طی فرایندي پیچیده زیر و زبر میفرهنگی، شکل
ها و تحوالت روز ها بر اساس نیازهاي بیان، تغییر محتوا و تغییر سبکها، تغییر روشاثنا عالوه بر تغییر شکل

آید.ز سیاسی و اجتماعی و فرهنگی به وجود میجامعه اعم ا
وافکاروسندهینوتیشخصکههستندنماتمامییهانهییآرمانخصوصاًویادبآثارمعموالًکهجاآناز

به دیگر سخن یک اثر ایشودیمیمتجلآندرجامعهبرحاکمیاسیسویاجتماعطیشراواويهاشهیاند
شود تا گذرد. در این جستار سعی میت نسبی از نویسنده و آن چه در جامعه او میادبی برابر است با شناخ

اش با جریان رادیکالیسم در ایران و تأثیر و با بررسی رمان تنگسیر به شرح و تبیین این داستان و هم سوي
ها بپردازیم.تأثرات آن

گونی تقسیم نمود. از لحاظ مخاطبین، از هاي گوناتوان به دستههاي مختلف میهاي ایرانی را از منظررمان
هاي ایرانی را بر اساس محتوا در راستاي مسایل نظر هنري، سبکی، محتوایی و غیره. به عنوان نمونه اگر رمان

یابیم:اجتماعی یا سیاسی دسته بندي کنیم، به سه گروه رمان دست می
پردازد. مانند: بوف کور یا شناسی میهایی که بیشتر به درگیري انسان با مسایل هستی و هستیرمان)1

ملکوت.
دهد و به کنش و هاي اجتماعی که بیشتر انسان را در رویارویی با مسایل اجتماعی نشان میرمان)2

هاي آن در این مقوله می پردازد، مانند: راه آب نامه و جاي خالی سلوچ.واکنش
هاي داستان در ره است و شخصیتهایی که بیشتر محصول شرایط و تحوالت سیاسی در هر دورمان)3

هایش، نون والقلم.آید؛مانند: چشمکشمکش با مسایل در آن به چشم می
دهند در جوامعی که آزادي بیان وجود ندارد، هایی ست که نشان میتاریخ ادبیات فارسی سرشار از نمونه
امر در بسیاري از اوقات به نگاري را نیز به دوش می کشد و اینادبیات به ناگزیر بخشی از بار روزنامه

)128، 1380تداخل فزون از حد ادبیات و سیاست می انجامد (خرمی،
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) تنگسیر را زمانی 1387،771) (اتحاد، 1377_1295صادق چوبک با اسم مستعار محمد صادق چوبک (
و پیامدهاي آن هاي سیاسی و اجتماعی شده بود. قیام پانزده خردادآرامی) که کشور دچار نا1342منتشر کرد (

که شاه 1332مرداد 28خیزشی اجتماعی علیه حکومت بود، آن هم پس از گذشت ده سال از کودتاي 
مستبدانه همه امور کشور را در کنترل خویش گرفته بود.

هاي جامعه به مرداد، قدرت خود را تثبیت کرد و ... بر بیشتر بخش28شاه در این دهه، پس از کودتاي «
).516و515، 1384(آبراهامیان، » کارگر شهري کامال مسلط بود.وشنفکر ویژه طبقه ر

ایران 1320چوبک که از زمهریر خانه استبداد بیست ساله به دریاي پر آشوب محیط پس از شهریور «
پرتاب شده بود، عصیانی را به روي صفحه کاغذ می ریخت که نمایانگر روحیه ستمدیدگان دوره بیست ساله 

).180، 1379دست غیب، »(ي خفه شده جوانان تحصیلکرده ایرانی بودو آرزوها
دنیاي داستانی چوبک با توجه به شرایط زمان نویسنده، به چندین روش و سبک تفسیر پذیر است. از 

به تشریح ٢زواللیامدانند که مطابق با نحله در ایران می١یستیناتورالدیرباز او را نماینده تام و برجسته سبک 
دید چوبک از مسایل دیدي «گوید: ها مبادرت کرده است، چنان که میرصادقی میها و پلشتییديپل

).621، 1366(میرصادقی،» ناتورالیستی است
توان نگریست تا او را فقط در حوزه ناتورالیست هاي دیگر هم میعالوه بر این، آثار چوبک را از نظرگاه
ها و مقاطعی حساس از زندگی ثار خود به تجسم و توصیف برشمحدود نکنیم. به عنوان مثال چوبک در آ

هایی که نه بازیچه جبر فیزیولوژیکی و بیولوژیکی بلکه بیشتر در چنبر جبر اجتماعی، پردازد، زندگی انسانمی
دانست ٣الیستئاي به تمام معنا رتوان چوبک را نویسندهاند و از این رو میاقتصادي و سیاسی گرفتار آمده 

ه ناتورالیست.ن
هاي رادیکالیسم و ما در این جستار به دور از دیگر ابعاد دنیاي داستانی چوبک، سعی داریم تا مؤلفه

هاي مبتنی بر آن را که در جامعه زمان نویسنده بسیار شیوع پیدا کرده بود را با تکیه بر شخصیت اصلی حرکت
ه داستان تنگسیر بنگریم.مشخص نماییم و از این دیدگاه هم ب» زار محمد«داستان 

در رمان تنگسیر هنوز زمان طوالنی از هجوم توده انگلیس به بوشهر و دفاع مردم آن دیار از زاد و بوم 
اند. ساختار و ها زنده است و شماري از این دلیران هنوز زندهخود نگذشته و یاد دلیران تنگستانی در خاطره

هاي آغازین قرن چهاردهم است، اما ارتباط تنگاتنگی با لمحتواي داستان هرچند وقایعش مربوط به سا
ضدیت با حکومت وقت دارد.

اي نامناسب، درونمایه نوشته متفاوتی در میان آثار چوبک است و درگیري فردي مقاوم با جامعهتنگسیر 
در شورد و هاي آثار پیشین چوبک، بر سرنوشت خویش میبر خالف آدمزار محمدسازد. داستان را می

هاي پس از جنگ جهانی اول کوشد. هر چند ماجرا مربوط به سالخود می» تغییر موقعیت اجتماعی«جهت 

1 Naturalism
2 Emile Zola
3 Realist
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از مقاومت 1340هاي دهه توان تصویر زمانه را نیز در آن دید و در کل، چوبک همسو با خیزشاست، اما می
گوید.سخن می

اجتماعی است. او که به صالحیت مبارزه زارمحمد نوعی قهرمان گرایی فردي بر ضد بی عدالتی«
رساند (در سینما این کند و دشمنانش را به قتل میاقدام می» شخصاً«هاي قضایی بی اعتقاد شده، سازمان

) ساخته مسعود کیمیایی رواج عام یافت). از همان نخستین رویدادهاي رمان، در 1347مضمون با فیلم قیصر (
اي ندارد. اما چوبک با منتزع کردن زیرا برخاستن فرد تنها جز شکست نتیجهمانیم. انتظار پایانی فاجعه بار می

کند تا به پیروزي پایانی تر میسازي از او، حادثه به حادثه او را ضد ضربهآلقهرمان از شرایط عینی و ایده
و وي معتقد ). هر چند این نکته به مذاق منتقدانی چون براهنی خوش نیامد520، 1380برساند (میرعابدینی، 

). 136، 1381است که این امر یکی از معایب بزرگ تنگسیر است (محمودي، 
در مطالب پیشین به دو نکته اشاره شد؛ یکی تغییر موقعیت اجتماعی و دیگري اقدام شخصی و فرد 

هاي رادیکالی است. از آنجا که بنا به گفتهها از عناصر اصلی حرکت، که هر دو اینزارمحمدمحورانه 
(چوبک در گفتگو با نصرت » امرحم و عریانی است که من خود شاهد آن بودهتنگسیر واقعیت بی«...چوبک: 

هاي گوناگون سیاسی و اجتماعی موجود در جامعه شود که زمینه)، محقق می1348رحمانی، آیندگان، بهمن 
به داستان وي نفوذ پیدا کرده است.

هاي ارتکاب کارهاي رادیکالی مهم جلوه تان و وجود زمینهنکته دیگري که درباره شخصیت اصلی داس
کند. زیرا هایی پیدا میبا سووشون مشابهتتنگسیرکند، داشتن روحیه شهادت طلبی است. در این زمینه می

این روحیه در این داستان نمود کاملی دارد، آن هم با اقتدا به حسین ابن علی. این روحیه اغلب در تنگناها به 
باالخره نباید «آید که هیچ راهی براي گرفتن حق خویش ندارند و با این توجیه که هاي بیچاره میانسانسراغ 

روم، خونم که از کسی پیدا بشه و ریشه این ظلم رو بکنه؟ ...من مث حسین ابن علی براي گرفتن حقم می
نکته اصلی در این است که با خیزند. اما) به مبارزه با ظلم برمی1388،68(چوبک،» تر نیسخون او رنگین

هاي ریخته در آید که به ظاهر شکست خواهند خورد اما این قیام و خوناقتدا به آن امام اینطور بر می
هاي آینده جریان خواهد داشت و این پیروزي واقعی است.رگ

انزده خرداد و قیام خونین پ1332مرداد 28دهد که پس از اتفاقات کودتاي مراجعه به تاریخ نشان می
و هم حاکمهم زار محمدهاي شخصی و بعضاً چند نفره رادیکالی، که خود همانند ها و قیام، حرکت1342

هایی تبدیل شدند که رسیدن به اهدافشان بیشتر با به تشکل1356تا 1350هاي مجري بودند، کم کم در سال
حمله «از دستگاه قضا همراه بود. اقداماتی نظیر اقدامات مسلحانه و ترور و به نوعی احقاق حق بدون استمداد 

که اولین حرکت رادیکال و مسلحانه اما در قالب تشکل بود، در ایران به وقوع پیوست. این » سیاهکل
هاي فدایی خلق، مجاهدین بندي شدند؛ مانند چریکهاي مختلفی تقسیمهاي چریکی بعدها به گروهسازمان

.خلق ایران و مجاهدین مارکسیست
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با توجه به تغییر موقعیت و زارمحمد شود که حرکت رادیکالی پس تا بدین جا این گونه برداشت می
شود.بوده و حرکتی شخص محور بر ضد نظام موجود شمرده می» روپیش«اصالح جامعه دگرگونی 

هنگامی است که او، کالفه از گرما، زیر درختی نشسته و بهزارمحمدنخستین برخورد رمان با «
ها زمینه را براي ورود به داستان اصلی نگرد که بر سر الشه سوسکی درگیرند. تالش مورچههایی میمورچه

اند و بعضی دیگر داستان را را دیده١اشتاین بک» هاي خشمخوشه«ها در این صحنه تأثیر کند. بعضیآماده می
اي ضروري را شیوه» خشونت«قهرمان تنگسیر اند؛ اما دانسته٢به دلیل تصویر خشونت متأثر از آثار همینگوي

).530، 1380(میرعابدینی،» براي مقابله با شرایط تعقیب و ارعاب اجتماعی می داند
هاي رادیکالی وجود دارد، هاي حرکتبا مؤلفهزارمحمد هاي پس نکته دیگري که در انطباق حرکت

هاي الف در در دسته زیرگروهزارمحمد ه رسد کاستفاده از ابزار خشونت است و از این لحظ به نظر می
گیرد.ها قرار میبندي رادیکالدسته

رادیکاللیبرالمیانهمحافظه کارواپسگرا

وضع موجود
ابپت

ف
ل

مد
مح

زار

گیري شوند که آنهایی که براي دست اي دچار وسوسه این نتیجهالزم به اشاره است که ممکن است عده«
گیري لزوماً برند، افراط گرا هستند. اما این نتیجههاي سیاسی یا اجتماعی خشونت به کار مییافتن به هدف

هاي سیاسی افراطی خاصی است. اما این هم ممکن است که درست نیست. البته خشونت ابزار اصلی گروه
م کردن مجرم به اي از طیف سیاسی که باشند خشونت به کار ببرند. براي مثال محکوها در هر نقطههمه آدم

هاي پنهان و آشکار کار برد خشونت هستند و افراد مختلفی در زنجیره اعدام و سلب مالکیت اموال، از شکل
هاي دست یافتن مردم کنند. بدین ترتیب عقالنی نیست از روشطیف سیاسی از عملی شدن آنها حمایت می

).120، حقوقدانشکدهمجله(عالم،» هاي سیاسی نتیجه گرفت که افراط گرا هستندبه هدف
پردازیم. دو اینک به بررسی دو مورد نهایی یعنی ژرفا و عمق دگرگونی و نیز سرعت و شتاب آن می

به عنوان کارگري اصیل چندان در پی عمق و زارمحمداي که دیدیم در ابتدا با یکدیگر در ارتباطند. مؤلفه
احقاق حق خویش با اعمال خشونت بود. از خالل گشت بلکه فقط به دنبالتأثیرگذاري کار خویش نمی

آید که هیچ امیدي به قانون و عدالت ندارد و هایش با دیگران (مانند همسرش یا دالك) این طور برمیصحبت
آوري که به ایجاد روحیه شهادت طلبی در ناخودآگاهش منجر شده بود، او را به انتقام شخصی فضاي خفقان

1 Eshtain Bek
2 Hemingway
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هاي نوعی از جامعه بزرگ بردار که نمونهبا افراد کالهزارمحمدآید تقابل ر میواداشت. هرچند که به نظ
رود. اند سیاسی نباشد، اما قطعاً محصول شرایط اجتماعی سیاسی آن دوره به شمار میمنحط شده

شود و از این در آن دوره تحولی بزرگ قلمداد میزارمحمدبا این همه، حرکت انقالبی و خودجوش 
آید.کت اصالحی با عمق و ژرفایی سترگ به نظر میبابت حر

خواستار زارمحمداز منظر سرعت و شتاب هم پر واضح است که با استفاده از سالح و کشت و کشتار، 
هاي رادیکال در این داستان هاي حرکتترین نشانهتغییر و دگرگونی سریع بوده و این مؤلفه خود از مهم

است. 
ترین رسد این که یکی از بزرگشود، اما مهم به نظر میگذرا به آن اشاره میو آخرین نکته که خیلی 

شود، ناکارآمدي نخبگان سیاسی هاي خشونت آمیز و رادیکالی در جامعه میعواملی که باعث حضور حرکت
اي که چوبک بسیارهاي دیالیکتیکی و تعامل گرایی است. نکتهها در ایجاد تغییرات با مؤلفهو شکست آن

هاي اصالحی و شود که حرکتهایش دیده میها و چشمهایی مانند همسایهخوب به آن پی برده بود. در رمان
هاي هاي آنان نیست و بدین گونه سیر حرکتزیربنایی و به نوعی لیبرال دیگر جوابگوي نیاز مردم و خواسته

ی که خشونت و شهادت در زمره هایو سووشون ندارد؛ رمانتنگسیرسیاسی در رمان راهی جز رسیدن به 
هاي گیرد. این سرخوردگی مردم از نخبگان سیاسی در بین طبقه عام، حرکتهاي آنان قرار میترین مؤلفهمهم

چریکی و کشتارهاي زیادي را در تاریخ ایران رقم زده است  
حرکتی کند و خواسته بر خالف بقیه آثارشدهد که چوبک میدر پایان، سبک داستان تنگسیر نشان می

هایش را در آن بگنجاند. زیرا با توجه به آثار بینیسیاسی خویش و بعضاً پیش_آرمان و آرزوهاي انقالبی 
هایی هستند کوبیده شده، منحط، رو به که شخصیت در تمام آثارش آدم«دیگر او، در زمینه شخصیت میبینیم 

رسوده، مبتذل و غرقه در فساد فردي و زوال، شل و کور و یک چشم، خائن . خیانت شده، ساقط و ف
و یکی دوتا، آدم هایی هستند که در زنجیر زارمحمدها به استثناء اجتماعی؛ از همه باالتر، تمام شخصیت

ها را در سرنوشت اند و آنعرف و عادت پوسیده اجتماعی و ظلم و زور و قلدري محیط گرفتار شده
).136، 1381(محمودي، » کندشد، غرق میمحتومشان که مرگ، شکست، فالکت و نکبت با

بر خالف آثار قبلی چوبک -شهرواما در این داستان با خلق قهرمانی رویین تن و ایجاد شخصیتی به نام 
قصد در به -انداش همانند عضوي زائد در جامعه واقعی به دور انداخته شدههاي جامعه داستانیکه زن

داستانی مربوط به اشخاص معمولی در دنیاي عادي «د و در عین حال تصویر کشیدن دنیاي آرمانی خویش دار
، 138(دهباشی، » اي در بردارد که با مطالعه و تأمل ارج آنها معلوم میشودهاي بلند و دریافتنیبسازد که اندیشه

468(
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ر ارتباط با اي که دارد از دو لحاظ دو آرمان گرایانه١با همه بار رمانتیسمی«و خالصه این که این رمان 
هاي اجتماعی زمان خود است: واقعیت

مبارزه براي دست رد زدن به بی عدالتی و گرفتن حق-1
(محمود عبادیان، » تاکید بر مبارزه فردي در شرایط سرکوب جنبش هاي اعتراضی و حق طلبانه مردم-2
1379 ،92.(

کتابنامه
انقالب،دونیبرانیا،1384،یتاحفمیابراهمحمدويمحمدگلاحمدترجمهرواند،یان،یآبراهام- 

یننشرتهران،
، تهران، انتشارات ترفند.بررسی آثار چوبک از دیدگاه ناتورالیسم و رئالیسم، 1386حسینی، فاطمه، - 
، تهران، نشر ثالث.یاد صادق چوبک، 1380دهباشی، علی، - 
نشر روزگار.، تهران،نقد و تحلیل و گزیده داستان هاي صادق چوبک، 1381محمودي، حسن، - 
، تهران، نشر چشمه.صد سال داستان نویسی ایران، 1386میرعابدینی، حسن، - 
، تهران، نشر سخن.عناصر داستان، 1380میرصادقی، جمال، - 
، تهران، انتشارات نگاه.تنگسیر، 1388چوبک، صادق، - 
، تهران، حوزه هنري.کالبد شکافی رمان فارسی، 1379دستغیب، عبدالعلی، - 
، تهران، حوزه هنري.انواع ادبی، 1379حمود، عبادیان، م- 
، تهران، نشر مروارید.دانشنامه سیاسی، 1382آشوري، داریوش، - 
.120،یاسیسيهاگروهيهافیطینیبازبتا،یبعبدالرحمان،عالم،- 
.1348، بهمن ماه آیندگانچوبک در گفتگو با نصرت رحمانی، - 
:ازییهابرداشتبا
يازغنددکتر.انقالبدونیبرانیادریسایسنخبگانيآمدکارنا- 
سناپورنیحس.یسینوداستانجستارده- 
گلدمننیلوس.اتیادبیشناسجامعه- 
. دنزیگیآنتون.راستوچپيفراسو- 

1 Romanticism
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گیري شخصیت نوجوان بررسی نقش داستان در شکل
"هاي گشادپوتین"با تکیه بر 

1دکتر محمد آهی

شگاه بوعلی سینا همدانفارسی داناستادیار زبان و ادبیات
2هژیرمعصومه ابراهیمی

فارسی دانشگاه بوعلی سینا همدانارشد زبان و ادبیاتکارشناس
چکیده

سازند؛ ها را میهاي زندگی انسان بین دو نیروي خیر و شر و نیکی و بدي داستانها و واقعیتکشمکش
کودك تحت تأثیر عوامل ارثی و محیطی است؛ رشد.ي انتقال از کودکی به بزرگسالی استنوجوانی نیز دوره
گذار است.تاثیرگیري شخصیت، طرز فکر، احساس و اندیشهچون جنگ، در شکلعوامل محیطی هم

پژوهش حاضر به روش بررسی محتواي کیفی قیاسی است؛ به دلیل اهمیت و شخصیت نوجوان، این 
است. مقاله به بررسی نقش داستان در دنیاي نوجوان پرداخته 

ي مهدي حجوانی را انتخاب کردند؛ بعد از نوشته"هاي گشادپوتین"پژوهشگران ابتدا کتاب داستان
اي از داستان و بررسی دنیاي نوجوان پرداختند؛ در راستاي آن نقش معرفی نویسنده و کتاب به بیان خالصه

وي شد.داستان در چگونگی بروز شخصیت نوجوان متناسب با موقعیت پیش آمده واکا
نوعان خود، خدمات هایشان نسبت به همي توصیفی از تواناییکاراکترهاي این داستان با خودپنداره

دادن ارتباط بین بازي فوتبال و دنیاي نوجوانی به دهند. نویسنده با دست آویز قراراجتماعی باالیی ارائه می
پردازد. موضوع محوري داستان، جنگ ن میي همبستگی براي هماهنگی با گروه همساالبلوغ روانی و رابطه

هاي طلبی و مقدس شمردن ارزشکرداري، استقاللي بردباري، نیکاست. جنگ سبب تقویت روحیه
شود.نوجوانان است. بعد از بمباران احساس تعهد، همدلی و همدردي در درون نوجوان برانگیخته می

شاد.هاي گداستان، شخصیت، نوجوان، پوتینها:کلیدواژه
مقدمه

. بیان مسئله1
ي بروز تر است و از این حیث نوجوان آمادهي نوجوانی حیات انفعالی( عاطفی) وسیعدر دوره

العملی که از آن ضربه در هاي هیجان و عکسهاي هیجانی و عاطفی شدید است. بین ضربهالعملعکس
هاي هیجانی تر از ضربهها معموال قويالعملآید، تناسب چندانی وجود ندارد و عکسوجود مینوجوان به

اي قوي، با یک کلمه یا یک ) نوجوانان به دلیل برخورداري از احساس و عاطفه115:  1389است. (شرفی،
دهند تر از کودکان عکس العمل نشان میکنند و معموال پرهیجانحرکت، طوفانی از احساسات به پا می

1.ahi200940@yahoo.com
2.mehozhir@gmail.com
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تري براي حضور در جبهه و دفاع از خاك و ناموس خود ي بیشهاي اصلی داستان انگیزهبنابراین شخصیت
ي جنگ و هاي قوي نسبت به ضربهالعملدارند. این عوامل سبب بلوغ روحی و روانی نوجوانان و عکس

هاي جنگ شد. حضور در جبهه
ضرورت و اهمیت تحقیق. 2

ختصاص داده و تاثیرات عاطفی جا که جنگ تحمیلی بین ایران و عراق، روزگار درازي به خود ااز آن
توان در پی آثار ادبی مرتبط بر آن شدید و مختلفی بر خانواده و به تبع آن، شخصیت نوجوانان نهاده است، می

. ي دفاع مقدس پرداختهاي داستان نوجوان دورهآمد و به بررسی شخصیتبر
ت عاطفی او دارد. اگر او بتواند ي مستقیم بین محیط و خصوصیاهاي شخصیتی نوجوانان در رابطهمولفه

راحتی با محیط اطراف خود ارتباط برقرار کند، توانسته رشد اجتماعی خود را به اثبات برساند، در به
اهمیت به دلیلهاي روابط اجتماعی براي او فراهم آورد. هایی براي کسب تازهصورت باید موقعیتاینغیر

داستان در دنیاي نوجوان پرداخته است و هدف از این پژوهش شخصیت نوجوان، این مقاله به بررسی نقش
گیري شخصیت نوجوان است.ي شکلبیان نقش داستان در نحوه

پیشینه تحقیق. 3
با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، داستان، عنصري جهت برقراري ارتباط با مخاطبان است.

جبهه هاي جنگ دست به خلق آثاري با این نویسندگان براي ترسیم رشادت، شجاعت و حال و هواي 
ها نوجوانان بودند. تالش نویسندگان براي نوجوانان، موضوعات زدند؛ یکی از مخاطبان اصلی این داستان

هاي داستان نوجوان در رابطه با دفاع و جنگ با دشمن شد؛  در این سبب چاپ و انتشار مجالت و کتاب
به صورت "هاي گشادپوتین"، داستان شناسی رشد لورا بركروانتاب هاي رشد کپژوهش با استناد به نظریه

صورت مستقل به بررسی اي که بهشناسی، بررسی شد. کتاب و مقالهتطبیقی بین رشته ادبیات فارسی و روان
گیري شخصیت نوجوان پرداخته باشد، یافت نشد.نقش داستان در شکل

هاي پوتین"سی است. پژوهشگران ابتدا کتاب داستانپژوهش حاضر به روش بررسی محتواي کیفی قیا
که هفت سال بعد از آغاز جنگ تحمیلی نوشته شده است، انتخاب کردند؛ بعد از معرفی نویسنده و "گشاد

اي از داستان و بررسی دنیاي نوجوان پرداختند؛ در راستاي آن نقش داستان در چگونگی کتاب به بیان خالصه
ناسب با موقعیت پیش آمده واکاوي شد.بروز شخصیت نوجوان مت

بحث پژوهش
معرفی نویسنده و کتاب. 1
صفحه در 56ي راهنمایی ، آموزان دورهدانش"د"داستانی بلند براي گروه سنی"هاي گشاد پوتین"

توسط حوزه هنري تهران به چاپ رسید. 1365مهدي حجوانی، در سال قطع رقعی، نوشته
ي ادبیات، ربع قرن در زمینهاست. یک"مهران"ايتهران، با اسم شناسنامه1339مهدي حجوانی متولد 

به واحد 1364با ارشاد همکاري دارد. سال 1361ادبیات داستانی و ادبیات کودك فعالیت دارد. از سال 
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و مسئول واحد کودك و نوجوان انتشارات امیرکبیر شد1369تا 1366ادبیات حوزه هنري پیوست. از سال 
ي انتشارات قدیانی است. سردبیر ي نشر افق و مشاور ادبی موسسهتاکنون سرویراستار موسسه1369از سال 

مهدي حجوانی است."قلمرو ادبیات کودکان"ي تخصصیگاهنامه10و 7،8،9هاي شماره
ن بود. سال ي آفتابگرداي نوجوانانهسال معاون فرهنگی روزنامهبه مدت یک1374تا سال 1373از سال 

"ي تخصصی نقد و بررسی ادبیات کودكنژاد مدیر موسسه نشر افق، فصلنامهبا پشتیبانی رضا هاشمی1374

کتاب ماه کودك و "ي تخصصیرا تاسیس کرد؛ سردبیري ماهنامه"ي ادبیات کودك و نوجوانپژوهشنامه
"اندازي نهاد مدنیدر راه1377ال دار بود. در سعهده-سالبه مدت هشت–96تا 1ي از شماره"نوجوان

انجمن تصویرگران "جزء هیئت موسس1382مشارکت داشت. سال "انجمن نویسندگان کودك و نوجوان
شد."کتاب کودك

ي داستانخالصه. 2
سه داستان را در بر دارد: دشمن آن باال در انتظار "هایش)هاي گشاد(قاسم و قصهپوتین"مجموعه داستان

هاي گشاد؛ یادگاري.ناست؛ پوتی
. دشمن آن باال در انتظار است:2-1

ها هاي فوتبال محلهخانی است. قرار است بین تیمي شفیععضو تیم فوتبال محله-راوي داستان-قاسم
هاي تیم، تیم3اي برگزار گردد و جام شهید محسن نجفی به تیم برنده اهداء گردد. بعد از رقابت با مسابقه
هاي ي خاکی و کوچکی که اطرافش ماشینرسند. بازي در محوطهي نهایی میو نادرقلی به مرحلهخانی شفیع

گیر، با گل نهایی حسن کریمیان که راوي از هیکل شود. بعد از بازي پرتنش و نفسقراضه است، برگزار می
د. قاسم با دیگر گیرها پایان میآید، بازي به نفع نادرقلیي او بدش میسوختهدرشت و صورت آفتاب

ي نادرقلی را حسابی کتک بزنند.هاي محلهگیرند در فرداي آن روز، بچههاي تیم تصمیم میبچه
دفعه صداي گوشخراش شوند که یکي نادرقلی میي رفتن به محلهها سنگ و چوب به دست، آمادهبچه

بعد از رفتن هواپیماها،  بلند که کشند.شنوند. روي زمین دراز میهواپیما و به دنبال آن بمباران را می
ها بمباران شده بود. مردم در بیرون خانیبینند. محله شفیعجا را غرق در خون و خاك میشوند، همهمی

ها آمده بود. در آخر داستان تیم نادرقلی کردند. حسن کریمیان هم براي کمک به بچهها کمک میآوردن جنازه
شوند. سانی به مردم میرخانی یک تیم براي کمکو شفیع

هاي گشاد:پوتین. 2-2
نویسند. آنقدر ها را براي اعزام به جبهه نمیداستان در مورد سن کم قاسم و دوستانش است که اسم آن

ها، حداقل یک شب شود که آني قبلی، راضی میبا یک نقشه-مسئول پایگاه-کنند که دایی محمداصرار می
کدام یک شوند تا خودي نشان بدهند، هرها که به این تصمیم راضی میند. بچهدر مسجد محل، نگهبانی بده

روند. دایی محمد هم کاله آهنی و کالشینکف به کنند و به مسجد میپوتین گشاد براي خود دست و پا می
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سم را کنند. دهان قاها حمله میها که در حال  نگهبانی بودند، چند نفر به آندهد. قاسم و بچهها میآن
ترسند ، ها که حسابی میگذارند. بچهگردانند و اسلحه پشت سرشان میها را به طرف دیوار برمیگیرند. آنمی

فهمند که این یک نقشه بوده است.ها میشود و بچهدایی محمد وارد می
. یادگاري:2-3

ه جبهه بیاورد. پدر قاسم اي براي کمک بکس در حد توان خانواده، هدیهکنند که هردر مدرسه اعالم می
ي بازار، وانتی از اجناس کمکی براي جبهه که از کسبه است و وضع مالی خوبی هم دارد، به کمک کسبه

زده است و وضع مالی هاي جنگکند. تمام فکر قاسم، پیش دوستش، خلیل است. خلیل از بچهآماده می
ترین و کند بیششود، در حالی که قاسم فکر میها به مدرسه آورده خوبی ندارد. روزي که قرار است هدیه

ي او، تنها یادگاري شود. هدیهي خلیل به عنوان بهترین هدیه معرفی میبهترین هدیه مال اوست، هدیه
همراه یک نامه براي رزمندگان بود.مادرش، قرآن کوچکی به

تحلیل داستان. 3
ایت، یک داستان واحد با انسجام ساختاري، ي داستانی همدیگر هستند که در نههر سه داستان ضمیمه

ي شهر زمان با شروع جنگ ایران و عراق در حاشیههم1359دهند. صحنه داستان مربوط به سال شکل می
تهران است.

کنند. یک جمله از وسط داستان ایجاد می"چرایی"ي مبهم در ذهن خواننده ها با یک نکتهداستان
"کنند. مجموعه داستان چیز را تعریف میصیف فضاي داستان، از اول، همهگویند و بعد با شرح و تومی

شود. با ایجاد انتظار در منسجمی است. گره اصلی داستان با تصادف باز نمیطرحداراي "هاي گشادپوتین
تفاقاتی داستان، تدریجی و با توجه به سلسله اگرهکند و ي داستان میخواننده، او را کنجکار به خواندن بقیه

کند. از شخصیت خلیل به عنوان شود. این امر حقیقت مانندي داستان را اثبات میدهد، باز میکه روي می
ها مخاطب را به سوي یک فضاي جنگ و ها و نشانهنماد صبر و بردباري استفاده شده است. چینش جمله

ي وجود پر از احساس انتقال دهندهدهد. در کنار هم قرار گرفتن شادي و اندوه کودکانه،بمباران سوق می
بینند.کودکانی است که همیشه اطراف خود را پویا و پر از احساس می

ي داستانوسیلههاي شخصیتی نوجوان بهبیان ویژگی. 4
خوردن براي مصیبت دیگران است. کودکانی که معاشرتی و هاي نگرانی یا تاسف، احساسهمدردي. 4-1

کنند، به احتمال بیشتري براي کسانی که ناراحت هستند را خوب کنترل میجسور هستند و هیجان خود
دهند. اما کودکانی که در کنترل کردن هیجان ضعیف هستند کمتر همدردي ها را تسلی میکنند و آنکمک می

)( 1998؛ ایزنبرگ و همکاران، 2005دهند( بنگستون،دوستانه نشان میکنند و رفتار نوعمی
خانی بعد از بمباران، نسبت به هاي تیم فوتبال محله  شفیع) مهربانی بچه451: 1،ج1390محمدي،سید

"شود. دوستی تا مرز رقیبانشان کشیده میگردد. این نوعها میدوستی آنهمدیگر، سبب تقویت حس نوع

گی اجتماعی فهمند که زندکنند، میهنگامی که کودکان و نوجوانان با همساالن خود مذاکره و مصالحه می
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تواند به جاي روابط صاحبان قدرت، بر همکاري بین افراد برابر استوار باشد. نوجوانانی که روابط دوستی می
- صمیمانه و گفتگوهاي بیشتري با دوستان خود دارند، از نظر استدالل اخالقی پیشرفته هستند.(شونرت

)1999ریچل، 
(حجوانی، "آتش زد. دویدم جلو و بغلش کردم...ي اسماعیل پیچید تو گوشم و دلم راصداي ضجه"
1366 :22(
هاي قرمز و دفعه دستی خورد به پشتم... برگشتم. حسن بود. چشماما... تو شلوغی و سر و صدا، یک"

کردم که ي من بود. چشمهایش چه معصوم بود! باور نمیخیسش را دوخته بود به من. انگار منتظر اشاره
اش بکوبد و یا قمرکردم که او هم به سینهکند و دلش از این چیزها بسوزد. باور نمیحسن کریمیان هم گریه 

خندید و هم گریه هاشم بگوید. دستم را محکم گرفته بود. من هم بازوي کلفتش را سفت گرفتم. هم میبنی
)23(همان: "ام گرفت.اش گذاشتم، بیشتر گریهکرد. وقتی سرم را روي شانهمی

انگیزد تا خود را در ارتباط با گروه همساالن قرار دهد، از گمنامی و تنهایی، نوجوان را برمی. هراس4-2
بیشترین فعالیت را از احساس تعلق به گروهدهد که برچنان او را تحت تاثیر قرار میرنج ناشناخته ماندن آن

ندگی است و غالبا به عنوان یک تر از سایر مراحل زدهد. همبستگی گروهی در این مرحله قويخود بروز می
گردد. نیاز تعلق به گروه، به مفهوم پذیرش و قبول گروه ها محسوب میشاخص موفقیت براي اکثر نوجوان

که دانند. براي این) نوجوانان داستان، خود را تعلق به گروه می299:  1389(شرفی،"مورد نظر جوانان است.
کنند با گروه هماهنگ باشند تا از گروه همساالن طرد نشوند میي همبستگی قوي داشته باشند سعیرابطه

ي بعد از بمباران به فکر خود یا تیم خود نیستند و همگی براي کمک به یکدیگر متحد بنابراین در بحبوحه
شدند.
کشیدند، دیگر قاطی شده بودند و دست به کار. همه شده هاي دو تیم هم که از اولش خجالت میبچه"
)23: 1366(حجوانی، "هاي یکرنگ و یکدست.هاي یک تیم، یک تیم با لباسبچهبودند
"تولد دوباره"اي این دوره را ي انتقال از کودکی به بزرگسالی است که عده. نوجوانی دوره4-3

هاي عمیقی در شخصیت نوجوانپیرو. زیرا دگرگونیپیرو به اخالق خوداند.  انتقال از اخالق دیگرنامیده
شود  و با تمام توان ي بزرگسالی آماده میگردد. فرد نه کودك است و نه بزرگسال، اما براي مرحلهپدیدار می

)13: 1375فرد، خواهد به سمت کمال قدم گذارد. (خدایاريمی
یکی از نیاز به استقاللترها، بزرگ شدن او را ببینند و به آن بها دهند زیرا نوجوان دوست دارد که بزرگ

اندیشند که پدر و مادر نسبت به بسیاري از نوجوانان و جوانان می"ي نوجوانی و جوانی است. نیازهاي دوره
ها دیگر کودك نیستند که احتیاج به کنترل داشته کنند که آنها کنترل و تسلط دارند و پیش خود فکر میآن

هاي شان خود تصمیم بگیرند، و از آزاديخواهند هر چه زودتر روي پاي خود بایستند و در امورباشند و می
) 34(همان: "شان زیر فرمان خودشان است.ها نیاز دارند بدانند زندگیفردي و اجتماعی برخوردار باشند. آن
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اند که با توجه به شرایط، زودتر از سن خود به خودمختاري رسیدند؛ در داستان، نوجوانانی توصیف شده
ند.  که در نهایت، سعی بر این دارند که بتوانند براي نگهبانی هم که شده، ها مشتاق حضور در جبهه هستآن

خواهند خود را ثابت کنند و ها میترها را براي رفتن به جبهه بگیرند. آنخود را ثابت کنند و رضایت بزرگ
به حس استقالل برسند. 

هم آموزش ندیده بودیم. حاال با بین خودمان باشد؛ ما، هم خیلی رویمان زیاد بود، هم سنمان کم بود و"
(حجوانی، "این وضع هر سه نفر پایمان را کرده بودیم تو یک کفش که اال و با اهللا باید اسم ما را هم بنویسید.

1366 :27(
ي ما، تو پیاده رو زیر درخت نشسته بودیم و عصر روز بعدش، با عبداهللا و حجت سه تایی جلوي خانه"

ور زدیم ولی چیزي دستمان نیامد. دیدیم که هم ور زدیم؛ آنرفتیم؛ پایین آمدیم؛ اینکشیدیم. باالنقشه می
)33(همان: "نویسند.ها ناراحت هستند و هم اسممان را جایی نمیخانواده

ها که فرستند اقال شبدفعه فکري به سرم زد. با خود گفتم: اگر ما را جبهه نمیحال یکدر همین"
)34(همان: "یم. تازه آقا جان هم قبال قبول کرده است.توانیم پاس بدهمی

ها، یا پاسخ دادن به یعنی توانایی درك کردن حالت هیجانی دیگران و احساس کردن با آنهمدلی. 4-4
)  در اوایل کودکی، توانایی هیجانی دیگري به نام همدلی شکل 365: 1،ج1390آن هیجان. ( سید محمدي،

شوند مند میاعمالی که دیگران از آن بهره-شودمهمی براي رفتار نوع دوستانه میيگیرد و برانگیزندهمی
همدلی قاسم نسبت ) 451( همان: ").2005که خود فرد انتظار هرگونه پاداشی داشته باشد( ایزنبرگ، بدون این

داستان است. زده است و از نظر مالی در شرایط دشوار قرار دارد، کانون تمرکزبه خلیل که یک فرد جنگ
خاطر همراه نداشتن هدیه خجالت بکشد، که امکان دارد قاسم بهکند و از اینقاسم شرایط خلیل را درك می

آید.که با دست پر به مدرسه برود، بدش نمیکشد؛ اما از اینخجالت می
شته باشد که گفتم نکند خلیل که تازه به تهران آمده، چیزي ندااز خودم که خیالم تخت بود ولی می"

)46: 1366(حجوانی، "براي جبهه بیاورد و خجالت بکشد...
)47(همان: "افتادم...دانم چرا حالم سرجایش نبود. زیاد یاد خلیل میآن روزها نمی"
ي نوجوانی تمامی وجود نوجوان را به شدت تحت تاثیر در دورههاتقدیس ارزش.  حس دینی یا 4-5

هاي وي با بینش فطري و گرایش به نیکی مورد تجزیه و ها و ادراكکه دریافتايدهد، به گونهقرار می
خواند و اي که براي رزمندگان نوشته بود، میکه خلیل نامه) بعد از این324: 1389گیرد.(شرفی،تحلیل قرار می

برد.فهمد، پی به ارزش وجودي و بردباري خلیل میي بهترین هدیه را میقاسم قضیه
)56: 1366(حجوانی، "زد. خلیل نشست. براي خلیل خوشحال بودم...تمام شد. کالس جیک نمینامه "
یابد و نوجوانان در مقایسه با در طول نوجوانی، همکاري و تایید متقابل بین دوستان افزایش می.4-6

خودمختاريي ها دوست دارند مقداردانند. چون آندوران کودکی خود، دوستان را کمتر در تملک خود می
) 93: 2،ج1390محمدي،مختاري نیاز دارند. (سیددهند که دوستان نیز به خودداشته باشند، تشخیص می
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نویسنده با بیان ویژگی خودمختاري در شخصیت نوجوانان داستان و مقدس شمردن کار خلیل، توانسته 
دانست، از خودش یه خودش میکه، بهترین هدیه را هدها را بازگو کند. قاسم از ایناحساس درونی آن

کشد:خجالت می
... ولی از فکرهاي خودم ناراحت بودم. انگار یک وانت آجر روي سرم خالی شده بود. یک وانت به "
)56: 1366(حجوانی، "ي وانت آقا جانم.اندازه

ه زدشان براي اعزام به جبهه و مشخص شدن عدم کفایت در نگهبانی، خجالتاو از تصمیم عجوالنه
محمد را کند که بقیه متوجه شکستش نشوند؛ بنابراین قاسم و دوستانش حرف داییشود و طوري رفتار میمی

شوند. ي دایی محمد میدانند و بدون پافشاري، راضی به اجراي جریمهمعقول و منصفانه می
خاطر این اختیار بهیما به همدیگر نگاه کردیم. چیزي نداشتیم که بگوییم. کارمان در آمده بود. ولی ب"

)42: 1366(حجوانی، "تنبیه شیرین، از ته دل خندیدیم.

گیرينتیجه
"، "دشمن آن باال در انتظار است"هاي داراي سه داستان به نام"هاي گشادپوتین"مجموعه داستان 

ترهاي داستان، بعد کاراک"دشمن آن باال در انتظار است"است؛ در داستان "یادگاري"و "هاي گشادپوتین
ي صمیمی بین همساالن نشأت گرفته است براي مصیبت یکدیگر از بمباران، با حس همدردي که از رابطه

ها را تسلی دهند. ویژگی شخصیتی دیدگان تیم مقابل، آنکنند با کمک به آسیبخورند و سعی میتاسف می
ي همبستگی براي هماهنگی با است. رابطهتعلق به گروه در نوجوانی یک شاخص موفقیت براي هر نوجوان 

هاي این داستان است که احساس غم نسبت به مشکالت گروه گروه و طرد نشدن از گروه همساالن از ویژگی
انگیزاند.را در شخصیت اصلی داستان برمی

انند دهاي داستان شرط رسیدن به استقالل را، اعزام به جبهه میشخصیت"هاي گشادپوتین"در داستان
گیري احساس خجالت در حتی اگر در حد نگهبانی در مسجد محله باشد که با خودمختاري، سبب شکل

اند.داستان شده
گرایش به نیکی در وجود کند.میهمدلی خلیل، با اودرك کردن حالت هیجانیقاسم با "یادگاري"در 

گر شدن کرداري خلیل، سبب جلوهکدهد. بردباري و نیها سوق مینوجوان، او را به سمت تقدیس ارزش
ي او در نگاه مخاطب است.ارزش هدیه

از آغاز داستان، نویسنده از اصطالحات جنگی در بازي فوتبال استفاده کرده و خواسته از محیط کوچک 
آویزي تر درگیري سوق بدهد. بنابراین بازي فوتبال دستي بزرگدرگیري، ذهن مخاطبش را به سمت صحنه

برد هدف نویسنده در پرداختن به مسئله جنگ و بمباران شده است. او توانسته از ارتباط بازي با براي پیش
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تواند اتحاد و همبستگی در بین افراد چون جنگ میي دلخراشی همجنگ به این نتیجه برسد که حتی مسئله
پشتیبان همدیگر هستند.توجه به اختالفات، همدم و یک جامعه را برقرار کند و مردم در لحظات دشوار، بی

هاي تربیتی و اخالقی را از کند تا بتواند دادهي ذهنی استفاده میعنوان یک واسطهنویسنده از مادربزرگ به
هایشان نسبت به ي توصیفی خود از تواناییطریق او به مخاطب ارائه دهد. کاراکترهاي داستان با خودپنداره

ها ها با دستگیري از دوستان و همدردي خود با آندهند. آنا ارائه مینوعان خود خدمات اجتماعی باالیی رهم
اند خلق و خوي خود را به هنگام شرایط سخت و دشوار نشان دهند. بعد از بمباران نسبت به توانسته

کنند با خورند و سعی میکنند. براي مصیبت یکدیگر تاسف میهمدیگر به راحتی هیجاناتشان را آشکار می
ها را تسلی دهند. در داستان غم نشات دیدگان تیم مقابل، آنانستن خود به گروه و کمک به آسیبتعلق د

شود. ي صمیمی بین همساالن احساس میگرفته از رابطه
داستان، حس همدردي مخاطب نوجوان را نسبت به ایام جنگ، استرس، آوارگی، بمباران و از دست دادن 

گر شدن دگرگونی درونی در وجود خواننده و ایجاد ن همدردي، سبب جلوهنماید. ایعزیزان برانگیخته می
هاي ذهنی و احساسی لطیف، جهت باورپذیري داستان است.موقعیت

کتابنامه
. تهران: نگاه.چگونه داستان بنویسیم). 1389لو، ص.(اسماعیل-1
. تهران: نخستینروانشناسی نوجوانان و جوانان). 1375احمدي، ا. (-2
. ي، سیدمحمدي،(مترجم).(چاپ نوزدهم). تهران: ارسباران.روان شناسی رشد). 1383برك، ل.(-3
. تهران: حوزه هنري.هاي گشادپوتین). 1366حجوانی، مهدي.(-4
. تهران : انجمن اولیا و مربیان جمهوري مسائل نوجوانان و جوانان). 1372فرد، م. (خدایاري-5

اسالمی ایران   
. تهران: حوزه هنري.از انقالبادبیات کودکان قبل و بعدنگاهی به ). 1368رهگذر، ر.(-6
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10-http:// Mehdihejvani.com
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پور از شاعران گذشته و معاصرتأثّر سلمان هراتی و قیصر امین
ابراهیم ابراهیم تبار

بابلواحداسالمیآزاددانشگاهعلمیهیأتعضوواستادیار
چکیده

دوار، درخشش خاصی در طول تاریخ ادب فارسی، آثاري هستند که همیشۀ روزگاران در چرخۀ گنبد 
هاي توان شاهنامۀ فردوسی، مثنويگردند، میدارند و مشعل فروزان رهروانِ شعر و شاعران محسوب می

سنایی و نظامی و عطّار و مولوي، کلیات سعدي و غزلیات حافظ و مولوي راذکر نمود؛ و یا سایر 
ها در عالم اند؛ اینار صرف آفریده نشدههاي ادبی با درجات مختلف که در حد ابتکار محض و انحصآفرینش

اند، طوري که هر اثر یا آثاري اند و تاثیر زیادي در افکار و اندیشۀ خوانندگان گذاشتهآفرینش هنري جاودان
کند، به عنوان پشتوانۀ ادبی از آن به طُرُق مختلف اقتباس (حل، که از خیال گویندگان و نویسندگان طراوش 

پور اند. شاعران عصر انقالب اسالمی از جمله، سلمان هراتی و قیصر امین، ...) بهره بردهدرج، تضمین، تلمیح
اند، این پژوهش به چگونگی تأثیر این هاي فراوان گرفتهمنتهاي متون نظم و نثر فارسی بهرهنیز از آبشخور بی

دو شاعر معاصر، از گذشتگان ادب فارسی پرداخته است.
، هراتی، تأثیر، شعر، مولوي، .... .پورامینها: کلیدواژه

مقدمه
هاي خود، تمایل چندانی نداشتند؛ بلکه ها به اثبات عقالنی پنداراند که انسانها مربوط به زمانیاسطوره
اي به نام اي از توهم و خیال زندگی کنند، اما با ظهور عصر مدرن و پیدایش پدیدهدادند در هالهترجیح می

گرایی محض قرن ها عرصه را خالی کرده و جاي خود را به عقلرفت که اسطورهار میمدرنیته، این انتظ
هاي سنتی مشاهده کنیم. اما همگام با ورود به ها و داستانها را فقط در نقّالیبیستمی دهند و رد پاي اسطوره

را ترك نکردند، بلکه ها عرصه تنها اسطورهها و پیدایش رمان نو، نهو آغاز نوگرایی در داستانعصر جدید
- ها از جمله کالن روایتاسطوره«چراکه مدرن نیز هستیم.هاي مدرن و پستها در رمانشاهد خودنمایی آن
ها، تجربیات و هاي گوناگون اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، محمل اندیشهتوانند در موقعیتهایی هستند که می

هاي اساطیري با برخورداري از ). روایت53:1389زاده، بیگدلی؛ قاسم(بزرگ» مسائل نوظهور بشري باشند
دهند تا با هاي روایی مناسبی را در اختیار نویسندگان رمان نو قرار میساختار داستانی منسجم خود، طرح

ها به طرح مسائل امروزین بپردازند. با وجود این، نباید رویکرد نو هاي داستانی اسطورهاستفاده از قالب
تواند در ردیف رویکرد نویسندگان و عاصر را به اسطوره، آن هم در عصر مدرنیته که قطعاً نمینویسندگان م

اي هاي اسطورهدلیل دانست. چراکه در این عصر تعداد پرشماري داستاننویسان سنّتی قرار گیرد، بیداستان
که به بازنگري و حتی تغییر ساختار اند، بلها بهره نگرفتهتنها از اسطورهها اند که نویسندگان آننگاشته شده

کارگیري اساطیر توسط ي استفاده و بهاندیشی در این آثار و نحوهاند. بنابراین با ژرفاساطیر نیز دست زده
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خواهد از رسم رایج زمانه در این عصر، انسان نمی«توان به نتایج قابل تأملی دست یافت.نویسندگان، می
خواهد ار هر نیرویی که در آن رسم نهفته است به پیش رانده شود. انسان میپیروي کند و چشم بسته با فش

)، 55:1372(کاسیرر، » ي اختیار خود درآوردها را به ضابطهاین نیروها را بشناسد و در پرتو این شناخت، آن
هداف خود در واقع انسان قرن بیستم نیروي نهفته در اسطوره را کشف کرده و از پتانسیل آن براي پیشبرد ا

برد.بهره می
علی، هوشنگ گلشیري، سیمین دانشور، در رمان فارسی، نویسندگانی چون صادق هدایت، محمد محمد

-ها و روایات اساطیري ملی و فراملی پرداختهعباس معروفی و غیره، به تغییر و بازساخت یا تلفیق شخصیت
یکی از انواع نوگرایی در ادبیات داستانی جا کهنها و دالیل آن باید بررسی شود و از آاند که این دگرگونی

هاي ها در رمان فارسی است و شناخت این امر، به درك بهتر رمانها و کاربرد آنمعاصر، دگرگونی اسطوره
رساند، انجام تحقیق حاضر ضروري است.مدرن فارسی یاري میمدرن و پست

دگردیسی اسطوره:
اند، از این رو شاهد انواع دیرباز مورد توجه نویسندگان و ادیبان بودهاي، ازها و مضامین اسطورهاسطوره

هاي گوناگونی اي در این آثار به شیوهویژه رمان هستیم. روایات اسطورهها در آثار ادبی و بهکاربرد اسطوره
را در هااي هستیم و گاهی اسطورهشوند؛ گاهی شاهد بازخوانی و تکرار روایت اصیل اسطورهنمایان می

در رمان معاصر کاري کهن. اما، نوع خاصی از کاربرد اسطورهبینیم، ولی با همان خویشلباسی امروزي می
تر به آن پرداخته شده و آن دگردیسیِ اسطوره است. نویسندگانی که به دگردیسی اسطوره وجود دارد که کم

ها توجه ندارند، بلکه از قدرت نهفته در هاي اساطیري و تکرار آنپردازند، صرفاً به بازروایی روایتمی
ها را با یکدیگر تلفیق کرده یا در ساختار برند؛ بدین منظور، اسطورهها براي بیان مقاصد خود بهره میاسطوره

کارند. در واقع ممکن است این ها را در فضایی نو میدهند و آنها تغییرات جزیی انجام میروایت آن
هاي اند، شباهتی به اسطورهها اعمال کردهشده، پس از تغییراتی که نویسندگان در آنهاي بازآفرینی اسطوره

کهن نداشته باشند.
دوران مدرن، آن روزگاري است که آدمی خود را پیش از هر چیز، محصول «هگل بر این عقیده است که 
-ها را به منزلهکه دیگر، سنّتاي). هر جامعه، از لحظه6:1382(احمدي، » یابدمناسبات انسانی و اجتماعی می

دارد، جنبش ها را از دوش خود برمیپذیرد و رفته رفته بارِ آني خود نمیي یک الگو، در زندگی روزمره
ي هنر و ادبیات آن جامعه به سرعت آشکار یابد و این تغییر، در عرصهمدرنیته در ضمیر و تفکرش راه می

شود.می
ها را در پی خوانی آنها و دوبارهایران نیز، ورود مدرنیسم، شک به اسطورهي ادبیات داستانیدر مجموعه

ریزد و از نو گریزي و هنجارافزایی، همه چیز را فرو میگرایی، قاعدهاین ادبیات با شاخص شک«داشته است؛ 
ین سهم را شوند و در جریان این فردي شدن، عنصر تقابل، بیشترها فردي میگونه، اسطورهسازد و اینمی

هاي مدرن با کنار هم نهادن سنت و تجدد، اسطوره و مدرنیسم و در یک کالم کهنه و ي داستاندارد. نویسنده
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خوانی این مفاهیم است و از این رهگذر باورهاي جدید خویش نو، و ایجاد تقابل میان این دو، خواهان بهتر
رهایی که اغلب در تقابل با معیارهاي غالب جامعه )، باو145:1389(ستاري و دیگران، » کشدرا به تصویر می

ها و روایات اساطیري کهن، قطعاً ریشه در نگاه متفاوت این نویسندگان به است. این نگاه متفاوت به اسطوره
ي نسبیت و عدم قطعیت مفاهیم و تعاریف، در مدرنیسم، با فرضیه«ي خود دارد. عصر خود و باورهاي جامعه

ره و یقین ایستاد. چراکه اسطوره باور است و باور، حقیقت محض. در حالی که دنیاي مقابل دنیاي اسطو
).146(همان: » سازي هر حقیقتی استمدرن در پی متزلزل

گام با این روند که به دگرگونی تعاریف و مفاهیم انجامید، ادبیات نیز از این قاعده برکنار نماند و آن هم
کند، در این گونه که وارگاس یوسا تأکید میبه مفهوم جدید آن داد. همانمفهوم سنتی ادبیات جاي خود را

گونه که هست چه دارند خرسندند، براي آنان که از زندگی بدانادبیات براي آنان که به آن«کارکرد جدید، 
خرسند و عاصی است. زبان رساي هاي ناراضی هستند، چیزي ندارد که بگوید. ادبیات، خوراك جان

). به تعبیري، 23:1389یوسا، (وارگاس» چه دارند خرسند نیستندگاه کسانی است که به آنزگاران و پناهناسا
هاي انسان عصر مدرنیسم است تالش در راستاي احیاي مجدد سو با بیان دغدغههدف ادبیات مدرن که هم

تماعی، میراث تاریخی، امان اجي خویش در مواجهه با فشارهاي بیآزادي، هویت و فردیت از دست رفته
فرهنگ و سبک مسلط اجتماعی است؛ با وجود این، توجه به این نکته ضروري است که مدرن بودن، تنها به 

ي مستقیمی با زمان دارد؛ اما این تناقض نباید معنی زندگی در زمان حال نیست، هرچند مدرن بودن رابطه
ي خود را به خوبی درك کرده وانسته باشد گذشتهموجب گمراهی شود. چرا که کسی واقعاً مدرن است که ت

ي حال را داشته باشد، اما این نگرانی حاصل نامیم که دغدغهاي را واقعاً مدرن میطور، نویسندهباشد. همین
اي وجود نداشته است.حال طوري بنویسد که گویی گذشتهدرك کامل وي از تاریخ باشد؛ با این

اندازند، در صدد ها به راه میاي که نویسندگان مدرنیسم با اسطورهدانهبازي هنرمن«چنین است که این
). 148:1389(ستاري و دیگران، » شکستن مرزهاي اسطوره و نفی آن و گاه، کسب معناي دیگري از آن است

از پیرایی زدایی یا اسطورهها از سوي نویسندگان مدرنیسم، به معناي اسطورهاما این نوع رویکرد به اسطوره
هاي خود ها در داستانچون گذشته از طرح داستانی اسطورهآثار داستانی نیست؛ چرا که این نویسندگان، هم

ها سعی در آشکار اي و بازآفرینیِ آنبرند، با این تفاوت که با دریافت جدیدي از روایات اسطورهبهره می
ساختن نارضایتی خود از وضع حاکم دارند.

زدایی، جداي از زدایی در هم آمیخت، چراکه در اسطورهطوره را نباید با اسطورهبنابراین، دگردیسی اس
ها مواجهیم؛ در حالی که در شود، با نمایشی کمدي از اسطورهکه اسطوره و قدرت آن مردود شمرده میاین

اسطوره » گرننیروي ویرا«هاي بیان اندیشه هستند و با ها از بهترین قالبتنها اسطورهدگردیسی اساطیر، نه
گوید: زدایی میروییم. الیاده در مورد اسطورهبهها رومواجهیم، بلکه نهایتاً با نمایشی از نوع طنز تلخ از اسطوره

این شکل از کاربرد اسطوره، یعنی از دست دادن معناي مذهبی یک اسطوره و تبدیل آن به حکایت یا افسانه «
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- 117:1386(الیاده، » شودگفته می» زداییاسطوره«یا » پیراییاسطوره«شناسی، یا قصه براي کودکان، در اسطوره
که هنگامی که انسان بدوي براي جهان پیرامون خود به دنبال یافتن معنایی است، این ). توضیح این116

اسطوره است که به کشف و نمودار ساختن الگوها و از این رهگذر، تدارك معنایی براي دنیا و وجود بشر «
بخش اسطوره به منطقی به نظر برسد، نقش معناردازد؛ [اما] هنگامی که اعمال خدایان براي مردم غیرپمی

).1384:163(فرهادي، » یابدشود و در حد یک حکایت تنزل میجهان و چگونگی خلقت، کاسته می
- ه عبارتی میگرایی است. بگرایی است، اما دگردیسی اسطوره در جریان عقلي عقلاسطوره زدایی نتیجه

گرایی است، در ي عقلتوان گفت که بحث فرآورده و فرآیند مطرح است. ساختارشکنی، فرآورده و نتیجه
گرایی است.حالی که دگردیسی اسطوره، فرآیند عقل

-یکی پنداشت. ساختارزدایی یا ساخت» ساختارشکنی اسطوره«چنین نباید دگردیسی اسطوره را با هم
مدرن است، مکتب و جنبشی هاي ادبی متون پست) که یکی از ویژگیdeconstructionشکنی یا ساختارشکنی (

آن را 1967) فیلسوف فرانسوي در سال Jacques Deridaبار، ژاك دریدا (ادبی است که نخستین-فلسفی
ن توان داراي معنایی واحد دانست، بلکه ساخت معنایی هر متمطرح کرد و بر آن است که هیچ متنی را نمی

شود.هنگام خواندن شکسته می
نزد دریدا، ساختارشکنی که وجه دیگر نقد متافیزیک است به معناي ضد ساختارگرایی نیست. دریدا با 

خواهد کشف حجاب کند و در این مسیر، خواستگاه و نقش مرکز اوراق کردن ساختارها در حقیقت می
شکار سازد. از این رو، ساختارشکنی دریدایی هرگز مقتدر، مسلط و متعالی را در ساختارمنديِ خود ساختار آ

که در دگردیسی اساطیر، گاهی کند؛ حال آنمفهوم منفی نابود کردن و خراب کردن را با خود حمل نمی
پردازد. کند و سپس به بازآفرینی آن مینویسنده، یک اسطوره (روایت اصلی اسطوره) را به کلی ویران می

دارهاي درآینه
کلمه) از هوشنگ گلشیري 33000گونه (حدود ) رمان خاطره1370ي دردار (نگارش: شهریور هاآینه

رود.در چند کشور اروپایی پیش می1360ي است. داستان در اواخر دهه
- خوانی و پرسش و پاسخ، به چند کشور اروپایی سفر میي ایرانی براي شرکت در جلسات قصهنویسنده

رسد. ، یادداشتی از شخصی که ظاهراً یک آشناي قدیمی است به دستش میکند. در یکی از این جلسات
شود که این آشنا، صنم بانو، معشوق دوران نوجوانی و جوانی نویسنده بوده که دست سرنوشت معلوم می

هاي نویسنده هایی از این رابطه، به شکلی تحریف شده در داستانآنان را از هم جدا کرده است، اما گوشه
کند و در این بین، بخشی از اي که دارد برگزار مینموده است. نویسنده جلسات خود را از روي برنامهرسوخ 

بانو کند. سپس در پاریس، با صنموطنش را مشاهده میي همفکران وا زدهبار روشنزندگی آشفته و گاه خفت
گذشت او را از زبان شود و سرکه اینک چند سال است از همسرش جدا شده است، بیشتر محشور می

جوانیِونوجوانیکودکی،کهدور استهايگذشتهبهابراهیمذهنهايبرگشتورفتشنود. درخودش می
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آشناییانقالب،ازپیشهايسالسیاسیوقایعبرخیصنم،ازدواجبانو،صنمبامشترکشخاطراتاو،
.شودمیروایتنیزگذرد،میهاآنبرحالدرچهآنوهایک از آنهريگذشتهمینا،باابراهیم

- تر در پاریس بماند، هر دو با نیمکند بیشبانو به نویسنده پیشنهاد میدر پایان داستان، هنگامی که صنم
اند، اگرچه اذعان شان را باختهفایده است و زندگیرسند که بینگاهی به گذشته و حال خود، به این نتیجه می

شد.در زندگی احتماالً به باخت دیگري منجر میدارند هر مسیر دیگري 
ايروایت اسطوره

ي ادبیات، تبدیل به اسطوره شده، ابراهیم هاي تاریخی و مذهبی که پس از ورد به عرصهیکی از شخصیت
اي ابراهیم نوشته و بدین داستان را بر اساس روایت اسطورههاي دردار، آینهنبی است. هوشنگ گلشیري در 

ي هاي اساطیري که در این متون دربارهیهماهاي قرآن و تورات بهره برده است. از جمله بنز روایتمنظور، ا
ها، شکنی ابراهیم است و دیگري، آیین قربانی کردن. افزون بر اینها اشاره شده، یکی روایت بتابراهیم به آن

-ايِ زن هستیم؛ همشاهد سیماي اسطورهبینیم ودر این روایات، نقش همسران ابراهیم (سارا و هاجر) را می

ايِ سفر و هجرت (هجرت به سرزمین شام) نیز، در این روایات ي اسطورهمایهچنین روایت گذر از آتش و بن
وجود دارند.

دستبههابتشکستنماجراىصافات،يسوره96تا90وي انبیاءسوره67تا57آیاتدرکریمقرآن
جدىراپرستىبتضدبراوقیاممشرکان،کهکندمىبیانانبیاءيسورهآیات. استگفتهبازراابراهیم
ازیااىآوردهمابراىراحق] سخن[آیا: . گفتند»اللـعبینمنأنتأمبالحقأجئتناقالوا: «بودندنگرفته

،57يآیهدروداشتهاعالمراخودجدیت،56يآیهطبق) السالمعلیه(ابراهیم .)55قرآن، انبیاء:(بازیگرانى؟
به:] گفتدلدر[و: . ترجمه»مدبرینتولواأنبعدأصنـمکمالکیدناهللاو«که شده استبازگواوقولاز

تصمیمابراهیم. کردخواهماىچارهشماهاىبتبراىقطعاًرفتید،وکردیدپشتکهآنازپسسوگندخدا
این.)57قرآن، انبیاء:» (مدبرینتولواأنبعد: «باشدتنهاشهردربتواندکهکردموکولزمانىبهراخویش
عذرابراهیماماکنند؛عید تركمراسمدرشرکتبراىراشهرتابودندشدهآمادهمردمورسیدفرافرصت

کهآنازپس.»سقیمإنىفقال: «ماندجاآندراوورفتندبیرونشهرازهاآننتیجه،دراست؛بیمارکهآورد
هاآنازخشم،سرازیاوپرستانبتتقبیحها یابتاستهزاىسرازآمد،هابتسراغبهشدند،دوراوازمردم

أالفقالءالهتهمإلىفراغ: «بخورندبودند،نهادههاآنپیشتبركبراىمشرکانکهغذایىازتاخواست
نمىچیزىچرا: گفت] ریشخندبه[ورفتشانخدایانسوىبهمخفیانهپس:»التنطقونتأکلون مالکم
بهتبریانجارىيتیشهباگاهآن.)92-91قرآن، صافات:(گویید؟نمىسخنکهشدهچهراخورید؟ شما

هاآنو[کوفتآنهاسربرضربتىراستدستبامخفیانهپس»بالیمینضرباعلیهمفراغ: «رفتهابتطرف
پس»جذذافجعلهم: «کردقطعهقطعهراهاآنخویش،هاىضربهباو) 93قرآن، صافات:] (شکستدرهمرا
إال: «نمودخوددارى) افلون(بزرگبتبهتعرضازاما.)58قرآن، انبیاء:(را بزرگشانجزکرد،خردراهاآن
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رارگبزبتاواو،ازعلتشدنجویابا. بزرگ گذاشتبتنزدیکراو تبر)58قرآن، انبیاء:» (لهمکبیرا
ونداردراکاراینقدرتاوکهگفتنداوبهچون. کنندسؤالاوازکهخواستوکردهابتشکستنبهمتهم

خویشازقدرتیکهپرستندمیراهاییبتمردم،چگونهپسکهکردسؤالاوبگوید،سخنتواندنمینیز
منظور،همینبه. دادنداوسوزاندنبهردستوگردید وکاهناننیزوحاکمخشمموجباو،عملاین. ندارند
ابراهیمبرايآتشخداوند،دستوربهقرآن،آیاتطبق. انداختنددرآنراابراهیموکردندفراهمبزرگآتشی
.شدگلستانبهتبدیلوسرد

هادیناینازیکهرکهطوريبه. داردخاصیعظمتاسالمومسیحیتیهودیت،دینسهدرابراهیم
وموحدفرديراابراهیمعتیق،عهدبخشمقدس،کتابدر. کنندمیحسابابراهیمملتيزمرهدرراخود
ذکردرهمجدیدعهددر. هستنداونسلازاسرائیلبنیوموسیوکنندمیمعرفیخداعنایتوتوجهمورد

شکن،بتپیامبريبراهیم،انیزقرآنشده. درمعرفیاواعاليجدابراهیمعیسی،انتسابیينامهشجره
پیامبر(محمد اعاليجداواسالمی،منابعدروشدهمعرفیمسلموحنیفکعبه،يسازندهاولوالعزم،
دین،سهایندرکلیطوربه. استشدهمعرفیخدا)(دوستاهللاخلیلعنوانبهقرآندرواست) مسلمانان

.شدهمعرفیاالنبیاشیخوپیامبراننیايابراهیم

هاي درداردگردیسی اسطوره در رمان آینه
را بر اساس داستان ابراهیم که در قرآن و تورات به آن اشاره شده، هاي دردارآینههوشنگ گلشیري، 

نام با زندگی ابراهیم، نخست، نام قهرمان داستان را، همنوشته است. وي براي پیوند دادن داستانش با روایت
است؛ سپس، با استفاده از روش دگردیسی اسطوره، با تغییراتی که در جزئیات ابراهیم نبی انتخاب کرده

روایت اصلی پدید آورده، ابراهیمِ زمان خود را خلق کرده است و به فرجام دیگري، جز پایان روایت اصلی، 
رسیده است.

کهپریشانیذهنشود،میروایتابراهیمذهنبهمحدودنظرگاهیبامفرد،شخصسومشیوهبهداستان
:بگیردسامانیهانوشتن آنباتاکندمیجمعراخاطراتهايتکهورودمیپسوپیشبهمدام

تاگاهیوبیایدیادمانتانویسیممی–داردتعلقکییاکجابهچیزهابعضیداندنمیآدمگاهی«گفت:
- پارچهبرايوصلهمثلراچیزيهمگاهی.تراشیممیمکانوزمانبرایشکنیممتحققراآمدهیادبهپارهآن
گلشیري، (»هستچنانهمعریانیآنفهمیممیبعداما-بپوشانیمراشدهعریانيتکهآنتادوزیممیاي

9:1389.(
:گویدمیکهآنجایا

حتیوآوردنیادبهبراياستتالشیاست،فرديکابوسبهدادنشکلداستان،یکنوشتنگاهی
نشاننیزراجمعیمانهايکابوسبتوانیماستممکنکارهاهمینباگاهیاست.رفتهیادمانکهبیخواتثبیت
برتوانیمنمینبینیمعینهبهراچیزيتاکهایننهمگر. بشودبدویتمانيماندهتهآنالسحرباطلشایدتابدهیم
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: گویدمیوبخشدمیتجسدکند،میضاراحرامانخبیثهارواحگاهیهمنویسداستانخوبکنیم؟غلبهآن
).14:1389(گلشیري، »تاناجنهاینوشماایندانید،خوددیگرحاال«

ونویسنده،ابراهیمیعنیاصلی،شخصیتهموارهفرعی،هايداستانيهمهوجودبااصلی داستان،محور
کهبیندمیگردد،میجهانگردهب«است، کجاییوکیستکهپرسدمیخودازآغازدر. اوستهاينگرانی

-نمیفراموشراخودبودنایرانیوهستندکجاییکهاستاینشانمسئلههم،پراکندههايایرانیاینيهمه

ازراهاتکهرو،ایناز. دهدپاسخآنبهبایدکهاستکاردرمسئولیتیپس،)806:1380گلشیري، (» کنند
ها.نادانستهبرشدنآگاهوهاعریانیپوشاندنبرايبرسدايتکهچهلبهتاکندمیمجموعنوشتنطریق

صنم،اول،نگاهدر. رو استروبهمینا-صنم-ابراهیمعشقیمثلثباخوانندهدردار،هايآینهدر داستان
ردیسی گلشیري، در جهت دگامامینوي؛عالمبرناظريوشاهدو مینا،آیدمینظربهشکنبتو ابراهیم،بت

بتیاست،ابراهیمعشققربانیخودصنم،: دهدها را مد نظر قرار میاسطوره، ابعاد دیگري از این شخصیت
اوزندگی،تمامدرکهشدهعشقیقربانیخود،نیزابراهیمدارد؛کردنشمجموعدرسعیابراهیمکهشکسته

کند تا خشم انسان بدوي، قربانی می«ت: ي روالن باربه گفتهداشته است؛بازموجودهايواقعیتازرا
-ي دیگري را به جاي قربانی کردن میخدایان را فرونشاند و بال را از سر خود بگرداند؛ انسان بورژوا، پدیده
شود، جا، قربانی درونی میگیرد. در ایننشاند: نیرنگ. نیرنگ کردن در کار خدایان به کمک خرد صورت می

).18: 1389(بارت، » دهدکند و تن به خفتی درونی میخصیت خود را قربانی مییعنی قهرمان، عنصري از ش
بهرااومداماستمجبوروشدهابراهیمذهنیتو قربانیصنمحسادتقربانینیزمینارابطه،ایندر

کهبیدرنواو!) کالمبیحتی(خواند میدختركیاخوانندهکهبیديترانهوبیدشعر.  دهدگریزهاواقعیت
بر همینشاهدي،)87:1389گلشیري، (ببرد صنميخانهبهخودباتاگذاشتهکیفشدرراآنابراهیم

درریشهوشودمیبیددرختبهتبدیلآبکناردراش،شدهغرقمعشوقِانتظاردرکهعاشقی:مدعاست
رسند:مییگانگیبهنوعیبهکهدواند،میرودخانهآبهمان

. ايرودخانهکنارروندمیشنابرايمعشوقوعاشقگویندمی«: گفتداد،نشانراماندابسويآنبید
دستهایشوموهاودوانندمیریشهپاهایشتاایستدمیقدرآنآبلببریکیآنوشودمیغرقشانیکی

آوردبیرونآبازسر،محبوباگرتاآبسطحبهرسندمیتاشوندمیبزرگودهندمیبرگزنند،میجوانه
).77:1389(گلشیري، بیرونبیایدبگیردرااوبلندهايدستیاافشانموهايکرددرازدستیا

-شکنی ابراهیم می، ذهن خواننده را متوجه بت»بانوصنم«گلشیري، با انتخاب نام مناسب براي شخصیت 
است و کردهتکهتکهرازنایناشزندگیراسرسدرشکسته؛راآنابراهیمکهاستبتیبانو،کند. گویی صنم

خواند:نویسد و براي مردم میحال، خاطرات او را می
).118(همان: » ايي مرا به کسی دادهبینی، هر تکهمی«بانو گفت: صنم

و در جاي دیگر:
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).137ایش را داده بود به کسی (همان: ها مدام شکسته بود و هر بار تکهصنمش را این سال
ي بت هاي شکستهشکن نیست؛ او در پی مجموع کردن تکهها دیگر، ابراهیم بتاما ابراهیم، این سال

است:
خواستم با تو مصالحه کنم تا شاید به قول خودت مجموع بشوي [ابراهیم گفت:] من راستش می

(همان).
تاپنداردمیبترويآنازکرده،آوردنشمجموعوقفهاسالاوکهراتکهتکهصنمِایناصالًو

بنشیند:تماشابه-راخوديشدهکاملو-را خودآینه،آندربلکه
بسته، ايدایرهاگرباشد،کاملاگر. بوداومیراثمیانی،وداردموییکهآنشمایلبابازيخیال

استناقصدیگريآنبیکدامهرکهگیاه،مهرریشهداردآدمیپايوتن. خواهدنمیدیگريينیمه
).138(همان: 

کرده است،جمعاشکتابخانهدر-ایرانادبازدیگريهايتکهبا-راهاتکهآنبانو نیزخود صنم
درکههاییمجموعههمانمانند،)816:1380گلشیري،(»باشدآوردهفراهمجایکرافرهنگی کهنانگار«

:شودمینگهداريهاي پاریسموزه
اي،گفتهیااينوشتههرجاهرچههاپوشهآنتويام،کردهجمعراتووخودميگذشتهيههممن

).119:1389گلشیري، (ام کردهجمعهمرادیگراناظهار نظرهايونقدهاام،کردهجمع
تی شکنی ابراهیم، که گلشیري در این داستان، هنرمندانه به دگردیسی آن پرداخته است، اشاراافزون بر بت

اي است که به اروپا سفر کرده است و براي دیگر بینیم. ابراهیم نویسندهي سفر نیز در این داستان میمایهبه بن
اي به مهاجرت ابراهیم نبی به سرزمین شام. اما گلشیري، پشیمانی خواند؛ اشارهمهاجران ایرانی داستان می

کند:مهاجران از این سفر را روایت می
دنیا را عوض کنند، اما دنیا همان شده بود که بود و حاال در این شهر و آن شهر در خواسته بودند

داري اي که سرمایهکردند، با ماهانههاي یک اتاقه، یا حداکثر دو، گاهی حتی با زن و بچه، زندگی میخانه
ها هم پرستار بچههاشویی و زنتر ظرفکردند، بیشها، دیده بود، کار سیاه هم میمقرر کرده بود. بعضی

).15:1389کرد (گلشیري، شدند، اگر کسی صالحیتشان را تأیید میمی
- قتلبهاشارهوصنمخانهپلکانازابراهیمرفتنبااليصحنهمریم،عروسیداستانشتر،نمودبهاشاره

با داستان هاي دردار آینهد بر پیوننیز،) 156:1380سناپور، (گاهقربانکوهازپیامبرابراهیمیادآور صعودگاه،
کند:اي تأکید میابراهیم پیامبر و دگردیسی این روایت اسطوره

قربانیهمهنوزکاشاندر«کنند یا آدابش چیست. گفت: مراسم را مو به مو تعریف کرد که چه می
رسیدهارثاوبهاجدادشازکاراینکهشودمیبانییکیهمکدامهردر. محلهچنددرکنند،می

اوباخوبکهبعدبشود،گوشتیتادهدمینوالهاوبهماهیچندخرد،میشتريگرداندست. است
-میسرمههمراهایشچشم. پیشانیشرويگذاردمیهمايآینه. گیاهوگلباکندمیآذینششداخت
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بهآیندمیهمهکهعیدروزتاگیردمینیازيخانهسرهرازوگرداندمیدورشطبلونقارهباوکشد
»برند.میوکنندمیتکهتکهراگوشتشوکنندمینحرشومحلهمیدان

تاهستندهممواظب. کوبندمیطبلنشنوندراصدایشتانحرموقع«مکث کرد. سکوت بود. گفت: 
».نکندکارديراشتررقیبمحالتازکسی

بگیرددستبهراشترافسارتواندمیفقطبانی«عینکش را پاك کرد و به چشمش گذاشت. گفت: 
تواند از جلو لگد بزند. اسالیدش هست، شود، شتر تنها حیوانی است که مینمیوگرنهآشناستچون
باکند،میگریهوکندمینگاهبانیبهشترکند،فروشترگلويزیرراتیزشکاردتاآیدمیقصابوقتی

شودمیخمدستشدواول. کندمیگریهوکندمینگاهپیشانییانمآینهآنوکشیدهسرمهدو چشمآن
يچهحوضرويگذاردمیراگردنشوسرش. بانیبهروبستهاشکوبازچشمدوباپاهایش،بعدو

.)28-29:1389گلشیري، (»کشیدهسرمهچشمدوباکندمینگاهوخودشخون
تصمیم هاي دردارآینهها به داستان ابراهیم پیامبر، ابراهیم ارهدر پایان داستان، پس از تمام این اش

آنکهبیندمیهم،بهکردنشانوصلهوخاطراتکردنپیداپارهتکههاسالازپسگیرد. اونهایی خود را می
بانو:صنمقولبهوهستچنانهمعریانی

همان: (» استنبودهواقعیتدرحتیهمتوعروسیداستانآنایم،نبودهاصالًتوومنکهانگار«
93(.

:ایستادههممیناایستاده،صنمکهکجاهربیندمیابراهیم
هنوزروروبهآنبهکیفشباوبودایستادههممینا. بودزیرسرشبود،ایستادهبانوصنمگشود،چشم

).96کرد (همان: میاشارههم
کاغذهايازکهدقیق،ايبرنامهباآنجاست؛درابراهیمکردنماندگاریپبانو دراز طرفی نیز، صنم

داند اگر ابراهیم صنم می«کشاند. میپاریسدرخوديخانهبهرااوشود،میشروعکلنمعطر درشکلِمربع
):817:1380(گلشیري، » شودجا ماندگار میبستر شود، دیگر آنبا او هم

. خندیدمی. بودریختهشانهبرراموهایش. بودپوشیدهآسمانیآبیآستینبیپیراهنبانوصنم
پیشيهفتههمیندیگررایکیایننیاور،فشاراتحافظهبه«: گفتدستبهدامنيگوشه. چرخید
پوشمش،میکهاستباراولینراستشاما«: گفتزد،چرخیباز».آمدخوشمهاچینایناز. خریدم

).110-111:1389بود (گلشیري، کردهبلندانگارراضبطصداي».شپوشیدمتوخاطربه
امید از سفر، تصمیم خود را گرفته است:شکنی و نااما ابراهیم، پشیمان از بت

که بدانم، هر جزیی از او را به ام، یا بی آن[ابراهیم گفت:] به احترام همان که گاهی به خواب دیده
خواهم تو بشکنی یا خودم بیش از این پریشان بشوم. مینا براي واهم بروم، نمیخام، میاین و آن داده

دهد، حتی اگر من نروم. من من، راستش حضور حی و حاضر همان خاك است که با صبوري ادامه می



٩١
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

-کنم، لحظه به لحظه. نمیها، گیرم پوسیده، تغذیه میکنم، از همان ریشهبا او روي زمین زندگی می

طور که هست توانم به او هم دروغ بگویم، او را همینن تکه خاك را از دست بدهم، نمیخواهم ای
دوست دارم، و تو را...

»ام.طور که بودههمان«مکث کرده بود حتماً که صنم گفت: 
»شاید.«

خواهم دفاع ها، گو که کهنه، میخواهم بنویسم، از همین ارزشمن همین چیزها را می«بعد هم گفت: 
جا بودن، یا این تعلیق میان آسمان و زمین، همان جا بودن و آنپارگی، این، ایندانم این دو، چون میکنم

).151:1389(گلشیري، » هاي ماستایم، ریشهچیزي است که ما داشته
شکنی پشیمان است، از ، ابراهیمی خلق کرده که از بتگلشیري در این داستان، با دگردیسی اسطوره

- تنها از قربانی کردن پرهیز میان است، از تعلیق بین دو دنیا (هاجر و سارا) سردرگم است و نههجرت گریز

- ها میي بتهاي شکستهوجو میان تکهکند، بلکه خود، قربانیِ وضع موجود شده است. بنابراین، به جست

پردازد تا گذشته را باز یابد.
برراآینهحقیقت،دردارد،میبررادردارهايینهآکتابهرکس«گوید: نویسنده، خود در این مورد می

بهبپردازدوببنددراآنبعد،وکیستبانویشصنمحقیقتدرببیندکهاینبرايکند،میبازراآنوداردمی
.)835:1380گلشیري، (عکسبرومینایش

هاي درداري دگردیسی اسطوره در رمان آینهخالصه
هاي درداررمان آینهايروایت اسطوره

ابراهیم، در صدد مجموع کردن بت شکسته شکن استابراهیم، بت
بانو) است(صنم

ابراهیم، خود، قربانی عشقی است که در طول کندابراهیم فرزند خود را قربانی می
هاي موجود باز داشته استزندگی، او را از واقعیت

اش و همسر ق دوران نوجوانیابراهیم، بین عشابراهیم، دو همسر دارد
گزینداش مردد است و سرانجام، یکی را بر میکنونی

ي وضع ابراهیم، پس از سفر به اروپا و مشاهدهکندابراهیم به سرزمین شام مهاجرت می
شودجا پشیمان میمهاجران، از ماندن در آن

گیرينتیجه
ها عدم قطعیت، هاي بارز آنمدرنیسم، که از ویژگیهاي دیگر این عصر از جمله برخورد اسطوره با پدیده

هاي تحمیل شده بر تجربیات زندگی است، باعث ها و مردود شمردن قالبها، انتقاد از سنتشک به اسطوره
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هاي نوگرایی در ادبیات داستانی وجود آمدن نوگرایی در ادبیات داستانی معاصر شده است. یکی از مؤلفهبه
گونه آثار، هنرمندان خالق، صرفاً به تقلید و بازسازي هاي دگرگون شده است. در اینرهمعاصر، کاربرد اسطو

ها ها الهام گرفته، ساختار آناند؛ یعنی از آناند، بلکه به دگردیسی اساطیر روي آوردهاساطیر کهن دست نزده
هاي نو نیز خلق یق کرده و اسطورهها را با یکدیگر تلفاند، آنها کردهرا تغییر داده، لباس امروزین به تن آن

اند و براي مطرح کردن مشکالت کنونی جهان و ي بهینه کردههاي اساطیري استفادهمایهاند. آنان از بنکرده
اند.ها از اسطوره کمک گرفتهوضعیت انسان در جهان معاصر و چگونگی طرح آن

هاي ملی و مذهبی و حتی با استفاده از اسطورههاي معاصر فارسی، نویسندگان بسیاري با استفاده در رمان
هاي خود، ها و انگیزهاند و از این طریق دغدغههاي خود پرداختهاز اساطیر کتاب مقدس، به طرح داستان

اند. برخی هم از ویژگی استعاري گرایی و بازگشت به شکوه ایران باستان را به نمایش گذاشتهمانند باستان
ي زمان خویش را بیان اي در طول تاریخ، معضالت جامعهبا گستردن روایت اسطورهاساطیر بهره برده و 

هاي دردار، ساختار روایت اساطیري را تغییر داده است؛ وي با واژگون هوشنگ گلشیري در رمان آینهاند.کرده
-ي همن وازدهفکرابار روشنو خفّتي ابراهیم، بخشی از زندگی آشفتهاکردن و دگرگونی روایت اسطوره

کشد. ابراهیم سعی در مجموع کردن بتی شکسته دارد، در حالی که خود، قربانی وطنش را به تصویر می
داشته است.هاي موجود بازعشقی شده که در تمام زندگی او را از واقعیت

که از روش هایی کند که نویسندگان رمانهاي بررسی حاضر، این نکته را بر ما پدیدار میمروري بر یافته
اند و در ترین معضالت جامعه، حساسیت نشان دادهاند، پیوسته نسبت به مهمدگردیسی اسطوره استفاده کرده

اند؛ آن هم در قالب که خطر جدي شود، زنگ اخبار وضعیت بحرانی را به صدا درآوردهتر از آنمواردي، پیش
اثري ادبی و با ساختاري هنرمندانه و منسجم.

نامه:کتاب
.قرآن مجید
) .چاپ سوم. تهران: مرکز.معماي مدرنیته). 1382احمدي، بابک .
) .ي جالل ستاري. چاپ دوم. تهران: توس.. ترجمهاندازهاي اسطورهچشم). 1386الیاده، میرچا
) .دخت دقیقیان. چاپ پنجم. تهران: مرکز.ي شیرین. ترجمهاسطوره، امروز). 1389بارت، روالن
نویسی در انعکاس روایات هاي رمانترین جریانعمده). «1389زاده، علی. (ید و قاسمبیگدلی، سعبزرگ

ي اول، تابستان . سال اول، شمارهي تخصصی پیک نور زبان و ادبیات فارسیفصلنامهدر » اياسطوره
.51-77، صص1389

اسطوره در آثار بررسی تقابل مدرنیسم و ). «1389کریمی، مریم. (ستاري، رضا؛ عزیزي، محمود؛ بنی
.145-159، صص 1389، زمستان 46ي . شمارهي زبان و ادبیات پارسیفصلنامهدر » گلشیري

،دیگر.نشرتهران:.کاتبانخوانیهم).1380حسین. (سناپور
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) .ي تخصصی نامهفصلدر » هاي بهرامي ورهرام در حکایتدگردیسی اسطوره). «1384فرهادي، علی
.149-179، صص 1ي سال اول، شماره.زبان و ادبیات فارسی

) .ي نجف دریابندري. چاپ اول. تهران: . ترجمهاندیشیي روشنفلسفه). 1372کاسیرر، ارنست
خوارزمی.

) .(عهد عتیق) خان همدانی (و ویلیام گلن و هنري مرتن). تهران: ي فاضل). ترجمه1380کتاب مقدس
اساطیر.

.نیلوفر.تهران:.2و1ج.درباغباغ).1380(گلشیري، هوشنگ
___________) .1389 .(چاپ پنجم. تهران: نیلوفر.هاي دردارآینه .
ي عبداهللا کوثري. چاپ چهارم. تهران: لوح فکر.. ترجمهچرا ادبیات). 1389یوسا، ماریو. (وارگاس
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سیزم) در قصاید خاقانی و متنَبیبررسیِ پدیدة خودشیفتگی (نارسی
1طلبنجال ابراهیمی

ارشد زبان و ادبیات فارسیکارشناس
چکیده

خودستایی و مفاخره یکی از انواع ادبی است که در دیوان شاعران گذشته به وفور دیده شده است؛ 
اند؛ اما خاقانی و متنبی کردههاي خود افتخار میکه اکثر شاعران در اشعار خود غالباً به خود و توانمنديچنان

هستند که بیش از حد متعارف در این وادي، اسبِ بیانشان را تازانده و شاید بتوان گفت از آن دسته شاعرانی 
ها نبوده است، چرا که دیوان آنان سراسر سخن از مفاخره و که هیچ شاعري در این زمینه تا کنون مانند آن

ظران، غرور نبرتري خود نسبت به دیگران است و این صراحت بیان در فخر و ستایش باعث شده که صاحب
ها بدانند. هاي بارز شخصیت آنو خودشیفتگی را از ویژگی

هاي موردتوجه از مقوله» سیزمنارسی«شناختی، جا که خودستایی و خودبرتربینی یا به تعبیر رواناز آن
شناسان است، این پژوهش در پی آن است که به واکاوي پدیدة خودشیفتگی در شخصیت خاقانی و روان

هاي گوناگون این اختالل را در قصاید آنان نشان دهد.         ردازد و جلوهمتنبی بپ
سیزم، خودستایی، مفاخره، ممدوح، فخر، هجوخودشیفتگی، نارسیها:کلیدواژه

درآمد و طرحِ مسئله
شود. چنان که برخی از شاعران آن را به تصریح وخودشیفتگی، تقریباً در تمام ادوار شعر فارسی دیده می
اند؛ اما از میان ادوار گوناگون شعر فارسی در قرون بعضی به طریق کنایه و ایهام و یا از طرق دیگر نشان داده

ششم، هفتم و هشتم تفاخر و خودستایی بیشتر نمایان است؛ به ویژه در قرن ششم بسیار چشمگیرتر است، تا 
توان یافت که در وانی حتی یک قصیده نمیبدان اندازه که محققان معتقدند در اشعار شاعري مثل خاقانی شر

آن از فخر و مباهات اثري نباشد. در اغلب اشعار این شاعر دیرآشنا، این صفت غلبه دارد تا جایی که بدون 
توان گفت خاقانی سرآمد شاعران در خودشیفتگی است.  تردید می

و خودستایی فراوان جلوه ترین شاعران عرب است که در سخنش، خودنمایی متنبی نیز یکی از بزرگ
کرده است؛ او در مدایح و مراثی و هجاهاي خویش از خود بسیار سخن رانده و خویش را به گزافه ستوده 

تواند سایۀ فخر و مباهات به شاعر را در سرتاسر دیوانش مشاهده کند.  است، به طوري که خواننده می
ها ضمیر من و یا فعل اول شخص به چشم در اشعار خاقانی و نیز متنبی شمار اشعاري که در آن

سرا شود که دریابیم خاقانی و متنبی هر دو شاعرانی مدیحهانگیز میخورند، کم نیستند و این زمانی شگفتمی
هستند و در تمام عمر، بخش اعظم اشعار آنان در ستایش پادشاهان، امیران و بزرگان عصر بوده است؛ به طور 

ستاید:د را میمثال خاقانی این گونه خو

1. najlaebrahimi@yahoo.com
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م سـخـن را بـهـتـر از مـن پـادشـا  در جـهـان مـلـک سـخـن رانـدن مـسـلـم شـد مرانـیـست اقـلـیـ
)1368:19(خاقانی،

ام سی نــشــان آوردهام         آفــتــابـم کــز دم عـــیـی در نـــهــان آوردهوارم کـافــتــابـصــبــح
)254(همان: 

گوید: داند و در مقام تفاخر چنین میاي جدا بافته میی نیز در بیشتر اشعارش خود را تافتهمتنب
ـامـــعـــدن الـــذهـــب الـرغم بــالــعــیــش مــنــهــم       و لـــکــن مـو مـــا أنــا مــنـهـ

)259: 1996(متنبی،
آوري نیست) جزء آنان نیستم (و این چیز شگفتزیم، اما ترجمه: با آنکه در میان آنان (مردم عصر) می

چرا که طالي ناب نیز در میان خاك است.
بیند. پندارد و خود را از هر عیب و نقصی بري میاو شأن و مرتبه خود را باالتر از دیگران می

ـرَمذان الـــشــیــب و الـهو رَفـی       أنـــا الـــثُــریــا،عـیـب و الـنـقـصـانَ مــن شَـعـد الــما أبـ
)643(همان: 

ام ترجمه: چقدر عیب و کاستی از منزلت و شرف پاك من به دور است! من همچون ستارة ثریا بلندمرتبه
ها با من فاصله دارد.  و عیب و نقص چون پیري و افسردگی فرسنگ

دادن خود به دنبال کسب چیست؟ شود این است که انسان با بزرگ جلوه پرسشی که در این جا مطرح می
اي دارند؟اند این دو شاعر شخصیت خودشیفتهنظران ادعا کردهو آیا به راستی آن گونه که برخی از صاحب

گمان براي پی بردن به حاالت روانی خاقانی و متنبی در اشعارشان، باید به دوران کودکی و نوجوانی بی
گیري بود. در این رهگذر تجربیاتی خصیت شاعر در حالت شکلها برگردیم، یعنی روزگاري که منش و شآن

دهیم تا بتوانیم به سهولت در پس چشمان اند، مورد بررسی قرار میرا که این دو شاعر نابغه از سر گذرانده
اند، ببینیم و تجربه کنیم. اند و تجربه کردهگونه که دیدهآنان پنهان شویم و جهان را آن

که در اشعار این دو شاعر خودبرتربین یعنی خاقانی و متنبی مظاهري از پدیدة جابنابراین از آن
هاي مختلف این پدیده در خورد، این پژوهش بر آن است که به تحلیل جلوهخودشیفتگی به چشم می

شناسی و نیز با نگاهی به شخصیت و قصاید آنان بپردازد؛ از این رو پس از توصیف خودشیفتگی از نظر روان
پردازد که چگونه خودشیفتگی در شخصیت این اریخچۀ خودستایی و مفاخره در ادبیات، به این مسئله میت

گر شده است؟ روش دو شاعر پدیدار گشته و ابعاد این اختالل روانی به چه صورت در اشعارشان جلوه
بندي و ارائه شده هتوصیفی طبق-اي است و اطالعات به دست آمده به شیوه تحلیلیپژوهش حاضر، کتابخانه

است.        

سیزم)شناسی خودشیفتگی (نارسیریشه
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جویی از نام با بهره(Havelock Ellis)نخستین بار هوالك الیس)(Narcissismسیزم خودشیفتگی یا نارسی
جوانی اي یونان باستان به کاربرد و به نام خود سکه زد. بنابر روایات، نارسیس، قهرمان اسطوره» نارسیس«

اي به نام لیریوپهو الهه(Cephise)کرد؛ وي پسرِ خداي سفیس اعتنایی میزیبا بود که به شیفتگان خود بی
(Liriope) بود. در هنگام تولد، پدر و مادرش آیندة او را از تیرزیاس)Tircsias( جویا شدند؛ وي در پاسخ
»رطی که به خود ننگرد.فرزند شما عمر طوالنی خواهد کرد، به ش«ها گفت: پرسش آن

هاي زیادي قرار گرفت؛ به نحوي که هر یک از آنان تا چون نارسیس به سنّ بلوغ رسید، مورد عالقۀ الهه
شمرد؛ تا این که کرد و محبت آنان را ناچیز میها توجهی نمیحد جنون دلباختۀ وي شدند؛ اما او به عشق آن

مهري و تمسخر نارسیس قرار گرفت. او و نیز مانند دیگران مورد بیعاشق او شد؛ اک(Echo)اي به نام اکو الهه
ها از خدایان درخواست کرد که نارسیس را تنبیه و مجازات از شدت نومیدي منزوي شد و به اتفاق دیگر الهه

کنند. 
ریزد تا نارسیس مجازات شود. در یک روز گرم، (یکی از خدایان) طرحی می(Nemssis)عاقبت نمسیس

آید تا آب بخورد. در همین لحظه چهرة زیباي اي میرسیس پس از شکار براي رفع تشنگی به طرف چشمهنا
شود که پس از زده، چنان روي تصویر خم میگردد. بهتبیند و دلباختۀ تصویر خود میخود را در آب می

نهند. نام می» نارسیس«روید که آن را میرد، گلی میدهد. در محلی که او میمدتی به همان حال جان می
: ذیل نارسیست) 1367است. (گریمال،» نرگس«نارسیس در زبان فارسی معادل 

سیزم را یک اختالل روانی ناشی از نوع تربیت و شناسی، امروزه پدیدة خودشیفتگی یا نارسیعلم روان
عوامل کند و در توصیف این اختالل،کمبودهاي شخص در دوران کودکی یا بزرگسالی تعریف می

نفس احساس افراطی اهمیت داشتن و انتظار الطاف ویژه و نیاز به توجه مستمر، عزت«اي از قبیل کنندهتعیین
کند؛ افراد داراي اختالل خودشیفته اغلب با رویاهایی شکننده و فقدان همدردي و عالقه به دیگران را بیان می

ابط عشقی آرمانی مشغول هستند. ممکن است در مورد موفقیت نامحدود و درخشان، قدرت زیبایی و رو
» کنند.ها را درك میسطح خودشان آنهمتا بپندارند و احساس کنند تنها افراد هممشکالتشان را بی

)518: 1381(ساراسون،
دانند و این طور توجهی والدین به فرد در زمان کودکی میشناسان دلیل پیدایش چنین اختاللی را بیروان

توجهی، به دنیاي درون خود فرو رفته و براي جبران کمبود کنند که شخص بیمار به خاطر بیمیاستدالل    
ها از دیگران انتظار کند و در مقابل آنهاي مثبت و قابل دفاعی پیدا میمحبت و توجه دیگران، در خود ویژگی

هاي فرد خودشیفته بنا گیداند. به طور کلی، ویژتوجه بیش از حد دارد و خود را مستحق چنین توجهی می
شود:به تعریف چنین استنباط می

کند.. فرد خودشیفته به کسی غیر از خود فکر نمی1
ورزد.کند و به کسی عشق نمی. نسبت به دیگران احساس محبت نمی2
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. انتظار توجه بیش از حد از دیگران دارد.3
کند.یگران را تحقیر می. داراي حسادت نسبت به دیگران است و براي دفاع از خود د4

ست که در بنیان اندیشۀ فرد به علت شناسی نتیجۀ نیروي تدافعی و سرکوبیاین نوع خودشیفتگی در روان
Eric)گیرد؛ اریک اریکسونآمیز را از انسان میدهد و توان حل موفقیتشمار روي میهاي بیوجود بحران

Ericsone)و معتقد است تعادل شخصیتی در پرتو آن است. کنداز آن با عنوان نقطۀ عطف یاد می
) 68: 1384(میرنورالهی،

آورند، سه مورد است: به گفته کارل هورناي، عواملی که گرایش به خودشیفتگی را در انسان به وجود می
آمیز درباره خویش. دوم: انتظار بیش از هاي اغراقنخست: تالش فرد به دنبال موفقیت بیشتر و ایجاد خصلت

کند که همه باید او را نابغه بدانند. سوم: تقویت بنیادهاي د از جهان داشتن. فرد خودشیفته تصور میح
کند. توهمات شخص دربارة خود و اي بر روابط انسانی وارد میگرایش به خودشیفتگی که آسیب فزاینده

خبر هاي پنهانی او بیسازد و چون مردم از خواستهپذیر میتوقعات عجیب وي از دیگران، او را آسیب
شود، در ورزد، بیشتر منزوي میخاطر است، با دیگران خصومت میهستند، لذا در اغلب موارد رنجیده

داند. در نتیجه شود؛ زیرا آنان را مسئول شکست خود میگیرد و از مردم ناخرسند میپندارهاي خود پناه می
اعتنایی به کسانی که از وي جویی و بی، مثل کینهزند که از لحاظ اخالقی مردودنددست به کارهایی می
)                    67: 1363کنند. (هورناي،تعریف و تمجید نمی

عقدة حقارت و خودشیفتگی
نماید، چه میاي که صاحب آن خود را از آنعبارت است از عقده(Inferiority Complex)عقدة حقارت«

ارت ممکن است واقعی باشد یا خیالی؛ اما به هر حال صاحب این عقده کند؛ البته این حقفروتر حس می
» براي تالفی و جبران حقارت خویش غالباً با دیگران رفتاري آمیخته به تجاوز یا تحقیر دارد.

)417: 1378کوب،(زرین
شناسی است؛ چرا که این مسئلههاي مهم روانبحث مربوط به احساس حقارت و عقدة حقارت از نظریه

تالش «مانند رشته نخ رنگینی در تمام حاالت اختالل روانی کشیده شده است؛ در افراد داراي عقدة حقارت «
ها به آن وسیله ترس و عدم کفایت خود را زیر سرپوش آن مخفی نگه کند تا آنآغاز به رشد می» روانی

نام داده است و مطابق با منظور » رتآرزوي دستیابی به قد«یا » طلبیارزش«این تالش روانی را » آدلر«دارند. 
او وظیفۀ این تالش، در زندگی روانی سالم یا وضعیت بیمار آن است که بر ضعف و عدم کفایت احساس 

)59: 1382(ولک،» شده غالب شود و بدین وسیله تعالی مجدد ایجاد نماید.
یعنی احساس حقارت داشتن داند و معتقد است که انسان بودن آدلر احساس حقارت را کامالً طبیعی می

نکته غیرطبیعی و ) «80: 1999انگیزد. (ماسک،که به طور ثابت و فعال، فرد را به سوي رشد و کمال برمی
ها و ها، ضعفباشد؛ بدین معنا که فرد براي رفع نقصنابهنجار، تبدیل احساس حقارت به عقدة حقارت می
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هاي غیرسالم هایش برآید که در اکثر موارد راهو نقصها کاهش احساس حقارتش به جستجوي جبران ناتوانی
)    13: 1379(اسپربر،» گزیند.و بعضاً ضداجتماعی را برمی

که را هایی جنبه،برند، ممکن است کوشش کنندرنج می» حقارتةعقد«پیاژه معتقد است اشخاصی که از 
ارند و این احساس را از ذهن خود محو از دیگران پنهان دد،شوموجب ایجاد احساس حقارت در آنان می

کنند و اصوالً سعی داشته باشند وانمود کنند که باالتر از هر کس دیگري قرار دارند و بسیار متکی به خود و 
کنند. متعهد به نفس باشند اما از آن جا که واقعاً و باطناً به خودشان اعتماد ندارند، در این تظاهر مبالغه می

موجب غرور یا وحشت، دروغ » حقارتةعقد«ست. حال اگر دنیا جاي ستیز و دشمنیبراي این اشخاص، 
گفتن یا اتکاي شدید به دیگران گردد، این فرد هرگز از روابط خود با دیگران راضی نخواهد بود و هر وقت 

. ددهدردي و تفاهم نشان نمیبه آنان همافی نسبتة کخواهد به دیگران نزدیک شود، به اندازکه می
نامۀ رشد: ذیل عقدة حقارت)(دانش

گردد و فرد با تظاهر به هر حال، غالباً این اختالل (عقدة حقارت) منجر به خودشیفتگی در شخصیت می
یابد؛ این منظور با توسل به تخیالتی نظیر خود را نابغه، به بزرگی، از احساس دردآور پوچی رهایی می

ود؛ فرد با ایجاد یک جهان تخیلی براي خود، احساس مورد مهر شدانشمند و هنرمند فرض کردن حاصل می
دهد؛ لذا روگردانی دیگران و یا نگاه تحقیربار آنان به خودش را این و ستایش قرار نگرفتن خود را تسکین می

کند که وي فراتر از درك و فهم آنان است.گونه تعبیر می
تاریخچۀ خودستایی و تفاخر در ادبیات 

ترین ایام در میان شاعران جاهلیت مرسوم بوده است و اعراب ظاهراً بیش از تفاخر از قدیمخودستایی و 
اي دلبسته بودند. در برخی تجمعات خاص قبایل عرب در این که چه قبیله» مفاخره«هر نوع ادبی دیگر، به 

تر از نقل اشعار شاعران کردند و در این کار بیشتواند مفاخرة خود را برشمارد، با یکدیگر رقابت میبهتر می
گرفتند. در این آثار، شاعران به پدران و اجداد خود، به کثرت افراد و فرزندان خود، به حمایتی خود یاري می
بالیدند. این است نوع مضامینی که شاعر عرب دارند، میکنند، به کمکی که با نیازمندان روا میکه از مردم می

)37: 1373برد. (عبدالجلیل،هاي قبیله خود به کار میيها و دالوربراي ستایش جوانمردي
توان اعراب، حماسه به مفهوم شعر بلند روایی پهلوانی از قبیل ایلیاد و اودیسه و شاهنامه نداشتند؛ اما می

ترین شعر در ادبیات عرب، حماسه از نوع ها نوعی مفاخره بوده است. در حقیقت رایجگفت که حماسۀ آن
بوده است. اما شاعران عرب برعکس » مفاخره«و سپس قصاید -شدر میدان جنگ خوانده میکه د–» رجز«

ستودند، بیشتر به مدح خود و ذکر صفات و کردارهاي پهلوانی شاعران ایران که در قصاید خود، شاهان را می
جزخوانی پرداختند. گفته شده است یکی از ابیاتی که حضرت علی (ع) در غزوات خود با آن، رخود می

فرمودند، این بیت است:می
ـســورهـام آجـــــام و لـــیــــثُ قـــرغـــأمـی حـــیــدره        ضـــمــتــنــیأنــا الّــذي ســ



٩٩
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

ها هستم. من همان کسی هستم که مادرم مرا حیدر (شیر) نامیده است. من مرد دالور و شیر بیشه
ان پس از تشکیل حکومت هاي مستقل ایرانی به کار شعر و به هر حال هنگامی که ادباي پارسی زب

کم با رواج ادبیات انتقادي، شاعران ایرانی به شاعري پرداختند، این شیوه را وارد شعر فارسی نمودند و کم
جاي مدح بزرگان به ستایش خویش و قدح و هجو دیگران روي آوردند و به تقلید از اعراب به مفاخره و 

ها تند رفته و بر قدما و چنان که گاه برخی از آنان در این گونه دعوي]1[آمیز پرداختند.راقهاي اغخودستایی
دانستند. معاصران طعنه زده و خویشتن را یگانه شاعر دهر می

و جالب اینجاست که این شیوه تنها به شاعران بزرگ و پرآوازه اختصاص نداشت و چه بسا شاعران 
نازیدند. از آن جمله ابوزراعه م شعر، به علم و هنر و زبان و شعر خویش میاند که در عالگمنامی بوده

سراید:عصر رودکی در مقام مفاخره میمعمري، یکی از شاعران هم
ن سـخـن از رودکـی نـه کم دانـم بـــه دولــت بــا رودکـی نـمـی مــانــم       عــجـب مــکاگــر 

ما          ز بــهر گــیـتـی مـن کــور بــــود نـتـوانـاو گـیـتـی رتاگــر بــه کــوري چـشـم بـیـاف
ن دهی ســخـن آیــد هــزار چــنـدانـم ـت از عـطـاي مـلـوك         بـه مــو یـافهــزار یــک زان ک

)42: 1370چی،(اداره
زي، شطرنج و نردبازي، نواداري و کمنداندازي، بربطاین شاعر به هنرهاي گوناگون خود از جمله کمان

نازد و همه این هنرها را با فخرفروشی ولی شیرین و سواري، میخواري، قلم زنی و شعرسرایی میاسب
کند. هنرمندانه عرضه می

ر مــن        خـــواهـی کـه بــدانـی کـه کــیـم نـعـمـت پرورداي آنــکـه نداري خــبــري از هــنـ
م و بــربـط و شـطـرنـج و می و نردـعــر و قـلان آر       شتـاب آر و کـمو کـمـنـد آر و کـب آر اسـ

)43(همان: 
داند:و یا منجیک ترمذي، سخن خود را چون عسل شیرین می

ن نـــایـد مـگـر از مـنـج ـقـیـرم سـخـنـم عـالـی و شـیـرین         آري عــسل شـیریهــر چـنـد ح
)156(همان: 

بیان همه شاعران هست، حتی گویندگان بزرگی که به خودستایی نیازي ندارند؛ و این امر خودستایی در «
شاید ناشی از این معنی باشد که هنرمندان باید به نبوغ خود واقف باشند که بدون اعتماد به قریحه و موهبت 

اند از خواستهشوند؛ شاید یک موجب آن، وجود معارضان و یا رقیبانی بوده است که میخویش بارور نمی
) به طور مثال 261: 1364(دشتی،» اند که شایستگی خود را به زبان بیاورند.شأن آنان بکاهند، پس ناچار بوده

در یکی از قصاید منوچهري دامغانی که در مدح مسعود غزنوي است، شاعر در سراسر قصیده، شعر خویش 
کرد و به ان و رقیبان منوچهري، وي را سرزنش میکند. چرا که یکی از حاسدستاید و از خود دفاع میرا می

تابد و در پاسخ این شاعر حسود دانست. منوچهري نیز برمیعلت جوان بودنش، شعر او را خام و ناپخته می
گوید:   می
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میم        کـس خـورد مـاء حـمـیـمی چـون بـود مـاء مـعین      مـاء مـعـیـن و شـعر تو ماء حر مـن شـع
ن در ثــمــیـن ـاطـنش پر عیب و عار         کـرم بـسـیـاري بـود در بـاطتـو شعـر است لیکن بشـعر 

)307: 1376(فرزاد،
سرانجام حسادت شاعر آن چنان باال گرفت که به سمع مسعود غزنوي نیز رسید و مسعود این شاعر را به 

بیرون آمد.   مبارزة هنري فراخواند و منوچهري از این مبارزه پیروز 
فضلی ممدوحان و عدم رسد یکی دیگر از دالیل رویکرد شاعران به مفاخره و خودستایی، کمبه نظر می

بایست مقام و مرتبه خود را در شعر التفات و توجه آنان به امر شعر و شاعري بوده و از این نظر شاعر می
م سرانجام شاعري نظیر ناصرخسرو از شعر بینی) بدین جهت است که می222: 1374کوب،متذکر شود. (زرین
اي گیرد. او خود را آفرینندهگیرد و هنرش را در خدمت عقیده و آرمان خویش به کار میمدحی فاصله می

بیند که در ارزشمندش را به پاي خوکان ممدوح بریزد.   تر از آن میانگارد و طبع خویش را منیعتوانا می
ـزم         مــــریـــن قــیــــمــتـی در لــــفــظ دري را خـوکــان نـریـمــن آنـم کـه در پـــاي

)127: 1380(ناصرخسرو،
مسعودسعد نیز از شاعرانی است که به مفاخره روي آورده است و نظم و نثر خود را به مروارید و طبعش 

سازد:را در روانی به دریا همانند می
را سـزاسـت کـه امـروز نـظـم و نـثـر مـراستافـتـخار سزاسـت       مگری را بـه نـظـم و نـثـر کـس
کـــه نــظـم و نـثـرم درسـت و مـن دریـاســت نـــظـم و نــثـر کـم نــشـودبـه هـیـچ وقـت مـرا 

)55: 1386(مسعودسعد،
داند:نگیز خویش میاکند و جهانی را معطر از عطر روحعطار نیشابوري هم به مناعت طبعش افتخار می

ـثــار         نــــافــــه اســــرار هــــر دم صـــد هــــزار عــطــار بـــر عـالــم نـکـــردي اي 
هــان         وز تــــو در شـــورنـــد عــشــاق جـــهـــانـــر عــطـر اسـت آفــاق جـاز تـــو پ

ر و مــقــامــات طــیــورــور          مـنـطــق الــطـیخــورشــیـد نخــتـم شـد بـــر تـو چـو بـر
)246: 1385(عطار،

سراید:نظامی نیز در توصیف شعر خود و جایگاه خویش در دنیاي شاعري این گونه می
ـه آزاد شـــد ـنـیـــاد شـــد           شـــاعـري از مـــصـــطــبـشــعــر بــه مـــن صــومــعــه ب

خــــرقــه و زنّــــار بــــرانــــداخــــتـــنــداخــتــنـد   راهب سـوي مـــن تــد و زاه
ـت کــــنــــم آوازه راخـــن تـــازه را            صـــور قـــــیـــامم ســـگــر بـــنـــمـایـ

ن جــادو ســخــنـــر مچــه وجــــود اســت ز نــو تـا کــهـن            فــتـــنـه شود بهــر
ـب          ســحـــر مــن افــســون مـالیــک فــریــــبمــن بـرده ز جادو شــکـیصـنـــعــت

اطـــر انــــجــــم فـــروززهـرة مــــن خـوز           ــابــل مـــن گـــنــجـــۀ هــاروت ســب
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)43: 1367(نظامی،
پندارد:ز در شاعري خود را در صدر سخن سرایان عالم میسعدي شیرین سخن شیراز نی

رازي بـهـالـه مـطرب کن و بـلـبل بـگذار          کـه نــگـویـد سخـن از سـعـدي شـیـگــوش بــر ن
)623: 1382(سعدي،

الغزل پرداز است، بیت بیت اشعار خود را بیتسرایی سرآمد شاعران غزلحافظ شیرازي که در غزل
فرستد:خواند و بر نفس دلکش و لطف سخن خویش درود و آفرین میمیمعرفت 

شـنت اسـت           آفـریـن بـر نـفـس دلـکـش و لـطـف سـخالـغـزل مـعـرفتشعر حـافظ همه بـی
)281: 1389(حافظ،

کند که هیچ کس در طول تاریخ به توانمندي او زلف سخن را نیاراسته است:و ادعا می
ن را بـه قـلـم شــانـه زدنـد فظ نگـشـود از رخ اندیـشه نـقـاب          تـا سر زلف سـخس چـو حاکـ

)184(همان: 
ول خــاطــر و لــطــف خــداداد اســتقـبر حافظ     حـسـد چـه مـی بـري؟ اي سـست نظـم ب

)37(همان: 
خاقانی، قهرمان خودستایی و مفاخره در ادب فارسی   

کند، خودستایی است. اي که در قصاید خاقانی، مخاطبِ شعرِ او را غافلگیر میگی برجستهنخستین ویژ
جمله تا بدان پایه و اندازه بوده است که برخی از پژوهندگان وادي فرهنگ و ادب ازخودستاییاینظاهراً

ی غالب بوده و حقارت بر خاقانةنوعی عقدد،کوب، را واداشته است تا بیان داردکتر عبدالحسین زرین
اعتقادي که در «و همین فخرفروشی و هاي او نیز، پژواك و بازتابی از این حالت روحی وي استمفاخره

» انگیز نشان داده است.باب سخن خویش دارد، او را در نظر شاعران معاصرش خودستا و نفرت
اش ر برابر صفت خودستایی) و حتی برخی از مورخان ادبیات، قدرت شاعري او را د194: 1378کوب،(زرین

) 57: 1354(براون،» فروشانه است.نهایت مصنوع و حتی فضلسبک او (خاقانی) مغلق، بی«گیرند: نادیده می
گردد.رسد که در برابر ممدوحانش نیز اظهار میاین خودستایی افراطی آن گاه به اوج خود می

هاي خود را ها و توانایینگام مدح ممدوح، ارزشگوي است که غالباً به هخاقانی از معدود شاعران پارسی
تر کند و چه بسا که عمل خود را بسیار پرارجها را به امیرِ مخاطب خاطرنشان میبرد و آندر سخن از یاد نمی

اي که برایش سروده است، سزاوار امیري فهماند که قصاید مدحیهانگارد و به کنایه به او میاز نواخت شاه می
تر از وي است.   تر و بزرگواالمقام

شـاه تـاج یک دو کــشور داشت لیک از لــفظ مـن    تــاجــدار هــفت کـشور شد به تـاجی کز 
ثـناست

شــه مـرا نان داد و من جان دادمش یعنی سـخـن      نــان او تــخمی است فانی، جــان من گنج 
بقاست
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)      87: 1368(خاقانی،
قارت و به تبع آن خودشیفتگی را باید در دوران کودکی و حوادث مهم زندگی وي هاي احساس حریشه

جستجو کرد. خاقانی از پدري که پیشه نجاري داشت و مادري که در اصل کنیزکی عیسوي نسطوري بوده، 
زاده شد. جد وي نیز به شغل بافندگی اشتغال داشته است. گویا پدرش، او را در کودکی ظاهراً به علت فقر 

الدین، پزشک و فیلسوفی دانا عمر سپرد و او سرپرستی برادرزاده را برعهده گرفت. کافیالدینبه برادرش کافی
بود و او را باید نخستین استاد خاقانی دانست. 

وپدربااشرابطهو چگونگیخانوادگیوضعبهتوانمیاواشعاربررسیازکهاستشاعرانیازخاقانی
وبلندپروازطبعاست،سرودهپدرهجودرواقعبهاي کهقطعهدرخصوصبهواواشعاراليالبهاز.بردپیمادر

همفرزندسخنوريوفضلواوستناخرسنديموجبپدرگمنامیوکه تنگدستیدیدتوانمیراناسازگارش
وبافندهخودجدمانندانیخاقکاشپنداردمیلذاارزد؛نمینانوآببهالبدونداردبهاییوارجنزد پدر
ودلکنداحساسخاقانیکهشودمیسبب) این مسئله892کرد. (همان:سخنوري نمیوشاعريوبودجوالهه
باشد.داشتهرابطۀ خوبیاوباتواندنمیواستپدر سوختهخامسخنانازجانش

خاقانی در اشعار خویش، هنر نجاري کرده،اعتنایی میمهري و بیبا این همه، پدر گرچه نسبت به پسر کم
داند.    تراش، عموي ابراهیم (ع) میدان یونانی و آذر بتردیف اقلیدس، ریاضیوي را ستوده و وي را هم

خاقانی، پدرش را خیلی زود از دست داد و تحت تربیت مستقیم مادرش قرار گرفت. مادري که به خاطر 
شده بود در خانۀ دیگران به کارهایی از قبیل آشپزي و تأمین مخارج زندگی خود و فرزندش ناچار

اي که در دیوان او انعکاس ریسی کند. این مسائل از ابیات پراکندهروب بپردازد و در خانۀ خود نخورفت
کند و هاي مادر اشاره میشود. چنان که او در قطعۀ زیر به تنگی معیشت و مشقتیافته است، مشاهده می

خوار مادر بوده و زیر بار منّت کسی جز خدا و مادرش نرفته است؛ از این رو، دارد که روزيیصراحتاً بیان م
به مادر دلبستگی شدیدي دارد.

اي ریـــزة روزي تــــو بـــــوده    از ریـــــــــزش ریــــسـمــــان مــــــادر   
ـــنــــگـی آب و نـــــان مـــادرخـــــو کــــرده بـــه تــنــگـنـــاي شــــروان   بــــا تـ

زیــر صــــلَــــف کـــسـی نـــرفــتــه    جـــز آن خـــداي و آن مـــادر
افـــســـرده چــــو ســــایـــه و نــشــســـتــه   در سـایــۀ  دوکـــــــدان مــادر    

)        887(همان: 
اند، افرادي حساس و زودرنج و در دارند و از نعمت پدر محرومشود فرزندانی که تنها مادراکثراً دیده می

تواند. خواهد دو گونه محبت را به فرزندش ابراز کند، اما نمیآیند زیرا مادر میبرخی موارد پرخاشگر بار می
فرزند همان طور که به لطافت طبع و مهربانی مطبوع مادر نیازمند است، به دستان خشن و مردانۀ پدر که 
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کند، نیاز دارد. از این رو این گونه فرزندان به نوعی دلواپسی چون دژي استوار از او و مادر محافظت میهم
شود.    شوند که در برخی موارد به نوعی خودشیفتگی منتهی میدچار می

الدین، عموي خاقانی به تربیت خاقانی همت گماشت، اما هرگز نتوانست جاي خالی پدر او هر چند کافی
گرفتن حرفۀ پر کند؛ به ویژه که خاقانی به ظاهر چندان با پدرش همراه نبود و توصیۀ پدر را در پیشرا

سالگی) مادر و عمویش را از دست داد و در واقع با مرگ آنان، 25درودگري رد کرد. خاقانی در یک سال (
داد. او براي این که ترین حامی و پشتیبان معنوي خود را از دست به خصوص با مرگ عموي خود، بزرگ

بتواند به دربار راه یابد به پشتیبان نیاز داشت؛ تا این که ابوالعالي گنجوي، شاعر دربار منوچهر شروانشاه، 
خاقانی را زیر پر و بال خود گرفت و او را به دربار برد و تخلص خاقانی را از نام خاقان اکبر منوچهر، برایش 

د. اما خاقانی در مقابل آن همه لطف و عنایت استاد، سرانجام به بهانۀ گرفت و حتی دختر خویش را به او دا
که مخصوصاً در -ها پیش آمد، زبان به هجو او برگشود و بر وي تهمت باطنی و ملحديرنجشی که میان آن

)190: 1378کوب،(زرین]2[نهاد.-آن ایام تهمت خطرناکی بود
هاي او لحن گله و نارضایتی نداشت؛ در بیشتر ستایشخاقانی با دربار شروانشاهان نیز چندان سازش

خواست راه دید و دائم میجوي، شهر شروان را براي خویش کوچک میهست، زیرا شاعر بلندپرواز و آوازه
دیار دیگر درپیش گیرد. (همان) 

: گویدهاي شاهان بر او میگیريوخیزهاي اجتماعی خاقانی و سختفر در باب افتاستاد فروزان
اند و اگر هم وقتی او را به زندان فرستاده، بند آهنین شاهان در پرورش خاقانی سعی وافی داشتهشروان«

اند، کم کنند، تنها گناه آنان نبوده، بلکه خود شاعر نیز اسباب خواستهاند، یا از رسم و عایدي وي  میبرنهاده
) 634-635: 1369فر،(فروزان» ساخته است.آن را فراهم می

کرد که عمدتاً از خاقانی در روابط خود با استادان، دوستان و بزرگان جامعه نیز مشکالتی پیدا می
شود که وي شده است؛ در بسیاري از اشعار او مشاهده میها و زبان تلخ و گزنده خودش ناشی میناسازگاري

د و با لحنی سرشار از کبر و خوانچین طبع و دزد بیان خویش مینکوهد و آنان میوههمۀ معاصران را می
کند؛ یا اینکه بر قدما و معاصران طعنه زده و خود را از آنان عجب، جملگی را به سرقت و انتحال متهم می

که شعر خود را از لبید و بحتري برتر دانسته و در نثر عربی بر جاحظ دعوي برتري برتر شمرده است؛ چنان
خود را از رودکی، عنصري، معزي و سنایی فراتر داشته و همه نموده است و نیز در شعر عربی و فارسی 

ها در سخنان او بسیار خوار و عطسه و شاگرد خویش خوانده و از این گونه دعويشاعران معاصر را ریزه
است:    

گـرچـه بـدسـت پیش از این در عرب و عـجـم روان    
شـعـر شـهـیــد و رودکـی، نـظـم لـبـید و بحتري

صـفـت یــگـانـگـی، آن صـف چـــارگــانــه را    در 
دهـد در دو زبـان شـاعري   بـنـده سـه ضـربـه مـی
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)675: 1368(خاقانی،
کند، احساس خستگی و نومیدي دارد و در سر داشت که به خراسان او از این که در شروان زندگی می

سوخت؛ تا پایان عمر در حسرت دیدار خراسان میسفر کند؛ اما این آرزو هرگز جامه عمل به خود نپوشید و 
شاه با رفتن خاقانی مخالف بود و او اقدام به فرار کرد؛ اما سرانجام به فرمان شاه چند ماهی زندانی شد و در 

بند کردند. زندان براي تحقیر شاعر، او را با دزدان و قاتالن هم
مرگ پسرش رشیدالدین بود که در سن از مصایب دردناکی که خاقانی را سخت اندوهگین ساخت، 

بیست سالگی رخ داد و به دنبال آن مرگ همسر خاقانی نیز که تحمل مرگ فرزند را نداشت؛ چنان که گفته 
شده شاعر بسیار به او دلبستگی داشته و تا پایان عمر، عشق نخستین خود را فراموش نکرده و با یادش 

) 209-211: 1374هریسچی،دلیها سروده است؛ (کنسوخته و به خاطرش نغمه
رفــت شــیـــریـــن بـه شــبــیــخـــون فــنـــا     

نــقــش مـشــکــوي و شـبـسـتــان چــه کـنـم
)254: 1368(خاقانی،

این دو حادثۀ هولناك، شاعر را بیش از پیش غمگین ساخت. حادثۀ بعدي، مرگ دختر کوچک خاقانی بود 
یوست و شاعر حساس را بسیار رنج داد؛ خاصه که او از تولد این دختر چندان راضی که به مادر و برادرش پ

نبود: 
چــو دخــتـر آمــدم از بــعـد چــنـیـن پــســري  

ســـرشـک چـشـم من از چـشـمـه ارس بـگـذشت
مــرا بـه زادن دخــتــر غــمــی رســیــد کــه آن   

یـر کس بگذشتنــه بــر دل مـن و نـی بــر ضـمـ
وار  چــو دخــتـر انــده مــن دیـد سـخـت صـوفی

سـه روز عــده عــالـم بـداشـت پــس بـگـذشــت
)834-835(همان: 

داشت. بدین گونه تاروپود حادثۀ بعدي مرگ وحیدالدین، پسر عمش بود که ظاهراً او را بسیار دوشت می
تر از زندگی، درهم بافته شده بود؛ مرگ بسیار پررنگزندگی خاقانی به مرگ و از دست رفتن عزیزان

آلود خود اش را به شاعر نشان داد و از او هنرمندي ساخت که با کمال قدرت شاعري، احساسات خشمچهره
کرد. پروا در برابر دیگران ابراز میرا بی

متنبی، شخصیت خودشیفته و خودبرتربین
ها از اند و مطالب ثبت شده در کتب تواریخ و تذکرهرب قیاس کردهگاهی خاقانی را با متنبی شاعر عگاه

دهد. چرا که خواننده در یک نگاه اجمالی به زندگی این دو شاعر شهیر، خبر از قرابت شخصیتی آنان می



١٠٥
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

شود. درصد فخریه در دیوان اشعار خاقانی و متنبی بسیار دیوان آنان، متوجه خودستایی این دو شاعر می
ها اند، کمیت مفاخرهگواه این دعوي که لحظات بیشتري را با خویشتن خویش در حشرونشر بودهباالست و

هاست و این مسئله حائز اهمیت بسیار و درخور تدبر و تأمل است.  و تکلّف در ایراد سخنان آن
کرد سقایی میمتنبی در کوفه به دنیا آمد و از شرافت خانوادگی بسیار رفیعی برخوردار نبوده است. پدرش

و چنان که گفته شده شخص مشهوري نبود. او مادرش را در کودکی از دست داد و تحت تربیت مادربزرگش 
اش را در عصري مضطرب و مشوش در پایان خالفت عباسی سپري کرد؛ پرورش یافت؛ متنبی دوران کودکی

ش او را از کوفه به بیابان ) وي از کودکی شیفته سرودن شعر و کسب کمال بود؛ پدر37: 1372(فاضلی،
سماوه (نزدیک شام) برد و در آن جا دو سال با اعراب بادیه همنشین شد تا این که در علم لغت و فنون ادبی 

آور شده بود؛ قوت حافظه متنبی چندان بود که به یک نظر آن چه را در سی ورق نوشته عرب فصیح و زبان
ی فارسی، از مشاهیر علم نحو از متنبی پرسید: چند واژة جمع بر شود روزي ابوعلکرد؛ گفته میبود، حفظ می

. ابوعلی پس از شنیدن این ]3[»ضربی«و » حجلی«در لغت عرب هست؟ متنبی بالفاصله پاسخ داد: » فعلی«وزن 
)160: 1336الدوله،پاسخ سه شبانه روز در مطالعۀ کتب لغت گذرانید که کلمه دیگري بیابد، اما نیافت. (قویم

طلب بود و به اتکاء فصاحت بیان و بالغت اسلوب خود در بادیۀ سماوه دعوي متنبی بلندهمت و شهرت
کلب و عشایر دیگر هایی به سبک قرآن پرداخت، چندان که جمع کثیري از قبیله بنیو سوره]4[پیامبري کرد

را پراکند و شاعر جوان را به او گرویدند و کار باال گرفت؛ امیر حمص بر سر متنبی تاخت و اصحابش
روزگاري دراز در زندان نگاه داشت تا توبه کرد و از دعوي خود بازگشت. (همان)    

متنبی نیز گویا چون خاقانی در پرداختن به احوال، آمال و آالم خویش ولع خاصی دارد و در هیچ غزل یا 
ه میان آورد، حتی زمانی که به مدح فخر یا وصف یا شکوه و یا طنزي نیست، مگر این که سخنی از خود ب

توان یافت که او در آن زبان به ستایش اي را میستاید و کمتر قصیدهنشیند، خود را میممدوح خویش می
ها زاییدة روح سرکش، خویش نگشوده باشد، یا سخن از آمال و آالم خود به میان نیاورده باشد؛ همه این

شمارد.را عدیل و همتاي خود نمیمغرور و خودستاي اوست، روحی که کسی 
لــم یـجد فـــوق نــفــســـه مـــن ـا فـــعــجـــب عــجـــیـــب   ان اکــن مـعــجــبـ

مــــزیـــد
)140: 1996(متنبی،

بیند.  کنم، این خودپسندي از مرد عجیبی است که باالتر از خود کسی را نمیترجمه: اگر خودپسندي می
اي جویی او نسبت به دیگران باعث شده که در مدایح خود شیوهمتنبی و حس برتريهاي روحیویژگی

داند تا توجه همگان را به خود اش خود را برتر از ممدوح مینو ابداع کند؛ بدین ترتیب که در قصاید مدحی
مکان را اش به او این ابینیروش متنبی در مدح دیگران بیانگر این مطلب است که خودبزرگ«جلب کند. 

اي عمیق ببیند که این فاصله، اي دور به ممدوح خود بنگرد و بین خود و ممدوح فاصلهدهد که از فاصلهنمی
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موجب تحقیر نفس خود و تعظیم شأن ممدوح گردد، بلکه او ممدوح را همچون دوستان خود مورد خطاب 
)62: 1372(فاضلی،» دهد.قرار می

شود براي رسیدن به هدفی متعالی است؛ به هنگام خواندن ن حاضر میدر باور او اگر به پیشگاه پادشاها
خواند؛ چرا که او خود را ایستاد، بلکه نشسته شعر میشعر، چون دیگر شاعران در مقابل ممدوحان نمی

اي است که باید ادا کنند و در برابر دهند، وظیفهاي میدانست و اگر به وي صلهطراز پادشاهان میهم
) 441: 1383منظوم او هر پاداشی اندك است. (الفاخوري،گوهرهاي 

شمارد. کشد که خود را همتاي پیامبران میاین روح سرکش و خودستاي او، کارش به جایی می
مــــا مـــــقــــامـــی بــــأرض نــــخـــلــه اال   کـــمـــقـــام الـــمــســـیـح بــیـن 

الـیـهــود 
)138: 1996(متنبی،

ترجمه: جایگاه من در سرزمین نخله چون جایگاه مسیح میان قوم یهود است.
دهد و نه تنها دائم با اهل زمان خود در متنبی شاعري است بدبین و از زمانۀ خود تصویري زشت ارائه می

ر جنگ است، بلکه با روزگار هم دست به گریبان است و در کمین است تا اگر روزگار چون انسانی در براب
) 69: 1380او ظاهر شود، با تیغ تیز، موي سرش را به خونش خضاب کند. (انوار،

و لــــو بـــرز الــــزَّمــان الــــی شــــخــصــاً    لــخـــضَّــــب شَــعــرَ مــفــرقــه 
حــســامـی

)183: 1996(متنبی،
اي به شیفته و خودستاي متنبی، چندان عالقهو شاید بیان این نکته خالی از فایده نباشد که شخصیت خود

داد و در دیوان او این مسئله، محلی از اعراب نداشته است، اما افتخار به گذشتگان و اجداد خویش نشان نمی
شود؛ چنان که بیت زیر، عالوه بر این فخر و مباهات به شجاعت و جنگاوري به وفور در شعرش مشاهده می

شوري اوست، بیانگر طغیان او بر ضد نظام اجتماعی حاکم است:اي از روحیه سلحکه جلوه
مــحـبــی قـیـامـی مــنـا ما لذلـکـم الـــنَّــصــل    

بــریــئـاً مـنَ الـجــرحـی ســلـیـمـاً مـن الـقـتـل
)127(همان: 

به چه دردتان اید، تیغی که از خون دشمن سیراب نشود، ترجمه: اي کسانی که به شورش من دل بسته
خورد.می

داشت، پروایی نداشته و او حتی از آوردن الفاظی رکیک و مستهجن در هجو کسی که او را به خشم وامی
اند، با راندن الفاظی شنیع، دشمنی خود را با صراحت در مقابل کسانی که او را خواسته یا ناخواسته آزرده
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گزیند و به وسیله این سالح و سالح طعنه و هجا را برمینموده است. او براي تسکین آالم خویش، ابراز می
تازد.    با اسب بیان، به سوي دشمنان می

خواست که فراتر از طاقت اوست؛ چیزي که جهان را به حیرت افکند و طنین هولناك آن او چیزهایی می
خبر هایش وجود دارد، بیاي که میان امکانات خود و آرزوهمه جا را فراگیرد؛ او در همه احوال، از فاصله

غلتد تا روزي که به هوش ها درمیتازد و گاه در ورطۀ نومیدياست؛ از این رو گاه به سوي قلۀ آرزوها می
دارد، به مردم یابد، این است که علیه روزگار سر به شورش برمیآید و اوضاع را بر وفق مراد خود نمیمی

نگرد د، جدي و گرفته و غمگین است، با وسواس در همه چیز مینگرها به حقارت میورزد و در آنکینه می
رسد که عاطفه از وجودش پندارد در هر کاري شکست خواهد خورد؛ سرانجام کارش به جایی میو می

اي او را ترین حادثهشود و کوچکحوصله و تندخو میورزد؛ کمبندد و کمتر محبت و اخالص میرخت برمی
) 440-442: 1383د. (الفاخوري،کشبه خشم و دشنام می

به هر حال، متنبی زندگی سخت و پرمشقتی را پشت سر گذاشته است و شکوفا شدن استعداد وي و 
ها تواند به خاطر عقدة حقارتی باشد که آدلر از آن به عنوان عامل پیشرفت انسانتفاخر به عظمت روحی می

که این عقدة باشد و به خاطر اینماعی موجود ناقصی میانسان از لحاظ عضوي و یا موقعیت اجت«کند. یاد می
برد تا توازن روانی خود را تنظیم کند. کمبود و حقارت را جبران کند، به ابزار و آالت دیگر پناه می

) 2007(النرجسیه، شبکه النبأ المعلوماتیه،
ابعاد خودشیفتگی در اشعار خاقانی و متنبی

ان گفت خاقانی و متنبی از جمله شاعرانی هستند که در اشعارشان تواز مجموع مطالب مطرح شده می
اند و بیش از حد متعارف در این وادي، اسب بیان خویش کردههاي خود افتخار میبسیار به خود و توانمندي

ها سرتاسر سخن از مفاخره و برتري خود نسبت به دیگران است و این اند؛ چرا که دیوان آنرا تازانده
هاي بارز نظران، غرور و خودشیفتگی را از ویژگیبیان در فخر و ستایش موجب شده که صاحبصراحت 

هاي فخر و مباهات در قصاید آنان شعر آنان بدانند. حال به بررسی این عالئم خودشیفتگی و نمونه
پردازیم:  می

. خودنمایی و خودبرتربینی1
تواند سایۀ آن هاي سبکی خاقانی است که خواننده میخودنمایی و خودبرتربینی یکی از بارزترین ویژگی

کند:ها افتخار میرا در تمام اشعارش ببیند؛ او گاه در ضمن مدح ممدوحان به داشتن صفات نیک و فضیلت
زنــده چــو نــفـس حـکـیـم نـام مـن از تـازگـی    

گـشـتـه چـو مـال کـریــم حـرص مـن از انـدکی
)   927: 1368(خاقانی،

کند:و گاه به عقل و خردمندي خویش مباهات می
آخـشـیــجـان امـــهـات و عــلـویـان آبــاي مـن     
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دایــه مـن عـقـل و زقـه شـرع و مـهـد انصاف بود
)323(همان: 

فروشد:و حتی به خرسندي خویش از عزلت نیز فخر می
مــن آن هــشـتــمِ هــفــت مــردان کـــهــفـم   

گــریــزمکـــه از ســـرنـــوشـــت جــفــا مـی
)289(همان: 

اي که بتواند، براي خودنمایی و ابراز داند و از هر پدیدهاو دور را دور خویش، و زمان را زمان خویش می
گیرد. کردن خود بهره می

بــدان خـــداي کـــه دور زمــــان پــدیـــد آورد     
ن اسـت و زمـان زمـان من استکــه دور دور مــ

) 795(همان: 
کند و این و در بیتی دست خود را به جوزا و قلمش را به حوت و معانی بدیعش را به سنبله تشبیه می

ستاید:  گونه شعر خویش را می
دســت مـن جـوزا و کـلـکم حـوت و مـعنی سنبله   
سـنـبـلـه زایـد ز حـوت از جـنـبـش جـوزاي مـن 

)480(همان: 
دهد و خود را اهل شمشیر زدن و هم اش خبر میمتنبی نیز در ستایش خویش از شجاعت و جنگجویی

هاي هاي چاالك و شبهاي سوزان و اسبکند که بیابانداند و با جسارت بیان میچنین اهل علم و قلم می
شناسند:طوالنی او را کامالً می

تــعــرِفُــنـی    الـخـیــلُ و الـلــیــلُ و الــب ـیــداء
و الــقَـلـم ـرطـاسو الــق و الــرُمـح و الــسـَّیــف

)642: 1996(متنبی،
هاي طوالنی و صحراهاي سوزان و همچنین شمشیر و سرنیزه و کاغذ و هاي چابک و شبترجمه: اسب

شناسند. (به خاطر همراهی همیشگی من با آنان)قلم مرا به خوبی   می
أنــــا تــــرب الـــنـــدي، و رب الــــقـــوافـــی 

و ســمــــام الــــعــــدا و غـــیــظ الــحـســود
)140(همان: 

دست هایم (شاعري ماهر و چیرهرسان هستم؛ من پروردگار قافیهترجمه: من فردي بخشنده و یاري
خشم و غضب حسودانم.  باشم) و براي دشمنان سم کشنده و مایۀ برانگیختن می
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و انّـی لــنــجــم تـــهـتــدي صـحــبــتــی بــه   
اذَا حــــال مـــن دون الــنـــجـــوم ســـحـــاب

)908(همان: 
اي هستم که چون ابر، حجابی بر ستارگان گردد، یاران و همراهانم به یاري گمان من ستارهترجمه: و بی

یابند.  من راه می
ـلـی انـــی الأري غـــیــــر شـــاعـــر    فــلــم مـنـهـم الــدعــوي و مـنــی الـقـصـائـدخــلــیـ

)617(همان: 
ترجمه: اي دوستانم، شاعري را جز خود سراغ ندارم چون که ادعا سهم آنان است و شعر از آن من است.

أمــط عـــنـــک تـشـبـیـهـی بــمــا و کــأنــه        
ـا أحـــد فـــوقــی و ال أحـــد مــثـلــیفـــمـ

)956(همان: 
ترجمه: هیچ گاه مرا با دیگران مقایسه نکیند که مسلماً هیچ کسی باالتر از من و یا همسان من وجود 

ندارد.
توان گفت همه این ابیات که صراحتاً به فخر و مباهات بیش از حد این دو شاعر اشاره دارد، نشان می

آمیز، جاي تردیدي در اي دارند و این مفاخرات اغراقآنان به راستی شخصیت مغرور و خودشیفتهدهد که می
خودشیفتگی آنان باقی نگذاشته است.   

. مباهات به آباء و اجداد خود2
چیزي زاده شده است، اما در اشعار خود با غرور از اصل و نسب خاقانی با آنکه از والدین تنگدست و بی

کند:میخویش یاد 
چـشمـۀ صـلـب پـدر چـون شـد به کـاریــز رحـم     

زان مـبـارك چـشـمه زاد ایـن گـوهـر دریـاي من
)323: 1368(خاقانی،

اي با افتخار به نجار بودن او با وجود این که از حرفۀ پدر و اجداد خود چندان رضایتی نداشت، در قصیده
کند:پدر و نساج بودن جدش اشاره می

ـاج نــسـبـتـم کـه صـنـاعـات فـــکــر مـــن  نـس
اال ز تــار و پــود خــرد جــامـــۀ تــن نـیـنــد

نـــجــار گــوهـــرم کـه نــجـیـبان طــبـع مــن  
جــز زیــر تــیـشـۀ پــدر خویــشـتـن نــیـنـد

)175(همان: 
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اي که در رثاي وي برد و در قصیدهرا از یاد نمیالدین خاقانی در مفاخرات خود حتی عموي خود، کافی
کند. بنابراین و... یاد می» شرف گوهر آدم«، »صدر افاضل«سروده، از او با عناوین علمی شامخی چون 

اند در شخصیت هاي سرشناسی را که از میان اجداد خاقانی برخاستهمخاطب در اشعار خاقانی، چهره
خود را حراست کرده، » گوهر انساب و گوهر علمی«اقانی، عموي خود را که خ]5[کند؛الدین مشاهده میکافی

)51: 1374هریسچی،خواند. (کندلیمایۀ فخر اجداد خود می
کــــو صــدر افـــاضـل شــــرف گـــوهـــر آدم  

کـــو کــانــی دیــن واسـطـۀ گـوهـر انـسـاب...
ــالف    آن فــخـــر مــن و مــفــتـخـر مــاضـی اس

آن صــدر مــن و مــصــدر مـسـتـقـبل اعـقـاب             
) 58: 1368(خاقانی،

جایی که متنبی از خانوادة اما برخالف خودستایی خاقانی از نسب خویش، متنبی این گونه نیست. از آن
متنبی خود را فخر برد.مهم و سرشناسی نبوده است، در دیوان خویش هرگز از اجداد و نسب خود نامی نمی

اند، اما بر این باور است که همۀ داند؛ در نگاه خودبینانۀ او هر چند قومش مایۀ فخر قوم عربهمۀ عرب می
هاي اوست؛ چنان که گوید:این افتخارات وامدار افتخارآفرینی

ال بـــقــومــی شـــرفــت بـــل شـــرفــوا بــی  
بـــــجـــدودو بـــنـــفــســی فـــخـــرت ال

و بــهـم فـــخـــر کــل مــن نـــطــق الــضّــا 
د وعـــوذُ الــــجــانــی و غـــوث الــطَّــریـــد

)140: 1996(متنبی،
ام نه به نیاکانم. اند، من به خود بالیدهام، آنان به من سرافراز گشتهترجمه: من به قوم خود سرفراز نشده

کارند.کار را پناه و هر رانده شده را کمکرب هستند، هر گنهآنان فخر قوم ع
گذارد و خطاب به او بهره نمیاش را نیز از این خوان گستردة غرور و نخوت بیروح خودستاي او جده

شدم.زاده هم نبودي، همچون منی مفخر تو و اجدات میگوید که اگر نجیبمی
ــرم والــــد  و لـــو لـــم تـــکــونــی بــنــت أکـ

لــکــان أبــاك الـــضَّــخــم کــونــک لـی أمـا 
)56(همان: 

ترین پدر نیستی، هرآینه جدة متنبی بودن، براي تو به منزلۀ داشتن نسبِ عالی ترجمه: اگر تو دختر بزرگ
است.  



١١١
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

دارد. او پدرش را میترین خویشانش دریغ جنون خودستایی او را به حدي کشانده که ستودن را از نزدیک
نه مدح گفته و نه به او بالیده و نه در عزایش مویه سرداده است؛ وي حتی در دیوانش نامی از مادر نیز به 

ها را به پاي خویش نشیند، در نهایت همۀ آن ستایشمیان نیاورده و هر از گاهی که به ستایش خویشان می
ریزد.   می

ن و هجو و تحقیرِ آنان. هیچ انگاشتن ِاَقران و مخالفا3
داند و عقیده دارد ها را از هر گونه دوستی و محبت عاري مینگرد و آنمتنبی بر مردم به دیدة تحقیر می

خورند:که مردم زمانه، جز براي تحقیر شدن به هیچ کار دیگري نمی
ــم فَــــدم و آخـــرهــم أذم الـــی هـــــذا الــــزمــــانِ اُهــــیــــلَـــه      فــأعـــلــمــه

غــدو
)321(همان: 

ها ترین آنکنم؛ چه داناترین ایشان کودن است و دوراندیشترجمه: اهل حقیر این زمان را نکوهش می
نادان و فرومایه. 

داند و آنان را بسیار ناچیزتر و حقیرتر ازاو همچنین شأن خود را در مقابل دیگر شاعران واالتر و برتر می
پندارد که با خویش قیاس کند:این می

و أن مــــن الـــعـــجــــائـــب أن تـــــرانـــی 
فــــتـــعــدل بـــی أقــــل مــــن الـــهــبـــاء

)224(همان: 
تر ترجمه: بسی مایه شگفتی است که تو مرا ببینی و با این وجود مرا با کسی که حتی از غبار هم پست

کنی.است، برابر
أفـی کــل یـــوم تــحــت ضـــبـنـی شُــــویـعــر 

ضــعــیــف یــــقــاویــنــی قـصـیـر یـــطـاول
)718(همان: 

خواهد در نغزگویی اندام کرده، میعرض-گیردکه زیر بغلم جاي می-ترجمه: آیا هر روز شاعرکی ناتوان
و هنرنمایی با من به رقابت برخیزد؟!        

ها انتظار داشته، در دیوان خود افراد بسیاري را ابتدا مدح کرده است، ولی چون آنچه را که از آناو
آوي که در هجو کافور، یکی از ممدوحان وي، او را ابنبرآورده نشده، به هجو آنان پرداخته است. چنان

نشان از -نیاز به گفتن نداردکه در نظر خود -نامد و اشاره به این امر (شغال بودن کافور) را (شغال) می
شمارد:  گُنگی خویش می

و لــــمـــا أن هـــــجــــوت رایـــت عــــیـــاً 
مـــــقــــالـــی البـــــن آوي یــــا لــئـــیــم
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)283(همان: 
سبت کردم، دیدم که گفتار هجوآمیز من نترجمه: هنگامی که کافور را (که هجو برازنده اوست) هجو می

کنم.)   به شغالی، دلیل گنگی من است. (زیرا به چیزي که آشکار است، اشاره می
کرد. او در هاي مستهجن خودداري نمیزبان متنبی رکیک و زننده است به طوري که از به کار بردن واژه

شود و یها خودداري مهجویات خود به آبرو و حیثیت هجو شونده تاخته است که به پاس ادب از آوردن آن
شود:تنها به ذکر بیتی در هجو اسحاق بن کَیغلَغ که داراي زنندگی کمتري است، بسنده می

و لــیـــس جـمـیـالً عـــرضـــه فــیـــصــونـــه   
و لــــیــس جـــمـیــالً أن یــکــون جـــمـیـالً 

)381(همان: 
دارند، در حالی که ندارد؛ زیرا چیزِ زیبا را نگاه میترجمه: آبروي او (اسحاق بن کَیغلَغ) ارزش نگهداري 

آبروي او زیبا نیست تا نگاه داشته شود.
شود که در هجو مخالفان و اقران او سروده شده است؛ به در دیوان خاقانی نیز اشعار بسیاري یافت می

ن او و نیز هجو طور مثال هجو مجیرالدین بیلقانی، شاگرد وي؛ هجو ابوالعالي گنجوي، استاد و پدرز
هاي موجود در دربار و محیط ادبی شود رقابترشیدالدین وطواط، شاعر معاصر و دوست وي که گفته می

اي به دیگر کشاند؛ چنان که خاقانی در قطعهها را به هجوگویی یکوتار کرد و آنها را تیرهشروان، رابطه آن
ا وجود سفرة مسیح، پیاز بلخ را نباید خورد:مقابله با اشعار رشیدالدین برخاسته و گفته است که ب

اي بــلـیـخک ســقــط چــه فـرسـتی به شـهر ما   
چـنـدین سـقـاطـۀ هـوس افــزاي عـقـل کــاه...

دیــگ هـوس مـپــز چـون خـوان مـسیح هـسـت    
کـس گــو پــیـازة تــو نـیـارد بـه خـوان شاه...

)919: 1368(خاقانی،
هاي خود را سان و در مقابل، سرودهبیت زیر طبع و سرشت شاعري مجیرالدین بیلقانی را خزفو در 

نامد؛ وي همین طبع را با همان ویژگی به دزدي تشبیه کرده که شعرهاي گرانبهاي خاقانی را گوهر گرانبها می
دزدد.می

خـــاصــه ســـگ دامــغــان، دانــــه دام مـغـان  
ســان او  ـــاي مـــن، طـبـع خـزفدزد گـــهـــرهـ

) 503(همان: 
داند که سزاوار آینگی نیستند:وي، شاعران دیگر را آهن نامرغوبی می

ـران هــنـر مـجــوي از آنـــک  از نــیــم شــــاعــ
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نـــایـــد هـمـی ز آهــن بـــدگــوهــر آیــنــه 
)575(همان: 

انی از تحقیر کردن دیگران ابایی ندارد و آنان را در برابر خود به چیزي پرواي خاقبه طور کلی زبانِ بی
شمارد:نمی

انـد   مـشـتـی خـسـیـس ریـزه و اهـل سـخـن نــی
انـدبــا مــن قـــران کـنـنـد و قـریـنـان مــن نـی

انـد     اوبـــاش آفـــریـنـش و حــشــو طـبـیـعــت
اندسـد مـرتـهن نـیکـاال بـه دســت حـرص و حـ

)214(همان: 
شد که دوستان را براي خویش تا دم توان گفت روح سرکش و خودشیفته او مانع از آن میاز این رو می

مرگ نگاه دارد:        
مــن عـزیــز مـصـر حـرمـت را و این نامـحـرمان   

غــرزنـان بـــرزنــنــد و غــرچــگــان روســت
سـر بــیـاشـوبم که پیلند از صـفـت  مـغـزشــان در 

پــوسـتـشان از سـر بـرون آرم که پـیـســند از لـقا
)18(همان: 

تر است و جز در مواردي بسیار با این همه گفتنی است که زبان خاقانی در مقایسه با زبان متنبی عفیف
کند. نادر از به کارگیري الفاظ زشت و مستهجن پرهیز می

الطاف ویژه از دیگران و شکوه از آنان. انتظارِ 4
هاي خودشیفتگی افراد، انتظار الطاف ویژه و نیاز به توجه که پیش از این گفته شد، یکی از نشانهچنان

نفس و غرور عجیبی داشت. او با آن که بارها در قصاید خویش مستمر از جانب دیگران است. متنبی نیز عزت
ها) را ستوده است، در ه حمدانی (شهسوار جهادگر مسلمان با بیزانسیالدولممدوحی ارجمند همچون سیف

کند و او را در شناخت ارزش شعرش الدوله را سرزنش میتوجهی سیفاي در ضمن ستایش، کمقصیده
شمارد:  پندارد، وي را نسبت به خود دادگر نمیها میترین انسانداند و با این که ممدوح را عادلناتوان می

ا اعـــدل الـــنـــاس اال فــی مــعـامــلـتـی     یـــ
فـیـک الـخـصـام و انـت الـخـصـم و الـحـکـم...

مـــا کــان أخــلــقــنــا مــنـکـم بــتـکــرمــه       
لــــو أنَّ أمــــرکــم مــــن أمــــرنـــــا أمــم

)640-642: 1996(متنبی،
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رفتار با من! دشمنی من با توست و تو هم دشمنی و هم داور. اگر به ترجمه: اي دادگرترین جز در
گمان شایستۀ احترام زیاد از جانب شما داشتید، بیاي که ما، شما را دوست داریم، ما را دوست میاندازه

بودیم.     
مهري ی و بیتوجهطلبید؛ از این رو زمانی که کمترین بیاو از ممدوحان خود انتظار توجه بیشتري را می

یافت:      دید، آنان را الیق دوستی نمیمی
خــلّــیقــلــتمـــنانـــت، الخــلــیــلــک

الـــکــالموالـــتّـــجــــمــلکَــــــثُــــرَانو
)260(همان: 

که دلی نیست (تنها به خودت اطمینان داشته باش) و آن راترجمه: کسی را جز خودت، دوست یک
پنداري هر چند زبان به تملق گشاید و گزافه بافد، تو را دوست حقیقی نیست.دوست می

صـــــغـــــارنــــــاسنـــاســــهدهـــــرو
ضـــخـــامجـــثَــــثلـــهـــمکـــانـــتانو

)259(همان: 
ارزش و حقیرند. اند، اما بیعظیمبرم که مردمانش هر چند به جسم سرمیترجمه: در روزگاري به

خاقانی نیز چون متنبی از قدرناشناسی مردم گالیه دارد؛ در نگاه او، آدمی حتی از خانواده و دوستان نیز 
نباید انتظار همدمی و مرهمی داشته باشد؛ چرا که سرانجام وي را چون یوسف به چاه حسادت خواهند 

گزینی خاقانی نیز همین باشد که معناست و شاید علت عزلتافکند. آسایش و آرامش در این روزگار بی
پایانش نبود:هاي بیگراییجامعۀ زمان او، ارضاکنندة آرمان

وحـدت گــزیـن و هـمـدمـی از دوسـتـان مـجـوي   
تـــنــهـا نـشـیـن و مـرهـمـی از دودمان مـخـواه

اي کـه یــوسـف از اخـوان چــه رنــج    چـون دیـده
هــم نــاتــوان بــزي و ز اخــوان تــوان مـخـواه

سـرگـشـتـگی زمــان نــگـر و زحــمـت مـــکـان    
آســایــش از زمـان و فــراغ از مـکـان مــخــواه 

)377: 1368(خاقانی،
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هاي خاقانیِ لآخواهد؛ همه چیز باید بر طبق ایدهخاقانی از دیگران انتظار دارد همان گونه باشند که او می
تاز وادي گردد؛ گویی او خود را یکهگرایی او برمیطلبی و آرمانبزرگ تعریف شود و این همه به کمال

هاي خودشیفتگی است.انگارد که البته این مورد نیز یکی از مشخصهمردانگی و مروت می
نــیـــســت در مـــوکــب جـــهــان مــــردي    

گـــلــــبـــن وفــــا دردينــیـــســــت بــــر 
)806(همان: 

ایــم مــــگــــر     مـــا غـــم کـــس نـــخــورده
خـــورد غــــم مــاکـــه دگـــر کــس نـــمــی

مـــا غــــم دیــــگــران بـــســی دیـــدیــــم    
دیــــگـــري نـــیـــز بـــنــگـــرد غـــــم مــا

)816(همان: 
. حساسیت و زودرنجی5

خاقانی و متنبی، هر دو شاعرانی حساس و زودرنج بودند؛ چرا که رخدادهاي روزگار آنان را به شدت 
کرد که اي وانمود میکرد و خود را به گونهچه متنبی این زودرنجی را اظهار نمیتأثیر قرار داده بود. اگرتحت

گفت که او نیز شاعر بود... چنان که زمانی از ممدوح خود گویا انسانی است مقتدر و توانمند؛ اما باید 
داد؛ به این ابیات که در ستایش دید، رنجش و دلخوري خود را به نحوي در شعر انعکاس میاعتنایی میبی

الدوله سروده شده، بنگرید:سیف
  ــن قـلـبـه شَــــبِــممــــم و احـــرَّ قــلــــبــاه

ــی و حــالــی عــنــده سـقم  و مــن بــجــســم
مـــا لــی أکــتّــم حــبــاً قـد بـــري جــســدي   

و تـــدعــی حـــب ســـیـــف الــدولــه األمــم 
ان کـــان یــــجـــمــــعـنـا حــــب لــغــرَّتــه   

فــــلــیـــت أنــا بـــقـدر الـــحـب نــقـتـســم
)638-639: 1996(متنبی،

ترجمه: آه! دلم از دست کسی که دلش نسبت به من سرد است و من از فرط دوستی او بیمار و بدحال 
ام، آتش گرفته است. چرا عشقی را پنهان کنم که تنم را الغر کرده است؟ آن هم در زمانی که مردم به شده

الدوله شریکیم، کاش هر دیدار سیفکنند. اگر ما در عشق بهالدوله اظهار دوستی میدروغ نسبت به سیف
شدیم. مند میکدام از ما به اندازة عشق و دوستی خود از وي بهره

شمار هاي عمر وي بهترین و پربارترین سالالدوله بود، از خوشهایی که متنبی در خدمت سیفسال
اسدان علیه متنبی در خاطر نبود. وقتی سعایت حرفت؛ ولی با همۀ این احوال از دست حاسدان آسودهمی
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مهري او گالیه کرد، اما الدوله، از بیاي ضمن ستایش از سیفالدوله اثر نهاد، وي با سرودن قطعهسیف
الدوله به او اعتنایی نکرد؛ از این رو متنبی با حالتی پریشان از پیش وي رفت و براي مدتی بازنگشت. سیف

کند ساخته، الدوله در حق خویش شکوه میاز کوتاهی سیفدر زمان غیبت، قصیدة عتابیۀ خود را که در آن 
) 1383:438الدوله وارد شد و آن را در انجمنی از عرب در محضر وي خواند... (الفاخوري،بر سیف

اند و کرد مردم چنان که او انتظار دارد او را نشناختهخاقانی نیز تاب تحمل انتقاد را نداشت و تصور می
خواهد، نیستند و شاید این دلیل همه آن معارضات و مناقشاتی است که او با بزرگان میمردم آن گونه که او

عصر خویش داشته است.    
توان با هاي خاقانی نسبت به انتقادهاي دیگران را میهاي بسیاري از موارد زودرنجی و عدم تحملنمونه

ت خود خاقانی بر صحت این ادعاست، تورق در دیوان اشعارش یافت و اکنون به ذکر چند شاهد که شهاد
پردازیم:می

هــمــه رنـــج مــــن از وجـــود 
مـــن اســـت الجــــرم زیـــــن وجـــــود رنـــــجـــانـــــم

مــن هـــم از بــــاد ســــر بــــه درد ســـــرم   
ابــــــرم از بـــــاد بــــاشــــد افــــغـــانــــم

)152: 1364(دشتی،
التأثر و زودرنج است، روحی متموج دارد، به اندك مهري به هیجان آمده و از مختصر خاقانی، سریع«

شود و خود بدین معنی به درستی واقف است... او در ضمن دو بیت، خویش را به نامالیمی برافروخته می
(همان)» افتد.بر آن از خروش میآید و با دست گذاشتن طشت مانند کرده است که از تلنگُري به صدا درمی

تــهـی اســت خـاقـانـی   چــون طـشـت مــیــان
زان راحــــت هــــا کــــه روح را بـــــایـــــد

چــون زخــم رســد بــه طــشــت بــخــروشـد  
(همان)     ــر او نـــهـــی بــیــاســایــدانــگــشــــت بــ

الت روزگار  . بزرگ جلوه دادنِ مشک6
ها و مشکالت خویش در روزگار و پیوسته دم یکی از عالئم خودشیفتگی افراد، بزرگ جلوه دادن سختی

ها و نرسیدن به آمال و آرزوها سبب شده که این وخیز، تحمل آالم و مشقتهاست؛ زندگی پرافتزدن از آن
وزگار و زمانه شکوه سردهند؛ خاقانی در این خویش را گوشزد نمایند و از ردو شاعر در آثارشان، درد و رنج

گوید:مورد می
یـــابـــم     عــــافــــیــــت را نـــشــــان نــمـی

یــــابــــموز بــــالهــــا امـــــان نــــمــــی
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پـــــرم مــــــرغ وار گـــــرد جـــهـــان  مــــی
یــابـــمهــــیــــچ جـــاي آشـــیــان نـــمــی

)291: 1368(خاقانی،
کند: حیات پرنشیب و فراز خاقانی و هاي خاقانی را در چهار مورد خالصه میمؤیدشیرازي عامل شکوه

ها، ناکامی در سفر به خراسان و پیوستن به هنرشناسان و فرزانگان آن دیار، ملولی روزگاري از تلخ و شیرینی
اش ان هنرفروش و مرگ استاد و عموي شاعر، فرزندش، عموزادهزدگی از دربار و درباریان و شاعرو دل

ترین : ز) از این رو در بیشتر قصایدش، خود را گرفتار سخت1372وحید، دختر و همسرش. (مؤیدشیرازي،
بیند:       بالها و مشکالت می

دسـتـخـون اسـت در ایـن قــمـرة خـاکی کـه مـنم     
ـر بــگــشــایــیـد آه اگــر شــشــدرة دور قــمـ

)159: 1368(خاقانی،
هاي دلخراش او را ندارد و حتی آسمان نیز سرانجام اي تاب و توان شنیدن نالهدر باور خاقانی، هیچ پدیده

در برابر آه و نالۀ او سر تسلیم فرود خواهد آورد: 
تـیـر بـاران سـحــر دارم سـپـــر چـون نــفـکـنـد   

خـشـن بـارانـی از غـوغـاي منایـن کـهـن گـرگ 
)321(همان: 

راند:متنبی نیز این گونه از مشکالت خویش سخن می
رمــــانـــی الــــدهــــر بــــاألرزاء حـــــتــــی   

فـــــؤادي فـــی غــــشـــاء مـــن نـــــبـــال
فـــصــــرت اذا أصـــــابــتـــنــی ســـــهــــام  

الــنــصــال عــلـــی الــنــصــالتــکـســرت
)533(همان: 

ترجمه: روزگار مرا به تیرهاي بال و مصیبت نشانه گرفت تا جایی که دلم در پوششی از تیرها قرار گرفت. 
شکست و تیرها به دلم ها میها بر پیکانخورد، پیکاناي شدم که هرگاه تیرهایی به من میپس به گونه

ها برایم آسان است.)  ام که دیگر تحمل آنبال و مصیبت کشیدهرسید. (آن قدر نمی
      أنـــا فــــی امـــــه تــــدارکـــهـــا الــلــــه

غـــریــــب کـــصــالـــح فــــی ثــــمــــود
)140(همان: 

تا هستم، همغریب و بی-ها را اصالح کندکه امیدوارم خدا آن-ترجمه: من در میان مردم روزگار
فهمیدند.          گونه که حضرت صالح نیز همچون من در میان امتش بیگانه بود و سخنانش را نمیهمان
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اند؛ ها درامانرود و دیگران از آنهاي عظیم تنها به سراغ آنان میدر باور افراد خودشیفته، درد و رنج
گوید:که متنبی  میچنان

نــدي کـــل بـــنـــت    أبــنــت الـــدهـــر عـــ
فـــکــیــف وصـــلـــت أنـــت مـــن الــزحــام

جـــرحـــت مـــجـــرحـــاً لـم یــبـق فــیـــه    
مـــکـــان لــلـــســـیـــوف و ال الــــســـهـــام

)919(همان: 
ز میان انبوه این بالها هاي فراوانی هستم، پس چگونه اترجمه: اي بالي زمانه، من در محاصرة سختی

خودت را به من رساندي؟ تو بر مجروحی زخم زدي که در بدنش جایی براي شمشیرها و تیرها باقی نمانده 
است.  

و لــو حــمــلــت صــم الــجـبـال الـــذي بــنـا    
غــــداه افــتــرقــنـا أوشـــکــت تـــتــصــدع

)151(همان: 
درنگ از هم گشت، بیفشرد بر کوههاي محکم و استوار بار میی که روز فراق ما را میترجمه: اگر اندوه

پاشید.می
وفایی نسبت به ممدوحان. بی7

اندیشد و هاي خودشیفتگی این است که فرد خودشیفته به کسی جز خود و منافع خود نمییکی از نشانه
ود بزرگان بسیاري همچون بدربن عمار اسدي، ورزد؛ متنبی نیز در قصاید خنسبت به دیگران عشق نمی
الدوله حمدانی، کافور اخشیدي و عضدالدوله را مدح گفته است، ابوالعشائر حمدانی، سیف

) اما در فرهنگ او ممدوح تا زمانی قابل ستایش است و داراي خصال نیک، که 11: 1383هفتادري،(رضایی
از عطا بدارد یا غفلتی کند، ستایش شاعر به نکوهش و مدح به ادامۀ عطایا و صالت پردازد و همین که دست 

کند تا به دربار ممدوحی شود و در این هنگام است که خشمگینانه او را رها میاو به ذم و هجو بدل می
) 58: 1380تر رو نهد و مال و منال و قدرت بیشتري کسب نماید. (انوار،تر و کریمبخشنده
دوست حلب) است و در الدوله (امیر ادبدیوان متنبی در مدح سیفتوان گفت تقریباً یک سوممی

قصایدش فضایل اخالقی بسیاري چون کَرَم، شجاعت، عقل، حسن تدبیر و... را به ممدوح نسبت داده است؛ 
دستیابی به منصب اما دیري نپایید که با رنجش و دلخوري، او را ترك گفت و به مصر رفت و به انگیزة

فور اخشیدي را ستود تا روح تشنه و بلندپرواز خود را سیراب نماید؛ اما کافور به هدف متنبی پی حکومت، کا
کند، دهد؛ به همین جهت متنبی پس از آن که از مصر فرار میبرد و به او چیزي از منصب و مقام نمیمی

)13: 1388گیرد. (منوچهریان،اي به باد هجو میکافور را در قصیده
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ت أحـــسـبـنــی أحـــیـا الــی زمــــن   مــا کــنــ
یـــسـیء بـــی فـــیــه کـلـب و هــو مـحـمـود

و ال تـــوهــمـــت أن الــنــاس قـــد فـــقـــدوا  
و أن مـــثـــل أبـــی الـــبــیــضــاء مــوجــود 

)959: 1996(متنبی،
صفت (کافور) به من بدي کند و من ناچار از اي سگهکردم تا زمانی زنده بمانم که بندترجمه: گمان نمی

کردم بزرگان و جوانمردان از دست بروند و افرادي چون او جاي آنان را ستایش او باشم. و تصور نمی
بگیرند.  

گوید، این گونه پشیمانی خود را رنجد و او را ترك میبه این ترتیب متنبی هر گاه از ممدوح خویش می
کند:ابراز میاز ستایش ممدوح

ـنــا نــظـمـتمــدحت قـــومـاً و ان عــشـ
قـــصـائــداً مـــن انــاث الــخــیــل و الـحـصـنلـهــم 

)376(همان: 
چشم و فرومایه را ستودم (که هرگز سزاوار ستایش نبودند) از این پس اگر زنده ترجمه: گروهی تنگ

ها، با اسبان نر و ماده به ها خواهم سرود. (یعنی به جاي مدح آنآنماندم، قصایدي از اسبان نر و ماده براي
جنگشان خواهم رفت.) 

خاقانی نیز در قصاید خود بزرگان بسیاري را مدح گفته، اما روابط او با ممدوحانش به ویژه 
خاطري آزرده منوچهر به دالیلی با فراز و فرودهایی همراه بوده است؛ او از دربار و محیط شروان بناخستان

برید و بیست و چند سال پایانی رفته از مدح شاهان کناره گرفت؛ این بود که از زادگاه خود دلداشت و رفته
اي به این مسئله اشاره نموده و علت سفر عمر خود را عمدتاً در تبریز گذراند؛ از این رو خاقانی در قصیده

ان) دانسته است:اعتنایی و سردي شاه (اخستخود و ترك خدمتش را بی
دل رويِ مـــــــراد از آن نـــــدیــــــدســــت     

کـــز اهـــلِ دلـــی نـــشـــان نــدیــدســت...
خـــاقـــانـــی ســــود مــــایــــۀ عـــــمـــر  

اال ز زبـــــان زیــــان نـــــدیــــــدســــت... 
ــرخـــاســـت  بـــنــده ز دکـــان شــــعــر بــ

چـــون بــــازاري روان نــــدیــــــدســــت...
قــــرب دو ســــه ســــال هــســت کــز شــاه     

یــک حـــرمـت و نــیـم نــان نـــدیــدســت...
اقــــــطــــاع و بـــــرات رفــــت و از کــــس    



١٢٠

١٢٠

مجموعه مقاالت

ـت...یـــک پــرســش غــم نـشــان نــدیــدسـ
)68-72: 1368(خاقانی،

پروایی خاقانی داشت، البته گفتنی است که شاه به سبب رنجشی که در گذشته به سبب گستاخی و بی
دل و حساس سخت دهد که اقطاع و برات شاعر پس گرفته شود و این فرمان به شاعر نازكدستور می

کند؛ او در این شعر خود این مسئله اشاره می) چنان که در شعري به 465: 1374هریسچی،خورد؛ (کندلیبرمی
گوید: من با اشعار و ثناهایم بر سر پادشاهی که تاج یک کشور را داشت، تاج را در مقابل شاه قرار داده، می

بالد، نانی را هفت اقلیم نهادم. براي اخستان، نامی به جاودانی جهان بخشیدم؛ اکنون او، سلطانی که به خود می
گیرد!داده، پس میکه به شاعر 

شــاه را تــاج ثــنـا دادم نـخـواهـم بـازخــواسـت  
خواهد رواست!شــه مــرا نــانی که داد ار بــاز مـی

شـاه تـاج یـک دو کشور داشت لیـک از لــفظ مـن   
تــاجـدار هــفـت کشور شـد به تـاجی کـز ثـناست

)87: 1368(خاقانی،
. پایانِ سخن8

شاعران به واسطۀ برخورداري از یک موهبت درونی و هنر باطنی از دیگران متمایز هستند، امري این که
رسد؛ لیکن بسیاري اوقات به همین تلقی بسنده نشده است، بلکه شاعران زبان به تمجید و بدیهی به نظر می

ن گفت که هیچ شاعري به اند و چنان که در این پژوهش مطرح شد، شاید بتواآمیز خود  گشودهتعظیم مبالغه
تواند سایۀ خودستایی و ها تند نرفته است چرا که خواننده میاندازه خاقانی و متنبی در این گونه دعوي

ها مشاهده کند و همین صراحت بیان در فخر و ستایش موجب شده که مفاخره را در سرتاسر دیوان شعر آن
هاي بارز اشعار آنان بداند. یسیزم) را از ویژگنظران، خودشیفتگی (نارسیصاحب

ها و عالئمی است که به طور ناخودآگاه شناسی داراي نشانهحال این اختالل (خودشیفتگی)، از نظر روان
هایی چون خودنمایی و خودبرتربینی، مباهات به گر شده است؛ نشانهو آشکارا در قصاید این دو شاعر جلوه
و مخالفان و هجو و تحقیر آنان، انتظار الطاف ویژه از دیگران و شکوه آباء و اجداد خود، هیچ انگاشتن اقران 

وفایی نسبت به ممدوحان، که از آنان، حساسیت و زودرنجی، بزرگ جلوه دادن مشکالت روزگار، بی
ها وجود دارد و هاي بسیاري میان آنهاي جزئی در برخی از اشعار این دو شاعر، شباهتنظر از تفاوتصرف

اند که این مسائل این، خاقانی و متنبی در زندگی، با وقایع مهم و مشکالت عاطفی زیادي روبرو بودهافزون بر
که برخی از -دهد، این فرضیه مسلماً در شخصیت و سالمت روانی آنان تأثیر بسزایی داشته است و نشان می

اساس نبوده است.        ادعاي بیصرفاً-اندنظران بر ابتالي آنان به اختالل خودشیفتگی اظهار داشتهصاحب



١٢١
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

هانوشتپی
. گفتنی است این عمل یک تقلید صرف و کورکورانه نبوده و شاید هم ادباي ایران قصد تقلید و پیروي 1

از شیوة شعراي عرب را نداشتند و این شباهت و هماهنگی بر اثر ارتباط ادبی و روابط مذهبی و اجتماعی و 
فکر یکدیگر و یکسان بودن عوامل اجتماعی که موجب اصلی ظهور هر گونه وضع و آشنایی با افکار و طرز

تحولیست، به خودي خود پیدا شد.
. البته وي کیفر این کار را نیز در زندگی کشید و شاگردش، مجیرالدین بیلقانی نیز او را هجو گفت.2
ربی جمع ضربان است که نامند و ض. حجلی جمع حجل است و آن مرغی است که به فارسی کبک می3

)160: 1336الدوله،جانوري است بدبوي (قویم
شود چرا که متنبی، یعنی کسی که ادعاي پیامبري نموده است. گفته می» متنبی«. به همین دلیل به او 4
اند، اما برخی از آنان در . البته ناگفته نماند طایفه و خویشان خاقانی اگرچه صاحب مال و مکنت نبوده5

اند. ها پیش از خاقانی براي خاندان خود کسب افتخار و شهرت کردهمینۀ علم و هنر و صنعت، سالز
)  50: 1374هریسچی،(کندلی

کتابنامه
، تهران، بنیاد موقوفات احمد افشارعصر رودکیشاعران هم)، 1370گیالنی، احمد، (چیاداره-
، ترجمۀ علی صاحبی، تهران، اد و خودکامگیشناختی استبدتحلیل روان)، 1379اسپربر، مانس، (-

انتشارات ادب و دانش
(سیر شعر و ادب و مقایسۀ افکار و داوري میان دو شاعر)، سعدي و متنبی)، 1380انوار، امیرمحمود، (-

چاپ اول، تهران، انتشارات انوار دانش، 
مۀ غالمحسین صدري افشار، (از سنایی تا سعدي)، ترجتاریخ ادبی ایران)، 1354براون، ادوارد، (-

، به تصحیح محمد قزوینی و قاسم غنی، دیوان)، 1389الدین، (حافظ، شمس-تهران، انتشارات مروارید  
چاپ نهم، تهران، انتشارات گنجینه

، به تصحیح دکتر ضیاءالدین سجادي، چاپ سوم، تهران، دیوان)، 1368الدین، (خاقانی شروانی، افضل-
انتشارات زوار

.daneshnameh.roshd.ir(wwwنامه رشد، (انشد-

، تهران، انتشارات امیرکبیرخاقانی شاعر دیرآشنا)، 1364دشتی، علی، (-
، چاپ شرح گزیدة دیوان متنبی)، 1383نیري، محمدحسن، (زادههفتادري، غالمعباس، حسنرضایی-

اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران
(مجموعه نقد ادبی)، چاپ یازدهم، تهران، انتشارات با کاروان حلّه)، 1378(کوب، عبدالحسین، زرین-
علمی
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، تهران، نشر سخنآشنایی با نقد ادبی)، 1374ـــــــــــــــــــــــ، (-
اصغر مقدم و ، ترجمۀ بهمن نجاریان و علیشناسی مرضیروان)، 1381ساراسون، اروین و باربارا، (-

1انتشارات رشد، ج محسن دهقانی، تهران، 
، به تصحیح محمدعلی فروغی، تهران، نشر پیمانکلیات سعدي)، 1382الدین، (سعدي، مصلح-
(برگزیدة قصاید مسعودسعد سلمان)، شرح از مهدي فریاداز کوهسار بی)، 1386سلمان، مسعودسعد، (-

نوریان، چاپ پنجم، تهران، انتشارات جامی
، ترجمۀ دکتر آذرنوش، تهران، انتشارات امیرکبیرخ ادبیات عربتاری)، 1373عبدالجلیل، ج، (-
کدکنی، تهران، انتشارات سخن، به تصحیح محمدرضا شفیعیمنطق الطیر)، 1385عطار، فریدالدین، (-
، ترجمۀ عبدالمحمد آیتی، تهران، انتشارات توستاریخ االدب العربی)، 1383الفاخوري، حنا، (-
مشهد، انتشارات دانشگاه فردوسی التعریف بالمتنبی من خالل اشعاره،)،1372فاضلی، محمد، (-
، تهران، نشر آینهنقد و پژوهش و نمونۀ اشعار منوچهري)، 1376فرزاد، عبدالحسین، (-
، چاپ چهارم، تهران، انتشارات خوارزمیسخن و سخنوران)، 1369الزمان، (فر، بدیعفروزان-
، 1336ششم، تیرو، دورة بیست4، شماره ارمغان، »الدوله و عضدالدولهار سیفمتنبی در درب«الدوله، قویم-

163-160صفحات
(حیات، زمان و محیط او)، ترجمۀ میرهدایت خاقانی شروانی)،1374هریسچی، غفار، (کندلی-

حصاري، چاپ اول، تهران، مرکز نشر دانشگاهی
ترجمۀ احمد بهمنش، تهران، انتشارات امیرکبیر،فرهنگ اساطیر یونان و روم)، 1367گریمال، پیر، (-
، شرح از ناصیف یازجی، الطیبالعرف الطیب فی شرح دیوان ابی)، 1996حسین، (متنبی، احمدبن-

2و1بیروت (لبنان)، دار نظیرعبدو، ج
، از شرح برقوقی، تهران، انتشارات زوار،ترجمه و تحلیل دیوان متنبی)، 1388منوچهریان، علیرضا، (-

جزء اول
، شیراز، انتشارات دانشگاه شیرازشعر خاقانی)، 1372مؤیدشیرازي، جعفر، (-
، صفحات 1384، بهمن 23، شماره مجلۀ حافظ، »مانریسم فکري در قصاید خاقانی«میرنورالهی، حامد، -

68-70
، تهران، انتشارات معیندیوان اشعار)، 1380ناصرخسرو، ابومعین، (-
2007آب 24لنبأ المعلوماتیه، الجمعه ، شبکه االنرجسیه-
، به تصحیح حسن وحیددستگردي، چاپ دوم، تهران، راالسرامخزن)، 1367یوسف، (بننظامی، الیاس-

انتشارات زوار
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، ترجمۀ ضیاءالدین موحد و پرویز مهاجر، تهران، نظریۀ ادبیات)، 1382ولک، رنه، وارن، اوستین، (-
یشرکت انتشارات علمی و فرهنگ

، ترجمۀ کامبیز پارسا، انتشارات بهجتخودکاوي)، 1363هورناي، کارل، (-
- Mosak, Harold, Michael.P. Maniacci , (1999), a primer of adlerian psychology (The analytic-

behavioral- congnitive psychology adler), London, Routledge.
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واژگان مرسل
ی در اشعار علی موسوي گرماروديبررسی نمادگرای

١راضیه ابوالحسنی هستیانی

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی
چکیده

کند و به همین دلیل یابد واژه اي در زبان پیدا نمیگاه تخیل بارور شاعر براي آنچه از دنیاي بیرون درمی
کند اما باز واژه را در معناي تک یواژگان زبان را به خدمت درآورده، آنها را از معناي رایج خود تهی م

گیرد.کند، اینگونه است که نماد شکل میاي از معنا را در آن پنهان میمفهومی به بند نمی کشد و گستره
جداي از وجه زیباشناسی نمادسازي در شعر، بیان مفاهیم اجتماعی بزرگترین دلیل براي روي آوردن به 

شعار گرمارودي نیز به همین علت سرشار از نمادهاي اجتماعی است. نماد و استفاده از آن در شعر است؛ ا
همچنین فضاي مذهبی برخی از اشعار او، امکان ایجاد و رشد نمادها را فراهم کرده است. در این مقاله سعی 

اي نمادهشده است، با ارائه مثال از اشعار گرمارودي، دلیل بکارگیري نماد در اشعار او تبیین شده و در نهایت 
، نمادهاي تاریخی و اساطیري ، نمادهاي طبیعی و جغرافیایی شده است: کلی تقسیم دسته به سه شعر او

هایش براي مفاهیم . در نهایت، نتیجه شده است که  گرمارودي در نمادسازينمادهاي مذهبی و قرآنی
ی که او از حیطه هاي تر عمل کرده است تا نمادسازي براي مفاهیم مذهبی، در واقع زماناجتماعی موفق

پوشاند، شعر ناب س با ذهنیت خود جامه شاعرانگی میهاي مأنوبرد و به واژهآشناي ذهنی خود بهره می
شود.متولد می

نماد، نمادگرایی، علی موسوي گرمارودي، شعر اجتماعی، شعر آئینیها:کلیدواژه
مقدمه

است.ابهام در آنچه که شاعر به آن می نگردشکل گیري و تأثیرگزاري شعربی شک ابهام یکی از عناصر
و دریافت می کند و انتقال این ابهام به ذهن شاعرانه او،همانند جرقه اي تخیل او را روشن و بارور می 

و همین ابهام سازد.این ابهام در میان کلمات شعر موج خواهد زد و در قالب نمادها خود را نشان خواهد داد.
و وامی دارد تا به واسطه تخیل خویش،به کشف مقصود ذهنی شاعر و شعر دست یابداو رادر ذهن خواننده،

این تالش ذهنی،باعث حظ روحی او از شعر می گردد.نماد،نشانه حضور و بروز این ابهام در شعر است و 
کرده را در قالب کلماتی که آن ها را از معنا تهیخودوسیله اي در دستان شاعر تا با آن،ابهام درون ذهن

بنشاند.،(نماد)است

1 razie.abo@gmail.com
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عنصر نماد یکی از وسایل کمکی مهم و مؤثر در ارتقاي سطح شاعرانگی شعر است و به همین دلیل،در 
شعر سپید که از رنگ و لعاب وزن و قافیه خالی شده است،بسیار کارآمد خواهد بود؛ همانگونه که بیشتر هم 

یک تر است.به چشم خواهد آمد چراکه شعر سپید به شعر ناب نزد
در اشعار علی موسوي گرمارودي ،تا نماد  و نمادپردازيدر این مقاله سعی شده استبه همین دلیل
هم از آن جهت که شاعري است که از ابزار نماد به خوبی در شعر بهره می گیرد و گیرد، مورد بررسی قرار 

حظه هاي ناب شاعرانه بیشتر است و هم آن که نصیب شعرهاي سپید او و پس از آن شعرهاي نیمایی اش از ل
در همین شعرهاست که توانسته،گوشه اي از زیباترین نمادهاي ادب فارسی را خلق نماید.همچنین با بررسی 

درنمادکاربردة،می توان دریافت که میزان  و شیو"مشت نمونه خروار"نماد در اشعار گرمارودي، به عنوان
است؟!به همین منظور انگیزه هاي نمادپردازي وموارد کاربرد انواع نماد و آئینی چگونه مذهبیادبیاتوهنر

داده شده است.تعریفی از نماد یا رمز ، ابتدادر و قرار گرفته در شعرهاي او را مورد بررسی 
تعریف نماد

رمز در یک مفهوم وسیع به عنوان معادلی براي هر نوع عالمت به کار رفته است.هر عالمتی اعم از "
عدد، شکل، عالمت انحصاري، کلمه، قول و حتی حرکت ...که ناظر به مفهومی ویژه در وراي خود حرف،
در رمز ،در اغلب "نماینده بودن"یا  "نمایش "دیگري جز خود باشد.عامل ةیعنی در واقع نمایندباشد...

) 90: 1384پورنامداریان،تعریف هاي کلی که براي این واژه کرده اند،ملحوظ است.(
همان: اریک فروم ،سمبل را نمودگار ومظهر حاالت و تجربیات عاطفی و درونی یا افکار انسان می داند.(

) بنابراین سمبل وسیله ایست براي بیان مباحث مربوط به عوالم روحانی ومرتبط با روان وعواطف انسانی 13
ه مکتب نمادگرایی نیز بر پایۀ . به طور کلی باید گفت کسطوح واقعیت پیوند می دهندبه که این معانی را 

آلیسم است که پایۀ فلسفی مکتب نمادگرایی، فلسفۀ ایده"همین فلسفه پا به عرصه وجود گذاشت چراکه 
از آنجا "و ) 1106: 1369(میرصادقی، "دهد.براي درك حقیقت، به احساس و تخیل بیش از تفکر ارزش می

ن باطن ،کلماتی جز کلمات مربوط به عالم محسوس نداریم که براي بیان مشاهدات و یافته هاي حاصل از ای
) 15: 1384پورنامداریان،،ناچار، باطن را با ظاهر بیان می کنیم .(

میان رمز و چیزي که رمز مظهر آن است ،بر اساس رسم و عادت طۀ مهم و قابل ذکر دیگر آنکه رابتۀنک
شده ،نیست وبه همین دلیل ،داراي معانی مبهم و و قرارداد ،یعنی بر اساس قراردادهایی از پیش تعیین

درواقع کند.هاي مفسران را ایجاد مینظرگاهست که امکان تفسیرهاي متنوع بر حسب ذهنیت وااي ناشناخته
با این تفاوت که است،ي مشبهبه و ارادههمچون استعاره ذکر مشبهرمز و سمبل در علوم بالغینماد،"

به چند مشبه نزدیک به هم مربوط است و نیز ریحا به یک مشبه خاص داللت ندارد بلکهصبه در سمبلمشبه
یونانی به معنی به هم Sumbolonي سمبل راشود.اصل کلمهسمبل ممکن است در معناي خود نیز فهمیده

: 1376نی، مشتق شده است(سیدحسیم) پیوندمی(Sumballoدانند که از فعلمجزّا میيچسباندن دو قطعه
538(
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رمز با معانی و تجاربی پیوند می "یکی دیگر از عناصر مهم در رمز یا نماد ،عنصر آگاهی است.در واقع 
یابد که حاصل شرایط روحی خاص و برآمده از زمینه هاي ناآگاهی و متعلق به قلمرویی وراي قلمرو معانی 

) بنابر آنچه گفته شد ،رمز یا نماد را در معناي 14: 1384پورنامداریان،و تجربه هاي معمولی و مشترك است.(
محدودتر این گونه می توان تعریف کرد:

رمز چیزي است از جهان شناخته شده وقابل دریافت وتجربه از طریق حواس که به چیزي از جهان "
ن اشاره به شرط آنکه ای،متعارف خود اشاره کندناشناخته و غیر محسوس ،یا به مفهومی جز مفهوم مستقیم و

)23همان: ("مبتنی بر قرارداد نباشد و آن مفهوم نیز یگانه مفهوم قطعی و مسلم آن تلقی نگردد. 
ه بر شعر معاصر ما تأثیر گذاشته ) کسمبولیسم اروپایی(١به عنوان نتیجه کلی باید گفت که نمادگرایی

: اند ازها عبارتترین آنمهمهایی دارد کهاست ویژگی
ملّی و جهانینات ذهنی و عاطفی شاعر با استفاده از نمادهاي فردي،بیان مکنو-"
ي تعلیمی شعر و ترجیح تصور و تخیل بر تعقّل و اندیشهتوجهی به جنبهبی-
اجتماعی-توجهی به شعر متعهد و شعر سیاسیبی-
هاي کالسیسم ادبیتوجه به موسیقی کلمات و گریز از سنّت-

شاعران به شعر توان در شعر سمبلیک ایرانی دید.در شعر نمادگراي ایرانیها را نمیالبتّه تمام این ویژگی
(رنجبر زنجانی، ".توجه نیستندي تعقّل و اندیشه نیز بیگرایش دارند و به جنبهاجتماعی-متعهد و سیاسی

1386(
ادگرایی فرانسوي در شعر فارسی معاصر، نوعی شعر اجتماعی نمادگرا که تفاوت کلی با نم"درواقع 

(مکتب سمبولیسم) دارد، رایج شده است که پیشاهنگ آن نیمایوشیج است. این نوع شعر نمادگرا، به 
به بعد، تحت تأثیر محیط سیاسی ایران، رواج بیشتري یافت و بسیاري از شاعران 1332خصوص از سال 

موسوي گرمارودي نیز یکی از این ) و در این میان،1107: 1369(میرصادقی، "معاصر آن را تجربه کردند.
هاي او به سطح اجتماعی محدود نشده و به سطح باورهاي مذهبی و فلسفی نیز شاعران است که نمادپردازي

کشانده شده است.

نمادگرایی در نظرگاه موسوي گرمارودي

گرایی است که در ادب به گستردگی کاربرد و بازتاب یافته است. سخنوران نمادگراي، با شود، در بنیاد آرمانمیده میآنچه نمادگرایی نا1
ها، به حقیقت برین و گوهرین دست یابند. سخن در دست برند که در آن سوي برونها و پیکرهها و به کارگرفتن آنها، آرزو میآفریدن نمادگونه

یابیهاي شاعرانه [نمادها] نیز ابزاري است براي ترجمانی و برگدان این یافت و رسیدن به شناخت فراسویی و نهانآنان ابزاري است براي
)19: 1372(کزازي، "شناخت به دیگران.
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تار، تمثیل اگر همیشه نتوان گفت که کلمه در گف"گرمارودي در بیان کاربرد کلمه در شعر می گوید:
ست ااما هماره ، می توان ادعا کرد که در شعر فرا جوشیده (ونه بر کوشیده) ؛کلمه نماد حقیقتیمعناست

) و در 96: 1368حریري،( "عمیق تر از معناي ظاهر و رسمی آن؛ واز داللت تطبیقی آن با معنا، فراتر می رود.
، عجزش را در بیان آن آشکار ساخته است.براي آنچه که زبان١"پیمبرانند"شعر خود او نیز کلمات

برخیز واژه اي پیدا کن
پیمبري بفرست
واژگان پیمبرانند

)1368:223(موسوي گرمارودي،واژه مرسلی پیدا کن
اگرچه با این تفاسیر باید گفت تمام اشعار گرمارودي نمادین است و اصال نمادین بودن خاصیت شعر 

جتماعی او نمادین می شود و اصوال نماد در شعر او،غالبا براي بیان مفاهیم اوست اما شعر او بیشتر در اشعار ا
اجتماعی بکار می رود ، مفاهیمی که پیش از انقالب ، در جهت مبارزه براي حقیقت است و یا در رثاي 

ی گاه تا حد فریاد دردهاي جهانشهداي راه حقیقت و مبارزان. این مفاهیم پیش از انقالب گسترش می یابد و
در بخش نخستین این شعر ، مفهوم رنج، حرمان و بردگی را از "که "اي کاش"همانند شعر "پیش می رود، 

نماد آفریقا می توان دریافت کرد:
چه خوب بود ،

سپیده نیز می گریست
تا از بار دل ابر

آگاه می شد
سنگینی تمام شبهاي آفریقا

)62: 1384بخشوده،( "من است.ةبر گرد
د هولوکاست می گوید:ویا در مور

حقیقت نیز 
گاهی زیر فشار زمان،

زغال سنگ می شود؛
و با آن

)216: 1368موسوي گرمارودي، کوره ي آدم سوزي بر می فروزد.(

رد که به تواند درون و ماوراي دنیاي واقعی را ببیند و وظیفه داپیروان مکتب نمادگرایی، معتقد بودند که شاعر، پیغمبري است که می"1
)1104: 1369(میرصادقی، "برد، آن دنیاي ماورایی را نشان دهد.وسیله نمادهایی که به کار می



١٢٨

١٢٨

مجموعه مقاالت

فاضله نۀ، مدی"باغ معنا"آرزوي داشتن و ساختن ،اجتماعةودر جایی دیگر ، این صداي برآمده از حنجر
زمانی با نمادهاي تاریخی به پرسش و جستجو در ماهیت کل هستی و چرایی زندگی می را فریاد می کند، و

پردازد:
در موزه از مومیایی پرسیدم

با کدام سالح کشته شده اي؟
معنی دار خندید:
)216: 1368( موسوي گرمارودي، "اکنون دیگر چه فرق می کند؟"

آنچه گفته شد به نوعی بیان کاربرد نماد در اشعار گرمارودي بود. پس از این به انگیزه ها و انواع نماد در 
پرداخته خواهد شد.اشعار او 

موسوي گرمارودياشعارنگیزه هاي نمادپردازي در ا
يو ارزش هنرشاید اولین و عمومی ترین انگیزه براي استفاده از رمز و نماد در شعر ،وجه زیبایی شناسی 

ارتقاء کالم به سمت افق ۀنزدیک دارد و وسیلۀآن بوده است. نماد با صور خیال بویژه استعاره و کنایه رابط
پر تثبیت رواج خیال شاعرانه ،کاربرد کالم نمادین ویکی از راه هاي پیدایش و"هاي تخیل است، در واقع 
همچنین قافیه خالی شده است.از شگردهاي وزن و)بویژه در شعر سپید که 9("رمز و راز در شعر است...

تنوع پذیري معناي نماد ،کمک موثري ست براي شعر در ارتباط با خواننده شعر، چراکه امکان تاویل ها و 
معانی گوناگون متناسب با ذهن هر مخاطب را فراهم می سازد.

دلیل ه ا بیتوقیف و ز سانسور وعلت جلوگیري اه یکی از دالیل استفاده از نماد در شعرهاي اجتماعی ب
علی موسوي گرمارودي نیز چون شاعري را از پیش از خفقانی حاکم بر جامعه است.فشارهاي سیاسی و

انقالب آغاز کرده است ،بنابراین استفاده از نماد به این منظور در شعرهاي پیش از انقالب او مشهود است؛ 
که درسال "غوغاي خاموش علف"طور مثال در شعري بنامشعرهایی که در زندان سروده است. بهخصوصاً 

در زندان قصر سروده است ،سپیدار را نمادي می سازد براي دوستان مبارزش:53
روح عاشق من

تقویمی ست که جز بهار ندارد
کسی آیا درود مرا به سپیدارها می رساند؟

است که شاعر 1357پاییز  دةسرو"درختۀحماس"بهترین اشعار گرمارودي،شعر یکی از،دیگرۀنمون
بلکه با داشتن گرمارودي طبعا درخت گیاهی محض نیست،"درخت"در آن به وصف درخت می پردازد،اما

نمونه هاي ۀاستعاره است.یعنی مانند هماین همه وصف هاي واقعی و رئالیستی که شاعر تصویر می کند،
که سایه افکن و ثمر "نستوه و بارور"می تواند استعاري باشد. استعاره از راست قامتان لم و واقع گرا،هنر سا

)10: 1375موسوي گرمارودي، بخش اند و به بهترین وجهی از حد رئالیسم به سمبولیسم فرا می رود.(
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زیبا ترین صدا ،صداي درخت است
که همه عمر

از هیچ نمی نالد:
آذرخشةنه از ار

تندرةنه از نعر
بادۀنه تازیان

)187: 1368رودي، موسوي گرماسوز خزان(نهو
او دارد 57نمادپردازي در اشعار علی گرمارودي که اختصاص به شعرهاي پس از انقالب زةومین انگیس

معنا گرایی و زةنمادها، همواره در دو حو"شعار زدگی ست.ۀ ،فرار و جلوگیري از ورود به ورط
کار بب شده است تا در ساز وسنقش عمیق داشته اند و همین دو خصلت ارزشمند ادبی،تصویرآفرینی،

تاریک و ۀشعر سپید پایداري نیز براي رهایی از ورطسرایندگی به شکلی کارآمد مورد توجه قرار گیرند.
راهی جز تمسک به نمادهاي گوناگون نیافت و به این ترتیب با به کارگیري نمادها ناپیداي شعارزدگی،

آیینی وتاریخی ایجاد کرد و به لی با زمینه هاي فرهنگی،،تداعی هاي پر رمز و رازي را درحوزه هاي تمثی
) براي مثال می توان دید که شاعر در شعر 60: 1384بخشوده ("نزدیک تر شد.شیوه سمبلیک نزدیک و

ها توسط کشورعراق را در قالب نمادها و هرچگونه احساسات خود ناشی از بمباران هوایی ش"باران اخم"
رمزها بیان می دارد: 

کس ها کر
یک لحظه

آفتاب را می پوشانندةچهر
*

وقتی الشخورها 
از دورترین غار ترس،در آسمان

پیدا می شوند
وفضله هاي سمی 

به دامان سپید شهر می افکنند
شهر،

بی اعتنا به الشخوران وزاغان
دامن خود را می تکاند

نمادهایی طبیعی و از جمله سپیدار را در شعر به کار می گیرد،که می تواند نماد رهبر یگر،ویا در جایی د
انقالب باشد:
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چه خوب بود 
سپیدار پیر،

عصا زنان راه می افتاد
و به باغچه ها سرك می کشید

-انباشته از گلپونه هاي نوباوه-
نۀو چندان بر غنی و بار تخیلی و شاعراالبته این دست نمادسازي ها ونمادها چندان عمق و ژرفا ندارد

شعر نمی افزاید.
ایضاح معنی و احوال نفسانی نویسنده یا "ۀتزئین کالم و تشدید تاثیر عاطفی ،وظیففۀ نماد عالوه بر وظی

منجر به کشف معنی را ۀشاعر و هدایت خواننده در جو روحی گوینده به قصد درك معنی و تجرب
قلمرو عقل محسوسات وةشاعر خارج از دایربۀ)گاه معرفت و تجر1386:37پورنامداریان("دارد.
ست وعاطفی وباطنی.بنابراین بیان چنین تجربه اي بسیار دشوار و اپیداست چنین تجربه اي ،شخصی "است.

چرا که زبان همراه با معانی قراردادي کلمات در بیان این ) 52ت.(همان :جز از طریق رمز و اشاره ممکن نیس
تجربیات حسی وةوقتی زبان عهده دار بیان تجربه اي می شود که بیرون از حوز"یات عاجز است.پس تجرب

چراکه در این حال راجزاء و مفرداتش رمزگونه خواهد شد،مۀست، درواقع هدر عین حال کامال شخصی
همان : (". کلمات زبان از سطح معانی متعارف و مشترك الدالله ي خود تجاوز می کند و مجازي می شود

55(
بیشتر در میان شعرهاي در اشعار گرمارودي نمادهایی که براي بیان تجربه هاي بیان نشدنی خلق شده اند،

اجتماعی او یافت می شود. شعر زیر نمونه اي از این گونه نمادپردازي است که شاعر در آن براي بیان 
وحدتش با طبیعت و اصل جهان دست به همسویی روح پاك مبارز با معصومیت طبیعت و یکی بودن او و

دامن نمادها می شود:
تمام گل هاي وحشی را

از مزارع گندم
فرا جمع خواهم چید

وبه پیشکش
تو را خواهم .

اي دختر صحراي نور!
از انگشتانم شانه خواهم ساخت

بر بلندترین صخره و
در گذرگه باد 
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خواهم ایستاد
گیسوانت را شانه خواهم کردو

آرام باش
عروس خلق

)97و1368:96(موسوي گرمارودي،شب!ۀمحبوب
نیست بلکه رفت و شناخت است،اما گاه نمادها براي بیان تجربه هاي عمیق شاعر که باالتر از حد مع

چون اشیاء "براي بیان امور و اشخاصی ست که شاعر قادر به فهم و درك آنها نبوده است. یونگ می گوید:
بی شماري در وراي فهم انسان قرار دارند،ما پیوسته اصطالحات سمبلیک را به کار می بریم تا مفاهیمی را 

) 45: 1386پورنامداریان("کامال آن را بفهمیم .نمودار سازیم که نمی توانیم تحریف کنیم یا
این گونه نمادها را براي بیان امور مذهبی و ستایش اولیاي دین بسیارمی توان مورد استفاده قرارداد،

همانگونه که گاه علی موسوي گرمارودي در اشعار آیینی خود به اینگونه نمادها متوسل شده است، اما 
ات بیش از اندازه به وقایع تاریخی گاه با زبانی فقیر از نظر خیال شاعرانه که حتی متاسفانه تلمیحات و اشار

. تنزل می دهند،از ارج و ارزش این نمادها  کاسته استدر شعرهاي سپید ،آنها را تا حد نثر،
نمونه هاي خوبی از اینگونه نمادها را در شعر هاي  در سایه سار نخل والیت، خط خون و اقیانوس  می 

توان مشاهده کرد.
پیش از تو،هیچ اقیانوس را نمی شناختم 

که عمود بر زمین بایستد.....
و همچنین در شعر اقیانوس،چنین است گویی:

که با جامی خالی
بر ساحلی صخره اي،

پیش روي امواج
ایستاده ام....

شتک خیزاب امواج،
تنها

یک دو قطره
چکاند؛میجامشفافةبر دیوار

)252-1368:3(موسوي گرمارودي،و عطارد،در جام من است.
انواع نماد ها در اشعار علی موسوي گرمارودي

فکري و حالت عاطفی و روانی و نوع تجربه اي که شخص می خواهد به دیگران منتقل نۀزمی"ز آنجا کها
)نمادهاي اشعار شاعران را می توان به انواع 30: 1386پورنامداریان(".گذاردمیتأثیربیانةشیوکند در 
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واژگان را در خود، ذهنیۀمتفاوت و گوناگون تقسیم بندي کرد.درواقع شاعر متناسب با حالت روحی و تجرب
انی و مذهبی برمی مسائل شخصی و یا حتی عرفسطوح و زمینه هاي مختلف از جمله طبیعت و واقعیت،

تجربۀۀگزیند و این گزینش ریشه در شخصیت شاعر و محیط پرورش او و یا حالت خاصی و اوضاع و زمین
.دارداشذهنی

اگرچه در اشعار گرمارودي، نمادها غالباً از طبیعت گرفته شده اند اما نمادهاي شعر او را با توجه به زمینه 
سه نوع کلی تقسیم بندي کرد:می توان به اي که از آن گرفته شده؛

نمادهاي مذهبی و قرآنی-3نمادهاي تاریخی و اساطیري    -2نمادهاي طبیعی و جغرافیایی   -1
نمادهاي طبیعی و جغرافیایی:-1

گاه نمادها،از طبیعت اطراف انتخاب شده اند و پنجره اي از محیط پیرامون را فراروي آدمی می "در شعر 
شخصیت شاعر و نوع زیستن و نظرگاه ها و درگیري "قاي پورنامداریان می گوید:)آ1384بخشوده،("گشایند.

ذهنی و روحی خاصی را در او ایجاد می کند که به اقتضاي آن نسبت ۀهاي وي، جو فکري و عاطفی و زمین
عر به بعضی از انگیزه هاي بیرونی و درونی و عاطفی حساسیت بیشتري پیدا می کند...شناخت خواننده از شا

ذهنی و درك ۀو آشنایی وي با حساسیت ها و جهان نگري شاعر ...کمک بسیار به حضور در قلب حادث
)44: 1374پورنامداریان،("اشاره ها و پیام هاي او می کند.

فراوان بکار رفته است و این بی ارتباط نیست از ،در شعر گرمارودي نیز طبیعت و نمادهاي طبیعی
سالگی) در فضاي طبیعت سرشار الموت و گرمارود، که ذهن او را 17نوجوانی (پرورش وي تا پایان دوران

آنچه "چنین بارور ساخته است.و او در قلم انداز که زندگی نامه او به قلم خودش است این گونه می نویسد:
بیدار و از تصاویر، گاه در شعرهاي ناقابل بنده می بینید، بازتاب مناظر به راستی شگفت از طبیعت سرشار و

)226: 1368موسوي گرمارودي،("متنوع و بهشت آساي اطراف روستاي گرمارود است.
در بیشتر موارد با حساسیت خاص استخدام شده اند،و اگرچه "اما باید توجه داشت که نمادهاي طبیعی 

در یک بعرفانی ،آسمانی و عد دیگر خود، با دیگر مفاهیم ،همانند مفاهیمعد خود وابسته به محیط اند،اما در ب
) و زمانی با مفاهیم اجتماعی ارتباط بر قرار می کنند.1384بخشوده،("مقدس

معصومیت ،پاکی و حقیقت و اصل هستی ۀدر شعر گرمارودي غالبا طبیعت با دوران کودکی که نشان
قت می گردد حقیقت و انسان هاي طالب حقیةاست، مرتبط می شود، و نمادهاي طبیعی نیز در شعر او نمایند

و  به خدمت مفاهیم و درد هاي اجتماعی در می آید. همانند یکی از بهترین شعرهاي اجتماعی گرمارودي 
نمادین از ة.  نقش بارز طبیعت و استفاد"اقیانوس"و یا شعر "شب ۀمحبوب"و همچنین "درختۀحماس"

باغ می ،، به طوري که در این شعرنمود یافته است"باغ معنا"طبیعت و عناصر طبیعی  به خوبی در شعر 
باشد."فاضله ۀمدین"تواند نماد 

من از باغ معنا می آیم 
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باغی بی خار
بی سایه

)94: 1375(موسوي گرمارودي،بی حصار
ابدي:-زیبا می یابند درتفاهمی ازلیجایی که در آن امور متضاد در کنار هم پیوندي 

هر چیز با هر چیز در پیوند:
ساقه با گل: گلساق
گل با چهره: گلچهر
همه چیز در تفاهم
دریا با دل: دریا دل

و حتی گل با سنگ:
گلسنگ

)95: 1375موسوي گرمارودي،باغی انبوه از گل هاي پیوندي (
وجود حقیقی هستی وانسان باشد که انسان باید به آن بازگردد وبا جهان و ۀباغ معنا، می تواند نشان

طبیعت یکی شود:
بگذار بر خاك بگسترم

بر نطع حسرت
خونم را بریز 

اما
مرا به باغ معنا

)97و 96: 1375موسوي گرمارودي،بازگردان(
راي بیان مفاهیم اجتماعی در شعراو بکار گرفته می شوند:وبیشتر این نمادهاي طبیعی ب
وقتی که دست هاي درخت

سپیدهةاز میو
تهیست

وچون در هر شاخه تبر نهند
خون می جهد بیرون

صفیر رگبار
با صداي کالغان

درآمیخته است
وخفاش ها 
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آفتاب را بر نمی تابند
از دهانی هر فریاد

)106: 1368موسوي گرمارودي،خورشید می جوشد(
اده قرار می دهد همانند شعر خط خون:وگاه نمادهاي طبیعی را براي بیان مفاهیم مذهبی مورد استف

در پاییز مرگ تو
بهاري جاودانه زایید

گیاه رویید
درخت بالید

وهیچ شاخه نیست
که شکوفه اي سرخ ندارد

و اگر ندارد
شاخه نیست

)149: 1375موسوي گرمارودي،هیزمی ست ناروا بر درخت مانده(
نماد هاي تارخی و اساطیري:-2

سیک فارسی ایران بویژه شعر کهن فارسی و همچنین دانش اندوزي گرمارودي در آشنایی با ادبیات کال
نمادهاي تاریخی و ،رشته زبان و ادبیات فارسی  در دانشگاه، موجب گردیده است که در شعرهاي خود
آمده است:،شاهنامهاساطیري را بخوبی بکار گیرد، بویژه شخصیت هاي اساطیري که در اثر حماسی بزرگ،

یکی گفت: رستم آمده استشهر،درون 
دیگران همه گفتند: آري آمده استو

و نیز همره او،چند و چند مرد دگر:
زریر و نوذر و گیو

ونیز بو مسلم
والمقنع و طاهر

پلنگ خشمگین آذر و طبر: بابک
وآن دوگانه سگزي

آهنگرةوکاو
وکاوه هاي دگر

همرهان،اکنونوپور سام نریمان و
درون ایرانشهر
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دوباره زنده شدند.
زجنگ دیو سپید فسانه آسودند

)38و 37: 1368موسوي گرمارودي،به  رزم اهرمن این زمانه آمده اند. (
یا:و

رناها را زینتی دباید پر
از کالهخود نادرها،

برداشت
وبا آن

تمام کتاب نون و القلم را
رونویسی کرد. 

در جایی نیز به اساطیر یونانی،از جمله سیزیف، اشاره می کند:
خوشا به حال سیزیف

که راه رفته را باز می  گشت.
*

)112: 1375موسوي گرمارودي،پایان ایستاده ام(لۀبر ق
نمادهاي مذهبی و قرآنی:-3

پرورش گرمارودي در خانواده اي مذهبی در شهر قم، تربیت دینی وي در مشهد،حضور در محضر 
شهید دکتر مفتح، شهید مطهري و...همچنین تسلط بر زبان مبارزان انقالب اسالمی همچون شهید بهشتی،

آگاهانه و ةقرآن  کریم ایشان به ظهور رسیده است، همه دلیل استفادۀانس با قرآن  کریم که در ترجمعربی و
گرمارودي از قصص قرآن و شخصیت هاي قرآنی در اشعار و تاثیر زبان و کالم قرآن در زبان شعر ۀناآگاهان
اوست.

و مبارزاتشان علیه باطل در قرآن که قصه دعوت آنان راگرمارودي شخصیت هاي قرآنی، بویژه پیامبرانی
عدي آنها را از معناي تک بدر شعر خود وارد می کند. او این نماد ها را به دنیاي معاصر می آورد،آمده است،

قرآنیشان،آنها را نمادي براي مسائل امروزي و متناسب انسان معاصر می ۀگذشته خالی و با توجه به پیشین
سازد.

در شعر او جایگاهی واال و ،و پربسامدترین نمادهاي قرآنی گرمارودیست.موسیموسی، یکی از بارزترین
انسان و"خود"موسی را نمادي براي ،شاعر یکی می شود. گرمارودي"خود"گاه حتی با ویژه می یابد.

جویاي حقیقت قرار می دهد:
کوله بار توشه اي بر پشت

وعصایی در مشت
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هی بیابان شبمموسی وار،را
وپیش روي :

فرعون
فرعون

فرعون
می روم

موسی وار
با ایمان به رسالتی که در دل دارم

وکتاب عشقی که در کف
*

آه اي جاودان شب
کوه طور در این همسایگی نیست؟

*
همراهم را می گویم،برخیز

اري بدوز از شکیب وپاي افز
فرعون مردنی ست.

)99و 98: 1368موسوي گرمارودي،الیس الصبح بقریب؟(
ویا در جاي دیگر می گوید:

چون تیري که از کمان رهیده باشد 
با احساسی در پرواز

از خویشتن رها شده ام
بی که درست بدانم

همان کمانم که بر جاي مانده است"من"
ا تیري که به ناکجا می رودی

احساس موساي نوباوه
در سبدي که به نیل سپرده اند.

موسی پیامبر در قرآن، نمادهایی همچون فرعون، نیل، گریبان و ...نیز وارد ۀ قصو"موسی"متناسب با 
در شعرهاي او با -داردموسیید بضاي معجزةبهاشارهکه–حتی واژه گریبان شعر او می شوند، و
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هاي مختلف، برجستگی پیدا می کند، مثال در شعري اجتماعی اشاره به تراویدن سحر از گریبان می کند مینهز
ومی گوید:

ارغوان و حریر ۀآمیخت
ومهتاب و شرم

می تراودگریبانتسحر از 
رثاي امام حسین(ع) است آنقدر به موسی توسع معنایی می بخشد که او که در"خط خون"ویا در شعر 

پیوند می زند و در قسمتی از این شعر به طور واضح اشاره به بیرون ا با امام حسین و شیعیان پیرو او،ر
آوردن دست از گریبان حقیقت می کند:

هر کس،هرگاه، دست خویش
آوردحقیقت بیروناز گریبان 

خون تو از سر انگشتانش تراواست.
و شعرش را وسعت معنایی می بخشد، ائه می دهدوزمانی از قصه هاي پیامبران، خوانشی نو و جدید ار

همانگونه که آن را مبهم می سازد:
کاش فرزند نوح

در کشتی جایی می داشت
تا من امروز 

اینقدر با بدان نمی نشستم!
راستی کدام نجات یافته ایم؟

نکند نوح و همراهان
در کشتی، بر قله آرارات

مصون مانده باشد
از تف آتش ما بدان که در

)81: 1375موسوي گرمارودي،تنور آب او افروخته ایم؟(
یا

آدم ، اگر تو گرسنه اي
گندم خورده است

)79: 1375موسوي گرمارودي،وگرنه سیب(
گیري:نتیجه

گرمارودي از جمله شاعرانی است که از نمادها به خوبی در شعر خود بهره می برد و تنوع ارائه آنها در 
درخور ستایش و همچنین بررسی بیشتر است. در -در حوزه هاي طبیعی،اساطیري و مذهبی-شعرش 
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توان اي بهتر در جان و تن شعر نشانده و میاشعاري که  او پیش از انقالب سروده است نمادها را به گونه
تر عمل کرده است تا هایش براي مفاهیم اجتماعی موفقگفت به طور کلی، گرمارودي در نمادسازي

ن  و شخصیتهاي مذهبی را نمادسازي براي مفاهیم مذهبی اما این نکته نیز درخور توجه است: آنجا که واژگا
گیرد تا بتواند مفهوم ذهنی خود را بیان کند، نمادهایی از جنس نمادهاي ماندگار ادب پارسی را به کار می

از پیامبر قوم بنی اسرائیل به نماد جهانی مبارزي علیه استبداد "موسی"خلق کرده است: همچون تبدیل 
کند نیز این مسئله مشاهده ی شود و آنها را تبدیل به نماد میوهمچنین زمانی که وارد حوزه هایی از طبیعت م

توان دید. را تنها در شعري همچون شعر او می"باغ معنا"و "درخت"شود و نمادهاي زیبایی همچون می
هاي مأنوس با ذهنیت درواقع زمانی که گرمارودي از حیطه هاي آشناي ذهنی خود بهره می برد و به واژه

شود.آید و شعر ناب متولد میپوشاند هنر واقعی به وجود میانگی میخود جامه شاعر
از جمله مسائلی که به نمادهاي شعر او ضربه وارد کرده است آگاهی است، آگاهی شاعر از مبهم ساختن 

هاي خود را مفاهیم ذهنی خود. بدین معنا که شاعر به صورت کامال عامدانه قصد دارد تا برخی از اندیشه
هاي هنري کند و براي این کار و پوشاندن این اندیشه دست به دامن نمادها می شود.این عامل احتوارد س

ضربه زننده در برخی شعرهاي پس از انقالب گرمارودي و همچنین گاه در اشعار آیینی او قابل مشاهده 
است.

ا به وجود آورده است نمادگرایی در بعضی از اشعار او خوش نشسته و نمونه اي از هنر اصیل و واقعی ر
و همانگونه که نماد فرم شعر او را ارتقاء بخشیده ، نمادها در شعر او مظهر محتوایی عمیق از مفاهیم و 

نظرگاه هاي اجتماعی و دینی گشته اند که  اشعار او را شایسته درنگ و تأمل نموده است.
کتابنامه

، ش کیهان فرهنگی."مقاومتیدسپشعرةنمادگرایی در حوز") 1384.(حبیب اهللا،بخشوده.1
60-63صص.اسفند،233
)اولاپچ.(زمستان. تهران:(تأملی در شعر احمد شاملو)سفر در مه) 1374پورنامداریان، تقی.(.2
اپچ.(علمی و فرهنگی.تهران:رمز و داستان هاي رمزي در ادب فارسی) 1386پورنامداریان، تقی.(.3
)ششم
(گفت و شنودي با مهدي اخوان ثالث و علی موسوي درباره هنر و ادبیات)1368.(حریري،ناصر.4

گرمارودي.بابل:کتابسراي بابل.(چاپ اول)
.ها)ها: نگاهی به نمادگرایی نیما و تحلیل شعر آي آدمآي آدم") 1386رنجبر زنجانی، حسن.(.5

29-33. پاییز. صص83رشد آموزش زبان و ادب فارسی. ش
هران: نگاه. ت2. جهاي ادبیمکتب) 1376سیدحسینی، رضا.(.6
دفتر نشر فرهنگ اسالمی.مجموعه شعر)7(گزیده دستچین) 1368موسوي گرمارودي، علی.(.7
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گزینش و پیشگفتار بهاءالدین ، گرمارودياشعارنۀگزی) 1375موسوي گرمارودي، علی.(.8
)اولاپچد.(مرواری.تهران: خرمشاهی

. 68. چیستا. ش"بولیسم)) نمادگرایی (سم8هاي ادبی(شناخت مکتب") 1369میرصادقی، میمنت.(.9
1104-1107اردیبهشت. صص

16-21. آبان. صص13. ادبیات داستانی. ش"نمادگرایی در ادب") 1372الدین.(کزازي، میرجالل.10
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نقد محتوایی و بررسی بالغی اشعار آیینی زاللی خوانساري
فاطمه ابوحمزه
دکتراي زبان و ادبیات فارسی
اعظم نوري نیا

ادبیات فارسیکارشناس ارشد زبان و
چکیده

زاللی خوانساري یکی از شاعران سده دهم و یازدهم  با مشرب عرفانی است. در این مقاله اشعار آیینی او 
در دو بخش مختصات ادبی و مختصات فکري بررسی و تحلیل می شود. در بخش مختصات ادبی، 

انی بررسی شده است. تحلیل محتواي هاي ادبی شاعر در آرایه هاي بیانی و صنایع بدیعی و علم معنوآوري
فکري اشعار نیز در چهار مبحث اصلی زیر بحث گردیده است:

الف. اعتقادات کالمی شیعه: با تکیه بر بحث شفاعت و قضا و قدر
ب. اشعار منقبتی: ذیل مباحث نعت، تعزیت و ذکر فضایل معصومین (علیهم السالم)

ج. شریعت
نه هاي عرفانی و فلسفی در اشعار شاعرد. فلسفه و عرفان: واکاوي نشا

اشعار آیینی، منقبت، اعتقادات کالمی، عرفان، تحلیل بالغی اشعار، زاللی خوانساري.ها:کلیدواژه
مقدمه

زاللی خوانساري شاعر اواخر سده دهم و اوایل سده یازدهم است. نام وي در فهرست نویسی کتابخانۀ 
ی چون آقا بزرگ تهرانی و احمد منزوي بر این اساس همین نام مجلس محمد حسن ذکر شده است و بزرگان

هاي گوناگون بین سالهاي اند که سخن متقن و استواري نیست. سال مرگ وي را تذکرهرا براي او آورده
اند.هجري ذکر کرده1037تا 1016

» سبعه سیاره«نها را آثار او عالوه بر دیوان اشعار شامل هفت منظومۀ عرفانی بر وزن مثنوي است که خود آ
نامیده است. که عناوین آنها عبارتند از: حسن گلوسوز، شعلۀ دیدار، میخانه، ذره و خورشید، » هفت گنج«یا 

آذر و سمندر، سلیمان نامه و محمود و ایاز.
اندیشۀ عرفانی در بیشتر اشعار زاللی خوانساري نمایان است. وي به حکیم اشراقی مشرب میرداماد ارادت 

ته و از شاگردان او محسوب می شود. اشعاري نیز در مدح میرداماد سروده است. از دیگر ممدوحان وي داش
) و 1059شاه عباس، میرزا حبیب اهللا صدر، میرزا قواماي مستوفی، سید میرزا حبیب اهللا العاملی الکرکی(م. 

میرزا قوام الدین محمد از وزراي خراسان بودند.
زاللى خوانسارى شاعرى نوآور بود و روشى «تر ذبیح اهللا صفا چنین می نویسد: دربارة شیوة شاعري او دک

آورد که گاه به تمام معنى مخصوص در نحوه بیان فکرهایش داشت و از این راه ترکیبهایى تازه بوجود مى
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(و یا یعنى کسى که در دشت به دنبال غنچه » خواه دشتغنچه«نامفهوم و نیازمند تفسیر و توجیه است. مثل: 
یعنى آنکه به جاى شراب از خون جگر خویش مى بنوشد و » جگرساقى خونین«گشت. چیدن غنچه) مى

هاى هاى زاللى هم در دریاى مواجى از تخیلها و کنایهها و استعارهخود را سقایت کند. گذشته از این، تشبیه
رسند که کمتر بوعى و دلپسندى مىدور و دراز و ایهامهاى دورپرواز شناورند، و گاه به چنان حدى از مط

)972-1378،971(صفا ،» سابقه دارد.
کردها  بر  ناز مىنگاهش  تکیهکردچو  چشم  از  ناتوانى باز مى

گشتکرده مىچو زاغ آشیان گمز جستن جستن او سایه در دست
گنجد  به خونم رنگ خونمنمىز  بس  لبریز  مهرت  شد  درونم

گر مشخصات سبک شعري او استفادة بیش از اندازه از صورخیال و ازدحام تصاویر، تشبیهات پی در از دی
باشد.پی و باریک اندیشی در تصویر سازي و استفاده از تمثیل می

در تذکرة ریاض الشعرا انتقاداتی از سبک شعري زاللی شده است البته از برخی نوآوریهاي زاللی نیز 
)744، 2001/ 1ست.(واله داغستانی،سخن به میان آورده ا

در دو بخش مختصات ادبی و مختصات زاللی خوانسارينقد محتوایی و بررسی بالغی اشعار آیینی 
فکري صورت گرفته است. به جهت ارائه آمار دقیق در بررسی بالغی، ده درصد کل اشعار آیینی بررسی 

عین حال تمام اشعار آیینی زاللی بار دیگر مطالعه شود. در کامل گردید که حاصل آن در جدولهایی ارائه می
گردیده و نکات برجسته و مهم در باب مختصات ادبی و مختصات فکري انتخاب شده است که در این مقاله 

شود.مطرح می
. مختصات ادبی1
بیان1-1

ي بیانی هاي صورت گرفته در ده درصد از اشعار آیینی زاللی خوانساري در حوزه آرایه هادر بررسی
آمار زیر به دست آمده است:

انواع دیگــرتشبیهاستعاره از نگاه ادبیمجازکنایه
32

ره 
تعا

اس حه
صر

م

ره 
تعا

اس نیه
مک

ره 
تعا

اس عیه
تب

یه 
تشب فی

حرو

لیغ
یه ب

تشب

یه 
تشب

سل
مر

1513116
ذکر گردد. شود نمونه هایی از نوآوریهاي شاعر در آرایه هاي بیانیدر این مجال سعی می

تشبیه1-1-1
تشبیه بلیغ1-1-1-1
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در مدح امام رضا(ع)
امز باغ قدسیان آوردهغنچۀ آمینیت کز اجابت گل کندگلستان دعادر 1688١/ 149
ناامیدي را از آن آویخته(مثنوي شعله دیدار)از کهکشان آویخته  دار عدل240/221
م را (مثنوي میخانه)لواي آهو اشکخیل به مدینه رسان سپاهم را 254/ 288

تشبیه حروفی2-1-1-1
ابرویــش مـد سـر الم اله(مثنوي شعله دیدار )گیسویش، طغراي حکم مهر و ماه 214/ 240
از نـام محـــمد، اســم  اعظم پا و سر و دست و ناف آدم193/ 372
متی نشـانههــر یک به عــــالمیــم سر نامــش و  میـانه 194/ 372
پیکــــان دریـــده و دل چاكحا و دالش از کلک چاالك196/ 372
یک مرکز و دیگري محیط استمیدان دو میم او بسیط است 197/ 372
آذرو سمند)عالم (مثنويایـــن یک،سپـــرپنـــاهآن یــک، زره مصــاف آدم 373/198
ده ز هم حلقۀ چشم نازگشادو میـــم محمــد به روي نیاز110/ 408
دهان مسیح است لبریز شیر(مثنوي سلیمان نامه)دوم میمش از ناف جان نافه گیر111/ 408

استعاره مکنیه2-1-1
دست در گردن به هم غوطه خورند(مثنوي شعله دیدار)کوه ها از ذرة حلمش پرند 240/216

در منقبت و جنگاوري حضرت امیرالمومنین (ع)
دست بــیداد روزگار ببــند(مثنوي میخانه)ده حلقه اي ز چین کمند صدقه288/247

مجاز 3-1-1
در مدح حضرت علی (ع) 

جگر بریده تر از برگ الله در گلزارز صرصر نفسش همچو تند باد خزان33/368
باز دم حضرت مجازا به عالقه خاص از عام به باد صرصر مانند شده است.

یک مشت خاك بر سر این خاك پاي کمبار امانت کشید دستخاك آمد و به 147/1656
خاك به عالقۀ ما کان مجازا به معنی انسان است.

کنایه4-1-1
کعبه از ناز چار زانو زد (مثنوي شعله دیدار )مولدش بر حرم چو پهلو زد 238/ 287

چار زانو زدن کنایه از ادب و تعظیم کردن.
منین (ع)در توصیف دشمنان حضرت امیرالمو

چشمشان خالی از نمک باشد (مثنوي میخانه)لبشان عیب را محک باشد 288/244

1.شود.در ارجاع ابیات ابتدا شمارة صفحه و سپس شماره بیت ذکر می
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نشناسی و آزار و اذیت رساندن است.مصرع دوم کنایه از نمک
در تعزیت حضرت سیدالشهدا (ع)

دریاي علم در رگ اندیشه خون شوداش بوددر شرح این جفا که ستم معنی82/960
پشــت فلـــک اگــر کمر بیستون شودبه گردن از این بار بشکند صد جـــاي تا82/961
ماتـــم کاله گـــوشه مه بر زمیــن زند                  تا پوستیــن مهــر به تن واژگـون شود962/ 82

خونین گشتن دریا کنایه از رنج و جور فراوان است. پشت شکستن کنایه از مصیبت زیادي متحمل شدن؛ 
اژگون کردن پوستین کنایه از دگرگونی اوضاع است. است. و

بدیع2-1
بدیع معنوي 1-2-1

هاي صورت گرفته در ده درصد از اشعار آیینی زاللی خوانساري در حوزه صنایع بدیع معنوي در بررسی
آمار زیر به دست آمده است:

ایهام

حسن تعلیل

س و تضاد
پارادک

ف و نشر
ل

مراعات نظیر

ت
تنسیق الصفا

تلمیح

ب
تناس

24112ترجمه

به حوادث تاریخی

ث
به حدی

به آیات قرآن

در این مجال از کل اشعار آیینی زاللی خوانساري نمونه هایی به عنوان شواهد شعري صنایع بدیع معنوي 31314
گردد.ذکر می
تنسیق الصفات 1-1-2-1
در منقبت حضرت امام حسن (ع) 1-1-1-2-1

نازش روح االَمینا! بهتر هر بهتريسرفرازا، دلنوازا، بی نیازا، صاحبا62/732
شکوه ام از لب اظهار خطر می زایدکان کفا! بحر دال! مهر پیا! ماه رخا!76/898
در منقبت سجاد 2-1-1-2-1

شودکز چراغش، هشت تاج شعله پیدا میمدح مشکات چهارم، شمع دین پنجمین105/1194
شوداز تو نطقــم تیغ عالــم گیر گویا میدین پناها! تاج بخشـــا! صـــاحب دال!106/1197

ایهام تناسب2-1-2-1
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سرمۀ چشم اعتبارم کن(مثنوي میخانه)بر هواي نجف غبارم کن288/251
هوا ایهام دارد یکی به معنی فضا و هواي نجف و دیگري در معناي آرزوي نجف

تلمیح3-1-2-1
آیات قرآن1- 2- 1- 1-3

محمود و ایاز)نقش گامش(مثنوي» قم فانذر«نشان محمد احمد و محمود، نامش473/269
مقام محمودش(مثنوي میخانه)» فتهجد«قیام مسعودش » قــم فانــذر«281/126

و منَ اللَّیلِ فَتَهجد «سوره مبارکۀ اسراء79و آیه قُم فَأَنْذرسورة مبارکۀ مدثر یا أَیها الْمدثِّرُ 2ابیات به آیه 
دارد.تلمیح» أَنْ یبعثَک ربک مقاماً محموداً بِه نافلَۀً لَک عسى

محمود و ایاز)دو عالم را دهان تیري انگاشت(مثنويراه برداشت     » قاب قوسین«به سوي 484/440
که دربارة معراج پیامبر » ثُم دنا فَتَدلَّی فَکانَ قاب قَوسینِ أَو أَدنى«ه نجم سور9و 8به آیه مصرع اول 

است، تلمیح دارد.
(مثنوي میخانه)»مازاغش«داغ دل، سرمه دان سطر قرآن، بنفشۀ باغش283/170

در معراج پیامبر(ص) تلمیح دارد.» ما زاغ البصر و ما طغی«سوره نجم 53ابیات به آیه 
288/241»هم نشان خدا نشان خودت(مثنوي میخانه)به شآن خودت» انما آیت

إِنَّما ولیکُم اللَّه و رسولُه و الَّذینَ آمنُوا الَّذینَ یقیمونَ الصالةَ و یؤْتُونَ الزَّکاةَ «سوره مائده: 55تلمیح به آیۀ 
نی حضرت امیرالمومنین (ع) نازل شده است.که دربارة امامت و جانشی» و هم راکعونَ.

در نعت حضرت رسول اهللا
بردند چو دود شمع از او نور(مثنوي آذر و سمندر)مشکات نبوت است و جمهور368/124

صباح اللَّه نُور السماوات و الْأَرضِ مثَلُ نُورِه کَمشْکاةٍ فیها مصباح الْم« سوره مبارکه نور 35تلمیح به آیه 
ء و یکاد زیتُها یضیزجاجۀٍ الزُّجاجۀُ کَأَنَّها کَوکَب دري یوقَد منْ شَجرَةٍ مبارکَۀٍ زیتُونَۀٍ ال شَرْقیۀٍ و ال غَرْبِیۀٍفی

»ء علیم ب اللَّه الْأَمثالَ للنَّاسِ و اللَّه بِکُلِّ شَینُورٍ یهدي اللَّه لنُورِه منْ یشاء و یضْرِلَو لَم تَمسسه نار نُور على
تلمیح به حدیث1- 2- 1- 2-3

ز لذّت طینت آدم خجل بوداگر نه شور او در آب و گل بود474/293
)1404،286/ 2(مجلسی،» لوالك و ما خلقت االفالك«تلمیح اشاره به حدیث قدسی 

که حوا در بغل آرام جان شدان شدجوشی آدم چن» ظلمنا«478/341
محمود و ایاز)محمد گفت و شد توبه قبولش(مثنويدم آخر ز نفس بوالفضولش478/342

قاال ربنا ظَلَمنا أَنْفُسنا و إِنْ لَم تَغْفرْ لَنا و تَرْحمنا لَنَکُونَنَّ منَ «سوره مبارکه اعراف 23بیت اول به آیۀ 
میح دارد.تل» الْخاسرین
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دارد و » فَتَلَقَّى آدم منْ ربه کَلمات فَتاب علَیه إِنَّه هو التَّواب الرَّحیم«سوره بقره، 37بیت دوم تلمیح به آیۀ 
، 1366/ 1همچنین تلمیح به اسماء پنج تن که جبرائیل براي آدم خواند تا توبه او پذیرفته شد.(بروجردي، 

142(
در کتاب بحار از درالثمین نقل نموده که آدم (ع) دید در ساق عرش اسماء پیغمبر(ص) و عالمه مجلسی 

ائمه (علیهم السالم) را پس تلقین نمود او را جبرائیل گفت بگو: یا حمید بحقّ محمد یا عالی بحق علی یا 
ارد فاطر بحقّ فاطمه یا محسن بحق الحسن و الحسین منک االحسان و روایات دیگر در کلمات و

) 123، 1363/ 1شده.(حسینى شاه عبدالعظیمى، 
تلمیح به واقعۀ تاریخی1- 2- 1- 3-3

(مثنوي میخانه)به یک انگشت همچو قرص قمرمـــدنی برقعـا! نقـاب بِدر284/173
از سر انگشت قمر را شکستبر سر این سفره نیالود دست176/206

تلمیح دارد.ابیات به معجزه شق القمر پیامبر اکرم (ص) 
گهر بر سنگ گوهر ناشناسان تمنّا زددر چندي زیان آمد از آن آمد که در قیمت20/214
ز بهر دشمن دیوانه در معجون سودا زدجواهر ریزة چندي که سوهان عقیقش سود20/215

ت به سم» عتبه«تلمیح به واقعه تاریخی احد و شکستن دندان پیامبر اکرم (ص) با پرتاب سنگ توسط 
رسول اهللا (ص) و مجروح شدن ایشان.

قرعۀ دندان به شکستـن فتادچون گـــهرش فال تبسـم گشاد176/207
دفــتر ســر بستـۀ امت دریدیک دو سه برگش ز شکوفه پرید176/208
صف شکن گوهر شهوار شدسنـــگ چـو با بدگهران یار شد176/209

پیامبر در جنگ احد تلمیح دارند.ابیات به واقعه تاریخی شکستن دندان
(مثنوي آذر و سمندر) سیمرغ به قاف کبریا شدبر دوش نبی، برهنه پا شد376/270

هاي رسول اهللا (ص) قرار گرفتن حضرت علی(ع) و اشاره به این واقعه تاریخی فتح مکّه و بر شانه
شکستن بتها. 

تلمیح به میالد  حضرت امام علی (ع) در کعبه
کعبه از ناز چار زانو زد(مثنوي میخانه)مولدش بر حرم چو پهلو زد287/238

التفات 4-1-2-1
گریزد همچو سیماب از نظر سیماي منمیبس که رو دارد به پیش ناظران مدحتش66/767
اي بال گردان سر تا پات سر تا پاي منشهسوارا رو مگردان از غبار شکوه ام66/768

که ختــم همه گشت» ختم اهللا«هــرکه به پـی بود گذشتنوبـت 337/123
که نمـک سوختۀ معذوري استدل پــناها! جگرم در شوري است337/124
)ام را لب خونابه چشی است  دهن زخم به خمیازه کشی است(مثنوي ذره و خورشیدشکوه337/125
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ه کرده و در قسمت انتهایی شعر روي زاللی در اغلب نعتهاي پیامبر اکرم(ص) از صنعت التفات استفاد
سخن را به جانب حضرت کرده و در خواستهاي خود را مطرح می کند. 

زده غوطه، جهانی پر ز ایوبیکش قطره که زمزم راست سرکوب475/303
عـــالج کــاوش زخم نهانیطبیـــب  امتـــا! دانـم کــه  دانـی475/304
پریشان جمع کردم بر سر هملـف  درهمز حــال خود به رنـگ ز475/305
اشـــارات شفــاي احتیاجشدانی  و  قــانون  عالجـشتــو  می475/306
محمود و ایاز)به بالینم نگاه آشنا کن(مثنويطبیـــب  امـــتا !   دردم   دوا   کن475/307

در منقبت حضرت امیرالمؤمنین(ع)
چو دود شمع دزدد از دمم نورافور برآمد صبح را چون گَرد ک487/491
تن آدم دال! خاتـــم سرشتـــاحیات کوثرا ! جــان بهشـــتا!487/492
محمود و ایاز)چو دشت کربال دریــاي خونم(مثنويز بس سوي درت زخم درونم487/493

اسلوب معادله5-1-2-1
اسم (مثنوي آذر و سمند)از نام علی، هزار و یکآراسته شد چو سوره از بسم266/9376

حسن طلب 6-1-2-1
ناقص همه این را شده، کامل همه آن را طول امل بنده و عرض کرم تو 63/750
حسن تعلیل7-1-2-1

که مه عطسۀ نعل شبدیز شد(مثنوي سلیمان نامه)چنان سوي معراج، پی ریز شد409/127
را به معراج برد.ماه اثري است از رد پاي براقی که پیامبر اکرم(ص)

در جنگاوري حضرت علی (ع)
برق گامی ز جلوه لنگش(مثنوي میخانه)شور محشر، غبار شبرنگش287/239

استیفا8-1-2-1
در مرثیه حضرت امام سوم 

یا قطع نسل در گل آدم سرشته بوداي کاش سرنوشت چنین نانوشته بود81/949
بدیع لفظی2-2-1

ته در ده درصد از اشعار آیینی زاللی خوانساري در حوزه صنایع بدیع لفظی هاي صورت گرفدر بررسی
آمار زیر به دست آمده است:

جناسموازنهتکرار
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در این مجال از کل اشعار آیینی زاللی خوانساري نمونه هایی از شواهد شعري صنایع بدیع لفظی ذکر
گردد.می

جناس 1-2-2-1
جناس تام1-1-2-2-1

در مدح امام حضرت رضا(ع)
اماز یمن سوي بدخشان کاروان آوردهاماي روان خاك طوس! اشک روان آورده146/1669
بر شمر و بر زیاد و آل زیاد بادلعن خدا تا به قیامت زیاد باد83/973

جناس خط 2-1-2-2-1
لطف خدا قافله ساالر باد(مثنوي حسن گلوسوز)باریارجذبه شاه نجفم 181/300

جناس اختالفی افزایشی 3-1-2-2-1
هر دو در چشم اعتبار گدازنیاز و اشک نازبرق شمشیر 248/ 288

جناس الحق4-1-2-2-1
اندشکل گردیدگان بغض وياندمینسخفسخیانی که مسخ236/ 287

معانی 3-1
م ایضاح پس از ابها1-3-1

در رستۀ خریدن بی چون و چند شدنعت شهنشهی که غالمی کاینات23/241
23/242هـد عربی جلّ اسمکش آفتــاب ختــم نبـوت بلند شدیعـــنی محم
حشو 1- 3- 2

در مدح حضرت امام علی (ع) 
جگر بریده تر از برگ الله در گلزارز صرصر نفسش همچو تند باد خزان33/368

به معنی باد تند و سخت است و تند باد خزان در اینجا حشو است.صر صر
حذف مسند الیه به غرض اعزاز و بزرگداشت3-3-1

در نعت حضرت محمد(ص)
نمک قاعده خوش نمکیآفتـــاب  شـرف  بی فلکی338/143
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اللۀ ســر سبد نه  گلشنگل شش باغچۀ هفت چمن144/ 338
خطبۀ الزمه پنـج خطاب(مثنوي ذره و خورشید)ر کتابسکــۀ خاتمــۀ چا145/ 338

تکرار به غرض اعزاز 4-3-1
از علی گو از علی گو از علی(مثنوي شعلۀ دیدار)تا دم آخر اگر صافی دلی 212/ 239

ندا به غرض استغاثه5-3-1
در نعت رسول اهللا (ص)

دریاي خونست(مثنوي شعلۀ دیدار)ابر رحمت، غرقۀ شافعا! جرمم افزون از چند و چونست150/ 234
ندا به غرض تعظیم1–6-3

اول هنگامه و ختم مداراي نظر سعد نسق بین کار171/ 173
خاتمــۀ افسر پیغمبري(مثنوي حسن گلوسوز)در یتیـــم  صدف مهتري172/ 173
منتخب طالع هژده هزاراي دل و جان را سبب شغل کار! 190/ 175
خاتمۀ لطف خداوندگار(مثنوي حسن گلوسوز)ۀ  بخشـــش  بی انتــــظارالزم191/ 175

. مختصات فکري2
کالم شیعی1-2
شفاعت1-1-2

با توجه به آیات قرآن و احادیث رسیده، شفاعت یکی از اعتقادات کالمی شیعه است. دارا بودن شرایط 
ح نگردیده است ولی برخی گردد. شفاعت بی قید و شرط در متون دینی مطرخاصی سبب شفاعت می

اند. این نوع شفاعت در بین صوفیان شاعران بدون توجه به این مطلب از شفاعت را شامل همۀ مردم دانسته
اند.نیز مطرح بوده است که شفاعت کنندگان از همه خلق، مشایخ صوفیه معرفی شده

شفاعت پیامبر اکرم (ص) از امت
(مثنوي ذره و خورشید)رت خون تغافل ریزدمغفلطفش ار در صف محشر خیزد336/98
لیکنش لطف به من خویشیهاستگنهـم بیش ز هر بیشی ها338/147
کشتـــه نــاز شــود عــصیـانملطفش ار طرح کند دیوانم338/148
زیر مشق هوس رو سیهم(مثنوي ذره و خورشید)شـافعا! مطلع حسن گنهم338/149
داغ دل نادیده خامانیم ما(مثنوي شعله دیدار)ماامت دوزخ حرامانیم232/123

در منقبت حضرت فاطمه (س) 
تا خاص نسازند سراسیمه اعم رادر روز جزا عام کشد خوان شفاعت27/282
که مانده ماده اش از پردگی هیولی راشفیع روز جزا محض خیر خیرنساء28/302
اند به امـــرش امور کلی رادهســـپرمعــامالت ســراپردة قضــا و قدر28/304
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اند مـــزین ســراي عقبی را نمــودهپی شفاعت وي، خازنان رحمت حق28/305
در منقبت حضرت امام حسن (ع)

همیشه تا که زند بر ادیم رنگ ستارهمدام تا که پزد آفتاب گرده کان را59/707
امان او به چنگ ستارهچنانکه گیرد دبلند باد تو را شقّۀ لواي شفاعت59/708

در تعزیت امام حسین (ع) 
شرمندگی ز عذر شفاعت قرون شودخاصان انبیاء را با جمله اولیا82/963

در منقبت حضرت امام باقر(ع) 
در رحمت الهی فرداي خود گمم روز جزا ز قطرة ابر شفاعتش112/1263

در منقبت حضرت امام جعفرصادق (ع) 
نور جبیـن دینش به هـر انجمن رسدجعفر صادق که صبح مداریعنی امام 129/1432
در دست خون حشر به فریاد من رسد ششدرگشاي دین که دو صبح اناملش129/1433
دست قدر آستی دست تو تیر قضا نامه بر شست تو173/162
(حسن گلوسوز)روز جزا ، شـور شفاعتگرامرهم ریش جگرا! دلبرا!173/163

و قدرقضا 2-1-2
شاعر در مبحث قضا و قدر به ائمۀ معصومین(ع) متوسل می شود. چون براساس اعتقادات شیعی، چهارده 
معصوم والیت تکوینی دارند به این معنی که به اذن و قدرت الهی می توانند در تمام امور هستی تصرف کنند 

»جهان و جهانیان.و هر تغییري را در آن به وجود آورند مانند خلق کردن یا نابود کردن 
شاعر در ابیاتی که راجع به قضا و قدر سروده است به این مطلب عنایت داشته است.

در منقبت حضرت علی (ع) 
نشسته اند قضا و قدر، چو یک مأمورعلـــی عالــی اعلی که بر در امرش30/325
دورقضــاي را نشــود دیدن قـدر مقز بس که دیدة بسمل شود سواد نگاه30/329

در منقبت حضرت فاطمه (س) 
که مانده ماده اش از مردگی هیولی راشفیع روز جزا، محض غیر خیر و نساء28/303
اند به امـــرش امور کلی راسپـــردهمعــامالت ســـراپرده قضـــا و قـدر28/304

در منقبت امام سجاد(ع)
به دیوان قضا حکم قدر را مژده می آردامام چارمین سر دفتر ایمان که احکامش99/1138
امامت3-1-2
علم امام1-3-1-2

حقّ امام بحقّ از طرف جد و باب  خاتم پنجم نگین، باقر دریاي علم115/1298
(مثنوي ذره و خورشید )از دلش مهر علی شد مفهومموج دین، باقر دریاي علوم344/246
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قدیم یا حادث بودن قرآن4-1-2
نص صحیح است و کالم قدیم(مثنوي حسن گلوسوز)سـم اهللا الرحمـــن الرحیــم ب1/ 163

در اعتقادي کالمی شیعه قرآن حادث است و جز ذات خداوند متعال هیچ چیز قدیم محسوب نمی شود 
گردد.اما اشاعره معتقدند قرآن قدیم است و اعتقاد به حادث بودن قرآن سبب کافر شدن می

در معراج جسمانی 5-1-2
کند و نظر فالسفه را که معتقدند خرق (ص) اشاره میزاللی خوانساري به جسمانی بودن معراج پیامبر

افالك امکان ندارد و معراج پیامبر(ص) روحانی بوده است؛ رد می کند و آن را برخالف اخبار و احادیث 
کند.رسیده بیان می

به علـــم رهــزنی استاد غوالنچنین گویند  برخی بولفضوالن480/389
دو عــالــم در دل انعـــام داردکه مشتی خاك کــادم نام دارد480/390
سبــک بر شــرفۀ کیوان نشستننمی آرد جســد بر روح بستن480/391
ولی جسم محمد جان پاك استبلی بی ماجرا آدم ز خاك است 481/392
محمود و ایاز)جسد پیش از روان پرواز گیرد(مثنويیرد قــدم هر گه ز سفلی باز گ481/393
غمازي دیده پرده در شد(مثنوي آذر و سمند)گر شدجان همــره جسم جلوه376/263

اشعار منقبتی2-2
زاللی خوانساري از جمله شاعران شیعی است که تالش کرده است، در مناقب هریک از معصومین (ع) به 

هاي خود پس از توحید، مناجات، نعت بسراید. در ابتداي هر یک از مثنويصورت مجزا چندین قصیده 
رسول اکرم (ص)، اشعاري در معراج رسول اهللا (ص) سروده است و پس از آن مدح حضرت امام علی (ع) 
را آورده است. اغلب اشعاري که پس از معراج پیامبر (ص) در منقبت حضرت امیرالمومنین (ع) سروده 

رود. هاي اشعار آیینی او به شمار میر زیبا و پر شور است و از بهترین نمونهاند، بسیاشده
البته برخالف حجم زیادي از اشعاري که دربارة معصومین (ع) سروده است، تعداد ابیاتی که فضایل 
خاص ایشان را در بر بگیرد بسیار کم است و بیشتر ابیات داراي مدح عام، همراه با صورخیال و باریک 

شود:دیشی در تصاویر و تزاحم تصویر هستند. چند مثال از مدایح عام او در اینجا مطرح میان
درمدح حضرت محمد(ص) 

تپانچه بر تجـــلّی زادگان طــور سینــا زدید بیضاي رایش در چمن پیدایی ایمن20/216
علی زد ز چتر زرکش خور، سایه بر عرش ممحمد شاه بیت ایزدي کز مطلع شمشاد20/210

در مدح حضرت علی (ع)
از جوشن فلک چه گشاید کمان موي؟مویی است در کمان قضا تیر قامتم73/874
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در مدح امام سجاد(ع)
کنمبرق نعلش شاه بیت طور سینا میدوانم چار مصرع در میان توسنشمی91/1062

اي یکسان به کار گرفته ونهگجنگاوري و شجاعت مضمون غالبی است که زاللی براي همه ائمه (ع) به
اند و است و توجه نداشته است که برخی از ائمه (ع) قسمت طوالنی از عمر خود را در زندان به سر برده

اند. در حالی که فضایل اختصاصی و مضامین مناسبتري براي وصف ایشان وجود دارد.دست به شمشیر نبرده
در مدح حضرت امام صادق(ع)

وار گـریزد سنان مردمک چشمشهابوك پرّان مو شکافش، مردمز سهم نا1537/ 138
سواد کشور سینا، جهان مردمک چشممحیط قهرش گر جوش برزند؛ گردد   138/1538

آورد. گاه از زاللی در مثنویهاي خود پس از منقبت معصومین(ع) ابیاتی در مدح ممدوح خود می
. طلبدمعصومین(ع) براي مدح ممدوح خود یاري می

به هر هفت مشاطه تحقیق رابیــا ساقی آن حسن توفیق را411/149
(مثنوي سلیمان نامه)می خامه در کاسۀ مه کنمبه من ده که مدح شهنشه کنم411/150

شاعر از حضرت امیرالمومنین(ع) حسن توفیق می طلبد شاه عباس را مدح گویند. 
باشند؛ در ذیل ذکر ناقب حضرات معصومین (ع) میهایی از اشعاري که داراي فضایل خاص و منمونه

شود: می
در منقبت پیامبر اکرم (ص)1-2-2

صالي فیض خاص و عام را بر خوان یغما زد خداوندي که شــور معــرفت در کشور ما زد203/ 19
باد پیمـا زدبه خاك » علّــم االسماء«نسیـــم خواستمیرا شکفتن زآب و گل»کنت کنزا«بهار19/205
بر الي نفــی و موج الّا زد» قالــوا بلـی« دم محیـط معـرفت را مستی طوفان به رقص آورد206/ 20
در منقبت حضرت فاطمه (س)2-2-2

شاعر منقبت حضرات معصومین (ع) را چنان واال می شمارد که معتقد است:
گی، حیاتی فانی رابود رسیدن مرگذردمدار عمر که بی مدح و نعت می28/297
کلید توفیق آمد به کف زاللی را گشودن در صندوق هاي گوهر مدح28/298

مدح حضرت فاطمه زهرا(س) براي دریافت پاداش
زنسیه جایزة نقد وصل حوري راخراج مدح تو گیرم درون باغ ارم29/315
در منقبت حضرت امیرالمومنین (ع)3-2-2

»سقی ربهم شـراب طهـور«ز ساقیـان در سراي سرورشنیـد گــوش دلم بر316/ 29
که سوخت در کف پروانه خـامۀ کافورحسن مطلع چون شعله مطلعی سرزدز318/ 29
همه چکیده و غلطـیده چون در شهوارکنون به مدح شه نحل برفشـان گوهر 386/ 35
شد به مصر روغن بارکه دود او بلَساننهـال وادي ایمن چراغ روضۀ اوست35/389
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خیـز کنارکه آدم است در او مــوج نیمست صندوقشمحیط کشتی نوح آمده35/391
»علی«در تکریم و بلندي نام 1-3-2-2

استاد چون سیماب برجاينمیچو ساق عرش آمد عرش را پاي486/478
محمود و ایاز)خرام فتنه را پامال کردند(مثنويبر او نام علی خلخال کردند486/479

گاه زاللی خوانساري در وصف مقام واالي حضرت امیرالمومنین (ع) از توصیفاتی استفاده می کند که به 
شود:  سخن غالت نزدیک می

خدا وصف و ثنایش مصطفی گفت علی گویم اگر خواهم خدا گفت 486/483
محمود و ایاز)ي شــو نصیري(مثنوينصیري شــو نصیراگر داري ســر الهــوت سیري486/484
فـــاش بگـــویم علـــی اللّهی ام(مثنوي حسن گلوسوز)امتــا نکـــنی حکم به گمراهی278/ 180

جهت گیري نسبت به دشمنان حضرت امیرالمومنین(ع)2-3-2-2
و ایاز)ثالثی، پوچ پوچ و چارمین مغز(مثنوي محمودعلی را چارمین داند خرد نغز486/477

اند (مثنوي میخانه) شکل گردیدگان بغض ويمسخیانی که فسخ نسخ می اند287/236
داند و آنها را در حد حیوانات و نباتات تنزل شاعر دشمنان حضرت علی (ع) را  به دور از انسانیت می

ان به بدن انسان دهند: اگر نفس انسدهد. اهل تناسخ اصطالحات به کار رفته را بدین گونه توضیح میمی
دیگر منتقل شود آن را نسخ گویند. اگر نفس انسان به روییدنی ها منتقل گردد؛ فسخ نامیده می شود. اگر 
نفس انسان به بدن حیوانات منتقل گردد؛ مسخ نامیده می شود. اگر نفس انسان به جمادات منتقل شود؛ رسخ 

گویند.
در در مرثیه امام حسین (ع)3-2-2
این ماه نو کلید در شــهر ماتم استشــاي چـاك سینه که ماه محرم استبگ80/942
یا بر نگین لعل جگر پاره، خاتم استماه نو است یا نه، که انگشت خون چکان80/946
تا پوستــین مهر به تن واژگون شودماتــم  کاله  گـوشۀ  ماه  بر  زمین  زند82/962
(ع)در منقبت حضرت امام باقر 4-2-2

حاضر عسکرجواب، غایب مهدي خطابالعباد، وارث خیرالبشرنایب زین1301/ 115
خرمن مه خوشه چین، چـرخ گهر آفتاب شاه محمد سیر، باقر واال گهــر1308/ 115

شریعت3-2
توان نام برد؛ سخن گفتن دربارة شریعت از مضامینی که در مختصات فکري اشعار شاعران می

ست.محمدي(ص) ا
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دارد نگاه(مثنوي شعله دیدار)شرعش از هر سوي میافتم ز راهمن به یک جانب نمی232/125
حصار طینت او(مثنوي میخانه)» کنت کنزاً«حصن ظل اللّهی، شریعت او281/125

شمارد. داند و طینت پیامبر را چون گنج میشاعر در این بیت شریعت را دژ محکم خداوندي می
)مثنوي ذره و خورشید(راه او خضر ره انجمن استاو، سیلی گردن شکن استشرع 336/99
مضمون بیت محکمۀ شرع چون شود؟آن دم که شمر مطلع دیوان خون شود958/ 82
اقلیم کفر و کشور دین سرنگون شودهر شرع را که محکمۀ این قضا دهند 959/ 82

دربردارندة  حکم شرعی غیرمعقولی است: کند که اي را مطرح میگاهی شاعر سخنان شاعرانه
که می بخشد گناهان را به آهی(مثنوي ایاز و محمود)بکش آهی اگر داري گناهی478/354

عرفان4-2
رویکرد عرفان زاللی در منقبت 1-2-4
در نعت پیامبر اکرم (ص) 1-1-2-4

نه نبی مکرم اسالم (ص) را مدح زاللی خوانساري در برخی از اشعار خود با رویکردي عارفانه و عاشقا
گوید. شاعر در ابیات زیر براي بیان واالیی مقام پیامبر اکرم (ص) در نزد خداوند متعال، ایشان را معشوق می

خواند که این تعبیر درستی در بیان واالیی مقام رسول اهللا (ص) در نزد  پروردگار بی نیاز نمی خداوند می
باشد.

صفـاتش نه حـدوث نه قدم داشتت الحـرم داشتنگار خـرگهی بی479/356
بـه خــود عــاشق مؤبـد در مؤبـدز بی معشـــوقی آن ذات مجــرّد479/357
اش اوراق معــشوقگـل رخســارهچو آن معشوق شد مشتاق معشوق479/358
در او حسـن همه خوبان در آمیختز نور خــود هیوالیی بر انگیخت479/359
ساختقنــاعت با خیال دوست میباختبه او عشق جهان آشوب می479/360
دمیــد از ســرّ معشـوقی در او دمکه تا اکسیــر زد بـر خــاك آدم479/361
در اشیـــا، نقطـــه ختـــم نبـوتچو ساري شد به شمعستان رؤیت479/362
از این می،خشک قهقه شیشه بودندیشه بودندهمه معشــوق عاشق پ479/363
به معشــوقی جاویدش بر انگیختمحمد را در آب و گل در آمیخت479/364
گــردد به گـرد نـام احمــدکه  میزبــان را مژده باد  از فیض سرمد479/365
محمود و ایاز)عنان، آه و رکابش چشم بیدار(مثنويمحمــد شـب خـرام کـوي دلدار479/367
فکنده در میان او احد دستنه میم است اینکه احمد را کمر بست473/270
به معشوقی بر او رنگش نشاندکه سوي خلوت خاصـــش کشـــاند473/271
محمود و ایاز)مقامش هست محمود(مثنوي-بنامیزد-ز معشـــوقی به خلــــوتگاه معبود   473/272

عراج پیامبر اکرم (ص)در م2-1-1-2-4
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زاللی خوانساري در هر یک از مثنویهاي خود ابیاتی راجع به معراج پیامبر اکرم (ص) دارد. توصیفاتی را 
برد که دون شأن جالل و جبروت کبریایی است و براي نشان دادن مقام واالي حضرت محمد(ص) به کار می

عظمت معراج پیامبر اکرم(ص) مغفول می ماند.
شعله دیدار با چنین ابیاتی انتظار خداوند را براي عروج حضرت محمد(ص) وصف می کند. در مثنوي

کاي مربی رحمت رب جلیل حلقه دیده به در زد جبرئیل237/186
نشئۀ ساقی خمارت می کشد ناز جانان انتظارت می کشد237/187

عرفانی و عاشقانه چنین توصیف کرده زاللی معراج پیامبر (ص) را در مثنوي محمود و ایاز با نظري 
است:

تن و جانی که جان داروي جان اوستچو شد نزدیک خلوتخانۀ دوست485/459
که رفتــن شـد به پـاي گــام بسمــلبه جــایی تاخت در قطع مراحل485/460
که آشـــامد پیمبــر را چـــو مهتـابتابدر خلـوت، دهن بگشود بی485/461
نمی دانــم، نمی فهــمم، که چون شد خلوتخانه ســرتا پا درون شدبه485/462
خوبپیـاله خوب، ساقی، خوب و میهمین دانم که در دست دو محبوب485/463
می دیــدار چنــدین ســـاله  در ويپیــاله، دیـــده شد؛ دل، شیشۀ می485/464
است بر لـب یا لـب جاملب ســاقیندانستــی  ز  مستی،  گـاه  آشــام485/465

اما سرانجام با این ابیات به پایان می رسد که پایانی مبهم...
که دستار و کله بالین پا بودز سرمستی چنان گم کرده جا بود485/466
که بستر را ز پهلو داد مالشبه بـالیـــدن هنــوزش نـازبالش486/467

آورد و به اصل ماجراي معراج هاي انسانی پایین میها خداوند را در حد وصفزاللی در این معراجیه
پیامبر(ص) خدشه وارد می کند. در نتیجه عظمت معراج، مقام رسول اهللا (ص) و حد عروج ایشان معلوم 

شود. اما همان طور که در بحث اعتقادات کالمی اشاره شد؛ معتقد به معراج جسمانی پیامبر اکرم (ص) نمی
است.

شکل احمد به احد شد مانند (مثنوي ذره و خورشید)میان مهره فکندمیم احمد ز 342/207
گوید پیامبر در حالی که ذات خداوندي قابل ادراك و همانند چیزي نیست؛ شاعر در سخن از معراج می

که در آیات و به خداوند مانند شد و این مسئله غیر قابل ممکن و دون شأن خداوندي است. در حالی
اند. شاعر در ابیات دیگري در نعت رسول ن پیامبر به خداوند را در حد قاب قوسین گفتهاحادیث نزدیک شد

کند.اهللا (ص) این مسئله را چنین مطرح می
)مثنوي ذره و خورشید(تا که محمود محمد گردید احد احمد شد و یک چند کشید337/116

در منقبت حضرت امیرالمومنین (ع) 2-1-2-4
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پیاله خود ز بی خود کن بهشت استشوي کعبه کنشت استچو ساقی می487/494
بیت باال با توجه به عرفان ابن عربی و وحدت وجود تمام مظاهر یکی می بیند و بین کعبه و کنشت و 

بهشت فرقی نمی دهد که این نظریه با دیدگاه شریعت سازگاري ندارد. 
در نقد و رد فلسفه 2-2-4

شور از عــرب و عجم برآوردآوردجـامی ز محمــد، آدم167/ 371
هفتــاد و سـه گونــه پـرهـیزسر داد ز حکمت شفــا خیز169/ 371
مذهـب ز بت فسـانه متــراشدرشرع، عمل پرست او باش173/ 371
»بندينقش«و طرح » دیري«از بِستُر همه نقـــش ناپسندي178/ 371
کشَــف مکاشفـــی راتابوت  فلسفی مشمــار فلـسفی را 179/ 371
در خـونِ پیِ غلـط، دوان گـامرا ز مشــی اقدام» مشّـایی«180/ 371
دل  در  نظـر  پیـاله  خون کن را خمش نگون کن»اشراقی«181/ 371

فسـخ و رسـخ از کـرانه مپذیرنسخ و مسخ از میانه برگیر184/ 372
ه پاي او ریزجان شو همه تن بدر دامن مصطفی درآویــز188/ 372

اماکن مقدس در اشعار زاللی خوانساري5-2
هایی از این ابیات در اینجا ذکر نمونه. بسامد ذکر اماکن مذهبی در شعر زاللی بیش از دیگر شاعران است

شود.می
ســرمۀ چشم اعتبـارم کنبر هواي نجــف غبارم کن288/251
گـرد شدهپیکـرم شهسوارقدمم گام خون سرد شده288/252
ام در بازبه محک نقد سکهجانب مکه ام یزك در تاز288/253
خیل اشک و لواي آهم را(مثنوي میخانه)به مدینــه رسان سپاهم را288/254
دم قدسیان را سفینه شوم(مثنوي سلیمان نامه)خوشا آنکه سوي مدینه شوم406/88
کربال ته الله ام را به دشت نجف در بحر ریزد ناله ام را487/496
حرم را با مدینه چاره سازمجگر از کربال بیرون گدازم487/497
دگر در کــربال ره توشه گیرمچو از سیــر مدینــه گوشه گیرم487/498
به باغ کـــربال دل پاره سـازمچـو ختــم سبعــۀ سیـاره سازم488/504
مـرغ بهشـت کـربالیمکنــد پس از یک چنـد روح مبــتالیم488/505
که گیرد گل، پیاله از کف داغشب آهنگی کنم نوعی در آن باغ 488/506
جبیــن ناله بوسم جان سپارمنجـــف را بــو کنـم آهی برآرم488/507
(مثنوي محمود و ایاز)» واهللا اعلم«به خاك کربال خورم غوطه چو طفل اشک ماتم488/508
گیرينتیجه
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بیش از انواع از تشبیه بلیغدر بحث آرایه هاي بیانی، ادبی اشعار زاللی خوانساريدر بحث مختصات 
کند و تشبیه حروفی بسامد باالیی در اشعار او نسبت به دیگر شاعران دارد. از دیگر دیگر تشبیه استفاده می

ز انواع دیگر استعاره به شود، کنایه است. استعارة مکنیه را بیش اآرایه هاي بیانی که در اشعار زاللی دیده می
سازیهاي پی در پی در ابیات، مخل فصاحت گردیده است.کار برده است. تزاحم تصاویر و افراط در تصویر

نماید. در بدیع معنوي از صنایع در بحث صنایع بدیعی از بدیع معنوي بیش از بدیع لفظی استفاده می
سرا براي ذکر است. زاللی همچون دیگر شاعران آیینیتلمیح و ایهام را بیش از دیگر صنایع به کار گرفته 

مناقب و فضایل معصومین (ع) توجه خاصی به تلمیح دارد و از تلمیح به آیات قرآن بیش دیگر انواع 
تلمیحات آیینی استفاده کرده است.

در بحث مختصات فکري در مبحث اعتقادات کالمی شیعه، در چند مورد ناآگاهی شاعر سبب سرودن 
ري مخالف با مسایل کالمی شیعه گردیده است. مانند قدیم دانستن قرآن و یا داشتن شرایط خاصی براي اشعا

برخورداري از شفاعت معصومین(ع).
زاللی خوانساري چندین قصیده در مدح و منقبت هر یک از معصومین (ع) سروده است. در منظومه هاي 

ت با خداوند متعال ابیاتی را سروده و بعد به نعت پیامبر خود یا همان سبعۀ سیاره، ابتدا در توحید و مناجا
هاي اشعارش را در مدح حضرت امیرالمومنین (ع) (ص) و شرح معراج ایشان پرداخته و سپس بهترین نمونه

آورده است.
بیش از هفتاد درصد اشعاري که در مدح و منقبت ائمه اطهار (ع) سروده است؛ مدح عام همراه با 

پی در پی است. تنها بخش کمی از اشعار زاللی از مناقب و فضایل خاص هر یک از سازیهايتصویر
معصومین (ع) سخن گفته است. وي در ابیات معدودي از دشمنان ائمۀ معصومین (ع) تبرا جسته است.
کند و زاللی خوانساري شاعري است با مشرب عرفانی، پیامبر را با رویکردي عاشقانه و عارفانه نعت می

ي بیان واالیی مقام پیامبر اکرم (ص) در نزد خداوند متعال ایشان را به عنوان معشوق خداوند یاد کرده و برا
کشاند. در ابیاتی که دربارة معراج پیامبر سروده نیز وضع بر همین اي بحث را به اتحاد میدر ابیاتی به گونه

ظمت کبریایی است و عظمت معراج نیز کند که دون شأن جالل و عمنوال است. از توصیفاتی استفاده می
ماند. اما وي معتقد به معراج جسمانی پیامبر اکرم (ص) که از ضروریات اعتقادات ناگویا و مغفول باقی می

کند. همچون شاعران قرن پنجم و ششم به بعد در شیعه است و در ابیاتی به جسمانی بودن معراج اشاره می
بسامد استفاده از نام شهرهاي زیارتی در اشعار او بیش از اشعار دیگر نقد و رد فلسفه ابیاتی سروده است.

باشد.شاعران می
کتابنامه

قرآن کریم
1366،انتشارات صدر، تهران، تفسیر جامع، بروجردى سید محمد ابراهیم
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1363،میقات، تهران،تفسیر اثنا عشرى،حسینى شاه عبدالعظیمى حسین بن احمد
تصحیح و تحقیق سعید شفعیون، تهران، کتابخانۀ موزة و کلیات زاللی خوانساري، زاللی خوانساري ،

1384مرکز اسناد مجلس شوراي اسالمی، 
 ، 1378، تهران، فردوس ،تاریخ ادبیات ایرانصفا  ذبیح اهللا
محقق و مصحح هاشم،مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول، مجلسى محمد باقر بن محمد تقى

.ق1404، دار الکتب اإلسالمیۀ، محالتى، تهرانرسولى
 ، تصحیح پرفسور شریف حسین قاسمی، کتابخانۀ رضا ریاض الشعراواله داغستانی علی قلی خان ،

2001رامپور، 
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تقابل غم و شادي در غزلیات عطّار
فاطمه ابویسانی
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
فاطمه مجیدي

ادبیات فارسی دانشگاه نیشابوراستادیار زبان و 
چکیده

غم، اندوه درونی در دل سالک است که در مراحل و مدارج مختلف عرفان به تناسب شرایطی که عارف 
شود. شادي نیز شود هم چون مراتب خوف، قبض، هیبت، عشق و هجران بر قلب او وارد میدر آن واقع می

بر عارف است که معناي واقعی آن در آخرین مرحله اي از حقحالت درونی عمیق دیگري است که وارده
کند اما از ابتداي سلوك تا این مرحله رجا و امید به سلوك و بقا درحضرت دوست براي عارف معنا پیدا می

رسیدن، بسط، انس، عشق و وصل(بقا) عوامل ایجاد شادي در عارف است. در این پژوهش، به تحلیل تقابل 
دهد این دو مفهوم نه تنها ناقض یکدیگر نبوده عطار پرداخته شده است که نشان میاین دو مفهوم در غزلیات 

مکتبان خود از گیرد. عطار بر مشرب خوشدلی هم چون سایر همبلکه گاهی هم معنا و مترادف با هم قرار می
مه شادي و اش غم عشق مقددهد و در غزلیات عرفانیجمله ابوسعیدابوالخیر و مولوي اصالت را به شادي می

هاي قلندري او از غم شود. در غزلهمواره خوشایند شاعر است و در مفهوم واالتر غم، شادي حقیقی معنا می
پردازد. آید و او با درك شادي حقیقی، تنها به این جنبه از تقابل غم و شادي میسخنی به میان نمی

غم، شادي، تقابل غم و شادي، غزلیات عطارها:کلیدواژه
همقدم

بیان مسئله و پیشینۀ تحقیق-1
هاي متفاوت عرفانی بر هایی است که در طول مسیر عرفان به تناسب تجربهغم و شادي از جمله حالت

شود. غم در دیدگاه عطار یک مرحله یا مقام عرفانی نیست بلکه حالتی است که ممکن سالک عارض می
از معشوق، عطار را در غم و اندوهی خوش است در تمام مراحل سلوك همراه سالک باشد. عشق و دوري 

برد که سبب پاك شدن قلب او و عاملی موثر در راه رسیدنش به مقام فنا و منتهاي درجه عرفان می فرومی
شود؛ بیشتر غم تر می رود نوع اندوه و عوامل ایجاد آن متفاوت میشود؛ سالک هر چه در مراتب عرفان پیش

عشق و هجران است.عارف ناشی از خوف، قبض، هیبت، 
اي از حضرت حق بر قلب سالک است. شادي نیز حالت درونی عمیقی است که همچون غم وارده

آورد که در رسیدن به سرمنزل حقیقت و امید به وصل معشوق، شادي و نشاطی براي عارف به ارمغان می
ي با وصل و بقا در حضرت شود. عطار معتقداست باالترین درجه شادجریان سلوك، انگیزه تحمل بالها می
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ایجاد این شادي را، امید به وصل معشوق، کشف و شهود شود و از جمله عواملدوست فراهم می
داند.عرفانی(بسط)، انس با معشوق ازلی، عاشق شدن و وصل و بقا می

یل گیرند؛ بررسی و تحلبراساس این تعاریف، غم و شادي دو موضوع عرفان هستند که مقابل هم قرار می
ها درکنار هم دیگر در غزلیات عطار موضوع این پژوهش است.تقابل و نحوه قرار گرفتن آن

از دیدگاه مولوي بررسی شده است که "شادي"و "غم"هاي پیشین درباره این موضوع در اکثر پژوهش
اخته شده و علل و ها پردها به بررسی یک جنبه از این دو مفهوم و یا بررسی جداگانه هرکدام از آناغلب آن

عوامل حزن یا خوشدلی در آثار مولوي تحلیل شده است؛ در پژوهش حاضر به بررسی و تحلیل تقابل این 
پردازد.   دو اصطالح در کنار هم در غزلیات عطار می

غم    1-1
غم حالت درونی در دل سالک است. این واژه در لغت به معنی اندوهگین شدن است اما حقیقت آن در 

افسوس و اندوه است نسبت به «) و4/205: 1380گوهرین، »(تالم باطن است برآن چه گذشته است«عرفان
). غم یک مرتبه یا مقام سلوك 317: 1375سجادي، »(مافات و آن چه واقع نشده یا امکان وقوع آن نبوده است

در هر مقام و شود و نیست بلکه حالت درونی عمیقی است که در مراتب مختلف بر وجود سالک عارض می
شود اما ثمره مهمی که حزن و غم براي سالک به دنبال دارد منزلتی علت به وجود آمدن آن متفاوت می
ها و موانع رسیدن به حقیقت را از خود دور شود سالک حجابزدودن قلب و تزکیه نفس است که سبب می

راکندگی و غفلت، و حزن از اوصاف اهل و] اندوه، دل [را] پاك کند از پ«[کند و به مرتبه فنا گام بگذارد 
).208: 1379عثمانی، »(سلوك باشد

اند اند محزوناي که آن را از دست دادهاند نسبت به گذشتهدر قرآن کریم آنان که راه هدایت را یافته-
- میبازگشتندو چشمان ایشان اشک اندوه «یعنی » تولوا و اعینهم تفیض من الدمع حزنا اال یجدوا ماینفقون«

پیوسته اندوهگن بود و دایم به فکرت «). ودرباره شخصیت پیامبر اکرم(ص) گویند: 9/92»(ریزاند
هیچ چیز نبود کی به بنده مومن رسد از دردي یا «اند که ) و از قول ایشان نقل کرده209همان، ص»(بودي

.همان)»(اندوهی یا مصیبتی یا رنجی اال که بدان، ایشان را کفارتی باشد از گناه
در کتب عرفانی غم از دو جنبه مورد توجه قرارگرفته است یکی نگرانی به مسایل دنیایی که مذموم _

اند و بیشتر برآنند که اندوه و اندر حزن بسیار سخن گفته«شمرده شده و اندوه آخرت که ستوده شده است
وان یک اصطالح مهم عرفانی ). اما به حزن به عن210همان، »(آخرت محمود بود اما اندوه دنیا ناستوده بود

اند. در رساله قشیریه در اهمیت حزن اهمیت بسیاري داده شده است و آن را از مدارج باالي عرفان دانسته
). 208همان، »(هاي بسیار نبرداندوهی به سالاندوهگین در ماهی راه خداي چندان ببرد که بی«آمده است که 
همه جهد آن کنی «داند که چگونگی به وجود آمدن حزن آمده را آن میاالولیا از زبان خرقانی عطار در تذکره

: 1346عطار، »(اي و نتوانی بودکه اندوه او فروآیدکه در کار او پاك روي و چندان که بنگري دانی که پاك نه
ون اند: مبتدیان چ). هم چنین به نسبت سالکان مبتدي، متوسط و منتهی، حزن را به سه دسته تقسیم کرده709
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هنوز گفتار حجابند به علت تفریط در اعمال یا تاسف بر ایام گذشته خویش که صرف لهو و لعب شده است 
اند. اند گرفتار حزنالجمع نرسیدهاند و به درجه جمعپیوسته در اندوهند. متوسطان چون هنوز در مقام تفرقه

عزایم با خاطر اختیار و یا غلبه شهوت درجه سوم که به خاصان حق تعلق دارد از آن جا که گاهی گفتار فسخ
آید و شوند بر ایشان تحزن یا حزنی آمیخته با تکلف پیش میو هجوم معرفت که همه از جانب اهللا است می
.)1380:4/208اند(گوهرین، این تحزن تا وقتیست که به مقام تمکین نرسیده

گیرد زل و مراتبی که عارف در آن قرار میاز آن جایی که غم و اندوه یک حالت درونی است به نسبت منا
شود؛ و تغییرات روحانی و روانی که با آن مواجه می شود و علل و عوامل به وجود آورنده غم متفاوت می

خوف، قبض، هیبت، عشق و هجران مهمترین عوامل غلبه غم بر قلب سالک است.
. خوف و غم1-1-1

ازجمله مقامات سلوك است که سالک در مراحل شود خوفی که سبب شکل گیري حزن در عارف می
شرم از معاصی «گیرد. خوف در لغت به معنی ترسیدن است و نزد ارباب سلوكابتدایی سلوك درآن قرار می
اي که در ابتداي راه سلوك قرار دارد نسبت ). براین اساس رونده5/180همان، »(و مناهی و تالم از آن است

کند اما این ها، غم و اندوهی در دل او ایجاد میاي دارد که این ترسواهمهبه گذشته و اعمال خود ترس و 
رو نه تنها بازدارنده سالک نیست بلکه ترس از گذشته و نگرانی نسبت به آینده و مراحل ناشناخته پیش

دارد که پیوسته رهایی سازد و وامیاش را سرگردان میاي است که دارندههاي انباشتهخوف تیرگی«
) و عرفا معتقدند هیچ چیز میخ شهوات را چون این حالت غم و اندوه 113: 1382سراج طوسی، »(ویدبج

).عطار خوف و خطرهاي رسیده به معشوق را سبب غم می داند:5/192: 1380نسوزاند(گوهرین، 
)1366:458/1زیـم (عطار، در امیـد و بیم عشقت هم چـو شمـع        گـاه خنـدان گـاه گریـان می

فـریـاد کـز غـم تـو فـریادرس ندارم         با که نفس برآرم چون هم نفس ندارم 
)14و530/1(همان،ل از غــــم عـشــــق بـــرنـدارمدهـمــه نــا امــیــدي عـشـق    بـا ایـن 

. قبض1-1-2
قبض و بسط دو «گذارد میماند و به مرتبه باالتر آن یعنی قبض قدم اما سالک همواره در خوف نمی

). 634: 1375سجادي، »(آیدمرتبه از مراتب سلوکند که پس از عبور بنده از حالت خوف و رجا پدید می
حقیقت قبض آنست که «رود هایی است که سالک در مواجهه با آن در غم و اندو فرومیقبض از جمله حالت

). سالکان 597: 1338استخري، »(رفته و افسرده سازدواردي بر سالک درآید و برقلبش احاطه یابد و دلش را گ
هایی از حقیقت را در دل طریق عشق به میزانی که دل خود را آماده دریافت معارف الهی کرده باشند جلوه

شود(بسط) کنند که این کشف و شهودهاي میانه راه و حالی که بر قلب عارف وارد میخود کشف می
کند که البته چنین غمی مقدمه و م و اندوهی براي عارف ایجاد میگذراست و فوت شدن آن (قبض)، غ

اي است براي رسیدن دوباره به بسط و به دنبال آن حصول شادي پس از غم.  عرفا قبض را به اختیار الزمه
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دانند بلکه قبض و بسط در ید خداست وقبض و بسط دو حالتند که تکلیف بنده از آن ساقط است سالک نمی
). عطار در تذکره االولیا از زبان 635: 1375آمدنش به کسب نباشد رفتنش به جهد نه (سجادي، و چنان که

) 758: 1346عطار، »(قبض اول اسباب است فنا را و بسط اول اسباب است بقا را«نویسد: ابوعلی رودباري می
).196ان، هم»(ها در قبض نفوس استها در بسط نفوس است و بسط دلبایزید] گفت: قبض دل«[و 

غزلیات عرفانی عطار هم که اغلب بازتاب کشف و شهودهاي عرفانی اوست و به گفته شفیعی کدکنی، 
هاي عطار است و هر غزل در کل، اغلب  غزلتازگیِ حال و هوا و عمق تجربۀ روحی عطار نکتۀ برجسته

: 1380(شفیعی کدکنی، حاصل یک نوع  درخویش فرورفتن است، سفر به درون ذره و از  ذره به کهکشان 
هاي خوش(بسط) و دریغ و اندوه از دست رفتن آن(قبض) ها عارف بسیار از حال). در این نوع غزل61

گوید.سخن می
چو گل شکفته بدم پیش ازین زشادي وصل        به غم فروشدم اکنون بنفشه وار دریغ

)454/5: 1366(عطار، 
ت        هـــرکـو بـه تو قرب بیشـتر داشتدر شـــوق رخ تــو بـیـشــتــر ســوخ

)128/6(همان، 
دل زمــن بــردي و گفـتـی غــم مـخــور      گــر دلـی نبـود نه بـس کـاري بود

)339/4(همان، 
. هیبت1-1-3

شود یابد آنچه موجب غم و اندوه میدر مراحل باالتر عرفان که سالک عظمت و شکوه حق را بیشتر درمی
اند چنان که قبض فوق هیبت و انس فوق قبض و بسط«هیبت است و هیبت درجه باالتر از قبض است. 

» ت خوف است و بسط فوق منزلت رجاست. هیبت اعلی از قبض است و انس اتم از بسط استرتب
).801: 1375(سجادي، 

مشاهده جالل خدا در قلب است چون خدا شاهد «هیبت مشاهده شکوه و عظمت الهی است و نزد عرفا 
. سالک در برابر همان)»(کند، نصیب دل هیبت بود و هیبت درجه عارفان استجالل به دل بنده تجلی می

بیند و این صفات جاللی الهی که هیبت از آن نوع است، رسیدن به کمال حقیقت را ناممکن و دشوار می
برد.    هیبت و دشواري او را به غم و اندوه فرومی

دلی پـرخــون درین هیـبـت بمانـدست         فلـک پشت دوتا در سوگ بنشست
)72/12: 1366(عطار، 

ــا جـــان پــر اســــرار عـــطار        که شد در پاي این سرگشتگی پستدریـغــ
)4و53/3(همان، 

دریاي در عشقت در اصـل لطف پاکست       اما نخست هیبت چندین خطر نموده
)596/15(همان، 
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. عشق و غم1-1-4
- ا بسیار به جاي هم میکند و این دو اصطالح در کالم عرفا و شعرعرفان با مفهوم عشق معنا پیدا می

). 580: 1375سجادي، »(شودشوق مفرط و میل شدید به چیزي معنا می«نشینند. عشق موهبتی الهی است که 
هاي ها و رنجیابی به کمال عشق است و کسب این کمال، تحمل سختیهمه تالش سالک در طریقت دست

ترین آورد. عشق مهماال را به دست نمیطلبد که هر کسی شایستگی رسیدن به این منزلت وبسیاري را می
-رکن طریقت است و این مقام را تنها انسان کامل که مراتب ترقی و تکامل را پیموده است درك می

یی است از آن دریا که خلق را در آن گذر نیست، آتش است عشق بهره«دهدکند(همان). کالم عرفا نشان می
چه بدین دریاها نهند بازنشود که بنده را خبر نیست در آن، و آنکه جان را در او گذر نیست، آوردبردي است

).708: 1346عطار، »(مگر دو چیز یکی اندوه و یکی نیاز
دانمکه شادي در همه عالم از آن خوشتر نمیدانم  خوردن عشقت غمی دیگر نمیبه جز غم 

)564/1: 1366(عطار، 
)612/1از نیـــک و بــد جهــان جــدا گشـتم (همان، تـــا بــا غـم عـشـق آشــنـا گــشـتم    

)  207/4چـون نـشان جــویـم از تــو درره تـــو           کـه غــم عشــق بــی نشانـم کــرد (همان، 
شوند هم معنی و مترادف با هم می"درد"و "غم"در ارتباط با عشق و غم و رنج حاصل از آن دو اصطالح 

است و حتی گاه "دردعشق"و "غم عشق"شود هایی که از عشق عارفانه ساخته مین ترکیبو پربسامدتری
- تابیهاي سالکان از عشق است و این بیقراريها و بیتابیشوند. تمام بیاین دو اصطالح جانشین عشق می

غم و درد معنایی کند به بیان دیگر عاشق بودن در عرفان بدونها، غم و درد عمیقی در درون سالک ایجاد می
). غم در کالم 208: 1380گوهرین، »(تواند بی درد و اندوه باشدحزن از لوازم سلوکست و سالک نمی«ندارد 

). 492: 1373صارمی، »(درد و اندوه خوش عشق است که هرچند جانکاه است سرمایه عشق است«عطار نیز 
ـم من به غمـت شـــاداز تــودر ره عـشــق تــو شـــادیــم مبــاد           گـر نیـ

شـــادمـــانیــم نبـاشـــد کـه مـــرا            کـــار بـــا درد تــو افـتـــاد ز تــو
)8-692/9: 1366(عطار، 

دل درد تـــــو یــــادگـــــــار دارد       جــان عشــــق تـو غمـگســـار دارد
عـطــــــــــار ز روزگـــــــار داردچنـدیـن غـــم بی نهــایـت از تـــو     

) 6و186/1(همان، 
. هجران1-1-5

: 1375سجادي، »(التفات ظاهري و باطنی به غیر حق را گویند«هجران به معنی دوري است و در اصطالح 
و برد اما غم و اندوه هجران و دوري از معشوقاش را در غم و اندوهی خوشایند فرومی). عشق جوینده796

آورد. این هجران و غم و اندوه حاصل از آن جهت که حقیقت، حزن دو چندانی را در دل سالک فراهم می
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هاي عظیمی است که به شادمانی و اي براي رسیدن و وصل است خوشایند عارف است. چنین غممقدمه
- دن ایجاد میبخشد و هجران و دوري است که در سالک شایستگی مقام وصل و رسیسرور واقعی معنا می

کند.
غم از آن دارم که بی تو هم چو حلقه بر درم      تا تو از در درنیایی از دلم غم کی شـود

)349/6: 1366(عطار، 
)410/17سوختی اي فــرید تو در غم هجر خود بسی     دل شـدة فـراق بین سوختـۀ محن نگـر(همان، 

)38/8با غم هجـران او دوزخ سرابستان ماست (همان، تحـفه جنـت کــه از بـهـر شمــــا آراستنـد   
)733/7عـــطـار در آتــش فــــراقش          تـــن در غـــم و اضـــطـراب داده (همان، 

. شادي1-2
ورد؛ شادي نیز آشادي احساس خوشایند درونی است که آرامش خاطري را در درون عارف به وجود می

ز سلوك نیست بلکه حالتی درونی است که به نسبت شرایطی که عارف چون غم، مرحله یا مقامی اهم
دهد و عوامل به وجودآورنده آن نیز در هر مرتبه و مقام شود به او دست میدرمدارج عرفانی با آن مواجه می

متفاوت است.
ه باشند و وجود ناچیز خود را بخداوند در قرآن کریم در صفت اولیاي الهی که در رضاي کامل می-

آگاه باشید که «) یعنی 10/62("اال انّ اولیاء اهللاِ الخوف علیهم و ال هم یحزنون"فرماید:اند میخداوند سپرده
چنین خداوند در قرآن شادي حاصل از رحمت هم». دوستان خدا را هرگز هیچ ترس و اندوهی در دل نیست

و بِرحمته فبذلک فلیفرحوا هو خیرٌ و مما قل بِفضلِ اهللا«داند اش میخویش را بزرگترین ثروت براي بنده
».یجمعون

اي با شادي نداشتند مایر در سرآغاز عرفان اسالمی با زهد بود و زاهدان متعصبد در ابتدا چندان میانه-
شادي در فرهنگ اسالمی پایگاه چندان مستحکمی نداشت و تنها در بهشت بود که وعده «نویسد این باره می

- برند چیزي مشکوك تلقی میدادند و حتی در نزد مومنان تا زمانی که در این دنیا به سر میها مینآن به انسا

فرما باشد تا در آن جهان کامرانی و شادکامی نصیب انسان شد. در این دنیا باید محرومیت و غم و اندوه حکم
، شمس تبریزي، عطار و موالنا، هاي چون ابوسعید ابوالخیر). اما با ظهور شخصیت157: 1378(مایر، » شود

شود و عرفا آن را آورد که حتی برتر از غم و اندوه شمرده میشادي جایگاه خاصی در عرفان به دست می
به اعتقاد ابوسعید راحت و آسایش در جایی است «هاست. دانند که سبب آرامش درونی آنهدیه اي الهی می

خوشدلی «چنین ). هم158(همان، » یا و خواه در آخرتکه نزدیکی به خداوند احساس شود خواه در دن
). نجم الدین 160همان، »(ها وآرزوها تهی شودشود که قلب انسان از کلیه خواستحقیقی زمانی احساس می

باشد و بارگاه داند که همه صفات ذمیمه از دل پاك شدهرازي ظهور شادي حقیقی را مصادف با وقتی می
). خواجه عبداهللا 207: 1384آفتاب جمال احدیت را زیبد(رازي، بلکه مشروقهجمال صمدیت را شاید،"دل

کند که برد  و سرور را اصطالح عرفانی ذکر میهاي این دنیایی به کار میانصاري واژه فرح را براي شادي
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سرور سماع اجابت است و آن سروري است که آثار وحشت(دوري) را محو نماید و «باالترین درجه آن 
)  179: 1355انصاري، »(الباب کند و روح را بخنداندشاهده را دقم

. رجا و شادي1-2-1
سجادي، »(تعلق قلب  به حصول امري در آینده که بدان آرزومند است«رجا به معنی امیدواري است و 

ریق معرفت ها را به پیمودن طاي قوي است که آنراه را انگیزه). رجا و امیدواري، سالکان آغاز409: 1375
فایده رجا در سیر و سلوك آن است که حرارت «زداید ها میرا ازوجود آنانگیزد و ترس و نگرانیبرمی

). امیدواري 413همان، »(شودتعالی مینشاند و باعث بر حسن ظن و ارتباط دادن به ذات باريخوف را فرومی
آورست و آرامش دل به سالک شاديبه الطاف الهی در حصول حقیقت و رسیدن به وصل معشوق، براي 

- ها را در امید میکند. قشیري عیش دلروي سالک را برایش آسان میهاي پیشها و رنجهمراه دارد و سختی
اند نظر هاي نیکو و گفتهاند شادي دل بود به وعدهرجا نزدیکی دلست از لطف حق جل جالله.[وگفته«داند

). عطار در تذکره االولیا رجا را مرادف شادي آورده 199: 1379عثمانی، »(بود به بسیاري رحمت خداي]
). 578: 1346عطار، »(ابن خفیف] گفت: رجا شادشدن بود به وجود وصل او«[است

خــورمهــر غمـی کـان هسـت بر عطـار سخت          بــر امیــد ذوق درمــان مـی
)547/10: 1366(عطار، 

)635/8هـر نفس بر بوي او عمري دگر پی افکنم     هر زمان بر روي او شادي دیگرسـان کنیم(همان، 
هــا زهـــر نــاکــامی کنـــد نـوشقـــدحبــر امـیـــــد وصــال دوســـت هــــر دم 

) 448/3(همان، 
. بسط و شادي 1-2-2

شود بعد از قبض(سجادي، اند که براي سالک حاصل میبود که آن را شادي گفتهبسط گشادگی دل 
اي الهی در ). در این معنا بسط همان حال خوش عرفانی اما زودگذري است که به صورت وارده495: 1375

). این 548: 1384هجویري، »(بسط عبارتی است از بسط قلوب اندر حالت کشف«گیرد. قلب عارف جاي می
سازد شادي و آسایشی براي هاي عرفانی که قلب عارف را با گوشه اي از حقیقت آشنا میها و تجربهتدریاف

کند که در حالت فوت آن (قبض) همه تالش او را موقوف رسیدن به آن حالت خوش و او پدیدار می
کند.ماندگار کردن آن یعنی رسیدن به منتهاي معرفت می

ید بـر مـن   بیـنی مــرا ز شــادي ســر در جهـان نهـادهگـر یـک گهـر از آن گنج آید پد
)734/4: 1366(عطار، 

تو چندین غم رواستروا باشد چو بردل بیاي شـادي به جانم بی جگر   همگـر رسـانی ذره
)  34/3(همان، 

ر دریـغچو گل شکفته بدم پیش ازین زشادي وصـل  به غـم فــروشـدم اکنـون بنفشـه وا
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)454/5(همان، 
بـــر سـر کـوي غمــش منتـظر یـک دیـدارم ســـرد و ســـر پــرســودا   بـا رخ زرد و د

)396/13(همان، 
را   یـک نفس مقبـل شـدم یک لحظه میمون یافتمهندوي خودگیردم گردون اگر من خویش

)497/12(همان، 
. انس و شادي1-2-3

اندگاري بیشتري همراه است انس است که مرادف سکون قلب است و در مرتبه باالتر بسط که با م
)است. سالکی که در ابتداي راه از 146: 1375سجادي، »(التذاذ باطن به مطالعه کمال محبوب«اصطالح عرفا 

- ها و درد و رنج هاي راه ترس و وحشت داشت  با مواجه با الطاف جمالیه الهی، به معشوق نزدیکسختی
شبلی گوید: انس تو «شود گیرد که جدا شدن از آن برایش غیرممکن و دشوار میان با او انس میترشده و چن

داند که چون حق ). هجویري انس را حالتی می147همان، »(عبارت از وحشت تست از خود و انس با حق
لش بر تعالی به دل بنده تجلی کند به شاهد جمال، نصیب وي اندر آن انس باشد تا اهل انس از جما

رویم گفت: انس آن است که وحشتی «االولیا عطار هم آمده است: ). در تذکره550: 1384طرب(هجویري، 
عطار، »(درر تو پدید آید از ما سواي اهللا و از نفس خود نیز و گفت: انس سرور دل است از حالوت خطاب

داندمیدمی با او را شادي آور و سبب آرامش دل ).عطار هم معشوق و هم486: 1346
دمی شادي من از تو غمی           عطار را در هر دمی جانا تویی آرام دلرا هماي همگنان

)461/7: 1366(عطار، 
هـر نفس بر بوي او عمـري دگر پی افکنیم         هر زمان بر روي او شادي دگرسان کنیم

)     635/8(همان، 
. وصل و شادي 1-2-4

داند به تر از راحت و آسایش میخرد و آن را حتی خوشرا به جان میآنهاي طریقت که سالکسختی
دانست که "بقا"توان آن را همان مرتبه منظوررسیدن به کمال معرفت و وصل به حضرت دوست است که می

است و او با معشوق یکی شده است. وصل یعنی پیوند با محبوب. در این مرحله چیزي از سالک باقی نمانده
وحدت حقیقت است وچون سر به حق متصل گشت جز حق نبیند و نفس خود را از خود به طوري وصل 

). رسیدن به این مرتبه واالي عرفانی، شادي حقیقی 786: 1375غایب گرداندکه از کس خبر ندارد(سجادي، 
عطار «را براي عارف واصل در پی دارد که موهبتی الهی است که از درون وجود سالک نشات گرفته است. 

گاه از این هر دو مست و بیخود بیرون آمدن و رستن وصل را از نیستی به هست آمدن و از فنا بقایافتن و آن
داند که سالک هرچند به محال بودن آن یقین دارد داند. او وصل جانان را محالی واجب میاز این همه می

).553همان، »(بدان امیدوار است
)  480/5: 1366ام (عطار، ت            مـن مــدام امیـــدواري مـانـدهگرچــه وصـل او محـالی واجبـ
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)   784/8گر شاد کردیی تو عطار را به وصلت            نه جان نژند گشتی، نه دل اسیر بودي(همان، 
. شادي عشق1-2-5

برد و بسیار فرو میعشق خاصیت دوگانه دارد که عاشق را گاه تا نهایت شادمانی و گاه در غم و اندوه 
کند. عاشق بودن در مکتب فکري عطار عارف واقعی غم و شادي عشق را توامان در وجود خود احساس می

تواند انسان را به حقیقت برساند یعنی راه درست زیستن را یافتن و یقین داشتن به این که زهد ریاکارانه نمی
هاي س، عشق عارف را سرشار از شادي و درد و غمو باید از طریق عشق، معرفت را درك کرد. براین اسا
توان وجود شادي بدون عشق را تصور می«کند آور میرسیدن به منتهاي عشق را برایش خوشایند و شادي

توان گفت که شادي ممکن است به عنوان کرد ولی تصور عشق بدون شادي ممکن نیست از این دیدگاه می
). درواقع از نظر 109-10: 1365بالچیک، »(متعدد عشق تلقی شودجزیی از عشق آن هم جزیی از اجزاي 

عشق الهی نیز از «کند و هم زداینده غم استعطار عشق خاصیتی دوگانه دارد هم عاشق را غرق در عشق می
عشق الهی در دریاي غم غرق گردد، ماللی براي او نیست، زیرا جمله زدایندگان غم است، حتی اگر صاحب

). این شادي عشق را در غزلیات قلندري 9: 1376بشیري، »(سراپا شوق و شادي حقیقی استعشق الهی که
توان دید.عطار به وضوح می

تــا کــه عـطــــار عــاشـق غـم تـسـت           دل اصحـاب ذوق غمــخور مـاست
)36/8: 1366(عطار، 

) 75/1غوغا خوشست(همان، در ســرم از عشقت این ســـودا خوشست   در دلم از شوقت این
)       261/8ها         برمن امروز به اقبال غمت آسـان شد(همان، شادم اي دوست که در عشق تودشواري

. تقابل غم و شادي2
گر حقایق هستی است به تضاد و تناقض تناقض ویژگی کل هستی است و زبان عرفان به دلیل این که بیان

نماست، یعنی زبان تجربه را اش متناقضنماست که تجربهفقط ازین رو متناقضزبان عرفان«شود.کشیده می
). یکی از دالیل تناقض این است که هدف عمده عرفا توصیف 2/68: 1374چناري، »(کنددرست منعکس می

نماید. این معشوق حقیقی وجود مطلقی است که در ادراك معشوق ازلی است که ماهیتا وجودي متناقض می
). عشق نیز که تمام عرفان را 60: 1389کند(حجازي، نما جلوه میهاي خاص بندگان هست نیستافتو دری

هایی است که زبان در ذات عشق سرشته از تضاد و تناقض«دهد از این تناقض به دور نیست در خود جا می
ندگی است هم شود. عشق هم نیش است هم نوش؛ هم اسارت است هم آزادي؛ هم ببرابر آن خلع سالح می

- شود قیاسهاي متناقض که قضایاي متناقض را سبب میخداوندي؛ هم درد است و هم درمان؛ و این زوج

). درکنار وجود 50: 1380پورنامداریان، »(کندهاي منطقی را براي فهم حقایق عشق باطل و عاري از معنی می
هاي مختلف و متفاوت اي است که جلوهنهتعالی و عشق به او، آفرینش انسان نیز به گونماي باريمتناقض
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حیات را در خود دارد. عمومیت و شمول تناقض در وجود انسان، به لحاظ این است که جامع اضداد، ملهم 
).61: 1389فجور و تقوي، حامل ضعف و کرامت، حاوي علم و جهل است(حجازي، 
ی ملموس این جهانی است نمونه عرفا به دلیل داشتن تجارب و مکاشفات عرفانی که متفاوت با زندگ

از جهت روانکاوي، عرفا در حالت کشف و شهود «گونه در جهان هستند چرا که هاي متناقضکامل شخصیت
ماست، زیرا گیرند که دوسویه و به گونه اي متناقضعارفانه و وجد شاعرانه از ضمیر ناهوشیار خود بهره می

همان).  »(منشا ظهور صفات عالی انسانی و الهی استاز یک سو تجلی بخش صفات پست و از سوي دیگر
هاي بسیاري را پشت سرگذاشته است و زبانش عطار نیز به عنوان یکی از شخصیت برجسته عرفانی تجربه

متناقض نمایی که در زبان عرفان و به خصوص در شعر عطار و مولوي حضور «نیز آکنده از تناقض است
» ستیز استگریز و زبانهایی است که فراطبیعی و در نتیجه منطقبرجسته دارد ناشی از بیان تجربه

نما یا هدهد ویژگی روانی شاخص عطار در مقام عاقل مجنون«). از همین نظرگاه114: 1375(پورنامداریان، 
جوست) گري درمانگرا(هدهد با وجود رهبري مرغان هنوز به کمال نهایی نایل نشده و لذا درماندرمان

).40: 1389(حجازي، » انگیز و مبهم انسان هاي واالستیی است که از خصوصیات شگفتنماتناقض
نماي عرفانی نه تنها اما تقابل و تناقض در عرفان همانند تضاد در سایر علوم نیست. قضایاي متناقض

شادي شود. تقابل غم وروند و یکی مقدمۀ دیگري میکنند بلکه مکمل هم به شمار مییکدیگر را نقض نمی
رسند که با آمدن یکی هاست که در بادي امر نقض کننده همدیگر به نظر میاي از این گونه تناقضهم نمونه

و "غم"گر آن است که دو اصطالح هاي عطار بیاندیگري از وجود عارف رخت می بندد اما حقیقت غزل
- نی عطار تفاوت معنایی براي آنچنان در هم آمیخته و مکمل یکدیگرند که در بیشتر غزل هاي عرفا"شادي"

شود واین دو حالت که غم همان شادي است و شادي عارف با غم معنا میتوان قایل شد به طوريها نمی
عرفانی توامان در وجود عطار در غلیان است. 

. اصالت شادي1- 2
به دور و مشرب عطار تصوف عاشقانه بر تصوف زاهدانه برتري دارد؛ این نوع تصوف که از خشکی زهد

کدکنی نسب سرشار از شروشور عشق است بر پایه شادي و سرخوشی بنا نهاده شده است. دکتر شفیعی
اي شعر عطار و مولوي پالوده از هر شایبه«) و 65: 1388رساند(عطار، معنوي عطار را به ابوسعیدابوالخیر می

ها و هاي آن با شطحکه نخستین تجربهاست بینی عرفانی ایرانیبینی است و آن جهاندر خدمت یک جهان
شعرهاي منثور بایزیدبسطامی و حالج و ابوالحسن خرفانی و ابوسعیدابوالخیر واحمد غزالی و عین القضات 

تصوف بوسعید تصوفی است «). درباره تصوف بوسعید هم معتقداست: 38همان،ص»(شودهمدانی آغاز می
هاي آدمی که انسان از میدان قدرت نفس و قلمرو خودخواهیبین و امیدوار؛ به نظر او هرقدرروشن و خوش

). در واقع 17: 1372شفیعی کدکنی، »(کندکاسته شود آرامش و سکون بیشتري در خویش احساس می
هاست در کسوت یک صوفی پخته و ها که در تکاپوي آن و درصدد برخورداري از آنابوسعید با شادي«

هاي دوران جوانی خود و مجاهدات شود درپی ریاضترسد که موفق میمیاي از کمالالعیار به درجهکامل
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هاي شاد و سرخوش این امان خاص صوفیه درجهت اعراض از دنیا، شباهت و هماهنگی خاصی با انسانبی
هاي مولوي که در سراسر دیوانش نمودار است دوام شادي را سرمستی).158: 1378مایر، »(دنیا به دست آورد

داند که از درون شخص جوشیده باشد و روح هاي فرحناك که در عمق وجود خود به منبع این میدر گرو 
شود، بعد از مدتی به نابودي هایی که از خارج بر آدمی عارض میطرب متصلند، همیشه شادند. شادي

).80: 1386گذارند(صادقی حسن آبادي، گردند اما شادي هاي درونی جایی براي غم خالی نمیرهسپار می
که درشعر عطار هم اصالت به شادي داده شده و ارزش و درجه واالیی براي آن قایل شده است چنان

- هرکس شایستگی به دست آوردن و رسیدن به مقام آن را ندارد. شادي حقیقی با وصل معشوق به دست می
-را هم دستآید و کسب آن براي هرکسی ممکن نیست ازاین جهت عطار به دست آوردن شادي حقیقی

شود و کند و در مقابل غم معشوق که مقدمه رسیدن و وصل است براي او خوشایند مینیافتنی توصیف می
به همان میزان شادي، براي او ارزش و اعتبار دارد.

ـکر غــم درنـیـافـتی دولــت نـدیــد            شــادي تـو لـشـچ بـو هــیدولــت تـ
)138/3: 1366(عطار، 

ن نیم سزاي شادي ز خودم مـدار بی غم      که درین چنین مقامی غم تست غمگسارمچو
)536/5(همان، 

گـذارمتـوان بــود      عـمـري بــه غـــم تـــو مــیچــون بـــا تــو بــه هـم نمــی
)544/7(همان، 

م بهـستشــادي وصـلـت چـو بــر بـاالي تسـت       پـس نصـیـب خلــق مشتـی غـ
)103/9(همان، 

. غم مقدمه شادي2- 2
رساند غم و درد عشق است ازهمین روست که در چه عارف را به شادي حقیقی میدر نگاه عطار آن

عطار عقیده «گویدناپذیر است از غم و درد عشق سخن میاي خستگیسراسر غزلیات که عطار خود رونده
). عطار منتهاي غم 99: 1380پورنامداریان، »(یابد درد عشق استچه جوهرانسان از شوق و ذوق درمیدارد آن

درد صاحب «داند هاي آن میخوردن و تحمل رنج و سختیداند اما رسیدن به آن را مستلزم غمرا شادي می
انگیزد تا مقدم بر همه چیز در پی درمان خود برخیزد و هرچیز دیگر را فراموش کند. عشق قادر درد را برمی

توجه عاشق را از هرچیز حتی از خودش منصرف کند. راه حقیقت بدون این درد طی شدنی است که
). 98همان، ص»(نیست

ربز حضــــرت امــرت آیـد کـالــطدایـم  اي عــطـار با انــدوه ســـاز          تــا 
)12/11: 1366(عطار، 

)366/9ت غمگین زتو شادمان برآید (همان، غم تو دایم که کسی که در غـم تو           به تو درگریخ
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)311/4تیــر بـــاران هــمـــه شــــــادي دل          غـــم آن غــمــزه غـــمـــاز کـنــد (همان،
)6/6ـل از مــا (همان، ه عـشـق بـگــسـونـد        یـــا رشـــتـام پــیـیـا در غـــــم مــــا تـــمـ

ی. غم عشق، شادي حقیق3- 2
اي که غم عشق دارد هدایت سالک به فنا و نیستی است و فنا در عرفان یعنی در غزل عطار بارزترین ثمره

رسیدن به مرتبه بقاست.
) 199/12تا کـه نشــد مات فــریـد از دو کــون     نــرد غــم عشـق تـو آســان نبـرد(همان، 

) 585/19ـرد بـایــد مــرا حشــر چکنــم(همان، محـو شـــد در غــم تــو فــرد فـرید    فـ
)      174/9دسـت بشـست از وجود هــر که دمی         در غـم چـون تـو نـازنـیــن افتــاد(همان، 

)   154/11گنجـد(همان، رفتـــم ز جهــان بــرون در انـدوهت         کـانـدوه تـو در جهــان نمـی
آورد چرا که رسیدن به خوشی و شادي موهبتی الهی و از الطاف معشوق به شمار میعطار غم عشق را

تر از را براي عطار خوشایند و حتی خوششود و همین خصوصیت غم عشق، آنوصل از طریق آن فراهم می
کند.شادي می

-تر نمیکه شادي در همه عالم از آن خوشدانم   خوردن عشقت غمی دیگر نمیبه جز غم 
)564/1نم(همان،دا

داند که انسان بتواند شایستگی وصل به آن را داشته باشد. او نهایت عطار عظمت الهی را برتر از آن می
گیرد که بسیاري داند و این تفکر چنان در اندیشه عطار اوج میتالش عارف را رسیدن به کمال غم عشق می

شود و شادي ل معنایی با شادي عشق مرادف میبازد و غم عشق با یک تحوها رنگ میاز تضادها و تناقض
جز "غم"هاي ناب عرفانی او در مواجه با کلمه که در غزلشود به طوريحقیقی با غم عشق هم معنا می

توان داشت.معناي دیگري از این اصطالح نمی"شادي"
)   561/2انم(همان، غم نکنـی ددم دل پر غم را بیاي شادي غمگینان چون تو به غمم شادي        یک

)500/2عــــاشــــق ذره اي غــمـت دیــــدم        هـــر دلـی را کـه شـادمـان گفــتیـــم(همان، 
)828/1اي هـجر تو وصـــل شــادمــانـی         و انـــدوه تـــو عیـــن شــادمـــانـــی(همان، 

)701/1دي هــر دو جـهـــانـم غـــــم تو(همان، اي جگــــرگـوشـه جــــانم غـم تـــو         شــا
)547/2خورم(همان، چــون غـــم تــــو کیـمیــاي شــادیست         چون شکـــرزهـر غمت زان می

) 692/9در ره عــشــق تــو شـــادیـــم مبـــاد         گـر نیـــم من به غـمـت شـــاد از تـو(همان، 
)461/7دي من ازتو غمی          عطار را در هـردمی جانا تویی آرام دل(همان، دمی شااي همگنان را هم

. تقابل غم و شادي در انواع غزلیات عطار3
هاي معمولی و عاشقانه. غزل1- 3
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شود؛ شادي این دنیایی را هاي این دنیایی اعتباري قایل نمیها، عطار براي شادي و غمدر این نوع از غزل
داند که نتیجه و نهایت این نوع شادي جز غم و اندوه چیزي نیست. حاصلی که خودبینی میناشی از غرور و 

شود جز غم و رنج و دشواري نیست.از این جهان نصیب انسان می
بــر دل عــطــــار فــلــک هـــر نـفــس        صـــد در انــدوه گـشـــود اي غــالم

)469/6چنـــد گــــذاریـم به غــم اي غــالم(همان، پـس چـو چنیـن است یقین عمـر خویش  
کند و این غم شود که خاطر شاعر را آزرده میچون حافظ میها نگاه عطار به غم همدر این نوع از غزل

خاطر حزین «برد. در غزل حافظ هم همین گونه استانتها و گران است و عطار براي دفع آن به باده پناه میبی
سرود که در آن از می استعانت نکند یا سخن از غم در میان قرعه قسمت بر غم زده بود غزلی نمیحافظ که

شود ها مطرح میهایی هم که در سطح این غزل). در راستاي چنین غمی، عشق233: 1384نیاوردسروش، 
).252همان،ص»(عجین با اندوه و مالل است«چون عشق حافظ

گیرد و معتقد است چون سراي دنیا، سراي غم و اندوه است در نظر نمیعطار هیچ شادي براي این دنیا 
ماند.جایی براي شادي نمی

)483/3: 1366ام (عطار، ام امـا شنیـدهگـر نیـز شـادیست در ایـن آشیـان غــم     مـن شـادي ندیـده
)521/13(نـدیـدم در جـهــان یـک ذره شـــادي    که تـا انــدوه صـد چنـدان ندیـدم

. غزل هاي عرفانی3-2
رسد. این ها به مشام میبوي درد، بوي سوز و بوي جان سوخته از تمام آن«در غزل هاي عرفانی عطار 

زرین »(یی که هست از عشقی واقعی حاکی است که تجربه قلب و تجربه روح استها از هر مقولهغزل
کند. در مشرب تصوف عاشقانه عطار، پیدا میهاشادي و غم تحول معنایی) در این غزل62: 1378کوب، 

چه شود و آناصالت با شادي است اما شادي از نظر او غم عشق داشتن است و شادي حقیقی با غم معنا می
دهد و غم را مقدمه آن و غم عشق را شادي در تقابل غم وشادي از لحاظ اصالتی که عطار به شادي می

انی عطار نمود پیدا کرده است.شمارد همه در غزلیات عرفحقیقی می
)500/2: 1366عــاشـــق ذره اي غــمـت دیـــدم         هـــر دلی را که شـادمـان گفـتیـم(عطار، 
)828/1اي هـجــر تــو وصــل شـادمــانـی        و انـــدوه تـو عیـن شــادمــانـی(همان، 

. قلندریات عطار3- 3
صداي از «شودقلندریات اوست که تصوف عاشقانه عطار از آن فریاد میدسته سوم از غزلیات عطار 

خودگریزي، تخریب ظاهرو صالي شعار اهل مالمت را دارد و انسان را به رهایی از تمام حدود و قیودي که 
هاي عطار که ). این گونه غزل66: 1378زرین کوب، »(کندریشه درخودنگري و غیربینی دارد دعوت می
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سیر زاهد از مرتبه طامات تا آستانه خرابات تحت تاثیر عشقی است که او با شور «گونه است اغلب روایت
همان). شاعر در این غزلیات سرخوش از این که راه حقیقت را »(نمایدسابقه خویش به وي القا میهیجان بی

کند و به عشق ر میداند که عاشق را از زهد ریایی دورا تنها راه زیستن می"تصوف عاشقانه"یافته است 
سازد.حقیقی رهنمون می

عـزم آن دارم کـه امشـب نیـم مست         پـاي کـوبان کـوزه دردي بــه دسـت
: 1366ســر بـه بــازار قـلنـــدر ســــرنهــم        پس به یک ساعت ببازم هرچـه هست(عطار، 

)2و55/1
مسلک خویش از هم چون شاعران و عارفان همدهد که ويهاي قلندري عطار نشان میاین نمونه غزل

که در اشعار موالنا کند. هم چنانجمله موالنا، ابوسعیدابوالخیر و... بر شادي و سرخوشی عشق پاي فشاري می
گنجد و نه خانه عالم بود، از غایت مستی و فرحناکی نه باده میو در سینه جوانمردي مولوي که شراب«

). 232: 1384سروش، »(غم
تـا که ازین خمـار غم خون جگـر بود مـــرا    هین بشکن زخون خم رنج خماراي پسـر

چندغم جهان خورم چون نیم اهل این جهـان       بـاده بـیــــار تـاکنـم زودگـذار اي پسـر
)4و407/3: 1366(عطار، 

ـن نگـر(همان، خیز و دمی بوقت گـل باده بده که عمـر شـد    چند غم جهـان خوري شادي انجم
410/9(

صــافـی زهــاد بــه خـــواري بـــریــــز    دردي عـشـــاق بـــه شــــادي بــنـــوش
زاهــــد افســـرده چــوب سـنـجـــدسـت  خـوش بسـوز اي عاشق اکنون عود خویش(همان، 

)7و447/6

فــرســود خویش(همان، حـلــقـه مـعشـــوق گـیـــر و وقـف کــن  بــر در او جـــان غـم 
)6و451/5

سخن آخر
کند. تناقض این در مجموع دو حالت غم و شادي در جریان سیر عرفانی همواره سالک را درگیر خود می

دو بسیار به ها نیست بلکه مکمل یکدیگرند و در غزلیات عطار معنا و مفهوم آندو مفهوم به معنی تضاد آن
-شود به طوري که در غزلیات عرفانی عطار غم عشق، شادي معنا میمیهم نزدیک و گاهی با هم درآمیخته 

گیرد. بسیاري از موضوعات به ظاهر متضاد و شود و شادي حقیقی از غم و درد عشق الهی سرچشمه می
بازد و غم عشق با یک تحول معنایی با شادي عشق مرادف در نگاه عرفانی عطار به هستی رنگ میمتناقض

-چون سایر همشود. عطار بر مشرب قلندري خویش همحقیقی با غم عشق هم معنا میشود و شادي می

دهد و عارف اش ابوسعید ابوالخیر و موالتا اصالت را به شادي و سرور میمکتبان خود از جمله پدر معنوي
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ت چه از دوسبیند که هر آنحقیقی کمال یافته را در شادمانی عشق و وصل و فناي در حضرت محبوب می
رسد چون خواسته اوست خوشایند است حتی اگر غم و درد و رنج باشد. این مفاهیم در غزل هاي قلندري 

هاي عطار غم و درد براي عارف معنا عطار بیشتر از سایر انواع غزلیات او نمودار است. دراین نوع از غزل
ت عمیق عرفانی او نیز چنین چه هست شادمانی حاصل از دست یابی به حقیقت است. در غزلیاندارد و هرآن

آور براي عطار خوشایند است و است با این تفاوت که غم عشق مقدمه شادي است و این غم و درد شادي
شود. شود و شادي عشق با غم معنا میاین خوشایندي تا بدان جاست که درد و غم همان شادي می
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، تهران: معرفت، چاپ اول.صوفاصول ت)1338استخري، احسان اهللا علی(-
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پژوهشی -مجله علمی، »م و شادي در تجربه دینی مولويغ«)، 1386آبادي، مجید، (صادقی حسن-
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وه داستان پردازي غالمحسین ساعديبررسی سبک و شی
مهناز ابهري
کارشناس ارشد ادبیات فارسی

چکیده
غالمحسین ساعدي از جمله نویسندگان صاحب سبک در حوزه ادبیات داستانی ایران است. جایگاه 
خاص او در عرصه داستان پردازي، ایجاب می کند که خصائص و ویژگی هاي سبکی و اسلوب داستان 

د بررسی قرار گیرد.پردازي او مور
بی گمان نوع رویکرد او به بیان و توصیف واقعیت، از جمله عوامل مشخص کننده ي سبک ویژه اوست، 
او را به درستی می توان از پیشگامان نوع خاصی از رئالیسم به شمار اورد. مقاله حاضر می کوشد ضمن بحث 

لیسم جادویی)) تعبیر کرده اند،عناصر موثر در درباره ي خصوصیات رئالیسم در آثار او که از آن به ((رئا
رویکرد او به این اسلوب داستان پردازي بررسی کند و به این پرسش ها پاسخ دهد که :

چه رابطه اي میان تحصیالت و مطالعات او در زمینه روانپزشکی و رویکرد او به رئالیسم جادویی -1
دارد؟

ع رئالیسم تا چه اندازه اي است؟سهم جغرافیاي داستان هاي او در تکوین این نو-2
ادبیات داستانی، غالمحسین ساعدي، سبک، رئالیسم جادویی، روانشناسی، جغرافیاي داستانی.ها:کلیدواژه

مقدمه 
ش ) چهره اي نام آشنا  و 1364-1314غالمحسین ساعدي ( در میان نویسندگان ادبیات داستانی ایران ،

هایی رة نوجوانانی دست به قلم برد و به نوشتن پرداخت و مجموعهمعروفی است اگر چه او از همان دو
با این حال منتشر کرد ،30در دهۀ »شب نشینی با شکوه« و »هاي شهر ري خانه«هاي خود را مانند ازداستان

ن داستان نویس و ... به عنوا»دندیل«، » عزاداران بیل « هایی مانند از دهۀ چهل  به بعد بود که با انتشار داستان
صاحب سبک شهرت یافت و به یکی از داستان نویسان معروف دهۀ چهل و پنجاه مبدل شد . 

هاي اجتماعی و سیاسی هاي متعدد و همچنین فعالیتجز آثار داستانی او ، نمایشنامهدر شهرت ساعدي ، 
خواهیم ضمن اشاره به داریم و میهاي او توجهجا تنها به داستانما در ایناو هم تاثیر قابل توجهی داشت ،

جایگاه بلند او در داستان نویسی معاصر به بررسی شیوه و سبک نویسندگی او بپردازیم . 
جایگاه ساعدي در ادبیات داستانی معاصر چنان است که نمی توان تاریخ ادبیات داستانی را بدون نام او 

ود ، مخصوصاً شیوه و سبک خاص نویسندگی خود هاي ادبی خنوشت . این جایگاه را او به وسیلۀ کوشش
هاي به دست آورده است. هرچند شاید بتوان تاثیر سبک برخی از نویسندگان ایرانی و غیر ایرانی را در داستان

ها تقریباً متفاوت و منحصر به فردي است که آثار او او نشان داد ، اما اهمیت کا او در برخورداري از ویژگی
ها آثار داستانی سازد . بعضی از پژوهشگران با توجه به این ویژگیي داستانی دیگران متمایز میهارا از نوشته
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استان نویسی به شیوه مدرن هاي مدرن به حساب آورده  و او را  نماینده دساعدي را در شمار داستان
) 74، ص 1387شیري ، اند . (نک؛دانسته
ها روایت با بی طرفی کامل به نشان دادن  واقعیتساعدي به جاي اتکاي صرف به توصیف و «
کند ، از گزینش و برش ایجاز در باالترین حد ممکن هاي غیر ضروري پرهیز میاز حاشیه رويپردازد،می

کند وکلیت روایت را نیز بر اعمال و واقعیت هایی که نقش اساسی در القاي مفاهیم مورد نظر بر استفاده می
عهده دارند 
هاي ساده در هاي اجتماعی با انتخاب آدمنمایی بیش از اندازه در  نمایش واقعیتسازد . سادهمیمتمرکز

تعبیۀ مفاهیم مشکل و و در عین حال ،ها و ذهنیت معمولی و سطحی ،هاي کوچک و تاکید بر رابطهمحیط
هاي او ی است که در داستانهایهاي به ظاهر سهل و ساده و نیز از ویژگیچند معنایی در درون این واقعیت

) 74ان ، ص هم.» ( وجود دارد 
توان با آید میساعدي نویسندة رئالیست است و آثار او را با وجود تنوع و تفاوتی که در آنها به چشم می

هاي خاصی در بسیاري از آثار او خود را نشان اما رئالیسم او با ویژگیمشخص کرد ، » رئالیستی«صفت 
کند . به این خصوصیات متفاوت شیوة رئالیستی او عدي را از نویسندگان عصرش متمایز میدهد و سامی

اند ، از جمله محمد علی هاي مختلف اشاره کردهبعضی از منتقدان و پژوهندگان ادبیات داستانی به صورت
نویسد : سپانلو در این باره می

خورد رئالیسم اوست ، اما در این دي به چشم میهاي ساعبه عنوان طیف کلی در انبوه نوشتهچه کهآن«
توان آن را با چنان حذف و چشم پوشی از توصیف و توجیه سراسري رخنه کرده که نمیرئالیسم آن

» کالسیک مثالً زوال، یا چخوف نسبتی داد . رئالیسم ساعدي با طعم عمیق فانتاستیک آمیخته استشیوة
) 22ص ،1352(سپانلو ،

هاي توهم آمیز و کابوس گونه همراه است ، عدي، همواره با نوعی روانکاوي و خلق صحنهرئالیسم سا
هایش تصویري وهمناك و متفاوت شخصیت هاي داستاناومی کوشید از طریق نفوذ در ذهن و روان آشفتۀ 

این »دارد،هاي او فضاي مر موز و وهم آلوديغالب داستانها ارائه کند ،فقر و ترس انساناز درماندگی ،
در آثار گیرد ،هاي تمثیلی و رمز و راز گونه و نمادین نیز به خود میمضامین هراس انگیز و غریب که جنبه

حقیقت «ساعدي بیش از آن حدي است که در زندگی واقعی امکان وقوع و خود نمایی داشته باشد ، در واقع 
ود ، این تمایل ساعدي براي آفریدن چنین فضاهاي شها گاهی دچار اختالل و آشفتگی میداستان»مانندي

به این دلیل است که هاي غریب ظاهراًهاي مریض و غیر عادي و موضوعوهم آلود  مرموز و شخصیت
)52، ص 1366( میر صادقی ،»ساعدي روان پزشک است 

عی رئالیسم توهم آنچه به غالب  آثار و سبک داستان پردازي او تشخص می بخشد ، بهره گیري او از نو
آلود  یا جادویی است. در سطور زیر خصوصیات رئالیسم او و عناصر موثر در شکل گیري این گونه رئالیسم 
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را در آثار ساعدي به اجمال بررسی میکنیم ، سپس به درونمایه ي داستان هاي او که رابطه ي قابل توجهس 
با نوع رئالیسم  او دارد می پردازیم .

م  رئالیسم جادویی : . ساعدي پیشگا1
گابریل رئالیسم جادویی ، اصطالحی است که پس از ترجمۀ آثار نویسندگان آمریکایی التین ، مخصوصاً

هایی گارسیا مارکز به فارسی ، در نقد آثار داستانی رواج یافت ، این اصطالح نشان دهنده آن دسته از داستان
و انسانی را با نوعی وهم و خیال و عناصر غیر واقعی در هم هاي اجتماعی است که در آنها نویسنده واقعیت

کند که در عین واقعی بودن از حد و مرز واقعیت فراتر می رود . آمیزد و فضایی کابوس مانند خلق میمی
ها اغلب آثار او ، این نویسنده را پیشگام بعضی از پژوهشگران ومنتقدان آثار ساعدي با توجه به ویژگی

اند که ساعدي پیش از ترجمه آثار اند و بر این نکته اشاره کردهم جادویی به حساب آوردهسبک رئالیس
نویسندگان آمریکایی التین به فارسی و قبل از آنکه شناختی از این نویسندگان و سبک کار آنها داشته باشد 

اي تاکید و ضمن مصاحبهشیوه رئالیسم جادویی را در خلق آثار خود به کار گرفته است . از جمله احمد شامل
، ویژه نامۀ گفتگو) 72شهریور به عقیده من او پیشکسوت گابریل گارسیا مارکز است . (آدینه ،«کند که می

و داراي » رئالیسم سحر شده«سپانلو  چنان که پیش از این ذکر کردیم از این ویژگی سبک ساعدي به عنوان 
) و دیگران نیز هر یک به گونه اي به 123–1222ص ،1352، برد. ( سپانلو طعم عمیق فانتاستیک  نام می

) 86-85ص ،1387ـ شیري ،508/ 1: 1387اند . (نک : میرعابدینی، این خصوصیات سبکی او اشاره کرده
رسیم که چند عامل در شکل دادن به رئالیسم جادویی  در با مطالعه و بررسی آثار ساعدي به این نتیجه می

اند این عوامل عبارتند از : سهم قابل توجهی داشتهآثار او 
الف) سهم روانشناسی در رئالیسم جادویی ساعدي :

ساعدي روانپزشک بود و خواه و ناخواه از اطالعات روانپزشکی خود و شناخت مستقیمی که از حاالت 
هایش استفاده در داستانروانی روستاییان و طبقات مختلف مردم داشته در ایجاد فضاي جادویی و رئالیستی

هاي پناهی و ذهنیت خرافی و متوهم از خصوصیات بسیاري از شخصیتترس و دلهره ، بیکرده است ،
هاي او گره خورده اند . این هاي ساعدي است که به نوعی با روانشناسی و فضاي جادویی داستانداستان

هاي واهمه«و » ترس و لرز«و »عزاداران بیل«هاي ساعدي و از جمله در خصوصیات در بسیاري از داستان
تواند بیان کننده محتواي آنها باشد ، از ها هم به تنهایی میخورد . نام این داستانبه چشم می» نام و نشانبی

ها پی برد . نویسنده در آنها با استفاده از عناصر گوناگون توان به جنبه روانشناختی این داستانها میهمین نام
هاي عجیبی را آفریده است که در عین برخورداري از فضاي وهم آمیز و پر دلهره و مصیبت ، ذهن نه، صح

ها دهد . این شخصیتهاي داستان را به خوبی نشان میها و آشفتگی روانی شخصیتخرافی و اضطراب
پریشی آنها را به گفتن هاي روانی هستند ، و این روان پناهی ، گرفتار پریشانیعالوه بر فقر ، بیماري ، بی
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بخشد که منتقدان و دارد که در مجموع فضاي خاص و عجیبی به داستان میسخنان و یا انجام اعمالی وا می
اند . پژوهندگان آثارش از آن به رئالیسم جادویی تعبیر کرده

؛ داندسناپور در بررسی عزاردان بیل  آن را داراي فضا و اتمسفري نا ملموس وهم انگیز می
ها ، حضور مداوم بز ي سگهاي سگ کدخدا و گاهی همهها و نگاهدر عزاداران بیل ، صداي زنگوله«

ها تصویر آدمها در آب و عناصر محیطی دیگري مثل گاه موشاسالم و نگاه ماتش ، پیدا شدن گاه و بی
ها و اتفاقات کنند که به مرگمیها و چیزهایی مثل اینها ، فضایی غریب را ایجاد سایهي غریب ماه ،تصویرها

دهد ، اضافه شدن این راز آلودگی به القاي آن ناشناختگی و وهم ناملموس سایه دیگر نوعی راز و مرز می
) 82: ص 1387(سناپور، » کند ها کمک میافکن بر داستان

کند ، این نگاه ید میهاي ترس و لرز هم به نگاه روانشناختی نویسنده  تاکاین نویسنده در بررسی داستان
روانشناختی در شکل دهی به ابعاد جادویی داستان تاثیر قابل توجهی دارد، موارد زیر آن جمله است : 

ها به خاطر اینکه از خانهشود ،شخصی سیاه چرده که به شکلی غریبانه تصویر می)1
شود . در پایان کشته میسردرآورده و ظاهرش با دیگران کمی فرق دارد ،

میرد و از دهانش مگس کند و بچه عجیب و غریب او میاي که ازدواج میآدم ناقص الخلقه)2
آید . بیرون می

شود بچه اي که چشم دو رنگ و پوست روشن دارد مطرود همه می)3
کند . گردابی که لنج را گرفتار خود می)4
اهالی به آنها کم شوند و کمها با لنگر انداختن  در ساحل باعث ترس اهالی میخارجی)5

) 83ص همان ،» ( شوند کنند و وارد حریم خصوصی آنها میعادت می
کند که ها نیز انسانی روانشناس می بیند و بر این نکته اشاره میاین نویسنده ساعدي را در انتخاب داستان

ر که ترس و هایش انتخاب کرده ، همان طوهاي اصلی داستانهایش را بر اساس مایهساعدي نام داستان
ها ي اصلی داستانمرگ مایههاي مجموعه ي ترس و لرز بود ، در عزاردان بیل ،ي اصلی داستانوحشت مایه

زند . هاي بی نام و نشان هم وهم و خیال حرف اول را میاست . در واهمه
را که ساعدي بیند . چشناسی میساعدي  را با حس  و حال روانهاي هنري نیز ،سناپور در تصویرسازي

هاي ساکن بخشد و پدیدهجان خود جان میکند و به اطراف بیبا یک دیدگاه روان شناختی به اطراف نگاه می
و جامد را مانند انسان می بیند؛

از جمله ؛ نمایی به اشیاء در ترس و لرز به کرات مورد استفاده قرار گرفته است ،صنعت تشخیص و جان«
) 108ي باد چنان شدید شد که ... ( ص) نصفه هاي شب هلهله47داشت ( ص ي سنگینی بر دریاسایه

) 84) ( نک : همان ، ص 159ها خوابیده بود (صکشتی با بدن کشیده و دراز ، روي آب
هایش به تحول روحی اشخاص داستانش توجه خاصی دارد . در آشغالدونی ساعدي در بسیاري از داستان

ي می کند ، بعد سیگار می کشد ، بعد پیالهایی با محیط ، ابتدا عشقبازي میشخصی نوجوان پس از آشن
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شود . جالب است که در ابتدا داستان همین نوجوان زند و در نهایت به جاسوسی و آدم فروشی کشیده میمی
دهد  که جان دیگران را از جان خودش بیشتر دوست داشته باشد : قول می

گفتی جون خودم ، می دونی کردي و میو کجا بود؟ حداقل تعارف میمش اسماعیل گفت : معرفت ت
) 137، ص 1356نامردا این کاره ان جون خودشونو بیشتر از جون دیگرون دوس دارند . ( ساعدي ، 

اما بعد از یاد گرفتن این ادب همین نوجوان براي کسب درآمد و امرار و معاش روزمره به جاسوسی و 
شود ، جالب این است که بدانید همین مش اسماعیل در انتهاي داستان به این موضوع میآدم فروشی کشیده 

پی می برد و با او سر این موضوع به دعوا می پردازد . 
هاست: ي تحول در شخصیت در داستان دو برادر نیز ما با دونیمه داستان مواجه هستیم که نشانه

تخمه ، کتاب و پرسه زدنی که به کمک لحن راوي آمده و فضا نشانه ها و عناصر طبیعی مثل آفتاب ، « 
»کندتر و وهم ناك تر میرا در آغاز داستان شوخ و شنگ ساخته در نیمه دوم با غیابش فضا را هر چه تاریک

) 29نافه، ش ،1384(سلیمانی ،
میداند : مجابی در بررسی جنبه هاي روانشناختی آثار ساعدي ، ترس را وجه غالب آثار او

هاي چوب به دستاز واهمه هاي بی نام نشان ،وقتی که او از ترس سخن می راند ، از ترس و لرز ،
گوید . ترس از دستگاه مخابرات و ترس از آدم روبه رویی ، ترس عزداران بیل . او از انواع ترس میورزیل ،

ترس از خویشتن ، ترس از من و فیزیک ،از آدم باالسري ، ترس از چهار جهت اصلی و فرعی ، ترس از متا
شکافد از گوشت و شکافد . تا به مصدر برسد او پوست را میي ترس و مشتقات آن را نمیتو . او تنها واژه

ترسی ؟ ترسی ؟ از چه میگوید : نگاه کن ! از چه میکشد و به من و تو میاستخوان ترس را بیرون می
ثار ساعدي : هایی از ترس در آاین هم نمونه

ترسین ، ترس مثل خون بیست و چهار ساعته تنتون تون از هم میهمهمرد روي بالکن : همه تون ،
کنین . هی تو خودتون فرو می رین تا جایی کنین هی دست  و پاتونو جمع میاونوقت چیکار میگرده ،می

تونین تکان بخورین . که فلج می شین و دیگه نمی
ترس و 1356ترسی  (ساعدي ترسی ، نیاید میی ترسی ، نباشد می ترسی ، باد بیاید میاگر صدا باشد م

) 157لرز 
ها داند که از ترسآقاي شهریار وقفی پور در بررسی کتاب ترس و لرز ، ساعدي را روانشناسی می

یی شدن را به آبادي ها مرگ ، گرفتاري ، بیخوابی و هواها هستند . غریبهمنشاء ترس و لرز غریبه«نویسد می
آورند . می

ي دوم مالي ناقص شود ، در قصهي اول غریبه سیاهی است که در مضیف سالم احمد پیدا میدر قصه
ي سوم غریبه ها توي دره مطربی می کنند و با در قصهالخلقه اي که مرگ را براي خواهر زکریا می آورد،

. در قصه ي چهارم غریبه کودکی است که در ساحل پیدا شودحضور آنها ناگاه زن عبدالجواد هوایی می
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ششم گروه زنان و مردانی است که یک شب يو ... است و غریبه در قصهشود در قصه پنجم غریبه دریا می
) 15/ ش1375پور/ (وقفی» شود.با کشتی بزرگی پیدایشان می

ها را با کابوس آورند و فضاي داستانهاي ساعدي ترس مرموزي به همراه میها در داستاناین غریبه
این کابوس ها خود ریشه در زندگی و ذهن ساعدي دارد ، او خود ضمن مصاحبه اي کنند ،همراه می

گوید : می
ها هر چه هم ام ، نتوانستم بنویسم . کابوسها و اوهامی را که در زندگی داشتهمن یک هزارم از کابوس«

) 76، ش آدینه،1376(ساعدي ،.» ترسانند آیند و اندکی آدم را میم میسعی کنم جلوي آنها را بگیر
نویس دیگري، دردشناسی را پیشه خود ساعدي که روانشناسی و روانپزشکی خوانده ، بیش از هر داستان«
نمی دارد. اند ، روانشناسی توده ها را از نظر دورگرا بودهاش که به نوعی واقعهاي اولیهسازد. در داستانمی

ي عزاداران بیل در عین برخورداري از رئالیسم اجتماعی، روانکاوي آدمها را در خود بخش هایی از مجموعه
دارد که ساعدي بر اساس آن روحیات نیمه مستحکم روستاییان فقیر و در عین حال دین باور را می شکافد و 

ي واقعی آن را می نمایاند. ي ضخیم خرافات و باورهاي غیرعلمی را می درد و هستهپوسته
ي دیگري نمایانده بیشتر از هر مجموعه» ترس و لرز«ي هاي مجموعهروان پریشی آدمها در داستان

) 21، ص 1382(پورعمرانی، » شود. آدمهاي ساعدي ترسخورده، متوهم و در حاشیه اند.می
دگان و روشنفکران بسیاري در اثر کارکنان اداره هاي دولتی و مردم شهرها، ترس خورده اند. درس خوان

هاي پایین اجتماع، اند. الیهشکست و افت و خیزهاي مردمی و اجتماعی و ... دچار نوعی سردرگمی و توهم
ي شهرهاي بزرگ، مانند تهران و در حلبی آبادها در فقر و فالکت غوطه کوچندگان به شهرها که در حاشیه

اي از آنها از روي بدجنسی محض ثراً تنها هستند. بیدادگري عدههاي ساعدي اکمی خورند. آدمهاي داستان
) 90نیست، شرایط زندگی شان طوري است که از بیداد کردن گریزي ندارند. (نک؛ همان، ص 

این ترس خوردگی شخصیت ها ریشه در روان پریشان و ذهن آمیخته با خرافات و فقر و بیماري و 
نند محیط و جغرافیاي زندگی هم در ایجاد این ترس مؤثرند، همچنان که پناهی آنها دارد، عوامل دیگر مابی

هاي ساعدي تأثیر دارند . در شکل گیري فضاي جادوي داستان
ب) سهم جغرافیا در رئالیسم جادویی ساعدي 

هاي ساعدي با ویژگی هاي داستان نویسی او تناسب خاصی دارد. کاوش در ذهن توهم جغرافیاي داستان
ساز شکل گیري شخصیت کند که هم زمینهوانشناسی شخصیت هاي داستانی، محیطی را اقتضا میآمیز و ر

توهم آمیز و ذهن خرافات زده شخصیت هاي داستان باشد، و هم بروز این ذهنیت خرافی و توهم آلود را در 
ناسبترین رفتار و کنش و واکنش شخصیت ها نشان دهد، روستا با طبیعت و محیط و شرایطی زیستی خود م

جغرافیا براي نشان دادن همه این موارد است . 
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اقلیم روستا، کوهها و دره هایی که غالب روستاهاي ایران در کمرکش و یا اعماق آنها قرار دارد، سر و کار 
اي داشتن با طبیعت دگرگون شونده و غیرقابل پیش بینی، شبهاي تاریک و رازآلود که در آن جنبش هر شاخه

تواند باشد. هایی میکند، مساعدترین جغرافیاي چنین داستانم را در ذهن ایجاد میهزاران توه
زیستن در اقلیم روستا، فقدان امنیت اقتصادي به سبب کم آبی، خشکسالی و انواع حوادث طبیعی از یک 
طرف و فقدان تأمین اجتماعی و حمایت هاي دولتی از طرف دیگر ، همواره سبب شده است که ذهن 

تایی به عوالم ماورایی توجه کند و با توسل به پدیده ها ، خاطره ها و شخصیت هاي مقدس پناهگاهی روس
پناهی هاي خود جستجو کند . از این جهت است که هر روستایی امامزاده اي یا یک نماد مقدس براي بی

ه تخیل او ابعاد خرافی پناهی هاي زندگی باشد و هم بتواند پناهگاه روستایی در بیدیگري دارد که هم می
بیشتري بدهد. 

گذرد نشان از درهم آمیختگی واقعیت با نوعی هاي ساعدي که حوادث آن در روستا میو غالب داستان
توهم و کابوس دارد. 

هایش را می نوشت چیزي جز هایی که ساعدي داستاندر حقیقت زندگی روستایی نیز مخصوصاً در سال
هم نبود. درهم آمیختگی واقعیت و تو

بیداري روستایی نیز غالباً با نوعی کابوس و توهم آمیخته بوده است. بازتاب این نوع زندگی و ذهن 
آمیخته با توهم و خرافات روستایی به اغلب داستانهاي ساعدي جنبه رئالیستی از نوع جادویی بخشیده است، 

ا درهم می آمیزد و فضاي توهم آمیز در این نوع رئالیسم هم واقعیت و کابوس در زندگی و ذهن شخصیت ه
آورد، فضایی که تنها محصول تخیل نویسنده نیست بلکه از سرشت زندگی شخصیت و مرموزي را فراهم می

گیرد. داستانها و اقلیم جغرافیایی آنها سرچشمه می
هر یک از روستاها متناسب با موقعیت اقلیمی خاص خود پندارها و توهمات مخصوصی را در ذهن 

اي پندارهاي خاصی درباره آدمها و اهالی دهکده هاي ساحلی و جزیره«که آورد چنانوستاییان پدید میر
رود، در اي از قلعه و اژدها و دیو دربند کشیده سخن میهاي کوهپایهجانوران دریایی دارند، در دهکده

با اشباح وابستگی برقرار هاي جنگلی که شبهاي ظلمانی آن انسان را به وحشت می اندازد، مردم دهکده
هاي حاشیه کویر درباره باد و طوفان و بینند! و سرانجام باید گفت در دهکدهکنند و  گاهی آنان را میمی

) 3، ص 1385(خسروي، .» آمد توهماتی دارند صداي مهیبی که از قلب صحراي می
یست، در برخی از هاي روستایی ساعدي نصحنه ها و حوادث عجیب و غریب منحصر به داستان

افتد از این قبیل حادثه هاي پر از شگفتی که هایی که حوادث آن در شهر و یا حاشیه شهر اتفاق میداستان
باره یابد، وجود دارد، مثالً جغد پیري که به یکضمن آنها ذهنیت خرافی شخصیت هاي داستان هم بروز می

ها به قرآن و آیینه متوسل دارد، پیرزناضطراب وا میشود و همه را به هراس وپیدا می» دندیل«در داستان 
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را زنند تا بتوانند با نشان دادن قرآن و آیینه به جغد، آنشوند و اطراف درخت باالي چاه خیرات حلقه میمی
مجبور به فرار کنند تا از شرّ و شومی آن در امان بمانند: 

کردند که چراغ روشن نکنند. زدند و سفارش میمیپنجک و مملی با عجله راه افتادند، تندتند درها را«
خواستند قرآن و آیینه را نشان جغد بدهند که یک دفعه ها توي خرابه دور درخت را گرفته بودند و میپیرزن

بی بی داد زد: نگاه کنین، همه برگشتند و نگاه کردند، زنبوري بزرگ و پرنوري سر در خانه خانمی آویزان 
) 37-36، 1355(ساعدي ، » بود.

هایی که توان از این گونه اتفاقات پیدا کرد، اما در داستانهاي دیگر شهري ساعدي نیز میدر داستان
توان گفت که جغرافیاي پر گذرد تعداد آنها به مراتب بیشتر است به همین جهت میحوادث آن در روستا می

قابل توجهی در ایجاد فضاي وهم آلود و رمز و راز روستا خواه در جنوب و خواه در مناطق دیگر سهم 
هاي ساعدي دارد. به عنوان مثال این نوع حوادث شگفت انگیز و صحنه ها و ذهنیت خرافی در داستان

هاي مجموعه ترس و دید و هم در داستان» عزاداران بیل«هاي مختلف پندارهاي غیرمعمول را هم در داستان
جا به عنوان نمونه به ها سخن خواهیم گفت. در اینبررسی این داستانلرز، در این زمینه پس از این به هنگام

کنیم. بخشی از نوشته سناپور در این زمینه اشاره می
سناپور ، جغرافیا را در سرنوشت روانی و هنجارهاي مغزي و فکري افراد مؤثر می داند؛ دریا را مکان 

: کندزیر را از این مجموعه نقل میهاي داند و نمونهي ترس و لرز میهاي مجموعهوهم آلود در تمام داستان
زد. (ص حرکت رو به دریا نشسته بود، دریا می آشفت و صداي مهربانی از دور او را صدا میسالم بی[«

22 (
دهند. دریا، مسئله اي اصلی است که از آنها قربانی گرفته و آنها قربانی به او می

شود. م با کشتی ناپدید میاسحاق یهودي غریب در داستان سو
شوند. خارجی ها در داستان آخر با کشتی از دریا پیدا می

آمد و آب را می لرزاند.صداي غریبی از افق می
» صالح یه بچه از دریا آورده«در داستان چهارم : عبدالجواد گفت : 

» ي دریاس؟ آره؟ مال دریاس؟بچه«محمدعلی گفت : 
دانند. ناخته و غریب است از دریا میاهالی این بچه را که ناش

من هیچ وقت از دریا سردر نمی آرم یه چیزي تو دریاس که روراس «گوید : در ابتداي داستان صالح می
» نیست ظاهر و باطنشو نشون نمی ده.

) 91،ص1387(نک:سناپور» واسه همیناس که بهش می گن دریا«پسر کدخدا گفت: 
نمودهاي این رئالیسم جادویی را آشکارا دیده از جمله : تواندر آثار مختلف ساعدي می

. مارمولک در (آشفته حاالت بیداربخت) که به طور عجیبی توصیف شده. 1
» این خانه باید تمیز باشد«. موجودات عجیب در 2
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. زخم عجیب سرباز در (صداخونه) 3
. ابر عجیب و غریب در (پادگان خاکستري) 4
س در (اسکندر و سمندر در گردباد) . اسباب بازي ناشنا5
شود (روح چاه) . غولی که از چاه پیدا می6
. شخص غریبه اي که دو چشم با دو رنگ مختلف دارد (گمشده لب دریا) 7
. پرواز انسان در جاروکش سقف آسمان، که شبیه این داستان را گابریل گارسیا مارکز و دینو بوزاتی 8

آید. میدارند که انسان به پرواز در
. موجود عجیب الخلقه در ترس و لرز که چشمی بر پشت دارد. 9

چرا که در داستان «هاي ساعدي، ادبیات شهري نیز هنوز در زیر سایه ادبیات روستایی است، در داستان
) 20، رودکی، ش 1373دمشناس،» (شهري ما زیباشناسی و بیان و بدیع با ابزار روستایی است.

از کتاب گور و گهواره ساعدي انتخاب شده ، نشان دهنده همین نفوذ روستا در شهر تشبیهات زیر که
است : 

) 35زد عین اسب پیري شیهه می کشید. (ص پیرزنه بی خود زار می
) 86مرد گنده عین شتر مست زوزه می کشید. (ص 

) 108موتور عین دیگی که جوش اومده باشد به غل غل افتاد. (ص 
) 113یست، عین گاومیش می خوره. (ص این هیچ چیزش ن

) 115تمام سطل پر بود از لوله هاي خون آلود که عین کرم تو هم می لولیدند. (ص 
مشبه به در تمام این تشبیهات از طبیعت و حیوانات و به طور کلی از محیط روستایی گرفته شده، در 

ها در محیط شهري قرار دارند.صورتی که مشبه
جودات متعلق به قلمرو روستا در آثار ساعدي چشمگیر است و بسیاري از این عناصر حضور عناصر و مو

هاي او قابل توجه است ، پژوهشگري با نام مستعار و پدیده ها در ایجاد فضاي وهمناك و جادویی در داستان
ررسی از جمله آثار او را از این بعد بررسی کرده و نتایج جالبی به دست آورده است. او در این ب» ناسیتن«

هاي ساعدي را مطالعه و در چهار گروه طبقه بندي کرده است (رك : ناسیتن، جانوران و حیوانات داستان
) 33، کارنامه، ش 1381

نوع حیوان حضور دارند، این حیوانات گوناگون از 60بر اساس مطالعه او در آثار ساعدي بیش از 
ه زاییده تخیل ساعدي است و در واقع حیوانات وهمی و حیوانات معمولی و شناخته شده تا حیواناتی ک

پنداري است و در عالم واقعیت وجود خارجی ندارد. 
با یک نگاه گذرا سه گروه از حیوانات در آثار ساعدي قابل تشخیص و تفکیک است : 

. حیوانات معمولی مانند سگ، بز، اسب در عزاداران بیل، جغذ پیر در داستان دندیل . 1
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وانات عجیب و غریب مانند پرنده بی پر و مارمولک در داستان سعادت نامه . حی2
. حیواناتی که زاییده تخیل ساعدي است مانند گاو در ترس و لرز در این موارد حیوان غالباً به صورت 3
به به کار رفته است، نمونه زیر از آن جمله است : مشبه

درآمد که پاهایش را زیر تنه سنگینش جمع کرده بود. دریا آرام شد و ابر سیاه به صورت گاو بزرگی
) 124(ترس و لرز، ص 

هاي ساعدي بسامد در خور توجهی عالوه بر حیوانات حضور بادها و صداهاي عجیب نیز در داستان
هاي او می بخشد و بر ابعاد وهمناکی آنها می و فضاي خاصی به داستاندارد، این صداها و بادها نیز جو

شوند و ساعدي با استفاده از صنعت تشخیص و ند. این بادها غالباً به صورت زنده و جاندار تصویر میافزای
دهد. نمونه هاي زیر از این جهت شایسته توجه هایش دامنه میجان بخشیدن به آنها بر التهاب فضاي داستان

است : 
بس این ور و آن ور زده بودند که از آنگاه تمام دنیا ساکت شد و حتی بادهاي وحشی قاراقورولوخ از «ـ 

) 128(توپ، ص » زور خستگی براي مدتی آرام گرفتند.
) 35(گور و گهواره، ص » یک مرتبه همه ساکت شدند، انگار بادي آمد و صداها را خاموش کرد«ـ 

سنه و روستاهاي اطرافش را فرا گرفته و روستاییان گر» بیل«در داستان سوم عزاداران بیل وقتی قحطی 
آنان گرسنه و وحشت زده با علم هاي سیاه راه ها در پی یافتن چیزي براي رفع گرسنگی هستند،سوار بر ارابه

ها کشند و زیر چرخ ارابههاشان سرك میها با چشمان درشت و منتظر از سوراخشب است، موشافتاده اند،
آور دوباره از باد کمک دناك و وحشتکشند. نویسنده براي تکمیل این صحنه درشوند و جیغ میله می

آورد، باد کثیف و تند پاره هاي کفن بر سر و روي بیلی ها گیرد، باد از قبرستان می وزد و بوي مرده میمی
) 80-81، ص 1382ریزد. (رك: بهرنگی، می

او در هر حال باد و صدا در برخی داستانهاي ساعدي حضور مرموز و جادویی دارند و به داستانهاي 
زنند. رنگی از وحشت و توهم می

عالوه بر جغرافیاي داستانهاي ساعدي که ترس و اضطراب و وحشت را در یک زمینه سرشار از فقر و 
خود در ابعاد وهم انگیز افتد،هاي او در آن اتفاق میسازد، بافت سنتی محیطی که داستانفالکت جلوه گر می

گذارد. و جادویی بخشیدن به آثار او تأثیر می
اي وهم آلود و گرفتار در چنبره اسطوره ها کند جامعهجامعه سنتی چنانکه فخرالدین عظیمی توصیف می

و خرافات است ، خشم نیروهاي ماوراء طبیعی، چشم زخم، جادو و .... فکر و ذهن مردم چنین جوامعی را 
وادث و اتفاقات طبیعی و کند، در چنین جوامعی ترس و وحشت ناشی از حهمواره به خود مشغول می

ماوراء طبیعی بر زندگی فردي و اجتماعی غلبه دارد، دنیاي طبیعت و فرهنگ با ذهنیتی آمیخته با خرافات با 
یابد و آدمی را اسیر یکدیگر پیوند می خورد و نیروهاي طبیعت و ماوراء طبیعت قدرتی فراتر از انسان می

) 19، ص 1371کند (نک : عظیمی، نیروي خود می
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هاي ساعدي :درون مایه داستان-2
هاي ساعدي فقر است. فقري در درون و فقري در بیرون، و اغلب با تمهید ي اساسی داستاندرون مایه«

برند ، دهاتی ارتباطی میان این دو ، گدایانی که دائم می گریند، روشنفکرانی که در حال سقوط آزاد به سر می
کند، دعا و طلسمات و تعویذ و نماز و گریه و ترس .... خو آنان را تسخیر میها یا صیادانی که طبیعت دشمن

ترسی که همه جا مستمر است شاید عامل اساسی را که فقر باشد پنهان کند . 
کند . می کوشد که از سویی ساعدي به فقر محبتی ندارد و یا با خشونت و خشم محبتش را دفع می

آورد و دهد به سمبولیسم پناه میگیري نمیر قالب ادبی، اجازه نتیجهمحکوم کند و چون واقع نگري او د
جا این فانتاسم انگیزي می نویسد که اساس فانتاسم اوست . پس در اینگاه سطور اضطراب آور و دلهرهآن

هایی که تعجبی برنمی شود، آرام ... با آدمچیزي است در خدمت رئالیسم. قصه ساعدي از زمان شروع می
آید، ضرباتی که یزند، در دل وقایع به ظاهر عادي، سپس ضربات ترسناکی ازمبدأ مرموز بر آنها فرود میانگ

دهد. واقع نگري ساعدي به آنان بهانه زارزدگی، بحران روحی، اوهام و امراض روانی می
ي عروق قصهاما مسلماً تجارب عینی او مقهور بازیهاي ذهنش نشده، در متن این رئالیسم سحر شده و در 

) 125-124، ص 1352(سپانلو، » کند.او مسایل این ملک به عنوان علت العلل رشد می
کند که محمود هاي کوتاه و بلند خود با استفاده از شگردهایی بیان میساعدي این درون مایه را در داستان

کیانوش بعضی از آنها را به صورت زیر دسته بندي کرده است : 
 گرم کند و خیال او را به همراه که واقعیت خواننده را دلدر مرز واقعیت و خیال، چنانایجاد فضایی

آید، همه چیز ها و اعمالشان نیز واقعی به نظر میها آشنا و واقعی هستند و سخنببرد. با این که محیط و آدم
گیرد. از سوررئالیسم ریشه می

رسیونیسم، ساعدي قطره هایی رنگین از سمبولیسم می میان این سه راه رئالیسم و سوررئالیسم و امپ
ها و نمایش نامه هاي بلند پذیر باشد، ولی در داستانهاي کوتاه او شاید توجیهپاشد. این سمبولیسم در داستان

توان آن را دنبال کرد . خواننده می کوشد که سمبولی را بشناسد و آن را به واقعیتی ارتباط دهد، اما او نمی
شود. زود ناامید میخیلی 
ي درون دارد؛ درونی بیمار، رهرو هایش حرفی از دنیاي تاریک و ناشناختهساعدي در بیشتر داستان

عالم رؤیا و نشانه هاي این بیمار و رویا شب است و ماه و صداهاي ناشناس و بادهاي مرموز و موجودات 
نطق زمینه قالی ایرانی، صحنه داستانهاي ها چیزهایی است که مثل گل هاي قشنگ اما بی معجیب. این

ساعدي را می آراید. 
هاي سوررئالیستی و اغراق در توصیف به نحوي که از طبیعت چیز غیرطبیعی بسازد در خور آن مقوله

امپرسیونیستی و سمبولیستی، و در عین حال تصویري باشد اغراق آمیز از طبیعت تا خواننده تصور نکند که از 
) 80-79، ص 1373ون رفته است. (نک : سیف الدینی، واقعیت بیر
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هاي داستانهاي ساعدي به خدمت گرفتن مضامینی است که لبه مخوف و یکی از مهمترین خصلت
ها، با فضا و رنگ مرموز و دهد. این داستانترسناك زندگی و ناراحتی هاي روانی حاصل از آن را نشان می

رتهاي نویسندگی ساعدي ایجاد همین اتمسفر و فضا و رنگ براي یکی از قد«وهمناکی احاطه شده است. 
کند اما در میان آثار نویسندگان ایرانی، از این نظر بی مانند هایش است که اگرچه مبالغه آمیز جلوه میداستان

است. این مضامین هراس انگیز و غریب که جنبه هاي تمثیلی و رمز و رازگونه و نمادین (سمبلیک) نیز به 
گیرد، در آثار ساعدي بیش از آن حدي است که در زندگی واقعی امکان وقوع و خودنمایی داشته د میخو

شود. این تمایل ساعدي براي داستانها گاهی دچار اختالل و آشفتگی می» حقیقت مانندي«باشد. در واقع 
غریب ظاهراً آفریدن چنین فضاهاي وهم آلود و مرموز و شخصیت هاي مریض و غیرعادي و موضوع هاي

به این دلیل است که ساعدي روانپزشک است و از آگاهی ها و دانش هاي پزشکی خود زیاد از اندازه استفاده 
) 194، ص 1381(نک، جمشیدي، ...» کند می

با آن که ساعدي در مقام یک آسیب شناس اجتماعی و یک روانشناس دردآگاه، واقع گرایی را با فراواقع «
رود و زیاده زند و گاهی در واقع گرایی چنان پیش میمیزد و تمثیل را به نمادگرایی گره میگرایی درهم می آ

، »گدا«هایی مانند شود و داستانکند که به داستان نویسان ناتورالیست و پورنوگراف نزدیک میروي می
هایش راه داستانهاي آشفته را به فضاهايرا می نویسد و وهم و خیال» زنبورك خانه«، »خاکسترنشینها«

کوشد چند الیگی و اندیشه را به کار ببرد. خطوط برجسته و اصول هایش میدهد، اما در برخی از داستانمی
هاي به کار رفته در داستانهاي ساعدي، عبارتند از : آشکار اندیشه

ها از جایگاه اصلی خود .رانده شدن آدم
ن به شهرها که مظهر آوارگی و دربه دري اند. ها از زمین و پناه آوردکنده شدن دهقان
. مسخ و از خود بیگانگی روشنفکران مردد
.فقر و فحشا حاشیه شهرها
ها.نادانی و خرافات به عنوان عامل بیچارگی و مسخ آدم
. زندگی مالل آور و آسیب پذیر کارمندان
. انتظار نزول بال
قتصادي ـ سیاسی جامعه .هجو میلیتاریسم و وابستگی هاي ا
ها فضاحت هاي زندگی شهري (عیش و عشرت و میخوارگی اقشار پایین جامعه با هدف رهایی از غم

و مشکالت و فراموش کردن دردها) 
67-68، ص 1382هاي اجتماع بیمار (پورعمرانی، روان نژندي و جان پریشی آدم (

شک است . رشته تحصیلی اش روانپزشکی است . شاید ساعدي پیش از آنکه یک داستان نویس باشد ، پز
یکی از علتهاي این که بیشتر آدمهاي داستانهایش گیج، مبهوت، روانپریش و روان نژند هستند به رشته و نوع 

تحصیالتش بستگی پیدا میکند . 
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مورد استفاده هايها و تیپبیند. بیشتر شخصیتها میجایی آناو ریشه هاي روان پریشی آدمها را در نابه
ساعدي، مردان و زنان و کودکان و نوجوانانی هستند که در اثر گسیختگی شیرازه هاي اجتماعی و 
کارکردهاي بد نظامات اقتصادي و اجتماعی، از خانه و کاشانه و روستاهاي خود کنده شده و در حاشیه 

کنند. هاي نادرست جان میشهرها در فقر و فالکت و از راه
داستانی ساعدي از بعضی جهات همانندي تام و تمامی با کاراکترهاي اساطیري و تاریخی شخصیت هاي 

ادبیات ایران و جهان دارند. 
سازد که ارزش و اهمیتی دیگر رو میهاي ساعدي، ما را با مواردي روبهها در داستانرفتارشناسی آدم

شود. بلکه اساس کار نی و شکلی ، خالصه نمییابند. نقد و بررسی ها تنها به بازنمایی و کارهاي ساختمامی
هاي فکري نیز بپردازد. که ما در این جستار هاي ژرف ساختی و بنیاننقد آثار داستانی باید به خمیره و توانایی

شناسی و اجتماعی آثار ساعدي بوده است. مان بر روي نقد روانبیشتر اهتمام
کارگري نوشته است، گرایش هاي جامعه گرایانه اش را هایی که تحت تأثیر ادبیاتساعدي در داستان

ي افت و خیزها و فراز و فرودهاي زندگی سیاسی، تعلق دهد. اما از آنجا که پس از مشاهدهدخالت می
سیاسی و تشکیالتی به هیچ یک از نیروهاي سیاسی چپ ندارد، رئالیسم اجتماعی و ادبیات کارگري را پی 

علیرغم » دندیل«ي پردازد. وي حتی در مجموعههایش میها در داستانرون آدمگیرد و به روانکاوي دنمی
ها و به تصویر کشیده شدن پنهان داشته ترین پیروي از شیوه ناتورالیستی و نمایش رفتارهاي جنسی آدم

ارها را ها و رفتکند با تکیه بر روانکاوي و روان پژوهی، ریشه هاي روانی این سلوكرفتارهاي آدمی، سعی می
دریابد و به تحلیل بنشیند. ساعدي بر خالف چوبک، به جاي هرزه نگاري و استفاده از زبانی نژند و ضبط 

) 21-22، ص 1382زبان را سالم نگه داشته است. (نگ : پورعمرانی، یک مشت فحش و ناسزا،
کند که میروند حرکت تاریخ، روندي به پیش و پویا است و در رفتار خود از قوانینی پیروي

ي انسانی است. گراست . ادبیات و به ویژه ادبیات داستانی، آیینه بازنماي هستی گستردهوحدت
داستان نویسان، چشم بیدار و زبان گویاي زمانه اند. چشمی پنهان و زبانی غیر مستقیم گو دارند. متن 

هاي ساعدي، شود. داستانوانده میتر از متن خشک و خشن تاریخ، خداستانی به دلیل طراوتی که دارد، روان
گزارشی مستند از دیروز به نسل امروز و فرداست. گزارشی لبریز از وهم و گمان و کابوس. 

آنچه بر کار ساعدي اهمیت بیشتري می بخشد این است که ساعدي خود را در برابر رویدادهاي اجتماعی 
لیت از دیدگاه ساعدي سر دادن شعارهاي سطحی آورد. مسئوها را به روي صحنه میمسئول می شناسند و آن

نیست ، بلکه تجسم زندگانی اجتماعی مردم و رویدادهاي روستا و شهر است. 
کتابنامه

الف) کتاب :
 ،به کوشش اسد بهرنگی، انتشارات بهرنگی، مجموعه کامل آثار صمد بهرنگی، 1382بهرنگی ، صمد ،

تبریز، چاپ اول 
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، نشر روزگار ، ،هاي غالمحسین ساعدينقد و تحلیل و گزیده داستان، 1382روح اهللا ،پور عمرانی
چاپ دوم 

 ، نشر علم ، چاپ اول گوهر ماد و مرگ خود خواسته، 1381جمشیدي ، اسماعیل ،
 ، کتاب زمان ، چاپ سوم باز آفرینی واقعیت، 1352سپانلو ، محمد علی ،
، چاپ دوم مرکز نشر دانشگاهی ،،جامعه شناسی ده،1385خسروي ، خسرو
 ، انتشارات آگاه ، چاپ دهم عزاداران بیل، 1355ساعدي ، غالمحسین ،
____________1355 ،چاپ سوم ، انتشارات امیر کبیر ،دندیل
____________1356 ،کتاب زمان ، چاپ ششم ترس و لرز ،
____________1356 ،چاپ اول ، انتشارات آگاه گور و گهواره ،
____________1357 ،انتشارات آگاه ، چاپ اول نام و نشانهاي بیواهمه ،
 ، نشر چشمه ، چاپ اول جادوهاي داستان، 1381سناپور ، حسین ،
 ، نشر اشاره ، چاپ اول نقد آثار غالمحسین ساعدي، 1373سیف الدینی ، علیرضا ،
، نشر چشمه ، چاپ اول نویسی در ایرانهاي داستانمکتب، 1387شیري ، قهرمان ،
 ، انتشارات شفا ، چاپ اول ، ادبیات داستانی، 1366میر صادقی ، جمال
 نشر چشمه ، چاپ دوم صد سال داستان نویسی، 1387میر عابدینی ، حسن ،

ب) مقاله ، مصاحبه 
 ، 20ش، رودکی، ادبیات شهري و همسایه هاي احمد محموددمشناس ، ابراهیم
 ، 1384، بهمن 29، نافه ، ش زبان و لحن در داستان دو برادرسلیمانی ، صدف
 ، 1369، شهریور 49، آدینه ، ش گفتگو با احمد شاملوشاملو ، احمد
 ، 9، نگاه نو ، ش هاي فکري و جامعه مدرنزمینهعظیمی ، فخر الدین
، 1367، شهریور 27ینه ، ش ، آدیادداشتی دربارة آل احمدغیاثی ، محمد تقی
 ، 1381اسنفد ،33ش ، کارنامه ،حیوانات ذهن منناستین
 ، 1379بهمن ،15، کارنامه ، ش آرمان شهر ترسوقفی پور ، شهریار.
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بررسی مقایسه اي موسیقی بیرونی وکناري غزل هاي سنایی وخاقانی
1حسین اتحادي

لمربی دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاب
چکیده

سنایی و خاقانی دوتن از نامدارترین سخنوران تاریخ شعر فارسی هستند.این دو تأثیر اساسی وعمده اي 
هاي موسیقی شعر،درغزل هاي این دو در غزل فارسی داشته اند. این مقاله جستاري دربارة مهم ترین جلوه

شاعر،در تحول و اعتالي غزل، به اي پیرامون اهمیت این دوسخنور پرمایه است.ازین رو،پس از ذکر مقدمه
ترتیب، موسیقی بیرونی(عروض)و کناري (قافیه و ردیف)را در غزل آن ها، با ارائۀ نمودار و آمار تحلیل و 
بررسی می کند.از نتایج این پژوهش آن که، با وجودي که هردو شاعر خیلی کم از اوزان کم کاربرد و نا 

رونی در غزل هاي خاقانی،گوش نوازتر و خوش آهنگ تر است.در مطبوع استفاده کرده اند اما،موسیقی بی
کندکه،هرچند هردوشاعربه استفاده از ردیف هاي طوالنی تمایل زیادي زمینۀ موسیقی کناري نیز مشخص می

داشته اند،اما از نظر بسامد، خاقانی از ردیف بیشتري  بهره برده است.درمقابل قافیه هاي سنایی از خاقانی 
است.به دلیل آنکه مصوت بلند،درقافیه هاي اوبیشتربه کار رفته است. خوش نواتر

سنایی، خاقانی، غزل، موسیقی بیرونی، موسیقی کناريها:کلیدواژه
مقدمه

اگربه سیرتحول غزل درتاریخ شعرفارسی نگاه کنیم می بینیم ،شاعرانی هستند که دراعتالي غزل فارسی، 
دوتن ازاین شاعران هستند،که درغزل فارسی سبک ساز وتأثیر گذار نقش عمده اي دارند. سنایی و خاقانی

بوده اند. این دوسخنور بزرگ در قرن ششم که دورة رواج غزل است ، دردومنطقۀ مهم شعري ایران ،یعنی 
خراسان وآذربایجان ،زندگی می کردند. هرکدام ازین دوشاعر،به نوعی درتحول غزل فارسی موثر بوده اند.

دوران سازترین شاعر زبان فارسی است،و کمتر شاعري را می «ی،در بارة سنایی نقل می کند که شفیعی کدکن
)9:1383شفیعی کدکنی،»(توان سراغ گرفت که درچندین زمینه شعري سرآغاز و دوران سازبه شمارآید.

و دقیق او، و ایراد معانی باریکدربارة خاقانی نیز باید گفت،گوینده اي ست که وسعت کم نظیر قوة تخیل
از آنجایی که در مطالعات سیرتحول غزل فارسی، این هر موجد شیوه و سبک جدیدي در شعر فارسی شد.

دوشاعر پرمایه، جایگاه مهمی دارند و هریک، مورد توجه بسیاري ازغزل سرایان پس ازخود بوده اند،دراین 
وض و قافیه و ردیف،درغزل هاي پژوهش، به بررسی ومقایسۀ مهم ترین جلوه هاي موسیقی شعر،یعنی عر

دربارة وجوه نزدیکی وشباهت سبک این دوسخنور،گذشته ازاشاراتی خود شاعر این دو پرداخته می شود. 
شروانی دربارة پیروي ازسنایی دارد، محققان بارها اظهار نظرکرده اند.ازجمله،استاد بدیع الزمان فروزان فر، 

سبک او در حقیقت از روش «خاقانی ابراز می دارد که درکتاب سخن وسخنوران در بحث از سبک شعر

1. Hossein.ettahadi@gmail.com
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سنایی منشعب است وقسمتی از قصایدش  به تقلید سنایی است و می رساند که خاقانی، مدتی  به تقلید او 
)1387،618فروزانفر:»(سخن سرایی کرده است.

که نزدیک به از کسانی «همچنین دکترزرین کوب،ضمن توضیح دربارة شیوة سخن خاقانی بیان می کند
عهد وي (خاقانی) بوده اند،تنها به سنایی اعتقادمی ورزد.در قصایدزهد آمیزخویش، تا اندازه اي به شیوة 

)194،1384زرین کوب:»(اوسخن می گوید وخود را بدل سنایی می شمرد.
ترین غزل فارسی زیباترین وآراسته «وامااینکه چراقالب غزل مبناي تحقیق قرارگرفته است.براي اینکه 

)1380:241شمیسا،»(انواع شعرفارسی است.زبان غزل عصاره وگزیدة زبان همۀ انواع شعر فارسی است.
پیشینۀ تحقیق

دراین زمینه،دربارة این دوشاعر،تاکنون بطور جداگانه تحقیقاتی انجام گرفته است.اما، عمدة این پزوهش 
ردیف و «ایشان  شده است. از جمله در کتاب ها، دربارة قصاید این دو سخنور بوده، کمتر توجهی به غزل ه

از احمد محسنی،دربارة ساختار ردیف در قصاید خاقانی، بحث شده است. افزون براین، » موسیقی شعر
به قلم عطا محمد رادمنش که در » ردیف و تنوع و تفنن آن در غزل هاي سنایی«نوشته کوتاهی با عنوان 

بررسی مقایسه اي موسیقی بیرونی و «ي نیز از نگارنده، تحت عنوان کیهان فرهنگی منتشر شده است . مقاله ا
در فصلنامۀ تخصصی ادبیات فارسی دانشگاه آزاد مشهد، به چاپ رسیده » کناري غرل هاي سنایی وعطار

است. در پژوهش حاضر، براي نخستین بار، غزل هاي این دو شاعراز این دو جنبه، یعنی موسیقی بیرونی و 
ئۀ آمار و نمودار، بررسی و مقایسه می شود.کناري، با ارا

موسیقی بیرونی 
همان چیزي است که وزن عروضی خوانده می شود ولذت بردن از آن امري غریزي «موسیقی بیرونی

است، یا نزدیک به غریزي، بنابراین بحور عروضی یک شاعر ،به لحاظ حرکت و سکون آن ها و به لحاظ 
شفیعی »(ا زمینه هاي درونی وعاطفی شعر،قابل بررسی است.تنوع آنها و به لحاظ هماهنگی ب

)95:1387کدکنی،
مشخص ترین جنبه ي موسیقی شعر،عروض و یا همان موسیقی بیرونی آن است. موسیقی بیرونی 
نخستین پل ارتباط برقرارکردن بادنیاي شاعراست.به محض گوش سپردن ویا خواندن شعر آن گاه که تحت 

هجاهاي کوتاه و بلند قرار می گیریم، متاثر از این نظم و توالی هجاها،احساس خاصی به تاثیر تناسب وتکرار
ما دست می دهد.این همان نخستین ضربه اي است که شاعر بر روح خواننده اش وارد ساخته او رابه دنیاي 

روضی، درون شعر خود فرا می خواند.براي آگاهی ازمعیارهاي ذوق وپسند دوشاعردر انتخاب بحرهاي ع
نشان داده،پس ازآن به تحلیل به میزان کاربرد،راشاعرستفادة دوموردابحورنخست درنمودارزیربسامد

وبررسی این آمارمی پردازیم.

نمودار بسامد بحرهاي مورداستفادة دو شاعر
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خاقانیسنایی
نام درصدبسامدنام بحر

بحر
درصدبسامد

11174/32هزج1535/37رمل
6820رمل1495/36هزج

مضار3706/9خفیف
ع

6517/19

منسر2512/6مضارع
ح

2825/8

خفی1443/3منسرح
ف

2666/7

2119/6رجز1169/2رجز
1412/4مجتث920/2مجتث
متقار771/1سریع

ب
547/1

129/0بسیط373/0متقارب

غزل سروده اند.بادقت دراین نمودارمی بینیم که ،هردوشاعر غزل 339و خاقانی، 408وع سنایی در مجم
بحر، دقیقاً مثل همند.تنها اختالفشان دریک 9بحر ازاین 8بحر سروده اند.جالب توجه آنکه 9ها یشان رادر 

این میان هردو شاعر به دو بحر است.آن هم این که خاقانی بحر سریع وسنایی، بحربسیط را به کار نبرده اند.در
درصدازغزل هاي سنایی ونزدیک 74بحر هزج و رمل توجه وعالقۀ بیشتري نشان داده اند. آنگونه که 

درصدازغزل هاي خاقانی دراین دوبحرسروده شده اند. درادامه،براي آگاهی ازذوق و پسند دو شاعردر 53به
مودار ارائه می شود.وزن نخست هریک ،به میزان کاربرد با ن10انتخاب اوزان ،

نمودار بسامد ده وزن نخست دوشاعربه میزان کاربرد
خاقانیسنایی

ر
تبه

بنام بحر و  وزن
سامد

در
صد

ر
تبه

بنام بحر و  وزن
سامد

در
صد

رمل مثمن محذوف ،.../فاعالتن 1
فاعالتن فاعالتن فاعلن ،...

1
04

25
/19

اخرب مضارع مثمن1
مفعولُ مکفوف محذوف؛.../
فاعالت مفاعیلُ فاعلن

4368
/12

3243هزج مسدس اخرب 5142هزج مسدس اخرب مقبوض 2
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مفعولُ مقبوض محذوف؛.../2/16مفعولُ مفاعلن فعولنمحذوف؛.../
مفاعلن فعولن

/9

هزج مثمن  اخرب مکفوف 3
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ محذوف؛.../

فعولن،...

4
3

18
/11

خفیف مسدس مخبون 3
فاعالتن مفاعلن محذوف ؛.../

فَعلن ؛...

2537
/7

خفیف مسدس مخبون محذوف 4
فاعالتن مفاعلن فَعلن ؛...؛.../

3
7

38
/8

رمل مسدس محذوف ؛.../4
فاعالتن فاعالتن فاعلن،...

2407
/7

رمل مسدس محذوف ؛.../5
فاعالتن فاعالتن فاعلن،...

3
4

76
/7

مسدس محذوف؛.../هزج5
مفاعیلن مفاعیلن فعولن،...

2248
/6

هز ج مثمن سالم / مفاعیلن 6
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

2
5

52
/6

رمل مثمن محذوف ؛.../-
فاعالتن فاعالتن فاعالتن 

فاعلن،...

2248
/6

مضارع مثمن اخرب مکفوف 7
مفعولُ فاعالت مفاعیلُ محذوف؛.../

فاعلن،...

1
7

34
/4

ضارع مثمن اخرب/م6
مفعولُ فاعالتن مفعولُ 

فاعالتن

2089
/5

هزج مسدس محذوف؛.../8
مفاعیلن مفاعیلن فعولن،...

1
5

41
/3

هزج مثمن  اخرب 7
مفعولُ مکفوف محذوف؛.../

مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن،...

1830
/5

رمل مثمن مخبون محذوف؛ .../9
فعالتن فعالتن فعالتن فَعلن،...

1
3

79
/2

منسرح مثمن مطوي -
مفتعلن فاعلن مکشوف/

مفتعلن فاعلن

1830
/5

1
0

منسرح مثمن مطوي مکشوف/
مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن

1
0

48
/2

هزج مثمن  اخرب/8
مفعولُ مفعولُ مفاعیلن

مفاعیلن

1671
/4

رجز مثمن سالم/ مستفعلن -
مستفعلن مستفعلن مستفعلن

1
0

48
/2

رمل مسدس مخبون 9
فعالتن فعالتن وف ؛ .../محذ

فَعلن،...

1383
/3

1
0

مجتث مثمن مخبون 
مفاعلن فعالتن ../.محذوف؛

مفاعلن فَعلن،...

1253
/3
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وزن  را به 21وسنایی 29پس ازبررسی دقیق غزل هاي  دوشاعر،مشخص شدکه،از نظر تعداد ، خاقانی 
مضارع وزن عبارتنداز:(8غزل سروده است.این وزن، تنهایک8کار برده اند.در این میان، شاعرشروانی در

مفاعیلُ فاعالت مفاعیلُ )(مضارع مثمن مکفوف محذوف/مفعولُ فاعالت مفاعیلُ فاعالتنمثمن اخرب مکفوف/
/مفاعلن مفاعلن مفاعلن رجزمثمن مخبونمفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن)(رجزمثمن مطوي/فاعلن)(
فعالت فاعالتن، /محذوف)(رمل مثمن مشکولمفاعلناعلن فَعالتنفعالتن مف)(خفیف مثمن مخبون/مفاعلن

/مفاعیلُ )(هزج مثمن مکفوف مقصور/مستفعلن فَعلن مستفعلن فَعلن)( بسیط مثمن مخبونفعالت فاعلن
).همۀ این ها، جزو اوزان کم کاربرد شعر فارسی محسوب می شوند.باوجود آنکه مفاعیلُ مفاعیلُ مفاعیل

وزن از او بیشتر بکار برده است.اینگونه به نظرمی آیدکه 8ل کمتر از سنایی سروده است،اما غز69خاقانی  
شاعرشروانی، بااین کارخود خواسته است تا ذوق وقریحه اش رادراوزان بیشتري بیازماید.

از منظر دیگري که می توان اوزان عروضی این دوسخنور را بررسی کرد، تطبیق با اوزان پرکاربرد شعر 
وزن را به عنوان اوزان پر کاربرد شعر فارسی، ذکر کرده است، 29فارسی است. الول ساتن ، محقق انگلیسی، 

) 42:1380گروه دسته بندي کرده است. (رك .وحیدیان کامیار ،9وزن را در 29که وحیدیان کامیار این 
سنایی باید گفت،همۀ اوزان اگربراي بررسی غزل هاي این دوشاعر،این آمار را مبنا قراردهیم دربارة

منتخب او، جزو وزن هاي پرکاربرد شعر فارسی قرار دارند.
وزن بکار رفته است که ،جزو ا اوزان پرکاربرد قرار نمی 7اما دردیگر سو،در میان غزل هاي خاقانی، 

گفتیم موردي هستند،که پیشتر8وزن، جزو همان 7گیرند. بجز وزن (مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن)این 
درصداز کل غزل هایش را شامل می شود.06/2خاقانی از هر کدام تنها یک بار بهره برده است. این تعداد، 

وزن تنها یک باراستفاده کرده است،به نظر می رسد که این 7از آنجایی که شاعر شروانی، ازهر یک ازاین 
صد داشته است، تا با سرودن دراین وزن اوزان مورد پسند شاعرنبوده، و همچنان که گفته شد،گویی شاعر ق

ها، طبع آزمایی کند. همچنین گفتنی است خاقانی از بحر سریع ، حتی یک بار هم درغزل هایش استفاده 
نکرده است. نکتۀ شگفت دربارة اوزان مورداستفادة دو شاعراینکه،وزن مفاعلن  فعالتن مفاعلن فَعلن (بحر 

) 83:1373دترین وزن درشعرفارسی است،(رك.وحیدیان کامیار،مجتث مثمن مخبون محذوف)که پرکاربر
بار،از این وزن 12و9درمیان اوزان محبوب دوشاعرجایگاهی ندارد.چرا که سنایی وخاقانی ، هریک به ترتیب  

استفاده کرده اند. که باتوجه به بسامدغزل هایشان این آمار،رقم بسیار ناچیزي است.
عرمطرح می شود،دسته بندي اوزان به مطبوع ونامطبوع است.دراین بحث دیگري که دربررسی اوزان ش

باره صاحب نظران، اظهارنظرهاي متفاوتی کرده اند که دراین آرا، اختالف راي وگاه تناقض زیادي دیده می 
شود. این پراکندگی عقاید مانع ازآن می شودتادراین زمینه، به یک نتیجۀ کلی واساسی رسید.باهمۀ این ها 

ن کامیار، هفت وزن را ،از اوزان به اصطالح نامطبوع به شمار می آورد.(رك.وحیدیان کامیار وحیدیا
) اگر ما این هفت وزن رابااوزان غزل هاي دوشاعر تطبیق دهیم،می بینیم که ، تنها یک وزن نامطبوع 82:1380،
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بارازاین 12،و خاقانی 4یی (مفعولُ مفاعلن مفاعیلن) درمیان اوزان منتخب دو شاعرجاي می گیرد.که آنهم سنا
وزن استفاده کرده اند.این وزن ازاوزانی ست که به اعتقاد ناتل خانلري ،درهیچ دوره اي ،درغزل رواج نداشته 

) 158:1327است. (رك.خانلري،
از منظري دیگر، اگر اوزان منتخب دو شاعر را ،از نظر تعداد ارکان بررسی کنیم باید گفت،هر دو شاعر به 

شمارة هجاهاي آن اندك «زه از اوزان کوتاه استفاده کرده اند. اوزان کوتاه به اوزانی گفته می شود که، یک اندا
درصد از کل غزل 75/37وخاقانی در 38) در بررسی آمارها می بینیم که سنایی در 1380:229شمیسا،»(است.

عتقاد دارد، درنیمۀ دوم قرن ششم هایشان،از وزن هاي کوتاه استفاده کرده اند. دراین باره سیروس شمیسا ا
اماغزل سرایان آذربایجان،کمتراز «غزل سرایان خراسان مانندانوري وعطار،به اوزان کوتاه بسیار رغبت دارند، 

همکاران خراسانی خود،به استعمال وزن هاي کوتاه می پردازند ودرمقابل به اوزان بلند تام، واوزان متناوب 
اما در این یک مورد باید گفت، خاقانی هم که از شاعران منطقۀ آذربایجان )1380:232(شمیسا،» راغب ترند

بوده ، مانند شاعران خراسانی، به استفاده از اوزان کوتاه تمایل داشته است.
تناسب اوزان ومفاهیم

روشن است که، هر وزنی با توجه به ریتم وآهنگی که، از توالی وتناسب هجاها در ساختار آن به گوش 
د، احساس ودریافت خاصی را در مخاطبش برمی انگیزاند. از همین رو،یکی از هنرمندي هاي شاعر می رس

در سرودن شعر،انتخاب اوزانی است که بامفاهیم مورد نظرش تناسب داشته باشد. در بررسی غزل هاي 
ثمن محذوف، شاعرغزنوي مشاهده می کنیم که وزن موردعالقۀ اش، فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن / رمل م

هجاي بلند به کار رفته است.11هجاي آن، 15است. وزنی که در مجموع 
همیشه تالیفی از الفاظ که درآن شماره «دربارة تأثیرهجاهاي بلند درساخت فضاي کلی شعرباید گفت

نسبی هجاهاي کوتاه بیشترباشدحاالت عاطفی شدیدترومهیج تري را القا می کندوبه عکس براي حاالت مالیم
» ترکه مستلزم تانی وآرامش هستند،وزن هایی بکار می روندکه هجاهاي بلند یا ضعیف در آنها بیشتر باشد.

) 167:1377(ناتل خانلري:
درنقطۀ مقابل اگر به اوزان غزل هاي خاقانی نگاه کنیم، می بینیم که، وزن مفعولُ فاعالت مفاعیلُ فاعلن 

ن نخست ومحبوب شاعراست،وزنی است که،با آهنگ نرم (بحرمضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف)،که وز
وسنگینی که دارد،مناسب بیان معانیی مانند، مرثیه و هجران ودرد وحسرت است(رك.وحیدیان کامیار 

) این معانی به روحیات شاعرنزدیک تراست. چراکه می دانیم خاقانی شاعري بوده است که،در 1380:73،
ي روبرو بوده است.حوادث ناگواري چون ،مرگ پدر، عمو، طول زندگی اش با تلخکامی هاي زیاد

پسر،همسر،پسرعمو و...از یک سو،وگرفتاري هاي شاعردر زندان، ازسوي دیگر،زندگی رابه کام شاعرخسته 
ازحسادت هاوتهمت ها،ناخوش کرده بود. آن گونه همۀ این هادرکالم وي نمودي آشکار دارد.

اوزان دوري
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اهمیت وزن دوري دراین است که «سی داشتن اوزانی به نام دوري است.یکی ازاختصاصات عروض فار
وسط مصراع حکم پایان مصراع رامی یابد، یعنی می توان درآنجا قافیه آورد،مکث کرد،یک یا دو صامت 

)براین مطلب باید افزود ،اهمیت زیاداوزان دوري به دلیل آهنگ 1370:86(شمیسا،» اضافه برفرمول آورد.
ست که ازتکرار ارکان هماهنگ دردو پارة هرمصراع دراین نوع اوزان شنیده می شود.این ارزش وموسیقی اي ا

بدان پایه  است که،برخی از صاحب نظران،تکرار راتنها عامل موسیقی ساز،درسخن منظوم می دانند. 
)1378:38(رك.وحیدیان کامیار، 

. بنابراین بسامد بیشتر اوزان دوري، در از نظر موسیقایی،ارزش اوزان دوري از اوزان معمولی بیشتراست
میان مجموعۀ اشعاریک شاعر،دلیل برغناي بیشتر موسیقی و آهنگ شعراو می باشد. نمودار زیر میزان بهرة 

دوشاعر را ازاین اوزان نشان می دهد.                      
نموداربسامد اوزان دوري درغزل هاي دوشاعر

خاقانیاییسن
بنام بحر و وزن

سامد
در

صد
بنام بحر و وزن

سامد
در

صد
/منسرح مثمن مطوي مکشوف

مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن
1

1
69

/2
مفعولُ /مضارع مثمن اخرب
فاعالتن مفعولُ فاعالتن

2089/
5

مفعولُ /هزج مثمن  اخرب
مفعولُ مفاعیلنمفاعیلن

1
0

45
/2

منسرح مثمن مطوي 
علن فاعلن مفتعلن مفت/مکشوف

فاعلن

1830/
5

مفعولُ /مضارع مثمن اخرب
فاعالتن مفعولُ فاعالتن

896
/1

مفعولُ /هزج مثمن  اخرب
مفعولُ مفاعیلنمفاعیلن

1671/
4

مفاعلن /مجتث مثمن مخبون
فعالتن مفاعلن فَعالتن

124
/0

مفاعلن /مجتث مثمن مخبون
فعالتن مفاعلن فَعالتن

258/
0

3مجموع
0

34
/7

فعالتن /خفیف مثمن مخبون
مفاعلنمفاعلن فَعالتن

129/
0

/بسیط مثمن مخبون

مستفعلن فَعلن مستفعلن فَعلن
129/

0
/5806مجموع

17
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این آماربه مانشان می دهدکه استفادة بیشترخاقانی ازاوزان دوري، دلیلی برخوش آهنگی و روانی 
بیشترغزل هایش نسبت به سنایی است.

موسیقی کناري
منظورازموسیقی کناري،عواملی است که،در نظام موسیقیایی شعر داراي تاثیر است ولی،ظهور آن درسراسر «

بیت یا مصراع قابل مشاهده نیست.برعکس موسیقی بیرونی،که تجلی آن درسراسربیت ومصراع یکسان است وبه 
سیقی کناري بسیار است و آشکار ترین نمونه طور مساوي،در همه جا به یک اندازه حضور دارد . جلوه هاي مو

) موسیقی کناري به ترتیب درقافیه و ردیف متجلی می شود. 391: 1379شفیعی کد کنی ،»(آن،قافیه و ردیف است.
قافیه نوعی زمینه سازي براي القاي موسیقی شعردر «قافیه در شعرفارسی،ازاهمیت وجایگاه زیادي برخورداراست.

الفاضی که از نظر معنا و احتماال، از لحاظ شکل ظاهري با هم متفاوتند، ولی از نظر لحن ذهن آدمی است. تکرار
و آهنگ همنوا هستند،لذّتی به آدمی می بخشد که نزدیک است به لذّتی که، ازاستماع نغمه اي دریافت می 

)  83:1385ملّاح،»(کنیم.
عداد صامت ها و مصوت هاي یکسان، می دانیم که درکلمه هایی که قافیه شعرقرارمی گیرند،هرچه ت

بیشترباشد، قافیه نیز به همان میزان ،گوش نوازتر و آهنگین تر بوده ،ارزش موسیقیایی آن بیشتراست .
با توجه به انواع مختلف هجاهایی که می توانند هجاي قافیه قرار بگیرند، می توان گفت : گزینش شاعر 

مصوت و صامت هاي هماهنگ بیشتري داشته باشد، اهمیت در انتخاب واژه هایی که هجاي قافیه آنها
» یعنی هر چه تعدادحروف قافیه بیشترباشد،قایمۀ صوتی بیت درمجموع شعرقوي ترخواهد بود.«فراوانی دارد. 

)1354:516(متحدین ،
نمودارزیر،انواع هجاهاي قافیه رادرغزل هاي دوشاعربراساس میزان کاربردنشان می دهد.

نمودارانواع هجاهاي قافیه درغزل هاي دوشاعر
خاقانیسنایی

ر
تبه

بسامنوع هجا
د

ردرصد
تبه

بنوع هجا
سامد

در
صد

1
صامت+مصوت 

بلند+صامت
صامت+مصوت 242601

بلند+صامت
18

4
27/

54

2
صامت+مصوت 

کوتاه+صامت
صامت+مصوت 7450/182

کوتاه+صامت
10

1
79/

29
صامت+مصوت 3

بلند               
صامت+مصوت 49123

بلند               
3791/

10

4
صامت+مصوت 

265/6کوتاه+دوصامت
صامت+مصوت 4

کوتاه+دوصامت
1671/

4
/129صامت+مصوت 117/25صامت+مصوت 



١٩٦

١٩٦

مجموعه مقاالت

0بلند+ دوصامتبلند+ دوصامت5

)پس ،قافیه 1386:32شمیسا،»(مصوت بلندکمی بیشترازدوبرابرامتدادمصوت کوتاه استامتداد«ازآنجایی که 
هایی که درآنهامصوت بلندبه کار رفته باشد،ازنظرموسیقیایی ارزشمندترند.اگربخواهیم هجاهاي قافیه را 
درغزل هاي دوشاعر،ازنظرارزش هاي آوایی مقایسه کنیم، می بینیم  که، هجاي (صامت+مصوت 

باردرغزل هاي سنایی 1و11مت)که ازنظر صوتی، ارزشمند ترین هجاي قافیه است، به ترتیب بلند+دوصا
وخاقانی به کاررفته است.البته کاربرد این هجامحدود است، چون واژه هایی که این آرایش هجایی را داشته 

فیه هاي سنایی باشند،زیادنیستند. پس ازآن هجاي (صامت+مصوت بلند+ صامت) قراردارد،که بازاین هجا،درقا
کاربردبیشتري دارد.همین گونه است هجاي (صامت+مصوت بلند).این آمار گویاي آن است که ،ارزش هاي 
موسیقیایی وآوایی قافیه هاي سنایی، نسبت به خاقانی بیشتراست.این درازي وخوش آهنگی هجاهاي قافیه 

،سبب ارزش بیشتر قافیه ها،از نظر موسیقیایی می شود.
می داند.(شفیعی کدکنی »القاي مفهوم ازراه آهنگ کلمات«ی یکی ازنقش هاي قافیه را شفیعی کدکن

) درغزل زیراز سنایی، قافیه این نقش  را به خوبی درشعرایفا کرده است. 1379:100،
عاشقی تا در دل ما راه کرد                             اغلب انفاس ما را آه کرد

وع                 برد وزیر پاي عشق اکراه کردبود هر باري دلم عاشق به ط
عیش چون نوش مرا چون زهر کرد       صبر چون کوه مرا چون کاه کرد

باز در شهر مسلمانان مغی                           کرد ما را بسته و ناگاه کرد
از تن باریک من زنّار ساخت                      وز دل سنگینم آتشگاه کرد

با همه محنت که من دیدم زعشق         کو مرا بی قدر وآب و جاه کرد
)849:1388نیک خواهم عشق را گر چه مرا            او به کام دشمن وبدخواه کرد      (سنایی،

وهمچنین پراکندگی آوایی این مصوت درکل شعر، »آ«دراین غزل امتدادقافیه هابراساس مصوت بلند
رده است که درسراسر غزل به گوش می رسد. این گونه به نظرمی رسد که گویی زنجیره اي صوتی خلق ک

با هر بار تکرار قافیه،شاعر اندوهش را ،با آه ممتدي از درون سینه اش  بیرون می ریزد. این قافیه ها،در 
هت قافیه با حروفی تنظیم شده باشد که از ج«ساخت فضاي مورد نظر شاعر،تأثیر زیادي دارند.چرا که اگر

باشد،به تقویت فضا ونغمۀآن   کمک بسیارمی کند.ارزش صوتی متناسب با محتواي شعر
)1354:500(متحدین،

در حوزة قافیه هاي بدیعی بایدگفت، خاقانی نسبت به شاعر خراسانی بیشتراز، قافیه هاي بدیعی بهره برده 
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و ذوقافیتین و اعنات را ،در قافیه است. آن گونه که می توان ،انواع جناس و همچنین بارها تکرار تضاد 
هایش مشاهده کرد.گویی شاعرشروانی، بیشتر ازانوري قصد قافیه آرایی داشته است.دریک موردهم ،که همین 

یک باردر غزل هاي دو شاعردیده شد، خاقانی حاجب را در میان دو قافیه به کاربرده است. 
)609:1382به وصف خیال تو در رسید (خاقانی،نی دست من به شاخ وصال تو بررسید     نی وهم من 

»  اگرحاجب در میان دو قافیه باشد،در نهایت حسن خواهدبود.«معتقداست»درة نجفی«صاحب
)1362:94(نجفقلی میرزا ،

ه بایدگفت،درغزل هاي هر دو سخنور، تکرارقافیه وقافیۀ معموله بیشترازدیگرعیوب قافیهدربارة عیوب قافی
به چشم می خورد.در این میان،خاقانی بیشتر به کاربردقافیه هاي معموله عالقه نشان داده است.آن گونه که

افیه هاي معیوب در اکثرغزل هایش ازاین قافیه هاي ساختگی بهره برده است.درادامه، نمونه هاي ازاین ق
در غزل هاي دوشاعر،ذکرمی شود.

سنایی
اقوا

حبنددرسحرگه صعب تر باشد مرا هجران آن دلبر      که جادو بندهاي سخت در وقت س
همی دانم من اي دلبرکه هستم من غریب ایدر           ببینی محملم فردا شتربان برشُتُر بندد 

)842:1388(سنایی:
شایگان

اي پسرهاتتاکی از ناموس هیهات اي پسر             بامدادان جام می 
)891اي پسر     (همان:هاتساغري پرکن ز خون رز مرا         کاین دلم خون شد زغم

ایطاي جلی
تو ترهد هرلحظه همی            شعله از مشعلۀ روي ضیا گسشمع نورفلکی خوا

)998تو   (همان:ترزآرزوي رخ چون ماه تو هرروز چو صبح   دل همی چاك زند پیش درت که
ایطاي خفی

منستی دارگرلطف لبش نیستی از قهردو زلفش   هرچوب که افراخته تر 
)1025منستی     (همان:دارش خریگویند که جزهیچ کسان را نخرد یار    من هیچ کسم کا

سناد
ي تو بینموارخلد برین یاد کنم روي تو بینم                       ور فتنه و دین یادکنم م

)943ي تو بینم  (همان:ابر سیم و سمن وقف کنم جان و دل خویش     کان عارض سیمین سمن س
خاقانی

اقوا
نپاسبانان بینم آنجا انجمن در انجماز در تو برنگردم گرچه هرشب زغم خویش   
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)653:1382(خاقانی،کُندرازل برجان خاقانی نهادي مهر مهر         تاابد بی رخصت خاقان اکبر بر م
ایطاي جلی

یارهرشب که پر شکوفه شود روي آسمان    در چشم من شکوفه وش آید خیال 
)617(همان:دارطلسم شکوفه است میوه کوآن شکوفۀ طرب و میوة دلم            اکنون که پر

ایطاي خفی
)661در ده            (همان:گالبدر ده             آن آتش گون آبسرمستم وتشنه 

شایگان
فرو نایدانعشق محرم کسی است خاقانی                به شما ناکس

)591ناید        (همان:فرو انعشق داند که قحط سال کسی است      زان به کس میهم
قافیۀ معموله

توناباكاي اسب هجر انگیخته،نوشم به زهرآمیخته           روزم به شب بگریخته،زان غمزة 
وتکهزن بخشوده اند االّبرمن جهانی مرد ومرغان وماهی در،وطن آسوده اند االّ که من 

)656(همان:
کرارقافیهت

نیستاندرجهان چنان که جهانست درجفا             اورابه هرصفت که بجویی نظیر
)561(همان:نیست  اورا نظیرهست به خوبی دراین جهان             خاقان اکبراست که اورا نظیر

ردیف
ردیف که از ویژگی هاي شعرفارسی است، سهم مهمی درباال بردن آهنگ وموسیقی،ودر نتیجه خوش 
نوایی شعردارد.از همین رو،همواره مورد توجه شاعران بوده است.اگرنگاهی به اشعار سروده شدة شاعران در 

درصد غزلیات خوب زبان فارسی 80حدود« دوره هاي مختلف شعر فارسی  بیاندازیم، درخواهیم یافت که 
)1379:138شفیعی کدکنی، »(داراي ردیف هستند.

درصدازغزل هایشان،از ردیف بهره برده 77،و سنایی در 86ازنظربسامد کاربرد ردیف، خاقانی در
اند.سنایی درانتخاب ردیف هاي شعرخود، گاه دست به گزینش ترکیبات درازي می زند، که این خود تاثیر 

در افزایش موسیقی کناري شعرش دارد.طوالنی ترین وگاه متکلف ترین ردیف هاي شعرفارسی را می زیادي 
سنایی نسبت به دورة خود همچنان که از جنبه هاي «توان در غزل هاي اودید.شفیعی کدکنی معتقداست

نی معنوي و توجه به جلوه هاي عالی عرفان سبکی تازه وخاص خوددارد،ازنظر آوردن ردیف هاي طوال
وعجیب،به خصوص درغزل هایش، سرمشقی است براي آیندگان، به خصوص شاعران متصوف و عرفان 

)1376:152شفیعی کدکنی،»(سراي مانند عطّار و موالنا
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، » شد تا باد چنین باد «، » خدایم برتو داور باد«، » شبست خوش باد من رفتم «ردیف هایی همچون 
به میزان زیادي موسیقی کناري غزل هاي سنایی را، گوش نواز و آهنگین با تکرار خود،» تاکی بود اي دلبر«

بار به عنوان ردیف 2که شاعر » علیک عین اهللا «و» الصبر مفتاح الفرج«کرده است. حتی عبارت هاي عربی
انتخاب کرده است ،ترکیباتی طوالنی هستند.خاقانی هم مانند شاعر غزنوي، به استفاده از ردیف هاي بلند 

بت داشته است. چرا که هرچه واژه هاي  به کار رفته در ردیف بیشتر باشد، بر آهنگ و موسیقی رغ
هرچه جزءردیف بزرگ تر باشد،اتحاد شاعر «شعرافزوده می شود.بهرة دیگر ردیف هاي طوالنی اینکه،

مورد 10ر). شاعر شروانی، د1354:517(متحدین، » باخواننده وشنونده محکم تر ودلپذیرتر صورت می گیرد
کلمه ویا بیشترتشکیل  شده اند.عبارت هاي بلندي همچون، 3ردیف هایی به کار برده است که ازحداقل 

بارها »... برنتابد هردلی» «برتوبینم جو» «نپندارم که دارد کس» «ازمن دریغ داشت»«چنان آمدکه من خواهم «
.ردیف غزل هایش قرارگرفته است

ي خاقانی،سهم زیادي در افزایش موسیقی  کناري شعرش داشته است. تکرار ردیف هاي بلند درغزل ها
در حقیقت شعر خاقانی اوج بازي با ردیف «شفیعی کدکنی دربارة اهمیت ردیف در شعر خاقانی می گوید

است وپس ازاو،دیگران ازهمین حدود تجاوزنمی کنند،بااین تفاوت که اوکامال ازعهدة اداي فکر و مضامین 
) 1379:153شفیعی کدکنی،»(آیند گان اغلب دچار یاوه سرایی می شوند.خود برمی آید،و

خاقانی به آوردن ردیف هاي دشوار وکمیاب تمایل دارد. گویی شاعر شروانی ، دربسیاري موارد خواسته 
است تا تسلط وخالقیتش را،درایجاد ترکیبات ومعانی ،با آوردن واژه ها وعبارت هاي دشوار،به رخ 

البته گاهی اوقات این ردیف هاي طوالنی نه تنهابه کمک موسیقی ومعناي شعرنمی آید،بلکه مخاطبانش بکشد.
سبب ابتذال وسستی معناي شعرشده ،کامال زاید به نظرمی رسند. سعید حمیدیان دربارة ردیف در غزل هاي 

ابل  توجه از بیت،و گاهی نیز، ردیف هایی دراز یا دشوار، که گذشته از اشغال فضایی ق«خاقانی، اعتقاد دارد، 
عدم تأثیر مثبت بر موسیقی شعر،گاه سبب ایراد مضامینی نا دلپسند و حتی برودت کالم می شود وعکس مراد 

)1383:71(حمیدیان،» وهدف از کاربرد ردیف را باعث می گردد.
از یک غزل خاقانی.» تو زر بایستی«نمونه را، ابیاتی  با ردیف
و زر بایستی                    رشوة راي تو زر بایستیهدیۀ پاي ت

جان چه خاکست که پیش توکشم          پیشکش هاي تو زر بایستی
دیده درپاي تو کشتن هوس ست            کشته درپاي تو زر بایستی

رداي تو زر بایستیگردهم اجراي امروز تو جان                 خرج ف
)686:1382کوه سیمسنی وهمسنگ توام                     درتمناي تو زر بایستی    (خاقانی،

دراین غزل،ردیف از نظرتداعی معانی وایجاد ترکیبات مجازي نقشی در شعر ندارد.موضوع همۀ ابیات 
تکرار سبب ابتذال وسستی معنا شده است.یکی ست، و ردیف درواقع تکراریک مضمون واحداست، که این
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البته در پاره اي موارد، شاعر لحظات ناب وشاعرانه اي هم با این ردیف هایش خلق کرده است.ازجمله 
غزل زیرکه درمیان ردیف هاي دوشاعر، تنها موردي هم است که، ردیف درآن تکرارشده است.در

مرا اند ردلت جایی نمی بینم،نمی بینمترا در دوستی رائی نمی بینم ،نمی بینم        
تمنا می کنم هرشب که چون یابم وصال تو                ازین خوش ترتمنایی نمی بینم،نمی بینم
بهرمجلس که بنشینی تویی درچشم من زیرا        که چون تو مجلس آرایی نمی بینم ،نمی بینم

باري                   کنارم کم ز دریایی نمی بینم،نمی بینمزهراشکی که از رشکت فروبارم به هر
اگرچه زیرباالي فراقم دوست می دارم                  که چون تو سرو باالیی نمی بینم،نمی بینم
)646ننالیدم زتوهرگز،ولی این بارمی نالم             که زحمت را محابایی نمی بینم،نمی بینم  (همان:

نمی«ه فضاي کلی آن،بیان کنندة ناامیدي وگالیه و شکایت شاعر است،تکرار آگاهانۀ ردیفدراین غزل ک
درحسن تأثیر،و القاي مفهوم واحساس موردنظرشاعر،بسیارموفق بوده است.» بینم

راه «این همان تکراري ست که وحیدیان کامیار آنرا، نشان دهندة عواطف شدیددانسته اضافه می کند
و احساسات شدید، تکرار لفظ است، زیرا شعر طبیعی و راستین و ناب، فوران طبیعی فوران عواطف

)1378:32وحیدیان کامیار،»(احساسات و عقده گشایی است وتکرار لفظ، بازتاب طبیعی عقده گشایی است.
» م«و»ن«بارحروف  غنّه اي8»نمی بینم نمی بینم«ازسوي دیگراگردقت کنیم می بینیم که در ردیف 

اصواتی هستندکه به هنگام تلفظ آنها،هوا از راه بینی خارج می شود.بنابراین این «وند.این دوحرف،تکرارمی ش
واج ها غالباً صدایی شبیه به نق نق آهسته ،یعنی در واقع اصواتی ناشی از ناخشنودي وعدم رضایت را 

)1383:49قویمی،»(،تداعی می کنند.
دارد،آن است که ردیف داراي مفهوم ومعناي حرکتی یکی ازمعیارهایی که درارزش گذاري ردیف اهمیت

درغزل هایی که داراي ردیف هاي حرکتی هستند،ذهن حالت پایان راحس نمی «وجنبشی باشد براي اینکه
کند،وهرچند یک مصراع یابیت تمام می شوداما،به لحاظ حرکتی بودن آخرین کلمۀ آن مصراع یا بیت، 

می رود.برعکس،درردیف هاي استاتیک،جریان شعرباتمام شدن شعرهمچنان درذهن ادامه می یابد،وپیش
) 1374:113محمدي،»(مصراع ،بالفاصله درذهن قطع می شودوحرکت شعردرذهن پایان می یابد

چون اصوالدرمیان واژه هاي زبان فارسی، تنها فعل هاي خاص هستند که داراي مفاهیم حرکتی 
ادافعال خاص درجایگاه ردیف بیشترباشد،شعرازتحرك هستند،پس باید توجه داشته باشیم که هرچه تعد

وجنبش بیشتري برخورداراست. درنقطۀ مقابل هرچه فعل هاي عام ودیگرگروه واژه ها، یعنی  اسم وحرف 
وقید و صفت ،بکارروند،از میزان حرکت وجنبش وپویایی شعرکاسته شده،سکون وایستایی بیشتري به مفهوم 

مورد ازآن 175نوع واژه هاي ردیف هاي سنایی، به این نتیجه می رسیم که کالم افزوده می شود.در بررسی 
%این فعل ها از نظر 23درصد را شامل می شود.گفتنی است که از این میان 11/44ها فعل هستند، که 

مفهوم،فعل امرهستند که باوجودي که،تقریبا همۀ آنها نیز فعل هاي خاص هستند،برتحرّك وپویایی وهیجان 
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درصد 50مورد است که 146ي سنایی افزوده اند. درسوي دیگر، فعل خاص در ردیف هاي خاقانی غزل ها
را در برمی گیرد. در ردیف هاي خاقانی می بینیم که کاربردافعال پرحرکتی چون(شکستی،درفکن،فشاندي، 

ی کناري شعرافزوده باده بیار،می پوشد، خندد، شستیم، بگشایی، درده)به میزان زیادي به انرژي وهیجان موسیق
است. خاقانی درکناربهره هاي زیادي که ازجنبه هاي موسیقیایی ردیف می برد،به جنبه معنایی ردیف هایش 
نیزتوجه دارد. این همان بهره اي ست که به عقیدة دکترشفیعی کدکنی یکی ازفایده هاي ردیف به شمارمی 

).1379:140آید. (شفیعی کدکنی، 
این عبارت رادرمعانی و ترکیبات مجازي مختلفی به »خواهدشکست «باردیف به عنوان مثال درغزلی 

طلسم » «ناله شکستن»«دل شکستن»«توبه شکستن»«بازارشکستن«خدمت گرفته است . وباخلق ترکیباتی چون 
و...برگسترة تداعی معانی درشعرش افزوده است.» شکستن

و مهر کان خواهـدشکستلعل او بازارجان خواهدشکست                    خندة ا
عابدان را پرده این خواهددرید                     عاشقان را توبه آن خواهدشکست
هودج نازش نگنجد درمیان                        لیک محمل برجهان خواهدشکست
پرنیان خویی به پاي پیل غم                         دل چوپیل پرنیان خواهد شکست

ن اودر چشم سیاه                      خار راه کهکشان خواهـد شکستروي گندگو
غمزه ش ارغوغا کند هیچش مگوي                  کو طلسم آسمان خواهدشکست

دشمنان ازداغ هجرش رسته اند                     پل همه بردوستان خواهد شکست  
)558:1382ۀ فریادخوان خواهد شکست     (خاقانی،جاي فریاد است خاقانی که چرخ                 نال

گذشته از پیوستگی وتناسبی که با فضاي کلی شعردارد، ازنظرتداعی » خواهدشکست«می بینیم که ردیف 
معانی وخلق ترکیبات بدیع، تأثیرزیادي درشعردارد.

عنوان مثال واژة از منظري دیگر،تنوع وگونه گونی در میان ردیف هاي سنایی کمتربه چشم می خورد .به
بار به عنوان ردیف در غزل هاي سنایی تکرار شده است.در حالی که در ردیف هاي خاقانی 17به تنهایی» تو«

بار تکرار نشده است.5بار به کار رفته،هیچ واژة دیگري بیش از 10که » است«غیر از واژة
نتیجه

و خاقانی را،از منظرموسیقی بیرونی ودرونی در پایان این جستار، نقاط اشتراك و اختالف غزل هاي سنایی 
می توان این گونه برشمرد:

موسیقی بیرونی:
بحر غزل هایشان را سروده اند. دراین میان، تنها دریک مورد با یکدیگراختالف دارند. 9. هردو شاعر در 1

خاقانی در بحرسریع وسنایی در بحربسیط غزلی نسروده اند.
زل بیشتر از خاقانی سروده است اما، تنوع اوزان درخاقانی بیشتراست.اودر غ69. باوجود آنکه سنایی 2
وزن سروده اند.21وسنایی در29
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. رویکرد هردو شاعر،بیشتراستفاده از اوزان پرکاربرد و مطبوع عروض فارسی بوده است.3
ان دوري بهرة. موسیقی بیرونی در غزل هاي خاقانی ،خوش آهنگ تراست.به دلیل آنکه از یک سو ،از اوز4

بیشتري برده است. 
موسیقی کناري:

. قافیه،درغزل هاي سنایی گوشنوازتراست. چون در ساختار هجاهاي قافیه اش، مصوت بلند بیشتر به کار 1
رفته است.

. از نظر بدیعی، باید گفت شاعر شروانی به آرایش قافیه هایش توجه بیشتري داشته ، بارها از انواع جناس 2
قافیه هایش بهره برده است.و تضاد در

.هردو شاعر به استفاده از ردیف هاي طوالنی ودراز آهنگ تمایل زیادي داشته اند.3
درصد از غزل هایشان، از ردیف بهره برده اند.77وسنایی در ،86. ازنظر بسامد ،خاقانی در4
ردارند. اضافه براین، دایرة . ردیف هاي شاعرشروانی از نظرمعنا،از پویایی وتحرك وهیجان بیشتري برخو5

است.تره هاو ترکیبات در ردیف هایش وسیعتنوع وگونه گونی ،از نظر کاربرد واژ
کتابنامه

، مقدمه گزینش و تفسیرمحمد رضا شفیعی غزلیات  شمس تبریز). 1387.بلخی، موالنا جالل الدین محمد.(1
کدکنی،تهران ،سخن،

،تهران،قطرهسعدي درغزل).1383.حمیدیان،سعید.(2
،به کوشش دکترضیاءالدین سجادي،تهران،زواردیوان).1382.خاقانی شروانی،افضل الدین بدیل.(3
،تهران،علمیباکاروان حلّه).1384.زرین کوب،عبدالحسین.(4
دیوان،به سعی واهتمام مدرس رضوي، تهران، حکیم ابوالمجدمجدودبن آدم،).1388.سنایی غزنوي .(5

انتشارات سنایی.
، تهران ، آگه.تازیانه هاي سلوك). 1390فیعی کد کنی ، محمد رضا .(. ش6
، تهران ، آگه موسیقی شعر). 1379.  .............................................(7
، تهران ، نشر میترا آشنایی با عروض و قافیه).1386. شمیسا ، سیروس .(8
،تهران ،فردوسرغزل درشعرفارسیسی).1380. ............................(9

، تهران،زوارسخن وسخنوران).1387. فروزان فر،بدیع الزمان.(10
تهران،هرمس.(آواوالقا).1383.قویمی، مهوش،11
، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تکرار ارزش صوتی و بالغی آن.متحدین ، ژاله ، 12

530-483،صص 43). سال سوم ، 1354فردوسی. (
، تهران،میترابیگانه مثل معنی).1374.محمدي،محمدحسین.(13
،تهران،نشرفضاپیوندموسیقی وشعر).1385.ملّاح،حسینعلی.(14
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، تهران،تحقیق انتقادي در عروض فارسی و چگونگی تحول اوزان غزل). 1327. ناتل خانلري ،پرویز .(15
انتشارات دانشگاه تهران

،تهران،توس) شعرو هنر1هفتاد سخن().1377............(. ........................16
،باتصحیح وتعلیقات وحواشی حسین آهی،تهران ،فروغی    درة نجفی).1362.نجفقلی میرزا.(17
،مشهد،محققدرقلمروزبان وادبیات فارسی).1378. وحیدیان کامیار،تقی.(18
، تهران ،مرکز نشر دانشگاهی شعر فارسیوزن و قافیه).1380. ................................. (19
، مشهد، موسسه چاپ وانتشارات بررسی منشأ وزن شعر فارسی). 1373. ...................................(20

آستان قدس رضوي
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یطرسوسنامه دارابدرانهیعناصرعاماستخراجوی بررس
1ياحمدجمالدکتر

نندجسواحدی اسالمآزاددانشگاهاریاستاد
يمحمدپرستو

سنندجواحدی اسالمآزاددانشگاهی فارساتیوادبزبانرشتهارشدی کارشناسي دانشجو
چکیده
نامه طرسوسی (= طرطوسی) یکی از آثار ماندگار قرن ششم هـ .ق است. این اثر، داستان داراب، داراب

ندر، داراي دارایان و دختر او، فرزند بهمن (= اردشیر) و هماي است. در ذیل سرگذشت داراب، داستان اسک
دخت) به تفصیل آمده است. روشنک (= بوران

نامه را مشحون از عناصر وار دارد. این ویژگی، دارابنامه طرسوسی زبانی ساده، روان و تخاطبداراب
ي ي کسانی نبوده که در علوم رسمی و عربیت، مایهعامیانه کرده است. همچنین، ابوطاهر طرسوسی از جمله

چندان داشته باشد. از این رو تأثیر ادب عامه در لفظ و معناي داراب نامه مشهود است.
تحلیلی به بررسی عناصر عامیانه در این اثر -کنند با روش توصیفینویسندگان این مقاله سعی می

عامیانه است. نامه،مشحون از عناصرآید این است که داراباي که از این پژوهش به دست میبپردازند. نتیجه
از بسامد بیشتري برخوردار است. » مثل«البته برخی از عناصر از فراوانی بیشتري برخوردار است. براي نمونه، 

بعد از مثل، قصه و افسانه بیشترین فراوانی را دارد. 
نامه، طرسوسی، عناصر عامیانه.دارابها:کلیدواژه

مقدمه
ي ایران است که انشاي آن به ي ادبیات عامیانهی از آثار پرآوازهي ابوطاهر طرسوسی، یکنامه نوشتهداراب

استاد فاضل کامل «گردد. براساس متن کتاب، نویسنده (=داسنانگزار) با عنوانِ:سده ششم هجري قمري بازمی
: 2536معرفی شده است (طرسوسی، » الدارینبن موسی الطرسوسی اسعده اهللا فیبن علیابوطاهر ابن حسن

آمده است(دهخدا، » بن موسی طرسوسی یا طرطوسیبن علیمحمدبن حسن«برخی منابع دیگر، نام او ). در3
). با pp.Hanaway.8:1996-9: ذیل ابوطاهر طرسوسی؛ نیز: 1388: ذیل ابوطاهر طرسوسی؛ نیز: شریفی، 1373

یکی از داستانگزارانی دانیم که اوآنکه اطالعات در باب زندگی ابوطاهر طرسوسی بسیار اندك است. اما می
ها، به طرسوس بوده که چندین قصه را روایت کرده است (صفا، بیست وشش). ابوطاهر، در برخی از نسخه

تبار است. نسبت داده شده و در برخی دیگر به طرطوس. ابوطاهر چه طرسوسی باشد  چه طرطوسی، ایرانی
)، گفته 58: 1369اند (مول، دیباچه، رب دانسته). و عکس آن چیزي که برخی او را ع206: 1375(اسماعیلی، 

شده که او از مردم خراسان است و انتساب او به طرسوس یا طرطوس از قبیل انتساب موالنا به روم است 

1.jahmady52@yahoo.com (نویسنده مسئول)
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پرداخته و در آخرین هاي اسالمی میرسد که او به رسم زمان خویش به سیاحت در سرزمینزیرا به نظر می
ر یکی از این دو شهر که یکی در ترکیه و دیگري در سوریه کنونی قرار دارد سفر خود به دلیلی نامعلوم د

).218: 1384ساکن شده است (معماران کاشانی، 
مذهب ابوطاهر طرسوسی، همچون سایر زوایاي زندگی او نامشخص و نامعین است. برخی از 

) برخی 206: 1375اند (اسماعیلی، پژوهشگران بدون ارائه دلیل، احتمال شیعه بودن و از پیروان شعوبیه داده
- گویند:بیشتر گمانهدهند میسکوت کرده و برخی نیز براساس توضیحاتی که در باب فضائلیان و مناقبیان می

گوید: از جمله کسانی که در قرن پنجم اهللا صفا در این باره میدهد. ذبیحها نشان از سنی بودن ابوطاهر میزنی
اند. این فضائلیان معموالً اند، فضائلیانپرداختههاي تاریخی براي عامه میتانو ششم عادتاً به روایت داس

کردند. قرار داشته و با آنان معارضه می» مناقبان«گویان شیعه به نام اند که در برابر مبلغان و قصهسنیانی بوده
ان را براي مردمی که بر ها و مغازي آنکار مناقبیان آن بود که مدایح ائمه و اهل بیت و همچنین داستان

کردندو فضائلیان سنی، براي آنکه با آنان اند، بیان میگردشان حلقه زده و به سخنان ایشان گوش فرا داده
: 1378: بیست ویک؛ نیز همو: 2536اند. (صفا، کردهمقابله و معارضه کنند همین عمل را درباره شیخینمی

192-194.(
نامه، قران نامه، سه اثر را به ابوطاهر طرسوسی نسبت داده است: داراباباهللا صفا در پیش گفتار دارذبیح

نامه را نیز از آثار نامه (صفا، بیست وشش) اما محمدجعفر محجوب، در پژوهشی، ابومسلمحبشی و قهرمان
وراد  ). برخی دیگر از پژوهشگران آثار ابوطاهر طرسوسی را بیشتر از م205داند (اسماعیلی،مسلّمابوطاهر می

داستان -4نامه محمد حنیفه جنگ-3نامه مسیب-2نامهابومسلم-1برند: دانند و بدین شکل نام میباال می
تاریخ اسکندري (معماران -9اسکندرنامه  -8نامهداراب-7نامه قهرمان-6قصص شاهنامه -5قران حبشی 

).220: 1384کاشانی، 
به وسیله بنگاه ترجمه 1346تصحیح و در همان سال تا سال 1344اهللا صفا در سال نامه توسط ذبیحداراب

نیز توسط انتشارات علمی فرهنگی تجدید چاپ شده است. 1375و نشر کتاب به چاپ رسیده و در سال 
: 1384در مسکو منتشر شده است (معماران کاشانی، N.B.Kondyrevaهمچنین ترجمه روسی آن به وسیله

220.(
تواند در سه بخش اصلی منقسم شود: بخش اول که تدوین شده که روي هم میفصل36نامه در داراب

شود که در یابد که فیلیپ پادشاه روم راضی میشرح تولد و زندگی داراب پدر است آنجا پایان می
مقابلخروج سپاهیان ایران از کشورش، دختر خود، ناهید را به دربار داراب بفرستد. بخش دوم، داستان تولد 

هاي او با اش داراب جوان و شرح جنگدر، رسیدن او به پادشاهی ایران پس از جنگ با برادر ناتنیاسکن
هاي یونانی است که به داستانRoxanaدخت یا روشنک همان دختو سپس دلدادگی آنها است. بورانپوران
فرهاي اسکندر به دور پردازد. سومین بخش کتاب سخواهی پدر و با نهایت دلیري به نبرد با اسکندر میخون

دنیا است. 
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بینیم، با این فرق که این هاي نظیر آن میشیوه انشاي این کتاب، به طور کلی همان است که در کتاب
هاي پیشین زبان فارسی تا حدود قرن پنجم هجري در آن کتاب به سبب قدمت و نیز به علت آنکه نفوذ دوره

هاي آن کوتاه و در بسیاري از تر از آنهاي دیگر دارد. عبارتهنهزیاد است. در بسی از موارد زبان و شیوه ک
یابد. (صفا، موارد مقرون به ایجاز است چنانکه خواننده گاه خود را با شیوه انشاي دوره سامانی رویاروي می

: بیست ودو).2536
اند اله استقراء کردهنامه طرسوسی آثار اندکی نوشته شده است. تا آنجا که نویسندگان این مقدرباره داراب

اي از کتاب به نثر امروز کار اهللا صفا، چند مقاله و خالصهنامه به وسیله ذبیحصرف نظر از تصحیح داراب
نامه هاي میان دارابها و شباهتاي به تفاوتدرخوري صورت نگرفته است. آقاي رضا ستاري در مقاله

اي المعارف ایرانیکامقالههمچنین ویلیام هانوي در دایرهطرسوسی و داستان داراب در شاهنامه پرداخته است. 
نامه نوشته که بسیار مختصر آن را معرفی نموده است. البته در مقاالت دیگریبه صورت حاشیه، درباره داراب

اند. اما آنچه که آشکار است این است کهتاکنون کسی به استخراج عناصر نامه اشاره داشتهاندکی به داراب
در کتاب داراب نامه اهتمامینورزیده است. عامیانه

بحث
- نامه طرسوسی پرداخته میدر اینجا به بررسی عناصر عامیانه و مشاهده و استخراج آنها از کتاب داراب

نوشته سیدعلی میرنیا است. عناصر موجود در این کتاب » فرهنگ عامه«شود و الگوي کار ما براساس کتاب 
ها و نجوم است. که در هشت ها، مثلها وافسانهها، طب، قصه، باورها، جشنهاشامل آداب و رسوم، بازي

بخش تدوین شده است. الزم به توضیح است که این هشت بخش براساس ترتیب الفبایی است و تمامی 
ها در این فصل که پس از تعاریف عناصر عامیانه، به صورت عددي و بدون ذکر نام نویسنده آمده ارجاع

اهللا صفا است. نامه طرسوسی تصحیح ذبیحکتاب دارابمربوط به 
.آداب و رسوم:1. 3

ي میزان آگاهی کنندهها و نظرها که مشخصاي عقیدهآداب و رسوم در اصطالح عبارت است از مجموعه
د هایی که انجام دادن آن در میان افراها و رسمبینی و فرهیختگی مردمان هر جامعه است. آیینو بیانگر روشن

) 11: 1371پسند است.(راوندي، شود و معمول و عامههر جامعه جایز شمرده می
داري:. برده1. 1. 3

داري، مدتها پیش یعنی بعد از وارد شدن اسالم به ممکن است این تصور وجود داشته باشد که رسم برده
یم که این رسم تا قرن پنجم و ششم برنامه پی میي آثاري مانند قابوسایران از بین رفته است. اما با مطالعه

داري، سالحکردند. کارها و وظایفی مانند خنیاگري،ادامه داشته است و در انواع کارها از بردگان استفاده می
نامه ابوالمعالی کیکاووس به فرزند خود گیالنشاه روش انتخاب فراشی و ... درکتاب قابوسستوربانی،خادمی،

آموزد. از جمله آداب و رسوم ذکر شده در این کتاب خرید و فروش رهاي مختلف میبرده را براي انجام کا
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دادند؛ و معموالً از طبقه مرفه و برده و کنیز بوده که این کار را افرادي که، شغل نخاسی داشتند انجام می
معموالً کنیز و برده هایی که توان مالی داشتند براي انجام کارها و آسایش بیشتراند. خانوادهبازرگانان بوده
کردند. خریداري می

پیر نخاسی در آن میان بود، نام آن پیر سطهرون بود و هفتاد کنیزك داشت همه خوبروي و لطیف اندام و « 
» حرفت وي بازرگانی بود و هرکجا کنیزکی نیکو روي بودي بخریدي و بنزدیک پادشاهان بردي و بفروختی.

)1/203(
. 1/14، 1/502، 1/203نیز : 

. تعلیم و تربیت 2. 1. 3
رسد بیشتر به گروه خاصی از مردم مسأله تعلیم و تربیت در این اثر بسیار مورد توجه است. اما به نظر می

تعلق دارد. در کتاب بارها از حکیمان، بخصوص حکیمان یونانی نام برده شده است. حکیمانی که در علم 
وانا هستند. افالطون که بارها از او نام برده شده شاگردان زیادي از طب، حساب، نجوم، فلسفه و .... بسیار ت

کنیم. آنان همه خدا پرستند و مردمان را سرزمینهاي مختلف تربیت کرده که در طول داستان با آنها برخورد می
کنند. به خداپرستی دعوت می

بود و از افالطون فرهنگ و از آن مردان یک چشم، یکی بیونان زمین بود و شاگرد افالطون حکیم« 
ي زبانها سخن گفتی و مهراسبرا سالم کردي بزبان آموخته بود، نام او حکیم سیطاروشبود، بهمه

)1/178»(پهلوي.
، 1/14، 1/178، 2/282، 2/227، 2/363، 2/336، 2/180، 1/467، 2/216، 1/435، 1/394، 1/207نیز: 

2/236 .
. پوشش و لباس3. 1. 3

اکثر آثار ادبی گذشته، به پوشش و لباس مردم آن روزگار توجه فراوانی شده، در کتاب همانطور که در 
نامه طرسوسی نیز هر کدام از گروههاي اجتماعی، لباس مناسب خود را داشته است. که در زنان و داراب

مردان متفاوت بوده است.
ي شاهان: جامه
ترین لباسها را ته است؛ اما شاهان معموالً آراستهي شاهان بر حسب منطقه و فرهنگ، تفاوتهایی داشجامه

شد و پوشیدند؛که به انواع جواهر یا چیزهایی که به نظرشان با ارزش بود، آراسته میدر میان قوم خود می
نهادند.تاجی مرصع بر سر می

)1/45»(داراب بر گوشۀ تخت ایستاده بودي قبایی بزر پوشیده و کمري بزر بر میان بسته.«
.2/574، 2/566، 2/108، 2/414، 1/527، 1/124: نیز

ي وزیران:جامه
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وزیر الطوس اندرآمد، پیري نیکو چهره و بلندباال و لیکن رنگ سیاه و ریش سپید، دستی جامۀ مرقّع «
)2/554»(یی دیبا در بر پوشیده.پوشیده و پسر وزیر، دستاري سرخ در سر بسته و جبه

ي زنان:جامه
ریش و کودکی بیامد بی«گونه توصیف شده است: ختر الطوس شاه (مهطنطسیه) ایندر کتاب لباس د

نیکوروي و بلندباال قبایی پوشیده بزر و کالهی متصل تاج پیکر در سر و خلخال در پاي و نعلین در قدم و 
)2/553» (دستارچه بر سر انگشتان پیچیده

. 1/125، 1/12، 2/309، 2/312نیز: 
ي بازرگانان:جامه

تمام دیبا بیاورد از جبه و پیراهن و دستار و بداراب داد و او در پوشید و دست یی جامهمهراسب دسته«
اند، تو نیز لباس بازرگانان داراب بگرفت و گفت برخیز تا ترا بنزدیک شاهو برم. چند مرد بازرگانند که آمده

)1/134» (اهو را بوبینی.در پوش و در میان ایشان بایست تا وقت بار شود آنگاه درآي تا ش
.1/521نیز: 

ي بازاریان:جامه
داراب بفرمود تا جامۀ دیباي زرپوش و دستار قصب بیاوردند، بپوشید و بر اسب سوار شد و غالمی «

)1/297» (باوي. مصطلق در نگریست، مردي دید چند زنده پیلی ولیکن جامهاي بازاریان پوشیده.
ي پیلبانان:جامه

بر سر هر پیل «گونه توصیف شده: دآور پادشاه هند، لباس پیلبانان و آرایش پیالن او ایندر داستان کی
اي بمیان فرو آخته و پیلبانی نشسته بود و شارة شاهی در سر بسته و طوقی از زر در گردن و هر یکی کتاره

)2/102» (زنگله در پیشانی پیل سخت کرده.
ي کنیزکان:جامه

ي کنیزکان برتن کند جامهاز پسران فیلقوس، که قصد کشتنش را دارند پنهان میزمانی که اسکندر خود را
) 1/431» (اسکندر جامهاي کنیزکان بپوشید و مقنعه بر سرگردانید.« کند: می

ي مردم پارس:جامه
بوران دخت پیري دید از والیت پارس نام او دادبه، پیري محتشم و بلند باال و سرخ روي و ریشی « 
و نه مرد دیگر با وي هر یکی چند نخل خرما، جامهاي سپید و نیکو پوشیده و درقها در گردن و تیغها سپید،

)2/25» (حمایل کرده و دستارهاي معلمبر زبر سر بسته.

ي پیران(درویشان):جامه
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یزري آمد بیست گز باالي آن پیر و ریش سپید تا بناف مپیري را دیدند که می«(اسکندر و همراهانش)، 
)2/409» (برمیان بسته و چوبی در دست گرفته.

ي ایرانیان:جامه
)2/61» (دخت جامۀ دیگر پوشید و دستاري در سر بست برسم ایرانیان.بوران«

ي جانداران:جامه
طمروسیه با جامۀ جانداران بر زبر سر او بایستاد، قبایی دیبا پوشیده و کالهی بر سر نهاده و تیغ حمایل «
)1/231» (کرده.

ي غالمان:جامه
غالمان بسته به نوع کار و مسئولیتی که داشتند، پوشش و لباسشان نیز متفاوت بوده است. براي مثال 

پوشد تا در بازي چوگان پنهانی هماي را یاري دهد.داراب لباس مبدل غالم چوگان باز را می
سر نهاده، گفت این همه بداراب هماي نگاه کرد، یکی را دید قباي صوفی پوشیده و کالهی بزر در«
.1/45) نیز: 1/44» (ماند ولیکن این جامهاي غالم است.می

ي مزدوران:جامه
در قسمتی از داستان، مهراسب پارسی که طمروسیه را گم کرده و به دنبال یافتن اوست؛ براي امرار معاش، 

لیمی حاصل کرده بود و از وي مهراسپ گ« گونه توصیف شده است: کند و لباسش اینمزدوري پیشه می
یی موزهتا به در پاي کرده و داسی و دستیی بر سر بسته واللک و پايیی دوخته و پوشیده و گلیم پارهجبه

)1/148»(کرد.حاصل کرده و مزدوري هیزم کشی می
ي منجمان و افسونگران:جامه

راسپ براي اینکه او را نجات دهد، خود شود و مهطمروسیه به دست یک تاجر برده به نام شاپور اسیر می
پوشد. پس:آورد و لباس آنان را میرا به شکل منجمان در می

مهراسپ ببازار شد و جامهاي نیکو بخرید و دستاري سیاه بخرید و بگرمابه رفت و سروتن بشست و «
سر بست و بخانه آمد و در حجره بنشست و موي خود را خضاب کرد و چون روز دیگر شد، دستار اندر

جبه اندر پوشید و خریطه بدست گرفت با اصطرالب، و دو سه کتاب در آستین کرد و روي با آن حجره نهاد 
که شاپور در آنجا بود. چون آنجا رسید آواز برآورد که: منجمانیم و حکیمان و معزّمان و افسونگران و خبر 

. 1/135) نیز: 1/149» (غایبان گوییم.
پادشاه:ي خدمت در نزد جامه

پوشیدند و براي احترام به پادشاه سوار رسم براین بوده که هنگام رفتن به نزد پادشاه لباسی مخصوص می
برد.رفتند و غالمی اسب را به دنبالشان میاند. پیاده میشدهبر اسب نمی
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ي احترام به نشانهرود و دخت که به دروغ خود را بهرام نامیده به نزد اسکندر میدرجایی از داستان، بوران
ي خدمت شاه اسکندر پوشید و کمر بر میان بست و بفرمود تا اسب بیاوردند و در دخت جامهبوران«به او، 

)2/29» (قفاي وي بردند از بهر حرمت را.
ي نبرد:جامه

کند، پس مبارزان و خصوصیات آنان، در از آنجایی که این کتاب داستان نبردهاي فراوانی را روایت می
پوشش مبارزه نیز متفاوت است.

داراب اندر «گونه توصیف شده است: براي مثال، جامه و پوشش داراب، در نبرد، بر حسب مقام او این
آمد، چند زنده پیلی بر پیلی نشسته، مرکبی کوه پیکر در زیر ران و جوشنی مزّرد، پوشیده و مغفري در 

)1/374(» کشید.سرپوشیده، و هر دو رکاب او، در زمین می
.2/125، 2/50، 1/507، 2/54، 1/360نیز: 

. پذیرش رسول:4. 1. 3
شد و اي بود، که از سوي پادشاهی یا بزرگی به سوي پادشاه دیگر، فرستاده میرسول یا سفیر نماینده

معموالً حامل پیغامی بود. که این پیغام یا به صورت نامه بود و یا به صورت پیغام شفاهی. فرستاده شدن 
سول، از مبدا و پذیرش او توسط طرف مقابل، آداب و رسوم خاصی داشت. براي مثال رسول چون ر

که معموالً ي شأن و مقام او باشد. و دیگر اینپوشید که نشان دهندههایی میي پادشاه بود لباسنماینده
شدند.رسول را ه میحکیمان، موبدان، بزرگان و افراد صاحب مقام به عنوان رسول، یا همراه رسول فرستاد

دادند.آوردند و به او خلعت میمعموالً در جاي نیکو فرود می آوردند. براي او خوردنی می
ضحاك بر در شهر رسید. فرود آمد و رسولی به نزدیک امیر مردو فرستاد. امیر مردو رسول را بجاي نیکو «

ست؟ رسول هر کجا رود با خلعت فرود آورد و خوردنی آوردند تا بخوردند .. ضحاك گفت این چه حالت
)1/22» (بازگردد.
، 2/26، 1/26، 1/381، 1/230، 1/25، 1/380، 2/70، 2/347، 1/224، 2/106، 2/29، 2/345، 1/222نیز: 

2/342 ،1/127 ،1/484 ،1/232 ،2/348.
. خواستگاري و  عروسی5. 1. 3

ادند. و معموالً خواستگاران، همراه خود فرستبراي خواستگاري، همیشه بزرگان و افراد صاحب مقام را می
بردند. و در هنگام عروسی هم، در حد شکوه و مقام عروس و داماد، باز هم هاي جامه مینثارها و تخته

که به مناسبت این شادي به مردم شد. و دیگر ایننثارهاي مختلف فراوانی، توسط خانواده داماد آورده می
شد و گاهی تا هفت ماه ادامه روسی بسته به مقام داماد، از سه روز شروع میدادند. جشن ععادي هم، نثار می

یافت. همچنین عروس بدون اجازه و تایید پدر و مادر، حق انتخاب همسر نداشت.می
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هاي ایران و روم نامه و بهمه والیت«کند تا با اسکندر ازدواج کند. که، بوران دخت قبول میپس از این
دخت را با اسکندر عقد کردند. و درهاي خزینها را بگشادند و نثار کردند و هر دو که بورانقاصدان فرستادند 

)2/92» (را بر تخت مملکت به یکجاي بنشاندند و تا هفت ماه جشن و عشرت کردند.
.1/388، 1/266، 1/429، 1/230نیز: 

. عزاداري6. 1. 3
سومی دارد. براي مثال، زنان و مردان سرها را برهنه در این دوره، عزاداري و اندوه مرگ عزیزان، آداب و ر

خراشیدند، عزاداران گوشت بدن خود را بدندان بر بریدند و رخسار را میها موهاي خود را میکردند. زنمی
ریختند و کردند. خاك بر سر میهاي خود را پاره میغلطاندند. جامهکندند و خود را در خاك انداخته، میمی

زدند.خود را می
خصمان جمهرون در آمدند، سرها برهنه کرده بودند، «شدن جمهرون به دست داراب، در جریان کشته

)1/50» (زنان و کودکان وکنیزان میخروشیدند و پیراهن خون آلود آورده بودند.
، 1/462، 1/9، 1/240، 1/182، 1/133، 2/596، 1/101، 2/214، 2/124، 1/276، 2/139، 1/467نیز: 

2/399 ،1/419 ،1/287 ،1/127 ،1/74 ،1/98 ،1/356.
. مژدگانه7. 1. 3

گونه که از نامش مژدگانه یکی از رسومی است که در داستان در مورد آن صحبت شده است؛ و همان
دادند. و او را بود شاه و بزرگان به او مژدگانه و نثار میپیداست، اگر رسولی یا پیکی، حامل خبر خوشی می

گرداندند؛ تا همه از این خبر مطلع شوند.گردشهر می
رسد؛ که داراب در دربار هماي، امیر بار شده است؛ او به رسولی که، خبر زمانی که خبر، به امیر مردو می

چون نامه به امیر مردو فرستادند که هماي «گرداند. دهد و او را گردشهر میرا آورده بود خلعت و نثار می
)1/46»(امیر مردو رسول را خلعت داد و بگرد شهرش بگردانید و نثارها فرمود کردن.پسرت را امیري بار داد.

.1/222، 1/45، 1/521نیز: 
ها. بازي2. 3
هایی که توان گذراند: رفع خستگی، سرگرمی و تفریح و باالخره فعالیتاوقات فراغت را به سه نوع می«

معلومات، یا پرورش استعدادهاي دیگر فرد رساند و موجب ازدیاد به رشد و شکفتگی شخص یاري می
)546: 1371(راوندي، » شود.می

تواند دهد که  میدر قسمتی از داستان، داراب که کودك اما بسیار تواناست، حرکات زیبایی انجام می
داراب از مقدار پنچ گام بجست و بر پشت اسب سوار شد و بتاخت و بر لب آب «نوعی بازي باشد. 

د فروکوفته، مقدار هشتاد من، دست فرو کرد و از لب آب میخ را بر بود و بهوا برانداخت و در گازري بومیخ
میخ فرود آمد باز فرو بگرفت و لعبتهاي زینستان بخفت تا میخ بدو رسید، به پنجه بگرفت و باز برانداخت،

.1/41) نیز: 1/16» (که هرمزرا از آن عجب آمد.شیرین بنمود چنان
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ا. باوره3. 3
آید. شاعران و نویسندگان فراوانی از باورهاي عامیانه بخشی از فرهنگ، زبان و ادبیات فارسی به شمار می

اند؛ تا به اثر خود رنگ هاي شعر و نثر خود بهره بردهباورهاي عادي و عامی مردم به عنوان یکی از درون مایه
تاریخ از گزند فراموشی حفظ کنند؛ و از دینی و ملی ببخشند و فرهنگ و سنتهاي جامعه خود را در طول 

گونه گذشتگان به آیندگان منتقل کنند. در داستان داراب نامه نیز، نویسنده باورهاي مردم جامعه خود را این
منعکس نموده است:

. شور چشمی1. 3. 3
ر (جریان ها وارد شده؛  و اشاره به آن در قرآن کریم دشور چشمی باوري  است که در بسیاري از فرهنگ

السالم به مصر و نیز در توطئه کفار نسبت به پیامبر اسالم (ص)) آیاتی ورود برادران حضرت یوسف علیه
دارد که اصل این باور را، از اعتقادات مذهبی به حساب آوریم. اعتقاد به آمده است. این مسأله ما را بر آن می

دوري کرد و در هراس بود؛ از دیرباز بین شود،  باید از آنچشم زخم و شورچشمی که باعث آسیب می
)13: 1356هدایت،»(نامیده شده است.» اغشی«در اوستا دیو چشم زخم «ایرانیان رایج بوده است.چنانکه:

طمروسیه گفت امیدوارم از خداي عزوجل که این کار برآید و چشم بدین کار نرسد. زندانبان گفت «
.2/560، 2/144) نیز: 1/254همچنین باد.(

جادو2. 3.3
سریانیان، کلدانیان و قبطیان به جادوگري و منجمی و دیگر متعلقات آن از قبیل تاثیرات و طلسمات توجه 

، 2داشتند و ملل دیگر مثل ایرانیان و یونانیان این فنون را از آنان فرا گرفتند (ابن خلدون، جبسیاري مبذول می
هایی از اعتقاد به جادو وجود ي اقوام هندواروپایی جنبههاي همه) به طور کلی در اساطیر و آیین1001ص 

). 27دارد. (بهار، ص 
شود که جالد گیرد؛ و به اجبار راضی میدر ابتداي داستان، هماي براي کشتن داراب تحت فشار قرار می

هماي را ایرانیانشود. گردن داراب را بزند. اما تیغ جالد به امر خدا در اثر برخورد با گردن داراب، دو نیم می
هماي گفت: این قدرت یزدان دیدید؟ « دانند؛ که با جادوي خود داراب را از مرگ رهانده است. جادوگر می

آلود همه گفتند تو جادویی کردي و گرنی سیاف او را هالك کرده بود. اما تو افسونی بخواندي. هماي خشم
)1/60» (خوانید.مرا جادو میخواهد که او کشته گردد و شماگشت و گفت: یزدان نمی

.2/159، 2/160، 2/167، 2/242، 2/489، 2/561، 2/485، 2/232، 2/157، 2/191، 2/103نیز: 

. خواب3. 3. 3
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ها خبر دهند؛ رازها را برایمان آشکار کنند و از آینده توانند از نادانستهها میکه خوابعقیده به این
هایی نام هاي داستان، از خوابایرانیان بوده و هست. در بسیاري از قسمتمطلعمان کنند، از قدیم در باور 

افتد. اما هر کس دانش تعبیر خواب را ها در واقعیت اتفاق میشود؛ که در مدت کمی، تعبیر آنبرده می
ها را به درستی تعبیر نمایند.ندارد.حکیمانی الزم است تا دانش تعبیر خواب داشته باشندو خواب

متی از داستان، اسکندر براي پنهان شدن از ترس پسران فیلقوسبه صومعه ارسطاطالیس حکیم پناه در قس
ارسطاطالیس گفت: پیش از آنک تو بر من آیی من خوابی «بیند. برد.ارسطاطالیس خوابی در مورد او میمی

تار نیایی. کودك اي؟ حکیم گفت برو زودتر تا گرفدیدم و آن را تعبیر کردم. کودك گفت چه خواب دیده
).1/398» (دانست که سخن وي گزاف نیاید.

، 1/437، 1/449، 1/525، 1/284، 1/256، 1/404، 1/409، 1/435، 1/142، 1/108، 1/53، 1/50نیز: 
1/410 ،1/408 ،1/402 ،1/397 ،1/395 ،1/268 ،1/394 ،1/240 ،1/191 ،1/143 ،1/130 ،1/135 ،1/116 ،
1/81 ،1/57 ،1/56 ،1/53 ،2/490 ،2/392 ،2/295 ،2/157 ،2/165 ،2/209 ،2/18.

. شوم بودن ریختن خون پادشاه4. 3. 3
اعتقاد به اینکه، ریختن خون پادشاه شوم است و نامبارك؛ و اگر کسی قصد انجام این کار را داشته باشد، 

دم را از این کار منع شود. حکیمان و افراد دانا مرگیرد ؛در سراسر کتاب دیده میشومی آن گریبانش را می
زیرك طالینوس گفت: داراب پادشاهست و هیچکس در خون ریختن پادشاهان قصد نکند و اگر «کنند. می

.2/467، 1/499، 1/367) نیز: 1/136» (کسی قصد کند شومی آن در وي آویزد.
. حق نان و نمک5. 3. 3

ن به جاي آورده شود؛ در داستان به اعتقاد به اینکه،حق نان و نمک بسیار بزرگ است و باید حرمت آ
زد و با او شناس بودن و اینکه، اگرکسی دست در نان و نمک کسی میشود. باور به نمکوفور دیده می

کرد؛ از باورهاي موجود در شد که باید آن را رعایت میشد، دین و حقی بر گردنش  گذاشته میسفره میهم
این داستان است.

) 1/252» (ایم و نان و نمک بسیار خورده.، تو اندیشه مکن که ما دیرگاه بهم بودهمالح گفت اي جوانمرد«
. 2/457، 1/314، 2/166نیز: 

ها.  جشن4. 3
تر در ي داستان حماسی است بیشدر داستان، موارد زیادي از جشن مشاهده نشد. به این خاطر که زمینه

سوم نبرد صحبت شده است و کمتر در خصوص جشن زمینه جنگاوري ،  نبرد پهلوانان و توصیف آداب و ر
هایی که در داستان آمده، رسم تر جشن عروسی است. در جشنها بیشو شادي صحبت به میان آمده.جشن

دادند. در همه ي مروت و سخاوت به مهمانان نثار و خلعت میچنین بوده که پادشاهان و بزرگان، به نشانه
م آالت موسیقی نیز آورده شده است.ها موسیقی الزامی است و ناجشن
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گیرند داراب را به عنوان فرزند گم در ابتداي داستان داراب،زمانی که امیر مردو وهمسرش تصمیم می
زن امیر مردو بسیار شادي کرد، بفرمود تا کوي و محلت را «گیرند: شان به همه معرفی کنند؛ جشنی میشده

)1/21» (بیاراستند
. 2/143، 2/92، 2/84، 1/270،1/549، 1/223نیز: 

. طب5. 3
ي قدماء. علم ابدان. نگاه طب: عالج کردن. دارو کردن. عالج جسم و نفس. علم طب، از علوم طبیعیه

داشتن تندرستی است بر تندرستان و زائل کردن بیماري است از بیماران. طب در لغت به معنی افسون و 
عقاید و نظراتی که براي بهبود شرایط جسمی و روحی به فرد جادو است و در اصطالح عامیانه به مجموعه

ي طب). ، ذیل واژه1373گردد. (دهخدا، شود و قدمت این علم عوام به هزاران سال پیش بر میپیشنهاد می
هاي سنتی عقاید و باورهاي مردم، در خصوص بدن انسان و استفاده از داروهاي گیاهی و عرقیات وروش

هایی از این کتاب آمده است.ها در قسمتدر درمان بیماري
فالیقون گفت آن را تدبیري هست، رگ زیر زبان «براي رفع بوي بد دهان ناهید، دختر فیلقوس ملک روم. 

)1/389» (بگشائید، نیکو شود.
.1/251، 1/11، 1/30، 2/113، 2/112، 1/407، 1/195، 1/167، 1/28نیز: 

هاها و افسانه. قصه6. 3
اي است که اتکاي آن به طور عمده بر حوادث و توصیف است ، روایت ساده و بدون طرح و نقشهقصه«

پیچیدگی خاص و غافلگیري و « دهد بهخواند یا بدان گوش فرا میو خواننده یا شنونده هنگامی که آن را می
)10، ص1386(ابراهیم یونسی، ». خوردبر نمی» اوج و فرود مشخصی

هاافسانه
ي کند، همههاي هستی را به اختصار و روشنی بیان میها، این است که دو راهههاي افسانهیاز ویژگ

شوند، جزئیات، مگر آنکه خیلی مهم باشند، ها در آن بروشنی ترسیم میها را ساده میکند، چهرهموقعیت
)12: 1381(برونو بتلهایم، » اند.تر نمونه یک سنخها بیشي شخصیتشوند.همهخذف می

هاي روح آدمی گوید: افسانه خواندن و افسانه شنیدن یکی از نیازمنديمیپور در مورد افسانهیحیی آرین
ها در ادبیات منثور و منظوم ایران جایگاه بلندي دارند. در آثار منظوم و منثور ادب فارسی از است و افسانه

هاي فراوانی به یادگار مانده است.فسانهشاهان و پهلوانان و کارهاي شگرف آنان سخن گفته شده است و ا
حاجبی بود خواریق را، گفت اي پادشاه چون بلب دریا بروي، بر دست چپ یکی درختیست و در زیر «

آن درخت چاهیست از طلسم جمشید که هر کرا غایبی باشد و بر سر آن چاه رود و از آن چاه پرسد که 
)1/127» (یب کجاست.غایب من کجاست، از آن چاه آواز آید که آن غا
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، 2/213، 2/110، 2/70، 1/553، 1/447، 1/392، 1/277، 1/271، 1/130، 1/115، 1/56، 1/55، 1/8نیز: 
2/169 ،2/161 ،2/160 ،2/155 ،2/242 ،2/237 ،2/232 ،2/228 ،2/222 ،2/217 ،2/216 ،2/215 ،2/300 ،
2/299 ،2/298 ،2/290 ،2/289 ،2/288 ،2/286 ،2/278 ،2/275،2/257 ،2/474 ،2/473 ،2/470 ،2/468 ،
2/464 ،2/462 ،2/458 ،2/449 ،2/446 ،2/413 ،2/409 ،2/403 ،2/400 ،2/398 ،2/396 ،2/395 ،2/391 ،
2/388 ،2/379 ،2/358 ،2/357 ،2/340 ،2/339 ،2/327 ،2/186 ،1/334 ،1/419 ،1/16 ،1/17 ،1/21 ،1/132 ،
1/144 ،1/11 ،1/69 ،1/74 ،1/187 ،1/374 ،1/560 ،1/557 ،1/541 ،1/532 ،1/536 ،1/169 ،1/145 ،1/168 ،
1/165 ،1/130 ،1/127 ،1/129 ،1/95 ،1/82 ،1/81 ،1/80 ،1/67 ،1/341 ،1/328 ،1/277 ،1/271 ،1/276 ،
1/210 ،1/236 ،1/188 ،1/177 ،1/171 ،2/592 ،2/593 ،2/590 ،2/588 ،2/584 ،2/583 ،2/582 ،2/579 ،
2/578 ،2/577 ،2/574 ،2/575 ،2/573 ،2/672 ،2/572 ،2/594 ،2/501 ،2/514 ،2/512 ،2/503 ،2/495 ،
2/569 ،2/563 ،2/562 ،2/549 ،2/539 ،2/534 ،2/530 ،2/528 ،2/527 ،2/520 ،2/526 ،2/503 ،2/529 ،
2/533 ،2/548 ،2/513 ،2/573.

.مثل: 7. 3
از آن پیش که پسینیان به واقعه ایشان مثل نیکبختان به حکایت و امثال پیشینیان پند گیرند«
)187: 1381سعدي،»(زنند
و » قصه«،»عالمت«، »پند«، »برهان«، »مانند«ها به معنیاي عربی است از ماده مثول که در فرهنگمثل کلمه«

نیز » تمثیل«و » المثلضرب«، »نیوشه«، »نمون «، »دستان«آمده است. در فارسی به آن »  سرگذشت«
)111-114: 1368پورنامداریان، ».(اندگفته

هاي تواند به شناخت شاخصهامثال و حکم هر ملتی نشانگر غناي فرهنگی آن است. و بررسی آن می
فرهنگی آن ملت کمک شایانی کند. از آنجا که امثال رایج در هر قومی داراي اهداف اخالقی و تربیتی 

هاي فرهنگی جامعه مورد تواند هم شاخصهها میسی مثلباشد. در داستان داراب نامه طرسوسی نیز بررمی
بحث در داستان را براي ما معرفی کند؛ و هم ما را با اهداف اخالقی و تربیتی مورد نظر نویسنده آشنا سازد. 

ها و کاربردي آنها در کتاب مدنظر است. در اینجا پس از ذکر مثلبراي استخراج امثال در این کتاب شکل
» امثال و حکم« ي آنها بر گرفته از کتاب هایی براي آنها داخل گیومه آورده شده که همهعادلکاربردشان م

است.» علی اکبر دهخدا« ي نوشته
امثال در داراب نامه طرسوسی:

)2/24)(1/259*آفتاب عمر بر سر دیوار رسیده (
کاربرد: براي بیان وضعیت کسی که بغایت پیر، واز اینرو مرگش نزدیک است.

)83: 1383دهخدا،»(آفتاب سر دیوار است، آفتاب لب بام است.«
)2/127* اگر شبان را بکشند، رمه را بقایی نبود. (

رود.کاربرد: اگر رئیس و سر دسته گروهی کشته شود. و گروه پراکنده شود، این مثل به کار می



٢١٦

٢١٦

مجموعه مقاالت

»فتد گله ناکامِ دام اندرون.شبان چونکه شد از میانه برون«
)1013(دهخدا: » میان شد چه باشد رمه.شبان کز«

)1/548* هر امروز را فرداییست. (
کاربرد: وقتی بخواهند به کسی امیدواري دهند که صبور باشد و رنج همیشگی نیست، از این مثل استفاده 

شود.می
)1909» (هر امروز را، زپس فرداست.«

(دهخدا: » فرداست.که هر امروز  راز پساي تـــن آرام گیـــر و صبر گزین«
319(
)1/25*پیش از آنکه مور، مار شود باید شر او دفع کنند(

کاربرد: براي توصیه به سرعت در دفع دشمن قبل از قوي شدن او.
»بــرآر از ســر مــوران مــار گشته دمــارمخالفان تو موران بدند مار شـــدند«

»ـا شــود ار روزگــار یابد مــارکــه اژدهــمده زما نشان زین پیش وروزگار مبر
مـــور حــرص از درون سینه 

مـــدار
(دهخدا: » زدنکــه آن مور زود گردد مار.

1755(
)2/279* تا رنج نبري بگنج نرسی. (

خواهی به همه چیز برسی باید رنج و زحمت بکشی از این مثل کاربرد: زمانی که کسی بگوید اگر می
کند.استفاده می

»تحمل نکنی گنج نبینی.رنج « 
)534(دهخدا: » تا رنج کهتري بر خویشتن ننهی بآسایش مهتري نرسی.«

)1/290*خار با خرماست.(
کاربرد:زمانی که می خواهند به کسی متذکر شوند که هیچ راحتی بدون رنج و سختی نیست؛ از این مثل 

کنند.استفاده می
»خار با خرماست.«
)706(دهخدا:» نشنیدي که خار با خرماست.ـانیصعــب بــاشد پس هــر آسـ«

، 2/96، 2/536، 1/548، 1/297، 1/290، 2/506، 2/536، 2/127، 2/595، 1/263، 1/252، 1/155نیز: 
1/103 ،1/25 ،2/34 ،1/535 ،1/259 ،2/24 ،1/123 ،1/103 ،1/330 ،1/190 ،1/364 ،1/24 ،2/20 ،1/511 ،
2/547 ،2/595 ،1/19 ،2/131 ،1/237 ،1/329 ،1/333 ،1/199 ،1/102 ،1/100 ،1/31 ،2/36 ،2/11 ،1/524 ،
1/439 ،2/73 ،2/76 ،2/74 ،2/312 ،2/120 ،2/536 ،2/179 ،2/537 ،2/460 ،1/523 ،1/181 ،1/54 ،1/290 ،
1/297 ،2/557 ،1/364 ،1/258 ،1/252 ،2/52 ،1/338 ،1/351 ،2/53 ،2/41 ،2/181 ،2/506 ،1/157 ،1/248 ،
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1/19 ،2/67 ،2/24 ،2/114 ،2/62 ،1/364 ،1/361 ،1/463 ،1/522 ،1/560 ،1/551 ،1/542 ،1/540 ،2/129 ،
2/113 ،2/198 ،2/224 ،2/316 ،2/507 ،2/517 ،2/560 ،2/596 ،2/576 ،1/383 ،2/102 ،2/150 ،2/36 ،
1/52 ،2/329 ،2/144 ،2/39 ،2/183 ،2/214 ،2/126 ،1/138 ،1/305 ،1/381 ،1/536 ،2/183 ،1/6 ،2/536 ،
1/458 ،2/170 ،1/559 ،2/52 ،2/70 ،1/29 ،1/202 ،1/252 ،2/48 ،2/163 ،1/9 ،1/436 ،2/57 ،2/50 ،
2/181 ،2/283 ،1/15 ،1/190 ،1/305 ،1/351 ،1/290 ،1/141 ،1/500 ،1/463 ،1/539 ،1/548 ،2/53 ،
2/183 ،2/283 ،2/510 ،1/27 ،1/189 ،1/156 ،1/304 ،1/375 ،2/19 ،2/100 ،2/164 ،1/16 ،1/45 ،1/304 ،
1/58 ،1/402 ،1/180 ،1/211 ،1/446 ،1/222 ،1/330 ،1/371 ،1/369 ،1/289 ،1/23 ،2/8 ،1/508 ،1/432 ،
1/443 ،1/448 ،2/500 ،1/548 ،2/150 ،2/145 ،2/39 ،2/159 ،2/520 ،2/597 ،1/41 ،2/31 ،2/25 ،2/312 ،
2/159 ،2/493 ،1/176 ،2/510 ،2/596 ،1/297 ،1/183 ،1/193 ،2/123 ،2/183 ،2/494 ،1/155 ،1/267.

نجوم:
نجوم. جمع نجم. ستارگان، این علم نزد قدما از شعب ریاضی است و موضوع آن معرفت اختالف اوضاع 
اجرام علوي نسبت با یکدیگر و با اجرام سفلی و مقادیر حرکات و اجرام و ابعاد آنهاست و در اصطالح 

: ذیل 1382دهد. (معین، ه موقع حرکات و تشکیل اجرام سماوي را مورد مطالعه قرار میکنونی علمی ک
ي نجوم)واژه

نامه، بازتابی از تفکرات جامعه زمان خود است، و عناصر عامیانه در آن متجلی از آنجایی که کتاب داراب
نسان را، گاهی براي نشان دادن است؛ باور ایرانیان در مورد ستارگان و سیارات و تأثیرات آنها بر زندگی ا

اي (مانند تأثیر ستارگان بر سرنوشت انسان و خبر از سواد و دانش و گاهی انعکاس باورهاي اساطیري، افسانه
آینده) در خود منعکس نموده است.

یابد. براي اینکه مطمئن شود که این پسر جوان همان در ابتداي داستان بعد از اینکه، هماي داراب را می
اي موبد ترا از اختر بلند پایه جست تا او کیست. جمهرون «گوید: ودك خود اوست به جمهرونمیک

اسطرالب برگرفت و بآفتاب داشت و از اختر بلند معلوم کرد و دقیقها بنگریست و حساب دوازده برج معلوم 
) 1/40» (کرد و هفت فلک را بنگریست و از سعد و نحس در نظر آورد.

، 1/251، 2/67، 2/118، 2/158، 2/277، 2/284، 2/294، 2/322، 2/415، 2/284، 1/387، 1/275نیز: 
2/560 ،1/179 ،1/181 ،1/525 ،1/511 ،1/481 ،1/430 ،2/27 ،2/428 ،2/393 ،2/350 ،1/401 ،1/325 ،
1/134 ،1/224 ،1/221 ،1/179 ،1/97 ،1/20.

گیرينتیجه
ي طرسوسی یکی نامهاله را به این انجام رسانید که داراببراساس پژوهشی که به عمل آمد، نویسندگان مق

ي فراوان اي است که مشحون از عناصر عامیانه نیز هست. شاید مهمترین دلیل استفادههاي عامیانهاز داستان
- نویسنده از عناصر عامیانه عامی بودن ابوطاهري طرسوسی، مؤلف کتاب باشد. او چون بسیاري از هم دوره
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ي به کار رفته ي آنچنانی از علوم رایج و ادب عربی نداشت. به هر صورت فراوانی عناصر عامیانههایش بهره
ي طرسوسی مطابق موارد ذیل است:نامهدر کتاب داراب

مورد، پوشش لباس: 20مورد، پذیرش رسول: 3داري: درصد(برده8/17-مورد 100آداب و رسوم: -1
-2مورد). 4مورد، مژدگانه: 20مورد، عزاداري:5، خواستگاري و عروسی:مورد13مورد، تعلیم و تربیت:35

4مورد ،حق نان و نمک: 12درصد. (جادو: 8/10-مورد60باورها: -3درصد. 4/0-مورد 2ها : بازي
–مورد7ها : جشن-4مورد).4مورد، شوم بودن ریختن خون پادشاه: 3مورد، شور چشمی:37مورد،خواب: 

200ها: مثل-7درصد. 7/26-مورد150ها: ها و افسانهقصه-6درصد. 2-مورد11طب: -5صد. در3/1
درصد6–مورد 31نجوم: -8درصد. 35–مورد 

نامه طرسوسی نمودار درصد عناصر عامیانه بکار رفته در داراب

کتابنامه
 ،191-216، 54، شماره 1375نامه، بهار ، مندرج در ایراننامهمسلمدرباره ابو، 1375اسماعیلی، حسین.
 ،تهران، توس.پژوهشی در اساطیر ایران، 1362بهار، مهرداد ،
 ،زاده، انتشارات هرمس.، ترجمه اختر شریعتهاافسون افسانه، 1381بتلهایم، برونو
 ،چ سوم، تهران، علمی ارسیرمز و داستانهاي رمزي در ادب ف، 1368. پورنامداریان، محمد تقی ،

فرهنگی. 
 ،نامه، چاپ سیروس، تهران.، لغت1373. دهخدا، علی اکبر
 ............. ، .............1379 ،چاپ یازدهم، انتشارات امیرکبیر تهران.امثال و حکم ،
 ،انتشارات نگاه، تهران.تاریخ اجتماعی ایران، 1371راوندي، مرتضی ،
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 ،تهران، فرهنگ نشر نو.فرهنگ ادبیات فارسی،1388شریفی، محمد ،
 ،انتشارات فردوسی، تهران.تاریخ ادبیات ایران، 1378صفا، ذبیح اهللا ،
 ،به کوشش ذبیح اهللا صفا، نامهداراب، 2536الطرسوسی، ابوطاهربن محمد بن حسن بن علی بن موسی ،

انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران.
 ،مترجم افسانه منفرد، مندرج در کتاب ماه ادبیات و فلسفه، آناهیتا و اسکندر، 1382ل. هانوي، ویلیام ،

.70-79، سال ششم، شماره در سال نو، 69شماره پیاپی 
 ،1384، مندرج در مجله بخارا، فروردین و اردیبهشت اسکندر در ایران، 1384معماران کاشانی، مهرداد ،

.22-218، 41شماره 
 ،چهار جلدي، انتشارات امیرکبیر، تهران.رهنگ معینف، 1381معین، محمد ،
 ،هاي ، ترجمه جهانگیر افکاري، تهران، شرکت سهامی کتابدیباچه شاهنامه فردوسی، 1369مول، ژول

جیبی.
 ،نشر پارسا، تهران.(فولکلور ایران)،فرهنگ مردم، 1369میرنیا، علی
 ،اه، تهران.، انتشارات نگهاي پراکندهنوشته، 1384هدایت، صادق
 ،هنر داستان نویسی، چاپ هشتم، انتشارات نگاه.1384یونسی، ابراهیم ،
Hanaway,William,1996, editor: Ehsanyarshater, volume VII, Mazda publishers, pp.9-8  .
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بررسی عوامل انسجام متن در دل نوشته هاي وسایل نقلیه بر اساس الگوي هالیدي و حسن 
)1976 (

1احمديحبیب 

کارشناسی ارشد و مدرس مدعو دانشگاه پیام نور واحد خورموج (استان بوشهر)
چکیده
کلکوتاه باشند و چه بلند، یک باشند و چه شفاهی،چهکتبیچهشودکهاطالق میازجمالتگروهیمتن به
فارسی است. در زبان ن متاجزاي تشکیل دهنده میان و وابستگیدهند وانسجام، ارتباطرا تشکیل یکپارچه 
درمتونانسجامیعوامل بررسیاست؛ولیگرفتههاي متنوعی درباره متون ادبی و داستانی صورتپژوهش

کارگیري عوامل انسجام متن بر بهبررسی نحوهحاضربهاست.مقالهتوجه شدهمربوط به دل نوشته ها، کمتر به آن
پردازد. دراین پژوهش ن دل نوشته هاي روي وسایل نقلیه  می) در متو1976اساس الگوي هالیدي و حسن (

هاي متن از دل نوشته200، حدود اساساست. بر این شدهاي و تحلیل محتوا استفاده از دو شیوه کتابخانه
شده است. تجزیه و تحلیل ) 1976بر اساس الگوي معرفی شده از سوي هالیدي و حسن (روي وسایل نقلیه

سبب به شوند. در این مقاله میتقسیم و پیونديدستوري، واژگانی دستهسه به متنی انسجام ننده آفریعوامل 
و از تجزیه حاصل نتایج .شودواژگانی و پیوندي پرداخته میانسجام عوامل ، تنها به انسجام بحثگستردگی

استفاده از عوامل مختلفی براي انسجام بخشیدن به متندر متون دل نوشته هادهد کهمیها نشاندادهتحلیل 
انسجامی  تکرار عنصر واژگانی و زیرمجموعه هاي آن بیشتر از سایر عوامل انسجامی شده و کاربرد عامل 

، شود. عوامل انسجام بخش متن ، داراي نقشی راهنما، سازمان دهنده و روشنی بخش به متن بودهدیده می
ارزشمند در جهت ایجاد تأثیرات توانند ابزاري کنش مستقیم با نویسنده می کنند. همچنین میرا وارد مخاطب 

بالغی همانند ارضاء مخاطب، ایجاد اعتماد و منطق در نوشتار باشند.
هاي وسایل نقلیهنوشتهعوامل انسجام متن، انسجام واژگانی، انسجام پیوندي، دلها:کلیدواژه

مقدمه
طر ح شده در دل نوشته هاي وسایل نقلیه  به حدي متنوع است که می توان آن را مسائل و مطالب م

نوعی ادبیات در نظر گرفت. البته این نوع ادبیات اسامی و عناوین گوناگونی از قبیل ادبیات جاد ه اي، ادبیات 
ه هاي وسایل نقلیه  را دل نوشت.مهاجر، ادبیات بیابان گردان، ادبیات کامیونی و ادبیات روان را پیدا کرده است

تر، منظور همان شعرها و جمله هایی 		می توان بخشی از ادبیات شفاهی این سرزمین دانست. به بیان ساده
بوسها،  کامیونها، وانت بارها و حتی تراکتورها نوشته می شود. با نگاهی 	است که به بدنه اتوبوسها، مینی

دبی را جزء خانوادة فخیم ادبیات به حساب آورد (آنی زاده، سطحی، گذرا و سختگیرانه شاید نتوان این قسم ا
). امروزه در خیابا ن ها و جاد ه ها شاهد رفت وآمد خودر وهاي کوچک و بزرگی هستیم که بر 14: 1385

1- h_ahmadi82@yahoo.com
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این نوشته ها بیشتر .اي، شعاري یا تصویري نقش بسته است	روي آنها شعري، حرفی، دعایی، توسلی، آیه
اند، اما به ندرت روي بدنه، کنار آینه، بغل ماشین، روي باك 	قب یا سپر جلو نوشته شدهروي سپر یا شیشه ع

).54: 1381بنزین و داخل اتاق دیده می شوند (حمیدي، 
دل نوشته هاي وسایل نقلیه  در حقیقت یک صورت جدید از نوشته ها هستند که به اشخاص کمک می 

و مفاهیم مورد نظر خویش را بیان کنند و فرصتی را فراهم می کنند ارتباط اجتماعی برقرار کرده و نظرات
کند که دیدگاه هاي خویش را به راحتی در مورد مسائل اجتماعی، سیاسی و حتی بی عدالتی ها بیان کنند 

). تحلیل محتواي دل نوشته هاي وسایل نقلیه  از طریق علم انسان شناسی، قوم نگاري و 43: 1985(بلوم،  
اجتماعی نشان می دهد دل نوشته هاي وسایل نقلیه  ابزاري براي بیان احساسات، اعتقادات و روا نشناسی

). دل نوشته هاي وسایل نقلیه  می توانند دربردارندة مسائل 1985:43سطح اجتماعی افرادهستند (نیوهاگن، 
ل واژه (افسوس، طنز، هویت یا خشم و نارضایتی گروهی باشند. دل نوشته هاي وسایل نقلیه مختلف شام

شبگرد) ، عبارت (رؤیاي دیرین، یا رسول اهللا) ، جمله (سرعت را من تعیین می کنم، یا رب نظر تو برنگردد) 
به صورت نثر یا ادبیات به صورت شعر (هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق) بیشترین بسامد را در 

عناصر مورد اشاره به خود اختصاص می دهند.
پردازد. عوامل انسجام در متون دل نوشته هاي روي وسایل نقلیه میکارگیريبهبررسی نحوهبهحاضر مقاله

و متن خود از دو یا بیش از دو 	اجزاي تشکیل دهنده متناز ارتباط و وابستگی میاناستانسجام عبارت
کل یکپارچه را شود که چه کتبی باشند و چه شفاهی، چه کوتاه باشند و چه بلند،یک 	جمله تشکیل می

کارگیري این عوامل و میزان کاربرد آن هادرمتون پژوهش هاي مختلفی درباره بهفارسیتشکیل دهند.درزبان
انسجامیعواملبررسیاست؛ ولیمختلف، مانند متون ادبی،داستانی،عرفانی، فلسفی و قرآنی،صورت پذیرفته

اي و تحلیل است. دراین پژوهش از دو شیوه کتابخانهدهتوجه شمربوط به دل نوشته ها، کمتر به آنمتوندر
بر اساس الگوي متن از دل نوشته هاي روي وسایل نقلیه200، حدود اساس	است. براینشدهمحتوا استفاده

و تحلیل از تجزیه حاصل شده است.نتایج تجزیه و تحلیل ) 1976معرفی شده از سوي هالیدي و حسن (
استفاده شده از عوامل مختلفی براي انسجام بخشیدن به متن در متون دل نوشته هادهد کهمیها نشانداده

است.
مبانی نظري

و » تحلیل کالم«، »کاويسخن»گفتمان کاوي: در ارتباط با حوزه گفتمان کاوي (که در زبان فارسی به
هاي زبان شناسی معاصر است که اخهترین شیکی از پویااست) باید گفتشدهنیز ترجمه » گفتارتحلیل«

از گفتمان اي است. شاخهزبان شناسی را به خود جذب کردهمختلفهايتوجه پژوهشگران بسیاري از مکتب
اي دیگر به بررسی متون کند؛ درحالی که شاخهاي یا تعامل چهره به چهره تأکید میمکالمهکاوي بر متون 

يجام ساختاري متن سروکار دارد. اصطالح زبان شناسی متن نیز به شاخهنوشتاري می پردازد و بیشتر با انس
.شوداخیر اطالق می
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در زبان داند کهمیواحدهاي زبانی بزرگ ترازجملهبهرا ارجاع) اصطالح گفتمان 2003(	کریستال
این موضوع است که گفتمان کاوي مطالعه(1992)ریچارد و همکارانشود. از دیدگاه میاستفادهشناسی 

تر از جمله، نظیر پاراگراف ها، مکالمه ها، واحدهاي معنایی بزرگهاي زبان گفتاري و نوشتاري چگونه جمله
.سازند	را میها و غیره مصاحبه

شد به گروهی از جمالت اطالق اشاره در مقدمه طور که شود، همانمیاستفادهدر زبان شناسیمتن کهواژه
راتشکیل کلیت یکپارچهبلند، یک چه گفتاري باشند چه نوشتاري، چه کوتاه باشند و چهکه می شود 

)1976اعتقاد هالیدي و حسن (است. بهمتن دهندوانسجام،ارتباط و وابستگی میان اجزاء تشکیل دهندهمی
ا به عنوان متن انسجام مفهومی معنا شناختی است و به روابط معنایی موجود در متن می پردازد و آن ر

توصیف می کند. وجود انسجام منوط به تعبیر و تفسیر عناصري در گفتمان است که وابسته به تعبیر و تفسیر 
.سایر عناصر باشند

و 	مانند ارجاع ، جانشینی ، حذف ، پیوندانسجامیاز روابط گوناگونی) انواع 1976:4و حسن (هالیدي 
نمود صوريدر جمله هاي انسجامی کنند. گرهمیمعرفی انسجامیهايگرهوان عنرا تحت	واژگانیانسجام 

:یابدصورت زیرتحقق میانسجامی بههايرابطه معنایی است که توسط گرهیکانسجام که دارند؛ درحالی 

ها (جانشینی، حذف و باهم آیی واژگان)ـ ارتباط صورت1
وتکرار واژگانی)ارجاعی(ارجاعـ ارتباط2
ربط)ـ ارتباط معنایی (کلمه3

به شوند. در این مقاله میتقسیم و پیونديدستوري، واژگانی دستهسه به متنی انسجام آفریننده عوامل 
.شودواژگانی و پیوندي پرداخته میانسجام عوامل ، تنها به انسجام بحثسبب گستردگی

مطالب قبلیطریقی بهبه کهسروکار داریم هایی واژهانسجام، با انتخاب نوع ر اینواژگانی: دانسجام
دو مورد از بین .شوندمیبررسیدر متن آییتکرار و با همدو صورتهستند و بهمرتبطموجود در متن

هايزیر مجموعهداراي که استتن مبه بخشیدندر انسجام شکل ترین مستقیمباال، تکرار عنصر واژگانی 
باشد. هاي عام میو واژه		معناییمعنایی، شمولواژه، همتکرار عین
تحقیق پیشینه

گوناگونی هاي و کتابانسجامی مقاالتعوامل در زمینه و ایرانیغیر ایرانی از محققان تعداد زیادي 
را در این خصوص در کتابی تحتمطالبترین ) عمده1976و حسن (اند. از این میان، هالیدي تألیف نموده

انسجام بخش متن شامل انسجام دستوري، عواملکلیه بررسی بهارائه نموده، درآن	در انگلیسیانسجام عنوان 
اند. پرداختهپیوندي و واژگانی 

سابقه اي فرا جملهمطالعات وکاويتمانگفدل نوشته ها از دیدگاهمتونبررسی در زمینه طور کلیبه
مقاالت متعددي در زمینه گفتمان کاوي نظري وجود ندارد؛ اما از لحاظدر ایرانچندانی پژوهشی
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، چهارمین کنفرانس 1370و 1363هايدرسالهاي مرکز نشر دانشگاهی،ازجملهانسجامی در سمیناروعوامل
زبان شناسی توسط اندیشمندان و مجله) 1379طباطبایی،عالمهدانشگاهزبان شناسی نظري و کاربردي (

و پایان نامه کارشناسی ارشد در زمینهدکتريرساله چندیناست. همچنین و منتشر شدهارائه کشورمان 
و )1384رحمانی (هاينامهوداستانی، مانندپایانادبیآماري) در متونصورتانسجامی (بهعوامل بررسی

، در متون قرآنی، مانند صفر )1381زاده (تجربی، مانند آقاگلعرفانی،فلسفی و علومو متون) 1385پورحسینی (
.استشده، نوشته )1379و بزرگساالن، مانندآسترکی(کودکان علمی ، متون )1385و آذرنژاد() 1385شریف (

بخشیدن انسجامبرايعواملو زبان قرآن از ایندر زبان فارسیکهاستازاین بررسی ها نشان دادهنتایج حاصل
با کاربرد انواع انسجام دررابطه است. در متون علمی کودکان و بزرگساالنمتون مورد بحث استفاده شدهبه

پیوندي، پیوند افزایشی از بیشترین میزان وقوع برخوردار بوده است و در متون علمی بزرگساالن از نقش 
عرفانی، فلسفی در بررسی متونبه متون علمی کودکان استفاده شده است. همچنیننماهاي بیشتري نسبت 

است که بسامد باالي پیوند افزایشی با تعداد زیاد این نتیجه رسیده به) 1381وعلوم تجربی، آقا گل زاده (
تون علوم عرفانی و فلسفی همخوانی دارد و پایین بودن این عامل انسجامی در مهاي مرکب درمتونجمله

.هاي مرکب هماهنگ استتجربی با تعداد کم جمله

یافته هاي تحقیق
مینامیده1انسجامومنطقی استونحويمعنایی،آوایی،سطحدرارتباطبین جمالت متن شاملارتباط

ي،هالیدنقشگراينطریه زبانشناسیدر.داردراخودخاصابزارهايزبانیسطوحازیکهردرانسجام.شود
نظراز.شودمیبررسیبه طور مفصلمتنعوامل انسجامدهد،میشکلراپژوهشایناصلیچارچوبکه

سبب به واژگانی. در این مقاله انسجاموربط،جایگزینیارجاع، حذف، :ازاستعبارتعواملاینهالیدي
در ادامه به بررسی نحوه به .شوده میواژگانی و پیوندي پرداختانسجام عوامل ، تنها به بحثگستردگی

کارگیري عوامل انسجام در متون دل نوشته هاي وسایل نقلیه  پرداخته می شود.
واژگانیانسجام
موجود در متنمطالب قبلیطریقی بهبه کهسروکار داریم هایی واژهانسجام، با انتخاب نوع در این

دو مورد باال، تکرار عنصر از بین .شوندمیبررسیدر متن آییر و با همتکرادو صورتهستند و بهمرتبط
واژه، تکرار عینهايزیر مجموعهداراي که استمتن به بخشیدندر انسجام شکل ترین مستقیمواژگانی 

باشد.هاي عام میو واژه	معناییمعنایی، شمولهم
تکرار عین واژه
:شودارائه مییی از تکرار عین واژهدر زیر مثال ها

تو باشد.خواهانکسی باش که خواهانخواهی که جهان در کف تقدیر تو باشد / 
از نیسان.مامی ترسند، ماهمه از 
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که بنز فقرایی.مزداسوار، جان به قربان تو مزدااغنیا بنز سوارند، من مسکین 
.مگیرگردن / طوق لعنتی است برمگیراي جوان تا توانی زن 

با یک نقطه مجرم می شود.محرمشدي چشم از خیانت باز دار / چه بسا محرمهر کجا 
یست همه خوابند و ما بیدار.کار/ این چه کارو ما هم داریم کارهمه دارند 

جدا کرد.منا از تر، توا از مربمیرد آنکه غربت را بنا کرد / 
غریب.مقصدا با من / من بمقصد/ غریب/ رهبان غریبره 

دنیا همه هیچ و زندگانی همه هیچ / اي هیچ براي هیچ بر هیچ مپیچ.
که بی وفا نبودي.تودیگه چرا ؟ تو
خویش، قصد آزارم کن.به دنبال دلاو، هر چه گوید کنیم / او به دنبال دلما 

. (کاربرد مقوله آوایی درنگ)سر نوشترا از سرنوشتکاش می شد 
. منممننه منمنه منبدون تو اي وطنم

شدم.خواري من اي گل بی خار مزن. من به پاي تو نشستم که چنین خوارطعنه بر 
ندادم که به من ساندوچ و دلمه دهی.دلبدهی دلبه تو دادم که به من دلدلبرا 

معنایی یا مترادفهم
شود هنگام تعریف آن گفته میبهالو معمواستمفهومی روابطترین از شناخته، یکی معنایی یا مترادفهم

آید (صفوي، حاصل نمیکار روند در معنی زنجیره گفتارتغییريجاي یکدیگر بههم معنی بهکه اگر دو واژه
مانند:). 1379:212-213

.فقراییمزدا سوار، جان به قربان تو مزدا که بنز مسکیناغنیا بنز سوارند، من 
معناییشمول
.یا چند مفهوم دیگر را شامل شودمفهومی بتواند یکشود کهمطرح میزمانی معنایی شمول

نازیمهر کس به کسی نازد / ما هم به علی
.شطرنج دلت / شاه عشق بودم و با کیش رخت مات شدميیاد آن روز که در صفحه

می ترسم.من از عقرب نمی ترسم ولی از سوسک می ترسم/ من از دشمن نمی ترسم ولی از دوست
دنیا همه هیچ و زندگانی همه هیچ / اي هیچ براي هیچ بر هیچ مپیچ.

سر بشکند... دست بشکند... پا بشکند... دل نشکند.
جهان باشد دبستان و همه مردم دبستانی چرا باید شود طفلی ز روز امتحان غافل؟

اماد برد.رنج گل بلبل کشید و برگ گل را باد برد رنج دختر مادر کشید و لذتش د
عشق میکروبی است که از راه چشم وارد میشود و قلب را عاشق میکند.
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!تا سگ نشوي کوچه و بازار نگردي / تا کوچه و بازار نگردي نشوي گرگ بیابان

عامواژه
و بسته مجموعهعضویکباز و نامحدود و عنصر دستوري مجموعه عضو یک زبان، عنصر واژگانی در نظام
را تشکیلاز اسامیشوند و مجموعه کوچکی میواقعدو مجموعه این حدفاصلعامباشد. اسامی محدود می

عاممرجعداراي اسامیدهند. این میرادرمتن علمی تشکیلاز انسجاماي عمدهمجموعه اسامی این .دهندمی
.دهندرا تشکیل میو گروه هاي مختلف اسمی » انمکاسم«و «نانسااسم«نظیر اسماصلی هاي هستند و طبقه

من از عقرب نمی ترسم ولی از سوسک می ترسم/ من از دشمن نمی ترسم ولی از دوست می ترسم.
تا سگ نشوي کوچه و بازار نگردي / تا کوچه و بازار نگردي نشوي گرگ بیابان.

آییباهم
شود. به اعتقاد پورتسیک، در آیندمربوط میمیباهماغلبینشینهمدرزنجیرهکهعناصرواژگانیبهبا هم آیی 

شود ها منجر میآنآییبا همبهدارد کهها وجود واژهمیان بنیادینی معنایی معنایی، رابطه حوزه یک
ه این ویژگی مشترکی است کدلیلبه»خوردن«با«غذا«فعل، مثالً با یکاسم یکآییبا هم). 1379:196(صفوي،

مانند:.استصفت، نیزصادقو یکدرباره یک اسم دهد. همین نکتهدو واژه را به یکدیگر پیوند می
استبخت بلندصیدم به کمند است / از همت داوود نبی پوریاي ولی گفت که

خواهی ببر اما مبر نان کسیمی/ هرچهچرخ روزگارگر به دستت تیغ دادي 
دنیا دیدمخیدم / نامردم اگر مرد بهگرد جهان چرصفتپروانه

مزن. من به پاي تو نشستم که چنین خوار شدم.گل بی خارطعنه بر خواري من اي 
. (دخل و خرج)20خرجش 18به حال آن شخص باید گریست که دخلش بود 

گشتم نبود؛ نگرد نیست؛ افسانه بود.(گشتن و گردیدن)
میروم پیش عزیزم / الهی نازنینم خواب باشد / گل پرپر به دلم تنگ است و تنگی چاه تیزم / به جهندم

بالینش بریزم.(دلتنگ، گل پرپر)
بی همگان به سرشود بی تو به سرنمی شود. (به سر شدن)

شب بود و شمع بود و من بودم و غم شب رفت و شمع سوخت و من ماندم و غم.
مى دونم تنگه دلت (دلتنگ، سنگدل )./نمى گم سنگه دلت

گر از عشقت نکنم گریه و زاري به جهنم که مرا دوست نداري. (گریه و زاري)ا
(بخور و بخواب)!بخور و بخواب کارمه اهللا نگهدارمه

(شمع و پروانه)!در طواف شمع میگفت این سخن پروانه اي سر پیچ سبقت نگیر جانا مگر دیوانه اي
(گرگ بیابان)!ي نشوي گرگ بیابانتا سگ نشوي کوچه و بازار نگردي / تا کوچه و بازار نگرد
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انسجامحوزهمعنایی) رابه(ناهم	بر موارد ذکر شده در باال، عامل تضاد معناییعالوهنگارنده قسمت در این
ها در تضاد با شود که معانی آنبرقرار میاي معنایی بین دو واژهتضاد واژگانیاست.رابطهافزودهواژگانی 

مانند:.یکدیگراست
.دولتمند و درویش/ بدیدم حال بیشکم وبه گورستان گذر کردم 

برد از یک کفن بیش.دولتمندکفن رفته است در خاك / نهبیدرویشنه 
ها.باالنشستنگردد بدیننمیکسناکس،من از روییدن خار سر دیوار دانستم / که 

تو هرگز با تو عمرا.تو هرگز با تو اي شاید.  بی.  بی همیشهتو هرگز با توبی 
.20ش خرج18بود دخلشبه حال آن شخص باید گریست که 

می گردد.آشنا بیگانهبه روز تنگدستی 
خطر دارد.سلطانیقناعت کن که درویشیبه 

نکند.فرداعالج غم امروزعیش 
.فقیرو مرگ ثروتمنددو چیز در دنیا ندارد صدا / ننگ 

/ اي هیچ براي هیچ بر هیچ مپیچ.همه هیچدنیا همه هیچ و زندگانی 
از کوه باال میرود.افتادگیرتبه اي پیدا نکرد جاده از باال نشینیکوه از

شرمندهسر باالییپرنده/ سر پایینی
من است.خویشاگر وفا کندبیگانهگرگی که مرا شیر دهد میش من است / 

پیونديانسجام
را نقش ابزار انسجامی و تحلیل کالم، این تجزیه از متخصصین ، برخی)1379طالقانی (الهاعتقاد حجتبه 

وکوچک دودسته بزرگ) نقش نماهاي کالمی رابه1976و حسن ( کنند. هالیدي تلقی می	نماي کالمی
کنند. دراین طبقه بندي نقش نماهاي بزرگ شامل نقش نماهاي موضوعی هستند که شروع و بندي میتقسیم

دارند. (این نوع نقش نماها در این 	کالمی و کاربرد شناختیدهندوبیشتر نقشی نشان میرا پایان موضوع
گیرند؛زیرا بیشتر در متون داستانی کاربرددارند) نقش نماهاي کوچک به چهار 	تحقیق موردبحث قرار نمی

.شوندبندي میطبقه	و زمانی	تباینی ، علّی	افزایشی ،دسته 

افزایشیرابطه
نماهاي این دسته را به متن می افزاید. نقش مطلبیقبلیجملهبا محتوايدررابطه ايافزایشی، جملههدر رابط

عنوان عبارت دیگرو بهعبارت اند از: و،همچنین، به عالوه،اضافه براین، به همین ترتیب، از طرف دیگر،به
مثال. مانند:

تن بار زدم.30دیشب خواب دیدم تریلی شدم و 



٢٢٧
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

گفتیم و عشق آغاز شد.یا علی 
تباینیرابطه 

گویندهدر ارتباط با موقعیت آنجمله ماقبلکهاست انتظاراتی خالفیک جملهتباینی، محتواي در رابطه 
نقش نماهاي وسیلهبهقبالً در متن بیان شدهآنچه دیگر، مفهومی خالفعبارت آورد؛ بهوجود میبهو شنونده 
هر صورت : ولی، با این همه،علی رغم، بلکه، برعکس، با این حال، بهشود. نقش نماهایی نظیرقا میالاین دسته

مانند:.دهندرا نشان میو در هر دو حالت، این رابطه
همه از ما می ترسند، (اما) ما از نیسان.

می ترسم.من از عقرب نمی ترسم ولی از سوسک می ترسم/ من از دشمن نمی ترسم ولی از دوست 
الهی درشب فقرم بسوزان ولی محتاج نامردان مگردان.

اسیرتم ولی آزاد.
علّیرابطه 

نماهاي با رویداد فعل جمله دیگرارتباط علّی دارد؛ در واقع، نقشجملهعلّی،رویدادفعل یکدر رابطه 
دلیل، اینر: پس، بنابراین، درنتیجه، بهنماهایی نظیکنند. نقشرا القا میو معلول علت رابطه، نقشاینبهمربوط 

مانند:.دهندرانمایش میاین منظور، اگر... آنگاه و چون... نیز، این رابطه به
چون بعضی انسان ها را بیش تر می شناسم، گرگ ها را بیش تر تحسین می کنم.

به درویشی قناعت کن که (زیرا) سلطانی خطر دارد.
تقدیر تو باشد / خواهان کسی باش که خواهان تو باشد.(اگر) خواهی که جهان در کف

یواش برو که (زیرا) دلم زیر پاي توست.
مبر ز موي سفیدم گمان به عمر دراز /  (زیرا)جوان به حادثه اي زود پیر می شود گاهی

رادیات قلب من از عشق تو جوش آمدست / گر نداري باورم بنگر به روي آمپرم.
رانندگی کار من است / غصه ندارم چون خداوند همراه منست.در بیابان شب و روز

از بس (چون) خوردم مرغ و پلو / آخر شدم مارکوپولو.
به خاطر دل تو از همه بریدم.

غم مردان (به دلیل) وجود نامردان است.
دانی که چرا راز نهان با تو نگفتم .(زیرا) طوطی صفتی طاقت اسرار نداري.

!که)بري باهاش حال کنی / نه که بري جیگرکی بازکنیدلم دادم (براي این

زمانیرابطه 
رابطهاین شود. نقش نماهاي برقرار میمتوالی در دو جملهوقایع میانزمانیزمانی، نوعی توالی در رابطه 

مانند:.شندازآن، سپس، متعاقباً، در همان موقع و بعد،می باهایی، مانند: آنگاه، آنوقت، پسواژهشامل
امروز همان فردایی است که دیروز منتظرش بودي.
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شود گاهیمبر ز موي سفیدم گمان به عمر دراز / جوان به حادثه اي زود پیر می 
شاخه را مرغ چه داند که روزي قفس خواهد شد.

گفتم به نقاش ازل نقشی بکش از زندگی .  ناگهان نقش خیالت برلب دریا کشید
نتیجه گیري

را ، مخاطب ل انسجام بخش متن ،داراي نقشی راهنما، سازمان دهنده و روشنی بخش به متن بودهعوام
ارزشمند درجهت ایجاد تأثیرات بالغی توانند ابزاري وارد کنش مستقیم با نویسنده می کنند. همچنین می

همانند ارضاء مخاطب، ایجاد اعتماد و منطق درنوشتارباشند.
تکرار عنصر تکرار و با هم آیی.:ازاستتعبارمی کندمطرحهلیديکهگونهآنیواژگانانسجامعوامل
واژه، تکرار عینهايزیر مجموعهداراي که استمتن به بخشیدندر انسجام شکل ترین مستقیمواژگانی 

باشد. هاي عام میو واژه	معناییمعنایی، شمولهم
پیوندي نیز به شود. در انسجامآیندمربوط میمیباهماغلبنشینیهمدرزنجیرههکعناصرواژگانیبهآییباهم

شوند، پرداخته بندي میطبقه	و زمانی	تباینی ، علّی	افزایشی ،مقوله نقش نماهاي کوچک  که به چهار دسته 
مورد مطالعه، یعنیانسجامیعوامل وتحلیل دل نوشته ها دراین پژوهش نشان می دهد که ازهمهتجزیهشد.

است؛بنابراین، نتایج حاصل استفاده شدهاین متونآنها، درتدوینهاي و زیرمجموعهو پیوندي واژگانی انسجام
توان گفت در 	بنابر این میراستااست.شد،همهااشارهتحقیق بداندر پیشینه هایی که با یافته هاي سایر پژوهش

انسجامی  تکرار عنصر واژگانی و زیرمجموعه هاي آن بیشتر از سایر ل دل نوشته هاي وسایل نقلیه، عام
شود. 	عوامل انسجامی دیده می

کتابنامه
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تأثیر طبقۀ اجتماعی مؤلّف روضه العقول و سبک غالب زمانۀ او، بر میزان استشهادات عربی از 
هاي انسانی کتابزبان شخصیت

1شادي احمدي

دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان
چکیده

ر این متون، تنوع و دهد که دها و حکایات منظوم و منثور ادبیات کالسیک ایران نشان میبررسی داستان
گیرند و ها را نادیده میهاوجود ندارد. مؤلـّفان، ماهیت شخصیتهاي داستانتناسب زبانی در میان شخصیت

هاي سبک غالب زمانه دادن عقاید خود و گاه براي بازتاباندن ویژگیها صرفاً ابزاري براي نشانوجود آن
ضه العقول، درستی یا نادرستی این موضوع را به صورت است. این مقاله درصدد است تا با بررسی رو

تحلیلی مورد بررسی قرار دهد. به همین منظور، بعد از مقدمۀ کوتاهی دربارة زبان و لزوم تناسب آن با 
-ها، به معرفی روضه العقول، نویسنده و سبک کتاب و سپس مقایسۀ آن با مرزبان نامه پرداخته میشخصیت

ها، همراه با میزان شواهد و هاي کتاب از لحاظ طبقۀ اجتماعی و جنسیت آنصیتشود.در مرحلۀ بعد، شخ
گیرند. نتایج نشان ها آورده شده است، مورد بررسی آماري قرار میاستشهادات عربی و فارسی که از زبان آن

ها به شخصیتاي به زبان عربی داشته و بیشترین استشهادات را از زباندهد که غازي ملطیوي توجه ویژهمی
-هاي طبقات باالي اجتماع(خواص) و عموماً مردان، بیشتر به زبان عربی صحبتاست. شخصیتعربی آورده

توان ناشی ازعربی مآبی مؤلّف و آورند. این امر را هم میکنند و بیشترین استشهادات فارسی را عوام میمی 
به عربی دانی خواص در قرن ششم، مدعی شد دید مثبت وي به زبان و ادبیات عرب دانست و هم با توجه

ها تا حدي توجه داشته است.که وي برخالف نویسندگان کالسیک، به تناسب و تنوع زبانی شخصیت
هاي داستانی، نثر در قرن ششماستشهادات، روضه العقول، طبقۀ اجتماعی، شخصیتها:کلیدواژه

مقدمه 
هایی انی یکدست و یکنواخت نیست و بین زبان سخنگویان تفاوتدهد که هیچ زبها نشان میبررسی زبان

هاي این تفاوت«شود. هاي جمعی مربوط میهاي فردي و گاهی به تفاوتوجود دارد که گاهی به تفاوت
کند، معموالً با عواملی غیرزبانی مانند منطقۀ جمعی که گروهی از سخنگویان یک زبان را از بقیه جدا می

-بنديۀ تحصیالت، طبقۀ اجتماعی، مذهب، حرفه و بسیاري عوامل دیگر که در جامعه گروهجغرافیایی، درج

توان سن، گروه نژادي و جنسیت را ). به این عوامل می79: 1355باطنی، » ( کند، بستگی داردهایی ایجاد می
هم اضافه کرد که هر کدام واژگان و یا حتی نحو ویژة خود را دارند.

تواند نوع گفتار می« تواند سبب تفاوت گفتار شود؛ درجۀ تحصیالت است. بانی که مییکی از عوامل غیرز
ها، مانند گفتن سوالخ به منعکس کنندة درجۀ تحصیالت باشد...مثالً در فارسی، تغییر صورت بعضی از واژه

ت قدیمی و سوادي است. تا این اواخر هم کسانی که تحصیالجاي سوراخ، دیفال به جاي دیوار و...نشان بی

1. Shadiahmadi35@yahoo.com
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مذهبی داشتند، گفتارشان پر بود از اصطالحات و جمالت قصار عربی و امروزه نیز کسانی که دو زبانه هستند 
).31-30همان:» ( ها و اصطالحات بیگانۀ غربیاند، گفتارشان پر است از واژهو تحصیالت غربی داشته 

اي در گفتار خود را ست، اما به گونههایی است که جزو عوامل غیرزبانی اجنسیت هم از جمله مؤلفه
کند. محمدرضا باطنی می آورد:دهد و نوعی لهجه ایجاد مینشان می

کند.گاهی هایی دارد که آن را کم و بیش از گفتار مردان متمایز میگفتار زنان در هر جامعۀ زبانی ویژگی« 
شود؛ گاهی جنبۀ ها مربوط میاز واژهشود، یعنی به کاربرد بعضی ها در سطح واژگان آشکار میاین تفاوت

شود. شود، گاهی نیز در نظام دستوري منعکس میآوایی دارد، یعنی به تلفّظ کلمات یا آهنگ جمله مربوط می
: 1385کند ( باطنی ، ها گفتار زنان و مردان را از هم متمایز میاي از موارد نیز ترکیبی از این تفاوتدر پاره

83.(
مثل گفتار سیاهان که بیش «کند، طبقۀ اجتماعی است. یرزبانی مهمی که ایجاد تفاوت مییکی از عوامل غ

-اجتماعی آن_دهندة تعلق به یک ناحیۀ جغرافیایی خاص باشد، مشخص کنندة طبقۀ اقتصاديتر از آنکه نشان

بقات کم درآمد توان دید. به طوري که طهاي اجتماعی و طبقاتی متفاوتی که در شهر لندن میهاست. یا لهجه
). هرچقدر افراد 83-81: 1385ر.ك: باطنی » ( و پایین سطح در مقایسه با طبقات پردرآمد زبان متفاوتی دارند

تري در افراد داراي طبقات باال سعی دارند، کلمات سنحیده« طبقات پایین، زبان غیر رسمی به کار می برند، 
نمونۀ افراطی آن در جاوه ). «148: 1387تر است (مدرسی،ها رسمیگیرند و زبان آنزبان خویش به کار می

شود که هرکدام سبک گفتار مشخصی از آن شود که جامعه به سه گروه اجتماعی متمایز تقسیم مییافت می
ها نیز تغییر بافت موقعیت اجتماعی، باعث تغییر خود ). در بسیاري از فرهنگ175: 1371خود دارند ( فائض،

است: من با خداوند گویند چارلز سوم ، امپراتور مقدس روم، گفتهمی«ود نه سبک آن. شزبان گفتاري می
).183: 1371فائض،» ( کنماسپانیایی، با زنان ایتالیایی، با مردان فرانسوي و با اسبم آلمانی صحبت می

ي نیست. ها و حکایات ادبیات کالسیک ایران، خبر چندانی از تنوع زبان در شخصیت پردازدر داستان
زند و متن، میدان زنند و در واقع راوي است که به جاي همه حرف میها یکسان حرف میهمۀ شخصیت

هاي داستان چون فرمانروایان، به عبارت دیگر اغلب زبان شخصیت« شود. جوالن عقاید راوي محسوب می
ان راوي ندارد. کالم زن و مرد، شاه هاي گوناگون تفاوتی با زبها و پیشهکارگران، کارگزاران، دارندگان حرفه

هاي گوناگون افراد، مذاهب و ادیان آنان و به طور و گدا، تحصیل کرده یا بی سواد، پیر و جوان، حتی ملیت
- هاي تاثیرگذار زبان؛ اغلب تفاوتی در نحوة سخن گفتن آنان با راوي ایجاد نکردهکلی هیچ کدام از مؤلّفه

برقراري تناسب میان کارکردهاي زبانی اشخاص «). در واقع اگرچه 28: 1389پارسا و همکاران، » ( است
ها، هم از نظر توفیق نویسنده در شخصیت پردازي و هم از نظر ایجاد واقعیت داستان با تیپ شخصیتی آن

پارسا و همکار، » ( پنداري جهت باور پذیري که هر دو از اصول داستان پردازیند، الزم و ضروري است
)، با این حال نویسندگان کالسیک بی توجه به تأثیر طبقات اجتماعی در افراد، رفتار زبانی مشابه و 23: 1392

هاي نسل ها و حکایتگیرند و درست به همین دلیل است که داستانها در نظر مییکسانی براي همۀ آن
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ر حالی که در ادبیات معاصر اند. دگرایی چندان موفّق عمل نکردهگذشته از لحاظ ارتباط با مخاطب و واقع 
هاي معاصر ها توجه خاصی دارند. آرین پور در مورد رماناکثر نویسندگان به تناسب و تنوع زبان شخصیت

هر یک از افراد داستان، اگرچه فرد کاملی از تیپ خود هستند، با این همه موجودات غیر «آورد: ایرانی می
هاي ایرانی کسی را با خصایل و براي نخستین بار است که ما در رماناي نیستند. شاید طبیعی و خارق العاده

).  249: 1382(آرین پور، » بینیمها میحاالت طبیعی آدم
یکی از دبیران و وزیران -روضه العقول از جمله کتب داستانی کالسیک است که محمد غازي ملطیوي

- قزوینی وي را نویسنده«شتۀ تحریر درآورده است. آن را به ر-ابوالفتح سلیمان شاه بن قلج ارسالن سلجوقی
اي پرکار بوده و تألیفات دیگري نیز همچون داند که نویسندهاي از فضالي آسیاي صغیر و اهل ملطیه می

). ملطیوي این کتاب را از متن طبري 122: 1384ر.ك: محمدي،» ( مرشدالکتاب، برید السعاده نیز داشته است
شد که از تصانیف ارباب دها و کتابی طلب کرده« آورد: ده است و خود در آغاز مینامه ترجمه کرمرزبان 

و اصحاب بها باشد و مطلوب را شامل و مرغوب را کامل. مرزبان نامه را یافته شد که از تصانیف 
).21: 1383ملطیوي،....»( اعقاب قابوس وشمگیر است

به وسیلۀ یکی از شاهزادگان طبرستان به نام «، برطبق روایات موجود، اصل کتاب در اواخر قرن چهارم
است. مؤلّف قابوس نامه عنصرالمعالی کیکاووس بن مرزبان بن رستم بن شروین، به زبان طبري تألیف شده 

اسفندیار بن کاتب در « اي است که از این کتاب نام برده و بعد از وي اسکندر بن قابوس، نخستین نویسنده
» کنددر کشف الظنون و هدایت در فرهنگ ناصري و مجمع الفصحا به آن اشاره میتاریخ خود، حاجی خلیفه

).49: 1375( ر.ك: خطیبی، 
1898هوتسما مستشرق آلمانی در سال « بود.متأسفانه این متن و مؤلّف آن تا چندین سال ناشناخته مانده 

ي آن را معرفی کرد و مقدمۀ این کتاب هام اولین بار در مجلۀ شرق شناسی آلمان، کتاب روضه العقول و باب
هاي هوتمسا اي از نوشتهرا از روي نسخۀ لیدن انتشار داد. بعد از هوتسما، پروفسور احمد آتش در جزوه

استفاده کرد و همین جزوه را خانم صائمه اینال طاوي به فارسی برگرداند. عالمه قزوینی نیز بعدها در مقدمۀ 
عرفی روضه العقول پرداخت و سه حکایت از آن را به عنوان نمونه ذکر کرد. مرزبان نامه چاپ لیدن، به م

هانري ماسه مستشرق فرانسوي نیز، باب اول این کتاب را به طور کامل و بدون توضیح، به دو زبان فرانسوي 
هاي گذشته کسانی همچون آقایان محمد روشن، ). طی سال121: 1384محمدي،» (  و فارسی منتشر کرد

لقاسم جلیل پور، جلیل نظري و فتح اهللا مجتبائی به تصحیح آن اقدام نمودند.ابوا
به جز ملطیوي، سعدالدین وراوینی نیز کتاب مرزبان نامه را ترجمه کرده است. مطالب روضه العقول، 

ها و ترتیب حکایات اختالفات زیادي وجود دارد. نامۀ طبري است. ولی در عدد بابهمان مطالب مرزبان
باب دارد که  باب اول در منقبت سلطان وقت است. باب 13ه العقول بسیار بیشتر از مرزبان نامه است. روض

هاي سوم تا سیزدهم شامل حکایات و رویدادهاي اصلی کتاب است. کند و بابدوم احوال مؤلّف را بیان می
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حکایت 51از این مقدار است که هاي مختلف آن آمدهحکایت، در ضمن باب91در این کتاب در مجموع « 
حکایت دیگر از مرزبان نامه مفقود است که معلوم نیست آیا این حکایات را 40با مرزبان نامه مشترك و 

ها را از کتاب خویش انداخته است ( ، یا اینکه وراوینی از باب تخلیص آنمحمد غازي به تحریر خود افزوده
ذیل است و چنانکه از  1مقدمه و 1باب، 9وراوینی در مرزبان نامۀ « ). در حالی که142: 1380نظري، 

است ( مقایسۀ آن با روضه العقول برمی آید، بعضی از حکایات و ابواب اصلی کتاب درین ترجمه حذف شده
).365: 1385صفا، 

بندي، تصویرسازي، کیفیت ورود و در شیوة بیان، جمله« به جز اختالف در ابواب و حکایات این دو متن 
تر داشته و به علوم و هایی دارند، مؤلّف مرزبان نامه ذهنی فلسفیها و استنتاج از آنها تفاوتوج داستانخر

فنون بیشتري احاطه داشته است...در مقابل محمدغازي از علوم و فنون غیر ادبی خالی بوده و یا اینکه به عمد 
وازنه و ترصیع و ایراد مفردات عربی از است. اما در ترادف سازي، مها را به نثر خویش وارد نکردهآن

).120: 1384محمدي،» ( وراوینی جلوتر رفته است
هدف از این بررسی، میزان توجه غازي ملطیوي به عنوان یک نویسندة کالسیک ایرانی، به تناسب و تنوع 

ه، تأثیري هاست و اینکه آیا سبک خاص نثر قرن ششم و همچنین طبقۀ اجتماعی نویسندزبانی در شخصیت
ها، به بررسی ها و دیالوگها داشته است یا نه. به همین منظور به جاي بررسی کل گفتهدر زبان شخصیت

استشهادات شخصیت ها که شامل ابیات عربی، ابیات فارسی، امثال و حکم فارسی ، امثال و حکم عربی، 
باشد، پرداخته شده است.قرآن و احادیث می

روش
ها با استفاده از شیوة تحلیل محتوا و رسم نمودار، طبقه بندي اي است و دادهع کتابخانهشیوة گردآوري مناب

اند.و ارائه شده
پیشینه

به » هاي شخصیتی فارسی شکر استرابطۀ کارکردهاي زبانی با تیپ« سید احمد پارسا و دیگران در مقالۀ 
ر این داستان می پردازند و ارتباط عوامل هاي شخصیتی موردنظر دبررسی رابطۀ کارکردهاي زبانی با تیپ

غیرزبانی اي همچون سن، جنسیت، دین، مذهب، شغل، محیط جغرافیایی، شرایط اجتماعی و تحصیالت 
سعدي « هاي شخصیتی بررسی می کنند. همین نویسنده با همکاري گویندگان را با زبان، در ایجاد تیپ

به » هاي شخصیتی در داستان نون و القلمرد زبانی با تیپرابطۀ کارک« در مقالۀ دیگري با عنوان » حاجی
پردازد.هاي زنده و واقعی میبررسی میزان موفقیت جالل آل احمد در خلق شخصیت

در مورد موضوع مورد نظر، با تکیه بر ادبیات کالسیک و از جمله روضه العقول کاري صورت نگرفته 
» هاي سبکی روضه العقولویژگی«و جلیل نظري در » نامهتحریري دیگر از مرزبان« است. هاشم محمدي در

پردازند و افضل مقیمی هم هاي مختلف و سبک نثر آن میبه طور مستقل به معرفی مؤلّف این کتاب، نسخه
به معرفی تصحیح دکتر جلیل نظري از روضه » تصحیح روضه العقول، آرزویی که تحقق یافت« در مقالۀ 
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مقاالت عموماً با تکیه بر معرفی مرزبان نامۀ وراوینی و یافتن منبع اصلی این دو پردازد. سایر العقول می
اند.ترجمه نوشته شده 

بحث
هاي تأثیر مؤلّف از سبک دورهمعرفی سبک غالب قرن ششم و نشانه-1

نثر فارسی از میانۀ قرن پنجم تا اوایل قرن هفتم هجري، به طور تدریجی از حالت سادة گذشته خارج 
عواملی «شود. شود و اندك اندك به نثر مصنوع متکلّف که آمیختگی بسیاري با عربی دارد، تبدیل میمی

همچون ترك ایجاز در سخن و توجه نویسندگان به اطناب، پیدا شدن مراکز سیاسی، ادبی و علمی متعدد در 
از جمله عوامل مهم این خارج از حدود لهجۀ دري، استعمال شعر در ضمن نثر و توسعۀ دایرة مطالب در نثر

تحول هستند. ولی مبدأ و منشأ اصلی تغییر سبک را در این عهد باید رواج ادبیات عربی در میان طبقۀ درس 
» ( شودخوانده دانست و این امر عالوه بر اینکه نتیجۀ نفوذ اسالم است، از توسعۀ مدارس دینی ناشی می

). 332: 1385ر.ك: صفا،
هاي شود. وقتی سنتیابند و زبان مورد تدریس هم عربی مینی وسعت زیادي میمدارس دی5-4از قرن 

هاي بی جامعه چنین است، نویسندگان هم به دنبال رونق کار خود هستند. دوره، دورة مسابقه و میدان رقابت
شود. ذوق زیبایی شناسیپایه است و همین امر، سبب وارد کردن و حتی جعل کلمات مخالف با قیاس می

هر اندازه « آید. در این دوره باشد، زیبا به نظر نمییابد و اصوالً کتابی که ساده نوشته شده جامعه تغییر می
: 1372انزابی نژاد، » ( زیبایی بیرونی و نماي سخن خریدار داشت، درون مایه و محتواي کالم بی خریدار بود

13.(
اي مرسوم زمانه، در پی خلق اثري مورد پسند هملطیوي هم تحت تأثیر جایگاه اجتماعی خود و سنت

شود، می کوشد تا با واژه پردازي و صنعت آوري، هم فضل است. بنابراین وقتی به ترجمۀ کتابی مشغول می
باشد. وي اقبال خاصی به زبان عربی هاي مرسوم را رعایت کرده که سنتو ادب خود را ثابت کند و هم این

و در بسیاري از موارد ترتیب جمالت را هم به «است مقامات حریري بوده داشته و به شدت تحت تأثیر 
هاي موازنه، ترصیع، سجع و جناس توجه است. وي همچون مقامات به آرایههمان ترتیب مقامات به کار برده

» ستاها و جمالت قرینه شدههاي متوازن، مترادف، متضاد و انواع اشتقاقدارد و همین امر باعث ایجاد واژه
). 138: 1380(ر.ك: نظري، 

کند و بنابراین متنی ساده را به زیور لغات، اشعار و امثال عربی وي کتاب را به حضور شاهی تقدیم می
مرزبان نامه را یافت شد....لکن از حلیت عبارت عاري بود و از زیور جهارت عاطل. معانی «می آراید: 

ود در مستراح افکنده....گفتم این جمال را تجمیلی باید اي بلطیف آن درري بود درصدا نشانده و سبحه
داد و این کمال را تکمیلی ارزانی داشته. از آنک مالحت چنین عروس را وشاحی باید الیق و حسن این 

). 21: 1383( غازي ملطیوي، »شاهد جان را شنفی باید موافق
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صلی به زبان طبري است و نویسندة کند. اگرچه متن اوي حتی براي ترجمۀ خود نام عربی انتخاب می
دیگري هم که این متن را ترجمه کرده، نام کتاب را عوض نکرده، ولی وي هم به سبب خاستگاه اجتماعیش 

گذارد.و هم به دلیل عالقه مندي به زبان عربی، نام کتاب را نیز روضه العقول می
دهند، را به توصیف اختصاص میهاي خود که سهم عظیمی از حکایاتدورهملطیوي برخالف سایر هم

هاي بالغی و حضور کلمات سنگین عربی بهره دهد و به جاي آن از آرایهخیلی به توصیف عالقه نشان نمی
کند و حتی گاهی براي درست درآمدن وزن و توازن، از جعل برد. از مفردات عربی نامأنوس استفاده می می

ترین خصیصۀ سیکی این کتاب جعل کلمات باشد که در کتب شاید برجسته« کلمات هم روي گردان نیست. 
هاي است. محرّر کتاب به شیوههمسان روضه العقول به هیچ عنوان سابقه ندارد و بعدها نیز معمول نشده

ها است. این واژهگوناگون متوسل به جعل الفاظی شده که همگی براي ایجاد ترصیع و توازن و ترادف بوده
اند. لذا مؤلّف هیچ نوع واژة فارسی نساخته و فعلی و اسم بوده و از زبان عربی اخذ شدههمگی از نوع صفت

).150: 1380هم جعل نکرده است ( نظري، 
هاي ابراز هنر در فن نویسندگی آن دوره، توجه به درج امثله و حکم عربی عالوه بر این یکی از نشانه

اند ( فصاحت در عبارت پردازي و مضمون سازي دانستهاست و خود نثرنویسان آن را از دالیل براعت و
).526: 1375خطیبی، 

هاي کتابانواع استشهادات از زبان راوي و شخصیت-2
یکی از موارد موثّق، براي ثابت کردن این ادعا که نویسنده به ادبیات عربی گرایش داشته است، توجه به 

ها و همچنین خود راوي اشعاري است که از زبان شخصیتتعداد استشهادات به آیات و احادیث و امثال و
آمده است. زیرا تعداد استشهادات به زبان و ادبیات عربی در این کتاب، بسیار بیشتر از استشهادات فارسی 

است و این امر توجه ویژة او را به ادب عربی اثبات می کند.
مورد 304مورد، جمله و امثال و حکم 13ربی مورد، احادیث ع339در کل تعداد استشهاد به ابیات عربی 

مورد و از جمالت بزرگان و عقال و متفکّران پارس 118مورد است و در مقابل از ابیات فارسی 72و  قرآن 
مورد در متن کتاب استفاده شده است. نمودار زیر نشان دهندة انواع این استشهادات است.141

1ر شماره نمودا
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هاشم محمدي در طبقه بندي خاصی که به دست داده، آورده است:
بار از امثال و جمالت کتاب جمهره االمثال ابوهالل عسکري استفاده کرده و در 60مجموعاً « 

بیت 6است و حتی گاهی از یک قصیدة شاعر تا استشهادهاي عربی، بیشترین استفاده را از اشعار متنبی کرده
است. سخنان پیشوایان و ائمۀ اطهار به ویژه کلمات حکمت آمیز حضرت علی را هاي مختلف آمدهبتبه مناس

توان به بحتري، تهامی، ابن درید، فرزدق، است. از دیگر شاعران معروف عرب هم میمورد آورده 54در 
اد، و ده ها شاعر دیگر عرب ابوالعتاهیه، طرفه، لبید بن ربیعه، حاتم طایی، ابوالعال معري، بشار، صاحب بن عب

(محمدي، » آورده است-مورد40حدود –را نام برد. در میان اشعار فارسی هم بیشترین شاهد را از سنایی 
1384 :123.(
هاي کتاب شخصیت-3

هاي است و شخصیتروضه العقول همچون کلیله و دمنه به صورت داستان در داستان آفریده شده 
ها در سراسر کتاب و از طرفی نبود شوند. این مسئله سبب فراوانی شخصیتب عوض میداستان ها در هر با

شود. ملطیوي به ندرت وضعیت اخالقی و ها میها در طول داستانمجال کافی براي پروراندن و معرفی آن
دپاره ها، جز چنترین آنها، حتی محوريکند و خواننده از تمام شخصیتها را بیان میظاهري شخصیت

هاي انسانی و ها، شخصیتگزارش و نقل قول چیزي در نمی یابد. با این همه براي آشنایی مختصر با آن
که حکایات اصلی کتاب ارائه -غیرانسانی ( پرندگان، حیوانات و حشرات) به تفکیک از باب سوم به بعد 

استشهادات شخصیت هاي به صورت جدول نشان داده شده است.در این بررسی مبناي کار بر -شوندمی
انسانی کتاب است. 

باب سوم
(الملک و اوالده)

: ملک، ملک زاده، فالح، بازرگان، غالم، خادم، صیاد، خریدار آهو،وزیر، مرد خراسانی، برادرزاده انسان-
ملک، شتربان، کودکان، مرد بلخی، دهقان، زن دهقان، پسر دهقان

، غلیواژ، گراز، خرس، روباه، دیو، بط، کشف: مار، خر،آهو( زرین گوش)، موشغیر انسان-
باب چهارم

(مناظرة ملک زاده 
با وزیر برادرش)

ملک زاده، وزیر، مردم، شهریار، هنبوي( زن)، شوهر، بهرام گور، دهقان، دختر دهقان، چوپان، انسان:-
خسرو، کنیز، خسرو، موبد

ن: گرگ، بزغالگان، شغال، خرغیرانسا-
باب پنجم
کان با (اردشیرباب
مهران به دانا)

: شهریار، ملک زاده، دختر اردشیر بابکان، اردشیر،مهران، موبد، زن موبد، تجار، مهتران، حکیم، انسان-
شاگرد حکیم، شبانی، سه رفیق شفیق، سقراط

: شیر، خرسغیرانسان-
باب ششم

( مناظرة دیو گاوپاي 
)با دینی

یزان، میزبان سخی، مهمان،پسر میزبان، فالح، کدبانو، : شهریار، ملک زاده، خواجه، دینی، کنانسان-
بزرگمهر، سوار، غالم، مردم

: دیوگاوپاي، وزیرگاوپاي( شیوه)، وزیر دوم و سوم گاوپاي، موش، مارغیرانسان-
باب هفتم

( تمامت مناظرة 
: شهریار، ملک زاده، شیوه،دینیانسان-
:دیوغیرانسان-
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هاي کتاببررسی ارتباط دیدگاه نویسنده و سبک غالب زمان او با استشهادات شخصیت-4
ها حضور دارد و سهم وي از استشهادات در این نمودار ترسیم شده است. با مؤلّف در تمام باب_راوي

ا و امثال عربی و در درجۀ بعد به ابیات توان دریافت که خود ملطیوي هم به نقل جمله هاندکی دقّت می
عربی توجه بیشتري داشته است.

نمودا
2ر شماره 

دینی با دیوگاوپاي )
باب هشتم

دادمه و داستان )( 
زاده، اسکندر، حجام، زن حجام، دزد، کودك، قاصد، انوشیروان، بزّاز، فلّاح، حکیم، : شهریار، ملکانسان-

بازرگان، زاهد، مرد، کودك، ندیم
: شیر، دو روباه ( دادمه و داستان)، هدهد، بط، ماران، خرگوش(پیروز)غیرانسان-

باب نهم
( زیرك و زروي )

ریار، ملک زاده، شبان، قصاب، نقاّش، کدخدا، مسافر، بازرگان، بزّاز، صیاد، زغن، زن کفشگر، : شهانسان-
معشوق زن کفشگر، دزد، بزرفروش، زرگر، غالم

: بز( زروي)، سگ( زیرك)، زغن،ماهی، ماهیخوار، شغال، گربه، خروس، موش، زاغ مادر، دختر غیرانسان-
و، خر، شیرزاغ، بره، گرگ، کبوتر،خرگوش( رجب)، آه

باب دهم
( شاه شیران با شاه 

پیالن)

: ملک، ملک زاده، پادشاه، منجم، صیاد، شتربان، کدخدا، زن کدخداانسان-
: شاه پیالن، شیر، وزیران شیر( هنج و زنج)، خسرو، پسرخسرو، دیوانه، زاغ، خرس، روباه، گربه، غیرانسان-

شتر، خرگوش،گرگ، پیالن، گژدم، موش
باب یازدهم

( شیر پرهیزگار و 
خرس جاهل)

: ملک، ملک زاده، خسرو، احدب، جوالهه، زن جوالهه، معشوق زن جوالهه، مار افسا، زن عفیفه، انسان-
دزدان، فلّاح، نجار، زن نجار، معشوق زن نجار، همسایگان نجار، زاهد، شهریار، خسرو، زن خسرو، وزیر، بهرام 

گور، گازر، کودك گازر، دزد
: شیر، خرس، مار، گرگ، موش، زاغ، شتر، روباه( جادو)، موشنغیرانسا-

باب دوازدهم
( عقاب شکارگر و 

آزادچهر)

: شهریار، ملک زاده، مرد طواف، سوار، کدبانو، همسایگان، دزدان، مرد معروف، کودك، تیرانداز، انسان-
تیرتراش، حضرت سلیمان، خسرو، باغبان پیر

ها، عقاب، بویهو ایرا)، ماهیخوار، زاغ، راسو، فاخته، پشه: دو کبک( آزادچهر غیرانسان-
باب سیزدهم

( ملک نیکبخت با 
زنش یونا)

ملک، ملک زاده، ملک نیکبخت، زن ملک نیکبخت( یونا)،  بلیناس حکیم، فیسوف، خسرو، وزیر انسان:-
خسرو، زن، شبان، فیقراووس، دهقان، نخّاس، کنیزطباخ، حکیم، کدخدا

دو بچه عقعق( نازنه و نازروي):غیرانسان-
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هاي هاي عربی را از زبان شخصیتنکتۀ اصلی بحث این است که ملطیوي غالب استشهادات و نقل قول 
و در مقابل بیشتر ابیات فارسی و امثال زاده، وزیر و سایر خواص) خاص و طبقات باالي اجتماع (ملک، ملک

به عنوان نمونه در باب سوم شود. و جمالت مشهور فارسی از زبان عوام و طبقات پایین اجتماع صادر می
هاي خاص داستان همچون شاهزاده، مورد آن از زبان شخصیت23است که استشهاد به اشعار آمده35، کتاب

هاي داستان همچون شتربان، کشاورز و بازرگان که از طبقات تملک و حکیم و عقال است و دیگر شخصی
- مورد از قول آنها ابیات عربی نقل شده 3تر اجتماع هستند، به زبان فارسی  صحبت می کنند و فقط درپایین

مورد آن به زبان فارسی آمده است.4مورد بقیه از زبان راوي است که 9است و 
هاي خاص و ده شده است. دو نمودار بعدي میزان استفادة شخصیتباب کتاب کاوی13همین مسئله در 

دهند. ها را از انواع استشهاد نشان میعام داستان 

3نمودار شماره 

4نمودار شماره 
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توان این زند و حتی میف میمؤلّف از زبان خواص بیشتر حر-گونه که مشاهده می شود راويهمان
هاي داستانی را به دوش ها هستند که بار اصلی کنشاي کتاب خواص هم نامید؛ چرا که آنکتاب را به گونه

هاي بزرگان ها و به جایی رساندن بحثکردن گفتهها و صرفاً براي ثابتدارند و عوام فقط در ضمن حکایت 
است که حضور دارند. 

شود، جنسیت است. در ها میاعی، عامل مهم دیگري که سبب تمایز زبان شخصیتغیر از طبقۀ اجتم
از انواع استشهادهاي فارسی و عربی، به صورت -خاص و عام-نمودار بعدي، میزان استفادة زنان و مردان 

است. اي آورده شده مقایسه

5نمودار شماره 
تواند به شرایط که در گروه زنان، زنان عوام حضور بیشتري دارند و این مینکتۀ جالب توجه این است

اجتماعی دورة نویسنده و حضور کمرنگ زنان ، بویژه زنان طبقات خاص در بطن جامعه اشاره داشته باشد. 
زنان عوامی هم که در این کتاب حضور دارند در اکثر موارد منفی هستند که البته این موضوع بحث دیگري

است و پرداختن به آن مجال جداگانه اي را می طلبد.
نتیجه 

این که تنها یک نوع زبان خاص در میان همۀ طبقات و اقشار جامعه رواج دارد، تصور اشتباهی است و 
زبانی کند. در متون کالسیک فارسی، معموال تنوع و تناسبها را متمایز میهاي فردي و گروهی، زبانتفاوت

ها به گیرند و به آنها را نادیده میها وجود ندارد. مؤلـّفان هویت شخصیتهاي داستانصیتدر میان شخ
کنند. ملطیوي به هاي سبک غالب زمانه نگاه میدادن عقاید خود و بازتاباندن ویژگیعنوان ابزاري براي نشان

ورد پسند ادیبان است، توجه نشان عنوان یک نویسندة درباري به زبان عربی که در قرن ششم مقبول دربار و م
-کند و متن سادة مرزبان نامه را به زیور لغات عربی می می دهد. یک نام عربی براي ترجمۀ خود انتخاب می

دهد. تعداد استشهاد به ها، به درج امثال و حکم و ابیات عربی توجه ویژه نشان میآراید و عالوه بر همۀ این 
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مورد است و 72مورد و  قرآن 304مورد، جمله و امثال و حکم 13دیث عربی مورد، احا339ابیات عربی 
مورد در متن کتاب 141مورد و از جمالت بزرگان و عقال و متفکّران پارس 118در مقابل از ابیات فارسی 

استفاده نموده است. 
نی( فارسی یا عربی) نکتۀ اصلی این است که مؤلّف، این استشهادات را از زبان چه کسانی و به چه زبا
شود یا نه؟ نتایج نشان آورده است و آیا تناسبی میان طبقه و جنسیت شخصیت ها و نوع استشهادات دیده می

دهد که زندگی نویسنده در دوران اوج توجه به زبان عربی و همچنین طبقۀ اجتماعی و میزان تحصیالت می
، امثال و حکم عربی و فارسی و احادیث و آیات قرآنی او، در آوردن تعداد استشهادات ابیات عربی و فارسی

هاي طبقات باالي اجتماع ( هاي انسانی کتابش، تأثیر مستقیم گذاشته است. اینگونه که شخصیتشخصیت
توان به عربی مآبی مؤلّف و کنند. این امر را، هم میمی خواص) و عموماً مردان، بیشتر به زبان عربی صحبت

زبان و ادبیات عرب مربوط دانست و هم با توجه به عربی دانی خواص در قرن ششم مدعی دید مثبت وي به 
ها تا کرده است، به تناسب و تنوع زبانی شخصیتشد که وي علی رغم اینکه در دنیاي کالسیک زندگی می

حدي توجه داشته است. 
کتابنامه

، تهران، زواراز صبا تا نیما)، 1382آرین پور، یحیی. ( .1
، تهران، مرکز نشر دانشگاهیمقامات حمیدي)،1372انزابی نژاد، رضا. ( .2
، چاپ دوم، تهران، آگاهمسائل زبانشناسی نوین)، 1355باطنی، محمدرضا. ( .3
،چاپ پنجم، تهران،آگاهچهارگفتار دربارة زبان)، 1385باطنی، محمدرضا. (.4
، چاپ اول، تهران، آگهیشهزبان، بازتاب زمان، فرهنگ واند)، 1378جهانگیري، نادر. (.5
، چاپ سوم، تهران، زوارفن نثر در ادب فارسی)، 1375خطیبی، حسن. ( .6
،( ترجمۀ محمد فائض)، چاپ اول، تهران، آگاهمبانی زبانشناسی)، 1371اچیسون، جین. ( .7
چاپ بیست و پنجم، تهران، ققنوس)،1تاریخ ادبیات ایران(ج)، 1385صفا، ذبیح اهللا. ( .8
و انسانیعلومپژوهشگاهتهران،،زبانجامعه شناسیبردرآمدي)1387(حیی. یمدرسی،.9

فرهنگیمطالعات
، ( تصحیح محمدروشن، ابوالقاسم جلیل پور)، چاپ روضه العقول)، 1383ملطیوي، محمدغازي.(.10

، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی1383اول،
مقاالت 

، آینۀ هایی تازه پیرامون تألیف، ترجمه و تحریر روضه العقولنکته)، 1382افراسیابی، غالمرضا. ( .11
31-5، صص 2میراث، دورة جدید، سال اول، شماره 
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، رشد آموزش زبان و ادب فارسی، دورة عوامل پیدایش نثر فنی و مصنوع)، 1389امیري، فرامرز. ( .12
46-43، صص 3،  شماره 89بیست و سوم، بهار 

هاي شخصیتی فارسی شکر رابطۀ کارکردهاي زبانی با تیپ)، 1389پارسا، احمد و همکاران. ( .13
50-27، صص 1، فصلنامۀ تخصصی پیک نور زبان و ادبیات فارسی، سال اول، شماره است

هاي شخصیتی در داستان رابطۀ کارکردهاي زبانی با تیپ، 1392)پارسا، احمد و سعدي حاجی. (.14
34-21)، صص 9( پیاپی 2، شماره 5، فنون ادبی، دانشگاه اصفهان، سال القلمنون و
، 1، شماره 4گوهر گویا، سالمرزبان نامه یادگاري از ایران عهد ساسانی،)، 1389رضایی، مهدي. (.15
66-47، صص 13پیاپی 
، دوفصلنامۀ چند نکته دربارة مرزبان نامه، مصنف و زبان اصلی آن)، 1390مجتبایی، فتح اهللا. ( .16

187-176، ص 3ی ، شماره پیاپ11تخصص عالمه، سال 
125-119،صص 2، ش10، نامۀ پارسی، س تحریري دیگر از مرزبان نامه)، 1384محمدي، هاشم. (.17
، کتاب ماه ادبیات و فلسفه، تصحیح روضه العقول آرزویی که تحقق یافت)، 1384مقیمی،افضل. ( .18
117-116صص 
ی دانشگاه اصفهان، پژوهش_، مجلۀ علمیهاي سبکی روضه العقولویژگی)، 1380نظري، جلیل. ( .19
، 25و 24، شماره 2دورة 

، نشریۀ دانشگاه ادبیات و علوم ترسل و انشاي فارسی از آغاز قرن ششم)، 1378واحد، اسداهللا. (.20
166-121انسانی، صص 
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هاي فمینیسم لیبرال در شعر سیمین بهبهانیبررسی مؤلّفه
1شهرام احمدي

مازندراناستادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه
هاجر سلطانی
دانشجوي کارشناسی ارشد ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد چالوس

چکیده
است که خود » جنبش آزادي زنان«و یا » گراییزن«، »طرفداري از حقوق زن«فمینیسم در لغت به معناي 

فمینیسم است که برمبناي ها؛ لیبرال ها و نحلهشود. یکی از این گرایشهاي مختلفی تقسیم میبه نحله
همسانی و برابري حقوق زن و مرد بنا نهاده شده است. با گسترش جنبش فمینیسم نوشتارهاي زیادي به قلم 
و یا از زبان زنان نوشته شد و در تمام این آثار و نوشتارها یک اصل ثابت وجود داشته که آن رفع فرودستی و 

نس زن روا داشته شده بود. با رواج این دست آثار، ادبیات هایی بوده که در طول تاریخ به جنابرابري
توان به سیمین وجود آمد و شعرا و نویسندگان زیادي در این زمینه آثاري خلق نمودند، میفمینیستی به

بهبهانی غزلسراي معروف و بزرگ ایرانی اشاره نمود که یکی از این شعرا است. در این نوشتار سعی شده تا 
هاي فمینیسم لیبرال در اشعار سیمین بهبهانی فمینیسم و چیستی آن، به بررسی و بیان مؤلّفهبا نگاهی به 
پرداخته شود.
فمینیسم، فمینیسم لیبرال، برابري، زن، سیمین بهبهانی.ها:کلیدواژه

درآمد
تلقی » جنس دوم«ها، عادات و تفکّرات غلط، همیشه از دیرباز زنان در سراسر جهان به علت برخی سنّت

تدریج زمینه را براي ایجاد تحول و انقالبی در شدند. این نگرش منفی در مورد زنان و جایگاهشان بهمی
.م) باعث دگرگونی و تغییرات 1789جهت بهبود وضعیت آنان فراهم نمود. انقالب کبیر فرانسه در سال (

ا براي زنان سراسر جهان فراهم نمود هاي طرفدار حقوق زنان شد و فرصتی ري فعالیت گروهاساسی در زمینه
ي فردي و یا در سطح اجتماعی و عمومی خاتمه دهند.ي خود در حیطهتا به شرایط اسفبار گذشته

فرانسوي در تاریخ فمینیسم٣المپ دوگوژانگلیسی و یا ٢مري ولستون کرافتفعالیت زنان مبارزي چون 
هاي زیادي در ر و مبارز دیگري در طول تاریخ و قرون گذشته تالشبسیار تأثیرگذار بوده و این زنان و زنان مشهو

ي حقوق فردي و اجتماعی برابر براي زنان نمودند.رفع تبعیض و خشونت علیه زنان و مطالبه

1. ahmadish52@gmail.com
2. Mary wollstone craft
3. Olympe De Gouge
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وجود آمد که هاي فمینیستی مختلفی بهها و موجها، گرایشها و گروهبا رواج و گسترش این قبیل جنبش
عنوان یک مبحث پژوهشی ها بهتا به امروز همچنان ادامه دارد. هر کدام از این گرایشاز اوایل قرن نوزدهم

هاي مختلف؛ سیاسی، اجتماعی، روانشناسی، ادبی و... قرار گرفته است. مدنظر روشنفکران و محقّقان در زمینه
ي وهرههاي گوناگون است که جیک نگرش فکري است و داراي گرایشدر اصطالح امروزي فمینیسم

توان اصطالح فمینیسمباشد. درواقع میها رفع فرودستی و ستم و تبعیض علیه زنان میاصلی تمام این گرایش
هاي اجتماعی و سیاسی، ها و فعالیتها، نگرشها، حرکتاي از جنبشمجموعه«گونه تعریف کرد: را این

: 1386زاده، (فتاحی» پذیرد.زنان صورت میباهدف احقاق حقوق و رفع تضییق از زنان که غالباً توسط خود
83(

هاي مختلفی ها به نحلهها و نگرشامروزه فمینیسم دیگر یک مکتب واحد نیست و به دلیل تفاوت در دیدگاه
شود.بندي میمدرن، لیبرال و... تقسیماز جمله رادیکال، سوسیالیست، مارکسیست، پست

محققان و نویسندگان در راستاي اهداف فمینیستی و براي پردازان،در قرن بیستم گروهی از نظریه
هاي مختلف زندگی فردي و اجتماعی زنان پرداختند و با بازسازي جهان عادالنه، به بازبینی و بررسی عرصه

هاي رجوع به ادبیات و بازنگري آثار زنان و مردان نویسنده و شاعر و سنجش آثار آنان با معیارها و مؤلّفه
وجود آوردند که به نقد فمینیستی مشهور گشته است. اي از نقد را بهشاخهفمینیستی،

دانند، هاي فمینیستی میپردازان و منتقدان فمینیستی، ادبیات را تبلور نگرشدرواقع نقد فمینیستی و نظریه
و تفکرات غلط هاهاي فمینیستی از جمله سنّتاستخراج مولّّفهکنند تا با بازبینی آثار ادبی و لذا سعی می

اي به زنان و ستمی که در طول تاریخ به آنان روا داشته شده، گامی مردساالري و مشخص نمودن نگاه کلیشه
پردازان، نویسندگان و منتقدان ي این نظریههاي بین دو جنس بردارند. از جملهدر جهت حذف نابرابري

، ٥»لوس ایریگري«، ٤»هلن سیکسو«، ٣»بتی فریدان«،٢»سیمون دوبوار«، ١»ویرجینیا ولف«توان از میفمینیستی
، و... نام برد.٦»جولیا کریستوا«

در ایران همراه با تغییرات سیاسی و اجتماعی انقالب مشروطه و تأسیس پارلمان و مجلس، زمینه براي 
ن آن زمان ي محروم و محدود ایراهاي آنها فراهم گردید. جامعهطرح مسایل مربوط به زنان و حقوق و آزادي

هاي مستمر و گیريهاي انقالبی برخی مردان و زنان شجاع این مرز و بوم و با پیها و فعالیتبا تالش
در رابطه با تحصیل -هرچند اندك-ي روشنگران از جمله نویسندگان و شعرا توانست به نتایج مثبتآگاهانه

توان به؛ تقی رفعت، این روشنفکران میي شان دست یابد. از جملهزنان و حق و حقوق فردي و اجتماعی
آبادي، مشفق کاظمی، اي، سیداحمد کسروي، یحیی دولتخان امین، عباس خلیلی، ابوالقاسم مراغهدکتر رفیع

1. Virginia woolf
2. Simon De Beauvoir
3. Betty friedan
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5. Luce Irigaray
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مقامی، فروغ فرخزاد، سیمین بهبهانی میرزا، عشقی، شمس کسمایی، ژاله قائماکبر دهخدا، الهوتی، ایرجعلی
و... اشاره کرد.

، ادبیاتی با هویت زنانه وجود نداشت. تا آن زمان نوشتار زنان ایرانی چندان متمایز از 1357نقالب قبل از ا«
تدریج راه خود را از ادبیات مردانه جدا ي فارسی بهي شصت شمسی نوشتار زنانهنوشتار مردان نبود... اما از دهه

اجتماعی قرار - هاي فرهنگیدر کانون فعالیتي موضوعاتی که وارد نوشتار ادبی ساخت، زن را کرد و به واسطه
توان به روشنی از خالل آن به داد. اکنون بخش بزرگی از ادبیات فارسی کامالً بیانگر روح زنان است و می

- 422: 1391(فتوحی، » هاي جنبش زنان پی برد و جهان زنانه را در این نوشتارها بررسی و تحلیل کرد.آرمان
421(

تواند هایی از این دست و بازشناسی آثار و نظرات کنشگران زن در ادبیات ایران میپژوهشرسدنظر میبه
و تأثیر آن بر زندگی و آثار شاعران و هاي فمینیستیو چیستی جنبشما را در درك بهتر مطالبات فمینیستی

ز منظر دیدگاههاي نویسندگان یاري نماید.در این میان اشعار سیمین بهبهانی قابلیت و ظرفیت بررسی ا
سیمین مختلف فمینیستی دارد چنانکه در  پژوهشی که آقاي ساداتی انجام داده اند به این نتیجه رسیده اند که 

بهبهانی در اشعار خویش زبانی را برگزیده است که گویی زبانی انقالبی است و قصد رها شدن از دنیا و نظام 
فمینیستی، محقّقی درباره ي اشعار سیمین بهبهانی بر یا در تحلیلی )1389ساداتی، .(زبانیِ مرد ساالرانه رادارد

این عقیده است که بیش از آن که تغزلی وعاشقانه باشد در جستجوي هویت قطعه قطعه شده ي زن ایرانی 
است و درصدد نمایاندن ستم عظیمی است که به واسطه ي فرهنگ نانوشته ي غالب بر زن روا داشته شده 

) اما آنچه که پژوهش حاضر را متمایز می کند این است که  در این نوشتار 9-18: 1389پاییز است.(تربیت، 
ترین شکل فمینیسم است و جایگاه زن را در جامعه لیبرال که شناخته شدهبرآنیم تا با رویکرد  فمینیسم

بانوي شعر غزلکند، به تحلیل غزلیات سیمین بهبهانیبرحسب حقوق برابر و همسان با مردان بررسی می
معاصر ایران بپردازیم.
چارچوب نظري

فمینیسم و انواع آن
) گرفته شده که در انگلیسی، Feminaي التین () از زبان فرانسه و از ریشهFeminism(ي فمینیسمواژه«

-١یهفورشارل ) به معناي زن یا جنس مؤنّث است. این واژه را نخستین بار Feminineآلمانی و فرانسه معادل (
کار در اوایل قرن نوزدهم، براي دفاع از جنبش حقوق زنان به-پرداز سوسیالیست و اقتصاددان فرانسوينظریه

(پسر) این واژه را همچون ٢الکساندر دوماي1872در سال «). اما قبل از آن 14: 1382جندقی، -(یزدانی» برد
حفظ مردانگی خود ناتوانند، با آرمان زنان موافقت کار برد که چون از ي مردانی بهصفتی خواردارنده درباره

متّصل شده بود نیز در نهانگاه کاربردهایش » زن سانان«دهند. باري، چندي نگذشت این صفت که به نشان می

1. Charles Fourier
2. Alexandre Dumas
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به واژه معناي مدرنش را بازبخشید. ١ناپدید شد. تا این که سرانجام ده سال پس از این تاریخ، اوبرتین اوکلر
با گذر از صفت به موصوف، به نشان و نماد حقوق زنان و پرچمدار برابري دو جنس ینیسمگونه فمبدین

)16: 1385(سارسه، » تبدیل شد.
شود آن را در حد یک واژه تعریف کرد و به توان دریافت که نمیمیي فمینیسمدر بررسی تاریخچه

نند، اطالق نمود. تعاریف متفاوتی از دامیي کسانی که خود را فمینیستصورت یکسان و یکنواخت به همه
را اختیار من تعریف کلی از فمینیسم«نویسد: در کتاب زنان و هویت اخالقی می٢وجود دارد. پورترفمینیسم

ها و که در پی رفع کردن فرودستی، ستم، نابرابرياندازي استچشمکنم مبنی بر اینکه فمینیسممی
).51: 1991(پورتر، » شان.خاطر جنسبرند آن هم بها رنج میهایی است که زنان از آنهعدالتیبی

هاي گوناگونی را سر گذرانده و دیدگاهتاریخ پرفراز و نشیبی را پشتهاي فمینیستیها و جنبشفمینیست
سوسیال، مارکسیست، فمینیسمرادیکال، فمینیسمها عبارتند از: فمینیسمترین این گرایشاند. مهممطرح کرده

لیبرال. پرداختن به همه ي این گرایش ها در حوصله ي این مقاله نمی گنجد. پست مدرن، فمینیسمیسمفمین
ما در این جا با توجه به موضوع اصلی مقاله , فمینیسم لیبرال را مورد بازخوانی قرار می دهیم. 

لیبرالفمینیسم
ي فمینیستیترین شکل اندیشهشدهتهشود و شناخدانسته میاین گرایش غالباً مترادف با خود فمینیسم

- سپهر عمومی-است. طرفداران این رهیافت جایگاه زن در جامعه را براساس حقوق نابرابر زن در جامعه
هاست.ي لیبرال فمینیستترین اصول اندیشهکنند. بنابراین مفهوم برابري از بنیاديتبیین می

برابري و همسانی، برخورداري از حقوق سیاسی، ها براساس اصلهاي دیگر لیبرال فمینیستدغدغه
اجتماعی و قانونی برابر و عادالنه بودن ساختارهاي سیاسی و اجتماعی و فرهنگی جامعه براي هر دو جنس 

ي مشترك انسانی، جنسیت را نفی کرده و معتقدند که مالك ها با تأکید بر جوهرهاست. لیبرال فمینیست
شان. همچنین لیبرال ها با حقوق و شخصیت افراد جامعه است نه جنسیتسنجش انسانیت؛ رفتار، شئون،

اند، پس زنان باید بتوانند ي انسانی بر این باورند که چون زنان و مردان برابر آفریده شدهتأکید بر جوهره
جایگاه هرآنچه را که مردان قادر به انجام آن هستند ،انجام دهند و یکسانی نسل آنها اقتضا دارد که زنان 

هاي زنانه و یک از حوزهفرودستی نسبت به مردان نداشته باشند و هیچ تفاوت، تمایز و تبعیضی در هیچ
)61-64:1382مردانه قابل قبول نیست. (.مشیرزاده.

فردي » آزادي«و » خودمختاري«مشغولی انتقادي درخصوص ارزش لیبرال همچنین نوعی دلدر فمینیسم«
شوند، وجود دارد. هرچند گاهی اوقات این آزادي موجه از سوي دیگران نقض میکه با اعمال محدودیت نا

ي آزادي شود، غالباً به منزلهدولت یا حکومت فهم می» دخالت«از قیود و موانع اجتماعی برحسب آزادي از 
)86: 1389(بیسلی، » شود.از زنجیرهاي عادت و تعصب تلقّی می

1. Hubertine Auclert
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ظلم به زن تلقّی شده و -خانه-ي خصوصیحصور کردن زنان به حوزهها مي لیبرال فمینیستدر اندیشه
همراه با حقوق برابر، تنها راه رهایی زنان از تضییق و فرودستی -جامعه-ي عمومیفعالیت زنان در عرصه

ها شهروند عمومی و حصول برابري با مردان در سپهر عمومی از اهمیتی محوري نزد لیبرال فمینیست«است. 
)86(همان: » ردار است.برخو

ها بر این باورندکه آموزش نابرابر و تربیت متفاوت دختران از دوران کودکی باعث لیبرال فمینیست
تر از مردان قرار گیرند و از انسانیت کامل محروم گردند و تنها راه شود که آنان در آینده در جایگاهی پایینمی

دانند. درواقع  ح ساختارهاي اجتماعی و سیاسی و فرهنگی جامعه میها را اصالها و ستممبارزه با این تبعیض
چه مربوط به مردان است انگارند یا به نفی آنبا یکدیگر نمی» در جنگ«هاي لیبرال دو جنس را فمینیست« 

» آن.لیبرال تأکید بر اصالح جامعه دارد نه تغییر انقالبی ي شگفتی نیست که، فمینیسمورزند. مایهمبادرت نمی
ها از دستور کارهاي تند انتقادي و انقالبی بخصوص در ) به همین دلیل بیشتر لیبرال فمینیست86(همان: 

جویانه را کارانه و مصالحهکنند و در این رابطه رویکردي محافظهرابطه با سنت غلط مردساالري پرهیز می
اند.ها قرار گرفتهکنند و شاید به همین دلیل مورد انتقاد شدید رادیکالاتخاذ می

ها آموزش برابر زنان و مردان است. طرفداران این هاي بنیادي تفکّرات لیبرال فمینیستاز دیگر اندیشه
ترین راه کشف حقیقت و پیشرفت و توسعه تأکید فراوان دارند و آموزش عنوان اصلیگرایش بر آموزش به

توان بندي کلّی میدانند. در یک جمعل و ترقّی میهاي آزادي و استقالزنان را رمز راهیابی آنان به عرصه
گونه برشمرد:ها را ایناهداف لیبرال فمینیست

: 1382ي مشترك انسانی و نفی جنسیت. (مشیرزاده، . رفع تضییق و فرودستی از زنان با تأکید بر جوهره1
64-61(

ترین سبک زندگی را برگزیند.اسبخواهی و خودمختاري براي زنان که طی آن هر زنی بتواند من. آزادي2
هاي عمومی و حصول برابري با مردان در سپهر عمومی.. راهیابی زنان به عرصه3
. برابري و همسانی زنان و مردان در حقوق سیاسی، اجتماعی و آموزش و پرورش و...4
جویانه مصالحهکارانه و. اصالح ساختارهاي اجتماعی، سیاسی، قانونی و فرهنگی با رویکردي محافظه5

)85-86: 1389ي مصالح و منافع زنان در جامعه باشد. (بیسلی، نحوي که دربرگیرندهبه
فمینیسم در ایران و بازتاب آن در ادب فارسی

) زمینه براي مشارکت زنان و 1285در ایران هم زمان با تغییرات سیاسی و اجتماعی انقالب مشروطه (
خاطر زنان ایران ابتدا به«هاي فردیشان و... فراهم گردید. وق و آزاديطرح مسایلی چون زنان و حقّ و حق

ي خارجی، در نهضت ملّی آوري وجوه بانک ملی و تحریم پارچهمجلس و قانون اساسی و سپس براي جمع
ي تحصیل زنان مطرح شد... زنان انگیزي چون مسئلهفعال شدند... وقتی مسایل اجتماعی و سیاسی مناقشه

ها و نهادهاي آموزشی کردند. در که از نهضت حمایت کرده بودند، هم خود را صرف تشکیل انجمنفعالی 
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ي دخترانه و چندین سازمان زنان در تهران ]، بیش از شصت مدرسه1292[1913] تا 1286[1907ي فاصله
اع از زنان برخاستند المتین به دفي مهم، از جمله صوراسرافیل، نداي وطن و حبلتأسیس شد... چندین نشریه

) 272-273: 1385(آفاري، » هاي زنان و حمایت از مدارس دخترانه اختصاص دادند.هایی را به انجمنو مقاله
هاي در سال«ي زنان و حقّ و حقوقشان مورد توجه نویسندگان و روشنفکران قرار گرفت پس از اینکه مسئله

ي زنان نوشتند و این مقاالت سلسله مقاالت سودمند دربارهش، دو تن از دانشمندان آذربایجان یک 99/1298
» ي تجدد، ارگان حزب دمکرات آذربایجان، منتشر گردید.در روزنامه» فمینا«و » فمینیست«با امضاي مستعار 

)10: 1387پور، (آرین
در قالب باتوجه به فضاي مناسبی که در کشور ایجاد شده بود، بسیاري از زنان به سازماندهی خودشان

ي غیبی توان از انجمن آزادي زنان، اتحادیهها میي این انجمنها پرداختند. از جملهها و اتّحادیهانجمن
نسوان، انجمن نسوان، انجمن مخدرات وطن و... نام برد.

- اهدختر ناصرالدین ش–السلطنه توان به تاجهاي فمینیستی در این دوران میي این زنان با گرایشاز جمله
هاي فمینیستی و انتقاد از و عصمت تهرانی اشاره کرد. این زنان با نوشتن مقاالتی در راستاي اهداف و گرایش

خواندند. هاي سیاسی فرامیهاي زنان و شرکت در بحثفرهنگ مردساالري، زنان را به مشارکت در انجمن
ي سوسیال دموکرات ایران به چاپ شریهدر ن» الیحه خانم دانشمند«عنوان مثال مجموعه مقالتی با نام به

رساند و به چاپ می» طایره«بهایی به نام عصمت تهرانی با نام مستعار رسید. گویا این مقاالت را زنی می
هاي طایره به یاد مري ولستون کرافت، فمینیست انگلیسی، و دیگر نوشتهي این دستخواننده با مطالعه

)260: 1385افتد. (آفاري، ي اروپا میهاي اولیهفمینیست
هاي فمینیسم  لیبرال  در شعر سیمین بهبهانیمؤلفّه

درخانواده اي فرهیخته »سیمین بهبهانی «،سیمین برخلیلی معروف به 1306دربیست وهشت تیرماه
درتهران دیده به جهان گشود.پدرش عباس خلیلی از فعاالن سیاسی واز نویسندگان معروف آن دوران که در 

ابطه با زنان وبی پناهیشان از خود آثار ماندگاري را به یادگار گذاشته است ومادرش فخر عظما ارغون از ر
را براي زنان بزرگسال » بانوان«بودکه اولین دبیرستان »نسوان وطن خواه «زنان فرهیخته واز اعضاي جمعیت 

در تهران تأسیس نمود.
حزب «کت می نمودودردوران نوجوانی عضوسازمان سیمین از همان ابتدا در محافل ادبی وشعري شر

بود.در دوران دبیرستان نیز به دلیل فعالیت هاي سیاسی از دبیرستان اخراج شدوبه دلیل شرایط »توده جوانان
نامساعد روحی تن به یک ازدواج تحمیلی وناخواسته داد.

آفرینی بیشتري در به نقش1320ي رضاشاه، زنان توانستند بعد از شهریور با برافتادن نظام خودکامه
به استخدام آموزش وپرورش 1330هاي اجتماعی و سیاسی بپردازند. سیمین نیزدراین دوران درسال عرصه

درآمد.فضاي جامعه ي آن دوران به گونه اي بود که زنان خواهان حقّ رأي براي خودشان شدند و سرانجام 
ي عمل بپوشانند.سیمین ي خود جامهوانستند به این خواستهزنان ایرانی ت1341در دوران پهلوي دوم در سال 
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تحصیل در دانشکده ي حقوق ،چهار مجموعه ي شعري خود رابا نام نیز طی این دوران همزمان با تدریس و
به چاپ رساند.مضمون بیشتراین شعرها اجتماعی وبیان »مرمر«و»چلچراغ«،»جاي پا«،»سه تارشکسته«هاي 

سیمین براي اولین »مرمر«زنان ومسایل مربوط به آنان است.به خصوص در دفتر چهارم یعنیدرد و   رنج هاي 
بود،به هیأت »عاشق«بار در ادبیات ایران توانست به عنوان یک زن نقش مرد را که طی سالیان سال درنقش 

.یکی از زیبا ترین شعر هاي این مجموعه وبا همین مضمون است»شراب نور«درآوردوشعر» معشوق«
با هدف دفاع از حقوق فردي، خانوادگی و اجتماعی زنان در جهت تأمین »سازمان زنان «1344در سال 

برابري کامل آنان در اجتماع و در برابر قانون، کوشش در راه تعمیم آموزش و پرورش زنان ایران و پیکار با 
نگی و... و یاري رساندن زنان در هاي مختلف اقتصادي، فرهسوادي، شرکت زنان در نوسازي ملّی در زمینهبی

: 1390بیانی و دیگران، -هاي فردي، اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی تشکیل شد. (اتحادیهاجراي مسئولیت
)232ـ233

به تصویب مجلس شوراي ملّی و سنا رسید که بسیاري از » قانون حمایت خانواده«1346در سال 
اصالح گردید. این 1353دانستند. البتّه این قانون در سال میها این اقدام را گامی بزرگ به پیش فمینیست

کرد. همچنین در قانون به زنان حقّ درخواست طالق، حقّ حضانت کودکان و برخی حقوق دیگر را اعطا می
)سیمین دو سال پس از تصویب این قانون ،بعد از 43این قانون چند همسري به شدت محدود شد. (همان: 

ازهمسر اولش جدا شد.او دلیل این جدایی رااینگونه عنوان  1348دگی مشترك در سال بیست وسه سال زن
وقتی بچه ها بزرگ شدند ومستقل،دیگر به این نهانکاري نیازي نبود...من وشوهر اولم هیچ گاه «می کند:

رد این سیمین سال بعد با منوچهر کوشیار ازدواج کردودر مو)1383:578دهباشی،»(تفاهم الزم را نداشتیم.
خود خواهی در این زندگی معنا نداشت .همسر دوم من مردي به تمام معنی با «...ازدواج     می گوید:

همان)»(شرف،صادق وعاشق بود.
به چاپ رساند.او در این »رستاخیز«پنجمین مجموعه ي شعري اش را با نام 1352سیمین در سال 

هاي غلط فرهنگی باآن دست مردساالري ویا سنّتمجموعه بیشتر به سرنوشت زنان ومشکالتی که به خاطر
به گریبانند، پرداخت.

دوران زنان ایرانی هاي فمینیستی بیشتر در ادبیات متبلور شد. در اینبعد از انقالب اسالمی گرایش
ز خصوص اهایشان بیان کنند. بهي خود را بیرون بریزند و مظلومیتشان را در نوشتهتوانستند بغض فرو خورده

ي شصت به بعد نوشتار زنانه در ادبیات فارسی نمود بیشتري یافت و زن در کانون توجه همگان قرار دهه
جنسانشان بپردازند. در این زمان هاي همگرفت. زنان در این دوران توانستند آشکارا به بیان دردها و رنج

تا -فمینیستی-ایی کردند و نوشتار زنانهآرپروا در برابر فرهنگ مردساالري ایران صفنویسندگان و شعرا بی
ي اخیر در ادبیات به نگارش درآمد عبارتنداز: حدودي تبدیل به ایدئولوژي زنانه شد. مسایلی که در دو دهه
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ي باورهاي عرفی و پناهی، تنهایی، محدودیت زنان، نابرابري حقوق اجتماعی، سیطرهبغض تاریخی زن، بی
.سنتی و...

ین دوره هم حس زنانه قوي است و هم دفاع از حقوق زن بر متن مسلّط شده است. این در نوشتارهاي ا
محتواي مسلّط و مکرّر که با جریان اجتماعی نیز هماهنگ شد به یک ایدئولوژي مقتدر تبدیل گردید و 

رد. (فتوحی، بین نگرش فمینیستی بازخوانی و تفسیر کهاي تاریخی و اجتماعی را از زیر ذرهبسیاري از جریان
1391 :424-422(

ایراد کرد وتقریباً از همان »57حقوق زن درایران پس از انقالب«بیانیه اي را درباره ي1358سیمین درسال
سال ها بود که زن و حقّ وحقوق زن از دغدغه هاي اصلی او در شعرش به حساب آمد.ششمین دفتر شعري 

-شار یافت.مضمون  شعرهاي این دفتربیشتر سیاسیانت1360درسال»خطی ز سرعت واز آتش«سیمین با نام
منتشر شد.بیشتر اشعار این 1362در سال »دشت ارژن«اجتماعی است.هفتمین دفتر شعري سیمین با نام

تماماًدر راستاي باورها و تفکرات فمینیستی سروده شده است.سیمین در »کولی واره ها«مجموعه وبخصوص
زنان ایرانی ارایه می دهد وآگاهانه به مبارزه با مردساالري می کولی واره ها تصویري شفّاف از همه ي

سند معتبري از روزگار ماست.سندي که از عمق سنّت هاي ما بیرون می آید ودر «پردازد.درواقع کولی واره ها
)136:1383دهباشی،»(شعر سیمین خود راآشکار ورسوا می کند.

انتشار یافت. در این مجموعه 1374در سال » آزاديیک دریچه «ي شعري سیمین با نام هشتمین مجموعه
برد و به نوعی ي غدار مردساالري را زیر سوال میهاي جامعهکاريشود که ستمنیز اشعاري دیده می

یکی «ي شعري سیمین شود. نهمین و آخرین مجموعههاي فمینیستی درشعرهاي این مجموعه دیده میمؤلّفه
توسط انتشارات البرز به چاپ رسید. سیمین در همین سال از طرف بنیاد 1377است که در سال» مثالً اینکه

بود که 1378را به خود اختصاص داد و در سال »ي سال زن برگزیده« هاي زنان، عنوانجهانی پژوهش
توسط سازمان نظارت بر حقوق بشر به سیمین بهبهانی اعطا شد.» لیلیان هیلمن/داشیل هامت«ي جایزه

شعراي معاصر؛ سیمین بهبهانی جزو معدود شعرایی است که توانسته دراکثر آثارش تصویري  در بین 
ي ایرانی و زن ایرانی ارایه دهد ودر این راه هدفی جز احقاق حقوق زنان ورفع تضییق از روشن  از جامعه

ت می توان بندي کلی در مورد نویسنده یا شاعر فمینیسآنان نداشته است.به طور خالصه و در یک جمع
اي را که در آن زنان از جایگاه و موقعیت مطلوب و باید بتواند در آثارش تصویري شفّاف از جامعه« گفت: 

ها را دستور کار خود قرار داده و ي مطالبات موردنظر فمینیستمناسبی برخوردارند، ارایه کند. مجموعه
هاي مشروع و مؤثّر خود ج منابع پرداخته و روشباالخره با تعیین راهبرد عملیاتی خود به سازماندهی و بسی

) حال با این توضیحات ،برآنیم تا با رویکرد انتقادي به بیان 16: 1382(مشیرزاده، » را مشخص سازد.
هاي فمینیسم لیبرال در اشعار سیمین بهبهانی بپردازیم.مؤلفّه

از زني تصویري شفّافهاي زنان و ارایهزن محوري و بیان درد و رنج-1
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توان دریافت که شخصیت زنانه ي سیمین دراشعارش کامالً در بررسی و نگاهی گذرا به شعر سیمین می
هویداست ونگاه،تفکّر،تصویروبیان عواطف همه خاص یک زن است.همچنین او به زن و حیات فردي و 

ي گوناگون حضور هااش توجهی خاص معطوف داشته است و در اشعارش زنان متفاوتی با نقشاجتماعی
دارند: زنان ساده و خوش باور ویا فریب خورده، زنان معصوم و پاك، زنان فقیر و آواره و سرگردان، زنان 

جو، زنان رقّاصه و روسپی و و دلّاله و بدنام، زنان داغدیده و درد کشیده و... . او حتّی بسیاري حسود و انتقام
ها کند. درواقع سیمین در تمام نقشي نگاه زنان ترسیم میریچهاز وقایع سیاسی و اجتماعی دورانش  را از د

تابی عاطفی زنانه، از خامی تا پختگی از حیاي دخترانه تا طغیان و بی«و کارکردهایی که براي زن ترسیم کرده 
ایا و پیچ و و... زوگراییگرایی و انسانمادرانه، از اسارت تا آزادگی، از رنج تا رهایی،  از خودگرایی تا جامعه

). در واقع وقتی سیمین در مورد زن 76: 1387(ابومحبوب، ». آوردهاي عاطفی روح زن را به نمایش درمیخم
احساسات،زبان جسم،مشکالت،می گوید ازهمه ي مسایل پیرامونش مثل خانواده،معشوق،حقوق اجتماعی،

از «، »میراث«، »العادهفوق«، »واسطه«،»رقاصه«، »نغمه روسپی«) شعرهاي 67ونگرش زنانه می گوید.(همان:
و ... بیانگر » هاوارهکولی«، »زن در زندان طال«، »در خانه نشستم«، »سرنوشتبی«، »آشیان«، »رقیب«، ...»تولد تا 

گر زندگی اند. بیشتر این اشعار روایتهایی است که زنان ایرانی در طول تاریخ با آن مواجه بودهدرد و رنج
هاي زیادي مواجه ها و محرومیتستم کشیده و دردمند ایرانی است. زنانی که با محدودیتدرونی زنان 

اند.بوده
ي ذرات خود آزموده و هاي جبري را در طول تاریخ با همهزن ایرانی سرگردانی«سیمین اعتقاد دارد که: 

رات سیمین با باورها و ) این اعتقادات و تفک589ّ: 1383(دهباشی، » ي وجود آموختهاستقامت را با همه
کشیدگی و فرودستی زنان در طول تاریخ مطابقت دارد. البتّه سیمین نیز ها در رابطه با ستماعتقادات فمینیست

اند، اما هاي زیادي را تحمل نمودههمانند هر فمینیست دیگري معتقد است که اگرچه زنان درد و رنج و ستم
تواند کشتی شکسته را به من معتقدم زن می«گوید: و در جایی میخوار و ذلیل و درهم شکسته نیستند. ا

ساحل نجات برساند و معتقدم که مظلوم نیست. درهم شکسته و خورد نیست. به همان اندازه از ظلم نفرت 
دارم از مظلوم هم نفرت دارم. من چون زن هستم، قبول هر نوع ستم را از سوي زن گناه نابخشودنی او 

)157: 1381(بهفر، ». آورمنه دلسوزي و ترحم را بر او توهین مستقیم به حساب میدانم و هرگومی
سیمین معتقد است که زنان باید تحت هر شرایطی و با هر نقش و کارکردي موجودیت و استقالل خویش 

را حفظ کنند:
گفتی اگر منی، درآ؛ تو نشدم، مران مرا
دم مزن از من و تویی شکوه مکن از این دویی

با تو خوشم به یک سرا زان که تو مرد و من زنم
که بجاست خود تویی و آنچه سزاست خود منمآن

)849(خوشه به خوشه عشق شد، دست ارژن: 
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زن بزرگ کسی است که براي فرار از دیگري بودن، نخست  «ها نیز باتوجه به اعتقادات فمینیست
هایی که دیگر بودن، هاي نوین عرضه کند. سازهر و سازهبایست تعریفی از زن بودن خویش با تمام عناصمی

)98: 1384تلخابی، ».(دوم بودن و خوار بودن در آن نگنجد
هنوز «، »این صداي شکفتن را«، »اي زن«ها در شعرهاي سیمین نیز در راستاي همین اعتقادات فمینیست

سراید:یف زن بودن میو ... در توصیف زنانگی و تعر» 2«واره کولی«و » موي بسته را...
اي زن، چه دلفریب و چه زیبایی!
گل گفتمت، ز گفته خجل ماندم
گل چون تو کی، به لطف سخن گوید

ي دنیاییگویی گل شکفته
گل را کجاست چون تو دالرایی؟...
تنها تویی که نوگل گویایی

)93(اي زن، جاي پا: 
گوید:وصیف زنانگی میسیمین در ت...» این صداي شکفتن را «و یا در شعر 

این صداي شکفتن را از بهار تنم بشنو:
ي پروینیهرجوانه، به آیینی شد شکوفه

بشنو» منم.«هر جوانه، به آوازي گویدت که 
، بشنو»شاخ نسترنم«مست جلوه اگر گفتم 

)702(این صداي شکفتن را ...، دشت ارژن: 
ابه زن تشبیه می کنم چون زن شریک آفرینش من هر چیز ظریف وزیبا ر«سیمین درجایی می گوید:

)586: 1383دهباشی،»(است.سرچشمه ي زایندگی است.
هایی از زوایاي برگزیده و تحلیل» زن ایرانی«را نماد » کولی«هاي دشت ارژن وارهسیمین در کولی

ها و باورهاي هایی که دقیقاً مطابق با نگرشدهد. تحلیلاحساسات و زندگی و روح زن به دست خواننده می
کند:خواهد زندگی میهاست. کولی زنی آزاد و خودمختار است و هر طور که میلیبرال فمینیست

سوار خواهد آمد سراي رفت و رو کن
به هفت رنگ شایان یکی پري بیاراي
سکوت سهمگین را از این سرا بتاران

کلوچه برسبد نه شراب در سبو کن ...
از دو سو کن...ز چارقد، نمایان دو زلف 

بخند و هاي و هو کن- آري–بخوان، برقص 
)658-659، همان مجموعه: »11«واره، (کولی

زنی است که در جامعه حضور دارد و تحرکش نشان پویایی و بالندگی اوست:
شدهاي کولی دشت بیدار میبا قدم

زدتاخت باد را شانه مییال اسبش که می
شد...میبا زالل نگاهش برکه سرشار

شدکوفت رقص تاتار میضرب نعلش که می
)641، همان مجموعه: »2«واره، (کولی

نشیند:زنی است که تاب پستونشینی ندارد و در اندرونی نمی» کولی«
چون غزاالن خانگی بندي يِ خواجه 

نیستی
جان آهوي دشت را الفتی با حصار نیست

)653، همان: »8«واره، (کولی
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آورد:ه اطاعت کورکورانه مردان را تاب نمیزنی است ک
کولی! نه هر آنچه گفت، آن بادت گوش

، برو؛ سبک بادت پاي!»مرو«گر گفت 
یک چند به قول دیگران بادت گوش:

، میا؛ گران بادت گوش!»بیا«ور گفت 
)673، همان: »پنج«(پنج ترانه 

پردازد:رزه با مردساالري میکولی زنی است که تاب فرودستی و ستم را ندارد و به مبا
کشدت فریاد کن: هوار بزن!بغض فشرده میباال گرفته کارجنون کولی، دوباره زار بزن!

)666، همان: »15«واره، (کولی
رساند:پروا عشقش را به گوش همگان میشود و بیزنی است که عاشق می

عشق است جمله هستی ي تو جانت به نقد اوست 
گرو

کنی؟ برشو به بام و جار ویشتن چه میانکار خ
بزن!

(همان)
هرچه خواسته ام گفته ام وهرچه بخواهم می گویم وجلوگیري از آن امکان پذیر «وبه گفته ي سیمین:

)1383:584دهباشی،»(نیست...
پروایی، با صداي رساي خویش موجودیت خویش را به و سرانجام زنی که با شهامت و آگاهی و با بی

رساند:میها گوش
کولی! به حرمت بودن باید ترانه بخوانی
کولی! به شوق رهایی پایی بکوب و  به ضربش
کولی! براي نمردن، باید هالك خموشی!

ها برسانی...شاید پیام حضوري تا گوش
بفرست پیک و پیامی تا پاسخی بستانی...
یعنی: به حرمت بودن باید ترانه بخوانی

)661-662مجموعه: ، همان»13«واره، (کولی
از تصویر کولی براي بازاندیشی و بازخوانی مفاهیم زنانگی استفاده ي درخشانی  «در حقیقت سیمین 

)67: 1387ابومحبوب، ».(دهدي آشنا ارایه میکند و تصویري ناآشنا از این چهرهمی
در اشعار سیمین کامالً توان اینگونه استنباط کرد که زن محوري ها میباتوجه به این بررسی و تحلیل

هاي زنان دقیقاً در ي واقعی از زن و بیان درد و رنجي چهرههویداست و او در توصیف زن و زنانگی و ارایه
ها گام برداشته است و هدفی جز رفع ها بخصوص لیبرال فمینیستراستاي باورها و تفکّرات فمینیست

ها راهکارهایی در این رابطه به زنان ارایه لیبرال فمینیستفرودستی و تضییق از زنان را نداشته است و همانند
کند.هاست براي مخاطبش ترسیم میاي از زن واقعی را که مدنظر لیبرال فمینیستدهد و چهرهمی

هاي عمومی با تأکید بر کسب علم و دانش به برابري و همسانی و نفی جنسیت و ورود به عرصه-2
محرومیتعنوان عامل رهایی زنان از
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خورد، برابري و همسانی هاي سیمین به چشم میهاي لیبرال فمینیستی که در اشعار و نوشتهاز دیگر مؤلّفه
در نظر سیمین اصوالً رابطه بر اساس جنسیت نفی می شود وجنسیت نقش «زن و مرد ونفی جنسیت است.

یکی از )واین ویژگی62(همان:تعیین کننده اي در اجتماع وحقوق اجتماعی ندارد ونباید داشته باشد.
هاست. سیمین در جاي جاي اشعارش و حتّی در مورد ترین اصول تفکّر لیبرال فمینیستترین و بنیادياصلی

توانند بیندیشند و در دنیایی که زن و مرد مثل هم می«نویسندگی و یا شاعري نیز به این اصل معتقد است: 
زن و مرد نویسنده و شاعر موجود باشد. من در هیچ موردي خود را تحصیل کنند، قاعدتاً نباید تمایزي میان

)775: 1378بهبهانی، ».(بینممستحقّ تمایز نمی
داند. او زن را شریک مرد در زندگی زن را یار و یاور مرد و برابر با مرد می» اي مرد«سیمین در شعر 

پردازد:بیرون از خانه و اجتماع به فعالیت میکند که همانند مردان دررا ترسیم میي زنی شمارد و چهرهمی
هم دوش نیز هستم و هم گام و هم طریق

صداستاي تو و یک دست بییک دست بوده
بیرون ز خانه، همره و هم گام و استوار

تنها گمان مدار که هم بسترت شدم...
آورت شدمدست دگر به پیکر نام

در خانه، غمگسار و نواز شگرت شدم
)386رد، مرمر: (اي م

–اجتماع –ي عمومی تأکید سیمین بر این برابري و مشارکت و خصوصاً همراهی زن با مرد در عرصه

ها مطابقت دارد. سیمین در این اشعار ضمن رد جنسیت و برابري زن و مرد،  دقیقاً با باورهاي لیبرال فمینیست
هاي از بین بردن تمایز و تبعیض جنسی و محرومیتهاي عمومی تنها راه معتقد است که ورود زنان به عرصه

زنان است.
گوید:باز از برابري و مشارکت زن و مرد و همراهی و همپایی آنان می»  من با توام«او در شعر 

نهم همراه تو پیش میمن باتوام اي رفیق! باتو!
گام

من با توام اي رفیق! باتو! دیري ست که با تو عهدبستم

زنم تو میو شریک هستم بر جام میتي يِدر شاد
جام

همگام توام، بکش به راهم. همپاي توام، بگیردستم
)96(من با توام، جاي پا: 

بر همین اصل تأکید می کند:» اي زن«و دوباره در شعر 
چون چنگ نغمه ساز فروخواندي

جفت و یار توام، اما«گفتی که: 
ما هردوایم رهرو یک مقصد

همراهیدستم بگیر، از سر

ي همتاییدر گوش مرد، نغمه
بهر عاشقی و نه شیدایینی

بگذر ز خود پرستی و خود رایی
جورم بکش، به خاطر همپایی

)94(اي زن، همان: 
هاي عمومی و ترقّی و پیشرفت زنان همانا کسب علم سیمین معتقد است که تنها راه ورود زنان به عرصه

و دانش براي زنان است:
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کوشاتفّاق، کنون میاي زن! به
بنددبند نفاق پاي تو می

کز تنگناي جهل برون آیی
این بند را بکوش که بگشایی

)95(همان: 
داند:او زنان تحصیل کرده را عمدتاً زنانی موفّق در جامعه می

زینت فزاي مجمع تو، امروز
دارد طبیب را د خردمندت
چونان سخن سراي هنرمندت،

ش همچون آباستاد تو، به دان

هر سو، زنی است شهره به دانایی
تقواي مریمی، دم عیسایی
طوطی ندیده کس به شکرخایی
ره جسته در ضمایر خارایی

(همان)
همچنین سیمین همانند هر لیبرال فمینیستی اعتقاد دارد که کسب علم و دانش براي زنان استقالل به بار 

توانند بر سرنوشت خویش حاکم داند که مینی آزاد و مختار میآورد و زنان تحصیل کرده را عمدتاً زنامی
ها و فرودستی نجات یابند:باشند و بدین ترتیب از محدودیت

بینیماینسان که در جبین تو می
بر سرنوشت خویش خداوندي

ي شوراییکرسی نشین خانه
در کار خویش، آگه و دانایی

(همان)
ي ارایه شده و با نیم نگاهی به زندگی سیمین نیز می توان دریافت با توجه به شواهد شعري وتوصیف ها

که او زنی تحصیل کرده،معلّمی موفّق،شاعر وترانه سرایی توانمند،نویسنده اي زبردست ومادري مهربان 
ودلسوز است .او زنی مختار ،مستقل وآزاد اندیش است.زنی که هرگز تحت انقیاد کسی نبوده وتحت هر 

بی گمان من شهامت،حق طلبی،آزاد «وآزادگی اش راحفظ نموده و به گفته ي خودش:شرایطی استقالل
اندیشی وبی باکی رااز پدر آموخته ام...او نه تنها براي احقاق حق زن کوشید بلکه حق طلبی سر لوحه ي 

رنگش ) وبه راستی که سیمین هم اینگونه بوده و با حضور پر 580: 1383دهباشی،»(برنامه ي زندگی اش بود.
در عرصه هاي عمومی وتأکید بر کسب علم ودانش و آگاهی زنان ،خواستار نفی جنسیت و برابري زنان با 

مردان در سطح اجتماع است واین تفکّرات سیمین عیناً مطابق باورهاي لیبرال فمینیست هاست.
اصالح ساختارهاي جامعه براساس حقوق برابرزنان با مردان و رفع تضییق از آنها -3

ي سیمین نیز همانند هر لیبرال فمینیستی معتقد است که اولین گام براي حضور پررنگ زنان در عرصه
عمومی، برخورداري از حقوق برابر زن و مرد جامعه است، بدون اینکه تفاوت و یا تمایزي در بین باشد. 

هاي غلط حاکم بر تسیمین معتقد است که دلیل عدم برابري حقوق زن و مرد ریشه در ساختارها و سنّ
ي شرایط اگر در جامعه ا«گوید: داند و میجامعه دارد. او در این رابطه  هیچ گاه مردان را مستقیماً مقصر نمی

کنم که زن و مرد هر دو یکسان و به یک اندازه گرفتار رنج هستند. نامساعد و نابرابر حکمفرما باشد، گمان می
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کنم. تر قلمداد کنیم. به هر صورت من مردان را محکوم نمیستم کشیدهتر ودلیل ندارد که زنان را مظلوم
کنم که مردان ذاتاً بدخواه و ها و طرز تربیت افراد است و گمان نمیگناهی اگر هست از جهت قوانین و سنّت

مند آگاهی برابري زن و مرد ایرانی نیاز«گوید: ) و باز در جایی می778: 1378بهبهانی، ».(یا دشمن زنان باشند
اي از قوانین تازه است و در این امر چنانچه حسن نیت وجود اي از قوانین و تدوین پارهذهنی و تعدیل پاره

)61: 1387داشته باشد، دور از دسترس نیست. (ابومحبوب، 
را هاست. چرا که آنها تفاوت میان زن و مرد این سخنان سیمین کامالً در راستاي تفکّرات لیبرال فمینیست

ناشی از تفاوت تربیت دختر و پسر و همچنین ناشی از انتظارات متفاوت جامعه از آنان و وجود قوانین 
شمارند هاي جنسی و به تبع آن نابرابري جنسی میدانند و این امر را دلیلی بر تبعیض و تفاوتآمیز میتبعیض

ها پندارند و هرگز همانند رادیکالي جامعه میها را در اصالح ساختارهاو تنها راه از بین بردن این نابرابري
کاري ها به محافظهدانند و شاید به همین دلیل از طرف رادیکالمردان را در این زمینه مقصر صرف نمی

هایی هستند از شرایط نامطلوب و و... روایت» واسطه«،» رقّاصه«،» نغمه روسپی«شعر شوند.محکوم می
امعه که به دلیل ساختارهاي غلط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ... و به تبع  آن فرودست ودردآلود زنان در ج

فقر و نداري، به این وضع دچارگشته اند.
به محدودیت ومحرومیت زنان حتّی درطبقات مرفّه جامعه اشاره می »زن در زندان طال«سیمین در شعر

کند وخواستار توجه جامعه وبخصوص زنان به این امر است:
ا بسته اند اندیشه ام نیست                                            که زرین ، قفل او یا  آهنین  استلبم ر

نگوید  مرغک  افتاده  در   دام                                             که بند پاي  من  ابریشمین است...
)92(زن در زندان طال،جاي پا:

او در این شعر به زنان خاطر نشان می سازد که بدون استقالل وآزادي هرگز نمی توانند از جایگاه 
رد باشند وحقوق برابر با مردان برخوردار شوند وبه جاي اینکه به عنوان یک انسان وشریک وهمراه در کنار م

باید به عنوان نوکر زر خرید مرد به زندگی اسفبار خود ادامه دهند:
مرا عار آید از  کاخی  که در آن                           نه  آزادي   نه   استقالل   دارم                                 

آوخ   زبانی   الل   دارم ...مرا این عیش از اندوه  خلق است                           ولی  
مرا حسرت به بخت آن  زن  آید                            که مردي  رنجبر  همبستر  اوست

)                    91که همکار وشریک وهمسر اوست (همان:چنین زن،زرخریدشوي خودنیست
و...تصویرگر مردانی هستند که به دلیل استثمار و »تسکین«،»کارمند«،»درِ بسته«در مقابل،شعرهاي 

اند و تمامی علل ذکر شده تنها به دلیل فشارهاي مالی، تنهایی، جور و ... گرفتار چنین شرایطی شده
ساختارهاي غلط جامعه است.

ارهاي جامعه اشعار قصد دارد تا به مخاطبانش گوشزد کند که اگر ساختدر واقع سیمین با سرودن این گونه
غلط و یا داراي اشکال باشند، زنان و مردان جامعه هر دو به یک اندازه در رنج و عذاب خواهند بود از این جهت 
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ي این اشعار نهایتاً این زنان هستند که هاست. از طرف دیگر در همهدیدگاه او متمایل به  باورهاي لیبرال فمینیست
همانند یک ند، مجبور به تحمل رنج مضاعف هستند و سیمینچون از طرف جامعه جنس دوم تلقی می شو

فمینیست آگاه قصد داشته تا ساختارهاي غلطی را که در جامعه باعث فرودستی و محرومیت زنان و متعاقباً به 
وجود آمدن شرایط نابرابر شده مورد انتقاد قرار دهد؛ شرایطی که شاید بیشترین پیامد آن گریبانگیر زنان جامعه 

حلّی براي این مشکالت بیابد.وخالصه اینکه یک فمینیست اشد و سیمین قصد داشته با سرودن این اشعار راهب
استفاده و باز تولید نابرابر و استثمارگونه از زنان را در رسانه و فرهنگ عامه مورد انتقاد قرار «کند تا لیبرال سعی می

آورند باید وضع هاي برابر را براي زنان بوجود میکه فرصتداده و معتقد است که براي حلّ این مشکل قوانینی
)239: 1380استریانی، ».(شوند

او شاعري آگاه وبا ذکاوت است وبه خوبی می داندکه براي اصالح ساختارهاي غلط فرهنگی جامعه ورفع 
فرودستی زنان نیازمند همدلی و همراهی آنان است:

چراغی هم به راه  من فرا گیر    اي زن جوینده راه!          -تو،اي زن
) 92(زن در زندان طال،جاي پا:نیم  بیگانه، من هم  دردمندم؛              دمی هم دست لرزان  مرا گیر...

ایجاد اصالحات و تغییرات در قوانین به نفع زنان-4
وانین غلط و یا دست و پاگیر ها ایجاد اصالحات و تغییرات در قهاي لیبرال فمینیستیکی دیگر از هدف

هایش سعی کرده تا از حقوق قانونی زنان ي منافع زنان باشد. سیمین در سرودهکه دربرگیرندهاست به طوري
ي حقوق من رشته«گوید: دفاع کرده و  مخاطبانش را از حقوق طبیعی آنها آگاه سازد. او در جایی صراحتاً می

: 1383دهباشی، ».(کنم، انتخاب کردمي که در آن زندگی میاوال جامعهرا به خاطر شناخت بیشتر اوضاع و اح
هاي فرهنگی نهفته است هایی را که در قوانین و یا سنّت) و شاید به همین دلیل او قصد داشته ضعف580

ها در قوانین ما دراشعارش به زنان جامعه تفهیم نماید و به آنان خاطر نشان سازد؛ مادامی که این کاستی
پناهی براي آنان ندارد و سعی داشته از وجود داشته باشند، پیامدي جز محدودیت، محرومیت و آوارگی و بی

این طریق مخاطبانش را به تفکّر و تأمل وادارد.
هاي زندگی همگام و همراه کشد که در تمام لحظهسیمین زنی را به تصویر می» سرنوشتبی«در شعر 

دهد. سیمین در این شعر قانون از رسیدن به توانگري، او را به راحتی طالق میشوهرش بوده، اما شوهر بعد 
دهد:حقّ طالق مردان  و عدم حمایت معنوي و مادي قانون از زنان را مورد انتقاد قرار می

آن مرد و آن قصرِ بلند و آن دل گرم
ي تورفردا زنی دیگر میان جامه

ي قانونی يِ مرد توانگراین بیوه
»مهر و کابین«ایه و ثروت به نام زان م

امروز درها را به رویش بسته دارد
گذاردي دیروز او پا میدر خانه

در پیش چشم کور قانون ایستاده
قانون پشنیري چند در دستش نهاده

)498سرنوشت، رستاخیز: (بی
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ایه می دهد:بر همین اساس تصویري مه آلود و غبار گرفته از سرنوشت زنان مطلّقه و بیوه ار
زن بار دیگر خسته و مبهوت و تنها
هرگام او در امتداد آن خیابان

سرنوشتی از بد و خوبرود بیاو می
افتد از پايپیچد و می لرزد و میمی

گذاردهاي مخملی پا میبر برف
گذاردصد قصه از تردید بر جا می

آشفته و از سرگذشت خود گریزان
ریزان...رفیک سایه از او در غبار ب

)449(همان: 
مسئولیت و عیاشی که زن و سیمین از ضعف قانون در حمایت از زنان داد سخن می دهد و از مردان بی

فرزند را رها کرده و در پی خوشگذرانی خویشند و هیچ قانون حمایتی از زنان در این رابطه وجود ندارد و یا 
توجهی خاص در قانون به  این امور نشده است:

»دوستت دارم«گفت: او که می
نامه از اوست، او که رفت و شکست
او که در گوش دیگران سرداد
چه؟ در این نامه چیست؟ هان! این چیست؟
مهر وا خوردگی، خط بطالن

»...نگسلم پیوند«گفت: او که می
عهد و پیمان مهر و یاري را

ي عشق و بیقراري را ...نغمه
استواي ... فرمان افتراق من

بر من و هستیم، طالق من است
)381-382(نامه، مرمر، 

سیمین در این گونه اشعار به ضعف قانون در حمایت خانواده و اموري چون طالق، نفقه و ... نظر دارد. 
خواهد به خوانندگان و مخاطبانش خاطر نشان سازد که حقوق زنان در ایران در بسیاري از او با آگاهی می

ر از مردان است و به مردان قانون نیز گوشزد نماید که در قوانین ما نسبت به حقّ و حقوق زنان تموارد پایین
هاي بسیار شده و تا زمانی که وضع اینگونه باشد، زنان همیشه در پوشیو وضعیت آنان کوتاهی و چشم

با اصالح و ایجاد توانند به حقّ و حقوق طبیعی خود دست یابند، مگر جایگاه فرودست قرار دارند و نمی
ي منافع زنان جامعه باشد.تغییرات در قوانین به نحوي که دربرگیرنده

در دین اسالم اصلی داریم که: الرّجال قوامون علَی النّساء. یعنی مردان بر زنان تفوق «گوید: او در جایی می
کنند. اگرچه در دین یروي میي قرآن است پدارند، باالي سر آنان هستند. سایر قوانین از این اصل که آیه

اسالم بسیاري از حقوق زن نسبت به زمان پیش از حضرت محمد بیشتر رعایت شده است، بنا به اقتضاي آن 
تر از مرد قرار دارد: مثل ارث، دیه، اصلی که یادآور شدم هنوز حقوق زن در بسیاري موارد در سطح پایین

) به همین دلیل با بیان 585: 1383(دهباشی، ...» طالق، شهادت، قضاوت، انتخاب مسکن، حضانت و
ها در اشعارش خواهان ایجاد تغییرات و هایی که در این قوانین است و انعکاس این کمی و کاستیضعف

اصالحات در این قوانین است وباز شاید بتوان گفت: نتیجه ي تالش بزرگانی چون سیمین باعث شد که در 
به تصویب مجلس ملّی برسد واز این نظر عملکرد سیمین دقیقاً در » خانوادهحمایت از «قانون 1346سال 

هاست.راستاي اهداف لیبرال فمینیست
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کارانه در قبال سنّت غلط مرد ساالريبرخورد آرام و محافظه-5
هاي رادیکال قرار گرفته، هاي فمینیسم لیبرال که بسیار هم مورد انتقاد فمینیستیکی دیگر از مؤلّفه

ها در این رابطه در جنگ با مردان کارانه آنها با سنّت غلط مرد ساالري است. لیبرالرخورد آرام و محافظهب
کارانه از کنند و رویکردي آرام و محافظهنیستند و از دستور کارهاي تند انتقادي و انقالبی به شدت پرهیز می

دهند:خود نشان می
که پیش خفته مجال سخن سرایی نیستزشهر بند سکوتم سر رهایی نیست        

ز هیس هیس لبان شما توان دانست                                  که  خلق  را  به  فغان  من آشنایی نیست
ایی  نیست روا مباد  سخن گفتنم که می دانم                                      روا  به  شهر  شما  غیر  نارو
)433(شهربند سکوت،رستاخیز: 

هاي نادرست به نقد سنّت سیمین بهبهانی شاعري است که به دور از هرگونه بدبینی و قضاوت
دهد و از این جهت و انتقاد شدید قرار نمیپردازد و هیچگاه مستقیماً مردان را  مورد حملهمردساالري می

انداز شعر چشمدر کتاب زرقانیکند. جو عمل میکار و مصلحتدقیقاً مثل یک لیبرال فمینیست محافظه
سیمین فمینیستی آگاه است، فمینیستی مدافع حقوق زن و آگاه به تاریخ «گوید:در این رابطه میمعاصر ایران 

هاي خود است.او از جمله شاعرانی نیست که براي اریخ و منصف به قضاوتو به چرایی مردساالري در ت
)390: 1387(زرقانی، ». دفاع از حقوق زن، نوعی نگرش بدبینانه نسبت به مردان داشته باشد

من هیچ ساالري را قبول ندارم. خواه زن، خواه مرد. ساالر من عشق است. «گوید: سیمین در جایی می
هاي من به همان اندازه نقش دارد که روابط انسان با انسان و روابط  انسان من در نوشتهانسانیت است، روابط

کنم. با جهان پیرامون. اگر در مواردي از روابط زن و مرد الزم باشد تحلیلی خاص داشته باشم این کار را می
)784: 1387بهبهانی، ...».(همانطور که در روابط دو مرد با هم و یا دو زن با هم 

ي عقالیی و مبتنی بر انسانیت و ي انسانی به رابطهسیمین همانند هر لیبرال فمینیستی با تأکید بر جوهره
آورد. او معتقد به اصل برابري ي تفاخر و برتري به حساب نمیدرك متقابل اعتقاد داشته و جنسیت را مایه

گري و . سیمین هرگز سعی نکرد با عصیانپنداردزنان نمی» دشمن اصلی«زن و مرد است و هیچگاه مردان را 
ي سنّت مردساالري بزند و به مبارزه ي مستقیم با مردان برخیزد و این عقاید و پروایی تیشه به ریشهبی

باورهاي سیمین دقیقاً در اشعارش انعکاس یافته است.
ي مردان را با یک چوب هاو معتقد است که جامعه سفید و سیاه نیست و زن و مرد مظلوم و ظالم نیستند و هم

پردازد:هاي دوگانه به اعتراض آرام خود میشود و با ایجاد تقابلراند و  در بین آنها استثنا هم قایل مینمی
این حریفان همه هرجایی و پستند و تونه
این گدایان به تمنّاي جوي سیم تنم

ثمرانچون سپیدار  رز آویخته، این بی

کم ز پتیاره و پتیاره پرستند و تونه
چون چنار از سر خواهش همه دستند و تونه
خویشتن را ثمر عاریه بستند و تونه
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رشته صد مرحله بستند و گسستند و تونهاهند و به عهداز تنم فرش هوس بافته خو
)330(سپیدار، مرمر: 

و این کار زن کند که قصد کشتن شوهرش را دارد داستان زنی را روایت می» هوو«سیمین در شعري مثل 
دهد. اما سرانجام در آن شعر سیمین با مرگ دقیقاً اعتراض او را به همسرش و سنّت مرد ساالري نشان می

ي شدید و خواهد بگوید که هنوز از مقابلهکودك بر اثر خوردن زهر و نهایتاً خوردن زهر توسط خود زن، می
کاري او در مقابله با مین دقیقاً یعنی محافظهمستقیم با مردساالري و مردان نگران است و این تفکر سی

مردساالري.
ي شصت به بعد بیشتر به مقابله و انتقاد از سنّت مرد ساالري پرداخته , هیچ گاه سعی سیمین از دهه

نکرده در این راه رویکردي اعتراضی شدید و عصیان گرانه از خود نشان دهد، بلکه بر عکس سعی داشته تا 
هاي غلط فرهنگی بپردازد و هاي تأثیرگذار و با آگاهی به مقابله با مردساالري و سنّتبا ترسیم شخصیت

مخاطبانش را به تفکّر وادارد:
کولی يِ آواره تنهاست
خسته ز ابهام و اندوه

ي مارش  اگر هستمهره
زود بیا، تا نمردست

بامه و زنگار، بی تو
مانده به ناچار، بی تو ...

ستجادوي مهر تو کرده
این دل بیمار، بی تو

)645، دشت ارژن: »4«واره، (کولی
بینیم که سیمین با هوشیاري و ذکاوت هم ها میوارهجاي اشعار سیمین بخصوص در کولیدر جاي

هاي مبارزه با مردساالري است و او قصد این کار را داشته و هم مسایلی را بیان داشته که دقیقاً از مؤلّفه
ها را در شعرش به نمایش گذاشته که توانسته مخاطبانش به کارانه این مؤلّفهو محافظهطوري محتاطانه 

هایی که زنان کشورش سالیان سال به تأثیر قرار داده وآنان را از رنج و عذابخصوص مردان را تحت
ي مردساالري با آن دست به گریبانند، آگاه سازد:واسطه

در قالب سرخ غروب قامت کشیده و راست
ي نازي اشک آویز سرمهالماسِ قطره

ي توي او نیلی ز سیلیآن سوي چهره
يِ گامدر برق خنجر تو با استواري

کولی به سان بتی از آبنوس و طالست
آن قطره کار غمت وین سرمه کار خداست
وین سو گرفته فراز یعنی: بزن که بجاست!
آورده سینه به پیش یعنی: بکُش که رواست!

)668، همان: »12«اره، و(کولی
ها مضامینی که به تمامی وارهسیمین همانند یک فمینیست لیبرال آگاه، در شعرهایش و بخصوص کولی

هایی که شاید دارد. ویژگیبرد براي مخاطبانش ترسیم کرده ، آنان را به تأمل و تفکّر وا میمردساالري را زیر سوال می
ها را  با اما سیمین این مؤلفّه- آزادي، تحرك، پویایی، عشق، صدا و ...–باشد هاي مردساالريهمگی مغایر با سنّت

دهد:   میدارد و حتّی در این زمینه راهکار هم ارایهذکاوت و آگاهی هرچه تمام در اشعارش بیان می
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بر هستی ي تو دلیلی باید ضمیر جهان را:
ي دیرین در خود فشرده تنت راعصار تیرها

بساي به سنگی تا آتشی بجهانینعلی 
بیرون گرا که چو نقشی در سنگواره نمانی

)663، همان: »13«واره، (کولی
گیرينتیجه

توان به این نتیجه هاي شعري که در این نوشتار ارایه شده میبا بررسی و تحلیل نقل قولها و شواهد مثال
نیسم لیبرال به طور خاص در اشعار سیمین بهبهانی هاي فمینیستی به طور عام و فمیرسید که مبانی و مؤلّفه

حضوري پررنگ و آگاهانه یافته است.سیمین بهبهانی از آن جا که حقوق خوانده بود و با مسایل حقوقی از 
نزدیک و به طور عمیق و دقیق آشنا بود و از سوي دیگر نسبت به گفتمان هاي سیاسی و اجتماعی مسلّط در 

شت توان و جوهر شعري خودرا بویژه در جهت دفاع از حقوق و مطالبات زنان جهان غرب آگاهی خوبی دا
به کار گرفت. فضاي حاکم بر شعر او غالباً مشحون از مضامین و مفاهیمی است که به نوعی فریاد اعتراض و 

غرب    عصیان زنان را در برابر سنّت مردساالرانه ي مرسوم نمایان می سازد.فمینیست وانواع آن که درآغاز در
سر برآورد و جریان هاي مختلف سیاسی و اجتماعی و بعدها ادبی را با خود همسو ساخت تا به احقاق 
واداي حقوق مسکوت مانده زن به عنوان جنس دوم بپردازد، رفته رفته در سراسر جهان طنین انداز شد و در 

زن دیگر ، به مضمون پردازي از مفاهیم این میان سیمین بهبهانی صریح تر و عمیق تر و آگاهانه تر از شاعران 
فمنیست لیبرال در اشعار خود همت گماشت.    

هاي زنان، هاي لیبرال، بیان درد و رنجي تصویر شفاف از زن مطابق با آراي فمینیستزن محوري و ارایه
بر حق کسب هاي عمومی ، تأکیدبرابري و همسانی زن و مرد و نفی جنسیت، تأکید بر ورود زنان به عرصه

ترین عامل موفّقیت و رهایی از فرودستی زنان، نفی تبعیض جنسی با تأکید بر علم و دانش به عنوان اصلی
ي مشترك انسانی، اصالح ساختارهاي سیاسی و اجتماعی و فرهنگی  و ایجاد تغییرات و اصالحات جوهره

هاي فمینیسم لیبرال است که در شعرهاي سیمین در قوانین به منظور رفع تضییق از زنان و...   همگی از مؤلّفه
خورند.بهبهانی به چشم می

کتابنامه
، تهران: انتشارات زوار.5چ از نیما تا روزگار ما،). 1387پور، یحیی. (. آرین1
، تهران: انتشارات شهر 3مترجم رضا رضایی، چ ي ایران،انقالب مشروطه). 1385. آفاري، ژانت. (2

بیستون.
، تهران: انتشارات 2چگهواره سبز افرار (زندگی و شعر سیمین بهبهانی)،). 1387محبوب، احمد. (. ابو3
ثالث.
). زن در تاریخ ایران معاصر (مجموعه 1390(شیرین و دیگران. . اتحادیه، منصوره(نظام مافی)،  بیانی، 4

ژوهشگر.، تهران: انتشارات زنان پ1المللی دانشگاه زنجان)، چ مقاالت سمینار بین
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، تهران: انتشارات 1نظر، چمترجم ثریا پاكهاي فرهنگ عامه،اي بر نظریهمقدمه). 1379. استریانی، دومینیک. (5
گام نو.
، تهران: انتشارات البرز.1چیاد بعضی نفرات،). 1378. بهبهانی، سیمین. (6
، تهران: اتشارات نگاه.2چمجموعه اشعار،). 1391. ـــــــــــــ. (7
، تهران: انتشارات هیرمند.1چعشق در گذرگاه شب زده،). 1381. بهفر، مهري. (8
مترجم محمدرضا هاي فمینیستی)،چیستی فمینیسم (درآمدي بر نظریه). 1389. بیسلی، کریس. (9

، تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.2زمردي، چ
تهران: انتشارات ترفند.،1چشاهنامه و فمینیسم، ). 1384. تلخابی، مهري. (10
، تهران: انتشارات نگاه.1چزنی با دامن شعر (جشن نامه سیمین بهبهانی)،). 1383. دهباشی، علی. (11
، تهران: انتشارات ثالث.3چانداز شعر معاصر ایران، چشم). 1387. زرقانی، سیدمهدي. (12
، تهران: انتشارات 1اب احمدي، چمترجم عبدالوهتاریخ فمینیسم،). 1385. سارسه، میشل ریو. (13

روشنگران و مطالعات زنان.
، تهران: انتشارات دفتر تبلیغات 3چي اسالمی،زن در تاریخ و اندیشه). 1387زاده، فتحیه. (. فتاحی14

اسالمی حوزه علمیه قم.
ات ، تهران: انتشار1چها)،ها، رویکردها و روششناسی (نظریهسبک). 1391. فتوحی، محمود. (15
علمی.
، شیراز: انتشارات 1چهاي اجتماعی (تاریخ دو قرن فمینیسم)،از جنبش تا نظریه). 1382. مشیرزاده، حمیرا. (16

پژوهش.
ترجمه تحلیل و نقد مجموعه هاي فمینیستی،فمینیسم و دانش). 1382. یزدانی، عباس؛ جندقی، بهروز. (17

ي علمیه رات مطالعات و تحقیقات زنان، مرکز مدیریت حوزه، انتشا1العمارف فلسفی روتلیج، چمقاالت دایره
خواهران قم.

ي علمی پژوهشی فصلنامهي نقد فمینیستی بر غزل سیمین بهبهانی،مقاله).  1389. تربیت، ساره. (پاییز 18
.9- 18ي پنجم، صصال دوم، شمارهزن و فرهنگ، س
منابع خارجی

1. E. Porter, Woman and moral identity, Allen & Unwin, Sydney, 1991, p. 5.

سایت:
برگرفته از سایت:فمینیسم فرانسوي، شعر سیمین بهبهانی از دیدگاه). 1389الدین.(ساداتی، سید شهاب

www.danoudh.ir



٢٦٢

٢٦٢

مجموعه مقاالت

عبدالواسع هانسويقواعد زبان فارسی
١علی اکبر احمدي دارانی

ار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهاناستادی
2ابوذر اسفندیاري

دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان
چکیده

هاي قواعد لغت فرس، قواعد فارسی، دستورالعمل، دستور قواعد زبان فارسی که در منابع گوناگون با نام
هاي دستور زبان فارسی است ده، از اولین کتابالقدسی، گرامر فارسی، مختصر القواعد و دستور زبان ذکر ش

که به زبان فارسی، در کشور هند نوشته شده است. مؤلف این اثر عبدالواسع هانسوي است که آن را در نیمۀ 
دوم سدة یازده یا در نیمۀ یکم سدة دوازده هجري در یک مقدمه مشتمل بر هفت مقدمه و سه باب و خاتمه 

هاي لغت و معانی نیز استفاده کرده است و در آن عالوه در تألیف این اثر از کتابتألیف کرده است. مؤلف 
بر بیان نکات دستوري، شواهد شعري نیز از شاعران فارسی زبان آورده و در باب سوم این اثر به موضوعات 

ده است.بالغی پرداخته و عالوه بر تعریف اصطالحات و صنایع شعري، شواهد شعري نیز براي آنها نقل کر
عبدالواسع هانسوي، قواعد زبان فارسی، دستور نویسی، بالغتها:کلیدواژه

مقدمه
اند تا اند و به تألیف کتاب هایی در این زمینه پرداختهایرانیان توجۀ زیادي به صرف و نحو عربی کرده

حاظ دینی و هم از لحاظ افراد به سهولت بتوانند زبان عربی را یاد بگیرند؛ زیرا یادگیري زبان عربی هم از ل
دنیوي براي افراد زیادي اهمیت داشت و بدین وسیله هرچه بهتر و زودتر نیازهاي مذهبی و اجتماعی خود را 

- ساختند. اما به این دلیل که زبانشان فارسی بود، نیازي به تألیف دستور زبان فارسی احساس نمیبرآورده می
ی که زبان را از تباهی و فساد ناشی از دخل و تصرف بیگانگان حفظ کردند و تا حدي از اهمیت دستور نویس

اگر عشر آن همه رنج و « کرد و موجب آسان شدن تعلیم و تعلم می شد غافل بودند و به قول هماییمی
اند، در قواعد زبان فارسی متحمل شده بودند، زحمت را که در وضع و تدوین و تکمیل علوم عربیه کشیده

). هرچند فارسی زبانان به 95: 1373و 35: 1322همایی، »( رسیدفارسی به حد کمال میصرف و نحو 
نوشتن دستور فارسی توجه کمتري کردند؛ اما با نفوذ زبان فارسی در آسیاي صغیر و بخصوص هند، در آنجا 

توجه به نوشتن دستور فارسی بیشتر شد و کتابهایی در این زمینه تألیف شد.
). به این صورت 1: 1372هجري دستور نویسی در شبه قاره آغاز شد(حاج سید جوادي: از قرن یازدهم

هاي فرهنگ لغت، مطالبی در مورد قواعد زبان فارسی نوشته شد و در قرون بعد که در آغاز در مقدمۀ کتاب
هاي تابهایی به صورت مستقل دربارة دستور فارسی تألیف کردند. یکی از کدستور نویسان شبه قاره کتاب

1 . aliakbar_ahmadidarani@yahoo.com
2 . Aboozar_esfandiyari@yahoo.com
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از عبدالواسع هانسوي است که در 1»قواعد زبان فارسی«،معروف و رایج دستور زبان فارسی در هندوستان
هاي فراوان آن به عنوان اواخر قرن یازدهم هجري یا اوایل قرن دوازدهم تدوین شده است و به گواهی نسخه

ها و مراکز علمی آن روزگار مورد خانهکتاب درسی براي آموزش دستور زبان فارسی و بالغت در مکتب
گرفته است. استفاده قرار می

الف) عبدالواسع حسینی هانسوي
هاي هندوستان) گوي هند از مردم شهر هانسی( از شهرعبدالواسع حسینی هانسوي ادیب و شاعر فارسی

ب بوده است که در نیمۀ دوم سدة یازده و نیمه یکم سدة دوازده هجري در روزگار اورنگ زی
از کارهاي ادبی او احتمال «زیسته است. تاریخ تولد و وفات وي معلوم نیست. ق) می1118-1068گورکانی(

« بوده است. مؤلف "خالص").  تخلص شعري او 2462: 13، ج1370منزوي، »(می رود که معلم بوده است
کند، کتاب دستور او ره میپس از آن که به زادگاه هانسوي و مهارت او در علم فارسی اشا» تذکرة روز روشن

-هاي کتاب دستور او آمده است، ذکر مینامد و چند بیت از هانسوي که در نسخهمی» دستور القدسی« را 

). از جمله ابیاتی که مؤلف در بخش مربوط به اقتباس، آورده است:236: 1343کند(صبا، 
خالصا چشم و زلف و خط به 

رخش
اي بود شیرینهر کجا چشمه

جب که به روزگرد آیندچه ع
مردم و مارو مور گرد آیند

).40(نک.هانسوي، گ.

توان به موارد زیر اشاره کرد:از آثار او می
هاي قواعد زبان فارسی و دستورالعمل و ... ذکر اي در دستور زبان فارسی،این رساله که با نامرساله-1

اسع هانسوي به معرفی آن پرداخته شده است.شده در بخش قواعد زبان فارسی عبدالو
نامهمنظومه صمدباري یا نصاب صمد باري یا فارسی-2
غرایب اللغات: فرهنگ الفاظ اردو به فارسی است که به قول هانسوي بین مردم نامأنوس بوده -3

ید عبداهللا است. سراج الدین علی خان آرزو نقدي بر غرائب نوشت که نوادر االلفاظ نام دارد و به کوشش س
).343-325: ص 2013م چاپ شده است( نک. نوشاهی،1951در کراچی در 

نویسد: براي متعلمین بوستان: شرح ابیات دشوار بوستان سعدي است و مؤلف در دیباچه میشرح-4
نصیب و براي هرکه فی الجمله از سواد بهره داشته باشد و صبیان مکاتیب و پارسی خوانان از عربی بی

).1548: 3، ج1359ماندن مبتدیان کم سرمایه است نه منتهیان بلند پایه( نک: منزوي، غرض فه
شرح یوسف و زلیخاي جامی-5
مقدمۀ الصالة یا فقه منظوم) از شرف الدین »( نام حق« شرح نام حق: این رساله شرح کتاب -6

هر باب به موضوعاتی مثل بخارایی است که آن را به  نظم سروده است . کتاب نام حق ده باب دارد که در 
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هاي درسی در شبه قاره بوده است( وضو، تیمم، غسل، نماز، روزه و ... پرداخته است. این کتاب از کتاب
). 1834، 1833همان: 
اسکندرنامه که شرح بخش اول اسکندرنامه نظامی است که به واسطه مرگ مرگ عبدالواسع ناتمام -7

ردانش با همکاري وحید بن برهان الدین آن را به انجام رسانید( ق یکی از شاگ1138ها در ماند و بعد
).1741: 1380برزگر، 

دیوان اشعار: در دانشنامه ادب فارسی ذیل عبدالواسع هانسوي در بخش آثار هانسوي، دیوان اشعار -8
شن چند اي از دیوان او در دسترس نیست فقط در تذکرة روز رونیز از آثار وي خوانده شده است اما نسخه

اند آمده"قواعد زبان فارسی"). این ابیات یا در متن کتاب 236: 1343بیت از او ذکر شده است(نک. صبا، 
مانند: 

چشم و زلف و خط به » خالصا«
رخش

اي بود شیرینهر کجا چشمه

چه عجب که به روز گرد آیند
مردم و مار و مور گرد آیند

).40(نک.هانسوي، گ.

ها چنانچه در پایان نسخۀ کتابخانۀ موالنا آزاد دانشگاه علیگر یا در پایان متنِ این اثر در بعضی از نسخه
ابیات زیر ذکر شده است.3/229هند به شماره 

شد پی تفریح طبع دوستان
جامۀ صد گونه فیض و بی بدل
نی، غلط گفتم مضامین بلند
منشۀ فخر خودش انگاشتم

یان من استاین عمل کامروز شا
وقت فرصت اي دریغ از دست رفت
خالص اي مست سخن هشیار شو

ج

تر از صد بوستاننسخۀ دلکش
نسخۀ مقبول دستورالعمل
کردم اندر لفظ قید پوچ چند
خود غلط بود آنچه من پنداشتم
روز محشر آفت جان من است
من بخواب افتاده ماندم مست رفت
خواب غفلت تا به کی؟ بیدار شو

قواعد زبان فارسی عبدالواسع هانسويب)
قواعد زبان فارسی کتابیست از عبدالواسع هانسوي در دستور زبان فارسی و صنایع شعري که در منابع 

هاي قواعد لغت فرس، قواعد فارسی، دستورالعمل، دستور القدسی، دستور زبان فارسی، گوناگون به نام
هاي لغت و معانی ه است. مؤلف در تالیف این اثر از بعضی کتاب مختصر القواعد و دستور زبان از آن یاد شد

این رساله چند ورقی است معدوده مشتمل بر « گوید: نیز بهره برده است چنانکه خود او دربارة این اثر می
قواعد و ضوابط کلیه زبان پارسی که فقیر سراپا تقصیر، عبدالواسع هانسوي به استدعاي بعضی از دوستان 

الخالص و صادق االختصاص االختصاص از کتب لغت مثل فرهنگ جهانگیري و رشیدي و سروري و واثق ا



٢٦٥
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

مدار االفاضل و مؤیدالفضال و کتب معانی مثل بحر الدقایق و نزهت الصنایع و عمان الجواهر و خزائن 
لیل خود را اي از محظورات خاطر کالمعانی  و غیره مثل شروح بعضی ثقات متأخرین  انتخاب نموده و شمه

). هانسوي هدف از 1از ایراد امثله و نظایر و تحقیق معانی بعضی ابیات در آن کار فرموده(هانسوي، گ. 
تا پخته مغزان محفل دانش و بینش را در تحقیق الفاظ و تدقیق معانی به کار آید و « تألیف این کتاب را 

ذکر نموده است. مؤلف در » ن رشدي بیفزایدنوآموزان مکتب فرهنگ و دانش را در اداي الفاظ و فهم مضامی
این اثر عالوه بر بیان نکات دستوري به مباحث علوم بالغی نیز پرداخته و برخی از صنایع شعري را تعریف 

هند نیز نقل می کند که تعداد این هایی از اشعار شاعران فارسی گوي ایران وکرده است و براي آنها مثال
اند. مؤلف گاهی قبل از بیت، نام شاعر را ت که بعضی از این شاعران  ناشناختهابیات بیش از سیصد بیت اس

کند و گاهی نیز بدون ذکر نام شاعر بیتی را ذکر کرده است. در چندین مورد نیز مؤلف به اشتباه بیتی ذکر می
را به شاعري دیگر نسبت داده است مانند بیت 

ید و گهی سینه دوختگهی دل دربه تیغ و سنان هر کجا کینه توخت
هاي مورد استفاده در تصحیح به سنائی نسبت داده شده است در حالی که این بیت که در همۀ نسخه

آمده ») دوخت« به جاي » سوخت« با اندکی اختالف( » گرشاسپ نامه« متعلق به اسدي طوسی است که در 
).448: 1317است( نک. اسدي،

شتمل بر هفت مقدمه و سه باب و یک خاتمه مرتب ساخته است. هانسوي این رساله را در یک مقدمه م
کند در مقدمۀ اول حروف مفرده مبسوطه براي غرض ترکیب کلمات را بیست و نه حرف می داند و اشاره می

که هریک از این حروف، غیر از الف داراي اسمی معین است که مسمی جز اول او واقع شده است و سپس 
کند. در مقدمۀ دوم اسماء حروف تهجی را سه قسم می داند: الف و همزه ذکر میمباحثی درباره حرف 

هاي بعد به گونه هاي زبان پارسی( آورد. در مقدمهمسروري، ملفوظی، و مکتوبی و توضیحاتی دربارة آنها می
آید( ث،پارسی صرف، پهلوي، دري، هروي، سگزي، زاولی و سغدي)، هشت حرفی که در زبان فارسی نمی

پردازد.ح، ص، ض، ط، ظ، ع، ف) و چهار حرف خاص لغت فارسی و ... می
باب اول این رساله در بیان معانی الفاظ مشتمل بر دو فصل است: فصل اول کتاب در بیان حروف 
مبسوطه مفرده است که مؤلف در مورد هر یک از حروف الفبا مطالبی ذکر می کند. چنانچه در مورد حرف 

این حرف در اول کلمۀ ثنائی(دو حرفی) بیاید همیشه مفتوح باشد و مابعدش بر حرکت گوید اگر الف می
کند. فصل دوم هایی در اشعار شاعران اشاره میکند و به نمونههایی ذکر میماند و براي آن مثالخود باقی می

ی دیگر نیز دارند. در بیان معنی و احکام الفاظ مرکبه و بیان بعضی اسماء حروف تهجی که سواي اسمیت معن
پردازد:مؤلف در این فصل به بیان مطالب ذیل می

بیان کلماتی که براي زیب و حسن کالم آرند و در معنی هیچ درخل ندارد( مر، در، بر، فرا، فرو، - 
خود، همی، ار، این و ان، ا، ب،ت،ش،غ،ك، و ن).

بیان کلماتی که افاده معنی فاعلیت کند( گر، ان، و  ار).- 
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ماتی که افاده معنی انبوهی و بسیاري دهد( الخ، سار، زار، بار، و ستان).بیان کل- 
بیان کلماتی که افاده معنی تصغیر کند( ك، چه، و)- 
بیان کلماتی که افاده معنی محافظت کند( بان، دار و وان).- 
و ...- 

لف در هر قاعده هایی است که مؤباب دوم در بیان قواعد کلیه و فواید جزئیه است. این باب شامل قاعده
کند چنانچه آمدن باء و میم نهی و نون نفی بر اول لغتی که مصدر به الف باشد اي دستوري اشاره میبه نکته

آید. همچنین اعراب باء زایده که در اول فعل امر یا یا بر اول الف ممدوده و تغییراتی که در کلمه به وجود می
توان به موارد زیر اشاره کرد: ه در قاعده هاي این باب ذکرشده میماضی داخل شده باشد.از دیگر مطالبی ک

اشباع، اماله، احکام مربوط به ترکیب دو کلمه که آخر کلمۀ اول و اول کلمۀ دوم از یک جنس باشد یا قریب 
المخرج باشند، قوانین مربوط به ترکیب دو عدد، مقارن شدن باء و نون در یک کلمه، مقدم شدن موصوف بر 
صفت و مقدم شدن صفت بر موصوف، شیوه امالي فارسی کلمات عربی که در آخر آنها تاء تانیث باشد و در 

هاي عربی مثل در زبان شوند، شیوة نوشتن بعضی از کلمات و ترکیبامالي عربی به صورت هاء نوشته می
ارت به انسان و غیر انسان، فارسی، الف ممدوده در آخر جمع یا مصدر یا غیر آن، جمع بستن به ان و ها، اش

اتباع، متصرّف و جامد، تبدیل الف یا هاء یا یاء آخر یک کلمه به واو در حالت نسبت، ایجاز و اختصار، 
تعریب و تفریس، الفاظ به معنی اضداد، فعل الزم و متعدي و دو وجهی، متعدي کردن فعل الزم، به کار رفتن 

صیغه در کالم فارسی، افعال متصرفه( ماضی، مستقبل، یک لفظ به صورت مفرد و جمع، مقرر شدن شش
حال، امر، و نهی)، ضمایر متصل، ضمیر و مرجع، از لفظ عربی صیغه فارسی بر آوردن، تفاوت نفی به کلمۀ 

، نیامدن حرف مشدد در کلمه مفرد فارسی االصل، اضافت بیانیه، اضافت تشبیهی، اضافت »بی«و کلمۀ » نا«
و استعاره و ...).حقیقی، اضافت مجازي

باب سوم این کتاب در مورد اصطالحات پارسیه و صنایع شعریه است که مؤلف در ابتدا شعر، نثر، مصراع 
هاي شعري چون رباعی، قطعه، مثنوي، غزل و کند و پس از آن به تعریف بعضی از قالبو فرد را تعریف می

اي از کند و نمونههاي شعري اشاره میین قالبپردازد و به حداقل و حداکثر ابیات بعضی از اقصیده می
کند و مجموع آورد. همچنین قافیه و ردیف را تعریف میاند، میها سروده شدهاشعاري که در این قالب

حروف قافیه که تأسیس، دخیل، ردف، قید، روي، وصل، خروج، مزید و نایره است تعریف می کند و براي 
توان به دیگر اصطالحاتی که هانسوي در این کتاب به آنها پرداخته است میهایی ذکر می کند. ازآنها مثال

صدر، عروض، مطلع، عجز، حشو، مطلع و مبداء، زیب مطلع و حسن مطلع، مقطع و خاتمه، انواع مطلع ( 
لع، بهاریه، حالیه، عشقیه و فخریه)، انواع قصیده( به اعتبار مطلع و به اعتبار حرف آخر)، کم مطلع و بلند مط

هایی هم براي آنها ذکر کرده است.ذو المطلعین و ذو المطالع اشاره کرد که عالوه بر تعریف آنها مثال
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توان هاي شعري نیز پرداخته است که میهانسوي عالوه بر اصطالحاتی که ذکر شد به تعریف صنعت
لیح، حشو متوسط و صنعت براعت استهالل، صنعت قطع الکالم( اقتضاب و گریز)، صنعت اعتراض( حشو م

حشو قبیح)، صنعت رد العجز( اقسام رد العجز)، صنعت ایهام، صنعت لف و نشر، صنعت ایراد المثل( ارسال 
المثل و ضرب المثل)، تشبیه( مشبه، مشبه به، وجه شبه و ادات تشبیه)، صنعت التفات، صنعت مبالغه( مبالغه 

و تضمین، توارد، صنعت سرقات شعر( انتحال، مسخ و تبلیغ، اغراق و غلو)، تعلیق( جزا و شرط)، اقتباس 
سلخ)، صنعت تعریف و توصیف، صنعت هجا( هجو ملیح، هجو صریح)، صنعت معما، صنعت لغز( 
چیستان)، صنعت تنسیق الصفات، صنعت مسمط، صنعت ذو البحرین، صنعت موصل، صنعت مقطع، صنعت 

یه، صنعت تحتانیه، صنعت قطع الحروف، خیفا، صنعت رقطا، صنعت معجم، صنعت مهمل، صنعت فوقان
صنعت تجنیس، صنعت تصحیف، صنعت قلب، صنعت دو روي، صنعت قلب اللسانین، صنعت مبادلۀ 
الرأسین، صنعت نظم و نثر، و صنعت واسع الشفتین را نام برد که مانند دیگر بخشهاي کتاب، مؤلف براي 

مه به مفرد، مرکب، حرف، فعل، اسم، مصدر، جامد، آورد. و در خاتهاي شعري نیز میدرك بهتر موضوع مثال
کند.اسم جنس، اسم علم، حقیقت، مجاز،اقسام مرکب اشاره می

هانسوي در آغاز کتاب قواعد زبان فارسی اشاره کرده است که در تألیف این کتاب از کتابهاي لغت و 
ابها که مؤلف بهرة زیادي از آن برده ). یکی از این کت1معانی و غیره نیز استفاده کرده است(نک. هانسوي، گ. 

: 1337هجري( رشیدي، 1064است مقدمۀ فرهنگ رشیدي تألیف عبدالرشید بن عبدالغفور است که در سال 
چهارده) تألیف شده و مؤلف قواعد زبان فارسی در نگارش مقدمه و دو باب آغاز کتابش از آن استفاده زیادي 

پردازیم.قایسۀ این دو کتاب میکرده است که در اینجا به اجمال به م
آمده است، همان » فائده«بعضی از موضوعات مربوط به دستور که در مقدمۀ فرهنگ رشیدي ذیل - 

بیان شده است. مانند مقدمۀ مربوط به » مقدمه« یا » قاعده« موضوعات در کتاب قواعد زبان فارسی ذیل
رفی که در فارسی نیاید.اقسام اسماء حروف تهجی و همچنین مقدمۀ مربوط به هشت ح

گاه موضوعات یک فائده در مقدمۀ فرهنگ رشیدي به صورت چند قاعده در کتاب قواعد زبان - 
فارسی بیان شده است. چنانچه قاعدة هرگاه بر اول لغتی که مصدر به الف باشد باء زایده و میم نهی و 

ی یا نون نفی در آید، هر دو در مقدمۀ نون نفی درآرند و قاعدة چون بر الف ممدوده باء زایده یا میم نه
هاي هرگاه در آخر صیغه مصدر و فعل ماضی اند. و همچنین قاعدهفرهنگ رشیدي در یک فائده ذکر شده

خا باشد به صیغه امر و حال به حرف زا تبدیل یابد، هرگاه در آخر مصدر و ماضی حرف فا باشد در حال 
اضی شین باشد و ماقبل آن الف در حال و امر به حرف را بدل و امر به باء بدل شود و اگر در مصدر و م

اند. شود، هر سه قاعده در مقدمۀ فرهنگ رشیدي در ذیل یک فائده بیان شده
هایی شعري بیشتري نسبت به مقدمۀ فرهنگ رشیدي آورده هانسوي براي تاکید سخن خود مثال- 

بیت 176ه مربوط به مباحث دستوري است است چنانچه در مقدمه و دو باب نخست قواعد زبان فارسی ک
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مصراع آورده شده 6بیت و 51و یک مصراع ذکر گردیده است در حالی که در مقدمۀ فرهنگ رشیدي 
است. 
بیان تبدیل هر یک از حروف بیست و چهار گانه به « در مقدمۀ فرهنگ رشیدي مبحثی تحت عنوان - 

لف در کتاب قواعد زبان فارسی بحث تبدیل آمده است حال آنکه مؤ» حرف دیگر در بعضی از لغات
پردازد؛ هریک از حروف به حرف دیگر را در فصل اولِ باب اول که به بیان معانی الفاظ مبسوطه مفرده می

در قسمت مربوط به هریک از حروف، بیان کرده است.
ر نقل اي دیگهانسوي گاهی بندرت یک مطلب را به طور کامل بدون حذف یا اضافه کردن جمله- 

کرده است. همچنین گاهی مفهوم را از مقدمۀ فرهنگ رشیدي گرفته اما به واسطۀ جمالتی دیگر آن را 
بیان کرده است.

مقدمۀ فرهنگ رشیدي
: در امالي پارسی بعد از فائده

ضمه واو نوشتن و بعد از کسره یا، 
در بعضی مواضع است، و در امالي 
ترکی در اکثر جا. بعد از ضمه واو و 

عد از کسره یا و بعد از فتحه  الف ب
نویسند.

قواعد زبان فارسی
در امالي فارسی بعد از ضمه قاعده:

واو نوشتن و بعد از کسره یا نگاشتن در 
بعضی مواضع است و در ترکی در اکثر جا 
چنانچه مغل و خش که در رسم خط، 
مغول به زیادت واو بعد غین و خوش به 

نویسند.زیادت آن بعد خا می
بعضی از مباحث دستوري در کتاب قواعد زبان فارسی ذکر شده در حالی که در مقدمۀ فرهنگ - 

رشیدي بیان نشده است. مثل: 
مقدمۀ اول که مؤلف در آن توضیحات زیادي در مورد همزه ذکر کرده است.-1
قاعده مربوط به امالي کلمۀ عربی که آخر آن تاء تأنیث باشد در زبان فارسی.-2
رد یائی که در آخر کلمات عربی به الف بدل شده باشد.قاعده در مو-3
قاعده مربوط به الف ممدوده که در آخر جمع یا مصدر یا غیر آن واقع شود.-4
قاعدة مربوط به اشارت به مشارالیه قریب و بعید.-5
قاعده در مورد استعمال صیغه ماضی به جاي مصدر و در معنی حاصل مصدر.-6
تعدي.قاعدة مربوط به فعل الزم و م-7
قاعدة مربوط به فعل دو وجهی.-8
قاعدة مربوط به تبدیل فعل الزم به متعدي.-9

قاعده در مورد جمیع افعال متصرفه.-10
قاعدة مربوط به ضمیر و مرجع.-11
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».بی«و کلمۀ » نا«قاعده در مورد تفاوت نفی به کلمۀ -12
و ... .-13
یشتر از توضیحات مؤلف در بیشتر موارد توضیحات مؤلف قواعد زبان فارسی دربارة یک موضوع ب- 

فرهنگ رشیدي دربارة همان موضوع است.
توان گفت هرچند هانسوي در تألیف کتاب قواعد زبان فارسی از مقدمۀ فرهنگ رشیدي در پایان می

استفاده کرده است و مباحث دستوري آن را در کتاب خود آورده است اما او معموالً توضیحاتی بیشتري 
ها و اشعار بیشتري براي نمونه ذکر کرده است و همچنین به است و مثالدربارة هر موضوع آورده 

موضوعات دستوري زیادي پرداخته است که در مقدمۀ فرهنگ رشیدي دربارة آنها مطلبی ذکر نشده 
است. 

توان به جنبه کاربردي داشتن، خالصه و موجز بودن، آوردن از محاسن کتاب قواعد زبان فارسی می
هاي دستور زبان فارسی بودن آن در شبه قاره اشاره کرد چنانچه در کتاب از نخستین کتابشواهدي شعري و 

ترین کتب دستور زبان فارسی پس از دیباچۀ در فصل مربوط به کهن» دستور نویسی فارسی در شبه قاره« 
. حاج سید از رسالۀ عبدالواسع هانسوي نام برده شده است( نک» اصول فارسی« فرهنگ جهانگیري و کتاب 

که در هند و پاکستان مورد توجه قرار گرفته و ). این کتاب از مهمترین آثار هانسوي است8: 1372جوادي، 
ق) و 1305چندین بار به صورت چاپ سنگی به چاپ رسیده است چنانچه با عنوان دستور زبان در لکهنو(

در لکهنو و با نام مختصرالقواعد در م) و با عنوان گرامر فارسی1862م) والهور(1789ق و 1284کانپور(
). 1741: 1380) به چاپ رسیده است(رك. برزگر، 1880لکهنو(

هاي قواعد زبان فارسیج) معرفی نسخه
. این نسخه از قواعد زبان 6/14163نسخۀ کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شوراي اسالمی به شمارة -1

ح یوسف و زلیخا جامی، ابیات و احادیث عربی و اقاویل هاي دیگر( شرفارسی همراه با چند نسخه از کتاب
سعدي با ترجمۀ فارسی و شرح بوستان) در یک مجموعه قرار دارد. این نسخه در روز چهارشنبه سلخ 

م) توسط حافظ بدیع الدین جیو 1759-1806جلوس شاه عالم (20هـ . ش) سنۀ 1157هـ. ق (1193محرم
ه روتهک کتابت شده است. جلد نسخه مقوایی، عطف و گوشه تیماج صفحه در قصب96و محمد معظم در 

سانتی متر و تعداد سطور مختلف است. آغاز و انجام این نسخه موجود است و افتادگی 21× 14ها برگ
ندارد. دو برگ آغاز این نسخه تکرار شده است به این صورت که دو برگ اول به خط کاتبی دیگر تحریر 

ن نیست و پس از آن کاتب دیگري دوباره از آغاز متن آن را تحریر کرده است. از لحاظ محتوا شده اما ادامه آ
"ها کمی متفاوت است اما بر روي هر دوي آنها مهر بیضوي شکلی که بر روي آن عبارتمتن این برگه

عد از آنها بوده، زده شده است.در این نسخه کلماتی چون مقدمه و قاعده که مؤلف ب"1192محمد محمود 
به ذکر مبحثی پرداخته است و همچنین کلمۀ صنعت، که پس از آن نام یکی از صنایع شعري آمده است به 

ها نام شاعران و کلماتی چون فرد، قطعه، رباعی و ... که پس از آن بیت صورت شنگرف است و عالوه بر این
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روف تهجی که نویسنده دربارة آنها مطالبی ها و هریک از حیا ابیاتی آورده شده است، و همچنین شماره باب
اي به ذکر کرده به صورت شنگرف است. این نسخه توسط کاتب یا فرد دیگري خوانده شده و اگر کلمه

اشتباه در متن نوشته شده است بر روي آن رنگ زرد کشیده شده و اصالح شده است و همچنین اگر کلمه یا 
حاشیۀ همان صفحه کتابت شده است.کلماتی در متن افتاده و نوشته نشده در

قوانین کلی « . این نسخه با نام 3/230نسخۀ کتابخانه موالنا آزاد دانشگاه علیگر هند به شماره -2
شود. کاتب این نسخه شیخ واجد علی فرزند شیخ عبدالواحد است که این نسخه را در شناخته می» فارسی
صفحه تحریر کرده است. چند سطر از آغاز این 104هـ . ش) به خط نستعلیق در1181هـ ق( 1217سال 

پیاله در کفنم نه که تا « نسخه و همچنین چند صفحه دیگر از آن( از اواسط مقدمۀ سوم متن تا مصراع 
باشد اما بقیه متن کامل است.موجود نمی») سحرگه حشر

خه در کتابخانه و . این نس14121نسخۀ کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شوراي اسالمی به شمارة -3
صفر 25شود، تاریخ کتابت آن در روز پنج شنبه مرکز اسناد مجلس شوراي اسالمی تهران نگهداري می

صفحه تحریر شده است. آغاز و انجام این نسخه 58هـ .ش) می باشد که در 1190هـ ق( 1226سال 
قسمتی از مبحث مربوط به باشد( باشد اما از اواسط آن نزدیک به دو صفحه موجود نمیموجود می

صنعت اعتراض و همچنین مبحث مربوط به صنعت رد العجز) در این نسخه معموالً عنوان مطالب 
ها از هم، سه نقطه سرخ رنگ بعد از هر مصراع آمده است.شنگرف است و براي جدا کردن  مصراع

» دستور العمل« به نام . این نسخه3/229نسخۀ  کتابخانۀ موالنا آزاد دانشگاه علیگر به شمارة -4
1210هـ ق( 1247معرفی گردیده است. کاتب این نسخه حافظ اهللا می باشد که آن را در ماه ربیع الثانی 

صفحه کتابت کرده است. این نسخه داراي آغاز و انجام است اما بعضی 110هـ . ش) به خط نستعلیق در 
تصحیح، در این نسخه وجود ندارد مثل مطالب هاي استفاده شده در از مطالب موجود در دیگر نسخه

مربوط به مبحث صنعت مسمط، صنعت ذو البحرین، صنعت قلب، صنعت تصحیف، صنعت تجنیس و ... 
فردوسی =هاي رسم الخطی آن می توان به چسبیدن بعضی ازکلمات به هم مثل فردوسیگوید(. از ویژگی

ن خورمی و خورد به ترتیب به جاي خرّم و خرد و قطران گوید) و همچنین نوشت=گوید)، قطرانگوید( 
... اشاره کرد.

که کاتب آن 2/201نسخۀ کتابخانه آستان مقدس حضرت فاطمه معصومیه(س) قم به شمارة -5
68به خط نستعلیق در 1264جمادي االول 26محمد ظهیر بن حیدر صاحب است که آن را در تاریخ 

برگ کتابت کرده است.
که نسخۀ عکسی از نسخۀ کتابخانۀ 2218رکز احیاي میراث اسالمی قم به شمارة کتابخانه منسخۀ-6

است. این نسخه به  کتابت سید محمد شاه به خط نستعلیق هندي در سال 25گنج بخش به شمارة 
صفحه کتابت شده است.69میالدي در 1911
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تعلیق که در سال به خط شکسته نس46-2کتابخانه وزارت امور خارجۀ تهران به شمارة نسخۀ-7
هـ ق. کتابت شده است.1270

نتیجه گیري
دستور نویسی فارسی در ایران سابقه طوالنی ندارد. ایرانیان بعد از دورة اسالمی توجه زیادي به صرف و 

هاي زیادي در این زمینه تألیف شده است؛ اما نوشتن کتاب دستور فارسی براي اند و کتابنحو عربی کرده
دانستند. بتدریج با نفوذ زبان فارسی در آسیاي صغیر و بخصوص هند، در آنجا توجه الزم نمیفارسی زبانان

به نوشتن دستور فارسی بیشتر شد و کتابهایی در این زمینه تألیف شد. در آغاز بعضی از مطالب مربوط به 
ي و ... نوشته شد و ها مثل فرهنگ جهانگیري و سروردستور زبان فارسی در ابتداي مقدمۀ بعضی از فرهنگ

سپس کتابهایی به صورت مستقل در این زمینه تألیف شد.
هاي دستور زبان فارسی است که در خارج از مرزهاي ایران قواعد زبان فارسی هانسوي از نخستین کتاب

ی اي هندي تبار تألیف شده است.این اثر با آنکه نام هاي متفاوتی دارد اما قواعد زبان فارستوسط نویسنده
شود بلکه بیشتر به مسائل صرفی همراه با ذکر شاهد مثال ترین نام آن است اما فقط شامل دستور نمیمعروف

و مسائل بالغی و صناعات ادبی می پردازد.
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6/14163: آغاز نسخۀ کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شوراي اسالمی به شمارة 1تصویر
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6/14163اسناد مجلس شوراي اسالمی به شمارة : پایان متن نسخۀ کتابخانه و مرکز2تصویر 
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.3/230: آغاز نسخۀ کتابخانۀ موالنا آزاد دانشگاه علیگر هند به شماره 3تصویر 
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. 3/230: پایان نسخۀ کتابخانۀ موالنا آزاد دانشگاه علیگر هند به شماره 4تصویر 
نوشتپی
سی ارشد زبان و ادبیات فارسی اینجانب( تصحیح کتاب قواعد زبان فارسی موضوع پایان نامه کارشنا-1
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در گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان از 1393است که در اردیبهشت ماه ابوذر اسفندیاري) بوده
آن دفاع شده است.

کتابنامه
) .به اهتمام حبیب یغمائی. تهران: کتابفروشی و چاپخانه گرشاسپ نامه). 1317اسدي، علی بن احمد .

.بروخیم
) .تهران: وزارت فرهنگ و 4در دانشنامه ادب فارسی(ج». عبدالواسع هانسوي« ). 1380برزگر، حسین .(

ارشاد اسالمی.
) .اسالم آباد: مرکز دستورنویسی فارسی در شبه قاره). 1372حاج سید جوادي، حسن صدرالدین .

تحقیقات فارسی ایران و پاکستان.
) .به تحقیق و تصحیح محمد 2و1.(ج. فرهنگ رشیدي). 1337رشیدي، عبدالرشید بن عبدالغفور .(

عباسی. تهران: بارانی.
) .تصحیح و تحشیه محمد تذکره روز روشن). 1343صبا، محمد مظفر حسین بن محمد یوسفعلی .

حسین رکن زادة آدمیت. تهران: انتشارات کتابخانۀ رازي.
 ) .اسالم آباد: مرکز تحقیقات پاکستانهاي خطی فارسی فهرست مشترك نسخه). 1359منزوي، احمد .

فارسی ایران و پاکستان.
 ) .معارف. ». غرائب اللغات پرخان آرزو کی حواشی اوردیگر متعلقه مباحث).« 2013نوشاهی، عارف

.343-325. ص 191شماره 
 .ة . تهران: کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شوراي اسالمی. شمارقواعد زبان فارسیهانسوي، عبدالواسع

هـ.ق.1143. تاریخ کتابت 6/14163
 ) .مجلۀ فرهنگستان. سال اول. شماره » گفتار در صرف و نحو فارسی). « 1322همایی، جالل الدین

.68-26دوم( خرداد و تیر). ص 
) . نامه. علی اکبر دهخدا، مقدمه. تهران: لغت». دستور زبان فارسی). « 1373ـــــــــــــــــــ

.111-87و چاپ دانشگاه تهران ص مؤسسه انتشارات 
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نفس و انواع آن در مثنوي معنوي مولوي 
مهدي احمدي لفورکی
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی
عبداهللا حسن زاده میرعلی
استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان
ماندانا حبیبی
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

چکیده

مقدمه
چگونگی حاالت و اعمال آن، همواره در طول تاریخ آدمی را به خود مشغول داشته شناخت نفس و 

ي آن هاي گوناگونی دربارهي نفس از دیرباز در بین حکما و فالسفه مطرح بوده و آرا و نظریهاست. مسأله
شته ي وجود گذابیان شده است. در حقیقت آدمی از آن هنگام که از اصل خود دورمانده و قدم به عرصه

است، بر اثر تأمل و تفکر به این نکته پی برده که در نهاد وي چیزي است اصیل و ایزدي که منشأ حرکت و 
حیات و فکر است. حق این است که معرفت نفس و آثار آن در صدر معرفت اشیاء و موجودات قرار گیرد، 

وجودات، یا بهتر بگوییم مبناي ي شناختن اشیاء و مزیرا شناختن نفس و مظاهر و تجلیات آن، اساس و پایه
ي وصول به حقیقت و کمال است و تا انسان خود را نشناسد و به وجود معرفت خالق و مخلوق و مقدمه

نفس خود و ماهیت آن وقوف پیدا نکند، نمی تواند به حقایق موجودات پی ببرد.
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را جاوید پنداشته و پس از خردمندان و پیشوایان دینی مشرق زمین به وجود نفس ایمان داشته و انسان 
اند و افکار آنان پیوسته بر محور نفس و وسایل تهذیب کردهمرگ نیز براي آن عاقبت و سرانجامی تصور می

زده است.و تطهیر و کمال آن دور می
ي یونان نیز به وجود نفس یا روح معتقد بودند و در باب وجود و ماهیت و آثار آن، آرا و حکما و فالسفه

اند. سقراط به وجود نفس و بقاي آن اعتقاد داشت و اساس و مبناي معرفت مختلفی اظهار کردهعقاید
دانست و به حرکت کمالی و ي معرفت نفس بنیان نهاد. افالطون نفس را قدیم میموجودات را بر پایه

و حقیقت آن از نفس» جمهور«و » طیماوس«جوهري و ابدي بودن آن معتقد بود و در اغلب آثار خود مانند 
بحث کرده است. حتی ارسطو نیز کمال آدمی را خودشناسی دانسته است.

ها کرده و مخصوصاً از هبوط آن از در باب نفس بحث» تاسوعات«فلوطین نیز در کتاب خود موسوم به 
عالم علوي و اتصال به عالم سفلی و همچنین از رغبت و میل دائمی آن به بازگشت به مقر اصلی خود به 

).6: 1366فصیل سخن رانده است (فلوطین، ت
هاي گوناگون است ها و تلقی این قومخورد، برداشتي مهمی که در این مباحث به چشم میبنابراین نکته

هاي بسیاري شده است.، که موجب نظریه»نفس«ي از واژه
تازي به زبان فارسی راه هاي ها شیوا، ساده و روان بود، اندك اندك واژهدر روزگار سامانیان که نوشته

- ها، دشواريهاي فارسی، براي بازگویی باورها و اندیشهیافت. با جایگزین شدن واژگان تازي به جاي واژه

که در زبان فارسی روشن و دقیق بود، با لغت عربی که » روان«و » جان«هاي هاي فراوانی پدید آمد. واژه
در زبان تازي، » نفس«ي از داشت، جایگزین شد، زیرا واژههاي گوناگون، گسترده و مبهم و گاهی ناسمعنی

ي نفس(عبري ترین مترجمان کتاب عهد عتیق، واژهداراي معانی مختلف و اغلب ناساز است. کهن
neshamah ي یونانیبه واژه» سفر پیدایش«) را درpneumaهاي عهد اند. در برگردانبه معنی روح ترجمه کرده

) را که psukhe»(پسی«ي یونانی برگردانده شده است. واژهspiritusباستان، همین واژه به عتیق به زبان التینی 
اند (محمدي، عربی برگردانده» نفس«ها به اند، سریانیبرگردان فارسی آن را گاهی روان و گاهی جان نوشته

1392 :2.(
هدف و منظور اصلی دین اسالم، رفته است، زیراي نفس از مسائل اساسی به شمار میدر اسالم نیز مسأله

ها بوده و به همین جهت در قرآن به مناسباتی به موضوع بیدار کردن نفوس بشر و تطهیر و تزکیه و تهذیب آن
ي نفس داشتند و در این ي اسالمی نیز توجه خاصی به مسألهنفس اشاره شده است. دانشمندان و فالسفه

هنگ و تمدن مصري و هندي و یونانی و ایرانی به آنان رسیده بود، ي عقاید و آرایی که از فرمورد از کلیه
براي بحث در مسائل مربوط به معاد و عالم آخرت و نعیم و جحیم و ثواب و عقاب و باالخره آنچه که راجع 

تري به اند و در میان آنان، متکلمان و متصوفه با بسط و تفصیل بیشبه موضوع نفس است، بهره وافی برده
اند. ز نفس و حقیقت و ماهیت آن پرداختهبحث ا
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» نفس اماره به سوء«و » نفس لوامه«، »نفس مطمئنه«هاي مختلف از جمله به صورت» نفس«در قرآن کریم 
اند. در احادیث و روایات نیز در اي براي هر کدام یاد کردهآمده است و مفسران اسالمی تفسیرهاي روشنگرانه

تر به نفس اماره و مبارزه و جهاد با آن توان یافت، لکن بیشهد بسیاري میهاي سه گانه شواتوصیف نفس
اند.پرداخته و رجوع به عقل را در مقابل آن نهاده

در ادب عربی و فارسی نیز این واژه بر مبناي قرآن و حدیث و گفتار بزرگان، تفسیر و توجیه شده و 
ي مهم ارائه شده است. عمدتاً نفس اماره در برابر ژهشواهد بسیاري از شاعران و سخنوران در توصیف این وا

ي رذایل. در متون عرفانی نیز این دو ي فضایل است و نفس اماره منشأ همهگیرد که منشأ همهعقل قرار می
ي همیشه در نزاع و کشمکش هستند و آدمی باید بکوشد که عقلش بر هواهاي نفسانی غلبه کند تا از ورطه

رهایی یابد.بهیمیت و حیوانیت
شود و ترین جهاد، جهاد با نفس شمرده شده است که از آن به جهاد اکبر تعبیر میدر عرفان اسالمی بزرگ

هم » نفس«و » عقل«اي براي نزدیک شدن به خداوند و کسب بهشت به شمار آمده است.بنابراین عقل وسیله
ه خاص شده است.ي قرآنی و روایی دارد و هم در کالم و عرفان به آن توججنبه

اهمیت نفس انسان
تواند کارکردي داشته باشد، لذا ارزش و شناخت صفات او نیز نفس به تنهایی و بدون تعلق به ماده نمی

شود که به تن تعلق یابد. به تعبیر دیگر، نفس جوهر یا بخاري لطیف است که در صورت تن            وقتی میسر می
هد، هر چند این جوهر قبل از تعلق به تن نیز وجود داشته و پس از تجرد و تواند آثار خویش را نشان دمی

یابد، لذا یکی از تعاریف مشهور خلع از بدن نیز خواهد ماند، اما عملکرد او در این جهان با تن تحقق می
ته این ). الب593: 1363(سجادي، » جوهري است که ذاتاً مستقل و در فعل نیاز به ماده دارد«نفس آن است که 

کاهد، چرا که در ترکیب انسانی اصل و حقیقت انسانی همان نفس است و تن نیازمندي از ارزش او نمی
اي است براي این مغز یا مرکبی است تا این سوار محتشم را بر بدون او حیات و دوامی ندارد. تن پوسته
ن هم (قبل از حیات و بعد از مرگ) گونه که اشاره شد، نفس بدون تخویش نشاند و به منزل رساند، لذا همان

ي دهد. نظریهپوسد و ماهیت خویش را از دست میاي است که بدون نفس میماند، اما تن پوستهمی
ي اشراق که بسیاري از حکما و عرفاي اسالمی به ویژه پیروان فلسفه» روحانیه الحدوث و روحانیه البقا«

هاست. حیوانات دیگر اگرچه در داشتن این ویژگی خاص انسانکند و کنند، همین نکته را بیان میمطرح می
- ماند. نجم رازي در این باره مینفس با انسان مشترکند، ولی نفس حیوانی پس از مرگ حیوان پایدار نمی

بدانک نفس به جملگی اجزا و ابعاض قالب انسان محیط است، همچون روغن که در اجزاء وجود «گوید: 
دیگر حیوانات در تن ایشان همین نسبت را دارد از راه صورت، ولیکن نفس انسانی کنجد تعبیه است و نفس

را صفات دیگر است که در نفس حیوانات نیست. یکی از آن جمله صفت بقاست که نفس انسانی را چاشنی 
یشه باقی اند تا بعد از مفارقت قالب باقی ماند، و اگر در بهشت باشد و اگر در دوزخ، هماز عالم بقا برنهاده

).174: 1371(رازي، » باشد
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انواع یا مراتب نفس
اند. در روایتی آمده که اشاره شد، علما و حکما و بزرگان دین نفس را به انواع و اقسامی تقسیم کردهچنان

یا کمیل، «است که کمیل بن زیاد از حضرت علی (ع) خواست تا نفس او را به او باز شناسد. حضرت فرمود: 
م نفس است؟ عرضه داشت مگر جز یک نفس در من است؟ فرمود: انما هی اربعه: النامیه مقصودت کدا

و » النباتیه و الجسمیه الحیوانیه و الناطقه القدسیه و الکلیه االلهیه و لکل واحد من هذه خمس قوي و خاصتان
).202: 1375پردازد (مقدادي اصفهانی، هاي آن میگانه و خاصیتسپس به تشریح و توضیح قواي پنج

افالطون نیز نفس را به سه قسم: ناطقه، غصبیه و نباتیه تقسم کرده است. خواجه نصیرالدین طوسی آن را 
داند که اي میکند  و آن را تعبیر دیگري از نفس سه گانهبه سه قسم: بهیمی و سبعی و ملکی تقسیم بندي می

تر علماي اخالق و عرفان نیز همین یاد شده است. بیشهاي: اماره، لوامه و مطمئنه از آندر قرآن کریم با نام
اند. بعضی نیز با توجه به ها و آثار و صفات آن پرداختهاند و به ویژگیتقسیم بندي قرآنی را مطرح کرده

ي نفس آمده است، از نفوس دیگري همچون: مسوله، مزینه، ملهمه، راضیه تري که در قرآن دربارهصفات بیش
اي از محققان معتقدند که در وجود انسان ، پاره). با وجود این114: 1384اند (تقوي، اد کردهو مرضیه نیز ی

هاي ي انواع نفس آمده، در حقیقت مراتب یا جلوهبیش از یک نفس نیست و آنچه که در کالم بزرگان درباره
لکه درست آن است که نباید پنداشت که در وجود انسان چند نفس موجود است، ب«نفس است نه انواع آن. 

بگوییم نفس آدمی نردبانی چند پله و ساختاري چند الیه است. آدمی در این نردبان گاه بر پلکان نفس اماره 
کند. گذارد و به اوج نفس مطمئنه صعود میاست و گاه بر پلکان نفس لوامه و گاهی هم این همه را زیر پا می

توان گفت نفس ). به تعبیر دیگر می211: 1371روش، (س» تمام این مدارج، مراتب تشخیص آدمی است
» و نفس و ما سواها فالهما فجورها و وتقوایها«ي هاي گوناگون دارد نه حقیقت متفاوت و آیهها و جلوهچهره

کند.) نیز این نکته را تقویت می8و7ي ي شمس، آیه(سوره
نفس از نظر عرفان

کند، به خصوص وقتی آن را به صورت مطلق و بدون مینفس در فرهنگ صوفیه معناي محدودتري پیدا
ترین حجاب و مانع در راه کنند که بزرگمی» نفس اماره«ي برند و غالباً از آن ارادهمضاف الیه به کار می

باشد و مبارزه با آن اصل عبادات و کمال تمام طاعات است. هجویري در ي تمام آفات میسلوك و سرچشمه
بدانک نفس از روي لغت وجود الشیء باشد و حقیقته و ذاته، و اندر «نویسد: فس میتعریف و توضیح ن

جریان عادات و عبادات مردمان محتمل است و معانی بسیار را بر اختالف یکدیگر استعمال کنند به معانی 
معنی متضاد، به نزدیک گروهی به معنی روح است و به نزدیک گروهی به معنی مروت و به نزدیک قومی به 

جسد و به نزدیک گروهی به معنی خون. اما محققان این طایفه را از این لفظ هیچ از این جمله نباشد و اندر 
). همین تعریف با اندکی 245: 1371(هجویري،  ...» ي سوء حقیقت آن موافقند کی منبع شرست و قاعده

) نیز آمده است.85ي قشیریه و مصباح (ص اختالف در رساله
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الً عرفا با تکیه به آیات و روایاتی که در مذمت و نکوهش نفس آمده است، به بررسی صفات و لذا معمو
اند و مبارزه و ترین دشمن نیروهاي عقالنی و روحانیانسان پرداختهآثار این اهریمن قدرتمند درونی و دشمن

اند. کشتن آن را کلید نجات و پل وصال معشوق دانسته
هاي گوناگون دارد و انسان باید براي مبارزه و در اختیار ها و جلوهس چهرهاما چنان که اشاره شد نف

هاي او را بشناسد و راه مناسب را براي مقابله با آن پیش گیرد. گرفتن این غول وحشتناك و رنگ آمیز چهره
ر مثنوي باز ي مزور و مکار او را دموالنا با استفاده از آیات و روایات و سخنان بزرگان کوشیده است چهره

هاي مناسب توصیه کند. در ادامه به نفس و انواع آن در مثنوي مولوي                    هنماید و مخاطبانش را به گزینش را
پردازیم.می

مولوي و نفس
موالنا براي توصیف نفس، این دشمن خانگی و این کانون شر و گمراهی و نیرنگ و فریب، تعبیرات 

ي شیر و خرگوش، و کشته شدن شیر به دست خرگوش، نخست این ي قصهدر خاتمهبسیار دلکشی دارد. 
رجعنا من «آورد که پیغمبر اکرم در بازگشت از یکی از غزوات به یاران خود فرمود: روایت معروف را می

آن تر در پیش داریم. و؛ یعنی از جنگ کوچکی بازگشتیم و جنگی بس بزرگ»الجهاد االصغر الی الجهاد االکبر
گوید:گاه در شرح و بیان این کلمه جامعه که بهترین نمونه ایجاز لفظ است، چنین می

ماند خصمی زو بتر در اندروناي شهان کشتیم ما خصم برون
ي خرگوش نیستشیر باطن سخرهکشتن این کار عقل و هوش نیست

کو به دریاها نگردد کم و کاستدوزخ است این نفس و دوزخ اژدهاست
کم نگردد سوزش آن خلق سوزهفت دریا را در آشامد هنوز

اندر آیند اندرو زار و خجلها و کافران سنگدلسنگ
تا ز حق آید مر او را این نداهم نگردد ساکن از چندین غذا

اینت آتش، اینت تابش، اینت سوزگوید نی هنوز» سیر گشتی سیر؟«
اش نعره زنان هل من مزید؟همعدعالمی را لقمه کرد و درکشید

)94-85ي جزوها(دفتر اول: طبع کل دارند جملهکه جزو دوزخ است این نفس ماچون
اي جهنمی است، جزئی است از دوزخ  و هر جزئی خاصیت همان مقصود موالنا این است که نفس شراره

نهایت نیست. هرچه در کل را دارد. نفس دوزخی است پرناشدنی و سیري ناپذیر. حرص و آزش را حد و
یوم نَقُولُ لجهنَّم هلِ امتَلَأْت «ش بلند است. در قرآن کریم آمده است که »هل من مزید«آن ریزند، پیوسته نعره 

ّزِیدن ملْ متَقُولُ ه؛ یعنی روزي که (پس از فروریختن بدکاران در دوزخ) به دوزخ می گوییم آیا پر شدي؟ »و
).30ي (سوره ق، آیه» هل من مزید«ید: گوو او همی می

نفس هم با همان حرص و ولع، و با همان فزون طلبی، و همان خاصیت پر نشدن و راضی نبودن، عالمی 
شود.آشامد، اما سیر و سیراب نمیکشد. هفت دریا را هم میکند و به کام خود میرا لقمه می
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گوید:مولوي در آغاز همان حکایت شیر و خرگوش می
ي زخم مار و کژدمممن گزیدهمن هالك فعل و قول مردمم
)57-56از همه مردم بتر در مکر و کین(دفتر اول: مردم نفس از درونم در کمین

ي مارند و این بت به هاي خارجی به منزلهداند. بتي بت ها میمولوي در جاي دیگر نفس را مادر همه
ي این بت درونی هستند:اخته و تراشیدههاي بیرونی همه سي اژدها. چه بتمنزله

که آن بت مار و این بت اژدهاستزآنها بت نفس شماستمادر بت
گیرد قرارآن شرار از آب میآهن و سنگ است نفس و بت شرار
آدمی با این دو کی ایمن بود؟سنگ و آهن زآب کی ساکن شود؟

داننفس مر آب سیه را چشمهبت سیاهابه است در کوزه نهان
درنگزهاند بیو آب چشمه میصد سبو را بشکند یک پاره سنگ
سهل دیدن نفس را جهل است جهلبت شکستن سهل باشد نیک سهل

ي دوزخ بخوان با هفت درقصهصورت نفس از بجویی اي پسر
غرقه صد فرعون با فرعونیانهر نفس مکري و در هر مکر زان

را ز فرعونی مریزآب ایمان درخداي موسی و موسی گریز
)488-480اي برادر واره از بوجهل تن(دفتر اول: دست را اندر احد و احمد بزن

سازد. نفس مانند سنگ و مقصود موالنا آن است که نفس خود بت تراش است و معبودها براي خود می
کند، اما با ه میجهد. آب به سهولت شراره را خاموش و فسردها میاي است که از آنآهن است و بت شراره

رود، اما سنگ و آهن پیوسته آتش زا و افروزد و دیر یا زود به خاموشی میآید. شراره میآهن و سنگ برنمی
-افروزد. بت چوبین و سنگین را به آسانی میاي میآتش افروزند و از تصادم آن دو، هر لحظه جرقه و شراره

اي است پر از ا است. به تشبیه دیگر بت همانند کوزهتوان شکست، اما شکستن بت نفس دشوارترین دشواره
ي زاید، و همهاي است زاینده که دائم آب سیاه و پلید از آن میآب سیاه و آلوده. در صورتی که نفس چشمه

شود. به جا هم مانند اشعاري که از پیش گذشت، باز نفس به دوزخ تشبیه میشود. در اینها از آن پر میکوزه
)44ي ي الحجر، آیه(سوره» و لها سبعه ابواب«در که دوزخ هفت 

امان در کمین دارد و هر آن ممکن مولوي در برابر نفس مانند کسی است که دشمنی سخت قوي و بی
اي دچار است و هر آن گاه به درآید و ضربتی وارد آورد؛ یا مانند کسی که به بیماري کشندهاست از کمین

رآید؛ یا کسی که با مار یا اژدهایی سهمگین مواجه است؛ یا کسی که در تاریکی احتمال آن هست که از پا د
شناسان گرفتار نوعی اشتغال فکري دائمی  اش آمده. گویی در این زمینه به قول روانشب دزدي به خانه

رجی کند. البته ترسش از دشمن خااست؛ یعنی گرفتار نوعی تصور بیم آور که هرگز گریبان ذهن را رها نمی
خانه و جدا نشدنی است. نیست؛ ترسش از همین دشمن هم
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پیچد و از هزاران دام و دانه که در راه مرغان حریص بینوا گسترده است، به مولوي گاهی به خود می
گوید:نالد و میدرگاه خدا می

ما چو مرغان حریص بینواصد هزاران دام و دانه است اي خدا
هر یکی گر باز و سیمرغی شویمي دام نویمدم به دم ما بسته

نیازرویم اي بیسوي دامی میرهانی هر دمی مارا و بازمی
کنیمگندم جمع آمده گم میکنیمما در این انبار گندم می

کین خلل در گندم است از مکر موشمی نیندیشیم آخر ما به هوش
ستوز فنش انبار ما ویران شده اموش تا انبار ما حفره زده است
گندم اعمال چل ساله کجاست؟گرنه موش دزد در انبار ماست 

وان دل سوزیده پذیرفت و کشیدي آتش از آهن جهیدبس ستاره
)174-165می نهد انگشت بر استارگان(دفتر اول: لیک در ظلمت یکی دزدي نهان

تشبیهات متنوع دلیل برآن ي نفس نداشته باشند. اینشاید تاکنون هیچ یک از شعرا این همه تشبیه درباره
داند. شاعر از هیچ تشبیهی هاي نفس کافی نمیاست که موالنا هیچ یک را براي اداي مقصود و معرفی مخاطره

رود. در این شعر مولوي نفس را به سگی که از دیرباز دشمن شود و باز در پی تشبیهی تازه میراضی نمی
کند:جان است، تشبیه می

)273کو عدو جان تست از دیرگاه(همان: ده مخواههین سگ نفس ترا زن
ي سگانی خفته است که جا نفس به منزلهآورد؛ منتهی در اینمولوي در دفتر پنجم نیز همین تشبیه را می

کند. از شان میاند، اما همین که بوي مرداري به مشامشان رسد، ناگهان مانند نفخ صور زندهاز بی قدرتی خفته
خطر که خود را بیشود تیز براي دریدن. اما براي اینها دندانی میو هر مویی در بدن آنجهندجاي برمی

شود و نیم دیگر ها نیرنگ و حیله میجنبانند. نیمی از وجود آننشان دهند، و دوست وفادار نمایند، دم می
شود:خشم و غضب، و مانند آتش ضعیفی که به هیزم برسد، نیرویشان دو چندان می

انداندر ایشان خیر و شر بنهفتهاندها همچون سگان خفتهلمی
ها و تن زدههمچون هیزم پارهکه قدرت نیست خفتند این ردهچون

نفخ صور حرص کوبد بر سگانتا که مرداري درآید در میان
صد سگ خفته بدان بیدار شددر آن کوچه خري مردار شدچون

آورد سر بر زد ز جیبتاختن هاي رفته اندر کتم غیبحرص
وز براي حیله دم جنبان شدهمو به موي هر سگی دندان شده 

چون ضعیف آتش که یابد او حطبنیم زیرش حیله آن باال غضب
)358-350اند(همان: چون شکاري نیستشان بنهفتهاندصد چنین سگ اندرین تن خفته
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هایش سرده را مرده پنداشت و در ریسماندر دفتر سوم مثنوي، در خاتمه حکایت مارگیر که اژدهاي ف
کند که آن حکایت چنین است:پیچید و آورد به بغداد، مولوي نفس را به اژدهاي فسرده تشبیه می

ها به مردي مارگیر به هنگام زمستان، در روزهاي برفی براي گرفتن مار به بیابان رفت و در کوهستان
که مرد مار دیده و مار افساي بود و جا یافت و با ایندر آنايجستجو پرداخت. ناگهان اژدهاي عظیم مرده

مارهاي بسیار گرفته بود، از هیوالي اژدها و از شکل مهیب او ترس و بیم سراسر وجود او را فرا گرفت. 
کشید تا به مانست، برداشت و با زحمت و رنج بسیار از پی خود میاژدها را که از بزرگی به ستون خانه می

که:پنداشت، غافل از آنبرد و آن را به نمایش بگذارد و خلقی را به شگفتی اندازد. او اژدها را مرده میبغداد ب
نمودزنده بود و شکل مرده میاو ز سرماها و برف افسرده بود

اي برپا کند و خالیق را جمع کند و از نمایش آن بهره و اژدها را به بغداد آورد تا در چار سو هنگامه
اي گرفت. در شهر بغداد غلغله اوفتاد که:ي بیش از هر روز برگیرد. آمد و کنار شط معرکهدرآمد

بوالعجب نادر شکاري کرده استمارگیري اژدها آورده است
تر شود و صدها هزار تن گرد آمدند و غوغایی عظیم برپا کردند، اما هنوز مرد منتظر بود که معرکه گرم

شود. تر میي او از گدایی بیشتر حاضر شوند، بهرهچون هرچه خلق بیشمردم دیگري خود را برسانند.
باالخره:

حلقه کرده پشت پا بر پشت پاجمع آمد صد هزاران ژاژخا
رفته درهم چون قیامت خاص و عاممرد را از زن خبر نی ز ازدحام

ها درآورد و به ر اژدها را از زیر پالسقراري منتظر بودند که مارگیقیامتی برپا شده بود و همه با نهایت بی
کشید، کم کم آفتاب گرم تماشاي جمع بگذارد. در این مدت که مارگیر انتظار افزون شدن جمعیت را می

کم جانی گرفت و عراق بر آن اژدها تافته و آن را گرم کرده بود. اژدهایی که از زمهریر افسرده شده بود، کم
ز تن او بیرون رفت. ناگهان بندهایی را که مارگیر بر او نهاده بود، به یک حسی اجنبشی کرد و سردي و بی

ها مانند شیري غران بیرون آمد. مردمان رو به فرار نهادند و از ازدحام و فشار حرکت گسست و از زیر پالس
جاي بر روي هم افتادند و هزاران تن در زیر دست و پا جان دادند. خود مارگیر هم از ترس و حیرت بر 

اي را بیدار کرده و از نادانی با پاي خود به سوي عزرائیل شتافته است. دید گرگ خفتهخشک شده بود. می
اي اژدها مانند حجاج بن یوسف ثقفی، خونخوار معروف بود. براي حجاج کشتن و خون خوردن کار ساده

است.
عید. خود را به گرد ستونی پیچید و اژدها از جاي جنبید و ابتدا همان مارگیر را مانند یک لقمه فرو بل

هاي مارگیر خرد شد:چنان فشاري آورد که استخوان
استخوان خورده را در هم شکستخویش را بر استنی پیچید و بست 
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نهایت خود را در تصویر و منظره سازي و توصیف و ایجاد هیجان پس از این داستان که موالنا قدرت بی
اي را از استادي مطلق خود در داستان پردازي به دهد، و هر خوانندهشان میدر خواننده، به بهترین وجه ن

گیري. درست در نقطه اوج داستان که همه وجود رسد و نتیجهاندازد، نوبت گریز میبهت و حیرت می
گوید:خواننده مسخر شده، می

آلتی افسرده استاز غم و بینفست اژدرهاست او کی مرده است
که به امر او همی رفت آب جوفرعون اوگر بیابد آلت 

راه صد موسی و صد هارون زندگه او بنیاد فرعونی کندآن
هین مکش او را به خورشید عراقاژدها را دار در برف فراق

ي اویی چو او یابد نجاتلقمهتا فسرده می بود آن اژدهات
الوصالمرد وار اهللا یجزیک کشانش در جهاد و در قتالمی

در هواي گرم و خوش شد آن مریدکه آن مرد اژدها را آوریدچون
بیست هم چندان که ما گفتیم نیزها کرد اي عزیزالجرم آن فتنه

بسته داري در وقار و در وفاجفاتو طمع داري که او را بی
)566-556موسیی باید که اژدرها کشد(دفتر سوم: هر خسی را این تمنا کی رسد؟

ترین نیرنگ نفس وقتی است که با آدمی از در دوستی و خیرخواهی درآید و به نیکی و خطرناك
ي حق به جانب به خود بگیرد و ظاهري آراسته پیدا کند. وقتی نیکوکاري امر کند و به اصطالح امروز قیافه

دهد، و لباس مبدل در بر نفس نتواند کسی را به تبهکاري و فسق و آلودگی بکشد، آن وقت قیافه را تغییر می
خواند، اما این هم نیرنگ اوست. کند، و با لحن دوستی و دلسوزي انسان را به خیر و خداپرستی فرا میمی

دار را از ترین سالح اوست، و از همین راه است که مردمان بسیار قوي و خویشتنترین و قويبلکه بزرگ
خواند، عقل و قلب به مقاومت با او بر وقت که به بدي میزند. چون در آنآورد و به زمین میپاي در می

کند و داند که جانش آلوده شده و احساس شرم و ندامت میخیزند و اگر هم آدمی تسلیم نفس شود، میمی
خواند، به ظاهر همین احساس شرم ممکن است به توبه و انابه بینجامد، اما وقتی نفس به نیکی و عبادت می

جاست که آدمی با قوت قلب، بدون هیچ واهمه و نگرانی، قل و اخالق و دین موافق است. ایندستور او با ع
کند و شمرد و وسوسه کردن را آغاز مییازد. نفس موقع را مغتنم میبا کمال سرافرازي به آن عمل دست می

شمارد و عمل میکشد. در نتیجه آدمی خود را بزرگاو را به عجب و خودبینی، یا به ریا و خودنمایی می
تر از همه، و از بندگان نگرد و خود را برتر و شریفي تحقیر میبیند و به دیگران به دیدهخود را بزرگ می

هاي نفس است.ها و نیرنگترین دامپندارد و این از مهمخاص حضرت می
اند و آدمی بیم کردهي عارفان بزرگ در آثار خود از این نوع نیرنگ و فریب و دغل بازي نفس اظهار همه

قُلْ هلْ نُنَبِّئُکُم «اند. خداي متعال در قرآن کریم فرموده است: گري هشدار دادهرا در برابر این نوع حیله
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ي الکهف، (سوره» الَّذینَ ضَلَّ سعیهم فی الْحیاةِ الدّنْیا وهم یحسبونَ أَنَّهم یحسنُونَ صنْعا. بِالْأَخْسرِینَ أَعمالًا
).104و 103ي آیه

مولوي مخصوصاً به این نکته نیز توجه داشته و در موارد متعدد هرجا به مناسبتی بر روي این گونه لطائف 
الحیل نفس تکیه کرده است. از جمله در دو بیت ذیل:

چند کسب خس کنی بگذار بسکسب فانی خواهدت این نفس خس
)392-391حیله و مکري بود آن را ردیف(دفتر دوم: نفس خس گر جویدت کسب شریف

کار و کارکشته نیست.ي قدرت و تواناییش، به تنهایی هرگز حریف نفس کهنهعقل با همه
ورنه انسان نبرد صرف ز شیطان رجیمدام سخت است مگر یار شود لطف خداي

و این جز از طریق گرفتن آب باید به خاصان حق روي آورد و از ارشاد حق و نمایندگان وي مدد گرفت
فیض از سرچشمه وحی میسر نیست:

گاه او دنی استاو دنی و قبلهعهد است زان رو کشتنی استنفس بی
اش دنیاست، او را مرده دانقبلهنفس اگرچه زیرك است و خرده دان

)378-375اي زنده پدید(دفتر چهارم: شد زخاك مردهآب وحی حق بدین مرده رسید
نفس در مثنوي مولويانواع

اند: جوهر مجردي است که در ذات نیاز به ماده ندارد، ولی در فعل نیاز به ماده دارد. در تعریف نفس گفته
طور که اي است در قالب که محل اخالق مذمومه است، هماني مودعهابوالقاسم قشیري گوید: نفس لطیفه

روح محل اخالق محموده است. مولوي گوید:
)188نفس واحد، روح انسانی بود(دفتر دوم: روح حیوانی بودتفرقه در

ها تا اسیر زندگی مادي و حیوانی انسان». المومنون کنفس واحده«این بیت نظر به این حدیث دارد که: 
ها به کمال برسد و بینند، اما وقتی که جان حیوانی آنهستند، از یکدیگر جدا هستند و خود را متعدد می

شوند.روح انسانی شود، یکی میتبدیل به 
-نفس اماره و لوامه و مطمئنه، جمله اسامی اوست به حسب مراتب مختلفه و اوصاف متقابله. در هر مرتبه
ي اي به سبب وصفی دیگر اسمی دیگر یافته است. در اوایل تا هنوز والیت وجود تحت تصرف استیال و غلبه

ط چون تدبیر والیت وجود به تصرف دل مفوض گردد و نفس به او بود، او را نفس اماره خوانند و در اواس
ي اطاعت و انقیاد او متقلد شود، و هنوز از نوازع صفات نفس و تمرد و استعصاء او بقایاي چند مانده رتبه

بود، و بدان جهت پیوسته خود را مالمت کند، آن را نفس لوامه خوانند. و در اواخر چون عروق نزاع و 
از وي متنزع و مستأصل گردد و از حرکت منازعت با دل، طمأنینت یابد و تحت جریان کراهت به کلی 

).21-20: 1384احکام رام گردد و کراهتش به رضا مبدل شود، آن را نفس مطمئنه خوانند (عبداللهی اهر، 
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ه از موالنا براي بیان معانی ذهنی و حاالت درونی خود در مورد نفس، مواد زیادي را به کار گرفته ک
توان به موارد زیر اشاره کرد:ها میي آنجمله

نفس اماره:-الف
از نفس اماره یا نفس سبعی و بهیمی در مثنوي مولوي با تعابیر گوناگونی یاد شده است:

نفس خس: 
)2612چند کسب خس کنی؟ بگذار و بس(دفتر دوم: کسب فانی خواهدت این نفس خس

نفس ظلوم: 
)2437کو سرنفس ظلوم خود برد(دفتر سوم: پی بردظالم از مظلوم، آن کس
دین):نفس گبر (کافر و بی

)3015تا رهی از نیش نفس گبر خویش(دفتر اول: اي برادر، صبر کن بر درد نیش
نفس دزد:

هرچه آن به کار حق، هیچ است هیچگرد نفس دزد و کار او مپیچ
رباید:که متاع اعمال و عبادات را از انبار وجود ما میشمارد موالنا در این بیت نفس را چونان دزدي می

نفس دوزخ:
)1384کو به دریاها نگردد کم و کاست(دفتر اول: دوزخ است این نفس و دوزخ اژدهاست

نفس بتگر:
که آن بت مار و این بت اژدهاستزآنها بت نفس شماست مادر بت

گیرد قرار، از آب میآهن و سنگ است نفس و بت شرار            آن شرار
آدمی با این دو کی ایمن بودسنگ و آهن زآب کی ساکن شود؟

نفس مر آب سیه را چشمه دانبت، سیاهابه است در کوزه نهان
آن بت منحوت چون سیل سیاه              نفس بتگر، چشمه بر آبراه

زهاند بی درنگو آب چشمه میصد سبو را بشکند یک پاره سنگ 
سهل دیدن نفس را جهل است جهلستن سهل باشد، نیک سهل بت شک

ي دوزخ بخوان با هفت درصورت نفس ار بجویی، اي پسرقصه
غرقه صد فرعون با فرعونیانهر نفس مکري و در هر مکر از آن 

)785-776آب ایمان را ز فرعونی مریز(دفتر اول: در خداي موسی و موسی گریز  
داند. نفس مثل سنگ آتش زنه و آهن ها میها و گمراهیرا منشأ تمام بت پرستیدر این ابیات موالنا نفس

شود خاموش کرد. شاعر دوباره کنند  و این جرقه را با آب هدایت و ارشاد میاست که با هم جرقه ایجاد می
ابه نفس ي جوشان این سیاهکند که در کوزه است، اما چشمهاي تشبیه میبت و بت پرستی را به آب آلوده
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گوید اگر بخواهی تصوري از نفس دهد که خطر نفس را کوچک و آسان نباید گرفت و میاست و هشدار می
تواند تو را بفریبد. در نهایت موالنا بار دیگر هاي گوناگون میآدمی داشته باشی، دوزخی است که از راه

هاي فرعونیان و ها و گروهآن فرعونتواند مکري به کار بندد که دردهد که نفس در هر نفس میهشدار می
که از این مکرهاي نفس آسوده باشی، به موسی و خداي موسی پناه ببر ساحران نهفته باشند. براي آن

: ذیل نفس).1363(سجادي، 
سگ نفس:

)477کو عدو جان توست از دیرگاه(دفتر دوم: هین! سگ نفس تو را زنده مخواه 
و یا: 

)2889کمترك انداز سگ را استخوان(دفتر اول: مدانآلت اشکار خود جز سنگ 
و یا: 

)4873باش ذلت نفسه، کو بد رگ است(دفتر ششم: گر معلم گشت این سگ، هم سگ است
اژدهاي نفس: 

)971لیک اژدرهات محبوس چه است(دفتر سوم: آنچه در فرعون بود، آن در توهست
و یا: 

)1053آلتی افسرده است(دفتر سوم: م بیاز غنفست اژدرهاست، او کی مرده است؟
خفاش شب:

)106: دفترسوم(کان تف خورشید شهوت برزند      آن خفاش مرده ریگت پر زند
گاو نفس:

)1450گاو نفس خویش را زودتر بکش      تا شود روح خفی زنده به هش(دفتر دوم: 
خر نفس:

)1394تر است(دفتر پنجم: آن ننگیندان که این نفس بهیمی نر خر است       زیر او بودن از
موش نفس:

)3284نفس موشی، نیست اال لقمه رند     قدر حاجت موش را عقلی دهد(دفتر دوم: 
نفس لوامه:

به کار رفته و تعبیري است براي روح انسانی » القیامه«يسوره2ي نفس لوامه اصطالحی است که در آیه
آن را ظالم بر » مرصادالعباد«این جهت است که نجم الدین رازي در هاي خود توجه یافته و از که به لغزش
- رود و خود را سرزنش میداند، زیرا استعداد پیمودن راه درست را دارد، اما باز به راه نادرست میخویش می

کند. موالنا گوید:
)2064نفس لوامه بر او یابید دست(دفتر پنجم: چون ز بند دام، باد او شکست 
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شود، در درون خود عنی غرور و خودبینی و معنی بیت این استکه آدم حریص وقتی که گرفتار میی» باد«
کند.را مالمت می

نفس مطمئنه:
، پروردگار به نفس مطمئنه »الفجر«يسوره20تا 17هاي نفس مطمئنه اصطالحی قرآنی است. در آیه

وح انسانی است که با ایمان و با یاد خدا کند که به سوي پروردگارت برگرد. مخاطب این آیات رخطاب می
آرامش یافته است.

موالنا گوید:
)558کشد(دفتر پنجم: هاي فکرت میزخم ناخنروي نفس مطمئنه در جسد 

ي مادي و این جهان را رها کرده است و در کالم موالنا روح مرد کامل و واصل مورد نظر است که وجهه
داند.غاالت این جهانی را موجب تشویش آن میها و اشتبه همین دلیل شاعر فکرت

هاي نفسویژگی
- جاي مثنوي با زبان تشبیه و تمثیل و در قالب حکایات و روایات به بیان صفات و ویژگیموالنا در جاي

هاي چیرگی و کامیابی او را بر عقل و خرد انسان هاي این دشمن همیشگی و همنشین انسان پرداخته و شیوه
شود:هاي مهم اشاره میاي از این ویژگیجا به پارهکه در اینبازنموده است

ام الفساد بودن نفس:-الف
ي ي همهها و چشمهي تمام زشتیبه اعتقاد موالنا، نفس نه تنها زشت و پلشت و پلید است، بلکه ریشه

اي از این منبع رسد، بهرههاست. به عبارت دیگر هر شر و ضّر و ناپسندي که از انسان به هم میپلیدي
ي نفس پرستی آنان است. مولوي آلودگی دارد. کفر کافران و شرك مشرکان و طغیان و کبر متکبران نیز نتیجه

سازي و به سجده کشاندن کوشید، آتش افروزي و بتدر داستان پادشاه یهودي که در هالك دین عیسی می
گوید:داند و میشاه میها معلول و محصول نفس پرستی پادنصرانیان را در پاي بت

)770از بت نفسش بتی دیگر بزاد(دفتر اول: چون سزاي این بت نفس او نداد
ي هاي مصنوع و منحوت (تراشیده)، محصول و تولیدي از این کارخانههاست. بتنفس منشأ و مادر بت

نفس، آهن و سنگی سوزاند، اماها آتشی است که بندگانش را در آتش شرك و کفر میبتگري است. این بت
توان با آب ایمان خاموش ساخت، اما سنگ و آهنی که افروزد. آتش را می(چخماق) است که این آتش را می

ي هاي ساختگی همچون سیاهابهیابد. بتاستعداد و توانایی آتش افروزي دارد، با آب ایمان نیز قرار نمی
ي نفس جاري ي جوشان و تیرهی است که از چشمهاي قرار دارد و یا چون جویاي است که در کوزهآلوده

ي جوشانی که کار او توان خشکاند، اما چشمهتوان شکست و جویی را میاي را میشده است. کوزه
گوید ). لذا می775-772توان از کار و رفتار بازداشت (دفتر اول: جوشندگی و رفتار او پویندگی است، نمی

سبت مادر و فرزند یا مار و اژدها است:ها نسبت به نفس، ننسبت این بت
)780که آن بت مار و این بت اژدهاست(دفتر اول: زانها بت نفس شماستمادر بت
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تر در کالم معصومین نیز سابقه دارد و احتماالً موالنا به آن احادیث و نفس پرستی به عنوان بتی بزرگ
تحت ظل السماء من اله یعبد من دون اهللا اعظم عنداهللا ما«فرماید: روایات نیز نظر داشته است. پیامبر(ص) می

).30: 1372(مهدوي کنی، » من هوي متّبع
مکار و فریبکار بودن نفس:-ب

ها را براي انسان تنیده و ویژگی دیگر نفس حیله گري و گربزي اوست. نفس همچون شیطان انواع دام
وشگواري در آن ریخته است. به طوري که چشم هاي چشم نواز و خمتناسب با اشتها و آرزوي هر کس دانه

افروزد. نه تنها افراد عادي و دوزد و آتش حرص و آز را در درون آدمیان میي جان را میعقل و دیده
افتند، بلکه این صیاد شیاد، گاه سالکان طریقت و حتی شوند و در دام نیرنگ او میي او میمعمولی فریفته

کشد و در دام فریب ز از اوج آسمان رهایی و قاف عشق و معرفت به زیر میارباب معرفت و کرامت را نی
گوید:سازد. لذا موالنا از زبان بندگان عاجزانه میخویش گرفتار می

ما چو مرغان حریص بی نواصد هزار دام و دانه است اي خدا
هر یکی گرباز و سیمرغی شویمي دام نویمدم به دم ما بسته

).376-374نیاز(دفتر اول: رویم اي بیسوي دامی میمی ما را و بازرهانی هر دمی
فرصت طلب بودن نفس:

آورند، در کمین فراهم ي خویش را فراهم میدشمنان پنهانی که با تزویر و نیرنگ، اسباب پیروزي و سلطه
بیند. ستیز نفس میها تدارك نشینندکه گاه حریف براي آنهایی میآمدن شرایط الزم و استفاده از فرصت

نیز ستیزي آشکار و مهاجمانه و حریف طلبانه نیست، بلکه با فراهم آمدن شرایط ناشی از عوامل اقتصادي، 
گردد. قطعاً گستردن دام شهوت، جاه طلبی، خشم، ریا، عجب و ... پذیر میاجتماعی، فرهنگی و... امکان

تري ها و با رفتارهاي خاصی بروز و ظهور بیشدر زمانکند وها و شرایط الزم خویش را ایجاب میزمینه
ي خار کند که از بیم صیادان سر خویش را در پشتهیابد.در این صفت موالنا نفس را به خارپشتی تشبیه میمی

شمارد؛ به ناگاه سر برون کند؛ اما به محض نزدیک شدن ماري به او، فرصت را غنیمت میخویش پنهان می
برد. مار براي نجات خویش به تالش گیرد و دوباره سر زیر خار فرو میاز مار را به دهان میکند وقسمتیمی

کم فراهم کوبد و آزار و هالك خویش را کمي خار میافتد و با حرکات مذبوحانه خود را بر پشتهو تقال می
آورد:می

دم به دم از بیم صیاد درشتنهان گردد سر آن خارپشتمی
)4062-4061زین چنین مکري شود مارش زبون(دفتر اول: یافت سر آرد برونتا چو فرصت

نفس سیري ناپذیر است:-د
اش نیز به هیچ غذایی گردد. معدهوار دارد و با خوردن و نوشیدن زیاد، سیر نمیاین اژدها شکمی دوزخ

د گرسنگی و افزون خواهی بلعد و باز فریاهاي چرب و نرم تا سنگ و سفت همه را میحساسیت ندارد. لقمه
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داند و کند و اصالً دوزخ را تجسم نفس انسان میدهد. در این صفت موالنا نفس را به دوزخ تشبیه میسر می
گوید:می

)782ي دوزخ بخوان با هفت در(دفتر اول: قصهصورت نفس ار بجویی اي پسر
س نیز داراي شوون و اطوار گوناگون است گانه دارد، نفگونه که دوزخ درها و درکات متعدد یا هفتهمان

و هفت خلق زشت و پست انسانی (حرص، شره، حقد، حسد، غضب، شهوت، کبر) درها یا طبقات این 
سوزد.لذا موالنا با ي آن میکند و از آتش افروختهدوزخ باطنی است که انسان به دست خویش آن را ایجاد می

نفس را نیز دوزخی سیري ناپذیر توصیف » ت و نقول هل من مزیدیوم نقول لجهنم هل امتال«ي اشاره به آیه
شود و باز فریاد هل ها را هم بیاشامد و ببلعد، از اشتهایش کاسته نمیکند که اگر هفت دریا و تمام سنگمی

من مزید بر زبان دارد.
گیرينتیجه

ترین لغزشگاه و اولین و مهمخودر مثنوي با توجه به مطالب گفته شده در این مقاله باید گفت موالناد
ترین مانع در راه رسیدن انسان به ترین و خطرناكدر نظر موالنا نفس اماره مهم. داندمهلکه را، نفس آدمی می

.دانداو سعادت انسان را منحصربه مقهور کردن نفس اماره و کنترل هواهاي آن می. کمال ورستگاري است
هاي در اختیار گرفتن آن است که نفس اماره را خوب بشناسد و راههرانسان طالب حقیقت اینيپس وظیفه
سازد و چون شناخت نفس وآگاهی از مطلوبات و منفورات آن، امکان تهذیب و تزکیه را فراهم می؛را بیاموزد

تازمانیکه سالک شناخت حقاز این رو.گرددسان راه تکامل، معرفت حق و نیل به مطلوب هموار میبدین
گري و تواند با حیلهمکان ندارد،زیرا نفس میي بزرگ زندگی خود موفق شود، هرگزاد دراین مبارزهنتوان

هاي آن معکوس جلوه دادن حقایق چنان آدمی را گمراه سازد که با تمام وجود تسلیم توجیهات و استدالل
هاي ستی افکار و اندیشهکه آدمی کمترین تردیدي در نادربدون آن،ترین مسائل را انکارکندشده و بدیهی

خود داشته باشد.
کتابنامه

ي عبدالمحمد آیتی. چاپ پنجم. تهران: سروش.). ترجمه1379. (قرآن کریم
) .چاپ سوم. قم: ماندگار.از ملک تا ملکوت). 1384تقوي، سید حسین .
) .تهران: انجمن حکمت و فلسفه.فرهنگ علوم عقلی). 1361سجادي، سید جعفر .
ي فرهنگی صراط.. تهران: موسسهاوصاف پارسایان). 1371لکریم. (سروش، عبدا
) .تصحیح ژوکوفسکی. تهران: طهوري.کشف المحجوب). 1371هجویري، علی بن عثمان .
) .به کوشش محمد امین ریاحی. چاپ چهارم. تهران: انتشارات مرصاد العباد). 1371رازي، نجم الدین .

علمی و فرهنگی.
) .تهران: طهوري.فرهنگ لغات و اصطالحات و تعبیرات عرفانی). 1363سجادي، سید جعفر .
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) .ي سوم.. پیک نور. سال پنجم. شمارهنفس و بازتاب آن در مثنوي مولوي). 1384عبداللهی، محبوبه
) .ي محمدحسن لطفی. تهران: خوارزمی.ترجمه».تاسوعات«ي آثار فلوطین دوره). 1366فلوطین
تصحیح جالل الدین مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه). 1367بن علی. (کاشانی، عزالدین محمود .

همایی. چاپ سوم. تهران: نشر هما.
) .المللی . مجموعه مقاالت هشتمین همایش بینهاي سنایینفس در مثنوي). 1392محمدي، ولی اهللا

انجمن ترویج زبان و ادب فارسی. دانشگاه زنجان.
) .چاپ نهم. تهران: انتشارات جمهوري.هانشاننشان از بی. )1375مقدادي اصفهانی، علی .
) .جلد. تهران: 6. به اهتمام دکتر محمد استعالمی. مثنوي). 1362مولوي، جالل الدین محمد بلخی

انتشارات سعدي.
) .چاپ دوم. تهران: نشر فرهنگ هاي آغاز در اخالق عملینقطه). 1372مهدوي کنی، محمدرضا .

اسالمی.
.چاپ دوم. تهران: آرمان.کشف المحجوب). 1371حسن عثمانی الجالبی. (بنابوالحسن علیهجویري .
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نامه یا اندرزنامه نامه، شریعت؛ سیاست»ریاض الخلود«
1احمد احمدیان

کارشناس ارشد زبان شناسی، مربی گروه مترجمی زبان انگلیسی، دانشگاه پیام نور مرکز مهاباد
چکیده

هـ .ق)از دانشمندان طراز اول و جامع االطراف و ذوالفنون در 909-1014ي مریوانی (عالمه مصنف چور
قرن دهم هجري است. ایشان زاهدي متورع، ادیبی اریب، شاعري مفلق، اندیشمندي دینمدار، متفکّر، مصلح و 

ده اند.کتاب مجتهدي کم نظیر، فقیهی زمان شناس، مفسر، اصولی و رجال شناسی متضلّع و عارفی متوغّل بو
ي سیاسی، سیاست نامه نویسی، شریعت نامه نویسی ایشان از جنبه هاي مختلف ادبی، اندیشه» الخلودریاض«

و اندرز نامه نویسی قابل تحلیل و بررسی است. دراین مقاله از منظر موضوعات مختلف نثر فارسی از دیدگاه 
است و نهایتاً به این نتیجه رسیده ایم که این )، کتاب ریاض الخلود بررسی شده1346دکتر ذبیح اهللا صفا(
قابل طرح وتوصیف » سیاست و اخالق وحکم«و » قَصص و حکایات«هاي دوگانه ي: کتاب در ذیل گونه

« است و در ذیل این دو گونه، به توصیف ویژگی هاي نثر این کتاب پرداخته ایم. آنگاه بخش مربوط به 
ول، و در فصل اول وفصل پنجم از باب ششم، و در فصل اول و فصل کتاب که در باب ا» اندیشه ي سیاسی 

مقایسه و تطبیق داده شده است. مردم » نامهقابوس«اي مجمل با واقع شده است به گونهپنجم از باب هشتم
شناسی ریاض الخلود بخش دیگري از این مقاله است که در آن به توصیف جنبه ها و ابعاد مردم شناختی این 

بخش دیگري از مقاله ي حاضر را » عدالت در ریاض الخلود « مفهوم ر موجز پرداخته شده است.اثر بطو
اسی نویسنده پرداخته شده و تشکیل می دهد که در آن به تبیین و تشریح این مفهوم در اندیشه ي سی

ض الخلود بخش هاي سبکی ریانوان شاهد ارائه کرده ایم. ویژگیهایی از بحث عدالت را از کتاب به عنمونه
هاي کلی این اثر و بر وصیف ویژگیدیگري از مقاله ي حاضر است که در آن از منظر علم سبک شناسی به ت

شمردن مختصات و وجوه ادبی، لفظی، ساختاري و مولفه هاي زبان شناختی آن به گونه اي فشرده و مجمل 
مبادرت شده است.

نویسی، بررسی سبک شناختی، بررسی تطبیقی، اندرزنامهنویسی،نامهریاض الخلود، سیاستها:کلیدواژه
عدالت و سیاست.

مقدمه
هـ . ق) از 909-1014عالمه محمد حسن ابن سید هدایت اهللا بن موالنا یوسف جان ابن سید حسین (

ي دهم هجري قمري بوده است. با اینکه ایشان، ایرانینوادر دانشمندان و عالمان بزرگ کُرد ایرانی در سده
است و محل تولّد و نشو و نماي وي یکی از روستاهاي مریوان در کردستان ایران می باشد، اما شهرت و 

).38: 1327ي او در کشورهاي عربی و ترکیه بیش از ایران است(مکري، آوازه
مصنّف هنوز نوجوان بوده که علوم گوناگون دینی و ادبی را در میان خاندان خود خوانده است. سپس در 

ارس مریوان و جاهاي دیگر کردستان درس خود را ادامه داده و سرآمد اقران خود شده است. پس از آن به مد

1.ahmadyan52@gmail.com
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ي صوفیان راه پیدا کرده است. پس از دمشق رفته و مشغول خواندن حدیث گردیده و در همان جا به جرگه
حجاز شده و مناسک حج را يهم کتاب هایی خوانده است. از آنجا روانه» االزهر«مدتی به مصر رفته و در 

؛ 123: 1369؛ نیز همو، 496: 1984ي منوره اقامت گزیده است (مدرس، به جاي آورده و مدتی در مدینه
خالصه األثر فی اعیان القرن «). محبی مولف کتاب 168: 1382؛ روحانی، »مصنف«: ذیل 2002زرکلی، 

).38: 1327اره داشته است (مکري، به اقامت مصنف در مدینه به مدت طوالنی اش» الحادي عشر
که حاکم وقت » هه لوخان اردالن«هجري به ایران برگشته و در مریوان نزد 970مصنّف در حدود سال 

هجري که 870در حدود سال » امیر حمزه بابان«کردستان بوده به تدریس مشغول شد. روایت شده که 
بنا کرده و عالم نامدار آن روزگار را به نام » مسجد سور«لشکریان خود را به مریوان آورده مسجدي را به نام 

سال پس از این ماجرا که اردالن ها بر مریوان استیال پیدا 114سید ابراهیم برزنجی امام مسجد کرده است. 
). 497: 1984می کنند این بار عالمه مصنف امام مسجد سور مریوان می شود (مدرس، 

ایی را تالیف و تصنیف ه تدریس و افاضه مشغول بوده و کتاب هبه هر صورت ایشان در آن مدرسه ب
مریوان را به مصنف هدیه می دهد. ایشان هم به روستاي » وشکین «هه لوخان هم روستاي کرده است. 

معاوضه می کند و براي همیشه در » چور«وشکین می رود ولی پس از مدتی این روستا را با روستاي 
و به عالمه مصنف چوري ملقب می گردد. در چور مسجد و مدرسه می سازد روستاي چور ماندگار می شود
).498و آن را وقف می کند (همان، 

ایشان ارشاد و راهنمایی مردم را تا هنگام وفات ادامه می دهد و همچون احیاگري برجسته و آگاه علوم 
ر می شود. مصنف آثار بسیار زیادي دین را احیا می کند و در میان مردم از مقام و منزلت شایسته اي برخوردا

ملقب گشته است. آثار تالیفی وي را تا یکصد اثر » مصنف«را تالیف و تصنیف کرده است و به همین سبب به 
اثر ذیل می باشد:5). اما کتاب هایی که از مصنف چاپ شده اند شامل 498ذکر کرده اند (همان، 

فارسی)، ریاض الخلود (= اثرِ مورد بحث در -و نظريسراج الطریق (= ادبیات عرفانی و عرفان عملی 
4عربی)، الوضوح شرح محرّر رافعی (= فقه استداللی، در -این مقاله)، طبقات الشافعیه (= رجال شناسی

».آفتاب عالم و نور خدا«عربی) و دیوان اشعار تحت عنوان -مجلد
ورت پذیرفته است. کتاب هایی که از او در رابطه با مصنف چوري متاسفانه پژوهش هاي بسیار اندکی ص

ي در خور شأن مصنف است. صرف نظر از چند اثر و ي مناسب و تحقیق و تحشیهچاپ شده فاقد مقدمه
ي دهخدا، االعالم زرکلی و ذیل ي معاصر مانند: تاریخ مشاهیر کرد، آثار مالعبدالکریم مدرس، لغت نامهتذکره

و را معرفی کرده اند، تحقیق و پژوهش قابل توجهی در این خصوص کشف الظنون که همگی بسیار مختصر ا
ي دکتر محمد مکري (کیوان پور) اشاره کرد که بحث ممتّعی راجع به صورت نگرفته است. البته باید به مقاله

چاپ 1327در سال 46ي یادگار به شماره ي خطی سراج الطریق و ریاض الخلود کرده و در مجلهدو نسخه
شده است.
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ریاض الخلود و انواع نثر فارسی
دکتر ذبیح اهللا صفا، موضوعات نثر فارسی را به نحو زیر طبقه بندي کرده است:

تواریخ؛    –5تراجم و کتب رجال؛  –4قَصص و حکایات؛   –3رمانها –2داستانهاي ملی و پهلوانی؛  –1
سیاست و –10علوم اوائل؛    –9دینی؛  مسائل–8آثار صوفیان؛  –7کتب جغرافیا و تواریخ محلی؛   –6

).47: 1346بی و لغت . . .  ( صفا، فنون اد–13هزل و انتقاد؛  –12ترسل و انشاء؛   –11اخالق و حکم؛    
دکتر خسرو فرشیدورد، نثر فارسی را از حیث موضوع به نُه موضوع تقسیم کرده اند:

حکایات و قصه هاي غنایی؛   –4نثر عاشقانه و غنایی؛   –3نثر داستانی و رمان؛   –2نثر حماسی؛   -1
نثر تعلیمی صوفیانه –9نمایشنامه؛   –8نثرهاي طنز آمیز؛   –7حکایات تعلیمی؛   –6نثر ادبی تعلیمی؛   –5

).88: 1363(فرشیدورد، 
یان ریپکا نثرهاي هنري زبان فارسی را به شرح زیر تقسیم بندي می کند:

نویسی شامل:الف ) داستان
. مجموعه سرگذشت ها و 3. قصه ها و داستانهاي مستقل؛   2. رمانهاي حماسی وجوانمردي؛   1

داستانهاي کوتاه و افسانه ها، مطالبی در چهارچوب منظورهاي معین، مانند طوطی نامه، فرج بعد از شدت، 
گستان سعدي. 

ب ) از لحاظ فکري:
و عشق؛. بیان یک مکتب ، مثل صوفی گري1
. زندگی نامه صوفیان؛2
. آثار اخالقی و کشورداري؛3
. نوشته هاي رسمی و خصوصی، مثل نامه ها و دستورهاي نامه نگاري.4

ج ) زندگی نامه ها و مجموعه هاي برگزیده، نظریات ادبی
د  ) آثار علمی و تاریخی

)183: 1370( ریپکا و دیگران، 
می » ریاض الخلود « دي دکتر ذبیح اهللا صفا به بررسی سبک نگارش کتاب ما ذیالً با توجه به تقسیم بن

. 10و گونه ي شماره » قَصص و حکایات. «3در ذیل هر دو گونه ي شماره » ریاض الخلود « پردازیم.     
(از تقسیم بندي هاي سیزده گانه دکتر ذبیح اهللا صفا) قابل طرح و توصیف » سیاست و اخالق و حکم«

انطباق می باشد.وتحلیل و

»قَصص و حکایات « گونه ي 
مبناي داستان بر بیان حکمت و پند و ورود درمباحث سیاست ملک و اخالق » ریاض الخلود « در کتاب 

و انتقاد و امور اجتماعی و تعلیمی است و گاهی نیز احوال مشایخ و بزرگان صوفیه را با ذکر مقدمات احوال 
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می گیرد. عالمه مصنف چوري براي اینکه مقاصد خود را اثبات کند معموال به و اعمال و کرامات آنها در بر
ذکر حکایات اصیل می پردازد و از داستان، به عنوان شاهد مدعاي خود استفاده می کند چرا که در اثر 

ی تجربت و دقت در آثار پیشینیان به نیکی دریافته که به کار بردن حکایات و قَصص در غالب کتابهاي فارس
ادبی و عرفانی و کتابهایی که به قصد ذکر لطایف و امثال نوشته شده است و یا درباب سیاست وتربیت و 

اخالق و آداب قدما نوشته شده است، معمول بوده است.
قابل » قَصص و حکایات«ي ) در خصوص آثاري که در ذیل گونه1389دکتر منصور رستگار فسایی (

نیز کامال صادق است، » ریاض الخلود « را برشمرده که در رابطه با کتاب بررسی و توصیف اند ویژگی هایی 
آنجا که می گوید:

نویسندگان این قبیل داستانها مردمانی آگاه و جدي بودند که درنوشته هاي خود جنبه هاي اخالقی و «
بیشتر و با اجتماعی را در نظر داشتند و در عین حال که داستان گویی می کردند، آثار آنها با فصاحت

دان بلند اطالعات ذیقیمت تري همراه بود و معموالً این قبیل داستانها به وسیله ي منشیان بزرگ و دانشمن
جنبه ي سندیت آنها بسیار زیاد بود و گاهی مطالب تاریخی مربوط به تمدن و مرتبه نگارش می یافت. و

).362: 1389رستگار فسایی، » ( فرهنگ ایران را در بر می گرفت 
قَصص و حکایات غیر عرفانی –1قَصص و حکایات، خود به دو دسته ي ذیل قابل تقسیم بندي هستند: 

قصه ها و حکایت هاي اجتماعی، تربیتی و اخالقی مانند: قابوسنامه، –2مانند: کَلیله و دمنه و مرزبان نامه، و 
خالق جاللی، اخالق محسنی، انوار سیاست نامه، نصیحۀ الملوك غزالی، تحفۀ الملوك، گلستان سعدي، ا

سهیلی، اخالق االشراف، رساله دلگشا، جوامع الحکایات و لوامع الروایات نورالدین محمد عوفی، فرج بعد 
الشدة، طوطی نامه ضیا بخشی،  لطائف الطوائف ، محبوب القلوب و مفرح القلوب.

سته دوم قرار می گیرد و در آن میان از لحاظ سبک و ساختار و موضوع در ذیل د» ریاض الخلود « کتاب 
به نظر این بنده، بیشترین شباهت ها، قرابت ها و همانندي ها را از لحاظ سبک و ساختار وفرم و درونمایه با 

) دارد. چرا که این 7قابوس نامه و با جوامع الحکایات و لوامع الروایات نورالدین محمد عوفی ( اوایل قرن 
ریخی وادبی بسیار است و در این کتاب مسائل جدي تاریخی به صورت حکایات و اثر نیز متضمن فواید تا

قَصص درآمده است و نویسنده با استفاده از مآخذ دینی و اعتقادي و تاریخی، حکایات را به منزله ي نمونه و 
سرمشق زندگی ارائه می کند.

»سیاست و اخالق و حکم « ي گونه
فارسی، بر کتابها یا ترجمه هایی از زبان پهلوي و عربی استوار است و اساس این قبیل کتابها در زبان 

نوشتن این قبیل کتب، درایران پیش از اسالم رواج فراوان داشت از این قبیل کتابها می توان به آثار زیر اشاره 
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صیحۀ ن–5سیاست نامه؛   –4جاویدان خرد؛  –3قابوسنامه؛   –2ظفرنامه ي ابن سینا؛    -1کرد:   
اخالق –10تحفۀ الملوك؛  –9گلستان سعدي؛   –8جوامع الحکایات؛      –7کلیله و دمنه؛   –6الملوك؛  
سلوك الملوك از فضل بن روزبهان بقلی ( قرن –13اخالق محسنی؛   –12لوامع االشراق؛  –11ناصري؛  
تحفه ي قطب شاهی –15هـ ) ؛  1062دستور نامه کسروي از محمد جالل الدین طباطبایی ( –14دهم ) ؛   

).407-8از علی بن طیفور بسطامی (قرن دهم ) ( همان، 
»  سیاست و اخالق و حکم«و گونه ي » قَصص و حکایات« چنانچه از تطبیق کتابهاي مربوط به گونه ي 

وامع الحکایات و ج–1در ادوار نثر فارسی بر می آید این چند کتاب در ذیل هر دو گونه گنجانده شده اند: 
6گلستان سعدي؛    –5نصیحه الملوك؛   –4سیاست نامه؛    -3قابوسنامه؛   –2لوامع الروایات عوفی؛  

اخالق محسنی.–7تحفه الملوك؛   –
» سیاست و اخالق و حکم « و » قَصص و حکایات « کتاب که مشترکاً در ذیل هر دو گونه ي 7و از این 

بیشترین و جوهر » ریاض الخلود « دوباره تاکید می کنم که بر طبق نظر این بنده، کتاب گنجانده شده اند، 
ترین شباهت ها، قرابت ها و همانندي ها را با قابوس نامه و با جوامع الحکایات و لوامع الروایات نورالدین 

محمد عوفی دارد.
به عادت اهل زمان، به نثر مصنوع چرا که به عنوان نمونه مقدمه این کتاب (=ریاض الخلود ) نیز بنا

نگارش یافته است در حالی که به طور کلی این اثر نیز همانند جوامع الحکایات از جمله نثرهاي روان و 
فصیح فارسی است و پیداست که کلمات عربی در بحثهاي دیگر کتاب به غیر از مقدمه نیز کم نیست ولی به 

قصد خودنمایی و تصنع به کار نرفته است.
ریاض الخلود و قابوس نامه 

» احوال امرا و سالطین«که در » ریاض الخلود « از نگاهی دیگر این بنده به عنوان نمونه باب اول کتاب 
در « است و فصل پنجم از باب ششم که » در نصیحت خادمان سالطین « است و فصل اول از باب ششم که 

است » در ظرایف و لطایف امرا و سالطین « هشتم که از باب» فصل اول «  و » بعضی حکایات این طوایف 
است، با قابوس نامه که اندرزنامه اي ادبی » در حکایات اشیاء متفرقه ي « و فصل پنجم از باب هشتم که 

است به طور مجمل و گذرا مقایسه و تطبیق داده ام و  شاهد شباهت هاي ساختاري، صوري، محتوایی و 
صول و ابواب ذکر شده ي ریاض الخلود و نه تمامی فصول و ابواب این کتاب) با سبکی این دو اثر (البته ف

همدیگر شده ام.
) در توصیف وتحلیل قابوسنامه می 1355و به این نتیجه رسیده ام که آنچه دکتر غالمحسین یوسفی (

نیز کامالً نویسد طابق النعل بالنعل با ریاض الخلود نیز همخوانی دارد و درخصوص این کتاب و سبک آن
صادق است آنجا که می گوید:

آنچه در قابوسنامه [ و نیز در ریاض الخلود ] موجب شگفتی است، گذشته از اسلوب ساده و نثر دل «
انگیز عنصر المعالی [ و نیز عالمه مصنف چوري ] و لطف ذوق و حسن تعبیر او در نویسندگی، وسعت 
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ست. نگاهی به فهرست ابواب کتاب و موضوعات گوناگونی اطالعات و معلومات وي در زمینه هاي مختلف ا
که در مورد هر یک بحث شده است، نشان می دهد که عنصر المعالی [ ونیز عالمه منصف چوري ] مردي 
است پرمایه وکتاب خوانده،  و در انواع رشته هاي علوم و فنون آن عصر، فراوان چیزها آموخته است و در 

). 92: 1355طالعات و دانایی او، اثري از فضل فروشی نیست ( یوسفی، سخنان وي با همه ي وسعت ا
» گیالنشاه«را در نصیحت و اندرز به فرزند خود» قابوس نامه«جداي از اینها همان طور که عنصرالمعالی 

و » -ارشدك اهللا-بدان«که چنین شروع شده:» ریاض الخلود«نگاشته، از عبارات آغازین بسیاري از حکایات
اندرزنامه اي است که عالمه مصنف » ریاض الخلود«خطابی و اندرزگونه دارد، استنباط می شود کهسبکی

چوري آن را در نصیحت و اندرز پسرش و یا یکی از نزدیکترین بستگان و وابستگانش نگاشته است. یکی از 
موجب مزیت جنبه هاي درخشان طرز فکر عالمه منصف چوري درست همانند نویسنده ي قابوس نامه که 

کتاب ریاض الخلود نیز شده است، توجه او به زندگانی عملی است. مردي که چنین زندگانی را از دریچه ي 
عمل می نگرد و اعتناي او به مسائل و نکات دقیق زندگی عملی نمودار واقع بینی او است، به طبع، درهر 

پسندد. و اما آنچه مایه ي تغایر و تمایز این کاري حد اعتدال و میانه روي را سفارش می کند و افراط را نمی 
دو اثر از هم می باشد یکی اینکه درصد واژگان عربی بکار گرفته شده در ریاض الخلود بیشتر است و 

خیلی بیشتر از قابوس نامه می » ریاض الخلود«دیگري تعداد اشعار درج شده و گنجانده شده در حکایات
باشد.

مردم شناسی ریاض الخلود
یسنده ي ریاض الخلود بر اثر تجارب بسیار، مردم شناس است و با احوال و اطوار، خوي ها و منش نو

هاي آدمیان و استعداد و موارد ضعف ایشان خوب آشنا است، بدین سبب بسیاري از نکته هایی که در هر 
نگی سلوك با مردم و باب به قلم می آورد، سنجیده و خردمندانه است. در بسیاري از موارد، از جمله در چگو

حتی رفتار با حیوانات و رهایی از مضایق و گرفتاري ها، باز سخنان مصنف چوري مبنی بر روان شناسی 
فردي یا اجتماعی است و از بارزترین نمونه ها و درخشان ترین الگوها دراین زمینه حکایتی است در فصل 

که حسن » ابل سگان وفادار و حق شناسندما و خواص سفله طبع در تق« پنجم از باب هشتم درخصوص 
ختام این حکایت، این سه بیت شعر است:

ررّ                        کو همین نان خور است انبان دتا توانی ز ناسپاس بِب
خوش مثل زد سبکتکین با ایاس           سگ بود بِه ز مرد حق نشناس

).249-50: 1387کس نکند وفا به جانی (مصنف چوري، سگ صلح کند با استخوانی                 نا
در ریاض الخلود» عدالت«ي مفهومی گستره

کتاب ریاض الخلود، بحث عدالت را در محوري ترین و رفیع ترین جایگاه ممکن قرار داده و در سطر 
ي سطرِ کتاب، روح مبحث عدالت، حاضر و ناظر است، عالمه مصنف چوري در ریاض الخلود درباره
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عدالت و جایگاه آن در سیاست حاکمان، جمالت و فرازهاي قابل توجهی دارد. نویسنده ي دلسوز و دلرحم 
و مواظب و حریص به رعایت حال مردم از شر ظلم و بیداد، هر جا فرصت و مجالی می یابد، به رعایت حال 

قل و احکام عقلیه.رعیت و خلق و مردم سفارش می کند. گاه به استناد نقل و گاه با توسل به ع
دقت در محتواي فصل سوم، فصل چهارم و فصل پنجم از باب اول ریاض الخلود که اختصاصاً و 
منحصراً به مفهوم و ماصدق عدل و به ثمرات و خدمات عدل دراجتماع و به لزوم و وجوب رفتار عادالنه ي 

یین کرده،  نشان از اهمیت و اعتبار و سالطین و فرمانروایان و حکایات مربوطه پرداخته و آن را تشریح و تب
اولویت فوق العاده و خطیر عدالت در جهان بینی و معرفت شناسی واندیشه و فلسفه ي سیاسی عالمه 

در « مصنف چوري و در باورداشت سیاسی این حکیم متألّه دارد. فصل سوم از باب اول کتاب تحت عنوان: 
ارائه شده است، فصل پنجم از باب » ثمره ي عدل « عنوان و فصل چهارم از باب اول آن تحت » فضل عدل 

».بعضی از حکایات وارده از سالطین « اول نیز تحت عنوان : 
الت پرداخته و همچنین دقت در محتواي این دو فصل که منحصراً و به طور اختصاصی به عدل و عد

هوم عدالت و رعایت آن از جانب البالي دیگر فصول و ابواب کتاب که هر از چند گاهی به مفمداقّه در 
سالطین پرداخته، به ویژه از این نظر مهم است که برخی از نویسندگان سطحی اندیش و غیر متعمق در تاریخ 

مردم داري و رعیت «، »عدالت«اندیشه سیاسی در اسالم و ایران سبب وجود و ارائه ي مفاهیم و عبارات 
را در متون پیشینیان، گرته برداري و » رعایت حال رعیت تاکید به« و » وجوب جلب قلوب « ، »پروري

عاریت از تفکر یونانی دانسته و در متون سده ي اخیر نیز به زعم اینان تحت تاثیر تفکرات جدید غربی قرار 
گرفته اند، درحالی که متون اسالمی همواره و مستمراً دراین زمینه از غناي واالیی برخوردار بوده است 

متون آنقدر فراگیر و متوسع و پر تعداد و پر شمارند که می توان چنین دسته بندي اي را دراین چنانکه این
خصوص معتبر و صادق دانست:

عدالت و اندیشه ي سیاسی در متون فقهی، حدیثی –2عدالت واندیشه ي سیاسی در متون فلسفی؛  -1
عدالت واندیشه ي سیاسی در –4می؛   عدالت و اندیشه ي سیاسی در متون کال–3و شریعت نامه ها؛  

عدالت و اندیشه ي سیاسی در سفر نامه ها و –5اندرزنامه ها، خردنامه ها و فتوت نامه ها و متون ادبی؛  
عدالت –7عدالت واندیشه سیاسی در متون سیاست نامه ها، دستور الوزرا و آثار الوزرا؛   –6متون تاریخی؛   

عدالت و اندیشه ي سیاسی در متون –8عرفانی، ذوقی و رسائل صوفیه؛   و اندیشه ي سیاسی در متون
عدالت –10عدالت و اندیشه ي سیاسی در متون فلسفه تاریخ؛   –9سیاسی نویسان و مصلحان اجتماعی؛  

که با  توجه به رده بندي )،47- 8: 1382واندیشه ي سیاسی در متون چند بعدي و یا چند روشی ( نجفی، 
اب ریاض الخلود بیشتر در ذیل عنوان چهارم قابل ذکر و بحث است.فوق کت

دوباره تاکید می کنیم که گوهر عدالت در تمام دوره هاي تاریخی اندیشه ي سیاسی ایران پس از اسالم، 
رفیع ترین جایگاه را داشته است و این مهم درتمام کتاب هاي سیاسی، فقهی، فلسفی، کالمی، سیاست نامه 
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یحه الملوك ها، اندرز نامه ها و حکایات نامه ها، منزلت خود را به صورت محور و جوهره ي نویسی، نص
جهت دار سیاست و حکومت حفظ کرده است.

را در باب عدل بازگو می کنیم آنجا که می گوید:» ریاض الخلود«براي نمونه فرازي از کتاب 
که سایر اخالق را بی شک نهایتی است و ترجیح عدل و سیاست بر دیگر مکارم اخالق ملوك از آنست، «

رسیدن آن به خاص و عام متعذّر است و منافع عدل و سیاست کافه ي خالیق را شامل است و دور و نزدیک 
جهان را نصیب باشد، زیرا که عمارت نواحی و مزید ارتفاع و سد ثغور و احیاء اموات و ترفیه درویشان و 

ت و امثال اینها به عدل مربوط است و امن راه ها و قمع مفاسد و تمهید اسباب معیشت و کسب ارباب حرف
ضبط ممالک و حفظ مسالک و زجر متعدیان و آرامش اطراف و امثال اینها به سیاست متعلق است. پس چه 

خصلت از این بهتر که به سبب آن مصلحان، آسوده و مفسدان، فرسوده. 
است چیست؟ جواب گویم که: عدل تقریر هر اگر در خاطر خطیر خطور شود که عدل چیست و سی

کاریست برمنهج راستی و تجاوز و اغماض ننمودن است از مراسم موضوعه حسب الشرع و سیاست تنفیذ 
احکام است و ایقاظ مظلوم از ظالم واقامت حدود و تعذیر ارباب جرایم و تعذیب اصحاب تمرد و نظر در 

احوال عجزه و مساکین . . . 
نور قدیم                              عدل بود فاتحِ باب نعیمعدل بود پرتوِ

عدل بود سایه ي پروردگار                    عدل بود روشنی روزگار
سیرت ارباب یقین است عدل                 نور جهان، مایه ي دین است عدل

یِ ظلم و فسادعامر دنیا و مزید بالد                          حامی دین، ماح
نیست به جز عدل در این کائنات            برتر از آنست ز جمله صفات

)33: 1387مصنف چوري، ».( هر ملکی کو بودش عدل و داد               تا دم صورش به جهان عمر باد
می فرماید:» ثمره ي عدل « در فرازي دیگر از کتاب ریاض الخلود در ذکر 

، که عدل را چند فواید و ثمره است، بعضی درین جهان و بعضی در آن جهان.بدان، ارشدك اهللا« 
اما فواید این جهان رفع عناد و دفع فساد و فراخی در بالد، احیاء معالم دین، تَرفُّه عجایز و مساکین، 

ی عمارت مدارس و مساجد مسلمین، راستیِ ترازو و مکیال و تُقاصی در تجارات و اموال، دفع خصومات ب
قیل و قال و ثمرات در ذات ملک، فراخ دستی و تندرستی، عمر دراز و بخت فیروز، سعادت ابدي و دولت 
سرمدي. اما ثمرات و فواید آن جهان: ناپوسیدنی تن، چنانکه در اخبار است، سئوال ناکردن از جرایم او، 

کافر بود به سبب عدل این قدر چنانکه در آثار است، [نیز] در وقت نشور شفیع و مختار است. نوشیروان که 
رتبه یافت که آتش دوزخ نمی بیند، هر چند که به بهشت نمی رود، به واسطه ي کفر. [ پس ] کسی که اصل 

ایمان داشته باشد و عدل بورزد رتبه ي او به کجا خواهد رسید.
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ائمِ و ال یسئَلُ منَ االُمراء الّا العدلَُ قال امیرالمؤمنین ( رضی اهللا عنه ): الیسئَلُ عما یفعلُ العادلُ من الجر
فَاعدلُوا فَإنَّه ماحی الخَطایا و میسرُ المنایا .

معنی اثر آنست که: امیري که عدل، شعار وي است، سایر جرائم او بر وي نمی آرند و خطایاي او در 
حاصل شد که عدل است، به معرض خطاب به وجه حساب مستقصی نمی کنند. یعنی چون سبب نجات 

جرایم و گناه او را ایذا نمی کنند و اگر امیر از عدل بی نصیب است، غیر از عدل بر او هیچ حساب نیست، 
زیرا که سبب هالك او عدم عدل است. چه احتیاج به حساب جریمه ي دیگر است. أعنی عدل موجب 

زر و به لوح سیم در مسامت خویش باید نجات و عدم عدل سبب هالکت است پس امرا این فصل را به آب
). 35همان، ص »(نوشت. و بااهللا التوفیق

داستانهاي » بعضی از حکایات وارده از سالطین « در فصل پنجم از باب اول این کتاب نیز تحت عنوان 
زن امیر المومنین و پیر«فوق العاده بکر و نغز و پر مغز و حکمت آمیز و معرفت آموزي همچون داستان 

گنجانده شده که حقیقتاً بر غناي محتوایی و اندیشگی این اثر دو چندان افزوده است.» شاکی
ویژگی هاي سبکی ریاض الخلود

اگر نویسندگانی توانسته باشند دو وجهه ي نظر متضاد را در لفظ و معنی، به یکدیگر مرتبط سازند و -1
را نیز از نظر دور ندارند؛ این نشانه ي کمال مهارت درعین توجه به آراستگی لفظ، پیوستگی و توالی معنی

). و بی شک نویسنده ي ریاض الخلود را باید در 452: 1389آنان در فن نویسندگی است (رستگار فسایی، 
عداد این دسته از نثر نویسان به شمار آورد. 

فظی کالم داده است و در در ریاض الخلود هر چند نویسنده اهتمام تام و خاصی به زیبا نویسی و آرایش ل
این زمینه کامالً موفق بوده است، هیچ گاه جانب معنی را از نظر دور نمی دارد و هیچ گاه نمی بینیم که به 
سبب دراز نویسی، فقر معنی را با غناي لفظ جبران کند؛ بلکه لفظ و معنی دراین اثر گام به گام و به محاذات 

ویسنده ي ریاض الخلود معانی فرعی را چنان به معانی اصلی می پیوندد و موازات هم در پویه و تکامل اند. ن
که عبارت را از مسیر مستقیم خود به بیراهه ي اطناب وتطویل نکشد و بیش از حدي متعادل و ذوق پذیر 

لفظ را به معنی تحمیل نکند.
نگا رنگ، با تناسب و نثر ریاض الخلود را می توان به رشته اي تشبیه کرد که در آن گوهرهاي ثمین و ر

دقت، در کنار یکدیگر قرار گرفته اند و ارزش و زیبایی الوان مانع از آن نیست که رشته ي پیوسته ي معنی، 
از وراي آن دیده شود بلکه لفظ و معنی را چنان به یکدیگر در آمیخته است که بدون توجه به معنیِ دقت و 

ط معانی دانسته نمی شود.نگرش به تناسب الفاظ، ارتباظرافت لفظ، و بی
واژه هاي عربی که در نثر ریاض الخلود به کار رفته، گاهاً و نه غالباً، از حدود لغات مستعمل و -2

شناخته شده فراتر رفته است. عالمه مصنف چوري با قریحه ي خالق و لطف ذوق، همواره خود را از 
نی را درهم آمیخته.به آسانی رها ساخته؛ زیبایی و روا» دشوار سخنی«تنگناي 
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لغات عربی در ریاض الخلود به صورتی انتخاب و استعمال شده است که در ردیف کلمات فارسی از 
حیث کیفیت ترکیب حروف، بیگانه و نامتجانس به نظر نمی آید. آن تعداد از مفردات عربی هم که در این 

ی رسد، معدودي است از کلمات و حد از تناسب نیست و در مقایسه با دیگر لغات به گوش ناهماهنگ م
بسیار اندك اند و در جاي جاي کتاب معموالً تکرار می شود.

در این کتاب به اقتضاي موضوع و سبک خاص نویسنده، دایره ي انتخاب و استعمال واژگان عربی نسبتاً 
در این کتاب که تعدادشان –وسیع است و هنر نویسنده در آن است که واژگان دشوار و گاه خشن عربی را 

چنان در محل خود، متناسب با مفردات و ترکیبات قبل و بعدي جاي داده که تقارن و -خیلی زیاد نیست
تماثل الفاظ و هماهنگی عبارات، درشتی و ناهمواري این گونه واژگان را بپوشاند و لطف ذوق و باریک 

ه به مفردات بیرون از ترکیبات نپردازد و اندیشی در قرینه سازیها، توجه خواننده را چنان به خود جلب کند ک
در مقام قیاس، هیچ لفظ یا ترکیبی را بیگانه و نا مأنوس تشخیص ندهد و دریافت کالم قَلق و نامتمکن نیابد.

نثر ریاض الخلود در مقام مقایسه با دیگر آثار نثر مصنوع دوره هاي مختلف و ادوار گوناگون نثر -3
منثور و مصنوع قرن دهم از حیث کیفیت درج اشعار نیز روشی ممتاز و فارسی و علی الخصوص آثار 

مشخص دارد. آثار معدود و انگشت شماري را می توان یافت که در آن شعر و نثر با این تمامی و تناسب به 
هم پیوسته باشد. بدیهی است که علی االطالق و بالتردید ممتازترین و ماندگارترین اثر منثور و مصنوع در 

امی ادوار نثر فارسی از این منظر گلستان سعدي است.تم
در آثاري که تا این دوره به تقلید از گلستان نگاشته شده، اکثر نویسندگان معموالً شعر را به عاریت می 
گرفتند و بدیهی است که این گسست و بست عبارت چه از نظر گزینش شعر، و چه از لحاظ پیوستن آن به 

ا تکلف و تصنع همراه بود و اگر به دیده ي نقد بنگریم موارد زیادي در آثار نثر مصنوع رشته ي نثر، اکثراً ب
این دوره و دیگر دوره ها می توانیم یافت که در آن شواهد شعري، یا از حیث تناسب معنوي و یا از جهت 

ویسان به دشواري انسجام و پیوستگی لفظی با رشته کالم، سست و نا تمام به نظر می رسد و پیداست که نثر ن
خود را از تنگناي عبارت برهانند. در سبک ریاض الخلود، مواردي از این -و گاه نیز نتوانسته اند–توانسته 

قبیل دیده نمی شود. نویسنده با قریحه ي خالق شاعري خود درهر مورد که معنی اقتضا کرده رشته ي نثر را 
انحرافی دنبال می کرده و شواهد شعري را به طریق تایید و به شعر پیوسته و عبارات را بی هیچ گونه قطع و 

تاکید یا تنظیر و تمثیل و تتمیم در رشته ي نثر جاي داده است و از این حیث شباهت تمام با گلستان سعدي 
دارد.
ترین مختصات نثر ریاض الخلود، اقتباس واستعمال آیات قرآنی و احادیث نبوي و اخبار یکی از فنی-4

و روایات عربی، در جهت تلفیق معانی و تزیین عبارات و آرایش کالم است.و آثار 
در صنعت اقتباس از جنبه هاي لفظی، نویسنده ي ریاض الخلود هیچ گاه بین عبارات و ترکیبات عربی و 
فارسی تفاوتی نمی نهد و این دو را چنان به هم می پیوندند که رشته ي عبارت از فارسی به عربی و از عربی 
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به فارسی منتقل می شود؛ بی آنکه هیچ گونه قطع و انحرافی درتوالی و تواتر معانی به نظر رسد و بدون اینکه 
ه این دو را از یکدیگر متمایز و مجزا نشان دهد. به عبارت دیگر کیفیت این انتخاب و استعمال چنان نیست ک

ی و پیوستگی و تمامی آن خللی وارد آید.ي عبارت جدا کنیم به نظم معاناگر این گونه ارکان را از رشته

پیشنهادهایی براي پژوهش
اینکه آیا بخش ها و فصول و ابواب مرتبط با سیاست و عدالت و فرمانروایی و مملکت داري در کتاب 

 شریعت «انطباق دارد یا با » سیاست نامه  نویسی«ریاض الخلود بیشتر با پیش نمونه و الگوي ذهنی و سنّت
همسانی دارد، می تواند خود موضوع تحقیق و پژوهشی ارزنده و خطیر باشد.» سینامه نوی

به تعبیر دیگر آیا باید عالمه مصنف چوري را در نگارش فصول وابوابی از این کتاب که مرتبط  با حوزه 
است در عداد سیاست نامه  نویسانی چون خواجه نظام الملک در» اندیشه سیاسی و اجتماعی اسالم « ي 

سیاست نامه قرارداد و یا باید وي را در شمارِ شریعت نامه نویسانی چون فضل اهللا بن روزبهان خنجی در 
سلوك الملوك و ابن تیمیه در السیاسه الشرعیه جاي داد؟

نصیحه «و یا اینکه عالمه مصنف چوري همانند اقضی القضات ابوالحسن ماوردي است که در آثاري چون 
، در »زراه، سیاسه الملک و تسهیل النظر و تعجیل الظفر فی اخالق الملک و سیاسه الملکالملوك، قوانین الو

قلمرو جریانی از اندیشه ي سیاسی در دوره ي اسالمی قرار می گیرد که، آن را سیاست نامه  نویسی نامیده 
-»کام السلطانیهاح«اند و از دیگر سوي و به طور همزمان در اثر دیگر و جریان ساز و مهم اش تحت عنوان 

در عداد شریعت نامه نویسان قرار می گیرد؛ و -که گامی پر اهمیت در نظریه پردازي درباره ي خالفت است
همچنین آیا عالمه مصنف چوري همانند امام محمد غزالی است که در نصیحه الملوك نظریه پرداز سلطنت 

نظریه پرداز خالفت است و ناگزیر شریعت »المستظهري«است و الجرم سیاست نامه  نویس نیز است و در 
).35: 1382؛ همو، 122-3: 1385نامه نویس نیز. (طباطبایی، 

و در صورت همانندي مصنف چوري با ماوردي و غزالی از نقطه نظر اخیر، آیا می توان همچون برخی از 
نتساب نصیحه ) که در صحت ا1370نویسندگان حوزه ي اندیشه ي سیاسی همانند دکتر حاتم قادري (

الملوك به امام محمدغزالی تردید دارند و اینن تردید به نظر می رسد بیشتر به سبب هواداري از جریان 
باشد که در آن تعارض سلطنت و » ایدئولوژي هاي دهه هاي اخیر « آرمانی احیاگري معطوف به 

نامه  نویسی و شریعت نامه شریعتمداري امري بدیهی تصور می شود، به تقریر و تحریر تعارض بین سیاست
) 149-55: 1391نویسیِ همزمان و توامانِ عالمه مصنف چوري پرداخت. هرچند یکی از محققین (مولودي، 

ساده انگارانه و بدون ژرف نگري و مداقّه ي الزم این پرسش معطوف به پژوهش را پاسخ داده اند و عالمه 
ی به علت اینکه استناد و احتجاج ایشان فقط بر مبناي دانسته اند ول» سیاست نامه نویس«مصنف چوري را 

داراي آثار متعدد و گونه گون » ریاض الخلود«بوده و عالمه مصنف چوري جداي از » ریاض الخلود«کتاب 
دیگري در زمینه ها و ساحت هایی چون: ادبیات منثور عرفانی و عرفان عملی و نظري (= سراج الطریق)، فقه 
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مجلد)، رجال شناسی (= طبقات الشافعیه)، شعر عرفانی و اندیشگی (= آفتاب 4ح در استداللی (= الوضو
عالم و نور خدا) و ... بوده اند، لذا استدالل، نتیجه گیري و احتجاج ایشان نمی تواند وافی به مقصود باشد. 

سیاسی در هرچند به طور نسبی و تسامحاً و توسعاً می توان پذیرفت که بخش هاي مربوط به اندیشه ي
سیاست نامه «به جانب » شریعت نامه نویسی«و » سیاست نامه نویسی«از دو قطب » ریاض الخلود«کتاب 
اندرزنامه اي است ادبی که بر » ریاض الخلود«گرایش و میل دارد. نتیجتاً می توان اظهار داشت که » نویسی

. سیطره و هژمونی دارد» سیاست نامه نویسی«بخش هایی از آن گفتمان 
و » قابوس نامه«، »ریاض الخلود«پیشنهاد دوم اینکه در یک پژوهش مستقل و موسع، به بررسی تطبیقی

از منظر مختصات سبک شناختی، گفتمان شناختی، زبان شناختی و » جوامع الحکایات و لوامع الروایات«
محتوایی این سه اثر پرداخته شود.

کتابنامه
 ،(بی تا)بیروت، داراالحیاء التراث العربی.کنون فی الذیل علی کشف الظنونایضاح المپاشا، اسماعیل ،
) چاپ سوم، تهران، زوار.فن نثر در ادب فارسی)، 1386خطیبی، حسین ،
) چاپ دوم، تهران، سمت.انواع نثر فارسی)، 1389رستگار فسایی، منصور ،
) تهران، سروش.تاریخ مشاهیر کرد)، 1382روحانی، بابامردوخ ،
 ،ترجمه کیخسرو کشاورزي، تهران، گوتمبرگ.تاریخ ادبیات ایران)، 1370یان و دیگران، (ریپکا ،
)بیروت، دارالعلم للمالیین.االعالم)، 1999زرکلی، خیرالدین ،
) ،تهران، دانشگاه تهران. 1، جگنجینه سخن)، 1346صفا، ذبیح اهللا ،
) بریز، ستوده.، چاپ دوم، تخواجه نظام الملک)، 1385طباطبایی، سید جواد
) چاپ ششم، درآمدي فلسفی بر تاریخ اندیشه ي سیاسی در ایران)، 1382طباطبایی، سید جواد ،

تهران، کویر.
) ،تهران، امیر کبیر. 1، جدرباره ي ادبیات و نقد ادبی)، 1363فرشیدورد، خسرو ،
) یاسی و بین المللی.، چاپ اول، تهران، دفتر مطالعات ساندیشه ي سیاسی غزالی)، 1370قادري، حاتم
) [خاندان هاي دانشمندان]، بغداد، مطبعه شفیق.بنه ماله ي زانیاران)، 1984مدرس، مالعبدالکریم
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ي احمد حواري نسب، ، ترجمهدانشمندان کرد در خدمت علم و دین)، 1369(ـــــــــــــــــــ  ـــــــــــ

تهران، اطالعات.
)به کوشش: مال عارف مدرسی، سید محمد مصنفی ریاض الخلود)، 1387مصنف چوري، محمدحسن ،

چوري، چاپ اول، تهران، سیروان.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ، به اهتمام: میرزاي هورامی، سنندج، کردستان.سراج الطریق)، 1378(ــــــــــــــــــــــــــــــ
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) ي یادگار جله، م»ي خطی سراج الطریق و ریاض الخلودبررسی دو نسخه«)، 1327مکري، محمد
.38-48، صص46شماره 

) نسبت ریاض الخلود مصنف چوري با سنت سیاست نامه نویسی در «)، 1391مولودي، عبدالعزیز
، فصلنامه هایا، مریوان.»ایران

)ي (طبقه بندي متون و فلسفهمراتب ظهور فلسفه ي سیاست در تمدن اسالمی)، 1382نجفی، موسی
، چاپ اول، تهران، موسسه ي فرهنگی دانش واندیشه ي معاصر.تاریخ سیاست دراسالم و ایران )

)مشهد، انتشارات دانشگاه مشهد.1، ج دیداري با اهل قلم)، 1355یوسفی، غالمحسین ،
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ازدواج دختران در امثال عربی و فارسی
اکرم اختر

کارشناس ارشد زبان عربی_نویسنده مسئول، مدرس مدعو دانشگاه پیام نور شهرکرد
قنبريلیال

هیئت علمی دانشگاه پیام نور بروجن
چکیده

هر ملت. امثالیابیمیکه بارزترین آن را درامثال مادب شفاهی است،هاي فرهنگ عامیانهکی از شاخهی
استعامهو درونیخلقیهايو ویژگیحاالتمبینو در واقعاستملتآنافکار و روحیاتدهندهنشان

.ببرندپیجامعهیکو اخالقیروحیهايویژگیتوانند بهرهگذر میاز اینشناسانجامعهکهتا جایی
، زیرا بردتوان از طریق امثال به آن پیاز جمله موضوعاتی است که میازدواج دختران به نگرشنوع 

کند و یکی از ي را تأمین میشمارآید، اهداف و نیازهاي بیازدواج از ضروریات زندگی انسان به شمار می
اي یافته و در هاي مختلف ارزش ویژهمهمترین اموري است که از روزگار کهن تاکنون پیوسته در فرهنگ

ها دور نمانده است.فرهنگ عامه از جمله امثال نیز از نظر
عرفی ضمن مبا روش تحلیلی ـ توصیفی مسائل زنان، یپژوهش حاضر در کنار فعالیت محققان در بررس

- به مقایسه و توصیف آنها می،استترسیم شدهو عربیکه در امثال فارسی ازدواج دیدگاه دو فرهنگ درباره
پردازد.

بدین منظور در ابتدا نسبت به جایگاه دختر در امثال فارسی و عربی نظري گذرا افکنده، سپس روند 
قرار داده است.ازدواج از دیدگاه جامعه ایرانی  و عربی در امثال مورد بررسی

توان نتیجه گرفت:در دو جامعه ایران و عرب گفته شده، میازدواج دختربا بررسی امثالی که در باره
و عرب بسیار کهن است و باعث شده که زبان و فرهنگ و ادبیات فارسی و هاي ایرانملتمیان پیوند

فرهنگ عامه هاي فرهنگیبه ویژه در در عرصهقرار گیرند کهبا یکدیگر گسترده و همه جانبه عربی در تعامل 
، یابیم که از نظر مضامین و موضوع بسیار شبیه به هم بودهرا میفراوانیامثال از این رونمود یافته است؛ 

باشد.میفرهنگی دو ملت گویاي تشابهاتهاي یکسانی است که دربردارنده پیام
، دختر، جامعه.امثال عربی، فارسیازدواج، امثالها:کلیدواژه

مقدمه
هاي انسانی در بعـضی موارد از ادبــیات مکتوب ادبیات شفاهی به دلیـل غناي فرهـنگی و عمق دیــدگاه

فرهنگ منطقه خود را اعتال هاي خود را در عالم بگستراند و نام و آوازهدامنهپیشی گرفته و توانسته است
بخشد.

امثال هر ملتی نماینده افکار .المثل استبیات مردمی ضربیکی از موضوعات مهم در حوزه فرهنگ و اد
آن ملت است و به سبب در برداشتن بسیاري از مسائل گوناگون اخالقی و اجتماعی در خور تعمق روحیهو
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پژوهش حاضر توان مشخص کرد. هاي جوامع را از این رهگذر میمیباشد تا حدود که تحوالت و دگرگونی
ارزش نموده است.گیري از بخشی از این میراث با وف بهرهنیز هم خود را مصر

کند و یکی شماري را تأمین میآید، اهداف و نیازهاي بیازدواج از ضروریات زندگی انسان به شمار می
اي یافته است هاي مختلف ارزش ویژهاز مهمترین اموري است که از روزگار کهن تاکنون پیوسته در فرهنگ

ها دور نمانده است.ه از جمله امثال نیز این موضوع از نظرو در فرهنگ عام
پردازد تا روند ازدواج دختران را بین دو نظام فارسی میتحقیق حاضر به بررسی ازدواج در امثال عربی و

اجتماعی تعیین کند و طرز تفکر مردم را در این زمینه بیابد. به این منظور در ابتدا از متن امثال دیدگاه دو 
معه ایرانی و عربی را نسبت به جایگاه دختران بیان می نماییم.جا

ازدواج دختران در امثال عربی و فارسی
-ترین حادثه در زندگیش رخ میخوشایندآورد، ناهاي جاهلی اگر زنی، دختري به دنیا میدر میان عرب

افکند بنابراین را به زیر میرسید از ترس ریشخند دیگران سرش داد و هنگامی که این خبر به همسرش می
) 76کردند. (یزدانی، بیشتر آنها دختران خود را زنده به گور می

قرآن نیز به این عمل زشت اشاره کرده است:
سکُه علی مو اذا بشِّرَ اَحدهم بِاالَنثی ظَلَّ وجهه مسوداً و هو کَظیم یتَواري منَ القَومِ من سوء ما بشِّرَ به اَی﴿

) 59-58: 16(نحل ﴾هونٍ اَم یدسه فی التُّرابِ اَال ساء ما یحکُمونَ.
شود (از خشم)  و او در خود و چون به یکی از آنها خبر دهند به دختر( زائیده شدن) روي او سیاه می«

پروراند و را به خواري میشود از رنج و شرم آن خبر. یا اخورد (پدر دختر) از چشم مردم پنهان میاندوه می
گویند.(انصاري) کنند و کژ سخنی است که میکند .  چه بد حکمی است که آنان مییا او را زنده به گور می

انسانیت آنها ریشه و منشأ قدیم دختران و ارزش وجودي آنها و حتی بحث در بارهها دربارهپیش داوري«
وق و عالقه به داشتن پسر به مراتب بیشتر از داشتن دختر است و ها شدارد. هنوز هم در برخی از خانواده

قه تاریخی و از جهاتی داراي نگرند، این امر بر اساس یک ساببدین نظر دختران را به دیده تحقیر می
) 3(قائمی » اي از افکار جاهلیت راجع به پسر و دختر است.هاي اقتصادي و اجتماعی و باز ماندهریشه

این سؤال که چرا در جوامع گذشته و بخصوص اعراب جاهلی دختران را زنده به گور یا در پاسخ به 
تحقیر می کردند، عوامل متعددي بیان شده است که در ذیل به اختصار به مهمترین آنها اشاره اي می کنیم.

قبایل ـ در آن زمان امنیت مالی، جانی و ناموسی مطلقاً وجود نداشت. هر کس قدرت بیشتري داشت به
برد. در این شرایط هر مردي بایستی زن،  ریخت و اموال مردم را به غارت میکرد و به چادرها میحمله می

فرزندان و اموالش را دربرابر این حمالت محافظت می کرد؛ بنابراین هر قدر تعداد افراد خانواده کمتر بود، 
د قدرت دفاعی پسران به مراتب بیشتر از دختران بود توانایی مقابله بیشتر می شد؛ ضمن اینکه در اینگونه موار

و پیروزي حقیقی با کسی بود که دختر کمتري داشته باشد یا اصال دختر نداشته باشد.
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بردند گرفت، دختران و زنان حریف شکست خورده را به اسارت میهایی که بین اعراب در میـ درجنگ
کردند تا اصالً دختري ، بنابراین دختران را زنده به گور میشدو این مسأله باعث ننگ و سرشکستگی آنها می

نباشد که به اسارت برود.
هاي نامناسب گردند و به شد دختران آنان دچار دامادفرما بود سبب میـ فقر و بیچارگی که بر مردم حکم

کردند تا از این خطر رهایی یابند. این جهت دختران خود را زنده به گور می
از بزرگتران قوم نیز عامل دیگري براي این عمل زشت و ننگین بود. این یک مسأله طبیعی است ـ تقلید 

که وقتی بزرگان یک قوم دست به عملی زنند دیگران هم از آنان پیروي کنند. عمل دخترکشی را هم در ابتدا 
بزرگان قوم  و بعد به تبعیت از ایشان، مردم عادي انجام دادند.

ئی، سوء تربیت، خودخواهی و نادانی نیز از سایر عوامل این عمل است.( ارزش و ـ نبودن مواد غذا
)385ـ386ي زن در ملل مختلف و جاهلیت عرب قبل از اسالم چهره

تر از زادن دختر بوده دهد در اعصار گذشته در جامعه ایرانیان، تولد پسر دلپسندهمچنین قراین نشان می
) 16شمردند.( وکیلی سته به وجود فرزندان ذکور در خاندان میاست و حیات اخروي نیاکان را واب

اند، یعنی از همان کنیم مردمان آرزوي داشتن فرزند پسر را داشتهدر بررسی امثال دو ملت نیز مشاهده می
آورده، به اند و حتی احترام مادر به فرزندي بستگی داشته که به دنیا میلحظه، برتري را به جنس مذکر داده

اي برخوردار بوده است:طوري که اگر فرزندش پسر بود از احترام ویژه
)169(حجازي ـ آن که را دختر است جاي پسر / گر چه شاهست هست بد اختر  [ابو المعالی] 

شناس شکیبی گیالنی، حقاي برادر از ما دور / خواهر و دختر ار چه بس مستور  [سنائی]  (ـ دور باد
)289: 1الري و معزي قاجار

مادر پسر شاد است و «(األمثال والحکم مدرسۀ أسدود األساسیۀ للبنین) ـ أم الولَد بِخَیر وأم البِنْت بِویل.
».مادر دختر در عذاب

تند: فرزندت زمانی که گف«ـ لَما قالُوا لی ولَد اشْتَد ظَهرِي ولَما قالوا لی بِنْت انْهدرت الحیطَۀُ علَی. (سالم) 
».پسر است پشتم محکم شد، زمانی که گفتند: فرزندت دختر است دیوار بر سرم خراب شد

به پسر بود؛ زیرا پسر نه تنها عامل کسب ثروت،  دستیار پدر، بنابراین به عبارتی ارزش پدر و خانواده
مفاخر اجدادي،  ؛ بلکه وارث همههاي قبائلی افتخار آفرین پدر، خاندان و قبیله بودحامی خانواده و در جنگ

کانون و موجودیت اجتماعی و معنوي خانواده،  صاحب نام،  نگاهدارندههاي نژادي، ادامهحامل ارزش
روشنایی چراغ خانواده پس از مرگ پدر نیز بود.

خور و سربار یک آور و دختر نانخود به خود پسر عامل ضروري اقتصادي، دفاعی، اجتماعی و نان
عار و ننگ را شود این لکهشود. از آنجاکه نبودشان بهتر از بودنشان است؛ فوراً پیشنهاد میانواده یا قبیله میخ
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هر چه زودتر در قبر که بهترین جایگاه براي اوست، پنهان و اگر این راه میسر نشد او را براي فرستادن به 
خانه شوهر آماده کنند:

)171[عنصر المعالی]  (حجازي، چند کلمه به شوي یا به گور.ـ دختر نابوده به، چون ببود یا 
»دختر یا به شوي یا به گور.)«196(البزرکان ـ البنت إما رجلُها وإما قَبرُها.

ازدواج سرنوشتی است که امثال براي زنان رقم زده است و هدفی است که دختران براي دست یافتن به 
:رود هر دختري باید در جستجوي آن باشدت که گمان میاند و مقصودي اسآن تربیت شده

) 170ـ کسی را که دختر بود چاره نیست / زشوي دادن و شوي شایان زن  [فرخی]  (حجازي، چند کلمه 
ازدواج پوشش است. (خانه همسر، بهترین مکان براي دختر است). )154(البرزکانـ الجازة سترة. 

اند قبل از ازدواج پسران به فکر شوهر دادن دختران داشته که خواستهدر عربی این مسأله چنان اهمیتی
خود باشند : 

 لَ ما تَخْطُبقَب کبِنْتل إلـ أخْطُب.کنقبل از ازدواج پسرت، براي دخترت داماد ) «129: 1میدانی (ب
».انتخاب کن

ها باال رود و فرستند، تا مبادا سن آنشوهر ببنابراین توصیه شده که دختران را در سنین پائین به خانه
براي همیشه در خانه پدر بمانند و عیب و ننگی دامن خانواده را بگیرد:

)  464ـ دختر که آتش روشن کند، عروس وار است. (جمشیدي پور 
.تبار مانداگر زیاد در خانه بماند، بی شوهر می)«196:1(میدانی ـ إذا طَالَت« .

باشد، در اي ازدواج در امثال ایران و عرب در نظر گرفته شده؛ زیر بیست سال میسن مناسبی که بر
گذرد.گیرند که تاریخ مصرف آن در صورت رسیدن به این زمان میحقیقت او را به عنوان کاالئی در نظر می

)91: 1ـ دختر که رسید به بیست باید به حالش گریست. (دهخدا 
دختر باالي هجده سال تارخش تمام شده است«تاریخها. (سالم) ـ البنت فوقَ  ثمانی عشرة خلص.«

داند که زنان در این زمان سلطه جمانه طه ضرورت ازدواج در سنین پایین را در نظر مردان در این می
شود،  و به طبع مردان نیز از رئیس تر هستند و باعث همراه شدن و تأثیرپذیري بیشتر او از همسر میپذیر

)22برند.( د لذت میبودن خو
ازدواج دختر جزء حتمی سرنوشت او بوده که حتی در صورت بدبخت شدن نیز باید آن را بپذیرد:

) 568: 1ـ سیاه بخت به ز پشت بخت است. (شاملو 
شوهر ماندن دختر را به ازدواج ناموفق اما امثالی گفته شده که عکس این مسأله را خواهان است و بی

اند که فقط به فکر ازدواج کردن دخترانشان در هر شرایطی نباشند و حتی نابراین کسانی بودهدهد، بترجیح می
ازدواج نکردنشان را بر ازدواج ناموفق آنها ترجیح دهند: 

نشستن در خانه بهتر از ازدواجی است که پشیمانی ) «209البرزکان (ـ قعاد السالمۀِ وال زواج النِّدامۀِ. 
».داشته باشد
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در زبان فارسی امثالی با این مضمون یافت نشد
هاي ازدواج در امثال فارسی و عربیمعیار

در این قسمت از مقاله بر آنیم تا معیارهاي ازدواج را در امثال دو جامعه بررسی کنیم: 
شود؛ این است که دختر باید با چه کسی ازدواج کند؟اولین موضوعی که به آن پرداخته می

براي زن دادن جوانان رسم بر این بوده که نخست در میان خانواده خود دختري بجویند و این در گذشته
رفت، خانواده دختر اصل را ي دیگر میاولویت به حدي بود که اگر مردي به خواستگاري دختري از خانواده

د. عالوه بر این وصلت با انگذاشتند که این مرد البد عیبی دارد که خانواده خودش به او زن ندادهبر این می
اقوام به سبب استحکام بیشتر روابط خانوادگی بوده است.

شد که فرد مورد تمسخر ازدواج در درون قبیله نزد همه اعراب رایج بوده و ازدواج با بیگانگان سبب می
عصبیت آنها از ترسیدند که دیگران واقع شود. این امر به علت حفظ نسل و خون قبیله نیز بوده؛ زیرا آنها می

)  265طریق مادر به فرزندانشان برسد و سرپرستی آنها بر قبیله کم شود. (ابو علی 
بنابر این اعتقادات در بین اقوام نزدیک، عقد پسر عمو و دختر عمو به علت این که از تمامی اقوام به 

تر هستند بیشتر از سایر نسبت هاي فامیلی رواج پیدا کرد.یکدیگر نزدیک
ل زیر تأکیدشان بر این است که دختر به نزدیکان شوهر کند، مخصوصاً به ازدواج پسر عمو و دختر امثا

اند، زیرا نسل و خون قبیله از این طریق عمو سفارش زیادي شده است و این ازدواج را ضروري دانسته
ي کمتري بین شود و درگیرشود، و بعد از مرگ پدر نیز ثروت در دیگر قبایل پخش نمیبیشتر حفظ می

آید.خویشاوندان به وجود می
آنچه در امثال عربی و فارسی قابل توجه است این است که مضامین امثال دقیقاً و بدون هیچ تغییري در 

است:یکدیگر انعکاس یافته است و این تشابه فرهنگی ریشه در روابط دو ملت با یکدیگر داشته
».عمو زاده به دختر عمویش سزاوارتر است) «148(البزرکان ه.العم أَحقُّ بِبِنْت عمـ إبنُ

)1105: 2اند. (دهخدا معادل: عقد پسر عمو دختر عمو را در آسمان بسته
.کمرْفَد هت کمع بِنْت 207(البزرکان ـ خُود(

)بهتره پاورقی باشه207: از بین بردن(همان ترفد
». از بین ببريدختر عمویت را بگیر تا غم خود را«

)464معادل: دختر عموي خودت را بگیر تا زنده شور، مرده شویت باشد. (جمشیدي پور 
.هلَّتبِغیر ع یموت هلَّتنْ غیر م16(البزرکان ـ الیاخُذْ م (

».میردهر کس از بیگانگان زن بگیرد، بدون علّت می« 
)1887: 4وصلت با خویش معامله با بیگانه.(دهخدا :معادل
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ها را در دو مقوله زیبایی ظاهري و باطنی توان آنمعیارهاي دیگري براي ازدواج وجود داشته است که می
:بررسی کرد

هاي ظاهريالف. ویژگی
ـ تناسب سنی

در امثال فارسی آمده است که: مصاحبت و همسري زنی جوان با مرد پیر کاري نادرست است: 
شناس الري و معزي شیند به که پیري. [گلستان]  (شکیبی گیالنی، حقـ زن جوان را تیري در پهلو ن

)92: 1قاجار 
[ به این معنا که وقتی شوهر زن جوان باشد هر چند ـ شوهرم جوون باشه آردم توي سرمه دون باشه.

) 538] ( امینی .روزي و معاشش تنگ و اندك باشد باز او راضی خواهد بود
یابیم که دانند و امثالی نمیدواج با زنان پیر را سبب نابودي زندگی خودشان میاز طرفی دیگر مردان نیز از

بینیم که امثال خواستار رعایت ازدواج این دو گروه با یکدیگر را سبب خوشبختی آنها بدانند، بنابراین می
تناسب سنی هستند:

)92: 1ـ زن پیر، مایه جوان مرگی است. (همان 
یابیم اند ولی مثلی نمیزدواج مرد با زن بزرگتر از خود را مورد تمسخر قرار دادهاگر چه در امثال عربی ا

تواند دلیلی بر این سخن که ازدواج کردن زنان با مردان پیر را کاري نادرست و ناپسند بدانند و این امر می
اند:باشد که آنان ازدواج زنان با مردان پیر را ناپسند ندانسته

گفت در آسمان صدائی پیچید که می) «217. (البزرکان لسماء العروسۀُ أکبر من حماةـ صیحۀٌ صاحت فی ا
».عروس از مادر داماد بزرگتر است

از بس حزن واندوه «)(توي پاورقی)  191) خد:أخذ، ازدواج کرد (همان 191(همان ـ منْ همه خَد قَد أُمه. 
». داشت با همسن مادرش ازدواج کرد

)175(همان یتْجوز أکبرُ منه یاکبر همه. ـ إللّی 
».کندکسی که با زن بزرگتر از خود ازدواج کند، اندوه بزرگی پیدا می«إللّی: الذي(توي پاورقی)  

اند.در نتیجه  امثال عربی نسبت به فارسی کمتر به رعایت تناسب سنی اهمیت داده
ـ زیبایی

ه جمال شناسی و زیبایی پسندي جزء فطرت و طبیعت زن است تا اند کبیشتر روان شناسان بر این عقیده
دهند و به همین منظور کانت آنها آن درجه که زنان، زیبایی ظاهر و آراستگی آن را بر زیبایی باطنی برتري می

گویا منظور کانت از (جنس زیبا) همان (جنس لطیف) است زیرا آن قدر که زنان به «نامد. می»  جنس زیبا«را 
(نقل ». دهند به بانمکی و دل ربایی باطنی اهتمام ندارندنگی و زیبایی ظاهري توجه دارند و اهمیت میقش

) 387درآموزگار 
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خوبیبهاست،شدهگفتهجامعهدوهردر میان امثالی که در مورد زیبایی و زیورهاي ظاهري در مسألهاین
ند که مردان به زیبایی و زیورهاي ظاهري دل خوش ا. از طرف دیگر امثال به این نکته پرداختهاستمشهود

.اندو به دنبال زیبایی ساختگی رفتهزیبایی حقیقی برداشتهاند و زنان هم دست از کرده
هاي دو جامعه فارسی و آنچه در مورد زیبایی ظاهري، در امثال، بیان شده، نمایانگر شباهت زیاد بین سلیقه

قدي بلند و چشمانی درشت زي که برایشان اهمیت داشته، صورتی سفید، عربی است. مثالً همگان اولین چی
ها با تأکید بیشتري بیان شده است، مثالً در بیان اهمیت در میان عربهابوده است، به خصوص این ویژگی

: این خصوصیات  گفته شده
)9(البزرکان ـ البیاض نص الحسنِ. 

ایی است.سفیدي نیمی از زیب)« 9ص: نصف (همان ن«
». دو سوم زیبایی داشتن قامت بلند است) «13(همان ـ ثُلثینَ الحسنِ الطُول.

 .رْأةِ الطولُ والبیاضدر زمان خواستگاري سفیدي و بلندي قد را در زنان )  « 9(همان ـ ال یفوتَنَّکُم فی الم
».فراموش نکنید

». کندا درشت میسرمه چشمان ر) «43(همان ـ کَحلی عینَج دتَکْبرْ. 
)538. (امینی ـ شوهر کردم وسمه کنم نه وصله کنم

)96. (همان آید زنها خوشگلندـ تا سفیداب از تبریز می
)1058: 2ـ صفاي خانه آب است و جارو / صفاي دختر چشم است و ابرو (همان

وي اهمیت قائل آوردند، براي اي سفید به دست میهاي جاهلی هنگامی که بردهحتی گفته شده عرب
)410دانستند. (روحانی اي براي فرزندان خود میشدند و او را مادر شایستهمی

-اند و کسانی که این صفت را از نشانهبا این حال در مثلی دیگر سفیدي را جزء زیبایی به حساب نیاورده

اند.اند، به تمسخر گرفتههاي زیبایی به حساب آورده
)52لبرزکان اـ مثل المی الباللَۀ.

)52کند.(همان المی الباللۀ: آبی که نانوا براي خیس کردن دستش هنگام پخت نان از آن استفاده می
آورند.)هاي زیبایی به حساب میمانند آب نانوائی. (براي مسخره کسانی که سفیدي را از نشانه

ودنش نیز از محسنات او به شمار در میان ایرانیان نیز هر چند سفیدي دختر مورد توجه بوده ولی سبزه ب
آمده و گاه بر سفیدي ترجیح داده شده است. می

ارزه. (دهخدا ـ سفید سفید صد تومان، سرخ و سفید سیصد تومان، حاال که رسید به سبزه هر چی بگی می
2:981(

ن. و همچنین توان گفت که تأکید دو فرهنگ بیشتر بر سفیدي بوده است تا سبزه بوداما با این وجود، می
دادند و این امثال بیانگر این مسأله است که در دوران گذشته زنان به زیبایی ظاهري خود اهمیت بسیاري می



٣١٣
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

موضوع براي مردان نیز مهم بوده است و به این ترتیب زن در فرهنگ دو ملت، همچون کاالست با این 
اي این که دختري مورد پسند واقع شود باید شود. برتفاوت که در خرید هیچ کاالیی این گونه ریز بینی نمی

صفاتی را دارا باشد، از جمله اینکه زیبا و خوش اندام باشد. این زیبایی سنتی در ایران تابع ضوابط معین و 
معلومی است؛ از قبیل داشتن گیسوي مشکی، صورت گرد و سفید، چشمان درشت و سیاه، دهان کوچک و 

ید و...لبان گلگون، دندان هاي صاف و سف
ها نیز تقریباً همین خصوصیات اصلی در مورد زیبایی مطرح بوده است، مانند: داشتن پیشانی در میان عرب

کنند)، گردنی کشیده، بلند، لبانی قرمز، چشمانی سیاه و درشت، (که اکثراً آنها را به چشمان گاو تشبیه می
)      20و بلند و...... (المنجد هایی قرمز، قامتی کشیده و موهائی مشکی صورتی سفید، گونه

هر چند در نزد کنیم،هاي زیبایی ظاهري تفاوت چندانی در بین آنها مشاهده نمیبنابراین در بیان ویژگی
ها نمود بیشتري یافته است.هر ملتی بعضی ویژگی

هاي باطنیب. زیبایی
ـ پارسایی

اردي است که در امثال به آن توجه زیادي شده اگر چه قبالً گفته شد که زیبایی ظاهري زنان از جمله مو
است، اما این زیبایی زمانی اهمیت دارد که در کنار آن به زیبایی باطنی نیز توجه شده باشد: 

گاه و احترامی در آن زیبایی آن زیبایی است که تکیه) «110(بدیعـ الحسنُ ما شالو إبطک علی رأسهم. 
». منظور شده باشد
- ر چه به صراحت مثلی در این باره نداریم، ولی امثالی داریم که زیبایی باطنی را ترجیح میدر فارسی اگ

دهند:
(حجازي، چند [امیرخسرو]همه کس گر چه در زیبا پسندي است / ز زیبایی نکوتر سودمندي است-
)95کلمه 

: رود که پارسا باشنددر امثال دو فرهنگ از زنان انتظار می
)924: 2(دهخدا [سعدي]فرمانبر پارسا / کند مرد درویش را پادشاـ زن خوب و 

)  918: 2[اسدي]  (همان تر همان پارسایی و بساي دسترس / فزونـ زنان را ز هر خوبی
».زن نیک سیرت یکی از دو منبع در آمد است)«156: 4بدیع ـ الزوجۀُ الصالحۀ أحد الکاسبینِ. (

».خوردهایش نمیزن آزاده از سینه« ا ـ الحرّة ماتأکل من ثدیه
که روي و موي خود را از چشم گیرند؛ از جمله  اینهایی در نظر میبراي پارسایی زن معیار و ویژگی

مردان بیگانه پوشانند، به حفظ عفاف بپردازند:
)75( گزیده امثال دهخدا ي زن است.ـ چادر قلعه

این دو نیست دستوري است  [اوحدي]  (حجازي، چند اصل زن در سداد و دستوري است / و گرشـ 
)216کلمه 
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».برندباحیاتر از دختر و زنی که  سوي شوهرش می«أحیا من فتاة و من هدي ـ  
و در محافل عمومی رفت و آمد کمتري داشته باشند:

ـ به خانه نشستن بود کار زن/ برون کار مردان شمشیرزن 
البیت صندوق مقفلـ 
»وق قفل شده است.خانه صند«

ـ اللی تخرج من دارها ینقلَّ مقدارها 
».شودشود، ارزش و مقدارش کم میاش خارج میزنی که زیاد از خانه«

بانوي خانه در صحنه از طرف دیگر در گذشته غالباً دختران فقط براي این هدف که در آینده به عنوان کد
ها چوب خانه و کاهش فعالیتر سبب محدود شدن آنان در چهارشدند، که این اماجتماع گام نهند، تربیت می

صورت پدر یا شوند، در اینگردید؛ و اگر ناپارسا، ناپاك و سبب ننگ خانواده تلقی و نقش اجتماعی وي می
برادر تحت دفاع از ناموس حق شرعی و قانونی در پاك کردن این لکه ننگ یعنی کشتن او را دارند: 

)926: 2کنج دل است / زود دفعش بکن که رنج دل است [اوحدي]  (دهخدا پارسا شـ زن نا
اصالت خانوادگی
بازد؛ انتخاب از هایی از جمله  زیبایی در کنار نداشتن اصالت خانوادگی رنگ میاز آنجا که ویژگی

بلکه به کند خانواده اصیل، یکی دیگر از معیارهاي انتخاب همسر است چرا که مرد  فقط به زن نگاه نمی
اش نیز توجه دارد، به خاطر همین گفته شده: همنشینی با خانواده

».پرهیز از زن نیکو که در محل نامناسب پرورش یافته است«ـ ایاك و عقیلۀ الملح 
ایاکم  و خضراء الدمن قیل ما خضراء الدمن باشد که فرمودند: این مثل بر گرفته از سخن پیامبر (ص) می

)5/333(کافی حسناء  فی منبت السوء قال: المرأة ال
دان چیست؟ فرمودند زن زیبا دان. سؤال شد: مرادتان از زبالههاي باطراوت در زبالهاجتناب کنید از سبزي«

».با تربیت بد و غلط
». نشین باشدزن اصیل را برگزین گرچه حصیر)«200(البزرکان ـ خُذْ األصیلۀ، لَو کانَت علی الحصیرَة. 

ر باشد)(پاورقی)       (فقی
اند: همچنین در امثال براي اصالت، اهمیت زیادي به اصیل بودن مادر داده

) 466گیرد. (جمشیدي پور ـ هر کس مادرش را دید دخترش را نمی
) 465ببین دختر را بگیر. (همان ـ مادر را

)465ببین دختر را بگیر. (جمشیدي پور ) معادل: مادر را 6ـ خُذْ البِنْت علَی عین أمها. (البزرکان 
)216(البزرکان ـ إعرِف أمها کَبلَ متَضَمنها.

)216کبل: قبل از (همان 
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». قبل از ازدواج کردن با او، مادرش را بشناس« )(پاورقی)216متَضَمن: ازدواج کردن (همان 
بت که رابطه وراثتی طفل با مادر به مدت نه ماه نقش مادر در وراثت به مراتب بیشتر از پدر است از آن با«

در رحم و الاقل حدود یکی، دو سال پس از تولد از طریق شیر مادر باقی و برقرار خواهد بود و در این مدت 
همیشه در کنار یا در آغوش اوست. بعدها نیز تا مرحله ورود به دبستان همراه اوست. راه و روش او را دنبال 

ق و رفتار او مأنوس است، در حالی که این رابطه در کنار پدر با این وسعت دامنه نیست. این کند و با اخالمی
امر در رابطه با دختران بیشتر است.

تواند خود را جداي از مادر تصور کند؛ به همین نظر در چنان به مادر وصل است که حتی نمیدختر آن
)229ـ 230(قائمی». سازندگی دختران، مادران را نقشی دیگر است

در امثال عربی و فارسی تمامی این مسائل بیان شده است و منشأ تمامی رفتار و اخالق دختر را در مادر 
توانستند دختران را ببینند از این مقایسه که دختر بینند. نیز از آنجا که در قدیم جوانان قبل از عقد نمیمی

این تشابه فرهنگی در این مورد کامالً در بین فرهنگ دو ملت کردند. بنابرهمانند مادر است، استفاده می
باشد. مشهود می

نیکی و حسن خلق
[سعدي]ـ دالرام باشد زن نیکخواه/ ولیکن زن بد، خدا را پناه

زنی با اخالق نیکو باعث آرامش و دختري که به علت «ما ینشم اال التفاح اما ما بنطلب اال المالمحـ 
» رانی زیاد دارد.حسن خلق خواستگا

نتایج بحث
توان گفت پیوندهاي میان ازدواج در دو جامعه ایران و عرب گفته شد، میـ  با بررسی امثالی که در باره

اقوام فارس و عرب پیوندهایی بسیار کهن است و باعث شده است که زبان و ادبیات فارسی و عربی در 
تأثیر فراوانی بپذیرند.تري با یکدیگر قرار داشته، از هم تعامل جدي

هاي فرهنگی، به مفهوم وسیع آن، از جمله فرهنگ عامه نمود یافته تأثیرات جدي این تعامل در همه عرصه
ي یابیم که از نظر مضامین و موضوع بسیار شبیه به هم بوده، دربردارندهطوري که امثال زیادي را میاست؛ به

کند. ملت را در این زمینه بیان میهاي یکسانی است که تشابه فرهنگی دوپیام
اند.ـ مردان در ازدواج در امثال دو ملت آزادي اراده و عمل بیشتري از زنان داشته

ـ ازدواج براي مرد نسبت به زن امتیاز است، چرا که مرد فقط اختیار شریک زندگیش را دارد، اما زن فقط 
اي از طرف زن مطرح شود از شود و اگر چنین خواستهمیباید بپذیرد، زیرا مرد در امثال  دچار عیب و ننگ ن

ارزش او کاسته خواهد شد.
هایی آراسته باشد  از جمله زیبایی ظاهري در کنار زیبایی باطنی، زن قبل از ازدواج، باید به ویژگیـ چهره

باشد.تناسب سنی، اصالت خانوادگی که بیشتر از جانب مادر می
باشد.دو زبان، بیشترین تأکید بر ازدواج فامیلی به ویژه عموزادگان میـ در مورد ازدواج دختردرـ
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کتابنامه
.قرآن مجیدـ

.1344. تهران: اقبال، مقام زن در آفرینشـ آموزگار، حبیب اله. 
. بیروت: شرکۀ صورة العادات والتقالید والقیم الجاهلیۀ، فی کتب األمثال العربیۀـ أبوعلی، توفیق. 

م.1999وزیع والنشر،المطبوعات للت
از مجموعه مقاالت فرهنگی  ي زن در ملل مختلف و جاهلیت عرب قبل از اسالم.ارزش و چهرهـ 

.1370اجتماعی دومین نمایشگاه تشخیص و منزلت زن در نظام اسالمی .بهمن، 
اصفهان. . اصفهان: دانشگاه یا تفسیر امثال و اصطالحات زبان پارسیفرهنگ عوامـ امینی، امیر قلی. 

.1357، 3چاپ 
. تألیف: امام احمد میبدي.تهران: خالصه تفسیر ادبی و عرفانی قرآن مجیدـ انصاري، خواجه عبداهللا.

.1375، 4اقبال. چاپ 
م.1986مرکز األهرام للترجمۀ والنشر، القاهره:.األمثال العامیۀ.ـ باشا، احمد تیمور

ت: دار الجبل. بدون سنۀ الطبع.. بیروموسوعۀ أمثال العربـ بدیع یعقوب،امیل. 
. بدون سنۀ الطبع.المرأة العربیۀ فی األمثال الشعبیۀـ البزرکان، رؤف. 

. تهران: اسالمی، 17پ . ترجمه منجد الطالب. چافارسی–فرهنگ جدید عربی ـ بندرریگی، محمد. 
1381.

تهران: د و دستان یاب.پنـ شکیبی گیالنی، جامی؛ و علی محمد حقشناس الري و پدارم معزي قاجار. 
.1366نقش جهان، 

.1447. تهران: فروغی، فرهنگ نامه امثال و حکم ایرانیپور، یوسف. ـ جمشیدي 
.1385. تهران: فروزان، چند کلمه از مادر شوهرـ حجازي، بنفشه. 
.1370. ایران: شهر آفتاب، . زن به ظن تاریخـ حجازي، بنفشه 

.1368. تهران: تیراژه، و حکمگزیده امثالـ دهخدا، علی اکبر.
.1363. تهران: سپهر، 6پ . چا. امثال وحکمـ دهخدا، علی اکبر

.1362. ایران: صفی علیشاه، 2پ . به کوشش خلیل خطیب رهبر.چاگلستانـ سعدي.
. تهران: 2پ المثلهاي فارسی. چا، فرهنگ لغات، اصطالحات، تعبیرات ضربکتاب کوچهـ شاملو، احمد. 

.1357مازیار،
م.2004اتحاد الکتاب العرب، طه، جمانۀ. المرأة العربیۀ فی منظور الدین والواقع. دمشق: ـ 

.1372. تهران: هاد، اسالم و تربیت دخترانـ قائمی، علی. 
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.م1969.بیروت:دار الکتاب الجدید.جمال المرأة عند العربـ المنجد، صالح الدین. 
م.2003وشرح وفهرسۀ: قصی الحسین. بیروت: الهالل، . تحقیق ، ابوالفضل مجمع األمثالـ میدانی

. تهران: سازمان تبلیغات اسالمی، . زن در آئینه قرآن و آئین هاي زرتشت، یهود و مسیحـ وکیلی، الهه
1370.

.1378تهران: فردوس،امروز). - زن در شعر فارسی (دیروزـ یزدانی، زینب. 
منابع اینترنتی

سدود األساسیۀ للبنین مدرسۀ أ».األمثال والحکم « ـ
http://www.esdod.net/7kma/pregnancy.htm

م.2003آب (أغسطس) 1»أضرب المرأة قبل الغذاء وبعد العشاء..« سالم، عادل-
http://www.diwanalarab.com/spip.php?article
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کاربست مؤلفه ي نقیضه در دو داستان صادق هدایت
فاطمه ادراکی
دانشجوي دکتري دانشگاه آزاد مشهد

چکیده
دبی است. از مهمترین میخائیل باختین، از برجسته ترین اندیشمندان و نظریه پردازان در عرصه ي نقدا

مؤلفه هاي قابل توجه، از دیدگاه وي، مفاهیمی چون سبک بخشی، نقیضه، جدل و رویکرد کارناوالی است.
از برجسته ترین آثار ادبیات معاصر ایران است؛ که دیدگاه منطق » حاجی آقا«، » آب زندگی«داستان هاي 

ا منطبق است.و گفتگویی و به ویژه رویکرد نقیضه ي باختینی با آن ه
ها داراي صداها ي هدایت از آثاري هستند که شخصیت هاي آن»حاجی آقا«و » آب زندگی«داستان هاي 

و آگاهی هایی مستقل اند که گاه این صداها با صداي راوي/ نویسنده در تضاد قرار می گیرد و نقیضه ي 
باختینی را به وجود می آورد.

و نیز تعریف و تشریح نقیضه، به » حاجی آقا«و » آب زندگی«ی این پژوهش بر آن است  که پس از معرف
کار بست این مؤلفه ي مهم به عنوان یک مشخصه ي بارز در این دو اثر بپردازد.

آب زندگی، حاجی آقا، باختین، نقیضه، داستان ها:کلیدواژه
مقدمه

یات معاصر ایران است. از آثار برجسته ي صادق هدایت در عرصه ي ادب» حاجی آقا« و » آب زندگی«
نحوه ي نگارش و سبکی که هدایت در این دو داستان مورد توجه قرار داده است کامالً با یکدیگر  متفاوتند.

زبانی را که با فضاي داستان چندان هماهنگی ندارد،انتخاب می کند. بدین » آب زندگی«هدایت در داستان 
ودکان است و این را به وضوح می توان در شروع و ترتیب سبک نگارشی این داستان مانند قصه هاي ک

انتهاي داستان دید. در حالی که فضاي آن کامالً خالف این را بیان می کند.
در این داستان نقیضه به منزله ي صداي شخصیت ها که در تضاد با صداي راوي / نویسنده قرار می 

تا » حاجی اقا« داستان با نوع نقیضه در داستان گیرند، دیده می شود. البته باید گفت که نوع نقیضه در این
حدي متفاوت است.

نیز از آثار طنز آمیز محسوب می شود، این داستان یکی از آثار طنز آمیز بسیار موفق هدایت » حاجی آقا« 
و حتی از مهمترین آثار در حیطه ادبیات داستانی در زمینه طنز در دوره ي خود محسوب می شود. 

مابه »نمونه« ین داستان اگر چه زاده ي تخیل نویسنده هستند اما می توانند به صورت شخصیت هاي ا
).1390: 35ازاي خارجی هم داشته باشند (محمود زاده، 



٣١٩
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

شخصیت هاي متنوع و گونا گونی  در صحنه ي داستان دیده می شود . نوع رابطه ي آنان با شخصیت 
است. گویا صداي » حاجی « منش و کردار آنان با شخصیت محوري داستان، تماماً نشان دهنده ي همخوانی

است.» حاجی « همه اینان انعکاسی از صداي 
تو وجودت دشنام به "گونه ي دیگري است. او به حاجی می گوید:  » منادي الحق« در این میان صداي 

ر این داستان نشان ) این صدا، اگرچه در طول تاریخ  ایران، آن گونه که د91:1344(هدایت،"بشریت است!
می دهد، تنها می ماند، اما بیانگر این است که با وجود تمام پلشتی ها، تبهکاري ها، بی شرمی ها و بی 

فضیلتی ها، باز چنین صداي با فضیلتی هم وجود دارد. 
و ..... همه تابع صداي حاجی هستند.» مزلقانی« ، » دوام الوزاره« ، »مراد« ، » یوز باشی« 

مقاله به جوانبی پرداخته ایم که پیشتر به آن توجه نشده است، یعنی بررسی این دو داستان بر طبق در این 
نظریه نقیضه ي باختین. تاکنون پژوهشی که به این رویکرد در این دو اثر پرداخته باشد، نوشته نشده است. 

کردي باشد که بر اندیشه و بنابراین، شاید یکی از مناسب ترین رهیافت ها براي بررسی این داستان، روی
نظریات باختین تمرکز دارد.

پیش از آن که به بررسی مؤلفه ي نقیضه و ارتباط آن با این آثار بپردازیم ، به شرح  کوتاهی از خالصه ي 
داستان ها و نکات موجود در آنها اشاره می کنیم.

خالصه ي داستان آب زندگی
سه پسر به نام هاي حسن قوزي، حسین کچل و احمدك است. داستان، درباره پینه دوزي است که داراي 

وقتی پسرها بزرگ می شوند، پدر به آنها می گوید باید به دنبال کاري بروند تا خرج خود را در بیاورند . 
پسرها به راه می افتند. در راه برادرهاي بزرگتر، احمدك را که زرنگ است دست و پایش را می بندند و او را 

ري می اندازند و جلوي غار سنگی می گذارند تا او نتواند بیرون بیاید.در داخل غا
حسن و حسین نیز به راه می افتند، یکی به سمت مشرق می رود و دیگري به طرف مغرب.

حسن آنقدر راه می رود که در هنگام غروب به جنگلی می رسد در آن پیرزنی را می بیند که جادوگر 
اهد . پیرزن از او می خواهد شمعی را که داخل چاه افتاده در آورد. پسر به ته است ، از او آب و غذا می خو

تا می توانی ، از آب زندگی پرهیز « چاه می افتد و ناگاه در آن تاریکی غولی را می بیند که به او می گوید : 
».کن

تقادات مردم حسن می رود تا به شهري می رسد که خاکش از طالست اما مردم شهر ، کورند. او از اع
سوء استفاده می کند.

در اینجا، نویسنده، حسن را رها می کند و به سراغ حسین می رود.او نیز از فرط خستگی در زیر سایه 
درختی می خوابد. 

در اینجا گفتمان سه کالغ را می شنویم که حسین بر طبق سخنان آنان به راه می افتد و به شهر ماه تابان 
ه می شود. حسین هم وقتی به شاهی می رسد ، پدرش را فراموش می کند.می رود و در آن جا شا



٣٢٠

٣٢٠

مجموعه مقاالت

احمدك که در غار رها شده نیز، درویشی را می بیند که به او پیشنهاد می دهد که به کشور همیشه بهار 
برود و آب زندگانی را پیدا کند تا بدبخت ها را نجات بدهد.
ی رود . آنجا کار می کند . بعد به طرف سرزمین احمدك در کشور همیشه بهار ، پیش یک دوا فروش م

کورها می رود، با آبی که از چشمه ي زندگی برده، چندنفر را بینا می کند. اما عده اي می ایند و احمدك را 
زندانی می کنند. سرزمین ماه تابان و کشور زرافشان با هم متحد می شوند و به جنگ احمدك می روند. اما 

و به نزد پدر خود باز می گردد و با او به سرزمین همیشه بهار می رود.احمدك پیروز می شود
خالصه داستان حاجی آقا

داستانی است درباره شخصیت زبان باره، فاسد، زورگو، ریاکار و بی پرهیز مرتجعی که با » حاجی آقا«
طالق گرفته و چهار داللی، کالهبرداري و قاچاق از فلگ زدگی به پول و پله رسیده است. او داراي شش زن

حاجی در امور سیاسی نیز به "زنی بوده  که سرشان را خورده است. هفت زن دیگرش در قید حیات اند. 
).101: 1383(تسلیمی، "شیوه ي ماکیاولی، آن هم به گونه ي مبتذلش ، می اندیشد.

د، میخچیان و ... اما حاجی با افراد زیادي در طول داستان گفتگو می کند افرادي چون خدمتکارش، مرا
کسی که صدایش با صداي دیگران که با چاپلوسی از شخصیت  حاجی تعریف و تمجید می کنند کمی 

وي روزي وارد خانه حاجی می شود و شخصیت حاجی را » منادي حق« متفاوت است، فردي است به نام 
ي می خواهد وضعیت مالی خود بی پرده در برابر چشمان وي به تصویر در می آورد.  حاجی به هر وسیله ا

را در هرج و مرج سیاسی در ایران ارتقا بخشد.
سرانجام وي پس از مدت ها تردید و فرار از عمل به دلیل بیماري مزمنی که دارد، در بیمارستان بستري 
می شود. زمانی که بی هوش می شود در خواب می بیند که به آخرت سفر کرده و آنجا فرشته را نیز می 

همسر سابقش، دربان قصر شده است و حلیمه او » حلیمه خاتون« د فریب دهد، در خواب می بیند که خواه
را به دربانی نیز نمی پذیرد. از شدت اضطراب چشم هایش باز شد و دید در مریضخانه است و به اطرافیان 

».این دنیا قاپچی در خونه ي شما بودم در آن دنیا قاپچی حلیمه خاتون« می گوید
ؤلفه هاي اصلی باختینم
جنبه "از مفاهیم اساسی در نظام فکري باختین است. » کارناوال«و » جدل« ، » نقیضه« ، »سبک بخشی«

گفتگویی را نمی توان به شکل هایی از قبیل بحث، جدل و نقیضه محدود کرد، اینها تنها آشکارترین و خوش 
).1377:144(تودورف، "برش ترین آن هستند.

باختین سخن به شکل نمودار زیر در می آید . دراین  جدول، قسمتی که مربوط به دوآوایی و از دیدگاه 
زیر مجموعه هاي آن است ، مهم است ، زیرا دراین صورت اثر، قابلیت یک متن دو سویه را خواهد داشت و 

ایی و چند از طریق گفتار دوسویه است که چند آو"از نظر باختین همین مهم و قابل توجه است. چرا که
).26: 1382(مقدادي ، "واژگانی در اثر ایجاد می گردد.
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از میان نظام فکري باختین که شامل سبک بخشی، نقیضه، جدل و کارناوال است براي این مقاله، مقوله ي 
نقیضه انتخاب شده است.

ی مشخص، یا ) به اثري گفته می شود که از شیوه جدي و ویژگی هاي خاص یک اثر ادبparodyنقیضه (
سبک منحصر به فرد نویسنده، یا ویژگی هاي سبکی و دیگر عناصر یک نوع ادبی جدي، تقلید می کند، و 

). 36: 1384بدین وسیله باآفرینش یک اثر خنده دار و کم مایه، اثر نخستین را خدشه دار می کند. (ایبرمز، 
بدانیم "مایه  و خدشه دار کننده ي اثر نخستینکم "البته در این برداشت بی انصافی است که هر نقیضه اي را 

چرا که نقیضه به عنوان نوعی ادبی رسالت بزرگی را در ساخت طنز به عهده دارد .
نقل قول شخصیت ها، یکسر در تضاد با قول "اما نقیضه از دیدگاه باختین آنگاه به وجود می آید که 

).109: 1372(احمدي، "راوي  یا نویسنده قرار می گیرد
به عبارتی شخصیت ها به ایدئولوژي هایی خالف ایدئولوژي هاي نویسنده / رواي تعلق دارند. در این 
هنگام است که کلمات ، گفته ها، عبارات ، تعاریف و القاب تحت تاثیر مقاصد افراد دیگري قرار می گیرند 

).1387:410که نویسنده / رواي ، تا حد زیادي با آنها مخالف است.(باختین ، 
بنابراین می توان گفت که نقیضه هم می تواند شامل به طنز گرفتن قانون ها و سبک هاي گذشته باشد و 
هم شامل مواردي که قول راوي / نویسنده با قول شخصیت ها ، در تضاد باشد و اینک به کار بست مؤلفه 

نقبضه در این دو داستان می پردازیم.
کاربست مؤلفه نقیضه

اساس فرم و ساخت در دو داستاننقیضه ها بر
ـ از دیدگاه نقیضه در ادبیات فارسی: تقلید از آثار ادبی گذشته و ساخت فرم و مفهوم جدید.1

دیگري را سرمشق خود قرار » جدي« از این دیدگاه نقیضه عبارت است از متنی که متن یا گونه ي ادبی 
. البته نقیضه فقط به معناي تقلید مضحکه آمیز می دهد و به تمسخر و تقلید مضحکه آمیز آن می پردازد

نیست، بلکه شامل نوعی جهت گیري انتقادي و تعریض آمیز در قبال برخی مسائل اجتماعی و سیاسی ، 
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) که د راین دو داستان نیز جنبه انتقادي و تعریض به 29: 1374فرهنگی و فلسفی نیز است. (اخوان ثالث، 
از آن جمله چاپلوسی، ریاکاري ، تظاهر و ... .مسایل مختلف بیشتر آشکار است 

« آغاز می شودو داستان را با اصطالح عامیانه » یکی بود، یکی نبود« ساخت کهن افسانه وار داستان که با 
پایان می دهد.» قصه ما به سر رسید کالغه به خونش نرسید!

ین داستان مانند قصه هاي کودکان در این داستان هماهنگی بین زبان و فضا وجود ندارد، سبک نگارشی ا
می باشد اما فضاي آن، فضایی کامالً در خور بزرگساالن و سرشار از پند و اندرز است. 

فاقد قسم اول نقیضه است یعنی داستان داراي فضایی هماهنگ با زبان است.» حاجی آقا« داستان 
ـ از دیدگاه باختینی2

الف ـ در نامگذاري
در داستان آب حیات می بینیم که هدایت نقیضه را به شکلی آشکار به کاربرده در نامگذاري شخصیت ها

است. نمونه  آن را در نامگذاري نام سه پسر می بینیم . مثالً نام یکی را حسن قوزي می گذارد و دیگري را 
ی حسین کچل و برادر عاقل این دو را احمدك می نامند. احمدك ، شخصیت مورد انتظار راوي است. وقت

وي را معرفی می کند گویی همخوانی بارزي بین صداي راواي / نویسنده با صداي احمدك وجود دارد. 
احمدك از همه کوچکتر، سري به زیر و پایی به راه بود "احمدك از دیدگاه باختین داراي سبک بخشی است. 

د و به باباش می و عزیز دردانه اش بود، توي دکان عطاري شاگردي می کرده سرماه مزدش را می آور
)1:1344(هدایت،"داد.

در داستان حاجی آقا نیز، با توجه به عرف و سنت ها، توقع خواننده از این نام به گونه اي دیگر است. 
وي باید فردي متعهد، موجه و کامالً مثبت باشد که هدایت در این داستان به گونه اي فراتر از این عمل نموده 

داي حاجی در تضاد و اختالف با قول راوي / نویسنده قرار دارد. به عبارتی است و از طرف دیگر ص
در این هنگام است که  "شخصیت حاجی آقا  ایدئولوژي هایی خالف ایدئولوژي هاي نویسنده  تعلق دارد. 

کلمات ، گفته ها ، عبارات، تعاریف و القاب تحت تاثیر افراد دیگري قرار می گیرد که نویسنده تا حدود 
)410: 1387(باختین ، "زیادي با آنها مخالف است و مقاصد شخصی او را نیز منحرف می کنند. 

عنوان شاه شهید
گاهی نویسنده براي رد گم کردن ، نظام رضا خانی را به طنز به نظام شاه شهید ترجیح می دهد و می 

مملکت برخوردارین ، مثل زمان چون  امروزه، با این امنیت و آزادي اي که از دولت سر قائد محترم"گوید
شاه شهید نیست. آن وقت هر کسی را به دربار احضار می کردند اول وصیت نامه اش را می نوشت و بعد 

).26:1344( هدایت ،"هم براي مهمان یک فنجان  قهوه می آوردند، از آن قهوه هاي کذایی ؟
ب ـ شخصیت ها

ـ در معرفی شخصیت ها1
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کچل با صداي راوي/ نویسنده نقیضه دارد، زیرا هدایت در همان ابتدا که صداي حسن قوزي و حسین
. درباره حسین "حسنی دعانویس و معرکه گیر بود"حسن قوزي را به خواننده معرفی می کند می گوید: 

همه کاره و هیچکاره بود گاهی آب حوض می کشید یا برف پارو می کرد و "کچل هم چنین می گوید: 
) اما صداي احمدك با صداي نویسنده سبک بخشی دارد.1:1344. (هدایت ،"اغلب ول می گشت

راوي وي را چنین معرفی می کند:» حاجی آقا«در داستان 
حاجی معتقد بود که هزار دوست کم و یک دشمن زیاد است. به همین  جهت با هر کس گرم می گرفت «

ا کرده بود از این رو خیلی ها فدایی او و دل همه کس را به دست می آورد و با محیط  خودش سازش پید
حاجی سواد  حسابی نداشت ولیکن حافظه او قوي بود و حرف هاي "بودند و .... و باز در ادامه می گوید: 

).20:1344.(هدایت ،"دیگران را از بر می کرد و به موقع یا بی موقع تکرار می کرد 
لستان سعدي معتقد بود و از تاریخ بی آنکه حاجی به کتاب اخالق و گ"یا در جایی دیگر می گوید 

اطالعی داشته باشد، بی خود تعریف می کرد. دوسه بار لغت اشتباهی براي کیومرث معنی کرد و سبب شد 
که طفلک روز بعد در مدرسه کتک مفصلی نوش جان کند و از این  جهت دیگر اشتباهات خود را نزد 

)1344:20( هدایت،  "پدرش نمی پرسید.
ن نمونه ها، تنها شواهد اندکی بود که نظر راوي را نسبت به حاجی آقا در معرفی شخصیت وي بیان می ای

دارد، به نوعی راوي با تمسخر و طنز جنبه اي از ویژگی هاي شخصیتی حاجی آقا را بیان می دارد ولی در 
شخص در این داستان ادامه شخصیت واقعی وي را معرفی می کند . اگر چه  هدایت به عنوان راوي سوم 

قرار دارد خیلی صداي وي در جریان مستقیم  داستان دخالت ندارد.
نمونه اي دیگر از نقیضه در معرفی شخصیت حاجی آقا ، راجع به عمل وي به دست جراحان فرنگی 

شنیده بود که عمل در سن او خطرناك است و به عالوه به« است که نویسنده با لحنی تمسخرآمیز می گوید: 
حکیم فرنگی و یا فرنگی مآب و دواهاي آنها هیچ اعتقاد نداشت . مگرپدرش را دواي فرنگی نکشت؟ چرا 
تن خودش را زیر تیغ حکیم بیندازد؟ تقدیر هر کس معین شده و روي پیشانیش نوشته اند، چرا بیخود کمک 

).21: 1344(هدایت ،.» به اجل بکند؟ در صورتی که بیماري به اهمیت و اعتبار او در جامعه می افزود 

ـ در رفتار و عملکرد شخصیت ها2
الف ـ گول زدن مردم کشور زرافشان توسط حسنی نمونه اي از نقیضه در رفتار و عملکرد شخصیت 

حسنی با خودش گفت: اینا رو خوب میشه گولشون زد و دوشید، خوب چه عیب داره که من "هاست. 
).35:1344(هدایت،"پیغمرشون بشم؟

حرص جمع کردن طالب ـ
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گر چه در اثر خاك طال چشم هاي حسنی اول زخم شده و بعن هم نابینا شد، اما از حرص جمع کردن "
طال خسته نمی شد. روز به روز مال و مکنتش در کشور کوران زیادتر می شد و در همه ي خانه ها عکس 

)3: 1344(هدایت ،"برجسته حسنی را به دیوارها آویزان کرده بودند.
ج ـ عیش و عشرت 

پدر و برادرها و زندگی سابق خودش و حتی خواهشی که "و رواي در ادامه اضافه می کند که وي 
. (هدایت "پدرش ازاو کرده بود همه به کلی از یادش رفته و مشغول عیش و عشرت و خودنمایی شد

،3:1344(
یم بیان کنیم:درباره ي حسینی هم  تکبر و رفتار نادرست وي با مردم را می توان

متملق ها و شعرا و فضال او را سایه خدا و خداي روي زمین وانمود کردند که کم کم از روي حسینی "
باال رفت. کم کم وي هم خودش را باخت و بعد هم بگیر و ببند راه انداخت و به زور دوستان و گزمه و 

)1344:5. (هدایت ، "دقراول چنان چشم زهره اي از مردم گرفت که همه آنها به ستوه آمدن
حسینی هم گوشش سنگین و بعد کر شد. اما با « و باز عیش و نوش را در رفتار حسینی هم می بینیم. 

چند نفر دلقک درباري و متملق و تجار کور که همدستش بودند به لفت و لیس و عیش و نوش مشغول 
)1344:5(هدایت ،  « شدند.
قتل و غارت-د

حسین کچل هم در کشور ماه تابان مشغول چاپیدن و قتل و غارت «ی گوید: راوي درباره حسینی م
).8:1344هدایت،»(مردمان آنجا بود

نقیضه را در رفتار و عملکرد حاجی آقا به وفور می توان دید. آن جا که  درباره ي مذهب حرف می زند، 
ش، به آن دنیا هم اعتقاد محکمی کی از آن دنیا برگشته؟ اگر راست باشه او مثل عقاید سیاسی ا« می گوید:

(هدایت » نداشت. مگر با پول نمی شد حج، نماز و روزه را خرید؟ پس هر کس پول داشت، دو دنیا را داشت
  ،1344:23(

شخصیت منفور و دوگانه حاجی در این داستان ، منجر به دید منفی وي نسبت به تمسخر مذهب نیز می 
یدئولوژي و عقاید است. شاید بتوان  گفت که حاجی بر طبق منطق شود. نوعی نقیضه تمسخر اعتقاد ، ا

گفتگویی باختین دچار جدل با خود شده است یعنی صدایی از درون وي را می آزارد و وي را دچار شک و 
تردید، چرا که راه و روش وي با توجه به تعاریف راوي براي مخاطب کامالً محسوس و ملموس است.

ل حرف می زند:یا آنجا که درباره پو
اگر توي دنیا پول داشته باشی ، افتخار، اعتبار، شرف و ناموس و همه چیز داري. عزیز بی جهت میشی، « 

». میهن پرست و با هوش هستی، تملقت را می کنند و همه کار هم برایت می کنند. پول ستارالعیوبه
)42:1344(هدایت،
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تظاهر و ریاکاري حاجی
» ش سلوکی می کنم، بطوري که منو می پرستند، استالین با کارگرهاش نمی کندآنقدر که من با آنها خو«

). به نوعی با بیان نقیضه گونه اي، خود، رفتار استالین گونه خود را موجح نشان می دهد. 44:1344(هدایت ،
استالین را از طرفی می دانیم که استالین فردي مستبد و خودرأي بود و به گونه اي رفتار مستبدگونه ي خود و 

در یک راستا قرار می دهد. یا آنجا که حاجی درباره ي مشروطه حرف می زند و سخن ضد و نقیض و ظنز 
آمیز رابیان می کند یک جا مشروطه را زیر سوال می برد و در جاي دیگر خودش را از پیش قراوالن مشروطه 

.. براي اینکه بهتر بشه دزدید ـ در کوزه بایددائماً تو سرتان چماق زد .... مشروطه آزادي ...« می نامد. 
بگذارید آبش را بخورید .... مشروطه ! بر پدر این مشروطه لعنت ! از وقتی که مشروطه شدیم به این روز 

).52:1344(هدایت،» افتادیم. ما که مشروطه را نگرفتیم، این حقه بازیها را اجنبی به ما زورچپان کرد.
نقیضه ـ جایگاه بینامتنیت در ساخت3

در این دو داستان نوعی بینا متنیت باختینی دیده می شود. بینامتنیت از مفاهیم باختینی است که در ادامه 
گفتگوي بینا ذهنی گسترش می یابد و دامنگیر یک متن چونان دو متن با دو گفتمان  جداگانه می شود چرا 

متن دیگري را هضم و دگرگون می کند که یک متن از نقل قول هاي گوناگونی ساخته می شود و هر متنی
) به عبارتی در بینامتنیت است که شخص و متون از موضع تک صدایی و فردیت دلخواه 1382:56(سید، 

گفتگو باید بینش هاي مخالف و گوناگون را "بیرون می آیند و خصلتی اجتماعی و چند جانبه پیدا می کنند. 
که هر دو داراي یک صدا هستند در برابر آن تک صدایی هایی که پیشنهاد کند وگرنه چه بسا گفت و گوهایی

).1390:58. (تسلیمی ، "داراي صدااند
بینامتنیت به گونه اي چشمگیر در این دو داستان نقیضه را می پروراند ؛مثال، کنایه ها و ضرب المثل هاي 

و داستان ها و تلمیحات نیز در حاجی آقا در نشان دادن تضاد راوي و شخصیت حاجی تأثیر به سزایی دارد
داستان آب زندگی نقیضه را می پروراند.نوع بینامتنیت در دو داستان تا حدي با یکدیگر متفاوتند. 

بینامتنیت در داستان آب زندگی بیشتر از نوع داستان ها و تلمیحات است اما نوع بینامنیت در حاجی آقا 
بیشتر کنایه و ضرب المثل است.

در آب زندگیبینامتنیت 
عنوان آب زندگی، یادآور آب حیات است. اشاره به داستان یوسف پیامبر و حسادت برادران نسبت به او، 
کوه قاف، سیمرغ ، اژدهاو .... اشاره به داستان زال و سیمرغ در شاهنامه دارد. آنجا که سیمرغ زال را به دلیل 

می کند و بعد از اینکه او بزرگ می شود به وي می آنکه سپید مو است به کوه البرز می برد و او را بزرگ
سپارد اگر زمانی دچار مشکل شوي، یکی از پرهایم را به تو می دهم تا در زمان مشکل، آن را بسوزانی تا من 

سیمرغ روي زمین نشست. احمدك یک پر از بالش کند و قایم کرد. بعد رفت روي بال هاي « نزدت بیایم: 
ه او می گوید که اول یه پر از من بکن و همیشه با خودت داشته باش، اگر یه روزي سیمرغ نشست. سیمرغ ب
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روزگاري به کمک  من محتاج شدي به یک بهونه اي پشت بام می روي و پر منو آتیش می زنی ، من فوراً 
).6:1344هدایت،   » ( حاضر می شم و تو رو نجات می دم. حاال بیا رو بالم بشین.

ك، دختر چوپان را می بیند به نوعی شاید تأثیر پذیري هدایت از داستان موسی و دختر یا آنجا که احمد
دختر چوپانی مثل پنجه آفتاب که به ماه می گفت تو درنیا که من در آمدم. با گیس گالبتونی و « شعیب است. 

(هدایت » شد. دندان مرواریدي دنبال گوسفندها آمد.احمدك به یک نگاه یکدل نه،صددل عاشق دختر چوپان 
،7:1344.(

بینامتنیت در حاجی آقا:
ـ 2ـ ضرب المثل ها و 1بینامتنیت در داستان حاجی آقا از لحاظ ساختاري به دو دسته تقسیم می شود : 

کنایه ها.
تعداد این ضرب المثل ها و کنایات در داستان حاجی آقا بسیار زیاد است. ضمن اینکه، نویسنده، این نوع 

بازبان محاوره اي به تصویر می کشد و این نشان تسلط کامل وي به زبان محاوره اي است که بینامتنیت را
می تواند آنها را به  گونه اي  هنري  کند که گوهر طبیعی اشان به خوبی حفظ شود. و این نه تنها از لحاظ 

. در این  جا تنها نمونه ادبیات ارزشمند است، بلکه از منظر جامعه شناسی ادبیات نیز قابل تأمل و دقت است
اي ضرب المثل ها و کنایات ذکر می شود.

الف ـ ضرب المثلها
)10:1344این ها غمزه شتریست، خوب دندون هاي من شمردید( هدایت،

).2:1344سرکالف که کج بشه، خربیار و باقالی بار کن (هدایت،
).3فردا باید تو دو وجب زمین بخوابیم (همان،

).4، ننه می خورده قند و کلوچه (همان، به بهانه ي بچه
)12کسی را که حساب پاکه از محاسبه چه باکه؟ (همان،

).51توبه ي گرگ مرگ است (همان،

ب ـ کنایات
).2همه بابا ننه دار بودند، مثل حاال که نبود (همان،

).4در کوزه بگذارید آبش را بخورید (همان،
).8،حاال خوب مزدم را کف دستم گذاشت (همان

).13مثالً همین قلع و قمع اشرار که حاال گزك به دست یک مشت دزد داده (همان،
).19سر دهشاهی الم شنگه اي به پا کرد (همان،

).23من تو این ملک استخوان  خورد کردم (همان،
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پ ـ ویژگی هاي جامعه شناختی در پرورش ساختارنقیضه
در داستان آب زندگی

م کشور ماه تابان که درمقابل کشور همیشه بهار قرار دارند.جامعه کشور زرافشان و مرد
توصیف شهر زرافشان: 

رفت طرف شهر ، دید شهر بزرگی است، اما همه مردم شهر مثل آغل گوسفند گنبد گنبد روي هم "
ساخته شده بود و مردمش  چون کور بودند یا در شکاف غارها و یا زیر این گنبدها زندگی می کردند و شب 

)24(همان،"روز برایشان یکسان بود حتی یک دانه چراغ در تمام شهر روشن نمی شد.و 
توصیف شهر ماه تابان: 

تنگ غروب به شهر بزرگی رسید، دید آنجا هیاهو و غوغاي غریبی است ، رفت کنار شهري که خرابه "
).14:1344(هدایت،"بود ایستاد.

در جلگه جلو "که به نوعی مدینه ي فاضله نویسنده است. در مقابل این دو شهر ، شهر همیشه بهار بود 
شهر بزرگی با دروازه هاي با شکوه نمایان بود تا چشم کار می کرد باغ و بوستان و سبزه و ابادي بود و 

)7(همان، "مردمان سرزنده اي که مشغول کشت و درو بودند دیده می شد .
یزي است که هدایت توقع دارد اما کشور همیشه بهار با بنیاد جامعه زرافشان و ماه تابان بر خالف آن چ

اعتقادات هدایت یکسان است.
در داستان حاجی آقا

این قائد عظیم الشأن که همه هستی مملکت را باال کشید، جواهرات سلطنتی را دزدید و عتیقه ها را با "
ه به لعنت شیطان نمی خودش برد، یک مشت عکس رنگین خودش را توي دست مردم به یادگار  گذاشته ک

)37(همان، "ارزه .... 
قائد عظیم الشان به طنز داراي نقیضه است. چون خواننده منتظر این است که از رضاخان تعریف و تمجید 
شود در حالی که با نوعی تمسخر روش و شیوه ي اداره مملکت توسط رضاخان مورد سؤال قرار می گیرد و 

زیر سؤال می برد.به نوعی ایدئولوژي  رضاخانی را 
اگر چه به "آنجا که دوام الوزاره و حاجی با هم گفتگو می کنند. دوام الوزاره می گوید: 41یا در صفحه 

قدر االغ چیز سرمان نمی شود و همیشه  کاله سرمان می رود ، اما خودمان را با هوش ترین مخلوقات تصور 
).42(همان، "می کنیم

خلوقات است را مورد تسمخر قرار می دهد و باز در ادامه  چنین می انسان که برترین  موجودات و م
زمامداران ما ، دوره ي شاه سلطان حسین را رو سفید کردند تا در تاریخ ننگ این دوره را به آب "گوید که : 

) دوام الوزاره با لحن تمسخر آمیز و ضعیت جامعه زمان 42(هدایت، "زمزم و کوثر هم نمی شود شست.
ا مورد انتقاد قرار می دهد.خویش ر



٣٢٨

٣٢٨

مجموعه مقاالت

از اول دنیا اینطور بوده یکی از گشنگی بمیره ، یکی از سیري بترکه. این "یا باز  در جاي دیگر می گوید:
) این سخنان حاجی نشان دهنده 42(همان، "همه پیغمبر و حکیم آمدند، همه  همین را تصدیق کردند

له اختیار را به تمسخر می گیرد و با این فکر خود ، اعمال اعتقادات وي نسبت به  جهان است و به نوعی مسئ
ناشایست خود را می خواهد به نوعی توجیه کند.

نتیجه گیري
بر نظر باختین مبتنی بر دگرگونی، پیشرفت و » حاجی اقا« و » آب زندگی« صادق هدایت در دوداستان 

را نفی می کند و نبودن پاسخ را در سخن شدن تأکید دارد. باختین به نوعی سخن یک جانبه گرا و تک آوا 
براي  کسی که صحبت می کند هراس آور می داند. اینکه  سخن فقط از جانب  یک نفر و با یک صدا بیان 
می گردد و کسی نباشد که پاسخ دهد دردناك است و صادق هدایت در این دو اثر، اجازه می دهد که همه 

این دو اثر چند صدایی محسوب می شوند. بر طبق اندیشه هاي شخصیت هاي داستان حرف بزنند. بنابراین،
باختین،  چند صدایی جامع مؤلفه هاي سبک بخشی (همگرایی نویسنده با شخصیت داستان)، نقیضه(عدم 
همگرایی نویسنده با شخصیت داستان)، کارناوال( تغییر نقش شخصیت وواژگونی صداي حاکم به همراه 

ویسنده) است.طنز) و جدل (درگیري ذهنی ن
از این میان ، نقیضه ، به عنوان مهمترین مولفه چند صدایی این دو داستان در نظر گرفته شد.

نقیضه ها بر اساس فرم و ساخت به چند دسته تقسیم می شوند: نقیضه در ادبیات فارسی، نقیضه از 
عملکرد شخصیت ها، نقیضه دیدگاه باختین که شامل نامگذاري و معرفی شخصیت ها بود، نقیضه در رفتار و 

در بینامتنیت و جامعه شناسی.
نوع نقیضه ها در دو داستان جز در دوبخش نقیضه از دیدگاه ادبیات فارسی و بینامتنیت ـ کامالً با هم  
منطبق و سازگارند. در قسمت نقیضه از دیدگاه ادبیات فارسی، داستان حاجی آقا فاقد این نوع نقیضه است 

ضاي  داستان از همان ابتدا تا پایان به یک شکل و حالت بیان می شود.درست برعکس آب چرا که زبان و ف
زندگی.

در قسمت بینامتنیت باید گفت که نوع بینامنیت در این دو داستان با هم متفاوت است چرا که بینا منیت 
ینامتنیت در حاجی آقا در داستان آب زندگی بیشتر از نوع اشاره به داستان ها و تلمیحات است در حالی که ب

بیشتر از نوع کنایات و ضرب المثل هاست.
کتابنامه

،تهران: نشر مرکز.1،ج ساختار و تأویل متن، نشانه شناسی و ساختار گرایی) 1372احمدي، بابک (-1
، به کوشش ولی اهللا درودیان، تهران: زمستان.نقیضه و نقیضه سازان) 1374اخوان ثالث،مهدي(-2
، ترجمه سعید سبزیان ، تهران:انتشارات رهنما.فرهنگ توصیفی اصطالحات ادبی).1384اچ(ـ ایبرمز،ام.3
، ترجمه رویا پور آذر ، تهران: نشر نی.تخیل مکالمه اي) 1387ـ باختین، میخائیل (4
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(داستان)، تهران : انتشارت اختران.گزاره هایی در ادبیات معاصر ایران) 1383ـ تسلیمی ، علی (5
(نظریه هاي ادبی و کاربرد آنها در ادبیات فارسی) تهران : انتشارات نقد ادبی) 1390ی ، علی (ـ تسلیم6

کتاب آمه.
، ترجمه داریوش کریمی ، تهران : نشر ) منطق گفتگویی میخائیل باختین1377ـ تودروف، تزوتان(7
مرکز.
، ترجمه منوچهر بدیعی جوانیقرائتی نقادانه از رمان  چهره ي مرد هنرمند در) 1382ـ سید ، دیوید (8

، تهران : روزنگار.
، تهران : انتشارات جاویدان.آب زندگی) 1344ـ هدایت ، صادق ( 9

، تهران: انتشارت جاویدان.حاجی آقا) 1344ـ هدایت،صادق(10
بازخوانی تصویري بوف کور و بررسی چهار داستان دیگر ) 1390ـ محمود زاده ، محمدرضا (11
ن : نشر چشمه.، تهراهدایت
ـ 15، پژوهشنامه زبان هاي خارجی ، تهران: ش » جویس و منطق مکالمه) « 1382ـ مقدادي ، بهرام (12
19-30صص 
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"خمریه در ادبیات معاصر"

(بررسی مفاهیم شراب در شعر معاصر)
صدیقه ارباب سلیمانی
دانشجوي دکتري دانشگاه تربیت معلم کاشان

چکیده
حفظ وحدت باآن،ر دغنایی است که شاعروصفی شادخوارانه وارسی،نوعی شعردرادبیات فخمریه 
، مل، رحیق، زررآب انگور، دختمی، باده،(شراب،قالبی مناسب، به وصف خمراستقالل معنی، درموضوع و

ومات و پردازد؛ درحقیقت به آن دسته ازسروده ها که درون مایه اصلی آنهاباده و باده خواري وملز) میذنبی
حریفان شکستن توبه،صبوحی، توبه ازمی،پیرمی فروش،میکده،خم، سبو،ساغر،(نظیر ساقی ،مقتضیات آن

اغراض برجسته ي شعرغنایی محسوب می خمریه ازباشد خمریه گفته میشود؛نعره ي مستانه و...)مخمور،
موارد برآن است تا بامضامین بیشتر شود که درآن شاعربه توصیف مادي یامعنوي خمرمی پردازد و در

شیوه هاي متنوع به بیان تأثیرآن در جسم و جان بپردازد.گوناگون و
شعررودکی راست ازنمونه هاي خمریه وشراب سرایی ازشراب انگوري گرفته درادبیات فارسی پ

ادبی ومنوچهري، تا شراب معرفت و تجلی در اشعار سبک عراقی و دوره ي رواج عرفان و پس از آن شراب 
در سبک هندي و...

ادبیات معاصر نیزمانند سایر ادوارشعرفارسی،سروده هایی وجوددارد که می توان آنراجزو خمریات به در
شمار آورد؛اما به دلیل محدودیت هاي مذهبی ومسأله ي تحریم شراب در باور مردم،حتی باوجود تمایل 

اب ادبی مطرح گردد والبته گاه شراب معرفت برخی شاعران به شراب انگوري،تالش شده است تا بیشتر شر
،که نه تنها مباح،بلکه از مطهرات است.

در این مقاله سعی شده است تا با آوردن نمونه هایی از اشعار معاصران وشاعران بزرگی همچون 
مطرح گردد وبه محدودیت هاي نیما،اخوان ثالث، سهراب سپهري،فروغ و...شراب سرایی در ادبیات معاصر

ران این دوره درسرودن خمریات نظري افکنده شود.شاع
خمریه، شراب سرایی،شراب ادبی، شراب معرفت، ادبیات معاصر ها: کلیدواژه

پیش درآمد:
ادبیات فارسی آمیخته است به شراب نوشی و می سرایی و می ستایی.این مسأله در ادبیات فارسی آنقدر 

."ساقی نامه"بی ایجاد می شود به اسماهمیت داردکه از مجموعه ي این آثار نوعی اد
با نگاهی به آثار شاعران فارسی،در می یابیم که در تمامی ادوار شعر فارسی، تقریباً هیچ شاعري پیدا نمی 
شودکه از می و مستی ومالزمات آن سخن نگفته باشد.هرچند شراب در اشعار مختلف با مضامین و مفاهیم 
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گویا همه ي شاعران به نوعی در زمینه باده و باده نوشی ومستی و...سخن گوناگون آمده است، اما به هر حال 
رانده اند.

درمفهوم اولیه شراب که همان شراب انگوري است، شاعران سبک خراسانی نظیررودکی و منوچهري 
پنجم، هرجا سخن از می و وفرخی، در خمریه سرایی و ساقی سرایی سرآمدشده اند.در واقع تا اوایل قرن

اري است مقصود همان شراب واقعی است.شاید زندگی مرفه شاعران قرن هاي چهارم و پنجم، که میگس
بیشتر وابسته به دربار بودند باعث شد از شراب و شراب نوشی که رسم الینفک زندگی درباري بودبسیار 

صریح و در معناي واقعی سخن به میان آورند.
اي بیان حاالت روحانی وعرفانی بزرگان و عرفا به کار مفهوم ثانویه شراب،که مفهومی رمزي است و بر

می رود، از قرن ششم،باگسترش عرفان و آمیختن آن باشعر که بسیاري از اصطالحات ادبی معناي مجازي 
یافت ؛رواج پیدا کرد؛ودر دوره ي سبک عراقی به اوج رسید.

یا و نفاق و زهدریایی  است شراب دراین مفهوم در واقع وسیله اي براي سرکوب ضدارزشهایی نظیر:ر
وشاعران بزرگی چون سنایی و حافظ در کاربرد آن استاد بوده اند.  خمریاتی که در عرفان مطرحاست گاه 

دشوار می گردد.(البته این شیوه "می حقیقی"از "می مجازي"آنقدر ظریف بیان شده اند که تشخیص 
فان پذیرفته شد.)نیزبعدها مورد انتقاد قرار گرفت اما بعنوان زبان عر

مانندسایرموضوعات وسیله اي براي مضمون یابی وباریک اندیشی "می"در دوره ي سبک هندي،موضوع 
و تصویرسازي شد،در این دوران مفهوم سومی واردشعرفارسی می شود که نظیر نقاشی با شراب 

دام نوع از مفاهیم اولیه یا در تردید اینکه این تصویر منطبق با کزیبا که گاه خوانندهاست!تصویرسازیهاي
ثانویه شراب است باقی می ماند.درحقیقت تصویز سازیهاي بدیع و قوي،ذهن را از حرمت یا جواز شراب 

در این دوره با مطلع زیر "مالفرج اهللا شوشتري"فراتر می بردومخاطب را درگیر این مقوله نمی سازد.خمریه
معروف است:

)34،ص1374(دبیرسیاقی،"ازند        ستاره می شکنند،آفتاب می سازندمغان که دانه انگورآب می س"
بعدهاکه نه از رفاه شاعران سبک خراسانی خبري بود و نه رنگی ازعرفان حقیقی در شعر یافت می 
شد،خمریه سرایی هم فراموش شد.البته گاهی اصطالحات می و مستی وساغر وساقی وخرابات به شکلی 

ر می رفت. کلیشه اي درشعر به کا
به آن پرداختند."قاآنی"در دوره بازگشت،دوباره شیوه ي خمریه سرایی رواج یافت وشعرایی چون 

وشاعران در زمینه ي شراب و معاصر نیز شکل خمریه سرایی به هر دو گونه باقی مانددرادبیات
قصیده "بشار مرغزي"ازبه شیوه ي نظیره گویی"ملک الشعراي بهار"مثالً سرایی طبع آزمایی نمودند.شراب

اي زیبا در وصف شراب سرودو اولین مصرع اورا تضمین کرد:
)75/ص1،ج1336(بهار،"زر را خداي از قبل شادي آفرید"باشد بهار بنده ي آن شاعري که گفت    
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البته در دوره ي معاصر تنگناي رعایت مسایل مذهبی و احترام به عقاید مردم، سبب گردید تا برخی 
حتی علیرغم میل باطنی،کمتر از شراب انگوري سخن برانند وبیشتر به انواع مجازي شراب شاعران

نظیر:شراب معرفت و شراب تجلی و شراب وحدت پرداخته شود.
اما آنچه در تمامی ادوارشعر فارسی مشهود است پرداختن به جنبه ي مثبت شراب درشعر است!چه در 

ربارصادر می شدوچه در دورانی که توجه به مذهب،تحریم دوره اي که جواز نوشیدن شراب از سوي د
شراب را مطرح می سازد.

این مقاله تالش دارد تا با آوردن نمونه هایی از خمریه سرایی در ادبیات معاصر ضمن پرداختن به جنبه ي 
مثبت شراب درادبیات معاصر،به محدودیت ها و موانع شراب سرایی در این دوران نیزنظري بیفکند.

اخوان،نیما،سهراب،نادر نادرپور،تنهادر آثار چندتن از بزرگ شاعران نوپرداز نظیرراي رعایت اختصارب
فروغ وسیمین تفحص شده وباآوردن شواهدي ازاشعار این بزرگان،به عنوان نمونه هایی از شعر معاصر، 

ه است.دیدگاه آنان نسبت به شراب مورد بررسی و محدودیت ها نیزمورد توجه قرار گرفت
خمریه:

که جمع آن خمریات است در اصطالح ادب فارسی به نوعی شعر که در وصف می ومی گساري ویا 
) ، صبوحی و نعره ي مستانه 1ملزومات آن (نظیر:ساقی ،ساغر،سبو، میکده ،می فروش ،مستی و خماري(*

اشعاربا انواع معادل ) محسوب می شود.در این2و...)سروده شود گفته می شود و از دسته ي ادب غنایی(*
فارسی وعربی شراب ،نظیر:(شراب،می، باده، نبیذ،مل،دختر رز،راح،رحیق،آب انگور،صهبا) برمی خوریم.هاي

ریشه ي آن که خمر است ودر عربی به فتح(خ) خوانده می شود اما در فارسی باضم(خ). (ر.ك معین،
)3) (*1440/ص1ج

تاریخچه ي خمریه سرایی:
به مفهوم خاص در ادب عرب، از دوران عباسی آغاز شد، زیرا باده گساري یکی از سرایی،خمریه

آشکارترین مظاهر زندگی آمیخته به تمدن جدید عباسی بود. در این دوره در همه ي بالد اسالمی، ازجمله در 
ازایرانیان مجوس ونصاري ویهودغالباًزها دایربودومردان یازنانی اترین مرکزادب بود،میکدهبغداد که مهم

فروشی مشغول بودندوخرید و فروش شراب یکی ازراههاي معیشت ورومیان ونبطیانوسیاهان، در آنجا به باده
ق) در این مکانها زبان به وصف شراب 198ـ 140راهبان دردیرهاي مسیحی بود.شاعرانی مانند ابونواس(

گشودند .ومستی می
بن ولید شاعرانی مانندمسلمه هاياین دوران، سرودردهاي مستقل ودرقالبهاي خاص،نخستین خمریه

ق) و ابونواس است. خمریات ابونواس را هیچ همتایی نیست و شراب واقعاً عروس 208ـ 130انصاري (
بخشد . اما در شعر اوست.او خمریه را در ادبیات عرب به عنوان یکی از ابواب شعر استقالل و تشخص می

رود و از رنگ و بو و طعم می و تأثیر نهد و از دایرة حس فراتر نمییرون نمیوصف شراب پاي از واقعیت ب
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گاه سخن را به وصف تاکستان و تاك و شیوة ساختن شراب گوید. آنآن در جسم و روح به دقت سخن می
ن و ها و آداب و رسوم آنجا و ساغرهاي منقش به نقشهاي فاخر ایرانی و خماران و ساقیاکشاند و از میکدهمی

کند.ندیمان ومطربان با تصویرهایی زیبا گفتگو می
ي عباسی، ابتدا دراشعارعرب وارد شد وسپس ایرانیان آن را در اشعار بنابراین موضوع خمر از اوایل دوره

خود به کار بردند.
تاریخ خمریه سرایی در ادبیات فارسی:

مایی ایرانیان فارسی زبان، در انواع شعرآغاز آزالنهر،طبعبا آغاز شکوفایی ادب فارسی درخراسان و ماوراء
شد و با قدرت یافتن سامانیان توجه به ادب و فرهنگ و تاریخ ایران رونق گرفت و شاعران این روزگار به 
شعر و ادب عرب توجه خاص مبذول داشتند و بسیاري از قالبها و معانی ومضامین آن را در شعر فارسی به 

کار بردند.
تریناز مهمیکی، خمریهاسالمیآغازینهايدر سدهشعر فارسیظهور و تکوینحلمرااز نخستین

پیشینهو بی الساعهخلق،امرياز اسالم، پسسراییخمریه به.گرایشاستبودهسرایانفارسی موضوعات
بهازورود اسالمپسویژهه ،بعربنوجهاایرانمیانودادوستد فرهنگیجغرافیایی.مجاورتاستنبوده
.استشدهعرباز ادبیاتشعر فارسیتأثیرپذیري،سببایران

ومیگساريآشنا بودهبا تاكاز روزگار بسیار کهنایرانیانکهاستبیانگر ایناگرچه شواهد فراوانی
هفتصد که)خوانده4را دخترجمشید (*، میايقصیدهدر منوچهري.مثالً،استداشتهرواجآناندرمیان

درشادي ها ومی، ازاهمیتشاهنامهمتعدد.اشاراتاستبودهمحبوسگبرکاني در خانههشتصد سال
دارد.حکایتباستانایرانیانهايجشن

؛)339، 324، صپنجم؛ دفتر6، ص؛ دفتر سوم44، ص، دفتر یکم(مثالً رجوع کنید به فردوسی

الگوپذیري در سرودن خمریه و نخستین خمریه سرایان:
هاي بسیار زیبایی است که به ظن قوي سرمشق شاعران فارسی زبان در توصیف و ستایش شراب،خمریه

و شاعران عرب پدید آمده است. "بن هانیحسن"، "ابونواس"در شعر عرب به وسیله شاعران ایرانی مانند: 
سرود. این خمریه، قصیده معروف اوست "خمریه"نخستین کسی است که "رودکی"بان فارسی ظاهرا در ز

با مطلع :
)24،ص1964ه ي او را گرفت و کرد به زندان   (دیوان رودکی،بچمادر می را بکرد باید قربان     

،سرود و براي نخستین بار "ومی) تاك(رز"اي سی و یک بیتی در وصفقصیده"بشّارمرغزي"بعد ازاو
اطالعی در دست "زيبشارمرغ"اززندگی(.راوصف کرد"چیدن انگوروشراب انداختن"در شعر فارسی

آن را ازنسخه اي خطی "رشید یاسمی"نیست و اثري جز همین خمریه از او به جا نمانده است. شادروان 
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را شاعران بعد "رودکی"رسانده است) هر چند شیوه به چاپ"مجله ارمغان"استخراج کرده،و در سال دهم 
بسیار موفق عمل کرد و خمریه را در ادب فارسی به کمال "منوچهري"تقلید کردند؛ اما از آن میان تنها 

رساند.
:هخمریقالب هاي رایج براي سرودن

عه و دوبیتی است قالبهاي متداول شعر خمري تا قرن ششم ق، عالوه بر قصاید و تغزالت آنها، مسمط، قط
هایی پراکنده از آن در و رامین و خمسۀ نظامی نیز نمونهنامه ویسو در مثنویات چون شاهنامه، گرشاسپ

شود. تا این زمان معموالً در ادب فارسی همه جا سخن از می واقعی است. ضمن وقایع و داستانها دیده می
آن به تدریج معانی مجازي و کناییواستعاري عرفانی امابا راه یافتن عرفان به شعر فارسی،شراب ومتعلقات 

شود که در مثنویات و غزلیات کند وخمریاتی با تعبیرات کامالً عرفانی ومعنوي سروده میوادبی هم پیدا می
پیشه به الدین بلخی و سعدي و دیگر شاعران عارفشاعرانی چون سنایی و عطار نیشابوري و موالناجالل

فارض مصري شود که همانند آن در شعر عرب نیز در خمریات شاعرانی چون ابنمیزیبایی به کار برده 
شود.ق) مشاهده می632ـ 576(

) است که نخستین بار در ضمن داستانهاي ویس و 5» (*نامهساقی«از قالبهاي مهم خمریه در شعر فارسی 
.شودمطرحمی) ق446الدین گرگانی (متوفی بعد ازرامین فخر
.شودمیه مه شعري خطابی است که درقالب مثنوي ودربحرمتقارب(به وزن شاهنامه)سرودناساقی

اند .ق) در این نوع طبع آزمایی کرده750ق) وخواجوي کرمانی (متوفی 72امیرخسرودهلوي(متوفی 
ق) در لفظ و معنی به اوج کمال و زیبایی رسید.حافظ خود 791اما شعرخمریه ،با حافظ شیرازي (متوفی 

شراب راستود(یعنی نه درضمن داستان)وخمریه رادرقالبی خاص به نظم درآورد.روش اوموردتقلید سلمان 
هاي خود همان وزن شاهنامه وقالب مثنوي را با نامهق) واقع شده است. او درساقی778ساوجی(متوفی 

ثباتی دنیا ش کندوبیخواهدتا درد ورنج روزگاررا فرامومضمون خطابی به کارگرفت ودرآن ازساقی شراب می
گیرند،اگر چه غالباً تفکر ها گاهی جنبۀ فلسفی وعرفانی به خود مینامهگونه ساقیو مرگ را ازیاد ببرد.این

گاه فرهنگ وتمدن وتاریخ وروحیات مردم ایران هاي حافظ جلوه نامهخیامی برآنهاغلبه دارد.ساقی
بیت درنوسان است.151تا 58هاي حافظ از نامهساقیابیاتاست.تعداد
بند، و رباعی ادامه یافت؛ اما شاهکار عمده و کار بند، ترکیبسرایی در قالبهاي مثنوي، ترجیعخمریه

اي در این زمینه پدید نیامد .در دورة معاصر به ویژه در شعر شاعران نیمایی که به لحاظ قالب و برجسته
شود اما هدف آنها ی ومیخانه فراوان مطرح میمضامین متفاوت با شعر سنتی فارسی است بحث شراب ومست

معموالً اجتماعی وسیاسی است. 
گونه ازاینو... اهللا رحمانی وفروغ فرخزاد شاعرانی مانند نادرنادرپور،فریدون مشیري،اخوان ثالث، نصرت

د.نرفراوان داراشعا
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مفاهیم خمر(شراب) در ادوار مختلف شعر فارسی:
شعر فارسی هر جا سخن از می و میگساري به میان آمده، همان عصاره و تا اواخر سده پنجم هجري در 

مفهوم واقعی آن مورد نظر بوده است یعنی شراب انگوري!
هاي چهارم و پنجم بیشتر آنها را به سوي بیان چنین طبیعی است که زندگی مرفه شاعران قرن

هایی جزء الینفک زندگی نین مراسمدردي شاعر و وابستگی او به دربار که چکشید. بیهایی میمضمون
کردند بسیار بود آنچه از شراب و شرابخواري توصیف میشد، باعث شدهدرباري و اشرافی محسوب می

صریح و در معنی واقعی و حقیقی آن بوده باشد. 
بسیاري از اصطالحات ادبی به"شعربا عرفان"ي ششم وباگسترش عرفان وتصوف وآمیختناما ازسده

به کاررفته وبخش مهمی ازمعانی ومفاهیم عرفان درقالب اصطالحاتی چون شراب ومی "ي مجازيمعنا"
"می"توان ین آمیختگی به قدري است که نمیبه صورت خمریات بیان شده است وگاه ا... پرستی وومی

جدا کرد."حقیقی""می"را از "مجازي"
بودکه تا "واستعاريزبانرمزي"اشتند نیاز به یک از آنجا که کلمات، گنجایش مفاهیم عمیق عرفانی را ند

، این کلمات ظرفی ومتعلقاتش یافتند،پس ازآن"می"این ظرفیت را در"عرفا". باین معانی را داشته باشد
زبان "ي بیان مورد اعتراض وانتقادقرارگرفت اما به عنوانهرچنداین شیوه. "عرفانی"شدند براي بیان مفاهیم 

: پرداختند ازقبیلهایی پدیدآمدند که به شرح وتفسیرعرفانی این کلمات میبعدها کتاب. شدپذیرفته "عرفان
. "شیخ محمود شبستري""گلشن راز"

شود آمیز تبدیل میاي ابهامبدین ترتیب در اشعار شاعران قرن ششم ق به بعد، می و متعلقات آن به مسئله
کند. مثالً خرمشاهی (حافظ به می واقعی یا عرفانی تعبیر میکه هر کس بر حسب سلیقه و اعتقاد خود آن را 

گویند در غزلیات حافظ دو نوع می یکی ) در مقابل این قول مکرر پژوهندگان حافظ که می194نامه،ص 
نامد و می» کنایی«یا » ادبی«انگوري و دیگري عرفانی داریم، به نوع سومی از می قائل است که آن را می 

حضور بی«یا ادبی را » می کنایی«ستاید؛اما را با حضور قلبی و با احساس می» می انگوري«گوید حافظ می
»کندسازي و قریحه ي هنري و عادت و سنت ادبی مطرح میقلب و با کمک عقل و حافظه و مضمون

یابی و باریک اي براي مضمونمانند سایر موضوعات وسیله"می"،موضوع  "سبک هندي"بعدها در 
است که "مال فرج اهللا شوشتري"ی قرار گرفت. از شاعران مشهور این دوره که خمریه سروده است  اندیش

شعري بامطلع:
)34،ص1374سازند(دبیرسیاقی،شکنندآفتاب میستاره میسازندمغان که دانه انگورآب می

سروده و سخت مورد توجه واقع شده است. 
سبک "غییرات وتحوالت اجتماعی که نه دیگر، شاعران ازآن رفاه شعرايدر این دوران به دلیل ت

به فراموشی سپرده شد. تنها "خمریه سرایی"ان حقیقی خبري بود، برخورداربودند و نه، ازعرف"خراسانی
رفت. به کار می"غزلیات"اصطالحات می و مستی و خرابات و ساقی و... به صورت کلیشه در 
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دلیل بازگشت به شیوه گذشتگان دوباره خمریه سرایی احیاء شد و شاعرانی چون در سده سیزدهم به 
برآمده و "بشار مرغزي"با "نظیره گویی"به "ملک الشعراي بهار"به آن پرداختند. از معاصران "قاآنی"

ن سرود و نخستین مصراع او را تضمی"بشار"به وزن و قافیه "شب و شراب"اي در وصف ي استادانهقصیده
کرد، 

: چنین است"بشار"مطلع خمریه
)45،ص1374(دبیرسیاقی،ی همه از رز شود پدیدشادي وخرمراخداي ازقبل شادي آفرید) تاك(رز

:گفته است"بهار"و
)75/ص1،ج1336(بهار،رز را خداي ازقبل شادي آفریدشي آن شاعري که گفتباشد بهاربنده

ر فارسی:کاربردهاي شراب در شع
الف) شراب واقعی(می انگوري)

آنچه از نخستین اشعار خمري برمی آیداین است که شراب در این اشعار همان عصاره ي انگور،نوشیدنی 
یاد شده است(معین ،جلد "نوشیدنی مسکر "سکر آور، که معادل آن در فرهنگ معین باده آمده و از آن به 

) می باشد.1440اول،ص
تااوایل قرن پنجم هجري،رایج است اما در ادوار بعد نیز مصداق هایی دارد.این مفهوم،اگرچه 

اند؛وچنان به عنوان مثال شیواترین خمریات زبان فارسی را درهمان آغاز راه، رودکی و منوچهري سروده
سرود و براي اولین "می"اي سی و یک بیتی در وصف قصیده"بشار مرغزي"که اشاره شد،بعد از رودکی 

را توصف کردو به این وسیله نشان داد که از "چیدن انگور و شراب انداختن در خمره! "در شعر فارسی بار
شراب مقصود همان نوشیدنی قرمز رنگ سکرآور است!

به همین سیاق،تا اواخر سده پنجم هجري در شعر فارسی مقصود ازمی و میگساري ،همان عصاره انگور و 
که اشارت رفت، با رفاه زندگی شعراي قرون چهارو پنج،قابل توجیه هم مفهوم واقعی شراب بود.که چنان

و محافل درباري و اشرافی ، باعث شده بود دردي شاعر و وابستگی به دربار وحضوراو درمراسمهست. بی
گفتند بسیار صریح و در معنی واقعی و حقیقی آن باشد.آنچه از شراب و شرابخواري می

راهم "پرستیجویی ولذتمی و مستی و فرصت"،"باده انگوري"وصفرودکی درخمریات خودضمن 
"مادرمی را بکرد باید قربان..."ستاید ودر واقع میتوان گفت استاد این فن درسبک خراسانی رودکی است:می

کندودرخمریات اومجالس شراب وبزم را کامالً برمبناي زندگی و فرهنگ وواقعیات جامعۀ ایرانی توصیف می
خواهد نوازد و از ساقیان باده میگیرد و می): رودکی چنگ برمی6وموسیقی همواره مالزم یکدیگرند(*اومی 

دهد. کند و اوج شادمانگی خود را نشان میکوبی میافشانی و پايخوانی و دستو سروده
)22رودکی چنگ بر گرفت و نواخت          باده انداز کاو سرود انداخت   (دیوان رودکی ،ص
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او رنگ و بوي و طعم و کیفیت شراب و حاالت مستانه ي  میگساران و مجلس بزم را استادانه و به 
خواند آور میشناسد و آن را دژگشا و دلیريکند و می را به وسیلۀ تمیز آزاده از بد اصل میزیبایی ترسیم می

کند.پدیدار میسازد و شرف آدمی را چنان که بخیالن را کیریم و بدگوهران را نیک میآن
)البته این معناي واقعی در بسیاري اشعار شاعران دوره هاي بعد نیز کامالً مشهود است!(

(شراب معرفت،می وحدت، شراب تجلی و...)ب) شراب مجازي
بسیاري ازاصطالحات ادبی در "شعر باعرفان"ازسده ي ششم وباگسترش عرفان وتصوف وآمیختن 

ست وبخش مهمی ازمعانی ومفاهیم عرفان در قالب اصطالحاتی چون شراب و می معنی مجازي به کار رفته ا
می"توانآمیختگی به قدري است که نمیومی پرستی و...به صورت خمریات بیان شده است؛گاه این 

جدا کرد."حقیقیمی"را از"مجازي
وبه ل میشوندودرخدا حازخود بیخود،شراب معرفت می نوشند،سالک وعارف براي رسیدن به قرب خدا

فنامی رسند.
بود که "رمزي و استعاري"از آنجا که کلمات،گنجایش مفاهیم عمیق عرفانی را نداشتند نیاز به یک زبان 

این کلمات ظرفی ، ومتعلقاتش یافتند.پس ازآن"می"عرفا این ظرفیت رادرد. تاب این معانی راداشته باش
عنوان زبان ه ي بیان مورداعتراض وانتقاد قرارگرفت اما بشدند براي بیان مفاهیم عرفانی.هرچند این شیوه 

شبستري "گلشن راز"عرفان پذیرفته شد.بعدها کتابهایی درشرح وتفسیرعرفانی این کلمات نوشته شد،مانند 
و...

این مفهوم شراب(معرفت و تجلی )بیشتر در سبک عراقی کاربرد داشته :
کرده اند"می"بیهوشانه در جرعه اي خوردیم وکار ازدست رفت        تاچه

ما به یک شربت چنان بیخودشدیم           دیگران چندین فدح چون خورده اند؟
)224،طیبات،1370آتش اندر  پختگان افتاد  و سوخت   خام طبعان همچنان افسرده اند (غزلیات سعدي

)345همو،("می صرف وحدت کسی نوش کرد     که دنیی و عقبی فراموش کرد"
مادر مکتب شعر عرفانی، اگرچه شاعران چیره دستی چون سنائی غزنوي و مولوي در این زمینه، ا

شود مشهورترین و بزرگترین شاعران باده سرا محسوب می» حافظ شیرازي«شوند، ولی پیشگام محسوب می
ببخشدکه اي سحرآمیز که توانسته است با تکیه بر میراث گرانقدر شعرتصوف عربی وفارسی، شعررا جذبه

اش تاامروز،مورد تقلید شاعران قرارگیرد.شعراو،اوج هنرمکتب باده سرایان را در شعر عرفانی سبک شعري
دهد.نشان می

دارند:هم گریزي به شراب واقعی درشعر،ضروري است که همچنان شاعران این دوراننیزذکراین نکته 
(حافظ،دستر دوصراحیپیرهن چاك وغزلخوانزلف آشفته وخوي کرده وخندان لب ومست

)20ص،1369
)      99صهمو،هم پرده ي ما بدرید هم توبه ي ما بشکست  (از پرده برون آمد ساقی قدحی در دست   
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شراب خام بیار و به پختگان در ده      من از کجا غم هرخام قلتبان زکجا
)1ج/215،غزل1345زکجا       (مولويشرابخانه درآ ودراز درون در بند       تو ازکجا وبد ونیک مردمان 

)2،ج714،غزل شمارههموآن جام شراب ارغوانی         وآن آب حیات زندگانی   ....(
)2،ج553خمرمن وخمارمن،باغ من وبهار من        خواب من وقرارمن،بی تو بسرنمی شود   (همو،غزل

شراب "ل شیخ بهایی باعنوانتعبیرشده است،ماننداین غز"شراب روحانی "گاه ازاین نوع شراب به
به مطلع:"روحانی

)216،ص1391ساقیا بده جامی زان شراب روحانی    تادمی برآسایم زین حجاب ظلمانی (مدرس زاده،

ج) شراب ادبی (تصویرسازي با شراب)
این نوع ازشراب،نوشیده نمی شود تا اتهامی بدان وارد گردد اما تصاویري زیبا می آفریند:

)1370،642فرقت روزي چشیده باشد         داند که سخت باشد قطع امیدواران    (سعديهر کو شراب 
)720همو،("وگر به باده برم بی تو دست در مجلس        حرام صرف بود بی تو باده نوشیدن "

اي درشکسته جام ما،اي بردریده دام ما (مولويبام ماراي یوسف خوش نام ما،خوش می روي ب
)1ج،4زلغ،1345

این مضمون باده ي ادبی! بویژه در سبک هندي که فشارهاي مذهبی نیز مانع آزادیهاي شاعر است رونق 
گرفت. (البته در این دوران شاعر بجاي شراب گرایش به افیون و تریاك پیدا می کند...)

اندیشی اي براي مضمون یابی و باریکمانند سایر موضوعات وسیله"می"موضوع "سبک هندي"در 
: است که شعري بامطلع"مال فرج اهللا شوشتري"قرار گرفت. از شاعران مشهور این دوره که خمریه سروده 

)34،ص1374(دبیرسیاقی،سازندشکنند آفتاب میستاره میسازندمغان که دانه انگور آب می
سروده وسخت مورد توجه واقع شده است.

غزل "است که باپیدایش نوعی غزل در شعر فارسی بانام البته ذکر این نکته هم در اینجا ضروري 
،که در آن وصف رندي و باده نوشی وتظاهر به می پرستی والابالیگري است،تا به این وسیله شاعر "قلندرانه

فرصتی یابد تا اززبان مست یاشوریده اي،حقایقی را که خود جرأت بیان آن را در هشیاري ندارد بیان 
ی را از شراب واقعی، ظریف ترمی سازد! مانند این تصویر کنایی به بستن میکده ها نماید،تشخیص شراب ادب
در زمان امیر مبارزالدین:

بود آیا که در میکده ها بگشایند             گره از کار فروبسته ي ما بگشایند
اگر از بهر دل زاهد خود بین بستند        دل قوي دار که از بهر خدا بگشایند

)137،ص1369،تزویر وریا بگشایند(دیوان حافظيه ببستند خدایا  مپسند    که در خانهدر میخان
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توان دریافت که عوامل فردي، اجتماعی، به طور کلی در مقایسه مضامین و اسالیب خمري ایشان می
فرهنگی و... در گرایش آنها به باده سرایی مؤثر بوده است.

.و اصطالحات تبعیواژگان
بر اند کهخمرساختهبرايالقابیاند.شاعرانشدهو کنایه، استعاره، لقبصدها نامانگیزة ابداعهاخمریه
، ،نوشین، نابکنند، نظیر گلرنگازشراب تأکیدمیکند،وبرصفاتیمیداللتنزدایشانآنمحبوبیت

، صبحگاهی، کافور (سفید)، دینارگونسالهدو ، می، مردافکن، زرد، سوري، روشن، زالل،خردسوز،کهنشفقی
.وغیره
ها و ومنشأ استعارهکردهشاعر ترسیمرا در ذهنصور متفاوتیآنرز، انگور و عصارة، درختعالوهبه
نشانخمراستبهمربوطهرچهرابهشاعراندیدگاهکناییتوصیفهاي.ایناستشدهرنگارنگیهايتشبیه

، سیمصراحی، اشکخروس، چشمۀ خورشید، خونانگور، فرزند مجوسدهد،نظیردختر رز، کودكیم
. حرامو آب، ام الخبائثهر درمان، عیسیتاك، شعلۀنشاطکبوتر، گل،چشممذاب

کی یا پاره اي از صفات نیز مربوط به نوع شراب است مانند:پخته، خام،پشت دار، بی پشت، سرجوش،سی
مثلث(شرابی که دو سوم آن بخار شده باشد)،یک آتشه، دو آتشه، دردو...    

واین تلخوش را باید در جایی به نام: خمخانه، میخانه،خمستان، میکده،خمارخانه،باده خانه  انبار کنند.
آرند؛ بهبیرونخمرا از آنفروشو شراب، شرابی، پیر میخانهفروشخَمار، مینامبهافراد خاصی

بیاورند؛و میگساريبزممجالسبهو سبو و صراحیگیرند و بفروشند؛ در قرابهاندازهو رطلپیمانه
، ، کاسهنظیر جامبا نامهاییرا در ظرفیدار آن، شرابدار، پیاله، شرابیساقی: نامهايبهخاصو باز افرادي

بر اثر شاد شوند و گاهفقطکهاندازهبدانبپیمانید، گاهبادهطالبان، به، ساتکینینا، شرابه، م، ساغر، قدحپیاله
گردند.آلوده، سرانداز و شرابزده، میالیعقل، مستافراط

نطاقتا؛کماستشدهمشخصباخطوطیجامبردیوارةدارد کهحديهر گروهخوارگی، میبنابراین
ورشکر (یا خطبهپلهگر روند و پلهکاسهخطترها به) آغاز کنند و پر تحملهفتم(خطفرودینهبایدازخط

برسند که خط اولخطبهبغداد بروند تا سرانجام، خطبصره)، خط(یا سبز، سیاهازرق)، خطاشکخط
)4/5152ر.ك معین،  ج() خواهند بود.7(*خط، هفتصورتدر اینجور نام دارد. که

حافظ نیز در اشاره به هفت خط جام می گوید:
) 202،غزل 1369پیر میخانه همی خواند معمایی دوش    از خط جام که فرجام چه خواهد بودن  (حافظ،

شادروان غنی می نویسد:گویند جام جمشید هفت خط داشته "ودر توضیح آن در حافظ نامه می خوانیم: 
)خط کاسه 6)اشک یا رشک یا خط خطر  5)ازرق یا خط شب  4)بصره  3)بغداد 2)خط خور 1از این قرار:

)2/ج1086،ص1368)خط فرودینه   (خرمشاهی،7گر 
خمریه سرایی درادبیات معاصر:
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سبک خراسانی بعدها به دلیل تغییرات و تحوالت اجتماعی که نه دیگر، شاعران از آن رفاه شاعران 
به فراموشی سپرده شد. تنها اصطالحات "خمریه سرایی"نه، از عرفان حقیقی خبري بود؛ بودند و "برخوردار 

رفت. در سده سیزدهم به دلیل به کار می"غزلیات"در ايبه صورت کلیشهو... مستی خرابات و ساقی ومی و
.آن پرداختندبه"قاآنی"بازگشت به شیوه گذشتگان دوباره خمریه سرایی احیاء شد و شاعرانی چون 

دروصف برآمده وقصیده اي استادانه"بشار مرغزي"با "نظیره گویی"به "ملک الشعراي بهار"ازمعاصران
سرود.مطلع بشار چنین بود:"بشار"به وزن و قافیه ي "شب وشراب"

)45،ص1374(دبیرسیاقی،شادي و خرمی همه از رز شود پدیدرز (تاك) را خداي از قبل شادي آفرید
ر اینگونه سرود:وبها

)1/75،ج1336گفت رز را خداي از قبل شادي  آفرید     (بهار،باشد بهار بنده ي آن شاعري که
ادامه دارد و در شعر نو نیز با انواع مضمون سازي ها با شراب، مواجهیم.این سیردرشراب سرایی

تفاوت خمریه هاي کهن و نو:
ارسی،به تفاوتهاي فاحشی از مضمونهاي خمري وحتی به در مسیر ورود باده و باده سرایی به شعر ف

تفاوتهاي اساسی درباده نوشی برمی خوریم.
منوچهري این شاعرخندان چنان نگران سرنوشت دختر رزوسرشار از آبستنی  اوست که گویی در "مثالً

جنگ عصري که آبستن حوادث گوناگون افول سلطان محمود با آنهمه سوابق هندوکشی وقرمطی جویی و 
،1390(علی محمد سیف،ومسعود وسرنوشت حسنک وزیر و سرانجام اوست نمی زید!هاي محمود

)719ص
وچنان شیفته ي شراب است که می خواهد پس از مرگ نیز با اوآنچنان باده ي شادي زا درمی کشد

)720صو،و از برگ رزش بپوشند ودر سایه ي تاکش به خاك سپارند. (همشرابش بشویند
که به توصیف از صبح،پس از او خاقانی به توصیف شکوهمندانه از باده بسنده می کند.همچنانگرچند 

مگر صبوحی و صبحی آنچنان برتافتن شب تار او و اندوه بسیار اورا گریزي شود.اندوه او در شبی که قاف 
)720صو،تاقاف جهان رافراگرفته وتانفخ صور سپیده دمیش نخواهدبود. (هم

خمریه سرایی از آغاز تا شعر معاصر:وجوه مشترك 
آنچه در اشعار خمري همه ي دوره ها می توان دید،نگرش مثبت به شراب وتأثیرمطلوب  آن بر افراد 

میخانه مانند هر خانه ي دیگري که سقف دارد مایه ي آرامش و گرمی است؛مختلف است. درادبیات ما
چون تا در خمره به جوش نیاید شراب نمی شود شراب هم مزید بر علت می شود. شراب گرم استوجود

که همه جا به چراغ ش، وشاید به این سبب سرها از آن گرم می شود! وروشن است هم ازجهت ظاهرشفاف
تشبیه می شود(چراغ باده،خورشید می)هم از آن جهت که کدورت جان را مرتفع می سازد وشاید ازاین 

"بزن تا روشن شوي!"د:روست که باده نوشان  درپیشکش آن می گوین
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ند واز ظاهر گذشته اند.مستان از یعالوه برآن در ادبیات ما انسانهاي مست ارزشمندند چراکه اهل معنا
دیدگاهی، به یک بعد وسیع تري از شعور وبینش و آگاهی رسیده اند.

وشراب ،افالطون معلم فلسفه بود"جز افالطون خم نشین شراب"حافظ به شراب لقب افالطون داده است
هم،چون او دانایی و آگاهی می بخشدوبیراه نیست که با این تعبیربگوییم روشنی دل از ذات شراب است.

در شعر معاصر نیز با وجود تمام محدودیت ها ومحرومیت ها!هرجا شاعر توانسته شراب را در شعر خود 
ره لحظات مستی باراستی بیاورد با مفهومی مثبت ومایه ي گرمی و روشنی ازآن یاد کرده است...هموا

روشنی بخش هر تیرگی است.،همراهست و شراب
براي آشکارشدن این مطلب به بررسی نمونه هایی ازاشعارمعاصران درموردمضمون آفرینی باشراب می 

پردازیم:
شراب در شعر نیما:

یط انعکاس رنگ محلی درشعر ازصفات راستین شعرنیماست.مازندران وجنگل ودریاوکوهستان که مح
ازین رو از نواحی آن دیار،کوهها،دره ها،رودخانه ها،کومه زیست او بوده همواره درذهن و تخیلش تأثیرداشته

چوپان وآتش و سگ او،و...وآداب ورسوم مردم و..یادکرده است (ر.ك خانه ام ابري است،جنگلی،کلبهو
)14منتخب اشعار،ص 

مردم نشأت میگیرد، سرودن از شراب وباده نوشی،که به همین سبب میتوان گفت چون شعر نیما از آداب 
در میان روستاییان معتقد مازندران ،مرسوم و متداول نیست،جایی ندارد؛پس میتوان گفت که در اشعار نیما 
عمداً، (به دلیل آگاهی از حرمت شراب در شرع و در اذهان عامه) کمتر سخن ازمی و باده و مستی وخرابی 

که حتی  دربرخی اشعار او جاي این مفاهیم خالی احساس میشود!و... آمده است.تاجایی
آنگاه که سخن از خرابی می آورد در اولین نظر حتی براي خواننده خرابی  "مرغ آمین"مثالً در شعر

ومیتوانست گریزي به می بزند:شراب به ذهن متبادر می شود،
آنان را کنون پی گیر    خراب و جوع آنان را زجا ...گریزانند گمراهان،کج اندازان،     در رهی کامد خود 

)221، ص1376برده است. (طاهباز
اما در چند مصرع بعد این ذهنیت را پاك می کندومشخص میکند که مقصود از خرابی ویرانی ظاهري 

است :
) 222و،اینچنین ویرانگیشان باد همخانه      باچنان آبادشان از روي بیداري...  (هم"مرغ می گوید:  

درمقابل آن شراب را -برخالف دیگر شاعران–درشعر نیما سخن از سرما و تاریکی زیاد آمده است اما 
(وشاید بتوان گفت که جاي اینگونه مضامین در شعر نیما نمی آورد.ي روشنی وگرمیبعنوان درمان ومایه

خالی است!)
در رد این ب زد فوراً قرینه اي می آوردهرکجا هم بتوان گریزي به شرا"خواب زمستانی"در شعر مثالً

تعبیر:
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سر گرانی نیستش باخواب سنگین زمستانی"
)135،صو(هم"از پس سردي روزان زمستان است روزان بهارانی

(بعد از سرگرانی  و سرماي زمستان،تعبیر گرماي طبیعت،بهار،را می آورد و گرما رادر طبیعت می جوید 
شراب!)نه در

وافسون ونیرنگ هم می هاحتی آنگاه که ازبدي ها ونابسامانی"یک نامه به یک زندانی"ویا در شعر 
می آورد:را وهمه ي بدیها سراید
تن گنده ي عفریت زنی،به سفیدابش ""فسونی که به گنده ي الشه ي یک زندگی مرده چو گور"

ودهاتی که خراب   ""ل می بندد...با آنکه همه رنج به د""سنگ بارد از مدخل کوه""روپوش دروغ
)210تا197ص و،و....(هم"وخرابی که دهات 

اما از شراب حتی بعنوان مایه ي بدي هم نمی گوید،گویا به عمد، از این مایع اسرارآمیزسخن نمی گوید!
ودر پایان شعر، روشنی وگرمی را مایه ي خالص می شمرد وآن را می جوید،اما نه در شراب!   :

به من می رسی آیا روزي؟   گرم تا روي زمین تافته آیا خورشید؟     میوه کی خواهد ازین شاخه ي کی"
نوخاسته چید؟     باچراغی که در این خانه ي تنگ   با دلم می سوزد    وبه هر سرکشی اش دارد در 

)203،ص و(هم"خواست    که براي همه آن همسفران افروزد. 
انجا که به راحتی میتواند از باده بگوید که ازلوازم آن خرابی است، ازباد "استخانه ام ابري"حتی درشعر
سخن می گوید!

"من به روي آفتابم

می برم درساحت دریا نظاره
)103،ص1383(حقوقی،"وهمه دنیا خراب و خرد از باد است...

نگوري را می طلبد اما دراستنباط وظاهراً می ااشاره اي به می و مستی دارد"افسانه"البته در جایی درشعر
مفهوم عرفانی آن نیز،مغایرتی نیست :

ناشناسی دلم بردو گم شد"
من پی دل کنون بی قرارم

لیکن از مستی باده ي دوش 
می روم سر گران وخمارم

"جرعه اي بایدم تا رهم من...

)290،صواما همین دست اشعار هم در شعر نیما محدودند.    (هم
وشراب:پهريس
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سهراب مدام در پی یافتن ملجأ و پناهگاه است.ازمطالعه ي اشعارش چنین استنباط می شود که سهراب 
هرگزدر عالم واقع نیست ومدام در رویا سیر می کند؛زیرا درزندگی واقعی آنچه را می خواهد نمی 

)399،ص 1388یابد...(هاشمی،
ین زیادي را به شراب و باده اختصاص دهد و از پس به نظر می رسد سهراب با این طرز فکر باید مضام

می و خلسه ي پس از آن ودم خوش مستی و بیخودي از عالم واقع، در شعرش بباورد اما چنین نیست و 
با پرهیز و بندرت سخن آورده است؛ زیرا باز هم ، مانند دیگر معاصرانش محیط اجتماعی و فرهنگی "می "از

ژه این مسأله در مورد سهراب شکل نمایان تري پیدا می کند چراکه سهراب به او این آزادي را نمی دهد بوی
با پیشینه اي مذهبی همراه با تعصب در حرمت شراب!زندگی کرده است؛و شاید از این "کاشان "در شهر 

می خواهد ازشراب بگوید آنرا مخفیانه ودر سردابه اي می "صداي پاي آب"جهت است که آنجا که در شعر 
(زیرا براستی در کاشان بدلیل تعصبات مذهبی اگر هم کسی باده اي می نوشید مخفی بود) :  یابد!  
1383(سپهري،"پله هایی که به گلخانه ي شهوت می رفت پله هایی که به سردابه ي الکل می رفت.."
)293،ص

واهد جوازي وحتی آنجا که همه ي قوانین را در هم می ریزد ، در همان شعر صداي پاي آب،وقتی می خ
برنوشیدن  شراب بدهد باید گره ذائقه!! را باز کند(معلوم است این عقده و گرهی دیرین بر ذوق است) :

) گره ذائقه را باز کنیم8در موستان (*"
)950،صو(هم"ودهان را بگشاییم اگر ماه در آمد...

شراب در شعر نادرنادرپور:
مه به تصویرتوجه دارد.مورخان ادبی غالباًاورا ازگروه درمیان شاعران معاصرایران نادر پور،بیش ازه

)9(*رمانتیک ها می شمارند.قدرت شعر او بیش ازهرچیزناشی ازتصویر هاي ناب وزنده اوست.
)100،101،ص1388(عیدگاه،

نادر پور،ضمن آوردن مضامین وتصویر سازي هاي زیبا،گاه در برخی اشعارش از روند پرورش رز تا 
ن گفته است؛ او عالوه برآوردن تشبیهات بدیع وساخت تصویر هاي نو از شراب پیدایش شراب سخ

،حصارتقیـد را شکسته و از شراب انگوري بی پروا سخن رانده است وحتی دست آخر شعر خود را در 
سکرآوري به آن مانند ساخته است.

ه ي انگور،که شعرخودراعصاره ي وجود وحیات خویش می شمارد وآن را به شیر"شعرانگور"او در
)138صهمان،،همومانند می کند. ("خون باغبان پیرورنجور است"

شعر انگور:
چه می گویید؟ 

کجا شهد است این آبی که در هر دانه ي شیرین انگور است؟ 
کجا شهد است؟ این اشک است 
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اشک باغبان پیر و رنجور است 
که شب ها راه پیموده 

همه شب تا سحر بیدار بوده 
را آب داده تاك ها

پشت را چون چفته هاي مو دو تا کرده 
دل هر دانه را از اشک چشمان نور بخشیده 
تن هر خوشه را با خون دل شاداب پرورده 

چه می گویید؟ 
کجا شهد است این آبی که در هر دانه شیرین انگور است؟ 

کجا شهد است؟ این خون است 
خون باغبان پیر و رنجور است 

گیریدش! چنین آسان م
چنین آسان منوشیدش! 

شما هم اي خریداران شعر من! اگر در دانه هاي نازك لفظم 
ویا در خوشه هاي روشن شعرم

شراب و شهد می بینید، غیر از اشک و خونم نیست 
کجا شهد است؟ این اشک است، این خون است 

شرابش از کجا خواندید؟ این مستی نه آن مستی است 
تید شما از خون من مس

از خونی که می نوشید 
از خون دلم مستنید 

مرا هر لفظ فریادي است کز دل می کشم بیرون 
مرا هر شعر دریایی است 

دریایی است لبریز از شراب خون 
کجا شهد است این اشکی که در هر دانه ي لفظ است؟ 

کجا شهد است این خونی که در هر خوشه ي شعر است؟ 
ر دانه لبها را و بر هر خوشه دندان را! چنین آسان مفشارید بر ه

مرا این کاسه ي خون است ...
مرا این ساغر اشک است ...
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چنین آسان مگیردش!
)224،ص1382چنین آسان منوشیدش!     (نادرپور،

ـــــــــــــــــــ
اوحتی براي ساخت تصویري از پیري به شراب پناه می برد:

دیگر سبوي باده ي لذت تهی شده است
)69دیگر زمان خنده ي مستی گذشته است...  (همو،همان،ص

بت "در برخی موارد با آفریدن تشبیهات وتصاویر بدیع، تنهاشراب ادبی را تداعی می سازد مثالً در شعر 
چنین می سراید:"تراش

پیکر تراش پیرم و با تیشه ي خیال 
یک شب تو را ز مرمر شعر آفریده ام 

هوس زنم تا در نگین چشم تو نقش 
بر قامتت که وسوسه ي شست و شو در اوست 

پاشیده ام شراب کف آلود ماه را 
تا از گزند چشم بدت ایمنی دهم 

وزدیده ام زچشم حسودان نگاه را 
تا پیچ و تاب قد تو را دلنشین کنم 

 .........
مست از می غروري و دور از غم منی 

گویی دل از کسی که تو را ساخت، کنده اي 
هشدار! زانکه در پس این پرده نیاز 
آن بت تراش بلهوس چشم بسته ام 

یک شب که خشم عشق تو دیوانه ام کند 
بینند سایه ها که

)395،ص1388تو را هم شکسته ام! (عیدگاه،
باز نمونه اي دیگراستفاده از شراب صرفاً براي ساخت تشبیه:و

آمده بودي که جام گوش تو نوش نوشد
)37،ص1382رم صداي منتظران را (همو،جرعه ي گ

به این معنا نیست که او از شراب حقیقی بیگانه است! واز آنجاکه ساخت این تصاویر زیبا از شراب،اما
زبان شعر اوحال وهواي نوي دارد وصورتهاي خیالی شعرش هم حاصل تجربه هاي شعري خود شاعر "

سکر آور است وبس:) ؛ در برخی ازاشعاراباده همان باده ي10(*"است



٣٤٦

٣٤٦

مجموعه مقاالت

)25شراب سرخ شیرین در سبو هست  (همو،همان،صهوا بارانی و من مست و اومست
واین نکته با تکیه بر ابیاتی که خودش بر حرمت وگناه بودن شراب تأکید می کند روشن تر می شود:

نیایش:........زین پس اگر به کفر گشودم زبان خویش 
)81م که بشویم لب از گناه     (همو،همان،ص........زین پس برین سر

واما نادر پور شراب را در مفهوم عرفانی به کار نبرده است.همانطور که عشق در اشعار او واقعی است و 
)11جنبه ي عرفانی ندارد.  (*

مفاهیم شراب در شعرفریدون مشیري:
را هم در شکل واقعی (انگوري) و مشیري نیز بعنوان یکی از شاعران توانمند نوپرداز،در شعرش شراب

هم در نماد ادبی  آن به کار برده است. آنچه بی تردید در خصوص باده درشعر مشیري می توان گفت این 
است که از نوشیدن شراب انگوري هم در شعر پروایی ندارد و مالحظه کاري هاي نیما ، یا بی توجهی هاي 

عمدي سهراب  به شراب،در شعرش وجود ندارد.
چنین می "جادوي بی اثر"به همین سبب شراب واقعی وتأثیر آن  را در شعرش می توان دید.مثالً درشعر

سراید:
پر کن پیاله را

کاین آب آتشین 
برددیریست ره به حال خرابم نمی

شوندها که در پی هم میاین جام
ریزم به کام خویشدریاي آتش است که 

بردرباید و آبم نمیگردآب می
ن با سمند سرکش و جادویی شرابم

امتا بیکران عالم پندار رفته
هاي گرمي اندیشهتا دشت پر ستاره

ي مرگ و زندگیتا مرز ناشناخته
هاي گریز پاتا کوچه باغ خاطره

تا شهر یادها
)155،ص1378برد (مشیري،دیگر شراب هم جز تا کنار بستر خوابم نمی

ي سخن می گوید که شعرش را با خمریه سرایی هاي دوره هاي گذشته،والبته در ادامه ي شعر به گونه ا
چراکه هدفش را از باده نوشی بسیار زیبا و فراتر از آنچه در ذهن پیشینیان است بیان کامالً متمایز می سازد؛

می کند:
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!هان اي عقاب عشق

هاي مه آلود دوردستاز اوج قله
انگیز عمر منپرواز کن به دشت غم

ر مرا که شرابم نمی بردآنجا بب
ام که عقابم نمی بردآن بی ستاره

در راه زندگی 
با این همه تالش و تمنا و تشنگی 

:کشم از دل کهبا اینکه ناله می

...آب ... آب

دیگر فریب هم به سرابم نمی برد
)155پر کن پیاله را.   (همو،همان،ص

ا با شراب ادبی در آن می بینیم وحتی دست آخر به وباز شبیه این تعبیررا که آمیختگی شراب واقعی ر
می توان دید، که ضمن آوردن مفهوم حقیقی "جام اگر بشکست"در شعر شراب عرفانی هم اشاره می شود؛

عرفانی و شراب نور!:شراب،تصاویر ادبی هم ساخته است و  در پایان هم گریزي دارد به مفهوم شراب
را ماندزندگی در چشم من شبهاي بی مهتاب

شعر من نیلوفر پژمرده در مرداب را ماند
ابر بی باران اندوهم

خار خشک سینه کوهم
سالها رفته است کز هر

آرزو خالی است آغوشم
نغمه پرداز جمال و عشق بودم آه

حالیا خاموش خاموشم
یاد از خاطر فراموشم

روز چون گل میشکوفد بر فراز کوه
سکوت دشتعصر پرپر می شود این نوشکفته در

روزها این گونه پر پر گشت
چون پرستوهاي بی آرام در پرواز

رهروان را چشم حسرت باز
اینک اینجا

شعر و ساز و باده آماده است: (اینجا باده شراب انگوري است در کنار ساز و شعر!)
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ت)من که جام هستیم از اشک لبریز است میپرستم:(واینجا شراب ادبی وتصویرسازیز با شراب اس
(وباز همان باده که مستی اش، غم را می زداید!):در پناه باده باید رنج دوران را ز خاطر برد

با فریب شعر باید زندگی را رنگ دیگر داد
در نواي ساز باید ناله هاي روح را گم کرد

ناله من میترواد از در و دیوار
آسمان اما سراپایش گوش و خاموش است

بزاري اي دریغهمزبانی نیست تا گویم 
دیگرم مستی نمی بخشد شراب

)جام من خالی شدست از شعر ناب :( جام وجود یا جام هستی : شراب ادبی
ساز من فریاد هاي بی جواب

نرم نرم از راه دور
روز چون گل میشکوفد بر فراز کوه

روشنایی می رود در آمان باال
اب نور دیگر تعبیر عرفانی می شود)ساغر ذرات هستی از شراب نور سرشار است اما من : (شر

همچنان در ظلمت
شبهاي بی مهتاب

همچنان پژمرده در پهناي این مرداب
همچنان لبریز ز اندوه می پرسم

جام اگر بشکست
ساز اگر بگسست

)81شعر اگر دیگر به دل ننشست (همو،همان،ص
نی می نوشد که یادآور شراب تجلی و وگاه آنقدر زیبا و بدیع ،عالوه بر آنکه تشبیه می سازد؛ شراب عرفا

يازمجموعه"گلبانگ"معرفت حافظ است: به عنوان نمونه درشعري از دیوان از خاموشی او با عنوان
چنین سروده است:  (دیوان از خاموشی)

در زالل الجوردین سحرگاهی
پیش از آنی که شوند از خواب خوش بیدار

مرغ یا ماهی
من در ایوان سراي خویشتن

تشنه کامی خسته را مانم درست
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جان به در برده ز صحراهاي وهم آلود خواب
تن برون آورده از چنگ هیوالهاي شب

دور مانده قرن ها و قرن ها از آفتاب
پیش چشمم آسمان : دریاي گوهربار
از شراب زندگی بخشنده اي سرشار
دستها را می گشایم می گشایم بیشتر

ی گیرمآسمان را چون قدح  در دست م
و آن زالل ناب را سر می کشم

سر می کشم تا قطره آخر
می شوم از روشنی سیراب  !!

نور اینک در رگهاي من جاري است
آه اگر فریادم از این خانه تا کوي و گذر می رفت

)191بانگ برمی داشتم (همو،همان،ص
وباز نمونه اي دیگر از شراب ادبی در شعر مشیري:

نها توبمان.... توبمان بامن،ت
بجوش دردل ساغر هستی تو

من همین یک نفس از جرعه ي جانم باقی است
)270،ص1373آخرین جرعه ي این جام تهی را تو بنوش  (همو،

ویا این تصویرسازي زیبا، باشراب:
بدین افسونگري

وحشی نگاهی
مزن برچهره رنگ بی گناهی

شراب تو شراب زندگی بخش
)86!  (همو،همان ،صشبی می نوشمت خواهی نخواهی

ویا شراب با کاربردي کامالً ادبی در شعر:
لبی بزن به شراب من اي شکوفه ي بخت

)128،ص1384که می خوش است که با بوي گل درآمیزد  ( همو،
از مجموع مفاهیم شراب در شعر مشیري،چنین بر می آید که هم شراب حقیقی در شعرش هست و هم 

صویر ساخته است.شراب ادبی که تنها با آن ت
شراب در شعر اخوان ثالث:
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اما دلتنگی هاي غربت بی تابش کرده است و جز باده آبی اخوان شاعري که باآنکه در وطن خود می زید
بر آتش درون نمی یابد. بی هیچ مالحظه وابایی،بی پروا از می ومستی ومیکده وساقی،آن هم در معناي 

مجازي وحقیقی آن می سراید.
گی در شهر بزرگی چون تهران وآزادي هاي روزگار و کمرنگ شدن تحریم شراب بویژه نزد شاید زند

متجددان وقشر تحصیلکرده وفرنگ رفته!این شهامت و بی پروایی را در اخوان ایجاد کرده است که به راحتی 
خواهد وجود میکده هایی در شهر ،مجازوباو بی هیچ محدودیتی از شراب در البالي شعرش سخن براند؛
بود که اونیز از میکده در شعرش در معناي واقعی سخن بگوید:

درمیکده"
درمیکده ام،چو من بسی اینجا هست

می حاضر و من نبرده ام سویضش دست
باید امشب ببوسم این ساقی را

اکنون گویم که نیستم بیخود و مست
در میکده ام دگر کسی اینجا نیست

وندر جامم دگر نمی صهبا نیست
جروحم و مستم وعسس می بردمم

)49،ص1354( اخوان ثالث،"مردي، مددي،اهل دلی آیانیست؟
ویا در جایی دیگر در همین مجموعه از گرمابخشی می وگرم شدن سر پس از نوش شراب انگوري، 

چنین می سراید:
دوعابر در سکوت کوچه می گویند و می خندند"

"گیزي دگر گرم است.....دل و سرشان به می ،یا گرمی ان

براي دخترکم "والبته برکمیاب بودن وگرانی باده واینکه همیشه دردسترس نیست تأکید داردآنجا که درشعر
می گوید:"الله

اکنون دگر سرگشته وولگرد وتنها"
چون کولئی دیوانه هستم

ور باده اي روزي شود،شب
"دیوانه مستم...

ظات مستی وراستی را نمی تواند به فرصت ننشیندزیرا تنها در این اخوان چون رندي اندوهگین صید لح
لحظه هاست که از دام ایام پوچی و بیهودگی واز جهان هشیاري و دروغ کنده شودودر لحظه هاي پاکی و 

آزادي به دنیاي مستی و راستی خود راه می یابدو از همان آغاز سالهاي شاعري اش چنین می سراید:
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آن باده ي خمار کن                که داده یاد به گیسوي جویبارشکنبیار ساقی از -
اگر رطل دمادم  می کشم  من                       ز دست ساقی  غـم می کشم  من  -
بسم از صحبت یاران دغل پیشه امید                 من ورندي وحریفی ودل آگاهی چند   -

)       13فروش امشب       می گرم وسپیدت بادل سرد و سیاه من (*چه کرد اي مهربان ترساي پیرمی
)772، ص1390(سیف،

شعري که در همین سالهاي مستی  و سرمستی آفریده شدو "زمستان"، سال سرودن1334تا 1324از سال 
می شودکه خون جاري برخی از"جوهر تلخوش سیال"از آن به بعد آبشخور همه ي اشعارزنده ي او همین 

)722است.   (همو،همان ،ص"صبوحی"و "مرداب"،"ناگه غروب کدامین ستاره"بهترین آثار اومثل
بااندکی تأمل در شعر اخوان در می یابیم که باده در شعر اوچون باده در شعر دیگران نیست، خون و حال 

راه می برد.شعر او ومعنابخش زدگی اوست، زیرا زنده اش می دارد و به دنیاي پاکی و راستی اش 
"ماجراکوتاه"وچنین است که در بیشتر موارد مستی را تعبیري مثبت ومعادل راستی می آورد.مثالً درشعر

چنین می سراید: 
)14مستی است و راستی بشنو    (*"

....مستی است و راستی آري
راست می گویم.

باده هر باده است گو باشد
دیگر مهر وکین یا طیفی و انگورف یا هرشعله اي 

همچنان کز هرخم و ساغر
من یقین دارم که در مستی

میتواند بود ، اگر باشد
)126، ص 1370(اخوان ثالث،"هستن و هستی.

از بساط باده وتأثیر حقیفی وبیهوشی آن به هنگام امضاي "اژدها،عفریته اي منحوس"ویا در قطعه شعر
چک وسفته ها! سخن میراند:

روي بام خانه شان باهم"
نشینند و بساط شام با باده می

مثل هرشب همچنان معمولی و ساده
ساغر اول، ساغر دوم

شیشه ي اول، شیشه ي دوم
کم کمک گرماي مستی، لیک پنهانی

داروي بیهوشی وآنگاه
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)224(همو،همان،ص"دسته هاي سفته واستامپ....
ی خودمانی می گوید:خیل"آن باال"وهیچ از بیان مستی خویش پرواندارد.چنانکه در شعر

داشتم باناهار  "
یک دوپیمانه از آن تلخ،از آن مرگابه

)121(همو،همان،ص"زهرمارم می کردم؛مزه ام لب گزه ي تلخ و گس ِ باهمگان تنهایی.
وبازدر شعر لحظه ي دیدارچنین می سراید:

ي دیدارنزدیک استلحظه"
باز من دیوانه ام ،مستم
مباز می لرزد دلم ،دست

)118، ص 1387(نصرتی،"باز گویی در جهان دیگري هستم.
البته اخوان ثالث مانند بسیاري از شاعران دیگر در تصویر سازي با شراب هم تواناست، و از این لطیفه نیز 

تشبیهات بلیغ زیبایی از تصاویر شراب ساخته است:"در کلبه ي من"غافل نیست، مثالًدر شعر
راب تو حبیبا...دانی که شدم خانه خ"

اکنون دگر آبادي ویرانه ي من باش
لطفی کن و در خلوت محزون دل من

آرام و قرار دل دیوانه ي من باش
در باده خوري با کف چون برگ گل خویش

اي غنچه دهان، ساغروپیمانه ي من باش
چون مست شوم، بلبل من!ساز هماهنگ

)24همان، ص(همو،"بازیر وبم ناله ي مستانه من باش   ....
) براي آنکه خفقان حاکم بر جامعه را ترسیم کند،باز هم به سراغ تصویري 15اخوان در شعر زمستان(*

از مردي می رود که پناه و گرمی و نور را در میکده می جوید، آنگاه که به بیان دلتنگی از نیرنگ ها واظهار 
ماي شباهنگی لرزیدن وصداي دندان به هم بی رنگی وکناره گیري از همه ي رنگ ها می پردازد، از سر

خوردن خودرا شنیدن:
هوا بس ناجوانمردانه سردست...آي...

دمت گرم و سرت خوش باد!
سالمم را تو پاسخ گوي در بگشاي

منم من،میهمان هرشبت، لولی وش مغموم
منم من،سنگ تیپاخورده ي رنجور
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منم، دشنام پست آفرینش،نغمه ي ناجور
......

ومم نه از زنگم          نه از ر
همان بی رنگ بی رنگم

بیا بگشاي در ،بگشاي دلتنگم
حریفا! میزبانا، میهمان سال و ماهت پشت در چون موج می لرزد

تگرگی نیست، مرگی نیست
صدایی گرشنیدي صحبت سرما و دندان است

من امشب آمدستم وام بگذارم
)110(همو،همان، ص"حسابت را کنار جام بگذارم....

ودر پاسخ باده فروش که می گوید شب بیگاه وسپري شدوبامداد آمد،گویی سخن کسانی را می آورد 
که در آن روزهاي ظلمانی، نویدآمدن صبح ورستگاري را می دادند.اما مرد تنهامانده در آن شب تیره،فروغ 

م را احساس می کند...صبح کاذب را باور نداردوآن را فریب میداند.سرماي سخت زمستان وتیرگی شا
جام سعادت "است.همانگونه که حافظ نیز از"چراغ باده"و اگر نوري دراین دل ظلمت بتوان جست 

ساقی به نور باده بر افروز "سخن می گفت و می سرود:"شعاع جام"،و"چراغ می"،"خورشید قدح"،"فروغ
"جام ما

زم افروز خویش می خواهدو می گوید:اما اخوان،چراغ باده را در شبی غمزده وتاریک ونومید،ب
چه می گویی که بیگه شد،سحرشد،بامدادآمد؟"

فریبت میدهد، برآسمان این سرخی بعد از سحرگه نیست
حریفا! گوش سرما برده است این،یادگار سیلی سرد زمستان است

وقندیل سپهر تنگ میدان،مرده یا زنده
تبه تابوت ستبر ظلمت نه توي مرگ اندود پنهان اس

)732،ص 1390(سیف،"حریفا!رو چراغ باده را بفروز شب با روز یکسان است. 

شراب درشعر شاعران زن معاصر:
)شراب در شعر فروغ فرخزاد:1

فروغ فرخزاد شاعري است که نامش در کنار بزرگانی چون،نیما،سهراب،فریدون مشیري و شاملو تأللؤ 
- از لحاظ زبان ، بیان و مضمون-نشان می دهد که دو شکل متفاوتخیره کننده اي دارد . بررسی شعر فروغ 

بر شعر فروغ سایه افکنده است که بر همین اساس مجموعه هاي شعر او را به دو دسته تقسیم کرده اند.
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فروغ باآنکه زن است و محدودیت هاي خاص خود را در سرودن برخی مضامین دارد، بی محابا وارد  
عرش می شود،چه در دوره ي نخستین شعرش که نوعی عصیان است و از همه انواع مقوله ها در ش

چیز(بوسه،هم آغوشی،گناه و..) بی پرده و بی پروا سروده است واز خط قرمزهایی که عرف جامعه معین کرده 
عبور می کند وتیغ زبانش را متوجه سنت فرهنگی مرد ساالر می کند تا این سنت تعمیق یافته در ذهن جامعه 

)؛ چه در دوره ي دوم اشعارش که به نوعی تولدي دیگر است و به سمت تعهد اجتماعی 12بشکند (*را
شدن گرایش داردو زبانش با گذر از کهن الگوها همان چیزي می شود که محتواي ذهنی اش از او طلب می 

و ...نمی تواند کند؛؛اما ازتصویرسازي باناب ترین واژه ها چون:می ومستی و معشوق و لحظه ي دیدارووصل
چشم چوشی کند.

درمورد شراب در شعر فروغ،باید گفت بسته به ادوارمختلف سخن او، شراب هم در شعرش گاه مفهوم 
عینی و واقعی دارد که شاید حاصل تجربه ي شخصی او از اثرات مطلوب آن در بی خبري از حقیقت 

ب (که البته همین نیز حاصل آشنایی اش با می تیره!وتاراست، وگاه مفهومی ادبی تنها براي ساخت تصاویر نا
ادبی  است که گاه تمایزمیان آن دشوار و باتوجه به -واقعی است) وگاه مفهومی متفاوت و گونه اي واقعی

حال و هواي اودر سرودن شعر باید تأویل شود مانند قطعه ي زیر که درآن هم تعبیر واقعی و هم ادبی شراب 
ممکن است:

از دفتر اول)شراب و خون  (
نیست یاري تا بگویم راز خویش 
ناله پنهان کرده ام در ساز خویش 

چنگ اندوهم خدا را زخمه اي 
زخمه اي تا برکشم آواز خویش 

برلبانم قفل خاموشی زدم 
با کلیدي آشنا بازش کنید 

کودك دل رنجه ي دست جفاست 
با سر انگشت وفا نازش کنید 

نفس پر کن این پیمانه را اي هم
پر کن این پیمانه را از خون او 

مست مستم کن چنان کز شور می 
باز گویم قصه افسون او 

رنگ چشمش را چه میپرسی ز من 
رنگ چشمش کی مرا پا بند کرد 
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آتشی کز دیدگانش سر کشید 
این دل دیوانه را دربند کرد 

از لبانش کی نشان دارم به جان 
جز شرار بوسه هاي دلنشین 

نم کی مانده است یادگار بر ت
جز فشار بازوان آهنین 

من چه میدانم سر انگشتش چه کرد 
در میان خرمن گیسوي من 
آنقدر دانم که این آشفتگی 

زان سبب افتاده اندر موي من 
آتشی شد بر دل و جانم گرفت 

راهزن شد راه ایمانم گرفت 
رفته بود از دست من دامان صبر 

انم گرفت چون ز پا افتادم آسم
گم شدم در پهنه صحراي عشق 
در شبی چون چهره بختم سیاه 
ناگهان بی آنکه بتوانم گریخت 

بر سرم بارید باران گناه 
مست عشق ومست ناز‚مست بودم 

مردي آمد قلب سنگ مرا ربود
بس که رنجم داد ولذت دادمش

ترك اوکرد چه میدانم که بود
مستیم از سر پرید اي همنفس 

یگر پرکن این پیمانه را بار د
خون بده خون دل آن خودپرست 

)51،ص1383تا به پایان آرم این افسانه را (فرخزاد،
امر به نوشیدن می کند،گویا خود از بیخبري پس "ناشناس"باعنوان در قطعه اي دیگر از همان دفتر اول ،

ویادآور شراب واقعی است :از نوش شراب خبر دارد!
گو کاندرین میانآري بنوش وهیچ م

)63درد از شورعشق تو سوزنده آذري است... (همو،همان،ص
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وگاه در اشعار دوره ي دوم او نیز، به  نمونه هایی  که شرب حقیقی را تداعی می سازد بر می خوریم اما 
بالفاصله، قرینه اي می یابیم که باز مارا به سمت شراب ادبی و تصویرسازي از شراب می کشاند:

باردیگر پر کن این پیمانه را      از سرپرید اي همنفسمستی ام
)52تابه پایان آرم این افسانه را (همو،همان،صخون بده خون دل آن خودپرست 

از همان مجموعه (دفتر اول) به ساخت تشبیهاتی زیبا برمی خوریم که تنها کاربرد  "نا اشنا"اما در شعر
ادبی شراب را تداعی می سازد:

و شراب بوسه می خواهد ز منا.....
من چه گویم قلب پر امید را

جام امیدآه ازاین دل، آه ازاین 
عاقبت بشکست و کس رازش نخواند

چنگ شد در دست هر بیگانه اي
)32اي دریغا، کس بآوازش نخواند (همو،همان،ص

برمی خوریم:وبه ازاین دست تشبیهات وتصویرسازي هاي بدیع و گاه دست اول ،در شعرفروغ بسیار 
چگونه قطره قطره آب می شود

صراحی سیاه دیدگان من
به الي الي گرم تو

)52،ص1356لبالب از شراب خواب می شود  (همو،
ویادر این قطعه شعر که فقط از شراب براي تشبیه سازي استفاده نموده است:

)22مرا بشوي با شراب موج ها (همو،همان،صکنون که آمدیم تا به اوج ها
وپس از آن در تولدي دیگر حتی شراب رابا مفهومی منفی می آورد:

در شعله می نشانی و  مدهوش می کنیگمراه تر ز روح شرابی و دیده را
)32خوش باد مستیت که مرا نوازش می کنی(همو،همان ،صاي ماهی طالیی  مرداب خون من 

)سیمین بهبهانی و شراب:2
اي دست وپاگیري که در شعرشاعران زن در سرودن بسیاري از آنچه در خصوص محدودیت هباوجود

مضامین شعري ازجمله تصویر سازي و مضمون آفرینی با می ،بیان شد،شعراي توانمند ازاین لطیفه غافل 
نمانده اند.

در شعر سیمین بهبهانی نیز،همچون فروغ،به تصویرسازي هاي زیبا و بدیعی از شراب برمی خوریم:
،تشبیهاتی زیبا می سازد:  "ننگ آشنا "مثالً در شعر

تا از حریم خوشیم،بیرون گذر نباشدپایم چو پایه ي رز،یا رب شکسته بهتر
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)64،ص1370لب هاي باده نوشان،شب تا سحر نباشد.(بهبهانی،پیمانه ي تنم را،بشکن که برلب من
بیان میشود:"موج خیز"وباز از همین دست تشبیهات، در جاي دیگر، در شعر

با آنکه همچو جام شکستم به بزم تو
)28باور نداشتم که چنین واگذاریم...    (همان،ص

می سراید:"نیاز"ویا درشعر 
باده ي عشق تورا چون جام شدتـا دلم بازیچه ي ایـام شد

)111گر توانی بــاده ام ساز و بنوش    (همان  صگر توانی جامه ام ساز و بپوش
هم فراتر می رود و از تأثیر مثبت شراب در خودسازي می گوید:وگاه از ساخت تصویر 

در خود زده ام دست سبو رهبري ام کرد
)59وز خـود شده ام مست، ز می پند شنودم (همان  ص

و در یک تشبیه ادبی زیبا، شعرش را به شراب مانند می کند:
سیمین! شراب شعر تو بس مست میکند

)13ده است   (همان  صدر ما ، به یک پیاله توانی نمان
مفهومی عرفانی به شراب می بخشد:"شراب نور"ودر شعري با عنوان 

ستاره دیده فروبست و آرمید بیا
)15شراب نور به رگ هاي شب دوید بیا (همان، ص

نتیجه گیري:
آنچه دربررسی شراب سرایی و خمریه ها در ادوار مختلف شعر فارسی به چشم می آید آنکه جنبه ي 

ت شراب در تمامی ادوار حفظ شده است. همه جا شراب مایه ي راحت روح وسبب شادمانی ومایه ي مثب
نور وروشنی وگرمی  ؛ ودر تقابل با سردي و تاریکی است.

بررسی نمونه هایی از مفاهیم شراب در ادبیات معاصر،ما را به این نتیجه می رساند که شاید به دلیل پاره 
گی ومذهبی،در شعر بسیاري از شاعران از شراب کمتر ــ ویا بهتر بگوییم با اي مسائل اجتماعی و فرهن

احتیاط بیشتري ــ سخن رفته است.تعدادي از شاعران نیز سعی نموده اند تنها از شراب براي ساخت تصاویر 
وواهمه وتشبیهات جدید ونو استفاده کنند.وتنها در این میان به معدود شاعرانی را می توان یافت که بی پروا

از ننگ باده نوشی، می و می نوشی رادر معناي حقیقی نیزبه کاربرده اند،ابیاتی که هیچ تعبیروتأویل عرفانی یا 
ادبی را نمی پذیرند!

در شعربیشتر معاصران، حتی آنگاه که تعابیر وتفاسیرادبی رابراي شراب به کار می بریم،ناچار باید تجربه 
و مستی را به آن بیفزاییم که در نهایت به آمیختگی دو مفهوم ادبی هاي شخصی شاعر از تأثیرات شراب

وحقیقی شراب می انجامد.
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نکته ي قابل توجه دیگر این که بررسی شعر همین تعدادمحدود شاعران(بعنوان نمونه وشاهد)نشان می 
دهد که از مفهوم عرفانی شراب در شعرنو معاصر،به ندرت استفاده شده است....

:پی نوشت ها
)  در توضیح واژه ي خمار در فرهنگ معین به سه شکل آوانویسی شده است:{خمار،خمار،وخُمار 1(*

)1/1439}وبراي هریک معناي جداگانه اي ذکر شده است.    (ر.ك  معین ج
) غنا در لغت یعنی آوازخوانی،سرود،تغنّی( و آن خواندن شعر همراه با کف زدن است)،خنیاگري؛ودر 2(*

شود که به بیان احساسات وعواطف شخصی پرداخته است.شعر غنایی طیف ه اشعاري گفته میاصطالح ب
دهد.موضوعاتی که درادب فارسی حوزة شعر وسیعی از معانی و مضامین شاعرانه رابه خود اختصاص می

ت رایج ازعشق وجوانی،تا پیري و مرگ،غم وشادي وانواع خمریهو...،تقریباً تمام موضوعاسازد غنایی را می
جز حماسه وشعرتعلیمی.،است

) در فرهنگ معین واژه ي خمر(به فتح خ) در کنار واژه هاي خم،خمخانه،خمره(به ضم خ) نوعی 3(*
تداعی هم ریشه اي دارد.

) جمشید شراب را اختراع کرد وجام ساخت که داراي هفت خط بود از اینرو منظور از بزم ج م در 4(*
)212.   (ر.ك   شمیسا،فرهنگ تلمیحات   صاشعار ،مجلس باده گساري است

)ساقی نامه نوعی مثنوي در بحر متقارب استکه در آن شاعر خطاب به ساقی کندومطالبی در بی ثباتی 5(*
)2/1802جهان و...وترغیب اوبه ساقیگري آورد.    (ر.ك    معین 

م شاعري باخنیاگري و رامشگري در ) در ایران از دیرباز شعر با موسیقی همراه بود واساساًقبل از اسال6(*
) 13،ص1369هم آمیخته بود.      (شمیسا،

هریکی /)ادیب فراهانی قطعه شعري درنام هاي هفت خط جام دارد:هفت خط داشت جام جمشیدي7(*
)5152،ص4درصفا چوآیینهجور و بغداد و بصره و ازرق    اشک و کاسه گر و فرودینه (معین،ج

تاکستان در اشعار قدماست(جایی که درختان مو زیاد است ، که در کاشان هم ) موستان :همان تعبیر8(*
موستان و باغهاي انگور فراوان است.)

) البته این توجه زیاد به تصویر در بسیاري موارد نیز مورد نقد قرارگرفته است.  به عنوان مثال، فروغ 9(*
ا به دلیل عدم توجه به محتوا نکوهیده و گفته فرخزاد با اعتراف به قدرت نادرپوردر خلق تصاویرقوي،اور

شعر نادرپوراز نظر محتوا به کلی خالی است. او تصویرساز ماهري است اما تصویر به چه درد من می "است: 
"خورد؟

)"1386بالغت تصویر، فتوحی،"،به نقل از:   102،ص1388(عیدگاه،
)332،  ص1388، وحید عیدگاه،"دیاراکهن ")    ن.ك    :نقد وتحلیل اشعار نادرپور در10(*
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) عشق دراشعار نادرپور جنبه ي عرفانی ندارد و تنها صف کام و حسر و آرزوست.    11(*
)1388،139(عیدگاه،
) این اشعار به منزله ي گناهکار یا ضد اخالق بودن شخصیت فروغ نیست.همانطور که با بررسی 12(*

ي آن ها ظاهري نیستند؛اشعار فروغ هم پیامی وراي آنچه ظاهر بینان شراب در شعر شاعران در می یابیم همه
استنباط می کنند در خود دارد. او می خواهد زشتی هاي دنیاي چیره بر خودش را با کلماتی متناسب با آن 
زشتی ها نشان دهد.انعکاس دردهاي زنان و آرزوي تساوي حقوق و آزادي آنان شعرش را به این رنگ در 

.ت.آورده اس

)ابیات فوق همه از اشعار ده ساله ي نخست عمر شاعري اخوان است.13(*
)  این مفهوم معیت وترادف مستی و راستی در شعر شعراي دیگرهم آمده است مثالً آنجا که 14(*

می سراید:     نام تورا به رمز      رندان سینه چاك نشابور     در لحظات "حالج"شفیعی کدکنی درشعر 
مستی و راستی   آهسته زیر لب  تکرار می کنند...    (شفیعی کدکنی،در کوچه باغهاي نشابور)مستی   
)  زمستانی که اخوان در این تابلو زنده ترسیم میکند زمستان امید است ودرپس هر جزء آن گوشه 15(*

)733، ص 1390اي از اجتماع را تصویر کرده است.  (سیف،
کتابنامه

،گهواره سبز افرا(زندگی وشعر سیمین بهبهانی)،تهران،نشرثالث1382ابومحبوب،احمد،-
،درحیاط کوچک پاییز(مجموعه اشعار)...،تهران، بزرگمهر،چاپ سوم(چاپ 1370اخوان ثالث،مهدي،-

آفتاب)
،زمستان(مجموعه ي شعر)،تهران،مروارید،چاپ پنجم1354ـــــــــــــــــــــــــــ،

،خانه ام ابري است(منتخب اشعار)، تهران، سخن1378اسفندیاري،علی(نیمایوشیج)، -
،تهران ،امیرکبیر2،دیوان اشعار، ج1336بهار،ملک الشعرا،-
،سبک شناسی،سه جلدي، تهران ،امیرکبیر،چاپ دوم1337بهار،ملک الشعرا،-
،تهران،زوار،چاپ پنجم"مرمر"،1370بهبهانی،سیمین،-
ان،زوار،چاپ ششمقزوینی،تهر-،دیوان اشعار،تصحیح غنی1369حافظ،-
،شعرزمان ما(مجموعه اشعار نیمایوشیج)،تهران،نشرنگاه،چاپ پنجم1383حقوقی، محمد،-
، حافظ نامه ،تهران،علمی و فرهنگی وسروش1368خرمشاهی، بهاء الدین،-
،پیشاهنگان شعر پارسی، تهران، علمی وفرهنگی ،چاپ چهارم1374دبیرسیاقی،محمد،-
(ي.براگینسکی)اداره انتشارات دانش،مسکو،دیوان اشعار،1964رودکی،-
،هشت کتاب(مرگ رنک،زندگی خواب ها،...)،تهران،طهوري،چاپ چهلم1383سپهري،سهراب،-
سعدي،دیوان،تصحیح فروغی،بدون تاریخ،تهران، انتشارات جاویدان-
، تهران ،مهتاب ،چاپ چهارم1370سعدي،غزلیات،بکوشش خطیب رهبر،-
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خیال در سحر سیال،(جلد دوم:از هاتف تاسپهري)تهران،هنربهزاد،صور1390سیف،علی محمد،-
،سیرغزل در شعرفارسی، تهران ،فردوس ،چاپ دوم1369شمیسا،سیروس،-

،فرهنگ تلمیحات،تهران،فردوس،چاپ دوم1369ــــــــــــــــــــــــ ،
،تاریخ ادبیات ایران،فردوس،تهران،چاپ دوم1374صفا،استاد ذبیح اله ،-
، گزیده ي اشعار نیمایوشیج ، تهران، نشرنگاه ،چاپ سوم1376سیروس ،طاهباز،-
،کهن دیارا(نقدوتحلیل اشعار نادرپور)تهران،سخن،چاپ دوم1388عیدگاه،وحید،-

،بالغت تصویر،تهران،سخن1386فتوحی،محمود،-
، تولدي دیگر،تهران ، مروارید ،چاپ یازدهم1356فرخزاد،فروغ ،-

،مجموعه سروده ها،تهران،شادان1383،ـــــــــــــــــــــ
،پریشادخت شعر(زندگی و شعر فروغ)،جلددوم،تهران،نشرثالث،چاپ سوم1384ـــــــــــــــــــــ ،

،تهران،علمی و فرهنگی ،چاپ ششم1374فردوسی، حکیم ابوالقاسم ، شاهنامه، به تصحیح ژول مول ،-
ر مطبوعات دینی ، چاپ دهم،فارسی همگانی ،قم،نش1391مدرس زاده ،عبدالرضا،-
،سه دفتر،،تهران ،نشرچشمه، چاپ پنجم1373مشیري،فریدون،-

، آسمانی تر از نام خورشید(گزیده اشعار)،جلددوم،تهران،نشرثالث1384ــــــــــــــــــــــــ ،
، زیباي جاودانه (منتخب ده دفتر شعر)تهران،سخن،چاپ دوم1378ــــــــــــــــــــــــ ،

، لحظه ها واحساس(سروده هاي مشیري)،تهران، سخن،چاپ دوم1376ـــــــــــــــــــ ،ـــــ
،تهران 1378،فرهنگ فارسی(دوره شش جلدي)ج اول و دوم وچهارم،1374معین،دکترمحمد، -

،امیرکبیر،چاپ سیزدهم
،بدیع الزمان فروزانفر،هشت جلدي،تهران ،دانشگاه تهران1345مولوي،کلیات شمس،-
، مثنوي ،یک جلدي ،تهران ،نشرطلوع ،چاپ چهارم1368،جالل الدین محمد،مولوي-
،مجموعه اشعار،تهران،نگاه،چاپ دوم1382نادر پور، نادر،-

،سرمه ي خورشید،تهران، مروارید،چاپ پنجم1382ـــــــــــــــــــــــ ،
ثاق،(مجموعه اشعار اخوان ثالث)، تهران ،عالم افروز،چاپ می1387نصرتی، جواد، -
،زندگینامه شاعران ایران از آغازتاعصرحاضر،تهران،فرهنگ وقلم،چاپ سوم1388هاشمی،حمید،-
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چالش ها و آسیب شناسی در حوزه بین الملل
گسترش زبان فارسی در دانشگاهها و مراکز خارج از کشور

زهرا استادزاده
عضو هیات علمی دبیرخانه ستاد گسترش زبان فارسی 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و ایران شناسی
چکیده

یکی از مهم ترین اهداف فرهنگی جمهوري اسالمی ایران، گسترش زبان فارسی درخارج از کشور می 
پیش بینی و اجرا کرده  و باشد که براي این منظور مجموعه اي از سیاست ها، قوانین و اقدامات را

ار داده است، یکی از بزرگترین چالش ها ي موجود در برپایی هایی را متولی این سیاست  واقدام ها قردستگاه
کرسی هاي زبان فارسی در خارج از کشور، ورود افراد غیر آکادمیک به موضوع و عدم شناخت آنان از 

شرایط، مقررات، ارزشها و رفتارهاي موجود در سطح دانشگاه ها است. 
خارج از کشور عالقه براي ایجاد ارتباط با با توجه به عملکرد نامناسب کرسی هایی زبان فارسی در

اساتید کرسی ها و متصل نمودن فعالیت هاي خود به این کرسی ها می تواند ایران هراسی را در سطح 
دانشگاه هاي  کشورهاي خارجی ایجاد نماید.

شور در این مقاله به نقش وزارت علوم در گسترش زبان فارسی در دانشگاهها و مراکز علمی خارج از ک
در امر گسترش زبان وادبیات فارسی می پردازد. 

در پایان نیز به  نتیجه گیري و ارائه پیشنهاد پرداخته شده است. 
گسترش زبان فارسی در خارج از کشور،  آسیب شناسی علل عدم گسترش زبان فارسی، ها:کلیدواژه

آسیب شناسی بین الملللی
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بافقیهاي رمانتیسم در اشعار وحشیبررسی جلوه
مریم السادات اسعدي فیروز آبادي
آسیه ذبیح نیا
فاطمه مظفري
احمد طحانی
دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور یزد

چکیده
هاي اي کوتاه به زندگانی موالنا وحشی بافقی،  جلوهاین نوشتار،پس ازمعرفی مکتب رمانتیسم و اشارهدر

بازکاوي وبررسی شده است. اگرچه هدف ازاین پژوهش، تطبیق این مکتب اروپایی در اشعار وحشی بافقی
هاي گوناگون توان جلوهکامل یک مکتب ادبی اروپایی باسبک شاعري وحشی بافقی نبوده است ؛اما می

رمانتیسم را در دیوان این شاعرسبک هندي به نظاره نشست. وصف طبیعت وطبیعت گرایی، خیال پردازي، 
اندیشی، توجه به اخالقیات، پناه بردن به گذشته، طلبی ومرگبه غم واندوه، مرگعزلت وانزواطلبی، گرایش 

هاي رمانتیسم است که مظاهر آن به شکلی برجسته در پرداختن به احساسات فردي و... ازمهم ترین مشخصه
هاي وحشی بافقی قابل مشاهده است ودر این پژوهش با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی بررسی شده سروده

ت. اس
رمانتیسم، تخیل، طبیعت گرایی، احساس ، وحشی بافقیها:کلیدواژه

مقدمه
اي از تاریخ را آورد وگاه دورههاي خود به ابداع وآفرینش روي میانسان براي رسیدن به اهداف وآرمان

توانند زند. دانش مطلق، عقل گرایی محض، اندیشه آزاد وبی پروا، عشق یا حقیقت گرایی هر کدام میرقم می
ها رسیدن به اي را به سیطره خود درآورند؛اما نکته مهم و قابل توجه این است که هدف نهایی همه آندوره

اي که فعاالن وهنرمندان هر عصر الگوي خود را بهترین شیوه براي اوج کمال وتکامل انسان است، به گونه
شوند که به خودکامگی واستبداد ش میپندارند وگاه آنقدر مجذوب افکار وعقاید خویتحقق این هدف می

اي متفاوت است. گردند ورسیدن به این نقطه، نزدیک شدن به تولد تدریجی فکر واندیشهرأي گرفتار می
اي ازتاریخ رمانتیسم، از جمله افکار وعقایدي است که به تدریج مکتب کالسیک را کنار زد و وامدار دوره

بعاد مختلف فرهنگی، هنري، اجتماعی وحتی سیاسی است؛ اما در این ادب اروپا گردید. این مکتب داراي ا
هاي ادبی اروپا، مکتب رمانتیسم با تکیه بر احساس جا بعد ادبی این مکتب مورد نظر است. در مکتب

وعواطف در مقابل مکتب کالسیک که بر عقل گرایی ورعایت قواعد وقوانین خاص اصرار داشت ،عرض 
هنرمند تأکیدورزید. ◌ٔ ادانه وخالقانهاندام کرد وبه بیان آز
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استادانۀ وحشی بافقی از غزل عاشقانه، به کاربردن مضامین تازه وبها دادن به احساسات وعواطف، ةاستفاد
هاي رمانتیسم که مکتبی شناخته شده در بیان احساسات وتجارب عاشقانه است، زمینه را فراهم آورد تا جلوه

کاوي باشد. در اشعاروحشی بافقی قابل باز
رمانتیسم. مروري بر مکتب 1

هاي آنچه با کمی اختالف نظر در بین محققان قطعی است، آن است که رمانس در قرون وسطی بر زبان
هاي التین مشتق شده وجدا از زبان آموزش و رسمی بوده است. شده که از زباناي اطالق میبومی و عامیانه

درآلمان 1663وسپس سال 1661نگلستان وشکل فرانسوي آن در سال در ا1650صفت رمانتیک ابتدا در سال 
)11: 1378به کار رفت. (جعفري، 

این مکتب بیش تر به ذوق، تخیل وعواطف قلبی توجه داردتا بر عقل، که در مکتب کالسیک داراي 
)432: 1385اي بود. (زرین کوب، جایگاه ویژه

هاي ادبی، به ویژه عنصر دن زبان، دوري جستن از سنترمانتیسم یعنی مقابله با خودکار بودن وسنگ ش«
ها را هرچه اشرافیت ودر نتیجه گرایش به حسیت وشخصی کردن آن. تفرّد وشخصی کردن زبان، رمانتیک

کرد. آنان با ایجاد هاي خداداد، بیرونی ومستند دور و به دنیاي فردي و درونی نزدیک میبیش تر از واقعیت
ها این ، یعنی خیال پرداز متهم شدندکه بعدها خود آن»رمانتیسم«ها به از سوي کالسیکدنیاي تازه در زبان،

)16: 1383(تسلیمی، » عنوان رابراي سبک خویش پذیرفتند.
نظرها در مورد رمانتیسم متفاوت است. برخی رمانتیسم را گریز از دنیاي واقعیت ونوعی بیماري و 

یگرمعتقدند رمانتیسم، رنسانس وتولدي دوباره درعالم هنر است. در دانند، در مقابل گروهی دویرانگري می
هاي آثار اي با عنوان رمانتیسم وجود ندارد، اما در دورة قاجار و اوایل پهلوي اول، ترجمهادبیات فارسی دوره

)115: 1373هنرمندان رمانتیسم فرانسه تأثیري پررنگ بر ادبیات گذاشت. (میر صادقی، 
برزندگی واشعار وحشی بافقینگاهی کوتاه- 2

در بافق یزد به دنیا آمد. وي به همراه برادرش در محضر 939موالنا کمال الدین وحشی بافقی در سال 
به آموختن همت گماشت و از استادان دیگري چون نجاتی بافقی »شرف الدین علی بافقی«سخنور بزرگ 

نمودو در آنجا به مکتب داري پرداخت ؛اما طولی وهمتی بافقی بهره برد. او یزد را به مقصد کاشان ترك 
نکشید که به دلیل حسادت برخی شعراي آن دیار به یزد بازگشت. وي در مدح میرمیران حاکم یزد وپسرش، 

اشعار زیادي سروده وبا شاه تهماسب صفوي، شاه اسماعیل دوم وشاه محمد خدابنده هم عصر بوده است. 
کند. بااین حال تی است که همگی از زندگانی پرشور او حکایت میهاي متفاودرباره مرگ وحشی نقل

در محله پیربرج یزد روي در خاك کشید. 991سالگی وبه سال 52وي در سن 
توان به دیوان اشعار شامل غزلیات، مثنوي، چندترکیب بند وترجیع بند، همچنین قطعات، ازآثار وحشی می

هاي ناظر ومنظور، خلدبرین ومثنوي ناتمام فرهاد وشیرین وي با نامقصاید و رباعیات او اشاره کرد. سه مثن
اي است که به دلدار خود نوشته که درمجموعه خطی کتابخانه ازدیگرآثار اوست. تنها اثر منثورمکتوب ،او نامه
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ملک تهران موجود است. وي در شعر، پیرو سبک بابا فغانی است که به سبک هندي پیوست؛امااو را آفریننده
می دانند. خلق مضامین تازه وبیان اندیشه به زبان ساده موجب شده است تا وي »واسوخت«سبکی به نام 

)17: 1374مورد تمجید سخندانان قرار گیرد.  (وحشی بافقی، مقدمه مصحح، 
هاي رمانتیسم در اشعار وحشی بافقیجلوه- 3
توجه به احساسات و هیجانات فرد ي-1- 3

هاي وجهی ویژه به دنیاي درون خویش دارد و به بیان احساسات خود و تجربهشاعر مکتب رمانتیسم ت
پردازد. ( گوید و بیشتر به احساسات فردي خود میپردازد، او کمتر در مورد دیگران میشخصی در شعر می

. کنداین همان چیزي است که خانلري از آن به عنوان تنوع و تازگی در شعر یاد می.)113:1373میرصادقی، 
وي معتقد است که براي گسترش معانی، باید حاالت شخصی تر و خصوصی تر را با صور ذهنی تازه همراه 

اي براي بیان مطلبی تازه و خلق اثري بدیع قرار کنیم و این حاالت را در زندگی باید بیابیم و آن را دستمایه
). 164:1364دهیم. (آژند، 

ها و اندوه خویش سخن بگوید و به بیان تواند از رنجانه میدر رمانتیسم برخالف کالسیسم، شاعر آزاد
بیند، در اشعارش به هایی را که از معشوق میها و نامالیمتیهاي روحی خود بپردازد. وحشی نیز رنجهیجان

کشد:تصویر می
یـــار مــا بــی رحـم یـاري بـوده اسـت 
لطف او نسبت به من این یک دو سال

اري بوده استعشق او با صعب ک
گرشماري یک، دوباري بوده است

)23:1385(وحشی بافقی، 
دلـم را بـود از آن پیـمان گـسل امـید یاري 

ها
رقیبان را ز وصال خویش تا کی معتبر سازي

هاکشـیدآخــر همــه امـیدواريبـه نــومـیدي
هامکن جانا که هست این موجب بی اعتباري

)17(همان:

سرود و وریده و پریشان بود که اشعار را جز براي شرح و بیان سوز دل بی قرارش نمیوحشی، عاشقی ش
ها برشمرد، چرا که شاعر در سرودن آنها، جز بیان احساسات قلبی و هاي او رااز ناب ترین غزلتوان غزلمی
). 383:1339دیگري نداشته است. (مؤتمن، ◌ٔ هاي روحی خود انگیزهرنج

سم میل سخن نیستدلـتنگم و بـا هیچک
بسیار ستمکار و بسی عهدشکن هست

کس در همه آفاق به دلتنگی من نیست
امـا بـه سـتمکاري آن عـهدشکن نیست

)1385:36(وحشی بافقی،  
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دهد تا ها و اتفاقات جدیدي را وارد زندگی کند، بنابراین اجازه میرمانتیسم در پی آن است تا تجربه
). 83:1385هاي شخصی پرداخته شود. (فتوحی، ها و تجربهت، عاطفهآزادانه به بیان احساسا

مکن کاري که از جور تو میرم
بــیان کــردم غــم و درد نـهانـی

به روز حشر دامان تو گیرم
گویم تودانیدگر چیزي نمی

)1385:373(وحشی بافقی، 
سفر و سیاحت-2- 3

هاي عجیب روانه کند، به کشورهاي دور دست سفر شاعر براي آنکه اندیشۀ خواننده را به سرزمین
روند تا هاي رؤیایی میکند، شاتوبریان، المارتین ،موسه و دوما، به ممالکی چون اسپانیا، ایتالیا و سرزمینمی

). 739: 2، ج1363آنجا را وصف کنند. ( فرشیدورد، 
ت. سفر براي رسیدن به مکانی هاي رمانتیک اسسیر و سیاحت چه واقعی و چه خیالی، یکی از مشخصه

که مطلوب شاعر است. سفرهاي تاریخی، جغرافیایی و واقعی یا رؤیایی گریزي هستند که هنرمند میل به آنها 
)180:1381دارد. (سید حسینی،

کشد:کند و اینگونه آزردگی خاطر خود را به تصویر میوحشی نیز در اشعار خود بسیار از سفر یاد می
یــاردگــبــهدهــمدگــر،دلجــايبــهروم

ر
توست◌ٔ این دل که خوار کردهدهمدیگريبه

مــا رفتــیمصــیادمــاکــهخـبــردهیــدبــه

یــار دگــــر دارم و دیـــاردگـرهـــواي
چــرا کـــه عاشــق نــو دارد اعتبـار دگـر
بـه فکــر صـید دگــر باشـد و شـکار دگـر

)1385:85(وحشی بافقی، 
روم، آماده ي ره شواگر با من رفیقی میدال عزم سفر دارم ازآن گفتم که آگه شو

)127(همان:
روم به شهر دگر چون هالل اول ماهبر سر آنم که نیاسایم از مشقت راه

)133(همان:
افسون کلمات-3- 3

اي از تعداد کلمات برگزیدهکند، آن است که شاعر کالسیک، آنچه رمانتیسم را از کالسیسم متمایز می
نویسد؛ این در حالی است هاي خود را با همان کلمات تراش خورده میکند و شعر و نمایش نامهاستفاده می

که شاعر رمانتیک از واژگان و لغات بیشتري برخوردار است و به همین سبب زبانی گویاتر و پربارتر دارد. او 
ها هنر به نظم کشیدن کلمات است، در حالی که د. شعر به نظر کالسیکرسانکلمات را به مقام فرمانروایی می

ها شعر نیستند و چه بسا آثار منثور که شعر نابند و نویسندگانشان را به نظر احساس گرایان، بسیاري از نظم
). 740: 2، ج1363باید شاعر نامید. (فرشیدورد، 
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برد. او درشعرش با آنکه مضمونی تکراري به کار میاي در اشعار خود ها و ترکیبات تازهوحشی نیز واژه
زند، مانند ترکیب بند معروفش که دارد، با استفاده از لغات و ترکیبات نو، به بیانی تازه و نو دست می

). 1:162کند: (همان،جموضوعی کهن را با زبانی تازه، نوآوري می
دوستان شرح پریشانی من گوش کنید

گوش کنیدقصۀ بی سر و سامانی من
داستان غم پنهانی من گوش کنید
گفت و گوي من و حیرانی من گوش کنید

سوختم، سوختـم این راز نهفتن تا کیشرح این آتش جان سوز نگفتن تا کی
)241:1385(وحشی بافقی، 

یک به فهم آنان را وحشی به واسطۀ پیروي از سبک هندي به زبان عامۀ مردم نزدیک شده و لحنی نزد
برگزیده است، استفاده از کلماتی مانند بی مالحظه، کم محلی، که درزبان روزمرة مردم به کار می رود، در 

ابیات زیر از این دست است. 
اولی است اینکه کس نشود هم نبرد ماي آه ما بترساز تیغ بی مالحظه

)17: 1385(وحشی،
وگرنه خواري عشقت هالك صحبت ماستلیبري به کم محتویی که عزت ما می

)25(همان:
مرگ اندیشی-4- 3
هاي اصلی شعر این دوره، مسئله اندیشیدن اندیشند و اصوالً یکی از درون مایهغالباً شعرا به مرگ می«

). 66:1380(شفیعی کدکنی، » شاعران به مرگ و حتی ستایش مرگ و نا امیدي عجیب و غریبی است.
داند که در باور مرگ را فانی شدن در کل می،پندارد و همراه با معاصرانشهمان عشق می، مرگ را ١هگل

ها، شاید سخن نوالیس گویاتر عارفان و شهداي مسیحی آغاز زندگی جاودانه مسیحیت است. از میان رمانتیک
٢م آغاز. شلیداند و هباشدکه معتقد است؛ زندگی آغاز مرگ و به خاطر مرگ است و مرگ را هم پایان می

پردازد. این ادبیات روایتگر مرگ زیبا به شکوهمند کردن مرگ می٣خواندو شلینگمرگ را تحسین برانگیز می
هاي ناپلئون توان جنگهاي بارز آن بود، میها و دوري از مرگ نشانهشد و سپس عصري که زندگانی، خوبی

). 10:1388رمانتیک دانست(صنعتی، يو کشتارهاي آن زمان را عامل اصلی ستایش مرگ در دوره
بیند:مرگ را به خود نزدیک می،وحشی نیز گاه براي رهایی از غم و درد و گاه از شدت هجران

آیداز دیده ز رفتن تو خون می
بشتاب که بی تو جان ز غمخانۀ تن

آیدبر چهره سرشک الله گون می
آیداینک به وداع تو برون می

)285:1385(وحشی بافقی، 

1. Hegel
2. Shelley
3. Schelling
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با جان مگر برون رود این اضطراب از اوتپد زتووحشی که نیم کشته به خون می
)129(همان:

کند و تقابل احساسات هاي رمانتیسم معرفی میجعفري، مرگ زودرس و خودکشی را یکی دیگر از جنبه
در سی و ١ستشمارد. وي خودکشی کالیها بر میاي مسائل را از عوامل خودکشی رمانتیکرقیق با پاره

در دوئل را شاهدي براي سخنان ٤و پوشکین٣وکشته شدن لرمانتوف٢چهار سالگی، حلق آویز شدن نروال
). 213:1378آورد. (جعفري، خود می

اند وحشی از باده نوشی جان داده است، آن را تصویري از زندگی زرین کوب با بیان این مطلب که گفته
از سختی دوري و فراق به خودکشی تدریجی که همان باده نوشی است، داند کهپردرد و شوریدگی او می

). 431:1383دست زده است. (زرین کوب، 
گردد و گاه از کشته شدن بیند، پذیراي مرگ میوحشی هنگامی که خود را در برابر شرایط نامطلوب می

به دست معشوق خرسند است. 
ایش که به خون ریختن من جان فدترك من تیغ به کف، برزده دامن برخاست

برخاست
)24:1385(وحشی بافقی، 

وحشی چه پرهیزي برو، خود را بزن بر 
تیغ او

کشد این درد بی درمان آخر تو را چون می
تو

)126(همان:
دهد. وبراي رهایی از غم ورنج به مرگ خویش رضایت می

امداد کنسعی دارد محنت وحشی تو هم اي اجل از قید زندان غمم آزاد کن
)123(همان:

نه چندان بود دشوار، آزمودماجل نسبت به درد هجر وحشی
)108(همان:

مخالفت با خرد-5- 3
در عصر نئوکالسیسم، پایۀ نظریات، تسلیم محض در برابر خرد بود. آنان جهان را بر اساس قاعده و 

ی محض استوار سازند. اما فریدریش دیدند و در نظر داشتند تا ادبیات را بر مبناي خردگرایقوانین می
که خدا را به عنوان عقل محض ١در برابر کریستیان ولف،یکی از نظریه پردازان مکتب رمانتیسم٥شلگل

1. Kleist
2. Nerval
3. Lrmantuf
4. Pushkin
5. Friedrich schlegel
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(ثروت، » شعر باید زندگی و اجتماع را شاعرانه کند.«اي متفاوت را بیان کرد و گفت: کرد، نظریهتصور می
ارسطویی و دکارتی است؛ ولی احساس گرایان که همان عقل ،ها) اساس ادبیات کالسیک50:1385
دانند. آنان کنند و آن را بر روح تأثیر گذار میها هستند، بر احساس بیش از عقل و اندیشه توجه میرمانتیک

گوید: باید هذیان معتقدند که دل باید آزادانه و بی قید و بند سخن بگوید تا آن جا که آلفرد دوموسه می
). 739، 2: ج1363هاست. (فرشیدورد، رتیب دل و احساس، زبان رمانتیکگفت. بدین ت

نیابد جاي جز بیرون درگاهخرد هر چند پوید گاه و بیگاه
چون نزدیک در آید گم کند پايبکوشد تا کند بیرون در جاي

چو پا نبود چه یک فرسخ چه یک گامچه شد گو باش گامی تا در کام
)358: 1374(وحشی بافقی، چو چشمش نیست سر کوبد به دیواربسا کوري که آید تا در بار

کند، برداشت آن از عقل است. این گروه که عقل را ها جدا میبنابراین آنچه رمانتیسم را از دیگر مکتب
گردانند و به ها و فهم هستی، از عقل روي میدانند، براي درك زیباییاي پایین تر از احساس میمرتبه

داند و روسو عقل را کنند؛ تا آن جا که کالریج اندیشه ژرف را در گرو احساس ژرف مییاحساس رجوع م
». کندگیرد که قلب حکم میدر نهایت عقل راهی را در پیش می« گوید:شمارد و میدنباله رو قلب می

). 176:1383(مرتضویان، 
طبیعت گرایی-6- 3
و خارجی است، همان واقعیتی است که بسته در در شعر کالسیک طبیعت حقیقتی برون ذهنی، عینی "

. "خود و براي خود وجود دارد تا آنکه شاعر درهاي آن را به رویمان بگشاید و نعمت دیدار حاصل شود
برد، طبیعت همین حس را ). این به آن معناست که اگر شاعر در شور و شادي به سر می64:1373(مسکوب، 

کند و رنگ شرت نهانی دارد، به نهان شدن خورشید زیر ابر اشاره میدارد، هنگامی که وحشی میل عیش و ع
کند:و شراب خویش را با هواي خزانی همراه میمی

ابر است و اعتدال هواي خزانی است
در زیر ابر ساغر خورشید شد نهان

مشکبو بیارساقی بیا و جام می

ارغوانی استساقی بیا که وقت می
ی استروز قدح کشیدن و عیش نهان

این دم که باد صبح به عنبر افشانی است
)24:1385(وحشی بافقی، 

هاي شعري عصر صفوي توجه شاعر به طبیعت و محیط زندگی است. هرچند این توجه در از ویژگی
خورد، اما نگاه شاعران در این دوره تنها به وصف طبیعت محدود هاي شعري گذشته نیز به چشم میدوره
خواست، این ویژگی شاعران دوره دیدند که عواطف و احساساتشان میعت را آن چنان میشد، بلکه طبینمی

1. Christian wolff
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نگرند و براي هر اتفاق طبیعی، علتی احساسی و رمانتیسم در ادب اروپاست که عالم را با احساسات خود می
). 4،254: ج 1378دهند(صفا، غیرطبیعی اما جذاب و قابل قبول ارائه می

هاي ابهام و گرا به دنیایی وراي واقعیت در سایهنان اهمیتی دارد که شاعر درونطبیعت براي شاعر چ
). در 142:1367شود. (زرین کوب، اي که شاعر در طبیعت غرق میآورد، به گونههاي تو در تو روي میخیال

ا وصف بیند و توصیف بهار را بهاي زیبایی چهره معشوق را در دامان طبیعت باز میجایی شاعر، جلوه
برد:معشوق به پایان می

طراز سبزه بر گلشن غدار خوش است
چه خوش بود طرف روي یار از خط سبز
اگر چه خوش نبود و در نظر غبار ولی

معین است که گلشن به نوبهار خوش 
است

بلی چو سبزه دمد طرف الله زار خوش است
گر از خط تو بود در نظر غبار خوش است

)22:1385(وحشی بافقی، 
این تحوالت که در اروپا از عصر پیش رمانتیک آغاز شده بود، به تدریج با بهره گیري از قدرت احساس، 

). وحشی 53:1375طبیعت را به صورت درون گرایانه و همراه با احساسات انسانی توصیف نمود. (فورست، 
جزیی از طبیعت کند که گویی معشوق خویش راچنان احساسات خویش را با طبیعت گرایی بیان می

شمارد:می
باغ تو را نظارگیانی که دیده اند
در بوستان حسن تو گل بر سر گل است
اي باد سرگذشت جدایی به گل بگوي

هایی خوشش بر دمیده اندگفتند سبزه
اي و گلش را نچیده انددر بسته بوده

زین بلبالن که سربه پر اندر کشیده اند
)70:1385(وحشی بافقی، 

داند که شادي آفرین باشد. یبایی طبیعت را زمانی در خور ستایش میوي، ز
از گل چه گشاید چو دلی شاد نباشدگل چیست اگر دل زغم آزاد نباشد

)54:1385(وحشی بافقی، 
تخیل و تمنا-7- 3

ر حذف تمنا و تخیل از هنر، همچون کا"گفت: هامان میاي است کهاهمیت تخیل در رمانتیسم به اندازه
). 164:1385(برلین، "کند.آدمکشی است که هنر و جان و شرف انسانی را با هم تباه می

ها چند در سبک هندي که سبک شعري وحشی است، تخیل رنگی دگر دارد. تصاویر و منظره سازي
). 24:1385توان از چند منظر تحلیل کرد. (فتوحی، بعدي و گوناگون است و یک تصویر را می

تخیل در شعر وحشی اغلب به صورت تشخیص آمده است و شاعر به گفتگو با عناصر احساسات و 
ها را با غم خویش شریک جوید، او در اشعارش پدیدهپردازد و براي هر کدام از آنها دلیلی منطقی میمی
پردازد. ها به همزاد پنداري میکند و به نوعی با آنمی
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اي مرغ سحر حسرت بستان که داري
لب بادیه این سوزجگرتاباي خشک 

اي پاي طلب این همه خون بسته جراحت
پژمرده شد این زردگیابرگ امیدت
اي شعله ي افروخته این جان پرآتش
ما خود همه دانند که از تیر که نالیم
وحشی سخنان تو عجب سینه گداز است

این ناله به اندازة حرمان که داري
در آرزوي چشمۀ حیوان که داري

مغیالن بیـابـان کـه دارياز زخـم
امید نم از چشمۀ حیوان که داري
تیز از اثر جنبش دامان که داري
این ناله تو از تیزي مژگان که داري
این گرمی طبع از تف پنهان که داري

)143:1385(وحشی بافقی، 
ند رمانتیک اي از اوهام بود که هیچ ارزشی نداشت، اما تخیل هنرماین نگاه در نئوکالسیک انباشته

گردد. عالم زند و از همان من فردي آغازمیناخودآگاهی است که هنرمند از همین مسیر به خالقیت دست می
هاي اسالمی نیز وجود دارد و اندیشه ي متعالی خالق عالمی ملکوتی است. (زرشناس، تخیل در اندیشه

147:1386 .(
هان مستقل از ذهن انسان نیستند و تخیل فردي فلسفۀ فیخته بر این باور است که هیچ یک از حوادث ج

هاي انگلیس را از شاعران قرن اهمیت دادن به تخیل است که رمانتیک١در آن دخیل است و به گفتۀ بورا
من دیگر وابسته به چشم جسمانی و صوري «دهد: سازد و بلیک تخیل را چنین توضیح میهجدهم جدا می

شود. من از خالل آن اي هستم که بر بینش و بصیرتی گشوده میخود نیستم، بلکه در جستجوي روزانه
من آن چیزي را «گوید: داند و کیتس به برادرش میشلی شعر را بیان تخیل می» خواهم نگریست نه با آن.

). 63:1375(فورست، » گذرد.کنم که در تخیل من میبیان و توصیف می
و عزلت گزینیگرایش به اندوه و افسردگی، انزوا طلبی -8- 3

هاي ادبیات رمانتیک غم و اندوه است. از آن جا که رمانتیسم بر احساس تکیه دارد و غم تأثیر از مشخصه
توان حسرت و نومیدي را در رمانتیسم نادیده گرفت. این گذارد، بنابراین نمیزیادي بر احساسات ژرف می

فرانسه به نوعی شکست خورد و امپراطوري غم گرایی در اروپا پس از آن به اوج خود رسید که انقالب 
ناپلئون موجب نومیدي شد و هنرمند رمانتیک را به درونگري و دنیاي ساختگی ذهنش سوق داد. به همین 

ها در آثارشان دلیل است که جامعه فرانسوي را به دردي مبتال کرد که به بیماري قرن شهرت یافت و این رنج
هاي رنج و نومیدي و احساسات اغراق گونۀ شاعرانه باعث شد تا آثار تأثیرگذار شد. انعکاس درون مایه

شاعران رمانتیک به اشعار شاعران عاشق پیشه و دلسوخته ایرانی شبیه گردد و به استقبال ایرانیان از این آثار و 
ت. ها انجامد. ترجمۀ آثاري از الکساندر دوما، ویکتور هوگو، المارتین دلیلی بر این سخنان اسرمان

). 741، 2: ج1363(فرشیدورد، 

1. Bora
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گرایش به اندوه و افسردگی از فرهنگ قرون وسطی آغاز و در طول دورة رمانتیسم به مهم ترین خصیصۀ 
شود که هایی رؤیایی می) اندوه و افسردگی شاعر، زمینه ساز توصیف85:1378ها بدل شد. (جعفري، رمانتیک

سازد. در منظومۀ  ناظر و مهتابی و یا غروب ،تصویرهایی نو میدر آن اشک و ناله، با تاریکی هوا ،آسمان 
پردازد، با مهتاب میباجهد، به گفتگو بیند و از خواب میمنظور، آن هنگام که ناظر یار خود را در خواب می

خواهد پیغامش را به یار برساند:او درد دل خویش را می گوید و از او می
به دمسازي سوي مهتاب رو کرد

اي شمع شبستان االهیکه
. . . به رسم شبروي اینجا سفر کن
بگو کاي ماه بی مهر جفاکار

رساند خسته جانیدعایت می

به نور ماه ساز گفتگو کرد
زیمنت رسته شب از روسیاهی
به سوي آفتاب من گذر کن
بت نامهربان شوخ دل آزار
اسیر درد دوري، ناتوانی. . . 

)1385:378(وحشی بافقی، 
گیرد، بسیار خصوصی و شخصی است و مایه می»روسو «هاي هاي اصلی رمانتیسم که اغلب از اندیشهپایه

آورد تا در عالم درون با گیرد و به انزوا روي میدر این شرایط است که نویسندة رمانتیک از جامعه فاصله می
). 131:1372خود به نجوا بنشیند. (پریستلی، 
گزیند گوشه نشینی، زمانی را براي گذران روزهایش در تنهایی و غربت بر میوحشی با برشمردن اهمیت 

رسد:و این چنین به آرامش می
عزت از آنجا بجوي حرمت از آنجا طلبراحت اگر بایدت خلوت عنقا طلب

)149:1385(وحشی بافقی، 
طریق گوشه گیري چون کمان گیر
کشندت گر به سوي خویش صدبار

دم جهان گیربه دستت سپري دا
طریق گوشه گیري را نگه دار

)355(همان، 
هاي وحشی نیز با همه سادگی ویژگی خاصی دارد و آن موجی از احساسات عشقی پرشور وحقیقی غزل

).431:1383گردد. (زرین کوب، همراه با رنج و نومیدي است که موجب همدردي خواننده با شاعر می

گذشتهنوستالژي و حسرت ایام - 1-9- 3
دلسردي آنها از روزگار خویش ◌ٔ حسرت ایام گذشته و سفر به آن روزها در آثار رمانتیک، نشان دهنده

اي است که براي آنان مظهر خرد و ایمان است و این بازگشت به گذشته بر گرفته از حرمت نهادن به گذشته
). 177:1383اي مساعد براي اصالح روزگارشان است. (مرتضویان،و زمینه
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به زبانی دیگر شاید بتوان نوستالژي را که اندوه روزهاي از دست رفته است، به بث الشکوي به معناي 
انجامد، تعبیر کرد. در مندي میتوان آن را فاش نکرد و به درد دل و بیان شکایت و گلهاندوهی سخت که نمی

). 109:1375. (رزمجو، پردازددهد و به عقده گشایی میبث الشکوي ،شاعر از حال خویش خبر می
خیزد که چون نامتناهی پایانی ندارد و از آن جا که ما نوستالژي از واقعیت بر می« برلین می گوید:

وي هم چنین به پاسخ »کوشیم بر آن محیط شویم، هیچ کاري نیست که ما را به تمامی ارضا کند. می
من همیشه به سوي « گوید:چیست؟ می◌ٔ ربارهرود و هنرش دکه در جواب سؤال اینکه به کجا می١»نوالیس«

کند که همۀ این کند و سخن نوالیس را اینگونه تعبیر میاشاره می» رومروم، همیشه به خانۀ پدرم میخانه می
هاي تخیلی و عجیب و تمام چیزهاي غریب و بیگانه و نمادهاي رمزآلود براي یک ها و داستان پردازيتالش

خواند. (برلین، ه عقب، بازگشت به خانه و هر چیز که تو را به سوي خود میچیز است و آن بازگشت ب
). یادآوري این ایام براي شاعر بسیار لذت بخش بوده، در وانفساي هجران، جدایی و بی مهري یار 171:1375

التیام بخش روح شاعر است. 
خوش آن روزي که در چین منزلم بود
به هر جایی که بودم یار من بود

اد دل زجانان حاصلم بودمر
به هرغم مونس و غمخوار من بود

)393:1385(وحشی بافقی، 

یاد و صد یاد از آن عهد که در صحبت 
یار

اي از اشک مصیبت خونیننه مرا چهره

خاطري داشتم از عیش جهان 
برخوردار

اي از ناخن حسرت افگارنه مرا سینه
)263(همان:

بودش گمان مهر و هنوزش یقین نبودکین نبودزان عهد یاد باد که از ما به 
)60(همان:

توجه به اخالقیات -10- 3
کند، نگاه این دو مکتب به اخالق و فضایل یکی از اصولی که تفاوت کالسیسم و رمانتیسم را آشکار می

نتیسم معتقد دهند، در حالی که رماها را نشان میها، فضایل و خوبیآن است. هنرمندان کالسیک تنها زیبایی
است زیبایی و زشتی، عظمت و حقارت، خوشبختی و بدبختی با یکدیگرند و باید وجود آنها را در زندگی 

). این رویکرد در شعر وحشی نمودي گسترده 738، 2:ج 1363پذیرفت و موضوع آثار قرار داد. (فرشید ورد، 
واننده را به رعایت موارد اخالقی دعوت هاي خود، خدارد، شاعر با بیان حکایت و گاه در بین قصه پردازي

نماید. دارد و به تواضع و رازداري تشویق میکند و او را از حسد، کبر و حرص برحذر میمی

1. Nvalys
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اي زحسد با همه عالم به جنگ
نیست زرنج حسد امید زیست

زین عمل بد همه عا لم به تنگ
واي به جان تو عالج تو چیست

)337:1385(وحشی بافقی، 

داند:شمرد و زر را بال میر زرپرستی و حرص را دشمن میشاع
ایل سیم و زر عالم مباش
کرده اشارت که بر هوشیار
زر نه متاعی ست بالیی ست زر

داغ دل از حسرت درهم مباش
گنج عدویی ست به خاکش سپار

اي زرطلبــان الـحـذرالـحـذر
)335(همان:

ي از کبر می گوید:همچنین در ستایش تواضع ودعوت به دور
... نیست تو را نقد خرد در کنار
کفه چو خالی ست شود سرفراز
مرتبۀ شـمع نـگردد پست

زان نکنی رسم تواضع شعار
پر چو شد افتاد به خاك نیاز
گر چه که از دود فروتر نشست

)332(همان:
رانده شدن آدم از بهشت را به اند.در تعالیم اسالمی نیز این سه رذیله اخالقی بسیار ناپسند شمرده شده

ممنوعه ،کبر را سبب سجده نکردن شیطان، و آلودگی قابیل به حسد را عامل قتل سبب حرص به میوة
). 99:1382کنند. (انصاریان، برادرش معرفی می

دانست. اخالق را در نهایت همان شعر می» نوالیس« شود ودر رمانتیسم اخالق و شعر در یکدیگر محو می
اي مقدس و پرمعنا براي آنها است. (لوکاچ، ها اصلی ترین چیز شعر است و شاعري واژهاي رمانتیکبر

7:1383 .(
شود، و سقوط انسان از حسنات و مکارم اخالقی، جامعه را بازگشت به اخالق، باعث پیشرفت جامعه می

راهی جز آن نیست که فضایل کشاند، بنابراین براي نجات بشر و فرار از مهالک و مفاسد، به تباهی می
). 129:1382اخالقی را پرورش داده ،به حسنات اخالقی آراسته شویم. (انصاریان، 

گوید:وحشی، در نقد اوضاع روزگار خویش و نبودن صدق در جامعه چنین می
صدق ندارد سخن هیچ کس
بر سر این لوح رقم مختلف
... روي زمین زاهل هنر رفته اند

ت در اهل جهان... رسم وفا نیس

صادق اگر هست بود صبح و بس
نیست یکی راست به غیر از الف
اهل هنر زیر زمین خفته اند
همچو وفا پاي بکش از میان

)318:1385(وحشی بافقی:
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توان به هدف رسید بدون آنکه چیزي را از دانند و معتقدند میها هیچ چیز را دور از دسترس نمیرمانتیک
دنبال جهانی بودند که مردم زندگی به معناي واقعی را داشته باشند و نظمی را برقرار کنند دست داد. آنها به 

که هر امر نامتجانس و قضاوتی در یک کلیت واحدي شکل بگیرد و از آنجا که این امر ممکن نبود مگر در 
احکام زندگی بدل دنیاي شعر، پس شعر را مرکز هستی قرار دادند و درصدد برآمدند تا قوانین شعري را به 

). 8:1383کنند. (لوکاچ، 
زاهدان ریایی، گاه براي منزوي ساختن مردم از اجتماع و گاه براي به دست آوردن شهرت، به تشکیل 

تازند و اینان را که نه ذوقی دارند و نه براي پردازند، شعرا و نویسندگان به آنان میهاي صوفیانه میحلقه
). 92:1374دهند. (فاروق فالح، نقد و حمله قرار میرسیدن به کمال معرفتی، مورد

وحشی آمد از خمار زهد خشکم جان به 
لب

اي تا بشکنم سوگند خویشکوصالي جرعه
)92:1386(وحشی بافقی، 

کنموحشی دردي کشم من تکیه بر خم میتکیه بر محراب دارد عابد و زاهد به زهد
)99(همان:

نتیجه گیري
هایی چون:توجه به احساسات هاي رمانتیک در این نوشتارذکرگردید؛یعنی مؤلفهشخصهبراساس آنچه ازم

گرایی ،انزواطلبی وهیجانات فردي وبیان آزادانه آن ها، مخالفت با خرد، به کار گیري افسون کلمات، طبیعت
وعزلت گزینی و ...، می توان وجوه مشترکی دراشعار وحشی بافقی ومکتب رمانتیسم یافت. 

هاي نابی دارد که تنها انگیزه شاعر از آن، بیان احساسات قلبی وذکرسوز وگدازهاي فردي و ی غزلوحش
عاشقانه است. ازسویی دیگروجه تمایزسبک شعري وحشی بافقی، که همان سبک هندي است، آوردن کلمات 

ر گیرد. تواند آزادانه آن ها را در شعر به کاوساخت ترکیبات واصطالحات جدید است که شاعر می
هاي بارز مکتب رمانتیسم تخیل است، این مشخصه در شعر سبک هندي خاصه اشعار یکی ازمشخصه

شود، ناگزیر به نزدیکی هاي نو وتازه همراه میاي دارد وهنگامی که با واژه سازيوحشی بافقی نمود گسترده
هاي آن را در هايتوان جلوهه میانجامد. ازاصول دیگر مکتب رمانتیسم کبا زبان محاوره وکوچه وبازار می

هایی را دیوان وحشی بافقی مشاهده کرد، مرگ اندیشی، گرایش به اندوه وانزوا طلبی است. هم چنین خصلت
تردید هاي وحشی بافقی یافت که نشانه بارز توجه به اخالقیات است. براین اساس، بیتوان در غزلمی
مانتیک قرار داد که با بهره گیري از افسون کلمات، اهمیت دادن به توان وحشی بافقی را در زمره شاعران رمی

هیچ ادعایی شعر را در تخیل، گرایش به طبیعت وپرداختن به غزل براي بیان حاالت کامالً شخصی، بی
خدمت بیان احساسات وعواطف شخصی درآورده است. 

کتابنامه
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بایی، تهران، نگاه. ، مقدمه وتصحیح پرویز با»دیوان). «1385..................................... .(-26
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جلوه هاي پایداري در امثال و حکم فارسی
فاطمه اسفندیاري مهنی
عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده
مثَل در ایران سابقه کهن دارد و ایرانیان از دیرباز در مثل آوري شهره بوده اند. فراوانی متون اندرزي و 

ت.از همین رو عالمه دهخدا معتقد بودند که آنچه از سالطین اندرزهاي پیش از اسالم مؤید این ادعاس
ساسانی براي ما مانده است، به صورت حکمت ومثل است. همچنین در این موضوع که مثل و حکمت با 
همدیگر تفاوت هایی دارند، هیچ شک و تردیدي نیست. از آنجا که امثال و حکم یکی از اقسام و گونه هاي 

نسته  است که گسترده وسیعی از باورها و رسوم زندگی را در خود جاي دهد. ادب محسوب میگردد، توا
یکی از منظرگاه ها و جلوه هاي نمود ادبیات پایداري در امثال و حکم  است؛ ادبیات پایداري اي که زشتی 

عی ها و پلشتی هاي بیداد داخلی یا تجاورزگر بیرونی در همه حوزه هاي سیاسی، فرهنگی، اقتصادي و اجتما
را با ز بانی هنري یا ادیبانه بیان می کند. هدف در این نوشتار این است که با مطالعه امثال و حکم به این مهم 
دست یافته می شود که جان مایه هاي ادب پایداري از جمله ظلم ستیزي، عدالت خواهی، دعوت به استقامت 

م ما جداي از بازتاب زندگی و فرهنگ اقوام، و ... به طور گسترده اي در آن به چشم می خورد و امثال و حک
این ویژگی را دارد که ادب مقاومت پایداري را در دو حوزه خارجی و داخلی (پایداري و استقامت در برابر 
ظلم و اجحاف حاکمان جور و ...پایداري در برابر نفس، تفکر عرفانی و ...)در برگیرد. انجام این پژوهش بر 

تحلیلی دارد.-کتابخانه اي است و شیوه توصیفیاساس اطالعات و منابع 
ادبیات، امثال ،حکَم، ادبیات پایداري، مقاومت.ها:کلیدواژه

مقدمه
امثال و حکم فارسی با مجموعه اي از تجارب، دانش ها و اندوخته هاي معنوي آن از گنجینه هاي ملی و 

کم ملت ها،عالوه بر نصایح و اندرزهاي مفاخر تاریخی و فرهنگی ملت ها به شمار می آیند. امثال و ح
تربیتی و اجتماعی، اغلب بیانگر خُلقیات و خصلت هاي درونی آنها نیز هست که به صورت معانی مجازي و 

).86و85: 1387استعاري و گاه نیز صریح و روشن بیان می شوند(نوین
جه بوده است؛ آنگونه که مثل ها به عنوان ستون فرهنگ مردم و یکی از اقسام ادبی همواره مورد تو

پدرهاي ما، مثَل را یکی از اقسام « دهخدا در یادداشت هاي پراکنده خود در باره ضرب المثل می نویسد:
: بیست و 1364(دبیر سیاقی، ». اندبیست و چهارگانه ادب شمرده و مثل دیگر قسمت ها به آن اهمیت میداده

، نحو، ریشه شناسی، معانی، بدیع، عروض، قافیه، خط، نقد یک) این فنون عبارتند از : واژه شناسی، صرف
شعر، انشاء، قوانین قرائت، تبار شناسی، معما، ماده تاریخ، امثال و حکم، شعر، خطابه، افسانه گویی و داستان. 
مثَل جداي ازآن که خود یکی از گونه هاي متون ادب به شمار می آید، با مباحث فنون ادبی دیگر از جمله 

).95-96: 1391ی، بیان، بدیع، عروض، واژه شناسی، داستان و... نیز مرتبط است. (ذوالفقاري،معان
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بر » مثول« مثل واژه اي است که زبان عربی به زبان فارسی راه یافته و آن چنان که می نویسند از ماده «
ي بودن آمده است. این به معنی شبیه بودن چیزي به چیز دیگر به معنی راست و ایستاده بر پا» عقول« وزن 

و » داستان«واژه عربی به چند معنی به کار رفته ودر اصطالح ادبا، مثل نوعی خاص است که آن را به فارسی 
نامیده  می » نیوشه« ) و به گفته نشاط در قدیم 49:1328می گویند(بهمنیار کرمانی، » دستان«گاهی به تخفیف

گوید ایرانیان از قدیم به حکمت و مثل شهره بوده اند و می) به زعم دهخدا، 185:1342شده است. (نشاط، 
آنچه از سالطین ساسانی مانده است به صورت حکمت و مثَل است. الروس کبیر در این باره می گوید که در 
قسمتی از امثال سلیمان، تأثیر ایرانی در آن مشخص است. مثل در سینه ها می ماند و از این رو مقاومت 

ر هجوم بیگانگان دارد. هم چنین مثل، حکمت توده است؛ یعنی آنقدر که عامه به ایجاد آن می سختی در براب
کوشد، اهل ادب از شعر و نثر در آن سهمی ندارد. امثال بیشتر به صورت امر و نهی و کلیات می باشد و فقط 

ا مثل می فصاحت و بالغت سبب مثل شدن عبارتی نمی گردد. گاه حداکثر شنیده شدن عبارتی آن ر
ایجاز و رواج سخن در بین مردم، صفت اساسی مثَل است « : بیست و یک) به این ترتیب1361کند.(دهخدا، 

به عالوه، مثل ها انعکاس تجربه قوم و بیان خرد و حکمت مشترك عموم است که طی نسل ها به مفهوم آن 
می گوید مردم غالباً در امثال خود پی برده اند و آنها را به یکدیگر منتقل کرده اند. از این رو ولتر

محقّند[مخفی  اند] دلیل دیگر در تأیید این معنی اینکه در امثال ملل مختلف جهان مواردي دیده می شود که 
) از همین رو می توان گفت که ضرب المثل به عنوان یکی 4:1363(یوسفی، ». مفاهیم آنها شبیه یکدیگر است
ق به همه ملت ها است و  بازتاب همه فرهنگ ها است و به هنگامی که از انواع نثر هاي ایجازي، متعل

).237:1389طالبیان، یحیی، »(حوادثی شبیه به آن اتفاق می افتد بر زبان آورده می شود
نتیجه تجارب و خالصه افکار و آراي صدها بلکه هزارها شخص «مثل محصول تجربه نسل هاي پیشین و 

) و بخشی از فرهنگ 5:1328(بهمنیار، » لب عبارتی مختصر و روان ریخته شدهدانا و آ زموده است که در قا
مردم است که از نسلی به نسل دیگر انتقال یافته است. امثال معموالً مضمونی حکیمانه و قاعده اي اخالقی را 

جن برخورد زندگی دارند. حتی در مواردي که به امثال مستهبیان می کنند و به طور کلی اندرزهایی درباره
می کنیم، علت مشهور شدن آن، سادگی و نکته اخالقی نهفته در آن و حتی نفی و تقبیح افعال، اعمال و افکار 

)5:1389یاد شده در آن است نه تشویق به آن.(طالبیان، 
امثال سایره هر ملت را اگر به دقت مطالعه و در نکات و دقایق آن تأمل کنیم از طرز زندگی اجتماعی و «

زان تربیت و تمدن و پایه ترقی و تنزّل و چگونگی تصورات و تصدیقات و نیک و بد رسوم و عادات آن می
ملت به خوبی آگاه می شویم که گویی سال ها با افراد طبقات مختلف او شریک زندگی و رفیق شب و روز 

)5:1328بهمنیار، ».(بوده ایم
ثَل با حکَم متفاوت است. پند و اندرز و اخبار، موعظه و یاد آوري این نکته ضروري می نماید که م

حکمت یا کالم جامع، نام هایی است که در دوره هاي گذشته براي کلمات (جمالت) قصار به کار می رفته 
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آن است که بیتی یا جمله اي در طی «است. مؤلف ابداع البدایع، کالم جامع را این چنین تعریف می کند: 
گرگانی، ».(مثَلی باشدمت و پند سایر مطالب حقیقه و به منزلهسخن بیاورند که از باب حک

سخن مشتمل بر صنعت تمثل یا ارسال المثل در صورتیکه شهرت « )بهمنیار نیز اینگونه می گوید:296:1377
) در 349:1328بهمنیار، ».(عام یابد، مثل سایر است و در غیر این صورت پند و حکمت یا مثَل خاص است

کلمات قصار گفته اي کوتاه پر معنی است که اصول اخالقی و حقایق «از کلمات قصار داریم که:تعریف دیگر
عام را در خود بیاورد و معموالً اظهار نظري درباره زندگی یا پندي اخالقی است. یکی از اختصاصات کلمات 

ار می تواند همان قصار، فشردگی آن است یعنی در کلمات کم، معنی بسیار گنجانده شده است. کلمات قص
قدر بذله گویانه باشد که خردمندانه؛ ... کلمات قصار با اندرز اخالقی، ضرب المثل، هجو و بذله خویشاوندي 
نزدیکی دارد؛ زیرا همه اینها حقیقت عالم یا کلمات پر مغز و عبرت آموزي را بازتاب می دهند. اغلب گفته 

) به طور کلی یکی از 117:1380رستگار، ».(ایع می شودهاي بزرگان به عنوان کلمات قصار، میان مردم ش
دالیلی که سبب شده این دو واژه( امثال و حکم) به صورت مترداف به کار روند، ویژگی اندرزي بودن 
آنهاست. تاریخ امثال و حکم در زبان عربی به دوره جاهلیت بر می گردد و در زبان فارسی نمی توان تاریخ 

جایگاه مثل  در ادب ذکر کرد. احمد بهمنیار پس از تحقیقاتی مفصل که در بارهدقیقی براي پیدایش آن 
فارسی داشته می نویسد: مثَل رشته مخصوصی از ادبیات هر زبان است و بعضی آن را از قدیم ترین آثار ادبی 

پیش از آنکه که از فکر انسان تراوش کرده است، می دانند و معتقدند که انسان پیش از اینکه شعر بگوید و
خط بنویسد، اختراع مثال کرده و آن را در محاورات خود به کار برده است. سپس می افزاید: مبدأ پیدایش 
نوع مثل، بلکه اصل و مبدأ بعضی از افراد این نوع را نمی توان معلوم داشت که در چه زمان و از کدام ملت 

ه مورد تصدیق اغلب و بلکه تمام اقوام است صادر شده است و آن مثالی است که بر معانی و حقایقی ک
به نقل از 69:1389داللت می کند. آغاز به وجود آمدن این نوع مثَل ها را نمی توان معلوم داشت. (امیري،

:کد).1360بهمنیار،
اغلب کتاب هایی که به بررسی موضوع امثال و حکم و ادبیات حکمی پرداخته اند در مورد پیشینه 

ي موجز منثور یا منظوم اتفاق نظر دارند چرا که این آثار به حکمت و پند مربوط می شود که طوالنی گفته ها
از قدیمی ترین انواع ادبی ادبیات جهان به شمار می آید. از نوشته هاي به جاي مانده از تمدن هاي باستانی 

مثل کتاب -عتیقبشر نظیر مصر، بین النهرین، ضرب المثل هاي اکدي و اصل سومري و کتاب هاي عهد 
) درآثار بقراط می رسیم aphorismsکه بگذریم به گونه هاي جدید کلمات قصار یا آفوریسم (-امثال سلیمان

رسد. در این دو قرن که بعد ها در قرن هفدهم و هجدهم توسط الرشفوکو، پاسکال و لبرویر به اوج می
) در 7:1384به نقل از مختاري، 230-1389:1299آفوریسم به نثر هاي تخیلی موجز اطالق می شد. (طالبیان،

ادبیات فارسی دامنه کتاب هاي مربوط به حوزه پند و اندرز و حکمت از قدیمی ترین نمونه هاي آن یعنی 
سنگ نوشته شاهان ایرانی و سپس پندنامه هاي پهلوي مثل ایاتکار زریران، پندنامه اردشیر بابکان، پندنامه 

مذهبی مثل کلمات قصار امام (ع)، کلمات قصار امام حسین(ع) و  امام سجاد (ع) تا انوشیروان و پندنامه هاي 



٣٨٠

٣٨٠

مجموعه مقاالت

کتاب هاي ادبیات تعلیمی مانند قابوسنامه، سیاست نامه، کیمیاي سعادت، کلیله و دمنه، گلستان سعدي و حتی 
ت و ادبیات برخی از شطحیات عرفانی قرن چهارم و پنجم گسترده است. در همه این آثار تعداد زیادي جمال

دیده می شود که به صورت امثال و حکم در آمده اند. به اعتقاد جوادي این گونه نوشته ها از حکم و امثال 
سایر که در نتیجه تجربه هاي مختلف به وجود آمده و در هر زبانی وجود دارد، الهام گرفته اند.(جوادي، 

64:1384.(
ي ادبی ادبیات محسوب می گردد و برآمده از ادب شفاهی با توجه به اینکه امثال و حکم یکی از گونه ها

زندگی و فرهنگ اقوام است و باورها و اعتقادات، آداب و رسوم، اخالق و اندیشه، تخیالت و در یک کالم 
زندگی آنان را بازتاب می دهد، داراي این پتانسیل می باشد که  بن مایه هاي ادبیات پایداري را در خود جاي 

ها و مضامین ادبیات پایداري بخش قابل تأمل و مالحظه اي را در امثال و حکم به خود دهد. بن مایه
اختصاص داده اند که با تحلیل آنها می توان به این مهم دست یافت که جان مایه آنها تشویق و تهیج به 

ر این است. روش تحقیق د-درونی و بیرونی-ایستادگی و مقاومت در دو حیطه دشمنان داخلی و خارجی
تحلیلی است. الزم به ذکر اس -پژوهش بر اساس شیوه هاي سندکاوي و کتابخانه اي و به صورت توصیفی

که کتاب ارزشمند امثال و حکم عالمه دهخدا، منبع اصلی ارجاعات این پژوهش است که براي پرهیز از 
است.تکرار و اطاله کالم به ذکر شماره صفحه جلد آن در برابر شواهد، اکتفا شده 

صورت –ادبیات پایداري در امثال و حکم -یادآور می شود از آنجا که تاکنون هیچ پژوهشی در این باره
نگرفته است لذا این نوشتار به این جهت که بدنبال دست یابی به موارد ادب پایداري در امثال و حکم است، 

در نوع خود بدیع و تازه است.
ادب پایداري:-1

ادب مقاومت به مجموعه آثاري گفته می شود که از زشتی ها « یداري گفته اند.:در تعریف ادبیات پا
وفجایع بیداد داخلی یا تجاوز بیرونی در همه حوزه هاي سیاسی، فرهنگی، اقتصادي و اجتماعی با زبانی 

ت ادیبانه سخن می گوید. برخی از این آثار پیش از رخ نمودن فاجعه، برخی در زمان جنگ و یا پس از گذش
به آثاري « ) به عبارت دیگر ادبیات مقاومت 10و11: 1979شکري،».( زمان به نگارش تاریخ آن می پردازد

اطالق می شود که تحت تأثیر شرایطی چون اختناق، استبداد داخلی، نبود آزادي هاي فردي و اجتماعی، 
ه هاي ملی و فردي... قانون گریزي وقانون ستیزي با پایگاه هاي قدرت، غصب و غارت سرزمین و سرمای

شکل می گیرد. بنابراین جان مایه این آثار، مبارزه با بیداد داخلی یا تجاوز بیرونی در همه حوزه هاي  
سیاسی، فرهنگی، اقتصادي، اجتماعی و ایستادگی در برابر جریان هاي ضد آزادي است.(حسام پور، 

ان است در برابر عوامل ناتوانی و سستی که در ) . این آفرینش ادبی یک واکنش طبیعی و ذاتی انس121:1387
).16:1389لحظات شکست بر انسان روي می دهد(محمدي روز بهانی، 
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ي خارجی  در تاریخ ادبیات فارسی، ادبیات پایداري چه در حوزه دشمان داخلی و چه در حوزه
یران، داستان مخاصمه جاودانی سخن پردازان ایرانی نیز از آغاز گرد آمدن مردم در ا«ایطوالنی دارد. پیشینه

نبرد میان نیروي پلیدي و پاکی، تاریکی و روشنی و خوبی و بدي را اساس کار خویش قرار داده و چنانچه 
در آثار کهن ما مضبوط است مردم را به خیر وصالح و جنگ با نیروهاي اهریمنی و پلیدي راهبر بوده و این 

هرگز دیر پا نیست و نیروي پاکی و یزدانی بر سر سپاه پلیدي و درس بزرگ را به جهانیان داده اند که بدي
). مطالعه یشت ها همچون 285:1368به نقل از صورتگر، 13:1389(حجازي، ». اهریمنی پیروز خواهد بود

مهر یشت، بهرام یشت، زامیاد یشت، آبان یشت، گرشاسبنامه اسدي توسی، گوسان ها(داستان هاي عصر 
ادگار زریران، سیرالملوك ها و سیر الفُرس ها همه و همه از پیکارهاي دفاعی ایران سخن اشکانی و پارتی)، ی

).33-32به نقل از نامه پژوهش، 23:1389سنگري،»(می گویند
از آنجا که ادب پایداري شاخه اي از ادبیات متعهد و ملتزم است که محتواي آن در جهت منافع و خواسته 

ا زبانی صریح، بدون تأکید بر نوآوري در زمینه هاي تحلیلی بیان شود؛ بر هاي یک نظام مستبد نباشد و ب
اساس این تعریف ادب پایداري باید ادبیاتی هدفمند و تعلیمی باشد و براي رساندن پیام و القاء موضوعی که 

ستبد مورد نظر نویسنده است، نوشته شود و به مخاطبانش می آموزد که چگونه در برابر نظام هاي سلطه و م
).20:1376به نقل از بصیري، 258:1389ایستادگی کنند( روشنفکر، 

شعر متعهد، شعري است که در راستاي « زرین کوب در تعریف شعر متعهد (ادبیات متعهد) می نویسد:
هدایت مردم به سوي ارزش هاي متعالی اخالقی و اجتماعی بر جامعه، سروده شده باشد. هدف غایی چنین 

است. شعر متعهد درست در » تهذیب نفوس« مامی افراد بشر به کمال انسانی و  به عبارتی شعري رساندن ت
« ) ژان پل ساتر معتقد است که:1/39:ج 1369زرین کوب،».(هنر براي هنر قرار دارد « نقطه مقابل اندیشه

و نمی توان نویسنده ملتزم می داند که سخن همان عمل است. می داند که آشکار کردن، تغییر دادن است 
آشکار کرد مگر آنکه تصمیم بر تغییر دادن گرفت. نویسنده ملتزم آن رؤیاي نا ممکن را از سر به در کرده 
است که نقش بی طرفانه و  فارغانه اي از جامعه و از وضع بشري ترسیم کند... وظیفه نویسنده است که 

». نتواند خود را از آن مبرّا جلوه دهدکاري کند تا هیچ کس نتواند از جهان بی اطالع بماند و هیچ کس
).44-42: 1356(سارتر،

از همین رو است که در ادبیات متعهدي که  رنگ اجتماعی و سیاسی دارد، نوعی دغدغه خاطر نسبت به 
رویدادهاي درون مرزي و برون مرزي وجود دارد و نویسنده را از پرداختن به عواطف شخصی خود منزجر 

به نقل از 16: 1389گاه ادبیات غیر متعهد را مورد نکوهش قرار میدهد(حجازي، می کند، تا حدي که 
) و از آنجا که ادبیات پایداري، ادبیاتی معنامند و محتواگر است(پیام و محتوا در آن 90: 1377لنگرودي 

د، جان آگاه اهمیت به سزایی دارد) می توان در تمام دوره ها، مشترکات محتوایی پیدا کرد؛ ادبیاتی دغدغه من
قرار داده است و انسان در دایره متکّثر خود داراي عواطف، احساسات » انسان«و هوشیار که موضوع خود را 
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و حتی دریافت هاي روانشناسانه مشترك است و این اشتراك معانی به مشترکاتی در ادبیات پایداري جهان 
).456-458: 1389انجامیده است. (کافی، 

یداري :ضرورت ادبیات پا-2
پایداري یکی از واقعیت هاي مهم زندگی بشر است. براي پیدایش و به وجود آمدن ادب پایداري و 
مقاومت باید زمینه ها و عواملی  وجود داشته باشد. در یک نگاه کلی هنگامیکه جامعه اي دچار نظامی مستبد 

ادبیات مقاومت شکل می گیرد. یا غاصب شود به طوریکه آزادي و حقوق اولیه اجتماعی افراد سلب شود، 
زادي بیان، حاکمیت ضدمردمی و اجتماع، غصب مهم ترین عوامل عبارتند از: استبداد و اختناق داخلی، عدم آ

سرزمین و سرمایه هاي ملی، تجاوز به اعتقادات و ارزش ها (اعم از دینی و غیر دینی). (محمدي روز بهانی، 
اومت، مقابله با همه اشکال استعمار و ظلم است که در آن سخن در ادبیات مق«) به دیگر سخن19-18: 1389

جایگاه سالح و تفنگ قرار می گیرد و این در حالی است که تأثیر سالح و تفنگ محدود به عرصه جنگ 
).12: 1972(الحسین، ». است اما تأثیر سخن ادبیات مقاومت، پیوسته ادامه دارد

ین بس که ادبیات مقاومت، ادبیات ویژه خود را به همراه دارد و در ضرورت واهمیت ادبیات پایداري هم
چشم بستن به روي آن نه ممکن است نه منطقی چرا که به عنوان قطعه اي از تاریخ ادبیات ما محسوب می 

شود و نمی توان این گونه ادبی را نادیده گرفت. 
ادبیات مقاومت در «اري معتقد است:هم چنین عبدالجبار کاکائی نویسنده و پژوهشگر عرصه ادبیات پاید

معناي جنگ با بیگانه، بازتاب روحی و روانی نسلی است ایستاده در مقابل یک رویداد تاریخی و نشان از 
) به این ترتیب رسالت وهدف یک 9: 1380کاکائی، ».(مشارکت و مباشرت آن نسل در برابر آن رویداد دارد

ي، فقط نجات ملت و کشور خود نیست بکله این ادبیات، رسالتی شاعر، نویسنده و ادیب در ادبیات پایدار
جهانی دارد که عبارت است رساندن فریادهاي ملت هاي مظلوم و ستم دیده به گوش جهانیان و ایجاد نوعی 
مقابله فراگیر جهانی در برابر ظلم و ستم موجود در جوامع بشري و از این منظر ادبیات پایداري در حقیقت، 

ی و داراي هدفی مشخص یعنی نجات مظلومان جهان از دست دژخیمان استعمارگر است. ادبی جهان
)568:1389(مصطفوي نیا، 

پایداري در امثال و حکم:-3
اگر مقاومت و پایداري را یکی از شاخه هاي درخت تنومند ادبیات حماسی بدانیم که در هر روزگاري به 

تخار و بالندگی براي ما بس که ادبیات پارسی، هیچ گاه از شیوه و ساختاري خاص نمود پیدا میکند، این اف
این گونه ادبی خالی نبوده است. وجه مشترك درون مایه و مضمون مقاومت و پایداري در همه ادوار، ظلم 
ستیزي، عدالت خواهی و دعوت به استقامت می  باشد و تا زمانیکه عدالت در جهان به معناي حقیقی خود 

ظلم به گونه هاي متفاوت و مدرن تداوم دارد، این نوع ادبی نیز به حیات خود ادامه تحقق نیافته است و
خواهد داد. سابقه ادبیات پایداري در ادبیات فارسی تنها منحصر به سه دوره تاریخی مشروطه، انقالب 
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تضاد و اسالمی و جنگ تحمیلی نیست بلکه از همان ابتداي حیات، همواره نیروهاي اهورایی و اهریمنی در
: 1389تقابل با یکدیگر بوده اند واز این رو ادب پایداري از پیشینه اي طوالنی برخوردار می باشد...(حجازي، 

14-12.(
از آنجا که ادب پایداري گونه اي از ادبیات پارسی محسوب می گردد، از همان ابتدا به صورت هایی 

حکم نمایان کرده است. باورها و امثال و کنایات مختلف، خود را در آثار ادب فارسی از جمله درامثال و 
رایج، بیانگر طرز تفکر و فرهنگ حاکم بر جامعه است و از این طریق می توان میزان تربیت، درجه شعور و 
آگاهی و حقیقت دوستی و یا حتی خرافه پرستی مردمان و آداب و رسوم و مواردي از این دست را 

).47:1387شناخت.(رنجبر، 
رو می توان مضامین و بن مایه و جلوه هاي پایداري را در امثال و حکم که بازگو کننده حقایق از این 

فرهنگی و روشنگر نقاط کور تاریخ و فرهنگ ماست، بیابیم، حقایقی که نه در کتب تاریخی به آنها می رسیم 
و نه در جایی دیگر می یابیم. 

زه می توان محدود کرد.حوزه خارجی که مواردي از پایداري در امثال و حکم را به طور کلی به دو حو
قبیل پایداري در برابر حاکمان جور و ظلم،ترسیم چهره مردم رنج کشیده و مظلوم، ستایش آزادي و آزادگی ، 

اعتراض(به بی تحقیر دشمن، شناساندن چهره ظالم، ستایش وطن، دعوت به همبستگی و اتحاد و نفی تفرقه، 
زدگی، غفلت، ریاکاري، بدبینی و....) توصیف جنایات و بیدادهاي دشمن، طرح دردي، بی هویتی، رفاه

افتخارات گذشته، تهدیدو.... را بر شمرد و حوزه داخلی که شامل مواردي چون تفکر عرفانی (تدبیر داشتن)، 
بی اعتبار شمردن دنیا و ... می باشد. پایداري در برابر نفس،

ا و ویژگی هاي پایداري امثال و حکم در نمونه هایی که یاد گردید، در این نوشته سعی شده که جنبه ه
بیان شود تا اثبات گردد که امثال و حکم نیز به عنوان گونه اي ادبی این قابلیت و پتانسیل را دارد که مضامین 
مقاومت و پایداري را در خود جاي دهد.هم چنین در این پژوهش تنها به بررسی شواهد در حوزه خارجی 

رداخته شده است. پ
درون مایه هاي پایداري در امثال و حکم فارسی-3-1
ترسیم چهره مردم مظلوم:- 3-1-1

ها، بیات پایداري روایتگر دردها، رنجدر هر بیدادي بیشترین آسیب متوجه مردم بی دفاع و مظلوم است. اد
درون را در اشک ها وآه ها نشان مویدها، داغ ها، سروده ها ومرثیه هاي مردم است. مردمی که گدازه هاي 

)62: 1389میدهند. (سنگري، 
در امثال و حکم شاهد نمونه هایی از تصویر کردن چهره مردمان رنج کشیده و ستمدیده و حمایت از آنان 

هستیم که گاه این تصویر آفرینی ممکن است نمادین بیان گردد:
).1/437نان همی نیابد سیر(امثال وحکم: جبسا کسا که جوین بسا کسا که بره هست و تره برخوانش -
)1/426(جخوب نیست ضربت فرهادمگسیبر-
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)1/194(جچه غم خورد مهتابکتاناگر بسوزد -
)1/472(جمورطوفان بود قطره آب،-
)1/195(جاگر خاموش بنشینی گناهستو چاه هستنابینااگر بینی که -
ظلم ستیزي:- 3-1-2

عهد، دعوت به مبارزه و پایداري در برابر دشمن است. هنر این است که با ساده درون مایه اصلی ادبیات مت
هنر می تواند شایستگی آن را داشته باشد که عالیترین وسیله « ترین واژه ها، زیباترین اندیشه ها بیان گردد.

است که ساده بیان آن چیزي باشد که تفکر در عالی ترین مساحت خویش با آن روبروست.... در هنر و باهنر 
رخصت آنا را می یابند که دیگر باره -که در برابر نگاه لغزان ما در انبوهی چیزها گم می شوند-ترین چیزها

).179:1380آشوري،»(در دایره دیده ما در آیند....
مظلومی نیز حضور دارد، بنابراین ستم ستیزي نیز خود نوعی حمایت از از  آنجا که معموالً در کنار ظلم،

). در امثال آمده است که نفرین مظلوم به ویژه وقت سحر، اثري شوم دارد 139:1389وم می باشد. (کافی، مظل
آنها آنچنان » دود دل«) یا تصویر مردمانی که 55و21: 1353و همیشه آه مظلوم به دنبال ظالم است(امینی، 

را اجابت گوست:» نسوختگا«ننماید و ایزد دعاي این » سپند«با » آتش سوزان«کاري نماید که 
)1/17(جآنچه کند دود دل مستمندآتش سوزان نکند با سپند-
)1/325(جایزد دعاي سوختگان را بود مجیب-

و در نهایت سفارش به این که:
)2/820برستم پیشه گان شکست آور(جدل درماندگان بست آور 

دعوت به مبارزه، پایداري و قیام:-3-1-3
پرخاشگر، تندخو و بی پرواست. مضمون مبارزه و عدم سازش پذیري با دشمن ادب مقاومت و پایداري،

از عناصر اصلی ادب مقاومت و دعوت به قیام، ایستادگی و ایثار و تداوم مبارزه، روح ادب پایداري است. از 
ا آنجا که وجود این ویژگی ها باعث تهییج و برانگیختن در مخاطب می شود آثاري که داراي این خصیصه ه

)142:1389و محمدي روزبهانی،65:1389باشند به رجز نزدیک می شوند. (سنگري،
دعوت به مبارزه، پایداري و قیام که از مضامین ادب پایداري است در امثال و حکم نیز وارد شده است و 

: با بهره گیري از عناصر حماسی و تحریک و تشجیع و حتی نهیب زدن به خاموشان و قاعدین دیده می شود
)1/54(جآن را که براندازند با ماش در اندازند.-

)1/54(جبا آل علی هر که در افتاد برافتاد.-
)1/64(جآنکه جنگ آرد به خون خویش بازي میکند.-
)2/589(ججواب خصم به زبان تیغ توان داد نه به سپر.-
)2/584(ججفا پیشه گان را بده سر به باد.-
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)1/18(جآخر الحیل السیف.-
)2/871زمرغان بال خواهم وام و پرّم از ره روزن(جرقیب دیو سیرت گر فروبندد رهم از در -
)2/652مشو کبک کوهی به جان باز باش(جچوکاوه پی ملک جانباز باش -
)2/589(ججواب هاي، هوي است-

تحقیر و  تهدید دشمن، تکریم خود:-3-1-4
بدیهی است -)2/588(امثال و حکم:ج» جنگ دو سر دارد«-ت است از آنجا که هر مبارزه داراي دو سم

). 166: 1389که مضمون دشمن، نقش ثابت و تعیین کننده اي در ادب مقاومت دارد. (محمدي روزبهانی، 
در ادبیات پایداري فراوان است. رسم رجز خوانی، تحقیر سنت رجزخوانی که در ادبیات گذشته ریشه دارد،

در دشمن بود. -نوعی جنگ روانی پیش از نبرد تن به تن-براي ایجاد نوعی هراسدشمن و تکریم خود 
).در این مورد نیز شاهد شواهدي در امثال و حکم هستیم. 71:1389(سنگري، 

نمونه هایی براي تحقیر دشمن:
زشیر شتر خوردن و سوسمار
که تاج کیان را کنند آرزو

عرب را به جایی رسیده است کار
گـــــــــــردون تفــوــــــادبرچــــــرختفـــــوبـ

)   2/909(ج

سگ در خانه خود شیري است.-
)1/509خصم مسکین پیش خسرو کی تواند ایستادپشه کی جوالن کند جایی که باد صرصر است(ج-
)1/446(جبعد العز و الرفعه، صار حارس الدجله.-

نمونه اي براي تکریم خود:
)1/166(جکه با حربا کنداژدها را جنگ ننگ آید -
)1/77(جابدء بنفسک.-
)1/371(جبا نفس اگر برآئی دانم که شاطري.-
)1/451(جبکش دجال، خود مهدي خویشی.-
)2/664(جفرزند خصال خویشتن باشچو شیر به خود سپه شکن باش-
)1/486(جبیدي نیست که از این بادها بلرزد.-

واهد به نمونه هایی نیز بر می خوریم که تأکید بر دست کم نگرفتن دشمن و اما در البه الي امثال و ش
توجه به دقت نظر و هوش دارند و اینکه صرف قوت براي دشمن، کم اثرتر از خدعه و مکیدت است:

)2/774(جدشمن نتوان حقیر وبیچاره شمرددانی که چه گفت زال با رستم گُرد-
)1/59(جبه دوستی کشتنددشمنان راآن کسانی که آهنین مشتند-
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)1/16(جآتش اگر اندك است حقیر نباید داشت.-
)1/80(جکیا آتش زند در روستاابلیس چو شد ده -
)1/167(جاژدها، شودار روزگار یابد مار.-
)2/895(جزبرگشتن دشمن این مشو.-
)2/815(جدشمن هر چند حقیر باشد، خُرد مگیر.-
)2/815(جخُرد.دشمن ندارد خردمند، -
)2/815(جدشمن مدار ارچه خرد است خوار.-
)2/813(جدشمن ارچه یکی، هزار بود.-

مکافات «آنجا که در مقام تهدید، امثال و حکم مورد واکاوي قرار می گیرد به این مهم می رسیم که گویی 
دامنگیر مرتکبین آن خواهد شد: » عمل

)1/66(جردار خود جزا بیندخود زکآنکه کردار بد روا بیند-
)1/400(جبداندیش تو بدرود هر چه کشت.-
)1/526(جپیمان شکن خاك دارد کفن.-
)1/549(جتقاص به قیامت نمی ماند.-
)2/633(جکه الزم شد طبیعت را مکافاتچو بد کردي مشو ایمن ز آفات -
)2/946(جستم بر ستمکاره آید پدید.-
)2/1080(جالم می رود.ظلم ظالم بر سر اوالد ظ-

و چه بسا که گاه به صراحت مرتکب عمل نادرست به فرجامی سخت وعده داده می شود: 
)2/633(جکه مربدکنش را بد آید به سرچنین است بادافره دادگر-
)1/20(جآخر گذر پوست به دباغانست.-
)1/400(جبد اندیش را بد بود روزگار.-
)1/448(جبه فرجام بر بدکنش بد رسد.-
)1/453(جبگرد تا بگردیم.-
)2/893(جزبان سرخ سر سبز می دهد بر باد. -
)2/1080(ج.ظلمت فرداستظلم امروز،-
)2/1080(جظلم عاقبت ندارد یا ظلم آخر ندارد.-
)2/609(جچراغ ستمکار تا بامداد نسوزد.-
)1/514(جشتبر گردن او بماند و از ما بگذپنداشت ستمگر که ستم بر ماکرد-
)2/1079(جظالم پاي دیوار خود را می کند.-
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شناساندن چهره ظالم (توصیف جنایات و بیدادهاي دشمن):-3-1-5
ستیز و جنگ همیشه با تصویري از قساوت ها،خیانت ها و جنایت هاي دشمن همراه است. ادب مقاومت 

کوشد تا عالوه بر نشان دادن مظلومیت همواره با توصیف دشمن و بیان جنایات او بطور غیر مستقیم می 
و 167:1389مردم، حس انتقام و ادامه مبارزه را در آنان به وجود آورد. (محمدي روزبهانی، 

ابلیس رفت و جنایتش «) امثال و حکم فارسی سرشار از بیان و توصیف بیدادهاي ظالمان 60:1389سنگري،
اند:» کوته بقا«انی است که ) و نمایشگر نمادین چهره ستمگر1/81(ج»  برجاماند

)1/509(جزانکه کوته بقا بود خونخوارپشه از پیل کم زید بسیار 
زاده ظالم ستمگر می شود / تیغ «امثال ما در راستاي توصیف ستم پیشه گان، راوي این مطلب هستند که 

)و حکایتگر این امر که:2/888(ج» چون بشکست خنجر میشود
برآرند غالمان او درخت از بیخسیبی اگر زباغ رعیت ملک خورد -

)1/216زنند لشکریانش هزار مرغ به سیخ (جبه پنج بیضه که سلطان ستم روا دارد
هم چنین در امثال و حکم شاهد نمونه هایی هستیم که ضمن معرفی و شناساندن واقعی دشمن، با زبانی 

پند گونه و حذرگونه انسان را به تفکر وتأمل وامی دارند:
)1/404(جکه دشمن درختی است تلخ از نهاد به دشمن برت مهربانی مباد -
)1/296اندرجهانت بر بردو گروه ایمنی مبادبر دوستان دشمن و بر دشمنان دوست(ج-
)2/814(جدشمن شود دوست از بهر چیز.-
)2/814دشمن دوست نگردد.(جامع التمثیل)(جچغندر گوشت نگردد -
)2/899(جکه نماید به چشم مردم دوستزخم دندان دشمنی بتر است -
زدشمن دوستی ناید و گرچه دوستی جوید/دراین معنی مثل بسیار زد لقمان و جز لقمان-

)2/902(ج
)2/918(جزناپاك زاده  مدارید امید.-
)2/814دشمن خُرد است بالیی بزرگ. (ج-

و اینکه به جِد از همنشینی با بدان، منع می کند:
)1/345گر چه پاکی ترا پلید کند(جه همسر بدبا بدان کم نشین ک-
(همان) با بدان سر مکن که بد گردي.-
خوپذیراست نفس انسانی(همان)با بدان کم نشین که درمانی -
با بدان صحبت مدار و به صحبت نیکان نیز قناعت مکن.(همان)-
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» نفس«م برداشته می شود ازهم چنین غیر از ظالمان و ستمگرانی که پرده از چهره آنان در امثال و حک
دشمن تر کس » اعدي عدوك نفسک التی بین جنبیک«یاد میشود. » دشمن تر کس از دشمنان«آدمی به عنوان 

)1/184از دشمنان،توئی تو است که از هر چیز به تونزدیک تر است. (ج
ستایش سرزمین و وطن:-3-1-6

به ستایش گذشته ها،مبارزات و دالوري ها مردم در ادب پایداري دریادکرد و نمونه هاي سرزمین و دیار، 
و مظاهر وطن دوستی بر میخوریم. ملتی بیشتر براي وطن حرف دارد که حرمان چشیده تر باشد. از آنجا که 
وطن عام شمول ترین واژه براي خرده فرهنگ ها و اقوام است، در فرهنگ و زبان اقوام ایرانی نیز نمودي دو 

) در امثال و حکم نیز ستایش وطن و مدافعان وطن 67:1389و سنگري،80:1388چندان دارد. (محمدپور، 
بارها مطرح می شود که سرشار از نشانه هاي عشق ورزي به وطن است:

)2/710(جخاك وطن از ملک سلیمان خوشتر.-
)1/444(جدل از خانه نشکیبد وزادبودبه شهر کسان گرچه بسیار سود-
)2/891تورانیپس از چندین بال کآمد زایران شهر برتوران(جزایرانی چگونه شاد شاید بود -
)2/803(جکنام پلنگان و شیران شود دریغ است ایران که ویران شود -
)1/280(جالوطن االم الثانی.-
)2/689(جحب الوطن من االیمان.-

تواي خاك ایران از این پیش تر
که گهواره روشن اختر بدي
فرانک تو بودي ورودابه هم

دآبتین فلک نوزپیرنش
مگر گشت رودابه ات زال وار
از این بر شده زال دستان نماي
به البرز گو تا قباد آورد
که دشمن بدان برف و باد اندرون

چون این سبز طارم بدي پرهنر
تو برجیس و بهرام پرور بدي
فریدون تو زادي و هم رستهم
دگرباره بار فریدون پذیر

زال بارکه می برنگیري از این 
چورودابه  اي خاك رستم بزاي

سهمگین برف و باد آوردیکی
ون نگزبــــــــاالبیفتــــــــددوزخبـــــــــه

)1/557(ج
ستایش آزادي و آزادگی:-3-1-7

فضاي ادبیات پایداري آزادي، آرمان آزادي خواهان است. گسستن زنجیرها، پایان بند واختناق و اسارت،
) در امثال و حکم نیز با به تصویر کشیده شدن جلوه هاي آزادي و 76:1389. (سنگري، را پر کرده است

رو به رو هستیم تا آنجا که این تصویر آفرینی به -چه رهایی از دست بیگانه و چه آزادگی درون-آزادگی
صورت ستایش عزت و مناعت طبع جلوه می نماید:
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)1/54که شه هفت کشور است(جآن را که چاربالش عزت میسر استگوپنج نوبه زن -
)1/554نتابد همچو بنده جورو بیداد(جتو آزادي و هرگز هیچ آزاد-
)1/183(جاطلس کهنه شود اما پاتابه نشود. -
)1/100(جاز اسب افتاده ایم اما از اصل نیفتاده ایم.-
)1/76(جآهوي صحراي گردون را چه بیم است از کالب.-
)1/242(جالحر حر وان مسه الضر.-
)1/242(جالحریه فی رفض الشهوات.-

از آنجا که آزادي در ادبیات پایداري همچون نقطه عطفی محسوب می گردد در امثال نیز هماره به نوعی 
، دلیل و »جستن چشم راست«حضور دارد تا آن حد که در آرزوي دست یافتن به آن کوچکترین حرکت بدن 

).2/584خبرت گوید وزآزادي(جم راست از شادي بشارت آزادي محسوب می شود: جستن چش
طرح افتخارات گذشته:-3-1-8

افتخارات و ارزش هاي گذشته تکیه گاه شاعران ونویسندگان براي تشویق،تحریض و پاسداري و 
نگاهبانی از سرزمین و ارزشها است. ادبیات مقاومت ملت هایی که ریشه هاي دینی و اعتقادي دارند، با طرح 

) برهمین اساس 70:1389ي افتخار آفرین و قهرمانان و اسوه هاي مقاومت قرین است (سنگري،گذشته ها
امثال وحکم فارسی نیز از بیان قدمت و اصالت سرزمین ایران و ایرانیان آزاده خالی نیست:

)2/582(ججز ایرانیان را نزیبد نبرد.-
)1/431(جبریدن سر دشمن آئین بود.-
بدانگه که اژدر بود در طناب خوابفریدون نهد سر به بالین -

)2/1142که برَّد زترکان بی باك پی(جخورد شاه کیخسروآنگاه می 
)1/421که بر ما یکی بنده مهتر بود(جبه رزم اندرون کشته بهتر بود -
که ماند از آل ساسان و آل ساماناز آن چندان نعیم این جهانی-

)1/98اربد مانده است و دستان(جنواي بثناعی رودکی مانده است و مدحت
اعتراض به بی دردي، بی هویتی و رفاه زدگی و غفلت و ریا کاري و بدبینی:-3-1-9

سروده ها و نوشته ها است. از در ادبیات پایداري، موضوع فراموشی ارزش ها محور بسیاري از داستان ها،
در سراسر متون پایداري به چشم می خورد. این رو اعتراض به غفلت جامعه، ریاکاري، و فرصت طلبی و..... 

در امثال و حکم نیز لبه تیز حمله گاه متوجه کسانی است که عافیت طلب بی درد هستند و گاه آنان که بی 
هویت اند و رنگ بیگانه به خویش می گیرند یا خوش ظاهرانِ بد باطنی که تزویر می کنند و ریاکارند و یا 

ي سیر می کنند. باید دانست که غفلت ستیزي اصلی ترین شاخصه متون غافالنی که در غفلت و بی خبر
پایداري به شمار می آید.اینک نمونه هایی براي هر کدام: 

اعتراض به بی دردي:
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)2/842گویند چه غم گر همه عالم مردند (جدونان چو گلیم خویش بیرون بردند-
)1/471بود درد  کسان بر دیگران خوار.(ج-
)1/562رفیق من یکی همه را باید(جرحمت نیاید تو را بردرد من-
)1/562هان علی االملس ما القی الدبر(ج-

اعتراض به بی هویتی:
گر بپوشد خریست عنابی(سعدي)ابلهی صد دبیفی و دیبا -

نظیر: گفت: چگونه می بینی این دیباي معلم را بر این حیوان الیعلم. گفتم خطی زشت است که با آب زر 
(سعدي) تن همان خاك گران سیه است ارچه شاره و آنفت کنی کرته و شلوارش (ناصر خسرو) نوشته است.

)1/80(ج
ترف خود خوش خور و از طمع مبرگاز به قند ترف از دست مده بر طمع قند کسان -

)1/454(ج(ناصرخسرو)
اعتراض به تزویر و ریاکاري:

)2/1079(جظاهر از شیخ وباطن از شیطان.-
)2/1023(جیق قافله.شریک دزد، رف-
دو دستماله می رقصد. (به منافقی که با هر دو طرف دعوا یا دو خصم اظهار دوستی و همدردي -

)2/833(جکند، گویند).
خوش ظاهر و بد باطن. نظیر:فالوذج الجسر. فالوذج السوق. ظل سیال باطنه حرور.پیش رو خاله -

)2/761(جپشت سر چاله.
)2/669یر می کنند (جچون نیک بنگري همه تزو-
)1/367با گرگ دنبه می خورد با چوپان گریه می کند.                                           (ج-
)1/544نان حالل شیخ زآب حرام ما                           (جترسم که صرفه نبرد روز بازخواست -
)1/66س است                    (جاو نه خال و نه عم که ابلیآنکه مرد دها و تلبیس است -

اعتراض به دنیا طلبی و تجمل گرایی:
)2/689حب دنیا پاي بند است ار همه یک سوزن است.(ج-
)2/601جهان رایگان گران است (ج-
)2/586زنهار دل مبند بر اسباب دنیوي (ججمشید جز حکایت جام از جهان نبرد -
)1/442از مهر یوسف برید(جکه خواهی دل به سیم سیه تاچه خواهی خرید-
)1/430(جنبد با توچیز آشکار و نهان برهنه بدي کآمدي در جهان -
)1/113کانانکه غنی ترند محتاج ترند (جاز تنگی چشم فیل معلومم شد -
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)2/1139(جفرشش زمین لحافش آسمان.-
)2/828(جدنیا دو روز است. دنیا پنج روز است-

اعتراض به غفلت:
)2/647(جقبت گرگم تو بودي.چو دیدم عا-
)1/431بریزید و شمر ملعون چون همی لعنت کنی/چون حسین خویش را شمر و یزید دیگري(ج-
)1/558چون ندانی که در سراي تو کیست(جتو بر اوج فلک چه دانی چیست -
)1/244اگر غافل چري غافل خوري تیر.(ج-
)1/219ید و نه دام(جنه خود را در قفس می داگر طوطی زبان می بست در کام -
)2/1080از اثر غفلت سلطان بود(جظلم و ستم گرچه زدربان بود -
عدالت خواهی:-3-1-10

بشر از اوان پیدایش و زندگی روي این کره خاکی و در طول دوران هاي مختلف داراي غرایز و خواسته 
د سپرده و در طول زمان، هاي فطري خاصی بوده است که نسل اندر نسل و سینه به سینه به فرزندان خو

تکامل و صور مختلفی به خود گرفته است. یکی از این غرایز، حس عدالت خواهی و عدم تعرض دیگران به 
حقوق شخصی و منافع خود و خانواده و به تبع اجتماعی که در آن زندگی می کند، می باشد. 

. آرمانی که براي تحقق و رسیدن به عدالت خواهی را می توان یکی از ارکان ادب پایداري به شمار آورد
آن، اندرز و آموزه هاي بسیار در ادب ما از جمله امثال وحکم دارد و در هر کار سفارش به عدل و داد شده 

نیز همراه می گردد:» عنایت داور«است و هرگاه گرایش به سوي عدالت باشد، 
)1/376بالعدل قامت السموات و االرض. (ج-
)1/225بمانی تو آباد و از داد شاد(جبه داداگر کشور آباد داري -
)1/434به هر کار در داد و خوبی بسیج(جبه زنهاریان رنج منماي هیچ -
)1/388به جرم عیسی،موسی را مگیر.(ج-
)2/1010بازگراید بدو عنایت داور(جشاه کجا سوي عدل و داد گراید-
)2/1082(جعادلی سایه خدا باشی ورنه چون سایه بی بقا باشی.-
)2/1091نهلند از خالف و ظلم آثار(جعدل چون گشت با خالفت یار -

عدل بازوي شه قوي دارد
عدل شمعی بود جهان افروز

قامت ملک مستوي دارد
)2/1091ظلم شه آتشی ممالک سوز (ج

)1/358با رعیت صلح کن از جنگ خصم ایمن نشین زانکه شاهنشاه عادل را رعیت لشکر است(ج-
که چون شاه را سربپیچد زداد نوشیروان قبادچنین گفت-

ستاره نخواند ورانیز شاه کند چرخ منشور او را سیاه 
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)2/628چو درد دل بیگناهان بود(جستم نامه عزل شاهان بود
القاي امید به آینده و پیروزي موعود:-3-1-11

گردد، عواملی از قبیل: گاهی عواملی موجب چیره شدن فضاي یاس و ناامیدي در ادب پایداري می
شکست ها و ناکامی ها، تحلیل رفتن نیروي مبارزان، ترس و تردیدي که از آینده ایجاد می شود.....(محمدي 

) در ادبیات پایداري همه ملت ها، نوید و امید پیروزي همواره هست 211: 1389روزبهانی، 
ب مقاومت و پایداري جهان محسوب کرد. ) و می توان آن را یکی از ویژگیهاي مشترك اد75:1389(سنگري،

شاید بتوان گفت امید به آینده و فردا از مشترکات آثار شاعران و نویسندگان زیادي است. امید به آینده و 
تهییج و ترغیب به آن تا رسیدن به مقصد نهایی و هدف با عبارات بسیار وبه صورت هاي گوناگون در امثال 

) در اینجا به دلیل تنگی مجال 1/539(ج». تا نفس هست آرزو باقی است«و حکم نیز وارد شده است. آري 
به ذکر نمونه هایی اکتفا خواهیم کرد:

)1/22(جآدم به امید زنده است-
)2/1129غم مخور زانکه به یک حال نمانده است جهانشادي آید زپی غصه و خیر از پی شر(ج-
)2/828(جدنیا به امید قائم است.دنیا را به امید خورده اند دنیا به امید برپاست. -
)2/620(جدمی با غم به سر بردن جهان یکسر نمی ارزد.-
)2/797پایان شب سیه سپید است(جدر نومیدي بسی امید است -
)2/620(جچنین نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند-
)1/534(جتا ریشه در آب است امید ثمري هست. -
)1/532(جت و فرج. تا جان درتن است امید صد راح-
)1/505برآید پس تیره شب آفتاب(جپس تیرگی روشنی گیرد آب -
)1/449(جبه کام دل رسد یکروز صابر.-
)1/445(جبه طبع اندر چه یابی به زامید.-
)1/286(جامید در نا امیدیست.-
)1/285(جامید به از پیش خورد.-
)1/281(جالیس الصبح بقریب.-
)1/182مر ادناه الی الفرج . هر چه کار تنگ تر به گشایش نزدیکتر.(جاضیق اال-
)1/111از پی هر گریه آخر خنده ایست. (ج-
)1/111از پی هر غمی است خرمی اي.(ج-
ظهور منجی :-3-1-12
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یکی از جلوه گاه هاي مهم مذهب در ادب پایداري موضوع انتظار موعود است. بدون شک آنگاه که بر 
ده می شود و  از مظلوم حمایت، ظهور یک منجی بزرگ نیز انتظار کشیده میشود تا به غائله ستم ستم، فریاد ز

و ظلم پایان دهد. اعتقاد به حضور حضرت مهدي (عج) و باور امداد رساندن از سوي ایشان سببی است تا در 
در امثال و حکم ) 147:1389مشقت ها، گمان بر لطف و عنایت وحتی حضور این منجی بزرگ باشد (کافی، 

نیز اعتقاد به موعود چه مذهبی و چه غیر از آن از جمله مضمون هاي اصلی است:
)2/862رایت مهدي پس از دجال گردد مشتهر. (ج-
)1/375نیست نادر گر ز ایران باز خیزد نادري(جبالضروره از پی هر شدتی باشد فرج -
)1/557(جوببدان پتک شو فرق بیداد کبرون آي اي مرد پوالد کوب -

دعوت به همبستگی و اتحاد و نفی تفرقه :-3-1-13
یکی از موضوعات عمده ادب مقاومت، دعوت به همبستگی و اتحاد و نفی تفرقه است. از آنجا که در 

این ویژگی الگویی است براي زندگی در جامعه، لذا نویسنده متون پایداري -و غیر پایداري–ادب پایداري 
ویژگیهاي ظاهري و توصیف آن عالوه بر این که خواننده خود را به اتحاد و همبستگی با بیان خصوصیات و

دعوت می نماید به ایجاد انگیزه دفاع و رفتن به سوي کارهاي دشوار نیز رهنمون می گردد. امثال و حکم 
تهییج و فارسی نیز مشحون از این همبستگی ها و موافقت ها و نفی تفرقه هاست. نمونه هایی که در آنها

به صورت هاي مختلف بیان شده است. اینک نمونه هایی از » اتفاق«و داشتن » هم پشت بودن«ترغیب به 
گروه بی شمار این مثَل ها و حکَم ها ذکر می شود:

)2/671یکی کوه کندن زبن می توان (جچو هم پشت باشید و هم یکزبان -
)1/30(جآري به اتفاق جهان می توان گرفت .             -
)1/3آب به آب می خورد زور بر میدارد : یاري دادن به یکدیگر، یاري دهندگان را قوي سازد.(ج-
)2/837دوست گویار شو و هر دو جهان دشمن باش.(ج-
)2/830دو بادام در یک پوست بودن: با یکدیگر دوست  و یکدل و یگانه بودن .          (ج-
)1/214(جتن کوه را باد ماند به مشتدو برادر دهد پشت پشت اگر-
)2/831دو تا در را که پهلوي هم می گذارند براي این است که به درد هم برسند.(ج-
)1/15آتش از آتش گُل می کند: مرد در یاري با دیگران قوت و کمال می گیرد.(ج-

و ابیات معروف حکیم سخن سعدي:
)1/469که در آفرینش زیک گوهرند(جبنی آدم اعضاي یکدیگرند-

)2/651دگر عضوها را نماند قرار (جچو عضوي بدرد آورد روزگار
نتیجه:

با توجه به اینکه مثَل ها وحکَم ها از نظر ساخت زبانی، درون مایه و محتوا، ریشه هاي داستانی و غیر 
از این رو مسائل متعددي در رابطه با امثال و داستانی،زبان و بیان رواج و قدمت داراي انواع گوناگونی هستند
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حکم قابل بررسی است. دهخدا درباره امثال معتقد است که پیشینیان، مثَل را یکی از اقسام بیست و چهارگانه 
ادب شمرده و مثل دیگر قسمت ها به آنان اهمیت داده اند. امثال و حکم معموالً مضامینی حکیمانه وقاعده 

ن می کنند و به طور کلی اندرزهایی درباره زندگی دارند و بیانگر رویدادهاي تاریخی و اي اخالقی را بیا
پیشامدهاي اجتماعی هستند که در احساسات عامه تاثیر شدید کرده و به این سبب در خاطره ها مانده است.

ن ویژگی نیز امثال و حکم با نظر به اینکه خود یکی از گونه هاي ادب پارسی به شمار می آید داراي ای
می باشد که بن مایه هاي یکی از اقسام وگونه هاي ادبی یعنی ادبیات پایداري را در خود جاي دهد. با 
پژوهش در امثال و حکم عالمه دهخدا این ادعا اثبات می گردد که امثال وحکم فارسی مشحون و لبریز از 

وخارجی قابل بررسی اند. در این مضامین ادب مقاومت است. مضامینی که در دو حیطه و حوزه داخلی 
نوشتار تنها به بررسی و واکاوي مضامین پایداري در حیطه خارجی پرداخته شد و مواردي از قبیل ترسیم 

تحقیر و تهدید دشمن، تکریم ، دعوت به مبارزه پایداري و قیام،ظلم ستیزيچهره مردم رنج کشیده ومظلوم،
ات و بیدادهاي او، ستایش سرزمین و وطن،ستایش آزادي و خود، شناساندن چهره ظالم و توصیف جنای

آزادگی، طرح افتخارات گذشته، اعتراض به بی دردي و بی هویتی، ....، عدالت خواهی، القاي امید به آینده و 
پیروزي موعود، ظهور منجی و دعوت به همبستگی و اتحاد و نفی تفرقه طرح و توصیف گردید. 

یافته شد که می توان امثال و حکم را یکی از جلوه گاه هاي ادب پایداري در نهایت به این نکته دست
محسوب نمود و می توا ن از امثال و حکم الگو و نمونه اي براي ادب مقاومت ترسیم کرد، الگو ونمونه اي 

که می تواند این مطلب را ساري و جاري نماید که در همه حال باید، پایدار بود. 
کتابنامه

، چاپ سوم، نشر مرکز، تهران.شعر واندیشه،1380ریوش، آشوري، دا.1
چاپ اول. ، بیروت:دارالرائد العربی،الموت و الحیاه فی شعر المقاومهم. 1972الحسین، قصی، .2
جلد، 3، فرهنگ عوام یا تفسیر امثال وحکم و اصطالحات زبان پارسی، 1353امینی، امیرقلی، .3

انتشارات دانشگاه اصفهان. 
، به کوشش فریدون بهمنیار، تهران، انتشارات و داستان نامه بهمنیاري، 1328انی، احمد، بهمنیار کرم.4

چاپ دانشگاه تهران، 
، دانشگاه تهران . داستان نامه بهمنیار، 1360بهمنیار، فریدون، .5
سیر تحلیلی شعر مقاومت در ادبیات فارسی از مشروطه تا ، 1376بصیري، محمد صادق، .6
ري، تهران، دانشگاه تربیت مدرس. .، رساله دکته.ق1320
تهران، انتشارات کاروان.،تاریخ طنز در ادبیات فارسی، 1384جوادي، حسن، .7
، تهران، بنیاد سهم ادبیات پایداري در کتاب هاي درسی، 1387حسام پور، سعید و احمد حاجبی،.8

حفظ و نشر ارزشهاي دفاع مقدس. 
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،تهران،تیراژه. و حکمگزیده امثال ، 1364دبیر سیاقی، سید محمد، .9
، به کوشش محمد دبیر سیاقی، تهران، تیراژه گزیده امثال وحکم، 1361دهخدا، علی اکبر، .10
، تهران، سمت. انواع نثر فارسی، 1380منصور، رستگار فسایی، .11
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ترجمه ابوالحسن نجفی و مصطفی رحیمی، چاپ اول، ت چیست؟،ادبیا، 1356سارتر، ژان پل، .13

تهران، نشر زمان.
، چاپ اول، تهران، بنیاد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع ادبیات دفاع مقدس، 1389سنگري، محمد رضا، .14

مقدس. 
، بیروت، داراآلفاق الجدیده، چاپ اول. ادب المقاومهم. 1979شکري، غالی، .15
، تهران، پاییزان، بررسی تطبیقی موضوعات تطبیقی در شعر ایران وجهان، 1380کاکائی، عبدالجبار، .16

چاپ اول. 
، به اهتمام حسین جعفري، تبریز، انتشارات احرار.ابداع البدایع،1377گرکانی، شمس العلما،.17
، چاپ اول، تهران، نشر مرکز. تاریخ تحلیلی شعر نو، 1377لنگرودي، شمس، .18
، کرمان، و مقابله کلمات قصار طنز آمیز در فارسی و انگلیسیمقایسه، 1384مختاري اردکانی، .19

انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان
(مقاالت تحلیلی با شلیکم کن پیش از آنکه باروتم منم بکشند، 1388. محمد پور، اسماعیل، .20

موضوع شعر دفاع مقدس، شعر مقاومت فلسطین، شعر بومی اگلیکی مقاومت)، رشت، حرف نو. 
(بررسی تطبیقی شعر مقاومت ایران قسم به نخل، قسم به زیتون، 1389ي روزبهانی، محبوبه، محمد.21

و فلسطین) ، چاپ اول، تهران، بنیاد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقدس. 
، تهران، مهر آیین. زیب سخن یا علم بدیع فارسی، 1342نشاط، محمود، .22
یزدان. ، تهران، انتشارات کاغذ زر،1363یوسفی،غالمحسین،.23

مقاله ها:
» ضرب المثل در ادب فارسی و عربی، پیشینه و مضامین مشترك«،1389امیري، سید محمد، بهار -1

پژوهشنامه زبان وادب فارسی، دوره دوم، شماره پنجم.
ویژگیهاي شعر دفاع مقدس «،1389حجازي، بهجت السادات و مریم حسن خانی، پاییز و زمستان -2

عران زن(طاهره صفارزاده، سپیده کاشانی، سیمین دخت وحیدي و فاطمه با نگاه به تصویر آفرینی شا
، فصلنامه پژوهشی پژوهشگران فرهنگ، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان، سال »راکعی)

.27هشتم، شماره 
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پژوهشنامه زبان و ادب » کاربرد ضرب المثل در شعر شاعران ایرانی«، 1391ذوالفقاري،حسن، بهار -3
.21سی(گوهر گویا)، سال ششم،شماره اول، پیایی فار

،مجله رشد آموزش زبان و ادب »باورها و امثال و حکم درآثار سنایی«، 1387رنجبر، مریم السادات، -4
.47-49، صص88فارسی، شماره

، مجله رشد آموزش زبان و ادب »باورها و امثال و حکم در آثار سنایی«،1387رنجبر، مریم السادت-5
.47-49، از صفحه 88، شماره 1388ان فارسی، زمست

با » جواد جمیل«درون مایه هاي مقاومت در شعر«1389روشنفکر، کبري، سجاد اسماعیلی و....، -6
.4و3، نشریه ادبیات پایداري، سال دوم، شماره »تاکید بر دفتر شعري (اشیاء حذفتها الرقابه)

، »ابطه امثال و حکم با کاریکلماتورهابررسی ر«،1389طالبیان  یحیی و فاطمه تسلیم جهرمی، بهار -7
دانشگاه شهید باهنر کرمان، ادب و زبان، دوره جدید، شماره نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی،

).24(پیایی27
، بررسی عنصر بصیرت و زمان آگاهی در شعر دفاع مقدس، نشریه ادبیات 1389،غالمرضا، کافی-8

.4و3،شماره 2انی دانشگاه شهید باهنر کرمان، سالپایداري، دانشکده ادبیات و علوم انس
مصطفوي نیا، سید محمد رضی و محمود رضا توکلی محمدي و قاسم ابراهیمی، پاییز و بهار -9
.4و3، شماره 2، نشریه ادبیات پایداري، سال »مقاومت در شعر توفیق امین زیاد«، 1390و1389
عاونت پژوهشی و آموزشی مرکز پژوهش نامه پژوهش، نشریه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، م-10

، تهران، دانشگاه تربیت مدرس. 9هاي بنیادي، شماره
پژوهشی، -دو فصلنامه علمی» تحلیل روانشناختی امثال و حکم فارسی«،1387نوین، حسین، -11

.1387شماره دهم، بهار و تابستان » پژوهش زبان وادبیات فارسی
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شورِ شیرین در کالم نظامی گنجوي
ویکردي به شاهنامه فردوسی)( با ر

جبار اسماعیل زاده
1حسین صفري نژاد

دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزي 
و مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت

چکیده
قانه، مفهوم عشق و تکرار آن در کالم سخنوران، از آغاز حیات بشري تاکنون حتی در آثار غیر عاش

ایی شخصیت و نوع عشق ورزي اي وصف ناپذیر ایجاد نموده است.در مقاله حاضر در بحثی مقایسهجاذبه
هاي ادبیات تاریخی ـ غنایی، در خـسرو و شیرین نظامـی با ترین چهرهرا به عنوان یکی از مطرح» شیرین«

م که:پرسیدهیم و از خود مینگاهی به شاهنامه فردوسی مورد بررسی قرار می
؟ آیا پاك و عفیف استراستی کامالًآیا عشق این زن در کالم نظامی مطابق نظر بسیاري از پژوهشگران، به

اش، وي را عاشقی راستین دانست؟ آیا توان به جهت سخنان عاشقانهبدون بررسی دقیق اعمال شیرین تنها می
ي دستمایه واسطهباشد؟ آیا شاعران تنها بهتواند دلیل و سببی براي انجام هر عملیعشق،این موهبت الهی می

توانند اعمال ناپسند قهرمانان عاشق پیشه خویش را توجیه کنند؟    قرار دادن عشق، می
خسرو و شیرین، نظامی شاهنامه فردوسی، شیرین، عشق.ها:کلیدواژه

مقدمه و طرح مسأله:
ترین هاي متمادي، یکی از بزرگرنهاي شخصیتی که طی قي اعمال، رفتار و ارزشقضاوت درباره

هاي عاشقانه ادبیات و مورد عالقه و ستایش عموم شاعران غنایی و حتی حماسی سراي ما بوده، از شخصیت
شود؛ بسیار یک سو و سنجش میزان صحت و سقم مفسران از سوي دیگر برخالف آنچه در اول تصور می

لو اینکه از آغاز هم درست نباشد؛ بیقین در مرحله نخست دشوار است؛ زیرا هرگونه قضاوتی در این موارد و
ویژه کـالم نظامی ـ خواهد شد. شاید شناخت شیرین در ادبیات ایران به» منکران بی قیاس«سبب پدید آمدن 

این منادي گر عشق و شور ـ یکی از این موارد باشد.
عشق ورزي این زن در خسرو و ایی درباره شخصیت و نوعي بحث مقایسهدر مقاله حاضر ضمن ارایه

دهیم که علت تفاوت شیرین نظامی با نگاهی به شاهنامه فردوسی، این موضوعات را مورد بازبینی قرار می
این شخصیت در دو اثر از چه روي است؟ از سوي دیگر عشق این زن را با توجه به عملکرد وي در داستان، 

- توان کامالً مطهر و معصوم دانست؟ آیا بهبزرگان ادب آمده میگونه که در کالم نظامی و بسیاري دیگر از آن
اش نه اعمال کینه آمیزش، عاشقی راستین است راستی قهرمان محبوب نظامی، صرفاً به جهت حاالت عاشقانه

1. hosin_safari55@yahoo.com
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آید؟ و اینکه عدالت تا چه اندازه در مورد قهرمانان این و نمادي از عشق پاك در ادبیات فارسی به شمار می
خصوص شیرین ـ رعایت شده است.ان ـ بهداست

ي تحقیق و جامعه آماري پژوهش:پیشینه
در آثار و مقاالت فراوان، موضوعات گوناگون داستان خسرو و شیرین نظامی و فردوسی از منظرهاي 

یخی پیش مختلفی مورد بازبینی و مقایسه قرار گرفته است. براي نمونه ابراهیم اقبالی این دو اثر را با منابع تار
هایی به این داستان افزوده شده و وارد تاریخ کند تا دریابد؛ در طول زمان شاخ و برگاز خود مقایسه می

ي نگارش و تعهد نظامی و فردوسی در ). کریم صادري به سبک و شیوه1383گردیده است یا خیر. (اقبالی: 
نگاهی دوباره به جایگاه زن در ادبیات با ) و پریسا داوري با1370خلق آثار مورد بحث توجه دارد (صادري: 

) 1384زند (داوري: تأملی به روایت نظامی و فردوسی از داستان خسرو و شیرین به مقایسه این آثار دست می
ي رسیدن به وصال، توسط این زن ورزي شیرین و شیوهي شخصیت، عملکرد و کیفیت واقعی عشقاما درباره

ز پاکی او ـ چندان پژوهشی صورت نگرفته است که در مقاله حاضر از منظر ـ جز صـرفاً تعریف و تمجید ا
پردازیم.دیگر به این موضوع می

جایگاه عشق در خسرو و شیرین:
مخزن «هاست اگرچه کیفیت آن یکسان نیست. در عشق در آثار نظامی محور اصلی بسیاري از داستان

هاي قبل، برخالف عشق دوره» لیلی و مجنون«ا در داستان عشق کامالً جنبه الهی و معرفتی دارد ام» االسرار
گذرد و به هاي فردي میسالک... از عشق صورت«ویژه شاهنامه عشق از نوع افالطونی است که در آن: به

» دهد.هاي جان دل میبندد. از این مرحله نیز که گذشت به زیباییعشق صورت زیبا به کلی دل می
). 58: 1389( افالطون،

-با پیامی اخالقی پایان می» هفت پیکر«عشق بهرام شاه به هفت شاهزاده خانم از هفت اقلیم مختلف در 
گیرند و عشق در آن تنها عاشق و معشوق رنگ و بوي زمینی به خود می» خسرو و شیرین«یابد و در داستان 

نشانه کشش دو فرد به یکدیگر است:
)117/ 1(همان: شش را عشق خوانندحکیمان این کطبایع جز کشش کاري ندانند

شود. در واقع نظامی خود نیز هنگام سرودن منظومه خسرو و شیرین از یک عشق زمینی ملهم می
گردد.میرد و خاطره او الهام بخش کار نظامی میهمسرش آفاق، زنی از ترکان دشت قبچاق در جوانی می

خریدمدلی بفروختم، جانی چو من بی عشق خود را جان ندیدم
خرد را دیده خواب آلود کردمز عشق آفاق را پر دود کردم

)117/ 1صالي عشق در دادم جهان را(همان: کمر بستم به عشق این داستان را
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بررسی نوع عشق ورزي شیرین از منظر نظامی (با نگاهی به شاهنامه فردوسی):
نبعی که سوادش در شهر بردع (؟) رسد شاعر گنجه، در نقل قصه خویش، بر اساس مـ به نظر می1

کند:). بر یک روایت محلی رایج در سرزمین ارمن اتکا می116/ 1: 1386موقوف بود (نظامی،
بگویم که پیش آمد از راستان...از ایوان خسرو کنون داستان«

»چارسیدلکامبابگذاشتکهچنین گفت روشندل پارسی
).2073ـ 74/ 9: 1378(فردوسی، 

البته او در روایت این داستان، تاریخ بلعمی را نیز مورد توجه قرار داده است و در پارهاي از موارد، داستان 
هاي بلعمی مطابقت یا نزدیکی دارد اگرچه در اثر بلعمی، شیرین نه تنها شاهزاده ارمن نیست؛ بلکه او با روایت

رود: کنیزي از کنیزان خسرو به شمار می
بود او (خسرو پرویز) را شیرین نام که اندر همه ترك و روم از آن صورت نیکوتر نبود.... و این و کنیزي« 

(بلعمی، » کنیز (شیرین) آن بود که فرهاد بر او عاشق شد. پرویز فرهاد را عقوبت کرد و به کوه کندن فرستاد.
).1090ـ 91/ 2: 1341

محبوبه، خسرو شیرین نام «رومی دانسته؛ نه ارمنی: اما فردوسی مانند روایت تاریخ بلعمی، شیرین را 
داشت که بوستان حسن و رشک ماه تمام بود. چون شیرین عیسوي بود، بعضی از مورخان غربی و شرقی، او 
را از یونانیان دانسته اند، اما اسم او ایرانی است. گویا شیرین از مردم خوزستان بوده و در اوایل سلطنت 

مد و با این که منزلی فروتر از مریم دختر قیصر داشت که پادشاه او را به علل سیاسی خسرو به عقد او درآ
).617-18: 1377، کریستین سن» (گرفته بود، از حیث منزلت در وجود خسرو، نفوذي تمام داشت.

اي که بر سراسر داستان اشراف دارد؛ شیرین استـ در روایت نظامی، از داستان خسرو و شیرین، چهره2
که در ناز و نعمت بوده و در کنف حمایت عمه خود مهین بانو (سمیرا یا شمیرا) روزگار را به خرمی و نشاط 

کرده است؛ سرپرستی که:سپري می
گـذارد زندگانیبـشـادي میندارد شوي و دارد کامـرانی«

مهین بانوش خوانند از بزرگیز مـردان بیشتر دارد سترکی
»شمیرا را مهین بانوست تفسیرهانگیرشـمیرا نام دارد آن ج

). 126/ 2: 1386(نظامی، 
و گویا قرار بوده، پس از درگذشت مهین بانو، برادر زاده عاشق پیشه اش، بر مسند حکومت ارمن نیز تکیه 

زند:
»ولیعهد مهین بانوش دانندشکر لفظان لبش را نوش خوانند«

).128/ 2(همان، 
آورد و داستان خسرو و شیرین را حتّی به شکل یک داستان مستقل هم نمیاما بر خالف نظامی، فردوسی

کند؛ بدون ذکر می» گفتار اندر داستان خسرو و شیرین«فقط آن را در قصه پادشاهی خسرو پرویز به صورت 
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توضیح مفصل در مورد اصل و نَسب شیرین و بسیار واقعه گرایانه تنها به ارتباط به قول خود، هوسبازانه 
با شیرین پیش از پادشاهی: » جوان«و » باكبی«خسروِ 

پدر زنـده و پـور چون پهـلوانچـو پرویز ناباك بود و جوان«
»برو بر چو روشن جهان بین بديورا در زمین دوست شیرین بدي

).2061/ 9: 1378(فردوسی، 
موبدان از حضور او در قصر، و غفلت پادشاه به واسطه جنگ از شیرین و دیدار دوباره آن دو و اعتراض 

نماید:اکتفا می
بزرگی از این تخمه پالوده شدکنون تخمه مهتر آلوده شد«

»چنان دان که پاکی نیاید به برپدر پاك مادر بود بی هنر
).  2064(همان، 

سازد تا با آه و زاري و یادآوري روزهايسپس در هنگام شکار خسرو، شیرین را بر سر راهش ظاهر می
- گذشته، دل شاه را نرم کند. به نظر فردوسی این ماجراها فقط معاشقه آکنده از کامجویی و هوس را تصویر می

کند:
همـی گفـت زآن روزگـار کهن...زبـان کـرد گویا به شیرین سخن«

خجـستـه کیا گـرد شیـراوژنـا...کـه تـهـمـا هـژبـرا سپهبـدتنـا
ـه دیدار شـیرین بد او را پزشکککجا آن همه مهر و خونین سرشک
دل و دیده گریان و خندان دو لبکجـا آن هـمـه روز کردن به شب

»کجا آن همه عهد و سوگند ما...کـجا آن هـمـه بنـد و پـیوند ما
).2063(همان، 

در سراسر روایت فردوسی، جز در یادکرد کوتاه شیرین که چیزي از یک عشق هوس آمیز سالهاي جوانی«
هاي شورانگیز که در هاي عاشقانه و آن قهر و آشتیآورد، هیچ نشانی از آن بی تابیخسرو را به خاطر او می

داستان نظامی انعکاسی دارد؛ نیست. شیرینی... که فاقد اصل و تبار عالی اشرافی است، با سابقه عشقی که 
).97: 1372زرین کوب، »(برایش چندان مایه آبرومندي نیست.

دارد و با هنرمندي شگرفی، همه شود؛ هر قدر نظامی، شیرین را بسیار عزیز میانکه مشاهده میـ چن3
آفریند؛ چندان با ارجمندي و سازد؛ تصویري که فردوسی از او میکماالت و خصایل نیکو را از آن او می

گرو عشق زنی بزرگداشت او، توأم نیست و با سرزنش و شماتت موبدان عجین شده که چرا خسرو، دل در
که آنچنان نیکنام نیست؛ سپرده و مایه شرمساري خود و تخت سلطنت گردیده است و خسرو براي پاك 

زند و هاي اذهان بزرگان، به آوردن تمثیلی دست میهاي ناروا و زدودن آالیشکردن چهره شیرین از تهمت
- ان کشور را به همخوانی با خویش میسازد و موبدان و سرتشت متعفن و آلوده را با عطر و گالب معطر می
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خواهد که گذشته شیرین را به فراموشی سپرده؛ او را به عنوان ملکه و همسر شاهنشاه ایران خواند و از آن می
بپذیرند:

چو نزدیک شد تشت بنهاد نرم...به تشت اندرون ریختش خون گرم«
..همه انجمن خیره از بیم شاه.همـی کـرد هر کس به خسرو نگاه
بشستند روشن به آب و به خاكز خـون تشـت پر مایه کردند پاك
شد آن تشت بی رنگ چون آفتاببه می بـر پراکنـده مشک و گالب
»که آغاز چون بود و فرجام چونز شـیرین بر آن تشـت بد رهنمون

).2065/ 9(همان، 
و در عشق خود به خسروي باشد که برعکس شاید گرانقدرترین ویژگی شیرین از نظر نظامی، وفاداري ا

ي خواهد که البته آن هم به عقیدههاي زودگذر خویش میمریم، شکر، شیرین و ... را تنها به جهت کامجویی
نگارنده، بیقین به سبب وجود و حضور زنی خردمند و پاك گوهر چون مهین بانو ـ عمه شیرین ـ است؛ آنگاه 

خسرو نگردد؛ همان » جفت حالل«بندد که جز دهد و با او پیمان میز میبیند و دختر را اندرکه شرایط را می
پادشایی که حرمسراي مجلّلش در طول تاریخ مشهور است: 

»همه شکّر لب و زنجیر مویندشنیدم ده هزارش خوبرویند«
).172/ 2: 1386(نظامی، 

ترین و ان مهین بانو اصلیدرستی که به گمکند؛ بهو گویا همواره باز هواي معشوقی نو در سر می
چشمگیرترین خصوصیت خسرو در تصاحب شیرین، بوالهوسی اوست:

نـه بر مـن، بر همه خـوبان خداوند...بشیرین گفـت کـاي فـرزانه فـرزند«
بـد و نــیـک جـهان نـا آزمـوده...مـهري، نابسودهتـو گنــجی سـر به

حـلواي شـیرین رایگـانیخـورد نـیـایـد کــز سـر شـیریـن زبـانی
هـواي دیـگـري دارد فـراپیـش...فــرومـانــد تـرا آلـوده خـویـش

زشتی در جـهان مشهور گردي...بـهچـو ویــس از نیـکنامی دور گـردي
نهاد آن پند را چون حلقه در گوش...چو شیرین گوش کرد آن پند چون نوش

»ـم شـد مگر جفت حاللشنـخواهکه گر خون گریم از عشق جـمالـش
).171ـ 72/  2(همان، 

رسد بزمی سراي بزرگ گنجه چنانکه از زبان مهین بانو در اندرز به شیرین گفته شده؛ دارد البته به نظر می
آراید و آنگاه در قربانگاه عشق و وفاداري، این قهرمان دوست داشتنی داستانش را به حلیه پاکی و پارسایی می

بازد؛ هر چند اعمال او در کند و در کنار معشوق خود، جان میه مردانه، روي خود را گلگون میشیرین است ک
سازد. کل داستان چیز دیگري را در ذهن خوانندگان دقیق متبادر می
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ي کم توجهی یا بی توجهی که به پاکی و عصمت شیرین دارد؛ آنگاه که شیرویه در اینجا فردوسی نیز با همه
خواند باز فضل و کمال شیرین ر مریم) با اتهامات نارواي خود، بزرگان را به همسویی با خود فرا می(یا قباد پس

سازد:را با نکته سنجی و حاضرجوابی او هویدا می
کـه بودنـد در گلشـن شادگانچنین گفت شیرین به آزادگان«

ز تـاري و کـژي و نابخرديچـه دیدید از من شما از بدي
بـه هـر کار پـشت دلیران بدمنـوي ایـران بدمبسی سال با

ز مـن دور بـد کـژي و کاستینجستم همیشه جز از راسـتی
ز هر گونه اي از جهان بهر یافتبسی کس به گفتار من شهر یافت
وگـر سـایـه تـاج و پـیرایـه امبـه ایـران که دیـد از بنه سایه ام

»کار ازین پاسخ آید پدیدهمـهبگوید هر آن کس که دید و شنید
). 2112/ 9: 1378(فردوسی،

ـ توجه نظامی و گاه توأم با اغراق به شیرین و عشقِ او بر خالف فردوسی گاه آن قدر زیاد است که 4
گردد؛ کمتر حتی به مریم ـ همسر خسرو پرویز ـ که در شاهنامه به عنوان زنی خردمند و با رأي، معرفی می

وجه به رشک و حسادت شیرین، مریم را در تعصب، زنی سنگدل خوانده است تا آنجا که توجه کرده و بی ت
(همان، » ماه قیصر نژاد«ترین رقیب عشقی خویش ـ همسر شاه این عشق شیرین را مجوزي براي قتل بزرگ

داند: ). ـ می1999/ 9
که خورشید شد آن کجا بود ماهاز آن پس فزون شد بزرگی شاه«

هم او بر شبستانش مهتر بديدخت قیصر بديهمه روز با 
همیشه ز رشکش دو رخساره زردز مریم همی بود شیرین به درد

»شد آن نامور دخت قیصر نژادبه فرجام شیرین ورا زهر داد
).2065ـ 66(همان، 

اید او واقعاً چرا تصویرگري نظامی از چهره عفیف مریم در مقایسه با شیرین، غرض ورزانه است و چرا ب
گردد که را تندخو و بی رحم و خودخواه جلوه دهد؛ زنی که در حقیقت قربانی مالحظات سیاسی شاهی می

براي درهم شکستن شورش دشمنش ـ بهرام چوبینه ـ به کمک قیصر روم نیازمندست؟ 
داند:براي نمونه زمانی که خسرو با وجود آنکه از حساسیت همسرش آگاه  است و می

»چو عیسی برکشد خود را صلیبییم از بس ناشکیبیکه ترسم مر«
).219/ 2: 1386(نظامی، 

بیاورد:» جایگاه پرستاران«خواهد اجازه دهد که شیرین را به اما باز عاجزانه از آن زن می
دم عیسی بر او میخواند هر دمدرآن مستی نشسته پیش مریم«
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ر بهترز ریش من نمک مهجوکه شیرین گرچه از من دور، بهتر
ست...من بدنام گشتهگیتی در بهبهستولی دانم که دشمن کام گشته

مشـگـوي پـرستـاران سـپارمبـهاجـازت ده کـزان قصـرش بیـارم
»پـرآتـش بـاد چـشم نـازنیـنمنبیـنم روي او، گـر باز بیـنـم

).217/ 2( همان، 
خواهد؛ گاه است از این روست که همواره از او میهاي شاه آها و هوسبازيبیقین، مریم از خوشگذرانی

سوگند یاد کند که جز مهر او در دل نپرورد و با کسی جز او نپیوندد؛ بنابراین مریم نه تنها از پذیرش شیرین 
کند که اگر زند بلکه چون همسري وفادار نه معشوقی لذت طلب، تهدید میحتی دراین مرتبه کهتري سرباز می

بخشد:اش پایان میه بیاید؛ به زندگیرقیبش به درگا
شده سوداي شیرین در سرش نو...ز مجلس در شبستان رفت خسرو«

دهان مریم از غم تلخ گشتی...چو برگفتی ز شیرین سرگذشتی
گیر...شکوهت چون کواکب آسمانجوابش داد مریم: کاي جهانگیر
ک خوانم...ها را نیچنین افسانهمـن افسـونهاي او را نیـک دانم

که گر شیرین بدین کشور کند راهتـاج قیـصر و تـخت شهنشاهبه
»بر آویزم ز جورت خویشتن راگردن بر نهم مشکین رسن رابه

).217ـ 18/ 2( همان، 
- ـ نظامی در مورد چگونگی مرگ شیرین با فردوسی، هم عقیده نیست و پایان تراژدي خود را، با دشنه5

آفریند سازد؛ زیباتر میزند و در دخمه پرویز، خونش را بر زمین جاري میهلوي خویش میاي که شیرین بر پ
اما با این وجود در مورد مرگ مریم، مجبور است؛ قول داناي توس را بپذیرد. با این همه باز هم مراقب است 

کند. اما رار میي قهرمان داستانش را مخدوش نکند؛ پس با تردید و دودلی به گنهکاري شیرین اقچهره
حقیقت آن است که شیرین از رشک زنانه خود به سبب جایگاه واالیی که مریم در شبستان خسرو از آن خود 

خوراند و چهره ناخوشایندي از خود به معرض نمایش نماید؛ به او زهري میساخته، بر همه زنان مهتري می
گذارد:می

آن کو خورد بهري...بخوردش داد از چنین گویند: شیرین تلخ زهري«
همش گل در حساب افتاد، هم خارچو شیرین را خبر دادند از این کار

»که رست از رشک بردن جان پاکشنوعی شادمان گشت از هالکشبه
).262/ 2( همان، 

چندان » شاهد عهد شبابش« اگرچه گویا شاه خوشگذران و هوسباز نیز از مرگ همسر و رسیدن به 
:اندوهناك نیست

چنانک آبستنان از چنگ مریمبرست از چنگ مریم شاه عالم«
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»ز غم شد چون درخت مریم آزاددرخت مریمش چون از بر افتاد
).262/ 2( همان، 

کند و هم با توصیف سیماي پاك، عفیف و اي که در مخاطب ایجاد میهم با تردید و شبهه،ولی نظامی
خواهد مانع از آن شود که خوانندگان و ي او، میي عاشقانهي شیرین با آن همه سوز و گدازهامعصومه

شنوندگان، قهرمان داستانش را در کسوت قاتل بی رحمی ببینند و اینکه از یاد ببرند رشک و حسد، او را به این 
خشی سازد و با انداختن بعمل ناجوانمردانه برانگیخته است. بنابراین، باز دخالت کرده؛ تقدیر را وارد ماجرا می

رهاند:هاي عتاب آمیز همگان میاز تقصیرها به گردن سرنوشت، شیرین را از مهلکه نگاه
»که برمریم سرآمد پادشاهیچنان افتاد تقدیرالهی«

).262/ 2( همان، 
نتیجه:

توان دست یافت:از آنچه گفتیم به نتایج زیر می
بینیم اما شیرین در دت، هیچ از او نمی. شیرین نظامی، زنی است که گویا جز عشقی سرشار از حسا1

گر و کینه جو.شاهنامه براي خسرو پرویز تنها یک همسر است نه معشوقی عشوه
ي خسرو و شیرین و محققین پس از او نیز از رسد که نظامی از یک سو در سرودن منظومه. به نظر می2

اند؛ بدون ك در ادب فارسی به حساب آوردهسوي دیگر به دور از نقد دقیق این زن را به عنوان نماد عشق پا
ي عاشقانه شیرین با وجود خسرو با مرد دیگري به نام فرهاد هایی از قبیل چرایی رابطهدر نظر گرفتن پرسش

گناهی ي این مرد با شیرین با وجود شاه ایران، دالیل به قتل رسیدن مریم توسط شیرین در صورت بییا رابطه
این حادثه، دلتنگی شیرین از یک سو و عذاب وجدان خسرو از سوي دگر در مرگ آن زن و شادي شاه از 

فرهاد در تعزیت نامه طنزآمیزش ـ قاعدتاً در صورت گناهکار بودن فرهاد نباید قتل چنین مردي تأثیري بدي 
ن ). ـ آگاهی عموم زنان خردمند ای259ـ 60/ 1: 1386بر دو شخصیت اصلی این داستان بگذارد (نظامی، 

خبري شیرین از آن که به یقین می داستان از جمله مریم، مهین بانو حتی شکر از بوالهوسی شاه و چرایی بی
تواند؛ مصداق روایت یحب الشی یعمی و یصم باشد و...  

. آنچه براي فردوسی واقعیت گرا اهمیت دارد؛ بازنویسی حقیقت و تاریخ ایران است؛ پس او زندگی، 3
نویسد و ازدواج با شیرین در نظرش تنها یکی از اتفاقات ساده است ولی هاي خسرو را میجنگ و گریز

نظامی بر خالف حکیم خردگراي توس، بدون توجه به واقعیت، تاریخ و... اعتقاد کاملی به عشق دارد و فقط 
اي ا مجوز و توجیهداند؛ تا آنجا که گویا این موهبت الهی راندیشد و خود را مدیون آن میو فقط به آن می

گیرد.براي هر عملی حتّی براي نمونه قتل مریم، همسر خردمند و داناي شاه، در نظر می

کتابنامه
. ترجمه فواد روحانی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.جمهوریت، 1389. افالطون، 1
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ش محمد پروین ، تصحیح محمد تقی بهار، به کوش2، ج تاریخ بلعمی، 1341. بلعمی، ابوعلی، 2
گنابادي، تهران، وزارت فرهنگ.

، چاپ اول، تهران، انتشارات پیر گنجه در جستجوي ناکجا آباد، 1372. زرین کوب، عبدالحسین،3
سخن. 

، زیر نظر ع. نوشین، تهران،  ققنوس. 9، 2، 1،ج شاهنامه، 1378. فردوسی، ابوالقاسم، 4
،  ترجمه رشید یاسمی، تهران، دنیاي خوب.مان ساسانیانایران در ز، 1377. کریستین سن، آرتور، 5
، تهران، انتشارات زوار.کلیات خمسه نظامی، 1386. نظامی، الیاس بن یوسف،6

مقاله:
، دو فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی، مقایسه داستان خسرو و شیرین): 1383. اقبالی، ابراهیم، (1

.136ـ 125تان، جـهاد دانشگاهی تـهران، ، پاییز و زمس3يدوره جدید، شماره
اهی دوباره به جایگاه زن در ادبیات با تأملی بر روایت نظامی و ): نگ1384. داوري، پریسا، (2

.308ـ 277، تابسـتان، دانشگاه اصفهان،41ي ، شمارهفردوسی از داستان خسرو و شیرین
، ادبستان ین در اشعار فردوسی و نظامیمقایسه داستان خسرو و شیر): 1370. صادري، کریم، (3

.91ـ 89، بهمن، تهران، 26ي فرهنگ و هنر، شماره
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انیتبا تکیه بر شعر فرّخی سیسمدحیشعر 
محرم اسالمی
زهراخالقی

1آموختۀ کارشناسی ارشد دانشگاه زنجان)(دانش

چکیده
دهد، زیرا شاعران مداح شان میهاي هنري، تاریخ اجتماعی و سیاسی ما را نشعر مدحی گذشته از ارزش

کردند. اي وقایع را منعکس میارتباط مستقیم با دربار و عوامل حکومتی داشته و از این رو گاهی چونان آیینه
هر چند که ممکن است برخی از خوانندگان چنین اشعاري را یاوه و بیهوده بپندارند، اما با نگاهی ژرف می 

ي دکتري سرکار خانم ي حاضر بخشی از ترجمه و تحلیل رساله. مقالهتوان به نکات فراوانی دست یافت
ي دانشگاه آکسفورد با عنوان:آموختهجی. اي. تتلی دانش

The Ghaznavid and Seljuk Turks: poetry as a source for Iranian history
در واقع به نوعی استفاده از است که» ي منبعی براي تاریخ ایرانترکان غزنوي و سلجوقی: شعر به منزله«

نگاري است که نگارنده با تکیه بر شعر فرّخی سیستانی و برخی از منابع تاریخی موثّق، آثار ادبی در تاریخ
است. اما ي تاریخ ایران و ترکان و همچنین حکومت غزنویان مطرح کردهنکات تاریخی ارزشمندي درباره

ي اند. این مقاله ترجمهشعر مدحی با تکیه بر شعر فرّخی پرداختههايمترجمین در این مقاله فقط به ارزش
باشد و با مراجعه به آثار تاریخی و تجزیه و تحلیل اثر بر مطالب تاریخی این رساله صحه گذاشته صرف نمی
شده است.

فرّخی سیستانی، غزنوي، تاریخ نگاري و ادب، اشعار مدحی. ها:کلیدواژه
درآمد

هاي طالیی و درخشان ادب فارسی است. در این قرن خورشید نظم فارسی در پهنۀ قرن شش از دوره
توان گفت که قرن آسمان ادب ایران درخشید. نیز ماه نثر، آسمان ادب فارسی را غرق در نور کرد. به یقین می

اعتال شش دوران اوج و پختگی نثر فارسی است و در هیچ دورانی نثر فارسی به مانند قرن شش در اوج 
هاي مکرّر در نثر قرن ششم مانند شعر، نویسندگان به استعمال صنایع و تکلّفات صوري و سجع«نبوده است. 

دانی، الفاظ المعنی متوسل گردیدند و در همان حال براي اظهار فضل و اثبات عربیو آوردن جمالت مترادف
)248: 1373(بهار،» پارسی زیاد گردید.شماري به کار بردند و شواهد شعري از تازي وو کلمات عربی بی

شیوة نویسندگان آثار این دوره استوار، استادانه و خالی از هر گونه عیب و خللی است و حتی باید گفت «
)10: 1363(صفا، » شاهکارهاي نثر فارسی خواه در نثر ساده و خواه در نثر مصنوع این دوره پدید آمدند.

1 .z_khaleghi65@yahoo.com
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ر حوزة نظم و هم در نثر قلم زده است، شاعر بلندآوازه و برجسته باري یکی از نویسندگان که هم د
ترین آن مجموعۀ سنایی غزنوي است. عالوه بر آثار منظوم، آثار منثوري از وي به جا مانده است که معروف

مد شاه نوشته است. استاد نذیر احها را به دوستان، بزرگان، وزراي غزنین و بهراماست که سنایی آنهفده نامه
ها با دیگر مکاتیب آوري و نام مکاتیب را بر آن گذاشته است. از آنجا که ساختار برخی از نامهها را جمعآن

ها به سنایی تردید دارند. (نگ: شفیعی نظران در انتساب بعضی از این نامهمتفاوت است، برخی صاحب
)18: 1372کدکنی، 

پیشینه پژوهش
هاي اي ساختار و موضوع مکاتیب را بررسی شده و ویژگیایم، در مقالههدانیم و بررسیدتا آنجا که ما می

)، 1388فر، (. (نگ: بهنامهاي زبانی پرداخته شده استبالغی (ادبی) اثر به طور مفصل بیان و کمتر به ویژگی
) 1شمارة پژوهشی ادبیات عرفانی دانشگاه الزّهرا (س)، سال اول، -نامۀ علمیدو فصل

هاي دستوري آن را هاي زبانی اثر را از نگاه دیگر و ویژگیاند ویژگین در این مقاله سعی کردهنگارندگا
بررسند و نکات نو و بدیعی از مکاتیب سنایی به خوانندگان ارائه دهند.

شیوة پژوهش
شیوة ما در این پژوهش شیوة توصیفی و تحلیلی است. به این صورت که هنگام بازخوانی مکاتیب موارد 

ایم.بندي و توصیف و تحلیل نمودهشناسی زبانی و دستوري آن را فراهم کرده و سپس دستهمربوط به سبک
ضرورت تحقیق

مقام و عظمت سنایی در شعر و شاعري بر کسی پوشیده نیست. با این وجود نثر وي چندان مورد توجه و 
چندان درخور توجه نیست، از حیث هنر بررسی قرار نگرفته است. هر چند که  نثر او از نظر کیفی و کمی

نویسندگی و نقشی که در تکامل نثر فارسی دارد، حائز اهمیت است، زیرا سبک سنایی در مکاتیب بین بینابین 
توانیم روند تکامل نثر ساده و مرسل را به هاي سبکی، میو مرسل فنّی است، به طوري که با بررسی ویژگی

مکاتیب در شناخت نویسندگان هم «همچنین به اعتقاد بعضی از محقّقان: کنیم. بین و فنّی مشاهده نثر بین
هاي سبک زبانی و دستوري این متن اکنون به بررسی ویژگی) 116: 1392(شمیسا، » حائز اهمیت است.

پردازیم.می
. سطح زبانی (واژگانی)1
کهن کاربردها یا کاربردهاي ویژه و کاربردهاي نادر-1-2

هایی است که روز و روزگاري کاربردها، واژگان، ترکیبات و ساختاز کاربردهاي ویژه یا کهنخواستۀ ما 
اند یا در لفظ و معنی و ساخت کمک در گذر زمان یا از گردونۀ زبان بیرون رفتهاند و کمروایی داشته

هاي ن کاربردها در نوشتهها را کهن کاربرد نامید. کهتوان آناند و از همین روي میهایی پذیرفتهدگرگونی
) و یا 87در معنی زشت و بد (ص» سمج«هایی هستند که امروزه کاربرد ندارند، مانند واژة سنایی گاه واژه
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ها دگرگون هستند که برخی از کاربردها و معانی آن) و گاه واژگانی چندکاربردي82ژنده در معنی کهنه (ص
کاربرد:هایی از واژگان و افعال کهن و کمک نمونهاین». به«در معنی » با«گشته است مانند 

اوباریدن = بلعیدن-
)102ها در پیش سراپردة سبحانیت بیوباریده است. (صها و سوي* نهنگ ال اله اال اهللا همۀ روي

بابزن = سیخ کباب-
)19* و طوطی وهم را بر بابزن دوزخ بریان کنند. (ص

باالنه = دهلیز خانه-
السافلین لدین که تاج و تخت خواص در باالي اعلی علّیین منتظر قدر توست، در باالنۀ اسفلا* اي قوام

)40چه کار داري. (ص
بِنگان = طاس و ظرف-

)35ام تا سر چون بنگان و روي چون باتنگان او نبینم. (ص* او را بگوید که پذیرفته
پارگین = خالب و فاضالب-

)111ارگین پیش ساقیان کوثر آریم، هین بسم اهللا. (ص* اینک اگر مراد بود که نم پ
دستوري = اجازه-

* طبیب آفرینش دستوري نداد و عقل مرشد اجازت نفرمود قفس سلطان را به فرمان شیطان شکستن. 
)75(ص
سختن = سنجیدن-

)20اي. (ص* و آن اجتهاد به شاهین ناشناختۀ خویش سخته
بندلَویشه = پوزه-

)73ان را لویشه بر بستیم. (ص* همۀ چمندگ
نابیوسان = ناگهانی و غیر منتظره-

)7خانۀ جان من در آمد. (ص* همی نابیوسان مفرّج همی و مفرّح غمی از در دولت
هنگ = دسته و گروه-

* و اگر نسیم مشک و عنبر و هنگ مرجان و گوهر تعهد آن محتشم در نیافتی، هواي شراین از روح روح 
)48ده بود. (صمحروم مان

یارستن = توانستن-
* ممکن است که این سرقه او کرده است، والّا هرگز نیارستمی این نامه نبشتن و نزد تو فرستادن. 

)79(ص
هاي نادرکاربرد-1-3
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روند و چه بسا هایی که چندان آشنا نیستند و کمتر به کار میمنظور از کاربردهاي نادر واژگان و ترکیب
سازي توانا بوده و هر جا نیاز داشته، واژگان و ها ساختۀ خود سنایی باشند. حکیم در واژهبرخی از آن

هاي مرکّبی هستند که گاه فعلاند. کاربردهاي نادرها روایی چندانی نیافتهترکیباتی ساخته که بسیاري از آن
جاي آن را گرفته » ذکر گفتن«ه ) که امروز20(ص» ذکر راندن«روند، مانند امروزه با همکردي دیگر به کار می

:هااست. نمونه
بدمحضري کردن (در غیاب دیگران را به بدي یاد کردن)-

خوابه شد و آن جاللت را که بدمحضري کرد تا با * و آن لطافت را چه آفت آمد که با بدعهدي هم
)15وفایی دست در کاسه کرد. (صبی

تهمت بردن (تهمت زدن)-
بزقبا را و آن آنصاف است، عمروار در خدر امانت خویش آورده باشد، بر وي * کسی که این عروس س

)81این تهمت نبرند. (ص
خرقه شدن (پاره شدن)-

)10* ... و لباس تلبیس ابلیس در حلقۀ مخرقه خرقه شد. (ص
زحمت کردن (مزاحمت ایجاد کردن)-

)6(ص* از بس این فکرت زحمت کرد و این مالیخولیا استیال آورد...
شکر راندن و مدح خواندن (شکر کردن و مدح کردن)-

)23آباد لقب داده باشد... آسان آسان مدح او نتواند خواند. (صرا آمن١* مهتري که تیژن
صفت کردن (توصیف کردن)-

* این مرحوم محروم احوال اشتیاق دیدار آن محترم محتشم را چگونه صفت کند که ادراك را دیده باید 
)95رك را دل. (صو تدا

فرمایندگان (فرماندهان)-
* بر فرمان ترکیب او سر همۀ فرمایندگان نشان کرده و بر عدالت او سرّ همۀ عادالن گواهی داده. 

)30(ص
نانواخته (مطرود)-

)121* و سلطان عصر را توفیق ده که مفسدان را نانواخته دارد. (ص
: هاي دیگرنمونه

. متن اصلی این گونه بود. شاید لژن باشد.1
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)، پیاده بودن 72)، به زیان آوردن (ص26)، به ترك چیزي گفتن (ص76اندن (صباران کردن در معنی بار
)، مطالعت کردن در 56)، مشورت کردن بر چیزي (ص60)، شروع کردن در چیزي (ص6از چیزي (ص

).6)، نگاه کردن در چیزي (ص22)، موافقت کردن بر چیزي (ص6چیزي به معنی توجه کردن (ص
اهشکل کهن و گویشی واژه-1-4

ها هایی است که در ساختار واجی برخی از واژههاي زمانی و مکانی زبان، دگرگونییکی از دگرگونی
هاي واجی نیز گاه در محور سازد. این دگرگونیها را دگرگون میدهد و شکل گویشی و گفتاري آنروي می

هایی از این گونه یی نیز نمونههاي سنانشیند. در نامهدهد، یعنی یک واج جاي واج دیگر میجانشینی روي می
ها:شود. نمونهها دیده میکاربردهاي کهن و گویشی واژه

)، روِشْن به 20)، چهاروا به جاي چهارپا (ص10افگندن به جاي افکندن (ص)، 10زفان به جاي زبان (ص
خفتن )، خسپیدن به جاي32گدیه به جاي گدایی (ص)،24)، شنودن به جاي شنیدن (ص24جاي روش (ص
)، نبشتن و نبشته به جاي نوشتن و نوشته (پربسامد)، 36)، باتنگان به جاي بادمجان (ص33و خوابیدن (ص

)، باژگونه به جاي واژگونه (پربسامد).71آمدشدي به جاي رفت و آمد (ص
واژگان فریبکار-1-5

ده، بی آنکه ساخت و ها دگرگون شهایی است که در گذر زمان معنی آنواژهمقصود از واژگان فریبکار
هایی که در گذشته در ) به سخن دیگر، واژه131: 1376صورت زبانی و ظاهري آن دگرگون گردد. (سمیعی، 

اند. از روند و جا افتادهاند، امروزه در معنی یا معانی دیگري به کار میرفتهاي به کار میمعنی یا معانی ویژه
هاي هاي و سرودهها را در نوشتهچون آناند،واژگانی خو گرفتهآنجا که امروزیان با معانی امروزین چنین

ببینند و بخوانند، ناخواسته و ناخودآگاه معنی امروزینشان را به یاد -که معنی دیگري دارند-پیشینیان
شود که چه بسا از درك و دریافت مقصود گوینده و گردد و زمینه میها میآورند و همین رهزن آنمی

اند.ور مانند و یا به بیراهه روند و از همین روست که فریبکار نامیده شدهسخنور د
ها کاربردي چنین واژگانی در مکاتیب نیز مانند دیگر متون کهن، کاربردي پربسامد دارند که برخی از آن

د، به معنی روکه امروزه به معنی معمول به کار می» رفتن«برانگیزاند. براي نمونه حکیم واژة ویژه و تامل 
و حدوث تقصیري که رفته بود، عدل آن از تقدیر «به کار برده است. در این جمله: » انجام شدن و واقع شدن«

هاي دیگر:) نمونه89(ص» بشنود.
باز راندن (بیان کردن و گفتن)-

)56اي این معنی باز رانده شده است. (ص* و در قصیده
آوردن)به صحرا آوردن (پدید آوردن و به وجود-

)2* چون صدهزار عالم از آن اخص موالید را از خدر غیب و حجر امر به صحرا آورد... (ص
بی اندامی (ناروایی و زشتی)-
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اندامی بود. * بارگاهی را که طراز حاجبان بار او این بود که من عرف اهللاَ کلّ لسانُه، نامه و نام آنجا بی
)109(ص
تازه (ترد و ظریف)-

)26ه تازه باشد بارش به خم کند. (ص* شاخی ک
زخم (یک چشم بر هم زدن)چشم-

)74زخم با شرع و عقل نیاندیشید. (ص* یک لحظه با مردمی آشنا نشد و یک چشم
علّت (بیماري)-

الخالقین در بیمارستان کون و فساد ما را از علّت نگارگري مجاز و نگارپذیري دروغ نگه دارد. احسن* 
)58(ص

شهد (در حضور)به م-
)59* ... بی هیچ موجب و مقدمه با خادم لجاج کرد به مشهد هر کس که آنجا حاضر بودند. (ص

مقیم (دائم و همیشگی)-
من العداوة چه موجب نگارد که قطع العادة نوع* و کسی را که مخوف طینت او مقیم در طبع او می

)31معذرت باشد. (ص
ناهمتا (آدم ناجور و نااهل)-

)83* و با هیچ ناهمتا و ناهمواري که تهمتی بر او گنجد، سالم علیک نداشته باشد. (ص
از همین دست است کاربرد صفت به جاي اسم:

عام به جاي عمومی و خام به جاي خامی-
* مردي که مکرمت وافر او بر مؤمن و کافر عام باشد، قلم و جان را از شکر او خاموش کردن خام باشد. 

)23(ص
ختم به جاي خاتم -

)30* ختم پیغمبران حتم کرده است خدمت او را. (ص
کاربرد واژگان عربی (پربسامد)-1-6

نثر مکاتیب از کلمات عربی خالی نیست و حکیم گاهی ار روي تصنّع و تکلّف و از راه سجع و جناس 
ز استعمال افتاده و بعضی دیگر ها اهاي خود به کار برده که بعضی از آنلغات و اصطالحات عربی را در نامه

ها:هاي بعد دوام آورد. نمونهتا قرن
)، احتماء= پرهیز 28)، شطر= پاره و نیمۀ یک چیز (19)، اصطناع= پروردن (ص12مطموس= ناپدید (ص

)، مموه= دروغ 54ها (صگاه)، مزلقات= لغزش52)، ممخرق= بر هم زننده (38)، مصطبه= سکو (ص32(ص
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تسویل= فریفتن و )، 77)، مخراق= تازیانه (ص71)، نمار= پلنگ (ص62چیز مغشوش (صمانند، هر راست
) و... .89)، نیر= تار و پود جامه (ص93)، کلَل= گنگی (ص88)، انقیاد= فرمانبرداري (81گول زدن (ص

شناختههاي زیبا و بعضاً کمسازيترکیب-1-7
شناخته و نشین بسیار و گاه کمهاي زیبا و دلهاي سنایی ترکیبگیر در نامههاي چشماز ویژگی

هایی که امروزه هاي او را استوار ساخته و از دیگر سو توانا و رسا. ترکیبکاربردي است که از یک سو نامهکم
ها که بیشتر اسم مرکّب یا صفت سازي باشند. این گونه ترکیبهاي کارسازي در واژهتوانند سرمشقنیز می
اند:گونی ساخته شدههاي گونهشیوهاند، به مرکّب
گاه با دو اسم مانند:-1-7-1

)، 2)، گنبدخانه (ص58جاي (ص)، حوالت56)، تزویرپیشه (ص123آباد (ص)، فریب39آباد (صغربت
خانه )، نهاد40خانه (صخانه، هوس)، نقش31)، نگارخانه (ص7خانه (ص)، دولت82زنبورخانه (ص

)، کارخانه 104خانه (ص)، عزب97خانه (ص)، شراب74خانه (صنج)، گ70خانه (ص)، جامه48(ص
)، 33)، استرصفت، استرصورت (ص87سرا (ص)، خلوت65سرا ()، ظلم54سرا (ص)، دولت52(ص

) و... .33غلط (صغرض و صاحبصاحب
گاه با اسم و بن فعلی مانند:-1-7-2

)، 43گزین (صگزین و خلق)، حق6شناس= وجیه (ص)، روي5زاد (ص)، آدمی5آویز (صدست
)، 52گر (صآمیز= حیلهرنگ)،52بند= نقّاش (صنقشنگار،زن= جنگجو، خامهزن= نوازنده، زخمزخمه

). 71دزد (ص)، نامه58گزار= شاعر (ص)، سخن58)، نگارپذیر (ص56پذیر (ص)، نقش54مصورآفرین (ص
دار )، عیب109)، کاردار و کاردان (ص104صگرفته= منزوي ()، گوشه98جگرخواري (ص)،71در (صجامه

) و... .112)، عذرخواه (ص109دان (صو غیب
گاه با صفت و اسم مانند:-1-7-3

)، بلندراي 19آزادمرد (صطمع، )، خام17)، نیکوسیرت (ص7بدرنگی= ناراحتی و عصبانیت (ص
)، 37سیرت (صو منزويطبع )، وحشی29طینت (ص)، خوش25عمر (ص)، کوتاه23آباد (ص)، آمن20(ص
)، 52خانه (ص)، نهان52)، بدخوي (ص42لقا (ص)، خوش42)، تردامن (ص38همت، رعناسرا (صدون

)، قادرفکرت 65)، بدروز (ص62عقیدت (ص)، روشن57)، پرپیکر و پرپیکار (ص54مختصربصر (ص
)،83کاري (صت)، راس77روي (صزردروي و سیاه)،69دیدار (ص)، خجسته67عهدي (ص)، نیک66(ص

)، کوردلی 117علمی (صکم)،111دماغ (ص)، سلیم109پرچانه (ص)،88)، سردمزاج (ص88نیکوعهد (ص
) و... .120(ص
کمتر با صفت و بن فعلی مانند:-1-7-4
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)، 96انداز (صراست)،65)، بدآموز (ص52بینان (صکوتاه)،18شماران (ص)، غریب11زادگان (صزنده
).121نیکوداشت (ص

کمتر با ضمیر مشترك و اسم و بن فعل مانند:-1-7-5
).31)، خودفراموشی (ص19شناختگان (ص)، خویشتن16داري (صخویشتن

گاه با پیشوند، پسوند و اسم، صفت -1-7-6
»:نا«با پیشوند -1-7-6-1

شناس )، ناحق18)، ناخلفان (ص12)، ناپاکی (ص11)، نامحرم (ص5ناکاسته (ص)، 3نامتناهی (ص
)، 44)، ناخوش (ص37)، نارفتن = نرفتن (ص25)، ناکسی (ص21)، نایافته (ص19)، ناسپاس (ص19(ص

)، ناهمتا = 72ناخلف (ص)، 72)، ناپاك (ص69)، ناراستی (ص65)، نامردم (ص61نامتقارب و نامتناسب (ص
)، نانواخته = 117)، نادانشمند (ص102)، نااهل (ص93)، نامتلون (ص83)، ناهمواري (ص3آدم ناجور (ص

).122)، ناصبور (ص121مطرود (ص
»:بی«و » هم«با پیشوند -1-7-6-2

نسبت، سیرت، همصورت، همهم)،15خوابه (ص)، هم12-11سان (صپیشه و هم)، هم7صفت (صهم
)، 15وفایی (ص)، بی12فرهنگی (صبیباکی،)، بی62میدان = همراه (ص)، هم45آیین (صهم
).75نور (صبیدین، ، بی)71گوشی (صزبانی، بی، بی)16ادبی(صبی

»:گر«و » ستان«، »کده«با پسوند -1-7-6-3
)، 18)، تنورستان (ص123)، سوداکده (ص39)، سوادکده (ص54)، گداکده (ص24کده (صگداي

).59) ، صورتگر، مزورگر (ص57)، پیکرگر، پیکارگر (ص4گر (ص)، حیلت72غریبستان (ص
»:انه«و » وار«ا پسوند ب-1-7-6-4

)، حیدوار، 72)، دلیروار (ص63وار (ص)، صدیق57وار (ص)، ابراهیم54)، موروار (ص54ستوروار (ص
)، 65خردانه (ص)، بی60)، ابلهانه، پلیدانه (ص22)، نوشروانه (ص81وار (صوار، عمروار، مسلمانعاقل

).65اعتقادانه (صبی
گاه با...-1-7-6-5
ي عطفیهاترکیب-1-8

که با حرف عطفی -خواه اسم یا صفت یا فعل یا ...-اندهاي عطفی دو یا چند واژهخواستۀ ما از ترکیب
توضیحی نامیدیم، در -ها را ترکیب عطفیها که ما آناي از این ترکیبدر میان از پی هم بیایند. گونۀ ویژه

از پی هم آمدن دو یا چند اسم یا صفت یا توضیحی یعنی-مکاتیب حکیم بسامد باالیی دارند. ترکیب عطفی
ها اگر درست و بجا به کار روند، معنی و مترادف و یا نزدیک به مترادف باشند. این گونه ترکیبفعل که هم
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گویی بشمارند. کارکردهاي کارکردهاي بالغی و هنري نیز دارند، هر چند شاید کسانی آن را حشو و زیاده
کنند؛ ددیگر اینکه موسیقی کالم را ه یکی معنی سخن را تأکید و تقویت میها نیز این است کبالغی آن

تر، نقش تر است و دیگر شناختهها ناشناختهکنند و سدیگر به ویژه آنجا که یکی از آننوازتر میگوش
برند. روشنگري و توضیحی دارند و ابهام واژة ناشناخته را از میان می

اند و گاه دو صفت و کمتر دو فعل و ترکیب؛ ن سنایی بیشتر دو اسمها در سخباري این گونه ترکیب
هایی:اند، گاه هر دو فارسی و گاه یکی فارسی و دیگري عربی. اینک نمونهکه گاه هر دو عربیچنان
هر دو عربی یا فارسی:-1-8-1

)، مرافق و موافق 9)، موجودات و مصنوعات (ص6)، مجد و سناء (ص3حاجز و حائل (ص
)، انعام و ایادي (همان)، اطناب و اسهاب 21)، قصور و فتور (ص24، 9)، تکوین و ابداع (صص14،89(صص
)، تفقّد و تعهد 48)، محروم و مهجور (ص42)، انعام و اکرام (ص24)، مدارج و معارج (ص30،72(صص

)، 76)، عاطفت و رأفت (ص66)، اشهب و ادهم (ص59)، هایل و مهیب (ص51(همان)، مبرم و محکم (ص
)، عوایق و 92)، فصحا و بلغا (ص89)، منشی و کاتب (ص87)، وسم و رسم (ص76استقبال و اقبال (ص

)، سالم و تحیت (همان)، ثنا و مدحت (همان)، تطویل و تذییل 95)، حنین و انین (ص93موانع (ص
دگان و )، پوین7)، بدرنگی و دلتنگی (ص2گوي (صدان و سخنسخن)،2سپاس و ستایش (ص)،110(ص

).77)، مالیخولیا و جنون (ص12)، ابدي و سرمدي (ص72)، چرندگان و چمندگان (ص39روندگان (ص
هر دو فعل:-1-8-2

)، ذیل عفو درپوشد و خطا 90)، شمشیر نکشد و سپر بیفگند (ص75دستوري نداد و اجازت نفرمود (ص
)، نیک داند و نیکو 109دن (ص)، قلم کردن و خط در کشی101)، فتوي داد و بیان کرد (ص96نگیرد (ص
).112شناسد (ص

هر دو ترکیب:-1-8-3
)، سید کائنات و 17)، سیرت حمیده و عادات پسندیده (ص14صفاي عقیدت و خلوص طویت (ص

)، 42)، انعام منعم و اکرام مکرم (ص26)، اسباب شرف و اقسام بزرگواري (ص22خواجۀ موجودات (ص
)، روح مجرّد و نفس مطمئنّه 71کدخداي ربانی و شهنشاه روحانی (ص)، 67بهایم موذي و سباع مهلک (ص

)، سراً بسرٍ و 102)، حظایر قدس و ریاض انس (ص93حاصل (ص)، کلمات باطل و ترّهات بی72(ص
).111اضماراً باضمارٍ (ص

سطح نحوي (دستوري)-2
ایجاز-2-1
ابراز هنر در فنّ نویسندگی به خصوص باالترین حد اطناب را در مکاتیب قرن شش باید مشاهده کرد.«

کرد که نویسنده هر یک از ارکان مختلف مکتوب را به تناسب هاي رسمی و دیوانی ایجاب میدر نامه
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) باري مکاتیب سنایی پر از اطناب و طول و 355/ 1: 1366(خطیبی، » موضوع به شیوة اطناب بیاراید.
کند، به اي که نثر دورة اول را تداعی میمالت کوتاه و سادهمزه است، اما گاهی اوقات با جهاي بیتفصیل

ها:گراید. نمونهایجاز می
)20ام. (صام و شکر تو گفتهام. همه عطیت تو را شناخته* همه تو را دانسته بودم و ذکر تو رانده

)78ص* چون جواب نامه به وي رسید، برخاست و به نزد خواجه سنایی رحیل کرد و عذرها خواست. (
* به نقّاشان خیال مغرور مشو و فرّاشان جمال یقین را مهجور مکن. به راستکاري کوش تا رستگاري 

)83یابی. (ص
)94* بسا خاموشی که عین کالم است و بسا اعراض که مهد سالم است. (ص

کاربرد نوعی جملۀ معترضۀ بدلی-2-2
ک نوع جملۀ معترضۀ بدلی است که غالباً هاي سنایی وجود دارد، یسازيهایی که در جملهاز تازگی

ها:گردد. نمونهموجب روشنگري کالم وي می
ها که در نظارة ، با نور کلمه متّحد شدند و آنو آن اولوالعزم انبیاء بودند* آنان که وراء حجاب بودند 

کردند. کلمه اقتباس می، از نورو آن اهل تحقیق و اولیاء بودندتر آمد شان رقیقجمال آن مخدرات بودند، پرده
)4-3(ص

، عمروار در خدر امانت خویش آورده باشد، بر وي و آن انصاف است* کسی که این عروس سبزقبا را 
، حیدروار سه طالق پاك بر گوشۀ چادر و آن دنیاستاین تهمت نبرند و کسی که این گنده پیر کبود چادر را 

)81بسته باشد، بدو این چنین سفته نفرستند. (ص
صحراي سینۀ ایشان تنگ ،و آن نقش غضبانی استو پیکارگري و آن قواي شهوانی است* پیکرگري 

)57دارند. (صمی
ترتیب اجزاي جمله-2-3

در زبان فارسی امروز ترتیب اجزاي جمله بدین گونه است: فاعل (نهاد)، مفعول، متمم، قید و فعل. اما در 
ویژه اجزاي میانی چون خورد و بهران چه بسا این ترتیب به هم میهاي دیگچون نوشتههاي حکیم همنامه

شود. اینک گیرند و گاهی نیز فعل بر دیگر اجزاي جمله مقدم میمتمم و مفعول پیش از نهاد قرار می
هایی:نمونه
تقدیم مفعول بر نهاد:-2-3-1

)15* و آن شمع افروخته را که فرو نشاند. (ص
)61ع آفرینش را همه به غضب و انتقام صفت کنند. (ص* مبدع غضب را و مختر

)87* تجمل عزّت صفت را بنیت ضعیف صورت کی تحمل تواند کرد. (ص
)95* اگر دل است نقش کمال جمال او دارد. (ص

تقدیم متمم بر نهاد:-2-3-2
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)15زخم رسید و آن لطافت را چه آفت آمد. (ص* ندانم تا آن بستان شکفته را چه چشم
خردي است و هرچند زایش گوهر از آفتاب است از سر و پاي کان یاد * از آمدشد ابر فراموش کردن بی

)20خبري است. (صنکردن، بی
)69* احمد بن یوسف را مدبر آفرینش آن بینش داده است... (ص

تقدیم مسند و فعل بر متمم:-2-3-3
)33* و اما خادم واثق است به کرم عهد او. (ص

)60ۀ زدوده معذور باشد از پذیرا بودن نگار. (ص* آیین
)64دار معذور نبود از زخم این دوکارد. (صزدة ایمان معذور بود از تشریف این جلوه، اما آیینه* آیینۀ صیقل

)68* معلوم است پیش تو از خردمندان ربع مسکون را (ص
تقویم مسند بر نهاد:-2-3-4

)118ي عالمیان است. (ص* و حجت بر این گفته، سخن پیشوا
تقدیم مسند و فعل بر نهاد:-2-3-5

)63* مبارك قائدي بود این مخافت. (ص
تقدیم فعل بر دیگر اجزاي جمله:-2-3-6

)33دم. (ص* نخسبم تا سپیده
)59که حاجت آمد حاضران را او را از زجر کردن. (ص* چنان

)64نشاء کرده بود. (صآورد مقالت آن حکیم که ا* قوت حافظه پیش سینه می
داد مناجات کلیم صلوات اهللا علیه. (همان)* هر دم توفیق ربانی در یاد این طالب می

)75* عقل مرشد اجازت نفرمود قفس سلطان را به فرمان شیطان شکستن. (ص
)81* متفکّر شدم از خسارت او و متحیر شدم از جسارت او. (ص

)310: 1373مله یکی از اصول فصاحت است. (بهار،و این قبیل تقدیم داشتن افعال بر ج
هاي فعلژگیوی-2-4
ها با پیشاوندهاي کهن (فرو، فرود، باز، بر، وا)بسامد باالي فعل-2-4-1

هاي پیشوندي یکی از انواع مهم و رایج فعل در زبان فارسی دري به خصوص زبان دورة تکوین فعل
ها کاسته شده و فعل ساده زمان و مرور ایام، از رواج و کارآیی این فعلاند. با گذر(قرن چهارم تا هفتم) بوده

ها باري این گونه فعل.ها شدیا مرکب، (فعلی که عنصر غیر فعلی آن اسم یا صفت است) جانشین این فعل
عل و در متون کهنی مانند مکاتیب بسامد باالیی دارند. در شواهد یاد شده پیشوندهاي فرود ، بر و فرو جهت ف

ها:نمونه.دهند و در حکم قید یا متمم فعل هستندیا جهت حرکت آن را نشان می
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باز فرستادن، باز گذاشتن، باز بردن، باز دادن، باز دانستن، باز نمودن، باز کشیدن، باز رهیدن، باز آمدن، باز 
شتن، در کشیدن، درآمدن، ستدن، بر آمدن، بر گرفتن، بر خواندن، بر بستن، بر کردن (در معنی بستن)، درگذ

دریافتن، در پذیرفتن، در نگریستن، در پوشیدن، فرو نشاندن، فرو آمدن، فرو خواندن، فرو ریختن، فرود 
آمدن، فرود آوردن، وارهاندن.

فعل تمنّایی و دعایی-2-4-2
زامی ساخته هاي تمنّایی و دعایی با مضارع التامروز فعل تمنّایی و دعایی ساختار خاصی ندارد و جمله

پیش » آ«اي نیز براي تمنّا و دعا کاربرد داشته است: افزودن مصوت بلند شوند، اما در گذشته ساختار ویژهمی
هاي دعایی و تمنّایی در هایی از از این گونه فعل) اینک نمونه2/333: 1366از واج پایانی مضارع. (خانلري، 

راد، گرداناد.هاي سنایی: داراد، باد، برساناد، بردانوشته
)14* و اسباب شرف بر او پاینده داراد و آفتاب عنایت او بر دوستان او تابنده داراد. (ص

و حاجز که میان کمال آن و قصور این است، رسانادها بها را به مرتبت صفت* باري عزّ اسمه صورت
)89. (صردارادب

)94. (صردانادگ* باري جلّ و عال ظلمات انفصال به ضیاء عدل الهی اتّصال 
کاربرد افعال غیر شخصی (ناقص)-2-4-3

سازند که بر شخص معینی داللت هاي شبه معین توانستن و بایستن و شایستن گاهی فعلی میفعل
گویند. هاي غیر شخصی میها را فعلکنند؛ مانند نتوان رفت، نباید گفت، نشاید رفت. این گونه فعلنمی

ها رود و از موارد استعمال این فعلها به کار نمیگانۀ این نوع فعلهاي ششه) همۀ صیغ70: 1382(انوري، 
هاي ) این نوع فعل در نوشته2/348: 1366شود. (رك: خانلري، این است که به شخص معینی نسبت داده نمی

ها:سنایی کاربرد پربسامدي دارد. نمونه
)12. (صنباید گذاشتی فرهنگی و دیده به نیرنگ هر محیل* گوش به گفت هر بی

اگر فرستاده کامل باشد و ناقص نباشد، خودفراموشی که آنجا که خاطر کریم باشد، بباید دانست * اما 
)31صورت نبندد. (ص

)40. (صنتوان دید* نقش الهی و صفت نامتناهی جز به عین اللهی 
. نتواند نهادنج تنگ مهیا خانۀ غیب را در کو گنجنتواند کرد* تجمل صفت را مطیۀ صورت تحمل 

)102-101(ص
)58. (صنشاید نشاند* اما تا آفتاب علم بر نیاید، آن چراغ اجتهاد را 

گاهی حکیم به شیوه متون کهن نثري، افعال را به صورت مصدري به کار برده است:
)41(ص. توانند کردن* ایشان بدین منشور و بدان والیت تهور و تغلّب بر غریبان والیت آدم 

)78. (صبفرماید کردناي به خواجه سنایی فرستاد تا تجسس آن کار * و در این معنی نامه
کاربرد فعل امر-2-4-4
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گرایانی چون سنایی به آید، ولی در متون کهن و آثار کهنهمی» ب«امروزه معموالً همراه پیش جزء 
رود:هاي گوناگون به کار میصورت

مضارع التزامی در معنی امر:. با بـ و گاهی به صورت 1
)96* عذر این تقصیر از زبان تقدیر بشنود. (ص

. بدون بـ :2
)109* خود فروتر آي. (ص

)54* کحل هدایتی در دیدة بصیرت ما کش. (ص
و آن در صورتی است که فعل عالوه بر مفهوم امر، بر تأکید و استمرار داللت دارد:» می«. همراه 3

)95ده. (صخواه و شرح شوق میقصیر می* گو به مشاهدت عذر ت
آوردن فعل وصفی-2-4-5
فعلی است که آن را در جمله به صورت صفت مفعولی در بیاوردند. این فعل که برخی از دستورنویسان «

)728: 1380(احمدي گیوي، » رسد.هاي چهارم و پنجم میدانستند، کاربردش به سدهآن را مستحدث می
و به غرور یحسبون کردهو تعریف انّما النجوي من الشیطان فراموش داشتهگوش ها* او بر آن عشوه

و گریختهو مرا در آن مدت قریب ماهی و نیم هم خواب از چنگ او کردهأنهم مهتدون دست در آن گوش 
ا قوت ، نه مخیله رگشتهو به حد سبعین مشرف گذشتهنکه سنین عمر از ستّین )75. (صریختههم آب از تنگ او 

ساز سجع از آهنگ گردیدهو میدان قافیۀ نظم تنگ ریختهو نه مفکّره را تحمل تأمل. سبحۀ نثر از هم ماندهتخییل 
)122. (صافتاده

* حکیم گاهی نوع خاصی از فعل وصفی را آورده بدین معنی که به جاي فعل از صفت مفعولی استفاده کرده است: 
)16من. (صکوشیدةخردي روز و شب من است و معاملت بیپوشیدةاگر چه مرقّع تقصیر سر تا پاي 

فاصله افتادن پیشوند از فعل-2-4-6
)7. (صیافتتوان در* از آنچه دانست که دل شمیدة رمیدة تپیده را به مروارید 

)56. (صشناختنتوان باز* جز از دریچۀ مشبک اجتهاد نفس عیسی را از نفس عیبی 
)58. (صآموختباید درن دریوزگی * از حضرت نبوت ای

فاصله افتادن همی از فعل (پربسامد)-2-4-7
نابیوسان مفرّج همی و مفرّح غمی از در همی* چون این همم به غایت برسید و این غمم به نهایت 

)7. (صدرآمدخانۀ جان من دولت
)74ک رمۀ ابلیس. (صو تلبیس یبوداو همی)              * 20. (صشدماز همه مجرّد همی* 

افتد:اي به اندازة بیش از یک سطر میگاهی بین دو جزء (همی و فعل) فاصله
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هم از صورتگران تصویر و همی* در این وقت خبري سخت هایل و مهیب به سنایی رسید که 
ن درد قنینۀ از ای» یبکیه الظلمه و یضحکه اللقمه«حاصل مزورگران تزویر از این منازعی بر باطل و مشنعی بی

)59(صلجاج کرد.عالم و دزد خزینۀ آدم، بی هیچ مقدمه و موجب با خادم 
فصل پیشوند نفی-2-5

)12* بزرگا! نه هرچه زردست، وردست و نه هر چه گردست، درست. (ص
)105* جسم حقیر این بنده نه سزاي چشم قریر آن خداوند است. (ص

)112ظریفان به شفقت در گوش ضعیفان گوید. (ص* این دوستی نه آن دوستی است که سلطان
از براي) با بسامد باال:کاربرد حرف اضافۀ مرکّب (از بعد، -2-6

)24وفات من سلیمان مرا همچنان باش که مرا بودي. (صاز بعد* 
)83ام. (صمزد نپذیرفتهاز براي* امانت هیچ دزد 

)108قصور عاقالن. (صاز برايبداع نامه و نام فتور بیدالن است و ااز براي* اختراع قدم و قلم 
به سبک دورة نخست» اندر« پیش از مفعول و نیز کاربرد کلمۀ » مر« کاربرد ادات -2-7

)33* و چندان بود که جام جان از راح روح پر شد، مر او را زمان گرد دل در پاشید. (ص
)63م را بداد. (ص* و لیکن قرآن کریم به حکم بشارت تسکینی مر جان این حکی

)16* ... و اندر میان حرمانم ندارد. (ص
)66* آن لحظه که حدت قریحۀ او آتش اندر ترّهات مزخرفات او زدي... (ص

بیان کثرت» هاي«کاربرد -2-8
)32ها بود. (صنعمت جان را بسی آسایش* از حضور آن ولی

)34ام. (صها ساخته* از دل سوي جان دریچه
)78جه سنایی رحیل کرد و عذرها خواست. (ص* به نزد خوا

آوردن باي تأکید یا زینت بر سر فعل-2-9
)3ساختند و تاختند. (صبـ* بعضی از اسبان اسباب 

)35رهانید. (صبـ* و آن دیوان را از دلق دیوان در قفاي بقا آورد و از فناي فنا شدن 
)118فزاید و در زندگانی زیادت کند... (صبـ* دو چیز در عمر 

اند، از بیم و عقوبت ن دو شایسته که از خطّۀ نیکوعهديبه اول فعل منفی افزوده شده است:» بـ«گاهی نیز
)90عتبه بند و عتبه ولی نعمت آن را بنگرداند. (ص

حذف افعال به قرینۀ لفظی (بسامد باال)-1-10-2حذف اجزاي جمله- 10- 2
ه بعد گسترش و در قرن ششم این قاعده روایی یافت. هاي متعاطفه از قرن پنجم بحذف افعال در جمله

هاي متعاطفه آن را حذف کنند و در جملهقاعده این است که فعل را در قرینۀ اول یا در جملۀ اول ذکر می
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سازند، به خالف نثر قدیم که حذف فعل هیچ گاه جایز نبوده است، هرچند که عین یک فعل ده بار مکرّر 
هایی از حذف فعل به قرینۀ لفظی:) نمونه285: 1373گردد. (بهار، 

* باري جلّ و عال جمال سیادت و کمال زیادت بس بر این مجلس شریف پاینده داراد و اسباب شرف و 
] و انواع داراد] و انواع رعایت و عون عنایت او بر اولیاي خدمتش تابنده [داراداقسام بزرگواري او را میسر[
] و در مقابل آن ثناي جمیل و ثواب جزیل محصول داراده زیادت موصل [مسرّات و مبرّات ایشان را ب

)26]. (صداراد[
در رده ددان جامهبینم و در این بیشۀ جسمانی ردهدزد میجوق دیوان نامه* در این بیابان نفسانی جوق

)71]. (صبینممی[
هر روحانی از جاسوس قلم و سراي عالم امر از زحمت اضداد و اعداد متعالی است و اتّحاد جو* خلوت
)87]. (صاستقدم مستغنی[

ها:اند. نمونهگاهی نیز افعال نیز بدون قرینه حذف شده
]، روي به حضرت سازد* پیش از آنکه از تف آن هوا انگشت جمالش آتش گیرد و اجلش دستخوش [

)27نهد. (ص
] استذوالفقار زبان تو در نیام [] و اند* من متعجب از سکون و صالبت تو که چندین محیالن در شهر[

)76]. (صاستو چندین فساد در جوار تو و درة صالبت تو بر طاق [
مفعولی» را«حذف -2-10-2

)59سیاه کنند. (ص[را]* نباید که چنین دو دبیر مدبر و دو مصور مزور دفتر متابعان من 
)87حبوس کرده است. (رنگ مدر حوصلۀ مشتی تیره[را]* حضرت واجب الوجود هۀ دواها 
)88از مکتب تعلیم فرا گرفته است. (ص[را]* او نیکو عهدي و عاطفت و رفت 

کاربرد حرف راي مفعولی در معانی گوناگون-2-11
فک اضافه-2-11-1

)7اي. (صهاي شیطانی را روي سیاه کرده* تو آنی که همۀ نقش
)19هاي زر را سرپوش برگیرند. (ص* طبق

)69را منزلت آن بود و احمد را مرتبت این. (ص* یوسف (ع) 
براي، به)حرف اضافه (در، -2-11-2

)16* دفتر وفاي عهد را خطّ نسیان درنکشیدي. [در دفتر] (ص
)82* نگارخانۀ شهوانی حکیمان را آتش در منه. [آتش در نگارخانۀ] (ص

)24(ص* از بعد وفات من سلیمان مرا چنان باش که مرا بودي. [براي من] 
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)32ها بود. [براي جان] (ص* درجمله از حضور آن ولی نعمت جان را بسی آسایش
)52* و این اصحاب تهور را تکبر آموزد. [به اصحاب] (ص

)69* احمد بن یوسف را مدبر آفرینش آن بینش داده است... . [به احمد]  (ص
تکرار-2-12

هاي متعاطفه عیب شمرده و تکرار فعل در جملههاي نخستین تکرار یک لفظ، یک جمله در نثر دوره
شمردند و تا ممکن بود یک لغت یا معنی را شد، به خالف ادوار بعد که تکرار را نوعی عجز نویسنده مینمی

کردند. تکرار در نثر قدیم از عهد اوستا تا عهد ساسانیان و نثر ادبیات پهلوي ها رعایت نمیرا عیناً در جمله
هاي ) اینک گونه55: 1373کردند. (بهار،است و نویسندگان دري به سنّت قدیم عمل میبه خوبی مشهود 

مختلف تکرار در نثر حکیم:
تکرار افعال در پایان جمالت عطفی-2-12-1

خورد، اما گاهی به مواردي با وجود این که حذف افعال به قرینۀ لفظی در این اثر سنایی زیاد به چشم می
کیم از این قاعده پیروي نکرده است و به شیوه نثر دورة اول از تکرار فعل و همکردها خوریم که حبر می

ها:هیچ ابایی به خود راه نداده است. اینک نمونه
و پنج جاسوسان نفسانیش را در زندان عدم کنندزاد را از لباس آب و خاك مجرّد * چون جوهر آدمی

)5... (صکنندمحبوس 
)16. (صنکندو بر برداري آسیب دوري عذاب نکندکباب * دلم را در دوزخ اشتها
انصافی فرو ریزد، صورتی را چه تفقّد که نقش ترتیبش به سطوت بیباید کردن* ترکیبی را چه تعهد 

)103-102هایش به صدمۀ صوري از هم بگسلد. (صکه عرق نسبباید کردن
)104. (صدارداقه چه تاب پنجۀ شیران و شیرزده ندارد* کالتۀ مندرس چه طاقت بارگاه جباران 

تکرار حرف مفعولی یا اضافی را در جمله-2-12-2
)6-5چشم و چراغ و جان باشد... (صراو دیگران را* نوري ناکاسته که ظلمات حدوث او 

)61همه به غضب و انتقام صفت کنند. (صراو مخترع انتقام را* مبدع غضب 
از فضاي المکان به واسطۀ کن فکان به رسولی والیت دست رادعوت و شهنشاهرا* چون سلطان نبوت 

)70کرد... (ص
تکرار ضمیر شخصی در جمله-2-12-3

بر اوبر خادمان و آفتاب عنایت اوپاینده داراد و ماه رعایت او*... و کمال سریرت و اسباب شرف بر 
)14تابنده داراد. (صاودوستان 

شکر انعام اوسازند و مصطنعان در دیده میاومسلمان ذره اي از خاك قدم اي که کافّۀ کافر و * خواجه
چگونه اوکنند پس حلقه به گوشان از نشر مدح افغان میاواو کجا دانند؟ کریمی که افغانیان از بار مکرمت 

)22. (صاوست نه کوشش اوبخشش وباشند؟ زیرا که تعویذ دوستی اخاموش 
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را از سنگ ماناقۀ مابه امر ماالمؤمنینش دادیم تا همچنان که صالح حضرت الح* و از دیوان مبین لقب ص
باك مدار که ما آنجا که تورا از پردة تواري به صحرا آورد. تونامۀ توبه عزّ توبه صحرا آورد، صالح درگاه 

)72بند بر بستیم. (صسبز کردیم، همۀ چرندگان را پوزهتوبستان 
صی براي غیر انسانآوردن ضمیر شخ-2-13

)3/478: 1366آید. (خانلري، می» وي«و » ایشان«، »او«گاهی براي اشاره به غیر انسان، ضمیر شخصی 
)110را در میدان دورویی نتوان تاخت. (صاو* مرکبی که شیهۀ آن روي همۀ معاونان قفا تواند کرد، 

نیز سعد و دولت شود و هر کجا پر زدن آنجا برافتد، وي* عدل بر مثال مرغی است که هر کجا سایۀ 
اي سازد، آن زمین قبله و کعبۀ امید پدید آید، آن موضع به سان فردوس اعلی شود و هر کجا وي خانهوي

)118امت گردد. (ص
مطابقت صفت و موصوف-2-14

هاي نثر عربی است، در فارسی هیچ وقت چنین مطابقۀ صفت و موصوف در جمع و جنس از ویژگی
اي معمول نبوده است و از قرن ششم که نثر فارسی سخت از نثر عرب متأثر گردید، روایی یافت. اینک دهقاع

ها:نمونه
)، ترّهات 19شناختگان حق ناشناختگان (ص)، خویشتن9)، جواهر اجناس (ص10عجایب صور (ص

)، 68یده (ص)، سیرت حم22)، قواي خادمه و مخدومه (ص32)، اعضاي اعلی و رئیسه (ص66مزخرفات (
).91سالطین شیاطین (ص

آوردن فعل به صیغۀ مجهول با فعل معین آمدن-2-15
)4، به آخر به سخن پاك بازگردند. (صاندآمده* چنان که اول از سخن پاك پیدا
)32. (صنهاده آمداالحزان لقب * آن عتبه یوسف دل بود به بیت

آوردن وجه خبري به جاي التزامی (پربسامد)-2-16
سرد نکردي [نیفگند] و از جریدة خویش دلنیفگندياي را * واجب چنان کردي که بدین زودي برداشته

)16. [درنکشد] (صدرنکشیدي[نکند] و دفتر وفاي عهد را خطّ نسیان 
.  آورندمیباك این نامه و جامه بر من به زیانترسم که در این غریبستان این مشتی ناپاك و بی* می

)72ص[بیاورند] (
هاي [بدارند] و جاندارندمیپاشند تا جگرهاي عاشقان تشنه را از این شربت محروم * خاك در می

)74گردانند. [بگردانند] (صامیدوار صادق را از این صورت مهجور می
گیري:نتیجه

توانا است. دست و اي چیرهدهد سنایی نه تنها در شعر بلکه در نثر نیز نویسندهنتیجۀ این پژوهش نشان می
مزة کتاب هاي بیها و طول و تفصیلنثر مکاتیب حکیم دو رگه است، بدین معنی که اگر از بعضی اطناب
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شود. هر چند که هایش از نثر مرسل ساده و بینابین گذشته و به نثر مرسل فنّی نزدیک میبگذریم، نوشته
توان روند هاي سبکی مکاتیب، میی ویژگیمکاتیب تمام مختصات نثر فنّی را کم و بیش دارا است. با بررس

بین و فنّی مشاهده کرد.تکامل نثر ساده و مرسل را به نثر بینا
کتابنامه

.1، تهران، قطره، چاپ دستور تاریخی فعل)، 1380احمدي گیوي، حسن، (.1
.22چاپ، [ویرایش دوم]، تهران، فاطمی،2دستور زبان فارسی)، 1382حسن، (انوري،.2
3.ر نثر فارسیسبک)، 1373(د تقی، بهار، محم7، تهران، امیرکبیر، چاپ شناسی یا تاریخ تطو.
نامۀ ادبیات عرفانی ، دو فصلتحلیل ساختار و سبک مکاتیب سنایی)، 1388فر، محمد، (بهنام.4

، پاییز و زمستان.1دانشگاه الزّهرا، سال اول شمارة
.3، تهران، نشر نو، چاپ3و2، جلدتاریخ زبان فارسی)، 1366خانلري، پرویز، (.5
.1، تهران، زوار، چاپ1، جلد فنّ نثر در ادب پارسی)، 1366خطیبی، حسین، (.6
، پاییز.11، نامۀ فرهنگستان، شمارة هاي فریبکارواژه)، 1376سمیعی، احمد، (.7
، به اهتمام و تصحیح و حواشی مکاتیب سنایی)، 1362سنایی غزنوي، ابوالمجد مجدود بن آدم، (.8
تهران، انتشارات کتاب فرزان.نذیر احمد، استاد 
(نقد و تحلیل چند قصیده از حکیم سنایی)، هاي سلوكتازیانه) 1372شفیعی کدکنی، محمد رضا، (.9

.1تهران، مؤسسۀ انتشارات نگاه، چاپ 
.2، ویراست دوم، تهران: فردوس، چاپشناسی نثر فارسیسبک)، 1392شمیسا، سیروس، (.10
قم، مرکز انتشارات دفتر ،مختصري در تاریخ تحول نظم و نثر فارسی)، 1363اهللا، (صفا، ذبیح.11

تبلیغات اسالمی.
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مبانی نظري و معرفتی سوررئالیسم در اشعار هوشنگ ایرانی
موسی اسالمی
دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زابل
دکتر علیرضا محمودي

ارسی دانشگاه زابلاستادیار گروه زبان و ادبیات ف
چکیده

بررسی و تبیین دقیق جایگاه مکاتب گوناگون ادبی و از جمله مکتب سوررئالیسم در ادبیات معاصر و 
تواند از اهمیت زیادي برخوردار باشد. هوشنگ کالسیک فارسی، از موضوعاتی است که پرداختن به آن می

راه ایجاد تغییر در شعر سنتی فارسی و دستیابی به ایرانی از جملۀ اولین کسانی است که در دورة معاصر در
شکلی تازه، به ابداعاتی در سرودن اشعار خود دست یازید. وي براي ایجاد این شکل تازة شعري به کاربرد 
مضامین و تصویرهاي شعر جدیدي پرداخته که به شیوة مکتب ادبی سوررئالیسم غربی است. در این مقاله 

روش توصیفی ـ تحلیلی و با مدد گرفتن از اصول و مبانی مکتب سوررئالیسم به تالش بر این است تا به 
بررسی ویژگی هاي این مکتب در اشعار هوشنگ ایرانی پرداخته شود. اصول و مبانی سوررئالیستی به کار 

مر رفته در اشعار هوشنگ ایرانی شامل دو جنبۀ نظري و معرفتی است که در جنبه نظري آن مواردي از قبیل: ا
شگفت، تناقض (نقطه علیا)، تصادف، ضمیر ناخودآگاه و واقعیت برتر،و در جنبه معرفتی آن هم:خواب و 

گیرد. نتیجۀ شکنی مورد بررسی قرار میزدایی و عادترؤیا، لحظۀ روانی، جذبه و جنون و تخدیر، و آشنایی
ررئالیستی در اشعار هوشنگ هاي ادبی، جنبۀ سواین تحقیق نشانگر آن است که صرف نظر از سایر مکتب

ها در ردیف اولین ایرانی بسیار چشمگیر بوده، همین امر است که شهرت و آوازة او را در این گونه نوآوري
نوپردازان شعر معاصر فارسی قرار داده است.

هوشنگ ایرانی، سوررئالیسم، اصول و مبانی نظري و معرفتی، شعر فارسی.ها:کلیدواژه
مقدمه

انی از جملۀ اولین شاعران نوپرداز ایرانی در دورة معاصر است. او در راه نوگرایی و ایجاد هوشنگ ایر
توان به کوتاه و بلند هاي گوناگونی دست یازیده که از آن جمله میتحول در شعر سنتی فارسی به تالش

مول و گاه جدید، و ها، ایجاد تصاویر جدید شعري، کاربرد درهم و نامنظم لغات و ترکیبات معنمودن مصراع
رویکردي نه چندان دقیق و آگاهانه به مکاتب جدید ادبی در غرب اشاره کرد. از جملۀ این مکاتب که تأثیر 

هایی از توان مشاهده کرد، مکتب سوررئالیسم است. شاید عالیم و نشانهآن را در اشعار هوشنگ ایرانی می
توان گفت، این ها میه باشد، اما صرف نظر از همۀ آنسایر مکاتیب هم در اشعار هوشنگ ایرانی وجود داشت

مکتب سوررئالیسم است که گوي سبقت و پیشی را ربوده، تأکید عمده و اصلی در اشعار او نیز همین جنبۀ 
هاست. در این مقاله که به روش توصیفی ـ تحلیلی و با هدف بررسی اصول و مبانی سوررئالیسم بودن در آن
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اشعار هوشنگ ایرانی صورت گرفته، تالش گردیده تا به این پرسش اساسی پاسخ داده مکتب سوررئالیسم در
شود که:

-اصول و مبانی نظري و معرفتی مکتب سوررئالیسم در اشعار هوشنگ ایرانی شامل چه مورادي   می-
شود؟

مورد بررسی لذا بدین منظور اشعار هوشنگ ایرانی با توجه به مبانی نظري و معرفتی مکتب سوررئالیسم 
قرار گرفته است. الزم به  ذکر است که گرچه برخی از محققان بر جنبۀ سوررئالیستی بودن اشعار هوشنگ 

اند، ولی تاکنون تحقیق مستقلی در زمینۀ بررسی مبانی نظري و معرفتی اشعار هوشنگ ایرانی تأکید ورزیده
ایرانی با تکیه بر مکتب سوررئالیسم انجام نشده است.

گ ایرانی که بود؟هوشن-
)  در همدان پا به عرصۀ وجود گذاشت. وي شاعر، مترجم، نقاش، منتقد و 1352-1304هوشنگ ایرانی(

پدر شعر سوررئالیستی «نگار پیشرو معاصر ایران بود که در بعضی از منابع ادبی  از وي با عنوان روزنامه
او از نخستین شاعران در حوزة شعر منثور بود. ). 498: 1384یاد شده است(گیالنی،» فارسی و شعر نو ایرانی

هوشنگ ایرانی از اعضاي اصلی و تأثیر گذار در دورة دوم فعالیت انجمن ادبی خروس جنگی است. او با «
خواهی در شعر ایران و سرمنشأ شعر سهراب سپهري، یداهللا کمتر از چهل شعر و چند مقاله پرچمدار تحول

(همان). هوشنگ ایرانی بدنبال سرودن شعر در » ان شعر موج نو می شودرویایی، احمدرضا احمدي، و جری
در شعر او نه خبري از «گاه قصیده و غزل نسرود.هاي مرسوم ادب فارسی نبود. او هیچها و سنتقالب

زدگی شاعران دیگر. از لحاظ زیباشناسی نیز، زیباشناسی گرایی نیماست و نه آرمان خواهی و سیاستطبیعت
ی بر دوگانگی خوب و بد، سیاه و سپید و ... نیست و این ویژگی خاص شعر او در مفهوم است که در او متک

- هاي شعري هوشنگ ایرانی می). از جملۀ ویژگی119تا: (دیانوش، بی» آثار شاعران دیگر کمتر دیده می شود
هاي مخالف با قاعده، زيساهاي نحوي، واژهاستفاده از: اصوات و صداهاي محض و نیز جابجایی«توان به: 

آمیزي اشاره کرد وزنی و استفاده از حسمعنی، سرایش شعر منثور، ترکیب وزن و بیاستفاده از سطرهاي بی
).29تا: زدایی در سوررئالیسم به اثبات می رسانند (شیري، بیکه همگی، همسویی او را با قاعده آشنایی

ن بیشتر هنرمندان این سالها، تا لحظۀ مرگ در مستی و بی زندگی هوشنگ ایرانی از کودتا به بعد، همچو
وقفه گذرد. ایرانی شاعري نوگراست. از نظر هوشنگ ایرانی شاعر و شعرش باید مدام و بیخبري و طنز می

ترین بی تردید هوشنگ ایرانی یکی از درخشان«).498: 1384(گیالنی،» در حال تازه شدن و نو باشد
شعر فارسی است. او اولین شاعر شعر منثوري بود که شعرش تحت تأثیر   نیمایوشیج هاي ناکام ماندهچهره

اطالع از کار الدین تندر کیا و بعدها بیژن جاللی شاعرانی بودند که  بینبود. هوشنگ ایرانی به همراه شمس
و ادبی هوشنگ ). تعدادي از آثار برجستۀ شعري 476و 466(همان: » نیمایوشیج دست به نوآوري زده بودند

اي پرده را بر گرفت و شعله)، 1331(خاکستري)، 1330(بنفش تند بر خاکستريایرانی عبارت است از:  
) 1334(اندیشماندیشم به تو ها میاکنون به تو می)، و 1331(ابلیس به درون آمد
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شناخت غلط متأسفانه شود. این شناخته می» جیغ بنفش«هوشنگ ایرانی در ایران، بیشتر با عبارت مشهور 
همچنین هوشنگ در بسیاري از اشعارش هم عروض «شود، شامل شاعران نوپرداز و نقادان معروف هم می

گیري ). همزمان با شکل11: 1379(منوچهر آتشی، » برد و هم عروض نیمایی راکامل فارسی را به کار می
ار دیگر به تحقیق و بررسی زندگی و شعر حرکات جدید در شعر دهۀ هفتاد ایران، جامعۀ ادبی ایران یک ب

شمسی یکی از کسانی است که منتقدین 1330هوشنگ ایرانی، شاعر نوگراي دهۀ «هوشنگ ایرانی پرداخت. 
ها که در محافل ادبی کنند. پس از سالهاي بعد، دستاوردهاي جدید شعر فارسی را به او منتسب میدر دهه

فرصتی را فراهم آورد که ادبیات » مانندخروس جنگی بی«انتشار کتاب شد،نامی از هوشنگ ایرانی برده نمی
).331: 1380(طاهباز،» ایران بار دیگر نگاهی به زندگی و هنر این شاعر و هنرمند نوگرا داشته باشد

نگاهی گذرا به مکتب سوررئالیسم-1
دعوت به «و همچنین » زبان حال تشنجات دنیاي معاصر«هاي: مکتب سوررئالیسم که از آن با عنوان

هاي ادبی پر طرفدار در ادبیات جهان به شمار )، از جملۀ مکتب425: 1365یاد شده (سیدحسینی،» عصیان
حقیقت و «و رئال به معناي » روي«سور در لغت به معنی «رود. در تعریف این مکتب ادبی آمده است: می

). 67: 1375(داد،» ت یا آن سوي واقعیت استاست. بنابراین سوررئالیسم به معناي وراي واقعی» واقعیت
هاي اول و دوم جهانی در اروپا هاي هنري و ادبی است که در فاصلۀ زمانی جنگسوررئالیسم از جملۀ مکتب

وجود زادگاه این مکتب کشور فرانسه بود. این جریان فکري در ادامه مکتب دادائیسم      به«وجود آمد. به
هاي پس از جنگ جهانی اول در اروپا رواج یافت و در واقع هیچ انگار بود. در سالگرا و آمد که مکتبی پوچ

). در 54و50: 1379(بیگزبی،» شداین مکتب واکنشی انقالبی در برابر پیامدهاي جنگ جهانی محسوب می
و مکتب میالدي بود که تعدادي از دادائیست ها به سرپرستی آندره برتون از گروه دادا جدا شدند 1920سال

).741: 1385سوررئالیسم را بنا نهادند (نوري،
هاي اجتماعی ها و واقعیتها و پلشتیدر برخی از منابع ادبی هدف از ایجاد این مکتب، نمایاندن زشتی

تر از مکتب سوررئالیسم حال دقیق).  در تعریفی دیگر و در عین206: 1381زاده،برشمرده شده است(جراح
یابی، ئالیسم انتقال اندیشه و کنکاش روانی، کشف ماهیت پدیده ها، واقعیت برتر، عمقسورر«آمده است که: 

). 206(همان: » تقابل هوش و ماده، رها شدن از خویش، آهنگین کردن فکر و فعالیت ذهنی و روانی است
است هاي تمدن جدید برشمرده شدههمچنین سوررئالیسم در قرن بیستم نوعی فریاد اعتراض و ناهماهنگی

هاي این گروه حتی سبب گردیده که سوررئالیسم نوعی جنبشی هنجارشکنی). ).428: 1365(سیدحسینی،
).15: 1380(ادونیس،» رهایی آسمانی نیز هدف آن نیست«الحادي نامیده شود که 

هاي حاکم بر این مکتب سخنان بسیار زیادي گفته شده است. در تعریف، تبیین و بیان اهداف و اندیشه
سوررئالیسم خودکاري مغزي است که «کند: گونه تعریف میرتون در بیانیۀ سوررئالیسم، این مکتب را بدینب

» خواهد یا به وسیلۀ زبان، یا به وسیلۀ قلم و یا به هر وسیلۀ دیگر، جریان واقعی عمل تفکر را بیان کندنمی
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سوررئالیسم تقریر و «شود. ده نمی). در این مکتب به تسلط عقل و منطق ارجی نه429: 1365(سیدحسینی،
» تثبیت تفکر است، بدون تحکم عقل و خارج از هرگونه تقید به قوانین زیباشناسی و اصول اخالقی

هاي وراي حقیقت عقالنی از اهمیت خاصی ). در این مکتب کشف دنیاي ناشناخته261: 1390(ثروت،
).262(همان: » برخوردار است

هاي جدیدي  اي در اروپا شد و عرصهشوده شدن آفاق ادبی و هنري تازهانقالب سوررئالیسم موجب گ
).297: 1385از کشف و شهود هنري و خالقیت را بر هنرمندان و ادیبان آشکار ساخت(فتوحی،

یکی از «کردند. اي استفاده میهاي ویژهها در آفرینش آثار ادبی و هنري خود از ابزار و روشسوررئالیست
گونه دخالتی نداشت. نخستین اثري که به ارش خودکار بود. در این روش بخش هوشیار هیچها نگاین روش

: 1375(داد،» بود» آندره برتون و فیلیپ سوپر«هاي مغناطیسی) اثر مشترك میدان«این شیوه نگاشته شد 
).188و175

تی و اصول آفرینش تصویر سوررئالیستی یا همان مکتب سوررئالیسم بر پایۀ منابع نظري و معرف
اي استوار است که از اساس و پایه، با زیباشناختی کالسیک، رمانتیک و سمبولیک متفاوت زیباشناختی ویژه

نویسند، توان در کالم شاعران و نویسندگانی که به این روش میاست و مبانی این نوع از تصویرگري را می
ه اشکال و تصاویر سوررئالیستی، اصول و فنون نظران با توجه باي از پژوهندگان و صاحبجستجو کرد. عده

اند و شامل مواردي از آن را به دو دسته تقسیم می کنند. دسته اول را اصول و فنون نظري نامگذاري کرده
شود. و دستۀ دوم را هم اصول قبیل: امر شگفت، نقطۀ علیه، تصادف، زیبایی تشنج آور، انقالب دایم و ... می

ذاري کرده اند و شامل مواردي من جمله: لحظۀ روانی، رؤیا و خواب، جذبه و جنون و و مبانی معرفتی نامگ
حال با نگاه و نگرشی به موارد فوق، برخی از ).301: 1385شود (فتوحی،تخدیر، ضمیر ناخودآگاه و ... می

ود، مورد شاصول و فنون مبانی نظري و معرفتی مکتب سوررئالیسم که در اشعار هوشنگ ایرانی مشاهده می
گیرد.تحقیق و بررسی قرار می

اصول و مبانی نظري:-1-1
ها یکی از اصول و مبانی سوررئالیستی در اشعار هوشنگ ایرانی جنبه نظري بودن آن است که خود شاخه

شود:ها اشاره میگیرد که در ذیل به آنو مواردي را در بر می
نظري سوررئالیسم امر شگفت و جادویی است. یکی از اصول مهم مبانیامر شگفت و جادو: -1-1-1

تواند دریافت کند و همان اهمیت درجۀ اول را دارد. در وراي دنیاي واقع روابط دیگري هست که ذهن می«
هاي ادبی مختلف، در یک نوع ادبی که همان سوررئالیست باشد مانند تصادف، پندار، و هم رؤیا. این گونه

شگفتی خصلت ذاتی «در بوطیقاي سوررئالیسم ).823: 1376(سیدحسینی،»اندتجمع و تجانس پیدا کرده
این شگفتی اصول جبر منطقی و قانون علی معلولی را در هم ریخته، ).304: 1385(فتوحی،» واقعیت است

شناسی سوررئالیسم است به اندیشه، تازگی حیرت و شگفتی که از اصول اساسی جهان«کند. ایجاد شگفتی می
). گفتنی است 304(همان: » گشایدبخشد و چشم را به اعماق جهان غنی و سرشار میپویایی میو نشاط و 
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خوانیم در بیانیۀ سوررئالیسم می«اي اساسی در زیباشناسی سوررئالیستی است. که شگفتی و امر شگفت نکته
. برتون درناژ گفته »که زیبا باشدشگفتی زیباست، هر گونه شگفتی زیباست، و شگفتی وجود ندارد مگر این«

: 1374(احمدي،» زیبا باید متشنج باشد وگرنه وجود ندارد، نسبت میان تشنج و شگفتی لذت است«است 
بخشد و به اندیشه، تازگی و نشاط و پویایی می«حیرت و شگفتی و جادوگري سوررئالیسمی است که ).377

). هوشنگ ایارنی در سرودن 304: 1376(سید حسینی، » گشایدچشم را به اعماق جهان غنی و سرشار می
هاي شعري زیر از این نمونه است:اشعار خود به ایجاد امر شگفت و تعجبآور توجه داشته است. نمونه

جاده -زا نمایندها تیره و ز ظلمت پر عدة هولآور در دل آسمان نهفته سرند، درههاي عظیم و سهمقلّه«
).71: 1379(ایرانی، » و پیچددر میان کوهستان پیچد و پیچد و پیچد 

(همان: » آرام ساخته استها را بیهاي آن پرندة  عظیم، که در افق ناپدید شد، امواج سنگطنین بال«
ها، از هیچ سو مرا شکنجه ریاها و پستی«).183(همان: » پایان فرا گرفته استهاي بیحیات مرا مرداب«).185

ها و فرو ریختن پناهگاه را درهم   وه نیلی آن پرندة عظیم در تالطم سقوطاند«).183(همان: » گذارندآرام نمی
هاي و اشک«).183(همان: » هاي سراب فرو برده استصحراي جستجو را اقیانوس«).185همان: »(شکندمی

).183(همان: » سازدها را یک به یک سرنگون میتمساح تهی
تناقض (نقطه علیا):-1-1-2

در ذهن «ري سوررئالیستی تناقض یا نقطۀ علیا است. در تعریف تناقض آمده است: از دیگر اصول نظ
- اي وجود دارد که در آن گذشته و آینده، زندگی و مرگ، واقعیت و تخیل، باال و پایین و امثال آنانسان نقطه

» رسندمیرسند. در آن جا همه چیز به یک وحدت و یگانگی مطلق     ها دیگر مخالف و نقیض به نظر نمی
اي است مجهول اما حقیقی، در روح انسان که نقطۀ دگرگون کننده و نقطه«نقطۀ علیا ).303: 1385(فتوحی، 

).303(همان: » سازنده است
نماید و معنا میهوشگ ایرانی در اشعار خود به کاربرد این تناقضات پرداخته است. تناقضاتی که گاه بی

خیزد. نمونه شعري:ز میان برمیها احد و مرز تناقض در بین آن
نگریخت که بگریزد، گفت که نگوید، شنید که نشنود، رفت که باشد، و یافتن را نیافت و یافتن را نیافت. «
).185: 1379(ایرانی،» ها را دریابدها هرگز نشود، و دکه شدنهاست، بود که شدهها و او که آنبر آن
(همان: » ها را آرام بخشدها بودننباشد، باشد که سکون نابودناوم. باشد که درون و برون را مرزي«
در تنهایی «).177(همان: » ها بازماندیمکه تو را از یاد بردیم، که تو را درنیافتیم که در ناتوانی توانائی«).186

فتابی سیاه آ). «178(همان: » از تهی لبریز شد-سکون هستی را دریافت-ها را زدودپایانش رؤیاي نیستیبی
وش سنگین جاودان سکون، جاودان جنبش در سرب-سایهبی-سپید-سیاه-حرکت مرکز آسمان چسبیدهبی

ها و پستی-نورددور را در میتازان صحراي شعله«).72(همان: » موج نور-بنماید موج آهنگفضا رخنه می
ها ها را به هستیانگشت نیستیو با دستی بی«).97(همان: » گیرندها صافی میها و پستیها به بلنديبلندي
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هاي تو، اي ظلمت ابدي سپیدیم در نور تو، اي اي خاموشی ابري سالم بر پیام«).100(همان: » سایدمی
).112(همان: » هاي تو. اي سکون ابدي آرامیم در جنبش توسکوت ابدي، آشکاریم در نهفته

اي از تصادف مجموعه«است. ئالیسم تصادفیکی دیگر از اصول اصلی سوررتصادف: -1-1-3
شود که ها  روشن میکند و در سایۀ آنها به زندگی روزمرة ما حکایت میهاست که از هجوم شگفتیپدیده

رود و کافی است که بتواند این نیروها را اي از نیروهاي باطنی راه میانسان در روشنایی روز در میان شبکه
» رد تا سرانجام بتواند پیروزمندانه رودر رو با دنیا، در جهت نقطۀ متعالی پیش برودکشف کند و در اختیار بگی

ترین نوع تصادف آن عالی«). در مکتب سوررئالیسم تصادف داراي درجاتی است.847: 1376(سیدحسینی،
ترین است که در آن اصل واقعیت با اصل اشتیاق و رؤیا در زندگی واقعی رویاروي هم قرار گیرند. شگفت

: 1385(فتوحی،» رویدادهاي هستی تداخل این ابعاد است، یعنی آمیزش رؤیاي فردي و زندگی اجتماعی
ها و هشدارهاي مرئی است که از آمیختگی هستی و یگانگی میان انسان و تصادف عینی همان اشاره«).305

).137:1385(سعید » توان گفت شبیه کشف صوفی استدهد که میجهان خبر می
کشد) ما از صحنۀ تصادف یک جیغی بنفش می-داقل از زمان هوشنگ ایرانی و (غار کبود می رودح

گیریم یا از شنیدن خبر تصادف یک کودك؟ در توصیف ما کودك را کودك بیشتر تحت تأثیر قرار می
بینیم و لغزندگی یدود، باران را مهایش رها شده، به خیابان میبینیم که مثالً دنبال بادبادکی که از دستمی

اند که رنگ لباس کودك و حتی صداي جیغ الستیک را و گاهی این تصاویر آن قدر زنده-فهمیمجاده را می
-ایم. اما در توضیح فقط میمان در مرگ کودك سهیم بودهانگار در حضور ما اتفاق افتاده، انگار با ایستادن

شنویم کودك تصادف کرده، همین. 
لۀ مبانی نظري سوررئالیسمی است که در اشعار هوشنگ ایرانی تقابل رؤیا و واقعیت اصل تصادف از جم

هاي شعري زیر از این نوع است:توان دید. نمونهرا در آن می
سیاهی -کشد گوشیکسره جیغی بنفش می-دست به گوش و فشرده پیک و خمیده-دودغار کبود می«

).87: 1379(ایرنی، »درون شیر راهی جوید-زپشت ظلمت تابوت کاه
ها ها و اقیانوساز فراز صخره پر کشید و برفت و صخره را که با نوشیدن گرماي لطیف سنگینی او کوه«

چنان تند گریخت. بوید و او را که آنها را میصخره متروك گردبادها و طوفان-برد، ترك گفترا از یاد می
گشت و در رنجی که او از رؤیاهایش به سوي صخره باز میها در آن هنگام-جویددر سرودن لغزان آنان می

ها و پایانش و از رنجوت بیو در سک-آوردصخره را اضطرابی سرد به لرزه می-گرفتعظیم آرام می
از -اش را هرگز نشنیدکرد و او هرگز بر صخره ننگریست و نداي آگاهی دهندهها را برو آشکار میشادي

- رؤیایی گمشده در ظلمات گرداب می-ها بازماندو صخره در ناشناسی سایه-رفتفراز صخره پر کشید و ب
).132(همان: » کشدو طپشی فراموش شده، انتظار می-درخشد

سوررئالیسم با ساختن واقعیت برتر در قلب «در تعریف واقعیت برتر آمده است: واقعیت برتر: -1-1-4
از تخیل معمول به مرحلۀ تخیل برتر برسد که در آن کند شود و سعی و تالش میواقعیت سرمست می
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شان مولد و زاییدة مطلق خیال است: خیالی که قادر به آفرینش امر محال آیند که هستیموجوداتی  پدید می
باشد و واقعیت برتر همان مولود محالی است که در درون واقعیت و حتی در ماوراي واقعیت همتا و نظیر 

سوررئالیسم از ).302: 1385(فتوحی،» ستایندل برتر را به عنوان سازندة هستی از عدم میندارد. بنابراین تخی
سوررئالیسم فرا واقعیت نیست بلکه قیامی مخالف و بر ضد «این دیدگاه نه واقعیت  است و نه فراواقعیت. 

را از واقعیت باالتر گونه که سمبولیسم نگاهش واقعیت است و فرا واقعیت، فراتر رفتن از واقعیت است، همان
دهد و از شیء طبیعی، نمادي اشارتگر به هاي واقعی به فراسوي واقعیت ارجاع میبرد و با تکیه به پدیدهمی

(همان).» سازد. بنابراین شیء واقعی در تصویر نمادین سکوي پرش به ماوراي طبیعت استفرا واقعیت می
است که بر مبناي تالش در جهت ویران ساختن جبر منطقی واقعیت برتر، یکی از اصول مهم سوررئالیسم 

دهد: و قانون علیت بنا شده است. نمونه  شعري زیر این اصل را در اشعار هوشنگ ایرانی نشان می
بشکفد نیلی خدایان از بن ظلمت جهد سیمرغ -هابگورستان بت-هاهاي مرمري تابد ز دوزخپرده«

). 85و 84: 1379(ایرانی، » اسکلت فرو افتندها بزیر غار بجوند تیرگی-کوري
ها همچون غباري زیر چنگ دره-در درونش هستی طوفان شود-آبی خرد گردد-اي از خشمپنجه«

دشنه چشمی -ها دودمرداب آهن-هاي سهمگین خیره بر دریابرکند نفرت از بند مهره شکافد قلعه«، »پیچان
بپاشد زهم زرد وادي شکنند قلل همه زیر و -ها را در نورددجهان رحمهادیو آتش«، »گلوي نهرها را یخ زند

همان). »(رو ریگزارها فرو بلعند کوالك شبح ها
ها بسته از هوا را و اي سر فرا کشد، دخمهسوز سایه«البته شعر مذکور به نوعی لحظۀ روانی هم دارد. 

).85(همان: » ها درند سایه برجهد، سایه برجهدرشت
ضمیر ناخودآگاه:1-1-5

آخرین اصل و مبانی نظري سوررئالیستی اشعار هوشنگ ایرانی در این مقاله، ضمیر ناخودآگاه است. 
ذهن یا ضمیر ناخودآگاه، جریانی بصري و تصویري است، درست مانند تصاویر مدرن که فرد نقاشی «

ها و ادراکات انسان به قلمرو ضمیر یترین آگاه). از دیدگاه سوررئالیسم، اصیل307: 1385(فتوحی،» کندمی
هاي سوررئالیستی با نوشتارهاي معمول متفاوتند. )، تصاویر و نوشته307ناخودآگاه وي تعلق دارد (همان: 

هایی بنیان نهاده شده که بدون هیچ مانعی از ناخودآگاه بیرون نوشتار سوررئالیستی براساس تصاویر و ایده«
). 307(همان: » آیدمی

ها مانده است. فرض کنیم که کسی سطرهایی از آن را بنفش یا غبار کبود هوشنگ ایرانی در حافظهجیغ 
به یاد نداشته باشد. اما استفاده از آن نیز حامل بار استعاري است. در این قطعه از شعر هوشنگ ایرانی نیز 

هیچ مانعی به رشتۀ تحریر در توان دید که برخاسته از ضمیر ناخودآگاه شاعر بوده، بیتصاویر شعري را می
اند: آمده
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دست به گوش و فشرده پلک و خمیده، -دودنیبون. غار کبود می-نیبون». گیل ویگولی-هوراي-هیما«
: 1379(ایرانی،» جوددرون شیر را می-سیاهی ز پشت ظلمت تابوت کاه-کشد، گوشیکسره جیغی بنفش می

87 .(
توده سرب مذاب پهن کند -خزدغار کود می-رقصان جسدها الي سنگکوبان و دود، پايغار کبود می«

اگر روزي «و » بردمرده و از یادها گریخته شبحی تنهائی کویر را به دوش می-پردخرخري از دور می- تن
). 91(همان: » آن غار فرو ریزد، به کجا پناه خواهند برد

اصول و منابع معرفتی:-1-2
ها سوررئالیست«.ها استوررئالیستی در اشعار هوشنگ ایرانی جنبۀ معرفتی آناز دیگر اصول و مبانی س

دانند و برآنند که تصویر شعري باید هر لحظه ما را بیدار جهان واقعی را آغشته به عادت و ابتذال و تکرار می
: 1385توحی،(ف» مان از واقعیت را تازه نماید، حقیقت را باید در جهانی فراسوي واقعیت جستکند و درك

). برخی از این اصول معرفتی سوررئالیستی در اشعار ایرانی عبارت است از:307
در رؤیا جهان «: از اصول و مبانی معرفتی سوررئالیست ها، رؤیا و خواب است. رؤیا و خواب-1-2-1

ریزد، یآورد و کل منطق زبان و نظام خطی زمان و روابط علی و معلولی در هم محس سر تسلیم فرود می
: 1385(فتوحی،» رودشود و مرزهاي قاطع میان انسان و جهان و اشیاء از بین میعادت از آن پیراسته می

رؤیا توانایی آن را دارد که زندگی را تکان دهد، غبار «هاي رؤیا آمده است که ). در ذکر برخی از توانایی309
). 309ن: (هما» عادت را از آن بتکاند و اشیاء جهان را تصاحب کند

اند و معتقدند آن را نبایست ها رؤیا را به عنوان ابزار راهبردي در رسوخ  ضمیر پنهان دانستهسوررئالیست«
: 1390(ثروت،» دهدهاي انسانی در رؤیا رخ میامري غیرواقع و دست کم گرفت. زیرا بسیاري از ناشناخته

در عالم رویا همه چیز «کمک می گیرند، چرا که ). سوررئالیست ها براي حل مسایل ادبی زندگی از رؤیا289
پذیر است، در این عالم، کند و هر کاري امکانرسد، هر چیزي طبیعی جلوه میسهل و ساده به نظر می

که امکان عقل و منطق، محدودیتی شود، بدون اینترین حوادث، تصورات و اشکال در ذهن تداعی میعجیب
اي دارند. به عقیدة یونگ ). روانشناسان نیز به مسألۀ رؤیا توجه ویژه127: 1345(پرهام،» براي آن ایجاد کند

مند است و مانند دیگري رؤیا محصول خود به خودي و معنادار کنش روانی از یک تحلیل  نظام«نیز 
). 15: 1384(یونگ،» کارکردهاي روانی حساس است

ها توجه خاصی سوررئالیستی دادن به آنهوشنگ ایرانی به خواب و رؤیا در اشعار خود به جهت صبغۀ
آسا در رؤیا نهفته است و او پرشورترین و زیباترین رؤیاها را داشته است. به قول شاعر مرز انتهایی حیات

ها را در جستجوي سخن رؤیا آشکار ساخته است:ترین چگونگی واقعیتزندگی کرده است و او ژرف
اش رؤیاي گریز را به خواب   هاي گمشدهشکفد. و شبنم شاديمیها لبان زیبادر بیگانگی و دوري دست«

ها شادي او ها و توانائی شکستبرد.... و او کالم را ترك گفت و کالم را برگزید که مگر در عظمت پستیمی
- گیرد. و در راز شگفت چشمها شود.... رهرو تند گذر آرام میرا دریابد. او که بر او پیشی گرفت و او که آن
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کند: نگرد و بر نارنجی یک سپیدي از دست رفته لبان زیبا سخن بیگانه را آغاز مینهایت ظلمت میها بر   بی
هاي نایافته در اعماق فراموشی پایان پذیرد. شکست نقش دیدار باشد که سیل-پرتو این جادو بر تو باد

شکند. مرا ا آن دریاهاي را درهم میگشود و رنج سرگردانی آرامش افسون سوها را بر گریز میالتهاب آن
مرده کاري نیست، آن اقیانوس پر خروش، اقیانوس من کجاست؟... بگذار تو هم رفته باشی، بگذار همه رفته 

گوید. آري باشند. طوفان عظیم صداي رود را باز نخواهد آورد. لرزه آخرین طپش افسون حضور را بدرود می
توانست آغاز گردد؟ زیبا، کدام داستان را؟ داستانی که هرگز آغاز نشد؟ که نمیداستان را پایان دهیم! اما، لبان 

).153و1379:152(ایرانی،» اي ناگشوده فرو افتاد و چه زیباست افسانه یک پرده ناگشوده!پرده
در عالم خواب و رؤیاي غالب برذهن شاعر و متن است که تصاویر سوررئالیستی فرصت حضور پیدا 

نۀ شعر زیر از این نوع است: کنند. نمومی
کشد. دست به گوش و فشرده پلک و خمیده، یکسره جیغی بنفش می-دودنیبون... نیبون! غار کبود می«

).87هوم بوم . (همان: -جود. هوم بومدرون شیر را می-سیاهی ز پشت ظلمت تابوت کاه-گوش
لحظۀ روانی آکنده «م، لحظۀ روانی است. از دیگر اصول مبانی معرفتی سوررئالیسلحظۀ روانی: -1-2-2

زند، نمود بارز لحظۀ روانی را در اشعار اي است که چشم عقل و عادت را میاز تناقض و هذیان است، جرقه
توان مشاهده کرد که سهراب زبان از جمله سهراب سپهري و بیدل دهلوي به وضوح میشاعران فارسی

). 308: 1385(فتوحی،» کندیاد می» بزرگهنگام «ها با تعبیر سپهري از آن لحظه
لحظۀ «باشند. در تعریف لحظۀ روانی آمده است: می» لحظه روانی«تصاویر سوررئالیستی حاصل و نتیجۀ 

آسا هاي دیگر، که گذرا و پران است، برقاي است پیچیده و مرکب از لحظهروانی، مؤلفه
به علت شدت تحول و سرعت گذر، ذهن را به دنیاي وهم کند. این لحظه درخشد و تکانۀ روانی ایجاد میمی

(همان). » لحظۀ روانی ناپایدار، پیچیده و رنگارنگ و تند گذر است). «308(همان: » کندو خیال پرتاب می
هاي ورود به دنیاي وهم و خیال در مکتب سوررئالیسم است. از جمله هاي روحی و روانی از جمله راهتکامل
توان به پیچیده بودن، گذرنده و پران بودن و آکنده بودن از تناقضات ات لحظۀ روانی میها و خصوصیویژگی

هاي روحی اشاره کرد. و هذیان
هوشنگ ایرانی گرچه خود شاید این لجظۀ روانی را تجربه نکرده باشد اما در اشعار او نمودي از این 

توان دید:هاي رنگارنگ روانی را میلحظه یا لحظه
خود شبح خشم سراپا در پس سنگان شور نهان و کشد سر، سینه نیزار غرقه در گذشتن امواج رفته ز «

). 76: 1379ایرانی،»(پیش جهد سینه خیز و بگیرد دامن نیزار را به چنگ و نهد سر در خم دامن
هاي دیگر:نمونه

). 1379:75یرانی،(ا» تن به زمین بر زند، نهد دو دست به چشمان- تند دود، پیش و پس رود، از خشم«
تند شود ریزش نفس ز سینه نیزار، موج دهد، سر به گوش سیاهی: آذر سرکش، واي: شبح، هراسان، بگرد «
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اي سر فرا کشد سوز سایه). «76(همان: » سینه نیزار تند پیچد، نفس نفس زند، آهسته بفشرد به زمین پاي
غار کبود ) . «85(همان: » یه بر جهد، سایه بر جهدها درند، سایه بر جهد، ساها بسته از هوار او رشتهدخمه

شبحی تنهایی -مرده و از یادها گریخته-پردخرخري از دور می-توده سرب مذاب پهن کند تن-خزدمی
ره سپرد او بسوي خانه خویش. سوز نگاهش، ز پاي گشته رها. چنگ ). «91(همان: » بردکویر را به دوش می

زار، ترس ن. پنجه فشارد گریزگاه نهان را تا نجهد سرکش آذر از نهفت به نیفکنده است به نیزار آرزوا
).75(همان: » سکوتش دود به پوست زیر لرزه دهد. بم نواي تارهاي فسانه

جذبه و جنون و تخدیر:-1-2-3
ها جنون و آدم در نظر سوررئالیست«از دیگر اصول معرفتی سوررئالیسم جذبه و جنون و تخدیر است. 

ها، آنکه توجهی به سنتهاي مجنون بیون بهترین نمونۀ آزادي و رستن از تمامی قیدهاست و آدممجن
(ثروت، » کنندتوجه به نفع و ضرر خویش رفتار میقراردادهاي قانونی و عرفی و اخالقی داشته باشند بی

رهاسازي نیروهاي حالت«شود. جنون ). جنون حالتی است که فرد در آن از تسلط عقل آزاد می291: 1390
» تواند باشدنهفته در درون است، از این جهت یکی از منابع شناخت و سرچشمۀ آفرینش سوررئالیستی  می

) 310: 1385(فتوحی،
دنیاي دیوانگی زمینۀ مطالعه گرانبهایی است براي معرفت «دنیاي دیوانگی با دنیاي معمولی تفاوت دارد. 

باشد. .  تخیالت این گروه نیز با تخیالت معمول متفاوت     می)440: 1365(سیدحسینی،» نفس انسانی
دیوانگان تا حدود زیادي قربانی تخیل خویش هستند به این معنی که تخیل آنان را به عدم رعایت برخی از «

) . 840(همان:» گیرندکند که با خروج از آنان هدف قرار میمقررات رهبري می
کند و شعر اي سنگین و ویرانگر نشسته است و تماشا میههوشنگ ایرانی گویی بعد از زلزل

گوید. این ویرانی و سیاهی بیرونی، نحوة جمالت و عبارات شاعر را نیز مغلق و مغشوش کرده و گاه وي می
را به بیانی جنون وار وا می دارد:

ا؟ نه! اینجا؟ نه! همه کند. اینجاز هر سو کویر، کویري سیاه یکنواخت و ... مرده بازوي عریان جلوه می«
تازند و ریزد. و او و سمندش بر سیاهی  میها فرو میجا؟ نه! هیچ جا؟ نه! نه! نه! نه! پس...؟ نه! جایگاه جان

ها سبوئی که در میان خیز شن-تازندتازند. سیاه، صاف، نه پستی نه بلندي، صاف، سیاه سیاه میتازند و میمی
فریبد. او و ها را میتازند. نیشخند نمکین کویر هر آن آنسمندش میبسوي شایدها. او و-سراب نیست
انتهاي کویر سیاه، سیاه، سیاه، چیزي که بتواند خواهند، فریفته شوند اما در پهنۀ بیتازند و میسمندش می

). 101: 1379(ایرانی،» فریب دهد نیست
ها:دیگر نمونه

» ریزدپیچد و بر منقار و چنگال عظیمش خاك میمیعنکبوتی کور و کر بر تن لخت عقابی رشته «
» رنگ سیه از افق بسوي دامن نیزار تند دود، پیش و پس رود، از خشم تا سر به گوش سیاهی). «88(همان: 
هاي گذرندگان شمارد و میان تیرگیسایۀ تنها زیر سنگینی هزاران قرن انتظار کاروان را می). «76و75(همان: 
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سایۀ تنها فراز صخرة سنگین و سرد ). «109(همان: » خواهند امید ناشناسش راتا ابد افتاده میها در درون پرده
).109(همان: » بر رمزهاي مبهم دریانورد آشنایی که هرگز نخواهد آمد، خیره شده است

آشنایی زدایی و عادت شکنی در اشعار هوشنگ ایرانی-2
-شود، اسکلت ساختمان فکري و کنشلیسم محسوب میهاي محوري در سوررئااین قاعده که از قاعده

دهد. ایرانی به صراحت بر این هاي هوشنگ ایرانی را بیشتر در عمل و با افراط گرایی را تشکیل میگري
ها را در عقیده بود که هنرمند پیرو روشی همگانی و پایدار نیست و هر آن در جستجوي زبانی گویاتر، عات

تر از تعبیرهایی چون جیغ بنفش هوشنگ ایرانی. عنوان و شماري از اشعار شکنانهنوردد. چه چیز عادتمی
گونه است، مانند: بنفش تند بر خاکستري، هاه، کاساندرا، نوبانا او، اوم مانی، یونیو هوشنگ ایرانی از همین

مثالً در اشعار زیر شود، نام برد.و از همه مهمتر شیوه و روش او در شعر سرودن را میUniomystecaمستیکا، 
گریزي و هنجارشکنی دست بزند: هوشنگ ایرانی کوشیده است تا به آشنایی

وش سنگین جاودان سکون سایه سرببی-سپید-حرکت مرکز آسمان بچسبید سیاهآفتابی سیاه بی«
). 72: 1379(ایرانی،» نبنماید. موج آهنگ موج نورجاودان جنبش در فضا رخنه می

هاي دور فارسی نیز تجربه ساختاري دارد که قبالً در ادبیات سال» نبنمایدمی«عري فعل دراین قطعه ش
(بن مضارع) با توجه به موقعیت فعل در بند مذکور شکل نوینی به » نماي«شده، اما اعمال این تحول در فعل 

بید، خواهد نابود هاي لرزان را خواهد خرد کرد، خواهد کوآن آتش سیاه خواهد آمد و نی«آن داده است. 
). که در این مورد ساختمان فعل جابه جا شده است. 104(همان: » کرد

هاي دیگر:نمونه
و هلهله کنان ). «82(همان: »اي دنیا به هم ریزدها و لرزهسر وحشت خیز بردارد، بسنگد شیشسه«

آرام باش... عقاب ). «99(همان: » فشاردشکندش، میکوبدش، لگدمال میریزاند، میها بر او میصخره
).105(همان: » هنگام خواهد فرا رسید، هنگام خواهد فرا رسید-سرکش

نتیجه
هاي عمده و اصلی در اشعار بررسی در اشعار هوشنگ ایرانی نشان از آن دارد که از خصوصیات و ویژگی

ها هایی از سایر مکتبههاست. اگر چه امکان دارد عالیم و نشانهوشنگ ایرانی، جنبۀ سوررئالیسمی بودن آن
ها، این جنبۀ سوررئالیستی بودن است که نقش عمده و ها یافت شود، اما صرف نظر از همۀ آنهم در آن

اصلی را در اشعار این شاعر معاصر ایرانی، به خود اختصاص داده است. همچنین بررسی اصول و مبانی 
افزار این شاعر ت از آن دارد که مهمترین دستنظري و معرفتی سوررئالیسم در اشعار هوشنگ ایرانی حکای

هاي سوررئالیستی نبوده، همین امر است که معاصر در اشعارش، چیزي مستثنی و جدا از اصول و جنبه
شهرت و آوازة او را در این گونه موارد مضاعف و دو چندان کرده است.

کتابنامه
.نشر مرکز، تهران: حقیقت هنر و زیبایی)، 1374احمدي، بابک، (-1

، تهران: 1، ترجمۀ حبیب اهللا عباسی، چتصوف و سوررئالیسم)، 1380ادونیس( سعید)، علی احمد، (-2
روزگار.
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بهترین اشعار غالمحسین غریب و هوشنگ ایرانی به گزینش )، 1384جواهري گیالنی، محمد تقی، (-9

، تهران: علم.1، جشمس لنگرودي
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القضات همدانی با تأکید برمفهوم جبر و اختیار در منظومۀ فکري عین
ها، یزدان شناخت و لوایح) با محوریت کالمی و عرفانی(تمهیدات، نامه

1اله اسماعیل پورولی

، مدرس دانشگاه پیام نور یفارساتبیادوزبانکارشناسی ارشد 
2مهدي باقري

زنجانمرکزنورامیپدانشگاهمدرس،یفارساتیادبوزبانشد،اری کارشناس
چکیده

مسئلۀ جبر و اختیار یا حریت اراده در کنار موضوعاتی چون امامت، حسن و قبح، خیر و شر، تشبیه و 
بسامدي است که در حوزة کالم، فلسفه و عرفان اسالمی تنزیه و علم خداوند، یکی از مضامین و مفاهیم پر

ترین و اي که این مسئلۀ غامض، یکی از کهنگونههاي وسیعی را به خود اختصاص داده است؛ بهپژوهش
آید که در طی اعصار و قرون، نظر متکلمان، فیلسوفان و عارفان بزرگ آمیزترین مباحثی به شمار میمناقشه

ار و همچنین وجود اسالمی را به خود جلب کرده است؛ لذا نظر به اهمیت و گستردگی حوزة جبر و اختی
عنوان یکی از عارفان القضات همدانی را بهابعاد ناشناخته در این زمینه، نگارندگان بر آن شدند تا نگاه عین

سترگ مکتب خسروانی نسبت به مفهوم جبر و اختیاردر متون منثور عرفانی فارسی در دو حوزةعاشقانه و 
هستند که در افق دیداو،آیا انسان در چنبر ه این سؤالصدد پاسخ بفلسفی بررسی کنند. همچنین در–کالمی 

القضات در حوزة عشق،به جبر مطلق دهد که عینجبر است یا در دایرة اختیار؟ برآیند تحقیق چنین نشان می
ملتزم »امرَبینَ االَمرَین«و » اختیار«، »جبر«سه مسئلۀفلسفی، به هر_عارفانه و در حوزة کالمی -عاشقانه 
تر از نظریۀاشاعره است.رو دیدگاه او به نظریۀشیعه و معتزله نزدیکایناست؛از 

القضات، متون منثور.جبر و اختیار، اراده، عرفان، کالم، فلسفه، عینها:کلیدواژه
پیش درآمد

ترین و اندیشه برانگیزترین مسائلی که بشر در طول تاریخ با آن مواجه بوده، مسئلۀ جبر و یکی از باریک
اي که این بحث از یک سو با اندیشه و روان انسان ارتباطی تنگاتنگ دارد و از سوي گونهار است؛ بهاختی

دیگر در قرآن آیات متعددي در این زمینه وجود دارد که هرانسان اندیشمندي را دربارة این مسئلۀ اساسی به 
و شمول ارادة او نسبت به افعال جا که این موضوع از چگونگی تعلق علم خداوند دارد. از آنمیتفکر وا

کند، به علم کالم مربوط است و از آن روي که در پیوند با ضرورت و عدم ضرورت افعال انسان بحث می
شود. بنابراین، این دو مفهوم به سبب انسان در نظام کلیِ وجود است، به فلسفه و حکمت متعالی مرتبط می

v.esmaeel@gmail.com(نویسندة مسئول) 1
2، mehdibagheri1387@gmail.com
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دیگر دارند، داراي معانی و تفاسیر لغوي و اصطالحی متفاوتی گستردگی و کاربردهاي فراوانی که در علوم 
ها را به شرح ذیل بیان کرد:نتوان آهستند که اجماالً می

زور بر کاري در لغت به معنی کسی را به» ر-ب «و سکون » جیم«بالفتح « از نظر واژه شناسی: جبر 
، به »جبرَ العظم جبراً و جبوراً و جباره«ه تعبیرواداشتن، شکسته را بستن و نیکو کردن حال کسی است. چنانک

فیروزآبادي، {بی تا}؛ صفی پور، {بی تا}؛ ابوحیان ». ( این معنی است که استخوان شکسته را اصالح کرد
عبارت است از؛ اسناد فعل ارادي انسان به خداوند. به بیان اصطالحدرجبر »). جبر«ق، مادة 1370توحیدي، 

عل از بنده و نسبت دادن آن به خداوند است.دیگر، نفی ف
» انتخاب، گزینش، ارادة میل و خواهش دل« به معنی،» ر-ي-خ« به باب افتعال و از ریشۀ اختیارواژة

در اختیار » ). ر-ي-خ« ق؛ فیروزآبادي، {بی تا}؛ صفی پور، {بی تا}؛ مادة 1370است. ( ابوحیان توحیدي، 
و گزینش آزاد انسان در افعال، احوال و اطوارِ ارادي خویش. اصطالح عبارت است از؛ انتخاب

ویژه فلسفۀ اسالمی، این مسئله نسبت به دیگر موضوعات کالمی و فلسفی در حوزة علم کالم و فلسفه به
صدارت دارد. از این رو، متکلمان و فالسفه در بحث جبر و اختیار با تمام توان فکري براي دفاع از عقیده و 

ها اي که از تضاد و تقابل آراي آنگونهاند؛ بهخود در برابر مخالفان، از عقل، حس و نقل بهره گرفتهدیدگاه 
هایی چون جبریه (اهل حدیث)، اشاعره، ماتریدیه، امامیه و معتزله شدند که به ترتیب ساز پیدایی مکتبسبب

ند و هرکدام از این خطوط فکري داراي فرق اها قائلکمترین تا بیشترین گسترة آزادي و اختیار را براي انسان
ها و عقایدشان متفاوت است.هاست که دیدگاهو زمره

هاي کالمیعقاید و آراء نحله
گروهی از اهل حدیث، قائل به نظریۀ جبر محض بودند و سعی جبریون (اهل حدیث):. دیدگاه1

دن به این مقصود، قدرت و ارادة انسان را داشتند تا قدرت مطلق خدا را اثبات کنند. از این رو، براي رسی
ها چهرة جهم بن صفوان بود که جبر مطلق را بنیان نهاد و پیروانش نیز راه او انگاشند. در رأس آنهیچ می

را ادامه دادند و به جبر محض گرویدند. در دیدگاه این گروه، انسان در افعال، اطوار و کردار خود مختار 
اي که کامالً در سر پنجۀ جبر گونهکند؛ به، هیچ نقشی در کنش او ایفا نمیاشنیست و قدرت و اراده

شود. بنابراین، این گروه کمترین حیطۀ گرفتار است و به هرجا که جبر اقتضا کند، بدون اراده کشانده می
اند.قدرت و اختیار را براي انسان قائل

اعتقاد، بر مسئلۀ جبر تأکید فراوان دارند، هایی که در حوزة : یکی دیگر از مکتبدیدگاه اشاعره. 2
اشاعره هستند. در افق دید اشاعره، انسان اساساً توان اختیار ندارد؛ به سخن دیگر معتقد به مختار بودن 
انسان نیستند. بنابراین، در دیدگاه این گروه، اعمال و افعال انسان از حیث ابداع و احداث، مخلوق 

شود. در این میان، ابوالحسن اشعري قدرت الیزال خداوند محقق میخداست و فعل او نیز از طریق
را مطرح کرده است. او معتقد » کسب«بنیانگذار مذهب اشعري براي خارج شدن از جبر خالص، نظریۀ 
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ها ضرورتاً به تحقق آفریند و نیز با ارادة او افعال و اعمال انساناست کنش و کردار انسان را خدا می
پس هرگاه عملی از انسان صورت گیرد، فاعل آن محققاً انسان نیست، بلکه فاعلِ آن عمل، «انجامد. می

است. کسب، یعنی مقارن ساختن خَلقِ فعل با » کسبِ فعل«خداوند است و نقش انسان در این میان فقط 
ه خالقِ قدرت حادث در انسان. پس کسب کنندة فعل کسی است که فعل همراه با قدرت در او ایجاد شد

سعی کرده تا از جبر مطلق » کسب«). از این رو، اشعري با طرح مسئلۀ 40: 1382شیخ بوعمران، » ( است
و سره رها شود و راهی براي جبر میانه بگشاید.

هایی هستندکه در باب مسئلۀ جبر و اختیار بر مختار بودن : فرقۀ ماتریدیه از مکتب. دیدگاه ماتریدیه3
ه این گروه، نقش انسان در کنش و کردار ارادي او، نقشی واقعی و حقیقی است. انسان باور دارند. در نگا

یکی از این مدافعانِ اختیارِ انسان، ابوحنیفه بوده است؛ با این اعتقاد که حدیث مشهور منسوب به پیامبر 
»فی بطنِ اُمه شقی والشقی فی بطنِ اُمه سعید بر خالص داللت را که نظریۀ اشاعره است و بر ج١»السعید

) شارح و پیرو مشهور آراء کالمی ابو 333شمارد. به نقل از ابومنصور ماتریدي (فکند، مردود میمی
گرچه خداوند را خالق کائنات می داند، ولی امیال درونی، اراده و انتخاب آدمیان را به خود آنان «حنیفه، 

). 95: 1385(حیدري، » آفریندخداوند آن را میمنتسب می کند... به باور وي ارادة انسان هر چه بخواهد، 
هرعملی اگر چه مخلوق خداست، عمل خود انسان است؛ زیرا نتیجۀ انتخاب خود «در باور ابومنصور، 
(همان).» گونه جبري به وسیلۀ او کسب شده استاوست و بدون هیچ

گرایی ده و به اختیارتوان گفت ماتریدي برخالف دیدگاه اشعري از جبر خالص رها شبنابراین، می
انسان باور دارد.

هایی که در قلمرو جبر و اختیار همواره مدعی هستند که کنش یکی دیگر از مکتب. دیدگاه امامیه:4
و افعال ارادي و آزادانۀ انسان نه فقط معلول قدرت و ارادة خداست و نه صرفاً حاصل توانِ اختیار و ارادة 

ل و احوال انسان هم مستند به ارادة انسان و هم مستند به ارادة خداوند انسان؛ بلکه به بار نشستن افعا
» ال جبرَ و ال تفویض بل امرٌ بینَ االمرین«گیري از حدیث است، مکتب امامیه شیعه است. این گروه با بهره

که به حضرت امام جعفر صادق (ع) منتسب است بر این باورند که افعال انسان نه جبر محض است، نه 
ختیار صرف، بلکه امري میان این دو است.ا

ترین مکتبی که در حوزة جبر و اختیار به اختیارگرایی مطلق انسان یکی از بزرگ. دیدگاه معتزله:5
ترین حوزة اختیار را براي ترین و وسیعمعتقدند، جریان اعتزالی یا همان مکتب معتزله هستند. این گروه بیش

مسؤلیت کاملِ انسان تأکید دارند؛ بدین معنا که انسان صاحبِ آزادي، اراده و اند و به آزادي وانسان قائل
تواند دست از اختیار تام است؛ لذا در دیدگاه این فرقه، فعل انسان برآمده از اختیار و قدرت اوست و او می

فعل خود بردارد و آن را ترك یا آن فعل را محقق کند. 

خوشبخت کسی است که در شکم مادرش خوشبخت باشد و بدبخت کسی که در شکم مادرش بدبخت می باشد.1
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ویژه، عرفان مکتب خسروانی با متون منثور فارسی عرفانی و متصوفه بهتوان گفت:با این اهتمام باید/ می
ترین و پربسامدترین عنایت به تأکید فراوان به مسئلۀ تقدیر و میزان تأثیر انسان بر سرنوشت خود، یکی از مهم

توجه داشته توجه به نوع رابطۀ انسان با خدا متونی است که به مسئلۀ ارادة انسان و موضوع جبر و اختیار با
ترین این آثار هستند که از است. در این میان آثار منثور فارسی عرفانی مربوط به قرن پنجم و ششم از مهم

القضات همدانی اشاره کرد.توان به آثار عینها میترین آنشاخص
پیشینۀ تحقیق

طور هاي فراوانی بهالقضات همدانی، مقالهدر خصوص پیشینه و سوابق پژوهش باید گفت که دربارة عین
زندانی «و » القضات همدانیعقاید عرفانی عین«اند از: ها عبارتترین آناخص نگاشته شده است که مهم

، احمد »القضات همدانیعین«، غالمرضا افراسیابی،»القضات همدانیبغداد، حقایقی از زندگی و فلسفۀ عین
سید علی اصغر میرباقري فرد و » القضات همدانیبررسی و تحلیل زبان عرفانی در آثار عین«نیکوهمت، 

فاطمه مدرسی و دیگران و ... اما از دیدگاه مورد نظر در این » شطحیات عین القضات همدانی«شهرزاد نیازي، 
مقاله، تاکنون تحقیق مستقلی صورت نگرفته است. 

روش تحقیق 
و اسنادي است. لذا در این جستار ايتحلیلی و شیوة انجام دادن آن، کتابخانه-روش پژوهش، توصیفی

القضات، مباحث در سه بخش و بر اساس اهمیت موضوع باعنایت به دستگاه فکري و حوزة اندیشگانی عین
بندي شده است:طبقه

هاي آن؛فلسفی و زیر مجموعه-الف. جبر مطلق عاشقانه و مطلق کالمی 
هاي آن؛ ب. اختیارگرایی و زیر مجموعه

مرین بررسی شده است.االج. نظریۀ بین
عارفانه-. نگاهی به جبر مطلق عاشقانه1بخش 

عرفان با توجه به چهار حالت این نوع از رابطه یعنی ارتباط، تقرّب، اتصال و اتحاد از پیوند و وابستگی 
خواهد با اراده و کند. در وادي عرفان همه چیز خداست و هرچه میانسان با خود، جهان و خدا بحث می

دهد؛ لذا عرفان در معناي کلی و عام خود، ارتباطی تنگاتنگ با مسئلۀ جبر و اختیار ت خود انجام میخواس
دارد. پیوند عشق عرفانی با بحث غامض جبر و اختیار پیوندي علت و معلولی است؛ زیرا در مبادي عرفان 

بادت و حرکت در راه بندگی شود و با تحمل رنج، ععاشقانه، سالک از مسیر اختیار به میدان سلوك وارد می
مند که آن هم به اختیار او ولی در طول ارادة خداوند است، از عنایت، اشراق و تجلی حق بر دل خود بهره

رسد. آنجاست که در انتهاي طریقت، اختیار از او سلب و در اختیار حق محو و به شود و به مقام معیت میمی
عاشقانه –ر، این نوع جبر در باالترین مرحلۀ سلوك و طریقت عارفانه شود. به سخن دیگاهللا نائل میفناي فی

گیرد.اي که برتر و باالتر از اختیار قرار میگونهیابد؛ بهتجلی می
القضات در باب مسئلۀ جبر عاشقانههاي عین. آراء و دیدگاه1-1
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ران مکتب خسروانی و هم از القضات همانند استاد خود احمد غزالی و به واسطۀ او هم از تعالیم پیعین
رسد نظر میالقضات بهمکتب بغدادي بهره جسته است. اما با بررسی و مطالعه در آثار و دستگاه فکري عین

تأثیرپذیري او از تعالیم مکتب خسروانی بیشتر از تعالیم مکتب بغدادي است؛ زیرا از آن جا که مسئلۀ عشق و 
آید، توانسته بیشترین کانون پربسامد مکتب خسروانی به شمار میمعرفت عاشقانه از موضوعات و مفاهیم 

القضات را دربارة این مسئله معطوف سازد و او را تحت تأثیر خود قرار دهد. با این رویکرد، توجهات عین
توان از پیشروان کند؛ به همین دلیل او را میتأثیرپذیري او از تعالیم مکتب خسروانی نمود بیشتري پیدا می

دار تصوف و عرفان ایرانی ـ اسالمی دانست. حول بنیادین و میراثت
اش استقالل خاص خود را ها و تفکرات عرفانیاو عارفی با تجارب ژرف روحانی است که مبانی اندیشه

داند و براي عشق مقام و مرتبۀ واالیی قائل است و دردمندي را در اي که عشق را استاد خود میگونهدارد؛ به
هاي واال و نافذ عاشقانه ـ عارفانۀ استاد خود احمد غزالی معتقد داند. او با تأثیرپذیري از اندیشهی میعاشق

اي که از او اختیار و گونهگیرد؛ بهاست که سراسر عشق جبري و قهري است که تمام وجود عاشق را فرا می
دهد رط برسد به عاشق حالتی دست میگذارد؛ یعنی عشق وقتی که به مرحلۀ کمال و شوق مفاراده باقی نمی

اختیاري به تسلیم شدن مطلق شود. این نوع بیکه عنان اراده و اختیار از او سلب و از زمان و مکان فارغ می
القضات به شود. بنابراین، ماهیت عشق در منظومۀ فکري عینسالک در برابر ارادة نافذ حضرت حق منجر می

هاي ظهور و بروز ها و جریانترین زمینهانجامد. با این تفصیل، عمدهمی» حمودجبر م«یا » جبر مطلق عاشقانه«
القضات به قرار ذیل است:مفهوم جبر با توجه به بحث عشق، در آثار فارسی عین

. مجذوب سالک یا سالک مجذوب1-1-1
در دیدگاه عرفا، سیر باطنی به سوي حق به دو گونه ممکن است: الف.سلوك؛ ب. جذبه.

دهد تا به غایت طریقت یعنی فنا وك؛ روش و کوشش تدریجی است که سالک در طی طریق انجام میسل
اوست؛ لذا به سالکی که چنین بهنزدیکیواقع، سلوك نتیجۀ توجۀ انسان به خدا و اشتیاق فی اهللا برسد. در

گویند.می» سالک مجذوب«داشته باشد، روشی
اختیار گیرد و بیکه عنایت الهی، سالک را به ناگاه فرو میجذبه؛ کشش و سیر دفعی و غیر تدریجی است

کند. سالکی که به ناگاه جذبه او را در رباید و اختیار و اراده را از او در دام عشق خود اسیر و گرفتار می
گویند. با توجه به تعریف ارئه شده، یکی از مبادي و اصول مهم ظهور و می» مجذوب سالک«سلب کند، 
است.» مجذوب سالک«القضات همدانی با عنایت به مسئلۀ عشق در اندیشۀ عین» جبرمطلق«بروز مفهوم 

چون عنایت ازلی خواهد که مرد سالک را به «گوید: بارة مجذوب سالک چنین میاو در تمهیدات در
اي بزند شعاعی بر مرد سالک آید، مرد را از پوست ر آرد، شعاعی از آتش عشق، شعلهمعراج قلب درکا

/آیۀ 29(سورة» کُلُّ نفسٍ ذائقۀ الموت«بشریت و عالم آدمیت بدر آورد. در این حالت سالک را معلوم شود که 
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کنند و آنرا قطع کند تا بسر حد فنا رسد، راحت ممات را بر وي عرضه ) چه باشد و در این موت راه می57
). 51: 1373القضات، (عین» اختیار از خلق جمله ببردکند و بذبح بی

توان گفت که در افق دید او جذبه و عنایت حق در وادي سیر و القضات میبا توجه به سخنان عین
ر این تأکید دارد؛ زیرا د» مجذوب سالک«سلوك، بیش از مجاهده و ریاضت مایۀ نیل به مقصد است؛ یعنی بر 

ترین مرحلۀ طریقت عاشقانه است، اختیار و اراده از سالک به طور مطلق سلب مرحله از سلوك که عالی
شود. جان سخن اینکه در منظومۀ منجر می» جبر مطلق عاشقانه«اختیاري به اي که این بیگونهگردد؛ بهمی

القضات کشش بر کوشش رجحان دارد.فکري عین
بر یحبونه. تقدم یحبّهم1-1-2

القضات، تقدم عشق و خواست خداوند یکی دیگر از موارد بروز جبرمطلق عاشقانه در دستگاه فکري عین
است؛ بدین معنا که چون انسان عاشق و خواسته خداوند است »یحبونه«بر عشق و خواست انسان » یحبّهم«

عین «سرسپردگی اختیار کند، گزیري نیست. از اینکه در برابر این محبت و عشق الهی تسلیم محض شود و
یحبّهم «باره آیۀ شمارد و دلیل او در اینالقضات همچون عرفاي دیگر محبت میان خالق و بنده را دوسویه می

).15: 1390مدرسی و دیگران، » ( است»بر یحبونه
ه جان و دل در میان نهی و با خرقه اگر سر آن داري ک«... گوید: ها جلد دوم در این زمینه میاو در نامه

و تو را خواست از کجا آمده و اگر خواستۀ او باشی چه کنی که او را » فَمن شاء الی ربه سبیالً«سرکنی بیا 
گوید: ). همچنین در تمهیدات چنین می186: 1377(عین القضات، » و ما تَشاوءن االَّ اَن یشاء اللَّه«نخواهی 

بندة خود را عاشق خود کند؛ آنگاه بربنده عاشق باشد و گفت: بنده را گوید: تو عاشق و محب گفت او«.......
).112: 1373(همان، » مایی و ما معشوق و حبیب توایم. اگر تو خواهی و اگر نه

١»یحبونَه...یأتی اللّه بِقَومٍ یحبهم و«...القضات ملهم از آیۀ شریفۀ قرآن، شود عینگونه که مالحظه میهمان

نشانۀ عشق و » یحبونه« واقع، در دیدگاه او، عشق عاشق به معشوق داند. دریحبونه را برآمده از یحبهم می
که خداوند ابتدا انسان را عاشق خود کرده، سپس معنااست؛ بدین» یحبهم«دوستی معشوق نسبت به عاشق 

تقدم زمانی و ذاتی دارد. او همچنین معتقد است که انسان » یحبونه«بر » میحبه«عاشق او شده است؛ بنابراین، 
چه بخواهد چه نخواهد، عاشق و محب خداوند و خدا معشوق و حبیب اوست و در پذیرش این مسئله 

مجبور است.
عال لَما فَ«طور ضمنی به به» یحبهم و یحبونَه«القضات مفهوم جان سخن اینکه در منظومۀ فکري عین

قلمداد کرد. » جبر مطلق عاشقانه«توان از آن به بودن حضرت حق اشاره دارد که می» یشاء

)54خدا گروهی را می آورد که آنان را دوست دارد و آنان ] نیز [ او را دوست دارند. (مائده/ 1
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. جوهر بودن عشق و عرض بودن جان1-1-3
اي مستقیم دارد؛ القضات رابطههایی که با مسئلۀ جبر عاشقانه در اندیشۀ متعالی عینیکی دیگر از مؤلفه

عشق حق تعالی جوهر جان آمد و «گوید: ن است. او در تمهیدات میجوهر بودن عشق و عرض بودن جا
عشق ما جوهر وجود او را عرض آمد، عشق ما او را عرض و عشق او جان ما را جوهر، اگر چنانکه جوهر 

اي:ها نشنیدهبی عرض متصور نباشد...........، مگر این بیت
هر جانم عرض و عشق تو جوچون آب و گل مرا مصور کردند

کردند

»حسن تو و عشق من برابر کردندکردندتقدیر و قضا قلم چو تر می

)112-113: 1373القضات،(عین
القضات، عشقِ خداوند جوهر و جانِ آدمی عرض است؛ زیرا جوهر بودن عشق خداوند در افق دید عین

اختیاري و عدم استقالل در بر بیدلیل بر اختیار و ارادة نافذ اوست و عرض دانستن حقیقت جان آدمی، دلیل 
شود این است که آیا جوهرِ عشق براي عرضِ جان اکتسابی وجود اوست. اما پرسشی که در ذهن ایجاد می

توان یافت؛ اما او حدیثی از پیامبر القضات پاسخی صریح براي این پرسش نمیاست یا موهبتی؟ در آثار عین
اَحب اهللاُ عبداً عشَقَه و عشَقَ علیه فَیقولُ عبدي اَنت عاشقی و محبی و اَنا اذا«فرماید: کند که می(ص) نقل می

در این حدیث، به طور ضمنی بر موهبتی بودن جوهرِ عشق )١(»عاشقٌ لَک و محب لَک ان اَردت و ان لَم تُرد
ق، اجباري و با سلب اختیار و اراده همراه اي که پذیرفتن این موهبتی بودن جوهر عشگونهداللت دارد؛ به

است.
. بی اختیاري عاشق1-1-4

یکی دیگر از مفاهیم برجسته در حوزة پیوند عاشق و معشوق با توجه به جبر عاشقانه در مبانی فکري 
شود که القضات مسئلۀ ترك و بی اختیاري عاشق در گسترة عشق است؛ زیرا ترك اختیار موجب میعین

اختیاري طی منازل سلوك را براي سالک اي که بیگونهسیر سلوك پیشرفت و تعالی داشته باشد؛ بهعاشق در م
سازد. تر و راه را هموارتر میآسان

کند: القضات در رسالۀ لوایح از قول جنید بغدادي در باب بی اختیار در مسیر عشق چنین بیان میعین
ا بینی، گفت: نه. گفت: چرا؟ گفت بخواست و نیافت، بدین جنید را گفتند خواهی که مرحضرت آفریدگار ر«

). 137: 1377القضات، (عین» نسبت همه آفت در اختیار منست و من از آفت اختیار پناه بدو سازم
).136(همان، » اختیار استدر عشق آنکه بختیار است بی«گوید: همچنین می

بندة من، تو عاشق و « دارد پس می گوید. (هنگامی که خدا بنده اي را دوست بدارد به او عشق می ورزد و عشق را بر او عرضه می1
)حدیثی از رسول اکرم (ص)» دوستدار منی و من عاشق و دوستدار توأم، چه بخواهی و چه نخواهی
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گوید:) می2ها (جیا در نامه
»شاگرد عشق باشد، تو را او بس اوستـاداید، تو صبر کنعشقت کند هر آنچه بب«

)125: 1377(عین القضات، 
القضات باید گفت که اصوالً در مسیرِ عشق اختیار، سبب تباهی، گزند و دشواري در تبیین اندیشۀ عین

شق شود؛ زیرا سراسر عشق جبر مطلق است و در این مسیر اختیاري وجود ندارد. از این رو، عاعشق می
شود؛ چون تکلیف از او ساقط است و هرکاري که از او سر زند از روي گاه در وادي عشق مؤاخذه نمیهیچ
باشد؛ به بیان دیگر هرکس جز عاشق، چون هنوز از خودي بودن خویش رها ارادگی او میاختیاري و بیبی

اختیار دهد، اما عاشق بیانجام میآورد به اختیار و ارادة خود کند یا سخنی بر زبان مینشده، کاري که می
القضات شود از اختیار و ارادة او خارج است. با این تفصیل، عینعملی که از سوي او انجام میاست؛ یعنی هر

اي که در دیدگاه او سراسر مسیر گونهداند؛ بهاختیار میعشق را استاد و صاحب اختیار و عاشق را شاگرد و بی
طور مطلق مطرود است.عشق جبري و اختیار به

ابلیس و جبر عاشقانه 1-1-5
طور اخص در طور اعم و جبر عاشقانه بههاي مهم در باب جبر و اختیار بهیکی دیگر از مفاهیم و مؤلفه

ویژه مکتب خسروانی القضات، ابلیس ستایی است. در مجموعه متون عرفانی ایرانی ـ اسالمی بهدیدگاه عین
القضات همـدانی ق)، عین520ق)، احمـد غـزالی (م 309صور حـالج (مقتـول عارفانی چون حسین من

ق) و... از جمله کسانی 606ق) و روزبهان بقلی شیرازي (م 535ق)، سـنایی غزنوي (م 525(مقتـول 
ا شود. این عده از عرفهاي توجیه و دفاع از ابلیس در برابر اوامر الهی دیده میهستند که در آثارشان رگه

اي دیگر سرپیچی ابلیس از فرمان حضرت اند. اما عدهعصیان ابلیس را ناشی از مشیت و تقدیر خداوند دانسته
حق را عشق مفرط او نسبت به خدا دانسته و بر این باورند که غرور و غیرت ابلیس مانع از سجدة او بر 

انسان شده است. 
القضات همدانی عینوهی از بزرگان تصوف و عرفان چونبر پایۀ آنچه گفته شد ابلیس در اقوال و آثار گر

پاکبازترین عاشق که سجده را جز بر معشوق روا ندانست و پاسبان درگاه حضرت «چنین معرفی شده است: 
(همان). » یگانه وجود و سرّ قدر و خال بر جمال ازل). «416: 1377القضات، (عین» حق و سرور مهجوران

). 96: 1(همان، ج» اندو بیست و چهار هزار نبی زخم او خوردهشحنۀ مملکت ملکوت که صد«
القضات عصیان و سرکشی ابلیس بنابر مشیت و خواست الهی بوده است و در جایی با در دیدگاه عین

استناد به اعتراض موسی (ع) به خدا در داستان گمراه کردن قوم موسی توسط سامري بر این باور است که 
که را بخواهد هدایت هم به خواست، مشیت و امتحان خداوند بوده است؛ زیرا خدا هرگمراه کردن ابلیس 

(ج دوم) هانامهسازد و تمام این فتنه و بال از خود خداوند است. او در که را اراده کند گمراه میکند و هرمی
یشاء و یهدي من یضلُّ من«اي عزیز! اگر نه آن بودي که «گوید: در خصوص عصیان ابلیس این چنین می

ابلیس و جبرئیل چه کردندي؟ گیرم که خلق را ابلیس اضالل کند ابلیس را بدین صفت که آفرید؟ ... » یشاء
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چه معنی دارد؟ بار » اَضَلَّهم السامري«و » ان هی االّ فتنَتک«اما موسی صفتی باید تا در حالِ مستی گوید: 
گفتم:از دست سامري و میکردمخدایا! تاکنون خاك بر سر می

که مادامم همی باید کشیدنهمه رنج من از بلغاریانست
القضات، (عین» ان هی االّ فتنُک تُضلُّ بِها من تَشاء و تَهدي من تَشاء«گویم: اکنون استغفار همی کنم و می

1377 :7-8.(
کند و بر این شی عصیان ابلیس را توجیه میاندیالقضات با امعان نظر و ژرفشود عینچنانکه مالحظه می

اش نبوده، بلکه منشأ آن مشیت و ارادة خداوند بوده است. بنابراین، باور است که عصیان او به اختیار و اراده
» فعال ما یشاء«القضات دربارة مسئلۀ ابلیس به جبر مطلق عاشقانه قائل است؛ زیرا به اعتقاد او خداوند عین

اي هاي عالم مقهور و مسخّر اراده و قدرت او هستند و از خود اختیار و ارادهودات و پدیدهاست و همۀ موج
ندارند.

القضات همدانی در حوزة جبر مطلق کالمی و فلسفی . رویکرد عین2- 1بخش 
القضات؛ کالم، اصول ها و مجاري ظهور و بروز مسئلۀ جبر و انواع آن در منظومۀ فکري عینیکی از حوزه

تقسیم ،»جبر مطلق«توان دیدگاه او را در اورهاي دینی است. با توجه به تحدید و تشریح انواع جبر میو ب
ها کرد. در این نوع از جبر از اعتقاد انسان بر وحدانیت و ربوبیت خداوند و همچنین پیوند خدا با همۀ پدیده

ه این گونه از جبر به معناي تسلط سان که باورمندي بشود؛ بدینو اشیاء موجود در جهان هستی بحث می
القضات، باشد که انسان نیز جزئی از آن است. با این توجه در اندیشۀ عینمطلق خداوند بر همۀ هستی می

خداوند معطی، مانع و مالک حقیقی همۀ کاینات است. او همچنین معتقد است که اگر انسان با این تفکر که 
تواند فاعل کردار خود عالم باشد، آن پنداري بیش نیست؛ زیرا او نمیتواند مالک، مانع و معطی در این می

باشد. از این رو، او را با تصرف و مالکیت کاري نیست و مالک حقیقی خداوند است و بس. با این اهتمام 
با توجه به حوزة کالم و فلسفه در » جبر مطلق «هاي ظهور مفهوم ترین بسترها و مؤلفهتوان گفت: عمدهمی

القضات به قرار ذیل است:ندیشه و آثار فارسی عینا
. آفرینش1-2-1

از آن جا که خداوند مبدأ و منشأ آفرینش همۀ موجودات عالم است، همۀ افعال نیز به اراده، خواست و 
گیرد. از این رو، گروهی از انسان، مؤمن خلق شدند و گروهی کافر، که هر دو مقضی حقمحبت او انجام می

آید. د او یکسان هستند. این نوع آفرینش از حکمت الهی به شمار میو در نز
این عزیز! چون جوهر اهل اهللا مصدر «گوید: دربارة خلقت انسان میتمهیداتالقضات همدانی در عین

و هو الّذي خَلَقَکُم فَمنکُم کافر«موجودات است، بارادت و محبت در فعل آمد؛ کیمیاگري او جز این نیامد که 
) هرکه از ارادت خدا سعید آمد، از شکم مادر در دنیا سعید آمد؛ و هرکه از 2/ آیۀ64(سورة» منکُم مؤمن

ارادت خدا شقی آمد؛ از شکم مادر در دنیا شقی آمد. و از براي این معنی بود که افعال خلق بر دو قسم آمد: 
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و اهللاُ «ندة ما و آفرینندة عمل ما اوست. قسمی سبب قربت آمد بخدا، و قسمی سبب بعد آمد و دوري. آفرین
هل من خالقٍ «گوید: نهد و میخواهد در راه بنده می) چنانکه می96/آیۀ37(سورة» خَلَقَکُم و ما تعملون

)182-181: 1373القضات، (عین)». 3/آیۀ35(سورة» غیرُاهللا؟
ان که اگر خواست خداوند بر سسعادت و شقاوت انسان به اراده و خواست خداوند بستگی دارد؛ بدین

این بوده که انسان سعادتمند در دنیا باشد، سعادتمند است و اگر شقاوت را براي انسان خواسته، انسان بدون 
شک شقاوت و بدبخت خواهد بود. از این رو، سعادت و شقاوت هر دو مقضی حق و از حکمت الهی 

او خداوند است. به بیان دیگر، خداوند هم آفرینندة اوست؛ به همین دلیل آفرینندة انسان و اعمال و کردار
فعل انسان و هم فاعل فعل انسان است. پس سعادت و شقاوت انسان به اختیار او نیست، بلکه ازلی است.

. تقدیر و تسلیم 1-2-2
» بودنی«گوي بودن در میدان تقدیر الهی به معنی تسلیم مطلق انسان به مقدرات ازلی است و واژة 

ت و تقدیري است که خداوند در ازل بر لوح محفوظ نگاشته است.سرنوش
استقبال قضاي الهی با رضا، و ثبات در ظاهر و باطن است به هنگام امتحان و «تسلیم عبارت است از: 

). 191: 1373کوب، (زرین» ابتال
ها از تمثیل گوي القضات براي اثبات تسلیم بودن مطلق انسان در افعال و کردار اختیاري خود، بارعین

ها (جلد دوم) در خصوص گوي بودن در ورزد. او در نامهبودن بهره جسته است و بر این نکته هم تأکید می
جاي ترس است از مکر قدر. بر یکی اسباب «گوید: میدان تقدیر براي کسب سعادت و شقاوت چنین می

شقاوت مسلط کند تا مضطر گردد در سعادت مسلط کند تا مضطر گردد در راه سعادت و بر دیگري اسباب 
). 198: 1377القضات، (عین» راه شقاوت ... و جز گوي بودن در میدان تقدیر روي نیست

).282(همان، » گوي آنجا تواند بود که فرمان چوگان بود...«
). 283(همان، » گوي شدن به فرمان چوگان سلطان البد است«... 

کدام تر دامن را « ... گوید: یرناپذیري تقدیر و سرنوشت چنین میها در خصوص تغیاو همچنین در نامه
زهرة آن بود که در این معنی چون و چرا گوید؟ عجبا کار تو!

) 365: 1همان، ج»(خیز تا خاك رضا را بر چرا و چون کنیمبودنیها بود، ما را با چرا و چون، چکار
)129همان: »(که زلفت داشت من گویی شدمپیش چوگانیاین منم یارا که اندر زلف تو مویی شدم«

غایت افعال و کردار اختیاري و ارادي انسان بر حول دو محور استوار است؛ نخست مسیر سعادت و 
دیگري مسیر شقاوت. البته، سعادت هدف غایی انسان است. هرگاه قَدر از کمینگاه مکر برون آید بر این دو 

اي که علل و عوامل گونهگرداند؛ بها مقهور و مسخّر خود میها رطریق سعادت و شقاوت مسلط شود آن
کند تا در راه کسب سعادت از خود اراده و اختیاري نداشته باشد و سعادت را بر گروهی از انسان مسلط می

شود تا موجودي از او موجودي مجبور یاد کنند. همچنین در راه کسب شقاوت از او اختیار و اراده سلب می
اختیار به شمار آید. بیمجبور و 
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هایی که نقاش ازل (خداوند) در ها با الهام از آیات قرآن، نقشالقضات در خصوص سرنوشت انسانعین
لوح محفوظ نگاشته، ناستردنی دانسته و بر این باور است که سرنوشت و اعمال همۀ ما به تقدیر ازلی وابسته 

اید چون و چرایی به میان آورد، بلکه خرسندي پیشه کند. از است و انسان باید تسلیم تقدیر الهی باشد و نب
القضات، انسان در افعال و کردار ارادي خود در کسب سعادت و شقاوت و این رو، در منظومۀ فکري عین

آید.شمار میهمچنین نسبت به سرنوشت خود، موجودي مطلقاً مجبور و تسلیم به
. قضا و علم سابق الهی1-2-3

القضات با توجه به مفهوم جبر و اختیار، موضوعات و مضامین مهم در حوزة اندیشگانی عینیکی دیگر از
حکم الهی در اعیان موجودات را بر آن «مسئلۀ قضا و علم سابق الهی است. قضا در اصطالح عبارت است از: 

) .640: 1378(سجادي، » نحو که هست، از احوال جاري از ازل تا ابد
گوید: شناخت در خصوص قضاي ازلی و علم سابق باري تعالی این چنین میلۀ یزدانالقضات در رساعین

قضاء ازلی و علم سابق باري تعالی که در ذات او حاصل است و آن مبدأ را زمان و منتهی زمان نیست و «... 
ر افق نباشد و زمان و مکان از آن حضرت سخت دورند و ایشان در عالم جسم و لوازم اواند و در وجود د

» اواند همه اسیر و مجبور قدر اوانداند با ضافت بدان عالم، و نیز موجودي که بیرون ذات اقصی افتاده
).54: 1327القضات، (عین

القضات با نسبت به موجودات حکمی اجمالی دارد و تابع علم ازلی خداوند است، عین» قضا«از آن جا که 
ت که قضاي ازلی و علم سابق خداوند در ذات او حاصل است و بر مایه قرار دادن این مسئله معتقد اسدست

گنجد و هیچ حادثی حتّی نیروي اراده و همۀ حوادث و علل و معلوالت احاطه دارد و در زمان و مکان نمی
مشیت انسانی که از مبادي افعال اختیاري اوست، بدون سابقۀ تقدیر، مشیت و قضاي الهی وجود نخواهد 

که خارج از ذات الهی باشد، همه مسخّر امر و در تحت قدرت و اختیار او هستند؛ داشت و هرموجود
شود.ها سلب میطور مطلق از آناي که اراده و اختیار بهگونهبه

القضات. تجلی اختیارگرایی در منظومۀ فکري عین2بخش 
اس دیدگاه اختیار، کردار و تر گفته شد؛ واژة اختیار نقطۀ مقابل واژة جبر است. براسطور که پیشهمان

تواند افعال و کردار ارادي خود را خلق کند. هرچند، نوعی برآمده از ارادة اوست و او میافعال ارادي انسان به
شده، اما بر یک اصل و در طی تاریخ فالسفه اسالمی، افعال ارادي انسان با واژگان اختیار، قَدر، تفویض بیان 

شد، واژة قَدر کانون بحث می» حریت اراده«معنا که هرگاه در حوزة کالم از اینبه حقیقت داللت داشته است؛ 
نامیدند و هرگاه از منظر فلسفی ها آن را تفویض ساخت که بعدها اعتزالیسوي خود معطوف میها را بهتوجه

وزة اندیشگانی عرفانی کردند. باتوجه به حآمد، آن را به عنوان اختیار مطرح میو عرفانی سخنی به میان می
ها در زنند؛ از همین رو آننوعی جبرگرا هستند، اما گاهی هم از اختیار دم میها بهتوان گفت که آنعرفا می

در «گرایی، جبر مطلق را نفی کنند و راهی براي اختیار گشایند. کنند تا از طریق نسبیحوزة جبر سعی می
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کند که کته باید توجه کرد که سالک آن گاه احساس اختیار میبحث اختیارگرایی عارفانه همواره بدین ن
).303: 1375(دادبه، » احساس وحدت کرده باشد؛ یعنی احساس اختیار، معلول احساس وحدت است

القضات همانند عارفانی چون مولوي، سنایی، ابن عربی، شیخ شبستري و ... در باب در این میان، عین
انسان موجودي مختار است و اعمال و افعال او تحت اختیار اوست. او نیز مسئلۀ اختیار بر آن است که 

هاي وجدانی و حسی توان از نوع دلیلکند که میهمانند مولوي دالیلی را براي اثبات اختیار انسان بیان می
اند از:ها عبارتقلمداد کرد. آن

. پشیمانی بر فعل2-1
، مسلماً پشیمانی و ندامت معنا و مفهوم خود را از دست اگر انسان در افعال ارادي خود مجبور باشد

دهد. از این رو، پشیمانی انسان از انجام کاري ناشایست مستلزم پذیرفتن اختیار آدمی است. عارفانی چون می
شوند و در زمینۀ پشیمانی از انجام کار مولوي در مثنوي بارها براي اثبات اختیارِ انسان، به تمثیل متوسل می

گوید:وا مینار
)3025/ 5، مثنوي»(زاختیار خویش گشتی مهتديوآن پشیمانی که خوردي زآن بدي«

القضات در خصوص پشیمانی انسان از انجام کارهاي ناروا که دلیل بر اختیار اوست، در جلد دوم عین
افعال خود پشیمان اختیار آدمی از علم و ظن وادید آید. اگر از علم وادید آید هرگز بر «گوید: ها مینامه

نشود. زیرا علم دروغ نبود. اما اگر اختیار مرتّب بود بر ظن ـ و ظن دو گونه بود: صواب بود و خطا. پس بر 
).239: 1377القضات، (عین» بعضی افعال که از اختیار خیزد مرتب بر ظنون کاذب، پشیمان گردد

یابد: علم و ظنّ. اگر افعال اختیاري انسان از لی میالقضات افعال اختیاري انسان از دو راه تجبه اعتقاد عین
راه علم به ظهور برسد، بدون شک از انجام افعال و کردار خود پشیمان نخواهد بود؛ زیرا علم دروغ نیست. 
اما اگر افعال اختیاري انسان بر اساس ظن و گمان که خود بر دو گونۀ درست و اشتباه است، بروز نماید، در 

شود.جام افعال و کردار انسان بر اساس ظن کاذب باشد، مسلماً به پشیمانی منجر میکه انصورتی
. درستی وعد و وعید و ثواب و عقاب 2-2

شد و وعد و وعید پیامبران، اگر انسان در افعال و کردار خود اختیار نداشت، تکلیفی بر او متوجه نمی
ا و مفهومی نداشت؛ زیرا تکلیف دایر مدار قدرت سعادت و شقاوت، و ثواب و عقاب خداوند در آخرت معن

و اختیار است. 
جز مختاري «کند: القضات در تمهیدات در خصوص وعد و وعید و سعادت و شقاوت چنین بیان میعین

کند حرکات اهل سعادت نباشد و هر کرا شقاوت آفریدند جز اعمال اهل شقاوت نباشد. اهل ایمان را بیان می
: 1373القضات، (عین» ا قدح کرد، و وعید آتش فرمود. اما شیوة ارادت در شرع مقبول نیست... و اهل کفر ر

سعادت و شقاوت اخروي از آن موجودات است که تا آدمی و حرکت او و سعی نبود، هرگز وجود ). «190
).10(همان، » نیاید
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ار در خود و دیگران باورمند دهد انسان در ژرفاي ضمیر به وجود اختییکی دیگر از شواهدي که نشان می
است، قبول نظام جزا و پاداش است. روشن است که جزا، پاداش و تکلیف تنها در صورت وجود اختیار، 

القضات معتقد است انسانی که به سوي سعادت یا شقاوت حرکت آزادي و اراده معنا دارد. بر این اساس عین
رو، انسان مؤمن به اختیار و ارادة خود به سوي . از اینکند، مسلماً داراي اختیار و آزادي اراده استمی

نهد و انسان کافر به اختیار و ارادة خود براي کسب شقاوت اخروي گام سعادت و خوشبختی اخروي گام می
نهد. در این صورت پاداش مؤمن بهشت است و جزاي کافر وعید آتش دوزخ است.می

. ارسال رسول و بعثت انبیاء 2-3
ام ادیان آسمانی بر این اصل استوار است که انسان موجودي آزاد و مختار است و توانایی اهداف تم

انتخاب دارد. وجود ادیان آسمانی و بلکه هرگونه دستگاه تعلیم و تربیت دلیلی براي پذیرفتن اصل اختیار 
ها عوت آنواقع، هدف و حکم خداوند از فرستادن پیامبران به سوي مردم و ددرخصوص انسان است. در

خود دلیلی بر وجود اختیار انسان است؛ زیرا اگر انسان موجودي مجبور بود در این صورت دعوت انبیاء و 
شد. وقفۀ آنان لغو و بیهوده تلقی میهاي بیتالش

در خصوص ارسال پیامبران و دعوت مردم به کارهاي نیک و پرهیز از هانامهالقضات در جلد دومعین
همچنین آگاه نمودن مردم از سعادت و شقاوت اخروي که به اعمالشان بستگی دارد، کارهاي ناروا و

نهایت علّت و بیاند، مقتضاي کرم بیچون سعادت و شقاوت آدمی در آخرت به اعمال او باز بسته«گوید: می
اد و جملۀ اعمال ازل آن بود که او را إعالم کند که سعادت ثمرة کدام حرکت خیزد. انبیاء را بدین عالم فرست

أي باالجتناب عن الشقاوة. » منذرینَ«أي بالسعادة. و » مبشرین«و ثمرات همۀ حرکات ایشانرا معلوم کرد. 
» و ما أرسلناك إِالّ مبشِّراً و نذیراً«) و انبیاء را خود براي این دو کار فرستادند 25/ آیۀ17(سورة
).13-12: 1377القضات، (عین)» 48/آیۀ6(سورة

» هو الّذي خَلَقَکُم فَمنکُم کافرٌ و منکُم مؤمن«گوید: خداي تعالی می«گوید: ایی دیگر میدر ج
). جریدة اهل سعادت و شقاوت است. عارفان و مؤمنان بدو شاکران نعم اواند، و جاهالن و 2/آیۀ64(سورة

انّا هدیناه «رسد برابر ابش نمیغافالن کافرانِ نعم اواند، و آفتاب جالل ازل همه را برابر است اما بهمه ت
).267(همان، » کفایت است» اما شاکراً و اما کَفوراً«کفایت ازل است از برابر بودنِ او کُلُّ وجود را » السبیلَ

از خصوصیات پیامبران الهی این بوده است که عالوه بر بیان یک سلسله حقایق، به تبشیر و تبذیر مردم 
دادند و از عذاب و بیم الهی ها را به اجر و پاداش خداوند به کارهاي نیک بشارت مینساناند و انیز پرداخته
ها و انذارها در صورتی داشتند. در واقع این بشارتشود بر حذر میگیر کافران و گناهکاران میکه گریبان

یکی را به اختیار خود معقول و مقبول است که انسان توانایی تمییز بین راه حق و باطل را داشته باشد و 
انتخاب نماید در غیر این صورت، ارسال رسول و دعوت مردم مختار به سوي هدایت در آخرت بستگی به 
اعمال او دارد. اگر چه کرم و احسان خداوند بر آن قرار گرفته تا راه کسب سعادت را به انسان بنمایاند، اما 
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شان دادن و آگاه کردن مردم در کسب اعمال و سعادت ارسال رسل در این عالم از سوي خداوند به صرف ن
اي از قرآن این حقیقت را که انسان، مختار است، چنین بیان اخرویشان بوده است. از این رو، خداوند در آیه

توان گفت که در منظومۀ . پس با این رویکرد می١»انّا هدیناه السبیلَ اما شاکراً و اما کفوراً«فرموده است: 
القضات اعتقاد به ارسال رسل و آگاهی مردم نسبت به کسب اعمال در مسیر سعادت و شقاوت ري عینفک

اخروي، خود، دلیلی بر باورمندي او به مسئلۀ اختیار است. 
اعتقاد به دعا و اصل بداء2-4

ش دعا یکی از عوامل معنوي و روحی مؤثري است که در کنار عوامل مادي، در سرنوشت انسان هم نق
رو، مسئلۀ جوید. از ایناش از آن یاري میاي که انسان در افعال و کردار آزادگونهگونهکند؛ بهبسزائی ایفا می

واقع، قبول سنت جبر و اختیار، پیوندي بنیادین با جایگاه دعا در خصوص رابطۀ انسان با خداوند دارد. در
وم خدا) است؛ زیرا کسی که معتقد است سرنوشت دعا، مستلزم پذیرفتن اصل بداء (امکان تغییر ارادة محت

ها و تمام اعمال انسان از مقدرات الهی و از پیش تعیین شده است و در آن امکان دخل و تصرّف پدیده
تواند در ژرفاي ضمیر خود به تأثیر دعا باور داشته باشد. اگر قبول این متصور نیست. پس، چنین کسی نمی

ن شک رهیافتی تصنعی دارد. دعا از سر اضطرار باشد، بدو
از این باب چند خبر دیگر «گوید: چنین میشناختیزدانالقضات در خصوص تأثیر دعا در رسالۀ عین

مکشوف شود که صاحب بصیري تأمل کند و تأثیر دعا هم ازینجاست و همگی آن احوال مستند است با 
زمان بود بآسمانها رسد و آنگاه بزمین اما بیخواست باري تبارك و تعالی و فیض او. و نخستین اثر آن فیض 

و این آیت دلیست در قرآن مجید: انّما اَمرُه اذا اَراد شیئاً اَن یقولَ لَه کُن فَیکون سنت است که در موقع دعا 
در خصوص جایگاه دعا این تمهیدات) او همچنین در 54: 1327القضات، (عین». دست بر آسمان بردارند

اي یا نه؟ دریاب که این دعا بر صدر لوح دریغا ندانم اي عزیز که قدر این دعا دانسته«کند: میگونه بیان
)38: 1373القضات، (عین». محفوظ نوشته است........ 

اي مؤثر باشد یا از قضا و قدر تواند در سرنوشت پدیدهدعا یکی از مظاهر قضا و قدر است که می
قضاي الهی هرگز به مفهوم نفی اختیار آدمی نیست، بلکه یکی از مظاهر قضا و جلوگیري کند. البته اعتقاد به

القضات در ژرفاي درون خویش به تأثیر دعا باور دارد و نیز بر این قدر الهی اختیار انسان است. بنابراین، عین
.داندکران خدا میورزد. او تأثیر دعا را مستند به خواست و فیض و کرم بینکته تأکید می

القضاتاالمرین در دستگاه فکري عینتجلی نظریۀ بین-3بخش

» ما به حقیقت راه (حق و باطل) را به انسان نمودیم (بعد از آن دیگر نوبت خود اوست که) سپاس گزار این نعمت باشد یا کفران نماید.. «1
)3آیۀ/76(سورة
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اند که افعال و کردار انسان نه جبر مطلق است نه اختیار محض، بلکه االمرین بر آنعرفا در تفسیر امرٌ بین
د روشی بینابین است؛ به عبارت دیگر به بار نشستن افعال و احوال انسان هم مستند به ارادة انسان و هم مستن

به ارادة خداوند است.
ال جبرَ و «االمرین متأثر از معنی کالم امام جعفر صادق (ع) بر القضات در باب نظریۀ بیندر این میان، عین
، جبر و اختیار مطلق را »مسخر مختاري«گیري از عبارت تأکید دارد. او با بهره» االمرینال تفویض بل امرٌ بین

یانه باورمند است.شمارد و بر روشی ممردود می
هر یکی از ملک و «گوید: شناسانه دربارة مسخّر مختاري انسان میاندیشی و دیدگاهی رواناو با ژرف

ملکوت مسخّر کاري معین است، آدمی مسخّر یک کار معین نیست از روي ظاهر، بل مسخّر مختاري است و 
ن او را محل اختیار کردند او را جز مختار چنانکه احراق در آتش ببستند، اختیار در آدمی بستند. پس چو

بودن روي کاري دیگر نبود، چنانکه آتش را جز محرق بودن هیچ روي نبود. پس چون محل اختیار آمد، 
بواسطۀ اختیار ازو کارهاي مختلف در وجود آید. خواهد حرکت از جانب چپ کند، خواهد از راست، 

را بعالم ابتال و احکام فرستادند اما اگر خواهد مختار بود، و خواهد ساکن بود، خواهد متحرك. بدین سبب او 
: 1373القضات، (عین». اگر نخواهد جز این نتواند بود مختاري او، چون مطبوعی آب و نان و آتش است

189-190(
القضات، مسخّر مختاري آدمی است که از یک سو در منظومۀ فکري عین١نماهاي متناقضاز جمله عبارت

را بنابر قدرت، اراده و تقدیر خداوند در افعال و کردار خود مجبور و از سوي دیگر مأمور و مکلف به انسان
داند که این مکلف و مأمور بودن انسان در انجام کردار و افعال، دلیل بر مختار بودن انجام اوامر و نواهی می

که مجبور است و مجبور است از آن القضات، انسان مختار است از آن حیثاوست. درواقع در اندیشۀ عین
ما رمیت اذ رمیت و «اي که اختیار انسان عیناً اضطرار اوست. چنانکه در آیۀ گونهجهت که مختار است؛ به

سلب و ایجاب و نفی و اثبات از یک جهت است؛ زیرا خداوند در خطاب به پیامبر (ص) )٢(»لکنَّ اهللاَ رمی
کند. او همچنین بر این باور است که دهد از او نیز سلب میکه به وي نسبت میتیر انداختن را از آن جهت

هاي موجود در عالم امر مسخّر بودن در افعال و کردار تنها مختص انسان نیست، بلکه همۀ موجودات و پدیده
ها مسخّر ه آناي در انجام کردار و افعال ارادي خود مقهور و مجبور هستند، با این تفاوت کگونهو ملک، به

هایش از القضات براي اثبات گفتهرو، عینیک کار معین هستند؛ اما انسان مسخّر مختاري است. از این
زند و معتقد است که آتش مسخّر هاي فراوانی بهره جسته است؛ براي نمونه، احراق در آتش را مثال میتمثیل

ت آتش احراق یا سوزندگی است، بنابراین براي آتش گیرند؛ زیرا صفتقدیر است و او را در احراق به کار می
جز محرق بودن یا سوزندگی راه دیگري وجود ندارد. در واقع انسان چون محل اختیار آمد به وسیلۀ اختیار، 

1 Paradoxically
).17/ آیۀ8(سورة» و چون (ریگ به سوي آنان) افکندي، تو نیفکندي، بلکه خدا افکند.. «2
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تواند اگر بخواهد به جانب چپ یا راست حرکت کند دهد و با اختیار خود میاز او کارهاي گوناگون بروز می
ن و متحرك باشد؛ به همین دلیل خداوند او را به عالم ابتال و امتحان فرستاد. حاصل یا در جاي خود ساک

القضات انسان چه بخواهد و چه نخواهد مختار مطیع است و در مختاریش هم سخن اینکه در افق دید عین
» االمرینبینامر «توان گفت منظور از مسخّر مختاري آدمی همان تفسیر  نظریۀ با این رویکرد می.مجبور است

است.
برآیند
ي فکري ترین دستاوردهاي حاصل این پژوهش با توجه به مسئلۀ جبر و اختیار در منظومهعمده

کالمی به قرار ذیل است:-القضات همدانی در دو حوزة عاشقانه و فلسفی عین
هاي حاکم بر در یک نگاه فراگیر به مجموعه دستاوردهاي پژوهش پیرامون گفتمانالف. حوزة عاشقانه؛ 

القضات، او به جبر مطلق باتوجه به تحلیل آراء و آثار عینکهآیدجبر و اختیار در حوزة عشق، چنین برمی
داند. همچنین بر عاشقانه باور دارد؛ بدین معنا که او مسیر عشق را جبري و خارج از اختیار و ارادة عاشق می

ر مطلق وجود ندارد و فرمان و احکامی که از سوي او طواین باور است در مسیر عشق، اختیار و کسب به
شود، امري التزامی بوده است؛ به همین دلیل در والیت او اختیار مطرود و عاشق مانند (معشوق) صادر می

اي جز تسلیم ندارد. اي در بساط جبر و قهر عشق است و هرگونه نقشی که براي او تصور شود، چارهمهره
اي که گونهیابد؛ بهعاشقانه تجلی می–ي سلوك و طریقت عارفانه بر در باالترین مرحلهدرواقع، این نوع از ج

ایستد.برتر و باالتر از اختیار می
القضات در نگاه کالن به مجموعه نتایج بدست آمده از رویکرد عیندر یککالمی؛ - ب. حوزة فلسفی

اش که او در این حوزه، بنا بر جوالن اندیشهدهدکالمی نشان می-باب مسئلۀ جبر و اختیار در حوزة فلسفی
از یک سو و معضل مسئلۀ جبر و اختیار از سوي دیگر، با دیدگاهی متفاوت به این موضوع پرداخته است؛ 

االمرین اشاره شده است. هرچند، رویکرد او در سه مسئلۀ جبر، اختیار و بیناي که در آثار او به هرگونهبه
رگرایی است، اما در عرصۀ عملی، رهیافتی حنفی ماتریدي دارد؛ بدین معنا که عرصۀ نظري، بیانگر جب

کنش و افعالی اگر چه آفرینش خداوند است، اما کنش خود انسان است؛ زیرا نتیجۀ گزینش و انتخاب خود هر
تر از نظریۀ اشاعره است.اوست. از این حیث، دیدگاه او به نظریۀ شیعه و معتزله نزدیک

کتابنامه
مترجم آیت اهللا مشکینی، چ اول، قم: انتشارات الهادي.1380، (قرآن مجید ،(
) لجنه التألیف و الترجمۀ الهوامل و الشواملم،1951ق/ 1370ق)، 400توحیدي، ابوحیان بن محمد ،

و النشر.
) ،بررسی تطبیقی جبر و اختیار در آثار سنایی و متکلمان «)، 1385حیدري، حسین، بهار و تابستان

مجلّۀ تخصصی مطالعات عرفانی، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه کاشان، شمارة سوم، ص ،»مسلمان
97-122.
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) ،زیر نظر احمد صدر 5دائرةالمعارف تشیع، چاپ اول، ج ،»جبر و اختیار«)، 1375دادبه، اصغر ،
ر شهید حاج سید جوادي، کامران فانی، بهاءالدین خرمشاهی و حسن یوسفی اشکوري، تهران: نش

سعید محبی.
) ،نامۀ دکتري، پایان، »هاي مانیبررسی تطبیقی آراي عرفاي اسالمی و آموزه«)،1385رضایی، لیال

استاد راهنما محمدیوسف نیري، استادان مشاور اکبر نحوي و زرین ورادي، دانشگاه شیراز، دانشکده 
ادبیات و علوم انسانی.

تهران: انتشارات علمی.2و1، ج5چ،سرّنی)، 1373کوب، عبدالحسین، ( زرین ،
 ) ،تهران: کتابخانه 4، چفرهنگ اصطالحات و تعبیرات عرفانی)، 1378سجادي، سید جعفر ،

طهوري.
) ،ترجمۀ اسماعیل مسئلۀ اختیار در تفکر اسالمی و پاسخ معتزله به آن)، 1382شیخ بوعمران ،

سعادت، تهران: انتشارات هرمس.
ج اول و دوم، تهران: العرباالرب فی لغۀمنتهیتا]، بد الکریم، [بیپور، عبدالرحیم ابن عصفی ،

کتابفروشی سنایی. 
تصحیح تمهیدات)،1373القضات همدانی، ابوالمعالی عبداهللا بن محمد بن علی المیانجی،(عین ،

عفیف عسیران، ج پنجم، تهران: کتابخانۀ منوچهري.
 ) ،تصحیح و تحشیۀ رحیم فرمنش، چ سوم، تهران: یحرسالۀ لوا)، 1377ــــــــــــــــــــ ،

کتابخانۀ منوچهري.
) ،به اهتمام علینقی منزوي و عفیف عسیران، چاپ سوم، هانامه)، 1377ــــــــــــــــــــ ،

تهران: انتشارات اساطیر. 
) ،با مقدمه و تصحیح بهمن کریمی، تهران:شناخترسالۀ یزدان)، 1327ـــــــــــــــــــ ،

اکبر علمی.چاپخانۀ علی
ج، مصر: المکتبۀ 4، المحیطقاموستا]، فیروزآبادي، مجدالدین محمد بن یعقوب شیرازي،[بی

التجاریۀ الکبري.
) ،فصلنامۀ ، »شطحیات عین القضات همدانی«)، 1390مدرسی، فاطمه، مونا همتی و مریم عرب

و پنجم، تهران: دانشگاه آزاد واحد ، سال هفتم / شمارة بیست ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی
تهران جنوب.

د، ( مولوي، جالل7، به کوشش مهدي آذر یزدي (خرمشاهی)، چمثنوي معنوي)، 1383الدین محم ،
تهران: انتشارات پژوهش.
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هاي جریان معناباختگی در ادبیات غرببررسی مؤلفه
1فاطمه اسماعیلی نیا

انشگاه ایالمدانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی د
چکیده

معناداري زندگی بر دو اصل اساسی بنا نهاده شده است: اول آن که هدف و غایتی براي زندگی در نظر 
هاي معنایی زندگی و رواج اندیشهکنندة نشاط و آرامش فرد باشد. بیکه،آن هدف فراهمگرفته شود. دوم این

ت که در نتیجۀ حضور جدي مرگ و ناپایداري زندگی هاي انسان معاصر استرین بحرانگرایی از اساسیپوچ
هاي هویت شدن انسان در زیر سیطرة چرخهاي جهانی و نیز از خود بیگانگی و بیدر اروپاي پس از جنگ

هاي عصر ها و نابسامانیهاي گذشته و بحرانماشین و تکنولوژي پدید آمد. انسان معاصر در تحیر میان سنّت
گرایی حاصل از وقایع و تحوالت فلسفی، علمی، تاریخی هاي پوچمتأثر از رواج اندیشهمدرن باز مانده است. 

پدید آمد (Absurd Literature)و اجتماعی عصر مدرن، در ادبیات قرن بیستم، سبکی با عنوان ادبیات معناباخته
-به بیان مسائل و اندیشهکه با تأکید بر فقدان منطق در طبیعت و انزواي انسان در جهانی فاقد معنا و ارزش، 

هویتی، تنهایی، مرگ و ... در زندگی انسان ایمانی، از خودبیگانگی، بیهدفی و پوچی، بیهایی همچون بی
ها در هاي معناباختگی و اَشکال بروز آنپرداخت. در این پژوهش سعی شده است مؤلفهعصر مدرن می

ادبیات غربی مورد بررسی قرار گیرد.    
ها.نقد ادبی، ادبیات داستانی، ادبیات معناباخته، اصول و مؤلفها:هکلیدواژه

مقدمه 
ناهنجار، نامطبوع و ناخوشایند، ناهماهنگ و نامناسب معنايبه "Absurdus"التینی ریشۀ ازAbsurdواژة
اند ناگویا دانستهانگلیسی به معناي گنگ، عبث، مبهم و surdدیگر، این واژه را مشتق از اي در نظریهاست. 

که در زمان فیثاغورث به وجود آمده و اعداد و مسائلی را که غیر قابل جواب و گنگ بودند، با این اصطالح 
توانستند با آن اعداد ارتباط دانان از برخورد با آن مسائل ناتوان بودند و نمیدادند؛ چون ریاضیتوضیح می

-کالم و گنگ و در عین حال بی"که یگر، ابسورد به معنی چیزي ددر تعریفی)15: 1390برقرار کنند.(مقدم،

در Absurdکلمه معادل) 62: 1386، تعریف شده است. (فرهادپور، "معنا و غیرعقالنی استمنطق و بیبی
معنی، عبث و فارسی عالوه بر پوچ، کلماتی چون مضحک، یاوه، نامعقول، بی-هاي دو زبانۀ انگلیسیفرهنگ

) 4: 1389پورکاشانی، ل و محال آمده است. (آریانگزافه، باط
را نخستین بار منتقد انگلیسی، مارتین اسلین در مباحث نقد ادبی ابداع کرد. » تئاتر معناباختگی«اصطالح 
کتابی با همین عنوان در آمریکا منتشر کرد که بسیار مورد توجه  قرار گرفت. اسلین در 1961او در سال 

کنندة سعی و تالش انسان مدرن براي کنار آمدن با دنیایی تئاتر ابزورد بیان"گوید: اتر میتعریف این گونه تئ

1 . f.esmaily_67@yahoo.com
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اش آن گونه که واقعاً هست، مواجه کند. این تئاتر سعی دارد تا انسان را با وضعیتاست که در آن زندگی می
: 1389(حسینی، "وارهاند.شوند،سازد؛ تا او را از توهماتی که ناگزیر، باعث ناسازگاري و سرخوردگی می

هویتی، بیهودگی و پوچی زندگی، ) این تئاتر، به نمایش احساساتی همانند اضطراب و ناامیدي، بی229
تئاتر پوچی، اصطالحی است که بر بیشتر "پردازد.هدفی میاحساس شکست حاصل از فقدان راه حل و بی

شود که عبارتند از: آدامف، بکت، ژنه، یونسکو و اطالق می1950آثار گروهی از درام نویسان فعال در دهۀ 
)Cuddon,1999: 910("پینتر و...

ادبیات معناباخته، سبکی است که در آن ساختار، طرح و شخصیت پردازي نادیده گرفته شده یا آشفته 
گونه د هرشود و به منظور تأکید بر فقدان منطق در طبیعت و انزواي انسان در جهانی که فاقنشان     داده می

ها اشاره دارد. این جریان، همچنین معنایی اهداف و زندگی انسانبه بیمعنا یا ارزش است، پدید آمده است و 
هاي انسان براي یافتن معنا در ي تالشنتیجهفایده است وکند جستجوي     معنا در این جهان بیاعالم می

اوژن "ها وجود ندارد. چنین معنایی در میان انسانانجامد؛ زیرا جهان در نهایت به شکست و ناامیدي می
هاي مذهبی و ماوراءالطبیعی و در نیافتنی و یونسکو آن را چیزي عاري از مفهوم، بریده و  جدا مانده از ریشه

بیانگر شکست شود و معنی میگمشده و وامانده که  تمامی اعمالش بیکرده است؛ آدمیفایده معنیبی
)Ananda,2008(8 :"برآوردن نیازهاي معنوي و عاطفی انسان است.هاي سنتی در ارزش

پردازد. از معناي هستی و تئاتر پوچی، به سرنوشت انسان در عصر مدرن و کاویدن روح و روان او می
آورد. این مکتب، هویت تحریف شدة او در زیر سلطۀ ماشین و تکنولوژي و تمدن ظاهري سخن به میان می

اي تلخ ع و سر درگمی و گمگشتگی آدمی در دنیاي آشفته و پریشان معاصر را با نشاندن خندهوضعیت فجی
کشاند.آثار نویسندگان این مکتب داراي مشخصاتی است که باعث شده بر لبان تماشاگران به تصویر می

- .. این هیچگرایی (نیهیلیسم) در افکار آنهاست .نخست وجود نوعی هیچ"ها زده شود: برچسب پوچی بر آن

هاي شود که بسیاري از نویسندگان این گونۀ تئاتري، در حمله به اصول و سنّتانگاري از آنجا ناشی می
اند، تا جایی که کارشان به نفی و رد درونمایه همۀ نهادهاي اجتماعی کشیده شده است اجتماعی افراط کرده

ها جامعۀ بشري را به هایی است که جستجوي آنانانداز و آرمگرایان، فقدان چشمکار عبث... دومین جنبۀ 
فرهنگ اصطالحات در)8: 1365کرمانی،(ناظرزاده"کند.آورد و زندگی را ارزشمند و بامعنی میحرکت درمی

و زندگی معنایی شرایط هستیسیما داد نیز ادبیات پوچی به آثاري که به بیان پوچی و بیهودگی و بیادبی
)18: 1375است. (داد،طالق شده پردازند، امیانسان 

به کار برد که در 1950نویسان دهۀ اسلین، این اصطالح را براي توصیف آثار برخی نمایشنامه
- دادند. او همهاي خود، انسان را به صورت موجودي تنها و عاجز از مراوده با همنوعانش نشان مینمایشنامه

هاي ا براي تأکید بر بیگانگی انسان عصر جدید از خاستگاههچنین معتقد بود که نویسندگان این نمایشنامه
برند که وگو را آن چنان عجیب و غریب به کار میخود، عناصر نمایش مانند طرح و گفتفلسفی و فرهنگی
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- گمی میدرها نیز مانند قهرمانان تئاتر معناباختگی، احساس حیرت و سرتماشاگران یا خوانندگان آن

ورد حاصل جذب برخی مفاهیم فلسفی اگزیستانسیالیستی در هنر است که اساساً با تالش تئاتر ابز"کنند.
-کار دارد که هیچ معنایی به دست معناي او در دنیایی سر وانسان براي معنابخشیدن به خویش در موضع بی

-ده بود، فرو ریختهاي که انسان به توهم، بنا کردهد؛ زیرا ساختارهاي اخالقی، مذهبی، سیاسی و اجتماعینمی
)228: 1389(حسینی، "اند.

رانده شده است و دانست که به دنیایی بیگانهاین جریان انسان را موجودي منزوي و بریده از اجتماع می
کرد که جهان هیچ حقیقت ارزشی یا معناي ذاتی ندارد. زندگی انسان را به مانند یک هستیِ تصور می

گردد و معتقد کشید که انسان در آن بیهوده به دنبال هدف و معنا میصویر میمضطرب و آشفته و پوچ به ت
نویسان این مکتب، انسانِ نامهبر تفکر نمایشبنارود. شود و به سوي هیچ میبود زندگی او از هیچ آغاز می

، در جهانی خالی داندها را فریب میبریده شده از اعتقادات مذهبی و معنوي و آگاه به پوچی اعتقاداتی که آن
بار و اساس در فراسوي زندگی ماللتاز معنا و هدف، فقط با دلخوش بودن به امیدهایی هرچند واهی و بی

هایی تنها، ناامید، هاي معناباخته، انساننامههاي نمایشدهد. شخصیتمعنی، به زندگی خود ادامه میبی
هاي سرگشته، والدیمیر و استراگون، مونۀ این انسانهدف و سرگردان هستند. بهترین نگرا، بیمضطرب، درون

این ادبیات، محصول حضور چشمگیر و .اثر ساموئل بکت هستند» درانتظار گودو«نامۀ ولگردهاي نمایش
هاي معنوي، هاي جهانی بود. از دست دادن ارزشجدي مرگ و ناپایداري زندگی در اروپاي پس از جنگ

ها که ارزش دانستن باورها، عقاید، آداب و سنتخشونت با طبیعت، بیتفاوت بودن نسبت به زندگی، بی
شود.نتیجۀ ناامیدي و یأس حاصل از جنگ بود، در اغلب آثار نویسندگان ادبیات معناباخته دیده می

پیشینۀ ادبیات معناباخته
ا چون گاهی  در طول تاریخ، بشر همواره در پی یافتن فلسفه و هدف خلقت و آفرینش خود بوده است؛ ام

بست رسیده و در نتیجه، سر از کننده براي سؤاالت خود بیابد، روح کنجکاو او به بننتوانسته پاسخی قانع
گرایی، در طول تاریخ، در همه جاي دنیا طرفدارانی پوچ.استهدفی درآوردههاي بدبینی و پوچی بیبیراهه

» دیونیزوسی«گرایانۀ ادخوارانه و به تعبیر او، زندگیانگاري را نفی رویکرد شآغاز نیستنیچه،"داشته است.
رد پاي ) 24: 1385(زرشناس،"داند.در یونان باستان می» آپولونی«توسط رویکرد مبتنی بر عقالنیت اخالقی 

هایی همچون هند و یونان باستان و آیین بودا و ارزشی دنیا را در باورهاي تمدنبدبینی و اعتقاد به پوچی و بی
- افالطونی«تمدن غربی از روزگار متافیزیک ماقبل سقراطی و سپس فلسفۀ "مشاهده کرد. توانمییت مسیح

با انکار ضمنی ساحت غیب و به ویژه حضور تشریعی آن و نادیده گرفتن تفکر قدسی، با خود » ارسطویی
دگی و جهان، به عنوان ) اما این نگاه به زن61: 1387(پیشین، "نحوي نیست انگاري را به همراه ساخته بود.

یکی از و به عنوانگرفته  استجدید شکل یک مکتب فکري و فلسفی منسجم و مکتوب و مؤثّر، در اروپاي 
یافته در گرایی رواج هاي بارز و چشمگیر عصر مدرن درآمده است. در جریان انسانمختصات و ویژگی

جع متعالی و ماوراي طبیعی، در اندیشۀ بشري از اروپاي قرن هجدهم و نوزدهم، اعتقاد به وجود هرگونه مر
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گذار قانون و معیار ارزش بخش اصول هاي آسمانی انکار شد و انسان به عنوان پایهمیان رفت، تعالیم و آموزه
و اخالق شناخته شد. اما همین انسان پس از گذشت اندك زمانی، چون نتوانست با تکیه بر عقل و دانش 

معنا و سائل به ویژه فلسفۀ حیات و آفرینش را پیدا کند، وجود خود را پوچ و بیخود، پاسخ بسیاري از م
ارزش قلمداد کرد. همین حادثه سبب شد تا بشر به بن بست حیات را امري لغو و بیخالی از ارزش یافت و

او دیشهگرایی در ذهن و انگیري فلسفۀ پوچهاي شکلبرسد و دچار یأس و ناامیدي گردد و به تدریج زمینه
به وجود آید. 

از عصر رنسانس به بعد، تحول جایگاه و نقش دین و تأثیرگذاري آن در ایجاد آرامش و امنیت در 
هاي معنوي و الهی وجود انسان و زندگی او شد. فیلسوفان دنیاي اندیشۀ بشري، موجب از میان رفتن جنبه

بینی خود را دین را نادیده گرفتند. آنان جهانشناختی و انسان شناختی خود، نقشهاي جهانمدرن در بحث
بر اساس معیارهاي فیزیکی و علمی تبیین و تفسیر کردند و جهان هستی را جهانی دانستند که با بیان علمی و 

هاي معنوي و انسانی جهان مورد انکار قرار گرفت. ریاضی قابل تبیین و تفسیر باشد و بدین ترتیب جنبه
استثمار، نژاد پرستی، "ها را در برگرفت. لوژي و ماشینیسم، همۀ شئون زندگی انسانپیشرفت و گسترش تکنو

استبداد، تبعیض و جنگ و ... مفاهیمی که از قرن نوزدهم با سلطۀ ماشین بر زندگی مدرن به تدریج به قرن 
بشر درمانده تر در ذهن، باعث شد تا اندیشه و احساس نابودي، نیستی و پایان به شکلی وسیع"بیستم رسید

) ظهور مدرنیته و وقوع 58: 1388و گرفتار در پنجۀ هیوالي تکنولوژي ریشه بدواند. (صنعتی و دیگران، 
اي در جوامع بشري شد که در نتیجۀهاي علمی و فکري باعث بروز تحوالت گستردهاکتشافات و پیشرفت
گرایی در ذهن بشر هاي بدبینی و پوچینهگونه زمها از اعتبار خویش ساقط شد و بدینآن، بسیاري از ارزش

هاي علمی و اتکّا به تکنولوژي هنگام وقوع دو جنگ جهانی مخرب شکل گرفت. نتیجۀ ملموس پیشرفت
پنداشت هاي انسان مدرن را که میهاي جهانی اول و دوم، تمام امیدها و دلخوشیظاهر گشت. وقوع جنگ

ایت سعادت و خوشبختی خود دست خواهد یافت، بر باد داد. با پیشرفت علم و تکنولوژي و فناوري به نه
هایی که جنگ از خود بر جاي گذاشت، باعث شد تا انسان دچار اضطرابات شدید ها و آشفتگینابسامانی

زدگی هاي یک جانبۀ تکنولوژي و رواج صنعتپیشرفت"روحی، احساس ناامنی، یأس و ناامیدي گردد. 
تر شود و آدمی احساس کند که در این مغاك، معناتر و نامفهومروز به روز بیها موجب شد تا زندگی انسان

هاي داروین، فروید و ) اندیشه99: 1363(نصري،"کم آزادي فردي و اصالت خود را از دست خواهد داد.کم
در هابست کشاند و در نتیجه باعث شد تا بسیاري از انساننیچه بسیاري از اصول ثابت انسانی را به بن

انتخاب راه زندگی دچار سر درگمی و آشفتگی شوند. انسان غربی، باور خود به پیشرفت را نیز از دست داد 
خودي و ابتذال و اعتمادي و نگرانی یا سرخوشی و بینفی خدا و ابدیت و وحی، به ناامیدي و بیباو 

یش را از دست رفته دید و به نوعی ها و معناي زندگی خوسرگرمی پناه آورد. انسان به یکباره تمامی ارزش
سرخوردگی و حیرت و گمگشتگی دچار گشت. نیستی، بیهودگی و پوچی با تمام عظمتش به آدمی روي 
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ي آورد و همه چیز اعتبار و مشروعیت خود را از دست داد و همین باعث شد تا انسان دورة معاصر در حلقه
د.معنایی گرفتار آیگرایی و نیست انگاري و بیپوچ

هاي مهم ادبیات معناباختگی :مؤلفهبررسی 
هدفی و پوچیبی.1

در طول تاریخ، آدمی، همواره با پرسش از هدف و معناي زندگی مواجه بوده و پاسخ به این پرسش نقش    
یابی زندگی فردي و اجتماعی او داشته است. یکی از عواملی که شاد زیستن و آرامش اي در جهتکنندهتعیین

دانند از زندگی کند، داشتن هدف و انگیزة اصلی در زندگی است. کسانی که نمیدر این دنیا تأمین میآدمی را
وجود هدف در کنند. هدف عمر خود را تلف میشوند و سردرگم و بیخواهند، دچار افسردگی میچه می

آلی است، براي وصول اي ایدهکند؛ زیرا از آنجا که انسان دارگرایی جلوگیري میزندگی از بروز بدبینی و پوچ
به آن امیدوار خواهد بود و این امیدواري مانعی براي یأس و بدبینی او خواهد بود. همچنین کوشش براي 

تنها با ".گذارد تا اندیشۀ پوچی در ذهن وي خطور کندوصول به هدف، آدمی را به خود مشغول داشته و نمی
- اي از تکرار مکرّرها که انسان را به سوي پوچندگی مجموعهآل است که آدمی باور خواهد کرد که زایده

) 1363:24(نصري، "کشاند، نیست.گرایی می
است. عصرتکنولوژي، هدفی هاي بشر در عصر مدرن، احساس پوچی، سرگردانی و بییکی از بحران
گرا، احساس پوچی پوچارمغان آورده است. در ادبیات ها را براي بشر به ها و اضطراببسیاري از نگرانی

است. این پوچی و بیهودگی باخته هدف بودن زندگی، محور اصلی و عامل اساسی ایجاد آثار معنامفرط و بی
کافکا، هاي آثار معناباخته به خوبی مشهود است.در تمام اعمال، حرکات و رفتارها و حتی سخنان شخصیت

یابی ترین آرزو، دستترین و لذّت بخشریافتم که مهممن د"گوید: در مورد نحوة نگرش خود به زندگی می
به نگرشی از زندگی است که در آن زندگی در حالی که هنوز فراز و نشیب پر بار خود را داراست، چیزي 
نیست جز هیچ، جز یک رؤیا، تردیدي تیره و تار. شاید آرزویی زیبا بود اگر من به درستی آن را ارزیابی کرده 

آلبر کامو معتقد است پوچی نه در انسان وجود دارد و نه در دنیا؛ ) 345: 1386از: برادبري، (به نقل"بودم.
-گفتم دنیا پوچ است و این زیاده"گوید: آورد. وي میمنطق این دو است که پوچی را پدید میبلکه تقابل بی

-نماید رویارویی بیوچ میتوان گفت دنیا به خودي خود توجیه پذیر نیست. آنچه پروي است؛ زیرا تنها می

یابد. پوچ همانقدر به انسان بستگی دارد که منطقی است با شور خود باختگی که در ژرفاي انسان بازتاب می
) ساموئل بکت نیز جهان را به شکلی پوچ به تصویر 36: 1390(کامو، "هاست.به دنیا و تنها نقطۀ پیوند آن

قاعدة خاصی دارد و نه هدفی را پی پندارد. در مجموع، آثار او نهکشد و تمام هستی را تنها یک بازي میمی
کشد که عاقبتی هدف، به تصویر میاز خود بیگانه در جهانی بیگیرد. او انسان را به مانند موجودي کامالًمی

ها دهد و در طی آن تناثر بکت، هیچ اتّفاق مهمی رخ نمی» در انتظار گودو«در نمایشنامۀ .جز مرگ ندارد
پوچی و بیهودگی و مضحک بودن زندگی بشر اشاره دارد، رد و بدل آمیزي که بر گفتگوهاي تکراري و طعنه

شود.می
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اعتقاديایمانی و بیبی.2
که بشر به کمک آن زنده است و فقدان آن یعنی مرگ و ایمان، از نیروهایی است"گوید: ویلیام جیمز می

اساس ایمان، باور داشتن خداوند به عنوان مبدأ هستی و اعتقاد به )1376:189(به نقل از کارنگی، "نابودي.
معاد و بازگشت انسان بعد از مرگ و پاداش و جزا است. اگر کسی چنین باوري داشت، تمام ارکان زندگی و 

در باب نقش و اهمیت تولستوي.رفتار و اخالقش مطابق با این باور الهی خواهد شد و تغییر خواهد کرد
ایمان معناي زندگی است، معنایی که در پرتوي آن بشر خود را "در معنابخشیدن به زندگی معتقد است: ایمان 

: 1376(مورنو، "دارد.دهد، ایمان نیرویی است که ما را زنده نگه میاش ادامه میکند، بلکه به زندگیتباه نمی
زیرا فرد با ایمان و هستی است،هاي امید در زندگی، خوش بینی به جهان و خلقت) از دیگر نشانه142

بیند و زمینه ترقی و رشد و کمال را براي خود و دیگران فراهم دار میامیدوار، آفرینش خود و جهان را هدف
هاي روانی است. بخش مهمی از عوامل بروز دین پشتوانۀ مستحکمی براي غلبه بر اضطرابکند. می

انسان وقتی ایمان "گردد.هدفی زندگی برمیمعنایی و بیخدا و بیها، به استغنا ازها و اضطرابپریشیروان
) اگر کسی 173: 1387(ملکیان، "اي در دریاي متالطم، لنگرگاهی پیدا کند.آورد، مثل این است که کشتیمی

در این دریاي پرتالطم زندگی، ایمان به خدا را با خود به همراه نداشته باشد، هرگز نخواهد توانست از 
- رحم طبیعت در امان بماند. ایمان، موانع بسیاري از سر راه آدمی برمیهاي دنیاي خشن و بیها و لطمهآسیب

شود. انسانی که به خدا ایمان ندارد، وجود خود را در جهان زائد و دارد و باعث تغییر ابعاد وجودي انسان می
هد یافت؛ زندگی چنین انسانی، یک پندارد و هیچ گونه دلیلی براي زندگی و هستی خود نخوابیهوده می
معنا و مفهوم و تهی از ارزش خواهد بود. زندگی بی

در ادبیات معناباخته، انسان با ایمان و معنویت فاصله گرفته و پیوند آدمی با آسمان گسسته شده است. 
درك و تحمل ایمانی، انسان بریده از معنویت و چسبیده به زمین، دچار سرنوشتی تراژیک شده است و بی

بیندر تقابلمعاصرانسانسرگردانیبهراخودنگاه،مسخدرنامالیمات را براي او مشکل کرده است. کافکا
درمعنويآرامشیبهرسیدنوانسانیرفیععواطفبهیابیدستمیانکند؛تقابلمیریزيطرحمهمموضوعدو

عصردرمعنویتناکارآمديهمچنینودرنموصنعتیزندگیمنجمدوخشکهايارزشحضوربرابر
کافکا نخستین کسی است که وضع نکبت بار انسان را در دنیایی که خدا در آن نیست، "کارگري. واستعمار

گرمی داشته باشد، مگر به نیروي خود تواند پشتدهد. دنیاي پوچی که از این به بعد هیچ فردي نمیشرح می
اوژن یونسکو، از نویسندگان برجستۀ )29: 1342(هدایت، "را تعیین کند.براي این که بتواند سرنوشتش 

هاي دینی و الهوتی و متعالی وقتی که انسان از ریشه"گوید: ایمانی میگرا، در مورد آثار منفی بیادبیات پوچ
-ثمر میماند. همۀ اعمالش عاري از مفهوم، معناباخته و بیخود جدا شود، دیگر سرگردان می

اي براي اعتقاد به وجود خدا و ) اما، آلبر کامو، معتقد بود هیچ دلیل قانع کننده1377:90(رابرتس،".شوند
آوردند. یا گرفت که هر سه به خشمش میکامو سه امکان را در نظر می"زندگی پس از مرگ وجود ندارد. 
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موش است، یا خدا فقط با اعتنا به نیازهاي بشري رها شده، یا خدا خاخدایی نیست و بشر در جهانی بی
اثر بیگانه) در رمان 70: 1385(کمبر، "انگارد.دهد و بقیه را نادیده میگوید و نجاتشان میبرخی سخن می

گوید که به خدا اعتقاد ندارد: در هنگام گفتگو با کشیش با صراحت به او می» مورسو«آلبر کامو، 
کنید؟ جواب دادم: به خدا اري می[کشیش] گفت: براي چه همیشه از مالقات من خودد"

خواست با من از خدا حرف بزند اما من به طرفش رفتم و سعی کردم اعتقاد ندارم. او باز   می
خواهم آن را با خدا براي آخرین بار به او بفهمانم که براي من وقت کمی باقی مانده است و نمی

)146: 1356(کامو، "از دست بدهم.
شک و  بدبینی.3

عوامل پیدایش اضطراب و نگرانی در زندگی بشر، سوء ظن و بدبینی است. بدبین، در اصطالح یکی از
شودکه آفرینش را پر از یأس، حرمان و بدبختی بداند. (ر.ك. فرهنگ دهخدا، ذیل فلسفه به فردي گفته می

بدبین است،  واژه بدبین) انسانی که نسبت به خود، خانواده، اجتماع، محیط زندگی و حتی نسبت به خدا
اي در زندگی موجب تواند زندگی آرام و مطمئنی داشته باشد؛ زیرا تفکر منفی داشتن درباره هر پدیدهنمی
ها نگرد، ارتباط خود را با آنشود از زندگی لذت نبریم. فرد بدبین از بس با دیدة شک و تردید در افراد میمی

کند، است که با ترس و اندوه به تقویم دیواریش نگاه میبدبین موجودي"کند. به تعبیر فرانکل: مخدوش می
) بدبینی، نشانۀ عجز و ناتوانی در 92: 1372(فرانکل،"شود.تر میاي از آن، کوچککه هر روز با کندن صفحه

باف بدون هیچ پشتوانۀ فکري و عقلی و بدون دلیلی معتبر، رویارویی با واقعیات است. افراد بدبین و منفی
اعتماد و این افراد نسبت به اطرافیان خود بیکنند.هاي افراد و جامعۀ خود بحث میها و کاستیاز بديهمواره 

توز هستند و در زندگی شخصی خود نیز همواره غمگین، تنها، مضطرب و نگران خواهند بود. کینه
ها (به خصوص ئالیستکه یکی از مشخصات مهم ادبیات جدید است، در آثار ربدبینی فلسفی و اجتماعی 

هاي دنیایی ترین ویژگیها، از اصلیها و اگزیستانسیالیستها، سورئالیسترئالیسم اجتماعی)، ناتورالیست
ارزشی گرایش به بدبینی و اعتقاد به بی"اند. هاي خود به تصویر کشیدهاست که این نویسندگان، در داستان

و دلیل آن هم این است که هرگاه عوامل منفی نظیر زندگی در تاریخ بشري همواره وجود داشته است
اند از عهدة حل مشکالت برآیند به سوي هاي روانی و اجتماعی ایجاد شده، گروهی که نتوانستهنابسامانی

) طرفداران فلسفۀ بدبینی به زندگی و جهان هستی از دیدگاه شر 49: 1363(نصري،"اند.بدبینی گرایش یافته
نگرند و امیدي به بهبود اوضاع و پیروزي خوبی ندارند. آرتور شوپنهاور، فیلسوف یو بدي و زشتی آن م

ارزش است و انسان اصوالً حیات بشري چیزي بی"اي دارد: بدبین غربی، در مورد زندگی چنین عقیده
مخلوق درد و رنج است. نیکبختی رویایی بیش نیست و تنها حقیقتی که وجود دارد درد و رنج 

)114: 1387مدي، (معت"است.
- ها و آشفتگیآمده درجامعه و بروز بحراننویسندگان ادبیات معناباخته نیز، با توجه به شرایط ناگوار پیش

ها و آرزوها، مأیوس و رحمانه و ناکامی در دستیابی به آرمانها و کشتارهاي بیهاي عصرمدرن و وقوع جنگ
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یابند و دیدي مان و بدبختی و مرارت و غیرقابل تحمل میناامید از بهبود شرایط، زندگی خود را سراسر حر
کنند و همه چیز و همه کس را مسبب این بدبینانه نسبت به آفرینش، زندگی، جامعه و اطرافیان خود پیدا می

- دهند. در آثار فرانتس کافکا، نشانهاي آن را بازتاب میدانند و در آثار خود به شکل گستردهبدبختی خود می
شود. نابسامانی محیط خانواده و محیط اجتماعی و کار، بیماري اعتمادي مشاهده میو بدبینی و بیهاي شک

ترین عواملی بود که کافکا را به زودرس، عدم اعتماد به نفس، تنهایی، درون گرایی و اضطراب درونی از مهم
-ها و توهمما در مردابی از دروغ"د: کشاند. کافکا معتقد بوسوي بدبینی و عدم اعتماد به اطرافیان و جامعه می

اي پر از محبت آورد. هیوالهایی که با چهرهکنیم که هیوالهاي وحشتناك به جهان میهاي پوسیده زندگی می
ها خیالی میلیونبا بی-آنکه کسی متوجه شودبی–زنند ولی در همان لحظه ها لبخند میبه دوربین عکاس

بکت نیز به خوبی موقعیت انسان تنهاي ) 69: 1352(یانوش، "کنند.میانسان را چون حشره زیر پا له 
عصرش را که فجایع جنگ را پشت سر گذاشته و اکنون با روانی آشفته و پریشان و روحی زخم خورده که 

هاي هولناك مرگ و نیستی و نابودي حاصل از جنگ پدید آمده است، با نگاهی به واسطۀ درك صحنه
نویسد، و در بکت، سکوت مرگ را می"نماید. نگرد؛ در فضاي آثارش باز میاك به دنیا میبدبینانه و هراسن

آمیزد. دیگر از رقص هستی خبري میهاگرید. بکت، تهی نیستی را با رقص واژهتاریکی و در انتظار می
ی و دیگران، (صنعت"نیست، از زندگی رازآمیز خبري نیست، همه چیز نشانۀ کمترین پس ماندة زندگی است.

1388 :51(
از خود بیگانگی یا بحران هویت.4

یا مفهوم درونی و ذهنی از خویشتن » خود اساسی و مستمر فرد«، در روانشناسی عبارت است از: ١هویت
بحران هویت یا )719: 1373(پور افکاري ،"به عنوان یک شخص، مثالً هویت جنسی، قومی یا گروهی و... .

شود، (یعنی: جدایی چیزي از چیز دیگر) از آن یاد می"Alienation"که در انگلیسى با واژه از خود بیگانگى،
رود که شخصیتکار میاین کلمه در مورد افرادي بهمفهومى جامعه شناختى، انسان شناختى و فلسفى است.

شناسند که خود ند و مییابکنند؛ بلکه چیز دیگري را در خود مینمیاحساس» خود«عنوان شان را بهحقیقی
شده، توجهی به شناخت واقعی خود و ابعاد حقیقی آنها نیست. در این حالت است که انسان از خود بیگانه

طور کلّی از تمامی ي زندگی و... ندارد و بهها، عقاید، فلسفهها، استعدادها، قابلیتوجودي خویش، نیازمندي
که اشرف مخلوقات و فرمانرواي طبیعت است، ماند. او درحالیمیها و مسائل هستی انسانی غافلواقعیت

-هاي دست خویش و یا اوضاع و احوال محیط شده، در نتیجه، دچار از خود بیگانگی میخود، بردة ساخته

بیگانگی از دوستان، از کار و "کند: ، چهار جنبۀ اصلی براي از خودبیگانگی معرفی میملوین ریشترشود.
)57تا: (سوداگر، بی"ها و مؤسسات سیاسی جامعه.(از دست دادن هویت)، بیگانگی از ارزششغل، از خود

1. Identity
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که دچار ارزش است. فردي هاي ناچیز وکارهاي بیهویتی، مشغول بودن به هدفهاي بیاز جمله نشانه
یل ضمن احساس تواند در زندگی براي خود نقش مؤثري پیدا کند. به همین دلشود هرگز نمیاین بحران می

کم ارزش و اعتبار کند و چون این قبیل کارها، کمپوچی، اغلب اوقات خود را در کارهاي بیهوده صرف می
-دهد، فرد در نهایت دچار احساس بی ارزشی، یأس و بی معنایی میخود را در نزد شخص از دست می

گرفتن و سان مدرن، با انسشود، حتی گاهی فرد در چنین مواقعی دست به خودکشی نیز خواهد زد. ان
هاي الهی و روحانی وجود خود، دچار خود پرداختن به اشیاي طبیعی و مادي و از یاد بردن معنویت و جنبه

کرده است. فراموشی شده و در نتیجه، جایگاه و هدف خود را گم 
ر برخورد با هاي زندگی او ددر ادبیات پوچی، توجه نویسندگان به بیگانگی بشر و نابود شدن ارزش

هاي بحران هویت است، معطوف شده است. در جامعۀ روح ماشینی که از شاخصهجهان خشک و بی
-شود و جنبۀ انسان بودن او از اعتبار میماشینی عصر مدرن، انسان بسته به عمل و کارکرد خود شناخته می

ایط اجتماعی عصر خویش و اي به نام گرگوار سامسا، شرکافکا در داستان مسخ، در قالب حشرهافتد.
اي کشد. کافکا، شخصیت اصلی داستان خود را به صورت حشرههاي انسانی را به تصویر مینابودي ارزش

در نقاب یک حشره، از خود بیگانگی انسان قصد داردکند. او با این کار آور معرفی میترسناك و چندش
را بیان» بودنانسان «ره ، از دست رفتن معناي کافکا با تبدیل انسان به حشعصر جدید را نشان دهد. 

در این داستان، گرگوار، نماد تمام افراد جامعه است، تمثیلی است از بشر استعمار شده و ماشین زدة کند.می
دنیاي مدرن که در برخورد با نظام سرد و خشک فناوري و تکنولوژي، دچار بحران هویت شده و تمام 

ها و از دست داده است. انسان در این شرایط ناچار است تنها بر اساس فرمولروابط انسانی خویش را 
، این احساس را »در انتظار گودو«هاي بکت به ویژه اثر روح جهان ماشینی رفتار کند. نمایشنامههاي بیقانون

گشته است، اي از هم فروپاشیده و نابسامان کامالً گمکنند که انسان در جامعهبه مخاطبان خود القا می
هویت خود را از دست داده و در تنهایی و بیگانگی خود گرفتار شده است و هیچ امیدي براي رهایی و 

نجات او وجود ندارد. این انسان در دنیاي مدرن هیچ جایگاهی ندارد. 
مدرن در نگاه این مکتب ادبی، انسان در پی یافتن هویت خود در میان مناسبات گسترده و پیچیدة زندگی 

کند. شود و به دلیل ناتوانی و عدم موفّقیت در یافتن هویتش، خود را تنها و بیگانه حس میسرگردان می
احساس در تفاوت نسبت به زندگی، بیگرا، افرادي بیهاي اصلی آثار نویسندگان ادبیات پوچاغلب شخصیت

خود و دیگران هستند. آلبر کامو در رمان اعتنا به آداب و رسوم اجتماعی و بیگانه با رابطه با دیگران، بی
پردازد که با خود و دنیاي اطراف خود بیگانه است. او هیچ میمورسو به سرگذشت مرد جوانی به نام » بیگانه«

تفاوتی و کند و زندگی خود را در بیرابطۀ عاطفی و احساس دلبستگی بین خود و دیگران برقرار نمی
گوید:ها میاش با زندگی مردم و عقاید و افکار آنتأیید بیگانگیدرمورسوکند. بیگانگی سپري می

براي من مرگ دیگران یا عشق یک مادر چه اهمیتی داشت؟ خداي این کشیش، زندگی و حیاتی که "
)148: 1356(کامو، "گزینند، برایم چه اهمیتی داشت؟کنند، سرنوشتی که برمیمردم انتخاب می
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ی                                                                                                     روز مرگی و احساس کالفگ.5
معنا بودن آن است. هاي فردي و اجتماعی عصر جدید، احساس پوچی در زندگی و بییکی از بیماري

-در زندگی امروزي این بی"ید: گوکند و میفرانکل از این امر به خأل وجودي یا تهی بودن زندگی یاد می

کشاند و هرچه ها مردم را به سوي روان پزشکان میها و دلتنگیها بیش از افسردگیها و ماللتحوصلگی
گردد، زیرا اوقات فراغت مردم، زیادتر خواهد شد و تر میشود، این مسئله بحرانیزندگی بیشتر ماشینی می

فرانکل، نمونۀ آشکار این مسئله را چیزي به نام "آزاد چه کنند؟دانند با این اوقات بدبختانه مردم نمی
کند، یعنی آن دلتنگی و ناراحتی عمیقی که معموالً روزهاي تعطیل و اوقات بیان می» پریشانی روزهاي تعطیل«

گردد، شخصشود و یا ساعات فراغت، زیادتر میآید. وقتی فشار کار هفته، تمام میفراغت به سراغ افراد می
توان دال بر این خأل هایی که مییابد که محتوا و معنایی در زندگی او وجود ندارد. شمار خودکشیدرمی

هویتیهاي فراوانی مانند: الکُلیسم، اعتیاد، بزهکاري، بیوجودي دانست یا درآن سهیم شمرد،کم نیستند. پدیده
شود، وابسته به همین تهی شدن زندگانی یهایی که در زندگی بازنشستگان و پیران دیده مجوانان و بحران
)  بیهودگی زندگی و روزمرگی و کسالت آوري هستی و یکنواختی و عدم جذابیت 66: 1354است. (فرانکل، 

ها در نحوة گذران روزهاي زندگی یا حتی ایجاد کوچکترین تغییر و تحولی در آن تفاوت بودن انسانآن و بی
ها (نمونه بارز آن بدون نتیجه و حتی گفتگوهاي اکثراً تکراري شخصیتبه صورت انجام کارهاي تکراري و 

اثر ساموئل بکت) مضمون اصلی آثار نویسندگان » در انتظار گودو«هاي نمایشنامۀ گفتگوهاي شخصیت
هاي اصلی اثر اوژن یونسکو، برانژه، یکی از شخصیت» کرگدن«دهد. در نمایشنامۀ معناباختگی را تشکیل می

کند: ز کارهاي تکراري و زندگی روزمره و بدون هیجان خود، ابراز دلتنگی و خستگی مینمایش، ا
رود. من براي اش سر میگوش کن ژان. من هیچ تفریحی ندارم. آدم تو این شهر حوصله"

ام ... هر روز اداره، هشت ساعت تمام. و فقط سه هفته تعطیل کاري که دارم ساخته نشده
"براي یک خرده تفریح ...-فهمیام که آخر مییگر آنقدر خستهتابستان! شنبه عصر د

) 63: 1389(یونسکو، 
ماند تا شان هستند که دیگر فرصتی برایشان نمیها چنان سرگرم کارهاي روزانهاز نظر کامو نیز، انسان

سازد و انسان را از پوچی و عبث بودن زندگی را ببینند. اما، سرانجام، یک روز این پوچی خود را نمایان می
کند:پوچ بودن هستی آگاه می

... برخاستن از خواب، ترامواي سوار شدن، چهار ساعت کار در دفتر یا کارخانه، غذا، "
- خواب، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه، شنبه. زندگی همواره به همین گونه می

یاند و همه چیز در خستگی آغشته به حیرت نماخود را می"چرا"گذرد و تنها یک روز است که 
اي است بر هاي زندگی ماشینی قرار دارد و مقدمهشود. خستگی در پایان فعالیتآغاز می

) 27: 1390کامو،("خودآگاهی انسان.
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یأس و ناامیدي .6
و پوچ معنی و عبثبرد که همۀ اعمال او بیمیاست، زیرا انسان در این حال پی، باعث فلج انسانییأس

رود، زندگی بالقوه پایان زمانی که امید از میان می"ترین انگیزه در زندگی است. بوده است. امید داشتن، مهم
) 28: 1368(فروم، "پذیرد. امید، عامل قطعی و باطنی و شالودة زندگی و عامل پویا و دینامیک روان است.می

بیند یند. او زندگی، دیگران، آینده و حتی خدا را تاریک میبانسان مأیوس و ناامید همه چیز را تیره و مبهم می
که امیدشان ضعیف است، یا به کسانی"کند. به عقیدة اریک فروم: و اغلب زندگی را غیر عادالنه تفسیر می

بینند و هاي زندگی تازه را میاندیشند یا به اغتشاش. اما کسانی که امیدشان نیرومند است، نشانهپروري میتن
در جهان ) انسان23(همان:"ر لحظه آماده هستند تا به تولّد آن چیزي که آماده زاده شدن است، یاري دهند.ه

آینده است. ناتوانی بشر در مقابله با جنگ و کشتار و استبداد و ... او را به صورت امید و بیامروز، انسان بی
معناباخته در این زمینه، به نمایش سرخوردگی و پناه، ناامید و افسرده درآورد. ادبیاتموجودي ناتوان، بی

آلود، ناامیدانه و بدبینانه به پردازد. این ادبیات که بر پایۀ نگاه یأسناتوانی انسان و نهایت یأس و ناامیدي او می
-ها در رسیدن به آرمانزندگی شکل گرفته بیش از همه، به تصویر و توصیف ناکامی و سرخوردگی انسان

، دو شخصیت اصلی والدیمیر و استراگوناثر ساموئل بکت،» در انتظار گودو«پردازد. در نمایشنامۀ هایشان می
هستند که با آمدنش بتواند » گودو«نمایشنامه، در ابتداي نمایش امیدوارانه در انتظار آمدن شخصیتی به نام 

- د و در نهایت به یأس مبدل میروها را دگرگون کند. اما رفته رفته امیدشان به تحلیل میوضع زندگی  آن
شود رسند: کاري نمیآید و والدیمیر و استراگون هر دو به یک نتیجۀ ناامیدانه میشود؛ زیرا گودو هرگز نمی

در نمایشنامۀ دهد.کمدي است که نهایت نومیدي و درماندگی انسان را نشان می-این اثر یک تراژديکرد.
یأس و بیهودگی انسان دوران پس از جنگ جهانی دوم است. این اثر، پوچ ، بیان کنندة سرگردانی، انتظار گودو

گر آرزوي بشر دهد و نمایانهاي موجود در زندگی انسان قرن بیستم را نشان میشدن و از بین رفتن ارزش
اي براي ادامۀ زندگی است. با این حال بکت، نمایشنامه را چنانبراي دست یافتن به معناي زندگی و انگیزه

قصۀ محکومیت "اي بیهوده نبوده است. در انتظار گودو، برد که گویی این انتظار، چیزي جز وعدهبه پایان می
- انگیز که کمتر چیزي از واقعیت میمطلق و ابدي آدمی است به بودن در جایی نامعلوم و خالی و سرد و غم

: 1377(آشوري، "که او را رهایی دهد.بخشی است وجوي راهی و یا به انتظار نجاتداند و همیشه در جست
236(
ترس و اضطراب.7

شناسی، عبارت است از حالتی نامطبوع همراه با انتظاري نامطمئن از بروز اضطراب، در اصطالح روان
) همچنین اضطراب، به معناي ناآرامی است و به حالتی 113: 1382آور. (ر.ك.گله دار و ساکی، اي زیانحادثه

شود که مشخصۀ اصلی آن، احساس ناامنی است. این حالت، اغلب با دلهره و تشویش اشتباه یعاطفی گفته م
شود، ولی وجه تمایز آن، فقدان تغییرات فیزیولوژیکی چون احساس خفگی، عرق کردن و ازدیاد ضربان می

)1371:39آزما، باشد. (ر.ك. رزمرود، میهاي مشخص دلهره به شمار مینبض که از  نشانه
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-تا قبل از دوران رنسانس و پیدایش مدرنیته، آرامش انسان ناشی از معناداري زندگی و ایمان به هدف

داري جهان بود. اما پس از آن، با نابودي اندیشۀ خدا و معنویت در ذهن بشر و محور و اساس واقع شدن 
به گریبان شده است. عوامل ها دستها و تلخیها و تشویشانسان در عالم طبیعت، بشر با انواع اضطراب

هاي پیشین نیز وجود داشته است، ولی انسان آن دوره، با کمک اضطراب آفرین و پریشان کننده در زمان
کرد. اما، ها را رفع میاضطرابگرفتن از نیروي دین و باور به اندیشۀ متافیزیک و قدرتی ماوراءالطبیعی، آن

- و هدایت قدسی، هیچ منبع و مرجعی براي رفع اضطراب خود نمیانسان امروز با نفی و انکار وجود خدا 

تواند بیابد. پل تیلیش معتقد است انسان همواره با سه گونه تهدید و اضطراب وجودي مواجه است که 
معنایی و اضطراب ناشی از محکومیت. عبارتند از: اضطراب ناشی از مرگ، اضطراب ناشی از پوچی و بی

بینی نبودن و عدم امکان دریافتن معنی و مقصود آن از خصوصیات اضطراب مرگ حادثی بودن، قابل پیش 
معنایی، اضطراب از دست دادن یک اضطراب بی"کند: گونه تعریف میمعنایی را ایناست. تیلیش اضطراب بی

مسئلۀ غایی و تشویش دربارة یک معنا است که معنابخش همۀ معانی است. این اضطراب با از دست دادن 
) ناتوانی بشر در پاسخگویی به پرسش از معناي زندگی، 84: 1366دهد. (تیلیش،گاهی معنوي رخ میهگر

معنایی خواهد شد. از نظر تیلیش، اضطراب پوچی هاي آدمی، باعث پیدایش بیمرگ و فلسفۀ دردها و رنج
گیرد. وقتی که میآید که محتواي خاصی از زندگی در معرض تهدید نابودي و عدم قراروقتی به وجود می

شود و از شرایط و وضعیت به وجود آمده فرد نسبت به باورها و اعتقادات خود دچار تردید و ابهام می
هاي شود. وقوع جنگاش بیشتر مطمئن میمعنایی زندگیمحتوایی و بیکند، به بیاحساس نارضایتی می
و شیمیایی کشتار جمعی، سبب شد تا دلهره و هاي اتمی رحمانه و تولید انبوه سالحجهانی و کشتارهاي بی

اضطراب نابودي، پایان و مرگ در اندیشۀ انسان غربی استوار گردد و فرد خود را همواره در خطر و ناامنی 
احساس کند.

هدفی که پناهی، گناهکاري، پوچی و بیها به صورت اضطراب تنهایی، مرگ، بیو اضطراباین تشویش
فکري انسان عصر مدرن است، در آثار نویسندگان ادبیات معناباخته به شکلی گسترده ترین عناصراز اساسی

در انتظار گودو(اوژن یونسکو)، آوازه خوان طاس و کرگدن نشان داده شده است. نویسندگان آثاري چون 
نسکو هاي انسان مدرن دارند. اوژن یو(ساموئل بکت) و مسخ (کافکا) سعی در نشان دادن اضطراب و دغدغه

که ايدلهرة من با کشف زمان شروع شد، لحظه"گوید: در مورد اضطراب مرگ و آگاهی از واقعیت مرگ می
-ها به گذشته سرنگون میکند و لحظهراهی به نیستی باز می،پی بردم هر لذتی در نهاد خود

ب دارد که در آن اي وحشتناك و مهیجهان رازآلود و معماگونۀ کافکا، چهره)10: 1384(یونسکو،"شوند.
هاي هایش که در جهاناشخاص عمدة داستان"شوند.گناه بودنشان محکوم و مجازات میها با وجود بیانسان
شوند ... و از ناراحتی و اضطرابی اي مرموز بازداشت میبه شیوه-جهانی که ناگاه بیگانه گشته است–خود

.همه سیماهاي سمبولیک انسان عصر جدیدند که  برند..ارتکاب جرم رنج میعمیق و احساس مجرمیتی بی
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در نمایش هاي شخصیت) 466: 1352(پریستلی، "کوشد این چند صباح از عمر را به نحوي به سر آورد.می
گیرند که ها براي رهایی از رنج انتظار، تصمیم میاثر بکت، از تنهایی در اضطراب هستند.آنانتظار گودو

ها را دارد و در صورتی که خود را دار بزنند، شاخۀ درخت تنها ظرفیت یکی از آنخودشان را دار بزنند؛ اما 
ماند. در نتیجه، هر دو به دلیل وحشت از تنها ماندن، از این کار صرف نظر میرد و دیگري تنها مییکی می

کنند: می
استراگون: چطوره خودمون رو دار بزنیم؟ -"
روند} به اون اعتمادي نیست ... خت میوالدیمیر: از شاخه؟ {به سمت در-
سنگین میره. دي ديگوگو می-شکنهشاخه نمی–استراگون: {با تالش} گوگو سبک -

)42-41: 1387( بکت، "دي دي تنها ...-شکنهشاخه نمی-
تنهایی.8

ن واقعیت در وضع تریعمیق«تنهایی، از مسائلی است که آدمی همواره با آن مواجه بوده است. تنهایی را 
احساس تنهایی "کند: احساس تنهایی را این گونه تعریف می،) هانا آرنت7: 1381اند. (پاز، دانسته» بشري
هاي شخصیتی افراد در ) ویژگی1387:28(محمدي مجد،"».نه با دیگران بودن«و » نه با خود بودن«یعنی 

و عزت نفس پایین، آدمی را ازکوشش براي گرایی رویی، درونایجاد احساس تنهایی دخیل هستند. کم
هاي آدمی در برابر تنهایی مثل پرخوابی، برقراري دوستی با دیگران باز خواهد داشت. برخی از واکنش

.تواند انزوا و تنهایی را تشدید کندرویه از الکل یا اعتیاد میي بیها، استفادهپرخوري، استفاده از آرام بخش

هاي زندگی گریزان هستند. ی خلوت و آرام هستند، در واقع از روبرو شدن با واقعیتکسانی که آرزومند مکان
گوشۀ دنج، فقط یک ضعف روانی است و ، علت فرار مردم از تقلّاهاي روزانه و آرزوي اسمیتاز نظر  

ن معموالً به این دلیل است که شخص بیش از ظرفیت یا استعداد خود قبول مسئولیت کرده است و چون بدو
شود و مایل به فرار و پیدا کارها را به انجام برساند، سر در گم و پریشان  میخواهد آننقشه و هدف می

هاي )احساس تنهایی و بیگانگی با جهان از ویژگی1345:196شود. (ر.ك. حاتمی، ي خلوت میکردن گوشه
ینی و هضم شدن در چرخۀ انسان معاصر است. انسان در جامعۀ صنعتی امروز و در هیاهوي زندگی ماش

کند. انسان امروز، روز به روز پناهی خود را با تمام وجود لمس مییابد و بیفناوري، خود را تنهاي تنها می
انگارد.اش را بیهوده و پوچ میبیند تا جایی که حتی خود و زندگیخود را تنهاتر می

ثار خود، تنهایی آدمی را به شکل ناتوانی او در نویسندگان ادبیات معناباخته، متأثر از این اوضاع، درآ
رود که فرد با استفاده از کشند. این تنهایی تا جایی پیش میبرقراري ارتباط و مراوده با دیگران به تصویر می

خیالی بکشاند تا از درد و رنج تنهایی کوشد تنهایی خود را درمان کند و خود را به بیوسایل تخدیري می
از دیدگاه نویسندگانی مانند آلبر کامو و سارتر، هر فرد، موجودي تنهاست که به صورتی مضحک نابود نشود. 

به این جهان پرتاب شده است. آدم خود را در جهانی که ناگهان از خیاالت و روشنایی محروم شده، بیگانه 
، به سرگذشت بیگانهرمان) کامو، در 20: 1390اي که دردهایش عالجی ندارند. (کامو،بیند؛ مثل تبعید شدهمی
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پردازد که با خود و دنیاي اطراف، بیگانه است. این شخصیت که در واقع نسبتمیمورسو مرد جوانی به نام 
است، هیچ رابطۀ عاطفی بین خود و و بیش از همه، نسبت به خودش، بیگانهبه جامعه، تاریخ، موقعیت زمانی

کافکا نیز تصویر » مسخ«کند. داستان اش را سپري میو تنهایی، زندگیتفاوتیکند و در بیدیگران برقرار نمی
هاي معنوي از بین رفته است و دنیایی که در آن بسیاري از ارزشکنندة تنهایی انسان در دنیاي معاصر است؛

انسان، در آن حتی به اندازة یک حشره هم ارزش وجودي ندارد.
مرگ اندیشی و خودکشی.9

ترین رویداد و دغدغۀ زندگی هر انسانی است و در طول حیات بشري، رین و مهمتمرگ، رازآلود
همواره فکر انسان را به خود مشغول داشته است. آدمی از نخستین روزهاي تاریخ حیات خویش به تأمل در 

جستجو و تکاپوي "است. چیستیِ مرگ پرداخته و به دنبال آن اضطراب و ترسی عمیق در او پدید آمده 
ان براي شناخت مرگ امري ضروري و محتوم است، زیرا این جستجو از سویی موجب ژرفا بخشیدن انس

شود و از سوي دیگر به تجزیه و تحلیل عاملی بنیادي و سرنوشت ساز براي بشر؛ یعنی معناي هستی او می
کاتب ) تالش همۀ ادیان و مذاهب و م74: 1387(معتمدي، "شود.ترس از مرگ و تسکین آن منجر می

گوناگون از آغاز خلقت بشر تا کنون این بوده است تا راه حلی براي رهایی از مرگ یا کاهش هراس و 
الحیات، مرگی، عینآب خضر، نوشابۀ بیوحشت ناشی از آن پیدا کنند. برساختن استعاراتی مانند آبِ حیات،

ها دارد، همه از انی اعتقادي ملّتچشمۀ زندگانی، آب زندگی و دیگر اصطالحاتی از این دست که ریشه در مب
کند.تالش و کوشش انسان براي دستیابی به زندگی جاویدان و گریز از مرگ حکایت می

بینی مادي، مرگ، بن بست زندگی است، نقطۀ در مورد حقیقت مرگ دو دیدگاه وجود دارد: در جهان
گرایی و مرگ امیدها چنین نگاهی، پوچشود. روشن است نتیجۀ پایانی که در ماوراي آن هیچ چیز یافت نمی

ترین معنی شدن زندگی است. بدبینی نسبت به پایان زندگی و عدم اعتقاد به حیات پس از مرگ از مهمو بی
هدفی است. اما اهل دین که حقیقت انسان را روحانی و گرایی و بیعوامل گرفتار شدن آدمی در ورطۀ پوچ

) از 27: 1359پندارند.(ر.ك.نصري،یک مرحلۀ حیات به مرحلۀ دیگر میدانند، مرگ را عبور ازغیرمادي می
آید که خصوصیت اصلی ها، مرگ امري واقعی نیست، بلکه یک نوع امکان به شمار مینظر اگزیستانسیالیست

نهیم دیگر به که به عرصۀ وجود گام میبه مجردي"که هر لحظه ممکن است به وقوع بپیوندد.آن این است 
معنا و پوچ و ) برخی زندگی را فقط به این دلیل بی56: 1362(بارت، "ایم که بمیریم.افی عمر گذراندهحد ک

دانند که سرانجامش مرگ است. از نظر این گروه زندگی فاقد ارزش و معناست زیرا هر آنچه را که بیهوده می
به همین دلیل هیچ چیز در زندگی در آن هدف قرار دهیم و به آن دل ببندیم مرگ آن را نابود خواهد کرد و

بریم، ارزش ندارد.به خاطر رنجی که از فقدانش می
یابد و از اي براي ادامۀ زندگی در خود نمیگیرد که دیگر انگیزهاما، گاه انسان در شرایطی قرار می

یجه، از آن هیچ یابد و در نتتوجیه موقعیت خود در هستی عاجز شده، زندگی خود را فاقد ارزش و معنا می
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برد، در این وضعیت است که ادامه دادن زندگی کاري عبث و غیرمنطقی پنداشته شده و گونه لذتی نمی
برد، کسی که از زندگی لذت نمی"دهد. میترین راه خود را به فرد نشان خودکشی به عنوان بهترین و عاقالنه

) آن گاه که شرایط زندگی 165: 1367(فروم، "د.دهبر باد دادن حیات را به احساس پوچی از آن ترجیح می
به حدي سخت و دشوار شود که جز تشویش و اضطراب حاصلی در بر نداشته باشد، فرد مشتاقانه به سوي 

کند و آرامش و خوشبختی خود را تنها در مرگ و نابودي خود مرگ اختیاري و خودکشی گرایش پیدا می
یی غریزي به ویژگی دهد که حتی به گونهگزیند نشان مینه مرگ را برمیآنکه داوطلبا"بیند. از نظر کامو می

مفهوم روزمره و بیهودگی ریشخند آمیز این عادت و نبود دلیلی مجاب کننده براي زندگی کردن و تالش بی
گونه ) آرتور شوپنهاور نیز علت دست زدن افراد به خودکشی را این20: 1390(کامو، "رنج پی برده است.

شود، انسان به زندگی خویش پایان هاي مرگ میهاي زندگی بیش از وحشتوقتی وحشت"کند: ان میعنو
رسد که هیجانات و عواطف منفی زندگی فرد ) تمایل به خودکشی زمانی به اوج می110(همان : "دهد.می

نند، مرگ را ارزشمندتر ککند. کسانی که اقدام به خودکشی میدهد و ناامید مییابد و او را آزار میشدت می
ام را ادامه دهم، بدتر از این است ها این است که اگر من زندگی کنونیاستدالل آن"پندارند؛از ادامۀ زندگی می

آورد که ارزشمندتر از چیزي است که از دست که خودکشی کنم. در واقع او با خودکشی چیزي به دست می
ها دارند. کناره گیري و اجتماعی، تأثیر بسیاري در آمار خودکشیهاي ) زمینه237: 1387(ملکیان، "دهد.می

هاي اجتماعی و از دست دادن مناسبات شغلی و ارتباطات خانوادگی عدم ارتباط افراد با جامعه و گروه
که ها ناشی از عدم دستیابی به نیازهاي روانی هستند شود. اغلب خودکشیموجب افزایش آمار خودکشی می

توان به نیاز به پذیرفته شدن و دوست داشته شدن، نیاز به امنیت عاطفی و نیاز به ها میآناز مهمترین
بست است و ریشه در یأس و ناامیدي دارد. آن ارزشمند بودن اشاره کرد. مرگ از نوع خودکشی، نشانۀ بن

سد و هیچ کس و ربست و پوچی میرسد و آدمی در زندگی به بنهنگام که یأس و نومیدي به اوج خود می
شود. داند، خودکشی به عنوان تنها راه عالج آشکار میهیچ چیز را شایستۀ دل بستن نمی

که حضورش هر نوع احساس گردد، مرگی در ادبیات معناباخته، مرگ الینقطع نزدیک احساس می
شر است و هرگونه گیرد. از دیدگاه این مکتب، مرگ سرنوشت محتوم بشادمانی و حرکت را از انسان می

معنی و بیهوده و عبث است. از نظر اکثر نویسندگان ادبیات پوچی از تالش و کوششی با وجود مرگ، بی
جمله کافکا، کامو، بکت، زندگی به این دلیل که سرانجامی جز مرگ و نیستی به دنبال ندارد، پوچ و بیهوده 

و عدم اعتقادش به زندگی پس از مرگ را آشکار عقیدة خود در مورد مرگ» انسان طاغی«است. آلبر کامو در 
گشاید. در چشم من مرگ اي به سوي زندگی دیگري میدارم باور کنم که مرگ، دریچهدوست نمی"کند: می

"اي است ناگوار و پلید.گویم که مرگ گامی است برداشتنی؛ بلکه واقعهدري بسته است. من نمی

ه در قالب شخصیت مورسو، اعتقادش به پوچی و بیهودگی زندگی ) کامو در رمان بیگان133: 1382(کامو،
هایش در زندگی ها و آرمانیابی به هدفکند. از نظر او، زندگی انسان و تالش براي دستبشري را اعالم می
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بیهوده و عبث است و هیچ اهمیتی ندارد؛ چون مرگ امري حتمی است و سرانجام روزي همه محکوم به 
رسو معتقد است: شوند. مومرگ می
ارزد. حقیقتاً من منکر نبودم که در سی سالگی مردن دانند که زندگی به زحمتش نمیهمۀ مردم می"

اي که مرگ انسان مسلّم شد، دیگر چگونگی و یا در هفتاد سالگی چندان اهمیت ندارد...از لحظه
)140(همان: "هنگامش اهمیتی ندارد.

شود. اکثر قهرمانان ترین مضامینی است که مشاهده میال با مرگ از اصلیدر آثار فرانتس کافکا نیز، جد
اي است که مرگ برایشان در حکم ها به گونههاي او سرنوشتی جز مرگ ندارند و گاهی شرایط آنداستان

شود که با مرگش، آرامش که متوجه میگرگوار سامسا، هنگامی،مسخشود. در داستان نوعی رهایی قلمداد می
بکت، دلهرة انسان را در برابر شود.گرداند، با رضایت و خرسندي تسلیم مرگ میاش باز میا به خانوادهر

در اغلب آثار پردازد.کند و به وضعیت بغرنج و پوچ بشر در جهان معاصر مینیستی و مرگ توصیف می
انیت و انسان در کجایی بودن شرط عالم انس"یونسکو، مرگ و قتل، نقشی کلیدي دارد. یونسکو معتقد است: 

فهمند. مرگ نه بورژواست و نه زنم، همه مرا میبودن اوست. زمانی که از مرگ حرف می» میرا«او نیست. در 
) 7: 1389(یونسکو، "باشد.آید که همه گیر و عامه پسند میسوسیالیست. از اضطراب عمیق درون می

ۀ پژوهش نتیج
معنا پرداخته      پوچی و بیهودگی هستی و زندگی انسان در جهانی بیدر ادبیات معناباخته، به نمایش

فایده است و نتیجۀ تالش بشر در شود جست و جوي معنا در این جهان بیشود. در این جریان، تأکید میمی
معنایی زندگی، در طول تاریخ انجامد. هرچند، اندیشۀ پوچی و بیمعنا دادن به هستی نیز به شکست می

ره ذهن بشر را به خود مشغول داشته است؛ اما این نگاه به عنوان مکتب فکري و فلسفی منسجم، در هموا
رحمانه، موجب آمیز جهانی وکشتارهاي بیهاي فاجعهاروپاي عصر جدید شکل گرفته است. بروز جنگ

ن بروز چنیگردید تا اضطراب نابودي، پایان و مرگ در اعماق وجود انسان معاصر ریشه بدواند. هم
ي صنعت و تکنولوژي و پیدایش مکاتب رویدادهاي گوناگون علمی، فنی و فکري ازجمله رشد گسترده

ها از هستی ي آن بسیاري از ارزشفلسفی جدید، جوامع بشري را دچار تحوالت چشمگیري کرد که در نتیجه
اصر به وجود آمد. نویسندگان گرایی در اندیشۀ بشر معهاي بدبینی و پوچخود ساقط شدند و به تدریج زمینه

ها و آثار خود قرار ادبیات معناباخته، این احساس پوچی را دست مایۀ مباحثات فلسفی و درون مایۀ نمایشنامه
دادند. در این آثار، تنهایی آدمی، بیگانگی و غربت او در این جهان، مورد بحث و استدالل قرار گرفت. درآثار 

ۀ فردیت و هویت خود را باخته است و به صورت موجودي منزوي و بیگانه نویسندگان این مکتب، انسان هم
اعتقادي، ایمانی و بیهاي معنوي، بیکند. از دست دادن ارزشاش را سپري میبا خود و جامعه، زندگی

هویتی، شک و بدبینی و مرگ اندیشی، از هدفی و پوچی، ترس و اضطراب، یأس و ناامیدي، بیاحساس بی
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هایی است که به طور مکرر و چشمگیري در آثار نویسندگان ادبیات معناباخته از جمله فرانتس لفهجمله مؤ
کافکا، ساموئل بکت، آلبر کامو، اوژن یونسکو و ادوارد آلبی، بازتاب داده شده است.  
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نقش شاعران بزرگ زبان فارسی 
درحفظ و پاسداشت از زبان فارسی به عنوان زبان ملی

1یل زادهمریم اسمع

مدرس دانشگاه آزاد واحد بناب- کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی
چکیده

زبان و ادبیات و خط فارسی یکی از ارکان عمده ي فرهنگ ایران است. با این خط و زبان است که 
حاصل زبان فارسی که بسیاري از آثار علمی، ادبی، عرفانی ایران و دنیاي اسالم به جهانیان عرضه شده است.

قرن ها تحول و سیرو سلوك است، در طول قرون، جوي ها و رودهاي متعددي به آن ریخته است و آن را 
تبدیل به اقیانوس عظیم کرده است. و امروز بزرگترین سرمایه ي ملی ما ایرانیان است. این زبان از یک سو از 

الم سوکلمات عربی دوران پس از اسخنان تنسر، انوشیروان و بزرگمهر برخوردار است و از سویی با لغات
و از سوي دیگر واژه هاي ترکی، مغولی، هندي، آرامی، فرانسوي، انگلیسی و روسی به آن درآمیخته است.
زبان از طرفی دیگر از شراب شعر فردوسی وسعدي سرمست گردیده و از سویی دیگر از نمایه داده اند. ای

آقاخان و امیرنظام، دهخدا، جمال زاده، هدایت و عباس اقبال انوش نوشته هاي قائم مقام و طالبوف و میرز
است و براي ملت کهنسال ایران براي ما منشأ زیبایی و سودمندي و وحدت این زبانتغذیه کرده است.

اجتماعی، ایجاد _هایی از جمله؛ ایجاد ارتباط بین مردم ایران، استوارسازي وحدت و شکوفایی ملینقش
رسی زبان، خلق ادبیات و هنر، تقویت فرهنگ و ایجاد استمرار فرهنگی و ... بازي می کند.وحدت بین ملل فا

زبان فارسی، شاعران، وحدت ملی.ها: کلیدواژه
مقدمه

ن زبان است و آپویایی هر زبان در بستر زمان، از نشانه هاي بارز تداوم حیات فرهنگی سخنگویان به 
تداوم، از اهم وظایف فرهنگ پژوهان و محققین فرهنگ و ادب می پرداختن به انگیزه هاي این پویایی و

ما ایران مهد چندین قوم باستانی است که این اقوام همواره داراي یک باشد.از آنجایی که کشور عزیز
سرنوشت مشترك تاریخی بوده اند و ناگزیر به یک زبان ادبی یا نوشتاري مشترك نیاز داشته اند و این نیاز 

ده است، لذا ایرانیان همه باهم و هر قوم به فراخور خویش، یجرم یک کوشش همگانی را می طلبعمومی، ال
و حاصل این .در این زمینه نقش موثري ایفا نموده و در راه نیل به یک زبان ادبی مشترك کوشیده اند

آمده و پدید» فارسی دري«هاي درازآهنگ است که زبان شیرین ادب مشترك ایرانی، مشهور به کوشش
و به بار نشسته است. و بدینسان، ادبیات ایرانی ثمره و مرده ریگ باگذشت سده هاي پی در پی شکوفا گشته

این همدلی و همزبانی است. لذا با گذشت زمان، رفته رفته هر قومی در گوشه اي از این سرزمین، این زبان 
. و البته استآن افزوده وآن را غنی ساختهواژگان و اصطالحاتی بهملی را تقویت کرده و تحکیم بخشیده و

1 . Esmaeilzade_m@yahoo.com
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ه ها و تعبیراتی نیز از آن وام گرفته و بدین گونه، این زبان را انتشار داده و اعتبار بخشیده ژبه طور متقابل، وا
.                                   است. هر گوشه ي این زبان، نشان از موجودیت و هویت یکی از اقوام ایرانی دارد

دوام و استمرار هویت فرهنگی ایرانی در طول تاریخ مدیون شاعران و نویسندگان اقوام مختلفی چون 
رپایی، غنا و دیفرهنگی به_. چرا که هریک با افزودن الیه هاي هویتیاستترك، کرد، لر، بلوچ و ... بوده

ي هویت هاي محلی و نیز هویت او بدین ترتیب زبان و ادبیات همچون چتر گسترده .عظمت آن افزوده اند
عناصري که در پایداري و سربلندي هویت دیگر اقوام را زیر سایه ي خود قرار می دهد. اما عالوه بر این،
رسوم و سنت ها و میراث مکتوبی است که ایرانی و هویت فرهنگی نقش عمده یی را ایفا می کند، آداب و
ثیر این آثار به حدي بوده است که بسیاري از أهمواره بزرگان ادب فارسی در آثار خود به یادگار گذاشته اند. ت

ثیر پذیرفته اند. و این به دلیل روح بزرگ، أاز ادبیات و زبان فارسی ت،بزرگان و اندیشمندان کشورهاي دیگر
یف آفرینندگان زبان فارسی است.فکر توانا و حس لط

فرهنگ هر قوم نشانه ي هویت و شناسایی تاریخی و اجتماعی آن ملت است. زبان و فرهنگ کشور عزیز 
ما ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. بنابراین به طور کلی می توان گفت زبان و ادب فارسی می تواند 

از طرف دیگر، زبان و فرهنگ هر قوم رابطه اي بوم باشد.وسیله اي مناسب در انتقال فرهنگ این مرز و 
وان از روساخت آن به ژرف ساخت آن زبان تمستقیمی با یکدیگر دارند. بنابراین با مطالعه دقیق هر زبان می 

پی برد و به آداب، رسوم، طرز فکر و اندیشه ي آن قوم دست یافت. حتی حکایت ها، داستان ها و رمان ها 
تی و چه در شکل مدرن و چه در رئالیست، در القاي ارزش هاي فرهنگی این سرزمین چه در شکل سن

کوشیده اند. متون حماسی با بیان استوار و موسیقی خیزان و با ترویج اخالق، انسانیت، وطن پرستی، 
هویت متون عرفانی با بیان هنري و متعالی خود  در ارتقاي وجوانمردي و زنده نگه داشتن روحیه ي آزادگی

دارند.نقش به سزایی،دینی و جاودانگی ارزش هاي معنوي
زبان فارسی

برقراري انسان از دیرباز به صورت اجتماعی می زیسته ویکی از نیازهاي آدمی در زندگی اجتماعی«
)1383،17(باقري، » ارتباط با همنوعان و ایجاد تفهیم و تفاهم بوده است.

زبان را می توانیم یک نهاد اجتماعی تعریف کنیم که افراد یک اجتماع به منظور آگاهی از مقاصد یکدیگر «
باطی بشر است بلکه پایه ي اغلب و برقراري ارتباط به آن نیازمند بوده اند. زبان نه تنها یک وسیله ي ارت

نهادهاي اجتماعی نیز بوده است. و نکته مهم این که، تکامل اجتماعی انسان از طریق جامعه منتقل می 
)27، 1373(باطنی، » جامعه براي این انتقال در اختیار دارد، زبان است.شودوتنها وسیله اي که

ملت است. زبان مقیاس فراست و محک حساسیت و معرف کیفیت زبان مترجم احساسات و فرهنگ یک 
یک جامعه است. زبان حافظ اسرار گذشتگان و شاخص تمایالت و موثر و نافذ در روحیات آیندگان است. 

زبان شناسنامه شخصیت ومعرف هویت افراد و گرانبهاترین میراث یک ملت است.
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به عللی هدرست است که بشر از یک اصل به وجود آمده و در بدو امر بیش ازیک زبان نداشته ولی امروز
یعنی ممکن نیست در دنیا .جه باشندهیچ ملتی نیست که همه افرادش داراي یک زبان و یک له،در دنیا

ولی  جنوب و شمال و شرق و غرب ومرکز آن همه داراي یک زبان و لهجه باشند.کشوري باشد که نواحی
هر ملتی یک زبان فصیح انتخاب و تعیین کرده که شهري و روستایی جز با آن چیزي نمی نویسند و سخن 

را ندانند.یح و رسمی مملکتنمی گویند مگر مردم بی سواد وعامی که زبان فص
ن جامعه ناشی می شود.به عبارت دیگر زبان و فرهنگ، آنگرش مردم هر جامعه یی، از زبان و فرهنگ «

ملتی، می توان به آداب، ناي ادبیات و زبان هربورارتباط مستقیمی باهم دارند، یعنی با مطالعه ي ظاهر و
رابطه تنگاتنگی میان ن ملت دست یافت. عالوه بر رابطه مستقیم این دو،آرسوم، سنن، اندیشه ها و باورهاي 

،به طور مثال با تغییر فرهنگ مزد یسنایی در ایران و جایگزینی فرهنگ اسالم به جاي آناین دو وجود دارد.
)42، 1377(محمدخانی، » جایگزین زبان پهلوي می شود.ما شاهد هستیم که زبان فارسی امروز، 

زبان فارسی یکی از مهمترین عناصر تشکیل دهنده ي هویت ایرانی است به این معنا که ایرانیان به یاري 
ازگاري ایجاد نمایند. وبه ي سانستند میان فرهنگ جدید اسالمی و فرهنگ باستانی خود گونه ااین زبان تو

زبان دوم جهان اسالم شمرده می شود. و براین نکته تاکید می کند که نقش ،همین دلیل است که زبان فارسی
زبان فارسی در تحکیم شالوده ي هویت فرهنگی ایرانی انکارناپذیر است و امروزه شایسته تحلیل و بررسی 

است.
فرهنگ مردم ایران زمین در حکم آیینه ي تمام نماي افکار این قوم است که به صورت الگوهاي فرهنگی 

ی وپیشینه ي فرهنگی اش وهمچنین آثار علمی بروز می یابد. سرزمین ایران به واسطه ي قدمت تاریخ
ایرانیان بقایاي تمدن تلطیف «درخشانش به دامان اسالم روي می آورد. شهید مرتضی مطهري می فرماید: 

شده و پرورش یافته اي را به اسالم تحویل دادند که بر اثر حیاتی که این مذهب در آن دمید، جانی تازه 
)375، 1364(مطهري،» گرفت.

ناتل خانلري می این فرهنگ ملی و ایرانی نشان دهنده ي هویت و شناسنامه ي تاریخی اجتماعی ماست.
لم که این زبان من، زبان کسان من است، زبانی که شیرینی ابمن فارسی را عزیز می دارم و به خود می«گوید: 

آن را دشمن و دوست وخویش و بیگانه چشیده اند. زبانی که سعدي بدان غزل سروده و در دورترین نقطه 
ي آسیا قرن ها پیش از این مطربان چینی غزلش را به گوش جهانگردان اندلسی خوانده اند. نزد من وطن آن 

فرهنگ ایرانی هست وطن من آنجاست. زیرا در آنجاست پندارید (از دیدگاه من) هرجا کهنیست که شما می
که روح من و ذوق من آشنا می یابد و به گمان من وطن آنجاست که آشنایی هاست. نمی گویم فرهنگ 

)175، 1343، (ناتل خانري» همان زبان است اما زبان هم یکی از اجزاء فرهنگ است هم جزء بزرگی است.

وحدت و شکوفایی ملی 
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زبان فارسی عظیم ترین وسیله ي ارتباط بین گذشته و حال مردم این سرزمین است. این زبان چه در آن 
و منشورها و فرمانهاي خویش را بر پیشانی روزگارانی که کورش و داریوش سخن می گفتند و اعالمیه ها

وسی بزرگ، حماسه سترگ خود را با آن می چه آن زمان که فردمی کردند وصخره ها و ستون ها حک
سرود تا ریشه ها و عالیق ملی و فرهنگی را با آن نیرو بخشد و خودشناسی و خود باوري را به ایرانیان نشان 
دهد، چه هنگامی که مولوي، آفریننده بزرگ ادب عرفانی ایران و جهان آثار خود را با آن سرود، تا اصالت 

و حافظ شیراز ماندگارترین آثار ادبی  خود را با بیاموزد و چه هنگامی که سعديدینی و عرفانی را به مردم
آن نوشتند، همیشه و همواره نقش اصلی و ویژه اي در پایداري وحیات قوم ایرانی و وحدت ملی بازي کرده 

م آن را به و می کند. در حقیقت زبان فارسی همیشه چون حلقه اي مرئی و نامرئی، هویت ملی ایرانیان و اقوا
یکدیگر پیوند داده و اکنون نیز همچنان عامل اصلی وحدت ملی ایرانیان است.

یکی از راه هاي غنی شدن زبان و ایجاد دقت و ظرافت در آن، وام گیري از زبان هاي دیگر است. 
فیزیک، شیمی، صرف، نحو، معانی و بیان. براي مثال بخصوص وام اصطالحات علمی و فنی و ادبی مانند

هرگاه لغت هاي عربی، هندي، آرامی و فرنگی که وارد زبان فارسی شده اند، نبود خلق این همه شعر و آثار 
زبان انگلیسی علمی در زبان ما امکان نداشت. همچنین اگر وام از زبان هاي التین، یونانی و فرانسوي نبوده،

و استحکام علمی و ادبی نداشت.این همه قدرت
آري زبان فارسی با پذیرفتن ده ها هزار لغت میهمان و بهره گیري از آنها، شاهکارهاي منظوم و منثوري به 

متا ندارد. پس وقتی میگوییم زبان فارسی رمز هویت ملی ماست، همین زبان غنی وجود آورده است که ه
امروز است با ده ها هزار لغت اقتباسی آن از زبان هاي دیگر. همین زبان است که هم ریشه در فارسی باستان 

ه است.و پهلوي و شاهنامه وآثار حافظ وسعدي دارد و هم با ترجمه ها و لغت هاي جدید امروزي توانا شد
اهم در درازناي تاریخ ایران، تمام مردم این سرزمین و اقوام و تیره هاي گوناگون آن، در یک وجه پررنگ ب

هم اندیشی و هم آوایی داشتند و آن عشق ورزیدن به زبان فارسی و گزینش این زبان، به عنوان زبان فکر و 
فرهنگ و عرفان و دانش و عشق و عاطفه بوده است. تمام طبقات اجتماعی ایران از هر دسته و گروه و با هر 

ري داشته اند، اما درباره این موضوع، دید و منش، اگرچه در مواردي دیگر باهم اختالف و ستیز و ناسازگا
جملگی از دیدگاهی واحد و یگانه و همسو برخوردار بوده اند. اگر ترك و اگر کرد، اگر فارس و اگر بلوچ، 
اگر فقیه و اگر عارف، اگر فیلسوف و اگر حکیم، اگر سنی و اگر شیعه، خوشبختانه همگی بر نقش و اهمیت 

تاب مکنونات قلبی و ذهنی خود جاي هیچ شک و تردیدي باقی نگذاشتند زبان فارسی و گزینش آن براي باز
و در این راه باهم هم آوا و هم نظر بودند. از مترجم تفسیر طبري گرفته تا نویسنده اخالق ناصري، خواجه 
نصیرالدین توسی، و از فردوسی طوسی تا امام محمد غزالی، از شمس تبریزي تا جالل الدین مولوي بزرگ و 

سعدي تا حافظ شیرازي، جملگی در مورد امتیاز این زبان بر دیگر زبان ها سخن گفتند و از اسرار از 
سحرآمیز آن براي وحدت ملی بهره ها بردند.                                                                                      
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بنابراین ادبیات و محصول ادبی اعم از نثر و نظم می توانند در گسترش و تحکیم انسجام ملی موثر باشد. 
چنانچه آثاري چون شاهنامه فردوسی حس شجاعت و جوانمردي را تهییج می کنند و چه این که خطابه هاي 

به دفاع و اتحاد فرا خواند و احساس افتخار به آثار حکیمانی مانند آتشین برخی رهبران می توانند مردم را
حافظ و موالنا و احساس مشترك همه فارسی زبانان به مکتب و متون ادبی، آنها را به یکدیگر نزدیک تر 

ساخته نقل قول اشعار آنان شیرینی هر محفل و مجلسی خواهد بود.                                         
ذیال به ذکر نام چند تن از شاعران مشهور ایران که مجذوب فارسی بوده اند، اشاره می کنیم و نمونه اي 
از اشعار آنان را که حاکی از شیفتگی و عشق آنان به زبان فارسی است، نشان می دهیم و نقش آنها را در 

ان باز می نماییم.استحکام وحدت و یکپارچگی مردم ایر
جالل الدین محمد مولوي -1

آن چنان که می دانیم وي زاده خراسان است اما از همان دوران کودکی به قونیه مهاجرت می کند 
سرزمینی که حوزه فروانروایی ترکان و ترکمانان است. شعرش ماالمال از مسائل مهم عرفانی و دینی و 

احادیث دینی اشاره اي مستقیم دارد. وي به زبان عربی و ترکی و اخالقی و بسیاري از اشعارش به آیات و
یونانی آشنایی کامل دارد. وي جز چند غزل و ابیات نادر و پراکنده ترکی و عربی و یونانی، حجم عظیم 

مولوي در سرودن شعر، فارسی را آگاهانه و به عمد «دیوان کبیر و مثنوي را به زبان پارسی دري می سراید. 
ر نزدیک شدن به توده مردم و باال بردن سطح درك آنان، به خاطر رها شدن غریق از گرداب هاي به خاط

)  253، 1373(صاحب الزمانی، » نادانی ها، نه به خاطر رهانیدن گلیم خویش از موج حادثات برگزیده است.
یدن تصور می مولوي چنان شیفته زبان فارسی است که سخن گفتن با آن را، چون شکر خوردن و شهد مز

کند:
بر آن خاکم بخسبانید که زان خاك است بینایی                             مسلمانان مسلمانان به کوي او سپاریدم     

که نبود شرط در جمعی شکر خوردن به تنهایی                                                  مسلمانان مسلمانان، زبان پارسی گویم 
)271، 5/1363(مولوي،

یا:                                                                                                                          
خلّایی، اخلّایی، که هر روزي یکی شوري          به کوي لولیان افتد، از آن لولی سر نایی . . . ا

اخلّایی، اخلّایی، زبان پارسی می گو              که نبود شرط در حلقه، شکر خوردن به تنهایی                                     
)54، 7/1363(مولوي،

گاه هنگامی که ناخواسته متاثر از جوشش و فیضانات عاطفی و در حاالت بی خودي بیتی عربی می 
:                                                    سراید، بالفاصله از این کار خود اظهار پشیمانی می کند و انصراف خود را چنین اعالم می کند

)161، 3/1363هندوي آن ترك باش، اي آب و گل (مولوي، پارسی گوییم، هین تازي بهل 
شمس تبریزي -2
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اصلش از تبریز است و خوي و آشنا به زبان آذري و عربی، همان که آتش در وجود موالنا زد و تصوف و 
وي آموخت. او خود دنباله رو همین اندیشه بود که عرفان عاشقانه را با غرور فرهنگی عرفان و عشق را به

ایران به یاري زبان پارسی پیوند زد. شمس به زبان عربی تسلط کامل دارد و زبان عربی را صمیمانه ستایش 
رسی می گوید:                                                     می کند با این همه، وي همیشه فارسی را بر عربی ترجیه می دهد. او در ستایش از زبان پا

اکنون من زبان هندي ندانم، نه از عجز، امام خود عربی را چه شده است؟ اگر هندو بشنود، گوید این خوشتر 
است.     زبان فارسی را چه شده است؟ بدین لطیف و خوبی، که آن معانی و لطایف که در پارسی آمده 

در تازي نیامده است. همو در ستایش زبان پارسی گوید:است،
)                                                                             148، 1377(شمس تبریزي،» زهی وحی ناطق پاكزهی قرآن پارسی «
سنایی غزنوي-3

ش پر از معارف و حقایق عرفانی، حکمی، سنایی شاعر حکیم و زاهد پیشه پرآوازه قرن ششم است. آثار
اندیشه هاي دینی، زهد و وعظ وکالمش از اشارات مختلف به احادیث و آیات و قصص و تمثیالت دینی 

سرشار است. با این همه، تعبیراتی بس زیبا و بکر درباره زبان فارسی به کار برده است:                                             
آن اشاراتی که از عشقش خبریابی مکن                    وآن عباراتی که از یادش جدا مانی مکن                             
چون زمار و مرغ و دیو و دد بمانی باك نیست            چون زنعم العبد وامانی سلیمانی مکن                              

ی نیکو ندانی حک آزادي مجو                         پیش استاد لغت، دعوي زبان دانی مکن                                          پارس
)986، 1362(سنایی، 

شروانی خاقانی -4
وي زاده شروان است و با زبان آذري و عربی آشنایی کامل دارد، اما تقریبا تمام اشعار خود را به زبان 

آشنایی کامل دارد و هم احاطه عمیق » آذري«پارسی دري می سراید. با وجودي که هم به زبان مادري خود 
آن می بالد:                                                                                  به زبان عربی، اما اشعارش را به زبان پارسی دري می سراید و به 

طوطی ار پیش سلیمان نطق در بندد رواست             کز سیاست، بر سر مرغان رقیبش یافتم                               
چون به خاقانی رسیدم، عندلیبش یافتم                               بلکه گوید فاضالن را بط شمردم در سخن             

گوید استاد است، اندر طرز تازي و دري                 نظم و نثرش دیدم و مدح و نسیبش یافتم                                      
)741، 1362(خاقانی، 

شاعر شروان به درستی می پندارد که اگر صاحب خاطران نامش را از جمله ساحران به شمار آورده اند و 
وي را آبروي شاعران پنداشته اند، همانا به دلیل احاطه اش بر شعر و لفظ دري است.                         

امروز صاحب خاطران، نامم نهند از ساحران       هست آبروي شاعران، زین شعر غرا ریخته                         
)        303بر رقعه نظم دري، قایم منم در شاعري          با من به قایم عنصري، نرد مجارا ریخته  (همان، 
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پارسی و نطقی را که در دل دارد، چنان ارزشمند می داند که گمان می کند، این احاطه خاقانی گاه آتش
ي او بر زبان پارسی دري، آبروي تازیان را برده است.                                                                            

)             346)  (همان، 1نطق من آب تازیان، برده به نکته دري(دید مرا گرفته لب، آتش پارسی زتب
خاقانی در منشات خود نیز، از شیفتگی زبان فارسی و فرهنگ ایرانی در اطراف رود ارس و کُر چنین می 

ان کهتر روزي{به} مبالغت ثناي مفرط می راند، در باب نهر کر بر سایر انهار قندهار و قیروان و می«گوید: 
خانه ایران و توران، به منافع رسانیدن شرف دارد و صدهزار دریاي هنر و فضیلت و صفا و طریقت از 

)                                                                                     143همان، ...» ( اشخاص اصفیا و رؤسا بر شط آنان رود و شاطی آن نهر توان یافت 
وه بر مردان شاعر دو سوي ارس، نام تعداد نسبتا زیادي از شاعران زن این نواحی نیز در کتاب نزهۀ عال

المجالس آمده است و چنین می نماید که در این تعداد شماره زنان شاعر هم از دیگر نقاط کشور بیشتر بوده 
که به نام پدر خود نامیده می است. از مهستی گنجوي معروف که بگذریم، زنان شاعر پارسی گویی می یابیم 

شدند. چون دختر ساالر، دختر ستی، دختر سجستانیه، دختر حکیم گاو و ... این خود نشانه روشنی از 
(خلیل شروانی، » بالندگی فرهنگ ایرانی و زبان فارسی در اقلیم آذربایجان، قفقاز و اران و شروان و ... است.

1375 ،21(
نظامی گنجوي -5

است از همان خطّه آذرآبادگان و قفقاز. او یکی از ستون هاي استوار شعر فارسی است. شاعر دیگري 
کسی که توانست داستان سرایی منظوم زبان فارسی را در قرن ششم به اوج پختگی و تکامل برساند. سخن 
شناس گنجه، در لیلی و مجنون خویش به صراحت، پارسی گویی را از نسب و حسب بلند خود، ناشی می 

داند و چنین می سراید:
دانی که من آن سخن شناسم                     کابیات نواز کهن شناسم . . .

ترکی صفت وفاي ما نیست                      ترکانه سخن، سزاي ما نیست  . . . 
)                     25، 1376آن کز نسب بلند زاید                             او را سخن بلند زاید . . . (نظامی، 

نظامی در عشق ورزي به ایران و زبان فارسی تا آنجا پیش می رود که در هفت پیکر خویش، همه جهان 
را تن، و ایران را دل زمین می خواند: 

همه عالم تن است و ایران دل                       نیست گوینده زین خیال خجل 
دل ز تن به بود یقین باشد چون که ایران دل زمین باشد   

)                                  31زان والیت که مهتران دارند                         بهترین جاي مهتران دارند (همان، 
و شاعر گنجه فقط خود را سزاوار و شایسته نظم کردن داستان هاي عاشقانه به زبان دري می داند و بس. ا

در آغاز شرفنامه می گوید:
نظامی که نظم دري کار اوست                     دري نظم کردن کار اوست

چنان گوید این نامه نغز را                           که روشن کند خواندنش مغز را 
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) 56، دل دوستان را بدو نور باد                            وزو دیدة دشمنان دور باد (همان
در همان منظومه درباره سرودن داستان و باز گشودن زبان دري می گوید:

چو در من گرفت آن نصیحت گري                 زبان برگشادم به در دري 
نهادم زهر شیوه هنگامه اي                            مگر در سخن نو کنم نامه اي

)                                54زدم قرعه بر نام نام آوران (همان، در آن حیرت آباد بی یاوران            
ترانه هاي زیباي همه شاعران اران و آذربایجان و قفقاز، در آن روزگاران کهن، جواب درخوري است 

اب نزهۀ براي کسانی که گاه گاه خیال هاي خامی در سر می پرورند و نغمه هاي ناسازي سر می دهند. کت
همزمان با آن روزها که آفتاب فرهنگ ایران در فراسوي رود آموي، روي به «المجالس نشان می دهد که 

غروب نهاده بود، در گوشه دیگر، در سرزمین هاي سبز و خرم اطراف رود کر و ارس، این فرهنگ جاویدان، 
وان و گنجه و بردها و بیلقان و تابناکی و درخشندگی خود را از سر گرفته بود. از دربند و تفلیس و شر

نخجوان، تا این سوي ارس، در اردبیل و مراغه و خوي و تبریز و مرند و شبستر و اهر و ارومیه و اشنو و 
میانه و سجاس و سهرورد و ابهر و زنجان، تا موسل و خالطف فروغ روح و اندیشه فرهنگ ایرانی چشم ها 

) 12، 1375(خلیل شروانی، » را خیره می کرد.
عطار نیشابوري -6

عطار عارف نامدار و دل سوخته نیشابور، از شاعران بزرگ عارف ایران است. زبان نرم و گفتار دل 
انگیزش که از دلی پرسوز برمی آید، حقایق عرفانی را به خوبی در دل ها جاي گیر می کند. عطار نیک به 

ن پارسی و در دري در خسرونامه خود ارائه داده است:زبان عربی آشنایی دارد، اما زیباترین تعبیرها را از زبا
چو در حلقت هزار آواز داري                به ترکی و به تازي راز داري 

گلی داري به ترکستان گرفتار                 به ترکی الیقت زان است گفتار 
)        342، 1339(عطارنیشابوري، چه می گویم، زبان پارسی گوي            که بردي از ملک در پارسی گوي

وي در اشترنامه خود هم، از رموز و زیبایی و ظرافت هاي زبان فارسی چنین می گوید: 
از رموز ما تو چون آگه شوي                     آنگه دستان خوان ره شوي 
ترك خود کاین چشمۀ روشن شدست          از رموز پارسی من شدست

)166و هر بار این سخن             باز دانی رمز و اسرار کهن . . . (همان، گر بسی خوانی ت
حافظ شیرازي                                                                                                        -7

ا مهارتی بی مانند در غزل حافظ، شاعر شیرین سخن شیراز، از بزرگترین شاعران پارسی گوي است که ب
هاي خود، افکار دقیق غنایی و حکمی و عرفانی را به کار برده است. به گفته خود، به زبان عربی و دقایق آن 
آشنایی کامل دارد و به علوم دینی مهارت وافر. قرآن را با چهارده روایت از حفظ می خواند و دهانش پر از 

عربی است:
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)64، 1379ادبی است  زبان خموش ولیکن دهان پر از عربی است(حافظ، اگرچه عرض هنر پیش یار بی
یا:                                                                                                                          

)                     94در چارده روایت(همان، قرآن زبر بخوانی عشقت رسد به فریاد، ار خود به سان حافظ  
با این همه، در اشعارش بارها از لفظ دري و در دري و قند پارسی سخن گفته است: 

شکر شکن شوند همه طوطیان هند                     زین قند پارسی که به بنگاله می رود
)          225طفل یک شبه ره صد ساله می رود(همان، طی مکان بین و زمان در سلوك شعر                  کاین

وي کسی را آگاه از لطافت شعر نغز خود می داند که، رازهاي لطف طبع و رموز سخن گفتن، به زبان 
دري را به نیکی بداند:

هزار نکته باریکتر زمو اینجاست                        نه هر که سر بتراشد قلندري داند 
بینش به خال توست مرا                     که قدر گوهر یکدانه جوهري داند  مدار نقطه 

به قد و چهره هرآن کس که شاه خوبان شد          جهان بگیرد اگر دادگستري داند 
)            179زشعر دلکش حافظ کسی بود آگاه                      که لطف و طبع و سخن گفتن دري داند(همان، 

فظ خوبان پارسی گو را بخشندگان عمر خطاب می کند:                                                                    حا
خوبان پارسی گو بخشندگان عمرند                    ساقی بده بشارت رندان پارسا را

)5من معذور دار ما را  (همان، حافظ به خود نپوشید این خرقه می آلود               اي شیخ پاکدا
سعدي شیرازي-8

سعدي شاعري است که مدت زیادي از عمرش را در بغداد گذرانده و دست پرورده و متاثر از آموزه هاي 
نظامیه بغداد است. او یکی از ارکان اربعه شعر فارسی است و به تمام علوم دینی و فقهی و کالمی دوره 

آشنایی کامل و عمیق دارد. ولی جز چند غزل و قصیده عربی و پاره اي از خویش و دقایق و ظرایف عربی 
ملمعات دیوانش، همه اشعار خود را به زبان پارسی می سراید.                                                                      

خویش را، چون آب روان  می داند، که از قوت طبع وي برآمده و مرکب شعر در غزلی ابیات پارسی
فارسی اش، مرکب تیزپایی است که مرکب تازي، توان پیشی گرفتن از آن را ندارد. 

، 1366چون آب می رود این پارسی به قوت طبع     نه مرکبی است که از وي سبق برد تازي (سعدي، 
778 (

دري چنین یاد می کند: همچنین از زبان شکرفشان
لعلی چو لب شکر فشانت                                در کلبه جوهري ندیدم 

)                                663چو در دو رسته دهانت                                   نظم سخن دري ندیدم (همان، 
تان، متوجه آموزش هاي تهی مایه زمان خویش نیش طنزآلود سعدي در بعضی داستان هایش در گلس

است که چرا باید در جایی که زبان مادري فارسی است، دانش آموزان و دانشجویانش، یکسره قواعد نحوي 
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عربی بی حاصلی را حفظ و تکرار می کنند و از فهم و درك آن عاجز باشند. بر مبناي همین باور است که 
انگارد که رقیبانش از آن در تب و تابند:                                                                                       سخنان پارسی خویش را چون آتشی می

در اوقات سعدي نگنجد مالل                            که دارد پس پرده چندین جمال 
چو آتش در او روشنایی و سوز مرا کاین سخن هاست مجلس فروز             

)       383نرنجم زخصمان اگر برتپند                                 کزین آتش پارسی در تبند (همان، 
عبدالرحمن جامی -9

شاعر مشهور اواخر دوره تیموري است. او را بزرگترین شاعر آن عهد و گوینده بنام ایران بعد از حافظ 
د. وي شاعر، عارف، ادیب و محقق بزرگ عهد خویش و صاحب کتاب هاي فراوانی در نظم و نثر شمرده ان

به فارسی است. جامی در هفت اورنگ، بر کلک پارسی خود درودها می فرستد و زبان پارسی را تنها زبانی 
می داند، که مجال سخن گستري با آن ممکن است: 

که این نقش مطبوع از آن کلک زاد زچرخ آفرین ها بر آن کلک باد           
)          1012، 1361ببخشید بر فارسی گوهران                                   به نظم دري در نظم آوران (جامی، 

امیر علیشیر نوایی -10
شائبه جانب داري از زبان و از _که از مسند نشینان آن دوران بوده است _شاعر ترك زبان دوره تیموري 

ترکی به دور نیست. در کتاب معروفش محاکمه اللغتین ترکی را بر پارسی برتري می دهد، اما با همه ي یک 
سو نگري خود، به شیرینی و رنگینی زبان فارسی اعتراف دارد: 

نگري معنی شیرین و رنگینم به ترکی بی حد است             فارسی هم لعل و درهاي ثمین گر ب
گوییا در رسته، بازار سخن بگشوده ام                    یک طرف دکان قنادي و یک سو زرگري 

زین دکان ها هر گدا کاال کجا داند خرید                 زان که باشد اغنیا این نقدها را مشتري
) 327، 1375(علیشیرنوایی، 

و حتی مخالف یکدیگر از سردار و پادشاه، حاکم پس تا پایان زمان تیموریان تمام گروه هاي مختلف«
اسماعیلی و حجت االسالم، شاعر و ادیب، موافق و مخالف، همگی عالقمندي خود را به زبان فارسی و لزوم 
فارسی گویی و فارسی نگاري پنهان نکرده اند. آنها این زبان را براي ارتباط با توده ها و عامه مردم برگزیدند 

تفاق نظر و وجه مشترك بودند و همین امر نیز بی شک یکی از رازها و دالیل همبستگی و جملگی داراي ا
)                                                                             372، 1373(صاحب الزمانی، » ایران در عین جدایی هاي وي بر تمام کشاکش هاي تاریخی اوست.

خدماتی که به اعاده وحدت جغرافیایی ایران به عمل آورد، قابل تحسین است، اما از دولت صفوي به خاطر «
آنجا که هویت ایرانی را بیشتر به یکی از اجزاي تشکیل دهنده آن محدود کرد، باعث بیگانه شدن بخش هاي 

شد. به دنبال مهمی از جامعه ایرانی نظیر کردها، افغان ها، بلوچ ها و ساکنان آسیاي مرکز، از دولت ایران
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مداخله نیروهاي بین المللی و بهره برداري آنها از این رنجیدگی ها بود که زمینه هاي جدا شدن این بخش 
) 379، 1384(احمدي، » هاي جامعه ي ایرانی از پیکر جغرافیایی ایران فراهم شد.

ی عقیدتی خاص، آن هم بی توجهی صفویان به زبان فارسی و پافشاري آنان بر باور و تعهد نسبت به مبان
با توجه به تنوع و گستردگی و گرایش هاي گوناگون مذهبی و قومی به وحدت ملی اقوام ایرانی، ضربه اي 
سنگین وارد کرد. تعداد زیادي از ایرانیان که دل سپرده زبان فارسی بودند، ایران را ترك کردند و عازم 

امل باعث شد، از این دوره، گستره فارسی گویی و دربارهاي هند در شرق و عثمانی در غرب شدند. این ع
پارسی سرایی، تا دوردست هاي شرق و غرب آن روزگار فراتر رود و زبان رسمی دربارهاي هند و عثمانی 

شود. 
تعداد شاعرانی که از این زمان به شبه قاره هند می روند و در آنجا ماندگار می شوند، یا پس از مدتی 

گردند، به درستی از حیز شمار خارج است. گلچین معانی در کتاب کاروان هند خویش دوباره به ایران برمی
) نام قریب هشتصد تن از آنان را ذکر کرده است. 1369(مشهد، 
بیدل دهلوي -11

شاعر دیگر شبه قاره هند است. از نژاد مغوالن است و از قبیله جغتاي. پدرش مشرب عرفانی داشت. او 
نی به عرفان و تصوف روي آورد. او شیفته موالنا، سنایی، عطار، محی الدین عربی و امام نیز همان اوان جوا

محمد غزالی شد. بیش از نود هزار بیت شعر فارسی از وي باقی مانده است. بیدل کسانی را که یک سخن 
دري در سینه داشته باشند، همانند چمن هاي آراسته در آغوش بهار تصور می کند:            

عمري است که ما گمشدگان گرم سرآغیم                شاید کسی از ما خبري داشته باشد 
آرایش چندین چمن آغوش بهار است                    هر سینه که یک زخم دري داشته باشد 

) 2/1367،187،(بیدل دهلوي
اقبال الهوري -12

یکی از بازپسین میراث داران زبان فارسی در شبه قاره است. وي شاعري است سخت مجذوب زبان و 
–فرهنگ ایران و شراب میکده جم. آثار منظوم و منثورش به زبان فارسی شهره آفاق است. این شاعر شهیر 

عدي و مولوي و حافظ است و به سنایی غزنوي، سخت شیفته و دلباخته س-چنان که خود اعتراف دارد
فخرالدین عراقی، امیرخسرو دهلوي، نظیري نیشابوري، منوچهري دامغانی و دیگران عشق می ورزد. بویژه از 
افکار و اندیشه هاي شیخ شهاب الدین سهروردي، فیلسوف بزرگ اشراقی ایران، که فلسفه یونانی را با 

شدید دارد. او به عیان متأثر از فرهنگ و تمدن و زبان فارسی و حکمت خسروانی درآمیخت، دلبستگی
ي خود رسما زبان پارسی را در عذوبت و شیرینی از زبان مادري » اسرارنامه«فرهنگ ایرانی است. اقبال در 

اش، هندي، برتر می پندارد: 
ی پیمانه ام . . . هندي ام از پارسی بیگانه ام                                 ماه نو باشم ته

گرچه هندي در عذوبت شکر است                       طرز گفتار دري شیرین تر است 
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)            93، 13666فکر من از جلوه اش مسحور گشت                      خانه من شاخ نخل طور گشت (اقبال، 
می گوید                                                         در رباعی دیگر، در جاویدان نامه اش، درباره زبان دري چنین 

خوش بیا اي نکته سنج خاوري                           اي که می زیید تو را حرف دري 
)              427محرم رازیم با ما راز گوي                                آنچه می دانی ز ایران باز گوي (همان، 

تعداد کتاب ها و مقاالتی که در دوره عثمانی درباره زبان و ادبیات فارسی نوشته شده، حیرت آور است. «
، از طرف کتابخانه ملی 1350تنها در یک جلد کتاب شناسی ترکیه که درباره ایران و زبان فارسی به سال 

» ه از متون فارسی را به دست می دهد.کتاب و مقاله به زبان فارسی یا ترجم1322منتشر شده است، نام 
) و این خود نشان دهنده ي گوشه اي از نفوذ زبان فارسی در آسیاي صغیر و مرکز 181، 1369(ریاحی، 

حکومت ترکان عثمانی است. در همین دوران در مکتب خانه هاي قلمرو عثمانی، زبان فارسی را به عنوان 
ان عثمانی، ضمن سرودن اشعار فارسی، از داشتن شاعران زبان اول تدریس می کردند و سالطین ترك زب
فارسی گوي در دربار خویش فخر می فروختند. 

در دوره قاجارها، که ترك زبان بودند و خود را حاکمان قدر قدرت قوي شوکت اعلی مرتبت می 
زبان مشروعیت یافتند پنداشتند، هرگز با زبان فارسی دشمنی نورزیدند. آنها با این زبان ستوده شدند و از این 

و با این زبان پایه هاي حکومتشان را استوار کردند. در این دوره زبان پارسی، زبانی بود که تمام اقوام ایران را 
می نامیدند، از چندین والیت با » حکومت محروسه ایران«به یکدیگر پیوند می داد. حکومت قاجار که آن را 

ه بیش از هر چیز  براي این اقوام اهمیت داشت، نخست ایرانی بودن و اقوام گوناگون اداره می شد، اما آنچ
سپس به فارسی گفتن و سرودن بود.

در دوره بیداري و انقالب مشروطه نیز، عالوه بر فارس ها، آذربایجانی ها، بختیاري ها، ارمنی ها، کردها و 
شته ها و اعالمیه هاي جنبش عرب ها در این خیزش و نهضت مردمی دست داشتند، باز تمام اشعار و نو

به زبان پارسی بود. در همین زمان نخستین تکاپوها براي سرایش » سرزمین محروسه«مشروطیت، در تمامی 
شعر نو فارسی، از آذربایجان شکل گرفت. تقی رفعت و جعفر خامنه اي که پیش از نیما شعر نو سرودند، هر 

ران دیگر از اقلیم آذربایجان بالیدند و جملگی با زبان سحرآمیز دو از آذربایجان بودند. آنها و بسیاري از شاع
فارسی، مردم را به شرکت در این جنبش فرا خواندند. 

اگر بخواهیم فقط نام شاعران و نویسندگان فارسی گوي آذربایجانی را ذکر کنیم، فهرست آن خود کتاب 
) و کتاب 1314حمد علی تربیت (تهران،قطوري خواهد شد. تنها در کتاب دانشمندان آذربایجان تألیف م

) نام صدها تن از دانشمندان و سخنوران 1357سخنوران آذربایجان تألیف عزیز دولت آبادي (تبریز، 
آذربایجان ذکر شده است. از اینها گذشته، اندیشه ملیت ایرانی، دولت ملی، احیاي عظمت پیشین ایران و 

تکارات شاعران و اندیشمندان آذربایجانی است. کسانی چون آموزش پیشرفته و فراگیر زبان فارسی از اب
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آخوندزاده، طالبوف تبریزي، زین العابدین مراغه اي، پیرنیا، رشیدیه، کسروي، پورداوود و دیگران از 
پیشگامان این مهم بوده اند

محمد حسین شهریار -13
ي خویش و چند »حیدربابا«منظومه شهریار سخن ایران که زاده ي تبریز است و از اقلیم آذربایجان، جز 

قصیده، تمام اشعار خود را به زبان فارسی سروده و همیشه و همواره دیگران را به ارج گذاري به فرهنگ 
ایران و پاسداشت زبان فارسی سفارش کرده بود. وي آگاهانه و دلسوزانه همه مردم ایران را به وحدت و 

یجان می خواهد به حرف و تبلیغات ناکسان توجهی نداشته باشند: یکپارچگی فرا می خواند و از مردمان آذربا
اختالف لهجه ملیت نزاید بهر کسی                        ملتی با یک زبان کمتر به یاد آرد زمان 

گر بدین منطق تو را گفتند ایرانی نه اي                   صبح را خوانند شام و آسمان را ریسمان 
ران، به حرف ناکسان از ره مرو         جان به قربان تو اي جانانه آذربایجان بی کس است ای

) 2/1377،555(شهریار،
شهریار در ستایش ایران و ایرانیان و فرهنگ بارور آن، اشعار فراوانی دارد: 

عرفان بود جهان را تا جهان بود، زنده نام ایران بود                  خوشا ایران زمین تا بود مهد علم و
به سرو و سوسن و دانش یکی زیبا گلستان بود          هزار آواي این گلشن هزاران در هزار بود 

)     499(همان، 
قعر هزار ساله غار «را در سراسر دیوان خود به خوبی بازتاب می دهد و در » جوش خون ایرانیت«شهریار 

به زیبایی هرچه تمام داد » ماي دلفروز تاریخ ایران قدیمدور ن«و از » قرون، از کشور یادهاي یک قوم اصیل
) 1115سخن می دهد. (همان، 

شهریار ایران، بیش از پنجاه درصد غزل هایش را از حافظ استقبال کرده و در شعر شکوهمند خویش، از 
ران آگاهی مولوي و سعدي و دیگران تأثیرها پذیرفته است. او به ژرفاي تأثیر زبان فارسی در وحدت ملی ای

کامل دارد؛ همان آگهی و اندیشه اي که دیگر بزرگان این اقلیم، از قبیل زین العابدین مراغه اي، طالبوف 
تبریزي، رشیدیه، میرزاآقا تبریزي، کاظم زاده ایرانشهر، صمد بهرنگی، تقی زاده، کسروي، دهخدا، شمس 

ریزش سربرافراشتند. پس آنچه موجودیت تبریزي، همام تبریزي و صائب تبریزي از کوچه پس کوچه هاي تب
ایران به آن وابسته است و رشته پیوند مردم سراسر ایران در درازناي تاریخ به آن باز بسته، البته زبان فارسی 

است. 
از آنجا که مردم سراسر ایران، از هر نژاد و تیره و قبیله اي، نقشی مهم و اساسی در گسترش و ظرفیت 

ارسی و فرهنگ و تمدن ایرانی داشته اند، امیدواریم همان گونه که تاکنون به تجربه سازي و عذوبت زبان ف
ثابت شده است، تیغ تیز هیچ نژاد و تباري، نتواند این رشته محکم دیرینه را از هم بگسلد؛ چنان که تیغ برّاي 

را ببرد و از هم بگسلد.                                                             چنگیز و هالکو وتیمور و دیگر تبارهاي خون ریز هم نتوانست این رشته پیوند دیرینه 
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بنابراین، براي ایرانیان از هر قوم و نژاد و مذهب و مسلک، آنچه مهم است، ایرانی بودن و ایرانی ماندن و 
حفظ و حراست از زبان شیرین فارسی است. به گفته رهی معیري: 

فرق پیش ما                          از هر کجا که زاده اي ایران پرست باش ترکی و پارسی نکند
)356، 1380(رهی معیري، 

زبان فارسی عظیم ترین ارتباط بین گذشته و حال مردم این سرزمین است که همواره از روزگاران کهن 
ر بوده است. بدون شک زبان تاکنون، نقش بسیار مهمی در وحدت و یکپارچگی اقوام و مردم ایران عهده ا

فارسی سند هویت کهن ترین و مهم ترین پشتوانه ي فرهنگی سرزمین ایران، و آثار ادبی اش اعم از نظم و 
نثر از یک جانب در شمار باارزش ترین سرمایه معنوي، و از جانب دیگر زیباترین ظاهر هنري ایرانیان 

هاي پیشگامان در طی قرون بوده و معرف میزان محسوب می شود. آن چه باقی مانده ي عصاره ي کوشش
فعالیت و جست و جوي مستمر فرزانگان ایران زمین بوده است. 

انتخاب زبان فارسی به عنوان محور اساسی وحدت ملی، نه از روي جهل و تعصب و نه از روي کینه 
بر اساس نیازي اجتماعی و توزي نسبت به زبان هاي دیگر انجام یافته است، بلکه این انتخاب، آگاهانه و 

تاریخی و از روي احساس مسئولیت چهره بسته است. نویسندگان، روشنفکران، نخبگان، عالمان و شاعران از 
روي وظیفه ملی و براي رشد فرهنگی و فکري مردم و جلوگیري از پراکندگی و گسیختگی جامعه دست به 

ردم ایران بوده است. این هم فکري و هم نظري در چنین کاري زده اند؛ کاري که البته مورد پذیرش همه م
درازي تاریخ ایران، باعث شده است تا زبان فارسی نه تنها به صورت زبان ذوق و عرفان و شعر و فلسفه و 
تاریخ و فرهنگ ایران درآید، بلکه در هویت بخشیدن به ایران و حفظ وحدت ارضی و فرهنگی آن نیز نقش 

همین دلیل است که زبان فارسی را باید به عنوان مهم ترین عامل براي حفظ آثار بدون انکاري بازي کند. به
ارزشمند علمی، فرهنگی، دینی و اجتماعی بدانیم. و به همین دلیل است که پهنه ي تاریخ ادبیات ایران بیانگر 

با فطرت این حقیقت است که مردان این سرزمین، با الهام از همین میراث فرهنگی و معنوي و متناسب 
فرهنگ انسانی، ظرایف سخن را به عرش برین رسانده اند و در رهگذر تاریخ ادبیات به شورآفرینی و دل 

نشینی شایسته ي کالم پرداخته اند.
پی نوشت:

، 298، 110، 25براي دیدن نمونه هاي بیشتري از این باور عمیق شاعر، بنگرید به دیوان وي: صص -1
.695و 672، 425

ه:کتابنام
، تهران، چاپ پنجم، نشر نی. قومیت و قوم گرایی در ایران، 1384احمدي، حمید، -1
، مقدمه و حواشی م. درویش، کلیات اشعار فارسی اقبال الهوري، 1366اقبال الهوري، محمد، –2

تهران، چاپ سوم، انتشارات جاویدان. 
طره. ، تهران انتشارات قمقدمات زبان شناسی، 1383باقري، مهري، -3
، تهران، انتشارات امیر کبیر. زبان و تفکر، 1373باطنی، محمدرضا، -4
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، 3، تصحیح اکبر بهداروند و پرویز عباسی ذاکانی، ج کلیات بیدل، 1376بیدل دهلوي، عبدالقادر، -5
تهران، انتشارات الهام. 

. ، تهران، انتشارات فردوسیدانشمندان آذربایجان، 1324تربیت، محمد علی، -6
، تصحیح و مقدمه مرتضی مدرس گیالنی، مثنوي هفت اورنگ جامی، 1361جامی، عبدالرحمن، -7

تهران، چاپ سوم، کتاب فروشی سعدي. 
، تصحیح بهاء الدین خرمشاهی، دیوان حافظ، 1379حافظ شیرازي، خواجه شمس الدین محمد، -8

تهران، چاپ سوم، انتشارات دوستان. 
، تهران، انتشارات ارسطو. دیوان خاقانی شروانی، 1362الدین بدیل، خاقانی شروانی، افضل-9

، تصحیح و تحقیق محمد امین ریاحی، تهران، چاپ نزهۀ المجالس، 1375خلیل شروانی، جمال، -10
دوم، انتشارات علمی. 

(سایه عمر و آزاده) تهران، انتشارات برگ زرین.دیوان کامل، 1380رهی معیري، محمد حسن، -11
، تهران، انتشارات پاژنگ. زبان و ادب فارسی در قلمرو عثمانی، 1369ریاحی، محمد امین، -12
، از روي نسخه تصحیح شده محمد علی کلیات سعدي، 1366سعدي شیرازي، شیخ مصلح الدین، -13

خزائلی، تهران، انتشارات ققنوس. 
، به اهتمام مدرس رضوي، تهران، ن سناییدیوا، 1362سنایی غزنوي، حکیم ابوالمجد مجدودبن آدم، -14

چاپ سوم، انتشارات کتابخانه. 
ج در یک مجلد، 2، تصحیح محمد علی موحد، مقاالت شمس، 1377شمس الدین محمد تبریزي، -15

تهران، چاپ دوم، انتشارات خوارزمی. 
ت نگاه. ج، تهران، چاپ یازدهم، انتشارا2، دیوان شهریار، 1377شهریار، محمد حسین، -16
، تهران، چاپ سیزدهم، انتشارات عطایی. خط سوم، 1373صاحب الزمانی، ناصرالدین، -17
ج، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوي. 2، کاروان هند، 1369گلچین معانی، احمد، -18
ج، 10، به کوشش بدیع الزمان فروزانفر، کلیات شمس تبریزي،1363مولوي، جالل الدین محمد، -19

ان، چاپ سوم، انتشارات امیر کبیر. تهر
، به کوشش سعید حمیدیان، تهران، انتشارات هفت پیکر، 1376نظامی گنجوي، الیاس بن یوسف، -20
قطره. 
، به اهتمام رکن الدین همایون فرخ، تهران، دیوان، 1375نوایی، امیر نظام الدین علیشیر (فانی)، -21

انتشارات اساطیر.
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مدي بر چهره شناسیدر آ» انسان نامه«
1یاسمن اصفهانی بلند باالیی

دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد
2مرتضی رشیدي آشجردي

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد
چکیده

شیه در قرن نهم است. عالوه بر آثاري چون ي نوربخسیدمحمد نوربخش از اکابر عرفا و مؤسس فرقه
، تلویحات، سلسلۀ الذهب، قـِدم و حدوث، مکارم انسان نامهي نوریه و رساله ي معراج، ارشاد نامه، رساله

االخالق، نفس ناطقه و سلوکیه یا اربعین که غالباً افکار خود را در آنها منعکس کرده در شعر و شاعري طبعی 
ي مجلس نامه از جمله آثار منسوب به وي است. از انسان نامه نسخه اي در کتابخانهنکو داشته است. انسان

موجود است. این نسخه که به خط » رساله ي قطبیه و غیره«شوراي اسالمی در بخش دوم مجموعه اي به نام 
ه که نسخ به رشته ي تحریر درآمده است در دو قسمت به شناخت ظاهري و باطنی انسان می پردازد. آنچ

شناخت این نسخه را حائز اهمیت می نماید بخش نخستین آن یعنی چهره شناسی است که اطالعات در خور 
کند.توجهی از این علم را در قرن نهم براي ما نمایان می

نامه، سید محمد نوربخشي قطبیه، نسخه خطی، چهره شناسی، انسانرسالهها:کلیدواژه
مقدمه

ن عبداهللا موسوي خراسانی از اکابر عرفاست که نَسبش به هفده واسطه به امام سید العرفا، سید محمد ب
). جد او در لـَحسا از مضافات بحرین، زندگی می کرد. 251موسی بن جعفر(ع) می رسد(مدرس،بی تا: 

پدرش براي زیارت مرقد حضرت رضا(ع) به مشهد رفت و پس از زیارت به قاین روي آورد و در آنجا 
).224: 1374ه.ق در آن شهر به دنیا آمد(سجادي، 795و سید محمد به سال متأهل شد 

سید محمد در هفت سالگی قرآن را حفظ کرد و در جوانی بسیاري از علوم را فرا گرفت و در حلـّه، علم 
، از فقهاي»ابوالعباس«، مکنّی به »جمال الدین«ملقب به » احمدبن شمس الدین بن فهد حلـّی«منقول را نزد 

خواجه اسحق «نامدار آن عصر فرا گرفت، اما به زودي در اندیشه ي تصوف و عرفان مستغرق شد. خدمت 
، درآمد و خواجه اسحق چون استعداد او را دید خرقه ي آخرین پیر و »سید علی همدانی«، شاگرد »خَتالنی

است به خدمت میر رجوع هر که را داعیه ي سلوك «را به او پوشانید وگفت: » سید علی همدانی«مرشد خود
پس او را بر مسند ارشاد نشاند و به » نماید که اگرچه به ظاهر او مرید ماست اما در حقیقت پیر ماست

1.yesfehani@yahoo.com
2. Mortezarashidi51@yahoo.com
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به اوداد (همان). او در تمام عمر خود لباس سیاه که سنّت مشایخ » نوربخش«موجب خوابی که دیده بود لقب 
)251او بوده می پوشید. (مدرس، بی تا: 

مخالف بود و نوربخش را به مخالفت با او تحریک » شاهرخ بن تیمور«واجه اسحق ختالنی، با اما خ
ق به کوه تیري (در مغرب بدخشان) .ه826کرد و به قیام واداشت و از او خواست ادعاي مهدویت کند. او در

شاهرخ حاکم با عده اي طغیان کرد. شاهرخ سخت از این واقعه در خشم شد و سلطان بایزید که از جانب
ختالن بود، خواجه اسحق و برادر او و سید را اسیر کرد و به هرات فرستاد. به دستور شاهرخ، خواجه و 
برادرش به قتل رسیدند، اما به علت توجه مردم به سید، او را به قتل نیاورد و سید محمد، پس از فوت 

، خانقاه و باغی احداث کرد و به »قانسول«رفت و در قریه ي » شهریار«و » شهرري«ه.ق به 850شاهرخ در
ه.ق در گذشت و در همان محل مدفون شد و پس از او 869عبادت و ارشاد پرداخت تا اینکه در سال  

در ري و شهریار به کار رهبري و ارشاد مریدان پرداخت. سید محمد چون » شاه قاسم فیض بخش«پسرش، 
ملقب ساخت، اما با شکست از شاهرخ، » هر جامعمظ«و » مظهر موعود«دعوي مهدویت کرد، خود را به 

دعوي مهدویت را رها کرد و مراد و مرشد شد. او از کسانی است که عرفان شیعی را رواج داده اند.( 
)224-225: 1374سجادي،

آید مؤید چنانکه از کتاب انسان نامه ي او بر می آید ظاهراً اهل تسنن بوده است. عباراتی که ذیالً می
مطلب است:این

حضرت نبوت را -رضی اَللّه عنهم–و غَیرَهما » اویس قرنی«و» سلمان فارسی«و دیگران اولیا که مثل «
)29(نوربخش،» به ظاهر ندیده اند، به مکاشفه و الهام شناخته اند.

اء چون از بهر آنکه اکابـر انبیا چون ادریس و یونس و داود و سلیمان و موسی  ومصطفی، کمل اولی«
صدیق و فاروق و ذي النورین و مرتضی، سلطنت صوري اشتغال فرمودند و در اجراي احکام سلطنت، ضبط 

)42(همان، » مملکت و رعایت رعیت به ید بیضاء نمودند.
سید محمد آثاري دارد که غالبا ً افکار خاص طریقه ي خود را در آنها منعکس کرده است، مانند رساله 

، تلویحات، سلسلۀ الذهب، قـِدم و حدوث، مکارم انسان نامهله ي معراج، ارشاد نامه، ي نوریه و رسا
االخالق، نفس ناطقه و سلوکیه یا اربعین.

و در بعضی » لحسوي«نوربخش شعر نیز  می سرود و بنا بر نوشته ي قاضی نوراهللا، در بعضی اشعار 
اشعار او در دست است. یک مثنوي طوالنی به نام تخلص می کرد. چندین غزل و مثنوي کوتاه از » نوربخش«
در بحر متقارب مثمن مقصور در کتابخانه ي ملک وجود دارد که شامل شش جلد است و آن » صحیفۀ االولیا«

، از نوربخش »جالل الدین همایی«ه.ق) در اصفهان چاپ کرده اند و طبق تحقیق استاد فقید 1361را در سال (
)224: 1374است. (سجادي،» استاد علی اصغر شمشیرگر شیرازي«نام نیست و سروده ي شخصی به 

معرفی نسخه:
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با شماره ي ثبت » مجموعه ي رساله ي قطبیه و غیره « تک نسخه اي است که با عنوان » انسان نامه«
ز در کتابخانه ي مجلس شوراي ملی موجود است. در این نسخه از نویسنده نامی برده نشده و پس ا64827

تعلق دارد. کاتب آن » سید محمد نور بخش«تحقیقات به عمل آمده مشخص شد که بخش دوم آن به 
9ورق کاغذ سمرقندي در74ه.ق  آن را به خط نسخ روي 899عبدالقادر بن کمال است که درتاریخ  

چهار رساله است. این نسخه داراي12×17) نوشته است. جلد آن تیماج مشکی با اندازه 10× 5/7سطر(اندازه 
نام و رساله ي ظفرنامه ي انوشیروانیه است. همچنین با نام هاي رساله ي قطبیه، انسان نامه، (بخش سوم) بی

داراي یک دستور دعاست. نسخه داراي نشان و عنوان شنگرف، پنج شکل هندسی در رساله ي اول و جدول 
قیم المردوخی  که  یکی از آنها به تاریخ شنگرف است. در هامش یادداشتهایی وجود دارد به امضاي محمدم

هجري رقم خورده است. طبق ارقام شماره گذاري شده در این نسخه، فصل سوم آن یعنی از صفحه ي 1220
رقم 36، شماره ي 34را در بر می گیرد. الزم به ذکر است که پس از شماره ي » کتاب انسان نامه«53تا 24

بین متنی این اشکال را برطرف کرده است.خورده است و نگارنده در ارجاعات 
در » دوازده رساله ي علمیه«گفتنی است که از کاتب عبدالقادربن کمال ، نسخه اي تحت عنوان 

وجود دارد. فصلی از آن در باب علم قیافه شناسی 91162کتابخانه ي مجلس شوراي ملی با شماره ي ثبت 
نوشته شده است. در این فصل تنها از بخش نخستین انسان 197ا ت195است که با خط نستعلیق ریز از برگ 

نامه که مربوط به چهره شناسی است مطالبی با دخل و تصرفی چشمگیر آورده شده است که به سهولت 
خوانا نمی باشد. این نسخه ي متفاوت با حمد و ثناي بی قیاس صانع حکیم آغاز می شود و در پایان مالک 

انشاد فرمودند.1287تبریزي، از پدرش سه بیت شعر ترکی نقل کرده که والدش در نسخه، لطفعلی دانش 
جلد این نسخه تیماج قهوه اي ضربی ساده است. عناوین اکثر رساله ها شنگرف است. داراي چندین مهر 

می باشد که عبارتند از:
قابل مشاهده است.» ال اله اال اهللا الملک الحق المبین عبده شریف«در چند جا مهر مستطیل بزرگ 

مشهود است.» عبده لطفعلی«مهر هشت گوش مالک نسخه، لطفعلی دانش تبریزي، که با سجع 
».یا عماد من ال عماد له«مهر ترنج مانند عمادالدین بن حسن مازندرانی داراي سجع 

للسید «ست: درباره ي این کتاب چنین آورده ا» الذریعه الی تصانیف الشیعه«آقا بزرگ تهرانی در کتاب 
العارف الالبس للسواد طول عمره الملقب بنوربخش المعاصر لشاهرخ میرزا السید محمد بن محمد بن عبداهللا 

، ترجمه القاضی 869و المتوفی بقریه نفیس من حوالی قاین سنه 795الموسوي الخراسانی المولوذ بقائن سنه 
یما سماه به (رساله العقیده) مما یدل علی حسن نوراهللا فی مجالس المومنین مفصالً و نقل بعض ما ذکره ف

و النسخه توجد فی مکتبه 841عقیدته و أنّه کان من تالمیذ الشیخ احمد بن فهد الحلی المتوفی سنه 
)390: 2عبدالحمیدخان األول کما فی فهرسها. (آقا بزرگ،بی تا  ج
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پس از مقدمه، علت نوشتن این نوربخش که از اکابر عرفانی زمان خود  و مؤسس فرقه نوربخشیه است
کتاب را اینگونه بیان می کند: چون فقیر به نوشتن رساله از بهر آن حضرت مأمور بود از بازنامه هایـ[ي] [و] 
اسب نامه هایـ[ي] که جهت سالطین و اُمرا نوشته آید، از صفات  بهیمی [و طیور] از صفات انسانی ترقّی 

وهـُو عـَلی ما یـَشاء «نمود، امید آن است که ترقیات نامتناهی شود نمود و انسان نامه اي نوشتن مناسب
). وي کتاب را با حمد و سپاس و ثناي بی قیاس حضرت صانع حکیمی آغاز می 32-33(نوربخش، »قــَدیر

کند که آدمی را بر سایر مخلوقات فضل نهاده و مقام خلیفۀ اللهی را به او بخشیده است و پس از درود و 
بر ممدوح حضرت کبریا، محمد مصطفی و خاندان بزرگوارش به شناخت انسان که خالصه ي انواع صلوات

اجناس موجودات روحانی است می پردازد و محبت اولیاء را از مراتب معرفت و شناخت و رسیدن به 
سعادت معنوي و دولت اخروي به حساب می آورد.

شناخت صورت انسان را دلیلی بر شناخت سیرت او »نِالظاهرُ عنوانُ الباط«وي از آنجا که معتقد است 
می داند و چون صورت انسان محسوس است و ادراك آن ساده تر، ابتدا به بررسی خصایل صوري چون 
چشم، گوش، مو، آواز و ... می پردازد تا به این طریق باب االبواب معرف اولیاء و مرشدان صمدانی به مفتاح  

گشوده شود.
ا کمال معرفت انسان را وحی و الهام ربانی و مکاشفه و مشاهده ي عیانی می داند و چون این او در ابتد

، شناخت انسان به واسطه ي علم نجوم و افالك را راهی »انسان کامل«گونه معرفت براي همه میسر نیست جز
ر علم و فضیلت دیگر براي پی بردن به معرفت او می داند و از آنجا که این نوع شیوه ي شناخت نیز د

هرکسی نمی گنجد جز مهندسان زمان و عالمان سرآمد به شناخت و معرفت صوري انسان می پردازد و آن را 
می داند که از یک سو جمیع اقوام و خواص و عوام و انبیا و اولیا و حکما آن را معتبر » علم قیافت و فراست«

دانسته اند و از دیگر سو عقل آن را تأیید می کند.
اینجا بر اساس نسخه، نمونه هایی از روش معرفت انسان از طریق صورت ظاهر آورده می شود:در

ابروي بسیارموي، دلیل اندوه است. ابروي درازي کشیده تا به صدغ، دلیل تکبر و الف زدن است. ابروي 
نه انگیزي گشاده، دلیل بهجت است. غضون باریک سر و ابرو که از جانب بینی است، دلیل خصومت و فت

است. سر ابرو از جانب بینی و پشت بینی از جانب صدغ بلند دلیل ابلهی و تکبر والف زدن است. ابروي
میان سطبري و باریک دلیل بهجت است وشادکامی. ابروي متوسطدلیل بهجت است و شادکامی. اریکب

)34(نوربخش، میان کوتاهی ودرازي دلیل اعتدال در قبض و بسط.ابروي متوسط
دلیل وقار و چشم متوسطدلیل سبکساري است و چشم خرد دلیل کاهلی است وچشم بسیار بزرگ

، دلیل مکر و حسد و خباثت نادانی و غفلت باشد. (همان)چشم فرورفته در غورسبک روحی است. 
مه مانند فیروزه و کبود که مایل به زردي، دلیل اوصاف ذمیچشم سبزبهترین چشمهاست و » شهال«

است و اگر با وجود سبزي و کبودي نقطه هاي سرخ باشد و صاحب آن چشم بدترین و مکارترین مردمان 
)35باشد.(همان، 
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در بلندي و آواز معتدلدلیل ترس و جبن است. آواز باریک نرمدلیل کند بر شجاعت. آواز سطبر بلندو
دلیل تیز فهمی و . به زودي سخن گفتنت، دلیل تکبر اس. دیر سخن گفتنپستی دلیل اخالق حمیده است

دلیل ضعف باطن است. نَفَس کوتاهدلیل بلندي [فهم] است. و بزودي و بلند سخن گفتنشتابزدگی است و 
و دلیل قلـّت عقل است و غضب است آواز خوشدلیل شتابزدگی و بد خلقی و بد خویی است و آواز سطبر
دلیل قوت قلب و سختآوازقوت فهم و لطافت طبع است. دلیلآواز نرمدلیل همت است. آواز دراز

)37-38غلظت طبع است و ضعف فهم. (همان، 
و در پایان متذکر می شود که باید که صاحب فراست احتیاط بلیغ در شخص [و] کیفیت قیافت هر 

خود بیشتر عضوي برجستن واجب داند تا غلط نکند. شاید که یک عضو دلیل حماقت کند، دو عضوي ویا 
دلیل عقل کند. آن زمان که حکم کند بر عقل، آن شخص از بهر آنکه به یک دلیل ِعقل با یک دلیل ِحماقت 

خاصیت خود می دهد و »انَّ الحسنات یذهبنَ السیئات«مقاومت کند، یک دلیل بی باقی بماند، به موجب
)39ال را به این قیاس باید نمود.(همان،موجب رجحان طرف عقل میشود و باقی او که از صور و اشک

دل را به عنوان محلی که براي دریافت افیاض » شناخت سیرت انسان«در بخش دوم کتاب یعنی 
را » قطب«و » ولی«نامتناهی، وسعتی گسترده تر از آسمان و زمین دارد، معرفی می کند و در این طریق داشتن 

هر بنده ي نیک بخت و صاحب دولتی است که » ولی«عقیده ي او براي انسان الزم و ضروري می داند. به 
ازمراتب و احوال و اطوار قلبی نصی یافته و دولت و سعادتی ازلی و ابدي را کسب کرده و آنکه دلش بینا 

است که پس از گویایی از طفولیت عبور  نماید و چون به حقایق دانا شود » طفل طریقت«شود اما گویا نباشد 
گردد و بلوغ مردان خدا عبارت ازین مراتب است.» بالغ«

ویژگی هاي سبکی و دستوري: 
استناد به آیات و احادیث: در سراسر کتاب، از آیات قرآنی، احادیث وگاه ضرب المثل استفاده شده -1

شده است؛ از آن جمله:
) لواي کرامت و فضیلت بنی 70(األسراء/» البحرِولَقَد کـَرَّمنَا بنی آدم وحمّلنَاهم فی البرِّ و «به مقتضاي -

)24آدم، بر مفارقِِ سایر اهل عالم از حیوان و دیوان و مال ئکه مکرم برافراشت. (نوربخش ،
) از مالء اعلی گردانید. 30(بقره/» انّی جاعلٌ فی االَرضِ خَلیفَۀ ً«صیت کوس خالفت وي بر وفق -

)24(همان، 
معلوم است که جمیعِ  اکابر انبیا و کمل اولیا و فحول علمـا که سالطین ممالک وچو[ن] به ضرورت -

من عرَف «که به موجب -شریعت و طریقت وحقیقـتـند در صورت ِبشریت وانسانیت، اندرشناختن ایشان
 هبر رَففَقَد ع هوسیله شناختن خداي دو جهانی است232: 1366[غررالحکم،» نَفس [-ات و اقدم و اهممهم

)26باشد. و ایشان را ظاهر است و باطن. (همان ،» شناختن نفس«مقدمات 
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انَّ فی جسد ابن آدم  صفۀ اذا صلح ،صلح سایرَ الجسد واذا فَسدت «ازآثار حضرت نبوي وارد است که: -
هی القَلب اَال و سدد سایرَ الجندان آدم گوشت پاره اي است اگر آن ] فرز39: 1355[صحیح بخاري، » فَس

گوشت پاره به صالح باشد همه جسد به صالح باشد و اگر آن گوشت پاره به فساد باشد همه جسد به فساد 
است. شاهد قول مصطفی (ع.م)که کالم حضرت کبریا است در حق اهل ضاللت » دل«باشد و آن گوشت پاره 

ضاللت و غفلت و جهالتند دلهاي ایشان مرده است اگر چه به می فرمایند که یعنی: طایفۀ که به موت کفر و 
ظاهر زنده بنمایند و چون دل که مهبط فیاض ملکوتی و جبروتی است مرده است به ظاهرنیز مرده اند. (همان 

،43(
و ایشان را ظاهر است و باطن وجسمی و جانی و صورتی و سیرتی هست. انسان که عبارت از مجموع -

دلیل آن است که از صورت ظاهراستدالل بر سیرت باطن » الظاهرُعنوانُ الباطن ِ«ین همه وظاهر و باطن از
)26-27توان نمود.(همان، 

که این عبارت ضرب المثلی است عربی و در زبان فارسی بدین گونه آورده شده : 
2ج1379حکم ،(امثال و» رنگش راببین حالس را بپرس.«یا » رنگ زردم را ببین احوال زارم را بپرس.«

:874 (
و در اشعار سعدي علیه الرحمه نیز بارز است: 

)1379:472گر بگویم که مرا بی تو پریشانی نیست/ رنگ رخساره خبر می دهد از سر ضمیر (سعدي، 
استفاده از اشعار فارسی: در این نسخه سیزده بیت مورد استفاده قرار گرفته است که هشت بیت آن -2

) نویسنده بیتی از قصاید سعدي را به، 26و گلستان سعدي است. در یک مورد (نوربخش،مربوط به قصاید
ه.ق کـُنَر) عارف، عالم، شاعرایرانی قرن هشتم و از مبلغان عمده 786ه.ق همدان/ 714سید علی همدانی، (

سبت داده که احتماالً ن» شاه همدان«و » امیر کبیر«اسالم در کشمیر هند و از بزرگان سلسله کبرویه، مشهور به 
وي آنرا تضمین کرده است. مطلع قصیده ي سعدي  چنین است:

»توانـگري نه به مــال است پیش اهل کمـال /  که مــال تا لب گـور است و بعد از آن اعمــــال«
»   یـم احـوالرهـی نـمـی بـرم چــاره اي نـمـی دانــم /  بـه جــز مـحـبـت مــردان مـسـتـقـ...«

قابل ذکر است که عالوه بر آثار سعدي از دیوان غزلیات شمس نیز استفاده شده است و در بعضی موارد 
نام شاعر مشخص نیست.

وي در باب وقوف یافتن بر اخالق ذمیمه ي خویش و تغییر آن چنین آورده است:  
»فــا تــوانی کــرداگـــر به آب ریاضت بر آوري غـسلی/ همه کــدورت دل را صـ« 

) 1357ج:1381(مولوي، 
است چنین گوید:                                                        » افضلُ الخصال ِ محبت الرِّجال ِ«و نیز در این مورد که:  

» رهــی نـمـی بـــرم چـاره اي نـمــی دانـــم / بـه جـز محـبت مــردان مـسـتـقـیـم احـوال«
)674، 1379(سعدي،



٤٩٢

٤٩٢

مجموعه مقاالت

ین و علماي قابل و کامل، معتقد است:در صفات سالط
»جــــزبـه خــردمــنــد مــفــرمـا عـمــل /  گــر چـه عـمــل کـار خـردمـنـد نـیـسـت« 

)              1373:179(سعدي،
جاي از کرامات اولیاء سخن به میان می آورد و از زبان سعدي اینگونه  به داستان حضرت یعقوب و در دیگر 

یوسف اشاره می کند:
خـردمـنـد     یکـی پـرسـیـد از آن گـم کـرده فـرزنـد / کـه اي روشـن روان پــیِــــــــر اي« 

اه کـــنـعــانــش نـــدیـــديزمـصــرش بـوي پـیـراهــن شــنــیـدي / چـــرا در چــــ
بـگـفت احـــوال مـــا بــرق جهان است / دمــی پـیـــــدا و دیـــگـر دم نــهــتان اسـت                   
گـهـی بـر طــــــارم اعـــــال نـشـــیــنــم / گــهـی بـرپـشـت پــاي خــود نـبــیــنــم                   

»درویــش بـرحـــــالی بـمـانــدي / ســري دسـت از دو عــالــم بر فشـانـدياگـــــــر 
)90:ص 1373(سعدي، 
قلب المؤمن با عرش وي معتقد است: ودل زنده مرآت شاهد است به صفاتی و مجالي تجلیات ذات و 

اللّه اشارت است به قرب قلوب. به این درگاه دل را به حضرت کبریا قرب است و با حضرت کبریا مناجات 
بیت:                  است دل را.

تـــو مـــرا مـــونـــس روان بــــــودي /  لیـــکـــن از چــشــــم مــن نــهـان بـــودي                   « 
از تــو مـی یـافـــتم خـبـر به گــمـــان  /  ورنـــه بــــا مــن تــــو در مــیــان بـــودي                    

»   جـانــم انـدر جهـان تــورا مـی جـســت /  تـــو خــــود انــدر مـــیـان جــــان بــودي
***
»    د /  مـــصـــطــفــــی را عـلــی تـوانـد دیــدهــــم ولـــــی را ولــی تـــــوانــد دیــ«
»                    جرعه نوشان غمش داود معروف وجنــــید / جان فروشــان درش سلــمان وعمـــــار وبالل«
به کار بردن کلمات و ترکیبات و عبارات عربی:-3

اآلنام، غوث اعظم، علی االطالق، باب املح، افصح، عظام، اضعاف، ضیافت، مسلوب العقل، سید
االبواب، علم ایقین، عین الیقین، حق الیقین، طبقات االولیا، قریب الفهم، قلب المؤمن، ذي النورین، اشارت 

االمر، فارغ البال.
اعلــَم ،وفــَّـقــَک اللّه لاکتسابِ الصوریۀ والمعنَویۀ.

للّه تعالی، قدس سرّهرضی اَللّه عنهم، ان شاءاَ
به کار می رود.» پس، بنابراین«در معناي » و«گاه -4

)25هر که شناختن اولیا را بیشتر محبت نماید وارادات وي با درویشان اولیا بیشتر. (نوربخش ، 
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و چون صورت انسان محسوس و ادراك آن صورت اسهل، و اولی آنکه بیان صورت ظاهر شود.( همان، 
گر با وجود سبزي و کبودي نقطهاي سرخ باشد و صاحب آن چشم بدترین و مکارترین مردمان )  و ا27

)27باشد. (همان، 
حذف فعل معین به قرینه یا بدون قرینه:-5

اکمل ِ مردان مرد ِ هر زمان، مظهر جامع است و اطوار سبعه که در این مرتبه مکاشفات و مشاهدات و 
)47معاینات [است]. (همان، 

و اطوار سبعه که قالبی و نفسی و قلبی و سري و روحی و خفی و غیب الغیوب [است]، و حقایق 
)47توحید[که] علم الیقین وعین الیقین وحق الیقین است کمال یافته. (همان، 

)50بر ظاهر و باطن، مظهر جامع، عبارت از چنین کامل [است]. (همان، 
جدا: مجانین اند، حقیقت اند، جهالت اند.به کاربردن شناسه ها به صورت -6
».به«در معناي » با«به کار بردن حرف اضافه -7

)33رنگ سبز که به سیاهی مایل یا با زردي که با سیاهی مایل بود، دلیل خُلق بد است. (همان، 
هاي رسم الخطی نسخه:بخشی از ویژگی

و » اراده«، »لغه«ن صورت عربی، یعنی کلماتی مثل لغت، ارادت، کیفیت، و نظیر آنها به هما-1
نوشته شده است.» کیفیه«

».بلک«به  صورت » بلکه «کاربرد کلمه ي -2
از ایشان تربیت متعذر است بلک مضرّت ایشان به مردم مباحی که گمراه می شوند [می رسد] وهر کسی 

)46تب ایشان است.(همان، را از ایشان منفعت نرسد و تفاوت طبقات اولیاي هر زمان به حسب تفاوت مرا
، »دالست«، »مندرجست«، »آنست«به کلمه ي قبل خود متصل نوشته شده است، مانند: » است«-3

و...
نفی در افعال جدا نوشته شده است: » ن«-4

)49گـهی بـر طـــارم اعــال نـشــیــنــم / گــهی بـرپـشـت پــاي خود نه بــیــنـم    (همان، 
و بعضی که نور عقل ایشان به انوار ساطع و شموس »: «الیهی«ورت به ص» الهی«کاربرد -5

)46(همان، ». مجذوبان وابداالنند«تجلیات الیهی مسلوب و محجوب گردد، ایشان 
» مردمان در خابند چون بمیرند بیدار شوند.»: «خاب«، به صورت »خواب«کاربرد کلمه ي -6

)44(همان، 
خوجه  «مجذوب علی االطالق حضرت »: «خوجه«،به صورت »خواجه«کاربرد کلمه ي -7

)50(همان، ». قدس اللّه سرّه»  اسحاق
میانجی در کتابت.» گ«و پذیرش » ي«غیر ملفوظ هنگام اتصال با » ه«باقی ماندن -8

)36در بزرگی ودر کوچکی ودرازي وگشادگی دلیل خلق نیکواست. (همان، روي با اعتدال
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شود.در مواردي اندك ریختگی مشاهده می-9
ز آیه و احادیث مذکور معلوم و مفهوم می شود که دلهاي مردمان متفاوت است. ااز مضمون این ... 

): بعضی صحیح و بعضی بیمار و بعضی کور و بعضی بینا، کما ورد فی شأن ِ نبینا، محمد مصطفی (ع.م
»ايا رم الفُؤآد ا کََـذ َب43-44(همان، ».م(

نتیجه گیري: 
سید محمد نوربخش از اکابر عرفا و مؤسس فرقه ي نوربخشیه در قرن نهم است. نامه، اثر انسان

ظاهر را دریچه اي براي شناخت باطن انسان » الظاهر عنوان الباطن«نویسنده در این کتاب مختصر، بنا بر 
ر بیان جمالت، در نظر می گیرد و با ارائه دادن اشکال مختلف از اندام هاي ظاهري انسان حتی آواي او د

عالئمی را جهت شناخت باطن انسان به خواننده نشان می دهد و البته خود متذکر می شود که با در نظر 
باید به قضاوت در مورد دیگران »انَّ الحسنات یذهبنَ السیئات«گرفتن جمیع نشانه ها وتکیه بر 

شناسی نوین نیز که از طریق چهره شناسی به پرداخت. این اثر ارزشمند جدا از ارزش ادبی، در علم روان
شناخت درون افراد می پردازد حائز اهمیت است.   

کتابنامه
قرآن کریم.

بیروت ، داراالضواء.الذریعه الی تصانیف الشیعهتا)، آقا بزرگ تهرانی، (بی ،
) ،مصر.صحیح بخاري)، 1355بخاري، ابوعبداهللا محمد بن اسماعیل ،
قم، دفتر تبلیغات.غررالحکم و دررالکلم)، 1366لواحد بن محمد، (تمیمی آمدي، عبدا ،
)،تهران، میراث مکتوب.راهنماي تصحیح متون)، 1390جهانبخش، جویا ،
) ،تهران، امیر کبیر.امثال و حکم)، 1379دهخدا، علی اکبر ،
) ،تهران، سمت.مقدمه اي بر عرفان و تصوف)، 1374سجادي، سید ضیاء الدین ،
تصحیح بهاءالدین خرمشاهی، تهران، دوستان.کلیات سعدي)،1379صلح بن عبداهللا، (سعدي، م ،
) تصحیح غالمحسین یوسفی، تهران، خوارزمی.گلستان)، 1373ــــــــــــــــــــ ،
) ،تهران، میراث مکتوب.نسخه شناخت)، 1390صفري آق قلعه، علی ،
)،بنیاد پژوهشهاي اسالمی آستان قدس ، مشهدنقد و تصحیح متون)، 1369مایل هروي، نجیب ،

رضوي.
 ،(بی تا) ،چاپ دوم. 6، تبریز، چابخانه شفق، ج ریحانۀ االدبمدرس تبریزي، میرزا محمد علی ،
) ،ات دیوان شمس تبریزي)، 1381مولوي، جالل الدین محمد بن محمدتهران، سنایی و ثالث.کلی ،
) ،تهران.،نسخه ي انسان نامه)، 899نوربخش، سید محمد
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برگ نخستین نسخه:

برگ آخر نسخه:
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»حسن کاشی«بررسی سبکی اشعار 
1مرضیه افخمی ستوده

دانشجوي دکتري و پژوهشگر موسسه ي امامیه
2مریم نوري نیا

دانشجوي ارشد و پژوهشگر موسسه ي امامیه 
چکیده

پردازیم. هفت و هشت میشاعر قرن» کمال الدین حسن کاشی «در مقالۀ حاضر به بررسی سبک اشعار 
سراسر ابیات دیوان کاشی در منقبت و مدح ائمۀ اطهار (علیهم السالم) سروده شده اما وي در میان چهارده 

ت و اخالص زیادي به امیر المومنین(ع) دارد. دراین بررسی ابتدا درجه ي فصاحت ابیات معصوم اراد
کنیم. در  فرم شعر، ویژگی هاي زبانی، حتوا بررسی میسنجیده شده و سپس این اشعار را از لحاظ فرم و م

شود. در مختصات ادبی به بررسی چگونگی به کارگیري فنون ادبی، ادبی و موسیقی شعر بررسی می
پردازیم. در مختصات فکري، به بیان مضامین شعري این شاعر سترگ شیعی معانی،بیان و بدیع در شعر می

سرحلقه ي منقبت گویان شاعران بعد از خود واقع شدو » کاشی«ان گفت پرداخته می شود.سر انجام می تو
تاثیر بسزایی در رویه منقبت خوانی بوجود آورد.

حسن کاشی، فرم ،محتوا، ائمۀ اطهار(علیهم السالم) و منقبت.ها:کلیدواژه
مقدمه

ست که حاصل هاي شاعر است و هر شعري آکنده از تصاویري اها و یافتهشعر معموال حاصل تجربه
آمیزي کنند و حسهاي حسی شاعر است، بنابراین حواس نقش مهمی در تکوین شعر براي شاعر ایفا مییافته

هاي انتقال معانی از طریق حواس است که عبارت است از القاي معانی با ترکیبات و تعابیري که یکی از شیوه
مثال ). «41: 1384دهد (شفیعی کدکنی،خبر میحاصل آن از آمیخته شدن دو حس به یکدیگر یا جانشینی آنها

). ترکیباتی 172: 13(محبتی، » ایمآمیزي را به کار بردهاگر کارکرد بینایی را به شنوایی نسبت دهیم ترفند حس
)؛ به 172: 1380آمیزي هستند (همان،همه داراي حس» چهرة نمکین«، »قیافۀ ترش«، »هاي تلخحرف«از قبیل 

بریم، دو حس شنوایی و چشایی هاي تلخ را به کار میاي توضیح بیشتر وقتی ترکیب حرفعنوان نمونه و بر
ایم و حرف را به جاي آنکه با گوش حس کنیم، آن را با حس چشایی احساس کرده و تلخ را با هم آمیخته

ی زدایی شود زیرا نوعی آشنایگونه ادغام حواس در ادب فارسی موجب خلق تصاویر بدیع میایم.اینیافته
صورت گرفته است.

1 . marzieh.sotoudeh@yahoo.com (نویسنده مسئول)
2 . maryamnuriniya@yahoo,com
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آمیزي از دیرباز در ادب فارسی استعمال داشته و در زبان شاعران به طور ناخودآگاه به کار رفته است حس
اما در هیچ یک از امهات کتب بالغی در مورد آن سخنی به میان نیامده و به عنوان یک جلوه از صور خیال 

: 1386مه شده و در کتب بالغی راه یافته است (شفیعی کدکنی، گذاري شده و سپس در ایران ترجدر اروپا نام
یاد شده است (وهبه، » تبادل الحواس«یا » الحس المتوازن«). در ادبیات عرب نیز از این شیوه با عنوان 15

1977 :556.(
انواع آمیزي را باید مجاز دانست یا استعاره نظریات مختلفی ارائه شده است؛ برخی آن را از در اینکه حس

اند ) و گروهی نیز آن را از نوع استعاره در نظر گرفته556: 1977) و (وهبه، 113: 1380مجاز دانسته اند (داد، 
) ؛ اما در اشعار وحشی بافقی نمونه هایی از کاربرد 78: 1370) و (حق شناس، 274: 1378(شفیعی کدکنی، 

آمیزي نیز وجود دارد.تشبیه، کنایه و ایهام در ساخت حس
تر تواند به غنیشود، توجه به این مقوله میآمیزي باعث خلق تعابیر تازه و بدیع میبا توجه به اینکه حس

شدن دایره ترکیبات زبان فارسی کمک شایانی رساند. لذا در این پژوهش که با هدف معرفی یکی دیگر از 
عنوان یک شگرد بالغی در شعر آمیزي بههاي زیباشناختی در شعر و ادب فارسی و تعیین جایگاه حسجلوه

در بخش اصلی این وحشی بافقی صورت گرفته است، تالش گردیده تا به این مهم پرداخته شود. بنابراین
هاي موجود در غزلیات وحشی بافقی از نظر ترکیب حواس پنجگانه ظاهري به ده دسته آمیزيمقاله حس

تقسیم شده و شواهدي براي هر کدام ذکر شده است. 
آمیزي در شعر فارسیربرد حسکا

سابقه نبوده است و در گونه که پیش از این نیز ذکر شد کاربرد این لطیفه خیالی در ادبیات فارسی بیهمان
توان هاي نخستین بسیار کم و به ندرت میهاي مختلف بسامد استفاده از آن متفاوت است؛ در دورهدوره

رود اما در شعر معاصر به د و در شعر سبک هندي بسامد آن باال مییابیافت، در شعر بعد از مغول افزایش می
توان گفت آشنایی با ادبیات غرب ). در واقع می44و41: 13رسد (شفیعی کدکنی،بیشترین حد رواج خود می

آمیزي که در زبان و ادب فارسی وجود داشته، یاري رسانده است.به بازشناسی حس
» آواي نرم«و » سخن شیرین«توان به تعابیر یزي در شعر کهن فارسی میآمهاي حسترین نمونهاز قدیمی

در این بیت فردوسی اشاره کرد:» گرم گرفتن«و 
).1385/1/2601(فردوسی،» هاي شیرین به آواي نرمسپهبد پرستنده را کفت گرم         سخن«

: 1377(سعدي، » سخن شیرین«)، 274: 1374(خاقانی شروانی،» نام و آوا شنیدن«و یا تعابیري چون 
). 164: 1369(حافظ،» بو شنیدن«) و 298: 1336(خواجو،» جواب تلخ«)، 786

هاي آمیزي در سبک هندي نسبت به ادوار قبل کاربرد بیشتري دارد، در شعر صائب و بیدل نمونهحس
المسه با یکدیگر دو حس بینایی و» رخسار نازك«آمیزي فراوان است، در این بیت از صائب در ترکیب حس

اند:همراه شده
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: 1364کند      از بس که رنگ آن گل رخسار نازك است (تبریزي،در هر نظر به رنگ دگر جلوه می«
2/940(

در بیت زیر از بیدل دهلوي:» رنگ بو«و ترکیب 
»رنگ بو نامحرم فیض بهار نیستی است          خاك راهی باش و از هر نقش پا بردار گل«

)2/963: 1384(بیدل دهلوي،
نور «فریدون توللی دو حس بینایی و المسه در ترکیب » مهتاب«در شعر معاصر نیز در این قطعه از شعر 

آمیزي ایجاد کرده است:با هم همراه شده و حس» سرد
).194: 1371(حقوقی،» سته مهتاب کوهساردر نورسرد و خ«

اي از حس شنوایی و بینایی است:از فروغ فرخزاد، آواز خواندن فواره، آمیزه» فتح باغ«و در شعر 
).55(همان:» خوانداي آوازي است  / که سحرگاهان فواره کوچک میسخن از زندگی نقره«

یالی، ساخته و پرداختۀ ادباي غرب نبوده، دهد این عنصر خاین موارد همه شواهدي است که نشان می
توان سابقۀ کاربرد این صنعت را در قرآن کریم و از محورهایی بلکه ریشه در ادب فارسی دارد و حتی می

).67: 1386اند (تجلیل،دانست که دانشمندان علم بالغت در آیات قرآنی بررسی کرده
آمیزي ) ساختار دستوري حس2

ترکیبی به کار تواند به شکل ترکیبی و غیرحاظ ساختار ارائه در شعر فارسی میآمیزي به لکاربرد حس
).36: 1387رود (الهامی، 

آمیزي به شکل ترکیبی)حس1- 2
هاي این نوع ترکیبات در رود. نمونهآمیزي به دو صورت ترکیب وصفی و اضافی به کار میگونه حساین

ست.غزلیات وحشی بافقی بیشتر از نوع اضافی ا
آمیزي به شکل ترکیب وصفی:حس-2-1-1

»کان بیدادگر چیست         بود زهري که بهر کشتن ما در شکر داردحدیث تلخبه زیر لب «
)47: 1377(وحشی بافقی،

»گداز چیستاین شعلۀ تغافل طاقتمنگاه گرما خود بسوختیم در اول  «
)43(همان: 

آمیزي به شکل ترکیب اضافی:حس- 2- 1- 2
»فغان از رود خاستمن در بزم او افتاد شور             نی ز درد من بنالید وسرود درداز «

)13(وحشی بافقی: 
»داند که چیستهر که یک پیمانه زین می خورد، میدریاي زهراي از بادة عشق است، صد قطره«

)  30(همان: 
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ترکیبیآمیزي به شکل غیر) حس2-2
هاي وصفی و اضافی نیز استفاده کرده است. به آمیزي به شکل غیر از ترکیبوحشی بافقی از حس

گونه موارد است: از این» تلخی در گفتار داشتن«عنوان مثال در مصراع زیر 
داشتن:تلخی در گفتار 

»دهد مژدة حلواي صبح          مانده همان زهر چشم تلخی گفتار هستگر چه لبت می«
)35(وحشی بافقی، 

از این نمونه است:» نفس گرم دیدن«و یا در این مصراع 
»ثر بین که اگر            بگمارم به خزان رشک بهارش سازمنفس گرم نگر، فیض ا«

)106(همان:
آمیزي) ساختار بالغی حس3

د. که با توجه تواند استعاره، مجاز، تشبیه، کنایه و ایهام باشآمیزي میاز نظر بالغی دو سوي ترکیب حس
هایی براي تشبیه، استعاره و کنایه یافت شد.هاي انجام شده در غزلیات وحشی بافقی فقط نمونهبررسی
آمیزي در تصاویر استعاري=  حس3-1

سازند. این اي زیبا میهاي دو حس در ترکیب با یکدیگر استعارهآمیزي ویژگیگونه از حسدر این
شعر وحشی دارد:تصاویر بسامد بسیار کمی در

»شد آتش جگرم پیش مردمان روشن        ز خون گرم که در چشم خونفشانم بود«
)54: 1377(وحشی بافقی،

حس بینایی و بساوایی باشد، تلفیق زیبایی از دوکه استعاره از اشک می» خون گرم«در تصویر استعاري 
نیز ایجاد کرده است.

»همه بر بادة رشکیست که در جام منست        قهقهۀ شیشه که در انجمن عشرت توست«
)28: 1377(وحشی بافقی،

اي هنرمندانه ترکیبی از دو حس شنوایی و باشد، به گونهیاي کنایی مکه استعاره» قهقهۀ شیشه«ترکیب 
گذارد.بینایی را نیز براي مخاطب به نمایش می

آمیزي در تصاویر تشبیهیحس-3-2
بدیهی است کشف رابطۀ شباهت «آمیزي دو حس ترکیبی رابطۀ شباهت با هم دارند. در این نمونه از حس

تر و دشوارتر شود، دیریابیی و دیگري با حس بینایی دریافت میمیان دو شی که مثالً یکی با حس شنوا
گردد. در غزلیات وحشی بافقی تنها ). و بنابراین باعث لذت هنري بیشتر می237: 1381پورنامداریان،»(است

آمیزي وجود داشت. بقیه موارد که بیشتر به صورت اضافات یک نمونه از تصاویر تشبیهی همراه با حس
است، یک سوي آن امري انتزاعی است که در مورد این ترکیبات در مباحث بعدي این مقاله تشبیهی آمده

شود.سخن گفته می
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یابد و به این ترتیب می» تلخ«را که از مقوالت مربوط به حس بینایی است، » گریه«در این نمونه شاعر 
ریند.آفکند و تصویري تشبیهی میدو حس چشایی و بینایی را در هم ادغام می

» هاي چون زهر است         شکرفشانی اینان که در شکر خندندتهیۀ سبب گریه«
)60: 1377(وحشی بافقی،

) حسامیزي در تصاویر کنایی3-3
زلیات وحشی بافقی دارد. معموالً یک سوي این تصاویر کنایی این نوع حسامیزي بیشترین کاربرد را درغ

هاي حس بساوایی است:یکی از ویژگی
»ي سوزان خود کردمز حرف گرم وحشی آتشی در سینه افکندم        به او اظهار سوز سینه«

)117(همان: 
همراهی دو حس شنوایی و بساوایی و یک ترکیب کنایی، به معنی سخنی است که همرا به » حرف گرم«

دهد و گرمی نشین باشد. حرف از مقوالتی است که حس شنوایی را تحت تأثیر قرار میشور و اشتیاق و دل
باشد. همچنین در بیت ا شور و اشتیاق میاز مقوالت حس بساوایی است، که در نهایت کنایه از سخن همراه ب

نیز تلفیقی از دو حس بینایی و بساوایی است که این آمیزش حواس تصویري کنایی( کنایه از » چشم تر«زیر 
چشم گریان) را در نظر شاعر برانگیخته است:

»ندهگذشتم از درت بر خاك صد جا چشم تر مانده      ببین کز اشک سرخم صد نشان بر خاك در ما«
)138: 1377(وحشی بافقی،

تجربگی است، شاعر سردي و گرمی را که با که کنایه از بی» اي نه سردنه گرم جهان دیده«در بیت زیر 
عالوه بر آمیختن دو حس بینایی و بساوایی، همراه ساخته و« دیدن«شود با فعل حس بساوایی احساس می

اي بدیع نیز ساخته است:کنایه
»اي نه سرد         نوعی نما که کم نشود آب و رنگ تواي تازه گل نه گرم جهان دیده«

)136(همان: 
آمیزي در غزلیات وحشی بر اساس ترکیب حواسبندي حس) تقسیم4

از لحاظ جدول انکانات زبانی، «آمیزي آورده است: دکتر شفیعی کدکنی در مورد تقسیم بندي انواع حس
-به تناسب پنج حس ظاهري از نظر ترکیب یا تبدیل این حواس به یکدیگر می توان بیست و پنج نوع حس

: 1368(شفیعی کدکنی،» باشدآن هیچگاه در زبان فارسی قابل تصور نمیآمیزي فرض نمود که بسیاري از
گانه، یعنی بینایی، بویایی، شنوایی، چشایی و بساوایی، بندي و با توجه به حواس پنج). بر اساس این تقسیم16
ی، بینایی با آمیزي را تشخیص داد: بینایی با شنوایی، بینایی با بساوایی، بینایی با چشایتوان ده گونه حسمی

بویایی، شنوایی با بویایی، شنوایی با بساوایی، شنوایی با چشایی، بساوایی با چشایی، بویایی با چشایی، بویایی 
و بساوایی که حالت عکس هر یک از این موارد دهگانه، از لحاظ تقدم و تأخر حواس نیز متصور است.
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ها حشی بافقی مشخص گردید که بیشتر آنآمیزي در غزلیات ودر بررسی به عمل آمده از موارد حس
مورد را به خود اختصاص داده است و 21است، که » بساوایی-بینایی«هاي دو حس مربوط به ویژگی

- بویایی«مورد است، ترکیبات حواس 1با بسامد » بساوایی–چشایی «کمترین بسامد در ترکیب دو حس 
نیز در غزلیات وحشی یافت نشد.» بویایی-بینایی«،»بویایی-شنوایی«، »چشایی-بویایی«، »بساوایی

بینایی)-بساوایی (بساوایی –بینایی -4-1
-هاي منسوب به حس بینایی از قبیل: اشک، نگریستن، چشم و ... با ویژگیدر این نوع حسامیزي، ویژگی

شود:هایی همچون: تر بودن، نازکی، گرم بودن از حس بساوایی ترکیب می
»و آه آتش آلودي نداشتاشک گرمکه در بزم خوبان شمعسان چون گرم کرد      آنجاي خود «

)146: 1377(وحشی بافقی،
»خاك ماندهمانده         ببین کز اشک سرخم صد نشان برچشم ترگذشتم از درت بر خاك صد جا «

)138(همان:
ها نکگریهدل سختکدام سنگدل از درد  من خبر  دارد                     که با وجود «

)84(همان:
بینایی)–چشایی (چشایی –بینایی -4-2

منسوبات مربوط به حس بینایی در این نوع از حسامیزي در غزلیات وحشی از تنوع باالیی برخوردار 
باشد:آگین یا شکرین بودن میاست اما منسوبات حس شنوایی غالبا محدود به تلخی ،شیرینی،زهر

»خود مگذار کار زهر خند منزهر چشممیفرما      به شکرخندهالوت بخشیی گاهی به ح«
)122(همان:

»اندبر طوطیان که بر شکرستان پریدهتلخی قفسگذرد  آیا چگونه  می«
)69(همان:

»از جگر سوخته دارمگریۀ تلخآتش به جگر زان رخ افروخته دارم                 وین «
)116(همان: 

چشایی)–شنوایی (شنوایی –چشایی -4-3
آگین بودن و... با مقوالتی همچون هایی چون: تلخی، شیرینی، شهدآمیزي ویژگیدر این نوع از حس

حدیث، مقال، خنده و ... که از منسوبات حس شنوایی هستند، آمده و ترکیباتی نو ساخته است:
»یدادگر دارد        بود زهري که بهر کشتن ما در شکر داردکان بحدیث تلخبه زیر لب «

)47(همان:
)146(همان:»شیرین مقالیاي، دلکش حکایت               زبان دان دلبري، خا  طوطیشکر«
)132(همان:»  توگفتگويکه شهد ریخته در ره خندهرو در انگبین       پاي فرشته چون مگس برده ف«
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شنوایی)–بینایی (بینایی -شنوایی -4-4
آمیزي در غزلیات وخشی بافقی محدود به همین موارد است:این نوع حس

»زند آن چشم و به این جرأت شوق       بر در وصل ز اندیشۀ خویشش نرومصد صال می«
)108: 1377(وحشی بافقی،

کند.، ترکیبی از دو حس شنوایی و بینایی را به ذهن متبادر می»صال زدن چشم«در بیت باال، 
»ز آمده بودبر سر نااشچشم پر عربدهدوش از عربده یک مرتبه باز آمده بود                «

)57(همان:
»است چون برگ شقابق بر زبانمهر خاموشیالحان و مرا         بر سر هر شاخ گل مرغی خوش«

)128(همان:
شنوایی)-بساوایی (بساوایی–شنوایی -4-5

آمیزي در غزلیات وحشی بافقی ترکیبات بدیع را به خود اختصاص داده است:این نوع حس
)117(همان:» وحشی آتشی در سینه افکندم    به او اظهار سوز سینۀ سوزان خود کردمحرف گرمز «
)13(همان:» من در بزم او افتاد شور        نی ز درد من بنالید و فغان از رود خاستد درداز سرو«

نوازش با حواب سالم:
)39(همان:» نوازشم به جواب سالم اگر چه نداد           تبسمی ز لب نوشخند کرد و گذشت«
حسی–) تصاویر انتزاعی 5

ها یک مفهوم عقلی و انتزاعی با یک که در آندر بررسی اشعار وحشی بافقی شواهدي وجود داشت 
به دلیل بسامد بسیار باالي این ترکیبات در )1(ویژگی حسی ترکیب شده و تصویري زیبا و بدیع ساخته است 

شوند:بندي میغزلیات وي این تصاویر نیز در پنج قسمت مجزا به شکل زیر تقسیم
».بساوایی، انتزاعی و شنوایی، انتزاعی و بویاییانتزاعی و بینایی، انتزاعی و چشایی، انتزاعی و«

حسی، بیش از –بدیهی است که حالت عکس این تصاویر نیز متصور است. این نوع ترکیبات انتزاعی 
گیرد و باالترین بسامد آن مربوط به تصاویر انتزاعی و بینایی مورد را در غزلیات وحشی بافقی در بر می102

بویایی، –بساوایی و انتزاعی –این ترکیبات در شعر وحشی، ترکیبات انتزاعی مورد است. از میان58با 
یافت نشد. این تصاویر بنا به اهمیت در غزلیات وي عبارت است از:

بینایی–انتزاعی -5-1
مورد بیشترین کاربرد را در غزلیات وحشی دارد:58این ترکیبات با بسامد 

)9: 1377(وحشی بافقی،» لباس ماپالس مصیبتبه کی      باشد کهن آییم تا وحشی از این عزا به در«
)4(همان:» راخرمن اعتباردود بر آسمان رسد زمین عافیتنیم شرر ز عشق کو تا ز «
)106توام گو دگران        گل نچینند که من با خس و خارش سازم (همان:چمن حسنباغبان «



٥٠٣
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

چشایی–انتزاعی -5-2
نوع تصاویر در غزلیات وي عبارتند از:برخی از این 

)49(همان:» تو از مذاق نکردتلخی هجر همه تنگ شکر که بخت گشود    چو دفع چه ذوق از این«
» ریز استبه ریش جگر نمکبخت شورچکد نمکآب           که جگر زد آبله وز دیده می«

)16: 1377(وحشی بافقی،
)9(همان:»  است که بردیم زیر خاك             این سبزه که سر زده از روي خاك مازهر ندامتی«
شنوایی–انتزاعی -5-3

کاربرد این نمونه در شعر وحشی محدود به همین دو مورد است:
»جا نالۀ زاري زمن باشدمرا این بس که آنغم مخور وحشی    صوت عشرتبه کویش گر ندارم «

)51(همان:
»بلند                        شد زیوسف سخن عشق زلیخا مشهورزمزمۀ عشقشهرت حسن کند «

)88(همان:
نتیجه

آمیزي در غزلیات وحشی بافقی مشخص گردید که این لطیفۀ خیالی کاربرد فراوانی در با بررسی حس
حسی با -کاربرد تصاویر انتزاعیاشعار او دارد و باعث خلق تصاویري نو و بدیع شده است. از این میان 

مورد، نشانگر توجه ویژة وحشی بافقی به تصویرگري با مفاهیم انتزاعی و ذهنی و 102بسامد بیش از 
همچنین تالش وي براي محسوس جلوه دادن این مفاهیم با سوي حسی این ترکیبات است. از نظر بسامد 

مریوط به جایگزینی دو حس بینایی و بساوایی(با بیشترین موارد حسامیزي به کار رفته در غزلیات وحشی
باشد. ترکیبات حواس شنوایی ) مورد و کمترین بسامد آن در ترکیب دو حس شنوایی و بساوایی می58بسامد 

بساوایی در غزلیات وي به کار نرفته است. –چشایی، بویایی -بویایی، بویایی –
نوشتپی
آمیزي ذکر کرده، از همین ترکیبات هایی که براي حسذیل نمونههاشاعر آینهشفیعی کدکنی در کتاب -1

گونه ترکیبات را ایننقد بدیع). محمد فشارکی نیز در کتاب 45: 1384حسی است (شفیعی کدکنی،-انتزاعی
آمیزي به دو مفهوم اشاره داشته است، که در تعریف اول با تعاریف متداول در زیر مجموعۀ تعریف حس

که مضمون خود را به ذهن خواننده شاعر براي این«نطبق است و تعریف دیگر آن است که آمیزي محس
آمیزد و بخشد و به زبان دیگر با حس مینزدیک کند و در توصیف آن مبالغه نماید، ان را تجسم و تجسد می

).100: 1379(فشارکی،» آوردکند و صفات محسوس را براي امري معقول میمحسوس می
کتابنامه
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فصلنامه ادبیات عرفانی و ، بررسی حسامیزي در غزلیات بیدل دهلوي). 1387الهامی، شراره، (-
.12، شماره شناختیاسطوره

، تهران: 1اهللا خلیلی، چ، تصحیح خیللدیوان اشعار بیدل دهلوي). 1384بیدل دهلوي، عبدالقادر، (-
سیماي دانش.

، تأملی در شعر احمد شاملو، تهران: نگاه.مهسفر در ). 1381پورنامداریان، تقی، (-
، تصحیح محمد قهرمان، تهران: انتشارات علمی فرهنگی.دیوان اشعار). 1364تبریزي، صائب، (-
، تهران: روایت.1، چ 1،جصور خیال در شعر سبک اصفهانی). 1386تجلیل، جلیل، (-

، تهران: 2صحیح پرویز ناتل خانلري، چ، تدیوان اشعار حافظ). 1362حافظ، شمس الدین محمد، (-
خوارزمی.

، تهران: نیلوفر.1، چزبان شناختی–مقاالت ادبی ). 1370حق شناس، علی محمد، (-
، تهران: نگاه.4، چشعر زمان ما). 1376حقوقی، محمد، (-
، تهران: نشر روایت.1، چ1، جشعر نو از آغاز تا امروز). 1371حقوقی، محمد(-
، به تصحیح احمد سهیلی خوانساري، دیوان اشعار). 1336الدین ابوالعطا، (اجوي کرمانی، کمالخو-

، تهران: کتابفروشی محمودي.1چ
، تهران: مروارید.4چ.فرهنگ اصطالحات ادبی)، 1380داد، سیما، (-
ضوي، چ ، تصحیح مدرس ردیوان اشعار). 1377الدین مصلح بن عبداهللا، (سعدي شیرازي، مشرف-

سوم، تهران: کتابخانه سنایی.
، تهران: اختران زمانه.1، چزمینه اجتماعی شعر فارسی). 1386شفیعی کدکنی، محمدرضا، (-
، تهران: آگاه.6، چ شاعر آینه ها). 1384(ـــــــــــــــــــ،-
اه.، تهران: آگ7، چ صور خیال در شعر فارسی). 1378(ـــــــــــــــــــ،-
، تهران: آگاه.2، چ موسیقی شعر). 1368(ـــــــــــــــــــ،-
، تهران: 1، تصحیح میر جالل الدین کزازي، چ)شاهنامه(نامه باستان). 1385فردوسی، ابوالقاسم، (-
سمت.

، تهران: سمت.1، چنقد بدیع). 1379فشارکی، محمد، (
، تهران: انتشارات سخن.1چ،)و آرایش کالمبدیع نو( هنر ساخت ). 1380محبتی، مهدي، (-
، تهران: انتشارات جاویدان.7، چ؛ مقدمه سعید نفیسیکلیات دیوان). 1377الدین، (وحشی بافقی،کمال-
، بیروت.1، چمعجم مصطلحات االدبم). 1977وهبه، مجدي، (-
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الطیر نواییالطیر بر لسانبازتاب منطق
آذر اکبرزاده ابراهیمی

مشهد2دبیر آموزش و پرورش ناحیه - ناس ارشد زبان و ادبیات فارسیکارش
چکیده
اینهايتفاوتبرخیبهدرآندقتباولیالطیرعطاراستمنطقازآزادايترجمهنواییالطیرلسانهرچند

املعوازیکییافتنگارشجغتاییترکیزبانبهدهمقرناوایلدرکهالطیرلسان.  بریممیپیدوکتاب
.استبودهزبانانغیرفارسیبیندرعطاراندیشهوشعرگسترش

قدسآستاندرکتابخانهموجود9783شمارهبهالطیرلسانخطینسخهبراساسکهپژوهشدرایننگارنده
الطیرلسانشرحوکتابآغازهايدرحکایتموجودهايتفاوتبیانبهداردسعیاستگردیدهانجامرضوي
. بپردازدوعطارنوایینوانباعبرتلس

مولّفاززبانداستاناثنايدرکهدینیهايواندیشهمتفاوتهايحکابتپرندگان،گوناگونهايناموجود
ابتدابخشدودراستبرآنپژوهشدرایننگارنده. الطیراستمنطقباالطیرلسانهايتفاوتجملهازشدهنقل

حکایتمقایسهبهازآنوپسالطیرلسانکتابازصنعانشیخحکایتيابتداتاداستانآغازمختصرشرحبه
. بپردازداثردواینهايتفاوتوبیانالطیرمنطقکتابباالطیرلسانازپرندگان

پرندگانشیرنوایی،امبرعلیالطیر،لسانعطارنیشابوري،الطیر،منطقها:کلیدواژه
مهمقد

نیاولکه یکی از موضوعات مورد توجه عرفا بودهقتیبارگاه حقبهدنیقاف و رسيسفر پرندگان به سو
به زبان و عروج سالکان ییشرح رهاقبل از این . احمد غزّالی به کار رفتالطیوررسالهدر بار به زبان فارسی

يادیزهايو دمنه شباهتلهیقه کلکه با داستان کبوتر مطوه بودقرار گرفتنایسنابرالطیرسالهعربی موضوع
کاردان به يرهبرتیبا هدامرغیفنا سيعطار است که در وادرلطیاقطمنسخن در نیاوج ا، اما داشت

رالطیلهرسایکه چهارچوبه آن از متن عربستايرمزییقصهرالطیمنطق.«ابندییدست مقتیو حقمرغیس
).92: 1391کوب،بنیزر»( استیاحمد غزالیترجمه فارسایو یمحمد غزال

نامهیاز شعرا و عرفا واقع شده است. در زندگياریکتاب داشته مورد توجه بسنیکه ایتیبه اهمنظر
يهاسالنیکه در آخرنیتا اسپردهیمادیبه اشعار عطار توجه داشته و به یآمده است که از کودکیینوا

را به همان وزن رالطیلسانیی نواریشیرعلی. امپرداخته استرالطیمنطقعمر در مدت دو ماه به ترجمه و نظم 
یبه ترکتیب3495ه.ق با حدود 904در سال یرمل مسدس محذوف و با تخلّص فانیعنی؛رالطیمنطق

). 10: 1390ار،یخدا»( ترجمه کرد
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یینوارشییعلریام
يموریجزو کارگزاران تآمد. پدرانش ایه.ق در شهر هرات به دن844رمضان سال 17در ریشیرعلیام

بعد به مقام يصاحب مهر ممالک و چندیبه سمت نشانجقرایبانیحسياز سویاسیبودند. از لحاظ س
)13: 1387الف،یی.( نوادیرسیگیبوانید

ناللغتیمحاکمهساخته شده او به نقل از کتاب ي. تعداد بناهادانندیمشماريیبریخيرا صاحب بناهااو
همان).اثر است(370

یبرخزینیدر مقابل، جامکندیمادییکیاز او به ننیرالمتحیخمسهاست که در يشاعر معاصر ویجام
به نظم درآورد.رشییرعلیرا به خواهش امشهایکتاب

و ....یو ترکیفارسوانیتذکره، د،یزبان،ی: آثار اخالقشودیممیبه چند دسته عمده تقسیینواآثار
درزبانشاعر تركنیکه اي). اثر19: 1378،یکدکنیعی( شفدانندیمیو اوزبکیادب ترکذارانگیرا بناو
بلکهاندکردهدیترك نه تنها سبک و روش او را تقليشعرااوازپسکهاستاندازهآنتاگذاشتهرات

يو شکریینواینیحس،یینوایلحا،یینوایالیهمچون خکسانی«.ندافزودهخودتخلّصبررااوتخلّص
این پژوهش بر اساس نسخۀ خطی آستان قدس انجام گردیده است.: چهارده مقدمه).1342،بیی( نوا»یینوا

نیانجام شده اگریدیخطۀسه نسخیآستان قدس با شرح برتلس که با بررسیخطۀنسخۀسیدر مقا
يو در محتواستیسخه نننیدر ااستنیديخلفافیاز مقدمه که در توصهاییبه دست آمد:  بخشجینتا

اشاره نشده هاتیحکایبرخهاينهقریبهبرتلسشرحدرکهنجاوجود دارد. از آهاییتفاوتاتیحکا
شود.یدو اثر بررساتیشده حکایمقال سعنیاست، در ا

روش کار
بررسی و مطابقت بهیآن به فارسۀو ترجمرالطیلسانیخطۀ نسخیپژوهش با بازخواننینگارنده در ا

پرداخته است. الطیرمنطقحکایات بخش آغاز کتاب با 
يبا اشعار، آستان قدس موجود استۀ خانیدر کتایو به زبان ترک9783اثر که به شماره نیایخطۀ نسخ
پژوهش بخش آغاز کتاب که به سفر پرندگان و نیشده است. در انیمزیدر حواشیو ترکیفارسبه زبان
- لسانهاياوتوجود شباهت و تفلیقرار گرفته و در ادامه به دلیمورد بررس،آنان اختصاص دارديعذرآور

صفحه 116آستان قدس شامل ۀبخش پرداخته شده است. نسخنیایقیتطبیبه بررسرالطیمنطقو رالطی
است.افتهینگارش قیه.ق به خط نستعل1257است که در سال 
پیشینه تحقیق

توان نام ) را می1346(االخالقمکارم) و 1387( اللغتینمحاکمهشیر ن آثار در معرّفی امیر علیتریاز قدیمی
ولیدي طوغان در کتاب اند.زبانان به پژوهش پرداختهیفارسریاغلب غیینواریشیرعلیآثار امیمعرّفدربرد. 

تالش نیشتریبنوایی پرداخته است. اما هاي ) به بیان دیدگاه1377( شیر نواییشرح احوال امیرعلیخود با نام 
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تصوف و رتلس که در کتاب ادواردوویچ بهايمربوط است به مطالعات و پژوهشریلطالساندر شناساندن 
ها با توجه به هاي این تحقیق این است که به مقایسۀ حکایتاما از برتريشده انیب)1376( تصوفاتیادب

دو اثر پرداخته است.
رالطیشرح لسان.1
که از نموده فیشاعر تألاتیحيهاسالنیدر آخررا رالطیلسانیینوانللغتیامحاکمهبه نقل از کتاب بنا

در محتوا یبوده ولرالطیمنطقکتاب همانند نیدر اهاتیحکابیاست. ترترالطیمنطقنظر هم مانند نیا
تفاوت دارد.ها مضموناز ياریبس

آغاز داستان1-1
نیرالمومنیاسالم(ص) و امامبریخداوند و پس از آن نعت و منقبت پشیاثر ستانین شاعر در اآغاز سخ

- االبرار و قبلهکالم را با عنوان قدوهیی. در ادامه نوایو اغلب کتب عرفانرالطیمنطقهمانند(ع) استیعل
چند به یاتیشاعر با ابتقسمنی. در اداردیابراز ميشابوریو ارادتش را به عطار نکندیمنمزیاالحرار

نموده است. چون انیرا بگریدبتیاش را سروده صد مصنامهبتیچون مص: «پردازدیآثار عطار مفیتوص
یاسب رانده حتدینموده است. از بس که به دشت قصایاش را غرق در وحنوشتهایرا رقم زده گونامهیاله
)ر-128: 906نوایی، (استنداختهیواو را از نظر نکی

-یمرالطیمنطقیبحث است به معرّفۀکه در واقع مقدمیاتیهر اثر، شاعر با ابیژگیاز ذکر نام و وپس
- 129:(همان »دانستینمریزبان غمانیکس همچون سلچیهیبداندیبایزبان مخفدن،یفهميبرا: «پردازد

.دیکه از زبان پرندگان سخن بگوداشتیلطف را ارزاننیکه خداوند به عطار ادهدیو ادامه م) پ
-یمرالطیمنطقیکه در واقع مقدمه بحث است به معرّفیاتیهر اثر، شاعر با ابیژگیاز ذکر نام و وپس
- 121(همان، »دانستینمریزبان غمانیکس همچون سلچیهیبداندیبایزبان مخفدن،یفهميبرا: «پردازد

.دیزبان پرندگان سخن بگوزداشت که ایلطف را ارزاننیاکه خداوند به عطار دهدی]. و ادامه مر
هدهديرهبر1-2

گري هدهد به پایان جیشود که سرانجام با میانالطیر داستان اجتماع پرندگان با نزاعی آغاز میدر لسان
پرواز یط. کالغ باالتر از طوکردندیدر هوا پرواز مکهیجمع شدند در حالییگلستان در جاپرندگانرسد.می

. با وارد شدن طاووس مرغان خوار و زار دادندیخود نغمه سر ميو کالغ هر کدام برايبلبل و قمرکردیم
-شدند که مصالحهیمحتاج کس، تنداشياجهیآنان نتة نزاع شدند. عاقبت چون مشاجرریگرماندند و با هم د

،ند و در اطراف هدهد غوغا کردند. هدهدتمام پرندگان دست به دست داد«زمان: نیبرقرار کند. در ااي
ر).-130(همان:»رفتیرا پذيکرد و رهبرمیتعظ، نیدمرغیس

شوند و پس از سخنان هدهد در ابتدا تعدادي از پرندگان توصیف میالطیر منطقدر ادامۀ سخن همانند 
سخنان هدهد در جواب کنند.یک پرندگان عذر خود را بازگو میمورد سیمرغ و راه دشوار رسیدن به او یک

به هر پرنده با تمثیل و حکایت در تأیید مطلب آمده است.
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رالطیو منطقرالطیلسانسهیمقا. 2
هاي دو شاعر قابل توجه است. که در به غیر از اختالف حکایات و نام برخی پرندگان، تفاوت در دیدگاه

فروزانفر در ۀکه به گفتاستتیب4724ا عطار رالطیمنطقشود. در شماره ابیات این بخش به آن پرداخته می
است که تنها 3495رالطیلساناتیتعداد اب، در مقابلاست بهره گرفته لیو تمثتیحکا174از اتیضمن اب

).57: 1390: اریدر آن گنجانده شده است(خداتیحکا63
پرندگانتیحکا2-1

نیای کدکنیعی. به نقل دکتر شفکندیذکر ممبرانایپرندگان را با نام پ،رالطیمنطقاتیدر حکاعطار
فاخته، باز، ،قمريتذرو،طاووس،بلبل،دراج،باز،کبک، تنگ،یطوطجه،یپرندگان عبارتند از: هدهد، موس

هر کدام پنج يو برادهیبرگزکه عطار در ابتدا دوازده پرنده را مرغیکوف، صعوه و سمار،یبوت،يبط، هما
به امبرانیپرندگان و نام پنیاز اینام برخرالطیلسان). در 170: 1383ي، بشابوریطار نسروده است(عتیب

شود. یبعد به آن اشاره مهايهمراه آن ذکر نشده است که در قسمت
نزاع پرندگان2-1-1

ن از ایرالطیمنطقدر کهیدر حالدگوییپرندگان سخن منیبیاز نزاعریشیرعلیامت،یحکايابتدادر
: موضوع سخن گفته شده که پرندگان از نداشتن رهبر و شاه ناراضی بودند

چه بودند آشکارا و نهانآنمجمعی کردند مرغان جهان
نیست خالی هیچ شهر و دیارجمله گفتند این زمان از شهریار
بیش از این بی شاه بودن راه نیستچون بود کاقلیم ما را شاه نیست

)262: 1383ب،يابورشی(عطار ن
خود يو کالغ هر کدام برايبلبل و قمرکردیپرواز میکالغ باالتر از طوط«آمده: نوایی رالطیلساندر

ینزاع شدند و محتاج کسری. با وارد شدن طاووس مرغان خوار و زار ماندند و با هم در گدادندینغمه سر م
-129: ه 906(نوایی، »دشده بودندیشاه ناامافتنیده  و از دهد. همه آهنگ عزا سر دایشدند که آنان را آشت

و سرشت و آواز يبودند و خواریاگرچه مرغان بس«آمده: یاحمد غزالرالطیرسالهمضمون در نیمشابه اپ).
اوریگریکدیهمگنان با کنیبود، لگریو منزلگاه دگریدانهیرا کشش به آشکیمختلف بود و هرشانیا

-به عقیده برتلس بیان نزاع و درگیري در شعر نوایی به اوضاع آشفته و درگیري).70: 1376،د مجاه»( شدند

هاي دوران وي اشاره دارد.

پرندگانهاينام2-1-2
آنها ذکر شده یژگیظاهر و وفینام دوازده پرنده با توصرالطیمنطقابتدايدرپرندگانهايمورد نامدر
»( بیعت وجود دارد و لیکن مرغ دوازدهم یعنی مرغ زرین شناخته شده نیستیازده مرغ در عالم ط«است. 
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آمده به عنوان نمونه: نام هدهد با حضرت زینامبرانیپیپرندگان اسامنیدر کنار نام ا). 16: 1381ثروتیان، 
.و ...نیباز و ذوالقرنونس؛یو حضرت يقمرم؛یو حضرت ابراهیطوط؛یو حضرت موسجهیموسمان؛یسل

از ایو دارد ییذهن نوانشأه از ایکه ستیپرندگان آمده که در شعر عطار نیبرختیحکارالطیلساندر
ذکر شده عبارتند از: رالطیمنطقمتفاوت از رالطیلسانکه در یالهام گرفته است. از جمله پرندگانانینیشیآثار پ

ها از هر بخش به معرّفی پرندگان با مقایسه حکایت. در این »)، اردك و کبوتریوغ (ترکوتانگر،ی، شقارچغاي«
پردازیم.دو اثر می

طوطی:-1
بلبل الطیرمنطقکه در دارد در حالیبیان میکه عذر خود را است طوطی اولین پرنده ايالطیرلساندر 

پردازد.جویی میاولین پرنده است که به بهانه
رم یک آببس بود از چشمۀ خضمن نیارم در بر سیمرغ تاب

)268: 1383ب( عطار،
الطیرلسانطوطی اسیر قفس است و سبزپوشیده تا به نوشیدن آب خضر نایل شود. درالطیر منطقدر 

در عمرم جز کام و نشاط «گوید: طوطی ساکن گرمسیر است و محلّ سیر و پروازش هندوستان است و می
د.ها مرا در قفس زندانی کرده بودنندیدم هر چند کامران

پیال عجز آیینی نی ساز ایالديطوطی اول عذر آغاز ایالدي
پ)-138ه: 906(نوایی، 

آمده: الطیرلسانحکایت دیوانه و خضر آمده که با مطلب قبل متناسب است اما در الطیر منطقدر 
که پیر کرد. روزي سعادت دیدار پیري به وي دست داد پوشید و دریوزگی میدرویشی بود که لباس سبز می«

).548: 1376با نگریستن در کشکول او به جاي خوراك ناپاکی دید( برتلس، 
طاووس: -2

آورد طاووس است. در هر دو اثر به زیبایی طاووس اشاره شده است با این اي که بهانه میدومین پرنده
انده شود.همنشینی با مار باعث شده که طاووس از جایگاهش یعنی بهشت رالطیر منطقتفاوت که در 

تا بیفتادم به خواري از بهشتیار شد با من به یک جا مار زشت
)269: 1383(عطار،ب 

من چنین نقش و نگاري دارم و زیبایی حقّ من بوده است. هرکس سرنوشتی دارد و « آمده: الطیرلساندر 
ر].-139الطیر: لسان»[ باید به دنبال آن برود

هرا تکلیف ایرور ماال یطاقظاهر بیریکا اوز طریقیدن فراق
چرا «پرسد: شاگردي از استاد میالطیرمنطقحکایتی که در تأیید این داستان آمده نیز گوناگون است. در 

هدهد الطیرلسانکه در واقع از لحاظ موضوع با داستان طاووس مشابهت دارد. در » انسان از بهشت رانده شد
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کرد و شود که مردي هندي ادعاي بزرگی میاین حکایت بیان میگوید زیبایی ظاهري اهمیت ندارد ومی
رسد.اي دور وي جمع شده بودند اما در نهایت به وسیله محتسبان به مجازات عمل خود میعده

بلبل:-3
داستان سالکانی است که به اشاره پیر و مراد و با درد عشق قصد سفر دارند. از این روست که الطیرمنطق

کند. اي که نماد عاشقان است سخن را آغاز میکایت پرندهعطار با ح
کنم تکرار عشقجمله شب میگفت: بر من ختم شد اسرار عشق

)265: 1383( عطار،ب 
مرغیسداریاز تعلّقات خود دست بکشد و به دتواندیاست که نمیبلبل نماد شخص عاشقاثر در هر دو 

برود.
تکرار زینییکه در شعر نواآوردیعاشق و دختر پادشاه را مين گداعطار داستاتیحکانیادییتأدر

جوان ذکر شده  و يدختر پادشاه، فرمانرواتیشخصجايبر شعر نوایی بهبرتلسشرحدرامااستشده
).549: 1376برتلس، »( استییبهتر از رسواییگرفته که گداجهیشاعر نت

قمري:-4
کبوتر، ،يپرندگان آمده است عبارتند از: قمرگریافزون بر نام دنامشان ییکه در شعر نوايچهار پرنده

در جویی پرندگان، نام این پرنده ذکر نشده است بلکه و در بخش بهانهالطیرمنطقدر تذرو، برکوت و تاووق.
ن تا به را سر بکیبود، ماهینفس خواهیماهریاسیتا کيقمريا«آمده است: وي داستان خطاب به يابتدا

). 19: 1386،یاضی(ر»یماه رس
شاد رفته تنگدل باز آمدهدمساز آمدهيقمريخه اخه

)261: 1383بنفس(عطار،یبدخواهدیدیچند خواهنفسیشده سرگشته ماهيا
قمري و بلبل هردو به صداي خوش مشهورند با ابن تفاوت که قمري اسیر نفس و خودخواهی است و 

قراري و مدهوشی عطار براي این دو پرنده حالت استثنایی قایل شده و آن را مایه بی« ست. پیشه ابلبل عاشق
).1386:359گلی آیسک، »( داندمی

پردازد و به ناتوانی خود و خوگربودن به جویی میدر شعر نوایی قمري جزء پرندگانی است که به بهانه
پردازد که باغبانی استعداد کار در باغ را داستانی میکند. هدهد در پاسخ وي بهها اشاره میزندگی در باغ

).549: 1376میرد (برتلس، نداشت و عاقبت از نیش مار زهرداري در باغ می
شاخالردین برگ ارا قیلفان سفرباغ دین ایچره کورکوزکان مقر

ر)-141ه:906(نوایی، 
کبوتر:-5
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پس از حکایت قمري عذر کبوتر الطیر لساناست. در در حکایت پرندگان عطار نامی از این پرنده نیامده 
گوید باید شرمنده باشی که محتاج مردم روزیم و هدهد در جواب یه او میکبوتر گفت من بسیار کم« آمده: 

»پذیريها صدقه میهستی و از آن
کمالکاي هدایت وا فنی صاحبسونکرا شرح اتتی کبوتر عرض حال

منکا قسم ایتمیس اولوس ایلیکنیداقوتال یموتبارچا قوشالر ایچره حی
ر)-142(همان:

داشت تا براي کرد. او روا میمردي بود که دریوزگی می« آورد: نوایی حکایتی را مناسب این سخن می
: 1376برتلس، »( دریافت بهاي نانی او را بزنند. روزي چنان ضربتی خورد که دیگر نتوانست از جاي برخیزد

550.(
کبک دري-6

کبک نماد کسانی است که به افتخارات ملّی و «پس از حکایت بط آمده است. الطیر منطقنام این پرنده در 
).23: 1386ریاضی، »(برندبالند و به همین دلیل در غرور به سر مینژادي خود می

سرکش و سرمست از کان در رسیدکبک بس خرّم و خرامان در رسید
)271: 1383(عطار،ب 

نیز آمده و تنها تفاوت آن مربوط به داستان پس از حکایت است. در الطیر لسانمضمون این حکایت در
بافی روزگار خواهد به جاي گوهر و زیور دنیایی با زنبیلشود که از خدا میداستان سلیمان ذکر میالطیرمنطق

به جاي گوهر، شیشه رنگین به آید که بگذراند و در شعر نوایی از مردي گوهرفروش سخن به میان می
).550: 1376رسد( برتلس، فروشد و در نهایت به جرم این فریبکاري به قتل میثروتمندي می

تذرو: -7
- است که عطار با آنان سخن میايجو نیست، بلکه جزء دوازده پرندهتذرو از مرغان بهانهالطیرمنطقدر 
اي، از چاه ظلمت برون آي تا به اوج عرش روحانی ه ماندهاي تذرو دوربین که چون یوسف در چا«گوید. 

).19: 1386ریاضی، »(سر برافرازي
سر زاوج عرش رحمانی برآرخویش را زین چاه ظلمانی برآر

)1383:261(عطار، ب 
عطار تذرو را با خصوصیتی «هاي این پرنده غرور و فریفته شدن به علم و زیبایی خود است. از ویژگی

کند که نام او کنار نام حضرت یوسف(ع) آمده ین میان چاه ظلمت مانده و مبتالي حبس معرّفی میچون دورب
).110: 1386گلی آیسک، »( اندو نمادي از سالکان مبتدي است که توکّل بر غیر خدا کرده

یدار است:گوید نباید فریفتۀ زیبایی شد که ناپاکند و هدهد به او میجویی میتذرو بهانهالطیرلساندر 
کاي هدایت شیوه سینعه نامداریا تا عرض ایتی تذرو گلعذار

پ)-144ه: 906(نوایی، 
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دو رفیق بودند که همراه « داستان مقبل و مدبر نیز پس از این حکایت براي تأکید موضوع ذکر شده است: 
هاي ارة سعادتیکدیگر راهی سفر شدند. در راه یکی دربارة مردان مقدس سخن سر داد و دیگري درب

). این 550: 1376برتلس، »( زندگی. وقتی به شهر رسیدند یکی را شاه نواخت و دیگري در میخانه مست شد
داستان از نظر محتوا مشابه داستان خیر و شر نظامی است، هرچند به تفصیل آن داستان نیست. 

قارچغاي:-8
کالغ (قارقا) به ةتلفظ واژهینام شبنیانیامدهالطیرمنطقنام این پرنده که برساختۀ  فکر نوایی است در 

هم کالغ نماد یمیقدهايمتناسب است. در افسانهظاهرا ًتیمطرح شده در حکایاست که با نادانیترک
این پرنده سرکردة مرغان نام دارد الطیرلسان. در شرح )445: 1386سک،یآیبوده است(گلیو نادانیسادگ

کند. در ادامه این حکایت شسته و هدهد او را به خاطر حماقت و نادانی شماتت میکه بر دست فرمانروا ن
نشین ذکر شده که خرسی را دستگیر کرده بود. داستان مرد کوه

نسر طایر بولسا مخلص دور محالقایسی قوش قصدیغه آچسام پرّ و بال
یوق منکا سیمرغ ساري احتیاجشه قولی تختیم دور و با شینمعه تاج

پ)-145ه: 906(نوایی، 
شونقار:-9

؛ ابتدا به عنوان پرندة هرچند در شعر عطار از این پرنده نامی نیامده در شعر نوایی دوبار ذکر شده است
جو قرار دارد که صحبتی با شاه است و بار دیگر در بین پرندگان بهانهوش که تاج بر سر دارد و الیق همشاه

نه هرکه خود را فرمانروا بداند به راستی فرمانرواست، او تنها همچون مهره «گوید: هدهد در جواب او می
)551: 1376برتلس، »(تواند او را از نطع شطرنج بیرون راندماند که هر کس بخواهد میشطرنج می

برکوت یا بورکوت:-10
- هدهد خطاب به او میجو آمده کهجزء پرندگان بهانهالطیرلساننیست و درالطیرمنطقنام این پرنده در 

گوید شهامت تنها در نیروي جسمی نیست، بلکه فداکاري براي دیگران از ارزش بیشتري برخوردار است. 
حکایت پهلوانی که در قحطی تاب نیاورد و جان خود را از دست داد در تأیید این حکایت آمده است.

فیم دیماسقمري و بلبل و یک ایل وصمنکا حالت اوزکا قوشالر دیک ایماس
پ]-147ه:906(نوایی، 

کوف یا جغد:-11
گوید:میالطیرمنطقجو آمده، جغد است. در اي که نامش در هر دو اثر به عنوان بهانهپرنده

زانکه عشقش کار هر مردانه نیستعشق بر سیمرغ جز افسانه نیست
ايعشق گنجم باید و ویرانهايمن نیم در عشق او مردانه

)278: 1383طار، ب ( ع
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ها مقیم. در شعر عطارآوري زر مشغولند و در خرابهاین پرنده نماد دنیاپرستان است که به جمع
حکایت مردي که زرپرست بود و پس از مرگ، پسرش او را در خواب دید که شکل موش شده در تأیید 

این مطلب آمده است. 
دو چشمش پرآبصورتش چون موش و بعد سالی دید فرزندش به خواب

)278(همان: 
ها به دنبال ابلهی سالیان متمادي در خرابه«جویی کوف این حکایت آمده: در شعر نوایی پس از ذکر بهانه

رباید گذشت و تمامی گنج را از او میجا میگنج بود تا در نهایت به آن رسید اما در همان موقع سارقی از آن
پ).-141: 906نوایی، »(ازدبو آن شخص نادان جان بر سر گنج می

هما:-12
اش کند که سایهاي معرّفی شده که به سالطین فرّ شاهی بخشیده و او افتخار میهما در هر دو اثر پرنده

-اي هماي غرور بیهوده نداشته باش، تو اکنون استخوان«گوید: کند. هد هد در جواب او میگدا را شاه می

).25: 1386، ریاضی»(خواري جز استخوان چه داري؟
داستان الطیر منطقتفاوت دو داستان در حکایت پس از گفتگوي هدهد با هما است. بدین ترتیب که در 

اي کاش گدایی « کرد:بیند که آرزو میآید که محمود غزنوي را پس از مرگش در خواب میمرد فرهیخته می
حکایت در مورد غواصانی است که در کرانۀ اینالطیرلساندر ». بودم تا الزم نبود در قیامت جواب پس بدهم

آورند نصیب کسی است که براي وي چه به دست میروند و در نهایت آنخلیج فارس براي صید مروارید می
).552: 1376اند ( برتلس، اجیر شده

اردك:-13
اهدي است که بط زالطیرمنطقدوست معرّفی شده است، با این تفاوت که در اردك یا بط در هردو اثر آب

است. حکایتی پاکیزگی او براي امور دنیا مورد نظر بودهالطیرلسانپردازد اما درهمواره به سجده و وضو می
آورد عرفانی است:که عطار بعد از سخنان هدهد می

گر همه آتش بود خوابی بودهر چه را بنیاد بر آبی بود
)271: 1383(عطار، ب، 

رفت ولی ت در مورد بازرگانی هندي است که براي سود دنیا تا نزدیکی مکّه میاین حکایالطیر لساندر
گذاشت.جا پا نمیبه آن
نگري نوایی و عطار است، زیرا در شعر نوایی هیچ نشانی از عرفان نیست  و او ناین داستان بیانگر جها« 

).553: 1376برتلس، »( کندمیگیرد شماتت کسی را که به خاطر نعمات دنیوي فرایض دینی را نادیده می
تاووغ:-14

این نام نیامده الطیرلساناز عذرآوري پرندگان مربوط است به صعوه که در الطیرمنطقآخرین حکایت در 
و به جاي آن تاووغ که بنا به گفته برتلس همان خروس است ذکر شده است.



٥١٤

٥١٤

مجموعه مقاالت

کاي طیور ایچره رئیس و تاجدارتاووغ ایتی پیالغدرین آشکار
ر)-150ه: 906(نوایی، 

که پس از سخنان هدهد هاي دیگر پرندگان وجود دارد مبنی بر اینتفاوتی در این حکایت با حکایت
تمثیل و داستانی براي تأیید نیامده است. 

هاي دینی نواییاندیشه-3
و یشخصيو رفتارینظام سلوککییهمانند غزاليتصوف و«عطار برگرفته از درد عشق بود. تصوف

).156: 1391کوب،بنیزر»(از عشق و درد عشق بودیسلوك ناشيبود در نزد وایو رياز رويعار
. کندیمياریاهللایبه فنا فدنیو سالک را در راه رسزدآمییدرمقتیو حققتیرا با طرعتیشرعطار

:دگوییعطار م
با جان چه کار؟ايظهعاشقان را لحچه کار؟مانیرا با کفر و با اعشق
درد از همه عشّاق بهايذرهعشق از همه آفاق بهايذره

ياست. شاعر در اثنانیو دعتیشريمخاطب به ورود به وادبیهمراه با ترغرالطیلسانهايتیحکا
- یاستفاده کرده که به نظر م»نید«از  هفده بار از واژه شیصنعان بخیتا داستان شتیسخن و از آغاز حکا

در دینداري وي همین اتفاق بس است که بیش از موثّر بوده است.يسخن ونیدر اعتیبه شريبندیپارسد
چون ذات وطنت هندوستان بوده است و : « دگوییمیطوطتیحکادردهها مسجد به همت وي بنا گردید. 

-906:135(نوایی، »نوش کردهنیل از همان شکر دشاه بستان سرا بوده، هم مقامت شکرستان وصامیحر
پ).

شده کنیبلبل هزاران ترنم نشان داده است لخوانیچون شروع کردند به غزل: « دگوییمگریدییجادر
ر).-128همان: (انیروشن بیسرّ وحدت و شرحان،یعنیاز هر ترنّم د

اگر .شودیمدهیپشتت خمینداشته باشمانیایولیاگر زال باش: «داردیمانیاز زبان هدهد بیتیحکادر
].ر-148[همان: »شويیکامکار میباشندارید

الي حکایات به آن توصیه شده الطیر راه دین است که در البهراه رسیدن به قاف و بارگاه سیمرغ در لسان
لیکن راه دین بسیار رسد،؛ و از دوري دین چه کسی باخبر شده چه کسی با پرواز و دورزدن به آن می«است: 

پ].-132همان: »[ دراز است محفلی و آفت و در نهایت فزون
نتیجه
عطار است، تنها تقلیدي صرف از این کتاب نیست بلکه با الطیر منطقنوایی که در واقع ترجمۀ الطیر لسان

ها توان به دیدگاهمیدر دو اثرها و مقایسه آنابتکار و خالقیت مولّف همراه گردیده است. با دقّت در حکایت
یعنیکتاب نیدر بخش آغازو اندیشه شاعر پی برد. ترتیب حکایات و نام پرندگان در دو اثر شبیه هم نیست. 

بوده که ییو قلم نواشهاندیازبرگرفتههاداستانریساتیحکاکیپرندگان و سخنان هدهد به جز فیتوص
ها را به کار برده که توصیف مرغان نیز نوایی برخی واژهدرداشته است.یهماهنگتیبا متن حکایبه خوب
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هاي کهن است. عطار در سخن خود از مفاهیم واالي عرفانی که میراث دهندة توجه وي به داستاننشان
عارفان گذشته همچون احمد غزالی است بهره برده و امیرعلی شیر نوایی با ارادتی که به شعر عطار داشته و 

چه که هاي دینی سعی در راهنمایی مخاطب به سوي حقیقت دارد. در نظر وي آنو اندیشهتأکید بر شریعت
هاي رساند پایبندي به دین است. همچنین در این پژوهش به بیان برخی تفاوتسالک را به هدف می

.برتلس پرداخته شده استالطیر لسانبا شرح 9783نسخۀخطی آستان قدس به شماره 
کتابنامه
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عرفا سخن از ظاهر و باطن قرآن گفته اند و ادعا کرده اند قرآن ظاهر و باطن دارد. معناي ظاهري، حالت پوست 
پنهانی  دارد و معناي باطنی مغز آن است. آن چه از ظاهر واژه ها و جمله ها استفاده می شود با تعمق بیشتر یک معناي
در بر دارد. آن معناي دوم هم با تعمق بیشتر بار معناي دیگري در بر دارد. در پاره اي از تعبیرات گفته اند قرآن هفت یا 
.باید  هفتاد بطن دارد. عده اي هم گفته اند عدد هفت یا هفتاد فقط کثرت را می رساند و معناي دقیق آنها منظور نیست
گفت شیوه و روش عرفا در تفسیر قرآن، ذوقی و استنباطی است که خود گاه آن را «اشاري» می نامند. عرفا، این معانی 
را نه از طریق کلمات و جمالت و علم ظاهر بلکه از طریق «شهود باطنی» به دست می آورند. گویی این اشخاص اول 
.شروع فهم و دریافت آنها از درون  معانی باطنی را می بینند و سپس همان معانی را از کلمات و جمالت می فهمند
است نه از بیرون. درون این اشخاص پرتوي روي کلمات و جمالت می افکند و آنها را به این صورت معنادار می

سازد. واضح است که در این نظریه، ساختار زبان، مبدا انتقال به معانی نیست.ما در تفسیر عرفا با نوعی «تفسیر 
معکوس» رو به روایم. یعنی در این مورد عارف، قرآن را تفسیر و تأویل نمی کند بلکه این قرآن است که باطن و 
به عبارتی قرآن، حال دل اهل درد است که به لفظ اندك و معنی بسیار  حقیقت عارف را تفسیر، تأویل و بیان می کند.
بیان شده است. فهمیدن و دانستن این حال کافی نیست بلکه صوفی عارف در پی تجربه این حال است و به این 
ترتیب می توان گفت تفسیر و تأویل عرفانی عبارت است از تجربه قرآنی.قرآن، قرائتی است که عارف را در خود می 
پیچد و فهم قرآن مساوي است با گم شدن در آن. در هرمنوتیک صوفیانه نکته فهم قرآن به سبک تفسیر معمولی نیست 
است. هدف عارف رسیدن به معرفت است و معرفت یک حادثه است که  بلکه دستیابی به تجربه صوفیانه از آن
محصول مطالعه متن (این جا قرآن) نیست بلکه تجربه متن است، آن گونه که هست، عرفا می خواهند در فهم و 
معرفت سخن الهی واسطه ها را حذف کرده و لب و مغز کالم الهی را مستقیماً فهم و تجربه کنند به عبارت دیگر 
هدف عارف از خواندن قرآن گذر به آن سوي تفسیر و تأویل و نیل به تجربه خود کالم خداست. به عبارتی 
هرمنوتیک صوفیانه، فهمی ایستا و راکد از قرآن نیست بلکه تفسیري پویشی و تجربه اي سیال از قرآن است و به 
عبارتی دیگر هرمنوتیک صوفیانه، هرمنوتیک تجربه است، یعنی صوفی و عارف آن چه می شود می گوید و آن چه می 

گوید می شود. ما در این مقاله به تجربه عرفانی موالنا در تفسیر قرآن پرداخته ایم.
عرفا، قرآن، تفسیر معکوس، شهود باطنی، تجربه قرآنی و هرمنوتیک، موالنا، آیات قرآنی و. ... کلیدواژهها:

درآمد
پیشینه تفسیر عرفانی که به لحاظ مبانی و روش از دیگر روش ها، به طور کامل متمایز است، به متون 
دینی پیش از اسالم و حتی مکاتب بشري یونان باستان بر می گردد.ارباب تصوف و عرفان، با تکیه بر معرفت 
خاص خویش به تفسیر آیات قرآنی می پرداختند و کالم خداوند را از منظر عمل و نظر می دیدند و از این 

رو در مشرب تصوف هم دو نوع نگرش به قرآن پدید آمد: تفسیر اشاري و نظري صوفیانه.
در تفسیر اشاري(2) یا فیضی: تفسیر قرآن با نوعی معانی پنهانی و رمزي که فقط بر ارباب سلوك معلوم 
است انجام می شود، این تفسیر بر اندیشه هاي صوفیانه استناد نمی کند بلکه بر الهام و اشاراتی مبتنی است

که نسبت به مقامی که صوفی دارد در قلبش ظاهر می شود.
تفسیر نظري نیز تفسیر قرآن در قالبی متناسب با برخی مباحث نظري و دیدگاه ها و تعالیم فلسفی است، 
به عبارت دیگر تفسیري است که بر بحث و درس بنیان نهاده شده است. در تفسیر نظري، عرفا، کالم الهی را 

تفسیر معکوس؛ هرمنوتیک عارفانه موالنا در تفسیر کلمات قرآنی 
هادي اکبرزاده
دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد
حبیب صفر زاده
استادیار دانشگاه فرهنگیان

چکیده
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سب با دیدگاه هاي خود تأویل کرده اند. ابن عربی از مشهورترین مفسران این نوع تفسیر به شیوه اي متنا
.است

عرفا براي روش و روند تفسیر خود بهانه هاي روایی زیادي دارند یعنی با توجه به روایات، این روش 
پیش گرفته ) نامیده اند در 59/ ص 1380(راشد محصل/» تفسیر خاص«خاص را که بعضی از محققین آن را 

اند. سخن عرفا درباره قرآن کریم و روش آنها در تفسیر آن یادآور این سخن عین القضاء درباره شعر است 
:که می گوید

جوان مردا، این شعرها را چون آینه دان، آخر دانی که آینه را صورتی نیست در خود، اما هر که نگه »
عر را، در خود، هیچ معنایی نیست، اما هرکسی از او، کند، صورت خود تواند دیدن، هم چنین می داند که ش

شعر را معنی آن است که قائلش خواست و «آن تواند دیدن که نقد روزگار و کمال کار او است. و اگر گویی؛ 
صیقلی -، صورت»صورت آینه«این هم چنان است که کسی گوید: » دیگران معنی دیگر وضع کنند از خود.

و این معنی را تحقیق و غموضی هست که اگر در شرح آن آویزم از » نموده.اي است که اول آن صورت 
همان طور که عین القضاء شعر را آینه اي می داند که هر ) 119ص /1375 /(پورنامداریان» مقصود باز مانم.

که کس نقد روزگار و کمال کار خویش را در آن می بیند، عرفا نیز سفارش می کنند که قرآن را چنان بخوان 
/ 1375(پورنامداریان/ ». اقرأ القرآن کانه نزل فی شأنک« گویی درباره حال و طبع و کار تو نازل شده است: 

عرفا قرآن را به منزله یک اثر رمزي می دانند و شیوه و روش آنها نیز در تفسیر قرآن، ذوقی و ) 119ص 
خود را از اهل تأویل (فالسفه و متکلمان) می نامند تا بدین وسیله» اشاري«استنباطی است که خود گاه آن را 

.جدا نمایند

هرمنوتیک عارفانه
نظریه ظاهر و باطن قرآن یکی از مقبوالت پیشین مهم نزد عرفا و صوفیان براي فهم وحی است. اهل 
تصوف و عرفا سخن از ظاهر و باطن قرآن گفته اند و ادعا کرده اند قرآن ظاهر و باطن دارد. معناي ظاهري، 

لت پوست دارد و معناي باطنی مغز آن است. آن چه از ظاهر واژه ها و جمله ها استفاده می شود با تعمق حا
بیشتر یک معناي پنهانی در بر دارد. آن معناي دوم هم با تعمق بیشتر باز معناي دیگري در بر دارد. درباره این 

ت. در پاره اي از تعبیرات گفته اند قرآن که چقدر می شود بر تعداد این معناها اضافه کرد آراء مختلفی هس
هفت یا هفتاد بطن دارد. عده اي هم گفته اند عدد هفت یا هفتاد فقط کثرت را می رساند و معناي دقیق آنها 

.منظور نیست

، کیفیت انتقال مفسر از معناي ظاهر به معناي باطن را به گونه اي »فتوحات«ابن عربی نیز در جلد اول 
کند. وي در پاسخ به این سؤال که چرا اهل باطن معانی اي را که از آیه ها به دست می آورند دیگر تقریر می

می نامند که از اهل ظاهر و » اشاره«اهل باطن، به این جهت اینها را «می نامند نه تفسیر، می نویسد: » اشارات«
خود را تفسیر بنامند و آن چه را می قشریون و فقیهان می ترسند... اهل باطن از بیمی که دارند می ترسند کار 

«.فهمند معانی اشاره اي می نامند
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) استناد 41/53آنگاه براي بیان چگونگی فهم معانی باطنی به آیه ( سنریهم آیتنا فی الفاق و فی انفسهم) (
م و هم می کند و می گوید در این آیه شریفه گفته شده ما نشانه هایمان را هم در آفاق به آنها نشان می دهی

فکل آیه منزله لها و جهان: وجهیرونه فی نفوسهم و وجه آخر یرونه فیها خرج «در انفس. سپس می نویسد: 
دو چهره یا دو وجه وجودي دارد : (هر آیه منزل (آیات قرآن» عنهم قیسمون ما یرونه فی نفوسهم اشارات.

ودشان می بینند. و وجه دیگر آن یک وجه، وجود باطنی آن است که اهل حق آن را در آئینه جان هاي خ
) ابن عربی می خواهد 132/ص 1381حقیقتی است که در خارج از جان هاي اهل حق است. (شبستري/

به این معنا رسید که به غیر خدا اصالً نباید توجه کرد یا از تعبیر » ال تشرکوا به شیئا«بگوید اگر کسی از 
دنیوي است، حیات ملکوتی را فهمید یا اگر کسی از در آیات قرآن که ظاهرش همان سنخ حیات» حیات«
و مانند اینها که به خداوند نسبت داده شده معانی ملکوتی آنها را فهمید ، چنین کسی این معانی » قلم«و » ید«

به دست می آورد. گویی این » شهود باطنی«را نه از طریق کلمات و جمالت و علم ظاهر بلکه از طریق 
اطنی را می بیند و سپس همان معانی را از کلمات و جمالت می فهمند. شروع فهم و اشخاص اول معانی ب

دریافت از درون است نه از بیرون. درون این اشخاص پرتوي روي کلمات و جمالت می افکند و آنها را به 
ت. این صورت معنادار می سازد. واضح است که در این نظریه، ساختار زبان، مبدأ انتقال به معانی نیس

روبه روییم. یعنی در این مورد » تفسیر معکوس«ما در تفسیر عرفا با نوعی (123/ ص 1381(شبستري/ 
عارف، قرآن را تفسیر و تأویل نمی کند بلکه این قرآن است که باطن و حقیقت عارف را تفسیر ، تأویل و 

گونه که خداوند پیام خود را از نظر ابن عربی فهم باطنی قرآن خود یک وحی است یعنی همان «بیان می کند. 
بر قلب پیامبر وحی کرد قرآن نیز معناي باطنی خود را بر قلوب مستعد وحی می کند. همان گونه که انزال 

)143/ ص 1381شبستري/ ) «.قرآن وحی الهی است فهم آن نیز از سوي خداوند بر عارف وحی می شود
:ارف باید در آن غوطه خورده و غواصی کندمی داند که ع» حال انبیا«مولوي، در مثنوي قرآن را 

1/1538مثنوي/ماهیان بحر پاك کبریاهست قرآن حال هاي انبیا
قرآن همچو عروسی است با آنکه چادر را کشی او روي با تو ننماید آنکه آنرا «و در فیه مافیه نیز می گوید: 

ه چادر کشیدن تو را رد کند و با تو مکر کرده و بحث می کنی و ترا خوشی و کشفی نمی شود آن است ک
خود را به تو زشت نمود یعنی من آن شاهد نیستم او قادرست به هر صورت که بخواهد بنماید اما اگر چادر 
نکشی و رضاي او طلبی بروي کشت او را آب دهی از دور خدمتهاي او کنی در آنچ رضاي اوست کوشی بی 

) حق تعالی به 30و 89/29بنماید. (فادخلی فی عبدي و ادخلی فی جنتی) (آنکه چادر او کشی به تو روي 
هر کس سخن نگوید، همچنانکه پادشاهان به هر جوالهه سخن نگویند، وزیري و نایبی نصب کرده اند ره به 

راي پادشاه از او برند. حق تعالی هم بنده اي را برگزیده تا هر که حق را طلب کند در او باشد و همه انبیا ب
به عبارتی قرآن، حال دل اهل درد است که به ) 229(فیه مافیه/ ص » این آمده اند که ره جز ایشان نیستند.
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لفظ اندك و معنی بسیار بیان شده است. فهمیدن و دانستن این حال کافی نیست بلکه صوفی عارف در پی 
.ی عبارت است از تجربه قرآنیتجربه این حال است و به این ترتیب می توان گفت تفسیر و تأویل عرفان

عارف هم زمان که قرآن را می خواند قرآن بر قلب او وحی می شود. قلب عارف، مهبط و منزل وحی و 
صحیفه قرآن است. عارف، قرآن را با لفظ و حرف و صوت تفسیر نمی کند بلکه وجود عارف، خود تفسیر و 

:ورات و مصحف قرآن می داندتأویل قرآن است. ابن عربی، قلب خود را الواح مقدس ت

فمرعی لغزالن و دیر لرهبانلقد صار قلبی قابل کل صوره
و الواح توراه و مصحف قرآنو بیت الوثان و کعبه طائف

قرآن، قرائتی است که عارف را در خود می پیچد «دکتر براونس در مورد هرمنوتیک صوفیانه می نویسد: 
دن در آن. هرمنوتیک صوفیانه نکته فهم قرآن به سبک تفسیر معمولی و فهم قرآن مساوي است با گم ش

نیست بلکه دستیابی به تجربه صوفیانه از آن است. هدف عارف رسیدن به معرفت است و معرفت یک حادثه 
عرفا می .است که محصول مطالعه متن (این جا قرآن) نیست بلکه تجربه متن است، آن گونه که هست

عرفت سخن الهی واسطه ها را حذف کرده و لب و مغز کالم الهی را مستقیماً فهم و خواهند در فهم و م
تجربه کنند به عبارت دیگر هدف عارف از خو اندن قرآن گذر به آن سوي تفسیر و تأویل و نیل به تجربه 
خود کالم خداست. عارف، زبانی قرآنی را جذب و از آن خود می کند و دیگر مفسر واژگان قرآنی نیست
بلکه مفسر تجربه خاص خویش و زبان این تجربه است. قرآن، نوري است که آثار خدا را روشن می کند. 
وظیفه هرمنوتیک ایستادن در مسیر تابش این نور است. عارف صوفی آن چه را که متن می گوید نه تنها می 

براي تجربه قرآن است و بعد فهمد و می داند بلکه می بیند و نهایت این که هرمنوتیک عارفانه، راهنامه اي
هرمنوتیک) صرفاً )قرار گرفتن در وضعیتی براي گفتن آن چه قرآن می خواهد؛ در این نوع تفسیر و تأویل 

قرض گرفتن تفاسیر از بایگانی هایی که سنت به جا گذاشته است، کافی نیست خواه این تفاسیر اعتباري از 
ن با واسطه سنت نیست بلکه این سنت است که به واسطه متن خود داشته باشند یا نه، به عبارتی فهم قرآ

به عبارتی هرمنوتیک صوفیانه، فهمی ایستا و راکد از قرآن (77P/ 992/ bruns» (قرآن) فهمیده می شود.)
نیست بلکه تفسیري پویشی و تجربه اي سیال از قرآن است و به عبارتی دیگر هرمنوتیک صوفیانه، هرمنوتیک 

.عنی صوفی و عارف آن چه می شود می گوید و آن چه می گوید می شودتجربه است، ی

کسانی قرآن را هم چون نحوي یا لغوي می خوانند؛ و کسانی دیگر هم چون متکلمانی که در آن مخزنی 
سرشار از حجت ها به ضد مخالفان خود سراغ می گیرند، و باز کسانی دیگر هم چون مورخ یا فقیه که در آن 

سالمی را باز می جویند. صوفی نیز به سهم خود قرآن را به عنوان کالم خدا می خواند و مطلوب ارکان فقه ا
او کالم به خاطر نفس کالم نیست. (چه در این حال، کالم میان او و خدا حجاب می شود)، بلکه مطلوب او 

معتقد است که معناي همان خدایی است که از خالل این کالم، اتصال به او دست می دهد. از این رو، صوفی 
کالم را، که حقیقت اصل آن است، به روش هایی که نوساخته آدمی باشد نمی توان کشف کرد، بلکه تنها 
زمانی این معنا را می توانیم به تصرف درآوریم که خود به تصرف آن در آییم. آن گاه کلمات معنایی شگفت 
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یی در می آیند که از طریق آنها خدا کسی را که در و تازه می یابند، زیرا به صورت اشارات یعنی داللت ها
طلب او از همه چیز دست شسته داللت می کند. سوء تفاهم هاي تاریخی میان صوفیان و دیگر مسلمانان 
درباره مطابقت گزارش آنان از قرآن با سنت از همین جا برخاسته است، مدام به صوفیان می گویند: آن چه 

ته و پرداخته محض است و صوفیان نیز پیوسته، هم چون ابن عطا، جواب می شما در قرآن می یابید ساخ
«.تنها کسی آن را درمی یابد که سر خود ... پاك کرده باشد«دهند: آن چه می یابیم در قرآن وجود دارد، اما 

عین در تفسیر عرفانی، خواننده قرآن و نص قرآن مراد یکدیگر می شوند، یکی دیگري را باز می نماید در
آن که خود باز نموده می شود. عارف در قرآن چیزي را می خواند که تجربه روحانی خود او به وي می 

هر که بیرون از خدا راهی به «گوید، چه راه به باطن قرآن و باطن ضمیر یکی است و این راه همان خداست: 
(در تفسیر آیه » اهبر به خویش است.او بجوید گمراه می شود. چه بیرون از او راهی به او نیست؛ وي یگانه ر

)26از سوره 42
لذا تفسیر قرآن در نظر صوفی، تأویل تجربه روحانی است. از این رو، چنین تفسیري، هر چند هیچ گاه 
تصنع در آن نیست، پیوسته تازه و شگفت و از روي ظاهر پیش بینی نشدنی است، هم چون دگرگونی هاي 

تابع الهامات وقت دارد، همان وقتی که بوارِق واردات در آن جرقه می زند تا ضمیر خواننده قرآن که واکنشی 
بر آیه قرآنی پرتوي نو بیفکند. به همین دلیل، تفسیر صوفیان تفسیر منظم و دستگاهی همه آیات قرآن نیست. 

وفیان بر سر وابسته است که در باال از آن سخن رفت. ص» مناسبتی»انتخاب، بی آنکه به دلخواه باشد، به آن 
روحانی یعنی » دم»می گویند، و آن آیاتی را با آنان سخنی است که با » سخن«آیاتی درنگ می کند که با آنان 

.وقت آنان مناسبت دارند

قرآن، همچون شاهدي آراسته است در زیر چادر در پرده ستر. با هر «... سخن آخر اینکه عرفا می گویند: 
ی کند همچنان که شاهدان مستور نمایشی کنند با هر کسی. کس باشد که از کسی از آنجا که ایشانند نمایش

وجود وي بجز از چادر نبیند و این کس بیگانه باشد همچون مشرکان و منافقان. و کس باشد که از وجود وي 
بوي شنود و این کس رهگذري باشد همچون قرآن. دیگر کس باشد که از وجود وي گفتاري شنود و این 

از خویشان همچون عابدان. و کس باشد که از وجود وي دیداري بیند و این کس باشد از محرمان کس باشد 
مانند مادر و پدر و برادران همچون عارفان. و کس باشد که از وجود وي وصلت و قربت یابد و این کس 

)226(فردوس المرشدیه فی اسرار الصمدیه/ ص » اهل او باشد همچون خاصگان...
قرآنی در آثار مولويتفسیر کلمات

در این بخش در مورد تفسیرهاي عرفانی کلمات قرآنی که در آثار مولوي به کار رفته است، سخن به میان 
را » دیوان شمس«و » فیه ما فیه«، »مثنوي«آمده و نمونه هایی از آنها را بیان می کنیم. از آثار مولوي کتب هاي 

تفسیرهاي عرفانی زیبایی را از موالنا بازگو می کند، » افالکی« ر آن که د» مناقب العارفین«برگزیده البته از 
.غافل نبوده ایم
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به ویژه در مثنوي) بیش از )در یک نگاه می توان گفت اهتمام به تفسیر عرفانی آیات قرآنی در آثار مولوي 
این اثر مذکور بیش از آثار بر جاي مانده دیگر او مورد مطالعه ما هستند مد نظر بوده است به عبارت دیگر، 

هر چیز متأثر از آمیزه هاي قرآن کریم بوده اند. دکتر زرین کوب درباره دلیل این تأثیر بر مولوي می فرماید: 
این نکته که زمینه فکر و بیان مثنوي بیش از هر چیز متأثر از قرآن کریم به نظر می رسد نه فقط از آن جا «

خود را غالباً به قرآن منسوب یا مربوط می کرده اند و حتی در عین آن ناشی است که متصوفه مبادي و تعالیم 
که به نقل احادیث چندان عنایت نداشته اند و اخذ و ضبط آن را از مقوله اشتغال به علم قال و علم رسمی و 

نوي بحثی تلقی کرده اند باز بر تالوت و ختم قرآن مواظبت و مداومت داشته اند بلکه در مورد موالنا و مث
این کثرت و تنوع اشارات و معانی قرآنی تا حد زیادي مخصوصاً ناشی از همان سابقه اشتغال شخصی و 

) البته سخنان در 341/ ص 1ج/1372(زرین کوب/ » خانوادگی وي به حرفه وعظ و تذکیر هم بوده است.
.مورد سنایی نیز صدق می کند

الوت قرآن به وسیله قاریان حاضر در پاي منبر و مولوي از واعظان بزرگ عصر خود بوده است که رسم ت
ضرورت احاطه واعظان بر معانی قرآنی که قاریان در حضور آنها می خوانده اند و هم چنین لزوم اطالع آنها 
بر آیات احکام و حکایات انبیا که احیاناً حاضران مجلس وعظ از آنها می پرسیده اند طبعاً حفظ قرآن و 

فاظ آن را در آن ایام بر آنها الزام می کرده است. همین احاطه بر قرآن و همچنین بر احاطه بر معانی و ال
مشحون می داشته است. توجه و ازدحام عام را » قال رسول اهللا«و » قال اهللا«حدیث نیز که مجالس آنها را از 

کر حکایات به مجالس وعظ آنها سبب می شده است. خاصه که واعظ در تفسیر آیات و نقل احادیث به ذ
سلف و قصه هاي لطیف عبرت انگیز نیز می پرداخته است و بدین گونه با الهام از سؤال سائل یا از مضمون 

را با حکایت هاي جالب و » قال رسول اهللا«و » قال اهللا«آیاتی که قاري در پیش منبر او می خوانده است 
ی بخشیده است. اشتغال مولوي به تفسیر هاي لطیف می آراسته است و مجلس خویش را شور و حالی م

تدریس که ظاهراً شامل مباحث مربوط به فقه و عقاید بوده است تبحر در اسرار آیات را که مستند عمده تمام 
این مباحث به شمار می رود نیز بر وي الزام می کرده است اما بدون شک عامل عمده اي که ذهن او را به 

اشتغال به وعظ و تذکیر بوده است به گونه اي که مثنوي در واقع معانی قرآن مشغول می داشته است همان
بر اساس الگوبرداري از قرائت حدیق در مجالس که شیوه مرسوم آن دوره بوده است، به رشته نظم کشیده 

.شده و در اختیار مریدان مولوي قرار گرفته است به عبارت دیگر نظم مثنوي حاصل همین مجالس می باشد

حث دیگر در استفاده از آیات قرآنی در آثار عرفان، تطابق مواجید و معارف منقول از مشایخ نکته قابل ب
صوفیه و مقامات و مقاالت آنها که احیاناً نزد قشریه متشرعان اهل سنت نیز مطعون بوده است با نص آیات 

ها الزام می کرده است قرآن یا فحواي اشارات آن، رجوع مستمر به قرآن و سعی در فهم و دقایق آن را بر آن
که خود سبب یک نوع هم آمیزي فکري و ذهنی شاعران مورد بحث با قرآن است. تأثیر قرآن در آثار این 
شاعران کامال هویدا است، به طوري که مضامین قرآنی در جاي جاي لغات و تعمیرات بر جاي مانده از آثار 

ین تأثیر شگرف را در معانی و افکار نهفته این آثار به شاعران چهارگانه ما خودنمایی می کند؛ جالب این که ا



٥٢٢

٥٢٢

مجموعه مقاالت

نیکی مشاهده می کنیم. آن چه که مایه حیرت است این که کثرت و تنوع انحاء این تأثیر به قدري است که نه 
فقط مضامین آشکار و نهان مندرج در این آثار را بدون توجه به دقایق قرآنی نمی توان توجیه و درك کرد 

رآن هم، در بسیاري از موارد به مدد تفسیرهایی که از ذهن مواج شاعران ژرف نگر مورد بحث بلکه حقایق ق
ما از معانی و اسرار کتاب الهی به دست می آید بهتر مفهوم می گردد و از این رو است که آثار مذکور گه گاه 

ایف و حقایق از آن هم چون تفسیري لطیف و دقیق از تمام قرآن کریم محسوب می شوند که هم طالبان لط
.بهره می یابند و هم کسانی که به الفاظ و ظواهر اقتصار دارند آنها را مستندي سودمند در می یابند

شریف از اهمیت وافري برخوردار است. دکتر زرین کوب در این باره » مثنوي«در میان آثار این شاعران 
ر مثنوي تا حدي است که از این کتاب نوعی تفسیر این گونه اشتمال بر معانی و لطایف قرآنی د«می فرمایند: 

صوفیانه، موافق با مذاق اهل سنت می سازد و با آن که این نکته تمام ویژگی هاي مثنوي را شامل نمی شود، 
طرز تلقی خود موالنا را از مثنوي که وي در آن غالباً به چشم اثري الهامی و کتابی که طعن و نفی آن در 

) در مناقب العارفین آمده است: 341/ ص 1/ ج1372زرین کوب/ («.یعت باشد می نگردحکم نفی قرآن و شر
منقول است که روزي حضرت سلطان ولد فرمود که از یاران، یکی به حضرت پدرم شکایتی کرد که «... 

که دانشمندان با من بحث کردند که مثنوي را قرآن چرا می گویند؟ من بنده گفتم که تفسیر قرآن است. همانا
پدرم لحظه اي خاموش کرد و فرمود که اي سگ، چرا نباشد؟ همانا که در ظروف حروف انبیاء، جز انوار 

:اسرار الهی مدرج نیست و کالم اهللا از دل پاك ایشان رسته، بر جویبار زبان ایشان روان شده است. شعر

جعل اللسان علی الکالم دلیالًان الکالم لفی الفواد و انما
) این نمونه، 291/ 1ج1375(افالکی» خواه سریانی باشد، خواه سبع المثانی، خواه عبري، خواه عربی...

شاهدي بود بر اهمیت مثنوي و کارآمدي تفاسیر قابل اعتناي مولوي از آیات مبارکه کالم حکیم، صاحب قلم 
تر در این کتاب ارزشمند به نیز به بهره وري از رشحات معنوي مثنوي، اهتمام خود را به تفحص هر چه بیش

کار گرفته است به گونه اي که نمونه هاي ارائه شده در این جستار عالوه بر شاعران و آثار دیگر غالباً برگرفته 
.از کتاب مثنوي معنوي مولوي است

کثرت و تنوع موارد اخذ و نقل آیات قرآنی در مثنوي به حدي است که اگر آن را به یک معنی نوعی 
رفانی از قرآن بخوانیم چندان مبالغه نکرده ایم و تفسیر عرفانی مولوي اگر چه رنگ تأویل صوفیان تفسیر ع

دارد ولی غالباً متضمن صبغه اي شاعرانه است که البته تأویل باطنی و فلسفی هم قابل التباس نیست. چنان که 
وجود دو نوع تأویل است: نخست، تأویل می دانیم ابن عربی نیز در این مقوله با موالنا هم رأي بوده، قائل به 

اهل عقل که همان تأویل السفه و متکلمان است و با قرینه عقلی، لفظ را از ظاهرش بر می گردانیم، به 
عبارتی دلیل حجیت این تأویل همان حجیت عقلی است؛ و تأویل نوع دوم، تأویل اهل اهللا است که به عرفا 

هري حفظ می شود، لذا می توانیم بگوییم که دلیل حجیت این تأویل اختصاص دارد. در این تأویل معناي ظا
همان دلیل حجیت ظواهر است. به عبارت اخري گوینده که خداي تعالی و حکیم است، به معناي وصفی و 
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معناي ظاهري الفاظ آگاه بوده و در مقام بیان، این لفظ را استعمال کرده است. پس بنا به مقدمات حکمت، 
اوج پرواز فکر در )87/ ص 32/ شماره 1380که معناي ظاهري آن را اراده کرده است. (کاکایی/ باید بگوییم

مثنوي بسیار بلند است و کسی که از سطح و ظاهر قصه در می گذرد، در وراي آن اندیشه هاي بلند و هیجان 
دگی خاص طلب هاي لطیف و شریف باز می یابد که فهم آن براي هر کس دست نمی دهد و دریافت آن آما

می کند که در عام نیست. همان طور که قبالً گفتیم حتی بعضی آن را نوعی تفسیر (تفسیر عرفانی و شاعرانه) 
از قرآن دانسته اند که آکنده از مطالب و نکات آیات و احادیث است. ظاهراً از همین رو است که خود شاعر 

رجوع ) .حان مثنوي نیز در آن به همین چشم نگریسته اندخوانده است و بسیاري از شار«فقه االکبر«نیز آن را 
شود به شرح اسرار مثنوي حاج مال هادي سبزواري) در واقع موالنا نه فقط بسیاري از آیات و داستانهاي انبیا 
را در این کتاب غالباً با مشرب اهل تأویل تفسیر می کند بلکه پاره اي از احادیث پیغمبر را در طی کتاب، 

تبیین مرده بدین گونه قرآن و حدیث دو آبشخور صافی است که جان و دب این نوازنده نی ابدیت تفسیر و
در این گونه تفسیرها موالنا طریقت را به )234/ ص 1373را سیراب می دارد. (زرین کوب/ با کاروان حله/ 

رآنی می افزاید. این وسیله شریعت توجیه کرده، به حاالت و مقامات اهل طریقت پشتوانه اي از اشارات ق
گونه تفسیرها مخصوصاً به طور مجمل و بر سبیل استطراد در سراسر مثنوي بسیار است و اکثراً نیز متضمن 

.استنباط هاي بدیع به نظر می رسد

در حقیقت تفسیرهاي مثنوي از آیات قرآنی همانند مقاالت، ابحاث و دالالت آن همان گونه که در 
الباً به سبب ضیق مجالی که ناشی از پویایی مثنوي، توالی تداعی هاي آن و یا به مجالس وعظ پیش می آمد غ

سبب تنگی مجال از جانب گوینده، یا به خاطر مالل خاطر و تنگ ظرفی از جانب مستمع ناچار ناتمام می 
در مواضع ماند؛ البته باید گفت انس با سبک بیان مثنوي و غور مکرر در آن نشان می دهد که اکثر این مسائل

.دیگر و به صورت هاي متفاوت مجدداً مطرح و به هر حال حل می شود

یاد » نبی«و » ذکر«و » کتاب«تعظیم فوق العاده موالنا در حق قرآن کریم که گه گاه از آن با عناوینی چون 
ی به می کند همواره با نوعی تسلیم و اجذاب روحانی مقرون است و حال وي در برابر این وحی مبین اله

نوعی فناي در ذکر و فناي در مذکور یا به آن چه صوفیه فناي در شیخ و مرشد می خوانند شباهت دارد و این 
مایه استغراق در معانی و اسرار قرآن در نزد موالنا می بایست تا حد قابل مالحظه اي با تجربه عرفانی که 

.ط بوده باشدتحقق به حقایق و اسرار، آن را براي عارف کامل می سازد مربو

خود وي مخاطبان واقعی قرآن را کسانی می داند که چشم روشن دارند و همه چیز را مظهر آیات حق می 
یابند. مع هذا این را هم خاطر نشان می کند که صحابه رسول با وجود تحقیق در معنی قرآن اکثر حافظ قرآن 

گشته اند البته به ادراك لطایف و اسرار آن راه نبوده اند. کسانی هم که فقط به لفظ و ظاهر آن قانع و خرسند
نیافته اند و بر خالف اهل هدایت که تمام الفاظ و حروف آن را با چشم جان می نگرند، اهل ضالل از نور 
قرآن چیزي جز ظاهر آن درك نمی کنند و آن چه را وراي ظاهر آن هست، نمی بینند؛ ولکن عامه هم که 

.و مخاطب به خطاب شریعت و تکلیف به شمار نمی آیند» اهل قل«ند از آنها نیز پاینده لفظ و ظاهر مانده ا
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موالنا به طرز تلقی عوام از قرآن عزیز غالباً تعریض و اعتراض دارد چرا که آنها از قرآن، دل به لفظ ظاهر 
که فقط وقتی بسته اند و مثل ضریران از هدایت انوار آن محروم مانده اند. درباره بعضی از آنها می گوید

و » فاتحه«می خوانند. بعضی دیگر فایده » فاتحه«و » اعوذ«خویشتن را دستخوش دیو وسوسه او می پندارند 
را در رهایی از گرفتاري » انعام«و » یاسین»را در دفع دغدغه ناشی از خواب ناخوش و خاصیت » القارعه«

ستند که هم چون سایر قصه ها براي رهایی از هاي عادي می پندارند، چنان که قصه هاي آن را نیز کسانی ه
وسوسه ها می جویند. این طرز تلقی عامیانه از قرآن کریم امري است که موالنا مخاطب را از آن تخدیر می 
کند و وي را همواره به تأمل در معانی و تحقق به لطایف و اسرار آن دعوت می کند. در مناقب العارفین آمده 

اگر قرآن خوانی قرآن چنان خوان که تو را بخوانندت، نه آن که از غفلت آن : «است که مولوي می گوید
:خواندن، برانندت و سر رب تالی القرآن و القرآن یلعنه این است

عروس حضرت قرآن نقاب آن گه براندازد
)410/ ص/ 1/ ج1375افالکی/ (که دار الملک ایمان را مجرد بیند از غوغا

م قلبی فوق العاده اي که گوینده مثنوي همه جا نسبت به کالم الهی دارد نشان در هر حال تعظیم و تکری
می دهد که موالنا معرفت و نجات عارف را در خارج از قلمرو وحی نمی جوید و از آن چه در جواب طعنه 

) نیز پیدا است که نزد وي آن چه را مطلوب عارف291/ ص 1/ ج1375زننده بر مثنوي می گوید: (افالکی/ 
.و ضاله اهل حکمت محسوب است در قلمرو وحی باید جستجو کرد نه جاي دیگر

این حقیقت را که حقیقت قرآن نهفته در انسان و حقیقت انسان » مراء روم و یمن«مولوي در تمثیل زیباي 
در را غبارها فرو گرفته است به شکلی زیبا و با بیانی دلچسب عرضه کرده و بر آن است که تمام صور معانی 

درون ماست و عجائب هستی مندرج در جان آدمی است. دیدن این صور، با صیقل دادن جا امکان پذیر 
:است. اگر این تالش باطنی صورت گیرد معانی از جان انسان سر بر می آورد. او می گوید

نی ز تکرار و کتاب و بی هنررومیان آن صوفیانند اي پدر...
)1/214مثنوي/ (پاك از آز و حرص و بخل و کینه هالیک صیقل کرده اند آن سینه ها

:و در جاي دیگر می گوید

تا ببینی ذات پاك صاف خودخویش را صافی کن از اوصاف خود
)214/ 1مثنوي/ (بی کتاب و بی معید و اوستابینی اندر دل علوم انبیا

ر کلمات قرآنی در شعر سنایی، عطار و مولوي می توان به دست آورد آن چه از بررسی و کاوش در تفسی
:دو نکته اساسی است که توجه بدان روشن گر خط مشی کلی تفسیر عرفانی آنها است

الف) نگاه عمیق به دو جنبه ظاهري و باطنی قرآن
معتقدند که در در آثار مولوي نگرشی ژرف نگرانه به دو جنبه ظاهري و باطنی قرآن مشهود است. آنان 

وراي معانی ظاهري آیات، معانی اشاري و تأویلی نهفته است. تفسیرهاي سنایی و مولوي از آیات قرآن در 
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نام دارد در بر می گیرد،توجه به تأویل، » اشارات«عین آن که تأویالت صوفیانه و آن چه را در نزد آنها 
ت نفی نمی کند. نکته اي که ذکر و بسط آن در این احتمال تفسیر ظاهري و لفظی، و تقدم عبارات را بر اشارا
است که در شرح و بیان عرفانی قرآن، ابن » اشاره«مقال خالی از لطف نیست توضیحی راجع به اصطالح 

عربی استعمال این واژه را بر تأویل ترجیح می دهد؛ شاید دلیل آن جدا کردن خود از اهل تأویل یعنی فالسفه 
اهل اهللا آن چه «ن وسیله گرایشش را به صوفیه بیشتر نشان بدهد. چنان که می گوید: و متکلمان باشد تا بدی

اصطالح می کنند، و نه چیزي دیگر. این امر صرفاً به تعلیم الهی بوده » اشاره»را در شرح کتاب اهللا آورده اند، 
/ 1380(کاکایی/ » رالیه.است و علماي رسوم آن را نمی شناسند، چرا که اشاره تنها به قصد مشیر است نه مشا

) در این جا مشیر خداست که بدون آن که مشارالیه یعنی عارف، قصد کرده باشد. معانی اي از یک 87ص 
آیه را در قلب وي القا می کند؛ در حالی که علماي رسوم می خواهند با دست و پا زدن هاي عقالنی خویش، 

.مراد خدا را دریابند

لیس «استفاده می کنند این که آنان مسائل بلندي چون » اشاره«ه از اصطالح از جمله دالیل دیگر که صوفی
را از راهبه الهی درك می کنند. آنان این اسرار را به تعلیم الهی از قرآن و سنت در می یابند » فی الوجوه اال اهللا

ر و تشنیع اهل اهللا می لکن چون علماي رسوم به هیچ وجه این معانی را بر نمی تابند، به اتهام بدعت، به تفکی
نام نهاده اند، تا از چنین گزندي مصون » اشاره»پردازند. لذا صوفیه این نوع برداشت از قرآن و سنت را 

اصحاب ما [از اصطالح تفسیر] به اشارت، « باشند. چنان که ابن عربی به واسطه همین برخوردها می گوید:
ر اکنون یا آینده اش، باطل در آن راه نمی یابد) (فصلت/ عدول کردند. کالم آنان در شرح کتاب عزیز (که د

)، هر چند بیان حقیقت و تفسیر معناي بلند و نافعی است که در نفوس آنان وارد شده، لیکن اشارات 41و 42
]است [نه تفسیر

اقی ابن عربی در بیان همین برداشت عرفانی که به قلبش اشاره می شود نیز، هم چنان تابع قواعد زبانی ب
اشاره) را به صورت عام یعنی همان طور که نازل شده و )می ماند و معتقد است: آنان (صوفیه) آن معنی 

مطابق با عرف همان زبانی که آن کتاب به آن زبان نازل گشته است فهم می کنند. بدین وسیله خدا دو وجه 
) (زودا که 41/53آلفاق و فی انفسهم) (را نزد آنان جمع می کند. چنان که می فرمایند: (سنریدهم آیاتنا فی ا

آیات خود را در بیرون و درونشان به ایشان بنمایانیم.) منظور آیاتی است که در بیرون و درون آنان نازل شده 
پس هر آیه اي که نازل می شود دو وجه دارد. وجهی که عرفا آن را در درون خود مشهود می کنند و .است

نام می کنند. (ابن عربی/ » اشاره«ند. آن وجه را که در درون خود می یابند وجهی که در خارج خود می یاب
)279/ ص 2الفتوحات المکتبه/ بیروت/ ج

را وفق شیوه اي که صوفیه «عالم کبیر«مولوي نیز هر چند در بسیاري موارد آیات و اشارات مربوط به 
نطبق می کند یا اشارات راجع به انبیا را با که وجود انسان است م» عالم صغیر«می خوانند با اسرار » تطبیق«

احوال انسان هاي عادي تطبیق می نماید اما این طرز تلقی به هیچ وجه در نزد او متضمن نفی مفهوم ظاهر 
نص آیات و اشارات نیست. طرز تلقی موالنا از قرآن حاکی از استغراق نام و مخصوصاً از عشق و تسلیم 
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وي در طی مثنوي در عین آن که در اسرار و معانی گه گاه به شیوه اي .ی استمخلصانه او نسبت به کالم اله
نزدیک به طریقه اهل اشارت مثل ابن عربی و عبد الرزاق کاشانی، گرایش دارد. ظاهر را هم بی هیچ تأویلی 

ه ظاهر می پذیرد و چون و چرا و بحث عقلی را در مقابل آن به هیچ وجه جایز نمی یابد. سنایی نیز در حدیق
:را نفی نمی کند ولی قرآن را داراي پنج پوسته می داند و می گوید

از زمین هست تا سر پرویننقش و حرف و قرائتش به یقین
دومین چون ز ماه سلخ بوداولین پوست زفت و تلخ بود...

چارمین مغز آبدار خنکسیمین از حریر زرد تنک
انه توسنت انبیا ستپنجمین منزل است خانه تو
)173حدیقه/ (پس به اول چرا فرود آییچون ز پنجم روان بیارایی

غزالی هم در احیاء علوم الدین بابی را به فهم قرآن و تفسیر آن اختصاص داده است که در آن به دفاع از 
بدان، آن کس که گفته است که قرآن را جز «اهل تصوف در مقابل مفسران ظاهر می پردازد و می گوید: 

یر ظاهر معنی اي نیست، او از حد نفس خویش اخبار کرده است و او در آن چه از خود اخبار می کند تفس
مصیب است ولکن بدان چه خلق را بدین وجه که حد اوست باز می دارد مخطی است. بل اخبار و آثار دلیل 

)625/ ص1/ ج1364غزالی/ ) «.بر آن که ارباب فهم را در معانی قرآن متَّسعی عظیم است
گاه مولوي در تفسیر یک کلمه قرآنی ابتدا معنی ظاهري آن را بیان می کند و سپس به معنی باطنی آن 
روي می آورد و با پیش فهم هاي خود تفسیر عرفانی زیبایی از آن ارائه می دهد مثالً در تفسیر آیه ( و اذا 

خیر من اللهو و من التجاره و اهللا خیر الرازقین) راوا تجاره او لهوا انفضوا الیها و ترکوك قائما قل ما عند اهللا
:(معنی ظاهر) می داند و می گوید» بانگ دهل«را » لهو) «62/11(

مشنو آن را چون زیان دارد زیانهر چه از یارت جدا اندازد آن
بهر زر مگسل ز گنجور اي فقیرگر بود آن سود صد در صد مگیر
گفت اصحاب نبی را گرم و سرداین شنو که چند یزدان زجر کرد

جمعه را کردند باطل بی درنگز آن که بر بانگ دهل در سال تنگ
قد فضضتم نحو قمح هایماثم خلیتم نبیا قایما

بهر گندم تخم باطل کاشتیدو آن رسول حق را بگذاشتید
زان جلب صرفه ز ما ایشان برندتا نباید دیگران ارزان خرند

به دو سه درویش ثابت پر نیازبه خلوت در نمازاند پیغامبرم
چونتان ببرید از ربانّییگفت طبل و لهو و بازرگانیی

بین که را بگذاشتی چشمی بمالصحبت او خیر من لهو است و مال
که منم رزاق و خیر الرازقینخود نشد حرص شما را این یقین
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)2/26مثنوي/ (توکّل هات را ضایع نهدکیآن که گندم را ز خود روزي دهد
) سخن از مفسران ظاهر و مفسران باطن که محققان هستند می 110/1یا در تفسیر آیه (اذا جاء نصر اهللا) (

مفسران ظاهر چنین تفسیر می کنند که مصطفی(ص) همت ها » :گوید و آن را این گونه تفسیر می کند
که خلق را » آه، نزیستم«خدا آورم چون وفات خود را بدید گفت: داشت که عالمی را مسلمان کنم و در راه 

غم مخور در آن ساعت که تو بگذري والیت ها و شهرها را که به لشکر و «حق تعالی گفت: » دعوت کنم.
شمشیر می گشودي، جمله را بی لشکر مطیع و مؤمن گردانم و اینک نشانش آن باشد که در آخر وفات، تو 

.در می آیند گروه گروه مسلمان می شوند چون این نشان بیاید بدانک وقت سفر تو رسیدخلق را بینی از در

و اما محققان می گویند که معنیش آن است آدمی می » اکنون تسبیح کن و استغفار کن که آنجا خواهی آمدن.
ده کند و پندارد که اوصاف ذمیمه را به عمل و جهاد خود از خویشتن دفع خواهد کردن چون بسیار مجاه

قوتها و آلت ها را بذل کند نومید شود. خداي تعالی او را گوید که می پنداشتی که آن به قوت و به فعل و 
عمل تو خواهد شدن. آن سنت است که نهاده ام یعنی آن چه تو داري در راه مال بذل کن بعد از آن بخشش 

دست و پاي ضعیف سیر کن. ما را معلوم است که ما در رسد. در این راه بی پایان تو را می فرماییم که با این
به این پاي ضعیف این راه را خواهی بریدن بلکه به صد هزار (سال) یک منزل نتوانی از این راه بریدن اال 
چون در این راه بروي چنان که از پاي درآیی و بیفتی و تو را دیگر هیچ طاقت رفت نماند بعد از آن عنایت 

ن که طفل را مادام که شیر خواره است او را بر می گیرند و چون بزرگ شد او را به وي حق تو را برگیرد چنا
رها می کنند تا می رود. اکنون چون قواهاي تو نماند در آن وقت که این قوت ها داشتی و مجاهده ها می 

ی و امیدوار نمودي گاهگاه میان خواب و بیداري به تو لطفی می نمودیم تا با آن در طلب ما قوت می گرفت
می شدي این ساعت که آن آلت نماند لطف ها و بخشش ها و عنایت هاي ما را ببین که چون فوج فوج بر 

(تو فرود می آیند که به صد هزار کوشش ذره اي از این نمی دیدي اکنون (فسبح بحمد ربک و استغفره

از دست و پاي تو خواهد آمدن و از ما استغفار کن از این اندیش ها و پندار که می پنداشتی آن کار (110/3)
)79و 78(فیه ما فیه/ ص ).» 110/3انه کان توابا) ()نمی دیدي اکنون چون دیدي که از ماست استغفار کن 

ان القرآن «قرآن در نزد موالنا وراي ظاهر خویش باطنی هم دارد و از آن چه در این باب در حدیث که 
) بر می آید که قرآن به قول موالنا در معنی 142/ 2(شرح تعرف/ » بعه ابطنظهراً و بطناً و لبطنه بطناً الی س

هفت توست و خاص و عام را فراخور حال خویش از آن بهره اي است چنان که گویی براي هر طایفه 
خطاب دیگر دارد. فی المثل بر حسب تعبیر موالنا آن کس که مردن را براي خود تَهلُکه می یابد خطاب قرآن 

است اما آن کس که مرگ را براي خود بشارت و فتح باب می )2/195(ال تلقوا بایدیکم الی التهلکه) (به او
:) خواهد بود3/133داند خطاب قرآن در حق او (سارعوا الی مغفره من ربکم) (

)3/109مثنوي/ (خاص را و عام را مطعم دروستهمچو قرآن که به معنی هفت توست
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بین آن کس که مخاطب ظاهر قرآن است با آن کس که باطن قرآن وي را از نظر مولوي فرق است
مشغول می دارد اما به هر حال وراي بطن سوم که باطن باطن است آن چه بطن چهارم محسوب است سري 

:است که به اعتقاد موالنا هیچ کس از آن آگهی ندارد

ي استزیر هر ظاهر باطنی بس قاهرحرف قرآن را بدان که ظاهري است
که درو گردد خردها جمله گمزیر آن باطن یکی بطن سوم

)3/243مثنوي/ (جز خداي بی نظیر بی ندیدبطن چهارم از نبی خود کس ندید
پس نباید از قرآن فقط ظاهر را دید، چرا که این طرز تلقی مایه عجب و ظاللت می شود چنان که ابلیس 

ا ظاهر را دید او را یک مشت خاك یافت و چنان که باید به هم، چون از وجود آدم که کتاب حق بود تنه
حقیقت حال او را نبرد. از نگاه مولوي ظاهر قرآن هم، چون شخص آدمی است، ظاهرش نقش و حرف است 

:اما آن چه روح و جوهر قرآن و سر و حقیقت آن است وراي این نقش و حرف ظاهر است

نبیند جز که طیندیو را آدمتو ز قرآن اي پسر ظاهر مبین
)243/ 3مثنوي/ (که نقوشش ظاهر و جانش خفی استظاهر قرآن چو شخص آدمی است

به اعتقاد موالنا تفسیر قول حق را جز از الهام حق نباید جست. از آن که هر چه را حق فرو بسته است 
ت که قرآن را خود ) از این جا اس6/2292» (قول حق را هم ز حق تفسیر جو«جز خود او نمی تواند گشاد. 

و موالنا نیز در بیان همین نکته است که » القرآن یفسر بعضه بعضه«قرآن بهتر از هر کس تفسیر می کند که: 
)5/200» (معنی قرآن ز قرآن پرس و بس.«می گوید: 

ی در قرآن در باب حقیقت معن(3/7) (با این همه آن چه از اشارت (و ما یعلم تأویله اال اهللا و الراسخون
تشابهات آیات بر می آید در نزد موالنا خاصان حق را هم که روح آنها در پیش قرآن فانی شده و گویی عین 

:قرآن گشته است، از درك این معنی محروم نمی دارد

)5/159مثنوي/ (هر که نور حق خورد قرآن شودهر که کاه و جو خورد قربان شود
قربانی و پستپیش قرآن گشت معنی قرآن ز قرآن پرس و بس

)5/200مثنوي/ (تا که عین روح او قرآن شدستو ز کسی که آتش ز دست اندر هوس
آیا این که موالنا غیر از خود قرآن که معنی و سر حقیقت قرآن را فقط از همان باید جست، این چنین 

آن قادر می بر ادراك لطایف معنی و در واقع حقیقت تأویل » آتش زده اندر هوس«کسی که به تعبیر وي 
داند، از آن رو است که این جا در بیان قرآن عبارت (و الراسخون فی العلم) را مثل بعضی از اهل تفسیر دنبال 
آیه و مربوط به اشارت (ما یعلم تأویله) گرفته است. در این مورد که محل بحث اهل تفسیر است در کالم 

افته حوزه مجالس موالنا است آن گونه که اشارات موالنا تصریح و تأکید نیست اما سلطان ولد که تربیت ی
) بر می آید، ظاهراً راسخان در علوم را اولیاء کامل 57/ ص 1359وي در باب نامه (سلطانی گرد فرامرزي/ 

می داند و اولیاء کامل را نیز به معنی مراد و تأویل قرآن قادر می پندارد. خود موالنا نیز به هر حال هر چند 
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ممکن نمی داند، ادراك آن چه که نه » جز خداي بی نظیر بی ندید«م از قرآن را براي هیچ کس فهم بطن چهار
از آن گونه است از حوصله فهم آن کس که با نفی خودي و رهایی از هوي به معنی قرآن تحقق یافته باشد 

.بیرون نمی یابد

می تواند آن را احتمال کند باز می گفتیم که تأویل صوفیه که مثل هر گونه تأویل، ظاهر را به باطنی که 
گرداند، نفوذ به باطن آیه را مجوز عدول از ظاهر آن نمی یابد و از این حیث تفاوت بارزي با تأویل فلسفی و 
باطنی دارد و آن چه در مثنوي در تأویل آیات می آید نیز از همین مقوله است و در عین توجه به ماوراي 

پاره اي از این تأویالت هر چند (87-90/ صص 1380نمی کند. (کاکایی/ ظاهر، توقف در ظاهر را هم نفی
طرز بیان خاص موالنا به آنها اصالت می دهد، ظاهراً مأخوذ از اقوال قدماء مشایخ به نظر می آید و از یک 

»حقایق التفسیر«)که یک بار کاتبی که نسخه اي از 603/ ص 2/ ج1375روایت افالکی بر می آید (افالکی/ 
ابوعبد الرحمن سلمی را براي موالنا کتابت کرده است از وي نواخت و محبت بسیار دیده است و این انس و 
شوق وي را به این گونه تفسیرهاي صوفیانه تا حدي داعی و محرك وي در گرایش به این گونه تأویالت 

(603/ ص 2/ ج1375(افالکی/ این تفسیر سلمی که موالنا آن را عزیز می داشته است » .عرفانی نشان می دهد

آماج طعن بوده است و » ابن جوزي حنبلی«و سلف او » ابن تیمیه«نزد تعدادي از متشرعه اهل سنت از جمله 
آن را نه فقط ((غیر محمود)) بلکه حتی مشتمل بر استعارات باطنیه و تحریف و قرمطه تلقی کرده اند (پور 

و شاید آن چه برخی از این طایفه را به طعن در آن واداشته پاورقی صفحه چهارده)// مقدمه1369جوادي/ 
.نقل کرده است(است کثرت روایاتی باشد که سلمی در طی این تفسیر از امام صادق(ع

گفتیم که تا وقتی حمل نصوص آیات بر ظواهر آنها اصل تلقی می شود این دعوي که آیات کتاب در 
که بر ارباب سلوك کشف شدنی است نزد محققان اشکالی عین حال بر دقایق و اشارت هایی شامل است

ندارد و آن را از کمال ایمان و محض عرفان هم ناشی و حاکی می دانند. این طرز تفسیر هم به هر حال نوعی 
تأویل است اما چون در آن می کوشند تا از طریق استنباط، ظاهر آیه را به معنایی بازگردانند که با آن چه پیش 

بعد از آن می آید موافق آید و با کتاب و سنت هم مغایر نباشد، وقتی آیه این گونه معنی را احتمال از آن و 
تواند کرد تأویل محمود به شمار می آید و آن جا که لفظ آیه معانی مختلف را احتمال می کند توجیه آن به 

ول از سنت محسوب نمی شود. یک معنی قابل انطباق مایه اعتراض نیست و این گونه تأویل البته موجب عد
بدین گونه تأویل صوفیه، آن گونه که در مثنوي انعکاس دارد، شیوه اي از تفسیر است که در طی آن ظاهر را 
در پرده باطن مستور می دارند اما نفی نمی کنند و باطن را از وراي پرده ظاهر بیرون می آرند اما آن را دست 

که این طرز تلقی از مفهوم آیات در مواردي که متشابهات را با مجرد آویز نفی ظاهر نمی سازند. پیدا است
تفسیر لفظی نمی تواند تبیین کرد مورد توجه قرار می گیرد اما آنجا که این شیوه، مدعی حصر معنی در همین 
مفهوم و متضمن نفی ظاهر مراد باشد تأویل، نامحمود تلقی می شود و از صوفیه جز کسانی که اهل طامات و
دعوي هاي بزرگ هستند آن را مقبول نمی شمردند. به هر حال، تأویل صوفیه چون جنبه کشفی و ذوقی دارد 
متضمن مراتب است و بر حسب تفاوت حاالت و مقامات قوم، درجات مختلف پیدا می کند. به عالوه سیر و 
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ست ناشی از اختالف کشف در مراتب شهود هم فرق دارد و در این موارد تفاوتی که در تأویل صوفیه ه
خواطر و واردات آنها در مدارج سلوك است یا از این که برخی از آنها بیشتر بر عرفان نظري و آراء ناظر بر 
وحدت وجود تکیه دارند و بعضی بیشتر مبتنی بر اذواق و مواجید کشفی خویش هستند. این گونه تأویل در 

یلی یا مجازي خوانده می شود تفاوت دارد و هم حد محمود خویش در عین حال هم با آن چه تفسیر تمث
ناظر به محکمات و آیات احکام نیست بیشتر مربوط به متشابهات است و مخصوصاً به آن چه در باب احوال 
انسان و اسرار کاینات مایه تنبه و اعتبار تواند بود اما تفسیر مبتنی بر تمثیل و مجاز هر چند نزد صوفیه هم تا 

فی احکام و منجر به تأویل محکمات نگردد به طور موازي با تفسیر مبنی بر ظاهر، رایج و آن حد که موجب ن
مقبول است، در نزد زنادقه و غاله باطنیه غالباً مستند تأویل در احکام شده است و چون این شیوه تأویل 

هار تحاشی نامحمود، مستلزم تعطیل شریعت است، متشرعه صوفیه و سایر اهل سنت هم از آن به شدت اظ
.نموده اند و آن را نفی و رد کرده اند

پس از آن چه را موالنا تأویل اهل اعتزال می خواند و صوفیه اهل سنت به شدت از آن استیحاش دارند، 
تأویل عقلی است که از معنی ظاهر به سبب غرابتی که در نزد عقل دارد به آن چه مورد قبول عقل عادي 

ه خود موالنا و اکثر صوفیه آن را مقبول می یابند تأویل کشفی است که مبنی است عدول می کنند اما آن چ
است بر قول به وجود بطن مستور در وراي ظاهر آیات و غالباً تجربه ذوقی و کشفی را در واري ظاهري که 

:از این جا است که مولوي می گوید.باطن را مستور می دارد معیار توجیه اسرار آیات می سازد

خویش را تأویل کن نه ذکر راي تأویل حرف بکر راکرده ا
)1/67مثنوي/ ( پست و کژ شد از تو معنی سنیبر هوا تأویل قرآن می کنی

می خوانند و البته این » وحی دل«تأویل کشفی در نزد صوفیه مبنی بر تجربه وجدانی است که آن را 
د و همین نکته وقوع تناقضات را در تأویالت واردات آنها هم با حاالت و مقاماتشان تجانس و تناسب دار

صوفیه محتمل و قابل توجیه می کند. از همین رو است که تأویالت صوفیه در نزد خود آنها هرگز نهایت حد 
معرفت آیات تلقی نمی شود و وجوه معانی قرآن در آن چه به بیان آنها می آید هرگز محصور و محدود نمی 

آنها مبنی بر این دعوي است که می پندارند عارف از طریق علم کشفی در گردد اما تجربه کشفی در نزد
) 736وراي حد لفظ و عبارات به آن جا که مطلع اشارات است راه می یابد. شیخ عبد الرزاق کاشانی (وفات 

در مقدمه تأویالت خویش از امام صادق(ع) نقل می کند که در هنگام نماز از خود بیخود می شد و چون 
پرسیدند عذر می آورد که من آیه قرآنی را چندان باز می خوانم تا آن را از آن کس که کالم اوست سبب 

در واقع هر چند تفسیر به رأي بر موجب حدیث (820/ ص 2/ ج1372استماع کنم. (زرین کوب/ سر نی/ 
این مقوله محسوب نبوي نهی شده است آنچه صوفیه در تأویالت خود به بیان می آورده اند نزد خود آنها از

نمی شود. به عالوه کشف که طریق صوفیه در تفسیر مبتنی بر آن است تخریق حجاب ظاهر و ورد در 
ماوراي حجاب باطن است که تجانس روح عارف و اتصال آن با عوالم نامرئی و با آن چه باطن و غیب عالم 



٥٣١
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

جا است که عارف هر قدر در حسی محسوب می شود نفوذ در آن را براي وي ممکن می سازد و از این
مراتب حاالت و مقامات باالتر رود ابواب تازه ایی در ادراك معانی قرآنی بر وي گشاده می شود. صوفیه به 
خاطر همین تفاوت در مراتب حاالت و مقامات معتقد بوده اند که یک آیه می تواند تفاسیر بی شماري داشته 

پس آن گاه سرآغاز تفسیر سوره (والضحی) کرده چندان معانی و «باشد. در مناقب العارفین آمده است که 
دقایق بیان کرد که در تقریر بیان آید؟ و تا قرب نماز مغرب مجلس کشید و هنوز در تقریر واو قسم 

) یا در 172/ ص 1افالکی/ ج) «...غرایب و نوادر می فرمود: حاضران مجلس تمامت مست گشته» والضحی«
به سرخس شدم. پیر ابوالفضل را «نقل است از شیخ ابوسعید ابوالخیر که گفت: « است: تذکره االولیاء آمده 

تا شب درآید، » :گفت» مرا آرزوي آن است که تفسیر (یحبهم و یحبونه) را از لفظ تو استماع کنم.« گفتم که: 
هم و یحبونه) یحب« گفت: » تو قاري باش تا من مذکر باشم.«چون شب درآمد گفت: » که شب پرده سر بود.

شب برفت و ما «او گفت: » برخواندم. هفتصد تفسیر کرد که مکرر نبود و یکی یکی مشابه نشد تا صبح برآمد.
)817(تذکره االولیاء/ ص » هنوز از اندوه و شادي ناگفته و حدیث ما به پایان نرسیده.

ان القرآن ظهراً و بطناً « شهور باري، تأویل صوفیه اعتقاد به وجود بطون متعدد در آیات را که در حدیث م
هم بدان اشارت هست به هیچ وجه مستند عدول از ظاهر نمی یابد و صوفیه » و لبطنه و بطناً الی سبعه ابطن

کشف بطون را در حد حاالت و مقامات خویش دست آویز تجربه ذوقی و وسیله ایقان به ظهر و بطن قرآن 
در آن، استقرار عوالم عدیده کثیره در طول نوعی محور عمودي، در حقیقت بدون تصور جهانی که «می یابند. 

مراتب سیر نزولی و صعودي هر یک از مظاهر روح و ماده را قابل توجیه می کند رجوع از ظاهر به باطن و 
نفوذ از باطن در قلمرو ظاهر که تأویالت کشفی و ذوقی صوفیه و عرفا مبنی بر آن است ممکن نیست و شاید 

که حکمت برهانیان را از دریافت این عوالم تا حدي دور می کند آن است که نزد اکثر آن گونه بر سر عمده
متفکران، عام روح و ماده در یک حد فاصل عرضی و افقی از هم جدا می شوند نه در حد فاصل طولی و 

ي جسم و عمودي که جسم و ماده را اخس مراتب نزولی عقل و روح، و روح و عقل را اشرف مراتب صعود
ماده تلقی می کند . تصور مراتب غیب که قرآن هم ایمان بدان را در ردیف ایمان به خدا و رسول بر مؤمنان 
الزام می کند براي موالنا و سایر صوفیه این سیر از بطن به ظهر و از ظهر به بطن قرآن را که تأویالت صوفیه 

(350/ ص 1/ ج1372ر نی/ (زرین کوب/ س» تعبیري از آن است قابل توجیه می دارد.

چند نمونه از تفسیرهایی که در آنها مولوي و دیگر شاعران عارف از ظاهر به باطن پرداخته اند: موالنا در 
چه «) در مناقب العارفین می گوید: 20/5در آیه ( الرحمن علی العرش الستوي) (» عرش«و » استوي«شرح 

:، کَقوله»استولی«یعنی » استوي«اند که گفته است در تفسیر جز این که در ظاهرها گفته 

من غیر سیف و دم مهراققد استوي بشر علی العراق
و غیر آن چه گفته اند آمنا بقوله استوي بال کیف و ال کیفیه نعتقد هکذا من غیر تَفتیشِ، از این سخن چه 

:ند) را چه گفته اند؟ در تفسیر جز آن که اهل ظاهر می گوی20معلوم شد، این (طه) (
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طه، اسم محمد و قول دیگر معناه یا رجلُ و قول دیگر االرض پا بر زمین نه که رسول به یک پا ایستاده 
) چندان به یک پاي ایستاد که پاي 17/79بود در نماز شب در تهجد، چو امر آمد که (فتهجد به نافله) (

:مبارکش آماس گرفت

دند از سهرش اهل قباتا قبا چاك زکرده آماس ز استادن شب پاي رسول
امر آمد که طه أي پاي دیگر را هم بر زمین نه. به یک پاي مه ایست که ما امر تهجد براي رنج تو 
نفرستادیم، این قول هاي ظاهر که گفته اند نمی پرسم، دیگر غیر این چه گفته اند؟ نمی گویی، اکنون معلوم 

اره آن لوح، در کنار و هم نگنجد، پادشاه گفت: که شد که تفسیر این از لوح محفوظ می باید خواندن، کن
خدمت مکن که مرا شرم می آید از تو، او جواب داد که این مرا مگو که از این منع که می کنی مهر تو بر دل 

پادشاه گفت: چون چنین است نگویم، بار دیگر می گوید که .من سرد می شود و تو بر دل من سرد می شوي
)47/1یچ حاجت نیست، مکن، (انا فتحناك لک فتحاً مبیناً) (به جان و سر تو که ه

گفت این جوشش عشقست نه از خوف و رجانه که مستقبل و ماضی گنهت مغفور است
او می گوید که به جان و سر تو که خواهم کردن تا چندان بایستاد که پاي او ورم کرد. پادشاه به خشم می 

) تو را پهلوي خود نشاندم و 2-20/1ه/ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی) (گوید که بس کن، این مرا نمی باید (ط
با تو سخن می گویم، جهت آن نمی گویم تا تو در رنج افتی، (اال تذکره لمن یخشی تنزیال ممن خلق 

سموات، مفکره و مصور و مخیله .) شرح این قرب است، جهت عوام، ارض، تن محمد است20/4االرض) (
بر دل تو قرار گرفتم چند چند(20/5لرحمن علی العرش استوي) (نورانی او؛ (ا

)665/ ص 2/ ج1375افالکی/ (»الرحمن علی العرش استوي«بر وي تخت دل معمور شد پاك از هوا
:می داند که از هوي پاك شده باشد» تخت دلی«را » عرش«در مثنوي نیز 

خور انگبینسر که را بگذار و میچون ز علت وارهیدي اي رهین
«الرحمن علی العرش استوي«بین که تخت دل معمور شد پاك از هوا

)1/225مثنوي/ (حق کند چون یافت دل این رابطهحکم بر دل بعد از این بی واسطه
نقل است که شبی بر سر انگشتان «دانسته است و آورده است: » دل«را » عرش«عطار در تذکره االولیاء نیز 

از نماز خفتن تا سحرگاه، خادم آن حال مشاهده می کرد. و خون از چشم شیخ بر خاك می پاي ایستاد، 
اول «شیخ گفت: » آن چه حال بود؟ ما را از آن نصیبی کن.«ریخت. در تعجب ماند. بامداد از شیخ پرسید که: 

تو نشان می اي عرش به :قدم که رفتم، به عرش رسیدم. عرش را دیدم چون گرگ لب آلوده شکم تهی. گفتم
) بیا تا چه داري؟ عرش گفت: چه جاي این حدیث است؟ که 20/5دهند که: (الرحمن علی العرش استوي) (

)186(تذکره االولیء/ ص » انا عند المنکسره قلوبهم.«ما را نیز به دل تو نشان می دهند که: 
) در فیه ما 2/125م ابراهیم مصلی) (یا در تفسیر آیه (و اذا جعلنا البیت مثابه للناس و امنا و اتخذوا من مقا

سر آن است که در او سري باشد و اگر نه هزار سر به پولی نیرزد، این آیت را خواندند که (و « فیه می آورد: 
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ابراهیم(ع) گفت: خداوند! چون (2/125اذا جعلنا البیت مثابه للناس و امنا و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلی) (
شتن مشرف گردانیدي و برگزیدي ذریات مرا نیز این کرامت روزي گردان. حق مرا به خلعت رضاي خوی

) یعنی آنها که ظالم باشد ایشان الیق خلعت و کرامت من 2/124تعالی فرمود: (ال ینال عهدي الظالمین) (
نها نیستند، چون ابراهیم دانست که حق تعالی را با ظالمان و طاغیان عنایت نیست قید گرفت، گفت خداوندا آ

که ایمان آورده اند و ظالم نیستند ایشان را از رزق عام است همه را از وي نصیب باشد و از این مهمان خانه 
کل خالیق منتفع و بهره مند شوند اال خلعت رضا و قبول و تشریف کرامت قسمت خاصان است و 

گریزد از آفات امان یابد برگزیدگان اهل ظاهر می گویند که غرض از این بیت، کعبه است که هر که در وي
و در آن جا صید حران باشد و به کس نشاید ایذا رسانیدند و حق تعالی آن را برگزیده است، این راست 
است و خوب است اال این ظاهر قرآن است، محققان می گویند که بیت، درون آدمی است یعنی خداوند! 

اها و فکرهاي فاسد و باطل پاك کن تا در او هیچ باطن را از وسواس و مشاغل نفسانی خالی گردان و از سود
خوفی نماند و امن، ظاهر گردد و به کلی محلی وحی تو باشد در او دیو و وسواس او راه نباشد هم چنان که 
حق تعالی بر آسمان شب گماشته است تا شیاطین رجیم را مانع می شوند از استماع اسرار مالیک تا هیچ 

نیابد و ایشان از آفت ها دور باشند یعنی خداوندا تو نیز پاسبان عنایت خود را بر کسی بر اسرار ایشان وقوف
درون ما گماشته گردان تا وسواس شیاطین و حیل نفس و هوا را از ما دور گردانند. این قول اهل باطن و 

ه می یابند محققان است. هر کسی از جاي خود می جنبد. قرآن، دیبائی دو رویه است، بعضی از این روي بهر
و بعضی از آن روي و هر دو راست است، چون حق تعالی کی خواهد که هر دو قوم از او مستفید شوند هم 
چنان که زنی را شوهر است و فرزندي شیرخوار و هر دو را از او خطی دیگر است، طفل را لذت از پستان و 

ن لذت ظاهر یابند و شیر خورند اال آنها که شیر او و شوهر لذت جفتی یابد از او، خالیق طفالن راهند، از قرآ
کمال یافته اند ایشان را در معانی قرآن تفرجی دیگر باشد و فهمی دیگر کنند مقام و مصالي ابراهیم در 
حوالی کعبه جایی است که اهل ظاهر می گویند آن جا دو رکعت نماز می یابد کردن، این خوب است اي 

محققان آن است که ابراهیم وار خود را در آتش اندازي جهت حق و خود را واهللا و الّا مقام ابراهیم، پیش 
بدین مقام رسانی به جهد و سعی در راه حق یا نزدیک این مقام که خود را جهت حق فدا کرد یعنی نفس را 
پیش او خطري نماند و بر خود نلرزید. در مقام ابراهیم دو رکعت نماز خوب است اال چنان نمازي که قیامش 
درین عالم باشد و رکوعش در آن عالم. مقصود از کعبه، دل انبیا و اولیا است که محل وحی حق است و 
کعبه، فرع آن است. اگر دل نباشد کعبه به چه کار آید، انبیا و اولیا به کلی مراد خود ترك کرده اند و تابع مراد 

د اگر پدر و مادر باشد از او بیزار شوند و در حقند تا هر چه او فرماید آن کنند و با هر که او را عنایت نباش
)165-164/ ص 1369(فیه ما فیه/ » دیده ایشان دشمن نماید.

ب) تطبیق آیات با اصول تصوف و سلوك عرفانی
در آثار سنایی، عطار و مولوي شواهد بسیاري دیده می شود که در آن کوشش شده است اصطالحات 

به آیات قرآنی استنباط کنند. عطار در دیباچه تذکره االولیاء بعد از قرآن و عرفانی و سیر و سلوك را با استناد
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اخبار، سخن مشایخ طریقت را باالترین سخن ها می داند و دلیل جمع آوري آنها و تألیف کتاب خود را 
-اما بعد، چون از قرآن و اخبار گذشتی، هیچ سخن باالي سخن مشایخ طریقت نیست«چنین می نویسد: 

که سخن ایشان نتیجه کار و حال است نه ثمره حفظ و قال، و از عیان است نه از بیان، و از -م اهللارحمه
اسرار است نه از تکرار، و از علم لدنّی است نه از علم کسبی، و از جوشیدن است نه از کوشیدن، و از عالم 

) و می 5/ ص1374تذکره االولیا/ /ار(عط» که ایشان ورثه انبیااند.» علمنی ابی«است نه از جهان » ادبنی ربی»
مرید را چه فایده بود در این حکایات و «که: -رحمه اهللا علیه–دیگر باعث، آن بود که جنید را گفتند«گوید: 

که بدان مرید را، اگر دل شکسته -عزوجل-سخن ایشان لشکري است از لشکرهاي خداي» :گفت» روایات؟
می فرماید که: (و کال -تعالی-و حجت این سخن آن است که حق» یابد.بود، قوي گردد و از آن لشکر مدد 

ما اي محمد، قصه گذشتگان با تو می گوییم تا دل (11/20) (نقص علیک من انباء الرسل، ما نثبت به فوادك
) سپس دالیل دیگر خود را این گونه می 7/ ص1374(عطار/ تذکره االولیا/ » تو بدان آرام گیرد و قوي شود.

دیگر باعث، آن بود که چون قرآن و اخبار را لغت و نحو و تصریف می بایست و بیشتر خلق از معانی «ورد: آ
اگر -آن بهره اي نمی توانستند گرفت، این سخنان که شرح آن است و خاص و عام را در وي نصیب است

) و 7ص/1374 /کره االولیا(عطار/ تذ» با زبان پارسی آوردم تا همه را شامل بود.-چه بیشتر به تازي بود
دیگر باعث، آن بود که چون این سخن، بهترین سخن ها است، از چند وجه: اول آن که دنیا بر دل مردم سرد «

کند، دوم: آن که آخرت را بر دوام مالزم خاطر بود. سوم آن که دوستی حق در دل مرد پدید آورد، چهارم، آن 
راه بی پایان ساختن گیرد. پس بر مقتضی این مقدمات، جمع کردن که مرد چون این نوع سخن را بشنود، زاد 

چنین سخن ها از جمله واجبات بود. و به حقیقت توان گفتن در آفرینش به از این کتاب نیست، از آن که 
)(9/ ص1374(عطار/ تذکره االولیا/ » سخن ایشان شرح قرآن و اخبار است که بهترین جمله سخن هاست.

که آن را تفسیر قرآن می داند در پاره اي موارد معانی و اشارات -مثنوي-اب خودمولوي نیز در کت
صوفیه را با تعبیرات مأخوذ از قرآن تأکید و توجیه می کند و در حقیقت اخذ و نقل مضمون قرآنی در این 

ئر را چاه تاریک ) ب22/45موارد براي تقریر و تبیین مقاالت صوفیه است. مثالً : در تفسیر آیه (وبئر معطله) (
خودبینی (چاه طبیعت و نفس) می داند که باید براي رهیدن از آن حمزه وار، همزه تردد و هستی خود را از 

مگر فقیهی ساده دل با نحوي زیرك موافقت کرده بود. از ناگاه به سر چاهی رسیدند که «آن حذف کنی: 
) بی همزه گفت، نحوي برنجید و گفت: و بئر 22/45خراب و یباب گشته بود فقیه آغاز کرد (و بئر معطله) (

بگو، مهموز بخوان، فصیح تر بود، هم چنان بحث فقیه و نحوي به غایت دراز کشید و جهت همزه اعالل 
نموده تمامت کتب صرف و نحو را ورق ورق می کردند و از دالئل گفتن ملول شدند، عاقبه الجدال اصالً به 

تاریکی شب مانده در عین آن که در بحث گرم شده بودند، قضا را نحوي ما به منزلی و آبادانی نرسیدند و به 
چاهی مغ فروافتاد، از اندرون چاه فریاد می کرد که اي رفیق طریق و اي فقیه شفیق حسبه اهللا تعالی مرا از 

. تا از این چاه مظلم برهان، فقیه گفت: به شرطی خالصت دهم که همزه را از بئر حذف کنی، بیچاره نحوي..
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بئر حذف همزه نکرد از آن چاه نرهید، هم چنان تا همزه تردد و هستی خود را حمزه وار از خودي خود 
نرهی و هرگز به (12/10) (حذف نکنی از بئر تاریک خودبینی که چاه طبیعت و نفس است (و غیابه الجب

)107/ ص 1/ ج1375افالکی/ ) .) نرسی39/10فضاي صحراي (و ارض اهللا واسعه) (
و این آیت را تفسیر کرد (لقد خلقنا «می داند: » نفس«را » عقبه) «90/11یا در آیه (فال اقتحم العقبه) (

) اي فی ظلمه و جهل ثمرش علیهم من نوره ففنی عن اوصاف االنسانیه، فخرج من 90/4االنسان فی کبد) (
) ان یعتق نفسه من رق الخلق 90/13رقبه) () العقبه؛ نفسه، (فک 90/11الکبد الی الراحه؛ (فال اقتحم العقبه) (

) یا در تفسیر (کل نفس 323/ ص 1ج/1375 /(افالکی» و من رؤیه افعال نفسه و من رؤیه انه فک و اهللا اعلم.
شیخ تاج الدین اردبیلی که شیخ خانقاه پروانه بود و در «آورده است: (29/57؛ 21/36؛ 3/183ذائقه الموت) (

) گفت؟ فرمود که 3/183بیان؛ ایراد کرد که پس چرا (کل نفس ذائقه الموت) (آن زمان صاحب فضیلت و
آخر کف نفس گفت، کل قلب نگفت یا قلب شو، یا در قلب بنده مؤمن جا گیر تا هم چون قلب مؤمن 
نمیري و اگر قلبی کنی هرگز به نقد قلبی نرسی و چون تو در هواي نفس می روي و آلت نفس پس کل 

)503/ ص 1/ ج1375افالکی/ ) «.ت تو را استنفس ذائقه المو
هم چنان «* را به فناي فی اهللا تفسیر می کند: 28/88در جایی دیگر، آیه (کل شیء هالک اال وجهه) (

) 28/88روزي در تفسیر این آیت معنی غربت بیان می کرد که این که حق تعالی (کل شیء هالک اال وجهه) (
می کند و بر بندگانش از قدم و بقا تفاخر می آرد که من باقیم و شما فرموده است نه آن است که مدح خود

فانی بلکه دعوت رحمت می کند که به کلی در من مستهلک شوند چنانکه وجود قطره اي در دریا تا در وجه 
:کریم ما که اال وجهه باقی شوید چنانکه گفت

چون نه اي در وجه او هستی مجوکل شیء هالک اال وجهه
کل شیء هالک نبود جزااندر وجه ما باشد فناهر که

/ ص 1، ج1375افالکی/ (»هر که در االست او فانی نگشتتز آنکه در االست او از ال گذش
504(

:نمونه هایی از تفسیر کلمات قرآنی در آثار مولوي

و اعلم ان فخذ اربعه من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا ثم ادعهن یأتینک سعیا(
)2/260اهللا عزیز حکیم)(

یعنی چهار مرغ خلیل اتفاق نظر دارند ولی آنها را به هر حال » اربعه من الطیر«در این آیه مفسران در باب 
مظاهر اوصاف نفسانی می خوانند. برخی، مرغان خلیل را طاووس، کرکس، کالغ و کبوتر دانسته اند و برخی 

بوتر، خروس و به جاي کالغ، زاغ آورده اند. صفاتی که این مرغان دیگر به جاي کرکس، بط به جاي ک
جانشین آن شده یا مرزي از آن به حساب آمده اند، حرص و آرزومندي، مردارخواري، جاه دوستی، شهوت و 
تمایالت است. موالنا آنها را عبارت از طاووس، خروس و بط و زاغ می داند. وي در دفتر پنجم، چهار مرغ 

رتیب نماینده چهار خوي و عادت آدمیان دانسته است: بط در نزد وي مظهر حرص، خروش مظهر را بدین ت
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شهوت، طاووس رمز جاه و زاغ مظهر آرزوهاي دور و دراز است. کشتن آنها هم که بر موجب اشارت قرآن 
طلب می کریم چون ابراهیم از خداوند می خواهد تا احیاي موتی را به وي نشان دهد و خطاب الهی از وي

کند تا مرغان را سر ببرد و پاره پاره در هم آمیزد و آنها را دوباره باز خواند تا زنده شدن دوباره آنها را 
مشاهده کند، در واقع رمزي از احیاي نفس مرده حیوانی است که فقط با کشتن و سربریدن این اوصاف و آن 

گونه تجربه خلیل در بیان مثنوي هم حشر را چه این چهار مرغ مظاهر آن می باشند حاصل می شود و بدین
که رمز شریعت است توجیه می نماید و هم طریق تصفیه باطن را که نشانه اي از رسم طریقت است تبیین 

را می » تفسیر فخذ اربعه من الطیر فصرهن الیک«او خود در دفتر پنجم هنگام شرح این آیه عنوان .می کند
:آورد و خطاب به آدمی می گوید

این چهار اطیار رهزن را بکشتو خلیل وقتی اي خورشید هش
هست عقل عاقالن را دیده کشزان که هر مرغی از اینها زاغ وش
بسمل ایشان دهد جان را سبیلچار وصف تن چون مرغان خلیل

اي خلیل اندر خالص نیک و بدسر ببرشان تا رهد پاها ز سد
شا که هست پاشان پاي توبرگکل توي و جملگان اجزاي تو
پشت صد لشگر سواري می شوداز تو عالم روح زاري می شود

نامشان شد چار مرغ فتنه جوزان که این تن شد مقام چار خو
سر ببر زاین چار مرغ شوم بدخلق را گر زندگی خواهی ابد
که نباشد بعد از آن زایشان ضرربازشان زنده کن از نوعی دگر

)5/4مثنوي/ (کرده اند اندر دل خلقان وطنمعنويء راهزنچار مرغ 
:آن گاه خطاب به انسان کامل که خلیفه وقت است می گوید

)5/4مثنوي/ (اندر این دور اي خلیفه حق تويچون امیر جمله دل هاي سوي
شب، قفس قالب هیچ کس خالی نیست از این چهار مرغ. هر«و پدرش بهاء ولد در معارف می نویسد: 

هر چهار را می کشند و در هم می آمیزند و به وقت صبح همه را زنده می کنند و بدین قفس باز می فرستند. 
و یکی بط، حرص مکتسب است که مقصود او جمع مال باشد که همچون خربطی بر بط نواز می زند و دوم 

طاووس رنگ به رنگ خروس، شهوت است که خروش و فغان او به ایوان می رسد. سیوم زینت و آرایش
سالوس است که می خواهد هر ساعتی مشاطگی کند، چهارم عمر طلبی چون زاغ که کاغ کاغ او دشت و 

)221/ ص 1/ ج1352(بهاء ولد/ » صحرا را پر کرده است.
سنایی نیز در حدیقه این چهار مرغ را چهار طبع بدن می داند که باید گردن زده شود و تا انسان از آن 

:یعت رهایی نیابد، به روح قدسی دست نخواهد یافتاجزاي طب

زنده کن هر چهار را چو خلیلچهار طبع است در سراي رحیل
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نه سزاوار عالم جان استمرگ کش زندگی ز ارکان است
خلق را سوي کشت زار فنارمه راهیست از سراي فنا
بهر دین جمله را بزن گردنچار مرغند چار طبع بدن

پس نگه کن به کار و حال همهیز پر و بال همهبر هم آم
پس به ایمان و عقل و عشق و دلیلآلت چار میخ عزرائیل

تا نگردي پیاده از تن خویشجان نپرد به سوي معدن خویش
ره نیابد به مرتبه انسانتا نباید ز حس برون حیوان

)724حدیق/ (تروح قدسی به جاي او بنشسپس چو انسان ز نفس ناطقه رست
)38/35قال رب اغفر لی و هب لی ملکا ال ینبغی الحد من بعدي انک انت الوهاب) ((

در برخی تفسیرهاي عارفانه احوال ملک سلیمان که از عظمت و وسعت آن سخن رفته به صورتی دیگر 
:می گوید» رب هب لی«نموده شده است. مولوي در تفسیر عرفانی 

ور خورد طالب سیه هوشی شودگر ولی زهري خورد نوشی شود
که مده غیر مرا این ملک دستاز سلیمان آمده است» رب هب لی»

این حسد را ماند اما آن نبودتو مکن با غیر من این لطف وجود
ز بخل او مدان» من بعدي«سر می خوان به جان» ال ینبغی«نکته 

بیم سرمو به مو ملک جهان بدبلکه اندر ملک دید او صد خطر
امتحانی نیست ما را مثل اینبیم سر با بیم سر با بیم دین

بگذرد زاین صد هزاران رنگ و موپس سلیمان همتی باید که او
او سلیمان است و آنکس هم منمبا چنان قوت که او را بود هم

بر همه شاهان عالم رحم کردچون بر او بنشست زاین اندوه گرد
با کمالی ده که دادي مر مرات این ملک راشد شفاعت کرد و گف

موج آن ملکش فرو می بست دمهر که بدهی و بکنی آن کرم
خود معی چه بود منم بی مدعیاو باشد معی» بعدي«او نباشد 

)1/161مثنوي/ (باز می گردم به قصه مرد و زنشرح این فرض است گفتن لیک من
شان سدود و دلبستگی به تعلقات دنیایی نمی داند بلکه آن را الزم مولوي درخواست سلیمان را نه تنها ن

همت بلند انسانی چون سلیمان می شناسد. او درخواست سلیمان را نشانی از بخل نمی یابد بلکه ملک را پر 
از خطر می داند. البته قبل از مولوي نیز ابوسعید ابوالخیر این معنی را از عبارت (ال ینبغی الحد من بعدي)

) او را آن 38/35» (سلیمان گفت (هب لی ملکا«شیخ ما گفت: «دریافت می کند. در اسرار التوحید آمده است: 
ملک بدادند. چون آفت ملک بدید و بدانست که آن سبب دوري است نه سبب نزدیکی، گفت: (ال ینبغی 

)175/ ص 1372الحد من بعدي) (محمد بن منور/ 
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ثم رجع و نظر فی )35/38) (قال (سلیمان) (هب لی ملکا« آمده است: در حقایق تفسیر سلمی نیشابوري 
ما سئل: قال (ال ینبغی الحد من بعدي) که همان تفسیر را از گفتار جنید هم دانسته اند. (شفیعی کدکنی/ 

)306/ ص 1/ ج1366
چنین بازگو می عطار نیز در منطق الطیر نیز در شرح این آیه تفسیر اسرار التوحید را با نگاه هنري خود

:کند

...جمله آفاق در فرمان بدیدچون سلیمان ملک خود را چندان بدید...

زین قدر سنگ است دایم پاي دارگفت چون این مملکت وین کار و بار
باز ماندکس به ملکی همچنینمن نمی خواهم که در دنیا و دین

ارمن ندارم با سپاه و ملک کپادشاها من به چشم اعتبار
بعد از این کس را مده هرگز دگرهست آن در جنب عقبی مختصر

می کنم زنبیل بافی اختیارآفت این مالک دیدم آشکار
فیها انهار من ماء غیر آسن و انهار من لبن لم یتغیر طعمه و انهار من خمر لذه للشاربین و انهار من عسل (

)مصفی

اي آب صبر، مهر و ود، ذوق طاعت و مستی و شوق می مولوي در ادربیا زیر چهار جوي بهشت را جوه
:داند

جوي شیر خلد مهر توست و ودآب صبرت جوب آب خلد شد
مستی و شوق تو جوي خمر بینذوق طاعت گشت جوي انگبین

کس داند چونش جاي آن نشانداین سبب ها آن اثرها را نماند
تو را فرمان نمودبود چار جو هم مراین سبب ها چون به فرمان تو

)2/197مثنوي/ (آن صفت چون بد چنانش می کنیهر طرف خواهی روانش می کنی

و اگر کودك است چون به بازي مشغول «... در فیه ما فیه غیر آسن را آب حیات می داند و می گوید: 
عالم را پاك کند و آن باشد که جمله پلیدیهاي)15/47) (نیست پیر است اینجا سن معتبر نیست (ماء غیر آسن

همچنان صاف و لطیف باشد که بود و در معده مضمحل نشود و خلط و گنده نگردد و .در او هیچ اثر نکند
)70/23الذین هم علی صالتهم دائمون) ((147)آن، آب حیات است. (فیه ما فیه/ ص 

رابطه اي ندارند. » زر عبا«ا موالنا نماز عاشقان را دائمی می داند و آنان را همچون ماهیانی می داند که ب
:در نگاه او این نماز صورت است که پنج وقت دارد و موقت است و روح، رکوع و سجودي دیگر دارد

عاشقان را فی صاله دائمونپنج وقت آمد نماز و رهنمون
که در آن سرهاست نی پانصد هزارنه به پنج آرام گیرد آن خمار

خت مستسقی است جان صادقانسوظیفه عاشقان» زر غبا«نیست 
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ز آن که بی دریا ندارند انس جانوظیفه ماهیان» زر غبا«نیست 
به خمار ماهیان خود جرعه اي استآب این دریا که هایل بقعه اي است

وصل سالی متصل پیشش خیالیکدم هجران تر عاش چو سال
در پی هم این و آن چون روز و شبعشق مستسقی است مستسقی طلب

چون ببینی شب بر او عاشق تر استز بر شب عاشق است و مضطر استرو
از پی همشان یکی دم ایست نیستنیست شان از جست و جو یک لحظه ایست

این بر آن مدهوش و آن بیهوش ایناین گرفته پاي آن، آن گوش این
در دل عذار همیشه وامق استدر دل معشوق جمله عاشق است

)6/425مثنوي/ (در دل عاشق به جز معشوق نیستفاروق نیستدر میانشان فارق و
می گفت که ما را به همت «موالنا در فیه ما فیه نیز همین تفسیر را با شرح و تفصیل بیشتري بیان می کند: 

یاد دار. اصل، همت است اگر سخن نباشد تا نباشد سخن فرع است فرمود که آخر این همت در عالم ارواح 
عالم اجسام پس ما را در عالم اجسام بی مصلحتی آوردند این محال باشد پس سخن در کارست بود پیش از

و پر فایده. دانه قیسی را اگر مغزش را تنها در زمین بکاري چیزي نروید چون با پوست به هم بکاري بروید 
اما البدست که » لبال صلوه اال بحضور الق«پس دانستم که صورت نیز در کار است. نماز نیز در باطن است 

به صورت آري و رکوع و سجود کنی به ظاهر آن گه بهره مند شوي و به مقصود رسی (هم علی صالتهم 
) این نماز روح است. نماز صورت، موقت است. آن دایم نباشد زیرا روح عالم دریاست آن 70/23دائمون) (

جز روح را نباشد پس » صلوه دایم«را نهایت نیست. جسم، ساحل و خشکی است. محدود باشد و مقدر پس 
روح را رکوعی و سجودي هست اما به صورت آن رکوع و سجود ظاهر می باید کردن زیرا معنی را به 

)144/ ص 1369(فیه ما فیه/ » صورت اتصالی هست تا هر دو به هم نباشد فایده ندهند.
وز قیام و رکوع و سجود کنی اال این نماز آخر براي آن نیست که همه ر«و در جاي دیگر نیز می گوید: 

غرض از این، آن است که می باید آن حالتی که در نماز ظاهر می شود پیوسته با تو باشد اگر در خواب باشی 
و اگر بیدار باشی و اگر بنویسی و اگر بخوانی در جمیع احوال خالی نباشی از یاد حق تا (هم علی صالتهم 

) (و الیل اذا 93/3) ( ما ودعک ربک و ما قلی)(93/1والضحی) () (174(فیه ما فیه/ ص ).» 70/23دائمون) (
)92/1یغشی) (

مولوي در بیان این دعوي که رحمت حق سابق بر غضب او و فایق بر آن است و وقتی آن کس را که 
شایان رحمت اوست دریابد محیط و شامل هم هست و حتی اگر یک چند هم بنده را فرو گذارد و دیر به 

او بیاید باري دیر گیر سختگیر است و چون بنده را درگیرد وي را سخت مشمول رحمتهاي گوناگون سراغ 
می دارد، مخاطب را براي شرح این معنی که از آن به وصل و وال تعبیر می کند و بدینگونه مفهوم سختگیر را 

ی مقابل آن که مشمول خالف آنچه در عادت از آن به ذهن متبادر می شود و متضمن معنی قهر است در معن
) می کند و از وي می خواهد تا آن را از سر 93/1رحمت است به کار می دارد. حواله به سوره (و الضحی) (
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اندیشه بخواند. پیدا است که گوینده در توجیه قول خویش اینجا نظر به آن موضع ازین سوره مبارکه دارد که 
لحن وصل و وال می گوید که (ما ودعک ربک و ما قلی) در خطاب به رسول خداوند از روي دلنوازي و با 

)، و بدین گونه آن چه بعد از این خطاب در حق رسول می رود نزد موالنا حاکی از آن است که لطف 93/3(
حق اگر هم یک چند آن کس را که مستحق و در خور این لطف اوست رها می کند وي را سرانجام باز فرو 

.ت به لطف می گیرد و قهر و عتاب وي به وصل و وال منجر می شودمی گیرد و چون فرو گیرد سخ

:مولوي در مورد این آیات می گوید

عاشق روزند آن زرهاي کاندشمن روند این قالبکان
تا ببیند اشرفی تشریف اوزآن که روز است آینه تعریف او
روز بنماید جمال سرخ و زردحق قیامت را لقب زآن روز کرد

روز پیش ماهشان چون سایه ها استقت روز سر اولیا استپس حقی
کس ستاریش شام چشم دوزععکس راز مرد حق دانید روز

نور ضمیر مصطفی» والضحی»«والضحی«زآن سبب فرمود یزدان 
هم براي آن که این هم عکس اوستقول دیگر کاین ضحی را خواست دوست

الیق گفت خداستخود فنا ور نه فانی قسم گفتن خطاست
پس فنا چون خواست رب العالمیناز خلیلی ال احب االفلین

کی فنا خواهد از این رب جلیلال احب االفلین گفت آن خلیل
آن تن خاکی زنگاري اواست ستاري او» والیل«باز 

«ماودعک«با شب تن گفت هین آفتابش چون برآمد زآن فلک

«ما قلی«ن حالوت شد عبارت زآوصل پیدا گشت از عین بال

حال چون دست و عبارت آلتی استهر عبارت خود نشان حالتی است
و آلت اسکاف پیش زرگرآلت زرگر به دست کفشگر

بود انا اهللا در لب فرعون زوربود انا الحق در لب منصور نور
)2/263مثنوي/ (پیش سگ که استخوان در پیش خرهمچو دانه کشت کرده ریگ در

سوره والضحی است که پیش 3تا 1این ابیات یک تفسیر خاص با یک برداشت تأویلی عرفانی از آیت 
.موالنا نیز سابقه دارد

اشارت » و الضحی»گفته اند «در نوبت سوم آمده است که: 530، ص 10در کشف االسرار میبدي، ج
ه سیاهی موي با کمال مصطفی(ص) اشارت است ب» و اللیل«است به روشنایی روي با جمال مصطفی(ص) و 

رب العالمین تحقیق تشریف وي را به روي و موي او سوگند یاد می کند که (ما ودعک ربک و ما 
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) سنایی نیز مشابه این تفسیر را در مقدمه قصیده اي که در ستایش محمد منصور سرخسی است 93/3قلی)(
:ضمن این ابیات بیان می کند

رگی ه در صفا سوي و رویش گر به صحرا ناوریدي قهر و لطف نسخه جبر و کفر و ایمان را هم اندر تی
نیست در دارالملک جز رخسار و زلف مصطفی کافري بی رنگ ماندستی و قدر در شکل روي و موي اوست

)34دیوان سنایی/ ص »(و الضحی«شود علوم آن از » و اللیلت«ایمان بی نوا این ز 

:هانوشتپی

یت معلم مشهدعضو هیات علمی ترب-1
2- allegoricall interpretation
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 ،آتش، سلیمان، مکتب اشاري، ترجمه توفیق هـ . سبحانی، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، چاپ اول
1381.

 ،1370احمدي، بابک، ساختار و تأویل متن، نشر مرکز، تهران، چاپ اول
 1358خرمشاهی، انتشارات سروش، تهران، استیس، والتر، عرفان و فلسفه، ترجمه بهاء الدین
1373شرف زاده، رضا، تجلی رمز و روایت در شعر عطار، انتشارات اساطیر، تهران، چاپ اول، ا
 ،صفهانی، راغب، مفردات الفاظ القرآن، به تصحیح عدنان داودي، نشر دار القلم دمشق و دار السیامه

.1416بیروت، 

لعارفین، با تصحیح تحسین بازیجی، دنیاي کتاب، تهران، چاپ افالکی، شمس الدین احمد، مناقب ا
.1375سوم، 

 ،1306الزیبدي، محمد مرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، المطبعه الخیریه، مصر.

 ،بابایی، علی اکبر، عزیزي نیا، غالمعلی و روحانی راد، مجتبی، روش شناسی تفسیر قرآن، سمت، تهران
1379.

لد، قرآن خانه من است؛ هرمنوتیک صوفیانه غزالی، ترجمه اسماعیل یزدان پور، منبع براونس، جرا
.اینترنت

المر، ریچارد، ا، علم هرمنوتیک، ترجمه محمد سعید حنایی کاشانی، انتشارات هرمس، تهران، چاپ پ
.1377اول، 
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هران، چاپ اول، پورجوادي، نصر اهللا، مجموعه آثار ابوعبدالرحمن سلمی، مرکز نشر دانشگاهی، ت
1369.

 پورنامداریان، تقی، رمز و داستان هاي رمزي در ادب فارسی، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، چاپ
1375چهارم، 

، داستان پیامبران در کلیات شمس، انتشارات موسسه تحقیقات علمی و فرهنگی، تهران، ______
.1364چاپ اول، 

م، وجوه قرآن، دکتر مهدي محقق، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، تفلیسی، ابوالفضل جبیش بن ابراهی
1371.

 افست شده کتابخانه خیام، 1862تهانوي، مولوي محمد اعلی، کشاف اصطالحات الفنون، کلکته ،
1967.

 ،1367جهانگیر، محسن، محی الدین ابن عربی، چهره برجسته عرفان اسالمی، دانشگاه تهران.

مدي بر تأویالت اسماعیلی در آثار ناصر خسرو، مجله دانشکده ادبیات و علوم جوکار، نجف، درآ
.1381انسانی، شماره سوم و چهارم، زمستان، 

 ،1372حجتی، سید محمد باقر، پژوهش در تاریخ قرآن کریم، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، تهران.

______ ،1368، سه مقاله در تاریخ تفسیر و نحو، بنیاد قرآن، تهران.

 ،1373حلبی، علی اصغر، آشنایی با علوم قرآنی، انتشارات اساطیر، تهران، چاپ سوم.

 ،1364خرمشاهی، بهاء الدین، تفسیر و تفاسیر جدید، کیهان، تهران، چاپ اول.

_____ ،1374، ذهن و زبان حافظ، معین، تهران، چاپ پنجم.

ا، تهراندهخدا، علی اکبر، لغت نامه، سازمان لغت نامه دهخد.

 ،م1976ذهبی، محمد حسین، التفسیر و المفسرون، دار الکتب الحدیثه، الطبعه الثانیه.
 ،راشد محصل، محمد رضا، پرتوهایی از قرآن و حدیث در ادب فارسی، انتشارات آستان قدس رضوي

.1380مشهد، چاپ اول، 

______1380گار، تهران، چاپ اول، ، نشانه شناسی ادبی در کاربرد قرآن و حدیث، انتشارات روز.

 رضایی اصفهانی، محمد علی، روشها و گرایشهاي تفسیري قرآن (منطق تفسیر قرآن)، مرکز جهانی
.1382علوم اسالمی، قم، 

 ،1352، 2رکنی یزدي، محمد مهدي، دریافت عرفانی میبدي از قرآن، دومین کنگره تحقیقات ایرانی.

 1374و اندیشه حافظ، انتشارات علمی، تهران، چاپ دوم، ریاحی، محمد امین، گلگشت در شعر.

 ،1373ریکور، پل، زندگی در دنیاي متن، ترجمه بابک احمدي، نشر مرکز، تهران، چاپ اول.

 ،1377زرین کوب، عبد الحسین، ارزش میراث صوفیه، انتشارات امیر کبیر، تهران.
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_____ 1378اول، ، از کوچه رندان، انتشارات سخن، تهران، چاپ.

____ ،1373، با کاروان حله، انتشارات علمی، تهران.

____ ،1362، دنباله جستجو در تصوف ایران، تهران، امیر کبیر.

____ ،1368، سر نی، انتشارات علمی، تهران، چاپ سوم.

 ،م1943زرقانی، محمد عبدالعظیم، مناهل العرفان فی علوم القرآن، مصر، چاپ دوم.
صوفیه، نشر مرکز، تهران، » رمزي«الل، مدخلی بر رمز شناسی عرفانی، نکته اي درباره زبان ستاري، ج

.1372چاپ اول، 

 ،1370سجادي، سید جعفر، فرهنگ اصطالحات عرفانی، انتشارات طهوري، تهران، چاپ دوم.

.نشر سراج طوسی، ابونصر، اللمع فی التصوف، مترجمین قدرت اهللا خیاطان و محمود خرسندي و ،..
.1380فیض، کاشان، 

 آبان و آذر38سروش، عبدالکریم، تفسیر متین متن، ترجمه احمد نراقی، کیان، سال هفتم، شماره ،.

 ،1359سنایی غزنوي، حدیقه الحدیقه، تصحیح مدرس رضوي، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.

نی، به اهتمام قاسم انصاري، سهروردي، شهاب الدین، عوارف المعارف، ترجمه عبدالمؤمن اصفها
1364انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، 

 سیوطی، جالل الدین عبدالرحمن، االتقان فی علوم القرآن، ترجمه سید مهدي حایري، انتشارات امیر
.1363کبیر، چاپ اول، 

 ،1380شاهرودي، عبدالوهاب، نردبان آسمان، انتشارات قلم، چاپ اول.

1372رضا، آنسوي حرف و صوت، انتشارات سخن، تهران، چاپ اول، شفیعی کدکنی، محمد.

_____ ،1372، تازیانه هاي سلوك، انتشارات آگاه، تهران.

____ نظام خانقاه در قرن پنجم به روایت ابن قیسرانی، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ،
ی رجایی بخارایی، شماره سوم و چهارم، سال فردوسی مشهد، یادنامه استاد زنده یاد دکتر احمد عل

.1372بیست و ششم، پاییز و زمستان، 

 ،انتشارات »فرخنده پیام«شهیدي، سید جعفر، تفسیر، تفسیر به رأي، تاریخ و حدود استفاده از آن ،
.1359دانشگاه تهران، 

 ،1361طباطبایی، سید محمد حسین، قرآن در اسالم، دفتر نشر اسالمی.

1376یشابوري، فرید الدین محمد، اسرار نامه، انتشارات صفی علیشاه، تهران، چاپ اول، عطار ن.

____ ،1372، تذکره االولیاء، به اهتمام محمد استعالمی، انتشارات زوار، تهران.

____ ،1375، دیوان عطار، به اهتمام و تصحیح تقی تفضلی، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران
.
____1383طق الطیر، مقدمه و... محمد رضا شفیعی کدکنی، انتشارت سخن، تهران، چاپ اول، ، من.
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 ،انتشارات آستان قدس رضوي، »در قلمرو و بالغت«علوي مقدم، محمد، تأثیر قرآن در شعر سنایی ،
.1372مشهد، چاپ اول، 

____ ،1372چاپ اول، ، انتشارات آستان قدس رضوي، مشهد،»در قلمرو و بالغت«، قرآن و حافظ.

 ،1381علیزمانی، امیر عباس، خدا، زبان و معنا، انجمن معارف اسالمی ایران، تهران، چاپ اول.

 عمید زنجانی، عباسعلی، مبانی و روشهاي تفسیر قرآن، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، تهران، چاپ
.1372چهارم، 

محمد خوارزمی، تصحیح حسین خدیوجم، غزالی، محمد ، احیاء العلوم الدین، ترجمه مؤید الدین
.1364انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم، 

 ،1369غنی، قاسم، تاریخ تصوف در اسالم، زوار، تهران.

 ،1374فروزانفر، بدیع الزمان، ترجمه رساله قشیریه، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، چاپ چهارم.

____1347ر، تهران، چاپ دوم، ، مآخذ قصص و تمثیالت مثنوي، امیر کبی.

 82، زمستان 8قائمی نیا، علی رضا، راز راز متن، هفت آسمان، سال دوم، شماره.

 ،1358قیصري، ابراهیم، تعبیرات عرفانی از آیات قرآنی، هشتمین کنگره تحقیقات ایرانی.

____ 1357و 1356، 13، تعبیرات عرفانی از آیات قرآنی، مجله دانشکده ادبیات مشهد، شماره.

 ،1370کاشانی، عز الدین محمد، اصطالحات الصوفیه، قم، انتشارات بیدار.

_____ ،مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه، به تصحیح جالل الدین همایی، نشر هما، تهران، چاپ چهارم ،
1372.

 ،1371کالبادي، ابوبکر محمد، تعرف، به کوشش محمد جواد شریعت، انتشارات اساطیر، چاپ اول.

 الهیجی، شمس الدین محمد، مفاتیح االعجاز فی شرح گلشن راز، مقدمه و تعلیقات محمد برزگر
.1374خالقی و عفت کرباسی، انتشارات زوار، تهران، چاپ چهارم، 

 ،1362ماسینیون، لویی،مصائب حالج، ترجمه دهشیري، بنیاد علوم اسالمی، تهران.

 و سنت، (فرآیند تفسیر وحی)، انتشارات طرح نو، تهران، مجتهد شبستري، محمد، هرمنوتیک، کتاب
1381چاپ پنجم، 

 ،1362محقق، مهدي، لسان التنزیل، انتشارات علمی فرهنگی، تهران، چاپ دوم.

 ،1344مدرس رضوي، تعلیقات حدیقه الحقیقه، مطبوعاتی علمی، تهران.

1370، مرتضوي منوچهر، مکتب حافظ، انتشارات ستوده، تبریز، چاپ اول.

 معروف الحسنی، هاشم، تصوف و تشیع، ترجمه سید محمد صادق عارف، بنیاد پژوهش هاي اسالمی
.1379آستان قدس رضوي، مشهد، چاپ اول، 

 ،1382مهدوي راد، محمد علی، آفاق تفسیر، انتشارات هستی نما، تهران.
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مان فروزانفر، امیر کبیر، مولوي، جالل الدین محمد، دیوان غزلیات شمس الدین، تصحیح بدیع الز
.1342تهران، 

____ ،1369، فیه ما فیه، به کوشش بدیع الزمان فروزانفر، امیر کبیر، تهران.

____ ،1365، مجالس سبعه، تصحیح توفیق هـ . سبحانی، کیهان، تهران.

____ ،1375، مثنوي معنوي، تصحیح نیکلسون، توس، تهران.

 ،1371ترجمه احمد آرام، انتشارات سروش، تهران، نصر، سید حسین، سه حکیم مسلمان.

____ ،1371، جاویدان خرد، به اهتمام سید حسن حسینی، انتشارات حبیبی، تهران.

 و 1368، 6نویا، پل، تفسیر قرآنی و پیدایش زبان عرفانی، ترجمه اسماعیل سعادت، مجله معارف
.1369، 7معارف 

____ ،ترجمه اسماعیل سعادت، نشر دانشگاهی، تهران، چاپ اول، ، تفسیر قرآنی و زبانی عرفانی
1372.

 نیکلسن، رنولد الن، عرفان عارفان مسلمان، ترجمه دکتر اسد اهللا آزاد، انتشارات دانشگاه فردوسی
.1372مشهد، مشهد، چاپ اول، 

____ران، ، تصوف اسالمی و رابطه انسان با خدا، ترجمه دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی، سخن، ته
1382چاپ سوم، 

 واعظی، احمد، درآمدي بر هرمنوتیک، مرکز نشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، تهران، چاپ
.1380اول، 

 همدانی، عین القضاء، ابوالمعالی عبداهللا بن محمد، زبده الحقایق، تصحیح عفیف عسیران، انتشارات
.1365دانشگاه تهران، تهران، 

 ،1380نقد صوفی، انتشارات روزنه، تهران، چاپ اول، یوسف پور، محمد کاظم.

Bruns, Jerald L. " The mythical Hermeneutics of Al- Ghazali"
Hermenutics: Ancient and Modern. New Haven and London:

Yale University Press 1992.
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آشنایی زدایی و برجسته سازي در مخزن االسرار نظامی
يمنوچهر اکبر

استاد دانشگاه تهران
زیبا اسماعیلی
دانشجوي دکتري دانشگاه تهران

چکیده
هایی از زبان است که ها است که هدفش بررسی جنبهآشنایی زدایی یکی از اصطالحات ابداعی فرمالیست

را شود. تمهیدات ادبی به خاطر کاربرد فراوان تکراري شده و توانایی ایجاد غرابتمنجر به آفرینش ادبی می
دهند. هنرمندان با ایجاد تغییرات در تمهیدات کهنه و تکراري، باعث برجسته شدن فرم و به از دست می

ي انتخاب یک واژه از میان شوند. براي تشخیص زبان ادبی یاکوبسن بررسی شیوهوجود آمدن زبان ادبی می
ها بر روي محور نی آنهاي کم و بیش معادل یکدیگر بر روي محور جانشینی و چگونگی همنشیواژه

ي ها در زمینههاي فرمالیستکند. در این مقاله تالش شده است با تکیه بر دیدگاههمنشینی را پیشنهاد می
آشنایی زدایی و برجسته سازي، اشعار مخزن االسرار نظامی مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد و بدین ترتیب 

شدن زبان این مورد بررسی واقع شده است که سبب برجستههایی از زبان نظامی در مخزن االسرار او بخش
ها شده است. منظومه و تشخّص آن در طول قرن

فرمالیسم، آشنایی زدایی، برجسته سازي، مخزن االسرار نظامیها:کلیدواژه
آشنایی زدایی و برجسته سازي

آشنایی « آن تأکید فراوان داشتند یکی از نظریه هایی که فرمالیست ها براي نخستین بار مطرح کردند و بر 
هنر "م . در رساله اي به نام 1917نام دارد. ویکتور شکلوفسکی نخستین بار این مفهوم را در سال » زدایی 

را براي این اصطالح به کار گرفت. (علوي ostrannenjaي روسی مطرح کرد و واژه"به مثابه ي تمهید 
( غریب سازي ) ترجمه شده است. (شمیسا making strangeنگلیسی )  این اصطالح به ا105:1377مقدم،

هدف هنر انتقال حس چیزهاست ، آنطور که درك می ") شکوفسکی در مقاله ي مذکور نوشت: 158:1380،
"شوند؛ نه آنطورکه شناخته می شوند. هنر راه تجربه کردن هنرمندانگی یک شیء است، شیء مهم نیست. 

)60:1380(اشکلوفسکی،
ي زندگی دارد. آشنایی زدایی زبان ادبی را از آشنایی زدایی داللت بر زدودن غبار عادت از واقعیت روزمره

به خاطر کاربرد فراوان، تکراري شده "هنر سازه ها"زبان محاوره و عادي متمایز می کند. تمهیدات ادبی  و 
دست می هند و کار هنرمند فعال کردن هنرسازه در متن را از "تازگی"و "غرابت "و توانایی القاء و ایجاد 

)106:1391هاي از کار افتاده با نظام بخشی جدید و شخصی خود است. ( شفیعی کدکنی، 
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بسیاري از مسائل زیباشناختی به سبب کثرت تکرار عادي شده و تأثیر خود را از دست می دهند، اما 
و مستعمل به نوعی آشنایی زدایی و غریب سازي ایجاد هنرمندان با ایجاد تغییر در شگردها و تمهیدات کهنه

می کنند و به همین سبب است که شکلوفسکی معتقد بود که هدف زبان ادبی بر هم زدن عادات ادراکی و 
احساسی ما با استفاده از اشکال غریب و غیر عادي است که باعث برجسته شدن فرم می شود. 

)158:1380(شمسیا،
هر ادراك حسی به عادت تبدیل می شود و "ریشه در روانشناسی گشتالت دارد: مفهوم آشنایی زدایی 

یابد. بنابراین عادت و  کارکرد خودکار، ما می توانیم از هر شکل، محتوایش را حدس کارکردي خودکار می
ا کنار بزنیم و بپنداریم که آنرا می شناسیم. اما کارکرد اصلی هنر این است که بیاموزیم تا هر شکل عادت ر

بگذاریم. هنر به این دلیل وجود دارد که ما چیزها را احساس می کنیم. هدف هنر ایجاد احساسی از 
چیزهاست چنانکه دیده می شوند و نه چنانکه شناخته می شوند یا به تحلیل در می آیند. شگرد هنر همه چیز 

") 49:1385( احمدي ، "می سازد. را نا آشنا و مبهم می کند. از این رو ادراك حسی را دشوار و دیریاب 

ادبیات می تواند آنچه را که در اثر کثرت برخورد براي ما مأنوس و آشنا شده، دوباره ناآشنا و بیگانه سازد. ما 
( "شناسیم.اشیا را فقط در فرایندي تقریبا نیمه خودآگاه ، ادراك می کنیم زیرا می پنداریم آنها را از قبل می

)45:1384برتنس ،
واژگان و عباراتی که در اثر کثرت استعمال تکراري شده اند، توجه مخاطبان را به خود جلب نمی کنند، 
تمام کنایات زبان براي اهل زبان، در زمان خود ناآشنا و غریب بوده، اما به دلیل تکرار و تبدیل شدن به یک 

اهل زبان ناآشنا نمی نماید. در ابتدا تبدیل شده است و دیگر براي "خودکارشدگی"هدف براي انتقال پیام به 
همه ي عناصر یک عبارت کانون توجه قرار می گرفت، بعدها تنها مفهوم و معنی قراردادي آن جایگزینش می 
شود. واژه و شگردهاي ساختاري عبارت از کار می افتد و چون بقیه ي واژه هاي استعمالی عادي می شود. 

اگر به سر دستگاه "بانی ، تمهیدات لفظی و معنوي را از نو زنده کند.  کار هنرمند این است که در دستگاه ز
آوایی، دستگاه دستوري و دستگاه واژگان با توجه به زبان شعر ، دستگاه بالغی را نیز بیفزاییم؛ همه ي انواع 

انواع آشنایی زدایی را می توان در یکی از این چهار دستگاه نیز جا داد. با کمی توسع در معنی موسیقی،
آرایی را نیز می متعددي از صنایع لفظی مانند گونه هاي مختلف سجع، جناس، ترصیع، تکرار و انواع واج

( پورنامداریان ، "توان بر شمار توازن هاي آوایی و موسیقیایی در حوزه هاي دستگاه آوایی زبان گنجانید. 
1389 :41-42(

ادبیات، مصداق آشنایی زدایی است. شفیعی کدکنی پس هر نوع ابداع و نو آوري در حوزه ي زبان و
چیزي که براي ما معمولی و مکرر به نظر می رسد براي "آشنایی زدایی را امري نسبی می داند و می گوید : 

"و "نا آشنا"و "غریب"کسی که سوابق امر را در اختیار ندارد و از آن بی خبر است ممکن است مصداق 

)100:1391( شفیعی کدکنی،"ه کند. جلو"نو "و "بدیع 
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را در برابر آشنایی زدایی پیشنهاد "برجسته سازي"بعدها با روي کار آمدن مکتب پراگ، موکاروفسکی 
« زبانی است که شاعر را از زبان خودکار دور می سازد. "هنجار گریزي "کرد. برجسته سازي همان 

ي بیان زبان با هدف بیان موضوع و محتوا، بدون آنکه شیوهخودکاري زبان  در اصل یعنی به کارگیري عناصر 
ي در آن جلب توجه کند؛ ولی فرایند برجسته سازي زبان یعنی به کارگیري عناصر زبانی به طوري که شیوه

توان گفت که فرایند برجسته سازي بیان مورد توجه قرار گیرد و غیرمعمول و غیر متعارف باشد. بنابراین می
) استعاره ها و صناعات چشمگیر 82: 1377(علوي مقدم، » یري زبان ادبی و شاعرانه است. عامل شکل گ

در آشنایی زدایی اجزاي غریبه گردان با عناصر آشنا به "زبانی در فرایند برجسته سازي قرار می گیرند. 
یست. پیوستگی صورت مکانیکی و ایستا در کنار هم چیده شده اند، پیوستگی ساختاري عناصر متن مد نظر ن

و رشته کردن عناصر زیبایی شناختی غالب متن در برجسته سازي رخ می دهد. این تفاوت بدین روست که 
هایی را برجسته سازي برخالف آشنایی زدایی به واقعیت هاي زمانه نظر ندارد، به ویژه آنکه اثر ادبی واقعیت

) موکاروفسکی 47:1390(تسلیمی،"خواهد بود.در زمان خواننده نشان دهد. در این صورت اثر ادبی گیراتر
کارکردها ي زیبایی شناختی عناصر یک متن در "هاي جدید خود به مفهوم تازه اي دست یافت: در بررسی

هاي مختلف و حتی از سوي اشخاص مختلف در نوسان است. اثري که زمانی داراي ارزش ها و مکانزمان
دهد و نیز متنی که زمانی داراي کارکرد زیبایی ارزش را از دست میزیبایی شناختی است، در زمان دیگر این

هاي زیبایی شناختی است تبدیل می شود. کارکرد شناختی نبوده، در زمانهاي دیگر به اثري که داراي ارزش
زیبایی شناختی موکارفسکی داراي حرکتی گرد و چرخ و فلک وار است. زمانی در اوج است و زمانی سقوط 

...اما در برجسته سازي معموال نباید به تمثیل ها و تشبیهات کهن امید داشت، چراکه برجسته سازي می کند.
)47:1390ادامه ي آشنایی زدایی فرمالیستی است. ( تسلیمی ،
ي کاربرد واژگان بر روي دو محور همنشینی و جانشینی یاکوبسن براي تشخیص زبان ادبی، از شیوه

هاي کم و بیش معادل یکدیگر بر روي ي انتخاب یک واژه از میان واژهاست شیوهکند. او معتقداستفاده می
تواند جمالت یک زبان را از نقش ها بر روي محور همنشینی میمحور جانشینی و چگونگی همنشینی آن

)40: 1373ارتباطی به سمت نقش ادبی سوق دهد. ( صفوي، 
دهد که خواننده ر با شعر خود عملی در زبان انجام میي شعدر نگاه نظریه پردازان فرمالیست، گوینده

ي کند. آنان اعتقاد داشتند اگرچه زبان در کارکرد روزمرهمیان زبان شعري و زبان عادي تمایز احساس می
تواند وجوه هاي زیبایی شناختی آن پنهان است اما ادبیات میخود به عاملی ارتباطی تبدیل شده است که جنبه

کند.ان را برجسته سازد. به این ترتیب شناخت متفاوتی از پدیدارها در ذهن انسان ایجاد میي زببیگانه
ي لیچ فرایند برجسته سازي در زبان به دو شکل امکان پذیر است:به عقیده

پذیرد. هنجارگریزي: نسبت به قواعد حاکم بر زبان خودکار انحراف صورت می
)   43: 1373شود. (صفوي، میم بر زبان خودکار افزوده افزایی: قواعدي بر قواعد حاکقاعده
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توان اند. اما نمیهنجارگریزي: هنجارگریزي را هرگونه انحراف و عدول از زبان هنجار (معیار) دانسته
ي برجسته سازي زبان به شمار آورد. به عنوان مثال وقتی کسی هرگونه انحراف از زبان هنجار را جزء مقوله

مجاز به کار برده است و به نوعی از هنجار عادي زبان » ران در کشتی مقام اول را کسب کردای« گوید می
منحرف شده است اما عنصر برجسته سازي در این جمله بسیار کمرنگ و پنهان است. بنابراین تنها انحراف از 

ر زیبایی شوند که سبب ساز آفرینش هنري و ایجاد عناصهنجارهایی  برجسته سازي ادبی محسوب می
شوند. تفاوتی که میان هنجارگریزي و ها، فراهنجاري نامیده میشناسیک شوند. این دسته از هنجارگریزي

فراهنجاري وجود دارد این است که در هنجارگریزي ، عناصر زیبایی شناختی بسیار کمرنگ و نادیدنی است 
مواجه می شود. اما در فراهنجاري و خواننده ي معمولی ، با تخیل برانگیزي و عناصر هنرمندانه کمتر

) 84:1377کارکردهاي زیبایی شناختی و عناصر هنرمندانه و ادبی بارزتر است.( علوي مقدم،
بررسی داللتهاي آشنایی زدایی و هنجارگریزي در مخزن االسرار

این منظومه هایی است که زبانی بسیار برجسته دارد. این برجستگی زبانی در مخزن االسرار یکی از منظومه
هاي برجستگی زبانی این اثر مورد شود تا داللتبه دالیل گوناگون ایجاد شده است. در این مقاله تالش می

بررسی واقع شود.
فراهنجاري

در فراهنجاري خروج از زبان معیار به هنري شدن زبان و شکل گیري سبک خالق می انجامد.( فتوحی 
وي سطح فیزیکی زبان ( آوایی و نوشتاري ) سطح ساختی ( هرگونه برجسته سازي بر ر") 42:1391،

) فراهنجاري زبانی در ادبیات فارسی 42:1391( فتوحی ،"واژگانی و نحوي ) و سطح معنایی رخ می دهد. 
در الیه هاي واژگانی ، آوایی ، نحوي، معنایی و نوشتاري قابل بررسی است. اما تنها برخی از این 

السرار قابل بررسی است که نگارنده قصد دارد به بررسی و تحلیل این موارد در این ها در مخزن افراهنجاري
مقاله بپردازد.

الف) فراهنجاري واژگانی
واژه هاي "در این فراهنجاري، شاعر و نویسنده، واژه هایی نامتعارف در زبان معیار را به کار می گیرد.

اند خته و واژه هاي نوساخته. واژه هاي ناشناخته از خود زبانناآشنا و غیر معمول دو دسته اند: واژه هاي ناشنا
اما به دلیل عدم کاربرد به بخش هاي ناشناخته ي زبان رانده شده اند و در زبان معیار رواج ندارند. مانند واژه 

به هاي قدیمی ، واژه هاي گویش و لهجه، نام هاي محلی و اقلیمی ( نام مکان و اشیاء ) و واژه ها ي مربوط
دانش هاي خاص که براي کاربران عادي زبان ناشناخته اند. کاربرد زیاد این گونه واژه ها وقتی از رنگ زبان 

شود. اما واژه اي که نویسنده یا شاعر بر اساس قیاس ي سبکی تبدیل میهنجار در متن بکاهد به یک مشخصه
مشهور است.  "نوساز "ي دستوري می سازد و پیش از آن در زبان وجود نداشته ، به واژه 

)44:1391(فتوحی،
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نظامی در مخزن االسرار بهترین کلمات و ترکیبات را به کار برده است. این بخش از آثار او در دو محور 
قابل بررسی است. 

: نظامی در ابیات مخزن االسرار با استفاده از کلمات عربی و کاربرد کلمات مهجور- 1الف=
اند اما اري دست برده است. اگرچه این کلمات پیش از نظامی هم کاربرد داشتهپهلوي به نوعی فراهنج

اند. همچنین چگونگی انتخاب کلمات او از میان کلمات مترادف و مشابه در جزء کلمات متداول نبوده
محور جانشینی و هماهنگ ساختن کلمات یک بیت در محور همنشینی به شعر او تشخص داده است.

-تدبیر- ناصیه-مبدع-مرسله-سابقه-ختم-هاي عربی چون فاتحهنظامی واژه:هاي عربیواژه
- تعالی-طوق-افالك- جعد-عقد-ایمن-عدم-جود- منّت-حور-روضه-صنع-جبروت-تقصیر
-طلل-شعبده-اقطاع-جلّاب-مفرّح-معراج-داج-بشیر-مبشر-مساح-انعام-تحیت-ابلق-تقدس
رایض و.... را به کار برده است.-ابخر-حنوط-نطع-مروحه-حمایل

اند و نظامی از این کلمات هاي کهن فارسی که تا زمان نظامی کاربرد داشتهواژههاي پهلوي:واژه
و.... -دیو-نسخته-سفت-کشش-پیه-میغ-پرورش-بهره گرفته است: ساالر

طریق پیوند دادن کلمات است. این هاي تازه از : ساختن ترکیبهاي زبانیترکیب-2-الف
نمایند. کنند و ایجاد تصویرسازي میها کلمات را از حالت تکراري و مستعمل خارج میترکیب

هایی که او به کار برده ابداع هاي تازه شاعري مبتکر است بسیاري از ترکیبنظامی در ساختن ترکیب
نجار، کاربردهاي دستوري جدید به وجود هاي زبان هخود اوست. او با گریز از قواعد ساخت واژه

هاي او بهترین نوع هنجارگریزي واژگانی است.آورد. ترکیبمی
هاي زبانی مخزن االسرار:هایی از ترکیبنمونه

)2: 1382همه پایندگان (نظامی، بیش بقايهمه آیندگان              پیش وجود
)2: 1382گلوي قلم (نظامی، دمرسله پیونجهان قدم                سابقه ساالر

)3: 1382آب (نظامی، حلی بندخاك و حله گرکمر آفتاب                    لعل طراز
)3: 1382کو لمن الملک زند جز خداي؟ (نظامی، دیرپايدیرگهکیست در این

)4: 1382شد        بند وجود از عدم آزاد شد (نظامی، کرم آبادچونکه به جودش 
)4: 1382(نظامی، گره در گرهدر هوس این دو سه ویرانه ده          کار فلک بود 
)5: 1382نهاد (نظامی، جگرگونخون دل خاك ز بحران باد             در جگر لعل 

)14: 1382مرغ دلش رفته به آرامگاه (نظامی، دامگاه با قفس قالب از این 
)20: 1382آفتاب (نظامی، گرلعلگوهر او ي روزتاب  سنبل او سنبله

)37: 1382ام (نظامی، راندهپیشتركاي ام         مرحلهمن که در این منزلشان مانده
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)45: 1382ي من خاطر انجم فروز (نظامی، زهرهزي هاروت سوگنجهبابل من 
)61: 1382شید (نظامی، ي آن کار به آهن کنقرهما دیو دیدعزیمتگرعقل 

)78: 1382دیو نباید شنید (نظامی، کن مکندین چو به دنیا بتوانی خرید              
)80: 1382(نظامی، مملکت آباد کنکارگري نخرد شاد کعدل بشیري است 

)82: 1382طلب             رنج خود و راحت یاران طلب (نظامی، خورشیدسواراني سایه
)89: 1382که کم از یک زنی (نظامی، کم زنو کم زند کنی دعوي مرد افکنی                 چن
)91: 1382زبانم نهاد                      مهر ستم بر در خانم نهاد (نظامی، ستم آباددر 

)103: 1382شادي و غم هر دو ندارد درنگ (نظامی، دیر تنگشاد برآنم که درین 
)108: 1382عادت بود                قافله ساالر سعادت بود (نظامی، خالف آمدهرچه 

)124: 1382تا رهی از گردش پرگار تنگ (نظامی، دوالب رنگبر پر ازین گنبد 
)129: 1382(نظامی، تشنه خوارمحرورکشدوزخ ردیوساي خاصه در این بادیه

)130: 1382(نظامی، تنگ تنگته گل رنگ رنگ            وز شکر آمیخته می از چمن انگیخ
)136: 1382بداد     ترس برو چیره شد و جان بداد (نظامی، فسونخواندشمن از آن گل که 

)138: 1382است           باز یکی کرم بریشم خور است (نظامی، ربریشم گگرچه یکی کرم 
ب) فراهنجاري نحوي 

ر این نوع فراهنجاري، با جابه جا کردن عناصر سازنده ي جمله ، از قواعد نحوي زبان هنجار شاعر د
نوعی فراهنجاري "مان"فراتر می رود ؛ مثال در شعر زیر از اخوان ثالث با آوردن صفت پس از ضمیر ملکی 

واژه ها به ) فراهنجاري نحوي در شعر به دلیل جابجایی 50:1373نحوي ایجاد کرده است. ( صفوي ،
) این جا به جا شدن 44:1391ضرورت وزنی و یا براي مقاصد بالغی بیش از نثر رخ می دهد. ( فتوحی ،

باشد. در فراهنجاري نحوي بر هم شامل ارکان جمله، جا به جایی ضمیر، استفاده از افعال قدیمی و .... می
در مخزن االسرار فراهنجاري نحوي شود. زدن ساختار دستوري زبان و تصرف در نحو جمالت مشاهده می

کاربرد زیادي دارد. 
)4: 1382کز ازلش علم چه دریاست این؟            تا ابدش ملک چه صحراست این؟ (نظامی، 

که متعلق به علم و ملک است به ازل و ابد » ش«در بیت وجود دارد. ضمیر » ش«جا به جایی ضمیر 
مسندالیه است در پایان دو مصراع آمده است همین مسئله سوالی که در هر دو مصراع » این«پیوسته است و 

ها را موکد کرده است. بودن مصراع
)5: 1382ي خورشید و ماه              زین دو کله وار سپید و سیاه (نظامی، کرد قبا جبه

کیه به دو فعل در ابتداي جمله ذکر شده است و همین مسئله سبب شده است که این بیت با تغییر تکیه ت
صورت خوانده شود: 
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الف) فعل به صورت قبا کردن خوانده شود.
ب) کردن، فعل جمله و قباجبه یک اصطالح است. 

)8: 1382هر که نه گویاي تو، خاموش به                هرچه نه یاد تو، فراموش به (نظامی، 
ی نیست در وسط مصراع  حرف رابطه (است) از پایان هر دو مصراع حذف شده است و به جاي فعل منف

در پایان دو مصراع موسیقی بیت را تقویت کرده است.» به«در وسط و » نه«نفی نه به کار برده است. همین 
)8: 1382رفتی، اگر نامدي آرام تو                       طاقت عشق از کشش نام تو (نظامی، 

ي هسته در ابتداي بیت وم آمده است فعل جملهي وابسته در مصراع اول و جمله هسته در مصراع دجمله
ي اصلی فاصله گرفته است.ذکر شده و از جمله

)13: 1382امی گویا به زبان فصیح                        از الف آدم و میم مسیح (نظامی، 
» ستا«او = پیامبر  و فعل اسنادي » مسندالیه«نوعی ایجاز فشرده در بیت وجود دارد. در مصراع اول 

حذف شده است. 
)15: 1382ي شب سنج ترازو به دست (نظامی، تا شب او را چه قدر قدر هست               زهره

ي معنوي حذف شده است.به قرینه» ایستاده است«در مصراع دوم فعل 
)19: 1382دید پیمبر نه به چشمی دگر                 بلکه بدین چشم سر، این چشم سر (نظامی، 

است در ابتداي جمله آمده است.» دید«تمام جمله که فعل
)51: 1382سایم از این سرو تواناتر است                 پایم از این پایه به باالتر است (نظامی، 

اند. سایم و پایم؛ هر دو کلمه به صورت مخفف به کار رفته
)83: 1382ن (نظامی، ي دامن کشان          آستنی بر همه عالم فشایک نفس، اي خواجه

آستن مخفف آستین است.
)85: 1382روز قیامت که برات آورند                     بادیه را در عرصات آورند (نظامی، 

ي جمع عرصات در معناي مفرد به کار رفته است. واژه
:ج) فراهنجاري معنایی

را نظم و هم نشینی گویند. این هم سازگاري عناصر طبقات دستوري با یکدیگر بر روي زنجیره ي گفتار
آوایی واژه ها تابع قواعد معنایی حاکم بر زبان معیار است. فراهنجاري معنایی نوعی انحراف در ژرف ساخت 
جمله است. چنانکه جاي یک کلمه از یک طبقه ي دستوري با کلمه ي  از طبقه ي دستوري دیگر پر شود. 

یک "آمدن عدد و معدود "ر اشکی می نویسم ناله می خوانم مثال در مصرع بیدل دهلوي : به یادت سط
"در زنجیره ي عادي گفتار فارسی با "با هم از لحاظ نطق معنایی زبان ناهنجار است، زیرا سطر"سطر اشک 

یک سطر اشک می ".... جمله ي "اشک "هم نشین می شود نه با "شعر"، "داستان"، "کتاب"، "نامه
)46:1391زنجیره ي عادي گفتار بیرون می رود. ( فتوحی ، از "نویسم 
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فراهنجاري معنایی خروج از قواعد معنایی زبان است که در صناعات معنوي و صورت هاي مجازي از 
جمله مجاز، استعاره، پارادوکس،آیرونی ،کنایه،تمثیل،حس آمیزي و نماد رخ می دهد. این گروه آرایه هاي 

ساخت هاي معنایی ( درونی ) زبان تعلق دارند. در مقابل آرایه هاي لفظی قرار می معنایی هستند  زیرا به 
هاي برونی زبان متعلقند. آرایه هاي لفظی شامل تکرار، جناس، واج آرایی، تکرار آغازین گیرند که به ساخت

)47:1391و خروج از نظم معمول واژگان زبان است.( فتوحی ،
ي موارد مذکور را ندارد. نگارنده در ار است و این مقاله گنجایش ذکر همههاي ادبی زبان نظامی بسیآرایه

نمایم که ابداع و نوآوري شاعر در ایجاد هایی از صور خیال و صنایع بدیعی را ذکر میاین قسمت تنها نمونه
تصویرهاي نو قابل ذکر باشد.

ز و کنایه است که نمونه هایی از انواع صور خیال در شعر شامل تشبیه، استعاره، مجاصور خیال:-1-ج
باشد. آن در مخزن االسرار موارد زیر می

:تشبیه
)9: 1382آب بریز آتش بیداد را                    زیرتر از خاك نشان باد را (نظامی، 

کند:ي بیداد می تواند دو نقش دستوري داشته باشد و با هر نقش معناي بیت تغییر میدر این بیت کلمه
ي تشبیهی است که در آن بیداد به آتش تشبیه شده است.بیداد اضافهآتش)1
بیداد صفت آتش است و بدین ترتیب آتش در معنی یکی از عناصر اربعه به کار رفته )2
است.

)145: 1382سایه پرستی چه کنی همچو باغ        سایه شکن باش چو نور چراغ (نظامی، 
کنی براي نور چراغ بدیع است و قرار گرفتن دو تشبیه در مقابل وجه شبه سایه پرستی براي باغ و سایه ش

همدیگر از یک سو توازن آوایی در بیت ایجاد کرده و از سوي دیگر نوعی تقابل به وجود آورده است که 
شوند.مجموع این عوامل جزء عناصر زیبایی شناسیک محسوب می

)7: 1382ن که داد (نظامی، جز تو فلک را خم چوگان که داد      دیگ جسد را نمک جا
ي تشبیهی هستند و قرار گرفتن دو تشبیه در کنار هم ابتکاري در دیگ جسد و نمک جان هر دو اضافه

معناي بیت ایجاد کرده است. 
)83: 1382گرم شو از مهر و زکین سرد باش       چون مه و خورشید جوانمرد باش (نظامی، 

و خورشید بدیع و نو است و ایجاد زیبایی کرده است.وجه شبه جوانمردي براي مشبه به ماه
مجاز:

)72: 1382ي آدم نخست (نظامی، چرك نشاید ز ادیم تو شست           تا نکنی توبه
ي جزئیت در معناي وجود به کار رفته است. ادیم مجاز مرسل مفرد با عالقه

)43: 1382اند (نظامی، بردهي این سیم به زر اند         سکهسیم کشانی که به زر مرده
ي الزمیت و ملزومیت در معناي ارزش به کار رفته است.سکه مجاز مرسل مفرد با عالقه
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)125: 1382ي خور روغنش (نظامی، مه که چراغ فلکی شد تنش         هست ز دریوزه
ست.ي سببیت و مسببیت در معناي روشنایی به کار رفته اروغن مجاز مرسل مفرد با عالقه

استعاره
)20: 1382ي روزتاب             گوهر او لعل گر آفتاب (نظامی، سنبل او سنبله

اند اما سنبل و گوهر استعاره از گیسو و وجود پیامبر و هر دو استعاره بارها پیش از نظامی به کار رفته
ها پدید ی بدیعی در این استعارهها آشنایی زدایی نموده و زیبایهایی به این استعارهنظامی با اضافه کردن صفت

آورده است. 
تابد. اي (از صور فلکی) که در روز میگیسوي او مانند سنبل است اما سنبله

شوند خود آفتاب وجود او گوهر است اما گوهري که برخالف سایر گوهرها که با تابش آفتاب ایجاد می
عل ساز شود.شود که آفتاب لکند. یا این گوهر سبب میرا لعل گون می

ي گوهر و لعل و آفتاب ي سنبل و سنبله و ایجاد تناسب میان دو کلمههمچنین ایجاد جناس میان دو کلمه
بر زیبایی بیت افزوده است.

)134: 1382در غم این شیشه چه باید نشست        کش به یکی باد توانی شکست (نظامی، 
رار گرفتن دو استعاره در برابر هم و ایجاد تقابل بین این شیشه و باد استعاره براي آسمان و آه هستند که ق
در بیت به نوعی حرکت باد و برخوردش به پشت » ش«دو ایجاد زیبایی کرده است. همچنین تکرار صامت 

شود.کند. به این ترتیب در بیت قاعده افزایی نیز مشاهده میشیشه را تداعی می
)99: 1382ر این مرغ چو سیمرغ باش (نظامی، بگذر از این مرغ طبیعت خراش        بر س

شود. همچنین تشبیه مرغ طبیعت خراش استعاره از دنیاست و به نوعی ابداع در کاربرد استعاره دیده می
مصراع دوم بر بدیع بودن استعاره افزوده است.

استعاره بالکنایه (مکنیه)
)68: 1382زي کنان (نظامی، نماي خورشیدجامه ابر به باغ آمده بازي کنان           

ي خورشید ي خورشید استعاره مکنیه است. عالوه بر استعاره، آمدن ابر به باغ و نمازي کردن جامهجامه
تصویرپردازي بسیار زیبا و نویی با استفاده از صنعت تشخیص ایجاد کرده است. همچنین خورشید خود پاك 

بر آشنایی زدایی بیت افزوده است.ي خورشید توسط ابر کننده است و پاك شدن جامه
)5: 1382ریخت (نظامی، دهن سنگي آن در جام سحر در گل شبرنگ ریخت    جرعه

» ج«و » گ«هاي دهن سنگ استعاره مکنیه است و صنعت تشخیص نیز دارد. همچنین تکرار صامت
کند.صداي جرعه جرعه ریختن آب بر روي سنگ را در فضاي بیت القا می

)58: 1382ي شب تمام (نظامی، صبح فام     برده زشب ناخنهن سمنناخن سیمی
ي ناخن و ناخنه جناس دارند.ناخن سیمین سمن استعاره مکنیه و تشخیص دارد.  همچنین دو کلمه
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کنایه 
ها ي خود اوست و بعضی از این کنایهو پرداختههایی که نظامی به کار برده است ساختهبسیاري از کنایه

اند.کم سابقهسابقه و بعضیب فارسی بیدر اد
)73: 1382مدتی از نیل خم آسمان         نیلگري کرد به هندوستان (نظامی، 

نیلگري کردن = عزاداري کردن
)122: 1382ي دودناك     پاك بشویید به هفت آب و خاك (نظامی، دامن از این خنبره

ي دودناك= فلکخنبره
)3: 1382کو لمن الملک زند جز خداي (نظامی، کیست در این دیرگه دیرپاي

دیرگه دیرپاي= جهان
)      134: 1382مار مخوان کاین رسن پیچ پیچ      با کشش عشق تو هیچ است هیچ  (نظامی، 

رسن پیچ پیچ= افالك
)     71: 1382ي کژمژ زبان      پیر چهل ساله بر او درس خوان (نظامی، طفل چهل روزه

ي کژمژ زبان= آدمچهل روزهطفل
)    71: 1382لعبت بازي پس این پرده هست      گرنه بر او این همه لعبت که بست (نظامی، 

لعبت باز = خداوند
)      132: 1382چونکه تو را محرم یک موي نیست       جز به عدم راي زدن روي نیست (نظامی، 

یک موي= یکرنگ و خالص
نويصنایع بدیع مع- 2-ج 

هاي چون تضاد، پارادوکس، اغراق، حسن تعلیل، لف و نشر و ....  را شامل صنایع بدیعی معنوي آرایه
کنند. عالوه بر این کنند و زبان معیار را  به زبان ادبی تبدیل میشود که در سطح کالم ایجاد فراهنجاري میمی

یبایی شناسانه می گردد. در این بخش به این نوع فراهنجاري با ایجاد درنگ در دریافت معنی باعث درك ز
پردازیم:هایی از صنایع بدیعی در ابیات مخزن االسرار میذکر نمونه
ایهام

)44: 1382بر صفت شمع سرافکنده باش           روز فرومرده و شب زنده باش (نظامی، 
ي سرافکنده دو معنی دارد: کلمه

زدند.را میمعنی حقیقی: براي پرفروغ تر شدن شمع سر آن-1
معنی مجازي: تواضع و فروتنی که معناي دوم مورد نظر شاعر است.-2

)125: 1382عیب نویسی مکن آیینه وار           تا نشوي از نفسی عیب دار (نظامی، 
نفس داراي دو معنی است:

به معنی نفس و دم و در معناي مجازي آن آه است.-1
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به معنی وجود شخص است.-2

حسن تعلیل
صبوحی نه به هنگام کرد         خون سیاهش سیه اندام کرد شب که

)158: 1382روز به یک قرصه چو خرسند گشت      روشنی چشم خردمند گشت (نظامی، 
هر دو بیت همچنیندر هر دو بیت دلیل هنرمندانه براي سیاهی شب و سپیدي روز ذکر شده است.

صنعت تشخیص دارد.
گوهري از رهگذر گوهرشکرد جدا سنگ مالمتگرش      

یافت فراخی گهر از درج تنگ              نیست عجب زادن گوهر ز سنگ
آري از آنجا که دل سنگ بود              خشکی سوداش در آهنگ بود

)20: 1382کی شدي آن سنگ مفرح گراي           گر نشدي درشکن و لعل ساي (نظامی، 
کند که ابداع خود اوست.امبر در جنگ احد دلیلی شاعرانه ذکر میاو براي شکستن دندان پی

جسمت را پاکتر از جان کنی             چونگه چهل روز به زندان کنی
)107: 1382مرد به زندان شرف آرد به دست         یوسف از این روي به زندان نشست (نظامی، 

کند و به پرورش روح دلیلی کامالً شاعرانه ذکر میبراي بیان اهمیت چله نشینی و ریاضت و تأثیر آن در
کند.ي این مسئله ذکر میزندان افتادن یوسف پیامبر را به عنوان نمونه

تشخیص
)100: 1382ي مس کیمیا است (نظامی، ي نرگس صباست        رنگرز جامهسرمه کش دیده

)66: 1382اشت (نظامی، شمع ز نورش مژه پر اشک داشت         چشم چراغ آبله از رشک د
)120: 1382ي حی را کالف اقلیم داد             طوق ز دال و کمر از میم داد (نظامی، حلقه
افزاییقاعده

افزاید. نظم و توالی کند و قواعدي بر قواعد زبان هنجار میشاعر نظامی موسیقایی در شعر ایجاد می
شود. (علوي مقدم، ي حالتی عاطفی مید که القا کنندهآورها در شعر آهنگی پدید میها و مصوتصامت
ها که منجر به نوعی هم حروفی در زبان می شود در شعر ها و مصوتي ترکیب صامت) نحوه101: 1377

خواند و معتقد می» جادوي مجاورت« اي دیرینه دارد. دکتر شفیعی کدکنی این هم حروفی را فارسی سابقه
رودکی تا بهار و شهریار و نیما تا اخوان ثالث، آگاه و ناآگاه، از جادوي مجاورت است تمام شاعران بزرگ از

) در ادبیات 418: 1391اند. (شفیعی کدکنی، اند و خالقیت هنري خویش را در این زمینه نشان دادهبهره برده
قی شعر کند که در تقویت موسیفارسی مبحث واج آرایی بسامد یک واج خاص را در یک بیت بررسی می

موثر است. اما قاعده افزایی یا جادوي مجاورت فرایندي فراتر از واج آرایی است. با استفاده از جادوي 
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تواند با حاکم کردن موسیقی خاصی در شعر، معنا و حس خاصی را به خواننده منتقل کند. مجاورت شاعر می
همین سبب تی . اس. الیوت معتقد است: گیرد. بهها شکل میمسلماً موسیقی هر واج در ترکیب با سایر واج

)127: 1348الیوت، » ( ي برخورد متقابل آن با دیگر کلمات دانستتوان زاییدهموسیقی یک لغت را می« 
هایی از قاعده افزایی در مخزن االسرار:نمونه

)13: 1382بر همه سرخیل و سر خیر بود           قطب گرانسنگ سبک سیر بود (نظامی، 
صداي حرکت آسیا به دور قطب را تداعی » س«ین بیت عالوه بر تنسیق الصفات، تکرار صامت در ا

کند. می
)4: 1382ي ترکیب تو را حور از اوست         نرگس بیناي تو را نور از اوست (نظامی، روضه
تمام بیت و در » ر«اي بر قواعد زبان افزوده است. همچنین تکرار صامت ي موجود در بیت قاعدهموازنه

در مصراع دوم و موسیقی حاصل از ردیف و قافیه، برجستگی و تشخص در موسیقی بیت » ن«تکرار صامت 
پدید آورده است. عالوه بر این نظامی روضه را مشبه بهی براي تن آدمی قرار داده و از حور، روح این تن را 

اي دیگر در زیرساخت بیت بر گونهي حور، روح است و این نکته بهاراده کرده است اما مقلوب کلمه
افزاید.موسیقی آن می

)91: 1382پیر زنی را ستمی در گرفت            دست زد و دامن سنجر گرفت (نظامی، 
کند. ي ستم را تقویت میکلمه» س«در بیت زیر، هم آوایی حاصل از تکرار صامت 

)21: 1382ن کنان (نظامی، فتح به دندان دیتش جان کنان       از بن دندان شده دندا
نماید.ي کندن را تقویت میدر طول بیت کلمه» ن«تکرار صامت 

زبان شعري نظامی در مخزن االسرار زبانی برجسته است برجسته سازي زبانی گیري:جمع بندي و نتیجه
ر اشعار او او در  دو بخش هنجارگریزي و قاعده افزایی قابل بررسی است. اما تمام محورهاي فراهنجاري د

قابل بررسی نیست.  اشعار او در محورهاي فراهنجاري واژگانی، فراهنجاري نحوي، فراهنجاري معنایی قابل 
شود. در هاي زبانی بررسی میبررسی است. در فراهنجاري واژگانی دو بخش کلمات مهجور و ترکیب

شود و در فراهنجاري معنایی صور ي جمله مورد تحلیل واقع میفراهنجاري نحوي جابه جایی عناصر سازنده
خیال و صنایع بدیع معنوي مورد تحلیل و بررسی است. و در قاعده افزایی قواعدي بر قواعد زبان هنجار 

ي مفهوم یا آورد که القا کنندهها در شعر آهنگی پدید میها و مصوتشود و نظم و توالی صامتافزوده می
شود.احساسی خاص می

کتابنامه
ي فن از مجموعه مقاالت ساخت گرایی و پساساخت گرایی )، هنر به مثابه1380ی، ویکتور (اشکلوفسک

ي مهرو مطالعات ادبی، به کوشش فرزان سجودي، تهران، سوره
) تولد شعر (مجموعه مقاالت)، ترجمه منوچهر کاشف، انتشارات سپهر1348الیوت، تی. اس و دیگران (
 ) یل متن، تهران، نشر مرکز، چاپ هشتم) ساختار و تأو1385احمدي، بابک
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) ي ادبی، مترجم محمدرضا ابوالقاسمی، تهران، نشر ماهی، چاپ اول) مبانی نظریه1384برتنس، هانس
) هاي ادبی و کاربرد آنها در ادبیات فارسی، تهران، کتاب آمد، چاپ دوم) نظریه1390تسلیمی، علی
) تهران، انتشارات مروارید) خانه ام ابري است،1389پورنامداریان، تقی
) نقد ادبی، تهران، انتشارات فردوس، چاپ دوم1380شمیسا، سیروس (
) رستاخیز کلمات، انتشارات سخن، چاپ اول1391شفیعی کدکنی (
) از زبان شناسی به ادبیات (جلد اول: نظم)،  تهران، نشر چشمه1373صفوي، کوروش (
) ادبی معاصر (صورتگرایی و ساختارگرایی)، تهران، انتشارات هاي نقد ) نظریه1377علوي مقدم، مهیار

سمت، چاپ اول
) سبک شناسی، نظریه ها، رویکردها و روش ها، انتشارات سخن، چاپ اول1391فتوحی، محمود (
مخزن االسرار، تصحیح حسن وحید دستگردي، به کوشش 1382اي، الیاس بن یوسف (نظامی گنجه (

اپ ششمسعید حمیدیان، نشر قطره، چ



٥٥٩
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

مبانی انسان شناختی ادبیات تطبیقی
حسن اکبري بیرق
دانشیار دانشگاه سمنان

چکیده 
از نظر افالطون، هر معرفتی به عالم خارج، در حقیقت یادآوري خاطراتی است که در عالم مثل در ضمیر 

ر این نظریه صحه نوع بشر نقش بسته است. روانشناسان شناختی نیز در دهه هاي اخیر به گونه اي دیگر ب
نهاده ، معرفت انسان و علم او به جهان پیرامونی را در مواقع نوعی تداعی محسوب داشته اند.

بویژه "متن "این مبناي شناختی می تواند رویکردهاي تفسیري، تاویلی و هرمنوتیکی را در مواجهه با 
و به قول موالنا "همه ابناي آدم بوده ایمما "متون مقدس فاخر ادبی تغییر دهد. بدین معنی که اگر بپذیریم که 

، که خود، تاییدي است بر نظریه هاي پیش گفته ،پس باید در بکار گیري "در بهشت آن لحن ها بشنوده ایم"
روش هاي نقد تطبیقی متون تجدید نظر اساسی کرده و چه بسا مکتب نوینی بر پایه روانشناسی شناختی بنیان 

اثیر و تاثر متون و فرهنگ ها بر یکدیگر نمی تواند پایه و اساس نقد تطبیقی نهیم چرا که دیگر جستجوي ت
قرار گیرد.

این مقاله در پی آن است که بر مبناي تعالیم مولوي ، نظریه مثل افالطون و تئوري هاي جدید انسان 
شناختی و روانشناختی طرحی جدید براي رویکرد هاي تطبیقی در تفسیر متون پیشنهاد نماید.

ادبیات تطبیقی، نظریه مثل، روانشناسی شناختی، مولويها: لیدواژهک
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ي درسی موالنا،برنامه»سبق «
دکتر فریدون اکبري شلدره 
عضو هیئت علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشی 

چکیده
براي "محمدجالل الدین"، نشان دهد که "مثنوي معنوي"است با بررسیدر این نوشته، نویسنده کوشیده

هاي اي نظام مند، مبتنی برآموزهگفتارهاي خویش، چارچوب فکري و برنامهي درسدرس و بحث و مجموعه
تربیتی، داشته است. 

فیه "و "دیوان غزلیات شمس"، "مثنوي"را به طورمستقیم در سراسر "برنامه"ي اگرچه مولوي واژه
ي مثنوي هست، نشان ي کالمی و درون مایهه در پیکرهبه کار نبرده است لیکن نظم و انسجامی ک"مافیه

ي نظم ها بر پایهي پدیدهاي به هنجار است؛ زیرا در نگاه مولوي همهي ذهن بسامان و برآمده از برنامهدهنده
و ترتیب و زمانبندي معینی استوارند. 

ند و روندابر و خورشید و مه و نجم بلند             جمله بر ترتیب آی
هر یکی ناید مگر در وقت خویش              که نه پس ماند ز هنگام و نه پیش

)2823، ب 4(مثنوي، دفتر 
ي اي و نظام مدرسی کهن نهاده شده است. از این رو، برنامهي آموزش مکتب خانهنگرش مولوي بر پایه

بیان کرده است. "سبق"هاي مکتبی خود را با واژه يدرسی و کالسی و آموزش
"curriculum"يدرسی، معادل واژهي برنامههایی از چهار عنصر اساسی ایم رگهبه هر روي، کوشیده

اي از یک آید، فشردهجویی کنیم. آن چه در ادامه می(اهداف، محتوا، روش و ارزش یابی) را در مثنوي پی
ریزي درسی، مثنوي معنوي را بازخوانی کرده است.پژوهش دراز دامن است که از دیدگاه علم برنامه

ي درسی، سبق، مثنوي معنوي، عناصر برنامه، تمثیل.برنامهها:کلیدواژه
مقدمه 
و به معناي میدان مسابقه یا فاصله و Race Courseي التین از ریشه»Curriculumدرسیي برنامه«ترکیب

مراکز آموزشیتاریخی ز دیددست یابند. ا،ا به هدف مورد نظرند تید بپیمایمقدار راهی است که افراد با
جویان شاند. زیرا تمامی دانه،فراهم کردآموزان فراگیران و نوهمواره چیزي شبیه به یک میدان مسابقه را براي 

،فراگیرند و استیکسانهمهکه براي رااي از مواد، موضوعات و محتواي آموزشیان باید مجموعهو فراگیر
سالبهعمدتاًدرسیيبرنامهتولد«.تالش کنندتحصیلی يهو دریافت گواهی نامرسیدن به فرجامراي ب

طراحیدرسیيبرنامهچگونه یک«با عنوان)Bobbittبابیت(نخستین کتابکهزمانیگردد؛میبازم،1918
درسی و در يجدید برنامهلکن حوزه ي بود،شدهمحتوابهبسیاريتوجهقبالًمنتشرگردید.اگرچه»کنیم؟
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خندقیامین».(پیداکرد) گسترشCurriculum Developmentدرسی(ریزيبرنامهفرایندقراردادنتوجهکانون
)227،ص1383،

هاي متفاوتی از این مفهوم درسی، برداشتي با وجود روشن بودن معنی لغوي برنامههااین سالدر طول 
.شده است،ي تعلیم و تربیتدر حوزه

ازايبازشناسی مجموعهوتبیینفهم،دنبالبهروشاین.استاستنتاجی–در این تحقیق ،تحلیلیروش ما
مفاهیم اصلی طرحازپسروشایندرتر،بیان دقیقدرسی است،بهبرنامهدرموضوعیساختارهايومفاهیم

بریم.نسبت به این موضوع ،پی میي موالنااندیشهازروشنیاستنباطوفهمبههاو بررسی آنوتحلیل
ي درسیمفهوم برنامه

رسیدنبراي چگونهکشیدن و اندیشیدننقشهیادگیري،–ساده، مهندسی فرایند یاددهی بیانبهریزيبرنامه
حسابمداوم،استفراینديریزيبرنامه« نویسد:) می17،ص1373(فیوضاتهاي تعیین شده، است.فهدبه

».مطلوبهدفبهرسیدنجمعی ،برايهايفعالیتهدایتمنظوربهدورنگرودارتجهمنطقی،وشده
بایددرسیيبرنامهيتهیهبراي«انجامد.میدرسیيبرنامهبهکهاستفراینديدرسیریزيبرنامه
ينقطههبارزشیابیباوشوندمیآغازسنجینیازازکهتصمیماتاتخاذکنیم،اینراتصمیماتازايمجموعه
وهافعالیتوهافرصتطراحیبهدرسیریزيبرنامهدارند.نامدرسیریزيرسند،برنامهمیبخشاطمینان
)24،ص1376(ملکی،». شودمیاطالقیادگیريتجارب

هاي گوناگون، به چندین و چند شیوه ، ) بربنیاد نگرشCurriculumي درسی (از ترکیب و اصطالح برنامه
اند که به برخی از آن ،اشاره می کنیم:عریف هایی به دست دادهسخن گفته و ت

ي ي تحصیلی یا برنامهي یک دورهي آموزشی درگسترهي یک درس در یک پایهي ویژهالف) برنامه
)24ص1385ي تحصیل. (لوي،هاي گوناگون در سراسر یک دورهدرس

ي ساعات آموزشی.ی معلمان بر پایهي آموزشی یک آموزشگاه یا مدرسه براي سازماندهب) برنامه
ي آماده سازي نسل جوان یک جامعه به صورت افراد ي آموزشی بیش از هر چیز به نحوهپ)برنامه

)14ص ،1376ملکی،).(Tabaسازنده و مفید آن جامعه تلقی می شود. (تابا 
براي رسیدن به هاي مناسب یادگیري اي است که در آن فرصتي آموزشی درحقیقت ،نقشهت) برنامه

)14ص ،1376ملکی،اهدافی معین در نظرگرفته شده است(سیلور الکساندر).(
پردازیم.گذریم و به بررسی همین چهار نمونه،میهاي دیگر در میاز ذکر تعریف

استوارهستند اما دو تعریف ي تعلیم و تربیت دو تعریف نخست کامالً عامیانه و بر بنیاد تفکّرسنتی در پهنه
ریزي درسی جدید، تکیه دارند. یادگیري و نگرش برنامه-هاي یاددهی تر و بر دانشسین، علمی و دقیقپ

ي درسی همین است و در حقیقت ریشه در همان معناي خواست ما نیز در این پژوهش از مفهوم برنامه
، آمده "ید پیموده شودراهی که با"داردکه در التین به معنی "Curriculumکوري کولوم "ي واژگانی کلمه

ها و شگردهاي چگونه پیمودن و اي هوشمندانه و ساختمند است که شیوهي درسی، نقشهاست. پس برنامه
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ها را نشان ها و بایستهاي چگونه اندیشیدن، دگرشدن و فراتر رفتن و رسیدن به خواستایجاد ایستگاه
ستوار است.اي انگري ویژهي مبانی نظري و جهاندهد و بر پایهمی

معیاربهتوجهباازجملهنظریه،عنوانبهایدهیکشناختنظران،صاحبمیانموجودمناقشاتازیکی«
شویم:قائلتمایز،نظریهنوعدوبینتوانیممیمنظر،ایناست.ازنظریهبودنتجویزيیاتبیینی

) Normative Curriculum Theoryدرسی (يبرنامههنجارييالف: نظریه
).Descriptive Curriculum Theory(ي درسیبرنامهتوصیفیينظریهب: 

ساختن دالیلفراهمآن. هدفهاستارزشازايمجموعهتوجیهوساختنمستدلپیدرهنجاريينظریه
طوردرسی بهيبرنامهينظریهوطور عامبهوتربیتتعلیمينظریهاست. درخاصهايارزشبرايکنندهقانع

بهوهنجاري استاقدامیکخودخوديبهتربیتوتعلیمچراکه.هستندمحوريهنجاريهايایدهخاص،
توجیه اهدافصدددرهنجاريينظریهدرسی،يبرنامههستند.درارزشمندکهاستاهدافیتحققدنبال

وتعلیمکهکندادعا مینظریهمثال،یکعنوانبههستند،ارزشمندذاتاًخودخوديبهکهمشخصی استآموزشی
راافرادکههاییشیوهرشدي نظیر پرورشنوعرشد،هرازمنظور.کندکمکافرادرشدپیشرفتبهبایدتربیت

اينظریههايهایی،گزارهاست.چنین گزارهي هنجاريقضیهیکنمایند،خودکسبتجربهتاسازدمیقادر
)Theoretical Statements(مفاهیمدالیل وازمسنجمايمجموعهازاستفادهبادنیاییترسیمدنبالبهکههستند

.)89،ص1379( میلر،.»نمایندتوجیهراادعاییتاهستند
.شودگفته مینیز»درسیيبرنامههايایدئولوژي«ها،نظریهازدستهاینبهدرسیيبرنامهيحوزهدر

باشند،درستمی» ها هست«بررسیدنبالبهتوصیفیهاينظریه.«هستندتوصیفیهايدوم،نظریهيدستهاما
هايدرنظریههستند.» بایدها«ي ارائهپیدرکهي درسی)برنامههايایدئولوژي(هنجاريهاينظریهبرعکسِ
دستهتمرکز ایننقطه يافتد؟میاتفاقچگونهوچیزيچهدارد؛وجودمهمسؤالدودرسیيبرنامهتوصیفی

، طراحی،گذاريسیاستنظیري درسی،برنامهيحوزهخاصمسائلتبیینوبررسی،عمدتاهانظریهزا
)134،ص1383(مهرمحمدي، .»باشدمی...ودرسیبرنامهارزشیابیاجرا،تدوین،

تاریخی و بافتار باورشناختی و اقلیمی،فرهنگی،شرایطبهتوجهبابایدکشوريهرکهاستروشن
بپردازد.خوديجامعهيویژهدرسیيي برنامهنظریهتدوینبهعی خویشاجتما

درسی يبرنامهایدئولوژيیکبهدستیابیودرسیيبرنامهينظریهتبیینبرايتالش«ماکشوردرامروزه
میاسالجمهوريپرورشوآموزشبراي دانشگاه وتاریخیوفرهنگیدینی،-فلسفیهايآموزهازملهمبومی،
دار، تلقیمعنیوحیاتیبنیادین،ضرورتیککشورمعلمانومؤلفانریزان،برنامهعملراهنمايحکمدرایران

تعادل میانعدموهاها،ناهماهنگینابسامانیصورت،اینغیردرچه)،103ص1383پور،محسن»(شودمی
.کردخواهدبروزگوناگوندرسیهايبرنامه

برنامه ي درسی موالنا
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اي و نظام مدرسی و ارزشی کهن، نهاده شده است به ي آموزش مکتب خانهنگرش مولوي چون بر پایه
ي درسی و کالسی و تر است. مولوي برنامهي هنجاري نزدیکدو تعریف نخست از برنامه  و نظریه

نیز همین معنی را کند. هم چنان که پیش از او هجویريبیان می"سبق"هاي مکتبی خود را با واژه ي آموزش
گوید:می"ابوسعید میهنی "در احوال )206،ص1371(هجویرياز واژه ي سبق به کار برده بود.

اندر ابتداء حال ، وي به طلب علم از میهنه به سرخس رفت و به ابوعلی زاهر (رح) تعلّق کرد . یک «
.»آن سه روز اندر عبادت گذاشتی گرفتی و،سبق سه روزه ،روز

این گونه ،توضیح داده شده است:"سبق") واژه ي 1342("دهخدا"نامه ي در لغت
"آن چه به طریق مداومت از پیش استاد بخوانند."

آمده است:»سبق «)ذیل واژه ي 1364("معین"در فرهنگ 
"شود.مقداري از کتاب که همه روزه، آموخته می"

(مقدار درس روزانه ،مطلق درس و تکلیف) به کار را به همین معنا "سبق"ي موالنا هم در مثنوي،کلمه
هاي زیر توجه کنید:گرفته است. به بیت

دفتر و درس و سبقشان روي اوستعاشقان را شد مدرس، حسن دوست

)3848، ب 3(دفتر 
ظاهرش را یادگیري چون سبقرغ حقچون صفیري بشنوي از م

)3421(دفتراول، ب 
در سبق، هر یک ز یک باالترندکودکان گرچه به یک مکتب درند

)2017، ب 4(دفتر 
ملکت تعبیر، بی درس و سبقبرسرملک جمالش داد حق

)3111، ب 6(دفتر 
ي درسی مولويدیدگاه برنامه

نگري هر انسان بر یند. به بیان دیگر، جهاناندیشد، می بهر انسان، جهان پیرامون خود را بدان سان که می
اي از واقعیت است که از این جهان بینی ، نقشه"هاي وي استوار است. ها و دریافتها و ارزشي نگرشپایه

)5،ص 1382(میلر، "ها و فرهنگ ،ساخته شده و زمینه ساز چگونگی دید ما از اشیاء است.ها، تجربهگذشته
ي درسی نیز دیدگاهی دارند و در ی و معلمان آگاه و آشنا به اصول علمی برنامهریزي درسعلماي برنامه

گیري اساسی آنان را در موضع"است که ي درسیدارند. همین دیدگاه برنامهاین پهنه ،بینشورانه گام بر می
)6، ص 1382(میلر،"دارد.یادگیري و زوایاي گوناگون آن،آشکار می-فرایند یاددهی

ي درسی (رفتاري، موضوعی، اجتماعی، رشدگرا، فرایند شناختی، ت هشت دیدگاه برنامهاز میان هف
هاي مولوي به عنوان معلمی آگاه، گرا، ماوراي فردي و فرا دیدگاه)، سمت و سوي جهش فکري و آموزهانسان
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ي ختن قوهي هنجاري ، گرایش دارد که برانگیهاي شناختی انسان و نظریهبه رشد و پرورش بینش و مهارت
معنوي و تعالی روح از اهداف اصلی آن است ؛ ولی به این دیدگاه –تخیل و تفکر ،توجه به مسایل اخالقی 

و نظریه ، محدود نمی شود. 
هاي خود را پی هاي شناختی به سوي دیدگاه ماوراي فردي، پویهجریان فکري موالنا از مهارت

ي پیوند و پلی میان تفکر شهودي ـ اشراقی کر شهودي، حلقهي تفگیرد و با تاکید بر نقش برجستهمی
کند. به دیگر سخن ،موالنا را باید در برنامه ي درسی، عالم و معلمی گرایانه برقرار میوتفکر تحلیلی یا کل

metaفرادیدگاه  ( - throve ارزشی خویش به تبیین بایدها –) خواند که بر بنیان مبانی باورشناختی و اعتقادي
جو ،می پردازد و کشف و شهود باطنی را بر علوم ظاهري برتري می دهد .هاي تعالیو آرمان

چشم گفت: از من شنو، آن را بِهِلهر جوابی کآن ز گوش آید به دل
چشم صاحب حال وگوش اصحاب قالگوش، دالله است و چشم اهلِ وصال

در میان دیده ها، تبدیل ذاتدر شنود گوش، تبدیل صفات
پختگی جو، در یقین منزل مکنزآتش، ار علمت یقین شد از سخن

این یقین خواهی، در آتش در نشین تا نسوزي نیست آن عین الیقین
ورنه، قل در گوش پیچیده شودگوش چون نافذ بود، دیده شود

)862تا 857، دفتر دوم، ب (مثنوي
نماد بینشوران و ارباب "چشم"نماد دانش رسمی وقال و قیل و گفتار ظاهر است. و "گوش"در این جا، 

مشاهده و اصحاب مکاشفه است. شناختی که از راه گفتار و شنیدارِ ناهوشیار پدید آید، اثرگذاري آن اندك 
ود باطنی حقیقت پدیدار شود، پایایی و مانایی آن بیشتر است و شناختی که از راه بینش درون و کشف و شه

خواهی شود و این همان فرایند تعالیتر است و سبب دگردیسی نهاد و جهان جان  میو اثربخشی آن ژرف
ي به مرحله"عین الیقین"گیرد و پس از گذر از آغاز می"علم الیقین"معنوي و رسیدن به معرفت است که از 

رسد. یم"حق الیقین "
حق و باطل چیست، اي  نیکو مقال ؟کرد ، مردي از سخن دانی سؤال

چشم، حق است و یقینش حاصل استگوش را بگرفت و گفت این باطل است
)3908و 3907(مثنوي، دفتر پنجم، ب 

عناصر برنامه
ي درسی، همداستان نیستند ،به همین سبب ي برنامهاي پیکرهر سر عناصر سازهریزي درسی بعلماي برنامه
اند.تا یازده عنصر وگاهی از آن نیز فراتررفته"تایلر"از چهار عنصر 
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اصول اساسی برنامه ریزي درسی و "را آن چنان که در کتاب "رالف تایلر"ما در این جستار، دیدگاه 
ي اهداف، محتوا،روش و موالنا را بربنیاد عناصر چهارگانهدرسیيو برنامهایماست ، برکشیدهآمده"آموزشی

ایم.) فراپیش نهاده45، ص 1377یابی (تایلر،ارزش
الف) اهداف 

برخی از مولوي پژوهان بر این باورند که موالنا در پردازش مثنوي به کالم الهی، قرآن کریم ،چشم داشته 
زین مثنوي در حقیقت تصویري کوتاه و در فشرده از آن چیزي است که در است، از این روي، هجده بیت آغا

ي نخست قرآن مجید که شش دفتر و نزدیک به بیست و شش هزار بیت گسترده شده است. همچون سوره
مشهور است و سراسر قرآن کریم، شرح و گزارش "ام القرآن"نام دارد و به "فاتحۀ الکتاب یا سبع المثانی"

به همین سبب ،کافی است اهداف کلی موالنا در مثنوي را با بازخوانی و بررسی هجده بیت همان است. 
نامه ،پی جویی کنیم. نی

هدف غایی ـ نهایی مولوي در مثنوي معنوي، تالش براي رستن از بند مادیات ،تعالی روح و بازگشت به 
هاي قرآنی است. عالم باال و رجعت است که مبتنی بر آموزه

باز از پستی ،سوي باال شدیمان زنده، ز اول آمدیمکز جه
"انّا الیه راجعون"ناطقان که جمله اجزا ،در تحرك در سکون

)436و 7(دفتر سوم، ب 
شومآن چه اندر وهم ناید آنبار دیگر از ملک ،قربان شوم

"انّا الیه راجعون"گویدم که پس عدم گردم عدم چون ارغنون

)3906و 7(دفتر سوم، ب 
بعد از آن رجعت نماند از حرص و غمآید تعالوا  زان کرمبانگ می

)4184(دفتر پنجم، ب 
پایه پایه تا مالقات خدااز مقامات تبتّل تا فنا                             

)4236(دفتر سوم، ب 
اهداف کلی

نسبت به میل به بازگشت و اصل رجعت.ـ ایجاد نگرش مثبت1
باز جوید روزگار وصل خویشهرکسی کاو دور ماند از اصل خویش

)4(دفتر اول، ب 
هر چه خواهی کن ولیکن این مکنگویی سخناز فراق و هجر، می

نیست مانند فراق روي تواران مرگ تلخ شصت توصد هز
تلخی از هجر تو فوق آتش استبر امید وصل تو مردن خوش است

)417تا 419(دفتر پنجم، ب 
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ـ تاکید بر ضرورت وجود قابلیت و استعداد درك حقایق.2
تا بگویم شرح درد اشتیاقم شرحه شرحه از فراقسینه خواه

مر، زبان را مشتري جز گوش نیستمحرم این هوش جز بیهوش نیست
)14و 3(دفتر اول، ب 

حسرتا بر حسرت جاوید اوواي بر مشتاق و بر اومید او
که پلیدان را پذیرد والسالماحتشامآب دارد صد کرم صد 

)1201و 1200(دفتر ششم، ب 
ـ پرهیز از گمان مندي و تردید و ظن در ادراك حقایق.3

از درون من نجست اسرار منهر کسی از ظن خود شد یار من
)6(دفتر اول، ب 

گرچه آید ظاهراز ایشان جفاظنّ نیکو بر،براخوان صفا
صد هزاران یار را از هم بریداین قیاس و وهم بد چون شد پدید

)2643و 4(دفتر پنجم، ب 
تا به گوشت آید از گردون خروشپنبه ي وسواس بیرون کن زگوش

)1943(دفتر دوم، ب 
که اگر این کردمی یا آن دگرتا نگردي تو گرفتار اگر

منع کرد وگفت آن هست از نفاقکز اگر گفتن رسول با وفاق
)738و 9(دفتردوم، ب 

ـ بهره گیري از بصیرت و چشم باطن براي درك اسرار الهی وتاکید بر ناکارآمدي ظاهر بینی.4
لیک چشم و گوش را آن نور نیستن دورنیستسر ّمن ازناله ي م

)7(دفتراول، ب 
احمد و بوجهل خود یکسان بديگر به صورت آدمی انسان بدي

)1019(دفتر اول، ب 
ـ ضرورت وجود عشق براي درك حقیقت باطن و حقایق آفرینش الهی.5

خواهی چشم در این جا موالنا بر این دید پاي می فشارد که عشق ، جان مایه ي حیات است و تو اگر می
اشی.بینا شود، باید عاشق ب"چشم سومت"بصیرت داشته باشی و 

هر که این آتش ندارد، نیست بادآتش است این بانگ ناي و نیست باد
)9(دفتر اول، ب 

جوشش عشق است کاندر می فتادآتش عشق است کاندر نی فتاد
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)10(دفتر اول، ب 
تو بمان اي آن که چون تو پاك نیستروزها گر رفت، گو رو باك نیست

)16(دفتر اول، ب 
ت، روزش دیر شدهر که بی روزي اسهر که جز ماهی ز آبش سیر شد

)17(دفتر اول، ب 
گر نبودي عشق ،بفسردي جهانها ز موج عشق داندورگردون

)3854(دفتر پنجم، ب 
چون زلیخا در هواي یوسفیعشق، بحري آسمان بر وي کفی

)3855(دفتر پنجم، ب 
ـ ضرورت پاالیش درون و پیمودن مراحل کمال و رسیدن به معرفت و ادراك حقایق.6

اه باید والسالمپس سخن کوتدر نیابد حال پخته ، هیچ خام
)18(دفتر اول، ب 

پر ز گوهرهاي اجاللی کنیگر تو این انبان ز نان خالی کنی
بعد از آنش با ملک انباز کنطفل جان از شیر شیطان باز کن

)1640و 1639(دفتر اول، ب 
می نپاید، می رود تا اصل نورپس کالم پاك در دل هاي کور

رود چون کفش کژ در پاي کژمیهاي کژوان فسون دیو ،در دل
چون تو نااهلی شود از تو بري ...گرچه حکمت را به تکرار آوري

موز توعلم باشد مرغ دست آور نخوانی و ببیند سوز تو
به بعد)317(دفتر دوم، ب 

ب) محتوا 
خواهیم به این پرسش ،پاسخ دهیم که ي درسی موالنا، میدر این بخش پس از آشنایی با اهداف برنامه
گیرد؟هداف یادشده ،به کار میجالل الدین محمد ،چه محتوایی را ،براي تحقق ا

کرد:توان بررسیي درسی مولوي در مثنوي را در دو بخش ،میمحتواي برنامه
) ساختار درونی2)ساختار برونی     1
آید. ـ ساختار برونی: در این بخش ظرف و گنجایی و شکل اثر، بدین گونه فراچشم می1

تر و بیش از بیست وپنج هزار بیت، گرد آمده است. نوع اثر: شعر تعلیمی در قالب مثنوي که در شش دف
بیت4810بیت  /  دفتر سوم: 3812بیت  /  دفتر دوم: 4009دفتر اول: 

بیت4922بیت  /  دفتر ششم: 4241بیت  /  دفتر پنجم: 3857دفتر چهارم: 
بیت25651مجموع ابیات مثنوي: 
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فاعالتن فاعلن) است. وزن عروضی آن هم : بحر رمل مسدس محذوف (فاعالتن
هاي اخالقی و معرفت هاي حکمی و تعالیم معنوي و آموزهـ ساختار درونی: در اصل همان آموزه2

شناختی است که در ظرف داستان و تمثیل گنجانده شده است. این محتوا آن چنان پیوستگی با آبشخور دینی 
شرح "در کتاب "حکیم مالهادي سبزواري"و معارف متعالی کالم آسمانی دارد و برآمده از آن است که 

، آن را تفسیر منظوم قرآن خوانده ، می نویسد:"اسرار مثنوي
 » ذ کُلُهکتُوم، ارَ المالس نظُوم ولتَّفسیر المل لعنَوي، ال بکیمِ المظیم و االُسلُوبِ الحکتابِ العهذا شَرح ....ل

یانُ للسنَن النبویات و قَبسات من نُورِ القُرآنِ الالّمع و جذَوات من شُعاع کَما تَري بیان لالیات البینات و تب
این شرحی است ... بر ...». مصباحه الساطع و هو بِحسبِ االقتناصِ من خَزائنِ القُرآن، فیه کُلُّ الحکمه العتیقه 

ز این ، شرحی است بر تفسیر قرآن که در قالب نظم کتاب بزرگ و اسلوب حکیم مثنوي معنوي، بلکه باالتر ا
ي محتویات این کتاب بزرگ، بیانی است براي آیات بینات و تبیینی است درآمده و بر راز مخفی، زیرا همه

هایی از شعاع چراغ فروزان آن هاي پیامبر اکرم (ص) و انواري است از نور درخشان قرآن و بارقهبراي سنت
ي  تحقیق کامل اثبات می کند که این کتاب از خزائن قرآن مجید است و همهکتاب آسمانی است و 

، به نقل از: شرح اسرار 221،ص 1382جعفري، ».(توان یافتهاي اصیل و ثابت را در این کتاب میحکمت
).2مثنوي، حکیم حاج مال هادي سبزواري، ص 

نسبت داده که درباره "ن عبدالرحمن جامینورالدی"عابدین پاشا در شرح مثنوي، دو بیت زیر را به « و 
ي جالل الدین رومی و کتاب مثنوي سروده:

بس بود برهان ذاتش مثنويآن فریدون جهان معنوي
نیست پیغمبر ولی داردکتاب.من چه گویم وصف آن عالی جناب

هم و یازدهم معروف به شیخ بهایی عارف و شاعر ونویسنده ي مشهور قرن د»شیخ بهاءالدین عاملی «نیز 
هجري درباره ي مثنوي مولوي چنین سروده است:
هست پیغمبر، ولی دارد کتابمن نمی گویم که آن عالی جناب

».هادي بعضی و بعضی را مذلمثنوي او چو قرآن مدل
.)53، ص1380( برهانی، 

هم در این باره می گوید:"محمد اقبال الهوري"
کاو به حرف پهلوي ،قرآن نوشتروي خود بنمود پیر حق سرشت

)29(کلیات، اسرار و رموز، ص
نیست پیغمبر، ولی دارد کتابشاعري کاو همچو آن عالی جناب

)322(کلیات، پیام شرق، ص 
گوید:)درباره ي محتواي قرآنی مثنوي می227و 221،ص 1382عالمه جعفري ( جعفري، 
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است. روشن ترین گیري او از آیات و احادیث روشن ترین دلیل پاي بندي موالنا به اسالم، میزان بهره« 
ي فراوان وي بر آیات و احادیث است که مخصوصاً در دلیل پاي بندي جدي موالنا به اسالم، استناد تکیه

نماید یا مورد تفسیر ي قرآنی استشهاد میي مواردي که موالنا صریحاً به آیهشود. شمارهکتاب مثنوي دیده می
که از احادیث استفاده نموده است تنها در کتاب مثنوي ي موارديآیه و شماره2200دهد در حدود قرار می

مورد است و اگرآن مقدار از محتویات مثنوي را که مطابق مضامین آیات قرآنی است در نظر 500در حدود 
است به همین توان گفت ، دو سوم آیات قرآنی مورد استشهاد و استناد موالنا بودهبگیریم به طور اطمینان می

رحوم حکیم حاج مال هادي سبزواري در هنگام توصیف و تمجید از کتاب مثنوي آن را جهت است که م
» . می نامد "تفسیر قرآن"

ي درسی موالنا در مثنوي، این است ي درنگ در بررسی محتوایی برنامهي در خور توجه و شایستهنکته
هاي ها و نشانهبه همین سبب  رگهدهی محتوایی ،کامالً روشمند و سنجیده گام برداشته است.که در سازمان

ي موثر در یادگیري و آموزش را (مداومت تکرار، توالی و تتابع، وحدت یا یگانگی) به هاي سه گانهسنجه
توان در سراسر این اثر ردیابی کرد. یکی از اصول آموزشی و تربیتی مورد تاکید موالنا که امروز نیز روشنی می

است. "اصل تدریج"است، بسیار با اهمیت و مورد توجه
از دوي دورند و از نقص و فسادآن هالل و بدر دارند اتحاد

آن به ظاهر نقص، تدریج آوري استآن هالل از نقص در باطن، بري است
در تأنّی بر دهد تفریج رارا"تدریج"درس گوید شب به شب 

...پایه پایه بر توان رفتن به بام در تأنّی گوید اي عجول خام
از شعار آن شه است"تدریج"زان که خلقت طفل از چه اندر نُه مه است

)1215تا 1200(مثنوي، دفتر ششم، ب 
ي وهي ساختار درونی یا محتوایی مثنوي باید بدان توجه کرد این است که شینکته ي دیگري که در باره

ي محتواي مثنوي موالنا مبتنی بر اصل توالی و گسترش است. ارائه
مثنوي مانند دیگر کتب به ابواب و فصول قسمت نشده و از حیث نظم و ترتیب، اسلوبی مانند قرآن « 

کریم دارد که معارف و اصول عقاید و قواعد فقه و احکام و نصایح، پشتاپشت در آن مذکور و مطابق حکمت 
به هم آمیخته است و مانند کتاب آفرینش، نظمی به خود مخصوص دارد، از این رو، افکار فلسفی و الهی 

اصول تصوف و مبانی علوم اسالمی در مثنوي پراکنده و متفرّق است و فی المثل ممکن است مطلبی به نحو 
تا آن گاه که نظر موالنا اجمال در دفتر اول ذکر شود و تفصیل آن در دفتر دیگر و یا مواضع مختلف بیاید و 

» .( ي موارد پشت سر هم قرار نگیرد،بالطبع فهم آن مطلب از روي شمول و احاطه ،میسر نمی شوددر همه
، ص دو).1371فروزا نفر، 

پ) روش 
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پس از تبیین محتوا ، اکنون باید به این پرسش ،پاسخ دهیم که مولوي این محتواي مثنوي را به چه 
ي محتوایی او چیست؟است و شیوه ي ارائهدههایی بازگو کرروش

آورد و با ي بیان روایی ـ داستانی روي میموالنا براي گیرایی و اثربخشی کالم خود در مثنوي، به شیوه
هاي داستانی به کند و با پیوستن حلقهگیري از قالب داستان، در جوبیار زالل کالم خود، جاذبه ایجاد میبهره

کشاند و آگاهانه هشدار  ستانی در دل داستان دیگر، خواننده یا شنونده را به دنبال خود مییکدیگر و آوردن دا
دهد که:می

معنی اندر وي به سان دانه استاي برادر قصه چون پیمانه است
ننگرد پیمانه را گر گشت نقلدانه ي معنی بگیري مرد عقل

)3634و 5(دفتر دوم، ب 
گیرد. موالنا حدود  دویست و هاي استقرا و قیاس و تمثیل نیز به شایستگی بهره میهم چنین از روش

پنجاه داستان یا تمثیل بلند و کوتاه در مثنوي آورده است که به معانی آن سوي ظاهر الفاظ، نظر داشته است، 
و تمثیل فارسی، افسانه، متل، قصه ي ادبیاتکند(امانوئل کانت )،در گسترهکوتاه میتمثیل راه استدالل را«زیرا

اي متفاوت از عادات به شیوه» عمل کردن «و » فکرکردن«، »دیدن«فکري،آموزشنظاماگاهی، اصالحبراي ایجاد
یم پیچیده، به روزمره به کارگرفته شده اند.تمثیل با ظرفیت خاص خود از طریق تصویرسازي عینی مفاه

آموزد که هر چیز ،واجد یک ساخت است و در درون هر ساختی همواره تغییر امکان شنونده یا خواننده می
پذیر است و این که همواره بیش از یک منظر یا چشم انداز وجود دارد....تمثیل،نوعی خیال پردازي شاعرانه 

ي دهی به ادراك و تجربهبراي شکلاي قدرتمندیا لفاظی تزئیناتی یا ادبی نیست بلکه وسیله
) کرده،به شکل مفاهیم Externalizeدهد تا تفکر انتزاعی را برونی سازي ( است....تمثیل به ما اجازه میانسان

)1-6،صص1388صاحبی،».(قابل لمس آن را ترجمه کنیم 
ي خواننده، نهاده هها  را بر عهدمولوي، گاه بازکاوي و استخراج معانی باطنی حکایات وتحلیل تمثیل

است که البته همین شیوه، یعنی رهاکردن معنا و وانهادن آن به ذهن خواننده بیانگر وسعت نگرش و مشربِ 
باز موالنا از منظر دانش هرمنوتیک است.

یکی از مهم ترین دست آوردهاي هرمنوتیک براي نظریه و عمل اجتماعی معاصر و نه فقط براي «
تربیت ،نشان دادن راهی است که در آن ،معناي هرچیز همیشه در ارجاع و نسبت ،نهفته ریزي و تعلیم وبرنامه

است نه در قطعیت.اقتدارنهایی مفاهیم در آن چیزي است که از طریق توافق گفت وگویی مردم ،بدان 
و ي هرمنوتیکی ،بیشتر این خصلت را دارد که یک مکالمه باشد تا تحلیل دسترسی پیدا شده است ...شیوه

ادعاي دستیابی به حقیقت ....تعلیم هرمنوتیک واگذاري خویش به مکالمه با جوانان و ساختن واقعیتی مشترك 
کند که شکلی است از یافتن خویش در رابطه با ي خودفراموشی را ایجاب میبا روحیه

)261،ص1387اسمیت،».(دیگران
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طوطی و "ت، براي مثال در داستان گاهی ،خود به تأویل وتفسیر حکایات ، صریحاً اشاره کرده اس
گوید:به صراحت می"بازرگان

کو کسی کاو محرم مرغان بودي طوطی جان زین سان بودقصه
)1578(دفتر اول، ب 

ام او هم ترك شهرت و اختیار گمنامی شود که غرض از طوطی، مرغ روح و جان است و پیمعلوم می
گوید مقصود  کند و آشکارا می،رمز گشایی می»ده « است. یا در بیت هاي زیر که مولوي از واژه ي نمادین 

از کلمه ي ده ، شیخ بی بهره از نور معرفت و بوي نبرده از عشق است .
عقل را بی نور و بی رونق کندده مرد ده مرد را احمق کند

دست در تقلید و حجت در زدهباشد شیخ واصل ناشدهده چه
)522و 517(دفتر سوم، ب 

یابیت) ارزش
یابی است. ارزش یابی باید رنگی از دیگر ي درسی ،عنصر ارزشهاي برنامهحلقه ي واپسینی سازه

انی داشته باشد.در پی بازشناسی اهداف ،محتوا و روش موالنا در مثنوي،اینک باید عناصر برنامه بر پیش
کند؟یابی میببینیم،مولوي  مقاصد و اهداف و میزان تحقق آن ها را چگونه تعیین و ارزش

پذیرد:هاي موالنا در مثنوي معموالً به گونه هاي زیر صورت مییابیارزش
ي درسی مولوي که مبتنی بر همان دیدگاه برنامهخود ارزیابی از طریق کشف و شهود.1

دارد.است و خالقیت ذهنی و اشراق را برجسته می
ها به عنوان تلنگرها ها و تمثیلهایی در میان داستانیابی میانی، معموالً با آوردن بیتارزش.2

خواند.هایی بیدارگر ، ذهن خواننده یا شنونده را به خود فرا میو تکانه
خواهد آگاهانه ذهن ماند،گویی مولوي با این کار میی پایانی، معموالً بی پاسخ مییابارزش.3

خواننده را به دست جریان داستان و تمثیل بسپارد و باقی را به او واگذارد تا خواننده پس از ارتباط 
با اثر به پیامی متناسب دست یابد.

گیرد؛به همین سبب است که گویی،بهره مییابی از شگردغیرمستقیمبنابراین موالنا در سنجش و ارزش
برد.معموال از ساختار وکالبد قصه و تمثیل به فراوانی،سود می

نتیجه گیري:
اي و نظام مدرسی و ارزشی کهن، نهاده شده، به ي آموزش مکتب خانهنگرش مولوي چون بر پایه

هاي مکتبی خود سی و کالسی و آموزشي درتر است. مولوي برنامهي درسی نزدیکي هنجاري برنامهنظریه
،بیان می کند."سبق"را با واژه ي 
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هاي مولوي به عنوان معلمی آگاه، به رشد و پرورش بینش و گیري فکري و آموزهسمت و سوي جهت
ي تخیل و تفکّر ، توجه به ي هنجاري ، گرایش دارد که برانگیختن قوههاي شناختی انسان و نظریهمهارت
معنوي و تعالی روح از اهداف اصلی آن است؛ ولی خود را به این دیدگاه و نظریه، محدود –اخالقی مسایل 

نکرده است. 
گیرد و هاي خود را پی میهاي شناختی به سوي دیدگاه ماوراي فردي، پویهجریان فکري موالنا از مهارت

گرایانه، برقرار ـ اشراقی وتفکّر کلي تفکّر شهودي، پیوندي میان تفکّر شهوديبا تاکید بر نقش برجسته
کند. می

metaي درسی، عالم و معلّمی فرادیدگاه  (موالنا را باید در برنامه - throve خواند که بر بنیان مبانی (
پردازد. از این رو  است جو، میهاي تعالیارزشی خویش به تبیین بایدها  و آرمان–باورشناختی و اعتقادي 

گردد.ش و باور به منطق گفت وگو، چراغ به دست، در پی انسان کامل میکه با وسعت نگر
کتابنامه

،ترجمه ي عباس »پژوش هرمنوتیک :تصور هرمنوتیک و متن تربیتی«اسمیت ،دیوید ،جی ، -
منوچهري ،مندرج در کتاب : روش شناسی مطالعات برنامه ي درسی ،ادموند سی . شورت ، ترجمه ي 

و همکاران ، نشر سمت و پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ،تهران ، چاپ اول ، محمود مهر محمدي 
ش1387، 272-247صص 
م.1990. چاپ آکادمی اقبال، پاکستان، کلیات فارسی اقبالاقبال الهوري،محمد، - 
،تهران،»21قرندرایرانتربیتوتعلیمومدرنیسمپست« مقصود، مقاله ي خندقی،امین- 

ش.1383،س 225-239صصانسانی،علومتوسعۀوتحقیقاتموسسۀوتهرانانشگاهانتشارات د
ش.1385انتشارات جزیل، جلد اول، تهران، چاپ اول، در مکتب موالنا.برهانی، سید محمد، - 
. ترجمه ي علی تقی پور ظهیر، اصول اساسی برنامه ریزي درسی و آموزشیتایلر، رالف، و ، - 

ش.1377چاپ دوم، انتشارات آگاه، تهران، 
. مؤسسه ي انتشارات بعثت، چاپ سوم، بی تا.مولوي و جهان بینی هاجعفري، محمد تقی، - 
. مؤسسه ي تدوین و نشر آثار عالمه جعفري، عوامل جذابیت سخنان مولويجعفري، محمد تقی،- 

ش.1382چاپ اول، 
ش.1342، سازمان لغت نامه ،چاپ دانشگاه تهران، لغت نامهدهخدا ،علی اکبر،-
. انتشارات سنایی، بی تا.شرح اسرار مثنويسبزواري، حکیم مالهادي، -
، سازمان مطالعه و تدوین کتب تمثیل درمانگري :کاربرد تمثیل در بازسازي شناختیصاحبی ،علی،-

ش.1388علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)،تهران ،چاپ دوم ،
ش.1371تشارات زوار، جلد اول، چاپ پنجم، . انشرح مثنوي شریففروزان فر، بدیع الزمان،-



٥٧٣
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

.ش1373ویرایش، تهران،چاپ اول،، نشرآموزشیریزيبرنامهمبانی؛یحیی،فیوضات-
ي فریده مشایخ، . ترجمهمبانی برنامه ریزي آموزشی / برنامه ریزي درسی مدارسلوي، الف، -

ش.1385انتشارات مدرسه، چاپ بیست و سوم، 
پرورشوآموزشبرايدرسیبرنامهنظریه يتدوینضرورت«قاله ي م.بهرامپور،محسن-

-113صص،،70سال،7شماره.آموزشیهاينوآوريپژوهشی-علمیفصلنامه،»ایرانجمهوري اسالمی
99،1383

ش.1364،انتشارات امیرکبیر،تهران،چاپ هفتم،فرهنگ فارسیمعین ،محمد،-
ش.1376شارات مدرسه، تهران، چاپ اول، . انتبرنامه ریزي درسیملکی، حسن، -
به کوشش نیکلسن، مقدمه ي قدمعلی سرامی، انتشارات مثنوي معنوي.الدین محمد، مولوي، جالل-

ش.1370بهزاد، تهران، چاپ اول،
چاپ.نشربهانتشاراتاندازها،چشمورویکردهاها،نظرگاه:درسیبرنامهمحمود،مهرمحمدي،-
ش1383،مشهد.دوم

ي محمود مهر محمدي، انتشارات سمت، تهران، . ترجمهدیدگاه هاي برنامه ي درسیمیلر، جی، پی، -
ش.1382چاپ اول، 

اول،مهرمحمدي ،انتشارات سمت،چاپمحمودترجمه ي.درسیبرنامههاينظریه، پیجانمیلر،-
ش1379تهران، 

انتشارات ي قاسم انصاري ،سکی، مقدمه،تصحیح ژوکوفالمحجوبفکشعثمان ،بنعلی،هجویري-
ش.1371،طهوري ، تهران ،چاپ دوم
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بررسی انواع ارجاع در گلستان سعدي؛ رویکردي نقشگرا
لیال الهیان

آموختۀ دکتري زبان و ادبیات فارسیدانش
لیال میرزایی
دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن

چکیده
ن سعدي همواره از قلل رفیع ادبیات فارسی و گاه معیار فارسی دانی در برون از کشور محسوب گلستا

اي در خور ، به زوایاي پنهان آن توجه شده است؛ اما هنوز پژوهشهاي فراگیر ادبی و زبانی به گونهمی
کی یگانه خلق کرده، از اند. در این پژوهش مسأله آن است که با توجه به اینکه سعدي متنی ادبی با سبنکرده

هاي مختلف استفاده کرده تا متن در عین خالقیت هنري رسانندة هایی براي ارجاع به پدیدهچه شیوه یا شیوه
معنا باشد و نقش این ابزارها در انسجام گلستان چیست. پس تالش شده با یکی از ابزارهاي انسجامی در 

ررسی شود.از نظر این دو زبانشناس نقشگرا براي نظریۀ هلیدي و حسن هفت باب آغازین این کتاب ب
دریافت  انسجام و پیوستگی متن، الزم است از لحاظ انسجام دستوري(ارجاع، حذف و حرف ربط) و انسجام 
واژگانی(تکرار، تضاد، شمول معنایی و باهمایی) بررسی شود؛ در این مقاله فقط به انواع ارجاع یعنی سه گونه 

اي در گلستان پرداخته شده است؛ در نهایت مشخص شد که خصی و ارجاع مقایسهارجاع اشاري، ارجاع ش
اي شود اما بسامد ارجاع شخصی از همه باالتر است و بسامد ارجاع مقایسههر سه نوع در گلستان دیده می

کند.اگر چه کمتر است اما نقش سبک ساز بیشتري ایفا می
ع.گلستان سعدي، انسجام، ارجاها:کلیدواژه

.مقدمه1
در درون هر جمله ساختارهاي نحوي، قدرت انسجام دارد و کلمات را به شکل معناداري به هم پیوند 

کند. هلیدي و حسن اي ایجاد میاي فراتر از جمله این ابزار انسجامی است که چنین رابطهزند اما در حوزهمی
اند، متن منسجم را داراي ویژگیهایی پی افکنده،دو زبانشناس نقشگرا، که نظریۀانسجام و هماهنگی انسجام را

هاي یک متن را آشکار اي قابل سنجش برشمردند. انسجام روابط میان جملهدانستند و انسجام را خصیصه
هاي آن است که ممکن است هایی وابسته به تعبیر دیگر مؤلفهسازد؛ به دیگر سخن در متن تعبیر مؤلفهمی

و حروف ربط)، واژگانی(مانند تکرار، باهمایی، شمول معنایی و تضاد) یا معنایی دستوري(مانند حذف، ارجاع 
کند خواننده ها را به هم پیوند زند و متن تداوم یابد؛ همچنین انسجام کمک میباشد تا بدین وسیله جمله

کلیتّی هاي به هم متصل شده به صورتاجزاي بیان نشده اما ضروري براي تعبیر متن را دریابد و جمله
منسجم و یکپارچه به نظر آید. براي تحقق چنین امري روابط حاکم بر هر مقوله با مقولۀ دیگر بیش از خود 

)6-4:1976آن مقوله ـ به تنهایی ـ اهمیت دارد. (
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.ارجاع2
اي است که براي ارجاع یکی از روابط انسجامی از نوع انسجام دستوري است. در نگاه اول ارجاع پدیده

شود و در کند. عنصر ارجاعی با مرجع جفت میري از تکرار، یک عبارت معنایی را جایگزین میجلوگی
)6-3: 1377یابد. (گلفام، نهایت مصداق مشخص می

در » اي که بین کلمات و چیزها وجود دارد همان رابطۀ ارجاع است.رابطه«گوید: ) می204:1989الینز(
شود یعنی عملی که از جانب گوینده یا ي به ارجاع نگریسته میتجزیه و تحلیل کالم از دیدگاه کاربرد

پذیرد.نویسنده صورت می
اي است که در آن عنصري به جاي اینکه به وسیلۀ ) ارجاع رابطه32-31:1976به تعبیر هلیدي و حسن(

م که در جایی از اي مهترین بیان، وقتی، مؤلفهگردد. به سادهخود تعبیر شود، با رجوع به چیز دیگري تعبیر می
شود؛ متن استفاده شده، مرجع چیزي شود که در ادامه آمده، ارجاع است؛ بدین ترتیب چیزي دوبار تکرار می

اش نیست.خوانیمش، از نظر شکل صوري تغییر کرده و به شکل اولیهاما آنچه ارجاع می
مواجهه با متن تصوري ذهنی از کنندة متن به هنگام ) بر این باورند که دریافت192:1983براون ویول (

شود و هر بار که به موردي از ارجاع برخورد کند، براي رسیدن به مرجع، به تصور مرجع در ذهنش ایجاد می
متنی در متنی و درونتوان به راحتی مرز قاطعی میان ارجاع برونکند، به همین دلیل نمیاش مراجعه میذهنی

کند. تنها با این تفاوت که تصور اش رجوع میبه تصور ذهنینظر گرفت چون در هر دو حالت مخاطب
متنی در جهان خلق شده در گفتمان است.متنی چیزي در جهان است و در ارجاع درونذهنی در ارجاع برون

یا 1مرجع)متنی (برونپس به اعتبار اینکه ارجاع مرجعی در داخل یا خارج متن داشته باشد به دو گونۀ برون
شود:تقسیم می2ی (درون مرجع)متندرون
گاه اطالعات الزم براي تعبیر و تفسیر عنصر ارجاعی در متن نیست و براي متنی:.ارجاع برون2-1

دریافت آن باید به محیطی مراجعه کرد که گفتار در آن شکل گرفته است. این نوع ارجاع براي بازیابی 
چنین ارجاعی انسجامی نیست اما براي درك معناي متن اطالعات به بافت موقعیت نیاز دارد. برخی معتقدند 

کند. گاه القابی چون شاه، ملکه، ضروري است، چون خواننده را وادار به جستجوي مرجع در خارج متن می
شناسد. آید و خواننده براساس اطالعات قبلی آنها را میجمهور و... در متن میوزیر، رهبر، رئیسنخست

لتی خواننده مفهوم چنین عناوینی را از متن درنیافته بلکه او فراتر از متن آن را با مسلم است در چنین حا
و » من«یابد؛ عناصري چون دهد و به اصطالح مرجع چنین الفاظی را در خارج از متن میدنیاي واقع پیوند می

معناي شنونده است. به توبه معناي گوینده و مناند. با توجه به موقعیت گفتار است که اغلب چنین» تو«
) در این ارجاع یکسانی نحوي میان مرجع و عنصر ارجاعی الزامی نیست؛ درنتیجه، 73- 70: 1377(مختاري، 

گیرد و فقط برابري معنایی الزامی است.واحد ارجاعی در محدودیت برابري نحوي با مرجع خود قرار نمی

1 Endophoric reference
2 Exophoric reference
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ا در درون جمله، ساختهاي دستوري قدرتی شود زیرانسجام در جمله دیده نمیمتنی:.ارجاع درون2-2
ها برقرار شوند؛ به همین دلیل انسجام میان جملهانسجامی دارند و موجب درهم تنیدگی عناصر جمله می

هاي قبلی سخن انگارة چیزي است که قبالً از آن در جملۀ قبل یا جملهاست. انسجام در کالم معموالً پیش
انگاشته به واحد نامیم؛ از طرفی ممکن است واحد پیشمی1»مرجعپیش«انگاره رارفته است. ما این پیش

انگاره اصطالحاً بعدي اشاره کند و مرجع در جمله یا چند جملۀ بعد بیان شود؛ در این صورت پیش
دهد که بتوانیم مرجع یک عامل ارجاعی را متنی زمانی رخ میاست؛ با این اوصاف ارجاع درون2»مرجعپس«

که کشور هدفیمرجع: مهمترین تن بیابیم، حال به هریک از این دو صورت باشد. نمونۀ ارجاع پیشدر خود م
کند، آزادي است. را دنبال میآندر حال حاضر 

او پیروز است. شکی نیست که در اینمرجع: نمونۀ ارجاع پس
مرجع   ار جاع
اننده رابه خارج از متن، یعنی به دنیاي مشترك متنی شنونده یا خونویسنده یا گوینده در ارجاع برون

توان دریافت؛ از این رو برخی از دهنده میکند و این یعنی مرجع را پیش از عنصر ارجاعفرضی راهنمایی می
) وجه 201:1983اند (براي مثال یول و براون،متنی تمایز قائل نشدهزبانشناسان میان ارجاع درون متنی و برون

انگاري در هر دوي آنهاست. هر کدام، مرجعی دارند با این متنی، وجوه پیشمتنی و درونبروناشتراك ارجاع 
هاي متمایزکنندة سیاق کند و یکی از مشخصهمعناي متن کمک میمتنی به آفرینشتفاوت که ارجاع درون

)33:1976(هلیدي و حسن،کالم است.
ه گروه ارجاع شخصی، ارجاع اشاري و ارجاع ) ارجاع را به سIbidهلیدي و حسن (.انواع ارجاع: 3

اند.اي) تقسیم کردهسنجشی (مقایسه
3.ارجاع شخصی3-1

وقتی با ارجاع به عناصري با مرجع شخصی و انسانی و درك رابطۀ این دو مفهوم متن را دریابیم، از 
گفتاري و ارجاع شایم. هلیدي و حسن این ارجاع را به دو دستۀ ارجاع شخصی با نقارجاع شخصی سود برده

اول شخص و دوم شخص اند. بدین معنا که در فرآیند گفتار ضمایر شخصیشخصی غیرگفتاري تقسیم کرده
کنند، نقش گفتاري دارند و دیگر ضمایر که چنین نقشی ندارند و همۀ که نقش گوینده و مخاطب را ایفا می

تاري دارند؛ ارجاع شخصی شامل صفات ملکی، شوند، نقش غیرگفافراد غیر از گوینده و مخاطب را شامل می
شود و بر ضمایر ملکی و ضمایر شخصی است که با تعیین نقش هر کدام موقعیت آنها در گفتار مشخص می

دهد. ضمایر شخصی همگی عنصر ارجاعی هستند و را تشکیل می» شخص«روي هم دستگاهی منفرد به نام 
دستگاه شخص تمایز افراد در نقش آنها دربارة ارتباط با شوند. در جایگزین شخص در موقعیت گفتار می

1 Anaphoric
2 Cataphoric
3 Personal reference

ا
رجاع
ععع

مر
جع
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نقشهاي گفتاري و دیگر نقشهاست؛ از دید انسجامی فقط سوم شخص به طور طبیعی به مرجعی در متن 
در نقل مدار دانست؛متنی و بافتتوان انسجامی با ارجاع بروناما اول شخص و دوم شخص را میاشاره دارد؛

متنی بدون خاصیت متنی و سوم شخص را برونن اول شخص و دوم شخص را درونتواقول مستقیم می
) در فارسی ضمیرهاي منفصل مانند من، تو، ما ... و ضمیرهاي متصل (Ibid:41-44بخشی تعبیر کرد. انسجام

ل را بستند. علی مرجع و ضمیر متصشیرا گرفتند و پاعلیاند: مانند مان، تان، شان ... جزء ارجاع شخصی
ش ارجاع است.

گونۀ نوشتاري و رسمی است و درمحاوره بیشتر از مختصخویشتنو خویشدر فارسی ضمیر مشترك 
شود. این ضمایر نیز در جمله مرجع مشخصی دارند و نقش انسجامی ایفااستفاده میخود

است. گلفام ضمایر را به من داد. حمید مرجع و خود ارجاع خودازتهران برگشت و کتابهاي حمیدکنند: می
آیند: خودم، خودت، خودش، خودمان، خودتان، خودشان کند که به این صورت میانعکاسی را نیز اضافه می

کنند و در معناي آن ابهامی وجود دارد وجانشین اسمی ) ضمایر مبهم به شخص معینی داللت نمی72: 1377(
به هر صورت محدودة ارجاع آنها تا حدودي توان مرجع مشخصی براي آنها یافت، اما اند که نمیشده

کدام.هیچهیچ، هریک، هرکس، هرکدام،مشخص است، مانند همه،
توان مرجع و عنصر ارجاع را در جمله آورد؛ البته شود مینامیده می» ضمیر متقابل«در نوعی ضمیر که 

ناخت بهتر مرجعش کمک ساز ندارد و تنها به درك معناي متن و شچنین ضمیري حالت ارجاعی و متن
کمک کردند. حمید و حسن مرجع و یکدیگر ارجاع است.به یکدیگرحمید و حسنکند. می
1ارجاع اشاري.3-2

صورتی از اشارة لفظی است، بدین معنا که گوینده، مرجع را با تعیین موقعیت و براساس معیار فاصله 
بندي ارجاع ) طبقه91: 1376. (محمدابراهیمی، کندکند؛ در واقع گوینده، مکانی را متمایز میمشخص می

اشاري در فارسی به این صورت است:

ارجاع اشاري 

کند و به شخص یا شیء مشارك در فرآیند ارجاع قیدي مستقیماً به مکان و زمان فرایند گفتار اشاره می
. دیگر عناصر اشاري مانند پذیردگفتار متکی نیست؛ از این رو نقش قیدي دارد و در گروه اسمی نقش نمی

1 Demonstrative reference

اسمی

قیدي

آن، این:مفرد

جمع: آنها، اینها

زمان: آنوقت، حاال(اکنون) 

مکان: آنجا، اینجا

مکان: آنجا، اینجا
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این، آنها، آن، اینها از آنجا که به مکان مشخص یا شیء معین از فرایند گفتار شرکت دارند، در گروه اسمی، 
کننده را برعهده دارد. ساختاري منطقی و نقش هسته یا توصیف

کنند. این صورت عناصر اشاري نیز شبیه به ارجاع شخصی معموالً به چیزي در بافت موقعیت اشاره می
ابتداي ارجاع لفظی است و ممکن است با عمل اشاره و حرکات صورت و بدن نیز همراه شود: اینها را 

متنی را داشته است. (هلیدي و متنی، قابلیت تبدیل به برونانتخاب کن. در این صورت ارجاع درون
)57-56:1976حسن،

ین زمانی است که مورد اشاره و مرجع آن در بافت شود؛ امرجع در متن استفاده میگاه این عناصر، بی
این کتاب را موقعیت وجود دارند و گوینده به علت وجود آنها ذکر آن را حشو دانسته است: این را بردار 

عباراتی مانند در آن صورت، به این جهت، در این شرایط، به این دلیل و... پیوندهاي ربطی هستند که .بردار
جیه آنها از معنا کمک گرفت؛ به این شکل که روابط معنایی ذاتاً ربطی، عوامل ربطی به توان براي تومی

آیند، خواه عناصر ارجاعی دیگر در ساختار آنها به کار رفته یا نرفته باشد.حساب می
(سنجشی)1اي. ارجاع مقایسه3-3

که عنصر ارجاعی در مقایسه با این گونه از ارجاع بر پایۀ ناهمانندي و مقایسه استوار است؛ بدین معنی 
شود. این ارجاع، ارجاعی غیرمستقیم است که براساس شباهتها یا یک ویژگی خاص مرجع خود شناخته می

اي ارجاع مقایسه«) هلیدي و حسن این ارجاع را به دو شاخه 58: 1380نیا، شود. (حسنمشترك انجام می
اند:م کردهتقسی» (جزئی)3ارجاع مقایسه خاص«و » (کلی)2عام

اي از جنبۀ شباهت یا تفاوت است. دو شیء در این ارجاع برپایۀ مقایسهاي عام:.ارجاع مقایسه3-3-1
مقایسه با یکدیگر در یکی از حاالت یکسانی، مشابهت یا تفاوت قرار دارند. متفاوت بودن تلویحاً به معنی 

گیرد:یعدم یکسانی یا شباهت است؛ گاه شباهت صورت یکسانی به خود م
اي است که ما دیروز دیدیم (همانندي: یکسانی)این همان گربه

اي است که ما دیدیم. (همانندي)این شبیه همان گربه
اي که دیروز دیدیم، فرق دارد. (تفاوت) این گربه با گربه

و شود.(هلیديهمانند و... معنا درك میدر این گونه ارجاع با کمک کلماتی مانند: برابر، یکسان،
)وقتی دو چیز شبیه به هم نباشند به ناچار متفاوتند، اما از آنجا که شباهت نوعی 78-77: 1976حسن،

توان از شباهت سخن گفت که دو چیز یا دو کس مطرح باشند، این ارجاع خاصیت ارجاعی دارد و زمانی می
مرجع باشد:مرجع یا پسمتنی، پیشمتنی یا برونممکن است درون

بودم.شخص دیگريمرجعی: من منتظر برونارجاع عام

1 Comparative reference
2 General Comparative reference
3 Specefic Comparative reference
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آورد اما پدرم همچنان مقاوم است.را از پاي درمیهر کس دیگراین مشکالت 
امکان مقایسۀ میان دو چیز از نظر کیفی یا کمی است؛ اگر اي خاص (جزئی):.ارجاع مقایسه3-3-2

شود؛ در این حالت در جمله بیان میمقایسه برحسب کمیت باشد به وسیلۀ عنصري در ساختار گروه اسمی یا
گیریم: اگر توجه به عمق مطلب نباشد، اشتباهات بیشتري را به زبان فارسی از وابستۀ پسین تفضیلی کمک می

دنبال خواهد داشت.
دهد؛ آن گاه حالت ارجاعی خارج از گاه در بین اعضاي یک مجموعه در داخل یک جمله مقایسه رخ می

سجامی نیز ندارد؛ اما براي درك مطلب مفید است: معلم سه سئوال مختلف مطرح جمله نیست و حالت ان
کرد.

اما اگر مقایسه وراي یک جمله واره صورت گیرد نقش انسجامی نیز دارد: معلم سه سئوال مطرح کرد که 
شود:گیري انجام میبا سه سئوال قبلی او متفاوت بودند... گاه مقایسه با واحد اندازه

)84-80:1976تمان از صد متر هم بلندتر است. (این ساخ

اي:ارجاع مقایسه

شود. اي، هم مرجعی وجود دارد؛ به این معنا که بارها به یک مصداق ارجاع داده میدر رابطۀ مقایسه
ات اي را که به آن ارجاع داده شده به علت دفعکند که مقولهاي متقابل را بیان میاي، رابطهارجاع مقایسه

شویم. شناسیم، بلکه به علت بیان ارجاع در چارچوب همانندي یا تفاوت با آنها آشنا میارجاع نمی
.ارجاع در گلستان4

آید. بسامد ارجاع شخصی اي به چشم میاشاري و مقایسهارجاع در گلستان در سه قسم ارجاع شخصی،
شود. پس از آن ارجاع اشاري جامی را شامل میها باالتر است و حدود دو سوم این مؤلفۀ انساز دیگر گونه

اي کمتر حضور دارد.بیشتر است و ارجاع مقایسه
شود:ارجاع شخصی در قالب ضمایر متصل تقریباً در همۀ سطور این کتاب دیده می

ذکر جمیل سعدي که در افواه عوام افتاده است وصیت سخنش که در بسیط زمین منتشر گشته و قصب «
برند، بر کمال فضل و که چون کاغذ زر میتشخورند و رقعۀ منشأکه همچون شکر مییثشالجیب حد

)51: 1377(گلستان، » بالغت حمل نتوان کرد...

عام (کلی)

خاص (جزئی)

به طور یکسانبرابر، یکسان،یکسانی: همان،
شباهت: شبیه، مشابه، به قدري شبیه

اختالف: متفاوت، غیراز، به طور مختلف

تر، کمتر، اضافهشمار عددي: بیشتر،
تر، به قدري سریع، خوبصفت: مشکل
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دار هاي دامنهچنانکه در نمونۀ باال نیز پیداست، نویسنده با تکرار ارجاع به ضمیرمتّصل عالوه بر زنجیره
ها در کتاب به وفور یافت ایی نیز خلق کرده است. از این نمونهیکسان، بر وزن متن افزوده و نوعی تکرار آو

شود:می
به خاکستر گرم مشبسوخت و از بستر نرکشافتاد و سایر امالمشتا شبی آتش مطبخ در انبار هیز«

)78(همان: » نشاند.
» نصب کردند.شبگفتم تا به کاري مختصرقشبیان کردم و اهلیت و استحقالشصورت حا«... 

)71مان:(ه
پردازي نیست اما بیشتر زنجیرة معنایی حکایت را از ابتدا تا ارجاع به ضمیر منفصل اگرچه خالی از صنعت

افزا استفاده دارد و مانند ضمیر متصل با بار ضرباهنگی قوي نزدیک به هم و آهنگانتها متصل نگه می
شود.نمی
)161: 1377(گلستان، » کردند.ما ل در این حالت که دو هندو سر برآوردند و آهنگ قتاما «
گذر کرد و در حالت ويیکی بر سر راهی مست خفته بود و زمام اختیار از دست رفته. عابدي بر «

)104(همان: » نظر کرد.اومستقبح 
دهد: مرجع برخی از این ارجاعات، پیشتر ذکر نشده و خواننده از بافت متن مرجع آنها را تشخیص می

همان: »(بود. یکی از امراي عرب مراو را صد دینار بخشیده بود.ماکاروان حجاز همراه پوشی در خرقه«
143(

شود، به ویژه ضمایر جمع که یکی از این شیوه بیشتر در ضمیرهاي اول شخص و دوم شخص دیده می
ي دیگر ااي با عدهافراد آن نویسنده است؛ در این صورت خواننده طبق بافت متن، نویسنده را در تجربه

بیند. در نتیجه اشخاص دیگر مشارك در داستان که نامی ازآنها برده نشده و احتماالً در ادامۀ متن مشترك می
اي آمده است:کند. در نمونۀ باال با اندك فاصلهبینی مینقشی خواهند داشت را پیش

» ردن گرفتند...گریه و زاري کبازرگاناندزدان خفاجه ناگاه بر کاروان زدند و پاك ببردند. «
ضمیر ارجاع به راوي است که نامی از او نیامده و نیز به بازرگانان که پس از مابا این توضیحات ضمیر 

آمده است، اما خواننده پیش از آشنایی با آنها از حضورشان باخبر بوده است.
)72(همان: » بودند...منتنی چند در صحبت «

توان شخص را تشخیص داد، اما با ارجاع دوباره به شکل منفصل (و گاه هاي نزدیک میگاه با وجود قرینه
متصل) عالوه بر ارجاع دوباره، نوعی تأکید بر شخص و تکرار آوایی را نیز در نظر دارد:

دریغ مناي مانده بود و از از علم کشتی دقیقهمرادست نیافته بلکهمناي خداوند به زور آوري بر«
)79(همان:» دست یافت...منن دقیقه بر داشت. امروز بدامی

(همان)» نیاوردي.مننگفتی و جواب سئوال منگفت: این سخن موافق حال «
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اند:همانطور که نمونۀ باال نیز پیداست این ارجاعات به توازن در متن نیز کمک کرده
ي فضیلت را بر وتوگردانیده است و تومخلوقی را خداي عزوجل اسیر حکم تواي پسر همچو«
)160همان: »(نهاده.

شود و تأکید را خواه ناخواه القا در این نمونه حتی محل تعبیۀ ارجاع جایی است که آهنگ کالم خیزان می
دهد.کند؛ به عالوه زنجیرة همانی را تا چهار بند انتقال میمی

فتگو را آغاز از باب دوم حکایت منظوم است و مرجع (رایت و پرده) در بیت دوم، گ40در حکایت 
گردد و از تکرار آنها پرهیز شده است:به همان بیت بازمی» تو«و » من«کنند؛ از آن پس تمام ارجاعات می

رایت از گرد راه و رنج رکاب«
هر دو خواجه تاشانیمتوو من
ز خدمت دمی نیاسودممن
اي نه حصارنه رنج آزمودهتو

گفت با پرده از طریق عتاب:
سلطانیمبندة بارگاه 

گاه و بیگاه در سفر بودم
»نه بیابان و باد و گردوغبار...

)105(همان: 
کنند توجه از میان ضمایر مشترك برخالف آنچه بیشتر در متون ادبی از خویش و خویشتن استفاده می

است:» خود«سعدي بر 
)131(همان: » آواز پنداشتی.را خوشخودالصوت کریهخطیبی «
(همان، » ادبان بردن.را متهم گردانیدن و جور بیخودمعنی الیق قدر علما نباشد پس با وجود چنین«
137(
»را ز عملهاي نکوهیده بري دارخوددلقت به چه کار آید و تسبیح و مرقّع «

)92(همان: 
»به رنج درستخودحسود را چه کنم کو ز توانم آن که نیازارم اندرون کسی«

)63(همان:
آید:شتر از مرجع و براي مؤکد کردن آن میگاه خود پی

»هر عیب که سلطان بپسندد هنرستهمه عیبها بدین بنده درستخودگر «
)51(همان: 

شناسم که در خدمت درویشان یار شاطر باشم نه بار این قدر سرعت و قوت میخودکه... من در نفس «
)87(همان: » خاطر.

شود؛ در ذکر این ارجاعات معموالً وزن و آهنگ و اشعار دیده میخویش و خویشتن نیز در متن حکایتها
وجود داشته باشد:» خ«یا » ش«آوایی با کلماتی با حرف نیز در نظر است به ویژه اگر امکان هم

»غریب است و ناشناختخویشدر زاد بوم وان را که بر مراد جهان نیست دسترس«
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)120(همان: 
»هم تمتّعی برگیرخویشتناز زر و سیم راحتی برسان«

)118(همان: 
آواست:هم» پریشان«و » شب«،» شبی«سجع نیز ساخته است و با » کیش«با کلمۀ » خویش«در نمونۀ زیر 

» گفتن.پریشاندیده بر هم نبست از سخنان شببرد؛ همه خویشمرا به حجرة کیشدر جزیرة شبی«
)117(همان: 
»وان را که بخواند به در کس ندوانداندبرخویشزبر کشهر سو دود آن «

)92(همان: 
»بازي و ظرافت به ندیمان بگذارباش و وقارخویشتنتو بر سر قدر«

)69(همان: 
جوار ساخته است، هرچند که در تمام پاراگراف حرف شین آوایی همو در این نمونه نویسنده تکرار هم

(همان: » بازبردند.شهر خویشدي با وي روان کرد تا به خلعت و نعمت دادش و معتم«تکرار شده است: 
125(

را ضعیف دانستیم اما در این نمونه به مرجعی ارجاع » یکدیگر«ضمیر متقابل در توضیحات بار ارجاع
دهد: می

)137همان:»(دو درویش خراسانی مالزم صحبت یکدیگر سیاحت کردندي.«
ا ارجاع اشاري قیدي (زمان: آنوقت، حاال، اکنون و مکانی: ارجاع اشاري اسمی در گلستان بیشتر است ام

آنجا، اینجا) بسیار اندك است؛ توضیح آنکه نویسنده از ارجاع مستقیم به مکان و زمان پرهیز دارد و این در 
، »جایی که«متن هم بسیار اندك تصریح شده است، به همین دلیل کاربرد چندانی ندارد و اگر باشد به معنی 

یا بدون مرجع پیشین است و قابلیت تشکیل زنجیرة همانی ندارد:» به دلیل«، »هرجا«
»ور برانند به قهرش پدر و مادر خویش شاهد آن جا که رود، عزت و حرمت بیند«

)121(همان: 
)135(همان: » معلم از آن جا که حس بشریت است با حسن بشرة او معاملتی داشت.«

شود:کان دارد در متن دیده میکه اشاره به م» آن طرف«اما 
)126(همان: » یکی از ملوك آن طرف اشارت کرد.«

شود:هایی یافت مینمونهبا این حال 
)116(همان: » رویم...آن جاشب درآمد. خانۀ دهقانی دیدند. ملک گفت: شب «
)167(همان: » خوار است.که در شاهوار است نهنگ مردمآن جابر سر گنج مار است و «
شود:رجاع اسمی مفرد در گلستان به وفور یافت میا
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)118(همان: » نداشت.آن شنیدم که صیادي ضعیف را ماهیی در دام افتاد. قوت ضبط «
قیاس اندوخته بود. یکی ازپادشاهان گفتش: همی نماید که مال گدایی هول را حکایت کنند که نعمت بی«

)116(همان: » دستگیري کنی...آنازکران داري و ما را مهمی هست. اگر به برخیبی
چه خوش باشد آواز نرم حزین«

به از روي خوب است آواز خوش
به گوش حریفان مست صبوح

قوت روحاینخط نفس است و آنکه 
)121(همان: 

به کلیت سخنی یا اتفاقی اشاره دارد. در این صورت مرجع آن، دو یا چند جمله است و » این«یا » آن«گاه 
یک کلمه:نه

مردي بیگانه دید با زن او به هم نشسته؛ دشنام داد و سقط گفت و در هم افتادند منجمی به خانه درآمد،«
)131:1377(گلستان،» واقف شد.آنو فتنه و آشوب برخاست. صاحبدلی بر

بینم از نمیکهآنکند سببسخنان رنگین دالویز متکلمان در من اثر نمیاینفقیهی پدر را گفت: هیچ از «
)103(همان: » ایشان کرداري موافق گفتار.

یکی از ملوك خراسان محمود سبکتکین را به خواب چنان دید که جمله وجود او ریخته بود و خاك «
)59(همان: » فروماندند.آنشده... سایر حکما از تأویل 

است:1عیگاه مرجع آن به نوعی در کالم پس از آن پنهان است و به اعتباري پس مرج
»حیف باشد که جز نگو گویدکند که او گویدآنهر که شاه «

)58(همان: 
»گفت باري به ابلهی فربهشنیدي که الغري داناآن«

)153(همان: » اختیار آمد که قرآن بر سر زبان است و زر در میان جان.آنختمش به علت «
)117(همان: » اي.اي و شنیدهکه دیدهآنها تو هم سخنی بگوي از«... 

شود:به معنی ارجاع به شخص استفاده می» آن«گاهی 
(همان: » است که کم توانگر گیرد.آناست که غم درویش خورد و بهین درویشانآنمهین توانگران «
167(

در نمونۀ باال رسد این نوع ارجاع آن بخشی از ارجاع است که حذف نیز مالزم آن است مثالًبه نظر می
حذف شده است. با این اوصاف دو پیوند یک زنجیره بسیار » درویشی که«و » توانگري که«یا » هکسی ک«

وابسته به هم و با دو پیوند زنجیره مقابل موازي هستند.
»در پریشان حالی و درماندگیدانم که گیرد دست دوستآندوست «

1 catephora
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)71(همان:
تا برسید بر «... استفاده کرده است: » آن«و به جاي براي ارجاع به غیرجاندار » او«در عوض گاه از ضمیر 

)122(همان: » آمد.آبی که سنگ از صالبت او بر سنگ میکنار 
کند، اما در آن معناي تحقیر نیز نهفته است:گاهی این و آن و جمع این صورتها، به شخص اشاره می

دند... ملک پرسید که موجب خصمی ابناي جنس او بر منصب او حسد بردند و به خیانتی متّهم کر«... 
)63: 1377(گلستان، » در حق تو چیست؟اینان
)93(همان: » بگوي مگر طرفی از مال ما دست بدارند.ایناناي چند از موعظه و حکمت با کلمه«
بینی اینابلهی را دیدم سمین، خلعتی ثمین دربر و قصبی مصري بر سر... کسی گفت سعدي چون می«

)60(همان: » حیوان الیعلم؟اینم را بر دیباي معلَ
)60(همان: » اي آهنگ گریز کردند.اندك. طایفهاینانقیاس بود و اند سپاه دشمن بیآورده«

دهد، گاه در معناي مفاخره و در ابیات آن به شکلی که بخشی از آن حذف شده و معناي آن کسی که می
آید:حماسی در تقابل با شخصیتی می

باشم که روز جنگ بینی پشت مننه من آن«
کندبازي میکه جنگ آرد به خون خویشکان

منم گر در میان خاك و خون بینی سريآن
»که بگریزد به خون لشکريوانروز میدان، 

(همان)
به (= «اي اختصاص دارد. این گونه به صورت صفت درصد ناچیزي از ارجاع در گلستان به ارجاع مقایسه

، بیشتر است:»ترخوش«و » بهتر)
»که بازوي سختبهبازوي بخت چه کند زورمند وارون بخت«

)120(همان: 
»که شدن با دگري در بهشتبه با تو مرا سوختن اندر عذاب«

)151(همان: 
»که پس از تو زندگانی کردنخوشترباز آي و مرا بکش که پیشت مردن«

) 138(همان: 
)136(همان: » که ملولبهگفت مشتاق بودم.گفت کجایی که مشتاق می«

»آزاريکه مردمبهمردنت به چه کار آیدت جهانداري«
)67(همان: 

)58(همان: » انگیز.از راستی فتنهبهآمیز دروغی مصلحت«
»از کسی که نباشد زبانش اندر حکمبه زبان بریده به کنجی نشسته صم بکم«

)53(همان: 
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)56:1377(گلستان،» از پشیمانی خوردن که چرا گفتم.بهاندیشه کردن که چه گویم«
اي خاص تنها یک بار تکرار شده و در مثالهاي معمول ارجاع در گلستان چند نمونه از ارجاع مقایسه

شود:اي نزدیک به زبان امروز دیده نمیمقایسه
)58(همان: » آمد از این راست که تو گفتی.ترپسندیدهمرا آن دروغ «
)67(همان: » است؟ترفاضلانصاف پارسایی را پرسید که از عبادتها کدام ز ملوك بییکی ا«

)55(همان: » است که در حضور...تراولیو اداي چنین خدمتی در غیبت «... 
تري در رسد نقش پر رنگشود اما به نظر میاین شیوة ارجاع اگرچه نسبت به انواع دیگر کمتر دیده می

کند؛ گلستان به عنوان متنی تعلیمی در بسیاري از حکایتها مفاهیم متقابل و سنده ایفا میپیشبرد اهداف نوی
گذارد تا از رهگذر این تصویر سازي خواننده خود میان دو امر مقایسه کند و در متضاد را به نمایش می

ست. در بسیاري از توان ادعا کرد کل گلستان بر این اصل استوار اگیري کند؛ تا جایی که مینهایت تصمیم
مواقع این تصمیم در واقع تأیید سخن یکی از شخصیتها یا تصدیق نتیجه گیري حکایت است و از آنجا که 

اي نیز بیشتر در بیت آید، ارجاع مقایسهنتیجه گیري معموال به صورت بیت یا ابیاتی در پایان حکایت می
یتها؛ در عوض آنجا ارجاع شخصی به منظور رعایت شود نه در متن حکاگیري دیده میپایانی یا همان نتیجه
خورد.ري که ذکر شد و با بسامد کمتري ارجاع اشاري به چشم میایجاز و اهداف دیگ

گیرينتیجه
در این مقاله از آنجا که بررسی همۀ عوامل انسجامی گلستان میسر نبود، به بررسی بخشی از ابزار 

ابتدا  اقسام مختلف ارجاع در هفت باب آغازین گلستان، که انسجامی گلستان، یعنی ارجاع، پرداختیم.
ساختاري مشابه دارند،بیرون کشیده شد؛ از این میان ارجاع شخصی بیشترین استفاده را داشته  و بسامد ارجاع 

اي بیشتر اي کمتر از اقسام دیگر بوده است. دیگر آنکه شگردهاي هنري و سبکی در ارجاع مقایسهمقایسه
اي در متون امروز تفاوت قابل توجهی دارد. نتیجۀ دیگر آنکه در شود و ساختار آن با ارجاع مقایسهمیدیده

همۀ ارجاعات، سعدي  به  رعایت اصل ایجاز و پیشبرد این هدف در کلیت کتاب توجه داشته و گاه حتی 
ات به آهنگ آنها در چندین ارجاع را بی مرجع آورده یا به یک مرجع بازگردانده است؛ در  گزینش ارجاع

اند تا آنها نیز در جهت افزایش ریتم به متن کمک کنند. به کالم نیز توجه شده و  متناسب با بافت آورده شده
توان نتیجه گرفت عالوه بر اینکه ارجاعات در گلستان باعث انسجام هستند، نویسنده به آنها به این ترتیب می

ا همین رویکرد آنها را هدفمند طراحی و مکانی مناسب برایشان عنوان نوعی ابزار سبک ساز نگریسته و ب
رسد بررسی دیگر ابزار انسجامی در گلستان عالوه برکیفیت و تعبیه کرده است. با این اوصاف به نظر می

کمیت انسجام این کتاب، زوایاي پنهانی از سبک آن را بر ما مکشوف خواهد کرد.
کتابنامه

، تصحیح و توضیح غالمحسین یوسفی، خوارزمی.1377، الدین، گلستانمصلحسعدي،-
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نامۀ ، پایان1380آموزان، رضا، بررسی کاربرد عوامل انسجام متن در نوشتار دانشنیا،حسن-
کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه طباطبایی.

، رسالۀ 1377ارسالن، توصیف روابط ارجاعی در زبان فارسی، رویکردي نحوي ـ کالمی، گلفام،-
ي دانشگاه تهران.دکتر
نامۀ ، پایان1376زینب، بررسی روابط انسجامی (ارجاع) در زبان فارسی، محمدابراهیمی،-

کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.
متنی در درك مطلب خواندن، رمضانعلی، تأثیر آگاهی از عوامل انسجامی درونمختاري،-

.نامۀ کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه طباطبایی،پایان1377
-

- -Lyons, John, 1989,  Linguistics semantics An Introduction, Cambridge, Cambridge
university Press

- Brown, Gillian, Yule, George; 1983, Discourse analysis, New York, Cambridge.
Halliday, M.A.K& Hasan ,R, 1976, cohesion in English, London: Long man. -
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در قرآن کریم »ـِبکفی«ي اسلوب نقدي بر ترجمه
از منظر باب فصل و وصل

1بخشدکتر سید محمود الهام

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد
2سکینه حجازي

ي رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه یزدآموختهدانش
چکیده

هایی از کالم، وجود دارد که از دیرباز نگاه و توجه پژوهندگان ها و گونهها و جملهاي ترکیبدر زبان عربی، پاره
-ها، هم چنان در جنبهزبان عربی بویژه علماي صرف و نحو را به خود معطوف داشته است؛ ولی علی رغم این تالش

نظر فاقها، بین اندیشمندان اجماع و اتّهاي مختلف چنین کالمی، اعم از اعراب و تعیین خبري یا انشایی بودن آن
است که هم در تعیین اعراب اسم مجرور به »ـِبکفی« هاي پرکاربرد در زبان عربی، وجود ندارد. یکی از این اسلوب

خورد و هم خبري یا انشایی بودن آن محلّ اختالف در آن، نظري واحد و متّفقٍ علیه به چشم نمی» باء«حرف جرّ 
را کالم خبري بدانیم، ی بدانیم، معنا و مفهوم کالم بسیار با زمانی که آني انشایرا جملهاست و طبعاً در صورتی که آن

هایی) در جاهاي مختلف منجر به فهم معناي تفاوت دارد که این امر (بررسی خبري و انشایی بودن چنین اسلوب
شود. متفاوتی در آیات می

ایی از این قبیل  سعی کرده تا ضمن نگاهی گذرا هگویی به ناگفتهبا توجه به موارد فوق، این جستار در مسیر پاسخ
در قرآن کریم و براساس معیارها و »ـِبکفی«بر موضوع و مواضع فصل و وصل، با دقّت در کاربردهاي متنوع کالم 

هاي نحویان، بررسی  و ضوابط فصل و وصل در علم معانی، خبري یا انشایی بودن این کالم را پس از ارائه دیدگاه
و وصل آن را در کالم الهی مشخص کند و به نقد و بررسی میزان توجه و تنبه مترجمان قرآن کریم در موضع فصل

پردازد؛ براي این منظور، به قریب به پنجاه ترجمه (لفظی، ادبی، تربیتی، آزاد، تفسیري، راستاي این اسلوب می
دهد که غفلت از چنین ها نشان میت و بررسیاجتماعی، عرفانی، کالمی، تحلیلی و...) از قرآن کریم مراجعه شده اس

هاي ارائه شده از سوي مترجمان کالم وحی، به دنبال داشته است.نکاتی تأثیر زیادي در ترجمه
ي خبري یا انشایی، صرف و نحو عربی.، جمله»ـِبکفی«هاي فارسی قرآن کریم، اسلوب ترجمهها:کلیدواژه

مقدمه
ایفانقشجمالتومفرداتبینکردنبرقرارپیوندوارتباطبرايکهعطفحروفانواع حروف،بیندر

نقشاینبهخاصیتوجهتاکنون،دیربازازعربیزبانوکالمپژوهندگانودارندايویژهجایگاهکنند،می
گردیده»وصلوفصل«عنوانتحتمبحثیپیدایشموجببالغت،علمدرتوجهاینينتیجهاند کهداشته

. ستا
یادوبین» واو«عطفحرفآوردنوصلازاست. مرادمعانیعلماصلیمباحثازیکی»وصلوفصل«
دقیقمباحثیوریزنکاتیحاويمبحثایناست.عطفحرفایننیاوردنفصلازمنظوروجملهچند

1.Selhambakh@yazd.ac.ir
2. S_hejazi_68@yahoo.com (نویسنده مسئول)
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يجملهواستینافکلشبهآوردنوآنتركیا» واو«باعطفنظرازجمالتتنظیمبهعلمکهتا آنجااست؛
خالصنژادبرايفقطصحیحوفصیحشکلبهآنکاربردواستبالغتاسرارازپیشینیانگفتهبهابتدایی،
داردوجودبحثایندرکهاستپیچیدگیودشواريناشی ازاهمیتبخشی از این. استپذیرامکانعرب،

اند.اعالم نموده»وصلوفصل«شناختدر گروراغتبالاحاطه بر علمپژوهان،بالغتازبرخیکهجاییتا
چنان برخی مباحث مربوط به این مقوله ناگفته مانده و در رغم تالش اندیشمندان از ابتدا تاکنون همعلی

در لسان و » ـِبکفی«ي این مباحث خبري یا انشایی بودن اسلوب خورد؛ از جملهکتب بالغی به چشم نمی
یات قرآن کریم و تعیین موضع فصل یا وصل  این اسلوب با توجه به سیاق کالم الهی ادب عرب و نیز در  آ

است. 
پرکاربرد و رایج در اسلوبمواضع هر کدام،توضیح فصل و وصل و پس از تعریف،در این پژوهش

و شود و براساس دیدگاه علماي نحواز منظر مبحث فصل و وصل بررسی و تحلیل می» ـِبکفی«زبان عربی 
براساس سیاق آیات، تا تحت بررسی »ـِبکفی«بالغت و نیز مفسران کالم الهی، انشایی و خبري بودن اسلوب 

گردد. سپس با تکیه بر توجیهات ذکر شده، به نقد گیرد و موضع فصل و وصل هر کدام مشخص میقرار می
شود. بدیهی است که خبري اخته میهاي ارائه شده از قرآن کریم در راستاي این اسلوب پردتعدادي از ترجمه

هاي نحوي متفاوت، منجر به فهم معناي هایی، در جاهاي مختلف و زمینهو انشایی دانستن چنین اسلوب
شود.متفاوتی از  آیات قرآن کریم می

»فصل و وصل«اهمیت مبحث 
ماهیت آن،کهاصلی علم معانی استهايو موضوعمباحثکی از ی» فصل و وصل«چنانکه اشاره شد، 

ها و آوردن جمالت عطف در آنخودداري ازا یها به یکدیگرکردن آنث عطف یم جمالت از حیعلم به تنظ
اي مستأنفه و اي که هر جمله نسبت به ماقبل خود، جملهبه دنبال یکدیگر است، به گونهپراکنده به شکل 

ها با بالغت آنعکه طباص به کسانی دارد هاي این فنّ، اختصزیباییو ها ابتدایی باشد. وقوف بر ظرافت
ن باب را یانظران علوم بالغی،صاحب.ده باشندیرسواالییبه مقام ،سخنورياحاطه بر فنّسرشته شده و در 

پاسخ داد: بالغت را طلب کردند،ف بالغت ینظري تعرطوري که وقتی از صاحبه، باندقرار دادهبالغت حد
ن بحث است؛ تا یابرسر راهاست که یتت به جهت غموض و دقّین اهمیا«؛ شناختن فصل و وصل است

» به کمال رسیده باشند،در تمام مطالب بالغتآورند کهتنها کسانی فضیلت این بحث را به دست میآنجا که 
.)222:م2004، الجرجانی(

وي، ابوهاللازپسو»التبیینوالبیان«کتابدرمبحثاینبهق)159-ق255جاحظ (هاياشاره
بهادباوشاعراناهتماموعنایتاهمیت این مبحث وازنشان»الصناعتین«کتابق) در395متوفی(عسکري 
هاي ذکر شده در این راستا برداشت گونه که از مثالدارد و همانمربوط بدانقواعدتدوینازقبلآن حتّی

به عملیتطبیقیبانیزبرخیو»وصلوفصل«تعبیرهماناها نظیر  مأمون، ابوالعباس السفاح بشود، برخیمی
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فقال له: -بکر فی المحادثۀ المشتهرة حینما قوم أحدهم و قد قال :ال، عافاك اهللایروي عن أب«مثالاینسان
ردداوصلانواعازیکیبهاشارهمثالایناند.پرداختهآنبه)392-393م: 1997(عباس، » قل: ال و عافاك اهللا

دهد، آن هم در فصیح عربی نشان میکالمرا دربالغیياصل و قاعدهاینرعایتواهمیتبهتوجهو
ي مبحث فصل و وصل و انواع آن دو را به هاي اولیهپژوهانی نبودند تا ذکري از قواعد و پایهزمانی که زبان

میان آوردند
شناساندن آن از نظر لغوي و اصطالحی دارد و در طرح این مبحث نیز مطابق معمول، نیاز به معرّفی و 

کنیم. شناسان بررسی میرا از نظر لغت» وصل«و » فصل«ي هااینجا، پیش ورود به بحث اصلی، نخست واژه
-ق 458» (سیدهابن«.شودمیاطالقچیزدوبینيفاصلهبر: فصلوصل در لغتوتعریف فصل

فانفصل،فَصالًیفصلبینهما،فَصلالشیئین،بینالحاجِزالفَصل: «کندمیتعریفچنیناینرا) آنق398
آورد:دانسته و در بیان آن چنین میفصلخالفراوصلوي.» فانقطعقطعتهأَيفانفصلالشیء،وفَصلْت

ي م، ذیل ماده2000منظور، ابن(»وصلَۀًوصلۀً،وصالًیصلُهبالشیءالشیءوصل. صلالفَخالفالوصل«
.)»فصل«

و فنّعروضفنون مختلف، از جمله صرف و نحو، علمدر: گرچهاصطالحتعریف فصل و وصل در
کاربرد اصطالحیپژوهش، ایندرامااست،شده»فصل«ازمتعدديهايهنر نگارش، تعریفونامهنمایش

و » فصل«در بیشتر کتب بالغی، نخست تعریف .شود.گرفته مینظردربالغتدانشدر»وصلوفصل«
الفصل مرجعه إلی عدم «اند: آورده شده است و علت این تقدم و تأخر را چنین بیان کرده» وصل«سپس 

فصل أصل إذ الیفتقر فیه إلی زیادة العطف، و الوصل مرجعه إلی العطف و معلوم أن عدم العطف الّذي هو ال
شیء علی المنفصلین و العطف الّذي هو الوصل یفتقر فیه إلی وجود حرف مزید لیحصل و مایفتقر فیه إلی 

: 3تا. ج(المغربی، بی»زیادة حرف فرع عما الیفتقر فیه إلی شیء و أیضاً العدم فی الحادث سابق علی وجوده
شود.میپرداخته» وصل«و سپس » فصل«)، در اینجا نیز ابتدا به تعریف2

یمتنعلیسأن:« آوردمیجمالت چنیني ارتباط و پیونددربارهابتدا»العلوممفتاح«کتابدر» سکاکی«
أحدهمایباینأنالومستحکم األواخی،باآلخرألحدهماارتباطوالتآخیبحکماتّحادجملتینمفهومیبین

هناك،مارحمآلصرةبینبینیکوناأنالوجانب،کلمنبینهماالوشائجعالنقطامباینۀ األجانباآلخر
- اینرافصل و وصلسپسوي). 248-249م: 1987السکاکی،» (لذلکالثّانیۀواألولیبینحالهمافیتوسط

ههذعلیذکرهوالعاطفتركالوصل هووالفصلمدار: « کندو به اهمیت آن نیز اشاره میتعریفگونه
والنّظارمضماروالبصیرةمنتقدوالبالغۀلمحکإنّهاوالطیها،والبینعنالجملطیکذاوالجهات،
-می. . .» وجالئهمعجموخطائهوصوابهمنجموالخاطرغورمسباروالفهمقدرمعیارواالنظار،متفاضل

) 249: م1987السکاکی،(داند
ويکهشودمیبرداشتچنینآورد،میعطفبابوفصلتعریفابتدايدرتوضیحاتی که این مؤلفاز

- بالغتنظرتوانمیبر این اساس،. استنماندهغافل» واو«عطفحرفبهبابایناختصاص داشتناز
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وجمالتبهمختصفقطراوصلوفصلبحث»سکاکی«دارندعقیدهرا کهويازمتعدد بعدپژوهان
يدربارهکلّیتوضیحاتابتداعطف،باباو درکهبا این استداللوکرد،اند رددنمی» واو«عطفحرف
-گفتهبیندررا» واو«عطفحرفبهبحثایناختصاصادامه،درونمودهبیانرانحواز نظر علمعطف
اعلم أنّ تمییز موضع العطف عن غیر موضعه فی الجمل کنحو أن: «.استسان گنجاندهبدینخویشهاي

.)جاهمان(» تذکر معطوفاً بعضها علی بعضٍ تارة، و متروکاً العطف بینها تارة أخري، هو األصل فی هذا الفنّ
گونه نیرا ا» فصل و وصل«ز ینق)1300-ق1371» (احمد مصطفی مراغی«پژوه معاصر، مفسر و بالغت

قاع حرف یۀ إیفیکیإليهدتّالفصل و الوصل هو العلم بمواضع العطف أو االستئناف و ال«کند:ف مییتعر
پس از ارائه و بررسی ).147-148ش: 13المراغی، ؟؟(»هایالعطف فی مواقعها أو ترکها عند عدم الحاجۀ إل

باید چند بحث مقدماتی را در اینجا »فصل و وصل«پژوهان، براي وارد شدن به مبحث تعاریف بالغت
:بیاوریم

غ کسی است که کلمات را در جاي مناسب یبل: فردي بالغت با شناخت علمی فصل و وصلرابطه-
چنین افرادي طبعاً، .درك مخاطب به کاربردبا و مناسب روان، شیواري یبا تعبآنها را و قرار دهد خود 

و یا از طریق اکتساب، با -اگر عربی فصیح باشد-ي زبان مادري خودصاحب ذوق سلیم هستند و به واسطه
نحو و ها در موضع خود آشنایی کامل دارند که این، همان تسلّط بر علومی چون ها و ترکیبکاربرد واژه

گاه مناسب حروف را یجا،ق علم نحوید از طریبا،ابتدافرد در کهدر باب عطفبویِژه؛ استبالغت 
. واقع شوندمخاطب نیز باشند و مورد قبول و مؤثرد یرد که مفیاي آنها را به کارگص دهد و به گونهیتشخ

باشد تا در شناخت و وم مذکور نیز آگاهی داشته اصول علهبهنري،ذوق عالوه بر داشتن د یبااو ،نیهمچن
.)674-675م: 1996عکّاوي، (بحث جامع و . . . دچار مشکل نشودوکاربرد جمالت انشایی و خبري

اء، ثم، حتّی، أم، فواو،«ي گانه: در زبان عربی، عطف به آوردن یکی از حروف دهدر وصل» واو«نقش -
براي مطلق جمع بین » واو«ها شود که در بین آنبین مفردات و یا جمالت گفته می» إما، ال، بل و لکن

وقاعدبکریقعد،ویقومزیدعمرو،وزیدجاءنی«:هایی چونرود. در مثالکار میمعطوف و معطوف علیه به
جملهدومضمونبینوزیدبهفعلدواسنادبینو»آمدن«درفردودبین،»خالدسافَرَوبِشرٌأقامقائم،أخوه

أخوه،ثمعبداهللاذهبفعمراً،زیداًضربت«جمالتاست؛ اماشدهبرقرارجمعشدن،انجاموحصولدر
»واو«هایی دارند؛ زیرا هاي قبل، تفاوتبا وجود ذکر حروف عطف در آنها، با جمله،»زیداًحتّیالقومرأیت

و ـَف«داخل گردد، اما علیهآن در حکم قبل از معطوفهبي معطوفجملهکه راي مطلق جمع است بدون اینب
در وترتیب بدون تأخیر است »ـَ « فکنند. در اقتضاي ترتیب می» یو حتّثم»ر.ك: ترتیب همراه با تأخیر»ثم) .

).142-140ق، 514الزمخشري، 
بر دو گونه است: » واو«با توجه به معطوف و معطوف علیه، عطف با با نظر به این دیدگاه غالب و 
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و از آنجا که استي عطف مسئله» فصل و وصل«کی از نکات اساسی در مبحث ی:مفرد بر مفردعطف .1
اي از این ا ذکر مثالی از قرآن کریم به ارائه نمونهابتدا ب،م استن جمالت مقدین مفردات بر عطف بیعطف ب
ربللَّهمماتیومحیايونُسکیوصلَاتیإِنَّقُلْ﴿کنیم. به عنوان مثال، در آیه عطف بسنده مینوع از

» إنّ«اند که خود اسم شده» صلَاتی«عطف به کلمه » نُسکی، محیاي و مماتی«هاي اسم)162األنعام/(﴾الْعالَمینَ
وف و معطوف علیه فاصله نیفتاده است.است و محلّی از اعراب دارد و بین معط

-ها را به هم مرتبط میآید و آنبین مفردات می» واو«گونه که حرف عطف : همانجمله بر جملهعطف .2

دهد. ها را به هم پیوند میشود و آنواقع می»واو«عطفسازد، بین دو یا چند کالم و جمله هم حرف
ي اول محلّی از اعراب دارد و مراد حالت خارج نیستند: یا جملهشوند از دو جمالتی که بر یکدیگر عطف می

ي اول است که این موضع براساس سخن عبدالقاهر: ي دوم در حکم اعرابی جملهاز عطف، شراکت جمله
للجملۀالیکونإذالمفرد،حکمحکمهاکانکذلککانتإذاواإلعراب،منموضععلیهاللمعطوفیکونأن«

عطفکانالمفردموقعواقعۀاألولیالجملۀکانتإذاوالمفرد؛موقعواقعۀتکونحتّیراباإلعمنموضع
همانند عطف مفرد بر )223م: 2004(الجرجانی، .» المفرد،. . علیالمفردعطفمجريجاریاًعلیهاالثّانیۀ

مفرد است.
فیوالمعطوف«گوید:یدر راستاي تثبیت حکم معطوف علیه براي معطوف مق)570-ق646حاجب(ابن

ي ابن حاجب بر ق) از شارحان کافیه686) اما رضی(متوفی99م: 2008الحاجب، (ابن» علیهالمعطوفحکم
للمعطوفمثلهثبوتیجب،مطلقاًعلیهللمعطوفیثبتحکمکلّأنّبقولهمیریدونال«این باور است که:

حکم یجب للمعطوف علیه بالنظر إلى ما کلّأنّالمرادبلوبالعکس، النّکرةعلىالمعرفۀعطفیجوزالحتّى
قبله ، ال بالنظر إلى نفسه ، یجب ثبوته للمعطوف ، کما إذا لزم فی المعطوف علیه بالنظر إلى ما قبله کونه جملۀ 

ما قبله کونه نکرة، کمجرور یذات ضمیر عائد إلیه لکونه صلۀ له ، لزم مثله فی المعطوف ، وکما إذا اقتض
از کالم 1028، ص1م، ج1996(اإلسترآباذي، » )، أو المجرور بکم ، وجب کون المعطوف کذلک(رب .(

شود که حکمی براي معطوف ثابت است که معطوف علیه، آن حکم را با توجه به چنین برداشت می» رضی«
ماقبلش نه با توجه به خود معطوف علیه دارد.

ب ندارد و عطف جمالت به آن و تشخیص جامع میان آنها ي اول محلّی از اعراگاهی اوقات هم جمله
، به صورت مفصل، بیان خواهد شد.»مواضع وصل«همان بحثی است که در ادامه، در 

ن معطوف و یبو نقطه اشتراكجامعوجود ،پژوهانبالغت:وجود جامع شرط صحت عطف (الوصل)-
دده داریعق» نییب قزویخط«. در این راستا،ندآوربه حساب می» واو«عطف با یه را شرط درستیمعطوف عل
و الجامع «کند: گونه بیان میو آن را اینهاي آنها باشدهید به اعتبار مسند و مسندالین جمالت بایکه جامع ب

بین الجملتین یجب أن یکون باعتبار المسندإلیه فی هذه، و المسندإلیه فی هذه و باعتبار المسند فی هذه و 
ه جمیعاً، کقولک: یشعر زید و یکتب و یعطی و یمنع، و قولک: زید شاعر، و عمرو کاتب، و المسند فی هذ

).128م: 2008(القزوینی، » زید طویل و عمرو قصیر
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ث د سبب محدیک جمله بایعنه ثٌکه محدهم در بحث جامع بین جمالت، بر این رأي است»جرجانی«
سته است که یشا،نیر باشند و عالوه بر اظیک و نیند دو شرهماننسبت به یکدیگر گر باشد و یي دعنه جمله

ینقیار یه و نظیم شبخبر دوکالم وي در این خصوص، ح باشدیل باشد تا عطف دو جمله صحض خبر او .
ث عنه فی ن بسبب من المحدیث عنه فی إحدي الجملتکون المحدیجب أن یه کما نّأو اعلم «چنین است: 

ل، ض للخبر عن االویر أو النقیه و النظیجري مجري الشبیمما یانکون الخبر عن الثّینبغی أنیخري، کذلک األ
ن الشعر و ین طول القامۀ و بیق به المشاکلۀ و التعلّنّألل القامۀ و عمرو شاعر، کان خلفاًید طویفلو قلت: ز

م: 2004(الجرجانی، »ریل القامۀ و عمرو قصید طویز«و » د کاتب و عمرو شاعریز«قال: یما الواجب أن إنّ
225.(

تنها به جامع بین أشخاص و ذوات اکتفا نکرده و ضوابط و شرایط عطف و جامع » عبدالقاهر«در این بین، 
ح، یالجهل قبو، نسما قلت مثالً: العلم حألشخاص، فإنّکاو المعانی فی ذلک«را به معانی نیز تعمیم داده است:

).226(همان، ص» حاًیلجهل قباالعقول إلی کون فیکون العلم حسناً مضمومنّأل
پژوهانی است که در موضوع عطف به طور مفصل به بحث جامع بین معطوف و از جمله بالغت» سکاکی«

کند.معطوف علیه پرداخته است، وي جامع بین آن دو را به جامع عقلی، وهمی و خیالی تقسیم می
مواضع فصل

بین دو یا چند جمله و آوردن آن جمالت، » واو«، نیاوردن حرف عطف »فصل«که قبالً اشاره شد، چنان
افتد که در مواضع چندي اتّفاق می») واو«بدون عاطف به دنبال یکدیگر است. این امر (نیاوردن حرف عطف 

شود :در این مجال، براساس تعاریف مشهور و مورد اجماع کتب بالغی، این مواضع برشمرده می
اختالف دو جمله در خبري و انشایی بودن در لفظ و معنا و یا تنها » کمال انقطاع«راد از مکمال انقطاع: -

تبت یدا أبی لهب ﴿ي:در معنا و عدم وجود جامع و نقطه مشترك در بین دو جمله است، به عنوان مثال در آیه
ي انشایی و حکم جملهي اول در معنا دعایی است) آیه1-111/2(المسد: ﴾وتب ما أغنی عنه ماله و ماکسب

رو در بین ي دوم در لفظ و معنا خبري است. از اینرا دارد، هرچند در قالب کالم خبري آمده است و آیه
آنها، فصل اتّفاق افتاده است.

: یکی دیگر از مواضع فصل آنجاست که دو کالم در ظاهر هیچ عدم وجود مناسبت و جامع براي وصل-
شود ي اشتراك بین دو جمله سبب میبودن ندارند، اما عدم وجود جامع و نقطهاختالفی در خبري و انشایی

که نتوان آن دو را به هم عطف کرد و ربط داد.
یکی دیگر از مواضع فصل که علماي بالغت بر آن اجماع دارند، جایی است که میان دو کمال اتصال:-

اي از نظر ها هیچ جدایی و فاصلهباشد که بین آنجمله و کالم چنان ارتباط و پیوند تنگاتنگی وجود داشته 
ي دوم در حکم بدل، معنا و پیوند معنایی دیده نشود که نیاز به آوردن عاطف و واصل باشد. در واقع، جمله

).227م، 2004ي اول باشد. (ر.ك. الجرجانی، بیان و تفسیر و تأکید جمله
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تباین و » کمال االنقطاع«جایی است که بین دو جمله مانند » شبه کمال انقطاع«مراد از شبه کمال انقطاع:-
تضاد در لفظ و معنا یا صرفاً در معنا وجود ندارد که مانع وصل باشد؛ بلکه در این موضع، بر خالف سایر 

ي دوم ي اول صحیح است و عطف آن بر جملهي سوم بر جملهمواضع، سه جمله وجود دارد که عطف جمله
ي دوم عطف شده و اختالل در معنا را ي سوم بر جملهاي جلوگیري از این توهم که جملهدرست نیست و بر

دهد.به دنبال دارد، فصل رخ می
زنند:پژوهان بیت زیر را براي این موضع مثال می. بیشتر بالغت

1و تظّن سلمی أنّنی أبغی بها       بدالً أراها فی الضالل تهیم
)261م: 1987السکاکی، و129ش: 1381سینا، (ابن

دو ، عطف بین آن»أراها فی الضالل تهیم« و » تَظُنّ سلمی« ي در این مثال با وجود مناسبت بین دو جمله
أبغی بها «يي سوم بر جملهرفت که جملهشد، گمان میآورده می» و«رخ نداده است؛ زیرا اگر حرف عطف 

هاي سلمی است، در حالی که نیز از ظن و گمان» لضالل تهیمأراها فی ا« يعطف شده است و جمله» بدالً 
توان احتمال این برداشت نادرست را از بین برد، از میمقصود بیت چیز دیگري است. البته با ذکر یک قرینه

اند.نامیده» شبه کمال االنقطاع«این رو این نوع از فصل را 
- ي اول نشأت میي جواب سؤالی است که از جملهدوم به منزلهجملهگاهی اوقاتشبه کمال اتصال:-

گونه که بین سؤال و جواب، فصل وجود دارد، در بین جمالت با احوال ذکر شده نیز فصل گیرد و همان
شود.(ر. ك. گفته می» مستأنفه«ي ي دوم، جملهو به جمله» استئناف«افتد که به فصل در این موضع، اتّفاق می

)250-249م: 2004الجرجانی، 
) را مصداق این نوع از 12/53(یوسف:2﴾وماأبرّئ نفسی إنّ النفس ألمارة بالسوء﴿ياغلب آثار بالغی آیهدر 

شود ناخودآگاه این سؤال در ذهن انسان شنیده می﴾و ما أبرّئ نفسی﴿ي اند؛ زیرا زمانی که جملهفصل دانسته
إنّ ﴿ي کند که در جواب آن جملهبرئه نمیبندد که نفس صاحب سخن چه مشکلی دارد که آن را تنقش می

إذ دخلوا علیه فقالوا سالماً، قال ﴿يشود. همچنین در آیهآورده می﴾النفس ألمارة بالسوء
نیز 51/25(الذاریات:3﴾سالم (»توان جواب سؤال را می» قال سالم» ماذا قال إبراهیم علیه السالم فی رد

ي اول است.دانست که برخاسته از جمله» سالمهم؟
هاي وجوب فصل زمانی است که حد واسط دو کمال و وجود مانع براي وصل: یکی دیگر از جایگاه-

ها اختالل در معنا را به دنبال بین دو جمله رابطه و تناسب قوي براي وصل موجود است؛ اما وصل بین آن

بینم پندارد که من کسی را به جاي او برگزیدم، من سلمی را میبحر کامل، ألبی تمام فی اإلشارات و التنبیهات. معنی: سلمی چنین می.1
که در گمراهی دچار تحیر گردیده است.

وآمرزندهمنپروردگارزیراببخشاید،منپروردگارمگر. دهدمىفرمانبدىبهراآدمىنفس،زیرادانم،نمىگناهبىراخویشتنمن.2
.استمهربان
اید.ناشناختهمردمىشماسالم،: گفت. سالم: گفتندوآمدنداونزدکهگاهآن3.
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﴾هم فی طغیانهم یعمهونمدیوبهمیستهزئاهللا﴿يدارد. به عنوان مثال، در ظاهر کالم، عطف آیه

) درست است؛ اما اگر به معناي جمالت توجه 2/14(البقرة:﴾مستهزؤننحنإنّما﴿ي ) بر جمله2/15(البقرة:
﴾...همیستهزئ بهم و یمد...﴿ي کافران است در حالی که گفته﴾مستهزؤننحنإنّما﴿ي داشته باشیم، جمله

، کند و اگر  این دو جمله عطف شوندبه خاطر این امر استهزا میسخنی از جانب خداست که خدا کافران را
دهد و گویا گفته شده که خدا هم با کافران در استهزا مؤمنان شریک است.اختالل در معنا رخ می

مواضع وصل
ي گانهي علم معانی در بحث فصل و وصل بر این اجماع هستند که غیر از موارد پنجاندیشمندان عرصه

یا همان » واو«ها فصل الزم است، موارد و مواضعی وجود دارد که در آنها، آوردن حرف عطف در آنفوق که 
هاي ممکن بین دو کالم را رسد. در اینجا، دیگر حالتوصل بین دو یا چند جمله و کالم ضروري به نظر می

گردد:آید، ذکر میها الزم میکه وصل در آن
ي اول حکم خبر براي مبتدا یا : گاهی جملهي دومعرابی جملهي اول در حکم اقصد شراکت جمله-

کنیم. باید یادآور ي دوم را به قصد شراکت در این حکم اعرابی، به آن عطف میخبر نواسخ را دارد که جمله
ي موصول است که محلّی از اعراب ندارد؛ اما در کالم نقشی ها در زبان عربی صلهشد که یکی از اقسام جمله

ي ها به صلهي دیگر جملهپژوهان نادیده گرفته شده و وصلهها در آثار بالغتکند. این قسم از جملهرا ایفا می
جا نیاز باشد که حکم فوق، اصالح گردد و به موصول از نگاه آنان پنهان مانده است. بنابراین، شاید در این

ي موصول نیز در همین ها به صلهو وصل جملهي اول، نقش آن در کالم لحاظ گرددجاي محلّ اعرابی جمله
ي عطف که در آن جمله)26/79الشعراء: (﴾یسقینِویطْعمنىِهوالَّذىو﴿ي مورد گنجانده شود. مانند آیه

ي موصول مغفول واقع شده است.شده به صله
ي اول در این موضع، جملهدر موضع ایهام):انقطاعکمال(وصل براي از بین بردن اشتباه احتمالی -

ها سبب پیدایش احتمال شود، اما فصل بین آنمحلّی از اعراب ندارد و جامعی نیز در بین جمالت دیده نمی
ها در بین آن» واو«گردد. در نتیجه، براي جلوگیري از اشتباه، حرف عطف اشتباه در معناي موردنظر متکلّم می

: أبوبکرفقال له-ال، عافاك اهللا:قال أحد فی المحادثۀ المشتهرة«أبی بکر، شود. مانند این گفته دربارهذکر می
گفته » کمال انقطاع در معرض إیهام«گونه از وصل ). به این392-393م: 1997(عباس، » عافاك اهللاوقل: ال 

شود.می
خورد که در میاي جدید از وصل): در کالم الهی آیاتی به چشم ( گونه»کمال اتصال در معرض إیهام«-

آنها بین دو جمله ارتباط تنگاتنگ لفظی و معنایی وجود دارد و اسباب فصل فراهم هست، ولی فصل بین آن
إِنَّهعظیملَّو تَعلَمونَلَقَسمالنُّجومِ و إِنَّهبِمواقعِأُقْسمفَلَا﴿يشود؛ مانند آیهدو سبب ایهامی برخالف مقصود می

انٌلَقُرْءي ي معترضهکه در آن، جمله)75-56/77الواقعۀ:(﴾کَرِیم»إِنَّهملَقَسونَلَّولَمتَعیمظبین قسم و » ع
آید که خود این جمله جواب قسم آورده نشود، این احتمال پیش می» واو«جواب آن، واقع شده و اگر حرف 
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توان براي جمالت این، برخالف معناي مورد نظر است. بدین ترتیب، میباشد که » النُّجومِبِمواقعِأُقْسمفَلَا« 
به » کمال اتصال«گونه از جمالت را از نوع معترضه نیز در مبحث فصل و وصل، جایی در نظر گرفت و این

ي ماقبل، فصل حاکم است و  اگر در معرض ایهام ها با جملهشمار آورد که اگر بدون ایهام باشند، بین آن
لَّولَقَسمإِنَّهالنُّجومِ وبِمواقعِأُقْسمفَلَا﴿ي دهد. مانند آیهها وصل رخ میی غیر از مطلوب باشند، بین آنمطلب

.)75-77/الواقعۀ(﴾کَرِیملَقُرْءانٌإِنَّهعظیمتَعلَمونَ
وضع در موارد زیر، این م(حد وسط بین کمال اتصال و کمال انقطاع): دو کمالبینحد وسط-

شود:برشمرده می
اتّفاق و هماهنگی دو جمله در خبري و انشایی بودن از نظر لفظ و معنا و وجود جامع و . 1

إنّ األبرار ﴿ي: ها. مانند آیهتناسب(تماثل، تضایف، شبه تماثل، تضاد، شبه تضاد و یا تقارن در خیال) در بین آن
ي موجود در این آیه هر دو خبري و جامع ) که دو جمله13-14(االنفطار/﴾لفی نعیم و إنّ الفجار لفی جحیم

ها حاکم است.تضاد نیز در بین آن
و ﴿ي: خوانی و یکسانی جمالت در خبري و انشایی بودن از نظر معنا فقط. به عنوان نمونه در آیههم.2

) 83(البقرة/﴾قربی و الیتمی و المسکین و قولواإذ أخذنا میثق بنی إسرائیل التعبدون إلّا اهللا و بالوالدین و ذي ال
در معناي فعل نهی و » التعبدون«پژوهان، ي بالغتعطف شده و به گفته» التعبدون«بر » قولوا«فعل 

کند.ي انشایی است، مطابقت میکه فعل امر و در حکم یک جمله»قولوا«ست؛ از این رو، با » التعبدوا«انشایی
آید که اسلوب این سؤال پیش می» فصل و وصل«ي مبحث یات ذکرشده دربارهاکنون با توجه به کلّ

در زبان عربی فصیح و در رأس آن، با استناد به آیات قرآن کریم، خبري است یا انشایی؟ و »ـِِبکفی«پرکاربرد 
این شود؟ ذیالً، در پاسخ به هاي آن با جمالت قبل و بعد خود، در کدام موضع گنجانده میفصل و وصل

شود.ابتدا از نظر علم نحو و سپس تفسیر پرداخته می»ـِِ بکفی«ها، به بررسی اسلوب سؤال
»ـِِبکفی «خبري یا انشایی بودن اسلوب -

ن، همچنان از نظر موضوع و مصداق مطالبی یشیشمندان پیرغم تالش اندعلی،در بحث فصل و وصل
هایی از کالم عربی است که در علم نحو نیز بر سر ن به اسلوب. در این مجال قصد پرداختناگفته وجود دارد

نظر است. از این رو در این پژوهش، به بررسی چنین ها اختالفانشایی یا خبري بودن و حتّی اعراب آن
هاي ارائه پردازیم و سپس با بررسی ترجمههایی از منظر باب فصل و وصل با محوریت کالم الهی میاسلوب

ي این اسلوب در کالم الهی راستا، درصدد بررسی و نقد عملکرد و  برخورد مترجمان با ترجمهشده در این 
آییم.برمی

توان گفت که بیشتر است و می» ـِِبکفی «هاي تقریباً پرکاربرد در قرآن کریم اسلوب یکی از اسلوب
-را در جمله» کفی«ي پیشین، ملهي اول بدون توجه به ارتباط این کالم با جمفسران و  علماي نحو، در وهله

اند که را حرف جرّ زائد به حساب آورده» ـِِ« بماضی دانسته و » حسب«، به معناي »وکیالًبِاللَّهکَفى«هایی نظیر 
دانند، اکنون با پذیرش این دیدگاه، آیا با توجه به ارتباط را حرف استئناف میقبل آن » واو«با این تلقی، 
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بِاللَّه فىکَواللَّهعلَىتَوکَّلْو﴿ي در آیه» تَوکَّلْ علَى اللَّه«و » وکیالًبِاللَّهکَفى«ي نایی بین دو جملهتنگاتنگ مع
بین دو جمله را استئناف دانست یا خیر؟ براي روشن» واو«توان حرف باز هم می)33/3:األحزاب(﴾وکیالً 

کنیم. باید ذکر می» کفی«هاي علماي لغت و صرف و نحو را در خصوص هاي از دیدگاشدن این بحث، پاره
در متون عربی و قرآن کریم، چند کاربرد دارد بدین شرح:» کفی«دانست که فعل 

؛»)کفی«ي م، ذیل ماده2000منظور، است (ابن» أغنی، أجزي«متعدي به یک مفعول و به معناي » کفی«-
الَّذینَاللَّهردو﴿ي: رود. بیشتر کتب نحوي آیهبه کار می» وقی«معناي متعدي به دو مفعول، به» کفی«-
را به عنوان )33/25:األحزاب(﴾عزیزاً قَوِیااللَّهکانَوالْقتالَالْمؤْمنینَاللَّهو کَفَىخَیراًینالُوالَمبِغَیظهِمکَفَرُوا

و به » المؤمنین و القتال«را متعدي به دو مفعول » کفی«اند، اینان فعل ردهذکر ک» کفی«شاهدي بر این نوع از 
» وقی«نیز کفی به معناي )2/137:البقرة(﴾فسیکفیکهم اهللا﴿اند. همچنین در عبارت قرآنی دانسته» وقی«معناي 

ها ضمیر متصل هستند.و متعدي به دو مفعول است که هر دوي آن
است که در خصوص آن سه نظر وجود دارد: »باء«با حرف جرّ » کفی«از مشهورترین کاربردهاي -
اي است که حرف زائده»باء«باشد که در این صورت حرف جرّ » حسب«فعلی الزم و به معناي » کفی) «1

بر سر فاعل آن درآمده است؛
است؛زائده بر مفعول به آن داخل شده »باء«فعلی متعدي باشد که در این حالت حرف » کفی) «2
دیگر زائده نیست.  » باء«متعدي شده که در این احتمال، »باء«با حرف جرّ » کفی) «3
کند. در کتب را به دو قسم زائد و غیر زائد تقسیم می»باء«ق) حرف جرّ 377-ق288» (ابوعلی فارسی«

ظرفیت،مقابله،استعال،سببیت،مجاوزت،استعانت،مصاحبت،تعدیه،الصاق،« نحوي، قریب به سیزده معناي 
- 667ق: 1416ذکر شده است. (ر.ك: الزجاج، » ـِ غیر زائد« ببراي حرف جرّ » بدلیتقسم وغایت،تبعیض،

» ـِبکفی« که همان حرف زائد است در مبحث » ـِ جاره« ب) نوع دیگر 278-140م: 1996و  اإلسترآباذي، 670
شود:زائد در موارد زیر وارد می» ـِ« بنحو ي پژوهندگان علم بیشتر بیان شده است. بنابر گفته

حسبک «که تقدیر آن چنین است: »ریتفعل الخبحسبک أنْ«يشود؛ مانند جملهگاهی بر مبتدا وارد می-
ـِ «بمبتدا و در موضع رفع است که براساس مذهب سیویه، ذکر » بحسبک« و اسم لفظاً مجرور » ریفعل الخ

).1166، ص2م،ج1996اند (اإلسترآباذي، ی دانستهدر مبتدا (حسبک) را قیاس» زائد
لیس و ما و الي شبیه به «و یا نفی با » هل«بر سر خبر مسبوق به استفهام با » ـِ زائد«باي موارد، در پاره-

هاي متنوعی از چنین مواردي آورده شده است؛ به عنوان شود، در قرآن کریم نمونهوارد می» لیس و کان منفی
در خبر » ـِ زائد )  «ب6/89(األنعام:﴾لیسوا بها بکافرین﴿ي) و آیه7/172(األعراف:﴾ألست بربکم﴿يیهمثال، در آ

خورد. لیس (بربکم، بکافرین) به چشم می
) نیز 15/48(الحجر:﴾و ما هم منها بمخرجین﴿) و 2/8(البقرة:﴾و ما أنتم بمؤمنین﴿در آیاتی مانند: 

زائد است. » جینبمؤمنین و بمخر«موجود در »باء«
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آید که مسبوق به نفی و شبه نفی نیست. رضی با بیان زائد بر سر خبر مبتدایی می»باء«اي اوقاتدر پاره-
دانند، قائل به شاذّ را در خبر مبتداي موجب جایز نمی»باء«که اکثریت قریب به اتّفاق علماي نحو، ذکر این 

. در این راستا، اخفش )1166، ص2م، ج1996سترآباذي، اإل(ق) است 311بودن این قاعده در نزد اخفش (ت
جزاءو﴿ياست و آیه» جزاء سیئۀ مثلها«به معناي )10/27:ونسی(﴾ئۀٍ بمثلهاسیجزاء﴿ي:عقیده دارد که آیه

، 2ق، ج1416آورد (الزجاج، ) را به عنوان دلیلی براي صحت ادعاي خود می42/40الشوري:(﴾لهاثْئۀ میسئۀٍیس
).668ص

أن تکون الباء مع ماقبلها «کند: ي مورد بحث دو اعراب زیر را مطرح میق) براي آیه241-ق311زجاج (
فی موضع الخبر، و تکون معلّقۀ بمحذوف، کما یقال: ثوب بدرهم، و الیمتنع هذا من حیث قبح االبتداء 

المصدر و تضمر الخبر؛  ألنّک تقول: بالنکرة، لمعنی العموم فیه و حصول الفائدة به، أو أن تکون الباء من صلۀ
) و با این بیان، سعی در رد 2/669(همان، » جزیتک بکذا، فیکون التقدیر: جزاء سیئۀ بمثلها واقع، أو کائن

سخن اخفش دارد.
ـِ «بشود، براساس آنچه در کتب نحوي آمده، ذکر گاهی این حرف جرّ زائد بر سر مفعول به وارد می-
-ـِ «ب، قیاسی است، اما دخول »قنت و أحسنتیعلمت، عرفت، جهلت، سمعت، ت«هاي ه فعلدر مفعولٌ ب» زائد
).1166ص،2م، ج1996ها، شایع و سماعی است (اإلسترآباذي،به سایر فعلبر مفعولٌ» زائد

)است که 2/196(البقرة:﴾. . .کمیدبأیوالتلقوا﴿ي خورد آیهشاهد مشهوري که در بیشتر کتب به چشم می
عالوه بر آیات قرآنی، در شعر » باء«آمده است. این نوع از » ـِ زائد«بمفعول به است و همراه » بأیدیکم«آن، در

:ق)54-ق50»(جعديهنابغ«خورد، مانند این بیت از نیز به چشم می
بالس نَضْرب      الفَلَج حابۀَ أصینَحنُ بنو ضبو نَرْجو بالفَرَج ف

)48م، ص1998(النابغۀ الجعدي، 
ذکر شده است.» ـِ زائد«بو همراه » تَرجو«مفعولٌ به براي فعل » بالفرج«که در آن، 

بر فاعل را به سه نوع واجب، غالب و »باء«شود و علماي نحو ذکر بر سر فاعل وارد می»باء«گاهی -
در »باء«ر این نوع و متصرفات آن است. البته ذک» کفی«کنند که صورت غالب آن در فاعل ضروري تقسیم می

، نیز ر.ك.: 243-255، صص1م، ج1990بر اساس مذهب سیبویه، قیاسی است (سیبویه، » ـِبأفعلْ «فاعل 
).1166ص،2م، ج1996اإلسترآباذي،

مشهورترین شاهد در این زمینه که اسلوب پرکاربردي نیز در قرآن کریم است و در بیشتر کتب بالغی به 
نظر غالب علماي )4/81:(نساء﴾وکیالًبِاللَّهکَفىو﴿ياست. در امثال آیه» ـِبکفی «خورد؛ اسلوب چشم می

حرف جرّ زائد در فاعل » ـِ « بفاعل کفی و » اهللا«و » حسب«فعل الزم و به معناي » کفی«نحو بر این است که 
فإن قلت: «رح سؤال ضمن اشاره به اعراب ذکرشده توسط علماي پیشین، با ط» زجاج«است: در این میان، 

زند که از نظر ) گریزي به اعراب دیگري می670، ص2ق، ج1416(الزّجاج،» ف جاء علی لفظ األمر؟یک
را متعدي به حرف جرّ غیر » کفی«توان در برخی موارد علماي نحو، پنهان مانده است. وي عقیده دارد که می
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و﴿را مفعولٌ به آن به حساب آورد و جمله » اهللا«له گرفت و لفظ جال» اکْتف«و در معناي فعل امر » ـِ « بزائد
)دانست 19/75(مریم:﴾اًمدد له الرحمن مدفلیالضاللۀفیکانمنقل﴿يرا همسان با جمله﴾وکیالًبِاللَّهکَفى

)670ص،2جق،1416برداشت شده است.( الزّجاج،» .اًله الرحمن مددفم«، معناي»فلیمدد«که از فعل 
در راستاي این نظر و با »هیعلبثَیراً یخلَعفَی اهللا امرؤٌقَتَّا«ق) نیز با ذکر مثال 708-ق761» (ابن هشام«

هشام، (ابن» یثَبألجل جزم و ذلک،و أمر معنی،ماض لفظاًقی و فعلاتّ: فی هذه الجملۀ فعالن«بیان اینکه: 
و پاسخ به سؤاالت احتمالی » ـِبکفی «هاي داراي فعل ) و همچنین تعمیم آن بر جمله106، ص1ق، ج1404

کفی معنی إکتف، و هو من الحسن بمکان و یصححه «گوید: ، میکفی بهندجملۀ علییعمهثم «پیرامون آن با 
ما تسقط من ورقۀ، . . .، و یوجبه قولهم کفی بهند بترك التاء؛ فإن احتج بالفاصل، فهو مجوز الموجب بدلیل و 

» فإن عورض بقولک أحسن بهند، فالتاء التلحق صیغ األمر، و إن کان معناه الخبر...رج من ثمرات؛و ما تخ
داند.صحه گذاشته و آن را نیکو می» زجاج«جا)، بر نظر (همان

آید که آورده شد؛ اکنون این سؤال پیش می» ـِبکفی « و بویژه » کفی«ي با توجه به نظرات نحوي که درباره
به معناي فعل امر و در چه مواردي فعل » ـِبکفی « کریم به عنوان افصح الکالم،  در چه مواردي در قرآن 

تواند باشد؟ براي یافتن جواب چنین سؤاالتی، شاید نگاه به این اسلوب از منظر ماضی و به معناي حسب می
فصل و وصل، کارگشا باشد.

هاي پرکاربرد ده شده است و از آنجا که در ردیف اسلوببار آور25در قرآن کریم جمعاً »ـِبکفی«اسلوب 
)614-613م، 1964آید، پرداختن به آن حائز اهمیت است.(عبدالباقی، به شمار می

﴾و بینَکُم إِنَّه کانَ بِعباده خَبیراً بصیراًبِاللَّه شَهیداً بینیقُلْ کَفى﴿ي این اسلوب در برخی موارد ـ مانند آیه

رو، در بحث فصل و وصل به آن شود و محلّی از اعراب دارد، از اینمقول قال محسوب می)17/96:سراء(اإل
ي انشایی قبل از خود و گاهی عطف به شود. اما در سایر موارد، این اسلوب گاه عطف به جملهپرداخته نمی

- ي این موارد، تناقضو بر همهي ذکر شده توسط علماي نحي خبري شده است و تعمیم اعراب اولیهجمله
ها را برطرف کرد. براي توان این تناقضجا، تنها با تکیه بر نظر زجاج، میهایی را به دنبال دارد که در این

کنیم و آنها را بتفصیل مورد تحلیل و بررسی هاي مختلف این اسلوب را ذکر میروشن شدن بحث،  نمونه
دهیم.قرار می

بر کالم خبري» ـِ بکفی« عطف اسلوب -
بر کالم خبري است که در این موارد با توجه به ارتباط یا » ـِ بکفی «شکل رایج و مرسوم، عطف اسلوب 

را حرف عطف یا استئناف دانست. به عنوان » واو«توان حرف عدم ارتباط معنایی و مبنایی بین جمالت، می
با توجه به ارتباط )55/ 4:النساء(﴾سعیراًبِجهنَّمکَفىوعنْهصدمنْهممنْوبِهآمنَمنْفَمنْهم﴿ي نمونه در آیه

«کفی ماضی، «و براساس این اعراب ﴾عیراً سبِجهنَّمکَفى﴿ي با جمله﴾عنْهصدمنْمنْهم﴿ي معنایی بین جمله
ي حرف عطف دانست که در این صورت دو جملهرا» واو«توان حرف حرف جرّ زائد بر سر فاعل می» ـِب
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) در ق1327-ق1251» (گنابادي«خبري را با توجه به ارتباط معنایی و مبنایی به هم عطف کرده است. البته 
واآلخرة،فیجهنّمفکفاهمالدنیافینعاقبهملمإنیعنىسعیراًبِجهنَّمکَفىو«است:تفسیر این آیه آورده

و 106، ص2ق، ج1408(الجنابادي، » الخبرعلىاإلنشاءعطفقبیلمنعنْهصدمنْمنْهمعلىعطفالجملۀ
گونه که در فصل گذشته ذکر شد، برخی ). در باب عطف جمالت انشایی بر خبري و بالعکس همان28ص

» گنابادي«بل ذکر است که کنند، البته قارا رد میبا دالیل قاطعی آن» زمخشري«مفسران بالغی از جمله 
» النّارفیالمعاقبونهموعنهصدمنمنهمو: قالکأنّهمعناهالزمباعتبارأو«ي باال احتمال اعراب ي آیهدرباره

در این » ـِ بکفی «ي خویش آورده که در راستاي خبري بودن اسلوب ) را هم در ضمن گفته28(همان، ص
باشد.  موضع می

بر جمالت خبري در قرآن کریم قابل توجیه است و » ـِ بکفی «هاي اسلوب صل، عطفاز منظر فصل و و
ها وارد نیست؛ بلکه نقد وارده، زمانی است که این اسلوب عطف بر کالم انشایی هاي آننقدي بر ترجمه

باشد.
بر کالم انشایی» ـِبکفی «عطف اسلوب -

م در مواردي عطف بر جمالت انشایی شده است که هاي انجام شده، این اسلوب در قرآن کریطبق بررسی
شوند.شواهد آن به تفکیک و به طور مفصل بررسی می

یبیتُونَمایکْتُباللَّهوتَقُولُالَّذيغَیرَمنْهمطائفَۀٌبیتعنْدكمنْبرَزوافَإِذاطاعۀٌیقُولُونَو﴿ي در آیه
رِضفَأَعمنْهعکَّلْولَىتَوعاللَّهکَفىوکیالًبِاللَّهها و تفاسیر قرآن، گویاي مراجعه به ترجمه)4/81النساء:(﴾و

را فعل » کفی«در این آیه هستند و ﴾وکیالًبِاللَّهکَفى﴿ي آن است که بیشتر مفسران قائل به مستأنفه بودن جمله
توان فهمید که تر به آیه، میدانند. با نگاهی دقیقجر زائد در فاعل میرا حرف» ـِ« بماضی به معناي حسب و 

» زجاج«شده است. پس با تعمیم نظر ﴾اللَّهعلَىتَوکَّلْ﴿ي انشایی عطف به جمله﴾وکیالًبِاللَّهکَفى﴿ي جمله
را در معناي ﴾وکیالًبِاللَّهکَفى﴿ي توان جملهاست، می» اکتف«در معناي » کفی «ي مبنی بر اینکه گاهی جمله

را حرف عطف به حساب آورد، البته در راستاي تأیید و » واو«را حرف جرّ براي تعدیه  و » ـِ« بامر گرفت و 
ي را در آیه» ـِبکفی «ق) از مفسران قرن چهاردهم، فعل 1340-ق1270» (حائري تهرانی«تقویت این نظر، 

). 141، ص3ش، ج1377کند (حائري تهرانی،تفسیر می» فَثقْ به«مورد بحث با 
توان چنین نتیجه گرفت که غفلت از چنین نکاتی در علم ، میترجمه54هاي انجام شده در طبق پژوهش

هاي قرآن را به دنبال داشته است. به عنوان نمونه، بسیاري از مترجمان قرآن کریم، در نحو، غفلت در ترجمه
اند:تی بدون توجه به حرف عطف قبل آن چنین عمل کردهي انشایی حي این جملهترجمه

ي خبري و بدون توجه به آن، به صورت جمله» واو«الف) در برخی مواقع نیز با همان حرف عطف 
، قابل توجیه »واو«هایی جز با مستأنفه دانستن حرف ترجمه شده است که از منظر فصل و وصل چنین عطف

نیست: 
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-کَّلْولَىتَوالعسپار،بوىکاروکن،بازبخداپشتولَّهکَفىویلًابِاللَّهکوپذیرکارخداىو) 81(و
)؛588، 2، ج1371(میبدي، .استبسندهکارسازى

(نجفی » باشدکیلوخداکهاستکافىو. نماتوکلخدابروبرگردانروىآنانازتوپس«. . . -
)؛91: 1، ج1380ك: حلبی،  و  نیز:ر314، 3ق،  ج1398خمینی، 

، 1، ج1378صفی علیشاهی، »(وکیلخدااستبسوخدابرکنتوکلوایشانازبگردانروىپس«-
)؛153ص

بسوخدابرکنتوکلوایشانازبگردانروىپسشبدرمیکنندتدبیرآنچهمینویسدخدا«. . .-
)؛91: ص1، ج1380(اشرفی تبریزي، » کیلوخدااست
، 1383(انصاریان، » .استکافى] بندگاناموربهنسبت[خدابودنِکارسازوکنتوکلخدابر. . . و«-

)؛91: 1، ج1382و نیز: ر.ك: برزي، 91: 1ج
اند: برخی از مترجمان نیز عبارت فوق را به صورت جمله تعلیلیه ترجمه کرده)ب
)؛91: 1، ج1380اي،الهی قمشه»(.استکافىنگهبانراتوخداتنهاکهکن،اعتمادخدابهو«-
موسوس (»استکافى) توبراى(خدابودنگاهتکیهکهکنتوکلخدابروبگردانروىآناناز«-

)؛34ق: 1410و خواجوي، 150: 4، ج1372و نیز: ر.ك: خانی،24: 5همدانی، ج
پورجوادي، (».ستاکافىباشدتومدافعاواگرزیراکنتوکلخدابروبگردانروىآنهااز«-
)؛90: 1ق، ج1414
)؛91: 1384حجتی، »(.باشدتومددکارومدافعویاراوکهاستکافىچون. کنخدابرتوکلو«-
توکلخداىبروکناعراضایشانازپس،. نویسدمىاندگرفتهخاطردرشبراآنچهخدا«. . .-

)؛91: 1380طاهري قزوینی، و 91: 1، ج1374آیتی، »(.استکافىراکارسازىاوکهکن
خدابروبرگردانروىآنهاازاینبربنانویسدمىگویندمىشبانهمجلسدرآنچهپروردگار«. . .-
)؛91: 1ش، ج1381(ارفع، .»استکافىخدابودنگاهتکیهکهکنتوکل
)؛75تا، صپاینده، بی»(.استبسخدا،بودنگاهتکیهکهکنتوکلبخداو«-
کفایترابندگانخداوند،سرپرستىوحمایتکهکنتوکّلخدابهبگردان،روىهاآنازپس-

).206: 1، ج1380(صفارزاده، .فرمایدمى
﴾وکیالًبِاللَّهکَفىواللَّهعلَىتَوکَّلْوأَذاهمدعوالْمنافقینَوالْکافرینَتُطعِالو﴿يدر آیه

اند، عمل کرده﴾وکیالًبِاللَّهکَفى﴿يي مستأنفه بودن جملهچند بیشتر مفسران بر پایهنیز هر)33/48:(االحزاب
توکّلْ علی اهللا أي أسند أمرك إلیه و اکتَف به و «) با بیان اینکه: ق460-ق385اما در این میان، شیخ طوسی (

» محمد حسینی شیرازي«) و 350: 8تا، ج(الطوسی، بی» کفی باهللا وکیالً أي کافیاً و متکفالً مایسنده إلیه
و کفی باهللا وکیالً أي کافیاً و مکتفالً و حافظاً و حیث أن األصل « ق) در تفسیر خود، با ذکر: 1380-ق1347(
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»کفی«انشاییمعنايبهگذراهرچنداي)، اشاره344: 4ق، ج1424(الحسینی، » جاء الباء فی الفاعل کفیاکتف
» اکتف«خورد این است که وي  هرچند معناي به چشم می» حسینی شیرازي«لی که در بیان اند. اما اهماداشته

» اکتف«در معناي امر » کفی«دانسته است؛ در صورتی که اگر » کفی«را فاعل » اهللا«را برداشت کرده، اما باز هم 
آید. در این آیه هم میمفعول به، به حساب» اهللا«حرف جرّ تعدیه است و »باء«، »زجاج«باشد، براساس نظر 

توان نظر شده است و می﴾اللَّهعلَىتَوکَّلْ﴿ي انشایی عطف بر جمله﴾وکیالًبِاللَّهکَفى﴿يي قبل جملهمانند آیه
ي آن، اعمال کرد.را درباره» زجاج«

اند:در راستاي این آیه نیز مترجمان به سه صورت مختلف ترجمه کرده
اند:ي خبري ترجمه کردهرا به صورت جمله» کفی«شتر موارد،  اسلوب الف) مترجمان در بی

-»کَّلْولَىتَوعاللَّهکَفىویلًابِاللَّهکسازندهتعالىخداىاستبسندهوآفریدگار،برکنتوکلوو
)؛798، 2،  ج1367نسفی،»(.کار

)؛941: 1ق،  ج1417(دهلوي، » کارسازخداستبسوخدابرکنتوکّلو«-
)؛424: 1ق،  ج1415یاسري،»(.سازىکاردرخدااستبسوخدابرکنتوکلو«-
: 1، ج1373مکارم شیرازي، (»!است) تو(مدافعوحامىخداکهبسهمینوکن،توکّلخدابرو«-
)؛424
)؛849: 1، ج1369فارسی، (».باشدبسندهدارىعهدهخداوکنتوکلخدابهو«-

اند:ترجمه کرده» فصل«را به حالت » کفی«رجمان اسلوب ب) برخی از مت
)؛424: 1، ج1377(انصاري خوشابر، »استبسکارساز] عنوانبه[خداوند. کنتوکلخداوندبرو«-

خورد:ي تعلیلیه به چشم میي این اسلوب به صورت جملهج) در برخی موارد نیز ترجمه
)؛178: 7، ج1360(عاملی،» راتواستبساوپشتیبانىکهکنتکیهبه خداو«-
بروجردي، (» نمایدمیکفایتخلقامورکارسازىبراىخداوندزیراکن،اعتمادبه خداوندپیوسته«-
: )؛1، ج1366
.» فرماید. . مىکفایتدشمنانشرارتخطرازراتواو،حمایتوسرپرستىکهکنتوکّلخداوندبر«-

)؛ 1008: 1، ج1380(صفارزاده، 
)؛381: 9، ج1383قرائتی، »(.استکافىوکالتبراىخداوندکهنماتوکّلخدابرو«-
).164ق: 1410خواجوي، (»استکافىخدابودنکارسازکهکن،توکلخداوندبر«-

ست که در خالل ا) 33/3:األحزاب(﴾وکیالًبِاللَّهکَفىواللَّهعلَىتَوکَّلْو﴿ي دیگر از این قسم آیات، آیه
ي انشایی شده است. عطف بر جمله﴾بِاللَّه وکیالًکَفى﴿ي آن، جمله

-ابن«ق) و 786-ق875» (عبدالرحمن ثعالبى«ق)، 546(متوفی» اندلسىعطیهابن«برخی مفسران از جمله 

عطیۀ، ق) در تفسیر این آیه، به طور مستقیم نظر زجاج را ذکر کرده است (ابن1224-ق1161» (عجیبۀ
) و برخی دیگر 404، ص4ق، ج1419عجیبۀ، و ابن334، ص4ق، ج1418و الثعالبی، 367، ص4جق، 1422
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اند. به عنوان نمونه، قرشی داشته» کفی«اي گذرا بر امر بودن معنی هاي خود، اشارهدر تفاسیر و ترجمه
» خدابودنکارسازبرکنکتفااوخدابرکناعتمادو«ق) در ترجمه این آیه چنین آورده است: 1347(

کَفىواللَّهعلَىتَوکَّلْو«). همچنین در تفسیر سور آبادي چنین آمده است: 306، ص8ش، ج1377(قرشى،
یلًابِاللَّهکأينگهبان،وکاردانخداىاستبسندهوخویشمعاشومصالحبابدرخداىبرکنتوکّلو: و

).1935: 3ش، ج1380(سورآبادى، »وکیالًباللّهفاکتفوکیال،اللَّهکفىو
، زین العابدین )14(قرنابراهیم عاملیي قبل، مترجمانی نظیر الف) در این آیه نیز همانند آیه

، علی اکبر )15(قرنپوراحمد کاویان)، 14)، فیض االسالم(قرن14(قرن، موسوي همدانی)14(قرنرهنما
بعضاً عبارت ، )15(قرن، علی اصغر حلبی)15(قرنمدخواجوي، مح)15(قرن، حسن مصطفوي)15(قرنطاهري

اند.، ترجمه کرده»ي تعلیلیهجمله«مورد بحث را به صورت 
ها:نمونه

-»کَّلْولَىتَوعسازاوباکارو[کنبازبه خداپشتواللَّه[،کَفىویلًابِاللَّهکبسندهچونو) 3(و
)؛1، ص8ج1371میبدي، »(].راردنببسرو[راکارسازىاللَّهاست
واگذارتعالىخداوندبهراامورجمیعتدبیرکردهتوکلتعالىخداوندبهامرىهردر) محمدیا(«-

)؛ 368: 1ج1366صادق نوبري، »(.کندمىکفایتامورکردنواگذاربراىتعالىخداوندتنهاکهکن
و  نیز: ر.ك: 418: ص1، ج1374آیتی، »(.ستابسندهراکارسازىخدازیراکن،توکلخدابرو«-

)؛417: 1ق،  ج1414پورجوادي، 
حمایتوسرپرستىزیرانما؛توکّلداناقادرخداوندبهرسالت،راهمصائبومشکالتدرو«-

)؛994: 1، ج1380(صفارزاده، » ..هاستدشمنىوبالهابرابردربندگانىکنندهکفایتخداوند
).350تا، صپاینده، بی»(استنگهبانىبسندهخداهککنبخداتوکلو« -

است که در بیشتر موارد این عبارت به صورت جمله خبري، ترجمه شده ها حاکی از آنب) پژوهش
)، میرزا 14)، محمد جواد نجفی خمینی(قرن6است؛ از جمله در آثار مؤلفان: ابوالفتوح رازي(قرن

)، ابوالحسن 14االسالم(قرن)، سیدعلی نقی فیض14ن)، سید عبدالحجت بالغی (قر14خسروانی(قرن
)، محمود 15)، مسعود خوشابر انصاري(قرن 15)، سید محمد ابراهیم بروجردي(قرن14شعرانی(قرن

-)،علی15زاده(قرن)، عباس مصباح15)، مکارم شیرازي(قرن15)، مححسن قرائتی(قرن15یاسري(قرن 

)، 15)، گرماوردي(قرن15سیدمهدي حجتی(قرن)،15الدین مجتبوي(قرن)، سیدجالل15مشکینی(قرن
)، 15)، محمدثقفی تهرانی(قرن15)، رضا سراج(قرن15الدین فارسی(قرن)، جالل15محمدمهدي فوالدوند(قرن

).15محمدعلی رضایی(قرن
ها:نمونه

)787: 2، ج1367نسفی، »(.توکارسازندهتعالىخداىاستبسندهوتعالىخداىبرکنتوکلو«-
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)926: 1ق، ج1417دهلوي، »(ستبسکیلوخداوخدابرکنوکلتو«-
)586: 1، ج1378علیشاهی ، صفی(»مهماتکارگزارخداکافی استوخدابرکنتوکلو«-
)418: 1، ج1372معزي، (»وکیلخداونداستبسوخدابرکنتوکلو«-

ی ترجمه کرده است:ج) در این آیه تنها قرشی عبارت مورد بحث را به صورت انشای
).306: 8، ج1377(قرشی،» .خدابودنسازکاربرکناکتفاوخدابرکناعتمادو«
فیتَغْلُواالالْکتابِأَهلَیا﴿يهستند در آیه﴾وکیالًبِاللَّهکَفى﴿يشتر مفسران قائل به خبري بودن جملهیب

کُمدینلَىتَقُولُواالوعقَّإِالَّاللَّهاالْحإِنَّمسیحىالْمنُعیسابمرْیولُمسراللَّهوتُهمإِلىأَلْقاهاکَلمرْیمووحر
نْهنُوامکُونَ بِالفَآمأَنْ ی حانَهبس دواح إِله ا اللَّهإِنَّم راً لَکُموا خَیال تَقُولُوا ثَالثَۀٌ انْتَه و هلسر و ی لَّهما ف لَه لَدو لَه

؛ اما در این میان، شیخ طوسی در ضمن تفسیر )4/171:النساء(﴾بِاللَّه وکیالًالسماوات و ما فی الْأَرضِ و کَفى
) 403: 3تا، جکند (الطوسی، بیمعنا می» باللَّهاکتفوا«را » کفى باهللا«این آیه، 

﴾سبحانَه﴿انشایی توان آن را عطف به جملهدر این آیه, می» ـِبی کف«حال، با تکیه بر انشایی بودن اسلوب 

هاي پیشین، به حساب آورد.دانست و این آیه را نیز همانند مثال
اهللا )، ولی6ها حاکی از آن است که اکثر قریب به اتفاق مترجمان از جمله: ابوالفتوح رازي(قرنپژوهش

)، 14همدانی(قرن)، موسوي 14اي(قرنقمشه، الهی)14)، محمدکاظم معزي(قرن12دهلوي شاهی(قرن
-)، مسعود انصاري14)، ابراهیم عاملی(قرن14)، ابوالحسن شعرانی(قرن14محمدجواد نجفی خمینی (قرن

)، 15)، سیدمحمدابراهیم بروجردي(قرن15)، اصغر برزي(قرن15)، حسین انصاریان(قرن14خوشابر(قرن
)، محمدثقفی 15)، علی اصغر حلبی(قرن15)، رضاخانی (قرن15ي(قرنپورجواد)، کاظم15ابوالقاسم پاینده(قرن

اکبر )، علی15)، رضا سراج(قرن15)، محمد اشرفی تبریزي(قرن15)، حسن مصطفوي(قرن15تهرانی(قرن
-)، احمد کاویان15)، محمدمهدي فوالدوند(قرن15الدین فارسی(قرن)، جالل15طاهري قزوینی(قرن

)، 15)، مکارم شیرازي(قرن15)، علی مشکینی(قرن15)، گرمارودي(قرن15)، یعقوب جعفري(قرن15پور(قرن
وجود در این آیه را به صورت م» کفی«)، 15زاده(قرن)، عباس مصباح15سید جالل الدین مجتبوي(قرن

اند.نداشته» سبحان«به » کفی«ي اند و اهتمامی به عطف جملهي خبري ترجمه کردهجمله
ها: نمونه

نیستاینجز. بودخواهدآندرشماخیرکهبازایستیدهااندیشهایناز. استسههکمگوییدو....«-
زمینوآسمانهادرآنچهاوستآناز. باشدفرزندىصاحباینکهازاستمنزه. یکتااستخدایىاللَّهکه

)105: 1، ج1374آیتی، (» .استکافىراکارسازىخداواست
ازاستمنزهاست.یگانهمعبودفقطخداشماست.به خیرکهکنیدبساست،چیزسه: مگویید«.... -
(قرشی، » .استبسخدابودنوکیلهست.زمینوآسمانهادرآنچهاوستبراىباشد.فرزندىاوبراىآنکه

)502: 2ش،  ج1377
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﴾مبیناًإِثْماًبِهکَفىوالْکَذبهاللَّعلَىیفْتَرُونَکَیفانْظُرْ﴿يدر آیه» ـِبکفی «هاي باال، اسلوب عالوه بر نمونه

ي انشایی و معطوف بر توان آن را جملهي انشایی آورده شده و میآمده که قبل از آن دو جمله)4/50:النّساء(
به حساب آورد. ﴾یفْتَرُونَکَیفانْظُرْ﴿ي جمله
األمر،منتعجیبوتعجبمضمنهفیخبرمبِیناًثْماًإِبِهکَفىو«ي این آیه، آورده است: درباره» ابن عطیه«

).66: 2ق , ج1422عطیۀ، (ابن» بالتعجباألمرمعنىعلىلتدلّالباءدخلتلذلکو
ابوالفتوح )،6)، ابوحفص نسفی(قرن5اکثر قریب به اتفاق مترجمان، شامل ابوالمظفر اسفراینی(قرن

)، 14)، محمدجواد نجفی خمینی(قرن14اي(قرنقمشهدي الهی)، مه12)، شاه ولی اهللا دهلوي(قرن6رازي(قرن
)، 14العابدین رهنما(قرن)، زین14)، علیرضا میرزا خسروانی(قرن14سیدمحمد باقر موسوي همدانی (قرن

)، محمدکاظم 14)، سید علی نقی فیض االسالم(قرن14)، ابراهیم عاملی(قرن14ابوالحسن شعرانی(قرن
)، محمد اشرفی 15)، سیدکاظم ارفع(قرن15)، سیدعلی اکبر قرشی(قرن15(قرن)، عبدالمحمدآیتی14معزي(قرن

)، 15)، سیدمحمد ابراهیم بروجردي(قرن15)، اصغر بزري(قرن15)، حسین انصاریان(قرن15تبریزي(قرن
)، علی اصغر 15)، رضا خانی/ حشمت اهللا ریاضی(قرن15)، کاظم پورجوادي(قرن15ابوالقاسم پاینده(قرن

)، 15)، محمد ثقفی تهرانی(قرن15)، محمدعلی رضایی اصفهانی(قرن15محمدخواجوي(قرن)، 15حلبی(قرن
الدین )، جالل15اکبر طاهري قزوینی(قرن)، علی15)، رضا سراج(قرن15حسین مصطفوي(قرن

)، 15)، یعقوب جعفري(قرن15پور(قرن)، احمد کاویان15)، محمدمهدي فوالدوند(قرن15فارسی(قرن
)، 15زاده(قرن)، عباس مصباح15)، علی مشکینی(قرن15الدین مجتبوي (قرنجالل)، سید15گرمارودي(قرن

)، 15)، مسعود انصاري(قرن15)، محمود یاسري(قرن15)، محسن قرائتی(قرن15ناصرمکارم شیرازي(قرن
ها:اند. نمونهترجمه نموده» حسب«این آیه را به صورت جمله خبري و به معناي » کفی«اسلوب 

-»کَّلْوتَولَىعسازاوباکارو[کنبازبه خداپشتواللَّه[،کَفىویلًابِاللَّهکاستبسندهچونو) 3(و
)؛1: 8، ج1371میبدي، »(].رابردنبسرو[راکارسازىاللَّه

: 1، ج1378صفی علیشاهی، (آشکاراگناهآناستبسورادروغخدابرمیکنندافتراچگونهبنگر-
)؛147
مجازاتبراى[آشکارگناهیکهمینوبندند؟مىخداوندبردروغچگونهگروهاین! ببین] یامبر،پاى[«-
)؛196: 1، ج1380صفارزاده، »(.استکافى] آنها

﴾بِه بِذُنُوبِ عباده خَبیراًیموت و سبح بِحمده و کَفىالالَّذيالْحیعلَىتَوکَّلْو﴿ي در دو آیه

الوأَموالَهمإِلَیهِمفَادفَعوارشْداًمنْهمآنَستُمفَإِنْالنِّکاحبلَغُواإِذاحتَّىالْیتامىابتَلُواو﴿و )25/58:لفرقانا(
فَلْیأْکُلْ بِالْمعرُوف فَإِذا دفَعتُم إِلَیهِم أَنْ یکْبرُوا و منْ کانَ غَنیا فَلْیستَعفف و منْ کانَ فَقیراً بِداراًوإِسرافاًتَأْکُلُوها

﴾باده خَبیراًعبِذُنُوبِبِهکَفى﴿يهم به ترتیب جمله)4/6:النساء(﴾بِاللَّه حسیباًأَموالَهم فَأَشْهِدوا علَیهِم و کَفى
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قبل از خود، ي انشاییعطف بر جمله﴾حسیباًلَّهبِالکَفى﴿ي و جمله﴾بِحمدهسبح﴿ي انشایی عطف بر جمله
شده است.»فَأَشْهِدوا علَیهِم«یعنی: 

اند، در این دو آیه نداشته» کفی«هرچند اکثر قریب به اتّفاق مفسران و مترجمان تأکیدي بر معناي انشایی 
گونه آورده را این» کفی«بی ي نساء، دو وجه اعراي ششم سورهق) در تفسیر آیه616-ق538» (عکبري«اما 

إذاألمرمعنىعلىلتدلّدخلتزائدةالباءواهللا،اسمهو-أحدهما: وجهانکفىفاعلفی: بِاللَّهکَفىو«است 
نصبموضعفیهذاعلىفباهللاباللّه،االکتفاءکفى: التقدیرومضمر،الفاعلأن-الثانیو.باهللاکتف:التقدیر
توان گفت همان تر، می) با نگاهی دقیق98تا, ص(العکبرى, دون» .تمییزقیلو. حال»یباًحس«وبه،مفعوال

خورد و آن زائد نیز به چشم می» عکبري«ي به آن اشاره شد در این گفته» شیرازي«اهمالی که در سخن 
(حرف »  ـِ « بموضع به معناي امر باشد در حالی که در این» کفی«در زمانی است که » ـِ « بدانستن حرف جرّ 

جرّ غیر زائد) و حرف تعدیه است.
ها حاکی از آن است که بیشتر مترجمان از جمله نسفی، ابوالفتوح رازي، میبدي، دهلوي، صفی پژوهش

اي، فیض االسالم، علیشاهی، نوبري، شعرانی، رهنما، بالغی، نجفی خمینی، موسوي همدانی، الهی قمشه
زاده، مشکینی، مجتبوي، سیدمهدي حجتی، گرمارودي، کارم شیرازي، مصباحمعزي، صفارزاده، انصاري، م

پور، فوالدوند، فارسی، طاهري، سراج، مصطفوي، ثقفی تهرانی، رضایی، خواجوي، حلبی، خانی، کاویان
ي سوره58ي ي آیهریاضی، پورجوادي، پاینده، بروجردي، برزي، انصاریان، اشرفی، ارفع، آیتی، در ترجمه

در قرآن کریم به عنوان افصح » فصل و وصل«قان، مانند آیات قبل، بدون توجه و اهتمام به مبحث ظریف الفر
» و«را به صورت خبري ترجمه کرده و به جمالت انشایی قبل با حرف عطف » کفی«کالم، اسلوب انشایی 

اند.نتافتهپژوهان و حتی علماي نحو برهایی را بالغتاند، در حالی که چنین عطفوصل نموده
در این آیه را به صورت خبري و بدون حرف عطف » کفی«الف) در این میان، برخی مترجمان، اسلوب 

توان چنین برداشت کرد که تا حدودي، متوجه عدم عطف جمله خبري بر انشایی اند و میترجمه کرده» واو«
اند:شده
بهاوکهبسهمینگوىتسبیحاویشستابهوکنتوکّلمیردنمىهرگزکهاىزنده) خداى(برو«-

)؛271: 8ج1383قرائتی، »(.دارددقیقآگاهىبندگانشگناهان
گناهدانستندراوگوى،حمدوتسبیحرااونیستاوبرمرگىکهزندههمیشهخداىبرکنتوکل«-

)؛298: 7، ج1377قرشی، »(.استکافىبندگانش
ي تعلیل برخورد کرده است: مورد بحث به صورت جملههم در این آیه با اسلوب» ابراهیم عاملی«)ب

بهترینخوداوکهبشمارپاکشاوستایشباوجاودانىنگهبانواستزندهآنکهبرکنتوکّلخودتوو«
)؛388: 6، ج1360عاملی، »(استبندگانگناهانازخبردار

را به » کفی«یشین، اسلوب انشایی هاي پ) بیشتر مترجمان ذکر شده در نمونه6ي (النساء/الف) در آیه
اند. صورت خبري ترجمه و آن را عطف به جمالت انشایی کرده
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ي تعلیل ترجمه کرده است:به صورت جمله» عاملی«و » برزي«ب) در این میان 
اوکه] استآگاهشماکارزخداکه[بگیریدگواهآنبردادید،به ایشانیتیمانمالچون. . . و«-
)؛335: 2، ج1360(عاملی، » .باشدبسمردمبحسابیدگىرسبراى
راحسابرسىخداوندکهبگیریدگواهآنانبربرگرداندید،آنانبهرااموالشانکههرگاهپس«. . . -
).77: 1، ج1382(برزي، » استکافى

د:اني آیه وارد کردهرا در ترجمه» گرچه«ج) تعدادي از مترجمان براي ربط بین جمالت، لفظ 
کافىحسابرسعنوانبهخدا] گرچه[بگیریدگواهآنهابردادید،بازپسرااموالشانکههنگامىو«. . . -
)؛77: 1، ج1380(طاهري، » .است
امورحسابرسى] چهگر[باشد،چندگواهانىحضوردربایدایشان،بهیتیماناموالبازگرداندنو«. . . -

)؛177: 1، ج1380(صفارزاده، » .رمایدفمىکفایتخداوندرامردمان
کافىمحاسبهبراىخداوندچهاگر! بگیریدشاهدگردانید،بازمىآنهابهرااموالشانکههنگامىو. «. . . -
).77: 1، ج1373(مکارم شیرازي، » .است

اند:را به صورت خبري و فصل ترجمه کرده» کفی«هم اسلوب » پورکاویان«و » فوالدوند«د) 
» .استکافىراحسابرسىخداوندبگیرید،گواهایشانبرکردیدردآنانبهرااموالشانگاههرپس«. . . -

)؛77: 1ق، ج1415(فوالدوند،  
محاسبهبراىتنهاخداحقیقتدر. بگیریدشاهددهید،مىپسآنانبهراآنهااموالکههنگامى«. . . -
).77ق: 1378پور، (کاویان» .استکافى

و اللَّه أَعلَم أَلَم تَرَ إِلى الَّذینَ أُوتُواْ نَصیبا منَ الْکتَابِ یشْترَونَ الضَّلَالَۀَ و یرِیدونَ أَن تَضلُّواْ السبِیلَ﴿ي در آیه
بِأَعدائکُمأَعلَماللَّهو«این تفسیر: ، براساس) 45-4/44:النساء(﴾بِاللَّه نَصیراًبِاللَّه ولیا و کَفىبِأَعدائکُم و کَفى

همماومنکمبباطنهمأعلمفإنّیدینکم،فیاستنصاحهممنعنهنهیتکمفیماإطاعتیإلىفانتهواالمؤمنونأیها
و﴿ي) در جمله548: 1ق، ج1414و الشوکانی، 113ق: 1422(دخیل، » لکمالعداوةوالحسدوالغشمنعلیه
اللَّهلَمأَع. . .کُمدائي در ابتداي آن در تقدیر و  جمله» المؤمنونأیها«، مناداي ﴾بِأَع﴿واللَّهلَمأَعکُمدائبِأَع﴾

است، ﴾الْکتَابِ. . .منَنَصیباأُوتُواْالَّذینَإِلىتَرَأَلَم﴿ي انشایی ي انشایی و عطف به جملهي جملهتتمه
توان در این موضع براساس سخن را هم می﴾نَصیراًبِاللَّهکَفى﴿و ﴾ولیابِاللَّهکَفى﴿ي و جملهبنابراین، د

به حساب » بِأَعدائکُمأَعلَمأیها المؤمنون اللَّه«ي انشایی ، در شمار جمالت انشایی و عطف به جمله»زجاج«
ق) قائل به معترضه بودن 1431(متوفی» طنطاوي«ق) و 1250-ق1173(»شوکانی«آورد. البته، مفسرانی چون 

)169: 3تا، جو طنطاوي، دون548: 1جق،1414هستند. (الشوکانی،﴾بِأَعدائکُمأَعلَماللَّهو﴿ي جمله
ها حاکی از آن است که اکثر مترجمان نظیر: صفی علیشاهی، نوبري، شعرانی، رهنما، بالغی، نجفی پژوهش

-اي، فیض االسالم، معزي، صفارزاده، انصاري، مکارم شیرازي، مصباحهمدانی، الهی قمشهخمینی، موسوي
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پور، فوالدوند، فارسی، طاهري، سراج، زاده، مشکینی، مجتبوي، سیدمهدي حجتی، گرمارودي، کاویان
مصطفوي، ثقفی تهرانی، رضایی، خواجوي، حلبی، خانی، ریاضی، پورجوادي، پاینده، بروجردي، برزي، 

ي خبري قبل ترجمه را به صورت خبري و عطف به جمله» کفی«انصاریان، اشرفی، ارفع، آیتی و . . . اسلوب 
ي انشایی قبل بودن آن، براساس توجیهات ارائه اند و هیچ اهتمامی به انشایی بودن آن و عطف به جملهکرده

اند.شده نداشته
﴾بصیراًخَبیراًعبادهبِذُنُوبِبِرَبککَفىونُوحٍبعدمنْلْقُرُونِامنَأَهلَکْناکَمو﴿ي در آیه» کفی«اسلوب 

إِذَاو﴿و ﴾نُوحٍبعدمنْالْقُرُونِمنَأَهلَکْناکَمو﴿هم با توجه به جمالت انشایی قبل از آن )17/17:اإلسراء(
رود.انشایی به شمار می)16/اإلسراء(﴾قَرْیۀً. . .نهْلکأَنأَردنَا

اي، فیض االسالم، معزي، صفارزاده، اما اکثر مترجمان از جمله نجفی خمینی، موسوي همدانی، الهی قمشه
پور، فوالدوند، زاده، مشکینی، مجتبوي، سیدمهدي حجتی، گرمارودي، کاویانانصاري، مکارم شیرازي، مصباح

ایی، خواجوي، حلبی، خانی، ریاضی، پورجوادي، پاینده، فارسی، طاهري، سراج، مصطفوي، ثقفی تهرانی، رض
بروجردي، برزي، انصاریان و. . . ، در این آیه نیز بسان آیات پیشین، این اسلوب را به صورت خبري و عطف 

اند.به جمالت انشایی قبل ترجمه کرده
نتیجه

ي غالب علماي نحو دربارههاي پرکاربرد در قرآن کریم است که نظر یکی از اسلوب» ـِبکفی «اسلوب -
فعل الزم و به معناي حسب » کفی«چنین است: )81/(نساء﴾وکیالًبِاللَّهکَفىو﴿ياعراب آن در امثال آیه

حرف جرّ زائد در فاعل است: » ـِ « بفاعل کفی و » اهللا«بوده و 
فإن قلت: «رح این سؤال در این میان، زجاج ضمن اشاره به اعراب ذکرشده توسط علماي پیشین، با ط

زند که از نظر علماي نحو پنهان مانده است؛ وي گریزي به اعراب دیگري می» ف جاء علی لفظ األمر؟یک
و در معناي فعل امر » ـِ « برا متعدي به حرف جرّ غیر زائد» کفی«توان در برخی موارد عقیده دارد که می

را همسان با ﴾وکیالًبِاللَّهکَفىو﴿ن به حساب آورد و جمله را مفعول به آ» اهللا«گرفت و لفظ جالله » اکْتف«
معناي» فلیمدد«) دانست که از فعل 19/75(مریم: ﴾اًمدد له الرحمن مدفلیالضاللۀفیکانمنقل﴿يجمله

»فمدبرداشت شده است.» .اًله الرحمن مد
ردي عطف بر جمالت انشایی شده است هاي انجام شده، این اسلوب در قرآن کریم در مواطبق بررسی-

را به این آیات تعمیم » زجاج«توان با توجه به توجیهات ذکرشده در متن پژوهش، نظر که در این موارد می
ي انشایی به حساب آورد که عطف بر جمالت انشایی شده است.را از نوع جمله» ـِ بکفی «داد و اسلوب 

خبري ذکر شده است که در این مواقع با توجه به ارتباط معنایی و بعد از جمالت » ـِ بکفی «گاه اسلوب -
ي خبري را از نوع جمله»ـِبکفی«را حرف عطف دانست و اسلوب » واو«توان حرف مبنایی بین جمالت، می

به حساب آورد.
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با زمانی که ي انشایی بدانیم، معنا و مفهوم کالم بسیار را جمله» ـِبکفی« آشکار است که هرگاه اسلوب-
هایی) در را کالم خبري بدانیم تفاوت دارد که این امر ( بررسی خبري و انشایی بودن چنین اسلوبآن

رو با تکیه بر توجیهات ذکر شده در علم شود؛ از اینجاهاي مختلف منجر به فهم معناي متفاوتی در آیات می
هاي آیات کات، غفلت و عدم اهتمام در ترجمهتوان چنین نتیجه گرفت که غفلت از این ننحو و بالغت، می

- هایی را یافت که نکات ذکر شده در آنتوان ترجمهقرآنی را به دنبال داشته است و به صورت بسیار نادر می

در ترجمه آیات قرآن کریم به عنوان » فصل و وصل«ها رعایت شده و کمترین اهتمامی به نکات بالغی 
د.افصح و ابلغ الکالم داشته باش
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نه در آفرینش کالم ادبی نظامیسهم فرهنگ عامیا
1دکتر فاطمه الهامی

استادیار دانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار
چکیده

هایی از زندگی و احوال و آداب و اي از جمله آثار گرانبهایی است که گوشهاشعار حکیم نظامی گنجه
هاي عامیانه که در میان مردم ستانسنن مردم در آن به تصویر کشیده شده است. وي به دلیل پرداختن به دا

معمول بوده، به زبان، رسوم، سنن، معتقدات و باورهاي عامیانه توجه خاصی داشته است. از سوي دیگر 
هاي دور از ذهن کارگیري تشبیهات بدیع و استعارهحد زبانی در بهتسلّط شاعر در استفاده از امکانات بی

و باورهاي عامیانۀ رایج بین مردم به صورتی خالقانه به ابداع و سبب شده تا با تکیه بر اصول اعتقادي
گمارد. دلیل آنکه موضوعات شعري نظامی از جاذبه و کشش بیشتري برخوردار هاي ادبی همت آفرینش

است، توجه خاص او به عناصر عامیانه و نحوة بیان آن است؛ زیرا در آفرینش هرگونه هنري آنچه اهمیت 
بایست پیوند عمیقی بین ذهن خواننده و ذهن شاعر ایجاد شود و صد البته در موضوع که میدارد این است 

- تر و نیرومندتر میها و پیوندهاي ذهنی به مراتب قويفرهنگ و ادب عامیانه بین هنرمند و مخاطب، التقاط
نزدیکی بیشتري را بین گرداند، بلکه احساس قرابت وکه نه تنها میزان اثرگذاري را بیشتر میطوريباشد؛ به

کند. در این مقاله سعی شده است سهم فرهنگ عامیانه درآفرینش کالم ادبی هنرمند و مخاطب ایجاد می
کنیم. سپس از آن دسته از زیورهاي نظامی بررسی شود. ابتدا به جایگاه صورخیال در شعر نظامی اشاره می

ري آن از فرهنگ عامیانه مایه گرفته است و با تشریح و آوریم که ابزار هنادبی کالم نظامی سخن به میان می
کنیم. تبیین برخی از نکات مبهم در فرهنگ عوام، زمینۀ درك مفهوم و زیبایی شعر را براي مخاطب ایجاد می

هاي ادبی در بیان موضوعات و مضامین با توجه به بررسی آماري انجام شده سهم تقریبی هریک از آرایه
درصد، 4درصد، اغراق9درصد، تشخیص 19درصد، کنایه 26درصد ، استعاره37: تشبیه عامیانه به ترتیب

63درصد می باشد که از این میان بیشترین سهم یعنی حدود 3ها حدود درصد و دیگر آرایه2حسن تعلیل 
درصد به تشبیه و استعاره اختصاص دارد.

و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر.نظامی، فرهنگ عامیانه، صور خیال، خسرو ها:کلیدواژه
مقدمه-1

به معنی » لور«به معنی عامه و توده و » فولک«است که از دو واژة » فولکلور«فرهنگ عامیانه ترجمۀ 
فرهنگ و دانش و معرفت است و این دو واژه در فارسی به فرهنگ عامه، فرهنگ عوام، دانش و ادب عامه و 

- هاي سنتی مانند اسطورهشناسان، ادبیات نانوشته یا روایتعی و مردمجزء آن وضع شده است. علماي اجتما

-هاي دیگر ادبیات شفاهی را فولکلور میها، معماها و صورتها، افسونها ، ترانهها، مثلها، افسانهها، قصه
ها، معماها ثلها، مها، افسانهقصه«گوید ادبیات توده ابتدا شامل ). صادق هدایت می2537:13دانند (بلوکباشی، 

گیرند ها و آنچه مردم در خارج از دبستان فرامیشد؛ بعد تمامی سنتبود که فولکلور خوانده می» هاو متلک

1.elhami@cmu.ac.ir
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: 1323از اعتقادات و اوهام، دانش توده، آداب و رسوم گوناگون زندگی ... به این علم افزوده شد(هدایت،
ها و وجه تمایز قومی از قوم ساس شناخت درست ملت). اهمیت توجه به فرهنگ عامه در این است که ا179

هاي هاي عینی و ویژگیاي است که چهرة واقعی و خصلتبه مثابۀ آیینه«دیگر است؛ زیرا فرهنگ هر ملتی 
ها و توان در آن دید و از خالل قصص، معتقدات، اسطورهروحی، ذوقی و فکري اقوام و قبایل جهان را می

توان هاي یک قوم و قبیله، خلق و خوي و سرشت و سرگذشت آنها را میها و لطیفهتمثیالت و آداب وترانه
). هدایت محصول فرهنگ عامه را در سه بخش زندگی معنوي، زندگی اجتماعی 12: 1352(انجوي،» شناخت

).179: 1323جوید(هدایت،و زندگی مادي می
رهنگ عامه است. اشعار وي از جمله آثار بر مبناي این نظریه اشعار نظامی مملو از این سه دستاورد ف

هایی از زندگی و احوال و آداب و سنن مردم در آن به تصویر کشیده شده است؛ گرانبهایی است که گوشه
- پدران و پدربزرگان ما چگونه زیسته«دهد که اشعاري که منعکس کنندة رفتار و عقاید ملی است و نشان می

). 196: 1372(انزابی نژاد،» نوشیدندپوشیدند و در سور چه میچه میگریستند و در سوگ سان میاند، چه
هاي عامیانه که در میان مردم معمول بوده، به زبان، رسوم، سنن، معتقدات و نظامی به دلیل پرداختن به داستان

ل هاي جن و پري و اعماباورهاي عامیانه توجه خاصی داشته است. به خصوص اینکه عامۀ مردم از داستان
کثرت اشارات «گوید: کوب در این باره میبردند و آنها را باور داشتند. استاد زرینمحیرالعقول لذت می

شاعر[نظامی] به آداب، عادات، باورها و خرافات عامیانه و اشتمال زبان شاعر به آن معانی، لحن جدي و 
سازد. ، آشناگونه و حتی دلپسند میپذیرآمیز وي را براي مخاطب آسانآمیز و در برخی موارد سرزنشموعظه

-نیوش که خود وارث و پروردة این آداب و عقاید رایج در بین مردم است با خرسندي و آسودهمخاطب قصه
وار که با وي دارد به آنچه خود او از گیري بیگانهیابد که به رغم نوعی فاصلهدلی از این اشارات شاعر درمی

اي هم براي این باورداشت خویش ندارد، به همان د و هیچ منطق متقاعدکنندههاي دور باور دارریگ نسلمرده
). نظامی 230-1: 1374زرین کوب،»(دهدها پایبند نشان میاندازه آشناست و به همان اندازه خود را به آن

هاي سفید بر ناخن نشان دریافت خلعتدانست و معتقد بود که نقطهمانند بسیاري از مردم روزگارش می
رسد. نیز آگاه بود که جدا از سوزاندن دانۀ سپند در دفع اي نو به او میجهد نامهاست یا وقتی ابروي انسان می

زخم چشم زخم، آویختن دندان گوزن زراندود در گردن اطفال و یا کشیدن نیل به رخسار نیز در رفع چشم
خبري بد و هولناك است. همراه داشتن تأثیردارد و معتقد بود که پریدن چشم و جهیدن دل حاکی از رسیدن

کند. براي افزودن شتاب آن کسی که انتظار آمدنش را دارند، باید پاي بز آهن، دیو و پري را از انسان دور می
در راه او انداخت. اعتقاد داشت که زمین مرکز افالك، بر شاخ گاوي است که بر پشت ماهی قرار دارد و 

اند؛ به باور او تأثیر نبودهها بیست؛ اختران و ستارگان در سرنوشت انسانچرخیده اآسمان به دور آن می
کند و در هنگام زده را آشفته میمروارید دریا منسوب به ماه است و ماه پارچۀ توري و قصب را تباه و جن

ا رها ها بر طشت نکوبند، ماه از چنگ اژدهرود و تا مردم روي بامخسوف به کام اژدهاي موهوم فلکی می
چنین ها به لعل و یاقوت و عقیق بدل می شوند و... . نظامی همشود. بر اثر تابش خورشید است که سنگنمی
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پیرایه چندان جذاب نخواهد بود؛ لذا این استاد واقف بود که پرداختن به عناصر فرهنگ عامیانه با زبانی بی
اي که زیبایی برد؛ به گونهیباآفرینی فراوان بهره میها به عنوان ابزار زانگیز شاعرانه از آنهاي خیالصورت

دهد: یکی از جنبۀ تداعی باورها، اعتقادات و رسومی که شعر او از دو سو مخاطب را تحت تأثیر قرار می
هاي کند؛ دیگر التذاذ ادبی به جهت کاربرد آنها در تصویرگريها خو گرفته است و زندگی میخواننده با آن

آفرینش کالم ادبی نظامی بررسی شود. البته در مقاله سعی شده است سهم فرهنگ عامیانه درشاعر. در این 
هاي نگارنده در بحث فرهنگ این زمینه کار مدونی صورت نگرفته است و نتایج این مقاله حاصل کاوش

س از آن دسته از کنیم. سپعامیانه در شعر نظامی بوده است. ابتدا به جایگاه صورخیال در شعر نظامی اشاره می
آوریم که ابزار هنري آن از فرهنگ عامیانه مایه گرفته است و با زیورهاي ادبی کالم نظامی سخن به میان می

تشریح و تبیین برخی از نکات مبهم در فرهنگ عوام، زمینۀ درك مفهوم و زیبایی شعر را براي مخاطب ایجاد 
کنیم.دو عنصر ارزیابی میکنیم و از طرفی قدرت نظامی را در تلفیق این می

نظامی و صور خیال-2
صورخیال بیان غیرمستقیم و معناي پوشیده در پس کلمات است و شاعران برجسته برمبناي تجربیات، 

موقع و به مقتضاي کالم از آن برخوردار جا و بهگذاري بهافکار، عالیق و نگاه خاص به پیرامون خود به ارزش
ز شاعران بالمنازع ادب فارسی در به کارگیري انواع صورخیال به خصوص اي اشوند. نظامی گنجهمی

هاي دور از ذهن می باشد. در واقع زیبایی آثار او به لحاظ ادبی محصول چگونگی تشبیهات بدیع و استعاره
گیري از امکانات بی حد بیانی، هایش در این زمینه است. بر این اساس وي با بهرهنمایش افکار و اندیشه

گیري از جوید. تسلّط و توانایی او در بهرهبراي القاي بهتر و بیشتر معانی و مفاهیم خود به خواننده سود می
ساز کالم نشان از اطالعات بسیار او در زمینه شعر و شاعري دارد و تازگی ، نو و غریب بودن عناصر زیبایی

آگاهی، تسلط، دقّت و تیزبینی او در غور در انگیز او و گاه ابهام انگیز بودن آن ناشی ازهاي خیالصورت
سنج عناصر طبیعت، تاریخ، اسطوره، دین و مذهب، فرهنگ عوام و بسیاري عناصر دیگر است که از نگاه نکته

هاي فرهنگ عامیانه در زیباسازي سخن، اگر بیشتر از و تیزبین او دور نمانده است. توجه شاعر به جلوه
نی و مذهبی نباشد، کمتر هم نیست. نظامی با تکیه بر اصول اعتقادي و باورهاي عناصر طبیعی، تاریخی و دی

گمارد و دلیل آنکه عامیانۀ رایج بین مردم به صورتی خالقانه به ابداع و آفرینش هاي ادبی همت می
موضوعات شعري او از جاذبه و کشش بیشتري برخوردار است، توجه خاص او به عناصر عامیانه و چگونگی 

ان آن است؛ زیرا در آفرینش هر گونه هنري آنچه اهمیت دارد این است که باید پیوند عمیقی بین ذهن بی
- خواننده و ذهن شاعر ایجاد شود و صد البته در موضوع فرهنگ و ادب عامیانه بین هنرمند و مخاطب التقاط

تنها میزان اثرگذاري را بیشتر باشد؛ به طوري که نهتر و نیرومندتر میها و پیوندهاي ذهنی به مراتب قوي
کند. اما آنچه شعر او را گرداند، بلکه احساس قرابت و نزدیکی بیشتري را بین هنرمند و مخاطب ایجاد میمی

هاي شاعر است؛ از یک سو دهد، نقش دوسویۀ فرهنگ عامیانه و تصویرسازياز این منظر تحت تأثیر قرار می
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هاي و از سوي دیگر استفاده ابزاري از این موضوعات در ارائۀ صورتشگرد هنري وي در بیان این مضامین 
انگیز شاعرانه است که در هر دو صورت شاعر توفیق الزم را در این زمینه کسب کرده است.هنري و خیال

انگیز شاعرانه از جمله هاي خیالخیال در شعر نظامی دامنۀ پهناوري دارد. وي با استفاده از انواع صورت
ه، استعاره، کنایه، اغراق، حسن تعلیل، تشخیص و ... در بیان موضوعات فرهنگ عامه به تقویت ارتباطی تشبی

پردازد. دوسویه در این زمینه می
تشبیه2-1
هاي گوناگون و نیز انواع تشبیه مایه گرفته هاي شاعرانه است. صورتتشبیه هستۀ اصلی و مرکزي خیال«

هاي کند و به صورتتخیل شاعر در میان اشیا و عناصر مختلف کشف میاز همان شباهتی است که نیروي 
). نظامی از انواع تشبیه بیش از سایر عناصر خیال در بیان 1381:24آورد (پورنامداریان،مختلف به بیان در می

به طوري نماید؛ مسایل عادي و عامیانه استفاده کرده است و آنها را متناسب با باورها و فرهنگ مردم طرح می
گیرد. درصد از اشعار او با موضوعات عامیانه را در بر می37که تقریباً 

هاي ادبی اوست. گونه که ذکر شد گاه اعتقادات و فرهنگ عامیانه، ابزار شاعر براي خلق آفرینشهمان-
ها را آنوي ضمن کاربرد عناصر عامیانه در شعرش بارها و بارها در جاي جاي اشعارش به طور غیرمستقیم، 

دهد:هاي خود در یک بافت هنري ویژه قرار میاي براي بیان تصویرسازيوسیله
به عنوان مثال در این تشبیه مرکب : 

تا نپیچد چو اژدها بر گنجپیش مفلس زر زیاده مسنج   

)44، ب637(هفت پیکر:
داند. درك زیبایی حفظ گنج میشاعر حرص مفلس را در به دست آوردن زر همچون پیچش اژدها بر 

اژدها «باشد که تشبیه و پی بردن به لذت هنري آن، منوط به چگونگی ایجاد پیوند با اعتقاد رایج بین عوام می
). البته دراعتقاد عوام 1375:75(یاحقی،» داشته استهاي زیرزمینی را میجانوري اساطیري است و پاس گنج

-بار بدون ذکر آرایۀ تشبیه و یکن مضمون را در چند جا آورده است؛ یکگاه مار بر سر گنج است. نظامی ای
آوریم:بار با قید این زیور ادبی می

بر دامن آن نشسته ماري استهرگنج که در درون غاري است

)13، ب257(لیلی و مجنون:
پیچید چنانکه مار بر گنجدر شوشۀ تربتش به صد رنج    

)80، ب572یلی و مجنون:(ل
و یا در بیت:
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مجنون چو قصب برابرش سستلیلی چو قمر به روشنی چست    

)55، ب476(لیلی و مجنون:
رسد دو تشبیه کامل با تمام ارکان وجود دارد؛ لیلی به قمر و مجنون به قصب تشبیه شده است. به نظر می

ي و تشبیه دوم تقریباً نو و ابتکاري باشد. اما آنچه در این دو تشبیه تشبیه اول از نوع تشبیهات رایج و تکرار
گردد، محتواي زیرساختی از یک باور جمعی است که به طور ظریفی در آن باعث زیبایی و ارزش آن می

: 1375(یاحقی،» پوساندکند و مینور ماه پارچۀ کتان را سست می«پنهان شده است: تودة مردم معتقدند که 
گردد؛ به همین نکته باعث ارتباط میان این دو تشبیه و مناسبات معنایی حاکم بر واژگان این بیت می).385

یابد؛ زیرا فروغ و روشنی که وجه طوري که با ایجاد ارتباط میان این دو ، تشبیه اول نیز روح و جانی تازه می
گونۀ مجنون است. البته غیر از شبه آن است در این بیت کارکرد دیگري دارد و آن سست کردن جان قصب

افزاید. اگر این باور نادیده نظیر، جناس و موازنه است که به زیبایی بیت میهاي مراعاتتشبیه، وجود آرایه
گرفته شود و محتواي زیرساختی آن مطرح نباشد، آیا در این بیت ارزش و زیبایی الزم به لحاظ تصویرگري 

مالحظه خواهد شد؟ 
قاً معادل دو تشبیه بلیغ موجود در بیت زیر است که به باور عامیانۀ دیگري اشاره دارد: به بیت مذکور دقی

). ایجاز 122: 2536آیند (هدایت، ها به حرکت در میاعتقاد عوام براي منع ورود شیاطین به آسمان، شهاب
دم بر این موضوع است موجود در این تشبیه و عدم بیان وجه شبه بیانگر درك همگانی و باور جمعی عامۀ مر

گردد: و از این منظر است که تشبیه زیبا، جذاب و دلنشین می
او را چه بري که آفتاب است   

      .
تو دیو رجیم و او شهاب است

   .
)13، ب502(لیلی و مجنون:

یر تشبیهی تصو» نقش و نگار زدن بر دست عروسان«و یا این بیت که شاعر با استفاده از بیان آداب رایج 
دهد:زیبایی از شبی پرستاره ارائه می

عروس شب چو نقش افکند بر دست   
      .

به شهرآرایی انجم کله بربست
   .

)75، ب200(خسرو و شیرین:
رنگی کند و خامی و بیرا سرخ میدر باورهاي نجومی این اعتقاد وجود داشت که ستاره سهیل یمن، ادیم

هاي بسیاري کرده است؛ از جمله:برد. نظامی از طریق این باور تصویرسازيآنها را از بین می
چون سهیل جمال بهرامی

روي منذر از آن نشاط و نعیم         
از ادیم یمن ستد خامی
یافت آنچ از سهیل یافت ادیم
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      .   .
)1-2، ب651(هفت پیکر،

- اند تا شاعر ضمن نگارگريهمگی با ذکر وجه شبه آمدههاي دیگري از تشبیه وجود دارد که تقریباً نمونه

هاي خود به بیان معتقدات و دانش تودة مردم نیز بپردازد:
بردز دلها چون مفرح درد میبرد   ز خاطرها چو باده گرد می

)72، ب327(خسرو و شیرین:
یف اخالط.در دانش و طبابت عامه مفرح دارویی است براي تعدیل مزاج و تلط

که جادو از سپند و دیو از آهنرمید از دوست و دشمن   چنان درمی

)23،ب240(خسرو و شیرین:
تا گشت چنین جگر کبابمجادو چشم تو بست خوابم   

)29، ب475(لیلی و مجنون:
کردند، دیگر به خواب بند مییکی از جادوهاي قدیم بوده است که اگر کسی را خواب» خواب بستن«
آمده است.» جادو چشم«رفت تا هالك شود که در این بیت به عنوان وجه شبه براي تشبیه بلیغ نمی

گیرد و شاعر براي بیان یک باور یا رسم رایج بین اما گاه تشبیه خود وسیلۀ بیان مضامین عامیانه قرار می-
پردازد: به میشاعر معموالً به تشریح و توضیح مشبهکند. در این نوععامه از تشبیه استفادة ابزاري می

تاج زر در میان دو شیر سیاه
مه به آواز طشت رسته ز میغ

چون به کام دو اژدها یک ماه
نه به طشت تهی به طشت و به تیغ

) 7-8، ب668(هفت پیکر،
پردازد. به میطور مفصل به توضیح مشبهاین تشبیه، مرکب و از نوع گسترده است و شاعر در بیت دوم به

آورد. در اعتقادات عامه آمده است که ماه به در واقع به توضیح یک باورعامیانه با زبان ادبی و هنري روي می
اند زدهها میرود و به آواز طشت مس که بر بام خانههنگام خسوف به کام اژدهاي موهوم فلکی تنین فرو می

)839: 1372شود.(نظامی،رها می
جوید:یا در ابیات زیر که شاعر از سه تشبیه در بیان اعتقاد و باور عامیانۀ دیگري به زبان هنري سود می

مرا در کویت اي شمع نکویی
بري سرکه گر چون گوسفندم می

فلک پاي بز افکنده است گویی
به پاي خود دوم چون سگ بر آن در
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)3-4، ب316(خسرو و شیرین:
قصابان در بیابان براي آنکه گوسفندان فربه را از میان گله به دست آورند، بر پاچۀ بزي افسون خوانده و 

-کردند. پس تمامی گوسفندان گرد آنان جمع شده و گوسفندان فربه را میبه دست گرفته از گله عبور می
امل به بیان و تشریح این اعتقاد عامیانه ). شاعر با زبان تشبیه به طور ک1372:420کشتند (نظامی،گرفتند و می

کند؛ ضمن اینکه در این پردازد و مخاطبی که این باور در ذهن او وجود دارد، این ارتباط را قویاً درك میمی
بیت غیر از تشبیه، وجود دیگر ابزار هنري چون استعاره، تشخیص و تناسب نیز باعث التذاذ ادبی خواننده 

گردد.می
دیو، پري، غول، اهریمن، اژدهاي هفت سر، اژدهاي سیاه، عنقا، « ت وهمی در شعر نظامی به انواع تشبیها

-دیوچهر، پري روي، پري پیکر، پریچهر، پریرخ، پري«نیز ترکیبات تشبیهی چون » سیمرغ، فرشته، و حور و...
یانۀ مردم جاي دارد، که در مقولۀ خرافات و اعتقادات عام» خوي و...وش،فرشتهفش، پریوار، پریوش، فریشته

هاي او دارد:ناظر به همین نقش قوي و پررنگ اعتقادات در تصویرگري
فلک را غول وار از راه بردهشبی تاریک نور از ماه برده   

)1، ب344(خسرو و شیرین:
به خوشخویی توان زین هر دو جهان دیو است و وقت دیو بستن   

رستن

)59، ب255یرین:(خسرو و ش
اکثر تشبیهات نظامی به دلیل برخورداري از دانش و فرهنگ عامه که در محتواي زیرساختی اشعارش 
وجود دارد، بدیع و ابتکاري می باشد؛ به خصوص در مواردي که شاعر از چند تشبیه بهره برده ارتباطی قوي 

ه مختلف لطیف، زیبا و دلنشین می سازد.و پیوندي عمیق در بافت هنري شعر ایجاد نموده که آن را از وجو
استعاره 2-2

ترین امکان هنري و بنیان شعر است و موجب ابهام معنایی بزرگ» ملکۀ تشبیهات مجازي«استعاره این 
ها را از بین سازي واحدهاي معنایی زبان شاعر، اساس داللت نشانهشود؛ زیرا به گزینش و جانشینمتن می

). نظامی در بیان افکار و 119: 1380سازد(خلیلی،هاي تازه اي براي آن مطرح میلتبرد و داللت یا دالمی
هاي کند؛ بلکه بعد از تشبیه قسمت اعظم صورتمعتقدات عامیانه تنها از ترفند هنري تشبیه استفاده نمی

هاي ستعارهآهنگ و سرشار از تصویرهاي بدیع و اانگیز او کاربرد استعاره است. زبان پرمایه، خوشخیال
کند، با برخورداري از ذهن و زبان عامۀ اي موارد کالم او را دچار ابهام و پیچیدگی میدوراز ذهن که در پاره

که به طور طبیعی در اثناي کالم او انعکاس یافته، درك و فهم شعر او را آسانتر نموده؛ گویی شاعر « مردم 
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گرم و استوار و مبنی بر تفاهم نگه دارد و بدین وسیله خود را ملزم کرده تا پیوند خود را با مخاطب ...
). این شیوه باعث شده است تا در 224: 1374کوب،زرین»( خواننده عامی را نیز با خود همنوا و همدل سازد

هاي تازه و بدیع شاعرانه را که حاصل اشعار او هم حضور پررنگ عناصر عامیانه را ببینیم و هم فضاسازي
ها است. زبان پرمایه و گاه نامأنوس شاعر در بیان هاي او با اشیا و پدیدهاطف و اندیشهخوردگی عوگره

هاي ملموس و عینی روزمره و گاه اعتقادات و ها، محملی براي تخیالت و توصیفات او از پدیدهاستعاره
یان مسایل عادي و باورهاي جمعی شده است. نظامی بعد از تشبیه از استعاره بیش از سایر عناصر خیال در ب

گیرد. درصد از اشعار او با موضوعات عامیانه را دربرمی26عامیانه استفاده کرده است ؛ به طوري که تقریباً 
در بیت زیر:

پیرامن در شکستی الماسشویش همه روزه داشتی پاس

)5، ب557(لیلی و مجنون:
(همسر لیلی) براي مراقبت از او پاسبانان و نقیبانی را قرار داده سالمخواهد بیان کند که ابنشاعر وقتی می

به عقیدة قدما الماس براي در شکننده و خطرناك «تا لیلی از خانه فرار نکند، با علم به این موضوع که 
اره آورد: در را استعاره از لیلی و الماس را استع) تصویر استعاري بدیعی به وجود می1372:615،(نظامی،»است

گیرد.از نقیبان و پاسبانان می
و یا این تصاویر زیبا: 

چو ماهش رخنه اي بر رخ نیابیز ماهش صد قصب را رخنه یابی  

)43، ب153(خسرو و شیرین:
چون تار قصب شد از نزاريآن شیفتۀ مه حصاري    

)6، ب125(لیلی و مجنون:
است، شاعر با استفاده از استعارة » نور ماه و تباه شدن قصب«بر باور عامیانۀ در این دو بیت که ناظر 

چنین پردازد. هممرشحه (ماه استعاره از شیرین) و (مه حصاري استعاره از لیلی)، به ارائۀ تصویري زیبا می
روحی که از آورد تا مخاطب به کسب التذاذجهت ایجاد مناسبات معنایی، دو تشبیه مرتبط با موضوع نیز می

تلفیق یک باور جمعی با تخیل شاعرانه حاصل می شود، نایل آید.
در بیت:

از شیفته ماه نو نهفتنداز بس که سخن به طعنه گفتند   

)28، ب473(لیلی و مجنون:
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چون «امه که ماه نو استعاره مرشحه از لیلی و شیفته استعاره مرشحه از مجنون است و ناظر بر این اعتقاد ع
). شاعر براي بیان یک باور 385: 1375یاحقی،»(شودتر میاش افزوندیوانه چشمش به ماه افتد، آشفتگی

جمعی با خلق دو تصویر استعاري در کنار هم که تناسب معنایی بین آنها باعث وجود استعاره مرشحه در 
کند.بیت شده، لذت برخورداري از آن را دو چندان می

نقل از لباب الباب از 1366:257مصفی،»(تأثیر نور خورشید در تشکیل یاقوت در سنگ«به از اعتقاد 
عوفی) تصاویر استعاري بدیعی خلق نموده است:
ها شد چون ز لعل آن سنگز عکس روي آن خورشید رخشان   

بدخشان
)18، ب252(خسرو و شیرین:

قوت بردمید به سنگگرد یابامدادان که چرخ مینا رنگ   
   .

)221، ب741(هفت پیکر،
گرد یاقوت استعاره مرشحه از پرتو خورشید است.

در ابیات زیر فضاي هنري و » ماه و اژدها«هاي بدیع در تلفیق با زیرساخت این باورعامیانه یعنیاستعاره
زند:زیبایی را در شعر او رقم می

آورده در گرفتن ماهسر بردید دودي چو اژدهاي سیاه  

)5، ب325(لیلی و مجنون:
مه را به دهان اژدها دادبر کردن آن عمل رضا داد   

)49، ب519(لیلی و مجنون:
دیو، دیوزاد، دیو بازیگر، پري، پریان، پریزاد، پریزاده، هفت بزم و « هایی چون وجود انواع استعاره از واژه

نیز مثل تشبیهات او در زمرة » نه طاس، دار نه سر و مار نه سر، نه سپر هزار میخی و... نه مهد، هفت بام و 
هاي او ایفا نموده است.  اي است که نقش مؤثري در تصویرسازيعناصر عامیانه

کنایه2-3
یکی دیگر از ابزارهاي تصویرگري که شاعر به مدد آن عواطف و احساسات خود را هنرمندانه و موثر 

- کند، کنایه است. کنایه در زبان هنر بیان، عبارت است از ایراد لفظ و ارادة معنی غیرحقیقی آن؛ آنئه میارا

). در واقع این شگرد هنري به صورت واژه 84: 1369گونه که بتوان معنی حقیقی آن را نیز اراده کرد(تجلیل،
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اي از معناي قیم و بی هیچ قرینۀ صارفهاي است که داراي دو معنی باشد و به طور غیرمستیا ترکیب یا جمله
). کنایه صرف نظر از اینکه یک ابزار هنري در کار 142: 1380شویم(خلیلی،ظاهري متوجه معناي باطنی آن 

جوشد و بر پایۀ شاعران و نویسندگان است، به این دلیل دلنشین است که از ذهن و زبان تودة مردم می
آنان شکل گرفته و از روزگاران گذشته همواره بر زبان جاري و ساري معلومات، باورها و مشاهدات روزمره

بوده است. زیبایی کنایه در ابهام هنري، به ایما و اشاره سخن گفتن و نداشتن صراحت کالم است که الزمۀ 
باشد، در مخاطب تأثیر اصالت شعري است؛ اما بیش از همه چون جوشیده از دل و تجربۀ عامۀ مردم می

-بخشد. نظامی به دلیل توجه به فرهنگ تودة مردم از کنایهگذارد و التذاذ روحی بیشتري به او میمیبیشتري 
- هاي بسیاري در اشعار خود استفاده کرده است. این ویژگی ضمن اینکه رنگ شعر او را هنري و زیبا می

شود. نظامی بعد ردم مینماید، سبب تداعی و پیوند عمیق مخاطب با زبان محاوره و معتقدات جمعی عامۀ م
درصد در اشعاري با 19از تشبیه و استعاره از کنایه که برگرفته از ذهن و زبان مردم است به میزان تقریبی 

موضوعات عامیانه استفاده کرده است. 
کند: منظور از آن، بروز می» صفت هنري«انواع کنایه در شعر نظامی گاه به صورت واژه و ترکیب و نوعی 

فتی است که جانشین موصوف شده زیرساخت تشبیهی ندارد و عالوه بر معنی اصلی و صریح داراي نوع ص«
). شمیسا از این مقوله با عنوان 143رسد(همان:معناي دومی است که ذهن با عبور از معناي اول به آن می

):236: 1371کند(شمیسا،کنایه از موصوف یاد می
سبزپوشان در انتظار تواندعطرسایان شب به کار تواند  

)733(هفت پیکر:
صفت هنري که جانشین موصوف شده و کنایه ازستارگان است.عطرسایان

نیز کنایه از فرشتگان است. به اعتبار این اعتقاد عوام که فرشتگان سبزپوشند. نظامی در جاي سبزپوشان
دیگر به این نکته خود اشاره دارد:

سبزي آرایش فرشته بودبود   رنگ سبزي صالح کشته 

)6، ب214(هفت پیکر:
کند. کنایه از: فضول و کسی که در کار دیگران مانع تراشی و براي بدنامی آنان شبهه ایجاد میاندازخاك

رواج دارد؛ یعنی زنی که خود را داخل صحبت و مکالمۀ » اندازخاله خاك«امروزه در زبان عامیانه با عنوان 
).1350:219این و آن بیندازد و فضولی پیشه کند (امینی، 

انداز خوانمنه آنگاهیت خاكچو خاك انداختی بر آستانم     

)18، ب284(خسرو و شیرین:
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کاسه «کنایه از بنده و مطیع و چاکر درگاه کسی بودن. ترکیب دیگر آن امروزه هم متداول ایت لیسخاك
)1373:309نایی دیگري دارد: تملق گفتن و از موقعیت استفاده کردن (عظیمی،که بار مع» لیس

لیسشدهان تاجداران خاك به گرداگرد تخت طاقدیسش   

)16، ب263(خسرو و شیرین:
گوشمال:احمق و نادان، گاوریش:چیز کم بها ، پشیز:سرزنش، زخم زبان:ترکیب هاي کنایی دیگر مثل:

هاي دیگر که در شعر نظامی فراوان بسیار خوب و عالی و بسیاري نمونهنورعلی نور:دقیق،  مو به مو:تنبیه، 
به کار رفته است.

شوند و از عادات و آداب هاست که تأویل به مصدر میهاي او مربوط به جملهبرخی دیگر از کنایه
گیرد:مایه میروزمره و عادي زندگی و گاه از اعتقادات و باورهاي تودة مردم 

: معادل آب دهان فرو دادن است کنایه از حسرت خوردن(دهخدا، لغت نامه) زمانی که آب دندان مزیدن-
ریزد و اگر غذاي مذکور به کند و به دهان میغذاي دلخواه خود را می بینیم، غدد بزاقی ترشحاتی تولید می

این تصویر کنایی را بر پایه معلومات و بریم. نظامیدهان ما نرسد، از سر حسرت آب دهان را فرو می
مشاهدات روزمرة عوام آفریده است.

: کنایه از تأسف و پشیمانی (همان)لب به دندان گزیدن-
آب دندان مزیدنم تا چندلب به دندان گزیدنم تا چند   

)712(هفت پیکر:
روستاهاي آذربایجان این اصطالح به : کنایه از حلیم و خوش اخالق بودن. هنوز هم درمثل بره بودن-

).76: 1370کار می رود(زنجانی، 
پیرزن گرگ باشد او بره بودمادرم گفت و او زنی سره بود   

)11،ب775(هفت پیکر:
(دهخدا، لغت نامه).سرهم کردنوبهم بافتن ،ساختن: کنایه ازسرتیز کردن-

کرددروغی چند را سرتیز میکرد   پریرخ زان بتان پرهیز می

)15، ب175(خسرو و شیرین:
).1350:401: کنایه از اینکه کار به دقت انجام شده و نقصی ندارد(امینی، رودمو، به درزش نمی-

گنجید موییکه در درزش نمیچنان ترتیب کرد از سنگ جویی   
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)72، ب238(خسرو و شیرین:
انگشت بر چشم «ار دیگري که نشان از توجه شاعر به زبان و فرهنگ عامیانه دارد؛ مثل: هاي بسیکنایه

انگشت «رسوا شدن، »: نما شدنانگشت«تعجب کردن، »: انگشت بر لب داشتن«اطاعت کردن، »: نهادن
، )1373:30بسیار ترسو بودن(عظیمی،»: از سایۀ خود ترسیدن«)، 1،ج1363پشیمان شدن(دهخدا، »: خاییدن

معادل دهانش بوي شیر » بوي شیر از دندان آمدن«)، 1350:43خوار و ناچیز شدن(امینی،»: از چشم افتادن«
غیرت »: پشم در کاله نداشتن«هیبت و شکوه داشتن، »: پشم در کاله داشتن« می دهد: نادان و بی تجربه، 

1373و ناشنوایی زدن(عظیمی،خود را به کري »: پنبه در گوش گذاشتن«)، 1344:44نداشتن (هبله رودي،
غافل »:  خواب خرگوش دادن«)، 156کامال مطیع بودن(همان:»: حلقه به گوش کردن«)، 105:

کار انجام یافته را خراب »: رشته را پنبه کردن«طمع کردن، »: دندان تیز کردن«)، 1350:238کردن(امینی،
تردید و تحیر »: گردن خاریدن«)، 927ر سوم:، دفت1361تسلیم شدن(شاملو،»: سپرانداختن«)، 309کردن(همان:

) و... 2962رنج و ناراحتی به او نرسیدن(همان:اندك»: مویی از سرش کم نشدن«داشتن، 
تشخیص2-4

آمیزد انگیز و باورهاي اعتقادي را چنان با آن درمیکارگیري آرایۀ تشخیص، گاه عناصر خیالنظامی در به
اندیش و خالق است که نوعی درهم تنیدگی، تعامل نشان از هنر شاعر ژرفنماید و اینناپذیر میکه جدایی

آفریند. در بررسی آماري سهم این آرایه در اشعار نظامی سازنده و سامانمند بین دو پدیدة ادبی و اجتماعی می
باشد.درصد می9عامیانه تقریباً حدود با موضوع فرهنگ 

آن روز به دست راست برخاستآن بخت که کار ازو شود راست   

)3، ب542(لیلی و مجنون:
هرکس به دست راست از خواب صبح برخیزد، آن روز « در این بیت شاعر در بیان یک اعتقاد عامیانه که 

جوید.) از هنر تشخیص بهره می611: 1372(نظامی،» خوش و خرم خواهد بود
همچنین ابیات:

تا چشم عودش را کشد میلمریخ به کینه گرم تعجیل   

)17،ب539(همان:
مریخ به تیغ و زهره با جام

زهره دهدش به جام یاري     
بر راست و چپش گرفته آرام
مریخ کند سلیح داري

)26-7، ب454(لیلی و مجنون:
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باور عامیانه با به این باور نجومی اشاره دارد که مریخ جنگاور و زهره خنیاگر فلک است. ذکر این
شاعر در جان بخشی به این دو عنصر چنان قوت گرفته است که گویی واقعیت امر چیزي جز این هنرنمایی 

گري دارد. نیست. ضمن اینکه اغراق به طور بارزي جلوه
ابیات زیر نیز:

فلک سرمست بود از پویه چون پیل
طبیبان شفق مدخل گشودند   

چون نیلخناق شب کبودش کرد 
فلک را سرخی از اکحل گشادند

)6-7، ب300(خسرو و شیرین:
عبارت از حالتی است که » خناق یا خفگی و زهرباد«اي در طب عامیانه است: بیماري بیانگر نکته

دارد و راه درمانش رگ زدن و گشودن آماس خونی بوده جریان نفس را به سوي ریه و قلب بازمی
جوید و تصویرسازي شاعر از این باور طبی مدد می)3:363نقل از قانون،ج141: 1371است.(باقري خلیلی،

زن، سرخی را جانشین سیاهی کند؛ شب چون بیماري خناق، فلک را کبود کرده و شفق مانند طبیبی رگمی
هاي تشخیص، وجود چهار تشبیه، جناس، مراعات نظیر و حسن تعلیل براي شب بودن کند. تجمع آرایهمی

فلک، ابزار هنرآفرینی شاعر براي توصیف شب و طلوع صبح است که با موضوع طب عامیانه درآمیخته و 
کند.رسد که لذت ادبی آن را چند وجهی میاي میشاعر از این رهگذر به طرح بافت هنري ویژه

بخشی مهتاب در بیت زیر در کنار یک باور و اعتقاد نجومی عامیانه قابل مالحظه است:جان
نیارد ریختن بر دست من آببدین تري که دارد طبع مهتاب   

)43، ب287(خسرو و شیرین:
ها بدو مهتاب در خاصیت، تر است و مرطوب«کند که آرایۀ تشخیص در سایۀ این اعتقاد تجلّی پیدا می

وجود من هیچ است و یعنی ماه با آن همه طراوت در مقابل شادابی گلِ» منسوب و جزر و مد دریا از اوست.
). وجود اغراق، کنایه و حسن تعلیل نیز به 411: 1372قابل آن نیست که بنده وار دست مرا بشوید(نظامی،

افزاید.زیبایی بیت می

اغراق2-5
سازد. اغراق در هر کند، بیشتر و موثرتر میاغراق تأثیر سخن شاعر را در جهت موضوعی که بیان می«

که آن مضمون از حد یک امر عادي و طبیعی خارج شود و همین خروج از حوزة شود مضمونی سبب می
) تقریباً 253: 1381بخشد.(پورنامداریان، عواطف عادي برجستگی و تشخص و عظمت خاصی به آن می

درصد اشعار نظامی در حوزة عناصر عامه به اغراق اختصاص یافته است.4حدود 
مه نو بیندم دیوانه گرددچراغ از نور من پروانه گردد  



٦٢٥
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

)33، ب286(خسرو و شیرین:
اشاره دارد؛ ولی شاعر با اغراق، دیوانگی را به ماه نو نسبت » دیوانه و ماه نو«مصراع دوم به باور عامیانه 

کند.دهد و از این طریق تأثیر سخنش را بیشتر میمی
ه شد ز ماهیفروغ ملک بر مچو بر شیرین مقرر گشت شاهی   

)1، ب219(خسرو و شیرین:
ز نعلش گاوماهی را خبر دادعقاب خویش را در پویه پر داد   

)93، ب172(خسرو و شیرین:
جهان بر « در ابیات مذکور اشاره به باور رایج بین توده مردم است که » ماهی و گاو ماهی«منظور شاعر از 

دارد. زیر آن ماهی گاوي است و زیر گاو صخره و زیر صخره ثري و زیر پشت ماهی است و او در آب قرار 
) شاعر از رهگذر این اندیشه است که تصویري بدیع و زیبا 1375:386(یاحقی،» ثري کس نداند که چیست؟

-اي که واقف به این باور جمعی باشد به درك زیبایی حاصل از عمق تخیل شاعر در بهکند. خوانندهخلق می
آید.  اغراق نایل میکارگیري

حسن تعلیل 2-6
یابد و گاه با دیگر تصاویر هاي معنوي است که در شعر او خوب جلوه میحسن تعلیل از جمله آرایه

دهد. اگرچه حضور این آمیزد و با ترکیب خویش تابلوي کلمات را رنگی خاص میهنري شاعر درهم می
درصد است، اما همان تعداد اندك در مخاطب بسیار 2دود آرایه در ابیات نظامی با موضوع فرهنگ عامه ح

دلنشین و تأثیرگذار است:
بگفتا گر نیابی سوي او راه
بگفتا دوري از مه نیست در خور

بگفت از دور شاید دید در ماه
بگفت آشفته از مه دور بهتر

)9-10، ب244(خسرو و شیرین:
معشوق است؛ اما بیان علت شاعر در دور بودن از معشوق در مصراع ماه در مصراع دوم و سوم استعاره از 

ضمن ». دیوانه باید از ماه نو دور باشد«گیرد که چهارم حسن تعلیلی است که با این باور عامیانه شکل می
اد هاي قبل جناس نیز وجود دارد. تلفیق چند آرایه با آنچه به عنوان اعتقاینکه بین ماه در این مصراع و مصراع

خورد و آرایه شود، چنان درهم تنیده شده که مطلب زنجیروار به هم گره میعوام در زیرساخت شعر دیده می
کند و با ذکر اعتقادي که در باور جمعی مخاطب آید. این ویژگی زیبایی شعر را دوچندان میپشت آرایه می

کند.وجود دارد، پیوند عمیقی با او ایجاد می
در بیت:

گه را  رحم بسته به زادن صبحهم خورشید و مه را    زناشویی به
)11، ب272(خسرو و شیرین:
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در «کند. شاعر با اعتقاد به زن بودن خورشید و مرد بودن ماه در باورهاي نجومی عامه، تصویرسازي می
-آن را در آسمان میایست با موهاي افشان سوار بر گردونه و چهار اسب سفید اساطیر یونان آفتاب الهه

انقطاع ماه و خورشید، حسن تعلیلی زیباست ) دیر زادن طفل صبح در وصلت بی1366:262مصفی،»(کشد.
کند. ضمن اینکه وجود آرایه تشخیص و تناسب، زیبایی بیت را دوچندان پسند بیان میکه شاعر با دلیلی عامه

کند.می
هادیگر آرایه2-7

ي عامیانه و خلق تابلوي هنري خود از بسیاري دیگر از صنایع لفظی و معنوي هانظامی در بیان باورداشت
آزمایی کرده است و از این رهگذر به خلق تصاویر انگیز طبعبهره برده و اغلب با آوردن چند تصویر خیال

ري که در بدیع و ماندگار دست یافته است. آیا کاربرد جناس و تشبیه مرکبی که در بیت زیر با استفاده از باو
در بین عامه شهرت دارد، قابل تأمل نیست؟» چنگ مریم«بارة گیاه 

چنانک آبستنان از چنگ مریمبرست از چنگ مریم شاه عالم   
)10، ب259(خسرو و شیرین:

گیاهی باشد مانند پنج انگشت و چون زنی دشوار زاید، آن را در آب گذارند. همین که آن «چنگ مریم 
) چنگ مریم در مصراع اول اشاره به 1391(تبریزي،» ز هم واشد، آن زن را نیز وضع حمل می شودگیاه ا

مرگ مریم، همسر خسرو و رهایی شاه از او اشاره دارد و در مصراع دوم، مراد گیاه مذکور است که ضمن 
افزاید.یت مینشینی و لطافت بوجود تشبیه شاعر از طریق تناسب معنایی با برقراري جناس تام به ذهن

یا جناس بارز در این بیت:
در آرایش بدي خورشید ماهیچو زد ز آرایش خورشید راهی   

)18، ب225(خسرو و شیرین:
در مصراع اول یکی از سی لحن باربد است و در مصراع دوم، خورشید آسمان، به » آرایش خورشید«

ن اینکه با هم جناس دارند، وجود حسن تعلیل و تشخیص اعتبار این باور عامیانه که خورشید زن است. ضم
هاي جمعی، چهره و اغراق پنهان در آن با اقبال و توجه هدفمند و جهت دار شاعر به طرح و تبیین باورداشت

بخشد.دلفریبی به شعر او می
یا وجود تمثیل در این ابیات که از اعتقادات عموم مردم جوشیده است، مثال زدنی است:

زین کار کامی برنخیزدمرا
به جفت مرغ آبی باز کی شد      

پري پیوسته از مردم گریزد
پري با آدمی دمساز کی شد

)141-2، ب174(خسرو و شیرین:
ملک چون جلوة دلخواه نو دید

      .
تو گفتی دیو دیده ماه نو دید

)74، ب327(همان:
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در بیت زیر که حاصل کارکرد زبانی شاعر در فرهنگ عامه است و نوعی یا وجود تضاد و کنایه و موازنه 
دهد، تا چه اندازه جذاب و قابل پسند است.آمیختگی تخیل با تجربۀ عامه را نشان می

آهن سرد کوبی ار کوشیآتش گرم یابی ار جوشی   
)43،ب663(هفت پیکر:

اعات نظیر با موضوعات فرهنگ عامه نیز در شعر نظامی وجود هایی از جمله ایهام، تضاد، تلمیح و مرآرایه
دارد که میزان آن به نسبت موارد مذکور بسیار کمتر است و به دلیل جلوگیري از اطالۀ کالم از ذکر نمونه ها 
خودداري می شود. در پایان با یک بررسی آماري از میان اشعار نظامی در سه منظومۀ خسرو و شیرین، لیلی و 

درصد از کل اشعار در موضوع و مضمون فرهنگ عامه قرار دارد و به روش 20و هفت پیکر حدود مجنون
اند. درصد ابیات به زیور صورخیال آراسته شده63گیري تصادفی با توجه به نمودار شماره یک، حدود نمونه

گ عامیانه دارد، به تفکیک هاي ادبی در اشعاري که تعلق به فرهنسهم هریک از آرایه2برمبناي نمودار شماره 
ارائه شده است. 

نمودار شماره یک:
درصد تقریبی آرایه ها بر اساس کل ابیات در موضوع فرهنگ عامه، در سه مثنوي خسرو و شیرین، لیلی 

و مجنون و هفت پیکر

:2نمودار شماره 
ي خسرو و شیرین، درصد آرایه ها به تفکیک بر اساس کل ابیات در موضوع فرهنگ عامه، در سه مثنو

لیلی و مجنون و هفت پیکر
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نتیجه گیري-3
با توجه به بررسی آماري سهم تقریبی هریک از آرایه هاي ادبی در بیان موضوعات و مضامین عامیانه به 

درصد، حسن تعلیل 4درصد، اغراق9درصد، تشخیص 19درصد، کنایه 26درصد ، استعاره37ترتیب تشبیه 
درصد به 63درصد می باشد که از این میان بیشترین سهم یعنی حدود 3ایه ها حدود درصد و دیگر آر2

تشبیه و استعاره اختصاص دارد. بر این مبنا دریافتیم که نظامی با اندیشه و اعتقادي که به باورهاي عامه دارد، 
تخیل باال به تبیین هاي فراگیر و تشبیهات غریب و قدرتبا بینش و روایت شاعرانه و مددجویی از استعاره

ها را از محدودة زمانی پردازد و آنهاي گذشته میتازه و نقل زیباي اعتقادات، سنن، پندارها و باورداشت
هاي نظامی گرداند. اکثر تشبیهات و استعارهکشد و با نیازهاي جوامع روزگار خود منطبق میخاص بیرون می

ه در محتواي زیرساختی اشعارش وجود دارد، بدیع و ابتکاري به دلیل برخورداري از دانش و فرهنگ عامه ک
می باشد؛ به خصوص در مواردي که شاعر از چندین آرایه در یک بیت بهره برده، ارتباطی قوي و پیوندي 

سازد.عمیق در بافت هنري شعر ایجاد نموده است که آن را از وجوه مختلف لطیف، زیبا و دلنشین می
کند. با بهره گرفتن از این عنصر زبان را به حات کنایی بافت ادبی شعر را تقویت میکاربرد کنایه و اصطال

-سازد. طرز گنجاندن آن در بافت کالم سبب التذاذ ادبی و فرهنگی در خواننده میتر میزبان عامیانه نزدیک

گردد. 
گمارد. د همت میهاي رومتنی و محتواي زیرساختی به زیباسازي اثر خونظامی با استفاده از آرایش

ها بعد هنري شعرش را تقویت نموده و تأثیرگذاري، ارتباط مناسب با خواننده و لذت استفاده از این نگارگري
متن را در کشف معناهاي پنهان و فرهنگ و باورهاي او که به طور خودآگاه و ناخودآگاه در وجودش مستتر 

دهد.است، افزایش می
هاي آمیزد. زبان و اندیشهعامه را با تخیل و تصاویر شاعرانه درمیوي واقعیت موجود در تجربیات

هاي زیبایش کند. اعتقادات و باورهاي خرافی را در قالب تصاویر و نگارگريعامیانه را با زبان ادبی تلفیق می
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نشین است و ها و باورهاي جمعی در زبان او بسیار زیبا، جذاب و دلکند. از این نظر بیان اندیشهماندگار می
هایی او ملموس و عامه پسند و دلنواز است.تصاویر شاعرانه و نگارگري

کتابنامه
جلد، اصفهان: 3،فرهنگ عوام یا تفسیر امثال و اصطالحات زبان فارسی) 1350امینی، امیر قلی(-1

دانشگاه اصفهان.
.4، دفتر2خرد و کوشش، دورة»فولکلور«) 1349انجوي شیرازي، ابوالقاسم (-2
المللی بزرگداشت ، مجموعه مقاالت کنگرة بین»جامعه شناسی شعر نظامی«) 1372انزابی نژاد، رضا (-3

.195-213، تبریز: دانشگاه تبریز، صص3سدة تولد نظامی، یه اهتمام منصور ثروت، جلد
، کتاب درسی سال چهارم، تهران: چاپخانۀ کاویان.فرهنگ عامه) 2537بلوکباشی، علی (-4
، تهران: انتشارات نگاه.سفر در مه) 1381رنامداریان، تقی (پو-5
، چاپ هفتم، تهران: امیرکبیر.برهان قاطع) 1391تبریزي، محمد حسین بن خلف (-6
، تهران: انتشارات برگ.بیان در شعر فارسی) 1369تجلیل،جلیل (-7
یدات هنري غزل موالنا)، (جستاري در ترفندها و تمهسیب باغ جان) 1380خلیلی جهانتیغ، مریم (-8

تهران: سخن.
جلد، تهران: امیرکبیر. 4) امثال و حکم، 1363دهخدا، علی اکبر(-9

، تهران.لغت نامه) 1325(------------10
، چاپ دوم، تهران: سخن. پیرگنجه در جستجوي ناکجاآباد) 1374زرین کوب، عبدالحسین،(-11
.72-76، صص4، نامه فرهنگ، شماره»ل در آثار نظامیقلمرو صور خیا«) 1370زنجانی، برات (-12
هاي فارسی، المثل، فرهنگ لغات، اصطالحات، تعبیرات و ضربکتاب کوچه) 1361شاملو، احمد (-13

، تهران: مازیار. 3ج
، چاپ دوم، تهران انتشارات مجید.بیان) 1371شمیسا، سیروس (-14
، چاپ دوم، تهران: نشر ات متداول در زبان فارسیفرهنگ مثلها و اصطالح) 1373عظیمی، صادق(-15
قطره.

، چاپ دوم، تهران: موسسه مطالعات و فرهنگ اصطالحات نجومی) 1366مصفی، ابوالفضل، (-16
تحقیقات فرهنگی.

جلد، تصحیح وحید دستگردي، چاپ دوم، 2، کلیات حکیم نظامی گنجوي) 1372نظامی گنجوي (-17
تهران: انتشارات علمی.

. 179-184، صص2، سال3، سخن،شماره»فولکلور یا فرهنگ توده«)1323هدایت، صادق (-18
، چاپ دوم، تهران: جاویدان.نیرنگستان) 2536(-----------19
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، ویراستۀ صادق کیا، تهران:وزارت فرهنگ و هنر.مجمع االمثال) 1344هبله رودي، محمد علی(-20
، چاپ دوم، یر و اشارات داستانی در ادبیات فارسیفرهنگ اساط) 1375یاحقی، محمد جعفر (-21

تهران: سروش.
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بررسی نسب سازي و تقدس نمایی پادشاهان به ویژه پادشاهان سرسلسله
( از کیومرث تا سلجوقیان)

1سعید امامی

دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لرستان 
چکیده

شویم که نگریم. متوجه این امر میمی-چه بعد از اسالم م وچه قبل از اسال-کرد پادشاهان وقتی به عمل
کردند. این عمل ي خود را به پادشاهان سلسله پیش منسوب میتمام پادشاهان به هر نحوي شده سلسله

ي پدري و پسري در بین تمام پادشاهان و امیران قبل و بعد از اسالم گردیده است. به باعث ایجاد رابطه
اي مانند اسکندر را نیز فرزند دارا معرفی کردند و او را از نسل و تبار پادشاهان ایرانی گانهطوري که حتی بی

دانستند. گاهی نیز پادشاهان عالوه بر نسب سازي حکومت خویش را مؤید به تأیید یکی از بزرگان دین 
گردد.کردند. در این مقاله سعی شده است علت این نسب سازي ها و تقدس نمایی ها بررسیمی

ها و تقدس نمایی ها براي مشروعیت بخشی به شود که تمام این نسب سازيدر این پژوهش مشخص می
آنها بوده است.حکومت و سلسله

نسب سازي، تقدس نمایی، پادشاهان،  افسانه، تاریخ.ها:کلیدواژه
شویم که توجه این امر مینگریم. ممی-چه قبل از اسالم و چه بعد از اسالم -کرد پادشاهان وقتی به عمل

کردند. این عمل ي خود را به پادشاهان سلسله پیش منسوب میتمام پادشاهان به هر نحوي شده سلسله
ي پدري و پسري در بین تمام پادشاهان و امیران قبل و بعد از اسالم گردیده است. به باعث ایجاد رابطه

دارا معرفی کردند. او را از نسل و تبار پادشاهان ایرانی اي مانند اسکندر را نیز فرزندطوري که حتی بیگانه
شود بلکه در دوره تاریخی هم این ي پدري و پسري منحصر به دوران باستان نمیدانستند. این ایجاد رابطه

دهد گاهی پادشاهان عالوه بر نسب سازي حکومت خویش را مؤید به تأیید یکی از قدیسین جریان رخ می
دانستند و همین فره شایستگی این چنین که در دوره باستان پادشاه را داراي فره ایزدي میکردند.مذهبی می

کرد. همایون کاتوزیان در مقاله فره ایزدي و حق الهی پادشاهی به بررسی رابطه فره ایزدي پادشاه را تأیید می
در مقاله تاثیر نگرش هاي ). اکبري 19-4: صص 1377اند( همایون کاتوزیان، و شایستگی پادشاهی پرداخته

اي بر باستانی بر اندیشه هاي سیاسی عصر خواجه نظام الملک طوسی، به تحلیل تاثیر دوران باستان و افسانه
). جوادیان در مقاله فره ایزدي، تداوم قدرت و 34-9: صص 1386اند( اکبري، دوران تاریخی پرداخته

دي و به دست گرفتن قدرت سیاسی اشاره کرده است( جوادیان، فرمانروایی در ایران باستان، به رابطه فره ایز
ي دیگري ادامه پیدا کرد. یعنی پادشاهان ). در دوران اسالمی نیز همین ماجرا به شیوه85-84: صص1385

کردند.دوران اسالمی نیز خود را مؤید به تأیید یکی از قدیسین مذهبی می

1 . saiid.emami@yahoo.com



٦٣٢

٦٣٢

مجموعه مقاالت

الم نسب سازي و اصالت تخمه و نژاد در پیش از اس
طبق متن شاهنامه پس از کیومرث که اولین پادشاه است و کشته شدن فرزندش سیامک، این هوشنگ 

). پس از مرگ هوشنگ فرزندش تهمورث جاي 32-30: 1388شود( فردوسی، فرزند سیامک است که شاه می
ه دارد. تا این که شاهی تکیه زد. این روند یعنی رسیدن شاهی از پدر به فرزند اداماو را گرفت و بر تخت

ضحاك پادشاه شد؛ در شاهنامه ضحاك یک شخص اهریمنی و  یک غیر ایرانی است که پس از کشتن 
ي گردد به جهان بینی زرتشتی که زمان شهریاري سه هزار سالهنشیند. این برمیجمشید بر تخت شاهی می

ان بینی زرتشتی دوران نخستین از سال داند. زیرا در جهاهورا مزدا را تا مرگ جمشید و پایان حکومت او می
پردازد و ي اهورا مزدا است که ضمن آن اهورا مزدا به آفرینش گیتی میسالهبزرگ زمان شهریاري سه هزار 

ي اهریمن در رامش در این دوران مرد نخستین و گاو یکتا آفریده و دیگر دام و دهشن اهورایی فارغ از پتیاره
ي ملی ایران منطبق است با هزار سال سلطنت ي اهورایی در حماسهجستهزیند. این عصر خو آشتی می

). 101: 1378انجامد( سرکاراتی، شود و به جمشید میپیشدادي که از کیومرث آغاز می
با وجود این که در شاهنامه فردوسی در مورد ضحاك نسب سازي نشده است. در تاریخ الرسل و 

و او را بیور اسب پور اروند اسب پور « ث و پادشاهان ایرانی دانسته اند. الملوك، ضحاك را نیز از نسل کیومر
خوانند. برخی دیگر نیز او را به زینکاو پور ویروسک پور تاز پور فرواك پور سیامک پور شاپور کیومرث کی

ور گویند: وي ضحاك پور اندرماسب پکنند ولی با تلفظ نام نیاکان او مخالفند. و میهمین نسب یاد می
). 38: 1351طبري، » ( زنجدار پور ندرلیچ پور تاج پور فریاك پور سهامک پور تاذي پور کیو مرث بوده است

پس از ضحاك، فریدون پادشاه گردید که بنا به متن شاهنامه از تخم کیان است و نسب او به تهمورث 
نین پاسخ داد.رسد. هنگامی که فریدون اصل و نسب خود را از فرانک پرسید مادرش این چمی

تو بشناس کز مرز ایران زمین           یکی مرد بد نام او آبتین 
ز تخم کیان بود و بیدار بود             خردمند و گرد و بی آزار بود
ز تهمورث گرد بودش نژاد           پدر بر پدر بر همی داشت یاد

). 51: 1388ردوسی، ( ف
از پس فریدون فرزندان و نوادگان او یکی پس از دیگري بر تخت نشستند. تا نوبت به شاهی لهراسب 
رسید. لهراسب مخالفان زیادي داشت. یکی از این مخالفان زال بود و دلیل مخالفتش این بود که نژاد او را 

دانست.نمی
). 995گونه نشنیده ام تاجور         ( همان: نژادش ندانم ندیدم هنر             از این 

دانست. زیرا که به قول کیخسرو لهراسب از با این وجود کیخسرو او را داراي شایستگی پادشاهی می
). 996نسل هوشنگ است ( همان: 
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این نسب سازي و رابطه پدري و پسري در سر تا سر شاهنامه ادامه دارد تا نوبت به پادشاهی اسکندر 
د. براي اسکندر نیز داستانی ساختند و او را فرزند دارا معرفی کردند. بنا بر متن شاهنامه خود اسکندر نیز رسی

شود تا این که وزیران دارا به او خیانت کردند. در آنجا بود که اسکندر به بسیار دیر  از این ماجرا با خبر می
آگاه کرد. » خ و پیراهن هستنداز یک شاخ و یک بی« بالین دارا رفت و او را از این که 

چنان چون ز پیران شنیدیم دوش         دلم گشت پر خون و جان پر زجوش
).1276(همان: زیک شاخ و یک بیخ و پیراهنیم        به بیشی چرا تخمه را بر کنیم

د برادر خود اسکندر که با دارا نبرد نمو« در تاریخ الرسل و الملوك از قول برخی مورخین آمده است که 
داراي کوچک یا داراي دوم بوده است. چه پدرش داراي بزرگ با مادر اسکندر دختر پادشاه روم که هالي نام 
داشته ازدواج کرده بود و هنگامی که هالي نزد دارا رسید به علت بوي عفونتی که از او استشمام نمود دستور 

ر این شد که براي مداواي او برگ درختی که به فارسی اش بیندیشند. رأي دانشمندان بداد که تدبیري درباره
گویند طبخ کنند و او خود را با آب آن شست شو بدهد. این عمل مقدار زیادي از آن بوي نا مطبوع سندر می

را از هالي کاست. ولی به کلی زائل نگردید. سر انجام از او بیزار گشت او را نزد کسانش فرستاد. در حالی 
ن بود و پسري از صلب او زایید و او را به نام خود و درختی که براي از بین بردن بوي بدش که از وي آبست

). 91و 90: 1351که منشأ لفظ اسکندروس است نامید.( طبري، » هالي سندروس « وصف شده بود یعنی 
ایران منقطع ي پدري و پسري در سلسله پادشاهاني ایرانی است و رابطهدر نتیجه اسکندر نیز یک شاهزاده

نگردیده است. در شاهنامه اسکندر جز سالطین کیان آمده و در آنجا مردي بزرگ خوانده شده است ( 
).103: 1363مشکور، 

شود و تنها در شاهنامه فردوسی پس از ماجراي زندگی اسکندر، دوران پادشاهی سلسله اشکانیان بیان نمی
گذرد. اما در کتاب مروج الذهب و معادن الجوهر اله میبا چند بیت،  فردوسی از این سلسله چند صد س
ي اول که گفتم و و ملوك الطوایف مابین ایرانیان طبقه« اندنسب پادشاهان اشکانی را نیز به کیکاوس رسانده

اند. ابوعبیده معمر بن مثنی از عمر کسري از از کتاب اخبار الفرس وي نقل طبقه دوم یعنی ساسانیان بوده
گفته است اول پادشاه از ملوك الطوایف اشک پسر اردوان پسر اشکان پسر آس جبار پسر سیاووش کرده که 

اند که اشکان از گفته« ). همچنین 229: 2536مسعودي، » ( پسر کیکاوس بود که بیست سال پادشاهی کرد
اد، و جز این هم اند که وي از فرزندان اشکان بن کی آرش بن کی قبفرزندان داراي بزرگ بود و نیز گفته

اند. هر چند که در نسب اشکانیان اختالف بسیار است، ولی در این اختالفی نیست که آنان از نژاد شاهان گفته
ي قبل ي پدري و پسري بین پادشاهان سلسله). بنابر این باز هم رابطه284: 1368ثعالبی، » ( اند باستان بوده

ي بعد حفظ شده است. و سلسله
ي اشکانی به سرگذشت فرزندان دارا روي آورده است و مه فردوسی با گذري سریع از سلسلهدر شاهنا

اردشیر بابکان را از نوادگان دارا و اسفندیار و گشتاسب  معرفی کرده است.
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بابک پس از دیدن خوابی و پرسیدن تعبیر آن از معبران خویش، روي به ساسان کرد و از او اصل و 
اسان نیز نسب خود را به اسفندیار و گشتاسب رسانید و خود را شاهزاده معرفی کرد. نسبش را جویا شد. س

به بابک چنین گفت زان پس جوان       که من پور ساسانم اي پهلوان
نبیره جهاندار شاه اردشیر                   که بهمنش خواندي همی یادگیر

).1370-1369: 1388سب یل در جهان یادگار (فردوسی، سر افراز پور یل اسفندیار                  زگشتا
: 2536اند (مسعودي ، در مروج الذهب و تاریخ ثعالبی نیز اردشیربابکان را از نوادگان اسفندیار نوشته

). 299: 1368و ثعالبی، 238
اختالف اصالت تخمه و نژاد به حدي داراي اهمیت است که وقتی بهرام چوبین با هرمز پادشاه ساسانی

پیدا کرد و به فکر پادشاهی افتاد. یکی از سرداران او به نام بهرام ، به چوبینه چنین گفت: 
بخندید بهرام از آن داوري                از آن پس بر انداخت انگشتري

).1903: 1388اي پادشا  ( فردوسی، بدو گفت چندان که این در هوا        بماند شود بنده
ستا گردیه، خواهر بهرام چوبین، نیز به او گفت که چون تو از نژاد کیان نیستی بنابراین در همین را

دانی که گاهی تخت پادشاهی خالی بوده ولی با وجود این پهلوانان شایستگی پادشاهی را نداري مگر نمی
هایی از چوبین مثالاند و براي بهراماند به آن تاج و تخت دست درازي نکردهچون از نژاد و تخم کیان نبوده

).1905زمان کاووس و کیقباد زد(همان: 
اند که از نژاد شاهان باشند. به بنابر این در نزد گذشتگان تنها کسانی شایستگی و لیاقت پادشاهی را داشته

طوري که حتی اگر تخت پادشاهان خالی باشد باز هم کسی نباید بر تخت پادشاهان تکیه زند. زیرا به نظر 
ن فقط یک شاهزاده لیاقت این را داشت که بر تخت پادشاهی بنشیند. گذشتگا

نسب سازي و اصالت تخمه و نژاد در دوران اسالمی
شود. بلکه در دوران اسالمی نیز این شیوه به کار ها فقط مختص به دوران باستان نمیاین نسب سازي

بسیاري معتقدند که طاهریان در « ه است که هاي نخستین اسالمی آمدگرفته شد. در کتاب تاریخ ایران در سده
اند. که بر اساس آن اي مغشوش را ارائه کردهي خود نسب نامهاند و براي اثبات این عقیدهاصل، ایرانی بوده

رسیده است. ترتیب این نسب نامه چنین نسب طاهریان به رستم و با چند پشت دیگر به منوچهر پیشدادي می
مصعب بن زریق بن اسعد بن اسد بن ماي خسرو بن بهرام بن رازان بن مورت بن است: طاهر بن حسین بن 

مهرآبادي، » ( رستم بن اسدید بن روسان بن برسان بن جورك بن گرشاسب بن اشرط بن منوچهر الملک 
تاریخ نگاران نسب طاهر را تا بیست و « ي تاریخ ایران آمده است که ). همچنین در کتاب گنجینه82: 1384

).669: 1378رساندند ( رضایی، پشت به منوچهر پادشاه کیانی ایران میدو
نسب یعقوب لیث « رساندند. صفاریان نیز به پیروي از طاهریان نسب خود را به پادشاهان ایران باستان می

ادي، مهرآب» ( اند اي مشهور با هفت پشت به خسرو پرویز و از طریق او به کیومرث رساندهرا طبق نسب نامه



٦٣٥
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

شایان توجه این که شماري از تاریخ نگاران، سامانیان را از ). « 739/ 10: ج  1378و رضایی، 123: 1384
). حتی نسب این سلسله را 836/ 10: ج 1378رضایی، » ( اندفرزندان بهرام گور پسر اردشیر ساسانی دانسته
و سبب والیت سامانیان آن بود که سامان خذا بن « خوانیم که تا کیومرث نیز نوشته اند. در زین االخبار می

حامتان کی این همه را بذو بازخوانند مغ بوذ، دین زرتشتی داشت. و نسب او سامان خذاه بن خامتا بن نوش 
بن طمغاسب بن شادل بن بهرام چوبین بن بهرام حسیس بن کوزك بن اثفیان بن کردار بن دیرکار بن جم بن 

رنجهان بن فیر بن فراول بن سیم بن بهرام بن شاسب بن کوزك بن جرداد بن جیر بن بستار بن حداد بن
سفرسب بن کرکین بن میالد بن مرس بن مرزوان بن مهران بن فاذان بن کشراد بن سادساد بن بشداد بن 
اخشین بن فردین بن ومام بن ارساطین بن دوسر منوچهر بن کوزك بن ایرج بن افریذون بن اثفیان بیک بن 

ن سورکاو بن اخشین کاو بن رسد کاو بن دیرکاو بن ریمنکاو بن بیفروش بن جمشید بن دیونکهان بن بیک ب
: 1384گردیزي، »( اسکهد بن هوشنگ بن فراوك بن منشی بن کیومرث پادشاه نخستین کی بر زمین بوذ 

214.(
را به شاهان باستانی ایران اند. و هریک خود هاي دیگر در دوران اسالمی نیز از این قافله جا نماندهسلسله

).391و 318: 1348داشتند( مهر آبادي، منسوب می
ي قدسی بخشیدن به حکومت خویش در دوران باستانجنبه

کردند حکومت خود را قدسی و الهی نشان دهند. این برخی از پادشاهان عالوه بر نسب سازي سعی می
دانستند. نخستین ستان را داراي فره ایزدي و تایید الهی میتفکر نیز ریشه در باستان دارد زیرا پادشاهان با

بایست از این تایید الهی پادشاه یعنی کیومرث داراي فر و تایید ایزدي بود و به تبع او دیگر پادشاهان نیز می
بودند. بر خوردار می

همی تافت زو فر شاهنشهی                  چو ماه دو هفته ز سرو سهی
هر جانور کش بدید            ز گیتی به نزدیک او آرمید دد و دام و 

). 28: 1388شدندي بر تخت او                 از آن بر شده فر و بخت او (فردوسی ،دو تا می
پس از کیومرث هوشنگ و تهمورث نیز هر یک داراي فر و تایید ایزدي بودند اما پس از آنها جمشید تا 

مند بود و پس از آنکه منیت پیشه کرد فر از او گسست در نتیجه از پادشاهی ر بهرهزمانی پادشاه بود که از ف
). جمشید توسط ضحاك مار دوش که یک غیر ایرانی بود کشته شد و اوضاع 39و 38نیز بر افتاد( همان: 

بود اسیر کشور آشفته گردید. اما ضحاك نیز به دست فریدون که از نوادگان تهمورث بود و داراي فره ایزدي 
گشت. و از پس او فریدون بر تخت نشست و اوضاع مملکت سامان گرفت. طبق متن شاهنامه تمام پادشاهان 

ایرانی نژاد که از تخم پادشاهان پیشدادي و کیانی بودند همگان داراي فره ایزدي بودند. 

ي قدسی بخشیدن به حکومت در دوران اسالمیجنبه
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ي کردند که به حکومت خود جنبهکه نژادي غیر ایرانی داشتند سعی میدر دوران  اسالمی پادشاهانی 
قدسی بدهند. 

کند و حکومت خود را از جانب خدا سبکتکین جهت مشروعیت بخشی به حکومت خود خوابی نقل می
خوري؟ در خواب دیدم خضر را علیه السالم، نزدیک من آمد مرا پرسید و گفت چندین غم چرا می« داندمی

از بخت بد خویش. گفت غم مدار و بشارت دهم ترا که مردي بزرگ و با نام خواهی شد چنانکه وقتی گفتم 
بدین صحرا بگذري با بسیاري مردم محتشم و تو مهتر ایشان؛ دل شاد دار و چون این پایگاه بیافتی با خلق 

). 255: 1384( بیهقی، » خداي نیکویی کن و داد بده تا عمرت دراز گردد. و دولت بر فرزندان تو بماند 
شنیدم « طغرل پادشاه سلجوقی که از نژاد غیر ایرانی بود با افسانه سازي به حکومت خود جنبه الهی داد. 

که چون طغرلبک به همدان آمد از اولیا سه پیر بودند بابا طاهر و بابا جعفر و شیخ حمشا، کوهیست بر در 
ي لشکر بداشت و پیاده شد و د، نظر سلطان بر ایشان آمد، کوکبههمدان آنرا خضر خوانند بر آنجا ایستاده بودن

اي شیفته گونه بودي او را هاشان ببوسید. بابا طاهر پارهبا وزیر ابو نصر الکندري پیش ایشان آمد و دست
گفت اي ترك با خلق خداي چه خواهی کرد، سلطان گفت آنچه تو فرمایی، بابا گفت آن کن که خدا فرماید: 

. یامربالعدل و االحسان، سلطان بگرست و گفت چنین کنم ، بابا دستش بستد و گفت از من پذیرفتی، ان ا..
ها از آن وضو کرده بود در انگشت داشت بیرون کرد و در سلطان گفت آري،  بابا سر ابریقی شکسته که سال

وسته آن در میان انگشت سلطان کرد و گفت مملکت عالم چنین در دست تو کردم بر عدل باش سلطان پی
). 99-98: 1364الراوندي، » ( تعویذها داشتی و چون مصافی پیش آمدي آن در انگشت کردي

اما اسماعیل سامانی عالوه بر نسب سازي با تعریف خوابی به  حکومت خود و فرزندانش جنبه قدسی 
مراجعت هفت قدم مشایعت گویند که یکی از علما روزي به دیدن اسماعیل سامانی آمد و او در حین « داد. 

او کرد، شب پیغمبر(ص) را به خواب دید که فرمود: اي اسماعیل بدان هفت قدم که مشایعت آن عالم 
).2815: 1380میرخواند، » ( نمودي، هفت نفر از نسل تو پادشاهی خواهند کرد 

نتیجه گیري
اي اي تاریخی و چه در دورهسیرت پادشاهان به ویژه پادشاهان سرسلسله ایرانی نژاد چه در دوره ه

اي بر این منوال بوده است که  نسب خود را به پادشاهان پیشین علی الخصوص پادشاهان دوران افسانه
اي می رساندند. این رفتار باعث ایجاد یک رابطه پدري و پسري بین تمام اي و افسانهباستان یا دوران اسطوره

گردد. به طوري که حتی در نسب نامه ها ضحاك ماردوش که سالم میپادشاهان ایرانی نژاد در قبل و بعد از ا
باشد نیز را از فرزندان کیومرث پیشدادي یک شخصیت اسطوره اي است و نمایانگر جهان بینی زرتشتی می

ي پدري و پسري به هم نخورد. عالوه بر این براي اسکندر مقدونی نیز اند تا خدایی نکرده این رابطهدانسته
بیگانه و اجنبی است  نیز افسانه اي ساخته اند تا او را نیز در این زنجیره ي پدري و پسري قرار دهند که یک 

و او را نیز یک ایرانی نژاد معرفی کنند. این نسب سازي در مورد پادشاهان ایرانی نژاد در دوران اسالمی نیز 
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ر ایران نیز قرار گرفت. به طوري که این ادامه پیدا کرد و این سیرت مورد قبول سلسله هاي دوران اسالمی د
سلسله ها نیز نسب  خود را به  پادشاهان باستان و افسانه اي می رساندند و این عمل را تنها براي مشروعیت 

دادند. بخشی به حکومت و سلسله خود انجام می
ی به حکومت اما سلسله هایی که نژاد ایرانی نداشتند از شیوه و ترفند دیگري براي مشروعیت بخش

بردند و آن موید کردن حکومت خویش به تایید یکی از قدیسین مذهبی بوده است. سبکتکین خویش بهره می
ي  حکومت خویش را در عالم رویا از زبان خضر شنیده است و طغرلبک توسط بابا طاهر به قول خود مژده

و چه در دوران اسالمی سلسله ها شود. بدین ترتیب چه در دوران باستان حکومت عالم به او تفویض می
بردند.براي مشروعیت بخش به حکومت خود از دو شیوه نسب سازي و تقدس نمایی بهره می

کتابنامه
، »تاثیر نگرش هاي باستانی بر اندیشه هاي سیاسی عصر خواجهد نظام الملک طوسی« اکبري، امیر، -

.1386، 34-9، صص 7فصل نامه تاریخ، شماره 
، محمد بن علی بن سلیمان ، راحه الصدور و آیه السرور در تاریخ آل سلجوق، به سعی و الراوندي-

.1364تصحیح محمد اقبال، چاپ دوم، نشر امیرکبیر، تهران، 
.1384بیهقی، ابوالفضل محمد بن حسین، تاریخ بیهقی، تصحیح علی اکبر فیاض، نشر علم، تهران، -
ن اسماعیل، تاریخ ثعالبی، ترجمه محمد فضائلی، نشر قطره، ثعالبی نیشابوري، عبدالملک بن محمد ب-

.1368تهران، 
، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، »فره ایزدي، تداوم قدرت و فرمانروایی در ایران باستان« جوادیان، مسعود، -

.1385، 84-85ص ، ص103شماره 
.1378رضایی، عبدالعظیم، گنجینه تاریخ ایران، نشر اطلس، تهران، -
.1378سرکاراتی، بهمن، سایه هاي شکار شده گزیده مقاالت فارسی، نشر قطره، تهران، -
طبري، ابوجعفرمحمد بن جریر، تاریخ الرسل و الملوك، ترجمه صادق نشأت، نشر بنگاه ترجمه و نشر -

.1351کتاب، تهران، 
ن، چاپ چهارم، نشر فردوسی، ابوالقاسم، شاهنامه براساس نسخه نه جلدي چاپ مسکو، زیرنظرع. نوشی-

.1388ققنوس، تهران، 
گردیزي، بوسعید عبدالحی بن ضحاك بن محمود، زین االخبار، به اهتمام دکتر رحیم رضا زاده ملک، -

.1384چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 
ر بنگاه مسعودي، ابوالحسن علی بن حسین، مروج الذهب و معادن اجوهر، ترجمه ابوالقاسم پاینده، نش-

.2536ترجمه و نشر کتاب، تهران، 
مشکور، محمد جواد، ایران در عهد باستان در تاریخ اقوام و پادشاهان پیش از اسالم، چاپ چهارم، نشر -

.1363اشرفی، تهران، 
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.1384هاي نخستین اسالمی، نشر دنیاي کتاب، تهران، مهرآبادي، میترا، تاریخ ایران در سده-
خاوند شاه محمود، تاریخ روضه الصفا، تهذیب عباس زریاب، نشر علمی، تهران، میرخواند، محمد بن-
1373.
ي جمشید کیان فر، نشر میرخواند، محمد بن خاوند شاه محمود، تاریخ روضه الصفا، تصحیح و تحشیه-

.1380اساطیر، تهران، 
اقتصادي، شماره –اسی اطالعات سی» فره ایزدي و حق الهی پادشاهی،«همایون کاتوزیان، محمد علی، -
. 1377، 19-4، صص 130و 129
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بررسی عنصر ساختاري پیرنگ در حکایتی از مرزبان نامه 
"فورستر"يبر اساس نظریه

1سعید امامی

دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لرستان 
سمیرا ریزه وندي
کارشناس ارشد دانشگاه کردستان

چکیده
رود، پیرنگ است و بیشتر مطالبی که در سنت ادبی در این کار میبراي ساختار روایت بهاصطالح ادبی که

اي ) ارسطو است. طرح یا پیرنگ یکی از عناصر پویا و زنجیرهPoeticsشود برگرفته از پوئتیک (مورد بیان می
و به روساخت اثر قصه، نمایشنامه و شعر ( روایی ) است و یکی از عناصر متعلق به ژرف ساخت متن است 

ي متن جدا کرد.توان آن را از دیگر عناصر سازندهوابسته نیست و می
ي در پژوهش حاضر عنصر پیرنگ و اجزاي ساختاري آن همچون شروع، گره افکنی، بحران، تعلیق، نقطه

نوع است هاي ادب فارسی در نثر مصاوج، گره گشایی و پایان در حکایتی از مرزبان نامه که یکی از شاهکار
) مورد Forresterي فورستر(روایت شده، بر اساس نظریه)Episodicهاي آن به صورت اپیزودیک ( که داستان

توان پیرنگ یک داستان را به دست آورد و از بررسی قرار گرفته است و نشان داده شده که چگونه می
ي آن رسید.ي یک حکایت به اجزاي سادههاي پیچیدهساختار

پیرنگ، روایت، ساختار، فورستر، مرزبان نامه.ها:هکلیدواژ
مقدمه
شروین است. وي این کتاب را در اواخر قرن چهارم نوشت رستمبن نامه به زبان طبري اثر مرزبانمرزبان

ي شاهکارهاي و سعدالدین وراوینی در قرن هفتم آن را از زبان طبري به زبان پارسی برگرداند که از جمله
ی در نثر مصنوع است. این کتاب شامل نه باب، یک مقدمه و یک ذیل است و مطالب آن از زبان ادب فارس

هاي آن همانند کلیله و دمنه به شیوه حکایت در حکایت حیوانات و دیو و پري و آدمی بیان شده و داستان
روایت شده است.

ته، در این مسیر، ساختار قصه را ي قصه است. همان طور که بشر در جریان تاریخ تحول یافداستان ادامه
گردد، داستان از عمري چند ساله در نیز به ساختار داستان بدل کرده است. اگر عمر قصه به هزاران سال برمی

غرب و از عمري شصت هفتاد ساله در ایران برخوردار است یعنی بعد از مشروطیت که آثار داستانی غربی 
داستان قبل از قرن هجدهم در اروپا و قبل از مشروطیت در ایران را ).11: 1376به فارسی ترجمه شد(بهشتی،

کرد، در حالی که با پیدایش عامل اساسی هایی هدایت نمیهایی از درون به سوي معلول و یا معلولعلّت

1 . saiid.emami@yahoo.com (نویسنده مسئول)
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اش درآمده، به سوي قصه به معناي امروزي آن طرح و توطئه در داستان، حکایت از شکل روایت ساده
). 211: 1362در واقع جاي خود را به قصه سپرده است(براهنی،حرکت کرده،

دو 1920هاي روسی سال گذاشتند. فرمالیستناقدان فرمالیست روسی میان داستان و طرح تفاوت می
اي به کار بردند که به تمایز داستان و گفتمان اشاره را به شیوه)Fabula-Syuzhet(سیوژت-مفهوم فابوال

دانند که ها آن را با چیزي در ارتباط میي کنش که فرمالیستعبارت است از بازگویی خالصهداشت. فابوال 
خواند. اما سیوژت به طرح شفاهی ساخت روایت می» ي خام ماده« )Viktor Shklovsky(ویکتور شکلوفسکی

کنند، سیوژت بی مییا مکتوب داستان اشاره دارد، به شیوه ها و تمهیدات مختلف موجود در متن که آن را اد
کند. به این ترتیب سیوژت با طرح ارتباط دارد( لوته، یکی از عناصر فرم است که به محتواي متن سرایت می

1388 :14.(
ي در التین) و هسته(StoryFabula) در فرق میان داستانBoris Tomachevskiبوریس توماشفسکی(

بحث مفصلی دارد. داستان یک درك کلی است، نظر به کل در انگلیسی)Plotدر روسی و Syuzhetداستانی (
ي داستانی آن قسمت از داستان است که روایت است چه اموري که گفته شده و چه نشده باشد. اما هسته

رود و آن را در ي داستانی به سوي داستان مینویسنده آن را برگزیده و روایت کرده است. خواننده از هسته
توان هاي داستانی را مییی است براي تحقق و شکل گیري داستان، لذا هستهداستانی مادهي یابد. هستهمی

اند. پالت شرح و توان، زیرا به هزاران شکل بیان شدهها را نمیطبقه بندي کرد زیرا حضور دارند، اما داستان
).165: 1380بسط ادبی حوادث است، داستان حوادث انتزاعی است (شمیسا،

ل وقایع است به ترتیب توالی زمانی که بنیادي ترین عنصر داستان روایت است. روایت به داستان نق
مفهوم بازگویی پی در پی واقعه، کاشف توالی، تسلسل و زنجیره وار بودن گفتاري است که راوي آن را بازگو 

ر زمان و مکان ي حوادث در روال مناسبات علّت و معلولی د). هر روایت زنجیره7: 1379کند(مستور، می
هاي علّت و ي نسبتهاست، براساس و زمینهاي از دگرگونیشود، سلسلهاست که از موقعیتی پایدار آغاز می

). روایت نظامی مستقل است 250: 1371اي پدید آید(احمدي،معلولی خاص، تا سرانجام موقعیت پایدار تازه 
ام تشکیل شده از عناصري است که در تعامل با گیرد. این نظو داللت معنایی آن در دل خود آن شکل می

ترین عنصر آن پیرنگ است.یکدیگر هستند و اساسی
توان پیرنگ را در روایت پیدا نمود و آن را شود این است که چگونه میدر اینجا سوالی که مطرح می

بتدا با توضیحی کلی در دهیم. در قسمت اول این مقاله اارزیابی کرد؟ که در این مقاله به این پرسش پاسخ می
پردازیم و در بخش دوم به عنصر مورد پیرنگ و عناصر سازننده آن و به تعریفی مختصر از این عناصر می

پیرنگ در حکایتی از باب چهارم مرزبان نامه (دیو گاوپاي و داناي دینی) خواهیم پرداخت که البته در این 
شود که در ان داستان دیو گاوپاي و داناي دینی مطرح میباب سه داستان دیگر هم به صورت اپیزودیک در می

ساختار پیرنگی این داستان تأثیري ندارد ولی پیرنگ آنها را به صورت اجمالی توضیح خواهیم داد؛ که هدف 
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مان را بر اجزاي یک قصه نگارنده از بیان پیرنگ و بررسی عناصر ساختاري آن این است که نوع نگاه و تاکید
مشخص کنیم.

پیشینه تحقیق
از جمله کارهاي پژوهشی که به بررسی پیرنگ بر روي برخی آثار منظوم و منثور فارسی انجام گرفته 

توان به مقاالت زیر اشاره کرد:اند میو راهگشاي این پژوهش بوده
» ي بیژن و منیژه فردوسی و خسرو و شیرین نظامی مقایسه عنصر طرح یا پیرنگ، در منظومه« -

هاي سست و غیر معقول، ) به بررسی انواع طرح از جمله طرح205-185: 1385یکوبخت، نوروزي، (ن
هاي تاریخی، دینی، اعتقادي و ...،در این دو مثنوي پرداخته شده است.طرح
)، با ذکر حوادث و 112-83: 1387(زارعی، امین، موسوي، » بررسی عنصر پیرنگ در داستان سیاوش « -

ي علّت و معلولی میان آنها به ترسیم پیرنگ داستان سیاوش پرداخته و هنر داستان پردازي هنشان دادن رابط
فردوسی را که منطبق بر اصول داستان نویسی است را نشان داده است. 

)، 188-167: 1390(عباسی، » هاي نخودي اثر محمد هادي محمديتجزیه و تحلیل پیرنگ در داستان« -
هاي شناسی، خوانشی بر عنصر پیرنگ در داستانکي روایتویکردهاي علمی در حوزهیکی از ربا استفاده

نخودي اثر محمد هادي محمدي داشته است. 
)، پیرنگ داستان سیاوش را از دو منظر ادبیات 70-64(جعفري : » ساختار پیرنگی داستان سیاوش« -

نوین داستانی و ادبیات کالسیک داستانی بررسی کرده است. 
- 101: 1387(طغیانی، نجفی، » جایگاه سه عنصر گفتگو، کنش، پیرنگ و ساختار روایتهاي حدیقه « -
ي هاي حدیقه بر اساس سه عنصر گفتگو، کنش و پیرنگ پرداخته و شیوه) ، به بررسی ساختار روایت119

ها را تحلیل کرده است . داستان پردازي سنایی در این روایت
این رویکرد به بررسی عنصر ساختاري ذکر شده و با توجه به اینکه تاکنون بابا در نظر گرفتن موارد

هاي نامه به عنوان یک اثر منثور کالسیک کاري صورت نگرفته و این اثر بر اساس رویکردپیرنگ مرزبان
دیگري مورد نقد و تحلیل قرار گرفته است. به همین جهت در این پژوهش به بررسی و تحلیل حکایتی از 

توان از دیدگاه فورستر پردازیم تا روشن کنیم که چگونه میي فورستر میرزبان نامه بر اساس نظریهم
هاي مرزبان نامه را مورد بررسی قرار داد. حکایت

پیرنگ
به معنی نقش و » رنگ « به معنی شالوده و بنیاد و » پی « ي ترکیبی است که از دو جزء پیرنگ واژه

هاي گوناگونی به با معادلPlot). اصطالح انگلیسی106: 1388عمرانی ،ت(مهدي پورطرح تشکیل شده اس
فارسی ترجمه شده است که مهم ترین آنها عبارتند از: پیرنگ، طرح، طرح و توطئه، چهارچوب، دسیسه، 

: 1389دیپل،اند( رواج بیشتري یافته» پیرنگ « و » طرح « ها داستان و خالصه داستان که از میان این اصطالح
گوید: پالت را که در فن شعر ارسطو مطرح شده است، ). شمیسا در کتاب انواع ادبی در مورد پالت می3
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اند و برخی از محققان عصر ما آن را طرح و توطئه ي مضمون گذاشتهدکتر زرین کوب به جاي آن افسانه
ي داستانی گفت. به هر حال، به تان و یا هستهتوان به آن نیرنگ داستان یا طرح داسخوانده اند. به نظر من می

گویند. همین نظم و ي علّت و معلولی باشند پالت میتوالی منظم اعمال و حوادث داستان که مبتنی بر رابطه
). همچنین پیرنگ 182: 1383آورد(شمیسا،ترتیب علّت و معلولی حوادث است که داستان را به وجود می

ي اتصال اصل شود و خواننده به کمک این حلقهده و متن ادبی واسطه میاصطالحی است که میان خوانن
).120: 1389ي آن شکل گرفته اند ( دیپل، ي آثار داستانی بر پایهشناسد که همهبنیادینی را می

شود که در واقع گذار از وضعیت پایدار به وضعیت پایدار دیگر هر داستان از بیان حادثه اي آغاز می
ي علّت نامند ولی هنگامی که در الگوي زمانمند و شبکه این داستان یا سیر حوادث را طرح داستان میاست. 

). 57: 1382سازد (مارتین،گیرد، پیرنگ را میو معلول قرار می
هاي گذشته تاکنون این عنصر اهمیت زیادي داشته است، حتی ارسطو پیرنگ را یکی از عناصر از زمان

داند که آغاز و میان و ي تراژدي به شمار می آورد. ارسطو، پالتی را استوار و منسجم میانهاصلی و شش گ
پایانی روشن داشته باشد. در آغاز آن عملی باشد که منطقاً عمل دیگري را ایجاب کند. همین طور در وسط 

ي عمل تیب آخر پالت نتیجهافتد، امر دیگري را به دنبال خود به وجود آورد و بدین ترآن، امري که اتفاق می
آغاز آن باشد بعد از آن دیگر الزم نیست چیزي گفته شود و شرح و بسطی داده شود. خواننده از این که 

توان دید که دو تلقی ). البته می185: 1383کند(شمیسا،پالت به پایان رسیده و کامل شده احساس رضایت می
دن است به رخدادها به نحوي که داستانی تمام عیار را از طرح وجود دارد. از یک زاویه، طرح شکل دا

ریزند. از بسازند: نویسندگان و خوانندگان براي سر در آوردن از قضایا، رخدادها را در قالب یک طرح می
هاي گوناگون واحدي را به شکل» داستان « گیرد، زیرا این روایتها اي دیگر، طرح با روایتها شکل میزاویه

).114-115: 1382د(کالر،کننعرضه می
Gustavتوان از گوستاو فریتاگ( شود که میاهمیت پیرنگ تا به امروز هم نزد نظریه پردازان دیده می

Freytag منتقد آلمانی نام برد، نمودار کلی و سنتی پیرنگ که او عرضه کرده به شکل (V وارونه است این
گیرد. پیرنگ او پنج ها را در بر نمیدارد که همه پیرنگنماید ولی یک نقص عمدهمفهوم هرچند جالب می

پیچیدگی یا -3آغاز کشمکش -2مقدمه چینی -1پرده دارد که آن را به شکل یک هرم بیان کرده که شامل: 
فرود یا بازگشایی کشمکش -5ي برگشت کنش ي اوج یا نقطهنقطه-4پرداخت کشمکش یا کنش تصاعدي 

) نویسنده و منتقد انگلیسی 1879-1970توان به اي. ام. فورستر(). همچنین می57: 1386شود(مارتین،می
کند:اشاره کرد، که فورستر پیرنگ را چنین تعریف می

در مثل ناهار پس از چاشت و سه شنبه پس از –داستان نقل وقایع است به ترتیب توالی زمانی 
). طرح نیز نقل حوادث است با 42: 1384( فورستر،آید، و بر همین منوالدوشنبه و تباهی پس از مرگ می

سلطان مرد و «این داستان است. اما » سلطان مرد و سپس ملکه مرد«تکیه بر موجبیت و روابط علّت و معلول. 
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طرح است. در اینجا نیز توالی زمانی حفظ شده لیکن حس » پس از چندي ملکه از فرط اندوه در گذشت.
ملکه مرد و کسی از علّت امر آگاه نبود تا بعد که معلوم شد از غم «ه است. یا این که سببیت بر آن سایه افگند
توان به کمال بسط داد. ي یک راز، و این شکلی است که میاین طرح است، بعالوه» مرگ سلطان بوده است

گیرد(همان میهایش اجازه دهد از داستان فاصلهکند و تا آنجا که محدویتزیرا توالی زمانی را تعلیق می
کند و معتقد ). فورستر براي پیرنگ کیفیت و تعریفی قائل شده است که آن را از داستان ساده می119-118:

است که حوادث و وقایع باید از یکدیگر ناشی شوند و با هم ارتباط منطقی و سببی داشته باشند تا پیرنگ را 
به وجود آورند.

عناصر ساختار پیرنگ
که هویت طرح به آن وابسته -طرح براي انسجام و استحکام روابط مبتنی بر سببیت خودساختمان هر

ناگزیر از کاربست عناصري است که بدون آنها طرح سست و یا کم تأثیر خواهد بود . این عناصر را -است
توان به گونه زیر دسته بندي کرد و نمودار آن را به شکل زیر ترسیم نمود :می

داري یا گره افکنی، بحران، تعلیق، نقطه اوج، گره گشایی و پایان بندي.شروع، ناپای

شروع: شروع داستان یا آغاز داستان، اولین جمله یا بند یا صفحه است، یعنی هر آنچه که کشمکش 
توانند با توصیف، تک گویی،). شروع ها می100: 1387کند( میرصادقی، واقعی داستان را پیشاپیش آشکار می

کند برانگیختن حسی است در گفت وگو، پرسش و یا حادثه شروع شوند. اما آنچه که آنها را جذاب و لیز می
).18: 1379کند(مستور،خواننده که آنها را به خواندن ادامه داستان ترغیب می

مگر بی ناپایداري یا گره افکنی: گره افکنی یعنی به هم ریختن تعادل زندگی که در واقع چیزي نیست 
گویند؛ نظمی و آشفتگی. ناپایداري حاصل وضعیت و شرایطی است که آن را کشمکش یا ناسازگاري می

آورد، کشمکش به معنی تقابل یعنی عدم تعادل، به دنبال و همراه خود، کشمکش یا درگیري و جدال پدید می
).25: 1388نیاز،ي نیروهاي متضاد بیرونی و درونی است( بی و درگیري موضعی یا همه جانبه

انجامد. پس، بحران افتادگی و پیچیدگی گره افکنی، به بحران میبحران: در فرآیند داستان، استمرار، جا
اند و از نظر ذهنی دو مرحله جدا از هم توان از گره افکنی جدا و منفک کرد، هر دو در هم آمیختهرا نمی
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ي بحرانی است. بحران داستانی، در یدن آن به مرحلههستند. شاخص ترین معیار موفقیت گره افکنی، رس
آورد. این حالت به داستان تعلق ندارد، بلکه واکنش خواننده به داستان است( پدید می» انتظار« خواننده حالت 

).30همان: 
تعلیق: حالت تعلیق یا هول و وال کیفیتی است که نویسنده براي وقایعی که در شرف تکوین است، در 

-کند و هیجان و التهاب او را بر میآفریند و خواننده را مشتاق و کنجکاو به ادامه داستان میستان خود میدا

).296: 1376انگیزد( میرصادقی، 
ي بحرانی داستان است و رسد و باالترین نقطهي اوج: در فرآیند داستان، آنجا که تنش به اوج مینقطه

هاي اساسی شود. چرخشي اوج خوانده میآید، نقطهده و متن پدید میي حسی بین خواننقویترین رابطه
).38: 1388نیاز، شود( بیها هم در این نقطه نمایان میرخدادها و شخصیت

- گره گشایی: گره گشایی، پیامد وضعیت و موقعیت پیچیده یا نتیجه نهایی رشته حوادث است و نتیجه

دن سوءتفاهمات و پایان انتظارها. در گره گشایی سرنوشت شخصیت ي گشودن رازها و معماها و برطرف ش
).296: 1376شود ( میرصادقی، هاي داستان تعیین مییا شخصیت

بندي داستان باید این حس را به خواننده بدهد که یک راه کامل را رفته است. بندي: پایانپایان یا پایان
بندي در هر سطحی باید خواننده اش چیست. پایانی کل نوشتهتواند نشان دهد معنآنجاست که نویسنده می

).243: 1388را راضی کند. باید معما را حل کند و جواب را بدهد( نایت،
ي آن پیدا کردیم، ابتدا به صورت کلی به تحلیل حال که شناختی اجمالی از پیرنگ و عناصر سازننده

پردازیم و می» موش و مار « و » مهمان با صاحب خانه مرد « ،» پسر لوچ میزبان « پیرنگ در سه داستان 
دهیم.نامه را مورد تحلیل قرار میسپس ساختار حکایت دیو گاو پاي و داناي دینی از باب چهارم مرزبان

شود که یک موقعیت پایدار است و همان طور که گفته شد داستان از یک وضعیت آغازین شروع می
گیرد و پس از حل آن دوباره یک وضعیت پایدار یک موقعیت ناپایدار شکل میشود ودچار عدم تعادل می

توان آن را به صورت زیر نشان داد:شود که در این سه داستان میثانویه بر داستان حاکم می
حکایت اول

پسر لوچ میزبان:-1
دعوت مهمان به -ي او آمدن مهمان عزیزي به خانه-نواز وضعیت آغازین: وجود مرد مهمان1-1

وجود -قبول کردن پیشنهاد از طرف مهمان -پیشنهاد خوردن باده از طرف میزبان به مهمان -خوردن غذا 
رفتن پسر میزبان -درخواست میزبان از پسر احول خود براي آوردن آن شیشه -ي باده در خانه یک شیشه

براي آوردن شیشه باده.
پرسش از پدر که کدامیک از آن دو -برگشت پسر نزد پدر -باده وضعیت ناپایدار: دیدن دو شیشه 1-2

اندیشیدن پدر با خود از اینکه -فهمیدن پدر از اینکه پسرش یک شیشه را دو شیشه دیده -شیشه را بیاورد 
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در خواست پدر از پسر احولش -مهمان تصور نکند که میزبان خسیسی کرده و نخواسته دو شیشه را بیاورد 
سنگ زدن به -ي باده دوباره رفتن پسر براي آوردن شیشه-شه را بشکند و دیگري را بیاورد که یک شی

برگشت پسر با حالتی نومیدانه و بازگو کردن ماجرا.-شیشه و شکستن آن 
متوجه شدن مهمان از اینکه ایراد در چشم پسر بود نه در -وضعیت پایدار ثانویه: آشکار شدن ماجرا 1-3

در.رأي و نظر پ

حکایت دوم
مرد مهمان با صاحبخانه :-2
پذیرایی از -ي او وضعیت آغازین: آمدن دوست مرد کشاورز در یک شب سرد زمستان به خانه2-1

نشستن مرد مهمان و کشاورز و همسرش دور آتش.-روشن کردن آتش -مهمان و خوردن غذا 
پنهانی و دزدکی نگاه کردن مهمان به بدن -ي همسر کشاورز وضعیت ناپایدار: پاره بودن زیر جامه2-2

برداشتن چوب و آهسته به همان جاي پاره شده زدن تا زن خود را -متوجه شدن شوهر -همسر کشاورز 
خارج شدن بادي از مخرج او.-اتفاقی زدن چوب بر شرمگاه زن -متوجه شدن مهمان -بپوشاند 

پشیمانی او از این کارش. -اورز وضعیت پایدار ثانویه: خجالت و شرمندگی کش2-3
حکایت سوم

موش و مار-3
باز کردن دري از انبار و راه دیگري به باغ -ي ثروتمندي وضعیت آغازین: النه کردن موش در خانه3-1

با آسودگی و بدون دردسر روزگار به سر بردن.-
ي بور مار از نزدیک خانهع-وضعیت ناپایدار: آمدن ماري از صحرا براي خوردن آب به آن باغ 3-2

اش و تیره مشاهده کردن مار در خانه-اش آمدن موش به خانه-ي موش توسط مار موش و برگزیدن خانه
پیشنهاد مادر موش براي -رفتن موش نزد مادرش و خواستن راهنمایی از او -شدن جهان پیش چشمش 

ول نکردن پیشنهاد مادر توسط موش و اندیشیدن قب-اي دیگر و ایستادگی نکردن در برابر مار ساختن خانه
ي خارج شدن مار از النه-رفتن موش و مراقبت از اوضاع -چاره توسط موش که از باغبان کمک گیرد 

توجه موش به اینکه باغبان در -خوابیدن مار در زیر بوته اي - استراحت کردن مار -ورود به باغ -موش 
- بیدار شدن باغبان از خواب -ي باغبان تن موش و پریدن او بر روي سینهرف-استراحت گاه خود خوابیده 

-فرار کردن موش -تکرار کردن عمل پریدن توسط موش -پنهان شدن موش و خوابیدن دوباره باغبان 
- خود را به خواب زدن باغبان -گذاشتن چوب پهلوي خود -آوردن چوب بزرگی -عصبانی شدن باغبان 

فرار -بلند شدن باغبان از جاي خود و به دنبال موش دویدن -ر کردن عمل پریدن توسط موش دوباره تکرا
دیدن باغبان مار خوابیده را.-وارد شدن موش به سوراخی - کردن موش به سمت جایی که مار خوابیده 
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وضعیت پایدار ثانویه: هالك کردن مار با چوب دستی توسط باغبان.3-3
ت دیو گاو پاي و داناي دینیساختار پیرنگی حکای

توان طرح این حکایت را به این صورت خالصه کرد که همه اجزاي آن در وحدت به طور کلی می
ي ي حوادث قبل از خود است و به سوي حادثهاي از نظر زمانی نتیجه کامل با یکدیگر هستند و هر حادثه 

ي علّت و معلولی دارند و زنجیره وار با هم رابطههاي مختلف این داستان شود و صحنهبعدي هدایت می
روند و حادثه ها یکی شوند و رویدادها در یک خط مستقیم پیش میحوادث داستان ناگزیر به هم ختم می

-روند و روایت با اختالف میان دو فاعل، آغاز میپس از دیگري و پشت سر هم به وجود آمده و به جلو می

شود و نتیجه این درگیري، پیروزي یري آنان در فعل مشترك مناظره یا مکالمه میشود. این اختالف سبب درگ
هاي متضاد ي  اصلی این حکایت را جدال و کشمکش میان بینشیکی و شکست دیگري است و جوهره

شوند که جدال هاي مطرح در این تشکیل می دهد و خوبی و بدي براي نابودي یکدیگر وارد عمل می
ي اصلی داستان است که بر تضاد نیک و بد پاي و داناي دینی در واقع نمایش درونمایهحکایت دیو گاو 

- اي که اغلب با پدید آمدن عدم تعادل در موقعیتی همراه است شروع میاستوار است. طرح داستان با واقعه

د دارد، ي حوادث آینده را در خوشود. وضعیت و موقعیتی که نامتعادل و در شرف دگرگونی است و نطفه
آید، داستان دچار ابتدا ما با یک وضعیت پایدار رو به رو هستیم که بر اثر رویدادها و سیر حوادثی که پیش می

رسد.شود که با حل این کشمکش داستان به یک وضعیت پایدار ثانویه میوضعیت ناپایدار و گره افکنی می
)Openingشروع (-1

شود که در این یا صفحه است، با توصیف شرایط و فضا آغاز میشروع داستان که اولین جمله
کردند و با انسانها هاي گذشته دیوها آشکارا رفت و آمد میشود که در زمانحکایت با این جمالت آغاز می

پرداختند.ها میاز راه معاشرتی که داشتند به گمراه کردن انسان
)Complication(ناپایداري یا گره افکنی-2

گره افکنی به معنی به هم ریختن تعادل زندگی که در واقع چیزي نیست جز بی نظمی و آشفتگی، که 
شود که همین ابزاري است براي گسترش و پیش برد روایت؛ که در این حکایت با این عبارت شروع می

را به پاکدامنی دعوت گاهی درست کرد و مردم مردي دیندار در سرزمین بابل پیدا شد و بر قلّه کوهی پرستش
کرد و زمان زیادي نگذشته بود که بساط دعوتش رو به گسترش نهاد و افراد زیادي از او پیروي کردند.می

)Crisisبحران (-3
ي یک گره افکنی حساب شده است. در داستان توان از گره افکنی جدا کرد و نتیجهبحران را نمی

دیوها دوري کردند و شهرت عالم دیندار در سراسر جهان گسترش یافت و ها از کند که انسانزمانی جلوه می
دیوها پریشان حال شدند و براي دادخواهی نزد بزرگتر خود دیو گاو پاي رفتند. دیو گاو پاي هم با سه دیو 
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بزرگ خود که از وزیران پادشاهی او بودند به مشورت پرداخت و در نتیجه تصمیم گرفت براي از بین بردن 
د دینی با او به مناظره بپردازد.مر

)Suspense(تعلیق -4
خورد و هر بخش از داستان به کمک عنصر ناپیداي انتظار و تعلیق به بخش بعد از خود پیوند می

شود که عمل داستانی به پیش شوند این رویارویی سبب مینیروهاي رویارو در داستان، با هم رو به رو می
هاست نزدیک شود که در داستان با مناظره بین داناي دینی و دیو گاو ي درگیري ج که قلّهي اوبرود و به نقطه
آیند و مردم با هم شرط ها در محلی گرد میشود. گاو پاي با لشکري انبوه از شیاطین و انسانپاي شروع می

هاي آباد را رها سرزمین ي سواالت دیوگاو پاي برآید دیوهابستند که اگر مرد دینی در این مناظره از عهده
کنند و به جاهاي پست و غارها بروند و از معاشرت با انسانها محروم شوند ولی اگر مرد دینی شکست 

بخورد او را بکشند.
)Climaxنقطه اوج (-5

ي بحرانی داستان است و مهم ترین رسد و باالترین نقطهدر فرآیند داستان، آنجا که تنش به اوج می
ي بین دیو گاو پاي و ي مناظرهدرونی یا بیرونی در همین نقطه روي می دهد که در داستان با جلسهرویداد

پرسد و شود که در ابتدا دیو گاو پاي سواالتی در مورد جهان هستی و خدا و مردم میداناي دینی آغاز می
ینی و دیو گاو پاي طوالنی دهد. چون مجادله و گفتگوي مرد دي سواالت او پاسخ میمرد دینی هم به همه

شود و فرداي آن روز هم دوباره دیو سواالتی از ي جلسه به فردا موکول میرسد و ادامهشود شب فرا میمی
دهد.ي سواالت او جواب میپرسد و مرد دینی به همهمرد دینی می

)Denouement(گره گشایی-6
ي اوج که هاي نقطههاي داستان به ویژه گرهگرهگره گشایی که عبارت است از حل بحران و باز شدن 

شود که گاهی خواننده به جاي تعادلی که در واقعیت داستانی از بین رفته بود با تعادل جدیدي رو به رو می
تواند پایان داستان هم باشد که در این داستان با چیرگی و مهارت مرد دینی در سخنوري آشکار این اتفاق می

شوند.از مناظره و گفتگو پشیمان میشود و دیوهامی
)Eending(پایان بندي-7

هاي آید که مؤثرترین بخش روایت است و سرنوشت شخصیتپس از گره گشایی پایان داستان می
شود که در این داستان دیوها از جایگاه خود فرار کردند و زیان دیدند و از معاشرت با داستان تعیین می

ي داستان تحقق یافت و د و حق پیروز شد و باطل شکست خورد و در اینجا درونمایهانسانها محروم شدن
پیرنگ آن کامل شد.

نتیجه گیري
از میان عناصر گوناگون روایت پیرنگ اساسی ترین و با ثبات ترین عنصر آن است و در واقع نقشه، طرح 

ا نشان می دهد، فورستر معتقد است یا الگوي حوادث در داستان است که چون و چرایی حوادث در داستان ر
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که حوادث و وقایع باید از یکدیگر ناشی شوند و با هم ارتباط منطقی و سببی داشته باشند تا پیرنگ را به 
وجود آورند. و اگر پیرنگ داستان درست و محکم پرداخته شود نه تنها هر جزیی از کردار و رفتار موجود در 

جایی براي ذکر وقایع تصادفی یا توصیف هاي اضافی و بی هدف که نقشی داستان جایی و مقامی دارد بلکه 
ماند. در داستان ندارند، نمی

شود و پیرنگ، ي طرح ها چه پیچیده و چه ساده از سه بخش آغاز، میانه و پایان تشکیل میساختمان همه
ي و داناي دینی به صورت ي اولیه یا کانون یک قصه است. روایت در این حکایت دیو گاو پادر واقع هسته

روند و این پیرنگ خط سیر پیشروي رویدادها و خطی است و رویدادها در یک خط مستقیم به پیش می
شود در ساختار پیرنگی آن تاثیري دهد. سه داستانی که در دل این حکایت بیان میحوادث داستان را نشان می

ها شامل شروع، رسی کرد. ساختار پیرنگ این داستانتوان پیرنگ آنها را به صورت جداگانه برندارد و می
شود و در این حکایت دیو گاو پاي و داناي ي اوج، گره گشایی و پایان میناپایداري، بحران، تعلیق، نقطه

ي کشمکش رسید و این دینی ما با یک موقعیت پایدار رو به رو بودیم که با گره افکنی داستان به مرحله
ي داستان را به وجود آورد و بعد از اینکه گره گشایی صورت جاد کرد و بحران میانهکشمکش، بحران را ای

گرفت، داستان با پیروزي خوبی بر بدي به پایان رسید. که در این مقاله به کمک پیرنگ بیان کردیم یک متن 
ابل درك باشد.توان به ساختار ساده تري از آن رسید که براي خواننده بهتر قهر چند هم پیچیده باشد می

کتابنامه
تهران: نشر مرکز، چاپ اول.،هاي تصویري تا متن)، از نشانه1371احمدي، بابک، (-1
تهران: نشر نو، چاپ سوم.. ). قصه نویسی1362براهنی، رضا. (-2
). عوامل داستان، تهران: نشر برگ، چاپ دوم.1376بهشتی، الهه، (-3
مدي بر داستان نویسی و روایت شناسی، تهران: افراز، چاپ دوم.)، درآ1388نیاز، فتح اهللا، (بی-4
.70-64پیک نور، شماره یک، سال اول، صص ،»ساختار پیرنگی داستان سیاوش«، جعفري، اسداهللا-5
)، پیرنگ، ترجمه مسعود جعفري، تهران: نشر مرکز.1389دیپل، الیزابت، (-6
، »بررسی عنصر پیرنگ در داستان سیاوش« )، 1387زارعی، فخري، امین، احمد، موسوي، کاظم، (-7

.112-83پیک نور، شماره دوم، سال هشتم، صص 
)، نقد ادبی، تهران: نشر فردوس، چاپ دوم.1380شمیسا، سیروس، (-8
)، انواع ادبی، تهران: فردوس، چاپ دهم.1373شمیسا،سیروس، (-9

عنصر گفتگو، کنش و پیرنگ و ساختار روایتهاي جایگاه سه «)، 1387طغیانی، اسحاق، نجفی، زهره، (-10
.119-101، سال ششم، صص 22هاي ادبی، شماره فصلنامه پژوهش،»حدیقه
، »هاي نخودي اثر محمد هادي محمديتجزیه و تحلیل پیرنگ در داستانک« )، 1390عباسی، علی، (-11

.188-167مجله مطالعات ادبیات کودك، شماره اول، سال دوم، صص 



٦٤٩
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

هاي رمان، ترجمه ابراهیم یونسی، تهران: نگاه، چاپ پنجم.)، جنبه1384فورستر، ادوارد مورگان، (-12
ترجمه فرزانه طاهري، تهران: نشر مرکز، چاپ اول.،ي ادبی)، نظریه1382کالر، جاناتان، (-13
ام، تهران: مینوي اي بر روایت در ادبیات و سینما، ترجمه امید نیک فرج)، مقدمه1388لوته، یاکوب، (-14

خرد، چاپ دوم.
)، مبانی داستان کوتاه، تهران: نشر مرکز، چاپ اول.1379مستور، مصطفی، (-15
)، آموزش داستان نویسی، تهران: تیرگان.1388مهدي پور عمرانی، روح اهللا، (-16
)، راهنماي داستان نویسی، تهران: سخن.1387میرصادقی، جمال، (-17
تهران: سخن.». قصه، رمانس، داستان کوتاه، رمان« )، ادبیات داستانی1376ال، (صادقی، جممیر-18
)، خلق داستان کوتاه، ترجمه آزار بارسقیان، تهران: افراز، چاپ اول.1388نایت، دیمن، (-19
ي عنصر طرح یا پیرنگ در منظومه بیژن و مقایسه« )، 1385نیکوبخت، ناصر، نوروزي، خورشید، (-20

پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا (س)، شماره -، فصلنامه علمی»دوسی و خسرو و شیرین نظامیمنیژه فر
.205-185، سال پانزدهم و شانزدهم، صص 57و 56

هاي روایت، ترجمه محمد شهبا، تهران: هرمس، چاپ اول.نظریه)،1382مارتین، واالس، (-21
به کوشش خلیل خطیب رهبر، تهران: صفی علیشاه.)، مرزبان نامه،1389وراوینی، سعدالدین، (-22
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هاي دوگانه در قصاید خاقانیتحلیل و بررسی تقابل
1دکتر نصراهللا امامی

استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
2مرضیه شیروانی

دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
چکیده

گرایی و پساختارگرایی به هاي ادبی قرن بیستم از جمله ساختارهاي دوگانه از مفاهیم اصلی نظریهتقابل
توان به دنیایی ذهنی شاعران و شناخت هر چه بیشتر ها، میرود. از آنجا که با شناسایی این تقابلشمار می

ها در سه بخش و آنخاقانی پرداختههاي دوگانه در قصاید اشعارشان راه یافت؛ در این مقاله به بررسی تقابل
هاي . تقابل2ها صرفاً دو یا چند واژه در تقابل با هم قرار دارند.هاي واژگانی که در آن. تقابل1ایم:بررسی کرده

هایی . تقابل3گیري آنها حضوري مؤثر داشته است.بینی شاعر در شکلمعنایی که اندیشه، ذهنیت و جهان
وه بر تقابل در معنا و مفهوم بیت، شاعر آگاهانه واژگان متقابل را نیز به کار برده است. ها عالتلفیقی که در آن

تواند در هاي دوگانه، میهاي ادبی از جمله تقابلدهد که استفاده از نظریههاي این بررسی نشان مییافته
-هاك و دریافت این تقابلهاي موجود در قصاید خاقانی مؤثر افتد؛ چرا که با درگشودن بسیاري از دشواري

توان به دنیاي ذهنی و سبک شخصی شاعر راه یافت و براي حل می-که بسامد زیادي در اشعار او دارند
ها استفاده نمود.هاي شعرش از آنابهامات و دشواري

هاي دوگانه، تقابل واژگانی، تقابل معنایی، تقابل تلفیقی، خاقانی، قصایدتقابلها:کلیدواژه
مهمقد

) به عنوان مفهومی اساسی در بسیاري از Binary oppositionsهاي دوگانه (اصطالح تقابل
: 1378هاي ادبی قرن بیستم از جمله ساختارگرایی و پساساختارگرایی مطرح شده است (مقدادي، نظریه
و در شناسی فردینان دوسوسور، زبانشناس سوئیسی، اخذ شده  این اصطالح از مطالعات زبان).168

هاي مختلفی چون بررسی متون ادبی کاربرد زیادي داشته است. حوزه
شناسی، تحول عظیمی پدید آورد و به جاي اینکه مانند دیگر زبانشناسان هم سوسور در مطالعات زبان

هاي زبان در دورة خاصی بپردازد، این سؤال عصر خویش به مطالعۀ تحوالت تاریخی یا توصیف ویژگی
داند که ها می) او زبان را نظامی از نشانه70: 1384کند؟ (برتنس، مطرح کرد که زبان چگونه کار میاساسی را

شوند که مورد پذیرش عمومی قرار گرفتند به قرارداد تبدیل میدر درجۀ اول اختیاري هستند و بعد از آن
فاوتی وجود دارد و این نشان هاي متهاي مختلف، واژه)؛ براي مثال: براي مفهوم گل در زبان71(همان: 

اي ذاتی نیست و بعد از وضع شدن واژه، به صورت قرادادي به کار رفته دهد که رابطۀ واژه با مفهوم، رابطهمی

1.nasemami@yahoo.com
2.shirvani.marzieh@gmail.com
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اي در زبان فقط به این توانست هر واژة دیگري جانشین آن شود. سوسور بر آن است که هر نشانهاست و می
است، داراي معنی است و معنا در ذات یک نشانه نهفته نیست. (ایگلتون،هاي دیگر متفاوت دلیل که با نشانه

ها مانند پرتقال، موز و... ) واژة سیب از این رو براي ما معناي مشخصی دارد که با دیگر میوه134: 1368
بخشد، متفاوت است؛ ممکن است این سیب، سرخ، سفید، زرد و حتی گندیده باشد، اما آنچه به آن هویت می

هاست. ایگاه آن به عنوان سیب در نظام میوهج
-هاي متنوع فرهنگی پی برد، کلود لوينخستین کسی که به توانایی نظریۀ سوسور براي بررسی پدیده

). او در مطالعات خود به دنبال این بود که بداند نیاکان ما براي اولین بار 75: 1384استروس بود (برتنس، 
اند و این نظریه را مطرح کرد که پیشینیان براي تسلط بر جهانی که د معنا بخشیدهچگونه به جهان اطراف خو

هاي دوگانه را وضع کردند و با این ساختار ساده که همواره مبتنی بر حضور و برایشان بیگانه بود، تقابل
).77همان: بندي جهان خود پرداختند (غیاب بود مانند: باال/ پایین، دست ساز / طبیعی و ... به طبقه

استروس باعث شد در حوزة متون ادبی هم به دنبال کشف ساختار تمام -نتایج مطالعات لوي
ها برآیند. گرماس تالش کرد تا با تکیه بر کار پراپ به ساختار کلی روایت دست یابد و براي این روایت

ها استفاده کرد:منظور از سه جفت تقابل دوتایی در بررسی روایت
ه/ موضوع شناساییشناسند

فرستنده/ گیرنده
کمک کننده / مخالف

).109-108: 1372ها قابل بررسی است (سلدن، و معتقد است این سه جفت در اغلب روایت
گرایان تأثیر زیادي داشت. او که حوزة کارش در شناسی یاکوبسن نیز بر کار ساختنتایج مطالعات زبان

این نتیجه رسید که این کودکان با دو مشکل در کاربرد زبان مواجه هستند یا پریش بود، به زمینه کودکان زبان
توانند عنصري را با عنصر دیگر توانند عناصر زبانی را در یک زنجیره، ترکیب کنند یا این که نمینمی

ز و گیرد که این دو نابسامانی، قابل تطبیق با دو صنعت لفظی مجاطور نتیجه میجایگزین کنند و سپس این
داند و معتقد است که رفتار گفتاري معمول به استعاره در ادبیات است. او مجاز و استعاره را در تقابل هم می

یکی از این دو قطب گرایش دارد و سبک ادبی نیز به صورت انحرافی به سوي بیان استعاري یا مجازي 
رایان در هر زمینه کار خود را بر گ). نتایج کار یاکوبسن باعث شد ساخت117-116شود (همان، آشکار می

هاي دوگانه بنا نهند. ساختگرایان بر این باورند که انسان از ابتدا به صورت دو قطبی اندیشیده اساس تقابل
است، بد/ خوب، زشت / زیبا،  و سرشت طبیعت نیز بر پایۀ تقابل استوار است مانند: شب / روز ، سفید/ 

شود؛ مانند چراغ قرمز/ سبز که عالمت ها استفاده میه هم از این تقابلسیاه و عالوه بر این در سطح جامع
).   200: 1385توقف و حرکت است (شمیسا، 

او در نظریۀ خود، «هاي دوگانه متأثر است. ژاك دریدا، فیلسوف فرانسوي نیز در عقاید خویش از تقابل
ً هاي دوگانه را کامالرود، مفهوم تقابلار میکه یکی از ارکان مکتب پساساختارگرایی به شم1شکنیشالوده
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او معتقد است اندیشۀ غربی همواره گرفتار این دوگانگی بوده ).169: 1378(مقدادي، » دچار تحول ساخت
هاي متافیزیکی رهایی یافت، اما توان از این گونه اندیشهاست، خوب/ بد، روز / شب و به راحتی نمی

رد و به این نتیجه رسید که این نوع تفکر برگرفته از نوعی نظام معنایی است نه شکنی کتوان آن را ساختمی
).182: 1372یک عامل خارجی (سلدن، 

اي دیرینه دارد. تضاد در اندیشۀ اندیشی عالوه بر فرهنگ غرب، در فرهنگ ایران نیز پیشینهدوگانه
اند، مهر طبیعت باعث رفاه و نیان معتقد بودهایرانی از رابطۀ انسان با طبیعت سرچشمه گرفته است. پیشی

شود؛ و طبیعت را داراي دو قدرت سرسبزي و خشکی و آسایش و قهر طبیعت باعث گرسنگی و نابودي می
). ادیان پیشین نیز بر اساس دو تقابل 197: 1369دانستند (یاحقی، جهان را برآمده از تقابل خوب و بد می

ده بودند. در آئین زردشت، ضمیر آدمی، جایگاه نبرد دو نیروي خیر و شر خیر و شر و نیکی و بدي بنا ش
تصور شده است و اهورا مزدا بعد از این که آدمی را آفریده است، به او اختیار داده تا راه درست و غلط را 

ي در ). اساطیر ایران نیز از رنگ و بوي دوگانگی خالی نیست و نبردهاي زیاد308: 1368انتخاب کند (ناس، 
اساطیر وجود دارد که نمایانگر رویارویی خیر و شر است و نمونۀ آن ماجراي تسلط ضحاك بر جمشید است. 

).198: 1369(یاحقی، 
شود و در برخی موارد هاي دوگانه در بررسی متون ادبی فقط به ظاهر متون محدود نمیاستفاده از تقابل

کند. سیر را نیز فراهم میطور که کار یاکوبسن نشان داد، اساس تفهمان
پیشینۀ تحقیق

هاي دوگانه در قصاید خاقانی، تاکنون پژوهش مستقلی انجام نشده است، اما دربارة دیگر دربارة تقابل
) در 1392هاي چندي صورت گرفته است؛ به عنوان نمونه، طاهره چهري و... (شاعران؛ مثل سنایی، پژوهش

هاي واژگانی در شعر به بررسی تقابل» ها و تضادهاي واژگانی در شعر سناییبلتحلیل تقا«اي با عنوان: مقاله
ها در زندگی و جامعۀ شاعر پرداخته است. سنایی و ریشۀ این تقابل

تحلیل و بررسی
سرایان مطرح و صاحب سبک قرن ششم و همچنین در الدین بدیل خاقانی از شاعران و قصیدهافضل

ها آشنا بوده، لغات و سی است. تالش خاقانی براي استفاده از تمامی علومی که با آنادوار مختلف زبان فار
بینی در بیان مضامین گوناگون، باعث دشواري شعر او به ویژه قصایدش شده تعبیرات خاص و دقت و بارك

: 1368جادي، اند (ساي که برخی بیشتر از پانصد بیت دیوان او را داراي معناي روشن ندانستهاست، به گونه
آمیز است؛ اما نشان از دشواري شعري خاقانی دارد. پنجاه و چهار). اگر چه این نظر اغراق

هاي نهفته در قصاید خاقانی، راه بردن به سبک و معناي شعري او را دیریاب کرده است، اما دشواري
ن به اندیشۀ شعري شاعران قابل هاي نوین ادبی، بررسی سبک، معنا و همچنین راه یافتامروزه به مدد دانش
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هاي دوگانه ها که در این راه کارگشاست، استفاده از تقابلتر از گذشته شده است. یکی از این دانشدسترس
در بررسی متون ادبی است.

شود که انواع تقابل در قصاید او بسامد در مرحلۀ اول بررسی قصاید خاقانی، این موضوع روشن می
ها به تنهایی کمک چندانی به شناخت سبک و معناي شعري شاعر ما فهرست کردن تقابلباالیی دارد؛ ا

هایی و چگونه استفاده کرده است و اینکه کند. در این پژوهش به دنبال این هستیم که شاعر از چه تقابلنمی
رسی شعر خاقانی چه ها در برها به کار برده است و عالوه بر این، این تقابلهایی را براي بیان آنچه شیوه

کنند.  کمکی به خواننده می
هاي بررسی قصاید خاقانی حاکی از این است که او مفاهیم کلی و اساسی شعرش را بر اساس تقابل

هاي اساسی که در شعر او بسامد باالیی دارند عبارتند از:دوگانه بنا نهاده است. تقابل
خاقانی/ 

مخالفان        
طریقت/ 

طبیعت   
عالم بقا / عالم روزگار / وفا         فقر / ثروت         

فنا
روزگار / قدم / حدوث    قناعت/ حرص       دنیا/ آخرت               

عافیت      
تربیع/ تثلیث

عشق/ صفات بشريعزلت/ هوسروح / جسم      کفر/ ایمان             ازل/ ابد                   
آرزو / آسایشعقل/ عشق       مرگ / زندگی        ظاهر/ باطن               
غم دین/ غم سعد/ نحس      مهدي / دجال         عیسی/ دجال            

دنیا
هایی که در اشعار خاقانی به کار رفته است از مضامینی مانند:  گونه که قابل مشاهده است، تقابلهمان
هاي شخصی او نشأت گرفته صوف، عقاید دینی، گله و شکایت از روزگار و مخالفان، دانش و تجربهزهد و ت

دهند.است که مضامین عمدة شعرش را نیز تشکیل می
هاي دوگانه در قصاید خاقانی سه گروه کلی تشخیص داده شده است که هر یک از این در بررسی تقابل

شوند:میهایی تقسیم ها خود به زیر شاخهگروه
هاي اسم، صفت و فعل هستند.اند و شامل زیر شاخههایی که از طریق واژگان شکل گرفتهالف: تقابل
اند و استفاده از صور خیالی چون: تمثیل، تلمیح و کنایه در هایی که از طریق معنا به وجود آمدهب: تقابل

قوت بخشیدن به آنها مؤثر بوده است. 
اند.    یق گروه اول و دوم ـ واژگانی و معنایی ـ شکل گرفتههایی که از تلفج: تقابل

هاي معنایی و تلفیقی در شناخت سبک شعري شاعر ها به ویژه تقابلرسد توجه به تقابلبه نظر می
مفید باشد. اگر این نکته را در نظر بگیریم که سبک عالوه بر سطح زبانی، سطح فکري و ادبی را نیز در بر

هایی که شاعر به کار برده، در شناساندن سبک و سطح ) نوع تقابل162-156: 1375نک: شمیسا، گیرد (می
ها، در نمایاندن سطح ادبی اشعارش ي شاعر براي بیان تقابلهاي مورد استفادهفکري شاعر مؤثر است و شیوه
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شده است، تقابل بین هایی که در شعر خاقانی زیاد تکرارراهگشا خواهد بود. براي مثال: یکی از تقابل
هایی که شاعر از این جفت براي بیان مضامین مختلف کرده است، نشان عیسی(ع) و دجال است. استفاده

عصر خود، این دهد که او به دین و فرهنگ مسیحیت توجه خاصی داشته است که در میان شاعران هممی
ها از آن بهره ي بیان بسیاري از تقابلاي که شاعر براویژگی سبکی خاصی است. از طرف دیگر، روش عمده

هاي سبک هندي است و بسامد آن در شعر خاقانی، گیرد، تمثیل است که این روش یکی از مختصهمی
). 67: 1364تواند تأییدي بر شباهت شعر خاقانی از این نظر با شاعران سبک هندي باشد (نک: دشتی، می

ها نماید. در این بخش تقابلتر میدوگانه دریافت معنا را نیز آسانهايعالوه بر تمام این موارد، بررسی تقابل
کنیم:را در اشعار خاقانی به ترتیب زیر بررسی می

واژگانی:: تقابل1
اي هستند که به طور عام در تقابل هم قرار ها در سطح واژگان هستند و اغلب دو واژهاین گروه از تقابل

صفت، فعل و ي ها را ذیل سه گونهکند. این تقابلر بیت، در معنا تقابل ایجاد نمیها داند و تقابل آنداده شده
کنیم.بررسی میاسم

. صفت 1-1
هاي واژگانی به صورت صفت، در اشعار خاقانی بسامد بیشتري نسبت به اسم و فعل استفاده از تقابل

واژگان عام، بیشتر در حوزة صفت قرار هاي دوتایی در دارد و شاید این مطلب ناشی از آن باشد که جفت
ها را بیشتر به کار برده است.دارند و از این رو شاعر نیز آن

آن زمان که کینه ور احولستاعور است چرخ ولیکروزهمه 
است

)  63: 1368(خاقانی، 
هاي اي از گالیهچشم و احول به معناي دو چشم، در تقابل هم قرار دارند که نمونهاعور به معناي یک

شاعر از روزگار و چرخ است.             
سر این بار غم عمر شکر بگشایید به غم تازه شمایید مرا یار کهن

)159(همان: 
قصد شاعر بیشتر بیان دوستی و توقع همدردي است و تقابل تازه و کهن در معناي بیت تقابلی 

کند. ایجاد نمی
شب هفتم خبر از حال دگر باز روز پنجم بتب گرم و خوي سرد فتاد

دهید
)163.             (همان: 
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روند. در این بیت شاعر بیماري پسرش را فتی هستند که همواره در تقابل هم به کار میگرم و سرد دو ص
کند و در معنا تقابل وجود ندارد. توصیف می

خالشسیاهدر لب و موم سپید شهد چشمش ز خواب و غمزه زنبور سرخ کافر

)227(همان: 
جا دو صفت پسندیده براي لب و ارند، اما در اینسپید و سیاه نیز به طور قراردادي در تقابل با هم قرار د

خال هستند و در معنا تقابل وجود ندارد.

بر دشمنان نهم دل چون دوستان 
بینم ن

ا  بهتريبسازم چونبتري ب
ندارم

)279ان: (هم
کند. بتر و بهتر در تقابل هم قرار برد و با بدتري سازش میخاقانی از نداشتن دوستان به دشمنان پناه می

آورد.کند، اما در معنا تقابل به وجود نمیتر میدارند و این تقابل گرچه معناي بیت را روشن
)، علوي/ سفلی443لخ (ص )، شیرین/ ت444)، نیک/ بد (ص 87هاي دیگر:  فانی/ بقا (صو نمونه

).300)، پخته/ خام (ص 439(ص 
. اسم2-1

اند به طور قراردادي در تقابل با هم قرار دارند، اما حضورشان در هایی که در زیر مشخص شدهاسم
بیت باعث تقابل معنایی نشده است.

من زند سحبان وایل را نثردستمن خورد حسان ثابت را جگرنظمرشک
قفا 

)                                                                                                    17(همان: 
ر تقابل هم قرار دارند و در اکثر موارد این دو با سلب اي هستند که به طور عام دنظم و نثر دو واژه

شود، قصد شاعر ایجاد تقابل بین این دو واژه طور که دیده میشوند، اما همانهاي دیگري تعریف میویژگی
نبوده و فقط خواسته است برتري نظم و نثر خود را عنوان کند.

ح خانه گرفت همچو ستاره به صبزمینرقص کنان شد فلکاز قدمش چون 
اضطراب

)         46(همان: 
اند که زمین ثابت است و آسمان بر گرد آن فلک (آسمان) در تقابل با زمین قرار دارد. پیشینیان معتقد بوده

ن رو رقصندگی را به آسمان نسبت داده و رقص زمین را به آسمان تشبیه کرده است. در این چرخد از ایمی
بیت هم تقابلی در معنا وجود ندارد.

چرخ باز کبود تیز پر است دو سگستشبو روزدهر صیاد و 



٦٥٦

٦٥٦

مجموعه مقاالت

)63( دیوان:
روز و شب هم در تقابل هم قرار دارند و از آنها به عنوان دو سگی که دهر براي صید از آنها استفاده 

کند، نام برده شده است.می
عشق تو سپه کشد رمارم آبو آتشدر خاطر او از 

)276(همان: 
هاي دوتایی در موارد بسیاري با هم به کار آتش و آب  هم از واژگانی هستند که به صورت تقابل

کنند.اند. در این بیت استعاره از آه و اشک هستند که در معناي بیت تقابلی ایجاد نمیرفته
گر تست چرخ و آنک در کوي جلوه

تو 
آینه در آستینغربو شرقدود ازمی

)334(همان: 
دود تا رخ  ممدوح را گر رخ ممدوح است، براي همین از شرق و غرب آینه به دست میفلک جلوه

اند.اي هستند که در ظاهر با هم تقابل دارند اما در این بیت تقابل ایجاد نکردهاژهبنمایاند. شرق و غرب دو و
)، 135)، آهو/ گور (ص18)، قدح/ مدح(ص 27)، کفر/ ایمان (102هاي دیگر: خام/ اطلس (صو نمونه

).302مالیک/ دیو (ص
. فعل     3-1

دارند، در تقابل بودن این افعال در معنا هاي مشخص شده در ابیات زیر نیز در تقابل با هم قرار فعل
کند. تقابلی ایجاد نمی

این چار مادر و سه موالید بینوا نزولش درین سراينبودتا بودند

) 17(همان: 
ام همه شم و چو سکهچو خاتم همه چ

روي
جاي نیستهستاگر چه نقش کژم 

عتاب
)  52(همان: 

بام را سر دندانش نور بامپوشیدکردبرهنهاو کز درم درآمد و دندان 

)302(همان: 
پوشید و برهنه کرد در این بیت در ظاهر با هم در تقابل هستند اما در معناي واقعی خود به کار 

ر است.اند و منظور از دندان برهنه کردن، خندیدن و پوشید به معنی فراگرفتن نونرفته
خون گشاد از دل و شد در جگرم سده 

ببست
این ببندید به جهد آن باز گشایید 
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)159(همان: 
دل جاي تو شد، خواه روي خواه 

نشینی
یی بر تو نرسد حکم تو خانه خدا

)436(همان: 
4: 183فکنی/ دروند)، (19: 97خواهد)، ( نخواهم بازخواست/ باز می7: 87هاي دیگر: (ص و نمونه

ورده/ بخوردي).نخ3: 229گردد/ مگردانش) (ص9: 212مخور/ خور)، (ص
هایی که با آن در یک حوزة معنایی اي در یک جمله، واژهاین نکته را نیز باید متذکر شد که آمدن واژه

: 1383شود (نک: صفوي، خوانده می» با هم آیی متداعی«کند که این جریان، قرار دارند را نیز تداعی می
کند و آمدن جفت اول، جفت دوم را امر صدق میتوان گفت در مورد واژگان متقابل نیز این ) می198-199

).155: 1392دهد. (نک: سالمیان و... ، کند و فکر آدمی همواره آنان را در تقابل با هم قرار میتداعی می
گونه که در دهد که خاقانی نیز همانهاي واژگانی صفت، اسم و فعل نشان میآوردن نمونه

کند، البته این امر آگاهانه هاي دوگانه تبیین میطرافش را با تقابلگرایی مطرح شده است، جهان اساخت
نیست و خصوصیتی است که در اندیشۀ بشر جاي دارد و در آثار دیگر شاعر یا نویسندگان نیز قابل بررسی 

هایی است که شاعر به کار برده است. این که چه اموري را در تقابل است. آنچه حائز اهمیت است نوع تقابل
هایی توان اخذ کرد و از چه شیوهاي از آن میم قرار داده است، بسامد کدام یک بیشتر است و چه نتیجهه

براي این کار یاري گرفته است که در بخش بعدي به آن پرداخته شده است. 
: تقابل معنایی:2

و مفهوم در تقابل هم اند و دشوند که در مفهوم بیت ایجاد شدههایی میهاي معنایی شامل تقابلتقابل
دهند؛ زیرا نمایانگر هاي شعري خاقانی را تشکیل میترین بخش تقابلهاي معنایی، اساسیاند. تقابلقرار گرفته

اساس فکري و شعري شاعر هستند. 
هاي دوتایی هستند که از ابتدا در فکر آدمی جاي هاي واژگانی، جفتطور که ذکر شد تقابلهمان

ها در مقابل آورد و هر کدام از ایناي که خوب، بد؛ تازه، کهنه و روز شب را به خاطر میگونهاند به داشته
اند اغلب حاصل هاي معنایی، مفاهیمی که در تقابل با هم قرار گرفتهشود، اما در تقابلدیگري تعریف می

ها قوت بخشیدن به این تقابلبینی خود، به این نتایج رسیده و برايتجربه و اندیشۀ شاعر هستند که با جهان
در بیت زیر:از اموري عینی که در تقابل با هم قرار دارند، استفاده کرده است.

کاندك بقاست آن همه چون سبزة جوانبر نوبهار باغ جهان اعتماد نیست

)1368:312(خاقانی، 
کند که روي آوردن جهان به آدمی و اعتماد به آن در تقابل با هم قرار دارند، و شاعر این نکته را بیان می

کند و آن براي اینکه این امر انتزاعی را عینیت ببخشد، از یک مثال قابل مشاهده استفاده می
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توان به ماندگاریشان امیدوار کوتاهی دارند و نمیرغم ظاهر سبز و تازه، عمر هاي بهاري است که علیسبزه
بود.   

تقابل موجود در بیت زیر نیز، به دلیل آوردن واژگان متقابل نیست بلکه این تقابل در معناي بیت نهفته 
است. شاعر معتقد است روزگار هیچ وفایی ندارد و وفا و روزگار در تقابل با یکدیگر قرار دارند. 

ور شد به قهرش از شکم افکند هم قضا وفا حامله نشدخود مادر قضا ز 

)    4(همان: 
ن از سطح این وفایی آن در اشعار شاعران پیشین هم وجود داشته است اما باالتر آمدگله از روزگار و بی

دهد که این مضمون یکی از موضوعاتی است که در شعر خاقانی بیت و توجه به کل قصاید خاقانی، نشان می
هاي مختلفی در دیوان او قابل توجه است؛ گویی خاقانی در تمام ادواز بسیار تکرار شده است و به گونه

ها زند، از زندگی ناراضی است و این گالیهزندگی خود، با تمام احترام، بزرگی و رفاهی که از آن حرف می
هاي مختلف زندگی او تکرار شده است و اي خاص از زندگی او نیست؛ زیرا در اشعار دورهمختص به دوره

). 13-12: 1385هایی است که ریشه در فطرت و ساختار روانی او دارد. (امامی، توان گفت از حالتمی
ها را بیان کند، کمک شایانی به  ها استفاده کرده است تا این تقابلنهایی که شاعر از آشناخت شیوه

هایی که در اندیشه کند. خاقانی براي بیان تقابلشناخت سبک شعري شاعر و همچنین معناي شعري او می
داشته است از صور خیالی چون تمثیل، تلمیح و کنایه استفاده کرده است تا معانی مورد نظر خود را 

هاي تقابل هایش مهر تأیید بزند. تحلیل هر یک از مثالبر اندیشههاي عینی،کند و با آوردن نمونهترملموس
هایی از هر کدام از این صور خیال و کند. نمونهاي از زوایاي دنیاي شعري خاقانی را روشن میدوگانه، گوشه

کنیم.نقش آنها در ایجاد تقابل را در زیر بررسی می
. تمثیل:1-2
کدکنی آن ایم، بیشتر همانی است که شفیعیهاي دوگانه در شعر خاقانی تمثیل نامیدهنچه در زمینۀ تقابلآ

گوید و در مصرع دوم چیزي دیگر، شاعر در مصرع اول چیزي می«نامد. به این گونه که را اسلوب معادله می
) و موارد 84: 1366کدکنی، شفیعی» (اما دو سوي این معادله، از رهگذر شباهت قابل تبدیل به یکدیگرند.

تفهیم بیشتر مطلب و روشنگري «طور و همین2استفاده از آن هم اغلب بیان مفاهیم زهدي و حکمی
اي را در بر دارد و هاي معنایی، سهم عمده) است. این نوع تمثیل در تقابل404: 1376(ربیعیان، » مخاطب

توان گفت بناي فکري اي که میل ملموس کرده است؛ به گونهها را با استفاده از یک مثاشاعر اغلب تقابل
خاقانی بر پایۀ تمثیل قرار داشته است.

دیر از کجا و خلعت بیت اهللا از کجا در ایرمان سراي جهان نیست جاي دل

)15: 1368ی، (خاقان
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دارد که جایگاه واقعی دل، این جهان مادي نیست و تقابل بین دل و دنیاي در این بیت خاقانی اظهار می
مادي همانند تفاوت دیر مسیحی و خلعت خانۀ خداست و دل را در این خانۀ عاریتی ماندگار ساختن مانند 

). 189: 1388کن،به کار گرفتن خلعت مقدس کعبه در دیر راهبان است. (معدن
توجه به مضامین زهد و تصوف و تقابل آنها با جاه و مقام دنیوي در قصاید خاقانی نمودهاي فراوانی 

آورد که شاعر از گرایندگان به تصوف است، اما با توجه بیشتر دارد و در نگاه اول این تصور را به وجود می
دهد که شاعر شروان خود را به این اندیشه میهاي او این تصور جايدر اشعار، مفاخرات و دنیاگرایی

نتوانسته است این حاالت را در باطن خود درونی کند و در زندگی واقعی خود به آن مقید باشد (امامی، 
1385 :16     .(

پارگین را ابر نیسانی شناسند از سخاخویشتن هم نام خاقانی شمارند از سخن

)19: 1368(خاقانی، 
کند و همواره آنان را از خود کمتر خاقانی در بسیاري از اشعار خود، از حاسدان و دشمنان خود گله می

درحقیقت «اي است. شمارد و بر آن است که همۀ آنها در پی برابري و رقابت با او هستند که کار بیهودهمی
خور کند و آنها را عطسۀ خویش، ریزهخاقانی نه همین از بیشتر شاعران روزگار خویش به تحقیر یاد می

خواند، بلکه مردم زمانۀ خود را نیز مکرر خوان خویش و دزد بیان خویش می
در این بیت هم ).187کوب: (زرین» داردچشمی و بدسگالی متهم مینکوهد و به قدرناشناسی و تنگمی

داند که ابر نیسانی بارنده و بخشنده است و تقابل بین خود و حاسدانش را مانند تقابل مرداب و ابر نیسانی می
مرداب چیزي براي بخشش ندارد.                 

رفوگري نتوان کرد و چشم نابینا ره امان نتوان رفت و دل رهین امل
)12: 1368(خاقانی، 

در حالی که دل در گرو آرزوهاي نفسانی «بست آرزوها بودن با در امان بودن در تقابل قرار دارند و پاي
کاري دقیق است) امکان توان راه امان معنوي را طی کرد، همچنان که با چشم نابینا، رفوگري (کهباشد نمی

گونه که مشخص است تقابل موجود در مصرع دوم معناي مصرع اول را ). همان177: 1388کن، ندارد (معدن
کند.      تر میکه مد نظر شاعر است، روشن

مار کژ بین که بر رخ سپر است هر که را روي راست بخت کژ است
)63: 1368(خاقانی، 

شاعر معتقد است در این دنیا، هر انسانی که روراست باشد و صداقت داشته باشد، اقبال کجی دارد 
: 1382ایستد و روراست است اما نقش مار کج و چنبرین دارد (سجادي، درست مانند سپر که رویاروي می

). این تقابل نیز از زندگی شخصی شاعر سرچشمه گرفته است که همواره معتقد است آنچه شایستۀ آن 176
است را در این دنیا به دست نیاورده است.
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زان نی که از او نیشه کنی ناید جالب زان دل که در او جاه بود ناید تسلیم

)                            57: 1368(خاقانی، 
سازند و تناسب آن با نی از آن روست که قند و شکر را از نیشکر جالب: شربتی که با قند و گالب می

دلی که بستۀ جاه و نوازند شربت درست کرد؛توان از نی کوچکی که چوپانان میطور که نمیسازند. همانمی
ها با تسلیم در برابر بست خواستهتواند تسلیم امر خداوند باشد؛ یعنی دلِ پايمقام دنیوي است هم نمی

داند و با آرزوها خداوند، در تقابل است. خاقانی براي دل ارزش زیادي قائل است و آن را جایگاه خداوند می
دهد.  هاي نفسانی در تقابل قرار میو خواهش
).8: 312)، (ص6: 3)، (ص11: 16)، (ص13: 56)، (ص2: 139هاي دیگر: (صو نمونه

هاي تقابل در بخش تمثیل و تالش شاعر براي عینیت بخشیدن به مضامین ذهنی خود، دقت در نمونه
اند، مضامینی مانند زهد و هاي اصلی فکري یا شعري او بودهنمایانگر این است که این مضامین از دغدغه

تصوف، اعالم برتري خود از همگنان و یا گالیه از روزگار که اتفاقاً حجم زیادي از دیوان او را نیز به خود 
اند و شاعر در این موارد تالش کرده است سخنانش براي خواننده قابل درك و روشن باشد. اختصاص داده

هاي سبکی شاعر محسوب اند از ویژگیتوهاي ذهنی، میهمچنین، کاربرد تمثیل به این شیوه براي بیان تقابل
شود.
. تلمیح:2-2

تواند از آنجا که تلمیح می«تلمیح از دیگر صور خیالی است که خاقانی از آن بسیار بهره گرفته است. 
معانی بسیار و گسترده را در کمترین کلمات بگنجاند؛ از جهت هنر سخنوري بسیار مهم و قابل توجه است 

ح در کالم یعنی گنجاندن یک داستان در سخن، تلمیح ظرفیت معنایی سخن را بسیار فرا چون آوردن یک تلمی
هاي معنایی، تلمیح به ). در تقابل113: 1380(محبتی، » بخشد...کشد و بدان توان و نیرویی صد چندان میمی

هاي شاعر استفاده شده است.  عنوان اهرمی براي بیان دریافت
بانگ ابا ز نسبت آبا برآورمون خلیلاند مرا خصم چآباي علوي

)244: 1368(خاقانی، 
سوره 77آباي علوي، پدران آسمانی کنایه از نه فلک. خصومت آباي علوي با خلیل اشاره است به آیۀ 

ها دشمنان او هستند و به گوید که بتپرستیدند میلیل خطاب به پدر و قومش که بت میشعراء که ابراهیم خ
اي که ها و معارضهپرستد. خاقانی تقابل فلک با خودش را به تقابل ابراهیم با بتجز پروردگار جهانیان را نمی

طۀ چندان خوبی با پدرش با پدرش داشته تشبیه کرده است و همچنین به این نکته اشاره دارد که خاقانی راب
کند.  داري مینداشته و در این بیت از نسبت یافتن به پدر خود

چنین دجال فعل این دیر مینا نه روح اهللا بر این دیر است چون شد
)  23: 1368(خاقانی، 
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کند که دجال را در آئین مراجعه با آنچه راجع به عیسی (ع) در کتب آمده است این نکته را روشن می
هاي فراوانی از آن ببرد. از نامند و این تقابل دستمایۀ خاقانی شده است تا استفادهمی3»ضد مسیح«مسیحیت 

رغم این بیت ظالم بودن فلک را علیطرف دیگر به هبوط عیسی (ع) به آسمان نیز اشاره دارد. خاقانی در 
وجود عیسی(ع) در آن، بیان کند.  

(همان: روان سوز دجال طغیان نماید بتأیید مهدي خصالی که تیغش
130(

سوز بودن او را به تقابل بین مهدي (عج) و دجال مانند کرده است. استفاده از تقابل بین ممدوح و طغیان
هدي (عج) و دجال براي بیان مفاهیم شعري در قصاید خاقانی نسبتاً بسامد تقابل بین عیسی(ع) و دجال و م

مورد به کار رفته است.14باالیی دارد و تقریباً 
طبق روایات اسالمی مردي است یک چشم که در آخرالزمان پیش از ظهور مهدي موعود، سوار «دجال 

می کند و به دست عیسی مسیح آید و دعوي خدایی بر درازگوشی که خر دجال نام گرفته، می
) از آنچه از تفاسیر بر 257: 1380(سجادي، » (به روایتی) یا پس از ظهور مهدي به دست او کشته می شود...

آید، اهل سنت بر این هستند که دجال به دست عیسی (ع) کشته خواهد شد. میبدي از قول بوبکر واسطی می
سی را بآسمان دوم دیدم. و بآخر عهد این امت بمحراب و مصطفی (ص) گفت: شب معراج عی«نویسد: می

» المقدس فرود آید و دجال را هالك کند و صلیب بشکند و خنزیر بکشد، و نصرت دین محمد کند...بیت
). 141: 1344(میبدي، 

هاي شیعی خاقانی است، زیرا آنچه در بررسی این دو تقابل در شعر خاقانی جالب توجه است گرایش
داند و این در حالی است ها را به کار برده حضرت مهدي (عج) را کشندة دجال میردي که این تقابلدر موا

شود. دربارة عیسی بیشتر به در آسمان بودن عیسی که به اعتقاد اهل سنت، دجال به دست عیسی (ع) کشته می
).181:1380و یک چشم بودن سوزن، در ایجاد تقابل توجه کرده است. (احمدي، 

پس پایمال مال مباش از سر هوا اير سر یوم یحمی بر عقل خواندهگ

)4: 1368(خاقانی، 
زر و سیم را در کسانی که«سوره توبه دارد. 35و 34یوم یحمی: روزي که داغ کرده شود. اشاره به آیه 

دهند، پس آنان را به عذاب دردناك بشارت ده، روزي که داغ کرده شود به کنند و در راه خدا نمیگنجینه می
» نهادید،...هاست که میگویند که این آن گنجهاي ایشان و ایشان را میها و پهلوها و پشتآتش پیشانی

کنند و در براي کسانی که اموال خود را ذخیره می). خواندن این آیات هشداري است 250: 1380(سجادي،
اندوزي بودن در کنند، پس اگر این آیات به گوش عقل خوانده شود با گرفتار مال و مالراه خدا انفاق نمی

تقابل قرار دارد. 
روزگارم جمله عاشورا و شروان کربال من حسین وقت و نااهالن یزید و شمر من
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)2: 1368(خاقانی، 
در این بیت باز شاهد گله و شکایت شاعر از مخالفانش هستیم. تقابل بین خود و مخالفانش را با تقابل 

بین امام حسین (ع) و شمر و یزید مقایسه کرده است. 
شاره کردیم خاقانی با وجود پیروي از مذهب تسنن به معتقدات و مقدسات شیعه تر اطور که پیشهمان

نگرد. به دیدة احترام می
اشاره به حملۀ ابرهه به 12: 1اشاره به داستان ضحاك ماردوش)، (ص6: 16هاي دیگر: (صو نمونه

)،3: 131امبر ص)، (اشاره به داستان یحیی پی5: 415کعبه)، (اشاره به داستان ابراهیم و نمرود ص
). 2: 50(اشاره به آیات قرآنی ص

دهد که خاقانی ها از آنها استفاده کرده، نشان میهایی که خاقانی به عنوان تلمیح براي بیان تقابلنمونه
ها بیشتر به تلمیحات اسالمی چشم داشته است تا تلمیحات اساطیري و این شاید ناشی از این در این بخش

اي با اعتقادات او در قانی از تلمیحات براي اشاره به اموري استفاده کرده است که به گونهامر باشد که خا
پرستی که براي این امور تلمیحات اند مانند: اشاره به تقابل مهدي (عج) و دجال یا پرهیز از مالارتباط بوده

اند. اسالمی مناسبت بیشتري داشته
. کنایه3-2

شود اند؛ زیرا خواننده ناگزیر میخن را رساتر از آشکار سخن گفتن، دانستهشناسان، کنایه در سسخن
دربارة آن فکر کند و با تالشی ذهنی به معنا دست یابد که این نوع دریافت معنا او را با سخنور در آفرینش 

ره گرفته است تا هاي معنایی از کنایه نیز به). خاقانی در بیان تقابل156: 1389گرداند (کزازي، معنا شریک می
هاي دوگانه در قصاید خاقانی نیز با مقداري درنگ معانی مورد نظر خود را بیان کند؛ از این رو دریافت تقابل

افزاید.شود که بر زیبایی سخن شاعر میآشکار می
خاك بر خود پاش کز خود هیچ نگشاید تو راتا تو خود را پاي بستی باد داري در دو دست

) 1: 1368(خاقانی، 
کنایه از کار بیهوده » باد در دست داشتن«هاي تقابل بین گرفتار خود بودن و به مقصود رسیدن را با کنایه

وجود بشري بیان کرده است. مادام که مقید کنایه از نهایت تحقیر و تخفیف» خاك بر خود پاشیدن«کردن و 
رسی مگر این که این نفس و گرفتار وجود جزئی و فانی هستی به مقصود نمی

).148: 1388هواپرست را با خفت و خواري نابود کنی (معدن کن، 
با تو قرب قاب قوسین آنگه افت عشق 

را
کر صفات خود به بعد المشرقین مانی جدا 

)1: 1368(خاقانی، 
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در این بیت با اینکه تلمیح به آیات قرانی وجود دارد، اما معناي کنایی این اقتباسات قرآنی در پرورش 
کند: قاب قوسین یعنی فاصلۀ بین میگونه بیان تر است. تقابل بین عشق و صفات بشري را اینتقابل قوي

ترین فاصله است و مشرقین یعنی مغرب و مشرق و به کنایه قبضه و گوشه کمان و کنایه از کمترین و نزدیک
خواهی به عشق نزدیک شوي باید از صفات بشري یعنی بیشترین فاصله و منظور نهایی این است که اگر می

) 147: 1388شوي. (معدن کن، خود  به اندازة دوري مغرب و مشرق دور 
گوید اي صاحب خراج هر دو گیتی مرحبا بر در فقر آي تا پیش آیدت سرهنگ عشق

)1(همان: 
ابل بین به در فقر رفتن و پادشاهی کردن و به در خانۀ فقر بیا تا صاحب ملک و پادشاهی شوي. تق

کند که کنایه از پادشاهی و عمارت داشتن بیان می» صاحب خراج هر دو گیتی بودن«مند بودن را با ثروت
است.          

که البرز تخم سپندان نماید بر گرز سپندان شکافش عجب نی
)132: 1368(خاقانی، 

قوت ظاهر شدن. براي بیان قدرت ممدوح، تخم سپندان نمودن: کنایه از به صورت چیزي پوشالی و بی
داند. البرز کوهی بزرگ و سترگ نماد سختی و پابرجایی و البرز را همچون تخم سپند در برابر گرز او می

قوتی در تقابل هم قرار دارند. سستی و بیتخم سپند، نماد 
بر ره اوباش طبع قصر ارم داشتنشاهد دل در خراس رخصۀ انصاف نیست

)317(همان: 
کند. زیباروي دل در تنگنا باشد  در حالی که ا بیان میتقابل بین غفلت از دل و رسیدگی به نفس و طبع ر

هاي رنگارنگ طبع را برآورده کنی، این دو کار در تقابل قرار دارند. قصر ارم داشتن: کنایه از تو خواسته
هاي نفس را برآوردن.خوشگذرانی زیاد و خواسته

)، بوي 10: 414رگی یافتن(ص)، پاي گلین داشتن، سر بز4: 1هاي دیگر: آن خویش بودن (صو نمونه
).17: 369)، مسمار در شدن (ص14: 315)، خار مغیالن زدن(ص9: 131گه نمودن(صخشم بردن، تیمم

در این بخش نیز به تأمل واداشتن خواننده براي دریافت معنا، از اهداف شاعر براي به کاربردن کنایه 
است.

: تقابل تلفیقی3
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ها از دو شیوة واژگانی و معنایی استفاده کرده که خاقانی در بیان آنشودهایی میاین بخش شامل تقابل
است. در این ابیات، هم تقابل بین دو واژه وجود دارد و هم تقابل بین دو مفهوم؛ با این تفاوت که در این 

ابیات، واژگان نیز در تقابل معنی نقش دارند.
من همی در هند معنی راست همچون 

آدمم
ین صورت گوژ چون مردم وین خران در چ

گیا 
)18(همان: 

گیا، راست/کوژ، معنی/صورت در تقابل با هم قرار دارند و معنایی که از هاي هند/ چین، آدم/ مردمواژه
کند. بیت اشاره دارد به داستان فرود آمدن آدم (ع) در ن دو مفهوم را بیان میآید نیز تقابل بیبیت برمی

ها و هاي پیشین به خاطر آیینسرزمین سرندیب که در هند قرار دارد؛ همچنین به این موضوع که هند از زمان
و نقاشی هاي شگفتی که در آن وجود داشته به سرزمین معنی مشهور بوده و چین هم به به نگارگرياندیشه

گیا فقط ظاهراً به آدم شبیه است و خاقانی مخالفان خود را به مردم گیا تشبیه کرده است معروف بوده. مردم
).  در این بیت خاقانی تقابل بین خود و 50-49: 1386چون از آدمی فقط ظاهرش را دارا هستند (کزازي، 

کرده است.       دشمنانش را با تقابل بین هند و چین و آدم و مردم گیا بیان
مرد آن زمان شوي که شوي از همه جدا طفلی هنوز بستۀ گهوارة فنا

)25: 1368(خاقانی، 
دنیا. خاقانی فرد دلبستۀ دنیا را کودکی هاي طفل و مرد در تقابل قرار دارند. گهوارة فنا کنایه از واژه

داند. مرد شدن اي فانی دل خوش کرده و شرط بالغ شدن را دل کندن از این تعلقات میداند که به گهوارهمی
کنایه از عارف و دانا شدن است. بین مرد بودن و دل بستن به دنیا تقابل وجود دارد.   

رند و من ید بیضا برآورم سحر آوتردامنان که سر بگریبان فرو برند

)244(همان: 
هاي سحر و ید بیضا از آن جهت که معجزه است، و فروبردن و برآوردن تقابل دارند. ید بیضا اشاره واژه

ارد. از نگاه خاقانی هیچ شاعري یاراي برابري با او را در سرایش شعر ندارد؛ زیرا او به معجزة موسی (ع) د
خوار خوان او هستند. در این بیت گیرد و دیگر شاعران ریزهسراید از اندیشۀ بکرش سرچشمه میهر چه می

برتري شعر خود بر شعر شاعران دیگر را با تقابل بین معجزه و سحر بیان کرده است. 
به از یاقوت اطلس پوش و داغ بنده فرمانی را کز سیه پوشی برآمد نام آزاديشبه 

)414(همان: 
سازد و آن ور یا نگین نمیارزش، زیآزادي شبه از آن است که هیچ کس از آن که سنگی است سیاه و بی

). تقابل بین آزادي و بندة افراد زر و زور بودن را با اشاره 128: 1386افکند (کزازي، را بدین گونه در بند نمی
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به سنگ شبه و آزاد بودنش و با ارزشی اطلس اما دربند بودنش بیان کرده است. شبه /یاقوت و آزادي / 
، کل معناي بیت که بیان دربند بودن و آزادي است نیز، در تقابل هم بندگی در تقابل هستند و از طرف دیگر

قرار دارند.
الف یک رنگی مزن تا از صفت چون 

آینه
از درون سو تیرگی داري و بیرون سو صفا 

)1: 1368(خاقانی، 
توجه تیرگی و صفا واژگان متقابل هستند و صفا در این جا به معنی روشن و صیقلی به کار رفته است با

رنگ بودن را به تقابل بین درون و برون آینه تشبیه کرده است. رنگی و یکبه تیرگی. تقابل بین تظاهر به یک
شد و طرف دیگر دادند که براق مینقدر صیقل میساختند و یک طرف آن را آها را از آهن میدر قدیم آینه

هاي قدیمی رفته، اندیشۀ ي که به ساخت آینهاهمچنان کدر بود. تمثیلی که شاعر ذکر کرده است و اشاره
کند. خواننده را متوجه تقابل موجود در معنا می

).11: 131)، (ص 4: 5)، (ص 2: 18)، (ص 9: 130)، (ص 14: 414هاي دیگر: (ص و نمونه
ه نظر هاي فردي است، بها تحت تأثیر اندیشههاي تلفیقی عالوه بر این که خاقانی در بیان آندر نمونه

برد.رسد که واژگان متقابل را آگاهانه به کار میمی
گیرينتیجه

هاي دوگانه در قصاید خاقانی سه گروه کلی مشخص شده است که هر در این پژوهش با بررسی تقابل
شوند:هایی تقسیم میها، خود به زیر شاخهیک از این گروه

هاي اسم، صفت و فعل هستند.و شامل زیر شاخهاند هایی که از طریق واژگان شکل گرفتهالف: تقابل
اند و استفاده از صور خیالی چون: تمثیل، تلمیح و کنایه در هایی که از طریق معنا به وجود آمدهب: تقابل

قوت بخشیدن به آنها مؤثر بوده است. 
اند. هایی که از تلفیق گروه اول و دوم ـ واژگانی و معنایی ـ شکل گرفتهج: تقابل

هاي دوگانه در قصاید خاقانی، نمایانگر این نکته است که خاقانی نیز، همچون اکثر بررسی تقابل
اندیش است. بر این اساس است که در دنیاي شعري وي، شاهد حضور ها، داراي تفکري دوگانهانسان

ساخت هاي معنایی به واژگانی هستیم که در تقابل با هم قرار دارند. خاقانی در قسمت تقابل
ها، دیگر، صرفاً تقابل میان دو واژه مطرح نیست، بلکه این تقابل، معناي یازد که در آنهایی دست میتقابل

توان برگرفته از اندیشه، مفاهیم عرفانی، گله هاي معنایی خاقانی را میگیرد. اساس تقابلبیت را نیز در بر می
هاي شخصی شاعر و... دانست. شیوة به کارگیري تجربهو شکایت از روزگار و دیگر شاعران، حاالت درونی، 

ها در این قسمت در شناخت سبک و معناي شعري خاقانی بسیار راهگشا است. ها و نوع استفاده از آنتقابل
هاي معنایی، از واژگان متقابل نیز براي رساندن آفرینیهاي تلفیقی نیز، شاعر عالوه بر تقابلدر قسمت تقابل

گیرد.    میمفهوم یاري 
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نوشت:پی
شکنی و شالوده شکنی هاي ساختهاي مختلف به صورت) در ترجمهdeconstruction. این اصطالح (1

ترجمه شده است.
داند که در کدکنی در حوزة معانی زهدي و حکمی، بیشترین نوع خیال را تمثیل می. دکتر شفیعی2
).391: 1366کدکنی، کند (نک: شفیعیمیهاي تقابلی قصاید خاقانی نیز این امر صدق نمونه
3.Antichrist

کتابنامه
، ضمیمه مجلۀ دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه »دجال در شعر خاقانی«)، 1380.احمدي، احمد (1

.182-163تهران، تابستان. ص
تهران: انتشارات )، ارمغان صبح (برگزیده قصاید خاقانی شروانی)، چاپ سوم، 1385. امامی، نصراهللا (2

جامی.
، تهران: سازمان چاپ و انتشارات.2)، فرهنگنامه ادبی فارسی، ج1376.انوشه، حسن (3
)، پیش درآمدي بر نظریه ادبی، عباس مخبر، تهران: نشر مرکز.1368.ایگلتون، تري (4
ی.)، مبانی نظریه ادبی، ترجمه محمد رضا ابولقاسمی، تهران: نشر ماه1384.برتنس، هانس (5
، فصلنامه نقد »بررسی نشانه شناختی عناصر متقابل در تصویرپردازي اشعار موالنا) «1388.حیاتی، زهرا (6

.24تا 7، تابستان، ص6، شماره2ادبی، سال
ها و تضادهاي واژگانی در تحلیل تقابل«)، 1392.چهري، طاهره، غالمرضا سالمیان، سهیل یاري گلدره (7

، پاییز و زمستان، 25عرفانی (گوهر گویا)، سال هفتم، شماره دوم، پیاپی هاي ادب پژوهش» شعر سنایی
.158-141ص

)، دیوان، به کوشش ضیاءالدین سجادي، چاپ 1368الدین بدیل بن علی نجار(.خاقانی شروانی، افضل8
سوم، تهران: انتشارات زوار.

شارات اساطیر.)، خاقانی شاعري دیر آشنا، چاپ چهارم، تهران: انت1364.دشتی، علی (9
، به سرپرستی حسن 2مندرج در: فرهنگنامه ادبی فارسی، ج» تمثیل«)، 1376.ربیعیان، محمدرضا (10

.406-404انوشه، تهران: سازمان چاپ و انتشارات، ص
)، شاعر صبح، پژوهشی در شعر خاقانی شروانی، چاپ ششم، تهران: 1380.سجادي، ضیاءالدین (11

انتشارات سخن.
)، گزیده اشعار خاقانی شروانی، چاپ سیزدهم، تهران: شرکت سهامی 1382ـــــــ (.ــــــــ12
هاي جیبی. کتاب

)، راهنماي نظریه ادبی معاصر، عباس مخبر، تهران: طرح نو.1372.سلدن، رامان (13
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)، صور خیال در شعر فارسی، تهران: آگاه.1366کدکنی، محمدرضا (.شفیعی14
نقد ادبی، تهران: میترا.)، 1385.شمیسا، سیروس (15
شناسی، چاپ چهارم، تهران: انتشارات فردوس.)، کلیات سبک1375.ــــــــــــــ (16
شناسی، چاپ دوم، تهران: سوره مهر (حوزه هنري تبلیغات )، درآمدي بر معنی1383.صفوي، کورش (17

اسالمی).
، به سرپرستی حسن انوشه، 2فارسی، جمندرج در: فرهنگنامه ادبی » تلمیح«)، 1376.عباسپور، هومن (18

. 404-403تهران: سازمان چاپ و انتشارات، ص
هاي دیوان خاقانی، چاپ دوم، تهران: انتشارات )، گزارش دشواري1386الدین (.کزازي، میر جالل19
مرکز. 
کز، کتاب ، چاپ نهم، تهران: نشر مر1)، زیباشناسی سخن پارسی، بیان، ج1389.ــــــــــــــــــــ (20

ماد.
)، بدیع نو، تهران: سخن.1380.محبتی، مهدي (21
)، فرهنگ اصطالحات نقد ادبی از افالطون تا عصر حاضر، تهران: انتشارات فکر 1378.مقدادي، بهرام (22

روز.
.میبدي، 24)، بزم دیرینه عروس، چاپ پنجم، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.  1388کن، معصومه (.معدن23

اصغر حکمت، چاپ ، به سعی و اهتمام علی2االبرار، جاالسرار و عده)، کشف1344رشیدالدین (ابوالفضل 
دوم، تهران: انتشارات امیرکبیر.

)، تاریخ جامع ادیان، ترجمه علی اصغر حکمت، تهران: پیروز، فرانکلین.1368.ناس، جان (25
در ادبیات فارسی، تهران: موسسه )، فرهنگ اساطیر و اشارات داستانی 1369.یاحقی، محمدجعفر (26

مطالعات و تحقیقات فرهنگی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی و سروش.
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نقش راویان در تدوین حماسه ملی 
دکتر آرش امرایی 
استادیار گروه علوم پایه و دروس عمومی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر 

چکیده
داري صورت هاي دامنهشاهنامه، بین محققان وادبیات شناسان بحثدر خصوص منابع فردوسی در تدوین 

اي از منابع، دست به گزینش زده و است. فردوسی پیش از آغاز سرایش شاهنامه، در بین حجم گستردهگرفته
است، انتخاب نموده و در تدوین اثر گران سنگ خود از برخی از آنها را که به درست بودنشان ایمان داشته

است. بخش قابل توجهی از این منابع، منابع شفاهی بودند؛ راویانی که نسل به نسل روایات هره بردهآنها ب
بودند. بی گمان ي خود حفظ کردهحماسی و داستان خویشکاري پهلوانان و قهرمانان ایرانی را در سینه

ن مردم منتشر توانست نسبت به روایات موجود و مشهوري که توسط همین راویان در بیفردوسی نمی
توجه باشد. از این روي در این مقاله به بررسی امکان حضور راویان در منابع مورد استفاده بودند بی شده

است. کوشیم روشن کنیم فردوسی تا چه میزانی از این روایات بهره بردهپردازیم و میفردوسی می
سر آغاز

ت، خویشکاري هاي صورت می گرفت که داستان از آغازین روزهاي حیات ایرانیان در راه تثبیت قومی
این خویشکاریهاي  در بین قوم ایرانی زبان به زبان و سینه به سینه نقل می شد وهمین پایه گذار  حماسه ملی 
ایران شد . داستان از خودگذشتکی قهرمانان وپهلوانانی که براي بدست آوردن استقالل و حفظ قومیت از 

. این داستانها ابتدا به صورت گسترده در بین عموم مردم نقل می شدند ؛ اما هیچ کوششی فروگذار نکردند
کم کم  نقل این داستانها کار یک گروه خاص از مردم شد . گروهی از طبقه ي تقریبا مرفه و مورد احترام 

از گذشتگان خود جامعه (موبدان و دهقانان ) که بعدها بر آنان نام راوي و روایتگر نهادند . اینان داستانها را 
شنیده وبه خاطر خود می سپردند و براي دیگران نقل می کردند و با این کار خود، موجب ادامه حیات  این 
داستانها می شدند . با از بین رفتن این نسل از راویان گروه دیگري جاي اینان را می گرفتند  ؛ به این صورت 

عصر این روایات شفاهی را به عنوان بخشی از فرهنگ خود داستانها نسل به نسل زنده می ماندند . مردم هر 
به نسل بعد منتقل می کردند . 

در روزگار .«راویان در دوره هاي مختلف تاریخی ایران، شرایط وموقعیت هاي مختلفی داشته اند 
شمار شناخته می شدند وخنیاگران و سرود خوانان آن زمان به» گوسان«اشکانیان گروهی از اینان به عنوان 

) همین نکته مبین این است که راویان در  دوره هاي مختلف تاریخ خود 81: 1384دوستخواه .»(می رفتند 
کارکردهایی دیگري نیز داشته اند وتنها به نقل داستانها نمی پرداختند .گوسانها در زمان ساسانیان نیز به حیات 

منابع مهم وقابل اعتنا در تدوین حماسه ها و از جمله خود ادامه دادند . این راویان بعدها به عنوان یکی از 
حماسه ملی ایران مورد استفاده قرار گرفتند . مولفان حماسه ها از آگاهی این افراد استفاده کرده ، داستانهایی  
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که از گذشتگان خود به ارث برده بودند را به کمک آنان به قید کتابت در می آوردند . تقریبا در همه ي 
ها ي شناخته شده زبان فارسی ، سنت شفاهی وبهره بردن از روایاتی که جز در سینه ي راویان در حماسه 

جاي دیگر یافت نمی شد، به عنوان یک منبع مهم مورد استفاده قرار گرفته است . ما در این پژوهش به 
بررسی نقش این منابع شفاهی در حماسه ملی می پردازیم .

روایت  و  راوي 
وع بحث الزم است نکته اي را یاد آور شویم و آن این که راوي وشیوه ي روایتی که در این پیش از شر

مقاله در خصوص آن بحث خواهیم کرد، با آنچه امروز به عنوان راوي (زاویه دید ) در داستانها می شناسیم ، 
تان می نگرد واز آن متفاوت است. امروزه راوي همان دیدگاهی است که داستان نویس از آن زاویه ، به داس

زاویه داستان را بیان می کند .در واقع راوي امروز در مقایسه با راوي گذشته که مورد بحث ماست ، 
شخصیتی غیر فعال وتقریبا خنثی است اما راوي ما شخصیتی انسانی است که با بهره گرفتن از عناصر انسانی 

را بدون آنکه ما بدانیم مطابق میل خود به هر جهتی توان دخل وتصرف در داستان را دارد ومی تواند داستان 
که دوست دارد متمایل کند .

روایت ارتباطی است بین راوي و متن از یک سو و مخاطب از سوي دیگر . درواقع روایت شکلی است 
از بیان مطلب که در آن نقش اساسی واصلی را راوي بازي می کند . همانگونه که در نوشتن (چه شعروچه 

-که امروزه آن شیوه را سبک آن نویسنده وشاعر می گویند-)هرنویسنده، شیوه ي خاص خود را دارد نثر 
روایت نیز این گونه است ؛ یعنی راویان مختلف مطلب واحدي را به گونه اي مجزا ومتفاوت روایت می 

ورت مکتوب نداشته ، از کرده اند . از آنجائیکه داستانهایی که راویان گذشته روایت می کرده اند ، عمدتا ص
طرف  دیگرروایت این روایان نیز ثبت وضبط نمی شد ، اختالف در روایت یک داستان گاهی بسیار زیاد می 

شد . یعنی گاه از یکداستانروایت هاي فراوانی وجود دارد که از جهاتی با هم متفاوت هستند .
روي الواحی ویا در کتبی به قید آورند ، پیش از آن که گذشتگان داستانها، حکایات وحتی تاریخ را بر 

راویان آنها را به خاطر می سپردند و با این شیوه موجب باقیماندن این روایات در بین مردم می شد .این شیوه 
ادامه یافت وبه تناسب موقعیت این داستانها گاه در جشن ها ومراسم ها بازگو می شدند .و این همان کاري 

ی دادند .کار راویان در طول تاریخ ادامه یافت وحتی پس از آن که نوشتن این روایات است که راویان انجام م
بر الواح سنگی و گلی ویا در کتابها آغاز شد ، راویان هم عرض الواح وکتب ، روایات حماسی ، اساطیري ، 

داستان گزاران و... می تاریخی و... را در خاطر خود نگه می داشتند . این افراد که آنها را نقاالن ، راویان ، 
گفتند ، مردم را با اشعار وداستانهاي خود مشغول می کردند ، از این طریق عالوه بر سرگرم نمودن مردم ، 
داستانها را حفظ وبه نسل هاي بعد منتقل می کردند .عواملی چند از جمله اینکه تعداد افرادي که می توانستند 

ر از آنانی بود که از منابع شفاهی بهره می بردند ، وارد کردن احساسات از منابع مکتوب بهره ببرند بسیار کم ت
به روایات ، بیان روایات در شرایط خاص به همراه عکس العملهاي شنودندگان و... موجب شد که اقبال 
عمومی به شیوه کار راویان قابل توجه باشد . و همین امرموجب باقیماندن این روایات از گذشته تا به امروز
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شده است . پس از اشکانیان وزمانی که ساسانیان به دلیل تسامحات دینی اشکانبان سعی در نابودي همه ي 
نشانه ها و آثار را داشتند ، این شیوه روایتگران از بین نرفت ودر دوره ساسانیان به حیات خود ادامه داد .بعد 

دادند تا یکی از منابع تدوین حماسه هاي ملی از ساسانیان نیز در زمان اسالم گوسانان کار خود را ادامه می
به رغم همه ي خصومت ساسانیان با -شدند .یکی از مهم ترین دلیل بقاي راویان و ادامه ي حیات آنها 

نفوذ این شیوه در بین مردم و خوگر بودن عامه ي مردم -اشکانیان وتالش براي نابودي آثار باقیمانده از آنها
یدسن با تایید مطالب باال معتقد است انتقال وپایداري اساطیر  از گذشته هاي دور تنها از با آن بود .  خانم دیو

) 67-1378:87همین شیوه ي گوسانان (راویان) ممکن شده است . (دیویدسن 
صرف نظر از بررسی علمی این مطلب ، همین نکته بیان کننده کار مهم وجایگاه ارزشمند راویان در حفظ 

اطیر وحماسه ها است .واستمرار اس
آرتور کریستن سن نیز ضمن بیان این نکته معتقد است خنیاگران همان بازماندگان گوسانان بودند. این 
خنیاگران ضمن بیان داستانهاي با موسیقی براي مخاطبان خود ، گاه داستانهاي کهن و اساطیري و حماسی را 

برخی الحان موسیقی است که به نام این داستانها نامگذاري نیز براي مخاطبان خود می خواندند و دلیل آن نیز 
)36: 1366شده اند از جمله سیاوشان ، کین سیاوش و... (کریستنسن 

هر متن روایی براي روایت نیاز به رابط وواسطه اي دارد که بیان شود و آن رابط کسی جزراوي نیست . 
ته دیدگاههاي خود را به روایت وارد می کند .همین راوي به عنوان یک عامل انسانی ، خواسته یا ناخواس

ورود دیدگاههاي شخصی به روایت موجب تمایز انواع رواي وشیوه هاي روایتگري می شود . (در این مورد 
در جاي مناسب خود در همین مقاله بیشتر صحبت خواهیم کرد )

وري وتدوین روایت حماسی وملی با بیان این مقدمات می توان به این نتیجه رسید که در هنگام جمع آ
اصلی ترین منبع باید همین راویانی باشند که برخی از آنها داستانهاي بیشماري را در خاطر خود دارند . 
آفرینندگان حماسه ها هرکدام به شیوه اي از این راویان وروایات آنها استفاده کردند . در اینجا الزم است 

اشته باشیم و به این سوال پاسخ دهیم که آیا فردوسی در تدوین شاهنامه بحثی کوتاه در مورد منابع فردوسی د
از منابع شفاهی نیز بهره برده است یا خیر ؟ 

منابع فردوسی 
مساله منابع فردوسی وچگونگی استفاده کردن او از این منابع یکی از مباحث دامنه داري است که به رغم 

ته است ، اما به نظر می رسد هنوز بین همه ي محققان این تحقیقات پرشماري که در این مورد صورت گرف
حوزه اجماعی صورت نگرفته ونظرها ونتیجه پژوهشها مختلف وگاه با هم کامال متفاوت است .شاید به 

. به هر حال براي ١همین دلیل است که استاد زرین کوب محققان را از ورود به این حوزه باز داشته است
ست در این مورد مطالبی عنوان شود .روشن شدن بحث ، الزم ا

.55. براي آگاهی بیشتر ر.ك نامور نامه ، ص 1
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در مورد منابع فردوسی این گونه است که عده اي معتقد ند ١خالصه مباحث ونظریات علمی ارائه شده
منابع فردوسی صرفا مکتوب بوده واین منبع مکتوب جز شاهنامه ابومنصوري ، هیچ اثر دیگري نمی تواند 

واستاد صفا را نام برد . استاد صفا ضمن بحث کاملی در در »نلدکه«باشد . از جمله این افراد می توان 
خصوص منابع شاهنامه به این خالصه می آید که فردوسی به منابع اصلی (که صفا منابع مکتوب بوده و 
اصلی ترین آنها شاهنامه ابومنصوري است) پایبند بوده و از متابعت منابع مکتوب قدمی آنسوي تر نمی نهد به 

رها به کتابهاي مورد استفاده خود اشاره می کند و مطابقت این منابع را با اشعار خود تاکید می همین دلیل با
) . در این مورد ذکر این نکته الزم است که استاد صفا در هنگامی که در خصوص 195: 1387کند .(صفا 

تقد است که یکی از دالیل روش کار دقیقی صحبت می کنند ، به نقد ابیات باقیمانده از دقیقی می پردازد ومع
سستی وکم بهایی ابیات دقیقی پیروي از منابع است وهمین پیروي از منابع موجب شده ، به اصطالح دست 

دقیقی «دقیقی بسته باشد واجبار پیروي از منابع موجب سستی اشعار اوشده است . همچنین ادامه می دهند 
لظاهر عبارات و جمل را بی آن که چندان زیاده و هیچ گونه دخالتی را در متن روا نمی دانست وعلی ا

در :«) درچند سطر بعد این گونه ادامه می دهند 167: 1387صفا .»(نقصانی در آنها بکار برد نقل می نمود 
برخی از قسمت هاي گشتاسب نامه پیروي دقیقی از متن منثور چنان مشهود است که با نقل آن به نثر می 

ی از شاهنامه ابومنصوري زنده شده است وهمین دقت وخشکی دقیقی در نقل الفاظ از توان امیدوار بود قسمت
نثر به نظم بدون استفاده از حقوقی که شاعر در این گونه موارد دارد باعث شده است که کالم وي تا درجه 

نتیجه گرفت ) با بیان این نکات از نظر استاد صفا می توان این گونه 1387:168صفا .»(اي سست جلوه کند 
که استاد می فرمایند پیروي فردوسی از منابع موجب ارزش کار او شده است اما در خصوص دقیقی پیروي 
از منابع را مورد سستی کالم اومی دانند . حال صرف نظر از این تفاوت دیدگاه این سوال پیش می آید که 

ا داستان آرش کمانگیر  که در مقدمه ي اگر فردوسی تا این اندازه به منابع خود پایبند بوده است پس چر
بازمانده از شاهنامه ابومنصوري به آن اشاره شده است در شاهنامه ذکر نشده است ؟ 

در مقابل این دیدگاه برخی پژوهشگران معتقدند منابع فردوسی صرفا شفاهی بوده است و هیچگاه از 
ی گوید این داستان را از فالن منبع خواندم در منابع مکتوبی استفاده نکرده است و آنجا که خود به صراحت م

) 67-1378:87واقع نخوانده است بلکه شنیده است . (دیویدسن 
اگر بخواهیم منصفانه و با دیدي علمی به این نظریات بنگریم و آنها را نقد کنیم باید با رعایت احترام 

فردوسی به دوربوده اند .فردوسی یقینا از براي همه ي پژوهشگران یاد شده گفت هر دوگروه از واقعیت کالم

. ناگفته پیداست که به دالیل فراوان که در اینجا مجال بحث در مورد آنها نیست در حوزه شاهنامه پژوهی افرادي وارد شده اند که شاید 1
امه و حس وطن پرستی ، وارد این حوزه شده اند و  در این مورد اطالعات علمی و کافی ندارند و تنها به واسطه عالقه به فردوسی وشاهن

نظریات عمداً غیر علمی بیان کرده اند که بیش از آن که علمی باشد از احساسات سرچشمه می گیرند . به همین خاطر تنها به نظریات محققان
دانشگاهی می پردازیم و نظرات غیر علمی را در این بحث داخل نمی کنیم
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منابع شفاهی بهره برده است همانگونه که از منابع مکتوب و از جمله شاهنامه ابومنصوري بهره برده 
.١است.محققان زیادي بر این باورند که فردوسی از منابع مکتوب وشفاهی درعرض هم استفاده کرده است

عدد منابع داشته است واز منابع متعدد مکتوب و شفاهی بهره برده بنا بر آنچه گفته شد فردوسی یقینا ت
است . حال که به این نکته رسیدیم ما با منابع مکتوب چندان کاري نداریم و تنها به منابع شفاهی که قاعدتاٌ 

راویان هستند می پردازیم .
منابع شفاهی فردوسی 

اشاره می کند . از جمله در ابتداي داستان سخن سراي طوس خود گاهی به شفاهی بودن منبع داستانی 
کیومرث به شفاهی بودن منبع داستان اشاره می کند ومتذکرمی شود این داستان  سینه به سینه از پدر به پسر 

رسیده تا اینکه او از آن در شاهنامه خود بهره برده است . آنجا که می گوید :
گیتی که جست که نام بزرگی به سخنگوي دهقان چه گوید نخست 
نداراد کس آن روزگاران بـه یاد کــه بــود آنکـه دیهیم بر سر نهاد 

بگــوید تـرا یک به یک در به در مـگر کــــز پــدر یــاد دارد پســر 
)28ص 1(ج

شاره می عالوه بر این فردوسی در جاي جاي شاهنامه به راویانی چون شاهوي ، ماخ ، شادان برزین و... ا
کند . این راویان همان هایی هستند که به دستور ابومنصورالمعمري مامور جمع آوري روایات حماسی شدند 

). محققان وشاهنامه پژوهان متفق القولند که اگر فردوسی از این راویان نام می برد با 59: 1387.(ریاحی 
نام خود آنها از شاهنامه ابومنصوري گرفته است واسطه ي شاهنامه ابومنصوري است . یعنی روایات آنها را به 

. حال اگر اینگونه باشد پس این راویان که منبع روایات شفاهی فردوسی هستند چه کسانی می توانند باشند ؟
با بررسی تاریخ جمع آوري شاهنامه ابومنصوري و تاریخ هایی محقق الوقوع زندگی فردوسی می توان 

دوین شاهنامه ابومنصوري فردوسی جوانی بوده است که به نظم داستانهاي گفت که در زمان جمع آوري وت
پراکنده اي مشغول بوده است . با توجه به قرابت تاریخی وهم زمانی فردوسی با راویان نام برده بسیار بعید به 

کرده باشد نظر می رسد که فردوسی خود راویان را رها کرده و به متنی که از قول آنها نوشته شده است اکتفا 
.از اینها گذشته فردوسی خود از دهقانان بوده و گروهی از راویان داستانهاي ملی دهقان انبوده اند پس دور از 

ذهن نیست که خود فردوسی را هم از راویان شاهنامه به حساب بیاوریم .
حماسه «لزوم بهره گیري از منابع شفاهی براي همه ي محققان این حوزه اثبات شده است .در واقع

پژوهان جهان بر آنند که پایه هاي هیچ حماسه اي نمیتواند یکسره بر پشتوانه هاي نوشتاري ومجموعه هاي 

) ، محمد امین ریاحی در اثري با نام آن 1377وان به نظرات خالقی مطلق در مقاله اي با نام پیرامون منابع فردوسی (. براي نمونه می ت1
وهمچنین منوچهرمرتضوي ، فردوسی و 171) ص 1368، آرتور کریستنسن ، کیانیان (57) ص 1379هنر فردوسی که ناگفته وناشناخته ماند(

شودمراجعه 9)  ص 1372شاهنامه (
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فراهم آورده ي فرهیختگان ونخبگان استوار باشد.وحماسه سرایان سرآمد وکامیاب آنانند که افزونبر داشتن 
: 1384(دوستخواه » یز سیراب می شوند. چنان پشتوانه هایی ، از سرچشمه هاي پویاي روایت گري مردمی ن

82(
با توجه به آنچه در مورد منابع شفاهی شاهنامه گفته شد به یقین می توان گفت که راویان نامبرده از جمله 

کسانی بوده اند که فردوسی را در نظم شاهنامه و دسترسی به روایات یاري رسانده اند .
نقش راویان پس از تدوین شاهنامه 

ز زحمت سی یا سی وچند ساله فردوسی در بهره بردن از منابع مختلف شاهنامه  تدوین شد و به پس ا
صورت مکتوب در آمد . روایت راویان ونقالی آنها پس از تدوین شاهنامه متوقف نشد بلکه با بدست دادن 

اج یافت .عامل منبع عظیمی از داستانهاي حماسی وملی نقالی وروایت داستان براي عموم مردم رونق و رو
اصلی این امرراویانی بودند که درکنار خدمت بزرگی که به شاهنامه وشناساندن آن به مردم کردند ، ناخواسته 

بر پیکر شاهنامه زخمهایی زدند که مجال بحث شاهنامه پژوهان شده است .
اشعار مواجه می اکنون که به مقابله وتصحیح  دیوانهاي شعرا می پردازیم به اختالف نسخه ها در ضبط 

شویم این امر خود عواملی دارد که ما در اینجا به آن نمی پردازیم اما در کنار همه ي این عوامل که براي 
شاهنامه فردوسی همانند دیگر دیوانها وجود داشت ، عوامل دیگري  بر آن عالوه شد که به رغم تعداد قابل 

خه اي که مورد تایید همه ي شاهنامه پژوهان باشد توجه نسخه هاي خطی اما هنوز پس از سالیان دراز نس
تهیه نشده است . مهمترین عامل راویان ونقاالن ومردم دوستدار شاهنامه بودند . 

مردم که عاشق و دوستدار شاهنامه بودند در جلسات نقالی و روایت داستانهاي شاهنامه حاضر می شدند . 
یت گاه بخشی از داستان از خاطر راوي می رفت ، عوامل راوي داستانها را نقل می کرد ؛ در هنگام روا

احساسی و عاطفی را داخل می کرد وگاه به خاطر خوش آمد برخی بزرگان و حاکمان بخش هایی از داستانها 
را تغییر می دادند . برخی از مردم حاضر  در جلسات داستانها را یاداشت می کردند و به این شکل اختالف 

اي مختلف شاهنامه ایجاد می شد . یعنی خبط و خطاهاي راویان به عنوان اصل داستان فراوانی در نسخه ه
ثبت و ضبط می شد. 

اگرنقالی را ادامه ي همان راویان وگوسانها بدانیم (که این گونه نیز هست ) با بررسی نقالی در ایران 
وداستانها به خواست خود وحتی پس از تدوین شاهنامه به عنوان یک متن غیر قابل تغییر در رفتارها 

وحاضران دست برده وگاه در مجالس نقالی مانند داستان جنگ رستم وسهراب ، نتیجه ي داستان را خود 
تغییر داده وسهراب بر خالف متن شاهنامه به دست رستم کشته نمی شود وگاه نیز براي (به زعم خودشان ) 

)42: 1388توجیه می زنند .(آیدنلو تبرئه ي رستم از ننگ کشتن این پهلوان جوان  دست به 
نقش راویان در تدوین حماسه ملی 

راویان در طول حیات خود ، روایات ملی را روایت می کردند و آنها را به نسلهاي بعد منتقل می کردند و 
کار و کوشش این گروه ، جدا و هم سو با تالش فراهم آورندگان «به این طریق موجب حفظ آنها می شدند . 
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نگارندگان روایت هاي تاریخی و داستانی ، از جمله سرچشمه وپشتوانه مهم پیوند یابی وشکل گیري و 
)82: 1384دوستخواه .»(وتدوین گام به گام حماسه ملی بوده است 

در پایان داستان یزدگرد 384همانگونه که می دانیم فردوسی پس از نظم شاهنامه ابومنصوري در سال 
ي اتمام شاهنامه ذکر می کند .  بیش از آن هرچه به شاهنامه اضافه شده است همه از منابع این تاریخ را برا

) و یکی از مهمترین منابع روایات شفاهی بوده است با این تفاسیر اگر 92: 1383دیگر بوده است (آیدنلو 
استانهاي موجود در روایت شفاهی و در نتیجه راویان نبودند شاهنامه به این تفصیل نبود و بسیاري از د

شاهنامه امروز در آن وجود نداشتند و نتیجتاً از بین رفته بوند . بنابر این در حفظ این روایات ، مهمترین کار 
را راویان انجام داده اند . نکته قابل ذکر دیگر اینکه اساسا اگر نبودند این راویانی که روایات ملی را حفظ می 

بی گمان این «داي نامک ها و بعد از آنها شاهنامه هاي دیگر ایجاد نمی شد . کردند زمینه اي هم براي تهیه خ
را در عصر ساسانی و » خداینامه ها«روایات شفاهی یا روایات مکتوب است که به تدریج زمینه ي تدوین 

) 72ص 1ج1388(رزمجو » هاي منثور ومنظوم را در قرون اولیه اسالمی فراهم کرده است.»شاهنامه«سپس 
ما این راویان درکنار خدمت بزرگی که در حفظ روایات ملی انجام دادند خواسته یا ناخواسته موجب ایجاد ا

مسائلی شدند که به بخشی از آنها اشاره خواهیم کرد .
با توجه به آنچه ذکر شد ، وقتی که پس از تدوین و مکتوب شدن شاهنامه این گونه در داستانهاي آن 

اد می شود هنگاهی که این داستانها تنها صورت شفاهی داشتند مشخص است که دست می رود و کم و زی
راویان تا چه میزانی در داستانها و روایت موثر بودند .

اوري روایت همانطوري که می دانیم شاهنامه ابومنصوري به عنوان یکی از منابع فردوسی از جمع آ
بومنصوري به دست منصور معمري از صورت شفاهی شفاهی در بین مردم شکل گرفته است ؛یعنی شاهنامه ا

، شکل مدون و ثبت شده به خودگرفته است بنابر این شاهنامه فردوسی ادامه ي یک سنت شفاهی است که 
در برهه اي از زمان صورت نوشتاري به خود گرفته است .

بین ایرانان همین ادامه الگا دیودسن معتقد است که یکی از مهمترین دالیل باقیماندن ونفوذ شاهنامه در 
) . 1378:40سنت شفاهی بودن آن است که فردوسی آن را از پیشینیان خود به ارث برده است .(دیویدسن 

اگر بپذیریم که شاهنامه ادامه یک سنت شفاهی است ، آنگاه باید تغییرات وافزایش وکاهش هاي ناشی از 
تظار داشته باشیم.پس در طول تاریخ حیات خود پیوسته در نقالی را نیز در هنگام اجراي نقالی در هر اجرا ان

آن تغییراتی ایجاد می شده است اما پایداري آن بر اساس سنت شفاهی موجب پایداري ودوام آن شده است . 
می توان گفت دوام شاهنامه بیش از آنکه مدیون مکتوب شدن این سروده باشد ، حاصل استقبال عمومی «

وب شدن این سروده وتایید ملت ایران  در طی قرون فقط در صورتی ممکن بوده ملت ایران است از مکت
) 81: 1378(دیویدسن » است که شاهنامه مبتنی بر سنت باشد یعنی هماهنگ با قواعد اجراي نقالی 
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نظام طبقاتی حاکم به آن دوران ایران نیز می تواند یکی از دالیل اقبال عمومی به کار راویان باشد . در 
این راویان وسرود « دورانی که نظام حاکم بر ایران نظام طبقاتی بود ومردم توانایی خواندن ونوشتن نداشتند ، 

خوانان وقصه گویان ، کارگزاران عمده ونقش ورزان اصلی در نگاهداري وانتقال سنت هاي دیرینه بوده وبا 
) همین اقبال 82: 1384دوستخواه »(د.پذیره ي گسترده ي توده هاي مردم دوستدار حماسه روبرومی شده ان

عمومی موجب شد که رونق کار راویان بیش از پیش شود و اینان نیز براي جلب توجه وعنایت بیشترمردم به 
کارآنها بعضا براي خوش آمد مخاطبانشان در اصل داستانها دست می بردند . و همین راویان  واسطه ي 

وایات ملی می شدند . تعدد راویان ونقاالن موجب اختالف روایت آگاهی توده ي مردم از این حکایات و ر
وبه تبع آن اختالف در  داستانها وحکایات شده است . مقارن نظم شاهنامه راویان داستانهایی را براي 
فردوسی می گفتندکه از آن روایت اصلی تنها چهارچوبی باقیمانده بود و مابقی داستان مطابق خواست راوي 

.خانم دیویدسن در این خصوص دست به یک پژوهش میدانی زده است . ایشان شخصی را به بیان می شد
از راویان وخنیاگران اسالوجنوبی مالقات می کند .اواز آن دسته راویان وخنیاگرانی است » سلیمان مکیج«نام 

با راویان و نقاالن که در اسالوجنوبی داستانها وروایت گذشته را براي مردم روایت می کردند .(نقشی مطابق 
ایران ) این پژوهشگر آمریکایی به این شخص می گوید اگر من داستانی را براي شما بگویم آیا می توانید آن 
را براي من بازگو کنید ؟ شخص مذکور مدعی می شود این کار را انجام می دهد و داستان را بدون کوچک 

روز به اوفرصت بدهد .با اصرار دلیل اینکه براي بیان ترین تغییري براي اونقالی می کند . البته باید یک
باید در وجود انسان جا بیفتد ، باید در باره اش فکر :«داستان یک روز وقت می خواهد را این گونه می گوید 

کند ... چگونگی اجراي آن ، بعد کم کم در وجودش جا می افتد به طوري که هیچ چیز را ناگفته نمی گذارد 
جاست که فرداي آن روز شخص مذکور ، داستان را  به همان صورتی که خودمی خواست بیان جالب این » 

می کند و با این که مدعی است بدون کم و زیاد داستان را روایت کرده است ، اما تقریبا آنچه او روایت می 
ر با بررسی کند ، شباهت کمی به آنچه که براي او گفته شده بود داشت ؛ عالوه بر این پژوهشگر مذکو

روایت راویان مختلف  از یک داستان به این نتیجه می رسدکه هیچ دوروایتی در این روایت هاي مختلف از 
یک داستان مانند هم نبودند . از این جالب تر این که وقتی یک راوي داستانی را روایت می کند ، با روایت 

70: 1378رده است ، روایت می کند .(دیویدسندوباره آن چیزي کامال متفاوت با آنچه خود پیشتر روایت ک
(

حال با توجه به آنچه گفته شد می توان نتیجه گرفت که عامل انسانی (راوي ) در تفاوت روایات مهم 
ترین نقش را دارد . این عامل انسانی در محورهاي مختلفی می تواند در این روایت موثر باشد که در ذیل به 

آن می پردازیم .
در گذشته وسایل نوشتاري یا وجود نداشت  و یا به آسانی در دسترس عامه مردم نبود ؛ سان :حافظه ان

این موجب می شود تا حافظه نقش کتابت وثبت داستانها ، روایات ، تاریخ و... را بپذیرد . یعنی راویان تنها به 
ه به ذهن سپرده بودند آن را حافظه خود متکی بودند . روایات را به ذهن خود می سپردند وباز از روي آنچ
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براي دیگران باز می گفتند . پیداست که با این همه وسعت روایات وداستانهاي اساطیري وحماسی حافظه 
انسان هرچند هم قوي باشد باز در مواردي بخشی از روایت از خاطر انسان حذف می شود . اینجاست که 

اصالح می کند و براي مخاطب خود بیان می کند .راوي خود هر طوري که صالح بداند ادامه داستان را 
: گاهی راوي نسبت به یک بخش از داستان عالقه ي خاص دارد یعنی نسبت به پهلوانی ، عالقه و تنفر

یک شخصیت اساطیري ، پادشاهی ویا هر چیز یا کس دیگر وابستگی روحی دارد . درچنین مواقعی ممکن 
ناسب آن بخش از داستان نداند و روایت را به آن صورت که خود است راوي اصل روایت را به نظر خود م

صالح می داند تغییر بدهد . این نکته در مورد تنفر از یک بخش نیز صادق است . راوي که دل در گروه ایران 
دارد هرگاه کسی را می بیند که  کاري بر خالف مصالحی که راوي می پسندد انجام می دهد ، باز آن گونه که 

می خواهد در مورد او داستان را ادامه می دهد .خود 
: همانطوري که می دانیم راویان درمناطق مختلف ایران پراکنده بودند . حس قومیتی ووابستگی به منطقه

موبدان و دهقانانی که در نقش راوي ظاهرمی شدند در همه جاي ایران حضورداشتند و قطعا مربوط به یک 
ن خاطر است که فردوسی می گوید :منطقه خاص نبودند . به همی

دلیر و بزرگ وخردمند و راد یکــی پهــلوان بـود دهقان نژاد 
بیاورد کاین نـامه را یـاد کرد ز هر کشوري موبدي سالخورد

)128-129، ب 21، ص 1(ج 
از نیشابور و » ماهوي «از سیستان  ،» یزدان داد«از هرات ، » ماخ«وچهار تن موبد سالخورد به نامهاي 

)  عالوه بر این می دانیم که در 59: 1387از طوس  روایات را باز می گویند. (ریاحی » شادان برزین«
حماسه ها مکان و زمان مبهم است . این راویان هر کدام مکانها را به نفع مکان محل اقامت خود مصادره ي 

مکانهایی که خود می خواهند بیان می کنند . به مطلوب می کنند ومکان اتفاق  داستانها  را در
آنچه در مورد دخالت روایان در روایت هاي خود گفته شد  موجب تاثیر در حماسه ملی ایران یعنی 

شاهنامه فردوسی شده است . حال  به بررسی این نکته می پردازیم .
راویان در شاهنامه مشکالت : یکی از مهمترین ودر عین حال موثر ترین ، تاثیرات ایرادهاي تاریخی 

تاریخی است . راویان که داستانها را از گذشته در خاطر داشتند ، و هدفشان تنها حفظ آنها وسرگرم کردن 
مردم بود ، عالوه بر این عمدتا افرادي کم سواد بودند ، گاه تغییراتی که در روایات ایجاد می کردند  که خود 

از طرف دیگر چون دیگر راویان از این تغییرات ایجاد شده آگاهی متوجه ایراد و اشکال آن نمی شدند ؛
نداشتند وروایت را آن گونه که در خاطر خود داشتند روایت می کردند ، موجب مشکالت عمده اي می شد 

از آن جمله مشکالت تاریخی که یک مورد آن در پی می آید . 
ر می کشد وتورانیان را شکست می دهد و پس از مرگ سیاوش ، رستم به خونخواهی او به توران لشک

خود ، هفت سال بر توران حکم می راند . مقارن همین زمان فرزند سیاوش به نام کیخسرو تحت حکومت 
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افراسیاب بزرگ می شود . یعنی در بخشی از داستان حاکم توران رستم است ودر بخش دیگر فرزند سیاوش 
حکومتش سرنگون شده باشد بزرگ می شود . تحت سرپرستی ودر حکومت افراسیابی که باید 

در اینجا به روشنی می توان  به تاثیر راویان در داستان آگاهی یافت . یعنی از دالیل ورود ناراستی ها در 
داستانهاي شاهنامه جز راویان وتعدد روایاتی که بعضاً با هم هماهنگ نیستند چیز دیگري نیست . 

ذهن آشناي به شاهنامه می دانند که در بخش هاي مختلف شاهنامه خوانندگانایرادهاي جغرافیایی :
ایرادهاي وجود دارد که در بادي امر نشان می دهد فردوسی در ذکر مکانهاي جغرافیایی چندان دقّت و 
توجهی نداشته است ویا به فرض دیگر با این مکانها آشنایی ندارد و همین موجب ورود مشکالتی از این 

دست شده است . 
اما اگر کمی دقیق تر به موضوع بنگریم حقیقت چیز دیگري است . پیش از این ذکر شد که راویان از 
مناطق مختلف بوده اند . این افراد به هر دلیلی مکانهایی که در روایات داستانها در آن مکانها اتفاق افتاده را 

گر نیز دور از ذهن نیست که راوي براي ملموس تغییر داده وبه نفع منطقه خود آنها را تغییر داده اند . عامل دی
تر کردن داستانها ، از مکانهایی که به ذهن مخاطبانش  آشنا تر است استفاده برده است . این گونه ، تاثیر 
راویان در داستانهاي ثبت شده توسط فردوسی موجب شده تا  خوانندگان امروزي شاهنامه انگشت اتهام را به 

ند در حالی که مشکل از کسانی دیگراست به نام راویان .سوي فردوسی نشانه رو
بحث تکرارهاي شاهنامه  جنبه هاي مختلفی دارد .گاهی اوقات بیتی ، مصرعی ویا تکرار هاي شاهنامه :

بخش از یک بیت در جاهاي مخلفی از شاهنامه تکرار می شود وگاهی اوقات بخشی از یک داستان به شکلی 
تکرار می شوند . مورد بحث ما بخش اخیر است یعنی تکرار قسمتهاي از داستانها در  دیگرو در داستانی دیگر

شاهنامه. 
تکرارهاي مختلفی که در شاهنامه وجود دارد به یقین بخشی از تاثیرات راویان بر شاهنامه است . چنانچه 

هنامه خود راه نمی داد . فردوسی در این داستانها  یک منبع  مکتوب می داشت یقینا به این اشتباهات در شا
در شاهنامه به بعضی مسائل بر می خوریم که ال محاله باید نتیجه ي دسن بدست گشتن داستانها در قرون «

متوالی و میان روات متعدد باشد ، از آن جمله است تکرار حوادث یک داستان به شکل تازه اي در داستان 
ز هفتخان رستم و بالعکس ) و انتساب تمام اعمال ووقایع یک دیگر (مانند تقلید قسمتی از هفتخان اسفندیار ا

دراز کردن عمرها بصورت کامال اساطیري وداستانی که الزمه ي –دوره ي ممتد به یک پهلوان ویک شخص 
: 1387(صفا .» روایات بسیار کهن است که دست بدست گشته ومطالب تازه اي بر آنها افزوده شده است 

196 (
ذکر شد این تکرار ها و  آمدن بخشهایی از یک داستان در بخش دیگر جز تاثیر روایت همانطوري که 

راویان مختلف چیز دیگري نمی تواند باشد . به نظر می رسد یک رواي پس از آنکه بخشی از یک روایت را 
می فراموش می کند براي اصالح و جبرانفراموشی خود از بخش هاي دیگري که به خاطر می آورد استفاده

کند و داستان را به سرانجامی می رساند . 
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یکی دیگر از مسائلی که به نظر می رسد که نتیجه ي کار راویان وروایت هاي تناقضات شاهنامه :
مختلف باشد ، تناقضاتی است که در شاهنامه مشاهده می شود . یکی از معروف ترین تناقضات شاهنامه 

نامه وجود دارد .نکته ي اي که به اثبات این مدعا کمک می کند تناقضی است که در مورد اسکندر در شاه
1387این است که استاد صفا معتقدند فردوسی  داستان اسکندر را از شاهنامه ابومنصوري نگرفته است (صفا 

) با این توضیح به نظر می رسد تقریبا باید در مورد شفاهی بودن منبع داستان اسکندر تقریبا باید به 199: 
ن رسید و در نتیجه تناقضات موجود در مورد اسکندر نتیجه کار راویان و در نهایت تاثیر آنها در شاهنامه یقی

است . 
نتیجه گیري 

اگر بخواهیم نتیجه  وخالصه مباحث گفته شده را بیان کنیم باید در خصوص نقش راویان در شاهنامه 
ملی و تاریخی و اساطیري ایران بر هیچکس گفت که تالش راویان براي ثبت وضبط ونگهداري داستانهاي

پوشیده نیست؛ چه اگر این راویان بودند اصوال شاهنامه اي چه منظوم وچه منثور تهیه نمی شد . اینان  درکنار 
فراهم آورندگان شاهنامه ها یکی از ستون هاي ایجاد حماسه ملی هستند .اما این راویان بنا به دالیلی که به 

ا اشاره شد موجب ایجاد ایراداتی در شاهنامه نیز شده اند که البته این از خصوصیات آنها به صورت گذر
روایت هاي شفاهی است در نتیجه راوي به عنوان یک عامل انسانی در مواردي موجب ایجاد مشکالت 

یادشده در حماسه ملی شده است .
کتابنامه

وهشنامه زبان وادب فارسی (گوهر گویا ) ، پژ» مقدمه اي بر نقالی در ایران «)1388آیدنلو ، سجاد (-
.12سال سوم ، شماره چهارم ، پیاپی 

نشیریه دانشکده ادبیات وعلوم »تامالتی درمورد منابع وشیوه کار فردوسی «) 1383(----------
.192،شماره مسلسل 47انسانی دانشگاه تبریز ، سال 

، تهران، دفتر پژوهشهاي فرهنگی .انفرایند تکوین حماسه ایر)،  1384دوستخواه ، جلیل (-
، ترجمه فرهاد عطایی ، تهران ، نشر تاریخ ایران .شاعر وپهلوان در شاهنامه) ، 1387دیویدسن ، الگا (-
. گاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی،  پژوهشقلمرو ادبیات حماسی ایران ،تهرانرزمجو ، حسین ، -
تهران ، طرح نو .،فردوسی) ، 1387ریاحی ، محمد امین (-
، بر اساس چاپ مسکو ، به کوشش دکترسعید حمیدیان ، تهران، شاهنامه) 1387فردوسی ، ابوالقاسم (-

نشر قطره .
. 40، چیستا ، شماره » راویان راستان یا راستان راویان در شاهنامه فردوسی) «1366قریب، مهدي (-
تهران  ، امیر کبیر.،حماسه سرایی در ایران) ، 1387صفا ، ذبیح اهللا (-
، تهران ، انتشارات فردوس .تاریخ ادبیات در ایران) 1371(----------
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روابط فرهنگی ایران و هند از دیرباز تا کنون
حمیدرضا امساکی
دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد

چکیده
د. این روابط تنگاتنگ برخی را واداشته روابط فرهنگی ملتهاي ایران و هند بههزاران سال پیش برمی گرد

تابا استناد به اسناد موجود، این دو ملت را در اصل یکی بدانند. این روابطپس از اسالم با قوت ادامه یافت. 
کوچ زرتشتیان ایرانی به هند، رواج زبان پارسی و تاسیس حکومتهاي ایرانی در آن کشور، روابط تنگاتنگ 

نشر اسالم توسط مهاجران ایرانی در هند ومهاجرت شاعران ایرانی به دربار حکومتهاي ایرانی و هندي و
سالطین مغولی هند و خلق آثار ارزشمند ادبی در عصر صفوي از جمله نمادهاي این روابط است. به طور 

د. کلی ایرانیان و هندیان به دلیل اشتراکات عمیق زبانی و ملی هرگز با یکدیگر احساس بیگانگی نمی کرده ان
این روابط اما در پی ظهور پدیده استعمار در عرصه حاکمیت دو کشور به سرعت رو به تیرگی نهاد.این 

نوشتار برآن است تا با ریشه یابی این روابط در حد بضاعت خویش به استحکام آن کمک کند. 
هندزبان فارسی، فرهنگ و ادب، حکومتهاي ایرانی ،ایران، هند، روابط فرهنگیها:کلیدواژه

مقدمه
شکر شکن شوند همه طوطیان هند                  زاین قند پارسی که به بنگاله می رود

»                                    حافظ«
پاره هاي قند پارسی را که دلدادگان شهد شعر حافظ شیرین سخن از دفتر غزل او نمی دانم؛ شاید این 

برگرفته و به بنگاله برده اند؛ پاسخ نغز پیام آن بازرگان مثنوي موالنا باشد که از سفر هند و از طرف طوطیان 
. اما هر چه شیرین گفتار آن دیار، براي طوطیک در قفس، مهجور و تدبیرجوي خویش به ارمغان آورده بود

ي رسول رحمت(صلی اهللا علیه و »تهادوا تحابوا« هست؛ بی گمان این بده بستان هاي مکررکه حدیث مبارك 
آله) را در یادها زنده  کرده و در تاریخ روابط ایران و هند نیز فراوان است؛ میزان عالقه ملت هاي دو کشور 

سرزمین و فرهنگ و رسوم دو ملت را در میان آنان را به یکدیگر  افزایش داده و احساس نیاز به شناخت 
بیش تر نموده است. 

از طرف دیگر؛ سرزمین هند براي ما ایرانیان همواره دیار رازها و معانی سر به مهر بوده است و خصلت 
پرسش گري و کنجکاوي، ما را برآن می داشته است که این رازهاي ناگشوده را کشف کنیم. از محتواي 

در مثنوي نیز شاید بویی از این رازآلودگی به مشام برسد. شاعران نازك خیال و » طی و بازرگانطو«ماجراي 
باریک بین و عارفان ژرف اندیش خطه ادب غنایی و عرفانی فارسی نیز به تحقیق، به همین نتیجه رسیده اند 

ده اند. از همین رو است که در اشعار و در قالب اصطالحات رازگونه و عرفانی خویش هند معنا را اراده کر
که به طور مثال؛ حسان العجم خاقانی؛ شاعر قرن ششم هجري در یک قصیده در مقام مقایسه اندیشه بلند 

خویش با ژاژخوایی حاسدان و معاندان همروزگارش می گوید:
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»من همی در هند معنی، راست همچون آدمم         وین خران، در چین صورت، گوژ چون مردم گیا« 
گرچه بررسی این موضوع، پژوهشی مستقل و مفصل را می طلبد؛ اما همین اشاره اندك هم کافی است و

تا مدعاي ما را به اثبات برساند. آري شبه قاره هند سرزمین رازها، مامن تنوع ها و ماواي تضادها و حتی 
دگی هم هست که این تناقض هاي فراوان اقلیمی، فرهنگی، اجتماعی و مذهبی است. همین تنوع و رازآلو

سرزمین و مردم و آداب و رسوم آن را جذاب، دیدنی و دوست داشتنی می کند و دل هاي مشتاق را به بار 
سفر بستن و به دیدار آن پر گشودن وا می دارد.

نکته دیگري که هندوستان را عزیزتر و سفر به آن را شوق انگیزتر می کند؛ این است که سرزمین هند به 
وطن نخستین فرزندان آدم ابوالبشر(ع) پس از هبوط بر پشت زمین است؛ زیرا برمبناي روایت هاي یک تعبیر،

اهل بیت(علیهم السالم) حضرت آدم(ع) هنگامی که به اغواي ابلیس از بهشت رانده و سزاوار هبوط در زمین 
مروزي در منتهی الیه گردید؛ نخستین بار بر کوهی در جزیره سراندیب؛ یعنی همان سیالن یا سریالنکاي ا

جنوبی هندوستان فرو افتاد و بر اساس برخی از احادیث، چهل یا صد و یا حتی سیصد سال در این سرزمین 
ساکن بود؛ می گریست و به درگاه خداي متعال توبه و انابه می کرد تا سرانجام به شفاعت اهل بیت عصمت 

نجام مناسک حج و دیدار با همسرش حوا که او نیز و طهارت(علیهم السالم) توبه اش پذیرفته شد و براي ا
در مکانی حوالی بندرگاه کنونی جده بر کرانه دریاي سرخ هبوط فرموده بود؛ به سرزمین حجاز انتقال یافت. 

در دل »حب الوطن من االیمان«بر این اساس؛ هند وطن مالوف همه بشریت است و به مصداق حدیث نورانی
ما مسلمانان جایگاه واالیی دارد.هاي همه انسان ها به ویژه

نکته دیگري که شوق دیدار هند را در دل ها تازه می کند؛ پیشینه دیرینه روابط ما ایرانیان و مردم این 
سرزمین است. روابط تنگاتنگی که به گواهی اسناد معتبر، از سپیده دم تاریخ اساساً این دو ملت با فرهنگ را 

تمدن مشترکی معرفی می نماید. ملت واحدي که بر اثر شرایط نامناسب یک ملت واحد و داراي فرهنگ و
جوي و اقلیمی و در پی یک مهاجرت اجباري به تدریج در طی قرون و اعصار از هم جدا شده؛ پاره اي از 
آن ها به هند و گروه دیگري به فالت ایران کوچ نموده و ساکن گردیده اند. ما این موضوع را در مقاله حاضر 

به تفصیل شرح خواهیم داد.» پیشینه روابط ایران و هند«در ضمن فصل مربوط به و 
موضوع دیگر؛ جمعیت بیش از صد و پنجاه میلیون نفري مسلمانان هند است که ضرورت ارتباط و 

ب تعامل  مسلمانان، به ویژه ایران اسالمی به عنوان ام القراي جهان اسالم را با آنان صد چندان می کند و موج
دلگرمی مسلمانان این کشور و تحکیم مبانی وحدت و برادري میان ملت هاي مسلمان خواهد شد.

و نکته پایانی؛ شرایط استثنایی هند معاصر است که با وجود توانمندي باال و امکانات مناسب و ارزان 
در این عرصه ها جهت ادامه تحصیل ، تجارت و سیاحت سالم و مقرون به صرفه نیرو هاي عالقمند و فعال

را به خود فرا می خواند. چنان که می دانید؛ هند کشوري زیبا و پر جاذبه است که دیدنی هاي آن هر بیننده 
اي را شیفته خود  می کند. مراکز متعدد آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی آن هم هر دانشجوي مشتاق که به هر 
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رده و یا مایل به تحصیل در خارج است را از آوارگی دلیل، شرایط تحصیل در داخل کشور را به دست نیاو
در ینگه دنیا و ابتال به گرفتاري هاي احتمالی دیگر بی نیاز می کند. تجارت نیز در این کشور با وجود بازار 
گسترده، نیروي کار ارزان و تراز باالي مبادالت اقتصادي فی مابین جمهوري اسالمی ایران و جمهوري هند، 

ر خواهد بود. به این دالیل؛ ضروریست که هند را بشناسیم و در راه تعامل هر چه بیشتر با ملت بسیار سودآو
هند بکوشیم. 

تاریخ روابط ایران و هند از دیرباز تا امروز
دار ایران و نخست شایسته است مختصري به تاریخ روابط و تعامالت دو تمدن دیرینه و ریشه

ان این دو ملت همسایه و پرسابقه به دلیل تعامالت و برخوردهاي مداوم و مستمر گمبیهندوستان بپردازیم. 
در طول تاریخ، خواه و ناخواه و به تدریج، با یکدیگر پیوندهاي متقابل و ارتباط هاي تنگاتنگ ایجاد 

یق ؛ به ویژه که این دو ملت، از یک ریشه و یک نژاد مشترك منشعب شده بودند و پیوندهاي عماندنموده
اند.خونی، زبانی و مذهبی با یکدیگر داشته

پیشینه
اندیشند؛ پیوند دو ملت ایران و هند به دوران انشعاب نژاد آریایی اي از صاحبنظران که میبه رغم باور پاره

ختم می شود؛ اسناد و مدارك فراوان موجود، حاکی از آن ایران و هندوستانهاي و مهاجرت آنان به سرزمین
شناسان هاي باستانگردد و یافتهتر، حتی پیش از مادها و سومریان باز میین روابط به دورانی کهناست که ا
نظیري با آثار به دست آمده در نقاط مختلف هاي کمکه آثار کشف شده در هند باستان، شباهتدهدنشان می

سیلک، حوالی کاشان و آثار میالدي در تپه 1930هاي سالایران از جمله: شهرسوخته و به ویژه حفاري
شهر قدیم کاشان در مرکز کهدهدمشابه آن در کنار رودهاي دجله و فرات دارند. همچنین این آثار نشان می

بنابر شواهد موجود ،شناسانحتی برخی از دیرینهمحل تالقی و تماس دو تمدن ایران و هند بوده است. ،ایران
در هاندکملتی واحد بوده،ساکنان این دو سرزمین،ها به این دو کشوراییاند که پیش از ورود آریاحتمال داده

اند.کردهکمال آرامش در کنار یکدیگر زندگی می
هاي ایرانی، هندي، ارمنی، ژرمنی و ... بودند؛ پس از آنکه در ها که متشکل از تیرهاز سوي دیگر؛ آریایی

باید اروپابه ظن قوي شبه جزیره اسکاندیناوي در شمالاي که اواسط هزاره سوم پیش از میالد، از نقطه
. مهاجرت کردنداپراکنده گردیده و به نقاط مختلف اروپا و آسیهابر اثر کثرت جمعیت و کمی چراگاه؛باشد

مکانی در شمال دریاي ،که براساس نظر مورخینيمرکزاياي در آسیهاي هندي و ایرانی به نقطهتیرهسپس
ها در این منطقه کوچ نموده و قرناست؛هاي آمویه و سیحونالنهر مابین رودخانهاوراءخزر، حوالی م

یابد و آمیز تا حدود قرن چهاردهم بیش از میالد ادامه میاین زندگی مشترك و همزیستی مسالمتاند. زیسته
آنچه که مضامین اوستا به در این زمان دو تیره هندي و ایرانی بر اثر کثرت جمعیت و نیاز به چراگاه یا بنابر

آن تسلط ارواح بد زمین و سرد کردن دفعی آن که باعث کم قوتی و کم محصولی زمین گردیده؛ تعبیر 
ل به فالت ایران هجوم آوردند و گروه دیگر از راه فالت ادر قالب دو گروه مجزا گروهی از راه شم؛کنندمی



٦٨٢

٦٨٢

مجموعه مقاالت

سرازیر شدند. بنابراین و سپس نواحی مرکزي این کشور هاي هندوکش افغانستان به شمال هند پامیر و کوه
ایرانیان و هندیان آریایی، پیش از انشعاب و حدود دوهزار و چهارصد سال قبل از میالد یک قوم و یک 

و شاید یکی دیگر از دالیل جدایی و انشعاب اندخانواده با عقاید، آداب و حتی زبان و ادبیات مشترك بوده
ر عقاید و آرا بوده است که به تدریج ایجاد شده است. بین آنها اختالف د

اما هرچه بود؛ این دو تیره هرکدام به سوي مقصد خویش هجرت کردند. ایرانیان ادبیات اوستایی را بنیان 
نهادند و آریاییان هند پیش از آنها به ساماندهی زبان و ادبیات ودایی هندي همت گماشتند. بسیاري از 

هند و «هاي موجود در ریگودا به همزیستیترین بخش اوستاست و افسانهه قدیمیها کسرودهاي گات
تاریخ مختصر ایران قبل «مرحوم پیرنیا (مشیرالدوله) درکتاب اند. ها و مهاجرت اجباري آنان اشاره کرده»ایرانی

د:نویسدر این باره می» از اسالم
هاي ان این هشت شعبه (شعبهدمي قبل از تاریخ مرهاها و افسانهها و مذاهب و داستانتحقیق در زبان«

اقل بیش از چهار هزار سال قبل از ها) ثابت نموده که این مردمان، المختلف هند و اروپایی از جمله آریایی
اند و بعد به جهاتی که محققاً معلوم نیست و شاید از زیاد شدن سکنه و کردهمیالد در جایی با هم زندگی می

) ایشان همچنین در 24-23. صص:1386.اند (پیرنیامتفرق شده و هرکدام به طرفی رفتهکمی جا بوده 
ها، کوچ طوایف هند و یه هند و اروپاییلصفحات بعد همین کتاب به بیان آراي مختلف در مورد جایگاه او

مان. صص: (هکند. ایرانی به آسیاي مرکزي و سپس انشعاب و مهاجرت آنان به ایران و هندوستان اشاره می
24-25 (

آمیز دو ملت را در پیشینه تاریخ ایشان اتفاقاً یکی از مدارك متقنی که اشتراك نژادي و همزیستی مسالمت
هاي هاي اوستایی و ودایی در همه جنبهنی بر شباهت فراوان زبانشناسان مبهاي زبان یافته؛ کندثابت می

شناسان، حتی ها زبانبراساس این یافتهآنهاست.ياهرظشکلودستوري، ریشه واژگان و حتی نحوه نگارش
ظاهراً انشعاب تدریجی دو ملت و بر این باورند که دانند و این دو زبان را دو لهجه متفاوت از یک زبان می

تشان در دو سرزمین متفاوت، این دو لهجه مختلف را به وجود آورده است.نسکو
از هخامنشیان تا ظهور اسالم

ر، اگر چه دو ملت آریایی هند و ایران، از هم جدا شدند؛ اما به دلیل اشتراکات فرهنگی و به هر تقدی
از » استر«به نقل از کتاب » کوروش کبیر«نژادي، پیوند خود را همچنان ادامه دادند. هارولد لمپ در کتاب 

یکی از پادشاهان عجم بر فرمانروایی بههاي پیوند ایرانیان و هندیان را مجموعه کتاب مقدس، نخستین نشانه
ی داند و می نویسد:ممربوطسرزمین هند 

در روزگار اخشورش، این امر واقع شد این همان اخشورشی است که از هند تا حبشه بر صد و بیست و «
اخشورش به «) در پاورقی همین منبع آمده است که: 15. ص: 1387لمپ. (»کد.هفت والیت، سلطنت می
عتیق) پادشاه ایرانی بود که (نامش) به عقیده بعضی دانشمندان، تحریفی است از موجب کتاب استر (عهد 
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تري حاکمیت هخامنشیان بر کشور هارولد لمپ در جاي دیگري از کتابش با صراحت بیش» کلمه اردشیر.
کند:هاي متعدد دیگر را اینگونه یادآوري میسرزمینهند و 

حل مدیترانه متصل ساخت و وقایع نگاري خاموش بابل، دولت هخامنشی، هند را با حبشه و سوا«... 
)274(همان. ص: » برانگیخته شد تا آن دوره را دوره تغییرات بزرگ بنامد.

داریوش؛ پادشاه بزرگ هخامنشی در فتوحات خود تا ایالت پنجاب هند پیش راند و زبان آرامی که زبان 
بود را تا مرز هند، رایج نمود. زبان پارسی که از رسمی حسابداري و مالیاتی در نظام حکومتی هخامنشیان 

) در این دوره دو 280اصل هند و اروپایی بود؛ در محدوده حاکمیت ایران آن روز رواج داشت.(همان. ص :
هاي داریوش به یونان و ملت، آن چنان به هم پیوسته بودند که بنابر اسناد معتبر، سربازان هندي در لشکرکشی

البته نباید این نکته را از آور ایرانی حضور چشمگیري داشتند. هاي این پادشاه نامیان جنگبه طور کلی در جر
نظر دو داشت که سالطین سلسله هخامنشی هرگز هندوستان را به طور کامل فتح نکردند و گاه نیز بومیان 

طور کلی تعامالت و نمودند؛ اما به هاي مرکزي هند به مرزهاي شرقی امپراطوري هخامنشی حمله میسرزمین
روابط رایج میان دو کشور همسایه از قبیل تجارت و روابط اجتماعی، علمی و فرهنگی برقرار بود.

ان سلوکی اسکندر نانشیجها بر ایران، با انقراض هخامنشیان به دست اسکندر مقدونی و سلطه یونانی
ه نیز آیین بودا که در هندوستان خویش را بر والیات شرقی ایران گسترش دادند. در همین دورحاکمیت

که دین بودا را در سال » شوکا«تأسیس و نشو و نما یافته بود؛ به این والیات راه یافت. پادشاهی هندي به نام 
قبل از میالد پذیرفته بود؛ براي نشر این آیین  مبلغانی را به ایالت گنداره (دره کابل) اعزام داشت. پادشاه 260

تا 180هاي رخج و زرنگ حکومت داشت؛ در حدود سالهاي نیز که در ایالت» آگاتکل«هندي دیگري به نام
) و 24. ص: 1385هایی با نقش بودا در این مناطق ضرب و نشر کرد (کریستین سن. پیش از میالد، سکه195

بیش از پیش موجب نشر فرهنگ و اندیشه هند باستان در این مناطق گردید.
تر پنجاب، مرزهاي ایران را به سمت مناطق مرکزي داد اول با حمله به مناطق شرقیدر عهد اشکانیان؛ مهر

اما این ؛فرهنگ متحد ایرانی ـ هندي را به وجود آورد،دو سرزمیناینهند گسترش داد و با یکپارچه کردن
ور اسالم و حتی تا عصر ظهانهاي متعدد و گوناگون خویش را در عصر ساسانیفرهنگ متحد و منسجم، میوه

هاي محققان و گواهی مورخان موثق مسلمان و یافتهوشکوفا ساخت،و رشد و نمو فرهنگ اسالمی
علوم، صنایع، هنر، فرهنگ و حتی شیوههايمستشرقان معاصر حاکی از تبادل فرهنگی گسترده در زمینه

هاي لسله ساسانی تا قرنمابین ایران و هند در طول بیش از چهار قرن حاکمیت سفیو تجارتسیاست مدن
اول و دوم هجري است. 

کرد؛ راه کاروان شورهاي دیگر متصل میکخشکی به سمتهاي اصلی بازرگانی که ایران را از یکی از راه
کنند که . همچنین مورخان تصریح میشدروي بود که از طریق خراسان و دره کابل به هندوستان متصل می 

واقع » بتنه«ر اواخر ساسانیان) همه ساله در اوایل سپتامبر بازار بزرگی در شهر (معاص» آمین مارسلن«در زمان 
ید و در آن، کاالهاي چینی و هندي به خریداران عرضه گرددر نزدیکی ساحل شرقی فرات بازگشایی می



٦٨٤

٦٨٤

مجموعه مقاالت

هاي ) همچنین از آنجایی که جاده ابرشیم در اواخر دوره ساسانیان به دلیل جنگ90همان. ص: شد.(می
رفت و آمد اندك در این جاده در طول سببطوالنی میان ایرن و روم شرقی بسته شده بود و بازرگانی به 

میالدي به شدت محدود شده بود؛ این تجارت در سواحل حوزه خلیج فارس گسترش 629تا 502هاي سال
؛اندی از منابع نوشتهبرخفارس به عنوان پایگاه مهم تجارت راه دور شناخته شد. سرزمینتري یافت وبیش

کردند و در مسیرهایی در شرق این ایالت؛ مثل فارس را به سوي هندوستان ترك می،هاي تجاريکاروان
شدند. همچنین نمودند و سپس به کرمان و نواحی آن سوتر رهسپار میآباده، برونکان و چاهک توقف می

هاي ان فارس در سواحل خلیج فارس و در کرانهورمکرر در منابع آمده است که بیش تر بازرگانان و پیشه
شد. (نژاد اکبري مهربان. چین ختم میو هاي هند در سند و کرانه» دبیل«هاي آن به زیستند که راهکرمان می

)223-222. صص: 1386
م) تأثیرات ژرفی بر 438-421موسیقی هندي نیز در این دوره به ویژه در عهد سلطنت بهرام گور (حک:

به زیبارویان نشان اي ی ایرانی داشت. این پادشاه ساسانی که به روایت مورخان شرقی توجه ویژهموسیق
به نشاط و شکار عالقه فراوان داشت و رامشگران و مغنیان را جایگاه ویژه بخشیده بود. به موجب ؛دادمی

؛هاي فعلی باشندهمین کولیرا که شاید اجداد » لولیان«یک روایت مشهور گروهی از رامشگران هندي با نام 
) حتی برخی 21(کریستین سن. همان. ص: به ایران آورد و به این وسیله موسیقی هندي به ایران راه پیدا کرد. 

از صاحبنظران بر این باورند که احتماالً موسیقی یونانی پیش از این در ایران رواج داشته است و در این 
م ترکیب نموده و این موسیقی را چنان که امروز معمول است؛ به وجود ماجرا موسیقی یونانی و هندي را با ه

سراي ایران در ) به موجب روایتی که فردوسی؛ شاعر حماسه197آورده باشند.(نژاد اکبري مهربان. همان. ص: 
؛ شاه هندوستان خواست؛ ده هزار رامشگر هندي را براي »شنگل«شاهنامه آورده است؛ همین پادشاه از 

) 1618-1617. صص: 6. ج1378فنون موسیقی به دربار ایران بفرستد. (فردوسی. آموزش 
در این دوره آیین زردشت و کتاب اوستا نیز از تأثیرات عرفان، اندیشه و فلسفه هندي بر کنار نماند و 

تمر دو پیوند مداوم و تعامل مس؛رفتهمان طوري که به دلیل منشأ مشابه عقاید ودایی و اوستایی انتظار می
متون زردشتی و به ویژه اوستا از علوم رایج و اصول فلسفی و اعتقادي هند شد. باعث تأثیرپذیري ،تلم

بنا بر روایت پارسیان، «گوید: در این باره می» ایران در زمان ساسانیان«آرتور کریستین سن در کتاب خود 
تون پراکنده اوستاي عهد اشکانی را جمع و م؛تنسر را فرمان داد؛ن هیرنداهیربدس،اردشیر اول پس از جلو

شاپور اول پس از اردشیر چون به شاهی نشست؛ کتب تألیف کند تا آن را کتاب رسمی و قانونی قرار دهند. 
علمی راجع به طب و نجوم و حکمت را از هندي و یونانی و سایر السنه گرفته؛ به کتاب دینی الحاق نمود. 

نماید که بگوییم کتبی که الحاقی ر میتت صحیح نیست و به عقل درستاما بالشک این روایت بدین صور
؛ به نتیجه قرایح دانشمندان ایرانی بود که در تحت تأثیر نفوذ یونانی نگاشته بودند؛ اما نفوذ هند در آن کردند

)100(کریستین سن. همان. ص:» آثار ظاهراً در ازمنه متأخر رسوخ کرده است.
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ین علوم؛ صرف نظر از آنکه چه زمانی و به چه میزان، متون دینی ایرانیان عصر البته بدیهی است که ا
هاي آیین مزدایی بلکه افکار، ها نه تنها اوستا و دیگر کتابساسانی را تحت تأثیر خود قرارداده باشند؛ تا قرن

ی در همان عصر، از سویالشعاع خود قرار دادند. عقاید، آداب، رسوم و نحوه زندگی جامعه ایرانی را تحت
فرهنگ و هقاید هند نیز به طریق پیوند دو جانبه تحت تأثیر فرهنگ و مذاهب رایج در ایران قرار گرفت. از 

اي از عقاید هندي، زروانی، م) در عهد سلطنت اردشیر اول که آمیزه276(مق: یناجمله آیین پیامبر  ایرانی، م
اطراف آن شیوع یافت.به سرعت در هند و نواحی ؛زردشتی و مسیحی بود

هاي طب، نجوم و ادبیات نیز از فرهنگ هندوستان جز آنچه برشمردیم؛ ایرانیان عهد ساسانی در زمینه
گفت زده شدن در برابر علوم اسرارآمیز هندیان در جهت چنان که شاهان ساسانی به دلیل ش؛تأثیر پذیرفتند

ساختند. بدین صورت بود که را در ایران منتشر میکردند و آن انتقال این علوم به دربار خویش تالش می
خسروانوشیروان، برزویه طبیب و حکیم دربار خویش را پنهانی به هند فرستاد تا پس از تحمل رنج فراوان، 

به ایران ؛شدبه معنی پنج حکایت خوانده می» پنجه تنترا«را که در آن کشور » کلیله و دمنه«کتاب پندآموز 
او همچنین در این سفر، دانش طب خویش را در سرزمین هند تکمیل ساسانی ترجمه کند. آورد و به پهلوي 

پزشکی هند را براي ایرانیان به ارمغان آورد . برزویه طبیب، خود در باب نخستین کلیله بر هاي کرد و شیوه
کند که دقیقاً اره میاشدرماتولد فرزند ازهوشیکند و به ویژه در فرازي از آن به همه این موارد تصریح می

) در این عصر، بازي 54. ص: 1362نصراله منشی. تصحیح مینوي. هاي طب هندي است.(منطبق با آموزه
شطرنج نیز از هندوستان به دربار شاهان ساسانی راه یافت و ایرانیان هم در مقابل، بازي نرد را به هندوان 

اهالیشیوه گزینش و چینش متعلقات خویش را از،رانیآید که سالطین ایآموختند. حتی از برخی اسناد برمی
نویسد:ها میاند. کریستین سن در مورد این آموزههندوستان آموخته

باري؛ عجایب بارگاه خسروپرویز ورد زبان مورخان ایرانی و عرب است. بلعمی و ثعالبی دوازده چیز «
برد و از قول هرتسفلد ا یک به یک نام میآنگاه این دوازده شگفتی ر»اند.شگفت از خسرو حکایت کرده

بوداییان شباهت تام به » هفت گوهر«این طرز شماره تقلیدي است از هندیان، چنان که قصه «نویسد: می
) و در ادامه نظر هرتسفلد را با ذکر یک شاهد از 332نفایس خسروپرویز دارد. (کریستین سن. همان. ص: 

ه نهایی که درباره پیوندهاي فرهنگی و اجتماعی ایران عهد ساسانی و . نکتکندشاهنامه فردوسی تأیید می
این که سالطین ؛نمایدمیانگیز توان یادآور گردید و البته بسیار هم عجیب و شگفتهاي هندي میراجه

هاي دهشناك (که در اواخر عمر این سلسله بسیار رایج بود.)هم از هاي اعمال شکنجهوهساسانی حتی در شی
)223کردند.(همان. ص: هند باستان تقلید مییهاي جاري در حقوق جزایروش

روابط ایران و هند پس از اسالم
شیوه هاي ناب این آیین آسمانی به دو شیوه متفاوت آغاز گردید. با طلوع آفتاب عالمتاب اسالم، نشرآموزه

ز آن جهت که مبتنی بر جوهر اسالم؛ نخست که از عصر بعثت پیامبر (صلی اهللا علیه و آله) شروع شده بود؛ ا
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یعنی عدالت، آزادي، برادري و برابري بود و در متن و محتواي آیات وحی و سیره پیامبر و خاندان و 
خود، تشنگان این مفاهیم الهی را به سوييبه خود؛نمایان بود(علیهم صلوات اهللا) اش اصحاب برگزیده

این شیوه اگر چه به تدریج آیین . ا شیفته خویش می ساختکشانید و آنان ربخش اسالم میچشمه حیات
هایی مومن و اما آثار آن محکم و مستمر بود و تربیت یافتگان آن ملت؛دمحمدي را به جهان صادر می کر

کشیدند. اما شیوه دوم که به آغوش میبا تمام وجود آمدند که سعادت و رستگاري راسلحشور بار می
هاي هاي تازه و دعوت اقوام و ملتاز طریق اعزام مسلمانان مجاهد و فتح سرزمین؛دتر بوزودیاباي شیوه

این شیوه طریقی بود که خلفاي پس از پیامبر (صلی اهللا علیه و آله) و حتی در عصر گوناگون به دین تازه بود. 
عهد خلیفه اول، به خلفاي بنی امیه و بنی عباس و پس از آن به انجامش همت گماشتند. از این رو اسالم از

یاري شمشیر نو مسلمانان، به سرعت اقصی نقاط جهان آن روز را در نوردید و دو ابرقدرت تا دندان مسلح 
ساسانی در ایران و امپراطوري روم شرقی ( بیزانس) را به زانو در آورده و تجزیه نمود. البته باید توجه داشت 

حشوري مجاهدان مسلمان و ایمان راسخ آنان به این امر که که در این فتوحات، اگر چه روحیه شجاعت و سل
اما عوامل دیگري چون آمادگی ؛تأثیر به سزا داشت؛کردندبه جهاد در راه خدا به عنوان عبادت نگاه می

هاي مفتوحه (به دلیل تعالیم رهایی بخش اسالم) و طمع فرماندهان زمینپذیرش اسالم از سوي ساکنان سر
تأثیر نبود و صد البته که شیوه ها چندان بیسرزمینآناي به چنگ آوردن غنایم و ثروتاموي و عباسی بر

ها در جذب یا دفع آنان بسیار موثر بود و این همه جداي رفتار و برخورد فاتحان مسلمان با مردم این سرزمین
ها و رسوخ افکار، عقاید ینآمدهاي گوناگون و گاه خطرناکی بود که براثر انتشار مسلمانان در این سرزماز پی

شد و بروز و ن مییگریبانگیر مسلمهاي اسالمیو مذاهب کشورهاي تازه مسلمان و آمیزش آنها با اندیشه
را باعثبودندگاه صددرصد مخالف با روح و جوهره اسالم نبوي و علويکهییهاظهور فرق و نحله

شد.می
هجري با سربازان ناامید 21تا 17هاي ایی که در خالل سالبه هر تقدیر؛ مسلمانان در عهد عمر طی نبرده

یکی از پس دیگري فتح راهاي گوناگونانگیزه ارتش ساسانی و یزدگرد سوم داشتند؛ شهرها و ایالتو بی
العبور؛ چون قالع طبرستان و دیلمان و سجستان، حتی تا اواسط قرن دوم کردند و اگرچه برخی نقاط صعب

ده و تسخیر ناپذیر باقی ماندند؛ اما مسملمانان به سرعت خود را از طرف شرق به دره هجري مقاومت کر
سند، بر دروازه هندوستان رساندند. به روایت تاریخ؛ نخستین لشکرکشی براي فتح هند به دوره خالفت 

فرماندهی ی را به هاي بعد از آن معاویه سپاهیانهجري و سال43گردد. سال سفیان باز میمعاویه بن ابی
عبداهللا بن سواره نگهبان مرز سند براي حمله به قیقان از شهرهاي آن ناحیه اعزام کرد و چون او در این 

چنگ مهلب بن ابی صفره به این نواحی حمله برد و تا الهور رسید و غنایم فراوانی به ؛ه شدتها کشجنگ
) 340. ص: 1366آورد ( ابراهیم حسن. ترجمه پاینده. 
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هجري در عهد خالفت ولید بن عبدالملک، محمد بن قاسم پس از آنکه حجاج؛ 88در سال بار دیگر
والی جنایتکار کوفه وسایل الزم کارزار را براي او فراهم کرد؛ به والیت سند حمله برد و در مرحله نخست تا 

بسیار شهر کراجی و در نوبت بعد تا مولتان پیش رفت و چون خبر مرگ حجاج را شنید؛ با غنایم 
ق) هشام بن عمرو 158-136) در عصر عباسیان نیز ابوجعفر منصور (حک: 290-289بازگشت(همان. صص: 

تغلبی را والی سند کرد و به دست او کشمیر که از تحت حاکمیت مسلمانان به در رفته بود؛ بار دیگر فتح شد 
م حسن در تاریخ سیاسی اسالم از و بتخانه آن ویران و به جاي آن مسجد با عظمتی بنا گردید. حسن ابراهی

) 219. ص: 2نماید(همان. جو بت بزرگ این بتخانه را توصیف میقول بالذري این ماجرا را به اجمال نقل 
ه.ق) نیز فتوحات مسلمانان در 218-198ه.ق) و مأمون عباسی (حک: 169-158در دوران مهدي (حک: 

ه که در آغاز این فصل گفتیم؛ هدف ما از یادآوري موارد ونگنقاط دور و نزدیک هند ادامه داشت. اما همان
ظهور اسالم است هاي میان دو ملت ایران و هند در طی قرون اولیه پس از فوق، کشف میزان پیوندها و تعامل

هاي وحیانی از ها فراگیر شدن اندیشهو نیز یادآور شدیم که یک شیوه موثر رسوخ فرهنگ دینی در میان ملت
این روش حتی قبل از آغاز فتوحات مسلمانان در سرزمین هند، معمول هاست. ط فرهنگی با آنطریق ارتبا

بود و صاحبان اندیشه از نقاط دوردست این کشور با شنیدن پیام تعالی بخش اسالم به سوي مدینه و دیگر 
پرسش و پاسخ با شدند تا از طریق ارتباط چهره به چهره و مناظره و مراکز نشر فرهنگ اسالمی رهسپار می

کنند. برند و نشر و تبلیغ هایشان باهل بیت (علیهم السالم) فرهنگ و اندیشه اسالم را به سرزمین
هاي فکري مسیحی، که در آن ها صاحبان عقاید و نحلهدهند منابع روایی شیعه اسناد متعددي را نشان می

هاي تر گوهر دین تازه از سرزمینلسریانی، مانوي و هندي براي شناخت هرچه کامزردشتی، یهودي،
ش به مناظره و گفتاآمدند و از طریق مالقات رو در رو با پیامبر و اهل بیت گرامیدوردست به مدینه می

پرداختند و اگر چه در وهله نخست، رویکردي همراه با مخالفت نسبت به آیین میبزرگوارانگو با آنو
اسالم را از طریق حکمت، موعظه حسنه و جدال احسن امامان جدید و منادیان آن داشتند؛ چون حقیقت

؛پذیرفتندآوردند و آن را به عنوان آئین خود میدر برابر آن سرتسلیم فرود می؛کردندراستین تشیع درك می
شدند. همچنین به شان میهایرفتند و مبلغ و مدافع صادقی براي اسالم در سرزمینهاي خویش میبه سرزمین

منابع تاریخی، از جمله عوامل اصلی نشر اسالم در هند، ایرانیان مسلمانی بودند که به عنوان بازرگان گواهی 
یا مبلغ احکام دینی و گاه در غالب مشایخ صوفیه به این سرزمین مسافرت می کردند و در بسیاري از اوقات 

و مناطق اطراف آن گسترش می در این کشور ساکن گردیده و به این طریق، اسالم را در میان بومیان هند
دادند.  از این جهت شاید به جرأت بتوان ادعا کرد که نشر فرهنگ ایرانی ـ اسالمی در هند بیش از هر چیز 

مدیون تبلیغ اسالم در این مناطق است.
پارسیان هند

وقوع از جمله حوادثی که چند صباحی پس از فتح ایران به دست مسلمانان در اواسط قرن دوم هجري به
پیوست و بیش از پیش موجب گسترش فرهنگ و زبان فارسی ـ ایرانی در هندوستان گردید؛ موضوع 
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مهاجرت جمعی از ایرانیان باقی مانده بر کیش مزدایی و نیز گروهی از نستوریان به هند بود که به دلیل 
هجرت زده بودند. البته باید پافشاري بر آئین نیاکانشان و قرار نگرفتن زیر سلطه فاتحان عرب، دست به این 

توجه داشت که ملت بزرگ ایران در عصر بعثت آمادگی کامل جهت پذیرش اسالم را به دلیل مفاهیم رهایی 
بخش و نداي آزادي، برادري و برابري منادیان آن داشتند. به همین علت نیز مردم بیشتر نقاط این سرزمین به 

م فرود آوردند و حتی خود در جهت نشر این مکتب و در مسیر سرعت در برابر نداي آسمانی اسالم سرتسلی
انهدام نظام ساسانی پیش قدم گردیدند. اما زمانی که فاتحان نخستین به دلیل تحوالت شگفت و ظهور کودتا 

هاي بلند در مراکز حکومت اسالمی، جاي خود را به کارگزاران رژیم اموي سپردند و ایرانیان دیدند که آرمان
ها را ها و تبعیضلَم عصبیتاي خود را به مفاهیم خشک جاهلی سپردند و فرمانداران دستگاه اموي عاولیه ج

به ویژه بر علیه ایرانیان بلند کردند؛ در برابر آنان سر به مخالفت برداشتند و در برخی مناطق کشور؛ مانند 
در برابر سپاه فاتح مقاومت کردند ؛العبور بود و قالع مستحکم داشتدیلمان و طبرستان و سجستان که صعب

جمعی به ؛اندازي نمودندهاي شعوبی را راهاي فرقهها استقالل خود را حفظ کردند؛ دستهو گاه حتی تا قرن
عباس بود شان برآمدند که ثمره آن روي کار آمدن سلسله بنیصف مخالفان امویان پیوسته و درصدد سرگونی

اعت که نه حاضر به مسلمانی بودند و نه تحمل پرداخت جزیه و قرار گرفتن و گروهی نیز البته مانند این جم
به طور دسته جمعی از ؛هاي جاهلی اموي را داشتندو عصبیتهاي عرب بر عجمدر کانون برتري جویی

رات و بمبئی ساکن شده و جمع پارسیان هند را تشکیل جگمانند،ایران هجرت کردند و در مناطقی از هند
اند؛ این گروه ابتدا وارد کهستان خراسان شدند و مدتی به نگاران گزارش کردهآن گونه که تاریخدادند. 

صورت فراریان در آن جا ماندند. سپس راهی جزیره هرمز گردیده و پانزده سال در آن سامان اقامت کردند. 
در » دیپ«راهی جزیره اما چون مورد آزار اعراب حاکم بر آن نواحی قرار گرفتند؛ ناچار سوار بر کشتی

سواحل هند گردیده نوزده سال نیز در این جزیره ساکن شدند و سپس به دالیل نامعلوم به گجرات رفتند. 
؛که به فارسی سخن نگویندهایی از قبیل اینراجه گجرات نیز به گرمی از آنان استقبال کرد و با قید شرط

اجازه داد تا به خوشی و آسایش در آن سرزمین .. .وکنندزنانشان لباس هندي بر تن ؛لباس رزم برتن نکنند
) گروهی از نستوریان غرب ایران مانند آسوریان یا 293-292اقامت نمایند. (نژاد اکبري مهربان. همان. صص: 

کلدانیان امروز ایران نیز براي رهایی از غلبه اعراب به هندوستان رفته در اطراف مدرس ساکن شدند. (همان. 
)292ص: 

» سنجان«میالدي (اواخر قرن اول هجري) عده اي از ایرانیان در شهر 716پیش از این نیز در سال 
البته برخی از ایرانیان نیز در آغاز قرن ها در آن ناحیه ساکن شده بودند. گجرات پیاده گردیده و با اجازه راجه

هاي مدید در این ن به چین رفته و مدتالنهر و ترکستاهشتم میالدي (اوایل قرن دوم هجري) از راه ماوراء
مناطق ساکن شدند. به هر حال شرح این ماجرا طوالنی است اما آنچه منظور نظر ما است؛ تأثیر فراوان و 
ماندگار این حادثه در تعامالت فرهنگی ایرانیان با مردم کشور هند است. همان گونه که می بینیم؛ حضور این 
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دهند؛ موجب گسترش ساکن در هند را تشکیل میایرانیاناز اقلیتايجمعیت که امروزه بخش عمده
فرهنگ و زبان ایرانی در هند و باعث رشد و بالندگی روح اندیشه پارسی در این سرزمین  شده است.

اسالم و شکوفایی علمی
رد هاي منحصر به فرد مکتب اسالم که مخاطبانش را به سرعت شگفت زده و شیفته خود کیکی از ویژگی

نصوص این مکتب به طلب دانش و قرار دعوت فراگیر ؛گرفتدر برو گستره ربع مسکون را در عصر بعثت 
از همان آغاز پیدایش به سوي اسالمنگاه .ها در سلک دانشمندان یا دانشجویان بودگرفتن همواره انسان

که » قرآن«انی این مکتب با نام صحیفه آسممنتهاي خواندن، نوشتن، تدبر، تعقل و تفکر در آفاق و انفس بود. 
است؛ مزین بود و در نخستین آیات آن که از سوي خداوند نازل شده بود؛ پیامبرش را به » خواندنی«به معناي 

نگارند؛ یعنی لوح و کاغذ و نظیر آن ) و به قلم و آن چه بر روي آن می1/کرد (علقخواندن دعوت می
اش دعوت به تعقل و تدبر و روح این مکتب آکنده از همه،ب) خالصه این کتا1/خورد (قلمسوگند می

ها از شریف و وضیع و زن و مرد و بزرگ و کوچک به اندیشه و تفکر بود و این ارشاد و دعوت همه انسان
زیسته بود؛ همواره خواندن و نوشتن و دبیري را در انحصار طبقات همه براي بشریت آن روز که در هر کجا

نمود.جذاب و دوست داشتنی می؛سوختدیده و در آرزوي دستیابی به آن میممتازه و اشراف
ها که رعایاي خویش را در بشر آن روز دیده بود که پیامبر این مکتب به خالف رهبران دیگر سرزمین

ترین حقوق انسانی و اجتماعی؛ یعنی دانستن، فهمیدن و محصور نموده و از طبیعی،چنبره طبقات اجتماعی
دهد و به دست آوردن آن را براي هر مرد و زن امتش را به طلب دانش فرمان می؛داشتندو تعالی باز میرشد 

سفر به اقصی چه الزمه اش) و کسب دانش را حتی اگر70. ص:1.ج.1386.داند (حکیمیمسلمان واجب می
) این همه به 180ص: .1ق. ج1403داند (مجلسی.کاري شایسته و پسندیده می؛یعنی چین باشد؛نقاط جهان

همراه محتواي منطقی و استداللی کالم قرآن و جوامع روایی اهل بیت (علیهم السالم) از همان آغاز، 
هاي دانش در شرق و غرب عالم واداشت و به مسلمانان را به تکاپو در مسیر جست و جو و شکافتن گنجینه

هاي شیرین آن در طول نهضتی که میوهنهضت علمی عظیمی در عالم اسالم به وجود آورد.،این شکل
خوارزمی،هاي سترگ علمی چون ابوموسینشست و شخصیتر هاي سوم، چهارم و پنجم هجري به بادهس

را در دامن خود تربیت کرد و امروزه به جرأت زکریاي رازي، ابوریحان بیرونی، ابوعلی سینا و ... محمد
بیست و یکم در اوج شکوفایی علمی و تکنولوژیک به سر رب اگر در قرن غتوان ادعا کرد که جهان می
)1386برد؛ وامدار عصر طالیی مسلمانان در قرون گذشته است(براي آگاهی بیشتر: ر.ك: والیتی. می

نهضت ترجمه در جهان اسالم و تاثیر فرهنگ هند بر آن
مرحله ؛و کمال دست یابدکرد تا به شکوفایی از جمله مراحلی که نهضت علمی جهان اسالم باید طی می

در این مرحله که به طور مشخص از عصر خالفت دومین خلیفه عباسی، ابوجعفر منصور نهضت ترجمه بود. 
هاي ق) آغاز گردید؛ جمع کثیري از دانشمندان مسلمان و غیرمسلمان از ملیت158-136دواینقی (حک:
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هاي تشویقی دستگاه خالفت به مدد سیاستهاي پیش گفته وگوناگون حوزه خالفت عباسی، براساس انگیزه
نام گرفت؛ گرد » الحکمهبیت«ق)218-198(حک: در بغداد در مکانی که از دوره خالفت مأمون عباسی

شماري، هاي ادبیات، تاریخ، گاهآمدند و با تمام قدرت و دقت به جمع آوري و ترجمه متون علمی در رشته
ها و .. پرداختند و به این وسیله توانستند امهات علوم متعلق به زباننجوم، طب، ریاضی، هندسه، فلسفه و .

هاي یونانی، پهلوي، سریانی، سغدي، خوارزمی، چینی و هندي را در حوزه خالفت اسالمی گرد فرهنگ
گر سلسله آوردند. این حرکت توفنده و فراگیر، اگرچه قدم آغازین بود و حضور و تشویق خلفاي حیله

بلکه؛تواند باشدداد که هدف این مشوقین، رشد و تعالی جامعه اسالمی نمیآن نشان میعباسی در بطن
منحرف کردن مسلمانان از اندیشه ناب اسالمی و هدف اصلی آنان نفوذ فرهنگ بیگانه در حوزه عالم اسالم و 

سلمانان در این مرحله ؛ اما نخست آنکه مبر امت اسالمی بودآنانتردر نهایت، ایجاد تفرقه براي تسلط آسان
هاي یاد شده را به اوج کمال رسانده و بر توقف نکرده و به مدد اندیشه سیال و استعداد سرشار خویش دانش

خوار و نشخوار کننده هیزهاي اسالمی را رتوان حوزه دانشبنابراین هرگز نمینشاندند.قله تعالی و ترقی 
که براي رشد علمی مسلمانان جمه این منابع بیش از آنتر آنکه ترعلوم گذشتگان دانست و نکته مهم

ها موثر بود. این حادثه همچنین پاسخ قاطعی به در جهت حفظ میراث علمی آن فرهنگ؛ثمربخش باشد
کنند که در طی فتوحات خویش کسانی است که تحت تأثیر مستشرقین غربی، مسلمانان را متهم می

اند، چنان که متأسفانه استاد محقق دکتر کشانیدهه را به آتش میهاي مفتوحهاي عظیم سرزمینکتابخانه
تحت تأثیر همین القائات و بدون استناد به منابع معتبر و » دو قرن سکوت«کوب در کتاب عبدالحسین زرین

دست اول تاریخی و گاه با توسل به قیاس (که از ایشان بعید می نماید.) فاتحان مسلمان را به انجام چنین امر
) 117: . ص1383.کوبقبیحی متهم نموده است. (زرین

خدمات متقابل اسالم و «استاد شهید مرتضی مطهري (ره) نیز در دو نوبت، یک بار درکتاب ارزشمند 
که بعداً به » کتابسوزي ایران و مصر«و بار دوم نیز در مقاله ارزشمند 736تا 726جلد دوم، صفحات » ایران

انتشارات صدرا به چاپ رسید؛ به طرح این اتهام و پاسخگویی مستدل و مستند صورت کتاب مستقلی توسط
هاي آغازین حاکمیت عباسیان و در این خصوص پرداختند. به هر تقدیر داستان نهضت ترجمه در سال

که بیشتر آنان دانشمندان که براي ترجمه متون یاد شده در بیت الحکمه به خدمت گرفتند و اینیدانشمندان
بسیار مفصل است و نقل ؛از پزشکان دربار امویان و عباسیان بودندنیزگندي شاپور و برخینشگاهرانی داای

(براي آگاهی بیشتر؛ ر.ك: والیتی. گردد.ض اصلی این مقاله میآن باعث درازي کالم و دور ماندن از غر
ترده منابع هندي در زمینه ) اما آنچه در اینجا منظور نظر ما است؛ ترجمه گس85-75. صص: 1. ج1386
برخی به صورت مستقیم از زبان هیئت و فلسفه به عربی بود که،هاي باال به ویژه علوم پزشکی، نجومدانش

هاي مترجم از جمله به زبان پهلوي به حوزه سانسکریت به عربی ترجمه گردید و برخی نیز با واسطه از متن
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هاي شرقی باعث گسترش حوزه علوم اسالمی و جذب اندیشهعلوم اسالمی راه یافت. این امر ضمن آن که
موجب تأثیرگذاري متقابل این دو فرهنگ برهم نیز شد. ؛در مسیر غناي هرچه بیشتر تمدن اسالمی گردید

از جمله نخستین دادند. چنان که گفتیم؛ بیش تر مترجمان فعال در دستگاه عباسیان را ایرانیان تشکیل می
محمد بن د؛شناسی که به دستور منصور عباسی به ترجمه متون هندي در این فن پرداختندانشمندان ستاره

او شیعی مذهب بود و پدرش ابراهیم، نخستین مسلمانی بود که اصطرالب را ه.ق) بود. 178ابراهیم فزاري (م 
تألیف » هانتهسد«کتاب ؛شناس مسلمان مشهور استساخت، محمد بن ابراهیم نیز که به عنوان نخستین ستاره

ها تدوین نمود. شناسی به عربی ترجمه و بر مبناي روش علمی هنديهندي را در علم ستارهي»اتگویهمابرا«
را که تا زمان مأمون، معتبرترین مأخذ اطالعات نجومی » سند هندکبیر«سپس از روي آن، کتاب مشهور 

(به دلیل آموزش ارقام هندي) نیز اهمیت این کتاب از لحاظ بیان مباحث ریاضیات نوشت. ؛شدشناخته می
با 77(والیتی. همان. ص: کتاب نوشتند. ،هاي بعد بارها در تقلید از آنداشت و دانشمندان مسلمان در دوره

تصرف).
ه.ق) نیز به دستور منصور عباسی 141همچنین دانشمند و نویسنده معروف ایرانی، عبداهللا بن مقفع (مق: 

به ؛ده بودیتر، برزویه طبیب دربار انوشیروان از سانسکریت به پهلوي برگردانا که پیشکتاب کلیله و دمنه ر
) در زمان هارون الرشید؛ پنجمین خلیفه عباسی 78. (همان. ص: همراه چند کتاب دیگر به عربی ترجمه کرد

اد رفت و ه.ق) نیز دانشمندان و پزشکان هندي همچون دانشمندان دیگر کشورها به بغد193-170(حک: 
در زمان او داد.هارون نیز به گردآوري دانشمندان و ترجمه متون عالقه فراوانی نشان میکردند. آمد می

توسط یحیی بن خالد برمکی به دربار خالفت دعوت شد و ضمن کار طبابت، » متکه«پزشکی، هندي به نام 
نیزهاي عربی و هندي به زبان پهلويزبانآثار پزشکی آن سامان را به عربی ترجمه نمود. این دانشمند غیر از

هاي پهلوي و هندي ترجمه شناسی، دیگر آثار علمی را نیز از زبانستارهرتسلط کامل بدر عینمسلط بود و 
).80نمود (همان. ص:می

در زمان مأمون عباسی کار نهضت ترجمه در قالب وظایف گسترده بیت الحکمه با نظم و سرعت 
فت. او که از مادري ایرانی به دنیا آمده بود؛ به نحله فکري معتزله گرایش پیدا کرد و براي تري ادامه یابیش

و انمود، در زمان میبسیار ابراز عالقه ،هاي شرق و غرب به ترجمه متونآشنایی بیش تر با عقاید و اندیشه
و فرهنگی از رونق افتاد. در ه چنان رونق پیدا کردکه دانشگاه گندي شاپور با آن سابقه علمیالحکمکار بیت

زمان مأمون میراث یونانیان، هندیان، ایرانیان و اعراب، یکجا در بیت الحکمه جمع شد و مترجمان برجسته و 
کردند و چنان که گفتیم؛ بخش قابل توجهی از ها به عربی ترجمه میماهري آثار گردآوري شده را از این زبان

این مترجمان ایرانی بودند.
گویند رجمه متون ادامه داد و عاقبت از رونق افتاد. تها با اقتدار تمام به کار ه بیت الحکمه مدتدستگا

237-218نخستین عامل رکود بیت الحکمه انتقال مرکز خالفت از بغداد به سامرا در عهد معتصم (حک. 
سال ادامه یافت و در ه.ق) بوده است. دوران شکوه و اقتدار نهضت ترجمه در جهان اسالم در حدود دویست 
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این مدت ترجمه آثار هندي تأثیر عمیقی بر تمدن و فرهنگ اسالمی نهاد. تأثیري که ایرانیان در آن نقش 
هاي ورود فرهنگ اسالمی به شبه قاره و درك متقابل این دو فرهنگ را فراهم آوردند.اساسی داشتند و زمینه

)121-29: 1371اهللا، (براي آگاهی بیشتر؛ ر.ك: صفا، ذبیح
غزنویان در هند

ل حبه دالیلی که مت بسیاربا وجود شدت و حد؛تر گفتیمفتوحات مسلمانان در هند همان گونه که پیش
هاي غربی سرزمین هند متوقف شد و این شرایط تا اواخر قرن ده مرزومحددر؛بیان در این گفتار را ندارد

ق) ادامه داشت. این سلطان متعصب ترك، .ه421-387چهارم و عصر اقتدار سلطان محمود غزنوي (حک:
، ر نواحی خراسان، خوارزمبهاي فراوان تنها پنج سال پس از جلوس بر تخت سلطنت و در پی کسب پیروزي

ري و ... در داخل ایران با داعیه جهاد در راه دین و نشر اسالم بارها به سرزمین هند حمله برد و در طی این 
در این کشور موجب شد و خسارات راهاي فراوانیه بر آنها نهاده بود؛ خرابینبردها که نام غزو

ناپذیري به فرهنگ و تمدن دیرین سرزمین هند وارد ساخت.جبران
حمالت سلطان محمود به هند مدت بیست و دو سال به طور مداوم و مستمر طول کشید و تا پنج سال 

خراسان و خطر ترکان سلجوقی گردید؛ ادامه داشت. او در این پیش از وفات او که گرفتار انقالبات عراق و 
کشید که دوازده غزوه او از اهمیت اهللا به هندوستان لشکر میمدت، تقریباً هر سال به عنوان جهاد فی سبیل

ظاهر به نیت جهاد و در باطن براي غارت شهرها و ها درتري برخوردارند. سلطان محمود در این جنگبیش
ها و سیمین و زرین، مشهور بودند؛ با راجههايو بتکه به فراوانی ثروت و آالت و ادوات اي هندهبتخانه

ها نمود و هر بار از طریق غارت آن مناطق، غنایم فراوانی را به غزنین حکام محلی هندوستان جنگ
)227: 1386آورد.(اقبال آشتیانی، 

قمري به والیت گجرات و شبه 416او در سال ترین و آخرین غزوه محمود در هند، لشکرکشی بزرگ
جزیره کاتیاوار (حدفاصل بین والیت سند و هندوستان مرکزي) بود که در آن پس از فتح شهر آنهلوازه 
پایتخت والیت گجرات قدیم، بر شهر سومنات دست یافت و پس از سه روز بتخانه این شهر را گشوده با 

اثبات يی از آن را برایهاول پنج ذراع بود؛ در هم شکست و پارهگرز خود بت اعظم را که از سنگ و به ط
)229(همان: .به پایتخت بازگشتقمري 416فتح خود به غزنین و بغداد فرستاد و در صفر 

عقیده بسیاري؛ بههاي سلطان محمود غزنوي گفته شده استاما با وجود آن چه در خصوص لشکرکشی
به شمار قاره هندشبهدوره رسمی ورود و ظهور اسالم در فالت مرکزي، آغازمورخان، عصر این سلطاناز

و در هم آمیخته ها که با تعصب کورکورانه اها و طمعها، خستمی آید. سلطان محمود در کنار همه سفاکی
بود؛ یک ویژگی منحصر به فرد نیز داشت و آن عادت او به نگهداري جمع کثیري از دانشمندان، فقیهان، 

ن، شاعران، مورخان و فرهیختگان عصر در دربار خویش و به همراه بردن آنان در خالل سفرها و ادیبا
هاي گرانبهاي خزانه شاهی نشانه شکوه و عظمت اساساً او این افراد را نیز به منزله گنجهایش بود. جنگ
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صد شناسایی و یافتن دانست. از این رو همواره متردربار خویش و موجب فخر و مباهات در برابر رقبا می
آنان به غزنین بود. ها و فرا خواندن این گونه شخصیت

ه.ق) به دربار غزنوي که موجب فرار و پنهان شدن مداوم 428-370داستان کشف و جلب ابوعلی سینا (
این دانشمند آزاده ایرانی تا آخر عمر از دست او گردید؛ در تاریخ، مشهور عام و خاص است. گویند: بیش از

سراي شاعر حماسه؛زیستندکه نام ابوالقاسم فردوسیچهارصد شاعر و ادیب در دستگاه سلطان محمود می
در میان دانشمندان بلند آوازه دربار محمود نام حکیم،ریاضیدان، همچنین.ایرانی در میان آنها معروف است

درخشد.ه.ق) می440-363منجم و فیلسوف ایرانی؛ ابوریحان بیرونی (
اي خویش گنجینهتاو در جریان سفرها و غزواکهشدر تقدیر؛ این عادت سلطان غزنوي موجب میبه ه

بدیهی است؛ رعایاي هاي مفتوحه قرار دهد. از اندیشه، فرهنگ و دانش را در معرض دید مردم سرزمین
کردند؛ اما این یگر نگاه مکشورهاي مغلوب اگرچه به سلطان و همه اعوان و  انصارش به دید بیگانگان سلطه

کردند؛ از سویی در هنگامه غضب شنان با مردم برخورد میگروه فرزانه که به مقتضاي شخصیت انسانی
هاي عاقالنه و سنجیده را موجب کاستند و تصمیمسلطان، به یاري جلب عالقه اش به خود از خشم او می

هاي نو، آرام، آرام در رفع ت سرزمینمن ایجاد ارتباط با مخاطبان و شناخضگشتند و از سوي دیگر می
کوشیدند. ابوریحان بیرونی سرآمد این فرهیختگان و در گرانبهایی بود که به ها و بهبود زندگی آنان میخرابی

کوشید؛ زدنی خود میبا ذکاوت مثالهمراه او بود و ،هاي سلطانیسال در این غزوه16حکم اجبار به مدت 
ند باشد. او در این مدت، پس از فراگرفتن زبان سانسکریت به مطالعه و پژوهش همواره مرحم آالم مردم ه

ها تالش خود را در قالب در آداب، سنن، فلسفه، نجوم و علوم رایج در این کشور پرداخت و ثمره سال
در خصوص يالمعارف تمام عیارترین کتاب او که دایرهمهمتألیفات ارزشمندي به آیندگان عرضه داشت. 

نام دارد. این کتاب، که طی سیزده سال؛ یعنی » تحقیق ماللهند«کتاب ؛رودباستانی هند به شمار میزمینسر
شناسی، شامل یک دوره تاریخ، جامعه؛هجري قمري به زبان عربی نگاشته شده است421تا 408هاي سال
زبان و ادبیات هند را در این او همچنین طبیعت،هاي هند قدیم است. شناسی و تبیین دانششناسی، دینمردم

(حاج را در آن به نمایش گذاشته است. سرزمین هزار آیینهاي بدیعی از فرهنگکتاب معرفی نموده و جلوه
با تصرف)172: 1373سیدجوادي و دیگران،

به جز این کتاب، بیرونی از میان یکصد و سیزده کتاب که در مورد مسایل گوناگون، از قبیل هیئت، طب، 
مت، حساب، فیزیک، تاریخ، جغرافیا و غیره به رشته تألیف درآورده پانزده عنوان را به هند اختصاص حک

اتصال بین فرهنگ ایران و حلقهتوان ادعا نمود که ابوریحان بیرونی داده است و از این حیث به جرأت می
هند است.

ت دوم خود قرار دادند و مخصوصاً سالطین غزنوي در اواخر این سلسله چند صباحی نیز الهور را پایتخ
کردند.در مواقع تهدید غزنه از سوي سالجقه، غوریان و ترکان غز در این شهر اقامت می
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به هر تقدیر، دویست سال، حاکمیت و حضور مداوم غزنویان در سرزمین هند، باعث نفوذ و گسترش 
ل آشکار میان دو فرهنگ غنی در جنوب زبان و فرهنگ ایرانی ـ اسالمی در این کشور گردید و موجبات تعام

آسیا را فراهم آورد. از سوي دیگر شاید گزاف نگفته باشیم که دوران حاکمیت این سلسله در هند، آغازي بر 
هشتصد سال حاکمیت مطلق زبان فارسی به عنوان زبان رمسی دولت و مردم این کشور بود.

هاي ایرانی تبار مسلمان در هندحکومت
ق) از اواخر قرن ششم چندین سلسله ایرانی تبار در نقاط 582ض حاکمیت غزنویان در هند (در پی انقرا

مختلف این سرزمین به قدرت رسیدند. نخستین سلسله از این دست که بالفاصله پس از انقراض غزنویان 
یان روتر موجب زوال سلسله آل محمود و جانشین آن شدند؛ غپاي به عرصه وجود نهاده و به عبارت روش

اي بین دو والیت هرات و غزنه و این سلسله در اصل اهل هرات بودند و در افغانستان کنونی در منطقهبودند. 
کردند. مشهورترین گویند؛ زندگی میمی» سفید کوه«یا » کوه بابا«هاي کوهستانی که امروز به آنها دره

گردید. سالطین این این سلسله محسوب میپایتخت پادشاهان اصلی ؛هاي ناحیه غور، شهر فیروزکوهآبادي
در زمان خالفت حضرت ؛رساندند و مدعی بودندمی» شنسب«سلسله نسب خود را به شخصی به نام 

به همین .) اسالم آورد و توسط آن حضرت به حکومت ناحیه غور گمارده شدلیه السالمامیرالمؤمنین علی (ع
وایت تاریخ، مردم این ناحیه در طرفداري و عالقه به شنسب هم گفته شده است. به رجهت به آنان آل

آن ؛بایستحضرت علی (علیه السالم) چنان پایدار بودند که در عصر حاکمیت امویان که به حکم معاویه می
چنین حکم مقاومت کردند و هرگز حاضر به انجام اینمردم غور در برابر؛لعن کنندباالي منابرحضرت را

العبور این ناحیه نیز توان مقاومت غوریان را دو چندان ه موقعیت ممتاز کوهستانی و صعبمنکري نشدند. البت
کرد. چنان که با وجود ظهور پادشاهان قدرتمند و کشورگشاي غزنوي، سلجوقی و خوارزمشاهی، مردم می

هاي این ناحیه همواره داراي استقالل نسبی و قدرت سرکشی کافی براي تحت فشار قرار دادن سلسله
؛سورياند. پادشاهان این سلسله در دوران اقتدار سلطان محمود غزنوي با ظهور محمدبنهمجوارشان بوده

پس از شکست این پادشاه و مرگ او در زندان نهادند. وجودنخستین پادشاه قابل ذکرشان پا به عرصه
غزنویان يی به قلمروهایتعرض،گاهق) امراي این سلسله تا دوران زوال غزنویان، گرچه401محمود (

- 511شاه بن مسعود غزنوي (حک: ان بودند تا در عهد بهرامآناما همواره سر سپرده و خراج گزار؛ داشتند
ق) که به سرسپردگی غزنویان و باجگزاري 552-511ق) با شکست او به دست سلطان سنجر (حک:548

را به قلمروي غزنوي آغاز کردند و پس از فتح آنان به دربار سالجقه انجامید؛ غوریان حمالت گسترده خود
کابل و سند را به رافطاهاي غزنین و دیگر ممالک غزنوي به تدریج، پیشاور، الهور و مولتان یعنی؛ دره

ق) آخرین پادشاه غزنوي، 582-555حک:قلمروي حکومت خود ضمیمه کردند و با دستگیري خسرو ملک (
. 1386ق) (اقبال آشتیانی582(.و پایتخت خود را در الهور بنا نهادندطومار این دودمان را درهم پیچیدند

ترین راجه الدین محمد با لشکري فراوان بر بزرگقمري ملک شهاب588) در سال 255-252و 248: ص
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هاي فراوان پیروز شد و دهلی را فتح کرد و اعقاب این سلسله با وجود فراز و نشیب» ويپریت«هندي به نام 
قمري 612یه فتوحاتشان که منجر به انقراض حکومت غوریان به دست خوارزمشاهیان در سال زو تج

گردید؛ تا عصر حاکمیت گورکانیان ( اوایل قرن دهم هجري) بر سرتاسر مناطق هند غربی و مرکزي حاکمیت 
آن سرزمین داشتند و با حمایت از دانشمندان ایرانی و مسلمان به بسط زبان فارسی و فرهنگ اسالمی در 

پرداختند. از جمله عالمان بزرگی که در عصر حاکمیت این سلسله به هند رفت و به کمک آنان مصدر 
خدمات فراوان در این سرزمین گردید و جمع زیادي از هندوان را نیز به اسالم دعوت نمود؛ خواجه معین 

د و فرقه چشتیه را که از فرقه الدین چشتی است. وي شاگردان فراوانی را براي نشر آراي خویش تربیت کر
هاي مشهور صوفیه و متناسب با جذب پیروان آیین هندو به اسالم بود؛ در این سرزمین پایه گذاري نمود. 
مزار این دانشمند مسلمان ایرانی پس از هشتصدسال هنوز درشهر اجمیر هند پابرجاست و زیارتگاه هزارن تن 

-365با تصرف. نیز نگا: همان. صص: 338. ص: 1387د.(مطهري.از مریدان او از اقصا نقاط جهان می باش
368 (

در همین اوان، چند حکومت محلی مسلمان و ایرانی در نقاط مختلف هند پاي به عرصه وجود نهادند که 
گذریم. به طور مثال قطبشاهیان بودند که در ناحیه دگن به دلیل پرهیز از درازگویی به اجمال از آنها می

از اهالی همدان بود. او در عنفوان » محمدعلی قطبشاه«کردند و سر سلسله آنان فردي به نام حکومت می
جوانی به هندوستان رفت و در سلک مالزمان حاکم این ناحیه وارد شد و به مدد استعداد فراوان، بر عزت و 

این ناحیه به هجري رسماً در 918گردید و عاقبت در سال » الملکقطب«جالل خویش افزوده ملقب به 
ه.ق) بود؛ پس از 735الدین اردبیلی (مسلطنت رسید. او که از مریدان سرسلسله خاندان صفویه شیخ صفی

درنگ مذهب شیعه را آنکه شنید مذهب شیعه در ایران توسط شاه اسماعیل صفوي، رسمیت یافته است؛ بی
منطقه تحت حاکمیت خود پرداخت. در دکن رسمی اعالم نمود و با کوشش فراوان به ترویج این مذهب در

کردند؛ مانند او در ترویج و تبلیغ اسالم و اعقاب او نیز که مدت دویست سال در این منطقه حکومت می
تشیع، کوشش فراوان کردند. در عهد این سلسله گروه زیادي از دانشمندان، عارفان، ادیبان، فقیهان و متکلمان 

» میرمحمد مومن استرآبادي«ترین آنان ن هجرت کردند که از جمله بزرگایرانی براي تبلیغ دین به ناحیه دک
السلطنه دربار قطبشاهیان بود. او مردي دانشمند از رجال طراز اول عالم اسالم بود که بیست و پنج سال وکیل

ري. (مطهرفت. هاي زمان از معقول و منقول، متبحر بود و اعلم علماي عصر خود به شمار میو در همه دانش
)340-339همان. صص:

اسالمی گردید؛ -سلسله دیگري که در سرزمین هند پا گرفت و موجب رشد و پویایی فرهنگ ایرانی
سلسله عادلشاعیان بیجایور بود. سر سلسله این خاندان نیز ایرانی بود و یوسف عادلشاه نام داشت. او از اهالی 

هند رفت و به خدمت حکام این منطقه درآمد. پس از ساوه بود و مذهب تشیع داشت. در جوانی به بیجایور 
مدتی سلطنت این ناحیه را به دست گرفت و به یوسف عادلشاه ساوه اي شهرت یافت. دربار او نیز مرکز 
تبلیغ اسالم و مذهب تشیع بود و همواره محل آمد و شد و تدریس و تبلیغ گروهی از علما و سادات از 
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و مدینه منوره بود. تاریخ این سلسله نیز بسیار مشروح و در تاریخ اسالمی ایران، نجف اشرف، کربالي معلی
با تصرف و تلخیص ) 340سرزمین هند، مذکور است ( همان : 

هاي محلی دیگري مانند نظامشاهیان احمد نگر و ملوك نیشابوري اود در اوان تاسیس همچنین قدرت
یرانی شان و اینکه از همراهی و حمایت گسترده اه ثبار ه با توجه بکدولت گورکانیان در هند تشکیل شدند 

تاثیر بسزایی اسالمی -در نشر زبان فارسی و فرهنگ ایرانی؛سیاستمداران و دانشمندان ایرانی برخوردار بودند
داشتند. مرحوم میرحامد حسین نیشابوري، صاحب عبقات االنوار از جمله دانشمندانی است که تحت حمایت 

)341همان: .هريطکرد( مفعالیت میاین پادشاهان
گورکانیان هند 

اما درخشان ترین دوره رشد و نمو فرهنگ ایرانی در هند را باید به چهار قرن حاکمیت سلسله گورکانیان 
در این کشور مربوط دانست. این سلسله که به دلیل انتساب به امیرتیمور گورکانی به تیموریان نیز معروفند؛ با 

هجري و فتح 932ق) به هند در سال 937-880یرالدین بابر؛ سرسلسله این دودمان (حک:لشگرکشی ظه
دهلی توسط او آغاز شد و تا نیمه دوم قرن نوزدهم میالدي که کمپانی هند شرقی و دولت بریتانیاي کبیر 

قتدر صفوي سلطه استعماري خود را بر کشور هند کامل کردند؛ ادامه داشت. روابط بابریان هند با حکومت م
در اکثر مواقع بسیار حسنه بود؛ نخست آنکه هر دو دولت در شمال اي موارد به چند علت در ایران به جز پاره

ق ) 930-892حک:ها داشتند و شاه اسماعیل صفوي (شرقی سرحدات خویش دشمنی مشترك  به نام ازبک
را به این طایفه که از اعقاب سختیشکست ؛ها نمودکبا ازبهجري 916سالدر جنگ سختی که در شعبان

مغوالن بودند؛ تحمیل کرد. سرسلسله آنان شیبک خان نیز در این معرکه جان سپرد و به دست او نابود شد. 
همچنین خواهر بابر هم که در محاصره و اسارت ازبکان افتاده بود؛ در این نبرد نجات یافت و شاه اسماعیل 

ر فرستاد. عالوه بر این؛ شاه اسماعیل چندین نوبت نیز بابر را در غلبه بر دشمنان او را به احترام تمام به نزد باب
. نیز نگا: روبرت 571-570. صص: 1386یاري داده و او را مدیون عنایات خویش ساخته بود.(اقبال آشتیانی. 

ها ن) این موارد و موارد دیگري که از نقل آ179-178.صص :1385رویمر. هانس. ترجمه: آذرآهنچی.
رات نام امامان شیعه را در خطبه ذکر هاز فقه حنفی مدتی دريیروپباعث شد که بابر با وجود ؛گذریممی

مردي ادیب و دانشمند بود و به دلیل دوري از تعصبات ؛د. بابرنمایکند و حتی به نام آنان سکه ضرب 
همین دلیل دربار او و پادشاهان به؛گذاشتمذهبی به ایرانیان به ویژه علماي مذهب امامیه احترام می

و ب دولتیصمنا.امن هزاران شاعر، عارف، فقیه و مجتهد ایرانی بودمگورکانی پس از او در هند همواره 
مذهبی اکثراً در دست ایرانیان بود و مهندسان، معماران و بنایان هنرمند ایرانی به مدد ذوق سرشار خویش آثار 

کردند. از جمله آثار معماري که در عهد شاه جهان، از شاهان این سلسله میگذاريتمدن اسالمی هند را پایه
اسالمی در هند لقب گرفت؛ مقبره بانو -در هند بنا نهاده شد و به حق، آئینه تمام نماي هنر معماري ایرانی

معروف است و از عجایب» تاج محل«بیگم ممتاز محل؛ همسر شاه جهان و ملکه مقتدر هند است که به 
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هفت گانه جهان به شمار می آید. بانو ممتاز محل؛ فرزندزاده دانشمندي ایرانی اهل خراسان به نام 
الدین اکبر گورکانی به دلیل خشم شاه طهماسب صفوي اعتمادالدوله میرزا غیاث بک بود که در عهد جالل

همسرش شاه جهان هر دو نسبت به وي از ایران گریخت و به دربار گورکانیان در هند شتافت. ممتاز محل و
با 339-338شیعه بودند و در ترویج مذهب تشیع در شبه قاره کوشش فراوان کردند (مطهري. همان. صص: 

تصرف) حادثه دیگري نیز در روابط بابریان هند و دولت صفوي در ایران رخ داد که موجبات تحکیم روابط 
ق) 984-930د سلطنت شاه تهماسب اول (حک:قمري در عه950این دو دولت را به وجود آورد؛ در سال 

همایون؛ پادشاه هند بر اثر اختالفاتش با شیرخان افغانی و نفاق برادرانش به همراه جمعی از نزدیکان خود به 
دربار شاه ایران پناهنده شد و از او براي جلوس مجدد  براریکه سلطنت یاري طلبید. تهماسب با اعزاز کامل 

رامی داشت و پس از مدتی با نیرویی گران او را به هند فرستاد و حکومت از دست مقدم مهمان خود را گ
رفته اش را به او بازگردانید. این حادثه چنان در تحکیم روابط حسنه ایران و هند مؤثر بود که با وجود برخی 

دید؛ روابط درگیري دو دولت ایران و هند گرهایی موجبهاي پادشاهان گورکانی که در برههطلبیزیاده
این روابط مستحکم و حسنه باعث رسوخ و نفوذ آمیز این دو دولت تا انقراض صفویان ادامه یافت. مودت

د.نیز شمابین دو ملتفرهنگ ایرانی در شبه قاره گردید و حتی موجب تشکیل نوعی فرهنگ مشترك فی
که به ویژه پس از جلوس مجدد چنان که گفته آمد؛ حضور صدها هنرمند ایرانی در دربار گورکانیان هند
پی ریزي این فرهنگ مشترك را همایون به تخت سلطنت، به همراه و در پی او به هند رفته بودند؛ شالوده

فقهی، کالمی، صوفیانه و فسلفی هايآموزهو هاي معماري، خط، نقاشیاین فرهنگ مشترك در زمینه. نمود
سنجی و ي که ترکیبی از شیوایی شعر فارسی و ظرافت، نکتهشعر سبک هند.و به ویژه شعر تجلی پیدا کرد

بینی فرهنگ هند و ایرانی بود؛ اگر چه از اواخر عهد تیموریان در ایران و به ویژه در دربار سلطان باریک
در میان شاعران، رایج شده بود؛ اما در این عصر با ظهور شاعران بلندپایه اي چون؛ صائب حسین بایقرا
ی شیرازي، کلیم کاشانی، فیضی دکنی، بابا فعانی و بیدل دهلوي به اوج رسید و تا پایان قرن تبریزي، عرف

دوازده هجري به مدت دو قرن، روح حاکم بر شعر ایران و هند را در اختیار داشت. (شهابی. علی اکبر. 
) 98-89. صص: 1316

از انقراض صفویان به بعد
ویه در ایران و گورکانیان در هند تقریباً در یک زمان ظهور و چنان که پیش از این گفتیم؛ دو سلسله صف

ها را از خاك ایران ه.ق) افغان1160-1148همزمان هم افول کردند. بنابراین هنگامی که نادرشاه افشار (حک:
) در م1748-1720حک:؛ محمدشاه(اعالم نمودافشاریان را در دشت مغان سلهسلآغاز تشکیلبیرون راند و

طلبیکرد که هر روز گرفتار تجزیهي میرهاي پایانی رژیم لرزان خود را در حالی سپن سالهندوستا
اي که با مشاهده ضعف حکومت مرکزي و ر اقصا نقاط کشور بود؛ حاکمان دست نشاندههندو ديهامهاراجه

آوردند. فراهم میهاي مستعمره شدن هند رابه تحریک کمپانی هند شرقی مورد حمایت بریتانیاي کبیر زمینه
ها تا قندهار و فرار سرانشان به دربار محمدشاه و حوادث ها که به تعقیب آننادرشاه و قلع و قمع افغانظهور 
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پس از آن انجامید؛ به شکست و اضمحالل سلسله گورکانیان هند منجر شد و روند حاکمیت انگلیس را در 
گسار بود که با اتخاذ ادشاهی ناالیق، زنباره و میاین کشور سرعت بخشید. البته محمدشاه گورگانی، پ

هاي سقوط خود را فراهم آورده بود. زمینهپیش تر،باز و دنیاطلب هاي غلط و مشاوران نیرنگسیاست
) 411-330. صص:398(سایکس. سرپرسی.

سالم به ویژه با سقوط گورکانیان و استقرار استعمار انگلستان در هند؛ عمالً رابطه این کشور با جهان ا
اي از افغانستان فعلی نیز جزء خاك هندوستان بود) قطع همسایه او ایران( درآن زمان، پاکستان و بخش عمده

ها نیز از پیش در پی جلب منافع خود ها که آننديلها و هها به سرعت به اخراج فرانسويگردید. انگلیسی
افکنانه و مزورانه هاي تفرقهند و با به کارگیري سیاسترا در اختیار داشتند؛ پرداختهندهایی از خاك بخش

تمام هملقمه چرب و نرم صرف کردند. در این دوره اگر چه به جز خود را در راه حفظ این و غم
ها هرگز گرائید؛ دولتدرخشید و به سرعت رو به خاموشی میاخگرهایی که در شب ظلمانی آسمان ایران می

ه نکردند و این نیز به دلیل نفوذ و سلطه کامل استعمار روس و انگلیس ربویه را تجدوران اقتدار سلسله صف
ارکان نظام سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشورمان بود؛ اما انگلستان نیز در همه این سال ها سعی در بسط در 

فرانسه و آلمان به زاري،تگیري از نفوذ احتمالی روسیه نفوذ خود در خاورماینه، ایران و افغانستان براي پیش
نظامی مداوم این قدرت سلطه گر در خلیج بود. حضور هنداین کشورها به عنوان حریم و دروازه شبه قاره

ه.ق) و باالخره 1364-1350فارس، دخالت او در جریانات و حوادث هرات در عهد محمدشاه قاجار (حک:
تحقق همین منظور انجام گرفت. (براي آگاهی بیشتر؛ انتزاع کامل افغانستان از ایران و ... همه و همه در مسیر

)528-505به بعد. سایکس. همان: 690:1386ر.ك: اقبال آششتیانی. عباس. 
ها چندین بار به دهلی چنان که ذکر شد؛ نادرشاه، در مسیر تعقیب متجاوزان ایل قلجایی افغان و تادیب آن

ت ابقا نمود و دختر آن امپراطور را به همسري فرزند حمله کرد و اگر چه محمدشاه گورکانی را در جکوم
هاي کوه نور و بهایی چون؛ تخت طاووس، الماسدوم خود نصراهللا میرزا درآورد؛ اما نفایس و ذخایر گران

دریاي نور و ... را از این نبردها به غنیمت به ایران آورد و این روابط تنگاتنگ، موجب استحکام ارتباط ایران 
هاي مختلف گردید. زمینهو هند در 

در عصر زندیه نیز روابط دو کشور با وجود استعمار حاکم بر هند، بسیار دوستانه بود و البته بیش تر در 
ه.ق) 1193-1163زند (حک:خان این دوره کریمهاي تجاري و مبادالت اقتصادي گسترش داشت. در حوزه

ها برپا اي در شیراز براي آنا ایران، کاروانسراي ویژهجهت تشویق بازرگانان هندي به ایجاد رابطه تجاري ب
هاي ابریشمی، ادویه، مروارید، شکر، ظروف چینی و ... با نمود و با خرید و فروش کاالهایی از قبیل پارچه

در حالی بود که هاي فراوان کمپانی هند شرقی، ارتباط خود را با این کشور ادامه داد. این وجود کارشکنی
ها عف آنضها و میزان قدرت ورهنگی دو کشور پس از عصر صفویه چندان تابع حاکمیت دولتروابط ف
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هاي و با مهاجرت نخبگان ایرانی در زمینههند نبود؛ بلکه به موازات نشر و گسترش فرهنگ اسالمی در 
مختلف به این کشور به طور مداوم در جریان بود. 

خر عصر ساسانی و به ویژه در قرن اول هجري به مناطق گجرات همچنین گفتیم که زردشتیان ایران از اوا
کردند؛ اما این مهاجرت در اواخر عهد قاجار به و اطراف بمبئی در غرب هند به طور مستمر مهاجرت می

جا ادامه یافت که تعداد مهاجران زردشتی به بمبئی و ها تا آنانگیزي تسریع شد و سیل مهاجرتطور شگفت
میالدي به بیش از یکصد و پنجاه هزار نفر رسید؛ در حالی که جمعیت زردشتیان 1978گجرات در سال 

) و 134.ص:2ج.1386.عبداله.رسید. ( شهبازينفر می21362میالدي تنها به 1976ساکن در بمبئی در سال 
تی انگلیس گو این که سرویس اطالعااین موضوع بر تعامالت فرهنگی ما بین دو ملت، تاثیر فراوان داشت؛ 

موسوم به اینتلیجنت سرویس در میان برخی از این مهاجران پارسی به گزینش و تربیت جاسوسان زبده خود 
ها را براي ترجیرهاي وابسته به خود؛ یعنی خانواده ریپوترین و مرموزترین خانداناقدام نمود و از جمله زبده

هاي الزم و کافی به کارگیري نمود. زشها شناسایی و پس از طی آموترین مأموریتانجام حساس
امل انگلستان وترجی که بعدها در نقش عرترجی و سرشاپور ریپوراردشیر ریپو:اي مانندهاي زبدهشخصیت

مدرضا پس حدر تغییر رژیم از قاجار به پهلوي و روي کار آوردن دیکتاتوري رضاخانی و جانشینی پسرش م
قش کلیدي را ایفا کردند. از جنگ جهانی دوم و حوادث پس از آن ن

اما نکته شایان ذکر در پایان این بخش موضوع جایگاه زبان فارسی در کشور هند است. این زبان تا سال 
میالدي که استعمار انگلستان رسمیت آن را لغو نمود؛ به مدت هزار سال به عنوان زبان رسمی کشور 1830

ها در هند، شروع به نشر یافتند؛ چون مردم میالدي که روزنامههند رایج بود. زبان فارسی در پایان قرن هیجده 
ها به آشنایی نداشتند؛ مسئولین امور فرهنگی دولت حاکم مجبور به انتشار روزنامهچندان با زبان انگلیسی 

ها نشریه از جمله ده» شمس االخبار«و » مرآت االخبار«، »جام جهان نما«هایی چون نشریهند. دزبان فارسی ش
میالدي به بعد در سرزمین هند، انتشار یافتند و به عنوان یکی از عوامل 1820ارسی زبانی بودند که از سال ف

دند.فعالیت کرمؤثر در رواج مطبوعات در این کشور 
اما در دوره پهلوي اول و دوم، روابط ایران و هند چندان گرم و دوستانه نبود. در دوره رضاخان (حک: 

دست استعمار انگلیس که برهر دو کشور، گسترده و رژیم رضاخانی به شدت، آلتش) سلطه1304-1320
عصر .داشتنداي دو ملت ایران و هند را از ایجاد اتحاد و دوستی متقابل باز میآن بود؛ به شکل موذیانه

ش) نیز مصادف با دوران استقالل هند و استقرار یک نظام 1357-1320:حاکمیت محمدرضا شاه (حک
تري یافته بود؛ در متی در این کشور بود که به هر حال پس از رهایی از استعمار انگلیس روحیه انقالبیحکو

داد و به طور تري نشان میگزاران جنبش عدم تعهد در آمده بود و به بلوك شرق تمایل بیشجرگه بنیان
به عالوه ایران در باشد. تهخوبی داشتوانست میانهطبیعی با نظام وابسته به غرب پهلوي در ایران نمی

کرد و در مناقشات سنتی میان هند و پاکستان به دلیل وابستگی پاکستان به غرب، از آن کشور حمایت می
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جست و موارد دیگري که ذکر شد؛ بر علیه هند شرکت میاي که از طرف امریکا طراحی میهاي منطقهپیمان
آنها موجب درازي سخن خواهد شد.

البته سفرهاي فراموش نشدنی بزرگانی از سرزمین هند و پاکستان به ایران را نیز شاهدیم. از در این دوران
شاعر بلند پایه معاصر هند است که در خاطرات و اشعارش از ایران » رابین دانا تاگور«جمله این بزرگان یکی 

» ( ابوالکالم آزاد«ن هندي موالنا کند. دیگر؛ دانشمند مسلماانگیز خود به کشورمان فراوان یاد میو سفر خاطره
م) وزیر فرهنگ دولت استقالل است که نظریه تفسیري ذوالقرنین بودن کورش هخامنشی را با 1888-1958

. ترجمه 1384ارئه دالیل بسیار معتبر مطرح نمود و موجب سر و صدهاي فراوان گردید. (ابوالکالم آزاد.
یر شریف المیزان در ذیل آیات ذوالقرنین در سوره مبارکه کهف باستانی پاریزي) عالمه طباطبایی صاحب تفس

پسندد (طباطبایی. نماید و به عنوان بهترین تطبیق میاین نظریه را از قول مرحوم ابوالکالم آزاد نقل می
) و شخصیت منحصر به فرد دیگري که 665-656. صص: 13. ج 1367محمدحسین. ترجمه موسوي همدانی.

م) 1938-1873گوي هند و پاکستان؛ محمد اقبال الهوري ( یران، سفر کرد؛ شاعر پارسیها به ادر آن سال
بود که با سفر به ایران بر توشه تجربیات خود افزود و شعر غنی او موجب تحول عمیق درعالم شرق  گردید.

روابط ایران و هند در دوران پس از انقالب
یروزي انقالب شکوهمند اسالمی رو به بهبود نهاد؛ نخست رو.ابط بین ایران و هند به چند دلیل در پی پ

آن که کشور هند از جمله کشورهایی تازه استقالل یافته و از اعضاي موسس و موثر جنبش عدم تعهد بود و 
نطقه را نیز در ها در محضور یک رژیم تا دندان مسلح وابسته به غرب را که آشکارا خیال ژاندارمی ابرقدرت

هاي او را از این بابت برطرف تابید و سرنگونی رژیم شاه در ایران نگرانید؛ در کنار خود برنمیپرورانیسر می
نمود. از سوي دیگر؛ پیروزي انقالب اسالمی و استقرار یک نظام مستقل در ایران کمربند امنیتی متشکل از 

هم پیمانانش در منطقه پدید هاي ناتو، سنتو و سیتو را که آمریکا براي تداوم سلطه خود و به کمکپیمان
هاي موثر آن در پیمان ستنو بود گسست.آورده و ایران پیش از انقالب نیز از حلقه

سوم آن که با پیروزي انقالب، ایران به عضویت سازمان جنبش عدم تعهد در آمد و با حضور مستمر و 
ز انقالب اسالمی، ایران از جمله موثر خود در این جنبش بر قدرت و کارآیی آن افزود؛ در حالی که پیش ا

معدود کشورهایی بود که نه تنها به عضویت جنبش مذکور در نیامده بود؛ بلکه حتی در حد تظاهر به استقالل 
داد.عمل نیز تمایلی نشان نمی

و چهارمین دلیل آن که با گسترش ناامنی و ظهور طالبان در افغانستان، دو کشور براي مقابله با این معضل، 
گرایی و رشد میزان تولید و تجارت مواد مخدر در منطقه با یکدیگر متحد یشگیري از خطر تروریسم و افراطپ

73هاي وزیران وقت این کشور در فاصله سالسفرهاي مکرر روساي جمهور ایران و هند و نخستگردیدند. 
ین در همین راستا قابل ارزیابی است.مابهاي فینامهشمسی، به ایران و هند و امضاي قراردادها و تفاهم84تا 
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تر، معلول تفرقه افکنیهایی نیز پدید آمد که بیشهاي مثبت این روابط، البته چالشدر کنار جنبه
آمریکا نیز که مانند سلف متجاوزش خوار بوده. اي به ویژه شیطان بزرگ آمریکاي جهانهاي فرامنطقهقدرت

هاي مناسب جهت حفظ و گسترش سلطه خود بر منطقه استراتژیک انگلستان همواره به دنبال یافتن راه
خاورمیانه و جنوب آسیا بوده است؛ از همان بدو پیروزي انقالب، ایجاد تنش در روابط میان جمهوري 
اسالمی با دیگر کشورهاي منطقه و جلوگیري از تفاهم و تعامل متقابل در میان آنان را به عنوان راهبردي 

تور کار خود قرار داد؛ به ویژه که پیروزي انقالب اسالمی در ایران و تبدیل این کشور از استراتژیک در دس
هاي این ابرقدرت ها و دخالتجایگاه یک دوست حافظ منافع آمریکا در منطقه به قدرتی که هرگز زورگویی

ه را به شدت تحت تابید؛ موازنه قدرت به سود آمریکا و غرب در جنوب آسیا و خاورمیانمتجاوز را بر نمی
آمد. از این رو با ظهور وجه به مذاق شیطان بزرگ خوش نمیاین موضوع به هیچتأثیر خود قرار داده بود . 

هاي خصمانه خود را از طرق گوناگون بر علیه ایران اسالمی نظام مقدس جمهوري اسالمی در ایران سیاست
اي از قبیل ایران و هند را نیز به هاي منطقهد قدرتهاي همجوار آن آغاز نمود؛ به ویژه که خطر اتحاو ملت

دانیم؛ هندوستان پس از استقالل از سویی به جرگه کشورهاي عضو چنان که میکرد. وضوح احساس می
در موازنه ؛گردید و از سوي دیگرگزاران این جنبش محسوب میجنبش عدم تعهد پیوست و اساساً از پایه

نمود. با انقراض نظام شاهنشاهی متحد آشکارا به بلوك شرق ابراز تمایل میقدرت میان بلوك شرق و غرب 
هاي حامی بلوك غرب در منطقه غرب، نظام قدرتمند و مستقل جایگزین آن در ایران بالفاصله از جمع رژیم

خارج شد و به صف اعضاي جنبش عدم تعهد پیوست.
می را به رسمیت شناخت و با آن روابط حسنه هایی بود که ایران اسالدولت هند نیز از نخستین دولت

اي بود ها و رژیم صهیونیستی خطر بالقوهبرقرار کرد و این تحوالت از نگاه سیاستمداران آمریکایی، اروپایی
هایی چون؛ وارد یافت. آنان نیز در مسیر مقابله با این اتحاد مقدس از راهکه به سرعت ماهیت بالفعل می

موافقت ،اي و همه جانبه ایرانهاي مرحلهوادار نمودن این دولت به شرکت در تحریمآوردن فشار به هند و
اي، هاي داراي سالح هستهقدرتضمنی و چراغ سبز نشان دادن به هند در جریان ورود این کشور به باشگاه

هاي اختن جنگاندهاي تفرقه افکنانه در موضوع اختالفات سنتی میان هند و پاکستان، به راهاتخاذ سیاست
اي میان مسلمانان و اکثریت هندوي این کشور که به ناچار بروز اختالفات بین دو دولت را در پی داشت فرقه

هاي موافق با اي از اوقات به اتخاذ سیاستایران هراسی، این کشور را در پارهو سرانجام، اجراي پروژه
گیري توان یه کنارههاي اشتباه و ناشیانه مییاستخواست دشمنان دو ملت وادار نمودند که از جمله این س

هند از مذاکرات خط لوله گاز ایران ـ پاکستان ـ هند معروف به خط لوله صلح که قرار بود تا پایان سال 
هاي هاي شوراي امنیت علیه فعالیتاندازي شود و سه نوبت، رأي مثبت این کشور به قطعنامهراه1388
ري اسالمی ایران اشاره کرد. البته تردیدي نیست که دو کشور ایران و هند در تمامی اي جمهوآمیز هستهصلح
المللی با هدف حفظ منافع ملی به اي و تحوالت بینالمللی، مسائل جهانی، منطقههاي سیاسی، بینزمینه

فرهنگ مشترك هاي گذشته و وجود یکدیگر نیاز دارند و با توجه به سابقه روابط دیرینه دو کشور از هزاره
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بین آنها به ویژه حضور تقریباً یک هزار ساله زبان فارسی و فرهنگ ایران زمین در شبه قاره که نمود آن در 
وجود هزاران نسخه خطی مربوط به تاریخ دوره میانه و آثار معماري ایرانی ـ اسالمی در این سرزمین آشکار 

تازي و زورگویی آمریکا نیز دیري است که رو به یکه است؛ تداوم روابط دو کشور اجتناب ناپذیر است. 
و هند کارساز نخواهد بود. هند به زودي هاي این مار زخمی در تخریب روابط ایران افول گذاشته و دخالت

به مذاکرات خط لوله صلح باز خواهد گشت و با توجه به رشد اقتصادي سریع این کشور و نیاز مبرم مردم 
نو قرارداد احداث خط لوله گاز را نهایی کند که این یرود؛ دهلگاز ایران، انتظار میهند به منابع عظیم نفت و 

اي در بهبود روابط هند و پاکستان و شکوفایی اقتصادي سه کشور خواهد داشت.کار، خود نقش عمده
؛ این اما نکته دیگري که شاید بتوان از آن به عنوان یک چالش در روند روابط مابین دو کشور نام برد

است که جمهوري هند به هر تقدیر، بر پایه یک نظام سکوالر، استوار است و این امر خواه و ناخواه در مسیر 
ریشه این کند و شایسته است؛ دو دولت دوست و همتنظیم روابط استراتژیک میان دو کشور ایجاد مانع می

موانع را در روند روابط و اهداف مشترك، از پیش پا بردارند.
کند؛ موضوع روابط دیپلماتیک دولت هند یا الش دیگري که روند روابط رو به رشد دو کشور را کند میچ

بدیهی است؛ این مابین دو دولت مذکور است. گر قدس و مبادالت گسترده سیاسی و اقتصادي فیرژیم اشغال
بند نبوده و ايالمللی پادهاي بینبه هیچ یک از قرارداشرژیم خوانخوار که در مسیر نیل به اهداف نژادپرستانه

و نفوذ سیاسی،اقتصادي، نظامی، فرهنگی و حتی اطالعاتی نیست؛ در مسأله ایجاد ارتباط با کشورهاي منطقه 
در این کشورها هدفی غیز از اختالف افکنی و اعمال سلطه و در نهایت، اخالل در روند روابط انسانی این 

کشورها ندارد.
رسد؛ آن دسته از کشورهاي بادآوري آن شاید خالی از فایده نباشد؛ این که به نظر میو نکته پایانی که 

آمیز با یکدیگر رابطه طلبانه و خصمانه و به صورت مسالمتخواهند به دور از اهداف توسعهمنطقه که می
نافع کوتاه مدت و اي مهاي استعمارگر که احتمال دارد؛ پارهداشته باشند؛ بهتر است به جاي همراهی با قدرت

ارزشمند روابطکه همواره اي هاي منطقه مقطعی آنان را نیز تأمین کنند؛ به فکر اتحاد و پیوند با قدرت
اي در مسیر تعامل با هاي استعمارگر فرامنطقهتردید قدرتاند؛ باشند. بیفرهنگی و نژادي با آنان داشته

تند و کشور هند که خود در یک دوره تقریباً دویست ساله کشورها در نهایت به دنبال سلطه مجدد بر آنان هس
اي را بر گرده دارد؛ نباید از یک سوراخ دوبار گزیده هاي فرامنطقهزخم تازیانه استعمار یکی از این قدرت

/آید.فتارردار گغهاي دشمن شود و بار دیگر در دام حیله
کتابنامه
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. نشر نامک. تهران1386اقبال آشتیانی. عباس. عاقلی. باقر. تاریخ ایران پس از اسالم. -2
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آمیزي در غزلیات وحشی بافقیبررسی ساختار حس
میرحاجلواحمیده

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی
چکیده

گیرد. هر یک از این مان به وسیلۀ حواس ظاهري صورت میهاي پیرامونها از پدیدهادراك ما انسان
ها را با حس بینایی و آواها را با ها و رنگحواس داراي قلمرو مخصوص به خود هستند، به طوري که شکل

انگیز شعر، گاهی محدودة حواس در هم نوردیده شده و اما در اقلیم خیالکنیم.حس شنوایی احساس می
-گیرد. وحشی بافقی که از جملۀ برجستهآمیزي صورت میشود و حسهاي حسی در هم ادغام میمحدوده

ترین شاعران قرن دهم است، توانسته از این شگرد ادبی در زیبایی و اثربخشی هر چه بیشتر اشعار خود بهره 
آمیزي صورت . در این جستار که با هدف نمایاندن شگردهاي ادبی وحشی بافقی در حیطۀ حسجوید

آمیزي در غزلیات تحلیلی چگونگی ساختار و کاربرد حس-پذیرفته، تالش گردیده تا به شیوة توصیفی
ستوري آمیزي، مطالبی در مورد اختصاصات دوحشی بافقی بررسی شود. لذا پس از ذکر مقدماتی دربارة حس

بندي دهگانۀ آمیزي در غزلیات وحشی بافقی، بر اساس تقسیمو بالغی آن بیان شده و سپس انواع حس
- اي نیز براي تصاویر انتزاعیگانهبندي پنجحواس با یکدیگر مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه تقسیم

آمیزي به افقی در کاربرد حسحسی، صورت گرفته است. نتیجۀ این تحقیق نشان از توانایی باالي وحشی ب
حسی دارد.-ویژه در مورد تصاویر انتزاعی

آمیزي، حواس پنجگانه، وحشی بافقی، مفاهیم انتزاعی.حسها:کلیدواژه
مقدمه

هاي شاعر است و هر شعري آکنده از تصاویري است که حاصل ها و یافتهشعر معموال حاصل تجربه
آمیزي کنند و حسواس نقش مهمی در تکوین شعر براي شاعر ایفا میهاي حسی شاعر است، بنابراین حیافته

هاي انتقال معانی از طریق حواس است که عبارت است از القاي معانی با ترکیبات و تعابیري که یکی از شیوه
مثال ). «41: 1384دهد (شفیعی کدکنی،حاصل آن از آمیخته شدن دو حس به یکدیگر یا جانشینی آنها خبر می

). ترکیباتی 172: 13(محبتی، » ایمآمیزي را به کار بردهکارکرد بینایی را به شنوایی نسبت دهیم ترفند حساگر
)؛ به 172: 1380آمیزي هستند (همان،همه داراي حس» چهرة نمکین«، »قیافۀ ترش«، »هاي تلخحرف«از قبیل 

بریم، دو حس شنوایی و چشایی ار میهاي تلخ را به کعنوان نمونه و براي توضیح بیشتر وقتی ترکیب حرف
ایم و حرف را به جاي آنکه با گوش حس کنیم، آن را با حس چشایی احساس کرده و تلخ را با هم آمیخته

شود زیرا نوعی آشنایی زدایی گونه ادغام حواس در ادب فارسی موجب خلق تصاویر بدیع میایم.اینیافته
صورت گرفته است.

ادب فارسی استعمال داشته و در زبان شاعران به طور ناخودآگاه به کار رفته است آمیزي از دیرباز درحس
اما در هیچ یک از امهات کتب بالغی در مورد آن سخنی به میان نیامده و به عنوان یک جلوه از صور خیال 
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: 1386کنی، گذاري شده و سپس در ایران ترجمه شده و در کتب بالغی راه یافته است (شفیعی کددر اروپا نام
یاد شده است (وهبه، » تبادل الحواس«یا » الحس المتوازن«). در ادبیات عرب نیز از این شیوه با عنوان 15

1977 :556.(
آمیزي را باید مجاز دانست یا استعاره نظریات مختلفی ارائه شده است؛ برخی آن را از انواع در اینکه حس

اند ) و گروهی نیز آن را از نوع استعاره در نظر گرفته556: 1977ه، ) و (وهب113: 1380مجاز دانسته اند (داد، 
) ؛ اما در اشعار وحشی بافقی نمونه هایی از کاربرد 78: 1370) و (حق شناس، 274: 1378(شفیعی کدکنی، 

آمیزي نیز وجود دارد.تشبیه، کنایه و ایهام در ساخت حس
تر تواند به غنیشود، توجه به این مقوله میه و بدیع میآمیزي باعث خلق تعابیر تازبا توجه به اینکه حس

شدن دایره ترکیبات زبان فارسی کمک شایانی رساند. لذا در این پژوهش که با هدف معرفی یکی دیگر از 
آمیزي به عنوان یک شگرد بالغی در شعر هاي زیباشناختی در شعر و ادب فارسی و تعیین جایگاه حسجلوه

در بخش اصلی این رفته است، تالش گردیده تا به این مهم پرداخته شود. بنابراینوحشی بافقی صورت گ
هاي موجود در غزلیات وحشی بافقی از نظر ترکیب حواس پنجگانه ظاهري به ده دسته آمیزيمقاله حس

تقسیم شده و شواهدي براي هر کدام ذکر شده است. 
آمیزي در شعر فارسیکاربرد حس

سابقه نبوده است و در ز این نیز ذکر شد کاربرد این لطیفه خیالی در ادبیات فارسی بیگونه که پیش اهمان
توان هاي نخستین بسیار کم و به ندرت میهاي مختلف بسامد استفاده از آن متفاوت است؛ در دورهدوره

در شعر معاصر به رود اما یابد و در شعر سبک هندي بسامد آن باال مییافت، در شعر بعد از مغول افزایش می
توان گفت آشنایی با ادبیات غرب ). در واقع می44و41: 13رسد (شفیعی کدکنی،بیشترین حد رواج خود می

آمیزي که در زبان و ادب فارسی وجود داشته، یاري رسانده است.به بازشناسی حس
» آواي نرم«و » یرینسخن ش«توان به تعابیر آمیزي در شعر کهن فارسی میهاي حسترین نمونهاز قدیمی

در این بیت فردوسی اشاره کرد:» گرم گرفتن«و 
).1385/1/2601(فردوسی،» هاي شیرین به آواي نرمسپهبد پرستنده را کفت گرم         سخن«

: 1377(سعدي، » سخن شیرین«)، 274: 1374(خاقانی شروانی،» نام و آوا شنیدن«و یا تعابیري چون 
). 164: 1369(حافظ،» بو شنیدن«) و 298: 1336اجو،(خو» جواب تلخ«)، 786

هاي آمیزي در سبک هندي نسبت به ادوار قبل کاربرد بیشتري دارد، در شعر صائب و بیدل نمونهحس
دو حس بینایی و المسه با یکدیگر » رخسار نازك«آمیزي فراوان است، در این بیت از صائب در ترکیب حس

اند:همراه شده
: 1364کند      از بس که رنگ آن گل رخسار نازك است (تبریزي،رنگ دگر جلوه میدر هر نظر به«

2/940(
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در بیت زیر از بیدل دهلوي:» رنگ بو«و ترکیب 
»رنگ بو نامحرم فیض بهار نیستی است          خاك راهی باش و از هر نقش پا بردار گل«

)2/963: 1384(بیدل دهلوي،
نور «فریدون توللی دو حس بینایی و المسه در ترکیب » مهتاب«در شعر معاصر نیز در این قطعه از شعر 

آمیزي ایجاد کرده است:با هم همراه شده و حس» سرد
).194: 1371(حقوقی،» در نورسرد و خسته مهتاب کوهسار«

اي از حس شنوایی و بینایی است:از فروغ فرخزاد، آواز خواندن فواره، آمیزه» فتح باغ«و در شعر
).55(همان:» خوانداي آوازي است  / که سحرگاهان فواره کوچک میسخن از زندگی نقره«

دهد این عنصر خیالی، ساخته و پرداختۀ ادباي غرب نبوده، این موارد همه شواهدي است که نشان می
توان سابقۀ کاربرد این صنعت را در قرآن کریم و از محورهایی یشه در ادب فارسی دارد و حتی میبلکه ر

).67: 1386اند (تجلیل،دانست که دانشمندان علم بالغت در آیات قرآنی بررسی کرده
آمیزي ) ساختار دستوري حس2

ترکیبی به کار ترکیبی و غیرتواند به شکلآمیزي به لحاظ ساختار ارائه در شعر فارسی میکاربرد حس
).36: 1387رود (الهامی، 

آمیزي به شکل ترکیبی)حس1- 2
هاي این نوع ترکیبات در رود. نمونهآمیزي به دو صورت ترکیب وصفی و اضافی به کار میگونه حساین

غزلیات وحشی بافقی بیشتر از نوع اضافی است.
آمیزي به شکل ترکیب وصفی:حس-2-1-1

»کان بیدادگر چیست         بود زهري که بهر کشتن ما در شکر داردحدیث تلخزیر لب به«
)47: 1377(وحشی بافقی،

»یستگداز چاین شعلۀ تغافل طاقتنگاه گرمما خود بسوختیم در اول  «
)43(همان: 

آمیزي به شکل ترکیب اضافی:حس- 2- 1- 2
»من در بزم او افتاد شور             نی ز درد من بنالید و فغان از رود خاستسرود درداز «

)13(وحشی بافقی: 
»داند که چیستهر که یک پیمانه زین می خورد، میدریاي زهراي از بادة عشق است، صد قطره«

)  30: (همان
ترکیبیآمیزي به شکل غیر) حس2-2
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هاي وصفی و اضافی نیز استفاده کرده است. به عنوان آمیزي به شکل غیر از ترکیبوحشی بافقی از حس
گونه موارد است: از این» تلخی در گفتار داشتن«مثال در مصراع زیر 

تلخی در گفتار داشتن:
»مانده همان زهر چشم تلخی گفتار هستدهد مژدة حلواي صبح      گر چه لبت می«

)35(وحشی بافقی، 
از این نمونه است:» نفس گرم دیدن«و یا در این مصراع 

»هارش سازمنفس گرم نگر، فیض اثر بین که اگر            بگمارم به خزان رشک ب«
)106(همان:

آمیزي) ساختار بالغی حس3
تواند استعاره، مجاز، تشبیه، کنایه و ایهام باشد. که با توجه آمیزي میاز نظر بالغی دو سوي ترکیب حس

هایی براي تشبیه، استعاره و کنایه یافت شد.حشی بافقی فقط نمونههاي انجام شده در غزلیات وبررسی
آمیزي در تصاویر استعاري=  حس3-1

سازند. این اي زیبا میهاي دو حس در ترکیب با یکدیگر استعارهآمیزي ویژگیگونه از حسدر این
تصاویر بسامد بسیار کمی در شعر وحشی دارد:

»ز خون گرم که در چشم خونفشانم بودشد آتش جگرم پیش مردمان روشن «
)54: 1377(وحشی بافقی،

باشد، تلفیق زیبایی از دو حس بینایی و بساوایی که استعاره از اشک می» خون گرم«در تصویر استعاري 
نیز ایجاد کرده است.

»بر بادة رشکیست که در جام منست        قهقهۀ شیشه که در انجمن عشرت توستهمه«
)28: 1377(وحشی بافقی،

شنوایی و اي هنرمندانه ترکیبی از دو حس باشد، به گونهاي کنایی میکه استعاره» قهقهۀ شیشه«ترکیب 
گذارد.بینایی را نیز براي مخاطب به نمایش می

آمیزي در تصاویر تشبیهیحس-3-2
بدیهی است کشف رابطۀ شباهت «آمیزي دو حس ترکیبی رابطۀ شباهت با هم دارند. در این نمونه از حس

تر و دشوارتر شود، دیریابمیان دو شی که مثالً یکی با حس شنوایی و دیگري با حس بینایی دریافت می
گردد. در غزلیات وحشی بافقی تنها ). و بنابراین باعث لذت هنري بیشتر می237: 1381پورنامداریان،»(است

آمیزي وجود داشت. بقیه موارد که بیشتر به صورت اضافات یک نمونه از تصاویر تشبیهی همراه با حس
ین ترکیبات در مباحث بعدي این مقاله تشبیهی آمده است، یک سوي آن امري انتزاعی است که در مورد ا

شود.سخن گفته می
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یابد و به این ترتیب می» تلخ«را که از مقوالت مربوط به حس بینایی است، » گریه«در این نمونه شاعر 
آفریند.کند و تصویري تشبیهی میدو حس چشایی و بینایی را در هم ادغام می

» شکرفشانی اینان که در شکر خندندهاي چون زهر است      تهیۀ سبب گریه«
)60: 1377(وحشی بافقی،

) حسامیزي در تصاویر کنایی3-3
ویر کنایی این نوع حسامیزي بیشترین کاربرد را درغزلیات وحشی بافقی دارد. معموالً یک سوي این تصا

هاي حس بساوایی است:یکی از ویژگی
»ي سوزان خود کردمز حرف گرم وحشی آتشی در سینه افکندم        به او اظهار سوز سینه«

)117(همان: 
ایی و بساوایی و یک ترکیب کنایی، به معنی سخنی است که همرا به همراهی دو حس شنو» حرف گرم«

دهد و گرمی نشین باشد. حرف از مقوالتی است که حس شنوایی را تحت تأثیر قرار میشور و اشتیاق و دل
باشد. همچنین در بیت از مقوالت حس بساوایی است، که در نهایت کنایه از سخن همراه با شور و اشتیاق می

نیز تلفیقی از دو حس بینایی و بساوایی است که این آمیزش حواس تصویري کنایی( کنایه از » م ترچش«زیر 
چشم گریان) را در نظر شاعر برانگیخته است:

»گذشتم از درت بر خاك صد جا چشم تر مانده      ببین کز اشک سرخم صد نشان بر خاك در مانده«
)138: 1377(وحشی بافقی،

تجربگی است، شاعر سردي و گرمی را که با که کنایه از بی» اي نه سردنه گرم جهان دیده«در بیت زیر 
همراه ساخته و عالوه بر آمیختن دو حس بینایی و بساوایی، « دیدن«شود با فعل حس بساوایی احساس می

اي بدیع نیز ساخته است:هکنای
»اي نه سرد         نوعی نما که کم نشود آب و رنگ تواي تازه گل نه گرم جهان دیده«

)136(همان: 
واسآمیزي در غزلیات وحشی بر اساس ترکیب ح) تقسیم بندي حس4

از لحاظ جدول انکانات زبانی، «آمیزي آورده است: دکتر شفیعی کدکنی در مورد تقسیم بندي انواع حس
-به تناسب پنج حس ظاهري از نظر ترکیب یا تبدیل این حواس به یکدیگر می توان بیست و پنج نوع حس

: 1368(شفیعی کدکنی،» باشدآمیزي فرض نمود که بسیاري از آن هیچگاه در زبان فارسی قابل تصور نمی
گانه، یعنی بینایی، بویایی، شنوایی، چشایی و بساوایی، بندي و با توجه به حواس پنج). بر اساس این تقسیم16
آمیزي را تشخیص داد: بینایی با شنوایی، بینایی با بساوایی، بینایی با چشایی، بینایی با توان ده گونه حسمی

با بساوایی، شنوایی با چشایی، بساوایی با چشایی، بویایی با چشایی، بویایی بویایی، شنوایی با بویایی، شنوایی
و بساوایی که حالت عکس هر یک از این موارد دهگانه، از لحاظ تقدم و تأخر حواس نیز متصور است.
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ها آمیزي در غزلیات وحشی بافقی مشخص گردید که بیشتر آندر بررسی به عمل آمده از موارد حس
مورد را به خود اختصاص داده است و 21است، که » بساوایی-بینایی«هاي دو حس ویژگیمربوط به 

- بویایی«مورد است، ترکیبات حواس 1با بسامد » بساوایی–چشایی «کمترین بسامد در ترکیب دو حس 
.نیز در غزلیات وحشی یافت نشد» بویایی-بینایی«، »بویایی-شنوایی«، »چشایی-بویایی«، »بساوایی

بینایی)-بساوایی (بساوایی –بینایی -4-1
-هاي منسوب به حس بینایی از قبیل: اشک، نگریستن، چشم و ... با ویژگیدر این نوع حسامیزي، ویژگی

شود:هایی همچون: تر بودن، نازکی، گرم بودن از حس بساوایی ترکیب می
»و آه آتش آلودي نداشتک گرماشکه جاي خود در بزم خوبان شمعسان چون گرم کرد      آن«

)146: 1377(وحشی بافقی،
»مانده         ببین کز اشک سرخم صد نشان بر خاك ماندهچشم ترگذشتم از درت بر خاك صد جا «

)138(همان:
ها نکگریهدل سختکدام سنگدل از درد  من خبر  دارد                     که با وجود «

)84(همان:
بینایی)–چشایی (چشایی –بینایی -4-2

منسوبات مربوط به حس بینایی در این نوع از حسامیزي در غزلیات وحشی از تنوع باالیی برخوردار 
باشد:آگین یا شکرین بودن میاست اما منسوبات حس شنوایی غالبا محدود به تلخی ،شیرینی،زهر

»خود مگذار کار زهر خند منچشمزهرمیفرما      به شکرخندهحالوت بخشیی گاهی به «
)122(همان:

»اندبر طوطیان که بر شکرستان پریدهتلخی قفسگذرد  آیا چگونه  می«
)69(همان:

»از جگر سوخته دارمگریۀ تلخآتش به جگر زان رخ افروخته دارم                 وین «
)116(همان: 

چشایی)–یی شنوایی (شنوا–چشایی -4-3
آگین بودن و... با مقوالتی همچون هایی چون: تلخی، شیرینی، شهدآمیزي ویژگیدر این نوع از حس

حدیث، مقال، خنده و ... که از منسوبات حس شنوایی هستند، آمده و ترکیباتی نو ساخته است:
»شکر داردکان بیدادگر دارد        بود زهري که بهر کشتن ما درحدیث تلخبه زیر لب «

)47(همان:
»شیرین مقالیاي، دلکش حکایت               زبان دان دلبري، خا  طوطیشکر«

)146مان:(ه
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»توگفتگويکه شهد ریخته در ره خندهپاي فرشته چون مگس برده فرو در انگبین       «
)132(همان:

شنوایی)–بینایی (بینایی -شنوایی -4-4
محدود به همین موارد است:آمیزي در غزلیات وخشی بافقیاین نوع حس

»زند آن چشم و به این جرأت شوق       بر در وصل ز اندیشۀ خویشش نرومصد صال می«
)108: 1377(وحشی بافقی،

کند.یی و بینایی را به ذهن متبادر می، ترکیبی از دو حس شنوا»صال زدن چشم«در بیت باال، 
»بر سر ناز آمده بوداشچشم پر عربدهدوش از عربده یک مرتبه باز آمده بود                «

)57(همان:
»است چون برگ شقابق بر زبانمهر خاموشیحان و مرا         البر سر هر شاخ گل مرغی خوش«

)128(همان:
شنوایی)-بساوایی (بساوایی–شنوایی -4-5

اختصاص داده است:آمیزي در غزلیات وحشی بافقی ترکیبات بدیع را به خوداین نوع حس
»وحشی آتشی در سینه افکندم    به او اظهار سوز سینۀ سوزان خود کردمحرف گرمز «

)117(همان:
» فغان از رود خاستمن در بزم او افتاد شور        نی ز درد من بنالید و از سرود درد«

)13(همان:
نوازش با حواب سالم:

»نوازشم به جواب سالم اگر چه نداد           تبسمی ز لب نوشخند کرد و گذشت«
)39(همان:

حسی–) تصاویر انتزاعی 5
ها یک مفهوم عقلی و انتزاعی با یک در بررسی اشعار وحشی بافقی شواهدي وجود داشت که در آن

به دلیل بسامد بسیار باالي این ترکیبات در )1(ویژگی حسی ترکیب شده و تصویري زیبا و بدیع ساخته است 
شوند:بندي میت وي این تصاویر نیز در پنج قسمت مجزا به شکل زیر تقسیمغزلیا
».انتزاعی و بینایی، انتزاعی و چشایی، انتزاعی و بساوایی، انتزاعی و شنوایی، انتزاعی و بویایی«

حسی، بیش از –بدیهی است که حالت عکس این تصاویر نیز متصور است. این نوع ترکیبات انتزاعی 
گیرد و باالترین بسامد آن مربوط به تصاویر انتزاعی و بینایی ا در غزلیات وحشی بافقی در بر میمورد ر102

بویایی، –بساوایی و انتزاعی –مورد است. از میان این ترکیبات در شعر وحشی، ترکیبات انتزاعی 58با 
یافت نشد. این تصاویر بنا به اهمیت در غزلیات وي عبارت است از:
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بینایی–زاعی انت-5-1
مورد بیشترین کاربرد را در غزلیات وحشی دارد:58این ترکیبات با بسامد 

»لباس ماپالس مصیبتآییم تا به کی      باشد کهن وحشی از این عزا به در«
)9: 1377(وحشی بافقی،

»راخرمن اعتباردود بر آسمان رسد زمین عافیتکو تا ز نیم شرر ز عشق«
)4(همان:

توام گو دگران        گل نچینند که من با خس و خارش سازم چمن حسنباغبان «
)106(همان:

چشایی–انتزاعی -5-2
برخی از این نوع تصاویر در غزلیات وي عبارتند از:

» تو از مذاق نکردتلخی هجر همه تنگ شکر که بخت گشود    چو دفع چه ذوق از این«
)49(همان:

» ریز استبه ریش جگر نمکبخت شورچکد نمکآب           که جگر زد آبله وز دیده می«
)16: 1377(وحشی بافقی،

»  ه سر زده از روي خاك مااست که بردیم زیر خاك             این سبزه کزهر ندامتی«
)9(همان:

شنوایی–انتزاعی -5-3
کاربرد این نمونه در شعر وحشی محدود به همین دو مورد است:

»جا نالۀ زاري زمن باشدین بس که آنغم مخور وحشی          مرا اصوت عشرتبه کویش گر ندارم «
)51(همان:

»بلند                        شد زیوسف سخن عشق زلیخا مشهورزمزمۀ عشقشهرت حسن کند «
)88(همان:

نتیجه
آمیزي در غزلیات وحشی بافقی مشخص گردید که این لطیفۀ خیالی کاربرد فراوانی در با بررسی حس

حسی با -یر انتزاعیاشعار او دارد و باعث خلق تصاویري نو و بدیع شده است. از این میان کاربرد تصاو
مورد، نشانگر توجه ویژة وحشی بافقی به تصویرگري با مفاهیم انتزاعی و ذهنی و 102بسامد بیش از 

همچنین تالش وي براي محسوس جلوه دادن این مفاهیم با سوي حسی این ترکیبات است. از نظر بسامد 
ایگزینی دو حس بینایی و بساوایی(با بیشترین موارد حسامیزي به کار رفته در غزلیات وحشی مریوط به ج
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باشد. ترکیبات حواس شنوایی ) مورد و کمترین بسامد آن در ترکیب دو حس شنوایی و بساوایی می58بسامد 
بساوایی در غزلیات وي به کار نرفته است. –چشایی، بویایی -بویایی، بویایی –

نوشتپی
آمیزي ذکر کرده، از همین ترکیبات هایی که براي حسهذیل نمونهاشاعر آینهشفیعی کدکنی در کتاب -1

گونه ترکیبات را ایننقد بدیع). محمد فشارکی نیز در کتاب 45: 1384حسی است (شفیعی کدکنی،-انتزاعی
آمیزي به دو مفهوم اشاره داشته است، که در تعریف اول با تعاریف متداول در زیر مجموعۀ تعریف حس

که مضمون خود را به ذهن خواننده شاعر براي این«تعریف دیگر آن است که آمیزي منطبق است و حس
آمیزد و بخشد و به زبان دیگر با حس مینزدیک کند و در توصیف آن مبالغه نماید، ان را تجسم و تجسد می

).100: 1379(فشارکی،» آوردکند و صفات محسوس را براي امري معقول میمحسوس می
کتابنامه

فصلنامه ادبیات عرفانی و ، بررسی حسامیزي در غزلیات بیدل دهلوي). 1387ی، شراره، (الهام-
.12، شماره شناختیاسطوره

، تهران: 1اهللا خلیلی، چ، تصحیح خیللدیوان اشعار بیدل دهلوي). 1384بیدل دهلوي، عبدالقادر، (-
سیماي دانش.

ر شعر احمد شاملو، تهران: نگاه.، تأملی د). سفر در مه1381پورنامداریان، تقی، (-
، تصحیح محمد قهرمان، تهران: انتشارات علمی فرهنگی.دیوان اشعار). 1364تبریزي، صائب، (-
، تهران: روایت.1، چ 1،جصور خیال در شعر سبک اصفهانی). 1386تجلیل، جلیل، (-

، تهران: 2ناتل خانلري، چ، تصحیح پرویز دیوان اشعار حافظ). 1362حافظ، شمس الدین محمد، (-
خوارزمی.

، تهران: نیلوفر.1، چزبان شناختی–مقاالت ادبی ). 1370حق شناس، علی محمد، (-
، تهران: نگاه.4، چشعر زمان ما). 1376حقوقی، محمد، (-
، تهران: نشر روایت.1، چ1، جشعر نو از آغاز تا امروز). 1371حقوقی، محمد(-
، 1، به تصحیح احمد سهیلی خوانساري، چدیوان اشعار). 1336الدین ابوالعطا، (، کمالخواجوي کرمانی-

تهران: کتابفروشی محمودي.
، تهران: مروارید.4چ.فرهنگ اصطالحات ادبی)، 1380داد، سیما، (-
، تصحیح مدرس رضوي، چ دیوان اشعار). 1377الدین مصلح بن عبداهللا، (سعدي شیرازي، مشرف-
تهران: کتابخانه سنایی.سوم،
، تهران: اختران زمانه.1، چزمینه اجتماعی شعر فارسی). 1386شفیعی کدکنی، محمدرضا، (-
، تهران: آگاه.6، چ شاعر آینه ها). 1384(ـــــــــــــــــــ،-
، تهران: آگاه.7، چ صور خیال در شعر فارسی). 1378(ـــــــــــــــــــ،-
، تهران: آگاه.2، چ موسیقی شعر). 1368(ــــــــــــــــ،ـــ-
، تهران: 1، تصحیح میر جالل الدین کزازي، چشاهنامه(نامه باستان)). 1385فردوسی، ابوالقاسم، (-
سمت.



٧١٤

٧١٤

مجموعه مقاالت

، تهران: سمت.1، چنقد بدیع). 1379فشارکی، محمد، (
، تهران: انتشارات سخن.1چ،م)بدیع نو( هنر ساخت و آرایش کال). 1380محبتی، مهدي، (-
، تهران: انتشارات جاویدان.7، چ؛ مقدمه سعید نفیسیکلیات دیوان). 1377الدین، (وحشی بافقی،کمال-
، بیروت.1، چمعجم مصطلحات االدبم). 1977وهبه، مجدي، (-
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عشق و عرفان در غزلهاي حکیم نزاري قهستانی
1دکتر محمد امیر مشهدي

زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستاندانشیار گروه
2ناصر زینلی

دانشجوي کارشناسی ارشدزبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان 
چکیده

هاي شعرفارسی وعشق لطیفه ایست که از عهدالست و آفرینش انسان خلق غزل از شورانگیزترین قالب
ي به اندیشه اش بنگریم مضامین بلند موجود در اشعارش، پی شده است. اگر از دریچه ي غزل هاي نزار

سازد . بردن به درون مایه هاي فکري برتر او را آسان می
نزاري شاعر سبک عراقی است. اشعارش بیشتر رنگ و بوي عاشقانه ، عارفانه ،قلندري، تفکرات خیامی، 

رابازتاب داده است. وي در عصري می زیست تعلیم، اخالق و... دارد. او با زبانی گویاو شیوا اندیشه هایش
هاي سهمگین مغول درحال پایمال شدن بود؛ به همین دلیل که فرهنگ، اخالق و آداب ایرانی واسالمی زیرگام

ي آن روزگار داشت، مانند بسیاري از شاعران هم عصر خویش در اي که با جامعهو با توجه به تضاد اندیشه
ندیشه اش پرداخت. اگرچه در اواخر عمر انزواطلبی وگوشه نشینی اختیار کرد،اما پرتو قالب غزل به ابراز ا

ي فیاض استعدادش به او این توانایی را داد تا در اثبات اعتقاد و اندیشه اش همچنان کوشا باشد. این چشمه
غزل حکیم نزاري پرداخته است. 300پژوهش به بررسی اندیشه هاي عاشقانه و عارفانه در

شعرفارسی، سبک عراقی، غزل، نزاري قهستانی، عشق، عرفان .ها:واژهکلید
مقدمه

پژوهشگران دربررسی زمینه هاي فکري شاعرانِ زبان فارسی،شیوه هاي شاعري رابه خراسانی،عراقی 
،هندي ، بازگشت ومعاصر تقسیم بندي نموده اند . اما نمی توان این تقسیم بندي را جامع وکامل دانست ؛ 

هر شاعر سبک و شیوه ي خاص خود را دارد واین سبک باعث تمایز او از دیگر شاعران می گردد .زیرا 
اگر ادبیات کالسیک فارسی را در مفهوم گسترده ي آن که شامل غالب آثار مکتوب گذشته می شود در «

غالب تر است ، نظر بگیریم ودر مفهوم محدودتر شامل آثاري بدانیم که جنبه هاي عاطفی وزیبایی در آن ها 
آن گاه شعر فارسی وبسیاري از آثار منثور عرفانی وغیر عرفانی را می توانیم ادبیات فــارسی به مفهوم 

). به نظر بسیاري از نویسندگان تخلصِ نزاري 27: 1380خــاص کلمه به حساب آوریم . ( پور نامداریان ، 
بودنش ندارد وعنوان نزاري را به جهت که شاعرموردپژوهش براي خویش برگزید ، ارتباطی با ضعیف

نزاري قهستانی از اهل قهستان «اعتقادبه فاطمیــان مصـربرگزیده است. صاحب تذکره ي آتشکده می گوید:
است. از شعراي پاکیزه بیان وفصحاي بالغت عنوان بود. جامی در بهارستان در ترجمه ي احوال خواجه 

1 . mohammadamirmashhadi@yahoo.com(نویسنده مسئول)
2. zinali571@yahoo.com
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بوده . دیوانش 721است به سلیقه ي نزاري، وفاتش در سنۀ حافظ شیرازي گفته سلیقه ي شعر وي نزدیک
از حکماي «) در تذکره ي ریاض الشعراء نوشته شده: 718: 1386(بهادر ، .» بیست هزار بیت خواهد بود 

عالی طبیعت وفضالي واال نهمت زمان بوده . گویند در قهستان شیخ سعدي به خانه ي اوواردشده.مدتی شیخ 
) 2265: 1384(واله ي داغستانی ، » ال خصوصیت را باهم کرده اند.رانگه داشته ، کم

به جز اندك زمانی در ایام جوانی، دربقیه ي عمرش میخوارگی پیشه کرد.درهمین ایام به خدمات دیوانی 
مشغول شدودررکاب شمس الدین محمد صاحب دیوان جوینی قرارگرفت . درسفرهایی که همراه او بودبا 

به طوري که از اشعارش بر می آید بعد از تقرّب به « س دین ودولت،به مدح او پرداخت. الفاظی چون شم
سرگوسفندي تواند سالطین وامراي وقت در رفاه می زیسته وبه قول فردوسی جزء آن کسانی بوده است که 

ب قرار ) اما مدتی نگذشت که به دلیل سخن چینی دشمنان تنگ نظر،مورد غض75: 1345مجتهدزاده، .»(برید
گرفت.ازدیوان طردشدواموالش مصارده گشت . دربقیه ي عمردهقانی را پیشه کردوآن چنان که از ابیاتش 
برمی آید ، درمعیشت تنگی افتاده بود. نیمه ي بیشتر غزّلیات اورا مضامین عاشقانه تشکیل می دهد . حاالت 

ع وپیروي از عاشقانه وتوصیف ویژگی هاي عاشق و معشوق به فراوانی دراین غزلیات به چشم می خورد . تتب
غزلیات،قصاید،درکلیات دیــوان او.«مضامین غزل هاي سعدي را در اشعار نزاري می توان مشاهده کرد 

ترکیبات، ترجیعات، مقطّعات وچندمثنوي دیده می شود. مرتبه ي وي درشاعري متوسط ودرآثارش اشعار
وسمین فراوان داردو شایدعلّت این امراصرارنزاري برساختن خوب وسست بسیاردرپی هم می آیدیعنی غثّ

: 1370صفا، » ( انجامیده است.اشعارساده وروان باشدکه گاه مبالغه دراین امــربه سست کردن ابیات می 
) مواردي هم دراشعارش دیده می شود که همراه با مضامین عاشقانه وعارفانه  بر نقدهاي اجتماعی و 733

ارِاوداللت دارد. در مورد سابقه ي تحقیقاتی که در غزل نزاري صورت گرفته به موارد زیر طنز هاي نیش د
باید اشاره کرد . آقاي غالمعلی سرمد مقاله اي را تحت عنوان جستاري در مسائل تربیتی دیوان حکیم نزاري 

شعار نزاري که قهستانی در مجلّه ي فرهنگ خراسان جنوبی به چاپ رسانده اند و در آن گزیده اي از ا
متضمن مباحث تربیتی می باشد ، مورد بررسی قرار گرفته است . یکی ازپژوهش هاي نسبتاً دقیق انجام شده 
درموردنزاري ، مقاله ي سعدالملّه والدین حکیم نزاري قهستانی نوشته ي آقاي دکترعلی رضا مجتهد زاده 

به چاپ رسید . 1345م درتابستان وپاییزسالاست که درمجله ي ادبیات مشهدشماره هاي دوم،سوم وچهار
ایشان درخصوص نام ، تخلص ، خاندان و زندگی نزاري به صورت کامل مطالبی نوشته اند . در ادامه به 
مسافرت هاي او اشاره نموده و ممدوحان،مذهب، تحصیالت و تصوف نزاري را بیان کرده اند . آقایان دکتر 

در دو مقاله ي مجزا به تصویر هاي شاعرانه در غزلیات حکیم نزاري و مهدي محقق و رحیم سالمت آذر نیز 
جایگاه بدیع در دیوان نزاري قهستانی پرداخته اند . با توجه به همه ي این تحقیقات ومقاله هایی که نوشته 
شده است ؛ در می یابیم هیچ یک از آنان به صورت کامل واختصاصی به سبک شناسی آثار نزاري ، چه غزل 

ا و قصاید ، یادیگر ابیات او نپرداخته اند . اکنون در این رساله سعی می نماییم به صورت جامع به بررسی ه
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غزل  بپردازیم .الزم به ذکراست ابیاتی که به عنوان شاهدومثال 300سبک شناسی فکري حکیم نزاري در 
ترمظاهرمصفّا ثبت گردیده اند.آورده شده اند، براساس شماره گذاري ابیات دیوان حکیم نزاري باتصحیح دک

مختصري در باب غزل تا عصر نزاري :
غزل در اصل لغت حدیث زنان و وصف عشق بازي با « صاحب المعجم معنی غزل را چنین گفته است 

: 1360(شمس قیس ، » ایشان وتهالک در دوستی ایشان است ومغازلت وعشقبازي ومالعبت است با زنان 
415(

که حکایت ازذوق وعواطف درونی انسان دارد وغالباً هم با موسیقی همراه بوده است صورت ابتدائی غزل
برکلیه ي موضوعات ادبی دیگر سبقت دارد ورفته رفته در مسیر تکامل به صورت کنونی وکاملِ غزل در آمده 

مراه با موسیقی در اوائلِ عهد غزلیات غالباً به اشعاري می گفتندکه جنبه ي ذوقی وعشقی داشته وه« است . 
)  سپس 202: 1339(مؤتمن ، » خوانده شود اعم از آن که به صورت رباعی یا قطعه یا مثنوي ویا تغزّل باشد.

قصیده سرایانی مانند رودکی ،  فرخی ، منوچهري و . . .  در اوایل قصاید مدحیه ي خویش تغزّ التی را بیان 
ه اند ویا به وسیله ي مطربان خوش آواز ونوازندگان چرب کرده اند که گاه خود با موسیقی آن را می خواند

دست در مجالس اجرا می شده است . در اوائل عهد ، غزل ها معموالً کوتاه بود، در قرن ششم غزل هاي 
کوتاه وبلند هر دو در دیوان هاي شعرا پیدا می شود .درهمین زمان غزل کم وبیش از تغزّل جداشد وصورت 

ولی از قرن ششم به بعد مخصوصاً در « ون عوامل اجتماعی وسیاسی وطبیعی است . مستقلّی یافت که مره
عصر مغول جریان امر تغییر یافت وروحِ سلحشوري به روح عرفانی مبدل گردید ، اشعار حماسی ورزمی 
اهمیت خود را از دست داد وقصیده روي به تنزّل نهاد وبه همین نسبت موضوعات عشقی ونوع غزل مورد 

ه قرار گرفت تا جائی که در دوره ي مغول قصیده یکباره از درجه ي اعتبار ساقط گردید و غزل جاي آن توج
) با این تفاسیر می توان گفت؛دوره ي کمال ونضج غزل ،همان عصر نزاري 222: 1339(مؤتمن ، .» را گرفت 

هم زمان با فتنه ي مغول است .
هاي نزاري برخی مضامین ودرون مایه هاي عاشقانه درغزل 

موضوعات عشقی در واقع از یکدیگر منفک « اگربخواهیم درباره ي عشق مطالبی بنویسیم باید گفت 
نیستندلیکن اگر بخواهیم آن ها را به تقریبی از هم تفکیک نماییم مالحظه می کنیم که به طور کلی در اطراف 

ط می شود.دوم آن چه مربوط به سه محوردور می زند. اول آن چه به نفس عشق وشرح کیفیات آن مربو
: 1364(مؤتمن ، » عاشق واحوال اوست.سوم آن چه درباره ي معشوق ووصف زیبایی اوگفت و گومی کند.

217(
الف) عشق :

عشق را درلغت به معنی دوستی مفرط وبه حدافراط دوست داشتن معنی کرده اند ( فرهنگ معین ذیل 
از گیاهی به نام عشقه دانسته اند . شیخ شهاب الدین سهروردي در واژه غزل)وجه تسمیه ي آن را بر گرفته

عشقه ، آن گیاهی است که در باغ پدید آید در بن درخت . اول بیخ در « خصوص گیاه عشقه می نویسد : 
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زمین سخت کند پس سر برآرد وخود را در درخت می پیچد وهم چنان می رود تا جمله ي درخت را فرا 
ر شکنجه کشد که نم در میان رگ درخت نماند وهر غذا که به واسطه ي آب وهوا به گیرد وهم چنانش د

)عشق را به 29: 1386(سهروردي ، » درخت می رسد ، به تاراج می برد . تا آن گاه که درخت خشک شود.
درعشق طبعی، عاشق معشوق رابراي خودخواهد. درعشق «سه نوع طبعی،روحانی والهی طبقه بندي کرده اند 

وحانی، عاشق معشوق راهم ازبراي خودوهم ازبراي معشوق خواهد . ودرعشق الهی، عاشق معشوق رانه ر
)انسان از همان بدو آفرینش با طبایع گوناگون 1384:137ستاري،»(براي خود ، بلکه براي معشوق خواهد.

واستعدادهاي هنري را به در میان عواملی که طبایع وخاطر ها را می انگیزد«وخاطره هاي متفاوت آفریده شد . 
جوش وخروش وحرکت وا می دارد ، عشق لطیف ترن ونیرومندترین است ، گاه جانسوزترین غم ها را می 
آفریند وهنگامی دلنشین ترین شادي ها را ، این نوسان دل انگیز عشق ،میان شادي وغم ، آن چنان است که 

- در جانشناخت حقیقت)عشق باعث1355:553،صبور»(محور اصلی ادبیات غنایی جهان را تشکیل می دهد 

عاشقانه سرایی، پس ازگذارازنخستین دوره يِ پیدایش «شود وباتجربه ،درك شدنی است.میانسان وروح
پیچیدگی هاي زبانی وبیانی،ازجریان ها ودگرگونی هايِ نوپیداي سیاسی،وهستیِ خویش،هم زمان باانسجام و

)41: 1381بهفر،»(عرفانی و... متأثرشد،مذهبیفلسفی،اجتماعی،اقتصادي،
نزاري دربیشترغزلیاتش به معشوق زمینی اکتفا نمود.غزلهاي عرفانی اودرمقایسه باغزل هاي عاشقانه اش 

کم است.
مفاخره در عشق  

شاعر تمامی ساکنان آسمان را به عنوان شاهدانی می داند که بر شوریدگی او گواهی می دهند . 
)7939: 1373بر محضر شوریدگی خویش که بستم(نزاري،ماوات گواه اندمجموع مقیمانِ س

همین کمال عشق وعشقِ حقیقی است که سرشار از احوال واسراري است که در عبارت نمی گنجد وبه «
وصف در نمی آید زیرا علم وادراك را بدان راه نیست که زبان تعبیري از آن به دست دهد تا در قلمروِ فهم 

چرا که به قولِ شیخ احمد غزّالی نهایت علم ساحلِ عشق است وشخص تا درساحلِ عشق است در آید . 
ممکن است سخنی درباره ي عشق نصیب وي شود وچون قدم پیش نهد ودر دریاي عشق غرق شود دیگر 

ا )نزاري خویشتن ر50: 1380پور نامداریان ، .»( علمی نمی ماند که به عشق علم یابد واز آن خبري دهد 
مانند فرهاد تصور می کند که شور وعشق او تمام جهان را در بر می گیرد. شیرینی سخن خویش را به واسطه 
ي این چنین عشق و شور وحالی می داند. شرابی که به صورت آشکارا می نوشد توسط ساقیان غیب به او 

پیروز می شود .می رسد . در بازي عشق مهارت بسیاري دارد و دراین بازي بر تمامی حریفانش 
شیرین سخن چنین زلب چون شکر شدم فرهاد وار شورِ نزاري جهــــان گـرفت

)8120(
)8375تا نپنداري که در بیغوله تنها می خورم (من زدست ساقیانِ غیب صهبا می خورم
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)8424به بازي که کنم خانه ها بر اندازم (منم که خــانۀ بازيِ عشق دانــــم نیک
ابدي بودن عشقازلی و

عشق همیشگی وزوال ناپذیر است .کششی است که از عالم وحدت همراه انسان شده وتا ابد ، زنده 
وپایدار خواهد بود.عشق برجسته ترین مصراع قصیده ي زندگی است، روح، تشنه ي عشق ومحبت است. 

دل بسته می سازد . به اعتقاد جرعه اي از این خم ابتدایی ، واله ومست کننده است.ندیده عاشق را به معشوق
نزاري انسان ها چون از بدو ازل باده پرست خلق شده اند ، پس یقیناً از مستان الست می باشند و به واسطه 

ي آن جرعه ي مستانه اي که درپیمانِ ازلی چشیده اند ، در حالت مستی هم از دنیا خواهند رفت . 
)7934جــرعۀ آن جام چنین والــــه ومستم (از دادند به من چاشنیی از خـــــمِ مبدأ

)7941کــــز جملۀ مستان صبـــــوحـی الستم (معذورم اگر مستم وشوریده سر اي یار
)8793پس یقین است که مستان الست آمده ایم (ما چو از بدو ازل باده پرست آمده ایم
)8816مبدأ چشیده ایم (از جـــرعه یی کز اول ِ مست الست آمده  و  مست می رویم

عشق وسختی هایش 
با ورود محبت دردل ، داغ ودردعشق هم جایگاه خویش را در دل باز می کند وهمین محنت و رنج 
عشق است که بنیاد هستی را برکنده و عاشق را به نابودي می کشاند . سرمایه ي دوستی وبرقراري عشق ، غم 

و شادي را داشت .واندوه است و نباید از آن طمع راحتی 
)8031یقین شدم کــه غمت می کَند زبنیادم (همین کـــه عشق اساسِ محبت تو نهاد
)8124که دوستی همه سرمایۀ غم است والم (من از تو راحت وشادي طمع نمی دارم

ماید .وقتی عاشق جام عشق را سر می کشد باید همراه با مستی این جام ، خونابه ي دل را نیز تحمل ن
)10337تن تاب ِ مهر داده دل خونِ ناب گشته (هستم زجامِ عشقت مست وخراب گشته

ازلحاظ جنبه ي روحی وعقلی نیز،بعداز خودیک محبوب دارد لیکن به خواست واراده واختیار آن «انسان 
»ندبراي خود می جوید و می خواهدوراه وصول به آن رامی پویدتاخویش راازنقص وانحطاط برهارا

) اما دراین راه اگرپایش لغزیدهرچندماهر ومعتبرباشد با سر می افتد . براي بهره گیري از 55: 1371(شهابی،
عشق باید مجاهده ي بسیارکرد.

)8010بلغـــــزید پایم زسر درفتادم (گذر بر صــــــراط ره عشق کـــردم
)8012ر در فتادم (حذر کن که من معتبمالمت   مکن  گــــو  مشنّع  زخوبان
)7979پس از مجــاهدة بسیار گرفتم (تو آن مبین که شبی بهره از مشاهدة او

عشق ودیوانگی 
وقتیعاشق جام عشق را نوشید متهم به دیوانگی است نزاري خودش می داندحال که قدم در راه عشق 

گذاشت؛ باید دیوانگی را بپذیرد .
زخود بیگانه می دانند و هم من نیز می دانم ی مانممرا دیوانه می خوانند وبا دیوانه م
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)8614(
تقابل عشق وصبر 

رابطه ي صبر وعشق چون سنگ وسبوست . زیرا دنیاي عشق، بنیاد صبر را بر می کند ؛ عاشق 
درانتظاروعده ي دیدارمعشوق بی قراري می کند. صبر ، بی طاقتی خویش را در راه عشق براي وعده ي 

.اسب صبر وقرار از دست او رها شودکند، و لی بر سر پیمان باقی است واجازه نمی دهد لگام دیدار بیان می
وعدة  دیــــدار فرمـــودي و  پیمانی  

بـرفت
)8155لیــک تا آن  وقت صبر و طاقتی می بایدم (

)8264(لگــــام بر سر عهــد استــــوار می دارم اگر چه  سست  رکـــابم  بر اسب صبر وقرار
تقابل عشق وعقل و برتري عشق بر عقل 

ازتجربه ي عاطفی شدیدعشق مایه می گیردکه چارچوب ِتنگ عقل ِکثرت اندیش رامی «سخنان عاشقانه
)عارفان بسیاردراین باب 51: 1380پورنامداریان،»(شکندواز مرزهايِ محدودقلمروِتجربیات حسی درمی گذرد.

اه همدانی درتمهیدات خویش عقل راازادراك حقایق امورالهی یعنی ماوراي سخن گفته اند. ازجمله عین القض
طبیعت عاجزمی داند. مولوي نیزدرجاي جاي مثنوي به این موضوع پرداخته است وعقل را در برابرِعشق 

خري در گل خفته می داند . 
چون به عشق آیم خجل باشم از آن . . .هرچ گـــــویم عشق را شـــرح وبیان

چون به عشق آمد قلم بر خود شکافتن قلــــــم اندر نوشتن می شتافتچو
: 1359شرح عشق وعاشقی هم عشق گفت(مولوي،عقل در شرحش چو خر در گل بخفت

6(
سعدي نیز در این خصوص می فرماید :

)513: 1384درون مملکتی چون دوپادشاه گنجد(سعدي،چو شور عشق در آمد قرار عقل نماند
)530: 1384وین طبع که من دارم،باعقل نیامیزد(سعدي، یار کسی باید ، کــز عشق بپرهیزدهش

نزاري در غزلش می گوید : عاقالن طاقت ظهور نور عشق را ندارند و به همین دلیل عاشقان را دیوانه می 
این است که دانند . او به توصیه ي عاقالن بی توجه است ومعتقد است اگرانسان عاشق باشد بهتراز

مانندافرادعاقل زندگی کند
)8822کشف بر ما می کند دانی چرا دیوانه ایم (عاقالن را طاقت نورِ ظهورِ عشق نیست
)9443عاشقی کردن از آن به که چو ایشان بودن (عاقالن عیب کنندم که بپـرهیز از عشق

ا همه ي این نداشتن ها به عاشقی اگرچه عشق صبر وعقل ودین را می برد اما عاشق ترجیح می دهد ب
خویش ادامه داده واز خود فارغ باشد . زیرا خرد ودانایی در منزل عشاق نمی تواند هوشیاري خویش را 

داشته باشد .
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)9579ترك این بی صبرو عقل وهوش ودین مکن(عشقت ازمن بردصبروعقل وهوش ودین ودل
)10444کی خرد در منزل عشّاق هشیار آمده (تا زخود بیرون نیایی ره نیابی در حـــــــرم

عشق حجاب عقل رابرمی دارد واورا ازمحجوب بودن نجات می دهد انسان را به منزلگاه درد وارد کرده 
و گناهان را از گردن دور می کند . رسوم عقل با عشق از بین می رود و زنگار را از آیینه ي دل برداشته وآن 

را صیقل می دهد .
)7891که محجوب است عقلِ بی ثباتم (عشق بردارد حجابممگر هم

)7892بینــــدازد زگــــــردن سیئاتم (فرودآرد به منزلگـــاه دردم
)8452رسومِ عقل واز آن نابکار می ترسم (باليِ عشق چو نازل شود براندازد
)10571آینۀ عقل را عشق زنــــد مصقله (زنگ زمرآت دل عشق تواند سترد

مالزمت عشق ومالمت 
ذات عشق سرشته ازتضادوتناقض هایی است که زبان دربرابرآن «ماهیت عشق مالمت را همراه دارد . 

) نزاري نیزاگرچه مالمت دیگران رامی بینداماروي گردان 50: 1380(پورنامداریان،» خلع سالح می شود
و از طعنه ي فسرده دالن شرمندگی وخجالتی ندارد . ازمعشوق نیست، سینه را در برابر تیرِ حسود سپر نموده

گو تیر بزن حــاسد کــز سینه سپر مالمت گر روي از تـــو نگــرداناز دست
)8071کردم(

به زمهــریـــر نمی باشدي عجب سردم خجــــل نمـــی شوم از طعنۀ فسرده دالن
)8097(

ن آهن مقاوم است کارسازنیست ونمی تواند او را از زخم تیرمالمت بردل عاشق که دربرابر این تیرچو
پاي در آورد . 

)8098که زخم تیر مالمت نمی کند دردم (دلی چو آهن وچشمی چو سنگ می نگرید
)8205مالمتی که کشیدم قیامتی که بدیدم (به داستان برم آن گــــه به دوستان بنویسم

ل می کنند . چون معتقدند در برابراین سنگ نباید چون عشّاق با طیب خاطرضربه ي سنگ مالمت را تحم
سبو شکننده بود . اعتراض عاقالن بر عاشقان قابل قبول نیست .

)9167آن کو نداشت طـــاقت سنگی سبوست آن (عشاق را زسنگ مــــــالمت حجاب نیست
)9645برفکن (اي مالمتگر حجاب ازچشمِ خودبیناعتراضِ عاقالن بر عشقِ مجنون شرط نیست

سوزندگی عشق 
سوزندگی عشق وجان گدازي آن بر هیچ کس پوشیده نیست . سوداي عشقِ معشوق ، تنور سینه را 

ماالمال از اخگر سرخشده ي عشق می گرداند تا آن جا که حتّی تف آه این جگرِ سوخته سوزان است .
)7988نه در اخگـــر گرفتم  (تنــــورِ سیزآتــش خـــــــانــۀ ســـــودايِ  عشقت
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)8609کز تف آه جگر برق همی سوزانم (عشق روحانیِ سوزان تر از این ممکن نیست
شاعرازاین که افرادخام ومحروم ازآتش عشق، عیب اورابرزبان می آورندهیچ غمگین وشگفت زده نیست؛ 

دآتش شعله ورشده ي درون دل زیرا افراد خامی که سوزندگی آتش عشق رااحساس نکرده اندنمی توانن
عاشق رادرك نمایند . 

سوخته داند که چیست آتشِ هم وارِ من طرفه نباشد که خام  عیبِ نـــزاري کنـد
)9699(

این آتش وصاعقه اش تمام وجود وزندگی عاشق را در بر گرفته ومی سوزاند .
)9744تـــوشِ من (خوابِ من وخــورد من وصاعقــــۀ عشــق در آمــــد بسـوخت

عشق ورسوایی 
زاهدي که از رسوایی وبدنامیِ حاصل از عشق می گریزد وراه سالمت وخوش نامی در میان خلق را می «

گزیند ، هنوز از خویشتن نرسته است وفنا ووصال را تجربه نکرده است زیرا همین توجه به خوش نامی 
رستن ودرسوداي عشق خودرا خالص درنباختن است وهراس از رسوایی وبد نامی، نشانه ي از خویشتن ن

)150: 1380پورنامداریان ،.»(
)8115در هرزمـــــــان به مستی سمر شدم ( آشفته مغـــــز بودم وشوریده سر بسی

وقتی سلطه گري عشق اسرار دل را فاش نماید اشک هم آشکارا بر مژه می آید و از نام وننگ باید دست 
شست .

)8265سرشـــک بر مژه زآن آشکار می دارم (هـــان دلم تسلّط عشقچوفاش کرد ن
)9307زنــام وننگ بـــــــاید دست شستن (قــــدم چـــون در نهادي در پیِ دل
)9019مــــــادم اخـــــالص با ایشان زنیم (شادي رنــــدان و قـــالشـان عشق

عشق حاجت رواست  
)9504حاجات ما روا کن فالی بر این دعا زن (وجزو ِمازناي عشق می توانی بر کلّ 

زندگی بخشی عشق 
جنبشی هست هم آخر سببِ روحِ گیاه زنده از جاذبۀ عشق توان بود اي یار

)10259(
ب) عاشق :

کسی که عشق می ورزد،آن که دردوستی کسی «عاشق رافرهنگ معین به این صورت معنی کرده است،
فرهنگ معین ذیل واژه ي عاشق)بایدگفت به اقتضاي »(رسیده باشد،دلباخته،شیفتهیاچیزي به نهایت 

عشق یکی ازپدیده .«وجودعشق که خداوند آن راازآغازخلقت آفریدعاشق هم درطبیعت وجودداشته است 
هاي معنوي وجاودان بشري است وانسانی رانمی توان یافت که پرتوي ازاین سرچشمه ي فیض وزندگی 
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ه باشد،ولی تردیدنیست که تجلّی عشق به نسبت شدت وضعف آن ولطافت وظرافت طبایع بردلش نتابید
) 553: 1355صبور،»(وحساسیت افرادمتفاوت است

غزل خوب آن است که آیینه ي تمام نماي افکار واحساسات شاعر « در بحث غزل وعاشق باید گفت 
: 1339مؤتمن ، .»(نی یا روحانی بیان کند باشد وحاالت وتأثّرات عاشقی را نسبت به معشوق اعم از جسما

) عاشق که تمام فکر واندیشه اش براي معشوق ورضایت خاطر اوست از دل ترانه سر می دهد تابر دلِ 80
این ترانه هاي دلکش ونغمه هاي دلپذیرکه «معشوق نقشی از عنــایت بسته و بــذل توجهی به عاشق نماید.

رزوهاي عاشق بی قراري است چون ازجان برآمده وهنگام نظم آن نماینده ي سوزنده ترین احساسات وآ
(همان ، »  طایرفکراسیراشتیاق بوده الجرم بردل می نشیند ونُقلِ مجلس احباب وشمعِ بزم سوختگان می گردد

1339 :74(
در غزل هاي نخستین  که ادامه ي همان « عاشق در ابتدا همیشه از کام جویی معشوق برخوردار است زیرا

غزّل قصاید فارسی است ؛ عاشق ، حکم ِ ارباب ومالک را دارد ومعشوق برده وکنیز اوست که ناز او را می ت
) اما از قرن ششم به بعد معشوق دور 44: 1370(شمیسا ، » کشد . شاعر به او جفا می کند وفرمان می دهد 

ودرد هاي عاشقی رنگ وجلوه اي از دسترسی عاشق قرار دارد و سوز وگداز ها وجان نثاري هاي عاشقانه 
دیگر به خود می گیرد . تأثیر سخن بردل بیشترمی گرددوتقریباًعاشق دردوجنبه ي عمومی(عشق مجازي)

وتخصصی(عشق عرفانی)چهره ي خویش رانشان می دهد.دراین قسمت به بعضی ازویژگی هاي عاشق که در 
غزل هاي نزاري بارزترند ، می پردازیم .

اي جان باختنآمادگی عاشق بر
درحکومت عشق کینه ها ونفاق هاودشمنی هاومائی «الزمه ي اثبات عشق به معشوق جان نثاري است.

ومنی ها ونفس پرستی ها ولذّت طلبی ها وهوس بازي ها وخود کامگی ها جملگی مغلوب ومنکوب می 
)جان شیرین را 155: 1364(مؤتمن ، » شود وجاي آن را صلح وصفا وایثار وخدمت وذکر وطاعت می گیرد . 

درپاي معشوق می ریزد واین جان دادن در برابر معشوق را براي خویش غنیمتی می داند . صداقت دوستی را 
دراین می داند که جان وتن را فدایش سازد .

ــــد بکشــــم در پایش )8047جـــــانِ شیــرین که چو فرهاد فدایش بادم (گر به دیدارِ من آـی
)8580که تا مگر به حـــــدیثی زلب دهی جانم (به پیشِ لبِ تو جان دادنغنیمت است

)8439نیست جز جــان که بــــدو بفـــــرستم (الیق حضرت جـــــانــــان نقـــدي
)9823فداي حضرت جانان شدن به جان وبه تن (نشانِ دوستیِ دوستان صــادق چیست

تسلیم بودن عاشق 
قرن ششم به بعد با عاشق در قرون قبل متفاوت است زیرا در اوایل معشوق تسلیم عاشق گفتیم عاشق از 

می باشد ولی در این زمان جریان عشقی بین عاشق ومعشوق جنبه ي معکوس می گیرد . دیگر عاشق منت 
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می پذیر معشوق بوده وتسلیم اوامر وخواسته هاي معشوق می باشد . بنده ي معشوق شده ورضایت به تیغ او 
دهد . 

)8005از بنــــــدگی ِ جــــز از تو آزادم (نــــومیـــد نمی شود دلم از تو
)8243زِ طوقِ عهد تو گردن دمی دارم جدا (سرم به تیغ بباید برید اگر به خطا

اتحادعاشق ومعشوق    
عث شده است در اندیشه ي نزاري بین عاشق ومعشوق فاصله اي نیست . صمیمیت رابطه ي عشق با

عاشق همه چیز را در وجود معشوق ببیند وخود را هیچ بشمارد . 
)8137زجـــامِ عشق شرابِ شبانه پیمودم (به یاد دوست که من هیچ نیستم همه اوست 
)9735زرويِ لطف بپوشی برین خطا دامن (من وتو شــــرك بود آن توي نه من غلطم 

اشکباري عاشق 
خون گریستن در شعر بسیاري از شاعران که عاشقی را سرلوحه ي کار خویش اشک ریختن و آن هم

قرار داده اند ، به فراوانی دیده می شود . آنان در راه عشق خون می گریند واین گریستن گاهی به خون دل 
و تعبیر شده وگاهی هم گوهر پاك سحاب چشم نامیده شده است. در غزل نزاري نیز به فراوانی به کار رفته 

به تعبیر هاي زیر از آن یاد شده است . آب چشم که در راه معشوق ریخته می شود تا غبار بر چهره ي 
معشوق ننشیند . گوهر پاکی است که از ابر چشم می ریزد ویا در بیضایی است که در حقّه ي صدف چشم 

می سوزد .
)8461رسم (که بر دلت ننشیند غبار می ترهت به گـریه از آن آب می زنم هموار
)7898در حقۀ صدف در بیضا بسوختم (از رشک اشک گوهر پاك سحاب چشم

گوهر ومرواریدي که به واسطه ي سودايِ لب یاقوت مانند یار از معدن چشم می بارد تا نثار راه معشوق 
گردد و سپس تشریف وصال معشوق را درپی داشته باشد . 

)9723تشریف وصال از تو ترتیبِ نثار از من (در افشانممــــن بـــــر ســرِ راه تو باچشمِ 

مفرّح بین که می سازم برايِ ضعف دل 
هرشب

)8226زسودايِ لبِ یاقوت مروارید می بارم (

سیل دیده که از دیدگان موج می زند تا لب و گریبان باال می آید وگاهی عاشق را در خود غرق می کند . 
)8215گرآستین زره سیلِ دیده بردارم (آیداز دامنکه موج تا به گریبان بر

سیالب غم که خانه را ویران می کند وعاشق از این حب وعالقه به معشوق آه می کشد .
)10268آه من حبک من حبک آه(خانه سیالبِ غمت کرد خراب
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ت زدن به دامن معشوق باز خونابه ي جگر که باعث آلودگی دست ولباس عاشق می شود واو را از دس
می دارد . 

)7911علی الدوام به خونابۀ جگر دستم (به دامنت نزنم دست از آن که آلوده ست
خونِ چشم یا خونِ جگر که از چشمان عاشق در فراقِ معشوق و شبِ هجران او جاري است .        

)8034جگر بگشادم (لیکن از دیده بسی خونِ بی تو بر رويِ همه خلقِ جهان بستم در
)8612دیده بــر هم نزنم وزمژه خون افشانم (شب هجــران تو گر تا به قیامت باشد

اشک ، چون ژاله و شقایقی است که از دیده ي پر خون بر ورقِ سرخِ چهره فرو می بارد . بیان واژه ي 
.باریدن خود داللت بر شدت اشک باري آن هم اشک خون از چشمِ عاشق دارد

)8214زابر دیدة پرخون چنان فروبارم (چو ژاله بر ورق سرخ گل شقایق اشک
همراهی عاشق باخیال معشوق

زمانی که امکان همدمی با خیال یار باشد رقیب هم ناتوان است . به همین دلیل عاشق از معشوق می 
مایه ي دل گرمی او باشد . خواهد اگر خودش نمی آید خیال خویش را براي عاشقِ مست ال یعقل بفرستد تا

)8216رقیب گو به سرِ کويِ دوست مگذارم (چو با خیالش هم خانه می توانم بود
)8245که با خیالِ تو صد گونهماجرا دارم (خیال را بفرست ارتو خود نمی آیی
)10403ســــر بــــر قــــدم خیال بنهاده (شوریـــــده دمـــاغِ مست الیعقل

بت عاشق است وخیال او نیز چون بت هاي الت وعزّي می باشند .معشوق
)7888خیالِ او بود عزّي والتم (به وجهی بت پرستم زان که دایم

امیدواري وآرزومندي عاشق به وصال معشوق 
عاشق در آرزومندي وصال معشوق آن چنان مشتاق است که حتی از باد هم براي وصال سریع تر می رود 

ي هم از خود برجاي نمی گذارد . خواب او به امیدي است که با دیدار یار چشمانش را باز نماید .وهیچ اثر
ـان روم که نبیند مگر صبا گردم (مگر وقوف ندارد که من به خلوت او   )8100چنــ

)8756که دیده باز شود یک نفس به رويِ توم (درآرزوي دمی ام به خواب وبیداري 
ی ها وخون دل خوردن ها براي عاشق به امید دیدار معشوق آسان است و اورا همیشه تحمل تمام سخت

چشم به راه نگه می دارد زیرا وصال براي عاشق زندگی بخش است و جان دادن در زیر پاي معشوق آرزوي 
اوست .

گوش نیــــازمنـــد به در بــرگشاده ایم چشــم امیدوار به ره بر نهاده ایم
)8786(

گردست دهد روزي در پاي تو جان دادن بوي وصال تو جاوید شوم زندهبر
)9340(
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نزاري با وجود همه ي درد ها وتلخی هاي هجران تا زنده است آرزوي دست بردن بر کمر یار را دارد 
زیرا لب بر لب یار نهادن باعث تسکین درد او می شود . نسیم وصل معشوق امید زندگی را در پی دارد و 

ه ي شمال معشوق واسطه ي حیات شاعر است آن چنان که این وصال از وعید حور العین هم ارزش رایح
بیشتر ي دارد .

)7912که در مراد شود با تودر کمـــر دستم (طمع نمی برم از وصل وچشم مـــی دارم
)9906که جز چنین نتوان داد درد را تسکین (بیا ولب به لبــــم بـــــر نه ودلم دریاب
)9911مهم تر زوعیــــد حــــــورالعیــن (مرا وصال تو حالی اگر شود حاصــــــل
)10043واسطۀ حیات شد رایحۀ شمالِ تـو (جز به نسیمِ  وصل تو نیست امید زندگی

رسوایی عاشق 
اکننده ي نفسِ عشق وعاشقی رسوایی وپرده دري را در پی دارد . حاالت عاشق افشاکننده ي عشق ورسو

اوست . وقتی اشک بر رخسار عاشق جاري گشت وهمگان دیدند عشق او نیز بر مردم کوچه وبازار آشکار 
می شود .

)8114در پرده دیده ام که چنین پرده در شدم (خود هیچ کس نگفت که آخر مگر کسی
)9988عشق من فاش نشد بر سرِ بازار چنین (تا نیفکند مژه بخیۀ اشکـــــــم بر روي

شکایت از هجران 
براي عاشق دردسنگینی است که درآتش فراق بسوزد؛ازاین جداشدن شکایت می نمایدوازاین که 
هجرچون خاك، اورابرسرکوي یاربربادمی دهدمی نالد.قلم ازبیان دردهجران عاجزاست وهنگام نوشتن 

ازصفحه ي کاغذدودبرمی آید.
)7895درآتشِ فــــراق ســـراپا بسوختم (دردا که از اشتیـــــاق تـو جانا بسوختم
)8030چو خاك بر سر کوي تو داد بر بادم  (چو بخت معتکف آستــانت بودم وهجر
)8312دود بـرآرد قلــــــم از ورق دفترم (گربنویسم که چون بی تو به سر می برم

شب بیداري عاشق 
احساس می کند . درد عاشق بیمار نیز شب ها بیشتر عشق درد است ومعموالً بیمار شب ها درد را بیشتر

خودنمایی می کند و باعث می شود تاسحرگاه اطراف شهر بگردد .
کسی نکرد ازین بی خـــودي که من کردم شبان تــــابه سحـــــر گرد شهر می گردم

)8093(
نمی رود نفسی چشــــــم هــــاش از 

چشمم
ست چشم بیدارم که بر ستـــــارة بــــام ا

)8217(
چه سودا بردماغم زد که شب تا روز بیدارم که بنشسته ست درچشمم که روزاز شب 
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)8223(نپندارم
مالمت کشیدن عاشق

ذات عشق چه عاشقانه باشد چه عارفانه مالمت را همراه خود دارد و عاشق در این مسیر باید هم مالمت 
اندیشه ي جلب مالمت را شاعران عارفانه سرا « ق را . البته وسرزنش معشوق را تحمل کند وهم مالمت خل

منبعی پایان ناپذیر براي بیان احوال خویش وایجاد جذّابیت هاي شاعرانه یافته وعرصه ي این گونه اشعار را 
با زبان یازیدنِ بی باکانه به مفاهیمی که خشم وسرزنش اهل زهد یا مدعیان صالح وعافیت را بر می انگیخته 

ه کار گیري اشکال بی نهایت متنوع تحریک اهل رسوم ظاهر وبستن انواع واقسام فسق وفجور وکفر وب
) عاشق در برابر تیر مالمت سپر را نمی 266: 1384(حمیدیان ،.»  وضالل بر خویش سخت گرم کرده اند 

اندازد واز طعن دشمن نمی شکند .
)8048در دامِ بال افتادم (یک قدم رفتم و یک نظر کردم ودر دست مالمت ماندم

به زخــــم تیـــــر مــــالمت سپـــر 
نیندازم

زرويِ بــــازي منگـــر که عشق می بازم  
)8417(

دشمن چه می خواهد زمن آن از محبت بی 
خبر

من درمحبت محکمم ازطعن دشمن نشکنم 
)8642(

همراهی غم با عاشق
جور دل می دهد . از معشوق می خواهد اورا از غم وارهاند عاشقِ غم پرست از عیش ، دل کنده و به

زیرا از بس بار غم و محنت کشیده ، چون کاهی ضعیف گردیده است .
)8025چو خو پذیر شدم دل به جور بنهادم (چو غم پرست شدم دل زعیش برکندم

)9013یا جهد کن کزین همه غـم وارهانیم (یــا سعی کن که پیشِ اجل باز یابمت   
غم عاشق تمام شدنی نیست . روز وشب پی درپی از گریبان عاشق سردرمی آوردواورا به دست غم 

گرفتارمی سازد.
)9782تـــازه غمی بــرکُند سرزگریبان من (جـــامه درم تا به روز هر شب وهر بامداد
)9990(من به دست غم واندوه گرفتار چنین تو به جامِ می وعشرت شده مشغول چنان

ج) معشوق :
معشوق در لغت به معنی دوست داشته شده ، محبوب ودلبر می باشد که هم بر مرد وهم بر زن اطالق می 
شود . در اصطالح ادبی هم به کسی که عاشق به او عشق می ورزد می گویند .هم چنان که در قسمت هاي 

جایگاه بلندي نداردودرحقیقت برده قبل ودر بحث عشق وعاشق مطرح شد،معشوق درابتدا،درسبک خراسانی
ومملوك شاعراست . این چنین شخصیتی نمی تواند جایگاه با ارج ومنزلتی داشته باشد.به مرورزمان که غزل 
سیرتکاملی خویش راپیمود وغزل عرفانی توسط سنایی در شعروغزل وارد شد،معشوق هم به واسطه ي دست 
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زل راجانشین تغزّل نمودومعشوق حقیقی راجایگزین معشوق نیافتنی بودنش مقام وقربی یافت . سنایی غ
مجازي ساخت.این سلسله حوادث اجتماعی، سیاسی وفرهنگی باعث شدندمعشوق به آن چنان جایگاهی 
دست یابد که عاشق درفراغ اوناله کند.آرزومند وصال او شده وسرانجام در سبک عراقی برعکس گذشته غالم 

ردد.، نوکر و سگ درگاه معشوق گ
بازتابِ جلوه هاي معشوق در غزل هاي نزاري :

عظمت معشوق
عظمت مقام و بارگاه معشوق آن چنان زیاد است که هیچ عبید وخدم الیق وصال او نیست . در ادعایی 
باالتر عنوان می کند شرف معشوق آن قدر رفیع است که حتی مالئک هم مجال بودن درحرم یار را ندارند تا 

ی که جایگاهش در برابر این همه عظمت هیچ وپوچ به حساب می آید .چه رسد به عاشق
)8126وصــــال تو نتوان الیقِ عبیدوخدم (تــــوشـــاه بازي و اَوال به دست شاهانی

)8175به هر بـالد بگشتم به هر دیار بدیدم (چو کوي دوست ندیدم به هیچ ملک مقامی                 
)9692نیست ملک را مجال در حرمِ یار من (د مگو کز شرف یار ِ من                          از من واز خــــو
توصیف معشوق 

الف)وصف زیبایی معشوق
اغراق در بیان زیبایی معشوق در شعر اکثر شعراي سبک عراقی دیده می شود تاجایی که مثل نزاري 

دون معشوق بیزاري می جوید . حلقه ي زلف او دام، و خال جمال یار را از بهشت برتر دانسته و ازبهشت ب
چهره اش دانه ي این دام است .

مقلّدان که بهشت است یا جمال است آن بیــــا وپــــرده بــــرانداز تا نگاه کنند
)9190(

بیزارم از بهشتی که نه آن بـــا تــــو بودبی تو فردوس نمی خواهم وطوبا وقصور                  
)8233(
حلقۀ دام زلف تو دانۀ دام خــــــال تو گردن صدهزار دل قید جمــال کرده اند                  
)10042(

ب)حسن معشوق
حسن معشوق نزاري عالمگیراست وهمتایی نداردچنان که درنوشتنِ حسن اوچرخ بردستان عاشق بوسه 

یدروشنایی داردونه چرخ می تواندادعاي عظمت وبلندي می زند. اگر این معشوق خودنمایی کند،نه خورش
نماید.خورشیدجمال معشوق بی همتاست،به همین دلیل شاعرشب رابرروزي که بدون خورشید چهره ي یار 

بتابد برتري می دهد .
)7909چنان که بوسه دهد تیرِ چرخ بر دستم (کتاب حســـن تـــو وقتی نوشتمی بخطی           
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بی تو غبن است به خورشید سمایی کردن تو شب روز نبودي که نظر      کاش بی روي
)9411(

ج) مستی چشم معشوق 
سر تا پاي معشوق در شعر نزاري زیبایی بی نظیر دارد . مستی چشم او بی نیاز کننده از مستی دیگر است 

وبلندي قامت او از تمامی هرچه هست آزاد کننده می باشد .
)8029مگر زقد تواز هرچه هست آزادم (از هرچه مست بیزارم        مگر زچشمِ تو

د) توصیف زلف معشوق
زلف معشوق نزاري عنبرین است و با باز شدن این زلف ، ماه از شرمندگی، نقابی ازچادرِ مشکین بر 

چهره می زند .
)10237(شد در حجابِ چادر مشکین نقابِ ماهوززلف عنبرینِ تو یاد آورم چو باز

برتري معشوق برترك وعجم
معشوق درغزل نزاري خسروخوبان وبی همتا است.مستی چشم ولب اومالحت بی اندازه دارد.ترکان 
خطایی که در شعرشعراي دوره هاي قبل درزیبایی شهره بوده ودرتغزالت به عنوان زیباترین معشوق یاد شده 

است رشک می برند.این معشوق بی همتادرمیان زیبایان اند،در برابرمعشوق بی قدرشده وبراوکه زیباترین 
عرب وعجم نظیري ندارد .

که این دومست ملیح اندرشک ترك وعجم گمان نبرد کسی تا ندید چشم ولبت
)8129(

اندر عجــــم نیــــابد ، اندر عرب ندیده اي ساقیِ گزیده مانندت این دودیده                             
)8181(

جان بخشی معشوق 
عاشق هنگامی زنده شده وحالت می گیرد که نام معشوق را بر زبان می آورد . جمالش قبله ي جان است 

.  وصال او که شاه حاکم بر دل عاشق است مددبخشِ حیات می باشد . 
)8104م (همین که نــــامِ تو گفتند حالت آوردمنـــم که قبلۀ جان با جمالت آوردم               

)9235چوثبات لطف شاهان به رعایت وزیران (مدد حیات باقی به وصالِ تست جانا             
روز قیامت عاشق نیازمند صور اسرافیل براي زنده شدن نیست . گذر معشوق بر مزار عاشق زندگی بخش 

است . 
ي به بالین زلحد برآورم سر چو تو بگذربه قیاس احتیاجم نبود به صورِ محشر
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)9969(
احسانش عالوه بر زندگی بخشی ، زندان را روضه ي بهشت می گرداند . عشقش مایه ي روح وحیات 

است .
یا روضه یی دیگر شــــود زنــــدانِ من تـــامـــــرده یی زنــــده کنــد احسانِ تو

)9789(
رت کفراست زلف اودرکف من صوعشقِ او در رگ جان مایۀ روح است وحیات

)10256وگناه(
درون مایه هاي عرفانی

درقرن ششم شعرعرفانی به صورت رسمی در حوزه ي شعر فارسی واردشد. نزاري هم ازاین مقوله 
جدانیست. دکتر مجتهدزاده با توجه به شواهدي که در ابیات نزاري یافته،اورا جزو شعراي اهل تصوف 

بیت هاي شاهد و مثال خوداري می کنیم وفقط به ذکر دالیل می دانسته است. ما در این مبحث از ذکر 
تا انسان صافی -3پیروي از شیخ احمد جام. -2بدون پیر ودلیل راه به مقصد نمی توان رسید. -1« پردازیم 

باید - 7خودي حجاب است.-6کثرت حجاب است. -5روایت وحدیث علم نیست. -4نگردد صوفی نشود. 
کابرد کلمات صوفیانه مانند: فتوح ، خرابات ، طامات -9قیاس و رأي حجاب است. -8در دوست محو شد. 

)88: 1345(مجتهد زاده ، » و . . . 
شطحیات :

شاید بتوان گفت بعداز بیت هاي عاشقانه،ابیاتی که داللت برشطحیات عرفانی درغزل نزاري دارندباالترین 
تعبیرمی شود.دراین »عقل عقل ها«یا»عقل کلی«کاملش،بهازعقل،دردرخشش «بسامد را به خودنسبت می دهند

: 1389چیتیک،»(مقام،عقل می تواند معنی راازهرصورت بازشناسدواشیاء راهمان گونه که هستندببیند.
)نزاري به دلیل اندیشه ویا عالقه اي که به موضوعات عرفانی داشته درغزلیات خویش بارها به موضوع 39

به رهروان طریقت توصیه می کندباید درراه رسیدن به یگانگی مطلق ازتعلّقات وحدت وجوداشاره می نماید.
دنیایی رهایی جست وهیچ توجهی به کاینات واموردنیایی نداشته باشیم.رنگ وریا دراین بازارخریداري 
ندارداگرازاین صافی ها بگذریم وبدون آلودگی باشیم آن وقت خواهیم توانست به وحدت بامعشوق واقعی 

ه ودردرباراولبیک بی ریابرزبان آوریم.نوبت وحدت زده وبادمیدن صوراناالحق تمام آن چه را از انسان رسید
باقی می ماند ، چه جزء وچه کلّ  همه را رها می سازیم .

)9511بـر چار سويِ وحدت لبیک بی ریا زن (از شش جهـــات بگذر با کاینات منگر
)9521صـــورِ انالحق بدم نوبت وحدت بزن (کلّ                 هرچه بماند ز تو نام ونشان جزو و 

اگر یگانگی و وحدت را خواهانیم باید از کثرت وتوجهات دیگر دوري نماییم زیرا در برابر آن محبوبی 
که از همه برتر است ، من وتو هیچ جایگاهی ندارد . هرچه هست وحدت است و یگانگی .
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)9828من وتو شرك بود در برابر ذوالمن (معاذاهللا                  وصول وحدت وکثرت به هم 
نزاري یادآور می شود نباید از این که چون فرهاد وشیرین در شور است دیگران تعجب کنند.چون جایگاه 

لهام واقعی خویش را از این بارگاه بی ستون دنیا باالتر می بیند . اوهم نشین حوران آسمان است و از آن ها ا
می گیرد . دراین مقام بلند مملوك است ومملکت می بخشد . زیرا جایگاه ومرتبه اش را بارگاه ملکوتی حق 

می داند .
عجب نبود که چون فرهاد در شورم که با 

شیرین          
مکان خود برون زین بارگاه بی ستون دیدم 

)8191(
مـــــابـــــــا حـــواریان سماوات در 

گویم
)10120نک نهاده ایم به دعوي قدم در گو (ای

)10443از مـالیک دم به دم الهام بسیار آمده (مملکت بخشیم ومملــــوکیم ودر رتبت به ما
)7797این جا نی ام به مرتبه آن جا نشسته ام (درمن اگربه چشم اضــــافــــات بنــــگرند

مقامات زاویه نشین می شود . با خیالی آسوده ودور از هر او مونس خود را کروبیان می داند و با مقیمان 
دغدغه ي دنیایی آشکار ونهان با بهشتیان جام شراب نوش می کند . 

مــــــونسم کّــــــروبیان اندوگمان ِخلق 
آنک

)8376بـــــامقیمانِ مقامات زوایا می خورم (

کرده زانوهابه کش بنشسته خوش درکنج 
خویش

)8377یان پنهان وپیدامی خورند (باده بافردوس

طی مراحل عشق :
سالک راه حق باید منازل سلوك را مرحله به مرحله طی نماید، چون در توانِ هیچ کس نیست یکباره این 
مراحل را طی کند .   هر مرحله مقدمه اي است که رونده ي راه حق را براي مرحله ي بعد آماده می سازد .  

)8371مسرعم مرتبه از مرتبه می برگذرم (له می پردازم                                  سالکم مرحله بر مرح
مست شراب حق بودن :

کسی که از جام مستان الست نوشید،نیازي به شراب دنیوي ندارد زیرا تأثیر این شراب دائمی ومادام العمر 
می باشد .

که دگر حاجت آن نیست که می بستانیم ما که مستانِ الستیم چنان مستانیم            
)9000(

)8795نیستانیم که در عالمِ هست آمده ایم (مستی ما نه زخمرست بیا تا بینی                                     
توجه به عالم نیستی :

)8795نیستانیم که در عالمِ هست آمده ایم (مستی ما نه زخمرست بیا تا بینی                             
همه چیز از ذات حق است :
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)8184اي مادر وپدر تو  جز تو نسب ندیدم (هم شمس وهم قمر تو  هم نور وهم بصر تو                       
خوردنِ جامِ الست :

یی این را ندارد تا این بیهوشی را خوردنِ جامِ الست، بی خودي وبی هوشی را درپی دارد . عقل هم توانا
به هوشیاري بدل کند ، زیرا در چنین وادي عاشقانه اي عقل کاره اي نیست . 

عقل ازین پس نبرد راه به هش یاري من من از آن جام نخوردم که به خود باز آیم                            
)9860(

آرزوي تجلّی حق :
، اگر آن معشوق دست نیافتنی روزي از دربِ خانه ي دل عاشق وارد مایه ي خوشحالی و سعادت است

شود . 
)8393طرفه باشد گر درآید از درم (آن که دارد درهمه اکوان ظهور                                        

آرزوي برگشت به بهشت :
)8209به آرزو طلبم ره بدان قفس که پریدم (نه مرغ در قفس الّا ره خالص نجوید                              

بی خبري از خود در وصال حق :
زمانی که موضوع رسیدن به حق باشد ، تحمل تمام سختی ها آسان می شود . طی کردن راه ومنزل هاي 
آن به چشم نمی آید زیرا درطریق وصال عاشق از وجود خویش بی خبر است . زمانی که پرده هاي حجاب 

داشته شد تازه سالک به این موضوع پی می برد که در این راه، او هیچ است وهرچه هست محبوب می بر
باشد . حتی براي وصال هم باید از خود محبوب شروع کرد نه از وجود خویش .

)8356(که بر بساط وصال از وجود بی خبرمکدام راه ، چه منزل به زینهارِ عدم                                
)8923از خـــــود نــــه ازو بـدو رسیدیم (چون پرده زرويِ کـــار برخاست                                      

مقدمه ي هم نشینی با کرّوبیان ، فراموشی خویش وسرباختن است . باید کامالً در وجود محبوب محو 
. شویم تا بتوان از علم الیقین به عین الیقین رسید 

)10014تا توانی بود با کرّو بیان خلوت نشین (از سرِ سر بایدت اول قدم برخاستن                                
رو به خود چیزي مدان چیزي مبین یک باره 

شو               
محوِ مطلق تا شود علم الیقین عین الیقین 

)10018(
توجهی نمی کند زیرا تا آگاهی وهوشیاري در انسان باشد کسی که وجود را فراموش کرد دیگر به خود

هنوزدر وجود خویش باقی مانده و به حقیقت نخواهد رسید .
کسی کز خود برون آید دگر از خویش 

ننماید        
آگه برون نایدکه شددرخویش زخویش

)10517(پوشیده
نتیجه : 
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به ي عاطفی درآن ها غالب تر است می توان به مفهوم بسیاري از آثار منثور عرفانی وغیر عرفانی را که جن
خاص ، ادبیات فارسی نامید .اشعار نزاري اگرچه غثّ وسمین فراوان دارد،امادرعصرزندگی اوست که غزل به 
تکامل خویش می رسد.اودرحوزه هاي مختلف طبع آزمایی کرده امامؤثّرترین غزل هاي اودرحوزه ي عشق 

عشق،که محوراصلی ادبیات غنایی جهان راتشکیل می دهد،مهارت زیادي وعاشقی است زیرادربازي 
دارد.عشق سختی هاي زیادي داردوعاشق نبایدطمعِ راحتی دراین راه داشته باشد.عقل دربرابرعشق ناتوان 
است،زیراعاقالن طاقت ظهورنورعشق را ندارند.رسوایی ومالمت مالزم عشق است وعشّاق باطیب خاطرآن 

اشق درشعردوره هاي اول ازکام جویی معشوق برخورداراست ومقام معشوق اوبه عنوان رامی پذیرند.ع
کنیزیابرده پست می باشد.امادرشعردوره هاي بعدوبه خصوص سبک عراقی وعصرنزاري برخالف گذشته 
مقامِ بلندودست نیافتنی پیدا می کند.در برابر چنین معشوقی،عاشق جان نثاري کرده وتسلیم وحقیر 

ایش سیالب غم می ریزدوباخیالِ اوزندگی می کندوازهجران شکایت دارد. موردطعن ومالمت قرارمی است.بر
گیرد وبه این واسطه ازبخت واقبال شکایت می کند.دراین دوره برخالف عاشق ، معشوق عظمت 
دارد.سراپاي وجودش مستی است وبه عاشق جان می بخشد.نزاري درشطحیات عرفانی اش به وحدت 

جه ، وازکثرت دوري می کند.صوراناالحق زده وترك همه چیزمی نماید .مست شراب الست بوده وجودتو
وآرزومندتجلّی حق می باشد .

کتابنامه
قرآن کریم -1
،تصحیح وتعلیق دکتر محمد کاظم تذکره شمع انجمن) ،1386بهادر، سید محمد صدیق حسن خان (-2

شگاه یزد کهدویی ، چاپ اول ، یزد : انتشارات دان
، چاپ اول ، تهران: انتشارات هیرمند.عشق در گذرگاه هاي شب زده)،1381بهفر،مهري(-3
،چاپ اول،تهران:انتشارات سخن.درسایۀ آفتاب )،1380پورنامداریان،تقی(-4
، ترجمه شهاب الدین عباسی، چاپ پنجم ، تهران:نشرپیکان.راه عرفانی عشق)،1389چیتیک،ویلیام(-5
، چاپ دوم ، تهران:نشرقطره. سعدي در غزل)،1384ان ، سعید(حمیدی-6
، چاپ دوم ، تهران: مرکز.عشق صوفیانه) ، 1384ستاري ، جالل (-7
(براساس نسخه ي محمدعلی فروغی) ، چاپ اول ، کلیات سعدي)،1384سعدي،مصلح الدین(-8

تهران:نشرپیمان.
، با ویراستاري شیخ شهاب الدین سهرورديآثار فارسی) 1386سهروردي ، یحیی بن حبش (-9

فرشیداقبال ، چاپ سوم ، تهران: انتشارات سبکساران 
، تصحیح محمدبن عبدالوهاب قزوینی ، المعجم فی معاییر اشعار العجم) 1360شمس قیس رازي (-10

تهران : کتاب فروشی زوار .
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ان : انتشارات فردوس .، چاپ چهارم ، تهرسبک شناسی شعر)،1378شمیسا، سیروس(-11
، چاپ سوم ، تهران : انتشارات فردوس .سیر غزل در شعر فارسی) ، 1370ــــــ ، ـــــــ (-12
، چاپ اول ، تهران:انتشارات وآموزش انقالب اسالمی.زندة عشق )،1371شهابی ، محمود(-13
رات پدیده . ، چاپ اول، تهران : انتشاآفاق غزل فارسی )1355صبور داریوش (-14
،جلداول، خالصه جلداول ودوم،چاپ هفتم ،تهران:انتشارات تاریخ ادبیات ایران)،1370ـــــــــــ (-15

ققنوس.
،مجله دانشکده ادبیات سعدالملّه والدین حکیم نزاري قهستانی) 1345مجتهدزاده،سید علی رضا (-16

100–71حات مشهد ،سال دوم ، شماره دوم وسوم، تابستان وپاییز ، صف
جلد ، چاپ هشتم ، تهران : انتشارات امیر کبیر6، فرهنگ فارسی)1371معین ، محمد (-17
،چاپ اول، تهران: چاپ شزق .تحول شعر فارسی) 1339مؤتمن ،زین العابدین (-18
، چاپ دوم ، تهران : اتشارات زرین .) شعر وادب فارسی 1364ـــــ ، ـــــــــــــ (-19
، چاپ ششم ، تهران: انتشارات امیر کبیرمثنوي معنوي) ، 1359مولوي ، جالل الدین محمد (-20
، جلداول و دوم،چاپ اول ،تهران :نشر صدوق.دیوان )،1373نزاري قهستانی ،سعدالدین (-21
، ، تصحیح وتحقیق محسن ناجی نصرآبادي تذکرة ریاض الشعراء) ، 1384والۀ داغستانی ، علیقلی (-22

جلد چهارم ،چاپ اول ، تهران : انتشارات اساطیر
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بررسی تطبیقی شعر عاشورایی شهریار و سید حیدر حلّی
دکتر ابوالحسن امین مقدسی
دانشیار دانشگاه تهران
1گلثوم تنها

دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران
چکیده

است که همه شاعران و نویسندگان اعم ازمسلمان و غیر مسلمان واقعه عاشورا، یکی از مهم ترین وقایعی
تاریخی ایران و عرب و بویژه عراق، عاشورا به عنوان عنصري _اند. با توجه به ارتباط  فرهنگیبدان پرداخته

مشترك در فرهنگ دو ملت، امکان مقایسه و تطبیق آثار دو فرهنگ را فراهم آورده است. موضوع عاشورا در 
ها هاي فراوانی برخوردار است، با وجود این برخی تفاوتات دو کشور بویژه در حوزه شعر از هماننديادبی

هاي قومی و...موجب در شرایط سیاسی، وقایع اتفاق افتاده در جامعه ایرانی و عراق، محیط جغرافیایی، تفاوت
هاي مختلف مضمون و تصویر پردازي شده است.تمایز در زمینه

ها و ادبیات تطبیقی و شعر عاشورایی، اعم از ادبیات عربی و ادبیات فارسی و ترکی، پژوهشدر حوزه 
است. تطبیقات زیادي صورت گرفته است، اما تاکنون به تطبیق بین شهریار و سید حیدر حلی پرداخته نشده

ن دو نسبت در این پژوهش، که اساس آن وصف و تحلیل است دیدگاه دو شاعر ایرانی و عرب و رویکرد آ
-هاي ادبی و نکات بالغی که هر دو شاعر در مضمون پردازي از آنها استفاده کردهبه واقعه عاشورا و اسلوب

گرفته است، نسبت به این "شاعرالحسین"اند تطبیق و بررسی شده است، با اذعان به اینکه سید حلّی که لقب 
اهی بکائی و رثایی دارد و هر دو شاعر با تأثیر از واقعه دیدگاهی تاریخی و حماسی، و در مقابل شهریار دیدگ

- را به بهترین شکل به تصویر کشیده(ع)آیات قرآن کریم و احادیث شریف، واقعه عاشورا و چهره امام حسین 
شرایط و و وضعیت جامعه خود را (ع)اند. هر دو شاعر ضمن اشاره به فلسفه و نهضت و جنبش امام حسین

هاي مختلفی مانند: تناص، تشبیه، استعاره، معه خویش پرداخته اند و از اسلوباز جامنعکس کرده و به انتقاد
اند.هاي خود بهره جستهر بیان دیدگاهتضاد و طباق و...، د

هاي ادبیشعر عاشورایی، سیدحلّی، شهریار، کربال، مضامین، اسلوبها:کلیدواژه
مقدمه

خایر فکري و هنري شیعه است و برخی از شاعران ایران ترین ذترین و حماسیادبیات عاشورایی از غنی
ترین ایشان هنري شیعی هستند، که شاخص-هاي فکريشهرت خویش را مدیون همین سرمایهو  عرب همه

بند تصویر کشیدن و توصیف واقعه عاشورا و سرایش ترکیبدر ادب فارسی محتشم کاشانی است که با به
جایگاه مشهورترین شاعر عاشورایی را در ادب فارسی به خود "شورش استباز این چه"معروف، با مطلع 

اختصاص داده است.
ي مبارزه و ظلم و با پیروي از راه عاشورا، امام حسین را اسوهدر این میان شعراي عرب نیز از پا ننشسته

اند.خواهی حسینی نمودهو ستم قرار داده و ادبیات عرب را مشحون از روح آزادي

k.tanha@ut.ac.ir. نویسنده مسؤول: 1
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جود روح حماسی در شعر عاشورایی، کلیدي براي مبارزه علیه ظلم و ستم گردید و همین امر مبدأ و و
آغاز رستاخیزي در ادبیات ایران و عرب گشت. شعر حسینی با ویژگی اندوه و درد از یک سو و خروش سر

دهد. این نوع شعر خود اختصاصاز سوي دیگر، توانسته است جایگاهی واال و ارزشمند را در شعر عربی به
گردد. شدت فاجعه ترین اشعار در ادب عربی محسوب میگذارترین و صادقترین، تاثیریکی از عاطفی

از (ع)نظیري حماسه حسینی و ترغیب ائمه اهل بیتعدالتی حاکمان، سوز و شور دینی، بیعاشورا، فشار و بی
آید.عوامل مؤثر در نشأت و شکوفایی این ادب به شمار می

ترین فنون شعري تبدیل کرده است همچنین غلبه روح بکایی در اشعار عاشورایی، آن را به یکی از صادق
و به دلیل ورود فراوان در مجالس حسینی و تأثیر در جان شنوندگان، وجهه مردمی یافته و ادبیات فارسی و 

ترکی و عربی شیعی را تحت تأثیر عاطفه صادقانه قرار داده است.
باشد اما می»  حکیم کسایی مروزي«آید، آغازگر ادبیات تشیع در شعر فارسی میه از شواهد برآنگونه ک

، شاعر شیعه مذهب »قوامی رازي« هاي مذهبی در وصف کربال و عاشوراییان در شعر سرودهترین غمقدیمی
عر حسینی را به ). در ادب عربی نیز اولین ش7ص،1382اوایل قرن ششم هجري نمایان است (کازرونی، 

دهند.که از شاعران سده اول هجري است، نسبت می» لسهمیابن عمروعقبۀ«
داند؛ آنگاه که در اواخر قرن اول به هاي او را جزء اولین اشعار عاشورایی میمحسن امین نیز سروده

کند: سرایی میرود و با این ابیات، مرثیهزیارت قبر حضرت می
بِکَربال                 فَفاض علیه من دموعی غَزیرُها    الحسینمررت علی قبر

)147-146،ص1374و مازلت أبکیه و أرثَی لشَجوِه                ویسعد عینی دمعها و زفیرُها ( امین،
در کربال عبور کردم و اشک فراوانی چون سیل از چشمانم جاري گشت.(ع)بر قبر حسین

دهد.کنم و آه و اشک و حسرتم، چشمانم را یاري میزاري میگریم و نالهمیو همواره بر او
ي هاي شعري را در پهنهها و جلوهچه رخداد عظیم عاشورا، نخستین بارقههمانگونه که ذکر شد اگر

مندي ي ارزشي ادبی آنان نیز، گنجینهادبیات عرب شاهد گردید، اما با رهیافت آن در میان ملل دیگر، جامعه
رو عاشورا یکی از نقاط مهم تالقی مذاهب اسالمی اسالمی؛ بلکه از آثار عاشورایی را به خود دید، از این

گذاري شمار آمده و بسیاري از شاعران با درك عظمت و تأثیرخواه بهي اشتراك ادیان توحیدي و آزادينقطه
اند.یی به ثبت رساندههاي خود را در تاریخ ادبیات عاشورا، دل نگاشته(ع)نام حسین

هاي جدي پرداختن به به دالیل مختلف از عرصهاما در این میان دو ملت ایران و عرب و بویژه عراق بنا
هاي اجتماعی هاي واحد دینی و اعتقادي، برخی اشتراکات فرهنگی و گاه تجربهباشند. ریشهاین موضوع می

دبیات دینی آنها را به هم نزدیک ساخته است. لذا با توجه مشابه در میان دو ملت از جمله عواملی است که ا
هاي مشترك براي مقایسه و تطبیق بین آثار دو فرهنگ، تاریخی و وجود زمینه_به این ارتباط فرهنگی

هاي دو شاعر ایران نگارندگان در این پژوهش که اساس آن وصف و تحلیل است، به بررسی و تحلیل دیدگاه
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حلّی و رویکرد آن دو نسبت به واقعه عاشورا و نیز شگردهاي ادبی و نکات حیدریدو عرب، شهریار و س
اند.اند، پرداختهپردازي از آنها بهره جستهبالغی که هر دو شاعر در مضمون

پیشینه پژوهش
هاي بسیاري در ایران و کشورهاي عربی پژوهش(ع)در باره حادثه کربال و ابعاد شخصیت امام حسین

شود، بسیار مربوط می(ع) ته است، ولی آنچه به تحلیل ادبی اشعار سروده شده در مورد امام حسینصورت گرف
توان به هاي صورت گرفته در زمینه موضوع فوق در ادبیات معاصر عرب میاندك است. از جمله پژوهش

فی (ع)الحسین«با عنوان نامه دکترياز حیدر جراح، پایان» فی الشعر العربی المعاصر(ع)االمام الحسین«مقاله 
اثر » کربالء بین شعراء الشعوب االسالمیۀ«تألیف ابراهیم محمد عبدالرحمن، کتاب » الشعر العربی الحدیث

پردازد؛ ولی از موضوع تطبیق و مقارنه لمصري، که این کتاب به بررسی اشعار عاشورایی میحسین مجیب ا
-«در ایران نیز کتاب دانشنامه شعر عاشورایی تحت عنوان شعر فارسی و عربی سخنی به میان نبرده است.
آوري تمام زاده به جمعدر دو جلد تألیف مرضیه محمد» انقالب حسینی در شعر شاعران عرب و عجم
«اند. مقاله دکتر ابوالحسن امین مقدسی با عنوان سروده(ع)اشعاري پرداخته که در مدح و رثاي امام حسین

که در آن تنها به اشعار » یی در دو ادب فارسی و عربی با تکیه بر شعر شهریار و جواهريبررسی شعر عاشورا
نامه دکتر اند و به اشعار ترکی شهریار پرداخته نشده است. پایانفارسی شهریار در سه قصیده اکتفا کرده

(دانشگاه » ال اخیرتحلیل و مقایسه اشعار برجسته عاشورایی فارسی و عربی صد س« نرگس انصاري با عنوان 
ها و اشتراکات در شعر دو ملت را از ) که به بررسی اشعار شاعران معاصر دو زبان پرداخته و تفاوتتهران

دیدگاه حماسی یا تراژیک، نسبت به واقعه عاشورا بیان کرده که از شعر شهریار که یکی از دو شاعر مورد 
هاي فوق در غنا بخشی این مقاله کمک گر چه پژوهشبحث در این مقاله است، سخن به میان نرفته است. ا

اساس اطالعات نگارندگان تاکنون به بررسی و تطبیق شعر عاشورایی شهریار توان گفت برما میخواهد کرد ا
هاي ادبی شعر این دو شاعر پرداخته نشده در دو زبان ترکی و فارسی و شعر سید حیدر حلّی و بیان اسلوب

است. 
شوراییاغراض شعر عا

هاي سوخته و عواطف آید چرا که از دلترین اغراض شعري به حساب می. رثا: رثا یکی از صادق1
ترین مشخصه رثا را ذکر فقدان محبوب، شمارش فضایل او، تن به تقدیر چشمه گرفته است. مهمسرشار سر

صطالح ادب، رثا یکی از ). در ا11،ص1402(ابوناجی،اندسپردن و در نهایت شکایت از جور دوران دانسته
ترین ویژگی آن است.فنون ادبی است که با روحیات و احساسات شاعر مرتبط است و صداقت از بارز

آید. این امر مختص به ها به شمار میترین اغراض شعر حسینی در همه دورهاین فن یکی از برجسته
مسیر ادبیات عرب را پیموده و شاید ادبیات عرب نیست بلکه ادبیات فارسی در این زمینه مسیري همچون

)188،ص1379بتوان گفت که ادبیات فارسی، در این عرصه بر ادبیات عرب پیشی گرفته است.(شمس الدین،
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هاي مادي و بدنی جنگاوران آوري و توانایی. حماسه: این فن در تاریخ شعر عربی به بیان قدمت رزم2
گیري معنوي است که لباس گذاري و جهتسازد نوعی ارزشیپردازد. آنچه شعر عاشورایی را متمایز ممی

می ،ي حسینیمتفکر شهید استاد مرتضی مطهري در جلد سوم حماسهسازد. نمایان میتن حماسهفاخر را بر
حسین یک شخصیت حماسی، و حادثه کربال یک داستان حماسی و شعارهاي حسینی، شعارهاي ": نویسد

) 315ص،1374(مطهري،"حماسی است.
مدح در شعر حسینی از اخالص و عشق سرچشمه گرفته و به هدف کسب و طمع براي « . مدح: 3

هاي پیشین، این فن به امید اجر و ثواب دنیوي شیوع برانگیختن توجه حاکمان نبوده است و اگر در دوره
ین رو مدحی که درباره اند، از ایافته بود، در عصر حاضر در صد کمی از شاعران به این انگیزه توجه کرده

) 121،ص1384خزعلی،».( اهل بیت گفته شده، برگرفته از عمق احساس شاعر است
شهریار

تخلص به شهریار (پیش از آن بهجت) شاعر ایرانی اهل آذربایجان مسید محمدحسین بهجت تبریزي 
نیا آمد و بنا به وصیتش در داست. وي در تبریز بههاي فارسی و ترکی آذربایجانی شعر سرودهکه به زباناست
روز شعر و ادب «الشعراي همین شهر به خاك سپرده شد. در ایران روز درگذشت این شاعر معاصر را مقبرة

) 14،ص 1367(علیزاده،."اندگذاري کردهنام» فارسی
به تمام معنی مردي از جمله خصوصیات اخالقی شهریار، معرفت حقیقی و ایمان قلبی او به خداست، او

شناسی و ایمان شهریار به مذهب و ارادت به اهل خداشناس و معتقد به مبانی عقیدتی اسالم است. خدا
الي آثارش مشاهده کرد.را در البه(ع)و سیدالشهدا امام حسین(ع)و بویژه امیر المؤمنین(ع)بیت

ادیث است که به  سبب مؤانست طوالنی از دیگر خصوصیات شعر شهریار، استفاده فراوان از آیات و اح
اي از آیات، احادیث و شهریار با قرآن و کتب احادیث و روایات حاصل شده است. دیوان شهریار گنجینه

اقوال بزرگان است که گاه به صورت تلمیح و گاه به صورت اقتباس در تمام اشعار او پراکنده است. شعر 
کند و یدش جان گرفته است، به طوري که از عمق ضمیر او فوران میآمیخته و با عقاشهریار با زندگی وي در

- )  شهریار، عشق و ارادت خود را در قالب لطیف76،ص 1370.( تورکان،"کنداندیشه ناب او را آشکار می
کند. که در اینجا به بررسی شعر عاشورایی و رثایی که ترین ابیات پیشکش اهل بیت عصمت و طهارت می

ایم.ین هنر اوست، پرداختهاي از انمونه

حلّیحیدرسید
رسد. او در کودکی می(ع)ه. ق در شهر حله متولد شد. نسب او به امام حسین1246سید حیدر به سال 

السالم در رثاي ي خاندان عصمت و طهارت علیهماین نوادهیتیم شد و تحت سرپرستی عمویش قرار گرفت
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سید حیدر ) 31،ص 1887(الموسوي،.اشعار پر سوز و گدازي دارداجداد گرانقدرش و شهیدان صحراي طف
حلّی، بی شک یکی از استوانه هاي محکم و استوار شعر عرب است. شعر او فرسنگ ها از سطح نظم 
شاعرانه و ادیبانه فراتر رفته و سرشار از امواج عواطف ظریف و احساسات مؤثّر و تصاویر خیال انگیز 

به معنی حقیقی از اشعارش متضمن اندیشه اي واال، الهی، انسانی و آموزنده و شعرهر بیتی است. شاعرانه
او با تأثیر از قرآن کریم و احادیث شریف، سیماي اهل بیت را به بهترین شکل به تصویر کشیده . استکلمه

بسیار موفق است و اکثر فضایل ایشان را با اشاره به حوادث مشهور تاریخی ذکر نموده است و در این مجال
بر این باورند که او از تمام ،هستندکسانی از ادبا و شعرشناسان عرب که با شعر سید آشنابوده است. 

در رثا و ثناي اهل بیت علیهم السالم، به ویژه در مرثیه سرائی براي ساالر شهیدان امام . معاصرانش برتر است
تقدند که هیچ شاعري در این عرصه به او نمی ، سید را بزرگ ترین شاعر عرب شمرده اند و مع(ع)حسین

) 14ص، 29ج ق،1415،مینا(.لقب داده اند» شاعر الحسین علیه السالم«رسد. از این منظر، او را 
بود. در عمل به احکام دینی، التزام داشت و در (ع)یک مسلمان معتقد به اسالم و تابع مذهب اهل بیتوي 

بی شک عقیده « وید: محمد کامل سلیمان، ادیب و محقّق معاصر عرب، می گاستاد. شعر و اندیشه، متعهد بود
شیعی بود و در تمام مراحل زندگی به این ایدئولوژي دینی التزام و تعبد -سید حیدر حلّی، عقیده اسالمی 

داشت. او حتّی در زمینه شعائر دینی و انجام کامل احکام عبادات و واجبات، به معنی حقیقی کلمه، یک
) 40صم،1981،(سلیمان» خالص بودمسلمان واقعی بود و بنده اي مؤمن با ایمانی

سید حیدر در بین متقدمان، از سید رضی (مؤلّف نهج البالغه) و شاعر معاصر او، مهیار دیلمی (شاعر 
بارها به دقّت . زیرا می گویند: او اشعار آن دو شاعر بزرگ راشته استعرب زبان ایرانی تبار) بسیار تأثیر بردا

تمام اشعار مهیار و برگزیده اشعار و قصاید سید رضی را در کتابی جمع آوري و تنظیم کرده، و خوانده
)15، ص 8، ج است. (شبرسالگی در چهار جزء بازنویسی و استنساخ نموده 25دیلمی را در 

حلّیحیدراشعار عاشورایی سید
باشد به رثاي امام بیت می1032قصیده که شامل 22مدح و در را درچهار قصیده (ع)حیدر امام حسینسید

باشد. سید که نسبش به امام دهنده یقین ثابت و ایمان قوي وي به ایشان میحسین پرداخته که همه نشان
رسد در رثاي ایشان و شهداي طف اشعار پرسوز و گدازي دارد، در قطعه ذیل که منتخبی است می(ع) حسین

کند و به تصویر وي، احساسات درونی خود را از این مصیبت وارده بر امت پیغمبر ابراز میاز اشعار رثایی
پردازد:و ناله خویش میاین مصیبت و آه

)64،ص1404فُطِّرت مهجتی من الصبرِ لکن                                لحسینَ فطّرنها الزَفَرات  (حلّی،
)91کَبدي لرُزؤکُم صدیعۀ (همان:آلَ الرسالۀ لم تزل           

اند.ها دل مرا شکافتهما بخاطر مصیبت حسین، آه و نالهشده است اوجود و جان من از صبر سرشته
هاي شما تکه تکه است.اي خاندان رسالت همواره جگر من بخاطر مصیبت

پردازیم:فته در شعر عاشورایی وي میردر اینجا به ذکر بعضی از مضامین بکار



٧٤٠

٧٤٠

مجموعه مقاالت

ـ امید و پناهگاه:1
(ع)بسامان جامعه و سیاست ظالمانه والیان عثمانی به تنگ آمده و به امام حسینحیدر از اوضاع ناسید

خواهد چرا که روزگار بار سنگینی از مشکالت را بر دوش شاعر گذاشته است متوسل شده و از او کمک می
و تیغ روزگار اعضاي بدنش را قطعه قطعه کرده است. او شرایط جامعه خودش را به حدي که شمشیر 

گوید که در هر دو زمان ظلم و استبداد بیداد کرده است:داند و میهمانند شرایط جامعه زمانه امام حسین می
ی کلِّ معضلٍأرجوك فالتفضّلِ                                فهل کیف الاذا لم أعود منک غیرَ

لذي                               علیه إتکالی بل علیه معولیالمرتَجی اوأنّک بعد اهللاِ ال
حی قُبرت بمنزلیها أنَا ذاأحد إالّ و یقبرُ میتاً                                       وما

)47، ص1404الجوارح منِّی مفصالً بعد مفصلٍ  (حلی،الدهرَ طبقَ سیفُه              علی أنَّ هذا
زمانیکه به غیر از احسان و نیکی تو عادت نکردم پس چگونه در مقابل هر معضل و مشکلی به تو امی 

نداشته باشم؟!
بعد از خداوند، جز تو هیچ محل امیدي نیست که به او تکیه کرده و پناه ببرم.

ام.ام دفن شدهگذارند، اما من با آنکه زنده هستم در خانهرد، در قبر میمیانسان را وقتی که می
تکه کرده و روي هم گذاشته است.چرا که شمشیر روزگار اعضاي بدنم را تکه

ـ هدایتگري: 2
گري ایشان است. مام در اشعار عاشورایی عربی و فارسی هدایتاز جمله عناصر تشکیل دهنده شخصیت ا

اند. در ابیات زیر گري و کشتی نجات بودن ایشان تأکید کردهاده ار تعابیر مختلف، بر هدایتشاعران با استف
پردازد و او را و اینکه برگزیدگانی از سوي خداوند متعال هستند می(ع)  حیدر به سفینۀ النجاة بودن حسینسید

هدایتش پرفروغ و جاودانه است:ها نور ها و مکانداند که در همه زمانقلب و نقطه مرکزي هدایت هستی می
) 62الصفوةُ التی                              عن اهللاِ قُرباً قاب قوسین قابها (همان:فَیا من هم الهادون و

)94یا لصباحِ الدین یوم تکورت                               شُموس الهدي من أفُقه فَهو مسدف (همان:و
)102لدینِ و یا قلب الهدي                                     کابدا ما عشتُما داء عضاال (همان: ایا حشا

ویید.( قاب قوسین اصطالح اي هدایتگران و برگزیدگانی که بسیار نزدیک خداوند هستید و مقرب درگاه ا
رفته شده است) گ"فکان قاب قوسین أو أدنی"9ي قرآنی است که از سوره نجم، آیه

و اي صبح دین، روزي که خورشید هدایت از افقش در هم پیچیده شود و تاریک گردد و از بین برود 
پس تو طلوع کننده و روشن کننده هستی.

درمان دست و پنجه نرم کردید و آن را اي جوهر و بن مایه دین و اي قلب هدایت چه بسیار با درد بی
تحمل کردید.

روز محشر:  شفیع(ع)ـ حسین3
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شاره دارد و امیدوار است که مدح و رثاي ائمه ا(ع) حیدر به مسئله شفاعت امام حسیندر این قصیده، سید
گوید که والء و دوستی اهل بیت ملجأ و پناهگاه او در برابر اي باشد براي آخرت و میالسالم توشهعلیهم

گیرد: ر اهل بیت دارد، شاهد و گواه میبالي هولناك قیامت است و خداوند را بر این عشقی که ب
بوالء أبناء الرِسالۀِ أتقَی                                      یوم القیامۀِ هولها و بالءها

)  55ضجیع جسمی مدحها و رثاءها  (همان،،صلیري اإلله ضَجیع قلبی حبها                        و
)95لحشرِ                                           راحۀَ هذه النفسِ الهلوعۀ (همان: أرجو بها فی ا

برم.از ترس و بالي روز قیامت به دوستی فرزندان رسالت پناه می
دهندهو همراه جسمم است.( این بیت نشانبراي اینکه خدا ببیند عشق او همراه قلبم و مدح و رثاي ا

باشد)عشق اهل بیت در ژرفاي وجودش می
بواسطه شماتاب و قرار امید دارم. آرام و بیدر روز قیامت به راحتی این جان نا

ـ حوادث مشهور تاریخی (قضیه فتح مکه) :4
اي دارد. در این قصیده وي روز فتح مکه را به ي تاریخی نیز اشارهحیدر در خالل ابیاتش به حادثهسید
گناهی در (ص)پرسد آیا رسول اکرمآورد که پیامبر بعد از فتح، به ابوسفیان امنیت داد. و شاعر مییان مییاد امو

بینند؟! این کار مرتکب شده که شما را امان داده و اکنون فرزندان مطهرش عواقبش را می
شمس هل یري جرم هاشم                  الیه سوي ما کان أسداه من یدفسل عبد

أمنُک یوم الفَتحِ ذنب محمدو قُل ألبی سفیانَ ما انت ناقم                          أ
)1404،71فکیف جزیتُم أحمداً عن صنیعه                        بِسفک دمِ األطهارِ من آلِ أحمد (حلی،

ه او احسان ونیکی کرده است.شمس(برادر هاشم) بپرس که گناه هاشم چه بوده است جز اینکه باز عبد
گناه کرده است که تو را در روز فتح مکه (ص)گیري، آیا محمدبه ابوسفیان بگو تو انتقام چه چیزي را می

مان داده است.ا
پس چگونه با ریختن خون پاك اهل بیت، پاداش کار نیک احمد را دادید.

امیه:سرزنش و نفرین و لعنت بنی-5
کند و آنها را ترسوهایی امیه ابراز میلم بنینزجار خودش را از قوم ظایده نفرت و اسید حیدر در این قص

آرامی بودند و هر لحظه منتظر قیام ایشان علیه جور و مام حسین، در اضطراب و ناکند که از وجود اقلمداد می
ه تاریخی خود را دوباره شده و کین(ص)ستم خود بودند از این رو مرتکب جنایت دیگري علیه خاندان پیامبر

در راه دین اسالم، کینه به دل داشتند و اینک (ص)و فاطمه(ع)هاي علیتکرار کردند چرا که اینها از رشادت
نشاندند: هاي خود را فرواینچنین با کشتن فرزند ایشان آتش کینه

)88،ص1404علی الصعید صریع  (حلی،و امألي العینَ یا أمیۀ نوماً                                    فَحسینٌ
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هاتربت أمراء١تربت أکفُّک یا أمیۀ إنَّها                                           فی الغاضریۀِ
)54ها (همان: ما ذنب فاطمۀٍ و حاشا فاطماً                                 حتی أخذَت بذَنبها أبناء

امیه راحت بخواب کن چرا که امام حسین بر خاك افتاده است. (اي بنیز خواب پرامیه چشم را ااي بنی
اش آرام و قرار نداشتید اینک دیگر آسوده بخوابید)مام حسین زنده بود از ترسچرا که تا ا
ها را بر خاك نشاند.ها در کربال امیر دستامیه، دستانت بشکند که این دستاي بنی

ت، حاشا که از فاطمه گناهی سر زده باشد که به خاطر گناه او فرزندانش مورد گناه حضرت فاطمه چیس
انتقام قرار گیرند.

(ع)به فراخواندن پیامبران الهی براي برپایی عزاي حسینـ به ند6

خواند و از حضرت آدم و حضرت نوح و سید حیدر در ابیات ذیل، پیامبران الهی را به ندبه فرامی
پا کنید. فراخواندن پیامبران الهی کنایه دهد که کجائید تا بیائید و عزاي پسر فاطمه را برار میرا ندا قر(ع)موسی

گیر است و مربوط به زمان و مکان خاصی نیست و آفرینش در روز از این دارد که عزاي حسین، عزایی عالم
از عرش به زمین کربال فرود اند و همه پیغامبران الهی براي عزاي حسینعاشورا به ندبه بر حسین برخاسته

آمدند. او در این قصیده به نابودي حکومت نبوي بعد از شهادت ایشان و از بین رفتن معیارهاي اسالمی در 
کند و از این طریق به صورت کنایه به ظلم و ستم جامعه خود و نبود حکومت اسالمی و جامعه اشاره می

زند: فقدان عدالت گریزي می
ها لمقدسۀ التی                                                هالوا علی ابن محمد بوغاءیا تربۀ الطف ا

هافلأیهم تَنعی المالئک من له                                            عقَد اله والءهم و والء
حمنِ آدم کَی یقیم عزاءها لآدم تنعی و أینَ خلیفَۀُ الرَ                          أ

و بِک انطَوي و بقیۀ اهللاِ التی                                        عرضَت و علَّم آدم أسماءها 
أم هل الی نوحٍ و أینَ نبیه                                          نوح فلیسعد نوحها و بکاءها 

ها قد ثوي بثراك و السبب الذي                                 عصم السفینۀَ مغرقاً أعداءو ل
ها أم هل الی موسی و أین کلیمه                                   موسی لکی وجداً یطیلُ نُعاء

) 51،ص 1404ها (حلی،حکمها و قضاءدفنوا النبوة وحیها و کتابها                             بک و االمامۀ
ریختند.(ص)اي واي بر خاك مقدس طف، که گرد و غبار آن را بر سر فرزند محمد

فرشتگان به کدام یک از آنها (پیامبران)، خبر مرگ امام حسین را بدهند، کسی که خداوند دوستی او را با 
دوستی آنها و فرشتگان پیوند زده است.

دهند، کجاست خلیفه خداوند، حضرت آدم تا به عزایش ر کشته شدن حسین را میآیا به حضرت آدم خب
بنشیند

باشد.هاي کربال مییکی از نام 1
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اش به آدم به تو اي خاك و مخلوق خداوند، خبر مرگ در هم پیچید و بر حضرت آدم عرضه شد و اسماء
یاد داده شد. 

هاي و گریههادهد و کجاست پیامبر خدا، حضرت نوح، تا نوحهآیا خبر مرگ او را به حضرت نوح می
فرشتگان را یاري کند.

اش سالم به ساحل نشست، این بود که در خاك تو در خاك و زمین تو اقامت گزید و علت اینکه کشتی
نشست در حالیکه دشمنانش را غرق کرد.
صحبت خداوند) حضرت موسی، تا از دهد و کجاست کلیم اهللا (همآیا به حضرت موسی خبر مرگ می

ر مرگ امام حسین را طول دهد.روي سوزش عشق، خب
آن روز بود که وحی و کتاب نبوت و حکم و قضاوت را با تو دفن کردند. 

سند تاریخی: (ع)ـ علی اصغر7
در عصر عاشورا وقتی همه یارانش شهید شدند، پیش از اینکه به میدان برود فرزندش علی (ع)امام حسین

- سه شعبه از جانب دشمن، گلوي طفل شش ماهه را میگیرد، در این هنگام تیرياصغر را در آغوش می

اي از آن به زمین پاشد و قطرهکند و به آسمان میدست خود را از خون نوزاد پر می(ع)شکافد، امام حسین
دارد: پروردگارا خیر ما را در این خون قرار ده و انتقام ما را از این ستمگران گردد. آنگاه عرضه مینمیباز

کند خوار حسین اشاره میالي اشعارش به شهادت طفل شیر). سید حیدر در البه108، ص 1378،بگیر (مفید
داند چرا که کشتن کودك هاشم میامیه علیه خاندان بنیهاي بنیو شهادت این طفل را سند تاریخی بر کینه

اصغر و محسن ن علیهاي تاریخی این قوم ظالم باشد و ارتباط بیتواند گواهی جز بر کینهشش ماهه، نمی
امیه علیه هاي بنیاند، مهر تاییدي بر این کینهکه بر اثر ضربه دشمن به پهلوي ایشان سقط شده(س)فرزند زهرا

بر گوش کودکش تکبیر بخواند، تیر دشمن بر (ع)گوید که قبل از اینکه اماماست و می(ص)خاندان رسول اکرم
در برابر ظلم و ستم اشاره دارد زیرا ایشان از (ع)ري و صبر حسینگردن او تکبیر گفت. و در ادامه به بردبا

بایست در برابر ظلم دشمن جانب خداوند مأمور نجات دین اسالم بودند و براي رسیدن به این هدف می
شان تکه تکه ببینند: بودند حتی اگر در میدان جنگ تنها بمانند و فرزندان دلبندشان را در مقابل چشمصبور می

منعطف أهوي لتقبیلِ طفله                          فقبلَ منه قَبلَه السهم منحراو 
) 80، ص 1404لردي                        و من قبله فی نحره السهم کبرا  (حلی،القد ولدا فی ساعۀٍ هو و

سه زد.گردن او بوامام حسین، براي بوسیدن کودکش خم شد، اما قبل از او تیر بر
گفت. همانا او و مرگ در یک لحظه متولد شدند و قبل از او تیر در گردنش تکبیر 

صفحک إنَّ القوم ما صفحوا                           و ال حلمک  إنَّ القَوم ما حلموافَال و 
ماً أسقطوا حنقاً                            و طفلُ جدقد کوا   (همان: فَحملَ اُمفی سهمِ الردي فطم 105ك (

باري تو که پوشی و گذشت نکردند و قسم بر بردپوشی تو، که این مردم چشمقسم به بخشش و چشم
بردباري نورزیدند.
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توزان از روي خشم زیاد سقط کردند و طفل جدت را با تیر مرگ از شیر زمانی جنین مادرت را کینه
بریدند. 

خواهد که به جوید و میدهد و به ایشان استغاثه میرا خطاب قرار می(عج)ر امام زمانشاعر در جاي دیگ
ور شدن آتش خونخواهی کودك شش ماهه حسین برخیزند. این بیت نشان از درد درونی شاعر و شعله

ادامه اش علیه دشمنان اسالم دارد، دشمنانی که در جامعه وي نیز حضور دارند و همچنان به ظلم خود درونی
دهند:می

) 90،ص1404و رضیعۀٌ بدمِ الورید                                        مخَضَّب فأطلُب رضیعۀً (حلی،
اش خوارهاش به خون آغشته و با خون گردن رنگین شده است؛ پس به خونخواهی شیرخوارهو شیر

برخیز.
مضامین شعر عاشورایی شهریار

اي دارد. شهریار شاعري است غنایی، که از عار ترکی و فارسی شهریار، جایگاه ویژه، در اش(ع)امام حسین
دهد. در اینجا به گوید و مصیبت شهادت حسین را به زمین و آسمان تعمیم میاندرون محزون خود سخن می

پردازیم: هاي شعر عاشورایی وي میذکر بعضی از ویژگی
ـ سوز وعاطفه 1

،  مضمون رثایی دارد. در شعر "داغ حسین"و "کاروان کربال"،"حماسه حسینی"وي در سه قصیده بلند 
حماسه حسینی با دیدن جامه هاي سیاه کودکان، خونین دالن، اسیران کربال را تداعی می کند و به یاد لب 
تشنگان دشت نینوا سیل اشک از چشمان خود روان می سازد. او گریه بر حسین را مایه خندان شدن در روز 

محشر می داند:
کان کو دیدم                  دلم به یاد اسیران کربال خون شدبه جامه هاي سیه کود

به یاد تشنه لبان کنار نهر فرات                     کنار چشم من از گریه رود کارون شد
، 1379چو بر حسین بگریی بحشر خندانی    هر آن دو دیده که نگریست سخت مغبون شد (خشکنابی،

108(

ـ عزت و آزادگی:  2
کند، به واقعه تاریخی قسمت کردن آب با دشمنان اشاره می کند شهریار از دشمنان امام حسین روایت می

که بیانگر واقعه حر و سیراب کردن اسب سپاهیان او توسط امام حسین است. او به بی حیایی دشمنان آل 
مام حسین و ک آلود و جهانی پر شور از نواي حسینی، کرامت اعلی اشاره می کند وصحنه ها و پرده هاي اش

دعا کردن در همه احوال بر بندگان خدا حتی بر دشمنانش را مجسم می کند. چرا که فلسفه قیام عاشورا و 
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جنبش انقالبی ساالر شهیدان به قصد اصالح جامعه رقم خورد، به همین دلیل امام حسین در واپسین لحظات 
با شمر ملعون به جاي نفرین، دعا بر لب دارد. شهریار به فرهنگ عزاداري هاي حسینی و رویارویی خود

اخالصی که در پشت این عزاداري ها وجود دارد، اشاره می کند و با افزودن این قید به اصل مهم برپایی این 
عزاداري ها  گریزي می زند:

کدامین سر کند مشکل دو تا دارد حسینبادشمنانش بی امان و دوستانش بی وفا             
عزت و آزادگی بین تا کجا دارد حسینکند           آب خود با دشمنان تشنه قسمت می

حیا دارد حسینداوري بین با چه قومی بیبندد به روي اهل بیت         دشمنش هم آب می
فرین هم به لب دیدم دعا دارد حسین    شمر گوید گوش کردم تا چه خواهد از خدا          جاي ن

، 1361کاندرین گوشه عزایی بی ریا دارد حسین (شهریار،اشک خونین گو بیا بنشین به چشم شهریار     
70 (

ـ بیان تاریخی واقعه (حرکت کاروان امام حسین از مکه به کربال) 3
جاري در کربال، نحوه حرکت کاروان کشد، از حوادث شهریار در اشعار ذیل کمال و صبر را به تصویر می

مام امام حسین از مکه به کربال و حکمت حضور اهل بیت ایشان در این سفر و فلسفه نهضت و جنبش ا
اش به سمت کوفه حرکت کرد، کند و در پاسخ به این سوال که چرا امام حسین به همراه خانوادهروایت می

هاي کوبنده و غرّاي خود حمل کرد، سالم را با خطبهکسی است که پرچم ا(س)گوید که حضرت زینبمی
هایی که دستگاه تبلیغاتی حکومت غاصب اموي را خوار و پست کرد و آن را به ذلت کشاند و دین خطبه

رسول خدا را زنده کرد: 
ما صفا دارد حسیني جدش به اشکی شست دست  مروه پشت سر نهاد ااز حریم کعبه

)98،ص 1373(شهریار،
ها مافوق            هر آن حماسه که در وي رسید مادون شداي است حسین از حماسههحماس

بلند خاتون شدزاد علی است               جهان به حیرت از این سررسید نوبت زینب که شیر
تدبیر                که غرق حکمت او فکرت افالطون شدعائله با خود نبرده بی(ع)حسین

)108،ص 1379زه بشکفت خاندان علی           چنانکه نسل پلید امیه موهون شد (خشکنابی،از این مبار

ـ حسین تجلی دین خدا و کشتی نجات امت: 4
داند زیرا با جان نثاري او و یارانش دین احیا شد، دینی که یزیدیان شهریار شهداي دشت کربال را زنده می

ز حسین (ع) و یارانش به عنوان سفینه نجات یاد می کند:خواستار ریشه کن کردن آن بودند. او ا
نگري زنده این شهیدانند                وگرنه هر بشري زاد ومرد و مدفون شدچونیک می

یزید نخله اسالم ریشه کن می خواست           حسین بود که دین زنده تا به اکنون شد
)209، 1361ینه او رشگ فلک مجنون شد (شهریار،سفینه هاي نجاتند جمله معصومین         ولی سف
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ـ عاشورا مکتب ظلم ستیزي: 5
شهریار در اغلب اشعاري که درباره حماسه بزرگ عاشورا سروده است، به ترکیب حماسه انقالب اسالمی 

و ، با به تصویر کشیدن محرم"ساز انقالبمیزانسان"پردازد. وي در قصیده ترکی ایران  و قیام عاشورا، می
پردازد و با الهام گرفتن از مکتب ظلم ستیز عاشورا به مساعد جامعه ایران میعاشورا، به بیان اوضاع نا

داند که شان میدهد و بهاي این انقالب را، ریخته شدن خون جوانان و داغ دل مادرانانقالبیون امیدي تازه می
واهد عنایتی به این انقالب خونین بکند تا از خ، می(ع)اند، و از امام حسینهمچون رباب داغ فرزند دیده

وابستگی اجنبی، رها شده و به استقالل دست یابیم: 
محرم گلیر، عاشورا گلیر                                    شعله چکه جک التهابمیز

قانال یازیلمیش بو کتابمیزعاشورا بیزیم مکتب میز دیر                        
چوخ اصغریمیز، چوخ ربابمیزحسین بیزده کربال میزدا                          یا 
باخیش، بلکه                            آزاال بیزیمده، عذابمیزقانلی گؤزله، بیراو

)155،ص 1386شهریار،( وابسته لیکدن بلکه قورتوالق                              آچیال قولدان بو طنابمیز  
هایش با یابد/ عاشورا مکتب ماست که نوشتهمان غلیان میرسیدن محرم و عاشورا، حس انقالبی(با فرا

هایی دادیم/ بیا و با چشمان اصغرها و ربابخون نگاشته شده/ یا حسین، ما نیز در کربالي ایران، علی
ز این وابستگی و استعمار رهایی یابیم) مان کاسته شده و اخونبارت نظري به انقالب ما بیفکن تا از عذاب

که تضمین ابیاتی از مراثی شناخته ترکی (دلریش)  را در آن » هالل محرم«در شهریار،در جاي دیگر 
دهد و  هموطنان آذربایجانی خود هاي دفاع مقدس در کنار هم جاي میآورده، شهداي کربال و شهیدان جبهه

-میو دفاع از میهن اسالمی و هوشیاري و  بیداري از خواب غفلت، فرافررا به جهاد و قیام علیه صدام کا
:خواند 

ر حسینین کربالسییبیزي سسلمحرم دیر، خانیم زینب عزاسی-
اسیصد-داها زوارینین یوق سسیولی باغلی قالیب دشمن الینده

(حسین أوز قانینا غلطان اولوب دیر )( بوگون کرب بال ویران اولوب دیر )
جهادیله آچاق یول کربالیهچاغیر شاه نجف گلسین هرایه

باشدا آذربایجانیاوجالداق گلیب غیرت گونی ، همت زمانی
)186(همان:ییخاق بو بی مروت ائو ییخانیگئده ك صدام کافرله جهاده

کند/ راه کربال به دست رسد و کربالي حسین ما را صدا می(با آمدن محرم، عزاي زینب به گوش می
این روز کربال ویران شده و حسین در رسد/ دراش به گوش نمیدشمن بسته شده و دیگر صداي زائرین

خون خود غلطان شده است/ شاه نجف، علی را ندا ده تا به فریادمان برسد تا بتوانیم با جهاد راهی به سوي 
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کربال باز کنیم/ امروز روز نشان دادن غیرت و مردانگی است پس با غیرت و همت خود، آذربایجان را 
ر برویم و این نامرد را سرنگون کنیم) سربلند کنیم/ و به نبرد با صدام کاف

ـ آفرینش، عزادار علی اصغر 6
، که در واقع تضمینی است از یکی از مراثی دلریش (شاعر مرثیه پرداز »تضمین«شهریار، در قطعه ي 

آذربایجان)، صحنه شهادت طفل شیرخواره حسین و سوز و ناله مادرش رباب، آن هنگام که تیر سه شعبه را  
کشد و کل انسانها و آفرینش، از دیدن این درد، به تصویر میکه گلوي فرزند شش ماهه اش را میبیند می

افتد: صحنه، به ناله و فغان می
حسینین نوحه سین (دلریش) یازاندا                        مسلمان سهلدیر که کافر آغالر

گؤریدین دشمن آغالر، لشکر آغالرآتاندا حرمله اوخ کربالده                               
رباب، نیسگیل دؤشونده سود گؤرنده                     علی اصغري یاد ایلر آغالر

)189-188قلم گؤردوم سیزیلدار، دفتر آغالر(همان:یازاندا آل طه نوحه سین من               
گرید/ زمانیکه حرمله تیر ه سهل است کافر نیز مینویسد، مسلمان ک(آنگاه که دلریش، نوحه حسین را می

کردند/ وقتی رباب در پستان خود دیدي که دشمن و لشکر بر این طفل گریه میکرد کاش میرا پرتاب می
نوشتم دیدم که قلم نوحه سر داده بود و که نوحه آل طه را میگرید/زمانیاصغرش میبیند به یاد علیشیر می
گریست) دفتر می

کشد و از او را با حضرت علی اصغر، به زیبایی به تصویر می(ع)در جایی دیگر، صحنه وداع امام حسینو 
اش را نشان زهرا دهد:خواهد گلوي شکافتهمی

گشودي چشم در چشم من و رفتی به خواب اصغر       خداحافظ خداحافظ بخواب اصغر بخواب اصغر
ا                 زتاب تشنگی آسودي و از التهاب اصغربه دست خود به قاتل دادمت هستم خجل، ام

،ص 1379بگو کز زهر پیکانها به ما دادند آب اصغر( شهریار،(س)گلوي تشنۀ بشکافته بنماي با زهرا
111(

کات قصاید دو شاعرافتراقات و اشترا
تطبیق و مقارنه: 

-ده دارد، اشعارش در مکتب رمانتیسم میپذیر و شکننـ اختالف شخصیت: شهریار روحی حساس، تأثیر1
شود و همان حالت را بی کم وکاست در شعر گنجد، او در سرودن اشعارش تحت تأثیر خیال خود واقع می

اجتماعی دارد و مسائل اجتماعی و سیاسی -کند؛ اما در مقابل، سید حیدر، شخصیتی انقالبیخود منعکس می
ها اشعار عاشورایی سید حیدر را به سمت حماسی همین ویژگیکشورش نقش بسزایی در اشعارش داشتند. 
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هاي اجتماعی نیز در چه زمینهشود؛ گرو تاریخی کشانده و اشعار شهریار را به عرصه شعر بکایی رهنمون می
شعر شهریار مشهود است. 

دایح ـ اشعار سید حیدر داراي عنوان مشخصی نیست و اشعار وي در خصوص اهل بیت، به دو دسته م2
(عج)اند؛ متن بیشتر این اشعار جنبه حماسی دارند و بیشتر به استغاثه از امام عصرو مراثی تقسیم بندي شده

چیده شود.در واقع گیر از طرف ایشان است تا ریشه ظلم از گستره هستی برپرداخته و خواهان انقالبی عالم
ع این حادثه و بررسی آن از دیدگاه تاریخی توان گفت محور اشعار عاشورایی وي قیام حسین، دلیل وقومی

خوریم. در مقابل، اشعار میندوه وي برالي اشعارش به حزن و االبهچه درهمراه با رویکرد حماسی است؛ اگر
، »کاروان کربال«و » داغ حسین«شهریار، هر کدام دارا عنوانی هستند که با متن شعر تطابق دارد؛ قصایدي چون 

، ترکیبی از فضاي اندوه و غم با فضایی حماسی »حماسه حسینی«انگیز، و ی رثایی و حزنمحتوای»  تضمین«
عنوان و محتوایی حماسی دارد.» انسانساز انقالبمیز« است که رویکرد رثایی بر آن غالب است و قصیده 

ه حیدر نامی از حضرت زینب به میان نیامده است، در حالیکه شهریار در شعر حماسـ در شعرسید3
هاي او سخن رانده است و جاودانگی پیام عاشورا را مرهون حسینی و هالل محرم، از زینب و شیرزنی

داند. شاید این موضوع ناشی از این باشد که در ایران به زن و نقش او در هاي کوبنده حضرت زینب میخطبه
افزاید و با رویکرد ه کربال میشود؛ عالوه برآن، حضور زن به مظلومیت حادثمسائل اجتماعی بیشتر توجه می

رثایی اشعار شهریار، تناسب بیشتري دارد.
مام حسین را به عنوان قافیه قرار داده است نام مبارك ا» کاروان کربال«و » داغ حسین«ـ شهریار در شعر 4

ارش القاب افزاید؛ در حالیکه سید حیدر در بیشتر اشعکه تکرار نام ایشان در هر بیت بر جنبه بکایی شعر می
کند که این نوع خطاب حاکی از فرهنگ عربی است تکیه می(ع) آورد و به اصل و نسب اصیل امامایشان را می

کنند.که براي تعظیم افراد، از کنیه و لقب استفاده می
ـ در اشعار شهریار فراوانی کماتی چون خیمه، عطشان، کاروان کربال و.. دیده می شود که با فضاي غم 5

گیز و رمانتیک و حزن آلود اشعارش هماهنگ است. هر دو شاعر در ترسیم فهرمانان کربال، از شخصیت ان
دهد توأم اصغر ارائه میي که شهریار از علیگیرند؛ تصویرو حضرت علی اصغر بهره می(س) هایی چون رباب

) (س)د سقط شده زهرااصغر و محسن(فرزنحیدر به رابطه بین علیبا حزن و اندوه است؛ حال آنکه سید
امیه علیه خاندان هاي بنیآلود، شهادت ایشان را سندي تاریخی بر کینهپرداخته و عالوه بر تصویر فضاي حزن

داند.نبوت می
بیند و این ناشی از روح لطیفی است که با ـ شهریار تمام طبیعت هستی را عزادار ماتم حسین می6

- میفرا(ع)حیدر، همه انبیاء الهی را به ندبه حسین؛ در مقابل سیدشخصیت عاطفی و رمانتیک او متناسب است
خواهد که بر این مصیبت عظیم بگریند.خواند و از آنها می
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ما شهریار به چرایی حادثه نپرداخته و تنها به اند اـ هر دو شاعر به بیان واقعه تاریخی عاشورا پرداخته7
یابی حادثه و تحلیل آن است. او با حیدر به دنبال ریشهمقابل سیدهاي کربال بسنده کرده، اما درتصویر صحنه

امیه ازخاندان نبوت بویژه داند که بنیهایی قدیمی میتکیه بر حوادث تاریخی، مصیبت روز عاشورا را کینه
در جنگ بدر و... به دل داشتند.(ع)هاي علیرشادت

-اش درآلود وي است که با عاطفه صادقانهحزنـ اشعار ترکی و فارسی شهریار مملو از حس درونی و 8

آمیخته است. انتخاب الفاظ و کلمات نرم و ساده به شهر وي موسیقی خاصی بخشیده و با موضوع و رویکرد 
اش متناسب باشد. گیرد که با رویکرد حماسیمیحیدر نیز اغلب از کلماتی بهرهاو تناسب دارد؛ در مقابل سید

اشتراکات:
هاي مشترك شعر هر دو شاعر است. این موضوع بیانگر این مطلب است که رنگ سرخ از واژهـ خون و 1

حیدر در شعرش به گردن به خون آغشته نشدنی اشعار عاشورایی است؛ سیدخون، به هر حال، جزء جدا
که به خواهدکند و از امام زمان میاصغر، که به ناحق از روي ظلم و جفا به شهادت رسید، اشاره میعلی

خونخواهی طفل شش ماهه برخیزد و این خون نماد قیام و خونخواهی است علیه تمام مستکبران و ظالمانی 
-ها بر آن حاکم بودند نیز میپردازند که شامل جامعه شاعر که عثمانیکه به ظلم و ستم در جامعه اسالمی می

شود: 
                            ریدمِ الوفأطلُب رضیعۀً (حلی،و رضیعۀٌ بد خَضَّب90،ص1404م(

شهریار با به کارگیري رنگ سیاه، به مراسم عزاداري عاشورا و سیه پوشی آنان اشاره می کند، نگاه شهریار 
به رنگ، نگاهی برگرفته از رویکرد رثا و بکائی است. استفاده از کلمه خون در شعر شهریار، برخالف عرف 

عاطفی دارد. او خون را براي بیان شدت حزن و اندوه خویش به کار می برد. بنابراین می توان انقالبی، جنبه
گفت نگاه شهریار برخاسته از فرهنگ سوز و عاطفه است: 

به جامه هاي سیه کودکان کو دیدم           دلم به یاد اسیران کربال خون شد
)108، 1379ار چشم من از گریه رود کارون شد(خشکنابی،به یاد تشنه لبان کنار نهر فرات               کن

و تحت تأثیر محیط مکانی و زمانی خود هستند و ـ هر دو شاعر از وضعیت جامعه خویش تأثیر پذیرفته2
شود؛ شرایط موجود در جامعه هر دو شاعر سبب شان به وضوح دیده میپذیري در اشعار عاشوراییاین تأثیر

عه و مردم نزدیک شده و موضوعات اجتماعی، ملی و وطنی در اشعارشان مطرح شود؛ شد که شعرشان به جام
از این رو شعر عاشورایی که بیانگر نهضت امام حسین و قیام علیه استکبار بود، بهترین الگو براي بیان 

شان بود.احساسات ملی و انقالبی
ودانگی یاد و نام مت امام حسین و جاهاي سپاهیان یزید، عهدشکنی کوفیان، کراحرمتیـ اشاره به بی3

ایشان از دیگر مضامین مشترك شعر هر دو شاعر است.
ها، قهرمانان و ضد قهرمانان، از مضامین ثابت در اشعار عاشورایی است ارزشها و ضد ـ رویایی ارزش4

اند.را تقبیح کردهخورد؛ که قهرمانان خود را ستایش و ضد قهرمانانکه در شعر این دو شاعر نیز به چشم می
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انَّ « پذیري هر دو را از حدیثکنند که تأثیرامت تعبیر می» سفینۀ النجاة«ـ هر دو شاعر، از امام به 5
کند.اثبات می» الحسین مصباح الهدي و سفینۀ النجاة

به شود، ـ استفاده از صنعت تشبیه و دیگر صنایع لفظی و معنوي در شعر هر دو شاعر فراوان دیده می6
کند که اضافه تشبیهی و تشبیه می» الدینصباح «و » شموس الهدي«حیدر امام حسین را به عنوان مثال سید

کند و شهریار نظیر برقرار میترین نوع تشبیه است. و بین کلماتی چون صباح، شموس و افق مراعاتبلیغ
بنی امیه را به افسانه فرعون و گنج طفالن امام حسین را به آهوان حرم، یزید را به مار فسرده و دستگاه 

قارون، اشک چشمانش را به رود کارون، تدبیر امام حسین را به حکمت افالطون و خود او را به ماه مدینه 
نظیر وجود دارد: تشبیه می کند و بین کلماتی چون آهوان، دشت و هامون مراعات

ارمحنت این خاکدان بگردون شدمحرم آمد و آفاق مات و محزون شد                      غب
که آهوان حرم سر به دشت و هامون شدبه خیمه هاي امامت چنان زدند آتش                

جهان به حیرت از این سربلند خاتون شد رسید نوبت زینب که شیرزاد على است 
،ص 1379(خشکنابی،ده افسون شد که خود یزید چو مار فسریزیدچنان بکوفت به تبلیغ دستگاه 

108(
باشد و هر دو از به مینقطه مشترك تشبیهات بکار رفته در شعر هر دو شاعر، سادگی و وضوح مشبه

اند.تشبیهات حسی بهره گرفته
باشد. در گیري از آیات قرآنی از دیگر عناصر مشترك شعر این دو شاعر میـ تناص هاي حدیثی و بهره7

یا فاطمه کل عین باکیه یوم القیامه اال عین «فرمود: (س) خدا به حضرت فاطمه که رسولاحادیث آمده است
). شهریار در تایید این 110: 2003نجفی، »(بکت علی مصائب الحسین، فانها ضاحکه مستبشر بنعیم الجنه

حدیث چنین می سراید:
: 1379ون شد(خشکنابی، هر آن دو دیده که نگریست سخت مغبو بر حسین بگریی به حشر خندانی  چ
108 (

آمده است: 30، باب33هاي حدیثی در اشعارش بهره جسته است. در بحاراالنوار، جحیدر نیز از تناصسید
 »ووِيانُوحاًأَنَّرلَمبکیرینَۀِففالسطَافَتبِهیعماجنْیا-الدفَلَمرَّتملَاءبِکَرْبالْأَأَخَذَتْهضر-وخَافنُوح

فَنَزَلَالْأَرضِهذهفیأَصابنیمامثْلُفَزَعأَصابنیماو-الدنْیاجمیعطُفْتإِلَهِی-قَالَوربهفَدعاالْغَرَقَ
وفَقَالَالْأَوصیاءخَاتَمِابنِو-الْأَنْبِیاءخَاتَمِمدمحسبطُالْحسینُیقْتَلُ-الْموضعِهذَافینُوحیاقَالَو-جبرَئیلُ

فَسارت-مرَّاتأَربعنُوحفَلَعنَه-أَرضینَسبعِوسماواتسبعِأَهلِلَعینُقَاتلُهقَالَ-جبرَئیلُیالَهالْقَاتلُمنِ
» علَیهاستَقَرَّتوالْجوديبلَغَتحتَّىالسفینَۀُ

عبورشوکردگردشرادنیاتماموشدسوارکشتىبرالسالمعلیهنوححضرتوقتى« : شدهروایت
کلیهمن! گفت: پروردگاراوکرددعالذاشد،خائفشدنغرقازنوح. گرفترااوکشتىزمینافتادبکربال
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یا: گفتوشدنازلجبرئیل!! نشدمگردیدمزمینایندرکهفزعىوجزعچنینیکدچاروگردیدمرازمین
: گفتنوح.شدخواهدشهیدموضعایندراستاالوصیاءخاتمپسرواألنبیاءخاتمسبطکهحسین! نوح
نوححضرت.کردخواهندلعنترااوزمینوآسمانهااهلکهاستکسىهمان: فرمودکیست؟حسینقاتل
سید » یافتاستقرارجودىسربرتانمودحرکتکشتىآنگاهکرد،لعنتراحسینامامتلقامرتبهچهار

سراید:     حیدر در تأیید این بیت چنین می
                   هها أم هل الی نوحٍ و أینَ نبیکاءها و بد نوحسعفلی نوح

)51،ص1404ها(حلی،ي           عصم السفینۀَ مغرقاً أعداءو لقد ثوي بثراك و السبب الذ
و علّم آدم األسماء کلَّها عرضَهم علی المالئکۀِ فقالَ أنبؤنی «و در بیت زیر به این آیه قرآن اشاره دارد: 

»١بأسماء هوالء إن کنتم صادقینَ
)51عرضَت و علَّم آدم أسماءها (همان: و بِک انطَوي و بقیۀ اهللاِ التی                            

ـ صنعت تضاد و طباق از جمله صنایعی است که در شعر شهریار به شواهد زیادي از آن برمیخوریم:8
بس که محملها رود منزل به منزل باشتاب     کس نمی داند عروسی یا عزا دارد حسین

)99،ص 1373( شهریار،
)188،ص1386که کافر آغالر (همان: ریش) یازاندا                مسلمان سهلدیرحسینین نوحه سین (دل

"شود که یک نمونه از آن در بیت زیر بین کلمه حیدر نیز این صنعت به وفور یافت میو در شعر سید

قابل مشاهده است:"میت و حی
)47ص،1404حی قُبرت بمنزلی(حلی،ها أنَا ذاوأحد إالّ و یقبرُ میتاً                                   ما

:نتیجه
بار به این واقعه، از گردد. رویکرد رثایی و غمشعر عاشورایی به دو بخش رثایی و حماسی تقسیم می

باشد؛ به این شود که برگرفته از شخصیت درونی و فردي او میرویکردهاي مهم شعر شهریار محسوب می
فرجام را تجربه کرده است. بنابراین طبیعی است که کلماتی پرسوز که در گذشته، عشقی نامعنی که شهریار 

اش منعکس گردد. مملو از غم، حزن و عاطفه است، در فضاي اشعارش حاکم شود و در اشعار عاشورایی
ما اغلب ت احیدر به این واقعه بیشتر به دید حماسی و تاریخی و تا حدودي توأم با رثا، نظر افکنده اسسید

کند تا گونه است که بیشتر او را شاعري حماسی معرفی میکلماتی که بکاربرده، کلماتی فخیم و حماسه
را به (ع)بکایی. هر دو شاعر با تأثیر از آیات قرآن کریم و احادیث شریف، واقعه عاشورا و چهره امام حسین 

شرایط و و (ع)نهضت و جنبش امام حسیناند و ضمن اشاره به فلسفه و بهترین شکل به تصویر کشیده
هاي مختلفی وضعیت جامعه خود را منعکس کرده  و به انتقاد از جامعه خویش پرداخته اند و از اسلوب

اند. هاي خود بهره جستهمانند: تناص، تشبیه، استعاره، تضاد و طباق در بیان دیدگاه

31سوره بقره آیه 1
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درمان درد بی خویشتنی انسان معاصر از دیدگاه مولوي
عبدالعلی اویسی کهخا
دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
1رمضان مجوزي

دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
چکیده

انسان معاصر با وجود شناخت و تسلط همه جانبه بر طبیعت آنگونه که باید خود را نشناخته است. این 
استیال یابد. بی انسانی اوانسان را از یاد وي برده و باعث گردیده جهان حقیر بر وجودبی خویشتنی عظمت

خویشتنی چه در بعد فردي چه دربعد اجتماعی مسئله تازه اي نیست. در ادبیات کهن پارسی برخی 
ن گشوده اندیشمندان با بیان نکاتی ظریف و مهم، درباره ي ازخود بیگانگی انسان، دري دیگر پیش روي انسا

قائالن و حامالن پیام عرفانی  در فرهنگ صدرارائه کرده اند. درو درمانی براي درد بی خویشتنی انسان
که درشش دفتر مثنوي خود بسان معلمی انسان گرا این مسئله را واکاوي کرده دیرین پارسی مولوي است

ز و فریبندة جهان مادي معنا پردازي است. وي درباره ي از خود بیگانگی انسان دربرابر پدیدهاي غفلت سا
کرده است که تامل در آنها می تواند انسان را به انسانیت خویش نزدیک کند واین درد را درمان نماید. 

مولوي، بی خویشتنی، معنا، صورت، انسان معاصرها:کلیدواژه
مقدمه

واهیم کرد. بشر امروز با وجود به دنیاي امروز اگر نیک بنگریم، نوعی سردرگمی را در آدمیان مشاهده خ
پیشرفت هاي مهم و تسلط بر طبیعت، آنگونه که باید احساس خوشبختی نمی کند. زندگی امروز آدمیان، 
همراه با نوعی آشفتگی وسرگردانی روحی خاصی است. انسان تنها موجوي است که از قوه ي عقل 

بدبختی او نیز است. عقالنیتی که با وجود برخوردار است واین عقل البته در عین آنکه نعمت است اسباب
ظاهري در زندگی آدمیان، سرشار از عدم عقالنیت است و بشر امروزي توجه خاصی به سود حقیقی خود 
ندارد. آدمیان نه تنها از یکدیگر فاصله گرفته اند و مسیر دور شدن تدریجی را هر چه سریعترمی پیمایند که از 

وه اي را بر جاي خویش نشانده اند. به گونه اي که مانند سایر موجودات درعادتخود نیز جدا افتاده و بیگان
معرفت و توجه به خویش، خود را فراموش کرده و روزمرگی روزگار می گذرانند. انسان با وجود ضرورت

فردي، ابتدا به عنوان یک مسئله ي روانی و سپس به صورت این خود فراموشی در شکل بی خویشتنی
ی جمعی در قالب ازخودبیگانگی اجتماعی ظهور و بروز یافته است. واقعیت

البته گفتنی است که پدیده ي بی خویشتنی انسان، پدیده ي جدیدي نیست. چنان که در دوران بت پرستی 
بشر نشان داد که چنان می تواند در مسیر انحطاط فکري پیش برود که ساخته ي دست خویش را خداي خود 

1 . behdadmojavvezy@yahoo.com (نویسنده مسئول)
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انسانی خود را فراموش کند. در دنیاي امروزي که عصرتکنولوژي نامیده می شود، بیپندارد و عظمت 
فردي، این علم به تمام شئون زندگی اعم ازبیگانگیمصنوعاتازپذیريتاثیربابیگانگیخودازوخویشتنی

بیگانگی در کار، بیگانگی در ارتباط انسانی و غیره تسري یافته است. 
وشدهیاببر این است تا با بهرگیري از آراء موالنا جالل الدین این معضل ریشه یدر این مقاله تالش 

. گرددارائهیحلراهسپس
اصل خویش در نظر موالنا جالل الدین غربت انسان در این جهان آن گاه براي او روشن می شود که به

تعالی و جستوجوي اصل خویشتن بازگردد و یا میل به بازگشت کند. در جهان بینی موالنا میل به کمال و
و این غربت را براي انسان رقم زده است. میل فطري انسان است که تحت تاثیر دنیاي متلّون قرار گرفته

)1377/1/4يمولو(هر کسی کاو دور ماند از اصل خویش / باز جوید روزگار وصل خویش
معناي بی خویشتنی در جهان معاصر:

ریشه ي التینی و یونانی دارد چنانکه کلمه الیوسیس و واژه  ALienationبی خویشتنی ترجمه ي واژه ي 
الیناسیون یابی «به معناي بیرون آمدن از خود، وارستن از خود یا از بی خود شدن است. Alienatioالتینی 

ه خویشتنی در لغت اصطالحی است که از اعتقاد عوام در تفسیر بیماري جنون حکایت می کند. بدین معنی ک
معتقد بودند که جنون بیماري است که از حلول جن در انسان ناشی می شود و عقل او را می برد و جاي 

جانشین »جن«او»خود«روح او می نشیند و انسان را فاقدشخصیت انسانی خویش می سازد ودر وي به جاي 
)91: 1361(شریعتی » .می گردد

بیگانه شده و از حقیقت خویش فاصله گرفته بی خویشتنی حالتی است که انسان  با خویشتن خویش 
است. به گونه اي که نمی تواند براساس فطرت و طبیعت خود بیندیشد و عمل کند. در حقیقت از خود 
بیگانگی، بی هویتی نیست، بلکه نشاندن شخصیتی کاذب، دروغین و نادرست به جاي شخصیت حقیقی 

ن نوع از خودبیگانگی است که انسان، انسانیت خود را است. الزم به ذکر است که منظور از بی خویشتنی آ
فراموش کند. 

و به خود متعالی خود نیندیشدوگرنه در رویکرد عرفانی از خودبیگانگی سکه اي است که دورو دارد و 
داشتهزینی عرفاني تواندمعنایمیکسره مذموم و ممدوح تلقی نمیشود. در این رویکرد بی خویشتنی حتی 

باشد، 
ه عاشق درپاي معشوق از خود بی خود میشودهمانگونه که موالنا در برابر شمس. از خود بیگانگی، چنانک

در دنیاي امروز ما، بیش از هرچیزمعنا و ماهیتی دنیوي یافته و این همان روي دیگر سکه ي از خود بیگانگی 
شتنی عاشقانه درپاي معشوق است، وجالب اینکه موالنا جالل الدین که در مقام عارفی کامل به بیان بی خوی

شوق وافر داشته و بسیار بدان پرداخته  است: 
بانگ زد یارش که بر در کیست آن             گفت بر در هم تویی اي دلستان
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)                             3062تا1377/1/3063گفت اکنون چون منی اي من درآ         نیست گنجایی دومن را در سرا (مولوي/ 
در معناي دنیوي بیگانگی ومسخ بشري نیز ابیات عمیق و روشنگري درمثنوي آمده است. بیگانه شدن از 
خود به عنوان موجودي فعال به این معناست که انسانها در رابطه با دنیاي خودشان منفعل می شوند و به 

. مثل این است که انسانها دیگر متعلق به خودشان نیستند و نوعی آلت دست جهان پرقدرت بیرون می شوند
زندگی شان همواره به دست نیروهاي غیرشخصی که خارج از اراده و اختیار آنهاست، شکل می گیرد. نتیجه 
ي نهایی تمام این انفعاالت احساس بی قدرتی انسان است و قابل تامل اینکه برخی از جامعه شناسان امروز 

) شرایطی را که جامعه نوین باعث پدیدار شدن احساس بی قدرتی انسانهاشده 1939ارون (همچون جوئل ش
به عنوان عامل اصلی تیره بختی و سیه روز انسان معرفی میکنند. 

خویشتن شناسی
غزالی در باب معرفت نفس  گفته است: 

من عرف نفسه «اندمعرفت نفس خویش است. براي اینکه گفته-تعالی–بدانکه که کلید معرفت خداي 
و در جمله، هیچ چیز به تو نزدیکتر از تو نیست. چون خود را نشناسی دیگران را چون شناسی »فقد عرف ربه

و همانا گویی من خویشتن را شناسم و غلط میکنی که چنین شناختن، کلید معرفت حق را نشاید که ستوران 
)13: 1386ی، لمحمدغزااماماز خویش همین شناسند که تو ازخویشتن. (

نشناختن یا گریز از خود یا خویشتن خویش بیماري دامنگیر انسان امروز است که در کنار بی ریشه گی 
ذاتی، هویت وي همچنان گسترش می یابد. این معنی که بیشتر انسانها خود را کسی نمی یابند و در خود 

به سرگرمی ها غافل کننده پناه می برند کسی را نمی بینند تا با وي هم نشینی کنند به همین دلیل است که
انسانها از تنهایی و باخود بودن وحشت دارند. این است که اگر انسان تنها باشد و سکوت حکمفرما، سعی 
می کند به شیوه هاي مختلف از این وضیعت بگریزد. مطالعه می کند به تماشاي تلویزیون می نشیند و با ابزار 

تنهایی بگریزد. دلیل این امر از خود بیگانگی انسان، و گریز ازخویشتن است که گوناگون تالش میکند تا از 
بیشتر ما امروزه به آن چار هستیم. جامعه ي امروز قادر است که انسان هارا به چیزهاي عادي بی ارزش مبدل 

ود نمایی سازد نتیجه این عمل از خود بیگانگی انسانهاست که اکنون به صورت مسئله اي در جهان امروز خ
)1362: 45میکند. (هربرت مارکوزه 

جمله عالم ز اختیار وهست خود                   می گریزد در سر سرمست خود
تا دمی از هوشیاري وارهند                        ننگ خمروزمر برخود می نهند

)225تا1377/6/224وي/ می گریزند از خودي در بی خودي        یا به هستی یا به شغل اي مهتدي (مول
از نگاه مولوي تنها توجه به عوامل بیرونی نیست که انسان را به خود مشغول داشته است بلکه در بسیاري 
از موارد انسان درگیر عواملی در درون خود است که آنها به مراتب در غفلت انسان از خویشتن خویش بسیار 

نسان از آن نظر که گرفتار عوامل بیرونی است خویشتن را رعب انگیز و قوي پنجه ترند. در دنیاي امروزي ا
فراموش کرده است اما اگرازاین عوامل نیز رهایی یابد باید توجه داشته باشد که عواملی در درون او هستند 
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که او را مشغول می دارنداین عوامل درونی و بیرونی به نیکی در داستان شیرو نخجیران به تصویر کشیده 
این داستان خرگوش نماد و نمونه ي عوامل بیرونی است، ولی براي به هالکت کشاندن شیر شده است. در 

این عوامل به تنهایی کفایت نمیکند. به همین دلیل است که دردل چاه تصویر شیر را برشیر می نماید تا 
)بعدبه1000اتیادب1377/1يمولوبهدیکننگاه(عوامل درونی شیر را به هالکت بکشاند. 

بودن، » بیشتر«را به خود گرفته است نه » داشتن«در جوامع امروز تشخص و معناي انسانی مفهوم بیشتر 
در چنین وضعیتی انسان به خطا تصور می کند که در راه سود خویش گام برمیدارد حال آنکه تمام اهتمام و 

ست جز حیات کوشش وي در خدمت هر چیزي هست جزسود حقیقی خود وي وهمه چیز در نظر آدمی ه
چنین شرایطی بی شک قدرت جامعه با روح بلند پرواز افراد پیکار می جوید وهمین «او وهنر زیستن در 

)15: 1363(مارکوزه، » قدرت است که فرد بشررا در شکل موجود از خود بیگانه اي نمایان می سازد.
بی خویشتنی و رابطه ي آن با تکنولوژي 

سبب دوري انسان از معنا ومعنویت شده. از تغییرات جامعه ي پیشرفت هاي علمی وکشفیات جدید
جدید یکی این بود که خالف زندگی پیشینیان که خدا در آن نقش غیرقابل جانشینی داشت در نزد بشر جهان 
مدرن، خداوند کمتر یاد شده وبیشتربروجود آدمی وعقل او تکیه می رود. مارتین هایدگر می گوید: که تمدن 

ت زمانی است که انسان ها با خویش بیگانه بوده اند و از این رو تمدن که خود زاده ي از خود نتیجه ي مد
انسان یک جواهر اهورایی وفطرت خدایی «بیگانگی انسان است زاینده ي از خودبیگانگی وي نیز می شود. 

نی داراي سرچشمه گرفته است یع» روح خدا«است، جوهري است برتر از ماده وحاکم بر طبیعت، وي از
خصلت هاي خدایی است اما پس از هبوط به زمین در طبیعت وجامعه آن خود خدایی نخستین خویش را از 
یاد می برد وتنها به تمایالت مادي وجانوري خویش مجال رشد وظهورمی دهد ودر نتیجه هر چند دراین راه 

متعالی از آن می تراود در به پیشرفت می رسد، آتش آن فطرت انسانی که روشنایی وعشق و ارزش هاي 
)98: 1362درونش فرو می میرد.  (شریعتی، 

بنا برین چنانچه نیک نگریسته شود شاخص اصلی جهان نوین را نوعی سرکوبی معنوي ناشی از عقالنیتی 
محض تشکیل می دهد، عقالنیتی که باوجود حضور ظاهر در زندگی آدمیان سرشار از عدم عقالنیت است. 

بنده ي نوین، پهنه ي حیات ذهنی و فکري آدمیان را، به تمامی در نوریدهاست. این دگرگونی تکنولوژي فری«
از پایان روزگاري خبر می دهد که فردیت انسان با نگرش به دو ساحت او متالزم بود یعنی روزگاري که 

)9: 1362(مارکوزه، » جامعه به فردیت و ساحت درون بشر ارج می نهاد.
دن مارا در تماس با چیزهاي بیشتري قرار داده است و ما نیازمند تأمل کردن بر آنها اینترنت و جهانی ش

هستیم، زیرا تأثیرات عمیقی بر ما دارند. تالش براي تأمین نیاز هاي روزانه، و فرهنگهاي حاکم برجوامع که 
شان بیندیشند. بیشتربردستاوردهاي مادي تأکید می کنند، سبب شده انسانهاکمتر به خود و واقعیت وجودی

)123: 1374امروزه خود تبدیل به یک پروژه و شاید تنها پروژه براي بسیاري از مردم شده است. (ریترز، 
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تحلیل مولوي از بی خویشتنی انسان
رویکرد موالنا به انسان آن است که تمام هستی و کائنات هر قدر عظیم والیتناهی باشد باید متحیر و 

رسد به مصنوعات حقیري که چون بازیچه هاي کودکان اورا به خود سرگرم می مسخّر انسان باشند، چه 
سازند. تعبیر دلخواه مولوي در اشاره به انسان کوه است که در مواردزیادي به آن استشهاد می ورزد. 

)1/1186آب کاهی رابه هامون می برد       کاه کوهی را عجب چون می برد (مولوي /
ین در قالب حکایات و تمثیالت می کوشد، تا به انسان بیاموزاند که از هواي مولوي بسان معلمی راست

نفس پیروي نکند. بویژه در دفتر سوم در قالب حکایت مارگیري که ماري عظیم را از کوهسار برگرفت و 
براي نمایش عموم به شهر آورد با ظرافتی وافر به چنین مواردي اشارت می کند. مار حکایت وي به ظاهر بر

اثر سرما مرده و به تعبیر مولوي فسرده، ازاین رو مارگیر توانست این موجود شگرف را در ریسمان بپیچد. 
تأکیدي که مولوي در این داستان بر شخص مارگیر و بینندگان معرکه ي مارگیري دارد، تمثیلی دقیق و 

ه وي را مفتون خویش کردهاست.        مثال زدنی ازبی خویشتنی انسان است، دربرابرپدیده هاي فریبندة بیرونی ک
)1377/3/1053نفست اژدرهاست او کی مرده است    از غم بی آلتی افسرده است(مولوي/ 
)3/1057اژدها را دار در بند فراق            هین مکش اورا به خورشید عراق (همان/ 
لق را ببین که براي حیرت و می گوید، جهالت انسان را بنگر که ماررا همراه خود ساخته و نادانی خ

غفلت بیشتر دست به دامان پدیده هاي به ظاهر دیدنی در جهان برون خود گشته اند، وحال آنکه به تعبیر 
موالنا نه تنها صدهزاران مار که کوههایی که مأمن مارهایند نیز می بایست در حیرت و حسرت مشاهده ي 

نسان حیران این پدیدارهاي جهان حقیر شده است. جهان الیتناهی انسان باشند پس چگونه است که ا
)1377/3/999آدمی کوهی است حیران چون شود /  کوه اندر مار حیران چون شود (مولوي/ 

)3/1002صد هزاران مار و که حیران اوست  /  او چرا حیران شدست و مار دوست (همان
ن  یعنی آگاه به خویشتن بودن است وجودانسان مترادف وقرین با تفکرواندیشه ورزبودن، باشعور بود

وازاین رو درمیان تمام موجودات، قوه شناخت و دانستن منحصر به انسان است و بس. انسان آگاه به موقعیت 
خود ناگزیرازخودسازي ومعنا کاوي است چراکه به واسطه قدرت درون نگري که دارد با خویشتن خویش 

ز این تأمل یا مشورت به تفسیروقایع که مبناي عمل اوست، می بی درنگ به گفتگومی نشیند وبا بهره گیري ا
رسد. 

اما خالق جهان خطرسقوط به ورطه ي غیر انسانی رانیزدر وجود او نهاده به گونه اي که می تواند حتی 
اسفل السافلین باشد متأسفانه جهان حاضرعرصه ي این وجه دوم توانایی انسان شده است به گونه اي که این 

رین مخلوقات، تحت تأثیر تلون دنیاي مادي عظمت روحی خویش را فراموش کرده. وبه نوعی از شریف ت
خود بیگانگی مبتال شده است. آنچه از آموزه هاي موالنا جالل الدین دریافت می شود وامروز بیش از همیشه 

ت. مولوي به ما براي ما ضروري می نماید غبارزدایی ذهنی از این پوشش ها وتوجه به خویشتن خویش اس
می گوید که خانه ي ما جاي دیگري است وحال آنکه مادر حال کوشیدن براي بیگانه ایم. 
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مادام که به خانه ي تن مشغولیم، وبه ظاهر درآن خوش می گذاریم از گوهروجودي خودمان کامأل دور و 
جدا خواهیم بود. 

)1377/2/263بیگانه مکن (در زمین مردمان خانه مکن                کار خود کن کار 
مولوي با شناخت دقیق این وجه انسانی باقرارگرفتن در جایگاه کشفی وشناختی در پی آن است که 
راهکارهایی نیز براي بشري که از کار خود فرونشسته وکار بیگانه می کند ارائه دهد. اوعالمانه به ما می گوید 

گذرد وزیان کمتر در سایه ساراز خود بیگانه نبودن است. که حیات ما دراین جهان در دایره سود وزیان می 
پس انسان معنا جوموظف بلکه مکلّف است به آن امري اشتغال ورزد که ممتازتر است وهمواره این مسئله را 
در خاطر داشته باشد که این جهان جاي حقیقی، شریف آفریدگار نیست وحال که نوبت پنج روزه اي را به 

و گذاشته اند، باید که گوهر وجودي خود را به نور معنا متبلور کند وازسیطره ي تمایالت امانت در اختیار ا
حیوانی به در آید. 

)1377/2/1507پس بدان مشغول شو کان بهتر است / تازتو چیزي برد کان کهتراست (مولوي/ 
پنا بردن به دامان پس می توان گفت که تنها گریزگاه براي فرار از بی خویشتنی و پوچ گرایی عصر حاضر

عرفان است، چه، اگر مشکل بی یقینی بشر امروز راچیزي بتواند حل کند، همان میراث باستانی عرفان است 
که از همان ابتدا تردید هاي بشري را در مقوله ي عقالنیت داشته است. 

جهینت
جهانمظاهربابدری شتنیخوی بومسخي معنابهی، گانگیبخودازنقادانهی شناسبیآسدرموالنا

اشی قیحقوی متعالخودبهراانسانکهخواندیمخودازی گانگیبوی شتنیخوی بنوعآنبهراانساني، ماد
مظهرکهاستي اریدرفناوی گانگیبخودازنوعنیامحصولي مولوی قیحقوی متعالشتنیخوکندکینزد

.اوستوصالي واسطهبلکهوی قیحقمعشوق

ه به این مرحله رسیده خودد میتواند با خود بنشیند و با خود باشد و معناي حقیقی زندگی را انسانی ک
دریابد، چرا که وي گوهري مستقل هدف است. حیات انسان آشکار کردن نیرو هاي خود بر قوانین طبیعت 

لوقات اوست و وظیفه او خود بودن و نیل به شخصیتی است که هدف از خلقت انسان که همانا شرف مخ
.بودن است را به منصهی ظهور برساند. انسانس که نی ایبر لب معشوق از لیهر آنچه میخواهد در او می نوازد

)1377/1/599(مولوي/ ما چوناییم و نوا در ما ز توست / ما چو کوهیم و صدا در ما ز توست

کتابنامه
م، تهران: انتشارات علمی ، کیمیاي سعادت، به تصحیح حسین خدیوج1386غزالی، امام محمد، -

فرهنگی.
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، نظریه هاي جامعه شناسی در دوران معاصر، ترجمه ي محسن ثالثی، تهران: انتشارات 1374ریتزر، -
پرواز.

، تهران: 3، ده پرسش از دیدگاه جامعه شناسی، ترجمه ي منوچهر صبوري، ج1998شارون، جوئل، -
، تهران: انتشارات الهام.اسالمی-، بازشناسی هویت ایرانی1361شریعتی، علی، -
، تهران: نشر نی.3، انسان تک ساحتی، ترجمه ي محسن مویدي، ج1362مارکوزه، هربرت، -
جعفري، محمدتقی، بی تا، مولوي و جهان بینی ها، تهران: انتشارات بعثت.-
، تهران: 2، مثنوي معنوي، مطابق تصحیح رینولد نیکلسن، ج1377مولوي، جالل الدین محمد، -

ات ققنوس.انتشار
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تحلیل زبان شناختی الالیی هاي تاجیکستان
1فاطمه ایبک آبادي

آکادمی علوم تاجیکستان–دانشجوي سال چهارم مقطع دکتري در رشته زبان شناسی 
محمد موالیی

آکادمی علوم تاجیکستان –دانشجوي سال چهارم مقطع دکتري در رشته زبان شناسی 
چکیده   

فطرت و سرشت پاك مادرانهمچون الالیی هاي سایر نقاط جهان، خمیر مایه اي از الالیی هاي تاجیکی
دارند که قرن هاست آنها را برسر زبان ها نگه داشته است تا آنجا که تا به امروز هیچ مادري براي آرامش 

نهایی ها و درد دل دادن به فرزند خود و خواباندن او کلماتی را جز الالیی و یا اله برنگزیده و براي فرار از ت
. پژوهشگران در این مقاله قصد دارند پس از با فرزند خردسال خود سرودي جز الالیی را به کارنبرده است

بیان مقدمه اي کوتاه پیرامون الالیی در تاجیکستان، ساخت واژگانی الالیی هاي تاجیکی را از نظر معنایی 
الالیی ها همچون تصغیر واژگان، ترکیبات عطفی، مورد تحقیق و بررسی قراردهند .بررسی نکات دستوري
شده، از دیگر ها برجسته سازي ادبی در الالییواژگان شکسته و تتابع اضافات و عواملی که موجب

موضوعاتی است که در این پژوهش به آن پرداخته شده است .
بیالالیی، اله، معناشناسی، زبانشناسی، مادران، برجسته سازي ادها:کلیدواژه

مقدمه 
اسناد در جایگاه یکی از مهم ترین منابع تحقیقات تاریخی، از اهمیت خاصی برخوردارند؛ زیرا یکی از 
ابزارهاي ارتباطی مطمئن حال با گذشته به شمار می آیند . با گسترش تحقیقات تاریخی، مورخان بر آن شده 

و مدارك دست اول آشکار سازند و تحلیل اند تا هر چه بیش تر ناشناخته هاي گذشته را از مندرجات اسناد
هاي تازه اي از آنها ارائه دهند . فناوري هاي نو ، بر تولید ، جمع آوري و اطالع رسانی اسناد بسیار تأثیر 

داشته است، تا آنجا که آرشیوهاي مجازي را نیز پدید آورده است.
از شده است ولیکن با وجود اهمیت در سالهاي اخیر ، بازخوانی، ویرایش و تصحیح متن اسناد وقف آغ

از منظر زبان شناسی بر روي اسناد وقف صورت نگرفته "فراوان این اسناد ، پژوهشهاي عمیقی خصوصا
نامه وجود دارد که هر کدام به تنهایی یا در کنار اسناد است . در ایران دست کم بیست و یک هزار وقف

نحصر به فرد و داراي ارزش هاي پژوهشی بسیار باشد. تواند منبعی مي خود، میعصر یا هم منطقههم
هدف از مطالعه و پژوهش بر روي اسناد وقفی از منظر زبان شناسی

بررسی و تحلیل اسناد از حیث زبان شناسی امروزه از اهمیت ویژه اي برخوردار است . از این دیدگاه 
یایی، باستان شناسی، معماري، نسب شناسی و هاي تاریخی، ادبی، اقتصادي، جغرافعالوه بر پرداختن به جنبه

1 . f.eybakabadi@yahoo.com
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غیره در هر سند، توجه به واژگان و محتواي  سند نیز خود موضوعی مهم براي پژوهش است. رکن اساسی 
در بررسی و تحلیل اسناد از یک سو نگاه انتقادي به سند است به منظور کسب آگاهی از درستی ونادرستی آن 

ه ي نگارش نسخه هاي خطی و از سوي دیگر نگاه تیزبینانه به صورت ، ویژگی هاي سبکی ، دستوري ونحو
اسناد است براي شناخت بسیاري از نکات، آداب و روشهایی که در طول زمان و در تولید یک سند دخیل 

ها یکی از بهترین نامهوقف)36: 12(تواند براي هر دوره و منطقه یک ویژگی شمرده شود . بوده اند و می
شوند؛ زیرا حاوي نکات، واژگان و ادبیاتی هستند که سهمی دبی و زبانی و فرهنگی محسوب میمنابع ا

توان از آنها به عنوان قدري است که میارزش ادبی این اسناد، به.سازي زبان فارسی دارندبسیاري در غنی
هاي ع پیشین و برنامههاي جواممنبعی براي درك و پیگیري تطورات زبان فارسی استفاده کرد. شناخت دغدغه

ها است که متأسفانه تاکنون توجه درخوري به آنها نشده است. نامهفرهنگی آنان، از دیگر فواید وقف
شناسی، زبانی و... است و براي محققان ها سرشار از اطالعات ریز و درشت تاریخی، لغوي، مردمنامهوقف

)44: 12( .دشوحوزه ي زبان شناسی، منبعی غنی و معتبر محسوب می
را می توان در بر روي اسناد وقفی متعلق به روزگار قاجاریه هدف از انجام  پژوهش بطور کلی 

:موارد زیر خالصه کرد 
شناخت دقیق ویژگی هاي صوري و سبکی دست نوشته هاي وقفی-1
وره ي قاجاریهداسناد وقفی تحلیل اصطالحات به کاررفته در وقفنامه ها و آشنایی با فرهنگ واژگانی -2
و براي تعیین کمیت ، وزن ، طول و حجم استفاده می شدهدر روزگار قاجاریهشناخت واژه هایی که-3

به آن مفاهیم اوزان و مقادیر گفته می شود ). "( اصطالحاتبدیل آنها به مقیاسهاي امروزي
معنایی، همیمی از قبیل به کار رفته در وقف نامه ها . مفاهواژگان روابط معنایی میان شناخت -4

، ترکیبات عطفی و باهم آیی هاي واژگانی و ... .  چندمعنایی و تناقض معنایی، شمول معنایی و تضاد معنایی 
و وابستگان ناواقفبرايمورد استفاده و عناوین القاب شاخص هاي شخصی و اجتماعی و آشنایی با -5

سایر اشخاصی که بنا بر دالیلی نام آنها در وقفنامه ها ذکر می ، متولیان ، ناظرین موقوفات وو خویشان آنها 
. شود
. در وقفنامه ها شده است و وزن آهنگ موسیقی کالم و شناسایی عواملی که موجب به وجود آمدن -6
از پی بردن به اندیشه ها و افکار مردمان آن روزگار و همچنین آگاهی یافتن از نیازهاي مردم آن دوره-7
مطالعه بر روي مصارفی که واقفین براي موقوفات خود تعیین می نمودند . طریق
که در وقف نامه ها به کار رفته است . ترکیبات عربی  ، جمالت وآشنایی با لغات -8
آگاهی یافتن ازشیوه ي نگارش وقف نامه ها در روزگار قاجاریه-9

خانم بازخوانی و بازنویسی می شود و سپس از در ادامه ي این پژوهش ابتدا اصل وقفنامه حاجیه طوطی
منظر علم زبانشناسی مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت .

: حاجیه طوطی خانموقفنامه خالصه
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می باشد که همچون -از رجال دوره قاجاریه –همسر حاج ذوالفقار خان بیاتخانمحاجیه طوطی
از توابع شهرستان اراك آباد فراهان ي شهوه و مشکهارا در روستامقداري از دارایی و امالك خود همسرش 

وقف نموده است تا درآمد آن صرف کمک به طالب ساکن در مدارس علمیه و بیمارستان و در استان مرکزي 
در ایام محرم خصوصا عاشورا و پرداخت مستمري (ع)خوانی حضرت اباعبداهللا الحسینامور خیریه و روضه

دینی گردد . به طالب علوم
فارسی با کاربرد زبان عربی زبان وقف نامه :

وقف نامهنوع سند : 
آرشیو سازمان اوقاف و امور خیریه  : سندمحل نگهداري

-آقاي حاج میرزا محمد علیخان -آقاي آقا نور الدین -محمد حسن خان سرتیپ فراهانی اشخاص : 
-سلطان آباد -مزرعه دستجرد -و سیاه خشت مزارع آب خوش - فراهان–شهوه مکان ها : 

میالدي1904هجري قمري مطابق با 1325سال تاریخ انجام وقف : 
متن وقف نامه :

بسم اهللا الرحمن الرحیم . الحمد هللا الواقف علی النیات و الضمائر و المطلع علی الحقیقات و السرائر 
یت الطاهرین و بعد الحمد و الصلواة ، چون خلود و بقاء در این و الصلوه و السالم علی النبی محمد واهل ب

دار فناء محال و عدم ارتحال بسراي جاوید و بقاء ، ممتنع و هر ذي روحی و جنبنده را البد در رسد و شربت 
ناگوار را ناچار چشد و در عالم عقبی انیس الصالحین و حلیۀ المتقین و مقتاح الفالح و مصباح النجاة بجز 

سنات و خیرات جاریه وکسب ملکات حسنه و اعمال صالحه نمیتواند بود و از جمله آنها بلکه معظم آنها ح
طریق اوقاف و صدقات است و حسنش در شریعت طاهره و نزد عقل نیز مسلم و واضح است و فاعلش 

بمدح ، موصوف و فائده اش ، بداوام و ابد مقرون و از شوائب انقطاع مصون است .
ذا در ساعت سعد ومیمون و فرمانی فرخنده و همایون توفیق رفیق و تأیید شامل احوال علیا له

حضرت ، مریم فطرت ، نواب علیه عالیه حاجیه طوطی خانم دامت عزتها بنت مرحوم جنت مکان محمد 
حسن خان سرتیپ فراهانی طاب ثراه گردید .

مستغالت ملکی متصرفی موروثی ابتیاعی خود را وقف موبد وحبس مخلد ابدي نمود اعیان امالك و 
در محل فراهان بتفصیل مشروح قربۀ الی اهللا مجري المیاه و ملک قریه شهوه مع جمیع توابع من دون استثناء 
چهار دانگ ونیم از جمله پنج دانگ که عبارت است از سی وشش فرد از جمله چهل فرد علی المعروف از 

مالکند از معموره و مخروبه و "آب خوش و سیاه خشت و غیره ها آنچه را فعالمحال فراهان از تمام مزارع 
شش دانگ طاحونه واقع در قریه مرقومه مع آالت و األدوات و التوابع و ششدانگ اراضی دو قطعه باغ اربابی 

رعه که چهار دیوار است مع الکروم و األشجار بتمامها و پنجدانگ و نیم از ششدانگ از مجري المیاه مز
دستجرد و نیم دانگ دیگر که موقوفه بوده است مع التوابع و پنج دانگ از عصار خانه واقع در شهوه و 
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یکدانگ دیگر که از سابق موقوفه بوده است و سه طسوج از بیست و چهار طسوج که عبارت است از دوازده 
بقدر الحصه بکافه فقراء و شعیر از جمله نودو شش شعیر است از مجري المیاه و ملک انقان مع التوابع 

مساکین از ارحام و غیرهم و سادات و سایر مومنین و خیرات و مبرات که آنچه از اعیان موقوفه مرقومه در 
هر سال حاصل و عاید شود ، بعد از تعمیرات الزمه و تنقیه قنوات و خرج نقد و جنس و عوارض دیوانی 

پنج قسمت شود .
ارحام واقفه یک قسمت به سایر فقراء و سادات یک قسمت روضه یک قسمت مخصوص فقراء از 

خوانی وعزاداري پیغمبر وائمه و اهل البیت گرام علیهم الصلواة و السالم یک قسمت مطلق خیرات از قبیل 
تعمیر مسجد و پل و غیرهما و یک قسمت حق متولی و بعد از زمان حیات واقفه که فعالً داخل موقوفه 

و قرار داد واقفه موقوفه معظمه تولیت اعیان موقوفه را یک سهم از پنج سهم است .علیهم است و مصرف
مادام الحیوتها از براي خودش و جناب جاللت مآب اجل اکرم آقاي حاج ذو الفقار خان امیر تومان الملقب 

اإلسالم آقاي بصمصام الملک و بعد حیاتها از براي آقایان معظمان جناب مستطاب شریعتمدار مالذاألنام ثقۀ
آقا نور الدین و جناب مستطاب شریعتمدار آقاي حاج میرزا محمد علیخان دامت برکاتهما که هر دو 

و هر وقت یکی از این دو در حیات نباشد آن دیگري باإلستقالل متولی باإلشتراك بمصارف مرقومه برسانند .
ده ي سلطان آباد است .و صیغه وقف است و بعد از حیات هر دو تولیت بامجتهد معروف بالعداله ي بل

و "شرعیا"منجزا"شرعی جاري و واقع شد و اقباض و قبض اعیان موقوفه بعمل آمد . فصار الوقف صحیحا
هجري مهر صمصام الملک.1325کان وقوع ذالک کله فی جمادي الثانی قوي ئیل مطابق 

سجالت وقف نامه : 
حصل القبض حسبما فصل و سطر الورقه ایجابا مبنی باذن بسم اهللا الرحمن الرحیم  قد وقع الواقف و

مهر محمد علی ابن الرضا 1325الواقفه و فقهما اله تعالی المرضاته و انا االحقر محمد علی عفی اهللا عنه 
مهر نورالدین 1325بسم اهللا تعالی شأنه قد وقع اصح تمام ما سطر متنا و حصل القبض و کتب االصم من 

الحسینی 
اله قد تحقق و الفتح الذي وقوع ما زبر و سطر فی الورقه کال بحیث الارتاب فیه و ان کان اال اعتراف بسم 

مهر اللهم صل علی محمد 1325ثم واقع لدي االحقر 
شیوه ي نگارش وقفنامه :

از مهم ترین ویژگی هاي نوشتاري و شیوه ي نثر وقف نامه ها و مهم ترین نکات دستوري اسناد 
قف که در همه ي وقف نامه هاي دوره ي قاجاریه دیده می شود می توان به موارد زیر اشاره کرد :و

-بمصارف -بدوام –بمدح –بسراي :به ابتداي اسامی» به « اتصال حرف اضافه ي -

حذف اسم به قرینه لفظی : 
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صدقات طریق(طریق اوقاف وطریق اوقاف و صدقات -بقا ) سرايبسراي جاوید و بقا (سراي جاوید و 
فرمانی فرخنده و همایون (فرمانی فرخنده و -میمون ) وساعتساعت سعد ومیمون (ساعت سعد -) 

کافه فقراء و مساکین (کافه -مستغالت ) اعیاناعیان امالك و مستغالت (اعیان امالك و -همایون ) فرمانی
اقباض و قبض اعیان موقوفه -جنس ) وخرجخرج نقد و جنس (خرج نقد -فقراء و کافه مساکین ) 

-و قبض اعیان موقوفه ) اعیان موقوفه (اقباض 
حاصل و عاید شو د -و واضح است ) استمسلم و واضح است (مسلم حذف فعل به قرینه ي لفظی :

-و عاید شو د ) شود(حاصل 
پیغمبر -یرات جاریه ) و خجاریهحسنات و خیرات جاریه (حسنات حذف صفت به قرینه ي لفظی :

-و اهل البیت گرام ) گراموائمه گرام وائمه و اهل البیت گرام (پیغمبر
علیهم الصلواة و -سادات ) وسایرسایر فقراء و سادات (سایر فقراء حذف ضمیر به قرینه ي لفظی :

-السالم ) علیهمالسالم (علیهم الصلواة و 
کاربرد :استفاده از ساخت هاي قدیمی و یا کم

زیرا خبر در مورد آینده است » نمی تواند باشد«نمیتواند بود ( به جاي : –در رسد ( به جاي : فرا برسد ) 
-ماضی بعید است  ) » بود « نه در مورد گذشته و فعل 

–ذي روح و جنبنده مترادف کردن یک واژه ي عربی با یک واژه ي فارسی :

–مادام الحیوتهاي جمع فارسی :جمع بستن ترکیبی عربی با نشانه

:تتابع اضافات
آوردن چند واژه پشت سر هم و اتصال آنها به وسیله ي کسره ي اضافه را ، تتابع اضافات گویند . 

اگر چه تتابع اضافات یا پی هم آیی در تتابع اضافات واژگان با آهنگی خاص به یکدیگر اضافه می شوند . 
یبهاي کالم شمرده اند ، ولیکن بعضی مولفان کتابهاي بدیع گفته اند که اگر تتابع اضافات کسره هارا قدما ازع

مخل فصاحت نباشد ، آوردن آن در جمله مجاز است بطوریکه در وقفنامه  ي روزگار قاجاریه ، بعد 
ت در سند نمونه هایی از تتابع اضافا)21( تر ساخته است .موسیقایی کالم را رنگینتر وآن را آهنگین

صیغه وقف شرعی -زمان حیات واقفه -مستغالت ملکی متصرفی موروثی ابتیاعی خود بررسی شده : 
اوزان و مقادیر:

استفاده می شده است گوناگونکمیتهايگیرياندازهواحدهايبرايگفته می شود که ىاتاصطالحبه 
شود. مىبررسىاساسىکمیتهايعنوانبهو طول، حجمزنوکمیت3، و مقادیر تاریخىاوزانمباحث . در 

بودنمعلومدر صورتیکدیگر وجود دارد کهاواحدها بنسبته يدرباربسیاري، اطالعاتتاریخىدر منابع
، رفىعبا واحدهايدر مقایسهکهداشتباید توجههمچنین.شودمىمعلومدیگريه ي، اندازهر یک
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بهطور مشتركبهاسالمىمختلف، و در سرزمینهايبرخوردار بودهايمالحظهقابلاز ثباتشرعىواحدهاي
نمونه هایی از اوزان و مقادیر به کار رفته در وقف نامه ي حاجیه طوطی خانم : .اندرفتهکار مى

به یک ششم ملک گفته می شود .دانگ : 
م دانگ گفته می شود به یک چهارطسوج : 
دانگ است. ششم ، ششیک نود و شعیر : 

محال ( –امالك –اعیان –احوال –شوائب –اوقاف –اعمال جمع بستن واژگان به شیوه ي مکسر:
-ائمه –فقراء –اراضی –توابع -آالت -» ) م « به ضمه ي 

–ادوات -مستغالت –صدقات –ت حسنا–خیرات » :ات « جمع بستن واژگان با  نشانه ي جمع 

- سادات –قنوات –تعمیرات 
- مساکین» : ین « جمع بستن واژگان با نشانه ي جمع 
-آقایان » : ان « جمع بستن واژگان با نشانه ي جمع 
-آنها » : ها « جمع بستن واژگان با نشانه ي جمع 

: ترکیبات عطفی
ریزي و طبیعی زبان است که خواستگاه آن کشش انسان به غیکی از نیازهايآوردن ترکیبات عطفی

در همه ي ترکیبات عطفی جدا از یکسانی . )285-284: 6موازي ها و تناسب هاي موسیقایی است . ( 
با هم تقابل معنایی دارند » الف و ب «مشهود است که یا »الف و ب « مقوله ي دستوري ، ارتباط معنایی میان 

ند و یا باهم آیی معنایی در آنها دیده می شود .بنابراین در ترکیبات عطفی هم تناسب ، یا هم معنایی دار
موسیقایی و هم ارتباط معنایی میان دو ترکیب عطف داده شده  موجب ایجاد برجستگی در کالم می شود. ( 

6:250(
- و خیرات حسنات-خلود و بقاء نمونه هایی از ترکیبات عطفی در وقفنامه حاجیه طوطی خانم :

سعد ومیمون -)»ل « مسلم و واضح ( مسلم به تشدید -اوقاف و صدقات -ملکات حسنه و اعمال صالحه 
–نقد و جنس -حاصل و عاید -فقراء و مساکین -معموره و مخروبه -فرخنده و همایون -

توازن واژگانی و آوایی :
، واژگانی را به کار برده اند که نوعی توازن را به محرران نوشته جات شرعی  در هنگام نوشتن وقف نامه

آفرینى و تناسب موسیقایى در کالم می شود که در اصطالح سنتی ، ترصیع وجود آورده  و منجر به نظم
نامیده می شود . صنایعی که از طریق توازن به وجود می آیند از ماهیتی یکسان برخوردار نیستند به همین 

را باید در سطوح  متفاوتی بررسی کرد . براي توصیف انواع توازن به سه سطح تحلیل دلیل گونه هاي توازن
آوایی ، واژگانی و نحوي نیاز است . براي مثال توازنی که موجب وزن می شود در سطح آوایی قابل بررسی 

جع است ولی لف و نشر در سطح نحوي امکان توصیف می یابد . همچنین مقوالتی نظیر سجع متوازي ، س
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مطرف ، سجع متوازن و جناس هایی مانند جناس مضارع ، جناس ناقص ، جناس مطرف ، جناس وسط ، 
جناس وسط ، جناس مذیل ، جناس اشتقاق یا قلب ، همگی گونه هایی از توازن واژگانی به شمار می روند 

د و قابل توصیف که از طریق همگونی ناقص ( تشابه آوایی بخشی از یک یا چند واژه ) به وجود آمده ان
هستند . جدا از این صناعات شگردهاي دیگري همچون ترصیع ، موازنه یا تضمین المزدوج نیز در همین 
مقوله می گنجد که در اصل بکارگیري واژه هایی با همگونی ناقص در ارتباط با یکدیگر بر روي زنجیره ي 

ندین جفت واژه به صورت قرینه با یکدیگر ، آوردن چوقفنامه بررسی شده) چنانکه در 8:207گفتارند .( 
همگونی ناقص را به وجود آورده است  .

در ساعت-است مصونو از شوائب انقطاع مقرونبدوام و ابد فائده اشو موصوفبمدح فاعلش
. مرقومهواقع در قریه طاحونهو شش دانگ مخروبهو معموره-فرخنده و همایونو فرمانی سعد ومیمون 

این جفت واژه ها که تحت عنوان سجع متوازي قابل طبقه بندي اند ، به گونه ي قرینه ي یکدیگر در کاربرد
صنعت ترصیع خوانده می شوند . همچنین الزم به توضیح است که در وقف نامه بررسی "جمله اصطالحا

اري می شود ، شده ، نمونه هایی ازهمگونی کامل نیز که در بدیع سنتی تحت عنوان جناس تام ، نام گذ
)    213: 8دسته بندي شده است . ( » توازن واژگانی « مشاهده گردید که همگی ذیل عنوان 

–توفیق رفیق -محال و ارتحال -بقاء و فناء توازن در سطح آوایی : نمونه هایی از 

تکرار واژه و یا صامت : 
هم می تواند در سطح واژه انجام شود تکرار موجب وزن و آهنگ  و برجستگی در کالم می شود . تکرار 
سخن را آراسته تر می کند. ساختار "و هم در سطح همخوانهاي واژه ومصوت ها نمود پیداکند . تکرار، غالبا

نوشته هاي نثر، روزنامه نویسی یا داستان در را پدید می آورد. کالممنظمی به آن می بخشد و موسیقی 
مقصود از تکرار، اندیشه اي را برجسته ساختن یا به .استفاده می شودپردازي، براي آهنگ سخن از تکرار 

ی گمان هر تکراري به خودي خود بر زیبایی سخن . بویژه اي بخشیدن استي جنبه اي از یک تفکر، جلوه 
نمی افزاید. آن چه زیبایی می آفریند سبک گفتاري است، نه تکرار پیام .

-نور الدین آقاآقاي-آنهابلکه معظم آنهاو از جمله : دماننتکرار واژهدر سند بررسی شده 
ساعت سعد ( تکرار صامت -» ) ف « فرمانی فرخنده ( تکرار همخوان آغازین : مانندتکرار صامت

»س« آغازین 
نث بودن :ؤمطابقت صفت و موصوف در مذکر و م

وب می دانستند، بدون تأمل در حد و در گذشته بسیاري از ادیبان فارسی زبان که زبان عربی را هم خ
برند، اي عربی به کار میکردند که در جایی که کلمههایی از زبان عربی، فکر میحدود منطقی در گرفتن کلمه

از این رو بسیاري از نویسندگان کالسیک این قاعده ي .هاي عربی حاکم بر آن کلمه باشندباید پیرو قاعده
کردند، یک قاعده دستوري زبان عربی است، در زبان فارسی رعایت می، کهمطابقت صفت و موصوف را
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گویی آنکه آنها می خواستند زبان فارسی را، که مذکر و مؤنث و تثنیه و جمع مکسر ندارد و در آن صفت به 
بسیاري زبان عربی درکند، مستعمره ي زبان عربی کنند . همچنین در طور کلی با موصوف مطابقت نمی

مصارف ، به صورت مفرد مؤنث می آوردند . مانند : اعمال صالحه نیزت را براي جمع مکسر موردها صف
مطابقت صفت با موصوف، ي ها. این قاعده شرایط معتبره و مانند این، افعال حسنه ،اعمال صالحه ، مرقومه 

نفوذ کرده است که اي به اندازهمحرران وقف نامه ها در مورد اسم یا موصوف مؤنث در بعضی از "مخصوصا
اي است که به مصوت کسره (همزه غیر در موردهایی که موصوف یک کلمه فارسی براي جنس ماده یا کلمه

حاجیه -اعمال صالحه :مانند، آورندبه صورت مؤنث مینیز به تبعیت از آنشود، صفت راملفوظ) ختم می
-بمصارف مرقومه –تعمیرات الزمه - طوطی خانم 
-آقایان معظمان صفت و موصوف در مفرد و جمع بودن : مطابقت 

کاربرد واژگان عربی مفرد : 
-انقطاع -شوائب -مقرون -موصوف -فاعل –خیرات –صدقات –معظم –خلود –ارتحال 

داخل –حاصل –عاید –ابتیاع –مستغالت -بنت –لهذا –واضح -» ) ل « مسلم ( به تشدید -مصون 
ترکیبات عربی:کاربرد

ملکات حسنه و اعمال -مصباح النجاح -مفتاح الفالح -حلیۀ المتقین -انیس الصالحین -ذي روح 
- مقتاح الفالح -حلیۀ المتقین -انیس الصالحین -مجري المیاه -قربۀ إلی اهللا -شوائب انقطاع -صالحه 

- باإلشتراك -اهل البیت –ع بقدر الحصه مع التواب-مجري المیاه -علی المعروف -مصباح النجاة 
-بالعداله  -باإلستقالل 

استفاده از جمالت و عبارات عربی : 
الحمد هللا الواقف علی النیات و الضمائر و المطلع علی الحقیقات و السرائر و الصلوه و السالم علی النبی 

مع الکروم و االشجار -ابع من دون استثناء مع جمیع تو-بعد الحمد و الصلواة -محمد واهل بیت الطاهرین 
–و کان وقوع ذالک کله ... "شرعیا"منجزا"فصار الوقف صحیحا-موقوفه علیهم -غیرهما –بتمامها 

قد وقع الواقف و حصل القبض حسبما فصل و سطر الورقه ایجابا مبنی باذن الواقفه و فقهما اله تعالی 
بسم اهللا تعالی شأنه قد -مهر محمد علی ابن الرضا  1325عفی اله عنه المرضاته و انا االحقر محمد علی

بسم اهللا قد -مهر نورالدین الحسینی 1325و حصل القبض و کتب االصم من "وقع وصح تمام ما سطر متنا
لدي تحقق و الفتح الذي وقوع ما زبر و سطر فی الورقه کال بحیث الأرتاب فیه و إن کان اال إعتراف ثم واقع 

مهر اللهم صل علی محمد . 1325االحقر 
به کاربردن جمالت نعتی عربی ( جمالتی که براي ستایش و حمد و ثنا بیان می شود ) : 

-دامت برکاتهما -ثقۀ اإلسالم -مالذ األنام –علیهم الصلواة و السالم -طاب ثراه -دامت عزتها 
-"شرعیا-"منجزا-"یحاصح-"فعالبه کاربردن کلمات تنوین دار : 



٧٦٨

٧٦٨

مجموعه مقاالت

-از ) » : م « من ( به کسره ي -مع ( به معنی : با ) استفاده از حروف اضافه ي عربی : 
با هم آیی واژگانی : 

کروث از زبان شناسان اروپایی با هم آیی را بکاربردن واژگانی می داند که طبق عادت با هم به کار می 
آیند به لحاظ ارتباط معنایی که میان دوواژه دیده می شود نیز در کنارسایر ) . واژگان باهم40: 26روند ( 

. عوامل ذکر شده ، می تواند نقش عمده اي  در برجسته سازي ادبی دروقف نامه ها ایفا کند
: باهم آیی هاي واژگانی شامل باهم آیی هاي رایج و متداول و باهم آیی هاي تثبیت شده

-حبس مخلد -وقف موبد -توفیق رفیق -سراي جاوید -فناء دار: ند مانترکیبات غیر فعلی
-به مصرف رساندن –قرار دادن –حبس نمودن –وقف نمودن : مانندترکیبات فعلی

می باشد ) . » ل « و تشدید » ع « ه ( علیه به کسره ي عالیيعلیهاشتقاق یا هم ریشگی واژگان : 
:هم معنایی ضمنی ( ترادف )

هم معنایی که در دستور سنتی قدیم از آن به نام  ترادف معنایی یاد شده از جمله ي مباحث معنی شناسی 
که در بررسی و تحلیل ساخت واژگانی یک متن از نظر معنایی مورد توجه قرار می گیرد . به شمار می رود

به کاررفته باشد.  در یکسانمعنايبامتفاوتزبانیصورتکه در متن ، دوجلوه می کندهنگامی هم معنایی
: 7( . هم معنایی ، واحد هاي واژگانی که داراي معناي یکسان هستند می توانند جانشین یکدیگر شوند 

125 (
- نیات و ضمایر –خلود و بقاء -ذي روح و جنبنده نمونه هایی از هم معنایی در سند بررسی شده : 

« مسلم و واضح ( مسلم به تشدید -اوقاف و صدقات -ال صالحه ملکات حسنه و اعم-حسنات و خیرات 
-حاصل و عاید -فقراء و مساکین -آالت و ادوات  -وقف موبد وحبس مخلد -سعد ومیمون -» ) ل 

شاخص شخصی و شاخص اجتماعی ( القاب و توضیحات ) :
یاد می » و توضیحات القاب «شاخص شخصی و شاخص اجتماعی که درادب سنتی از آن تحت عنوان 

که مورد استفاده محرران )62–7:61( می باشد» معنی شناسی«کنند نیز از دیگر موضوعات مهم در 
بر حسب رابطه "الفاظ و شاخص هاي مندرج در وقف نامه ها عموما. وقفنامه هاي دوره قاجاریه بوده است

لی و ناظر و از سویی دیگر نیز پایگاه اجتماعی اجتماعی گوینده و مخاطب به ویژه رابطه ي واقف با متو
اشخاص تعیین و انتخاب می گردند . از این رو محرران شرعیات براي معرفی واقفان از شاخص هاي 

در وقفنامه اي براي سلیمان خان قاجار از این شاخص "اجتماعی متفاوتی استفاده می کرده اند . مثال
اه رفیع جایگاه ، شوکت و جاللت و عظمت دستگاه ، فخامت و مناعت و عالیج« اجتماعی استفاده کرده اند : 

"مجدت همراه ، دولت و عزت و اقبال پناه ، ابهت و نبالت و مناعت انتباه ، رفعت و محمدت اکتناه ، نظاما

لیمان سللعظمۀ و الشوکۀ و األحتشام امیراألمراء العظام و قدوة الکبراء الفخام خانی جلیل المرتبه و الشأنی 
)                                                                                                               14-3:13( قوانلو دام اجالله و شوکتهخان قاجار 
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اما محرران براي براي طبقات پایین و متوسط از شاخص هاي اجتماعی کمتري استفاده می کرده اند .
عالیقدران حاجی محمد « و یا » خیرالزائرین کربالئی حسین بن مرحوم محمد ابراهیم انجدانی « براي مثال : 

و در مواردي که سند وقف توسط خود واقف نوشته »  و حاجی احمد اوالدان مرحوم آعبدالعلی سنجانی 
البته در مواردي هم  علی » اظم أقل عباد اهللا ک« شده باشد از شاخص شخصی کمتري استفاده می شود مانند : 

مانند نیز پیدا می کند» کارگفت عاطفی « رغم جایگاه اجتماعی باالي واقف ، واژگان مورد استفاده جنبه ي 
این حقیر سراپا مستغرق بحر گناه و متوسل به شفاعت ائمه هدي أقل عباداهللا محمد رحیم خان قاجار : « 

توانست خود را داشت. به کمک لقب بود که فرد میبسیاريایران اهمیتدر عهد قاجار، لقب در» شامبیاتی 
کرد. هر چه ي مردم متمایز کند. لقب جاي فرد و حد امتیازات و قدرت او در اجتماع را مشخص میاز توده

یت اهمبود، به همان اندازه نام رعایا ساده و بیر سر و صدا و با شکوه و جالل زادگان پنام و لقب اشراف
هاي مردانه زادگاهش بود. در زمان سلطنت قاجاریه، لقب،از دیگرانرعیتشد. تنها وجه تمایز تلقی می

»امین« ي از کلمه"کردند. مثالها لقب وضع میي وسیع داشت. در این زمان از یک کلمه دهدامنه
الواعظین و مانند آن وضع ین لشکر، امیندفتر، امالسلطنه، امینالدوله، امینتوانستند لقب هایی مانند امینمی

) نمونه هایی از القاب و شاخص هاي شخصی و 3: 14. ( کنند و به اشخاص اهدا کنند یا بفروشند
علیا حضرت مریم فطرت نواب علیه عالیه حاجیه طوطی خانم دامت « اجتماعی بکار رفته در این وقفنامه : 

آقایان معظمان جناب مستطاب –سرتیپ فراهانی طاب ثراه مرحوم جنت مکان محمد حسن خان -عزتها 
شریعتمدار مالذاألنام ثقۀ اإلسالم آقاي آقا نور الدین و جناب مستطاب شریعتمدار آقاي حاج میرزا محمد 

» . علیخان دامت برکاتهما 
بعد از اسم اشخاص : یاقبل واستفاده شدهعناوین

حوزه ي القاب و نام اشخاص ، عناوینی است که قبل و یا بعد از از دیگر موارد قابل بررسی و تحقیق در
نامها ذکر گردیده است که به طور مختصر به آن اشاره می کنیم .

بنت ( –حاجیه طوطی خانم ( حاجیه نشانه ي سفر زیارتی است که واقف به خانه ي خدا داشته است ) 
اهانی ( خان نشانه ي جایگاه و منصب اجتماعی  محمد حسن خان سرتیپ فر–دال بر نسبت فرزندي است ) 

نیز نشانه ي منصب اجتماعی و » سرتیپ « شخص است و معنی لغوي آن نیز : رییس قبیله و ایل است و 
موقوفه علیهم : منظور کسانی هستند که درآمد وقف -درجه و مقام شخص در یک یگان نظامی می باشد  ) 

آقاي حاج میرزا -ور الدین ( آقا نشانه ي جنسیت و براي احترام است ) آقاي آقا ن-به آنها اختصاص دارد 
نیز نشانه ي سفر زیارتی » حاجی « نشانه ي جنسیت و احترام هستند و »  میرزا « و » آقا « محمد علیخان ( 

. است که شخص به خانه ي خدا داشته است ) 
حکومت قاجاریان و روي کارآمدن حکومت البته الزم به توضیح است که بعد از پایان یافتن دوران

که قبل یا بعد از اسم به» امیر « و » میرزا « ، » بیگ « ، » خان « عناوین مذکور از قبیل : پهلوي در ایران بیشتر 
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: 10(استفاده شود .»جناب«شدند؛ ملغی و مقرر شد  در مورد مقامات کشوري نیز تنها ازعنوان کار برده می
34(

–شربت ناگوار ( کنایه از مرگ است ) -دار فناء کنایه از دنیاست یه ها :کنا

مجاز :
زبان شناسان شناختی مجاز را همچون استعاره از ابزارهاي شکل دهنده ي ساختار شناختی انسان به شمار 

ر می آید ، اما می آورند . در مطالعات سنتی ، مجاز نیز مانند استعاره نوعی آرایه ادبی و خاص زبان به شما
) مجاز را نیز داراي ماهیتی مفهومی دانستند و نشان دادند که باید کاربرد مجاز را نیز 1980لیکاف و جانسون (

همچون استعاره ، فرایندي ذهنی و شناختی بدانیم . در حقیقت رابطه ي مجازي بر اساس نوعی قرابت یا 
)63–61: 5مجاورت است .   ( 

حسنش در شریعت طاهره و نزد عقل نیز مسلم و « در عبارت » عقل « اربردن واژه ي در سند حاضر به ک
، انسان عاقل است که به مجاز، مظروف ( عقل ) ذکر گردیده و ظرف ( که » عقل « منظور از » واضح است 

و آن به این دلیل است که هردو واژه به یک حوزه ي معنایی که شخص عاقل باشد ) ذکر نگردیده است
همان انسان باشد تعلق دارند .

-مسجد –مزرعه –باغ –عصار خانه ظرف مکان :
تقابل واژگان ( تضاد معنایی ) :

که در بررسی ساخت واژگانی یک متن از نظر معنایی می بایست مورد توجه و مواردي ازیکی دیگر 
،به آن توجه داشته اندنیز ه ها ) ( وقفنامکه محرران شرعیاتبررسی و تحلیل قرار گیرد تقابل معنایی است 

. ) 38-35: 7( در سنت مطالعه ي معنی با عنوان تضاد معنایی از آن یاد می شود . کهاست» تقابل « 
-نقد و جنس -معموره و مخروبه -بقا و فناء نمونه هایی از تقابل در سند حاضر : 

:شمول معنایی در سطح واژه
. ) 61-62: 7م یک واژه ، مفهوم یک یا چند واژه ي دیگر را در بر می گیرد. ( بدین معناست که مفهو

همه ي نیازمندان « واژه ي شامل نامیده می شود و » فقراء و مساکین کافه«براي مثال در این وقفنامه واژه ي 
زیر » ز زنان و مردان و بی چیزان اعم از خویشاوندان  واقف و سایر نیازمندان وسادات و غیر سادات اعم ا

خیرات و مبرات ( که شامل هر گونه کار خیري همچون کمک به همچنین. شمول آن به حساب می آیند
نیازمندان ، تعمیر مسجد و پل و ... می شود ) 

شرح واژگان دشوار : 
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البد : –بقاء : همیشگی –فناء : نیستی –خلود : جاودانگی –ممتنع : محال ، نشدنی و غیر ممکن 
-مصون : محفوظ  -انقطاع : بریدن -شوائب : عیب ، آلودگی ، شک و گمان –ناگزیر ، به ناچار 

: کافه–، محلی که در آنجا کار روغن گیري از دانه هاي روغنی انجام می شود » ص « عصارخانه : به تشدید 
است به معنی درخت » کرم «  جمع» ك « به ضمه ي :کروم-به معنی عموم ، همه ي » ف « به تشدید 

-مخروبه : ویران ، خراب –معموره : آباد ، پابرجا ، مستحکم -انگور
نتیجه گیري 

نوع نگارش هر وقفنامه و تعبیرات متفاوت و اصطالحات به کار رفته در آن نه تنها حکایت از نوع تفکر و 
که در حوزه ي سند شناسی نیز در خور توجه بوده و اندیشه هاي مذهبی ، اجتماعی و فرهنگی آن عصر دارد بل
از بررسی این وقفنامه که از دست نوشته هاي مهم و مورد استفاده ي پژوهشگران حوزه زبان شناسی می باشد .

کم نظیر به جا مانده از دوره ي قاجاریه در ناحیه ي استان مرکزي در ایران به شمار می آید این نتیجه حاصل 
نوشته ي این سند وقفی به مانند سایر نوشته هاي علماي دوره ي قاجاریه(با کاربرد بارز زبان گردید که سبک

عربی ) می باشد. همچنین استفاده فراوان از کلمات و واژگان هم وزن و  آهنگین ، زیبایی خاصی را به این 
جغرافیایی ، اوزان نسخه ي خطی  داده است  و از سوي دیگر کاربرد کلمات و عبارات خاص ، مکان هاي

ومقادیر رایج در آن دوران ، آیات قرآنی به کار رفته در وقفنامه ، اسامی اشخاص و افرادي که نامشان در 
وقفنامه وسجالت انتهایی وقفنامه ذکر گردیده ، القاب و تأیید گواهان وقف (سجالت ) ، در حوزه ي سند 

نمایانگر وضعیت اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادي و فرهنگی شناسی از اهمیت باالیی برخوردار بوده و تاحدودي 
همچنین وجود روابط مختلف معنایی همچون : تقابل ، هم معنایی یا ترادف ، باهم آیی .آن روزگار می باشد

هاي واژگانی ، ترکیبات عطفی ، شمول معنایی در سطح واژه ، و واژگانی که داراي بار عاطفی مثبت یا منفی 
سند حاضر به خوبی مشاهده می شود که این مسئله نشانگر ارتباط معنایی واژگان و اجزاي می باشند ، در

زبانی استفاده شده در این وقفنامه می باشد .
کتابنامه

الف) کتب : 
1371باطنی ، محمد رضا ، پیرامون زبان و زبان شناسی ، تهران ، فرهنگ معاصر ، -1
1356ن دستوري زبان فارسی ، امیرکبیر ، تهران ، باطنی ، محمد رضا ، توصیف ساختما-2
1387حاجی عباسی ، سعید و رضایی ، امید ، اسناد بلوك غار و فشاپویه ، انتشارات اسوه ، قم ، -3
1377تهران ،تهران ،دانشگاهچاپوانتشاراتمؤسسهلغت نامه ( دوره ي جدید ) ،دهخدا،علی اکبر،- 4
1386صول و مفاهیم بنیادي زبان شناسی شناختی ، نشر بخارا ، تهران ، راسخ مهند ، محمد ، ا-5
1358، تهران ، توسشعر، انتشارات، محمد رضا ، موسیقیکدکنیشفیعی-6
صفوي ، کوروش ، فرهنگ توصیفی معنی شناسی ، انتشارات مؤسسه ي فرهنگ معاصر ،  تهران ، -7
1384
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1373شناسی به ادبیات (جلد اول : نظم ) ، نشر چشمه ، تهران ، صفوي ، کوروش ، از زبان -8
ي قاجار، بنیاد موقوفات افشار،طباطبایی مجد، غالمرضا، معاهدات و قراردادهاي تاریخی در دوره-9
1373، تهران

1369،، گفتار، تهرانروز شمار تاریخ ایران از مشروطه تا انقالب اسالمی، چاپ اول،، باقرعاقلی-10
یول جورج ، ترجمه ي نسرین حیدري ، نگاهی به زبان ( یک بررسی زبان شناختی ) ، سازمان -11

مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشکاه ها (سمت ) ، مرکز تحقیق و توسعه ي علوم انسانی ، تهران ، 
1388

ب) مقاالت : 
صلنامه ي میراث جاویدان ، فخسروي ، محمد علی ، اسناد وقف و دانش سند شناسی ، -12
1389تهران ، 72ي شماره
1381تهران ،،، سازمان اسناد ملیهاي هنر ایرانی در اسناد ملیشهرستانی، سید حسن، جلوه-13
1387نوش آذر ، حسین ، فرهنگ نام و لقب در ایران ، رادیو زمانه ، -14

ج ) پایان نامه ها : 
جتماعی واقفین در شهرستان اراك ، پایان نامه ي کارشناسی ارشد ، عرب ، حمیدرضا ، قشربندي ا-15

1384دانشگاه آزاد اسالمی اراك ، 
، ارشد ، دانشگاه آزاد اسالمی نراقعسگري ، امیر ، موارد مصرف موقوفات ، پایان نامه ي کارشناسی -16
1378
ن فارسی : پایان نامه ي کارشناسی معنایی افعال زبا–غیاثیان ، مریم السادات ، طبقه بندي نحوي -17

1379ارشد زبان شناسی همگانی ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، تهران ، 
موالیی ، محمد ، جایگاه وقف در ادب فارسی ، پایان نامه ي کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد –18

1383اسالمی اراك ، 
تهران ، ي وقف احسان ماندگار ، نامه آیینه ادب فارسی ، ویژه جلوه هاي وقف در، هاشمیان ، لیال-19
1389
، 69فصلنامه ي میراث جاویدان ، شماره ي یار بابایی ، رضا ، وقف در آیینه ي شعر و ادب ،–20
1389

د ) سخنرانی ها : 
1387حبیب ، اسداهللا ، متن سخنرانی در کنگره بین المللی بیدل دهلوي ، تهران ، -21

ه ) منابع خارجی : 
22- Werner Christoph formol aspects of Qajar deeds of sale, Ibid pp. 36-37
23 - Halliday ‘ M . A . K  .1970”Language structure and language function “ in lyons . J. (ed)
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24- Thompson, Geoff.  1960 . Introducing Functional Grammar. Second Edition. London: Arnold
25 - Hasan, R. (1989). Linguistics,Language,and Verbal Art. Oxford University Press.
26 - Cruse “ D . A . (1986 ) . Lexical Semantics . cambridge University press.
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بازتاب اجتماع در دیوان عراقی
دکتر محمد ابراهیم ایرج پور
استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور
فاطمه مالکی
دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور

چکیده
بر اساس این تعریف که ادبیات هر دوره نمودار تخلف ناپذیري از جامعه مؤلف بوده است، محصوالت 

ع بازشناسی اوضاع اجتماعی و زیستی آن روزگار به شمار ادبی هر عصري یکی از بهترین و اصیل ترین مناب
موقعیتی ممتاز از چند جهت ، مدر میان شعراي بزرگ تاریخ ایران، عراقی، شاعر مشهور قرن هفتمی رود. 

هجوم و حمله مغول را درك کرده و اثرات آن حمله را در اشعارش تببین نموده است.نخست آن که دارد. 
احت کرده و از ایران تا هندوستان را پیموده است. عالوه بر این گرایش عرفانی و اشعار دیگر آن که بسیار سی

قلندري، رندانه و نقد اجتماعی، به دیوان او طراوتی خاص بخشیده است. 
مقالۀ حاضر به بررسی اجتماعیات در دیوان عراقی می پردازد و جنبه هاي گوناگون جامعه اي که عراقی 

استبداد حاکمان، ریاکاري، باورهاي عامیانه، می و می در اشعار او بازتاب یافته، از قبیل:در آن می زیسته و 
. حاصل این می دهدبررسی قرار تحلیل و مورد و غیره را گساري، تعلیم و تربیت و ورزش و سرگرمی

توجه عراقی به وي انکار ناپذیر داردتاثیرآثار و اشعار عراقی اوضاع اجتماعی بر که پژوهش نشان می دهد
جامعۀ پیرامون خود حتی بیش از دیگر شاعران بوده است. 

انتقاد اجتماعیفخرالدین عراقی، جامعه شناسی، مغول، اجتماعیات،ها:کلیدواژه
مقدمه

ه اجتماع است، این سخن به این معنی است که واقعیات و تحوالت اجتماعی و فرهنگی، بینهیادبیات آ
با .ی و پراکنده، در آثار ادبی کم و بیش یافت می شودیهاي عینی و واقعی، اما جزابصورت نماها و بازت

می توان سیمایی دقیق، از حیات اجتماعی هر دوره از جمع آوري، تنظیم، توصیف و تحلیل این بازتاب ها،
آثار شعرا و تاریخ ارائه نمود. از آنچه گفتیم روشن می شود که تحقیق در جنبه هاي اجتماعی و فرهنگی 

.بلکه ضروري و واجبکاري است مفید و ارزشمندنه تنها نویسندگان بزرگ،
در علم جامعه شناسی دارد و به نوعی از زیر مجموعه هاي دانش ریشهبحث اجتماعیات در ادب فارسی، 

متقابل جامعه شناسی است، که ساخت و کارکرد اجتماعی ادبیات و رابطه ي میان جامعه و ادبیات و تأثیر 
آنان بر یگدیگر را مورد بررسی قرار می دهد. 
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تاریخچه جامعه شناسی
آنچه امروز با عنوان جامعه شناسی در ادبیات یا جامعه شناسی ادبی شناخته می شود علمی است که «

آن را بنیان گذاشت و پس از او 20)فیلسوف و منتقد مجارستانی در اوایل قرن 1971-1885جورج لوکاچ (
وسین گلدمن دانشمند رومانیانی ساکن فرانسه آن را بسط و گسترش داد.ل

منتشر کرد. کتاب حاوي »جان و صورت «اولین کتاب خود را با عنوان 1910جورچ لوکاچ در سال 
مقاالتی بود درباره شاعران و نویسندگان بزرگ اروپایی. لوکاچ از دیدگاه هستی شناسانه آثار خود را بررسی 

عسگري »(ود و رابطه جان هنرمند را با ساختار و صورت اثر هنري اي که خلق می کند سنجیده بود.کرده ب
)52،ص1387حسنلو،
منتشر شد و کتابی تعیین کننده 1923است که در سال» تاریخ و آگاهی طبقاتی«کتاب مهم دیگر لوکاچ «

)53(همان،ص» براي جامعه شناسی فرهنگ و ادبیات است.
امعه شناسی و موضوع آن نوشته اند، علمی است که زندگانی اجتماعی را مورد بررسی قرار در تعریف ج

می دهد؛ بنابراین موضوع جامعه شناسی زندگانی اجتماعی است؛ به بیان دیگر می توان گفت جامعه شناسی 
بیان و توجیه زندگانی اجتماعی است 

تعریف جامعه شناسی ادبیات
از توجیه مطالب و حوادث اجتماعی مندرج در کتب نظم و نثر زبان فارسی، جامعه شناسی عبارت است « 

آن هم به صورت بسیار مختصر و بیان نقطه نظرهاي نویسندگان و شاعران در مورد مسائل اجتماعی روزگار 
)13،ص1377(سلیم،.»خود

ان این آثار، درك معانی و دقایق آثاري ادبی، خصوصا شاهکارها و شناخت شخصیت و زندگی آفرینندگ
بدون آشنایی با محیط و اجتماعی که در آن پدید آمده و به کمال رسیده اند، امکان پذیر نیست، زیرا بدیهی 
است که طرز نگرش و ذوق و شعور خالق هر اثر ادبی، تا حد زیادي تابعی از اوضاع فرهنگی و اجتماعی 

دوره اي از زمان می تواند شاهراهی باشد که محقّق محیط زندگی اوست ؛ بنا براین، اوالً هر اثر ادبی در هر
ثانیاً شناخت اجتماع و فرهنگ آن که محصول این را به مقصد شناخت اجتماع و فرهنگ آن می رساند.

تحقیق است، خود راهی می گشاید بسوي درك دقایق و معانی آثار ادبی و شناخت شخصیت و زندگی 
آفرینندگان آنها

ی انسانی یعنی زندگانی اجتماعی، محصول و نتیجه روابطی است که افراد انسانی موضوع جامعه شناس« 
یا به طور کلی موجودات زنده را به یکدیگر پیوند می دهد؛ البته برخی از این روابط بر اثر فایده یا لزومی که 

؛ از این جهت دارند در جریان نسل ها دوام می آورند و تدریجاً شکل هائی ثبت و منظم به خود می گیرند
می توان گفت روابط اجتماعی بر اثر تکرار و تثبیت از نوعی نظم یا سازمان برخوردار می شوند و شکل می 
یابند و هر فردي از بدو تولد تا لحظه مرگ خواه ناخواه در آغوش سازمان هاي اجتماعی به سر می برد در 

جامعه شناسی وظیفه دارد که جریان فراهم این صورت موضوع جامعه شناسی سازمان هاي اجتماعی است؛ و 
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آمدن و دگرگون شدن و درهم شکستن سازمان هاي متفاوت جامعه را دنبال کند و علل تحول و تطور آنها را 
)12-11،صص1377سلیم،»(دریابد و قوانینی را که بر آنها حاکم اند کشف نمایند.

خصیت هاي خیالی و فضاي خاص تاریخی ه هاي شبوظیفه جامعه شناسی ادبیات این است که بین تجر«
که منشأ آن تجربه است رابطه بر قرار کند و تأویل ادبی را به بخشی از جامعه شناسی شناخت مبدل سازد. 
جامعه شناسی ادبیات باید بتواند بر اساس معادله خصوصی درون مایه ها و فنون سبکی معادالت اجتماعی 

).122لونتال،ص»(بنویسد
شعر اجتماعی

شعر اجتماعی شعري است که مسأله اي از مسائل اجتماعی را به گونه اي تصویر کند ولی ضرورتاً «
گوینده ي آن شعر، آگاهانه به ایدئولوژي خاصی وابسته نیست و به غریزه درك انسانی خویش تباهی هاي 

)264،ص1386(شفیعی کدکنی،» جامعه را احساس می کند و به زبان شعر تصویر. 
، به لحاظ گرایش اجتماعی، سه جریان عمده را در خود نشان می دهد، نخست شعر هاي شعر فارسی

درباري که نخستین آثار ادبی دوره ي زبان دري را تشکیل می دهند. اینگونه شعرها گرچه به ظاهر شعرهایی 
دي سیاسی ضد اجتماعی یا خالی از زمینه هاي اجتماعی است، ولی درعین حال، در آنسوي این خالء از کابر

و اجتماعی برخوردار است. شعري که در مدیح امیري، پادشاهی، صاحب قدرتی سروده شده است، عمالً 
نشانه ي گرایش سراینده به اهداف سیاسی و اجتماعی آن ممدوح است و این خود در ادوار مختلف تاریخ 

الت پیشه بودن این حکام و یا ایران، ارزش یکسانی ندارد زیرا با مترقی بودن یا فرهنگ پرور بودن یا عد
دوري آنان ازین ارزش ها، در کمال ارتباط است.بنابراین صرف مدیح بودن یک شعر، براي ما که امروز به آن 
شعر ها به عنوان اسناد فرهنگی و تاریخی جامعه، می نگریم نمی تواند دلیل مردود بودن مجموعه ي این آثار 

به شمار آید. 
، اگر به شیوه ي درست و علمی تحلیل شود، یکی از مهمترین اسناد بررسی تحول شعر مدیح، بر روي هم

)   263-262،صص1386ها در سیر تاریخ جامعه است. (شفیعی کدکنی،شارز
ادبیات ما همه ي جنبه هاي زندگی و فرهنگ ایرانی را، اعم از آداب و رسوم، آیین سوگواري و جشن و 

ازي ها و حتی بازي هاي اطفال و سرگرمی هاي آنها، خرافه ها، فقر و مهمانی، انواع شغل ها، غذاها،ب
محرومیت، زورگویی و استبداد حاکمان، جنگ ها و تعصبات دینی، اخذ مالیات، ریاکاري ها، دشنام ها، فلک 
نالی ها، هویت و ملیت، طرایف شهرها، دیدگاه اجتماعی نسبت به زن، قشرها و طبقات، اوضاع شعرا و 

ن و بازرگانان و بازاریان و روحیات آنها، ویژگی هاي اقوام مختلف، مسائل پزشکی و شیوه درمان روستائیا
بیماري ها، ضرب المثل ها و افسانه ها، عامیانه ها و تعویذها، چاره هاي دفع چشم زخم، باده نوشی، برده 

خواستن، دبیري، داري، غذا خوردن، خانه ساختن، دوست یافتن، سخنگویی، گرمابه رفتن، شکار، زن
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. در این تحقیق انعکاس اوضاع اجتماعی را در سپهساالري و پادشاهی و همه وهمه در خود بازتاب داده است
اشعار عراقی بررسی می کنیم.

هزندگینام
ایخ از مش» عراقى«شیخ فخرالدین ابراهیم بن بزرجمهر بن عبد الغفّار همدانى فراهانى معروف و مشهوربه 

.به دنیا آمده است610بزرگ و از شاعران بلندمرتبه ایران در قرن هفتم هجریست که در کمجان در سال 
اعضاي خانواده فخرالدین اهل علم و ادب و فضل و مورد احترام اهالی همدان بوده اند و مسلماً در 

شرعی اشتغال داشته اند و بعضی از مدارس این شهر و حتی در حوالی بغداد به تعلیم حکمت و تفسیرعلوم 
خود فخرالدین هم چون در چنین خانواده اي رشد کرد به سن پنج سالگی به مکتب رفته است و حافظه او 

ساله بوده که 8یا7ماه تمام قرآن مجید را حفظ کرده است. عراقی 9می بایست معجزه آسا باشد زیرا پس از 
ده عراقی فجایع این قتل و غارت ها را حس کرده است. که دو سردار مغول به ایران حمله کر617در سال 

سالگی بر همه علوم معقول و منقول دست می یابد و کار او به جایی می رسد که در مدرسه به تعلیم 17در 
.آن علوم می پردازد 

شرح ماوقع در کیفیت خروج عراقى از دنیاى قال و ورود او بعالم حال و تجرّد که در غالب مآخذ آمده
آنست که روزى عراقى در هفده سالگى در مدرسه شهرستان همدان سرگرم تدریس بود، درین حال جماعتى 

کنان بمدرسه درآمدند و این غزل آغاز خوانان و سماعاز قلندران، که پسرى جمیل نیز همراه آنان بود، غزل
کردند:

خطّ بر ورق زهد و کرامات کشیدیمما رخت ز مسجد بخرابات کشیدیم
دست کرد و جامه از تن بدر کرد و عمامه از سر «با شنیدن این غزل انقالبى در عراقى پدید آمد 

فروگرفت و بدان قلندران داد ... چون زمانى گذشت قلندران از همدان راه اصفهان گرفتند. چون غایب شدند 
ار در عقب اصحاب روان شد. شوق غالب شد. حال شیخ دگرگون گشت، کتابها را دور انداخت ... و مجرّدو

دو میل راه برفت، بدیشان رسید و این غزل آغاز کرد:
که دراز و دور دیدم سرِ کوى پارسایىپسرا ره قلندر بزن ار حریف مایى

این عشق باعث می شود که در معیت قلندران که پشت به دنیا زده بودند نواحی عراق عجم را زیارت 
ستان رود. عراقی در هندوستان به خدمت شیخ بهاءالدین زکریا رسید و به حلقه مریدان کند،و سپس به هندو

او پیوست، در مدت کوتاهی به مقامات واالي عرفانی دست یافت تا آنجا که شیخ بهاءالدین خرقه ي خود را 
ه نام به او تفویض کرد و دخترش را به او تزویج کرد. عراقی از دختر شیخ بهاءالدین صاحب پسري ب

کبیرالدین شد که بعد از عراقی جانشین وي شد.
سال در خدمت شیخ بهاءالدین بود و بعد از وفاتش بسیار ناراحت شد. بعد از وفات شیخ 25عراقی 

بهاءالدین عراقی از هندوستان رهسپار مکه شد و از آنجا به آسیاي صغیر رفت و در شهر قونیه به خدمت 
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آنجا امیر معین الدین پروانه خانقاهی ساخت که عراقی مدتی در آن خانقاه صدرالدین قونیوي رسید، در
اما بعد از گرفتاري امیر معین الدین، عراقی رهسپار مشغول ذکر بود و مریدان خود را راهنمایی می نمود،

مصر شد و از آنجا به دمشق رفت و پس از مدتی در آنجا بدرود حیات گفت.
ندر متولد شده است با تمام صفات و خصوصیات حمیده قلندران واقعی که فخرالدین عراقی گویا قل«

عبارت از تواضع و مناعت و شرافت نفس و بی اعتنائی به دنیا و مال آن و خدمت بی منت در راه معشوق 
ازلی کردن و الابالی بودن به مقررات و قیودي که براي احراز وجهه در اجتماع برخی به اعمال آن تظاهر می 

ند او با وجود رشد کردن در خانواده اي که پاي بند به اصول و رسوم اجتماعی هستند و براي احترام قائلند کن
و نیز تربیت یافتن در مکتب بهاءالدین زکریا که از رسوم و سنن اشباع شده است همچنان قلندرانه رفتار می 

و اقوامی چون صدرالدین پسر زکریا کند و هیچ اهمیتی براي عکس العمل هاي که مردم و یاران خانقاهی 
عراقی طبعاً هنگامی که فخرالدین با قلندران ترك دیار کرده و مولتانی و شرف الدین عبدالسالم عموي خود

به خدمت وي مشرف می شود این عموي است که او را سرزنش می کند و بر او بی اعتنائی می نماید تا آنجا 
قایل نمی شود. او از قید و » سر غوغا نداشت « ماند و می گوید که عراقی بیش از بیست روز آنجا نمی

تعلقات دنیوي رهاست پس از فوت همسر هنگام ترك مولتان به ترك پسر نیز می گوید و دیگر تأهلی اختیار 
نمی کند و به هر حال همین امر دست به دست زیباپرستی هاي او می دهد واین شوریده بی پروا و بی 

که پا می گذارد به اعمالی دست می زند که مردم زبان طعن بر وي می گشایند او عاشق احتیاط هر کجا
پاکبازي است که جمال مطلق را متجلی در مظاهر طبیعت می داند و نه تنها از جمال پرستی و شاهد بازي ابا 

، 1372،عراقی»(د. ندارد بلکه در مثنوي عشاق نامه با ذکر شواهدي از عارفان بزرگ این عمل را توجیه می کن
ص سی و سه )

واکنش فکري و فرهنگی شاعرانی که شاهد و ناظر فجایع عصر و آشفتگی هاي جامعه و ناپایداري «
حکومت ها بودند کم یا بیش در شعر این دوره و ادوار بعد انعکاس یافت به دیگر سخن روگردانی از 

تن واقعیت هاي دهشت بار محیط، بازتاب زنده مشاهده جهان و واقعیت هاي تلخ پیرامون و حتی نادیده گرف
) 48،ص1385ترابی،»(خود را در اشعار شعراي این دوره پیدا کرد.

این دوره از تاریخ ایران را باید دوره فترت و هرج و مرج خواند به سبب ضعف سالطین و سرکشی «
ایم در بین امراء پیوسته دوام داشت و امرا در تمام بالد آتش جنگ و ستیز در اشتعال بود، نزاع و خونریزي د

غدر و مکر و حیله و عصیان در بین آنان وحشت و نفرتی پدید آورده بود. از جهت اخالق ضعف و فتور 
قوي تر بود و همه عالیق اخوت و صداقت را از هم گسیخته بود. بیداد و نیرنگ و کشتار و غارت در سراسر 

ي دستان می داشت و آشوب و فتنه هرگز پایان نمی یافت. این احوال این دوره همه جا ضعیفان را پایمال قو
مبانی اخالقی را به شدت متزلزل می کرد و البته در شعر و ادب هم انعکاس پیدا می کرد. بعضی شاعران مثل 
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حافظ از این همه فساد و ریا و زرق ونیرنگ شکایت دایم می کردند و برخی مانند عبید زاکانی آن را به باد 
)84، ص 1363(زرین کوب، » انتقاد و استهزاء می گرفتند.

طریقه عرفان و کشش هایی که به سبب بعضی تعالیم آن در تفسیر اقوال صوفیه و عرفا در نزد اهل نظر «
پیش آمده است غزل و ترانه را در شعر فارسی صیغه خاصی از رمز و تأویل بخشیده است که تدریجاً موجب 

گشته است و شعر کسانی مانند سعدي و حافظ و عراقی و مولوي را پرده ي از ابهام یا پیدایش زبانی رمزي 
)209همان، ص»(ایهام جلوه داده است. 

در این مقاله به بررسی وضعیت اجتماعی ایران در دوره زندگی عراقی پرداخته و با مطالعه آثار عراقی می 
لوه گر شده و از این طریق به وضعیت اجتماعی زمان خواهیم ببینیم که مسائل اجتماعی چگونه در آثارش ج

شاعر آگاهی یابیم.
تعلیم و تربیت-1
استفاده از پیر و مرشد- 1

عراقی معتقد است بر این که در سیر و سلوك عرفانی نیازمند پیر و مرشد هستیم تا از او راهنمایی بگیریم 
انش را نزد پیر و مرشد یاد گرفت بر این همانطور که خود هم از دوران کودکی به مکتب رفت و علم و د

اعتقاد است هر کس که بخواهد به عرفان روي بیاورد باید که از پیر استفاده کند چرا که در این راه امیال 
نفسانی بسیاري وجود دارد که هر لحظه ممکن است فرد را از رسیدن به هدف بازدارد.

عراقی در دیوان دیگر شاعران هم قابل مشاهده است و استفاده از پیر و مرشد در طریق حق را عالوه بر
این نشان دهنده ریشه اجتماعی آن دارد.

بگردانند از راهت به تخییالت نفسانیولی بی پیر تو آنی مرو در ره که غوالنند
)205،ب28،ص1372عراقی،(

دین و شریعت-2
راهی غیر از شرع برود گمراه شده و عراقی هم به دین وشریعت  معتقد است و اعتقاد دارد که هر کس

هر علمی غیر از دین بخواهد کار شیطانی است. همچنین توصیه می کند علم خدا و شریعت را بیاموزي چرا 
نگار را از روح و روانت پاك که با آموختن آن روح و روان خود را زنده کردي و تاریکی و سیاهی و ز

ي. اکرده
خالف دین هرآن علمی که خواهی خواند شیطانیرفت گمراهی برون از شرع هر راهی که خواهی

)206،ب29همان،ص(
پس این نشان می دهد که عراقی کسب دانشی به غیر از دین را موجب وبال زندگی انسان می داند و در 

واقع نوعی پشیمانی از فضل و دانش اندوزي درآثارش مشاهده می شود.
آدمی کاملاز دو حالستگفت استاد عالم عاقل

که حیاتست نفس ناطقه رااولین: اکتساب علم خدا
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)174-176، ب386همان،صبزدودن ز روح زنگ ظلوم (زنده کردن روان خود به علوم
توصیه می کند که به کسب علم و دانش دین بپردازي که علم و دانش عین آب زندگانی است  و باعث 

ان ها جاویدان بمانند.حیات جاویدان میشود و باعث می شود که انس
)199، ب388همان،ص(عین آب حیات این باشدهر که را ملک و دین باشد

)200، ب388همان،ص(»در جهان مومنان نمی میرند«مصطفی گفت و یاد میگیرند
)337، ب398همان،ص(که جز این فضله است و فضولرو به تحصیل علم شو مشغول

ه می شویم که در آن زمان فقط تحصیل در علم دین را مهم می دانستند و پس با توجه به این اشعار متوج
بقیه علوم را باعث بدبختی و شقاوت انسان می دانستند از این رو است که عرفان در این زمان به اوج خود 

می رسد و دیگر علوم راکد می ماند.
ویژگی هاي متصوفه

تصوف رواج روزافزون داشت اما تنها در ایران رواج صوفیه در قرن هفتم و هشتم قوتی بسیار داشتند و 
نداشت بلکه صوفیانی که پیش از حمله مغول گریختند هر یک در نواحی جدیدي از قبیل روم و شام و هند 

به ارشاد و هدایت مردم می پرداختند. یکی از این مرکزهاي تجمع صوفیه هندوستان بود.
اجتماعی در دوره مشخص تاریخی بود .تصوف، در این دوره پا گرفتن تصوف در ایران متکی بر یک نیاز

ي فشار حکومتی و اجتماع پدیدار شده است. در این دوره خانقاه ها رواج پیدا کردند و شاعران رو به هنتیج
صوفیه ویژگی هایی داشتند و مراکزي به عنوان خانقاه داشتند که در آنجا تجمع می این خانقاه ها آوردند.

جمله ویژگی هاي صوفیه:کردند از 
خرقه-1

یکی از رسوم صوفیان خرقه پوشی است. چنان که عزالدین کاشانی می گوید: از جمله رسوم موضوعه «
ي صوفیان یکی الباس خرقه است در تغییر لباس معهود که مشایخ در بدایت تصرف در احوال مریدان آن را 

)147،ص1391(کاشانی،» مستحسن داشته اند.
کده خرقه نمی پوشیدند بلکه (پالس) چیزي شبیه کرباس که از ریسمان پوست درخت سن بافند در می

می پوشیدند از این رو لباس فخرالدین پس از بیرون رفتن از همدان جوالق بود و بعداً در تمام مدت اقامت 
بست و ردا و در هند و روم خرقه می پوشید و از زمان اقامت در مصر و تا آخر عمر دستار به سر می 

طیلسان در بر می کرد. 
)752،ب84(همان،صخرقه بنه و پالس در پوشسبحه بده و پیاله بستان 
)1049،ب110(همان،صدر ماتم دل پالس پوشیمدل مرد برون کشیم خرقه 
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:« رسم مکتب فخرالدین عراقی را می توان از گفته خود وي در یکی از نامه هایش دریافت که می فرماید
طالبان حق تعالی رغبت می نمایند و سر می تراشند و خرقه می پوشند و ذکر تلقین می یابند و خلوت اختیار 

)537،ص1372عراقی،»( می کنند
یعنی تعلیم تصوف در مکتب او آمیزه ایست از تخریب عادت به طریق قلندران که تراشیدن موي سر و 

ختن سالک مبتدي از دنیایی که قبال در آن بوده، در صورت و زشت نمودن ظاهر است و پس از جدا سا
ص سی و هفت) 1372آوردن او به هیئتی که به وي وجهه و شخصیت یک صوفی را می بخشد. (عراقی،

یسماع و دست افشان-2
اند و از خود مولوي، براى سماع اهمیت بسیار قائل بودهدومین ویژگی تصوف سماع و دست افشانی بود 

اند صوفیه در باب سماع آداب و الدین رومى درین باب حکایات و اقوال جالب نقل کردهموالنا جالل
رویه را درین باب توصیه اند و رعایت این آداب و اجتناب از هرگونه افراط بىترتیبات خاص داشته

اند.کردهمى
چنان که در .کردعراقی با کمال بی پروائی جمال پرستی می کرد و در سماع با شاهدان عشق بازي می 

از خاصیت سماع آن نغمه رقاص و ذواق است و از آن وجد وجودي یافت ذوق آن نغمه :«شرح لمعات آمده 
»در سرش افتاد.

)283:ص1387(برزش آبادي،» واالذن یعشق قبل العین احیاناً«عشق شوري در نهاد او نهاد
از سوز دل بنواختیمبشنو این سازي که مادر سماع دردمندان حاضر آ، یارا، دمی،

)1856،ب169،ص1372(عراقی،
دادند و براى آنکه مجالس آنان شور و حالى داشته باشد (قوال) ها را اهل تصوف، به سماع اهمیت مى«

نزد خود به خانقاه دعوت مى کردند؛ و آنان با خواندن اشعار عرفانى جانبخش، شور و شعفى در جمع 
وردند، تا جایى که گاه جمله حاضران به زمزمه اشعار پرداخته به آصوفیان و حاضران مجلس پدید مى

هاى بیخودانه کشیدن و پاره کردن پیرهن و حرکات دیگر که جملگى از شور و پایکوبى و چرخ زدن و نعره
طورکلى سماع یعنى آواز، سرود و وجد و سرور زدند. بههیجان و (حال) باطنى آنان حکایت داشت دست مى

» با آداب و تشریفات خاص توأم بود.یا جمعاًافشانى صوفیان منفرداًو دستو پایکوبى 
)172،ص7،ج1382(راوندي،

)501،ب410نعره شوق دوست برگیرم (همان،صهمچو مستان سماع درگیرم
خرابات -3

تنها عشرت گاه و محل تجمع » خرابات«به طوري که از فحواي آثار ادبی و تاریخی بر می آید 
ان نبود بلکه غالبا صاحب نظران و منتقدین اجتماعی و کسانی که از ظلم و زور و فساد دستگاه میگسار

حاکم، رنج می بردند ضمن می گساري،با یاران خود درد دل می کردند و مطالبی که در هر مجلس و 
.ماعی داردمحفلی طرح آن ممکن نبود در آن جا بر زبان می راندند. پس خرابات در آثار شاعران ریشه اجت
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گنجی که آن نیابد صد پیر در مناجاتمست خراب یابد هر لحظه در خرابات
می بیز هر سحرگه خاك در خراباتخواهی که راه یابی بی رنج بر سر گنج

)681-680،ب78(همان،ص
آهنگ شرابخانه کن زودبرخیز و اگر حریف مائی

)3455-3454،ب287م مقصود (همان،صور بتوانی به چشمی باش خراب در خرابات
: توسعه خانقاه ها-4

از خصوصیات دیگر تصوف و عرفان در قرن هفتم نفوذ و کثرت و اهمیت خانقاه ها ست که در قرن هاي 
گذشته براي اجتماع صوفیه با سادگی شروع شده بود و در این قرن به اوج عظمت و اهمیت رسید . چندان 

ب رسمی دولتی محسوب می شد، و خانقاه از مراکز مهم اجتماعی به شمار مناصکه منصب شیخ الشیوخی
رفت و به تعلیم و تربیت مریدان همچون گذشته ادامه می داد . هنگامی که مغوالن به ایران می تاختند خانقاه 

و روم این عهد خواه در ایران و خواه در هند هاي ایران بی شمار بود و تقریباً در همه آثاري که درباره
نوشته شده بنام خانقاه هایی که خاص فرقه هاي متعدد صوفیه و یا منحصراً خاص شیوخی بوده است بازمی 

به عنوان مثال عراقی در دیوانش به خانقاه شبلی اشاره کرده است:خوریم . 
)407،ب403،ص1372رخ سوي خانقاه شبلی کرد (عراقی ،مرد سالک ، جوان صاحب درد

طبقات اجتماعی
قشر بندي اجتماعی را می توان تفکیک و رده بندي اجتماعی دانست که در آن نقش ها و موقعیت ها با «

حفظ سلسله مراتب داراي اهمیت است بنابراین قشر اجتماعی به مجموعه اي از افراد گفته می شود که نقش 
امعه اي را سراغ نداریم که و موقعیت و منزلت همسانی را در این سلسله مراتب و رده بندي دارا هستند. ج

روح »(بدون این تفکیک اجتماعی، که بر حسب اهمیت رده بندي شده، بتواند به حیات خود ادامه دهد.
)191،ص1368االمینی،

کرد، انتقال طبقات و تغییر موقعیت در ایران قبل از اسالم، حدود و مقررات طبقاتى بشدت حکومت مى
قریبا محال بوداجتماعى و اقتصادى افراد جامعه ت

با پیدایش نهضت اسالمى، مردم امیدوار بودند که اسالم به حمایت طبقات محروم برخیزد و به اختالف 
سال پس از رحلت پیشواى اسالم و 30عظیم طبقاتى پایان بخشد، ولى این آرزو کامال عملى نشد بلکه 

پرد، و چون حزب و جمعیت سپرى شدن عصر خلفاى راشدین، روش آزادمنشانه آنان راه فراموشى س
متشکل و مؤمنى براى رهبرى مردم وجود نداشت و مردم نیز رشد کافى نداشتند، زمام کارها به دست کسانى 

کردند ولى عمال به هیچیک از تعالیم اسالم و سنن خلفاى راشدین عمل افتاد که ظاهرا دعوى مسلمانى مى
هاى مردم را همچون ر قرن هفتم هجرى بیش از پیش، تودهکردند. از این رو فاصله طبقاتی زیاد شد و دنمى

.باشد باید مطیع صرفدانستند که مىشمردند و نیرویى مىنیروى کار مى
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در دیوان عراقی هم نشانی از طبقات مختلف اجتماعی را می یابیم که عبارتند از شاهان،وزیران، صوفیان، 
شحنگان، فقرا و ...

شاهان–1
و کشتارها و ناپایداري هاي امارت و حکومت که از ویژگی هاي ملوك الطوایفی است در بیان رویدادها 

لباس گله از روزگار در دیوان عراقی به چشم می خورد:
دولت دل همدمی نداردمحنت سر مردمی ندارد

کو دیده مردمی نداردزاحسان زمانه دیده بر دوز
)1285-128،1283،ص1372عراقی،ندارد(با جان تو محرمییا درد بساز ز آنکه درمان

)1932،ب175با کار پادشاهان ما را چکار باشد؟ (همان،صخواهی بساز کارم خواهی بسوز جانم
سلطان چه عجب گر سر درویش نداردگویند رقیبان که ندارد سر تو بیش

کو دیده پر خون و دل ریش ندارداو را چه خبر از من و از حال دل من
)3337-3336،ب278مان ،ص(ه

وزیران-2
وزیران در ساختار سیاسی دربارها همواره جایگاهی خاص و منزلتی ویژه داشته اند. وزیر مدبر، با درایت 

زمینه ها به توفیق برساند و یا بر اثر سوء تدبیر مقدمات زوال و هو هوشمند می توانسته پادشاه را در هم
ن دلیل معموالً گسترش یافتن اقتدار سیاسی و حتی اقتصادي وزیران موجب سقوط او را فراهم آورد. به همی

هراسیدن و احساس خطر پادشاه می شد و در تاریخ ایران بسیاري از وزیران قربانی تدبیر و کاردانی خود 
.بوده اند تا عدم کفایت

فقرا-3
امعه اي تعداد فقرا زیاد شوند در مقابل شاهان فقرا قرار دارند که طبقه ضعیف جامعه هستند و اگر در ج

باعث آسیب به اجتماع می شود :
)2346گلیم بخت عراقی سیاه گون گردي (همان،بسیاه روي دو عالم شدم که از غم فقر

)2437منتظر نشسته تا چه فرمائی (همان،بعاجزمفلسانیم بر درت 
باورهاي عامیانه

بت آداب و رسوم و اعتقادات مردم و فرهنگ عامه است و با آثار ادبی فارسی یکی از غنی ترین منابع ث
جستجو در متون ادبی فارسی می توان بسیاري از وجوه فراموش شده از فرهنگ عامه را کشف کرد.

طالع و بخت-1
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تبعیض و ناروائی هایی وجود داشت که مردم به علت استبداد و اختناع شدید و بیم از حاکمیت، قدرت 
ا نداشتند و تفکر غالب اشعري هم به این اندیشه کمک می کرد که هر چه به مقتضاي مراد برخورد با آن ر

انسانی نیست، به طالع و بخت و اقبال خود نسبت می دادند.  
عراقی در اشعارش به طالع و بخت خود هم اشاره دارد و می گوید اگر یار به من ستم می کند از طالع بد 

من است.
) 1990،ب179(همان،صچنانکه بخت عراقیست همچنان آمده طالع دل منزجور یار چه نالم ک

)2125،ب188بخت بد آخر بگو کین چه پریشانی است؟ (همان،صآه که در طالعم باز پراکندگیست
)3829،ب321که ما را این ز بخت و اختر افتاد (همان،صشکایت نیست ما را در غم تو

ریختن شراب روي زمین-2
ر خاك ریختن رسمی میان میخواران بوده که سابقه اي دور و اساطیري دارد و نوعی اداي احترام جرعه ب

به اموات بوده و این رسم در زمان عراقی هم رایج بوده است و ریشه اجتماعی دارد.
پیش او صد روان روان برخاستجامی از میکده روان کردند

)616-615، ب73عه دان برخاست (همان،صشور و غوغا را جرجرعه اي ریختند بر سر خاك
چشم زخم-3

بررسی محققان نشان می دهد که اعتقاد به چشم زخم و شوري چشم در فرهنگ ملل سابقه اي دیرینه 
دارد. اسنادي که از نقاشی هاي انسان هاي نخستین در درون غارها به دست آمده تا سنگ نوشته ها و آثار 

اعتقاد را بین اقوام گوناگون در قرون و اعصار مختلف تایید می مکتوب قرون وسطی همه رواج این 
کنند.وجه مشترك همه این اعتقادات آن است که عامل اصلی چشم زخم سوءنیت و حسد است.

شاعران هم اصل اعتقاد به چشم زخم را از فرهنگ جامعه خود کسب کرده اند . عراقی هم در آثارش از 
.چشم زخم سخن به میان آورده است

چو سپندي جام مشتاقان برآن افروختهچشم بد را تاب رویت آتشی افروخته
)1416،ب138،ص1372(عراقی،

جمال پرستی
عشق ورزي با ممالیک و غالمان و زیباپسران و ترسابچگان از مضامین رایج شعر این دوره است. بازتاب 

اف و انحطاط اجتماعی دارد که با تسلط این موضوع در ادبیات، نشان از آلودگی هاي عصر و سقوط و انحر
بیگانگان بر شدت آن افزوده شده است.

یکی از اصولی که عراقی بدان پاي بند است جمال پرستی است. شیخ عراقی بنیاد طریقت را بر اساس 
زیبایی پسري متکی ساخته و از جمله مظاهر زیبایی به صورت زیبا عشق می ورزیده است. خودش می 

گوید:
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)2813،ب237کام جانرا پر شکر خواهیم کرد (همان ،آن شیرین پسر خواهیم کردیاد 
انعکاس اوضاع نابسامان اجتماعی در شعر

حمله مغول که مانند اغلب حمالت و کشتارهاي تاریخی از عوامل عمده عقب افتادگی و تاخیر فرهنگی 
رهنگی ایران بود بخش عظیمی از کشور و عدم تداوم و پیوستگی سیر منظم تکامل اجتماعی و اقتصادي و ف

اول این حمالت هرا به ویرانه تبدیل نمود ولی بخش جنوبی کشور (از جمله زادگاه سعدي و حافظ) در دور
شاعرانی مانند مولوي حامل شعر و عرفان به قونیه و از آسیب مستقیم و از ویرانگري و کشتارها در امان ماند.

عراقی در زمانی به دنیا عراقی مایه رونق زبان و ادبیات فارسی در هند شدند.سخنورانی مانند امیر خسرو و 
ارهاي وحشیانه بوده را تآمده که  مغول به کشور حمله کرده و اوضاع زمانه خود که ناشی از ناامنی ها و کش
ه به بدي زمانه هموارازمالحظه کرده از این رو عراقی سخت اندوهگین، ناراحت و از دنیا گریزان است و

یاد می کند:
خود خوشی در نهاد آدم نیستخوش دلی در جهان نمی یابی

خوش بدانم که ناخوشی کم نیستدر جهان گر خوشی کم است تو را
بهتر از آب چشم من غم نیستکشت امید را که خشک بماند

)947-945،ب 100،ص1372(عراقی، 
ویش طاقیمانا که ز جفت خاندوهگنی چرا عراقی

شوریده مگر ز اشتیاقیغمگین مگر از فراق یاري
)1166-1164،ب119با هجر همیشه هم وثاقی (همان،صخون خوري که درین سراي پرغم

انتقاد از مفاسد اجتماعی
ابعاد اجتماعی شعر فارسی آینه رفتار و هنجار مردم این مرز و بوم و دولتمردان است ضمیر روشن بین « 

ندیش شاعر بیش از دیگران در برابر کجروي ها و ستم ها و ناروایی ها آزرده گشته و واکنش و طبع نازك ا
نشان می دهد. شاعران زبان مردمند بنابراین انتقاد آنان از رفتار کارگزاران و حکومت و جامعه تنها واکنش 

و تن دادن به فردي نیست بلکه گزارش رنج ستمکشانی است که در بی پناهی خویش جز تحمل تازیانه 
)32-31،صص1387جوکار،»(حبس و آوارگی راهی ندارند

ریا و ریاکاري-1
ریا و تزویر و سالوس از مضامینی است که شکایت از آن به وفور در شعر شاعران قرن هفتم دیده می 

ی و شود. این دو چهرگی و ریا که در ادب فارسی انعکاس یافته، از محیط ناامن و اوضاع پریشان اجتماع
استبداد حاکم بر جامعه مایه گرفته است.
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عراقی می داند خود نمائی و خویشتن خواهی در هر جامعه که ظاهر شود بنیاد جامعه را از هم می پاشد 
بنابراین سخت مخالف ریاکاران و ظاهرسازان است. عراقی معتقد است که کسانی که در صومعه و عبادتگاه 

و ریاکارند و عبادت ظاهري می کنند.مشغول عبادت هستند همه حیله گر
که به صدق توبه کردم زعبادت ریایینه ام اهل زهد و تقوي به من آر ساغر می

)1036،ب109همان،ص(
شعر عراقی نقد جامعه اي است که در آن فاصله میان ادعا و عمل بسیار زیاد شده است و ریاکاري و 

رزش هاي اسالمی و اخالقی شده است.تظاهر به رعایت شرع جایگزین همه ا
چون به صومعه گذشتم همه یافتم دغاییبه قمارخانه رفتم همه پاکباز دیدم

)1038،ب109همان،ص(
همچنین او معتقد است که زاهدان و پرهیزگاران فقط ادعاي پرهیزگاري می کنند و براي خودنمایی 

عبادت می کنند:
چون ز زاهدي ندیدم جز الف خودنماییزهد توبه کردمتو مرا شراب در ده که ز

)1040،ب109همان،ص(
خالصم ده ازین زهد نفاقیبده جامی و بشکن توبه من

)1054،ب111همان،ص(
ما و شراب و شاهد کنج شرابخانهاین زهد و پارسائی چون نیست جز ریائی

)2934،ب246همان،ص(
وزي در کتاب تلبیس ابلیس در مورد زاهدان چنین می گوید:ابن ج

از این متزهدان کس باشد که هرگز جامه نرم نپوشد تا آبروي زهدش محفوظ بماند، و اگر جان بسپرد « 
نزد مردم نان نخورد، و خویش را به جهد از لبخند زدن باز دارد تا به خنده چه رسد. و شیطان بدو چنین 

الح اخالق است، حال آنکه چیزي نیست جز ریاکاري : همو که سرافکنده است و محزون باوراند که این اص
)1368:130ابن جوزي،» ( می نماید در خلوت شیر درنده است.

نهادهاي اجتماعی و دینی مثل مسجد،محراب،منبر و مدرسه و اماکن عرفانی مانند صومعه و خانقاه در 
کان ها به محل سالوس،ریا،شطح و طامات قرار گرفته و از اهداف عصر مغول به گونه اي دیگر بود. این م

بنیادیشان خارج شدند.
بی وفایی-2

بی وفائی به معناي بدعهدي و ناسپاسی یکی از نشانه هاي بی اعتمادي و ناامنی اجتماعی است و در 
مقابل آن وفاداري یکی از اساسی ترین شرایط اجتماعی

انبی وفایی از یاران و دوست-الف
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بیشترین نمود بی وفایی و پیمان شکنی بی وفایی یاران و دوستان است:
)2412،ب207همان،صدر جفا و دشمنی افزوده اي (از وفا و دوستی کم کرده اي

بی وفایی از روزگار-ب
ي شاعر توصیه می کند که در امور دنیا دل نبندي چرا که هر کسی که دل به امور دنیا ببندد به بال و گرفتار

این دنیا بی مبتال می شود. این دنیا ارزش دل بستگی ندارد زیرا باید رفت و کام دنیا را به دیگري پرداخت
وفا است و به کسی وفا نمی کند.
به بالهاي جاودان پیوستهر که دل در امور دنیا بست

)119-118، ب382همان،ص(در تن افزود، لیک از جان کاستهر دلی کوهواي دنیا خواست
)485، ب409همان،ص(انقطاع از طباع خاکی کناگر تو پاکی  نظر به پاکی کن

توصیه هاي اجتماعی
همنشینی با صالحان-1

س آنها پیغمبران و أصالحان هستند که در رتربیت عقالنیخصوصاًبهترین همنشینان براي تربیت
و تربیت عقالنی انسانها در طول تاریخ داشتند ثیر بر رشد أجانشینان و رهروان راه آنها هستند که بیشترین ت
از قدرت پیغمبران بودندید که افراد با ایمانی که همنشینآچنانچه با مالحظه تاریخ این مطلب بدست می 

ثیرات همنشینی این افراد با پیغمبران و جانشینان أتعقل و تفکر خود استفاده می کردند که همه اینها به خاطرت
ت.آنها اسو رهروان راه 

)178، ب386همان،ص(همنشینان صالح و عاقلدوم: از ملک ناشدن غافل
دوري از مردم آزاري-2

آزار رسانی به خود و دیگران، یکی از رذایل اخالقی و عامل مهم برهم زدن تعادل در زندگی فردي و 
السالم این رذیله اخالقی مورد توجه قرار در قرآن کریم و احادیث اهل بیت علیهم اجتماعی آحاد بشر است.

یابی آن پرداخته شده است.گرفته و به ریشه
)180، ب386همان،ص(دور بودن ز مردم آزردنخاطر اهل دل طلب کردن

نام نیک اندوختن-3
در جهان جاویدان می ماند.یاندوزدشاعر معتقد است هر کسی که تالش کند که نام نیکی براي خود ب

)198، ب388همان،ص(در جهان کسوت بقا دوزدرا نام نیکی اندوزدهر که
کمک کردن به فقیر-4

دست گیري از درماندگان نیز از ویژگی هاي عارفان است:
)861،ب93،ص1372پر کن دو سه رطل رایگانی (عراقی،در مجلس عشق مفلسی را

اوقات فراغت 
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ورزش -1
توجه به بازي و سرگرمی است . بازي و سرگرمی در بین انسان یکی از مسائل فرهنگی در روزگار عراقی

ها همواره دچار تغییر و تحول بوده است و معموال با گذشت روزگار کامل تر، جذاب تر، و گاهی پیچیده تر 
می شود. برخی بازیها با گذشت زمان فراموش می شوند و دسته اي دیگر تحول می یابند. در اشعار عراقی 

ر خاص به بازي هاي مختلف و شیوه هاي برگزاري آن اشاره نشده اما خواننده را با بعضی اگرچه به طو
ورزش ها آشنا می کند و به ما نشان می دهد که در آن زمان چه ورزش هایی مرسوم بوده و مردم اوقات 

فراغت خود را چگونه می گذراندند.
بازىچوگان

نامه و مقررات آن به درستى معلوم نیست، آنچه مسلم است تاریخ پیدایش بازى چوگان و تنظیم آئین«... 
این فن و آموزش آن، از حدود دو هزار سال پیش در ایران باستان (در بین طبقات ممتاز) رواج داشته، چنانکه 
فردوسى، به استناد چند سند قدیمى از جمله کتابى که تاریخ تألیف آن را دو هزار سال قبل از خودش اعالم 

این ورزش به خاطر آنکه در پرورش جسم و داند.پیدایش بازى گوى و چوگان را از دوران کیانیان مىداشته، 
شد، بیشتر مورد عالقه و توجه تن و تقویت قواى ذهنى و تربیت روان یکى از مفیدترین ورزشها محسوب مى

وجه کرده و در مواردي عراقی هم در آثارش به این ورزش ت)21،ص7،ج1382(راوندي،» ایرانیان بوده است.
به اصطالحات این ورزش اشاراتی نموده :

و «...محمد مبارکشاه در کتاب آداب الحرب و الشجاعه در مورد فواید بازي چوگان چنین می نویسد 
چوگان زدن نهاده اند تا مرد اندروي تاودار شود و پوست دست سخت کند و انگشتان برو استوار گردد و خو 

دبوس و خراتگینی و ناچخ و گرز زدن بر مرد آسان شود و غلبه و گردش سواران بشناسد کند تا شمشیر و 
)1346:467(مبارکشاه ، » که چوگان زدن را بر کارزار برابر نهاده اند مر غلبه خصم را 

رساند خود ترا چوگان به جوالنگاه سلطانیمشو چون گوي سرگردان،فکن خود را درین میدان
)198،ب27،ص1372(عراقی،

)3603،ب299گوي الفت در خم چوگان ماست (همان، صجان ما چوگان و دل میدان اوست

شطرنج
یى از ورزش فکر در ایران باستان، رواج بازى شطرنج است که پیدایش آن را بیشتر به دوره مونهن

ده است، ایرانیان، بازى نقل شبنابر یک روایت قدیم که در کتاب مادیکان چترنگ«دهند. ساسانیان نسبت مى
)26ص7،ج1382(راوندي،» شطرنج را از هندوان فراگرفتند.
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به طور کلی قماریعنی بازي هایی که در آن برد و باخت باشد از دیرباز در ایران معمول بوده و قماربازان 
واع قمار نظیر نرد، در محافل خصوصی یا در قمارخانه ها گرد می آمدند و به ان، وکه اکثراً دلباخته این کارند

شطرنج، پاسور،وغیره می پرداختند. پس از حمله مغول آشکارا به شطرنج بازي می پرداختند.
عراقی هم در اشعارش به اصطالحات و انواع مهره هاي شطرنج اشاره کرده است:

آري چه توان کردن؟ با مات نمی افتدما زان توئیم و تو بر می شکنی از ما
از بخت بدم بازي جز مات نمی افتدم شطرنج وفا لیکنبا عشق تو می باز

)2876،ب242،ص1372(عراقی،
میل شطرنج باختنش دیدشدر زمان چون زخواست پرسیدش
)733-732ب،426با حریف ظریف می بازید (همان،صشیخ شطرنج خواست،وقت گزید

)736،ب426بیدق همتش به فرزین شد (همان،صفرس دولتش چو بازین شد
کارش-2
قبل از آنکه انسان با کشاورزى و اهلى کردن حیوانات آشنا شود، شکار و صید حیوانات براى انسان «

گرد، امرى ضرورى و حیاتى بود.بدوى و بیابان
پس از آنکه بشر به رموز و فنون کشاورزى و چوپانى آشنا شد شکار اهمیت دیرین خود را، از کف داد 

ى تکامل یافت. جامعه اشتراکى جاى خود را به جامعه طبقاتى داد، و مخصوصا پس از آنکه وسایل تولید
بردگى و استثمار انسانى از انسانهاى دیگر معمول شد، در این دوره تاریخى، طبقات ممتاز که فراغت و 
آسایش بیشترى داشتند به نخجیر کردن و شکار حیوانات وحشى عالقه بسیار نشان دادند و شکار که 

)31،ص7،ج1382راوندي،»(یاتى داشت، براى طبقه مرفه بیشتر جنبه تفریحى به خود گرفتروزگارى جنبه ح
عراقی در اشعارش اشاره به شکار کرده و در حکایتی که در عشاق نامه بیان کرده که شکار در زمان او 

جنبه تفریح و سرگرمی را داشته و از آن طبقه مرفه بوده:
)530،ب412،ص1372کمان،کمان در دست (عراقی،تیرش اندر عزم نخجیرگاه کرده و مست

)569،ب414که به نخجیر خواهد آمد شاه (همان،صناگه آن دل فگار شد آگاه
باده نوشی-3

یکى از تفریحات طبقات ممتاز و متوسط جامعه ایرانى در دوره عراقی میگسارى در مجالس جشن یا در 
شد، با این ر شرعى و اخالقى ممنوع و مذموم تلقى مىها و خرابات بود، و با اینکه این عمل از نظمیخانه

یى از پرداختند، بلکه عدهتنها بسیارى ازافراد ثروتمند و طبقات حاکم زمان، به میگسارى مىوجود نه
متفکرین و مردان حساس و شرافتمندى که از ظلم امراى ستمگر و عوامفریبى ریاکاران و یا از جهل و 

نوشى ند، براى آنکه ساعتى چند گریبان خود را از قید عقل رهایى بخشند، به مىبردبیخبرى مردم رنج مى
.کردندمبادرت مى
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اما به حدیث شراب خوردن نگویم که شراب «عنصرالمعالی در قابوس نامه در باب شراب چنین نوشته: 
ز بسیار گفتند و نشنیدم خور و نیز نتوانم گفتن که مخور که جوانان به قول کسی از جوانی بازنگرداند، مرا نی

تا از پس پنجاه سال ایزد تعالی رحمت کرد و توفیق توبه ارزانی داشت. اما اگر نخوري سود هر دو جهان با 
تو بود و هم خشنودي ایزد تعالی بیابی و هم از مالمت خلقان و از نهاد و سیرت بی عقالن و فعل هاي محال 

باشد. و زین چند روي اگر نه خوري دوستر دارم و لکن جوانی و رسته باشی و نیز در کدخدایی بسیار توقیر 
پس اگر خوري دل » الوحده خیر من جلیس السوء «دانم که رفیقان بد نه گذارند که نخوري و بدین گفته اند 

بر توبه دار و از ایزد تعالی توفیق توبه همی خواه و بر کردار خویش پشیمان همی باش مگر توفیق توبه دهد 
)1345:67(عنصرالمعالی،» ه نصوح ارزانی دارد به فضل خویش.و توب

کاندر خم و پیمانه صهبا همه او دیدمهان اي دل دیوانه، بخرام به میخانه
می بوي گل و سوسن کاینها همه او دیدمدر میکده و گلشن می نوش می روشن

او دیدمجویاي عراقی شو کو را همهدر میکده ساقی شو ، می درکش و باقی شو
)770-768ب85،ص1372(عراقی،

نتیجه گیري
هاي اجتماعی درطول تاریخ بوده است که شعر و ادب کالسیک فارسی گنجینه ي بسیاري از اندیشه

دیشه ي اجتماعی در بین اهالی این حوزه ي تمدنی ـ زبانی را نتوان از طریق بازخوانی این متون، تاریخ امی
.ه نگارش در آوردشناسایی نموده و ب

تاثیر عوامل  محیطی و طبیعی در شکل گیري فرهنگ ملت ها انکار ناپذیر است به عبارت دیگر اثر 
عوامل محیط طبیعی در هر زمان و مکانی ویژگی خاص خودش را دارد و باعث شکل گیري فرهنگ آن 

و استقرار سیاست هاي جامعه می شود. در شعر عراقی با توجه به استیالي مغوالن و ملوك طوایفی 
سوداگرانه آنان خاستگاه اصلی نابسامانی هاي اجتماعی و ناهنجاري هاي اخالقی بوده است. عمده ترین 
انتقادهایی که عراقی در اشعارش کرده انتقاد از ریا و بی وفایی روزگار بوده است.انتقاد از شاهان و فاصله 

ن اثر متوجه می شویم که اوقات فراغتشان را با ورزش هایی طبقاتی بین شاه و درویش . همچنین با مطالعه ای
چون شطرنج،چوگان بازي، شکار می پرداختند و تفریحات آنها بیشتر با باده نوشی و میگساري بوده است. 

کتابنامه
،ترجمه علیرضا ذکاوتی قراگزلو، مرکز نشر دانشگاهی،  چ تلبیس ابلیس)، 1368ابن جوزي، ابوالفرج، (-1
، تهران اول 
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، محمد شرح لمعات شیخ فخرالدین عراقی،)1387(برزشابادي، شیخ شهاب الدین امیرعبداهللا،-2
خواجوي،مولی، چاپ دوم

چاپ پنجم،فروزشجامعه شناسی ادبیات فارسی، ،)1385(ترابی،علی اکبر،-3
علوم پژوهشنامه،»عملکرد محتسب و بازتاب آن در برخی متون ادب فارسی« ،1387جوکار،نجف،-4

46-23،صص57انسانی،شماره 
ج، دوم12،نگاه،تهران، تاریخ اجتماعی ایران)،1382راوندي،مرتضی،(-5
مجله نامه علوم اجتماعی،شماره ،»بازتاب قشربندي در دیوان حافظ«،1368روح االمینی،محمود،-6

208-191دوم،صص
نوین،چاپ اولسیري در شعر فارسی، )،1363(زرین کوب،عبدالحسین،-7
.،توس، چاپ اول، تهرانجامعه شناسی ادبیات یا اجتماعیات در ادب فارسی)،1377لیم،غالمرضا.(س-8
نشر اختران،نشر زمانه،چاپ اولزمینه اجتماعی شعر فارسی،،)1386(شفیعی کدکنی،محمدرضا،-9

استاد جالل الدین مصباح الهدایۀ و مفتاح الکفایۀ،،)1391(کاشانی،عزالدین محمودبن علی،-10
ی،هما،چاپ دوازدهمهمای

،نسرین محتشم (خزاعی)،زوار،چاپ اولمجموعه آثارفخرالدین عراقی،)1372(عراقی،فخرالدین،-11
مجله ادب ،»سیر نظریه نقد جامعه شناختی ادبیات«،1387-1386عسگري حسنلو،عسگر،-12

64-43پژوهی،شماره چهارم،صص
،به اهتمام غالمحسین یوسفی، بوس نامهقا) ،1345عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر بن قابوس، (-13

بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران 
ترجمه محمدرضا شادرو، مجله جامعه شناسی ایران، شماره ،»جامعه شناسی ادبیات«لوونتال،لئو،-14

136-117اول،دوره چهارم،صص
خوانساري، ، به تصحیح احمد سهیلی آداب الحرب و الشجاعه)، 1346مبارکشاه، محمد بن منصور،(-15

انتشارات اقبال
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»کلیله و دمنه«در » گرارهبري تحول«بررسی مفاهیم تعلیمی 
1محسن ایزدیار

استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراك
کامران پاشایی فخري 
استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز

چکیده
براي ایجاد تغییر و تحول ناپیوسته در وضع ها گرا فرآیند نفوذ آگاهانه در افراد یا گروهرهبري تحول

آفرین از طریق گفتار و کردار شکل رهبري تحول.موجود و کارکردهاي سازمان به عنوان یک اصل است
یابد که این نوع رهبري زمانی تحقق می. کند و نفوذ فراوانی در میان پیروانش داردجامعه را دچار تحول می

شان را ها آگاه سازند و پیروانها و ماموریتبه کار افزایش دهند و از هدفشان را رهبران عالیق کارکنان
ي ادب ایران، کتاب کلیله و دمنه داراي پندهاي در گنجینه.تشویق کنند که فراتر از منافع فردي بیندیشند

ست هاي دانش و حکمت اي آن، مجموعهاز جمله.تعلیمی فراوان در خصوص مفاهیم تعلیمی مدیریتی است
ي زبان نبشتند و از براي فرزندان خویش به میراث اند و به هرگونهکه مردمان خردمند قدیم گرد آورده

خواندند و از آن، حکمت عملی و آداب زندگی داشتند و میگذاشتند و در اعصار و قرون متمادي گرامی می
-هاي یادگیرنده یکی از مهمسازمانچنین با مداقه در مباحث تعلیمی علم مدیریت و هم.آموختندو زبان می

گرا هاي رهبري تحولهاي یادگیري سازمانی، مولفه رهبري است و در میان انواع آن به ویژگیترین شاخصه
هاي رهبري منطبق بر شاخصه» کلیله و دمنه«توجه خاصی شده است. سخنان و رفتار شخصیتی شیر در 

اي که متعلق به چند قرن پیش است، چنان موشکافانه و با ههاي یادگیرنده است. نوشتگرا در سازمانتحول
گوید که قابل تامل و تعمق براي اندیشمندان امروزي است. در این مقاله زبان حیوانات سخن از رهبري می
گرا و مفاهیم تعلیمی ملحوظ در آن، این کتاب ارزشمند هاي رهبري تحولسعی شده است با بررسی ویژگی

گرش علمی مورد استفاده ادیبان و اندیشمندان قرار گیرد.فراگیرتر و با ن
هاي یادگیرندهگرا، سازمانادبیات تعلیمی، کلیله و دمنه، مدیریت، رهبري تحولها:کلیدواژه

مقدمه
-عبداهللا«این کتاب توسط. از عهد قدیم مورد توجه ملوك و بزرگان جهان بوده است» کلیله و دمنه«کتاب 

محمـد عبدالحمیـد منشـی    بنابوالمعالی نصراللّـه.  ولین بار از زبان پهلوي به عربی ترجمه شد، براي ا»مقفعبن
را بـه  زیسـت، آن می) ه.ق547ـ555(و خسرو شاه) ه.ق512ـ547(شاه غزنويشیرازي که در عهد بهرام
ئل ادبـی بـه موضـوعات    کتاب کلیله و دمنه از جمله کتبی است کـه عـالوه بـر مسـا    . زبان فارسی ترجمه کرد

.  تعلیمی، اجتماعی، مدیریتی و فکري نیز اهمیت داده است

1 Izadyar.mohsen@yahoo.comنویسنده مسوول .
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به منظور تمـایز بـین آن دسـته از رهبـران کـه      ) 1978(»برنز«گرا نخست توسط تئوري رهبري تحول
ي متمرکـز  اها که به طور گستردهکنند و آن دسته از آنروابط قوي و انگیزشی با زیردستان و پیروان برقرار می

.اند به وجود آمدبر مبادله یا تعامل براي ایجاد نتایج
هـاي بـالقوه در پیـروان و ارضـاي نیازهـاي      گرا، به دنبال انگیزهوي مشخص کرد که یک رهبر تحول

کنند که پیـروان را بـه رهبـران تبـدیل    گرا، رابطه انگیزشی متقابلی را برقرار میرهبران تحول. باالتر آنان است
.است1گرا، تعاملی و دوسویهبنابراین رهبري تحول. کندمی

-داند و میهاي سازنده سازمان یادگیرنده را رهبري می، استاد علم مدیریت،  یکی از بلوك»گاروین«
کند و فرهنگ عملی و تجربی را تشویق رهبري، در سازمان یادگیرنده، کارکنان توانمند را درك می«گوید: 

)                                                31: 1375(فایض، » .و این امر حاکی از تعهدات قوي در سازمان استنمایدمی
رهبري در سازمان «، از اندیشمندان معاصر علم مدیریت، معتقدند: »رابینز«و » مارك«چنین هم

، مدیر دانشی، همکار یادگیرنده و الگو براي چون معلم و مربی و ناظرهاي جدیدي همیادگیرنده حامل نقش
)72: 1371(سیاسی، » .هاي یادگیري استکننده و حمایت از پروژهیادگیري، معمار و طراح، هماهنگ

گرا در کلیله و دمنهتجلی رهبري تحول
:نددارگرا را شامل می شود به شرح زیر بیان میو دیگران چهار رفتار اصلی که رهبري تحول» آولیو«

) 1380:19حبیبی تبار،(» ، تحریک هوشی، مالحظات شخصی.نفوذ مطلوب یا کاریزما، انگیزش الهامی«
چون و چراي پیروان از رهبري است که حس آرمانی را انتقال سرافرازي، فرهمندي، احترام و وفاداري بی

.الگوي رفتار براي پیروان باشندهایی از نقش و شود که رهبران به عنوان مدلنفوذ مطلوب باعث می. دهدمی
طـور مسـتمر   جا افراد بـه  هایی است که در آنبر اساس این نگرش، مسئولیت رهبران ساختن سازمان

-ها و توسعه بخشیدن به مـدل تر کردن آرمانها، شفافهاي خود را در جهت شناخت و فهم پیچیدگیتوانایی
.ت که رهبران مسئول فراگیري کارکنان هستنداین بدان معنی اس. هاي ذهنی، گسترش دهند

-گرا چشمرهبر تحول. گذاردگرا بر پیروان خود اثر بسیار قوي میبه طور خالصه، رهبري تحول

کند و با انداز را بیان میدهد و چگونگی رسیدن به آن چشماي جذاب و روشن شکل میاندازي را به شیوه
ها را با دهد، ارزشکند و این اطمینان را به زیردستان انتقال میمل میبینی عاعتماد به نفس و با خوش

انداز توانمند کند و کارکنان را براي رسیدن به چشمکند، با الگو بودن هدایت میاقدامات نمادین تاکید می
)1373:352دسلر،(.سازدمی

مدیر حاکم و خواهند به کسانی که مین گونیز با بیانی شیوا و گوناکلیله و دمنهنویسندگان مدبر
چنین تعلیماتی دارند: باشند،

1. Mutual
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پادشاه موفق آن است که کارهاي او به ایثار صواب نزدیک باشد و از طریق مضایقت دور، نه کسی «
تر اخالق ملوك رغبت نمودن است در را به حاجب، تربیت کند و نه از بیم، عقوبت روا دارد و پسندیده

)133: 1390،منشی(» ر.اثکاران مرضّیصواب و عزیز گردانیدن خدمتمحاسن 
ي حکومتی مهم نباشد تالشی نیز براي شود از نظر سامانهاگر عواملی که موجب بروز ناهمسانی می

معضالت و ایجاد تحول به عمل نخواهد آمد. فردي که نتواند در محیطی آرام، آزادانه عقاید از بین بردن آن
خود را بیان نماید، مسلما با ایجاد برخی شرایط، عصیان خود را ظهور و بروز خواهد داد و صد البته احتمال 

گرا  به اهداف مدیریتی تضعیف خواهد شد. یابی مدیر تحولدست
عقلِ کُلّ را سازند و در هیچ ، ست که حکَم خویش در حوادثْاتر سیرتی ملوك را آنسندیدهپ«... 

ظلم خالی نگذارند، تا کارها میانِ خوف و رجا روان باشد، ضعف و عنفی بیاخالقِ خود را از لطفی بیوقت
) 305: همان(» د.نه مخلصان نومید شوند و نه عاصیان دلیر گردن

معتقدند قوت طبع، بزرگی همت، شفقت و اکرام، عدالت، وقار، عفو و » کلیله و دمنه«نویسندگان 
توجهی گراست که بیوت، حلم و رازداري از خصوصیات مهم اخالقی و ذهنی حاکمان تحولاغماض، سخا

دهد. ها، عواقب نامطلوبی فراروي حاکمیت و به تبع آن اجتماع انسانی قرار میبه آن
فعت همت و قوت طبع: عملِ سلطان و بازرگانیِ دریا و ه رو در سه کار خوض نتوان کرد مگر ب«... 

مرانْ مکرَّم یا ادو موضع ستوده است: در خدمت پادشاه که البت دشمن و علما گویند مقام صاحب مروت بمغ
)67:  (همان»در میانِ زهاد قانع محترم.

اي و موجبِ آمدن چه نزدیک او رسیدند گاو را گرم بپرسید و گفت: بدین نواحی کی آمدهه چون ب«
خود را بازگفت. شیر فرمود که: اینجا مقام کن که از شفقت و إِکرام و مبرّت و إِنعام ي بوده است؟ گاو قصه

)73همان: (»طوع و رغبت ببست.ه ی. گاو دعا و ثنا گفت و کمرِ خدمت ببما نصیبی تمام یا
هاي مدیر و رفتارهایش توسط اندیشمندان علم ي نگرشاي که بر روي رابطهاساس تحقیقات اولیه

-ي علّی دارند، یعنی نگرش مدیر تحولدیگر رابطهدهد که این دو با یکیریت انجام گرفته است، نشان میمد
دهد، یعنی به خیر و نیکی و عدالت فکر کردن، کردار راي عملکردي است که وي انجام میکنندهگرا تعیین

گرداند.نیز نیکو می
ام، در حقِّ من جز خیر و خوبی قِ شیر را آزمودهشنزبه گفت: چه تدبیر دانم کرد؟ و من اخال«

)135: همان(»ام آخر مرا از عدلِ عالَم آرايِ او نصیبی باید.و هرچند ملک را بنده«.... )106: همان(»د.نخواه
: مانه» (که پادشاه کامگار آن باشد که براقِ همتش اوج کیوان را بسپرد و شهاب صولتش دیوِ فتنه را بسوزد.«

ي ظفر و نصرت و و باقیِ این فصول را خلوتی باید تا بر راي ملک گذرانیده شود، که سرمایه«...)193
و بدین استشارت که ملک فرمود و خدمتگاران را هي اقبال و سعادت حزم است، و أَولُ الحزْمِ المشْورعمده

)198: همان(»و وقار او هرچه ظاهرتر گشت.در این مهم محرم داشت دلیلِ حزم و ثبات و برهانِ خرد
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تهور بر ن معلوم باید کرد که ای،ملک گفت: این وزیرِ ملک زاغان است و صاحبِ سرّ و مشیرِ او«
برهمن جواب داد که اگر پادشاهان درِ عفو و اغماض بسته «) 212: همان(»چه سبب رفته است.ه وي ب

کراهیت مثال دهند بیش بر وي اعتماد نفرمایند، کارها ه انتی بینند یا در بابِ وي بو از هر که اندك خیگردانند
)304: همان(»نصیب مانند.لذّت عفو و منّت بیمهمل شود و ایشان از

رنگی، ، از اندیشمندان برجسته علم مدیریت، درستی و یک»هنري فایول«و » رابرت کتز«به اعتقاد 
هایی گرا ازجمله ویژگی، حس احترام به دیگران و سخاوت و شجاعت مدیر تحولقدرت اخالقی با ثبات

کلیله «ناپذیر است که در دیدگاه نویسندگان است که در تحکیم مبانی یک سیستم مدیریتی، ضرورتی اجتناب
هاي زیر مشهود است:در مثال» و دمنه

فْسِ ایشان مهیب و مکرّم گردد و هم لشکر و تر طریقتی ملوك را، که هم نَنیکوتر سیرتی و پسندیده«
فواید ه زیرا که ب«)347: همان(»م است.لهم ملک و دولت ثابت و پایدار، حرعیت خشنود و شاکر باشند و

حلم خُرد و بزرگ راه شجاعت در عمرها وقتی کار افتد، اما به سخاوت یک طایفه مخصوص توانند بود و ب
را این همت باشد باید ه و هر ک«...)همان» (آن خاص و عام و لشکر و رعیت را شامل.حاجت است و منافع
تر زینتی ي جان سازد، که ثَبات و وقْار پادشاهان را زیباتر حلیتی و تاباني دل و کعبهکه این ابواب را قبله

هاي اشد، و جوازِ احکام و نَفاذ مثالهاي ملوك در دما و فُروج و امالك و اموالِ جهانیان روا باست، چه فرمان
خُویی جهانی بیم درشتازحلم و دیانت آراسته نگرداننده حجاب؛ اگر اخالقِ خود را بایشان بر اطالق بی

،حلمو اصلها در معرضِ هالك و تفرقه افتدها و مالخَراب شود و خَلقی آزرده و نَفُور گردند، و بسی جان
الست حکیمی مخلص و عاقلی مشفق، و جد و حصافت و تجربت و ممارست، و ممشاورت است با اهلِ خر

)348: همان(» نشین را.یز را آن اثر نیست در مردم که همچتجنّب از خائنِ غافل و جاهلِ موذي، که هیچ
، چون از حلم شجاعت ده مصاف بشکنده یا بسخاوت جهان زرین کنده و اگر پادشاهی ب«... 

یک عربده همه را باطل گرداند و تمامیِ لشکر و رعیت را نفرت دهد و اگر در آن هر دو ه بهره بود ببی
ثبات رِفقْ همه جهان را شاکر تواند داشت و به راي و قَعبره دشمنان را بمالید. و باز حلم بیهقصوري باشد ب

ها تحمل کرده شود و بر اظهارِ آهستگی مبالغت نماید چون هم از عیبی خالی نماند، که اگر بسیار مؤونت
.ثمرت ماند. قالَ النَّبی علیه السلم: الیکونُ الحلیم لعاناًتهتّک کشد ضایع و بیه عاقبت آن ب

کُنْ لَهی رَ فی حلمٍ إِذا لَمال خَیوکَدإَنْ ی هفومی صتَح روادراب
و هر پادشاه را که همه أَدوات ملک مجتمع باشد، چنان که نه در هنگام عفو و حلم متابعت هوا جایز 

و بناي اوامر و نواهی او بر بنالد تأمل و شمرد و نه در وقت عقوبت و خشم مطاوعت شیطان روا بیند
.و از تسلّط خصم مسلّممشاورت آرامیده باشد ملک او از استیالي دشمنان مصون ماند

معالُهف وربالیعونَ وطْبهاالیوي أَحالماله عمیلُ ملْ الیب«
)349(همان :
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ي زیبایی نداشته تواند چهرهباید تاکید شود که جذابیت چیزي جداي از زیبایی است. شخص می
تواند بسیار زیبا باشد اما اصالً جذاب نباشد. چنین میذاب باشد؛ همالعاده جباشد ولی داراي ظاهري فوق

هاي مهم شخصی است.گرا  یکی از شاخصهجذابیت یک ویژگی اکتسابی است که در مدیران تحول
خرد و هها تقدیرِ آن سري است اما بقا و نَماي آن بي سعادتي همهو مقرّر است که سرمایه«.... 
اخالص و مناصحت وزیر متعلّق باشد، که چون پادشاه حلیم و عالم باشد و راي زنِ ه شاه و بحصافت پاد

بندگی و تجربت و ممارست و نیکهسداد و غَنا و نَفاذ و مضا مذکور باشد و به بحکیم و خردمند داشت که
ح و نصرت و اقبال و دولت هرجانب که روي نهد فته شفقت مشهور، در همه کارها مظفّر و منصور شود و ب

سپارند و دارند و دشمنان را مقهور و منهزم بدو میرود و همیشه گوش به آوازِ موکبِ او میدر قفاي او می
رعایت گذارد به رايِ وزرا و معینان، و لطف و در کاري مثال دهد و جانبِ مصلحتی را بیيحسبِ هواگر بر

) 350: همان(»دد و تدارك آن در حیز تعذّر نمانَد.ی گرفرفقِ ایشان، آن مهم نیز مکْ
و ظاهري متناسب را ي جذاب جسمانی و داشتن قیافهقدرتدارا بودن نیرو و » فایول«تاکید شد که 

است. در عنایتبراي مدیر مورد مهم تعلیمی نامد. در آثار ادب فارسی این ویژگی کیفیت فیزیکی مدیر می
یري که به عنوان حاکم و مدیر جنگل انتخاب شده است، هم مظهر نیرومندي است و هم ، ش»کلیله و دمنه«

زیبایی و رعنایی. يمظهر سالمت و جوانی و هم نمونه
در حوالی آن مرغزار، شیري بود و با او وحوش و سباع بسیار، همه در متابعت و فرمان او، او جوان «

منه گفت: چون مرد دانا و توانا باشد مباشرت کارِ بزرگ د«)61: مانه(»و رعنا و مستبد به راي خویش بود.
)64: همان(»و حملِ بارِ گران او را رنجور نگرداند.

و من به هیچ وقت و در هیچ حال از انتقام ملک ایمن نتوانم بود، روزي در خدمت او بر من سالی «...
)293: همان(»و مهابت او غالب.گذرد، چه ضعف و حیرت من ظاهر است و شکوه 

هاست تر مورد نیاز مدیران است توانایی بازشکافی و حل دشواريهایی که بیشیکی دیگر از مهارت
باید مدیر توانایی برداشت کلی «کند. وي معتقد است: یاد می» مهارت ادراکی«از آن به عنوان » رابرت کنتز«که 

(سیاسی، » ا دارا باشد و بتواند پیوندهاي میان عناصر را به خوبی درك کند.و شناخت عناصر برجسته و مهم ر
1388 :28(

توانایی درك مسایل، تشخیص عوامل، چگونگی ارتباط مدیران باید«، به اعتقاد هنري فایولچنین هم
تو مالحظات هاي گوناگون هر فعالیت و توانایی سنجش هر روش را در پراین عوامل و عناصر، تعیین روش

)62(همان: » مختلف داشته باشند و به طور کلی بتوانند قضاوت و اجتهاد کنند.
ي آنان باید از توان و نیروي فکري به قدر کافی برخوردار باشند و از به کار انداختن اندیشه در زمینه

آراء و عقاید خود، گیري مسایل، به سادگی احساس خستگی و کسالت ننمایند و درامور گوناگون و پی
جمود فکري و تعصب را جایگزین منطق و استدالل نسازند.
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-کند و آن عبارت است از تبیین راهادبیات وظایفی دارد که با اداي آن رسالت مفهوم کارآمد پیدا می

و چنین تعیین حدود و حفظ اسرار به منظور بري شدن از متعدیان کارهایی براي سعادت و موفقیت، هم
الخصوص کلیله و رعایت شرایع جهانداري که این مهم در جاي جاي منابع منظوم و منثور ادب فارسی علی

دمنه تاکید شده است.
و در و چون پادشاه اسرارِ خویش را بر این نسق عزیز و مستور داشت و وزیرِ کافی گزید«... 

و مکافات نیکوکرداران و ثمرت تبع سرِّ او مانع گشتهاي عوام مهیب بود و حشمت او از تنسم ضمیر و تدل
ان و تعریک مقصران فرض شناخت، و در یداري واجب شمرد، و زجرِ متعدخدمت مخلصان در شرایع جهان

جاي آورد سزاوار باشد که ملک او پایدار باشد و دست حوادثْ مواهبِ زمانه از وي ه انفاقْ حسنِ تقدیر ب
200: همان(»ود، و در خدمت او گردد دهرِ خائن راستکار و چرخ ظالم دادگر.نتواند رب(
ست که چون مهمی حادث گردد وجه تدارك آن بر کمالِ خرد و حصافَت او او پادشاه موفّق آن«...

. و تَفَصی از چنین هالَپوشیده نگردد و طریقِ تالفیِ آن پیش رائد فکرت او مشتَبِه نماند، والمرْء یعجزُ لَاالمح
)363:همان(»عقل و ثَبات و خرد و وقار ممکن نشود.ه حوادث [و] دفعِ آن جز ب

مندي از راي صایب و فکرت ثاقب و مشاورت عقال در قدر مسلم کیفیت ذهنی و فکري حاکم و بهره
و محتوا، تاثیرگذار باشد.تواند بر تسریع روند سعادتی جامعه، در قالب رفع نقایص و اکمال نواقص، می

دمنه گفت: مراتب میانِ اصحابِ مروت و ارباب همت مشترك و متنازع است. هرکه نفسِ شریف دارد «
را رايِ ضعیف و عقل سخیف است از درجت ه و هر کرساندخویشتن را از محلّ وضیع به منزلت رفیع می

)63: (همان» د.رتبت خامل گرایه عالی ب
ها مادت مدد جويه مشاورت وزیرانِ ناصح زیادت نور گیرد، چنان که آبِ دریا را به بلوكراي م«

: (همان.» ست که ملک به راي صایب و فکرت ثاقبِ خویش مستقلّ استامعلوم«)197: همان(» د.حاصل آی
379(

ست که ارتباط با وظایف اسائلیعبارت از مهاتواناییبه اعتقاد هنري فایول این دسته از چنین هم
داشتن درك کلی از علوم وکندها را ایجاب میهاي رهبري و مدیریت، آنخاص سازمان ندارد، بلکه توانایی

روز، زیربناي اصلی معلومات مذکور است.
در آثار ادب فارسی، دانش و معلومات مدیر فقط مختص به دانش مدیریتی نیست. بلکه مدیر اگر 

مندان براي او غنیمتی است.شصحبتی با اندینشینی و همن هم باشد، هماسکندر زما
» ن گردد که من بر خدمت او.آتر ازرگاه که ملک هنرهاي من بدید بر نواخت من حریصو ه«

) 66: همان(
خدمت هنرانربیت پادشاه بر قدرِ منفعت باید که در صالح ملک از هر یک بیند، چه اگر بیبلکه ت«

مردم از ذات ه کارها راه یابد و اهل هنر ضایع مانند. و هیچ کس به اسالف را وسیلت سعادت سازند خَلل ب
هاي دور و شهرهاي ی عالج کنند که از راهیداروهاه ن معلول شود بآتر نیست، چون بعضی ازاو نزدیک
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ي اسرار پیش معتَمد و گنجورِ امین که خزانهنیست ملوك را از مستشارِو چاره «... )69: همان(» د.بیگانه آرن
امانت و مناصحت وي سپارند و ازو در امضاي عزایم معونت طلبند، که پادشاه ه وي بگشایند و گَنج رازها ب

ابواب بر وي مزیت و رجحان دارد باي اگرچه از دستورِ خویش در اصابت راي زیادت باشد و در همه
را متانت راي و ه و هر کمدد هیزمه مادت روغن و فروغ آتش به که نورِ چراغ بنانشارت او فواید بیند، چا

)199: همان» (بدان دست خطر بندد.،بدین پايِ ظفر گیردمظاهرت کُفات جمع شد
هاي مهم مورد نیاز مدیران تبیین ، مهارت فنی را یکی از ویژگی»رابرت کتز«گونه که اشاره شد همان

بخش است.ي مدیریتی پویا و اثرگیري از ابزار و فنون خاص، الزمهو معتقد است که مهارت بهرهکندمی
دهد و در معتقد است این معلومات مربوط به وظایف شغلی است که فرد انجام میهم » هنري فایول«

به وجود هاهایی است که سازمان و مشاغل براي تحقق بخشیدن به آنواقع مربوط به موضوعات و هدف
اند.آمده

، کسی که هدف سازمان را نشناخته و به وظایف خویش جهت نیز تاکید شده است» کلیله و دمنه«در 
تواند به مقام رهبري برسد و اصوالً اگر کسی واجد این شروطرسیدن به آن هدف آشنایی نداشته باشد، نمی

سپارند و به دنبال رهبري شایسته نمیسرنوشت خود را به دست اوآگاهانه نباشد، افراد زیرمجموعه، 
گردند.می

ست که از عواقبِ کارها غافل باشد و مهمات ملک را خوار دارد، و هرگاه که اترِ ملوك آنز... و عاج«
ي بزرگ افتد و کارِ دشوار پیش آید موضع حزْم و احتیاط را مهمل گذارد، و چون فرصت فایت گشت حادثه

.دیکانِ خود را متّهم گرداند و به هر یک حوالت کردن گیردو خصم استیال یافت نز
بِه الخَطْب إِلّا وهو للْقَصد مبصرُولکنْ إَخُو الحزْمِ، الَّذي لَیس نازالً

سد منْه منْخَرٌ جاش منْخَرُاذا فَذاك قَریع الدهرِ ما عاش حولٌ
ها پیش از تمکّنِ خصم و از تغلّب دشمن ست که در تالفیِ خللاداري آنو از فرایضِ احکام جهان

خداع و نفاق دشمن التفات نیفتد، و ه مبادرت نموده شود، و تدبیرِ کارها بر قضیت سیاست فرموده آید، و ب
.إِمضا رسانیده شوده أْیید بخت جوان بتقویت راي پیر و ته عزیمت را ب

یهم بِه منْ مفْظعِ األَمرِ صاحباأَخُو عزَمات الیرید علَی الّذي
کْرِ العواقبِ جانباونَکَّب عنْ ذی بینَ عینَیه عزْمه قِذا هم أَلْ

.سیاست پایدار نباشدمذاکرت و ملک بیتجارت و علم بیچه مال بی
ست بارِ تیغادر بازوِي که آن نکشیدهي شاهی نیفگنددست زمانه یاره

)97(همان:ه الدمحتّی یراقَ علی جوانبِالیسلَم الشَّرَف الرَّفیع منَ األَذي
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وضوحِ یقین نزدیکانِ خود را مهجور گردانیدن و در إبطالِ ایشان سعی مجرّد گمان بیه شیر گفت: ب«
ي معانی خاصه در و پادشاه را در همهپیوستن خود را در عذاب داشتن است و تیشه بر پايِ خویش زدن

)99: همان(»بت واجب است.إِقامت حدود و در امضايِ ابوابِ سیاست، تأَمل و تث
هاي شمارد که باید در شغلاي میهاي برجستهي مدیر را از ویژگیعملکرد گذشته» هرولد کونتز«

ي کار آینده یک بینی شیوهترین عامل پیشوجه قرار گیرد. این ویژگی به احتمال، با ارزشمدیریتی مورد ت
پذیر نیست زیرا این رزیابی نتایج مدیریت گذشته آنان امکانمدیر است. البته در گزینش سرپرستان رده اول، ا

تواند در شمار هاي مدیران در گذشته میاند با وجود این در نظر گرفتن کامیابیاي نداشتهافراد چنین تجربه
عوامل برجسته گزینش مدیران عالی و سطوح میانی مدیریت باشد.

دقایق بر پادشاه فرض است که تفحصِ عمال و تتبع أَحوال و پس از تفهم این معانی و شناخت این«... 
یز بر وي چهیچ، قطمیرِ احوالآرد و از نقیر وکفایت ایشان تفویض فرموده باشد به جاي میه و أَشغال که ب

یا خائنان را فرصتی افتد و اهمالی پوشیده نگردد، تا اگر مخلصان را توفیقْ مساعدت کند و خدمتی کنند
قدرِ گناه تنبیه ه دارد و جانیان را بداند و ثمرت کردارِ مخلصان هرچه مهنّاتر ارزانی مییند، هر دو مینما

گیر و مفسدانْ دلیر و رعایت گردد مصلحانْ کاهل و آسانبیند؛ چه اگر یکی از این دو طرف بیواجب می
: همان(»و تالفیِ آن دشوار دست دهد.دباك شوند و کارها پیچیده و أَعمال و أَشغال مختلّ و مهمل مانبی

308(
و ملوك را نیز این همت باشد که پروردگارانِ خود را کار فرمایند و اعتماد بر ابناي دولت خویش «... 

گار از حقارت ذات خویش بازاندیشد شکرِ که چون خدمتاي خالی نیستمقصور دارند و آن هم از فایده
شناسد، زیرا که دریافتنِ آن تربیت خود را دالّتی صورت نتواند کرد. اما این باب آنگاه تر ایثار و اختیار الزم

ممکن تواند بود که عفاف موروث و مکتسب جمع باشد و حلْیت فضل و براعت حاصلْ، چه بی این 
)401: (همان» گزاري چست.مقدمات نه نام نیک بندگی درست آید و نه لباسِ حق

ي معلوماتی است که ضمن انجام دادن وظایف خاص، از تصدي کارِتجربه در زمینه«فایول، يبه عقیده
)25: 1376(پارکینسون، » شود.به خصوص عاید فرد می

ها منافع بخشد تا آنیخود الهام مروانیاست که به پيسخن از رهبر»گراتحوليرهبر«ي در تئور
،و روزولتيمک آرتور، گاند،کسان، مادر ترزا، جنرال داگالسجید. جسنمنافع سازمان کني را فداشیخو

د.نرهبران قرار دارازگروهنیدر ااز استادان علم مدیریت معاصر، 
کلیله و «آید. همان گونه که در اي به تدریج و در ظرف زمان مناسبی به دست میاین تجارب حرفهبربنا
:به کرات به آن تاکید شده است» دمنه
بودند، خواست که از میان سباع و وحوش بسیاري که همه در طاعت و متابعت اوپادشاه جنگل، میشیر، «

اعتنایی به امور دنیوي مشهور شده بود، به پیش خود معاون و دستیاري انتخاب کند. شگال را که به زهد و بی
که تو در زهد و عفّت منزلتی اند خواند و به هر نوع بیازمود و پس از چند روز فرمود: به سمع ما رسانیده
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ي خواص و ي تو بدان افراشته گردد و در زمرهخواهیم فرمود تا درجهاي و اکنون بر تو اعتماد مییافته
ی.ینزدیکان ما آ

چه براي کفایت مهمات، انصار و اعوان شایسته گزینند، اما من شگال جواب داد که: ملوك سزاوارند بدان
شیر فرمود: چون رضاي ما تو را حاصل آمد، خود را به وهم بیمار آن تجربتی ندارم.بر این کار وقوفی و در

اما قرب و مکانت او بر نزدیکان شیر شیر با او وثیقتی موکّد به جاي آورد و اموال و خزاین بدو سپرد.مکن.
ین که او را به دزدي دیگر مطابقت کردند و روزها در آن تدبیر بودند. تا اگران آمد و در مخاصمت او با یک

متهم کردند. شیر بر او خشم گرفت و دست خصمان را در کشتن شگال مطلق گردانید.
گناهی شگال وقوف یافت و پسر را از تعجیل برحذر داشت. شیر سخن مادر، نیکو استماع مادر شیر بر بی

را تأدیب نمود. لکن در کرد و آن را بر خرد خویش بازانداخت و شگال را از خطر رهانید و حاسدان شگال
، باب شیر و شغال)1390(منشی، »این واقعه او را تجربتی افتاد بزرگ.

ال در گهاي بزرگی یاد گرفت. در حقیقت شتجربه، به تدریج و ضمن انجام دادن وظیفه، تجربهال بیگش
اي نداشت.نی بهرهتجربگی، فقط شاهد رویدادها بود و از رویدادآفریي اول معاونت خود به جهت بیدوره

شیر را این سخن موافق آمد. دمنه برحسبِ مراد و اشارت او برفت. چون از چشم شیر غایب گشت «... 
شیر تأَملی کرد و از فرستادنِ دمنه پشیمان شد و با خود گفت: در امضاي این راي مصیب نبودم، چه هر که 

دوام مضرّت و ه رنج و امتحان او دراز گشته، یا مبتال بوده بجرمی جفا دیده باشد و مدت درگاه ملوك بیبر
ست معزولاباد داده، یا از عملی که مقلَّد آن بودهه تنگی معیشت، یا آنچه داشته باشد از مال و حرمت ب

کم گراید، یا صاحبِ جرمی که أَعمال خیره حرص و شَرَه فتنه جوید و به گشته، یا شرّیري معروف که ب
یا در گوشمال شریک بوده باشند و در حقّ او او لذّت عفو دیده باشند و او تلخیِ عقوبت چشیدهیاران 

یا زیادت مبالغتی رفته، یا در میان أکفا خدمتی پسندیده کرده و یاران در احسان و ثمرت بر وي ترجیح یافته
هلیت اعتماد و امانت نداشته، دشمنی در منزلت بر وي سبقت جسته و بدان رسیده، یا از روي دین و مروت ا

ن آدشمنِ سلطان إِلتجا ساخته و دره مضرّت پادشاه پیوندد، خود را منفعتی صورت کرده، یا به یا در آنچه ب
ه حکم این مقدمات پیش از امتحان و اختبار تعجیل نشاید فرمود پادشاه را در فرستادنِ او به قبول دیده، ب

ارِ رسالت و این دمنه دوراندیش است و مدتی دراز بر درگاه من رنجور و جانب خصم و محرم داشتن در اسر
اي انگیزد. و ممکن است که اندیشد و فتنهیتمهجور بوده است. اگر در دل وي آزاري باقی است ناگاه خیان

ه چتر یاود در صحبت و خدمت او رغبت نماید، و بدانذات و بسطت حال از من بیشخصم را در قوت
)71: همان(» واقف است از اسرارِ من او را بیاگاهاند.

گفت آن را بر ضعف حمل نتوان کرد و بدان فریفته نشاید گشت، که بادي سخت گیاهی ضعیف را شیر«
مهتران و بزرگان قصد زیردستان و هاي محکم را بگرداند. ووشککنیفگند و درختان قوي را دراندازد و 

ت روا وکأَذناب در مذهبِ سیادت محظور شناسند و تا خصم بزرگوار قَدر و کریم نباشد اظهارِ قوت و ش
» ت.ندارند، و بر هر یک مقاومت فراخورِ حال او فرمایند. چه در معالی کفاءت نزدیک اهل مروت معتبر اس

)72: همان(
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نباید این نوع رهبري را به عنوان مدینه فاضله در نظر گرفت. «پی رابینز این است که: عقیده استیفن
تواند مطلوب باشد ولی پس گرا براي به حرکت در آوردن گروه و نجات سازمان از یک بحران میرهبر تحول

بخش باشد. تواند اثراز این که بحران از بین رفت و کارها به وضع عادي برگشت، این نوع رهبري نمی
آید، وقتی گرا فقط به هنگام وقوع بحران یک قلم دارایی ارزشمند به حساب میموجودیت رهبري تحول

)69: 1373(دسلر، » آید.بحران از بین برود، به صورت یک قلم بدهی در می
نتیجه  

از سازد. شکار میگرا را در قالب شیر و رهبر حیوانات جنگل آنمودي از رهبر تحول» دمنهوکلیله«کتاب 
ی نفوذ در رهروان و الگو بودن براي ایشان به عنوان یک معلم و باال بردن انگیزه در پیروان، براي یک طرف

رهبر یک اصل اجتناب ناپذیر است.
هاي جدید حلگرا با نفوذ در احساسات جمعی و فردي ایشان، براي کشف راهچنین یک رهبر تحولهم

ها بر عهده ایشان، براي افزایش یادگیري و ارتباط با یکایک آنان و واگذاري مسئولیتدر مورد رفع مشکالت 
نیز، » کلیله و دمنه«هاي نویسندگان باشد. یکی از رسالتو پرورش رهبران جدید از درون این جمع می

- نظریههاي یادگیرنده باگراست. در واقع اندیشمندان علم مدیریت سازمانآموزش نوع صفات رهبر تحول
در » کلیله و دمنه«کنند، در صورتی که کتاب گرا را معرفی میهاي متفاوت، رهبر تحولپردازي و آزمایش

نماید، این صفات را به صورتی کامال ملموس به اي را مجذوب خود میقالب داستانی شیوا که هر خواننده
ي حاضر  منحصر به فرد بوده است. هاشناساند. روش تعلیم این کتاب در عصر خود و قرنخوانندگان می

گرا، به انطباق تحولرهبران هاي با مقایسه تعریف اندیشمندان علم مدیریت در مورد صفات و ویژگی
یابیم. شیر به عنوان یک رهبر هاي نویسندگان کلیله و دمنه اشراف میتفکر عالمان روز مدیریت و اندیشه

ات رهبري او مشابه تئوري رهبري اندیشمندان روز مدیریت شود و صفگرا در این کتاب معرفی میتحول
ها پیش!است، یعنی هماهنگی یک تئوري در عصر حاضر با دیدگاهی از قرن

کتابنامه
 ،نژاد پاریزي، انتشارات هاي مدیریت، مترجم دکتر مهدي ایران)، مهارت1376نورث کوت، (پارکینسون

آزاده، تهران.
) ،هاي پیشرفت آن، نشر خرم، قم.)، گام به گام با اخالق مدیریت و شیوه1380حبیبی تبار، جواد
) ،مبانی مدیریت، ترجمه داود مدنی، چاپ پنجم، پیشبرد، تهران.1373دسلر، گري ،(
 ) ،هاي شخصیت، چاپ پنجم، دانشگاه تهران، تهران.)، نظریه1371سیاسی، علی اکبر
 ) ،یریت و سازمان، چاپ دوم، نشر نگاه دانش، تهران.هاي مد)، نظریه1388سیدجوادین، سیدرضا
) ،گیري اسالمی، موسسه انتشارات فطرت، )، کاربرد اصول مدیریت در جوامع با جهت1375فایض، علی

ري.
) ،کلیله و دمنه، مجتبی مینوي، چاپ چهارم، دانشگاه تهران، تهران.1390منشی، نصراللـه ،(



٨٠٢

٨٠٢

مجموعه مقاالت

ش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان بر اساس مدل بررسی سلسله مراتب دشواري در آموز

پریتر: بررسی مقابله اي

حکیمه ایوبیان
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی

پوران دابویی

چکیده:

بررسی مقابله اي، بعنوان متداولترین رویکرد زبانشناسی قرن بیستم، به مقایسه سطوح مختلف دو و یا 

ویکرد که عمیقا ریشه در ساختار گرایی و رفتار گرایی دارد، امروزه نیز روشی چند زبان می پردازد. این ر

موثر در بررسی و پیش بینی دشواري ها و تداخل هاي یادگیري دو زبان  محسوب می شود. آگاهی از این 

راه سطوح تداخل، این امکان را به معلمین و دانش آموزان می دهد تا با پیش بینی این دشواري ها و یافتن 

حلی مناسب، بتوانند از آنها عبور کرده و فرآیند آموزش و یادگیري را تسهیل بخشند.در این مقاله، ابتدا مدل 

پریتر و سطوح دشواري آن معرفی شده و سپس با نمونه هاي موردي براي هر کدام از سطح ها در ارتباط با 

ن بحث و بررسی می شود.آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، بویژه انگلیسی زبانا

کلید واژه ها: سلسله مراتب دشواري، مدل پریتر، بررسی مقابله اي

مقدمه

همزمان با ظهور رفتارگرایان و ساختار گرایان در قرن بیستم، نگرش هاي متفاوتی بویژه در زمینه 

اي بود که به مقایسه یادگیري و آموزش زبان هاي مختلف بوجود آمد. یکی از این نگرش ها، بررسی مقابله

زبان هاي مختلف در سطوح متفاوت می پرداخت و بر این فرض استوار بود که مانع اصلی در یادگیري زبان 

دوم، تداخل در عناصر یادگیري دو زبان می باشد. ایده حاکم بر زبانشناسان در این دوره این بود که اساسا 
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است. اما از -زبان اول و زبان دوم-اي دو سیستم زبانییادگیري زبان دوم غلبه بر تفاوت ها و دشواري ه

در مکتب "توصیف علمی"آنجاییکه بررسی مقابله اي  تا حدي زیادي بصورت ذهنی  بود و معیار 

رفتارگرایی و ساختارگرایی را برآورده نمی کرد، گروهی از افراد عالقمند به بررسی مقابله اي مدل هایی براي 

تفاوت و دشواري ارایه کردند. از جمله آنها می توان به مدل استاك ول، بورن و ملموس کردن این سطوح

هاي یادگیري زبان دوم اشاره کرد که بوسیله آن معلم می تواند دشواري نسبی برخی از جنبه)1965(مارتین

ك ول را که ضرورت این مراتب  ارایه شده در مدل استا)1967(را در گرامر پیش بینی کند. کلیفرد پریتر

دریافته بود، آنرا بصورت جامع ودر شش سطح دسته بندي کرد که البته این دسته بندي هم براي سطوح 

آوایی و هم ویژگی هاي گرامري کاربرد دارد. در ایجا ابتدا هر کدام از سطوح معرفی شده و سپس با نمونه 

می شود.هایی از زبان آموزان انگلیسی زبان براي یادگیري زبان فارسی بررسی

ر اساس مدل پریتربسلسله مراتب دشواري 

ابتدا این مدل به پنج سطح تقسیم مشود که عبارتند از:4

Transferانتقال - )0سطح صفر(

در این سطح، تضاد ویا تفاوتی میان دو زبان، وجود ندارد. زبان آموز به سادگی صدا، ساختار و یا کلمه را 

قال می دهد. مثال براي زبان آموز انگلیسی زبانی که فارسی می آموزد در از زبان اول  خود به زبان هدف انت

یادگیري کلماتی چون در، برادر و نه مشکلی نخواهد داشت، چراکه این کلمات به همان معنی و مفهوم و با 

به ترتیب وجود دارد. در آواشناسیdoor , brother, noشباهت آوایی در زبان انگلیسی بعنوان واژه هاي 

,æ, b, f, s/نیز می توان به صدا هاي   z, m, n, .../ اشاره کرد که در هر دو زبان وجود دارد. در نگاه کلی

تر، می توان به رابطه همنشینی و رابطه جانشینی در دستور را نیز اشاره کرد که در هر دو زبان به چشم می 

این دو رابطه بعنوان دو محور معرفی و )، از1378اثر مهري باقري("مقدمات زبانشناسی"خورد. در کتاب 

بصورت زیر بیان شده است:
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رابطه جانشینی رابطه ي بین اجزائی است که روي یک محورعمودي قرار می گیرند و همدیگر را نفی و "

طرد مکنند. به سخن دیگر، رابطه ي بین واحد هایی است که به جاي هم می آیند و معنی جمله را تغییر می 

را بگذاریم و یا "گل"یا "مداد"واژه "کتاب"اگر بجاي "این کتاب خوبی است"در جمله ي دهند. مثال

قرار بدهیم معنی جمله فرق می کندو جمع هر دو واژه یعنی این و آن در این جمله "آن"واژه "این"بجاي

بلکه در کنار هم ممکن نیست.ولی رابطه تباین رابطه واحد هایی است که نه تنها همدیگر را طرد نمی کنند

بکار می روند و در عرض هم قرار می گیرند. واحد هایی که بر محور جانشینی قرار می گیرند هر یک از 

"طبقه ي ویژه اي هستند.

"I like that flower"در زبان انگلیسی نیز همین روابط بر جمالت حاکم است، بطوریکه در جمله ي 

)در محور جانشینی، معناي جمله تغییر می book, this, youگر(در صورت جایگزینی کلمات با کلماتی دی

کند.

در این سطح، انتقال بدلیل تشابه ویا یکسانی دشواري بوجود نخواهد آورد و به همین دلیل سطح صفر نام 

گرفته است.

coalescenceتلفیق -)1سطح یک(

این سطح نیازمند این است که زبان دو مقوله در زبان اول  به یک مورد در زبان هدف تبدیل می شوند. 

آموز تفاوتی را که قبال براي دو ساختار قایل بود را کنار گذاشته و آنها را در یک ساختار فرا گیرد. بطور 

که براي انگلیسی زبانان دو مفهوم و کاربرد متفاوت دارد، با یک مفهوم deskو tableواژه هاي مثال،

می شود. همچنین براي انگلیسی زبانی که بر حسب کاربرد، واژه هاي متعددي در زبان فارسی بیان "میز"

,president, boss, chief, dean, directorهمچون chairmanوchancellor رئیس"براي واژه"

I go"استفاده می شود حال آنکه در فارسی با همین تک کلمه بیان می شود. در زمینه دستور نیز ساختارهاي 
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to school", "I'm going to school" ,"  I'll go to school" به مدرسه "همگی در فارسی با جمله

تلفیق می شود."می روم

underdifferentiationفقدان تفاوت -)2دو(سطح

مقوله اي از زبان اول، در زبان هدف وجود ندارد و زبان آموز می بایست از بکار بردن آن پرهیز کند

آن در زبان هدف وجود ندارد. واضح ترین نمونه ها براي این سطح، دستور زبان چراکه معادلی براي

haveانگلیسی ست که در آن زمان هایی همچون حال کامل استمراري ( been+ ing گذشته کامل ،(

می باشد که (would+ infinitive without to)و یا آینده در گذشته (had been+ ing)استمراري

ود ندارد.همچنین در دستور زبان انگلیسی، میان جنسیت مذکر و مونث در ضمیر سوم درزبان فارسی وج

براي سوم heبراي سوم شخص مفرد مونث و ضمیر sheشخص مفرد تمایز قائل می شود بطوریکه ضمیر

شخص مفرد مذکر کاربرد دارد. به تبع این تمایز، این تفکیک جنسیت در ضمایر مفعولی، ضمایر ملکی و 

نام برد که در ]θ[لکی متناظر نیز به چشم می خورد. در آوا شناسی نیز می توان از صدا هایی چونصفات م

زبان فارسی تولید نمی شود نمونه اي دیگر وجود کلماتی در زبان انگلیسی است که با دو همخوان یا بیشتر 

و همخوان و یا در ابتدا، تلفظ آغاز می شوند اما در زبان فارسی تلفظ این کلمات با افزودن یک واکه بین د

. بنا براین زبان آموز انگلیسی زبان، براي یادگیري sportوschoolاین کلمات میسر می شودمانند واژه هاي 

زبان فارسی، می بایست این مقوله ها را که در زبان اصلی اش وجود دارند را به فراموشی بسپارد.      

reinterpretationتفسیر مجدد - )3سه(سطح

در این سطح، مقوله اي که در زبان مبدا وجود دارد و در زبان هدف، شکل و یا توزیع جدیدي می یابد. 

این سطح را در دستور خوبی می توان  مشاهده نمود. مثال زبان حال کامل در انگلیسی و فارسی به این 

ترتیب است: 

استمراري در زبان انگلیسیحال کامل در زبان فارسی= حال کامل در زبان انگلیسی= حال
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=ما این کتاب را خوانده ایم( حال کامل در =we have read this bookحال کامل در انگلیسی

فارسی)

=ما هنوز شام نخورده ایم( حال کامل در =we haven't had supper yetحال کامل در انگلیسی

فارسی)

(حال =ما در کالس نشسته ایم=we are sitting in the classroomحال استمراري در انگلیسی= 

کامل در فارسی) 

overdifferentiationتفاوت بیش از حد - )4چهار(سطح

مقوله جدید، شباهت بسیار اندك و یا هیچ شباهتی به نظیر آن مقوله در زبان مبدا ندارد و لزوما بایستی 

آموز انگلیسی هیچ معادلی براي آنها در یاد گرفته شود. واژه هاي چندمین و مگر در زبان فارسی که زبان 

در زبان فارسی که در دایره آوایی زبان انگلیسی تهی است ویا ]ژ[و ]خ[دانش زبانی خود ندارد و یا صداي 

با کیفیتی دیگر بروز می کند.

splitتقسیم - )5پنج(سطح 

ین است که زبان آموز تمایز واژه اي در زبان مبدا به دو واژه در زبان هدف تقسیم می شود که نیازمند ا

که در زبان انگلیسی بکار برده می شود، معادل کلماتی studentجدیدي را فرا گیرد. بعنوان نمونه واژه 

چون محصل، دانش آموز، دانشجو و شاگرد در زبان فارسی ست که می بایست زبان آموز زبان انگلیسی زبان 

نیز به همین ترتیب است بطوریکه این واژه در فارسی به uncleآنها را بواسطه کاربردشان فرا گیرد. واژه 

مفاهیم مختلف عمو، دایی، شوهر عمه و شوهر خاله استفاده شده وزبان آموز این کلمات جدید همراه با 

استفاده می شود حال youکاربرد شان بایستی فرا گیرد.در دستور زبان نیز براي کلمات شما و تو از واژه 

آموز در یادگیري زبان فارسی بایستی این تمایز را قائل شود.انکه زبان 
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الزم به ذکر است که نمونه هاي مطرح شده براي سطوح باال تنها بخشی از موارد موجود است که 

شده، ملموس ترین آنها بیان شده است که در مقایسه هر دو زبانی به چشم می خورد. از میان سطوح بحث

ه یک در زبان مبدا و هدف را نشان می دهد، ساده ترین سطح شناخته شده و سطح که تناظر یک ب)0سطح (

که نشاندهنده بیشترین تداخل زبانی بدلیل مطرح شدن مقوله اي جدید در دانش زبانی زبان آموز است، )5(

بعنوان دشوارترین سطح یادگیري زبان هدف معرفی می شود.

به مدرسان و معلمان آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان آگاهی از این سطوح از دید گاه نویسنده، 

بویژه انگلیسی زبانان کمک می کند تا بتوانند دشواري هاي یادگیري زبان هدف را پیش بینی کرده و با 

استفاده از راهکار هاي مناسب بر آنها غلبه کرده و با نگاه فراتري به آموزش زبان فارسی  به غیر فارسی 

دازند.زبانان بپر
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چکیده
موالنا معروف ترین شاعر قرن هفتم است که گنجینه اي گرانبها از آیـات و احادیث در ادبیات فارسی 

ز احاطۀ شاعر به علوم دارد. برداشت هاي دیگرگونه در آثار منثور او ( مجالس سبعه، فیه مافیه) حاکی ا
اسالمی به ویژه علوم قرآنی می باشد. از آنجا که فهم کالم موالنا در بسیاري از موارد بدون آگاهی داشتن از 
این برداشت هاي دیگرگونه امکان پذیر نیست، از این رو در این مقاله سعی شده است تا با اشاره به سخنانی 

رگونه است، خواننده را در فهم سخن موالنا یاري دهیم. گذشته از که در بردارندة یکی از برداشت هاي دیگ
این، این تحقیق از این نظر که جزو تحقیقاتی محسوب می شود که مربوط به آشنایی با فرهنگ آیات و 
احادیث می باشد حائز اهمیت است و از طرف دیگر چون از کتاب ارزشمند فیه ما فیه در کتاب ادبیات 

نی آمده است ( گفتار چهارم این مقاله از اصل این متن اتخاب شده است)، لذا نگارنده را فارسی سال دوم مت
بر آن داشت تا ذهن همکاران محترم را متوجه این نکته نماید که حضرت موالنا عالوه بر مثنوي در آثار نثر 

خود نیز از تأویل و برداشت دیگرگونه استفاده نموده است.
ي دیگر گونه، آیات، احادیث، فیه مافیه، موالنا .برداشت هاها:کلیدواژه

مقدمه 
در صدف آثار موالنا که غرق دریاي بیکران خداوندي است، انواع در و جواهر موجود است. البته دست 

هرکسی بدان اسرار نمی رسد و تنها غواصـان بحر معنوي اند که قادر به دسترسی به این اسرارند.
ندگان، در خور فهم و لی است که برخوان گستردة خود براي همه خوانموالنا سرآمد ناطقان کام

قوت و غذاي روحانی نهاده است.البته بهره ي وافر نصیب کسانی است که طالب معارف معنوي ظرفیتشان،
باشندودر توحید سراي مولوي جویا و مشتري کاالي وحدت گردند،آنچه درآثارش وحدت آفرین است و 

بر محورآن می گردد، بیش از همه قرآن کریم است. کتابی که براي تعلیم و تربیت جان اندیشه ي مولوي
هدایت و سعادت آدمیان نازل شده است و تا قیامت دستگیر مومنان و چراغ راه آنان است. در فیه مافیه موالنا 

روشنی از آن بسیاري از جواهر اسرار کالم خداوندي غواصی شده و درکمتر برگی از این کتب است که پرتو 
چراغ جاودانه و نورجان بخش خدا نتابیده باشد. 

موالنا در بسیاري از اشعار و سخنان خود آیات و احادیثی را آورده است که برداشت او از آنها با آنچه 
معناي ظاهري این آیات و احادیث می باشد، متفاوت است. فهم این نوع آیات و احادیث در سخنان موالنا به 

آمیز بودن، مستلزم درك معانی مجازي کلماتی است که به نمایندگی اشخاص واشیا و غیره ... دلیل رمز
چهارچوب ظاهري کالم را شکل می بخشند. این عبارات وکلمات به منزله ي رموزي هستند که راه بردن و 

تر سخنان دست یافتن به راز و حقیقت مفهوم آنها، جز از طریق گشودن آنها ممکن نیست. قطعاً درك به
موالنا، بستگی به دریافت درست مفهوم آیات و احادیثی دارد کـه وي از آنها بهره برده است. موالنا گاهی 
آیات و احادیث را در مفهوم رایج و نخستین آنها به کار نبرده، بلکه برداشتی دیگرگونه و جدید از آنها ارائه 

دا باید برداشت متفاوت او را از آیات، روایات، داده است. بنابراین براي فهم درست سخن موالنا، ابت

٨٠٨

برداشت هاي دیگرگونه ي موالنا از آیات واحادیث در فیه ما فیه
علی بازوند 
دانشجوي دکتري دانشگاه شهید چمران اهواز 
دکتر آرش امرایی

استادیار گروه علوم پایه و دروس عمومی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر 



٨١٠

٨١٠

مجموعه مقاالت

اصطالحات، تعابیر، مضامین و... فهمید. در این مقاله تالش شده است این عبارات و کلمات رمز آلود پیدا و 
سپس به توضیح آنها پرداخته شود و برداشت موالنا از آنها بیان گردد.

)1گفتار (
)23. ( مریم : الیتنی مت قبل هذا و کنت نسیاً منسیاقالت یفاجاءها المخاض الی جذع النخله-
آنگاه که او را درد زائیدن فرارسید زیر شاخ درخت خرمائی رفت و از شدت حزن واندوه با خـــود می «

»گفت اي کاش من از این پیش مرده بودم و از صفحۀ عالم به کلی نامم فراموش شده بود.
طبري ، » ( بیامد مریم را درد زه نزدیک سوي خرما بن شد. « د : مفسران آیه را این گونه معنا کرده ان

) 55،ص 13ق : ج 1408ابوالفتوح، » ( آورد او را درد زادن به درختی خــرما.) «959،ص 3و4: ج 1367
6: ج 1339میبدي ، ].» ( درد زه خاستن او را باز آورد، که با تنۀ خرما بن شد [ و پشت خود بدان بازنهاد « 

)24،ص 
ابوالفتوح رازي در این مورد معتقد است که : مدت حاملگی مریم نه ماه بوده است و بعضی معتقدند که 
هشت ماه بوده است. بعضی می گویند آنجا درخت خرما نبوده است، بلکه خداوند از جاي دیگر خرمائی 

رفت و مریم از تنهایی متحیر آنجا آورده است. کشف االسرار می گوید: یوسف مریم را در بیابان گذاشت و
شد، گریه می کرد و بر دردش افزوده می شد، درخت خرمایی دید و به آن پشت نمود، و فرشتگان گرد او 

)67-66، صص13ق:ج 1408(ر.ك:ابوالفتوح، » جمع شدند و به او کمک کردند. 
از درد دارد. آیه در موردحضرت مریم وچگونگی زاییدن او ست. اما موالنا برداشت جدیدي 

درد است که آدمی را رهبرست در هرکاري که هست تا او را دردآن کار و هوس و عشق آن کار در « 
درون نخیزد او قصد آن کار نکند وآن کار بی درد او را میسر نشود خواه دنیا خواه آخرت خواه بازرگانی 

نشد قصد آن درخت بخت نکرد که : آیه خواه پادشاهی خواه علم خواه نجوم و غیره تا مریم را درد زه پیدا
فاجاء ها المخاض الی جذع النخله : او را آن درد به درخت آورد و درخت خشک میوه دار شد، تن هم چون 
مریمست و هر یکی عیسی داریم، اگر ما را درد پیدا شود عیسی ما بزاید و اگر درد نباشد عیسی هم ازآن راه 

ندد االما محروم مانیم و ازو بی بهره.  نهائی که آمد بازبه اصل خود پیو
دیو از خـــورش به هیضه و جمشید ناشتاجـان از دورن بفاقه و طبع از برون ببرگ 
»چون شد مسیح سوي فلک فوت شد دوا.اکنون بکن دوا کــــه مسیح توبرزمیست 

)20-21:صص 1385( موالنا ، 
برداشت موالنا

درد زادن حضرت مریم را به کنار درخت خرمـــــا کشاند، عشق و درد و نیاز است که انسان را به انجام 
کار وا می دارد، و او را تحریک می کند، و وي را به مقاصد عالی انسانی می رساند، و تا انسان نسبت به 

زي احساس نیاز نکند، نمی تواند بدون تالش به آن برسد، و رسیدن به هدف بدون سختی کشیدن به چی
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دست نمی آید. موالنا معتقد است الزمۀ رسیدن به اهداف متعالی آن است که ابتدا انسان در درون خود 
احساس نیاز را احساس نیاز کند و سپس با تالش و کوشش فراوان بتواند به آن هدف برسد. موالنا درد و

رهبر و راهنماي انسان می داند، این احساس نیاز از نظر وي شامل تمـــــــام خواسته هاي مادي ومعنوي 
انسان می گردد.

)2گفتار (
والذین کفروا اولیاوهم الطاغوت یخرجونهم من اهللا ولی الذین امنوا یخرجهم من الظلمات الی النور -

)257( بقره : النار هم فیها خالدون .اولئک اصحابالنور الی الظلمات
خدا یار اهل ایمان است آنان را از تاریکی هاي جهان بیرون آرد و به عالم روشنائی برد وآنان که راه « 

کفر گزیدند یارایشان شیطان و دیو راهزن است آنها را از جهان روشنائی به تاریک هاي گمراهی افکند این 
»خواهند بود.گروه اهل دوزخ و درآن مخلد 

و آن کس ها که کافر شدند دوستان ایشانند بتان، بیرون آردشان از « تفاسیر در معناي آیه آورده اند : 
و آنان که کافر شدند دوستان ایشان ) « 161،ص 1و 2: ج 1367طبري ، .» ( روشنایی سوي تاریکی ها 

و ایشان که ) « 388،ص 3ق: ج 1408والفتوح ، اب» ( بتانند، بیرون آرد ایشان را از روشنایی به تاریکی. 
: ج 1339میبدي ، » ( کافر شدند، یاران ایشان معبودان باطل، ایشان را می بیرون آرند از روشنایی تاریکی ها. 

)701،ص 1
میبدي در تفسیراین آیه گفته است :آیه در مورد قومی است که به عیسی کافر بودند چون رسول آمد به او 

ن آوردند. وآنان را از ظلمات نفس خود بیرون آورد. منظوراز طاغوت شیطان است و منظورازرؤساي ایما
)704-703،صص1:ج1339ضالل، کعب اشرف و حیی اخطب است.(ر.ك:میبدي ،

تفاسیر، نور را همان روشنایی می دانند ولی موالنا برداشت جدیدي از نور دارد.
یخرجونهم من النور الی الظلمات. در سرشت آدمی همه علم ها در والذین کفروا اولیاوهم الطاغوت« 

اصل سرشته اند که روح او مغیبات را بنماید چنانکه آب صافی آن چه در تحت اوست از سنگ و سفال و 
غیره وآن چه باالي آن است همه بنماید عکس آن درگوهرآب این نهاد است بی عالجی و تعلیمی لیک چون 

خاك یا رنگ هاي دیگر آن خاصیت وآن دانش ازو جدا شد و او را فراموش شد حق تعالی آن آمیخته شد با 
انبیا و اولیا را فرستاد هم چون آب صافی بزرگ که هرآب حقیر را و تیره را که درو درآید از تیرگی واز رنگ 

ام به یقین و عارضی خود برهد پس او را یاد آمد چو خود را صاف بیند بداند که اول من چنین صاف بوده
بداند که آن تیرگی ها و رنگ ها عارضی بود یادش آید حالتی که پیش ازین عوارض بود و بگوید که هذا 
الذي رزقنا من قبل پس انبیا و اولیا مذکران باشند او را حالت پیشین نه آنکه در جوهر او چیزي نو نهند 

از آن ویم درآمیخت و این آب تیره که آن آب اکنون هرآب تیره که آن آب بزرگ را شناخت که من ازویم و 
را نشناخت و او را غیر خود دید و غیرجنس دید پناه به رنگ ها و تیرگی ها گرفت تا با بحر نیامیزد و از 

)33-34:صص 1385موالنا، » ( آمیزش بحردورتر شود.
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برداشت موالنا
داند که از طرف خداوند مبعوث شدند که انسان را در این آیه همان پیامبران و اولیا می » نور« ولی موالنا

را از جهل وگمراهی نجات دهند، و به سوي روشنایی هدایت نمایند. وتا انسان جاهل نسبت به جهلش آگاه 
سازند و او را از ظلمت جهل برهانند، هم چنان که وقتی پیامبر به رسالت مبعوث شد. سرزمین عربستان 

ا به وسیله ي محمد (ص)آنان را به سوي نور وروشنایی هدایت نمود. همگی در ظلم وتاریکی بودند وخد
پس می توان نتیجه گرفت که این نور پیامبران واولیا منشأ خدایی دارد. وي ادامه می دهد که نور همان پاکی 
ها، و ظلمات همان گناهان است که دل انسان را تیره و تار می نماید و او را به گمراهی می کشاند. پس 

را در ضمن کالم خود می آورد و معتقد است که پاکی و روشنایی انسان منشأ ...» فما تعرف « النا آیه مو
خدایی دارد. روح همان نور است و نفس همان تاریکی و این روح جزئی از کل حضرت خداوندي است.

)3گفتار (
ن الیهم بالموده و قدکفروا بما تلقون الیهم تلقوالتتخذوا عدوي و عدوکم اولیاءیا ایها الذین آمنوا -

جاءکم من الحق یخرجون الرسول و ایاکم ان تومنوا باهللا ربکم ان کنتم خرجتم جهادا فی سبیلی و ابتغاء 
.( مرضاتی تسرون الیهم بالموده و انا اعلم بما اخفیتم و ما اعلنتم و من یفعله منکم فقد ضل سواء السبیل

)1ممتحنه : 
ایمان آورده اید هرگز نبایدکافران را که دشمن من و شمایند یاران خود برگرفته اي کسانی که به خدا« 

طرح دوستی با آنها افکنید در صورتی که آنان به کتابی که بر شما آمد یعنی قرآن حق سخت کافر شدند و 
اي جهاد رسول خدا و شما مومنان را به جرم ایمان به خدا از وطن خود آواره کردند پس نباید اگر شما بر

درراه خدا من و طلب رضا و خشنودي من بیرون آمده اید پنهانی با آنها دوستی کنید و من به اسرار نهان و 
سخت به » پنهانی با کافران دوست شود « داناترم و هر که از شما چنین کند » از هر کس « اعمال آشکار شما 

»   راه ضاللت شتافته است.
» ( یا آن کس ها کــــه بگرویدید مگیرید دشمن مــرا دوستان. « کرده اند: مفسران آیه را این گونه معنا

شما کو مومنانید نگیرند دشمن من و دشمن شما دوستان، [ می فگنید با )  « 1835، ص7: ج1367طبري ، 
اي گرویدگان دشمنان من و دشمنان خود را) « 147،ص 19ق : ج 1408ابوالفتوح ، » ( ایشان ] دوستی. 
)63،ص 10:ج1339(میبدي ، » دوستان مگیرید. 

روض الجنان در تفسر آیه داستانی ذکر کرده است که خالصۀ آن آورده می شود.آیه در مورد حاطب بن 
ابی بلتعه نازل شده است، نامه اي به زنی می دهد که به مکه ببرد و اهل مکه را از آمدن پیامبر به مکه 

) تفسیر 151-154،صص 19ق: ج 1408یشتر از داستان ر.ك : ابوالفتوح ، باخبرکرده بود.( جهت اطالع ب
10:ج1339میبدي نیز شأن نزول آیه را همین می داند که از تفسیر روض الجنان نقل شد.(ر.ك:میبدي ،

)68-67،صص
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ان نفس حیوانی شما عدواست شما را و مرا که التتحذوا عدوي وعدوکم اولیا هماره این عدو را در زند« 
مجاهده دارید که چون او در زندانست و در بال و رنج اخالص تو روي ونماید و قوت گیرد هزار بار 
آزمودي که ازرنج دندان و دردسر از خوف تو را اخالص پدید آمد چرا در بند راحت تن گشتی و در تیمار 

ه مراد ابدي برسید و از او مشغول شدي سر رشته را فراموش مکنید و پیوسته نفس را بی مراد دارید تا ب
- 61: صص1385موالنا ، » ( زندان تاریکی خالص یابید که ونهی النفس عن الهوي فان الجنه هی الماوي.

60(
برداشت موالنا

اما موالنا برداشتی جدید از آیه دارد، او معتقد است که عدو و دشمن شما همان نفس حـیوانی و نفس بد 
کسی به خود انسان نزدیک تر است، و با وسوسه کردن، آدمی را به نابودي فرماي شما است. نفسی که از هر 

وسقوط می کشاند، تا وقتی که نفس حیوانی در زندان است، در رنج و بال است، و صاحب آن درآسایش و 
راحتی است، واخالص پیدا می کنی. او می تواند هرکار خیري انجام دهد وموجبات خشنودي خدا را فراهم 

ونهی « راي این که نفس حیوانی که دشمن درونی اوست، زندانی شده است. موالنا در ادامه از آیه نماید، ب
کمک می گیرد، و به انسان متذکر می شود که نفس را به مقصود نرسانید، تا سعادت دنیا وآخرت » نفس ... 

نصیبتان گردد.
)4گفتار (

)9انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون .( حجر: -
نگاه خواهیم » از آسیب حسودان و منکران « البته ما قرآن را بر تو نازل کردیم و ما هم او را محققاً « 

»داشت.
(طبري، » ما فرستادیم قرآن را، ماایم آن قرآن را نگاه دارندگان.« مفسران آیه را این چنین معنا کرده اند: 

، 11ق: ج1408ابوالفتوح ، » ( گاه می داریم.ما بفرستادیم قرآن و ما آن را ن) « 840،ص3و4:ج1367
)288،ص 5: ج1339میبدي ، » ( ما فرو فرستادیم این دو پیغام ، و ما خود نگه دارانیم. ) « 302ص

تفسیرروض الجنان می گوید: مراد قرآن است که او را از دست مشرکان، و از هر گونه زیادت و نقصان و 
ي دیگر مـــــــراد پیامبر است که او را از دست مشرکان و بی دنیان نگاه زوال و بطالن نگاه داریم. و در جا

»  قرآن « )  میبدي در تفسیر این آیه می گوید: منظور از ذکــر 311،ص11ق:ج1408داریم. (ر.ك:ابوالفتوح ،
را است و ما آن را محافظت می کنیم و هیچ کس، چه ابلیس و چه آدمیان توانایی آسیب رساندن به آن 

کنــــایه از رسول خداست که مــــا از او محافظت می » واناله لحافظون « ندارند. و در جـــــاي دیگر 
)293، ص5: ج1339کنیم.(میبدي، 

آیه در مورد قرآن است و این که هیچ کس نمی تواند چیزي از آن کم کند یا چیزي برآن بیفزاید اما موالنا 
از این آیه برداشتی جدید دارد.
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بعضی از بندگان هستند که از قرآن به حق می رود و بعضی هستند خاصتر که از حق می آیند قرآن را « 
اینجا می یابند می دانند که آن را حق فرستادست انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، مفسران می گویند که 

ري وطلبی و شوقی نهاده ایم در حق قرآن ا ست این همه نیکوست اما این نیز هست که یعنی در تو گوه
نگهبان آن مائیم آن را ضایع نگذاریم و به جایی برسانیم تو یک بار بگو خدایا و آن گاه پاي دار که جمله 
بالها برتو ببارد یکی آمـــــد به مصطفی صلی اهللا علیه و سلم گفت انی احبک گفت هوش دار کـــه چه 

هش دار که چه می گویی گفت انی احبک گفت ] اکنون پاي می گویی باز مکرر کرد که انی احبک گفت [ 
)114:ص 1385(موالنا،» دار که به دست خودت خواهم کشتن واي بر تو. 

برداشت موالنا 
اما موالنا از این آیه برداشتی دیگر دارد، و آن این است که در وجود انسان خداوند گوهري و طلبی و 

اوند عظیم است ومی فرماید اجازه نمی دهیم کسی این گوهر را در شوقی تعبیه کرده است که نگهبان آن خد
وجود انسان ضایع کند، و او را به جایی می رسانیم که اگر یک بار بگوید خدا، و قصد وصال به محبوب را 

استفاده می کند،» الیمسه اال المطهرون « داشته باشد، خداوند او را کمک خواهد کرد. موالنا در ادامه از آیه 
را افراد از خود بیخود شده اي می داند که در فکر رسیدن و وصال به دوست هستند و به » المطهرون « وي

جز دوست  هیچ کسی دیگر را نمی بینند. وي در ادامه می گوید وقتی دین ما در دلی قرار گرفت او را به 
.حق می رساند، تاآنچه نابایست است از او جدا نکند از او دست بردار نیست

)5گفتار (
)105-107، صص 6( صحیح مسلم ،ج خمروا آنیتکم.-

سرخمره ها را بپوشانید.
به حضرت مصطفی ( صلوات اهللا علیه ) جماعتی منافقان و اغیارآمدند ایشان در شرح اسرار بودند و « 

مروا آنیتکم یعنی مدح مصطفی ( صلی اهللا علیه و سلم ) می کردند پیغامبر به رمز به صحابه فرمود که خ
سرهاي کوزها را وکاسه ها را ودیگ ها وسبوها را وخم ها را بپوشانید و پوشیده دارید که جانورانی هستند 
پلید و زهرناك مبادا که در کوزها شما افتند و به نادانی از آن کوزه آب خورید شما را زیان دارد باین صورت 

ارید و دهان و زبان را پیش اغیار بسته دارید که ایشان موشانند ایشان را فرمود که از اغیار حکمت را نهان د
)70-71:صص 1385موالنا ، » ( الیق این حکمت و نعمت نیستند. 

برداشت موالنا
اسرار و حکمت هاي  خداوند است، منظور این است که حکمت و اسرار » خمره « برداشت موالنا از 

د، زیرا عده ي زیادي از مردم هستند که قدرت فهم و درك آن را الهی را با هر کسی در میان نمی توان نها
ندارند، و با شنیدن این اسرار یا آن را دروغ فرض می کنند و یا با شنیدن آن سخنان سر بـــه کوه و بیابان 
می گذارند. موالنا در مورد قابلیت وظرفیت افراد سخن می گو ید وایــن نکته را متذکر می گردد که همه ي 
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نسان ها ظرفیت هاي متفاوتی دارند. کسانی می توانند از اسرار خدا با خبر شوند که قبالً آمادگی آن را ا
داشته باشند، وگر نه این نو ع سخنان را قبول ندارند و یا گویندة آن را دروغگو می پندارند. البته افراد بیگانه 

ان دوري نمود.الیق شنیدن اسرار و حکمت هاي خداوند نیستند و باید از آن
نتیجه گیري :

موالنا با اطالعات گسترده اي که از علوم قرآنی و حدیث داشته، توانسته است در سخن خویش چه نظم 
و چه نثر، به بهترین شکلی ازآن علوم به خصوص کالم نورانی قرآن و احادیث معصومین استفاده نماید. به 

موالنا است که در آن از آیات قرآن و یا احادیث شریف همین سبب است که کمتر بیتی یا حکایت منثوري از
نبوي استفاده نشده باشد.       

قرآن و حدیث دو سرچشمۀ جوشان عرفان موالنا است. پــــاره اي از داستان هاي مثنوي و حکایات  
النا آن فیه مافیه از مضمون اشارات قرآن و حدیث گرفته شده است. به کارگیري قرآن و حدیث در آثار مو

چنان وسیع و گسترده است که می توان گفت از ویژگی هاي سبکی او به شمار می آید. در سخنانی که به 
قرآن کریم مربوط می شود، گرایش به تأویل وارا ئه ي برداشت دیگرگونه تا حدي است که مخالف مفهوم 

ظاهري کالم الهی نباشد. 
و عمیق او از معانی و الفاظ این کالم الهی است. تأثیري برداشت موالنا از قرآن کریم حاکی از درك تام

که قرآن کریم هم از جهت لفظ و هم از جهت معنی در آثار موالنا به جاي نهاده تا حدي است که بدون شک 
فهم درست سخنانش بدون آشنایی با قرآن حاصل نمی گردد.

باً وسیله اي براي بیان ادعا یا رفع شبهۀ در مورد حدیث هم نقل ظاهري از متن یا محتواي آن درآثارش غال
مخاطب محسوب می شود. او با بـــرداشت دیگر گونه اي که از حدیث و یا آیــــــات قرآن ارا ئه می 
نماید می کوشد ذهن خواننده را از معناي ظاهري آنها به معنایی عمیق تر بکشاند و منظور خود را باآن بیان 

دارد.
ان للقرآن ظهراً و بطناً و لبطنه بطناً « وراي ظاهر خویش باطنی هم دارد. از حدیث قرآن در نزد موالنا« 

برمی آید که قرآن به قول موالنا در معنی هفت توست و خاص و عام را فراخور حال » الی سبعه ابطن 
آن خویش از آن بهره اي هست؛ چنانکه گویی براي هر طایفه خطاب دیگر دارد. به عالوه، فرق است بین

کس که مخاطب ظاهر قرآن است با آن کس که باطن قرآن با وي سخن دارد، اما به هر حال وراي بطن سوم 
کـــه باطن باطن است آنچه بطن چهارم محسوب می شود سري است که بـــه اعتقاد موالنا هیچ کس از آن 

)346:ص1383(ر.ك:زرین کوب،» آگاهی ندارد.
کتابنامه

ی قمشه اي، انتشارات جمهوري.قرآن کریم، ترجمۀ اله-
، تهران، نشر مرکز.ساختار و تأویل متن): 1380احمدي، بابک(-
، تهران، انتشارات اسالمی .تفسیر مثنوي): 1356جعفري، محمدتقی(-
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،تهران، انتشارات امیرکبیر .آیات قرآن در مثنوي): 1377(درگاهی،  محمود-
شارات دانشگاه تهران.، تهران، انتلغت نامه): 1373دهخدا، علی اکبر(-
، مصحح ابوالحسن شعرانی، تهران،کتابفروشی اسالمیه.تفسیر روض الجنان): 1352رازي, ابوالفتوح(-
، تهران، انتشارات علمی .بحر در کوزه): 1384زرین کوب، عبدالحسین(-
، تهران، انتشارات علمی.سر نی): 1383.................. (-
، تهران، انتشارات اطالعات .نويتفسیر مث): 1387زمانی، کریم(-
، تهران، نشر مرکز. مقاالت شمس تبریزي): 1373شمس تبریزي، محمدبن علی(-
، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی .تفسیر مثنوي) 1373شهیدي، سیدجعفر(-
،  به تلخیص سید محمد ترابی، تهران، انتشارات فردوس.تاریخ ادبیات ایران): 1369صفا، ذبیح اهللا(-
، مصحح حبیب یغمایی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.تفسیر طبري): 1339بري، محمدبن جریر(ط-
، تهران، انتشارات امیر کبیر.احادیث مثنوي): 1361فروزانفر، بدیع الزمان(-
, به تصحیح رینولد نیکلسون، تهران، انتشارات پیمان.مثنوي معنوي): 1381محمد بلخی، جالل الدین (-
، تهران، انتشارات امیرکبیر، تصحیح و حواشی بدیع الزمان فیه ما فیه): 1385جالل الدین(محمد بلخی،-

فروزانفر.
، به تصحیح علی اصغر حکمت، تهران.  کشف االسرارو عده االبرار): 1331میبدي، ابوالفضل(-
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عشق از منظر موالنا اقبال الهوري
1ملیحه باغبان

سمناندانشجوي کارشناسی ارشد پیام نور 
چکیده

اقبال فیلسوف و شاعر نابغۀ قرن معاصر است، که با کمک هوش سرشارش به بررسی جهان پیرامون خود 
پرداخته است. عشق از مفاهیم اساسی و بنیادي در شعر و اندیشۀ اقبال الهوري است. این پژوهش به روش 

ال چه مفهومی دارد و او در دیدگاه از نگاه اقب» عشق«تحلیلی در پی پاسخ به این سؤال است که –توصیفی 
اي از آرزو، ها حاکی از این است که عشق در شعر اقبال آمیزهخود ازچه کسانی تأثیر پذیرفته است؟ یافته

باشد. وي عشق را بر عقل ترجیح  می دهد اما عقل را هم در کنار قدرت، خودي، آزادي، دل و شهود می
شتر تحت تاثیر و نفوذ افکار و اشعار موالنا جالل الدین رومی است. عشق ضروري می داند و در این مساله بی

کلیات، اقبال الهوري، عشق، عقل.ها:کلیدواژه
مقدمه

هاي اصلی در اشعار عالمه اقبال الهوري است. این عشق پرشور که در تمامی آثار نظم و عشق از بن مایه
، به ویژه کسانی چون ابن عربی، مولوي، متصوفهمطرح در نزد عارفان و زند همان عشقنثر وي موج می

حافظ، عطار، سنایی و غزالی است که معشوق مورد نظر آنان از نوع الهی و فرازمینی است. نگاه او به عشق 
هاي عشق الدین رومی است که در مثنوي و دیوان شمس به صورت فراوان از شورانگیزيهمانند موالنا جالل
سخن گفته است. 

ه موالنا عشق علت پیدایش هستی و موجب سعادت آدمی است. عرفا براي عشق قدرتی خارق از دیدگا
: 1380زاده،العاده و خارج از حد تصور قائل بودند و عشق را مایه تهذیب نفس آدمی می دانستند. (شریف

242-243(
فرماید: موالنا می

ت ّ ل ع ز  شق  عا ت  ّ ل عشق اسطرالب اسرار خداستها جداستع
عاقبت ما را بدآن سر رهبر استگر ز این سر و گر ز آن سراستعاشقی

....چون به عشق آیم خجل باشم ز آنهر چه گویم عشق را شرح و بیان
) 19: 1388مولوي، (شرح عشق و عاشقی هم عشق گفتعقل در شرحش چو خر در گل بخفت

او عشق در تمام ذرات عالم و تمام موجودات داند. از دیدگاهاقبال نیز چون موالنا بنیاد هستی را عشق می
زند و هیچ حرکات و سکنات جهان موج میفعل و انفعاالت و در همهجهان جاري و ساري است و در همه

باعث تجلّی حقیقت در ودهدبهره نیست. عشق گوهر وجودي انسان را تراش میموجودي از آن بی
گردد. از نظر کی است که موجب هیجان و پویایی در جهان میگردد. از نظر وي عشق تنها محروجودش می

1. malihehb5928@gmail.com
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کن هر چه مانند سیلی بنیانخیزد واقبال عشق سرخورده و منفعل نیست، بلکه به رویارویی با مشکالت برمی
کند. دارد. با وجود عشق، آدم خاکی تا ثریا صعود میبیند از جاي برمیدر پیش روي خویش می

بیند. او به خالف دکارت که قبال چنان عظیم است که علّت هستی آدمی را در آن میمرتبۀ عشق در نزد ا«
در اثبات وجود "برم پس هستمرنج می"گفت:یر کگارد که میو به عکس کی"اندیشم پس هستممی"گفت: 

». . این زیباترین و وجدانگیزترین دلیل در اثبات وجود است"ورزم پس هستمعشق می"گوید: خود می
)57: 1379(بقایی، 

) 318: 1390از عشق هویدا شد این نکته که من هستم(اقبال، ها داشتدر بود و نبود من، اندیشه گمان
عشق در شعر اقبال

. 3. قدرت؛ 2. آرزو؛ 1توان عشق در شعر اقبال را در هفت مرحله بررسی کرد: میبا تحلیل اشعار اقبال
. آزادي7. خودي؛ 6. دل؛5. شهود؛ 4تقابل (عقل و عشق)؛ 

آرزو .1
کند. از دیدگاه اقبال تداوم زندگی همراه با آرزو و تمنا است. اصل زندگی اقبال آرزو را با عشق مطرح می

در آن پوشیده است و دوام زندگی در وجود آن مضمر است و هرگاه آدمی امید و آرزویی نداشته باشد 
کند و قلبش را روشنی و جال را در دل آدمی زنده میتحرك است. آرزو ذوق و تالشبیايهمچون مرده

دهد و انسان را شود. آرزو به زندگی هدف و جهت میدهد. سوز حیات عالم با وجود آرزوها متجلّی میمی
بخش حیات است و از وجود آرزو است که زندگی کند. آرزو گرمیخواهد رهبري میبه سوي آرمانی که می

فرماید:اقبال در اسرار خودي میشوند. هاي عالم در قالب آرزوها مطرح میگیرد و زیباییجلوه می
اصل او در آرزو پوشیده استزندگی در جستجو پوشیده است

تا نگردد مشت خاك تو مزار..دارآرزو را در دل خود زنده
)1390:98،(اقبالدفتــر  افعـال را شیرازه   بنـدآرزو  صیـد مقاصــد را کمــنـد

دهد. پرتو همیشه تابان اصلی شخصیت ما را شکل مینیروي خالق آرزوها یا به تعبیر اقبال سوز هسته«
سازد. آرزوها با محبت و دهند و آن را قوي و نیرومند میآرزوها و تمناها شخصیت من را رشد و پرورش می

)1380:176(بقایی، ».  سازدتر میتر و تابندهتر و سوزندهها را زندهشوند. عشق آنعشق قدرتمند می
گوید:اقبال در جاي دیگر می

آتش این خاك از چراغ آرزوگرم خون انسان ز داغ آرزو
گرم خیز و تیز گام آمد حیاتاز تمنا می به جام آمد حیات

)1390:108،(اقبالآرزو افسون تسخیر است و بسزندگی مضمون تسخیر است و بس
داند که زیر و بم دنیا از وجود کند و آن را مایه گرمی و شور و نشاط جهان میتایش میاقبال، آرزو را س

دهد. گیرد و با وجود آن به حیات خویش ادامه میآرزو نیرو می
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)1390:99،(اقبالایم     از     شعاع   آرزو  تابنـــدهایمما   ز   تخلیــق   مقاصــد   زنده
توان از آرزوي وي شناخت. آرزوها به داند و از نظر وي هر کسی را میزو میاقبال، اساس زندگی را آر

سازند. اش را پربار میبخشند و خاك وجوديآدمی هوشیاري می
خویش را از آرزوي خود شناسزندگی بر آرزو دارد اساس

(همان)خیز از آرزواکی اللهمشت خچشم و گوش هوش تیز از آرزو
الف نظر صوفیان است. زیرا آنان معتقد بودند خواست آنان در برابر خداوند متعال آرزوستایی اقبال برخ

؟ "ماترید"پرسیدند که» قدس السره«از بایزید بسطامی « هیچ است و هرچه هست خواست و اراده اوست.
من رادهخواهم که مرا هیچ خواست نباشد و ا، یعنی می»ارید ان الیرید«خواهی؟ فرمود که: یعنی تو چه می

) 1388:1066،عباسی».(اهللا محو باشد تا مراد من مراد حق باشددر اراده
قدرت-2

عشق در شعر اقبال، مقتدر و تواناست و انسان عاشق، نیرومند و مسخر است. آدمی با نیرویی که عشق به 
گردد.ایستد و مقهور عالم خاکی نمیها میکند در برابر سختیاو عطا می

)1390:99،(اقبالشودخاك، همدوش ثریا میشوداو توانا میدل ز عشق 
تواند به وجود ضعیف آدمی قدرت عطا کند، عشق است تا جایی که عاشق از نظر اقبال، تنها چیزي که می

راستین ترسی از کشته شدن و مرگ ندارد.
)99:(هماناصل عشق از آب و باد و خاك نیست  عشق را از تیغ و خنجر باك نیست

-دهد که حتی میهاي فانی میاي به انسانالعادهعشق در باالترین مراتب تجلی خود نیرو و توان خارق«

توانند بر مرگ نیز غلبه کنند و از خود رها شوند و به جاودانگی دست یابند. به نظر اقبال غلبه عشق بر مرگ 
)1380:123،(بقایی»  مهم است.به هیچ روي موضوعی تمثیلی و استعاري نیست، بلکه واقعیتی بسیار 

خواهد بگوید که قدرتی است که عشق به انسان می دهد. او میجانسوز کربال نتیجهاز دید اقبال، حادثه
شود. وي در رموز آن حادثه توجیه عقلی ندارد و این قدرت عشق است که منجر به چنین رویدادي می

گوید:خودي میبی
عشق   با   عقل   هوس    پرور  چه   کرد ه      هنگام       نبرد        آن         شنیدستی      ک

...اهللا        اهللا            باي     بسم    اهللا      پدر        معنی        ذبح         عظیم       آمد     پسر
له      در     ویرانه ها    کارید   و  رفت البر    زمین     کربال       بارید    و     رفت     

کردتا       قیامت        قطع        استبداد      کرد          موج        خون       او   چمن    ایجاد    
)155-1390:154،(اقبال

تواند عالم را تحت فرمانانسان عاشق در نظر اقبال نیرومند است و دست او دست خداست؛ او می
خویش درآورد.

شودماه از انگشت او شق میشودي حق میي او پنجهپنجه
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)103:(همانتابع فرمان او دارا و جمدر خصومات جهان گردد حکم
بیند که قدرت و کمال در آن وجود داشته باشد و همین مفهوم اقبال، تجلی زیبایی را در اشیایی می«

» دهد که اکثر ادبیات شرقی فاقد آن است.عار او میزیبایی یک نوع روح حیات و مردانگی به اش
)1370:63،(سعیدي

تواند با کمند خود، خداوند را نیز شکار کند.عاشق راستین داراي قدرتی است که حتی می
)1390:101،(اقبالتا کمند تو شود یزدان شکارعاشقی؟ محکم شو از تقلید یار
که باید از هواهاي نفسانی دست بکشد تا لیاقت نائبی خداوند بر زمین به و شرط این توانایی آن است

وي عطا گردد. 
ترك خود کن سوي حق هجرت گزیناندکی اندر حراي دلنشین

الت و عزّاي هوس را سرشکنمحکم از حق شو سوي خود گام زن
)102-101:(همانشرح انی جاعل سازد تراتا خداوند کعبه بنوازد تو را

بهره است:از دیدگاه اقبال، انسان ناتوان، وجودش آبستن خوف و دروغ است و از مکارم اخالقی بی
بطنش از خوف و دروغ آبستن استناتوانی زندگی را رهزن است
)117:(همانشیرش از بهر ضمائم فربهی استاز مکارم اندرون او تهی است

دهد. ت و خودآگاهی میدر حالی که عشق به وجود آدمی جرأت و قوت و صداق
گر خودآگاهی همین جام جم ستبا توانایی صداقت توأم است 

)117:(هماننیاز از حجت استدعوي او بیدار از قوت استگر مایهمدعی
داند که با شهپر آن سالک با نیرومندي به درگاه اقبال در طریق سلوك, عشق را مظهر قدرت سالک می«

،(کیخا فرزانه» کند.داند که وجود را در کلیت و مطلقیتش ادراك میعالمگیري میرسد و آن را حسقرب می
1388:1465(

)1390:99،(اقبالعشق حق آخر سراپا حق شوداز نگاه عشق خارا شق شود
تقابل عقل و عشق-3

ا دربرابر عشق به پردازدو عقل راقبال به پیروي از مولوي در اشعار خود به تقابل بین عقل و عشق می
گوید:کشد وي در رموز بی خودي میچالش می

ترباكتر بیتر چاالكپاكتر عقل سفاك است و او سفاك
عشق چوگان باز میدان عملعقل در پیچاك اسباب و علل
زندعقل مکار است و دامی میعشق صید از زور بازو افکند

با خود در حسابعشق از فضل استعقل با غیر آشنا از اکتساب
)154: 1390(اقبال، عشق گوید بنده شو آزاد شوعقل گوید شاد شو آباد شو
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عرفا معتقد است که عقل منظور اقبال از عقل، همان عقل جزئی نگر است و نه عقل کلّی. او نیز به شیوه
در بیتی بین این دو عقل جزئی چون قابلیت رهبري آدمی را ندارد باید در راه عشق آن را قربانی کرد. او خود 

گوید:شود و میتفاوت قائل می
)330:(همانبال بلبل دگر و بازوي شاهین دگر استعقل خود بین دگر و عقل جهان بین دگر است

دهد و از نظر او دانشی که خالی از اقبال در اشعار خود علم و دانش و عقل را با هم مورد خطاب قرار می
گوید:امع بشري مفید باشد. وي میواند براي جوتسوز عشق باشد هرگز نمی

شود هم جاده و هم راهبرمیعلم را مقصود اگر باشد نظر
)435:(همانباز چون جبریل بگذارد تو رابر مقام جذب و شوق آرد تو را

سپاه عشق از دید اقبال نیرویی است که باید در برابر بغاوت عقل و دانش و تکنولوژي مهاجم و 
بخشد عشق است که عقل را براي نوع بشر او آن چه به زندگی معنا میگر غرب قیام کند به عقیدهاستعمار

گوید:ي در مثنوي چه باید کرد می)و91؛ 1379-(بقایی». سازدرحمت می
که درحرم خطري از بغاوت خرد استسپاه تازه برانگیزم از والیت عشق

)447ه موزون خرد است (همان: جنون قباست کزمانه هیچ نداند حقیقت اورا
رسد، بلکه رسیدن به دهد، ولی خودش به هدف نمیعقل راه هدف را به ما نشان می«گوید: سعیدي می

گوید:ه این معنی است که اقبال میالهام است و با توجه بهدف فقط وسیله
چراغ راه هی منزل نهین هیگذر با عقل سهی آگی که یه نور 

وید و عقل را پشت سر بگذارید، زیرا این روشنایی فقط چراغ راه است و نه یعنی به پیش بر
)81: 1365سعیدي،(».مقصود

.کنداز نظر اقبال علم و دانش هنگامی که با عشق ممزوج شود، کارآیی پیدا می
کار عشق از زیرکی محکم اساسزیرکی از عشق گردد حق شناس
)374-373م دیگر شود (همان: نقش بند عالعشق چون با زیرکی همبر شود

ها سخن حق کند که آنفطرت جوانان ایجاب می«گوید: دیگر میان عقل و عشق میاقبال در مقام مقایسه
-گاه میآن». ورزندها امتناع میپروا و ترس بر زبان آورند، زیرا شیران خدا از به کار بستن نیرنگ روباهرا بی

کنند شریک کسانی که احساس حزن نمیي گذشتگان عطا کن و در ردههاپروردگارا مرا از جذبه«گوید: 
)1365:189،(حسون». ام. پس بارالها! مرا مجنون قرار بدهگردان، زیرا بندهاي عقل را گسسته

روشنفکران شرقی نیز آن را کنند وگرایی را بهترین سیستم فکري تلقی میروشنفکران غرب عقل«
گرایی و خردپرستی را غرب را مطالعه کرده بود، عقلدانند، اما اقبال که عمیقاً فلسفهخواهی میي ترقینشانه

- سازد، بلکه او را در باتالق مادهکند، زیرا این سیستم انسان را نه تنها از معنویت بیگانه میهمواره محکوم می

)1365:292،کند. (انصاريپرستی گرفتار می
اقبال می فرماید:



٨٢٢

٨٢٢

مجموعه مقاالت

پرستار بتان چشم و گوش استامروز ودوش است خرد زنجیري 
)١٣٩٠٢٧٤،ي زنارپوش است (اقبالبرهمن زادهصنم در آستین پوشیده دارد 

ورزد، چون او نیز همانند اقبال عشق را بر عقل ترجیح اقبال از آن جهت به گوته شاعر آلمانی عشق می
.سرایددهد و اقبال پیام مشرق را در جواب اشعار گوته میمی

دهد، ولی این بدان مطلب نیست که منکر ي عارفان عشق را بر عقل رجحان میگرچه اقبال مانند همه«
عقل را گوید: میان این دو باید تعادلی برقرار باشد و آدمی نباید در زندگی تنهاارزش عقل است. بلکه، می

:گویدیوي در جاویدنامه م. )1379:86،(بقایی» راهنماي خویش قرار دهد
)379:1390،یی (اقبالعقل، تیري بر هدف ناخوردهییمحبت علم و حکمت مردهبی

:گویدکند و میاقبال عقلی را که همراه با عشق باشد را تحسین می
: 1390(اقبال، نور افرشته  و سوز دل آدم با اوستاي خوش آن عقل که پهناي دو عالم با اوست 

330(
:گویددر جاي دیگر می

لیکن این بیچاره را آن جرات رندانه نیست (همان: عقل هم عشق است و از ذوق نگه بیگانه نیست 
199(

عشق را تنها او در دنیایی که مردم پیرامونش تحت تأثیر فرهنگ غرب و تکنولوژي مدرن آن بودند، لطیفه
:داندگرایی محض و تسلیم آنان به فرهنگ بیگانه میراه نجات مردم از عقل

شهود-4
مراد از شهود حضور است. هر چه دل حاضر آنست شاهد آنست و آن چیز مشهود اوست. اگر حاضر «

)1390:141(کاشانی، ». حق است شاهد اوست و اگر حاضر خلق است شاهد آن
آمیزد از دیدگاه هاي عرفان اقبال توجه او به اشراق و شهود است که آن را با عشق در مییکی از مشخصه

تواند راهگشا تواند بکند، زیرا عقل تنها با تکیه بر حواس ظاهري میقل در این راه، هیچ کمکی نمیاو ع
.باشد، او مانند برگسن براي عشق و اشراق اهمیت خاصی قائل است

)279: 1390دار(اقبال، غم عشق ار به دست افتد نگهخشمتاع عقل و دین با دیگران ب
گوید: هیچ دلیلی وجود ندارد، تصور کنیم عقل و اشراق دو نقطه مقابل هم یاقبال در بازسازي اندیشه م«

کنند و مکمل یکدیگرند. آن یک حقیقت را به تدریج قرار دارند بلکه به عکس، هر دو از یک ریشه سر بر می
را حقیقت دوزد .... و دیگري لذّت حضور همهیابد و این یکباره یکی چشم به جاودانگی حقیقت میدرمی
گوید: بندد. این که برگسن میها را براي رؤیت انحصاري خود مییابد و به این منظور این همه راهدرمی

نهیم و اشراق از عقل برتر است، سخن درستی است، زیرا تنها از این طریق است که به قلمرو حقیقت پا می
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شنویم در ریم یا آهنگی را مینگمفهوم آن به صورت یک کل غیر قابل تفکیک، گویی که تصویري را می
)1379:86،. (بقایی»نشیندذهنمان می

کند، لیکن او اقبال ضرورت همراهی عقل با قلب را که جایگاه اصلی شهود است با یکدیگر تأکید می
دهد. نیروي عشق است که کند و اهمیت بیشتر را بر شهود و عشق مینقش عقل را در این راه محدود می

سینا و فیلسوفانی چون ابنحسون گر باشد در صورتی که عقل حسابگر چنین قدرتی را ندارد. زهتواند معجمی
هاي آکنده از محبت و هاي عارف را داراي قلبروح و انسانهگل را فاقد محبت و چون خاك خشک بی

)85:1365(حسون، پندارد.الدین رومی میاش را در کسانی چون جاللداند و تجلیانسانیت می
گرایی بنیان شده است نارکارآمد و ناقص عقلروست که اقبال تمدن و فرهنگ غربی را چون برپایهاز این

اند. او حکمت و فلسفه را داند، زیرا آنان کمتر به جهان درون خویش و تصفیه و تهذیب نفس پرداختهمی
.توان پایانی تصور کردداند که براي آن نمیدانشی می

:ایدفرماقبال می
عقل تا بال گشودست گرفتارترستاز من اي باد صبا گوي به داناي فرنگ
عشق از عقل فسون پیشه جگردارتر استبرق را این به جگر می زند آن رام کند

سیلی عشق و محبت به دبستانش نیست (اقبال، حکمت و فلسفه کاریست که پایانش نیست 
1390 :329(

یا در جاي دیگر می گوید:
پیش او سجده گذاریم و مرادي طلبیمین است که از عشق گشادي طلبیمچاره ا

)329:شعله بر آب دوانید و جهان برهم زد(همانعقل چون پاي در این راه خم اندر خم زد
از نظر اقبال این که کدام یک عقل یا اشراق مقدمند، این است که نخست باید به دنیاي معنوي قلب «

تواند نسبت به خداوند بصیرت یابد با این توفیق نظارت و توجه است که انسان میتوجه کرد، زیرا با این
هاي عقالنی مقدم عظیم، غلبه بر جهان طبیعت کامالً آسان خواهد بود. به بیان دیگر، اشراق و شهود بر فعالیت

)1379:47،(بقایی».  است یا به تعبیري حرکت آدمی باید از درون به بیرون باشد
کند و از این روست که رو به انحطاط گاه اقبال جهان امروز عشق را پایمال کرده و بر عقل تأکید میاز ن

.بردرود و تا زمانی که این رویه ادامه داشته باشد، انسان امروزي راه به جایی نمیپیش می
:1390،بود آیا که مرا رخصت آبی بخشند.   (اقبالعشق پامال خرد گشت و جهان دیگر شد 

324(
از نظر او عقل مادي جز این که گرهی بر مسائل انسانی بزند کاري از او ساخته نیست. در حالی که، 

.باشدکیمیاي عشق توانایی برطرف ساختن این مشکالت و مصائب را دارا می
نظري که گردش چشم تو شکند طلسم مجاز منجو گرهی به روي گره زند چه کنم که عقل بهانه

زکنشت فلسفیان در آ به حریم سوز و گداز منگري خرد به تپیدن دل زنده ايفسوننرسد 
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)324:(همان
دل-5

اي ربانی و جوهري نورانی و تنها جایگاه عشق در شعر اقبال مرادف با دل نیز هست. دل به عنوان لطیفه
جهت نیل به ترین وسیلهمعنوي و روحانی وجود آدمی است که کانون معرفت و عشق الهی و مهم

ي وجود مراد از دل به زبان اشارت آن نقطه است که دایره«گوید: الهدایه میخودشناسی است. مؤلف مصباح
از او در حرکت آمد و بدوکمال یافت وسرّ ازل و ابد در او به هم پیوست و مبتداي نظر در وي به منتهاي 

رحمان و منزل قرآن و فرقان و برزخ میان بصر رسید و جمال و جالل وجه باقی بر او متجلّی شد. عرش 
اله البحرین ملک و ملکوت و ناظر و منظور پادشاه و محب و محبوبغیب و شهادت و روح و نفس و مجمع

)1390:98،(کاشانی».  و حامل و محمول سرّ امانت و لطف الهی، جمله اوصاف اوست
دیدگاه آنان قلب مؤمن، عرش ربانی است و به عرفا و متصوفه براي دل جایگاه واالیی قائل بودند و از

توجه داشتند که زمین و آسمان » الیسعنی ارضی و ال سمائی و لکن یسعنی قلب عبدي المؤمن«حدیث نبوي 
جایگاه خاصی دارد. او دلی را » دل«گنجایش مرا ندارد، ولی دل مؤمن گنجایش مرا دارد. در اشعار اقبال نیز 

ي داند و از نظر او دنیاي هر فردي در درون سینهاز نباشد همچون مشتی گل میکه همراه با سوز و گد
.اوست

ي خون مشکل اوسهمین یک قطرهجهان مشت گل و دل حاصل اوست
)1390:270،جهان هرکسی اندر دل اوست(اقبالنگاه ما دوبین افتاد ورنه

.گرددانند دل داراي ارزش و منزلت میاز نظر اقبال عقل هم هنگامی که داراي سوز و گداز شود م
خرد چون سوز پیدا کرد دل شدپرسی میان سینه دل چیستچه می

)273:چو یک دم از تپش افتاد گل شد(هماندل از ذوق تپش دل بود لیکن
.گویدحیات مورد قبولش وابسته است. او میتلقی اقبال از دل به فلسفه
را بنده و پروردگار استبتان دماغم کافر زناردار است

)277:ترا با دین و آیینم چه کار است(هماندلم را بین که نالد از غم عشق
غرب است؟ اگر چنین است و شاعر تعلق خود را به تفکر و آیا مراد از دماغ کافر زناردار، دماغ پرورده

داند، ثانیاً عاشقانه از دل مینالهي غرب اظهار کرده است، اوالً باید توجه کرد که سخن اصلی خود را فلسفه
البته او کسانی را هم به عنوان صاحبان دل نام می برد به فالسفه اي که دماغ دارند، ولی دل ندارند توجه دارد

)341-1365:340،. (داوري اردکانیکه دماغشان کافر است که مارکس و نیچه از این جمله افراد هستند
دهد و چون در آراي فلسفی متفکران غربی کنکاش کرده بود او هم قرار میاقبال عقل و دل را در برابر

داند که با بیند و موالنا را امیر و ساالر کاروان عشق میمطلوب و هدف خود را در عرفان و تفکر شرقی می
اراي کند. از نظر اقبال وقتی دل، در زنگار و حجاب باشد دیگر دانسان را زنده میاشعار خویش دل مرده
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ارزش و اعتبار نیست و دل هنگامی دل است که همراه با سوز و تمنا و آرزو باشد. از دید او دل، باید درد 
.آشنا باشد

تر از سنگین حصاريتنی محکمتنی پیدا کن از مشتی غباري
)1390:270،چو جوبی در کنار کوهساري(اقبالدرون او دل درد آشنایی

دل را مرکز عشق و وفا کن و آن  را به حرم کبریا معرفت « انگیز گفته است: و دلاقبال در مناجاتی الهی «
اي نان جوین بوده اکنون به او بازوي حیدر کرار عطا کن جوانان را از آه هاي ده، زیرا آن چه را که به او داده

عقل تو را عقل «و در جاي دیگر گفته است: » سحري بهره ور ساز و آنان را بال و پر شاهین کرامت کن
من به نور او یونان افسون نموده و حال آن که دارویی جز سوز دل موالنا و گرمی ایمان او وجود ندارد. دیده

)183-1365:182،(حسون». ام براي پذیرش علوم به وسعت دریا گشته استنورانی شده و سینه
تبدیل به سود و منفعتی با آن نیست، بلکهاز نظر اقبال علم و دانش هم اگر بدون سوز دل باشد، نه تنها 

گردد.مخربی میوسیله
)1390:379،نور او تاریکی بحر و بر  است(اقبالسوز دل خوانی شر است علم را بی

علم به من گفت: عشق «گوید: اقبال در ضرب کلیم، علم و عشق را در برابر هم قرار داده است و می
لم فقط تخمین و ظنّ است نباید شما گرفتار تخمین و ظنّ شوید و مثل دیوانگی است عشق به من گفت: ع

کرم کتابی در بیایید عشق سراپا حضور و علم سراپا حجاب است. معرکه کائنات از حرارت عشق به وجود 
». الکتاب استآمده است. علم مقام صفات است و عشق تماشاي ذات ... علم ابن الکتاب و عشق ام

)14-13: 1957(اقبال،
از نظر اقبال دل عارف فارغ از چند و چون هستی است و نگاه او از ماه و پروین برتر است و شور عشق 

-افکند و این چنین دلی را ساحلی نیست. با مرگ دل، تن آدمی نیز میتابی را در دل او میاست که این بی

رسد که کالم و فلسفه را باید از لوح ه میگردد. او به این نتیجمیرد و با رهایی او جسم و روح او نیز آزاد می
:فرمایددل شست و با نشتر عشق دل را زنده نگه داشت. اقبال می

خاك را بیداري و خواب از دل استدر نهاد ما تب و تاب از دل است
شوددر مسامات عرق خون میشودتن ز مرگ دل دگرگون می

)1390:428،و جز بر دل مپیچ(اقبالدیده بر دل بنداز فساد دل بدن هیچ است هیچ
گوید:و یا می

ور نه کاهی در ره باد است تنتا دل آزاد است آزاد است تن
)429:مرده از کین زنده از دین است دل(همانهمچو تن پاینده آیین است دل

خودي-6
یابد بت استحکام میدهد. از نظر اقبال خودي با عشق و محاصلی اشعار اقبال را تشکیل میخودي هسته

:گویدي خودي میدهد. اقبال دربارهو به حیات خویش ادامه می
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بینی ز اسرار خودي استهر چه میپیکر هستی ز آثار خودي است
آشکارا عالم پندار کرد .....خویشتن را چون خودي بیدار کرد

خفته در هر ذره نیروي خودي استوانمودن خویش را خوي خودي است
)97-96:پس به قدر استواري زندگی است(همانحیات عالم از زور خودي استچون 

آلیزم، نظریات فیخته در مورد من، عقاید مک اي از عقاید هگل در مورد ایدهخودي اقبال آمیزهفلسفه«
ان، نیچه در مورد ابر انسي استقالل من دانی در برابر من عالی، عقیدهتاگارت و سراحمد هندي در زمینه

نگر مولوي و باالخره دیدگاهی که قرآن در بینش هندوئیزم درخصوص تحري حقیقت، عرفان پویا و واقع
)1379:90،(بقایی». مورد جاودانگی من آدمی بیان کرده است

اقبال مخالف کند. این اندیشهاقبال در این دیدگاه اهمیت وجودي هر فرد را به طور مستقل مطرح می
وحدت وجود، پیروان آن صوفیان مطرح شده است. چون در فلسفهود است که در فلسفهوحدت وجمسئله

- ي سیر و سلوك میمعتقدند که وجود سالک باید در وجود معبود حقیقی محو گردد و آن را باالترین مرتبه

اند با تربیت و توترین مسئله است. انسان میگوید وجود هر فرد به تنهایی مهمدانند. در صورتی که اقبال می
اللهی وي بر زمین است. دیدگاه تقویت نفس خویش تا باالترین مراتب انسانی عروج کند که همانا مقام خلیفه

نیز هست؛ که هر کس خود » من عرَف نَفسه فَقَد عرَف ربه«ي اقبال یادآور حدیث معروف خودي در فلسفه
وي خودشناسی، اولین گام در تربیت نفس انسانی است. آن شناسد. از دید را بشناسد خداي خویش را نیز می

کند. کسی که ارزش وجودي خود را بشناسد هرگز آن را پایمال هوي و هوس و مطامع زودگذر دنیوي نمی
اقبال، مفهوم خودي را «انسان خودآگاه تحت تأثیر فرهنگ بیگانه نیست و داراي استقالل فکر و اندیشه است. 

داده است و به ویژه در سازگار کردن آن با اساس توحید و دیانت و نیز در اجتماعی و چنان عمق و گسترش 
توانیم از منظر اند. میتوان آن را همان دانست که دیگران گفتهکاربردي کردن آن کوشیده است که دیگر نمی

:اسالمی و توحیدي خاص قرآنی، خود را در چهار بعد ببینیم
)طبیعت-و وجود یگانه (خداخودي به معناي هستی -الف
انخودي به معناي وحدت نوع انس-ب
للخودي به معناي وحدت ملی اقوام و م-ج
:1379،خودي به معناي وحدت آئینی است، اسالم در سطح کره زمین در عمق تاریخ          (بقایی-د

27(
ان دهد و عشق سبب تحکیم هایش را نشتواند تمام موجودیتهنگامی که خودي با عشق همراه گردد، می

.گرددخودي می
ترتر ، تابندهتر ، سوزندهزندهي نوري که نام او خودي استنقطه

ارتقاي ممکنات مضمرشترشود پایندهاز محبت می
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)1390:99،عالم افروزي بیاموزد ز عشق(اقبالزیر خاك ما شرار زندگی است
تواند جهان پیرامون خود را مسخر نماید. میو زمانی که خودي با عشق استحکام پیدا کرد،

)103:قوتش فرمانده عالم شود (هماناز محبت چون خودي محکم شود
:از نظر اقبال، تربیت و تکامل خودي سه مرحله دارد

مرحله اطاعت-1
شود از جبر پیدا اختیارمیدر اطاعت کوش اي غفلت شعار

)112-111:د ز طغیان خس شود(همانآتش ار باشپذیري کس شودناکس از فرمان
مرحله ضبط نفس-2

خودپرست و خودسوار و خودسر استنفس تو مثل شتر خودپرور است
)112پذیر از دیگران(همان:شود فرمانمیهر که بر خود نیست فرمانش روان

مرحله نیابت الهی-3
بر عناصر حکمران بودن خوش استنایب حق در جهان بودن خوش است

)113:هستی او ظل اسم اعظم است(همانحق همچو جان عالم استنایب 
شود و با ترس، گدایی، بردگی نیازي)، غیرت، بردباري و کسب حالل تقویت میخودي با عشق، فقر (بی

شود.و تعصب نژادي، تضعیف می
ه در بین متصوفه خودي تفکر انزواطلبی و دوري از کار و تالش براي دنیا را کاقبال با پرداختن به فلسفه

تالش و دانست که باعث تخریب روحیهمرسوم بود به مخالفت پرداخت، زیرا این تفکر را مانند افیونی می
.گرددامید در وجود آدمی می

-جهد و از فردگرایی به جمعفردیت بیرون میاقبال معتقد است که چون خودي به کمال رسد از پوسته«
پیوندند ها به هم میشود؛ آن جاست که خوديیابد که جهانی میتوسعه میرسد و چنان گسترش وگرایی می

اي تا ابدیت خورند و به صورت سلسلهها زنجیروار به یکدیگر جوش میشوند و حلقهها دریا میو قطره
سازد مرکب از فردهاي مستقل و متعالی و اي میشوند و گسترش و تکامل وجود خودي جامعهکشیده می

)1380:248،زاده(شریف» متکامل
کند انسان امروزي را متوجه گوهر اقبال با پرداختن و توجه به فلسفه خودي و تلفیق آن با عشق سعی می

ماندگی مسلمانان را وجودي خویش کند تا با پرورش آن به مراتب واالي انسانی دست یابد. او علت عقب
داند و تا زمانی که آنان به خودباوري و ان میهاي وجودي خودشها و سرمایهعدم توجه به توانایی
.هاي ترقی و پیشرفت را طی کنندتوانندپلهخودآگاهی نرسند، نمی

:فرمایداقبال می
عصر حاضر را نکو سنجیده استمن فداي آن که خود را دیده است

)430: 1390تکیه جز بر خویش کردن کافري است(اقبال،هاي ساحري استشیوهغربیان را 
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آزادي-7
خواهی گوید. اقبال را باید در کنار شاعران آزادياقبال در اشعار خود همراه عشق از آزادي نیز سخن می

قرار داد که آزادي بشر را از قید استعمار بیگانگان آرزو داشتند. اقبال، آزادي را رهایی انسان از تقلید 
ن آزاده بندهاي شهوات را گسسته است و داراي داند؛ از نظر وي انساکورکورانه و خودباختگی فرهنگی می

استقالل فکري است. از دید وي انسان آزاده به غیر خدا وابسته نیست و در تعیین سرنوشت خویش مؤثر 
است.

گوید:وي در مورد انسان آزاده می
ما به میدان سر به جیب او سر به کفمرد حر محکم ز ورد التخف
)459نگردد بنده سلطان و میر(همان: میمرد حر از الاله روشن ضمیر

دارد. اقبال، خواند و آنان را از تقلید و پرستش غرب بر حذر میاو اقوام و ملل شرق را به بیداري فرا می
مصلحی استعمارستیز است و از اینرو، با مظاهر غربی که هویت ملل شرقی و مسلمان را مورد هجمه قرار 

گوید:وي میخیزد.داده است به مقابله برمی
پس چه باید کرد اي اقوام شرق؟آدمیت زار نالید از فرنگ

)467زندگی هنگامه برچید از فرنگ(همان:شود ایام شرقباز روشن می
- داند و در عوض، بردگی و غالمی انسان را در بیاقبال، دینداري و بندگی خداوند را مخالف آزادي نمی

اند. از دید او انسان آزاده متکی به خود است و نفس او سزاوار ارزش و دبصیرتی میهویتی و بیدینی، بی
ها براي آزادي قائل نشد. هیچ فیلسوفی قبل از اقبال باالترین مرتبه و محل را در هرم ارزش«احترام است. 

ات براي اقبال، آزادي صرفاً یک ارزش یا وجهی از وجوه وجود انسان نیست، بلکه معادل با ذات و عامل حی
آدمی و مبقی نفس است. عشق، تجربه وجودي آزادي است که مملو از خالقیت و قادر به صعود به ماوراء 

باشد. و تعالی آن قائم به ذات خود است. ذهنیت واقعیت عینی را خلق و ابقا و بر مراحل مکان زمانی می
دهد و دامان عشق ن را ذهنیت میکند. ذهنیت ذهن را عینیت و عیتکامل آن نظارت والنهایه آن را هدایت می

» شوند.ناپذیر در هم ادغام و ترکیب میاست که علم، عالم و معلوم به صورت یک کل تجزیه و تحلیل
)426-425: 1365(اختر،

ستاید. از دید اقبال، شهادت، اند، میاقبال، مجاهدانی را که در راه اسالم جان خویش را از دست داده
داند. اقبال فرادي چون تیپوسلطان و امام حسین(ع) را نمونه کامل یک فرد آزاده میحیات جاوید است. او ا

گوید:می
دهد جانی دگرمرگ او را میبنده آزاده را شأنی دگر

مرگ آزادان ز آنی بیش نیستاندیش نیستاو خوداندیش است مرگ
)433: 1390مرگ پور مرتضی چیزي دگر ..(اقبال، گرچه هر مرگ است بر مؤمن شکر

یرکگارد هم عقیده است که زندگی این جهانی زندگی اخالقی است، یعنی تملک آگاهانه نفس اقبال با کی
آزادي که قادر به شک و بغی و عدم طاعت است. در نظر اقبال، حیات خاکی، اعتالي بشر است. از حالت 
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آرزو، فعالیت و هیجان اضطراب این اي پر از جان و ایستا به زندگیرکود اطاعت انفعالی وضعیت شعف بی
کشش و میل مفرط بشر براي زیستن به صورت یک فرد آزاد بود که موجب تبعید او از بهشت گردید. ضبط 

هاي زندگی نیست، بلکه به معناي ممانعت از هرز رفتن امکانات نفس و نفس به معناي بریدن از فعالیت
)421: 1365است. (اختر،مقصودمقصد و ذيهدایت آن به سوي فعالیتی ذي

-به نظر اقبال، عشق و آزادي تا ابد قرین یکدیگر هستند و عشق موجب دوام حیات و جاودانگی انسان
هاست.

عشق است امام من، عقل است غالم مني آزادم عشق است امام منمن بنده
) 233: 1390بال،مرگ است دوام تو، عشق است دوام من(اقاي عالم رنگ و بود این صحبت ما تا چند

گیرينتیجه
اي است از آرزو، قدرت، خودي، آزادي، دل و شهود. وي همانند عرفا و صوفیه عشق در شعر اقبال آمیزه

براي عشق ارزش بسیاري قائل است و همانند آنان عقل را در برابر عشق به چالش می کشد و عشق را بر 
وري می داند و معتقد است که عقل و عشق با هم می عقل ترجیح  می دهد اما عقل را هم در کنار عشق ضر

تواند انسان را در عبور از جهان مادي و دست یابی به باالترین مراتب انسانی یاري دهد. وي در این مساله 
بیشتر تحت تاثیر و نفوذ موالنا جالل الدین رومی است و مانند وي عشق را بنیاد و اساس هستی می داند که 

می تواند از خصائل رذیله رهائی یابد. با کمک آن انسان
کتابنامه
).9).کلیات اشعارفارسی موالنااقبال الهوري،تصحیح و مقدمه احمدسروش، چ1390اقبال الهوري ،

تهران: سنایی.
).ضرب کلیم. ترجمه دکتر خواجه عبدالحمید عرفانی، کراچی، اقبال آکادمی 1957ــــــــــــ .(

پاکستان.
،بینی او، در شناخت اقبال به کوشش غالمرضا ستوده، ). اقبال و جهان1364( انصاري،ابوالحسن

،دانشگاه تهران.1چ
) ،(ماکان) تهران: فردوس.1)، اقبال در چهارده روایت، چ1379بقایی، محمد ،
)1379تهران: 1)، شرار زندگی (شرح اسرار خودي اقبال الهوري)با مقدمه حسن یوسفی اشکوري، چ ،

فردوس.
تهران: فردوس.1)، گلشن راز جدیدتوضیحات تکمیلی: بشیر احمددار، چ1379ــــــ (ــــــ ،
) تهران: فردوس.1)، تصوف در تصور اقبال شبستري و کسروي، چ1380ــــــــــــ ،
) ،هاي عرفانی در تفکر اقبال، ترجمه فیروز حریرچی، در شناخت اقال به )، زمینه1364حسون، علی

، دانشگاه تهران.1، چکوشش غالمرضا ستوده
) ،1چ- )، معانی و مقاصد در شعر اقبال، مجموعه مقاالت همایش عالمه اقبال1379دامادي، سید محمد ،

هاي فرهنگی وزارت امور خارجه.اداره کل هماهنگی
اقبال الهوري و سیاست، در شناخت اقبال به کوشش غالمرضا ستوده، 1364اردکانی، رضا،(داوري .(

تهران، دانشگاه1چ
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 :شعر بی دروغ، شعر بی نقاب (بحث در فنون شاعري ، سبک و نقد 1379زرین کوب، عبدالحسین ،
شعر فارسی) چاپ هشتم، انتشارات علمی.

) ،ماهیت و اهمیت فلسفه اقبال، در شناخت اقبال به کوشش غالمرضا ستوده، 1364سعیدي، غالمرضا ،(
، دانشگاه تهران.1چ
) ،2هاي اقبال الهوري، به کوشش و مقدمه سید هادي خسروشاهی، چ، اندیشه)1370سعیدي، غالمرضا ،

دفتر نشر فرهنگ اسالمی.
) ،ادوار شعر فارسی از مشروطیت تا سقوط سلطنت، تهران: توس.1359شفیعی کدکنی، محمد رضا ،(
ي علمیمه)، مفهوم و ابعاد عشق در اشعار عالمه اقبال الهوري، فصلنا1390آباد، یوسف، (عالی عباس -

آباد.پژوهشی مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اسالم
) ،خودي، چاپ اول، دانشگاه سیستان و بلوچستان، )، از اسرار خودي تا رموز بی1388عباسی، محمود

مرکز مطالعات شبه قاره.
) 11همایی، چالدین )، مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه، تصحیح جالل1390کاشانی، عزّالدین محمود ،

سازمان چاپ و انتشارات اوقاف.
) ،اقبال، ستاره بلند حکمت و عرفان مثبت، چاپ اول، دانشگاه سیستان و 1388کیخا فرزانه، احمدرضا ،(

بلوچستان، مرکز مطالعات شبه قاره.
) ،تهران: الهام.1)، عالمه اقبال در ادب فارسی و فرهنگ افغانستان، چ1389محقق، اسداهللا،
تهران: بازتاب اندیشه.1).مثنوي معنوي، تصحیح و بازبینی کاظم مطلق،چ 1388الدین.(، جاللمولوي ،
) ،تهران: توس.1)، هفتاد سخن، جلد اول (شعر و هنر)، چ1367ناتل خانلري، پرویز،

). عناصر فلسفه وجودي در فکر اقبال، ترجمه محمد مهدي رستمی، در شناخت اقبال به 1364وحید اختر.( 
، دانشگاه تهران.1ه، چش غالمرضا ستودکوش
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عضو هئیت علمی دانشگاه علم و فناوري مازندران
1احمد خلیلی مهدیرجی

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
چکیده

اند. ترکیب اسمی از نوع ترکیب ي اضافی و وصفی تقسیم کردهبه دو گونهترکیبات را در زبان فارسی
هاي گوناگونی  در جمله آید و اساس آن بر اسم است. این ترکیبات مانند اسم، نقشاضافی  بشمار می

توان تاثیرگذاري کالم را بري این ترکیبات میروند. به وسیلهپذیرند و در کارکردهاي متنوعی بکار میمی
ي شواهدي چند از تاریخ بیهقی به بررسی نگرش و احساسات مخاطب افزایش داد. نگارنده با ارئه

ي معنی را از دید روابط مفهومی و مسالهکارکردهاي این ترکیبات بر محور همنشینی و جانشینی پرداخته و 
در سطح واژگان نظام زبان مورد بررسی قرار داده است.

، اضافه، محورهمنشینی و جانشینی، تاریخ بیهقی.ترکیب اسمیها:کلیدواژه
مقدمه

ي آیینه«یکی از مهمترین کتبی که از گذشته براي ما به جاي مانده کتاب تاریخ بیهقی است. این کتاب 
ي دقیق بیهقی، شیوه«ي این اثر یعنی : بیست و سوم) نویسنده1386(بیهقی، » روشن عصر غزنوي است.

خ بکار برده و از آغاز کار در دیوان رسالت غزنوي مقدمات این کار بزرگ را فراهم علمی را در نگاشتن تاری
ها به ثبت و ضبط وقایع روزانه و تعلیق و آورده و به مطالعه کتب معتبر تاریخی اهتمام ورزیده است و سال

کرده یا به چشم ي تواناي او تراوشها پرداخته، بدان گونه که هرچه از خامهها بر تقویمیاداشت کردن آن
(همان: »خویش دیده و یا از کسانی که بر گفتارشان اعتماد توان کرد شنیده و یا در کتب معتبر خوانده است

هایی از شانزدهم) با توجه به ارزش تاریخی  و ادبی کتاب تاریخ بیهقی در این جستار سعی شده است نمونه
ها کنیم. پس در این گفتار مبحثی از علم دستور رکردهاي آنترکیبات اسمی آمده در آن را ذکر و اشاراتی به کا

هاي پسین، مضاف شود که آن را در کتب دستور با عنوان مبحث ترکیبات اسمی در بخش وابستهمطرح می
کامیار را اساس کار خود قرار ي وحیدیان اند. با توجه به این کتاب دستور زبان فارسی نوشتهالیه آورده

ا براي درك بهتر موضوع براساس ساختار و معناي (تعلقی و غیر تعلقی) ترکیب اسمی و با توجه ابتدایم. داده
هایی صورت داده و سپس جداگانه به بررسی کارکردهاي بنديبه مضاف الیه (اسم عام و خاص بودن) دسته

ي معنی را مسالهکاراینبراي.شده استها بر محور همنشینی و جانشینی در تاریخ بیهقی پرداختهاین دسته
ایم. به روابطی توجه خواهیم کرد از دید روابط مفهومی و در سطح واژگان نظام زبان مورد بررسی قرار داده

ترین آنها به که شمول معنایی، هم معنایی، هم آوا، هم نویسی، چند معنایی، تقابل معنایی، جزء واژگی شناخته
هاي پسین مطرح شده است اما به صورت مجزا در بحث وابستهآید. این موضوع در کتب دستور حساب می

به آن خواهیم پرداخت.مقالهدر ایناند که ماتا به حال آن را بر کتاب تاریخ بیهقی بررسی نکرده

1. ah_khalili@yahoo.com

کارکرد ترکیبات اسمی بر محور همنشینی و جانشینی در تاریخ بیهقی
سید خلیل باقري 
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طرح مسأله
) 1384:165اند: فعل، اسم، صفت، قید، صوت. (فرشید ورد، کلمات مستقل در زبان فارسی بر پنج قسم

در دستورهاي زبان فارسی تعاریف گوناگونی شود. می» اسم«باتوجه به نامش مربوط به مبحث ترکیب اسمی،
هاي نهاد، مفعول و متمم و مسند و منادا در کلمه را اگر بتوان در یکی از نقش«مانند: .اندبراي اسم آورده

ه پذیري، شمار، معرفه، ) و آن از جهات وابست1383:68وحیدیان کامیار،» (جمله به کار برد، اسم است
وابسته پذیري اسم ترکیب اسمی مربوط به بخش شود. نکره، اسم جنس، عام و خاص و ساخت، بررسی می

تواند یک یا چند وابسته شود که میگروه اسمی از یک اسم به عنوان هسته تشکیل می«است به این معنا که 
ي ) همچنین اسم از نظر اجزاء تشکیل دهنده69:همان» (اند: پیشین و پسینهاي اسم دو گونهبگیرد. وابسته

) 69:خود چهار نوع است: ساده، مرکب، مشتق و مشتق مرکب. (همان
ترکیبات اسمی 

ها در میان است (شفائی، در ترکیبات صحبت از چگونگی پیوند کلمات و نقش کلمات در داخل ترکیب
شود، شناخته هاي پسین مربوط میکه به بخش وابسته) ترکیبات اسمی با عنوان ترکیبات اضافی،135: 1363
ي کسره بیاید. اسمی که مضاف الیه اند. مضاف الیه گروه اسمی یا اسمی است که پس از حرف اضافهشده

: 1384شود (فرشیدورد، داشته باشد مضاف نام دارد و نسبت دادن مضاف الیه به مضاف، اضافه نامیده می
از را صفت ترکیب اضافی از ترکیب وصفی ابتدا باید تشخیص خطا نکردن دربراي شناخت بهتر و)218

آید اما بعد از نکره نمی» ي«الف) بعد از مضاف «این دو از هم: هاي تشخیص راهبازشناخت. الیهمضاف
پ) بعد از مضاف .توان جمع بستتوان جمع بست اما مضاف الیه را میصفت را نمیآید. ب)موصوف می

) ضمناً بین 80: 1383(وحیدیان کامیار، » آید.پذیر میهاي سنجشآید اما پس از صفتنمی» تر«تکواژ الیه 
اند ، منتها به مرور زمان ها به وجود آمدهکلمات مرکب ازترکیب«:فرق استو کلمات مرکب ات اسمی ترکیب

هاي صوتی، معنایی و نیهاي معینی در معرض یک رشته دگرگوو در اثر تکامل عادي هر زبانی ترکیب
» اند.اند که به کلی از منشأ اصلی خود دور گشته، به صورت کلمات مرکب درآمدهدستوري قرار گرفته

توان بین اجزاي شود و نمی) اسم مرکب از دو یا چند تکواژ قاموسی / آزاد تشکیل می136: 1363(شفائی، 
)، سوزیان 7: 1386). مانند: زرادخانه (بیهقی، 93: 1383آن عنصر آورد و آن را گسترش داد (وحیدیان کامیار، 

) و ... .47: )، چشم زخم (همان61: (همان

انواع اضافه
ي تعلقی بین ي مضاف با مضاف الیه دو نوع است: تعلقی و غیرتعلقی. در اضافهرابطه«انواع اضافه از نظر 

». اي نیستي غیرتعلقی چنین رابطهاما در اضافهي مالکیت یا وابستگی وجود دارد،الیه رابطهمضاف و مضاف
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ي تعلقی الف) در اضافه«هایی وجود دارد:) براي تشخیص این دو از هم راه1383:80(وحیدیان کامیار، 
توان مضاف الیه را جمع بست. ب) اگر به هر دلیلی مثل خاص بودن نتوان مضاف الیه را جمع بست، با می

توان یک جمله سه جزئی مفعول دار می» دارد«ي تعلقی و افزودن ه در اضافهجابجایی مضاف و مضاف الی
) 81: اند. (همانکند، غیرتعلقیي آنها صدق نمیهایی که این قواعد دربارهاضافه)80: (همان». ساخت

ي هاهاي وابستهالیه گویند که تحت عنوان وابستهالیه مضافاي، مضافهاي چند عنصري اضافهبه ترکیب
) این نوع 88تواند خود، وابسته داشته باشد. (همان: گیرند، یعنی هر وابسته در صورت لزوم میاسم قرار می

هاي شوند. بنابراین ترکیبات اسمی شامل اضافهها نیز به دو گروه تعلقی و غیر تعلقی تقسیم میاز اضافه
توان به جاي اسم انیم که در ترکیبات اضافی میدها مضاف الیه، اسم است. میاند. در اضافهتعلقی و غیرتعلقی

تواند ضمایر باشند. جانشینی و همنشینی کلمات مربوط به نحو از جانشین آن استفاده کرد. این جانشین می
ي هاي نامحدود زبان را بر عهده دارد که با فراگرفتن این مجموعهي خالقیت جملهنحو وظیفه«شود. می

است که تمامی عواطف و احساسات و استدراکات خود را حتّی براي اولین بار با آن سامانمند ذهن بشر قادر 
) زبان بر روي دو محور عمل 158: 1384(باقري، » هاي زبانی بریزد و بیان کند.شود در قالبروبرو می

تنهایی ) یعنی قابلیت ارائه مفاهیم مختلف به خود واژه به 50کند: محور همنشینی و جانشینی. (همان: می
) 199گردد. (همان: شود بلکه از رابطه همنشینی آن با عناصر دیگر بر روي زنجیر گفتار ناشی میمربوط نمی

ي سخن) قرار ي کلماتی است که بر روي محور همنشینی (زنجیر گفتار یا رشتهرابطه همنشینی رابطه
هاي همنشین تغییر یابد یا حذف ) پس اگر چنانچه یکی از واحد51گیرند و مکمل یکدیگرند. (همان: می

) برعکس این مورد در محور جانشینی یکی از 49شود.(همان: شود درمفهوم پیام نیز تغییر یا خلل ایجاد می
ي ي هریک از اجزاي پیام را با دیگر اجزاي مقولهشود. به همین دلیل رابطهاجزا مانع حضور اجزاي دیگر می

گویند. ي جانشینی میکدیگر بیایند و معنی جمله را تغییر دهند، رابطهتوانند به جاي یدستوري خود که می
ي بین ي جانشینی رابطهي همنشینی بر اساس روابط اجزاي حاضر در پیام است. رابطه) رابطه50(همان: 

اجزایی است که روي یک محور عمودي قرار دارند. براساس قواعد ترکیبی و نحوي زبان، ترکیب کلمات و 
الیه ممکن است اسم عام یا توان بدست آورد. بر اساس ساختار ترکیب اضافی، مضافاضافات را میآفرینش

کارکرد این ترکیبات بر محور همنشینی در ادامه خاص یا ضمیر شخصی یا ضمیر مشترك یا اسم مبهم باشد. 
:ذکر شده استکتاب تاریخ بیهقیهاي آورده شده از و محور جانشینی در کنار نمونه

هاي تعلقی به همراه کارکردشان در جمله:) انواع اضافه1
هاي تعلقی با الگوي اسم + اسم عام: عام اسمی است که افراد یک رده یا طبقه را شامل ساختن اضافه

) 92: 1383، شود. (وحیدیان کامیارشود و نکره و جمع بسته میمی
) 17: 1386، نه بر گزاف است حدیث پادشاهان (بیهقی

ي یک عضو اي را به مثابهي میان واژهي مفهومی بین دو واژه، عضو واژگی است. این رابطه، رابطهبطهرا
) نقش ترکیب مورد نظر 104: 1390، نماید که به مجموعه آن اعضا داللت دارد. (صفوياي مینسبت به واژه
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ي خود را درباره ینده عقیدهدر جمله نهاد است که در پایان جمله آورده شده است. چون در این جمله گو
). در این جمله 55: 1386، (شمیسا» دهدعمل توصیف کردن را انجام می«دارد صحت و سقم مطلب اظهار می

است و کارکرد تاکیدي  گرفته است زیرا گوینده قصد دارد بر سخنان پادشاهان » حدیث پادشاهان«تاکید بر 
» مردم«ي دشاه فراتر از یک سخن عادي است. اگر براي مثال واژهارج نهد و این عقیده را القا کند که سخن پا

گردد در به یک شخص بر می» پادشاهی«؛ زیرا شد، معناي آن نیز عکس میدادقرار می» پادشاهان«را جانشین 
آورده است تاجنبه » حدیث«همه نوع بشر را شامل می شود. در کنار آن مضاف را واژه » مردمان«حالی که 
اشتن سخنان پادشاهان را بیان کند.تقدس د
) 1386/31ي مردان بخاست سخت به قوت (بیهقی/نعره

ي شمول معنایی این امکان وجود دارد که مفهومی بتواند یک یا چند مفهوم دیگر را شامل شود. رابطه
یط الزم ي شامل از شرا) پس واژه99: 1390، هاي تحت شمول آن است. (صفويي یک مفهوم و مفهومرابطه

» مردان«ي ) در این جمله واژه100: هاي زیر شمول خود برخوردار است. (همانو کافی کمتري نسبت به واژه
ي زیرشمول براساس بافت موقعیتی بر غالمان، لشکریان و مردم و ... داللت دارد. صحت یک جمله با واژه

نعره «ي ). براي نمونه صحت جمله102:ي شامل است نه برعکس (همانمستلزم صحت همان جمله با واژه
خواهد بود ولی عکس آن صادق نیست. در » نعره مردان بخاست«ي مستلزم صحت جمله» غالمان بخاست

ي کند. مقصود گوینده بشارت و اظهار انبساط است. به جاي واژهاینجا نیز گوینده حالتی را توصیف می
بر «: رسیدیم که: صدا، فریاد و داد و ... به این نتیجه میرد مانندکهاي معادل استفاده میاگر از واژه» نعره«

اي از روابط اجتماعی ) زبان اغلب با مجموعه69: 1374، (ر.پالمر» گذاردنگرش مخاطبان تاثیر دیگري می
تواند توانیم در صحبت کردنمان گستاخ یا مودب باشیم و تعیین یکی از این دو موضع میمرتبط است. ما می

ي ) واژه70: ي اجتماعی موجود میان ما و شخصی که مخاطب ماست بستگی داشته باشد (همانبه نوع رابطه
» مردان«ي . واژهدهدآمادگی جنگجویان و قدرتشان را  نشان می» مردان«ي در این ترکیب، کنار واژه» نعره«

ی بر آن تاکید شده است. بنابراین رساند. این ترکیب در جمله نقش نهاد دارد و به نوعمفهوم کثرت را می
کارکرد این ترکیب در این جمله توصیفی و تاکیدي است. 

)33: 1386، و هیچ کس را جایگاه سخن نیست (بیهقی
است. نویسنده براي » جایگاه سخن«ي شمول معنایی بین دو واژه وجود دارد. در این جمله تاکید بر رابطه

آورده است. در اینجا چون سخن » سخن گفتن«بجاي را » سخن«ي و واژهکوتاهی جمله از ایجاز بهره گرفته 
را به » جایگاه«ي واژه» سخن«ي کند. براي تاکید واژهاستفاده نمی» حدیث«ي در مورد پادشاه نیست، از واژه

عنوان مضاف در کنارش قرار داده است. ترکیب اسمی مورد نظر کارکرد تاکیدي و تعیینی دارد. 
). 42: 1386، پیش گرفتم رفتن لشکر را از تگیناباد فوج فوج، ... (بیهقیاکنون -
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اند. در این در این ترکیب مصدر مضاف واقع شده است. مصادر خصوصیات اسم را در خود حفظ کرده
، »آغاز کردم نوشتن ماجراي رفتن لشکر را از ... «کند که جمله گوینده که بیهقی است از زبان خودش بیان می

ا اگر این جمله را همین گونه، جدا از بافت متن در نظر بگیریم با نمونه آمده در کتاب فرق خواهد داشت. ام
در جمله مورد نظر گویی گوینده لشکر را به راه انداخته است و از جایی به جایی در حال انتقال دادن است. 

شناسی آن است که هدف معنیبهره گرفته است. بخشی از» پیش گرفتن«براي این کار از فعل حرکتی 
تواند مطرح باشد ). ابهام در نوشتار زمانی می84: 1374، هاي مختلف یک جمله را تبین کند (ر.پالمرخوانش

هاي ها را برگزیند. این خوانشهاي مختلفی مواجه شود و نتواند یکی از این خوانشکه خواننده با خوانش
) این 213: 1390، یري یا عناصر زبر زنجیري زبان باشند. (صفويتوانند وابسته به عناصر زنجمتفاوت می

اي براي مخاطب از ابهام برخوردار نباشد اما همین جمله براي شخص ثالثی مبهم امکان وجود دارد که جمله
پیش «ي ) دراین نمونه واژه216: نمایند که دسترسی به بافت برون زبانی مثل مخاطب اول ندارد. (همان

داللت چندگانه برخوردار است و چنین ابهامی در جمله ایجاد شده است. شاید گوینده براي از» گرفتم
در این » رفتن لشکر«توصیف بهتر صحنه این کار را کرده باشد. بنابر جمله مورد نظر، کارکرد ترکیب اسمی 

جمله توصیفی است. 
)58: اگر به مثَل شیر مرغ خواستی، در وقت حاضر کردي (همان

نمایند. نویسنده براي اند ولی از نظر معنایی  ناهنجار میکیباتی وجود دارند که از لحاظ ساختار درستتر
خواهد به کمک این مبالغه اثرپذیري را بر ذهن آورد و میسازي معناي جمله این ترکیب را میبرجسته

ناسب با مضاف (مانند گاو و ...) اي منطقی و متسازي دارد. اگر واژهمخاطبش بیشتر کند. پس کارکرد برجسته
توانست زیبا و جذاب در نظر مخاطب جلوه کند.      آورد هرگز اینگونه نمیمی

). 61: 1386، گریستن بر ما افتاد، کدام آب دیده، که دجله و فرات، چنانکه رود براندند ناصري و... (بیهقی
توانست واژه عضو واژگی است. نویسنده میي میان این دوهمان اشک است. رابطه» آب دیده«منظور از 

استفاده کند. اما براي القاء معنی » دیده«ي بجاي واژه» چشم«ي و از واژه» آب«ي بجاي واژه» اشک«ي از واژه
توصیفی که گیرد. کارکرد این ترکیب، توصیفی است. در ذهن مخاطب و توصیف صحنه، از اغراق بهره می

اي دانسته است که آب از آن دیده را مانند رود یا چشمهکند. بهتر ممکن میتصویرسازي صحنه مدنظر را 
جریان دارد.

). 149: 1386، ي نهالی بود که ملک از آن نهال پیدا شد (بیهقیامیر ماضی شکوفه-
آید تا حدي کند، یعنی از ناشناختگی مطلق بیرون میاگر مضاف الیه نکره باشد مضاف تخصیص پیدا می

). 149: 1386، ها محل نفسی دانند (بیهقی) مانند: هر یکی از این قوت160: 1368، رادشود (مرزبانمیمعرفه 
ي کل ي جزء واژگی است، یعنی رابطهرابطه» نهال«و » شکوفه«ي ي بین دو واژهاز دید روابط مفهومی، رابطه

له گوینده قصد توصیف دارد و ) براساس جم103: 1390، نمایند. (صفويبه جزء را میان دو مفهوم می
سازي پیام، به آن شکل ادبی و هنري دارد اما زبانش براي برجستهي مطلبی اظهار میي خود را دربارهعقیده
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در جمله بکار رود شنونده پی به معناي ثانوي آن خواهد برد که آن در » بود«ي بخشیده است. هرگاه واژه
هایی متقابل به ضر نیست. این تقابل واژگانی است یعنی واژهزمان گذشته صورت داشت ولی در زمان حا

» نهال«ي ) اگر بجاي واژه119: 1390، کمک تکواژهاي منفی ساز، در تقابل واژگانی با یکدیگر. (صفوي
معناي جوان و تازه بودن را » نهال«ي را بیاوریم، معناي دیگري برداشت خواهیم کرد. واژه» درخت«ي واژه
سازي و توصیفی دارد. در این جمله کارکرد برجسته» شکوفه نهال«راین اساس رساند. بمی

)192: 1386، امیر سخن لشکر همه با وي گفتی، ... (بیهقی
الیه، مضاف را معین الیه است و مضافرابطه شمول معنایی بین دو واژه برقرار است و تاکید بر مضاف

رد تعیینی و ایضاحی دارد.کند. به این ترتیب ترکیب مورد نظر کارکمی
)221: 1386، بودلف بنده خداوند است و سوار عرب است. (بیهقی

برقرار است. در این » عرب«ي و واژه» سوار«ي ي شمول معنایی میان واژهاز لحاظ رابطه مفهومی، رابطه
همانطور بریم. ی میي دالوري و پهلوانی به مفهوم دالوري و پهلوانی پاي صریح به مسالهجمله بدون اشاره

، (ر.پالمر». داردنوعی از پیش انگاري وجود دارد که خبر موجود در جمله را بیان نمی«ر.پالمر گفته است: که 
نمایند. درك دقیق جمله اند که صرفاً از طریق بافت موقعیتی قابل درك میهایی در زبان) واژه72: 1374

توان به معنی واژگان پی برد یرا در غیر این صورت نمیمشروط به تشخیص زمان تولید آن جمله است، ز
). در گذشته قوم عرب به مهارت در سوارکاري شهره بود. در اینجا نویسنده با استفاده از 167: 1390، (صفوي

توانستهایی دیگري میاز واژه» عرب«ي جدا کرده است. بجاي واژه» اسب سوار«را از » سوار«ي ایجاز واژه
تواند باشد و کارکرد در این جمله مفاخره می» سوار عرب«د. با توجه به بافت جمله آوردن ترکیب بکار گیر

کند ) است، یعنی گفتاري که مخاطب را به انجام کاري درگیر می55: 1386، (شمیسا» دستوري یا ترغیبی«آن 
خواهد شنونده کاري انجام دهد. و می

). 235: 1386، از شکم مادر (بیهقیحسنک تنها مانده چنانکه تنها آمده بود
از نظر نقش واژه در ي عضو واژگی است.، رابطه»مادر«ي با واژه» شکم«ي ي مفهومی میان واژهرابطه

ي توصیفی است. گوینده متمم است که در پایان جمله قرار دارد. جمله مورد نظر جمله» شکم مادر«جمله، 
خاطب بهتر آن را درك کند، یعنی اثرگذاري بهتر معنا  بر ذهن تنهایی را اینگونه وصف کرده است تا م

مخاطب به کمک واژگان. مقصود گوینده از این جمله اظهار تأثّر و اندوه است. گفتاري که بدان وسیله 
کند. این ترکیب در این جمله  کارکرد روحی و گوینده احساسات و نقطه نظرهاي خود را در باب آن بیان می

روانی دارد.
). 284: 1386، گفتن شعر و دقایق و مضایق آن ، کار امیرالمؤمنین نیست (بیهقی

مصادر و اسم مصدرها و اسم همانطور که گفته شد در ترکیب آغازي مصدر مضاف قرارگرفته است. 
اند و ضمناً نیز اسمی نیستند که بتوانند شخصیت حقوقی داشته ها خصوصیات اسم را در خود حفظ کردهفعل
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شند ولی الزم است که بین دو جزء ترکیب چنان مناسبت معناي موجود باشد که بتواند انتساب معقول و با
ي شمول معنایی رابطه» شعر«و » گفتن«ي مفهومی بین ). رابطه144: 1363،منطقی را امکان پذیر کرد (شفائی

». و دانستن دقایق و مضایق آن نیستکار امیرالمؤمنین گفتن شعر «است. با توجه به بافت موقعیتی میبینیم که 
کند که گفتن شعر کار چه خواهد شنونده کاري انجام دهد. گوینده تعیین میگفتاري است که گوینده می

کارکرد تعیینی است. از کلمات بکار برده شده در این جمله » گفتن شعر«کسی است. پس کارکرد ترکیب 
ي لحن و موسیقی ذهنی مورد نظر ور همنشینی کلمات، آفرینندهي گفتار و محتوان دریافت که این زنجیرهمی

آورد تا کالم مسجع و زبان شاعرانه  شود.می» دقایق و مضایق«يرا در کنار دو واژه»شعر«يگوینده است. واژه
.)290: 1386، چون ... بشنود، کار جنگ بساخت (بیهقی

ول معنایی است. توصیف صحنه به کمک واژگان ي بین دو واژه در ترکیب مورد نظر رابطه ي شمرابطه
، »جنگ«شود. ترکیب مورد نظر در جمله کارکرد تعینی دارد.  اگر جاي در کنار ایجاز در این جمله دیده می

شد که هر کدامشان به نگرش فاعل کار ناچار معناهاي متفاوتی ایجاد میآوردمی...» صلح، چاره، فریب و «
هاي دیگري (مانند: اسباب، عمل، وسایل، لشکر، ابزار، ...) از واژه» کار«ي ي واژهگردد. حال اگر بجابرمی

.                                                    دهدوار خود را از دست میبینیم از لحن حماسیاستفاده کنیم، می
شود و نه جمع بسته میساختن اضافه هاي تعلقی باالگوي اسم + اسم خاص: اسم خاص اسمی است که

بندند نظایر آن مورد نظر است و در این صورت پذیرد. اگر گاهی اسم خاص را جمع میي نکره مینه نشانه
هاي یافت شده از این مورد در تاریخ بیهقی: ). نمونه92: 1383، هم اسم خاص است (وحیدیان کامیار

.)22: 1386، باد طاهر و از آن دیگران همه بنشست (بیهقی
نمایند. نویسنده این ترکیب ممکن است از لحاظ ساختار درست باشد ولی از نظر معنایی  ناهنجار می

خواهد به کمک این اظهار خالف واقع و مبالغه، آورد و میبراي برجسته کردن  تصویر، این ترکیب را می
ر مضافی منطقی و متناسب (مانند سازي دارد. اگمعنا را برذهن مخاطبش بهتر تصویر کند. پس کارکرد برجسته

داشت اینگونه دلنشین و جذاب و طنزناك درآید.آورد نباید انتظار میالیه میغرور) با مضاف
) 31: 1386، سیاه داران  اسب سپاه ساالر خواستند (بیهقی

هاي تحت شمول آن است ي یک مفهوم و مفهومي شمول معنایی رابطههمانطور که گفته شد رابطه
هاي زیرشمول خود ي شامل از شرایط الزم و کافی کمتري نسبت به واژه). پس واژه99: 1390، صفوي(

ي شامل ) صحت یک جمله با واژه زیرشمول مستلزم صحت همان جمله با واژه100:برخوردار است (همان
این «ي ملهمستلزم صحت ج» این اسب سپاه ساالر است«ي است و نه برعکس. براي نمونه، صحت جمله

خواهد بود ولی عکس آن صادق نیست. کارکرد این ترکیب در اینجا کارکرد تعیینی است. » اسب مردي است
ي لحن و موسیقی توان دریافت که این محور همنشینی کلمات، آفرینندهدر ضمن از واژگان آمده در جمله می

براي زیبایی کالم از جناس و هم آوایی بهره بینیم نویسندهذهنی مورد نظر نویسنده است زیرا همانطور که می
ي دیگر را در ذهنش تداعی کرده است.  اي واژهگرفته است. گویی واژه
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)32: 1386، سخت فصل خواهد شد به فضل ایزد (بیهقی
ي جزء واژگی است. در این جمله رابطه» ایزد«و » فضل«ي بین دو واژه از لحاظ روابط مفهومی، رابطه

ده تشویق کردن و امید دادن است. کارکرد معنایی آن نیز احساسی یا عاطفی بودن است. از لحاظ مقصود گوین
کارکرد صوري نیز داراي کارکرد موسیقیایی است. مانند نمونه قبلی نویسنده براي زیبا شدن کالم از جناس و 

سنده است که بر محور آوایی بهره گرفته است  و این آفرینش لحن و موسیقی ذهنی مورد نظر خود نویهم
اش از بین قرار دهیم هم لحن شاعرانه» فضل«همنشینی کلمات پیاده شده است. اگر جانشینی براي واژه 

رود هم کارکرد فعلی آن.می
). 47: 1386، از بوسعید، دبیرش (علی قریب) این باب شنودم، پس از آنکه روز علی به پایان آمد (بیهقی

گیرد به نوعی مقصود گوینده اظهار تاثر و اندوه است. از زبان ادبی بهره میبیهقی براي برجسته سازي،
اي رود. تضاد صرفاً گونهتقابل معنایی درباره مفاهیم متقابل یا در اصطالح سنتی، معانی متضاد واژه به کار می

ي کی از دو واژههاي تقابل معنایی تقابل مکمل است؛ یعنی نفی یآید. یکی از گونهاز تقابل به حساب می
قرار » روز«را جانشین » شب«) اگر 128: 1390ي دیگر است مانند روز و شب (صفوي، متقابل، اثبات واژه

دهیم خواهیم دید معناي جمله عکس خواهد شد.
) 52: 1386، سخن همه سخن غازي بود (بیهقی

الیه است و کارکرد ید بر مضافي شمول معنایی است. تاکي بین دو واژه رابطهدر ترکیب مورد نظر رابطه
قرار دهیم خواهیم دید معنا بر » غازي«را جانشین » مردم«ترکیب هم در جمله تاکیدي و تعیینی است. اگر 

یابد. همه تعمیم می
) 57: 1386، شمرد (بیهقیتا انفاس یوسف می

شمول معنایی و کارکردش يي بین دو واژه رابطهدر این ترکیب که در جمله نقش مفعول گرفته نیز رابطه
را نشان دهد. به کمک » یوسف«سازي است. مضاف جمع آمده است تا سخت زیر نظر بودن شخص برجسته

را » حرکات«ي دهد. اگر واژهکنایه و تصویرسازي معناي جمله را به صورت تصویري به مخاطب انتقال می
شود.         مبالغه گونه خارج میقرار دهیم خواهیم دید معناي جمله از حالت» انفاس«جانشین 

)57: 1386، به قضاي خداي عزَّ و جلَّ رضا باید داد (بیهقی
نویسنده براي ي قبل ي این ترکیب است. در این جمله مانند چند نمونهي شمول معنایی بین دو واژهرابطه

کند و با چینش و گزینش میرا بر محور همنشینی و جانشینی، چون معماري ماهر ها زیبایی کالم، واژه
د. کارکرد ترکیب مد نظر افزايآوایی بر غناي موسیقی جمله میجناس و همهاي ادبی چوناستفاده از آرایه

احساسی یا عاطفی است.
)61: 1386، به سراي ابوالعباس اسفراینی رفتند که ... (بیهقی
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ی است. در تاریخ بیهقی ترکیباتی که چنین ي شمول معنایي بین دو واژه رابطهدر این ترکیب نیز رابطه
ساختی دارند اغلب کارکرد تعیینی و تاکیدي دارند. در این جمله ترکیب مورد نظر کارکرد تعیینی دارد.

)218: 1386، باید کرد بنده بر زبان بونصر پیغام دهد (بیهقیآنچه رفت و می
در »زبان بونصر«کارکرد ي عضو واژگی است.رابطه، »بونصر«با واژه » زبان«ي ي مفهومی میان واژهرابطه

» زبان«ي واژه». سخن«مجاز به عالقه آلیت است از » زبان«ي این جمله کارکرد تعیینی وتاکیدي  است. واژه
تاکید نویسنده  بر شنیدن سخن فقط از زبان بونصر است.ي دهندهنشان
) 246: 1386، ساخت زر داشت (بیهقی–

ي شمول رابطه» زر«و » ساخت«ي مفهومی بین سم مصدر مضاف قرارگرفته است. رابطهدر این ترکیب ا
الیه است. کارکرد تاکید بر زرین بودن ساخت است. یعنی اساس مضاف» زر«ي معنایی است. آوردن واژه

تاکیدي دارد. 
. ضمیر دو نوع است» خود«هاي تعلقی با الگوي اسم + ضمیر مشترك: ضمیر مشترك  ساختن اضافه

توان به جاي آن تفاوت که آوردن اولی اجباري نیست و میبا این شخص. مشترك تاکیدي، ضمیر مشترك هم
» خویش). «102: 1383، شخص قابل حذف یا تغییر نیست (وحیدیان کامیارضمیر شخصی آورد اما ضمیر هم

هاي اسمی . کارکرد بیشتر ترکیب)101: بیایند (همان» خود«توانند به جاي ها میدر برخی نقش» خویشتن«و 
از این نوع، تاکیدي است. مانند: 

)73: 1386، به خطّ خویش فصلی در زیر آن بنویسیم که بر زبان عبدوس پیغام داده بودیم که ... (بیهقی
ي شمول معنایی است.ي بین دو واژه رابطهدر این ترکیب  رابطه

).271: 1386، (بیهقیامیر بدست خود حمایل در گردن ایشان افکند 
ي عضو واژگی است. کارکرد هر سه نمونه ، رابطه»خود«ي با واژه» دست«ي ي مفهومی میان واژهرابطه

تاکیدي است. 
هاي تعلقی با الگوي اسم + ضمیر شخصی: ضمیر شخصی در جایگاه گروه اسمی قرار ساختن اضافه

: 1383، ضمیر نیاز به مرجع دارد (وحیدیان کامیارگیرد و مثل فعل براي هر شخص صورتی متمایز دارد.می
دست در تاریخ بیهقی:هایی از این نمونه). 98

)28: 1386، عنان با عنان او تا در سراي او برفت (بیهقی
ي اند، کارکرد موسیقیایی دارند. در این ترکیب  رابطهاز لحاظ کارکرد لفظی دو ترکیبی که کنار هم آمده

ي شمول معنایی است. کارکرد تاکیدي دارد.                                        طهبین دو واژه راب
)62: 1386، فرمودیم تا بنشاندند و سزاي او بدست او دادند تا هیچ بنده ... (بیهقی

در ترکیب » او«با ضمیر » دست«ي ي شمول معنایی و میان واژهي بین دو واژه در ترکیب اول رابطهرابطه
ي عضو واژگی است. از لحاظ کارکرد لفظی، این دو ترکیب،کارکرد موسیقیایی دارند.  از لحاظ وم، رابطهد

معنا کارکرد تاکیدي دارند.
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)93: 1386، حال تو نزدیک ما این است که از لفظ ما شنودي (بیهقی
احترام و بزرگ نشان ي شمول معنایی است. در این نمونه برايي بین دو واژه رابطهدراین ترکیب  رابطه

بهره گرفته است. از لحاظ معنا کارکرد تاکیدي دارد.» من«بجاي » ما«دادن جایگاه شخص، از ضمیر 
) انواع اضافه هاي غیرتعلقی به همراه کارکردشان در جمله:2

ها در دستورهاي زبان نام هاي غیرتعلقی با الگوي اسم + اسم عام: این گروه از ترکیبساختن اضافه
ها هنري ) و نقش زبان در غالب این ترکیب143: 1363، اند (شفائیي استعاري گرفتهاضافه تشبیهی و اضافه

اند اما از نظر معنایی هنجارگریز به و ادبی است. ترکیبات بکار رفته در جمالت زیر از لحاظ ساختار درست
) 38: 1383ار و عادي است. (صفوي، رسند. هنجارگریزي همان عدول و انحراف از زبان نرم و هنجنظر می

ها را الیه این ترکیبسازي مضافزبان را از هنجار قاموسی و عادي فراتر برده است. نویسنده براي برجسته
هاي تشبیهی و خواهد به کمک هنجارگریزي اثرپذیري را بر ذهن مخاطبش بیشتر کند. اضافهآورد و میمی

استعاري کارکرد ایجازي دارند. 
استعاري   يي اضافهیبات از گونهترک

باید رفت که ) / ما را نیز می14: 1386، مسعود بر جناح سفر است و اینجا مقام چند تواند کرد؟ (بیهقی-
) / چون در راندن تاریخ بدان جاي رسیدم که این دو سوار ... به 21: روز عمر به شبانگاه آمده است (همان

) / خردمند را به چشم 49: / بزرگا مردا که دامن قناعت تواند گرفت (همان)42:  تگیناباد رسیدند (همان
هاي / حال)69: تا تمامی دست محنت از وي کوتاه شود (همان/ )63: عبرت در این باید نگریست (همان

هر / ) 153: باید نگریست (همانخردمندان را به چشم خرد می/ )77: حضرت بدیدم و نیک بدانستم (همان
: ردي که او تن خویش را ضبط تواند کرد و گردن حرص و آرزو بتواند شکست، رواست که ... (همانم

157(
ي تشبیهی     ي اضافهترکیبات از گونه

بوسهل زوزنی کمان / )52: از پس برافتادن سپاه ساالر غازي، سعید در آسیاي روزگار بگشت (همان-
ولکن با خشم / )67: تخت و ملک در سر برادر ما شده بود (همانباد/ )54: قصد و عصیبت بزه کرد (همان

)160: شوم (همانخویش برنیایم و چون آتش خشم بنشست، پشیمان می
توان براي سازي را میشود. کارکرد برجستهها یکسان مشاهده میکارکرد ترکیبات بکار رفته در همه نمونه

سب با مضاف آورده شود زبان ادبی و هنري نویسنده به زبانی اي متنادر ضمن اگر واژههمه در نظر گرفت.
شود.      عادي بدل می

ساختن اضافه ي  غیرتعلقی با الگوي اسم + اسم خاص:
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) / ماه روزه درآمد و ... 5: 1386، روز آدینه اینجا به تگیناباد خطبه به نام سلطان مسعود کردند (بیهقی-
آنجا عید اضحی بکرد / )68:  دوازده نامه رسید از حاجب علی قریب (همانپس از عید روزه، / )40: (همان

)79:  و ... (همان
ها تعیینی است.کارکرد این گونه از ترکیب

)56: 1386، ي خراسان بخورده بودند (بیهقیدیگر سهو آن بود که ترکمنان را که مسته-
اي تشبیه کرده براي مرغان ان را به طعمهي تشبیهی است. گوینده خراسي اضافهاین ترکیب از گونه

ها کارکردشان ایجازي است.شکاري (ترکمنان)؛ با توجه به آنچه گفته شد، اینگونه ترکیب
ي بنوت ي غیرتعلقی با الگوي اسم خاص + اسم خاص: به این گونه ترکیب اضافهساختن اضافه

این نوع ترکیبات با توجه به )118: 1361، نگویند، متداول است که پسر را به پدر نسبت دهند (معیمی
اي که در آن قرار دارند، کاردکردهاي مختلفی دارند.جمله
) 237: 1386، نگاه کن که حسین علی (رضی اهللا عنها) چه کرد (بیهقی-
»ت یک گزاره بلکه به لزوم واقع شدن یک کار متعهد   با انشاء یک امر گوینده خود را نه به صدق یا حقّانی
کند. امر حاکی نیست از باور گوینده به اینکه فالن چیز به همان طور است بلکه حاکی است از اراده او می

اي ). در این جمله نیز شاهد چنین ویژگی332: 1385(النیز، » مبنی بر اینکه فالن چیز به همان طور بشود
.گویدراي ترغیب مخاطب و تأثیر بر او این نوع سخن میهستیم و بیهقی ب

) .                                             232: 1386، بزرگتر از حسین علی نیم (بیهقی_
دهد. با استفاده خاطر نشان میاین نمونه مانند ترکیب قبلی برآمده از احساس است. گوینده خود را آسوده

اي را با دارد. گوینده حالتی یا حادثهسازيدهد. این ترکیب کارکرد برجستهاز واژگان حس خود را بروز می
کند.این ترکیب برجسته می

) ترکیبات اسمی از نوع مضاف الیه مضافه الیه: تعیین کردن اشیا و اشخاص و نشان دادن خواص 3
تواند در چهارچوب یک کلمه محدود گردد. ممکن است بر تعداد کلمات تعیین کننده ها نمیگوناگون آن

ي مشخص شدن اشیا را نیز زیادتر کرد. زنجیر اضافه چیزي جز به هم پیوستگی راه درجهافزود و از این 
هایی از قبیل: کیف دستی دوست من، کتاب پدر ). در ترکیب156: 1363اي نیست (شفائی، هاي اضافهترکیب

ز هسته و وابسته دانیم گروه اسمی اطور که میاند. همانالیهالیه مضافمضاف» حسن«و » من«هاي حسن، واژه
تواند خود، وابسته داشته باشد (وحیدیان کامیار، ها در صورت لزوم میشود. هر یک از وابستهتشکیل می

الیه خواهیم پرداخت.الیه مضافهاي وابسته به مضاف). از وابسته87: 1383
الیه آن ضمیر مشترك است:    الیه مضافهاي اسمی که مضافترکیب

) 188: 1386، ز به آخر آمد و باز آمدم بر سر کار خویش و به راندن تاریخ (بیهقیاین حکایت نی-
کارکرد این ترکیب برجسته سازي است و در کنار آن از زبان ادبی یا هنري بهره گرفته است. 
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هاي یافت شده از این الیه آن ضمیر شخصی است: در غالب نمونهالیه مضافهاي اسمی که مضافترکیب
ي شمول معنایی است.ها رابطهي مفهومی بین واژهابطهنوع، ر

) کارکرد 32: ها برسد (همان[فرمان دادیم تا] ... محبوسان را پاي برگشایند تا راحت آمدن ما به همه دل
عاطفی دارد.

) کارکرد تاکیدي دارد.49: ي او روي و ... (هماني بنهدر وقت ساخته با سواري انبوه پذیره
) 67: ملک در سر برادر ما شده بود (همانباد تخت و

»  من«و براي فخر فروشی بجاي ضمیر اول شخص مفرد به صورت مودبانه» ما«ضمیر اول شخص جمع 
به کار رفته است. کارکرد این ترکیب توصیفی است. 

الیه آن اسم عام است:              الیه مضافهاي اسمی که مضافترکیب
)             28: 1386، فت بپرداخت (بیهقیاز خدمت حضرت خال

ها برقرار است. دراین ي مفهومی شمول معنایی بین واژهترکیب مورد نظر نقش متمم در جمله دارد. رابطه
سازي است. از لحاظ لفظی جمله مقصود گوینده بیان اختتام کار است. کارکرد معنایی ترکیب مد نظر برجسته

اگر جانشینی براي پایانی چهار واژه بر موسیقی جمله افزوده است. است. چرا که همداراي کارکرد موسیقیایی
دهد.سازیش را از دست میاش و هم کارکرد برجستهقرار دهیم هم لحن شاعرانه» حضرت«و »خدمت«يواژه

) 188: 1386، امیر مسعود ...در بلخ آمد... به راندن کار ملک مشغول شد (بیهقی
ها شمول معنایی است. کارکرد معناییش ي مفهومی بین واژهمتمم در جمله دارد. رابطهاین ترکیب نقش

به اسب تشبیه شده است که به کمک » کار ملک«سازي و کارکرد لفظی آن ایجازي است. تعیینی و برجسته
شود.برجسته می» راندن«فعل حرکتی 

هاي ها در نمونهي مفهومی بین واژهرابطهالیه آن اسم خاص است:الیه مضافهاي اسمی که مضافترکیب
ي شمول معنایی است. کارکرد این گروه از ترکیبات اسمی غالباً تعینی است.                          زیر، رابطه

، نخست فرضیه بود راندن تاریخ مدت ملک امیرمحمدکه در آن مدت امیر مسعود چه کردي ... (بیهقی
1386 :10 (

)  15: ي که از سپاهان نوشته بودند به خبر گذشته شدن سلطان محمود و ... (هماناجواب نامه
)                                                                                       41: چاشتگاه روز دوشنبه دهم شوال ناگاه منگیتراك با ... رسیدند (همان

) 42: ي حشم تگیناباد را باز نبشتند با نواخت (همانجواب نامهنماز شام فرمود سلطان تا 
)182: امیر محمد را آن روز اسب بر درگاه اسب امیر خراسان خواستند (همان

) 222: چون به دهلیز در سراي افشین رسیدم (همان
نتیجه گیري

می در کتاب تاریخ بیهقی شناخته شده است. از لحاظ تنوع ترکیبات استرکیب اسمی با نام ترکیب اضافی
توان در سطح زبانی و نحوي تحلیل و به دو گروه اضافه تعلقی و غیرتعلقی اند. این ترکیبات را میمتنوع
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هاي اصلی ترکیبات اسمی در این ها پرداخت. یکی از مشخصهبندي کرد و جداگانه به بررسی کارکرد آندسته
گیرد ي آن متفاوت است. بیهقی از زبان ادبی و هنري بهره میهاست اما درجسازي اثر هنجارگریزي و برجسته

تا احساساتش را به شکل زیباتري و هنرمندانه بیان دارد و تامل و احساسات مخاطب را برانگیزد. لذا استفاده 
باشد. ي زبان میي استفاده از امکانات بالقوهگر تالش بیهقی در زمینهاز چنین شگردي نشان

کتابنامه
). تاریخ بیهقی. به کوشش خلیل خطیب رهبر. 1386(. ق)470-385بیهقی، ابوالفضل محمد بن حسین (-

چاپ یازدهم. تهران: نشر مهتاب.
). مقدمات زبانشناسی. چاپ هشتم. تهران: نشر قطره.1384(. باقري، مهري-
دوم. تهران: ). نگاهی تازه به معنی شناسی. ترجمه کورش صفوي. چاپ1374(. ر.پالمر، فرانک-

.انتشارات کتاب ماد (وابسته به نشر مرکز)
). مبانی علمی دستور زبان فارسی. چاپ اول. تهران: انتشارات نوین.1363(. شفائی، احمد-
). معانی. چاپ اول. تهران: انتشارات میترا.1386(. شمیسا، سیروس-
سوم. تهران: انتشارات سوره مهر.. چاپ 1). از زبانشناسی به ادبیات. جلد 1383(. صفوي، کورش-
). درآمدي بر معنی شناسی. چاپ چهارم. تهران: انتشارات سوره مهر.1390(ـــــــــــــ-
). دستور مفصل امروز. چاپ دوم. تهران: انتشارات سخن.1384(. فرشیدورد، خسرو-
د دانشگاهی دانشگاه شهید انتشارات جها.چاپ ششم. تهران:). دستور سودمند1368(.راد، علیمرزبان-

بهشتی.
). اضافه. چاپ سوم. تهران: انتشارات امیر کبیر.1361(. معین، محمد-
با همکاري غالمرضا عمرانی. چاپ ششم. .)1). دستور زبان فارسی (1383(. وحیدیان کامیار، تقی-

تهران: انتشارات سمت.
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بررسی و تحلیل محتوایی شعر فریدون مشیري
1باقريزینب

ي دکتري، دانشگاه آزاد اراك دانشجوي دوره
اعظم نیک آبادي

اراكآزادي دکتري، دانشگاهدورهدانشجوي
چکیده 

گروهی از شاعران معاصر در میان خوانندگان محبوبیت خاصی دارند. گرایش به خواندن شعر این شاعران 
موفقیتدالیلکهاستایناستمطرحاینجاهشود. آنچاز دالیل کنجکاوي و توجه به مضمون شعر آنها می

- میچشمبهآنانشعردرعواملیچهچیست.هاشاناندیشهوافکاربیاندرمعاصرشاعراناینازبرخی
رااین نتیجهتواندمیبرخی از این شاعرانشعرتحلیلوبررسی.گرددمیآنهاباعث تمایل به شعرکهخورد
یابیم و از درراسخندانیدرموثرعواملو رازببریمپیهاجذابیتایندقایقوظرایفبهکهباشدداشته

ببرند. خوانندگانسالیقبهتوانند با استفاده از این روش پیشاعران می وسخندانانسوي دیگر
است بررسی وفریدون مشیري از آن دسته شاعرانی است که این محبوبیت را در میان جوانان پیدا نموده

خوانید  تواند ما را در شناخت شعر او هدایت نماید. آنچه در این سطور میتحلیل شعر و کالم مشیري می
- دهد کالم او از دل برآمده و بر دل میبیانگر این است که بررسی درونمایه و محتوایی اشعار او نشان می

طفه و برانگیختن احساسات دوستی و الهام از طبیعت همچنین سخن سرشار از عشق و عانشیند. طبیعت
کارگیري زبان به شکل ساده و قابل فهم، سه عنصري هستند که بیشترین نمود را در شعر او لطیف توام با به

دارند. 
هاي ادبی را به نویسی دارد. او ریسمان بلند آرایهمشیري از آن دسته شاعرانی است که سعی در ساده

سخن اودربرد وبهره میفهممفاهیم آشنا، جمالت کوتاه و قابلدست و پاي کالم خود نپیچیده است و از
طبیعتوزندگیبهصمیمانهنگاهوسادهزندگیاوشعرکلیيزمینه.شودنمیدیدهدشواريوپیچش
دوستی شاعر شعر او را از سوي دیگر توجه به عشق و بیان احساسات لطیف شاعرانه توام با انسان. است

است. دلنشین نموده 
دوستی، توصیفات ساده.عشق، طبیت،مشیري، محتواها:کلیدواژه

: مقدمه
ازاواشعارمجموعهکهاستمشیريفریدونایراندرادبیرمانتیکجریانشاعرانترینپرآوازهازیکی

. دکرمنتشر1334سالدراوکهاستايمجموعهاولین» توفانيتشنه«يمجموعه. شدمنتشرسیيدهه
هايشعربیشترشعريقالبوعاشقانه دارندمحتواییزمان،آندراشعارشبیشترومجموعهاینهايشعر

ها راسروده است.آنروانوسادهبیانیوزبانبااست کهپارهچهاراو

1. z93.bagheri@gmail.com
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ه اومی توان مشاهدهايمجموعهواشعارتمامیرا درمهربانوصادقانه، عاطفیصمیمی،زبانحقیقتدر
شاعرمشیري. «کردمنتشررا» دریاگناه«شعرمجموعهمشیري» توفانيتشنه«انتشارازبعدسالیک. کرد
نیزآلودگناهنیستاتفاقیچهاگرداردسادهوقرارداديشکلیاوعشق. استتحركبیوسادههايغزل

منتشررا»ابر«شعروعهمجمبعد،سالششیعنی1340سالدرمشیري) 1358،116،کوبزرین.»(نیست
همانعمرشادوارتمامدرمشیريشاعرييشیوه» کنباوررابهار«شعرمجموعه1347سالدروکرد

رسیدنفراحتیواحوالواوضاعتغییروزمانگذشتکهگویی. «است» دریاگناهوتوفانيتشنه«يشیوه
»است.شبابایامشاعرهمچناننیزپیريدراوواستنداشتهاوشاعرييشیوهورویهدر، تاثیريپیري

صفاتواحوالنمايتماميآینهشعرشکهپیرایهبیمهربان واستشاعرياو) 1387،145،جافیپور(
ي اشعارش و در همهحالهمهدرکهاستآگاه و تواناشاعرياو. زیبا و دلنشین استاوکالم. اوست

واحساساتبرايواستسرشار از عاطفهاوهاياندیشهوافکار. د نظر دارداحترام به شعر و شاعران را م
نیز،کالمدرموسیقیمورددر. بردمیسوداصطالحاتوهاترین واژهزیباترین و دلنشینازعاشقانهعواطف

شعرطبیعیموسیقیموسیقی،وتئوريوکالسیکادبیاتبانسبیآشناییعلتبهمشیري: «کهگفتباید
وزن،نتیجهآهنگایندهد؛¬میشعربهدلنشینیآهنگتصنع،وتکلفبدونوشناسد¬میخوبرافارسی

شعردرهمدهند¬میافزایشرامتنموسیقیکهلفظیبدیعیصنایعازواستلفظیهايتناسبوقافیه
)1384،511،زرقانی(»هست.مشیري

حسی لطیف و همواره دلنشین در شعر او جلوه گري مشیري شاعر اشعار غنایی است .عشق به صورت 
ي او ندارد. او همان شاعر عهد می کند. گذر ایام و باالرفتن تجربه و سن شاعر تاثیري در بیان مفاهیم عاشقانه

ي احساس همدلی، مهربانی و عشق. نگاه او سرشار از عشق به انسان و به طبیعت شباب است. با انگیزه
کند و در همه جا از آن سخن به میان در بیان همین نکته است او عشق را فراموش نمیاست. راز موفقیت او

آورد. او عاشق مهربانی و عشق ورزیدن است و بیان این عشق ها در اغلب موارد کالم او را دچار اطناب می
ن اشعارش شده کند و زبان نرم و لطیف او در بیان این شور و هیجان عاشقانه باعث موفقیت او در دیوامی

مخصوصاًبرد،¬میکاربهفراوانتوصیفآندرواستغناییوعاشقانهنرم،زبانیاوشعريزبان«است. 
زرین.»(استاوشعرسادگیدالیلازیکینیزاینواستکوتاهاوجمالتمعشوق،درموردتوصیف

)1358،116کوب،
طبیعت و عشق:

عشق و و دومطبیعت دوستی وتوجه به طبیعتطلب برد. اولتوان پی به دو مدر شعر او به وضوع می
چمن،مهر،اختران،مهتابی،شبماه،ازاو. هستنداشعار مشیريدرمهمرکنکه هر دو، دودوست داشتن

بزمیکلماتازوکندمییادفراوانطبیعیعناصرعنوانبه... وگلبرگگل،طلوع،افق،دم،سپیدهجنگل،
سومین عنصري که در شعر مشیري .کردذکررا... وجامشراب،لب،بازو،گیسو،گونه،بوسه،وانتمینیزاو

یابیم.کند، سخن ساده و صمیمی است که آن را بیشتر با توصیفات ساده و قابل فهم درمیجلب توجه می
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طبیعت دوستی:-1
گیري خوبی نمایان است. الهامي اشعارش بههاي شعر مشیري که در مطالعهترین ویژگییکی از مهم

دوستی اوست. مشیري برخالف دیگر شاعران به جاي اینکه به توصیف طبیعت شاعر از طبیعت و طبیعت
تر و توام با احساسات با طبیعت داشته باشد. حاالت او به ي نزدیک تر، عمیقکند رابطهبپردازد، سعی می

نماید. همدلی و با طبیعت، ارتباط روحی برقرار میاي است که به جاي توصیف دقیق از طبیعت، گونه
شود. یگانگی انسان با طبیعت در شعر مشیري به وفور دیده می

یابیم، بیشتر موضوعات شعري و یا حتی کلمات و اصطالحات مشیري، ي دیوان مشیري درمیبا مطالعه
اي ت. پیوند شاعر با طبیعت به گونهالهام گرفته از طبیعت و احساس شاعرانه او نسبت به طبیعت پیرامون اس

تصریف ذهن شاعر در مفاهیم «توان به موضوعاتی دیگر غیر از طبیعت برخورد. است که در کمتر شعري می
عادتی و ارتباطات زندگی انسان با طبیعت یا طبیعت با طبیعت حاصل نوعی بیداري است و ذهن شاعر تنها 

) این 2: 1385(شفیعی کدکنی ، » ین نوع ارتباط بیدار شود.ذهنی است که می تواند در برابر احساس ا
ها عاشق طبیعتند و طبیعت را مادر و استاد خویش خوانده اند. رمانتیک«خصیصه ي شاعران رمانتیک است. 

»( گیرند.اختیار از حضور استاد الهام میافتند و بسان شاگرد بیهمچون فرزند در دامن مادر مدهوش می
گیري واژگانی چون چشمه، امواج، آسمان، برگ، پرواز، دریا، افق، ساحل آفتاب، کار) به124: 1385فتوحی ، 

ي عنچه، باد، دشت، چمنزا ر، ستاره، بهار، کاج، آهو، سبزه زار ،تاك، تابستان، بید، خوشه، خرمن، خوشه
ر شعر مشیري، تنها در چند گرفته از طبیعت دي الهامها واژهزار، نسیم، شکوفه، زمستان و صدانگور، گندم

هاي پیرامون طبیعت ي شدید شاعر به استفاده از واژهنمایانگر عالقه» ي بهار راباور کنمجموعه«شعر کوتاه از 
است. 
بیان مسائل سیاسی و اجتماعی با استفاده از واژگان الهام گرفته از طبیعت:1-1

ي شاعر از رسد گریز رندانهاند، اما به نظر میرفتهها اغلب، در معنی حقیقی خود به کارهر چند این واژه
کارگیري زبان رمز و سمبل در شعر باشد، چرا که این واژگان اوضاع نامساعد اچتماعی به طبیعت، نوعی به

کند با زبان رمزي و الهام گرفته از طبیعت، گاه در شعر نماد و سمبل چیز هایی هستند که شاعر سعی می
د. نمادین بیان نمای

چنان فشرده شب تیره، پا، که پنداري 
هزارسال باز می ماند 

به هیچ گوشه اي از چهار سوي این مرداب 
خواند ي آرامشی نمیخروس آیه

چه انتظار سیاهی 
داند سپیده می



٨٤٧
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

تنگنا –مجموعه اي از خاموشی -صبحدماننفسبازتاب
ن در شعر باال هستند.واژه هاي شب، مرداب، خروس و سپیده واژه هاي نمادی

در بیان مسائل مربوط به بیان اوضاع سیاسی و اجتماعی شاعر .استآرامشوصلحنماداوبرايطبیعت
کند.گیري از واژگان الهام گرفته از طبیعت با لحنی طنز گونه از اوضاع انتقاد میبا وجود بهره

به لطف کارگزاران عهد ظلمت و دود 
–سد به گردون، آه رکه از عنایتشان می-

کبوتران سفید
هاي سیاهبدل شوند پیاپی به به زاغ

محیط زیست –لحظه ها و احساس -صبحدماننفسبازتاب
ي رمانتیک:طبیعت دوستی به شیوه1-2

در مواقعی که محیط «همدلی و یگانگی انسان با طبیعت، از اصول بنیادین هنر رمانتیک است. خصو صاً 
) مشیري 1375:53(فروست، » می با حاالت و وضعیت روح و ذهن فرد پیدا می کند.طبیعی شباهت تام تما

- ي تصویري از طبیعت حاالت درون خود را با الهامکند درون خویش را با طبیعت پیوند بزند و ارائهسعی می
کند ی میکند؛ بلکه سعگیري از طبیعت بیان نماید. شاعر طبیعت را به شکل واقعی و حقیقی آن توصیف نمی

حسی وا دارد و با بیان حاالت ي خود را به طبیعت ببخشد و ما را نیز به همرنگی از احساس و عاطفه
به تصویر –احساسی اندوهبار –غمگنانه از طبیعت روح رمانتیک خود را که سرشار از احساس است 

بکشد. 
افتد ها از شاخه میبرگ

ي تنها راه می رفتم من تنها
اي رکهدر کنار ب

پوشیده از باران برگ
گفتمشاید این افسوس را، با باد می

برکه-آواز آن پرنده-صبحدماننفسبازتاب
انجامد، فضاي کوبند و تکرار امواج به شکست آن ها میتوصیف امواج خروشان دریا که سر بر ساحل می

گرایند، شالق خزان به زردي مینماید. برگ هایی که در زیر انگیز و حزن آور را براي ما تداعی میغم
کشند. درخت تاکی که در انتظار مرگ است، همه و همه به نوعی اندوه شاعر رمانتیک را به تصویر می
آور و توصیف مشیري از طبیعت برخالف توصیف شاعران سبک خراسانی است که با بینش و دیدي وجد

یال مشیري در جهان و طبیعت چنان دخل و سرشار از شادي و زیبایی به توصیف طبیعت پرداخته اند. خ
اي از ابهام و پوشیدگی راز هاي طبیعی با حالتی توام با اندوه و یا در سایهتصرف نموده است که اکثر پدیده
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ي پند و نصیحتی هستند که شاعران آن را به صورت جان برند و همه به نوعی بیان کنندهآلود به سر می
کنند.ي و نمادي بیان میبخشی به اشیا با زبانی رمز

بانوي بید 
هاي او درسوگ آن پرنده، که از بال

خون می چکید،
ي تیر بارها وندر میان همهمه-

–گریخت هر گوشه می

گیسو به خاك ریخت
اندوه بانوي بید–تاصبح تابناك -صبحدماننفسبازتاب

هیچ حسنی براي شعر و شاعر باالتر «گیرد که:هاي طبیعی از این سخن الهام میمشیري در توصیف پدیده
) تصویر سازي مشیري از طبیعت 71: 1368(یوشیج ، » از این نیست که بهتر بتواند، طبیعت را تشریح کند.

سرشار از احساس است به حدي که با وصف دریا، کوه، موج، چشمه، جنگل و رود خانه و ... خواننده درمی 
تحاله شده است. یابد که شاعر در این عناصر طبیعی اس

نگاه کردم و دیدم در این جهان بزرگ،
کبوتري هستم 

به گرد بام تو، در دام یک امید محال
زشور و شوق و تمنا و عشق ماالمال

کبوتر –آواز آن پرنده -صبحدماننفسبازتاب
است که ايانگیز او به طبیعت و اشیاء پیرامون به گونهصرف نظر از زبان رمزي و نمادین، نگاه غم

کند که شاعر و طبیعت یکی هستند و درد و رنجی که در توصیف طبیغت است، خواننده چنین دریافت می
درد و اندوهی است که از درون شاعر برخاسته است. 

در انهدام جنگل، در انقراض دریا 
در قتل عام ماهی ها 

من با کدام مایه صبوري 
ام فریاد برنداشته

ام ماشا نشستهمن با کدام دل به ت
آسوده، ...

مرگ آب و هوا و نبات را 
مرگ حیات را 
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فریاد هاي سوخته –مجموعه اي از خاموشی -صبحدماننفسبازتاب
جان بخشی به طبیعت :1-3

جان است که شاعر یکی دیگر از مباحث طبیعت دوستی شاعر، جان بخشی به عناصر و اشیا طبیعی و بی
خود را در قالب جان بخشی یا انسانوارگی عناصر طبیعی بیان کند.کند، سخن و اندرز سعی می
بفشارخارمبهسینهگــــــلگفت

خــارتوخونپردلدرخلدتا
چکیدبرگاینچوبرخونازدلت

سپیدبرگاینشودسرخیگل
بلبلوگل–توفانيتشنهيمجموعه-صبحدماننفسبازتاب

گردند و به رفتار ه طور کلی موجودات فاقد اراده، داراي فردیت و استقالل میبسیاري از اعضا یا اشیا ب
زنند. گویا سخن از زبان طبیعت براي او جذاب بوده است. چنین دریافته است که نفوذ این انسانی دست می

آن را کند در حین بیان نمودن یک اتفاق طبیعی است. مشیري سعی میگونه سخنان در مخاطب بهتر و موثرتر
ي خود عرضه کند و اینگونه بر تاثیر کالم خود بیفزاید. به صورت نوعی تمثیل به خواننده

آب از دیار دریا 
با مهر مادرانه 

آهنگ خاك می کرد 
بر گرد خاك می گشت 

گرد مالل او را 
از چهره پاك می کرد

از خاکیان ندانم 
ساحل به او چه می گفت 

کان موج ناز پرود 
به سنگ می زد خود را هالك می کرد .سر را 
راز –مجموعه اي از خاموشی -صبحدماننفسبازتاب

اي است که اغلب شاعر، مخاطب خود را اشیا قرار جان بخشی به اشیا و طبیعت پیرامون شاعر به گونه
ا را صدا گوید و با تمام وجود، خواهان جلب توجه آنهاست و حتی پی در پی آنهدهد و با آنها سخن میمی
گذارد. زند و سخن خود را با آن ها درمیان میمی

با تو اي کوه ، با تو اي جنگل 
با تو اي دشت ، با تو اي دریا 

با تو اي چشمه ، با تو اي مهتاب 
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با تو اي بید ، با تو اي صحرا 
با شما اي بنفشه هاي رنگارنگ 

با شما اي کبوتران سفید 
با شما اي آسمان پهناور 

ا تو اي ابر، با تو اي خورشید ب
وداع –مجموعه ي تشنه ي طو فان -صبحدماننفسبازتاب

:عاطفهواحساسعشق،-2
دومین عنصر مهم در شعر مشیري عشق و عاطفه است. دیوان او سرشار از اشعار غنایی است. جان مایه 

ازسخنواستخوانندهاطفعوواحساساتبرانگیختنمشیريهايدغدغهازیکیکالم او عشق است.
هايعشقوصفشاعر،ناامیديویاس. رودمیسخنآنازکهمعشوقسنگدلیوهجراندرد،اندوه،غم،

واحساسواستخوانندهعواطفبرانگیختنبرايهمه،جدیدتعبیراتومضامینخلقجسمانی،وزمینی
اندوهباروسوزناكبیانیباکهاستاواینتالشوسعیتمامی. استشاعراینشعراصلیبنايزیرعاطفه،

آورد.وجودبهراخوانندههمدرديمعشوق،سنگدلیوزیباییتوصیفبایا
:فرديرمانتیکشعرازاستفاده2-1
درمفردشخصیهايضمیرآوردن.استفردیتبهاوتوجهمشیري،شعردرذکرقابلموارددیگراز
خودحضوردراو راگاهکهراندمیسخنمعشوقیازغالبامشیري.استندیدقابلوضوحبهاواشعار

بهتوان¬میمشیريشعردرفردیتحضورمورددر.دهد¬میقرارخویشمخاطبو او راکندمیاحساس
توصیفبهشاعرکهگفتیمطبیعتبهشاعرتوجهبهمربوطقسمتدر.کرددقتنیزاوفرديو دیدگاهبینش

او راز.کند¬میبیانطبیعتجنسازهایی¬واژهباراخودشخصیاحساسپردازد؛ بلکهنمیبیعتطوترسیم
نشانشعرشدرشاعرکهتصویريونمایدبیانشخصیتعبیريباراطبیعیهاي¬کارکردو معناياشیاء

و شخصیتمخصوصرنگدلیلهمینبهواستشخصیو احساساتفرديعواطفحاملدهد¬می
.استهویداآنشاعر، درهویت

زدپرتوتمنايبهمندلکهاول،روز
نشستمتوباملبکبوتر،چون

گسستمنهنرمیدممنزديسنگمنبهتو
کوچه-وکوچهابريمجموعه-باز تاب نفس صبحدمان 

زندگی:ازماللوناراحتیاظهار2-2
يفاصلهدر. «بردنامرایاسوطلبیمرگيمسئلهبهپرداختنتوانمیرمانتیک،شعرايهايویژگیاز
-بیاینکهافکندمیسایهشاعرانسربرافراطی،یاساي،گونهاندیشهومحتوانظرازکهسالهاستهمین
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ساوجیمظفري.» (داردپیشهايسالاجتماعیوسیاسیمتوالیهايشکستوناکامیدرریشهتردید،
نوعیکآمدنوجودبهباعثتباه،وتاریکزندگیآنهمزندگیازلتمالواندوهخستگی،) 1383،116،

هاشعرعنوانبهحتیوکاربردواژگان،نوعبهاگر. استشدهدورهاینشعردرطلبیمرگروانی،بیماري
وزدهیاسشعرااندازه،چهتاکهساختخواهدآشکارآوریاسوکنندهناامیدکلماتتعدادشود،دقت
رنج،پاییز،غروب،سکوت،مرده،نیمشمعاسیر،خشکیده،گلغم،گل: چونعناوینی. هستنددناامی

.استيناامیدبینشيکنندهبیانمشیريشعردفتریکدرتنها... وسامانبیعشقپشیمان،گرفتار،خاکستر،
اجلساقیايامفتادهپازدیگر
راشرابکاممبهبریزامتشنهجان

کنبازآغوشمنپناهنآخریاي
راآفتـاباورخازپسننگرمتا

بازگشت–دریاگناه-صبحدماننفسبازتاب
–منيدیرینهدشمن–زندگی

منيسینهدرانداختهچنگ
دریاگناه–دریاگناه-صبحدماننفسبازتاب

:اندوهودریغ،آهدرد،ازاشعاربودنکنده2-3
شعرايگروهدرفراوانیهاينامهغمآمدنبوجودباعثشاعر،حرمانوهجرانمعشوق،ازجدایی

بهدورهاینشعرايهايشعرازبسیاريدرغصهوغمایناندوه،ودرداینکهچندهر. استشدهرمانتیک
هداشترانالهواندوهچونهاییدرونمایهآنان،شعرهاياستشدهباعثاماآید؛میساختگیودروغیننظر

دیوانکهاستزیادحديبهرمانتیک،شعرايشعردیواندرانگیز،حزنواندوهبارواژگانبسامد. باشند
. استشدهگمغمواندوهازايهالهآنها، درشعر

زمانبیراهبهمردهزندگی
کوتاههستیيافسانهکرده
مهرخنددنمیافسوسبهجز
ماهتابدنمیاندوهبهجز

پنهانآتش–دریاگناه-صبحدمانسنفبازتاب
چشمبهاواشعاردررمانتیکآورحزنروحواستماللواندوههايلحظهشاعرمشیرياینکهوجودبا

و زندهحیاتبهدعوتمضمون. خواندمیفرازندگیبهراانساناشعارمیاندرگاهیگاه؛اماخورد¬می
استمتاثراست،شدهوسنگخاكچونانساناینکهاو از.معنوي را می توان از کالم او دریافتشدن

- معاصر میهايانسانتشویقازسرشاراوسخن.آور سازدیادراغفلتازبیداريانسانبهکند¬میوسعی

بهراشدنزندهوباراني¬و معجزهاندخزیدهاي¬گوشهبهو پژمردهدلتنگ، افسردههمگیکهگردد
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نفسحدیثنوعیسخناناینگونهمشیري، انگارکالمبرحاکمرمانتیکروحبهتوجهبا.اند¬سپردهفراموشی
.کندمیدعوتسرزندگیوبیداريبهراخودوزندمینهیبخودبراندوههمهآنبیانازپسشاعرواست

کنباوررابارانيمعجزهحالیا
استگرفتهجانخاك

شديسنگچراتو
شديتنگدلهمهاینچراتو

کنباورراوبهاران
باورکنرابهار–کنباوررابهارمجموعه-صبحدماننفسبازتاب

***
زندانیحیرت،حصاردراي
قربانیغربت،غباردراي
حیرانیوحسرتیادگاراي

برخیز،برخیز
ویرانعمر-خاموشیازيمجموعه-صبحدماننفستابباز
:سراییمرثیه-2-4
گنجند در اینجا به عنوان اشعار ي مرثیه میر عشق به عزیزان از دست رفته را که در ادبیات در مقولهاگ

چشمبهمشیرياشعاردرکهخصوصیاتیدیگرغنایی که سرشار از عاطفه هستند یاد آور شویم باید گفت: از
دراکنونوکردهمینزدیکیاساحسآنهاباشاعرکهاستعزیزانیودوستانمورددرشاعرکالمخورد،می

راخودشعرشده،عزیزانفقداندچارشاعرکههرگاه. استسرودهاي،مرثیههاآندادندستازعزاي
. استنمودهکردهسفرعزیزآنیادبرايدستاویزي

کهپرسیمیچهدوستاي
؟رفتکجاسهراب
و» شدسپهري«سهراب

رفتخداوقتسر
چمنروح-ساساحوهالحظه

مرثیهشکبیکنیم،جدااواشعارمابقیازسرودهعزیزانشودوستانسوگدرکهرامشیرياشعاراگر
چندسرودنباعثمادر،دادندستازغمدرشاعراندوه. رود¬میفراترشعردفتریکحدازاوي¬نامه
تختیوجودباغوقتیواستشدهقطعهیکسرودنموجبنیزپدرسوگهمچنین. استشدهباالبلندشعر
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بهراخودعالقهوسراید¬میپهلوانجهاناینسوگدرنیززیباییمثنويشود،¬میمرگتوفاندستخوش
. کندمیبیاناي¬نامهسوگدراینگونهپهلوانجهاناین

شکستتناوربلندسروکهدستبگشودباغدرینتوفانیچه
فتادپاازکوهچونمردآنکهفتادالواجانآندرشوريچه
رفتدرخوابوپیچیدمرگباکهرفتسهرابکاردرنیرنگچه

گرفتساغرمرگساقیازکهگرفتدراشمیکدامینخمار
خوانهفت-خاموشیازيمجموعه-بازتاب نفس صبحدمان

زبان ساده و صمیمی:-3
گوید و شیري، سادگی و روانی است. او با زبانی ساده و صمیمی سخن میهاي اشعار ماز دیگر ویژگی

کند. بدین خاطر در قید و بند به کار بردن صنایع ادبی نیست. ي خود بر قرار میهم حسی عمیقی با خواننده
کند بی کاهد. بدین خاطر سعی میداند تکلف و افراط در استفاده از آرایه ها از روانی و رسایی کالم او میمی

هاي طبیعت سخن بگوید. ترین پدیدهپرده از زبان سادهپروا و بی
خاكبوي،سبزهبوي،بارانبوي

پاكخوردهبارن،شستههايشاخه
،بیدسبزهايبرگ،سپیدابر،آبیآسمان

،شادهايپرستوشوقينغمهبادرقص،نرگسعطر
مستهايکبوترگرمخلوت

،بهاراینکرسدمینرمکنرم
روزگارحالبهخوش
بازنیمههايغنچهحالبهخوش–کوچهوابريمجموعه-صبحدماننفسبازتاب

هاي ساده با استفاده تشبیه:توصیف3-1
کند و براي بخشیدن درك کالم او از تشبیه سرشار است و گاه یک مشبه را به چندین مشبه به تشبیه می

توان گفت در کالم و سخن او داند. نمیپی را الزم میدرارد، این تشبیهات پیبیشتري از آنچه در ذهن د
گیري صنایع ادبی باشد، به فکر توان گفت بیشتر از آنچه که به فکر به کارصنایع ادبی نیست اما به یقین می

تفهیم معنا و مفهوم مطلب است.
ي مهر و ماهی تو دروازه

تو مانند چشمی 
نگاهی که دارد به راهی

ي دلبخواهیتو همچون دهانی که گاهی رساند به من مژده 
پنجره  –از دیار آشتی -صبحدماننفسبازتاب
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ي ابزاري است که بتواند به توضیح و تشریح سخن ي مشیري از تشبیه، استعاره و ... به منزلهاستفاده
و درك مفهوم در ذهن مخاطب، سعی بپردازد. او براي شرح و بسط اندیشه و تفکر خود و براي تثبت معنا

ها و فنون ادبی نیست کند صنایع شعري را به خدمت بگیرد. بدین خاطر در قید و بند استفاده از این آرایهمی
اي که گیرد و همین باعث روانی سخن او شده است به گونهکار میو هر جا که سخن ایجاب نماید آن را به

دانند. (ر. دگی و روانی کالم او را الهام گرفته از زبان سعدي شیرازي میاکثر نقد کنندگان شعر مشیري، سا
)1374:2ك. شفیعی کدکنی ، 

دهريآشفتهيآوارهابر،
افکندخارايسینهبرسایه

کوهزنجیرييدیوانه،باد
افکندپاازسلسله،ناگهان

چرخزندانیجادوگر،رعد
افکندباالعالمبرلرزه
زدهسیلمیگون–توفانيتشنه-صبحدماننفستابباز

گونه که گفته شد تشبیه بهترین ابزاري است که او در این مسیر از آن بهره برده است و باعث اطناب همان
کالم او شده است، چون گاه شاعر براي بیان معنا و مفهوم به یک تشبیه اکتفا ننموده و سعی در بسط کالم 

کنیم یعنی تشبیه براي معنا کارهاي تشبیه یکی آن است که ما معانی را با آن تعقیب میاز«خود نموده است. 
) و این شرح و بسط و در حقیقت تعقیب معنا در دیوان 88: 1385(فتوحی ، » کند.آید و آن را حمایت میمی

شود.شعر مشیري به صورت مشخصی دیده می
تویی تویی به خدا، دلنشین چو رویایی

ویی به خدا، دلربا چو مهتابی تویی ت
تویی تویی که از امواج چشمه مهتاب 

به آتش دلم از لطف می زنی آبی
فرداي ما  -ي طوفانتشنه-صبحدماننفسبازتاب

سایه واري و ابهام در توصیف مناظر: 3-2
اشاره آلود شاعر به تصاویر طبیعیتوان به نگاه مبهم و وهمهاي شعر مشیري میاز دیگر ویژگی

نماید گویی ها را در سایه و یا در شب تار دیده، همه چیز دور و مبهم میگویی شاعر، اشیاء و پدیده«کرد.
- ي اشیاء به شتاب میماند و خطوط شکستهجهان جریانی پیوسته و دائمی است که هیچ چیز بر جا نمی

ی شفاف و مشخص داشته باشند، ) اگر تصاویر سنتی در شعر شاعران، وصف130: 1385(فتوحی ، » گذرند
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گیرد. این تصاویر مشیري در هاله و سایه قرار دارند که شفافیت قطعیت را از اشیاء و عناصر پیرامون می
حاصل نگاه خیالی شاعر به اشیاء طبیعت است که حد و حدود اشیا و طبیعت توصیف شده در آن به صورت 

خورد.شفاف به چشم نمی
آسمان صبح ي من،در پیش چشم خسته

آیینه بود و سخت غبار آلود 
رنگی میان سربی، خاکستري، کبود 

می شد در آن هنوز زمین را نگاه کرد 
ي خاکستر ،سرب روان و توده 

ي نیلوفر تاراج آشیانه
در آیینه آسمان –از دیار آشتی -صبحدماننفسبازتاب

توان درك کرد. یفات او را به خوبی میبا بررسی چند توصیف از اشعار مشیري این سایه واري توص
ي غم زده از حسرت سرخ آتش، تیره جنگل، شمع نیم مرده، گرد مالل خاك، افسانه عشق، اندوه سیاه، چهره

هاي تلخ، شب خاموش، ي سر در کمند، هواي گریهآغوشی شب، رمیدهسوز درون، بندي صحراي عدم، هم
دي، فریب تیز بال، آغوش گرم مرگ، تنها برخی از تصاویر شبح وار چراغ لرزان ماه، زهر تب الود، بوم ناامی

دهد. واري توصیفات رمانتیک و اندوهبار شاعر را نشان میفاقد شفافیت اشعار مشیري است که ابهام و سایه
پرتو هاي شعر خود را طوري بر زندگی خویش افکنده که فقط بازي «توان گفت:در وصف شعر مشیري می

- کند و در این سایه و روشن لرزان هیچ گونه خط و خطوط واضحی دیده نمیمان میسرگرمنور و سایه 
) 138: 1382(رضایی، » شود.

شب از جنگل شعله ها می گذشت 
حریق خزان بود و تاراج باد

من آهسته در دود شب،رو نهفتم
گفتم:–خاموش می سوخت -و در گوش برگی که 

مسوز اینچنین گرم در خود مپیچ
گر دست بیداد تقدیر کور که

تورا می دواند به دنبال باد 
مرا می دواند به دنبال هیچ

با برگ–از خاموشی -بازتاب نفس صبحدمان
توصیف شب، شب هاي مهتابی و غروب:3-3
دورهاي¬گذشتهبهبازگشت. استومکانزمانبهاومشیري، نگاهشعردرذکربهالزمموارددیگراز
رمانتیکشعريفضايوکور،سوتوفضاهايمتروكهاي¬مکانوصفباهمراهکی،کودگنگدوران
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وچشمها¬منظرهتوصیفگیردمیبکاربیشترراشبزمانهامیاناز.استکردهگونهشبحتار ورامشیري
.استفراوانمشیريشعردرمهتابیوشبهايغروبدرها¬انداز

دور،هاي¬مکانو درسکوتو تار، درمهتابیهايشبردمعشوقمشیري،عشقيعاشقانهدرشعر
بهو تخیلواقعیتمیاندرو یاسناباوريدنیايدراو. شودمیدیدهو متروكگرفتهمهفضايتاریک،

.استواقعیتوحقیقتازشاعرگریزاوو خیالیوهمیو دنیاياستبردهپناههاوشبحهاسایهدنیاي
گذشتمکوچهآنازبازشبی،مهتابتوبی

گشتمتودنبالبهخیرهشدمچشمتنهمه
وجودمجامازشدلبریزتودیدارشوق
بودمکهدیوانهعاشقآنشدم

کوچه-وکوچهابرمجموعه
 ***

سپیدابرهايپارهها،شبنیمهچه
سپهرلوحرويبه

امساختهاست،خواستهدلمکهچنانتورا،
ببینیکهتونیستی-موشیخاازيمجموعه

نتیجه گیري :
. استشدهافراطیپردازينومجذوبکامالًو نهاستماندهسنتیوکهنشعربندودر قیدنهمشیري

شعراصلیيزمینهاینکهانتخاب«است.فارسینوینشعرگزارانبنیاننمایانراههمانبرگزیدهکهراهی
دراو. استقراردهیم، مشکلجریانکدامذیلدربالذاتواوالًرااوکهاینواستآزادیاسنتینیمهمشیري

نیمهاشعارتعدادازگذردمیچههرآنازپسواستپردازانسنتینیمهجناحبهمتعلقآغازیندفترسه
ازملکاطوربهوهیچگاهاثرآخرینتااماگردد؛میافزودهآزادشاشعارتعدادبروشدهکاستهاشسنتی
درنخستیندفترهايدرحتیاوزیباياشعاربیشتراینکهاعتباربهوشودنمیجداسنتینیمهوسنتیشعر
.»استآزادشعرسمتبهشاعریشعمرطولدراوتدریجیحرکتاینکهجهتبههمواستآزادقالب

.نامیدپردازنوشاعریکرااوباید) 1384،475،زرقانی(
کرده،سعیاواستسرشارعاطفهازاوسخنکهاستاینشاعريدرمشیريموفقیتلتعترینمهم
مهمارکانازیکیصمیمیتوصداقتاگر. نمایدبرقرارهستیبارااحساساتیوعاطفیيرابطهترینلطیف
شدهپسندعامهشعرشگفتارش،درصمیمیتوصداقتخاطربهمشیريگفتبایدباشد،مخاطبباارتباط
. است

شخصیت. استدادهقرارکالمشدرپایهعنوانبهراتشبیه: گفتبایدکلیطوربهشعرشمورددر
يدرونمایهگفتبایدکلیطوربه. اوستسخنهايپایهازدیگرايگونهبهنیزطبیعتتوصیفوبخشی
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تركفرصت،اغتنامعمر،گذربهتوجهکشتار،وخشونتنکوهشانسانیت،مهرورزي،طبیعت،اوهايشعر
هیچشاعرنیتخلوصمورددر. استعاطفهازسرشاروصمیمیساده،روان،اوشعر. است... ودگرآزاري

نشیند.میدلبروبرآمدهدلازاوسخن. نداردوجودتصنعوتکلف
رمانتیسمازنیزاشعارشازبخشیدرواستفرديرمانتسیمشعربیشترشعرشمحتوایی،نظراز

بهتوجهعدموبه جامعهمعطوفاوتوجهبیشتراجتماعیمفاهیممورددر. استگرفتهبهرهاجتماعی،
بهرهطنززبانازطبیعتازدفاعدرگاهیاواجتماعیوسیاسیمسائلبیانبرايواستعدالتوانسانیت

. گیردمی
خودسخنپايودستبهراادبیهايآرایهبلندریسمانمشیريادبی،هايآرایهکارگیريبهمورددر

مشیريازشعريکمتر. نگردددیریابسخنشتاکردهاستفادهسخن،هايزیباییازنیازحددرونپیچیده
سهلرااوکالموکشاندمیاطناببهرااوسخنبیشتراینوباشدنداشتهوجودتشبیهآندرکهیابیدمی

.سازدمییاب
هکتابنام

اول.چاپمروارید،تهران، انتشاراتفارسی،معاصرشعرهايجریان)1378حسین(علیجافی،. پور1
) جان وصورت، چاپ اول، تهران، نشر ماهی.1382. رضایی، رضا(2
.. اولچاپثالث،تهران، نشرفارسی،معاصرشعراندازچشم)1384مهدي(سیدقانی،. زر3
.علمیفارسی، تهران، انتشاراتنوشعراندازچشم)1385،عبدالحسین(کوب.زرین4
.دهمآگاه، چاپتهران، انتشاراتفارسی،شعردرخیال)صور1385رضا(محمدکدکنی،. شفیعی5
)شاعرانی که با آنها گریسته ام، نقل از مجله ي سخن، شماره ي دو، دوره هجدهم.1374(...................... 6
) بالغت تصویر، چاپ اول، تهران، انتشارات سخن.1385حمود(. فتوحی رود معجنی، م7
) رمانتیسم، ترجمه مسعود جعفري، چاپ اول، تهران، نشر مرکز.1375. فورست، لیلیان(8
.هفتمچشمه، چاپتهران، نشر،2و1صبحدماننفستاب) باز1387. مشیري، فریدون(9

.سومتندیس، چاپکتابنشرتهران،شوکران،اماشهد)1383ساوجی، مهدي(.مظفري10
ي شعر وشاعري، به کوشش سیروس طاهباز، چاپ اول، تهران، موسسه ي ) درباره1368. یوشیج، نیما(11

انتشارات دفتر هاي زمانه.
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ي گزینش و هنجارگریزي اشعارِ قیصر امین پور تناسب شالوده
1خلیلیاکبر باقريعلی

دانشیار دانشگاه مازندران
2اکبريزاده علیزهرا تقی

دانشجوي دکتري دانشگاه مازندران
چکیده 

اند که هاي متعددي براي آن برشمردهي متن دانسته و مؤلّفهسبک را تکرار و تداوم یک مشخصه در پیکره
ها دانست. این سه مؤلّفه چارچوب مفهومی ) بسامد را مهم ترین آن3) هنجارگریزي 2)گزینش 1توان:می

به عنوان حلقه ي واسط گزینش و هنجارگریزي، اوج خلّاقیت » تناسب«دهد و شکیل میپژوهش حاضر را ت
پور از شاعران صاحب سبک و زبان محور معاصر گذارد. قیصر امینذهنی و هنري شاعر را به نمایش می

و ي اشعارش را بر گزینش و هنجارگریزي و تناسب لفظی و معنایی بنا نهاده است. گزینشاست که شالوده
) عبارت هاي فعلی، مورد بررسی 3هاي اسمی ) ترکیب2) واژگانی 1هنجارگریزي در این مقاله در سه محور: 

پور و نیز ترین ویژگی سبکی اشعار امیندست آمده، حکایت از آن دارد که عمدهقرار گرفته و نتایج به
میان زبان و معناست. از میان » سبتنا«ترین عنصري که وي در فرایند اشعارش بدان دست یافته، ایجاد مهم

پور در دو ، امین»هاي فعلیعبارت«و » هاي اسمیترکیب«، »واژگانی«ي گانهگزینش و فراهنجاري سه
گیرد، هاي زبانی چندان توجهی ندارد و هرچه از دفترهاي نخستین فاصله میي نخست به زیباییمجموعه

هاي درصد و عبارت06/39ش و فراهنجاري مذکور، واژگانی با شود. از میان گزینآثارش بیشتر می» ادبیت«
سازي از طریق انواع توان گفت بیشترین برجستهدرصد بسامد، بیشترین کاربرد را دارند. می28/38فعلی با 
به ظهور رسیده » دستور زبان عشق«، و »گلها همه آفتابگردانند«ي به ترتیب در مجموعهو فراهنجاري،گزینش

ن داللت بر کمال و پختگی شخصیت و شعر شاعر در طول زمان دارد. و ای
پور، گزینش، ترکیب، فراهنجاري، تناسب.قیصر امینها:کلیدواژه

پور انجام شده است، مقاله دکتر محمود شناسی اشعار امینیکی از بهترین کارهایی که در زمینه سبک
است:» پورامینسه صدا، سه رنگ، سه سبک در شعر «فتوحی با نام 

پژوهی، ي ادبنامه، فصل»پورسبک در شعر قیصر امینرنگ، سهصدا، سهسه«)، 1387فتوحی، محمود، (
.30-9.پنجم، صصش

ي سبک پویا، منفعل و پور را در حیات شعریش، به سه دورهفتوحی در این مقاله سبک شعري امین
اساس تمایزهاي زبانی، بالغی و اندیشه انجام داده و به بندي را برانعکاسی تقسیم کرده است. او این تقسیم

1 . aabagheri@umz.ac.ir
2 . z.taghizadeh@stu.umz.ac
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.رومانتیک غمگنانه و 2.حماسی و فعال با رنگ سرخ، 1پور، سه دوره مشخص و متمایز در حیات شعري امین
رنگ)، دست یازیده است..تقدیرگراییِ درونگرا و انعکاسی(بی3منفعل با رنگ خاکستري و 
در اشعارش بازتاب » روح زمان«دانسته که » آگاهشعراندیش و سبک«اعري پور را شوي در این مقاله، امین

هاي خانواده واژگان، صداي نحوي، یافته است. وي در هر یک از این سه دوره، کاربردهاي شاعر را در حوزه
فرآیندهاي فعلی، خانواده ایماژها و صناعات بالغی و ... بررسی کرده است. 

.درآمد1
ي سبک ارائه شده است؛ از جمله این که سبک گزینش آگاهانه یا ناخودآگاه از دربارههاي مختلفی تعریف

)، 35: 1391ي شانزده میالدي مطرح بوده است(فتوحی،ها و ساختارهاي زبان است. این تعریف از سدهشکل
صی شدن شود و آن را شخهاي فرمالیستی، سبک، فراهنجاري یا خروج از زبان معیار تعریف میاما در روش

).62اند: سبک همان خود شخص است(همان:طوري که برخی گفتهدانند؛ بهزبان و ظهور فردیت می
ي متنی مشخص، دانیم که در یک پیکرهدر بررسی یک اثر ادبی، سبک را تکرار و تداوم یک مشخصه می

رسد که ي مطلوب میشناس زمانی به نتیجهمدام روي بدهد، یعنی بسامد باالیی داشته باشد و پژوهش سبک
). 48ي اندیشه با شکل بیان و موقعیت کالم دست یابد(همان: ي بیان و رابطهاز رهگذر زبان به شناخت شیوه

اي دارد که کنندهي انتخاب و ترکیب، چنان نقش تعییني ابزار خلق معنا در پهنهمثابهبه» زبان«بنابر این، 
ي تر طرح زبانی قابلیت بروز و ظهور دارند؛ زیرا ادبیات عرصهتوان گفت تمام شگردهاي ادبی در بسمی

دانند چگونه گفتن است، نه چه گفتن و ادبا جوهر شعر را بر بنیاد گریز از هنجارهاي زبانِ خودکار استوار می
هاي کنند. از این رو، ارزشهاي ادبی را در شکستن هنجارهاي معمول و منطقی زبان جستجو میو زیبایی

توان مورد بررسی قرار داد؛ زیرا ساخت اثر ادبی، میرا، در روساخت و ژرفهاي هنريی در خلق زیباییزبان
شناسی شناسی است؛ هرچند که زباناي از نگرش و تحلیل ساختاري شعر و ادبیات، زبانمبناي بخش عمده

).27: 1382قادر نیست تا هر چیز را در این قلمرو تبیین نماید(امامی،
وجود می آید، لیکن مرز میان این دو نشینی واژگان در یک ساختار منظم بهزبان از ترکیب و هماصوالً

ها در شعر ها با یکدیگر و کارکرد خاص آني بیان، شکل برخورد گوینده(یا شاعر) با واژه، برخورد واژهنحوه
آید. شعر ي نباشد، شعر به وجود نمیها برخورد، زیرا اگر میان واژه»ها در شعربرخورد واژه«است. گفته شد 

آید و این یعنی برخورد جایی پیش میاز زبان فراتر رفته، قواعد آن را در هم می ریزد؛ میان واژگان جابه
پور، ها که موجد ساختاري به نام شعر است... در زبان شعر واژه نام شیء نیست، خود شیء است(علیواژه

1378 :21.(
.چارچوب مفهومی2

هایی را مبنا قرار داد. از همین رهگذر، ي زبان، ناگزیر باید شاخصبررسی سبک به عنوان شالودهدر 
ي کاربردي، موقعیت اند: گزینش، هنجارگریزي، بسامد، گونهاي شش شاخص اصلی براي سبک برشمردهعده

ز قلمرو زبان دست به گیرد؛ زیرا او باید او فردیت. سبک فرد در نوع گزینش وي از نظام زبان شکل می
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انتخاب بزند. عالوه بر این، کاربرد گروهی از کلمات و ساختارهاي دستوري در گفتار یک فرد، محصول 
ي اجتماعی، نوع مطالعات، عادت اوست و این عادت تحت تأثیر نگرش، اعتقادات، محیط اقلیمی، طبقه

ي سبک، سه عنوان کلی را اولمن نیز درباره). استفان 64- 35: 1391تحصیالت و عالیق وي قرار دارد(فتوحی،
: 1383پور، کند: نگرش خاص، گزینش و عدول از هنجار که این هرسه مکمل یکدیگرند(امینپیشنهاد می

181.(
)بسامد. بدیهی است 3) هنجارگریزي  2) گزینش  1در این پژوهش، سه شاخص اساس قرار داده شد: 

شتاري معیار است که البته متغیرهاي بسیاري در آن تأثیرگذارند. ي نوطور کلی گونهي کاربردي بهگونه
موقعیت شامل فضا و موقعیت خاص و اقتضاي کالم است و هر متنی در بافت موقعیتی خاص خود خلق 

ي زبان و کاربردهاي هنري آن، منجر به خلق واسطهچه بهشود. فردیت هم حاصل سبک است، یعنی آنمی
دهد. نهایت، کمابیش، فردیت خالق اثر را نشان میشود، درمعنا می

.گزینش2-1
گیرد و چنان که اشاره شد، ارز زبانی انجام میگزینش زبانی از میان واحدهاي مترادف و متغیرهاي هم

شناسی بررسی نوع دانند و کار اساسی سبکاي از گزینش زبان میشناسان، سبک را شالودهبرخی از زبان
عنوان یک منتقد ساختارگرا، درك ساختار هر اثر و علت ترجیح یکی بر دیگري است. سوسور، بهها وگزینش

)ترکیب(امامی، 2)گزینش  1داند: شناختی میمناسبات درونی آن را مبتنی بر فهم و حضور دو اصل زبان
1382 :25 .(
.هنجارگریزي2-2

منجر شود و در آن، زیبایی و شگفتی ایجاد زدایی است که به خلق اثر هنريهنجارگریزي، نوعی آشنایی
برخی از «باشند. اي از آن میکند. هنجارگریزي انواعی دارد و آوایی، واژگانی، نحوي، معنایی، بالغی پاره

شناسان بین هرگونه هنجارگریزي از روي نادانی و ناتوانی یا تفنن، با فراهنجاري هنرمندانه تفاوت قائلند زبان
).49: 1385پور، امین»(اندراي تفکیک آن دو در نظر گرفتهو معیارهایی ب

.بسامد2-3
ي متنی، یعنی بسامد باالي آن سبک، تکرار و تداوم یک مشخصه و رفتارهاي زبانی خاص در یک پیکره

ا عنوان عادت زبانی پذیرفته شود. بنابراین، کلید تفسیر سبک، بسامد یاست و این تکرار باید طبیعی باشد تا به
شود، طبیعی و ناخودآگاه میزان تکرار ویژگی سبکی است و تکراري که در آثار ادبی منجر به بروز سبک می

گیرد و اثر جدیدي خلق توان گفت سبک ادبی شکل نمی). از این رو، می39-37: 1391است(فتوحی،
هاي تازه شوند و در صورتکارگیري خالقیت هنرمند از نظر ساختار نوشود، مگر این که آثار ادبی با بهنمی

).24: 1382اي ظاهر گردند(امامی، شدهیا نوسازي
.تناسب3
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بخشد و کشف تناسب، تشابه و وحدت و هماهنگی میان اجزاي هستی، به انسان نوعی لذّت و آرامش می
زیرا نیروهاي کاهد؛ اش میها از رنج جدایی و تنهاییبا خلق زیبایی و برقراري پیوند میان خود و سایر پدیده

مهارناپذیر درون انسان که از عشق و عاطفه سرشارند، به مدد زیبایی و هماهنگی به جانب تعالی و کمال 
ي را عامل اصلی زیبایی هنري و مدینه» تناسب«توان ). از این رهگذر، می84: 1385شوند(فتوحی، هدایت می

ي و در اندیشهران همواره غرق در شوق تناسبي شاعران در زبان و معناي شعر به شمار آورد. شاعفاضله
هاي شان مؤید این ادعاست و سعدي هاي متفاوت با یکدیگرند و سرودهها و حوزهایجاد تناسب میان پدیده

آورترین آنان در میان شاعران کالسیک. شیرازي یکی از نام
ن عوامل در تشکیل و استحکام فرم تریتناسب یا هارمونی میان کلمات، خواه لفظی، خواه معنایی از مهم

). تناسب در 116: 1381شود(شمیسا،شناسانه میهاي دقیق سبکدرونی شعر است و دقت در آن منجر به یافته
هایی چون جناس، سجع، ) معنوي؛ و هرکدام داراي نمودها و نمونه2) لفظی 1هاي ادبی دوگونه است: آرایه

باشند.مراعات نظیر، تضاد، مطابقه و ... می
ي زبان و فرم و در کلّ، در برونه و روساخت متن به ایجاد تناسب دست آنگاه که شاعر تنها در حیطه

هاي خشک و خنک و عاري از زیبایی طبیعی و التذاذ نهد، حاصلش آرایهي معنا نمیزند و پا به عرصهمی
عبارتی، برقراري تناسب میان گر و بههمراهی زبان و معنا با یکدیاست. از این رو، اوج تناسبکافی هنري 

شود.هاي متنوع و متفاوت میي هر کدام بر دیگري باعث خلق سبکي اثر است و غلبهبرونه و درونه
پور بوده، و هر دو سویه ي لفظ و معنا را ي ساختار اشعار امینتناسب مورد نظر این مقاله تناسب چندگانه

ي گزینش و هنجارگریزي اشعار باشد که: شالودهسخ بدین پرسش میگردد. این مقاله در صدد پاشامل می
پور چیست؟قیصر امین

پور. قیصر امین4
آوران ادبیات دفاع مقدس محسوب سبک معاصر و از نام) از شاعران صاحب1386-1338پور (قیصر امین

لفظی و معنایی و تناسبرگریزيي اشعارش را بر بنیاد هنجااست که شالوده» مدارزبان«گردد. او شاعري می
را شامل 62تا 57هاي هاي سالي آفتاب و تنفّس صبح، که سرودهبنا نهاده است. دو دفترِ در کوچه

چاپ و منتشر شدند. دیگر دفترهاي شعرش 63اشعارش در سال هاي گردند، به عنوان اولین مجموعهمی
) و 70و 60، گلها همه آفتابگردانند(اشعار اواخر دهه ي )71-64هايهاي ناگهان (سرودهعبارتند از: آینه

باشد..  ). حدود پژوهش این مقاله نیز دفترهاي پنجگانه ي مذکور می85-80دستور زبان عشق(شعرهاي
. روش پژوهش5

هاي معنایی و ي متکی بر فراهنجاريشناسانهتحلیلی با رویکرد زبان-روش پژوهش این مقاله توصیفی
باشد. بعالوه، در این مقاله، سه شاخص: پور میي اشعار امینو واحد تحلیل، دفترهاي پنجگانهبالغی است

هاي فعلی مورد بررسی قرار هاي اسمی و عبارتي واژگانی، ترکیبگزینش، هنجارگریزي و بسامد در حوزه
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اند، نیز کننده داشتهقش تعییناي از موارد که واژگانِ ساده در ایجاد فراهنجاري نخواهند گرفت. البته در پاره
اند.مورد توجه قرار گرفته

.گزینش و فراهنجاري واژگانی6
اهمیت کلمه و لفظ در شعر تا حدي است که بسیاري از منتقدان آن را بر معنا برتري داده اند. این اعتبار و 

گی است که در درون کلمه اهمیت نه فقط ناشی از قدرت القاي مفهوم و معناي آن، بلکه از هارمونی و آهن
توان با رویایی هم آواز شد که تمام شعر کلمه است. اگر از این نظرگاه به شعر نگریسته شود، به سادگی می

است. 
کند. اگرچه شاعران این امر را در شرایط کامالً  هنر شاعر گاه در انتخاب و احضار کلمات ظهور پیدا می

آیند که از تربیت ذهنی خاصی ا شاعرانی در آن، پیروز از میدان به درمیناخودآگاه انجام می دهند، لیکن تنه
). از این 38-37: 1378پور،برخوردار باشند. شاعر باید رفتار کلمه، تربیت و طبیعت آن را بشناسد(علی

ترین عناصر از میان امکانات زبانی است که ضرورت دارد بر رو،گزینش هنرمندانه ي واژگان یکی از مهم
و خالقیت شاعر انجام پذیرد. اس قریحه، تجربهاس

گذارد: الف)تحدید(حذف و گزینش)؛  ذهن شاعر دو مرحله را در گزینش پشت سر می
). بنا بر این، شاعر از میان امکانات واژگانی ذهن خود، 34-33: 1382ب)تعمیم(شگردهاي خاص) (امامی، 

دهد، بدیهی است که و شگردهاي خاص خود انجام میزند و چون این کار را با اهداف دست به گزینش می
قدرت جادویی خود و » اشتقاق«پور در شعر برخی از واژگان را بر برخی دیگر ترجیح دهد؛ چنان که امین

گذارد؛ ها با یکدیگر را در آفرینش معنا و زیبایی به نمایش میوجوه سحرآمیز زبان، نظیر اعجاز تناسب واژه
آساي زبان در آفرینش معنا و زیبایی ي قدرت معجزهپور دربارهاین شعر را مانیفست امینتوانطوري که میبه

اشعارش دانست:
آید /  وقتی که یک هاي یأس میوقتی جهان/ از ریشه ي جهنم  /و آدم  / از عدم  / و سعی /  از ریشه« 

طرفی  هاي بیبه بی طرفی واژه ها / و  واژهکند / باید تفاوت ساده / در حرف /کفتار را /  به کفتر /  تبدیل می
)74-73ها: آینه»(/  مثل نان  /  دلبست /  نان را /از هر طرف که بخوانی /ناناست!
جهان و جهنم، آدم و عدم، سعی و یأس، «هاي شاعر در گزینش از میان امکانات زبانی از تناسب میان واژه

سته و با ایجاد تناسب لفظی و تناظر و تقابل مفهومی میان این ، بهره ج»کفتار و کفتر، نان(خوانش از دوسو)
هایی که از نظر صورت و ساختار به هم بسیار شبیه و نزدیک، اما از ها به معناسازي پرداخته است؛ واژهواژه

که از هر دو طرف به یک صورت نوشته و » نان«اي چون لحاظ معنا فاصله ي زیادي دارند و در این میان واژه
طنزهاي «گیرد و ي اتکا و ثقل شعر است و آیرونی و طنز شعر در این نقطه شکل میشود، نقطهوانده میخ

اند. در چنین سخنانی گاه تناقض میان دو حقیقت مؤثر و هنري عموماً ناظر بر معانی عام و حقایق بزرگ
شاید بتوان گفت که با توجه ). لذا،390: 1391فتوحی،»(شود که خود از مؤثرترین طنزهاستکالن آشکار می
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هاي رسد. گزینشاست که شاعر در آخر شعر بدان می» نان«به این شعر، تنها حقیقت بزرگ و اولیه ي زندگی 
زدایی شده و بر غناي الیه ي معنایی آن پور در همین شعر ساده، باعث فراهنجاري و آشناییواژگانی امین
افزوده است. 

دانی عاشقانه و ذوق دوستی و زباني زباننشانه-پرستیگر نگوییم زبانا–چنین رویکردي به زبان 
گري کرده و نام شعر بر به شکلی دیگر جلوه» دستور زبان عشق«پور است که در شعر ي قیصر امینساحرانه

ي دستور زبان انتخاب شده و با واژگان کلیدي مربوط به اساس همین عشق به زبان و قدرت آن، از حوزه
ها به صورت چشمگیري از نقش زده شده است: دستور، زبان، گزاره و نهاد. به یقین این واژه»  ستورد«

اند: سازي برآمدهي برجستهعهده
گــزاره در نهاد ما نهادآنکه دستور زبان عشق را                   بــی

)35ستی نمی بایست داد(دستور: دانست تیغ تیز را                  در کف مخـوب می
هاي هایی واژگانی شعر فوق به نوعی است که با فعل(نهاد) مرتبط است و در آرایههنجارگریزي

توانند مورد بحث قرار گیرند. شاعر با توجه به ادبی در ذیلِ جناس، استخدام، ایهام، استعاره و ... می
ها باعث ایجاد تداعی تصاویر، مفاهیم و در نتیجه، ي آندوگانههاي لفظی و معنوي واژگان و کارکرد تناسب

لذّت و تحسین در خواننده شده است.
.تداعی تصاویر با گزینش واژگانی6-1

هاي است که از طریق گزینش» تبادر«و » تداعی تصاویر«پور هاي زبانی اشعار امینیکی دیگر از زیبایی
توان گفت در این تداعی تصاویر، طوري که میگردد؛ بهپدیدار میها خاص واژگانی و ترکیب هاي دقیق آن

بازي «داند. کرد بر روي محور متداعی را مبتنی بر تشابه میکنند. یاکوبسن عملها چون نشانه عمل میواژه
معانی ها در شعر معنی یا سزایی دارد. این واژهزبان از دیدگاه یاکوبسن اهمیت به» نقش شعريِ«یا » هانشانه

) 98: 2،1380توانند بر معنی یا معانی دیگري داللت کنند(صفوي، جدهند و میزبانی خود را از دست می
ها در ساختار اثر دارد. او آفرینش شناس ساختگرا تأکید خاصی بر نشانهعنوان منتقد و زبانروالن بارت نیز به

هایی که در اثر ادبی ها و قرینهها، اشارتها، نکتههامها، ایي اجمالداند... همهسازي میادبی را نوعی نشانه
ي ها و در تحلیل ساختاري اثر باید از همههایی هستند براي ناگفتهدهند، نمایههاي ذهنی را تشکیل میتداعی

غی هاي بالها و ارزشها، رمزها و استعارهها استفاده کرد؛ به عبارت دیگر در تحلیل ساختاري اثر از نمایهآن
ها ). در خلق اثر هنري، اصل گزینش واژه18: 1382شود(امامی، آفرین استفاده میهاي احساسعنوان نشانهبه

کند و بیشتر تابع براي شاعر اهمیت دارد و در این گزینش چندان از ضابطه و قاعده ي معینی پیروي نمی
).51: 1378، پورذوق و استعداد زیباگزین خود است که بدان ایمان دارد(علی

هاي دقیق و مجاورت هاي معنایی متقابل و متضاد را بر اساس گزینشپور در شعر زیر تداعیامین
هاي چندمعنا با هایی با بارهاي معنایی متفاوت یا واژهسان و متشابه پدید آورده و وجود واژههاي همواژه

زیبایی شعر افزوده است: ها تناسب و مراعات نظیر دارند، بر معنا و کلماتی که با آن
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خورده نیز /  روي هاي کال کرمهاي دار نیستند / میوههاي خشک / چوبهخارها / خوار نیستند / شاخه
)72-71ها: دوش شاخه بار نیستند(آینه

و » هاي دارچوبه«و » هاي خشکشاخه«با » خار«و نیز مجاورت » خار و خوار«در این شعر، تقابل 
اي از ها در شعر، شبکهو حضور دو معناي آن» دار و بار«هاي معنایی و ظرفیت» بار«و » ردهخوهاي کرممیوه«

شود. توجه به ساختار و ظاهر زبان که با است که باعث التذاذ هنري میها و معانی عمیق را خلق کردهتناسب
زند، در اشعار ی خود را میهاي اساسگیرد و غالباً شاعر با همین شگرد، حرفالتفات به معناي آن صورت می

) داللت دارد. 21: 1387بودن او (فتوحی، »آگاهشعراندیش و سبک«پور بسامد باالیی دارد و بر امین
)76بگذار بگویمت که از ناگفتن /  این قافیه در دل رباعی خون شد(در کوچه:

که تشخیص و » دل رباعیخون شدن در«در قافیه با » خون«ي یعنی قرار گرفتن کلمه» خون شدن قافیه«
، دو کارکرد »خون شدن«در مقابل ترکیب » دل«ي اند، تناسب دارد. گزینش واژهکنایه در آن به هم آمیخته

را به نمایش گذاشته که باعث ایجاد معنایی ژرف و احساس لذّت در خواننده شده » خون شدن«متفاوت از 
در اینجا حضور دارند و این یکی از شگردهاي مهم است؛ یعنی هم معناي ظاهري و هم معناي ضمنی کنایه

پور در خلق شعر است.امین
)17باید گلوي مادر خود را / از بانگ رود رود بسوزانیم / تا بانگ رود رود  نخشکیده است(تنفس:

مجاور شده و حاصل این مجاورت » خشکیدن«مادر(رود به معناي فرزند و پسر) با » رود رود«بانگ 
است، به معناي رود عمق بخشیده» خشکیدن«سب معنایی و ایهام در شعر است؛ یعنی گزینش فعل امتزاج تنا

تناسب دارد.» خشکیده«و » رود«و هم با » بانگ«هم با » گلو«ضمن این که 
)36ها: آور نیست(آینهدیدم که نام کوچکم دیگر /  چندان بزرگ و هیبت

آن از یک » آور نبودنِبزرگ و هیبت«شاهانِ باشکوه روم) و قیصر) و معناي آن(پاد»(نام کوچک«اشاره به 
از طرف دیگر، ضمن ایجاد تضاد ظاهري -نام کوچک، دیگر بزرگ نیست-طرف و  تقابل کوچک و بزرگ 

بخشند. بنا بر این، یکی دیگر از شگردهاي کنند و معنا را قوت میساخت تناسب ایجاد میدر کالم، در ژرف
هاي ظاهري و ساختاري و معنایی و ی تصاویر با گزینش واژگانی از رهگذر ایجاد تقابلپور در تداعامین

مفهومی آنها شکل می گیرد.
)  57شود!(همان:جا که نام کوچک من/  آغاز میو  قاف /  حرف آخر عشق است /  آن

و معناسازي شده در اینجا دستاویز تصویرگري» قیصر«شاعر، یعنی » نام کوچک«نوع دیگري از بازي با 
شود و ضمن این که تمام می» قاف«ي عشق هم با شود و واژهآغاز می» قاف«است. نام قیصر با حرف الفباي 

هاي در عشق و عرفان، نماد وصال به معشوق و نیل به کمال است، بازي با قاف(ق) و ایجاد تقابل» قاف«کوه 
است، پدید » حرف آخر عشق«و » آغاز نام کوچک من«ساختاري و معنایی همه و همه بر اثر مجاورت آن با 

آیند که التذاذ ادبی را در پی دارند. می
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)122ها: کنم از خویش / تو  قاف قرار من و من عین عبورم (گلاي عشق به شوق تو گذر می
ست، ا» قرار«ضمن این که حرف آغازین واژه ي » قاف«در اینجا نیز شاهد بازي با حروف الفبا هستیم: 

» عبور«نیز به همین صورت، ضمن این که حرف آغازین » عین«اي نیز است و نام کوه بلند و استوار اسطوره
باشد. بنا بر این، توجه همزمان شاعر به لفظ و معنا، حضور دو نیز می» چشمه و رود جاري«است، به معناي 

و تناسب و هاي شاعرانهاورتها با یکدیگر، گزینش و مجنشینی آنمعناي متفاوت و متقابل و هم
سازي ادبی را خلق کرده است. برجسته

هاي فعلیهاي اسمی و عبارت.گزینش و فراهنجاري در ترکیب7
هاي هر یک از اجزاي جمله در ارتباط و تناسب با سایر اجزاست و شاعر با کشف و برقراري ارتباط

پور از این دیدگاه شود. اشعار امینی شعر میي لفظی و معنایی، سبب استحکام صوري و محتوایچندگانه
هاي ها و زیباییي اول، ساختار طبیعی شعر وجود دارد، در مرحله ي دوم کشف ارزشاند؛ در مرحلهچندالیه

گردد؛ یعنی ي سوم، مفهوم عمیقِ مد نظر شاعر پدیدار میزبانی و اسرار تحسین شاعر نهفته است و در مرحله
زمان که اوج التذاذ هنري و ادبی را در خود دارند.  ه طور همکشف زبان و معنا ب

روش «سازي ارتباط و تناسب زبانی خود برگزیده، شاید بتوان پور براي برجستهروشی را که امین
نشینی بر هم«سازي. یاکوبسن در بحث مجاز بر نامید که عبارت است از توانایی گزینش و جانشین» استعاري

مراتب واحدهاي هاي مجاورتی امکان حفظ سلسلهنماید. درك تداعیتأکید می» عی مجاورتاساس تدا
جوار هاي همسازد که به تولید مجاز و نظم تناسبزبانی و توانایی ترکیب و تلفیق آن ها را فراهم می

هاي رتی طرحهاي مجاوپور در خلق آثار خود براي ایجاد تداعی). امین213و118: 1382انجامد(سجودي،می
آورد.ها را با ترفند کنایه پدید میآگاهانه دارد و در بسیاري از موارد این تداعی

اي هم که ما را از ي صارفهجمله و ترکیبی است که مراد گوینده معناي ظاهري آن نباشد، اما قرینه» کنایه«
). با از بین رفتن معناي 1386:273باشد(شمیسا، معناي ظاهري به معناي باطنی توجه دهد، وجود نداشته

گرفته و سپس دوباره از زبان عامه ها مورد توجه و استفاده ي عامه قرار ها، معناي ضمنی آنظاهري کنایه
معناي اصلی خود رجعت کرده است که در این مرحله داللت ضمنی محسوب وارد زبان ادبی شده و به

ذوق در است. شاعر خلّاق و خوشداللت صریح بودهشود، درحالی که در گذشته و ابتداي خلق متنمی
هاي اسمی و فعلی، معناي هاي زبانی به صورت ترکیبها و تناسبها با ایجاد مجاورتمواجه با این مقوله

پور در برخی از است و امینگرداند. این زبان در عین سادگی، چندالیهي کنایه را به آن بازمیضمنی یا اولیه
هاي ي آن را به اوج رسانده است. در ادامه به بررسی فراهنجاري در ترکیبشناسانهرکرد زیباییهایش کاشعر

اسمی و فعلی پرداخته خواهد شد.
هاي اسمی) هاي فعلی و ترکیبپور در دو قسمت جداگانه(عبارتهاي امیندر این بخش فراهنجاري

در عبارات فعلی و نبود آن در ترکیبات » علف«است. روشن است که وجه تمایز این دو، وجود بررسی شده
روند.ها به هر دو شکل عبارات فعلی و ترکیبات اسمی به کار میاسمی است و دیگر این که البته کنایه
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هاي فعلی .فراهنجاري در عبارت7-1
هاي فعلی هاي خوب در ارتباط با گزینش و فراهنجاري در عبارتتوان یکی از نمونهرا می» انکار«شعرِ 

دانست:  
تهی / چیز از تمام رمز و رازهاي عشق  / جز همینسه حرف / جز همین سه حرف ساده ي میان

)9ها:شود!(گلشود /  ولی... / راستی /  دلم/ که میشود  / من سرم نمیدیگري سرم نمی
است، » عشق«کنایه و به » ع، ش و ق«، شکل ظاهري حروف »تهیي میانسه حرف ساده«منظور شاعر از 

، در عبارت »سر«با  » دل«و جا به جایی و جانشینی » عشق«ي جاي واژهتهی بهي میانانتخاب سه حرف ساده
، بازي اصلی و شگرد هنري »دل«به » سر«زدایی با تغییر و آشنایی» شودسرم نمی«فعلی و ترکیب کنایی 

است.اي بخشیدهسازي به کنایه معنی تازهجستهضمن بر» شود!دلم که می«پور در این شعر است و امین
/ -آن اتفاق سرد-سان که مرگ/ افتد /  افتاد /  آن/ می-آن اتفاق زرد-سان که برگ / افتاد/ آن

)           22-21افتد / اما /  او سبز بود و گرم که / افتاد (تنفس:می
که سبب فراهنجاري -ها با یگدیگر در شعر فوقآنها و مجاورت و تناسب چینش واژگان و ترکیب

» اتفاق افتادن«داراي طرحی هوشمندانه است. بدین شکل که در ترکیب فعلی -اندسازي شدهو برجسته
با » افتادن«مورد نظر است؛ یعنی فعل » برگ«نیز به دلیل مجاورت با کلمات دیگر، مثالً » افتادن«معناي ظاهري 

و » افتادن برگ، یک اتفاق زرد است«تر این که کارکردهاي متفاوتی دارد. جالب» رگم«و » برگ«، »اتفاق«
شاعر با ». او در حالت سبز و گرم افتاد«ي اصلی شاعر این است که ولی گزاره» افتادن مرگ، یک اتفاق سرد«

ر و ماندگارتر کرده تر، شدیدتي سوم را عمیقایجاد تقابل میان زرد و سبز، و سرد و گرم، تأثیر عاطفی گزاره
است. 

)25ها:هاي باز تو روشن نیست! (گلچشمامشب / تکلیفپنجره /بی
یک عبارت فعلی کنایی است که معنایی ضمنی دارد و شاعر با ترکیب اضافیِ » روشن بودن تکلیف«

در کنار » روشن«نابراین، است. ب، حیاتی تازه به کنایه بخشیده»هاي باز توبی چشم«و قید » تکلیف پنجره«
یابد و شاعر با این گزینش و ترکیب ي خود را بازمیمعناي اولیه» هاي بازچشم«و » پنجره«هاي واژه

تر ي خبري را برجستههنرمندانه، فراهنجاري در عبارت فعلی را به نمایش گذاشته و نقش عاطفی این گزاره
به دلیل مجاورت با » مشخص بودن«به معنی » طالعروشن بودن«ساخته است. در شعر زیر عبارت فعلی 

داري تقابل با آن نیز است:» تیره«
) 79ام از روز ازل روشن بود / فال کولی به کفم خطّ خطا دید چرا؟ (دستور:طالع تیره

)88شاید که ترسم  /دلدوزخبه حال من بسوزد (در کوچه:مرا فردوس می



٨٦٧
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

مجاور شده و از این طریق ضمن ایجاد تناسب و » دوزخ«با واژه ي » ختن دلسو«عبارت فعلی کنایی 
هایی چون مراعات نظیر، تشخیص، تضاد و کنایه، باعث خلق طنز و گسترش معنایی شعر ترکیب با آرایه

است.شده
هاي اسمی.فراهنجاري در ترکیب7-2

هاي دیگر پدید ها و ترکیبا واژههاي اسمی، فراهنجاري از تناسب میان یک ترکیب اسمی بدر ترکیب
هاي اسمی و فعلی با همدیگر کند. البته گاه ترکیبهاي کنایی را آشکار میآید و رویه یا معناي دوم ترکیبمی

افزایند. یابند و با ایجاد تناسب بر زیبایی شعر میدر بیت یا بندي حضور می
ي شاعر در سطرهاي است که با توجه به اشارهیک کنایه» مومو به «در شعر زیر، ترکیب اسمی 

هاي ترکیبِ اسمی ي خود را بازیافته و با واژهموهاي شاعر)، معناي اولیه»(تارهاي روشن و سپید«ماقبل به 
هاي در معناي کنایی اش با ترکیب» مو به مو«است. ضمن این که ترکیب اسمیِ اخیر، تناسب پیدا کرده

ارتباط معنایی و ظاهري دارد. بنابراین، در ترکیب اسمی » سطرسطر«و » واژهواژه«، »حرفحرف«، »نقطهنقطه«
، هر دو معناي ظاهري و باطنی مورد توجه شاعر است:  »مومو به «

رشته بشمري / ... / گفتمت که راه ...خواستی که با تمام حوصله / تارهاي روشن و سفید را / رشته
واژه / سطرسطر/ شعرهاي دفتر مرا / حرف / واژهنقطه / حرفدفتر مرا ورق بزن: / نقطهدیگري انتخاب کن! / 

)59ها:مو به مو حساب کن (آینه
یک ترکیب اسمی » درهدهان«)،  31ها:(گل» زیر پاي من / دهان دره یسقوط / بازمانده است« در بند: 

بازگردانده و به وسیله ي مجاورت آن با »  درهدهانِ «کنایی است و شاعر آن را به معنی ظاهري اش: 
و با توجه ، هر دو معنی این ترکیب را قوت بخشیده»استبازمانده«و » سقوط«، »زیر پاي من«هایی چون واژه

است.، باعث فراهنجاري معنایی در شعر شده»دره«دادن خواننده به معناي 
ها در اشعارش، به فرازبان دست سازي آنجاري و برجستهپور با کاربرد عناصر موجود در زبانامین

آور شاعر هایی که با زبان گفتار دارد، فرازبان است و تعهد الزامیازیده است؛ زیرا زبان شعر به رغم نزدیکی
سازي زبانی و انتخاب بیانی ضمنی و غیر صریح، او را به خلق اثري فراتر از زبان جاري جامعه براي برجسته

و در نمونه زیر، کاربرد » درهدهان«ي پیشین استفاده از ترکیب ). در نمونه369: 1378پور،کند (علیت میهدای
اند: سازيِ فرازبانیهایی از برجستهنمونه» داغ بودن«و » از دهن افتادن«هاي کنایی و ترکیب» هوابی«قید کنایی 

هاي من هوا سرد شد باد/ چرا از دهن / حرف/ چرا بیچرا تا شکفتم / چرا تا تو را داغ بودم نگفتم 
)41ها :/ افتاد (گل

پور است. گونِ سبک امینهاي گونهیافته ي فراهنجاري و تناسبهاي کمالشعر فوق یکی از نمونه
ایی و ترکیب کنبسیار خوش نشسته» تو را داغ«هنجارگریزي نحوي » چرا تا تو را داغ بودم...«ي در گزاره

سرد «، بسیار هوشمندانه و هنرمندانه در تناسب و تقابل با »تازه و باطراوت بودن«به معناي » داغ بودن«فعلی 
معناي که قید است، در » هوابی«، ترکیب اسمی »هوا سرد شد بادچرا بی«ي قرار گرفته است. در گزاره» شد
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است. در عث خلق تناسب و گسترش معناي شعر شدهنشین شده و باهم» باد«و » سرد«هاي ، با واژه»ناگهانی«
بهره جسته و با » از دهن افتادن«، شاعر از عبارت کنایی فعلی »هاي من افتادچرا از دهن حرف«ي آخر گزاره

که -هاي معنایی کلمات و کنایات، ها در ظرفیتو همین تأملقرین ساخته» حرف«طرح آگاهانه، آن را با 
پور را ، شعر امینصورت گرفته-هاي لفظیسازي و معنابخشی، و نه صرف تناسبومالبته با نظر به مفه

برجسته ساخته است.
هایپیش پا افتادهی بسیار / ... / از ارتفاع آفتاب و هاي تار / با سایهباري / چه سنگین است / با سایه

)54ها:آسمان / گفتن! (گل
پیش «به کار برده. » هاي پیش پا افتاده ي  بسیارسایه«ا در ترکیب شاعر در شعر مذکور فراهنجاري ر

می افتد و در معناي ثانوي و باطنی » پیشِ پا«است که در معناي اصلی و ظاهري نیز » سایه«متعلق به » پا افتاده
واژه و معنا به گردد. لذا، در شعرگیرد و میان آن دو تناسب برقرار میرا به خود می» اعتبارساده و بی«مفهومِ 

شنویم. به همین بینیم، معنا را لمس کرده، حتی صدایش را میرسند، چنان که وقتی واژه را میوحدت می
).66: 1378پور، شود(علیبراي شاعر هدف می» زبان شعر«و » شعریت«سبب است که گاه اصل 

و فراهنجاري.بسامد گزینش8
و تداوم عناصر صوري و محتوایی در سخن یک گوینده کند که تکرارسبک زمانی تشخّص پیدا می

طور اتفاقی و محدود، یک ساختار دستوري خاص یا یک واژه یا اي بهمحسوس باشد. اگر گوینده یا نویسنده
گیري سبک، وجود ي شکلگیرد. الزمهکار برد، سبک شکل نمیتعبیر یا تصویر و محتوایی را در سخن به

ساز است و نه کاربرد اندك و رخدادهاي اتفاقی در متن...، هرچند این سبکهاي بسامد باالي مشخصه
تکرارها آگاهانه و عمدي صورت گیرد؛ اما تکرار در آثار ادبی، یک امر طبیعی و ناخودآگاه 

).49-48: 1391است(فتوحی،
ت و هشت ، حدوداً در صد شعر و صد و بیسپور در دفترهاي پنجگانهشعر امین448از مجموع 

در «ترتیب زمانی در دفترهاي مورد،گزینش و فراهنجاري مورد نظر این مقاله به کار رفته است. بدین قرار: به
گلها همه «وسه شعر؛ سی»: هاي ناگهانآینه«ده شعر؛ »: تنفّس صبح«ده شعر(یازده مورد)؛ »: ي آفتابکوچه

وسه بیست شعر(سی»: دستور زبان عشق«ه در وهشت مورد) و باالخربیست وپنج شعر(سی»: آفتابگردانند
شوند، نمیپور دیده مورد). بسامد مذکور بدین معنا نیست که فراهنجاري معنایی و زبانی در سایر اشعار امین

ي پور در حیطهادبی امین-توان دیگر شگردهاي هنريبلکه هم در اشعار مورد اشاره و هم در دیگر اشعار، می
جانشین اسم، رویکرد ادبی به زبان هاي رد بررسی قرار داد، نظیرکاربرد هنري قیدها و صفتزبان و معنا را مو

گنجند.ي موضوع این مقاله نمیو فرهنگ عامه و اصطالحات روز  و ... لیکن در حوزه
بسامد فراهنجاري معنایی 

هاي زبانی   با بازي
تعداد کلّ اشعار دفتر شعر          

11 170 ي آفتابوچهدر ک
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10 51 تنفس صبح
33 70 هاي ناگهانآینه
38 91 گلها همه آفتابگردانند
36 66 دستور زبان عشق

128 448 جمع
هاي زبانی)جدول بسامد تقریبی فراهنجاري معنایی با بازي1(

بسامد کلّ هر 
یک از دفترها

هاي فعلی  عبارت هاي اسمیترکیب واژگانی        تر شعر      دف

11 7 - 4 در کوچه آفتاب    
10 4 2 4 تنفس صبح       
33 11 9 13 هاي ناگهان   آیینه
38 19 9 10 گلها همه 

آفتابگردانند 
36 8 9 19 دستور زبان عشق   

128 49 29 50 بسامد کل       
به تفکیکو فراهنجاري)جدول بسامدتقریبی گزینش2(

درصد بسامد   واژگانی، ترکیبات اسمی / فعلی  دفتر شعر                 
59/8 11 در کوچه آفتاب            
82/7 10 تنفس صبح               
78/25 33 هاي ناگهان           یینهآ
68/29 38 گلها همه آفتابگردانند        
13/28 36 دستور زبان عشق          

100 128 بسامد کل               
و فراهنجاريسامد تقریبی انواع گزینش)جدول درصد ب3(

بسامد کل       هاي فعلی  عبارت هاي اسمی ترکیب واژگانی       بسامد        
128 49 29 50 کل دفترهاي 

پنجگانه
100 28/38 66/22 06/39 درصد         



٨٧٠

٨٧٠

مجموعه مقاالت

و فراهنجاري در کلّ دفترهاي پنجگانهجدول درصد بسامدتقریبی گزینش)4(

، »واژگانی«ي فراهنجاري هاي گانهبندي موارد سهبا توجه به جداول بسامدهاي تقریبی و طبقه
در «ي نخست، یعنی پور در دو مجموعهشود که امینمشاهده می» هاي فعلیعبارت«و » هاي اسمیترکیب«

هاي دفاع مقدس، و هاي انقالب و ارزشبه دلیل تمرکز بر ترویج آرمان» تنفس صبح«و » آفتابيکوچه
ها و شگردهاي زبانی چندان توجهی ندارد و بسامد کلّ انواع گزینش و خالصه معناگرایی، به زیبایی

هیچ یک از سه درصد بوده که قابل مقایسه با41/16مورد، برابر با 22فراهنجاري در این هر دو مجموعه 
6/1تقریباً 78/25قرار دارد که به تنهایی با بسامد » هاي ناگهانآینه«باشند، زیرا در مرتبه بعدي دفتر بعدي نمی

و » گلها همه آفتابگردانند«برابر بیش از آن دو سهم دارد. این در حالی است که دفتر اخیر در مقایسه با 
د اختصاص داده است. بسامدهاي تقریبی جداول مذکور معنادارند؛ کمترین سهم را به خو» دستور زبان عشق«

اجتماعی حاکم -عاطفی و سیاسی-پور هرچه از دفترهاي نخستین و طبیعتاً فضاي فکريبدین اعتبار که امین
دستور زبان «و » گلها همه آفتابگردانند«شود و در آثارش بیشتر و بیشتر می» ادبیت«گیرد، بر آن فاصله می

رسد.به اوج خود می» قعش
پور از میان گزینش و فراهنجاري ) داللت بر این دارد که قیصر امین4ي (عالوه بر این، جدول شماره

28/38هاي فعلی با درصد و عبارت06/39هاي فعلی، به واژگانی با هاي اسمی و عبارتواژگانی، ترکیب
ي زبان بر ت جاویی و طرح ادبی وي در حوزهتوان گفت قدردرصد بسامد بیشترین توجه را دارد و می

هاي واژگانی به اشعارش ماهیت ادبی کوشد تا با تناسبادبی استوار است و او می-انتخاب واژگان هنري
ببخشد. 

و فراهنجاريسازي از طریق انواع گزینشتوان گفت بیشترین برجسته) می3ي (بر اساس جدول شماره
به ظهور رسیده و این داللت بر » دستور زبان عشق«، و پس از آن در »آفتابگردانندگلها همه «ي در مجموعه

کمال و پختگی شخصیت و شعر شاعر در طول زمان دارد. 

گیري. نتیجه9
محورِ سرآمد در میان شاعران معاصر است و آفرینش و کاربرد پور یکی از شاعرانِ زبانقیصر امین

چه هاي اسمی و فعلی، مؤید این مدعاست. آني واژگانی، ترکیبر حوزهي انواع فراهنجاري دگسترده
دهد و اوج خلّاقیت ذهنی و هنري شاعر را به نمایش ي مذکور را به هم پیوند میگانهفراهنجاري سه

پردازي و هنرنمایی ها را از صنعتگذارد، تناسب هاي بدیع و دلکش، و البته ظریف و پیچیده است که آنمی
زند. شان را با ذهن و ذوقی دقیق و وافر پیوند مینعی دور می گرداند و کشفتص
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هاي فعلی داللت هاي اسمی و عبارتپور در سه سطح واژگانی، ترکیباشعار امینو فراهنجاريگزینش
بی سود خوي زبان بههاي بالقوههاي لفظی و معنایی، از ظرفیتپور براي ایجاد تناسببر این دارد که امین

اجتماعی به کمال -عاطفی و سیاسی-هاي فکريجوید و آن را در فرایند زمانی و همپاي دگرگونیمی
گرایی شاعر او را از معنا باز نداشته، بلکه گزینش زبان و خلق معنا دانی و زبانرساند؛ به عبارت دیگر زبانمی

پور و نیز ت عمده ترین ویژگی سبکی اشعار امینتوان گفهر دو را مورد توجه قرار داده است. از این رو، می
میان زبان و معناست.» تناسب«ترین عنصري که وي در فرایند اشعارش بدان دست یافته، ایجاد مهم

ي آفتاب و تنفس صبح) به دلیل تمرکز بر معناگرایی، به ي نخست (در کوچهپور در دو مجموعهامین
- هی ندارد و هرچه از دفترهاي نخستین و طبیعتاً فضاي فکريها و شگردهاي زبانی چندان توجزیبایی

گلها «آثارش بیشتر و بیشتر می شود و در » ادبیت«گیرد، اجتماعی حاکم بر آن فاصله می-عاطفی و سیاسی
رسد.به اوج خود می» دستور زبان عشق«و » همه آفتابگردانند

06/39هاي فعلی، به واژگانی با ي اسمی و عبارتهاپور از میان فراهنجاري واژگانی، ترکیبقیصر امین
توان گفت قدرت جاویی و درصد بسامد، بیشترین توجه را دارد و می28/38هاي فعلی با درصد و عبارت
کوشد تا با ایجاد ادبی استوار است و او می-ي زبان بر انتخاب واژگان هنريپور در حوزهطرح ادبی امین

سازي از طریق انواع توان گفت بیشترین برجستهعارش ماهیت ادبی ببخشد و میهاي واژگانی به اشتناسب
به ظهور » دستور زبان عشق«، و پس از آن در »گلها همه آفتابگردانند«ي در مجموعهو فراهنجاريگزینش

رسیده و این داللت بر کمال و پختگی شخصیت و شعر شاعر در طول زمان دارد. 
کتابنامه

ساختگرایی و نقد ساختاري، اهواز، نشر رسش.1382راهللا،(امامی، نص ،(-

در کوچه ي آفتاب، تهران، انتشارات حوزه هنري.1363پور، قیصر،(امین ،(-

) ، تنفّس صبح، تهران، انتشارات حوزه هنري.1364ـــــــــــــ ،(
) ، هاي ناگهان، تهران، نشر افق.)، آینه1372ـــــــــــــ
 گلها همه آفتابگردانند، تهران، انتشارات مروارید.1380،(ــــــــــــ ،(
) ، سنّت و نوآوري در شعر معاصر، تهران، اتشارات علمی فرهنگی. 1383ــــــــــــ ،(
)، شعر و کودکی، تهران، انتشارات مروارید.   1385ـــــــــــــ ،(
)، مروارید.     )، دستور زبان عشق، تهران، انتشارات1387ــــــــــــــ
)،ه.                                                               )، نشانه1382سجودي، فرزانشناسی کاربردي، تهران، نشر قص
)،نگاهیتازهبهبدیع،تهران، انتشاراتفردوس.1381شمیسا، سیروس ،(-

) ،بیان، تهران، نشر میترا.         1386ـــــــــــــــــ ،(
)،تهران، پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسالمی.  2)، از زبان شناسی به ادبیات، ج1380صفوي، کوروش ،-

-ساختار زبان شعر امروز، تهران، انتشارات فردوس.     1387پور، مصطفی،(علی ،(
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)،بالغت تصویر، تهران، انتشارات سخن.   1385فتوحی، محمود ،(
)،فصل نامه ي »پورسبک در شعر قیصر امینرنگ، سهسهصدا،سه«)، 1387ــــــــــــــــ ،

.30-9.پنجم، صصپژوهی، شادب
) ،ها، تهران، انتشارات سخن.  ها، رویکردها و روششناسی؛ نظریه)، سبک1391ــــــــــــــ
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فرخی یزديوفودهعلیشعردرمقاومتادبیاتهايجلوهمقایسه
1پوريباوانمسعود

زبان و ادبیات عربکارشناس ارشد 
و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالم آبادغرب
طیبه فدوي
استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان
رضوان لرستانی
کارشناس ارشد زبان و ادبیات عرب دانشگاه آزاد اسالمی جیرفت

محمديتوران
ت فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستاندانشجوي دکتراي زبان و ادبیا

چکیده
ظلمباهموارهواژهاین. استسلطهتحتهايملتفرهنگیسنگرهايترینمهمازمقاومتادبیات

مندبهرهتاریخطولدرطوالنیايپیشینهازادبیاتازنوعاین. کندمیتداعیراآنواستشدهعجینستیزي
آنانبرکهجنگهایینیزوبیگانگانجانبازمسلمانکشورهايدرحاکمستموظلمعلتبهکهاست

کشورهااینازواالنمونهدوفلسطینوایرانکشورهاي. استبرخوردارخاصینمودازاستشدهتحمیل
فرخی یزدي،. داردفلسطینبهايویژهتوجهخودشعردرکهشاعرانیازیکیفودهعلی. هستند

بیگانگان و برابردرخودملتازدفاعبهخویششعرباکهاستایرانیشاعراناینازیکیشاعرمشروطه،
انتقاد از اوضاع پریشان مبارزه،بهدعوتدوستی،وطنوملیهویتوغیرت. وپرداختهظلم و ستم داخلی

آنپیدرپژوهشاین. استشاعردوشعردرمشتركمضامینازسیاسی و تالش براي بیدارسازي مردم
ادبیاتآمریکاییمکتبمبنايبرتحلیلی–توصیفیروشباوايکتابخانهابزارازاستفادهباکهاست

.بپردازدآنهاشعردرمضامیناینمقایسهبهشاعر،دوهرشعردرمقاومتادبیاتمضامینبیانضمنتطبیقی

ایرانفرخی یزدي،فلسطین،فوده،لیعمقاومت،ادبیاتآمریکایی،تطبیقی، مکتبادبیاتها:کلیدواژه
مقدمه

بهکههستندبشريتمدنادبیاتپربارزترینوترینمهمازفارسیوعربیيپرسابقهوکهنادبیاتدو
واندداشتهیکدیگرباآشکاروپنهانصورتبهمتقابلیارتباطهموارهفرهنگیقرابتوهمجواريدلیل

ادبیاتدوایندرشعريدیگرفنونومحتواشکل،وزن،دربسیاريتشابهاتایجادباعثموضوعهمین
استدقیقیمیزانکهاستتطبیقیادبیاتيشاخهامروزین،ادبیاتدانشمهمهايشاخهازیکی. استگشته

بهتطبیقیادبیات. نمودروشنراکشوریکملّیادبیاتوزنوموقعیتوجایگاهتوانمیآنکمکباکه
وموازنهسادهاشکالامانداردچندانیسابقهاستعلمیهايپایهوقواعداصول،دارايکهعلمیعنوان

است،آمدهعربادبیاتتاریخدرکهايمقایسهترینقدیمیدارد؛دیرینهايسابقهعرب،ادبیاتدرمقایسه

1 . masoudbavanpouri@yahoo.com
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شعروپرداختهشاعردومیانداوريبهامرؤالقیسهمسرکهاستفحلبنعلقمهوامرؤالقیسمیانمقایسه
بودهرایجشاعراناشعارمیانداورينیزعکاظبازاردرواستدادهبرتريامرؤالقیسشعربرراعلقمه
علمیتطبیقیادبیات"استآوردهتطبیقیادبیاتتعریفدرهاللغنیمی). محمد7: 1987مکی،( است
میانهايتأثیرگذاريوتأثیرپذیريازوکندمیبررسیارگوناگونملّلادبیاتمیانخارجیروابطکهاست

تطبیقیادبیاتتعریفدرندا). طه18: 1987هالل،( "گویدمیسخنکشورهادیگروکشوریکملّیادبیات
- میمللدیگریاوملّتیکادبیاتروابطبررسیبهعموماکهاستعلمیتطبیقی،ادبیات"استآورده

ادبیآثارانتقال. شودمیگفتهسخنهاملّتدیگرادبیاتبهملّتیکادبیآثارانتقاليحوهنآندروپردازد،
قصیدهقطعه،مانندبیانیمختلفقالبهايوتصاویريحوزهدرگاهوموضوعهاستوهاواژهيحوزهدرگاه

).26: 1973ندا،( "عواطفواحساسيحوزهدرگاهوآنامثالونمایشنامهو
درباراولینبراينوزدهمقرناوایلدرکهاست) رنسانس(اروپانهضتپیامدهايازتطبیقیادبیاتظهور

فرانسه،ادبیاتبویژهوکلّیطوربهاروپاادبیاتورومویونانمیانادبیروابطبررسیمنظوربهوفرانسه
ملّیادبیاتمیانمقایسهبهتنهامکتبایندر. گرفتشکلآنهابااروپانوینادبیاتروابطبررسیسپس

تأثروتأثیربهخودکهتاریخی،پیوندهايآنهامیانودارندمتفاوتیزبانهايکهشودمیپرداختهکشورهایی
:شودمیاطالقذیلمواردبهعرفاًتطبیقیادبیاتاروپاییان،نگاهدر. داردوجودانجامد،می

بررسی-4جهانیادبیاتبررسی-3بیشتریاادبیاتدوبینارتباطبرسی-2شفاهیادبیاتبررسی-1
مناطقادبیاتمیانروابطبررسیوخاصکشوریکمرزهايازصرفنظرادبیاتبررسی-5عمومیادبیات

اصطیف،( جهانینگاهیکازادبیاتبررسی-6هنرهاوانسانیعلومانسانی،هاي¬عرصهدیگرومختلف
2008 :16.(
-ادبیاتمیانروابطبهنگاهپذیرشعدمبهمعتقدکهگرفتشکلآمریکاییمکتبمکتب،اینمقابلدر

درانسانهابینفکريهمخوانییکوجودبهمعتقدواستپذیريتأثیروگذاريتأثیراساسبرقومیهاي
.استجهانمختلفمناطق

مقاومتادبیات
معنايبهواست"قوم"يریشهازومفاعلهوزنبريرمصدعربی،ادبدر"مقاومه"يواژه

بامخالفتوهاآناهدافبرابردرنشدنتسلیمودشمنانبرابردرایستادگیقدرت،باقدرترودررویی
قوم). مادهذیل: 2،ج1380معلوف،( استناهمگونوناسازگارانسان،آرزوهايوعدالتباکهاستاموري

). 245: 1375همکاران،وصدري( "رودمیکاربهنیزانقالبوآشوبسرکشی،راندن،نعنوابه"مقاومت
ستموهازشتیبامبارزهبهادیبانهزبانیباکهدانستهاثريراآنمقاومت،ادبیاتتعریفدرنیزشکريغالی

بیدادفجایعوهازشتیازکهشودمیگفتهآثاريمجموعهبهمقاومتادب"پردازدمیداخلییاخارجی
سخنادیبانهزبانیبااجتماعیواقتصاديفرهنگی،سیاسی،هايحوزهيهمهدربیرونیتجاوزیاداخلی



٨٧٥
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

بهزمانگذشتازپسیاوجنگزماندربرخیفاجعه،نمودنرخازپیشآثاراینازبرخی. گویدمی
).10-11: 1979شکري،( "پردازدمیآنتاریخنگارش

نخستین"استدانستهادبیهايحماسهواساطیردررامقاومتادبنمودهاينخستیندادسیما
یونانادبیاتدرکهچناندیدادبیهايحماسهوهااسطورهدرتوانمیراادبیاتدرانسانمقاومتنمودهاي

گرهاست،گذشتهاقوامربرابدرکههاییسختیومصائبیاقهرمانانباخدایانجنگبااسطورهمفهومباستان،
).34: 1383داد،( "استخورده

یکهايخواستهومنافعجهتدرآنمحتوايکهاستملتزمومتعهدادبازايشاخهمقاومتادب"
اساسبر. شودبیانتخیل،هايزمینهدرنوآوريبرتأکیدبدونصریح،زبانیباونباشدمستبدحاکمنظام

شاعرنظرموردکهموضوعیالقايیاپیامرساندنبرايوباشدتعلیمیوهدفمندبایدمقاومتادبتعریف،
( "کنندایستادگیمستبدوگرسلطههاينظامبرابردرچگونهآموزدمیمخاطبانشبهوشودنوشتهاست،

"وانعنکاربرد"استآورده"مقاومتادبیات"کاربردمورددرسنگري). محمدرضا20: 1376بصیري،

قطعاتبلند،وکوتاههايداستانها،نمایشنامهها،سرودهبهعمدتاواستجوانبسیار"مقاومتادبیات
واندشدهآفریدهونوشتهسدههمیندرکهشودمیگفتهآثاريوهانامهها،حالحسبطنزها،ادبی،
ورشدرهایی،متضمنودهندمینشانراآنهامقابلدرایستادگیوآزاديضدهايجریانباستیزروح

آننامازکهگونههمانمقاومت،ادبیات). هدف26: 1377سنگري،( "هستندانسانیهايجامعهبالندگی
اشغالگرنیروهايیاداخلیحکومتجانبازجامعهبرحاکمبیدادوستموظلمبامقابلهجزچیزيپیداست
سیاسی،هايحوزهيهمهدرخارجیتجاوزیاداخلیبیدادباستیزآثار،اینيجانمایه.نیستخارجی

).36: همان( استآزاديضدهايجریانبرابردرایستادگیواجتماعیاقتصادي،فرهنگی،
اشارههاآنازتعداديبهتوانمیکهدارندنقشمقاومتادبیاتگیريشکلدرفراوانیهايزمینهوعوامل

نمود
اجتماعیوفرديهايآزاديسلبوداخلیاستبدادواختناق: الف
جدیدوقدیماستثمارواستعمار: ب
ملیهايسرمایهوسرزمینقدرت،غصب: ج
ملّیوتاریخیاجتماعی،دینی،فردي،هايارزشبهتجاوز: د
قدرتهايپایگاهستیزيقانونوگریزيقانون: ه
: 1968خضر،...( ولیبریالیسمومارکسیسیمچونفکرييهامکتبودینیغیرودینیهايجریان: و

45.(
طبیعیامراینونمودهمقاومتزورگوییودشمنمقابلدرهموارهدوستوطنوخواهآزاديانسان

وخواهعدالتانسانسرشت"تابدنمیبرراستموظلمهرگزکهشدهخلقتايگونهبهانسانکهچرااست
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چونمختلفیاشکالبهناروا،وبیدادباراخودناسازگاريرواینازتابد،نمیبررابديطلبآزادي
).46: 1377سنگري،( "دهدمینشانمقابلهورویاروییگري،ستیزهپرخاش،اعتراض،

فلسطین
سرزمیناینکهايویژهاهمیتسبببه. هاستتمدنپیوندينقطهوتوحیديادیانگهوارهفلسطین

قربانیتاریخطولدرفلسطینیانرواینازبوده،استعماريهايدولتتازوتاختيعرصهپیوستهداشته،
نابوديدرصددهمگیصهیونیسموانگلیستاگرفتهعثمانیدولتاز. اندگشتهاستعمارگرانشومهايتوطئه
–پیراستعمارسوداهاي. دندبرآمآناصلیوارثانساختنآوارهوبومومرزاینفرهنگیمیراثوملیکیان

- راهامنیتحفظبهتنهابود،شدهآغازمیالديبیستيسدهازکهفلسطینویژهبهعربیمناطقبر–انگلیس
استعمارگرانبلکهشد،نمیمحدودمیانهخاوردریاییونظامیهايپایگاهتحکیمیاهندبازرگانیهاي

مطامعبرابردرسديمنطقه،هايآببرخویشقدرتمندنناوگايسیطرهباتاداشتندقصدهمواره
توجهموردهموارهسرزمین). این54: 1971ابوبصیر،( آورندپدیداروپاییکشورهايدیگراستعماري
يپهنهدر"زیرااست؛داشتهآنانيهمهبرايخاصیقداستواستبودهیهودیانومسیحیانمسلمانان،

) السالمعلیهم( عیسییحیی،زکریا،سلیمان،لوط،یوسف،یعقوب،اسحاق،ابراهیم،ونچپیامبرانیدیار،این
حضرتآرامگاهداشتنقرار. اندنمودهدعوترستگاريوصالحراهبهرامردموگشودهجهانبهدیده

اریحا،نزدیکی) ع(پیامبرموسیوالرملهدرپیامبرصالحمزاروالخلیلشهردرابراهیمیحرمدر) ع(ابراهیم
يخاطرهناصره،ولحمبیتوالمقدسبیتماننددیگريمتعددمناطق. استمسلمانانازبسیاريزیارتگاه

( "است) ص(اسالمپیامبرمعراجيخاطرهیادآورهموارهقدسوکندمیتداعیرا) ع(عیسیظهور
).9: 1375خسروشاهی،

بیتبههاصلیبیيحملهزمانازادبیاتاینيریشه. رددانشیبوپرفرازتاریخیفلسطین،مقاومتادب
شعررسمیپیدایشوحقیقیبروزوظهوراماداد؛ادامهخودتدریجینموورشدبهوگرفتشکلالمقدس
اسالمجهاندلدرغاصبدولتیگیريشکلبهمنجرکهاخیرقرنوقایعبهبایدرافلسطیندرمقاومت
وگرفتدندانبهمسلمانانچشمبرابردررااسالمجهانيجگرگوشهکهشومايقعهوا. دادنسبتگردید،

مرور،بهوشدمتولدفلسطیندرمقاومتادبیاتامامیانایندرآورد؛دردبهراراستینمسلمانانتمامیدل
شعر. نهادمگاراهایندرقدرتوصالبتباوشناختفلسطینسرزمینازدفاعدرراخودواقعیراه

وصهیونیستیدشمنعلیهکینهترینغضبناكمقاومت،ترینپرقدرتاشغالی،سرزمیندرفلسطینمقاومت
دردشمنبرغلبهوپیروزيحقیقتاشعر،اینوجودبابساچه. رودمیشماربهپیروزيبهایمانپابرجاترین

استخاستهپاصهیونیستیتبلیغاتمقابلدرتمامپافشاريواصراربامقامتشعر. باشدنزدیکودسترس
). عبدالرحمان45: 1974عطیه،محمد( شودمتحملرافراوانیآزارهايراهایندرکهداردامکانچندهر

ايمبارزهشعرازنوعاولینادبیات،ازنوعاین":استمعتقدفلسطینمقاومتادبیاتخصوصدرالکیالی
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واقعیمیلشعراین. استکردهایفارافرماندهینقشمتجاوزان،علیهمستمرمبارزهمیداندرکهاستعرب
نشانآنهاقانونیسرزمیندرراتمدنوفرهنگیهویتحفظبرمبنیآنانقاطعتصمیمومقاومتبهمردم

).358: 1975الکیالی،( دهدمی
فودهعلیشهیدزندگانیبهنگاهی

کهبودسالهدو. آمددنیابهحیفاتوابعاز"قنیر"روستايدرم1946سالدرفودهاحمدیوسفعلی
وفقروآوارگیزندگیبعد،بهزمانهماناز. شدشناختهرسمیتبهمتحدمللسازمانطرفازاسرائیل

وي. بودهمراهاوباشهادتش،زمانیعنی،سالگیششوسیسنتااحساساینوکردتجربهراتنگدستی
م1967سالشکستازپیشتاورفتاردنرودباخترييکرانهبهاشخانوادهبام1948تشکسازپس
فودهعلی. رفت"طولکرم"نزدیکیدر"نورشمتن"اردوگاهبهاشخانوادهباسپسبرد؛سربهآنجادر

آنجادرسالچهارمدتبهوکردآغازناعوردر"عبهرام"مدرسهدرتدریسباراخودعلمیزندگانی
دررا"السیفکحدفلسطینی"شعرييمجموعهتوانستکهبودزمانیيفاصلهایندررسدمینظربه.ماند
يدورهدوره،این. پیوستاردنینویسندگانانجمنبهم1973سالدروي. کندمنتشروچاپم،1969سال

ازبرخیآنجادرورفتبغدادبهم1976سالدروي. شودمیمحسوبويشعرييتجربهبروزوپختگی
هماندرورفتکویتبهکوتاهیمدتبرايسپسسرود؛را"للشعبسریهمنشورات"يمجموعهقصاید

بهخود،خاصشخصیدلیلبهامابپیونددفلسطینپایداريرزمندگانصفدرتابازگشتبیروتبهسال
سربهزنداندررامدتیراه،ایندروگرفتپیشدرراصعالیکراهمبارزه،درونشدمتمایلگروهیکار
سومینم1977سالدروي. منتشرکرددوستانشبرخیبارا"الرصیف"يمجلهم،1981سالدر. برد

آخرینو"الغجري"باعنوانراشعرييمجموعهچهارمینو"الذئبعواء"عنوانباشعرييمجموعه
تموزماهدهمروزدرفودهعلی. ساختمنتشررا"للشعبسریهمنشورات"عنوانباخودشعرييمجموعه

قرارخمپارهترکشاصابتموردکرد،میپخشرزمندگانبینرا"الرصیف"يمجلهحالیکهدرم1982سال
- 81: 2005ابراهیم،(رسیدشهادتبهم،1982سالآگوستهفتمروزدرهاجراحتهماناثربروگرفت

76.(
ندگینامه فرخی یزديز

آزادیخواهنویسندگانوشاعرانازیزديسمسارابراهیممحمدفرزندفرخیبهمتخلصمحمدمیرزا
دررامقدماتیتحصیالتوي. گشودجهانبهدیدهیزدشهردرقهـ1306سالدرقاجاریهدوراناواخر

بیشترسال15کهحالیدر. دادادامه،شدمیادارهیزدشهرانگلیسیمسیونرهايتوسطکهمرسلینمدرسه
وويآزادیخواهانهوروشنافکار. شدگذاشتهمرسلینمدرسهدرفرخیمبارزاتبنايسنگاولیننداشت
رامدرسهازاواخراجموجباتذیلمسمطسرودنخصوصابود،سرودهمدرسهاولیاءعلیهبرکهاشعاري

.کردفراهم

سلطانیدستگاهپستیهربهاودادهپیمانی               ستسعهدچرخمابابستهسخت
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نصرانیسرايدربردندخودطفلشیطانی               جملهفکرهايبردمردمدستزدین
مسلمانیاینازدادمذهباینازدریغاي
نابوديوزدنهصدمموجبرامدارسیچنینوجودجامعه،درموجودوضعازانتقادباشعرایندراو
.کندمیعنوانمسلمانیودین

فارسیمقطعایندراو. باشدمیاوسالگی16سنحدودتافرخیتحصیالترفتههمرويترتیباینبه
بهمدرسهازخروجازپسداشتتعلقمتوسططبقبهفرخیکهآنجااز. بودگرفتهفراراعربیمقدماتو

امراربود،نانواییکاردرهممدتیوبافیپارچهکاردرمدتیکهخودنجدسترازوگردیدمشغولکارگري
استبدادگونههرباداشتکهآزادمنشوسرکشطبعاساسبر). فرخی10: 1369کرد(فرخی یزدي، معاش

حکومتمدحدرقصایديشعرااعیاددربودمرسومکهزمانیدر. کردمیمبارزهآنباوبودهمخالف
شهـ1290برابرقهـ1329سالنوروزدرحکومتانتظارخالفبرومعمولخالفبراو،بسرایند
: 1384تاخت(مسرت، کشوربرحاکماجتماعیسیاسیاوضاعبهوسرودالدولهضیغمبهخطابمسمطی

بهورودآغازاز).پس از مدتیاسارت و ستم که بر وي روا شد فرخی راه تهران را در پیش گرفت. وي69
آزادیخواهیروحعلتبه. دادانتشارراخودمقاالتواشعاروکردشروعراجرایدباخودهمکاريتهران

نیزفرخیاولجهانگیرجنگشروعبا.گرفتقرارعموماستقبالوتوجهموردآثارشداشتوجوداودرکه
فرخیعراقدر. شدندعثمانیخاكردواایرانخاكبههجوموتهرانفتحبااشغالگران. پیوستمهاجرینبه
آمد(فرخی یزدي، ایرانبهبیراههازوگرفتهقرارهاانگلیسیتعقیبموردداشتکهايسابقهبهتوجهبا

1369 :18.(
ترینمهمپرستانهمیهنهايآرمانباهمراهتودهازحمایتواستبدادبامبارزه،اجتماعیعدالتآزادي،

برايوبودمندروالکارهايوسازازآزاديفرخیاندیشهدر. دادمیتشکیلرافرخی... ادبیاتمسایل
تافرخیایدئولوژيدرآزادياهمیت. بودمجهزشدهریزيبرنامهوپویا،واالتفکريبهبایدآنبهیابیدست
سببهمینبهواستودهبهمراهانسانبانخستروزازکهدانستمیالهیتقدیرراآزاديکهبودحدبدان

رااجتماعیعدالتوبودکشیبهرهواستثمارمخالفاو.گذشتجانازبایدآزاديحصولبراياوعقیدهبه
وفقیربینفرخی. دانستمیبشرسعادتراهدرتفکیکقابلغیرواساسیکندورجهانیصلحهمراهبه

وقواعدمولودراجامعهدرطبقاتیفاصلهایجادوارساختاینآمدنوجودبهونبودقایلتفاوتیغنی
بدستانقلموسیاسیمنتقدانبرايشاهرضاسلطنتدوران.دانستمیجامعهناهمگونساختارهاي

مطبوعاتفضايسببهمینبه. بودگوییگزیدهوسانسورباهمراهواضطرابپردورانیخواهآزادي
انتخابملیشورايمجلسنمایندگیبهیزدمردمسويازفرخیمقطعنایدر. بودشدهترکارانهمحافظه

اقلیتفراکسیونبهداشتفعالیتشمسی1309تا1307هايسالبینکههفتممجلسدراو. شد
). وي بارها از جانب عمال رضاخان و نیز استبدادگران با انواع رنجها آشنا گردید 204: 1384پیوست(مسرت، 
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. دادندخاتمهاشزندگیبهآمیزياسرارطرزبهزندانبیمارستانهماندرلخ اسارت را چشید.و بارها طعم ت
25آنتاریخونفریتوماالریامرضفرخیمرگعلتآگاهیادارهبهنیرومندیاورزندانرییسنامهدر

پزشکشدمشخصشهربانیعمالمحاکمهجریاندربعدها. استشدهذکرشمس1318سالماهمهر
فرخیقتل. داشتسال51وفاتهنگامدرفرخی. استرساندهقتلبهرافرخیهواآمپولبوسیلهاحمدي
وادببساطبرتیرهغباريآزادیخواهشاعراینفقدانوریختکشوراینخواهانآزاديکامدرتلخشرنگ

.پاشیددوستانادب

زندانیانازبسیاريمانندنیزاورسدمینظربه. نیستدستدردقیقیاطالعاتفرخیمدفنبهراجع
.باشدگردیدهدفنمسگرآبادقبرستاندرسیاسی

تجمالتهمهوماديعالیقتمامازخوددوستیمیهنوخواهیآزاديآرمانبرايکهبودمرديفرخی
وهاشکنجهوهاسختیمتمابااو. برخاستارتجاعواستبدادبامبارزهبهسالسالیانوشستهدستزندگانی

واستبدادوظلمبامبارزهسیاسیمشیخطیکباهموارهانقالبینگارروزنامهوشاعریکعنوانبهآزارها
قتلباهمزمان. نگذاردخالیراعرصهعمرپایانتاودادهقرارخودکارسرلوحهراضعیفاقشارازدفاع

واژگونیوجنگاینآتشورشدنشعلهتاریخازقبلالسدوفرخی. شدآغازدومجهانیجنگفرخی
وبستفروجهانازچشم1320سالاززودتراما. کردهبینپیشراشاهرضاخودکامهسلطنتاساس

،وياشعاردیوانبهتوانمیفرخیآثارجملهاز. ببیندچشمبهبودکردهپیشگوییراآنچههمهنتوانست
.کرداشارهشورويسفريهایادداشتونامهفتح

پیشینه بحث
شدهنوشتهفراوانیمقاالتوهانامهپایانکتب،نیز ادبیات تطبیقیومقاومتادبیاتيزمینهدرتاکنون

که ذکر تمام آنها صفحات متعددي را می طلبد.است
بااست،شدهنوشتهعلی فودهيبارهدرکهايمقالهتنهااینترنتی،مختلفمجالتوهاسایتدرگشتیبا
اهللاسیدفضلدکترقلمبه"فلسطینپایداريشاعرفوده،علیشهیدشعريآینهدرنفسکرامت"عنوان

کرمانباهنرشهیددانشگاهپایداريادبیاتينشریهچهارموسوميشمارهدرکیانیحسیندکترومیرقادري
درشاعراینکهشهداییازتننیزهفدهو... وصداقتوشکیباییمانندصفاتیبررسیبهکهباشد،می

اما پیرامون . استنشدهگفتهپایداريادبیاتازسخنیآندروپردازدمیاست،نمودهاشارههاآنبهشعرش
فرخی یزدي مقاالت فراوانی به رشته تحریر درآمده که چون با موضوع مورد بحث ما تفاوت داشته اند تنها 

فرخی یزدي، شاعر سرافراز فرهنگ و ادب ") در مقاله1381ایم. قاسم صافی (سنده کردهبه ذکر نام آنها ب
") در مقاله1387مجله دانشکده ادبیات  و علوم انسانی تهران/ محمود صادق زاده (50در شماره "ایران

دهن/ مجله پژوهش فرهنگ و ادب رو4در شماره "بررسی اصالح طلبی و نوگرایی از دیدگاه فرخی یزدي
مجله 13در شماره "ي فرخی یزديحاکمیت و جامعه در شعر و اندیشه") در مقاله1388رسول حسن زاده (

بررسی تطبیقی تجلی عشق به میهن در ") در مقاله1390پژوهش زبان و ادبیات فارسی/ محمود رضا توکلی(
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عنایت اله شریف پور و مجله ادبیات تطبیقی کرمان/5در شماره "شعر فرخی یزدي و معروف الرصافی
مقایسه ادبیات کارگري در اشعار فرخی یزدي و جمیل صدقی ") در مقاله 1390محمد حسن باقري(

بنمایه هاي دینی در ") در مقاله1391از سال دوم فصلنامه لسان مبین/ منظر سلطانی(4در شماره "زهاوي
قاالت دیگر که با موضوع بحث ما تفاوت مجله بهار ادب و م17در شماره پی در پی "دیوان فرخی یزدي

دارند.
کوشد با استفاده از مکتب امریکایی ادبیات تطبیقی به بررسی مضامین مشترك مقاومت در مقاله حاضر می

شعر این دو شاعر دردکشیده و وطن دوست بپردازد که تمام تالش خویش را در برابر استبداد و استعمار به 
ی ادبیات پایداري و نیز شناخت یکی دیگر از جنبه هاي شعر فرخی یزدي و علی اند. لزوم بررسکار گرفته

فوده ضرورت انجام این پژوهش بوده است. سؤاالت اساسی که در این پژوهش در پی پاسخ بدان هستیم 
عبارت است از:

اند؟مفاهیم مشترك ادبیات مقاومت در شعر دو شاعر کدام
اند؟اومت در شعر دو شاعر پرداختهدو شاعر چگونه به تبیین مفاهیم مق

هاي ادبیات مقاومت در شعر دو شاعرهمگونه
دوستیوطنوملیهویتوغیرت
درمسألهاینآنچهباشاعر،نزددرراآنبهعالقهووطنيمسألهحالتی،هیچدرنیستممکنمابراي

ارزشمندحالتتشکیلدرعملوعاطفههمراهیواست،انسانهرنزددرعاطفیاحساسووجدانعمق
در وطن.سازیمجدااوازاست،انسانزندگیازطبیعیجزءکهآنبهعشقوآنازدفاعووطنبهعشق
ويکهشودمیدیدهفراوانپسگرددمیشاعرکاملعشقبرايمثَلیوماندمیباقیجاودانشاعرهرضمیر

فرزندانشووييآیندهوحالوگذشتهوتاریخآنکهراچورزدمیعشقوطنشبهنسبتخویششعردر
درکهاستموضوعیتنهااینوکردهمعرفیوطنعاشقراخودفراوانخود،شعردرفودهعلیباشد،می

شاعريفوده،علیکهدریافتتوانمیاشعار،گونهایندرباتأملاست؛نمایانخوبیبهاشعارشسراسر
همانندکهکندمیاعالمبارهازیريقطعهدروي. داردوطنشازحمایتدرعیسکهپرستوطناست

سازددورخویشموضعازرااوتواندنمینیززمانگذرواست،فلسطینیخویشپیشینیان

. الدهورمرّعلیفلسطینی/ فلسطینی: زیتونیمثل/  جديمثلبأنیلکمأقول. ./ فلسطینی. ./  فلسطینی
. فلسطینی/   شرایینیفیعشّشالکربماإذا/  تشفینیاألیامالو/   غربالوشرقٌفال. ./ فلسطینی/ أنا. .
فوده،(فلسطینیأفنیأنحلفتثم/ درجت،/  ولدت،قدإنیو/  "فلسطینی"أبداًعاشقٌبأنیأنسیلنو./ 

2003 :7(
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-فلسطینی: زیتونمهمانند/ پدربزرگممانندمنهماناکهگویممیماشبه/  امفلسطینیمن/  امفلسطینیمن

آن/ دهدنمیشفامراروزگارنهو/ غربنهوشرقنهپس/ امفلسطینی/ امفلسطینیزمانگذررغمعلیمن/ ام
منکهکردنخواهمفراموشهرگزو/ امفلسطینیمن/ استگزیدهالنههایمرگدراندهوغمکهگاه

.امفلسطینی) همباز(شومهالكاگرامخوردهسوگندسپس/ امیافتهرشد/ امشدهمتولدمنهمانا/ امینیفلسط

نشانگرکهکندمیآنهايزیباییتمجیدبهشروعودنیاستبهشتويسرزمینکهکندمیاعالمادامهدر
باشدمی) فلسطین( وطنشبهويوافريعالقه

مشهورالخدبرأسخالٌ/ قریتیالصبیۀ"قنیر"وآه،/ الحیاةقنادیل/ الدنیاجنۀبالدي. . / فلسطینی
/  القطاةوتسرحالعقبانو/ الحسونیسمعفیهاالنسرو/  الرعاةأغنیۀالعشبو/ واحۀفیهااألرض/ الصفات
)12: همان(الثمراواالرضیعشقونوالعیون،سودأطفالها

برخالی/ استروستایمکودكقنیروآه،/ زندگانیهايچراغو/ دنیاستبهشتکشورم/ امفلسطینیمن
درکرکسو/ چوپانانهايسرودهگیاهو/ استبیابانیآندرزمین/ استمشهورصفاتشواستصورتش

/ رهایندخودحالبهسنگخوارمرغوهاعقابو)/ خوشرنگکوچکايپرنده( راحسونصدايشنودمیآن
.اندمیوهوزمینعاشقو اند،چشمسیاهآنکودکان

کهکندمیاعالم–باشدمیوطنکلازنماديکه–خویشروستايدادنقرارمخاطبضمنادامهدر
استرفتهبینازکهاستلنگايمورچههمانندونداشتهراحتخوابیهرگزآنازدوريبا

أسوح/ قطرٍإلیقطرٍفمن/ أنعملماألسفارفیو/ سفًرکلهيفعمر/ أبداأنملمإنی"قنیر"یاعنکبعیدا
)93: همان(قدأعدم/ –عرجاءکنملۀٍ–الخراباألرضفیأسوح
نعمتازسفرهادرو/ استسفرهمهمنعمرپس/ ندیدمرؤیاو/ نخوابیدمهرگزوقنیرايتودورماز

بینازکه/ چرخممیویرانسرزمینیدرلنگايمورچهندهمان/ دیگريناحیهبهايناحیهازپس/ محرومم
.استرفته

بهراوطنواستبردهبهرهقرآنیاسلوبازوطنش،بهخویشارادتدادننشانبرايسپسفودهعلی
لَکُم* بدأَعماعابِدونَأَنتُمولَا"کندمیاعالمو) کافرونسوره( دینلیودینکملکم( استدانستهدینسان

ینُکُمدیلینِو5و6/کافرون(د.(
)193: 2003فوده، (وطنیلی/  الجنۀُلکم/ یحزننیمایحزننییفرحکممایفرحکم

برايبهشت/ سازدمیغمگینکهآنچهسازدمیغمگینمراوسازدمیشادتانسازد آنچهمیشادراشما
.منبرايوطنم/ شما

کندمیبیاناسترفتهدستازکهزیبایشوطنبرراخویشسوسافدیگربارشاعر
ضاعغریبۀ/  الوطنضاع/  کانرائعا/ رائعا/   الحدودخلفغریبۀیاوطنلیکان. ./ یومذات

)209: همان!(الوطن
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ازوطن! غریبه/  رفتدستازوطن/ بودزیبا/ زیبا/   مرزهاپشتداشتموطنیمنغریبهاي/ روزي
.رفتدست

اشعارگونهایندرشاعر. داردذاتیارزششاعربرايکهاستآرمانینمودیکستایشسرزمین،ستایش
ایندروپردازدمیخودسرزمینازهواداريبهاجتماعیـتاریخیرسالتدرکهاستسربازيهمچون

ی زیسته که اجانب از همه فرخی یزدي در زمانه اي م).29: 1384لک،(کندمیآشکارنیزراخویشتنمیان
جانب ایران را احاطه کرده و با عزل و نصب شاهان و وزیران به راحتی در امور اداري ایران دخالت می 

کهراایرانبرحاکماستبدادوپرداختهباستاندورانباکشوراوضاعمقایسهزیر بهشعردرکردند. او
روساستعمارگردولتدووایرجعهدبهراایران،کردههتشبیضحاكعصربهبودآننمایندهالدولهضیغم

وراهکهشودمیمتذکرضمندر. کندمیتمثیلاياسطورهطینتبدپادشاهانتوروسلمبهراانگلیسو
بینازراایرانخاك پاكآبرويزوروزرورفتهبینازبودهایرانتاریخیپادشاهانشیوهکهعدالترسم
استبرده

عید جم شد اي فریدون خو، بت ایران پرست     مستبدي، خويِ ضحاکی است، این خونه زدست
حالیا کز سلم و تور انگلیس و روس هست       ایرج ایران سراپا، دستگیر و پاي بست

این همان ایران که منزلگاه کیکاووس بود       خوابگاه داریوش و مأمن سیروس بود
و گیو و توس بود      نی چنین پامال جور انگلیس و روس بودجاي زال و رستم و گودرز 

این وطن رزم آوري مانند قارن دیده است       وقعه گرشاسب و جنگ تهمتن دیده است
هوشمندي همچون جاماس و پشوتن دیده است        شوکت گشتاس و دارائی بهمن دیده است

)198و 199: 1376(فرخی یزدي، 
ته و وسعت کم نظیر ایران سخن گفته و از شهریاران آن یاد کرده است و در واقع با شاعر از ایام گذش

افتخار ورزیدن به گذشته باشکوه ایران عشق و عالقه اش به وطن را نمایان ساخته است
اي خوش آن روزي که ایران بود چون خلد برین       وسعت این خاك پاك از روم بودي تا به چین

)200جنت روي زمین      شهریاران را بر این خاك از شرف بودي جبین( همان: بود از حیث نکوئی
فرخی غم و اندوه خویش را از وضعیت ایران بیان کرده و از سخنوران آن گله مند است که چرا سکوت 

پیشه ساخته اند و از برتري این ملت بر سایرین سخن گفته است
وال ایران و حال کنونیمرا بارد از دیدگان اشک خونی       بر اح

غریقم سراپاي در آب و اتش       ز آه درونی ز اشک برونی
زبان اوران وطن را چه آمد        که لب بسته خو کرده به این زبونی

)206چه شد ملتی را که یزدان ز قدرت       همی داد بر اهل عالم فزونی(همان: 
مبارزهبهدعوت
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ظلمواستبدادیوغازرهاییبرايمبارزهبهدعوتمقاومتشعردرشتركمغالبامضامینازدیگریکی
کودکی،زمانازفوده،علی. اندکردهبیانخویششعردررامسألهاینخوبیبهشاعردوهر. استستمو

بارافلسطیناشغالوغصبجوانی،درودیدهاستشدهمتولدآندرکهوطنیبهرادشمنانهجوم
یکعنوانبهاو. شودمیاووجودازبخشیوطن،راهدرفداکاريومبارزهبنابراین. استشاهدودخچشمان

خود،شعردرروایناز. باشدگرنظارهرااستعمارگرانوظالمانيسلطهوستمتواندنمیآزادیخواه،انسان
ظلمعلیهمردمتهییجوتشویقفهدبهراکاراینودهدمیسرمبارزهبهدعوتوظلمبامبارزهفریاد
بردهبهرهآنازخوبیبهشاعرکهاستفلسطینرمزجاایندرأمدهد،میانجامغاصباسرائیلوستم
افراديهاآنازچگونهداندمیوآشناستفرزندانشيروحیهباخوبیبهفلسطینکهکندمیاعالمواست

بگیرندانتقاموشوندبزرگیانقالبیچگوارامانندبتوانندتابسازدانقالبی
الغیابقبلۀتحفظکیفتعرفو/  تعرفهم. . "قنّیر"فیالشهداءواألیتامتعرف. ./ "یاسمینۀ"أمیو

ثورةتضرمکیفتعرفو/  ثّواراالجیلبناتمنلتصنع/ إسواراوحلقاخاتماً،باعتکیفتعرفو/ تذکارا
یعیش،}/  جیفارا{ منهفتخلق/  العاديطفلهاتنشیءکیفتعرفو/  أنهارااءاالعددممنتشربو/ کبري
)12: 2003فوده،(الثأرایإخذحتی/ یعیش/   یعیش/  الثأرایأخذحتییعیش
حفظچگونهداندمیو/ شناسدمیراآنان.. شناسدمیراقنیرشهدايوایتامو/ استیاسمینیمادرمو

ازتا/ بفروشدراالنگوهاوهاحلقهوانگشترچگونهداندمیو/ یادگاريعنوانبهراغایبانيبوسهکند
دشمنانخونازرودهاییو/ سازدورشعلهرابزرگانقالبیچگونهداندمیو/ بسازدانقالبیوننسل،دختران
زندگیاوپس/ واراچگیکآنازکندمیخلقپس/ دهدپرورشرااشعاديفرزندچگونهداندمیو/ بنوشد

.بگیردانتقامتا/ کندمیزندگی/ کندمیزندگی/  بگیردانتقامتاکندمی

رااشسینهاگرواستمبارزهوسالحعاشقکهداردمیبیانخود،ازعاشقانهايقطعهخاللدرفودهعلی
داردمیاعالمنیزوشدخواهدجارياشسینهازبابونهو–استفلسطیننمادکه-زیتونازکانالیبشکافند

استمرگعاشقمبارزه،بخاطرويکه
یشربحبقناة/  بالمديصدريحفرتحینماو/   السالحتشهیتأننیأذکر/  طفلۀمثلتشتهیتکحین
)27: همان(الکفاحوذراتکفوقالمنایاتشهیتکمو/ الهويأحزانعینايعانقتکم/ األقاحومنهاالزیتون

چاقوباراامسینهکهگاهآن/ بودمسالحمشتاقکهآورممییادبه/ بودمتومشتاقکودکیمثلکهآنگاه
درآغوشراعشقهايغمچشمانمبساچه/ نوشندمیآنازبابونهوزیتونکهاستعشقیکانال/ کردمحفر

.مبارزهبخاطرشدممرگعاشقبساچهو/ گرفت

گشتهجاريويبرهامصیبتاست،کردهفراموشرامبارزهوخداچونکهکندمیاعالمشاعرادامهدر
است

و/  السماءإلهنسیت/ الشعوبکفاحنسیتألنی/  السنینبعاررضیت/  السالطینحلیبرضعتألنی
)70-71: همان(الکروبعلیتوالت/  الحروبنسیتألنی/ السماءبربجديإیمان
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راهاملتيمبارزهمنچونهمانا/ شدمراضیهاسالننگبه/ نوشیدمراسالطینیرشمنچونهمانا
راهاجنگچونهمانا/ راآسمانخدايبهپدربزرگمایمانو/ راآسمانخدايکردمفراموش/ کردمفراموش
.شدواردهمسرپشتمنبرهامصیبت/  کردمفراموش

مبارزهبهدعوتراويکهگویدمیسخنقزاقسربازيبافتگوگازفودهعلیخیالی،قطعاتازیکیدر
استنموده

احملو/ العاربطاقۀمزقّ"- / الطحینوالسکّرمنبطاقۀٌلیو-/ "فلسطینی؟أنت"-:/  الجنديحاورنی
)75: همان("الجبینمرفوعالمجدسالح

پارهراننگکارت-/داشتمآردوشکرازکارتیمنو/ هستی؟فلسطینیتو:/ کردصحبتمنباسرباز
.کنحملرابزرگیسالحعزتباو/ کن

فرخی یزدي از ملت خواسته که در برابر مصیبتها  قد علم کنند و با خون سرخ خویش به مبارزه بپردازند
بهنگام سیه روزي علم کن قدر مردي را      ز خون سرخ فام خود بشوي این رنگ زردي را

بجز خون جگر نبود      در آن کشور که خاقش کرده عادت هرزه گردي رانصیب مردم دانا 
)91: 1376( فرخی یزدي، 

فرخی ضمن تشویق مردم به مبارزه با استبداد و مخالفان آزادي از حق دهقانان سخن گفته که توسط 
مالکان غصب شده است و در این میان همه را مقصر و سزاوار سرزنش و خرده دانسته است

کف مردانگی شمشیر می باید گرفت       حق خود را از دهان شیر می باید گرفتدر 
تا که استبداد سر در پاي آزادي نهد      دست خود بر قبضه ي شمشیر می باید گرفت
حق دهقان را اگر مالك، مالک گشته است     از کفش بی آفت تأخیر می باید گرفت

)99خرده بر کار جوان و پیر می باید گرفت(همان: پیر و برنا در حقیقت چون خطاکاریم ما 
شاعر ملت را بار دیگر به مبارزه و حق ستانی دعوت نموده است و در این راه براي آنان نمونه هایی را 

ذکر نموده است که الگو و اسوه اي براي مبارزان باشند
ریدخیزید ز بیدادگران داد بگیرید      وز دادستانان جهان یاد بگی

در دادستانی ره و رسم ار نشناسید       در مدرسه این درس ز استاد بگیرید
از تیشه و از کوه گران یاد بگیرید       سرمشق در این کار ز فرهاد بگیرید

تا چند چو صیدید گرفتار دد و دام      از دام برون امده صیاد بگیرید
)122توان کوفت      سرمشق گر از کاوه و حداد بگیرید(همان: ضحاك عدو را به چکش مغز

سیاسیپریشاناوضاعازانتقاد
شاعران به عنوان زبان گویاي ملّت خویش به بیان کم و کاستی ها در کشور و انتقاداتی بر دولت پرداخته 

کهگاهآنویژهبهاشعارشردفودهو جنایتهایی را که در حق آنان روا می شود به آنان گوشزد می کنند. علی
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اینشدگانکشتهبرايسراییمرثیهبهپردازد،میاشغالگرانومستبدینهايجنایتوفجایعتوصیفبه
اوضاعبیانبهاشغالگران،علیهعمومیانقالبوآگاهیقصدبهوپردازدمیکشورشازدفاعبهوحوادث
درداندمی"صلحدوستدارکشورهاي"ياسطورهراورشکشويکند،میبیانرافلسطینسیاسیپریشان

دارداشارهآنپریشاناوضاعبهونیستآندرصلحیکهحالی
تشتريبالديآه،/ سالمالو،"للسالمالمحبهالدول"أسطورة/ کالحمامترقبالیومبالدي. . فلسطینی

)13: 2003فوده، (ظالمالنهارو/ بندقیۀافیهاللیل/ سالمالوبالسالم،لتنعم/ بالجملۀاألرواح
است"صلحدوستدارکشورهاي"ياسطوره) آن/ (شودمیمراقبتکبوترهمانندسرزمینم. . امفلسطینی

/ نیستصلحیحالیکهدرشودبرخوردارصلحازتا/ فروشدمیراهاجانتمامسرزمینمآه،/ نیستصلحیو
.استیکتارروزو/ استتفنگیآندرشب

کهاستشدهبستههایشساقکهاستساختهتشبیهاسبیکرهبهراخودسرزمینفودهعلیادامهدر
رواوطنشکودکانبرکهپردازدمیهاییرنجبیانبهسپسباشدمیآندرموجوداستبدادوخفقانازکنایه

استگفتهسخنزیبایشسرزمیندردموجوخفقانازوداندمیسادهافراديراوطنشکارگزارانوشودمی
شهوةبالديآه،/  لجامبالتهیمکیتلهثوتجري/ الزحامفیترکضالساقینمشدودةمهرةٌبالدي

المشانقأعوادو/  صبیانٌالبیتفیلهم/  دنیاناالبسطاءعمالها/  بالسالمتحلماألطفالطفلۀبالدي/ الحبلی
/  الجرحیتعانقالرصاصدمدمۀو/  أنثاناثدییتقطعو/ مسامیراً/  حنایانافیتغرسو/ صلباناالصبیانترفع

و)/ سرحانا( زارماإنعزرائیلحظتندبو) /  فاطمۀ( لحمتنهشالسجنأرضو/  خالیانافیتضحکو
نسیناتو/  لتدفنه/  کانامذاإلنسان،عنمرابعنافیتبحثو/ أسراناببطنتغوص/ أسالكاللیلخلف

)14-15همان: (ضحایانا
بدونتازندمیلهلهودودمی/ دودمیشلوغیدرواستبستهپاهایشکهاستاسبیکرهسرزمینم

/ داردصلحرؤیايکهاستکودکیسرزمینم/  استآبستنزنیشهوتسرزمینمآه،/ شودسرگردانلجام
کودکاندارهايچوبحالیکهدر/ دارندکودکانیخانهدرآنان/ هستندمادنیايدرترینسادهآنکارگزاران

و/ کندمیقطعرادخترانمانهايپستانو/ هاییمیخ/ مانازكهايدلدرکاردمیو/ کشدمیصلیببهرا
رافاطمهگوشتزندان،زمینو/ خنددمیماهايخلوتدرو/ گیردمیآغوشدررامجروحانگلولهاندوه

/ استهاییسیمشبپشتدرو/   ببیندرااواگرراسرحانخواندمیفراعزرائیلشانسو/ گزدمیدندانبا
/ کنددفنرااوتا/ ایمبودهوقتیازگردد،میانساندنبالهایمانمنزلگاهدرو/ رودمیفرواسیرانمانشکمدر
.کنیمفراموشراهایمانفداییماو

استنمودهاشارهمیهنانشهمجمعیدستهکشتاروقاسمفرکدرقدساشغالگررژیمظلمبهوي
حقاأ/ هذاکلحقاأ/ الجماجمبآالف/ کمثريبستانسیجواقدبأنهمفقال/ قاسمکفرمنفتیحدثنیو
/  الصبیۀوبالديمنذکورادفنواأنهمحقاأ/ منجمعزرائیلمنلیصنع/   مریمطفلمنیابسارغیفاسرقواأنهم

)85-86همان: (أمیمهیاهذاکلحقاأ/ جماعیۀمقبرةب
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هزارانبا/ اندکردهحصارکشیراگالبیبستانهاآنگفتپس/ گفتسخنبرایمکفرقاسمازجوانیو
تا/ دزدیدندمریميبچهازراخشکینانهاآنکهاستحقیقتآیا/ است؟حقیقتهااینآیا/ جمجمه
دستهگوريدر/ کردنددفنراسرزمینمدخترانوپسرانهاآنکهاستراستآیا/ بسازدعزرائیلازمعدنی
.است؟راستهااینتمامآیا! امیمهاي/   جمعی

فرخی یزدي به انتقاد از اوضاع پریشان مملکت پرداخته که در آن فریادرسی نیست و بدست آوردن 
تکش دهقان را بدون لحظه اي آسایش آزادي بدون رنج و زحمت میسر نخواهد گشت و زندگی قشر زحم

دانسته است. وي آزادي ایران را آرزوي خویش دانسته اما مجلس را مزاحم و مانع این کار می داند
هر لحظه مزن در، که در این خانه کسی نیست        بیهوده مکن ناله، که فریادرسی نیست

د شیشه که بیم عسسی نیستشهري که شه و شحنه و شیخش همه مستند      شاهد شکن
آزادي اگر می طلبی غرقه به خون باش      کاین گلبن نوخاسته بی خار و خسی نیست

دهقان رهد از زحمت ما یک نفس اما       آن روز که دیگر ز حیاتش نفسی نیست
با بودن مجلس بود آزادي ما محو      چون مرغ که پابسته ولی در قفسی نیست

هر سر به هواي سر و سامانی و ما را     در دل بجز آزادي ایران هوسی نیست
)101: 1376( فرخی یزدي، 

شاعر از ظلم حاکم توسط وثوق الدوله ناالن است زیرا نه وي یاراي فریاد دارد و نه در ایران فریادرسی 
غمی گرفتار است زیرا عدل و باقی مانده است؛ وي معتقد است در ایران کسی دلشاد نیست و هرکس به 

دادي وجود ندارد
این دل ویران  ز بیداد غمت آباد نیست      نیست ابادي بلی آنجا که عدل و داد نیست

یا اسیرانم قفس را نیست کس فریادرس       یا مرا از ناامیدي حالت فریاد نیست
)103روي گیتی هیچکس دلشاد نیست(همان: هر که را بینی به یک راهی گرفتار غم است      گوئیا در 

فرخی از اینکه در ایران به تخصص توجهی نمی شود گله مند است و معتقد است بدین خاطر تعادلی بین 
واردات و صادرات وجود ندارد و مردم دچار فقر و فالکت گردیده اند و به تکدي گري روي آورده اند و 

نیستبیشتر ناراحت از این است که کسی پاسخگو
پیش عاقل بی تخصص گر عمل معقول نیست     پس چرا در کشور ما این عمل معمول نیست

واردات و صادرات ما تعادل چون نداشت      هر چه می خواهی در ایران فقر هست و پول نیست
)115با فالکت از چهار سو پر سائل است      وز براي اینهمه سائل کسی مسئول نیست(همان: 

استبدادواختناق
رژیم هاي مستبد حاکم همواره از تمامی ابزارها در جهت ساکت ساختن ملت و بویژه کسانی که بر علیه 

واختناقایجادباکهاستبودهآنپیدرهموارهقدساشغالگرآنها سخن می گویند، بهره برده اند. رژیم
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امابازدارد،خویشمسلّمحقوقطلبازوساختهساکتراآنانقالبیمردمفلسطینسرزمیندراستبداد
تاکهاندنمودهاعالمبارهاونمودهمبارزهبهدعوترامردمملّت،گویايزبانعنوانبهشاعرانهمواره
نمودخواهندمبارزهنفسآخرین

بههاآنکهاینودانستهجنگجویانيمقبرهوطوفانموطنراسرزمینشخویش،شعردرفودهعلی
برپاسازندانقالبیآنباچگونهاندگرفتهیادواندنمودهعادترخسخون
/ الطوفانموطنبالدي. ./  طوفانااألشالءستزهرکیفو/  وصایاناالغالیبالدمنکتبکیف/  عرفنالکنّاو
یاقنیر!/ تالمماأحلیمااهللا/  جنۀفیهاالموت/  الجهاتکلمنالشرقغیرو/ یعبدهاالشرق/ الغزاةمقبرة
)15: 2003فوده، (السالمیعبرالدمقطارکان/ الحیاةأنفاسرغم/ آتألف. . آتقنیر

پابرطوفانیاجسادچگونهو/ بنویسیمراهایمانوصیتسرخمانخونباچگونه/ گرفتیمیادمااماو
ازشرقغیرو/ پرستدیمراآنشرق/ جنگجویانيمقبرهو/ استطوفانموطنسرزمینم/ نمودخواهند

.زندگیهاينفسعلیرغم! مرگاستشیرینچهخدایا/ استبهشتیآندرمرگ/ جهاتتمام

–آمریکا–ستمگريراهدرهاآنهمیشگیحامیازغاصب،اسرائیلهايظلمبهاشارهضمنفودهعلی

استنمودهبیانمخاطببرايدنیامختلفنقاطدرراکشوراینظلمواستنشدهغافل
مناسکبینو/  تشیلیفی/ فیتنامفیالرعبیمارسونالصغارالجواسیسو/ النوافذمنیطلأمریکاوجه
والجوعی/ األسماكوالخبزیکدسون/  الخلیجبترولیصطادون/ العذراءکنائسبین/  المعراجواألسراء
)469همان:(باکستانوالهندفیقلوبهمتذوب

در/ کنندمیتمرینویتنامدرراترسکوچکجاسوسانو/ گرددمیآشکارهاپنجرهازآمریکايچهره
نان/ کنندمیشکارراخلیجخامنفتو/ زیبارویانهايپناهگاهدر/ معراجواسراءمناسکبیندرو/ شیلی

.  شودمیذوبستانپاکوهنددرگرسنگانقلوبحالیکهدر/   کنندمیجمعراهاماهیو
فرخی یزدي نیز به خوبی از اختناق و استبداد حاکم بر عصر خویش پرده برداشته است. وي در حالی که 
در منطقه دربند در اسارت بوده است غزلی سروده و عنوان کرده که تا زمانی که در در بند اسارت هستند 

ه غم و اندوه شاد و خرسند هستندآزادي معنایی ندارد و متعجب است که ملت با وجود این هم
اي که پرسی تا به کی در دربندیم ما       تا که آزادي بود دربند، دربندیم ما

خوار و زار و بیکس و بی خانمان و دربدر       با وجود این همه غم، شاد و خرسندیم ما
) 89: 1376( فرخی یزدي، 

اگر آزادي براي ملت حاصل شود هلهله شادي سر خواهند دادوي در ادامه اعالم کرده 
)90می رود تا به فلک هلهله ي شادي ما( همان: گر که تأمین شود از دست غم آزادي ما

شاعر پیوسته از وثوق الدوله انتقاد نموده و از  ظلم و ستم وي نالیده است. وي ظلم وثوق را در ایران 
ه سبب ویرانی آن گشته است و دل مردم نیز غمگین و اندوهناك گردیده استسراسري دانسته ک

دل در کف بیداد تو جز داد ندارد      اي داد که کس همچو تو بیداد ندارد
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فریادرسی نیست در این ملک وگرنه      کس نیست که از دست تو فریاد ندارد
م یکی خانه ي اباد ندارداین کشور ویرانه که ایران بودش نام     از ظل

)123دلها همه گردیده خراب از غم اندوه     جز بوم در این بوم دل شاد ندارد( همان: 
مردمساختنبیداربرايتالش

شاعران همواره سعی رد بیدارسازي مردم و تحریک همتهاي خفته ي آنان داشته تا به آنها نیروي مقابله با 
بانیزومجالتانتشاربااسرائیل،استبدادعلیهمسلحانهقیامبه جزفودهرا القا سازند. علیظلم و ستم

روشنفکرانازیکیعنوانبهوياست،مردمساختنبیداروآگاهیبرايتالشدرخویش،شعرازاستفاده
داردآنانتنساخبیداردرسعیودانستهخرافاتوجهلواوهاماسیررامردميتودهجامعه

فرداًمضاجعکمأقضو/  فردافرداًألنذرکمو/  فردافرداًأوقظکمکیإالاللیلۀماجئت/   فلسطینباسم
)216: 2003فوده، (فلسطینباسم/ فردا

و/ دهمانذاررافردتانفردو/ سازمبیداررافردتانفردکهخاطراینبهمگرنیامدمشب/ فلسطیننامبه
.فلسطیننامبه/ سازمویرانوخرابراهایتانخوابگاه

فرخی یزدي به مردم اعالم می کند که دولت باید در اختیار ملت باشد تا شکل خودکامگی به خود نگیرد 
و در واقع با امکانات مجلس حقوق مردم را مسجل سازد. وي از آنان خواسته در این راه مبارزه کنند 

ت است         آخر اي ملّت به کف کی اختیار آید ترادولت هر مملکت در اختیار ملّ
پافشاري کن، حقوق زندگان آور بدست       ورنه همچون مرده تا محشر فشار آید ترا

نام جان کندن به شهر مردگان چون زندگیست       همچون من زین زندگانی ننگ و عار آید ترا
ی به کف بیخون دل دست نگار آید تراتا نسازي دست و دامن را نگار از خون دل       ک

)89: 1376(فرخی یزدي، 
شاعر با تحریک همت مردمی به آنها تذکر می دهد که بیت المال آنان غارت شده و سستی و خونسردي 
و نادانی مردم سبب این کار گشته است. وي از ملت خواسته بپاخیزند زیرا اگر باز هم سکوت پیشه سازند 

دتر از گذشته می گردد زیرا همگی بر محو ساختن آزادي و استقالل آنها هم رأي شده اندحال آنها هر روز ب
غارت غارتگران شد مال بیت المال ما      با چنین فارتگري واي بر احوال ما

اذن غارت ر به غارتگران داده است سخت       سستی و خون سردي و نادانی و اهمال ما
دي بجنگ      تا چه بسازد بخت او، تا چون کند اقبال مازاهد ما بهر استبداد و آزا

حال ما یک چند دیگر گر بدینسان بگذرد         بدتر از ماضی شود ایام استقبال ما
)93شیخ و شاب و شاه و شحنه و شبرو شدند       متفق بر محو آزادي و استقالل ما( همان: 

ن بودن، از هموطنان خواسته بپا خیزند زیرا کشور در خطر است و شاعر با تلفیق ایرانی بودن با مسلما
ظلم ستمکاران سبب ناراحتی پیامبر(ص) شده است
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اي وطن پرور ایرانی اسالم پرست        همتی ز آنکه وطن رفت چو اسالم ز دست
)203بیرق ایران از خصم جفا جو شده پست        دل پیغمبر را ظلم ستمکاران خست(همان: 

خائنسیاستمدارانازانزجار
در کنار ظلم و ستم خارجی، گاهی اوقات سیاستمداران خائن که دست پرورده اجانب هستند به ملت 
ظلم می کنند. شاعران در مقابل این عمال بیگانه ساکت نبوده و به بیان سرسپردگی انان پرداخته و رسوایشان 

آنانوکردهحملهخائنسیاستمدارانودشمنانبهیش،خوشعرازدیگريقسمتدرفودهمی سازند. علی
کندمینفرینرا

و/ الجبناءأیديشلت/ العمالءوالخونۀأیديشُلَّت/ وطنییاوطنی/ الشرفاءالعربکلأعرفأناو
)217: 2003فوده، !("الغرباء"المجروحیننحن/ أعیننامنالطالعالفجرلهذاالمجد
دست/ بادفلجسرسپردگانوخیانتکاراندستان/ وطنمايوطنم/ شناسممیرافشریاعرابتماممنو
.                                                                                                         مجروحیمغریبانما/  ماستچشماندرتابانیفجرچنینبرايبزرگیو/ بادفلجهاترسو

شاعر از مسئول مملکت شکایت دارد زیرا آنها در فکر آبادي مملکت نیستند و با ظلم وس تم آنان کشور 
ایران پایمال ستم قرار گرفته است

ما از آن خانه خرابیم که معمار دودل      نیست یک لحظه در اندیشه ي آبادي ما
)90: 1376مدفن اجدادي ما(فرخی یزدي، دل از دست جفاي تو که با خیره سري      کرد پامال ستم 

وي در ادامه از القاب آنان شکایت داشته زیرا در عمل از هر کاري عاجزند و وي خواسته تا این مناصب 
ناحق از آنها بازستانده شود

)90این وجیه المله ها هستند قاصر یا مقصر     برکنید از دوششان پاگون صاحب منصبی را(همان: 
ندگان مجلس که گاه به سان مار بوده و گاه جلد کفتار در بر می کنند ناراحت است و از شاعر از نمای

ملت خواسته با ریختن خون ناپاك انان کشور را از لوث وجود خائنان پاك سازند و آنان را زیاد دانسته زیرا 
تقاضاي برپایی چندین دار اعدام داده است

بارها         می نهند این خائنین بر دوش ملت بارهابازگویم این سخن را گرچه گفتم
پرده هاي تار و رنگارنگی آید در نظر       لیک مخفی در پی آن پردها اسرارها

مارهاي مجلسی داراي زهري مهلکند       الحذر باري از آن مجلس که دارد مارها
باید دفع این کفتارهادفع این کفتارها گفتار نتواند نمود        از ره کردار

کشور ما پاك کی گردد ز لوث خائنین       تا نریزد خون ناپاك از در و دیوارها
)92از براي این همه خائن بود یک دار کم       پر کنید این پهن میدان را ز چوب دارها(همان: 

همبستگیبهدعوت
علینمایند،دعوتظالمانبرابردراتحادبهراملتکهاندنمودهسعیهموارهمتعهدوملتزمشاعران

استنمودههمبستگیبهدعوترامردمخویش،کالمدرونیستمستثنیامراینازنیزفوده
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)260: 2003فوده، (یجمعنا/  واحددماو/ یجمعنا/ واحدثأرا/  یجمعنا/  واحدوطنالناأن:/ أتذکربل
/                                                                  یکسانانتقامی/ کندمیجمعراماکه/ داریمواحدوطنیما/ دهممیتذکربلکه

.کندمیجمعراماکه/ یکرنگخونیو/ کندمیجمعراماکه
شاعر با تحریک همت مردم ایران آنان را به اتحاد و همدلی دعوت نموده زیرا وطن در حال نامساعدي 

سر می برد به
این وطن در حال نزع و خصمش اندر پیش و پس      وه چه حال نزع کاو را نیست بیش از یک نفس

داروي او اتحاد و همت ما هست و بس        لیک این فریادها را کی بود فریادرس
استاي هواخواهان ایران نوبت مردانگی است      پاي غیر آمد میان نی وقت جنگ خانگی

)201: 1376( فرخی یزدي، 
نتیجه گیري

ومتعهدشاعرانمخصوصااندیشند،میآزادانهکهاستآزادیخواهانیيهمهمشتركدردوطن،درد
. نمایندظلمواستبدادبرابردرهاملتمقاومتبهکمکیدارندسعیخودشعربکارگیريباکهملتزمی
پایداريومبارزهبهآنانتشویقومردمبیدارسازيابزارعنوانبهشعرازهموارهایرانیوفلسطینیشاعران

ازواالنمونهدوایران،مقاومتشاعر بزرگفرخی یزدي،وفلسطینی،شهیدشاعرفوده،علی. اندجستهسود
خوردمیچشمبهمقاومتدربارهمشترکیمضامینشاعردوشعردر. هستندشاعراناین

مانندکهکندمیاعالموکردهمعرفیوطنعاشقراخودفودهعلی: دوستیوطنویملّهویتوغیرت
دوريکهدانستهدنیابهشتراخویشسرزمینوورزدمیافتخارامراینبهواستفلسطینیخودپیشینیان

است. فرخیکردهبیانزیبایشبروطنراخویشافسوسبارهاوي. استساختهیخواببراويآناز
یزدي به شاهان و افتخارات گذشته ایران مانند فریدون، کیکاووس، داریوش، زال و رستم و . . . اشاره نموده 
و از ایام گذشته و وسعت کم نظیر ایران ید کرده به آن افتخار ورزیده است. فرخی اندوه خویش را زا 

وضعیت کنونی ایران( زمان شاعر) بیان کرده است.
بهتوجهبا. شاعراستدواینشعرمشتركمضامینازدیگریکیاسبدادیوغازاییرهومبارزهبهدعوت

تلخ کامی هاي استبداد و استعمار را چشیده اند مردم را به مبارزه علیه آنها دعوت کرده شاعردوهراینکه
دانستهوطنراهردمرگومبارزهوسالحعاشقراخودوکردهیادچگوارا،بزرگ،انقالبیازفودهعلیاند.

جاريويبرمصیبتهاپساستکردهفراموشرامبارزهچونکهاستکردهاعالمايقطعهدروي. است
فرخی در البالي مبارزه با استبداد از حق غصب شده دهقانان به دست مالکان سخن گفته و در .استگشته

ی مانند کاوه و حداد براي تشویق ملت به این زمینه همه را شایسته سرزنش دانستهاست وي به ذکر الگوهای
مبارزه پرداخته است.
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انتقاد از اوضاع پریشان و آشفته مملکت یکی دیگر از مضامین شعري است که در شعر هر دو شاعر مورد 
توجه قرار گرفته است. فوده عنوان کرده که در کشور فلسطین، که مظهر صلح است، اثري از آرامش وجود 

را بسان کره اسبی دانسته که سلق هایش بسته شده و یاراي حرکت ندارد و نی زاز ندارد و سرزمینش
جنایتهاي اشغالگران در کفر قاسم و قتل عام آنان سخن گفته است.فرخی یزدي از نبودن فریادرس در میان 

یران ظالمان شاکی است و فراوان از نبود عدالت و دادگري در کشور گالیه دارد. وي معتقد است که در ا
توجهی به تخصص نمی شود که این امر موجب فقر مردم گشته است.

علیهبرکهکسانیبویژهوملتساختنساکتجهتدرابزارهاتمامیازهموارهحاکممستبدهايرژیم
واختناقایجادباکهاستبودهآنپیدرهموارهقدساشغالگررژیم. اندبردهبهرهگویند،میسخنآنها

امابازدارد،خویشمسلّمحقوقطلبازوساختهساکتراآنانقالبیمردمفلسطینسرزمیندرداستبدا
تاکهاندنمودهاعالمبارهاونمودهمبارزهبهدعوترامردمملّت،گویايزبانعنوانبهشاعرانهمواره
اد اسرائیل در سرزمینهاي نمود. علی فوده رد کنار اشاره به اختناق و استبدخواهندمبارزهنفسآخرین

اشغالی، به اشغالگري آمریکا در تمام جهان اشاره نموده است. فرخی یزدي از نبود آزادي در کشور نگران و 
ناراحت است و وثوق الدوله را سبب نابودي آزادي دانسته است. تالش براي بیدارسازي مردم از خواب 

یاستمداران خائن و نیز دعوت به اتحاد و همبستگی از غفلت و تحریک همت هاي خفته ي آنان، انزجار از س
دیگر مضامین مشترك مقاومت در شعر دو شاعر می باشد.
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.القربیذويانتشارات: قماللغه،فیالمنجد،)1380(لویسمعلوف،-19

.اولچاپدارالمعارف،: قاهرهمناهجه،وتطورهوأصولهالمقارناألدب،)1987(طاهراحمدمکی،-20

.اولچاپالعربیۀ،دارالنهضۀ: بیروتالمقارن،األدب،)1973(طهندا،-21

.دارالعودهبیروت،المقارن،األدب،)1987(محمدغنیمیهالل،-22
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البالغهنهج52ي خطبهي شناسانهزبانتحلیل
هاي گفتاريازکنشسرلطبقه بندياساسبر

فریده بجنوردي وحید
دانشجوي کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی دانشگاه عالمه طباطبائی
حیدرعلی احمدزاده کالت

شناسی همگانیشد زبانکارشناس ار
چکیده

به اقتضاي تعالیمی که در ، را بسط داد وآستینمطرح شده توسط استادش، ي فلسفینظریهجان سرل
آکسفورد زیر نظر فیلسوفان زبان دیده بود، مطالعات خود را معطوف به مباحث فلسفی زبان و به ویژه 

سرل با هاي گفتاري منتشر کرد. کنشبا عنوان کتاب خود را 1969ي زبان و ذهن نمود و در سال رابطه
ها، جمالت کنشی را به پنج دسته تقسیم کرد: کنش اظهاري، کنش بندي آنها و طبقهبررسی ماهیت کنش

با در و نظرييروش مطالعهترغیبی، کنش تعهدي، کنش عاطفی و کنش اعالمی. در این مقاله،با استفاده از 
هاي البالغه داشتیم.با این رویکرد کنشهاي نهجنگاه جدیدي به یکی از خطبهبندي سرل، نظر گرفتن طبقه

ي پنجاه و دوم مورد تحلیل قرار داده و دریافتیم که در ي حضرت علی(ع) را در خطبهگفتاري مورد استفاده
که در این خطبه کنش اظهاري بیشترین تکرار را داشته است، و این به خاطر ماهیت سخنرانی است؛ در حالی

هاي ترغیبی و چنین به این نتیجه رسیدیم که استفاده از کنشاین خطبه اصالً کنش اعالمی وجود ندارد. هم
اند. از اظهاري ارتباط خاصی با جایگاهشان در خطبه ندارند زیرا در سراسر خطبه مورد استفاده قرار گرفته

واند دلیلی بر استوارسازي کلّ سخن در خطبه تي کالم دیده شد و این میطرفی کنش تعهدي فقط در میانه
تري بر اند تا از این طریق تأثیر عمیقغیرمستقیم استفاده کردهباشد. امام علی(ع) در جاي جايِ خطبه از کنش

روي مخاطب بگذارند.
52ي هاي گفتاري، سرل، نهج البالغه، خطبهي کنشتحلیل گفتمان، نظریهها:کلیدواژه

مقدمه
پی در1970ي تا اواسط دهه1960ي فتمان، گرایشی میان رشته اي است که از اواسط دههحلیل گت

شناسی شناسی، جامعه شناسی، روانشناسی، زبانهایی مانند انسانمعرفتی در رشته–تغییرات گسترده علمی 
گوناگونیهايتعریفگفتمانبرايهاي علوم انسانی ظهور کرد و خیلی زود از آن استقبال شد.و سایر رشته

تحلیل گفتمان ضرورتاً تجزیه و تحلیل «نویسند: در تعریف تحلیل گفتمان می2و براون1است؛ یولشدهارائه
هاي زبانی مستقل از اهداف زبان در کاربرد آن است که در این صورت نمی تواند منحصر به توصیف صورت

(یول و براون، » ها در امور انسانی به وجود آمده اند.هایی باشد که این صورت براي پرداختن به آنو نقش
رامتنآیند،همگردچهچنانکهاستشرایطیولوازمعناصر،مجموعهجو، گفتمان) از نظر صلح1: 1983

1 - G. Yule
2 -P. Brown
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آنيفرآوردهمتنوفرآیند،گفتمانپس. استي گفتماننتیجهوحاصلمتن،بنابراین. آورندمیوجودبه
ي عوامل بیرون از متن، به ترکیب فرهنگی، اجتماعی و ) تحلیل گفتمان سعی دارد با مطالعه1385:77(.است

هاي سنّتی ارائه دهد. سیاسی و... دست پیدا کند و کاري فراتر از تحلیل
تحلیل «کنند: اي تحلیل گفتمان، آن را چنین تعریف میي فراجملهبا تکیه بر گستره2و استابز1شیفرین

اي عناصر زبانی را مورد مطالعه قرار بدهد و بنابراین واحدهاي کوشد تا نظام و آرایش فراجملهمیگفتمان
دهد. بر این اساس سخن کاوي اي یا متون نوشتاري را مورد بررسی قرار میزبانی نظیر تبادالت مکالمه

ا مکالمات میان گویندگان سروکار هاي اجتماعی به ویژه با تعامالت ببا کاربرد زبان در زمینه]تحلیل گفتمان[
باشد. هر کدام از این 4و یا انتقادي3تواند توصیفی). تحلیل گفتمان می10: 1372(لطفی پور ساعدي، » دارد

که در اي فلسفی استنظریه، 5گفتاريهايکنشينظریهشوند. ها با اهداف متفاوتی به کار گرفته میشاخه
شناسان را به خود جلب کرده گویند، توجه زبانبه آن تحلیل گفتمان میتحلیل گفتمان توصیفی، که معموالً

است. 
ي تحقیقپیشینه

اند و پرداختهحلیل گفتمانهاي مختلف تي جنبههاي گوناگون به بحث دربارهمحققان متعددي در زمان
ظاهراً اولین بار در مقاله تحلیل گفتمانو هلیدي. یول،براونجمله: از آن اند؛ آراي مختلفی را مطرح کرده

) هریس در این مقاله 3: 1375زاده، به کار رفت. (فخام1952در سال 6ي زلیک هریستحلیل گفتمان نوشته
نگاهی تحلیل گفتمانگوید هاي بزرگتر از جمله دارد و میدیدي صورت گرایانه و ساخت گرایانه از سازه

) 22: 1378گرایانه به متن است. (تاجیک، صرفاً صورت
اي گیرد، نظریههم که در تحلیل گفتمان مورد توجه زبان شناسان قرار میگفتاريهايکنشينظریه

عرضه کرد و 1962در سال ،ي اخالق دانشگاه آکسفورداستاد فلسفه،7فلسفی است که جان لنگشاو آستین
گفتاري آن را بسط هايکنشنوان زبان معاصر در کتابی با عفیلسوف ذهن و ،8جان سرل،پس از او شاگردش

How to do Things withتر استادش در کتابپیشدر بر داشت کهبسط و توسعه داد. کتاب او همان چیزي را 

Wordsعد نظام بخش و قواعد قوام بخش، عرضه کرده بود. اما با به کار گرفتن مفاهیمی چون قوا
و تبیین انواع در فرایند ارتباط زبانی»قصد«بر نقش هاي طبیعی، و نیز تأکیدنهادي و واقعیتهايواقعیت

هاي ها و مقالهنامهها، پایاند. کتابدهگفتاري، اهمیت سرل و اصالت کار او را نشان میهايکنشمختلف 

1- Schiffrin
2- Stubbs
3 - Descriptive
4 - Critical
5 - Speech Acts Theory
6- Zellig Harris
7- John Langshaw Austin
8 - John Searle
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توان به کتاب بسیار ها میي تحریر درآمده است. از میان آني تحلیل گفتمان به رشتهبسیار زیادي در زمینه
هاي متفاوت تحلیل گفتمان مقاله در زمینه26اشاره کرد. در این کتاب 2و همیلتون1یفرین، تاننجامعِ ش

ي این از جمله4شناختی تحلیل گفتمانو ساختار زبان3هاي آموزشیوجود دارد. تحلیل گفتمان در حیطه
به علت کاربردي بودن است. ها هستند. تحلیل گفتمان در بررسی آثار زبان فارسی نیز به کار گرفته شدهمقاله

) به تجزیه 1374. یارمحمدي (اندهاي زیادي مورد تحلیل قرار گرفتهها و متنو تأثیرگذاري این نظریه، کتاب
ي انگلیسی فیتز جرالد پرداخته است. وي سه عنصر مهم توصیف، توصیه و و تحلیل رباعیات خیام و منظومه

) درچارچوب ارائه شده از 1367فکري شاعر است. نورمحمدي (تعلیل را کشف نمود که همان چارچوب
اي عوامل انسجام متنی در انگلیسی و فارسی پرداخته ) و توصیف و تحلیل مقابله1976هلیدي و حسن (

است. طی این تحقیق وي دریافت که متون انگلیسی نسبت به فارسی از میزان انسجام و پیوستگی کمتري 
ي ) تحلیل گفتمانی و متنی غزلیات عاشقانه1378ه این اختالف معنادار نبود. شهبازي (برخوردارند، هر چند ک

ي این اند. از جملههاي مذهبی نیز از دیدگاه تحلیل گفتمان مورد مطالعه قرار گرفتهسعدي انجام داد. کتاب
علیه امام علی (حضرتنیز سخنان )1390(فضائلیالبالغه است. قرآن کریم و کتاب نهجآثار، آیات شریفه

ي آن حضرت را از دیدگاه نوع افعال مورد استفادهالبالغه مطالعه ونهجخطبه پنجاه و یکم) را درالسالم
بررسی کرده است.گفتاري سرليهانظریه کنش

اهداف تحقیق
غه مورد تحلیل و البالنهج52ي ) را در خطبهعلیه السالمدر این مقاله بر آنیم سخنان گهربار حضرت علی(

ي ي آن حضرت را از دیدگاه نظریهعوامل برون متنی ، نوع افعال مورد استفادهتحلیلبررسی قرار داده و با 
هاي مذهبی با اصول علم تحلیل گفتمان به ما . بررسی آثار علمی و کتابهاي گفتاري سرل بررسی کنیمکنش

کتاب ارزشمند ي رور بش پژوهي آنها را درك کنیم. کمک می کند که ویژگی هاي گفتمان و مفاهیم نهفته
البالغهنهجت همیك اودر) (عی علت حضرم کالز اي ترعمیقر و تدقیقدریافتبه راا مد توانالبالغه مینهج

یـامام علي که امنظوريي هاکنشـی بررسر دیگی بارتا به عیر گفتايهاکنشل تحلیسازد.ن رهنمو
خواهیم به تاثیر اند، از اهداف این مقاله است. هم چنین میبردهکاربهخودگفتارهايپارهدرالسالم) (علیه

ي گفتاري پی ببریم.هاکنشبافت و شرایط ایراد خطبه در تواتر استفاده از
هاي تحقیقپرسش

هاي زیر برسیم:برآنیم با انجام این پژوهش به پاسخ پرسش
چیست؟البالغه نهج52ي در مضمون و محتواي خطبهتأثیر بافت و شرایط فرامتنی 

1 - Tannen
2 - Hamilton
3 - Discourse in Educational Settings
4 - The Linguistic Structure of Discourse
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چگونه است و بسامد آنها چه چیزي را نشان البالغه نهج52ي در خطبههاکنشي به کارگیري انواع نحوه
می دهد؟
دارند؟البالغه نهج52ي چه رابطه اي با جایگاه عبارت در خطبهمستقیم و غیرمستقیمهايکنش
پژوهشروش

مبتنیوتوصیفیهادادهتحلیلينحوه. استالبالغهنهجدوموپنجاهيخطبهحاضر،پژوهشيهاداده
منابعازوایمگرفتهپیشرانظرييمطالعهروشپژوهش،اینانجامدر. استگفتمانتحلیلينظریهبر

. ایمدهبربهرهالبالغهنهجتفسیروترجمهها،کتابپژوهشی،مقاالتمانندمختلفی
هاي گفتاري در تحلیل گفتماني کنشنظریه

سرل به اقتضاي تعالیمی که در آکسفورد زیر نظر فیلسوفان زبان دیده بود، مطالعات خود را معطوف به 
هاي کنشکتاب خود را با عنوان 1969ي زبان و ذهن کرد و در سال مباحث فلسفی زبان و به ویژه رابطه

هاي گفتاري ارائه کرد و کنشمندي از نظریه رل در این کتاب تبیین جامع و نظامگفتاري منتشر نمود. س
توان از آن استخراج کرد. روشن ساخت که مبانی و مبادي این نظریه چیست و چه لوازم و نتایجی را می

عمل هاي گفتاري پایه و اساس خود را در تجزیه و تحلیل از نظامی خارج از زبان (قصد و ي کنشنظریه
شود که هاي ساختاري منتهی میگیرد. اما کاربردش در گفتمان به شیوهاي) میگوینده، دانش ما از قواعد سازه

هاي ي کنشکند. این عناصر که مورد توجه نظریهعناصر را به صورت متوالی در الگوهاي خاصی مرتب می
هاي ارتباطی که در یک جمله هستند: عملاي نسبتاً کوچک از کارکردهاي زبانی گفتار هستند، خرده مجموعه

خورند و اغلب با فعلی که آن عمل با آن نامیده قابل شناسایی هستند و تحت یک فرهنگ خاص برچسب می
شود مثالً قول، تشکر، پیشنهاد، اشاره، افسوس، نتیجه و ... قابل اجرا هستند. اگر دیدگاهی منظوري را به می

کند براي خود در نظر گیریم، پس تعداد محدودي بندي میدهاي زبان را طبقهعنوان مفهومی اساسی که کاربر
گوییم که این کارها چگونه اند و سعی شود: به مردم میدهیم ایجاد میاز کارهاي اصلی که با زبان انجام می

و احساسات و دانیم کنیم که آنها را وادار به انجام کارها کنیم و خودمان را مرتکب انجام آن اعمال میمی
هاي کنشيکنیم. نظریهگفتارهایمان ایجاد میکنیم و تغییراتی با استفاده از پارهنگرهاي خود را بیان می

هاي کند با تحلیل مفاهیمی چون قصد گوینده، معناي جمله و مؤلفهاي کلی است که سعی میگفتاري نظریه
توان با خروج با یکدیگر توضیح دهد که چگونه میها ي ارتباط اینزبانی و ماهیت قواعد و تبیین نحوه

اي چون إخبار، انشا، حکایت، حمل هاي معنا شناختی پیچیدهها پدیدهاصوات از دهان با ایجاد عالئم و نشانه
هاي جدید هاي گفتاري در پیدایش روشي کنشو افعالی از این دست انجام داد. اهمیت عمده نظریه

ي رابطی میان نظریه لیل گفتمان در این است که این نظریه در واقع حلقهمطالعات زبان به خصوص تح
کند و اطالعات گران انتزاعی زبانشناسی و واقعیات و مشاهدات عینی مبنی بر چگونگی کاربرد زبان ایجاد می

را بسیار ي افعال گفتاري دو ویژگی دارد که آن دهد. نظریهقیمتی را درباره کاربردهاي عینی زبان به ما می
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جذّاب و سودمند کرده است. نحست این که این نظریه مربوط به شخص یا ایدئولوژي خاصی نیست و هر 
ي آن ممکن است؛ فیلسوفان با ي آن تأمل و تفکر کند. دوم این که توافق دربارهتواند در بارهکسی می

ي افعال گفتاري بحث کنند و به دربارهتوانندهاي فلسفی متفاوت و افراد با هر سلیقه و ایدئولوژي میالتزام
توان تمایز ي اصلی دارد که بر اساس آن، می) زبان انگلیسی سه نوع جمله1385:8توافق برسند. (عبداللهی، 

ي کلی از کنشهاي گفتاري قائل شد. میان سه صورت ساختاري (جملهساختاري نسبتاً ساده اي میان سه دسته
و سه نوع کارکرد ارتباطی (گزاره، پرسش، امر/ درخواست) رابطه اي وجود هاي خبري، پرسشی و امري) 

ي مستقیم وجود داشته دارد که به آسانی قابل تشخیص است. هرگاه بین ساختار جمله و کارکردش رابطه
ي غیرمستقیم وجود داشته باشد آن را کنش گفتاري مستقیم و هرگاه بین ساختار جمله و کارکرد آن رابطه

اي به کار رود، کنش ي خبري براي بیان گزارهنامیم. بنابراین اگر جملهآن را کنش گفتاري غیرمستقیم میباشد 
گفتاري مستقیم و اگر به عنوان درخواست به کار رود، کنش گفتاري غیرمستقیم خواهد بود. (یول؛ عموزاده 

ها، این جمالت را به پنج بندي آنها و طبقه) سرل با بررسی ماهیت کار گفت76: 1389مهدیرجی و توانگر، 
. 5و کنش اعالمی4، کنش عاطفی3، کنش تعهدي2، کنش ترغیبی1کند: کنش اظهاريدسته تقسیم می

دهد. در واقع گوینده ي مطرح شده، نشان میکنش اظهاري، که تعهد گوینده را نسبت به صدق گزاره
دهد، مانند اثبات کردن، با جهان و محیط مطابقت میگوید که چیزها چگونه هستند و محتواي گزاره اي رامی

ادعا کردن، اظهار کردن، تأیید کردن و...
کنش ترغیبی، که هدف آن ترغیب مخاطب براي انجام کاري و قرار دادن شنونده در حالت اجبار براي 

د پیشنهاد کردن، شود، ماننها و تمایالت گوینده مطرح میانجام عملی است. در واقع در این کنش، خواسته
اجازه دادن، التماس کردن، توصیه کردن و...

کنش تعهدي، که در واقع متعهد شدن خود گوینده است براي انجام عملی در زمان آتی مانند قول دادن، 
سوگند خوردن، پیمان بستن و...

، تبریک و... کنش عاطفی، که گوینده احساس و حالت درونی خویش را از طریق قدردانی، عذرخواهی
کند، مانند همدردي کردن، اهانت کردن، تأمل کردن، تعجب کردن و...بیان می

هایش بر اي براي مخاطب است و گوینده از طریق اعالمکنش اعالمی، که هدف آن اعالم شرایط تازه
یان وقایع نماید و این کنش زمانی واقعی است که گوینده قدرت و صالحیت بجهان تغییرات واقعی ایجاد می

) 61-57: 1969(سرل، جدید را داشته باشد، مانند انتصاب کردن، عقد کردن، نام گذاري و...

البالغهنهج

1 - Representative act or Assertive act
2 - Directive act
3 - Commissive act
4 - Expressive act
5 - Declaration act
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ي جار، (ع)ن امیرالمؤمنی، لمي عدینهن مزبابره و کردش تراوی منبع الهز سخنان آن اه البالغه، کتابی کنهج
ن و ضامیز مه تحلیل گفتمان قرار گرفته است. این کتاب اورد بررسی زبان شناسان از دیدگاز ماست نیه گردید

البالغه کتابی . نهجاستر سرشاادبیی و علم، تاریخی، اجتماعی، سیاسی، اخالقی، تربیتیدینی،ی عالم تعالی
حکمت و کلمات قصار که 480مکتوب (رساله، نامه) و 79خطبه (سخنرانی) و 239است حاوي 

الم) در زمان کوتاه خالفت خود ایراد نموده و محمدبن حسین موسوي معروف به امیرالمؤنین علی (علیه الس
ي تحریر هجري آن را به رشته400ه. ق)، که از بزرگان علماء شیعه است، در سال 406-359سیدرضی (

ونمسلمادانشمندانبسیاري ازتوجهپیدایشبدوهمانازمطالبشتنوعبهبا توجهکتابدرآورده است. این
کهايهم واژههنوزهاستایشاینتمامدرامابرانگیخت،راآنانو ستایشکردجلبخودبهراغیرمسلمان

چون کسانیشود.نمییافتکند،بیانراآنواقعیجایگاهعظمت ووباشدالبالغهنهجمحتوايتمامبهناظر
توماسشمیل،شبلیپطروشفسکی،نعیمه،ئیلجبران، میخاخلیلجبراننباته،ابنکاتب،عبدالحمیدجاحظ،

طیفهمینازدیگربسیاري(ره) ، ورضیسیدانجامسروالحدید،ابیابنجرداق،کارالیل، جرج
برانگیزاعجاباثرهاي اینویژگیازبعدچندیایکيشیفتهتنهایکهرو مصلحان،متفکراننویسندگان،

البالغه نهج«اندکه هگشودستایشبهزبانمصر،األزهردانشگاهاستاد بالغتالمرسفی،نائلهمانندواندشده
وزنده نورانیتشاهدالسالم) بهترین(علیهعلیکند،ثابتتاقرار دادروشنیدلیلراآنخداوندکتابی است که

: 1361(مصطفوي،» قرآن و حکمت و دانش و هدایت اعجاز و فصاحت آن کتاب آسمانی است.پرتوبخش
همه) ع(علىسخنان: «نویسدمى) ع(المؤمنینامیرشیواىگفتارونغزسخنانيدربارهجوزىابن) سبط1

وشکوهازراهاآنچنانخداوندکهاستسخنانى. حکمتومعرفتمیزانواستشکوهوفروغازسرشار
او،سخناندرخداوند. گیردمىفرارااوهاآنهیبتبخواند،وبشنودکسهرکهکردهلبریزبرجستگى

هاآندراىاست. واژهآمیختههمبهرارسایىوشیوایىوتازگىوطراوتوبودنکالمنمکینْوشیرینى
گوىوکشیدهناتوانىبهراسخنورانيهمه. نیستبرابرىیاراىهاآنباراحجتىهیچونیستگزاف
خودسرگردانراهااندیشهوگرفتهتابوآبنبوت،نورازایشهواژه. استربودههمگانازراسبقت
)280: 1378، محمدى رى شهرى(.»استساخته

البالغهي پنجاه و دو نهجي فارسی خطبهمتن عربی و ترجمه
سکَّانَها،تَحفزُبِالْفَنَاءفَهِیحذَّاء،وأَدبرَتمعرُوفُهاوتَنَکَّرَبِانْقضَاء،وآذَنَتتَصرَّمت،قَدالدنْیاوإِنَّأَالَ

تووبِالْمدتَحا،وجِیرَانَهقَدرَّونْهاأَماملْواً،کَانَماحنْهمرکَدفْواً،کَانَماوصقَفَلَمباینْهلَۀٌإِالَّمملَۀِسمکَس
المقْدورِعلَىالدارِهذهعنْالرَّحیلَاهللاِفَأَزمعواعبادینْقَع.الصدیانُلَمتَمزَّزهالَومقْلَۀِالْکَجرْعۀِجرْعۀٌأَواالِِْداوةِ
بِهدیلِودعوتُمالْعجالِالْولَّهحنینَتُمحنَنْلَوفَواهللاِ.علَیکُمیطُولَنَّوالَفیهایغْلبنَّکُموالَالزَّوالُ،أَهلها

درجۀٍارتفَاعِفیإِلَیهالْقُرْبۀِالِْتماسمنَاهللاِإِلَىوخَرَجتُممتَبتِّلی الرُّهبانِ،جؤَاروجأَرتُمالْحمامِ
،هنْدئَۀٍأوغُفْرَانِعیاستْهصأَح،هاکُتُبظَتْهفحو،لُهسیالًلَکَانَرماقَلوفَیجنْلَکُمأَرم،ابِهثَوأَخَافوکُملَینْعم
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قَابِهتَاهللاِ. علَوِواثَتانْمکُماثاًقُلوبیانْمالَتسوونُکُمینْعۀٍمغْبرهۀٍإِلَیبهرونْهماً،مدثُمرْتُممیعا،فنْیاالدامنْیالد
.لالِِْیمانِإِیاکُموهداهالْعظَام،علَیکُمأَنْعمهجهدکُممنْشَیئاًتُبقُوالَمولَوأَعمالُکُمجزَتماباقیۀٌ،

بهکردهپشتمانده، وهایش مجهولاعالم داشته، خوبیراخویشاعیافته، ودپایانگویادنیا!باشیدآگاه
ازچهراند. آنمىمرگبه سوىراهمسایگانشودهدمىسوقفنابه سوىراخویشرود. ساکنانمىسرعت

باقىآنازآبىظرفماندهتهازبیشوپذیرفتهتیرگىبودهزاللوصافچهآنشده، وتلخبودهشیریندنیا
! خدابندگانننشیند. اىفروهاآنعطشآنرا بیاشامند،تشنگاناگرکهماندهآنازقدرآنیااست، وماندهن

شوند، خیالچیرهشمابهآرزوهاگراید، مبادامینیستىبهسرانجامکهبگیریدسرائىازنمودنکوچتصمیم
سانبهدهید، وسرنالهمردهبچهرانشتهماننداگر! سوگندخداداشت. بهخواهیدطوالنىعمرنکنید

و اونزدخوددرجاترفتنباالوحقبهنزدیکىبراىونمائیدراهبان، زارىهمچونکنید ونوحهکبوتران
برابردربکشید،وفرزنداناموالازدستکنندمىنگهدارىراآنحقمأمورانوثبت شدهکهگناهانىآمرزش

هایتاندلاگرسوگندخدابهاست.وحشتناکم، کمشمابرآنازکهعقابىودارمرانتظابرایتانمنکهثوابى
زندهدنیاپایانتاگردد وجارىخوناواز ترسیاوخدابهشوقشدتازهایتانچشمازشود، وآب

هاىنعمتابربردرشمااعمالاینهمبازکنیدکوششحقفرماناطاعتدرتوانیدمىکهجاآنتابمانید، و
: 1390نیست. (مکارم شیرازي،اىمالحظهقابلچیز»ایمان«نعمتمخصوصاًداده،شمابهخداوندکهبزرگى

589(
بحث و تحلیل خطبه 

جایی که این خطبه، اي براي نشان دادن تاریخ دقیق بیان این خطبه در دست نیست. اما از آنهیچ قرینه
ي نماز عیدین، یعنی عید قربان و عید فطر، و نیز نماز بوده است و خطبهي عید اضحی اي از خطبهقطعه

السالم) این خطبه را خوانده است، به احتمال قریب به یقین، امام علی (علیهجمعه را معموالً زمامدار زمان می
مانی نیز این است زدلیل ذکر این بازهاندنداا. هجري ایراد فرموده39تا 36هاي در یکی از اعیاد اضحی سال

روز 80هجري زمامداري را پذیرفتند و حدود 35روز بعد از عید اضحی سال 15السالم) که امام علی (علیه
توان گفت ) در مورد مخاطبان نیز می533: 1380به شهادت رسیدند. (جعفري، 40پیش از عید اضحی سال 

-هاي اخالقیاین خطبه جزء خطبهد شده است. براي عموم مردم ایراکه این خطبه، مخاطب خاص نداشته و
توان سه بخش کلّی را از آن برداشت کرد. ) و می72: 1381بندي شده است (دشتی،البالغه طبقهاجتماعی نهج

زهدبهراکنند. ایشان مردم، دنیا و فانی بودن آن را توصیف می) علیه السالم(در بخش اولِ آن امام علی 
فرمایند و مردم را به دست کشیدن از دنیا براي میمند شدن به دنیا نهیویق و از عالقهتشدنیادرورزیدن

کنند و آن را بسیار واال نمایند. امام در بخش دوم، ارزش عمل صالح را بیان مینزدیک شدن به حق توصیه می
نمودهعطامخلوقاتبهراکهخداوندىهاىنعمتوپارسایان،بررابزرگ خداوندىخوانند. و نیز پاداشمی

ترین درجهکنند و عالیهاي الهی را خاطر نشان میکنند. ایشان در بخش سوم بزرگی نعمتمی، گوشزداست
دانند. امام علی هاي خدا، نارسا و غیر کافی میي تالش را در اداي شکرِ نعمتکوشش و بیشترین مرتبه
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هایی که براي المثل و مثالهایشان، از تشبیه، استعاره، ضربر خطبهالسالم) در این خطبه، مانند غالبِ سای(علیه
ي این خطبه با درنظر داشتن نظریهجزئیاتبررسیکنند. حال بهمردمِ معمولی هم ملموس هستند، استفاده می

پردازیم.هاي گفتاري میکنش
در ادبیات عربی » أال«است. »أال«کنند، اي که حضرت علی (ع) در این خطبه بر زبان جاري میاولین واژه

هشدار دادن است. هشدار نیز جزء » أال«است. کاربرد » آگاه باشید«حرف استفتاحیه نام دارد و به معناي 
آگاه «خطبه را با ) علیه السالم(جا به صورت مستقیم به کار رفته است. امام علی هاي ترغیبی است و اینکنش

اي و در کمال جدیت، از سوي کسی که جایگاه واالیی فتار با چنین جملهکنند. شروع گشروع می» باشید!
قَدالدنْیاإِنَّ«ي این است که قرار است خبر بزرگ یا مطلب بسیار مهمی بیان شود. در دهندهدارد، نشان

 ترَّمکه در زبان» إنَّ«شود. یکی دو کنش گفتاري غیرمستقیم دیده می» تَصهه نام دارد، به عربی حرف مشب
که در زبان عربی حرف تحقیق نام دارد زیرا با » قَد«رساند. دیگري است و مفهوم تأکید را می» قطعاً«معنی 

هاي اظهاري ي تأکیدند و در کنشبخشد. پس هر دو، نشانهآمدن قبل از فعل ماضی به فعل معناي تحقیق می
ي زمان موجود ي دنیا، به نسبت باقی ماندهلحظه به لحظهگذشت» تصرّم«ي شوند. منظور از واژهاستفاده می

اعالن کوچ به زبان حال است براي افرادي که عبرت گیرنده باشند؛ بدین معنا » آذَنَ بانقضاء«است. مقصود از 
ي قرینهحضور داشته اما به » قَد«بار دیگر تأکید » بِانْقضَاءآذَنَت«که دنیا براي کسی باقی نخواهد ماند. در 

تغییر، تبدیل و دگرگونی است. بدین شرح که هر گاه انسان » تنکّر معرُوفُها«لفظی حذف شده است. منظور از 
کند ها انس گرفته داشته باشد، گمان میهاي دنیا، مانند سالمتی، جاه و مقام، را که به آناي از خوشیخوشی

ها انس بندد و با آنها دل میشناسد و به آنها را خوب مینها آشنا شده، آکه آن لذّات پایدار هستند. با لذّت
ها از بین رفته و به ضدشان که ناخوشی و نقمت است، مبدل گیرد. اما پس از اندك زمانی خوشیمی
شوند. سالمتی و جاه و مقام به شوند. اموري که معروف و شناخته شده بودند، مجهول و ناشناخته میمی

که گویا سالمتی ناشناخته است. دنیا همچون دوستی است که ادعاي یابد، چنانعتباري تغییر میبیماري و بی ا
واَدبرَت «صداقت دارد ولی در حقیقت صادق نیست و محبتش آمیخته با دشمنی است. منظور حضرت از 

گذرد. لفظ سرعت مییعنی دنیا رو برگردانده، چنان که گویی هیچ کس به چیزي وابستگی ندارد و به » حذّاء
هاي زندگی افراد با مردن و یا هر نوع زوال را که به معناي پشت کردن است براي از بین بردن خوبی» ادبار«

اند. امام علی (ع) دنیا را به سلطانی تشبیه ها باشد، براي دنیا استعاره آوردهو از بین رفتن که ناقض خوشی
کند. هر دوي این ها را کمک نمیشده و به[لحاظ] مال و منال، آنگرداناند که از رعایاي خود رويکرده
حضرت دنیا » جِیرَانَهاوتَحدوبِالْموتسکَّانَها،تَحفزُبِالْفَنَاءفَهِی«گفتارها، کنش گفتاري اظهاري هستند. در پاره

متصف کرده است. جهت تشبیه در » کنندهبه جلو راننده و دعوت«را به طریق استعاره بالکنایه به دو صفت 
کند و با وجود این که این استعاره این است که دنیا، دوران عمر و زندگی را به فنا و نیستی و مرگ قطع می

خوان که طی طریق می کند و همراه کاروان و شتر است، از همراه انسان است چنان که ساربان شتر و آوازه
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ي به جلو راندن و آواز براي را براي وسیله» موت«و » فنا«(ع) مام علیکند. حضرت امحلی به محلی کوچ می
اند. وجه شباهت این است که مرگ ها را دو حقیقت انکارناپذیر درنظرگرفتهشتر خواندن استعاره آورده و آن

یله انتقال شود، چنان که آواز و تازیانه، مثل هم، براي دو چیزي که وسموجب انتقال انسان ازدنیا به آخرت می
) در ابتداي این 1385:472گردند. (ابن میثم، محمدي مقدم، نوایی یحیی زاده، شتر از مکانی به مکانی می

استفاده » فَـ«بیان شده است. بعد از بیان جمله یا جمالتی، براي ذکر نتیجه از » پس«به معنیِ » فَـ«ها جمله
هاي اظهاري است. دو شود و از کنشمی» تیجه گرفتنن«جایگزین فعلی از مصدر» فَـ«کنیم. بنابراین می

کنندمیاستفاده»وداع«و»پایان«هايواژهازبالفاصلهاند. ایشانهاي اظهارينیز از کنش» فَـ«ي بعد از جمله
جفتبیانباایشانادامه،در. بکارنددنیادوستاندلدررامادیاتبهنسبتمیلیبیودلسرديتخمتا

کشانند. ایشان در این میراهیدوبهرامخاطبانذهن»تیره«و»زالل«نیزو»تلخ«و»شیرین«متضادهايواژه
أَوداوةِاالکَسملَۀِسملَۀٌإِالَّمنْهایبقَفَلَم«فرمایند اند. سپس میمورد از کنش ترغیبی غیرمستقیم استفاده کرده

را براي 1»سملَۀ« ي دنیا است. امام این عبارت براي اندك و ناچیز شمردن باقی مانده» قْلَۀِ...الْمکَجرْعۀِجرْعۀٌ
تشبیه 2»مقْلَه«اي از ي آب در ته ظرف و جرعهاند و آن را به باقی ماندهي دنیا استعاره آوردهباقی مانده

ي ظرف آب را بمکد، نه ته ماندهگونه که اگر تشاند. جهت تشبیه کالم حضرت این است که همانکرده
ي عمر خود از لذایذ دنیا بچشد، هاي دنیوي اگر در باقی ماندهي لذّتسیراب نخواهد شد، دنیاخواه و تشنه

یابد. بنابراین سزاوار این است که از دنیا خواهی دست برداشته و اش رفع نشده و دردش دوا نمیتشنگی
در » فَـ) «1385:473ند. (ابن میثم، محمدي مقدم، نوایی یحیی زاده، هوس شهوات خود را از این دنیا قطع ک

یبقَفَلَم«ي عبارت نیز در هاي اظهاري است. بقیهگفتار، همان گونه که ذکر شد، جزء کنشابتداي این پاره
ایشان » الرَّحیلَ...اهللاِعبادفَأَزمعوا«فرمایند: اظهاري است. با توجه به این حقیقت است که میکنش..» إِالَّمنْها

پس از تحقیر دنیا و ایجاد نفرت از آن دستور می دهند که به طور قطع از آن دل برداشته و تصمیم جدي 
براي کوچ از این سراي فانی بگیرند توجه به خدا پیدا کرده و طی طریق به سوي خدا را آغاز کنند. مجدداً 

تصمیم «فعل امر و به معناي » أزمعوا«شود. است، در این عبارت دیده میهاي اظهاري که جزء کنش» فَـ«
هاي ترغیبی مستقیم هستند. سپس هاي نهی جزء کنشهاي امر و فعلاست و فعل» جدي و قاطعانه بگیرید

شود، انسان جدا میو با یادآوري این موضوع که به ناچار دنیا از» الزَّوالُأَهلهاالمقْتدورِعلَى«فرمایند: می 
هاي دنیا ي لذّتها را از آرزوهاي دور و دراز دربارهبرند و آنتمایل و رغبت افراد را نسبت به آن از میان می

ه را براي تذکّر این حقیقت ک» االَمدعلَیکُمیطُولَنَّوالَملُ،االَفیهایغْلبنَّکُموالَ«کنند. امام (ع) عبارت نهی می

)73: 1381دشتی،(ي آب در ظرف ته مانده-1
اند تا ریختهریخته، سپس آن قدر آب روي ریگها میدر میان اَعراب رسم بوده که به هنگام کم آبی مقداري ریگ در داخل ظرفی می-2

اند. حضرت به عنوان تشبیه گفتهمی» مقلَه«اند. آن ظرف را نوشیدهسهم آب میافراد به عنوان آب را هر یک از ها گم شوند. سپس آن مقدار آن
)589: 1390(مکارم شیرازي، اي از ظرف مقلَه بیش باقی نمانده است. ي جرعهاند از دنیا به اندازهفرموده
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نمایند اند و سپس نهی میمغلوب آرزوهاي خود نگردند و به دفاع از حفظ سعادت خود برخیزند، بیان کرده
که توهم طوالنی بودن عمر و بعید شمردن غایت زندگی، که همانا مرگ است، فریبشان ندهد؛ زیرا طوالنی 

شود و بااز یاد خدا میدانستن عمر و دور شمردن مرگ، دل را سخت کرده و موجب غفلت و بی خبري 
ىتوجهامکاناتحداکثرازکهآیدبرمیصددخردمند، دروآگاهشخصکهزندگی استودنیازوالبهجد
زندگىِاینواستمحدودزندگىمدتبداندانسانکهوقتىکند.استفادهمفیدکوششوکاردرخود

باراخودها، هرگز عمرفرصتدادندستازومسامحهنیست، بدونهمتکراروبرگشتقابل محدود،
استفاده » مپندارید«و فعل نهیِ » مبادا«گفتار از السالم) در این پاره(علیهگذراند. امام علینمیبطالتوبیکارى

نیزوستایشوشوند. مدحهاي ترغیبی مستقیم محسوب میتر گفته شد، کنشطور که پیشکنند، که همانمی
دو بار از کنش عاطفی بهره خطبه،اولِدر بخشامام. شوندمیمحسوبعاطفیکنشهش،نکووذم
وتلخیسرايراجا که دنیانامند و دوم آنکننده به نابودي و مرگ میجا که دنیا را دعوتگیرند. اول آنمی

ذهندردنیاازدناخوشاینتصاویريایجادباایشان. شمارندمیپسترادنیاوکنندمیمعرفیتیرگی
درگیرهمباراهاآنواحساسعقلدارندسعیوشمرندمیکوچکوناچیزآناننظردررادنیامخاطبان،

. کنند
السالم) در این خطبه، آگاه ساختن مردم از ثواب و عقاب بزرگ موضوع بعديِ مورد توجه امام علی (علیه
حقیر کرده و مردم را از آن برحذر داشتند، به کوچ از دنیا دستور خداوند است. پس از آن که حضرت دنیا را ت

گیرند، اشاره فرمودند. این ها را براي کسب ثواب و دفع عذاب به کار میدادند و سپس به وسایلی که افراد آن
داشتن و وسایل عبارتند از: شدت تألّم و ناراحتی، توجه و التفات به خداوند، همواره به درگاه خداوند نیایش 

اند. این نهایت کوششی تابی و التهابی که راهبان دارند و از دنیا قطع عالقه کردهتضرّع و زاري کردن، مانند بی
ي این که چرا توانند داشته باشند. دربارهها در جلب رضایت حق و دوري از عذاب خداوند میاست که انسان

ها اند باید گفت به لحاظ شهرتی بوده که آنن تشبیه کردهها را به بریدن از دنیاي راهباحضرت نیایش انسان
اند. باید توجه داشت که نهایت زهد و وارستگی و رسیدن به در شدت زاري و تضرّع در درگاه خداوند داشته

کنند. هاي خویش به خدا سوگند یاد میفرمودهقرب خدا، قطع عالقه از مال و اوالد است. حضرت در ادامه
سوگند آن است که خبر یا انشا را به چیزي که داراي «کند: طبایی سوگند را این گونه تعریف میعلّامه طبا

اي که اگر خبر درست شرافت و آبروست به جهت ارج و اعتباري که دارد پیوند داده، مقید کنیم، به گونه
جان خودم سوگند که زید گوییم: به نباشد، کرامت و شرافت آن چیز لطمه بخورد و باطل شود؛ مثالً وقتی می

شرافت زندگی و عمر خود پیوند داده ایم، به طوري که اگر خبر ما دروغ ایستاده است، صدق این سخن را به
که سوگندگیردمینتیجهمطلباینذکرازعلّامه پس.» باشد، عمر ما فاقد شرافت و ارزش شده است

امام علی (ع) نیز براي تأکید در .)224ـ 1375:225است. (طباطبایی، سخندري تأکیددرجهباالترین
، بعد از آن که از چند کنش ترغیبیِ مستقیم استفاده کردند، به خدا سوگند خویشسخن و استوارسازي کالم
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فرمایند اگر تمام هاي تعهدي است. سپس حضرت خطاب به مردم میخورند. سوگند خوردن جزء کنشمی
تقرّب و نزدیکی به خدا مانند عبادت، زهد و پارسایی را فراهم آورید و اسبابی که ممکن است از جهت 

مصرّانه از خداوند نزدیکی به سوي او را طلب کنید و از حق تعالی بخواهید که درجه مقام شما را باال برَد و 
راي تقرّب و چه در دفتر و الواح محفوظ الهی ثبت گردیده، ببخشد باز هم امیدتان بیا یک گناه شما را از آن

دهید، بیشتر است. بنابراین سزاوار است، کسی که بلندي منزلت از عبادت و تضرّعی که براي تقرّب انجام می
ي تقرّب به خداوند کند و خواهد، خود را به تمام و کمال آمادهزیاديِ منزلت و مقام در پیشگاه خداوند می

و کمال براي دوري از گناهان خالص گرداند، البته آن که از گناهان خود هراسناك است، خود را به تمام
کند که با خوف و خَشیت از خود دور کرده است عقوبت و خداوند بیش از آن که در تصور اوست و فکر می

ي خود گرداند. سخن در شناختن این حقیقت است که خداوند براي بندگان شایستهکیفر را از او دور می
ي که در اندیشهها فراهم کرده و براي ستمکاران کیفري دردناك بیش از آن تصور آنپاداشی بزرگ و فراتر از 

بشر بگنجد، آماده ساخته است. 
هاي بزرگ حق اند، تذکّر نعمتالسالم) در این خطبه به آن پرداختهموضوع سومی که امام علی (علیه

د را در انجام اموري که اطاعت خداست، تعالی بر بندگان است. این گونه که اگر تمام تالش و کوشش خو
ي شکرگزاري است بجا آورند. فرمانبرداري و عبادت چه الزمهصرف کنند هیچ امیدواري نیست که بتوانند آن

ي السالم) براي تحکیم گفتههاي بزرگ الهی را جبران کند. امام علی (علیهتر از آن است که نعمتها کمآن
کنند و با بیانی عمیق و زیبا، باالترین تالش انسان را، از نظر کیفیت گند یاد میخویش مجدداً به خداوند سو

تا آن حد که تمام وجود انسان در مسیر طاعت ذوب شود و تمام ذرات جسمش فریاد کشد و روحش در 
م طول عمر اوج آسمان عبودیت تا آنجا که در توان انسان است به پرواز درآید و از نظر کمیت این کار در تما

هایش را بجا آورد. هاي خدا و حتّی شکر یکی از نعمتتواند حق شکر نعمتدنیا ادامه یابد، باز هم نمی
هاي الهی نیست. امام ) نهایتاً این که تمام اعمال عباديِ بندگان، پاسخگوي نعمت1390:600شیرازي،مکارم(

اي ادبی وجود ه می برند. در ادبیات زبان عربی شیوهجا از کنش تعهدي و از کنش اظهاري بهرعلی (ع) دراین
هاي کلّی گویند. یعنی نگارنده یا راوي یعد از آن چند مورد از مثالمی» ذکر خاص بعد از عام«دارد که به آن 

در » هدایت«جایی که ورزد. از آنرا بیان کرد، به یک موضوع یا مورد خاص اشاره و روي آن تأکید ویژه می
اند. اکثر افرادي را جداگانه ذکر کرده» هداه«هاي خداوندي برترین نعمت است، امام علی (ع) هم تمیان نعم

گویند و سخنورند براي آن که عمق تأثیر روي مخاطب را بیشتر کنند، مطلب اصلی و مهم که شیوا سخن می
کنند. اي سخنشان آن را یادآوري میرسانند و یا در انتهگویند و سخن را با آن به پایان میرا یا در انتها می

نیز، که در )علیه السالم(زیرا معموالً آخرین نکته در ذهن مخاطب نقش ماندگارتري خواهد داشت. امام علی 
فرمایند نهایت فرمانبرداري و بندگی در برابر همتا هستند، در انتهاي کالم خویش میبالغت و فصاحت بی

شود زیرا مان، ناچیز است. در این جمله کنش ترغیبی غیرمستقیم دیده میهاي الهی، خصوصاً نعمت اینعمت
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السالم) مخاطبان خویش را به اداي شکر و کوشش فراوان در خالص گردانیدن عمل براي امام علی (علیه
انگیزانند.خداوند برمی

نتیجه گیري
تقوا،تیغبانفسذبحروزبانقرعید. استشدهایرادقربانعیددرخطبهاینشد،گفتهکهطورهمان

ازتبعیتوفرديعالئقمیانانتخابآزمونروزواحدیتدرگاهبهتقرّبودنیاتعلّقاتتمامیازرهایی
ودنیاتركخالص،بندگیبهمخاطباندعوتبراي) ع(علیامامشرایطاینبهتوجهبا. استالهیاوامر

متعدديگفتاريهايکنشازمخاطبانرويبیشترتأثیرگذاريجهتدریزنوالهی،امربرابردرشدنتسلیم
در گفتاريکنش18هایی که در قسمت قبل ذکر شد، با توجه به بررسی.گیرندمیبهرهخویشکالمدر

ع ي نوالبالغه وجود دارد. اکنون به بررسی رابطهنهجو دومپنجاهيخطبهدر) علیه السالم(علیامامسخنان
پردازیم. ماهیت هر خطبه، اظهاري است؛ بنابراین السالم) میکنش با جایگاه آن در کالم حضرت علی (علیه

شود. کنش اظهاري بیشترین ها، در سراسر خطبه کنش اظهاري دیده میدر این خطبه هم مانند اکثر سایرِ خطبه
خواهند توجه ی مستقیم است، زیرا امام میکاربرد را در این خطبه داشته است. شروع خطبه با یک کنش ترغیب

کنند و سپس به آنان تلنگري براي شناختن دنیا بزنند. مخاطبان خود را به سوي خویش جلب و آنان را هشیار 
امام هدایت و ترغیب يشود. زیرا وظیفههاي ترغیبی مستقیم و غیرمستقیم دیده میتا انتهاي خطبه نیز کنش

ي دوم قرار دارد. امام علی (علیه مد کاربرد کنش ترغیبی، بعد از کنش اظهاري، در رتبهمردم است. از نظر بسا
که امام با دهند. پس از آنکنش عاطفی، دنیا را مورد نکوهش خویش قرار می2السالم) در اوایل خطبه با 

کردند، در اظهاري توجه مخاطبان را به سوي موضوع جلب -استفاده از چندین کنش ترغیبی و تأکیدي
کنند. در این خطبه اصالً کنش اعالمی بار به خداوند متعال سوگند یاد می2اواسط کالم و اوج سخن خویش، 

هاي گفتاري انواع کنشازیکزیر به ترتیب فراوانی مطلق و فراوانی نسبی هرنمودارهايشود. دردیده نمی
نشان داده شده است. در این خطبه،



٩٠٥
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

البالغهنهج52ها در خطبه فراوانی مطلق انواع کنش–1نمودار 

البالغهنهج52ها در خطبه درصد فراوانی نسبی انواع کنش–2نمودار
داده السالم) نشان هاي موجود در این خطبه و جایگاهشان در کالم امام علی (عالیهانواع کنش1در جدول 

شده است.
اوایل نوع کنش / جایگاه 

خطبه
اواسط 

خطبه
اواخر 

خطبه
خیربلهخیرتعهديکنش

خیرخیرخیرکنش اعالمی
بلهبلهبلهاظهاريکنش
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بلهبلهبلهترغیبیکنش
خیرخیربلهکنش عاطفی

هشانالبالغه با جایگانهج52ي هاي موجود در خطبهي انواع کنشرابطه-1جدول
ارتباطاظهاريوترغیبیهايکنشازرسیم که استفادههاي به دست آمده به این نتیجه میبا تحلیل داده

ي خطبه دو در میانه.اندگرفتهقراراستفادهموردخطبهسراسردرزیراندارندخطبهدرجایگاهشانباخاصی
خواهند چه میخویش را، از ابتدا تا انتهاي آنخواهند سخنشود زیرا امام علی(ع) میکنش تعهدي دیده می

ي ي بعد رابطهچنین در جدول صفحهتري بر مخاطبان بگذارند. همبیان کنند، استوارتر سازند و تأثیر عمیق
نشان داده شده است. البالغهنهج52يخطبهجایگاهشان درهاي غیرمستقیم باهاي مستقیم و کنشبین کنش

ندارند. زیرا امام خطبهدرجایگاهشانباخاصیغیرمستقیم نیز ارتباطهايکنشازستفادهرسد ابه نظر می
طور غیر مستقیم اظهاراتی داشته و یا مخاطبان را ترغیب نموده اند تا علی (ع) در کلّ سخنرانی خویش به

عمق تأثیر بیشتر شود.

اوایل غیرمستقیم / جایگاه مستقیم یاکنش
خطبه

اواسط 
خطبه

اواخر 
خطبه

خیربلهبلهمستقیمکنش
بلهبلهبلهغیرمستقیمکنش

البالغه با جایگاهشاننهج52ي هاي مستقیم و غیرمستقیم در خطبهي کنشرابطه-2جدول
کتابنامه
) البالغه ابن میثم. محمدي مقدم، قربانعلی و نوابی یحیی ). شرح نهج1385بحرانی، ابن میثم

هاي اسالمی آستان قدس رضوي. . مشهد: بنیاد پژوهش2. ج اصغرزاده، علی
) مجموعه مقاله . نشر گفتمان.-). گفتمان و تحلیل گفتمانی1379تاجیک، محمدرضا
) تهران: سازمان چاپ و انتشارات 1البالغه. ج ). پرتوي از نهج1380جعفري، سید محمد مهدي .

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
) ي فرهنگی انتشاراتی امیرالمونین (ع).البالغه. قم: موسسه). ترجمه نهج1381دشتی، محمد
) پژوهشی دانشگاه قم. سال ششم. -).  افعال گفتاري. فصلنامه علمی1385عبداللهی، محمدعلی

.4ش 
مطالعات پژوهشگاهنقش نهادهاي کالمی. پایان نامه کارشناسی ارشد.).  1375زاده، پروانه (فخام

.علوم انسانی
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گفتمان و ترجمه . نشر مرکز.1385جو، علی (صلح .(
) قم.دارالعلم. مؤسسه1).  المیزان فی التفسیر القرآن. ج1371طباطبایی، سید محمد حسین
1شناسی. سال نهم. ش زبانمجله».کاويسخنبهدرآمدي. «)1372(کاظم پورساعدي،لطفی.
طالبابیبنعلیاالمام). موسوعۀ1378نویسندگان (همکاريشهري، محمد، باريمحمدي

النشر.وللطباعۀقم: دارالحدیثاول.چاپالسالم.علیه
 1. ش ةومشک». البالغهمعرفی نهج). «1361مصطفوي، سید جواد (پاییز .
 پیام امام امیرالمؤنین )1390(مکارم شیرازي، ناصر، با همکاري جمعی از فضال و دانشمندان .

قم: انتشارات امام علی بن ابی طالب (ع)..2البالغه. ج شرح تازه و جامعی بر نهجالسالم) (علیه
) انازمد. سمح، میرجدیهموزادهمر و عهوچنر، مگوان. تکاربردشناسی زبان). 1389یول، جرج

(سمت)اهاهگشدانیانسانوملعبتکندویتوهعطالم
Brown, Gillian and Yule, George (1983) Discourse Analysis (Cambridge Textbooks

in Linguistics) Cambridge, Cambridge University Press.
Searle, John R. (1969) Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language,

Cambridge, Cambridge University Press.
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جهان یا جان؟!؛ گئوش
)در گوش یشتg/UCبررسی واژه اوستایی (

رحمان بختیاري 
استادیار فرهنگ و زبانهاي باستانی
١مهرناز منتصرکوهساري

د فرهنگ و زبانهاي باستانیکارشناس ارش
چکیده 

» درواسپ«یا » درواسپ یشت«ها، ترین بخشترین و پرمباحثههاي اوستایی، یکی از برجستهدر میان یشت
هاي گوناگون پیرامون نام دارد. رویکردهایی زبانشناختی به این یشت، ما را با انبوهی از مباحث و جدال

، گئوش اورون،هاي کلیدي در این یشت، همچون: گئوشپیرامون واژهها تفسیرهاي آن و ناسازگاري ترجمه
آریایی پیرامون نظام حقوق جانوران در ي جهان بینیسازد. همچنین بررسی درونمایهدرواسپا روبرو می

سازد که در آن انسان هایی مواجه میفرهنگ ایران باستان با نگرش به گوش یشت، ما را با جهانی از اندیشه
داده است.جان و جهان  مورد ستایش قرار میانی عصر باستان، طبیعت و حیوانات را به مثابهایر

هاي پیشین پیرامون کلید واژگان گوش و است تا پژوهشکوتاه سخن این که در این پژوهش کوشش شده
هاي آنان در تفسیر این یشت بازنمایی شود. درواسپ و کوتاهی

ش، درواسپ، اسطوره هاي ایرانی، ایزد بانو.گوش یشت، گئوها:کلیدواژه
گاو، گوشت، جهان، زمین و «) به صورت هاي گوناگونی ترجمه شده است : g/UCاوستایی گئوش (واژه

. اما کدام یک در برابر منطق دوام بیشتري دارند؟! و این واژه پیش از گوش یشت، نخستین بار در »جان
کند؟نیک، خودنمایی میکجاي اوستا، به ویژه در ادبیات گاها

»گاو«یو هم به معن»یتیو گنیزم«ی هم به معن) 1478: 2001-1992(مایرهوفر، -gaUUدر اوستا واژه 
)54: 1389(رضایی، است. شهیهم ر»زمین«به معنی یسیدر انگلg?Oباو است

، 28، در و تمامی هات 8بند32هات برابر با آن چه که در اوستا پیداست، در  دو جا از یسنا، یعنی در 
کند.اورون نقش برجسته اي را ایفا میهاي گئوش و گئوشواژه

شود. و این که چگونه او خداوند ، براي نخستین بار از گناه جمشید یاد می8بند32هات، اهنودگاتدر 
جهان را خوار شمرد. 

aECąm aENa<hąm viUUa<hUCo srAUUi yImascit y/ maSII/ng cIxCNUCo ahmAk/ng gAUC bagA
XAremNo aECąmcit A ahmi {βahmi vicI{oI aIpi,  (Humbach, 1994:40)

1 Chista.mmk@gmail.com
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ترکیب گئوش اورون به کار برده خود براي ترجمهمترجم در این جا خداوند جهان را عبارت برگزیده
است :

مردم و يخوشنودجلبيبرارایز.از آن گناهکاران شناخته شده استیکیونگهانیپسر ودیجمش«
نیتو در روز واپسيخداوند خرد من نسبت به داوريخداوند جهان را خوار شمرد، اشینفس خويارضا

)331: 1360،آذر گشسب» (.کامل دارمتیدر مورد گناهکاران رضا
داند! ابراهیم پورداوود،گئوش را گوشت ترجمه کرده است! و گناه جمشید را خوردن آن می

خشنود ساختن مردمان، به آنان گوشت خوردن يکه از برایکسونگهان،یان جم وگناهکارنیاز«
)427: 2536(پورداوود، .» باز شناخته شومیکساننیمزدا از چنياست نزد تو ادیام.آموخت

شگفت انگیز خود و سیر دگرگونی آن در دیگر سخنان خود به بررسی چرایی ترجمهپورداوود در ادامه
ازد که یادآوري آن در این بخش خالی از بهره نیست :پردمتون می

گوشت خوردن انیرانیکه نزد استیننیمردم گوشت خوردن آموخت، مقصود اه گفته شده جم بنکهیا«
است نیاند، اافتهیمفهوم را درنیبند گاتها همنایهم گزارندگان اوستا ازانیدر روزگار ساسان. . . .روا نبود

گوشت يرا بجایآرامه واژنیاند و ادهیگردانbasryāي،ا که در متن اوستا آمده به پهلور-g/Uکه واژه 
ياند، در ترجمه گاتهاگرفتهگریدیواژه را به معننیزردشت، انیدیکنونروانیهند، پانیاند، اما پارسآورده

ای» Univers«به»geo«، (-gaUU)ییدست دارد واژه اوستاریکه نگارنده زیهشت تن از دانشمندان پارس
»world «)استشدهدهیگرداننهای) و جز ایتیگ،جهان.

از آن سخن 29بند از هات ازدهی(اهنودگات) آمده و در 28سنای1که در بند اورون گئوشانکهــچن
دهیگردان)نشیروان آفر-نیروان زم("The soul of earth-Spirit of earth soul of creation"ی رفته به معن

سودمند است، بسا از آن انیروان چهارپایبه معنداستیواژه همچنانکه از دو جزء آن پنیشده است. ا
(بارتولومه، -gaUUهاست. واژگماشته شدهییجانداران سودمند اهورایشود که به نگاهبانیاراده ميزدیا

و هم نام ،جانور است و نام ورزا(گاو نر)نینام همهم ییدر زبان اوستامییگویکه امروزه گاو م)505: 1904
گریددگانیآفرفیدر ردییاهوراکیجانداران نیواژه به معنایندر اوستا هم سودمند.کیهمه جانوران ن

، 2بند 19سنای، 28بندشتینیدر فرورد(آمده، اهیو آتش و آب و گنیمزدا چون آسمان و زمه اهورکین
واژه مرکب نیهمیاوستا در روزگار ساسانيپهلوگزارنده).نهایو جز ا4بند 7کرده سپردی، و1بند 23سنای

و بند 1سنای2در گزارش بند (دهیگردان)روبان (روان جانوران سودمندبه گوسپندانایg/UC UrUUaNرا به
ینبه معوگوشتیا به معندر اوست-g/Uنیهمچن)سپردیو9از کرده 5و بند 70سنای2و بند 39سنایاز 1
)428تا 427: 2536(پورداوود، .بکار رفته استاریبسریش

دانند، مستقیم به گاو میگروهی دیگر از پژوهشگران که این واژه را اشارهباید دیدگاهاما در این میان نمی
را نیز فراموش کرد. 

ه شده است :نیز دانستEvak dATاورون ، روان گاو یا همان گاو گئوش
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»g/UC UrUUaNویو ستم دياز بدکار29اسنیاست که در دهیآفرکتایهمان گاو ایروان گاو ی: به معن
او نگهبان گله دیجديکند. در اوستایمکوینيو از اورمزد درخواست شبانگردیگشایمخشم زبان به شکوه

بنا بر بندهشن «افزاید : ) او در ادامه می127: 1367یی، رفخرایم.» (و رمه است و پرورش جهان را بعهده دارد
دهیآفرکتایگاو پنجم:شودیمدهیآفرجیورانیدر ایتیرود دائ(کرانه)در باردهیآفرکتایگاو 1س19ص 

و روشن بود چون ماه دیجهان است. سفانیکه مکینیتیجهان به بار رود دائانیبه مجیورانیدر ادیرا آفر
پس.دیآیدر مي) از پا6س59بندهشن ص (منیگاو با حمله اهرنیاو.بوديبه اندازه سه ناآنيکه باال

»...راست را به هم برديبه دست راست افتاد نخست پامروزینيبه گاو آمد. گاو به سونویگناگ م
اند، اما از این نامدر نظر گرفتهگاو را برخی دیگر از دانشمندان نیز به معنیg/UCههمچنین اگرچه واژ

جهان و  یبه معن،تیدر اوستا و سنسکرهمچنین افزون بر ایناستفاده شده است.واناتیعموم حبرايبارها 
)153: 1367یی، رفخرایمبارها با این معنی آورده شده است. (،28سنایآمده و در نیز وجود نشیآفر

م،یکنیمهاستفادشیميکلمه گوسفند که امروز برااز خود یمعننیا.گاو در اوستا اسم جنس استواژه
کلمه که سفند نیاریخُرد وضع شده است. جزء اخانیچهارپاياساساً آن از برایول،دیآیبرمیبه خوبزین
بهتر شکل نجای. جزء نخست همان گاو است که در ااستدیپاك و مفایمقدس یسپند باشد به معنای

هنوز واژه گاو در سر رانیاانیدر زبان مخصوص زردشتيشته است. در لهجه درخود را محفوظ داییاوستا
گاوگوزن، گاو گراز، گاو کرگدن و ش،یاست: گاوملیقبنیشود. از ایمدهیجانوران دیرشته از اسامکی

تر گستردهیمعنبایاست که کلمه گاو در زبان اوستا هم اسم جنس بوده است ولیلیخود دلنی. ایگاو ماه
)372: 1377(پورداوود، .استاز جنس گاو انیچهارپاهیلککه در زبان فرانسه اسم جنس Bovineاز کلمه

نشیخواستارم که وهومن و روان آفرزیاز همه چشیکه من پدیگویم28سنایبند نخستدر زردشت
امشاسپند در عالم نیلاهوراست و بعدها اوکیپاك و منش نشهیرا از خود خشنود سازم. وهومن مظهر اند

زد گوش یبا افهیوظنیدر انیبدو سپرده شد. بنابرادیجانوران مفيپرستاري با این نام نامیده شده وماد
خود چنان سازد که مردمان از جانوران سودمند ماتیاست که از پرتو تعلدواریدارد. زردشت امیمناسبت

فرشتگان نگهبان آنها شاد و خرسند کهیزار روا ندارند بطورمحافظت کنند. حقوق آنها را پاس داشته ستم و آ
مکرراً مردم رانیاغمبریواضح خواهد شد چه پیمذکور بخوبیمعننهاگاهیکلخوانشیشوند. گرچه در ط

معمول بود ییایاقوام آرانیکه در منیخونیو قربانهیدهد و از فدیرا به زراعت و پروراندن ستوران پند م
شود الزم یمg/UC UrUUaNقطعه اش صحبت از ازدهیدر هر 29يسنایچون در یکند. ولیمبشدت منع

)372: 1377(پورداوود، د. یخصوص گفته آنیه در اماست چند کل
(روان گاو) که نماد حکومت راستی و g/UC UrUUaNسرودي است در ستایش و پشتیبانی از 29یسنا 

دار و نخست پیش از میالد در شمال خاوري ایران در یک جامعه گلهاندیشۀ نیک است. زردشت در هزاره
مذکور که يسنایدر شبان پرورده شد. بدیهی است که در زندگی انسانهاي آن زمان، گاو نقشی حیاتی داشت.
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مزدا از ه درگاه اهوره آسا فغان برآورده بفرشتهاورون گئوش،و پر از رحم و مروت استنفصل گاهانیبهتر
گله مند است و خواستار ،رسدیاز انسان بد عمل به جنس ستوران و جانوران سودمند مکهی ار و شقاوتآز

) خود را 9بند(یزردشت با فروتن.شودتیرعانوراناست که در پرتو قانون او حقوق جایدستزبراریشهر
.)11بندکند( یمشنهادیخود را پنییجهان آيبهبودينموده برایمعرف
نام فرشته حافظ جانوران یهمه مورد توجه قرار گرفته است و حتنیاژهیکه چرا گاو بومینیببدیبانکیا

همهاز همه است. دتریگاو مفانیارپاهچانیدر مرایواضح است زلشیاز کلمه گاو مشتق شده است. دلدیمف
بوده میاقوام قدهیغن که اساس تغذرو،ریپن،ریچون ش.اندهم داشتهمیدر قدمیکه امروز از گاو داريفوائد

ذبح گاو را ناروا و گوشت آنرا انیآن را مورد شفقت و نوازش ساخت. هنوز پارسریهمه از گاو است. ناگز
شیستایو مردم را از پزندیکه سحرگاهان بانگ میدانند. چنانکه از خوردن خروسیبه خود ناگوار م

ي، از برااستگاو ورز و کشت یگاو ورزا که به معنای. گاو نر رندداخواند امتناع یکوشش مو کار ويخدا
بوده است. ییگرانبهااریبساوریکردن اریعمل زراعت و شخم و شيبراانیرانیمثل ايقوم فالح و کشاورز

. ستشده اهیزراعت توصيمنع و پروراندن آنها برایگاو در مراسم مذهبیغالباً در خود گاهان از قربان
یساختند و پوست آن مانند چرم امروز استعمال داشته است. گردونه و بارکشیگاو زه کمان میهوه از پبعال

دهیچه از گردونه که با ورزا کشدیآیبر میبخوب38بند شتیمسئله در مهر نیجانور بوده است. انیبا ازین
)372: 1377(پورداوود، .سخن رفته است،شودیم

کهندر متون گئوواژه 
و یا روان گاو دارد.نشیمزداست و آن اشاره به روان آفره اهورنخستین آفرینشg/U،بندهشبه روایت

ه مزدا خواستار شد، که اهورهباشد از اهورواناتیحیرا که حامي) ظهور مردg/UC UrUUaNگاو (روان
شفا بخش اهیجاه و پنج نوع گپننیگاو نخستياز اعضاکیزردشت را بدو بنمود. سپس از هریمزدا فره وش

.کسب کردنیو شکوه خود را از نطفه گاو نخستدییرو

از کیجفت از هر دویست و هفتاد و دو آمد و به دنبال آنها دیجفت گاو نر و ماده پدکینطفه نیااز
.ظاهر شدنیزميروواناتیح

يهایگاو به معنیگذشته از معنت،یبار آمده است که آن را در سنسکرg/UC23واژهدر سرتاسر اوستا، 
یبر منیچنزیسخن و همه جانوران سودمند نوشته اند. از گاهان نن،یماه، ستاره، پرتو، آسمان، زمد،یخورش

.آن هستنددرزیشود و مردم نیواژه نمودار جهان زنده است و آن شامل همه جانوران منیکه ادیآ

گذشت از بگاو هنگامی کهبود، دهیآفرکتایخود روان گاو کهورون اگئوشزادسپرم آمده: يهادهیگزدر
چون هزارها،رمزد برداوبانگ به گله کنانبرود. بدانگونه ن بیرونگاگذشتروان از تن چنانکه آمد رونیگاو ب
گئوش تَشَنبه نام يگریدزدیاوستا از ايدر بخش ها). 38: 1385(راشدمحصل، د.  ننالببا هم کهیسپاه

بیترتنیو سازنده گاو است، و از آن جانوران سودمند اراده شده، بدنندهیآفریسخن رفته که به معن
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: 1383(عفیفی، سازنده و موجد جانوران استگئوش تَشَنويزدیجانوران سودمند اهیروان کلاورون گئوش
614(.
روان ااورون یگئوشاحد به نام ویآن روانيو مجموعه همه جانداران رونیو زمیتیگيبراانیرانیا

.داشتياژهیارزش و احترام وهاآنيگرفتند که برایدر نظر میتیگ
نام همه «يگرید»نیزم«یکیاست. ینسه معيدارا-gaUUدر هر روي، برابر با آنچه که در باال خواندیم 

شود و یمدهید»سودرسانيچهارپا«ای»گاو«یبه معن»گوسفند«است که در واژه»سودرسانانیچهارپا
دهیتقدس اکنون در هندوستان هنوز دنیمقدس بود و اثر ااریاست که بس»یگاو معمول«سوم آن خود یمعن

انیرانیروست که انی. از ااستگاو اییتیگیاست و به معنيپسوند دستورزین"C"واك g/UCشود. دریم
يرونیزشاخ گاو قرار دارد و گاويرونیزمزیکهن مازندران نيپنداشتند. در باورهایرا گاو منیباستان زم

شاخ گاو يرونیزمزینيهندي. در اسطوره هادیآیمدیلرزه پدنیزمیلرزش ماهازدارد ويجایماه
)54: 1389(رضایی، .است

گاهبان نزدیاياز نامهایکیگوش، g/UCیادآوري است که در سیر تطور در پایان این بخش شایسته
( گاو Evak dATروان گاو ينوی(است) ماورونگئوشکهg/UC.. در بندهشن آمده: گشتانیچارپا
گوش روز ،یروز چهاردهم هر ماه شمس) 111: 1385(دادگی، ... ) که پنج گونه گوسپند از او بودندنینخست

:)1362:662(سلمان، دیسعد گوگوش بوده است. مسعود زدیروز به عهده انیایشده، که نگهبانیمدهینام
خالنینگار مشکيروز اگوش

بمالکیو نریگوش بربط به گ
د؟یگویاز چه سخن مشتیدرواسپ
I:2001-1992( مایرهوفر، -drUUاز واژه ) III281: 2001-1992یا درواسپا ( مایرهوفر، درواسپ

که در ) 216: 1904( بارتولومه، -aspaواژه و،است»یتندرست«یبه معنیفارس»رودد«) هم ریشه با798
تندرست نگهدارنده اسبان «یبه معندرواسپبیترتنیشود، ساخته شده است. بدیاوستا به ستوران گفته م

باشد. یمزین»و ستوران
و به aNU-maya) 128: 1904( بارتولومه، و بزشیخُرد مثل مانیبه چهارپاص،یتشخيدر اوستا برا

اند. هر (ستور) نام داده) 1590: 1904( بارتولومه، (staora)بزرگ مثل شتر و اسب و گاو و خر انیپاچهار
)226: 1386(پورداوود، .  یبه فارسکینزداریاست و بسیخرد و بزرگ را جداگانه اسمانیاز چهارپاکی

نویسد :پورداوود نیز درباره درواسپ چنین می
یجهت از پنیاوست از اارینیانسان بهتریزندگانیجانور است و در طنیتردیپس از گاو اسب مف«

نییفرشتگان ستوده شده است. در آریجاندار به اسم گاو و اسب مانند سانیروان نخستيزدیشکرانه نعمت ا
و آب نیاست و آنچه به حال انسان نافع است ستوده و مقدس است. آسمان و زمکیو ندیآنچه مفسنایمزد
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و مهر یکیانسان در کارند و همه مظهر نشیآسايو ستاره همه از برادیو ستور و باد و ماه وخورشاهیگو 
و دیدرست گردیکنونیکه در فارسdrUU. از جزءباشند. کلمه درواسپ مرکب است از دو یاهورا مزدا م

دارنده اسب یعنیمجموعاً .) که در فارسی به صورت اسب درآمده است216: 1904( بارتولومه، aspaاز 
سودمند به او انیجانوران و چهارپاتیکه حماستایزدي اسالم و درست. درواسپ و گوش هردو اسم 

)32: 1378(پورداوود، ».استشدهسپرده
صد ینتمام اروپا را فرا گرفتن در مدت چندجیتدره و بمیبه رم قدایمهر از آسنییاز نفوذ نمودن آپس

یسیعنیبه ديگریمهرپرستان دوام داشت تا آنکه بشکل ددهیبندهشن در جزو عقاورون گئوشسال داستان
يرا برايمهر گاوروردگارمانده است در همه جا پیروز از معابد مهر باقمتا انگاره هایی که. از افتیانتقال 

یوران گوناگون بوجود مو جاناهانیکند و از اعضا و خون و نطفه آن حبوبات و گیجهان فدا ميرستگار
)98: 1378(پورداوود، .دیآ

را دیهمه جانوران مفریاند و در قطعات اخدهینامگئوش رادیمفواناتیحیاوستا گاهدرچنانکه گفتیم 
به کهیمکرراً کسانشتینامند قرار داده اند و در گوش یمدرواسپا آنرا یکه گاهگئوش زدیاتیتحت حما

شده دهیطلبياریکیعمل ننیايبراگئوش زدیپردازند ستوده شده اند و از ااناتویپرورش و محافظت ح
.است

مزدا دگانیآفرشیآسايدرواسپ که بتوانم از برانیتواناتريو اکینيرا به من عطا فرما ایابیکامنیا
)39: 1334(ایرانی، .دارممنیرا از آزار و ادگانیپرورش دهم و آفراریبسيگله ها

یآمده است به خوبشتیبند از گوش نخستینتوان از آنچه در آغاز یرا مدرواسپا بهوابسته هايشانهن
است:نی. آن بند چنافتیدر

drUUAspąm surąm mazdzDATąm aSaONim yazamaId? drUUo-pasUUąm drUUo-staOrąm…

خرد است، انینگاهبان سالمت چهارپامقدس را، آنرا که دهیمزدا آفررومند،ینيدرواسپامییستایما م«
)91: 2006(شروو، »...بزرگ استانیآنرا که نگاهبان سالمت چهارپا

:14بند 1روزهی: در ساستنیها درباره درواسپا چنروزهیدو قسمت از سمتن
g/uC taSN? g/uC uruN? drUUAspayW surayW mazdaDATayW aSaONyW

)194: 1380(پورداوود، . »...پاكدهیزورمند، مزدا آفريدرواسپاروز گئوش تشن و گئوش اورون و«
:14بند 2روزهیس

g/UC hUDW<ho UrUUANem yazamaId? drUUAspąm surąm mazdaDAtąm aSaONim yazamaId?
: 1380(پورداوود، .»گوشورون نیک کنش را می ستاییم، درواسپ تواناي مزدا داده پاك را می ستاییم«
200(
گاو )نینخست(با روان یکینزداریرابطه بسدرواسپا شود یمعلوم ممیاکه نقل کردهیتوجه به متوناب

یکه از خصائص اصليزدی( ا)I613: 2001-1992( مایرهوفر، ) گئوش تَشَن) و خالق گاو (اورونگئوش(
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یکی(روان گاو) اورونشگئو) و درواسپایعنی(يوینیداتی) دارد در رواستیدر دست نیاو اطالع درست
وش (با واو گشود. یمدهینامشتیگوش لیدلنیهم به همشتیدرواسپا یعنینهم شتیاند.شدهستهدان

گوش (با واو معروف) دیاست که بایر حالت اسمگئوش دییاز کلمه اوستايریمجهول) صورت تحر
خوانده شود.

که اسبان را درواسپا : مینیبیرا محاتیتوضنیادرواسپا دربارهیپارسنییبنام آيهانرکتوریدر کتاب و
Evakکه خلق شده است، گاويگاونرنیگاو نر، نخستیعنی(گوش) g/UCسازد، ظاهراً همان یمرومندین

dATشده است: تن گاو و روان گاو دهیناماز آن استیجزئنیمبکیدو نام که هره است و خود ب
(کریستینسن، .تصور شده استوانیحنیاعتیطبياست از آنچه برایخود نشانهیتجزنی). ااورونگئوش(

2537 :130(
خاصه اسبان یاهلواناتیاو نگاهبان حنکهیذکر نشده است مگر ايزیچدرواسپا ها راجع بهاسطورهدر

یعنیم،یه اکرددرواسپا که به داستان يریاست. مأخذ اشاره اخدهیبخشدیبه خورشیاست و اوست که اسب
) 314: 1382(دارمستتر، از موارد مبهم بندهشن بزرگ است.  یکیاست، دهیبخشدیبه خورشیاو اسبنکهیا

) درباره او 9شتیاز ریتوان سکوت اوستا را ( غیباشد، ماورونگئوشاز يگرینام ددرواسپا در واقعاگر 
نیاکنیل.داشتندمیموسوم درواسپا را بنام رون اوگئوشینیمعریدانست که : در زمان غانیجرنیمعلول ا

انیرا از ماورون گئوشمیو چون نتوانست نام قداستهمورد قبول نبودينام محققاً جز در مدت محدود
ياثردرواسپا اسم رواجاز دوره کنیماند، لیگوش باقااورون یگئوشیرفت و اسم اصلانیببرد، خود از م

.نهم باشدشتیهمان مانده است ، که یباق

152تا 125پادشاه قوم کوشان که ظاهراً از حدود سال کایشاز عهد کانابینااریسکه بسیپشت نوعدر
دونده دارد و کلمه یشود که در کنار خود اسبیمالحظه ميدارشیريکرده، تمثال خدایحکومت م

شده، را درواسپو ذکرکایشکه پشت سکه کانرا ییبعنوان شرح همراه آن است. دارمستتر اسم خدا»لروآسپو«
یکیرا اورونگئوشو درواسپا از آنجا که الهه میبداندیخوانده و آنرا معادل درواسپ دانسته است. ضمناً با

-gaUU«کلمهگریدیمذکر است. از طرفUrUUaNکلمه رایاوست زینوع مذکر، نوع واقعنیاند، بنابرادانسته

ه شده مؤنث شمرددرواسپا زدیجهت انیبه همدیشاتاسنیزمؤنث ،استg/UCآن یکه صورت اسم» 
ایعمل آنها جهیمحض دارد، نتيکه عادتاً صورت دستور،ییاوستازدانیابودنثمؤنایرذکمرایزاست.

ا مؤنث آنهایدادن نوع مذکر رییتغیحالنیاست که در چنیعیمؤنث به آنهاست و طبایمذکر یانتساب اسام
.استریپذنامکایبه سادگ

مانده است، و استعمال آن یباقدرواسپا ایکوتاه الهه درواسپ یاز زندگيادگاریصورت ه نهم بشتی
اسم متداول نیرا که ایزمانبیآنکه بتوان بطور تقريبراستیالهیوسکا،یشبصورت لروآسپو در سکه کان

یمدتردیقرار گشیمورد ستارقاقوام شریسانیاز آنکه بشیپزدیانی. و از آنجا که امیبوده است معلوم دار
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و احتمال در حدود قرن اول بینهم را بطور تقرشتیخیتوان تاریم، شده استیپرستش مانیرانیاانیم
سازگار میمذکور ذکر کرده اشتییهم که درباره خصائص عمومیاتظحدس با مالحنیقرار داد و ايالدیم

)132تا 125: 2537ن سن، (کریستی.است
تاریخ و فرهنگ ایران باستان(اسب و گاو) در دو جانوريدینقش کلیسربر
از خطوط ارزش جانوران سودمندپرورش و هاي ایرانیان باستان، و فرهنگ و آیینسنایمزدجهان بینی در

مده است: آ61بند 20کرده شتیدر بهرام ي فکري انسان طبیعت گراي آریایی است.برجسته
Vere{raqNem ahUraDATem yazamaId?: ya{A ahu vaIrIIo…: gaUU? Amem gaUU? Nemem gaUU?
uxDem gaUU? Vere{rem gaUU? Xare{em gaUU? vasTrem gaUU? verezIIAT=m T=m N/ Xere{AI

fSUIIo:…
ستور، خوراك از براي ستور، ستور، درود به ستور، گفتار نرم از براي ستور، پیروزي از براي ياراز بروین

.)132: 1377(پورداوود، پوشاك از براي ستور، کشت و ورز از براي ستور، از براي تغذیه ما آن را بپروران
به 56بند شتیستوده شده و در بهرام زمینی و دریاییروان جانوران 154بند شتینیو در فرورد

نگرد که در آنجا ستوران آرام دارند در یمییتوانا به جامهر 15شود و در بند یستوران درود فرستاده م
.خانه و کشور از ستوران بهره مند گرددنیکه ابسیار چنین آمدهاوستا 

خاك ، ،یتیگنمادگاوایرانی، هاي پیشین این جستار نیز بسیار اشاره کردیم، در اندیشهچنانکه در بخش
ینییآيمهر، گشتن گاو رفتارشیاست. در کيویدنینماد زندگ،یفلسفدیتن است و از دیکیو تاریرگیت

یگاوها را ميدانستند و با خروش و شادیمکیکار را ستوده و ننیاز مهرپرستان ایشده بود. گروه
. در سخت ایستادگی کردگاوها رویهبییقرباندر برابرکار را سخت نکوهش کرد و نیکشتند. زردشت ا

کنند یمیقربانیشادمانادیکه گاو را با فریبه کسان32هات سنایدر .مینیبیمیاشاراتبارهنیگاهان در ا
داده دیکند نویميکه با کوشش، از گاوان(ستوران) پرستاریبه کس33شود. و در هات یفرستاده منیفرن
)45: 1383ی، فیعف(.در بوستان اشا(بهشت) بسر خواهد برديشود که روزیم

و مهر است. در ییخود، نماد آفتاب، روشنادوشیخورشيالهایبا ژهیوه بينویمید روان، زندگنماریش
است. جهش نیتر گاو، نماد تن، خاك و زمشود. به زبان سادهیمدهیگاو ديرورینگاره شد،یتخت جمش

یگاو ميروریکه شیاز شب است. هنگامپسو آمدن روز یکیبر تارییروشنايروزیبر پشت گاو، پریش
.دیآیمباالنیاز افق زمدیاست که خورشیمعننیبه ادیآ

در گامنیپنجمد،یآیکهن بر مرانیدر انشیمربوط به آفراتی، چنانچه از رواEvak dATاوك داتگاو
که همه ،»هدرخت همه تخم«سخن از  ریدر اساطاهانیگآفرینشکه در همان گونهآفرینش جانوران بود.

تخم "Evak dAT"نام ابيبود که گاوباور بر آننیزجانورانبارهدررود،یمد،ینآیاز آن بوجود مهانایگ
و ،نیزميروآفریدهگاو تنها نی. اه استسودمند را با خود داشتاهانیگیبرخیو حتانیچهارپاهمه

.اندکردهیمریم در شکل گاو ماده تصوهیگاو نر و گاهگونهاو را بهیکه گاهرومند،یو نبایبود زیوانیح
که یآمد و تا سه هزار سال هر دو در آرامش بودند. هنگامدیگاو از خاك پدنیمانند ازینومرثیکپس از آن 
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.شد و سرانجام چشم از جهان فروبستماریتالش اهورامزدا برغمیگاو علد،یرسنیبه گاو نخستيبدوید
)88: 1383(عفیفی، 

انیمجیرانویدر ادیآفرEvak dATپنجم گاو «آمده است: نیچننیگاو نخستنشیدرباره آفربندهشندر
ین3( قد) او به اندازه يو روشن بود چون ماه، باالدیجهان است... سپانیکه میتیجهان، به کنار رود وه دائ

دیچشم بمالشیخورد گاو داد، و پبه واننداز آمدن گاو، اهورامزدا منگ درمانبخش که آنرا بنگ خشیبود... پ
نی. در هم)52: 1385(دادگی، شد و فراز گذشت(مرد) ماریاو کم باشد، در همان زمان نزار و بيتا ناشاد

او پنجاه و پنج يچون گاو درگذشت، از اندامها«آمده: نیکتاب درباره سرنوشت گاو پس از درگذشتن چن
که اندر تخمه گاو بود به یو پاکیروشندند،یروئنیزمازان بخش درماهی(غله) و دوازده نوع گورتاكینوع 

نر و یکیآمد، دیشده آنگاه از آن تخمه دو گاو پدراستهیماه پاك و ویماه سپرده شد، آن تخمه به روشن
ند،یهاسر گونیبه اندازه دو فرسنگ که به دنیو دو نوع بر زمهفتادو ستیماده و پس از هر نوع دويگرید
بود نویمزهیستنینخستنیاندر آب... ایماندند و مرغان  اندر هوا و ماهنیبودند. گوسپندان در زمدایراز پف

آنچه رینظیمطالبزیزادسپرم نيهادهیدر گز) 67-66: 1385(دادگی، ») با گاو کرد.منی(اهرنویکه گناگ م
« آمده که: رگه و درباره سرنوشت آن پس از مکردادینوشته، گاو را ماده نیگفته شد آمده، جز آنکه در ا

ماه سپرد، زدیرا که اندر گاو بود به ایو زور که از تخم گاو برگرفت به ماه برد، روشنیروشننیپس امرداد ا
را جاندار بکرد، يو واراست،یها بچهرهاریماه بپالود، و چه بسیآن جا، آن تخم را به روشنه،یو اندر ماه پا

سرده ها(انواع) را گری. نخست دو جفت گاو نر و ماده، سپس ددیفراز آفرجیورانیرا به ايوياز آنجا
بر انیشدند. چهارپادایبه اندازه دو فرسنگ کالن پنیو هشتاد و دو سرده بر زمستی. تا به مرز دودیآفر
به هنگام دو رواز کردند. دوپ(هوا، فضا)ي اندر آب شنا کردند، و مرغان اندر واانیفراز رفتند، ماهنیزم

نگاهبان گاو و زدیا....بود...شیو زایرا آبستنشانیکردند و از آن، ای) هم دوستیی(جفت جویآرامخوش
)47: 1385(راشدمحصل، » .شودیمدهیناماورون گئوشانیچهار پا

خاص را عهده دار فیاکه وظيگریدياز گاوهارانیاریدر اساطنیگاو نخستایEvak dATاز گاو ریغ
،»ابیگاو مرزد«، »Hadyoš«ای» Srisok«ای» Srišok«توان گاویسخن رفته است که از جمله مزیبوده اند ن

رَسیاز خونيشدادیآن در زمان هوشنگ پلهیسبوده که بويگاوشوكیرا نام برد. گاو سر» Vahjargā«گاو
زاده شد که مرد یو وشاك جفتامکیدهشن آمده: از سناند. در برفتهیمگریدي) به کشورهاي(کشور مرکز

سرده سرده ( نوع نوع) بود یپانزده جفت زاده شد. و از هر جفتشانینام بود. از انیرا فرواك و زن را فرواک
فراخ کرت بدان يایاز راه درشوكیبود از آن پانزده سرده، نُه سرده بر پشت گاو سرشانیاز اانیو جهان

یاندر شاه«زادسپرم آمده:يهادهیدر گز)83: 1385(دادگی، کردند... منیشتند و آنجا نششش کشور گذ
يبه بادیراه، شبمهیرفتند، به نیکشورها همگریبه درَسیاز خونشوكیهوشنگ که مردم به گاو سر

کیتاد. آن افاینگهداشته شده بود و آتش اندر آن بود به دريجاکیبر پشت گاو به کهشگفت، آتشدان 
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(راشدمحصل، »...) که آشکار بود به سه بخش شد و به سه آتشدان بنشستی(اصليآتش بزرگ گوهر
1385 :51(

نینخستيمهرنییتفاوت که، در آنای. بابه یادگار ماندزینیمانآیینو مهر نییدر آنیگاو نخستاسطورة
یبر او، با دستیرگیبه جنگ پرداخت و پس از چمهر با اوویژه،یبیبود که به ترتیمنیاهريموجود،گاو

نیبدن و خون گاو نخستيلحظه، از اعضانیاو فرو برد. در ايبر پهلويادشنهیاو را گرفت و با دستگردن
.آمدنددیپدانیچهارپاهاي گونهو اهانیگنمونه

يرونیقدما معتقدند که زمرو،نیاست. از ارویقدرت و نندهیگاو مقدس و نماییایآريهااسطورهدر 
.شناور استاهایبزرگ و او بر دریشاخ گاو قرار دارد و گاو بر پشت ماه

کار نیلغزاند و همیمگریشاخ ديشاخش به روکیيرا از رونیشد، زمیکه گاو خسته مهرگاه
)62: 1385منصوري، -(دادور .شودیلرزه منیموجب زم

دونیفرهیرود که بعدها موقع فرار فرانک، دایسخن مبیعجيآمدن گاوایشاهنامه از بدندرهمچنین 
ي، دیجنت. (آمده اسونیو پرماونینامه ها پرماگریاست. که در دهیگاو در شاهنامه پرمانیشود. نام ایم

1386 :150(
نور شدند، جانیرفتار و وقار با شکوه افتهیکردن گاو، شیپس از اهلانییایرسد که آریبنظر منیچن

کوچکتر در یاهلواناتیگوسفندان و حيبرازینیخوباریپناهگاه بسرش،یکه او عالوه بر رفتار دلپذرایز
رفت یبشمار میمهربان بود تنها جانور اهلاریعالوه بر آنکه بسگاو.بوديمقابل حمله گرگ و جانوران موذ

.داشتزینر را نریبا شیحت،مبارزهيارایکه 

دهیجانور کشنیبا ازیگردونه ها ننیکردند و اولیاستفاده مزینیبارکشيبراوانیحنیاز اانییایآر
یضدعفونيکه از ادرار او برادیجانور بدانجا کشنیشد، چنانکه هنوز در هندوستان مرسوم است. عزت ایم

مظاهر نیترشرفتهیاز پیکینیدادند. ایکردند و پس از آن دست را با آب شستشو میکردن دست استفاده م
خود را يدستهالهینوسیکننده موجود نبوده است بدیضدعفونيکه داروهایاست که در زمانییایتمدن آر

.اندکردهیکه همراه با ادرار گاو بود سترون میاکیبا آمون

گاو مقدس که یعنیمقدس را داده بود و گاو اسفند یعنیبه او لقب اسفند انییایآرنیگاو در بتقدس
)152: 1386ي، دیجن. (شودیبه نام گوسفند اطالق ميامروز به دام کوچکتر

بخواهند، ياریاز او کهیفراخ به کسانيدارنده دشتهامهرکهمیخوانیم22اوستا، در کرده شتیمهر در
تینفر که به حماده، هر دو يمملکت، کدخدااریبرد، شهرینام منیخواهندگان چنياریکند و از یمياری

زیبرد، و نتیکه نزد مهر شکايشده، گله دارمالیکه حقش پانیراستنییآرویخانواده، هر پسیرئزند،یبرخ
ریچه هنگام دل«خواند: یمياریاو را به ش،یگله خواقیبرده شود به اشتمتیکه به غنيگاونیچنهم»گاو«

)153: 1386(جنیدي، »گاوان را نجات خواهد داد؟تاخته، گلهیفراخ از پيما، مهر دارنده دشتها
:کندیاشاره منیچناینژاد آريبه گاوهازینیرونیبحانیابور
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که او را محاصره کرده یرا که ضحاك در موقعانیبرد، گاو اثفانیرا از موراسبیضحاك بدونیفرچون
)614: 1383(عفیفی، .دیبه النه او باز گردانداشته باشد، رها کرد ویبه آنها دسترسانیگذاشت اثفیبود و نم
یسلسله قبلایلهیمعروف است قبنیکه با نام آبتيسلسله اایلهیشود که عالوه بر قبیمعلوم منیبنابرا

.معدوم شده اندانییایهم که با نام پورترا مشهور است با ستم دشمنان آر

کیکه )1478: 1904( بارتولومه، "vIIAmbUra"وانی) از د54، بند 17(کرده شتیچنانکه در بهرام 
بدن آنها را در هم يرا خم نموده و اعضاواناتیآنها حرایاند مذمت شده است، زبودهسنانیویاز ددسته

زیدر خود گاهان نپیامبر آریایی آورند یمرونیرسانند و چشم گاو را بیشکنند و به آنان زجر و آزار میم
کند که به یمییهستند بدگوسنایویدانیشوایاز امراء و پيکه دسته ايو کرپان وکوچیاوس«از بارها

یآنکه آنها را بپرورانند و به زراعت وا دارند آنان را به ناله در ميدارند و بجایروا مدادیو بجانوران ستم
کندیمنیکنند نفریمیربانقیشادمانادیگاو را با فرکهی). زردشت در گاهان به کسان20، 44سنای( »آورند

و تنها ستیروا نلیاسرائیبخصوص بنیملل سامریمانند سایقربانچگونهیهسنای). در مزد32،12،14سنای(
(ایرانی، است، کیو گفتار و کردار نشهیو نثار اندمیشود تقدیمرفتهیکه در بارگاه اهورا مزدا پذياهیفد

و کندپیشکش میاهورامزدا بهرا ییگرانبهاهیهدنیچن14بند 33سنایرچنانکه اشو زردشت د)41: 1334
:دیگویم

At rAT=m zara{UCTro TaNUUascit XaKyW UCTaNem daDaITi paUrUUaTATem maNa<hascA
va<h/UC mazdAI }yaO{aNahyA aSAI yAcA UxDaKyAcA seraOSem xSa{remcA

و گفتار و کردار خود را با آنچه او شهیاندنیتردهیو برگزشیجان خويارزسپاسگيزردشت برا«
)31: 2006(شروو، ».دینمایمیآستان مزدا و راستمیتقديراست از تواضع و برتر
به خون در بدن جانوران مانند نیهستند، در کتاب بندهشن، آب در زمهیپاکیدر نیاز آنجا که گاو و زم

دانست که از نیآب در زمییدایخون از گردن گاو را پزشیطوره راسنیتوان در ایمجهیشده است. در نت
.آمده استدیپدنیدر زمیآن زندگ

يآن جايبر رونیو به صورت نطفه و تخمه جانداران زمرودیاز کشته شدن گاو، روان او به ماه مپس
بانیو پشتین زندگدارد و نگاهبايباشد در ماه جایآن درواسپ مگریکه نام دگئوشزدی. اردیگیم

باشد. یمنیزميدر روانیچهارپاژهیجانداران بو
تر مفصلاورون گئوشبندهشن از لیاز آن قبيدر کتب پهلویقطعات روشن است ولیکه معنهرچند

که اهورامزدا يزیدهشن اول چاست. بقول بندهیگردانیتر بمذکور روشنيسناییصحبت شده است و معن
جانور سودمند نیتباه کردن اياز برامنی(ورزاو) بوده است. اهرگاودیافریات جاندار بمخلوقانیدر م

گاو جان سپرد کهیوقت.را بر آن گماشت که گاو را نابود کنندیو گرسنگیو آزار و ناخوشازیآز و نيوهاید
خش بوجود آمد نطفه بدرماناهانیقسم از گدوازدهقسم از حبوبات وپنجاه و پنجشیاز اعضاکیاز هر 

گشت دیجفت گاو نر و ماده پدکینو از آدیگردهیگاو جانسپار به  کره ماه نقل شده در آنجا پاك و تصف
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د. اما روان گاو جانسپار نسودمند شدانیقسم چهارپادویست و هفتاد و دوکه سبب بوجود آمدن
هزار مرد ياز گلواییکه گويبلنداریآواز بسو با ستادیاز کالبد گاو بدرآمده در مقابل او ااورونگئوش

يورنیزميآورده گفت: کشور مخلوقات را به که سپردبربرخاسته است بدرگاه هرمزد شکوه کنان خروش 
که یآن کسيداددنیتو وعده آفرکهیآبها زهرآلود شد کجاست آن کسدهیخشکاهانینهاده و گیرانیبه و

کهیمردآناست. اگر منی! رنج تو از اهرماریباورون گئوشيواب گفت: اآورد. هرمزد در جيرستگارنییآ
به فلک ستارگان اورونگئوش. آنگاه یگستاخ نگشتنیچنمنیاهرنهیوعده کردم امروز وجود داشت هر آ

و ناله بر آورد چون ادیگله گشود. پس از آن به فلک ماه در آمد فره سر گرفت دگرباره زبان بفغان.شتافت
نهاد آنگاه هرمزد فروهر زردشت را به او بنمود و گفت من او را ي( مهر) رودیبه کره خورشافتینيسود

دنیاز داورون گئوشگردد. انینجات عالمهیفرستاد تا کالمش ماخواهمیو به جهان خاکدیخواهم آفر
)54-53: 1385،(دادگی.مخلوقات گرددهیتغذهیاره ماموکه هرفتیفروهر زردشت خشنود گشته پذ

) II748: 2001-1992( مایرهوفر، sómaبندند تا یممانیآسمان پانیکهن هندو، خدااتیموجب روابه
در اوستاهومرا بکشند. سhaOma ،کسانیماه، ماه و با گاو متحد و گاه يخدا) 1732: 1904( بارتولومه

اما به اجبار او را رد،یپذینممهرکنند، یمدعوتيبه همکارمهربندند و از یممانیپانیاست. چون خدا
کنندیم) گاوه (وموادار به قتل س.

از چهره اش و حرکاتش مهراکراه یکه موضوع آن کشته شدن گاو است، به روشنیو نقوشریتصاودر
و در . هردکسانندیگاو و ماه یرانیهند و اریشود و اغلب هنگام ذبح، سرگردانده است. در اساطیآشکار م
ریدر تفساتیکنانیاوحبه وضيدارند. در اوستا و پس از آن در منابع پهلوینقشنیو تکونشیامر آفر

از نقش ها، یکیو در شوندیوجوه تشابه در صورت تعمق روشن مزینمهرنیینموده شده اند. در آشانیها
با خنجر آخته درصدد يااز صخرهبر فرمهرفراز مهرابه قرار دارد و یدر زورق،يریاز دستگشیگاو پ
در قسمت نجوم و ژهیبه و،یبا اسرار مغان کلدانروپا،از اشاعه در اشیپ،مهرنییاوست. آيریدستگ
آن واقع انیاست در منشیو آفرنیاز ماه است وگاو که نطفه تکوهیشده بود. زورق کناختهیآمينگرستاره

دیاز حضور ثور در برج خورشهیاو در زورق بر فراز معبد، کنااست. پس گدیاز خورشهیاست. مهرابه کنا
یمجدد است. بنشیو آفراتیحدیو تجدعتیطبریشود که معرف آغاز بهار است. بهار نشانه رستاخیم

باشد. چون بر یاستوار مهیپانیکه آغاز بهار است بر هممهرنییگاو در آیمراسم قربانیاصلزهیگمان انگ
یمدیپدجانورانو ندیرویماهانیکند و بر اثر آن گیمدایپانیجرنیدن گاو، خونش بر زماثر کشته ش

.ندیآ

گندم و درخت تاك يو از بدنش خوشه هاونددیپیبه وقوع منیکشد، معجزه تکویگاو را ممهرچون
یمداریگاو پدیآلت تناسليمار روکیمورچه و کیعقرب، کی. آنگاه دیآیمرونیباهانیو انواع گ

در اوستا جزو خرفسترنشایکه نامهایمنیو اهريموذواناتیحنیاایرا بمکند. آوانیشوند تا خون و نطفه ح
xrafstara ،فهیبنابر وظنجایباشد در ایمدهیآفرمنیرسان اهرانیجانوران زیعن) ی538: 1904( بارتولومه
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مهرنییباشد، مار در آنیباشند؟ هرگاه چنیمنشیآفرویدر صدد قطع کردن سرچشمه زندگشان،یمنیاهر
یسگ و مار با هم خون گاو را منیشود. همچنیمدهیچون در اغلب نقشها دست،ینیمنیجانور اهرکی
نییدر آداد،یاست و گذشته از وندکسانیمقام سگ و انسان داد،یبه موجب وندمیدانیمکهیدرحالسند،یل

)181: 1387(مرکلباخ، .و مددکار انساناریو دهیت اهورا آفراسیوانیسگ ح،ییمزدا
از رمز و استعاره دهیحال سراسر پوشنیاست، با امهرقسمت سرگذشت نیروشن ترنیکه ایدر حال

توان شک ینمات،یحدیدر بهار و تجدعتیطبزیکه مسئله کشتن گاو، اشاره است به رستاخنی. در ااست
دهد و در آغاز یميدر آن فصل روعتیاست که مرگ طبیمستان است. زمستان فصلاز زهیکرد. گاو کنا
گاو را مغلوب و مقهور ساخته و مهر،ییدهد. هر چند در نقش هایميرواتیحدیو تجدزیبهار رستاخ

را گرد گردن شیو دستهادهیبر پشت گاو جهزینیکند. اما در نقشیشانه حمل ميکشتن آنرا به رويبرا
از بهار و هینفسه کنایخود فدیو خورشاست دیخورشمهرگاو استوار ساخته و گاو در حال فرار است. 

در اتیحدیو تجدزیرستاخينقش، غلبه بهار بر زمستان است برانیازیآمهیکناهیتوجایتابستان است. آ
از خون اوست و از الشه است واتیجا سرچشمه حنیتواند باشد، چون گاو در اینمنیاما چن- عت؟یطب

کرد. چون بهار بر زمستان هیتوان بر حدس فوق تکیدهد. اما باز هم میمرخاتیحدیاوست که تجد
رونیرا که در خود محبوس ساخته است بعتیدر طباتیشود تا نطفه حیشود و زمستان مجبور میمقیفا
)185: 1387(مرکلباخ، .زدیر

ي جامعهترین جانوران ترین و از پرنقشجانوري است که پس از گاو مقدس. . . دومیناسبو اما 
ملل مورد ریاز روزگاران کهن در اساطرود. همچنین گذشته از ایران، این جانور آریایی باستان به شمار می

ان و پهلوریو چاالك و دلزیسودمند که به صفات تند و توانیحنیاماریو تیتوجه بوده و به نگهبان
)68: 1385منصوري، -(دادور موصوف است، اهتمام داشته اند. 

،یآب ازلانیاز منشیداستان آفردر. داشته استیو مهمیکهن نقش اساسياسب در تمدن سومر
خود به صورت يکائنات در تجسم ماددگاریاست که محل او در آب است و آفریاسبنینخست آتش، ع

.اسب در آمده است

پس از ست،یآنان نيهابهیجاندار در کتنیهم از ایشود و نامینمدهیاسب دهایثار سومرآانیمدر
.خواندند» یخر کوه«بابل آنرا نیسرزمه اسب بدنیرس

در نی. همچنستیناریآن دیاسب بکار رفته، واژة بومياز برايو آشوريکه در زبان اکدSīsūواژة
) با الدیاز مشیپ2600-2560پادشاه سومر ( Gudeaگردونه دند؛یکشیاوان و خران مگمصر گردون ها را 

جانوران شگفت د،یرسیشاهه بGudeaيخواست وه که بningirsuو بگردونۀ خداوندشدیمدهیخر کش
) در جزء الدیاز مشیپ2123-2081بابل (يپادشاه تواناHammurabiمعروف نیدر قوان.بسته شده بودزیانگ
ی(دامپزشک)، گاو و خر و گوسفند و خوك برشمرده شده از اسب نامطاریو مقررات و در سخن از بییدارا
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باشد و همان دهیرسنیبابل زمه اسب بح،یاز مسشیهزارة پنیپس از دوميکه چنددینمایمنی. چنستین
»یخر کوه«نرویباشد و از اانجام گرفته دهیجاندار نورسنیبا اداده،یگردونه انجام مدنیکه خر در کشيکار
زاگرسانیونانیو نزد مینامتکوهکه امروزه پشیکه اسب از کوهستاناستینام گونیشد. خود ادهینام

Zagrosشده نزد ریکرانۀ دجله سرازه کوه بیکه از نیباشد، قومدهیرسیعراق کنونيدشتهاه خوانده شده ب
نینام که از همزمانان انیاریناگزده،یگردادیKashshuبابل يهابهیتشده، اما در کدهینامKossaeانیونانی

KassitesایKosseenآنانیونانینظر بنام یتر است. کششوها نزد خاور شناسان کنوندرستمانده يقوم بجا

داشتند يجاشده،یمدهیبابل کشه که از همدان بیدر راهیونانیسندگانینویقوم بگواهنی. اشودینوشته م
آنرا با بخششها رفتندی خود بابل میزمستانتختیپاه همدان بتختیکه در زمستان از پایپادشاهان هخامنش

)232و 1386،223،پورداوود(.نواختندیم
متأخر تر از سال هیو سورنیالنهرنیدر بها هیتیو هایتانیآنان مانی، در مهاییایچند دسته از آرورود

انجام دندیکشیکه اسبها مییهانه با گردوییبجاییاز جاهاییای. مهاجرت آرستینحیمسازشیپ1600
دهیکه اسب را ندیهائ. مرزوبومدندیمنزل رسانسره بانیچارپانیرا همو بنه آنانگرفت، زن و فرزند و بار

بدست هاییایآرازر هنرمند را جانونیازیوها نبا آن آشنا شدند، کشّهاییایآرياریدسته و نشناخته بودند، ب
اسبها بودند و آنها را با خود ،آناندهیو دادو ستد برگزیآنچنانکه بارزگاندند،یپرورش آن کوشه آوردند و ب

. تکاپو در آمدنده اسب بربسته به بياگردونهنینشییایآرينهایمانند سرزمنیبابل بردند و در آن سرزمه ب
)58: 1372، تاجبخش(

خوانده Hyksosخیکه آنان در تاردافتاییایاز اقوام آسیکیمصر بدست ،حیاز مسشیپ1580در 
.دشونیم

ی منیچنمیخوری بر میاسب و گردونۀ اسبه بلیبار در کرانۀ ننیسلسله است که نخستنیآثار همدر
.شدبادهی، بخاك مصر رسگانهیبيهایی ایآسيالیجانور در هنگام استنیکه ادینما

که بدانجا مهاجرت کردند، جز از پنجاب و استییایاقوام آرياز ارمغانهاریهند ناگزنیدر سرزماسب
زیبوده و امروزه ننیچننهیخوب بپروراند، پاريکه اسبهاستیجنوب آن، آنچنان نهیژبوار،یآن ديسند هوا

.استنیچن

نیاز کهنتریکه بخشدرسانی شده مادیبایزياههمه از اسببرهمنان که آنینامۀ آسمانVedaودادر
خوب ياست که از اسبهاياریددآور ایبآن مرزو بوم سروده شده و هاییایاز ورود آرشیآن پيسرودها

يدر آمد و برترهاییایچنگ آره پهناور هندوستان بنیبود که سرزمیاسبيهانه برخوردار بود. از پرتو گردو
: 1384-1375(جاللی نائینی، asva-m?dha،انیخداياسب از برایثابت ساخت. قربانآنجاانیبومه آنان را ب

dANa-sTUTIکهیقابل توجه است که در ودا در قطعاتاریبس.کهن ودا استاریاز مراسم بسیک)ی209

از وداانیکه سرود گوییگرانبهايبخششهاانیشود، در میخوانده م)241: 1384-1375(جاللی نائینی، 
اسب بود، بسا از بخشش پنجاه اسب سخن رفته است.نیچندکردند،یمافتیشاهان و بزرگان در
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در جزء رمه و گۀ گاو و شودیآغاز مالدیاز مشیپزدهمیسدة سانیآنجا از پایخیکه زمان تارنیچدر
بزرگان و سران قوم یسرپرسته آنان که بینیاسب نبود. در مراسم داریگوسفند و خوك مردمان کشاورز آن د

آنان،ۀیهمساينهایدر سرزمکهی ت. در صوردندیگردیمهی) و گوسفند و خوك فدورزاگاو نر (شدیانجام م
Scythes وMasagetesاز شود،یخوانده مهیکه امروزه ترکستان روسییبودند، در دشتهاییایکه از اقوام آر

)238: 1386داوود، . (پورکردندیمیخود اسب قربانانیخدايبرا
پرورش انیبدست تازرانیکه پس از افتادن ایرانیمعروف است همان اسب ایکه بخوبیاسب عرباما

از تتورايجاچیشناخته نشده است  و در هزیخاسبنیعربستان در روزگار کهن سرزمرایاست، زافتهی
هماره يآشوريهابهیست . نقوش و کتسخن از شتر و خر آنجاشهیسخن نرفته، هماریآن دریکوياسبها

که از الدیاز مشیسدة پنجم پسندةینوهردوتت. کرده اسادیعربها را با خرو شتر و گوسفند نشان داده و 
کرده ایبوده انیآنان از گروه عربها که جزء لشکرانیدر مدارد،یسخن مونانیدر جنگ ارشایخشاانیلشکر

. شتر سواران عرب در دنبال پس از ماندندی از اسب و اپس نميندتختند و درتای: عربها با شتر مسدینوی م
پشت سر همه باشند که اسبهایستیبانرویندارند از ایاسبها با شتران سازشرایهمۀ اسب سواران بودند ز

است، افتهیود اسب پرورش صشناساند، مقگریباقوام دییاسب را نژاد هندو اروپامییگویمنکهیااز. نرمند
يهرجا که آب و هوانیزميرويبرند، اگر نه در همه جايرا که بکار انداخته و از کار آن سودیاسب

استخوان کهییغارهارجانور برخوردار بود، دنیداشت، از ایکه چراگاه و پناهگاهیمساعد بود و هرخاک
)239تا 238، 1386(پورداوود، . شده استدهیاسب هم ديشده، استخوانهادایپشیمردمان هزاران سال پ

متأخر تاًزمان نسبکیاز دنیاسب نشستن و سواره جنگه که بداستیکه در دست است پیآثار و نقوشاز
یغربيایدر آسالدیاز مشیدر سدة هشتم پافتیگردونه، رواج ه پس از بستن اسب بیگاهیراست و د

-705( دوماز سارگون شیپیآشور اندکانیه در لشکرجنگ در آمدند، چنانکيدانهایمه سواره بانیجنگجو
نشسته و اسب آن گریاسب ده بینشسته و خادمیبر اسبییکه جنگجوشودی مدهی) دالدیاز مشیپ722

تر یمیقدییایبر اسب نشستن نزد اقوام آرایگردونه بستن ه که اسب بستی. شک نکندی جنگجو را اداره م
يسلسلۀ کوهها،يمرکزيایآسمی. گفتدیرسییایآرریاقوام غه است که رفته رفته بنانیانیریاست و رسم د

.مرکز پرورش اسب دانسته شده استشانانیت

کنندیمکاریپادهیپایماساگتها مانند سکهاست ، سواره یرخت و زندگ«سدینویدربارة ماساگتها مهرودت
ی آنان از مس ساخته منیو تبرزریترود،ی بکار ماریسو مس نزد آنان بمسلح هستند. زرنیو تبرزریته ب

ی خود را با زر ميسبهابند و دهنه و لگام انهیسنیزر آراسته است، همچنه خود و کمربندشان ب.شود
ی میاو اسب قربانيو از براندیستای را نمگریديخدادیآنان بجز خورشانیهمۀ خداانی... در مندیآرا

ه ب.گرددهیجاندار فدنیو تندترنیخداوند، چست ترنیچاالك ترياز برادیدارند که بادهیعقرایزکنند،
)51، 1386پورداوود، .(کردندیمی) اسب قرباندی(خورشمهرياز برازینهای ارمنزنفونگگفتۀ 
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ت. مهر از کهن استفاده شده اسي، از زمانهادارگردونهاز اسب ژهیبه وو اسب از ،رانیاسرتاسر تاریخدر 
نشسته است.ينویاست که بر گردونه میزدانیجمله ا

-1992( مایرهوفر، اسبیکنونیارسفو در aspاسپيدر زبان پهلو، aspaییاسب در زبان اوستا
(شرف کندي، haspيدر لهجه کرد) 209: 1384-1375(جاللی نائینی، asvaي، در زبان هند)139: 2001
یمدهینام)1998(روسی،اسپ یو در بلوچAfasیو در زبان آسAsشود. در پشتو: یمدهینام) 974: 1385

واژه یبرخ. اسب استیصورت فرعزیگفتند و لفظ استر نیمasaاسب را یباستان گاهیرسافشود. در 
.ودریتندتر مواناتیحریتند رفتن گرفته اند چون اسب از سایبه معنییایآرas=akاسب را از مصدر 

دیشا.گردونه استي(دارنده اسب سالم) خوانده شده، دارادرواسپاکه در اوستا، انینگهبان چهارپافرشته
شتر،یتر دانسته اند. تکویاز همه نانیچهارپاانیمساله است که اسب را شاه چرندگان و در منیبا توجه به هم

به زیکه او ن،یخشکویدرآمد و با اپوش، ديدیسپبارور به شکل اسب يبه آبهایابیدستيفرشته باران، برا
.دیبود جنگیاهیصورت اسب س

بایو زدیسفیخود به صورت اسبیتجلنی) در دهميبزرگ هندزدی( اشنویو ونیبهرام در سومزدیا
ظهور نمودند. 

ستارگان از يستاره ای، اسب به مفهوم هستنش،یآفريآنچه گفته شد و با توجه به اسطوره هابنابر
که هر دیو ظهور عالم امکان، فرشته گردونه کش خورشیاز مظاهر تجلیکیبرج نهم سال، ایرونده، قوس 

.استافتهیو ... به صورت اسب تجسم سترا راهبر ادیروز از بام تا شام خورش

تحمل، ،يوزریپ،يداریپا،یبخشندگ،يدیخورشيانرژبا،یاندام ز،يآزادیبه معننمادینياسب در معنا
يرومندین،یدگیسرعت، فهم،یو قدردانيسپاسگزار،یدانش زمان،یخواهریخ،ییحرکت، حس شنوا

: 1385منصوري، -(دادور.ستو لجاجت و غرور هم آمده ایجنگ، سرسخت،يسررهیخنیهوش، همچن
68-69(

.کردندیمیقرباندیخورشيخداشگاهیو آسمان ، اسب را در پدیتداوم گردش خورشيبراانیرانیا

نشانه ظهور علم، فهم و هوش ان،یاست. اسب در حال پرواز، مرکب خدادیبا بال موج دار نشانه خورشاسب
يرومندیو نينشانه مرد،آورنده آبشتریاز تیباستان شکلرانیاریدر اساطییطالایدیسفاسبد. باشیم

نشانه چهار جهت ری. و چهار اسب در اساطاستیدرایدیباد، خورشيهمراه ارابه نشانه خدااسب. است
زیاسبان ننیاست و ادی) دارد که همان خورشیاسبان کرنگ( زرد فامد،یخورشيخداا،یسور. استیاصل

شیپدیخورشياسبان خود را به ارابه بسته و به سوزیدم ندهیسپایبخشند. اوشس یمیجاودانگریبر او تأث
و مالک و سوارکار و رام نددمدهیتوأمان سپانیکه خداهانیدارنده گاوان است. اشورود. او درضمن نگهیم

بخشند. یرا به زنان نازا ميساخته و قدرت باروريگاو را جارریخود آمده، شبیکننده اسبانند، با اسبان نج
به ارابه خود بسته را يدیاست، اسبان سپندهیآفتاب است زنده کننده و زايخدا،یکه خود به نوعيتریسو

ادآورینهای). همه ا207-205، 125، 124، 56-53، 12ودا گی.( رندکیمهیرا به بشر هدییاست و روشنا
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نگهبان گله اسبان و نشخوارکنندگان و بخشنده قدرت انیرانیو مخصوصاً اییایمهر هستند که در سنت آر
.ماده و زنان استواناتیبه حيبارور

رساند یگاو را متیشود، و اهمیمادیتوسط آن انجام گرفته هاییایآرطرهیاسب که ستیاز اهمنجایدر ا
کرده و یرا اهلیوحشيداشته است. هندوان به کمک اسبان راهوار، گاوهایهندوان به آن بستگیکه زندگ

تاج (.قائلندیفراوانسیگاو احترام و تقديبرالیدلنیکردند، به ايگذارهیتملک نمودند، اقتصاد خود را پا
)76، 1372، بخش
،یتازد و چنانکه هستیمدیآن مطلع خورشيدم، اسبان خود را به ارابه بسته است و به سودیسپنیا«

: 1367(جاللی نائینی، »کن.دنیاز ما دیقهرمانيرویو نشیستايفرما، و برايگاوان و اسبان ما را نگاهدار
54-55(

ییفوق العاده داشته است. احتماالً اقوام هندو اروپاتیآنها اهمییایو شاخه آرانییهند و اروپايبراگاو
یشکار کرده و میکرد، گاهیمیزندگیاسب نداشتند و اسب را که بطور وحشگریکدیازیی تا هنگام جدا

آنها همانا گاو بوده است. یاصلوانیحیخوردند و در دوره نوسنگ
و يریکنند و علت جهانگیتوانستند اسب را اهلانییهندواروپاهیا شدن از بقتنها پس از جدانییایآر

کار و وانیشدن اسب و چه بعد از آن، گاو که حیهمان اسب بوده است. چه قبل از اهلزیآنان نشرفتیپ
زینیبارکشيبرااواز گجیداشته است. بتدریاتیقوم، نقش حنیايو گوشت و برکت بود، براریمنبع ش

یو حتانییهندواروپاهیکرده اند. مهاجرت اولیمنییثروت را با شمارش گاو تعزانیاستفاده نموده اند و م
گاو ياریهزاره اول ق.م. با لی) در هزاره دوم و اواشانی( قبل از مهاجرت بزرگ اانییایآرهیمهاجمات اول

و اخبار اتیکرده اند. در روایاده مفاستزینيسواريبرانرمخصوصاً از گاو یگرفت و بطور کلیانجام م
رسم تا قرن نوزدهم نیمشغولند. ايبر پشت گاو، به جوالنگرهیمعروف اعصار اولانیمختلف، جنگجو

جلد و ارینوع گاوها بسنیبوده است. ايتبت جاريسرحدیمقدم و نواحيایآسيمخصوصاً در قسمتها
.اندبودهچابک و سرکش و پرحرارت 

ینقاط مختلف جهان ميآزاد از ستم انسان در دشتها،یبه صورت وحشگر،ینند جانوران داسب هما
سرکش، رفته رفته وانیحنیانکهیخورش او بود تا اهیپرداخت و مایبه شکار او میو انسان گاهستیز

له لرستان جهان از جمياز غارهاياریآخال و بسياستخوان اسب در کومه هايشد. بازمانده هایرام آدم
نهیدر عصر پارشیآثار که مربوط به هزاران سال پنیاز ا.انسان بدست آمده استيدر مجاورت استخوانها

يدر همه جا در روزگاران کهن شکار کرده و از آن براشیکه اسب را کمابداستیپنیاست چنیسنگ
شدن اسب، یپس از اهلیحتز،ینیکنونرانیو اجیرانویمختلف اینمودند. در نواحیخوراك استفاده م

)99: 1372، تاج بخش. (شدندیشکار میو گاهستهیزیمیبه حالت وحشواناتیحنیاز ایبرخ
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کردن آن مشکل بود. نبوغ و هنر و کشف یاست که اهلیوانیحیشد ولیمافتیاسب همواره اگرچه
بزرگ يرا چنان پرورش دادند که از ارمغانهاکرده و آنیبار اهلنیاوليدر آن است که اسب را براانییایآر

)1386:230، پورداوود(.دیگرديفرهنگ و تمدن بشر
یشمالياسب، استپ هایمتفاوت است. در فرهنگ الروس منشاء اصلدیشدن اسب عقایمورد اهلدر

: 6. ( الروس، ج ندبوده ایخود سوارکاران قابلنانیسکاها و پارتها ذکر شده ، ایمحل اصلیعنیاهیسيایدر
603(

بالخاش در ترکستان اچهیدریو حوالانشانیتيکردن و پرورش اسب را کوههایاهلیمرکز اصلبرتلو
تا یشد.حتنیوارد چیاست که بعدها اسب و گردونه اسبینواحنیو از همداندیمنیترکستان چاییشرق
شده دایپییو آلتاانشانیتيکوههاانیم(Dezoungarie)يدزونگردریم. ، باز اسب وحش1880سالیحوال

و هونیاطراف سژهیشود، بویمدهیو ترکستان سابق روس نامنیکه امروزه ترکستان چینیاست. البته سرزم
بود، اسب فوق را انیو تورانانیرانیایعنیانییایشد، مهد تمدن آریمدهینامایو آمو درایدرریکه سهونیج

در فالت تبت و یاز اسبها به نام اسب مغوليگریزمانها نژاد دنیگفت در همدی. بادندینامیمنیاسب آر
)100: 1372(تاجبخش، .شدیاهلنیچ

یپرداخت و حمل و نقل توسط گاو انجام میميو عصر مفرغ، بشر به کشاورزیعصر نوسنگدر
یو طيسوارياسب که برایردند. ولکیگاو حمل و نقل ملهیبوسزینهیاولانییگرفت. چنانکه هندواروپا

دست متیپرقلهیوسنیبه اانییایآریو وقتافتیتیاهمیمناسب بود، از نظر نظاماریدور، بسيمسافتها
.نهادنديپايگرفته و به دوران سروراریرا در اختالیابزار تمدن و استافتند،ی

دیداشته اند، مؤیستیپرورش داده و با آن همزداشته، آن را ییاز روزگاران کهن با اسب آشناانیرانیا
نجایاست که با نام اسب همراه است. در ارهیو غیبزرگان، پادشاهان داستانیبه اسب، اسامانیرانیعالقه ا

اکانیداشته اند. نام چهار تن از نیخاصتیمخصوصاً گاو و شتر هم اهمگریدواناتیگفت که حدیبا
زردشت يایننیدومر،یدارنده اسب پیعنیاست. پوروشسب نام پدر زردشت زردشت با واژه اسب همراه 

دارنده اسب شستشو شده است. یعنیزردشت، هچدسپ يایننیدارنده اسب تندرو، چهارمیعنیتراسپیپ
که نامشان يگریدانیرانیدارنده شتر زرد است. از جمله اایشتر نیزریعنینام خود زردشت همانا زرتوشتر 

( (گرشاسب) keresAspaتوان ذکر کرد: کرساسپیرا مریاست، موارد زختهیشتر آمایم اسب با نا
: )191: 1904( بارتولومه، ( ارجاسب) arejat. aspa، ارجت اسپ»دارنده اسب الغر«: )470: 1904بارتولومه، 

دارنده اسب تند رو، ) 200: 1904( بارتولومه، ( لهراسب) aUrUUat. aspaدارنده اسب ارجمند، ائورت اسپ
وشترشئفرمند،تهماسب: دارنده اسب زور) 607: 1904( بارتولومه، ( جاماسب) jAmAspaاماسپی

fraCaoCTra (فرشوشتر) ،1007: 1904( بارتولومه (:(گشتاسب)شتاسبیدارنده شتر راهوار، وvICTAspa )
: 1372(تاجبخش،.یصاحب اسب جنگیلبه قوای: دارنده اسب از کار افتاده و )1473: 1904بارتولومه، 

102(
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ایaspāاسپ رانۀیماد،فارسی باستانچون اوستا و رانیایباستانيدر زبانهاپیش از این گفتیم که 
و بن ماتاشهیاسب است، از رنۀیکه مادانیمادیدر فارسگفتند،ی م)216: 1904( بارتولومه، aspīیاسپ

mātāمادر آمده استیمعنه مات شده و بيهلواست که در پفارسی باستان.

(جاللی asvaTaraتیدر سنسکر»خر بر اسپ او (طخمورث) افکند تا استر آمد«: یاستر که بگفتۀ بلعماما
.استaspaاسپasvaکه جزء اول آن داستیپیخوبه و بشودیخوانده م) 210: 1384-1375نائینی, 

)226: 1386(پورداوود، 
نتیجه گیري

اورون قطعاً معلوم نیست. با این حال گوشورون مفهومی باطنی است که بیش از یک عبارت گئوشمعنی
UrUUaNمعنی دارد.  است، می تواند یک فرآیند واحد روان » نَفَس«(روان، روح) که در اصل شاید به معنی -

حیوانِ گالیه کننده در » وانِر«شناختی یا ذهنی یا حتی تجلی چنین فرآیندي را توصیف کند. تعبیرِ مشابهی از 
اندیشۀ خرد « یعنی va<h/UC xraTum maNa<ho g/UCcA UrUUANemجاهاي دیگر نیز بکار رفته است:

، در آنجا که مردمان نیک خرد و گاو در مراسم قربانی حاضرند. به هر حال، در چنین » نیک و روانِ گاو
شونده داللت کند. بنا بر دیدگاه زردشت، قربانی حیوانات مواردي، گوشورون می تواند بر روان حیوان قربانی 

: 1385(اسماعیل پور، جنبه باطنی دارد، هم به نوع ازلیِ حیوانی و هم به طور کلی به خود حیوان اشاره دارد.
52(
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سی دانشگاه زنجاناستادیار گروه زبان و ادبیات فار
نرگس بیاتی

دانشجوي کارشناسی ارشد زبان وادبیات فارسی دانشگاه یزد 
چکیده

هاي قرن چهارم و قرن سیزدهم هجري در تاریخ کشور ما این است که در هر دو دوره یکی از شباهت
م قرن حمالت سرزمین ما آماج حمالت بیگانگان بوده است. قرن چهارم، قرن هجوم غزنویان، و قرن سیزده

لشکریان روس بوده است. این جنگ و ستیزها در ادبیات هر دو دوره نیز تأثیر آشکاري بر جاي نهاده است و 
ترین حماسه تاریخ ایران سرایی بوده است. برجستهمهمترین واکنش ادبیات به این تهاجمات خارجی حماسه

- نیز آثار حماسی دیگري به وجود آورد که ملکدر قرن چهارم به وجود آمد (شاهنامه) و وقایع قرن سیزدهم 
ترین شاعر آن است و اثر او، شهنشاهنامه، معروفترین اثر الشعراء صبا، شاعر دربار فتحعلیشاه قاجار، برجسته

اي براي گفتن ندارد و از هر حماسی این دوره است. با این حال این اثر حماسی قرن سیزدهم هیچ حرف تازه
پردازد.اي اجمالی بین این دو اثر میشاهنامه فردوسی. این اثر به مقایسهلحاظ تقلیدي است از

شاهنامه، شهنشاهنامه، فردوسی، صبا، سبک بازگشتها:کلیدواژه
مقدمه

هاي عظیم، نیاز به مواد گیري و ظهور کارخانههاي فراوان صنعتی دنیاي غرب، شکلدر نتیجۀ پیشرفت
هاي ها، اندیشۀ سیطره بر جهان در ذهن قدرتید براي کاالهاي تولیدي آنخام و همچنین یافتن بازارهاي جد

حد و مرز قدرت استعمارگران در بزرگ به وجود آمد. حکومت قاجاریه بر ایران، مصادف با گسترش بی
سراسر جهان و از جمله در خود ایران بود. در همین زمان، انگلیس بر هندوستان تسلط کامل یافته و آن 

هاي چون فرانسه و انگلیس بر ملتهاي قدرتمند دیگر همنسال را به خدمت درآورده بود و دولتکشور که
دیگر جهان تسلط یافته بودند.

با مرگ نخستین پادشاه قدرتمند سلسلۀ قاجار، آغا محمدخان، زمام امور مملکت به دست فتحعلی شاه 
انست اقتدار او را تداوم بخشد. در زمان او بود افتاد و او که درایت و سیاست آغا محمدخان را نداشت، نتو

طلبانه خود در فکر رسیدن به هاي توسعههاي بزرگ این عصر، بنابر سیاستکه دولت روس، یکی از قدرت
هایی را علیه ایران آغاز کرد هاي واهی سلسله جنگهاي گرم خلیج فارس در جنوب ایران بود و به بهانهآب

ها و طی دو عهدنامۀ گلستان و ترکمانچاي، قشون کشید و در نتیجۀ آن جنگو به این سرزمین پهناور
هایی از خاك ایران جدا شد و به امپراتوري روس منضم گردید. قسمت

بار در ادبیات این دوره نیز بازتاب وسیعی یافته است؛ البته در ابتدا باید هاي خفتها و شکستاین جنگ
یات این دورة ایران، سبک بازگشت است که بنابر اصول این سبک ادبی، این را بگوییم که سبک رایج ادب

بررسی تطبیقی شاهنامه فردوسی و شهنشاهنامه فتحعلیخان صبا
دکتر حسین بخشی1

1. bhosein30@yahoo.com (نویسنده مسئول)



٩٢٩
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

-نمودند و سبک و سیاق سخن آنان را در اشعار خود به کار میشاعران به اساتید کهن شعر فارسی اقتفا می

کردند.سرودند و به سبک خاقانی و انوري قصیده سرایی میبردند؛ به سبک سعدي و حافظ غزل می
هاي این دوره، متوجۀ همین مسأله شد ها و شکستۀ شاعران عصر قاجار، در نتیجۀ جنگقسمتی از توج

ها در اشعار خود پرداختند. مسألۀ مهمی که در این میان وجود دارد این است که و آنان به بازتاب این جنگ
دیگري باید در این زمان ما با هجوم یک دشمن نیرومند خارجی مواجه هستیم و این امر قبل از هر چیز 

احساسات قهرمانی و پهلوانی و مبارزه با دشمن را در انسان برانگیزد؛ به همین دلیل هم در چنین شرایطی 
ها در دورة فتحعلی ها و لشکرکشیبیش از هر امري یک ملت نیازمند به حماسه است و به جهت آن جنگ

هاي حماسی در جهت تهییج روحیۀ ملت برد و شاعران منظومهشاه، شعر این دوره نیز به حماسه پناه می
سرایند. این بارزترین ویژگی مشترك بین ادبیات این دورة قاجار با ادبیات قرن چهار پرستی و جنگاوري می

است.
اند و خطر اي است براي مبارزه با بیگانگانی که وارد کشور شدهسرایی حربهدر قرن چهارم نیز حماسه

کوشند با آثار حماسی خود، ملتشان را قوم کهن وجود دارد و شاعران مینابودي ملت و ملیت و فرهنگ یک
ترین اثر حماسی ایران سرا که اصیلترین شخصیت حماسهزنده نگه دارند. الزم به توضیح نیست که برجسته

نظیر خود به وجود آورد، فردوسی است و اثر معروف او شاهنامه.را با قدرت بی
ران عصر قاجار نیز داغ است. سبک غالب شعر عصر قاجار، سبک معروف به بازار حماسه سرایی در ای

کنند تا هایی تالش میبازگشت ادبی است و شاعران این عصر بنابر احساس وظیفه، با سرودن چنین منظومه
کاري در جهت حفظ وطن در برابر هجوم بیگانگان انجام داده باشند. یکی از آثار مهم حماسی این عصر که 

تیجۀ هجوم دشمنی خارجی به وجود آمد، شهنشاهنامه، اثر ملک الشعراي دربار فتحعلی شاه قاجار، در ن
فتحعلی خان صبا، است.

ها هاي ایرانیان در این سلسله جنگهاي ایران و روس و قهرمانیصبا شهنشاهنامه را با موضوع جنگ
است. ما در این مقاله به بررسی تطبیقی این ترین آثار حماسی دورة قاجار سرود و این اثر او یکی از معروف

ها، میزان ارزش شهنشاهنامه را به عنوان یک اثر ادبی ایم و در طی این بررسیاثر با شاهنامۀ فردوسی پرداخته
هایی که انجام وجوحماسی در مقایسه با اثر حکیم فردوسی و میزان اصالت آن، نشان خواهیم داد. با جست

م که تا کنون مطالعه مستقلی در مقایسه دو اثر حماسی: شاهنامه فردوسی و شهنشاهنامه دادیم، مالحظه کردی
کند به صورت مختصر به این مقوله بپردازد. صبا، صورت نگرفته است و این مقاله سعی می

شاهنامه و شهنشاهنامه
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ا حماسۀ قرن سیزدهم، شکل کنیم تا ببینیم آیدر این قسمت با تورقی در دو متن، این دو اثر را مقایسه می
هاي جدیدي دارد و میزان هاي سیاسی این دوره، در برابر حماسۀ قرن چهارم، چه ویژگیگرفته در تالطم

اي است. ارزش ادبی آن در چه اندازه
کند، تشابه اسمی این دو اي که در مقایسۀ این دو اثر، نظر ما را به خود جلب میشاید اولین مسأله-

ترین اسم به آن را براي اثر خود برگزیده است: اثر فردوسی، شاهنامه است و صباي کاشانی شبیهباشد. نام 
شهنشاهنامه.

-مسألۀ بعدي، وزن مورد استفاده در دو اثر است. بحر متقارب به طور کلی وزن حماسه است. مناسب-
هایی که است. در نمونهترین وزن براي حماسه سرایی در زبان فارسی، وزن فعولن فعولن فعولن فعول 

خواهیم آورد، این وزن را در شهنشاهنامه نیز خواهیم دید.
شود:هر دو اثر طبق سنت کهن ادب پارسی با نام آفریدگار هستی و ستایش او آغاز می-

)1شاهنامه:               به نام خداوند جان و خرد               کزین برتر اندیشه برنگذرد (ص
)45:           به نام خداوند آموزگار                     نگارندة نامۀ روزگار (ص شهنشاهنامه

یابد؛ با این تفاوت که فردوسی با توجه به اسماعیلی مذهب و با نعت پیامبر و بزرگان دین ادامه می
که شیعۀ بر اینخان صبا بنابودنش، پس از نعت پیامبر، تمامی خلفاي راشدین را نعت گفته است، اما فتحعلی

اثنی عشري است، صحابه را نعت نگفته و پس از پیامبر، مستقیماً امام علی علیه السالم را ستایش کرده است، 
ها در دو اثر وجود دارد، این است که نعت و ستایش فردوسی اي که در نعت این شخصیتاما تفاوت عمده

پردازد، به جا که به ستایش امام علی میصوصاً آنآمیز نیست و نعتی است معمولی، اما نعت صبا، مخاغراق
آوریم تا بیشتر متوجه شویم:شدت غلوآمیز است. ابیات مربوطه را در دو اثر می

ها بدین آب شوي به گفتار پیغمبرت راه جوي                دل از تیرگیشاهنامه:
نتابید بر کس ز بوبکر به که خورشید بعد از رسوالن مه          

عمر کرد اسالم را آشکار                  بیاراست گیتی چو باغ بهار 
پس از هر دوان بود عثمان گزین        خداوند شرم و خداوند دین 

)8بی ستاید رسول (ص چهارم علی بود جفت بتول                که اورا به خو
خوانیم:حال ابیات شهنشاهنامه را در نعت امام علی(ع) می

هم او کارفرماي این کارگاههم او مسند آراي این بارگاه
از و گشت آسوده خاك نژندازو یافت جنبش سپهر بلند       
هم از راي او تابش ماه و مهرهم از امر او گردش نه سپهر      

می آکین ازو ساغر الله کرداو می از ژاله کرد   به میناي ابر 
وزو جعد سنبل درآمد بتابازو چشم نرگس برآمد ز خواب  
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که ناید ازو شقه خاك چاكنیارد گیاهی برون سر ز خاك     
همه کایناتش طفیلی بذاتاش برتر از کاینات   بود پایه

)59-60خدائی سزد (صص اي راچنین بندهولی او دهد روزي نیک و بد   
آوریم:شهنشاهنامه از نظر زبانی تقلیدي محض از شاهنامه است. چند نمونه از این تقلید زبانی را می-
) ترکیبات: صبا بسیاري از ترکیبات فردوسی را عیناً در شهنشاهنامه به کار برده است:1

)425همه زهر زو بینی و درد و رنج (ص شاهنامه:          چو دل برنهی بر سراي سپنج               
)74چه بندي دل اندر سراي سپنج             کت آخر فروکند باید به رنج (صشهنشاهنامه:

) آوردن دو حرف اضافه براي یک متمم:2
)115شاهنامه:             بفرمود تا سرش برداشتند                   به نیزه به ابر اندر افراشتند (ص 

)66شهنشاهنامه:      به هرجا که مردي سخن سنج بود         به خاك اندرش جاي چون گنج بود (ص 
) آوردن فعل با همی:3

)1شاهنامه:          خرد گر سخن برگزیند همی                   همان را گزیند که بیند همی (ص 
)54بنازد همی بر سپهر بلند (ص شهنشاهنامه:       ز فرّ تو این تودة خاك چند            

) آوردن کلمات فارسی کهن: 4
)1شاهنامه:            به هستیش باید که خستو شوي           ز گفتار بیکار یکسو شوي (ص 

)1445، ص 3سر جادوان را بکندم ز تن                   ستودان ندیدند و گور و کفن (ج
)78ز به جا مانده بود ار کسی         ستودان شدش ژاغر کرکسی (ص شهنشاهنامه:       در آن د

) آوردن کلمات با معنی قدیمی:5
)1412، ص3شاهنامه:              ورا هوش در زاولستان بود                 به چنگ یل پور دستان بود (ج 

)78جگرگاه دارا درند (صشهنشاهنامه:        که هوش شه کشور آرا برند                چو دارا
) موصوف و صفت مشترك: 6

)444شاهنامه:             کنون بند بگشاي از جوشنم               برهنه ببین این تن روشنم (ص 
)50شهنشاهنامه:       رخ او چراغ شبستان جان                 تن روشن او روان را روان (ص

برد:یز عیناً به کار میهاي مقلوب را نگاهی موصوف و صفت
شاهنامه:           به مردي و دانش کجا داشت کس          جهان داورت باد فریادرس

)5شهنشاهنامه:         محمد شهنشاه دنیا و دین            جهان را جهان داور راستین (ص 
تقلید از مضامین:-

)1نبینی مرنجان دو بیننده را (ص شاهنامه:        به بینندگان  آفریننده را          
)45شهنشاهنامه:      نه بیننده او را و بیننده او              دو بیننده را آفریننده او (ص 
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هاي آن است. هاي بسیار جالب توجه شهنشاهنامۀ صبا، فضاي حاکم بر تصویرسازيیکی از ویژگی-
هاي ایران و روس، وصف میادین جنگ و این اثر جنگطور که قبالً گفتیم، موضوع که همانتوضیح این

ها هاي مورد استفادة آنهاي جنگ این دو و سالحسربازان دو طرف است. واقعیت مسلم این است که میدان
ها، شد و به جاي آنهاي کهن استفاده نمیها دیگر از سالحبسیار متفاوت با روزگار قدیم بود و در این جنگ

هاي جنگ بین ایران و روسیه، کامالً به شیوة رفت اما صبا در توصیف میدانوت به کار میتفنگ و توپ و بار
فردوسی در شاهنامه عمل کرده و پهلوانان خود را به جاي توپ و تفنگ، با گرز گران و خنجر آبگون به 

ها را ببینیم:ونههاي تقلید ناشیانه او از فردوسی است. این نممیدان فرستاده است و این هم یکی از نمونه
که داراي دیرینه شاه کهن                محمدشه آن شیر شمشیر زن

)74سنانش جگرگاه شیران درید             خدنگش دل شیرگیران درید (ص 
)79به کین خنجر آبگون آختند             چو آتش به بالین شه تاختند (ص 

)72سبکسار سرشان به گرز گران (صبه گرد اندر آورد از هر کران              
)77ز بس آهنین گرز و برگستوان            به هامون بسی کوه آهن روان (ص

آورد که قاعدتاً در ایران قرن سیزدهم هجري جایگاهی در تاریخ و فرهنگ یا از کسانی سخن به میان می
که شرایط تاریخی عصر خود را بسنجد آنما نداشتند، اما صبا همچنان با یک تقلید ناشیانه از شاهنامه، بدون

اي از تاریخ ایران جایگاه بسیار واالیی در این آنان را وارد اثر خود کرده است؛ موبدان زردشتی در برهه
افتد که این گروه هاي شاهنامۀ فردوسی در روزگاري اتفاق میکه داستانسرزمین داشتند و به جهت این

اند، ها نقش مهمی داشتهآوري این داستانکه این گروه در جمعو یا اینحضوري پررنگ در اجتماع دارند 
فردوسی از آنان سخن فراوان به میان آورده و از آنان یاد کرده است:

)10، ص 1ز هر کشوري موبدي سالخورد                    بیاورد و این نامه را گرد کرد (شاهنامه، ج
گوید:سیزدهم میو صبا بدون هیچ منطق صحیحی در قرن

)87شمر مرد بسیاردان                    برش گفته از موبد کاردان (شهنشاهنامه، ص ستاره
شناسی که بینیم؛ طالع بینی از طریق منجمی و ستارهکه در همین بیت تقلید دیگري از شاهنامۀ فردوسی می

واژگانی شاهنامه اخذ کرده است: را عیناً از فرهنگ » ستاره شمر«عالوه بر تقلید مفهومی، کلمۀ 
به سام نریمان ستاره شمر                  چنین گفت کاي گرد زرین کمر

)159، ص 1تو را مژده از دخت مهراب و زال           که باشند با هم دو فرخ همال (شاهنامه،ج
» منجم«دورة قاجار کلمۀ که این کلمه در قرن سیزدهم کاربرد نداشته است و معادل این واژه دردر حالی

بوده است.» منجم باشی«و 
نام برده است:» پوشیده رویان«از زنان با عنوان -

)39رویان یکی شهرناز             دگر ماهرویی به نام ارنواز (ص شاهنامه:         ز پوشیده
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)77میخت دهر (صرویان ز شهر          به شکر شرنگش درآشهنشاهنامه:        برون برد پوشیده
اي است ملی و هایی نیز با شاهنامۀ فردوسی دارد. شاهنامه حماسهبا وجود این، شهنشاهنامۀ صبا تفاوت

هزار بیت سروده شده 40اي است تاریخی و در هزار بیت دارد اما شهنشاهنامه حماسه60طبیعی و در حدود 
است.

کوشد تا از لغات کند و میدت از شاهنامه تقلید میهمانگونه که گفتیم، شهنشاهنامه از نظر زبانی به ش
فارسی به جاي لغات عربی استفاده کند، با این حال گاهی برخالف شاهنامه کلمات ترکی را هم به کار برده 

است:
)50بود خیلتاشی خلیلش به در                       به هارونیش بسته موسی کمر (ص 

اي است اي اساطیري است اما شهنشاهنامه حماسههنامه فردوسی حماسهبندي انواع حماسه، شادر تقسیم
تاریخی. بزرگترین قهرمان شاهنامه، رستم و بزرگترین قهرمان شهنشاهنامه، فتحعلیشاه قاجار است؛ اما تفاوت 

شود: فردوسی در انتخاب قهرمانان داستانهایش به درستی عمل فاحشی در پردازش این دو شخصیت دیده می
خورد و ایاالت ه است در حالیکه صبا چنین نکرده است؛ فتحعلیشاه را که مکررا از روسها شکست میکرد

) 278: ص 1378توان یک قهرمان حماسی دانست. (شمیسا، داد، نمیایران را یکی پس از دیگري از دست می
-انست و اتفاقات خارقتوان دروغین داي بودنشان نمیبه طور کلی داستانهاي شاهنامه را به جهت اسطوره

العاده آنها قابل تأویل و تفسیرند. به قول خود فردوسی:
دگر بر ره رمز معنی برداز او هرچه اندر خورد باخرد

اما داستانهاي شهنشاهنامه دروغین است و حتی از نظر طرح زمان و مکان نیز سنخیتی با واقعیتهاي 
-کند که دقیقا همانگونه میگوید و جایی را وصف مییفردوسی از کسی و کسانی سخن م«روزگار ندارد. 

اي، تصویر گوید و او عین واقع را که واقعیتی است اسطورهزیند. فردوسی دروغ نمیپوشند و میخورند و می
(شمس ». نویسدگوید وقتی که در وصف نیاکان و فرزندان فتحعلیشاه میکند. ولی آقاي صبا دروغ میمی

)128لنگرودي، ص 
گیريتیجهن

اي گذرا بین ابیاتی از دو اثر حماسی: شاهنامه فردوسی و شهنشاهنامه صبا، تردیدي بر جاي با مقایسه
ماند که شهنشاهنامه اثري است بدون کوچکترین ابتکار در فرم و محتوا و ذهن و زبان. این اثر یک تقلید نمی

ضاع زمانه خود و تحوالت روزگارش محض از شاهنامه است که شاعر در سرایش آن هیچ توجهی به او
نداشته است. نگاه صبا به جهان در این اثر نگاهی است متعلق به همان قرن چهارم هجري و به همین دلیل اثر 

دهد و البته این ویژگی، ویژگی عام شعر دوره بازگشت ادبی است و شاعران این او بوي زمانه او را نمی
پردازند. شاید استاد شفیعی کدکنی بهترین تعبیر را درباره شاعران ان میسبک عالما عامدا به تقلید از گذشتگ

شخص «اند که شاعران قدیم دانسته"کاریکاتور"این دوره به کار برده باشند؛ ایشان شاعران سبک بازگشت را 
(شفیعی ». دتواند از اینها صرف نظر کند و اینها را از تاریخ تکامل شعر فارسی کنار بگذارمطلع به راحتی می
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مشتی آدمهاي دروغین به وجود آورد: «) به قول اخوان ثالث این سبک تنها توانست 20، ص 1390کدکنی، 
) و ملک الشعراي 19، ص1357پور،به نقل از آرین...» ( سعدي دروغین، سنایی دروغین، منوچهري دروغین 

از شاهنامه.صبا فردوسی دروغین این عصر است و شهنشاهنامه او کاریکاتوري است
کتابنامه

1357، تهران، انتشارات زوار، 1پور، یحیی، از صبا تا نیما، جآرین.
 ،1390شفیعی کدکنی، محمدرضا، ادوار شعر فارسی، چاپ هفتم، تهران، انتشارات سخن.
 ،1375شمس لنگرودي، مکتب بازگشت، ویرایش دوم، تهران، انتشارات مرکز.
1378پ ششم، تهران، انتشارات فردوس، شمیسا، سیروس، انواع ادبی، چا.
 10129صباي کاشانی (فتحعلیخان صبا)، شهنشاهنامه، نسخه خطی موجود در کتابخانه ملی به شماره -

5.
 ،1370فردوسی، شاهنامه، به کوشش محمد دبیرسیاقی، تهران، انتشارات علمی.
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تأثیر معنا ي فعل برساخت دستوري جمله
دکتر حسن بساك

دانشگاه پیام نور مشهد.استادیار
غزاله بهرامی نیا
کارشناس ارشد زبان وادبیات فارسی

چکیده
کتاب هاي دستور، فعل را به کلمه اي که بر انجام کار یا روي دادن حالتی داللت دارد، تعریف کرده و در

فعال تام کار فعل حالی که تعدادي از ابراین اساس افعال را به دو گروه تام و ربطی تقسیم نموده اند. در
این جا مطرح است نیز افعال ربطی گاه بر انجام عمل داللت دارند. پرسشی که درربطی را انجام می دهند و
تعریف فعل آیا معنا باید دردارد؟ ويتأثیرچهعملکرد دستوري آن درجملهر این است که معناي فعل ب

جایگاهی داشته باشد یا خیر؟ 
کارکرد دستوري آن بر جمله بررسی کنیم و با ه ایم اهمیت معناي فعل را دراین مقاله کوشش کرددر

جمله هایی با گذارد وایم که چگونه تغییر معناي فعل بربافت دستوري جمله اثر میارائۀ شواهدي نشان داده
ي ربطی می سازند. هم چنین به تأثیر گذارجزئی، سه جزئی وفعل یکسان ومعنی متفاوت جمله هاي دو

معنا برساخت افعال مرکب نیز اشاره کرده ایم.
پس از بررسی افعال مختلف از نظر معنایی به این نتیجه رسیده ایم که معناي فعل بدون شک بر عملکرد 

ي فعل ، معنااستتعداد اجزاي جملهتعیین کنندة معناي فعل این که دستوري فعل تأثیر می گذارد از جمله 
نقش معنا و نیز در شکل گیري افعال مرکب نقش مهمی دارد و نیز بطی و برعکس درتبدیل یک فعل تام به ر

همۀ این موارد گویاي آن است که باید معنا رادرتعریف فعل . با یکدیگر"بود و داشت"فعل جایگزینی دودر
درنظر داشت.   

ددستور زبان فارسی، فعل ، معنا، تام، ربطی، ناقص، مسنها:کلیدواژه
مقدمه  

در هر کتاب دستور زبان به کلماتی از قبیل : فعل ، ربطی ، تام ، فعل ناقص و ....  بر می خوریم که در 
باره ي هریک از آن ها تعریف ها یی موجود است. تعریف هایی که در کتاب هاي دستور از این اصطالحات 

جمله ها بر انجام عمل داللت نمی وجود دارد جامع و مانع نیست؛ مانند افعالی که تام هستند اما در بعضی از
کنند . کلماتی که قید هستند اما نمی توان آن ها را از جمله حذف کرد . فعلی که ربطی است اما مفهوم انجام 

عمل را می رساند.
این مسئله که چرا چنین مواردي وجود دارد و چگونه باید آن ها را ارزیابی کرد ؟ آیا می توان همه ي 

استثنا درنظر گرفت ویا باید در تعریف ها تجدید نظر کرد؟ سؤاالتی است که باید به هر حال این موارد را 
پاسخی براي آن یافت.
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در این مقاله به بررسی  نقش معنا ي فعل بر ساخت دستوري جمله پرداخته ایم درقسمت اول ابتدا 
با ارائه ي شواهدي ازجلد اول کتاب تعریف هایی را که از فعل شده است ، مطرح نموده ایم  ودر بخش دوم 

کلیدر تأثیر معناي فعل را در جمله هاي مختلف بررسی کرده  و تغییر ساخت جمله را از نظر دستوري نشان 
داده ایم . این که تغییر معنا باعث تغییر اجزاء جمله شده ویا برخی از افعال تام باتغییر معنی کار فعل ربطی را 

بودن "تام و ربطی "سوم در باره ي افعال ناقص بحث کرده ایم که هر دو مفهوم انجام می دهند . دربخش 
را در خود دارند . و در بخش چهارم  به بررسی صفت هاي مفعولی برخی افعال پرداخته ایم  که درمعناي 

اده را ایفا می کنند وسبب تغییر زمان افعال می شوند . در بخش  پنجم نشان د"مسند "صفتی خود  نقش
را  "بود و داشت "ایم که افعال ربطی می تو انند مفهوم انجام عمل را برسانند . و در بخش ششم دو فعل 

مقایسه نموده  تا نشان دهیم که با وجود این که از دو گروه مجزاي افعال تام و ربطی هستند اما به دلیل 
گر شوند ودر پایان به جمع بند ي و نتیجه تشابه معنایی ، می توانند با اندکی تغییر درجمله جانشین یکدی

گیري از بحث پرداخته ایم .
پیشینه ي تحقیق

درزبان فارسی، کتاب هاي دستوري بسیاري نوشته شده و در بیشتر آن ها تعریفی از فعل ارائه شده است 
که می توان به این موارد اشاره کرد:

، تهران1384دستور زبان فارسی فعل ،حسن انوري ، –1
، تبریز1388دستورزبان فارسی ، عبدالرسول خیام پور، –2
،تهران 1363مبانی علمی دستورزبان فارسی، احمد شفائی ، –3
، تهران1384دستور مفصل امروز ، خسرو فرشید ورد ، –4
، مشهد1379دستورزبان فارسی ( برپایه ي نظریه ي گشتاري ) ، مهدي مشکوة الدینی ، –5

جموع این تعریف ها بر می آید این است که فعل کلمه اي است که بر انجام دادن کار( وقوع آنچه از م
کار)داللت می کند ویا اسم ، صفت وحالتی را نسبت می دهد . عمل فعل معموال دریکی از سه زمان انجام 

ت دهد ، افعال را می شود . سپس بر اساس این که فعل بر انجام کار داللت کند یا صفت وحالت و .... را نسب
به دو گروه تام و ربطی تقسیم کرده اند . افعال تام عموماً مفعول پذیر و افعال ربطی، مسند پذیر هستند  .

در بارة افعال ربطی بایدگفت که عالوه بر افعالی که به طورذاتی ربطی هستند هر فعل دیگري که در 
دید. از طرف دیگر افعالی وجود دارند که با این که باشد نیز ربطی است مانند گشت و گر"شدن "معناي 

جزء افعال تام هستند مسند می پذیرند  و برخی دیگراز افعال عالوه بر مفعول به جزء دیگري براي تکمیل 
معنی خود نیاز دارند که بعضی از دستوریان این جزء را مسند وبعضی  تمیز می دانند واز این گونه افعال به 

اد می کنند.نام فعل ناقص ی



٩٣٧
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

اکنون سؤال این است که چه عاملی باعث تغییر کاربرد این گونه افعال در جمله می شود؟ چرا فعلی 
تام کار فعل ربطی را انجام می دهد وبرعکس و آیا همه ي این موارد با تعریفی  که از فعل ارائه شده منطبق 

است یا خیر؟
تعریف فعل -1

اي فعل در جمله بپردازیم ،باید ابتدا تعریف هاي ارائه شده از فعل رابررسی پیش از آن که به بررسی معن
(خیام "فعل بر وقوع یا ال وقوع کاري درزمان معینی داللت دارد."کنیم . در تعریف فعل گفته اند : 

من ") کلمه ي کار دراین تعریف همان مفهوم عمل است و عمل فعل یا فیزیکی است مانند : 68:1388پور،
او خودش "که خوردن عمل فیزیکی وقابل مشاهده است ویا عمل غیر فیزیکی است مانند : "غذا می خورم.

که این عمل بیشتر جنبه ي روانی دارد."را می خورد.
است ، هست ، "فعالی مانند : تعریف ارائه شده از سوي خیام پوردرمورد افعال تام است . زیرا وي ا

)و 109: 1388را به عنوان حروف اسناد معرفی می کند ونه به عنوان فعل .( خیام پور، ، باشد و باد و... بود
و بقیه ي "اسمی "جمله هایی که داراي چنین افعالی هستند، ( حروف اسناد از دیدگاه خیام پور)جمله ي 

)26-25می نامد .( همان : "فعلی "جمله ها را جمله ي 
است زیرا آن چه به عنوان فعل "تام وربطی "لی مشابه تقسیم فعل به تقسیم جمله ها به اسمی و فع

ربطی می شناسیم همان است که خیام پور آن را با نام حرف اسناد معرفی کرده است .
فعل کلمه اي است که بر حرکت ، پروسه ( جریان عمل ) و یا "شفائی نیز درتعریف فعل می گوید : 

) دراین تعریف منظوراز پروسه همان جنبه ي نمودي فعل است 71: 1363شفائی، حالت اشیاء داللت دارد. ( 
؛ یعنی ، نحوه ي تحقق فعل . و به این دلیل از تعریف هاي دیگر کامل تر به نظر می رسد .

کلمه اي است که به تنهایی یا به یاري وابسته هایی در یکی از "فرشید ورد در تعریف فعل می گوید : 
"ي سه گانه بر واقع شدن امري داللت می کند و امري است که به امردیگر اسناد داده می شود. مانندزمان ها 

)131:1387( فرشید ورد، "او زیرك است.  "علی رفت . و
همانطور که از این تعریف بر می آید در برابر افعالی که مفهوم انجام عمل دارند ، برخی افعال وجود 

م عمل در آن ها مشاهده نمی شود و در آن ها امري به امر دیگر اسناد داده می شود دارند که مفهوم انجا
صفاتی "پژمرده و غمگین ") دراین جمله 3: 1384( دولت آبادي، "پژمرده و غمگین بودند."مانند: 

د.هستند که به نهاد جمله نسبت داده شده و نقش مسندي دارند . به این فعل ها ، فعل ربطی می گوین
انوري فعل هاي ربطی را نیز به دو نوع ربطی اصلی شامل : استیدن ، بودن ، شدن و ربطی فرعی 

)4-293: 1384شامل گشتن ، گردیدن ،باشیدن ، هستیدن آمدن ،افتادن وایستادن تقسیم کرده است.(انوري،
نی افعال توجهی نشده است . همان طور که در تعریف هاي باال مشاهده شد در هیچ یک از آن ها به مع

این درست است که همه ي فعل هاي ربطی بین مسند و مسند الیه رابطه برقرار می کنند ویا حالت و صفتی 
را به آن نسبت می دهند و همه ي فعل هاي تام نشان دهنده ي انجام عمل هستند اما هریک از این افعال ( 
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"ود کار فعل گروه دیگر را انجام دهند و این موارد را به عنوان تام و ربطی ) می توانند در برخی از معانی خ

نامیدن تعریف فعل را از دیدگاه علمی خدشه دار می سازد زیرا تعریف علمی باید جامع و مانع باشد "استثنا 
   .

بر این اساس در بخش بعدي نشان می دهیم که چگونه افعال می توانند دربرخی از معانی خود ساخت 
ستوري جمله را تغییر دهند. د

تأثیر معنا ي فعل بر ساخت دستوري جمله- 2
بست

با توجه به معنی در جمله ساخت ها ي دستوري متفاوتی به وجود می آورد . این فعل "بست "فعل 
در معناي عمل بستن یک فعل متعدي است . مانند این موارد

)  جمله سه جزء دارد.222: 1384ت آبادي، دیگر چشم به باد هم بسته ام .( دول–1-2
) بستن درمعناي اتصال چیزي به چیز دیگر  سه جزئی77خیش به دنباله ي شتر بست . ( همان : –2-2
) بستن درمعناي نادیده گرفتن، سه 124درحال شیرو، دیده بر هر چه زخم و خواري بسته بود. (–3-2
جزئی

باشد  و فعل "مسند "هاي ماضی بعید ، التزامی و نقلی  می تواند درزمان "صفت مفعولی فعل بستن 
فعل ربطی است .  وحیدیان به این مطلب اشاره کرده که دربخش صفت مفعولی "بود ، باشد و است "هاي 

نظرات وي را مطرح می کنیم . شواهد زیر مؤید این امر است .
)  دراین جمله ، فعل اگرچه به نظر می رسد 162هنگامی  که چشمهایت بر چیزي بسته باشد . (–4-2

مسند است زیرا اگر بخواهیم فعل را منفی کنیم طبق گفته ي "بسته "مفهوم انجام عمل را دارد اما درحقیقت 
تا 2-1)درحالی که اگر درمثال هاي 1378:275حرف نفی را می پذیرد ( وحیدیان،"باشد "وحیدیان فعل 

هستند ، بخواهیم فعل را منفی کنیم ، صفت مفعولی عالمت نفی را می پذیرد .که فعل ها متعدي 3-2
مسند و "بسته ") دراین جمله 6( او را ) پاي دریچه اي که به دیوار بود و هنوز بسته بود برد . (–5-2

است فعل ربطی است . شکل منفی آن : دریچه بسته نبود . سه جزئی 
است و مسند جمله "وابسته ")  بسته در این جمله به معناي 73(حیات به نان بسته است .–6-2

محسوب می شود .
به "وابسته"درمعناي "بسته "7و 6) درجمله هاي 349هست و نیست ما به باد بسته است . ( –7-2

متمم اسم اند ."به نان و به باد "احتیاج دارد ؛ بنابراین "به "حرف اضافۀ 
شکل عادي خود نیز می تواند مسند  بپذیرد مانند این مثال فعل بست در 

) 33گویی خون در رگ هایش یخ بسته بود. ( همان : -8-2
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در این جمله یخ نقش اصلی دارد و قابل حذف نیست و چنانچه حذف شود مفهوم جمله آن چیزي 
رس و شوك به کاررفته است بنابراین نیست که متن به آن اشاره دارد. زیرا یخ بستن خون براي بیان حالت ت

نیز به کار برد اما "شد "هیچ نقشی جز نقش مسندي ندارد و هر چند که این فعل را می توان درمعناي
یکی نیست . زیرا یخ بستن به معنی انجماد است "بست "دقیقاً با معناي جمله با "شد "معناي جمله با 

ولی یخ شدن در معناي سرد شدن است.
ایستاد

)  ایستادن در معناي متداول خود یعنی درتضاد با 12خوب ، آن جا بردست آن زن ها بایست . (–9-2
نشستن است . 

) فعل متعدي درمعناي  متوقف کردن .331ترس او را ایستاند. ( –10-2
یستاده در این ) ا2مارال نزدیک عمارتی که بر فراز سردرش بیرقی درهوا ایستاده بود ماند . (–11-2

جمله در معناي آویخته است و مسند جمله محسوب می شود که شکل منفی آن ایستاده نبود ، است .
)62: 1384موي بر اندامش سیخ ایستاد. ( دولت آبادي، -12-2

که در این صورت سیخ نقش مسندي دارد . "موي بر اندامش سیخ شد."دراین جمله می توان گفت 
عنی لغوي فعل ایستاد توجه کنیم می بینیم که معنی این فعل یعنی از جاي خود برخاستن یا بلند اما اگر به م

که همیشه بر روي پوست حالت خوابیده دارد از جاي خود بلند می شود .پس "مو"شدن است و دراین جا 
توان گفت عمل فعل می توان ادعا کرد که در این جمله فعل در معنی لغوي خود به کاررفته است . اما نمی

از فاعل سر زده زیرا  فاعل در این جمله غیر عامل و پذیرا است. از طرف دیگر عمل ایستادن در این جا یک 
عمل غیر ارادي است که بر اثر ترس عارض می شود یعنی در این جا عملی غیر ارادي بر فاعل تحمیل شده 

نقشی قائل شد. اگر این کلمه "سیخ"براي کلمه ي است . به هر حال در این جمله عملی انجام شده وباید 
را قید بگیریم حذف آن  بر معنی جمله اثر می گذارد و آن حالت ترس را القا نمی کند و اگر مسند بگیریم 

ایستاد(درمعناي ایستادن) جزء فعل هاي ربطی نیست و از طرفی نمی توان آن را فعل مرکب گرفت . 
ماند 

)15ماند .( دالور بی سخن–13-2
)206من که جلوش الل می مانم .( –14-2

کرد اما تفاوت ظریفی بین این "ماندن "را جانشین  "شدن "با این که در این جمله ها می توان فعل 
نشان دهنده ي تغییر وضعیت وقرارگرفتن درحالت جدید است اما ماندن نشان "شدن "دو وجود دارد . 

بود و "همان رابطه ي بین "ماند و شد "یت فعلی است . به عبارت بهتر رابطه ي بین دهنده ي ثبات وضع
مسند هستند ."بی سخن و الل "است . درهر صورت دراین جمله ها "شد 

درمعناي ایستادن ویا توقف عمل ، الزم است  و جمله ي دو جزئی می سازد .  مانند این موارد:"ماندن 
)2آن جا نمانی ، چون که نیم ساعت دیگر کشیک من سر می رسد .( هر گاه زیاد–15-2
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) 30میل به نوشیدن جرعه اي ، اما نه ، نماند . ( –16-2
دریک حالت و وضعیت است ودراین معنا همیشه با "متوقف شدن "فعل ماند ن  هم چنین به معنی 

می شود ودرحقیقت نقش مسندي دارد مانند یک صفت همراه است که به فاعل یا نهاد جمله نسبت داده 
نمونه هاي زیر:

)183تکه زمین دیمزار ، نیمه کاره مانده بود. (-17-2
نیست ومفهوم اصلی خود را دارد که همان ثبات یک "شدن "در معناي "ماندن "در این جمله 

زمین دیمزار نسبت داده شده و حالت یا وضعیت است. دراین جا حالت نیمه کاره بودن به نهاد یعنی تکه
بنابر این مسند است .

)   حالت ایستاده به هر دو که نهاد جمله 164هر دو باال سر بلقیس ، ایستاده مانده بودند. (-18-2
است نسبت داده شده و مسند است.

)210پرسش جوانک بی پاسخ ماند.( -19-2
را جانشین "شد ". در این جمله ها  نمی توان فعل مسند است"بی پاسخ "بر طبق توضیحات باال 

کرد و اگر چه می توان فعل بود را به جاي ماند قرار داد اما معنی یکسانی از این جانشینی به دست نمی آید. 
به جاي فعل جمله به عنوان معیاري براي ربطی بودن فعل در "شد "در کتاب هاي دستوري جانشین شدن 

ین معیار زمانی صحیح است که این جانشینی تغییري اساسی در معناي جمله ایجاد نکند.نظر گرفته شده، ا
"بودن"را به "شدن "یا "شدن "را به "بودن "هرگاه نتوان در جمله اي "طبیب زاده معتقد است 

ها حتی اگربود ) دراین جمله78-77: 1385( طبیب زاده ،"تبدیل کرد ، با فعل غیر ربطی سرو کارداریم. 
را جانشین  ماند بکنیم باز  در تبدیل به شد جمله بی معنا می شود. ( این نکته در مورد فعل هاي آمد 

ونمودنیز صدق می کند.) 
گرفت

) درمعناي نگهداشتن وجمله سه 1: 1384گردنش را سخت وراست گرفته بود . ( دولت آبادي،-20-2
جزئی  
) درمعنی گذاشت . سه جزئی19(همان :ساعد برپیشانی گرفت.-21-2
) دو جزئی113قلبم می گیرد.(همان:-22-2
) درمعنی روشن کردن سه جزئی42به زنها بگوید زیرش را بگیرانند.(-23-2
) درمعنی اصابت کردن سه جزئی با 157یعنی یکیش هم به پرة سینۀ یک بخت ورگشته نگرفت.(-24-2

متمم
"گرفتن ") دراین جمله فعل 1384:273تند و خاموش گرفتند. (کلیدر،زن ها در خود فرو رف-25-2

به کار رفته و بنابراین کلمه ي خاموش ، مسند است ."شدن "درمعناي 
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)    70مارال نیز خموشی گرفت.(همان :-26-2
موشی قرار دهیم جمله بی معنا است وباید حتمآً کلمه ي خ"شد "در این جمله اگر به جاي گرفت 

ا وجود هم معنی بودن این به خاموش تغییر یابد تا معنا دار شود . این نکته نشان دهنده ي آن است که ب
، هر فعل با توجه به نوع کلمات به کار رفته در جمله رفتار خاصی دارد.دوجمله
)  باد آرام شده است.64باد آرام گرفته است.( همان :-27-2
به معنی ساکن "قرار گرفتن ") با توجه به متن 50ار نمی گرفت . ( او هرگز در یک جا قر–28-2
به معنی آرام باشد ، دراین صورت آرام نقش مسند ي دارد ."قرار "، فعل مرکب است اما اگر شدن

آمد 
) آمدن در معناي عمل آمدن فعل الزم است .3همین اآلن دارم از کلیدر می آیم .( –29-2
) به بار آمده ام یعنی به ثمر آمده ام . آمدن دراین جمله 307این چیزها بار آمده ام . (من میان–30-2

ممکن است فعل "بزرگ شدن "یعنی رسیدن به نقطه اي یا مرحله اي خاص از زندگی ودرکل یعنی 
مرکب درنظر گرفته شود ولی در حقیقت از متمم و فعل  ساخته شده است . یعنی حرف اضافۀ حذف شده

است.
)  هم آمدند یعنی به هم آمدند یا به سوي هم آمدند ودر کل به 77پلک ها از گرما هم آمدند . (–31-2

جمع شدن چشم ها اشاره دارد . 
فعل ربطی است ."شدن "درمعناي "آمدن "فعل 

) گرفتار شده بود .356به تله اي از پیش نیندیشیده گرفتار آمده بود.  ( –32-2
) گرفتار شده اي 125تو در قالب زمان گرفتار آمده اي . ( –33-2

نیست اما به مسند احتیاج دارد مانند موارد زیر "شدن "دربعضی موارد درمعناي "آمد "فعل 
)18این به طبع دختران کرد ، خوشایند می آمد .( –34-2

ما خوشایند نمی تواند قید باشد زیرا با حذف آن در معناي شدن به کار نرفته ا"آمد "در این جمله  
رادر این جمله نمی توان فعل مرکب دانست . "خوشایند آمدن "جمله غیردستوري می شود . از طرفی فعل 

جانشین شود و این نشان می "بود "یا "به نظر می رسید "در این جمله می تواند با فعل "می آمد "فعل 
ن جمله نقش فعل ربطی را ایفا می کند.دهد که فعل آمد در ای

)20به دلت گوارا آمد آن چشم ها که تنت را سر تا پا چریدند. ( همان : -35-2
در این جمله نمی توان  شد را جانشین کرد و اگر چه فعل  بود می تواند به جاي  فعل اصلی بیاید اما 

وجود آمدن حالتی در شخص که اکنون نیز دوام دارد اما یعنی به » گواراآمد .« مفهوم جمله تغییر می یابد 
بیان حالتی است که قبالً به وجود آمده اما اکنون دیگر وجود ندارد.»گوارا بود «

) 75چه رفتاري می توان داشت که به زیور گران نیاید. ( همان : -36-2
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براي "د . این جمله معادل جمله ي گران آمدن نمی تواند فعل مرکب باشد زیرا در زبان کاربردي ندار
است."زیور گران نباشد .

) 24اما به نظرم خیلی سردو گرم چشیده می آمد. ( همان :-37-2
نمی توان فعل را مرکب درنظر گرفت . درهر "نظر "به "م"دراین جمله به دلیل اضافه شدن ضمیر 

به نظرم خیلی سرد و گرم چشیده "عادل با جمله ي مسند است. این جمله م"سرد و گرم چشیده "صورت 
، است ."بود .

یافت
"جاي ایستادن ") یافت در این جمله ، فعل متعدي است و 61زیور جاي ایستادن نیافت. ( –38-2

مفعول است .
) دراین جمله به جاي مفعول صریح ، 30از حس و حالی که در خود بیداریافت به وجد آمد . (–39-2

دراین جمله  قید است ."بیدار "مفعول غیر صریح به کار رفته است . کلمه ي 
)  دراین جمله به دلیل تغییر 204بیگ محمد ، به دلداري صبراو هم آرام نیافته بود. ( همان : -40-2

ند جمله مس"آرام "معناي فعل ، به جاي مفعول به مسند نیاز است .  فعل یافت درمعناي شد به کار رفته و 
محسوب می شود .  

) دراین 40)  تفاوت این جمله با جمله ي شماره ي (102لحظه ها ، درازا می یابند. ( همان :  -41-2
،تغییري درمعنا ي جمله ایجاد نمی کند "یافت"به جاي"شد "است که درآن جمله ،جانشین شدن فعل  

درازا را نیز به "کرد زیرا با این جانشینی باید کلمه ي را جانشین"شد "درحالی که دراین جمله  نمی توان 
است اما "پیدا کردن "در معناي 39و 38دراز تغییر داد. دراین جمله فعل یافتن همانند جمله هاي شماره ي 

تفاوت در این است که در آن جمله ها عمل یافتن از فاعل جاندار سرزده بنابراین عمل یافتن از فاعل گذشته 
چیزي که مفعول جمله است ؛ رسیده است اما در این جمله ، عمل یافتن از فاعل غیر جاندارسرزده و وبه 

را مفعول جمله به شمار آورد . اگر این فعل را "درازا "ارادي و از سر اختیار نیست بنابر این نمی توان 
این فعل ارائه داده باشیم .    مرکب درنظر بگیریم ظاهراً مشکل حل شده اما معلوم نیست برداشت درستی از 

افتاد 
الزم است . مانند این موارد :"افتاد "دربرخی از جمله ها فعل 

) درمعنی قطع نشده بود .347باد هنوزنیفتاده بود. (–42-2
در معنی عمل افتادن است و با توجه به "افتادن") دراین جمله 171یکی هم از آن ها افتاد .( –43-2
معنا ي کشته شدنمتن در
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فعل افتادن درکاربردي دیگر به معناي سقوط یا حرکت ازیک مکان یا موقعیت یا وضعیت ( حالت ) 
به مکان ، موقعیت و وضعیت دیگر است که می تواند در جهت عمودي و یا افقی باشد . دراین معنی فعل 

انند موارد زیر:همواره به حرف اضافه نیاز دارد اما حرف اضافه ي آن متغیر است م
)9چوبدست دالور ..... بر شقیقه ي مرد خوابانده شد که بر خاك افتاد. (–44-2
) 9مهتاو دقدار شد و در جا افتاد . (–45-2
)37روي سخن با ماه درویش افتاده بود .( –46-2
ان متمم را ) دراین جمله ها نمی تو66بس بود که ماه درویش به چنگ گل محمد بیفتد .( –47-2

حذف کرد
به معنی حرکت از یک وضعیت یا حالت به وضعیت یا "افتادن "هم چنین در بعضی از جمله ها فعل 

حالت جدید است . مانند این نمونه ها :
به حرف اضافه "افتاد ") با توجه به این که دراین معنا ، فعل 84گونه هایش گل افتاده .( –48-2

و گل مجازاً به معنی سرخی است .این جمله "بر گونه هایش گل افتاده ."انیم بگوییم احتیاج دارد می تو
نیز "شدن "، است و دلیل این هم معنی بودن این است که فعل "گونه هایش سرخ شده "معادل جمله ي 

نشانه ي تغییر از یک وضعیت به وضعیت دیگراست . 
مهایش به گودي افتاده .  یعنی از وضعیت عادي و مناسب )  چش26چشمهایش گود افتاده . ( –49-2

به صورت "گود "دروضعیت غیر عادي و نامناسب قرار گرفته است . به دلیل حذف حرف اضافه ، کلمه ي 
نیز کاربرد دارد. اگر فعل هاي دو جملۀ "شدن "صفت به کار رفته است وبه این دلیل فعل جمله در معناي 

رنظربگیریم باز آن چه باعث مرکب بودن فعل می شود عامل معناست ؛ زیرا بخش فعلی اخیر را فعل مرکب د
از معنا تهی می شود وبناچار معناي اسم یا صفت قبل از خود را اخذ می کند.

گاه فعل افتادن فقط درمعنی شدن یا بودن است . مانند مثال هاي زیر:
) 42خطر این که پسندیده تر افتد . ( –50-2
) 103گرچه الزم افتد مثل چغوکان دانه دانه از زمین برچینیش. ( همان : -51-2

است و کلمه ي  الزم نقش مسندي دارد."باشد "یا "شود "افتد درمعنی 
)  از هم دور شده ایم.155مگر این که بگوییم از هم دور افتاده ایم. ( همان : -52-2

برداشتن 
)  ایجاد چروك در پوست نوعی 14: 1384وك برداشته بود.( دولت آبادي،پوست چهره اش چر-53-2

است ."شدن "تغییر وتبدیل  در پوست است و در این جا فعل برداشتن معادل فعل 
نمود

) نمود 222پنداري هیچ کدام نمی خواست بازتاب گفته ي زیور را در چهره ي خود بنماید . ( -54-2
متعدي است ."نشان دادن "ن دراین جمله به معنی 
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مفعول فعل نمودن "که ") جمله ي پس از 261هیئت کلی مرد، می نمود که درویشی است .(-55-2
است .
)66آه که این چشم ها چرا چندین آرام و بی گناه می نمودند.(همان: -56-2

ین جمله ، آرام و بی گناه است مسند می پذیرد. در ا"به نظر رسیدن "فعل نمودن هر گاه که در معناي 
حالتی است که به چشم ها نسبت داده شده است.

) تیزتر و ترکه تر به نظر می رسید.91تنش تیزتر و ترکه تر می نمود .( همان: -57-2
)  جسورانه مسند است.44رفتارش در چشم ها جسورانه می نمود . ( همان : -58-2

به نظر می رسید
)    میانه سال مسند 154ریز نقش بود و میانه سال به نظر می رسید. ( همان: دیگري کوتاه و-59-2

جمله است و صفتی است که به دیگري نسبت داده شده است.
)  اگر جمله ي پیرو را تأویل کنیم 195به نظر می رسید که توان هیچ کاري را ندارد. ( همان : - 60-2

چنین خواهد شد 
که جمله ي پیرو مسند براي فعل است."ناتوان به نظر می رسید."

فعل هاي به نظر آمد، نمود و به نظر رسید، نشان دهنده ي تلّقی دیگران از چیزي یا امري است که 
ممکن است با حقیقت آن متفاوت باشد. بنابراین اگر چه در جمله هایی که داراي این فعل ها است می توان 

وت است ونشان دهنده ي قطعیت وجود صفت یا حالت است. بود را جانشین کرداما معنی آن متفا
به شمار می رفت

)   اقبال مسند است.107براي شیرو تنها ماندن با مارال ، اقبالی به شمار می رفت.( همان :-61-2
به حساب می آمد 

مان: درون خانه ي میانی که درش رو به ایوان باز می شد و شاه نشین به حساب می آمد.( ه-62-2
136(

شاه نشین نامی است که به خانه ي میانی نسبت داده شده ونقش مسندي دارد.
درپایان این قسمت الزم است به این نکتۀ نیز اشاره شود که  یکی از عوامل مهم درساخت فعل هاي 
مرکب ، عامل معنا است ؛ زیرا زمانی فعل مرکب ساخته می شود که فعل جمله نمی تواند هیچ معنا ي

خاصی را منتقل سازد. از این رو معناي اسم یا صفت پیش از خود را می گیرد وبرروي هم به عنوان فعلی 
جدید درجمله ظاهر می شود . شواهد زیر مؤید این مطلب است .

)9مارال نمی توانست همۀ آن چه را که راست بود و  روي داده بود ، واگوي کند.(-63-2
فعل جمله محسوب "روي"هیچ معنایی ندارد و بنابراین به همراه کلمۀ دراین جمله"داده بود "فعل

می شود و درمعناي اتفاق افتادن است.



٩٤٥
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

)115وتا بیرون آمدن ماه در بیابان پرسه می زد.(-64-2
به آن و تشکیل فعل مرکب به "پرسه "معنایی ندارد اما با انتقال معنی کلمۀ "زد "دراین جمله نیز فعل 

فتن بی هدف اشاره دارد .راه ر
افعال ناقص -3

درمقابل افعال ربطی که مسند می پذیرند افعالی هستند که در حقیقت گذرا به مفعول هستند اما در 
بعضی از جمله ها مفهوم آن ها با مفعول به پایان نمی رسد وبه جزئی نیاز است که برخی مانند فرشید ورد ( 

) به همراه برخی زبان شناسان 255: 1384مسند مفعولی می نامند و انوري ( ) آن را مکمل یا 429:1384
) آن را متمم مفعولی می نامد .1379:136) آن را تمیز و مشکوة الدینی (181:1385مانند طبیب زاده ( 

ف این که چرا این افعال گاه فقط مفعول می پذیرند و گاه مفعول و مسند، خیام پور دلیل آن را اختال
معنا می داند مانند فعل دید که در معناي دیدن با چشم، فعل تام و در معناي رؤیت به فهم و باطن ، ناقص 

) 74: 1388است.( خیام پور، 
اینک به بررسی شواهد مربوط به فعل هاي ناقص می پردازیم.

نمود 
) یکی از 196: 1384ادي، چهره ها را همین ، تنگ تر ، تیره تر و خسته تر می نمود.( دولت آب-1-3

است که در این معنا مفعول پذیر می باشد . در این جمله فعل  نمود همان "نشان دادن "نمود "معانی فعل 
معنی نشان دادن را دارد با این تفاوت که صفات تنگ تر و ... حالت مفعول را بیان می کنند. چهارجزئی

) می نماید به معنی نشان می 51ن بیهوده می نماید.( همان :از این گونه حاالت که جهان را بر جوا-2-3
دهد یا جلوه می دهد. چهارجزئی

)  نمودن به معنی 220گویی نیازهاي معیشتی دروغها ي دوسویه را موجه می نماید. ( همان :-3-3
کردن یا ساختن است.

)358و سر به سینه مایل نموده بود.( همان : -4-3
ایی که زبان شناسان براي تمیز قائل هستند این است که تمیز تنها در جمله هایی به یکی از ویژگی ه

به کار رفته باشد ؛یعنی مفعول مشخص باشد .( راسخ مهند،    "را "کار می رود که مفعول صریح آن همراه با 
1384:52(

مشخص است زیرا در جمله به کار رفته  ولی مفعول "را "در این جمله مسند ( تمیز) با مفعول بدون 
هاي قبل معرفی شده است.

گرفت
)124اما این همه را به بهاي ماه درویش به هیچ گرفته بود. (همان: -5-3

این همه را به بهاي ماه  درویش هیچ "به هیچ گرفته بود معادل هیچ انگاشته بود ویا پنداشته بود ویا
ودانستن نیز از افعالی هستند که گاه عالوه بر مفعول ، مسند نیز انگاشتن ، پنداشتن "فعل هاي "می دانست.
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در معنی جمله خللی ایجاد نمی می پذیرند و چون در این جمله قابلیت جا به جایی با فعل اصلی را دارند و 
؛شود

را می توان مسند در نظرگرفت."به هیچ "بنابراین 
، صفت ونقش مسندي دارد.)  نشنیده107می شد نشنیده گرفت. ( همان :-6-3
)153صبرخان ،قبضدان را که پیش پاهایش بر زمین افتاد ، ندیده گرفت.( همان:-7-3

ندیده نقش مسندي دارد و نمی تواندقید باشد زیراحذف آن معنی جمله را کامالًخالف نظرنویسنده می 
ا درمعناي ندیدن یا اغماض کردن گرداند ؛ از طرفی نمی تواند فعل مرکب باشدزیرا ندیده گرفتن دراین ج

نیست.دراین مثال ومثال باال ، فعل گرفت در معناي فرض کردن ، وانمود کردن است و نیاز به مسند دارد.
)317گل محمد ،پیش از این، خود را برجسته تر از آن پنداشته بود که دیده نشود.( همان :-8-3

گري را مانند: دانسته بود، تصورکرده بودو گمان برجسته ترمسند است و می توان فعل هاي ناقص دی
کرده بود  جانشین فعل جمله کرد.

داشت 
هردو را چون دویار، دو برادر، عزیز می داشت. (همان: -قره و گل محمد-به راستی که مارال -9-3

91 (
عزیز مسند است.

)    1384:153دولت آبادي، نگران بود واین را نمی توانست از چشم صبرخان پوشیده بدارد.(-10-3
پوشیده ، مسند است . فعل داشت نیز از افعالی است که دربسیاري موارد به صورت فعل ناقص به کار می 

رود.
دانستن

)90حاال هم کسرو کم خود می دانست که چهره ي دختر را در نگاه خود بگیرد.(همان:-11-3
.با تأویل جمله ي پیرو ، جمله چنین خواهد شد

نگاه کردن به چهره ي دختر را کسرو کم خود می دانست. کسرو کم مسند است.
)   دشمن ، 314حاال هم اگر شما من را دشمن می دانید ، دیگر دست خودتان است.( همان : -12-3
مسند

)    خانه ي خودت، مسند است. 22این جا را خانه ي خودت بدان .( همان : -13-3
)88می داند که تو کنار مانده باشی. (همان : خان عموننگ -14-3

خان عمو کنار ماندن تو را ننگ می داند.
دیدن

)    آزرده ، مسند113نمی خواست تنها یار خود را آزرده ببیند.( همان:-15-3
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)  هار، مسند است.207نگاه گل محمد را هار می دید.( همان:-16-3
)186ش را براي خود نگاه دارد.( همان: پنداري بهتر دیده بودگریه های-17-3

نگاه داشتن گریه هایش را بهتر دیده بود.      بهتر ، مسند است.
)  معادل هر گاه الزم می 36هر گاه الزم می دید عباي نازکی به دوش می گرفت .( همان : -18-3

دانست . شمردن 
)   غریبه ، مسند67من را غریبه می شماري .( همان:-19-3
)   همدست، مسند165خود را در آن چه روي داده بود همدست می شمرد. (همان:-20-3
)   میراث مادري، 174کلمیشی این برافروختگی خان محمدش را میراث مادري می شمرد.(همان:-21-3
مسند

گذاشتن 
)   آسوده، مسند162با این همه ، دودلی آسوده اش نمی گذاشت.(همان : -22-3
)   یکه : مسند14رادرغیرت کن ویک کله ما را یکه بگذار.(همان:ب-23-3
)    آرام، مسند63موج خشم اگر از خانه برمی خاست، او را نیز آرام نمی گذاشت.(همان:-24-3

نامیدن 
)    گرگ و میش، 1384:182اهل بیابان چنین هوایی را گرك ومیش می نامند.( دولت آبادي،-25-3
مسند

کردن
)    مانده به معنی خسته ، مسند93اسب را داشت مانده می کرد.(همان: -26-3
)   دل مشغول، 359با این همه ، چنین تسلیم ، چنین تن دادنی ، دلمشغولش کرده بود.( همان : -27-3
مسند

) افسون، مسند359پس چه چیزگل محمد ، بنداررا افسون کرده بود.(همان:-28-3
شناختن

)   اورا به عنوان یا به نام محمدشتر می شناسند. به عنوان 236حمدشتر می شناسنش(همان:به م-29-3
محمدشتر، مسند . 

گاهی فعل تمیزي در "انوري از نوعی فعل ناقص به نام فعل تمیزي بایی نام می برد و می گوید : 
اغلب، "به "مم است و گویی بر سر دارد وبه صورت مت"به "جمله اي می آید که تمیز حرف اضافه ي 

) 256: 1384مقّدر و محذوف است .( انوري ، "به عنوانِ "معنی   به عنوانِ  دارد ویا خود 
حس کردن

)   رنجیده ، مسند162خود را رنجیده حس می کرد.(همان: -30-3
ساختن
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)360فزونی اندوه ، از هر تن سنگی ساخته بود.( همان :-31-3
مفعول است می توان همین جمله را با تغییر کوچکی تبدیل به جمله "سنگی "ه کلمه ي دراین جمل

ي داراي مفعول و مسند کرد. 
سنگی مسند است."فزونی اندوه ، هرتن را سنگی ساخته بود.   دراین جمله کلمه ي 

رابا هم داراهستند شواهد مربوط به افعال ناقص نشان می دهد که این افعال ویژگی افعال تام وربطی 
ودر نتیجه در تناقض با تقسیم فعل ها به تام و ربطی هستند. 

وجود چنین افعالی نشان دهنده ي این است که یک فعل تام می تواند با توجه به بافت جمله 
خصوصیت فعل ربطی را نیز بپذیرد و تفکیک افعال به ربطی و تام چندان قانع کننده نیست. به عنوان مثال 

فعل آورد جزء افعال ناقص نیست اما در بعضی جمله ها ویژگی این فعل ها را نشان می دهد.
)170سر به صورت برادر نزدیک آورد.( همان : -32-3

می توان فعل هاي "آورد "در این جمله مفهوم عمل آوردن کامالً محسوس است ؛ اما به جاي فعل 
را قید بگیریم باز نمی "نزدیک "توجه به فعل آورد اگر کلمه ي کرد، نمود و ساخت را جانشین کرد. با

توانیم آن را حذف کنیم ؛ مواردي از این دست این تصور را ایجاد می کند که یا باید در تعریف قید 
تجدیدنظر کرد یا در مرزبندي افعال تام و ربطی 

مثالی دیگر از فعل آورد
)1384:129اسب را بر سر خشم نیاورد..( دولت آبادي، می کوشید با قره کنار بیاید و-33-3
)4پاسبان را کنایه ي حرف مارال به خشم آورد. ( همان: -34-3

یک معنا  دارند و فعل مرکب هم نیستند زیرا "به خشم آوردن  و برسرخشم آوردن "در این دو جمله 
ک موقعیت و یک سطح به موقعیت و سطحی آوردن یعنی کسی یا چیزي راازمکانی به مکان دیگر ،یا از ی

دیگر انتقال دادن است ومعناي اصلی خود را دارد . دراین جمله ها فعل آوردن  اسب و پاسبان را از وضعیت 
آرام به وضعیت خشمگین  برده است بنابر این دو کلمه ي  بر سرخشم  و به خشم جزء اجزاء اصلی جمله 

د این متمم ها به همراه فعل خود معادل فعل  خشمگین کرد، محسوب می شوند و قابل حذف نمی باشن
هستند. 
صفت مفعولی- 4

برخی از صفت هاي مفعولی که در زمان هاي ماضی بعید ، نقلی والتزامی حضور دارند در حقیقت در 
جمله نقش مسند دارند.

)125: 1384چشم ازبسیار گشوده ماندن درمانده است .(دولت آبادي،-1-4
درمانده صفت مفعولی و مسند است و زمان فعل ، مضارع اخباري است.
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طبق نظر وحیدیان صفت هاي مفعولی که کاربرد صفتی دارند از برخی فعل هاي الزم و متعدي به 
دست می آیند و روش تشخیص آن ها از این قرار است: 

آوردن آن ها با موصوف .     انسان درمانده               -1
می پذیرند.    درمانده تر  "تر"چون صفت هستند پسوند -2
)274-272:  1378، مسند واقع می شوند.   درمانده نیست.   ( وحیدیان، "نیست"با فعل -4

ساخت ماضی نقلی از فعل هاي الزمی که صفت مفعولی آن  ها کاربرد صفتی دارد به دو گونه می توان 
تعبیر کرد: 

نهاد + مسند + فعل -2نهاد + فعل ماضی نقلی        -1
اگر فعل جمله را ماضی نقلی بگیریم امکان حذف فعل معین سوم شخص مفرد وجود دارد و اگر فعل را 

)276-277هم می پذیرد. (همان : "تر"اسنادي بگیریم صفت مفعولی پسوند 
ه را ماضی نقلی هم گرفت اما درمانده در این جمله با این که طبق نظر وحیدیان می توان فعل این جمل

به معنی خسته است و خستگی صفت یا حالتی است که به نهاد یعنی چشم نسبت داده شده.
)134پس از سالمی به گل محمد ، این لب ها هنوز بسته بود و از هم وانشده بود.( همان:-2-4

ی لب را بیان می کندو متضاد باز است. فعل بستن حالت و ویژگ"بسته "در این جمله صفت مفعولی
با همین معنا یک فعل متعدي است. مانند: او در را بست.

طبق نظر وحیدیان فعل هاي ماضی مطلق نقلی، بعید، التزامی و بعید نقلی که با صفت مفعولی برخی 
فعل هاي متعدي ساخته می شوند به چهار دلیل در زمان هاي خود نیستند:

صفت مفعولی کاربرد صفتی دارد مانند بسته در برابر باز در مثال ارائه شده-1
در این گونه فعل ها ، فعل اصلی منفی می شود نه معین واگر صفت مفعولی کاربرد صفتی داشته باشد -2

"فعل کمکی است که منفی می شود.   این لب ها هنوز نبسته بود .  این جمله بی معنا است وباید گفت 

"ته نبود.بس

در سوم شخص مفرد این فعل ها می توان فعل کمکی را حذف کرد اما اگر صفت مفعولی کاربرد -3
)( این لب ها هنوز بسته ....) که در این جا با حذف فعل، جمله بی 275صفتی داشته باشد نمی شود(همان :

معنا می شود.
)1: 1384گونه هایش بر افروخته بود.( دولت آبادي، -3-4

برافروختن فعل متعدي است اما صفت مفعولی آن در این جا نقش مسندي دارد زیرا حالت 
برافروختگی را به گونه ها نسبت می دهد . طبق روش باال نیز برافروخته نقش مسندي دارد. گونه هاي 

برافروخته ، گونه هاي بر افروخته تر
)229د.( همان:لکه هاي خون تیره روي ساق دست هایش خشکیده بو-4-4
) 360صبراو ،آرام وصبور برچوب چوپانی خود تکیه داده و برجاي پنداري خشکیده بود. (همان: -5-4
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صفت مفعولی از فعل الزم است ـ همانطور که در باال اشاره شدـ هم می "خشکیده "به دلیل این که 
را مسند جمله در نظر گرفت.      توان آن را فعل ماضی بعید در نظر گرفت و هم می توان خشکیده 

این نکته نیز نشان می دهد صفت مفعولی افعالی که ما آنان را فعل تام می نامیم نیز می تواننددر زمان 
هایی که با فعل هاي معین بود، است وباشد ساخته می شوند ، نقش مسندي ایفا کنند ومفهوم انجام عمل را 

نرسانند.
سته از افعال الزمی که صفت مفعولیشان کاربرد صفتی دارد و به عنوان فعل تام عالوه براین ،آن د

هستند و دراین حالت معناي فعل هیچ "شدن"ایفاي نقش می کنند قابل تبدیل به صفت مفعولی با فعل
عال تفاوتی با زمانی که فعل به صورت تام به کار می رود ندارد و در عین حال فعل، مجهول نیز نیست زیرا اف

الزم مجهول نمی شوند.
) 297نعش ها هنوز نپوسیده اند. ( همان : -6-4
نعش ها هنوز پوسیده نشده اند.-
)283جان و دل آشوب می کرد و سپس می پژمرد. (-7-4
جان و دل آشوب می کرد و سپس پژمرده می شد.  -
)103م می شکست. (سایه هاي دروگران با هر تکان روي خوشه ها و ساقه ها دره-8-4
سایه هاي دروگران با هر تکان روي خوشه ها و ساقه ها درهم شکسته می شد.-
) / گسسته شده اند.22این چشم هاي تب گرفته پنداري از کاسه ي سر مرد گسسته اند. ( همان: -9-4

که نهاد هردو جمله دلیل این که می توان این فعل ها را به دو صورت تام و ربطی به کار برد این است 
غیرعامل است بنابراین تفاوتی نمی کند که با فعل تام به کار رود یا به صورت صفت مفعولی به همراه شدن 
اما ازنظردستوري تمام جمله هاي اول دوجزئی هستند وتمام جمله هاي دوم سه جزئی . علیرغم این تفاوت 

) درحوزة افعال ناگذر قرار 4-9تا 4-6ل ودوم (درساخت دستوري جمله ها ،تمامی فعل هاي جمله هاي او
دارند .

در کنار برخی فعل هاي تام که گاه کار فعل هاي ربطی را انجام می دهند ، فعل هاي ربطی نیز همیشه 
حالت  وصفت را نسبت نمی دهند و گاه مفهوم انجام عمل را می رسانند.

انجام عمل با فعل هاي ربطی  -5
اي ربطی به همراه یک حرف اضافه و اسم یا مصدر برروي هم مفهوم انجام عمل را بعضی از فعل ه

می رسانند .
)5: 1384نگاهش می کردند وبه گفت و شنود بودند. (دولت آبادي، -1-5

به گفت و شنود بودند معادل گفتگو کردن است.
)360بیگ محمد بی تاب و بی ثمر به هر سوي در آمدو شد بود. ( همان:-2-5
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در آمدو شد بود یعنی رفت و آمد  می کرد.  
)11عبدوس سر به زیر افکنده و خاموش دراندیشه بود.( همان: -3-5

دراندیشه بود معادل می اندیشید.
) معادل فعل چرت می زد.36درچرت بود.( همان: -4-5
برخورد داشته اند.) معادل1بسا که این دو قوم با یکدیگر در برخورد بوده اند.( همان:-5-5
)   باد سیاه می وزد.233باد سیاه در کار وزیدن است.( همان : -6-5
)      کارت را بکن101به کارت باش.( همان:-7-5
)208بی کالم و خفه ، بیگ محمد خمید و  نشسته شد.( همان : -8-5

ه همین دلیل با فعل شد به کار نشسته شد یعنی نشست ولی این نشستن غیر ارادي و ناخودآگاه است وب
رفته است.

) یعنی کاري انجام دهیم.235: 1384زود باید دست به کار شویم(دولت آبادي،-9-5
)   گشودن کالف را آغاز کرد. 93به کار گشودن کالف شد.( همان: -10-5

باهم فعل مرکب درنظر ازنظر دستوري چگونه باید با این جمله ها برخورد کرد ؟ آیا باید متمم وفعل را 
گرفت ؟ آیا می توانیم به متمم ها نقش مسندي بدهیم ؟ دراین صورت حالت یا صفتی را به نهاد جمله نسبت 
نداده ایم و اگر به آن ها نقش متممی بدهیم آنگاه سوالی که پیش می آید این است که این ها چه نوع متمم 

ت که معنا ي فعل بر ساخت دستوري جمله هایی هستند ؟ درهر صورت آن چه مسلم است این اس
اثرگذاشته است .

در بعضی جمله ها مفهوم فعل تام دارد مانند این مثال ها که درآن ها"شد "همچنین فعل 
در معنی اتفاق افتادن یا پیش آمدن است و بنابراین فعل ربطی نیست."شد"فعل 

)  شدن در معناي اتفاق افتادن251اشد. (او که هنوز چیزیش نشده  نباید چیزیش شده ب-11-5
) / قتلی اتفاق افتاده251آن طرف ها شنیدم قتل شده؟ (-12-5
)  وقت شیر بزغاله که می رسید.231وقت شیر بزغاله که می شد ، مثل زن ها زاري می کرد.(-13-5

گفتار متداول نیست اگر به کار می رفته است اما امروز در زبان"رفت"درگذشته در معناي "شد "فعل 
چه در گویش خراسانی همچنان به کار می رود ودر نوشتار محمود دولت آبادي نیز دیده می شود.

) کجا رفته؟183پس حاال کجا شده؟ (-14-5
) فرو رفت.33درآب فرو شد.(-15-5
) بر بام رفت.141بر بام شد .( -16-5

فعل بود 
وجود "ر موارد به عنوان فعل ربطی به کار می روند  اما گاه درمعناي دربیشت"بود  و است  "فعل هاي 

هم به کار می روند ."داشتن ، حضورداشتن و قرار داشتن
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) درمعناي وجود داشت39ودرگوشۀ میدان ، تنوري درزمین بود . (-17-5
)48پایان غروب، نشانی به جزتیرگی نیست .(-18-5
)  درمعناي حضور داشتند.44وربودند.(زن ها هم چنان دوروبر تن-19-5
)112بگذار این یکی دوروزه که مردش نیست ، هرچه می خواهد قروقمپوز دربیاورد .(-20-5
) دراین جا چون به مکان اشاره دارد به معناي قرارداشتن است .37پایین دست راه است.(-21-5

درمعناي وجود داشتن است ویا درمعناي داشتن درجمله بیاید ، یا"را "هرگاه با  "بود و است "فعل 
"بود "نیامده اما به جاي آن ضمیر مفعولی وجود دارد که دراین موارد نیز فعل "را ". گاه درجمله 

است."داشت "درمعناي 
)  یعنی کاري وجود نداشت. 31پس دهقانان را هم این جا کاري نبود .(-22-5
)  من با محله کاري ندارم.13ي نیست .(من را دیگر با محله کار-23-5
) چه کارداري؟40با بلقیس چه کارت هست ؟(-24-5
) هیچ کس را نداشتم .  46هیچ کسم نبود.(-25-5

"بگیریم ، دو جزئی و اگر درمعناي "وجود داشتن "را درمعناي "بود "درجمله هاي باال اگر فعل 

درنظر بگیریم سه جزئی است ."داشتن 
"بود"به کار می رود ویا می توان جمله اي را که فعل "داشت "درمعناي "بود"ربیشتر موارد فعل د

تبدیل کرد. علت این امر معناي این دو فعل است که هر "داشت "دارد با اندك تغییري به جمله اي با فعل 
لت می کنند . شواهد زیر دو بر دارا بودن چیزي ،حالتی ویا خصوصیتی وثبات آن حالت یا خصوصیت  دال

مؤید این معناست.
) 64دست به کمر داشت.( -26-5
دستش به کمر بود.-

)105دیگران هر یک به غمی گرفتار بودند. (-27-5
دیگران هر یک غمی داشتند.-

)172کلمیشی چهره اي درهم و حالی آشفته داشت. ( همان:-28-5
بود.چهره ي کلمیشی درهم و حالش آشفته -

نتیجه گیري
با توجه به آن چه گفته شد می توان نتیجه گرفت که افعال در جمله هاي مختلف معانی گوناگونی می 
یابند واین معانی می تواند ساخت ها ي دستوري متفاوتی به وجود آورد .همچنان که فعل گرفت دریک 

فعول وهم مسند می پذیرد . نیز معنی دوجزئی ودرمعنایی دیگر سه جزئی و چهار جزئئ است . ویا هم م
نشان دادیم که برخی افعال تام با تغییرمعنا کار افعال ربطی را انجام می دهند وبرعکس وهم چنین افعالی 
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باشند کار فعل ربطی را انجام می دهند. هم چنین به اهمیت معنا "شدن "بدون این که لزوما درمعناي 
مرکب زمانی ساخته می شود که فعل از معنی خود کامال تهی درساخت فعل مرکب اشاره کردیم یعنی فعل

می شود و معنی اسم یا صفت قبل از آن به آن انتقال می یابد وبرروي هم فعل جدیدي را تشکیل می دهند.
دربخش افعال ناقص مالحظه شد که تغییر معنا باعث می شود که جمله هم به مفعول وهم به مسند نیاز 

ن وجود افعال ناقص این حقیقت را اثبات می کند که نمی توان مرز قاطعی بین افعال تام داشته باشد. هم چنی
و ربطی تعیین کرد . این نکته که صفت هاي مفعولی برخی افعال( خواه الزم یا متعدي) هنگامی که درمعناي 

رند و باعث صفتی خود هستند ودرزمان هاي ماضی بعید، التزامی و نقلی به کار می روند نقش مسندي دا
تغییرزمان افعال خود می شوند دلیل مهم دیگري بر تأثیرمعنا ي فعل درساخت دستوري جمله است .

نقش مسندي دارد وزمان فعل ماضی "پراکنده "که کلمه ي "عطر خاك بیابان پراکنده بود . "مانند: 
ساده است ونه ماضی بعید .

درچرت بود "ا مفهوم انجام عمل را می رسانند. مانند : ازسوي دیگرفعل هاي ربطی نیزدر برخی جمله ه
یعنی چرت می زد .".

دربرخی از معانی خود کار فعل تام را انجام می دهند و جمله هاي دو جزئی ویا "بود و شد "فعل هاي 
"بود و است "درجمله با فعل"ضمیرهاي مفعولی "ویا "را "سه جزنی می سازند . هم چنین هرگاه 

به کار می  رود ."وجود داشتن ویا داشتن "مراه شوند فعل جمله  درمعناي ه
همه ي این موارد گویاي این حقیقت است که نمی توان تأثیر معنا ي فعل را بر ساخت دستوري جمله 
نادیده گرفت با این وجود در تعریف هایی که از فعل شده به این مطلب هیچ اشاره اي نشده است .بنابراین
به نظر می رسد که باید تعریفی از فعل ارائه داد که دربر گیرنده ي همه ي موارد باشد . دکتر شفائی در 

فعل کلمه اي است که بر حرکت ، پروسه،( جریان عمل) ویا حالت اشیاء داللت "تعریف فعل گفته است : 
ه این که فعل در جمله هاي این تعریف نسبت به تعریف هاي دیگر جامع تر است ولی با توجه ب"دارد.

مختلف می تواند معنا و کاربرد هاي متفاوتی بیابد شاید بهتر باشد  جمله و معنا را هم به تعریف فعل افزود 
ي فعل کلمه اي است که  با توجه به معناي آن درجمله،  می تواند نشان دهنده "وبه عنوان مثال گفت : 

ضعیتی را نسبت دهد .) باشد و یا حالت و وانجام عمل ( حرکت
کتابنامه

، دستورزبان فارسی فعل، نشر قطره، تهران1384ـ انوري گیوي، حسن ،1
، دستورزبان فارسی، انتشارات ستوده،تبریز1388ـ خیام پور، عبدالرسول، 2
، کلیدر، انتشارات فرهنگ معاصر،جلد اول، تهران1384ـ دولت آبادي، محمود، 3
)27پیاپی3(7، بررسی ویژگی هاي تمیز در زبان فارسی،نامه ي فرهنگستان 1384ـ راسخ مهند، محمد، 4
، مبانی علمی دستورزبان فارسی، انتشارات نوین،تهران 1363ـ شفائی ، احمد، 5
،ظرفیت فعل درزبان فارسی، نشرمرکز، تهران 1385ـ طبیب زاده ، امید، 6
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ات زوار،تهران، دستور مختصر تاریخی ، انتشار1387ـ فرشید ورد، خسرو،7
، دستور مفصل امروز، انتشارات سخن، تهران1384ـ ـــــــــــــــــــــــــــ ،8
،دستورزبان فارسی( برپایه ي نظریه ي گشتاري)، انتشارات دانشگاه 1379ـ مشکوة الدینی، مهدي،9

فردوسی مشهد.
،دستور زبان فارسی معاصر 1378ـ وحیدیان کامیار، محمد تقی،10
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نظرگاه مولوينمازاز
سهیال بکلري امینه
دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد مالیر

خوانساريمحمود براتی
عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان

چکیده
نماز درادبیات عرفانی  بسیار مورد توجه  است به طوري که می توان جلوه هایی از این موضوع را 

ه کنیم در این مقاله می کوشیم تا نظر گاه مولوي را در  آثارش بویژه درانواع آثار فاخرادبیات فارسی مشاهد
مثنوي جستجو وکاوش کنیم زیرا مولوي در مقایسه با دیگر عبادات چون روزه حج زکات وجهادبه نماز 
بیشتر پرداخته است.دراین مقاله شواهدي از مثنوي که به ارکان نمازشامل طهارت ،قبله نماز ،اذان ،خشوع 

،قبله و.... استخراج شده و مورد تحلیل وبررسی قرار گرفته و در نهایت آفات وموانعی که کبیرة االحرامتقلبی،
برسر راه نماز نمازگزار قرار دارد تبیین شده است ودر نتیجه مشخص شده که موالنا بیشتر از صورت ظاهري 

سلوك عارفانۀ اوست عطف توجه نماز به باطن نماز توجه کرده و به آنچه فراتر از شریعت یعنی طریقت و
دارد .

مولوي، مثنوي، عبادت، نمازها:کلیدواژه
مقدمه

آید ودردین اسالم از جایگاه ویژه اي برخوردار نماز یکی ازمهمترین ارکان ادیان مختلف به شمار می
است.

نماز اولین امرعبادي است که برمؤمنان واجب شده است.
))(محمدي ري بین االیمان والکفرترك الصالةدانند((ن کفروایمان میپیامبر (ص)ترك نماز را فاصله بی

)این فریضه دربین ائمه اطهار به خصوص حضرت علی(ع)نیز ازجایگاه ویژه اي برخوردار 403،ص5شهري،ج
فإنهاعمود دینکم))(نهج ةکنند((واهللا اهللا فی الصالاست به گونه اي که نماز را ستون دین اسالم معرفی می

)7ه،نامهالبالغ
نمازگفت وشنودي عاشقانه است بین آدمی وپروردگارش نماز یکی از اعمالی است که سالک راه حق 
باپرداختن به آن وبانیتی پاك ودور ازهرگونه ریائی درذات حق فنا شده وخود را درحضور خداوند احساس 

می کند.
و دست یافتهآن باطننماز به رظاه، با تمام وجود از شودبزرگ قلمدادمیعارفان یکی ازمولوي که 

در بردي که اوبه کار می، ازجمله مثنوي معنوي به ظهور رسانده است. تعابیرشهاي خود را در آثاریافته
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توان تا حدودي به حقیقت این عبادت میوازطریق آثارشاندیش اوست.روح لطیف و نازكازردپائیحقیقت 
دست یافت.

نماز 
.عبادت مخصوص مسلمانان که به طور 2سرفرودآوري براي تعظیم سجده. . به معناي1نماز درلغت

)(فرهنگ معین)ة(صلوةوجوب پنج باردرشبانه روز ادا کنندصال
شدوآن راعمود دین . نماز یکی از فروع دین اسالم که اعظم عبادات محسوب می1درلغت یعنیةصال

تعالی جمع،صلوات(فرهنگ معین).رحمت وبخشایش حق 3.دعاي بنده به سوي خداوند2گفته اند 
درلغت موضوع است بازاءمعنی دعا،ودرشریعت بازاءمجموع اذکاروهیآتی چند قلبی وقالبی وقولی ةصلو
وفعلی.

یعنی حقیقت دعا بروصفی که اتم واعم بود آنست که بنده بجمیع اجزاءوجودقوالً وفعالًوعلماً وحاالً سید 
ازذرات وجوداو ظاهراً و ذرههیچشودچنانکزبانیاوگوییابخواندوهمگیهالوابتازسرتضرّعوتعالیخودراسبحانه

)295،ص1387باطناً  ازدعامتخلّف نبود.(علی کاشانی،
نماز به معنی ذکروانقیاد باشدازروي لغت اندر جریان عبارت،فقهاراعبارت مخصوص است براین احکام 

)175،ص1390مازاندرپنج وقت بگزارید.(هجویري،فرمان است که پنج ن-تعالی-که معتاد است،وآن از حق
صفاي باطن و روشنی دل است به دستیابیو» واَقم الصلوة لذکري«به یاد خدا بودن نمازمقصود از 

بسا شب زنده دارانی هستند که از قیام » کَم من قائمِ لَیس لَه من قیامه االَّ السهر«) می فرمایند: ع(حضرت علی
)145(حکمت خوابی بهره اي نمی برند.نج وبی رآنها جز 

نماز ازدیدگاه مولوي
داند و از لحاظ بلندي فکر و قدرت خداوند میونشانه وجودچیز را مظهر عارفی است که همهموالنا

بیان، در مقام بسیار رفیعی است.
ه است: اي قوم و اي ماز فرمانی است که هر پیامبري از جانب خداوند آن را اعالم کردگویدنمیمولوي 

واستَعینُواْ بِالصبرِ والصالَةِ وإِنَّها لَکَبِیرَةٌ إِالَّ علَی « صبر و نماز از او یاري بجویید. ۀ جماعت مؤمنان به وسیل
و فقط ازخداوند حاجت بخواهید نه از غیر او. )45(سوره بقره ،آیه »الْخَاشعینَ 

او صـالتمنـه صبراًاستَعینُوااترـَببـرآوردهزوبییـنهر
آب در یم جو، مجودرخشک جوهین ازو خـواهیدنه از غیرِاو

)1183-1181، 4(مثنوي معنوي، دبر کف میلش سخـــا، هم اونهداو دهدخواهی ازدگر، همـورب
د روح او سفر روحانی خود را شروع می کند با وجود می گوی» اهللا اکبر«وقتی که نماز گزار در آغاز نماز 

آن که بدن او هیچ حرکتی ندارد. در این حال همۀ حالل ها بر انسان حرام می شود یعنی هیچ فعل و فکري 
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جز نیایش نباید داشته باشد. بعد از بازگشت از این سفر به مالئک و عباد صالح سالم می کند و آنچه با تکبیر 
رام شده بود با تحلیل سالم بر او حالل می گردد. چنانکه وقتی کسی به منزلش باز گردد به تحریمه بر او ح

اهل منزل سالم می کند. پس نماز به منزلۀ سفر است و نمازگزار باید به هنگام نماز از منزل دنیا  بیرون رود.
آن سفر جویدکه: اَرِحنَا یا بِاللز اختالط خلق یابد اعتـالل 

یلـرحبـلـطمیذَنَه بررو،بـزنصهیلخوشنوايِخوشباللاي
)  226-224، 5(مثنوي معنوي ،دگوید:سالمسببزینوقت رجعتاندرقیامو،بدنجان سفر رفت

اي که براساس برخی روایات، قبولی گونههاست؛ بهجایگاه نماز در تعالیم اسالمی در رأس همه عبادت
انگاران نماز خطاب شده است.است و در قرآن کریم، با عتاب شدیدي به سهلنمازیر اعمال در گرو قبولی سا

)5-4فَویلٌ لِّلْمصلِّینَ الَّذینَ هم عن صلَاتهِم ساهونَ) (ماعون/ (
)کنندنگاري میاپس واي بر نمازگزارانی که در نماز خود سهل (

:هازامام صادق (ع) روایت شد
)رسدنماز نمیههمانا شفاعت ما به سبک شمارند()إنَّ شَفاعتَنا ال تَنالُ مستَخفَّاً بِالصالة (

)206، 1هجري قمري، ج 1413شیخ صدوق، (
منعکس شده و روح وجان آدمی وبی برخدهنده آن است که آثار فریضه الهی نماز بهاین مطلب نشان

که نماز و رکوع و سجود را راهی براي فانی شدن وج طوريداشته است؛ بهجان اوعمیق در روح و يتأثیر
فرماید:داند و میانسان در سراي حق و رسیدن به حشمت و بزرگی معنوي می

ودـبر در حق، کوفتن حلقه وجوسجودپیغمبررکوع استگفت
)2048-5،2049(مثنوي معنوي ،ددـرون کنـبهر او دولت سري بیزندمیوـکرآنـدرهآنقهـلـح

)3،4782(مثنوي معنوي ،دريــعاقبت زآن در برون آید سدريکوبیچونپیغمبرکهگفت
آمادگی براي نماز 

د را صیقل داده، قلب و است تا جسم خاکی خوخداوندانسان براي اهل شدن، نیازمند راز و نیاز با 
را با ذکر حق و عمل صالح صفا بخشد و باطن خویش را که با باز گذاشتن دست هواي نفس آلوده کالبدخود

ترین عامل بازدارنده انسان از نماز حقیقی را ابتال ساخته، زالل و شفاف نماید؛ چه اینکه حضرت موالنا، مهم
فرماید: داند و میبه هواهاي نفسانی می

)6،2934(مثنوي معنوي،دمحیضاینازنمازش کرد محرومرا درحضیضافکندجاناهبطوا
منظور آن است که روح لطیف آدمی که در اصل گوهري عالی و ربانی است، به دلیل اینکه در جوار 

کند.سقوط میپست ترین مرتبهمادیات و نفسانیات قرار دارد، آلوده شده و به 
نفسانی انسان، یعنی شهوت، در همه صور و اشکال آن نظیر حب جاه و مقام و مال، بنابراین هواهاي 

شود که آدمی نماز قرب و حضور زهدفروشی، خودنمایی، خود برتربینی، شهوت جنسی و ... مانع از آن می
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نماز قرب و حضور، خاص رهیدگان از بند هواي نفسانی است. این نماز عبارت است از «گزارد؛ چراکه 
)749،ص1373(زمانی،» الحقجه به حق و انقطاع از ماسويتو

عقل را به آدمی عطا فرمود تا لوحه قلب را به وسیله آن گربه همین سبب صیقلخداوند باري تعالی 
فرماید:میمولوي دراین راستادرخشان سازد.

استگیرهصیقلکن،زآنکهصیقلشاستوتیرهغلیظیـخاکنـگرت
)2473-4،2474(مثنوي معنوي ،دراورقود دلـن شـدو روشـکه بحقاستدادهنآبهعقلتصیقل

-عنوان صیقلجاي استفاده از عقل بهمولوي کسانی را که اهل راز و نیاز با حضرت حق نیستند و به
ید که اگر نمااند، مورد خطاب قرار داده و به آنان توصیه میهواي نفس باز گذاشتهراه رابراي، روح وجانگر

شود:آنان گشوده میبرگردست هواي نفس را ببندند، دست عقل صیقل
بازتــاي دو دسهواراکردهو آننمازاي اي بیصیقلی را بسته

)2476-4،2477(مثنوي معنوي ،دودــصیقلی را دست بگشاده شنهاده شودـند بـوا را بـگر ه
لويالف.مقدمات نمازازدیدگاه مو

:.طهارت1
شود طهارت ظاهرکه شامل طهارت دربدن ازاصلی ترین ارکان نماز طهارت است که به دودسته تقسیم می

ولباس ومکان نمازو....وطهارت باطن که شامل پاك نمودن روح وجان از کین وحسدومکرونیرنگ وهواهاي 
شود.نفسانی می

وپاکیزگان را به مقام محبوبی ومعشوقی خداوند طهارت درقرآن کریم بدان پایه ازاهمیت است که پاکان 
((خداوند توبه کاران َاهللاَ یحب التَّوابینَ المطَّهِرینانّسوره بقره )فرماید:222رساند،چنانکه درقسمتی از(آیه می

دارد))عرفا وصوفیه نخستین ادب درباب طهارت را فراگیري علم فرائض وسنن شرعی وپاکان را دوست می
)191،ص1382اند. (اللمع فی التصوف،دانسته

((طهارت شرط صحت صلوتست که الصالة الّابِطُهورٍ.وچگونه شرط نباشدوحال آنست که حقیقت صلوة 
مواصلت است میان خداوند وبنده،ومتنجس ومحدث شایستۀحضرت قدس نه.ونیزشیطان درهیچ وقت برحال 

جات اوباخداوندتعالی واحزاب وقبیل خودراهمه مؤمن چندان غیرت نبردکه درحال صالةووقت قرب ومنا
درآن وقت برمحاربت ومدافعت اوانگیزاند.ومؤمن مصلّی بااحزاب ایمانی وجنودرحمانی درصددمقابله 
ومقاتلۀاوآیدوبسالح محتاج شود.وطهارت که نوري است از انوارایمان واثري ازآثارشرع،مؤمن رامثابت سالح 

سضوءنِ.وفضیلت وضو برارباب معامالت پوشیده نماند.وچه فضیلت است در دفع شیطان که اَلوالمؤم الح
)1387،289بیشتر ازآنک درجۀمحبوبی اله تعالی بدان بیابندکه انَّاهللاَ یحب التَّوابیِنَ ویحب المتطِّهِرینَ))(کاشانی،

ن ولباس ومکان اهل طهارت سه طایفه اند.طایفۀعوام مؤمنان.وطهارت ایشان برظواهروتنظیف بد
ایشان هم درظاهربودبروفق طایفۀاول وهمدرباطن صوفیان وخواص مؤمنان.وطهارتمقصودباشد. وطایفۀعوام
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بروفق طایفۀسوم.وآن تزکیۀنفس بودازاخالق ذمیمه وتصفیۀقلب ازلوث محبت دنیا.وطایفۀخواص صوفیان 
وباطن مشارك باشندوبه طهارت سرّازلوث واخص خواص مؤمنان.وایشان باطایفه اول ودوم درطهارت ظاهر

)         290،ص1387مالحظۀاغیارمتفرّد.( کاشانی،
در عرفان مولوي، نمازگزار باید از طهارت ظاهري(وضو و غسل)به طهارت باطنی برسد:

روبشوازمعاصی دست و دل همووضوچون شدي آماده غسل
فس اشاره کرده است وبه عبارتی به پاکی آن تاکید کرده است.مولوي به آلودگی ن

شودنجاست باطن افزون میاین نجاست ظاهـر ازآبی رود       آن
)2091-3،2092بواطـن شدعیان(مثنوي معنوي،دنجاســاتآن        چونشستندیده نتوانجزبه آب

اهرورابـرظکافرراخدا      آن نـجـاست نـیستخواندستنجسچون
)  2093-2094، 3دین(مثنوي معنوي،دظاهرکافرملوث نـیـست زین        کآن نجاست هست دراخالق

)3،2096شام(مثنوي معنوي،دگام        آن نجاست بویش از ري تابهآیدهفتبویشنجاستاین
طهارت هجویري گوید((ازپس ایمان نخستین چیز که بربنده فریضه شود طهارت کردن بود.پس بدان که

بردوگونه بود:یکی طهارت تن،ودیگرطهارت دل.چنانکه بی طهارت بدن نمازدرست نیایدبی طهارت دل 
درست نیاید.پس طهارت تن راآب مطلق بایدبه آب مشوش ومستعمل نشاید،وطهارت دل راتوحیدمحض 

برتوحید.))بایدبه اعتقاد مختلط ومشوش نشاید.پس این طایفه پیوسته بظاهر برطهارت باشند و بباطن 
گفتی: ((الّلهم طُهرقُلبی منُ النفّاقِ.بار خدایا دلم را از نفاق پاك پیوسته می-صلّی اهللا علیه–((ورسول 

اثبات گردان))وبه هیچ حال نفاق اندر دلش صورت نگرفتی،امارؤیت کرامات خویشتن مراورامی
)171ص،1390غیرنمود،واثبات غیرنفاق بوداندرمحلّ توحید))  (هجویري،

طهارت بر دو نوع ظاهري و باطنی است که هردو براي آمادگی براي نماز و در نهایت، ورود به نماز الزم 
تر است؛ چراکه مقصود از طهارت ظاهر نیز طهارت باطن است و منظور از است. البته طهارت باطن مهم

ال یقبل اهللا صلوة «فرمایند: ) میطهارت ظاهر، پاك داشتن جامه و تن از هرگونه پلیدي است. پیامبر اکرم(ص
)33، ص4، ج1962(عبدالباقی، » بغیر طهور

چنین سروده است:مسأله الدین نیز در اشاره به این موالنا جالل
)3،3033، دمثنوي معنوي ور(ـــهـالطـت اال بـفـالة گـال صورــروي ناشسته نبیند روي ح

ید:فرماوي در باب طهارت ظاهري نیز می
تازـارت رو بـهـوي طـدت سـگویچون حدث کردي تو ناگه در نماز

)3519-3520، 2د، مثنوي معنوي وي(ـرفت پیشین اي غخود نمازتشويور نرفتی، خشک جنبان می
گردد.طهارت باطنی خود شامل،طهارت در حوزه اخالق وصفات وطهارت در قلب می

که براي وجود وباطن آدمی الق، تطهیر باطن از اخالق فاسد، حوزه صفات ؛ یعنی در حوزه اخدرطهارت 
. آیدبه شمار میحجاب بزرگی
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توجه به غیر خدابراي. در حوزه دل، کندآنچه که غیرحق است پاكهردل را ازلب،یعنی بایدقطهارت
.آیدبه شمار میسالک الی اهللا، آلودگی و حجاب بسیار سنگینی

چیز را به خاطر حق تعالی رها و دور کند و تنها خالصانه خداوند متعال را تطهیر قلب این است که همه
.قصد کند

((پس طهارت دل تفکّروتدبربوداندرآفت دنیا ودیدن آن که دنیاسراي غداراست ومحلّ فنا.دل ازآن خالی 
ل.نشود جزبه مجاهدت بسیار،ومهمترین مجاهدتها حفظ آداب ظاهراست ومالزمت برآن اندرهمه احوا

گویندشبلی روزي طهارت کرد به قصدآن که به مسجداندرآید ازهاتفی شنیدکه: ((ظاهرشستی،صفاي باطن 
کجاست؟))گفتا بازگشتم وهمه ملک ومیراث بدادم ویک سال جزبدان مقدار جامه که نماز بدان 

ه کردي خداي روابودنپوشیدم.آنگاه به نزدیک جنیدآمدم.وي گفت: ((یابابکر،این سخت سودمندطهارتی بود ک
تراپیوسته طاهرداراد))

)171،ص1390گفت: ازپس آن هرگز بی طهارت نبود.)) (هجویري،
:.قبله نماز2

قبله ظاهري براي همه مسلمانان کعبه است، اما قبله حقیقی انسان ها در مقایسه با یکدیگر کامال متفاوت 
، هر چند در ظاهر به سمت کعبه حقیقی آن مقصدي است که نمازگزار در نیت خود داردهاست.چه، قبل

) کاذب که مولوي یاد می کند بدین قرارند:ي(قبله هايایستاده باشد.انواع کعبه ها
.قبله فیلسوف، 4.کعبه عارفان، نور وصال؛ 3. کعبه اهل شکم، سفره غذا؛ 2.کعبه جبرئیل، سدرةالمنتهی؛1

. قبله 8.قبله اهل معنی، صبر و درنگ؛ 7کار، کیسه زر؛ مع.قبله ط6.کعبه زاهد، خداي نیکوکار؛ 5خیال؛ 
..قبله ظاهر پرست، صورت زن10.قبله باطن نشین، خداي صاحب نعمت؛ 9صورت پرست، نقش سنگ؛ 

مولوي انواع کعبه را در دفتر ششم مثنوي به زیبائی هرچه تمامتر بیان کرده است
کعبه جبریل وجانها سدره اي         قبله عبدالبطون شدسفره اي

ـبـله عـارف بـُودنورِوصـــال      قبله عقل ِ مفَلْسف شد خیالق
قبـله زاهـد بود یزدانِ بـــــر        قـبله مطْمع بـودهمیــانِ زر

)1899-1896، 6صبرودرنگ       قبله صورت پرستان رويِ زن (مثنوي معنوي،دفترقـبـله مـعنـی وران
الت نسبی دارد به این معنا که اگر نمازگزار در خداوند فانی شود او نه البته خود قبله نیز از نظر مولوي ح

تنها به قبله نیاز نخواهد داشت بلکه خود قبله نمازگزاران خواهد شد.مولوي ضمن نقل داستانی از پدرش به 
شرح داستان به این قرار است که روزي یاران،بهاءالدین ولدرا مستغرقچنین استغراقی اشاره کرده است

دیدند،زمان نماز خواندن فرارسید یاران شیخ خود را به نماز خواندند ولی ایشان التفات نکردند بنابراین یاران 
به جز دونفر از آنها به نماز ایستادند یکی از آن مریدان درحال نماز به چشم دل دیدکه همه کسانی که به نماز 

گوید: د بهاءالدین رویشان به قبله است سپس میایستاده اند پشت به قبله کرده اند ولی آن دومرید وخو



٩٦١
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

شیخ چون از ما و من بگذشت و اویی او فنا شد و نماند و در نور حق مستهلک شد...اکنون او نور حق شده :«
پشت به قبله کرده باشد زیرا که او جان قبله است و هر که پشت به نور حق کند و روي به دیوار آورده، قطعاً

)12ص،1389،فیه ما فیهمولوي،»(بوده است
اذان:-3

می داند که مؤذن پیروزيموالنا، اذان را، دعوت به زاري و تضرع، تفسیر می کند و آن را رمز فالح و 
که از ترس خدا و عذاب آخرت باشد نه تنها نماز را باطل نمی ناله وگریه اي .کندبه نمازدعوت میمردم را 

کند بلکه آن را رونق می بخشد:
زارــاز آ و بـمـــنده را که در نــبج بار ـاري است روزي پندعوت ز

)1600-1599، بیت 4د، معنويوان فالح این زاري است واقتراح(مثنوي»حیا علی فالح«نعره مؤذن که 
گوید: ((پیامبر درسفرشان به معراج دل ونفسشان را از دنیا بریدند هجویري در کشف المحجوب می

جه ومقام دل رسید ودل به مقام جان وجان به مقام سرّوبه مقام فنارسیده واز خود بی خود ونفسشان به در
گردیدند وبی اختیار فرمودند((بارخدایا،مرابدان سراي بالبازمبر،واندربندطبع وهوامفکن.))

نجاهم فرمان آمد((حکم ماچنین است که بازگردي به دنیا مرا قامت شرع را،تا ترا اینجا آنچه بداده ایم آ
بدهیم))

)) ةگفتند((اَرِحنا یابالل بالصالشد میحضرت بعد از بازگشت به دنیا هرگاه که مشتاق آن مقام معلّامی
)176،ص1390بنابراین هرنماز براي پیامبر به منزلۀمعراج بود.(هجویري،

فرماید:الدین نیز در اشاره به این مطلب میموالنا جالل
)224، بیت5، د(مثنوي معنويآن سفر جوید که ارحنا یا باللز اختالط  خلق یابد اعتدال

گوید:کند و مییاد می» زمان گشایش«وي همچنین از هنگام فرا رسیدن وقت اذان به 
)1097، بیت6، دمثنوي معنويوم قد زال الحرَج(ـوا یا قـرحـافاء الفرجـاَبشروا یا قوم اذ ج

سازد.مانی و گشایش ایجاد کرده و او را براي اقامه این فریضه الهی آماده میانسان شادوجوداذان در
)6،1098مثنوي معنوي،ددر تقاضا که اَرحنا یا بالل(اللــت در کازه هـی رفـابـــآفت

مولوي دردفتردوم دربارةاذان حکایت زیبائی آورده است:
نه او را بدیداـیر آمد خــپاي نو ساخت روزي نو مریدخانه

رادیشـنکوانآنکردامتحانراگفت شیخ، آن نو مریدخویش
طریقآیدزینر:تانوراندتگفرفیق؟ايروزن از بهر چه کردي
)2227-2230، 2مثنوي معنوي،دنماز(بانگشنويـبرهنـتا ازیایدنیازـبگفت:آن مرغ است،این

رزیادحارثی است ازاصحاب امیرالمؤمنان(ع).نظیر این حکایت داستان خانۀعالءپس
وي خانه اي فراخ دربصره ساخته بود.امام بدان خانه درآمدوچون فراخی آن رادیدپرسید: ((این خانۀفراخ 
دردنیابه چه کارتآیدکه درآخرت نیازت به چنین خانه اي بیشتر شاید.آري واگرخواهانی؛بدان،به آخرت 



٩٦٢

٩٦٢

مجموعه مقاالت

مهمان خواهی نشست وباخویشاوندانت خواهی پیوست وحقوقی راکه رسیدن هم توانی.درآن به پذیرائی 
برگردن داري بیرون توانی ساخت وبه مستحقانش رسانی،وبدین سان به آخرت نیزتوانی پرداخت.))(نهج 

)435،ص1390) (شهیدي،جعفر،209البالغه،خطبه
فراهم است و همه براي انس با خداالهی است. وقتی زمینهت هايترین نعمنعمت هدایت از بزرگ

ها به این امر  آنها را به انسانازتوجهی برخی خواند، بیشرایط آدمی را براي ارتباط با مبدأ هستی فرا می
کشاند. سقوط و تباهی می

انـریـی ازمصـگفت: من جویم کسهمچنان کاینجا مغول حیله دان
د به کفـباییـه مـکـد آنـا درآیــتمع آرید این طرفـمصریان را ج

شینـگوشه نهین درآخواجه ، درآنآمد، بگفتا : نیست اینهرکه می
دین حیله زدندــان بــشـردن ایـگیوه همه جمع آمدندـتا بدین ش

یازــی نــدنــبردنـــداعی اهللا را نانگ نمازــکه سوي بـی آنـشوم
)858-3،863، دمثنوي معنويید(ــرشطان ايـذر از مکر شیــالحدر کشیدـکارشان انـوت مــدع
حضورقلب وخشوع درنماز-4

کوشیم غافل گندم عبادات و اعمال میبراي اندوختن از حضور قلب دارد. مابیري زیبادرمثنوي، تعويمول
و کوششهاي ما ه استازبین برداندوخته ما راهمه از اینکه موشِ نفس و شیطان در انبار ما رخنه کرده است و 

موش نفس را مهم می داند:نابودي. از این رو، موالنا در مرتبه نخست، ثمرکرده استرابی 
و آنگهان در جمع گندم کوش کناول، اي جان، دفع شرّ موش کن 

ورـضــــحـالـم اال بــوة تـــال صلدر صدور ــشنو از اخبار آن صــب
ال چل ساله کجاست؟ــمـگندم اعانبار ماست وشی دزد درــگرنه م

بار ما؟ـاننـاید در ایـی نـجمع مهر روزه چرا دقـزه صــزه ریــری
ده پذرفت و کشیدــو آن دل سوزیاره آتش از آهن جهید ــس ستـب
انـتارگــت براسـگشـد انـهـی نـمهان ـندزديکیـیک در ظلمت یـل

لکــاز فراغیـــفروزد چـــتا که نبه یک استارگان را یکشدـمی کُ
)377-384، 1، دمعنوياشدهیچ غم(مثنويـایی نبـا مـو بـون تـچد درقدم ــاشـزاران دام بـــگر ه

سازدحفظ انسان مؤمن بایددل خودراازهرنوع فکر واندیشۀمزاحمی که خلوت اورا باخداوند آشفته می
وي درحکایتی ازبایزید درباره اهمیت حضورقلب وسختگیري در دفع عوامل بیرونی چنین آورده کند.مول
است: 

ی اندر نمازـلـاهـود کـد در خـدیتراز ـرد احـهر این کــبایزید از ب
وردن بسیار از آبـت، خـد علّـدیشه کرد آن ذولباب ـاز سبب اندی
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دایش داد تابـآن چنان کرد و خالی نخواهم خورد آب ـگفت تا س
)1699-3،1702، دمعنويب العارفین(مثنويـگشت او سلطان و قطهداو بد بهر دین ـن کمینه جـای

آدمی به وسیله کنترل نفس سرکش وترك تعلقات دنیوي که بزرگترین مانع دربرابر اظهار نیاز وبندگی حق 
بپردازد.تواندبه تحصیل حضور قلبباشد میتعالی می

نیاز است،واین عنایت اوست که بنده دربرابر پروردگاري قرار گرفته است که ازهمه چیز وهمه کس بی
پذیرد.عبادت هاي دست وپاشکسته بندگان خودرامی

دانیی» سبحان ربی«ی ــمعناش روگردانیی ــجودت کـدر س
)1802-1801، 2، دمعنويزا(مثنويـجو نکویی کنمر بدي را تکان سجودم چون وجودم ناسزا 

را ـ که از سر نیاز نیست ـ نشانه نفاق و تظاهر می داند و ناشی از ایمانی عیبناك:يموالنا  ناز
)285، بیت 1، دمعنوياز(مثنويـیـد نی نـیزه آیـاز پی استماز ـــوافق در نـنافق با مـآن م

)1056، بیت 6نبات(مثنوي، دوز درون، خاك سیاه بیصالت وچون منافق ازبرون،صوم
آري خداوندهمیشه به دلهاي شکسته نظر دارد وبادیدهء لطف ومرحمت به کسانی که بادلی شکسته اورا 

نگرد.می خوانند می
)2،375، دمعنويخاست(مثنويازبحررحمت،موجگریستچونهاستگریهخوشآنموقوفرحمتم

گرید به نوحه در نمازگرکسیکی پرسید از مفتی به راز آن ی
ود؟ـباملـائزوکــجازشـانمـیود ــشلـباطبــمازاوعجـآن ن

ریستـدیداووگچهبنگري تا کهبهرچیست نامشدهـدیگفت آب
ازـه، آن نمــوحـبایدزنیــرونقرنیاز ـپآناستردیدهـگجهانآن

)1265-1269، 4، دمعنويدوك(مثنويبشکستوهمبگسستریسمانوگ ـو زسهـگریبدآنتنورزرنج
دعوي کردن آن شخص که خداي «نماز بی نیاز و نور، نشانه انقطاع لطف الهی است. موالنا در حکایت 

نمی از زبان حق تعالی می گوید که من او را می گیرم ولی او غافل است و» تعالی مرا نمی گیرد به گناه...
بیند و درنمی یابد. از نشانه هاي قهر الهی، یکی نیز کم شدن ذوق و بهره جان از طاعات بنده است. گناه بنده 
و قهر خداوندي عبادتها را بمرور از درون تهی می کند و آنها را بی تأثیر و بی معنی می سازد.

خود دریابد و تنبه حاصل کند و از جان آگاه و معنی دان الزم است تا خشم خدا را در عبادتهاي بی مغز 
گناهان خود بازگردد:

آنکه طاعت دارد از صوم و دعایک نشان آنکه می گیرم وِرا 
انـجذره ندارد ذوقکـلیک ییر آن ـغوز نماز و از زکات و

جوزها بسیار ودر وي مغز، نینغز،نیومعنینغزاستطاعتش
)3392-3395،  2، دمعنوير(مثنويـه شجـد دانـمغز باید تا دهاعات بر ـوق باید تا دهد طذ
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آخرین نکته اي که در اهمیت اخالص و صدق نیت و خشیت و خشوع در عبادت بیان می کنیم حکایتی 
اعمال مهمتر تلقی می شود:ظاهراست که در آن سوز دل و اشتیاق به عبادت از 

مردم از مسجد همی آمد برونیکی می رفت در مسجد درون آن
که زمسجد می برون آیند زودبود؟ راچهجماعتکهانـرسـپگشت

با جماعت کرد و فارغ شد زرازماز ـکی گفتش که پیغمبر نـآن ی
ست السالمچونکه پیغمبر بدادام ـردخـمايجا در می رويـتو ک

ونـخی داد ازدل بويــآه او مرون ـه شد بآگفت آه و دود از آن 
وراـتتو به من ده و آن نمازِ منآه را ت: اینــآن یکی از جمع گف

یازـد نــد آن آه را با صــاو ستَم نماز ــتـذرفــت دادم آه و پـگف
که خریدي آب حیوان و شفا(= شفی)شب به خواب اندر بگفتش هاتفی

)2765-2757، 2(مثنوي معنوي،دولـد نماز جمله خلقان قبشول ــحرمت این اختیار و این دخ
این حکایت با آنچه عطاردربارةابراهیم ادهم آورده سازگاراست: ((نقل است که عیال داري بودنمازشام 

.وهمه روزرفته بودوهیچ به دست نیاورده وگرسنه وبغایت دلتنگ شده که رفت ودردست چیزي نهبه خانه می
رفت.ابراهیم رادیدساکن نشسته. گفت روم،وعظیم پردردواندوه میبه اطفال وعیال چه گویم؟که تهی دست می

آیدکه توچنین ساکن وفارغ نشسته اي.ابراهیم گفت هرچه ماکردیم ازعبادتهاي یاابراهیم،مراازتوغیرت می
)1390ول وخیرات ومبرور،آن جمله را به تودادیم این یک ساعت اندوه خودبه ماده))(عطار،نرم افزاردرج،مقب

ب.ارکان نمازازدیدگاه مولوي
وهیآت سبعه که ارکان صورت صاله اند،وآندوقیام است ورکوع ودوسجودودوقعودبرمثال طبقات سموات 

ردد.وقعوداخیر که موقع تشهد،التّحیات صورت تحیت سبع،مراقی ومعارج مصلّی اندکه معراج اوبدان محقق گ
وسالم مصلّی است برحضرت الوهیت وروح نبی صلی اهللا علیه وسلّم وارواح دیگر بندگان صالح که معتکفان 

)296،ص1387جناب قدس وساکنان حضرت انس اند(کاشانی،
.تکبیرة االحرام.1

از مانند ایستادن آدمی درحضور حق درروز حکایت دقوقی عارف ومقتداي نماز جماعت که درآن نم
- سازد نفس همچون حیوان قربانی ذبح میکندهمین که آدمی اهللا اکبر رابرزبان جاري میرستاخیز توصیف می

)                                                491،ص1386گردد.( شیمل،شودومؤمن باجمعیت خاطر به نفس آزمائی ونیایش مشغول می
که -پردازد و از زبان هفت مرد از اولیاي الهیدر قالب حکایتی درباره دقوقی به بیان اسرار نماز میمولوي 

فرماید:می-دقوقی را مورد خطاب قرار داده بودند 
ارــتا مزین گردد از تو روزگزارـاي یگانه، هین دوگانه برگ

)2084-2085، 3(مثنوي معنوي،دچشم روشن باید اندر پیشوان در صالـاي امام چشم روش
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دو رکعت نماز، جهان را با نور عبادتش آراسته و پررونق کند از نظر ءخواهند که با اقامهآنان از دقوقی می
گزار نفس خود را به پاي خدا قربانی می کند.پاداش این مولوي محل نماز قربانگاهی است که در آن نماز

قربانی، وصال با خدا یا وحدت با اوست و معناي تکبیر هم اعالم آمادگی نمازگزار براي ورود به چنین 
معرکه اي است.
فرماید:پردازد و میالدین با پرداختن به این حکایت، به بیان برخی از اسرار نماز میموالنا جالل

اي خدا پیش تو ما قربان شدیمـکیمــبیر این ست اي امـتکمعنی 
ن در ذبح نفس کشتنیـیـچنـهمکنیح اهللا اکبر میــــت ذبـــوق
کبیر بر جسم نبیلـان، تـرد جـکخلیلهمچونوجانچواسماعیلتن

)2143-3،2146د،مثنوي معنويز(ماـم در نـسـم اهللا، بـبسـد بـشها و آزه کشته تن ز شهوتـگشت
، 3، ج1373داند(زمانی، حضرت حق میمقتداوشدن نمازگزار در حضور یرا قربان» اهللا اکبر«وي معناي 

155 (
آیینهء دلش از دنیوي راکه زنگار تعلقاترابرزبان جاري کند»اهللا اکبر«کلمهء توانداو معتقد است کسی می

. دبخشکاندکه از عالم ظلمات است، در وجود خورا انینفسهواهاي و ریشه بزداید
.و راندن آنها از حریم نماز استهرچیز غیرازحق استمفهوم عرفانی تکبیرة االحرام پشت پا زدن به 

آمداوطرازســاطلهمچونقومدرنمازپیش درشد آن دقوقی
دارــماـداي نــآن مقتدر پیطارــآن شاهان قداقتداکردن

) 2142-2140، 3، دمثنوي معنويشدند(بیرونازجهانهمچوقربانچونک باتکبیرهامقرون شدند
اهمیت مبارزه با نفس است و هم قوت قلب نمازگزار است تا ءبنا براین تکبیرة االحرام هم نشان دهنده

.شیطان نفس غلبه کندبتواند در این نبرد بر 
. و محراب نماز بهترین استدائمی ايهمبارزمستلزمآن نابوديدمی است که آنفس بزرگترین دشمنبت 

جایگاهی است که در آن می توان با نفس مبارزه کرد.
)2145، 3مثنوي معنوي،دکرده جان تکبیر بر جسم نبیل(خلیلهمچونوجانچواسماعیلتن

در تکبیرة االحرام و در طی نماز قربانی کرد اسماعیلی که می بایست آن را به پاي خلیل روح و جانان 
ست.وهواهاي نفسانیاسماعیل خواسته ها

.قیام: 2
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تا به اوج گاهش را نظاره کندباید سر خود را پایین انداخته و سجده وزارينمازگزار به نشانه تضرع
از طبیعت فراتر برده خودي خود پی ببرد و در آن اندیشه کند.آن گاه قلب خود را به خدا و وبزرگی عزت 

:بیندببرابرخداوند عالمیان حاضرقیامت به پا شده را مشاهده کند و خود را در
شد به بسم اللّه بسمل در نمازگشت کشته تن ز شهوتها و آز

)2147-2146، 3، دمعنويده(مثنويـاب و در مناجات آمـدر حسصفهازدهحقچون قیامت پیش
ماز به معناي آغاز مناجات با خداست چون، نماز آیینه قیامت است و خدا در قیامت حاضر و حضور در ن

ناظر است.از این رو نمازگزار با قیام خود شاهد قیامت حقیقی شده است.مولوي نماز را نمادي از قیامت می 
.داند و نمازگزار حاضر در آن را به کسی تشیبه می کند که شاهد ظهور قیامت بوده است

)2148،  3مثنوي معنوي،دت خیز رستخیز(ـثال راسـرمــبستاده پیش یزدان اشک ریزـای
. سوره حمد:3

مولوي می گوید همچنانکه در شادیها تنها خداوند تبارك و تعالی را می پرستیم و شکر گذار نعمت 
و از غیر او یاري بخواهیم و لفظ هایش هستیم در سختی ها و بالیا نیز نباید از خداوند روي گردان شویم

ایاك نعبد را تنها مختص ذات خداوند می داند چرا که این سختی ها و مشکالت باعث بریده شدن انسان ها 
از ما سوي اهللا است و او را به خدا نزدیکتر می کند.

هم چنانکه ایاك نعبد در حنین          در بـال از غــیر تو النسـتعین
نعبـد حـصررا         در لـغت و آن از پـی نـفی ریـاهست این ایاك 

هست ایاك نستعین هم بر حصر       حصـر کرده استـعانت را وقصر
)4،2932،2929که عبـادت مـرترا آریم و بـس         طمع یاري هم زتو داریم و بس(مثنوي معنوي،د

)را بر زبانش جاري می 6قیم (فاتحه،مولوي می گوید سالک راه حق زمانی که لفظ اهدنا الصراط المست
سازد خداوند او را به نعیم بهشت رهنمون خواهد شد.

)4،3420اهدنا گفتی صراط المستقیم          دست تو بگرفت و بردت تا نعیم(مثنوي معنوي،د 
راه و نیز به این نکته اشاره دارد که آدمی براي این که بر سر دوراهی که یک راهش به نیستی و تباهی و

دیگ به سعادت و کمال می انجامد راه درست و مستقیم را نتخاب کند لفظ اهدنا الصراط المستقیم را بر زبان 
جاري می کند.

)4،3752چونکه حیوان گشتی و گیج و فنا                   با زبان مال گفتی اهدنا(مثنوي معنوي،د
)2234، 1از اهدصراطَ المستقیم(مثنوي معنوي دبحر این مـومن همـی گوید زبیم                در نم

آیاتی که به کلمه صراط المستقیم اشاره شده است عبارتند از ان ربی علی صراط در قرآن کریم نیز در
) راه مستقیم راه خداست.56المستقیم(هود/

)راه مستقیم راه انبیاست.4و3انک لمن المرسلین علی صراط المستقیم (یس/
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)راه مستقیم راه بندگی است.6هذا صراط المستقیم(یس/و ان اعبدونی
الکتابِ ازآن جهت است که معنی صاله ۀَالّابِفاتحةَواختصاص فاتحه وتعیین آن بتالوت درصاله که الصال

دعائی است بلسان عبودیت درحضرت ربوبیت برنعت اخالص وادب.ومضمون فاتحه براین معانی مشتمل 
رات مستقیم دعائیست مصدر بثناي الوهیت واخالص عبودیت وتصدیر دعا  بثنا و است.چه طلب هدایت ص

)298،ص1387عبودیت از سراخالص،کمال ادب است.(علی کاشانی 
در نظر مسلمانان نماز بدون خواندن سوره حمد تحقق نمی یابد.از نظر مولوي فاتحه در حقیقت ملکوت 

را می خواند، خداوند دست »اهدنا الصراط المستقیم«آدمی عبارت معنا را بر نمازگزار می گشاید، زیرا وقتی
).مولوي کلمات سوره حمد را حتی در حالت 493،ص1386،لیممی برد(ش» بهشت«او را می گیرد و تا نعیم 

درختان نمایان می بیند:
)2046ل ، غز1386هارگوید ایاك نستعین(مولوي، ــوبـدر ننعبداست زمستان دعاي باغایاك

سوره اخالص:.4
مولوي در دفتر سوم در توصیف و شرح خداوند در ضمن حکایتی که درباره پسر حضرت نوح آورده 
است از آیات سوره توحید اخالص زیبایی هرچه تمام تر بهره برده است و این نکته را گوشزد می کند که 

ك و مبراست خداوند نه پدري دارد و نه فرزندي و از هرگونه عیب و نقصی پا
لم یلد لم یولد است او از قدم              نی پدر دارد نه فرزند و نه غم
ناز فرزندان کجا خواهد کشید              ناز بابایان کجا خواهد شبید؟
نیسـتم مــولـود پـراکم نـیاز               نیـستم والـد جـوانـاکم گراز

نــاز را بگـذار اي سـستینیستم شوهر نیم من شهوتی           
)1319–3،1323جز خضوع و بندگی و اضطرار            اندرین حضرت ندارد اعتبار(مثنوي معنوي،د

و در نهایت سالک به مرتبه اي می رسد که در خواهد یافت که لفظ لم یلد و لم یولد تنها شایسته ذات 
خداوند باري تعالی می باشد.

)3،1435ولد است                لم یلد لم یولد آن ایزد است(مثنوي معنوي،دغرقۀ نوري که اولم ی
)2،1745لم یلد لم یولد او را الیق است                   والد و مولد او را خالق است(مثنوي معنوي،د

. رکوع و سجده وقنوت:5
فرمایند:حضرت علی(ع) می

فیم اَفناه و عن شبابه فیم اَباله و عن ماله من اَین اکتَسبه و فیم ال یزول قَدم ابن ادم حتی یسأل عن عمره
)259،ص1404الحدید، ابیاَنفَقَه و عما عمل فیما عمل. (ابن

چشم و گوش و هوش و وبیان کندکه–زندگی دنیوي خودراشرح دهدخواهد تا از نمازگزار میخداوند
تاب بنده از شدت شرمندگی زمان. در این کارگرفته استخودرادرچه کارهائی بهاعضا و جوارح دیگر
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» سبحان ربی العظیم و بحمده«شود و ذکر حالت رکوع خم میخداوندبهو در پیشگاه ن نداردایستادوتوان
:از وجود خود استوبه نوعیاعمال ورفتارشاز بندهمندگیگوید. رکوع نشانه شرمی

)3،2155مثنوي معنوي،د(در رکوعشددوتااووزخجالتن گفت ها دارد رجوعـیام ایـدر ق
آري یکی از معارف وحقایقی که موجب سعادت وخوشبختی وموفقیت انسان است پیداکردن به حقیقت 

باشدکه انسان رابه حقیقت بندگی وعبودیت آشناکرده، نفس ازلحاظ خضوع وخشوع وفروتنی ذاتی اومی
یـا بـا تـفـکر دربـاره کـند. و ایـن معـرفــت وغــرور را ازقلب خـارج میوصفات خودبیـنی وخودستایی 
شود،ویاباشهودمقام خوددرمقابل شهود عظمت میحاصلبراهینخودوبااقامهءامـور و قــواي محدودوضعیف

وجالل حق، والبته درطریق دوم صددرصدحالت یقین وحق الیقین براي قلب انسان صورت گرفته وجاي 
ماند.وچون این شهود براي سالک ومؤمن حقیقی پیداشد،درهمه حاالت ردیدي باقی نمیشک وت

ودرحال انفراد واجتماع)راکع است.به حقیقت رکوع،اگرچه صورت رکوع به عمل خود(درحرکت وسکون
)63،ص1360نیامده باشد. (جعفربن محمد(ع)مترجم مصطفوي ،

سجده نیز همانند رکوع دیدارمحبوب نایل شود.وسالک رکوع می کند تا بتواند با شکستن خودش به 
نشانه خود شکستگی عارف است.وقتی نمازگزار به یاد کرده هاي نا شایست خود می افتد از فرط خجالت 

توان رکوع را نیز از دست می دهد و به سجده می افتد:
) 3،2156مثنوي معنوي،دحی بخواند(ـتسبیشرمازدررکوعادن از خجلت نماندـوت استـق

تر از قبل به شرمندهولی اوگو باشد؛ پاسخو رداشتهسر از رکوع بخواهدتاخداوندازبنده میپس از این، 
.سازدرابرزبان جاري می» سبحان ربی االعلی و بحمده«رود و ذکر سجده می

در که مولوي سأله ايمشده است. بیان مختلف شکلهايانسان و خدا به وبیندر آثار عارفان گفت و گ
را دارد که  در نماز هم با خدا سخن بگوید و هم ،این توانائیاست که نمازگزاراینکند ترسیم میاین ابیات 

..کندآغازمیو گاهی بندهاوندخدیگاهرااین گفت و گو .از او سخن بشنود
- . بنده سر از سجده برمیسخن بگویدشسر از سجده بردارد و از اعمالخواهدکه ومجدداًخداازبنده می

رود؛ اما حضرت حق بار دیگر افتد، باز به سجده میدارد، اما از شدت شرمندگی همچون ماري که به رو می
؛ ولی بنده دراثر خطاب پرنهیبی که از وبه شرح اعمال خودبپردازدخواهد تا سر از سجده بردارد از وي می

ه رسد که شرح بده چگوننشیند و خطاب میارد؛ بنابراین میتوان ایستادن نددیگربارگاه الهی رسیده است،
:جاآورده ايم را به اکه به تو دادشکرنعمتهایی

اندر افتد باز در رو همچو مارارـرآرد او دگر ره شرمسـر بـس
موکه بخواهم جست از تو موبهر بر آر و بازگوـد: سـویـاز گــب
خطاب هیبتی بر جان زدشکهودشـبـنادن ـستـا ایـوت پــق
گوید:سخن گو با بیانحضرتشنشنید، قعده زآن بار گرانسـپ
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)2160-3،2164د،مثنوي معنويسود(بنمايدادمت سرمایه، هینبود؟دادم،بگو شکرت چهنعمتت
تا اینکه به این نقطه می رسد که:

) 3،2172مثنوي معنوي،دبرآرد هر دو دست اندر دعا(پسن کیاـاز همه نومید شد مسکی
:نماز. سالم6

سوي ارواح پاك انبیا و نگرد؛ بدین معنا که روي خود را بهبنده وامانده و بیچاره به سمت راست می
خواهد که شفاعت او کنند:کند و از آنان میبزرگان الهی می

رامــبیا و آن کــسوي جان انر سالمرو به دست راست آرد د
)2165-3،2166د،مثنوي معنويوگلیم(ماندش پايسخت در گللئیم کینشاهان،شفاعتايیعنی

افزار زفتچاره آنجا بود و دستاره رفتـویند: روز چـبیا گــان
)2167-3،2168، دثنوي معنويما اندر مشو(مرك ما گو، خونـتاي بدبخت روگامیـهنمرغ بی

نیز او را به پاسخ ها؛ اما آنشوددمیخوبستگانکند و متوجهبنابراین بنده گناهکار رو به سمت چپ می
بردارد:هاخواهند تا دست از سر آنخوانند و از او میمیفرابه درگاه حق گوئی

که خپویندشگدرتباروخویشرو بگرداند به سوي دست چپ
)2169-3،2170د، مثنوي معنويازمابدار(دستخواجهایم؟ايماکهگو با کردگارجواب خویشهین

فرماید: وقتی بنده وامانده و بیچاره از هیچ سوره عبس اشاره دارد که می36تا 34این ابیات به آیات 
کند و از یأس و ناامیدي دست به دعا بلند میکند، با حالتی آکندهبیند و کمکی دریافت نمیطرفی چاره نمی

دهد:خواند و ناامیدي خود را به او نشان میپروردگار خود را می
دل، صد پاره شدجان آن بیچارهازآن سو چاره شدهسو،نازینهن

هردو دست اندردعاپس بر آردمه نومید شد مسکین کیاـاز ه
)2171-3،2173(مثنوي معنوي،دویی و منتهاـــر تـــاول و آخز همه نومید گشتم اي خداـک

بردچنانکه گوئی درقیامت کند،وخودراازدنیا مینماز باتکبیر،هوي وشهوت رادرمحضرپروردگارقربانی می
است ودرمحضرپروردگار.حالت نماز را موالنا باتعبیرعارفانه بیان فرموده است که نمازگزار در محضر 

گویند فرصت را از دست دادي.در دنیا خواهد،آنان به او مییامبران وصالحان یاري میپروردگار است، ازپ
کنند واین نیز رمزي دیگر از قیامت آورد.خویشان نیز بدو توجهی نمیکاري نکردي.پس به خویشان روي می

ز رستاخیر، روزي است که رو)35-34(عبسیوم یفر المرء من اخیه و اُمه و اَبیه و صاحبته و بنیه«است که
- شودروبه خدامیوچون از همه جا نومید می»انسان از برادر و مادر و پدر و همسر و فرزندش گریزد

فرماید:این تصویري که به تو نشان دادم،درقیامت حقیقت آرا خواهی دیدپس تافرصت از آردودرپایان می
)1390،336ن عمل صالح به دست آري. (شهیدي،دست نرفته بکوش تانماز را با شرایط آن اداکنی وبااداي آ

در تعبیر موالنا نماز با دو مقوله تحریم و تحلیل همراه است؛ بدین بیان که تکبیر ابتداي نماز را 
شود. به تکبیر آخر نماز نیز گویند؛ یعنی هر کالم یا فکري بر انسان حرام می» تحریمه«یا » تکبیراالحرام«
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معناي تمام کردن و پایان دادن الل شدن مجدد. به عبارت دیگر، تحلیل نماز بهگویند؛ یعنی حمی» تحلیل«
).139، ص1375علوي، (نماز و سالم دادن در آخر نماز است 

فرماید:حضرت موالنا در باب تحلیل نماز و بیان اسرار آن می
الم آورد باید بر ملَکـــزآن سلیل نماز اي بانمکــت تحــوق

)2986-5،2987مثنوي معنوي،دن نمازم شد روان(ــتیار ایـــاخاي خوبتانـام و دعـهــالکه از 
به هنگام سالم نماز، آدمی بدین سبب باید به فرشتگان سالم دهد که به برکت الهامات الهی و دعاي خیر 

).820-821، ص5، ج1373سته است نماز را انتخاب کند (زمانی، آنان توان
بدین ترتیب ،رخ خواهددادیقینسازد که روز قیامت بهوي با بیان این رموز و اشارات لطیف ، آشکار می

در اقامه کردن نماز حقیقی یاري این مساله انسان راومی شودمتوجه حقیقت نماز و ارکان مختلف آن انسان
دهد.می

)3،2174مثنوي معنوي،دتا بدانی کین بخواهد شد یقین(ها ببینخوش اشارترنماز ایند
)3،2121(مثنوي معنوي،دبیا آمد عجینـمله انـــمدح جالحینیات و سالم الصـــدر تح

د بر زندگان و ارواح مردگان، و کند که سالم نمازگزار در بردارنده دو درود است:درومولوي اشاره می
شود واجد چنین اوصافی درود بر بازگشتگاه روح.روشن است که تنها نمازي که از روي اخالص برگزار می

بنابراین هواهاي نفسانی انسان، و شایسته مرکب روح شدن است؛نمازي که به ریا و گمراهی آغشه نیست
ه و مقام و مال، زهدفروشی، خودنمایی، خود برتربینی، یعنی شهوت، در همه صور و اشکال آن نظیر حب جا

نماز قرب و حضور، «شود که آدمی نماز قرب و حضور گزارد؛ چراکه شهوت جنسی و ... مانع از آن می
» الحقخاص رهیدگان از بند هواي نفسانی است. این نماز عبارت است از توجه به حق و انقطاع از ماسوي

).749، ص6، ج1373(زمانی، 
عقل را به آدمی عطا فرمود تا لوحه قلب را به وسیله آن گربه همین سبب صیقلخداوند باري تعالی 

فرماید:میمولوي دراین راستادرخشان سازد.
استگیرهصیقلکن،زآنکهصیقلشتن خاکی غلیظ و تیره استگر

)2475-2473، 4، دثنوي معنوي(مود دل را ورقـن شـدو روشـه بـکداده است حقآنبهعقلتصیقل
روح گرعنوان صیقلجاي استفاده از عقل بهمولوي کسانی را که اهل راز و نیاز با حضرت حق نیستند و به

نماید که اگر دست اند، مورد خطاب قرار داده و به آنان توصیه میهواي نفس باز گذاشتهراه رابراي، وجان
شود:ر آنان گشوده میگهواي نفس را ببندند، دست عقل صیقل

دو دست بازايواراکردهـو آن هنمازاي اي بیستهـیقلی را بـص
)2476-2477، 4مثنوي معنوي،دلی را دست بگشاده شود(ـیقـصند بنهاده شودــوا را بــر هــگ

نماز جمعه وجماعت در مثنوي
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ندکه باید گوشه گیري راکنارگذاشت وبه کدر دفتر ششم در حکایت مرغ وصیاد آنجا که مرغ بیان می
معاشرت وهمراهی با دیگران پرداخت چنانکه حضرت رسول اینچنین گفته است ((الرهبانۀوالتبتل فی 

داردچنانکه شرط است که نماز جماعت به صورت دسته جمعی خوانده شود.درطعن االسالم))او بیان می
د ابر عمل کنیم زمانی که رحمت درکارهاي دسته وبدگوئی مردم صبروتحمل ودر بخشش به دیگران مانن

جمعی است در این کار جهدوتالشی کن چراکه بوسیله رحمت توتاج برسر خواهی نهاد.
مایست         دیـن احمدراترهب نیک نیستدرخلوتخواجهگفتشمرغ

چون برگرفتی اي فضول رســول          بدعتینهــی فرمود آنازترهب 
وزمنــــکر احـتراز درنمـاز          امرمــعروفوجماعتاستشرطجمعه

کشـیدن زیر صبـر            منفعت دادت بخلقان همچو ابررنج بدخویان
حـریفی بامــدرچهسنـگیپـــدر            گرنهايینفع الناسخیرناس ان

درمیان امــت مرحـــوم  بـاش           سنـت احمدمهل محکوم بـاش
)365،ص1،ج1369رحمت آمداي پسر          جهدکن کزرحمت آري تاج سر (همائی،جماعتونچ

برپاداشتن نمازجماعت وامر به معروف ونهی ازمنکر ازجمله امور مهمی هستند که دراسالم برآنها تأکید 
وا إِذَا نُودي للصلَاةِ منْ یومِ یا أَیها الَّذینَ آَمنُ((اشاره دارد به آیه 480فراوان شده است .مصرع اول از بیت 

اي مؤمنان چون براي نماز درروز ))«الْجمعۀِ فَاسعوا إِلَى ذکْرِ اللَّه وذَروا الْبیع ذَلکُم خَیرٌ لَکُم إِنْ کُنْتُم تَعلَمونَ
نید!این اگربدانیدبرایتان جمعه بانگ[اذان]درداده شود به سوي یادکرد خداوندبشتابیدوخرید وفروش رارهاک

)ومصرع دوم اشاره دارد به عبارت قرآنی ((وکنتم خیرامۀ اُخرِجت للناس تامرنَ بالمعروف 9جمعه،»(بهتراست
- شما بهترین امتی هستید که براي مرمان پدید آمده اند،که به نیکی فرمان می«وتنهونَ عن المنکرتومنون باهللا))

) ( فروزانفر، 104)ونیز(آل عمران ،110آل عمران،»(ریدوبه خداوند ایمان داریددادهید واز ناشایستگی باز می
1362،564       (

حاصلی است؛ چنان که نمازگزاران، و سرگرمی به امور دنیوي موجب بیجماعتسبک شمردن نماز
پیامبر را وانهادند و به شنیدن صداي کاروان تاجران به سوي آنان شتافتند:

مشنو آن را کان زیان دارد زیانرت جدا اندازد آنه از یاــهرچ
بهر زر مگسل ز گنجور اي فقیرسود صد در صد مگیرگربودآن

گفت اصحاب نبی را گرم و سردزجرکردشنو که چند یزداناین
جمعه را کردند باطل بی درنگدهل در سال تنگبر بانگزانک
زان جلب صرفه ز ما ایشان برندرندـگران ارزان خـاید دیـتا نب

ا دو سه درویش ثابت پر نیازـبازـخلوت در نمـماند پیغامبر ب
از ربانییرید ـــان ببـــونتــچازرگانیـهو و بـبل و لـگفت ط

ائماـا قبیـــم نــیتلّـــم خــثمح هائماـحو قـتم نـد فضضـق
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و آن رسول حق را بگذاشتیدم باطل کاشتیدــبهر گندم تخ
بین کرا بگذاشتی چشمی بمالاوخیر من لهوست و مالصحبت

نم رزاق و خیر الرازقینــکه مخود نشدحرص شمارااین یقین
ایع نهدـهات را ضــی توکلــکآنک گندم را ز خود روزي دهد

)419-3،431(مثنوي معنوي،دکه فرستادست گندم ز آسمانی از آنــاز پی گندم جدا گشت
ان وتفسیر مینمایدابیات فوق شأن نزول آیه یازده سوره جمعه رابی

داستان روستائی وخواندن اوشهري را به ده اندرزي است ناآگاهانرا،که صحبت مردان حق راغنیمت 
شمارندوفریب ظاهرسازان حیلت اندیش رانخورند که این گونه مردان برسرسفره دوست نمایند،وچون 

رمسلمانان که درپی رسول به ازدیگرجاي سودي بردند دوستی را فراموش کنندوپی آن سودروند.چنانکه ظاه
جماعت ایستاده بودندچون آوازکاروان بازرگانان راشنیدندپیامبرراایستاده درنمازرها کردند.واین داستان که 

آوردوبه قرآن کریم درسورةجمعه بدان اشارت دارد،چنین است :گویند کاروان دحیۀ کلبی بودکه ازشام کاالمی
شوند.نوبتی چنین کرد ورسول درنمازبودوبعضی نوشته اندبرمنبربود.آنان نواختندتامردم آگاه رسیدن اوطبل می

-وبرخی گفته اندهشت کس-که درمسجدبودند همگی به صداي طبل به سراغ کاروان رفتندوتنهادوازده کس
اگربازرگانی رَکُوك قَائما وإِذَا رأَوا تجارةً أَو لَهوا انْفَضُّوا إِلَیها وتَبااوماند.خداوند این آیت رافرستاد که: ((

سوره جمعه)سپس 11رادیدندپراکنده شوندسوي آن،وتوراایستاده واگذارند.)) (تفسیرابوالفتح رازي،ذیل آیه
آنـــچه نـــزدخـــداست واللَّه خَیرُالرَّازِقینَۚ◌ قُلْ ما عنْد اللَّه خَیرٌ منَ اللَّهوِ ومنَ التِّجارةِ ۚ◌ فرماید((

بهتراس توخدابهترین روزي دهندگان است))سپس به دنیاپرستان گوید:شمادرپی متاع بـــازیچه وبازرگانیاز
،)                     1390برید.(شهیدي،روید وازگندم آفرین میدنیائید و از آنکه متاع راآفریده بی خبر.درپی گندم می

آفات نمازگزار
ۀفت.پرسیدکه اَتُدرونَ اَیالسرقَرت رسالت (ص)ذکرسرقت میردر مصباح الهدایه آمده است که: ((بحض

،گفتند که ةِالرَّجلِ فی الصالۀُاَقبح شما دانیدکه کدام دزدي زشت تراست،گفتندکه اَهللاُ ورسوله اَعلَم، فرمودسرقَ
راءالالقهاوودجهاوالسکُوعر متیها.ةَچگونه باشدآن،گفت الیف

بمعانی آن متصف بودچنانکه معنی آن ذکرصورت حال اوباشد،مثالًدررکوع چون ةن که دراذکارصالدیگر آ
سبحانَ ربِّی االَعظیمِ بایدکه دل اوغرق تجلّی عظمت الهی بوددیگرآنکه  درتالوت بحسن استماع یااسماع 

)1387،298موصوف بودیابحق ازحق شنودیابحق برحق خواند.( کاشانی،
وجهالت درنمازبی نمازي-1

مانند. سوزند و میکنند وگاه در پیامد آن میجهل، جادویی است که گاه آدمیان در پناه آن زندگی می
کشد که روي هستی رسند و اگر جاهل بمانند کار ایشان بدانجا میمومنان اگر عاقل باشند به نهایت هستی می

بینند.و تمدن را نمی
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پردازندرا انسان هاي جاهلی را که باهویتی مؤمنانه به زندگی درجامعه میشناختیپیامدهاي جامعهموالنا
به زیباي بیان کرده  و یا به عبارتی قشریون خودبین و زاهدان ریاکار را با هنرمندي خاص در اکثر داستانها و 

تمثیالتش به نمایش گذاشته .
)4،2476مثنوي معنوي ،داي دو دست باز(ردهوان هوا را کاي، اي بی نماز یقلی را بستهـص

)5،1974مثنوي معنوي ،ده پدید آید نمازش بی نماز(ــکلت ز فرهنگ ایاز ـدور این خص
در حکایتی از دفتر سوم، دلیل کشته شدن مصریان هوادار عزالدین به دست مغوالن، شومی بی نمازي آنان 

است:
شان بدین حیله زدندـگردن ایدند تا بدین حیله همه جمع آم

)861-3،862مثنوي معنوي ،دبردندي نیاز(ـــی اهللا را نــداعومی آن که سوي بانگ نماز ـش
داند؛ حتی اگر عارفی چون بایزید موالنا دلیل سستی در انجام نماز را آلودگی روحی و شکم خوارگی می

بسطامی باشد:
د در خود کاهلی اندر نمازــدیر این کرد احتراز ـیزید از بهاـب

)1699-3،1700مثنوي معنوي ،دد علت، خوردن بسیار آب(ــدیاز سبب اندیشه کرد آن ذولباب 
در آن تر از اند و پیشآوردهاالولیاءتذکرةرا از قصه این مثنوي و تمثیالت فروزانفردرمآخذ قصصمرحوم

است .((ابویزیدراگفتندچه سخت تربودازآنچه دیدي اندرراه باري تعالی،گفت صفت نتوان کرد. قشیریه رسالۀ 
تر بود.گفت این بتوان گفت، تن خود به طاعتی خواندم فرمان نبرد یکسال آبش ندادم.)) گفتندچه آسان

)1390،266) (شهیدي،104نوي،ص،ونگاه کنید به مآخذقصص وتمثیالت مث39(ترجمۀ رساله قشیریه،ص
پس طبیعی است که اسیر خشم وشهوت، اهل نماز نباشد:

)1،3803مثنوي معنوي،دبود اهل نماز(ـرد آن را که نــباد خشم و باد شهوت، باد آزــب
کم آید، آن است که نماز گزاران بندة خشم و شهوت نیز سؤالی که ممکن است در ذهن هرکس پیش

نیستند. اما باید دانست که موالنا در مثنوي، بارها از نتیجۀ اعمال به عنوان شرط درستی آنها سخن گفته است. 

ضرورت تأثیرظاهرنمازدرتحول انسان-2
دردفتردوم درحکایت پادشاه ودوغالم بحثی محققانه وبسیارعالی ودقیق کرده است،در این باره که طاعات 

عراض جسمانی است،وفایده اش این است که به تکرار این اعمال ملکه نفسانی وعبادات صوري ظاهري ازا
تحصیل شود،وتبدل مزاج روحانی،وتحقق فعلی جوهري دست دهد،واجراوظایف وفرایض مذهبی درحکم 
احتماوپرهیزي است که مقدمۀ دفع مرض شده باشد؛یعنی مثال شخص نمازگزارفقط بصورت قشرعبادت قانع 

)) 45آیه21الفَحشاءوالمنکرَ:عنکبوت جدکه بمرحلۀ حقیقی((انَّ الصــالةَ تَنـــهی عـــننشودبلکه چنان کن
متحقق گردد؛وآنچه درصورت ظاهراست بمقام فعلیت ایمان وفضایل اخالقی برسد((قالَت االَعراب آمناقُل لَم 
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))؛((فَالتُعلم نَفس مااَخفی لَهم من قرة 26جتوءمنوا ولکن قولوااَسلَمناولَمایدخلُ االیمانَ فی قُلوبِکُم:حجرات
)).17آیه 27اعینَ جزاءبماکانوایعملون:سجده ج

ودرصورتی که طاعات وعبادات، تنها قشرعرضی ظاهرباشد، ودرروح اثرنگذارد،یعنی روح باجسم در 
مزاجت معنوي؛وتبدلخلوص یقین وایمان به بندگی حق تعالی یارنباشد؛واعمال صوري بمرتبه تحقق وفعلی

نفسانی منتهی نشود،موجب سعادت ورستگاري جاودانی نخواهدبود،ودرقیامت سودمندنخواهدافتاد،چراکه 
وجود عرضی طبعاً زوال پذیر است،وتجسم اعمال منوط بصورت فعلیت جوهري ذاتی است.باري مولوي 

گویدادشاه بغالم میدرضمن داستانی که اشاره شد درمکالمه پادشاه وغالم یک جاازقول پ
حیوانی نماند                   جان باقــی بایـدت برجانــشاندجانزمان کاینآن

جــوهري داري زانسان یاخري                 این عرضهاکه فناشد چون بري
)940-2،942ایــن عــرضـهاي نمازوروزه را                چــون که الیبقی زمانین انتفی(مثنوي معنوي،د

عرض چیزي است که اگر وجوددارد وجودش به وجوددیگري وابسته است ودراین ابیات شاه به آن غالم 
شود تودرمقابل این جان ازدست رفته چه چیزي خواهی داشت گوید زمانی که جان ازتنت جدا میمی

ه عرضها درحالی که اعمال توعرضهایی بوده است که همگی درزمان نخست از بین رفته است چرا ک
مانندبنابراین عملی باقی نمانده است که درجهان دیگر به خاطر آنها پاداشی دریافت کنی دردوزمان باقی نمی

پردازد ازجمله تلخی دهان که نشانۀ بیماریست ونوعی عرض است سپس به بیان مثالهایی در این باره می
آیدومثالهاي دست میهر سالمت بهرود وجووباپرهیز ازخوردن خوراکهاي نامناسب آن عرض ازبین می

گوید همه این اعمال عرضهایی هستند که جوهري جایگزین داشته اند توچه جوهري دیگرودرنهایت شاه می
براي اعمالی که انجام داده اي داري. 

نقـــــل نتوان کردمراعراض را                    لـــیک ازجــوهربرندامراض را
که زایل شدمرضزپرهیزيض                   چونتامبدل گشت جوهـرزین عر

گشت پرهیــزعرض،جوهربجهد                   شــــددهان تـلخ ازپرهیز،شهد
اززراعـــت خـــاك شدسنبله                     داروي مـــوکـردمـوراسـلسـله

)947، 2زما(مثنوي معنوي،دآن نــکاح زن،عــرض بدشدفنا                   جـوهـرفرزندحـاصـل شـد
)2،950هم عرض دان کیمیابردن بـکار                    جــوهري زان کیمیا،گرشدبیار (مثنوي معنوي،د

پس مگوکه من عملها کـرده ام                   دخـــل این اعراض رابنـمامرم
)952-2،953کش(مثنوي معنوي،دکردن عرض باشدخمش              ســایه بــزازپـی قـربان مصفتاین

گویید واعمال ما قابل انتقال به آن دهد که اگراین چنین باشد که شما میدرادامه بحث غالم پاسخ می
جهان نباشد پس بنده ناامید خواهد شد چراکه تمامی ااعماش بیهوده وعبث بوده است واین شبهه این چنین 
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-روند ولی خداوند متعال در جهان آخرت مانند آن اعمال را میرود که این اعمال اگرچه از بین میازبین می

آفریند تا به وسیلۀآنها بنده اش را پاداش دهد واگر غیر ازاین باشد همه چیز عبث خواهد بود.
گوید گفتارتوموجب قنوط بعدازابیات فوق که ازقول پادشاه بغالم بود؛ازقول غالم درجواب پادشاه می

شود؛وانگهی همین اعراض نیزدرمحشرصورتی مناسب خود خواهدداشتمیعقل ونومیدي بندگان خدا
گـفت شاهابی قنوط عقل نیست            گرتوفرمائی عرض رانقل نیست

بازآینده نیسترفتکانپادشاها جزکه یاس بنده نیست              گرعرض
گرنبودي مرعرض رانقل وحشر             فـعل باطـل بـودي واقوال قشر

ایـن عرضها نقل شد لونی دگر              حـشرهـرفـانــی بـودکونی دگر
نــقل هرچیزي بود هم الیقش              الیـــق گـله بــودهم سایقش

)954-2،959رارؤیتی است(مثنوي معنوي،دعرضهریکاست         صورتراصورتیمحشرهرعرضوقت
)281-1،278،ج1369(همائی،

است که مسائلیکند و دلیلش نیز والنا بر نیت انجام عمل، بیش از اداي ظاهر آن تأکید می، مهبدین گون
اي که از اداي آن حاصل گردد. اهمیت نیت نمازگزار و نتیجهدر البه الي سخنان شاه و غالمش بیان می

سخن دیگرهر چیزکه موالنا در مثنوي دربارة معضالت گرفتاري در ظاهر نماز بیش از جائی استشود تا می
گفته است.

اشاره کرد.خالصۀ » استنمازبیدار کردن ابلیس، معاویه را که خیز وقت «توان به حکایت از آن میان می
کند که وقت نماز است. او به دنبال آن شخص حکایت آن است که معاویه را کسی هنگام صبح بیدار می

خواستم تا به ثوابی دهد که میپرسد. ابلیس پاسخ میمییابد. از او دلیل کارش را گردد و ابلیس را میمی
ماندي؛ بسیار دهد که اگر در خواب میپذیرد و ابلیس در آخر پاسخ میبرسی. معاویه این پاسخ را نمی

تر بود:شدي و این غم تو از تکبر اداي نماز در درگاه الهی عزیزغمگین می
ضیابیگشتیتاریکجهاناینت رفتی مر تو را ـماز از وقـر نـگ

هااز دو چشم تو مثال اشکها تی رشکـــبین و درد رفـاز غ
ساعتیالجرم نشکیبد از ويسی در طاعتـر کــذوق دارد ه

)2766-2،2770مثنوي معنوي،دماز و کو فروغ آن نیاز؟(ـکو نبین و درد بودي صد نماز ــآن غ
بدین گونه موالنا با استناد به حدیث از پیامبر اکرم، عرصۀ مکر نفس را حتی تا اداي نماز و روزه گسترده 

بیند: می

دنیآنخالفویدکنـگهرچهکنی خود گر میمشورت با نفس
)2273-2،2274عنوي،دمثنوي مزایدت(مکاراست مکرينفسرمایدـــفیــماز و روزه مـــگر ن

مکر نفس وتظاهردر نماز:-3
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، مشغول شدن به عیب نماز دیگران و غفلت از خود اشاره کرده استموالنا  ابتالء به مکر نفس در نماز 
نماز به دیگري گفت: میانۀخواندند که یک نفر وارد شد و اذان گفت. آن یکی در است. چهار هندو نماز می

به آن یکی و بدین گونه نماز هر چهار نفر باطل شد و مشغولی هریک به عیب نمازت باطل است و دیگري
:دانستندنماز آن یکی موجب باطل شدن نمازشان شد، اما خود نمی

داستان فوق برگرفته از فرموده علی(ع)است: ((تاچه رسدبه عیبجوئی که برادرش رانکوهش کندوبه آنچه 
خدا،درگفتن عیب کسی که گناهی کرده است شتاب مکن،چه سرزنشش کند....اي بندةبدان گرفتاراست

رودکه آن گناه رابراوببخشندوبرگناه خرد خویش ایمن مباش چه بودکه تورابرآن عذاب کنند.پس امیدمی
داند.وشکربرکنارماندن اگرازشماکسی عیب دیگري رادانست برزبان نراند،به خاطرعیبی که درخودمی

)140ي راکه به گناه گرفتاراست بیازارد))(نهج البالغه،خطبۀازگناه،اورابازداردازآنکه دیگر
راهکردهگویان بیشترگمعیبهاران شد تباهـهرچمازـنسـپ

)3033-3034، 2مثنوي معنوي،دبرخودخرید(آنگفتعیبیهرکهدید خویشعیبکهجانیخنکاي
داند که حق ناقص و آلوده میايدر برابر عظمت حق تعالی به گونهموالنا در هر حال نماز، انسان را 

پذیرد، همانند نماز مستحاضه که آلوده به خون است و شایستۀ درگاه تعالی به رحمت خویش آنها را می
خداوندي نیست که بدان نمازها انسان بنازد:

استترخصنمازمستحاضهچونمت است ـذکرتوازرحقبولاین
)1797-2،1798مثنوي معنوي،ده و چون(ــودة تشبیــذکر تو آلماز او بیالوده است خونـا نـب

براي تظاهر در برابر دیگران است و او از آلودگی خواندنشگاه انسان از این آلودگی خبر دارد و گاه نماز 
با شنیدن صداي وبا کنیزك خود سرگرم بودخود و نمازش خبردار نیست. مانند مردي که در غیاب همسرش

ورود همسرش برخاست و خود را به نماز خواندن زد؛ زن لباس آلودة شوهرش را به او نشان داد و گفت:آیا 
که کسانیگیرد. متظاهران را به سخره میهخوانی؟ و با چنین انتقاد تندي، نماز آلودبا چنین آلودگی نماز می
ند. سخن زن به همسر آلوده خود بسیار زیباست:از آلودگی خویش غافل ا

کردارراست؟وآنهافضیحتآناقرارراست چنیناینالیقهست
ق عذاب هول راـتاشد او الیفعل او کرده دروغ آن غول را 
)2211-5،2209ثنوي معنوي،دمرسواشود(زخودهرمجرمیهمروز محشر هر نهان پیدا شود 

آن،مؤذنی هء شوند. نمونهمین مدعیان دینداري، به خاطر نداشتن صفاي باطن، موجب دین گریزي می
داد،کافري برایش هدیه آورد که:است که با بانگ بد اذان خود همه را آزار می

)5،3374مثنوي معنوي،د(ؤمنیـوداورا مــبیــآرزو مسنی وبسدختري دارم لطیف
آن اذانمؤذنتافروخوانداینندانستم در آنیچ چاره میـه

دوچاردانگآمداینگوشمبهکهبانگ مکروهایندختر:چیستگفت
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)3380-5،3379مثنوي معنوي،ددیروکنشت(دریننشنیدمهیچزشت آوازچنینهمه عمراینمن
)5،3383مثنوي معنوي ،داو سرد شد(دللمانیــازمساوزرد شد رخگشتشیقینچون

گیرد:ودر آخر حکایت نتیجه می
)5،3389مثنوي معنوي،دنماز(بانگآنکههمچونراهزنهست ایمان شما زرق و مجاز 

ازعدم ذوق وتوجه به خدا درنم-4
اي رسول خدا، چرا با گوید:حکایت دیگر دربارة نماز بدون ذوق است. در زمان شعیب (ع) مردي می

آید که نماز خواهد. ندا میدهد؟ شعیب از خدا پاسخ این سئوال را میوجود این همه گناه،خدا مرا کیفر نمی
او ظاهر دارد، اما از مغز و ذوق خالی است:

رمز از براي ابتالشجز یکیاشــگفت: ستارم نگویم رازه
ودعاومـداردازصطاعتکهآنگیرم ورا یک نشانِ آن که می

)2393-2،2391مثنوي معنوي ،دجان(ذره نداردذوقلیک یکر آنـیـوز نماز و از زکات و غ
اند؛ درچندین که ظاهر و پوست دارند اما از مغز و ذوق بی بهرهبا این همه انتقادات موالنا از نمازهایی 

جاي از مثنوي در اهمیت ظاهر نماز نیز سخن گفته است. او در پاسخ به کسانی که محبت قلبی را شرط 
گوید: محبتت را باید به خدا نشان دهی. اگر اندیشه شرط کافی بود، خدا که خلقت دانند میدینداري خود می

آورد:خود داشت، آن را پدید نمیرا در علم
شديو عاطلباطلعالمخلقیان معنوي کافی شدي ـر بـگ

)2625-1،2624مثنوي معنوي،دستی(ـیـننمازتوروزهصورتگر محبت فکرت و معنیستی 
کند که آدمی رابراي وضو ساختن درآن زمان که نفس همچون مسلمانی زاهد رفتار میکند چنین وانمود می

آورددرنخستین دمی که انسان غفلت ورزد وبه دینداري خویش اغوا شود،نفس بی هیچ شبهه سوي حوض می
اورا به چاه ظلمانی فروخواهدافکند.

سـوي حـوضت آوردبـهروضو                       وانـدرانـدازدتــرادرقـــعراو
)378،ص1386مل،) (  شی3،2556معنوي،د(مثنوي
نتیجه گیري

که بهترین جلوه آن در -انسان براي اهل شدن و آمادگی پیدا کردن براي راز و نیاز با حضرت حق ..1
عبادتومولوي. کندهاي نفس پاك خود را از آلودگیدروننیازمند آن است تا قلب و -شودنماز ظاهر می

نفسانی را ببندید تا راه را بربراي رسیدن به حق بگشایید.گوید دست هواهاي ومیداندمیدلدهندةرا صیقل
کوشداسرارنمازراتبیین کند.وبصورت مجزاهریک ازامورظاهري .اوباتوجه به ارکان و واجبات نماز می2

زند.نمازرابه امورباطنی پیوند می
د چشم حقیقت بین او با بیان آفات و موانعی که نمازگزار را از توجه به نماز دور می سازد سعی دار. 3

همگان را باز کرده است.
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کتابنامه:
قرآن کریم و نهج البالغه
 جعفر بن محمد(ع) مترجم مصطفوي،حسن،ناشر انجمن اسالمی حکمت وظیفه ایران محل نشر تهران

1360
 1370جرجانی محمد بن علی، تعریفات ،ناشر ناصر خسرو،تهران
1390اطالعات، تهران ،چ سی وهفتم زمانی،کریم شرح جامع مثنوي معنوي ،انتشارات
،1391زمانی کریم میناگر عشق،انتشارات ،نثري،ج نهم
،تمهیدات،چاپ 1385عین القضات، ابوالمعالی عبداله بن محمد الحسن بن علی میانجی همدانی ،

دانشگاه تهران،تهران
، 1377نراقی مهدي بن ابی ذر،مترجم مجتبی جالل الدین،ناشر حکمت ،محل نشر تهران
1386،شکوه شمس،انتشارات علمی فرهنگی،چاپ پنجم،ماريشیمل، آنه
،انتشارات علمی فرهنگی1390شهیدي،سید جعفر شرح مثنوي ج ششم،
،1387عزالدین محمود بن علی کاشانی،مصباح الهدایه مفتاح الکفایه،انتشارات هما،تهران،ج هشتم
،م1962نا، ، برلین: بی7و4النبوي، جمعجم المفهرس اللفاظ الحدیثعبدالباقی، محمد فؤاد
 1372فابزي فضل بن حسن مجمع الیان فی تفسیرالقرآن ناشر ناصر خسرو،تهران
،1390فروزانفر،بدیع الزمان،شرح مثنوي شریف انتشارات علمی فرهنگی،چاپ سیزدهم
 1362فروزانفر،بدیع الزمان،احادیث مثنوي مؤسسه انتشارات امیرکبیر،تهران
1362بن علی،رساله العلیه فی االحادیث النبویه،انتشارات علمی فرهنگی،تهران کاشفی حسین
 کالباذي،ابوبکر بن محمد،شرح التعرف لمذهب التصوف با تصحیح محمد روشن، انتشارات

1363اساطیر،تهران،
 1386محمدي ري شهري، محمد ،میزان الحکمه،سازمان نشر دارالحدیث قم،چاپ هفتم
علمی فرهنگی،تهران1388، 1ن موازن، مترجم ابوعلی  حسن بن احمد عثمانی،ج قشیري عبدالکریم ب،
 برگ نگار1386مولوي جالل الدین،کلیات شمس مذهب چاپ چهارم
،انتشارات میرکبیر1389مولوي جالل الدین، فیه مافیه فصیج فروزانفر بدیع الزمان،ج سیزدهم
ه.ش1348المیه،نراقی ،مالاحمد، معراج السعادة،تهران علمیه اس
 1390ناشر مهرارقام ایرانیان،4نرم افزار در ج
 1369همائی،جالل الدین،مولوي نامه،مولوي چه می گوید،نثر هما،تهران ،چاپ هفتم
 ،1390هجویري علی بن عثمان،گزیده،کشف المحجوب،انتشارات سخن،ج هفتم
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بررسی و توصیف ساختمان فعل در گویش کاشمر
راضیه به آبادي

نشجوي دکتري دانشگاه سیستان و بلوچستاندا
محمود عباسی

و بلوچستانستانیدانشگاه ساریاستاد
چکیده

رود و تا حدي آواها، واژگان و دستور متفاوتی دارد، اي بکار میهايِ محلی که در ناحیهبه هر یک از زبان
زبانِبهترفهموزبانلتحوبررسیهاي مختلف، درشود. گردآوري و توصیف گویشیک گویش گفته می

سازي و گسترش فرهنگ زبان فارسی و همچنین در بررسی آواها، واژگان و دستور گذشته، در واژهرایج
فارسی باستان و میانه،  اهمیت زیادي دارد. 

در این پژوهش، به بررسی و توصیف ساختمان فعل در گویشِ کاشمر پرداخته شده است. این گویش، 
ها، در گزینشِ انواع پیشوندها و پسوندها و فعال ترکیبی، ساخت اسم مفعول، انواع شناسهدرکاربرد بعضی ا

ها و ... با فارسیِ معیار ها و یا مصوتي کاربرد آنها، در تلفظ یا عدم تلفظ (حذف) برخی صامتطریقه
اي دارد.اهمیت ویژهها، در بررسیِ تحوالت زبان و گسترشِ زبان فارسی، هایی دارد که توجه به آنتفاوت

شناسی، ساختمان فعل .زبان، گویشها:کلیدواژه
مقدمه

هايِ فرهنگی زنند. در یک اجتماع، مردم طبقات اجتماعی مختلف، گروهجور حرف نمیيِ مردم یکهمه
اها، هایی از نظر صدمختلف و ... گفتار متفاوتی دارند. همچنین در گفتار افراد، برحسب اختالف مکان، تفاوت

کردنِ تمایزاتی است شناس، مشخصيِ یک زبانترین وظیفهها و ... هست. مهمواژگان، معنی، ترکیبِ صورت
يِ زبانی از اصل هاي هر خانواده). زبان149-145(ر.ك: هال، :1ها وجود داردکه بین خصوصیات زبان

اطات ما بین مردمی که به زبان واحدي ها و در نتیجه کاهش یا فقدان ارتباند اما مهاجرتواحدي منشعب شده
هايِ گوناگون ها و گویشها، لهجهصورت زبانها شده و بدیناند، باعث تحول و تفاوت زبانگفتهسخن می
است.پدید آمده

رود و تا حدي آواها، واژگان و دستور متفاوتی اي بکار میهايِ محلی که در ناحیهبه هر یک از چنین زبان
شود. شناسی گفته میها، گویششود و به گردآوري و توصیف علمی گویشگویش گفته میدارد، یک 

شناسی عملی قرار دارد.ي کار زبانشناسی در حوزهگویش
هاي مختلف و آموزش سواد و مسائلی ازاین قبیل، معموالً جهت آسانی ارتباط بین گویشورانِ گویش

: 1380کند(ر.ك: فرشیدورد، يِ ادبی و فرهنگی پیدا میگردد و جنبهتر میها، وسیعدامنه کاربرد یکی از گویش

شود.گفته میisogloss» همگویی«کند ي زبانی را از دیگر نواحی جدا میبه چنین تقسیم یا مرزي که یک ناحیه.١
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، به دالیلِ سیاسی، تجاري، تاریخی، جغرافیایی و ...، به عنوانِ زبان رسمی انتخاب شده و از ). این گویش337
ها ثبت و شود، واژگانش گردآوري شده و در فرهنگشود: آواهاي آن مشخص میهر حیث به آن توجه می

در این مقام قرار دارد. » فارسی دري«شود. در کشور ما ور و ادبیات آن نوشته میدست
هاي متعددي به وجود آمدند؛ ولی امروزه دالیلی از قبیل: وجود ي زبانی، گویشدر گذشته به سبب تفرقه

افراد با هاي ارتباط جمعی، گسترش سواد، نقل و انتقاالت شغلی، مهاجرت به شهرهاي بزرگ، ازدواج رسانه
ها و هاي مختلف و ... و  لزوم استفاده از زبان رسمی، تا حد زیادي باعث به فراموشی سپردن گویشگویش

اي چون تفوقِ سیاسی، فرهنگی ها به عللِ غیرزبانییکنواختیِ آنها با فارسی شده است. وقتی یکی از گویش
هايِ محلی، جایگاه اجتماعی یا استعمالِ گویشیا اقتصادي، اعتبار خاصی کسب کند و زبان معیار شود؛ گاهاً

کند. شاید این یکی از دالیلی باشد که موجبات تغییرِ گویش را، به تري را در نظر مجسم میفرهنگیِ پایین
2535(هال، » زبان هیچ عیبی ندارد«آورد؛ اما واقعیت اینست که سمت گویش معیار و استاندارد، پیش می

).156رکورانه به تغییر آن اقدام کرد (ر.ك: همان :) و نباید کو255:
توانیم توزیع جغرافیاییِ یک خصوصیت زبانی را از نظر تاریخی تعبیر کنیم. در موارد بسیار طورکلی میبه

ي این است که این خصوصیت، يِ کانونی، نمایندهساده، وجود یک کلمه، صدا، صورت و ... در یک ناحیه
زمان به حدي بوده که مجال کافی فراهم کرده که این احیه وجود داشته است و طولِزمانی دراز در این ن

ي جغرافیایی زبان، هم از جهت درك تاریخ زبان و هم از نظر ویژگی در آن ناحیه کامالً عادي گردد. مطالعه
).152اي دارد (ر.ك: همان: زبان در زمانِ حال، اهمیت ویژهوقوف به حقایقِ
شود. از بعضی از هایی در تلفظ و اماليِ بسیاري از کلمات دیده میاج فارسی دري دگرگونگیدر آغاز رو

ي واحد در هاي کلمهيِ اختالف واكيِ کتابت است، که بگذریم، بسیاري دیگر نشانهآنها که مربوط به شیوه
لی خود را حفظ کرده ي تلفظ محاند و شیوهاي پرورش یافتهزبان نویسندگانی است که هر یک در ناحیه

).2/59: 1374خانلري، بودند (ر.ك: ناتل
هاي مختلف، اهمیت زیادي دارد از جمله:در این میان، گردآوري و توصیف گویش

/ پایانی که در aبه عنوان مثال واج /–هایی هست که بازمانده فارسی میانه است ها واجهنوز در گویش
باقی مانده "نه"و "و"ي رود، درفارسیِ معیار فقط در دو واژهار میهاي گویش کاشمر به کبسیاري از واژه

شود چراکه تمایل تلفظ امروز، در آخر کلمه، مانند زیر /کسره/ ادا میدرسیِاست. این مصوت در فارسیِ
- ).2/63: 1374خانلري، ي اصلی به کسره بوده است(ر.ك: ناتلي اخیر به ابدالِ فتحهفارسی در هزارساله

توان در بررسی تحول زبان و فهم بهتر زبانِ رایج گذشته، استفاده کرد.ها میيِ این نمونهبنابراین از مقایسه
توان به مراحل تحول فارسی و ها با فارسیِ معیار، میها و نهایتاً مقایسه آناز بررسی و توصیف گویش

اند، پی برد.که همه از اصل واحدي منشعب شدهاین
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ها در توان از آنباشند که میها هنوز رایج میاند ولی در گویشها در فارسی متروك شدهز واژهبسیاري ا
هاي بیگانه و بطورکلی در گسترش فرهنگ زبان هاي جدید و یافتن معادل واژهسازي و انتخاب نامواژه

فارسی استفاده نمود.
فارسی باستان و هايِواژگان و آواهاي زبانها، جهت ردیابیِ دستور،ي آنها و مقایسهبررسی این گویش

هاي دیگر واژه به عاریه گرفته و تحول یافته است که قدر از زبانمیانه، حائز اهمیت است چراکه فارسی آن
پذیر نیست. ها به راحتی امکاناین پژوهش

شناسی و ههاي تاریخی، فرهنگی و ادبی، جغرافیایی، جامعها در پژوهشگردآوري و توصیف گویش
شناسی نیز کاربرد دارد.مردم

ساخت فعل در گویش کاشمر
انواع فعل از لحاظ ساخت عبارتند از:

/ له و پاره کردن.koroččondan// کندن، گزیدن [حشرات]kandanفعل ساده ، مانند: /
ن گویش به شرح ذیل پیشوندهاي فعلی مورد کاربرد در ایفعل پیشوندي [= پیشوند فعلی + فعل ساده]. 

می باشد:
/-wâ /" مانند: /"–واwâ kardan.بازکردن //wâ mondan/،باز ماندن
/wer- /"مانند: /"-برwer andaxtan/  .برانداختن /wer jastan.[پریدن=] برجستن /
/dar- /"مانند: /"-درdar reftan. [فرار کردن =] دررفتن /
/dar avordan /.[بیرون آوردن =] درآوردن
/foru- /"مانند: /"-فروforo kerdan.فروکردن /
/wata- /"مانند: /"-فروwata čortidanشدهرسد که این پیشوند، کوتاه/ فروکش کردن. [ البته به نظر می-
يِ عبارت فعلی به شمار آورد.]صورت باید آن را از جمله/ به تَه، باشد که دراینwa taيِ /

) که از 557-556: 1349ج. فعل مرکب [= اسم/صفت/قید  +  فعل ساده/فعل پیشوندي] (زمردیان، 
)]:68: 1388خانلري، شود (ر.ك: ناتلمجموع آنها معنی واحدي دریافته می

/ صدازدن. jeq kerdanگردند؛ مانند: /ي یک فعل ساده تشکیل میعالوههایی که از اسم بهفعل-1
/ šax reftanگردند؛ مانند: /ي یک فعل ساده تشکیل میعالوهه از ترکیب صفت یا قید بههایی کفعل-2

سفت و آهاردار شدن.
هاي دیگر، اندك است دانیم تعداد افعال بسیط در زبان فارسی، نسبت به بسیاري از زبانهمانطور که می

اند که براي بیانِ بسیاري از رایش داشتهزبانان گهاي مختلف، فارسی) و در دوره119: 1382(زارعی دانشور، 
قاعده و بیمصدرِفعلِیا اسمفاعل)مفعول (گاهی اسماستفاده کنند؛ بدین وجه که اسم1مفاهیم از افعال ترکیبی

١.periphrastic اشرف صادقی ببینید.)از دکتر علیهاي جعلی زبان فارسیدرباره فعل(اطالعات بیشتر در این زمینه را در مقاله
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-کردن، شایستهآورند. مانند: پختهیا ... را با یکی از افعال کردن، نمودن، ساختن، دادن، شدن، گشتن و... می

). از بینِ تعدادي از این افعالِ ترکیبی که در خراسان متداولند 151-137: 1380(ر.ك: صادقی، بودن و ... 
دادن (به معنی پاشیدن) در گویشِ کردن (به جاي پختن) و پاشهایی چون پخته(همان: پاورقی)؛ فعل

کاشمري کثرت استعمال دارد.
ها حرف اضافه باشد و تمام واژه هاي کی از آناي از چند کلمه که معموالً ید. عبارت فعلی [= مجموعه

).]:68: 1388خانلري، هم، معنیِ یک فعل ساده یا مرکب را داشته باشد (ر.ك: ناتلعبارت روي
/ باختن.wer bai dadanحرف اضافه [+ اسم] + فعل مرکب غیرپیشوندي  مانند: /-1
/ منصرف شدن.az xoy wer gerdidanحرف اضافه [+ اسم] + فعل مرکب پیشوندي  مانند: /-2

و "شدن"هاي مختلف افعال معین هایی هستند که به کمک صورتهاي غیر شخصی [= فعله. فعل
râ reftenir).] مانند: /20: 1383شود و بر شخص معینی داللت ندارند (ر.ك: درزي، ساخته می"بایستن"

beyed raf.راه رفتنی را باید رفت /
پذیرند و گاه فاعل نمید که افعال اینگونه جمالت، در وجه غیرشخصی هستند وهیچدکتر باطنی معتقدن

ي ). البته دستورنویسان سنتی براي جمالت غیرشخصی، دسته116: 1385شخص وشمار ندارند (ر.ك: باطنی، 
این 1اند.هاي ناگذر را به کار بردهاند. دکتر خانلري براي این قسم اخیر، تعبیر فعلدومی هم تعریف کرده

کند، ندارد و فعل همیشه با ساخت دیگرکسِ مفرد ها شناسه، یعنی جزء صرفی که بر شخص داللت میفعل
). 72-70: 1388رود(ر.ك: ناتل خانلري، آید؛ اما به جاي شناسه، ضمیر مفعولی جدا یا پیوسته به کار میمی

ام شد./ گرسنهgušnam rafمانند: /
اشمرتوصیف ساخت فعل در گویش ک

ریشه و ستاك
ها ثابت اي است که ضمن این که در تمام ساختهمانند فارسی، در این گویش نیز هر فعل داراي ریشه

شود:هاي گذشته و حال از آن به شکل زیر ساخته میرساند و ستاكاست، معنی اصلی فعل را می
آید و در دست میل بهستاك حال: در برخی از افعال پس از حذف عالمت مصدر و گذشته، ستاك حا

-صورت ستاك حال برابر با ریشهبرخی دیگر پس از حذف عالمت مصدر و گذشته و تغییرات آوایی. در این
باشد.يِ فعل می
/ گَلgal// غلطیدن        gallidanمانند: /

وجودنیزسومینوعفارسیدرخوانند؛ امامیرا مجهولدیگريومعلومرایکیکهداردصورتدوگذرافعلکهاستمعتقدوي.١
اینکند. خانلريمیاشغالرانهادجایگاهورا دریافتفعلمعنایینقشاست، تنهامفعولظاهربهآنچهگذراست، ولیظاهربهفعلکهدارد
نامد (مانند: حال میبیانهايفعلراهستند آنهااحساسیاحالتبیانگرهمیشهافعالگونهاینو چونداندیمناگذربابازراافعالگونه
گرفتن، بردن، شدن، آمدن،بودن،«نظیرهمکردهاییباواستغیرشخصی همیشه مرکبجمالتفعلکهاستوي معتقدآمد.)خوشراشاه
است.همراه» زدن
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زوده شود، هاي گذشته فعل افبه آخر ستاك حال، یکی از نشانه-قبل از تغییرات آوایی-ستاك گذشته: اگر
شود.ستاك گذشته حاصل می

+ /galمانند: / id - = /gallidغلطید /
گردد.ي گذشته در سوم شخص مفرد)، در غیر ترکیب معموالً حذف می/ (نشانهtالبته صامت /

/gof// گفت  goftمانند: /
مصدر

باشد که به آخر ستاك گذشته می"َن _-"/  an-عالمت مصدر چه اصلی و چه جعلی، در این گویش   /
گردد.اضافه می

مصدر"َن _-"/  an-ستاك گذشته + /
/soxt/ + سوخت /-an  /"-_ َن"/soxtanسوختن /
/Čarbid/ + چربید /-an  /"-_ َن"/Čarbidanچربیدن /

اسم مفعول
-ي فعل به دست میبه آخر ستاك گذشته"َ  _-"/ aنمودن  /ر گویش کاشمري، اسم مفعول از اضافهد
آید:

اسم مفعول"َ  _-"/ a/ستاك گذشته + 
/soxt/  + سوخت /a /"-_  َ" //soxtaسوخته
/Čarbid/  + چربید /a /"-_  َ" /Čarbidaچربیده /

وندهاي تصریفی فعل:
پیشوند نفی: 

/ این پیشوند به دو صورتne- /" و /"ِ–نni - /" در ابتدايِ پایه واژگانی یا فعل معین /"-نیـxe /
کند.گردد و فعل را منفی میظاهر می"خواه"

/ نَگَزیدne kanگذشته ساده  مانند: /
گفتم/ نمیneme goftomانند: /ماضی استمراري  م

/ نکاشته باشمne kišta bašomماضی التزامی  مانند: /
/ نرفته استne reftaماضی نقلی  مانند: /

اندکاشته/نمیnemekištanنقلی استمراري  مانند: /ماضی
بودند/ نگفتهne gofta buyanماضی بعید  مانند: /
/ نقش میانجی را دارد.]y/ نیست   [ صامت /niya/-/ ندارم   nederomحال ساده  مانند: /

/ نکاردne karaمضارع التزامی  مانند: /
/نخواهم رفتnexa raftomآینده  مانند: /
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پیشوند نهی: 
باشند.ي نهی مینشانه"–نـَ "/ - naو /"-مـَ "/ -maي /در این گویش، دو نشانه

/ مکن makon/ نَکن    /nakonمانند:                 /
/wer naxezen/   برنخیزید /wer maxezenخیزیدبرم /

نیز بیشتر است."–نـَ "/ - na، حتی از /"–مـَ "/ - maيِ کهنِ /در این گویش، کاربرد نشانه
: 1در ساخت امر و مضارع التزامی"-بـ "پیشوند // 

/ نمود - weو نیز /"–بـِ "/ - be، /"–بـُ "/ - bo، /"-بیـ "/ -biدر این گویش، این پیشوند به گونه هاي /
کند.پیدا می

گیرد / در ابتداي آن قرار می-bi/ شروع شود، پیشوند امر و حال التزامی /âچنانچه بن مضارع با مصوت /
رود:/ نیز مابینِ دو مصوت بکار میyو صامت میانجی /

/biyâ/ ،بیا /biyârبیاور /
/ قرار داشته باشد، پیشوند امر یا u/ یا /oبن مضارع التزامی یا امر، مصوت /که در هجايِ آغازيِدر صورتی
باشد:/ می- boحال التزامی /

/bopors/  ،بپرس/bogu/    ،بگو /boporsiبپرسی /
باشد:/ ] می- weيِ دیگر آن: //  [و گونه- beدر سایر موارد، پیشوند امر یا مضارع التزامی /

/beši/  ،بنشین /westâ //      ،بایستbešinen /  ،بنشینید /westiبایستی /
در ساخت استمراري و حال ساده:"–می "/ miپیشوند /

/ این پیشوند به دو صورتmo-/"  ُو  /"-مـme- /" ِکه در هجاي کند. در صورتینمود پیدا می"–مـ
/:- meصورت پیشوند /د، درغیراینرو/ بکار می-mo/ وجود داشته باشد، /u/ یا /oاولِ بن مضارع مصوت /

رفتم/ میmeraftomماضی استمراري: /
فروشیم/ داریم میderem mofrušem: /2مضارع ملموس

رویم/ میmeremفروشم،   // میmofrušomحال ساده: /
پسوند گذشته ساده:

در بعضی موارد، شود. البته / در پایان بن مضارع ظاهر میd/ ،/-t/ ،/-id-این پسوند به سه صورت /
گردد:تغییراتی در هنگام اضافه کردنِ پسوند به آن، اعمال می

).1385:116(ر.ك: باطنی، .١
اند (ر.ك: مضارع ملموس خوانده-دهدکه عملی را در شُرف وقوع یا در حال وقوع نشان می–دستورنویسان این شکل فعل را .٢
).15: 1385) همچنین از آن به فعلِ مضارعِ استمراري یاد شده است (ر.ك: باطنی، 1375:61انوري، 
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/ گرفتیمastondem/  مانند: /d-گونه /
/ کوبیديkofti/   مانند: /t-گونه /
/ افتادaftid/ بخشیدند،  /bexšidan/   مانند: /id-گونه /
هاي فعلی (ضمایر متصل فاعلی):شناسه

همانطور که در جدول هم لحاظ شده، در سوم شخص مفرد شناسه زمان گذشته صفر است؛ اما شناسه زمان 
باشد:/ میa-/ و در کاشمري /ad-حال در فارسی /

کاشمريفارسی
/miguyad/گویدمی

/mega/
/dârad miguyad/گویددارد می

/dera mega/
ي ))، شناسه2/66هايِ ابتدایی فارسیِ دري (ر.ك: خانلري، :در این گویش، (همچون بعضی از آثار دوره

که در زبان رسمیِ کنونی، با شود. درحالیهاي ماضی و گاهاً مضارع، با ضمه تلفظ میي مفرد در صیغهگوینده
شود.  فتحه ادا می

انه فعل سببی:نش

شخص و شمار
کاشمريفارسی

نمونهشناسهنمونهشناسه

اول شخص 
مفرد

/-am /-رفتمَ م/-om / -م ُ/raftom/

دوم شخص 
مفرد

/-i /-رفتیي/-i /-ي/rafti/

سوم شخص 
مفرد

/ ad-/ صفر، /0/
َ د-

رفت
/ a-/صفر، /0/

-َ
/raf/

اول شخص 
جمع

/-im /-رفتیمیم/-em /-م ِ/raftem/

دوم شخص 
جمع

/-id /-فتیدرید/-en / -ن ِ/raften/

سوم شخص 
جمع

/-and /-رفتندَند/-an / -ن َ/raftan/
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ي زمان کند و بین ستاك حال و نشانهنمود پیدا می"–ُن _-"/ onاین نشانه در سببی گذشته به صورت  /
گیرد:و بین ستاك حال و شناسه قرار می"–َن _-"/ anگیرد و در سببیِ حال، به صورت /گذشته قرار می

ندانیدي/ خbexendondi/ لرزانیدي،  /belerzondiسببی گذشته:  /
خندانی/ میmexendaniلرزانی،  // میmelerzaniسببی حال:  /

شود:نمودنِ فعل استفاده می/ براي سببی-on-يِ // و نشانه- werهمچنین از پیشوند /
/wer malondanیعنی کسی را تهییج کردن، شوراندن و تحریک کردن کسی /
/wer polokkondanآوردن چیزي/ یعنی چیزي را پراکنده کردن، باال

انواع فعل از نظر وجه، نمود، زمان، جهت  و  الزم/متعدي
انواع فعل از جهت وجه: 

دهد:جدول زیر سه وجه، اخباري، التزامی و امري را به همراه نمونه هایی از هرکدام نشان می
نمونه فارسی ساخت فعل از نظر وجه

معیار
نمونه گویش کاشمري

/jer dadom/ردمپاره کگذشته سادهاخباري
xor/امخورده1ماضی نقلی ·dom/
/gofta buyom/گفته بودمماضی بعید

/mexendidom/خندیدممیگذشته استمراري
-داشتم کار میگذشته ملموس

کردم
/daštom kar mekerdom/

ماضی نقلی 
مستمر

/mekeši ·dom/امکشیدهمی

ري کاربرد ندارددر کاشمامبودهخوردهماضی ابعد
/konom/کنممضارع ساده

/meznom/زنممیمضارع اخباري
/inomčderom wer me/چینمدارم میمضارع ملموس

/xaraftom/خواهم رفتآینده

ایرانی، عقیده دارد که هايگویشوهالهجهگذشته نقلی در برخیوسادهگذشتهزمانهايساختانواعبنديِدستهپس ازکلباسی.١
ولی گذشتهدارندنقلیگذشتهها،گویشگونهاینکنند یعنیمیاستفادهنقلیاز گذشتهسادهگذشتهبیاناشاره، برايهاي موردگویشبرخی
در ساخت ماضی » تکیه«است که وجود نتیجه رسیدهبررسی شواهد مختلف، به این)؛ اما نگارنده با67: 1383ندارند (ر.ك: کلباسی، ساده

دهد که این نظریه در گویش کاشمري مصداق ندارد.نقلی و عدم وجود آن در ماضیِ ساده، نشان می
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/konom (age)/(اگر) کنممضارع سادهالتزامی
/šayad bekarom/(شاید) بکارممضارع التزامی
/kerda beša (šayad)/شاید)کرده باشد(ماضی التزامی

/waxe/برخیزامرامري
انواع فعل از جهت نمود:

شوند ها از نظر نمود، یعنی چگونگیِ به انجام رسیدن، به سه دسته ساده، استمراري و کامل تقسیم میفعل
ته ساده و آینده، نمود هايِ مضارع اخباري، مضارع التزامی، امر، گذش). فعل87: 1374الدینی، ة(ر.ك: مشکو

مستمر، نقلیهايِ حال استمراري، ماضی استمراري، ماضی ملموس و ماضیساده و طبیعی دارند؛ اما ساخت
هایی هستند که دهد. ماضی نقلی، ماضی بعید و ماضی التزامی ساختادامه داشتن و استمرار فعل را نشان می

دهد.اثر عمل را نشان مینمود کامل دارند یعنی پایان یافتن ویا نتیجه و
انواع فعل از نظر زمان

زمان فعل گذشته، حال یا آینده است.
ساخت فعل با توجه به سه ویژگی زمان، وجه و نمود

فعل امر: 
طرز ساخت امر مثبت به این شکل است:

/be -ِبـ /-)we -(
/bi -بیـ /-
/bo - ُبـ /–

/ صفر0/

/صفر0/+ ستاك حال +
/-en/ نِ -

فعل امر

/beši/                    بنشین /boporsenبپرسید //biyar               بیاور /
/westâبایست //waxe/                             برخیز /jer deکن/ پاره

طرز ساخت امر منفی (نهی) به این شکل است:
/ma -َمـ /-
/na-/َستاك حال +-نـ +

/صفر0/
/-en/ فعل نهیِ ن-

 /maši ،naši/                           ننشین /jer maden ،jer naden/پاره نکنید
)، معموالً هجايِ 2/87: 1374در این گویش، همچون بعضی از متونِ نخستینِ فارسی دري(ر.ك: خانلري، 

شود:   بیاور             هاي فعل ساقط می/ نیز از بعضی صیغهavافتد و هجايِ اَو/میان کلمه میاز vaواو مفتوح/
بیار                            نَشَوي                 نَشی

حال ساده
شناسه (ضمیر متصل + ستاك حال / صفر0/
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/me -مـی /-
/mo -می /-

حال سادهفاعلی)+

/mestaomگیرم                        // میmestanemگیریم/ می
/mestaniگیري/ می/mestanenگیرید/ می
/mestanaمی گیرد //mestananگیرند/ می

صرف فعل خوردن:
/moxoromخورم                        // میmoxoremخوریم/ می
/moxoriخوري                        // میmoxorenخورید/ می
/moxoraخورد                           // میmoxoranخورند/ می

گیرد و صرف باشد، پیشوند نمی/ میdarکه ستاك حال آن /"داشتن"البته در این گویش، زمانِ حالِ فعل 
آن چنین است:

/deromدارم //deremداریم /
/deriداري //derenدارید /
/deraدارد //deranدارند /

گیرد:زمان حالِ فعلِ بودن هم پیشوند نمی
/hastom  هستم //hastemهستیم /
/hastiهستی //hastenهستید /
/hasهست //hastanهستند /

حال التزامی
يِ ستاك اضافهبهاین فعل برطبقِ محیط صوتیِ ستاك حال از ترکیب یکی از پیشوندهايِ حال التزامی،

شود:حال و به دنبال آن یک شناسه فعلی، به صورت زیر ساخته می
/bi- بیـ /-
/bo- ُبـ /-
/be-ِبـ /-/)we(/

حال التزامیشناسه (ضمیر متصل فاعلی)+ ستاك حال +

/biyom ،biyayomبیایم //bogomبگویم /
/westemبایستیم //bešnewaبشنود /

حال استمراري
شود:يِ فعل اصلی به صورت زیر ساخته می+ حال ساده"داشتن"يِ فعل این فعل از ترکیبِ حال ساده

(= دار) + شناسه + پییشوند حال ساده + ستاك حال فعل اصلی + شناسه "داشتن"ستاك حال 
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حال استمراري
/derom medowomدوم/ دارم می/derem medowemدویم/ داریم می
/deri medowiدوي/ داري می/deren medowenدوید/ دارید می
/dera medowaدود     / دارد می/deran medowanدوند/ دارند می

آینده ساده
شود:يِ فعل اصلی ساخته می/) +گذشته سادهxa(= /"خواستن"این فعل ازترکیب بن مضارع فعل

/xa          آینده / + ستاك گذشته فعل اصلی + شناسه
/xa goftomگفت/ خواهم/xa goftemگفت/ خواهیم
/xa goftiگفت/ خواهی/xa goftenخواهیدگفت /
/xa gofخواهدگفت //xa goftanخواهندگفت /

گذشته ساده
ستاك گذشته فعل اصلی + شناسه            گذشته ساده

/soxtom/سوختم/borبرد //dowidanدویدند /
باشد. مفرد، صفر میشخصيِ فعلی با فاعل سومدر این زمان، شناسه

be/کنند:استفاده می-/ بـِ -beتصریفی /پیشوندازساده معموالً گذشتهساختبرايکاشمر،در گویش

raftomرفتم /
- شخصانی دوصامت وجود داشته باشد، در سومکه در پایان تکواژ پایهمچنین در این گویش درصورتی

."رفت"/ rafشود؛ مانند: /مفرد، در غیر ترکیب، صامت پایانی تلفظ نمی
ماضی استمراري

/me - ِماضی استمرارييِ ساده فعل اصلی         + گذشته-/ مـ
/medewidomدویدم/ می/mexendidomخندیدید/ می

ماضی نقلی
1ها در جایگاه تکیهباشد و وجه تمایز آننقلی همانند گذشته ساده میساخت ماضیدر گویش کاشمري، 

-نقلی روي هجاي آخر میيِ فعل ماضیآخر است ولی تکیهاست. تکیه فعلِ گذشته ساده روي هجايِ ماقبل

باشد.
/xor ·domام/ خورده/xor ·demایم/ خورده
/xor ·diاي/ خورده/xor ·denایده/ خورد
/xor ·daاست/ خورده/xor ·danاند/ خورده

) نشان داده شده است·دار، با این عالمت (تکیه قبل از هجايِ تکیه١
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به کار رفته » است«ي مفردغایب ماضی نقلی، با حذف جزء دانیم که در شعر و نثر فارسی غالباً صیغهمی
نقلی دهد، صورت ماضی). در این گویش نیز، همانطورکه نمونه هم نشان می84: 2535است (ر.ك: مشکور، 

رود) و تکیه آن همانند صفت مفعولی است (همیشه بدونِ شناسه به کار میمفرد، یکشخصدر سوم
هايِ دیگر، رويِ هجاي آخر است.صورت

ماضی نقلی استمراري
/me-ِمستمرنقلی+ ماضی نقلی           ماضی-/ مـ
/mexor ·domامخورده/ می/mekeši ·danاندکشیده/ می

ماضی بعید
ه فارسی و به قرار زیر است:ساخت این فعل، مشاب

ماضی بعید"بودن"اسم مفعول فعل اصلی + گذشته ساده فعل معین 
/refta buرفته بود //xorda buyemبودیم/ خورده

ماضی التزامی
ماضی التزامی"بودن"اسم مفعول فعل اصلی + حال التزامی فعل معین 

/enida bašišباشی / شنیده/xorda bašanباشند/ خورده
گذشته ملموس

+ گذشته استمراري فعل اصلی                  گذشته ملموس"داشتن"گذشته ساده فعل معین 
/dâštan mexordanخوردند/ داشتند می

انواع فعل از نظر جهت
هول فعلی وقتی فاعل فعلی معین باشد و جهت عمل از فاعل به فعل باشد، فعل معلوم است و فعل مج

دهنده آن یا معلوم نیست و یا شناختن آن اهمیتی ندارد و جهت عمل از مفعول به فعل است.است که انجام
[در "رفتن"یا "شدن"در این گویش، فعل مجهول از ترکیب صفت مفعولی فعل اصلی و فعل معین 

-مان فعل مجهول را زمان فعلبیشتر است. ز"رفتن"شود که بسامد کاربرد کاربرد معین این فعل]، ساخته می
کند.معین می"شدن"و "رفتن"هاي معین 

/ کاشته شده بودkišta refta buماضی بعید: /
شود/ کاشته میkišta meraمضارع اخباري: /

/ کاشته خواهدشدkišta xarafآینده: /
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انواع فعل از نظر الزم و متعدي
/ rad dištan، به مفعول نیاز نداشته و الزمند و بعضی چون /"زدنجوانه"/ pon zedanبعضی از افعال مانند /

در "/ شکستنekestanšکردنِ مفهوم جمله به مفعول نیاز دارند و برخی مانند /، جهت تمام"داشتنسراغ"
اند.ها الزم و در بعضی متعديبعضی بافت
کنند: ها را متعدي میل الزم، آنبه آخر ستاك حال بعضی از افعا–/ ـُ ن -on-نمودن نشانه سببی/با اضافه

/wer mal+ on +dan/                    به شورانداختن /wermalondan   /
افعال معین

جهت "شدن"، که در مفهوم "رفتن"هایی مانند و فعل"شدن"، "خواستن"، "داشتن"، "بودن"افعال 
، "داشتن"، "بودن"هاي وند. البته فعلشروند، معین نامیده میهاي دیگر به کار میساخت و صرف فعل

اند، در غیر این صورت ، هنگامی که به ساخت افعال دیگر کمک کنند معین"رفتن"و "شدن"، "خواستن"
).70: 1375گیوي، فعل اصلی هستند (ر.ك: انوري و احمدي

رد؛ مانند:گی: این فعل در ساخت و صرف ماضی التزامی و ماضی بعید مورد استفاده قرار می"بودن"
/grifta bašaگرفته باشد //werbaydâda buyomباخته بودم /
گیرد؛ مانند:: این فعل در ساخت و صرف ماضی و مضارع ملموس مورد استفاده قرار می"داشتن"
/dâšti meraftiرفتی/ داشتی می/daran mexeššanرمیخورند/ دارند س
گیرد؛ مانند:مورد استفاده قرار میقبلفعل مستاین فعل در ساخت و صرف : "خواستن"
/xa šelhi.له و پژمرده خواهد شد /
گیرد؛ مورد استفاده قرار میفعل مجهولاین فعل در ساخت و صرف هایی در این مفهوم]: [و فعل"شدن"
مانند:
/xorda meraشود/ خورده می

شود و که با معین فعل صرف میهایی هايِ نخستینِ فارسی دري، در صیغهدر این گویش، همچون دوره
گیرد؛ تحولی صورت نگرفته و هنوز ي اصلی (= هاي بیان حرکت)، در میان کلمه قرار میدر واقع فتحه

): 2/64: 1374شود (ر.ك: خانلري، ي اصلی تلفظ میفتحه
/gofta bu/                       گفته بود/kerda/  .[است] کرده

گیرينتیجه
-گذشته، در واژهرایجزبانِبهترفهموزبانتحولبررسیهاي مختلف، درتوصیف گویشگردآوري و 

سازي و گسترش فرهنگ زبان فارسی و همچنین در بررسی آواها، واژگان و دستور فارسی باستان و میانه،   
اهمیت زیادي دارد. 

شد که این گویش، در این پژوهش، ضمن بررسی و توصیف ساختمان فعل در گویشِ کاشمر، مشخص
دادن هایی دارد؛ از جمله: درکاربرد بعضی افعال ترکیبی (مانند پاشاي موارد، با فارسیِ معیار تفاوتدر پاره
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/a-/ها (مثالً شناسه سوم شخص مفرد زمانِ حال در کاشمري و...)، در ساخت اسم مفعول، در انواع شناسه
شود و...)، در گزینشِ هاي ماضی و گاهاً مضارع، با ضمه تلفظ میي مفرد در صیغهي گویندهباشد و شناسهمی

ي کاربرد آنها (مثالً تنوعِ پیشوندهايِ رایجِ افعالِ پیشوندي، پیشوند انواع پیشوندها و پسوندها و طریقه
- يِ سومي گذشتهها (مانند حذف صامت نشانهها و یا مصوتنفی،...)، در تلفظ یا حذف برخی صامت

فرد، در غیر ترکیب) و ... .مشخص
ها، در بررسیِ تحوالت زبان و گسترشِ زبان فارسی، اهمیت دارد.توجه به این مغایرت

کتابنامه
چاپ چهاردهم (ویرایش دوم). 2. دستور زبان فارسی1375گیوي. انوري، حسن  و حسن احمدي .

تهران: انتشارات فاطمی.
 .توري زبان فارسی. چاپ هفدهم. تهران: انتشارات . توصیف ساختمان دس1385باطنی، محمدرضا

امیرکبیر.
 .هاي ایران. چاپ اول. انتشارات . فرهنگ تاریخی و جغرافیایی شهرستان1376حقیقت، عبدالرفیع

کومش.
شناسی . ساخت غیرشخصی در گویش گیلکی... . مجله گویش1383طوسی. درزي، علی و  مریم داناي

.36-17دوم. صص شمارهاول.دفرهنگستان). جلنامه(ضمیمه
 .سازي فارسی. مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی . ساختمان دستوري لغت1382زارعی دانشور، علی

.128-109دانشگاه تهران. صص 
 .572-556. فعل مرکب. مجله دانشکده ادبیات مشهد. سال ششم. صص 1349زمردیان، رضا.
هاي جعلی زبان فارسی. مجموعه مقاالت سمینار زبان فارسی و . درباره فعل1372اشرف. صادقی، علی

.236زبان علم (زیرنظر علی کافی). تهران: مرکز نشر دانشگاهی. ص 
 . ..........................1380.مسائل تاریخی زبان فارسی. چاپ اول. تهران: انتشارات سخن .
 .یی اصطالحات علمی و فنی. مجموعه . ساختمان دستوري و تحلیل معنا1372فرشیدورد، خسرو

.268مقاالت سمینار زبان فارسی و زبان علم (زیرنظر علی کافی). تهران: مرکز نشر دانشگاهی. ص 
 . ........................1380.گفتارهایی درباره دستور زبان فارسی.چاپ سوم. تهران: انتشارات امیرکبیر.
 .نامهشناسی (ضمیمهایرانی. مجله گویشهايگویشوهاهجهلدرنقلی. گذشته1383کلباسی، ایران

.89-66دوم. صص شمارهاول.فرهنگستان). جلد
 .توصیف دستگاه فعل در گویش بهبهانی. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه 1385گرامی، شهرام .

.126-108وسوم. شماره اول. صص شیراز. دوره بیست
 .دستورنامه (در صرف و نحو فارسی). چاپ نهم. تهران: انتشارات ش.2535مشکور، محمدجواد

مؤسسه مطبوعاتی شرق.
دستور زبان فارسی بر پایه نظریه گشتاري. چاپ چهارم. مشهد: انتشارات 1374الدینی، مهدي. ةمشکو .

دانشگاه فردوسی.
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ارات سیمرغ.جلد. چاپ پنجم. تهران: انتش3. تاریخ زبان فارسی. 1374خانلري، پرویز. ناتل
 . ...................1388.تاریخ زبان فارسی. به کوشش عفت مستشارنیا. چاپ هفتم. تهران: انتشارات توس .
 .شناسی. ترجمه محمدرضا باطنی. چاپ دوم. تهران: شرکت سهامی ش. زبان و زبان2535هال، رابرت ا

کتابهاي جیبی با همکاري انتشارات فرانکلین.
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؟»!شیروانی«یا » روانیشَ«خاقانی، 
1حجت بهاریفر

دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
2ایمدکتر احمد خواجه

گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواريدیاراستا
چکیده

ي زبان و ادب فارسی یکی از بسترهاي مناسب براي هاي تاریخی و جغرافیایی در حوزهتردید پژوهشبی
اي است براي پاسخ درباره شاعران و نویسندگان است. سؤاالتی که هر کدام پنجرهؤاالت متعدد بییافتن س

هایی است پژوهی یکی از شاخههاي ادبی. این تاریخ بازشناسی زوایاي جدیدي از حیات و تفکر شخصیت
بع موجود، به بررسی علت که به نظر در ادبیات فارسی مغفول مانده است. در این مقاله بر آنیم تا با کمک منا

یا علل تشکیک در زادگاه خاقانی و منشأ رخ دادن این اشتباه بپردازیم. 
که نام ایالتی از سرزمین آذربایجان است قدم به » شَروان«یابی این تداخل که آیا خاقانی در در واقع ریشه

دیده به جهان گشوده است » روانشی«عرصه هستی نهاده است یا اینکه او را باید یک خراسانی بدانیم که در 
هاي متعدد تاریخی و جغرافیایی را ي اصلی همت ما بوده است. در پی یافتن پاسخ این سؤال کتابوجهه

عنوان زادگاه و محل نشو و نماي او جستجو و بررسی کردیم و ضمن تأیید انتساب او به شروان آذربایجان به
یخ ادب فارسی را هم به دست بدهیم و در نهایت به این نتیجه تالش کردیم تا منشأ ورود این خطا به تار

منشأ و سرآغاز ورود این خطا به تاریخ ادب فارسی است.» تاریخ الفی«رسیدیم که کتاب 
خاقانی، شروان، شیروان، خراسان، آذربایجانها:کلیدواژه

مقدمه
نو مسلمان دیده به جهان هجري قمري، کودکی از پدري مسلمان و مادري نصرانی520در حدود سال 

کرد گشود. این کودك را افضل الدین خواندند و بدیلش نام نهادند. آسمان ادب فارسی باید دو دهه صبر می
رسد اي ببیند پرفروغ بر تارك قرن ششم و آوازه و شهرت خاقانی عالمگیر شود. به نظر میتا او را ستاره

مع خام دست یافتن به شأن و مقامش درصدد تخریب و همین آوازه و شهرت او سبب شد که جمعی به ط
اي سعی در یافتن ارتباطی میان خود و او داشته باشند  و در تخفیف او برآیند و گروهی دیگر به هر وسیله
این راه هم از هیچ کوششی فروگذار نکردند.   

ه است و پژوهشگران تر شدن زوایاي پنهان شعر شاعران هر دورمالحظات تاریخی یکی از عوامل روشن
ها از شعر شاعر از آن گریز و گزیري نیست. این نکته که ترین تفسیرها و برداشترا در رسیدن به نزدیک

تردید مؤید این مطلب است.ي عصر خویش باشد بیتواند آیینهشاعر از زمان خود متأثر است و می

1.hbahari2003@yahoo.com
2. Khajehim1@yahoo.com
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یم پرداخت که تا به این پرسش پاسخ دهیم در ادامه با در پیش گرفتن سیري تاریخی به ذکر دالیلی خواه
داده و منشأ ورود آن در کتب و است و از دیگر سو این خطا از چه زمانی رخ» شَروانی«که: چرا خاقانی، 

منابع تاریخی چیست!؟
اقوال مختلف در مورد زادگاه خاقانی:

از «بر آن است که: » انینقد و شرح قصائد خاق«ي خاقانی پژوهی در کتاب یکی از پژوهشگران برجسته
دانیم، همین است که در دهۀ دوم قرن ششم سرگذشت افضل الدین بدیل خاقانی، آن چه به تحقیق می

و در والیتی که در شمال آذربایجانِ ما و نامِ تاریخی و نزدیک باکوي امروز» شروان«هجري در شهر 
علی نجار ، صاحب فرزندي شد که نام او را است ... در حدود سال پانصد و بیست، » اران«جغرافیایی آن 

»14: 1390(استعالمی، ...» بدیل نهاد 
و » یا«بدون »شروان«کند: گونه از زادگاه خاقانی یاد میاین» سخن و سخنوران«ي کتاب ارزشمند نویسنده

خوانند گویا اسم شهر یا والیتی است از نواحی دربند. این که بعضی آن را شیروان می» ش«ظاهراً با فتح 
کند مانند:درست نباشد چه در اشعار خاقانی اشاراتی هست که نظر نخستین را تأیید می

)606: 1386،فروزانفراست(» شَر«عیب شروان مکن که خاقانی        هست از آن شهر کابتداش 
گونه و را اینا» خاقانی شروانی، (حیات، زمان، محیط)«ي کتابش ي دیگري در مقدمهخاقانی پژوه برجسته

ي آذربایجان، از اهالی شروان بود و حتی به خاقانی شروانی شاعر بزرگ برخاسته از خطه«کند:  معرفی می
)41: 1374(کندلی، ». ي شروانی را تخلص کرد. وي در شماخی پایتخت شروان زاده شدهمین سبب کلمه

ردید از زادگاه او یاد شده و آمده است: المعارف فارسی و در آغاز معرفی خاقانی با تهمچنین در دایرة
خاقانی شروانی، شاعر نامدار ایرانی، متولد شروان (شیروان)، نامش به قول خودش بدیل و به قول خطاي «

)876: 1387(مصاحب، »  نویسان ابراهیم و عثمان بوده است.تذکره
شروین و شیروان آمده است در کتاب گنج دانش (جغرافیاي تاریخی شهرهاي ایران) توضیحاتی درباره 

دهد: آید نشانی همان شروان را به دست میاما به قرائنی که در ادامه می
ي شیروان است و اصل نام انوشیروان عادل بوده و شهر را ملک دادگر به نام و شروین نام قلعه«

هبدان و حکام طبرستان نیز اند و نام یکی از اسپخودساخته است و طایفه سالطین شیروان نیز از اوالد او بوده
اند و بعد او با پسرش شهریار که پدر ملوك باوندیه بود به پادشاهی گفتهالرجال میبوده که آن طایفه را ملک

مازندران رسید. 
رفته، نوشیروان را شیروان از میان» نو«شده باري آن شهر شیروان در بالد آذربایجان است. چون کهنه

اند که در اواخر صفویه شاه در آن سلطنت داشتهلملک آن جا بوده، سالطین شیروانگویند و شماخی دارا
السالکین حاجی اند و فخراند. خاقانی مداح منوچهر و مردمان بزرگ ازآن جا برخاستهانقراض یافته

است در اي ازآنجا بوده و نیز قلعهالعابدین صاحب بوستان السیاحۀ و حدیقۀ السیاحۀ و ریاض السیاحۀزین
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کارم با چه«خبوشان، شهري بود در بین راه خراسان، در حدود نیشابور که اکنون به قوچان مشهور شده 
)509: 1366(حکیم، » وقتی معمور و آبادان بوده.» نیشابور و خبوشان
عنوان تخلص اشاره کوتاهی به نام خاقانی کرده است و در آن از شروانی به» تاریخ گزیده«صاحب کتاب 

کند:ي یاد میو
و هو افضلُ الدین ابراهیم بن علی النجار شروانی به تبریز در سنۀ اثنی و ثمانین و خمسمائه درگذشت و 

)728: 1387الشعراء سرخاب مدفون شد. (مستوفی، به مقبرة
کجاست؟» شَروان«اما 

ي چهار فرسنگ اندر در  کهن ترین منابع جغرافیایی فارسی شروان به همراه لیزان و خرسان سه ناحیه
) و گویا اولین خلط 163: 1362چهار فرسنگ دانسته شده که پادشاه آن را شروان شاه گویند (حدود العالم ، 

شاوران "ي شاوران آورده: ي بعد  در بارهاز همین جا آغاز شده است زیرا در صفحه"شیروان "و "شروان "
شهرها و رستاق ها "در مسالک و ممالک آن گاه که از و"ي شیروان است جایی است به دریا نزدیک قصبه

سخن می گوید و به راه تا ارمنستان اشاره می کند ، می آورد : ارمنستان اول شامل "در کوره آذربایجان 
بدیهی ")121: 1371سیسجان و اران و و تفلیس و بردعه و بیلقان و قبله و شروان (شیروان )(ابن خردادبه ، 

شیروان : شهري از "ان در پرانتز در اصل کتاب آمده و در تعلیقات کتاب هم قید شده  است این شیرو
ي تطبیقی نام )  در فرهنگنامه125: 1371(ابن خردادبه ،"نواحی باب االبواب که فارس ها آن را دربند گویند .

، شاوران ، شروان و هاي قدیم و جدید مکان هاي جغرافیایی ایران ،در مدخل  شیروان از سیروان ، شابران
) 225: 1385شروین نیز یاد شده است.(چکنگی، 

در مسالک و ممالک  ضمن یاد کرد شروان در شمار شهرهاي ارمیینیه و اران ، از شماخی و شروان و 
شابران و قبله و شکی و گنجه ، به عنوان شهرهایی کوچک لیکن پرنعمت ، یاد شده است که بیشتر مردم آن 

)1368:158خري ،ترسایند.(اصط
در منابع جغرافیایی  که پس از اشتهار خاقانی در قرن ششم تالیف شده ، ضمن معرفی شروان  بعضا به 

شروان ناحیه اي است نزدیک به باب االبواب ...ملک ان را اخستان "یادکرد خاقانی هم پرداخته شده است 
ضر علیه السالم به آن جا بود ...و به آنجا ي مالقات موسی و خگویند .بعضی را اعتقاد آن است که واقعه

)458/459: 1371.(قزوینی ،"منسوب  است حکیم افضل الدین خاقانی مردي حکیم و شاعر بود 
آمده است: » اقلیمي هفتتذکره«در کتاب 

در زمان پیش نام شهري بوده و امروز چند شهر بدان ملحق شده، نام والیتی است و از کنار آب کُر تا «
که مردم خزر همیشه تا به االبواب را نوشیروان بناکرده باعث آناالبواب والیت شروان است. باببند بابدر

حد موصل و همدان آمدندي و غارت کردندي چون نوبت به انوشیروان رسید، کس به ملک خزر فرستاده 
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از لشکر را پنهان ساخت تا دختري بخواست و صلح بدان نسق افتاد که یکدیگر را ببینند. انوشیروان جماعتی
مردم خزر را غارت کردند خاقان گله نموده پیغام فرستاد.

خواهند تا بین انوشیروان ابا از آن معنی فرموده گفت: مرا از این قضیه خبري نیست بلکه مفسدان می
والیت نماید که دیوار و سدي در سر حد بسازیم تا الجانین خصومت راست سازند هرآینه صواب چنان می

االبواب را به سنگ ما و شما فرق شود و ایمن از حوادث یکدیگر باشد. پس خاقان رضا داده انوشیروان باب
و در بعضی کردند؛رخام عمارت کرد و در آهنی به آن ترتیب داده جمعی را بر آن گماشت تا محافظت می

شده از اقلیم ششم االبواب واقعي انوشیروان است و به قرب بابنسخ، اصل شهر شروان را که از ابنیه
چه شروان شهرت دارد باکو و شماخی و اند چون امروز آناند و باقی توابع او را داخل پنجم گرفتهشمرده

)1446: 1387رازي،، .»غیراست«ارس و 
نامند ارائهاي که آن را اران میشرح مفصلی از منطقه» هایی در تاریخ قفقازپژوهش«ي کتاب نویسنده

بندي گونه توصیف و دستهبا نگاهی تحلیلی اینانددهد و منابع عربی  راکه به تاریخ اران اشاره داشتهمی
کند:می

وشدهگزیدهدقتبهکهخوریمبرمیمطالبیبهارمنستانفتحبهمربوطفصلدر: البلدانفتوحبالذري،«
اخبار. نداردراالزمدقتهاتاریخنقلدرلفمؤمتأسفانه. استساسانیروایاتاساسبرهاآنازبعضی

.رساندمیمتوکل عباسیزماندرکبیربغايلشکرکشیبهراعربحکاموسرداران
در. استمعتبريومهممأخذقفقازوارمنستانحوادثيدر زمینهکتابایندومجلد: تاریخیعقوبی،

دربندهاشمیخانداناصلبرايخصوصاًونیستالذريباثردرکهخوریمبرمیجزئیاتیونکاتبهآن
.داردبسیارارزش

.استنامنظموپراکندهبیشتري موردتحقیق،ناحیهشرحدرکتابتوضیحات این: طبريتاریخ
.استاالنهاوالسریرخزران،يدربارهمهمیمطالبشامل: النفیسهاالعالقرسته،ابن

شمالیقفقازتمامیودربندوشروانيدر بارهارزندهومفصلتوضیححاويذهبالمروجمسعودي،
معلومگرچهاوست،شخصیتفحصوتحقیقاساسبرواصیلکامالًمسعودياطالعات. استجنوبیو

.استرفتهپیشمورد گفتگوهايسرزمینکجايتانیست
.استتازهوغنیمطمئن،جزئیاتدربابودربندوشرواناران،يدربارهاصطخريگزارش

.سازدمیکاملمهممطالبونکاتباراهاآناماکند،میبازگورااصطخريهايگفتهگرچه: حوقلابن
يکنندهکاملاستکردهاخذناشناختهمنبعیازکهتوجهیقابلجزئیاتبابابيدربارهیاقوتروایت

)9-1375:10(مینورسکی، .»استاصطخريگزارش
کجاست؟» اران«

ي اران:محدوده
گونه توصیف شده است:اسالمی حدود و ثغور اران اینبزرگالمعارفدر دایرة» اران«ي مدخل در مقاله
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ارانراارسوکرروددومیانمنطقهبرخی. داردوجودمتفاوتیهاينظریهاراني محدودهدرباره«
عهدازسرزمیناینمحدودهوصفاینبا. راقفقازدربندوارسمیانيفاصلهدیگربرخیواندنامیده
گرفتهمیبردرراآذربایجانجمهوريکنونیيمحدودهبوده،یکسانتقریببهم7تا5هايسدهتاباستان
واحدعنوانبهکهStadionیونانیواژهوStadiumالتینیواژهازبرگرفته(استاد5400استرابننوشتهبهاست.
سرزمیندر) کاسپین(مازندراندریايسواحلطول) استمتر185معادلبوده،معمولطولمقیاسطول
.استشدهواقعکادوسهاواران

ولیداشتند،راخودویژهفرمانروايوخاصزبانیکهرکهیادکردهاراندرقبیله26وجودازاسترابن
ازپیشاتحاداینرودمیگمان. استراندهمیفرمانهاسرزمیناینراسرسبرپادشاهیکاوزماندرگویا

ارمنستانوارانمیانمرزراکُررودمؤلفانبرخی. باشدگرفتهصورتم. ق65-64درپمپئوسلشکرکشی
یاد رودسويدوهردرهاارانیوجودازبرخیولیانددانستهارانجنوبیمرزراروداینشمالو. اندنوشته
رودهايبهسرزمیناینغربیحد. استنرفتهفراتردربندازارانشمالیمرزکهآیدبرمیچنین. اندکرده

. استبوده) کاسپین(مازندراندریاينیزارانشرقیمرز. استشدهمنتهیایوريوآالزانی
وبزرگهايپیروزيازاست،م262آنتاریخکهرستمنقشدرساسانیپادشاهاولشاپوريکتیبهدر

) هاایالت(کوستهاازیکیعنوانبهبالسکاناران،گرجستان،ازجملههاسرزمینازبسیاريبرويفرمانروایی
.استیادشدهقفقاز) کوهقاف(کوهکاپ) سرزمین–ایالت(کوستبا نامایرانتابع

معرفی شده است:شرحبه ایناراننگجغرافیسويازارانمنطقهنیزاسالمیمتوندر
راآنبالذريولیاستنامیدهچهارمارمینیهراارانوکردهبخشقسمت4بهراارمینیهبه،خردادابن

بخشدوشاملراسرزمینآنسفرکرده،ارانبهخودکهحوقلابن. استکردهذکراولارمینیهعنوانبا
شهرهايوآنجاشهرهايترینبزرگراتفلیسو) دربند(الباببردعه،وي. استنامیدهارانینودانسته،
شمکور،)کنونینوخاي(شکیقبله،شابران،الیجان،شروان،،)شماخی(شماخیهبردیج،ورثان،بیلقان،

ارانق4سدهدر. استدانستهارانبهمتعلقرادیگرکوچکشهرهايو) گنجه(جنزه،)کنونیشامخور(
بالدازونامیدندارانراارسوکرروددومیانهايسرزمینگاهپسازآن. بودايگستردهچنیننیسرزمی
بطلمیوس. داشتنامکبلهباستانروزگاردرارانشهرترینمهم. بردندنامجداگانهکررودشمالدرشروان

وکَولَکصورتبهشهراینمآخذبرخیدر.اندنامیدهکَبلکهپلینیوسو) Chabala(تلفظهمینباراشهراین
قفقازکوتکاشنبخشدرهنوزارانقدیمیتختگاههايخرابهاستشدهنگاشتهقَبلهاسالمیعهدمتوندر

)424-1375:421(اران، » .استباقی
بندي مناطق روایتی دیگر از تقسیم» ي ظهور و توسعه اسالمآذربایجان در سیر تاریخ ایران در دوره«کتاب 

آذربایجان به دست داده و آمده است:
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حال مکمل یکدیگر جغرافی بر معلومات متخالف و درعینبندي دورة خالفت عبدالمالک بناتقسیم«
قرار بوده نگارانی چون بالذُري ازایننگارانی چون ابن خرداد به اصطخري، یعقوبی، ابن فقیه یاقوت و تاریخ

است:
رنده اراضی بردعه، بیلقان، قبله، شروان، سیونیک، سیسجان و تفلیس.ارمینیه اول: دربرگی

باب فیروز قباد، -واقع در نزدیکی تفلیس-ارمینیه دوم: جرزان (گرزان، گرجستان)، صغدبیل (سغدبیل) 
.هر دو در نزدیک دربند-لکز

.بسفُرجان و دبیل و سراج طیر و بغروند ونشويارمینیه سوم: 
.مساط و قالیقال و ارجیش و باجنیسشارمینیه چهارم: 

)566: 1379(رئیس نیا، .»آیدهمه معموالً جزو شهرهاي آذربایجان به شمار میاین
گونه ي اران را ایناي که بر نزهۀ المجالس نوشته است منطقهي ادبی در مقدمهاما یکی از محققان برجسته

کند:توصیف می
هاي رودهاي آمودریا اطراف دو رود ارس و کُر (کورش) مثل کرانههايها و دشتمعلوم شد که دره«... 

.: نه)1366(ریاحی، » هاي دیرین فرهنگ ایرانی بوده است.دریا (سیحون) از سرچشمه(جیحون) و سیر
استاد بهار در «دهد که آورد و ادامه میوي قفقاز جنوبی را اران نامیده و از سبک ارانی سخن به میان می

.: یازده)1366(ریاحی، » اند.ناسی آن را سبک سلجوقی نامیدهشسبک
ي اران، این بهتر منطقهصاحب کتاب خاقانی شروانی، (حیات، زمان، محیط) اما براي توصیف  هر چه

ازآنکه حدود و ثغور قفقاز را نشان داده، موقعیت اران پردازد و پسمنطقه وسیع، به معرفی سرزمین قفقاز می
نویسد:کند و میروشنی ترسیم مین میان بهرا در آ
قفقاز سرزمینی کوهستانی میان دو دریاي سیاه و خزر که ارتباط آن را با روسیه، اروپا، ترکیه، آسیاي ««

دانان کند ... گروهی از جغرافیها با سراسر جهان تأمین میمرکزي، ماوراي خزر و ایران و از طریق آن
اند. ... حدفاصل اروپا و آسیا دانسته-کندجنوبی جدا میکه قفقاز شمال را از قفقاز-کوه قفقاز بزرگ را رشته

ریزند نیز هست. ي رودهاي زیادي است که درنهایت به دریاي خزر یا سیاه میکوه بزرگ سرچشمهاین رشته
این رود به گیرد کُر یا کورا است. طولهاي قفقاز بزرگ و کوچک سرچشمه میترین رودي که از کوهبزرگ
هزار کیلومتر برآورد شده است. بیشترین بخش مسیر 188کیلومتر و مساحت حوزة آب گیرش 1515قولی 

»شود جاري است.کیلومتر آن در سرزمینی که امروزه آذربایجان نامیده می900این رود یعنی به 
تري ایران و جمهوري کیلوم600بخش اعظم مرز بیش از «رود دیگر آن منطقه رود بزرگ ارس است که 

پیوندد.دنباله رود کُر در محلی به نام صابرآباد به ارس می» دهد.آذربایجان را تشکیل می
باغ در جنوب آن قرار دارد اران گفتنی است درگذشته اراضی بین کُر و ارس را که گنجه در شمال و قرا«

».شودو اراضی بین کر و دریاي خزر شروان نامیده می
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که براي گذر از یکی و رسیدن قفقاز در حقیقت سدي بود میان دو قسمت جنوبی و شمالی آنکوهرشته
هاي العبور هیچ راه ارتباطی دیگري وجود نداشته است. در این میان گذرگاهبه دیگري جز دو سه معبر صعب

اند سیاري را ذکر کردهدربند و داریال از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. درباره اهمیت دربند البته نکات ب
تا آنجا که ساختن دیواري بلند و سد هایی هم صورت گرفتهپردازيسرایی و افسانهباره داستانو حتی دراین

اند و او را سازندة سد دربند تهاجم اقوام شمال به جنوب به انوشیروان نسبت دادهگونه را براي جلوگیري از
اند.دانسته

هایی چون مروج الذهب مسعودي، توقیعات کسري، هاي گوناگون در کتابیتها را با روااین داستان
توان مشاهده کرد.مرآت البلدان، طبقات ناصري و ... می

ها چندان مشخص شدن آناما آنچه واقعیت دارد وجود برج و باروها و استحکاماتی است که تاریخ ساخته
اند، چنانکه خاقانی که مدتی از ریزي شدهبرديِ دربند پینیست اما براي حفاظت از قلمروِ گذرگاه مهم و راه

هجري در دربند گذرانده باروي دربند را داراي چهل برج دانسته و 6عمرش را در اوایل نیمۀ دوم قرن 
سروده است:

)143: 1374کندلی، »( خیز از در مهاجر تا برج فید بنگردربند و سود او بین چهل برج آسمانی
مومی منطقه شروان منبعی دیگر است که در آن اطالعات درخور توجهی درباره شروان، از نام تاریخ ع

گذرد:خورد که در ادامه ازنظرتان میدیگر آن گرفته تا بررسی آن از منظر فقه اللغه به چشم می
آن طریق صورت وآمد به ایران از اند؛ یعنی دروازة ایران که رفتنامیدهدر قدیم دربند را ایران دژ می« 

.)23: 1379گرفته است. (رئیس نیا، می
و شروان در زمان ساسانیان اراضی بین رود کُر و شهر شابران، واقع در جنوب غربی شهر کنونی قوبا

داده الیه شرقی آن را تشکیل میجزیره آبشرون و شهر باکو منتهیو شبهگرفتدریاي خزر و قُبله را در برمی
رشتۀ قفقاز و هاي جنوبیتا دربند و دامنههاپس از تسلط یزیدیان و توسعۀ قلمرو آناست. این سرزمین 

)53: 1379تر شد. (رئیس نیا، ملتقاي رودهاي آالزان و کُر، در جهت شمالی و غرب گسترده
یده که شروان و شیروان نیز نامیده شده، نظرهاي مختلفی ابراز گرداللغۀ واژه شَرواندرباره منشأ و فقه«

اند که سرزمین موردبحث نام خود را از شخصی به همین نام و یا مردمی که است. ازجمله آنکه احتمال داده
اند گرفته است.زیستهدر آلبانیاي قفقاز می

آکادمیک اي. آ. جاواخیشویلی گرجی، شروان را برگرفته از واژه شار+وان به معنی سرزمین شارها دانسته 
شده ی آخوندوف هم بر آن است که نام شروان از واژه شرواناي سانسکریت گرفتهموساست. پروفسور آقا

است.
قرار:دهد؛ ازاین... در این میان نظر مینورسکی این نام را با ایران پیوند می



١٠٠١
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

... نام شروان هم به معنی جایگاه شَرها [است]. مقایسه شود با کردي وان و گرجی وان در همسایگی 
آن...

به نام الشِّرزِ اشاره دارند که -میان گیالن و طبرستان-رویان به و ابن فقیه به شهري در ناحیۀابن خرداد
) 54: 1379(رئیس نیا، ...»باشند«ممکن است موطن اصلی آنان باشد و ازآنجا به شروان کوچانده شده 

جهت این نکته ازآنیادشده است تاریخ یعقوبی است.» شروان«هاي قرن سوم که در آن از ازجمله کتاب
هاي تاریخی در میان کتاب» شیروان«کند تا قرن سوم هنوز خبري از ضبط حائز اهمیت است که روشن می

شده است. درواقع زمانی که خاقانی هم دیده به جهان گشوده نیست و آن سامان تنها با نام شروان شناخته می
هاي هاي سدهباید کتاب-شیروان-تن آن ضبط دیگر است اصوالً شروان هنوز شیروان نشده است و براي یاف

بعدي کاویده شود. در این کتاب آمده است:
زمین مسقط رفت و شاه آن با او صلح نمود، سپس رهسپار شد تا بهسپس سلمان تا شروان پیش« 

اهان را صلح کردند ... و علی بن عیسی بن م(روستایی در ساحل خزر نزدیک دربند) رسید و مردم آن با او
و او هم با رسیدن، بدرفتاري را در پیش گرفت و مردم شروان بر او -ه.ق 183در سال -بر سرکار فرستاد 

هم خورد، پس رشید، یزید بن مزید شیبانی را در حکومت ارمنستان و شوریدند و ناحیه ارمنستان به
)61: 1379(رئیس نیا، ...»کرد«آذربایجان فراهم 

ة األرض منبع دیگري است که در قرن چهارم و به قلم ابن حوقل در حدود سال کتاب ارزشمند صور
است. به دیگر سخن هنوز در میان » شروان«، »شروان«م، تألیف شده است و در آن کتاب هم، 977ه / 367

تواریخ معتبر قرن چهارم منطقه و سرزمین موردبحث نام شروان بر خود دارد.  اگر چه خلط هایی نظیر آن 
مشاهده می شود.–ولو اندك –چه در حدود العالم هم یاد کردیم 

ریزد و در کنار این رود چسبیده به کود شهر تفلیس و در زیر آن نیز رودخانه کُر است که به دریا می«... 
و ازآن در کنارة رود، (برداج) است؛ازآن در کنار این رود چسبیده به کوه شهر تفلیس است و پساست و پس

شابران راهی است به دو شهر شروان و شماخیه و ازآنجا به برداج و ازآنجا به برذعه؛ و از برذعه راهی از 
شده درج"الرّان"شود که در آن جنزه (گنجه)، شمکور، فنان و قلعه است و در این قسمت دیگر آغاز می

)82: 1345(ابن حوقل، ». است
ستان و دیلم و گیالن (جیل) بیایی و آنگاه به حدود اران سوي حدود گرگان و طبراگر از آبسکون به«... 

االبواب به موقان (مغان) درآیی که از بالد شروان شاه دو روز راه است و ازآن جا که وارد شوي و از راه باب
)130: 1345(ابن حوقل، » گفته شد تا نواحی سمندر چهار روز راه است و سراسر آباد است...

ي منطقه و سرزمین رن هفتم هجري در آثار تاریخی خود ضبط شروان را دربارهنویس مشهور قتاریخ
مورد بحث ما بکار برده و آورده است:

باب چهار جایگاه است:« 


