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کوهی است نزدیک هجر از سرزمین بحرین.
) 82: 1362االبواب یا دربند از شروان (در اقصی بالد ارمینیه) (حموي، باب

ي شروان، اران و ء، یکی دیگر از کتب تاریخی است که در آن به توصیف منطقهتقویم البلدان ابوالفدا
شده است. نگارش و تألیف کتاب در اوایل قرن هشتم هجري حدود ها پرداختهآذربایجان و حدود و ثغور آن

رت به صو»  شیروان«کند که تا قرن هشتم هم از ضبط ه.ق به پایان رسیده است. و این مشخص می721سال 
عمده و فراگیردر مکتوبات تاریخی و جغرافیایی  معمول نیست.

هاي اران: از بردعه تا ورثان هفت فرسخ است و از ورثان تا بیلقان نیز هفت اي از مسافتذکر پاره«(
دو فرسخ) االبواب تقریباً هفت روز راه است و از بردعه تا تفلیس تقریباً شصت وفرسخ، از شروان تا باب

)447: 1349لفداء، (ابوا
ي بالد خود است. مملکت شروان مضاف به آذربایجان است. دربند ... ابن سعید گوید: شروان قاعده

گویم که: آن دربند در زمان ما معروف است به دربند باب الحدید. ابن سعدي مشهور از شروان است. من می
ي است به دربند خزران و آن را نوشروان گوید: شروان شهر» اللباب«گوید: شروان از اران است. صاحب 

اند. (ابوالفداء، اند و از آن جماعتی از علما برخاستهبناکرده، جهت تخفیف نو را حذف کرده شروان گفته
1349 :457 (

هجري قمري) یکی دیگر از 903(م. » خواندمیر«ف به معرو» شاهمحمد بن خاوند«روضۀ الصفا تألیف
مؤلف، خودروزگارتاآفرینشآغازازجهان،تاریختاریخی است که روایتگر حوادثمنابع مهم و ارزشمند 

بایقرا است. ضبط شروان در این کتاب مؤید این است که هنوز از ضبط حسینسلطانحکومتدورانیعنی
شیروان در منابع و مآخذ خبري نیست.

و قرا یوسف نخست زبان عتاب مخالفت برگشاد که:«...»
ورزد و با شده، امیر شیخ ابراهیم با والی بغداد محبت و صداقت میروان در جوار تبریز واقعمملکت ش

آید، اکنون ممالک حاکم تبریز و مقام مخالفت و عداوت است و این صورت باري در نظر عقل پسندیده نمی
)5308: 1380خواند، (میر...»ماست«آذربایجان مع مضافات و عراق عرب و دیار بکر در تحت تصرف 

آراي امینی به دست روزبهان خنجی اصفهانی به رشته نوشته درآمده است. جلد اول این کتاب تاریخ عالم
یافته است. در این کتاب هم از لفظ شروان م) پس از مرگ سلطان یعقوب پایان1490ه / 896در سال (

شده است. این کتاب روشن ین لفظ اشارههاي مذکور در کتاب به اشده و در روایات مختلف و داستاناستفاده
نشده است.تا قرن نهم هم دچار تحریف» شروان«کند که ضبط صورت می
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ازجمله پیوسته آرزوي تسخیر ملوك شروان انیس جان و سمیر روح و روان او بود، بنابراین بعد از «... 
ایه مردم از هر کس، به توریۀ غزا مدریافت آن مقام جلیل، میل به رجوع به وطن اردبیل و ازآنجا با اندك

)262: 1382(خنجی اصفهانی، » سوي طبرستان شتافت.چرکس، از آب کر عبور نموده به
تر شد، و نیز شیخ بر توافق حکم شرع و مروت عزم پادشاهی به نصرت ملک شروان جزمهرآینه بنا«

دن دمیان جالپرت از او صادر شده بود، واسطۀ عهد میثاق که وقت توجه بالد شروان در امر غارت کرحیدر به
)279: 1382(خنجی اصفهانی، » سزاوار آن بود که به دست قهر و جالل او را گوشمال دادندي...

توضیحاتی درباره شروان » هایی در تاریخ قفقازپژوهش«تر اشاره شد نویسنده کتاب طور که پیشهمان
از قرن نهم هجري » شیروان«است که مدعی است ضبط داده است و سپس به گفته ابن سعید استناد کرده 

یافته است: مصادف با قرن پانزدهم پس از میالد به بعد در کتب و مآخذ راه
شده است. از ضبط» شروان«به گفته ابن سعید، شروان به اران تعلق داشت. در  تمام مآخذ قدیم این نام «

)13: 1375(مینورسکی، »خواندند.» روانشی«قرن نهم ه/ پانزدهم م به بعد بود که آن را 
و » آراي امینیتاریخ عالم«و"حدود العالم "هاي  البته با توجه به آن چه گذشت و با استناد به کتاب

آید.اند وجهی فاقد اعتبار و نادرست به نظر میشدهکه هر دو در قرن نهم نوشته» روضه الصفا«
اطالعات بیشتري درباره » تاریخ شروان و دربند«اثر دیگر خود ، در»هایی در تاریخ قفقازپژوهش«صاحب 

نویسد: دهد آن جا که میشروان و شیروان به دست می
شوند: در خراسان (شمال [غرب] قوچان)؛ جنوب دریاچۀ مناطق دیگري نیز به نام شیروان خوانده می« 

رسد نام اولیۀ آن سیروان بوده است. ه نظر میوان (شمال سعرِد)؛ و در ساحل راست بستر میانین کرخه. البته ب
)31، 30: 1375(مینورسکی، 
ي ساسانی شروان و لَیزان و دیگر امیرنشینان ساحل شمالی کُر از اران کامالً جدا بودند ... شاهان در دوره

.. بنابراین شد .هم فقط به نواحی جنوبی رود کر منحصر میاران تنها در امور داخلی اختیار داشتند که آن
)19: 1375شروان که در ساحل شمالی کر قرار دارد از حیطۀ حکومتی اران خارج بود. (مینورسکی، 

اي توصیف کرده است که بین صورت جزیرهدانان اسالمی مقدسی است که سرزمین اران را بهاز جغرافی«
برده است. در فلیس، باب و شروان را ناماما در میان شهرهاي آن تدو رود ارس و کُر و دریاي خزر قرار دارد؛

م) عمالً سه سرزمین بزرگ و کامالً جدا از هم وجود داشته 1050-950ه / 440-340ي موردنظر (دوره
)26: 1375(مینورسکی، » است؛ اران در جنوب کُر، شروان در شمال کُر و باب و توابع آن

شاه یا شیرانبه حکام محلی اعطا کرده است به شیریانابن خرداد به در میان القابی که اردشیر ساسانی
)26: 1375شاه بوده است. (مینورسکی، کند که احتماالً عنوانی افتخارآمیز براي شروانشاه اشاره می

کند از ابن سعید نقل کرده است نقض می» هایی در تاریخ قفقازپژوهش« وي در ادامه آن چه  را در کتاب 
کند:میالدي عنوان می16شیروان به کتاب و منابع تاریخی را حدود قرن و تاریخ ورود ضبط 
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). ضمناً 282، ص 3شده است (یاقوت حموي، جي اسالمی این نام عموماً شروان ضبطدر منابع اولیه«
وان (جایگاه شر) و شیروان (جایگاه شیر) منابع -هاي شرّتوجه شود به استعمال آن در شعر خاقانی به صورت

گاه در م بود که عمومیت یافت اما گاه16کند. تلفظ شیروان حدود ق جی تلفظ شروان را تأیید میگر
)1375:40صورت شیر هم رواج داشته است. (مینورسکی،استعمال عام به

اما شیروان کجاست؟
به قلم ایرج افشار سیستانی آمده است:» پژوهش در نام شهرهاي ایران«در کتاب 

کیلومترمربع در شمال 15اي حدود مرکز شهرستان شیروان استان خراسان، با پهنهشهر شیروان « 
خراسان... قرار دارد.

ي] هایی وجود دارد که سه نظریه مشهور [وجود دارد که دو نظریهگذاري شهر شیروان نظریهدر مورد نام
آن عبارتند از:

شود. دیده می» اغز قاپوقلی«الی کوه که شکل آن در دامنۀ شمشیروان به نقش شیري وابسته است-1
رفته به شیرکوه همهاي قراول چنگه و اغز قاپوقلی در نزدیکی و جنوب شهر شیروان قرار دارد و رويکوه

هاي کوه اغز قاپوقلی ازنظر جنس، گونه و هاي تشکلی دهنده شکل تیر باد دیگر سنگسرشناس است. سنگ
بیند.جه تمایز را شکل میاي این ورنگ تفاوت دارد و هر بیننده

هاي ناحیه شیروان به شکار هاي گذشته در جنگنام شیروان وابسته به شیربانانی بوده است که در سده-2
درخت در صورت تکاند. وجود درختان اُرسی یا سرو کوهی در حال حاضر بهو نگهداري شیر اشتغال داشته

کند. چون واژه شیروان از دو پارة شیر + وان است که وان د میهاي شیروان این نظریه را تأییهاي کوهدامنه
برابر است با بان یعنی نگاهبان شیرها.

)447: 1378(افشار سیستانی، ...-3
ي نام شیروان تسمیه و پیشینهدرباره وجه» جغرافیایی تاریخی شیروان«پژوهشگر شیروانی در کتاب 

و نوشته است: اطالعات ارزشمندي به دست داده است
با توجه به آثار تاریخی و گورهاي زردشتی که در این ناحیه وجود دارد، شیروان یکی از شهرهاي « ... 

قاپوقلی بیشتر وابستگی دارد گذاري آن به شیروان با نقش شیر سنگی دامنۀ کوه اغزکهن خراسان است و نام
رسد.تر به نظر میو درست

عنوان یکی از شهرهاي استان خراسان رضوي مشهور است که امروز بهعنوان محلی شهرت شیروان به
طبق نوشته مورخان در زمان صفویه و افشاریه، شیروان به یکی «مربوط است به دوره صفویه و افشاریه؛ که 

هاي اطراف و و وسعت برج و باروها و خندقشودگیري در شمال خراسان تبدیل میاز مراکز عمده تصمیم
.)31: 1370(مقیمی، » هاي آن دلیلی بر این مدعی استها و درگیريیخی جنگوقایع تار
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شود. پس از چند سال شمسی براثر وقوع زلزله بکلی ویران می1308اردیبهشت سال 12این شهر در 
)31: 1370شود. (مقیمی، شهر جدیدي بر اساس قواعد شهرسازي در شرق و شمال و شرقی آن احداث می

ها آستابنه شد که نام یکی از آنزمان مهرداد اشکانی، کشور به هجده ایالت تقسیم میآن جا که در 
)34: 1370(مقیمی، (آستاونه) بود که شامل سیملجان، بجنورد، شیروان و قوچان فعلی بود.

طور دقیق و واضح در تواریخ ذکر نشده است طورکلی تاریخ قبل از اسالم سرزمین و مردم شیروان بهبه
اي که ویژه شهر یا قصبهبا توجه به قبور زردشتی و آثار و ابنیه تاریخی در اقصا نقاط شهرستان شیروان بهاما

هاي نسا، به علت فرسایش کوه در هنامه شیروان از زیرخاك و سنگ قد برافراشته است و اشاره به آبادي
تواند بر وقایع تاریخی شیروان در میتفتازان و آستاونه که با حدود و موقعیت شیروان فعلی تطبیق دارد...

)35: 1370روزگاران ماقبل تاریخ کمک شایان توجهی بکند. (مقیمی، 
مسلم است که شیروان در زمان صفویه مرکز حکومت ایلخانی شمال خراسان بوده و یکی از مراکز مهم 

)44: 1370. (مقیمی، »شده استقمري و حتی بعدازآن محسوب می1135تا 996هاي گیري بین سالتصمیم
آراي نادري که هردو از مصنفات قرن یازدهم هجري آراي عباسی و تاریخ عالمدو کتاب تاریخ عالم

اند. مرحوم سجادي در کاربردهجاي شروان بهظاهر جزو اولین منابعی هستند که ضبط شیروان را بههستند به
کند که نام شیروان به احتمال ن موضوع اشاره میمقدمه دیوان خاقانی و نیز مقدمه کتاب شاعر صبح به ای

شود و این عنوان پسوند نام خاقانی و با صورت شیروانی مطرح میهجري قمري به بعد به11فراوان از قرن 
رسد ایشان با توجه به آن چه در این دو کتاب شمارد. به نظر میتاریخ را مبدأ این اشتباه و خبط بزرگ می

جري را مبدأ ورود این اشتباه در تاریخ ادب فارسی ذکر کرده است.آمده قرن یازدهم ه
پادشاهیپایانتایکماسماعیلشاهزمانازصفويپادشاهانتاریخيدربردارنده» آراي عباسیتاریخ عالم«
اولعباسشاهسلطنتانتهايتادوماسماعیلشاهزمانوقایعازبسیاريخوداست. نویسنده،اول عباسشاه
نیزاولعباسشاهزمانوقایع. استبودهدخیلرخدادهاازبرخیدرحتیوکردهمشاهدهنزدیکازرا
دورانتاریخیسندترینمهمکلدرکتاباین. استشدهمرقومکتابدرسالبهسالومشروحصورتبه

گردد.میمحسوبصفیشاهسلطنتابتدايسالپنجواولعباسشاه
شود بیانگر این واقعیت آراي عباسی به دست داده میکه ازلحاظ جغرافیایی در تاریخ عالمعمدة توصیفاتی

هاي قبل و بعد از است که شیروانِ مورداستفاده در این کتاب همان شهرِ شروان واقع در آذربایجانِ قرن
نگارش کتاب است؛ نمونه راست:

ساي پادشاهی الیت از پرتو آفتاب چتر فلکمکان از مرند عزیمت شیروان فرموده ساحت آن وشاه جنت
)132: 1377(اسکندر بیک منشی، ...»یافت«روشنی 

مکان والیت شکّی است که دو طرف آن به شیروان پیوسته است و دیگر از ممالک مفتوحه شاه جنت«
: 1377(اسکندر بیک منشی، » طرف آن به گرجستان و طرف دیگر آن داغستان و کوه البرز متصل است...یک
134 (
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اوقات که والت آنجا را استقاللی و چون والیت شیروان و شکّی به گرجستانات اقرب است بعضی«
(اسکندر بیک » شدند...ي گُرج لشکر به حواشی آن مسلک کشیده متعرض مسلمانان میاقتداري نبود، کفره

) 137: 1377منشی، 
کاررفته؛ اما در جلد دوم به17بار در صفحه 1» آراي عباسیتاریخ عالم«اول کلمه اران در جلد

.نشده استاستفاده
آمده است.130بار در صفحه 1ي خاقانی در جلد اول همان کتاب واژه

سالگی رسیده بود آغازشده است و 48که اسکندر بیک به 1025آراي عباسی از سال تألیف تاریخ عالم
و به خدمت شاه است. آن چه مسلم است در تمام تاریخ سال پس از تاریخ ورود ا24این زمان تقریباً 

نشده است و هر چه آمده شیروان است که گاه با پسوند و مطلقاً استفاده» شروان«آراي عباسی از کلمه عالم
گاه در حال افراد بکار رفته است.

تواند بود. البته مرتبه ذکرشده است که بیانگر اهمیت آن می86آراي عباسی نام شیروان در تاریخ عالم
براي » جغرافیاي تاریخی شیروان«دهد که آن چه نگارنده کتاب خوبی نشان میدالیل و شواهد ذکرشده به

آراي ها استناد کرده و به دست داده ازجمله تاریخ عالماثبات قدمت شهرستان شیروان در خراسان امروز به آن
باره به آراي نادري درست نیست و وي دراینخ عالمعباسی، روضه الصفا، مطلع الشمس، گنج دانش و تاری

خطا رفته است.
آراي عباسی ذکرشده، به استناد شواهد و قرائن، همان شروان است که در حقیقت آن چه در تاریخ عالم

محل حکمرانی خاقان منوچهر بوده است و هیچ نسبتی با شهري که امروز در خراسان به شیروان مشهور 
شاه است. اگر عنوان تختگاه شیرواناز این قرائن ذکر و یادکرد محلی به نام شماخی بهاست ندارد. یکی 

تختگاه را بشود در معنی مرکز و پایتخت گرفت این قول همان است که در کتاب خاقانی غفار کندلی به آن 
کند. ذکر میافتخار خاقانی به انتساب وي به شماخی را شمارد وشده و شماخی را مرکز شروان میاشاره

آراي عباسی است راهگشا خواهد بود. نگاهی به این متن که برگرفته از تاریخ عالم
هجري پرداخته است:742این قسمت از متن، به ذکر اتفاقات و وقایع پس از فوت سلطان خلیل در سال 

ار بر او جمع شاه هم لشکر بسیدر این اثنا قلندر پسري دعوي نمود که من سلطان محمد بن شیخ« ... 
شده بر سالیان مستولی گشت و ازآن جا به شماخی آمد. اصحاب شاهرخ از بی ضبطی امراء و بی اتفاقی 

رفتند و قلندر پسر بر شماخی که تختگاه »بیفرد«لشکر قدرت بر دفع او نیافته از شماخی فرار نموده به قلعۀ 
سروپاي پراکندة هرجایی بودند و مرد ردم بیاما چون اصحاب قلندر نیز مشاه است استیال یافت؛شیروان

عاقل کاردانی در میان آن گروه نبود از جهل و سوء تدبیر، شماخی را گذاشته و جانب سالیان مراجعت 
).130: 1377(اسکندر بیک منشی، »نمود...الخ
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آراي اریخ عالمت«نیز از همان وجه به قلم میرزا محمدکاظم مروي» آراي نادريتاریخ عالم«اوضاع درباره 
نادرمرگتاصفوييدورهاواخرازایرانتاریخوافشارنادرشاهزندگانیياست. این کتاب درباره» عباسی

واستبودهنادرشاهدربارمالیامورمحاسبانودیوانیانازاو. است) قمري1160/خورشیدي1126(
کتابشمطالبجهتازاینواستشنیدهدرصحنهحاضرافرادازیادیدهرازمانآنرخدادهايازبسیاري
) قمري1166/خورشیدي1132(سالدروشدهنوشتهنادرشاهمرگازپسکتاباین. داردخاصیاهمیت
.استیافتهپایانآنتألیف

صورت شیروان در جریان عزیمت نادرشاه به مراغه دیده یکی از شواهد کاربرد ضبط کلمه شروان به
نهد.قدم درراه می» به جهت دفع شر مفسدین مراغه«ه او شود آن جا کمی

و در ثانی فیرات خان لزگی حاکم شیروان با منصور خان سوء مزاجی به هم رسانیده ارادة قتل آن «... 
)367: 1364(مروي، ». نمود...

منشأ خطا کجا بوده است؟
ا اطمینان زیاد ادعا کرد کتابی که شود برسد میپس از بررسی و دقت نظر در آنچه ارائه شد به نظر می

کاربرده است تاریخ الفی است و این کتاب به» شروان«جا و در معنی را به» شیروان«اولین بار مکررا  ضبط 
مبدأ ورود این خطا به تاریخ ادب فارسی است.

ر سال جزیره هند است و دکتاب ارزشمند تاریخ الفی روایت تاریخ هزارساله کشورهاي اسالمی و شبه
الدین محمداکبرشاه آغاز شد. این کتاب دربردارندة فرمان جاللو به-هجري10هاي پایانی ق سال–ه 993

حوادث عمومی هزارساله جهان اسالم است که مبدأ آن سال رحلت پیامبر (ص) است. البته کتاب حاضر که 
تاریخ الفی یعنی حوادث جناب آقاي آل داود نسبت به تصحیح آن همت گماشته، بخش انتهایی کتاب 

سال ایران، 134م را که جمعاً تاریخ 1576ق / 984م تا آخر کتاب یعنی وقایع سال 1446ق/ 850هاي سال
شود.هند و سایر کشورهاي اسالمی را شامل می

کاررفته در این کتاب هر دو لفظ شروان و شیروان در یک معنی [همان محل موردنظر ما در آذربایجان] به
ست. نکته جالب این جاست که بعضاً این هر دو طریق استعمال با اختالف یک یا دو سطر در یک صفحه ا

آمده است و البته بررسی علت این امر خود بحثی دیگر است:
نمونه راست:

شاه فرستاد که عاقبت لشکر و چند گاه حال بر این منوال بود تا آنکه امیر حسن بیک کس نزد شیروان«
وقت معلوم خواهد شد که دوستی ایشان نتیجه بیشتر داشته یا دشمن ما. ودت خواهد نمود. آنجغتاي معا

: 1378قزوینی، -(تتوي» شاه چون احوال لشکر جغتاي را پریشان دید از این تهدید ترسید یاغی شد...شروان
180(

چون برکنار دریاي ) بعد از تقدیم مشورت عازم شروان شدند. 960و در اوایل شهور ست و تسعمأئه (
شاه واسطۀ آن که کشتی نبود، بی کشتی عبور ممکن نی، لشکریان متحیر شدند... شروانارس رسیدند، به
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هاي ایشان ریز شدند، پیادهو چون سواران شیروان جلوبار حمله آورد؛یکچون از تفرقه لشکر مطلع شد به
راندازي نیافتند... و شاه اسماعیل به نفس خود در میان دست و پاي اسبان سراسیمه شدند، دیگر مجال تی

. ...»رفت«حمله برد و شروانیان طاقت نیاورده پشت بر معرکه کردند ... و شاه اسماعیل بعد از فتح به شماخی 
)320-319: 1378قزوینی، -(تتوي
یز قشالق و در تبرطهماسب حاکم ایران، قلعه تفلیس گرجستان را مسخر ساخت] شاه947این سال [در«

و اکثر والیت شیروان کرد و غازي خان تکلو از سلطان سلیمان خواندگار روم فرار نموده به درگاه شاه آمد؛
)501: 1378قزوینی، -(تتوي» به تیول او مقرر شد.

ازاین هم رواج یافته است: و این دوگانگی در ضبط، در تألیفات پس
ق نگاشته شده و ازجمله آثاري است که به بررسی مسائل ه.1309کتاب جغرافیاي عالم اسالم، در سال 
مندان دسترسی براي عالقهترین منبع قابلعنوان مهمتواند بهجهت میدینیه و دنیویه عالم اسالم پرداخته، ازاین

)5: 1369گونه مطالعات جغرافیایی باشد. (عارف، به این
صربیه و امارات بلغارستان و والیات ممتازه روم خط حدود این عالم مقدس محال دوبریچۀ رومانیاونیش «

ایلی شرقی و والیات بوسنه و هرسک و قوصره و اشتودره و سالنیک و یانیه و مناستر و ادرنه و اسالمبول و 
جزیره قدیم و مملکت ابازح و چچن و چرکس و بعضی از جزایر بحر سفید دولت عثمانی را، و کذلک شبه

)18: 1369(عارف، ...» ستان و شروانات و دشت قیچاق و گرجستانات و تمامی طاغ
طاغستان: داغستان، جمهوري مستقل جزو اتحاد جماهیر شوروي واقع در ساحل بحر خزر.

جایی که امروز شیروان و لگزستان و داغستان واقع است. شروانات: شیروانات: نام ایالتی قدیم از قفقاز، به
)25: 1369(عارف، 

را در معنی » شیروان«و » شروان«هاي خالفت شرقی، هر دو ضبط یاي تاریخی سرزمیندر کتاب جغراف
کند و کاربرده است. اول آن جا که دربارة اران بحث میبه-زادگاه خاقانی-محل موردبحث ما نحن فیه 

نویسد:می
توان جزو عند نمیهاي اران و شیروان و گرجستان و ارمنستان را که بیشتر در شمال رود ارس واقایالت«

)190: 1377(لسترُنج، » ممالک اسالمی به شمار آورد...
کند و حدود و ثغور آن را به دست بحث می» شروان«و دوم آن جا که دربارة خود شروان با عنوان 

دهد:می
رود ایالت شروانکه سلسله جبال قفقاز به دریا فرو میطرف رود کُر در ساحل دریاي خزر جاییآن«... 

شود ... فرمانروایانش که واقع است. کرسی این ایالت شماخیه بوده که اکنون شماخی یا شماخا خوانده می
االبواب، یعنی ي شمالی ایالت شروان شهر بابهاي آن والیتند ملقب به شیروانشاه اند... در آخرین نقطهخاقان

)193: 1377(لسترُنج،» ترین بنادر دریاي خزر واقع است.همان دربند معروف
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شده در کتاب التدوین فی احوال جبال شروین (تاریخ سوادکوه مازندران)، که در قرن دوازدهم ه.ق نوشته
است آمده:

توضیح آن که قبل از عهد و زمان اسکندر مقدونی، جماعتی از تجار یونان از سمت قرادنگر به سواحل «
شد به گرجستان و وقت فاز نامیده میریون که آندریاي مازندران آمدند، یعنی از طرف پوتی از رودخانه

وقت معروف به کپروس ارمن و شیروان حالیه رخت کشیده در اراضی و نواحی واقعه مابین رود کر که آن
هاي قدیم آن ها و یونانیبود و رود ارس که آراکس نام داشت قومی را از طایفۀ تورانی ساکن دیدند که ایرانی

)26: 1373(اعتمادالسلطنه، » گفتندو سیت یا سگزي میقوم را ساك و اسکیث
هجري است که در 13و 12العابدین شیروانی مؤلف کتاب ریاض السیاحۀ، از عرفاي نامی قرن میرزا زین

ه در سفر به حجاز چشم از جهان 1253ه در شهر شماخی شروان به دنیا آمده و در حدود سال 1193سال 
آید.هجري به شمار می13ي آثار قرن هم برابر شواهد در زمرهفروبسته است. این کتاب 

است معروف د اخبار و مساحان دیار آثار مخفی نماند که مملکت شیروان دیاريبر ضمایر سیاحان بال«... 
و به کثرت آب و طراوت هوا موصوف، محدود است از طرف شمال به جبال البرز و ملک داغستان و از 

کر و مغان و از سمت مشرق به دریاي خزر و از سمت مغرب به گرجستان محتویست جانب جنوب به رود
بر هفت مدینه مشهوره و ده قصبۀ معموره و هشت قلعۀ محکم و سه بندر متانب توأم ... چون انوشیروان 

ه جهت عادل در عمارت آن دیار مساعی جمیله ظاهر گردانیده لهذا بنام آن پادشاه عدالت پناه اشتهار یافته ب
)116: 1339(شیروانی، » اند.سهولت استعمال انو را انداخته شیروان گفته

میالدي پس از پایان سفر و مأموریتش در 1647اش را در دو جلد و در سال آدام اولئاریوس، سفرنامه
توجه هاي فارسی و ترکی تسلط داشته است کتابی درخورنویسد و از این حیث که بر زبانایران و روسیه می

توجه ایست.جاي گذاشته است. کتاب حاضر از جهت بیان جزئیات نمونه قابلو ارزشمند از خود به
اي آندانان مختلف به اسامی گوناگون نامیده شده است. عدهشهر شماخی از طرف نویسندگان و جغرافی«

را هاي جغرافیایی قدیم گاه آنقشهاند. در نرا سوماشیا و جمعی ساماشیا و سیاحیان اسپانیولی کزاماشیا نامیده
40را شماخی گویند و در فاصله ها و اهل محل آناند ولی ایرانیباالي دربند و گاهی پایین آن رسم کرده

میلی یا شش روز راه از دربند قرار دارد ... این شهر مرکز ایالت و سرزمین بزرگی است که سابقاً در زمان 
)471: 1369(اولئاریوس، » نام دارد.مادها آتروپیا و اکنون شیروان

نامند درگذشته مدیا نام داشته است و مرکز آن شهر ها آن را شروان یا سروان میشیروان که اروپایی«
شود ... از شهرهاي مهم آن باکو واقع در شماخی است ... منطقۀ دربند در شمال نیز جزو آن محسوب می

)590: 1369(اولئاریوس، » ساحل دریاي خزر است...
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هاي داغستان، قفقاز، گنجه و رود کر ضمن اینکه در کتاب نادر صاحبقران، نام شیروان در کنار نام
» شیروان«کند نشانگر این واقعیت است که هاي نادرشاه افشار را ترسیم میاي از لشکرکشیروشنی نقشهبه

است.» شروان«همان 
». ربایجان و قفقاز نادر به مراغه رفتسوي آذدر جریان لشکرکشی نادر از اصفهان به«

خان کنار قلعه شماخی اردو زد و محمدقلیاالول] درهمین ماه [ربیع29نادر در «خوانیم: در ادامه می
قلی خان و حاکم اردبیل را به حکومت آن مملکت منصوب نمود. نادر در حدود شیروان بود که تهماسب

)621: 1388(توحیدي، » ضور رسیدند.احمدخان کرد مروي نیز طبق فرمان به ح
هجري عازم 1147االول جمادي24نادر پس از تسخیر و تمشیت نواحی شیروان و داغستان و قفقاز در «

6گنجه شد و پس از بستن پلی محکم بر روي رودخانۀ خروشان کر و عبور سپاهیان در روز شنبه 
)623: 1388(توحیدي، » افراشت.هجري در کنار کلیساي گنجه اردو بر1147اآلخر جمادي

گیرينتیجه
به فتح را "شروان "بر اساس این تحقیق و با شواهدي که ارائه شد ،قطعی است که نام زادگاه خاقانی 

) 1386: 1375بار از شروان با همین تلفظ و نگارش (خاقانی ، 82صحیح است و او خود در دیوان اشعارش 
) یاد کرده است و  به نظر 746: 1387شروان در تحفۀ العراقین (خاقانی ، بار هم از 17و–و نه شیروان -

جايِ و در معنی یقین ادعا کرد کتابی که اولین بار ضبط شیروان را بهبهشود با اطمینان قریبرسد میمی
طا به کاربرده است تاریخ الفی است و این کتاب مبدأ ورود این خشروان  در کاربردي گسترده و فراگیر به

ي آن چه در تاریخ واسطهتاریخ ادب فارسی است. به دیگر سخن اواخر قرن دهم هجري زمانی است که به
الفی به میان آمده، امر بر مصنفان و مؤلفان کتب تاریخی مشتبه شده است و از آن تاریخ به بعد کاربرد کلمه 

تواند ن این مقاله  این استعمال دوگانه میشیروان در معنی شروان رایج شده است و البته به عقیده نگارندگا
ریشه در تردید مؤلفان در انتخاب وجه صحیح این واژه  و نیز نوع گویش مناطق مختلف ایران و مباحث 

شناسی است و شناسی منطقه داشته باشد. امري که خود مستلزم تحقیق و بررسی  زبانمربوط به آن در زبان
طلبدکه محققان دیگر و بویژه زبانشناس باید به آن بپردازند تا روشن شود مجال دیگر و زمان بیشتري را می

گویش هاي مختلف ایرانی هم در کارکرد دو گانه ي این تلفظ شیروان و شروان ، نقشی داشته اند یا صرفا 
هاي محققان این گونه کار را ، رقم زده است .اشتباهات جغرافیایی و تردید

کتابنامه
) ،صورة االرض، ترجمۀ جعفر شعار، تهران: بنیاد فرهنگ ایران.1345ابن حوقل (
) ، ي مطالعات و ي سعید خاکرند ، تهران : موسسه)مسالک و ممالک ،ترجمه1371ابن خرداد به

انتشارات تاریخی میراث ملل .
 ،فرهنگ ایران. ) تقویم البلدان، ترجمۀ عبدالمحمد آیتی، تهران: بنیاد 1349(عمادالدین اسماعیلابوالفداء
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) زوارج، تهران:2) نقد و شرح قصائد خاقانی، 1390استعالمی، محمد.
آراي عباسی، تصحیح محمد اسماعیل رضوانی، تهران: دنیاي ) تاریخ عالم1377بیک منشی (اسکندر

کتاب.
)، رهنگی )مسالک و ممالک ، به اهتمام ایرج افشار ،تهران ، علمی و ف1368اصطخري ابو اسحاق ابراهیم
) التدوین فی احوال جبال شروین (تاریخ سوادکوه مازندران)، 1373اعتمادالسلطنه، محمدحسن (

.تصحیح مصطفی احمدزاده، تهران: فکر روز
) پژوهش در نام شهرهاي ایران، تهران: روزنه. 1378افشار سیستانی، ایرج (
) ج، تهران: کتاب براي همه. 2د بچه، ، ترجمۀ حسین کراولئاریوسيسفرنامه) 1369اولئاریوس، آدام
 تاریخ الفی، تصحیح سید علی آل داود، تهران: فکر 1378قزوینی آصف خان ، (-تتوي قاضی احمد (

روز. 
نادر صاحبقران، مشهد: آواي رعنا. 1388اهللا (و کانیمال) (توحیدي کلیم (
) هاي جغرافیایی ایران و ید مکاني تطبیقی نام هاي قدیم و جدنامه) فرهنگ1385چکنگی ، علیرضا

هاي اسالمی آستان قدس رضوينواحی مجاور ، مشهد : بنیاد پژوهش
) ، به تصحیح دکتر منوچهر ستوده ،تهران : طهوري 1362حدود العالم من المشرق الی المغرب(
) گنج دانش، جغرافیاي تاریخی شهرهاي ایران، تهران: زرین. 1366حکیم، محمدتقی خان (
موموي، ترجمه محمد پروین گنابادي، تهران: امیرکبیر. 1362ي، یاقوت (حبرگزیده مشترك یاقوت ح (
) آراي امینی، تصحیح محمد اکبر عشیق، تهران: میراث ) تاریخ عالم1382خنجی اصفهانی، روزبهان

مکتوب. 
) ن: سروش. ج، تهرا3اقلیم، تصحیح سید محمدرضا طاهري، ) تذکره هفت1378رازي، امین احمد
،ان«) 1375(اهللاعنایترضاالمعارفدایرةبنیاد: تهران. 7. جاسالمی.بزرگالمعارفدایرةدر.»ار

.424-421اسالمی، صص
) ج، تهران: 3)، آذربایجان در سیر تاریخ ایران در دوره ظهور و توسعه اسالم، 1379رئیس نیا، رحیم

انتشارات مبنا.
) شاهیان، تهران: مرکز اسناد و تاریخ یخ عمومی منطقه شروان در عهد شروان) تار1380رئیس نیا، رحیم

دیپلماسی.
زوارتصحیح محمدامین ریاحی، تهران:المجالس، ۀنزه) 1366(جمال خلیل ،شیروانی.
ریاض السیاحۀ، تصحیح اصغر حامد ربانی، تهران: سعدي. 1339العابدین (شیروانی، میرزا زین (
) جغرافیاي عالم اسالم، تصحیح صدیقه سلطانی فر، تهران: جهاد دانشگاهی تهران. 1369عارف، محمد (
،خوارزمیتهران:سخن و سخنوران، ) 1386(الزمان بدیعفروزانفر.
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) ي محمد مراد ابن جلدي) ترجمه2) ، آثار البالد و اخبار العباد ( 1373قزوینی ، زکریا ابن محمد
حمد شاهمرادي ، دانشگاه تهران، تهران.عبدالرحمان ، تصحیح دکتر سید م

) هدایت حصاري، ) خاقانی شروانی، (حیات، زمان، محیط)، ترجمه میر1374کندلی هریسچی، غفار
تهران: مرکز نشر دانشگاهی. 

 ،هاي خالفت شرقی، ترجمۀ محمود عرفان، تهران: ) جغرافیاي تاریخی سرزمین1377(گايلسترُنج
. علمی و فرهنگی

ج، تهران: زوار. 3آراي نادري، تصحیح محمدامین ریاحی، ) تاریخ عالم1364حمدکاظم (مروي، م
) اهتمام عبدالحسین نوایی، تهران: امیرکبیر. ) تاریخ گزیده، به1378مستوفی، حمداهللا
) امیرکبیرج، تهران:3، 5المعارف فارسی، چ ) دایرة1387مصاحب، غالمحسین.
آستان قدس رضويمشهد:،نوبت اول،جغرافیایی تاریخی شیروان)1370(مقیمی، محمد اسماعیل.
جلدي)، تصحیح جمشید کیان فر، تهران: اساطیر. 15) روضۀ الصفا(1380خواند (میر
 ،هایی در تاریخ قفقاز، ترجمۀ محسن خادم، تهران: بنیاد ) پژوهش1375(والدیمیرمینورسکی

المعارف اسالمی.دائرة
 ،المعارف ) تاریخ شروان و دربند، ترجمۀ محسن خادم، تهران: بنیاد دائرة1375(روالدیمیمینورسکی

اسالمی. 
ج، تهران: علمی و 2) تاریخ یعقوبی، ترجمۀ محمدابراهیم آیتی، 1366بن ابی یعقوب (یعقوبی، احمد

فرهنگی.
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شناسی علم در ادبیات تعلیمی با تکیه بر حکایاتی از مولوي و سعدينشانه
1مجید بهره وردکتر 

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه یاسوج
2عبداهللا حکیم

دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه یاسوج
چکیده

هاي فرهنگی و اجتماعی و نیز حوزة اي تمام پدیدهشناسی در مفهوم امروزي، بررسی نشانهعلم نشانه
هاي و رسوم، معماري و موسیقی است. ادبیات مبتنی بر زبان و به کاربردفعالیت انسان از جمله ادبیات، آداب

اند که هایی طراحی شدههاي براي انتقال پیامویژة زبان مربوط است، به عبارتی نظام ادبیات شامل رمزگان
براي تحلیل آن باید از چارچوب متن فراتر رفت و آن را نسبت به بافت اجتماعی آن بررسی کرد. 

از مثنوي » نحوي و کشتیبان«معناشناختی در داستان -ش حاضر کاربرد علم را در چارچوب نشانهپژوه
شناختی علم از بوستان سعدي تحلیل کرده، رمزگان نشانه» اي تنگ دستجامهفقیهی کهن«مولوي و حکایت 

واژة علم دو مفهوم کلی دهد که موالنا براي هاي پژوهش نشان میسازد. یافتهرا در ادبیات تعلیمی برجسته می
شناسد: یکی علمی است که با هستی مادي و صوري مربوط است و از راه تحصیل به و متمایز از یکدیگر می

شود. این علم، آید، و دیگر، علمی که این جهانی نیست و از راه آموزش و پژوهشی تحصیل نمیدست می
ز دریافت حسی عوام است، آگاهی از جهان دریافتی از باطن و حقیقت هستی است که درك آن فراتر ا

نادیدنی است که حقیقت و رویۀ جاودان هستی همان است. سعدي نیز در بوستان و گلستان به ارزش علم و 
هاي آن پرداخته است و معتقد است که در آموختن باید به دانش و آگاهی فرد توجه کرد. با جایگاه و ویژگی
در حکایات مورد بحث، منظور مولوي و سعدي از علم فقه و خطاب هاي فرهنگی مندرجتوجه به داللت

است، اما در مفهوم و داللت کلّی خود به مثابه گفتمانی عرفانی، به فقه حنفیبدان در سخن ایشان بیشتر 
نظر دارند.درسهايحلقهروش ظاهري مجادالت فقیهان و مباحثات محدثان در 

شناسی، علم، حکایت، مولوي، سعديهادبیات تعلیمی، نشانها: کلیدواژه
مقدمه

مولوي در متن تجربیات درونی و عرفانی یعنی آزموده کردن در فضاي روح و جوهرة شخصیت آدمی، به 
آدمی و واکاوي موضوعات مختلف پرداخته است.  متون عرفانی به دلیل درك عمیق از ژرفناي وجود

ها در همۀ ادوار ها براي همه انسانت بودن، گویاترین زباننیازهاي ثابت و متغیر وي در عین خموشی و صام
نگري و توجه به امکانات محدود دنیوي نه تنها انسان را تاریخ خواهند بود. در بینش تعلیمی مولوي، جزئی

بندي رسانند؛ بلکه مانع از رسیدن انسان به سرمنزل حقیقی است. مولوي علوم مختلف را دستهبه سعادت نمی
پردازد و به عبارتی علم ابدان و علم ارواح، ست و در بحث علوم به دو دستۀ علوم ظاهري و باطنی میکرده ا

هاي اخالقی، اجتماعی، و انسانی دو موضوع محوري دراندیشۀ مولوي است. کالم مولوي در بر دارندة پیام

bahrevar.majid@gmail.com. نویسنده مسئول.1
2.hakimatu@gmail.com
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جمعیِ بشر سخنی تازه ها، براي حل مشکالت فردي و بلند و متعالی است که هنوز هم پس از گذشت قرن
دارد و راهگشاست.

هاست. سخنان او دربارة گرایانه و کارآمدي دربارة سیرت انسانهاي واقعدر اندیشۀ سعدي نیز پیام
دهنده است. هاي دلپذیرش، بسیار اثر بخش و سازنده و تعلیمها و گفتهها و مسائل انسان و نیز حکایتچالش

-شناسانه و با شگردهاي جذاب و مخاطبهاي انساناي خود را بر مبناي تجربههها و نظرگاهسعدي اندیشه

کند. وي در پی ایجاد مکتبی تازه و جریانی نو بوده است که در عین حال که همۀ ابعاد و گرا، عرضه می
رستی وجوه زندگی را واقع بینانه را دربرگیرد، بر بنیاد اندیشه تعالی جویی، حقیقت گرایی، حق طلبی وخداپ

کند تا واقعیت زندگی را نشان دهد. در استوار باشد. به همین دلیل زهد و  نشاط وعبادت را  همراه می
دیدگاه سعدي، علمی مورد اهمیت است که همراه با عمل و مبتنی بر علوم دین باشد. 

و يسعديهادگاهیدنشانه شناختی،افتیرهبرهیتکباویلیتحلـیفیتوصروشبادر پژوهش حاضر 
ریتفسکاوش،»اي تنگ دستفقیهی کهن جامه«و » نحوي و کشتیبان«مولوي را نسبت به علم در دو حکایت 

- کوشد به این مسئله پاسخ دهد که از نظر نشانهبه همین منظور پژوهش حاضر می. نمودخواهدنییتبو
-رده است و در شعر سعدي نشانههاي نحوي، کشتیبان، فضاي دریا را انتخاب کمعناشناسی چرا مولوي واژه

شود هاي مجلس قضا، فقیه تنگ دست عالم و موارد دیگر به چه منظور انتخاب شده است؟ و سعی می
دیدگاه دو شاعر در این باره کشف، بررسی و تحلیل گردد.

ی گاهاگرچه در خالل مقاالت و آثاري که در زمینۀ بررسی آثار سعدي و مولوي نوشته شده است، گه
)؛ در 1380مداري شده است، به جز مقالۀ امیري خراسانی(آموزي و اخالقهاي به مبانی معرفتی و علماشاره

زمینۀ علم از دیدگاه موالنا که به بررسی کاربرد علم در اندیشۀ مولوي و توجه مولوي به علوم مختلف است 
که به تلقی عرفا از مفهوم علم پرداخته » ي ادب عرفانیي علم در آینهچهره) «1389و مقالۀ مجید بهره ور (

پژوهانه بر این دو حکایت پژوهشی کامالً نو است.شناسی علم با تأکید متناست، نشانه
شود که اصطالح نخستین بار توسط ها، به طور کلی اطالق می) به مطالعۀ نشانهSemioticsشناسی (نشانه

گانه براي نشانه مطرح کرد که بدین شرح است: وي سه) مطرح شد. پیرس الگC. S. Peirceچارلز پیرس (
گر بلکه : که نه یک تفسیر"تفسیر"گیرد(که لزوما مادي نیست)،نمود: شکلی که نشانه به خود می«

: 1387(چندلر،» : چیزي که نشانه به آن ارجاع دارد"موضوع"آید و است که توسط نشانه به وجود میادراکی
)، Ferdinand de Saussure(آید، نام فردینان دوسوسور) به میان میSignنشانه (). اما وقتی سخن از60-61

ریخته است.شناسی نوین را پیهاي زبانشود که شالودهشناس سوئیسی تداعی میزبان
نامید. منظور سوسور از نشانه، عبارت بود از » شناسینشانه«ها در جامعه را سوسور مطالعۀ زندگی نشانه

) و یک صوت یا صورت نوشتاري، که نمایندة آن مدلول است، و Signifiedن یک مفهوم یا مدلول (رابطۀ بی
ها در نظام زبانی، به دو شود. رابطۀ بین دال و مدلول، کامال اختیاري است. نشانه) نامیده میSignifier(دال
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) و Syntagmatic(نیاند که سوسور این دو روش را به صورت دو محور همنشیروش با یکدیگر مرتبط
ها بر طبق قواعد دستوري با هم پیوند دهد. بر روي محور همنشینی، واژه) نشان میParadigmaticجانشینی (

هایی را براي پیوند با گیرد که چه واژهیابند؛ اما بر روي محور جانشینی، نویسنده یا مؤلف تصمیم میمی
د واژه درنظر داشت.ها را در حیکدیگر انتخاب کند. سوسور نشانه

شان دارند به سه دسته تقسیم کرد:اي که با عین خارجیتوان بر حسب رابطهها را مینشانه
اش هاي خود، بر عین خارجیاي است که صرفا به واسطۀ ویژگی): نشانهIconic Sign(الف:نشانۀ تصویري

نی و تقلیدي هست. مثال نقش مار که بر کند. به عبارت دیگر، میان صورت و مفهوم آن، شباهتی عیداللت می
برد.توان از اولی به دومی پیکند. در این نشانه، به سبب شباهت ظاهري، میخود مار داللت می
اي است که داللتش بر عین خارجی خود، به واسطۀ این است که ): نشانهIndex Signاي (ب: نشانۀ نمایه

ارت دیگر، میان صورت و مفهوم آن، رابطۀ همجواري وجود واقعا تحت تأثیر آن عین خارجی است: به عب
اند. مثال از رابطۀ میان دود و آتش، و جاي پا و رونده، ) نیز گفتهNatural Signدارد. این مورد را نشانۀ طبیعی (

برد.توان به وجود آتش و رونده، پیمی
کند؛ به عبارت رجی خود داللت میاي است که به واسطۀ یک قانون، بر عین خا): نشانهSymbolپ:نماد (

اش قراردادي است. براي مثال، وجود یک پرچم در ساحل، ممکن است دیگر، رابطۀ بین آن و عین خارجی
داللت کند بر اینکه شنا کردن خطر ندارد؛ اما نه شباهتی بین پرچم و حالت جزر و مد وجود دارد و نه اینکه 

خطر بودن شنا توجیه وجود است. تنها چیزي که داللت پرچم را بیرابطۀ مستقیم علت و معمولی بین آنها م
).  465-9: 1369کند، عمل عمومی استفاده از پرچم به شیوه است (ساغر وانیان، می

رسد؛ اما در واقع با هاي فلسفی و منطقی در یونان و هند باستان میشناسی به رشد اندیشهپیشینۀ نشانه
).97:1388ها مطرح گردید(هاتفی،ور رسمی در حکم علم جامع نشانهطکارهاي سوسور و پیرس، به

اي شناسی به رشتهدانند؛ اما با افکار و نظریات پیرس، نشانههر چند نشانه شناسی را میراث سوسور می
سوسور بر «ها تکوین یافت. در واقع اي براي بررسی پدیدهمستقل تبدیل شد و به مثابۀ وجهی بین رشته

کند. این دو جنبه رابطۀ دوسویه و تنگاتنگ با هم دارند، جتماعی نشانه و کارکرد منطقی آن تأکید میکاربرد ا
دهند. یک رشتۀ واحد را نشان می» Semiotics«و » Semiology«به طوري که امروزه اصطالحات 

). 15:1380(گیرو،
توان جستجو کرد باستان و میانه میهاي آن را در منطق دوران شناسی، منطق است و ریشهمنبع دیگر نشانه

) مدرن، نشانه شناسی در پی آن نیست Calcual Ligiqueو این بدان دلیل است که بر خالف حساب استداللی (
). قاعدة 145ها را تحلیل کند(همان:خواهد کارکرد منطقی زبانوجود بیاورد، بلکه میکه یک زبان ساختگی به
اي تلقی اي یا به قول برخی، یک زمینۀ علمی فرارشتهک رویکرد میان رشتهشناسی یمسلم این است که نشانه

هاي گوناگون و تعاریف فلسفی مختلف یک موضوع مشخص تأثیر پذیرفته ها و رویکردشود که از گرایشمی
).8:1380است(دینه سن،
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معنا : ما دو نوع نشانهگویدهاي مختلفی وجود دارد. آمبرتو اکو میشناسی نظریهدربارة گسترة نشانه
شناسی خاص این علم را به مثابۀ یک روش در یک زمینۀ خاص مثالً ادبیات یا معناشناسی داریم: یکی نشانه

معنا شناسی عام که حوزة نظریه پردازي در برد و دیگري نشانههنر و... که براي تحلیل متن به کار می
چنین وي در جاي هاي مختلف آن است. همو روششناسی و جایگاهمعناخصوص مباحث عمومی نشانه

). eco،1976:7-13شناسی با هر چیزي که بتواند یک نشانه قلمداد شود، سر و کار دارد(گوید: نشانهدیگر می
دانند و تمام هاي فرهنگی و اجتماعی میاي تمام پدیدهپیرس و سوسور نیز گسترة این علم را بررسی نشانه

شناسی توان در قالب نشانهاز جمله ادبیات، آداب و رسوم، معماري، موسیقی و ... را میحوزة فعالیت انسان
گیرد. پیرس، هاي علوم انسانی و اجتماعی را در بر میشناسی بیشتر رشتهبررسی کرد. و با این تفاسیر نشانه

شناسیک تعلق داشته انههاي نشدانست که به نظامهاي فرهنگی مینشانه شناسی را دانش بررسی تمام پدیده
ویژه در گسترة رفتارگرایی، دنبال کند بر این ها، بهباشد. او و موریس که کوشید کار پیرس را در زمینۀ نشانه

گیرد و هر چیزي که بر اي کلی را دربرمیگونهشناسی بسیار گسترده است، ارتباط بهباور بودند که دامنۀ نشانه
). 7:1385آن جاي خواهد داشت (احمدي،چیز دیگر داللت کند در قلمرو 

یلمسلوف مطرح شد و با نظریات فیسک، هارتلی، شناختی که اولین بار توسط لویی داللت نشانه
سالیوان و بارت کامل گردید، داراي مراتب زیر است: مرتبۀاول، داللت مستقیم است: در این سطح، نشانه 

هاي ( دال و ضمنی دومین مرتبۀ داللت است که نشانهباشد. داللتشامل یک دال و یک مدلول می
کند. بارت ها الصاق میگیرد و یک مدلول اضافی به آنهاي) مستقیم را به عنوان دال خود در نظر میمدلول

هاي داللتی یعنی همان داللت مستقیم و داللت کند که تریب بنديدر تبعیت از الگوي یلمسلوف استدالل می
شوند تا ایدئولوژي را به وجود آورند که به عنوان عضو سوم داللت معرفی شده است کیب میضمنی با هم تر

). داللت مستقیم و ضمنی دو شکل اساسی و متضاد داللت هستند، بر اساس اینکه 212-217: 1387(چندلر، 
علوم به آن دسته از توان از هم متمایز کرد، کدام یک از آنها نقشی مسلط در پیام دارد، دو دسته پیام را می

ها متعلّق هستند ها، به آن دسته از پیامهاي صریح، نقشی مسلط دارد و هنرها تعلّق دارند که در آنها داللتپیام
). 166-143: 1389کنند (فرهنگی،هاي ضمنی ایفا میکه در آنها نقش مسلط را داللت

کاربردهاي نشانه شناسی در ادبیات.2
شود: سطح محاکاتی(متن به ، دو سطح براي متن شعري قائل می»شناسی شعرنشانه«ریفاتر، در کتاب

هاي اطّالعاتی متوالی) و سطح معنایی(متن به مثابۀ واحد معنایی اي از واحدمثابۀ بازنمود واقعیت، زنجیره
-و ادبیت شعر–ي اشود).خواننده باید براي فهم متن شعر در سطح نشانهاي که بر پایۀ تفسیر ساخته مییکه

باید از سطح محاکاتی آن عبور کند و به سطح معنایی شعر برسد. در واقع خواننده براي گذر از این مرحله 
ادبیات، ). «331-330: 1384آورد(مکاریک،باید شبکۀ معنایی را تشخیص دهد و آن را تحت کنترل خود در

کند، یا به قواعد صریح تعبیر، است تضعیف میوقفه، هر چه را در حال مبدل شدن به رمزگان دقیق یابی
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برد. ادبیات، تردید در مقوالتی است که ما در آن و بر حسب آن، خود و جهان کشاند و از میان مینقیضه می
عهده دارند؛ زیرا امکان فرایند هاي ادبی نقش مهمی را برکنیم. رمزگانگونه که متداول است نظاره میرا آن

هاي معرف خود قرار گاه به طور کامل در قالب رمزگانآورند. آثار ادبی هیچاو را فراهم میتردید یا کندوک
انگیزي مبدل شناختی ادبیات را به چنین قلمرو وسوسهگیرند و همین نکته است که مطالعۀ نشانهنمی
ه در آن، هر یک ). به نظر یوري لوتمان متن شعري نظامی پیچیده است ک124-118: 1379سازد(ر.ك.کالر،می

هاي متعددي از جمله قافیه، وزن و عناصر واژگانی از اجزا، با هم در ارتباط هستند زیرا هر شعري شامل نظام
: 1378هاست(تادیه، هاي میان این نظامها و کشمکشگذارد ناشی از برخورداست و تأثیري که بر خواننده می

263 .(
ادبی. تحلیل عناصر نشانه شناختی در متون 3
. تحلیل متن بر اساس روابط بینامتنی(رمزگان بینامتنی)3-1

اساساً بینامتنی بودن، متضمن استفادة آگاهانه(از طریق نقل قول) یا نا آگاهانه از مطالب سایر متون 
) را اولین بار ژولیا کریستوا به کار گرفت. او تحت Intertextuality). اصطالح بینامتنی (108: 1385است(برگر،

اي در تولید، و نگارش متن را محلّ کار، میان عمل تأثیر آراء فیلیپ سولرز دربارة متن بود که متن را شیوه
اي از دانست. از نظر کریستوا ساختار ادبی در مجموعۀ اجتماعی که به منزلۀ مجموعهنگارشی و نظریۀ آن می

- نشانه« ها در کتابی با عنواننشانههاست قرار دارد. او مجموعۀ نظریات خود را دربارة تحلیل متن
کند. مفهوم بینامتنی در آراي او و سولرز از باختین وام طرح می» هاهایی دربارة تحلیل نشانهشناسی،پژوهش

یابد که خود هم خواندن دوباره شده است که معتقد بود هر متنی در محل تالقی چندین متن سامان میگرفته
). 261-257: 1378جایی و هم عمق آن است(تادیه، جابهو هم تأکید و فشردگی و هم 

گیرد و بنابر اعتقاد گروهی از نظریه پردازان، خوانش هر متنی در پرتو متن یا نوشتۀ دیگري صورت می
شمار، و هاي بیاي براي متنمیان متون، نوعی عالقه و قرابت وجود دارد. به نظر دریدا هر متنی خود مقدمه

).175-173: 1382اعی کنندة متون پیشین و درامدي به سوي متون دیگر است(ضمیران، فضاي هر متن تد
. تحلیل بر اساس محور جانشینی و همنشینی3-2

چرا یک دال خاص در متن به کار رفته و دالهاي «تحلیل متن به اعتبار محور جانشینی، این پرسش را که
ست که مورد توجه نشانه شناسان است. تحلیل بر اساس از پرسشهایی ا» دیگر به جاي آن به کار نرفته اند؟

ها تا آواها، تصاویر، سبک و نوع اثر به کار گرفت.توان در هر سطحی از واژهمحور جانشینی را می
گیرد و اجزاي آن در ارتباط با یکدیگر در بخش محور همنشینی یک متن مورد تحلیل و بررسی قرار می

هاست.مطالعه، هستۀ توجه، قراردادها یا قواعد حاکم بر ترکیب نشانهشوند. در این نوعشناسایی می
هاي ضمنی. توجه به داللت3-3

داللت مستقیم و ضمنی دو شکل اساسی و متضاد داللت هستند، بر اساس اینکه کدام یک از آنها نقشی 
ها تعلّق دارند که در ته از پیامتوان از هم متمایز کرد، علوم به آن دسمسلط در پیام دارد، دو دسته پیام را می
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ها متعلّق هستند که در آنها نقش مسلط ها، به آن دسته از پیامهاي صریح، نقشی مسلط دارد و هنرآنها داللت
).166-143: 1389کنند(فرهنگی،هاي ضمنی ایفا میرا داللت

نگی، اجتماعی و تاریخی یک هاي فرهباید توجه داشت که داللت ضمنی یا معناي التزامی، بیشتر به جنبه
مدلول تکیه دارد.

. رمزگان زیبایی شناسی کالم3-4
شناسان گذاري و زیبایی متن به آنها وابسته است، از دیگر مواردي است که نشانهتوجه به عناصري که اثر

پردازند، مباحثی مانند استعاره، نماد، مجاز است.به آن می
شناختی سخن هاي زیباییها، از دو نوع نشانهوم قراردادي در نشانهیر گیرو، بحث از نسبی بودن مفهپی

شناختی کارکردي دو گانه به خود هاي زیباییهاي هنري. این نظامنشانه-2هاي بالغی؛ نشانه-1گوید:می
بیان کنندة اند و برخی دیگر گیرد،برخی از آنها، بی آنکه در قلمرو منطق قرار گیرند، بازنمایندة امر ناشناختهمی

شناختی هاي تفریحی در معناي ریشههاي نوع دوم هنرهاي نوع اول فنون معرفت و نظامامیال ما هستند؛ نظام
).98-97: 1380آن هستند(گیرو، 

. رمزگان زمان و مکان3-5
ي شوند. راها نیز قیدهاي زمان و مکان از انواع نمایه شمرده میدر تقسیم بندي پیرس از انواع نشانه

هاي اطواري نشان داده است. در این مدل، شناختی براي نشانه) ، یک مدل زبانR. Birdwhistellبردویسل (
)، از این 122: 1380هاي حرکتی مورد توجه قرار گرفته است(گیرو،هاي زمانی و مکانی در کنار نشانهنشانه

هاي زمانی ه نقّاشی، شعر و داستان به نشانهشناسانۀ آثار هنري از جملرو، برخی از نویسندگان در تحلیل نشانه
).64-46: 1382اند(ر.ك سجودي، و مکانی نیز پرداخته

شناختی علم در دو حکایت از مولوي و سعدي با نظر به به علم فقه. گسترة نشانه4
دریافت، اي عربی که در لغت به معناي دانش، دانستن، دانایی، شناختن، آگاهی، علم، به کسر اول، واژه

علم ادراك حقیقت چیزي «). در المفردات آمده است: 1372دهخدا، »(فضل و اتقان استادراك و معرفت،
ء و دیگري حکم کردن بر وجود چیزي با وجود چیز دیگر که است و بر دو گونه است: یکی ادراك ذات شی

ق).  در تعریف ماهیت 1392، اصفهانی»(برایش ثابت و موجود است یا نفی چیزي که از او دور و منفی است
» اضافه«است که یا » کیف«علم به طور کلی که داخل کدام یک از مقوالت نه گانه عریضه است؛ آیا از مقوله 

یا آنکه اطال صور ذهنی انعکاس صور خارجی نیست بلکه از باب انشا و خالقیت نفس ناطقۀ » انفعال«یا 
مختلف حکما و متکلمان اختالفات و گفت وگو هاي بسیار انسانی است ما بین فرق و طوایف و مسلک هاي 

اصطالح و در چیزي آمدهدریافتنیا دانستن فهمیدن، در لغت به معنايقه ف). 698: 1376رفته است (همایی،
) و لغت نامه دهخداآن. (بسبب شرفکنندمیبر علم دین استعمال آن رااکثرکهدانش دریافت چیزي ،شرع

پردازند.مسائل در فقه اصغر (فروع دین) و فقه اکبر (اصول دین) میازبه دو دسته
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بیشتر بود. حنفی، درگیري عرفا با روش و اصول فقهحنبلیو شافعی، مالکیفرق حنفی،از میان 
دانستند. ایشان در میالفاظ کفر مصداق سخنان ایشان را» المرتدینکتاب «همچنین حنفیان در آثاري چون 

آمیز است، علم حال را با هاي مجادلهپردازيعلوم رایج که علم قال نام گرفته است و لبریز از عبارتبرابر
واسطۀ اشارات و مکاشفات پیشنهاد کرده و منبع آن را نیز نه در عقل، بلکه در دل دانسته اند. (بهره ور، 

صوفیه «یخ روشن خواهد شد که چرا ) با نگاهی اجمالی از این منظر به سیر فکر صوفیانه در تار115: 1389
مدعی بودند فقها، محدثان و متشرعه که در واقع عالمان عصر خویشند، اهل ظاهر و قشري مسک اند. در 

دار ) این بحث و جدال دامنه109(همان: » نامیدند.گرا، اهل بدعت و مرتد میبرابر آنان نیز ایشان را تأویل
از سهراب سپهري » نداي آغاز«کشیده شده است؛ چنان که در شعر حتی به گفتمانِ عرفانی معاصرین نیز

خوانیم:می
حرفی از جنس زمان /من که از بازترین پنجره با مردم این ناحیه صحبت کردم/باید امشب بروم.

پاي /-دختر بالغ همسایه -/بینم حوريوقتی از پنجره می/گیردمن به اندازه یک ابر دلم می/.../نشنیدم
خواند.فقه می/ترین نارون روي زمینابکمی

هاي لغت از علم، و کلمات دیگري مانند: دانش، دانایی، تعریف علم در مثنوي با تعاریف کتاب
حکمت و علوم الهی یا معرفت، همانند است و همانند نیست. در نظر مولوي، علم مفهومی است که تعریف 

گنجد. ها نمیگیرد؛ اما تمام مفهوم مورد نظر موالنا، در آن تعریفهاي دیگر را نیز ممکن است در برآن واژه
شناسد: یکی علمی است که با هستی مادي و موالنا براي واژة علم دو مفهوم کلی و متمایز از یکدیگر می

آید، و دیگر، علمی که این صوري مربوط است و از راه مدرسه به کمک تجهیزات آموزشی به دست می
ها نمی آموزند، و از راه کتاب و آزمایشگاه و تجهیزات آموزشی و پژوهشی تحصیل در مدرسهجهانی نیست، 

شود. این علم، دریافتی از باطن و حقیقت هستی است که درك آن فراتر از دریافت حسی عوام است، نمی
آگاهی از جهان نادیدنی است که حقیقت و رویۀ جاودان هستی همان است.

- هایی هست که موالنا به واسطۀ آنها فرق این دو مفهوم علم را بیان میها و لطیفهدر مثنوي حکایت
در دفتر اول مثنوي است که در آن یک نحوي » نحوي و کشتیبان«کند، و شاید مشهورترین آنها حکایت 

و چون نشیند و از کشتیبان می پرسد که آیا او نیز علم نحو خواند است؟ مغرور به دانش خود، در کشتی می
؛ کشتیبان جواب او را بی »نیم عمرتو شد در فنا«گوید:داند، نحوي میگوید که از نحو چیزي نمیکشتیبان می
پرسد: کشاند، آنگاه با صداي بلند از نحوي میماند تا باد کشتی را به گردابی میدهد و خاموش میدرنگ نمی

گوید:ند شنا کند، و کشتیبان میتواگوید که هرگز نمی؛ نحوي می»هیچ دانی آشنا کردن؟«
)128: 1377هاست     (مولوي،کل عمرت اي نحوي! فناست           زآن که کشتی غرق این گرداب

و هستی صوري این » خودي«گوید که در آن در پی این لطیفه موالنا سخن از راه دیگر و علم دیگري می
و در حق فنا شود:» محو«جهانی باید 
)128(همان: نحو، اینجا بدان              گر تو محوي بی خطر در آب رانباید نهمحو می
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گشاید. آنچه براي دیدن آن جهان و براي اي، روزنی به عالم معنا نمیهاي مدرسهفرهیختگی در دانش
» فقه فقه و نحو نحو و صرف صرف«درك هستی حقیقی ضرورت دارد، فقه و صرف و نحو نیست. ما نیاز به 

گوید شود، و موالنا می، در کالم مولوي این سه تعبیر اشاره به ادراکی است که از عالم غیب حاصل میداریم
، یعنی در کاستن ارج و بهاي خود و رها کردن آنچه ما را اسیر این »در کم آمد یابی، اي یار شگرف«که آن را 
کند.جهان می

است، یعنی علمی که از ریشۀ غیبی و » از آن سردانشی« تعبیر دیگر مولوي براي این ادراك عالم غیب، 
روید:الهی می

)391دانشی باید که اصلش زآن سر است                  زآن که هر فرعی به اصلش رهبر است(همان: 
کند، یعنی تعبیر می» فتح باب از سینه«و همین ادراك و دانایی است که موالنا آن را در جاي دیگري به 

گشاید:غیب در دل مرد حق میروزنی از عالم
هر که را باشد ز سینه فتح باب                       او ز هر شهري ببیند آفتاب

و براي یک مؤمن، این روزن را باید فقط پروردگار بگشاید، و در این گشایش، به نظر موالنا، هدایت یک 
هموار، و آنها را شایستۀ عنایت حق سازد.پیر یا مرشد نیز ضرورت دارد، تا راه مریدان را 

اي جایگاه علم در تفکر شاعر و کیفیت استفاده از علم براي در این جا سعی می شود به بررسی نشانه
هاي هایش پرداخته شود. مولوي جایگاه بسیار واالیی در میان عارفان دارد و او نیز بنابر اندیشهبیان اندیشه

در » نحوي و کشتیبان«تفصیل این بحث پرداخته است. از نظرگاه بینامتنی در داستان اش به توضیح وعرفانی
هاي فراوانی از انعکاس عناصر دینی، و قرآنی مبتنی بر تعلیم و تربیت درخور مشاهده است.مثنوي، نیز نشانه

هاي یشهرمزگان زمانی و مکانی در شعر مولوي، فضاي مکانی در حکایت، دریا است، از نظرگاه اند
تعلیمی، در نظر مولوي دریا نماد محو شدن و بریدن از تعلقات است و شاید به این دلیل در این حکایت 

نیز درخور توجه است. » اعرابی و خلیفه«شاعر این فضا را انتخاب کرده است. پیوند این حکایت با حکایت 
. شاید این موضوع به این دلیل است که مولوي در هر دو حکایت دریا را مورد تأکید و توجه قرار داده است

-کوزة آب اعرابی که براي خلیفه هدیه می» اعرابی و خلیفه«داند. در حکایت موالنا دریا را نماد عالم معنا می

گیرد. مهمترین برد، نشانۀ امکانات و فضاي محدود این دنیایی است که در مقابل عالم بیکران ازلی قرار می
این امر انتخاب کرده است در هر دو حکایت دریاست، که بیکران است.مصداقی که مولوي براي

حال سوال این است که چرا مولوي در بیان جایگاه علم از ابزاري چون دریا، کشتی، نحوي و کشتیبان 
گیري از این بهره جسته است؟ همۀ ما واقفیم که دریا از دید عرفان نماد دریاي هستی است و مولوي با بهره

در شعر خود خواسته است که علم حقیقی مورد نظرش را بر ما عرضه کند. همانطور که بحث شد عنصر 
مقصود مولوي از علم معنایی فراتر از معناي مصطلح خود در کتب لغت دارد و بر اساس این اندیشه است که 

به استداللیون می تازد:
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خت بی تمکین بودپاي استداللیون چوبین بود          پاي چوبین س
غرورازنیسنگيبارباکهشودیمنقل،ينحویشخصيماجرا،»بانیکشتوينحو«معروفداستاندر 

علمازایآکهپرسدیماوازوکردهیکشتيناخدابهروسفرياثنادريو. شودیمسواریکشتبر»یعلم«
هدرتوعمرازیمینکهدیگویميوبهاناخدریتحقيبراوردیگیمیمنفپاسخوداند،یميزیچنحو
. ماندیممناسبفرصتمنتظرودیگوینميزیچمرد،ریتحقشینازيرنجوررغمبهناخدا! استرفته

وکردهينحومردبهروناخدانجایادر. افکندیمیهولناکگردابورطۀبهرایکشتبادوردیگیدرمیطوفان
یفروشفخرونحويریادگیصرفراخودیزندگکهينحومردو؟یدانیمدنکرشنافنایآ: پرسدیماواز
زخمبامتناسبضمندروشکندندانیپاسخعنوانبهودهدیمیمنفپاسخعاجزانهکردهآنونیابه

!استرفتههدربهعمرتتمام: کهشنودیمبانیکشتازاستزدهکهیزبان
خودپرستآننهادبانیکشتبهرونشستدریکشتبهينحویکیآن

!فنادرشدتوعمرمین: گفت!ال: گفت؟يخواندنحوازچیه: گفت
جوابازخامشکرددمآنکیلتابزبانیکشتگشتشکستهدل
:بلندينحوبدانبانیکشتگفتفکندیگرداببهرایکشتباد
!مجویسباحتومنازرو،: گفتبگوکردن؟آشنایدانچیه

).128-127: 1377(مولوي،!گردابهاستنیاغرقیکشتزانکفناستي نحوياعمرتّکل:گفت
خلقويریگجهینتبهخودروشبهموالناآنازبعدواستشدهتمامجانیهمدرتیحکاِ اصل

.پردازدیملفظیتداعقیطرازدیجدنیمضام
:تیبدر

)127(همان: !فنادرشدتوعمرمین: گفتال: گفت؟يخواندنحوازچیه: گفت
یشباهتيظاهرشکللیدلبهکهیحرفهمواستیستینوینفنشانۀهم»ال«لفظشناسیاز نظر نشانه

مردراهسربرکهیگردابویستینيسازنهیزميبراسوکیاز»ال«تیکاحنیادرپس! دارد»نهنگ«به
!استنهنگهیشبرایزطوفانویکشتوایدرباداردیتناسبسوگریدازواستمناسبداردقرارينحو

تیحکايهاتیشخصازیکیبودنينحوداده،خرجبه»ال«حرفانتخابدرموالناکهيگریدظرافت
...وسیلبههیشبيالجنس،ینفيال،ینفيال: داردوجود»ال«اقساموانواعنحولمعدر. است

دنیشنباينحومردبسايا. استينحومردمعلوماتبامتناسبودیمفومختصر،یپاسخنیچنپس
!باشد؟پرداختههمنحوعلمنظرگاهاز»ال«نیانوعنییتعبهخودذهندر»ال«

:تیبدرنیهمچن
).128(همان: !مجویسباحتومنازرو،: گفتبگوکردن؟آشنایدانچیه

: گفت: دیبگوواوردیبراکردنشنایعنیآنیفارسمعادل،یسباحیعربکلمۀيجابهتوانستیمموالنا
!مجوکردنشنامنازرو
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جفتشتریباست،خودیدانیعرببهمغرورسختکهينحومرددهانبا»یاحسب«کهداستیپناگفتهاما
بهمعاصریادبنقددرکهتیشخصباالوگیدتناسببهگرددیبرمنکتهنیاو،»کردنشنا«تااستجورو

.استدیتأکوتوجهموردسختشنامهینماوداستانعرصۀدرخصوص
:تیبدر
)128(همان: بلندينحوبدانبانیکشتگفتفکندیگرداببهرایکشتباد

تیموقعباهمواستمتناسبـکردهفوراننکیاکهـناخدافروخوردةخشمباهمتیبدر»بلند«دیق
ِ نشستگانیکشتاستغاثۀِ ادیفرویکشتباامواجبرخورديصداوبادزوزةوطوفانتیموقعکهداستان
).128همان: (.رسدینميگریدگوشبهیکسياصدآندرکهیتیموقعاست،
روخوبجوابخوشياینگفتبگوکردنآشنایدانچیه

گردابهاستنیاغرقیکشتزانکفناستينحوياعمرتکلگفت
رانآبدرخطریبيمحوتوگربداننجایانحونهدیبایممحو
رهدیکایدرززندهبودورنهدسربررامردهایدرآب

).128(همان: سرفرقبرنهداسرارتبحربشراوصافزتويبمردچون
داند. از در این ابیات موالنا زندگی انسان را در گرو گذر از صفات بشري و محو شدن از صفات می

نظرگاه نشانه شناسی در  این ابیات تضاد واژگانی برجسته است و در یک تقابل بین نحوي و کشتیبان، 
ها به یک جنبه از علم و تعلقات ها قابل مشاهده است، به این نحو که هر کدام از این نشانهاي از نشانهزنجیره

آن وابسته است. به عبارتی در تفکر مولوي با دوگونه علم روبرو هستیم، علم دنیوي که سراسر، جزئی نگري، 
و اندیشیدن در امور عالم هستی است و استداللی، سطحی، و زودگذر است و علم اخروي که نتیجۀ تفکر 

هاي علوم مورد بحث در ها و نشانهزمینه و الزمۀ آن گذر از اوصاف بشري است. در جدول ذیل تقابل ویژگی
حکایت نحوي و کشتیبان درخور مشاهده است.

علم کشتیبانعلم نحوي
علم ظاهري

علم نحو
استدالل

اوصاف بشري
تعلقات دنیوي

اطنعلم درون و ب
محو شدن

مردن از اوصاف بشر
کم آمد

گذر از تعلقات و ظواهر
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شود، مولوي آنگونه که اندیشۀ عرفانی او برآن استوار است و در همانگونه در این جدول مشاهده می
جاي جاي مثنوي(...) به این موضوع پرداخته است، در این حکایت از نظرگاه انتخاب رمزگا محور جانشینی 

کند و معتقد است اینها علوم لوم ظاهري و استداللی را به سخره گرفته و با آنها مقابله میو همنشینی، ع
ظاهري و این دنیوي و زودگذر است و اعتمادي بر آنها نیست و باید از این علوم و اوصاف ظاهري گذشت 

لوم ظاهري مهمترین و ترك تعلقات کرد تا از این طریق به حقیقت رسید. در نظرگاه تعلیمی مولوي تکیه بر ع
داند. در حکایت نحوي و کشتیبان، مهمترین موانع را در شخصیت نحوي این گونه موانع رسیدن به کمال می

نشان داده است:
و کل شودیماو غروریۀمااست و همین مسأله نشانوناموشهرتنحوي اهل علوم ظاهري و -1

عمرش بر فناست.
ه کرده و با یک سونگري معتقد است ندانستن علم نحو مساوي با هدر ی تکیعقلتاستدالالنحوي به -2

.و از حقیقت بازمانده استشودیممدلولحجابيهیمالیدلاین دراو توقفدادن نصف عمر است، 
اوصاف بشري دست بردارد، به عبارتی:ازدیبايجزوعقلتکاملو باطلازحقزییتمبراي 

شگرفاریيایابیآمدکمدرفصرصرفونحونحووفقهفقه
اسبابدراو توقف، استالیخووهمگرفتار،رفتهفروایدنکاردراست والیخووهمنحوي غرق -3
ي، مایۀ گرفتاري اوست.ظاهريهاعلت
نورازباشدالیخةزادکهیحکمت: ي استرشهودیغدانشجان کالم مولوي در این حکایت؛ تأکید بر -4
و این کار تنها با ریاضت و تکیه بر درون و گذر از اوصاف خود انداختدورراآندیباوتاسیخالحق

است.
گوید که اعرابی شاه در حشم و نقیبان میمولوي پیش از تمثیل مورد نظر از نقش از تأثیر خوي خوش

ن خود اثري از آن لون کشد که هر استادي بر شاگردارا به دربار راه دادند و از آن سخن بدین سخن می
گذارد:آموزد، میدانشی که می

خواند آن شاگرد چست با حصول/پیش استاد اصولی هم اصول
فقه خواند نه اصول اندر بیان/خوانپیش استاد فقیه آن فقه

جان شاگردش ازو نحوي شود/پیش استادي که او نحوي بود
جان شاگردش ازو محو شهست/باز استادي که او محو رهست

دانش فقرست ساز راه و برگ/زین همه انواع دانش روز مرگ
است » خلیفهآوردن اعرابی نزد هدیه «در واقع ماجراي نحوي و کشتیبان حکایتی تمثیلی در ضمن داستان 

گوید و تمثیل براي بیان نسبت میان علم و صاحبان آن است. از این تا بدین جا که او از علوم نحو و فقه می
ي حکایت نیز از رود. البته در ادامهه پایان رسیده، به سر حکایت ماجراي خلیف و اعرابی میپس تمثیل هم ب
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گوید و این که بر ظاهرِ چون سبوي علم حمل کردن درست نیست؛ اگرچه باري تعالی بپذیرد میآبو سبو 
و بهتر است که به آب زالل معنوي نظر کنیم؛ چنان که خود گفته:

ت کنندچون در معنی زنی باز
پر فکرت زن که شهبازت کنند

هاي فقهی مولوي در مثنوي او به رسالۀ زیادات از محمد بن حسن شیبانی حنفی اشاره افزون بر دیدگاه
دارد:

درسشان آشوب چرخ و زلزله/نه زیادات و نه باب سلسله
را با علم تفسیر همچنین از نزدیکان مولوي نقل شده که او در مدرسه حالویۀ حلب به تحصیل فقه حنفی 

) اما رویکرد تأویلگرانه و باطنی مولوي در 68: 1385و اصول نزد کمال الدین ابن عدیم پرداخت. (سپهساالر، 
همه مباحث فقهی او در مثنوي مشهود است. مثال در جهاد، سماع، گناه و نیز عبادات و آداب چون طهارت و 

گوید:نماز ... . از این رو می
بوحنیفه و شافعی درسی نکرد/افزود دردآن طرف که عشق می

شافعی را درو روایت نیست/عشق را بوحنیفه شرح نکرد
حتی مصطلحات مجالس ایشان را نیز در غزلیات چنین به سخره ردیف کرده است:

نسلمکار دارم من به خانه ال نسلم ال/هرچ گویی از بهانه ال نسلم ال نسلم
می نمایی سنگ و شانه ال نسلم ال نسلم/رمگوییم امروز زارم نیت حمام دا... 
نسلممغلطه است این اي یگانه ال نسلم ال/دست از خشمم گزیدي گویی از عشقت گزیدم... 

هاي آن در آثار سعدي، مستلزم مطالعۀ اجمالی ماهیت علم، هاي علم باوري و نشانهشناخت مؤلفه
مداري در ایران باستان و دورة تمدن اسالمی و روند تحوالت تاریخی آن در جهان، وضعیت علم و عقل

گمان بر اندیشۀ شیخ شیراز تأثیر شگرف داشته، هاي فکري و همچنین اوضاع مدارس نظامیه است، بینحله
آثار سعدي در این مسیر به تفضیل مورد بررسی قرار گرفته است و درپی مفهوم علم باوري، سعدي به عنوان 

دگرا در اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی و قدرت مداري ابوبکر سعدبن زنگی ایی علم باور و خرفرزانه
ها هاي بینشها، ریشهمعرفی گردیده است. سعدي به صورت شخصی نیز مورد شناخت قرار گرفته، رهیافت

- بنیادي او به عنوان علم باوري و اهمیت جوهري علم، برتري خردگرایی، برتري جلوهها و اندیشۀو نگرش

اي خرد، هنر و کیاست و فراست، ارزش علم به عمل، تأثیر خرد و علم در فرهنگ و تعالی آدمی(تأثیر علم ه
پروري در اثبات خصال پسندیده، تأثیر آن در ذایل کردن خصال ناپسند، ظاهرگرایی و علم باوري)، عقل، 

هاي ي از منابع فراوان، پژوهشهاي اجتماعی، جایگاه تعلیم و تربیت، با برخوردارمعیار سنجش و داور ارزش
گان عرضه داشته است.اي را به خوانندهجدید نکات آموزنده
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هاي آن پرداخته است. ایشان در سعدي مکرر در بوستان و گلستان به ارزش علم و جایگاه و ویژگی
گلستان و در بحث از علم و علما میگوید:
ی آن که اندوخت و نخورد و دیگر آنکه آموخت و فایده کردند: یکدو کس رنج بیهوده بردند و سعی بی

نکرد.
علم چندان که بیشتر خوانی                      چون عمل در تو نیست نادانی

نه محقق بود نه دانشمند                         چارپایی، بر او کتابی چند
).640: 1363و چه خبر              که بر او هیزم است یا دفتر(خزائلی،آن تهی مغز را چه علم 

و در جاي دیگر گوید: علم از بهر دین پروردن است، نه از بهر دنیا خوردن
)640هر که پرهیز و علم و زهد فروخت             خرمنی گرد کرد و پاك بسوخت(همان: 

هري بودن علم نحو چون مولوي گوید:و باز در خطاب به معشوق در ظا
ما به تو مشغول و تو با عمرو و زیداي دل عشاق به دام تو صید

کند، در کهن جامه و جوان دانشمند معرفی میاو نیز در این حکایت که در پایان خود را به عنوان فقیه
گوید:یمدر طعنه بر ظاهرپرستانظاهريفهمبر علم دین باطنی ۀترجیح جنببیان 

لم و ال اسلم درانداختندفقیهان طریق جدل ساختند
به ال و نعم کرده گردن درازگشادند بر هم در فتنه باز

فتادند در هم به منقار و چنگتو گفتی خروسان شاطر به جنگ
یکی از راهکارهاي مهم سعدي که می تواند براي چالش هاي امروزي، راهگشا باشد، دوري از غرورِ 

ب ناشی از کسب دانش است. با پیشرفتهاي لحظه به لحظۀ دانش در دنیاي معاصر، گاه بشر دچار نخوت کاذ
ها به تنهایی دهد که انسانداند. سعدي هوشمندانه تذکر میبینی شده، خود را عالم کل اسرار میو خود بزرگ

هاي پیشین راهی جز این ندارند توانند جامع همۀ علوم باشند لذا براي کسب آگاهی و نیز تکمیل دانشنمی
که در محضر متخصصان و دانشمندان زانوي تلمذ بزنند؛ بنابراین براي افزایش دانش و بینش خویش باید با 

آورد که خود بیش از دیگران در تعامل و بحث باشند. سعدي در این باره، گفتۀ امام محمد غزالی را مثال می
اخالقی داشت.اندازه به او ارادت درونی و علمی و 

امام،  مرشد، محمد غزالی را پرسیدند: چگونه رسیدي بدین منزلت در علوم؟ گفت: بدان که هرچه «
ندانستم، از پرسیدن آن ننگ نداشتم.

). 661: 1363خزائلی، » ( دلیل راه تو باشــــد به عّـز داناییبپرس هرچه ندانی که ذُلّ پرسیدن
گفت که کشتی گرفتن دانست و مغرور شده بود و مینِ کشتی میحکایت پهلوانی که سیصد و شصت ف

داند. پادشاه از این سخن رنجیده شد و از استاد خواست تا با پهلوان کشتی را از استاد خود هم بهتر می
).209-208او را شکست داد(همان: بگیرد. استاد از طریق همان یک فنی که به او نیاموخته بود،

وابط مملکتی و هم در روابط فردي کارآمد و مفید است.این نکته هم در ر
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دارد که  شاید هیچ شاعري در مقام او بدان توجه نداشته است . او اما سعدي نکته اي نابسوده را بیان می
کند که فرمود : علم را در نزد آموختن و کسب آگاهی ، را اصالت می دهد و به فرمایش پیامبر تاسی می

اگیرید. نظرسعدي بر آن است که در آموختن باید به دانش و آگاهی فرد توجه کرد و نه به هرکس یافتید، فر
عملکرد و تناسب سخن و عمل گوینده:  

ور نمانـــد به گفتنش کردارگفت عالم به گوشِ جان بشنو
خفته را خفته کی کند بیدار؟باطل است آنچه مدعی گوید: 

) 338است پند بر دیوار! (همان: نبشـــتهور مرد باید که گیرد اندر گوش
نکتۀ بسیار مهم آن است که از نظر سعدي، هر سخن عالمانه و محققانه، می تواند انسان ساز باشد.

سعدي وصف » فقیهی کهن جامه اي تنگدست«شود در باب چهارم بوستان در داستانی که چنین شروع می
بدانجا وارد شده و در بحث فقهی بر فقیهان غالب شده است کند که فقیهی ناشناس مجلسی از فقها را می

دانسته ابا کرده است. مکان وقوع این حادثه در ولی از پذیرفتن دستار قاضی چون آن را پاي بند غرور می
ایوان قاضی است.

هاي مکانی بارز و در عین حال نمادینی وجود دارد. در دست در بوستان، نشانهدر حکایت فقیه تنگ
شناسی مکانی ضمنی و شود یکی نشانهشناسی مکانی این حکایت اساساً بر دو جنبه تأکید میلیل نشانهتح

دیگري صریح. در این شعر سعدي، هنرنمایی شاعر در به تصویر کشیدن مجلسی است که در آن قاضی و 
دیگر مسئولین مملکتی حضور دارند :

).243ایوان قاضی به صف در نشست(سعدي: اي تنگدست                  درفقیهی کهن جامه
هاي مکانی دیگري در این شعر وجود دارند:و همچنین نشانه

ندانی که برتر مقام تو نیست               فروتر نشین یا برو یا بایست
)243نه هر کس سزاوار باشد به صدر           کرامت به جاهست و منزل به قدر(همان: 

سی مکانی شعر باید گفت که سعدي مجلسی را به تصویر کشیده که در آن یک جلسۀ در تحلیل نشانه شنا
رسمی به معناي امروزیست در این مجلس مانند مجلس پادشاهی داراي یک سیستم مشخصی است که هر 
کس در آن جاي مشخصی بر اساس منصب و مقام خویش دارند. این مجلس داراي یک معرف است که 

کند:یجاي هر کس را مشخص م
)243نگه کرد قاضی در او تیز تیز                 معرف گرفت آستینش که خیز(همان: 

به عنوان مکان دستار دارد:» سر«اي به و در جاي دیگر اشاره
معرف به دلداري آمد 

برش
(همان: که دستار قاضی نهد بر سرش

245  (
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خورد؛ یا از هام است و اگر ابهامی به چشم میهاي سخن سعدي روشن، زالل و بدون تعقید و ابداللت
شناختی شناختی آن است، یا ریشه در ضعف حافظه تاریخی و حکایت از عدم درك جامعهنوع ادبی و زیبایی

از روزگار وي دارد، و گرنه زبان سعدي، شفاف و سرشار از شورانگیزي و هیجان و امید به زندگی و حکمی 
ایی شناسی کالم، سعدي در این شعر از شگردهاي دیگري نیز بهره گرفته که در هاي زیباست. از جنبۀ نشانه

گیري از استعاره، تشبیه، هاي زیبایی شناسی به شمار می روند که از جمله آنها بهرهتحلیل متون ادبی نشانه
رجه مقبولیت اغراق، کنایه و ... است. این گونه نشانه ها از انعطاف بیشتري نسبت به زبان علمی دارند و د

آنها نسبت به زبان علمی بیشتر است.
هایی همچون شیر، دل، معنی، زحل و... از مفهوم نمادین برخوردارند. قرار گرفتن واژة درویش در واژه

کند:ة بزرگان، قاضی و ایوان حکومتی تقابل بین ظالم و مظلوم را یادآور میاین شعر در کنار واژ
)243در ایوان قاضی به صف در نشست (سعدي: اي تنگدست  فقیهی کهن جامه

ها گیري شاعر از این گونه شعرکه سعدي در جاي جاي اشعارش این ویژگی هویداست و همچنین نتیجه
هاي خویش اشاره دارد شمرد و بر عدم شایسته ساالري افراد در مقامکه در آن این تضاد طبقاتی را مردود می

ي شاعر است. استفاده شاعر از واژة تنزیل، تلمیحی ظریف به آیات قرآن دارد. هااز رهیافت
گیرند. در مباحث مربوط به زیبایی شناسی روابط مفهومی بین واژگان و جمالت نیز مورد بررسی قرار می

ابط معنایی، چند معنایی، تقابل معنایی، و جزء واژکی از شناخته ترین روبر این اساس شمول معنایی، هم
هاي زیبا و در عین حال بسیار ظریفی مانند: سمند ). تضاد161-99: 1383روند(صفوي، مفهومی به شمار می

سخن راندن در مقابل خر در وحل بازماندن و کبیر در تقابل حقیر و ظرف زرین با سفال و...  که در این شعر 
کند.       دارد، مفهوم را به بهترین نحو به خواننده القا می

رمزگان بینامتنی در حکایت سعدي به این شیوه است که شاعران کالسیک فارسی در سرودن اشعار 
هاست. اند سعدي شیرازي نیز یکی از آنخود از متون اسالمی، علمی و عرفانی زمان خود نهایت بهره را برده

زیادي پذیرفته است. کاربرد سعدي نیز در آثار خود از آثار شاعران فارسی و عربی مقدم بر خود تأثیرات 
)و ... در این شعر بیانگر ارتباط شاعر با قرآن مجید است که سرچشمۀ 16واژهاي قرآنی مانند تنزیل(بیت 

هاي زبان عرفان مانند باشد. و همچنین سبک سعدي در به کارگیري واژهفکري دیگر شاعران کهن ما نیز می
نسبت به خدا فقیر و نسبت به خلق بی نیاز است به کار رفته و درویش در متون عرفانی ما به معناي کسی که 

کار رفته است.    به این معنی در شعر سعدي نیز به
هاي جدل، اصول، فقه، هایی براي گرایش عرفانی شاعر است. به کاربردن واژهو کهن جامه، نیز نشانه

سازد که شاعر در زمان خود با علوم میهایی است که خواننده را به این سوي رهنموندستار و زحل نشانه
دینی و منطق و نجوم آشنایی کامل داشته و از آنها  به بهترین نحو در شعر خود استفاده کرده است.

. نتیجه5
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با ورود عرفان به ادبیات در قرن پنجم، نگرش عرفا نسبت به علوم عقلی و استداللی تغییر یافت. سعدي 
گرفت. توجه به فقه در شعر سعدي از منظرهاي مختلف قابل توجه است. در را فرادر نظامیه بغداد علوم دینی 

شناسی به این موضوع توجه دارد که سعدي از نظرگاه بافت جامعه» اي تنگ دستفقیهی کهن جامه«حکایت 
ق و منطهاي بیعالم بودن و آگاهی نسبت به علوم تنها به این نیست که ظاهري و مجلسی آراسته و استدالل

بی اساس در دست داشت، بلکه علمی که مبتنی بر دالیل دینی و معنوي باشد از اهمیت واالیی برخوردار 
- هاي بارز و در عین حال نمادینی وجود دارد. در تحلیل نشانهاست. در ساختار روایی این حکایت نشانه

به معناي امروزیست در شناسی این حکایت سعدي مجلسی را به تصویر کشیده که در آن یک جلسۀ رسمی 
این مجلس مانند مجلس پادشاهی داراي یک سیستم مشخصی است که هر کس در آن جاي مشخصی بر 

ة بزرگان، قاضی و ایوان اساس منصب و مقام خویش دارند. قرارگرفتن واژة درویش در این شعر در کنار واژ
جاي جاي اشعارش این ویژگی هویداست و کند که سعدي در حکومتی تقابل بین ظالم و مظلوم را یادآور می

شمرد و بر عدم گیري شاعر از این گونه شعرها که در آن این تضاد طبقاتی را مردود میهمچنین نتیجه
هاي خویش اشاره دارد از رهیافت هاي شاعر است. شایسته ساالري افراد در مقام

گان محور جانشینی و همنشینی، علوم نیز مولوي از نظرگاه انتخاب رمز» نحوي و کشتیبان«در حکایت 
کند و معتقد است این علوم ظاهري، دنیوي و ظاهري و استداللی را به سخره گرفته و با آنها مقابله می

زودگذر است و اعتمادي بر آنها نیست و باید از این علوم و اوصاف ظاهري گذشت و ترك تعلقات کرد تا 
داند. در این بر علوم ظاهري را مهمترین موانع رسیدن به کمال میاز این طریق به حقیقت رسید. مولوي تکیه

است نشانوناموشهرتحکایت مهمترین موانع را در شخصیت نحوي از این نظر که اهل علوم ظاهري و 
ی و سونگري عقلتاستدالالو کل عمرش بر فناست و همچنین تکیه بر شودیماو غرورهیماو همین مسأله 
حجابیۀمالیدلاین دراو توقفدانستن علم نحو مساوي با هدر دادن نصف عمر است، معتقد است ن

اوصاف ازدیبايجزوعقلتکاملو باطلازحقزییتمبراي .و از حقیقت بازمانده استشودیممدلول
، تاسشدهالیخووهمگرفتار،رفتهفروایدنکاردراست والیخووهمبشري دست بردارد. نحوي غرق 

دانشجان کالم مولوي در این حکایت؛ تأکید بر ي، مایۀ گرفتاري اوست.ظاهريهاعلتاسبابدراو توقف
و این کار تنها انداختدورراآندیباواستیخالحقنورازباشدالیخةزادکهیحکمت: ي استرشهودیغ

با ریاضت و تکیه بر درون و گذر از اوصاف خود است.
مالک ، ابوحنیفه ، شافعی،اشت که اختصاص دادن احکام و فتاوي مجتهدانه به چهار نفر باید توجه د

از قرن هفتم هجري و همزمان با حیات مولوي و سعدي ضرورت آن اعالم شد. از آن جا که احمد بن حنبل
یشان از فقه مولوي و سعدي هر دو از آغاز به مذهب اهل تسنّن و بویژه تفکر اشعري گرایش داشتند، منظور ا

است، اما در مفهوم و داللت کلّی خود به مثابه گفتمانی عرفانی، به فقه حنفیو خطاب در سخن ایشان بیشتر 
نیز نظر دارند. بحث اصلی بر بحث درسهايحلقهعلم فقه و روش مجادالت فقیهان و مباحثات محدثان در 
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هایی شناختی در حکایات بیشتر مبینِ دیدگاهبر سر شریعت و طریقت است. از این رو تقابل عناصر نشانه
باطنی در برخورد با گفتمان فقهیِ علم است. -برآمده از گفتمان عرفانی
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نشانه شناسی شعر الفباي درد سرودة قیصر امین «)؛ 1389فرهنگی، سهیال و محمد کاظم یوسف پور(-
.21؛ فصلنامۀ علمی پژوهشی کاوش نامه؛ سال یازدهم، شماره »پور

؛ تهران: انتشارات هرمس.)؛ فردینان دوسوسور؛ ترجمۀ کورش صفوي1379کالر، جاناتان(-
)؛ نشانه شناسی؛ ترجمۀ محمد نبوي؛ تهران: انتشارات آگاه.1380یر(گیرو،پی-
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هاي ادبی معاصر؛ ترجمۀ مهران مهاجر و محمد نامه نظریه)؛ دانش1384مکاریک، ایرنا ریما(-
نبوي؛تهران: انتشارات آگه.

:تهران، 1چ ، رینولد نیکلسونبه تصحیح ) مثنوي معنوي،1363مولوي بلخی، جالل الدین محمد (-
.انتشارات امیرکبیر

معناشناختی رابطۀ متن کالمی و تصویر در متون ادبی؛ -بررسی و تحلیل نشانه)؛1388هاتفی،محمد(-
رسالۀ دکتري رشته زبان و ابییات فارسی؛تهران: دانشگاه تربیت مدرس.

حیح محمود عابدي؛ تهران: سروش.)؛ کشف المحجوب؛ تص1382هجویري ، علی بن عثمان(-
)؛ مولوي نامه؛ تهران: هما.1376همایی، جالل الدین(-
-Eco, Umberto(1976)A Theory of Semiotics; Bloomington: Indiana University Press.
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پیکربررسی نظریه سفر قهرمان در گنبد پیروزه هفت
١مریم بهزادنژاد

و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکردارشد زباندانشجوي کارشناسی
آرمینا سارگسیان
دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

چکیده
اي مشترك کشاند؛ ها، پژوهشگران را به کشف ساختارهاي اسطورههاي اساطیر و داستانتوجه به مشابهت
ها، نظریه شوند. یکی از این الگورار میشد با تنوعی نامحدود در آثار ادبی و هنري تکالگوهایی که ادعا می
سفر قهرمان نام دارد.

بیشتر گرچه .شودمیووگلر بررسیکریستوفرقهرمانپیکر با نظریه سفر ، گنبد پنجم هفتدر این مقاله
ووگلر اما الگویی که،انداند، از الگوي کمبل استفاده کردهسفر قهرمان به تحلیل آثار پرداختههایی که بامقاله

نظریه کمبل را ندارد.مشکالتو بودهتر ، جدیدتر و کاربردياستهدر کتاب سفر نویسنده ارائه داد
ها، متحدان و دشمنان) و ششم(آزمونحلاشکست قهرمان آن در مر،دلیل انتخاب این داستان

چنین ه و همخوردآمده، شکلی از الگوي قهرمان شکستدستنتایج بهاست.) الگوآزمایش بزرگهشتم(
دهد. پیروز را نشان میبا قهرمانانتفاوت آن

پیکرگنبد پنجم هفتنظریه سفر قهرمان، جوزف کمبل، کریستوفر ووگلر، سفر قهرمان در ها:کلیدواژه
درآمد-1

را )1987-1904(او تنها الگوي جوزف کمبلپرداز اصلی سفر قهرمان نبود. )، نظریه-1949ووگلر(
مهم ترین نظریه اي که کمبل در زمینه اسطوره مطرح کرد و بر اساس آن در . «تر کردرا کاربردياصالح و آن 

قهرمان در هزار «با عنوان 1949اسطوره شناسی شهرت یافت، تک اسطوره است. وي در رساله اي به سال 
اي جهانی قهرمان، کشف هاسطورهکمبل با مطالعه) «201: 1392نامورمطلق، »(این نظریه را ارائه نمود.» چهره

شوند. وي دریافت ها در اساس داستان واحدي هستند که با تنوعی نامحدود تا ابد بازگو میآنکرد که همه
ها کند و این که تمام داستاناسطوره پیروي میگویی، آگاهانه یا ناخودآگاه، از الگوهاي کهنکه هر نوع داستان

-وان بر اساس سفر نویسنده درك کرد: تکتهاي ادبیات، میترین قلهبلنداتها ترین لطیفهافتادهرا، از پیش پا

اصلی الگوي کمبل سه مرحله)36: 1387(ووگلر، » کند.اي که وي اصول آن را در کتابش تشریح میاسطوره
تري تقسیمکدام به اجزاي کوچکهرکه دارد 

maryambehzadnezhad@gmail.com . 1مسؤول.نویسنده
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ار مختلف و کشف ساختاري مشترك براي هاي آثتوجه به مشباهتشوند: جدایی، تشرف، بازگشت. می
آنها، کمبل را به حوزه اسطوره و ساختار و از طرفی عالقه او به آراي روانشناسانی چون یونگ، او را به حوزه 

1اسطوره و روانشناسی سوق داده است.
و و تفاوت اجزاي این الگو آن را به دوازده مرحله تقسیم کرد. الگوي کمبل اصالحاتی واردووگلر دراما 

:استآنها در جدول زیر آمده

قهرمان هزارچهره[الگوي کمبل] سفر قهرمان [الگوي ووگلر]
عزیمت، جدایی پرده ي اول

دنیاي روزمره دنیاي عادي
دعوت به ماجرا دعوت به ماجرا

رد دعوت رد دعوت
کمک فوق طبیعی مالقات با استاد

عبور از نخستین آستانه ستانهعبور از نخستین آ
شکم نهنگ

هبوط، تشرف، رخنه پرده ي دوم
جاده ي آزمون ها آزمون ها، متحدان، دشمنان

راهیابی به ژرف ترین غار
مالقات با الهه آزمایش

زن افسونگر
آشتی با پدر
تقدس یافتن

نهایت احسان پاداش
بازگشت پرده ي سوم

امتناع از بازگشت مسیر بازگشت
ییپرواز جادو

رهایی از درون
عبور از آستانه

بازگشت
سرور دو عالم تجدید حیات

آزادي براي زیستن بازگشت با اکسیر
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)38-37: 1387(ووگلر، 
تري از این مراحل ارائه داده است و نظریه او از الگوي ووگلردر کتابش، سفر نویسنده، توضیح کامل

تري برخوردار است. براي مثال، در قسمت چهارمِ مرحله عزیمت از الگوي کمبل، قهرمانان با امعساده و ج
اند با موجودي حمایتگر که به دعوت پاسخ مثبت دادهآنان«شوند: رو میکمک فوق طبیعی یا امداد غیبی روبه

-شود و طلسمی به رهرو میاي زشت و یا یک پیرمرد ظاهر میشوند که معموال در هیئت عجوزهرو میروبه

اما همیشه » 75: 1389کمبپل، »(کند.وشی که در راه هستند از او حمایت میدهد که در برابر نیروهاي هیوال
شوند. در گنبد چهارشنبه هفت پیکر، ماهان با قهرمانان بعد از پذیرش دعوت، با موجود حمایتگر مواجه نمی

رسانان، غیبی و ت. مسئله دوم این است که همیشه کمک و امدادرو شد که قصد فریب او را داشدیوي روبه
هاي استاد، تر است. از کارکردجادویی نیستند. ووگلر این مرحله را، مالقات با استاد نامید که اسمی جامع

تواند مثبت و یا تواند غیبی باشد و هم نباشد. استاد میراهنمایی، کمک و هدایت قهرمان است. استاد هم می
ثل دیو داستان ماهان، منفی باشد. قسمت ششمِ مرحله بازگشت از الگوي کمبل، سرور دو عالم یا ارباب دو م

جهان نام دارد. ووگلر اسم این مرحله را تجدیدحیات گذاشت. هرقهرمانی در قسمتی از داستان به تجدید 
حیات

-دوارباب"یابد اما تجدیدحیات میرسد. از نظر ووگلر حتی اگر قهرمان بمیرد باز در خاطر مخاطبان می

کند. این موارد فقط به عنوان نمونه ذکر شد و نقد آراي براي  بسیاري از قهرمانان صدق نمی"شدنجهان
کمبل از حوصله این مقاله خارج است.

شیوه پژوهش-2
هر مرحله از سفر قهرمان هاي ویژگیو شودووگلر بررسی میه، بر پایه نظریپیروزهدر این مقاله، گنبد 

خواهند شد زیرا معرفی موجود هايالگوو کهندر نظریۀ ووگلر، با مراحل سفر در داستان، تطبیق داده شده 
الگوهاي کند که بیشتر از کهنالگویی اشاره میسفر قهرمان، به هفت کهندوازده مرحلهمعرفیووگلر بعد از 

- 55(همان: » رمان، استاد، نگهبان آستانه، منادي، متلون، سایه، دغلبازقه«شوند: دیگر در هر داستانی تکرار می
56(.

بررسی نظریه سفر قهرمان در گنبد پیروزه-3
توجه به چند نکته ضروري است:پنجمقبل از تحلیل گنبد 

:ازدبینیم عبارتن. سفرهایی که دراین گنبد میداردچرخه سفر سه چهارشنبهگنبد 3-1

پیروزه.سفر درونی بهرام در گنبد بخشی از3-1-1
ها تا زمانی که دوباره فریب خوردن ماهان به دست غولی متلون و آغاز سفر گمراهی او در بیابان3-1-2

گردد.به سرزمین خود باز می
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- سفر میماهانبه دنیاي با خواندن داستان تعلق دارد که چهارشنبه این سفر به خوانندگان گنبد 3-1-3

.کنند
از عهدهپنجم گنبد و سراینده بررسی سفر خوانندگان سفر  درونی نظامی همراه با سرودن متن.3-1-4

این متن خارج است.
، داستان ستابه ذکر چند مرحله از سفر قهرمانش بسنده کرده1-1-3ي سفر که چرخهدر حالی3-2
ترین می گذارد، اصلی1-1-3يرخهچتري برخوردار است و به دلیل تاثیري که بر از مراحل کاملماهان

کنیم و بعد از آن به توضیح را بررسی میماهانآید. بنابراین ابتدا داستان به حساب میچهارمداستان گنبد 
پردازیم.  سفرهاي دیگر می

سفر قهرمان در داستان ماهان3-1-2
مرحله اول: دنیاي عادي

شود دنیایی که قبل از سفر خود در آن زندگی می میآشناعادي ماهاندنیايدر ابتداي داستان خواننده با
قهرمان و هاچون بسیاري از داستان«معرفی قهرمان به مخاطب است.دنیاي عاديهاي مهماز کارکردکند.

- برند، اغلب با معرفی یک دنیاي عادي به عنوان مبنایی براي مقایسه آغاز میمخاطب را به دنیایی ویژه می
)115: 1387ووگلر، »(اید.ي عادي به یک معنا مکانی است که آخرین بار از آنجا آمدهکنند...دنیا

کرد. او در دنیاي عادي خود مردي محبوب بود و دوستان ماهان مرد زیبایی بود که در مصر زندگی می
فراوانی داشت که به خاطر عالقه به ماهان او را به خانه و باغ خود دعوت می کردند:

ر زماه تماممنظري خوبت بود مردي به مصر ماهان نام
هندوي او هزار یغمایی یوسف مصریان به زیبایی 

گشته هر یک  به روي او شادان جمعی از دوستان و همزادان
دل نهادند بر سماع و سرود روزکی چند زیر چرخ کبود
کرده مهمانیی به خانه و باغ هر یک از بهر آن خجسته چراغ

)236-235: 1380(نظامی، 
شود که مخاطب به تضاد میان آن و دنیاي ویژه(سرزمینی  دادن دنیاي عادي قهرمان باعث میتضاد: نشان

ببرد. در دنیاي عادي ماهان مورد محبت و لطف دوستان خود است اما با که بعدا به آن سفر خواهد کرد) پی
اند.بستهاش کمرراي نابوديگذارد که همه بورود به دنیاي ویژه به سرزمین هولناکی قدم می

دوم: دعوت به ماجرامرحله
براي به حرکت درآوردن داستان، حادثه یا رخدادي مورد نیاز است. «بعد از معرفی دنیاي عادي قهرمان، 

دعوت به ماجرا غالبا ) «130: 1387ووگلر، »(دعوت به ماجرا ممکن است توسط پیام یا قاصدي وارد شود.
الگوي منادي است. شخصیتی که کارکرد منادي را دارد ممکن می شود که معرف کهنتوسط شخصیتی انجام 
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-رواست مثبت، منفی یا خنثی باشد؛ اما کار او این است که با ارائه یک دعوت یا چالش به قهرمان براي روبه

)131همان: »(شدن با ناشناخته داستان را به حرکت درآورد.
شود. اولین منادي دوست ماهان است که او را به باغ رو مینادي روبهدر این مرحله، ماهان با دو نوع م

خود دعوت می کند. اگرچه دوست ماهان منادیی خنثی است اما باغ او دروازه ورود ماهان به دنیاي ویژه و 
شود.هولناکی محسوب می

آمد او را به باغ مهمان برد اي بزرگ نه خوردروزي آزاده
بارتر صددوستان زو لطیف کاربوستانی لطیف و شیرین

خوردندگاه می گاه میوه می کردندتا شب آنجا نشاط می
)236: 1380(نظامی، 

هنگام او با اینشب، وقتی مغز ماهان از شراب گرم شده بود، از باغ دور شد و به نخلستان رفت. در
رو شد و منادي دوم را دید:دعوت به ماجراي دیگري روبه

خبرش داد از آشنایی خویش دید شخصی ز دور کامد پیش
وز تجارت شریک مالش بود چونکه بشناختش همالش بود

)236(همان: 
شب تنها در گنبد اول، گنبد پنجم و گنبد هفتم آمده است. در گنبد اول، شب زمانی براي ظاهر شدن 
ترکتاز و خدمتکاران او است. در گنبد پنجم، شب زمانی است که ماهان توسط دیوي که به شکل دوستش 

شود. در گنبد پیروزه یک بار دیگر شب زمان ظاهر میههاي مخوف کشیدخورد و به بیاباندرآمده، فریب می
هایی که نزدیک درختی که ماهان روي آن شدن موجوداتی عجیب است اما نه مثل پریان گنبد اول، بلکه دیو

خوابیده بود ظاهر شدند تا او را آزمایش کنند. شب در گنبد هفتم برخالف دو گنبد دیگر، محلی براي ظاهر 
. زمانی براي ارتکاب گناه قهرمان است و هنگامی که قهرمان به اشتباه خود پی شدن موجودات عجیب نیست

می برد، شب کم کم محو و روشنایی آشکار می شود. 
اما ورود به شب، یعنی «دانند. روانشناسی، شب را نمود ناخودآگاه میدر نقدهاي مربوط به حوزه

زنند. شب تصویر ناخود آگاه ها، افکار سیاه را به هم میها و غولها، جایی که کابوسبازگشت به بی تمایزي
تاریک، شود. مانند تمام نمادها، شب هم داراي دو جنبه است. جنبهاست و در رویاي شب ناخودآگاه آزاد می

-سازي براي روز، جایی که نور زندگی از آن بیرون میهآمادگیرد و جنبهجایی که کون و فساد صورت می
)4/30: همان»( جوشد.

مایکل بري در تفسیري که بر هفت پیکر نوشت، شب را با استفاده از متون ایرانی اسالمی توضیح داده 
بنابر شارح گمنام ایرانی متون عربی سهروردي، نویسنده می خواهد بگوید که شب به لطف خواب «است: 

- د. به این خاطر که در خواب، حسهاي معنوي ناب را اندیشه کرمی توان به دنیاي برتر عروج کرد و چهره

رانند اما در روز به هنگام بیداري، به سبب خودکامگی حس اند و دیگر بر ما فرمان نمیهاي ما از کار افتاده



١٠٣٦

١٠٣٦

مجموعه مقاالت

توان جهان ملکوتی را مند شد... در خواب به یاري از کار افتادن حس، مینمی توان از این فرصت بهره
)227: 1385(بري، » اندیشه کرد. 

شد. او به ماهان گفت که سود زیادي با خود آورده اهان شریکش را دید که در تاریکی به او نزدیک میم
اي منفی و  آن را در کاروانسرایی گذاشته است. مرد از ماهان دعوت کرد تا همراه او برود.  منادي دوم، منادي

ي ثروت، ماهان را فریب ا ایجاد وسوسهبود. او دیوي متلون بود که خود را به شکل دوست ماهان درآورد تا ب
ها کند.دهد و آواره بیابان

الگوي متلون را هم الگوي منادي بود. اما او در عین حال نقاب کهنطور که اشاره شد دیو نماد کهنهمان
قهرمانان پیوسته به «الگو باشند.زمان نماد چند کهنتوانند همها میبه چهره داشت. هر کدام از شخصیت

خورند که ویژگی اصلیشان این است که از دید قهرمان ظاهرا در هایی غالبا از جنس مخالف بر میشخصیت
-حال تغییر دائمند. غالبا محبوب قهرمان یا شریک عشقی وي کیفیات یک متلون را به نمایش می

است. یکی از ه کردهها از کلمه غالبا استفادجنس مخالف بودن متلون) اما ووگلر درباره93همان: »(گذارد.
افتد. ها اتفاق میها است. تغییرات در ظاهر و یا رفتار شخصیتها، تغییر آنرین ویژگی متلونتمهم

) دروغ گفتن، 93همان: »(هاي پریان هستند.هاي سنتی در دنیاي قصهها از متلونها و غولجادوگران، ساحره«
الگوي است. کهناین گمراه کردن و فریب دادن از ویژگی هاي 

قهرمانان براي ترك دنیاي خود به عاملی درونی یا بیرونی نیاز دارند. رسیدن به سودي که در کاروانسرا 
گذاشته شده بود(عامل بیرونی) و حرص و طمع ماهان(عامل درونی) باعث شد که ماهان دعوت منادي متلون 

را بپذیرد و دنیاي عادي خود را ترك کند.
مرحله سوم: رد دعوت

اي تردید و به طمع ثروت دعوت را پذیرفت. مرحله رد دعوت در این داستان حذف ماهان بدون لحظه
جا شوند.بهتوانند حذف یا جاها میو الزم به یادآوري است که هر کدام از مرحلهشده

برگرفت آن شریک را دنبال دل ماهان ز شادمانی مال
شان ندید هیچ نگفتچون کسی را ز نهفتدرگشادند باغ 

)237: 1380(نظامی، 
اي منفی در پیشرفت داستان به حساب می آید، لحظه اي خطرناك که در آن رد دعوت معموال لحظه«

اما در مواردي خاص رد دعوت اقدامی عاقالنه و ماجرا ممکن است به بیراهه برود یا اصال شروع نشود. 
اي شیطانی یا نوعی دعوت به فاجعه است نه آید. وقتی دعوت وسوسهمثبت از سوي قهرمان به حساب می

)141: 1387ووگلر، »(ست.گفتن قهرمان نشانه زیرکی و هشیاري او

مرحله چهارم: مالقات با استاد
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شود و از راهنمایی، پند و یا هدایاي او براي سفر به دنیاي رو میدر این مرحله قهرمان با استادي روبه
الگوي استاد شود کهنها یافت میها و داستانالگویی که پیوسته در رویاها اسطورهکهن«کند. ویژه استفاده می

شود طور که مشاهده می) همان71همان: »(دهنده یا مربی قهرمان است.است؛ شخصیتی معموال مثبت که یاري
است. بعضی از استادان به جاي راهنمایی قهرمانان را ووگلر از عبارت معموال مثبت براي استاد استفاده کرده

کنند.گمراه می
الگوي استاد را به چهره زد. ماهان دیو را که ماهان، دعوت مرد متلون را قبول کرد، دیو نقاب کهنزمانی

اش به کاروانسرا برسد. با اینکه ماهان متوجه و رفت تا با راهنماییبه عنوان استاد خود پذیرفت و به دنبال ا
کند. شد که به بیراهه می روند اما به خودش اعتماد نداشت. او فکر کرد چون مست است حتما اشتباه می

ماهان در شعر از دیو به عنوان رهبر خود نام برده است که به انتخاب دیو در نقش کهن الگوي استاد توسط 
ان اشاره دارد:ماه

تا ز شب رفت یک دو پاس تمام هردو در پویه گشته بادخرام
دوید چو گرداو به دنبال می شد شریک راهنوردپیش می

تیر اندیشه از نشانه گذشت راه چون از حساب خانه گذشت
دوري راه نیست جز یک میل گفت ماهان ز ما به فرضه نیل

از خط دایره برون رفتیم ره فزون رفتیمفرسنگچار
بر نظر صورتی غلط بستم بازگفتا مگر که من مستم؟

راه دانست و نیز هشیار است او که در رهبري مرا یار است
)238-237: 1380(نظامی، 

توان به ابلیس شوند میها، وارد داستان میه قصد فریب شخصیتبراي استادان تاریک و متلون که ب
کرد.کشی دعوتداد و او را به پدرکرد که خود را به شکل مردي خیرخواه به ضحاك نشاناشاره

مرحله پنجم: عبور از نخستین آستانه
ووگلر، »(شود.ا میگیر ماجرعبور از نخستین آستانه عملی ارادي است که طی آن قهرمان با تمام وجود در«

دهد و اي است که دنیاي عادي و دنیاي ویژه را به هم پیوند می) در واقع نخستین آستانه نقطه161: 1387
اي توان از آن به عنوان مرز دو دنیا نام برد. با روشن شدن هوا ماهان خود را در مکان جدید و ناشناختهمی

اهیابی ماهان به آستانه جدید، ترکیبی از اتفاقات بیرونی(فریب دیو) بود. رکردهدید.  او از نخستین آستانه گذر 
و درونی(طمع خود) بود. عبور از نخستین آستانه، ماهان را مایوس و گیج کرد. این چیزي نبود که ماهان براي 

دیدنش راهی شده بود.
شد دماغ شب از خیال تهی چون پر افشاند مرغ صبحگهی
از فریب خیال بازي رست ده مردم خیال پرستدی
ماند ماهان زگمرهی شیدا شد زماهان شریک ناپیدا
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مانده و مست بود، برجا خفت مستی و ماندگی دماغش سفت
خفته تا وقت نیمروز بماند اشک چون شمع نیمروز فشاند

)238: 1380(نظامی،
ها، متحدان، دشمنانمرحله ششم: آزمون

-رو میهاي آن روبهاست، با قوانین و آزموندر این مرحله، قهرمان که به طور کامل وارد دنیاي ویژه شده
دهد براي کسب آمادگی براي این مرحله به  قهرمان اجازه می«یابد. شود و متحدان و دشمنان خود را می

)175: 1387ووگلر، »(ترین غار، قدرت و اطالعات خود را افزایش دهد.ی به ژرفمرحله بعد، راهیاب
سفر ماهان در دنیاي ویژه چهار روز به طول انجامید: 

از صبح روزي که ماهان خود را در دنیاي دیگري دید و هایل بیابانی ناپدید شد. شب، ماهان با دیدن _1
وان شد.هیال و غیال، فریب خورد و به دنبال آنها ر

با فرارسیدن صبح روز دوم، هیال و غیال ناپدید شدند و ماهان تا شب سرگردان بود. با ظاهر شدن مرد -2
سوار در شب، ماهان بر اسب یدك او نشست و سوار متلون او را به جایگاه دیوان برد.

اي رسید. به بیشهبا روشن شدن هوا در روز سوم و محو دیوان، ماهان بیابان را طی کرد و شب هنگام -3
او درون چاهی رفت که به باغ پیرمردي راه داشت. ماهان با گفتن سرگذشت خود به پیرمرد او را به متحد 
خود تبدیل کرد. پیرمرد به ماهان گفت که شب روي درخت بخوابد و دوباره فریب دیوان را نخورد. اما 

فریب خورد و پایین آمد و فهمید که زنان زیبا، ماهان با دیدن زنان زیبایی که گرد درخت حلقه زده بودند، 
هایی متلون و زشت بوده اند.عفریت

در صبح روز چهارم، وقتی باغ و دیوان محو شدند، ماهان توبه کرد و با کمک خضر به دنیاي عادي -4
خود بازگشت.

ها، شم( آزمونهاي مرحله شگیرد. ویژگیروز سوم و چهارم، در مراحل بعدي الگو مورد بررسی قرار می
متحدان، دشمنان)عبارت اند از:

تضاد-1
کند تضاد است؛ دنیاي ویژه با دنیاي عادي اولین موضوعی که بعد از ورود به دنیاي ویژه جلب توجه می

قهرمان بسیار متفاوت است. ماهان که در دنیاي عادي بسیار محبوب بود از مهمانی در باغی سرسبز به بیاباتی 
شود که دیوانی براي نابودي اش انورانی گزنده (مار) و وحشی(پلنگ) و بدون غذا وارد میانگیر با جهول

کمر بسته اند.
تر گشت از آتش جگرشگرم چون زگرماي آفتاب سرش

گرد بر گرد خویش کرد نگاه دیده بگشاد بر نظاره راه
جز دلی با هزار داغ ندید باغ گل جست و گل به باغ ندید



١٠٣٩
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

اژدهایی بیشمار هر غار از غار بر غار دید منزل خویش
)238: 1380(نظامی، 

) 241-240(همان: 
رما و جانوران گزنده و وحشی، نگهبانان این هر دنیاي ویژه، نگهبانان آستانه مخصوص خود را دارد. گ

انرژي نگهبانان آستانه ممکن است در قالب یک شخصیت متجلی نشود، « شوند. دنیاي ویژه محسوب می
بلکه ممکن است به صورت یک شیئ، نوعی ویژگی ساختمانی، حیوان یا نیروي طبیعی ظاهر شود که سد راه 

)84: 1387گلر، وو»(آزماید.شود و او را میقهرمان می
قوانین دنیاي ویژه-2

انگیز و گرم هاي مخصوص به خود را دارد.  در این دنیا، روز بیابانی هولهر دنیاي ویژه، قوانین و ویژگی
کشند و با طلوع خورشید و شب، زمانی براي ظاهر شدن دیوانی متلون است که انسان را به گمراهی می

شوند.ناپدید می
آزمایش-3

ترین کارکردهاي مرحله ششم، آزمایش قهرمانان است تا توانایی آنها براي رفتن به مراحل مهمیکی از
باالتر سنجیده شود. در متون حماسی، آزمایش بیشتر جنبه فیزیکی دارد اما در متون عرفانی، قهرمانان عمدتا 

حله، یافتن متحدان و هاي این مراز کارکرد«گیرند. در ساحت معنویت و اخالق مورد آزمایش قرار می
کردن اند، طبیعی است که وقتی را صرف پیدادشمنان است. براي قهرمانانی که تازه به دنیاي ویژه گام نهاده

توان براي انجام خدمات ویژه روي آنها حساب کرد و نیز کسانی که افراد قابل اعتماد کنند. کسانی که می
شناس خوبی هست یا دهد که آیا قهرمان آدمست و نشان میقابل اعتماد نیستند. این نیز نوعی آزمون ا

هاي این مرحله شکست خورد. او که توسط دیوي به نام هایل بیابانی ) ماهان در آزمایش171همان: »(نه.
بود، از اشتباهات خود درس نگرفت و قوانین دنیاي ویژه را فریب خورده و به دنیاي ویژه کشیده شده

گون کمک و هایی متلون(هیال و غیال) اعتماد کرد و از آن موجودات سایهه به دیوفراموش کرد. او دوبار
انگیز دیگري نداشت.اي جز سرگردانی و رفتن به قلمرو هولراهنمایی خواست که نتیجه

ماهان بعد از این شکست در آزمایش، باز هم دعوت دیوي در لباس مردي سوار را پذیرفت و  بر اسب 
تر الخ و مخوفبار به جایی دیوهاي قبلی خود درس بگیرد اینکه نتوانسته بود از شکستیدك او نشست. او
از قبل کشیده شد:

خاك بر خون شب گوایی داد روز چون عکس روشنایی داد
کوه بر کوه دید جاي پلنگ گشت ماهان در آن گریوه تنگ

خورشی جز دریغ و درد نبود طاقتش رفت از آنکه خورد نبود
خورداندك انک به جاي نان می کردبیخ و تخم گیا طلب می
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وز خطرگاه کوه بگذشتند چون قدرمایه راه بنوشتند
دشتی، چگونه؟ چون کف دستساده گشت پیدا ز کوهپایه پست

ناله بربط و نواي سرود آمد از هر طرف نوازش رود
و که نوش بادت جامنعره زین س بانگ از آن سو که: سوي ما بخرام

غول در غول بود و غل در غل همه صحرا به جاي سبزه و گل
کوه، صحرا گرفته، صحرا کوه کوه و صحرا زدیو گشته ستوه
از در و دشت برکشیده غریو برنشسته هزار دیو به دیو

)242: 1380(نظامی، 
الگوي منادي بود به شکل هوي و رقص دیوان، اسبی که ماهان بر آن نشسته و نماد کهنوبا بلندشدن هاي

داد:واقعی خود بازگشت و به اژدهایی تبدیل شد که ماهان را شکنجه می
خویشتن را بر اژدهاي دید نت و بالیی دیدزیر خود مح

تر که هفت بودش سروین عجب اژدهایی چهارپاي و دو پر
سر استچه عجب کژدهاي هفت فلکی کو به گرد ما کمر است

کرده بر گردنش دو پاي به کش  وشاو بر آن اژدهاي دوزخ
هرزمان بازیی نمود دگر وان ستمکاره دیو بازیگر
پیچ در پیچ زتاب رسن ر شکنکوفت با هزاپاي می

کردهدرسیلش از کوه پیش پرودرهاو چو خاشاك سایه
زدش بر بلندي و پستیمی دواندش ز راه سرمستیمی

گه به گردن در آوریدش پاي گه برانگیختش چو گوي از جاي
تا به هنگام صبح و بانگ خروس گونه فسوس کرد بر وي هزار

)244(همان: 
ماهان با انتخاب دشمنان خود به عنوان دوست و شکست در آزمایش، توانایی و قدرت ترك دنیاي ویژه 

پس از آن الگوي متلون و را به دست نیاورد. دیوهایی که ماهان آنها را به شکل انسان دید، در ابتدا نماد کهن
الگوي استاد را به چهره الگوي منادي هستند که بعد از هدایت ماهان نقاب کهنبا دعوت از ماهان، نماد کهن

آستانه وگاهی هاي دیگر مثل سایه، دغلباز، نگهبانالگويهاي کهندشمنان ممکن است کارکرد«می زنند. 
الگوي سایه هایی از کهندیوان این داستان نمونه) و درواقع تمام100: 1387ووگلر، »(باشند.منادي را داشته
کرد اما در عین توان در شخصیتی واحد بیانالگوي سایه را میانرژي چالش برانگیز کهن«آیند. به حساب می

) 172همان: »(زنندها به چهره میهاي مختلف هر یک از شخصیتتواند نقابی باشد که در زمانحال می
ترین غاربه ژرفمرحله هفتم: راهیابی
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رسد که آب روانی اي میگذارد و شب هنگام به بیشهروز سوم، ماهان سرگردان، بیابان را پشت سر می
هاي تجدید حیات قهرمان است. ماهان دهد. تطهیر با آب، یکی از نشانهدارد و خود را در آن شست و شو می

به مرحله بعد را ندارد باید تجدید حیات هاي مرحله قبل شکست خورده و صالحیت ورود که در آزمایش
اي نمادین از خطاهاي گذشته پاك و آماده ورود به مرحله بعد و آزمایش مرحله هشتم شود. یابد تا به گونه

زمینی تابد به باغ زیراي به درون چاه میشود و از نور مهتاب که از روزنهپس از آن، ماهان داخل چاهی می
یابد.راه می

کنند که از نگهبانان آستانه، اهداف و آمیز دیگري برخورد میرازقهرمانان] در طی مسیر با نقطهها [آن«
ترین هاي خاص خود برخوردار است. این مرحله راهیابی به ژرف ترین غار است. جایی که با بزرگآزمون

یش مرکزي ماجرا اکنون زمان کسب آمادگی نهایی براي آزماشوند.رو میههاي خود روبشگفتی و ترس
)179: 1387(ووگلر،»است.

گذارد تا در مرحله هشتم سفرش(آزمایش در ماجراي هفت خوان، رستم واقعا به درون غاري پا می
نقطهآورد. در این داستان، ماهان با ورود به چاه، و وارد شدن به ژرفاي تاریکی، به درپابزرگ) دیو سپید را از

رسد. میآمیز دیگري راز
راهیابی

ترین غار) از اهمیت زیادي برخوردار است چگونگی راهیابی قهرمانان به مرحله هفتم(راهیابی به ژرف
برد. اغلب قهرمانان آثار حماسی، مثل هاي قهرمانان آثار مختلف پیتوان به تفاوتکه با بررسی آن میچرا

- قهرمانان با جسارت به پشت در قلعه میبرخی از « گذارند.رستم با شجاعت و آگاهی به این مرحله قدم می

) اما 180همان: »(کنند. این راهیابی متعلق به قهرمانان مطمئن و متعهد است.روند و درخواست ورود می
خبري و رهایی از راهیابی ماهان و پادشاه سیاهپوشان(دو قهرمان شکست خورده در مرحله هشتم) از بی

وضع موجود خود بود.
دنیاي ویژه دیگر

رسد: باغی که از سرسبزي به بهشت اي متفاوت میهاي هولناك به منطقهماهان بعد از سرگردانی دربیابان
است.تشبیه شده

به ز باغ ارم به طبع و سرشت دید باغی نه باغ، بلکه بهشت
سرو و شمشاد بیشمار در او گاهی چو صد نگار در اوروضه
)      247: 1380(نظامی، 

آن باغ نماد بهشت زمینی، مرکز کیهان، بهشت آسمانی و نشانه«است:در فرهنگ نمادها درباره باغ آمده
)42/ 2: 1382(شوالیه و گربران، »مرحله از مراحل معنوي است که با طبقات بهشت ارتباط دارد.

- پیکر، تنها قهرمانان دو گنبد( اول و پنجم) در مرحله آزمایش بزرگ شکست میهاي هفتاز میان داستان
شود که در زیبایی همانند خورند. در هر دو داستان، قهرمان( ماهان و پادشاه سیاهپوشان)  وارد باغی می
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رود تا به چنین در اعماق چاهی فرو میبهشت است. با این تفاوت که پادشاه به باغی در آسمان و ماهان 
باغی وارد شود. توجه به این نکته ضروري است که هر دو قهرمان  به خاطر شکست، از این باغ بیرون رانده 

شوند. می
کند؛ پیرمرد صاحب باغ با چوبدستی راه را بر ماهان با ورود به باغ، با نگهبان آستانه  جدیدي برخورد می

اند که از ورود افراد هاي ورود به دنیاي تازه، نگهبانان قدرتمندي ایستادهدر هر یک از دروازه«بندد. ماهان می
دهند اما اگر به درستی درك کننده را به قهرمان نشان میاي تهدیدکنند. آنها چهرهفاقد صالحیت جلوگیري می

در «)81: 1387(ووگلر،»دیلشان نمود.توان بر ایشان غلبه کرد، دورشان زد یا حتی به متحدان خود تبشوند می
العاده برخوردارند. آنها ممکن است نگهبانان مرزي، قراوالن، ها نگهبانان آستانه از تنوعی خارقداستان

- ها، مراقبان یا کسان دیگري باشند که موقتا راه قهرمان را سد مینگهبانان شب، دیده بانان، محافظان، دربان
)84همان: »(آزمایند.کنند و نیروهاي او را می

ماهان با تعریف سرگذشت خود توانست نگهبان آستانه را به متحد خود تبدیل کند.                                                     
کرد رغبت به دلنوازي او سازي اوپیر چون دید عذر

رغش کرد و پیش او بنشستفا چوبدستی نهاد زود ز دست
)                                                                                                      249: 1380(نظامی، 

بود، می هاي گذشته را در آن سپري کردهانگیزي که شباهان با دیدن مهربانی پیرمرد، از سرزمین هولم
شود تا در این نقش، به ماهان آموزش دهد. استاد به الگوي استاد میپرسد. در اینجا پیرمرد تبدیل به کهن

خوردي:ا نمیترسیدي و دلت برجاي بود هرگز فریب دیوان رگوید که اگر نمیماهان می
کاین خیال اوفتاد در سر تو ساده دل شد در اصل گوهر تو

دالنننمایند جز به ساده اینچنین بازیی کریه و کالن
با خیالت خیال بازي کرد ترس تو بر تو ترکتازي کرد

کردنبود تشویش راه گم کردنآن همه بر تو اشتلم
نشدي خاطرت خیال نماي جايگر دلت بودي آن زمان بر

)252(همان: 
مند شده و مهر فرزندي بر دلش پیرمرد به ماهان گفت که فرزندي ندارد اما با دیدن ماهان به او عالقه

دهد و او را به ازدواج  اش را به ماهان میو را بپذیرد، باغ، انبار و خانهاست. اگر ماهان فرزندخواندگی انشسته
آورد. ماهان با شنیدن این حرف بسیار خوشحال شد و فرزندخواندگی پیرمرد را قبول میزن دلخواهش در

ایی که ایم تا به سوي قلب دنیاي جدید پیش رویم جآماده«داشت. کرد اما او در  آستانه آزمایش دیگري قرار
» شوند.هاي ما مراقبت میترین ترسها توسط بزرگترین گنجبزرگ
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پیرمرد(کهن الگوي استاد)، خوابگاهی را که روي درخت صندلی ساخته شده بود به ماهان نشان داد و او 
را براي رویارویی با آزمایش راهنمایی کرد:

هیچ از این خوابگه فرود میاي تا نیایم صبور باش به جاي
ر جوابش سخن مگوي و خموشد هرکه پرسد تو را بگردان گوش

از مراعات هرکسی بشکیب به مداراي هیچکس مفریب
آنگهی ده مرا به پیشت راه گر من آیم زمن درستی خواه

صحبتی تازه شد چو شیر و چو شهد چون میان من و تو از سر عهد
آشیان من آشیانه توست باغ باغ تو، خانه خانه توست

)249: 1380(نظامی، 
استاد دوباره هنگام رفتن به ماهان پند داد و گفت اگرچه حلواي دوستی ما امشب به تو رسید اما فردا 

.نتیجه آن را خواهی دید همه چیز به عملکرد امشب تو بستگی دارد
بامدادان به گنج کن بازي امشب از مار کن کمرسازي
زعفرانش به روز باید دید گرچه حلواي ما شبانه رسید

تا بسازد ز بهر مهمان جاي پیر گفت این و رفت سوي سراي
)256: (همان

مرحله هشتم: آزمایش بزرگ
ترین ترین چالش و هولناكترین غار قرار دارد و با بزرگترین اتاق ژرفقهرمان در عمیق«در این مرحله، 

نامد. این شاه فنر رو است. این همان قلب واقعی مساله است که جوزف کمبل آن را آزمایش میهحریف روب
)193: 1387ووگلر، »(ید رسیدن به قدرت جادویی است.یا عامل اصلی در فرم قهرمانی و کل

گیرد... این شود و در نبرد با نیروي مخاصم در معرض خطر قرار میرو میقهرمان با احتمال مرگ روبه«
لحظه در هر داستانی از اهمیت اساسی برخوردار است؛ آزمایش که در آن قهرمان باید بمیرد یا ظاهرا بمیرد تا 

)45همان: »(متولد شود.بتواند دوباره
بیند که وارد باغ می شوند. ماهان با یاد حرف شود که او زنان زیبایی را میآزمایش ماهان زمانی شروع می

پیرمرد، از درخت پایین نیامد اما مهتر زیبا رویان، یکی از خدمتکاران خود را نزد ماهان فرستاد. زن خدمتکار، 
کند از درخت پایین بیاید و در جشن آنها شرکت ز ماهان دعوت مینماد کهن الگوي منادي است چراکه ا

کند. ماهان دوباره به دعوت منادي منفی پاسخ مثبت می دهد و از درخت پایین می  آید:
نامد از پند پیر خود یادش زان جوانی که در سر افتادش

پند پیران کجا به یاد آرد چون جوان جوش در نهاد آرد
همانی ماهرفت ماهان به می عشق چون برگرفت شرم از راه

)                                                                              249: 1380(نظامی، 
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است عفریت هایی متلون و کریه هستند. نارشان نشستهفهمد زنانی که کاما سرانجام ماهان می
شکست

آزمایش ماهان نبرد یا رویارویی فیزیکی نبود. بلکه آزمونی اخالقی بود. او در آزمایش بزرگ خود 
شکست خورد. چون نتوانست صبر کند و نصیحت استاد خود را بشنود. او گرچه با عفریت هایی روبه رو 

تبهکار «ها را نداشت اما مهم ترین شکست او، شکستی بود که از خودش خورد. شد که توان مقابله با آن 
تر، تمام این کلمات معادلی براي امکانات منفی خود ممکن است شخصیتی بیرونی باشد اما به معناي عمیق

)201: 1387(ووگلر، »ترین حریف قهرمان سایه خود اوست.قهرمان هستند. به بیان دیگر، بزرگ
د دوبارهمرگ و تول

آزمایش این است: قهرمانان راز ساده. «استمرگ و تولد دوباره ،این مرحلههاي ویژگیترین مهمیکی از 
اما مرگ او جسمانی رگ را تجربه کردهم مماهان ) 193همان: »(باید بمیرند تا بتوانند دوباره متولد شوند.

در مرگیماهان،) مرگ 200همان: »(خود را بگذارد.تاثیر،مرگالزم نیست قهرمان حتما بمیرد تا لحظه«نبود.
. او که به صورت نمادین، در آب چشمه از اشتباهات گذشته اش تطهیر شده بود، دوبارهاعماق روح بود

د تا به صورت شخصی فریب خورده و سرگردان متولد شود.قربانی شهوت خود ش
مرحله نهم: پاداش

رسند. اما در مرحله نهم اند به پاداش خود میقیت پشت سر گذاشتهقهرمانانی که آزمایش بزرگ را با موف
که در ماهان جهت است. به هرشکست قهرمانان در بحران آزمایش، نوشته نشدهاز کتاب ووگلر چیزي درباره

بازگشت مسیر،کند. یعنی: تجدید حیاتخورده، همان چرخه قهرمانان پیروز را طی میهشتم شکستمرحله
افتد؟اما چه اتفاقی براي مرحله نهم(پاداش) میت با اکسیر.و باز گش

تصاحب
هاي مهم مرحله نهم این است که قهرمان به یکی از جنبه«هاي مرحله پاداش است. تصاحب از ویژگی

ماهان که به دنبال آرامش و راه نجاتی در این ) 218همان:»(کند.جویش بوده دست پیدا میوآنچه در جست
گشت، نه تنها دوباره سرگردان شد بلکه موقعیت فرزندخواندگی پیرمرد را از دست داد و ناك میدیوزار هول

اند، در تنها قهرمانانی که جان خود را به خطر انداخته و یا زندگی خود را ایثار کرده«باغ محو و ناپدید گشت. 
اش بگذرد و صبر کند، خواستهیک شب از شدحاضر نکهماهان ) 218همان: »(کنند.مقابل چیزي دریافت می

مستحق دریافت پاداش نیست. او نه تنها پاداشی دریافت نکرد بلکه چیزهایی که داشت، از دست داد. او نه 
آن بهشت محروم شد.سرورينرسید بلکه از آرامش و نجاتتنها به 

مرحله یازدهم: تجدیدحیات، مرحله دهم: بازگشت، مرحله دوازدهم: بازگشت با اکسیر
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جا شوند. در این قسمت ما شاهد یک بهتوانند حذف، اضافه و یا جاهریک از مراحل  در سفرقهرمان می
جایی هستیم. ماهان باید اول تجدید حیات پیدا کند(مرحله یازده) تا بتواند به دنیاي عادي خود جابه

بازگردد.(مرحله دهم) 
هاي تا بار دیگر چون فردي معصوم که درسمردبود باید میکه سرنگون هوس و سایه خود شدهماهان 

قهرمانان باید قبل از ورود مجدد به دنیاي عادي ، تطهیر و «آزمایش بزرگ را به خاطر دارد، متولد شود. 
)239: همان» (پاالیش نهایی را از سر بگذرانند. یک بار دیگر باید تغییر کنند.

ب چشمه و تغییر در نگرش و رفتار او(ماهان یاد از نشانه هاي تجدید حیات ماهان، توبه، تطهیر در آ
گرفت که تنها از خداوند کمک بخواهد.)است. همچنین تغییر لباس ماهان و انتخاب رنگ کبود از دیگر 

اي براي چرا تغییر لباس نشانهشود. باشد که در مرحله دوازدهم مشاهده میهاي تجدید حیات او مینشانه
لباس یک نماد «رویم . براي جواب این سوال به سراغ فرهنگ نمادها میآید؟تجدید حیات به حساب می

)2/411: 1382(شوالیه و گربران، » بیرونی از فعالیت روحانی و معنوي است. شکل مریی انسان درونی.
ها اما برخی لباس..سنت اسالمی، تعویض آیینی جامه، نشان عبور از جهانی به جهان دیگر است.در«
شود نشانه عبور از عالم دهند؛ مانند خرقه یا عبا که وقتی به کسی اهدا میتحولی شدید را نشان میتغییر و

این تغییر و تعویض جامه نماد مرحله درونی است که بدان نایل شده. جامه...غیرمذهبی به عالم مذهبی است
)419همان: »( روح است از براي پیشروي، قدم به قدم تا اشراقی ملکوتی.

هاي سیاه و آبی نشانه سوگواري هستند. صوفیان به نشانه جان«نویسد:میآبیمایکل بري درباره رنگ 
آبی به تن سقوط کرده در این جهان خاکی، مانند دوستان ماهان در پایان افسانه شاهدخت گنبد پیروزه، جامه

) 212: 1385بري، »(کردند. می
تر از آن. سوگ سفید چیزي فرساحد سفید. بلکه طاقتسوگی نه درسیاه رنگ سوگواري است.«

مسیحایی در خود دارد. نشانه غیبتی است که براي یک موجود کامل مقرر شده. یک مرخصی موقت است. 
...سوگ سفید سوگ شاهان و خدایان بوده که دوباره به دنیا خواهند آمد... اما سوگ سیاه خسران قطعی است

شدند و در این هنگام شی و مشیانه] فریب اهریمن را خوردند و از بهشت راندهآدم و حواي زرتشتیان[ م
: 1383گربران،(شوالیه و» ایمان در اسالم و مسیحیت است.لباس سیاه بر تن داشتند... و از سویی دیگر نشانه

3 /686-687(
هم) را به او بعد از تجدید حیات، استادي(خضر) به شکل ماهان ظاهر شد و مسیر بازگشت(مرحله د

نشان داد. ماهان با آوردن اکسیري استعاري (ماجراي سفر و نگرش جدیدش به هستی) براي دوستانش که در 
گذاشت.مرگ او کبود پوشیده بودند آخرین مرحله از سفر قهرمان را پشت سر

بخشی از سفر قهرمانی بهرام3-1-1
.)پنجمکهن الگوها: قهرمان(بهرام)، استاد (بانوي گنبد 
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دهد. او استادي راغب و یکی مستقیم بهرام را پند میبا گفتن این داستان به طور غیرچهارشنبهبانوي گنبد 
دهند و از استادان چندگانه بهرام است. تمام زنان هفت گنبد با گفتن داستان، آموزش خاصی را به پادشاه می

.دآینساب میبندي استاد، جزو استادان چندگانه به حها در تقسیمآنهمه
گنبد ها به جز عجوزهبینیم زنان هفت پیکر از احترام و مقام بسیاري برخوردارند. آنطور که میهمان

دارند. یکشنبه، نقش راهنما و استادي مردان را بر عهده
گیرينتیجه-4

دیگر تاثیر فراوان هاي است که بر چرخهماهانها داستان ترین آنچند چرخه سفر دارد. کاملپیروزهگنبد 
هاي مرحله ششم شکست در آزمایشرود اماطبق الگوي قهرمانان دیگر پیش میماهان تا مرحله ششم دارد. 

شکست باز هم در مرحله آزمایش بزرگ یابد اماخورد. او پس از تجدید حیات به مراحل بعدي راه میمی
کرد. او ایش بزرگ براي تغییر تالش میباید در آزمماهانخورد. طبق جدول قوس شخصیت قهرمان، می

قدرت الزم را براي تغییر نداشت و  پیامدهاي شکست  و عدم تالش براي تغییر را چشید. مرحله نهم مرحله 
که ماهانکنند. اما را تصاحب میهندخواپاداش نام دارد و تنها قهرمانان پیروز از آزمایش بزرگ، آنچه می

ش بگذرد و صبر کند، مستحق دریافت پاداش نیست. او نه تنها پاداشی احاضر نشد یک شب از خواسته
هایش محروم شد.آن بهشت و خوشیسرورياز و دریافت نکرد بلکه چیزهایی که داشت، از دست داد

مرد تا بار دیگر چون فردي هایش سقوط کرده بود، باید میکه در آزمایش بزرگ به دست هوسماهان 
است، در شخصیت جدید خود متولد شود. (تجدید حیات) ایش بزرگ را فرا گرفتههاي آزممعصوم که درس

سفرش از این که در آزمایش بزرگ تغییر را نپذیرفت، در مرحله تجدید حیات تغییر کرد و چرخهماهان 
مرحله با قهرمانان دیگر هماهنگ شد. 

کتابنامه
رجمه احمدرضا محمدپور. فصلنامه نقد و نظر. ت». یونگ و نمادپردازي دینی). «1384آرگایل، مایکل (_

.25-20. صص 38و37ش
). تفسیر مایکل بري بر هفت پیکر. ترجمه جالل علوي نیا. تهران: نی.        1385بري، مایکل(_
). اسطوره هاي موازي و نقد آن. ترجمه  عباس  مخبر. تهران: مرکز.1386بیرلین، ج. ف (_
شیوهس سفر قهرمان  در داستان حمام بادگرد براسا). «1391از، نسرین (حسینی، مریم و شکیبی ممت_

. 63-33. صص22پژوهی.ش ادب». کمپبل و یونگتحلیل
). پژوهشی در هزار افسان. تهران: توس.1368ستاري، جالل (_
). اسطوره. ترجمه فریده فرنودفر. تهران: بصیرت.1389سگال، رابرت آلن (_
هاي روانشناسی و نقد آن. تهران: سمت.). مکتب1385حسین (شکرکن،_
). فرهنگ نمادها. ترجمه سودابه فضایلی. تهران: جیحون.1382شوالیه، ژان و گربران، آلن (_



١٠٤٧
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

الگوي سفر بررسی ساختار در هفت خوان رستم: نقدي بر کهن). «1392قربان صباغ، محمدرضا (_
». قهرمان

.56-27، صص 18جستارهاي ادبی. ش
). قهرمان هزار چهره. ترجمه شادي خسرو پناه. مشهد: گل آفتاب.1389کمپبل، جوزف (_
). اسطوره. ترجمه موسسه خط ممتد اندیشه. تهران: نشانه.1390کوپ، الرنس (_

). هفت پیکر. تهران: ایرانشناسی.1390گلبو، فریده (_
هفت پیکر. تهران: هنر و مردم.). هشت بهشت و1355محجوب، محمد جعفر (_
اي شاهنامه. تهران: آگه.). درآمدي بر ساختار اسطوره1389مختاریان، بهار (_
درسفرِقهرمانالگويکهنتطبیقی). مطالعه1391مهدي، علی و قبادي، حسینعلی(معقولی، نادیا و شیخ_

.98-88سینمایی. مطالعات تطبیقی هنر. ش سوم. صصوادبیمحتواي
نظریه هاي ادبی معاصر. ترجمه مهران مهاجر و محمد نبوي. ). دانش نامه 1383ریما (مکاریک، ایرنا_

تهران: آگه.
شناسی. تهران: سخن.). درآمدي بر اسطوره1392نامور مطلق، بهمن (_
). هفت پیکر. تصحیح حسن وحید دستگردي. تهران: قطره.1380نظامی، الیاس بن یوسف (_
). کلیات نظامی گنجوي، تصحیح حسن وحیددستگردي. تهران: نگاه.1384(______________
شناسی. تهران: سروش.). رویکردهاي علمی به اسطوره1381واحد دوست، مهوش (_
خرد.تهران: مینويآبادي. گذر). سفر نویسنده. ترجمه محمد1387ووگلر، کریستوفر (_
آبادي. تهران: هرمس.گذروره و سینما. ترجمه محمد). اسط1390ویتیال، استوارت (_
حسین مقبل. ). مبانی روانشناسی یونگ. ترجمه محمد1381هال، کالوین اس و نوربادي، ورنون جی (_

تهران: جهاد دانشگاهی تربیت معلم.
ها بر  تکامل شخصیت وهاب در زمینه عشق در داستان خانه ادریسی). «1392راه، رویا (شاهیدالهی_

198-169. صص24. ش6فصلنامه نقد ادبی. س ». مبناي الگوي سفر قهرمان جوزف کمپبل



١٠٤٨

١٠٤٨

مجموعه مقاالت

شناسی کیخسرو در شاهنامه فردوسی شخصیت
» اریک اریکسون«براساس نظریۀ 

1مقدسنجمه بهمدي

الملل دانشگاه فردوسیبینواحددانشجوي دکتراي ادبیات فارسی
2دخت پورخالقی چتروديمه

استاد دانشگاه فردوسی مشهد
چکیده

اي شاهنامه است که براي اولین بار در لغت موران و کیخسرو شخصیت پهلوان ـ موبد و شاه نیمه اسطوره
الدین سهروردي نقش ایرانی ـ اسالمی و عارف و پیر کامل را پیدا کرده الواح عمادي از آثار شیخ شهاب

است.
گزین، شاه کهترنواز، جو، گوشیرفراز، جهاندارکی، فرّخ کاله، شاهات جهاندر شاهنامه از او با القاب و صف

شاه کیان، شاه گندآوران، شاه گُرد، شاه ایران سپاه یاد شده است.
نماي خود در آثار شاعران عارفی چون سنایی، عطار، موالنا و کیخسرو با همین اوصاف و جام جهان

ینۀ مقاله در آثار دیگران مطرح شده است. شخصیت کیخسرو ها در پیشحافظ وصف شده است. این ویژگی
اي پیامبرگونه یافته است.به لحاظ رشدیافتگی و سالمت شخصیت، چهره

ایم که کیخسرو انسان گرایانۀ اریک اریسکون به این نتیجه رسیدهدر این جستار با استفاده از نظریۀ انسان
ۀ رشد براساس نظریۀ اریکسون و تأثیرپذیري از وراثت و محیط اي است که با طی مراحل هشتگانکمال یافته

در تمام مراحل رشد، فردي خردمند و انسانی با شخصیتی خودشکوفا است.
اریکسون، نظریۀ شخصیتکیخسرو، شاهنامه، اریکها:کلیدواژه

مقدمه
ه او داده است و ب» صاحب کیان خره«و » الصدیقالملک«سهروردي شخصیت پادشاه عارفی را با القاب 

شود. کند. در آثار سهروردي از چهار شاه یاد میتأویل می"خویشتن انسان"و "جان"نماي او را به جام گیتی
آورد.ناپدید شدن پایانی کیخسرو از چشم پهلوانان همراهش نوعی تجربۀ اشراقی به بار می

) او را 1352رد و تاریخ طبري () او مینوي خ1384در باب شخصیت کیخسرو همین بس که در اوستا (
دانند و از میان پیامبران زندگی او را به زندگی مسیح بیش از دیگر انبیا مقدس و شجاع و داراي فرّه و می

)22: 1388توان شباهت داد. (آیدنلو، می

N. behmadi. M @ gmail. com. (نویسنده مسئول)1
2 .Dandritic 2001 @ yahoo.com
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هاي زندگی و در این جستار بعد از معرفی اجمالی کیخسرو براساس متون دینی و تاریخی شباهت
اریکسون، شخصیت سالم اجتماعی او نشان داده شده او با نظریۀ شخصیت سالم اجتماعی اریکاوصاف 

است.
گرایانه از این هاي انجام شده دربارة کیخسرو باید آثاري را که تحلیل عرفاناز میان پیشینه پژوهش

هاي رمزي ستانشخصیت دارند مطرح کرد؛ از این میان تحلیل معنی شناختی پورنامداریان در رمز و دا
توان نام ) و مقالۀ تحلیلی ـ فلسفی را می1384) و بررسی نماد شناختی حسینعلی قبادي در آیین آینه (1386(

اسطورة کیخسرو و اتّصال عرفانی او به نیروي فرّه از دیدگاه تحلیلی » قلمروحماسه«برد. رزمجو نیز در کتاب 
دانسته است؛ نیز در مقالۀ » القدس و توفیق و تأیید ربانیض روحفی«اي از ـ تأویلی توجه کرده و آن را نشانه

درباره فرّه کیخسرو و روایت فردي سهروردي از اهمیت » کیخسرو فرهمند به روایت فردوسی و سهروردي«
را علت » مشی و معاملت عارفانۀ او«وي تحقیق کرده است. حمیدیان نیز چنین نگاهی به کیخسرو دارد و 

ي فر نیز در مقاله). ثاقب323: 1372داند (حمیدیان، ي کامل پادشاهی میدن کیخسرو به نمونهاصلی تبدیل ش
اي از مرگ اختیاري تحلیل کرده است. فرزاد قائمی پایان داستان کیخسرو را به عنوان گونه» مرگ کیخسرو«

شخصیت کیخسرو به عنوان ) به بررسی 1389» (ايتحلیل داستان شاهنامه براساس نقد اسطوره«نیز در مقالۀ 
به بررسی شخصیت » ايتحلیل داستان کیخسرو در شاهنامه براساس نقد اسطوره«یکی از کهن الگوهاي به نام 

ي تعمید، قدرت که وجود نمادینگی عنصر آب و اسطوره» قهرمان«کیخسرو به عنوان یکی از کهن الگوهاي 
هاي کننده، گذر از آزمونر اختیار داشتن جام پیشگوییبرکت بخشی و بازگرداندن باران و سبزي به طبیعت، د

ي ازلی رویارویی خیر و شر است و محو شدن نمادین او که تشرّف، نبرد با افراسیاب که تکراري از نمونه
است، در اجزاي ساختار اسطورة » مرگ و تولد دوباره«متضمن بازگشت ابدي و و از نمودهاي کهن الگوي 

روز «ي ایرانی است که در پایان یک حماسه» انسان کامل«ت. او معتقد است، کیخسرو کیخسرو قرار داده اس
(کیومرث) شروع شده است، تاریخ اساطیري ایران را به حقیقتی » نخستین انسان«که از » بزرگ کیهانی

).77کند (همان: مند و تکراري از چرخۀ آفرینش کیهانی تبدیل مینظام
اسطورة «) و مقالۀ 1379اهللا صفا (سرایی در ایران ذبیح) حماسه1377د بهار (هایی از آثار مهردادر بخش

توان مطالبی را در باب اسطورة کیخسرو یافت، در )می1352پور (از ابوالقاسم اسماعیل» کیخسرو در شاهنامه
ان اشاره تو) از آیدنلو می1388» (سیاوش، مسیح و کیخسرو«نگاه تطبیقی به این شخصیت به مقاالتی چون 

کرد که بیست مشابهت بین کیخسرو و مسیح در آن برشمرده شده است. نویسنده با همین نگرش تطبیقی در 
هاي کیخسرو پرداخته است.به ویژگی» از اسطوره تا حماسه«در کتاب » جام کیخسرو و جمشید«گفتار 

ت کیخسرو بررسی شده نیز شخصی» گرال جامی بسان جام کیخسرو«در مقالۀ تطبیقی دیگري با عنوان 
اند. ). برخی مقاالت نیز بدون رویکرد به تحلیل محتواي مفاهیم داستان پرداخته169ـ190: 1385است (نقوي، 

از علی » برداشتی از پیوستن کیخسرو به سروش فردوسی«از مهردخت برومند، » سرگذشت کیخسرو«مانند 
داستان کیخسرو در شاهنامه، «ن حمیدي و مقالۀ از بهم» رستم، نمازگزار کشیش کیخسروي«اصغر مظاهري و 
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از محمدرضا راشد محصل از دیدگاه ارتباط با تقدیرگرایی و مقاله » بیان یک پیروزي یا تمثیل یک فاجعه
) از اورنگ خضرایی که بر سیر استحالۀ درونی 1389» (جنون فرزانگی، نگرشی به سیماي کیخسرو«

ایم با رویکرد بین ایت او کوشیده است. در این جستار کوشیدهشخصیت کیخسرو در بررسی مفهومی رو
شناسی یعنی نظریۀ شخصیت فردي ـ هاي مهم شخصیتو یکی از نظریه» شناسی ـ ادبیروان«اي رشته

اریکسون به تحلیل شخصیت کیخسرو بپردازیم. توصیف الگویی او این جستار را از تحقیقات اجتماعی اریک
است؛ روشی که بر خوانش متن و » توصیفی ـ تحلیلی«کند. روش تحقیق در این جستار میپیشین متمایز 
کوشد تمام عناصر فرهنگی ـ تمدنی مربوط به یک شخصیت را که به پردازد؛ در آن منتقد میتحلیل آن می

انجامد  بررسی کند.آفرینش ادبی در مورد او می
هاي حماسۀ فردوسی را توان شخصیتاي میظریهجا است که که آیا با چنین نسؤال اصلی این

کالبدشکافی و تحلیل نمود؟
باشد؟ تاکنون طبق هیچ اي بر عنوان ابزاري براي شناخت قهرمانان حماسه ملّی کارآمد میآیا چنین نظریه

پرداخته نشده است. تحلیل داستان کیخسرو با این » شخصیت کیسخرو«اي به تحلیل شناسانهنظریه روان
دهد:رویکرد، موضوع این جستار را تشکیل می

1اریکسونگرایانه اریکشناسی کیخسرو براساس نظریۀ انسانهـ) شخصیت
شود که گرفته شده که به ماسک یا نقابی گفته می(persona)از کلمۀ التین (personality)شخصیت لغت

تر شد و نقشی را که ور معناي آن گستردهزدند و به مربازیگران تئاتر در یونان قدیم به صورت خود می
کرد نیز در بر گرفت؛ لذا مفهوم اصلی شخصیت تصویر صوري و اجتماعی است و براساس بازیگر ادا می

شود. شخصیت را بر مبناي صفات بارز یا مسلّط فرد نیز کند، ترسیم مینقشی که فرد در جامعه بازي می
).11: 1383اند (کریمی، تعریف کرده

اي سازمان یافته متشکل از خصوصیات تا حدي ثابت و مداوم که بر روي هم  یک فرد را از مجموعه«
). اگر بخواهیم به تعریف شخصیت خود 10ـ12: 1387(حجازي، » کندفرد دیگر یا افراد دیگر متمایز می

گوییم شخصیت خودشکوفا شکوفا به غیر از منظر اریکسون بپردازیم. برطبق نظریات آبراهام مازلو باید ب
ها عبارتند از:هایی دارد که کیخسرو نیز بدانها بسیار نزدیک است، بعضی از این ویژگیویژگی

ها دارند.ـ ادراکی بسیار کارآمد از واقعیت1
پذیرند.هاي خود را بدون جعل و تحریف میـ ماهیت خود و ضعف و قوت2
هاي جهان و اشخاص واال دارند و همواره جهان اطراف ـ احساس قدرشناسی مداوم نسبت به پدیده3

کنند.خود را با حرمت تجربه می

1 . Erik-Erikson
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هاي عمیق مذهبی شباهت به تجربهـ داراي لحظاتی از جذبه، حیرت و خوشی شدید هستند که بی4
نیست.
خوانی و درك دیگران و متمایل به کمک به نوع بشر را دارند که در واقع به دیگران ـ حس هم5

).157ـ158: 1383نگرند (کریمی، واهروار و برادروار میخ
گیرد و به خصوص حوادث مهم زندگی در نظریۀ اریکسون رشد آدمی تمام طول عمر او را در برمی

گذارد. در جریان این تحوالت، تغییرات زیستی، رفتاري و اجتماعی تأثیرات بزرگی را بر رشد وي به جا می
هاي روانی از شود. پدیدهگیري تجارب جدید منجر میگی و تاریخی به شکلدر تعامل با مقتضیات فرهن

).29: 1975گذارد (اریکسون، همان آغاز کودکی تا دورة پیري، در زندگی فرد تأثیر می
است؛ » بستگی«به معنی » ژنتیکاپی«به نظر اریکسون ژنتیک زمینۀ رشد آدمی است نه عامل رشد آدمی. 

تري بر رشد فرد راثتی بستگی دارد، ولی عوامل محیطی و بیرونی تأثیر عمیقیعنی رشد به عوامل و
1گذارد.می

اریکسون پیشنهاد کرد که رشد انسان شامل یک رشته تعارض است که باید با آنها کنار بیاییم. توانایی 
توان پاسخ زگارانه میشود. این بحران را به دو شیوه سازگارانه یا ناسانامیده می2مان، بحرانمواجهه با محیط

داد؛ در هر دورة زندگی یک رشته تعارض یا بحران داریم که فرد با طی آن به مرحلۀ بعدي رشد خواهد 
).86: 1385رسید (شولتز، 

هشت مرحلۀ اریکسون: اریکسون براي این هشت مرحلۀ خود که فرصت پرورش است نام 
شود.هاي بنیادي خود وارد مرحلۀ بعدي پرورش میديرا گذاشت که فرد با نیرومن» هاي بنیادينیرومندي«

جدول مراحل روانی اجتماعی رشد اریکسون
هاي کنار آمدن سازگارانه در برابر شیوهسن تقریبیمرحله

ناسازگارانه
نیرومندي 

بنیادي
1از تولد تا دهانی ـ حسی

سالگی
امیداعتمادياعتماد در برابر بی

ارادهخودمختاري در برابر تردید و شرمگیسال3تا 1عضالنی، مقعدي
جابجایی حرکتی ـ 

تناسلی
هدفحس عدم گناه در برابر گناهسالگی5تا 3

شایستگیکوشی در برابر حقارتسختسالگی11تا 6نهفتگی تا بلوغ
وفاداريوحدت هویت در برابر سردرگمی نقشسالگی18تا 12نوجوانی

عشقصمیمیت در برابر انزواسالگی55تا 35اوان بزرگسالی
نگرانی براي خالقیت در برابر رکودسالگی55تا 35بزرگسالی

خود و دیگران
خردمنديانسجام من در برابر ناامیديسالگی55بالیدگی و پیري

1 . epigenetic principle of maceration
2 . crisis
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او در بررسی شخصیت کیخسرو براساس نظریۀ اریکسون برشی از مقطع نوجوانی تا بزرگسالی و بالیدگی 
را بررسی خواهیم کرد. فردوسی درتوصیف شب تولّد کیخسرو اینچنین می سراید: 

)2373، 2: ج1388شب سورِ آزاده کیخسروست(خالقی مطلق،که روزي نوآیین و جشنی نوست
اگر به دوران تولّد تا نوجوانی کیخسرو نگاهی بیندازیم براساس نظریۀ اریکسون که معتقد است مادر اگر 

بینیم که مادر ـ فرنگیس ـ تمام دهد، میفی به نوزاد نکند او را مضطرب، ترسو و مظنون پرورش میتوجه کا
وجود و توجهش به خصوص پس از مرگ سیاوش به نوزاد خود معطوف است و یک لحظه او را از آغوش 

نوة خود سازد تا اینکه افراسیاب ـ پدر فرنگیس ـ که خون سیاوش را در وجودپرمحبت خود خارج نمی
دهد که این دیوزاده را سر به نیست کند، ولی دستور می» پیران«یابد و به بیند، تاب رشد و دیدار او را نمیمی

پیران ـ از سپهبدان توران ـ که مردي هوشمند بود، کار او را ناپسند شمرد و از افراسیاب خواست تا خسرو را 
» قلو«یخسرو نیابد. پیران با محبت تمام او را نزد چوپانی در کوه با خود به کوهی برد تا به اینگونه نشانی از ک

خواهد دل و دیدة خود را به او سپارد و چون غالمان او را پرستش کند و از جان گذارد و از چوپان میمی
بهتر بداند.

)2120به غم خوردن او را دالرام کن (همان: سرافراز کیخسروش نام کن
رهۀ زندگی کیخسرو که مرحلۀ اعتماد به محیط است، شخصیت او در کنار فرنگیس بینیم که در این بمی

که کودك اعتماد به محیط زمانی«گیرد. در نوزادي و با حمایت پیران و پرورش چوپان به خوبی شکل می
عتماد، او شکل بگیرد. در کنار این ا» هویت من«یافت از دیگران انتظار تداوم، ثبات و یکنواختی را دارد تا 

مانیم و موفّق ها زنده میگیرد که حس بادوام اعتماد است که ما به رغم موانع با بدبیاريامید شکل می
).245: 1385(شولتز، » شویممی

)2137: 1388زمانه کیخسرو آید به جوش  (خالقی مطلق، زگیتی برآید سراسر خروش
هاي والدین و ما به مقدار زیاد به نگرشـ روانیسالگی رشد اجتماعی11اریکسون معتقد است از تولّد تا 

معلّمان وابسته است و ما انتخاب کمی بر آنها داریم. اریکسون چهارمرحلۀ آخر رشد روانی ـ اجتماعی را به 
گزیند داند؛ یعنی فرد با انتخاب آگاهانۀ خود دوستان، همکاران، شغل و همسر را برمیشدت در کنترل فرد می

گذراند به کوشی را در طبیعت و کنار چوپان می). بعد از اینکه کیخسرو مراحل سخت62: 1950(اریکسون، 
18تا 12اریکسون نوجوانی (رسد که به نظر اریکمی» مرحلۀ هویت در برابر سردرگمی یا بحران هویت«

هاي د ما و خودانگارهکه عقایاي است که باید نوجوانان بحران هویت را حلّ کنند؛ یعنی زمانیسالگی) مرحله
شود. نوجوانی باید کنند، در این دوره در نظر ما تثبیت میشود و آنچه دیگران دربارة ما فکر میما ساخته می

ها را بیابد. اریکسون بین کودکی و بزرگسالی را ترین آنهاي مختلف را آزمایش کند تا مناسبایدئولوژي
دهد که در نوجوان، نقش و تصور آن را در خود منسجم مان میداند که به فرد امکان و زوقفۀ خوبی می
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داند کی و چه هست و به کجا تعلّق دارد و یا به سازد. اگر سردرگمی نقش ـ بحران هویت ـ رخ دهد او نمی
).270گیري از اجتماع گردد (همان: خواهد برود؛ حتّی ممکن است دچار گوشهکجا می

است که از هویت منِ » وفاداري«یابد آل در مدت نوجوانی رشد مییدهنیرومندي بنیادین که به طور ا
آید؛ وفاداري، صداقت، اصالت و احساس وظیفه در روابطمان با افراد دیگر را در منسجم به دست می

).249: 1385گیرد (همان: برمی
سالگی شیر و پلنگ خواند و نگرانی خود را از قدرت کیخسرو که در دهروزي شبان، پیران را فرا می

گوید که در این سنین قدرت کنترل او را ندارد.کند و میکرده، مطرح میشکار می
، 2: ج1386به رخ ارغوان و به دل شادمان(خالقی مطلق، به نزدیک کیخسرو آوردمان]پیران[

2472(
و شادمان است؛ بعد از گرداند و از شجاعت و نژاد پرهنرویل او پیران او را با ترفندي به دربار باز می

کند و به همراه فرنگیس ها و دینار و گوهر و کاله و اسب پیشکش میمالقات با افراسیاب، پیران به او خلعت
کند. حاصل شده بود آباد میبرد و آنجا را که بعد پدر بیبه سیاوشگرد ـ جایگاه یادمان پدر ـ می

)2506برفزود(همان: به داد و دهش آفرینهمه پیش کیخسرو آورد زود
کند و بدون پرده ابراز میاي است که به نظر اریکسون فرد نگرانی و وفاداري خود را بیاین دوره، دوره

دارد؛ اریکسون نگرانی فرد را در این » حس هویت«ترس از باختن توسل به وسایل محافظت از خود و بی
: 1959کند (اریکسون، یت شخص طبیعی معرّفی میدوره نه صرفاً براي دیگران که حتّی براي تحقّق هو

200.(
فرستد. گیو پسرش ـ بیژن گودرز با دیدن خوابی به نزد پرسش ـ گیو ـ رفته و او را به دنبال کیخسرو می

سپارد تا از او مراقبت کند و رزم و بزم را به او بیاموزاند و گیو هفت سال با لباسی که از چرم ـ را به پدر می
جوانی را دید که چون » سیاو«خوراکش هم گور بود به دنبال کیخسرو گشت تا اینکه روزي در بیشۀ گور و 

سرو، جام می در دست و نشسته بر تخت عاج است.
اش بود، نشان جا کیسخرو نشان سیاهی را که بر بازو داشت و نشان نژاد کیانی و ارث کیقباديدر آن

که در کنار پیران و دربار افراسیاب زندگی کرده و اکنون میل برگشت کند دهد. کیخسرو به گیو اعالم میمی
اش را دارد.به وطن اصلی

به «پذیرند هاي دیگر میبه نظر اریکسون در چنین فرایندي که افراد خود فرهنگ خود را در کنار فرهنگ
» کنندایمنی کافی میشان احساساند، چرا که آنها نسبت به هویت قومیالگوي رشد هویت اقلیت، رسیده

).92: 1986(اریکسون، 
رسند، رستم ها و موانع به ایران میکه گیو و فرنگیس و کیخسرو با اسب سیاوش (بهزاد) با سختیـ زمانی

مالد.ریزان چشم و روي فرزند ـ نوة خود ـ را میها آمده و کاووس اشکو کیکاووس به استقبال آن
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شاهی گوید و کاووس ضمن افتخار به او تختاش را به کاووس میزرگیکیخسرو اتفاقات از کودکی تا ب
).134ـ135: 1385کند (زمانی، را پیشنهاد می

)258، 2: ج1388بسی مردم آمد زهرسو پدید(خالقی مطلق، فرنگیس و کیخسرو آنجا رسید
)14، 3زدادش جهان یکسر آگاه شد(همان: جچو کیخسرو شاه برگاه شد

بیین اریکسون دربارة شخصی که به عزّت نفس و غناي روحی رسیده، شخصیت کیخسرو را با توجه به ت
که فتوحات دژها را انجام نداد و خود را به کاووس بینیم تا زمانییابیم. میدر اینجا خود شکوفا و محکم می

زند.به اثبات نرساند که از پذیرش شاهی سرباز می
تی به کیخسرو آباد بادکه گیبسی آفرین کرد و نبشت شاد

)189(همان: 
اند، طوس ـ فرمانده ایرانی ـ را نارحت در این مرحله که جشن و سروري براي ورود پسر سیاووش گرفته

د و یابیم، چرا که او معتقد است کیخسرو از نژاد تورانی و تخم افراسیاب است و نباید ایران را بدو سپرمی
دیدند؛ اولین مخالف جدي در البته موافقانی چون رستم و گودرز را هم داریم که او را از نژاد سیاوش می

هایی از جانب او به دلیل عدم فرمانبري از است که در جاهاي دیگر نیز آسیب» طوس«ایران برابر کیخسرو 
).146: 1385کیخسرو را شاهدیم (زمانی، 

پوشد و یبرز از گرفتن دژ ناکام شدند و برگشتند، کیخسرو فوراً لباس رزم میدر ادامه وقتی طوس و فر
نویسد شود. او نامۀ خسروي به بهمن میبندد و با درفش کاویانی و چندین سوار رهسپار دژ بهمن میمیان می

نامه را به گوید داند و به گیو میرا به فرمان الهی می» جادوان دژ«و پس از یاد کردگار، آمدنش به جنگ 
درفش بزند و به در دژ بیاویزد. ناگهان هوا تیره و به دستور خسرو دژ تیرباران شده و دیوان هالك و پس از 

شود، در دژ باز و کیخسرو و گودرز وارد شده و در آن گنبدي عظیم بنا کرده که اطرافش آن روشنی دمیده می
).148آیند (همان: مانده و با پیروزي نزد شاه میهاي بلندي داشته و پهلوانان یکسال را در آن شهرطاق

کیخسرو به دلیل شخصیتی که از کودکی داشته و داراي اعتماد به نفس و استغناي روحی بوده به تعریف 
ها به خالّقیت و مدیریت بر خویش رسیده است، در هویتی از خود رسیده و در برخورد با دیگران و بحران

شود ولی آنجا که در ادامۀ داستان طوس از ۀ اول با مدارا و سکوت وارد عمل میبرخورد با طوس در مرحل
شود، بر مسیري که کیخسرو گفته بود به طرف دشمن نرفته بودند و باعث مرگ فرود ـ برادر کیخسرو ـ می

د چیره جا که نیروي ایمان و یاد پروردگار در او قوي است، برخشم خوگیرد، از آنآشوبد و خشم میاو می
دهد و به نوعی به مدیریت هاي بعدي، طوس را فرماندة لشکر قرار نمیبخشاید. در جنگشده و او را می

)152پردازد (همان: بحران می
نکتۀ جالب دیگر در رفتارهاي کیخسرو، تأثیر قوي و حضور بارز پروردگار در کارها و اعمال کیخسرو 

اي که فرد به چنان فراست و تعقّلی رسیده که گویند، به گونهیم» هوش معنوي«شناسی به آن است. در روان
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تري از این طبیعت باید پیوند یابد تا بتواند بر مشکالت غلبه پیدا کرد، چنانچه در یابد با نیروي قويدرمی
م شود که هدف من نابودي دیوان به فرمان الهی بوده و خود کیخسرو با انجاورود به دژ، به بهمن یادآور می

)1نوشت ). (رك. پی95: 1385گیرد (زمانی، مراسم نیایش قبل و بعد از فتح از نیروي الهی مدد می
شود باعث کمک به کیخسرو شد و هوا ناگهان تیره و پس از پیروزي نامیده می» هوش معنوي«چیزي که 

خاطر قدردانی از کیخسرو، هوا رو به روشنی گذاشت؛ حتی گنبدي که کیخسرو دستور ساخت آن را داد به
هاي شخص رشد یافته، ارتباط با کس یا کسانی است که کسانی بود که او را حمایت کرده بودند. در اولویت

).69: 1385ها باید به عمل آَورد (شولتز، احساس قدرشناسی و قدردانی را از آن
و حرص و طمع او بینیم عدم تعجیلنکتۀ دیگري که در شخصیت تکامل یافته و منسجم کیخسرو می

سال که به عمران دژ بهمن پرداخت، به نزد کاووس رفت و شاهی است و او پس از یکبراي کسب تخت
عنوان پادشاهی را رسماً به عنوان شاهی پر هنر و نژاده از کاووس گرفت و شصت سال نیز پادشاه ایران بود. 

) که کین 386، 4: ج1388د (خالقی مطلق، پس از این مراسم باشکوه، کاووس و رستم و کیخسرو عهد بستن
از افراسیاب گیرند و خسرو سوگند خورد که تا جان دارد به پیمان خود وفادار بماند و رویش را به آتش 
نزدیک کرد و پیمان بست و آن پیمان را با مشک و عنبر نوشتند و دیگر بزرگان نیز گواه آن شدند (کیانی، 

)2). (رك. پیوست 69: 1371
رش بعدي داستان پس از دو هفته خلوت و مشورت با موبدان در اواخر حکومت خود به هر پهلوانی در ب

نثارهایی داد و نام پهلوانان را در دفتري نوشت و از نژاد کیکاووس و خاندانش، از طوس، از گودرز، از 
آماده جنگ کرد و از گستهم و از گرگین و از خویشان برزین و از تخم فریدون همه را ثبت کرد و آنها را

گردند، خورند و سپاهیان نزد کیخسرو برمیلشکر باشکوه خود سان دید. وقتی از حمله به توران شکست می
داد تا هزار نفر از سپاه طوس بر دار کنند و البتّه کند که اگر از یزدان شرم نداشت دستور میکیخسرو اعالم می

س و لشکرش بگذرد و طوس نیز براي عذرخواهی نزد کیخسرو خواهد که از گناه طوتهمتن از کیخسرو می
کند.آید و کیخسرو نیز به احترام رستم و بزرگواري خویش او را رها میمی

وگويجهانی برآسود از گفتچو کیخسرو آمد برستند از اوي
)2302: 7(همان، ج

شروع دورة بالندگی است رفتارهاي خردمندانه را از در این دوره که به لحاظ سنّی از نظر اریکسون 
بینیم. از نظر اریکسون این مرحله، زمان تأمل، بررسی کردن زندگی و ارزیابی نهایی است. اگر با کیخسرو می

هاي ها و شکستاحساس خرسندي و رضایت به عقب نگاه کنیم و معتقد باشیم که به طور شایسته با پیروزي
) به عبارت دیگر، 46: 1987منسجمی داریم؛ (اریکسون، » من«گویند که ایم، به ما میزندگی کنار آمده

). 25: 1986شامل پذیرفتن جایگاه شخص و گذشتۀ او است (اریکسون، » من«اریکسون معتقد است انسجام 
) 3نوشت(رك. پی
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بین خسرو در جام جهاندر جریانی که براي بیژن رخ داد، گیو نگران نزد کیخسرو آمد و در فروردین ماه 
جاي چاه بیژن را یافت و دید که در کشور گرگساران است و دید دختري از نژاد شاهان خادم او است، 

اي نوشت و به گیو داد تا به زابل نزد رستم برد و کیخسرو جز رستم کسی را براي نجات بیژن ندید، نامه
)4نوشت رستم نیز پذیرفت. (رك. پی

فت، کیخسرو بر جهان آفرین ستایش کرد و جشنی بزرگ براي سپاه گرفت، در این وقتی بیژن نجات یا
فرایند نیز خردمندي کامل را که از نظر اریکسون محصول دوران بالیدگی فرد است در مسؤولیت دادن این 

بینیم.هاي بعدي او میکار به رستم و مدیریت
ندهانش و اعزام نیرو براي شکست توران خردمندي دیگر کیخسرو اینکه او در تقسیم کشور به فرما

هاي هوشمندانه اتخاذ نمود؛ کیخسرو پهلوانانی از روم، هند و عرب آماده کرد و با نثار درهم و دینار سیاست
به هزار شمشیرزن راه سیستان را به رستم داد، نامداري چون فرامرز را به مرز دیگر فرستاد و سپاهه دیگر را 

هاي ها دستور داد مانند طوس خشمگین نگردند و مطیع برنامهمرز توران رود و به آنبه گودرز سپرد تا به 
ها اعالم کرد با همه به عدل و داد رفتار کنند و اگر کسی قصد جنگ نکرد، بدو گزندي لشکري باشند و به آن

فارش فراوان به یابیم و نیز سنرسانند. در این مدیریت بحران نیز انسجام فکري و روحی و عملی او را می
رسان نیستند، آسیبی نرسانند.که آسیبفرماندهان که عدالت و دادگري را رعایت نموده و به کسانی

نفس است که اگر تورانیان حمله نمودند آماده در پی پیروزي بیژن بر تورانیان، هجیرخواهان لشکري تازه
راستگی و آن همه سالح و سیم و اسب و باشند و کیخسرو سپاهی فرستاد که تاکنون در جهان کسی بدین آ

).215: 1385زرندیده بود (زمانی، 
را دید، آب از دو دیده فرو ریخت و از » پیران«وقتی کشتگان توران را به نزد کیخسرو آوردند و او جسد 

یباي آن کردار نیک در نبود پدر در توران یاد کرد و دستور داد تا تنش را با کافور و مشک بیا کنند و به د
اي محترمانه به خاك سپارند. فردوسی رومی بپوشانند و بر باالي کوه سپهدار، او و دیگر بزرگان را در دخمه

کند.هاي بعد بسیار از کیخسرو به نیکی یاد میدر داستان
جهاندار کیخسرو و کیقباد؟!کجا آن بزرگان خسرونژاد؟!

)2071، 6: ج1388(خالقی مطلق، 
هاي گذشتگان خویش است ولی از گناهی که فردي دار محبتچنانچه فردي است که سپاسکیخسرو

زشت روي را که سر » گروي«دهد سر گذرد، دستور میعامداً انجام داده و به ناحق خونی را ریخته نمی
مان، اردبیل، پدرش را بریده، ببرّند و بر آب افکنند. سپس براي آخرین جنگش با افراسیاب سپاهی از زابل، کر

بغداد، روم و بربرستان به سوي خویش خواند که نتیجه آن کشته شدن شیده ـ سرافرسیاب ـ بود و افراسیاب 
کشند و پیروزي خیر بر شر داستان کیخسرو به اوج نیز ناامید به دژ پناه برد. و در آخر افراسیاب را می

دهد: رسد. کیخسرو پادشاهی را به لهراسب میمی
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همیشه زکیخسروش بود یادیان بود لهراسب شادبه کاوس
)122، 5(همان: ج

کیخسرو در آخرین مراحل پادشاهی، پیام سروش را شنید و هر سرزمینی را به فرماندهی واگذار کرد و 
هاي ویژگیحکومت را به لهراسب که همی شرم و دین و نژاد ورادي و پیروزي داشت بخشید و این نیز از

شخصیت تکامل یافته است که جایگزینی نیکو انتخاب نموده سپس با بزرگان لشکر به هامون و کوه آمد، 
سعی در برگشت آنها نمود که زال و رستم و گودرز پذیرفتند ولی طوس، گیو، فریبرز، بیژن و گستهم با 

ابري سیاه بر باالي کوه آمد و طور که کیخسرو گفته بود بادي سخت در گرفت وکیخسرو ماندند و همان
برفی تند همه جا را گرفت و همه مهتران را در خود غرق نمود. برفی که با برف عمر کیخسرو همراه شد و 

اي که کیخسرو دریافت، خردمندي کامل در این است او را غرق سپیدي و پاکی و طهارت کامل نمود. مرحله
که باید دل از دنیا برکند.

گیرينتیجه
اي و عرفانی و در شعر و ادب فارسی کنون شخصیت کیخسرو در متون قبل اسالم و در نگاه اسطورهتا

هاي روانشناسی نیز قابلیت بررسی با نظریه اریک اریکسون را دارد. تحلیل و تبیین شده است. در گزاره
نسبت به تأثیر فرد، فرهنگ، جامعه و تاریخ» من«اریکسون با شرح مراحل رشد و تشخیص تأثیر بیشتر 

وراثت و ژن، رشد شخصیت را به هشت مرحله تقسیم نمود. در هر مرحله تعارض وجود دارد که طی آن 
شود. رشد تحت کنترل اصل ژنتیک هست، هاي کنار آمدن سازگارانه و ناسازگارانه مواجه میشخص با شیوه

سالگی) 1کند. مرحله (تولد تا نه کمک میاما محیط به تعیین اینکه آیا این عوامل تحقّق خواهند یافت یا 
سالگی) به ارادة خود انگیخته یا تردید نسبت به خود 3تا 1شود. مرحله (اعتمادي میموجب اعتمادیابی و بی

سالگی) 11تا 6دهد. مرحله (سالگی) حس عدم گناه یا گناه را پرورش می5تا 3شود. مرحله (منجر می
شکل » من«اي است که طی آن هویت سالگی) مرحله18تا 12شود. سنّ (یکوشی یا حقارت مموجب سخت

) سالگی موجب صمیمیتی با میحط 35تا 18انجامد. در (گیرد و به وحدیت هویت یا سردرگمی نقش میمی
شود و در مرحلۀ آخر) سالگی به خالقیت یا رکود منجر می55تا 35شود. در بزرگسالی (و افراد یا انزوا می

کند که به این دهد. هر مرحله ما را کمک میسالگی) انسجام یا ناامیدي مطلق را نشان می55(بعد از 
هاي بنیادي برسیم: امید، اراده، هدف، شایستگی، وفاداري، عشق، نگرانی و خردمندي. نیرومندي

انیان نیروهاي زیستی یا دهد. او معتقد بود ما قرببینانه از ماهیت انسان ارائه میاریکسون تصویري خوش
هاي اجتماعی قرار داریم تا وراثت. او معتقد بود تأثیر یادگیري و تعاملتجربیات کودکی نیستیم و بیشتر تحت

اي سازگارانه و هدایت کردن هاي اصیل، حلّ کردن هر تعارض به شیوهکه ما توانایی دستیابی به نیرومندي
ها و را با جنبه» پهلوان موبد«و » عارف شاه«ر کیخسرو شخصیت هوشیارانه رشدمان را داریم؛ چیزي که د

هاي شخصیتی براي کیخسرو ها به خوبی شاهدیم که هیچ تعارضی در این کنشابعاد مختلف این نقش
ساز نگردید و مکمل یکدیگر نیز گردیدند.کیخسرو در آخرین مرحله، زندگی خود را با خردمندي و بحران
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هاي کامل در شاهنامه را پدید آورد. جا دارد در مورد اسطورة یکی از انسانهوش معنوي درآمیخت و
به تحلیل شخصیت او پرداخته شود. با این نگاه » شناسیهوش معنوي در روان«کیخسرو با موضوع تخصصی 

او فردي است که از هوش معنوي باالیی برخوردار است و خودش را به منبع تمام نشدنی و نامحدود متّصل 
هاي شناسی است و این توان را دارد که براساس نظریهو مرتبط ساخته است. شاهنامه مجموعۀ کامل روان

ها در شاهنامه یا ها بپردازد. شخصیتتک شخصیتشناسی به بررسی تکشخصیت و رویکردهاي روان
ی چون نظریات زیگموند شناسانه با نظریاتاي، حماسی و تاریخی آن مستعد پرداخت روانهاي اسطورهبخش

اریکسون، گوردون آلپورت، فروم، هنري موري، اریکفروید، کارل یونگ، آلفرد آدلر، کارن هورناي اریک
، اف. اسکینر، آلبرت بندورا، کلی، بیراجرز، جورجریموند کنل، هانس آیزنک، آبراهام مازلو، کارل

اي. پی. سلیگمن هستند.کلند، ماروین زاکرمن  مارتینراتر، دیوید مکجولین
)1نوشت (پی

هایی که آنچه کیخسرو بدان وسیله تقرب ها آمده که در اینجا آداب و آییندر شاهنامه انواع نیایش
شود:جسته مطرح میمی

الف) طهارت سروتن به وقت نیایش
خواهی سیاوشـ نیایش کیخسرو پس از پیمان بستن با نیا به کین1
استان یاري خواستن از گودرزـ نیایش کیخسرو در د2
ـ نیایش کیخسرو پس از فتح گنگ دژ3
ـ نیایش کیخسرو پس از دست شستن از پادشاهی4

ب) گریستن در وقت نیایش
ـ نیایش کیخسرو در داستان رزم کردن کیخسرو بار دیگر با افراسیاب1
ـ نیایش کیخسرو بر پیروزي افراسیاب و شکست او2
لشکرکشی او سوي آذرآبادگانـ نیایش خسرو در داستان3

ج) چهره بر خاك مالیدن
ـ دیدن گودرز، کیخسرو را به خواب و نیایش او1
ـ نیایش کیخسرو پس از رهایی بیژن از چاه اسفندیار2
ـ هزیمت شدن افراسیاب و نیایش کیخسرو3
ـ نیایش کیخسرو پس از فتح گنگ دژ4
نیایش اوـ بازگشتن کیخسرو از گنگ دژ سوي سیاووش گرد و5

د) رکوع و سجود در برابر خداوند
که رو به خدا کرد و گفت:ـ نیایش خسرو در زندان وقتی1
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که پیوندد آن را که تو بشکنیکه برگیرد آن را که تو بفکنی
هـ) نیایش در خلوت و اعتکاف

ـ پس از دست شستن از پادشاهی1
ـ نیایش کیخسرو در داستان خواب دیدن سروش2
یخسرو در هنگام دخمه کردن پیران و سران تورانـ نیایش ک3

و) جامه سپید پوشیدن
ـ اتحاد کاووس با کیخسرو پس از فتح گنگ دژ1

پر از ترس دل یک به یک پرامیدهاي سپیدبرفتند با جامه
ـ کیخسرو پس از دست کشیدن از پادشاهی2

نیایش کنان رفت دل پرامیدبپوشید پس جامه نو سپید 
روي قبا در وقت نیایش براي یافتن بیژنز) پوشیدن 

بدان تابود پیش یزدان به پايبیامد بپوشید روي قباي 
ح) صدقه دادن در وقت نامه قیصر در پاسخ کیخسرو

ها به خروار دادهمان خوردنیفراوان به درویش دینار داد
صدقه دادن کیخسرو در برگشت از گنگ دژ و رفتن به سوي سیاووش گرد

زمزمه یاد خدا بودن (در فتح گنگ دژ)ط) با 
به زاري ابا کردگار جهان به زمزم کنیم آفرین نهان

ي) کمربند افکندن در داستان لشکرکشی به سوي آذرآبادگان
بر آتش برافکند چندي گهرگشاد از میان شاه زرین کمر

ك)کاله از سر برگرفتن در وقت دخمه کردن پیراهن
زسر برگرفت آن کیانی کالهنیایش همی کرد بر پاي شاه

ل) نیایش خسرو در داستان لشکرکشی خسرو سوي آذرآبادگان
برآتش برافکند چندي گهرگشاد از میان شاه زرین کمر

2نوشت پی
شود به طور در سوگندهاي پهلوانی سوگندهایی موافق دشت نبرد و ابزار جنگی و غرور ملی مطرح می

خورد. و یا سوگند می» گرز ـ آلت جنگی«کاووس به کینی افراسیاب، او به مثال در داستان پیمان کیخسرو با 
که این اعتقاد نیز به خاطر احترام آریائیان به طبیعت » هور، ماه و ستارگان«هاي طبیعی مانند سوگند به پدیده

آید در شاهنامه جالب استبه خصوص در قبل از ظهور زرتشت بود. حتی ترکیباتی که با سوگند می
(کیانی، » خواهدسوگند می«و کاووس نیز » خوردسوگند سخت می«و نیز » خوردسوگند گستاخ می«کیخسرو 

).120ـ121: 1371
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3نوشت پی
اي در مجلۀ اریکسون مقالهبراي اطالعات بیشتر دربارة شخصیت و تحول روانی ـ اجتماعی اریک

آبادي از دکتر حسین لطف725ـ766: صص 1366دانشکده ادبیات فردوسی روانشناسی، سال بیستم، زمستان 
)143: 1374آبادي، (لطف» تئوري اریکسون دربارة رشد روانی ـ اجتماعی«چاپ شده به نام 

اریکسون تصویري خوشبینانه و دلنشین از ماهیت انسان ارائه داد. او معتقد بود که ما توانایی دستیابی به 
هاي سازگارانه، و هدایت کردن هشیارانه رشدمان را به شیوههاي بنیادي، حلّ کردن هر تعارضنیرومندي

تأثیر تعامالت اجتماعی قرار داریم داریم. ما قربانیان نیروهاي زیستی یا تجربیات کودکی نیستم و بیشتر تحت
که شخصیت به طور مداوم درگیر خطرات زندگی است، حتی زمانی«تا وراثت. جمله معروف او این است: 

).24ـ243: ص 1385(شولتز، » ز بدن در حال فروپاشی استسوخت و سا
4نوشت پی

در داستان بیژن و منیژه، پس از گسیل شدن بیژن و گرگین براي دفع یورش گرازان به مرز ایران و ارمن، 
بخشد:کیخسرو سرنوشت مبهم بیژن را با دانش خدایی مقدر در جام روشنی می

بخواهم من آن جام گیتی نماي
هفت کشور بدو اندراکجاست

بگویم تو را هرکجا بیژن است

شوم پیش یزدان، بباشم به پاي
ببینم بروبوم هر کشور را
به جام اندرون این مرا روشن است

)85: 1389(قائمی، 
شتم نسخۀ ها را از کیخسرو داریم: در جلد اول و ه) این آدرس1386هاي جالل خالقی مطلق (در نسخه

خالقی مطلق، داستانی از کیخسرو نداریم.
2508، 2506، 2482، 2472، 2439، 2382، 2373، 2150، 2120، 2137جلد دوم: 
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تاثیرپذیري غزل یغماي جندقی از شعر حافظ
1اهللا بهمنی مطلقدکتر حجت

استادیار دانشگاه آزاد واحد تهران شرق
چکیده

ي غزلیات یغما نشان در این مقاله تأثیر غزلیات حافظ بر غزلیات یغماي جندقی بررسی شده است. مطالعه
فراوان تأثیر پذیرفته است و نمود این دلبستگی به مند بوده و از آن دهد که او به شعر حافظ بسیار عالقهمی

مورد، ترکیبات 10ها مورد، مضمون6مورد، تقلید از تصویرها 12هاي استقبال از وزن و قافیه و ردیف شکل
شود.بیت و گاه تضمین یک مصراع در غزلیاتش مشاهده می25مورد، طنزها 5و عبارات 

متظاهري مانند شیخ، مفتی، امام شهر، واعظ، فقیه، اهل مدرسه و هاي ریاکار ویغما مانند حافظ شخصیت
اش جایگاه ریاکاران بوده هاي مذهبی مانند مسجد، مدرسه، خانقاه و صومعه را که در زمانهخانقاه و نیز مکان

ان دهد. این امر نشها ترجیح میي حافظ میکده و خرابات را بر آنگیرد و به همان شیوهبه باد انتقاد می
ي عصر حافظ بوده است و او ي یغما هم از نظر فضاي فرهنگی مشابه جامعهدهد که جامعه در زمانهمی

خواهد صرفا از حافظ تقلید کند.نمی
غزل یغما، شعر حافظ، طنز حافظ، استقبال.ها:کلیدواژه

بع جندق به دنیا آمد. ه. ق. در خور بیابانک از توا1196میرزا رحیم یغما پسر حاجی ابراهیم قلی به سال 
بعدها نامش را به ابوالحسن تغییر داد و تخلص مجنون را برگزید. زمانی که حاجی عزیز سمنانی نایب 
الحکومه والیت جندق، از روي حسد نامه هایی را از طرف وي علیه سردار ذوالفقار خان جعل کرد و سردار 

حضرت عبدالعظیم پناه برد، غزلی مناسب حال خود ذوالفقار خان هم او را تنبیه و شکنجه کرد، مجنون به 
ه. ق.  در 1276گفت و تخلصش را از مجنون به یغما تغییر داد.یغما سر انجام در سن هشتاد سالگی در سال 

)112-1،109،:1375زادگاهش وفات یافت.(آرین پور،
ت است. بخش غزلیات که در ها، سرداریه و رباعیادیوان یغما شامل غزلیات، مثنویات، مراثی و نوحه

شود شامل صد و پنجاه و سه غزل شیوا و دلپذیر به سبک قدما است و زبان و بیانش این مقاله بررسی می
دهد که یغما نه تنها در وزن و قافیه و ردیف ها نشان میي غزلي حافظ است. مطالعهیادآور شعر رندانه

ها و تصویرها را هم از حافظ گرفته و از همه عضی از ترکیبها به استقبال حافظ رفته است بلکه ببعضی غزل
مهمتر طعن و انتقاد اوست بر اهل محراب و منبر که جلوتشان خالف خلوتشان است که در این زمینه هم 

تر فروشان جسورانهاش به دیني حافظ را برگزیده، البته گاهی لحن یغما تندتر و حملهي رندانههمان شیوه
کاهد . عالوه بر این فعالیت پژوهشی یغما ن تندي و صراحت قدري از ارزش هنري سخنش میشود و ایمی

1 . h.bahmanimotlagh@yahoo.com
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یغما »(اي از آن فراهم آوردهاست و برگزیدهاي از دیوان حافظ را نیز تصحیح کردهبه اتفاق قاآنی نسخه« که 
) دلیل دیگري است بر دلبستگی و انس یغما با شعر حافظ.58: 1، 1384جندقی،
هاي حافظ در شش مورد : استقبال از وزن و قافیه و ردیف، هاي غزل یغما را با غزلن مقاله مشابهتدر ای

کنیم تا از این طریق میزان ها بررسی میها و عبارات، طنزها و تضمینها، ترکیبتصویرها، مضمون
تأثیرپذیري یغما از حافظ مشخص شود.

زاده از ي شعر یغما صورت گرفته ، تنها ج.اسماعیلرههایی که درباشود از میان پژوهشیادآوري می
ي شاعري یغما پرداخته و به بررسی شیوه» ویژگی هاي هنروري در شعریغما جندقی« ي آذربایجان در مقاله

و یک مورد استقبال –آن هم به صورت کلی و بدون ذکر نمونه –به تاثیرپذیري یغما از ادبیات فولکلور 
) 246-1354:239ولی، شاعر آذري اشاره کرده است.(اسماعیل زاده،وي از غزلی از فض

طنز
اجتماعِ تصویرِ هنرىِ«ها و تعاریف مختلفی ارائه شده شفیعی کدکنی طنز را عبارت ازي طنز دیدگاهدرباره

داند که محتواي آن تجاوز به یک تابو ست و معتقدند هرچه تجاوز به) می307:1380»(نقیضَین و ضدین
هاي ریاکار و متظاهري تري صورت گیرد ، آن طنز ماندگارتر است. همچنان که حافظ شخصیتتابويِ بزرگ

اي که در هاي مذهبیچون شیخ ، مفتی، امام شهر، واعظ، فقیه ، اهل مدرسه و خانقاه ، و همچنین مکان
صومعه را با طنزي رندانه و بسیار است ؛ مثل : مسجد ، مدرسه، خانقاه و ي او جایگاه این ریاکاران شدهزمانه

هیچ استثنایی رفتار مذهبی ریاکاران و قلمرو طنزش را در سراسر دیوان بی« گیرد هنرمندانه  به باد انتقاد می
ي حافظ از این تابوها اي نزدیک به شیوه) یغما هم با شیوه307:1380شفیعی کدکنی،»(دهدعصر تشکیل می

دهد.هرچند یغما در این انتقادها کده و خرابات را بر مسجد و خانقاه ترجیح میکند و همچون او میانتقاد می
ي او هم مانند روزگار به شعر حافظ توجه دارد اما به این نکته هم باید توجه کرد که اوضاع اجتماعی زمانه

رشوه و افترا کار « است ؛ مثالً در ایام اقامتش در کاشان حافظ بوده و گرفت وگیرهاي محتسبانه برقرار بوده
اعتنایی به قواعد شرع متهم کرد و در نماز ي کاشان او را به شرب خمر و بیخود را کرد و امام جمعه

دین مرتدش خواند . از طرف دیگر جمعی به حمایت او برخاستند و حاجی مال احمد نراقی در جماعت بی
مت توبه کرد و لباس زهد زهد این راه کوشش فراوان کرد و یغما بر حسب ظاهر به جهت رفع ته

گوید :کند و می) در غزلی به همین حادثه اشاره می111: 1، 1375پور،آرین»(پوشید
)160یغما/ (کردمکردم چه میز شیخ شهر جان بردم به تزویر مسلمانی        مدارا گر بدین کافر نمی

گیرد :ر زیر مورد نقد و بررسی قرار میي مشابه از دیوان حافظ دي این طنزها همراه با نمونهنمونه
)157ي من دامن پاك (یغما/ آلودهدجله دور است و مرا وقت نه،اي شیخ مزن   برگریبان می-1-1

)99حافظ/(آلود         اي شیخ پاك دامن معذور دار ما راي میحافظ به خود نپوشید این خرقه
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خواند و نکته ظریف این که دامن پاك شیخ به گریبان مییغما مانند حافظ شیخ را به طنز پاك دامن 
خورد و او باید غسل کند و وقتش تنگ است. این نکته یاد آور بیت زیر از حافظ است که اش  میآلودهمی

صومعه به خون دل حافظ آلوده شده اما باید حافظ را شستشو داد.
)108حافظ/(ویید حق به دست شماست چنین که صومعه آلوده شد به خون دلم    گرم به باده بش

توجه یغما به حافظ را در » شیخ«آلود و دامن پاك و شخصیت مورد انتقاد یعنیهمچنین ترکیبات می
کند .سرودن این بیت بیشتر آشکار می

ي خودش با مفتی را خواند و فاصلهدین مییغما مردم مدرسه، شیخ و مفتی را نامسلمان و بی-1-2
داند  :مسلمان و یهود میيفاصله

)137یغما/ (مردم مدرسه را نیک شناسم یغما                   کافرستم اگر این طایفه ایمان دارند

)160یغما/ (کردمکردم چه میز شیخ شهر جان بردم به تزویر مسلمانی        مدارا گر بدین کافر نمی

)131یغما/ (تا خالف است در اطوار مسلمان و یهودنشود صلح میان  من و مفتی به خداي       

)216حافظ/(گرچه بر واعظ شهر این سخن آسان نشود         تا ریا ورزد و سالوس مسلمان نشود

رنگی را هایی که معناي دواند : یغما هم مانند حافظ از میان واژهواعظ و مفتی اهل تزویر و سالوس-1-3
لوس ، تزویر و ریا را برگزیده است هاي سارسانند واژهمی

)103داند این افسانه را(یغما/تر میسرّ سالوس و ریا پرسیدن از یغما چه سود          واعظ از وي خوب
)128هوس شد درس سالوسم، بیارید                          ز تحقیقات مفتی دفتري چند ( یغما/ 

)202حافظ/(کنندچون نیک بنگري همه تزویر میمی خور که شیخ  و حافظ و مفتی و محتسب

)216گرچه بر واعظ شهر این سخن آسان نشود           تا ریا ورزد و سالوس مسلمان نشود(حافظ/
خواره است: یغما به صراحت از شراب نام نبرده اما گفته است چیز ناپاك خورده  که فقیه شراب-1-4

منظورش همان شراب است.
)144اك فقیه از پی تطهیر دهان              آنچه او خورده کجا پاك به مسواك آید (یغما/ کرده مسو

)118فقیه مدرسه دي مست بود و فتوا داد                 که می حرام ولی به ز مال اوقاف است(حافظ/
شیخ و اهل منبر شاهدباز ند:-1-5

)155گفت در شرع بود مرد خدا شاهدباز(یغما/ گفتم اي شیخ چرا این همه شاهدبازي             
)285کنم (حافظ/ام تمام که با شاهدان شهر                ناز و کرشمه بر سر منبر نمیاین تقوي

خواند اما حافظ خود را به عنوان کسی که بر سر منبر با شاهدان ناز و یغما مستقیماً شیخ را شاهدباز می
داند .و منظورش این است اش میداريدهد و آن را دلیل تقوا و دینقرار میکند ، مورد خطابکرشمه نمی

کنند . نشینند با شاهدان ناز میکه کسانی که بر سر منبر می
نصیب اند:شیخ و زاهد از عشق بی-1-6
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)128ي عشق                         نهادم بار عیسی بر خري چند (یغما/ نمودم زاهدان را نکته
)358یش زاهد از رندي دم مزن که نتوان گفت        با طبیب نامحرم حال درد پنهانی (حافظ/پ

داند که محرم اسرار رندي و عاشقی فهمد و حافظ زاهد را طبیبی میگوید که زاهد عشق را نمییغما می
نیست  

)92یر ما (یغما/ شیخ و قاضی سر زدند از ملت اسالم عشق       تا چه خواهد کرد با جهال امت پ
)289نشان اهل خدا عاشقی است با خود دار          که در مشایخ شهر این نشان نمی بینم (حافظ/

داند:زاهد را اهل بهشت نمی-1-7
)187زاهد ار اهل بهشت است خدایا مفرستم      جز به دوزخ چو منی ظلم بود یار چو اویی (یغما/ 

)110و سرشت   همچو دانم که خدا خلق نکرده است بهشت(یغما/ زاهد ار اهل بهشتی تو بدین خلق
)199نصیب ماست بهشت اي خداشناس برو              که مستحق کرامت گناهکارانند  (حافظ/

نصیب است:خواند چرا که از عشق بیبه طنز زاهد را فرزانه و عاقل می-1-8
)102قال و قیل نو مبارك زاهد فرزانه را (یغما/ در کف طفالن رها کردم دل دیوانه را             

)296در خرمن صد زاهد عاقل زند آتش               این داغ که ما بر دل دیوانه نهادیم  (حافظ/
کند.توجه یغما را به حافظ بیشتر آشکار می» دل دیوانه«عالوه بر مضمون باال ترکیب 

و دام راه است:ي گمراه کردن تسبیح فقیه و شیخ وسیله-1-9
)184ي شید          زهی عجب که مگس کرده صید شاهینی (یغما/ فقیه زد ره یغما به قید سبحه

ي گمراه کردن دیگران دانسته است:حافظ هم تسبیح شیخ را وسیله
)354هاي تسبیح      که چو مرغ زیرك افتد نفتد به هیچ دامی (حافظ/ز رهم میفکن اي شیخ به دانه

ترجیح گناه  باده نوشی بر عبادت ریاکارانه:-1-10
)178ي زاهد فداي چون تو گناهی (یغما/ هاي تو اي باده بزم شد چو بهشتم     ثواب گریهز خنده

)106باده نوشی که در او روي و ریایی نبود        بهتر از زهد فروشی که در او روي وریاست (حافظ/
)199بهتر ز طاعتی که به روي و ریا کنند (حافظ/می خور که صد گناه ز اغیار در حجاب

خرقه که لباس زاهدان و پرهیزگاران بوده و نشان تقوا و دینداري، در شعر یغما مانند غزل حافظ -1-11
نوشد، آن را به گرو باده نشان نفاق و دو رویی و ریاکاري است و یغما مانند حافظ در زیر آن شراب می

داند.دهد و مستوجب آتش میشستشو  مینهد، به میمی
نوشد:در زیر خرقه شراب می-

)97یغما خوشم به خرقه که عمري در این لباس     بودم شراب خواره و نشناخت کس مرا(یغما/ 
)223ما باده زیر خرقه نه امروز می کشیم                 صد بار پیر میکده این ماجرا شنید (حافظ/

نهد:رابات گرو باده میخرقه را در خ-
)107ي پرهیز چه شد                          در خرابات به می مرهون است  (یغما/ دانیم خرقه



١٠٦٦

١٠٦٦

مجموعه مقاالت

)371در همه دیر مغان نیست چو من شیدایی       خرقه جایی گرو باده و دفتر جایی (حافظ / 
)105ش میخانه بسوخت (حافظ/ي عقل مرا آتي زهد مرا آب خرابات ببرد              خانهخرقه

شوید تا از آالیش زهد پاك شود :خرقه را به می می-
)                                                                                          160کردم(یغما /کردم چه  میي صوفی فروکردي    به زهدآلوده بودم گر نمیچرا گویند در خم خرقه

)  365ي صوفی به می ناب بشوي (حافظ/آید خیز          دلق آلودهبوي یک رنگی از این نقش نمی
)250شنوم بوي خیر از این اوضاع (حافظ/خداي را به میم شستشوي خرقه کنید          که من نمی

ي سوختن است:خرقه ابزار شیادي و ریاکاري و شایسته-
)133ي شید       دولتی باشد اگر در خور احراق آید (یغما/یشه ز دوزخ مکن این خرقهزاهد اند

)139منعم از خرقه و سجاده مکن باده بیار           آن چه شید است که در زیر عبا نتوان کرد(یغما/
)181نقد صوفی نه همه صافی بی غش باشد        اي بسا خرقه که مستوجب آتش باشد (حافظ/

کند: هاي ممنوع را مدح میدهد و مکانیخانه و خرابات را بر کعبه و صومعه و بیت الحرام ترجیح میم-
)171الحرام                     تا بپرسم بهتر آثار تو یا آثار من (یغما/میکده کردم بنا کو بانی بیت

)101زار یقین اشتباه ما (یغما/شد مشتبه ز کعبه به بتخانه راه ما                    اي خوشتر از ه
)                                                                                           167از صومعه زاهد به خرابات سفر کن                      طامات صفایی ندهد فکر دگر کن(یغما/

دهد:شرع را بر نهادهاي شرعی ترجیح میهاي خالفحافظ هم به کرات  میخانه و دیگر مکان
)101دوش از مسجد سوي میخانه آمد پیر ما           چیست یاران طریقت بعد ازین تدبیر ما(حافظ/

)308عمالن واجب است نشنیدن(حافظ/عنان به میکده خواهیم تافت زین مجلس        که وعظ بی
)160کردم(یغما/خ امید بر این در نمی کردم چه میگشود آنچه از حرم بایست از دیر مغان یغما     ر

)203یادباد آن که خرابات نشین بودم و مست         وآنچه در مسجدم امروز کم است آنجا بود(حافظ/
)97دلم ز صومعه بگرفت و خرقه ي سالوس          کجاست دیر مغان و شراب ناب کجا(حافظ/

د:دیر مغان و میکده را جاي امن می دان-
)114ي دیوارت نیست(یغما/تر از سایهاي امنام اي میکده در زیر فلک        سایهمن جهان دیده

)297بارد از این سقف مقرنس برخیز          تا به میخانه پناه از همه آفات بریم(حافظ/فتنه می
شکنی:پشیمانی از توبه و توبه-1-12

دهد. ي طنز قرار میکند یغما هم آن را دست مایهو لعن یاد میهمچنان که حافظ معموالً از توبه با طعن
اش در ي دیرینهخواهد آن را به آسمان پس دهد . با آمدن بهار توبهشود و مینوشی پشیمان میاز توبه از باده

آورد.برابر جام دوامی نمی
)95(یغما/ عوت مستجاب راي من ز می قبول آمده ور تو ساقیی    بازدهم به آسمان دتوبه-1-12-1

)211کار  گفتم این شاخ ار دهد باري پشیمانی بود(حافظ/شد توبهمن همان ساعت که از می خواستم



١٠٦٧
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

)91در خمار غمم از توبه کجایی ساقی        تا فداي سر پیمانه کنم پیمان را(یغما/ -1-12-2
)105ه جگرم بی می و پیمانه بسوخت(حافظ/ي دلم از توبه که کردم بشکست      همچو اللچون پیاله

)103ي ما(یغما/ ي دیرینهباغ را برگ طرب نو شده رفتم بپذیر      عذر تقصیر من اي توبه-1-12-3
)283به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم              بهار توبه شکن می رسد چه چاره کنم(حافظ/

)256که کس مباد ز کردار ناصواب خجل (حافظ/به وقت گل شدم از توبه ي شراب خجل   
هاي یغما:هاي دیگر از توبه شکنینمونه-

)159ز سنگ حادثه تا ساغرم درست بماند          به وجه خیر و تصدق هزار توبه شکستم (یغما/
)154ز می تائب شد اما پاس عهد توبه کی دارد    لب یغما که با پیمانه عمري بود پیمانش(یغما/ 

)113صد رهم توبه ز می دادي و بشکستم باز        دهیم توبه عجب پر نفسی عارت نیست(یغما/ 
ترکیبات و عبارات و ساختار جمالت یکسان-2

یغما گاهی عین ترکیب یا عبارتی را که حافظ به کار برده ، استفاده کرده و گاهی هم با کمی تغییر آن را 
توان اشاره کرد:زیر میآورده است.از آن جمله به موارد

)171ي تسبیح عمر زاهد ار یغما گسیخت    نیست جاي غم فداي تاري از زنار من(یغما/رشته-2-1
)205ي تسبیح اگر بگسست معذورم بدار          دستم اندر ساعد ساقی سیمین ساق بود(حافظ/رشته
معنایی » نیست جاي غم « ي ت و جملهرا از بیت حافظ گرفته اس» گسستن « و » ي تسبیح رشته« یغما 

کند . ي شرطی شروع مینزدیک به معذورم بدار، دارد.همچنین یغما مانند حافظ بیت را با یک جمله
)137گر از این دست دهد آن بت ترسابچه می    اي بسا صوف سفید اطلس گلنار کند (یغما/ -2-2

)175عارفان را همه در شرب مدام اندازد(حافظ/ساقی ار باده از این دست به جام اندازد         
و همچنین » ساقی یا بت ترسابچه « ي شرطی مصراع اول دو بیت یکسان است. فاعل دو جمله جمله

که تأکید جمله روي آن است یکسان است؛ فقط یغما به » از این دست « و نیز قید » باده و می « مفعولشان 
استفاده کرده است.» دهد « از » به جام اندازد « جاي فعل 

)141شراب از خم به جام آمد خوش آمد           گه عیش مدام آمد خوش آمد  (یغما/ -2-3
)119با محتسبم عیب مگویید که او نیز              پیوسته چو ما در طلب عیش مدام است (حافظ/

که ایهام ایجاد کرده است. اي به کار بردهرا مانند حافظ به گونه» عیش مدام « یغما ترکیب 
)111خون خم آنکه به فتواي خرد ریخت کجاست  که مرا نیز دراین مسأله فتوایی هست(یغما/ -2-4

)264ها پیروي مذهب رندان کردم                 تا به فتواي خرد حرص به زندان کردم (حافظ/سال
است.را یغما از حافظ گرفته» فتواي خرد « ي استعاري اضافه

ي آن زلف سیه و آن ذقن است          برنیاید اگر این چاه و اگر آن رسن دل که افتاده-2-5
)109است(یغما/

)129ي آن زلف دوتا نیست     در رهگذر کیست که دامی ز بال نیست (حافظ/کس نیست که افتاده
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با این تفاوت که یغما به جاي یغما به بیت حافظ نظر داشته است.» ي آن زلف سیه افتاده« در ترکیب 
است .   را به کار برده» سیه«صفت » دوتا«صفت 
مضمون   -3

است که گاهی با همان الفاظ حافظ بیان هایی را هم از حافظ اخذ کردهیغما عالوه بر ترکیبات، مضمون
توان به موارد زیر اشاره کرد:ها میاند.از این مضمونشده

ي معشوق است . البته این یک مضمون عام در غزل فارسی است اما این »طرّه«جایگاه دل عاشق -3-1
گزیند و این که دل را برمی»طرّه« هاي زلف ، مو،گیسو و... مانند حافظکه یغما هم در بیت زیر از میان واژه

تاثیر از بیت حافظ نیست.گردد، بیماند و برنمیعاشق آن جا دیر می
ي او پرس که ما را      دیري است کز آن گمشده یک مو خبري نیست        احوال دل ز طرّه-3-1-1

)106(یغما/ 
)147حافظ/حفاظ من                  هرگز نگفت مسکن مألوف یاد باد (ي تو دل بیدر چین طره

هاست  ي یغما دیر ماند    در شب تاریک ره گم کردگان را لنگدر خم زلفش دل سرگشته-3-1-2
)115(یغما/ 

)293ایم(حافظ/اي آن خم گیسو نهادههات کجاست        در حلقهگفتی که حافظا دل سرگشته
)197کند (حافظ/گرد من رفت به چین زلف او      زان سفر دراز خود عزم وطن نمیتا دل هرزه

آورده که در خم  و چین زلف یار دیر مانده است.» سرگشته«در این بیت یغما مانند حافظ دل را با صفت
)100ي ما را (یغما/زنجیر مجنبان دل دیوانهي ما را      ي جانانهمآشوب صبا طرّه-3-1-3

)242هاي عزیز است به هم برمزنش (حافظ/به ادب نافه گشایی کن از آن زلف سیاه         جاي دل
خواهد که زلف معشوق را آشفته نکند چرا که دل عاشق در آن جاي یغما هم مانند حافظ از صبا می

گرفته است .
انه را رفتن:با مژه خاك در میخ-3-2

)157در حریم حرم دیده از آن گشت مقیم             مژه کز ساحت میخانه بروبد خاشاك (یغما/ 
)101روب در میخانه کنم مژگان را (حافظ/ي باده فروش          خاكگر چنین جلوه کند مغ بچه

عشق یک نکته یا یک قصه است اما شرح آن بسیار و نامکرر است:-3-3
)152شق ز یک نکته فزون نیست ولی      هر کسی شرحی از او گفته به تفسیر دگر(یغما/ دفتر ع

)115شنوم نامکرر است (حافظ/یک قصه بیش نیست غم عشق وین عجب     کز هر زبان که می
جستن اکسیر از در میخانه :-3-4

)152اکسیر دگر(یغما/ اندوده ، مجوي      به جز از خاك در میکدهخواهی ار زر کنی این قلب مس
) 171گدایی در میخانه طرفه اکسیري است              گر این عمل بکنی خاك زر توانی کرد(حافظ/
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کند سا میپریشان شدن زلف یار باد را غالیه-3-5
)149پریشان گذري جانب بستان            تا قیامت نفس باد صبا غالیه ساید (یغما/ گر چنین طرّه

)124سا گشت و خاك عنبربوست(حافظ/و شانه زدي زلف عنبر افشان را         که باد غالیهمگر ت
گرفتاري در دام معشوق خود آزادي است:-3-6

)137هیچ کس را خبر از عالم آزادي نیست               مگر آنان که به دام تو گرفتارانند(یغما/ 
)112نه که هر کس که گرفتار تو شد آزاداست(یغما/ اي نیست گرفتار مرا آزادي          گفته

)263حافظ از جور تو حاشا که بگرداند روي             من از آن روز که در بند توام آزادم (حافظ/
مویی از سر دوست را به عالمی یا دو عالم نفروختن:-3-7

)125لهم که دو عالم دهم به هیچ (یغما/ نفروشمت به دو عالم از آن جعد پیچ پیچ         مویی نه اب
)125خرد ما را          به عالمی نفروشیم مویی از سر دوست (حافظ/اگرچه دوست به چیزي نمی

شود:علم عشق در هیچ کتابی دفتري پیدا نمی-3-8
)113حرفی اي عشق ندیدم ز تو در هیچ کتاب     تا چه علمی که کسی راوي اخبارت نیست(یغما/ 

)182درس مایی                            که علم عشق در دفتر نباشد  (حافظ/بشوي اوراق اگر هم

آسودگان خفته بر دیباي سلطانی از حال بیچارگان خبر ندارند:-3-9
)88به ناز آسوده بر دیباي سلطانی چه غم دارد       بود گر خار و خارا بستر و بالین گدایی را (یغما/ 

)103بر سنجاب شاهی نازنینی را چه غم    گر ز خار  و خاره سازد بستر و بالین غریب (حافظ/خفته
هاي ناز، چه غم ،گر، خار، خارا ، بستر و بالین و نیز دیباي سلطانی کهمفهومی ي یغما از واژهاستفاده

اشته قوت بیشتري نزدیک به همان سنجاب شاهی حافظ دارد ،  به این گمان که او به بیت حافظ توجه د
بخشد.می

گناه پنهانی(باده نوشی) از طاعت آشکار و ریاکارانه بهتر است:-3-10
فقیه ما را ز می مالمت مکن خدا را برو سالمت     که در حقیقت گناه پنهان ز طاعتی بِه که آشکارا 

)87(یغما/ 
)199می خور که صد گناه ز اغیار در حجاب           بهتر ز طاعتی که به روي و ریا کنند(حافظ/

تصویر           -4
هاي تأثیرپذیري غزل یغما از شعر حافظ، تصویرهاي شاعرانه است. یغما گاهی اجزا و یکی دیگر از مقوله

را از حافظ گرفته است و گاهی هم عیناً یک تشبیه یا استعاره را در بافتی از تناسبات همچون عناصر تصویر
هاي زیر اشاره کرد:توان به نمونهحافظ به کار برده است. از این موارد می
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)142روان بر شط می شد کشتی جام                   جهان دارالسالم آمد خوش آمد(یغما/ -4-1
)233ما در شط شراب انداز            خروش و ولوله در جان شیخ و شاب انداز(حافظبیا و کشتی 

در دو بیت از نظر معنی یکسان است با این تفاوت که استفاده از کلمه  » شط شراب « و » شط می « تشبیه 
کالم در شط و شراب بر موسیقی » ش « در بیت حافظ با توجه به واج مشترك » می « به جاي » شراب « 

در بیت حافظ دو » کشتی ما «ي تشبیهی است اما  در بیت یغما اضافه» کشتی جام « افزوده و زیباتر است. 
ي اختصاصی و کشتی را به معنی ي تشبیهی در نظر گرفت و هم اضافهتوان آن را اضافهوجه دارد؛ هم می

ست که صراحی ما را پر شراب اش آن انوعی صراحی به شکل کشتی در نظر گرفت.که در این صورت معنی
کن .
)                                                                                                   88اگر چین سر زلف تو را مشک ختن گفتم / پریشانم خطا شد درگذر از من خطایی را(یغما/ -4-2

)        234زند هر لحظه تیغی مو بر اندامم هنوز(حافظ/میاز خطا گفتم شبی موي تو را مشک ختن      
است مثالً پیش از حافظ ابوالفرج رونی،شاعر قرن تشبیه زلف به مشک در شعر فارسی فراوان به کار رفته

پنجم گفته است :
استاست     زلف تو عکس روي میگون گشتهروي تو ز مشک زلف قارون گشته

)                                                                             161:1347(ابوالفرج رونی،
یغما هم مانند حافظ با -1رسد یغما به بیت حافظ نظر داشته عبارت است :اما دالیلی که به نظر می

ه بر آن ترجیح ي پوشیداستفاده از تشبیه مضمر و تفضیل زلف معشوق را به مشک ختن تشبیه کرده و به شیوه
ایهام تناسب »ختن«ي با واژه» چین«ي و نیز واژه» خطا«يدر بیت یغما هم مانند بیت حافظ واژه-2است.داده

داند.می»خطا«ي  زلف معشوق با مشک را یغما هم مانند حافظ مقایسه-3کند. برقرار می
)183ی به من آر اي ساقی(یغما/ ماه کنعان می و زندان خم ، من چون یعقوب / قاصد مصر، تو بوی-4-3

)101ماه کنعانی من مسند مصر آن تو شد            وقت آن است که بدرود کنی زندان را (حافظ/
هاي ماه، کنعان، زندان ، مصر و بر اساس داستان زندگی یوسف پیامبر تصویر در هر دو بیت با واژه

ها را به صورت است ولی حافظ آنعر را محدود کردهها تشبیه ساخته و معنی شاست. یغما با آنساخته شده
هاي مختلفی را برتابد. استعاره به کار برده و این امر باعث شده تا بیت حافظ تأویل

)134ي رضوان به پدر عاق آید(یغما/ پی آن گندم خال ار نفروشد یغما     به دو جو روضه-4-4
)277اخلف باشم اگر من به جوي نفروشم (حافظ/ي رضوان به دو گندم بفروخت     نپدرم روضه

ي رضوان و فروختن را در بیت به کار یغما همان اجزاي بیت حافظ یعنی گندم، جو، دو، پدر، روضه
گرفته است و حتماً به بیت حافظ توجه داشته است.البته حافظ فقط به داستان آدم و خروجش از بهشت به 

خواهد توجه باشد  ولی یغما میخواهد به او اقتدا کند و به بهشت بیکند و میسبب خوردن گندم اشاره می
ي معشوق بهشت را رها کند .براي رسیدن به خال گندمگون چهره
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ي چون سنگ تو چون شد که شکستگفتی آن توبه-4-5
)109است(یغما/ ي خارا شکنچه کنم ساغر می شیشه

)109اساس توبه که در محکمی چو سنگ نمود/ ببین که جام زجاجی چه طرفه اش بشکست(حافظ/
عناصر تصویر یعنی توبه، سنگ، ساغر یا جام، شیشه و شکستن همان اجزاي بیت حافظ است. یغما هم 

دوکس طنز زیبایی ایجاد توبه را به سنگ تشبیه کرده که بر خالف عادت، شیشه آن را شکسته است واین پارا
کرده است.

)103خواران را(یغما/ پرده روي گل برافکن برقع ساقی/ ایاغ الله بین بر کف صال زن بادهنگر بی-4-6
)155به چمن خرام و بنگر بر تخت گل که الله        به ندیم شاه ماند که به کف ایاغ دارد (حافظ/

ر بیت حافظ است با این تفاوت که حافظ الله را به ندیم شاه که به در بیت یغما یادآو» ایاغ الله « تشبیه 
هبه مرکب ساخته است .دیگر این که یغما هم مانند حافظ با فعلکف ایاغ دارد تشبیه کرده است یعنی مشب »

،این حدس و گمان را که یغما به بیت حافظ »برکف/ به کف«کند و نیز عبارتدعوت به تماشاي گل می» نگر
کند .ه داشته ، بیشتر میتوج

استقبال-5
« یغما دوازده غزل حافظ را استقبال کرده و بر همان وزن و قافیه و ردیف غزل گفته است؛ حتی در ردیف

ي غزل حافظ مانند: خرابات، سرشت، زشت، خشت، بهشت، عالوه بر وزن و قافیه، کلمات قافیه» 5-4
شود:هاي یغما و حافظ آورده میینک مطلع غزلکنشت و نوشت در غزل یغما هم آمده است. ا

)88گر بسنجند به حشر اجر شب هجران را   غالب آن است که شاهین شکند میزان را(یغما/ -5-1
)91ي طوفان را(یغما/ گر دهم رخصت یک چشم زدن مژگان را      خاك بر باد دهم واقعه

)101الحان را(حافظ/رسد مژده گل بلبل خوشمیرونق عهد شباب است دگر بستان را     

ي طوفان نوح دارد که یغما در غزل دوم عالوه بر استقبال از وزن و قافیه،در بیت چهارم تلمیحی به واقعه
تاثیراز بیت ششم غزل حافظ نیست :بی

ي طوفان راواقعهي اشکم نگرد در غم تو                             آب چشمی شمرد نوح اگرموجه
یار مردان خداباش که در کشتی نوح                           هست آبی که به بادي نخرد طوفان را

)92سپاري در رهش تدبیر ما(یغما/ دوست دشمن، مدعی داور، وفا تقصیر ما/چیست غیر از جان-5-2
)101از این تدبیر ما(حافظ/دوش از مسجد سوي میخانه آمد پیر ما / چیست یاران طریقت بعد 

)110قریب است که گیتی شود از وي چو بهشت(یغما/بازبنهاد به سر خسرو خم افسر خشت/عن-5-3
)136عیب رندان مکن اي زاهد پاکیزه سرشت         که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت(حافظ/ 

است ي غزل حافظ را هم به کار بردهیههاي قافیغما در این غزل عالوه بر وزن و قافیه، بعضی از واژه
ي غزل حافظ .هاي قافیهواژه8واژه از6مانند: بهشت،خشت،سرشت،نوشت،کنشت و نوشت،یعنی 
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)132ي دل به غمزه راه ندارد                     کشور ما تاب این سپاه ندارد (یغما/ رابطه-5-4
)161پیش تو گل رونق گیاه ندارد (حافظ/روشنی طلعت تو ماه ندارد               

ي غزل حافظ مانند: نگاه، هاي قافیهیغما در این غزل هم عالوه بر وزن و قافیه و ردیف از بعضی از واژه
ماه، گناه، آه و راه استفاده کرده است.

)138(یغما/ من گرفتم که به عشاق وفا نتوان کرد      آخر اي پادشه حسن جفا نتوان کرد-5-5
)              165ي آن زلف دوتا نتوان کرد       تکیه بر عهد تو و باد صبا نتوان کرد (حافظ/دست در حلقه

)143تا کنم چاك به کوي تو گریبانی چند      روزگاري زده ام دست به دامانی چند(یغما/ -5-6
) 192فرستم به تو پیغامی چند(حافظ/حالی ننوشتیم و شد ایامی چند        محرمی کو کهحسب

)151چرا خورشید و ماهش بر نباشد                    اگر سرو از قدش کمتر نباشد (یغما/ -5-7
)182خوش آمد گل وزان خوشتر نباشد              که در دستت به جز ساغر نباشد (حافظ/

)152باز دیوانه درافتاد به زنجیر دگر(یغما/گیر دگر        ي زلف گرهشد دلم شیفته-5-8
)227گر بود عمر به میخانه رسم بار دگر            بجز از خدمت رندان نکنم کار دگر(حافظ/

ي غزل حافظ در ردف اصلی اختالف دارد. در غزل یغما ي غزل یغما با قافیهالبته در این مورد قافیه
است.» آ« حافظو در غزل» ي«مصوت بلند 

)162ي نشأ شوق آمد و برد از هوشم(یغما/ساقی از جام طرب داد شرابی دوشم     جذبه-5-9
)277خورم و خاموشم(حافظ/زده خون میگرچه از آتش دل چون خم می درجوشم        مهر بر لب

گون که کشیدم  جدا ز لعل تو هر جام لعل-5-10
)165گذر نکرده ز لب خون شد وز دو دیده چکیدم(یغما/ 

)266خیال نقش تو در کارگاه دیده کشیدم              به صورت تو نگاري ندیدم و نشنیدم(حافظ/ 
)185ي شیدایی       معروف جهان گشتم از دولت رسوایی(یغما/ شد فاش در آفاقم آوازه-5-11

)371جان آمد وقت است که بازآیی(حافظ/ خوبان داد از غم تنهایی               دل بی تو بهاي پادشه
هاي یکم و یازدهم ي بیترا که در جایگاه قافیه»ساغر مینایی«و» غم تنهایی«یغما در این غزل ترکیبات 

هاي سوم و چهارم به کار برده است.ي بیتغزل حافظ آمده عیناً در قافیه
ینتضم-6

یغما فقط دربیت زیر مصراعی از حافظ را تضمین کرده است:
)151(یغما/ »  که علم عشق در دفتر نباشد« گفت       من از خطش شدم عاشق که می

مصراع دوم از بیت زیر از حافظ است :
)182درس مایی                      که علم عشق در دفتر نباشد(حافظ/بشوي اوراق اگر هم

نتیجه
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ها از وزن، ردیف و قافیه و انتقاد از دینداران ظاهري و ها، استقبالمشابهت ترکیبات، عبارات، مضمون
کرده و به آن دلبسته بوده دهد که یغما دیوان حافظ را فراوان مطالعه میریاکار و نهادهاي مذهبی نشان می

اي ذهن و زبان و نگرشش گونهسرایی او را الگو و سرمشق خود قرار داده و بهي غزلاست؛ در شیوه
که او زبانی توانا دارد  و مبتکر و خالق است. عالوه بر حافظانه شده است. البته شعر یغما تقلید نیست چرا

ي او هم مانند عصر این انتقادهاي یغما از دینداران ظاهري و ریاکار بیانگر آن است که اوضاع اجتماعی زمانه
اي براي فریب مردم و ارتزاق خود کرده ریاکاران و دین فروشان، دین را حربهحافظ بوده و در روزگار او هم

ي عصر یغما مورد توجه و استقبال شاعران دهد که شعر حافظ در جامعهبودند. همچنین این مقاله نشان می
بوده است.
کتابنامه

) ج. چاپ ششم. تهران: زوار.  2). از صبا تا نیما. 1375آرین پور، یحیی
دیوان . به اهتمام محمودمهدوي دامغانی . چاپ اول . مشهد :کتاب فروشی 1347والفرج رونی(اب . (

باستان . 
) ویژگی هاي هنروري در شعر یغما جندقی.ترجمه ي حسین محمدزاده 1354اسماعیل زاده،ج.(

.246-239.صص 322.شماره 1354صدیق. یغما .تیر ماه 
 ) مه قزوینی و دکتر قاسم غنی. به اهتمام ع. جربزه دار. چاپ ). دیوان. به تصحیح عال1377حافظ

ششم. تهران: اساطیر.
) طنز حافظ .آمده در تک درخت(مجموعه مقاالت هدیه ي 1380شفیعی کدکنی،محمدرضا. (

311-301دوستان به محمدعلی اسالمی ندوشن). چاپ اول . تهران :آثار و یزدان .صص 
)گ واژه نماي حافظ .با همکاري دکترابوطالب میرعابدینی. چاپ ). فرهن1366صدیقیان،مهین دوخت

اول.تهران: امیرکبیر .
 ) ج. به تصحیح و اهتمام علی آل داوود. چاپ سوم. تهران: 2). دیوان اشعار. 1384یغماي جندقی

توس.
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الشعراي بهارملکیاترباعیو مفهوميساختاریبررس
1فرمحمد بهنام

ات فارسی دانشگاه بیرجند دانشیار زبان و ادبی
ابوالفضل شکیبا
دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه زابل

چکیده 
: گذرا بودن عمر، یلمختلف از قبیناست که در خدمت مضامیزبان فارسیلاصيهااز قالبیرباع

مده در به عمل آیقاتچه از تحقاست. آنتهقرار گرفیمیتعليهاآموزهی وموضوعات فلسفی،عشقینمضام
ةسه سازيماندگارند که از لحاظ ساختاریاتیاغلب رباعکهباشدمیینایانگراست، بیاننمایاتمورد رباع

ینو عشق را دارا باشند. ایمیاغتنام دم، تعلی،فلسفیممفاهی،و از لحاظ مفهومیلو تعلیهتوصیف،توص
به دنبال ،انجام گرفتهالشعراي بهارملکیاترباعیو مفهوميساختارارزشیاندنپژوهش که با هدف نما

، اغتنام دم و ساختار استوار یمیتعلی، عرفانی،فلسفیممفاهبهاریاترباعیاآ:کهاستپرسشینپاسخ به ا
از آن دارد کایتپژوهش، حیناهايیافتهنه؟ یارا دارد یلو تعلیهتوصیف،توصةارائه شديمطابق با الگو

وصف معشوق، یمی چونمفاهدارند اما از لحاظ مفهومی،محکم يساختارراي بهارالشعملکیاتکه رباع
هاي خاص را در بر دارند که در گذر زمان از و مناسبتیحاالت شخصیانبمرثیه،، انتقاد از حکومت زمان

ر نباشند.شود تمام رباعیات وي مانند رباعیات خیام ماندگاها کاسته خواهد شد و این امر باعث میارزش آن
.مفهوم رباعیساختار رباعی،یات،رباعالشعراي بهار،ملکها:کلیدواژه

مقدمه
اند. آزمایی کردههاي شعر فارسی است و بیشتر شاعران در این قالب طبعترین قالبرباعی یکی از کوتاه

البتّه نه به صورت –هاي شعري ایرانی است که به باور برخی از پژوهشگران، پیش از اسالم رباعی از  قالب
رواج داشته و از زبان کوچه و بازار به کالم آهنگین مشایخ صوفیه راه یافته است (شمیسا، –یافتۀ امروز کمال
اگر «). رباعی بر یک وزن اصلی و یازده زحاف آن، در طول مدت حیات خود ثابت مانده است. 311: 1383

ها اصلی و بقیه وزن کنیم که یکی از آنزده وزن برخورد میهمۀ رباعیات زبان فارسی را تقطیع کنیم به دوا
به وزن اصلی یعنی "قلب"و "تسکین"گانه تقطیعی با استفاده از دو اختیار شاعري تقطیعی است؛ اوزان یازده

). امروزه در 55: 1366شوند (شمیسا،(هزج اخرب مکفوف مجبوب) تبدیل می» مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فَعل«
قدما در گفتن رباعی اغلب ملتزم بودند که «کند. رباعی شاعر خود را مقید به داشتن چهار قافیه نمیسرودن 

1 . m_behnamfar@birjand.ac.ir
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» هر چهار مصراعش قافیه داشته باشد و در میان متأخران آن قید برخاسته و آن رسم مراعات نشده است
). 406: 1354(همایی،

نشین دربر دارد و ایرانی را با بیانی ساده و دلهاي ناب ترین نوع شعر ایرانی است و اندیشهرباعی اصیل
رغم فضاي محدود خود بسیاري از مضامین از قبیل: فلسفه، عشق، اخالق، سیاست، تعلیم، از نظر محتوا، علی

تري نسبت به طنز، هجو و رثا را در خود داراست. معموالً در قالب رباعی از صنایع لفظی و بدیعی کم
الشعراي بهار نیز همانند بسیاري از شاعران، در شود. ملکیده و غزل استفاده میهاي دیگر همچون قصقالب

تر مورد توجه محققان قرار گرفته است. آزمایی کرده و رباعیاتی سروده است که تاکنون کماین قالب طبع
تواند از گر میهاي ادبی دیها از استعارات، تشبیهات و آرایهسادگی بیان در رباعیات بهار و خالی بودن آن

الشّعراي بهار از دیدگاه که به رباعیات ملکتوجهی محقّقان به رباعیات وي باشد. با توجه به ایندالیل کم
رباعیات  بهار از نظر ساختاري ساختاري و مفهومی پرداخته نشده است، این جستار با هدف نمایاندن ارزش

هاي گوناگون قابل بررسی در قالب رباعی، رباعیات ن ویژگیگیرد. در این پژوهش از میاو مفهومی انجام می
بهار از لحاظ ساختاري با توجه به کاربرد سه سازةِ توصیف،  توصیه، تعلیل و از جنبۀ مفهومی با توجه به 
کاربرد مفاهیمی چون: وصف معشوق، ناله از هجران، اغتنام دم و بیان حاالت شخصی مورد واکاوي قرار 

سخ این سؤال به دست آید که: آیا رباعیات بهار داراي مفاهیم بلند عارفانه و عاشقانه و همچنین گیرد تا پامی
باشد یا نه؟ سعی مضامین فلسفی و تعلیمی و ساختار محکم با استفاده از سه سازةِ توصیف، توصیه، تعلیل می

رسش دست یافته شود.ها به روش توصیفی و تحلیلی، به پاسخ این پبر این است تا با بررسی نمونه
پیشینه تحقیق

تا کنون درمورد تحلیل رباعی در آثار شاعران فارسی زبان از نظر ساختار و مفهوم و مضامین مقاالت 
بررسی ساخت کالن "هاي نزدیک و مرتبط به این پژوهش عبارتند از: مقالۀ زیادي نوشته شده است که نمونه

) که در آن نگارندگان از منظر 1390رشیدي و ایوب انصاري (نوشتۀ ناصر"هاي باباطاهر همدانیدوبیتی
تر که الگوي کار بخش اول  تحقیق حاضر اند و نمونۀ مهمهاي بابا طاهر پرداختهگفتمانی به بررسی دوبیتی

ساخت گفتمانی و متنی رباعیات خیام و ") تحت عنوان 1383باشد، مقالۀ لطف اهللا یارمحمدي (نیز می
است. اما تا کنون هیچ تحقیق مستقلّی در مورد بررسی ساختاري و مفهومی "یسی فیتز جرالدمنظومۀ انگل

) 1الشعراي بهار مشاهده نشده است.(رباعیات ملک
مروري بر زندگی و آثار بهار

دنیا آمد. تولد او در دهۀ آخر حکومت ناصرالدین شاه قاجار ـ درست به1304ملک الشّعراي بهار درسال 
کرد، که ایران تحت نفوذ مستقیم روس و انگلیس، اسف بارترین روزهاي تاریخ خویش را سپري میزمانی

).  او از یک سو سیاستمدار ،روزنامه نگار و از سویی محقق، شاعر و ادیب بود 8: 1361رخ داد (نیکو همت،
کشور نشان داد. ) و با شروع مشروطیت دلبستگی خود را نسبت به سرنوشت و آینده349: 1363( آژند، 

ترین دیوان بهار متنوع). «1371:18اشعار سیاسی او به طور کلی مربوط به وطن و آزادي است ( یوسفی،
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هاي ).  وطنیات، وصف طبیعت، مدح، طنز، مرثیه80: 1386حاکمی،»(دیوان ادب پارسی درعصرمشروطه است
بهار شاعري «ستاید: نفر نیز بهار را چنین میهاي شعري اوست. استاد فروزامذهبی، مسائل سیاسی و... ازحوزه

کوب ). دکتر زرین1375:2/198(حائري،» است قریب، هفتصدسال مانند او در ایران پدید نیامده است
بهار در همان قالبهاي شناخته شدة شعرفارسی، مفاهیمی نو «گوید: هاي اصلی شعر بهار میپیرامون درونمایه

در شعر فارسی فضایی نو سازد و ، مساوات، عدالت وحقوق زن را مطرح میهمچون وطن، آزادي، دموکراسی
). او با 1355:315(زرین کوب،» آورد که تا روزگار او مانندش دیده نشده بوددیدگاهی جدید پدیدمیبا

از سه فضیلت بزرگ گویندگی، نویسندگی و سخنوري به حداعلی و «سنت وتجدد تعاملی معتدل دارد و 
).1387:335همایی،»( مند استرهکافی به

مبحثی پیرامون رباعی
صاحب المعجم، در خالل حکایتی، اختراع «آورد: شفیعی کدکنی در مورد اختراع رباعی در کتاب خود می

). رستگارفسایی در مورد رباعی این 467: 1389(شفیعی کدکنی،» وزن رباعی را به رودکی منسوب کرده است
باشد. رباعی منسوب به رباع، مرادف اربعه و اربعه به معنی چهارتایی و چهارگانی میکلمۀ«نظر را دارد که: 

اند، گفتهشود و آن را در قدیم چهاربیتی نیز میهاي عرب چهار بیت محسوب میچون این شعر در وزن
). سرّامی 446: 1380(رستگارفسایی،» اندهمان کاربرد را در فارسی نیز معمول داشته، این قالب را رباعی گفته

آید. یک وزن است با وزن رباعی همان بت عیاري است که هر لحظه به رنگی در می«گوید: در این باره می
). 144: 1379(سرامی،» بیست و چهار جلوة هماهنگ

رباعی نزد شعرا عبارت است از دوبیتی که متّفق باشند در قافیه و «نویسد: کامگار پارسی دربارة رباعی می
). سرایندة رباعی باید تابع 144: 1372(کامگارپارسی،» ی مختص و مصراع سوم آن را قافیه شرط نیستوزن

تشکّل و وحدتی «اصولی باشد و شرایطی را در شعر خود در نظر داشته باشد تا رباعیش ماندگار شود. رباعی
عنوان شاهد مثال ذکر کرد؛ زیرا توان بیت دوم آن را یک بیت مستقل و مثالً به دارد، به طوري که غالباً نمی

اي است که حتّی از ). این نکته217:1374(شمیسا،» با بیت اول ارتباط معنایی و حتّی لفظی مستحکمی دارد
نویسد: نگاه شاعران و منتقدان شعر نو نیز دور نمانده است. براي نمونه اخوان ثالث دربارة ساختار رباعی می

اي خاص در مجموع هماهنگ رباعی استادانه است که هر مصرع وظیفهشعر خوب امروز مثل ساختمان یک«
).272:1369(اخوان،» آیدشعر دارد. براي رساندن معنی و ضرب آخر که در مصراع آخر می

گوید که: هروي در خصوص دلیل استواري ساختمان رباعی سیروس شمیسا به نقل ازمایل هروي می
اي که سه مصراع اول آن به حیث صغري و ی را داراست؛ به گونهمعتقد است: رباعی شکل یک قضیۀ منطق

شود و در واقع در مصراع چهارم از پختگی مصارع قبلی کبري طرح شده و مصراع چهارم نتیجۀ آن می
آید، این مصراع چهارم است که بار معنایی سه گونه که از گفتار مایل هروي برمییابد. همانپرورش می

کشد. رباعی نجیب کاشانی نیز تأییدي است بر گفتار مایل هروي: دوش میمصراع قبل را به 
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بر  خلق  کدام  یک  به  حقّند  امیرتزویرگفتی که از آن چهار کس بی
).217:1374مقصود رباعی است مصراع اخیر(شمیسا،من شاعرم و جز این ندانم که به شعر

شود. رباعی به دلیل داشتن ساختار ها به وضوح دیده میعدر رباعی اغلب رابطۀ علّی و معلولی میان مصرا
بینی سرایندة خود را دارد. براي رباعی عمدتاً چند معنا را در نظر منطقی و منسجم، قابلیت انعکاس جهان

شعري است که داراي چهار مصراع و به وزن مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ « اند؛ معناي امروزي و مصطلح آنگرفته
اند و غالباً گویندگانش ناشناخته بوده«) و معناي دیگر آن اشعاري فولکولوریک بوده که 17مان: (ه» فَعل

). 477:1386(شفیعی کدکنی،» پیشۀ کوچه و بازار بوده استسرودة مردم عاشق
اگر به آثار شاعران، عارفان شاعر، صوفیان و طبیبان بنگریم، این مطلبی نمایان است که از قالب رباعی 

تر گفتن رباعی که مستلزم چهار مصراع و یک قافیه است، طبعاً آسان«اند. یباً تمام این قشرها استفاده کردهتقر
هایی که شاعري را حرفۀ خود از پرداختن به قصیده و غزل است و بالنتیجه اشخاص زیادي(حتّی آن

سنایی، عطّار، مولوي، شیخ «که ). چنان192:1389(دشتی،» انداند) در مقام تقلید و پیروي برآمدهنساخته
الدین کبري و شیخ اوحدالدین کرمانی و بسیاري دیگر هر کدام رباعیات زیبایی دارند. اگر به تاریخ و نجم

که رباعی مورد عالقۀ عارفان تاریخ ادبیات ایران بنگریم این نکته به وضوح مشخّص است که عالوه بر این
(مشهدي و » اندسینا، خیام نیز به رباعی عالقه نشان دادهون ابنشاعر بوده، دانشمندان علوم دیگر چ

بینیم که رباعی مورد اقبال واقع شده است. از دیر باز ). در قرون اخیر و حتّی امروزه می139: 1389همکاران،
ن نیز ها طبیب اصفهانی است و از معاصرااند که یکی از آنآزمایی کردهعدة زیادي از اطبا در شعر هم طبع

دکتر هوشنگ بدیعی از جملۀ این  افراد است. نمونه از بدیعی:
اندام از زمانه آموختهبس نکتهاندآنان که مرا به جهل خود سوخته
)38: 102اند(ماهنامه حافظ. شافسوس مرا که لب به لب دوختهبسیار سخن که نغز بتوانم گفت

هاي زودگذر است. شعري هاي شاعرانه در لحظهاندیشهتوان گفت که رباعی بهترین قالب براي بیان می
که ماندگار شود رود. رباعی براي اینکه ادامه و امتداد ندارد براي بیان حاالت در لحظات کوتاه به کار می

)2حداقل باید چهار ویژگی ذیل را دارا باشد.(
ر خواهد بود. گنجاندن دریا در تایجاز ذاتی: جزو ذاتی رباعی است. هرچه رباعی موجزتر باشد، هنري-1

رباعی خوب گفتن در واقع بحر را در کوزه جاي دادن است، چرا «گوید: گونه که همایی میجام کوچک. آن
آن هم مقید -پسند را در دو بیتکه شاعر باید یک مطلبی مهم یا فکر بسیار عمیق و مضمون تازة لطیف دل

. )86:1354(همایی،» بپروراند-به وزنی خاص
ها در کنار هم، باعث ایجاد گزینی صحیح و چیدمان درست این واژهترکیب سنجیده کلمات: واژه-2

شود. این دوعامل دلیل ماندگاري خیام در تاریخ ادبیات جهان است. خیامی که تعداد فضایی روشن می
رباعیات او در مقایسه با دیگر شاعران بسیار ناچیز است.
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: شاعر براي سرودن رباعی باید الگویی را رعایت کند تا شعرش ماندگار حفظ الگوي وزن رباعی-3
توان شود. الگوي رباعی مرکب است از توالی بیست واحد عروضی که در بعضی جاهاي این توالی می

هجاهاي بلند را به جاي هجاي کوتاه جایگزین کرد. در نتیجه شمار واقعی هجاها در یک مصراع ممکن است 
پذیري خاصی به رباعی بخشیده است که احتماالً از دالیل زده تغییر کند. این تنوع وزن انعطافبین ده تا سی

).18-17: 1387رواج و محبوبیت بسیار آن بوده است (بروین ،
اي پایان پذیرد که فرازمند بودن مصراع چهارم: شعري که چهار مصراع بیشتر نیست باید به گونه-4

خاطب بگذارد. تأثیري جاویدان بر ذهن م
یابد تا حرف اصلی و هاي اول و دوم مقدمه است بر فضاي اندیشه که با مصراع سوم وسعت میمصراع

لطافت سخن شاعر در مصراع چهارم بر ذهن حک شود. فرازمند بودن مصراع چهارم رباعی مورد توجه 
هره برده است. او شاعري تواناست که بسیاري ازشاعران بوده است. ملک الشّعراي بهار نیز از قالب رباعی ب

رباعی موجود است 72سروده است. در دیوان بهار برخی از رباعیات وي ماندگار و منطبق با اصول رباعی
شود.که در ادامه به بررسی ساختاري و مفهومی این رباعیات پرداخته می

الف) بررسی ساختاري رباعیات بهار
گوناگون قابل بررسی در قالب رباعی، رباعیات بهار از لحاظ ساختاري هاي در این قسمت از میان ویژگی

گردد:باتوجه به کاربرد سه سازة توصیف، توصیه و تعلیل بررسی می
کند.اي از طبیعت یا وقایع را توصیف می. در توصیف شاعر معموالً گوشه1
کند.ارائه میکند و در ادامه طریقی اي به مخاطب می. در مبحث توصیه شاعر توصیه2
آورد.. در بحث تعلیل شاعر دالیلی در توجیه توصیه می3

هاي داده شده به ترتیب در داخل کروشه [   ] و پرانتز (  )  و دو مثالتعابیر مربوط به این سه عنصر در 
)3شود.(خط مایل / / آورده می

اختصاص داده است. وصف عنصر توصیف: عنصر توصیف در رباعیات بهار بیشترین آمار را به خود 
معشوق، وصف طبیعت، وصف عشق ، وصف دنیا و مردم زمانه و... از جمله مضامینی است که در رباعیات 

بهار وجود دارد. 
بینمچه من میبیگانه نبیند آنبینم[در زلف تو آشوبِ زمن می

)6/505:  1380بینم] ( بهار،من بخت سیاه خویشتن مینگرداو پیچ و خم و تاب و گره می
در این رباعی به وصف زلف معشوق و همینطور وصف حال خویشتن از گرفتاري در عشق او را بیان 

کند.می
نمونۀ دیگر:

استخوان منلهجه غزلبلبل خوشوآن[من برگ گلم باغ شبستان من است
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)8/509: 1380بوسه مهمان من است ] (بهار،هر صبح به نیمخوانندنوباوة شب که شبنمش می
2/511، 2/509، 1/507، 1/506، 5/505، 2/504هاي دیگري از کاربرد عنصرتوصیف در رباعیاتنمونه

قابل مشاهده است.
عنصر توصیه:

در نه رباعی بهار این عنصر به شکل پررنگ به کار رفته و در بسیاري از رباعیات دیگر همراه با عناصر 
توصیف و تعلیل به کار رفته است.

عهدم به خطایی که ندیدي مشکنلبم به حدیثی که شنیدي مشکنق
)2/508جامی که بدو باده کشیدي مشکن(همان: تیغی که بدو فتح نمودي مفروش

گوید:در مورد ستارخان می
پسندیت بجاستطلبی و حققانونستّارِ غیور، ارجمندیت بجاست

)5/506سربلندیت بجاست)( همان:  خوشبخت نشین که (از صدمت پا منال و کوتاهیِ گام

گوید خوشبخت نشین که شأن بهار در نمونۀ فوق توصیۀ خود را در مصراع آخر پررنگ نمایان کرده و می
الشعرا بهار در برخی از رباعیات خود که عنصر توصیه را به کار تو باقی است و جاي نگرانی نیست. ملک

کند. نمونۀ این نوع رباعیات این است:لفافه بیان میبرده است توصیۀ خود را به شکل مستور و در
وي بسته فرو قماط ما با زنجیراي زورآور که خون ما خورده پریر

)4/504: 1380(فردا باشد که ما جوانیم و تو پیر) (بهار،امروز تو کاملی و ما رشدپذیر
مندي ما دهد که زمان قدرتشدار میاین رباعی که به کنایه به انگلیس گفته شده در مصرع چهارم به او ه

هم فرا خواهد رسید بهتر است مراقب اعمالت باشی. 
عنصرتعلیل: نمود بارز عنصر تعلیل و کاربرد آن به شکل پررنگ فقط در چهار رباعی بهار قابل مشاهده 

است: 
همه فریاد نبودام ایندر حنجره/گر زیر فلک فکر من آزاد نبود

)8/510از قلعۀ ناي خلق را یاد نبود/ (همان: آزاد نداشتمسعود گر اندیشۀ 
این عنصر در دیگر رباعیات به همراه عناصر توصیف و توصیه به کار رفته است.

تر از او پیدا نیست]وین چشم که پرخونتر از او پیدا نیست[این قلب که محزون
ر از او پیدا نیست/( همان:  تزان حسن که افزون/دانی ز چه آن شکسته وین خونین است؟

3/504(
) عنصر توصیف نمود بارز دارد، در 5/44رباعی(32رباعی است در 72در کلّ رباعیات بهار که تعداد آن 

اند یعنی در هر رباعی از دو یا هرسه عنصر ساختاري ) عناصر به شکل ناهمگون به کار رفته5/37رباعی(27
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) داراي عنصر تعلیل 5/5رباعی(4راي کاربرد پررنگ عنصر توصیه و ) دا5/12رباعی (9استفاده شده است. 
باشد.می

جدول نمودار کاربرد درصدي عناصر ساختاري در رباعیات بهار

الشعرا بهارب) بررسی مفهومی رباعیات ملک
ترین دیوان در عصر مشروطه است؛ رباعیات وي نیز از نظر مفهومی تر اشاره شد که دیوان بهار متنوعپیش

تا وصف -ترین موضوعات در میان شعراستکه از رایج-داراي موضوعات متنوعی است. از وصف معشوق
که با نام بهار عجین شده -وفایی دنیا و موضوعات سیاسی، آزادي و وطن ر عمر و بیشهر تهران و یا در گذ

وار در رباعیات وي موجود است.و مدح و مرثیه و رباعیات خیام-
وصف معشوق -1

تر از او پیدا نیستوین چشم که پرخونتر از او پیدا نیستاین قلب که محزون
: 1380تر از او پیدا نیست(بهار،زان حسن که افزوندانی ز چه آن شکسته وین خونین است؟

3/504(
موجود است.2/513، 4/512، 2/509، 6/505، 6/504هاي دیگر از این دست در صفحات نمونه

واررباعیات خیام-2
وین کار برون ز ماجراي من و توستخوش باش که گیتی نه براي من و توست

قصدي هم اگر بود وراي من و توست در خلقت عالم   نبود    مقصودي
)5/507(همان: 
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توان دید.می3/505، 5/503،2/505هاي دیگري از این رباعیات را در صفحات نمونه
در احواالت شخصی-3

الدوله اش با وثوقکه رابطهبهار برخی از رباعیات را در احواالت شخصی خودش سروده است مانند زمانی
که در محبس که به بجنورد تبعید شده بود و یا زمانیتیره شده بود. یا زمانی-بودوزیر وقت که نخست–

نظمیه گرفتار آمده بود.
بیمارم و زار و مانده در چنگ پشه! شدم ذلیل در جنگ پشهسرتیپ

)5/510ام رنگ پشه(همان:  وز خستگی شب شدهام قد مگساز زحمت روزگشته
موجود است.1/513، 8/509، 1/509، 6/508، 4/507ت در صفحات هاي دیگر از این دسنمونه

دربارة آزادي و وطن-4
اي هستند که در اشعار بهار جایگاه مخصوصی بنا به اذعان بزرگان عرصۀ ادب وطن و آزادي دو واژه

اگر دو نهنگ بزرگ شطّ شعر بهار را بخواهیم صید کنیم یکی مسألۀ وطن است و دیگر «دارند.
)1359:37شفیعی کدکنی،»(ادي.آز

در راه شرف از دل و از جان کوشیمما بادة عزّت و جاللت نوشیم
)3/509آزادي را به بندگی نفروشیم (همان:  گر در صف رزم جامه از خون پوشیم

توان دید.می3/511، 8/510، 1/510، 6/509، 5/509هاي دیگر از این قبیل را در صفحات نمونه
رثیهم-5

از چهار مرثیۀ موجود در رباعیات بهار سه مرثیه مربوط به مرگ مادرش است.
رفتی و سیه شد به من از غم، ایام، اي مام گراماي شمع شبستان من

: 1380چون فانوسی که شمع آن گشته تمام(بهار،بر قبر تو اوفتادم اي گمشده مام
1/506(

موجود است.3/506، 1/504،2/506هاي دیگر از این دست در صفحاتنمونه
در مذمت دنیا و اهلش -6

مند است، گاهی کند؛گاهی از همۀ انسانها گلهبهار در رباعیات مختلف انسانهاي گوناگونی را نکوهش می
دین و گاهی از افراد سفله.از افراد بی

با قادر عاجزند و بر عاجز چستمخلوق جهان به گرگ مانند درست
سختند به کارزار چون باشیِ سست(همان: به گیرودار چون باشیِ سختسستند

1/503(
6/510، 3/510، 4/509، 8/507،5/508، 7/507، 3/507هاي دیگر از این دست در صفحات نمونه

باشد.قابل مشاهده می
انتقاد از حکومت زمان-7
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خواه نماندگ و تنسیم و زر و ساز و برخواه نمانداي شاه! وطن رفت و وطن
)5/513در ملک زجور پدرت آه نماند(همان: ز آه دل ما شها حذر کن، هر چند

دیوان بهار 6/513، 7/510، 5/503هاي دیگري از این قبیل رباعیات به صفحات براي دیدن نمونه
مراجعه شود.

به مناسبت و اتفاقات خاص زمان خود-8
ان زندگی بهار سروده شده است و به مرور زمان کارآیی خود را از این رباعیات به تناسب اتفاقات دور

دهد؛ اگرچه ممکن است در همان زمان بسیار هم مورد توجه قرار گرفته باشد. به طور مثال زمانی دست می
و که از تهران درخواست داشت او را از تبعید بجنورد به تهران بازگردانند و یا مانند رباعی زیر به نام تسلیم 

رضا که دلیل سرایش این رباعی، در کیسه کردن و شالق زدن و تبعید شخصی به نام عزیز کاشی به مکانی به 
توسط رضاخان است."خوار"نام 

در چنگ رضا گشت گرفتار، عزیزچون از در تسلیم نشد یار، عزیز
: 1380هار،زین کار عزیز خوار شد خوار عزیز(بخوارتازه چوب و شد نفی بهخورد آن گل

1/512(
اند حتّی اگر یک رباعی هم در موردشان سروده شده، آن البتّه برخی اتّفاقات که در تاریخ ماندگار شده

رباعی ماندگارتر است. مانند این نمونه که در شهادت سیدحسن مدرس سروده شده است:
آزاده ذلیل و راستگو در خطر استجهان راهبر استتا بخل و حسادت به

خونی که شبی گذشت بر وي، هدر است(همان: خون تو مدرسا هدر گشت بلی
6/511(

مدح -9
) 5/506)، و رباعی دیگري در مدح ستّارخان (رباعی 4/506بهار یک رباعی در مدح ادوارد براون(رباعی

دارد.
کش فکر نکو، قول نکو، فعل نکوستدوستادوارد براون فاضل ایران

)4/506گر مرحمتی بود همین تنها اوست(همان: بر مردم پارساز مردم انگلیس 
وار و رباعی موضوعی وصفی دارد و رباعیات خیام13رباعی که در دیوان بهار موجود است که 72از 

اند و بقیۀ رباعیات اختصاص یافته به هر موضوع در رباعی را به خود اختصاص داده12مناسبتی هرکدام 
هده است.جدول زیر قابل مشا

جدول کاربرد درصدي عناصر مفهومی در رباعیات بهار
تعداد عنوان مفهوم

رباعی
درصد از کل 

رباعیات
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1305/18وصف
1206/16واررباعیات خیام

ها و اتفاقات دربارة مناسبت
خاص

1206/16

1127/15در بیان احواالت شخصی
772/9در مذمت دنیا و اهلش

633/8آزادي و وطندر مورد 
594/6انتقاد از حکام

455/5مرثیه
277/2مدح

نتیجه 
الشعرا بهار، سازة توصیف بر اساس تحقیق و بررسی انجام شده  در این مقاله بر روي رباعیات ملک

کاربرد بیشتري دارد و بعد از توصیف در بیشتر رباعیات از سه سازة توصیف، تعلیل و توصیه به شکل 
اند. از اهمگون استفاده شده است. سازة توصیه و تعلیل به تنهایی رباعیات کمتري را به خود اختصاص دادهن

لحاظ مفهومی، موضوعات بسیار متنوعی در رباعیات به کار رفته است. برخی از این مفاهیم دربارة 
، مفاهیمی گذرا و مربوط به رفته است اما برخی از مفاهیمموضوعاتی است که از گذشته در رباعی به کار می

دوستی، انتقاد از حکام، مذمت دنیا و اهلش است که این اي و اتفاقی از قبیل: مدح، مرثیه، آزادي، وطنلحظه
ها حفظ شده و نتوانسته شهرت چندانی مانند دیگر اشعار بهار پیدا کند. به طور کلّی رباعیات فقط در کتاب

) از رباعیات بهار به طور کامل از لحاظ ساختاري و مفهومی 16درصد (توان گفت فقط در حدود شانزده می
تواند ماندگاري و همانند رباعیات ماندگاري چون رباعیات خیام محکم و استوارند و باقی رباعیات وي نمی

پایندگی چندانی همانند قصاید یا دیگر اشعارش داشته باشد.

هانوشتپی
-مددي و عیسی امنشود. احمد خاتمی و منا علییق در ادامه آورده میهاي مرتبط با این تحقنمونه-1

شناختی به ارتباط میان از ساختار معنادار تا ساختار رباعی (نگاهی جامعه"اي با عنوان ) در مقاله1388خانی(
نی لوسین اند تا با استفاده از نظریۀ ساختارگرایی تکویسعی نموده"بینی عصر رودکی با ساختار رباعی)جهان

) 1389گلدمن نشان دهند که چگونه قالب رباعی از ساختاري منطقی برخوردار است. یعقوب زارع ندیکی(
عناصر داستانی چون زاویۀ دید ، طرح ، گفتگو "تحلیل رباعیات مولوي از منظر داستانی"اي با عنوان در مقاله
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مدامیر مشهدي و عبداهللا واثق عباسی و کند. مح، شخصیت پردازي و فضا رادر رباعیات مولوي بررسی می
اي تحت عنوان سبک شناسی فکري رباعیات موالنا به این نتیجه رسیدند ) در مقاله1389محمدرضا مشهدي(

) در 1391پور و اصغر دادبه (رضا داووديکه عشق پر دامنه ترین درون مایۀ رباعیات مولوي است. غالم
کاربرد "هاي تعلیمی وحدت وجود و تجلّی در شرح رباعیات جامیلبررسی و تحلیل تمثی"اي با نام مقاله

رباعی، "این مطلب برداشتی آزاد از مقالۀ -2اند.تمثیالت تعلیمی را در رباعیات جامی بررسی کرده
نوشتۀ مسعود تاکی است که آدرس کامل آن در منابع ذکر شده است."ترین قالب شعر فارسیشگفت

نوشتۀ مسعود تاکی است که "ترین قالب شعر فارسیرباعی، شگفت"زاد از مقالۀ این مطلب برداشتی آ-2
آدرس کامل آن در منابع ذکر شده است.

باشد.می35اهللا یار محمدي صفحۀ شناسی رایج و انتقادي اثر لطفاین الگو بر اساس کتاب گفتمان-3
منابع
).یر.).ادبیات نوین ایران، تهران: امیرکب1363آژند، یعقوب
) .تهران: بزرگمهر.2ها و عطا و لقاي نیما یوشیج. چ). بدایع و بدعت1369اخوان ثالث، مهدي .
) .1). شعر صوفیانه فارسی، ترجمه دکتر مجدالدین خوافی. چ1378بروین یوهانس، توماس پیتر .

تهران: مرکز.
) .تهران: توس.الشعراي بهار، به اهتمام چهرزاد بهار). دیوان ملک1380بهار، محمدتقی .
).مجموعه مقاالت یادي دوباره از بهار. به کوشش دکتر » بهار،سنت،تجدد). «1386حاکمی،اسماعیل

سعید بزرگ بیگدلی. چاپ نخست. تهران:موسسۀ تحقیقات و توسعۀ علوم انسانی.
).یکصدمین سالگرد میالد بهار، تهران: نشر حدیث.1375حائري، هادي .(
از ساختار معنادار تا ساختار ). «1389خانی، عیسی. (منا؛ امنمددي، خاتمی، احمد؛ علی

نامه فصل». بینی عصر رودکی با ساختار رباعی)شناختی به ارتباط میان جهانرباعی(نگاهی جامعه
.19-1.صص 16پژوهش زبان و ادبیات فارسی. شماره

تعلیمی وحدت وجود و هاي بررسی و تحلیل تمثیل). «1391پور، غالمرضا؛ دادبه، اصغر.(داوودي
نامه تحقیقات تعلیمی وغنایی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فصل». تجلّی در شرح رباعیات جامی

.80-65. صص 14آزاد اسالمی واحد بوشهر. شماره پیاپی 
) .ام. چ1389دشتی، علیتهران: اساطیر.3). دمی با خی .
تهران: علمی و فرهنگی. 13م محمدامین ریاحی. چ). مرصادالعباد، به اهتما1387الدین. (رازي، نجم .
) .شیراز: نوید شیراز.2). انواع شعر فارسی. چ1380رستگار فسایی، منصور .
) .مجلّۀ ». هاي باباطاهر همدانیبررسی ساخت کالن دوبیتی). «1390رشیدي، ناصر؛ انصاري، ایوب

.143-123. صص 2بوستان ادب دانشگاه شیراز. سال سوم. شمارة 
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) .نامه پژوهش زبان و فصل». تحلیل رباعیات مولوي از منظر داستانی). «1389زارع ندیکی، یعقوب
.111-93. صص 18ادبیات فارسی. شماره

با کاروان حله. تهران: علمی.1355کوب، عبدالحسین. (زرین .(
) .از خاك تا افالك. تهران: ترفند.1379سرّامی، قدمعلی .(
تهران: آگه.12). موسیقی شعر. چ1389ضا. (شفیعی کدکنی، محمدر .
__________).1359.ادوارشعر فارسی از مشروطیت تا سقوط سلطنت.چاپ اول تهران: توس.(
) .تهران: توس.1). آشنایی با عروض و قافیه. چ1366شمیسا، سیروس .
__________) .1374.سیر رباعی در شعر فارسی. تهران: فردوس .(
__________) .1383تهران: فردوس.1). نقدادبی. چ .
) .رباعی و رباعی سرایان از آغاز تا قرن هشتم. تهران: انتشارات 1372کامگارپارسی، محمد .(

دانشگاه تهران.
) .102). یادداشت سر دبیر. شماره 1392ماهنامه حافظ .
).کري سبک شناسی ف). «1389مشهدي، محمد امیر؛ واثق عباسی، عبداهللا؛ مشهدي، محمدرضا

. 3. شماره3نامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب).سالفصل». رباعیات موالنا
.153-137صص 

).زندگی و آثار بهار،چاپ دوم،تهران:گروه انتشاراتی آباد.1361نیکو همت، احمد.(
1). فنون بالغت و صناعات ادبی. دوجلد در یک مجلد. چ1354الدین. (همایی، جالل .
__________).1387،(»نقد و تحلیل و » مقام بهار)به اهتمام میالد عظیمی ، من زبان وطن خویشم

گزیدة اشعار ملک الشعراءبهار) چاپ نخست. تهران:سخن.
شناسی رایج و انتقادي. تهران: هرمس.). گفتمان1383اهللا. (یارمحمدي، لطف
).کوشش محمد گلبن،تهران:بی تا.).یادگار بهار در بهار ادب فارسی، به1371یوسفی، غالمحسین
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کاربردي مهاباد- مدرس دانشگاه جامع علمی
ودود مالزاده
استاد مدعو دانشگاه پیام نور بناب

ممناصر کاکه
سیکارشناس ارشد زبان و ادبیات فار

کامران پارسا
دبیر آموزش و پرورش شهرستان مهاباد

چکیده
بینى مدرن انسان، منزلتى شگرف وجود دارد که مدیون خرد انسانى است و انسان به کمک خرد در جهان

ها و کلیت محیط خویش و ساختن مسیر حرکت خود و پیشروى و خویش قادر به شناسایى تمامى پدیده
تواند انسان، غرضی نهفته باشد که بخواهد به اهداف مورد نظرش دست یابد، نمیترقى است. اما اگر در خرد

هایی است که با تاثیرپذیري از غربیان و جالب توجه باشد. میرزا فتحعلی آخوندزاده از این گونه انسان
فش را گر ساخته بود تا بتواند اهدافرهنگ آنان و افکار مدرنیستی، خود را به مانند یک شوونیست جلوه

هاي پیشرفت و عملی نماید و بگوید که ایرانیان آن زمان، ملتی عقب مانده هستند که براي رسیدن به قله
گونه که پیداست او شوونیستی متظاهر بیش نبوده موفقیت الزم است که حتما از اروپاییان تقلید نمایند، اما آن

دن مسلمانان ایران از این دین بوده است. او در گرداناست، زیرا هدف اصلی او مخالفت با دین اسالم و روي
این زمینه افکار زیادي را در سر داشت که نتوانست هیچکدام را عملی نماید.

میرزا فتحعلی آخوندزاد، پیشرفت و ترقی، مدرنیسم.ها:کلیدواژه
شناخت است. اعتقاد به ترقى دربرگیرنده این فرض است که تاریخ بشر داراى نوعى الگوى دگرگونى قابل

پذیرد و این ناپذیر و تنها در یک جهت کلى صورت مىطور اجتناباین الگو متشکل از تغییراتى است که به«
تر شدن اوضاع و احوال نسبت به وضعیت قبل است. سپس اندیشه ترقى انسانى جهت به طرف مطلوب

این عبارت نشان ) 10ـ9: 1354د،(پوال» بینى آینده است.اى است که حاوى ترکیبى از گذشته و پیشفرضیه
تواند اوضاع و احوال فعلى را نسبت به هاى عقلى خویش مىدهد که انسان چگونه به کمک توانایىمى

هاى عقل انسان محدود فالسفه ترقى و روشنفکرى معتقد بودند که توانایى«تر کند. وضعیت گذشته مطلوب
عقل انسان، جامعه و تاریخ را بسازیم. بنابراین، نوعى فلسفه توانیم بر اساس پتانسیل فزایندهنیست و ما مى

اما اکنون باید دانست که این ) 59ـ58: 1371(کسرایى،» گرایش به عمل و ساختن اندیشه ترقى مشهود است
ي پیشرفت و ترقی ایران و ایرانی و رسیدن به ایرانی مدرن که در ذهن آخوندزاده وجود داشت، اندیشه

الزم است که در ابتدا، مدرنیته را تعریف نماییم و سپس افکار مدرنیستی و ترقی چگونه است. پس
ي آخوندزاده را بررسی نماییم.                                                                                                 خواهانه

تعریف مدرنیته

پیشرفت و ترقی ایران و ایرانی در آثار  شوونیست متظاهر، 
میرزافتحعلی خان آخوندزاده

سامان بی باك1

1. saman.bibak1@gmail.com
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شیوه زندگی جدید و «رود. در اصطالح به به کار می» نوگرایی«و »تجدد«هاي سی، معادل واژهدر زبان فار
مجموعه اوصاف و خصایص تمدن جدیدي که در طی «گویند. به طور خالصه، مدرنیته یعنی: می» امروزي

یا تجدد، شکل ) مدرنیته 33: 1381ملکیان، »(چند قرن اخیر در اروپا و آمریکاي شمالی به وجود آمده است.
متمایز و واحد نوعى زندگى اجتماعى است که جوامع مدرن بدان شناخته مى شوند. جوامع مدرن در اروپا از 

ي مدرن به عنوان یک فرمول قطعى، در گفتمان عصر حدود قرن پانزدهم آشکار شدند؛ اما این عقیده
هویت یافت و تحوالت ت گرایىروشنگرى در قرن هجدهم پیدا شد و در قرن نوزدهم، مدرنیته با صنع

توان گفت که مدرنیته لحاظ تاریخى مىسیاسى، اقتصادى و فرهنگى را در اتحاد با آن، تعریف کرد. به
هاي پیش و پس از خود فراروایت معاصري است که پس از فراروایت ماقبل مدرن حاکم شد و با فراروایت

شک به هاى خود دارد و بىد را از گذشتهمتفاوت است هرچند که عناصر خامِ گفتمانِ غالب خو
ترین مفاهیم دهد. اما اندیشه تجدد و تجددطلبی در ایران، یکی از مهمهاي پس از خود نیز وام مىفراروایت

در حوزه اندیشه سیاسی و اجتماعی است که از همان آغاز با مخالفت گروه هاي مختلفی از جامعه سنتی 
ها ابعاد مختلفی دارد که از مفاهیم و نهادهاي جدید سیاسی چون دموکراسی، ایران روبه رو شد. این مخالفت

هایی چون آموزش و پرورش، فرهنگ و اقتصاد را در بر هاي دموکراتیک تا تجدد در حوزهآزادي و برابري
جست توان و باید در داخل جبهه تجددطلبانمیترین دشمنان تجددطلبی در ایران را گیرد. اما یکی از مهممی

گري برخی از تجددطلبان که به نام تجدد بر هرآنچه نام سنت را برخود دارد اي افراطیوجو کرد. پاره
هایی است که فرآیند ترین عوامل و آسیبگري، یکی از مهماند و پیامدهاي سوءاین افراطیشوریده

-ددطلبان در مواجه با سنتگري برخی از روشنفکران و تجتجددطلبی را دچار بحران کرده است. در افراطی
ها که بر ها روبرو هستیم. در این شیوه افراطی در برخورد با سنتها با نفی مطلق سنتها، به جاي نقد سنت
شود و دچار انحراف به سوي ها قرار دارد، دستاوردهاي مثبت سنت نادیده گرفته میپایه نفی مطلق سنت

-از سوي دیگر همین افراطیاسالمی خواهیم شد.-ن ایرانیانقطاع و گسست کامل از تاریخ، فرهنگ و تمد
توان یافت. یعنی سنت گرایان گري و یکسونگري و مطلق اندیشی را در مواضع بسیاري از مخالفان تجدد می

اند و الجرم جامعه ایرانی را از ها برضد هرآنچه نام تجدد را دارد شوریدهافراطی به نام حفظ و دفاع از سنت
امل با دستاوردهاي جدید فرهنگی و تمدن جوامع پیشرفته و استفاده از آن دستاوردها براي امکان تع

تر اند. در رویارویی هر چه صحیحپاسخگویی به مقتضیات و نیازهاي جدید جامعه ایرانی محروم و دور کرده
سنت و تجدد یعنی توجه و کارآمدتر با سنت و تجدد، ما به شدت نیازمند واقع بینی هستیم. واقع بینی درباره 

ها از یک سو و نقاط ضعف و مثبت تجدد از سوي دیگر. افراط و تفریط توامان به نقاط ضعف و مثبت سنت
در دفاع از این و ستیز با آن، جامعه ایرانی را از یک شناخت و تصویر واقعی از سنت و تجدد و چگونگی 

در وهله نخست به بازخوانی انتقادي و تعریف مجدد و کند. بنابراین جامعه ایرانی مینسبت میان آن دو دور 
هاي موجود از مدون از سنت و تجدد و چگونگی مناسبات این دو با یکدیگر نیازمند است. درغالب تعریف

هاست. این نگاه تقابل جویانه مانع از دستیابی به امکان تعامل سنت و تجدد، تاکید اصلی معطوف به تقابل
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هایی از جامعه ایرانی با برخی از مظاهر هاي تدریجی و نسبی گروهآشنایی و آگاهی.میان سنت و تجدد است
پیشرفت و ترقی و تجدد جوامع غربی از راه هایی چون سفرهاي تجاري، ماموریت هاي دیپلماسی و پدیده 

به افزایش ها و عواملی بود که ترین زمینهمهاجرت به برخی کشورهاي غربی و همسایه نیز یکی دیگر از مهم
هاي مختلفی از بیداري و شکل گیري تمایالت ترقی خواهانه و اصالح طلبانه و تجددگرایی در میان گروه

گرا در تاریخ معاصر ایران، عموماً کسانی بودند که در دامن فرهنگی روشنفکران غرب«جامعه ایرانی انجامید. 
گردید. این افراد یا در ایران لندن و پاریس تأمین میهاي آنان ازاروپا و آمریکا پرورش یافته، آبشخور اندیشه

علوم سیاسی، و... با فرهنگ غرب ، مدرسه»جامع آدمیت«از طریق مجامع و مدارس وابسته به غرب مانند 
آشنا شده و سپس مبلغ و مروج آن شده بودند یا مانند میرزا ملکم خان و طیف وسیع دیگري از این غرب 

ن بوده و مستقیماً با عناصر فرهنگی و فکري غرب ارتباط داشتند. در این میان میرزا باوران در اروپا ساک
تزاري داشت و نه تنها فتحعلی آخوندزاده شاید یکی از استثنائات باشد؛ چرا که وي ارتباط نزدیکی با روسیه

کل گرفت. نگاهی اش با مفاهیم فکري اروپاي غربی نیز در همین کشور شمورد حمایت آنها بود که آشنایی
شد و از قضا مورد حمایت بسیاري از ها تغذیه میبه زندگی وي به عنوان روشنفکري ضد دین که از روس

روشنفکران کشور همچون میرزا ملکم خان ناظم الدوله بود، براي بررسی سیر وابستگی فکري در کشور 
یک پارادایم (انگاره) غالب، از دوره قاجاریه مثابه) مدرنیته یا تجدد به 63: 1357(مکی، » سودمند خواهد بود.

نحوى که برخى مدرنیته را در تقابل شدت متأثر کرده است، بهبه این سو، تاریخ و حیات فکرى ایرانیان را به
اند. اند و برخى دیگر، به واکنش در مقابل آن دست زدهبا سنت ایرانى، سرنوشت محتوم تاریخ ایران دانسته

اى وقوع تمامى تحوالت مانند و سنت تاکنون در ایران به سرانجام نرسیده است و حتى عدهمنازعه مدرنیته
اند. از لحاظ انقالب مشروطه، ظهور رضاشاه، دوره پهلوى و حتى انقالب اسالمى را به این نزاع نسبت داده

اند درنیته نائل آمدهاى معتقدند که ایرانیان به درك درستى از مهاى جدى وجود دارد: عدهنظرى نیز چالش
هاى آن شده است و ولى نبود شرایط تاریخى ـ اجتماعى ـ اقتصادى و سیاسى مناسب مانع از بروز زمینه

اند به درك روشنى از مدرنیته دست یابند و برعکس عده دیگرى بر این باورند که اتفاقا ایرانیان هرگز نتوانسته
واقع در اند. چالش میان سنت و مدرنیته، بهبانى فلسفى آن واماندهویژه مهمچنان در گلِ شناخت مدرنیته و به

مانده است. ناشده باقىطول تاریخ معاصر ایران به چالش عمده فرهنگ ایرانى مبدل گشته و تاکنون نیز حل
ین چرا که ایرانیان از ابتداى برخورد با رویکرد مدرن بنا به موانع تاریخى و فکرى از اندیشیدن فلسفى به ا

ها سال پیش با فرهنگ مدرن رویارو شده و به اند. آخوندزاده از جمله متجددانى بود که دهرویکرد امتناع کرده
خواهانه و مدرن روشنفکري که ي ترقینماید که اندیشهاین رویارویى اندیشیده است. از این رو الزم می

میرزا فتحعلی «ورد بررسی قرار گیرد. نماینده جریان روشنفکري قشري از مردم جامعه است به درستی م
از کسانی است که بیشتر ایام عمر خود را مصروف همین جریان نمود و در راستاي مساله ي » آخوندزاده
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ي حاضر بر آن است تا از طریق بازخوانى عقب ماندگی و چگونگی ترقی ایران، قلم فرسایی کرد. مقاله
در آراى وى بپردازد.                                                    خواهانهه کشف اصول اندیشه مدرن و ترقیخان آخوندزاده بهاى میرزا فتحعلىاندیشه

بحث و بررسی 
تر به موضوع بپردازیم و میزان اي اکنون نوبت آن فرا رسیده است که به صورت کاملپس از بررسى مقدمه

. ولى پیش از آن ذکر این نکته ضرورى است که بازیافت مستقیم درك آخوندزاده را از مدرنیته محک بزنیم
مدارانه آخوندزاده شاید به نتیجه چندان درخشانى منجر نشود؛ زیرا وى همچون سایر هاى انساناندیشه

هاى عقاید خود صورت منطقى، روشن و صریح به تعریف موءلفهدوره خود هرگز بهمتفکران ایرانى هم
از نقایص عمده و انکار ناشدنى روش وى بود. این مسئله ناشى از آن است که اکثر این نپرداخت و این یکى

ها یا شرایط خاص اجتماعى ـ سیاسى ـ اقتصادى داخلى عقاید خودجوش و حاصل دیالکتیک درونى اندیشه
انند اغلب نبوده بلکه از غرب وام گرفته شده و آشنایى ایرانیان با تمدن و تجدد غربى، از همان ابتدا هم

اى ناخواسته بوده است.                                                                     صورت حضور در مسابقهجوامع غیر اروپایى به
.خرافات ستیزي1

ها و پیوندهاي اي از آداب و رسوم و معتقدات و خرافات را با دگرگونیها پارهبا گذشت زمان، انسان
اند. در کمتر موردي می توان به زمان دقیق پیدایی، روایی، نابودي و فراموشی این ن باهمدیگر پذیرفتهگوناگو

فرهنگ جا افتاده در بین مردم دست یافت . قسمتی از این آداب و رسوم و معتقدات و خرافات گذشته هنوز 
وحشت غیر منطقی « هد. خرافات دهم در نزد قشرها و طبقاتی از مردم پابرجاست و به زندگی خود ادامه می

یا ترس از یک چیز ناشناخته، مرموز و خیالی، یک عقیده، تردید یا عادت و امثال آن که ریشه در ترس یا 
) است. خرافات، ریشه در 4(همان: » هر نوع عقیده یه عمل نامعقول « ) یا 4: 1371(جاهودا ، » جهل دارد. 

دوانده است و با تکرار و تلقین ، این اعتقادات به صورت امري اعتقادات سنتی و باورهاي مردم جامعه
نهادینه در وجود انسان شکل گرفته است. اما آخوند زاده هر گونه اعتقادات دینی و مذهبی را از گونه ي این 
خرافات تلقی می کند. خرافات او در نمایشنامه هایش جنبه ي اصالح دینی و واقع زدایی بیشتري دارد . او 

رود که نمایشنامه هایش استهزا آمیز و حاکی از بی تعصبی و عدم حب به اسالم و این آثار چنان پیش میدر
توهین به مسلمین است. بخصوص در نمایشنامه هاي موسیو ژوردان ، مال ابراهیم خلیل کیمیاگر و حکایت 

عتقاد به سعد و نحس یوسف شاه وجهه نظر ضد خرافی مخالفت با کیمیا گري ، ضد جادوگري تنجیم و ا
دهد. به هر صورت او در ستارگان و بطور کلی مخالفت با علوم غریبه (اعراب) آخوند زاده را کامالً نشان می

پی اصالحات و گاه براندازي حوزه ي دینی و سیاست دینی است . او بطور عمده علیه خرافات و خرافه 
اري آنان را مورد آماج حمله قرار  می دهد و از پرستی به پا خاسته است . از یک طرف شیادان و دغل ک

طرف دیگر ، ساده لوحی، طمعکاري و خرافه پرستی مردم را . آخوندزاده خرافه بودن مردم را در بیسوادي 
آنان که ناشی از مذهب گرایی حاکمان و سپس خود آنان جستجو می کند مثالً در مجلس چهارم نمایشنامه 

جنی به بدن او مسلط کنم ، « یبی صورت می گیرد از جمله اعتقاد به جن مثالً ي موسیوژوردان ، کارهاي عج
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) یا سوء استفاده گریهاي رمال و کیمیاگر از 58: 1383(آخوند زاده ، » خیال این سفر را از سر او در آورم 
کردم خانه یک دفعه تند شده به اجنه و عفریتها حکم « جهل و نادانی مردمی که غرق در خرافات هستند : 

هاي همه ي محالت  نخجوان و شرور را بر کنده، با خاك یکسان نمودند. از ضرب آن یک طرف کوه آغري 
نیز کنده و ریخته ، ده آکور را فرو برد. بیچاره ارمنی ها آنجا هم به سبب همسایگان بد ، نابود شدند . 

بگویم جاري مشو ، جاري می تواند بشود شود ؟ به ارس خالصه به موراو بگویم از جا کنده شو ، کنده نمی
) از دیدگاه آخوند زاده این عامل ناشی از پیروي نکردن از غریبان می باشد . وي این آدم را 59همان: » ( ؟ 

چنان ساده و ابله در آثارش نقش داده که با کوچکترین ترفندي فریب داده می شوند و براحتی می شود از 
یکی از شخصیت ها بنام مستعلی شاه که آدم شیادي از خرافی و ساده بودن شهر استفاده کرد مثالًآنان سوء

بانو خانم براي چپاول و بدست آوردن پول از وي که زن ثروتمندي است ، نهایت سوء استفاده گري را 
مستعلی شاه : خیلی خوب ، خانم . من همین حاال در این جا پیش چشم شما هیکل پاریس را بر پا« کند می

کرده و به هم می زنم و به دیوان و عفریتها حکم می کنم در همان دقیقه پاریس را بکوبند ، و تا ده روز 
خبرش را  براي موسیوژوردان بیارند تا از فکر بردن شهباز بیفتد . یا اینکه خروس بزرگی پیش روي خود 

اره ي مریخ حکم خواهم کرده که گرفته اسمش را موسیوژوردان گذارده در این ساعت گردنش را زده ، به ست
آن هم به همان طور تا ده روز دیگر گردن موسیوژردان را بال تامل بزند شهباز بیگ از چنگ او خالص شود . 

حال بفرمایید ببینم جناب شما خراب شدن پاریس را می خواهید یا گردن زدن موسیوژردان را؟                                           
خان پري : هر دو را بابا درویش ، به فرنگی ها رحم خواهیم کرد ؟

شهربانو خانم : واي ! زنکه ، مگر دلت از سنگ است ؟ بیچاره پاریسی ها به ما چه کرده اند که خانه و 
)60همان: .....» ( فس بشویم عمارتشان را سرشان بریزم ، باعث قتل هزار هزار ن

افراط این مردم در مورد خرافات مشهود است و افراد فرصت طلب نیز با نیرنگ ها و عناوین مختلف به 
اهداف خود می رسیدند . 

البته این محیط و جامعه است که این چنین اشخاص ساده لوحی را پرورده است به قول جاهودا گوستاو 
کري غالب بر آنها ، به طور کلی جادوگر او اسطوره گر است . زبان و فرهنگ جامعه هاي سنتی ، جو ف« 

قومی ( فولکلور ) و مذهب ، همه دست به دست هم می دهند تا ذهن در حال رشد فرد را چنان شکل دهند 
) به عقیده 184: 1371جاهودا ، » ( که پذیراي تداوم چیزي باشد که آن را بطور کلی خرافات می نامیم.

خوندزاده، این جامعه عقب مانده و سنتی ایران به رغم تغییرات سریع فرهنگی و اجتماعی فرنگیان عقیده آ
هاي کهنه و خرافی ابا و اجدادي خود را حفظ کرده اند می تواند نشان دهنده ي میزان خرافه زدگی و خرافه 

اجتماع خراف زده بر زندگی عادي پرستی این جامعه سنتی باشد؛ زیرا با وجود این شواهد تاثیر خرافات بر
مردم به خوبی نمایان است. میرزا فتحعلی آخوندزاده  می بایست که این مساله را در نظر بگیرد که خرافات و 
اعتقادات در نتیجه ي آمیزش و تماس عادات اخالق و آیین ها در ذهن مردم به وجود آمده است ، لیکن 



١٠٩١
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

قضیه نگریسته شود که عامل این خرافات ریشه در مذهب و دین ما دارد . نباید با نگاه کفر آمیز نسبت به این 
واقع آن است که آخوند زاده ، « آدمیت از قول عبدالحسین زرین کوب در کتاب خود چنین می نویسد : 

نمایشنامه را به مثابه ي اسلحه اي براي مبارزه با خرافت که موجب عقب افتادگی هاست ، به کار برده است 
ها ( تمثیالت ) است از همان ابتدا چنان ضدیت با آخوند و آخوندبازي که روح تعلیم این نمایشنامه. جنبه... 

مشهود بود حتی مدتها بعد از مرگ آخوند زاده ، وقتی نمایشنامه ي کیمیاگر در نخجوان بر روي صحنه آمد 
قیف آن را از حاکم نخجوان خواستار آن گونه که جلیل محمد قلی زاده نقل می کند ، مالها ناچار شدند تو

شوند . مخالفت آخوند زاده با مالها به قدري بود که حتی گاه گاه می گفت علم بچه هاي مکتبی بیش از علم 
خواند ، می» پروتستانتیسم اسالمی « مجتهدینی است و به همین سبب بود که وي در آنچه خود آن را 

بود و قدرت دینی را مبنی بر نوعی سوپرستی سیون » یوي تفکیک قدرت دینی از قدرت دن« خواستار 
(خرافات ) می خواند و مانع عمده ي ترقی و تجدد. البته این  گونه افکار  در نمایشنامه هاي وي جلوه بارز 
ندارد چرا که در نمایشنامه ها سرو کارش با عامه است و آنجا افشاي این گونه مطالب ، دشوار است . با این 

سراسر آن ، آثار نفرت از آخوند و آخوند بازي جلوه دارد و شاید همین نکته نیز تا حدي از اسباب همه در 
) ریشه این احساس تنفر و کینه توزي 68-69: 1349آدمیت ، »   ( شهرت این نمایشنامه ها می باشد. 

شفیع به او جستجو کرد. آخوند زاده نسبت به دین و مذهب و روحانیت را می توان در القاي اندیشه ي میرزا
دانست و هیچ پذیرفت وگرنه در شمار اوهام مىآخوندزاده هر چه را با معیار عقل و علم سازگار بود مى

به جهت آسایش و سعادت خود قانون وضع «و عقیده داشت که مردم باید ) 1357:174شمرد (آدمیت،مى
هر چند از این ) 197(همان: » اى برگزینند.ین تازهکنند و براى خود برحسب تجویز فیلسوفانِ موافقِ عقل آی

سو و رسد، ولى التزام آخوندزاده را به مرکزیت عقل از یکمآبى به مشام مىنوعى بوى قیمآموزه نیز به
نامد؛ آیینى که در آن همه که کانت آن را خودآیینى مىدهد. هماناز سوى دیگر نشان مى» آیینى تازه«آفرینش 

شدن زندگى به شود. در اندیشه آخوندزاده، زمینىاخالقیات از نو و بر معیارهاى شخصى بنا مىچیز از جمله
جا که وى از پیروان عقل است، اخالق او نیز پایه کند و از آنهاى دیگر از جمله اخالق نیز سرایت مىعرصه

ستى و پرهیز از بدى و کجروى دانش و بینایى است که آدمى را به نیکى و را«یابد. او معتقد است: عقلى مى
دهد و او را به آیینه عقل آدمى را صیقل مى«به عبارتى، تنها دانش است که ) 182(همان: » نماید.رهنمون مى

هاى وى بنابراین اوج اعتماد به خرد انسانى را در اندیشه)184(همان: » کند.کماالت اخالقى ارشاد مى
اى براى کسب دانش و ابزار اولیه واسطه، که وسیلهعنصرى مستقل و بىتوان یافت. آخوندزاده، خرد را نهمى

دانست. این بدان معناست که وى در کاربست خرد انسانى در پى قدرت و کسب منافع ترقى و پیشرفت مى
ستاید. در دیدگاه کند، مىاست. یعنى عقل و دانش را صرفا به خاطر توانایى و قدرتى که به انسان اعطا مى

کار انداخت و از جمله شود، بلکه باید آن را بهندزاده، صرف داشتن خرد موجب ظهور برکات آن نمىآخو
شرایط الزم براى کارکرد درست عقل، آزادى افکار است؛ زیرا این امر موجب تبادل آرا و افکار و انتخاب 

داد یا به قول خودش شود. به نظر وى در محیطى آزاد که فشار و استبها مىترین آنبهترین و درست
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یابند. این توانند به هرسوى جوالن دهند و اندیشه و عقل تکامل مىمى» خیاالت«وجود ندارد، » دیسپوت«
زنند. روند کامالً با معیارهاى اندیشه مدرن هماهنگ است.زیرا در مدرنیته نیز افکار هرگونه تقید را کنار مى

ترین ها و اذهان است. و اما شرط دوم که اساسىاى اندیشهشدن بربینى مدرن مخالف محدودیت قائلجهان
به حالت » در خود«شرط در کارکرد صحیح عقل است، آموزش و پرورش است. عقل آدمى زمانى از حالت 

بودن را به کمک آموزش فرا گرفته و به مرور زمان پرورش یافته آید که چگونگى فعالدرمى» براى خود«
که قرون متمادى در میان خاصیت باقى خواهد ماند، چنانعنصرى منفعل و بىصورت باشد. در غیر این

اندیشید که آموزش و پرورش راهى است براى تربیت گونه بوده است.آخوندزاده چنین مىایرانیان این
بته درستى بیندیشند و به جلو پیش بروند و کارها را سامان دهند. الطور خودکار بتوانند بههایى که بهانسان

ها از گران دوره روشنفکرى تأثیر پذیرفته است. آموزش و پرورش انسانآخوندزاده در این مورد از اندیشه
ترین مسائلى بود که متفکران اروپاى مدرن به آن توجه نشان دادند و هدف آن چیزى نبود مگر بیدار مهم

رو براى ادر به اندیشیدن باشد. از همینتنهایى قابداع انسان جدیدى که به«کردن استقالل فکرى در افراد و 
تحول فکرى «از قول آخوندزاده، ) 6: 1374(جهانبگلو،» هاست.فیشته، فیلسوف یا دانشمند، معلم انسان

منحصرا از راه تربیت و نشر دانش در میان همه طبقات اجتماعى میسر است و اگر چنین شود ملت خود به پا 
براى کانت نیز راه و روش ) 79: 1375(بهنام،» ز میان برخواهد داشتهاى کهنه را اخواهد خاست و آیین

اولین بخش سیاست «دارد: روشنگرى همان آموزش و پرورش است. ژول میشله اعتقاد خود را چنین بیان مى
» چیست؟ آموزش و پرورش، دومین آن به آموزش و پرورش. سومین بخش به آموزش و پرورش.

دانست و هاى آن مىترقى مشرق را در باسوادکردن و تربیت ملت«زاده نیز آخوند) 49: 1374(جهانبگلو،
بنابراین ) 24: 1375(آدمیت،» خیزد.اعتقاد داشت از این راه خورشید دانش به روى کشورهاى مشرق برمى

یافتن و به وجه اشتراك اندیشه مدرن و اندیشه آخوندزاده در این است که هر دو خرد را در صورت پرورش
دانند. و از جمله ثمرات خرد، آزادى است. به این معنا که آموزش به آگاهى و ستایش مىرنشستن، قابلثم

شود. بنابراین آزادى هم مولد آگاهى و هم زاییده آن است. آگاهى نیز به نفى سلطه و اقتدار خارجى منجر مى
عمر خود را صرف اصالح و سپس تغییر سال از ها بود که آخوندزاده بیستبه پیروى از همین عقاید و اندیشه

چه باعث کاهش عالقه ایرانیان به علم و دشوارى آموزش علم به آنان شده اندیشید آنخط نمود. چرا که مى
بودن خط است. وى در این زمینه از اقدامات پطر کبیر در زمینه تغییر خط روسى تأثیر است، نامناسب

هاى فراوان سرانجام به نتیجه نرسید.                                                                   گیرىرغم پىهاى او بهپذیرفت، گرچه فعالیت
ي سیاسی .اندیشه2

روشنفکران ایرانی عصر مشروطه به طور کلی در فکر درمان معضالت جامعه ي خود بودند، زیرا عصر 
این عصر، نویسندگان از حیث موضوعی، مباحث اجتماعی، مشروطه، عصر انقالب فرهنگی در ایران بود. در 

سیاسی و فرهنگی را مطرح می کردند و از حیث رویکردي منتقد بودند، اما این کار آنان قابل تقدیر است، 
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شکنند. زیرا فضاي ملتهبی را که در آن زمان حاکم بود و فرصت اندیشمندان را براي همه سلب کرده بود، می
فکران براي درمان این معضالت به چند شیوه صورت می گرفت، عده اي به دلیل در نظر راهکارهاي روشن

گرفتن فضاي حاکم و براي کسب پذیرش مردمی به تحلیل گرایی وضع موجود و حتی تحریف مشروطه 
دست زدند تا آن اندازه که حتی ارزش وجودي آن مفاهیم را از بین می برد. دسته دیگر از روشنفکران، 

بودند که اکثر در خارج از ایران می زیستند، آنان تلقی خود را از مشروطه و مفاهیم غربی بی هیچ کسانی
تحریف و تقلیلی بیان می کردند که میرزا فتحعلی آخوندزاده از این دسته است. دوره نویسندگی و ترویج 

تاثیر پذیري از وضع حاکم در یابد؛ زیراافکار وي با نمایشنامه نویسی و داستان پردازي انتقادي، آغاز می
نمود که در آن فضاي فکري وجود داشت. به عصر مشروطه، وي را وادار به جوابگویی به سوال هایی می

فلسفی اش (مکتوبات) محکوم به مخفی ماندن –همین جهت است که آثار آخوندزاده، به ویژه اثر سیاسی 
و تغییر دولت "کنستیتوسیون"است و تاسیس "پوتیسمدیس"محور تفکر سیاسی آخوندزاده بر انداختن « شد. 

مطلقه استبدادي به حکومت مشروطه قانونی. در تحقق یافتن آن یا هیئت حاکم باید از روي بینش و دانایی 
خود مبتکر اصالح و تجدد گردد ـ وگرنه ملت با قیام برخیزد و در هر دو حال تربیت و آمادگی ملی را شرط 

) 150: 1349آدمیت،»(هر صورت اصالح نظام سیاسی مملکت ضرورت مطلق دارد.شناسد. دراساسی می
آخوندزاده به عنوان یکی از معدود روشنفکران مشروطه بدین درك درست رسیده بود که مشروطه با رنگ و 
لعاب اسالمی و براي اینکه مقبول علما واقع گردد، برقرار شدنی نیست و مهمترین اصل آن که برابري 

است با اصول شرعی که طبق آن نه حقوق زن و مرد برابر است و نه حقوق غیر مسلمانان با حقوقی 
شرط برقراري مسلمانان، در تناقضی آشکار قرار دارد. بهمین جهت او بدرستی جدایی دین از سیاست را پیش

، تاثیر زیادي دانست. فریاد وي مخفیانه به گوش مردم می رسید به علت تفکر عمیق و اصالت آنمشروطه می
بر جامعه داشت و این در حالی بود که نظریات تقلیل گرایانه ي روشنفکران به دلیل عدم اصالت، بقاي زیادي 

اجتماعی شد –نداشت. با وجود اینکه وي مقلد مفاهیم غربی بود، از جهتی موسس یک نوع تفکر انتقادي 
میرزا فتحعلی در این اندیشه ي سیاسی در این که بیشتر در ایران وجود نداشت. اهمیت مقام و بزرگی نام

است که اندیشه ساز فلسفه ي ناسیونالیسم جدید است. اندیشه  ناسیونالیسم در شرق استعمارزده، عکس 
العملی است در برابر تهاجم بورژوازي مهاجم و استعمار طلب. این تهاجم، دو رویکرد را در جوامع شرق 

عب و تسلیم و از سویی مقاومت فکري و سیاسی. آخوندزاده از جمله ایجاد کرد، از یک سو جذبه یا ر
اندیشمندان قرن نوزدهم و جزء اولین ترقی خواهانی بود که به ترویج ناسیونالیسم به معناي درست آن 
پرداخت. و در حقیقت می توان وي را نماینده ي اصیل ناسیونالیسم جدید دانست. نقطه آغاز این اندیشه 

نوشت. جوهر این رساله، انتقاد بر 1280اله مکتوبات کمال الدوله) است که آن را در سال انتقادي (رس
باشد. هدف آخوندزاده از نوشتن شوند، میسیاست و دیانت که از مهمترین بنیادهاي اجتماعی محسوب می

و آینده آن، پرورش هشیاري تاریخی نسبت به گذشته، اصالح و ترقی جامعه و ایجاد تفکر ملی در حال 
است به گونه اي که استبداد سیاسی تغییر پذیرد و حکومت قانون جایگزین آن گردد، ظلمت دین برافتد و 
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دین اصالح شود. و همچنین سیاست و دین از هم جدا شوند و دین، تصرّفی در امور دنیایی نداشته باشد. و 
افتحعلی آخوندزاده با توجه به مصلحت مردم دیدي واقع گرایانه نسبت به جامعه ي خود داشته باشند. میرز

زمانه و وضع حاکم (رساله کمال الدوله) را با فن و شیوه ي خاصی نوشته است که بیانگر این اهداف باشد. 
به طوري که آن را به صورت چهار مقاله ي مکتوب آورده است به این ترتیب که سه مکتوب دارد که 

ساکن دیار مصر نگاشته و پاسخی که جالل » جالل الدوله«ایرانی به شاهزاده » کمال الدوله«شاهزاده هندي 
ي میرزا فتحعلی آخوندزاده و معانی الدوله براي وي فرستاده است. که در واقع مرحله ي تکامل کل اندیشه

عمیق در آن آمده است. همچنین اندیشه تجدد خواهی خود را از زبان کمال الدوله آورده و در عین حال 
گفتارش متعصبانه جلوه کند.سپس از زبان جالل الدوله انتقاد تندي به آن نگاشته که خواننده نخواسته که

فرصت تفکر در آن را داشته و خود، رأي بدهد که بسیار ماهرانه و با تبحر خاصی صورت گرفته است. به 
اجتماعی در خور انتقاد وجود مسایل «طور کلی انگیزه ي اصلی میرزافتحعلی آخوندزاده در پرداختن به انتقاد 

از قبیل بی عدالتی و جهل و خرافات در جامعه ي آن روز ایران و کلّ جوامع اسالمی بود. او نخستین گام 
براي حل این مسایل را شناخت و انتقاد از آن مسایل می دانست. در واقع نقد ادبی آخوندزاده مولود نقد 

رو تقریباً در تمامی آثار آخوندزاده نظرگاه اجتماعی این ) از این50: 1380(پارسی نژاد، » اجتماعی اوست.
منتقد را می بینیم که تکیه گاه اصلی اوست.                                                                                     

.آزادي زنان3
آزادي زن، مخالفت با تعدد زوجات تساوي حقوق زن از افکار مترّقی میرزا فتحعلی آخوندزاده در ظاهر، 

شمارد و این مسأله در آثار و مرد در همه ي حقوق اجتماعی است که منشاء آن را حقوق طبیعی آدمی برمی
اي که (وزیرخان لنکران) اصول سیاست حکمرانان شرقی و او نمایان است. او حقوق زن را در نمایشنامه

نماید. در قلمرو خانی که ستم پیشه و ابله است گیرد، از حقوق زن دفاع میانتقاد میدغل بازي آنان را به باد 
و در شیوه ي حکمرانی اش از عقل و عدالت خبري نیست و همچنین صفت هاي دزدي و چاپلوسی را در 
خود جمع کرده است، زنان به عنوان موجودات پستی تصور می شوند که باید تحت اختیار مردان و ملعبه 
آنان براي هوسرانی خود باشند. یا در نمایشنامه وکالي مرافعه تبریز که وکالي دعاوي در مهره هاي منفی ، 
دروغگو و رشوه خوار ظاهر می شوند و حاکم شرع هم آدم خوش باور و ساده لوحی است و در اختیار خود 

آزادي خود است. در اینجا که نیست و گول اطرافیانش را می خورد، عنصر زن مقام ارجمندي دارد و در پی 
اي حاجی غفور مرحوم از ارث اي از ارث مطرح است، زن صیغهمسأله ارث زن عقدي و محرومیت زن صیغه

اي به اقسام حیل، از جمله ادعاي تشرّع و تحریک حاکم محروم می شود و در پی گرفتن آن است. زن صیغه
بازش انجام می گیرد تا ارث حاجی غفور را از خواهرش شرع متوسل می شود این کارها از طریق وکیل حقه 

برباید. آخوندزاده، طالب رهایی زن از قید و بند دینی و خانواده ي سنّتی است. او از نظر روشن فکران در 
زمینه حضور زن در جامعه چه از نظر تمتّع و بهره مندي اقتصادي و چه از لحاظ فعال کردن زنان در جامعه 
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می کند. زنانی که تا این عصر ، مورد استثمار و ظلم و سوء استفاده بوده و مانند بسیاري از ي شهري تبعیت 
مردان از کمترین آزادي برخوردار بودند. وي می خواست که زنان از این ظلم و سوء استفاده رسته و به 

آیا شریعت خودش « مقامات واالي جامعه برسند؛ اما نتوانست. مثالً در کتاب مقاالت خود می نویسد که :
چشمه عدالت است یا نه. اگر شریعت چشمه عدالت است، باید اصل اول را از اصول کونستتسیون ، که 
مساوات در حقوق نیز درین اصل مقدر است، مع مساوات در محاکمات، مجري بدارد. مساوات در حقوق 

به واسطه ي آیه ي حجاب به مگر مختص طایفه ي ذکور است؟ شریعت چه حق دارد که طایفه ي اناث را 
سازد و به واسطه حکم حبس ابدي انداخته ، مادام العمر بدبخت می کند و از نعمت حیات محروم می

ها خدمت طایفه ذکور با آلت رجولیت جایز نشده، هر کس از ارباب استطاعت براي حجاب، در حرمخانه
) او 97: 1351(آخوندزاده، » باشدا میخدمتگزاري در حرمخانه ها البد و ناچار طالب خرید خواجه ه

همچنین در ظاهر از حقوق زن دفاع می کند اما غیرمستقیم به دین می ستیزد و نگاه کفرآمیز وي همچنان 
گوید که زن از همان ابتداي صدر اسالم در اختیار خود نبوده است. با نگاهی پر از نفرت باقی است. مثالً می

کثر زنان به اختیار خود، زن پیغمبر نشده بودند، برخی از ایشان جاریه بودند و ا«در مورد اسالم می نویسد: 
بعضی زن کفّار که از دست شوهرشان گرفته بود. چنانکه زینب ، زن زید را از کنار شوهرش ربود. زید ناچار 

از در سیر از زنش دست کشید و گرنه می دانست به او آن رسید که از داود پیغمبر جهود به اوریا رسید. ب
فلّما قضی زید « النبی می خوانیم که زن زید پس از طالق به مزاوجت حضرت تن در نمی داد. بعد که آیه ي 

)این نویسنده 478: 1358(آخوندزاده، » از آسمان نازل شد، چاره اي جز تسلیم نداشت» منها وطراً و زوجناکها
گیري در مورد سرنوشت م بودن زنان از حق تصمیمي زن و ستم جنسیتی، محروهایش نیز مسئلهدر نمایشنامه

خود، بی حقوقی زن را در ایران و جوامع اسالمی بشدت نقد کرده است. او در مکتوباتش محرومیتهاي زنان 
را “ تعدد زوجات“و “ حجاب“داند. او در اینجا به طور اخص دو مورد را یعنی را ناشی از قوانین اسالمی می

حجاب پیغمبر اسالم چه حق داشت که با نزول آیه«گوید: هد. در مورد حجاب میدمورد بررسی قرار می
ي اناث است الی مرور دهور به حبس ابدي انداخت و آزادیت را که از اعظم بشر را که طایفهنصف بنی

) آخوندزاده همچنین تعدد زوجات را 457: 1372مومنی،»(حقوق بشریت است بالمره از ایشان سلب کرد...
شوند. از نظر او تعدد زوجات ي آن مردان مالک و زنان مملوك میداند که در نتیجهم فاحش بر زنان میظل

آینده با تحقق پروتستانیسم اسالمی این دو اصل و قوانین ضد زن باطل غیر انسانی است. او امید دارد که در 
ق تحصیل و آموزش و از آزادي انتخاب بایست از حاعالم شود. آخوندزاده بر این باور است که زنان نیز می

همسر برخوردار باشند. آخوندزاده زنان را به اعتراض بر علیه ستمها و محرومیتهایی که بر آنها تحمیل 
خواند.در نظر او می بایست که زنان از ظلم و سوء استفاده رهایی یابند و به مقامات باالي شود، فرا میمی

یرخان لنکران زن را به عنوان انسانی کامل و عقل کل معرفی می کند، مثالً جامعه برسند در نمایشنامه ي وز
شعله خانم، زن دوم وزیر در مقابل زیبا خانم، زن اول وزیر چهره ي مثبتی دارد او برخالف زیبا خانم، 
باهوش و زیرك است و در مکر و فریب، داراي عقل کامل است. او طالب احقاق حقوق زنان در جامعه است 
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ا هدف و غرض اصلی وي از احقاق حقوق زنان این است که می خواهد بگوید که در جامعه ي دینی و در ام
امت مسلمان، زنان اسیر و زبون هستند زیرا از دین اسالم و نژاد عرب متنفّر است و نفرت خود را به نوعی 

ادي و رهایی از قیود نظام اجتماعی خواهد غیرمستقیم از این راه بیان کند. به بهانه هاي مختلفی همچون آزمی
کهن و همچنین نشان دادن و مطرح کردن خود به عنوان سنت شکن و در پی استیفاي حقوق زنان بودن ولی 
مطمئناً چنین نیست. از نظر او نظام اجتماعی بر خرافات و موهومات و فرهنگ انحطاط یافته و عرف جاهلی 

زنان است که در چنین نظامی اسیر افتاده اند و مردان بر آنان ستم و مسخ شده در جامعه ي اسالمی مبتنی بر 
دارند .اما خرافات او مساوي با موافق و بودن با دین و مذهب و مسلمانی است. او با کفر عنوان می روا می

رها کن این خبیثه را ، برود پی « کند که حضرت علی (ع) در مورد عایشه به حضرت محمد (ص) می گوید: 
زنان ملعبه ي انسان بزرگی «) از دید او 486(همان: » ازي خود؛ براي تو زن هاي دیگر کم نیستعشقب

همچون حضرت محمد(ص)می باشند و او در فکر عشق بازي خود است. و اینکه حضرت محمد (ص) 
ن ) مفهوم ای478(همان: » آزادي زنان را که از اعظم حقوق بشریت است بالمره از ایشان سلب کرده است.

سخن چیست آیا می خواهد که از حقوق زنان دفاع نماید یا شخصیت دینی یا در کل دین اسالم را به زیر 
سؤال ببرد که جواب مشخص است. آخوندزاده در پی هدف دیگري است. او عقب ماندگی و ضایع شدن 

ی داند و آزادي حقوق ملّت بخصوص قشر زن را در بیسوادي ناشی از مذهب گرایی و پیروي از دین اسالم م
برند و ملّت خودش را در فقر، بیسوادي ، زن را در غرب و فرنگستان می بیند که آنان در دمکراسی به سر می

عقب افتادگی ، و فالکت فرض می کند که مانند گردابی در آن دست و پنچه نرم می کنند.آنچه که بیان شد 
نمایشنامه هایش، زن و عشق از عناصر اصلی محسوب دید غیر مستقیم و نظري باطن آخوند زاده بود. اما در

می شوند . زن در این آثار بسیار متفاوت است. زن ، دیگر موجودي زیبا و ضعیف نیست بلکه موجودي 
واقعی با عشقی واقعی است . انسانی می باشد که از عشق و همسر خود با سر سختی و جسارت و تعقل 

یر خان لنکران عشق جاودانه ي نسا و تیمور محور اصلی داستان است . دفاع می نماید . در نمایشنامه ي وز
یا در موسیوژوردان، دختري به خاطر نگهداشتن عشقش دست به هر کاري می زند . در نمایشنامه هاي دیگر 
همه جا زن و عشقش نقش اساسی دارد . که از عشقش دفاع می کند اما همگی براي دفاع از آن ، راه مشابهی 

تخاب نمی کنند . و در این راه هاي متفاوت به تدریج تکامل می یابند مثالً شرف نساء در نمایشنامه ي را ان
موسیوژوردان در ابتدا یک دختر ساده ي دهاتی است که براي حفظ عشق خود به جادو و جنبل متوسل می 

و سکینه در نمایشنامه ي شود و در نهایت به دختري کامل و با فرهنگ تبدیل می شود و با زندگی می جنگد 
وکالي مرافعه نیز اینگونه است . گویا که از جنس مرد ، انسان تر ، هوشمندتر ، جسورتر و با گذشت تر 
هستند و همچنین در تمامی آثار ، خانواده دوست و پاك دامن معرفی شده اند که حتی منفی ترین آنها نیز ، 

وهر و دفاع آنان از این حق حمایت می کند . و در نتیجه از از این دست است . او از حق آنان در انتخاب ش
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بی حقوقی و پایمال شدن حقوق آنان رنج می برد و در فکر چاره است. اما علت اصلی همه ي این موارد را 
در دین اسالم می یابد که این راه نیز براي آخوندزاده کارساز نیفتاد.                                          

.حس ناسیونالیستی 4
ترین مظاهر اصالت شخصیت آخوندزاده در ناسیونالیسم او جلوگر است. در واقع او ترکیب برجسته

ن عناصر جنسیت یا نژاد، زبان و سرزمین را به عنوان معیارهاي ملیت می پذیرد، اما مذهب را که تا آن زما
یکی از مهمترین مشخصه هاي تعریف ملت بود، حذف می کند و تمرکز فکري اش بر حراست وطن از 
تسلط بیگانه و رهایی از اسیري و نبود آزادي و استقالل است. در حقیقت مخاطب او از بیگانگان غرب و 

قوط تمدن ایرانی ي اعراب به ایران را سبب ساو حمله«همچنین اقوامی همچون ترك و مغول و اعراب بود. 
ي اسالم است. همین نگاه باعث شده که بها شدن تعقل در فرهنگ ما همانا سلطهداند و از نظر او علت بیمی

او دوران عظمت ایران را دوران ایران باستان بداند و کمتر مورد نقد قرار دهد. به باور آخوندزاده در اثر 
کري و فرهنگی ایرانیان آغاز شد. او حتی تا آنجا پیش ي اعراب فرایند انحطاط درکل ساختارهاي فحمله

»( داند.رود که تلفیق قومی اعراب با ایرانیان را عامل ایجاد ناهنجاري در ساخت بیولوژیکی ایرانیان میمی
)         44: 1383حقدار، 

تر هستند پیشرفتهبایست از فنون و علوم غربی ها اقتباس کرد، زیرا از نظر علمی از شرقیانبه نظر او می
خورد. ولی نسبت به اعراب، دیدگاهی کامالً افراطی دارد که این افراطی گري در اکثر آثار وي به چشم می

مکتوبات وي اوج این افراطی گري است. این کتاب با مقایسه ي ایران باستان (خورشید) در مقابل تمدن 
ایران به تصویر می کشد. شاهدي از این افراطی اروپا (شمع) سپس حمله ي اعراب را از آغاز فالکت هاي 

اي از آن گري هاي او نسبت به اعراب، آوردن چند بیت به زبان فارسی در اثر مکتوباتش است که به نمونه
اشاره می کنیم:                                                                  

هـمی بـخت سـاسـانیان تــیره شــدچـو بخت عـرب بر عـجم چـیره شـد      «
»همان زشت شد خوب، شد خوب زشت          شــده راه دوزخ پــدیـد از بــهشت

)33: 1358(آخوندزاده، 
آورد که: این عرب ها ...                                                                           که در جایی دیگر مییا این

بـریـزند خــون از پـی خــواســته           شـــود روزگـــار بـــد آراســـــته«
زیـان کــسان از پـی سـود خـویـش         بــجـویـند و دیـن انـدر آرنـد پـیش
ز پیـشی و بیـشی نـدارنــد هــوش         خـورش نان کشـکین و پشمینه پوش

)34همان: »(ـتان بــگذرد          کسـی ســوي آزادگـــان نــنــگرد.چــو بسیار از ایـن داس
داند. آخوندزاده با وجود تمجید از ایران او عوامل داخلی را دلیل اصلی شکست ایرانیان از اعراب می

داند، چرا که بر این باور است که از نظر تاریخی دوران سلطنتباستان، بازگشت به آن دوران را ناممکن می
آریایی به سر رسیده است. همین دیدگاه آخوندزاده او را از برخی روشنفکران دیگري که نظرات مشابه او را 



١٠٩٨

١٠٩٨

مجموعه مقاالت

کند، جزو هاي آخوندزاده بروز میکند. تمایالت ضد عربی که گهگاه در نوشتهکنند، متمایز میمطرح می
وندزاده، عشق به ایران باستان و نکات منفی و تناقض برانگیز در افکار آخوندزاده است. در تفکر ملی آخ

بیزاري از تازي و تاختن به ترکان (عثمانی) و مغوالن و در کل، بیگانگان، عنصري سخت قوي است. با این 
وجود، آخوندزاده مفهوم وطن پرستی جدید غرب و جنبه هاي سیاسی و اخالقی آن را درست دریافته و از 

اي است که با وجود اینکه با دولت استبدادي کامالً مخالف اندازهبیگانگان بیزار است و بیزاري وي در آن به
است، به حدي از سلطه ي دولت خارجی متنفّر است که حکومت استبدادي را بر مستعمره شدن و 

پادشاه ما اگر دیسپوت «فرمانروایی بیگانگان ترجیح می دهد. در این زمینه در کتاب مکتوبات خود می آورد: 
ا را که باز از خودمان است. شکر به خدا که ما ... در دست بیگانه گرفتار نشده ایم؛ به کل هم باشد شکر خد

)شیفتگی و عالقه 216(همان: » جهانیان معلوم است که انگلیس با اهالی هندوستان چگونه رفتار می کند.
واقع بینی وي شدید آخوندزاده به ایران باستان و تعصب شدید نسبت به وطن و حس وطن پرستی، دیدگاه

را روشن می سازد که با وجود تحقیر تازي ها، خود ایرانیان را مسئول شکست تاریخی خودشان می داند، و 
در حقیقت، هدف فکري او، بیدار کردن ایرانیان از خواب غفلت، به راه ترّقی افتادن و رستاخیز ملّی است. که 

وي است.اگر به دقت به هدف آخوندزاده این امر از با ارزش ترین جهات مثبت جوش و خروش ملی
نگریسته شود، این نکته بیشتر برایمان نمایان می شود که در نظر وي، مقصرّ اصلی این جریان، آبا و اجداد ما 
هستند که از همان ابتدا منافق بودند و همین نفاق باعث شد که با یکدیگر متحد نشوند و در رفع هجوم 

موسیوژوردان «و دینشان را به آنان واگذار نمایند. چنانکه در نمایشنامه ي بیگانگان عاجز گردند و وطن
را نجات را در لزوم اخذ تمدن غرب می داند و در نظر خود، دنیاي » حکیم نباتات و درویش مستعلی شاه

کند و آن را در میل و رغبت آقازادگان آن زمان به تاریک ومظلم شرق را با جهان روشن غرب مقایسه می
هاي نمایشنامه فراگیري هنر و دانش دنیاي نو منعکس می نماید. براي مثال گفتگوي دو تن از شخصیت

شود:                       (شهباز بیگ و حاتم خان آقا به استناد آورده می
حاتم خان آقا: راست است که می خواهی پاریس بروي؟«

می روم، پس از آن خودم برمی گردم می آیم.شهباز بیگ: بلی، عمو به اذن شما با موسیوژوردان
حاتم خان آقا: براي چه ! بچم؟

شهباز بیگ: براي آموختن زبان فرنگ عمو.
حاتم خان آقا: زبان فرنگی به چه درد تو می خورد عزیزم؟ براي شما زبان هاي عرب و فارسی و ترك و 

علیه خودمان باز شده است همه را خوانده روسی الزم است. الحمد هللا در مدرسه هایی که از شفقت دولت، 
و آموخته اي.
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شهباز بیگ: عمو، زبان فرنگ به من بسیار الزم است. پارسال که مرا به جهت اذن نهر کندن به تفلیس 
فرستادید به تاروردي بیگ پسر اهللا وردي بیگ براي اینکه در ورشو زبان فرنگ آموخته بود، در مجالس از من 

ی کردند.زیادتر احترامش م
حاتم خان آقا: فرزند! تو هنوز بچه اي، اینها همه حرف مفت است. از براي انسان عقل الزم است. براي 
یک زبان زیادتر دانستن، عقل بیشتر نمی شود. آدم باید هر زبانی که دارد فی الجمله فهیم و از رسوم و 

عادات اهل زمانه مطلع باشد، کار خودش را پیش ببرد.
: یکی از اهل زمانه مردمان پاریس است، به حرف خود شما، رسوم آنها را نیز باید دانست.شهباز بیگ

حاتم خان آقا: چه عیب دارد، میل داري رسوم آنها را هم یاد بگیر.
شهباز بیگ: در این صورت اگر پاریس نروم رسوم آنها را چه طور یاد بگیرم؟

غیر از قراباغ، جایی نرفته ام، محض دیدن حاتم خان آقا: خیلی آسان است، چنانکه من خودم
موسیوژوردان و شنیدن اختالط هاي او، همه رسوم آنها را بلدم.

شهباز بیگ: قبول ندارم عمو. شما چطور از رسوم اهل پاریس خبر دارید؟
حاتم خان آقا: در یک ساعت من به شما حالی می کنم بچم. براي من یقین حاصل شده هر رسمی که 

فتار اهل پاریس برخالف آن است. مثالً ما دستمان را حنا می بندیم، فرنگی ها نمی بندند. ما سرمان را داریم ر
می ترا شیم، آنها نمی تراشند. ما با کاله می نشینیم، آنها سر برهنه می نشینند. ما کفش پا می کنیم، اینان 

ش می گیریم، آنجا پنهان می گیرند. ماها چکمه. ما با دست غذا می خوریم، آنان با قاشق. اینجا آشکار پیشک
به همه چیز باور می کنیم، آنها به همه چیز معتقد نمی شوند. زنان ما لباس بلند می پوشند، زنان آنها لباس 

-45: 1383(آخوندزاده، » کوتاه می پوشند. میان ما زن زیاد گرفتن عادت است، در پاریس شوهر زیاد کردن.
44(

تم خان آقا، قصد من این بود که شهباز بیگ را پاریس برده، اوالً خودم متوجه تربیت حا«یا موسیوژوردان: 
)46(همان: ...» او شده، زبان و علوم فرنگ را به قدر مقدور به وي تعلیم کنم 

اینکه آخوندزاده سعادت ملت را در یادگیري رسوم و تقلید از آنان می داند و بدین کار می خواهد 
ز بالیا و ظلمات برهاند و بگوید که کردار و آیین گذشتگان ما اشتباه بوده و از این طریق هموطنان خود را ا

» سال در خطا بوده ایم1280تکلیف خودمان را بفهمیم و بدانیم که ما «آن را جبران کرد. و می گوید که: 
)166: 1358(آخوندزاده، 

خطاب به منشی » قریتکا«تحت عنوان وي همچنین با توجه به عرق ملی که داشت به دولت نامه اي 
روزنامه اي ملت سینه ي ایران، براي وزیر علوم وقت فرستاد که عالمت رسمی ایران را از آثار تاریخی ایران 

شکل مسجد که تو در روزنامه ي خود عالمت ملت ایران انگاشته اي، در نظر «باستان برگزینند، و می نویسد: 
اینکه اگر از لفظ ملت مراد تو معنی اصطالح آن است، یعنی اگر قوم ایران را من نامناسب می نماید. به علت 

مراد می کنی، مسجد انحصار به قوم ایران ندارد. بلکه جمیع فرق اسالم صاحب مسجدند. عالمت قوم ایران 
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قبل از اسالم آثار قدیمه ي خرس است، از قبیل تخت جمشید و قلعه ي اصطخر و امثال آن ... پس بر تو
الزم است که به جهت اشعار ملت ایران عالمتی پیدا کنی که از یک طرف داللت بر دور سالطین قدیمه ي 
خرس داشته باشند و از طرف دیگر پادشاهان صفویه را به یاد آورد، چون تاج دوازده ترك قزل باشی از 

ی و پارسی داشته باشند تا ) منظور وي این است که ایرانیان می بایست نشانی مل133(همان: » سقرالت سرخ.
اصلیتشان که باعث غرور است مشخص شود و چون غیرمستقیم عرب ها را می کوبد و غرض دیگر داشت، 
در این کار موفقیتی حاصل نکرد. بعدها خود اظهار کرد که این کار وي، توهین به آیین و مقدسات نیست 

لوم و فنون و سایر جهالت از قبیل عدالت و رفع جهالت است و ارتفاع اعالم ترقی در ع«بلکه منظورش: 
من دشمن دین و دولت نیستم من جان «و اینکه ...»رفاهیت و ثروت و آزادیت براي ملت و معموریت وطن 

) او چنان به عربها و فرهنگ و زبان آنان حساس بود که می گفت 178(همان: » نثار و دوستدار ملت و دوستم
قبرستان ها را هم در وسط شهر ساخته «انه خوانده شود و ایراد می گیرد که: چرا فاتحه به زبان عرب هاي بیگ

» اند که عابرین هر روز در لسان عرب پنج شش کلمه به اسم فاتحه نثار استخوان پوسیده ي مردگان نمایند
لی در اي که از این عملکرد آخوندزاده می توان گرفت، این است که این اندیشه عکس العم) نتیجه37(همان: 

برابر تهاجم بورژوازي مهاجم و استعمار طلب به شرق استعمارزده است. این تهاجم استعمار طلبان به جوامع 
شرقی، دو رویکرد را ایجاد کرد، از یک سو جذبه یا رعب و تسلیم و از سویی مقاومت فکري و سیاسی؛ که 

سی خود به ترویج ناسیونالیسم پرداخت آخوندزاده از گروه دوم به حساب می آید که با مقاومت فکري و سیا
که با این کار خود دو هدف عمده داشت، یکی خواسته هاي غرب و دیگري مذهب اسالم یا همان تخت 
جمشید در برابر مساجد در واقع او ترکیب عناصر جنسیت یا نژاد، زبان و سرزمین را به عنوان معیارهاي 

ین اندیشه وي دو مخاطب مهاجم را در بر می گرفت که اولین ملیت می پذیرد، اما مذهب را حذف می کند. ا
مخاطب او غرب و دیگري اقوامی همچون ترك و مغول و درصدر آنها، اعراب بودند. البته رویکرد او نسبت 
به غرب با تساهل بیشتري همراه است، زیرا براي وي استعمار آنها هم حتی نعمت است و همچنین از لحاظ 

پیشرفته هستند و باعث ترقی و پیشرفت ملت ایران می شوند و به عالوه اقتباس علوم و علم و فن مترقی و
معارف را از آنها ضروري می داند. اما رویکردش نسبت به اعراب و ترکان به شدت افراطی است که این 

ي افراطی گري در اکثر آثار وي نمایان است و کتاب مکتوباتش اوج این افراطی گري است. وي حمله 
اعراب به ایران را سبب سقوط ایران می داند و از نظر او علت بی بها شدن تعقل در فرهنگ ایرانی، همانا 
سلطه ي اسالم است. به باور آخوندزاده، در اثر حمله ي اعراب، فرایند انحطاط در کل ساختارهاي فکري و 

می اعراب با ایرانیان را عامل ایجاد تلقین قو«فرهنگی ایرانیان آغاز شد. او حتی تا آنجا پیش می رود که 
) این تمایالت ضد عربی که گهگاه در 44: 1383(حقدار، » ناهنجاري در ساخت بیولوژیکی ایرانیان می داند

نوشته هاي آخوندزاده بروز می کند، جزو نکات منفی و تناقض برانگیز در افکار وي است. به نظر می رسد 
المیت، دچار اشتباه روش شناسانه شده است که در بطن خود حامل که او با مترادف شمردن عربیت و اس
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توان گفت که آخوندزاده در تعبیر خود از ناسیونالیسم، دچار نوعی نگاه نژادپرستانه است. با این همه می
تناقض و دوگانگی است. میان آن ناسیونالیسم مثبتی که نتیجه ي میهن دوستی و خواست حفظ استقالل میهن 

از آن در برابر بیگانگان است با آن تعریف منفی از ناسیونالیسم که نتیجه ي افراطی گري وطن و حفاظت
پرستانه و نفرت از دیگران است، می بایست فرق گذاشت، زیرا آنچنانکه در آثارش پیداست وي با هرگونه 

حفظ استقالل تعصب مخالف است و با وجود داشتن حس میهن دوستی که حاضر به هرگونه فداکاري براي 
کشور در مقابل مهاجمان است، در جاهایی دچار همان افراطی گري هاي آمیخته با نفرت می شود و 

برخوردش شدیداً احساسی می شود که از نقطه ضعف در نویسندگی وي به شمار می آید.                                                   
. دین ستیزي5

بینیم که در دوران کودکی، پدر و مادرش از با نگاه به سیر زندگی و گذشته میرزا فتعلی آخوندزاده می
روند. شوند و به همراه مادرش براي ادامه زندگی به نزد عموي مادرش (ملّا علی اصغر) میهمدیگر جدا می

که لقب میرزا –لی را به فرزند خواندگی قبول می کند ملّا علی اصغر نیز که شخصی روحانی بود میرزا فتع
و سعی خود را در تربیت و آماده ساختن وي براي آموزه -فتحعلی آخوندزاده نیز از اینجا نشأت می گیرد

دهد و می نماید. میرزا فتحعلی آخوندزاده نیز براي یادگیري عالقه  زیادي نشان میهاي دینی صرف می
روحانیان بپیوندد و در سلک آنان درآید. این روند ادامه می یابد تا زمانیکه مال علی خواهد که به حلقه ي 

اصغر عازم زیارت بیت اهللا می شود و میرزا فتحعلی را براي ادامه ي تعلیم و تربیت به یکی از دوستان خود، 
ین منوال می گذرد سپرد که صرف و نحو و منطق و فقه را به وي تعلیم دهد. مدتی بدآخوند مال حسین می

تا اینکه براي تمرین خط و خوشنویسی به نزد حکیم و شاعري به نام میرزا شفیع می رود. میرزا فتحعلی پس 
-از چند جلسه مالقات با میرزا شفیع و در نتیجه ارشاد او، از اندیشه روحانیت که در سر داشت منصرف می

افتد. و در دبستان دولتی و همچنین نویسندگی میشود و به فکر ورود به خدمات دولتی و اخذ علوم جدید
شهر نوخا ثبت نام می کند و به فراگیري زبان روس مشغول می شود. سپس بعد از مدتها به شهر تفلیس می 
رود و وي را به بارن روزن، فرمانرواي کشور روسیه در گرجستان ، معرفی و به سمت مترجمی زبان هاي 

رسد و به کشورهاي زیادي از شود. و در آنجا به درجه ي سرهنگی میشرقی وارد خدمت دولت روس می
در این اثنا به آثار ادبی غربیان عالقمند می شود و تألیفات نویسندگان قرن «جانب دولت فرستاده می شود. و 

دیدار هیجدهم اروپا مانند: هلیاخ، دیورو، هلوسیوس، ولتر و ... را مطالعه می کند و با نویسندگان سرشناسی 
می نماید .او سپس با هنر تئاتر و نمایش آشنا می شود و در کنسرت هاي آن شرکت می کند و کم کم از این 
هنر الهام می گیرد که این روند تأثیر به سزایی در هنر نویسندگی او بر جاي می گذارد و به فکر نوشتن 

عرض نمایش بگذارد و نظرات و انتقادات خواهد که اهدافی را که در سر دارد به منمایشنامه می افتد و می
) مبانی فکري او از فرهنگ روس مأب 343-344: 1372(آرین پور، » خود را در ذهن خوانندگان وارد کند.

ي مادي خود، وجود شود و مقلد نمایشنامه هاي فرنگ می شود. آخوندزاده با اتکا بر فلسفهغرب اخذ می
عدالتی او بیش از هر خصلت پردازد که از نظر او قساوت و بیسالم میکند و بعد به خداي اخدا را نفی می
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خالق در حیات دنیوي «گوید خواند و میمی"جفنگیات"هاي بهشت و جهنم را کند. داستاندیگر بروز می
هایم من چه نعمتهاي وافره به من کرامت کرده بود که... در جهنم تن و اندامم پوسیده و ریخته، استخوان

ته و مثل سرمه ساییده بشود، باز از گریبان من دست بر ندارد و از نو به من گوشت و استخوان داده ابتدا کوف
به عذاب کردن نماید الی زمان نامتناهی... خدایی اینچنین از میر غضب و جالد و قصاب و هر قسم ظالم 

» ) است که باید از او بر حذر بود.(مستبد"دیسپوتی"بدتر است... مطلقا بویی از عدالت و رحمت نبرده بلکه 
خداي مسلمانها بر خالف آنچه شایع است مطلقا فاقد عظمت «گوید: وي آخوندزاده خطاب به مسلمانان می

و جبروت است. او منشاء الهام پیغمبر اسالم نیست بلکه بر عکس کامال تابع شهوات و تمایالت اوست... 
حظ و لذت حاصل است... خداي ملتهاي دیگر مشغول است به گویا از نزدیک شدن پیغمبر با زنان به او

) آخوندزاده، دینی را که 430: 1372مومنی،»(کارهاي بزرگ، اما خداي شما آواره است به اینگونه لغویات...
پذیرد. او با تکیه بر این با اطاعت کور کورانه همراه است و بدنبال دالیل عقالنی براي فهم جهان نیست، نمی

ي اعتقاد است و با گیرد و علم از عقل و از آنجا که دین از مقولهترقیات بشر از علم سر چشمه میاصل که
داند و در نظرش، در ذات خود عقل مغایر، دین را عامل خوار شمردن عقل و در نتیجه نا آگاهی و نادانی می

رود و مردم از ین از بین نمیداند که اساس دضد عقل و ضد علم است. علیرغم این نظریات، آخوندزاده می
داند که وجود دین، ریشه داراست و دالیل تاریخی و اجتماعی دارد به همین آن دست نخواهند شست. او می

آن مذهب و دستگاه روحانیت از ادارهدالیل او خواهان ایجاد پروتستانیسم در دین است تا در نتیجه
د قوانین مدرن و نظام جدید اجتماعی باز شود. از نظر حکومت و نظم جامعه جدا شود و راه براي ایجا

که در اسالم راه تفکر بسته آخوندزاده فقه یا قانون باید پیوسته منطبق بر زمان تغییر و تکامل یابد، در حالی
شده است و تا زمانی که این قوانین تغییر و اصالح نشوند، سیر انحطاط تداوم خواهد یافت.از نظر وي دین، 

کند و علم، لیبرالیسم و آزادیخواهی را و دین زمانی که در امر حکومت و سیاست دخالت ا تبلیغ میتعبد ر
ي استبداد است. او چند نمایشنامه و کتاب ي استبداد است، اما علم و آگاهی تضعیف کنندهکند، تقویت کننده

که شامل چند نمایشنامه به نامهاي براي بیان انتقادات خود می نویسد اما مخالفت دینی او در کتاب تمثیالت 
مال ابراهیم خلیل کیمیاگر، موسی ژوردان حکیم نباتات و درویش مستعلی جادوگر ایرانی مشهور، وزیرخان 
لنکران، خرس قولدورباسان (دزد افکن)، مرد خسیس ، وکالي مرافعه ي تبریز، یوسف شاه سراج یا ستارگان 

صل این نوشته ها به زبان ترکی آذربایجانی است که ابتدا در ا.« فریب خورده، نقش پر رنگ تري دارد 
روزنامه ي قفقاز منتشر گردید و در تفلیس و مسکو و پطرزبورگ بر روي صحنه رفت و برخی از آنها به 

) و چون 53-54: 1385(مددپور، » زبان هاي فرانسوي ، انگلیسی ، آلمانی و حتی نروژي انتشار یافت.
دي داشت که این مجموعه به زبان فارسی ترجمه شود، به وسیله ي شخصی به نام میرزا آخوندزاده عالقه زیا

محمد جعفر قراچه داغی ترجمه گردید سیر زندگی وي بدین گونه بوده است که در ابتدا اندیشه ي 
ه روحانیت در سر داشته و به دین و شریعت معتقد بوده است اما به ناگاه تفکر او کامالً متحول شده و ب
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انسانی مبدل می گردد که منتقد دین و اعتقادات دینی مردم در زمان خود می شود و بسیاري از اعتقادات 
کشد. و در نظرش دین با مردم را که تعبدانه و بدون هیچ دلیل عقلی به امور خاصی ایمان دارند، به نقد می

داند. فرهنگ و تمدن غرب ایده آل و ه نمیاعتقاد کورکورانه و تعبدانه همراه است که نظر تعبدي را عاقالن
آرمانی محسوب می شود و علم و هنر دینی به باد عیب جویی و انتقاد گرفته می شود و هویت فرهنگی دین 

« و سنّتی مردم باطل خوانده می شود. به طوري که در در کتاب الفباي جدید و مکتوبات خود می نویسد: 
ئیان استعداد به هم رسانند باید خیاالت یوروپاییان در عقول مردم ایران به باید مردم به قبول خیاالت یوروپا

) و با بی احترامی می 268: 1357(آخوندزاده، » تجارت و مصنوعات یوروپاییان سبقت و تقدم داشته باشد.
ا می ) از نظر وي، دین جلوي آزادي ر268(همان: » مگر چاره ي این کار، آیات و احادیث است؟« گوید که : 

حجاب و راحت گیرد و نبایست که چنین باشد و مردم باید همانند اروپا که در دمکراسی به سر می برند بی
زندگی کنند و اینکه دین و شریعت، اناث را به واسطه ي آیه ي حجاب به حبس ابدي انداخته ، مادام العمر 

) توصیه ي او، رهایی از بردگی 97: 1351(آخوندزاده، »  سازدبدبخت می کند و از نعمت حیات محروم می
دینی و عبودیت الهی و پشت کردن به دانش دینی و عقلی و روي آوردن به آزادي به معناي لیبرالیستی و 
غربی آن و استفاده از علم تجربی است. در حقیقت گفتار وي دامنه دار است. از فن انتقاد علمی آغاز می کند 

رسد و از پیغمبر و شریعت و فقه سخن می پردازد، کم کم به اسالم میو سپس به نقد ادیان و جوهر دیانت
انجامد. و در نظرش تا زمانی که دین از احکام می گوید و به دنبال انتقاد اجتماعی به پیام اصالح دین می

اجتماعی و سیاسی و دخالت در امور بشري به طور کامل پاك نشود، هرگز بازسازي آن نمی تواند در جهت 
ول جامعه به تمدن غرب، کارساز و مفید باشد. و اینکه قوانین دینی و اسالمی با روح نظام قانونی و وص

دموکراسی غربی منافات دارد. او در آغاز کار براي رسیدن به هدفش می خواست که از راه اصالح دین وارد 
ق نمی پذیرد و می خواهد شود، زیرا می دانست که نابودي اساس دین به این آسانی و در کوتاه مدت تحق

آرام آرام به هدم اساس اعتقادات دینی که پرده ي بصیرت مردم و مانع ترقی آنها در امور دنیوي شده، برسد. 
با دین و مذهب و با اعتقاد « بنابراین او به طور کامل با دین مخالفت داشت. و خطاب به مردم می گوید که : 

دین و بی مذهب و بی اعتقاد و بی ایمان، با معرفت و ز براي امتحان، بیو ایمان زندگی کرده ایم . یک چند نی
فیلسوفیت تعیش بکنیم تا ببینیم که حالت ما بدتر می شود یا بهتر.اگر بدتر شد باز رجوع به عقاید سابقه تعذّر 

ست. و ) که قصد او تنها عوض کردن دیدگاه مردم نسبت به دین ا162: 1358(آخوندزاده، » نخواهد داشت.
امروز خرابی کل دنیا حاصل ظهور دین آوران است از خطّه ي آسیا که مولّد « خواهد چنین توجیه کند که می

) که نفرت مردم را نسبت به دین برانگیزد و ارشاد را اینگونه آغاز کند. در بعضی 169(همان: » ادیان است.
آیا بر پروردگار الزم « لت و نبوت می آورد : جاها با لحنی تند و کفرآمیز سخن می گوید مثالً در نفی رسا

« ) و آیا 137(همان: »  است پیغمبري بفرستد و مخلوق خود را به هدایت داللت بکند؟ ...هیچ الزم نیست
جهنم راست است، خالق رحیم و عادل در نظرها، یک وجود نامحبوب ، یک وجود مکروه و ظالم مشاهده 

اي عالمان دین چرا بیچاره عوام را از نعمات پروردگار عالم محروم می می شود و هر آینه دروغ است. پس 
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» سازید، چرا عیش او را تلخ می کنید و چرا نمی گذارید علوم و ضایح یاد بگیرد، دنیا محل اقتباس است.
) چنین وانمود می کند، که فقط در فکر حق الناس است و به خاطر آینده اي روشن و پیشرفت 84(همان: 

و همطراز فرنگیان شدن، دل می سوزاند ولی چنین نیست. او روحانیون و عالمان دینی را نیز هدف تیر کردن 
مریضخانه بسازند، و مدارس عالیه به جهت علم «مالمت خود قرار خود قرار می دهد که آنها به جاي اینکه 

خالص کرده به روشنایی طب و حکمت و شیمی و سایر علوم با منفعت بنا نموده، ملت را از ظلمت جهالت 
خواهد در ) و می38(همان: » کنند.علم و بصیرت داخل سازند، به اعمال بی فایده ي ناپسند ترغیبشان می

اذهان عمومی آنان را منفور جلوه دهد. همچنین در مورد مراسمات، بخصوص تعزیه و عزاداري چنین نظر 
نقل گزارش هزار ساله، اوقات خود را دایماً تلخ مگر مصیبت و درد خود آدم کم است که با«دهد که : می

بکند، و به جهت عمل بی فایده از کسب و کار باز بماند....از این تعزیه داري اصالً نه براي تو فایده اي 
» هست و نه به جهت امام. وقت خود را به کارهاي عظیم صرف بکن، ببین خلق عالم چه ترقیات می کنند

ر حسینعلی قبادي، تعزیه بر مبناي روایات مذهبی و از همه مهمتر وقایع غم انگیز ) به قول دکت168(همان: 
)پس این سخنان، بی احترامی به اعتقادات قدیمی و آیین و رسم 122: 1383(قبادي ، » کربال پا گرفته است.

ین اسالم شود همچنین امامان و حضرات براي ما بسیار عزیز بوده و مبلغ دمردم است که توهین محسوب می
و قرآن کریم و سخنان خداوند به شمار می آمدند که مایه ي رستگاري ما انسانها هستند ولی متأسفانه 

حاصل محبت مردگان این «گذرد و شدیداً به آنها می تازد و می نویسد: آخوندزاده خیلی راحت از آنها می
بزرگان این قوم بیگانه مادام که در حال قوم بیگانه نسبت به اهل ایران، به غیر از بدبختی، چه چیز است؟ 

حیات بودند، خودشان ایران را ویران کردند. حاال که مرده اند و خاك شده اند، اهل ایران به واسطه ي ارادت 
) و در نظرش حضرات با پیام آوري و تعلیم و 507: 1358(آخوندزاده، » به ایشان  مبتالي انواع مصایبند.

گذارند که مردم آسوده زندگی کنند و نعمات الهی برخوردار ز مردم گرفته اند و نمیتلقین خود، کامرانی را ا
نغمه پردازي مکن، حرام است؛ به نغمات گوش مده حرام است؛ نغمات یاد مگیر ؛ « شوند به گونه اي که : 

ست ؛به حرام است؛تیاتر یعنی تماشاخانه مساز، حرام است؛ به تیاتر مرو حرام است؛رقص مکن ، مکروه ا
رقص تماشا مکن ، مکروه است  ؛ ساز مزن، حرام است ؛ به ساز سماع مکن ، حرام است  ؛ شطرنج مباز، 

) از دید وي منع این کارها، گرفتن حق آزادي از جامعه است و 43(همان: » حرام است؛ نرد مباز، حرام است.
ترقی می شود پس باید مردم عقلشان در عوض پرداختن به آنها لذت هاي دنیایی را به دنبال دارد و موجب

« بینند که را به کار بندد مثالً به اطراف خود نگاهی بیندازند و چشمانشان باز کنند، سیدها و آخوندهایی را می
در معابر و کوچه ها گدایان بی حساب ، در هر طرف سادات با شال و عمامه ي سبز و آبی جلو مردم را 

یزم چینی نمی روم، آب نمی آورم، زمین نمی کارم، کشت نمی دروم، مفت می من به ه«گویند: گرفته، می
خورم، ول ول می گردم، من از اوالد آن اجداد هستم که تو را به این روز و به این ذلت انداخته اند. به پادشاه 

) که نهایت 43(همان: » مالیات بده، به فقرا فطره و زکات بذل کن ... به حج رو عرب هاي گرسنه را سیر نما.
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خواهد در رسیدن به بی احترامی و هتّاکی به بزرگان دین ماست که آخوندزاده با چنین تصوري چطور می
اهداف و آرمان هاي خود موفق شود و فقط جز این است که براي خود دشمن تراشی خواهد کرد و 

گ ضد دینی و مذهبی خود، هیچوقت با بی حرمتی به مرادش نخواهد رسید. کار اصلی وي براي اشاعه فرهن
در نمایشنامه هاي وي صورت می گیرد مثالً در نمایشنامه ي ابراهیم خلیل کیمیاگر با مهارت خاص و بدون 

ها از بزرگان دین اسالم انتخاب شده است و نوعی دین آنکه خواننده در ابتدا متوجه آن شود، نام شخصیت
یت ها عرضه می دارد. براي شخصیت ابراهیم خلیل ستیزي پنهانی را به جهت نامگذاري نمایش و شخص

کیمیاگر از حضرت ابراهیم (ع) ، خلیل اهللا، الهام گرفته و با غرض شغل وي را کیمیاگر انتخاب کرده و درباره 
دانم دستگاه عوام فریبی باز کرده من مال ابراهیم خلیل را ندیده ام، اما به فراست می«گوید: وي مال ابراهیم می

) عنوان ملّا هم براي بی احترامی به روحانیون دینی است. او با استفاده از نام 379: 1362(آخوندزاده ، » است
بزرگ خلیل اهللا نهانی تالش می کند تا اعتقاد به وحی انبیا و تبعیت از دین اسالم را پوچ جلوه دهد و مردم 

رفی نماید یا شخصیتی همچون حاجی نوري و مؤمن را به نادانی متّهم کند و انبیاء را ساحران عوام فریب مع
که شباهت اسمی با صالح نبی "مال صالح"منفی جلوه دادن وي که حج رفته است.عالوه بر این نام ها از نام 

(ع) دارد استفاده می نماید و در داستانش ، وي را شخصی شارالتان روحانی نماي که به مبلّغ کار کیمیاگري 
عرفی می نماید. تبلیغ دروغ او به گونه اي است که صحت کیمیاگري را با قسم مال ابراهیم خلیل است، م

بلی به قرآنی که خوانده ام به چشم خودم دیدم هر کس به مال ابراهیم « کند: خوردن دروغ به قرآن اثبات می
کی از این نیز ی"مال حمید")367(همان: »  خلیل نقره اي سکه زده آورده و برابر نقره خالص بی سکه گرفت.

کند. مالي دیگر صحنه نمایش، ملّا سلمان نیز شخصیت هاي روحانی است که براي آنان بازار گرمی می
گري است ...، تو که به ریخت تو الیق قاطرچی«باشد که حاجی نوري به وي می گوید : شخصی متظاهر می

خوندزاده در این نمایشنامه، ) آ381(همان: » نوشتن اسم خود قادر نیستی چگونه می توانی ملّا بشوي
روحانیان و حاجیان را که نمایندگان برتر اجتماعی جامعه قدیم اسالم به شمار می روند، مردمانی ابله، 
دروغگو و متقلب می خواند. پس احساس کینه و نفرت وي نسبت به علما و روحانیت به وضوح آشکار 

ط و فساد مطلق رهبران فکري و اقتصادي جامعه است و چنین می توان گفت که گزارشاتی دروغ از انحطا
دهد. در نمایشنامه بعدي خود ( نمایشنامه موسیوژوردان حکیم نباتات و درویش مستعلی شاه اسالمی ارائه می

جادوگر ایرانی مشهور ) آخوند زاده معترض برخی اعتقادات راستین دینی مردم می شود مثالً از قول مستعلی 
مگر نشنیده اي چند تا شیاطین را امر کرده ام همیشه در قلعه «گوید: ي نمایش میشاه یکی از شخصیت ها

شیشه ، میان مالهاي شیخی و اصولی ، فتنه و فساد انداخته ، هرگز آنان را آرام نگذارند؟ براي اینکه باالي 
) او ماهیت کار 351(همان: » منبر رفته ، آشکارا به مردم وعظ کرده بود ، به جادوگر و ساحر باور نکنید . 

عالمان دین را دروغ می پندارند و ایران را سرچشمه فریب و نیرنگ و اعتقادات دینی کهنه معرفی می نماید 
که با رفتن به فرنگ و تاثیر پذیري از رسم و آیین آنان حل خواهد شد . در صحنه ي این نمایش ، شیادي و 

وردان و مستعلی شاه به تصویر کشیده می شود و جاهل و عوامفریبی دراویش و مالنمایان در سیماي موسیوژ
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شوند. باید توجه شود که علم فقه و شریعت راه و رسم زندگی را به ما می آموزد و صراط نادان معرفی می
- مستقیم را به ما نشان می دهد که اینگونه از منظر آقاي آخوند زاده نمایان می شود . سروش در این باره می

امروز مگر می توان انکار کرد که غوغاي صنعت و تجارت و غبار روابط تیره ي سیاسی جهانی لکن«فرماید: 
را فقه فرو نمی نشاند و غول عظیم مشکالت بشر امروز را فقه مهار نمی کند . آنچه در خود و در اختیار فقه 

حدید کند که پا است آن است که حصارهاي واپسین و مرزهاي نهایی میدان کوشش آدمیان را تعیین و ت
) آخوندزاده نیز 38: 1368سروش ، » ( فراتر نگذارند و غیر از آن باید به دست علم سپرده شوند . 

گوید فقه بیش از این نمی« توانست این گونه و در کمال احترام صحبت کند مثالً به قول سروش بگوید : می
شروع کسی را لگد مال نکند و یا گره ي که مشکل ترافیک را چگونه حل کنید که فی المثل مالکیت م

گشایید، چنان بگشایید که فی المثل موجب اضرار نگردد و هکذا. همین و مهاجرت روستائیان را هرگونه می
) خوب مسلم است که تربیت انسان 39همان: »  ( بس . بیش از این در شان فقه و در حوزه ي فقیه نیست.

ادق کار فقه است و فقیه هم کسی است که بیش از همه کس از خدا هاي پاك ، مخلص ، صبور ، شکور و ص
می ترسد ، ولی متاسفانه آخوندزاده در نهایت بی حرمتی قلم فرسایی کرده است . در نمایشنامه مرد خسیس 
نیز از شخصیت هاي مسلمان بهره گرفته است ، مثالً حاجی قره که نقش این مرد خسیس را دارد که براي 

یی خود دست به قاچاق می زند ولی نقش مسلمان خسیسی را دارد که ظاهراً تعلقاتی به میراث افزایش دارا
بی مروت ، صد بار قرآن را قسم خورد پیغمبر یاد کرد که « خورد، اسالمی دارد . و همچنین به دروغ قسم می

» ( وز، سه ماه شد بسیار مال رواج است ، در بازار آغچه بدیع در عرض سه روز همه را می فروشی؛ سه ر
) و همچنین قرآن خواندن براي مرده یکی از موضوعات حاشیه اي است که در این 309: 1362آخوندزاده ، 

نمایشنامه مطرح می شود . همچنین شخصیتی بنام خداوردي که قاري قرآن است و با گرفتن پول به سر قبر 
تی پول قرآن خواندن خداوردي را هم نمی مرده ها قرآن می خواند حاجی قره به قدري خسیس است که ح

من به این کساد بازاري یک شاهی ندارم ، یک عباسی را از کجا بیارم به شما بدهم « دهد و به او می گوید : 
حاجی استاد قسم دروغ است . « کند که هم حاجی قره را چنین توصیف می"خداوردي")  311همان: » ( 

هی که رفته است و به قرآن و به حق پیغمبر قسم می خورد تا اجناس بنجلش او به خانه ي کعبه ، به بیت ال
) آخوند زاده به عمد، قاچاق ، خسیس و دروغگو را با نام مسلمان در آمیخته 311همان: » ( را آب کند. 

است که چهره اسالم را خدشه دار کند موضع وي کامالً ملحدانه ، ضد دینی و به ممالک اسالمی می نگرد و
مخاطبان اصلی وي امت اسالم هستند. او بدون آنکه ارتباط عمیقی با مسلمانان داشته باشد ، از مواریث 
فرهنگی و عادات تاریخی اقوام مسلمان انتقاد می کند و همواره سطحی نگر است . او در این نمایشنامه 

به سخنان خدا و پیغمبر یکی می داند پادشاه تزار روس را با خدا و پیغمبر یکی دانسته و سخنان پادشاه را نیز 
هر که از امر پادشاه بیرون برود ، برخالف حکم او رفتار نماید ، مثل این است که خالف « اي که : ، به گونه

امر خدا و حکم پیغمبر رفتار نموده فرمان پادشاه براي سالمتی ملت و حفظ ناموس و ترقی و معموریت 
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ز امر خدا بیرون رود عذاب اخروي را گرفتار خواهد شد ، و هر که از مملکت با هم توام است . هر که ا
اطاعت پادشاه خارج شود ، عقاب دنیوي را دچار خواهد شد ، .... هر که اطاعت خدا کرد، بهشت نصیب 
اوست و هر که فرمان پادشاه را برد ، شفقت و مرحمت نصیب اوست و هر که فرمان پادشاه را برد، به شفقت 

) که نگاه کفر آمیز او به دین مبین اسالم همچنان 242: 1362آخوند زاده ، »  ( گردد. یا متجلی میو عزت دن
ادامه دارد. در نمایشنامه وکالي مرافعه تبریز نیز این روند را ادامه می دهد . آخوند زاده در این نمایشنامه 

شم به دختر یتیمی دارند که ثروتمند است وکالي آگاه به شریعت را حقه باز و شارالتان معرفی می کند که چ
» ( شود. پدر نامرد ، اسم شصت هزار تومان شنیده به خاطر او پی من بلند شده به خواستن من طالب می« 

)  همچنین به ازدواج هاي موقت پنهانی شخصی بنام حاجی غفور اشاره می کند که از حاجیان 393همان: 
همان: » ( ودي ، زاییده اي ، بچه را در بغل تو و حاجی غفور دیده اند . تو حامله ب« این کار بعید است : 

) و همچنین شهادت دروغ به نفع آقا مردان که شخصی مسلمان است و جریان رشوه دادن به داروغه که 417
ده پاشو برو پیش داروغه ، بگو شاهدها را همراه خود بر دارد بیاورد. پانصد تومان به« حاکم شرعی است 

خودش وعده کن؛ پنچاه تومان نقد ، باقی نسیه ، شاهدها هم یکی سی تومان ، پانزده تومانش را نقد ، پانزده 
) با تمام این تمهیدات، حاکم شرع در اطرافش با 422همان: »  ( دیگرش باشد بعد از اتمام کار می دهیم 

بلکه تنها در ظاهر ، این دارو صاف افراد شارالتان و حقه بازي مواجه است که اختیارش است خودش نیست
و صادق است . که این تصویر ، تصویري است که بیانگر فساد و حمق دستگاه محاکم شرع می باشد که 

-آخوند زاده تجسم می کند. در نمایشنامه، حکایت یوسف شاه سراج یا ستارگان فریب خورده نیز شخصیت
ند همانند نمایشنامه مال ابراهیم که عمالً نامگذاري شده هاي دین و علما مورد آماج حمالت آخوندزاده هست

در این نمایشنامه نیز به عمد اسم یوسف که یادآور حضرت یوسف (ع) است بر شخصیت اصلی نهاده شده 
است. در این نمایش همچنین شخصی به نام مال باشی حضور دارد که مردي ابله و احمق دروغ زن و موهوم 

ت، آخوندزاده دوباره از پیشوند ملّا، استفاده کرده تا غیرمستقیم، دین اسالم را مورد پرست نشان داده شده اس
اوالً به سبب مواعظه ي حسنه و ثانیاً به جهت «تعرض قرار دهد. مثالً موهومات خود را چنین بیان می کند: 

ن از کرم خدا و کرامت ها را به راه راست مذهب اثنی عشریه هدایت کرده ام. اکنوتخویفات کثیره، همه سنّی
من، در صفّه ي ایران پنج و شش نفر زیادتر سنی به هم نمی رسد. در این باب از اهل ایران هم کمال 

» رضامندي را دارم که به مجرد تکلیف از مذهب هاي قدیمی آبا و اجدادشان دست برداشته ، هدایت یافتند.
مختلف است که دست برداشتن از مذهب هاي ) در واقع این کار توهینی نسبت به مذاهب 418(همان: 

قدیمی آبا و اجداد به این آسانی نمی تواند باشد. آنچنان که از ظاهر نمایشنامه هاي آخوندزاده هویداست به 
افشاي فریبکارانه که از سادگی و نادانی مردم فقیر و بی سواد سوء استفاده می کنند می پردازد و در تالش 

دانش هاي جدید از غرب وا دارد و مردم را به تبعیت از نظام سیاسی و فکري است که مردم را به کسب
غرب دعوت می کند و چنان انتظار دارد که ملّت ، مواریث فرهنگی خود را به طور کامل موهوم پنداشته و به 

ار می شود کناري بنهند که توقع کامالً بی جایی است. با این آثار، چهره ي ضد دینی و الئیک وي کامالً آشک
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او می خواست به مردم بفهماند که در فکر اصالح دین است و در باطن شدیداً به دین و شریعت و عالمان و 
شخصیت هاي مذهبی و روحانی می تازد. در فرهنگ دینی ما، حضرات، امامان ائمه ي سادات از جایگاه 

قد اجتماعی و فرهنگی ماست که با آخوندزاده نخستین منت«خاصی برخوردارند که مورد احترام مردم است. 
اش به جد کوشید مشکالت ما را بشناساند و نخستین گامها را در راه رفع آن محدودیت امکانات زمانه

توان شناخت و هم صداقت و جرات ذهنی او را در بردارد... هم ثبات فکر کال وافع بین او را در اساس می
ي انتقاد اجتماعی و اصالح دینی یکی ي آخوندزاده در زمینههاش.. مشکل نا آگاهانخودنگري نسبی فرهنگی

ي آن اعالم ترین قوم و دینش را موجب نگونبختی تاریخی شدهبختاین است که از یکسو عرب را نگون
ي ادیان را از اساس باطل دهد، آنگاه همهکند و از سوي دیگر همین اسالم را بر دیگر ادیان ترجیح میمی
ي این رفرم یگر آنکه براي اصالح دین اسالم یا باصطالح خود او پروتستانیسم اسالمی، پیشینهخواند و دمی

نماید: در بینش و جنبش باطنی!... خلط امور اصوال شیوه اي از تشیع کشف میدینی مسیحی را در شاخه
او بعنوان منتقد ي روشنفکري عمومی فرهنگ ماست، به این سد سال اخیر و به او اختصاص ندارد... وظیفه

شود کسی به اصالح چیزي بپردازد بایست اصالح دین بوده باشد... آیا میفرهنگی و اجتماعی در واقع نمی
)  با نگاه به دین اسالم در خواهیم یافت 136-110: 1377دوستدار، » ( داند؟...که از اساس آن را باطل می

هاي دینی و مذهبی مورد هاست و شخصیتاري ما انسانکه دینی کامل و بدون نقص و رعایت آن مایه رستگ
تأیید و احترام ما هستند. میرزا فتحعلی آخوندزاده بدون در نظر گرفتن این مسائل و نادیده گرفتن آن به ستیز 
با آنها بر می خیزد و ستیز با آنان یعنی ستیز با مردم و برانگیختگن خشم و غیظ آنان. استفاده به عمد از 

ضرات و روحانیان دینی مانند ملّا ، آخوند، حاجی و نام هاي مقدس ، نشان از نفرت او نسبت به اسامی ح
دین اسالم و مسلمانی است. آخوندزاده براي رسیدن به اغراض خود دست به چنین کاري کفرآمیز زده است 

می توان گفت که وي با که دالیل قانع کننده اي براي آن ندارد و در این راه ناکام هم شد پس با این وجود 
این نگاه کفرآمیز دست کمی از سلمان رشدي نخواهد داشت و به جرأت می توان گفت که به مراتب از وي 

هم تندروتر است.                            
. اصالح و تغییر الفبا6

در ایران است. آن میرزا فتحعلی آخوندزاده پیشرو طراح اندیشه اصالح و تغییر الفبا و سازنده خط جدید
]سال پیش در لزوم دالیلی که میرزا فتحعلی یکصد[و چهل«که هویداست، به قول فریدون آدمیت، چنان

هاي همه هواخواهان آن فکر از آن روز تا به امروز است.هرکس در اصالح و یا تغییر خط آورد، جامع گفته
: 1349(آدمیت،» ت بر نوشته اصیل میرزافتحعلی.ایران و عثمانی چیزي در تأیید آن نوشته، حاشیه مکرري اس

) آخوندزاده شدیداً مخالف بیگانگان و فرهنگ و حتی خط آنهاست و یک ناسیونالیست به تمام عیار 70
است. وي نمایشنامه نویسی و رمان نویسی را مناسب ترین وسیله براي برانگیختن مردم و ترقی نظام 

نظر خود می داند و فنّ نمایشنامه نویسی را به قصد آشنا کردن اجتماعی و در کل، رسیدن به اهداف مد
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جوانان با این حرفه و آگاه کردن مردم نسبت به تاریخ سرزمینشان و دالیل عقب ماندگی شان آغاز کرده و 
می خواسته خود، تنها و اولین بانی این کار باشد. او پس از نوشتن شش نمایشنامه و یک رمان، به این نتیجه 

ید که براي پیشبرد و رسیدن به اهداف خود می بایست قبل از هر چیز، مردم باسواد شوند و آموزش رس
ببینند، اما براي رسیدن به آرمان خود مانعی را بر سر راه خود می دید و آن خط عربی بود و بر این اساس به 

ه.ق.)در صدد 1271م.(1854سال فکر تغییر الفباي عربی افتاد و این اندیشه را در شرق بنیان گذارد و از
تغییر الفباي ترکی و فارسی، که مأخود از الفباي عربی بود، برآمد و در این راه کوششهاي فراوان کرد. او 

) 69: 1378(آخوندزاده، » خون تازه، عبارت از ایجاد الفباي جدید و تعلیم علوم فرنگستان است.«عنوان کرد: 
توانایی را دارند که بیاموزند و از نظر علم و دانش و تمدن، هم طراز در نظر او کلیه ي مسلمانان این

: 1385اروپاییان باشند. میرزا فتحعلی آخوندزاده، قریب بیست سال از عمر خود را در این فکر بود. (مددپور، 
) که در این چند سال، تالش هاي وي براي ترویج افکارش در دو مرحله صورت گرفت، اول اینکه او 148

خواهان اصالح الفبا از طریق حذف نقطه بود و مرحله ي دوم، تغییر کامل خط به گونه اي که الفباي التین، 
جایگزین عربی و فارسی گردد؛ از این رو به مکاتبه و مذاکره با دولتمردان ایران و عثمانی پرداخت. اگر چه 

گام سودي نبخشید که تالش وي در این زمینه پیشنهاد او در عثمانی با اندك استقبالی روبرو شد، اما در آن هن
تا زمانی که در قید حیات بود، ناموفق ماند؛ اما سعی او در نشر این فکر، بی اثر نماند و می دانیم که در قرن 
بیستم در راستاي اصالحات و مدرن سازي آتاتورك، الفباي عربی در ترکیه با الفباي التین، جایگزین شد و 

از « اي به ملکم نوشت: ندزاده در ترکیه به واقعیت پیوست و توفیق یافت. او در نامهاین اندیشه ي آخو
کنم. مطلب را خوب فهمیدند و دانستند که سلطنت عثمانیها دیگر من امید بریدم و ایشان را مذمت هم نمی

ز میان بدر خواهد دیسپوته (استبدادي) ایشان و دین ایشان بعد از اجراي الفباي جدید و بعد از ترقی علوم ا
رفت. مگر شما منکر این معنی هستید؟ آشکار است که بعد از انتشار و ترقی علوم، دیسپوتیزم (استبداد) و 

ي اقدامات ما فقط بر ملت عاید است که در فناتیزم (تعصب) و سپرستیسون (خرافات) نخواهد ماند. فایده
) با این وجود، او تا پایان عمرش بر این 77: 1379فشاهی، » ( ضمن آن ملت نیکبخت و سعادتمند گردد...

اندیشه در ایران پافشاري کرد. در نگاه اول به نظر می رسد که این هدف وي، تنها راهی براي ریشه کن کردن 
اندیشه ي «بیسوادي و توسعه ي آموزش و پرورش باشد. دکتر فریدون آدمیت در این زمینه می نویسد: 

آثار برخورد تمدن مشرق و مغرب و استیالي اروپاست.پیشرو آن فکر و سازنده ي اصالح و تغییر الفبا، از
(آدمیت، » خط جدید در جامعه هاي اسالمی، میرزا فتحعلی آخوندزاده است و از او به عثمانی سرایت کرد.

ی از تاسیس تغییر الفبا را حت“نیز در نقد این اصرار غلوآمیز آخوندزاده که "ماشاءاهللا آجودانی") 69: 1349
«... نویسد: داده، میدانسته و مبناي تحول فکر و اندیشه در ایران را تغییر الفبا قرار میمی“ ترراه آهن واجب

در این که با باسواد شدن مردم، راه براي پیشرفت اندیشه و تفکر و تحوالت اساسی سیاسی و اجتماعی باز 
شد، گمان الفبا و خط، مشکل با سواد کردن مردم حل میشد تردیدي نیست، اما این گمان که با تغییر می

سال عمر بر سر آن نهاد و در 20ترین اندیشمند و منتقد اجتماعی این دوره، نزدیک به خامی بود که برجسته
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: 1382آجودانی،»(چند رساله و چندین نامه و یادداشت، صفحات بسیاري را در لزوم چنین کاري سیاه کرد...
خوندزاده، راه رستگاري مردم، فقط و فقط بوسیله تحصیل علم و دانش امکان پذیر است و تنها ) از دید آ220

کاري که براي باسواد کردن عامه ي خلق باید انجام پذیرد، تسهیل وسیله ي آموزش، یعنی اصالح و تغییر 
خوشبختی الفباست که در نظر خودش هدفی عالی در پیش گرفته و تمام کوشش هایش در راه آزادي و 

طبقات محروم جامعه است. با وجود آنکه کوشش هاي آخوندزاده براي کشورش و جامعه ي اسالمی، به 
نتیجه نرسید و تدابیر اصالح طلبانه ي وي از طرف بدخواهان ومحافظه کاران خنثی گردید اما با مجاهدتی 

دنیا رفت. البته بیزاري از اعراب و خاص از دیدگاه خود در راه ترقی و آزادي، با هزاران حسرت و اندوره از
یکی از آثار شوم «کند: دین اسالم، باعث ناکامی و شکست طرح وي شد. او بیزاري خود را چنین عنوان می

غلبه ي تازیان وحشی بر مرز و بوم ایران این است که خطی را به گردن ما بسته اند که به واسطه آن تحصیل 
ین اعمال شده است. االن منتهاي تالش و آرزوي بنده این است که ملت سواد متعارف هم براي ما دشوارتر

خود را باري از دست این خط مردود و ناپاك که از آن قوم به یادگار مانده خالص کنم، ملت خود را از 
ظلمت جهالت به نورانیت معرفت برسانم. اگر به این آرزو فیروز شوم، زهی نیکبخت خواهم شد و از دنیا 

شود نظرش براندازي کامل این خط ) پس معلوم می156: 1358(آخوندزاده، » رحلت خواهم کرد.کامیاب 
داند که با از بین بردن استبداد بوجود می است که حتی این کار را واجب تر از حصول حکومت قانونی می

این کلمات، وضع قوانین دولتیه واجب است؛ اما تغییر الفبا واجب از آن است. از«آید و می نویسد: 
هویداست که من مخالف وضع قوانین دولتیه نیستم؛ نهایت، تغییر الفبا را از آن مقدم شمرده ایم. به علت 

) این تفکر آخوندزاده به نوعی 238: 1357(آخوندزاده، » اینکه بدون تربیت ملت قوانین فایده نخواهد بخشید.
اي که در کشور ترکیه (عثمانی) محمد منیف گونهدر سرزمین هاي اسالمی دیگر نیز وجود داشته است، به 

م، 1862مه سال 12پاشا افندي نیز بر همین عقیده بود. این شخصیت، روزي در انجمن علمی عثمانی در 
نقایص الفباي عربی را در قبال نیازهاي زبان ترکی عنوان کرد و بیسوادي مردم را ناشی از آن دانست 

محمد منیف، ده سال قبل از طرح آخوندزاده در استانبول عنوان شده بود؛ اما ) این تفکر159: 1349(مددپور، 
به علت ترس از حکومت وقت، به صورت مسکوت باقی مانده بود. آخوندزاده در کتاب الفباي جدید خود 

، م) بدین مطلب ملتفت شده1853در اسالمبول، ده سال قبل از این («به صراحت به این نکته اشاره می کند: 
گوید که بنده قبل از ایشان به این ) وي می77: 1357(آخوندزاده، » مجلسی برپا کرده بودند، بعد ناتمام ماند.

تالیف کردم و می نویسد 1857تا 1274نکته پی برده بودم و کتاب الفباي جدید خود را در بین سال هاي 
دانسته و به تغییر حروف آن بر اسلوب اهل ما نیز چند سال قبل از این، قصور الفباي اسالم را « ... که: 

فرنگستان با حروف مقطعه اقدام کردیم و الفبایی درست نمودیم، نهایت جرأت نکردیم که آن را به دولت 
) راه حل نهایی آخوندزاده براي رفع این عیوب، پذیرفتن الفباي التین 77(همان: » علیه معروض داشته باشیم.
ر پی خیاالت آخوندزاده، ملکم نیز به فکر اصالح خط افتاد، اما او به جاي پیشنها به جاي الفباي عربی بود. د
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اي به تري ساخت و شرح آن را در رسالهخط التین، خود از ترکیب حروف فارسی خط جدید و ساده
نویسد:        به ضمیمه کتاب روشنایی در لندن منتشر کرد.در مقدمه همین کتاب می»نمونه خط آدمیت«نام

وضع خطوط ملل اسالم زیاد از حد معیوبست و با چنان خو محال خواهد بود که ملل اسالم بتوانند به درجه «
حالیه فرنگستان ترقی نمایند...احیاي ملل اسالم ممکن نخواهد بود مگر اینکه وضع الفباي خود را یعنی آلت 

نیز مسأله »شیخ و وزیر«) در رساله178-179: 1340آدمیت،»(تحصیل علم را، موافق این عهد سهل نمایند.
در این باب یک مثل «داند: را مرهون الفباي ساده آنان می»تفوق عیسویها«اصالح الفبا را پیش کشیده، و

آورم.فرض بفرمایید ده نفر شاگرد عثمانی و ده نفر شاگرد ایطالیایی همه به یک سن و با ستعداد مساوي می
ابتداء بتحصیل زبان خود نمایند.بعد از بیست روز شاگردهاي ایطالیائی جمیع کتب در یک مدرسه با تفاق هم

خود را بدون زحمت خواهند خواند و شاگردهاي ما بعد از ده سال تحصیل باز نخواهند توانست که کتب ما 
ارمنی خواه ]ایطالیائی است، ملل عیسوي خواه روس خواه [ملترا بیغلط بخوانند.این سهولت نه تنها در میان

) سپس بیست و چهار عیب براي الفباي فارسی 95: 1325(کرمانی،» یونانی جمیعا صاحب این امتیاز هستند.
حروف «، »وجود نقطه در حروف«، »تغییر شکل حروف«، »عدم اعراب«شمرد که اهم آنها عبارت است ازبرمی

». اتصال حروف«و»جاي یک صداچند حرف به«، »یک حرف بجاي چند صدا«، »غیر ملفوظ در برخی کلمات
ها براي تغییر خط فارسی به دست ترین کوششهاي آخوندزاه، جدي) در واقع پس از تالش87-124(همان: 

ملکم صورت گرفته است و گرچه تکاپوهاي هیچ یک از این دو به جایی نرسید، اما به هر حال مسأله اصالح 
مندان دیگر را نیز به خود مشغول و ذهن اندیشهخط به عنوان یکی از عوامل اصلی تجدد مطرح شد 

اند.و خواندن آن خطوط مسلمان بسیار معیوب و مغشوش«کرد.میرزا آقاخان کرمانی در این باره نوشت: 
تر از خطوط اروپاییان است و کسی به خیال اصالح معایب و تسهیل آن نیفتاده مگر میرزا صدمرتبه مشکل

» اي اصالحات برآمد، و بعد از او میرزا حسین خان مصباح السلطنه.د پارهملکم خان ناظم الدوله که درصد
پنداشت  و ایرانیان می»بالي ظلمت و جهل«) و سرانجام طالبوف بود که الفباي فارسی را1357:277(آدمیت،

ات اطفال سایر ملل روي زمین حروف«شمرد: می» ترقی ملت«و»تحصیل اطفال«مانند ملکم آن را بزرگترین مانع
گیرند، تا رفتن مکتب نوشتن و خواندن را در کمال سهولت تحصیل زبان خودشان را به بازي یاد می

]را درست [ايتوانند کلمهنمایند برخالف اطفال وطن ما که از صعوبات الفباي ما بعد از پنج سال نمیمی
ی ملتی و حصن حفظ بخوانند. افسوس که بزرگان ما در اصالح معایب این مسئله مهمه که روح ترق

)  طرح 11: 1311(تبریزي،» دانند.]اعتنا ندارد و قابل تذکر نمی[اي[کذا!]مذهب اسالم است بقدر ذرهحوضه
الفباي جدید آخوندزاده از اینجا آغاز شده که در ابتدا سعی کرده الفبا را تصحیح کند، به گونه اي که در کتاب 

الفباي جدید و مکتوبات خود می آورد:   
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)12: 1357(آخوندزاده، 

)13: 1357(آخوندزاده،
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)15: 1357(آخوندزاده،
آنچنان که پیداست نقطه هاي آن برداشته شده و اندك تغییراتی کرده است. همانطوري که خود گفته که: 

اسالم، به سیاقی که در دیباچه ي کتاب اول خودم تصریح کرده ام، من الفباء جدیدي بر بنابر قصورات الفباء «
) سپس به مروز زمان درصدد آن 31: 1318(تربیت، » وضع خط قدیم اختراع و نقطه ها را کالً ساقط نمودم.

بوده که کلّ الفبا را تغییر بدهد و الفبایی بدین گونه اختراع می کند:               
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)53: 1357(آخوندزاده، 
این تغییر کامل تقریباً شبیه حروف التین است.

همچنین عالیم نگارش را نیز تغییر داده که کامالً ابداعی است، مثالً:
عالمت سوال 

°←عالمت تعجب 

/←عالمت بیان 
/ ...←عالمت نقل قول غیر مستقیم 

|←عالمت ندا 

_←عالمت تأسف 

)40-41(همان:
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تغییرات حاصله بدین شیوه بوده است؛ اما در اینجا سوالی به ذهن متبادرمی شود که آیا این کار و طرح 
آخوندزاده، تاثیري بر اوضاع خواهد گذاشت؟ و آیا این کار، درمان درد مردم است و آیا واقعاً ارتباطی در 

الفباي جدید وجود دارد که بخواهد با این علل تنزّل تاریخی و درماندگی مادي و معنوي مشرق زمینیان و
کاررفع شود؟ و آیا اصالح یا تغییر الفبا، می تواند کلید راه ترقی جدید و اخذ تفکر و دانش و صنایع و 
هنرهاي اروپایی باشد؟ اگر در این باره اندکی تأمل شود، می توان دریافت که هیچ گونه همبستگی بنیادي، 

و عقب ماندگی جهان اسالم نسبت به تمدن غربی وجود ندارد.و از آغاز، الفباي میان الفباي دشوار عربی 
عربی، متناسب با فرهنگ اسالمی بوجود آمده است که تفکر دینی و اسالمی از طریق آن بیان شود. اگر این 

با اي ها و ژاپنی هاخط براي مردم بی سواد، دشوار است، پس با این وجود می بایست که چینی ها و کره
خط کامالً سخت و دشوار خود، غرق در فالکت می بودند و مردمی بی سواد و عقب مانده می داشتند؛ ولی 
می بینیم که چنین نیست.پس این نکته کامالً هویداست که آخوندزاده فردي ناسیونالیست بوده و اهدافی 

د را ارائه دهد تا مورد قبول متعصبانه داشته است. اگر چنین نبود، وي می توانست به نحوي دیگر نظر خو
توانست به جاي حروف الفباي یکصدا مانند (ذ، ز، ض، ظ) و (س، ص، ث) و همگان واقع شود. مثالً می

(ت، ط) بگوید که حروفی مشترك به جاي آنها در نظر گرفته شود و یا راهی قانع کننده پیشنهاد می 
ن را به نوع رسم الخط نسبت داده است که در واقع کرد.آخوندزاده، سطح باالي بیسوادي در کشورهاي مسلما

این قدرت و استعداد فکري علمی و روش تحقّقی است که در انتقال علم جدید اهمیت دارد و اصوات و 
کلمات و خط، فقط واسطه براي بیان آنها هستند و اگر مشکل داشته باشند با مختصر اصالحی می توان از 

وي همچنین، طرح خود را تقدیم ترك ها نمود و با توضیح و برشمردن آنها به نحو احسن بهره گرفت. 
مزیت هاي خط جدید خود، رضایت همه را حاصل کرد و مورد قبول افتاد و به تدریج اجرا شد. همانگونه 

1863که در مقاالت خود می آورد که در این حین براي ترویج طرح اصالح خود به کمک روس ها در سال 
)اما در ایران با شکست مواجه شد و این امر، خشم وي 13: 1373عزام شده است. (آخوندزاده، به استانبول ا

طرح الفباي نو در مزاج وحشیان آفریقا و آمریکا نیز موثر می افتاد، اما در «را برافروخت به گونه اي که: 
: 1357(آخوندزاده، » کنم؟!طبیعت اولیاي تهران اثر نمی بخشد و تا امروز جوابم نمی دهند، من بیچاره چه 

)که بعدها نیز با اندك اصالحی مجدداً آن را به دولت ایران تقدیم می کند و این جواب را دریافت 143
ما ملت ایران، به تغییر الفباي خودمان محتاج نیستیم به علت اینکه سه خط داریم، نستعلیق، شکسته «نماید: می

طوط جمیع ملل روي زمین است و ما هرگز این خطوط خودمان را و نسخ که در حسن و زیبایی باالتر از خ
متروك و خط جدید میرزا فتحعلی آخوندزاده را معمول نمی کنیم و نخواهیم کرد. آنچه که از بابت سهولت 
خط جدید اشاره شده است، هرگز دخل به ما ملت ایران ندارد، چونکه اطفال ما ایرانیان از لطف حضرت 

گونه صعوبت ري استعداد جبلی فوق العاده و ذکاوت فطري فوق العاده دارند که هیچباري تعالی به طو
)بدیهی است 163(همان: » خطوط حالیه ي ما، ایشان را در تعلیم السنه ي شرقیه، مانع ترقی نمی تواند شد.

د و در براي کسی که اصالح خط را به منزله ي ریشه کنی دین در جهان اسالم می دید، چنین جوابی بشنو
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راستش را بخواهید، «رسیدن به اهدافش ناکام بماند. دکتر فریدون آدمیت در این مورد چنین نظر می دهد که: 
میرزا فتحعلی آخوندزاده نه دلش براي شرع شریف سوخته بود و نه اعتقادي به تکالیف شرعی داشت و می 

-80: 1349(آدمیت، » ط ملّایان را برچیند.خواست با همان حربه ي تغییر الفبا و رواج فکر و دانش نو، بسا
خط قدیم اسالم، سد راه «) که آخوندزاده بر روي تصمیم خود مصرّ است و به همگان گوشزد می کند که: 79

علوم و مانع ترقی ملت است در هر موارد. اگر این خط تغییر نیابد، تا انقراض عالم، ملت اسالم در ظلمت 
) وي در مورد فواید تغییر خط فارسی بیش از حد مبالغه 232: 1357زاده، (آخوند» جهالت خواهد ماند.

کرد که با تغییر خط همه مشکالت تعلیم و کرد و به زیانهاي آن نیز چندان توجهی نداشت.او گمان میمی
در شود و در نتیجه ایرانیان به سرعت در مسیر رشد و ترقی پیش خواهند رفتتربیت در ایران برطرف می

لی که این گونه نبود.این فکر اصالحی آخوندزاده درباره دین و اصالح خط، ریشه کن کردن اسالم است حا
ي انگیزه عقیدتی آخوندزاده در اصالح الفبا در مراحل پایانی حیات فکري اش آشکار که به وضوح ریشه
بکنم، غایتش این به هر حال باید سعی خود را«اي شکست خورده و تسلیم می گوید: است که با روحیه

است که مردم خواهند گفت میرزا فتحعلی آخوندزاده، سفیه است که می خواهد این ملت مرده را دوباره به 
) غربزدگی و ظاهربینی آخوندزاده موجب می شد که هر اتفاقی که در پیش رو 255(همان: » زندگی درآورد.

ر لعل نهرو، نویسنده ي معروف درباره ي این عمل داشته باشد، باز او را در تصمیم خود مصرّ گرداند. جواه
ادبیات ما نه فقط غنی و «و انگیزه ي آخوندزاده و تغییري که می خواست بوجود آورد، می نویسد: 

گرانبهاست، بلکه با تاریخ و طرز فکر ما پیوسته است و با زندگی توده هاي ملت ما پیوند و ارتباط بسیار 
نین تغییري، صورت از هم دریدن بی رحمانه و قساوت آمیز موجود زنده را نزدیک دارد. تحمل کردن یک چ

) 843: 1361(نهرو، » خواهد داشت و پیشرفت در راه آموزش و پرورش عمومی را به تاخیر خواهد انداخت.
برد، بسیار گویاست و نشان می دهد که هجوم افرادي همچون این ملت است. او تعبیري که نهرو به کار می

واهد ارتباط و پیوند این ملت را با گذشته ي خود قطع کند و سدي بین اسالم و نسل حاضر و آینده ي می خ
این مملکت بوجود آورد که غیر ممکن است.      

گیرينتیجه
آنچنانکه در آثار آخوندزاده پیداست، وي با هرگونه تعصب مخالف است و با وجود داشتن حس میهن 

نه فداکاري براي حفظ استقالل کشور در مقابل مهاجمان است، در جاهایی دچار دوستی که حاضر به هرگو
همان افراطی گري هاي آمیخته با نفرت می شود و برخوردش شدیداً احساسی می شود که از نقطه ضعف در 

گام هاى ترقى گام به دانست که از پلهاى مىآید.وي، غرب را ملل موفق و پیشرفتهنویسندگی وي به شمار می
هاست از خواب غفلت بیدار شده و مسیر مثبتى اندیشید که یوروپا سالاند. او مىباالرفته و به پیشرفت رسیده

اند و باید از خواب برخیزند و راه علم و دانش را پیش گیرند تا ماندهرا طى کرده است. ولى ملل شرقیه عقب
سستى نهاده و اوهام و خرافه بر آن استیال یافته و تنها به ترقى برسند. به نظر آخوندزاده، خرد ایرانیان رو به
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انداز آخوندزاده از منزله معیار تشخیص صحیح از ناصحیح است. چشمراه رهایى، استمداد از عقل انسانى به
انداز شباهت آغاز تجدد و ترقی و دگرگونی اروپا است. غرب براى آخوندزاده شرایط تاریخی ایران، چشم

کرد که روزى ایران نیز به آن درجه برسد رفت و آرزو مىشمار مىرفاه، آزادى و عقالنیت بهمظهر پیشرفت،
هاى وى رسیدن به کوشید تا اصول تجدد را درك کند. بنابراین، نقطه مرکزى اندیشهو به همین منظور مى

شنید و در دید یا مىرا مى» یوروپا«آور آوردهاى شگفتتکامل و پیشرفت به معناى غربى آن بود. او دست
هاى افراد مختلفى را که به کرد که در معرض وزش باد تمدن غربى قرار داشت. اندیشهمحیطى زندگى مى

که زاییده شوند. او امواج را شدند نه آنها به تفلیس آورده مىشنید. این اندیشهتفلیس رفت و آمد داشتند مى
کرد. اما او خود ساطع مستقل و اولیه یا به تعبیر را ساطع مىهاکارى دوباره آنگرفت و با مختصرى دستمى

فهمید و شاید از این نظر از کرد نسبتا خوب مىچه دریافت مىهاى خود نبود. گرچه آندیگر، آفریننده اندیشه
گران همه دوره خود پیشروتر بود اما آفریننده آن نبود.                            بسیارى از اندیشه

آخوندزاده، طالب رهایی زن از قید و بند دینی و خانواده ي سنّتی است. او از نظر روشن فکران در زمینه 
حضور زن در جامعه چه از نظر تمتّع و بهره مندي اقتصادي و چه از لحاظ فعال کردن زنان در جامعه ي 

، مورد استثمار و ظلم و سوء استفاده بوده و مانند بسیاري از شهري تبعیت می کند. زنانی که تا این عصر
مردان از کمترین آزادي برخوردار بودند. وي می خواست که زنان از این ظلم و سوء استفاده رسته و به 

مقامات واالي جامعه برسند؛ اما نتوانست.                                                                   
خیزد که ستیز با آن، میرزافتحعلی آخوندزاده بدون در نظر گرفتن هیچ موردي به ستیز با دین اسالم بر می

ي به عمد از اسامی حضرات و روحانیان دینی یعنی ستیز با مردم و برانگیختگن خشم و غیظ آنان. استفاده
دس در آثارش، نشان از نفرت او نسبت به دین اسالم و مسلمانی مانند ملّا، آخوند، حاجی و نام هاي مق

است. آخوندزاده براي رسیدن به اغراض خود دست به چنین کاري کفرآمیز زده است که دالیل قانع کننده اي 
براي آن ندارد و در این راه، ناکام هم شد؛ پس با این وجود می توان گفت که وي با این نگاه کفرآمیز دست 

سلمان رشدي نخواهد داشت و به جرأت می توان گفت که به مراتب از وي هم تندروتر است. کمی از
شود و در نتیجه، ي مشکالت تعلیم و تربیت ایران برطرف میکرد که با تغییر خط، همهآخوندزاده گمان می

ین فکر اصالحی او در حالی که این گونه نبود؛ اایرانیان به سرعت در مسیر رشد و ترقی پیش خواهند رفت،
درباره دین و اصالح خط، در اصل، ریشه کن کردن اسالم است که به وضوح، آشکار است. وي بدبختی 

داند و این دو عامل را سبب ویرانی و ناتوانی ملت ایران وقت را در بیداد گري دولت و تعصب روحانیت می
دست هم داده و در روان بی خبر و ناآگاه کشور و انحطاط اخالق ملت ذکر می کند و این دو عامل دست به 

اجتماع نفوذ پیدا کرده و خوي و منش ایرانی را به نهایت پستی رسانیده است و خوي حریت و آزادگی را از 
ایرانیان گرفته تا آنکه به هر زبونی و خواري تن در دهند. 

کتابنامه
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تئاتر دفاع مقدس، تئاتر مقاومت
1نسرین بیرانوند

رشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسیدانش آموخته ي کا
2سارا الفتی

دانش آموخته ي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
3دکترناصر کاظم خانلو

استادیار دانشگاه پیام نور همدان
چکیده

هنر موهبتی است الهی که خداوند در فطرت و سرشت هنرمندان به ودیعت گذاشته است تا بشر با انوار 
به مدد خالقیت و آفرینش، خود را از تنگناها و کج راهه ها به سرچشمه ي فیاض نور و پر فروغ آن و 

روشنایی و تکامل رهنمون سازد و تئاتر یکی از رشته هاي مهم هنري است که روش، مخاطب و جایگاه فنی 
ده است هنري خاص خود را دارد. بی شک تئاتر هنري است اصیل که انسان از ابتداي خلقت با آن مأنوس بو

این هنر ریشه در تفکر و اعتقادات و فرهنگ ادیان دارد.
بی گمان دفاع مقدس ملت ایران گنجی است بی پایان که گوهر هاي  ذي قیمت آن دریایی از معرفت و 
هنر را به همه ي عصرها و نسل ها عرضه می دارد هنر واالي تئاتر دفاع مقدس یکی از اهرم هاي موثري 

مایش گران  صدیق تجلی آفرینشی دوباره از فرهنگ ایثار و شهادت می یابد هنرمدانی است که در دستان ن
که شور صحنه هاي نبرد و شیدایی رزمندگان را در صحنه ي نمایش باز آفرینی می کنند و زیباترین خاطره 

سال فداکاري و ایثار را حیاتی دوباره می بخشند.8ها و با شکوه ترین حماسه هاي 
مقدس واالتریت تجربه ي  ناب بشري است پاسدار معنویت است و پایگاه حقیقت.تئاتر دفاع

این تحقیق بر آن است که ضمن پیشینه ي هنر تئاتر در ایران ،تئاتر دفاع مقدس و تاریخچه ي آنَ را  
رشمرد.بررسی کرده و فرق آن را با تئاتر سیاسی و تئاتر مقاومت را باز گوید و آسیب ها این نوع تئاتر را ب

تئاتر، دفاع مقدس، نمایش، اجرا، شهادت، جنگها:کلیدواژه
پیشینه ي تحقیق

ضرورت اسناد و مدارك 4جاي شگفتی است که با گذر سالیان متمادي از ورود تئاتر غربی  به ایران
ندان، تئاتري و همچنین اهمیت نگارش فرهنگ ها، کتابها و مقاالت تئاتري هیچ گاه براي پژوهش گران، هنرم

دست اندر کاران و مدیران فرهنگی و هنري  تبین و آشکار نشده است. کتاب هاي که در مور.ود تئاتر موجود 
است بیشتر ترجمه و اقتباس از نویسندگان غیر ایرانی است.

1 . Nasrin.biranvand@yahoo.com
2 . olfatisara@yahoo.com
3 . Pnu.khanloo@yahoo.com

سال و از گشایش نخستین تماشاخانه به شیوه ي غربی 169)، 1393.ش) تا به امروز(1224از نگارش نخستین آثار توسط آخوند زاده(4
سال گذشته است)127.ش،1266خان مزین الدوله(در دارالفنون، توسط علی اکبر 
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این که ندانیم حتی  در سال گذشته، چه نمایش نامه هایی روي صحنه رفته اند،چه نمایش نامه هایی 
ند، در کدام سالن ها اجرا داشته اند، کدام هنرمند یا کدام نهادها فعال بوده اند و....به وضعی نگارش شده ا

طبیعی تبدیل شده است.
تئاتر دفاع مقدس، از لحاظ گستردگی ،سرمایه گذاري، برنامه ریزي  و محتوا، مدون ترین و حمایت شده 

ور می کند و بالنده می شود، در جهت ارتقاء ترین جریان تئاتر کشور است که همپاي انقالب اسالمی ، ظه
سطح کیفی و کمی  این بخش ، حرکت هاي پژوهشی مختلفی انجام شده اند لیکن تا کنون شاهد تحول 
چشمگیري  که نشانه ي تأثیر گذاري جدي  این پژوهش ها در زمینه تولید و عرضه تئاتر دفاع مقدس باشد 

نبوده ایم.
اي، به ویژه در دانشگاه هاي کشور، در زمینه ي تئاتر دفاع مقدس اجرا پژوهش هاي محدودو پراکنده 

شده است که هر یک به نوبه ي خود، از زوایاي مختلف به نقد و تحلیل یا آسیب شناسی این گونه تئاتر 
ران پرداخته اند اما پژوهشی جامع و گسترده که بتواند آینه اي تمام نما از فعالیت هاي تئاتر دفاع مقدس در ای

جلدي  فرهنگ جامع تئاتر دفاع مقدس  نوشته ي دکتر مهدي حامد سقایان 4باشد تا کنون جزء مجموعه ي 
کتاب دیگري منتشر نشده است. و نخستین فرهنگ جامع موضوعی تئاتر دفاع مقدس در کشور به حساب می 

آید. 
مقدمه

کند شاید به جرأت بتوان گفت جنگ پدیده اي است که فرد و گروه را به یک اندازه درگیر خود می
جنگ تنها پدیده اي است که همه ي آحاد مردم را به خود معطوف می سازد تنها تفاوت در کیفیت و 

ي درگیري است در حاشیه بودن یا در بطن و خط مقدم بودند، به هر ترتیب جنگ مشغله ي فکري منطقه
ه نمی پذیرد و با وجود خاموش شدن صداي همه ي آدم هاي دوران جنگ است و هر جنگی با پایانش خاتم

شلیک و انفجار، تبعات اجتماعی و اقتصادي و فذهنگی و روانی آنها تا سال ها بعد ادامه می یابد. جنگ 
ساله ي عراق با ایران نیز از این قواعد کلی مستثنی نیست هنر تئاتر با وقوع انقالب اسالمی تحولی 8تحمیلی 

سال دفاع مقدس 8یت هاي بسیاري براي اشاعه ي ارزش هاي گرانقدر چشمگیر یافت تئاتر از ظرف
برخوردار است.

سال دفاع مقدس به عنوان مقطعی ارزشمند و الهی در تاریخ  حیات ایران زمین، آکنده از لحظات نابی 8
ارد است که هر یک به تنهایی توانایی الزم را براي ایجاد معرفت و شناخت در عرصه هاي مختلف زندگی د

با گزینش صحیح و پرداخت قوي آنها می توان چراغ هدایت آینده را افروخته نگاه داشت.
تئاتر دفاع مقدس  عبارت است از مجموعه اي از نمایش نامه هاي چاپ شده، نمایش نامه هاي رادیویی 

هی و مراکز و تلویزیونی، همین طور نقدها و مقاالت چاپ شده و پایان نامه ها و کارهاي پژوهشی دانشگا
دولتی و نیز هر اثر اجرایی، اعم از نمایش هاي صحنه اي ، رادیویی، تلویزیونی، خیابانی ، عروسکی و..... که 
در نهادها و مراکز و سازمان هاي دولتی مانند: بنیاد حفظ آثارو نشر ارزش هاي دفاع مقدس، انجمن تئاتر 
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نگ و ارشاد اسالمی ، صدا به طور کلی می توان انقالب و دفاع مقدس، مرکز هنرهاي نمایشی وزارت فره
گفت: هر نوع تئاتري که حول و حوش مارزه ي حق با باطل صورت گیرد می تواند در حوزه  تئاتر مقاومت 

قرار گیرد.
و سیماي جمهوري اسالمی و بنیاد شهید انقالب اسالمی و ..... با حمایت آنها به روي صحنه رفته است.

ی و شکل گیري همزمان جریان تئاتر دفاع مقدس ،ادبیات نمایشی شروع به بازنمودن از آغاز جنگ تحمیل
و انعکاس خاطرات،دلهره ها،تمایالت و ناگفته ها و در یک کالم جنبه هاي مختلف وقایع دفاع مقدس می 

یده نمایش نامه هاي بسیاري در این زمینه به چاپ رس1388تا ابتداي سال1359نماید به طوري که از سال
ساله ي ما، درست تر، دفاع جانانه ي ما نوعی زندگی بوده است و نوعی زندگی هست براي ما 8است جنگ 

که از آن مایه ي رحیم، هنوز رحمت می گیریم.
در بطن این، کشاکش، جان باختن، جانبازي آزادگان، نمایش نویسان در جستجوي روح وامدار خود 

نه و سنگر است. تئاتر دفاع مقدس اصل زاللی، زالل ترین روزهاي بودند تئاتر دفاع مقدس پلی میان صح
را واگذاشتند و زندگی را پلی ساختند میان دنیا و » ارض« شرحه شرحه را تفضیل می کند آن مردان مرد که 

دین. تئاتر دفاع مقدس فقط در جبهه ها خالصه نمی شود این را باید بدانیم که روابط انسانی و عارفانه اي که 
بین رزمندگان بود براي به تصویر کشیدن عالی تر است.

یکی از درون مایه هاي که بسیاري از آثار برجسته ي نمایشی حول محور آن شکل گرفته اند موضوع 
ایثار و شهادت و شهید است تأثیر شگرف فرهنگ  پربار  شهادت و ایثار و شهید در تئاتر دفاع مقدس از 

است فرایند این تأثیر در حوزه ي تئاتر بسیار قابل مشاهده است دفاع مقدس جلوه هاي ممتازي برخوردار 
بعنوان سند مقاومت و مظلومیت ایرانیان در خاطره  تاریخ ثبت و ضبط است سخن گفتن و اجراي زنده در 

آسان نیست و از سوي دیگر نمی توان نیز از آن گذشت » دفاع مقدس و فرهنگ ایثار و شهادت و شهید«باب
ه سکوت گذراند.و ب

وقتی هنر نمایش با توجه به توانایی هاي ذاتی اش قادر است در اشاعه ي فرهنگ دفاع مقدس نقش 
بسزایی داشته باشد.

تعریف واژه ها و اصطالحات
تئاتر: تئاتر یا نمایش شاخه اي از هنرهاي نمایشی است که به باز نمودن داستان ها در برابر مخاطبان 

دازد به جز سبک معیار گفتار داستانی، تئاتر گونه هاي نیز دارد مانند:اپرا، باله، کابوکی، یاتماشاگران می پر
خیمه شب بازي و پانتومیم.تئاتر واژه اي است یونانی در لغت به معناي چیزي که به آن نگاه می کنند در 

م و مسائل اجتماعی، می گویند.در اصل تعریف دقیق تئاتر یعنی بیات مشکالت مرد» نمایش«فارسی به تئاتر
سیاسی و فرهنگی یک جامعه به زبان تئاتر و مهمترین فنی که باید در تئاتر استفاده شود بیان می شود.و 
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تاریخچه ي رشته پر طرفدار تئاتر مربوط به یونان باستان و روم در قبل از میالد مسیح می باشد.(نور 
)12:1381احمد،

زیر شاخه ها تئاتر:
نمایش 

بی کالم)پانتومیم(
نمایش رو حوضی

تعزیه خوانی 
نقالی 

نمایش عروسکی 
تئاتر خیابانی 

انجام گیرد که این کار توسط  » سن«نمایش:  این کار توسط یک یا چند بازي گر در یک محیط باز به نام
کارگردان هدایت می شود.

در آن از هیچ کالمی پانتومیم(بی کالم) : نمایشی است که فقط توسط یک بازیگر انجام می گیرد و
استفاده نمی شود.

نمایش رو حوضی:  به نمایشی گفته میشود که تماشاگرانی روي یک حوض که با الوار پوشانده شده و 
رویش را فرش کرده انذ بازي می شود و داستان نمایش  را اجرا می کنند . این نوع نمایش در زمان هاي 

قدیم  انجام می شد
ی گفته می شود که در آن بیشتر مصائب کربال و حوادث عاشورا را به تصویر می تعزیه خوانی:به نمایش

کشد و بازیگران در دو گروه اولیا(نقش مثبت)و اشقیا(نقش منفی)ایفاي نقش می کنند.
نقالی :به  نمایشی گفته می شود که تصاویري را که بر روي پرده نقاشی شده است یک راوي طبق این 

ایش می پردازد. استفاد این نوع نمایش  بیشتر در زمان هاي قدیم استفاده می شد و به پرده به نقل کردن نم
نمایش قهوه خانه اي معروف است.

نمایش عروسکی :  نمایش عروسکی به نمایشی گفته می شود که درآن از عروسک استفاده می شود و 
عروسک «حرکت در می آورندبازیگران صحنه عروسکان می باشند به افرادي که این عروسک ها را به

)46گفته می شود و این نمایش هم داراي کارگردان است.(همان،» گردان
تئاتر  یکی از هنرهاي هفت گانه است. کسانی که درباره ي بوجود آمدا تئاتر جستجو کرده اند می گویند 

عروسی یا مراسم سرچشمه ي آن از آیین هاست. آیین به مراسم مذهبی و اجتماعی می گویند مثل مراسم 
سینه زنی  در ماه محرم در ایران و مراسم رقص هاي مخصوص در کشورهاي دیگر. انسان همیشه دوست 
داشته است به اتفاقاتی که خارج از اراده و میل اوست تسلط داشته باشد و این ویژگی اصلی تئاتر است. تئاتر 

از هنرهاي دیگر مثل نقاشی،ادبیات، معماري، در مقایسه با هنرهاي دیگر امکانات زیادي دارد براي اینگه
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است که theateron hدر اصل از کلمه ي تأترونtheaterموسیقی و..... در آن استفاده می شود.کلمه ي تئاتر
تماشاگران و یا محله تماشا است.theaقسمت اول آن تیه

نمایش نامه و پیشینه ي تئاتر در ایران
ر ایران روندي جالب و در عین حال توجه برانگیز است بخشی که بر نگاه به تاریخ پیدایش  نمایش د

خالف دیگر کشورها نیاز به تأمل و ریز نگري  بیشتري دارد زیرا این هنر درخشان می تواند الهام بخش  
قوي براي نوشتن و کمکی باشد براي نگاه ي فولکلور به داستان هاي این مرز و بوم. هنري که بستري قوي 

ي خلق آثاري  ارزشمند که معناهاي  عمیق انسانی را در قالب خود به نماش می گذارد براي است برا 
بررسی مسیر پر پیچ و خمی که هنر نمایش در ایران طی کرده است، ضروري است ابتدا دو واژه ي نمایش و 

تئاتر را تعریف کنیم. 
که براي نشان دادن موضوعی نمایش در یک تعریف ساده تمامی آن حرکات و اعمالی است » نمایش«

انجام می شود پس نمایش در بطن خود و در شکل اولیه ا ش یک بازي است و می دانیم که بازي پدیده اي 
است غریزي بازي یک از غرایز طبیعی بشر است و در این راستا اغلب چیزي نمایش داده می شود که قبالٌ 

ان  دادن، بازنمودن و مترادف اصطالح هاي تماشا، تقلید و اتفاق افتاده باشد به عبارت دیگر نمایش  یعنی نش
بازي است. پس هر یک از شکل ها و شاخه هاي گوناگون این هنر جزیی از مفهوم نمایشی است.

قرن قبل از میالد مسیح در آتن و روم پدید آمد و سپس در آثار 5تئاتر هنر دراماتیک است و » تئاتر«
عصر جدید اروپا ادامه یافت هنري است که پیش از هر چیز به متن یا قرون وسطی، رنسانس و بعد در 

نمایش نامه و سپس به کارگردان نیاز دارد و شامل بازیگري ، صحنه آرایی، مجسمه آرایی، موسیقی؛ 
)1389:15سخنوري، نور پردازي، نقاشی، معماري و .... می شود(نعمتی،

نري ،ادبیات نمایشی به عنوان یکی از گونه هاي ادبی از آغاز پیدایش نخستین دستاورد هاي ادبی و ه
مورد توجه قرار گرفت. خالف سایر فنون ادبی، ادبیات نمایشی می تواند از زبان تصویر یعنی صحنه ي تئاتر 
هم براي بیان مفاهیم خود استفتده کند، به همین دلیل ادبیات نمایشی و هنر نمایش با هم ارتباطی تنگاتنگی 

مین دلیل  هر تحولی که در صحنه ي تئاتر رخ می دهد بازتابی از تحوالت در متن نمایش است، دارد و به ه
یونانیان پیش از دیگر مردمان با هنر نمایش آشنا شدند و در مراسم و آیین هاي ویژه اي ، اسطوره هایی از 

هاي مکاتب ادبی و فلسفی خدایان در ساختار شعر درآوردند رفته رفته، ادبیات نمایشی در سیر فراز و نشیب 
چون مکتب کالسیسم، رمانتیسم و سمبولیسم و.... قرار گرفت و وسیله اي براي گشترش و نقد افکار و 

اندیشه هاي نوپا شد.
نمایش نامه یا ژانر یا نوع ادبی خاص است که با داستان تفاوت دارد، عناصر و ابزارهاي نمایش نامه 

می شود، در نمایش نامه » توصیف«یا» بیان«فته می شوند.آنچه در داستاننویسی فراتر از داستان به کار گر
گردد. موضوع یا مضمون یک نمایش نامه از اهمیت فوق العاده اي برخوردار است » تصویر«و » دیده«باید
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موضوعات پیش پا افتاده و مضامین دم دست نمی توانند جوهر اصلی یک متن نمایشی را به خود اختصاص 
ع نمایش نامه باید یکی از مسائل مهم زندگی انسان و مشکالت اساسی سر راه رشد و کمال دهند موضو

)30:1379انسان را مد نظر قرار دهد تا از ماندگاري و تأثیر گذاري عمیق تربرخوردار باشد.(بیضایی،
یش در تاریخ نمایش در ایران، مبحث جداگانه اي است که ماهیتی متفاوت دارد مهمترین جلوه هاي نما

انواع مراسم ملی و آئین هاي دینی و غالباٌ از دوره هاي پیش از اسالم، ریشه می گیرد، میتوان جستجو کرد. 
براي نمونه قطعی است که مراسمی که توسط مغ ها انجام میشد و طی آن سروده هاي اوستا خوانده می شد 

اي مقدس را سوال و جواب می خصوصاٌ آوازهاي متقابل ایشان، که در آن دو دسته خواننده آیه ه
)34کردند،داراي ترتیب نمایشی است(همان،

قدمت نمایش در ایران را اگر بخواهیم از دوران قبل از اسالم شروع کنیم باید بحث خود را از نمایش 
سوگ سیاوش و کین «هاي آئینی  که به تحقیق معلوم نیست از چه زمانی در ایران شروع شده ، با داستان 

عروف گردیده آغاز کنیم ظاهراٌ بنا بر آنچه در آثار برجاي مانده از ادبیات کهن ایران و شاهنامه ي م» ایرج
فردوسی هم به آن اشاره گردیده به سیاوش چهره اي یگانه و شخصیتی اسطوره اي بخشید. بدین صورت که 

ش، مهري بر پاکی او زد شاهزاده اي جوان و پاکیزه خوي متهم به ناپاگی اخالقی شد، گر چه گذشتن از آت
ولی در نهایت ناچار و ناگزیر از دست پدر شوریده سر، پاي در گریز نهاد و عازم توران زمین، سرزمین 
دشمن ایران زمین گردید، و در آنجا به دست افراسیاب کشته شد. قتل او که به مظلومیت وي همراه بود، 

بزرگ داشتند و به سوگ نشستند.جنبه ي آیینی یافت و مردم ایران سالروز قتل او را 
هجري که وي سفري 1290ناصر الدین شاه اولین کسی بود که به پیدایی تئاتر ایران کمک کرد و در سال

به فرنگستان کرد تئاتر اروپایی را اندکی دیده بود و چون به ایران بازگشت مسبب تحولی در اجراي تعزیه 
بحث تئاتر به آنها اشاره گردد دقیقاٌ مشخص نیست سابقه ي تئاتر هاي دربار گردیده که شاید قبل از ورود به 

در ایران به چه موقع باز می گردد ولی تئاتر هاي اولیه ایرانی پیوند عمیقی با واقعه ي کربال و سایر وقایع و 
ر از زندگی پیامبران دارد که عموماٌ تعزیه نامیده می شود. تئاتر جدید و مدرن اروپایی همچون بسیاري دیگ

مظاهر غربی در زمان ناصر الدین شاه به ایران آما تا قبل از سفرهاي سه گانه ي شاه به اروپا تئاتر غیر تعزیه 
اي ایران تونها به یک سري نمایش هاي سبک کوچه و بازاري خالصه می شد تقلید کاري نمونه اي از آن 

ئاترهاي فی البداهه اجرا می کردند و بود و اشخاصی چون شیخ شیپور، شیخ سورنا و یا کریم شیره اي ت
خاطر شاه منبسط می گردید.

ولی سفر شاه به اروپا و دیدن عظمت و شکوه اپراها و سالن هاي نمایش آنجا دل شاه را برد وي که 
شیفته ظاهر سازي بود و قبل از آن تکیه دولت را براي اجراي تعزیه تأسیس کرده بود براي اجراي تئاتر مدرن 

تأسیس سالنی در تهران داد و مقارن این احوال بود که نخستین رشته از نمایش هاي غیر مذهبی به فرمان به
زبان فارسی نوشته و بازي شد همچنین به دستور شخص ناصر الدین شاه قاجار بود که در محل دارالفنون 

1324در ایران در سالزیر نظر میرزا علی اکبر مزین الدوله نقاش، تئاتري دایر گردید با طلوع مشروطیت 
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هجري قمري جوش و خروش عجیبی  در زمینه ادبیات و فرهنگ به وجود آمد و تئاتر مانند هر شعبه 
دیگري از شعب  ادبی و ذوقی ، از این تحول عظیم بهره مند گردید. جماعات هنر پیشگان و تئاترهاي 

ه در عمارت مسعودیه نمایش میداد یعنی متعددي در این دوره پدید آمد . اولین اینها، تئاتر فرهنگ بود ک
بنایی بود که به اسم مسعود میرزا ظل السلطان معروف بود و بعدها وزارت فرهنگ شد. بعضی از اعضاي 
تئاتر فرهنگ در رشته هاي دیگري شهرت پیدا کردند که از آن جمله بودند: محمد علی فروغی، عبداهللا 

سید علی نصر یعنی کسی که او را پدر تئاتر ایران نامیده اند.(نعمتی مستوفی، علی اکبر داورفر، فهیم الملک و 
،23:1389(

تئاتر دفاع مقدس و تاریخچه ي آن
تئائر پدیده اي کامالٌ انسانی است و با در گیري و تقابل انسان با پیرامون خود شکل می گیرد. تئاتر به 

راهنماي بشر و راهگشاي مسائل و معظالت عنوان یکی از تجلیات عالم فهم(خرد) و ذوق بشري می تواند 
آدمی باشد بی شک نمی توان تئاتر دفاع مقدس را از تئاتر انقالب اسالمی، جزیی و منفک دانست بعد از 

پایان جنگ، پتانسیل ویژه اي وارد تئاتر شد.
دفاع تئاتر دفاع مقدس از دوران جنگ وجود داشت جنگی که به ما تحمیل شده بود، بعد از سال هاي 

مقدس این نوع تئاتر وارد فاز جدیدي شد جشنواره  دفاع مقدس ،عاملی براي رشد این نوع تئاتر بود. تجربه 
ي تاریخی جنگ با عراق و دفاع از کشور با اتکا به اعتقادات و باورهاي مذهبی و فرهنگی، همراه با ویرانی 

اي به یاد ماندنی و تبعات اجتماعی ها و خسارت هاي مالی و جانی و دالوري ها و از خود گذشتگی ه
جنگ،نظیر خیل عظیم مهاجرین جنگی، معلولین، جانبازان و خانواده هاي بی شمار شهیدان و....موضوعاتی 

نیستند که مردم به سادگی  آنها را از یاد ببرند.
یت ها و با این همه، حافظه ي جمعی و تاریخی یک ملت براي تقویت شدن، نیاز به یادآوري مداوم واقع

تجارب گذشته دارد و نقش اهالی فرهنگ و هنر در احیاي حافظه ي تاریخی انکار ناشدنی است، همان نقشی 
که هومر در تاریخ ادبیات یونان  یا فردوسی در حفظ اسطوره ها و انتقال تجارب و مفاهیم تاریخی به نسل 

)1ج966:1390هاي بعد، به عهده گرفته اند(حامد سقایان،
اع مقدس نه در اندازه و نه در اندیشه با هیچ گونه ي دیگر مقایسه نشدنی نیست این تئاتر از تئاتر دف

جنس حماسه است و ماندنی واین ماندن برا ي روایت حماسه ي عشق قهرمانانی  گمنام و سرافراز است 
ده است واقعه ي تاریخی جنگ در حافظه ي تاریخی مردم ایران و در حافظه ي جمعی مردم جهان ثبت ش

پس جامعه ي ما به تئاتر و سینما نیاز مند است و این نیاز براي قرار گرفتن پشتوانه ي تاریخی و هویت 
جمعی ملی ،بسیار ضروري است.

از زمان پیدایش گونه ي تئاتر دفاع مقدس براساس مضامین مرتبط با جنگ تحمیلی عراق بر ایران، 
رمندان و صاحب نظران،تئاتر دفاع مقدس را در مجموعه ي بسیاري از مخاطبان این تئاتر و از جمله هن
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نمایش هاي مذهبی طبقه بندي کرده اند. این طبقه بندي هر چند عمومیت داشته و دارد چندان از مبناي 
علمی برخوردار نیست.

تئاتر دفاع مقدس یعنی گونه اي تئاتر که به وقایع و حوادث دفاع مردم ایران در مقابل تهاجم نظامیان
« عراقی مربوط است. این گونه تئاتر از همان آغاز پیدایش، در افکار عمومی و در نگاه هنرمندان در قلمرو

طبقه بندي شده است، به عبارت دیگر تصویر عمومی از تئاتر دفاع مقدس ، نوعی نمایش را » نمایش مذهبی
نمایش مذهبی را تداعی در ذهنیت فرهنگی و اجتماعی، و سیاسی جامعه جاي داده است که می تواند

)2ج62:1390کند(حامد سقایان،
آغاز شد.گستره ي مکانی آن نیز به وسعت دشت هاي تفتیده 1359شهریور31درازي زمان تئاتر دفاع از 

ي جنوب است که نخجیرگاه شیر شکاران عرصه ي عشق است در نخلستانهاي سوخته. دامنه ي تئاتر ، 
ل با الله هاي سرخش و کویر هاي ستاره باران شرق تا قله هاي باشکوه سواحل گوهر خیز و سخاوتمند شما

و شور انگیز غرب را در بر گرفته است.
تاریخچه ي تئاتر دفاع مقدس را می توان در دو بخش کلی اجراها و جشنواره ها بررسی کرد.

اجراها:-1
تئاتر در -1هاي زیر بررسی کرد: اجراهاي تئاتر دفاع مقدس را طبق بستر تاریخی آنها می توان در بخش 

تئاتر پس از جنگ-2زمان جنگ
تئاتر در زمان جنگ-1
تئاتر در جبهه1-1
تئاتر در اسارت1-2
تئاتر پس از جنگ1-3

درباره ي نخستین اجراهاي تئاتر با موضوع دفاع مقدس، اسناد و مدارك اندکی برجاي مانده است و 
می نماید.اثبات ادعا ها در این زمینه، دشوار

محمد جمال پور و موسی 1359به نظر می رسد اولین نمایش هاي جنگ در اهواز اجرا شده است: آذر 
به «را در سپاه اهواز اجرا کردند. عبدالرضا حیاتی نیز به طور همزمان، نمایش » شب شکست«فریدونی نمایش 

محمد جمال پور نمایش نامه 1395ستان را در همین شهر به صحنه برد. در زم» مادرم بگوید به جبهه می روم
نوشته ي عباس فرح بخش را در سالن شهرداري اهواز اجرا کرد. اما در تهران شاید اولین اجرا متعلق » پل«ي 

در تاالر مولوي اجرا کرد.1359را در اسفند» شلمچه در خون«به عالء الدین رحیمی باشد که نمایشی به نام
، در تاالر وحدت به صحنه رفت. پس از آن 1360وهی است که آذر کاري گر» ننه خضیره«حماسه ي 

را با نمایش نامه  ي احمد رضا درویش، در اسفند » می خواستن جنوبو دو روزه بگیرن« گروه نمایش حمزه
اثر یوسف رضا رئیسی به » غروب خونین«در تاالر چهار سو در مجموعه ي تئاتر شهر اجرا کرد.1360

رش به طور همزمان با این نمایش در تاالر مولوي به صحنه رفت.کارگردانی حسین پرو
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تئاتر در زمان جنگ 
اثر از زمان شروع جنگ تا پایان آن در تهران اجرا شده است26تئاتر در پشت جبهه: حدود 1-1
تئاتر در جبهه: شمار تئاترهاي اجرا شده در جبهه، بدون احتساب بداهه سازي هایی که غالباٌ-1-1-2

نمایش می رسد. این نمایش ها بیشتر در 40بدون نام بودند و اجراهاي تکراري در مناطق مختلف، به حدود 
ولی عصر(عج) و 7جبهه هاي جنوب  همچون جفیر، هویزه،طالئیه، بستان، آبادان، سوسنگرد، فاو و لشگر 

دیه، مجنون، حسینیه ي امام رضا(ع)، شهید چراغچی، حمی21نصر و 5جهاد سازندگی،پادگان هاي لشگر
امام علی (ع)، قرارگاه نجف اشرف و قرارگاه رمضان و سوسنگرد و بستان، خرمشهر، ذزفول، پادگان 43لشگر

چراغچی، برونسی، حمیدیه و .... اجرا شده اند.
تئاتر در اسارت: بدون احتساب شمار فراوان بداهه سازي ها و پانتومیم هاي بدون عنوان، -1-1-3

نمایش می رسد. این آثار اغلب 62ئاتر در اردوگاه هاي اسرا(به نقل از آزادگان سرافراز) به حدود اجراهاي ت
اجرا شده اند.4و 2و 1در اردو گاه ها یرمادیه و موصول

تئاتر پس از جنگ-2
عنوان نمایش در موضوع 137طبق گزارش ها و پژوهش هاي میدانی و کتاب خانه اي در تهران حدود 

و دفاع مقدس پس از اتمام جنگ اجراي عمومی شده است. بیشترین آمار اجرا در مجموعه ي تئاتر انقالب
اجرا) بوده است . سایر اجراها در سالن هاي 16اجرا) و حوزه ي هنر ي(33اجرا)، تاالر مولوي (55شهر(

)1ج79:1390ن،اسوه، سنگلج، هنر، تاالر وحدت و همچنین فرهنگ سراهاي مختلف بوده است(حامد سقایا
جشنواره ها 

جشنواره در شهرهاي مختلف کشور برگزار شده است 22حدود 1387تا 1361در فاصله ي سال هاي 
نخستین جشنواره مربوط به » شهریور17یادواره ي سراسري تئاتر« تدارك دید.5اولین جشنواره را سپاه منطقه 

برگزاري جشنواره در این زمینه اقدام کرد، مرکز انقالب و دفاع مقدس در کشور است. دومین نهادي که به
برنامه ریزي و اجرا کرد. 1363را در سال » یادواره ي هفته ي جنگ«هنرهاي نمایشی است که 

جشنواره در زمینه ي تئاتر افاع مقدس برگزار شده است این جشنواره ها 20پس از جنگ تحمیلی تا کنون 
ي  دفاع مقدس ، بنیاد شهید و امور ایثارگران، انجمن نمایش مرکز به همت بنیاد حفظ آثار ونشر ارزش ها

هنرهاي نمایشی و ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمی ، سپاه پاسداران انقالب اسالمی ، وزارت دفاع و پشتیبانی 
نیرو هاي مسلح و مدیریت هنرهاي نمایشی ارتش جمهوري اسالمی برگزار شده است، بعضی از این 

ش از ده دوره ادامه یافتند. از این میان یادواره ي تئاتر دفاع مقدس ، جشنواره ي فتح خرمشهر جشنواره ها بی
و جشنواره ي فتح و معراج دوام بیشتري داشتند . جشنواره هایی هم فقط یک دوره برگزار شدند و چراغشان 

خاموش شد.
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نی دفاع مقدس (استان فارس) و جشنواره ي تئاتر حضور، جشنواره استانی تا بی کران، جشنواره ي استا
، 1387تا پایان سال1361جشنواره ي برگزار شده از سال22فستیوال شبانه ي سنگر از این دسته اند.عناوین 

به ترتیبی زمان برگزاري اولین دوره به قرار زیر است:
شهریور17یادواره ي سراسري تئاتر -1
ي بسیج)یادواره ي سراسري تئاتر کودکان و نوجوان(شهدا-2
یادواره ي هفته ي جنگ-3
یادواره ي تئاتر سنگر-4
جشنواره ي سراسري تئاتر فتح و معراج-5
یادواره تئاتر دفاع مقدس -6
جشنواره ي سراسري تئاتر بسیج-7
جشنواره ي ملی تئاتر مقاومت و فتح خرمشهر-8
جشنواره ي سراسري تئاتر ارتش میثاق-9

ویسی تئاتر مقاومت(انتخاب نمایش نامه ي برتر مقاومت)مسابقه ي نمایش نامه ن10
جشنواره ي تئاتر یادواره ي سراسري شهید دفاع مقدس شهرستان دیر-11
جشنواره ي تئاتر حضور -12
نمایش نامه خوانی تئاتر مقاومت-13
جشنواره ي تئاتر درمانی جانبازان-14
جشنواره ي سراسري تئاتر ایثار و شهادت-15
شنواره ي استانب تئاتر ایثار و شهادت تا بی کرانج-16
نخستین جشنواره ي تئاتر استانی دفاع مقدس -17
اولین فستیوال شبانه ي سنگر-18
جشنواره ي تئاتر دفاع مقدس استان بوشهر زهند-19
جشنواره ي تئاتر استانی مرصاد-20
نخستین جشنواره ي استانی تئاتر خیابانی شرهانی -21
)81جشنواره ي تئاتر پایداري و دفاع مقدس (جوان، دانشجو) در خراسان جنوبی (همان،-22

فرق تئاتر مقاومت و تئاتر دفاع مقدس 
سال دفاع مقدس و بعد از آن امثال این تعابیر و بسیار دیده و شنیده ایم تعابیري که نشان دهنده 8در ایام 

نگ بوده است و همین مسئله دفاع ما را مقدس کرده است ي چهان بینی دینی و اسالمی رزمندگان ما در ج
هیات من «دفاع از ارزش ها و باور هاي اعتقادي ،دینی و همچنین خاك و ناموس کشور بر پایه ي تفکر
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و نهضت حسینی ، دفاعی مقدس است می توان در خلق آثار نمایشی، جنگ ایران و عراق را تنها به » الذله
براي بیان موضوعات دیگر قرار داد و در واقع از آن تنها به عنوان یک موقعیت عنوان یک جنگ، بهانه اي 

نمایشی استفاده کرد و از زوایاي مختلف به آن نگریست که در آن فقط خود جنگ مسأله است ولی نمی توان 
ع وارد بحث محتوایی آن شد ، از ارزش ها و از خود گذشتگی هاي این نبرد نابرابر گفت و از منظر دفا

مقدس به آن نگریست از همین رو تئاتر جنگ مفهومی کل است که در سراسر جهان می توان نمونه هایی از 
آن را یافت.

مقاومت هایی که در طی دو سه دهه ي اخیر در افغانستان، لبنان، بوسنی، فلسطین، آلبانی ، مصر و..... 
ی هستند که مجموعاٌ می توان آنها را در صورت پذیرفته است و از دیدگاه فرهنگی داراي تفاوت هاي اندک

سال دفاع مقدس، در 8تئاتر مقاومت جاي داد و از لحاظ موضوعی به آنها پرداخت. این درست است که در 
گیر نبردي حماسی و دینی بوده ایم که هنوز هم به طور کامل به آن نپرداخته ایم. ولی یقیناٌ همه ي صحنه 

)1ج950:1390شود (حامد سقایان،هاي دفاعی ما ، اینجا ختم نمی
ولی تئاتر دفاع مقدس که می تواند عضوي از تئاتر جنگ باشد نگرشی متفاوت به نبردي متفاوت است و 
مسلماٌ آثاري که با این نگرش خلق می شوند ویژگی هاي خاص خودشان را خواهند داشت در چنین فضایی 

اند و به دنبال تنوع هستند به جاي استفاده از واژه ي که شاید برخی کمی از واژه ي دفاع مقدس خسته شده 
تئاتر دفاع مقدس  از تئاتر مقاومت استفاده می کنند.

امروزه در ایران عالوه بر واژه ي تئاتر دفاع مقدس از واژه هاي تئاتر جنگ و تئاتر مقاومت هم استفاده 
فاده می کنند حال سوال این است آیا این می کنند و گاهی این واژگان را مترادف  با تئاتر دفاع مقدس است

جایگزینی واژگانی انتخاب درستی است و تئاتر دفاع مقدس همان تئاتر مقاومت است؟
همان طور که اشاره شد تئاتر جنگ مفهومی کلی است که  می توان نمونه هایی متفاوت آن را در تاریخ 

تا نمایش نامه هاي معاصر.نمایش جستجو کرد از نمایش نامه هاي یونان باستان گرفته
تئاتر مقاومت در واقع زیر مجموعه اي از تئاتر جنگ است عنصر مقاومت و پایداري در آن مورد توجه 
است که نمونه هاي مختلفی در جهان خواهد داشت مانند نهضت مقاومت فرانسه در جنگ هاي جهانی و می 

در واقع تئاتر مقاومت مفهومی کلی در دل تئاتر جنگ توان آثار متأثر از این نگاه را تئاتر مقاومت دانست 
است که نقطه نظر مقاومت در مقابل تهاجم در شکلی جهان شمول سخن خواهد گفت از این منظر جنگ 
ایران و عراق  نیز مقاومتی مردمی و ملی است در مقابل تهاجم عراق ولی در تئاتر مقاومت الزامی قطعی براي 

دفاع و مقاومت وجود ندارد  و شاید بتوان گفت وجه ملی،بومی و گاهی انسانی آن نگاه دینی و اعتقادي به 
بیشتر از وجوه دیگر است پس می توان آثاري نمایشی تحت عنوان تئاتر مقاومت نیز  از موضوع جنگ عراق 

باشد.و ایران نوشت و یا تولید کرد که خارج از حوزه دفاع مقدس باشد و بیشتر  مفهوم مقاومت در آن اصل
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مقاومت مفهومی ارزش مند، قابل احترام و در تمام دنیا ستودنی است در همه جا سربازانی که در راه 
حفظ امنیت و استقالل کشورشان جان باختند قابل احترام هستند و اصوالٌ مقاومت یک ارزش انسانی است 

می خورد و در اینجاست که کار ولی در دفاع مقدس این مفهوم انسانی با باورهاي دینی و اعتقادي پیوند 
براي خدا معنی پیدا می کند و کشته شدن در این مسیر، شهادت در راه خدا تلقی می شود نگارنده معتقد 

است تئاتر مقاومت همان تئاتر دفاع مقدس نیست بلکه مقاومت مفهومی کلی تر از دفاع مقدس است.
واژگان(تئاتر جنگ، تئاتر مقاومت و تئاتر دفاع به نظر می رسد بهتر است با علم به محتواي هر یک از

مقدس ) دست به انتخاب بزنیم و بدانیم از هر یک از این عنواین چه انتظاري داریم واز استفاده سطحی 
واژگان بپرهیزیم.

اگر در جشنواره اي با عنوان تئاتر مقاومت آثاري اجرا شد که ارزش هاي دفاع مقدس در آن کمرنگ بود 
ه گرفت چرا که به زوایاي پنهان و ارزش هاي واالي این دفاع در آثار نمایشی پرداخته نمی شود نباید خرد

چون خود برگزار کنندگان مفهومی کلی تر را انتخاب کردند.
همچنین به نظر می رسد بیشترین مشکل در جشنواره ي تئاتر دفاع مقدس  از آنجا ناشی می شود که 

شی با موضوع جنگ را در این جشنواره می دانند از همین رو رویکردي متفاوت هنرمندان جاي تمام آثار نمای
به این مقوله دارند در صورتی که که مسوالن به دنبال محقق شدن خواسته هایشان در قالب دفاع مقدس 
هستند از همین رو باید به تبین درست این تعاریف پرداخت و محدوده موضوعی و نگرشی هر یک را 

روزنامه کیهان)مشخص کرد.(
تئاتر مقاومت و نسبت آن با تئاتر سیاسی

مقاومت در تئاتر به عنوان یک ارزش تلقی می شود زمانی که جنگ رخ می دهد این مقاومت است که 
صورت می گیرد و نا خود آگاه به سیاست ارتباط پیدا می کند به همین جهت تئاتر مقاومت نوعی تئاتر 

سیاسی است.
ومت، مبحث تازه اي نیست، هر چند بحث نظري درباره ي آن در ایران، کامالٌ تازه می موضوع تئاتر مقا

آید تئاتر مقاومت به حراست از جامعه برمی خیزد در تئاتر مقاومت دنیا بر وحدت ملی تکیه می شود زیرا 
ه، صحبت ازتناقض درونی نیست بلکه بحث یک جنگ بیرونی است. تئاتر مقاومت همیشه از ماهیت جامع

فرهنگ و نظامی سخن به میان می آورد که از بیرون به آن حمله شده است و توده هاي مردم و دستگاههاي 
ذیربط دولتی و نظامی  تالش می کنند در برابر این تهاجم مقاومت کنند و نگذارند آنچه از نظر اقتصادي  و 

راین بزرگترین هدف تئاتر مقاومت با فرهنگی و سیاسی و اخالقی  در طی قرنها ساخته اند نابود شود، بناب
بسیج کردن هر چه بیشتر افراد و همسو کردن آنها با خود است.

نخستین همایش پژوهشی تئاتر مقاومت نیز در راستاي جشنواره ي تئاتر دفاع مقدس در اهواز برگزار شد 
و تئاتر مقاومت در جهان این همایش که همراه با جلسات نقد و بررسی بود در بخش تئاتر مقاومت در ایران 

اریه شد تئاتر سیاسی اتئاتر مقاومت متفاوت است تئاتر سیاسی  رابطه ي فرد فرهیخته آگاه و معترض در 
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ارتباط  با جامعه است چون دالیل انتقاد آمیزي  نسبت به مسائل دارد در حالی که مقاومت ربطی به رابطه ي 
جامعه است تئاتر سیاسی نوعی جنگ ایدئولوژي است و براي فرد معترض ندارد. تئاتر سیاسی در مورد تضاد

تقسیم عادالنه تر امکانات صورت می گیرد و مهمترین اهدافی  که در تمام دوران ها در خصوص  این 
موضوع مد نظر بوده رابطه ي فرد در کل ارزش هاي فرهنگی و اجتماعی با نظام و انگشت نهادن بر گروه 

افات و مفاسد اجتماعی بوده است. ستایش آزادي  و کرامت انسانی  تمام ارزش هاي مختلف جامعه و انحر
هاي  مستمر در یک تئاتر سیاسی است و تالش سیاسی  در تمام دوران ها براي پیشرفت و دستیابی به یک 

زندگی بهتر و برتر بوده است.
ند و رابطه انسان با جامعه و جدالی براي دیوان ساالري که بدین وسیله نیروهاي کارآمد را منفع می کن

نظامی گه بر آن حکمفرمایی می کند از تئاتر سیاسی بر می خیزد ولی تئاتر مقاومت ربطی به این قضیه ندارد 
در حالی که ما در تئاتر سیاسی بر وجه اشتراق و جدایی تأکید می کنیم.

و تالش براین است که هم تئاتر مقاومت از ماهیت جامعه اي سخن می گوید که مورد هجوم واقع شده
از توده هاي مردم و هم از توده هاي نظامی، مقاومتی از نظر اقتصادي ، سیاسی و فرهنگی صورت گیرد و 
بزرگترین هدف تئاتر مقاومت همسو کردن آنهاست و تکیه اش بر نیروهاي کار آمدي است کهدر کمترین 

زمان ممکن بیشترین کارایی  راداشته باشد. 
اتر مقاومتهدف از تئ

هدف از تئاتر مقاومت به جاي انتقاد به حراست از جامعه برمی خیزد در تمام تئاترهاي مقاومت دنیا بر 
وحدت ملی تکیه می کنند. به طور کلی می توان گفت درون مایه هاي چندگانه تئاتر مقاومت به شرح زیر 

است:
با جنگ و نشان داند کرامت آن است.افشاي جنگ: محتواي تئاتر مقاومت  بیش از هر چیز مخالفت-1
مبارزه با استعمار: مبارزه علیه استعمار یکی دیگر از مفاهیمی است که در روزگار ما نمونه  و کارکرد -2

بسیار دارد و دست کم در قرن بیستم در تاریخ فرهنگی و تفکر بشري جایگاه ممتازي دارد از مهمترین فصل 
است که در دفاع از استعمار شدگان، افراد خود آن ملت نوشته اند و به هاي درخشان تئاتر مقاومت آثاري

استعمارگران از زاویه فرهنگ و هنر و نمایش یورش آورده اند.
آموزش توده ها: یکی از مهمترین مفاهیم مورد نظر این نوع تئاتر آموزش توده هاست، آموزش کسانی -3

ي نبرد و بحران چه روي داده است. در همه ي مثال هاي که نمی دانند به راستی  در گذشته و در لحظه
پیشین، نمایش نامه نویس براي دست یابی به عنصر وحدت و روح جمعی ، بر هویت، تاریخ، فرهنگ و نژاد 

کشور ستمدیده براي مقابله کردن با دشمن بزرگ و بیگانه تکیه کرده است.(فصلنامه شاهد اندیشه)
اتر و مقاومت تشکیل شده است. مقاومت یعنی پایداري  در مقابل هر نیرو و تئاتر مقاومت از دو جزء تئ

فشار و جبري که بر ما تحمیل می شود این پایداري یا آگاهانه و خود خواسته است یا ناخود آگاه و نا 
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خواسته. تئاتر مقاومت باید نمایش ویژه اي باشد از پایداري شخصی یا اشخاص یا ملتی در برابر محرکی که
می خواهد آرامش آنها را بر هم بزند. اما صرف نشان دادن یا نمایش ایستادگی این فرد یا افراد کافی نیست و 
باید نوع مقاومت و هدف آنها مشخص باشد. بنابراین تئاتر مقاومت با توجه به اشکال مختلف، بنا به نیازي 

ی به خود گیرد و با محدودیت تم مقاومت که جامعه از برهه اي از زمان دارد، می تواند شکل ضرورت تاریخ
در برابر هر مهاجمی، ایستادگی آن جامعه را به نمایش بگذارد، به گونه اي که برهم زننده ي آرامش مهاجمان 
باشد بنابر این مهم ترین هدف تئاتر مقاومت آگاه کردن عموم مردم و شناساندن راه هایی است که ممکن 

)2ج56:1390عرض کند(حامد سقایان،است دشمن از آنجا به جامعه ت
تئاتر دفاع مقدس و مخاطب 

نمایش و نمایش نامه مجموعه اي از پدیده هایی هستند که با تعامل و ارتباط متقابل بین تماشاگر و 
بازیگر، با تولید و انتقال معنی سرو کار دارند تئاتر هنري جمعی است و قراراست با عموم مخاطب نیز ارتباط 

د. در چنین شرایطی چنانچه قرار باشد تمامی آدم هاي خاص دوران دفاع، انسان هایی درونی و برقرار کن
جامعه گریز باشند کمتر می توانند با مخاطب امروز رابطه برقرار کنند بخصوص که در حال حاضر، قشر 

اي دوران بزرگی از مخاطبان را نسل جوان تشکیل می دهد و این قشر عموماٌ شناخت درستی از شخصیت ه
دفاع ندارند طبیعی است که این شکل از نمایش باعث می شود آنان به برداشتی نادرست و تک بعدي از 

قهرمانان پر رمز و راز  دفاع مقدس برسند.
مخاطب در تئاتر دفاع مقدس همیشه یکی از ضعیف ترین عناصر به شمار آمده است در حالی که به 

نار نویسنده و کارگردان و بازیگر در جامعه شناسی تئاتر  و ادبیات قرار عنوان یکی از چهار رکن اصلی، در ک
می گیرد.

از آنجا که تئاتر بدون حضور دیگران بی معنی است یک  گروه نمایش براي ارائه اثر خود باید همواره 
مخاطب را مد نظر قرار داده و با شناخت کامل از او اقدام به خلق و آفرینش نماید.

ب سبب می شود که فرایند شکل گیري نمایش یک سویه جریان نیابد و نیازهاي عاطفی و شناخت مخاط
ذهنی و روانی تماشاگران مورد توجه قرر گیرد. نوع و ژانر نمایش در جذب مخاطب بسار مهم است. تئاتر 

مان جنگ و مقاومت نمونه اي از این ژانرهاست که در سالهاي اخیر به دلیل وقوع جنگ تحمیلی در کشور
تحت عنوان تئاتر دفاع مقدس به مخاطب عرضه شده است.

تئاتر دفاع مقدس گونه اي از تئاتر مشتمل بر وقایع و حوادث دفاع مردم ایران در مقابل تهاجم نیروهاي 
متخاصم عراقی است.

این وقایع گه در یک دسته بندي کلی به حوادث دوران جنگ و پیامد هاي پس از آن تقسم می شوند 
و پالوده ي تئاتر دفاع مقدس را تشکیل می دهند. متأسفانه تئاتر دفاع مقدس به رغم تمامی تالش ها  اساس

به دالیلی نتوانسته است به جایگاهی درخور دست  یابد. معیار توان فرهنگی هر ملت در میزان پرداختن آحاد 
لق زیبایی و ایجاد تفکر و اندیشه در مردم به هنر تئاتر است تئاتر قدرتمندترین و گویاترین زبان بشري در خ
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ذهن مخاطبان است این هنر می تواند به بهترین شیوه ،آمال و آرزوها و باید ها ونباید هاي اجتماعی و 
اخالقی و فرهنگی انسان ها را بیان کند.

ه ها و این همه می تواند به وسیله ي هنرمندان در صحنه ي تئاتر به اثبات برسد. تئاتر محل تبادل اندیش
افکار واالي بشري است این هنري که از دل آیین ها زاده شد با اساطیر پیوند خورد. از همان روزهاي آغازین 
خود، آدمی و مسائل و  دل مشغولی هاي  او را به تصویر کشید و تماشاگران خویش را در لحظات سرنوشت 

سازي شریک کرد که بر قهرمانان آثار ش می گذشت.
موثر بین صحنه و تماشاگر از جمله وظایفی است که یک گروه باید در جریان اجراي یک ایجاد ارتباط 

نمایش آن را تحقق می بخشد. اما عدم شناخت صحیح از مخاطب تئاتر دفاع مقدس نه تنها این تأثیر گذاري 
ه است. خالق را کم رنگ نموده بلکه یکی از دالیلی است که موجبات انزواي این گونه نمایشی را فراهم آورد

آثار تئاتر دفاع مقدس باید در شناخت مخاطب و فرهنگ او تالش نماید و از خرده فرهنگ هاي رایج در 
جبهه هاي نبرد گرفته تا پیامدهاي نامطلوب دوران پس از جنگ در تمامی عرصه ها اطالع کافی داشته باشد 

گذاري بیشتر بر مخاطب باید با هنرمندان جهت ارائه تصویر صحیح تر از جنگ و به تبع آن تأثیر 
اصطالحات، کدها،و نشانه هاي آدم هاي این عرصه آشنا بوده و گویش . زبان و عکس العمل هاي او در 

مواقع خاص را بشناسند.
این آشنایی باعث ارائه ي نشانه هاي مفهومی خاص می گردد به دلیل قرابت مخاطب این گونه نمایشی با 

توفیق می یابد استفاده از این نشانه ها و رمزها از طرف تئاتر دفاع مقدس باعث می آن به راحتی  در درك آن 
شود تا روند درك مفاهیم و انتقال پیام به ذهن مخاطبان آسانتر صورت پذیرد. باید توجه داشت که اراده و در 

که تماشاگران به هم تنیدن ساختارهاي گوناگون نشانه هاي درام تنها هنگامی تأثیر الزم را خواهد داشت 
معناي آن پی برده و با آن مأنوس باشند. تماشاگران در دوره هاي مختلف نیازهاي عاطفی و فرهنگی متفاوتی 
دارند بنابراین نیازهاي مخاطبان در گذر زمان در حال تغیر و تکوین است تئاتر دفاع مقدیس نیز از این قاعده 

را با نیازهاي جدید مخاطبانش منطبق سازد پاسخگویی مستثنی نبوده و ضروري است که در هر دوره خود
به ان نیازها مستلزم کنکاش و بررسی همیشگی هنرمندان این عرصه است. دریافت اطالعات دقیق و تازه و 
پرداختن به آن در روي صحنه می تواند در جذب و پایداري مخاطب تأثیر شایانی داشته باشد در مقابل 

ورت گزینشی و یا محدودیت و سانسور همراه باشد قطعاٌ گریز تماشاگر حقیقت چنانچه این اطالعات به ص
جو را در پی خواهد داشت. بنابراین پیامی که از خالل اطالعات و داده هاي جاري بر صحنه ي تئاتر دفاع 

ارت مقدس  براي مخاطب ارسال می گردد باید تا حد زیادي  بر پایه واقعیات و مستندات استوار باشد به عب
دیگر تئاتر دفاع مقدس براي باور پذیري مخاطبینش و انتقال پیام به آنان باید حقایق را مد نظر قرار 

دهد.(روزنامه کیهان)
تئاتر ایثار و شهادت
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فرهنگ ایثار و شهادت بخشی از فرهنگ تئاتر است لذا برخورد انتزاعی با این فرهنگ و بررسی عوامل و 
صورت منتزع از فرهنگ تئاتر چندان کار آسانی نیست. بی تردید شهدا و نوع موانع رشد و توسعه ي آن به 

هنري هنرمندان و نویسندگان –شهادتشان به طور خود آگاه و حتی نا خود آگاه در بسیاري از آثار فرهنگی 
به سبب حضور در چنین فرهنگی تجلی می یابد. موضوع شهید و شهادت نیز در بسیاري از نمایش نامه هاي 
پس از انقالب توسط نمایش نامه نویسان ظهور و بروز یافته اما اینکه این موضوع چگونه و به چه سان در 
این آثار تصویر شده یا در چه تعداد از آثار بوده و چه حجمی از این آثار ره به خود اختصاص داده یا کدام 

ه نویسی خویش توجه کرده و پرداخته یک از نمایش نامه نویسان  به این موضوع بیشتر در آثار نمایش نام
طبعاٌ نیاز به بررسی و پژوهش دقیق و متمرکز دارد. به نظر می رسد جشنواره سراسري تئاتر دفاع مقدس  
انگیزه مناسب و فرصت مغتنی براي نمایش نامه نویسانی باشد که دغدغه نوشتن در حیطه ي ایثار، فداکاري، 

اندر کاران جنگ را دارند، اما جدا از آن هستند نمایش نامه جانبازي و سلحشوري رزمندگان و دست 
نویسانی که بی حضور و شرکت در جشنواره هاي دفاع مقدس و نظیر آن، دست به نوشتن در باره ي جنگ 
یا دفاع مقدس و مسائلی که متأثر از جنگ بوده، زده اند یا می زنند و تالش می کنند به نوعی جلوه هاي 

)155:1387دا را در نمایش نامه هاي خویش به تصویر درآورند. (امیري خراسانی،شهید، شهادت و شه
آثار نمایش نامه نویسان ده دوره جشنواره ي تئاتر دفاع مقدس را مورد یررسی قرار دهیم ابتدا الزم است 

آن آثار را به دو دسته تقسیم کنیم
از دوران دفاع مقدس را در خود منعکس از نمایش نامه هایی که به صورت مستقیم شهید و شهادت ناشی 

کرده اند.
نمایش نامه هایی که موضوع شهادت و شهید در دوران دفاع مقدس را به طور غیر مستقیم یا مستتر در 
خود دارند از میان تعداد بسیاري از نمایش نامه نویسان تئاتر دفاع مقدس که انصافاٌ  بعضی از آنها بسیار قابل 

ر تکنیک و فنون نمایش نامه نویسی و نیز محتوا قوت هاي الزم را داشته و ارزش مند در توجه بوده و از نظ
این حیطه محسوب می شوند تنها چند اثر یا در واقع تعداد کمی از آثار این نمایش نامه نویسان موضوع 

ار نمایش نامه شهید و شهادت را با قدرت و به درستی پرورش داده و به تصویر در آمده اند و در بقیه ي آث
نویسان یا به سادگی از این موضوع گذر کرده اند یا این موضوع را در اثر خود آورده یا با شعار و تکرار و 
کلیشه درهم آمیخته اند یا توانسته اند این موضوع را به درستی و آن طور که باید در اثر خویش پرورش داده 

نمایش نامه 60امه نویسان جنگ و دفاع مقدس ، حدود و آن را به کمال برسانند،از خیل بسیار نمایش ن
نویس و فرهنگ شهید و شهادت را به صورت مستقیم و غیر مستقیم در نمایش نامه هاي خود تجلی داده و 
دستمایه کار خود قرار داده اند از میان آنها می توانیم به نمایش نامه نویسانی همچون: علیرضا نادري ،سعید 

فدایی، علیرضا حنیفی، جمشید خانیان، یعقوب صدیق جمالی ، فریبا چوپان نژاد، میالد تشکري، سید حسین 
اکبر نژاد، شهرام نوشیر، چیترا نادري، حمیدرضا آذرنگ، مهرداد رایانی ، عاطفه حسینی، سید جواد هاشمی و 

ره کنیم که تنها با فردوس حاجیان، حسین نوري، نادر برهانی مرند و تعداد دیگري از نمایش نامه نویسان اشا
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نوشتن یک نمایش نامه به این موضوع پرداخته اند اما به لحاظ کیفی در حد و اندازه هاي استاندارد، قابل 
نوشته نادر » پائیز«نوشته علیرضا نادري ،» پچ پچه هاي پشت خط نبرد«اعتنا و توجه هستند آثاري همچون

از خاطرات یک «نوشته حمیدرضا آذرنگ،» اب گمشدهیک خو«، یا »این کدوم پنج شنبه است«برهانی مرند،
نوشته ملیحه مرادي » کودکان در حلبچه می میرند«نوشته حسین نوري،» همراه«نوشته مهرداد رایانی ،» شهید

نوشته چیستا یثربی از آن جمله اند و در این زمره به شمار می روند.» مهمان سرزمین خواب«و
و نگاه خاص نویسنده یا نمایش نامه نویس تصویري از شهید و هر یک از این آثار با زبان، سبک

شهادت را به طور مستقیم ارائه می دهند و نویسندگان آنها تالش می کنند روایتی تأثیر گذار از موضوع 
شهادت و شهید را بیان کنند. و مخاطب آن را می پذیرد و باور می کند و تأثیرات الزم را بر او می گذارد. به 

نمایش نامه نویس با در هم آمیزي واقعیت و تخیل و دست مایه قرار دادن فرهنگ شهید و شهادت نوعی 
تالش می کند یاد و خاطره شهیدان را زنده کرده و تالش هاي بی حد و اندازه و صادقانه آنان را به طور غیر 

مستقیم بستاید و فراموش نکند.
نوشته جمشید خانیان درون » درون پیراهن یحیی«ه در جشنواره سراسري تئاتر دفاع مقدس نمایش نام

پیراهن یحیی قصه سربازي جنوبی به نام یحیی را باز می گوید که به منطقه خورابه می رود جایی که تمامی 
دوستانش در آنجا در دوران جنگ شهید شده بودند. او به دنبال این سفر و بر اثر حضور در آنجا متحول می 

، به جبهه می رود اما در آنجا از شرکت در عملیات می ترسد و بدین سبب دوستش به شود، پس از عقد آسیه
جاي او در عملیات شرکت می کند و به درجه ي رفیع شهادت نائل می شود اسماعیل پس از این اتفاق دچار 

د، نوشته ي حمید رضا آذرنگ که به اجراي عمومی در آم» این کدوم پنج شنبه است« عذاب وجدان می شود
شهید گمنام را در یک پنج شنبه در گورستان به تصویر در می آورد. آنان در این قبرستان 4داستان روح 

شاهد اتفاقاتی بر روي قبرهاي خود می شوند چند نکته براي پیشرفت نمایش نامه نویسی با موضوع شهید و 
شهادت شاهد تا جلوه هاي درس شهادت، شهید و شهدا باشیم.

دي و معنوي از نمایش نامه و نمایش نامه نویسیحمایت هاي ما
تأسیس پژوهشکده نمایش نامه نویسی شهید و شهادت و فرهنگ ایثار
تأسیس کتابخانه ي تخصصی
انتشار نمایش نامه هاي با موضوع فرهنگ شهید و شهادت
فراهم کردن زمینه ي اجراي نمایش نامه هایی با موضوع شهید و شهادت
حقیق و پژوهش بر روي این موضوع براي نمایش نامه نویسانایجاد زمینه هاي ت
برگزاري جلسات نقد و بررسی و تحلیل نمایش نامه هایی با موضوع شهید و شهادت
 نمایش نامه خوانی با موضوع شهید و شهادت(با حضور کارشناسان، مسئوالن،دست اندر کاران

و منتقدان)بنیاد شهید و خانواده هاي شهدا و نمایش نامه نویسان 
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آسیب ها و ضعف هاي تئاتر دفاع مقدس 
در پایگاه هاي نظامی و مردمی و مساجد و 1359تئاتر دفاع مقدس همزمان با آغاز جنگ تحمیلی در سال 

محالت شکل گرفت و هنرمندان عالقه مند،آن را در تاالرها و سالن هاي نمایش در شهرهاي کوچک و 
ی در جبهه هاي جنگ نیز این گونه تئاترها اجرا شدند و اهمیت شناخت بزرگ به صحنه بردند. به تدریج حت

جنگ به عنوان واقعیتی عینی، الزم و انکار ناپذیر است. اما ضعف ها و آسیب هایی از ابتدا این حرکت 
تئاتري را در کشور تهدید کرده است جداي از این آسیب ها ، تئاتر دفاع مقدس ظرفیت آن را دارد که در 

عرصه ها و گونه هاي نمایشی بهره برداري شود و مضامین متنوعی را در بر گیرد و عالوه بر حفاظت تمامی 
از میراث ارزشمند سالهاي خون و شهادت، با تولید آثار فاخر نمایشی، در ارتقاي تئاتر کشور تأثیر گذار باشد.

کاران تئاتر دفاع مقدس از سویی شناخت مشکالت و آسیب هایی که سال هاست هنرمندان و دست اندر
را در گیر خود ساخته است و از سویی دیگر، حرکت به سوس رفع آنها تا حد امکان، می تواند این گونه 
تئاتر را به جایگاه واقعی خود برساند. در تئاتر دفاع مقدس چندین محور نقش تعیین کننده دارند و ضعف و 

ولید تا بازخورد مخاطب، با مشکل مواجه خواهد ساخت. این نارسایی در هریک از آنها، تمام فرایند را، از ت
محورها را می توان چنین ترسیم کرد: سیاست گذاري، مدیریت اقتصاد و امکانات مادي، آموزش تحقیق و 

پژوهش، تولید و توزیع و اجرا و نیز تبلیغات و رسانه ها.
کل مخصوصی به خود را دار د که ساله ي ایران و عراق، ش8تئاتر دفاع مقدس به دلیل ماهیت جنگ 

ناشی از آموزه هاي فرهنگی و دینی رایج در میان مردم است اینکه کشور ما در جنگ با عراق، شروع کننده و 
متجاوز نبوده است و فقط به دفاع پرداخته است. با توجه به اسناد و مدارك بین المللی و تاریخی اثبات شده 

کشور ما به جاي جنگ از کلمه ي دفاع مقدس براي این رویداد استفاده است این امر باعث شده است که در 
در کنار آن آمده، به نوعی انتقال فرهنگی خاص از نسلی به نسل دیگر » مقدس«شود. این دفاع که واژه ي 

است.
راه ها وابزارهاي متفاوتی از جمله ادبیات و شعر، هنرهاي نمایشی و تصویري، هنرهاي تجسمی، موسیقی 

..... براي معرفی و بیان ارزش هاي فرهنگی و اجتماعی و دینی نهفته در این دفاع وجود دارد که استفاده از و 
)7:1388آنها می تواند در این انتقال فرهنگی مفید باشد.(افشاري اصل،

ر در این زمینه طی سالهاي اخیر به خصوص  با برپایی یادواره هاي سراسري ، تئاتر دفاع مقدس چه از نظ
کمی و چه از نظر کیفی ، رشد محسوسی داشته است، البته این رسانه(تئاتر) در تبدیل شدن به رسانه ي 
تلویزیونی تا کنون نتوانسته است به سطح مقبولی برسد نا آشنایی هنرمند تئاتر و هنرمندان فعال در عرصه ي 

سال از بررسی و قضاوت در پس از گذشت چند» نمایش تلویزیونی«تصویر، باعث شده است که مقوله ي 
یادواره هاي سراسري تئاتر دفاع مقدس ،تا کنون هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی بشدت ضعیف بماند به 

همین دلیل مخاطبی نیز نتوانسته است جذب کند.
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اگر هنر را تجلی روح کمال جو و جمال جوي انسان در قالب محسوس بدانیم، طبیعتاٌ تئاتر یکی از قالب 
ایی است که می تواند در مسیر درست، انسان را به سمت فضائلی کامل و حقایقی جمیل رهنمود کند. تئاتر ه

دفاع مقدس بخشی جدانشدنی از پیکرخ ي تئاتر است. اگر کل تئاتر را به یک کالبد تشبیه کنیم، اگر تئاتر 
سایی در آن به تمام کالبد و بدنه ي دفاع مقدس مغز این اندامواره نباشد قطعاٌ بخشی از قالب آن است که نار

تئاتر سرایت خواهد کرد و بر عکس .
)7ضعف کالبد تئاتر دفاع مقدس را نیز به عنوان یکی از اعضاء، دچار نارسایی خواهد کرد(همان،

بعضی از آسیب ها و ضعف هاي تئاتر دفاع مقدس به اجمال به این شرح است:
ضعف در طرح ایده و نمایش نامه

ه نبودن طیف موضوعات و مضامین در آثار دفاع مقدسگسترد
چاپ آثار نمایشی

نبود تعریف مشخص و علمی از تئاتر دفاع مقدس و برخوردهاي شلیقه اي 
کمرنگ بودن استقبال حرفه اي ها

نبود حمایت مناسب
نبود هدف گزاري

نبود نیاز سنجی و مخاطب شناسی
نهادینه نشدن دفاع مقدس

مناسب تئاتر دفاع مقدس با تئاتر کشورنبود پیوستگی-10
نتیجه گیري 

با مطالعه ي مداوم و مرور تحلیلی حضور حماسه ي دفاع مقدس بر صحنه ي تئاتر، هم این واقعه بزرگ 
از غبار تحریف و نسیان در امان می ماند و هم استمرار حیات فرهنگ و ارزش هاي برخاسته از آن ممکن 

مردم از گستره ي وسیع و غنی برخوردار باشد نمایش نامه هاي زنده و انسانی تر می شود و هر اندازه تئاتر 
دیگري هم وجود دارد تئاتر دفاع مقدس  براي ایجادآن رابطه ي برادرانه ناشی از هیجانات مشترك در میان 

مردم است.
بع اصول و قواعدي تئاتر چه در جبهه هاي نبرد و چه در حرکت هاي اجتماعی ، از گذشته تا به امروز  تا

است شناختن این اصول و قواعد راه را براي نوآوري هاي بعدي هموار می کند و سرانجام آنچه انجام 
دادنش شایسته و بایسته است، همانا ادامه ي حرکت پژوهشی و بسط آماري و افزایش توانایی هاي هنرمندان 

کشور است.
کره ي زمین است و آنچه این عهد را بررگرده ي ما جبهه هاي نبرد ما جایگاه تحقق تاریخ آینده ي 

استوار می دارد پیمانی ازلی است که پروردگار متعال از انسان گرفته است و الحق رزمندگان ما این راهیان 
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تاریخ، چه خوب از عهده ي اداي پیمان برآمده اند پس باید در جهت تبین این ارزش ها بکوشیم تا حاصل 
ده حفظ شود.آن براي نسل هاي آین

کتابنامه
،ترکش هایی برتن زخمی تئاتر، پژوهشی درباره ي آسیب شناسی تئاتر دفاع 1388افشاري اصل، ایرج،-1

7مقدس،نشریه ي پالك هشت شماره ي 
، نامه ي پایداري،تهران انتشارات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع 1387امیري خراسانی ، احمد،-2

مقدس ، چاپ اول
،نمایش در ایران،تهران، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان1379ضایی، بهرام،بی3-
،فرهنگ جامع تئاتر دفاع مقدس، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش هاي 1390حامد سقایان،دکتر  مهدي،-4

دفاع مقدس ، جلد اول و دوم ، چاپ اول
چاپ اول،فرهنگ اصطالحات تئاتر،انتشارات نقطه،1381نور احمد، همایون،-5
، تاریخچه ي تئاتر در ایران، انتشارات سخن گستر، چاپ اول1389نعمتی، نعمت،-6
روزنامه کیهان-7
فصلنامه ي شاهد اندیشه-8
9-taatriha.ir
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المصدور و بازخوانی چند واژه از آنانتقادي بر نفثۀ–مروري تحلیلی 
الهام بیضا
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

ر کمالی نهادعلی اکب
دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراك
مدرس دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید باهنر مرکزي

آموزشی معلمان زبان و ادبیات فارسی کشور–دبیر اتحادیه انجمن هاي علمی 
چکیده

لدین محمد ا.ق. توسط شهاباه632المصدور از شاهکارهاي نثر فنی فارسی است که در سال نفثۀ
.ق. ) نگارش یافته است. اه617–628الدین محمد خوارزمشاه، (خرندزي نسوي، منشی سلطان جالل

.ق. به رشتۀ تحریر درآمده و اه1274المصدور موجود است، در سال اي که از نفثۀترین نسخهمتأسفانه قدیمی
تا امروز از این کتاب متنی اصیل و یک اي که نزدیک به زمان مؤلف باشد، یافت نشده است؛ از این رونسخه

هاي علمی تصحیح شده باشد، ارائه نگردیده است. در این مقاله سعی شده است تا دست که مبتنی بر روش
هاي ادبی این متن تاریخی صورت گیرد و همچنین ضمن گزارشی از این کتاب و مؤلف آن، کنکاشی در جنبه

–تر از ضبط مرحوم استاد یزدگردي است گمان نگارندگان صحیحکه به –تصحیح چند واژه از این کتاب 

ارائه گردد.
المصدور، نثر فنی، زیدري نسوي، تصحیحنفثۀها:کلیدواژه

مقدمه
نویسی ایران یعنی دوران مغول الدین زیدري نسوي محصول دورة شکوفایی تاریخالمصدور اثر شهابنفثۀ

ثق تاریخی در قرن هفتم و تاریخ مغول قلمداد کرد؛ چرا که مؤلف توان از منابع مواست، این کتاب را می
–628کتاب خود ناظر و شاهد بسیاري از حوادث آن روزگار بوده و با توجه به اینکه به مدت شش سال (

الدین المصدور و اثر دیگر او سیرت جاللالدین بوده است، نفثۀجاللها.ق.) دبیر مخصوص سلطان622
گیرد. در عین حال باید در نظر داشت که واسطه تاریخ مغول قرار میمرة منابع دست اول و بیمنکبرنی در ز

نگارانه باشند؛ یعنی با دیدگاه دانند که داراي نگاه تاریخنگاري مینگاري متونی را منابع تاریخدر مبحث تاریخ
اي که و تنظیم خارجی هستند. ویژگیتاریخی به شرح مطالب پرداخته باشند. از این رو این منابع داراي شکل 

نگارانه هاي تاریخالدین که ویژگیالمصدور اگر نگوییم فاقد آنیم، کمرنگ است؛ برخالف سیرت جاللدر نفثۀ
المصدور که مبتنی بر حدیث دل و احساسات را داراست و این ناشی از آن است که اصوالً متونی به مانند نفثۀ

گیرد؛ از این رو جا دارد که این کتاب از هاي تاریخی پیشی میی آن بر جنبههاي ادبو عواطف است، جنبه
بعد ادبی نیز مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
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متأسفانه تا امروز نسخۀ قابل اعتمادي از این کتاب به دست نیامده است. مرحوم هدایت در مقدمه 
اي بوده که کند که مأخذ او نسخهان میبه چاپ سنگی رسیده، عنو1307المصدور که بعدها در سال نفثۀ

اکنون از این نسخه اطالعی نداریم. پانصد سال قبل از زمان وي (یعنی قرن هشتم) کتابت شده است؛ اما هم
المصدور از آنها بهره برده است، همه متأخر هستند و هایی که مرحوم یزدگردي در تصحیح نفثۀنسخه

228دهد و معلوم نیست که مرحوم یزدگردي از نسخۀ شمارة را نشان میها.ق. 1295ترین آنها تاریخ قدیمی
هـ .ق. را داراست، استفاده کرده است یا نه. از این رو با وجود 1274کتابخانه مرکزي که تاریخ کتابت 

المصدور تهیه هنوز متنی قابل اعتماد از نفثۀ–که روانش شاد باد –کوشش ارزشمند استاد دکتر یزدگردي 
هاي متفاوت توان براي قرائتاي جامع از این اثر گرانسنگ حاصل نگردد، میده است و تا زمانی که نسخهنش

از ضبط مرحوم یزدگردي نیز جایگاهی قائل شد.
اند که از گفتنی است پیش از این مقاله نیز کسان دیگري در صدد ارائۀ پیشنهادهایی در این زمینه برآمده

نوشتۀ حسن قاضی طباطبایی در شمارة » المصدورمالحظاتی چند در باب تصحیح نفثۀ«توان به مقالۀ جمله می
نشریۀ دانشکدة ادبیات تبریز اشاره کرد، این مقاله را مرحوم یزدگردي، همراه با جوابی سخت، در پایان 86
گو است که در نوشتۀ محمد راست» المصدورمروري در کتاب نفثۀ«اند و دیگري مقالۀ المصدور چاپ کردهنفثۀ

به چاپ رسیده است. مقاالتی نیز در بررسی رمانتیسم در نفثۀالمصدور و جنبه 17و 16مجلۀ معارف شمارة 
اند؛ اما در موضوع خاص این مقاله پژوهشی مشاهده نگردید. هاي بالغی در آن نگارش یافته

کار مؤلف و ذکر برخی جنبه اند تا ضمن گذري بر این کتاب و حال و نگارندگان این مقاله سعی کرده
هاي زیباشناختی و ادبی متن، پیشنهادات یا توضیحاتی دربارة تصحیح یا تشریح چند واژه از این کتاب ارائه 

کنند.
الدین زیدري نسويشهاب

عنوان کرده است.(هدایت، » نورالدین زیدري«المصدور نام مؤلف را خان هدایت در مقدمۀ نفثۀرضا قلی
محمد بن احمد «آمده، » الدینسیرت جالل«مه قزوینی نام او را آنگونه که در اثر دیگر مؤلف ) عال20: 1308

خان را نیز که رضاقلی» نورالدین«نوشته است؛ ولی در عین حال لقب » بن علی بن محمد المنشی النسوي
: پنجاه و شش و 1381داند،(ر.ك. خرندزي نسوي، المصدور میالدین، مؤلف نفثۀیادآور شده، از آنِ شهاب

آورد، اثبات به دست می» نورالدین نسوي«اي که از منشآت پنجاه و هفت ) لیکن استاد مینوي بر اساس نسخه
الدین نسوي دو شخصیت مستقل هستند که از قضا هر دو منشی سلطان کند که نورالدین نسوي و شهابمی

اند.الدین خوارزمشاه بودهجالل
» خرندز«اي به نام قلعههاي اعیانی بوده است که در خراسان صاحبدانالدین نسوي از خانشهاب

)289-298: 1384اند. (خرندزي نسوي، بوده
از احوال اوائل زندگانی او و طرز تربیت و مراحل تحصیل و کارهاي مختلف که داشته و اینکه سن او «

از دو کتابی که انشا کرده است، استنباط الدین چه بوده، خبري قطعی نداریم،در موقع ورود به خدمت جالل
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شود که اهل تحصیل و تعلّم بوده و شاید تا بیست و دو سالگی به آموختن مشغول بوده است، فارسی و می
عربی و مقدمات علوم اسالمی را فراگرفته بوده و با دواوین فارسی و عربی بسیار انس داشته است؛ حتی با 

الدین کاشانی؛ کتب نثر ابوالمظفر ابیوردي، ظهیر فاریابی، نظامی و افضلشعر گویندگان معاصر خویش، مثل
الزمان، مقامات حریري، ترجمۀ تاریخ یمینی و کلیله و ادبی مشهور و اساسی مثل تاریخ یمینی، منشآت بدیع

(همان: صص کب)» دمنۀ بهرامشاهی را خوانده بوده و شاید برخی از آنها را از برکرده بوده است.
ها.ق. به نمایندگی 621اب الدین نسوي ابتدا در خدمت حاکمان محلی نسا بوده است. در حدود سال شه

الدین که در آن اوان خراسان در الدین، برادر سلطان جاللاز آنان به همراه هزار دینار به دربار سلطان غیاث
الدین در ري از برادرش حوزة استیالي او بود، مأمور شد؛ در بین راه مطلع گردید که سلطان غیاث

داند و در حوالی همدان الدین میالدین شکست خورده است، مؤلف مصلحت را پیوستن به دربار جاللجالل
ها.ق. در 622و اوایل 621پیوندد و از این تاریخ به بعد یعنی اواخر سال الدین میبه اردوي سلطان جالل

یرد. (همان: صص کو تا کح)گالدین قرار میزمرة خواص دربار سلطان جالل
هاي سلطان حاضر بوده است تا ها و جنگالدین نسوي در اغلب سفرها و لشکرکشیدر این مدت شهاب
الدین، مؤلف را از حدود اخالط براي استمداد و کمک به نزد ملک سلطان جالل628اینکه در رمضان سال 

فرستد؛ اما با جواب منفی عروف، در میافارقین میالدین ایوبی مزاده صالحالدین غازي، برادرمظفر شهاب
گردد، بعد از چند روز تاتار بر اردوي الدین به نزد سلطان برمیشود. به ناچار شهابرو میملک مظفر روبه

گذرانند، سلطان به سویی و مؤلف کنند و اغلب همراهان سلطان را از دم تیغ میالدین حمله میسلطان جالل
کنند، این آخرین دیدار مؤلف با مخدومِ محبوب خویش است. پس از آن مؤلف مدتی رار میبه سویی دیگر ف

المصدور ماجرا را مفصل شرح کرده است و سپس در برده است که در نفثۀرا در آوارگی و حبس به سر می
رساند و درهاي زیاد خود را به ملک مظفر غازي در میافارقین میبا تحمل سختی629محرم سال 

یابد و در همین میافارقین است که کتاب الدین توسط کردها آگاهی میجاست که از قتل سلطان جاللهمین
639کند و هفت سال بعد در ها.ق. انشا می632المصدور را چهار سال پس از مرگ سلطان، در سال نفثۀ

المصدور نی از مؤلف نفثۀنگارد. از این به بعد اطالع چنداالدین را میکتاب گرانسگ خود سیرت جالل
الدین نسوي شهاب«نویسد که الدین به نقل از مورخی متأخر مینداریم، استاد مینوي در مقدمۀ سیرت جالل

الدین به ملک مظفر غازي پسر ملک عادل صاحب میافارقین پیوسته بود، سپس در شدن جاللپس از کشته
که برکه کشته شد، نسوي نزد الناصر االصغر یوسف بن خدمت برکه خان مقدم خوارزمیان درآمد و بعد از آن

العزیز االیوبی، صاحب حلب، مقامی بلند یافت و از جانب او به سمت سفارت به نزد تاتار رفت و بازگشت 
همان: ص قا)»(ها.ق. در حلب درگذشت.647و در سال 

المصدورانتخاب عنوان نفثۀ
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خود انتخاب کرده است یا بعدها بر اساس متن کتاب الدین زیدريمشخص نیست که نام کتاب را شهاب
المصدور که مهجوري از نفثۀ«المصدور دوبار نام کتاب آمده است: یکی: اند؛ در نفثۀاین نام را بر آن گذاشته

المصدور خویش بیا تا به سر نفثۀ«) و دوم: 7: 1381خرندزي نسوي، »(بدان راحتی تواند یافت، چاره نیست.
همان: »(این مصیبت نه از آن قبیل است که به بکاء و عویل در مدت طویل حق آن توان گذارد.باز شویم که

اند، با توجه به معناي شکایت از روزگار و درد المصدور نیز گفته) به هر روي، آنگونه که پژوهشگران نفثۀ48
کتاب نهاده شده است.المصدور نام بسیار مناسبی است که بر اینشود، نفثۀدلی که از آن برداشت می

هـ . ق. در میافارقین 632الدین در سال   المصدور را چهار سال پس از مرگ سلطان جاللمؤلف، نفثۀ
اند که ) عالمه قزوینی حدس زده8کند.(همان: خطاب به یکی از اعیان خراسان به نام سعدالدین تحریر می

المصدور خاطرات دردناك لدین زیدري در نفثۀا) شهاب79این سعدالدین پسر عموي مؤلف است.(همان: 
شاه با زبانی بسیار شاعرانه و انشایی مصنوع بیان الدین خوارزمخود را از سال پایانی حکومت سلطان جالل

است. » ایران«اي دردناك که روایتگر افول دولت خوارزمشاهی و بلکه کرده است. مرثیه
المصدور، تاریخ یا ادبیات؟نفثۀ

المصدور فاقد یک ساختار هنجارمند تاریخی است؛ هر چند خالی از ه که پیش از این آمد، نفثۀهمانگون
المصدور یک کتاب صرفاً تاریخی خواهیم حکم قطعی صادر کنیم که نفثۀروایت تاریخ نیست. در اینجا نمی

و در مقابل یک است یا یک کتاب صرفاً ادبی؛ چرا که یک متن تاریخی خود بخشی از ادبیات یک ملت است
اي از تاریخ؛ پس تفکیک این دو مقوله کاري چندان صواب به نظر متعلق به برهه-ناخواسته -متن ادبی 

آید.نمی
المصدور نگاهی تاریخی بوده است؛ اما با کمی تأمل در متن این کتاب، آشکار خواهد معموالً نگاه به نفثۀ

هاي ادبی، صرفاً به تاریخی آن غلبه دارد، غرض از ویژگیهاي هاي ادبی این متن بر جنبهشد که ویژگی
کارگیري چند عبارت مسجع یا کاربرد صنایعی نظیر جناس و موازنه و تضاد و ایهام نیست؛ که اگر چنین بود، 

اند؛ ولی حتی مرور آنها براي المصدور سرشار از این صنایعاغلب نثرهاي فنی و مصنوع پیش یا پس از نفثۀ
آور است.عرصۀ ادبیات هم ماللپژوهشگران

هاي ادبی در نفثۀالمصدور قوت جنبه
اند، اما در جاي المصدور را در زمرة نثرهاي فنی و مصنوع قرار دادهها، نفثۀبندي سبکبا آنکه در تقسیم

ي تواند آن را نه به عنوان نثرخوریم که چنان زیباست که خوانندة امروزي میجاي آن به مواردي برمی
اي استوار از شاعري معاصر بپذیرد:مصنوع از قرن هفتم که مرثیه

سنگین دال کوه!
که این خبر سهمگین بشنید و سر ننهاد

و سرد مهرا روز!
که این نَعی جان سوز بدو رسید و فرو نایستاد
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سحاب در این غم
اگر به جاي آب خون بارد،

به جاي خود است
دریا در این ماتم

اگر کف بر سر آرد،
رواست

آفتاب را
مهر چون شاید خواند؟!
که بعد از او برافروخت

شفق را
شفیق نشاید گفت
)48که دلش نسوخت. (همان: 

شود که بازتاب تأثیرپذیري آن از نثر المصدور یافت میثۀمواردي از این قبیل در سرتاسر رسالۀ کوچک نف
مرسل و سادة دورة سامانی است.

اند؛ اي است که تمامی صنایع بدیعی و بیانی در خدمت آفرینش تخیل شاعرانهالمصدور نثر شاعرانهنفثۀ
ز هفتصد سال ترین احساسات و عواطف انسانی است. شاید اگر پس ااي که سرشار از ظریفتخیل شاعرانه

المصدور به عنوان دفتري از مجموعۀ شعر معاصر به چاپ برسد، بسیاري آن را شعري استوار و زیبا از نفثۀ
راه نیست اگر در پژوهشی مستقل تأثیرپذیري شعر شاملو از شاعري معاصر قلمداد کنند. چندان بی

المصدور مورد بررسی قرار گیرد.نفثۀ
ي بسیاري از این کتاب را ذکر کرد که از جنبه هاي قوي ادبی برخوردارند. از براي مثال می توان نمونه ها

آن دسته است کاربرد استعاره هاي زیبا در این متن:
زدگان،اندوهشفق به رسم

است.رخساره به خون دل شسته
رسیدگانستاره بر عادت مصیبت

بر خاکستر نشسته است.
صبح در این واقعۀ هائل

ده است،اگر جامعه دری
صادق است.

ماه در این حادثۀ مشکل
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اگر رخ به خون خراشیده،
)48به حق است.(همان: 

یا تشبیهات ادیبانه و تصاویر خیال انگیزي که  نثر کتاب را با حوزه ي شعر پیوند زده اند:
و از این دست سنان، چون راز

آوازدر دل هم
جاي گرفته
از آن روي تیر، چون نور حدقه در دیدة

دوست پسندیده نشسته
بر طرفی پالهنگ چون زه گریبان

در گردن جمعی بیکسان و غریبان
و از جانبی شمشیر

چون بار گناه
)52بر گردن نیک خواه(همان: 

آفتاب بود
که جهان تاریک را روشن کرد

پس به غروب شد
نی، سحاب بود

که خشکسال فتنه زمین را سیراب گردانید
)47پس بساط در نوردید.(همان: 

المصدورشریح چند واژه از نفثۀتصحیح و ت
هاي هاي مکرري که دارد، عیبالمصدور با همۀ حسنتصحیح مرحوم استاد دکتر یزدگردي از نفثۀ

برد؛ وگرنه هاست که انتظار خواننده را باال میشود و شاید کثرت همان حسنکوچکی نیز در آن یافت می
اند، حتی از ارائه تعلیقاتی ساده در پایان کتاب شدهبسیاري دیگر از متونی که توسط استادان دیگر تصحیح

اند.کردهدریغ
هاي این تصحیح توضیحات بسیار زیاد پیرامون بعضی از اقوال و اشعار عربی ترین عیبشاید از عمده

هاي دهد و عدم توضیح بعضی از واژگان و عبارتاست که گاهی چند صفحه کتاب را به خود اختصاص می
بودن این اثر خلل وارد کرده است. به هر روي در این بخش بی است که به ویژگی جامع و مانعفارسی و عر

پردازیم. در خور یادآوري است که با توجه به عدم مقاله به تصحیح و توضیح چند واژه از این کتاب می
اي جدید، چند واژة تصحیح شده صرفاً جنبۀ پیشنهادي دارند:دسترسی به نسخه
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بالرك آب خورده تا خونخوارشده، خون، خوارشده، سنان سرافراز به مثال زورآزمایان «عبارت: در -5-1
رسد با توجه به اینکه مؤلف سعی در ایجاد تقابل مابین وقایع قبل از ) به نظر می2(همان: » سرافراز گشته

ت. در سرافراز اول تصحیفی صورت گرفته اس» سرافراز«حملۀ مغول و بعد از آن را داشته است، در واژة 
اي که مرحوم عالمه دهخدا براي سنان ذکر کرده است، نماید، چرا که یکی از معانیتر میصحیح» سرافزار«
هاي قبل و بعد از این عبارت هاي تام و مرکبی که در عبارتهر چند که جناس» نوك و سر هر چیز است.«

ضبط مرحوم یزدگردي را براي رعایت جناس درست کند، اما اگر آمده است، کمی این پیشنهاد را سست می
شود که سنانی شود و در حقیقت اینگونه معنا میبدانیم، دیگر تقابلی که مدنظر مؤلف بوده است، رعایت نمی

اکنون نیز به مانند زورآزمایان سربلند است. حال آنکه بر افرازندة سر بوده است، هم]قبل از حملۀ مغول[که 
که تا [گیرد: سنانی تري در همراهی عبارات دیگر شکل میراز به سرافزار، معناي صحیحپایۀ تصحیف سراف

اکنون سربلند گشته رفته است، همارزش براي نوك دیگر اشیا به کار میتنها به عنوان ابزاري بی]پیش از این
است.
» هاجرت کاغد.پیسه کالغیست که حدیث فاوا برد، غراب البینی است که وقت م«در عبارت: -5-2

تصحیح قیاسی و از استاد فروزانفر است «اند: ) مرحوم یزدگردي در پاورقی در توضیح کاغد آورده3(همان: 
»و نیز به حدس صائب ایشان محتمل است کاود باشد.

شده است. مسعود سعد سلمان گفته اسم صوت باشد و به صداي کالغ اطالق می» کاغد«آید که به نظر می
است:

اش از مداد و نیمی کاغد(دیوان)کاغد               یک نیمهغ ببین که در هوا میآن زا
مانده است، همگی متأخراند و چه بسا همه المصدور برجا اي که از نفثۀدانیم، چند نسخههمانگونه که می

دو عبارت در نگارش -کنیم ضعیف تأکید می–کتابتی از یک نسخۀ واحد باشند. اگر در احتمالی ضعیف 
غراب البینی است که حدیث فاوا برد، پیسه کالغیست که «خلطی رخ داده باشد و عبارت اینگونه باشد که: 

اختصاصاً به » کاغیدن«توان عنوان کرد که آن وقت با توجه به بیت مسعود سعد می» وقت مهاجرت کاغد
شده است.صداي کالغ پیسه اطالق می

) 19: 1381(خرندزي نسوي، » عون، ابکار و عون حرب را شناختی.و از ابکار و«در عبارت: -5-3
) در صورتی که به قرینۀ 356را به معناي بکر و دوشیزه دانسته است.(همان: » ابکار«مرحوم یزدگردي هر دو 

زدن است.عون و حرب، ابکار دوم به معناي شبگیررفتن و شبیخون
ش آن تیغ، و غیثی قطر آن عیث، و غیمی رشح آن سحابی حشو آن عذاب، و میغی ر«در عبارت: -5-4

)32(همان: » ضیم و ابري حمل آن کَبر، بر قصد لشکر، بر حدود ارمن گذشتند.
اند. تعلیقات فرهنگ لغات معنا کرده» خفتان«مرحوم یزدگردي کبر را (با فتح اول و سکون دوم و سوم) 

المصدور را شاهد فتان، همین عبارت نفثۀنثرهاي فنی و مصنوع نیز براي واژة کبر به معناي خ
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) صحیح آن است که این واژه (با فتح اول و دوم) به صورت کَبر قرائت شود، 393: 1376اند.(مدبري، آورده
آید خوانش این واژه به تیز. به نظر میهاي نوكکه در این صورت به معناي گیاهی است با خارها و شاخه

بینیم که این کنند، اگر دقت شود، میي خفتان را عبارات قبل از آن تأیید نمیصورت کَبر غلط است و معنا
ابرها عذاب، تیغ، عیث (= تباهی)، ضیم (= بیداد) به همراه دارند که همگی معناي بال و مصیبت را تبلیغ 

ی و مصیبت نیست کنند و مگر نه اینکه اگر معناي خفتان را براي کبر لحاظ کنیم، این ابر نه تنها حامل تباهمی
هاي که عین رحمت است. از نظر سجعی نیز اگر چه خوانش این واژه با فتح اول و دوم سجع آن را با واژه

برد، اما مابین آن با واژة پایانی عبارت بعد از آن یعنی پایانی عبارات پیشین (تیغ، عیث، ضیم) از بین می
کند.سجع ایجاد می» لشکر«

قریب طعمۀ غراب و لقمۀ عقاب خواهند بود و تا نه بس دیر لُهنۀ کالب و نجعۀ عما «در عبارت: -5-5
) مرحوم یزدگردي نجعه را، گیاه جستن و خواستن گیاه در 34: 1381(خرندزي نسوي، » ذئاب خواهند شد.
) حال آنکه نجعه در اینجا به معناي طعام مطلوب و مطلق طعام است.563اند.(همان: جاي آن معنا کرده

آنکه تیغ در میغ نشاندي و به شمشیر در روي شیر برفتی، و به چنگ وقت جنگ «در عبارت: -5-6
گاه با سماك برآویختی، و بهرام را وقت اصطیاد گور بتاختی و از درق تیر هدف تیر ساختی، و به نیزه

گاه، گاو باشد. هر » یختی.گاه با سماك برآوو به نیزه،«آید که در عبارت ) به نظر می46(همان: » پنداشتی...
افزایش –که مدنظر مؤلف بوده است –نماید. پیشنهاد اخیر بار غلو عبارت را نیز غلط نمی» گاه«چند که 

اي در شود؛ وحشی بافقی در قصیدههایی در تأیید آن در ادب فارسی یافت میدهد و در عین حال نمونهمی
مدح پیامبر اسالم گفته است:

زور ساعدش بخشد،             به نیزه گاو کمک از زمین کشد به سماكاشارة تو اگر 
)1388(وحشی بافقی، 

و هر چند در خوي خصوصاً و در نواحی آذربایجان عموماً زمانۀ دورنگ پیسه کالغی «در عبارت: -5-7
بها «ان ارمن که، آورد...، لیکن در حوالی کوهستنزاییده بود و هواي دو دم میان اعتدال و انحراف دمی برمی

)101: 1381(خرندزي نسوي، » کردند...، نصاراي برد بر سنت حواریان گازري می»تضرب االمثالُ فی برودة
باشد. مؤلف خواسته » زاییده«در عبارت مذکور صحیح نیست و صحیح آن » نزاییده«آید که به نظر می

یسه کند که هواي خوي رو به اعتدال بوده است که هواي خوي و آذربایجان را با هواي کوهستان ارمن مقا
ست اي ااست و در عوض هواي کوهستان ارمن بسیار سرد، در نتیجه با توجه به معناي پیسه کالغ که استعاره

شدن فصل بهار بخشی از برف آن آب شده است و سپید و سیاه از زمین و دشتی که به واسطۀ نزدیک
»کالغی زاییده بود.زمانۀ دو رنگ پیسه«د که نماید، باید عبارت بدین گونه باشمی

در » آنکس که به نگاهداري اسرار قادر نیست.«نویسند: مرحوم یزدگردي در ذیل واژة آب دهان می-5-8
دهند که: این تعبیر در منابعی که در دسترسی نگارنده بود، یافته نشد؛ جز در عین حال در پاورقی ادامه می
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به معنی آن اشاره رفته » المصدورنفثۀ«ه در آنجا نیز از روي همین عبارت نامۀ مرحوم دهخدا کلغت
)355همان: »(است.

اي که در مدح سلطان اویس گفته است، آب دهان را به همین معنا به کار برده سلمان ساوجی در قصیده
است:

استرا ز دل پسند،         افتاد راز او همه بر کوي و برزن» آب دهان«تا کرده ابر 
)1383(سلمان ساوجی، 

نتیجه
واسطۀ المصدور از منابع موثق تاریخی در قرن هفتم و تاریخ مغول و در زمرة منابع دست اول و بینفثۀ

گیرد و متأسفانه تا امروز نسخۀ قابل اعتمادي از این کتاب به دست نیامده است. تاریخ مغول قرار می
المصدور از آنها بهره برده است، همه متأخر هستند؛ از این فثۀهایی که مرحوم یزدگردي در تصحیح ننسخه

المصدور تهیه نشده است و تا زمانی که رو با وجود کوشش ارزشمند ایشان، هنوز متنی قابل اعتماد از نفثۀ
هاي متفاوت از ضبط مرحوم یزدگردي توان براي قرائتاي جامع از این اثر گرانسنگ حاصل نگردد، مینسخه
ایگاهی قائل شد. نیز ج

این مقاله ضمن گذري بر این کتاب و حال و کار مؤلف، به ذکر برخی جنبه هاي زیباشناختی و ادبی متن 
خوریم که چنان زیباست که المصدور به مواردي برمیکتاب پرداخته و نشان داد که در جاي جاي نفثۀ

عاصر بپذیرد. همچنین ضمن ارائۀ پیشنهادات یا اي استوار از شاعري متواند آن را مرثیهخوانندة امروزي می
توضیحاتی دربارة تصحیح یا تشریح چند واژه و اصطالح از این کتاب، نکاتی را جهت تشریح و توضیه بهتر 

کتاب ارائه نموده است. 
کتابنامه

الدین منکبرنی، تصحیح مجتبی مینوي، چاپ ) سیرت جالل1384الدین محمد(خرندزي نسوي، شهاب-1
ول، تهران: علمی و فرهنگی.ا

المصدور، تصحیح امیرحسن یزدگردي، چاپ اول، ) نفثۀ1381(-------------، ----------2
تهران: توس.

خان هدایت، چاپ ، تصحیح رضاقلی---------) 1308(---------------، ----------3
اول، تهران: شرکت محدود طبع کتاب.

، دستنویس خطی دانشگاه تهران، شماره --------( بی تا) ---------------، ---------4
8228.
.18و 17المصدور، مجله معارف، شماره راستگو، سیدمحمود(بی تا) مروري در کتاب نفثۀ-5
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) کلیات، تصحیح عباسعلی وفایی، چاپ اول، تهران: انجمن آثار و 1383سلمان ساوجی، جمال الدین(-6
مفاخر فرهنگی.

) فرهنگ لغات نثرهاي فنی و مصنوع، چاپ اول، کرمان: انتشارات خدمات 1376بري، محمود(مد-7
فرهنگی.

) دیوان، به اهتمام پرویز بابایی، تهران: نگاه.1388وحشی بافقی،کمال الدین (-8
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سمبولیسم اجتماعی در شعر مهدي اخوان ثالث
زادهمحمود بیک

تابران دولتیغیرعالیآموزشمؤسسه
غزاله خواجه نصیري

تابران دولتیغیرعالیآموزشمؤسسهمدرس 
چکیده

هاي ها و تفاوتدر این مقاله پس از تعریف سمبولیسم اجتماعی و ظهور شعر سمبولیک فارسی به شباهت
شعر سمبولیک فارسی با اروپایی و سپس شعر سمبولیک اخوان ثالث پرداخته شده است.

یاري از نمادهاي مورد استفاده خود را از بین گیاهان، حیوانات و یا اخوان شاعري نمادگراست و بس
کند تا بتواند مقصود سیاسی و اجتماعی خود را به خواننده القا کند.اساطیر کهن ایران و ... انتخاب می

گزیند و این تواناییاخوان با توجه به شرایط اجتماعی و سیاسی جامعه، نماد را براي بیان افکارش برمی
ي تشبیه آشکارِ آن افکار به تصویرهاي یابد که آنها را نه به طور مستقیم و توصیف واقعیت بلکه با شیوهرا می

عینی و ملموس در اختیار مخاطب قرار دهد. در این مقاله تالش شده است برخی از نمادهاي پربسامد شعر 
اخوان با بیان شاهد مثال از شعر او معرفی شود.

مبولیسم یا نمادگرایی، سمبولیسم اجتماعی و اخوان ثالث، ظهور سمبولیک فارسیسها:کلیدواژه
یونانی است به معنی به هم چسباندن دو sumbolon(نماد)، سوم بولون symboleاصل کلمه سمبل «
) مشتق است و حاکی از چیزي است که به دو قسمت پیوندم(میsumballoسومبالو ي مجزا که از فعلقطعه
)538، 1387، (سید حسینی» باشد.شده 

ء دو نیمه از جنس فلز در آغاز به شیsymbole. خود سمبل لغت سمبل به معنی وحدت و پیوستن است
مثل دو دست یا دو نفر که مدتی از هم دور بودند. ،ي آن دست کسی بودشده که هر نیمهمییا چوب اطالق

دادند و قول و قرار قبلی خود را تجدید ا کنار هم قرار میء ري این شیاین دو نفر پس از مدتی دونیمه
یا رمز عامل وحدت دوباره است و اضداد را به هم symboleکردند. در عالم اندیشه و معنی نیز سمبلمی
نوعی دوگانگی است که دو قطب آن مکمل دهد. پس رمز متضمنپیوندد و تعارضات را کاهش میمی

کرد.تفسیرمتضاد يتوان آن را به دو شیوهل است که حداقل مییکدیگرند و به همین دلی
مفهوم بغایت وسیعی » کالسیسیزم«و » رمانتیسیسم«، همانند به عنوان یک اسم عام» سمبولیسم«ي واژه«

،ي مستقیم به موضوعیي بیانی به کار برد که به جاي اشارهتوان براي توصیف هر شیوهواژه را میدارد. این
)9، 1375، (چدویک» ي موضوع دیگري بیان کند.به واسطهآن را غیرمستقیم و
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ي تشبیه آشکار آن ، نه به وسیلهتوان هنر بیان افکار و عواطف نه از راه شرح مستقیمسمبولیسم را می«
نمادهایی ، بلکه از طریق اشاره به چگونگی آنها، و استفاده از عواطف به تصویرهاي عینی و ملموسافکار و

)11، (همان.» ایجاد عواطف و افکار در ذهن خواننده دانستتوضیح برايبی

تعریف سمبولیسم اجتماعی-
بعد از مکاتبی 19، یکی از مکاتب اروپایی است که در قرن سمبولیسم در معناي خاص و مکتبی رایج

ده و بر سیر تحوالت ادبی کشورهاي دیگر نیز ، رئالیسم و رمانتیسم در اروپا به وجود آمناتورالیسمادبی مثل
.استتأثیراتی گذاشته

تري بیان داشتند، زیرا تر و مهمها پیش از منحطان کسب موفقیت کردند و قواعد محکمتسسمبولی«
ي هائی را که شاعران دورهو هوس و آرزوهاشان کمتر از آنان بود. آنها تقریباً همان هدفشان بیشترمطالعات

اط داشتند براي خوداختیار کردند و از شعر جدیدي که از زمان بودلر به بعد به میان آمده بود به دفاع انحط
دادند، عاقبت ژان موره آس انتشار می1884که شاعران جوان از سال ها و مجالتیپرداختند. به دنبال مقاله

(Moreas)ي ي ادبی روزنامهضمیمه1886پتامبر س18ي ي مکتب جدید را درشمارهنژاد بیانیهشاعر یونانی
براي » موره آس«انتشار داد که سر و صداي زیادي در محافل ادبی بپاکرد. در این بیانیه بود که » فیگارو«

مکتب جدید به همین اسم نامیده ي سمبولیسم را در مورد این مکتب به کار برد و از آن پسنخستین بار کلمه
)541، 1387، (سید حسینی» شد.
گرفت و در ي ایدآلیسم بود که از متافیزیک الهام میاز نظر فکر، سمبولیسم بیشتر تحت  تأثیر فلسفه«

)543، (همان.» یافتدر فرانسه باز رونق می1880حوالی سال
این مکتب که در اروپا شکل گرفت کشورهاي زیادي را تحت تأثیر خود قرار داد و سمبولیسم اجتماعی 

.أثیر سمبولیسم اروپا شکل گرفتتفارسی تحت
ظهور شعر سمبولیک فارسی-

در مورد دلیل ظهور شعر سمبولیک فارسی باید به زمینه تاریخی به وجود آمدن این مکتب ادبی در ایران 
، شاعران به رمزهاي ي نخست این قرنیابی او در دههپس از روي کار آمدن رضاخان و قدرت.«توجه داشت

ي سیاسی به این نوع ، به اعتبار برقراري فضاي بستهرسد شعر در این ایامآوردند.به نظر میاجتماعی رو می
)83، 1383، (تسلیمی» گرایید.

اي از تاریخ که محدودیتهاي اجتماعی شدت گرفته است و فضاي حاکم بر جامعه همراه با در هر دوره
اند. در ایران از سالهاي دور شاعرانی یی روي آورده، شاعران به ایهام و نمادگرااستبداد وخفقان بوده است

، ، حافظ و ... و در عصر حاضر از دوره مشروطه به بعد شاعرانی مانند: الهوتی: ناصرخسرو،فردوسیچون
اند، و همانطوري که گفته شد نیما، شاملو، اخوان و ... به این مکتب روي آورده، بهار و ... و پس از آنرفعت
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. و بدیهی است شاعران دلیل فضاي دیکتاتوري حاکم بوده استت از تبعید و توقیف آثار بهترس و وحش
هاي اند تا در برابر ظلم و جور و ستم به شیوهاي وجودداشتهمتعهد و ملتزم به مردم و جامعه در هر دوره

نشان دهند.العملگوناگون و زبانی مناسب با دوره خود ایستادگی و عکس
ود پس از لآفضاي اختناق«نویسد: ي زمینه پیدایش شعر سمبولیسم اجتماعی میی دربارهمهدي زرقان

)533، 1387، مرداد، شرایط را براي ظهور این گرایش شعري کامالً فراهم کرد. (زرقانی28کودتاي 
دهه سی و تر دارد، اما در عصر حاضر و در ي طوالنیالبته تولید شعر سمبولیسم اجتماعی در ایران سابقه

، ، اجتماعی، سیاسیرسد. برخی از تحوالت از جمله تحول در ساختار حکومتیخود میچهل به اوج
، عقیدتی وفرهنگی و ... سبب ظهور مضامین و مفاهیم جدیدي در شعر معاصر شده است و شاعران اقتصادي

را مبنایی براي تغییرات در 32مرداد28اند، چنانچه کودتاي از این گونه تغییرات در شعرخود بهره جسته
تغییرات شعري و اوج شعر سمبولیسم اجتماعی به دلیل تحول و تغییر در ، شاهد آن هستیم کهشعر قرار دهیم

.، اجتماعی و ...بوده است، سیاسیساختار حکومتی
ماعی و رئالیسم ، سمبولیسم اجت، رمانتیسم اجتماعیچهار برادر شعر معاصر عبارتند از: رمانتیسم فردي«

.سوسیالیستیاجتماعی
، ي بعدي. اما در دوره، در این دوره از دیگر برادران یک سر و گردن باالتر استرمانتیسم فردي
، . بدین ترتیباست که در جلو صف ایستاده و برادران دیگر را پشت سر نهاده استسمبولیسم اجتماعی

، دوره رواج سمبولیسم اجتماعی یسم فردي است و دوه بعديترمان،دوره رواج توان گفت دوره مورد بحثمی
)354،(همان.» و رمانتیسم اجتماعی است

)، ، یا صرفاً شاعرانه، عرفانیاي (اجتماعی یا سیاسی) در شعر، با هر صبغه و زمینهنمادگرایی (سمبولیسم«
ي بیانی کار هر شاعري که شم یري از این وسیلهگ، یعنی بهرهي تخیل شاعرانه استترین فراوردهاساساًپیچیده
ي فراخ کافی در آن نداشته باشد نیست زیرا به سبب گستردگی مفاهیم و بارهاي معنایی و دامنهيو نیز تجربه

ي میان نمادهاي درون هر شعرِ ، و پیوند و  ارتباط کمابیش پیچیدهتداعیهاي موجود درهر نماد از سویی
اي ژرف و ي شاعرانهتخیلی در سطوح باالي فرهیختگی و پروردگی و اندیشهر، نیاز بهنمادین از سوي دیگ

» مادهاي گوناگون را در هم بتند و در درون شعر جا بیندازد.فراخ دارد که قادر است دستگاهی ازن
)141، 1381، (حمیدیان

1320س از شهریور ) را پمحمدرضا شفیعی کدکنی دوره رواج شعر اجتماعی (سمبولیسم اجتماعی
ي رمانتیک را ندارد و ترین صدا باز صداي نیماست که دیگر آن صبغه و جنبهمترقی«... نویسد: داند ومیمی

، (شفیعی کدکنی.» گراستکامالً اجتماعی وسیاسی است و نوعی حرکت بیشتر به سمت سمبولیسم اجتماع
1380 ،59(
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تقد بود که شعر باید با مسائل اجتماعی و زندگی ارتباط نیما به عنوان مبتکر این نوع سبک شعري مع
» دهد.کند و غیرتی دارد تمایلی به زندگی مردم نشان میحتماً شاعري که حس می«گفته وي داشته باشد. به

)108، 1351، (یوشیج

تعریف شعر اجتماعی-
ي فردي شود. دیگر جنبههدف شعر سمبولیک  اجتماعی این است که خواننده با حوادث عصر خود آشنا 

گراید و اینگونه شاعران به بیند و به اجتماع میبراي شاعرمطرح نیست و خود را در میان مردم و جامعه می
. برخی محور داشته باشند که به زندگی مردم تمایل داشته باشند، و نیز احساس و عاطفهقول نیما باید غیرتی

هیچ «گوید: دانند، همانطوري که احمد شاملو نیز در این باره میو مردمش میاصلی تمام عواطف را اجتماع
. من فکر هاي زندگیمستقیم زندگی نباشد یا چیزي باشد جدا از ضربهتوانم بکنم که شعر اثروقت تصور نمی

ی بکنم که شتوانم چنین کوش. منتها من نمیهیچ شکی نیست. درینهاستکنم این اصالً صداي آن ضربهمی
» شود.نوشته بشود. خود به خود اینکار میها به یک نحوي به صورت شعري دربیاید ون ضربهای

)109، 1381، (پورنامداریان
ِ قابل تصدیقی هم نداشته باشد، شعر اگر شعر در انسان ایجاد عاطفه کند به فرض آنکه معنی روشن«
)29،(همان.» است
ي فلسفه تکامل تاریخ مدار بر پایهگرا و انساني جامعههره، شعري است که با جان و جوشعر اجتماعی«

. در این قلمرو، شاعر با هدف بیدارگري و ارتقاي بینش و ادراك که بیانگرآرمانهاي جمعی مردم است
کوشد تا بازتاب صادق آید و  میهاي آنان به میدان میهمپیوند با عواطف و اندیشه، همگام وهاي مردمتوده
)109، 1383،(روزبه» خود باشد.يزمانه
آفرین دارد تا سستی و رخوت را از ذهن و سیاسی نیاز به بیانی کوبنده پرتپش و هیجان-شعر اجتماعی «

، مخاطب را به لمس خالص بزداید و شور و شعور ناب او را به اهتزاز درآورد. شاعر اجتماعیجان خواننده
)110، (همان» خواند.میفرا-هایش ي زیر وبمبا همه-زندگی 
، نوعی شعر نیمایی است با منظور از شعر نو حماسی«، شعر نو حماسی است و اي از شعر اجتماعیگونه
. شعري که هدف آن باال بردن ادراك و بینش هنري و اجتماعی بینانهاجتماعی و فلسفی و روشنمحتوایی

شود.گو میاجتماعی و انسانی در آن بازاست و غالباً پیامی
هاي ساختگی خود هاي فردي و یا اندوهجوییلی خواننده را در لذتشعر نو حماسی برخالف اشعار تغزّ

دادهاي عصر خود آشنا سازد و او را در سطحی باالتر از خواهد خواننده را با رويسازد بلکه مینمیشریک
آن قرار دهد.

آفرین دارد عی است گفته شد بیانی کوبنده و هیجاناي از شعر اجتمادر مورد شعر نو حماسی که گونه
توان شعر فردوسی و سعدي و نیز در عصر حاضر، مقایسه شعر سپهري و اخوان به راحتی میمثالً در مقایسه
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خواهد ، زیرا می) برخوردار استفردوسی و اخوان از این ویژگی (حماسی بودنتشخیص داد که شعر
بزداید و او را از خواب غفلت بیدار کند.ندهرخوت و سستی را از ذهن خوان

عبارتند از:40و 30هاي ترین ویژگیهاي ادبیات اجتماعی پس از کودتا طی دههبرجسته
.انسانی-هاي اجتماعی افول نسبی عواطف فردي و عاشقانه در برابر عواطف و اندیشه-
و پناه بردن به قلمرو رمز و سمبول و ، هاي یأس و حسرت و شکستظهور موجی توانمند از اندیشه-
.کنایه
هاي فرهنگ بومی و اقلیمی (در واکنش به هجوم سیاسی و رویکرد شاعران و نویسندگان به سرچشمه-

).غربفرهنگی
و ...نیهیلیستی، ، مارکسیستی) در قالب گرایشهاي اومانیستیرواج تفکر الییک (غیردینی-
: نبرد ه تبع آن رویکرد شاعران و نویسندگان به مسائل و مضامینی چونگسترش دید جهان وطنی و ب-
.، مبارزات  ضد امپریالیستی در سراسر جهاننژادي، تبعیضویتنام
، شعر چریکی و ...: شعرسپید، موج نو، حجمچونگسترش شعر منثور و به تبع آن ظهور جریانهایی-
، شناسی، جامعهها: هنر، فلسفهي زمینهو شرق در کلیهتأثیرپذیري از رهیافتهاي مدرنیستی غرب-

...» ي ادبی و ، نقد و نظریهنویسی، نمایشنامهنویسی، وخصوصاً شعر، رمانروانشناسی
، مکتب سمبولیسم اروپایی همانطوري که قبالً گفته شد، یکی از خاستگاههاي شعر سمبولیسم اجتماعی

جریان شعر سمبولیسم اجتماعی فارسی و مکتب تها و تفاوتهايشباهبوده است وبه همین جهت به 
شود:میسمبولیسم اروپایی اشاره

هاي شعر سمبولیک فارسی با اروپاییها و تفاوتشباهت-
هاتفاوتهاشباهت

براي بیان افکار و عواطف از زبان و بیان -1
شود.استفاده مینمادین
.زبان شعر مبهم و پیچیده است-2
بسیاري از قواعد ادبی و عروض سنتی -3

تغییر شد. (شروع آن در ایران از دوره دستخوش
گذار شعر نو مشروطه شروع تااینکه نیما بنیان

تحولی در شعر بوجودآورد.)
از نظر توجه به آهنگ و موسیقی کلمات و -4

.  استفاده ازآن در جهت القاي بهتر افکار و عواطف

شاعران سمبولیست فارسی ي تکیه و تأکیدعمده-1
برعینیت و واقعیت موجود و این جهانی بود و شاعران

ي مکتب سمبولیسم اروپایی گرایش به صور آرمانی وایده
افالطونی داشتند.

گرایی از ویژگیهاي محوري و مبنایی شاعرانجامعه-2
دانند، میسمبولیست فارسی است و خود را متعهد به آن

التزامی به مسائل ست اروپایی اعتقاد واما شاعران سمبولی
سیاسی و اجتماعی ندارند.

شاعران نمادگراي فارسی معتقدند که شعر باید-3
شاعران حاوي پیامی براي مخاطبان خود باشد؛ درحالی که
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ي تعلیمی وآموزندگی ت اروپایی هیچ گونه جنبهسسمبولی
براي شعر قایل نبودند.

وپایی براي دركشاعران مکتب سمبولیسم ار-4
دردهد،حقیقت به تصور و تخیل بیش از تفکر ارزش می

حالی که شاعران سمبولیسم اجتماعی فارسی در کنارعنصر 
اهمیت ، به درك و دریافتهاي فکري و فلسفیتخیل

اند.  بسیاري داده
همان ها بعضی ازدگرگونی در شعر بیش از قبل محسوس بود. و چهره40و 30ي در حدود دهه

ي قبل هستند که در آن دوره خیلی جوان بودند و تازه کارشان را شروع کرده بودند. هاي اواخردورهچهره
تري هستند هاي تازهاي از آنها هم جوانهاي دوره قبل هستند. عده، جواندرحقیقت،هاي ادبی این دورهچهره

، ها، بدون ترتیب خاصی از لحاظ اهمیتره. این چهمرداد عرضه شده است28که بیشتر آثارشان بعد از 
هم » نیما«خود -)، سیاوش کسرایی ، هوشنگ ابتهاج (سایهمشیري، شاملو، نادرپور،عبارتند از: اخوان ثالث

، حسن هنرمندي و فروغ فرخزاد که محمد زهري-دارد هست که تا اواسط این دوره هنوز فعالیت ادبی
.ي تجارب خام شاعري اوستشود والبته دورهاز همین دوره شروع میي نخستین شاعریش با آغدوره

شود صداي سمبولیسم اجتماعی است که در شعر یکی از صداهایی که در این دوره بیشتر شنیده می
د پاسخ گفت. سرها در گریبان نخواهاو: سالمت را نمی» زمستان«ثالث نمود دارد، مانند شعر مهدي اخوان

، صداي آنهایی است که درگیر مسائل اجتماعی هستند. چنان که بعداً خواهیم دید، درواقعاها. این صداست
.شودمی» خواهند پاسخ گفتسالمت را نمی«تبدیل به صداي »پادشاه فتح«صداي 

شود، بیش و کم عبارتند از: اي که در قلمرو شعر این دوره عرضه میهاي تازهمسائل اصلی و درونمایه
اندیشند و . غالباً شعرا به مرگ می،مسأله یأس و ناامیدي عجیبی که بر شعر این دوره حاکم استمرگمسأله

هاي اصلی شعر این دوره مسأله اندیشیدن شاعران به مرگ و حتی ستایش مرگ و اصوالً یکی ازدرونمایه
. امید ي مث باشد. روحیهاخوان ثال- به حق -است که شاید بهترین  پیغامگزارش ناامیدي عجیب و غریبی

مناسب درآمد:اش با یأسفتگیکي شدر دوره
ابرهاي همه عالم شب و روز

گریند.در دلم می
، مضمون دیگري رشد کرد و آن پناه بردن به ، در کنار آندرنتیجه همین حس و مضمون مرگ و یأس

ي یأس و ن ویژگی بیشتر در نتیجه. ایافیون و میخانه ومستی و گریز از هشیاري و ستیز و مبارزه است
روشنفکران به وجود آمده بود.مرداد براي28شکست بعد از 
ن شدند و به ااز شکل موهوم معشوق گریزاتر شد. شعري معشوق آشکارتر و مشخص، چهرهدر این دوره

ي هاي عاشقانهي میان دو انسان روي آوردند. وقتی شعري عشق و روابط عاشقانهتري دربارهملموسمسائل
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) و چه به عنوان مردي کند (فروغچه به عنوان زنی که از معشوق مردش صحبت می-خوانیم این دوره رامی
بینیم که این معشوق دیگر آن معشوق خیلی عادي است و مربوط می-گوید (شاملو) میکه از معشوق زنش

بندد و آن حالت ز قلمرو شعر پارسی رخت برمیي فئودالی ا. معشوق دورهاستي بورژواییبه زندگی روزمره
هاي قبل مطرح بود، در این دوره نیست و شعر شعر غنایی دورهکلیت و ال فردیتی که در باب معشوق

نشیند و ، معشوقی است که با عاشق در کافه میدهد:معشوقي زندگی روزمره را به دست میعاشقانه چهره
گذارد:قرار روز آینده را می

روز سالم و پرسش و خندههر
هر روز قرار روز آینده ... .

شود بین . میاست» نومیدي«و » امید«هاي حاکم بر شعر این دوره مسأله ستیز ها و تمیکی از درونمایه
مید و مأیوس نامید، که پرچمدارشان اي کثیري از آنها را شاعران نافاصل قرار دارد و عدهشعرا یک خط

.ستاخوان ثالث ا
بیند و با مردم اجتماع در یک بطن قرار بدیهی است شاعري که بیشتر از همه خود را در درون جامعه می

ستیز بین خوبی و بدي و تالش براي رسیدن به مدینه فاضله رنج فراوانی کشیده است و هنگامی گرفته و در
دهد و منجر به شکست او و افراد جامعه اجتماعی مواجه گردد که تمام امیدهاي او را بر بادايکه با مسأله

. مگر نه اینست که اخوان شاعر محتواست و آیا محور این حاصلی نخواهد داشتگردد جز یأس و ناامیدي
و مگرنه اینست که اخوان شاعري مردمی و از دل مردم و اجتماع برخاسته و ؟محتوا عواطف شاعر نیست

غیر از یأس و 32مرداد 28دریغ ندارد. و آیا بعد از کودتا تالشیبراي رسیدن به آرمانهاي گروهی از هیچ 
؟رفتناامیدي انتظار دیگري می

زند:اخوان در همان دوره حکومت استبدادي سخن از تغییر و تحول می
)41(ارغنون، » شودانقالب مشکل ما حل نمیبی«

!) او مواجه هستیم و دوران (بازنشاندگیاما پس از وقوع انقالب نه آن که مشکلی از او حل نشد بلکه با 
؟رفتانزواي شاعر، وآیا غیر از یأس و نامیدي انتظار دیگري می

پردازان ادبیات آن هاي شعر آن دوره و در بین نظریهمسأله ستیز بین امید و ناامیدي در میان تئوریسین
هاي اخوان ثالث است در ، حرفیأسي تفکر نظریه پردازان خورد: نمونه، به چشم میکمزمان هم بیش و

یک اکثریتی است ناامید و یک اقلیتی امیدوار.. به هر حالي زمستانمقدمه
.پردازان ادبیشود و هم در بین نظریهاین ستیز هم در بین شاعران دیده می

تجارب روحی ، از لحاظ ثبت ي تکنیکی و اجتماعیي تکامل عوامل بسیار پیچیده، درنتیجهشعر این دوره
.وشخصی و فردي هنرمندان داراي کمال اهمیت است
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) با توجه به اوضاع و احوال جامعه تحت 32مرداد 28از لحاظ اجتماعی شعر این دوره (بعد از کودتاي 
گوید:باشد و آنجا که اخوان می) شده میآمریکایی-هایی که از برخی شاعران خارجی (اروپایی تأثیرترجمه

)155(زمستان، » یا نیماسبر ساغر مک نیزند«... 
.استساي از شعر مک نیر ترجمهیتحت تأث

. در توان فهمید که او در کجا زندگی کرده استشود و به راحتی میدر شعر اخوان صبغه اقلیمی دیده می
نوان مثال ، به عبرد  مختص خراسان استلی وجود دارد و بعضی از واژگانی که به کار میحمشعرش رنگ

گوید:می»میراث«در شعر 
،پوستینی کهنه دارم من«

یادگاري ژنده پیر از روزگارانی غبارآلود.
سالخوردي جاودان مانند

)10آخر شاهناامه، (.»مانده میراث از نیاکانم مرا، این روزگار آلوده
در نواحی شمالی شود و) نمدین است که از پوست گوسفند تهیه مینوعی پوشش (لباس» پوستین«

، شیروان و ...) چوپانان در فصل زمستان براي جلوگیري از نفوذ سرما در کوه و ، قوچان(چنارانخراسان
اند واکنون نیز این کاربرد را دارد. به هر حال اگر چه رنگ اقلیمی در شعر بسیاري از شاعران پوشیدهبیابان می

، به شکلی که برخی شعر او را معجونی از شعر سیار برجسته استاین موضوع بوجود دارد اما  در شعر اخوان
به خاطر آگاهی اواز تاریخ گذشتگان و آداب و رسوم مردم گذشته خویش است و و این اند سنتی و نو دانسته

نماید.اینکه او سبک خراسانی را انتخاب می
، اینک به اختصار ماعی فارسیو بیان برخی ویژگیهاي جریان سمبولیسم اجتشد در مجموع آنچه گفته 

.بریمزبانی و محتوایی شعر سمبولیسم اجتماعی فارسی را نام میبرخی ویژگیهاي

شعر سمبولیک فارسیویژگیهاي زبانی و ادبی-
.) استفاده از سمبل و بیان نمادینالف
.، وزن و قافیهي استفاده از قالب) تغییر در شیوهب
.ن رسمی و زبانهاي محلی) استفاده از واژگاج

.د) استفاده از بیان حماسی
شعر سمبولیک فارسیویژگیهاي محتوایی-

.) آگاهانه بودن اشعار شاعرانالف
.) توجه به میراثهاي ادبی ایران باستانب
.) اعتقاد و تعهد به رسالت اجتماعیج

.د) تغییر نگاه شاعران به جهان
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، استفاده از ، همان گونه که از نامش پیداستهاي شعر سمبولیسم اجتماعیترین ویژگییکی از برجسته
اي که این اشعار داراي دو الیه ظاهري و باطنی هستند؛ یعنی ابتدا خواننده ، به گونهنمادین استسمبل و بیان

فقط سرد بودن هوا . که اگر به ظاهر آن توجه داشته باشیم توجه دارد، مثالً: هوا سرد استبه الیه ظاهري آن
معناي باطنی نیز هست که مقصود شاعر بوده است یابیم که شعر دارايتفکر درمیشود. اما با کمیبرداشت می

شود. و الزم است بدانیم که در این دوره نمادهاي شاعران و از سردي هوا، خفقان حاکم برجامعه برداشت می
اند و این سبب شده است هاي محیطی قرار گرفته، و حوزهبا هم فرق دارد و هر یک تحت تأثیرعناصر زبانی

اند. با توضیحی که عمومی و متحد باشند، شخصی و منفرد شدهکه نمادهاي هر یک از شاعران بیش از آنکه
.پردازیممیداده شد، حال به ویژگیهاي شعر سمبولیک اخوان

شعر سمبولیک اخوان ثالث-
. این تمثیل اوالً سیاسی است توان نوعی سبک خاص شعر وي دانستیوجوه تمثیل در شعر اخوان را م«

اند و از این رو گاهی ؛ یعنی سمبولی آگاهانه براي بیان مقاصد سیاسی انتخاب شدهسخت خودآگاهو ثانیاً
)471، 1383(شمیسا، » چندان تأثیرگذارنیستند.

. و به همین جهت و اوضاع جامعه (استبداد) است، بنا به شرایطدلیل استفاده اخوان از زبان و بیان نمادین
کند تا بتواند مقصود ، حیوانات و یا اساطیر کهن ایران و ... انتخاب میشاعرواژگان مختلفی را از بین گیاهان

سیاسی واجتماعی خود را به خواننده القا کند.
:ند. به عنوان مثالاشت و ایران باستان انتخاب شدهتنمادهاي شعر اخوان بیشتر از آیین زر

»درود!تتاريشک م!                      هوا از تو جهان از تو ارتنگ مانی سالم«
)243(ترا اي کهن بوم و بر دوست دارم، 

) از سنتهاي ملی و کهن سرشار (اندیشه ناسیونالیستییگرایاشعار اخوان به دلیل گرایش او به وطن و ملی
، ، تلمیح به داستانهاي فارسیمختلف ملی و طبیعی اعم از: نام اشخاص و اماکنهاياو از جلوه. شعراست

.و اعتقادات عامه آکنده استالمثلهاي فارسیضرب
ترین شاعران جریان سمبولیسم اجتماعی در ایران کوتاه سخن اینکه مهدي اخوان ثالث یکی از برجسته

از یاد رفته ایران در قرن حاضر نتولد دوباره فرهنگ و تمداو از نمادهاي ایران باستان سبب . استفادهاست
داند.بابت زبان و ادب فارسی خود را مدیون او می، و ازاینگردیده است

:کنیمهم اکنون به طور مختصر به برخی از نمادهایی که در شعر اخوان بسامد دارند اشاره می
نمادنامه-

آید و قدما آن را سوختن چوب و زغال و مانند آن پدید میآتش: جسمی داراي روشنایی و گرما که از
پنداشتند. ( فرهنگ معین ) سمبول شخصِ آگاهی است که از درد و رنج یکی از عناصر چهارگانه می
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هموطنانش خبر دارد و با عشق به مبارزه با ظالمان پرداخته است و سرانجام با فداکردن خود نسل جوان را 
کند: بیدار می

که روزي روزگاران شب چراغ روزگاران بود «... 
نشید همگنانش، آفرین را و نیایش را 
) 23از این اوستا، .» ( سرود آتش و خورشید و باران بود ... 

ام آتش گرفته است، آتش جانسوزخانه«
سوزد این آتش هر طرف می

) 84زمستان، .» ( ها و فرشها را تارشان با پود ... پرده
دم کوچک، پیکري که به شکل انسانی درست کنند ( فرهنگ معین ) آدمک: آ

در شعر اخوان رمزي از محمدرضا پهلوي است که بازیچه دست و دول استعمارگر غرب و امریکا شده 
بود: 
حال او لرزد بر استقبال «

نقش بندد یادگار نفرت و خشمش :
) 80وچک پاییز در در زندان، در حیاط ک.» ( نقش از یک آدمک، با پیکري سیال ... 

رهایی و آزادي = آفتاب: آف = آب + تاب: جرم روشن گرمابخش، خورشید یا نور خورشید سمبول
آفتاب گاهی سمبول آگاهی و شعور و معرفت و انقالب است .

و قندیل سپهر تنگ میدان مرده یا زنده ... « 
) 109زمستان، » ( به تابوت ستبر ظلمت نه توي مرگ اندود، پنهان است.

شود ( لغتنامه دهخدا ) به عبارت دیگر اي پهلوي به معنی مهی در جو که بیشتر به باران بدل میابر: واژه
شود که بیشتر به توده و اجتماع ذرات بخار آب مخلوط از ذرات و قطرات بسیار ریز معلق در جوي گفته می

گردد. ( فرهنگ معین ) باران بدل می
د و است و برف آهسته بارد هوا سر«

زابري ساکت و خاکستري رنگ 
زمین را بارش مثقال، مثقال

) 73زمستان، » ( فرستد پوشش فرسنگ، فرسنگ.
داند که فقط سر و صدا دارد و فضا را تیره ابرسترون: دکتر پورنامداران ابرسترون را سمبول مصدق می

آنکه هرگز ببارد. کند بیمی
پچ پچ افتادند گروه تشنگان در«

دیگر این 
همان ابري است که کاندر پس هزاران روشنی دارد 



١١٦٠

١١٦٠

مجموعه مقاالت

ولی پیر دروگر گفت با لبخندي افسرده: 
) 56زمستان، » ( بارد. دارد ولی هرگز نمیفضا را تیره می

و آندروس »  یاري کرد « به معناي Alexباشد مرکب میAlexondroseاسکندر مقدونی: از واژه یونانی 
Andros نامه دهخدا ) لغت» ( یاري کننده « جمیعاً » مرد « به معناي

سمبول هر آنچه که باعث بدتر شدن وضع کنونی شود. 
گویند فرداي دگر باز می«

صبر کن تا دیگري پیدا شود 
نادري پیدا نخواهد شد امید 
) 6آخر شاهنامه، » ( کاشکی اسکندري پیدا شود

دهد، هوایی که به سرعت به جهتی حرکت کند. ( جهت معینی تغییر مکان میباد: هوایی است که به 
فرهنگ معین ) 

آي پرو انگک، روي به کجا؟ ...«
آمد از پیله زار آوایی

... باد سرد خزان سینه کندت 
) 38زمستان، » ( جایی! چه جنوبی، چه فکر بی

، میان تابستان و زمستان و مدت ماندن پاییز: یکی از فصول چهارگانه سال و آن فصل سوم سال است
آفتاب است در بروج میزان و عقرب و قوس ( فرهنگ معین ) 

سمبول و نماد اختناق حاکم بر جامعه و عدم وجود آزادي و رهایی در جامعه است: 
باغ بی برگی « 

اش خونی است اشک آمیز خنده
چمد در آن جاودان بر اسب یال افشان زردش می

) 167زمستان، .» ( ها پاییز صلپادشاه ف
هاي بالندگی و به پاییز در این شعر اخوان رمزي است از رکود و عقب ماندگی و نبودن آزادي و زمینه

باشد. برگی دیگر چشم به راه آفتاب و شکوفایی و فرهنگ و تمدن نمیهمین دلیل باغ بی
یس که به سبب دیرینگی و کهنسالی به پیر دخت زردگون گیسو: سمبول امپریالیسم و به ویژه انگل

پیردخت تشبیه شده است: 
مان، روي گلیم تیره وتاري بر پشت و بام خانه«

با پیر دختی زردگون گیسو که بسیاري 
) 45از این اوستا، » ( برد، غرق عرصه شطرنج بودم.شکل و شباهت با زنم می
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ت که با وقوع آن تمام آرزوها و آمال ملت ایران بر اس1332مرداد 28توفان سیاه: سمبول و نماد کودتاي 
باد رفت. 

گفت و بودش یاد: او چنین می«
شد داشت کم کم شبکاله و جبه من نو ترك می

داد کشتگاهم برگ و بر می
ناگهان طوفان خشمی با شکوه و سرخگون برخاست 

) 12خر شاهنامه، آ» ( من سپردم زورق خود را به آن توفان و گفتم هر چه بادا باد.
اي است از رده شکاریان شبانه که با داشتن یک زوج کاکل در باالي گوشها متمایز است. جغد: پرنده

ها را شکار شود و حشرات مضرّ و جانوران کوچک موذي مزارع و باغاش براي شکار خارج میها از النهشب
کند. ( فرهنگ معین )  مظهر شومی و نحوست است. می

تپشزار آباد شهر بیدر م«
آید به گوش واي جغدي هم نمی

فغان خروش و بیدردمندان بی
) 2آخر شاهنامه، » ( خشمناکان بی فغان و بی خروش.

آید این است ها و حیاط و ... است گویند. آنچه که از متون قدیمی برمیاي را که شامل اتاقخانه: محوطه
عربی ( » دار « انه به معنی اتاق است و سراي به معنی حالیه و خانه و که خانه و سراي با هم فرقی ندارد. خ

فرهنگ معین ) نمادي است از ایران و وطن. 
هاي حاصله از آن تاثیر فراوان خانه همسایه: نمادي است از شوروي سابق که انقالب اکتبر آن و موفقیت

بر ذهن و فکر روشنفکران ایرانی بر جاي گذاشت: 
ک بار از بارها ی«

شب بود و تاریکیش
یا روشنایی روز، یا کی، خوب یادم نیست 

هاي فراوانی اما گمانم روشنی
) 45از این اوستا، .» ( دیدم ... در خانه همسایه می

خبري و غفلت نسبت به اوضاع جامعه است: خفتن: سمبول بی
اش دیدم به پاي کاخ رفیعی که قبه«

شان راحت غنوده بود به دامان کهک
اش وار و فقیري که جبهخوابیده مرده

) 34زمستان، » ( غربال بود و هادي غمهاي بیکران.
اند این مهربان همسایگانم شاد در بستر خفته
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صبح از من مانده بر جا مشت خاکستر 
کنند از خواب واي آیا هیچ سر بر می

مهربان همسایگانم از پی امداد؟
د سوزدم این آتش بیدادگر بنیا

) 86زمستان، » ( کنم، فریاد، اي فریاد! اي فریاد!می
دزدان دریایی: دزدي که با کشتی مخصوص به کشتیهاي دیگر حمله برد و اموال مسافران را سرقت کند. ( 

فرهنگ معین )  در شعر اخوان سمبول دول استعمارگر و به ویژه انگلیس و غرب: 
به جاي آوردم او را هان ... « 

زاده بیچاره است او که شبی دزدان دریاییهمان شه
به شهرش حمله آوردند. 

بلی دزدان دریایی و قوم جاودان و خیل غوغایی
) 21از این اوستا، .» ( به شهرش حمله آوردند، ... 

باشد، است که نام امپراطور روم میdeciusدقیانوس: در اصل محرف دقیوس و آن هم معرب ( دسیوس 
اند که بسیار جابر و زیسته و به آزار دادن مسیحیان مشهور است. درباب وي گفتهدي میدر قرن سوم میال

اند که دعوي خدایی داشته است. ( فرهنگ معین ) رمزي است که از پرستید و نیز گفتهستمکار بوده و بت می
اند: ظالمان زمانه که مظلومان از ستم آنان به ستوه آمده

شد زین خواب جادوییخواهیم گاهگه بیدار می«
همچو خواب همگنان غار 

گوییم، آنک، طرفه قصه زرنگار صبح شیرینکار مالیم و میچشم می
مرگ است دقیانوس لیک بی

) 46آخر شاهنامه، » ( واي، واي، افسوس. 
ر اش دها که لوله گوارشیها جزء رده کرمهاي حلقوي از دسته ثیرودینزالو: جانوري است از شاخه کرم

ها ها است که به وسیله آنشود و در قسمت سر و انتهاي بدن داراي بادکشقسمت تقسیم می11طول بدن به 
چسباند. ( فرهنگ معین ) رمزي است از خون آشامان جامعه . خود را به اشیاء یا حیوانات می

انقیاد و میل خود تن مده به ظلم که بی«
) 41ارغنون، »  (شودزالو به خون هیچ کس انگل نمی

ستان « به معنی سردي و » زم « زمستان: چهارمین فصل از فصلهاي سال که فصل سرماست مرکب از لفظ 
نامه دهخدا ) رمزي است از زمهریرهاي زمستانی که پسوند زمان و بیانگر کثرت و ظرفیت است. ( لغت» 
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ضاي استبدادي و ظلم و ستم و خفقان حاکم استبداد دوران . در اشعار نیما و به ویژه اخوان نماد و سمبول ف
بر جامعه است. 

خواهند پاسخ گفت سالمت را نمی«
هوا دلگیر، درها بسته، سرها در گریبان، دستها پنهان 

نفسها ابر، دلها خسته و غمگین 
درختان اسکتهاي بلور آجین 

زمین دلمرده، سقف آسمان کوتاه 
غبار آلوده مهر و ماه، 

) 107( زمستان، » ست.زمستان
سگ زرد: پستانداري از راسته گوشتخواران که سر دسته تیره خاصی به نام سگ سانان است. این جانور 
اهلی و داراي دندانهاي آسیایی قوي است ولی بر خالف گربه چنگالهایش کند و همیشه آشکار است ( 

ت. فرهنگ معین ) در اشعار اخوان سمبول و نماد محمدرضا شاه پهلوي اس
او دید من نیز دیدم ... «

–سگی زرد –هاي سگی را دم البه

ایستاد و دوان بود رفت، میکه جلد می
دنبال مردي که با یک بغل نان خوشبوي و تازه 

) 107از این اوستا، .» ( چاالك، چابک روان بود ... 
جانور به پرندگان اهلی نیز شغال: پستانداریست از تیره سگان که جزء راسته گوشتخواران است . این

برند. اصل آن از آسیاست ولی در آفریقا کند و آفت آنهاست. پوستش را جهت آستر لباس به کار میحمله می
سمبول محمدرضا شاه پهلوي » شغال « و جنوب اروپا نیز فراوان است. ( فرهنگ معین ) در شعر اخوان 

است: 
گفت راوي: روستا در خواب بود اما «

تایی با زنش بیدار روس
دانی؟ زن! این بازیست تو چه می

آن سگ زرد این شغال آخر 
) 37از این اوستا، » ( اي هر گرد گردو نیست؟ تو مگر نشنیده

شهر سنگستان: سمبول وطن، ایران: 
) 22از این اوستا، »  ( از این جا نام شد شهریار شهر سنگستان.... «

راي پرهاي سبز و زرد و قرمز بسیار زیبا و داراي نوك قوي و ضخیم و منقار اي است داطوطی زرد: پرنده
باالیی بسیار خمیده و قرمز رنگ، دو انگشت در جلو و دو انگشت در عقب دارد. از پرندگان نواحی استوایی 
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است و در آفریقاي غربی و هندوستان و هند و چین فراوان است ( فرهنگ معین ) در شعر اخوان نماد 
مدرضا شاه پهلوي است: مح

آنگاه اشارت کرد سوي طوطی زردي «
گفت کرد آنچه او میکانسو ترك تکرار می

بیگانه و سردي يبا لهجه
) 47از این اوستا، » ( دانم. ماتم نخواهی کرد، می

دد اي است داراي بالهاي دراز و پاهاي کوچک و نازك، و منقار ضعیف و آن نژادهاي متعکبوتر: پرنده
نامه دهخدا ) دارد. ( لغت

به جوخه اعدام بسته شدند. 1332کبوتران مبارزان دوره جنبش ملی هستند که پس از کودتاي 
پنجره باز است «

و آسمان پیداست 
چون یکی  برج بلند جادویی، دیوارش از اطلس 

موج دار و روشن و آبی 
هاي برج هاي ابر، همچون غرفهپاره

پران در فضاي برج و آن کبوترهاي 
) 32آخر شاهنامه، » ( مثل چشمک زن چراغی چند، مهتابی.

اي است از راسته سبکباالن و از دسته توکان که قدي متوسط و پرهاي سیاه دارد ولی در ناحیه کالغ: پرنده
در پشت و شکم داراي پرهاي خاکستري مایل به سفید است و منقار آن طویل و قوي است ( فرهنگ معین ) 

شعر اخوان، رمزي است از شوروي و شرق در برابر آمریکا و غرب. 
در آن لحظه که من از پنجره بیرون نگاه کردم «

) 65از این اوستا، .» ( همسایه ما بود ... يکالغی روي بام خانه
است و باشد که بسیار شرور، جنگجو و محیل گرگ: پستانداري از راسته گوشتخواران و از تیره سگان می

سمبول انسانهایی است که سرماي » گرگ « باشد ( فرهنگ معین ) در شعر اخوان، آفتی بزرگ براي دامها می
اند و از شکار شدن توسط صیادان ظالم باك سرد زمستانی و گرسنگی و آوارگی را به بهاي آزادگی برگزیده

ندارند. 
زمین سرد است و برف آلوده و تر «

شمگین ست هوا تاریک و توفان خ
باد زوزه –ها مانند سگ–کشد 

) 74زمستان، .» ( زمین و آسمان با ما به کین است... 
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». رضا شاه « تواند نماد دول استعمارگر و آمریکا هم باشد و یا نماد می» گرگ « 
گله شناسد هنوز دوست ز دشمن. «

) 114ارغنون، .» ( ما نشناسیم حیف، گرگ زچوپان... 
نامه دهخدا ) در شعر اخوان رنشستن از ستور، آنچه بر آن سوار شدند از قسم مواشی ( لغتمرکب: ب

هاي شاه براي پیشرفت کشور است. نماد برنامه» مرکب «
همچنان شب با سکوت خویش خلوت داشت «

مانده از او نور باقی خسته اندي پاس 
مرد و مرکب گرم رفتن لیک ، 

ماندگی نپذیر 
) 32از این اوستا، ... .» ( خستگی نشناس

شهر 1139نادر: مقصود همان نادرشاه افشار، سرسلسله پادشاهان افشاریه ایران است. نادر قلی در سال 
مشهد را تصرف کرد و پس از شکست عثمانیان و پس گرفتن والیات شرقی و شمال شرقی ایران طی 

هنگ معین ) و مظهر قدرت و اقتدار است. برگزاري مراسمی در دشت مغان به سلطنت برگزیده شد ( فر
اخوان در شعر خود بنا به علل ناسیونالیستی او را مظهر عدالت قرار داده است: 

گویند فرداي دگر باز می«
صبر کن تا دیگري پیدا شود 
نادري پیدا نخواهد شد، امید 
) 6آخرشاهنامه، » ( کاشکی اسکندري پیدا شود.

نماد و سمبول ایران دوره ستمشاهی است. ننگ آشیانی نفرت آباد: 
که روزي روزگاري شب چراغ روزگاران بود ... « 

نشید همگنانش، آفرین را و نیایش را 
سرود آتش و خورشید و باران بود 
اگر تیر و اگر دي، هر کدام و کی 

به فرِّ سور و آذینها، بهاران در بهاران بود 
) 23از این اوستا، .» ( وگش سور ... کندن ننگ آشیانی نفرت آباد است، س

کتابنامه:
.1385اخوان ثالث، مهدي: ارغنون، انتشارات زمستان، تهران، چاپ چهاردهم، -
.1387: از این اوستا، انتشارات زمستان، تهران، چاپ شانزدهم، -------------
.1338نا، تهران، چاپ اول،: آخر شاهنامه، بی-------------
.1354: در حیاط کوچک پائیز، در زندان ... انتشارات توس، تهران، چاپ دوم، -------------
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زال، شخصیت گسیل دارنده
1زادهدکتر خلیل بیگ

فارسی دانشگاه رازي کرمانشاهاستادیار گروه زبان و ادبیات
2کامران ارژنگی

دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه رازي کرمانشاه
چکیده
ها راه یافته است و هاي بسیاري به حماسهها و گذشت روزگاران با دگرگونیهاي زال در طی قرنداستان

اند، طبیعی است که هکردها در دوران تاریخی زندگی میها و حماسهنامهچون گردآورندگان خداي
شدنی و واقعی جلوه دهند. بنابر این شاید هرگز نتوان به هاي اساطیري را توجیهاند؛ تا باورها و آیینکوشیده

اند و هدف هاي اصلی و مؤثر حماسهبازسازي تمام عیار یک اسطوره پرداخت. پهلوانان در شاهنامه شخصیت
آرامش حقیقی را همواره با خردورزي، درنگ و تدبیر همیشگی هاي واالي انسانی است که ها حفظ ارزشآن

کوشد؛ تا مشکالت به وجود آمده را همواره کنند و زال یکی از پهلوانانی است که میبه جامعۀ خود هدیه می
گیرد. میکند. او براي تحقق این آرمان از نیروي جسمانی خود که همان رستم است،بهرهبا خرد و تدبیر حل

اند. زال نماد خرد آنسري و رستم نماد قدرت جسمانی است که به صورت دو شخصیت مجسم شدهدر واقع
دارندة رستم براي حل آمده گسیلزال(دستان) شاهنامه با کارکردي خردمدار، همواره در مشکالت پیش

مشکالت پیش روي است.
دارنده، شاهنامه، اسطوره.زال، رستم، گسیلها:کلیدواژه

مقدمه
ملّی را در بر گرفته است، پایدارترین انسان حماسی است و زندگی او بخش عظیمی از حماسهزال 

پهلوان، و عالوه بر آن، که طول دوران زندگی او مساوي با دوران پهلوانی است. اوپس از پدر، جهانايگونهبه
مز و راز جان و کنش آدمی، جوي پاسخ در اقلیم پر روترین پهلوان حماسه است. جستپدر پهلوانی و معنوي

انسان با طبیعت و انسان با انسان، به تبیین رابطهگشاید که از تصویر رابطهآفاق ذهنی تو در تویی را می
یابد. قهرمانان افسانه، حماسه و اسطوره بنا بر انتظاري انسان با کل جهان گسترش میجامعه، تا تأویل رابطه

تر باشد، ابعاد وجودي و این انتظار وسیعیابند و  هرچه دامنهد تویه میرود، شخصیتی چنکه از آنان می
موجود در حماسه  ترین چهرهترین و مرکّبايگردد. زال اسطورهتر میکارکردشان نیز افزونتر و گسترده

و به اعتبار پیوندد. هستی اشود و به حماسه میمیاي شروعاش از آغاز با هویتی اسطورهکه زندگیاست؛ چنان
اي است. سیر شناخت زال به دلیل تازه در حماسه است، نیز یک هستی اسطوره» آفرینش«این که روایت یک 

گردد و در عمر حماسه به تضاد با واقعیت تاریخی شود، در حماسه متبلور میاش، از اسطوره آغاز میهستی

1 . kbaygzade@yahoo.com
2 . k.arzhangi@gmail.com
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هاي پهلوانی شاهنامه، خاندان سام از همه اندانانجامد و مدار حرکت، نگاه و ذهن ایرانی است. از میان خمی
مهمتر است. با ورود این خانواده، به ویژه زال و رستم به عرصه حماسه، جذابیت و گیرایی آن چندین برابر 

گر دلبستگی فردوسی هاي که رستم در آن حضور دارد، بیانشده است. شور و هیجان بیرون از وصف داستان
هاي اوست و بر این اساس فردوسی در شاهنامه به او و به رستم و پهلوانیو وابستگی حقیقی حماسه

ترین که مسکن مألوف فردوسی زابلستان است. زال همواره یکی از بزرگخاندانش توجه تام دارد؛ گویی
زمان پادشاهی اند و از او در شاهنامه ازنگریستهاعتنا و اعتبار به او میپهلوانان به دیدهرایزنان شاهان بوده و

هایی وجود دارد که هم بر خردمندي و هم بر منوچهر تا بهمن سخن رفته است. در وجود او نمادها و نشانه
دهند، اي بودن او داللت دارند. نمادهایی که ترکیب خرد و اسطوره را در شخصیت زال نشان میاسطوره

معقول و پذیرفتنی دارند.پسند،اي،  ولی معنایی خردکالبدي شگفت، فراعقلی و اسطوره
) قصه ساختاري کهن دارد ولی در عین حال Morphologyشناسی (پردازش موضوع: بنابر فرضیه ساخت

ترین بررسی در این زمینه، رسد، با داستانی نو و آشنا روبرو هستیم. مهماي به نظر میبعد از خواندن هر قصه
به چاپ رسید. پراپ، صد قصه از 1928اش در سال عمدهوالدیمیر پراپ دانشمند روسی است که تألیف«از 

هایشان بررسی کرد. وي به این نتیجه ها و رویدادهاي روسی را برگزید و آنها را بر اساس کنشمجموعه قصه
کند. آنگاه دهند از شمار معینی تجاوز نمیاند، ولی کارهایی که انجام میهاي مختلفرسید که افراد شخصیت

هاي قصه است، از نظر اهمیتی که در نامید. کارکرد، عمل یکی از شخصیت» کارکرد«روایت را ندهواحد ساز
هاي قصه دارد.مسیر سایر کنش

شمرد که هرکدام هاي پریان، در هر داستان هفت شخصیت را بر میشناسی قصهپراپ در کتاب ریخت
نم، گسیل دارنده، قهرمان، قهرمان دروغین. (پراپ، کارکرد خود را دارند: شریر، بخشنده، یاریگر، شاهزاده خا

1368 :84(
دارنده در داستان نقش شخصیت گسیل«گوید: هاي جادویی میشناسی افسانهپگاه خدیش در کتاب ریخت

هاي ایرانی چنین شخصیتی توان او را حذف کرد. در بسیاري از افسانهکند و به راحتی میمهمی را ایفا نمی
کند، از سوي دیگر، د و خود قهرمان با درك نیازي یا با اطّالع از شرارتی براي رفع آنها اقدام میشودیده نمی

گیري حوادث و پدید آمدن کارکردها دارد و نبودنش هیچ مشکل رنگی در شکلاین شخصیت نقش بسیار کم
شاهنامه، بیشتر با ) این در حالی است که شخصیت زال در 116: 1391(خدیش، » آورد.خاصی به وجود نمی

دارد؛ زال شود که در هنگام نیاز، رستم را براي رفع مشکل گسیل میعنوان شخصیتی گسیل دارنده مطرح می
شود و رستم را براي انجام دادن اموري مهم، به عنوان شخصیتی گسیل دارنده ، چند بار در شاهنامه ظاهر می

دارد.گسیل می
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دارد؛ البته این داستان در اصل متن اهی نریمان به سپندکوه گسیل مینخستین بار زال رستم را به خونخو
گر مسکو، در قسمت ملحقات آمده است. در هر صورت این داستان نشانشاهنامه ذکر نشده و در نسخه

زال است:شخصیت گسیل دارنده
بفــرمود تــا رستـم آمـــد بــرش           ببوسید با دست  یـال و بــرش

دو گفت کـــاي بچــۀ نرّه شیر           بر آورده چنگال و گشتــه دلیـربـــ
بدیــن کــودکــی نیست همتاي تو          بفـــرّ و بمـــردي و بـاالي تـو
کنـــون پیشتــر ز آنکــه آواز تــو          بــرآید وزان بگسلـد ســاز تـو

برو تازیان تـا بــه کــوه سپـنـد...بخـــون نــریمـــان میــان را ببند       
کنـون اي پسـر گـاه آنست چون            کــه ســازم یـکـی چارة پر فسون
روي شــاد دل بــا یکی کـاروان           بــران سـان کـه نشناسدت دیـدبان

رگـان بـرکنـیتــن خــود به کــوه سپند افکنی          بن و بیـــخ آن بــد
کـــه اکنــون نـداند کسی نام تو          ز رفتــن بـــر آیـــد مــگر کام تو

)267و 266: 1، ج 1388(فردوسی، 
یابد و انتقام نیاي خود را در این داستان، رستم در لباس بازرگانان، با کاروانی به دژ و باروي دشمن راه می

گیرد:می
چنانچون بود در خـور کـارزارچـو بشنیـد رستم بر آراست کار        

ببـار نمــک در نهــان کـرد گرز            بـر افراخته پهلوي یال و بــرز
ز خویشان تنی چند با خود ببرد             کسانی که بودند هشیار و گـرد
ببـار شتــر بــر سلیــح گــوان             نهـان کـرد آن نـامور پهـلـوان

شد رستم تیزچنگ             بر آراست با نامـداران جنــگ...چو شب تیره
چو خورشید از پرده باال گـرفت             جهـــان از ثـري تا ثریـا گرفت

)268و 267بدژ در یکی تـن نبـد زان گـروه             چه کشته چه از رزم گشته ستوه(همان: 
آدمی در هر مرحله از سیر «شود؛ اعه و تجزیه توجیه میظهور اساطیر تازه در هر جامعه به طریق اش

هاي تکاملی خویش ناگزیر است که اساطیر نوینی بسازد و این آفرینش را به یاري صور نوعی و اسطوره
شده صرفاً یک عنصر به عنصر تازه تبدیل نمی«) در این روند 124: 1369(مختاري، » شایع کهن انجام دهد

اند و از شکل و هیأتی جدید سر بر پیشین با عناصري مختلف در هم آمیختهزیه شدهاست، بلکه نیروهاي تج
هاي گیرند و هم هنجارها را، پس شکلهاي اجدادي را در بر میاند. و از آنجا که اساطیر هم سنّتآوردهمی

« ) باري 124اند و هم هنجارهاي پیشین را در بر دارند. (همان:هاي گذشتهجدید اسطوره هم حاوي سنّت
هاي مقدس و زال به ضرورتی که یاد شد و از طریق تجدید حیات اساطیر، با سام پیوسته است. اما اگر جنبه

هاي مادي و جسمانی او به رستم رسیده است و این خود همان معنوي گرشاسب در زال متبلور شده، جنبه 
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روحانی و ت که هر یک نمادي از دو جنبهترکیبی است که در حماسه به صورت زال و رستم ارائه شده اس
توان عامل ) به این ترتیب می124(همان: » مادي نیروي پهلوانی و مقدس ستایش شده در آئین مزد یسنایند.

رستم را همان خرد او دانست که در اسطوره به صورت شخصیت زال درآمده است. مختاري گسیل دارنده
)؛ اما گویی فقط دین و خرد 102نماید. (همان: زال را مقبول جامعه میمعتقد است که پهلوانی، دین و خرد،

که پیشتر اشاره کردیم، پهلوانی زال خیلی چشمگیر نیست، بلکه نماید و چناناست که او را مقبول می
آیدکه این امر در خواب سام نیز آشکار است:میچشمخردورزي آنسري او بهتر و بیشتر به

کز کوه هند          درفشـی بـرافـراشتنـدي بلــندچنان دید در خواب
جوانی پدید آمدي خـوب روي           سپاهی گران از پس پشت اوي

)142: 1، ج 1388بدست چپش بـر یکـی مـوبدي           سوي راستش نـامـور بخـردي(فردوسی،
روحانیت(دین) و خرد دانست که توان نماداند، میموبد و بخردي را که در چپ و راست زال قرارگرفته

توان چنین برداشت کرد که مردم از پهلوانیِ که از سخنان فردوسی میدر شخصیت زال وجود دارند؛ چنان
زال ناخشنودند:

گويوسـوي زابلسـتان نهادنـد روي          جهان شد سراسر پر از گفت 
گرفتی بمشتبگفتند با زال چنـدي درشـت          که گیتی بس آسـان 

)49: 2پس از سام تا تو شدي پهلوان          نبـودیــم یـک روز روشـن روان(همان، ج 
دارندگی زال  براي بار دوم هنگامی است که رستم را براي آوردن کیقباد از البرز کوه گسیل نقش گسیل

دارد:می
و بفراز یالبرستم چنین گفت فرخنده زال                    که برگیـر کوپــال 

بــرو تــازیــان تا بالبرز کـوه                گزین کن یکی لشکر همگروه
ابــر کیقبــاد آفریـن کن یکی                 مکن پیش او بر درنگ اندکی

)56بدو هفته بایــد که ایـدر بوي                 گــه و بیگه از تـاختن نغنوي(همان: 
کند و به ش معتقد است، شخصیت گسیل دارنده در داستان نقش مهمی را ایفا نمیپیشتر اشاره شدکه خدی

شود و هاي ایرانی چنین شخصیتی دیده نمیچنین در بسیاري از افسانهتوان او را حذف کرد؛ همراحتی می
رستم در « ستان کند؛ اما در این داخود قهرمان با درك نیازي یا با اطّالع از شرارتی براي رفع آنها اقدام می

) این 232: 1369(مختاري، » ارادة زال و تابع خرد و راهنمائی اوست.سفر به سوي البرز تنها اجرا کننده
داستان بسیار شبیه به داستان گودرز،گیو و کیخسرو است که در آن داستان گیو هم تابعی از گودرز است. 

کوه را از داستان آوردن کیخسرو از توران اقتباس مختاري معتقد است که فردوسی داستان آوردن کیقباد از 
)232کیقباد سخنی نیاورده است. (همان: کرده، زیرا ثعالبی ماجراي گودرز و گیو را نقل کرده و درباره
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فرمان گودرز و تابع خرد و راهنمایی اوست؛ در این در داستان گیو و کیخسرو، گیو نیز تنها اجرا کننده
افتد:سروش، به فکر جستن کیخسرو میبیند و به توصیهکه خواب میداستان، گودرز است 

چنان دید گودرز یک شب بخواب              که ابـري بـرآمد ز ایران پـر آب
بـران ابـر بـاران خجسته سـروش               بگودرز گفتی که بگشاي گـوش

مــور تـرك نـرّ اژدهـاچو خواهی که یابی ز تنگی رهـا                وزیـن نا
بتــوران یـک نـامــداري نوست                کجــا نام آن شاه کیخسرو است
ز پشت سیــاوش یکـی شهریار                 هـــنرمـــند و از گـوهر نامدار

ازیــن تخمه از گــوهــر کیقباد                 ز مادر ســوي تــور دارد نــژاد
بایــران پی فرّخش                  ز چرخ آنچ پرسد دهد پاسخشچــو آیــد

میــان را ببنـدد بکــین پـــدر                   کنـد کشـور تـور زیــر و زبـر
)199و 198: 3: ج 1388(فردوسی، 

دهد:زند که فرمان آن را گودرز میجو براي یافتن کیخسرو میوگیوزمانی دست  به جست
ا بفرمود گودرز پیر            بتوران شدن کار را ناگزیرپسر ر

)203بفرمان او گیو بسته میـان           بیامــد بکـردار شیر ژیان(همان: 
دارندگی زال هنگامی است که زال رستم را براي نجات جان کاووس هاي گسیلظهور یکی دیگر از نقش

دارد:میسرزمین گسیلاز دست پادشاه مازندران، به  آن
برستم چنیـن گفت دستـان سام             که شمشیر کوتـه شد اندر نیام

نشاید کزین پس چمیم و چریم          وگر تخت را خویشتن پروریم
که شاه جهان در دم اژدهـاست           بایرانیان بر چـه مـایـه بالست

ن بخش کینکنون کرد باید ترا رخش زیـن           بخواهی بتیغ جها
)89و 88: 2همانا کـه از بهـر ایـن روزگار            تـرا پـرورانیـد پــروردگــار(همان، ج 

دهد، زال نام یک دودمان بوده،  نه نام دالیل فراوانی در دست است که نشان می«کویاجی معتقد است که: 
دستان نیز خوانده شده است. «ال، به نام که در شاهنامه، پدر رستم عالوه بر زیک تن از پهلوانان. نخست آن

که وي از عمر که در شاهنامه، رویدادهاي بزرگ و نبردهاي مهمی به زال نسبت داده نشده؛ حال آندوم آن
درازي برخوردار بوده و چنین عمري بیشتر مناسب یک دودمان است تا یک تن. بنابراین به گمان من، زال نام 

رستم «توانیم بگوییم که گونه میوده که رستم بدان انتساب داشته است... بدینهاي سکایی بیکی از دودمان
) 167: 1362(کویاجی، » بوده است» رستم از دودمان زال«نبوده، بلکه به مفهوم « رستم پسر زال«به معنی » زال

ي را پسري آمد و«یاد شده است؛ از جمله: » دستان«در تاریخ بلعمی نیز همه جا از پدر رستم، تنها با نام 
گرشاسب نام کرد، وي را پسري آمد نریمان نام کرد وي را پسري آمد سام نام کرد، وي را پسري آمد دستان 

و هیچ ملک بر وي چیره نشد و «... ) همچنین: 90: 1388(بلعمی، » نام کرد، وي را پسري آمد رستم نام کرد.
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ترك حد جیحون بود و او را سپاه ساالري بود،  گاه خویشتن همه ملک بلخ داشت و میان او و میان نشست
لشکر «) و: 419(همان: » تر.نام او رستم بن دستان، این رستم بزرگ بود و جهان اندر ازو بزرگتر نبود و مردانه

کیکاوس را بشکست و او را اسیر کرد و اندر چاهی کرد. خبر بدان اسفهسالر بزرگ شد که رستم بن دستان 
(بهمن)لشکر کشید به سیستان و خون پدر خویش اسفندیار « ) و: 422(همان: » یستان بود[گفتندي] و مهتر س

را از رستم پسر دستان طلب کرد. رستم با وي حرب کرد. رستم را بکشت و برادر رستم زواره را بکشت و 
از پدر رستم ) در تاریخ سیستان نیز همه جا 482(همان: » پدر رستم، دستان هنوز زنده بود او را نیز بکشت.

پهلوان سام بود و پسرش دستان عالم به مردي آباد به روزگار طهماسب جهان« یاد شده است: » دستان«با نام 
فرامرز بن رستم االکبر بن دستان بن سام بن نریمان بن کورنگ بن «) و: 53: 1388(تاریخ سیستان، » داشت.

ي ژول ) در شاهنامه76(همان: » بود از سوي دختر.رستم دستانبخت النصر نبیره«) و: 55(همان: » گرشاسب
گوید:مول نیز سیمرغ خطاب به زال چنین می

نهــادم تــو را نــام دستان زند           که با تو پدر کرد دستان و بند
)115: 1بدین نام چون بازگردي به جاي           بگو تات خواند یــل رهنماي(شاهنامۀ ژول مول، ج 

رستم یعنی خرد او، خردي است برگرفته دارندهتوان نتیجه گرفت که عامل گسیلین توضیحات میبنابر ا
پهلوانانی چون زال عمر چند قرنه«توان این برداشت را داشته باشیم که اي او؛ حتی میاز منافع قومی و قبیله

، روحی که تا پایان عصر پهلوانی باید کیفی زمان از جمله استمرار روح پهلوانی استو رستم نیز بیانگر جنبه
بی گسست وجود داشته باشد... به عبارت دیگر، درازي عمر رستم و پدرش(که اولی عمري در حدود 

تواند بدین انگیزه باشد که عنصر پهلوانی در برابر عنصر پادشاهی جمشید و دومی حتی بیشتر دارد) می
)29: 1387(حمیدیان، » کوچک نشان داده نشود.

کند، وقتی است که رستم را براي میدارندگی خود را ایفاکه زال براي بار چهارم نقش گسیلهنگامی
دارد:کمک به ایرانیان گسیل می

غمی گشت پس نامور زال گفت            که گشتیم با رنج بسیار جفت
برستــم چنین گفت کز بخردان              ستاره شناسـان و هم موبدان

)386: 5، ج 1388ـل بخـوان و ز کابل بخواه              بـدان تـا بیـاینـد بــا ما براه(فردوسی، ز زاب
فردوسی نیامده است، داستان ببر بیان است که در این هاي مهمی که البته در شاهنامهاز جمله داستان

-براي کشتن ببر بیان گسیل میشود و رستم راداستان باز هم زال به عنوان شخصیتی گسیل دارنده ظاهر می
باید به روز دیگر پادشاه در خلوت با وزیر در دفع رستم مشورت کرد. وزیر گفت که رسنم می«... دارد: 

جنگ ببر بیان فرستاد تا او را هالك کند تا آسوده شویم. قرار به این دادند. 
ستم مست شد. وزیر گفت روز دیگر زال در مجلس بر تخت نشست و باده خوردن مشغول شدند که ر

اي پهلوان اگر رخصت باشد یک سخن بر خدمت شما عرض کنم. رستم گفت اي آصف بفرما. وزیر گفت 
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اي پهلوان پادشاه هند را یک دشمن دارد که در دریاي هند است و یک جانور است سرش به مانند اژدها و 
ز ده فرسنگ هرچه بیند به دم در کشد و بسیار شکل به مانند ببر است و هر روز یک مرتبه از دریا بیرون آید ا

-بان قرار دادهایم دیدهکس هالك کرده است و ملک هند را خراب کرده است. حاال میل در کنار دریا ساخته
کند و مردم این والیت خبردار شوند و از بان در سر میل آتش میشود دیدهایم. وقت بیرون آمدن او که می

گریزند اما دشمن پادشاه این است. رستم گفت منت دارم. یاین شهر به در شده و م
خواهند دفع چون زال زر این را بشنید سراسیمه شد به زبان زابلی به رستم رسانید که قبول مکن که می

ایم. اما زال دید که سخن او قبول نکند فرمود که نقاش تصویر ببر شود قرار کردهترا بکنند. رستم گفت نمی
تماشا کنند. بعد از آن حدادان را طلب کردند و به ایشان تعلیم داد و بفرمود که خانه از آهن بیان کشند 

بسازید. حدادان چهار ماه کار کردند خانه از آهن در روي عرابه تمام کردند. چهار میل در چهار گوشۀ آن 
ي چهار میل بستند. چون آن عرابه قرار دادند و یکی از پیش وا کردند. چهار تن از براي طعمۀ ببر بیان برا

خانه تمام شد مردم تماشا کردند آفرین به شعور زال کردند و بعد از آن راي شاه به یاران و رستم سوار شدند 
بان را طلب کردند پرسیدند که آن جانور اي خیمه زدند قرار گرفتند. دیدهو به کنار دریا آمدند و در روي پشته

زند روي هوا از بخار شود آب دریا موج میوقتی که ارادة بیرون کردن میبان گفتاز دریا کی آید؟ دیده
آیم چون منار را عالج گریزم به پایین مینفس او گرفته شود. وقتی که او بیرون آید او برابر منار شود و می

رود. چون این بشنیدند همه حیران شدند.تواند کرد دوباره به دریا مینمی
ر آنجا ماندند و روز پانزدهم عالمت بیرون آمدن جانور از دریا ظاهر شد و روي هوا القصه چهارده روز د

گرفته شد آن جانور پیدا شد. اما رستم فرمود اسلحۀ آن در میان آن خانه گذاشتند و عرابه را بر کنار دریا 
ي خوش بر آتش بردند و بعد از آن رستم رفت در میان آن خانه نشست و درهاي آن خانه را بربست و بویها

ها را دید در سر میلهاي آن خانۀ گذاشت و بوي آن خانه پیچید. القصه آن جانور از دریا بیرون آمد و آن کشته
هاي آهن آهن، قالب نفس انداخت و  آن خانه [و] عرابه به دم در کشید و رفت که او را فرو برد. آن میل

نفس او بیرون نیامد. رستم آن در دیگري را گشاد و الماس داده بودند و از چهار طرف دهن او دوخته شد 
کمان به دست گرفت چند تیر از درون خانه به هر طرف او انداخت. جانور از هول جان، خود را به سوي 
آب کشید و نتوانست رفت و چندان خون به درون خانه آمد که رستم تا زانو در میان خون ایستاده بود. بعد 

هاي آن اژدها بیرون آمد. بعد از آن رستم چندان بر چپ و راست او زد که تمام رودهاز آن نیزه را برداشت و
تاب شد کند و بعد از آن در آن خانه گشاد باد به روي رستم زد بیدانست که او هالك شد دگر حرکت نمی

هوش شد.و بیو کمند را به دندان ببر بیان بند کرد و دست بر کمند زد پایین آمد چند قدم برفت و بیفتاد
بان آن حال را بدید. از میل پایین آمد خبر مژده به زال زر داد و زال با یاران خود را به رستم اما دیده

رسانیدند. آن ببر را دیدند آفرین به رستم کردند. زال رستم را به هوش آورد و چشم گشود و شکر بار خدا 
کرد و گفت:

بهانه برو پور دستان کنیجان کنی         چنین اژدها را تو بی
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و بعد از آن زال فرمود پوست آن ببر را بکندند و حربه بر پوست او کار نکرد. به زال گفتند و زال در رو 
(دارو؟) ساخت بر او پاشید و گوشت و پوست او فرو ریخت. پوست او را به شهر آوردند. زال رستم را 

زه و موي تازه بیرون آورد. القصه رستم به مدت یک سال معالجه کرد، رستم از پوست بیرون آمد و پوست تا
نوش را به رستم داد چهل روز عروسی کردند و تمام به خود آمد و درست شد و بعد از آن راي شاه، پري

نوش را به شبستان رستم آوردند. دست به گردن پري نوش شهر و بازار آیین بستند و شادي تمام پري
)431و 430و 429: 1391شتند و فرامرز متولد شد. (آیدنلو، انداخت و مراد از هم بردا

از دیرباز در ادبیات فارسی به گسیل دارنده و گسیل شونده توجه زیادي شده است؛ از جمله در کلیله و 
) 203: 1388(منشی، » تَخَیر إذا ما کُنت فی األَمرِ مرسالً    فَمبلَغُ آراء الرِّجالِ رسولُها« دمنه آمده است: 

نیکو بگزین آنگاه که در کاري رسول فرستنده (و نامزد کننده) باشی، که دلیلِ برمایه و مقدارِ آراء « ترجمه: 
»مردان فرستادگان ایشانند.

گوید:داند، آنجا که میاو میدارندهگویی سعدي نیز زال را خرد رستم یا در کل نماد خرد و گسیل
)63: 1386ستم گرد              دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد(سعدي، دانی که چه گفت زال با ر

گیرد و در گوید که رستم افراسیاب را در نبرد دست کم میچرا که زال این سخن را وقتی به رستم می
کند:مورد او ادعا می

)64: 2، ج 1388من امروز بند کمرگاه اوي           بگیرم کشانش بیارم بروي(فردوسی، 
گوید:و آنگاه است که زال می

داربدو گفت زال اي پسر گـوش دار          یک امروز با خویشتن هوش
)64که آن ترك در جنگ نر اژدهاست          در آهنگ و در کینه ابر بالست(همان: 

چنین در اهمیتکردن مشرف و خصوصیات او و همالملک، در باب گسیلالملوك خواجه نظامدر سیر
کسی که بر وي اعتماد تمام است او را اشراف فرمایند تا آنچه به «شونده، چنین آمده است: شخص گسیل

نماید و این کس باید که از دست خویش به هر داند و به وقتی که خواهند و حاجت افتد میدرگاه رود او می
یمار دارد و آنچه رود از اندك و بسیار دست تا اعمال و اموال را تناحیتی و شهري نایبی فرستد سدید و کوتاه

به علم ایشان باشد، نه چنان که به سبب مشاهره و مزد ایشان باري بر رعیت افتد و به تازگی رنجی به حاصل 
شود... ولیکن این کار نازك است و با غایله. باید که این کار بر دست و زبان و قلم کسانی باشد که بر ایشان 

به غرض خویش مشغول نباشند که صالح و فساد مملکت در ایشان بسته است و باید هیچ گمان بد نبود و 
رسد تا ایشان باید که از خزانه مهیا میکه ایشان از قبلِ پادشاه باشند و نه از قبلِ کسی دیگر.  مزد و مشاهره

نمایند؛ تا هر حادثه که مینمایند و نباید که جز پادشاه کسی دیگر بداند که ایشان چهبه فراغ دل احوال می
فرماید و هرچه در خورد آن کس باشد، ناگاه پاداش و مالش داند و آنچه واجب کند میتازه شود، پادشاه می

)104-102: 1390الملک، (نظام» رساند.و نواخت می
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یشخانهخ«شونده پرداخته شده است، بیهقی در داستان در تاریخ بیهقی نیز به اهمیت نقش شخص گسیل
- کند را چنین توصیف میشخصی که سلطان محمود براي آگاهی از ماجرا به سوي مسعود گسیل می» هرات

فرمان چنان است که این خیلتاش را که بهرات به هشت روز رود. چون آنجا رسید یکسر تا سرايِ «کند: 
ن بازدارد، گردن وي بزند، پسرم مسعود شود و از کس باك ندارد و شمشیر برکشد و هرکس که وي را از رفت

و همچنان بسراي فرود رود و سوي پسرم ننگرد و از سراي عدنانی بباغ فرود رود، و بر دست راست باغ 
یی بر چپ، درون آن خانه رود و دیوارهاي آنرا نیکو نگاه کند تا بر چه حوضی است و بر کران آن خانه

» که با کس سخن نگوید و بسوي غزنین بازگردد.چنانجمله است و در آن خانه چه بیند و در وقت بازگردد،
)174: 1388(بیهقی، 

نامه، ضحاك است که گرشاسب دارنده معموالً پادشاه است؛ در گرشاسبدر آثار حماسی، شخص گسیل
کند:کند. نخستین بار، ضحاك گرشاسب را براي کشتن اژدها گسیل میهاي مختلف گسیل میرا به مأموریت

ن هـرکـس از دل بـوي          جهاندار چشمش ببوسید و رويگرفت آفـری
بـدو گفت زینسـان هـنر کـار تست          تو دانی هم از اژدها کینه جست

)74: 1389پهلوانی تراست(اسدي، گر این کار گردد به دست تو راست           در ایـران جهان
کند:راج و نبرد با بهو گسیل میبار دوم، ضحاك گرشاسب را براي یاري رساندن به مه

سـر هفـته گفـتا سوي هند زود          به یاري مهراج برکش چو دود
سرندیب برگرد و کین ساز کن           ز کین گوش کشور پرآواز کن

) 85بهـو را ببـند و همـانـجا بـدار            به درگـاه مهراج برکن به دار(همان: 
کند؛ او گرشاسب دارنده را بازي میرسد، فریدون نقش گسیلپادشاهی فریدون میزمانی هم که نوبت به

فرستد:هاي گوناگون از جمله به جنگ توران میرا به مأموریت
یکـی شیـر پیــکر درفش بنفش          بدادش همه زر غالف درفش
...بفـرمــود تــا او بــود پیشـرو           سپهبدش خوانند و سـاالر نو
ز جیحون گذر کن میاساي هیچ          سپه برکش و رزم توران پسیچ
برو تا بدان مرز از آن روي آب          کز او بر درخشد نخست آفتاب

)2و 297بـه لشکـر بپیماي تـوران زمین          ستان باژ خاقـان و فغفور چین(همان: 

گیرينتیجه
هاي حماسی است که نقش این شخصیت مهم  داستانهايدارنده یکی از شخصیتشخصیت گسیل

پادشاه است؛ اما در شاهنامه فردوسی زال نیز داراي این ویژگی شخصیتی است که با بهره همواره بر عهده
گیري از نیروي خرد و حمایت معنوي آنسري همواره در حل مشکالت مهم پیش رو نقش مهمی را ایفا 

آنسري و رستم نماد قدرت جسمانی است که به صورت دو شخصیت مجسم کند. در واقع زال نماد خرد می
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که در رستم است؛ چناندارندهآمده گسیلاند و زال همواره با کارکردي خردمدار، در مشکالت پیششده
رویداد مهم خونخواهی نریمان در سپندکوه، آوردن کیقباد از البرزکوه، رهانیدن کاووس از چنگال دیوان 

یاري کردن ایرانیان در نبرد با نیروهاي تورانی و نبرد با  ببربیان، کشتن او و رهایی مردم از مازندران،
هاي مهم گسیل هاي هولناك اژدها، این زال است که با رویکردي خردمندانه، رستم را به این مأموریتآسیب

ي و جسمانی او به رستم هاي مادهاي مقدس و معنوي گرشاسب در زال متبلور شده و جنبهدارد. جنبهمی
رسیده و خود همان ترکیبی است که در حماسه به صورت زال و رستم ارائه شده است. شخصیت زال نمادي 

رستم  همان خرد اوست از خردآنسري و رستم نمادي از نیروي جسمانی است؛ بنابراین عامل گسیل دارنده
که در اسطوره به صورت شخصیت زال درآمده است.

هکتابنام
)، مؤلف نا معلوم، طومار نقالی شاهنامه، تهران: به نگار، چاپ اول.1391. آیدنلو، سجاد؛ (به کوشش)، (1
رهبر، تهران: مهتاب، )، تاریخ بیهقی، به کوشش خلیل خطیب1388. بیهقی، ابوالفضل محمد بن حسین؛ (2

چاپ سیزدهم.
هران: توس، چاپ اول.هاي پریان، تشناسی قصه) ریخت1368. پراپ، والدیمیر؛ (3
ي فردوسی، چاپ سوم، تهران: ناهید.) درآمدي بر هنر و اندیشه1387. حمیدیان، سعید؛ (4
). ریخت شناسی افسانه هاي جادویی، تهران: علمی و فرهنگی.1391. خدیش، پگاه؛ (5
یدیان، ي فردوسی بر اساس چاپ مسکو، به کوشش سعید حم)، شاهنامه1388. فردوسی، ابوالقاسم؛ (6

تهران: قطره، چاپ دهم.
) اسطوره زال، تهران: آگه.1369. مختاري، محمد؛ (7
)، کلیله و دمنه، تصحیح مجتبی مینوي، چاپ سی و سوم، تهران: امیر کبیر.1388. منشی، نصراهللا؛ (8
و نامه)، بازشناسی، نقد)، سیرالملوك (سیاست1390المل، ك، ابوعلی حسن بن علی طوسی؛ (. نظام9

تحلیل از محمد استعالمی، تهران: نگاه، چاپ اول.
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هاي بیانی توصیف در شعر مهدي اخوان ثالثتکنیک
شمسی پارسا
استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمنان

چکیده
ایت و وصف مهدي اخوان ثالث یکی از برجسته ترین شاگردان نیماست. وي از نظریه توصیفی نیما، رو

هاي بیانی گیري در شعر خویش به کار برد. در این توصیفات اخوان از تکنیکرا برگزید و آن را به طور چشم
ي هنر و قدرت توصیفی وي است. این نوشتار با روشی توصیفی تحلیلی به متنوعی بهره برده که نشان دهنده

- توصیفات وي در موضوعات گوناگون جمعهاي بیانی در شعر اخوان پرداخته است. نخست بررسی تکنیک
دهد وي در اشعار خود از بندي شدو سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان میآوري و طبقه

اي همچون هاي شاعرانههاي دستوري مانند صفت، مسند صفتی، قید و فعل تصویري بیش از تکنیکتکنیک
هاي شاعرانه، هاي دستوري، صفت و از میان تکنیکت. از بین تکنیکتشبیه، استعاره، تمثیل، نماد بهره برده اس

هاي بدیعی مانند تضاد، تکرار و تتابع اضافات نیز در توصیف تشبیه باالترین بسامد را داراست. تکنیک
ها همچون تتابع اضافات ناشی از لحن حماسی اند. کاربرد برخی از این تکنیکموضوعات مختلف به کار رفته

ر بودن زبان ادبی اخوان است. اگرچه اخوان توصیف و روایت را از نظریۀ  نیما  گرفته و آن را بهتر از و فاخ
تر از نیماست.خود وي در شعر اجرا کرده، اما از نظر دید و طرز نگاه، سنتی

هاي بیانی(دستوري، شاعرانه، بدیعی)، اخوان ثالث، آثار.توصیف، تکنیکها:کلیدواژه
مقدمه

یکی از برجسته ترین عناصر در شعر معاصر و همچنین شعر مهدي اخوان ثالث است. وي  توصیف
توصیف و روایت را از نظریه شعري نیما اخذ کرده و آن را بسیار هنرمندانه در شعر خود به کار برده است. 

ی و تبیین آن هاي بسیار متنوعی در توصیفات خویش بهره برده که در این نوشتار به بررساخوان از تکنیک
هایی در توصیفات خویش پردازیم. این نوشتار قصد پاسخ به این سواالت را دارد: اخوان از چه تکنیکمی

هاي مختلف شاعرانه، بدیعی و دستوري کدام یک از بسامد بیشتري برخوردار بهره برده است؟ از میان تکنیک
را داراست؟ها کدام یک بسامد بیشترياست؟از بین هر یک از این تکنیک

درباره شعر اخوان تاکنون تحقیقات زیادي صورت گرفته و از منظرهاي گوناگون به شعر وي نگریسته 
شده است. اما از منظر توصیف کار چندانی صورت نگرفته است. از این میان می توان به کتاب بوطیقاي شعر 

نیما پرداخته و توصیف و روایت را نو از شاپور جورکش اشاره کرد که به بررسی عناصر اصلی نظریه شعري
از عناصر اصلی آن دانسته،اما وي فقط به بیان نظري این مسائل پرداخته و به تحلیل شعري اشعار با این 

اي نیز با عنوان جزئیات نپرداخته است. این نوشتار از این اثردر جنبه تئوري بهره برده است. پایان نامه
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دکتر پورنامداریان در دانشگاه تربیت مدرس دفاع شده که تنها به توصیف در شعر معاصر به راهنماي 
هاي توصیفی نپرداخته است. توصیف موضوعات شعري اخوان پرداخته و به بیان تکنیک

در این نوشتار  نخست توصیفات اخوان در موضوعات گوناگون جمع آوري و سپس طبقه بندي  شد و با 
قرار گرفت.روش توصیفی تحلیلی مورد تجزیه تحلیل

ها دارد، نخست تري نسبت به سایر تکنیکهاي دستوریدر شعر اخوان، جایگاه برجستهاز آن جا که تکنیک
پردازیم:به شرح آن می

هاي بیانی دستوري.تکنیک1
هاي بیانی دستوري در اشعار اخوان شامل انواع صفت، قید، مسند صفتی، جمله صله، بدل، تکنیک

هاي بیانی را هاي تصویر دهنده است که از لحاظ آماري درصد باالیی از تکنیکه و فعلصفت و ضمیر اشار
اند. از این میان صفت بیشترین کاربرد را در توصیف موضوعات مختلف داراست.به خود اختصاص داده

.تکنیک بیانی توصیف با صفت1-1
» تا حالت یا چگونگی آن را بیان کندشود اي است که به اسم افزوده میکلمه« انددر تعریف صفت گفته

: 1380(محمدي ، » هاستها یعنی واقعیتکار صفت، توصیف اسم«). بنابراین 65: 1377(ناتل خانلري، 
اند و ).برخی از معاصران اهمیت صفت را درآفرینش  تصویر بیشتر از تشبیه، مجاز و استعاره دانسته142

). 16: 1366(شفیعی کدکنی، » ل بیان تصویري آوردن اوصاف استترین وسایبهترین و شایسته« معتقدند که 
ها:توان در موضوعات مختلف شعري اخوان مشاهده کرد. مانند این نمونهکاربرد انواع صفات را می

ما، براي فتح سوي پایتخت قرن میآییم./ تا که هیچستان نه توي فراخ این غبارآلود بیغم را/ با چکاچاك -
دران کوسهامان، سهم/ پرش خار اشکاف تیرهامان، تند؛/ نیک بگشاییم. (آخر ، تیز/ غرش زهرهمهیب تیغهامان

). 82: 1344شاهنامه، 
ویژگی بارز این سروده، کاربرد صفت با ساختار نیمایی آن است. کاربرد صفت به این شکل خاص ابتدا 

ن او همچون اخوان به تقلید از استاد در کار نیما و تحت تأثیر گویش محلی وي به وجود آمد و سپس شاگردا
» تیرهامان، تند« و» کوسهامان، سهم«،» تیغهامان، تیز«خویش، این شیوه را کار بستند. در این سروده عبارات 

اند. نکته مهم دیگر دقت اخوان در انتخاب صفات است. وي  تنها با انتخاب یک به سبک نیمایی به کار رفته
گی و خصوصیت واقعی و عینی پدیده مورد نظررا نشان دهد. ترین ویژصفت توانسته مهم

اي روشن./ از اینجا تا اي ژرف است،/ در او نزدیک غاري تار و تنها، چشمهپس از این کوه تشنه دره-
).22: 1344کنار چشمه راهی نیست.( از این اوستا،

ست کوه و دره را دیده، سپس در این سروده، زاویه دید شاعر از کل به طرف جزء حرکت کرده است. نخ
ترین ویژگی گر مهماي روشن را در نزدیک آن مشاهده کرده است. صفت ژرف، بیانغار و در پایان چشمه

باشد. ویژگی برجسته غار نیز تاریک بودن است که بیان شده است. چشمه دره که شیب تند آن است، می
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ما صفت تشنه در توصیف کوه صفتی شاعرانه است شود. ازالل و پاك نیز همیشه با صفت روشن توصیف می
دهد. شگرد توصیفی اخوان در این سروده، کاربرد پی در پی و واقعیت خارجی و عینی کوه را نشان نمی

صفت در توصیف چند پدیده است. 
و ز دست من چشیدي و شستی هزار خون،/ خون کبود تیره، از آن گرگ سالخورد/ خون بنفش روشن، -

: 1345زخردسال/ خون سیاه از آن کر و بیمار گورگر/ خون زالل و روشن از آن نرم تن غزال (شکار، از آن یو
13.(

ترین ویژگی خون یعنی گر مهمشاعر در توصیف خون جانوران شکار شده از صفاتی بهره گرفته که بیان
تی حالت تیره و رنگ آن است. دقت اخوان در توصیف جزئیات موضوع در این سروده مشهود است. وي ح

گر سن و روشن بودن خون را نیز بیان کرده است. در توصیف این جانوران نیز صفتی را به کار برده که بیان
سال آنان است که این صفات با نوع رنگ خون جانور هماهنگی دارد. زیرا هر چه سن شکار بیشتر باشد، 

تر و کدرتر است.رنگ خون آن تیره
گ خون جانور تأثیرگذار است، وضعیت جسمانی حیوان است؛ گوري که بیمار ویژگی دیگري که در رن

اي دارد و غزالی که گوشتی نرم ولطیف دارد، خونش زالل و روشن است. هنر است خون سیاه و تیره
خوبی نمایان توصیفی اخوان در بیان جزئیات و هماهنگی منطق توصیف با منطق واقعیت در این سروده، به

است.  
دشت هول و درندشت بیرحم / تفتیده در دوزخ آفتاب امرداد/ آنگه که گمگشته مرد مسافر،/ آوارة در-

).49: 1371سرانجامی و خوف، / از تشنگی خستگی برده از یاد. ( در حیاط کوچک پاییز...، وادي بی
حم صفاتی کار برده است. هول و بیررا به» هول و درندشت و بیرحم«شاعر در توصیف دشت سه صفت 

اي است که وسعت و پهناوري گر تأثر شاعر از پدیده مورد نظر هستند، اما درندشت واژه عامیانهو نشانذهنی
دهد و در زبان روزمره کنایه از هر چیز گسترده و پهناور است. کاربرد این واژه عامیانه به دشت را نشان می

-تنوع ساختار عطف در این توصیف به چشم میهمراه زبان فاخر ادبی سبب برجستگی توصیف شده است.
اند.خورد؛ دو صفت اول با واو و صفت سوم با کسره اضافه معطوف شده

ست و خفته در انبان تنگ وي/ شهر پلید کودن دون، شهر روسپی،/ ناشسته دست و شب خامش-
).55: 1348رو.(آخر شاهنامه، 

نیک تنسیق الصفات در توصیف یک پدیده است. ویژگی برجسته این توصیف، استفاده متوالی از تک
نخست شهر را با صفات پلید،کودن و دون توصیف شده سپس شاعر آن را روسپی و ناشسته دست و رو 

- خوانده است. در هر دو تنسیق الصفات، شهر با صفاتی شاعرانه و ذهنی توصیف شده است. این صفات بیان
. به طورکلی شهر در نظر اغلب شاعران معاصر، منبع پلیدي و گر جنبه منفی و رویه زشت و نازیباي شهرند

صفتی شناخته شده و در مقابل آن، روستا نمادي از پاکی و صدق و صفا به شمار آمده است. آلودگی و دون
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الصفات، تنوع در ساختار کاربرد آن است. اخوان صفات را گاه با واو عطف، هاي  تکنیک تنسیقاز ویژگی
سازد. از شگردهاي توصیفی وي اضافه و در برخی موارد با ویرگول به یکدیگر معطوف میگاه با کسره 

استفاده از چند ساختار متنوع در یک تنسیق الصفات است. به این گونه که دو صفت را با یک ساختار و 
ر کند. وي این تکنیک  را در توصیف موضوعات مختلف به کاصفت سوم را با ساختاري دیگر معطوف می

برده است. 
کاربرد صفت مقلوب در شعر شاعران پس از نیما تا حدودي به تقلید از وي صورت گرفته است. اگرچه 

اند، اما کاربرد آن به صورتی خاص و سبکی شاعران قبل از نیما نیز این تکنیک را در اشعار خود به کار گرفته
پردازیم:وان از این دیدگاه میویژه از نیما آغاز شده است. در این جا به بررسی اشعار اخ

بعزاي عاجلت، اي بی نجابت باغ،/ بعد از آنکه رفته باشی جاودان بر باد،/ هرچه هر جا ابر خشم  از -
).94: 1344اشک نفرت باد آبستن/ همچو ابر حسرت خاموشبارمن (از این اوستا، 

نیک تشخیص توصیف باغ سبب برجستگی توصیف باغ شده است. کاربرد تک» نجابتبی«صفت مقلوب 
هاي بیانی در توصیف پدیده مورد را جاندار و پویا کرده است. ویژگی برجسته در این توصیف، تنوع تکنیک

نظر است. 
سایه خیسانده درسواحل شب،/ کهنه برجی بلند و دود زده؛/ برج متروك، دیر سال، عبوس،/ با نقوش -

).7: 1335علیل و مسخ شده (زمستان، 
ترین ویژگی برج، رج را با صفات بلند، دودزده و صفت مقلوب کهنه توصیف کرده است. مهماخوان ب

دهنده حالت ظاهري برج بلندي آن است که در این جا بیان شده است. صفات کهنه و دودزده نیز نشان
کشد. اما صفات هستند. بنابراین شاعر توانسته با به کار بردن این صفات، ابعاد پدیده موردنظر را به تصویر ب

اند.عبوس، علیل و مسخ شده توصیفی ذهنی از برج ارائه داده
اخوان از تکنیک صفت مقلوب در توصیف موضوعات مختلف استفاده کرده است.

.تکنیک بیانی توصیف با جمله صله1-2
مقصود از آوردن صفت براي موصوف تنها آن نیست که صفتی را به صورت کلمه یا ترکیبی با کسره 

رود که قابل تأویل ضافه به   موصوف نسبت دهند بلکه عالوه بر آن گاه عبارت، جمله یا جمالتی به کار میا
هاي بیانی در توصیفات خود به کار برده که در این به صفت است. وي این تکنیک را به همراه سایر تکنیک

پردازیم:جا به بررسی آن می
مهر/ دو سه جرعه میگرفتم، دو سه خوشه میر بودم ست، و ز مه که خرمنز شفق که بحر عشق-

).60: 1361(ارغنون،
اند، کارکردي صفتی داشته و توصیفی شاعرانه و زیبا دو جمله صله که در توصیف شفق و مه به کار رفته

اند.  اند. از نظر ساختار نیز هر دو، صله پایانیهاي مورد نظرارائه دادهاز پدیده
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خواند/ و آن را که چون کودکان گریه مییدیم/ آن مست شوریده سر را که آواز میدیدیم و با هم شن-
).102: 1344کرد(از این اوستا، 

در این سروده جملۀ صله کارکردي صفتی دارد و چگونگی کنش و عمل شخصیت مورد نظر را به طور 
عینی توصیف کرده است. 

).11: 1345چیره شود، سرد و ترسناك (شکار، بر دره عمیق، که پستوي جنگل است،/ لختی سکوت -
که «عینی دره، توصیف کرده است. سپس جمله صلهترین ویژگیشاعر ابتدا دره را با صفت عمیق، مهم

توضیحی به موضوع مورد نظر افزوده است. این صله به طور ضمنی دره را به پستو » پستوي جنگل است
ه داده است. تشبیه کرده و توصیفی شاعرانه از آن ارائ

هائی زرد،/ زنی با کودکش خوابیده در آرامش اي کز سقف پیرش میتراود گاه و بیگه/ قطرهدرون دخمه-
).81: 1335دلخواه. (زمستان، 

صله درونی است که نقش توضیحی در توصیف دخمه دارد. شاعر » کز سقف پیرش میتراود«جمله صله 
یح داده است.چگونگی سقف دخمه را با این جمله صله توض

هاي دستوري، بسیار کم است. اخوان این بسامد کاربرد جمله صله در اشعار  اخوان نسبت به سایر تکنیک
تکنیک را در توصیف موضوعات مختلف به کار گرفته است. کارکرد این تکنیک، اغلب صفتی و یا توضیحی 

است. در برخی موارد، جمله صله در شاعرانه شدن توصیف نقش دارد. 
.تکنیک بیانی توصیف با مسند صفتی1-3

پیشتر اشاره شد مسندهاي صفتی، در توضیحات کارکرد صفتی دارند. از لحاظ ساختاري نیز مانند صفات 
ها: روند. مانند این نمونهاي و تنسیق الصفات به کار میاي، دوواژهگونۀ یک واژهبه

ها ابر، ها پنهان،/ نفسبسته، سرها درگریبان، دستسالمت را نمیخواهند پاسخ گفت./ هوا دلگیر، درها -
مرده، سقف آسمان کوتاه/ غبارآلوده مهر و هاي بلورآجین،/ زمین دلها خسته و غمگین،/ درختان، اسکلتدل

).48: 1335ماه/ زمستان است (زمستان، 
تلف است. هاي مخویژگی برجسته این سروده،کاربرد مسند صفتی به طور متوالی در توصیف پدیده

ها در توصیف دست» پنهان«در توصیف درها و » بسته« در توصیف هوا صفتی شاعرانه و ذهنی،» دلگیر«
آید.در توصیف زمین صفتی ذهنی به شمار می» دلمرده«صفاتی عینی و 

).56: 1344بس کن خدا را، اي چگوري، بس/ ساز تو وحشتناك و غمگین است. ( از این اوستا، -
شاعر -گر احساس راوي ناند که بیامگین در توصیف ساز دو صفت شاعرانه و ذهنیوحشتناك و غ

دهند.نسبت به پدیده مورد نظر هستند. این صفات کیفیت واقعی وعینی ساز را نشان نمی
).94: 1335منشین با من، با من منشین،/ تو چه دانی که چه افسونگر و بی پا و سرم. (زمستان، -
اند.گر حاالت درونی و خلقیات انسانیدر توصیف شخصیت، نشان» پا و سرافسونگر  و بی«
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اي نسبت به سایر مسندهاي صفتی بیشتر است. ساختار کاربرد آن نیز در بسامد کاربرد مسند صفتی دوواژه
باشد. برخی توصیفات با واو عطف و در برخی دیگربا قرار گرفتن فعل بین دو مسند می

رد، چه سردست دست تو/ سرچشمه ات کجاست، اگر زمهریر نیست؟/ من گرچه وه، دست من فس« -
).8: 1345پیر و پوده و کم طاقتم، ولی/ این سرد زهر دست ترا هم نظیر نیست ( شکار، 

اخوان در توصیف شخصیت صیاد، صفات پیر، پوده و کم طاقت را به کار برده است. پوده و کم طاقت 
فت پیري سپس صفات کم طاقت و پوده را بیان کرده است. بنابراین یکسانی اند. شاعرنخست،صپیامد پیري

منطق توصیف با منطق واقعیت در این سروده مشهود است.
شکوه و غریب و رهگذرند/ یادهاي دگر، چو برق و چو باد./ یاد تو پر شکوه و جاوید است؛ (آخر بی-

).63: 1348شاهنامه، 
گر شکوه، غریب و رهگذر را به کار برده که هر سه بیاناي صفتی بیشاعر در توصیف یاد دگران مسنده

داند. تضاد موجود در مسندهاي صفتی ناپایداري یاد دیگران است.اما وي یاد معشوق را پرشکوه و جاوید می
شکوه و رهگذر با جاوید بر زیبایی و پویایی توصیف افزوده است. پرشکوه با بی

قید .تکنیک بیانی توصیف با 1-4
ها ها مانند صفت، وصف اسماي در توصیفات دارند. کارکرد آنها در کارکرد قیدي نیز نقش عمدهصفت
هاي زیر: کاربرد دارد. مانند نمونههاست. این تکنیک بیانی بیشتر درتوصیف شخصیتو واقعیت

ل، نو( ارغنون، و آن پرستو بین، پران و در دلش جوشان خونش/ همچو روینده کبوتر جوجگان را با-
1361 :10.(
ترین ویژگی گر مهمبیان» پران«اند. اند که در توصیف پرستو به کار رفتههر دو قید حالت» پران و جوشان«

کند. نکتۀ قابل توجه چگونگی جریان داشتن خون در دل پرنده را توصیف می» جوشان«یک پرستو است و 
با قید پران است.در این توصیف، هماهنگی موسیقایی واژة پرستو

ام با این بیا بنگر، چه غمگین وغریبانه ،/ در این ایوان سرپوشیده ، وین تاالب ماالمال/ دلی خوش کرده-
).57: 1357ها( دوزخ اما سرد، پرستوها و ماهی

شاعر در توصیف حاالت درونی خویش قیدهاي غمگین و غریبانه را به کار برده است. واژه غمگین 
ه واژه غریبانه است. این دو قید  احساسات درونی شاعر و تأثیر آن بر ظاهر شخصیت وي را نشان کنندتداعی

دهند.می
ام./ هرزه پوي و دله دو/ شب درین دشت زمستانزدة بی همه چیز،/ میدوم، برده ز هر گرگ هاري شده-

).93: 1335باد گرو ( زمستان، 
همه چیز است.کاربرد زبان اي مانند هرزه، دله و بیمحاورهویژگی برجسته این توصیف، استفاده از کلمات

محاوره در کنار زبان فاخر ادبی،کاري است که نیما آغازگر آن بود و پیروان وي نیز آن را دنبال کردند. در این 
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دهند. این دو قید با دو قیدهاي حالت هستند که چگونگی ظاهر شخصیت را نشان میپو و دلهسروده، هرزه
نه توصیف و تشبیه شخصیت به گرگ از نظر معنایی هماهنگی دارند. زمی

اي کارا و نسبتاً نو است که نخستین بار نیما آن را در توصیفات الصفات، شیوهکاربرد قید به  شیوه تنسیق
هاي شعري خویش بهره برده است. مانند این خود به کار برد. اخوان نیز از این تکنیک در توصیف شخصیت

ها:هنمون
در سکنجی، در کنار پنجره، نقال پارینه،/ سوت و کور و سرد و افسرده،/  منتشایش چون ستونی متکاي -

خانه، دور از آن جنجال،/ قوز کرده، دست، دستش زیر پیشانی،/ خشمگین و خاطر آزرده،/ روي تخت  قهوه
/ خاطرش غمگین؛(در حیاط کوچک ها و آن وقاحتها.سر به جیب پوستین خود فرو برده،/ زآن دروغین جلوه

).86: 1371پائیز...،
شاعر شخصیت نقال را با قیدهاي سوت و کور و سرد و افسرده توصیف کرده است. سوت و کور نشانه 
نهایت خاموشی و ساکت بودن است.  افسردگی نیز پیامد این سوت و کوري و خاموشی است که در پایان 

ه است. شاعر شخصیت نقال را با عبارات قیدي دیگر نیز توصیف کرده عبارت آمده و بدین گونه برجسته شد
گر حالت ظاهري و کیفیت درونی نقال است. کاربرد متوالی قید در توصیف شخصیت از شگردهاي  که بیان

آید. توصیفی اخوان  به شمار می
).31: 1335باز فتادم به خراسان مرگبار/ غمزده ، خاموش، فرو خفته، خصمکام. (زمستان، -

اخوان در این سروده، ابتدا فعل را بیان کرده سپس قیدهاي حالت را به طور متوالی به کار برده است. 
شود.آمدن قیدها در پایان ها میاستفاده از این ساختار موجب انعطاف بیشترجمله در پذیرش قیدها و صفت

شاعر همگی داللت -شخصیت راوي عبارت سبب برجستگی آنها شده است. قیدهاي به کار رفته درتوصیف
بر کیفیت حال درونی وي دارند. غمزده بودن، خاموشی و فروخفتگی را به دنبال دارد و پدیدار شدن این 

شود. حاالت در ظاهر شخصیت سبب دشمن کام شدن می
تکنیک بیانی قید اغلب در توصیف شخصیت به کار رفته است. ساختار عطف قیدها نیز بیشتر با واو 
عطف و ویرگول صورت گرفته است. شاعر در برخی توصیفات، این تکنیک را به همراه عبارات قیدي 
متوالی به کار برده است. به طور کلی تکنیک بیانی قید پس از تکنیک صفت از آمار نسبتاً باالیی در اشعار 

گر اهمیت صفت در کارکرد قیدي آن است. اخوان برخوردار است. این امر نشان
.تکنیک بیانی توصیف با فعل1-5

هاي بیانیدر توصیف ندارند، اماگاه در هاي تصویري کاربرد چندانی نسبت به سایر تکنیکاگر چه فعل
ترین ویژگی آن را تواند واقعیت عینی آن پدیده یا مهمها تنها کاربرد یک فعل تصویري میتوصیف پدیده

ها:ر برابر چشم مجسم کند. مانند این نمونهنشان دهد و در برخی موارد، موضوع موردنظر را د
).240: 1361اي رخسار خورشید (ارغنون، شکفت از پشت کهسار و درخشید/ چو خونین الله-
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دهند. ویژگی اندکه حالت درخشیدن و شکفتن را در خود نشان میهاي تصویريدرخشید و شکفت فعل
درخشد. شکفد و میونین است که از پشت کهسار میاي خبرجسته این توصیف مانند کردن خورشید به الله

خزید پیشتر و باز پیشتر/ شرم شفق پرید ز رخساره سپهر/ هولی سیاه یافت بر آفاق چیرگی/ شب می-
).39: 1345آرمید در ابهام و تیرگی. ( شکار، جنگلی می

یف شده است. تکرار توص» خزیدمی«حالت فراگیري و پوشانندگی شب در این سروده با فعل تصویري 
گر حرکت تدریجی و این فراگیر بودن را وسعت بخشیده است. فعل خزیدن همچنین نشان» پیشتر«قید 

آهسته پیش رفتن  شب است. 
اکنون دگر پلنگ کناري لمیده سیر/ فارغ، چو مرغ در کنف آشیان خویش،/ لیسد، مکد، مزد، نه به -

).39: 1345دهان خونیش. (شکار، چیزیش اعتنا/ دندان و کام یا لب و دور 
ها را در توصیف پلنگی که شکار اند که شاعر آنهایی تصویردهندهفعل» مکیدن«و » لیسیدن«، »لمیدن«

هاي خود را خورده و سیر شده و اکنون به استراحت مشغول است، به کار برده است. کاربرد متوالی فعل
اخوان است. گر شگرد توصیفی تصویري، در این سروده، بیان

.تکنیک بیانی توصیف با بدل1-6
اي که باید آن را از شگردهاي توصیفی وي گونهمیزان کاربرد این تکنیک در اشعار اخوان بسیار باالست به

ها:به شمار آورد. او این تکنیک را در موضوعات مختلف به کار گرفته است. مانند این نمونه
ي رنجور،/ منم، دشنام پست غموم/ منم من، سنگ تیپاخوردهمنم من. میهمان هر شبت، لولی وش مـ

).47:: 1335آفرینش، نغمۀ ناجور (زمستان، 
هاي متوالی توصیف شده است. این شیوه از شگردهاي توصیفی اخوان به شاعر با بدل-شخصیت راوي

اند. برخی دیگر ینیوش مغموم عها مانند میهمان هر شب، لولیآید. در این سروده برخی از بدلمیشمار 
چون دشنام پست آفرینش، سنگ تیپاخورده و نغمۀ ناجور در شاعرانه شدن توصیف نقش دارند. 

ها،/ که روز همه روز، و شب همه شب در این حوالی به طوافند،/ سرودها و دعاهاتان: این شبکوراما -
تی که ما داریم  پرواز کنند (آخر شاهنامه، هاي سکوت را بشکافند؛/ و در ظلمتر از آنند که صخرهبسیار ناتون

1348 :98.(
شود با تکنیک بدل و صفت اشاره به شبکورهایی مانند سرودها و دعاهایی که براي مردگان خوانده می

هاي کاربرد این تکنیک در اشعار اخوان، همراه توانند سکوت مردگان را بشکافند. از ویژگیاند که نمیشده
صفت یا ضمیر اشاره است. این امرسبب برجستگی موضوع شده، پدیدة موردنظر را در برابر بودن اغلب آن با 

دهد. چشم مخاطب قرار می
ها که آگاهی/ از فریب، از زندگی، از عشق/ هر / باز آگاهم کن از آن-زندانی دخترعموطاووس-شاتقی!-

.)103: 1357خواهی (دوزخ اما سرد، خواهی بگو، از هر چه میچه می
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شخصیت وي را براي مخاطب » زندانی دختر عمو طاووس«شاتقی، شخصیت موردنظر شاعر است. بدل 
سازد. این بدل توضیحی را به موضوع موردنظر افزوده است. بنابراین کارکرد آن در این سروده آشکارتر می

توان دید. روشنگري است. این کاربرد را در توصیفاتی دیگر از اخوان نیز می
آید. او از این تکنیک در توصیف د بدل در اشعار اخوان از شگردهاي توصیفی وي به شمار میکاربر

موضوعات گوناگون بهره گرفته است.
.تکنیک بیانی توصیف با ضمیر و صفت اشاره1-7

اي در ایجاد و القاي مفاهیم شعر نقش مؤثري دارد. با استفاده از این تکنیک، پدیده مورد طرز بیان اشاره
شود. کاربرد این تکنیک در شعر اخوان از شگردهاي توصیفی وي ظر در برابر چشم مخاطب مجسم مین

ها:شود.اخوان این تکنیک را بیشتر همراه با بدل به کار گرفته است. مانند این نمونهمحسوب می
ر تو اي جوي خشک! رهگذر چشمه قدیم!/ وقتی مه، این پرنده خوش رنگ آسمان؛/ گسترده است  ب« -

).76: 1335اي/ از گردش زمانه و نیرنگ آسمان. (زمستان، و بر بستر تو بال،/ آیا تو هیچ لب شکایت گشوده
توانسته » این«رنگ آسمان مانند شده است. شاعر با کاربرد صفت اشاره مه با تکنیک بدل به پرنده خوش

است مفهوم موجود را بیشتر در ذهن خواننده القا کند. 
هاي جگر خراش و دردآلودتان،/ براي هاي تلخ،/ وین ضجههاي شور، زاده این گریهتی/ آن اشکو راس-

).100: 1348توانند کرد؟ (آخر شاهنامه، ما چه می
ها همراه با تکنیک تضاد، سبب پویایی توصیف شده است. ضمایر اشاره هستند که کاربرد آن» این«و» آن«

توصیف را پویا ساخته است."تلخ-شور "،"این-آن "تقابل دوگانۀ 
نعش این شهید عزیز،/ روي دست ما مانده ست./ روي دست ما، دل ما،/ چون نگاه ناباوري بجا مانده -

ست./ این پیمبر، این ساالر،/ این سپاه را سردار،/ با پیامهایش پاك،/ با نجابتش قدسی سرودها براي ما خوانده 
).85: 1344ست(از این اوستا، 

در توصیف شهید به کار رفته است.کارکرد صفت مذکور، بیان عظمت و واالیی » این«ت اشاره صف
شخصیت مورد نظر است. بنابراین اشاره به دور  یا نزدیک براي در برابر چشم قرار دادن پدیده، تنها یکی از 

شود.کارکردهاي صفت یا ضمیر اشاره  محسوب می
ا،/ رخش رخشنده/ با هزاران یادهاي روشن و زنده،/ آه ... ( در رخش، آن طاق عزیز، آن تاي بی همت-

).80: 1371حیاط کوچک پائیز...، 
هاي پی درپی  توصیف کرده است. به کار بردن ضمیر اشاره قبل از بدل در جهت شاعر رخش را با بدل

تفخیم و بیان واالیی آن است. 
قرار و روح ر و سایه، اما با نهاد موج / آشیان بیها خیس نوهاي آب و زیبائی/خیمهابرها، این بیشه-

شیدائی عاصی آزاد و ناآرام،/ بی چرا، زیبائی دیوانه را تا ناکجا همگام،/ در سماع و پرسه و رقص تماشائی 
).44: 1357(دوزخ اما سرد، 
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. این بدل همراه کرده است» این«را با ضمیر اشاره » هاي آب و زیبائیبیشه« شاعر در توصیف ابر بدل
جا، القاي نقش تشبیهی در توصیف ابر دارد و سبب شاعرانه شدن آن شده است. کارکرد ضمیر اشاره در این

مفهوم تشبیهی بدل است. 
هاي هاي بیانی دستوري در شعر اخوان از تنوع و کاربرد بسیار برخوردار است. از میان تکنیکتکنیک

راست. پس ازصفت، مسند صفتی و قید باالترین بسامد را دارا بیانی دستوري، صفت باالترین بسامد را دا
هستند. میزان کاربرد جمله صله در شعر اخوان بسیار پایین است. 

هاي بیانی شاعرانه.تکنیک2
ها در اشعار وي هاي بیانی شاعرانه در اشعار اخوان بسیار است، اما بسامد کاربرد آناگرچه تنوع تکنیک

گر حرکت شعر نو به سمت نثر و بیان طبیعی زبان یانی دستوري است. این امر بیانهاي بکمتر از تکنیک
هاي شاعرانه و همچنین دید تازه شاعران معاصراست که سبب ارائه است. نکته قابل توجه، نوع کاربرد تکنیک

شاعران ها شده است. براي مثال تکنیک شاعرانه تشبیه را هر چندتوصیفاتی بدیع و تازه با این تکنیک
گیري با شعر کالسیک دارد. البته اند، اما نوع کاربرد آن در شعر معاصر تفاوت چشمکالسیک نیز به کار گرفته

ها تردارد، این کاربرد تازه نمود چندانی ندارد. در این جا به بررسی این تکنیکدر کار اخوان که دیدي سنتی
پردازیم:در اشعاروي می

ا تشبیه.تکنیک بیانی توصیف ب2-1
اند. به ها گفتهاند و درباره علل اهمیت و تأثیر آن سخنعلماي بالغت براي تشبیه اهمیت بسیار قائل بوده

عقیده آنان، تشبیه باعث مجسم کردن و ممثل ساختن چیزي است که خود غایب است و به طور عادي ظهور 
تر و بزرگتر یا زیباتر بنمایاند. عظیمندارد. یا این که تشبیه باید در وصفی خاص چیزي را از آنچه هست

توان بسیاري از امور متباین و ترین بخش در تشبیه، جنبه تخیلی و تصویري آن است. از رهگذر تشبیه میمهم
هاي متضاد را که در نظر حس و تجربه عقلی دور از یکدیگرند، در یک موضوع گرد آورد.از میان تکنیک

ها:شتري در توصیفات اخوان دارد. مانند این نمونهبیانی شاعرانه،تشبیه کاربرد بی
).21: 1361بنگر آن بید فروتن را، بر او نورسته برگ/همچو اسبی سبزگون، روئیده اورا یال،نو(ارغنون، -

هاي بید را به روئیدن یال نو براي اسبی سبز رنگ تشبیه کرده است. وجه شبه در شاعر سبز شدن برگ
هاي درخت بید است. فروتن صفتی انسانی یال اسبی سبزگون در آویخته بودن شاخههاي بید بهتشبیه شاخه

است که در  توصیف بید به کار رفته و نسبت دادن آن به بید سبب شاعرانه شدن توصیف شده است. این 
بخشد. هاي بید را تجسم میصفت حالت افتادگی و رو به پایین شاخه

سپردم راه و در هر گام/ گرم میخواندم سرودي تر،/ ده و آزاد،/ میگرگی شیر مست، آزامن بسان بره-
).11: 1348میفرستادم درودي شاد،/ این نثار شاهوار آسمانی را،/ که بهر سو بود و بر هر سر (آخر شاهنامه، 
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تشبیه شخصیت راوي به بچه گرگ شیر مست شاداز دیدن برف، تشبیهی زیبا و بدیع است. ویژگی 
گرگ است. زیرا در ادب فارسی، در این توصیف، کار برد  صفات آزاده و آزاد در توصیف بچهبرجسته دیگر 

درنده خویی،خصوصیت برجسته گرگ است نه آزادگی. 
آلود،/ خمیده زیر درین صبح اهورائی/ سپهر ژرف روشن، خاطري آسوده را ماند./ و شهر خیس خواب-

».98: 1371حیاط کوچک پائیز...،در « آوار گناهان، چنبري فرسوده را ماند. 
آلود به چنبري فرسوده، از شگردهاي توصیفی اخوان تشبیه سپهر به خاطري آسوده  و شهر خیس خواب

برد. آید. وي یک تکنیک بیانی را به طور متوالی در توصیف چند پدیده به کار میبه شمار می
ها ، مثل صف موران خواب آلود،/ هان،/ لحظهصدا و از نظر پنعصر خشکی بود، از یک روز آبانی./ بی-

).2: 1371گوید...، (زندگی می» زود«بر پولک هر» دیر شد«زد رفت؛ و زهرگام،/سکه میبا همیشه همعنان می
آلود  در جهت عینیت بخشی بدان عمل کرده اند. تشبیه آن به صف موران خوابها امري انتزاعیلحظه

هاست. نکته قابل توجه در این ها به حرکت موران، در گذر مداوم و آرام آنشبه در تشبیه لحظهاست. وجه
اند که هاي به کار رفته در توصیف است. برخی از علماي بالغت، تشبیهی را زیبا دانستهبهتشبیهات، مشبه

است. گر بالغت تشبیهشباهت طرفین تشبیه بیشتر از تفاوت آن باشد. اما برخی معتقدند تفاوت بیشتر نشان
شبه در طرفین تشبیه تالش ذهنی زیادي در شعر معاصر، تشبیهات بیشتراز نوع دوم است. گاهی کشف وجه

طلبد.می
هاي بیانی شاعرانه، تشبیه باالترین بسامد را به خود اختصاص داده است. اگرچه تشبیه در از میان تکنیک

به کار رفته، اما کاربرد آن بیشتر در توصیف توصیف موضوعاتی مانند زمان، مکان، امور انتزاعی و... نیز
اي و با دید سنتی نیز در کار اخوان به همراه تشبیهات بدیع و شخصیت  قابل مشاهده است. تشبیهات کلیشه

شود. با دید تازه دیده می
.تکنیک بیانی توصیف با استعاره2-2

گر دید سنتی اخوان است. امر بیانگیري برخوردار است. ایناستعاره در توصیفات اخواناز تنوع چشم
اخوان در توصیف موضوعات مختلف از این بهره برده است.

نقش رخسار بامداد، هنوز/ بود پر سایه از سیاهی سرد./ داشت نقاش خسته از پستو/ کاسۀ رنگ زرد -
). 2: 1335آورد (زمستان، می

انه و زیباست. کاربرد تکنیک تشخیص در اي مبتکراستعاره کاسه رنگ زرد از براي خورشید، استعاره
توان استعاره از آسمان گرفت. را نیز می» نقاش خسته«توصیف آسمان، این زیبایی را دوچندان کرده است. 

کاربرد تنوع تکنیک در این سروده نیز آشکار است. 
گزة تلخ و گس با ام لبکردم؛/ مزهداشتم با ناهار/ یک دو پیمانه از آن تلخ، از آن مرگابه/ زهرمارم می-

). 121: 1371همگان تنهائی. (در حیاط کوچک پائیز...، 
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اند. این دو استعاره عالوه بر شاعرانه کردن توصیف، در جهت تلخ و مرگابه هر دو استعاره از شراب
ه پیامد اي شاعرانه است کگر مزه شراب است. مرگابه واژهاند. تلخ بیانعینیت بخشی به آن نیز به کار رفته
اي است. بخشد. نکته مهم در این سروده، کاربرد استعاره در بیان محاورهنوشیدن شراب را در خود عینیت می

مشرق چپق طالئی خود را/ برداشت، به لب گذاشت روشن کرد./ زرین دودي گرفت عالم را،/ آفاق -
).37: 1357رداي روز بر تن کرد. ( دوزخ اما سرد، 

ی از خورشید، برگرفته از عناصر زندگی امروزه است. به کار رفتن تکنیک تشخیص به استعاره چپق طالئ
همراه استعاره، بر پویایی توصیف افزوده است.  

تنوع کاربرد استعاره در اشعار اخوان قابل مشساهده است. وي این تکنیک را در توصیف موضوعات 
رده است. اگرچه توصیف شخصیت با این تکنیک، مختلف مانند شخصیت، طبیعت و عناصر آن و ... به کار ب

باالترین بسامد را داراست، اما استعارات کهنه و با دید سنتی در این موضوع، بیشتر از سایر موضوعات 
-خورد. استعارات بدیع و تازه را در موضوعات توصیفی مانند طبیعت و عناصر آن میتوصیفی به چشم می

توان مشاهده کرد. 
انی توصیف با تمثیل.تکنیک بی2-3

شود. در شعر نو کاربرد نماد بیشتر از تمثیل این تکنیک بیشتر در اشعار سنتی و کالسیک اخوان دیده می
خوریم که امکان دارد چندین نماد را دربر داشته باشند. هاي بلند تمثیلی برمیاست. در شعر اخوان به سروده

پردازیم:ر اخوان میهایی از تمثیل در شعدر این جا به شرح نمونه
).20: 1361ولی ز باده غمم کم نشد که ابر خزان/ خضارتی ندهد شاخۀ خزان زده را (ارغنون، -

شاعر در تصدیق گفته خویش و کم نشدن غم با باده نوشی، تمثیلی به کار برده تا ذهن مخاطب را اقناع 
فصل خزان به خواب رفته و هرچند باران کند که دراي تشبیه میکند. حال خود را به حال شاخه خزان زده

شود. پاییزي بر آن ببارد سرسبز نمی
و اي بسا شب که بر او میگذرد/ غرقه در لذت بیروح بهار/ او بمه مینگرد، ماه باو/ شب دراز است و -

).85: 1335قلندر بیکار (زمستان ، 
ل درآمده است.المثدراز بودن شب و بیداري قلندر تمثیلی است که به صورت ضرب

ما در اینجا او از آنجا گفت/ آمد و آمد/ رفت و رفت و رفت/ گفت راوي: روستا در خواب بود اما/ -
تو چه میدانی، زن، این بازیست./ آن سگ زرد این شغال، آخر/ تو مگر نشنیده اي/ «روستائی با زنش بیدار:/ 

).35: 1344(از این اوستا، » هر گرد گردو نیست؟
جا ذکر شده است. دید مأیوسانه و اي از آن در اینو مرکب شعري بلند و تمثیلی است که پارهشعر مرد 

ناامیدانه اخوان در این سروده نیز آشکار است.
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هاي شاعرانه در شعر اخوان بسیار کم است. کاربرد آن بیشتر در اشعار کاربرد تمثیل نسبت به سایر تکنیک
شود.است. هرچندکه اشعار بلند و تمثیلی نیز در کار اخوان دیده میکالسیک و سنتی اخوان قابل مشاهده

.تکنیک بیانی توصیف با نماد2-4
کاربرد زبان رمزي و سمبلیکی در شعرنو از نیما آغاز شده است. استفاده از این تکنیک در آثار شاعران 

هاي ادبی روز از مکتب-2آوردندآنان به پیروي از نیما به بیان نمادین روي-1دیگر معاصر چند وجه دارد: 
کرد که به تصریح مسائل اجتماعی ایران و خفقان جامعه ایجاب می- اوضاع سیاسی-3اروپا تأثیر گرفتند 

انسان و جامعه در شعر نپردازند. تمام این عوامل در گرایش آنان به نماد مؤثراست. 
هاي گوناگون، ابهام اند. زیرا تفسیر و تأویلشدهنمادها در اشعار اخوان بیشتر به نمادهاي قراردادي تبدیل

پردازیم:هاي نمادین اخوان میجا به بررسی برخی از سرودهنمادهاي آن را کم رنگ کرده است. در این
کنون ننگ آشیانی نفرت آبادست، سوگش سور/ چنان چون آبخوستی روسپی، آغوش زي آفاق -

آلوده،/ و صیادان دریا بارهاي دور/ و بردنها و بردنها و بردنها/ گلبگشوده، در او جاري هزاران جوي پر آب 
).21: 1344از این اوستا، »   ( ها...ها وگشتیها/ و گزمهها و کشتیها و کشتیو کشتی

آغوش زي « شهري که اخوان در این سروده توصیف کرده است نمادي از وطن او، ایران است. عبارت 
هاي خارجی فرض کرد. عبارات ن نمادي از استثمار و استعمار ایران توسط قدرتتوارا می» آفاق بگشوده

ها اشاره به بردن و غارت نفت ایران توسط اجانب است. ها و کشتیها و کشتیبردنها و بردنها و کشتی
ا باز و من، در حیرتم، از اینکه در شهر شما بینم/ به هر گامی چراغی هست، با نورافکنی پر زور/ و شبه-

چو قندیلی  بیاویزید از سقف  سیاه شهر/ بدرد شاید »/ یک ستاره از فساد خاك وارسته« هم تاریک؟/ خدا را 
).32: 1371ي تابد به راه شهر .(در حیاط کوچک پائیز ...، ااین تاریکی نه تو و لختی روشناي زنده

، نمادي »ر و شب ها باز هم تاریک به هر گامی چراغی هست، با نورافکنی پر زو« عبارت متناقض نماي
از فضاي پر از ظلم و ستم و اختناق و استبداد رضا شاهی است. اگرچه رضاشاه داعیه متمدن بودن را داشت 
و عناصر زندگی شهرنشینی در دوره حکومت او رونق یافت، اما با ستم و ظلمی که به مردم روا داشت، در 

ر این سروده، به انتقاد از چنین وضعیتی پرداخته است. واقع تسمه از گرده آنان کشید. اخوان د
.تکنیک بیانی توصیف با تشخیص2-5

توان در اغلب اخوان از این تکنیک در توصیفات خویش بهره زیادي برده است. کاربرد آن را می
هاي زیر:موضوعات توصیفی وي دید.مانند نمونه

ام روشن و پاکی نیامده است./ وین جوي خشک، بس سالها گذشته کز آن کوه سر بلند / پیک و پی-
اي،/ چشمش براه مانده، امیدش تبه شده است. اي که نیست،/ در انتظار سایه ابري و قطرهرهگذر چشمه

).75: 1335(زمستان، 
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اي چشمه با استفاده از تکنیک جاندارانگاري (تشخیص) به انسانی مانند شده که چشم به راه ابر و قطره
. کاربرد این تکنیک سبب ذهنی و شاعرانه شدن توصیف شده است. به طورکلی کاربرد تشخیص باران است

گردد. در توصیف طبیعت و عناصر آن، سبب ذهنی شدن توصیف می
این دبیر گیج و گول و کوردل؛ تاریخ،/ تا مذهب دفترش را گاهگه میخواست/ با پریشان سرگذشتی از -

لرزید،/ حبرش اندر سلک میتادش اندر دست./  در بنان درفشانش کلک شیرینافنیاکانم بیاالید،/ رعشه می
).34: 1348بست (آخر شاهنامه، محبر پر لیقه/ چون سنگ سیه می

افتد و شاعر، لرزه در دستش می-تاریخ به دبیري مانند شده که هنگام نوشتن سرگذشت نیاکان راوي
از کلمات آرکائیک همچون بنان، کلک، حبر ،محبر، لیقه و مذهب بندد. استفاده اش میجوهر در دوات پر لیقه

دفتر سبب برجستگی معنایی توصیف شده است. صفاتی که در توصیف دبیر به کار رفته است با یکدیگر 
هماهنگی موسیقایی دارند. این هماهنگی بر زیبایی توصیف افزوده است. به کار بردن کلمات کهن و توجه 

آید.  هاي زبانی شعر اخوان به شمار میکلمات ازویژگیبه آهنگ و موسیقی 
( ]باید زیست،/ باید زیست!.../[گوید: اما باز باید زیست،/ مرگ گوید: هوم! چه بیهوده!/ زندگی می-

).234: 1371گوید اما...، میزندگی 
است. شیوة بیانی در اند، ارائه شدهتوصیف به صورت گفتگو بین مرگ و زندگی که هر  دو امري انتزاعی

جنبۀ ادبی به آن بخشیده است. کاربرد تکنیک » باید زیست«این توصیف روایی است و تنها تکرار جملۀ 
تشخیص این توصیف را شاعرانه کرده است. 

اخوان از تشخیص بیشتر در توصیف عناصر طبیعت بهره برده است. 
هاي بیانی بدیعی. تکنیک3

ها از دید قدما، از معایب  کالم عر اخوان مشهود است. اغلب این تکنیکهاي بدیع در شتنوع تکنیک
اند و از شگردهاي توصیفی وي به شوند، اما در شعر اخوان به طرز زیبایی به کار گرفته شدهمحسوب می

پردازیم:ها در شعر اخوان میآیند. در این جا به بررسی این تکنیکشمار می
غراق.تکنیک بیانی توصیف با ا3-1

ها لحنی حماسی است. وجود این لحن، کاربرد اغراق را در توصیف ایجاب لحن اخوان در بیشتر سروده
گراي اخوان است، کاربرد لحن حماسی و اغراق را گر دید منفی و پوچهایی که بیانکند. حتی در سرودهمی
ها:توان مشاهده کرد. مانند این نمونهمی

گم/ حریفا! میزبانا! میهمان سال و ماهت پشت درچون موج میلرزد/ تگرگی بیا بگشاي در، بگشاي دلتن-
).48: 1335نیست، مرگی نیست/ حدیثی گر شنیدي، قصۀ سرما و دندان است. ( زمستان، 

شبه دراین تشبیه، لرزش شدید و دائمی راوي حالت لرزش خود از سرما را به موج تشبیه کرده است. وجه
صیت با اغراق صورت گرفته است. است. بنابراین توصیف شخ
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هزار همره گشت وگذار یکروزه،/ هزار مخلب و منقار دست شسته ز کار،/ هزار همسفر و همصداي -
).58: 1348تنگ جبین،/ هزار ژاغر پرگند و الشه و مردار ( آخر شاهنامه، 

در بند » یک«و » هزار«ل گونه کرده است. تضاد و تقاببیان را اغراق» هزار«اخوان با به کار بردن لفظ 
نخست سبب پویایی توصیف شده است.  
توان یک تشبیه یا ها صورت گرفته است. در درون هر اغراق میکاربرد اغراق به همراه سایر تکنیک

تشخیص را دید. این تکنیک بیشتر در توصیف شخصیت به کار رفته است. 
.تکنیک بیانی توصیف با تضاد3-2
ترساي پیر میفروش امشب/ می گرم و سپیدت با دل سرد و سیاه من/ که چون آتش چه کرد اي مهربان-

).22: 1335بمجمر سوزم و چون می بخم جوشم/ پرند از آشیان دل کبوترهاي آه من ( زمستان، 
می گرم و سپید با دل سرد و سیاه در تضاد است. این تضاد توصیف را جاندار و پویا کرده است. 

نه مهرست بر سپهر، نه ماه،/ در آن زمان، دیدم/ بر آسمان سپید،/ ستارگان سیاه./ در آن زمان که-
).59: 1348ستارگان سیاه پرنده و پرگوي؛/ در آسمان سپید تپنده و کوتاه (آخر شاهنامه، 

در عین » دیدم بر آسمان سپید، ستارگان سیاه«تکنیک تضاد گاه  همراه با بیان متناقض نماست. عبارت
ار بودن از تکنیک تضاد،پارادوکس معنایی نیز دارد. صفت سیاه در توصیف ستاره که منبع نور و برخورد

روشنایی است، پارادوکس است. کاربرد این تکنیک، توصیف را برجسته کرده است. 
گر جوان یا پیر، با تقصیر، بی تقصیر،/ یا سپید و سرخ، یا زردیم؛/ گر رواق و طاق، یا ایوان قصر خود،/-

یا در و دیوار و پا گردیم./ باز هم در صبح و شام و ظهر و عصر خود،/ نیستی تنها تو، من تنها/ با همیم و با 
).204: 1371هم هستیم و همدردیم. (زندگی می گوید اما... 

هاي این سروده است. کاربرد متوالی یک تکنیک در کاربرد عبارات متضاد به گونه متوالی از ویژگی
هاي دوگانه پی در پی در این شود. تقابلعی خاص، از شگردهاي توصیفی اخوان محسوب میتوصیف موضو

سروده، تحرك و پویایی خاصی به توصیف بخشیده است. 
شود.اگرچه این تکنیک،کاربرد چندان هاي بدیع در علم بالغت قدمایی محسوب میتضاد از آرایه

وصیف موضوعات گوناگون از آن بهره گرفته است. اي در شعر معاصر ندارد، اما اخوان در تبرجسته

نما(پارادوکس).تکنیک بیانی توصیف با متناقض3-3
آمدم با هزار امید بزرگ؛/ و همین جام خرد و کوچک خویش./ آمدم تا ازین مصب عظیم،/ راه دریاي -

).9: 1335(زمستان، » تشنه گیرم پیش
-وصیف دریا را برجسته کرده است. در این سروده تکنیکنمایی است که تعبارت متناقض» دریاي تشنه«

موجب اغراق در کالم » هزار«اند. توصیف امید با صفت هاي دیگري همچون اغراق و تضاد نیز به کار رفته
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هاي بیانی شده است. همچنین عبارت امید بزرگ با جام خرد و کوچک در تضاد است. تنوع کاربرد تکنیک
و قدرت توصیفی اخوان است.گر هنر در توصیف، بیان

ها جاریست./ چون سبوي تشنه کاندر خواب بیند آب، و اندر آب بیند از تهی سرشار،/ جویبار لحظه-
).31: 1348سنگ،/ دوستان و دشمنان را میشناسم من. (آخر شاهنامه، 

شاعر همچنین ها به کار رفته است. نمایی است که در توصیف لحظهبیان متناقض» ازتهی سرشار«عبارت 
شبه در پیوسته روان بودن با حرکتی نامحسوس است. تنوع ها را به جویبار تشبیه کرده است. وجهلحظه

کاربرد تکنیک در این سروده نیز قابل مشاهده است. 
ست ست نشسته خاموش و گویا/ رفتههنگام رسیده است؛ مرغ اما/ دیري«گفتند:/ جمعی ز قبیله نیز می-

).83: 1348(از این اوستا، » جادوئیش؛/ ناخوانده هنوز هفت باري بیشز یاد  ورد 
تحرك و پویایی توصیف را سبب شده است. شاعرسپس در » خاموش و گویا«نماي عبارت متناقض

دهد. نما شرح میعبارات توصیفی این خاموشی و گویایی را باز هم با بیان متناقض
تگاهیمان/ درهم و با هم یکی گشته،/ قربتی با غربت آغشته،/ شاهد هاي چاشما جدا از هم، ولیکن سایه-

).32: 1357این وحدت و بیگانگی خورشید (دوزخ اما سرد، 
هاي شعري شاعر در توصیف شخصیت-نما گذاشته شده است. راوي بناي توصیف بر تکنیک متناقض

به غربت آغشته است و خورشید شاهد این هاشان را با هم یکی دانسته است. قربتی که ها را جدا و سایهآن
اي نو و تازه است که سبب پویایی و نما در این سروده، شیوهوحدت و بیگانگی است. شیوه کاربرد متناقض

تحرك آن شده است. 
نما بیشتر در توصیف شخصیت به کار رفته است. بسامد کاربرد آن چندان زیاد نیست. تکنیک متناقض

تکنیک، اغلب  نمادین است.کارکرد توصیف با این
.تکنیک بیانی توصیف با تتابع اضافات3-4

شود. لحن حماسی اخوان سبب شده که کاربرد تتابع اضافات از شگردهاي توصیفی اخوان محسوب می
وي از  این تکنیک بهره بیشتري ببرد:

).70: 1361،گویند که امید و چه نومید ندانند/ من مرثیه گويِ وطنِ مردة خویشم (ارغنون-
راوي یأس و نومیدي و غم درونی خویش را توصیف کرده است. براي القاي این مفاهیم باید -شاعر 

لحن کالم سنگین باشد. وي براي ایجاد این لحن از تکنیک تتابع اضافات بهره گرفته است. در واقع کارکرد 
این تکنیک، القاي بیشتر مفهوم مورد نظراست.

هايِ/ پر عصمت و پرشکوه/ تنهائی و خلوت من!/ اي شط شیرینِ پر ه/ زیباترین لحظهگاه و پنااي تکیه-
).73: 1348شوکت من! (آخر شاهنامه، 
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کاربرد تتابع اضافات در تمام این سروده مشهود است. کاربرد این تکنیک سبب القاي بیشتر مفاهیم 
شود. توصیف می

جهت از ست/ بی که خواهد یا زند، حتی تلنگر هم/ بیوردهاو همیشه چوبِ اندامِ درشت خویش را خ-
).158: 1371گوید اما...، هر کسی و هر سوي، مشت خویش را خورده ست. (زندگی می

گر هماهنگی معنایی و ساختاري توصیف است. بیان» چوب اندام درشت خویش را خورده ست«عبارت 
دهندة کند. این امر نشاناندام شخصیت را به نوعی القا میکاربرد تتابع اضافات در این عبارت، مفهوم درشتی

هنر شاعر در گزینش واژگان، تکنیک بیانی و دیگر عناصر شعري در جهتی هماهنگ با مفاهیم است.
کند. اخوان از این تکنیک بیشتر در توصیف تتابع اضافات نوعی هماهنگی موسیقایی در شعر ایجاد می

برد این تکنیک در ایجاد لحن فاخر و حماسی  کالم نقش بسزایی دارد.شخصیت بهره برده است. کار
.تکنیک بیانی توصیف با تکرار3-5

آید، اما در شعر معاصر از عناصري است که اگر چه تکرار در بالغت سنتی از معایب کالم به شمار می
شود. شاعران معاصر و از عالوه بر ایجاد هماهنگی موسیقایی سبب القا و تأکید بیشتر معناي شعر نیز می

اند. کاربرد این تکنیک از شگردهاي توصیفی اي زیبا در اشعار خویش به کار گرفتهجمله اخوان، آن را به گونه
شود. این تکنیک در عناصر مختلف جمله مانند مسند، مسندالیه، فعل، حرف نفی و ... به اخوان محسوب می

کار رفته است: 
هاست/ که این خون خون گرگان خانمانو، برافروز!/ که این خون خون ما بیبنوش اي برف، گلگون ش-

).56: 1335گرسنه است/ که این خون خون فرزندان صحراست (زمستان، 
تکرار مسندالیه عالوه بر ایجاد هماهنگی موسیقایی در محور عمودي کالم، سبب تأکید و القاي بیشتر 

ر آن به همراه مسندالیه، موضوع توصیف را در برابر چشم خواننده شود.کاربرد صفت اشاره و تکرامفهوم می
مجسم کرده است. 

آنقدر که زیبائی رنگارنگ ست، هیچ چیز نیست/ زیرا همه چیز زیباست، زیباست، زیباست؛/ و هیچ -
، چیز همه چیز نیست./ و با همین دل، همین چشم/ چشم دید، دلم  میگوید:/ آنقدر که زشتی گوناگون است 

چیز زشتست، زشتست، زشتست؛/ وهیچ چیز همه چیز نیست. (آخر شاهنامه، هیچ چیز نیست./ زیرا همه
1348 :105.(

در این سروده با تکرار مسند مواجهیم که به طور متوالی در توصیف به کار گرفته شده است. اخوان 
هاي بیانی ن امر یکی دیگر از ویژگیها رعایت کرده است. اینهایت تکرار را که سه بار است، در تمام سروده

آید. وي به شمار می
جاي پاها تازه بود اما،/ برف میبارید./ باز میگشتم. / برف میبارید./ جاي پاها دیده میشد، لیک/  برف -

میبارید./ باز میگشتم،/ برف میبارید./ جاي پاها باز هم گوئی/ دیده میشد، لیک/ برف میبارید./ باز می گشتم،/ 
).17: 1348رف میبارید./ برف میبارید میبارید میبارید../جاي پاهاي مرا هم برف پوشانده ست.(آخر شاهنامه،ب
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اي که جمله به طور متناوب در توان مشاهده کرد. به گونهکاربرد زیباي تکنیک تکرار را در این سروده می
ریزش مداوم و پیوستۀ آن را القا » دبرف می باری«عبارات توصیفی متوالی تکرار شده است. تکرار عبارت 

نیز راه رفتن مداوم شخصیت در برف و جاي پاهاي او را به طور عینی » شدجاي پاها دیده می«کند. تکرار می
بخشد. تجسم می

تکرار از شگردهاي توصیفی اخوان است. این تکنیک در ارکان مختلف جمله مانند مسند، مسندالیه، فعل، 
به کار رفته است. در برخی از اشعار، گاه یک بند تکرار شده است. براي مثال، بند نخست حرف نفی و ... را 

اي شدن شکل ذهنی در شعر زمستان دوباره در بند پایانی شعر تکرار شده است. این نوع تکرار سبب دایره
آورد. شود و وحدتی در عین کثرت را در شعر به وجود میشعر می

دریافت
گیري برخوردار است. میزان کاربرد ي بیانی در اشعار توصیفی اخوان از تنوع چشمهاکاربرد تکنیک

گر این است که وي همچون نیما در صدد نهاست. این امر بیاهاي بیانی دستوري بیش از سایر تکنیکتکنیک
ده نزدیک کردن شعر به بیان طبیعی خویش است. توصیفاتی که وي از موضوعات گوناگون شعري ارائه دا

دهد که وي  دقت در توصیف جزئیات و اهمیت توصیف عینی در شعر را در نظر داشته است، نشان می
است.

هاي بیانی دستوري در شعر اخوان شامل کاربرد صفت، قید، فعل، مسند صفتی، جمله صله، صفت تکنیک
و ضمیر اشاره و بدل است. باالترین بسامد را صفت به خود اختصاص داده است.

هاي بیانی شاعرانه شامل تشبیه، استعاره، تمثیل، تشخیص و نماد است که از این میان، تشبیه یکتکن
گر باالترین بسامد را داراست. تنوع موضوعی استعاره در اشعار اخوان مشهود است. این مسأله بیان

دیدکالسیک اخوان در شعر و تفکر سنتی وي است.
تتابع اضافات و اغراق در توصیفات وي به کار رفته است. کاربرد هاي بدیعی مانند تضاد، تکرار،تکنیک

ها همچون تتابع اضافات ناشی از لحن حماسی و فاخر بودن زبان اخوان است. اگرچه برخی از این تکنیک
اخوان توصیف و روایت را از نظریه  نیما  گرفته و آن را بهتر از خود وي در شعر اجرا کرده، اما از نظر دید 

تر از نیماست.رز نگاه، سنتیو ط
نامهکتاب

) ،رمز و رمزگرایی در اشعار مهدي اخوان ثالث، ترنج: تهران.1374احمدپور، علی ،(
 .آخر شاهنامه، مروارید: تهران.1348اخوان ثالث، مهدي ، (چ سوم ،(
 .ارغنون، مروارید: تهران.1361ـــــــــــــــــ ، (چ پنجم ،(
، از این اوستا، مروارید: تهران.1344(ـــــــــــــــــ ،(
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) ، برگی (یادنامۀ مهدي اخوان ثالث)، به اهتمام مرتضی کاخی، )، باغ بی1378ـــــــــــــــــ
زمستان: تهران.

 .ها و عطا و لقاي نیمایوشیج، بزرگمهر: تهران.   )، بدایع و بدعت1369ـــــــــــــــــ ، (چ دوم
، بهترین امید (برگزیده عقیده و نثر و شعر)، آگاه: تهران.1355(ـــــــــــــــــ ،(
) ، ترا اي کهن بوم و بر دوست دارم، مروارید: تهران. 1368ـــــــــــــــــ ،(
) ، هاي سبز، ج دوم، زمستان: تهران.)، حریم سایه1373ـــــــــــــــــ
) ، ا ... ،بزرگمهر: تهران.ر زندان، زندگی می)، در حیاط کوچک پائیز د1371ـــــــــــــــــگویدام
) ، ا سرد، انتشارات توکا: تهران.1357ـــــــــــــــــدوزخ ام ،(
) ، زمستان، بنگاه مطبوعاتی زمان: تهران.1335ـــــــــــــــــ ،(
) ، شکار، مروارید: تهران.1345ـــــــــــــــــ ،(
) ، مه مرتضی کاخی، زمستان: تهران.)، ص1371ـــــــــــــــــداي حیرت بیدار، با مقد
) ، ل، انتشارات توس: مشهد.1349ـــــــــــــــــمجموعه مقاالت، ج او ،(
) ، ناگه غروب کدامین ستاره (یادنامه مهدي اخوانثالث)، بزرگمهر: تهران.  1370ـــــــــــــــــ ،(
) ،ققنوس: تهران.)، بوطیقاي شعر نو،1383جورکش، شاپور
 .پیام آور امید و آزادي، آمیتیس: تهران.1385دستغیب، عبدالعلی ، (چ سوم ،(
 .د حسینی، رضا، (چ چهارمجلد، نگاه: تهران.2هاي ادبی، )، مکتب1371سی
 .صور خیال در شعر فارسی، آگاه: تهران.1366ـــــــــــــــــــــــــ ، (چ سوم ،(
موسیقی شعر، آگاه: تهران.   1368ــــ ، (چ دوم. ـــــــــــــــــــــ ،(
 .جلد، نشر مرکز: تهران. 3)، تاریخ تحلیلی شعر نو، 1378شمس لنگرودي ، (چ سوم
ادبیات توصیفی ایران، کتابخانه ابن سینا: تهران.1347علی، (صورتگر، لطف ،(
م، اشرفد علوي مقدان، سمت: تهران.)، معانی و بی1379رضا، (چ دوم–زاده، محم
) ،بالغت تصویر، سخن: تهران.1386فتوحی، محمود ،(
) ،چهل و چند سال با اخوان، بزرگمهر: تهران.1370قرایی، یداهللا ،(
 .دستور زبان فارسی، ناهید: تهران. 1380قریب، عبدالعظیم و دیگران، (چ دوم ،(
) ،اسقلیدي، عبشارات دانشگاه فردوسی: مشهد.)، رازهاي خلق یک شاهکار ادبی، انت1380محم
) ،درضادي آملی، محمآواز چگور(زندگی و شعر مهدي اخوان ثالث)، نشر ثالث: تهران.1377محم ،(
 .د، (چ سومانسان در شعر معاصر، توس: تهران.1383مختاري، محم ،(
) ، چشم مرکّب، توس: تهران.1378ــــــــــــــ ،(
دستور زبان فارسی، توس: تهران.1377. ناتل خانلري، پرویز، (چ شانزدهم ،(
) ،بدیع از دیدگاه زیبایی شناسی، دوستان: تهران.1379وحیدیان کامیار، تقی ،(
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 . دستور زبان فارسی، سمت: تهران.1385ـــــــــــــــــــ ، (چ هشتم ،(
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در کتب مذهبی و ادب منظوم و منثور فارسی» مرکب نجابت«هاي جلوه
١ی فخريکامران پاشای

استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز
2رقیه محمودي وند بختیاري

شرقیکاربردي صنایع کوچک آذربایجان–مدرس دانشگاه جامع علمی 
چکیده

رود. این نمادها گاه رنگ به ها به شمار میتوان گفت: نمادها زبان مشترك بین انسانبه جرئت می
وانات، حیواناتی نظیر گرگ نماد همیشگی درندگی هستند. گاهی جغد خصوصی است و گاهی از جنس حی

رود. گاهی نیز به مانند شمار میدر میان قومی نماد شومی است و در میان مردم دیگري نماد دانایی مطلق به
اسب، نماد حیوانی نجیب، راهوار، باهوش، مهربان، جنگاور، تکاور، شجاع، تیزتک و چاالك را به خود 

است که در ادبیات ملل و حتی اساطیر د. این خصوصیات، اسب را به چنان حیوان باارزشی تبدیل کردهگیرمی
دارد.                                                                                              گام با وي قدم  برمیملل به همراه هر فرد استثنایی، اسبی ماورایی، هم

داشت چنین شان، نجات دهندگان قوم و قبیله و ملّتی بودند و از این رو به پاسها و سوارکاراناین اسب
که راکبان، باشکوه در حالی-هاترین نقاط برخی از مکانهاي آنان را در مهمها و تندیسقهرمانانی، پیکره

اند. اسب بدون شک در بین به اهتزار در آورده-هاي تیزتک و قهرمان هستندبر این اسبتر سوار تمامهرچه 
ي موجه ظاهر شده است. به جهت حضور پررنگ البالغه حیوانی با چهرهتمام اقوام و حتی در قرآن و نهج

البالغه و هجاین حیوان در زندگی انسان، بر آن شدیم تا تاخت و تاز این موجود نجیب را در قرآن کریم ن
میدانگاه دیوان شاعران و کتب ادیبان به تماشا بنشینیم.     

البالغه، ادب منظوم فارسی، ادب منثور فارسیاسب در قرآن، اسب در نهجها:کلیدواژه
) از زمانی که براي 291: 1381گویند: اسب حیوان نجیبی است ... (هشت کتاب، دانم که چرا میمن نمی

شعر را معلّم ادبیاتمان، در گوشمان زمزمه کرد. دیدگاهمان را نسبت به این موجود تیزپا تغییر اولین بار این 
داد. گویی معلّم چشمانمان را شُست تا دیگر به هیچ موجودي، از روي جهالت، به صورت حیوانی پیش پا 

گاه ادبیات فارسی و افتاده ننگریم. نگاهمان را شست، تا جور دیگر، جوالن این موجود نجیب را در میدان
هاي گذشتگان ما، هیچ پهلوان، مبارزي یا پادشاهی بدون اسب تمام کتب ارزشمند به نظاره بنشینیم. در داستان

ها خلق ها و شجاعتقابل تصور نیست. مبارزان بزرگ در میدان نبرد به همراه اسبان خود جنگاوري
سوارکار -توانست مرگ خود را به چشم ببیند. این دوکردند. هر پهلوانی با از دست دادن اسب خود، میمی

جز جدانشدنی از هم بودند و در صورت کشته شدن یکی، دیگري نیز محکوم به مرگ بود. در -و مرکوب
بخشی از شعایر تدفین « کردند!گذشته، گاهی بعد از کشته شدن سوارکار، اسب وي را نیز به همراه او دفن می

1 . pashayikamran@yahoo.com
2 . Lotus3488@yahoo.com
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» ي اسب جنگی بود تا بتواند به خداوندگار متوفایش در آن دنیا هم خدمت کند،پیر جنگاور، کشتن اجبار
) در گذشته، شاعران و نویسندگان زیادي براي نشان دادن ارادات خود به 159: 1386ي اساطیر، (دانشنامه

ن کردند و در قبال آي حضرت شاهی میهاي فصیح و بلیغی را عرضهپادشاهان و بزرگان، اشعار و نوشته
شدند، ي شاه میشد و گاه شاعران، خواستار اسبی از اسبان نژادههاي طال و  نقره نثار چنین ادیبانی میهمیان

ه.ق) شعري با مطلع: 1343-1291ایرج میرزا شاعر شهیر ایران(
پیدا نشد ز جانب سواران سوار اسبچشمم سفید شد به ره انتظار اسب

) و 19: 1351باشد. (دیوان ایرج میرزا، واستار اسبی نجیب و راهوار میدارد که از پیشگاه پادشاه وقت خ
زادگان، براي نشان دادن بزرگواري و ارادت خود به ساحت همایونی پادشاهی، اسبان نجیب و گاه نیز نجیب

هاي ها و قربانیهاي باستانی نیز اسبان پیشکشکردند. در تمدنزیبا و ارزشمندي را پیشکش چنین شاهانی می
گزینیم و اسب، نماد قدرت ها ارزشمندترین هدایا را بر  میما در قربانی«آمدند. ارزشمندي به حساب می

در ) «519: 1386ي اساطیر، (دانشنامه» اجتماعی در جوامع باستان، بهترین پیشکش افتخارآمیز بوده است.
- در برخی از این شعایر بربرگونه، اسبکردند.را به مارس پیشکش و قربانی می1امپراطوري روم، اسب اکتبر

درست به مانند -(همان) در گذشته» نمودند.کردند و نذر ایزدان دریا میها به دریا پرت میها را از بلندي
داشتن اسب براي یک فرد عادي آرزوي دست نیافتنی بود، اما حتّی داشتن اسبی نه چندان نژاده و -امروز

ي معاش وي توانست وسیلهاي با اررزش بود چراکه همان اسبی معمولی میهتنومند، براي صاحب اسب، هدی
کم وارد دنیاي شعر و داستان، هایی که شمردیم، کمبه حساب رود. وجود اسب به جهت داشتن ویژگی

ها و در یک کالم ادبیات شد و به زودي در هر داستانی، در کنار هر شاهزاده، قهرمان ها و اسطورهافسانه
ي نماید که هم جنبهان و یا حتّی ضد قهرمان، اسب موجودي همیشگی شد. اساس هر داستانی چنین میداست

ي  اخالقی مفیدي، در پایان داستان عاید خواننده شود. گذشتگان ما براي سرگرمی داشته باشد و هم  نتیجه
هاي خود را موجوداتی با اسطورهها وها از چنین حسنی برخوردار باشد، اسبان افسانههاي آنکه افسانهاین

-قدرت تکلّم، تفکّر، ماورایی، جادویی یا برعکس فراخور داستانی که در آن حضور دارند، شیطانی جلوه می
هاي چاالکی، تنومندي، نجابت، استقامت، وفاداري، مورد توجه دادند. اسب، همیشه به جهت داشتن ویژگی

ها باعث خلق اسبانی استثنایی چون رخش، . این ویژگیشاعران زبردست ادب فارسی قرار گرفته است
ي وسیع گلشن ادب فارسی شده داست. گاه نیز حضور اسبانی شبرنگ بهزاد، گلگون، شبدیز و .... در پهنه

مرکب امام حسین علیه -و یا به مانند ذوالجناح سپید-الشان در شب قدرمرکب پیامبر عظیم-چون براق
- اي ملون به خون سیدالشهدا،  که یاد محرم و عطش حقانیت را با خود به دوش میهبا آن نکته-السالم
ي ادبیات فارسی بخشیده است. در این مقاله سعی شده است ابتدا انعکاسی معنوي و مذهبی به چهره-کشد.

رقی کرده البالغه را توي آسمانی بیندازیم و سپس نهجي قرآن نگاهی به حضور اسب در این صحیفهاز دریچه

1- Octobre Horse



١١٩٩
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

و حرکت آن را به تماشا بنشینم و در نهایت تاخت و تاز مرکب نجابت را در جوالنگاه ادب منظوم و منثور 
بار شاعران و نویسندگان را سوار بر این اسب خیال به خلق ترکیبات و فارسی به نظاره بنشینیم و حقّا که این

البالغه و ه رسیدیم که: هم در قرآن کریم و هم در نهجاند. با این تفحص، بدین نتیجکنایات زیبایی، پرداخته
ها، هاي استوار اسب را در دیواناست. گامي این مرکب، مثبت و موجه ترسیم شدهنیز در ادب فارسی چهره

هاي زیادي شنیدیم و بر آن شدیم تا آن را برابر دیدگان خوانندگان نهیم.                     کتب داستان و افسانه
اسب در کالم الهی

تر در نعمات الهی، هیچ هیچ تردیدي پر از رازها و رمزها است، براي تدبر و تفکّر بیشکالم وحی، بی
ي مفاهیم واالیی ت و پیام الهی در بردارندهي الهی بیهوده و عبث نیساي در تمام این  صحیفهکالم و واژه

نه –آلود است و امروزه چنان رمزها از نزول قرآن بر پیامبر، برخی از نکات هماست که بعد از گذشت قرن
» عسل«شود. به عنوان مثال دانشمندان هم اکنون به شفابخشی توسط دانشمندان کشف می-به صورت کامل

خوانده است.                                                                                         » فیه شفاء«آن را » ي نحلسوره«ها پیش در است که پروردگار قرناند. این در حالیپی برده
شده است. براي نامیدن اسب به کار برده»  خیل«ي در قرآن کریم کلمه

هوات منَ النِّساء والْبنینَ والْقَنَاطیرِ الْمقَنطَرَةِ منَ الذَّهبِ والْفضَّۀِ والْخَیلِ الْمسومۀِ زینَ للنَّاسِ حب الشَّ﴿
)14عمران:(آل﴾واألَنْعامِ والْحرْث ذَلک متَاع الْحیاةِ الدنْیا واللّه عنده حسنُ الْمآبِ .

هاى نشاندار و ى گوناگون) از زنان و پسران و اموال فراوان از زر و سیم و اسبها((دوستى خواستنی
که) فرجام ها و کشتزار(ها) براى مردم آراسته شده (لیکن) این جمله مایه تمتع زندگى دنیاست و (حال آندام

نیکو نزد خداست) 
و بهترین بندگان کسانی است ها داده شده استشمار نعماتی است که به انساندر این آیه اسب، جز بی

ها نشود و به تفکر در آالء هیچ عنوان غرق در آنکه در زمان و به همراه تمام این نعمات زندگی کند اما به
تواند رهزن بندگان قرار گیرد. در تفسیر هاي زیباي الهی نیز میاهللا، نه غرق در نعمات، چرا که همین نعمت

توان زندگى کرد، و حتى پیمودن راه معنویت و که بدون این وسایل، نمىدرست است « این آیه آمده است: 
ها در این مسیر مطلبى است رسد، اما استفاده کردن از آنسعادت نیز بدون وسایل مادى غیر ممکن به نظر می

»     ها، مطلب دیگر.ها و هدف نهایى بودن این نعمات براي انسانو دلبستگى فوق العاده و پرستش آن
)341-340: 1388، 2(تفسیر نمونه، ج 

جایی که هاي ظاهري این حیوان نیست و از آنرسد، مقصود پروردگار از ذکر اسب، ویژگیبه نظر می
ر است. اسب ي اسب  نیز از چنین ویژگی برخورداهاي الهی داراي مصداقی امروزي است، واژهتمام فرمایش

ي امروزي است. رفت. در این آیه نمود قدرت نظامی پیشرفتهکه نماد قدرت نظامی هر کشوري به شمار می
ي به کار ببرد که معناي آن توانست واژهکرد. نمیبدیهی است که پروردگار در آن روزگارکه جاهیلت بیداد می

ها کاربرد داشته تفاده کرده است که در تمام زمانمفهوم باشد و در عوض از مفهومی اسبراي اذهان مردم، بی
اي امروزي را به صورتی امروزي تعبیر کرد و واژهباشد و امکان این نیز وجود داشته باشد که بتوان آن واژه
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را به جاي آن گذاشت. و این است اعجاز قرآن که با نامیدن اسب، قدرت نظامی و تکنولوژي امروزي را 
رساند. در این آیه اسب و سایر نعماتی که از آن نام برده شده است (در آن بینا و آگاه     میهاي فرایاد انسان

هاي دنیوي است که در خدمت بشر قرارگرفته است تا از این زمان اسب و امروزه ماشین) یکی از سرمایه
مسیر بندگان مورد آزمایش قرار گیرند:

تُم متَطَعا اسم مواْ لَهدأَعالَ (و هِمونن دآخَرِینَ مو کُمودعو اللّه ودع ونَ بِهبلِ تُرْهالْخَی اطبن رمةٍ ون قُو
)60(انفال: ﴾نَ تَعلَمونَهم اللّه یعلَمهم وما تُنفقُواْ من شَیء فی سبِیلِ اللّه یوف إِلَیکُم وأَنتُم الَ تُظْلَمو

هاى آماده بسیج کنید تا با این (تدارکات) دشمن خدا و دشمن (و هر چه در توان دارید از نیرو و اسب
شناسد، بترسانید و هر شناسیدشان و خدا آنان را مىخودتان و (دشمنان) دیگرى را جز ایشان که شما نمى

شما ستم نخواهد رفت) ذکر این شود و بر چیزى در راه خدا خرج کنید پاداشش به خود شما بازگردانیده مى
هاي الهی در تمام قرون و اعصار داراي مصداق است و کاربردي عملی دارد، نکته ضروري است که دستور

ي انفال نشانی از قدرت یک ملّت فرض شده است. در تفسیر این آیه آمده است: سوره60ي اسب در آیه
هدف -2تهیه سالح و افزایش قدرت جنگی -1:هدف عمده است2ذکر اسب در این آیه به جهت تبین «

هاي ورزیده (در آن زمان و ) یعنی هدف از داشتن اسب278-267: 7با تلخیص، همان، ج » ( منطقی و انسانی
ها و کشتن مردمان نیست، بلکه این قدرت، هدفی است هاي پیشرفته در زمان کنونی) نابودي سرزمینسالح

(همان) در واقع در » و دشمن خود را بترسانید (ترهبون به عدوا اهللا و عدوکمبا این وسائل، دشمن خدا« که 
ي جنگی در اعصار گذشته و آموزش یک نوع استراتژي به این آیه اسب نمادي از قدرت جنگی یا سرمایه

باشد.                                                              ها در زمان کنونی مینانسا
)8(نحل: ﴾(والْخَیلَ والْبِغَالَ والْحمیرَ لتَرْکَبوها وزِینَۀً ویخْلُقُ ما الَ تَعلَمونَ

براى شما) تجملى (باشد) و آنچه را ها سوار شوید و (و اسبان و استران و خران را (آفرید) تا بر آن
آفریند. دانید مىنمى

ي هزاران نعمتی است که پروردگار در اختیار بشر نهاده است، تا از ي نحل به منزلهسوره8ي اسب در آیه
راه تفکّر در آن از قدرت الهی به قرب الهی برسد.

البالغهاسب در نهج
البالغه درست به گر فرمایش الهی است. اسب در نهجیحضور اسب در کالم فصیح امیر شیعیان تداع

البالغه چند مورد در نهج«ورزد. مانند کالم وحی در مفهوم قدرت نظامی و دفاع از سرزمین تاکید می
، که 124ي شده که به فضاي جنگ و کارزار اشاره دارد از جمله در خطبهگرفتهبه کار» الخیل«يکلمه

دهد که اگر از قبول حق انگیزد. در اواخر خطبه چنین تذکر میاحقاق حقّشان برمیحضرت، مسلمانان را به 
هایشان سرباز زنند... حتَّی تَدعقَ الخیولُ فی نَواحرِ اَرضُهم و بِاَعنانِ مسارِبهم و مسارِحهم (... و اسبان سرزمین

هاي بصره را چنین توصیف ، فتنه128يرا که روي در روي یکدیگر است، زیر سم بسایند) و در خطبه
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...(با سپاهی 1کند: ... و قَد سار بِالْجیشِ الَّذي الیکُونَ لَه غُبار و اللَجب و القَعقعه لُجمٍ و ال حمحمه خَیلٍمی
ي همین و در ادامهي اسبان...)رود که آن نه را گردي است نه بانگ. نه آواز خاییدن لگام ها و نه شیههمی

هاي اند... اسببینم که گروهیگویی آنان را می2آورد: کَانی اَراهم قوماً ... یعتَقبونَ الخَیلَ العتاق...خطبه می
)59-58: 1381ي جانوران در ادب پارسی، نامهگزیده نگاه دارند...     (فرهنگ

اسب در ادب منظوم
هایی که ههاي ذاتی و ظاهري خود در کنار واژظوم، هر حیوانی بسته به ویژگیکران ادب مني بیدر پهنه

اند و هایی شدهالمثلاند یا تبدیل به ضرباند، ترکیباتی نو ساختهبیانگر همان حس و حال هستند، قرار گرفته
ند. به عنوان مثال اشاعران و گاه نویسندگان براي نشان دادن همان حاالت، از چنین ترکیباتی استمداد جسته

- از وي یاد می» افکناسب«تواند در نهایت شجاعت در میدان جنگ ظاهر شود، با  ترکیب شخصی را که می
اند و هزاران ترکیب دیگر از شد، نیز براي ملموس کردن هجوم آز و طمع آن را به تکتازي اسب تشبیه کرده

کنند. ترکیباتی د در میان ادب منظوم، خودنمایی میباشاین دست که هر یک داراي معنا و مفهومی گسترده می
چون: 

اسب آسگون:  کنایه از آسمان.
وش ساختمیدان فلک پلنگ میغ از تو بر اسب آسگون تاخت

)1386:74العراقین، خاقانی شروانی،(تحفۀ
افکن: کنایه از دالور و پهلوان.اسب

تن استافکن و پیل رویینکه اسب یاس شیراوژن استچنان دان که ال
) 1861: 1385،7(شاهنامه فردوسی، 

کردن.اسب بر سر دواندن: از اصطالحات شطرنج و کنایه از حمله
بنه پیش او رخ که شاهی خوش است گرت اسب بر سر دواند رواست

)384: 1369(خواجوي کرمانی، 
یافتن.کردن و غلبهتاختن: کنایه از حملهاسب بر فلک

با رخت ماه را رخی بنهاد بر فلک تاختی به تندي اسب
)        248: 1381(ظهیر فاریابی، 

کردن.جوییکردن، کینهاسب جفا بر کسی دواندن: کنایه از ستم
گهم در خاك و گه در خون نشاندن بس این اسب جفا بر من 

دواندن

128/1700البالغه، خطبه نهج1
128/1707البالغه، خطبه نهج2



١٢٠٢

١٢٠٢

مجموعه مقاالت

)206: 1343اي، (خسرو شیرین نظامی گنجه
ها مانند اسب بر آن سوار شوند و کنایه از تابوت.بی که بچهاسب چوبین: چو

این اسب چوبین پی کنم چون مرد میدان نیستم یاد بتان تا کی کنم فرش هوس را طی کنم
)557: 1376(دیوان خاقانی شروانی، 

شــــــتابیاز جهل به حمله می گشــــتی تو سوار اسب چوبین
)991: 1381(غزلیات شمس، 

کردن.دواندن: کنایه از حملهاسب
رودشود و میر میلشکر هالك می شویمدواند و ما کشته میاو اسب می

)399: 1387(دیوان اشعار امیر خسرو دهلوي، 
اسب سوارخوار ابلق: کنایه از روزگار، دنیا به اعتبار شب و روز.

این اســـــب ســــــوارخوار ابلق را لگون کنهین خیز و ز عکس باده گ
)28: 1388(دیوان اشعار سنایی غزنوي، 

)92شود. (التفهیم، ص نامیده می» فرس اعظم«هاي شمالی فلک که اسب فلک: یکی از صورت
ماه و مجره اسب تو را نعل و مقود است اســب فلک جواد عنان تو شد چنانک

)56: 1347، 1(دیوان اشعار انوري ابیوردي، ج
داشتن، پیروز و کامروا بودن.نایه از بخت و اقبالاسب مراد تاختن: ک

با حــال من پــیاده کــی پردازي تازيصفت میتا اســـب مراد، شه
)   556: 1336(دیوان اشعار سلمان ساوجی، 

دادن.کردن، فریبکردن، ماتنهادن: کنایه از غلبهاسب و فرزین
ابو زید را اســــــب و فرزین نهد بر شــــیر نر زین نهدگدایی که 

)231: 1381(بوستان سعدي شیرازي، 
دواسبه تاختن: کنایه از پر سریع حرکت کردن:

اســت کامدست و عنانگیر آمدسـتاین گریختیمعشقی که ما دو اسبه ازو می
)28: 1386(دیوان اشعار وحشی بافقی، 

اسب تاختن: کنایه از حمله کردن
م زدبانگ بر کون و مکان خواه اسب بر جسم و جهت خواهم تاخت

)225: 1388(دیوان اشعار عطار نیشابوري، 
اسب گردون: کنایه از فلک.

مفرش شـــــرع او نگیرد گرد اســـب گردون بماند از آورد
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)223: 1383الطریقه سنایی غزنوي، (حدیقه الحقیقه و شریعه
باشد:م میي مقابل اسب رااسب توسن: در معنی اسب سرکش نقطه

چه فرق ار اسب توسن بود یا رام چو گویی از دست ما بردند فرجام
)474: 1372(دیوان اشعار پروین اعتصامی، 

است: اسب آز: آز و طمع به اسبی ناگزیده تشبیه شده
هايآن را مگر نبود، لگام و دهان بسیار کس، ز پاي درآورد اسب آز

)398(همان: 
شه و تدبیر در این بیت، به اسبی رام، آرام و متین و نژاده تشبیه شده است: اسب اندیشه: اندی

گرد سودا را القصه ز رخ افشاندم اسب اندیشه و تدبیر بهر سو راندم
)509: 1380الممالک فراهانی، (دیوان ادیب

اسب عمر: در این بیت، عمر به اسبی تیزگام و پرسرعت تشبیه شده است: 
گیر است و عمر در تگ و تازکه مال در ده و تو اسب عمر پی مال کرده تیز و بدان

)27: 1340اي، (اوحدي مراغه
اسب هنر: هنر به اسبی شکوهمند و پرهیبت و نژاده تشبیه شده است:     

هر هنرمندي که بر اسب هنر گردد سوار پیش او رفتن پیاده حشمتی داند بزرگ
)336: 1362(دیوان اشعار امیري معزّي، 

اسب صبر: شاعر در این بیت صبر و شکیبایی را به اسبی راهوار و رام و تیزرو، تشبیه کرده است:
چه کنم که شاخ بختم ز قضا به بر نیاید چه دوم که اسب صبرم نرسد به گرد وصلش

)102: 1376(خاقانی شروانی، 
سول (ص) شب معراج بر پشت او نام مرکوبی است که بنا بر روایات، حضرت ر1براق عشق: براق

ها را در نوردید. از قول خود پیامبر نقل شده است. شب معراج اسرافیل را دیدم با هفتاد هزار فرشته و آسمان
براقی در میان، اشهب، بزرگتر از حمار و کوچکتر از استر، رویش چون روي آدمیان، سر او چون سر اسب، 

ا چون پاي گاو و دنبالش چون دنبال پیل، زینی بر پشت او از یک هگردن چون شتر، پشت او چون گاو، پاي
دانه مروارید، رکابش از یاقوت سرخ و لگامش از زبرجد. هرگز من مرکبی بدین نیکویی ندیده بودم. میکائیل 
رکاب او بگرفت و پیش من آورد. جبرئیل گفت: سوار شو، این مرکب را خدا از بهشت براي تو فرستاده 

خیزند و به سرگور محمد (ص) آیند. پیامبر بر براق نشیند و ي مقرب بریامت نیز چهار فرشتهاست. صبح ق
هر کدام جایی گیرند. اسرافیل بازو گیرد و محمد(ص) به پیش عرش خداي رود. (فرهنگ اساطیر و داستان 

)114-111: 1386ها در ادبیات فارسی ،واره

1 Heavently Horse
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- اي ساخته و از این روي رنگی مذهبی به ابیات خود بخشیدهشاعران ترکیبات زیبایی از این مرکب تیزپ

اند.                 
فرشته را ز فلک جانب زمین کشـــدا که قرین را سوي قرین کشدابیــار آن
براق عشق ابد را به زیر زین کشـــدا به هر شبی چو محمد به جانب معراج

)86: 1381(غزلیات شمس، 
اسم خاص)اسامی گوناگون اسب(

بر اساس زین االخبار، پیامبر صاحب نه اسب است که هر کدام نامی خاص داشته اند؛ به این ترتیب: 
در قصص قرآن، جبرییل چند بار سوار بر 1سکب، مالوح، مرتجز، لزاز، ظرب، یعسوب، ورد، اللخیف،سبحه.

ارند:شود و دو بار بر اسبانی نشسته که هر کدام نام خاص داسب ظاهر می
ودیق

اسراییل در دریا رفتند... فرعون خواست تا عنان باز کشد. ...لشکر فرعون بدیدند که لشکر بنی
2نشسته بود، در پیش فرعون آمد..»ودیق«جبرییل(ع)برمادیان

حیزوم
(در جنگ بدر) جبرییل (ع) از هوا فرودآمد بر اسبی از اسبان بهشت، نام آن حیزوم و گرد بر وي نشسته... 

)1381:85ي جانوران، نامه(فرهنگ3ت: اینک مدد فریشتگان در راه است.گف
هاي عام اسباسم

هاي دیگري نیز خوانده به جز اسامی خاص اسب که ذکر خواهدشد، این جانور در ادبیات فارسی به نام
شود، گاه به شود که عمومیت دارد، این اسمی گاه به شکل ظاهر و به ویژه رنگ پوست اسب، مربوط میمی

است. عالوه بر آن در هاي متعددي براي اسب ذکر شدهنام» نوروزنامه«که در بیان صفتی از صفات او؛ چنان
جا براي رعایت اختصار در هر مورد به ذکر چند نمونه است که در اینهاي شعر نیز اسامی به وفور آمدهدیوان

ابلق: ابلق در معنی دورنگ، رنگی سفید که با آن رنگ دیگر ) 92کنیم:                     ( همان: بسنده می
) در این جا به معنی اسب دورنگ، سیاه و سفید است.                                                                              1،1385:127باشد. (فرهنگ فارسی،،ج

اندجهانـدیـدگان را برخویش خو چوبشـــــــنید بهرام لشکر براند
خنیده ســــرافراز رویینه ســـم نشــســــت از برابلق مشـک دم

)18: 1385، 9، مج4ي فردوسی، ج(شاهنامه
)451: 1،1385باره: اسب، فرس     (فرهنگ فارسی،ج

124االخبار،صزین1
10، س10قصص قرآن سورآبادي ، ص2
9،س100قصص قرآن سورآبادي ، ص3
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دو دست از پس پشت بستش چو سنگ فـــــرود آمد از باره جنگی پلنــگ
)192: 1385، 5، مج2ه فردوسی، ج (شاهنام

)465: 1385، 1باال: اسب جنیبت، اسب کوتل        ( فرهنگ فارسی،ج
به باالي او زیـن زریـن کنیــد بفرمود کاســـــپ سیه زین 

کنید
)245: 1385، 6، مج 3ي فردوسی، ج(شاهنامه

رنگ.جا اسب سرخین) ا601: 1385، 1بور: سرخ و قرمز رنگ، اسب سرخ   (فرهنگ فارسی،ج 
ســـرین و برش هم به پهناي او یکی کره از پـــس به باالي او
ســـیه خایه و تند و پوالدســـم ســیه چشم و بورابرش و گاودم

)53: 1385، 2، مج 1ي فردوسی، ج (شاهنامه
گ هاي اسب، شتر یا اسب خاکسترگون که سیاهی آن بر سپیدي غالب ادهم: سیاه، تیره گون. رنگی از رن
باشد:رنگ میجا مطلق اسب سیاه) در این182: 1،1385باشد، اسب سیاه (فرهنگ فارسی، ،ج

دارمشینم سر ادهم نمیبر اشهب بر نمی تو روز و شب دو مرکب دان یکی اشهب یکی ادهم
)503: 1378(غزلیات شمس، 

نشیند کیقباد استبه می خوردن  بر ادهم زین نهد رستم نهاد است
)51: 1343اي، خسرو شیرین، (نظامی گنجه

اشقر: سرخ موي، اسب سرخ بش و سرخ(یا سیاه) دنبال، اسبی که یال و دم آن سرخ باشد. 
)284: 1385، 1(فرهنگ فارسی،،ج

در این جا اسب سرخ رنگ مدنظر است:
ختانداکرد و گور میشور می اشقر گور سم به صحرا تاخت

)76: 1389اي، هفت پیکر، (نظامی گنجه
)1385:1921، 2سمند: اسبی که رنگش مایل به زردي بود؛ زرده.  (فرهنگ فارسی،، ج

ز ســــــــر تا پا لباسش لعل یابی ســـــمندش را به زرین نعل یابی
)52، 1343اي، خسرو شیرین، (نظامی گنجه

یــــــش مه کتان باشدهمچو در پ پیش نعل ســـــــــمند او خار
)163: 1390(دیوان وحشی بافقی، 

نجیب: نژاده، شتر و اسب گزیده:
شد اندر بیشه بر اسپی نجیبمی یک سواري با سالح و بس مهیب

)291: 138، 2(مثنوي معنوي،
چو دیوي دست و پا اندر سالسل نجیب خویش را دیدم به یکسو
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)66: 1385وان منوچهري دامغانی، (دی
جا اسب تندرو) این4858: 1385، 4نوند: تیزرو، تندرو، مرکوب تندرو، (فرهنگ فارسی، ، ج

که برگشتم از شاه دل شادکام نوندي برافگند نزدیک سام
)227: 1385، 1، مج 1ي فردوسی،ج(شاهنامه

)2516،1385: 1385، 2فرس: مطلق اسب.    (فرهنگ فارسی،ج 
از فرس آگه کند بانگ فرس رنگ و بو غماز آمد چون جرس

)68: 1386، 1(مثنوي معنوي، 
)1385، 1282: 1385، 1چرمه: اسب(مطلق)، اسب سفید،   ( فرهنگ فارسی،، ج

ي سنگ رنگنشست از بر چرمه بپوشید سهراب خفتان جنگ
)  211: 1385، 2، مج 1ي فردوسی، ج(شاهنامه

د موي، اسب سفیدرنگ، اسب ابلق سیاه و سفید، براق رسول خدا (صلی اهللا علیه و آل و خنگ: اسب سفی
)1444: 1385، 1جا اسب سفیدرنگ.    (فرهنگ فارسی، ج سلّم)، این

بر سر خر زین ندیده خنگ تو زین را وز پی احیاي دین خزان و بهاري
)72: 1389(دیوان انوري، 

برش چون بر شـــیر و کوتاه لنگ یکی مادیان تیز بگذشـــــت خنگ
)52: 2،1385،مج1(شاهنامه فردوسی،ج

)3686: 3،1385مادیان: اسب ماده.  (فرهنگ فارسی،ج 
برش چون بر شـــیر و کوتاه لنگ یکی مادیان تیز بگذشـت خنگ

1)52: 1385، 2،مج1(شاهنامه فردوسی،ج
) 602: 1385، 1بوز: اسب تندرو، اسب جلد.     (فرهنگ فارسی، ج

کز ســر شــادي ببوسم پاي اسـب بوز را آمد سوار از دور و من نزدیک بوددوش می
)76: 1340اي، (دیوان اشعار اوحدي مراغه

مرکب: آنچه که بر آن سوار شوند مانند اسب، شتر، خر، استر، کشتی و غیره...؛ در این جا مطلق اسب 
دهد.معنی می

)4037: 1385، 3ج(فرهنگ فارسی، معین، 
که به یک شب ز بالساغون آید به طراز پی توآفرین زین هنري مرکـــب فرّخ

چنان برق مجال و به روش باد مجازهم نوردي که چو آتش بود اندر حملهشــخ
)51: 1385(دیوان منوچهري دامغانی، 

)92،96: 1381ي جانوران در ادب فارسی، نامهر.ك: (فرهنگ1
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و شتر اطالق شود. (فرهنگ فارسی، ج چهارپا: هر حیوانی که چهارپا دارد و غالباً به اسب و االغ و قاطر
جا مطلق اسب مدنظر است:) این1322: 1385، 1

نگارگر ننــگارد چو او به خامه نگار چهار پایی کش پیکر از هنر هموار
)115: 1341(دیوان عنصري، 
ي فردوسیاسب در شاهنامه

به که باید « گوید:ه از زبان تیشتر میکي توانمندي، ثروت و افتخار است، چناناز دیرباز داشتن اسب نشانه
تویی «گوید: و خطاب به مهر می» ها و کمال از براي روان بدم؟ها و خیلی از اسبمن ثروتی از اسب

). 52: 1381ي جانوران در ادب پارسی،(فرهنگ نامه1»هاي زیبا... هاي زیبا و گردوني اسبدارنده
با ادوات جنگی -ي خودبسته به نوع خدمت رسته-سرباز، او را امروزه براي آگاهی از توان رزمی یک 

هاي خود کنند تا آمادگی، شایستگی و توانمنديفرسایی میهاي سخت و طاقتمختلف امروزي وارد آزمون
و » اسب«در دفاع از سرزمین و مردم نشان دهد. حال در روزگار دور همین فرآیند با استفاده از مرکبی به نام 

شد. هر سربازي باید توانایی مبارزه با جنگی چون تیر و کمان، شمشیر، پتک، تبر، منجنیق و ... اجرا میادوات 
شد که تمام این اعمال را سوار بر اسبی چموش و تیزگام و چنین ادواتی را داشت و کار زمانی سخت می

- براي سوارکار به حساب میگذاشت. از دست دادن اسب در میدان نبرد اتّفاقی شومتنومندي به نمایش می
شدن سوارکار برابر با رفت نیز برعکس، کشتهآمد. زیرا نابودي اسب برابر با نابودي سوارکار به شمار می

بخشی از شعایر تدفین پیر جنگاور، کشتن اجباري اسب « قربانی اسبان جنگی بود. در اساطیر ملل آمده است: 
مسیحی 14ي یش در آن دنیا هم خدمت کند، رسمی که تا اواخر سدهجنگی بود تا بتواند به خداوندگار متوفا

خواستند پهلوان، ي دور زمانی که   می) معموالً در گذشته519-518: 1386ي اساطیر، دانشنامه»(ادامه یافت.
که کردند هایی میاي را از لحاظ توان جنگی و شعور نظامی بیازمایند، وي را وارد آزمونشاهزاده یا شوالیه

باید سوار بر اسبی انجام دهد، سقوط از اسب نشان عدم صالحیت فرد براي به دست آوردن مقام مشخص 
خواهد قدرت بدنی ي فردوسی زمانی که افراسیاب میشده توسط فرماندهان و پادشاه وقت بود، در شاهنامه

اجراي این ورزش بدون استکند، بدیهیسیاووش را امتحان کند، او را به بازي گوي و چوگان دعوت می
-2سوارکار قابلی باشد. -1تواند این بازي را خوب اجرا کند که: وجود اسب امکان ندارد. پهلوانی می

گوي و چوگان را خوب باشد؛ زیرا این سوارکار هم باید اسب را مهار کند و هم بازيبدنی باالیی داشتهقدرت
ارآمد، چابک و هوشمندي داشته باشد.تا هماهنگ با سوارکار که اسبی کتر اینو از همه مهم-3اجرا کند. 

کنند که تما بازي را به انجام برساند.در این آزمون سیاووش با اسبش شبرنگ بهزاد چنان هنرنمایی می
پهلوانان بر زور بازو و سوارکاري او درود می فرستند.

گردچو گوي اندر آمد به پیشــش بهســـیاووش برانگیخت اسـپ نبرد

76مهریشت، بند1
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برآن سان که از چشـم شــد ناپدیدچنان چون به میدان رســیدبزد هم
)    87: 1385، 3، مج1(همان، ج

هاي بسیاري از فرد مورد نظر در ي خود را  بیاد، آزمونخواست داماد آیندهحتی زمانی که پادشاهی می
ي چهر زمانی که زال براي گرفتن اجازهگرفتند. حتی در زمان پادشاهی منوکه سوار بر آن است، میحالی

رفت. منوچهر قبل از موافقت با این موضوع، زال را به صور -منوچهر-ازدواج با رودابه به نزد پادشاه
ي ازدواج او را با رودابه صادر کرد. این مختلف آزمود و زمانی که پی برد او پهلوان قابلی است، اجازه

کاري با اسب، تیراندازي و شکار حین سوارکاري.             ها عبارت بودند از : سوارآزمون
گذشـــته بر او سال بسیار و ماهدرختی گشــــن بد به میدان شاه
برانگیــخت اســپ و برآورد نامکمان را بمالید دســـتان ســــام
)224: 1385، 1، مج1(همان، ج

ه. ق) که میدانگاه پهلوانان نامی و جنگاورانی دالور است، چنین مناسباتی به 4فردوسی (يشاهنامه
نظیري هاي بیهاي استثنایی با ویژگینظیر اسبهمراه اسبان مشهور خود در جریان است. در این کتاب بی

خصوص و هاي بهانمنديهاي زیبا، توي نامی اسبان مخصوص با نامکنند. پهلوانان این نام نامهگري میجلوه
هاي شاهنامه اسب رستم معروف به ترین و مشهورترین اسبهاي مختلفی داشتند. یکی از قدیمیحتّی رنگ

نیاز به -با تورانیان دشمنان همیشگی ایرانیان-باشد. در شاهنامه آمده است که رستم براي مبارزهمی» رخش«
حمل کند. و درعین حال چابک و باهوش و قدرتمند باشد. اسبی پیلتن داشت تا بتواند سنگینی رستم را ت

جا را در به دنبال چنین اسبی گشتند، اما اسبی که بتواند وزن رستم را تحمل بکند، نیافتند، رستم بر هر همه
سایید:کرد و شکمش بر زمین میشد اسب کمر خم میاسبی که سوار می

ردي دست خویشبه پشتش بیفشاهر اسپی که رستم کشیدیش پیش
)52: 1385، 2، مج1ي فردوسی،ج(شاهنامه

سال ي مادیانی پیلتن را که به رنگ سفید و سرخ بود را برگزید. گویا این اسب سه سرانجام رستم کره
بود، او را رخش رستم می نامیدند.دنیا آمدهبود تا اسب رستم شود! و از همان ابتدا که به بود که رشد یافته 

خو آتشی و به رنگ آتش اســتبهرخش خوانیم بورابرش استهمی
همی رخش رسـتمش خوانیم و بسخداوند این را ندانیم کـــــــس

)53(همان:
به هر حال رستم رخش را به کمندي کیانی گرفت و رام کرد و زین نهاد و سوارش شد. این اسب به 

کردند. رخش همان اسبی است که در ر شب بر او اسپند دود میحدي پیلتن، زیبا، باهوش و چابک بود که ه
راه نجات کیکاووس از بند دیو سپید، رستم را همراهی کرد. و بارها جان وي را از خطر مرگ نجات داد. در 

خوانندش، رخش نهایت خوان رستم میکه هفت-راه نجات کیکاووس از بند دیو سپید -این داستان 
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- رستم -رسد که این اسب، سخنان آدمیاست. حتّی چنین به نظر میود را نشان دادههوشمندي و دانایی خ
فهمد. بعد از کشته شدن شیر، به دست رخش در خوان نخست، رستم، رخش را مورد سرزنش قرار داد را می

که:
که گفتت که با شــیر کن کارزارچنین گفت: با رخش کاي هوشیار

من این گرز و این مغفر جنگجوياوياگر تو شدي کشته در چنگ 
1کمـــــند کیـــانی و گرز گرانچگونه کشـــــیدي به مازندران

)                                         92(همان:
کرد رستم را از خواب بیدار کند تا توسط تر سعی میدر خوان دوم نیز رخش با هوشمندي هرچه تمام

نشود: ژدها کشته ا
چو باد دمان نزد رســــــتم دویدهم از بهر رســــتم دلش نارمید

2چاكز نعلش زمین شد همه چاكخروشید و جوشـــید وبرکند خاك
)                   95(همان:

ناتنی رستم از روي درون چاهی که شغاد برادر-رستم-این اسب سرانجام در کنار مخدوم خود 
3میرند.کنند و هردو میدشمنی کنده بود، سقوط می

کند: شبرنگ بهزاد، نام ها میشبرنگ بهزاد نام اسب دیگري است که در مجلّد سوم شاهنامه هنرنمایی
است. اسبی به رنگ سیاه، باهوش، قدرتمند و چابک و -پسر کیکاووس پادشاه ایران زمین -اسب سیاووش 

خواست سیاووش که افراسیاب به تحریک گرسیوز میفهمد، زمانیها را میمانند رخش زبان انساندرست به
هاي افراسیاب و گرسیوز ي نزدیکانش را به جاي دور دستی فرستاد تا از دست توطئهرا بکشد. سیاووش همه

زین و لگام زرین از رویش وفاي خود شبرنگ بهزاد خداحافظی کرد و در امان بمانند. در این میان از اسب با
زمانی -کیخسرو–برو و در میان صحرا آزاد باش، خود را به کسی نشان نده، پسرم «برداشت و به او گفت: 

آمد، او پادشاه ایران خواهد شد و زمانی که آمد تو اسب وفادار وي باش، همراه او باش تا کین مرا از خواهد
شود:ها ناپدید میشنود و در یک آن از دیدههاي سیاووش را میفتهاسب تمام گ» تورانیان و افراسیاب بگیرد.

که دریافـــــتی روز کین باد رابیاورد شــــــــبرنگ بهزاد را
لگام و فســـارش ز سر برگرفتخروشان سرش را به بر درگرفت
که بیدار دل باش و با کس مسازبه گوش اندرش گفت رازي دراز

عنانـــــــش تو را باید آراســتنه کین خواستنچو کیخسرو آید ب
چون ســر مار افعی به چوبچنانورا بارگـــی باش و گیتی بکوب

)92: 2،1385، مج1ي فردوسی، ج(شاهنامه1
369-368، بیت95همان؛ص2
)334-331: 6،1385، مج3ر.ك (همان، ج3
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)143(همان: 
آید. تا کیخسرو در ایران پادشاه که گیو به توران براي بردن کیخسرو و فرنگیس به ایران میاز طرفی زمانی

گویدکه او در مرغزاري در همین حوالی می-شبرنگ بهزاد-ش شود. فرنگیس به فرزند در مورد اسب پدر
است، که به دهد. در این جا آبگیرياست، منتهی خود را هرگز بنا به درخواست پدرت به کسی نشان نمی

آید تا آبی بنوشد. تو درآن لحظه آرام به او نزدیک جا میبه این-اسب پدرت-هنگام غروب شبرنگ بهزاد 
ام پدرت را و نیز خودت را به به اسب نشان بده، اسب تو را خواهد شناخت، تو فقط با این شو. و زین و لگ

توانی انتقام خون پدرت را از تورانیان بگیري.                         اسب می
یکی باد ســرد از جگر برکشیدنــگه کرد بهزاد و کی را بدیـد
از و جناغ خــدنگدررکیـــــببدیدآن نشســت سیاوش پلنگ

جا که بد دسـت ننهاد پیشاز آنداشت در آبخور پاي خویشهمی
بپویید و با زین سـوي او شتافتآرام یافتچو کیخســرو او را به

بر و یال ببســود و بشخود مويبمالید بر چشم او دسـت و روي
)                         210(همان:

است خسرو بدان اسب سخت  دلبسته بود. -خسرو پسر هرمز-شبدیز نام اسب خسرو پرویز
یز و پرویز را اسبی بود شبدیز نام،چون رنگ آن سیاه بود آن را شبد:« ي دهخدا آمده است نامهدر لغت

تر و بلندتر و از روم به دست (وجب) افزوني اسبان جهان به چهارنامند،چه دیز به معنی رنگ است. از همه
بود و چون نعل بستدي بر دست و پاي و هریکی به هشت میخ بستدي و هر طعام که خسرو دست وي افتاده

نگ نقش کردندي و پرویز را به خوردي شبدیز را همان دادي و چون آن اسب بِمرد گفت: تا آن صورت بر س
هر وقتی که آرزوي دیدن شبدیز خواستی، آن نقش را بدیدي و همی بگریستی و امروز هم چنان به 

کرمانشاهان و پرویز را بر آن شبدیز نقش کرده اند.                                                                              
از اسبی سیاه رنگ نیز سخن به -پدر خسرو پرویز -ي فردوسی در دوران پادشاهی هرمزددر شاهنامه

است. اسبی سیاه، راهوار، تیزپا، و هایی را داشتهباشد و چنین ویژگیآید که از آن خسرو پرویز میمیان می
خرابی به بارآورد. نگهبان به دنبال اسب نژاده روزي این اسب از آخور فرار کرد، اسب به کشتزاري رفت و 

شتافت. صاحب کشتزار، نگهبان اسب را دید و شکایت به وي برد که این اسب کیست؟ و باید به جهت 
بود است؛ دم و گوش آن را برید! (یکی از قوانینی که هرمزد وضع کردهخسارتی که به کشتزار من وارد کرده

و خرابی به بار -اشي صاحباجازهبی-کشتزاري و یا باغی برود  این بود که هر اسپی و یا حیوانی به 
بیاورد، گوش و دم آن حیوان را باید برید. و صاحبش باید خسارت باغ را بپردازد.) صاحب کشتزار به هرمز 
شکایت کرد که اسب پسرت چنین کاري کرده است. هرمز به پسرش دستور داد تا خسارت مرد باغبان را 

میرد اما این اسب شبدیز نیست!هاي اسبش را ببرد . سرانجام اسب میدم و گوشبپردازد. و 
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که بد شاه پرویز را برنشـــستچنان بد که اسبی ز آخر بجسـت
نگهبان اســــب اندر آمد دوانسوي کشــتمند آمد اســب جوان
به پیـــــــش موکل بنالید زاربیامد خــداوند آن کشــــــــتزار

که بر دم و گوشش ببباید گریستموکل بدو گفت: کین اسب کیست؟
ندارد همی کهـــــتران را نگاهخداوند گفت: اســــــب پرویزشاه

زارچه بشنید از کشتبگفت: آنبیامد موکل بر شـــــــــــهریار
به تنــدي بزد بانگ بر پیشــکاربرآشـــفت از آن پس برو شهریار

بدان کشــــت نزدیک اسب جوانشـــــد از بیم هرمز دوانموکل
بر آن کشـــــت زاري که آزرد سمبه خنــجر جدا کرد زو گوش و دم

)   330-329: 8،1385، مج4(همان، ج
گنج خود یعنی خسرو و اي نیز به این مورد با مختصر تغییر در دومین گنجینه از پنجنظامی گنجه

اره کرده است. در این داستان نیز نامی از خود اسب برده نشده است، حتی معلوم نیست این اسب شیرین اش
شده است،    (خسرو و از آن نام برده» اسب سمند«، »اسب توسن«است، و صرفاً با عباراتی چون چه رنگی

) 33-32: 1340اي،شیرین، نظامی گنجه
ز سرمستی در او مجلس بیاراست اي خواستر آن ده خانهزاده دملک

ایی زد صبح بامیدهن بر کشـــته مــگر کز توســـــنانش بدلگامی
ي دهقان تبه کردغالمــش غوره ســـــمندش کشتزار سبز را خورد

تکاور مرکبـــــش را پی بریدند مــلک فرمود تا خنجر کشـــیدند
ود انوشیروان دادگر را دید، در این خواب انوشیروان بعد از این ماجرا است که خسرو پرویز، نیاي خ

که به جهت تلخی و مشکالتی که در ماجراي وارد شدن اسب خسرو به چند مژده به خسرو داد: اول این
که به جهت ي وصال با دالرامی، که شیرین دوران است را داد، دوم اینبود، به وي مژدهکشتزار، پیش آمده

آورد، سوم تخت شاهی پدرت به د، اسبی به رنگ شب به نام شبدیز به دست خواهیکه اسبش را پی کردنآن
که به جهت صبر و شکیبایی که در مقابل خشم و غضب پدرت از خود نشان تو خواهد رسید و چهارم این

اي، نواسازي به نام باربد به تو خواهند داد:                  داده
که صرصر در نیابد گردگامش شبرنگی رسی شبدیز نامشبه 

)35(همان: 
کند که در محضر خسرو از پادشاهی زن صحبت می-ندیم خاص خسرو پرویز-بعدها شاپور 

بانو خطاب سپاهان و اقلیم اران تا به ارمنستان مقر فرمانروایی اوست؛ این زن شمیرا نام دارد که که او را مهین
که –دختی زیبا و شیرین به نام شیرین این فرمانرواي زن پريکنند، عالوه بر آن در کاخ پرشکوه می
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کند، چنین زنی که داراي و امالك و ثروت فراوان دارد در آخور پادشاهی زندگی می-ي اوستبرادرزاده
نوردي تیزپا به نام شبدیز:ره

کز او در تک نــــیابد باد گردي نورديبرآخور بســـــته دارد ره
آویزتر از مرغ شببر او عاشـــق نهاده نام آن شــبرنگ، شـبدیز

)39(همان:
شد، تمام و کمال معشوق ندیدهبعد از نقل این ماجرا توسط شاپور، خسرو یک دل نه که صددل شیفته

بنابراین شاپور را به آوردن شیرین به نزد خود فراخواند، شاپور رفت و تصویري از خسرو را کشی و طی سه 
ي خسروپرویز شد، از آن جایی که شاپور در آمدن و نشان داد و از طرفی شیرین نیز شیفتهبار به شیرین

آوردن شیرین و شبدیز تاخیر کرد، خسرو خود به دنبال عشق خود به بارگاه مهین بانو، به سوي ارمنستان 
بر شبدیز به توانست دوري از خسرو را تحمل کند سوار راهی شد، از سوي دیگر شیرین نیز که دیگر نمی

شد این دو عاشق و معشوق در راه همدیگر را دیدند و اما چون یکدیگر را نشناختند سمت کاخ خسرو روانه
که او به سمت از کنار هم گذشتند. مهین بانو به هنگام مالقات خسرو، از نبود شیرین سخن گفت و این

ي زیبایی که در راه، آن به یاد دوشیزهمداین مقرّ فرمانروایی پدرت، به جستجوي تو آمده است، خسرو یک
بود؛ جریان را براي مهین بانو نقل کرد، او را مالقات نموده افتاد که در چشم به هم زدنی از نزد وي گریخته

نزد شیرین قاصدي بفرستد بایستی من از آن آگاه باشم، -خسرو-که که شاهزادهبانو پاسخ داد در صورتیمهین
باشد، پاي شبدیز را ندارد و فقط اسبی به نام گلگون، که از همزادان شبدیز مییدن همچراکه اسبی یاراي دو

یاراي  رسیدن به شبدیز را دارد:                                                                                               
مرا باید ز قاصــــد کردن آگاه اگر قاصد فرستد سـوي او شاه

بدو بخشـم ز همزادان شـــبدیز خیزکه گلگون سبکبه حکم آن
جز این گلگون اگر بدرگ نباشـد تگ نباشدهمکه با شبدیز کس
به همراهیش گلگون تیزگام است اگر شـــبدیز با ماه تمام اسـت
به جز گلگون که دارد زیر او پاي نده برجايو گر شــبدیز نبود ما

)74-40(همان: 
بینیم که است، میبا توجه به اصل داستان که مطالب آن عیناً از خسرو شیرین نظامی استخراج شده

ي بانو(عمه، کامالً اشتباه است؛ این اسب از آن مهینها آمدهنامهها که در تعریف این اسب در لغتتمام گفته
شد، طور که یاد جریان ارتباط خسرو و شیرین نصیب وي شده است. حتی همانشیرین) بوده است که در 

بانو بوده است، که آن را نیز مهین بانو، خود به خسروپرویز داد تا (شاپور) به دنبال گلگون نیز از آن مهین
ي شوقهنام اسب شیرین، مع» گلگون«شیرین و شبدیز به سمت مداین برود.  خالی از لطف نیست که بگوییم، 

نظر ي مادیان دشت ابگله و دشت دمکله هم بهفرهاد بوده است. گویند گلگون و شبدیز دو اسب بودند زاده
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است. و آن مادیان را جفت نبود و درآن دشت اسبی بود از جنس سنگ ساخته و هرگاه آن مادیان را آمده
آن مادیان بارگرفت.                                                                                  کشید؛ به قدرت الهیرسید خود را به آن اسب سنگی میهم میذوقی به

ي دهخدا)نامهي لغت(لوح فشرده
به مشکو برد شــیرین را چو پرویزبرآخر بسـت گلگون را چو شبدیز

) 229: 1343اي، ن، نظامی گنجه(خسرو و شیری
ها درست شود و برخی از اسبها به مانند اسب رستم، باعث نجات سوار خود از خطر میبرخی از اسب

تمام » یزدگرد«است که روزي شود، در شاهنامه آمدهشدنش میگر باعث کشتهبزهبه مانند اسب یزدگرد
ها به شاه گفتند که رگ و کالً زندگی خود پرسش کرد، آنها در مورد مشناسان را جمع کرد و از آنستاره

خون -کاریزدگرد بزه-خواهد بود. بعد از مدتی، یک روز از بینی شاه » سو«در چشمۀ » توس«مرگ تو در 
شد، با این که پزشکان زیادي به درمان او پرداختند اما، افاقه نکرد. موبدي به وي گفت: چون ناسپاسی جاري 

اي ندارد جز این که به دهی، این بیماري جزاي کارهاي بد توست. چارهکارهاي بد انجام میکنی ومی
جا رسید، در آن» چشمۀ سو«بروي و سر و تن در آن بشوري و استغفار کنی. یزدگرد، رفت تا به » چشمۀ سو«

بد دست برنداشت، استغفار کرد و  سر و تن به آب چشمه، شست. خون بینی او بند آمد، اما، او از خوي 
ناگهان اسبی از دریا بیرون آمد. شاه دستور داد تا آن را بگیرند، چون کسی نتوانست این کار را بکند، خودش 
دست به کار شد، وقتی سوار اسب شد، اسب او را بر زمین کوبید و لگدي به او زد و به این ترتیب او کشته 

شد.                                         

نه هنگام شـــادي نه هنگام خشم ي سو نبینم به چشمکه من چشمه
پزشــک آمد از هر ســوي رهنمون ز بینیـــش بگشاد یک روز خون

1رفت خونگه همیز بینیـــش گه شــب و روز بودي به مهد اندرون
)282: 7،1385، مج3ي فردوسی، ج(شاهنامه

اسب در ادب منثور  
هاي ایرانی در مورد اسب  افسانه

کنند. انگیزي را خلق میهاي شگفتهاي زیادي به همراه مخدومان خود داستانهاي ایرانی اسبهدر افسان
ها. اما اسب عالوه بر متون منظوم در متون منثور نیز کنند و برخی در بزمگري میها جلوهبرخی در رزم

اي خواه اسبی اسطورهآزاديجایگاه موجهی به خود گرفته است. از دیرباز به همراه هر مبارز، شاهزاده و یا 
هاي هاي قومها و قصهچنین در فرهنگکند. همهاي خطر همراهی میوجود دارد که سوار خود را در جایگاه

هاي ها و دلیريهاي قدرتمندي وجود دارند که هر یک داستان طوالنی است از شجاعتمختلف ایرانی اسب

332-328گر ابیات شاهنامه فردوسی؛پادشاهی یزدگرد بزه1
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ها و اند. معموالً در بطن تمام این قصهها فرو رفتهها و اسطورهدالورانه واقعی که رفته رفته در قالب افسانه
ها اسبی زیبا و قوي به همراه جوانی(پسري یا دختري) زیبا تصویر شده است، این اسبان جادویی و افسانه

- هي راهبر و راهنمایی او را از افتادن در ورطاي گاهی توان سخن گفتن با مخدومان خود دارد و مثابهاسطوره
اي بالدار، بال پرواز هاي افسانهدهند و گاه نیز به مانند اسبي افکار شیطانی ضد قهرمانان داستان نجات می

توانند چون پرندگان در مواقع لزوم سوارکاران خود را از افتادن در پرتگاه نابودي نجات دهند. گاه دارند و می
توانند جادویی انجام دهند حتی در برخی مواقع میتوانند اعمالقدرتی شیطانی و فرا انسانی دارند و می

توانند تمام حیوانات، جن و پریان را به شکل انسانی زیر اعمال جادویی انجام دهند حتی در برخی مواقع می
اي واحد دارند و آن نیز این مایههاي زیادي از این دست وجود دارند که همگی بنفرمان خود درآورد. افسانه

به مخدوم است و اسب در تالش » حسادت«شود. این ظلم و جور گاه خدوم اسب ظلمی میاست که بر م
بیند تا از دست حسودان بگریزد. چون توقف و حل را در آن میاست تا سوار خود را آگاه کند و سرانجام راه

ویرانگري خواستند تا قدرتتامل بیشتر در آن باعث نابودي است. شاید افسانه سازان و گذشتگانمان می
ها در چنین تر کند. سواران و اسبان آني سرگرمی دارد ملموسها که هم جنبهرا در قالب افسانه» حسد«

هایی سرانجام نیکی دارند. سرنوشت هر کدام از این سواران با زندگی شاهانه پیوند خورده است. و این افسانه
ها و زندگی شاهانه است. از ها و زیبایید با خوشیگر آن است که پیوند با اسب به نوعی پیونمسئله، تداعی

این روي وجود اسب در زندگی اشخاص از گذشته نمادي از افتخار، ثروت، بزرگی و نجابت مهربانی، عشق 
ها اغلب کاري بس دشوار بود، اما و شجاعت و در نهایت قدرت بوده است. درست است که رام کردن اسب

العمر مرکبی راهوار و وفادار توانست اسبی را رام خود کند، آن اسب مادامیسرانجام در صورتی که سواري م
هاي خود با مشکالت هاي ریاضت اسب را در قصهشد. گویا گذشتگان ما تمام دشواريبراي مخدوم خود می
بعد از رام هايها را در سالدادند و وفاداري و راهواري اسبکردند، پیوند میها نقل میابتدایی که در داستان

داند. از بین فراوان آفریننان داستان خود قرار میشدن اسب، همان گشایش و آرامش بعد از شدت نقش
» کره اسب عجیب دریایی«، »کره اسب اسب سیاه«، »کره اسب«هاي ي داستانمایهداستان در مورد اسب درون

ي اصلی داستان داراي که در شالودهها با اینتر است و هر کدام از این داستانتر و آموزندهو  از همه جذاب
ها و مخدومان خود که باشند. با این حال هر کدام ماجرایی تازه است از همراهی اسباساسی یکسان می

ي اخالقی زیادي در بطن خود دارند و از دیرباز هرگاه که شاعران یا ي سرگرمی، جنبهعالوه بر داشتن جنبه
هاي انسانی را به مردمان نشان دهند. دست به دامن دنیاي نماد و ها و فضیلتذیلتخواستند رنویسندگان می

ها سرانجام خیر و شر را برابر دیدگان اند در قالب افسانهشدند و چه زیبا توانستهها میاسطوره و افسانه
اي زشت و زیبا که دست به دامن تیغ تیز نقد شوند، خود انسان را قاضی رفتارههمگان بگذارند، بدون آن

کره اسب اسب «، »کره اسب«هايکنند تا خود تصمیم بگیرند که کدام را انتخاب کنند. اما در مورد داستانمی
ها، پسر جوانی حضور دارد که به نحوي مورد حسادت ، در تمام این داستان»کره اسب عجیب دریایی«، »سیاه
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هاي اصلی داستان اي و جادویی شخصیتن، اسبی افسانهگیرند. در هر داستانامادري یا خواهران خود قرار می
-بخشد. هر یک از این شخصیتها را از تیررس کمان حسادت حسودان، رهایی میکند،که آنرا همراهی می

برند و سرانجام خود را در آن محیط تازه به شکل شخصی هاي اصلی داستان به جایی و مکانی دیگر پناه می
-اي در میها به شکل اصلی و شاهانهدهند و هر از گاهی تمام آنان، چوپانی جلوه میچیز یا باغبفقیر و بی

گردند. این افراد همیشه در چشم ي خود برمیکنند. و دوباره به حال اولیهاي را عاشق خود میآیند و شاهزاده
- ها مورد بینباشد. آمیها ها شرمانه و مساوي با طرد آني اشراف افراد پستی هستند و وصلت با آنطبقه

که با اعمال جادویی اسب داستان و درایت و هوشمندي سوارکار آن، از لحاظ گیرند تا اینمهري قرار می
دهند. در واقع با شوند و ذات و اصالت خود را نشان میي اشراف برتر میفضایل مادي و معنوي از طبقه

ها در درستی و راستی نباید ظاهر افراد عامل قضاوت آنپردازد که چنین عملکردي به تبین این مسئله می
ها عاقبت خیر و شر را ها و مثلتوانستند در قالب چنین افسانهها قرار بگیرد. گذشتگان خوب میافکار انسان

بنمایانند.                    
ي کره اسب سیاه افسانه

ش در زایمان، پسر را به دنیا آورد و خودش پادشاه جوانی بود که همسرش را خیلی دوست داشت. همسر
اش شد و او را به همسري خود درآورد. این موقع زایمان از دنیا رفت. پس از آن دختري زیبا را دید و عاشق

محمد پدر به ملکهمسر جوان پس از مدتی عاشق تنها پسر پادشاه که نامش ملک محمد بود، شد. هر چه زن
کرد. چندسال گذشت و همسر جوان شاه به مقصود خود نرسید. زن شاه اعتنایی میکرد او بیاظهار عالقه می

که از رسیدن به وصال ملک محمد ناامید شد در صدد کشتن او برآمد. پسر، کره اسب سیاهی داشت که خیلی 
بود و زبان زاد بود و بسیار زیبا. ملک محمد در مواقع مختلف با او سرگرم ياسب پرمند بود. کرهبه او عالقه

اي متوسل  داد. زن به هر حیلهافتاد به ملک محمد خبر میي سیاه هر اتفاقی میفهمیدند. کرهیکدیگر را می
که اربابش در دام نامادري مکار بیفتاد نجات ي سیاه باهوش قبل از اینشد تا ملک محمد را بکشد، اما کره

ي سیاه است فکر کرد بهتر است اول این کره را از سر کرهي قضایا زیر سر داد، سرانجام زن فهمید که همهمی
« ها پول فراوان داد و گفت: ي اطباي معروف را جداگانه احضار کرد و به هر یک از آنراه خود بردارد. همه

از آن روز » اسب سیاه است.شود، هر کدام مرا معاینه کردید بگویید عالج این بیماري خون کرهمن بیمار می
بست و موقع کرد و به کمرش میخودش را به مریضی زد و بستري شد. نان خشک را در دستمالی میبه بعد

هر طبیبی را به » هایم سست شده.و دندهاستخوان« گفت:کرد و میها چِرِق چِرِق صدا میغلتیدن نآن
اسب سیاه راضی عاقبت شاه را به کشتن کره» دوایش خون کره اسب سیاه است.« اش آوردند، گفت:بالین

خواستند کره کردند. کره اسب سیاه به ملک محمد تمام جریان را به ملک محمد گفت. روز موعد که می
خانه فرار کرد.و از پدرش خ است تا اجازه بدهد چند دوري اسب را بکشند، ملک محمد با ترفندي  از مکتب

را به طویله برد، زین بر پشت او گذاشت، ي اسب سیاه محمد کرهبا اسبش بزند. پادشاه اجازه داد. ملک
ي سیاه مثل برق و باد به حرکت درآمد و در یک چشم اش بست، سوار شد و هی کرد.کرهخورجین را ترك
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ي گرفت، آن اي فرود آمد. چوپانی دید، از او برهها پیدا نبود. در کنار چشمهبه هم زدن هیچ اثري از آثار آن
هاي چوپان را در قبال پولی  از وي گرفت و را بر سر گذاشت و لباساش وارونه را کشت و شکمبه

اتراق کرد و در آب چشمه پوشید.رفت و رفت تا عاقبت به جاي خوش آب و هوایی رسید. در کنار چشمه
آب تنی کرد و لباس اصلی خود را پوشید، و به گشت و گذار مشغول شد. از قضا دختران پادشاه آن شهر 

تر بود از جاي بلندي، دید که چگون آن اطراف آمده بودند. یکی از دختران که از همه کوچکبراي تفریح به
ي سیاه در ملک محمداز جلد شاهانه به صورت چوپانی کچل و فقیر درآمدو اسب زیبایش را هی کرد، کره

که شت تا اینیک چشم به هم زدن از نظر  ناپدید شد. شاهزاده یک دل نه که صد دل عاشق او شد. مدتی گذ
روزي دختران پادشاه قرار گذاشتند موضوع ازدواج را با پدرشان در میان گذارند، اما از این بابت خجالت 

هاي جداگانه براي پدر فرستادند. دختر ها از جالیز یک خربزه چیدند و در طبقکشیدند. هر کدام از اینمی
اي را چید که درست ي رسیدهود. دختر وسطی خربزهشدن باي چید خیلی رسیده و در حال لهتر خربزهبزرگ

ها وزیر به شاه بود. راز خربزهاي چید که تازه در آن آب افتادهاش بود و دختر کوچک خربزهموقع چیدن
همه جمع » ي مردم و جوانان شهر را جمع کنید.بسیار خوب کوس و کرنا بزنید و همه« گفت. شاه گفت:

کردند. دختر که هر کدام نارنجی در دست داشتند، جمعیت را ورانداز میحالیشدند و دختران پادشاه در 
ي او تر و وسطی هر کدام پس وزیر یا وکیل یا ملک التجار شهر را در نظر داشتند و نارنج را به سینهبزرگ

شاه تعجب کردند.ي او زد. همهزدند. چشم دختر کوچک شاه، به چوپان کچل افتاد و نارنج را به سینه
اي الیق همین هستی. دختر دانستم، حاال که این مرد را انتخاب کردهتر از این میمن تو را عاقل«گفت:

ي شاهی جاي دادند. یک روز دامادهاي شاه قصد اي نزدیک سر طویلهکوچک را با چوپان کچل به کلبه
توهم بیا در رکاب ما « ل هم گفتند:کردند. هر کدام اسبی و تیر و کمان و وسایل شکار برداشتند و به کچشکار

مانم، هر اي میمن با قاطر لنگ در گوشه«کچل گفت: » باش و شکارها را بر یک قاطر لنگ بار کن و بیاور.
ي سیاه را آتش زد. اي یال کرهمحمد در گوشهملک» ها را باز کنم.وقت شکارها را زدید، مرا خبر کنید تا آن

ي شکارها از بز و گرفته تا اي بکشی که همهخواهم شیههمی« حمد گفت:موقتی کره اسب حاضر شد ملک
ي شکارها حاضر اي کشید و همهکره اسب شیهه» جا حاضر شوند.میش و قوچ و آهو و گوزن، همه در این

زاد و به اي در هیئت آدمیاي بکشد تا عدهاي برپاکرد و از کره اسب خواست شیههشدند. آن وقت خیمه
ي چیزهایی را که ي سیاه همهرباز و کنیز و غالم در اطراف خیمه و خرگاه حاضر شوند. کرهعنوان س

هاي خود را عوض کرد و با لباس سلطنتی روي کرسی بود، حاضر کرد. ملک محمد لباسمحمد خواستهملک
االخره خسته قدر به دنبال شکار کشتند تا بنشست و منتظر آن دو نفر شد. آن دو نفر در کوه و صحرا آن

ها جا رفتند. ملک محمد از آني ملک محمد را دیدند و به امید یافتن شکاري به آنشدند، از دور خیمه
من «ها مطلع شد، گفت: شکار ماندن آنپذیرایی کرد. و خود را پادشاه مشرق نامید، ملک محمد و وقتی از بی

که شما دو تا غالم من شوید به شما دهم! زاي اینها را در اشکارهاي فراوان دارم و حاضرم چند تا از این
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هر کدام یک مهر غالمی بزند. مهر که 1سرانجام راضی شدند که چند شکار بگیرند و اجازه بدهند روي لُمبر
طعم و « گفت:ها را سر برید. هنگام سر بریدن میشد چند شکار انتخاب کردند و ملک محمد خودش اینزده
ها داد و روانه شدند. خود نیز فوراً به شکل اولیه برگشت و خالصه شکارها را به این» اش.اش به کله پاچهمزه

ي شکارها به محل قرار رفت. هرسه به درگاه شاهی برگشتند. هر کدام از دختران شاه مقداري از گوشت پخته
ها را کنار گذاشت. و ایناند مزهرا در ظرفی گذاشتند و براي شاه بردند. شاه از هر کدام که خورد دید بی

ها را تمیز کرد و پخت و قدري از آن را براي شاه آورد. شاه راضی شد و مقداري پاچهدختر کوچک هم کله
خورد. به قدري خوشمزه بود که انگشت خود را با آن جوید. دختر شاه از آن اوضاع خسته شده بود علی 

اش را به شاه بشناساند. راهی خارج که خود واقعیاینالخصوص که حامله هم بود. بنابراین ملک محمد براي
ي سیاه را در آتش گذاشت و شهر شد. و درست جایی که در دید دیده بانان قصر شاه باشد؛ موي یال کره

« ي سیاه کرد و گفت:ها را عوض کرد. بعد رو به کرهي سیاه حاضر شد. خورجین را برداشت و لباسکره
اي کشید و لشکري انبوه، همه حاضر به یراق آماده شدند. ي سیاه شیههکره» کن.لشکري از جن پري حاضر

بان آن جمعیت را دید. سراسیمه به نزد پادشاه رفت و جریان را خیمه و خرگاهی به پا کردند. موقع صبح دیده
ضورش در آن بیان کرد. شاه دستور داد هدایاي نفیسی با خود به نزد فرمانده قشون ببرند و ببیند علت ح

خواهد دو غالم خودش را که در او می«سرزمین چیست؟ فرستادگان رفتند و وقتی نزد پادشاه آمدند گفتند:
ها این«شاه اجازه داد. ملک محمد همه را در صف دید و گفت: » این پادشاهی است، به وي تحویل دهید.

» ها را ببینم.خواهم آنمی«محمد گفت:لکاما به غیر از درباریان کس دیگري باقی نمانده بود. م» نیستند.
شاه و اطرافیان خشمگین » ها غالمان من هستند.این« محمد گفت:سرانجام کار به دامادهاي شاه کشید و ملک

شاه چنان » ها ببینید.ي خلوت و نشان مهر را روي لُمبرهاي آنبروید در یک خیمه« محمد گفت:شدند. ملک
هر چه » داماد دیگرت را هم به حضور بیاور.« محمد رو به شاه کرد و گفت:. ملککرد و واقعیت بر مالء شد

هاي چوپانی و پوست شکمبه را حاضر کرد و روي لباس پوشید و گشتند او را نیافتند. ملک محمد لباس
در این هنگام همه به » گویید، این داماد دیگر شما نیست؟ که مغضوب درگاهتان بود؟حاال چه می« گفت:

تر با عزت و احترام در قصري زیبا جا تر آفرین گفتند و داماد را با دختر کوچکعقل و زیرکی دختر کوچک
محمد و همسرش از آن پس به خوشی و شادمانی زندگی کردند.( دادند و از گذشته عذرخواهی کردند. ملک

) 346-337: 13فرهنگ افسانه هاي مردم ایران، 
نتیجه

گی خاصی دارد که همه را مبهوت چاالکی و تاخت و تاز خود کرده است، ما به راستی اسب چه ویژ
دهیم. از ها با یادکرد نام هر حیوانی، صفتی را، با توجه به عملکرد وي در طبیعت، به آن نسبت میانسان

قرار گرفته است. کالغ را مظهر » گريوحشی«خویی نماد همیشگی همین روي گرگ به جهت صفت درنده

،3624، ص3، ج1385قسمت زیر سرین از پشت؛ معین،1
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ایم و ي پاییز دیدهزدهکه حضور کالغ را همیشه بر روي درختان خزانایم، شاید به جهت ایننامیدهشومی 
اند؟ ایم. اسب را به چه جهتی مظهر نجابت نامیدهقرار داده» شومی و نحوست«ي بخت برگشته را نماد پرنده

ا، عفیف، گوهري، نژاده، است به هر کسی یا چیزي که پارسآمده» نجابت«در فرهنگ فارسی معین ذیل 
توانست جواهرات، شخص، بناي و گویند. این امور خاص می» نجیب«زاده و هر چیز ممتاز، شاهانه، یا بزرگ

زادگان به جهت وجود طبقات نجیب–رسد که در گذشته اسب را یا مرکب خاص و ممتاز  باشد. به نظر می
شد، دید. مسلماً حضور اسب  و مرکب و نجیب میفقط در دربارهاي پادشاهان بزرگ و ممتاز-و رعیت

شد به همین جهت اسب را منسوب به دربار چنین هاي فقیران یافت نمی(درست به مانند امروز) در خانه
-اند! اما نجابت اسب به همین جا ختم نمیاند و نام نجیب را از آن روي، بر اسب نهادهزادگانی کردهنجیب

هایی چون رخش در هر د به رفتار خاص اسب نسبت به مخدوم خود باشد؛ اسبتوانشود. نجابت اسب می
اند و این گوش به فرمان راکب شدن، خود نوعی احترام به زمانی، گوش به فرمان مخدومان خود داشته

هایی بهزاد، مرکبآید. رخش، شبدیز، گلگون، شبرگهاست، صفتی که از کمتر حیوانی در طبیعت برمیانسان
اند. رخش، اسب زیباي رستم، در هر زمانی به که تمام مواقع خطر گوش به فرمان راکبان خود بودههستند

ي بالست. چرا که اسب تنها موجودي است که به شدت به حس فکر نجات مخدوم خود از ورطه
ه امکان ها دارد. این نهایت نجابت اسباست، ویژگی کتماس(بدون چشمداشت) براي برقراري ارتباط با انسان

ها دیده شود! اسب نماد وفاداري نیز است، از این روي که تا آخرین لحظه و در کنار دارد کمتر در انسان
پردازد. و نماد قدرت قدرت و شجاعت است زیرا از بین تمام مخدوم خود به تاخت و تاز در میدان نبرد می

پردازد. قدرت اسب، قدرت سوارکارش میجانوران اوست که به همراه انسان، در میدان نبرد به سلحشوري 
است. این دو جز جدانشدنی از یکدیگر هستند. شکست اسب، شکست سوارکارش است و بلعکس. این دو 

توان گفت: اگر تازند. به جرئت میچنان تا سرحد مرگ میگیرند و همقدرت و نیرو از یکدیگر می
جهت حضور چنین اسبان نامداري است و بلعکس. اسب اي نامدار شده است، بهسوارکاري، پهلوان یا شوالیه

، »ارجاسپ«، »جاماسپ«هایی چون در نظر گذشتگان ما چنان باارزش بود که جزئی از نام افراد شد و نام
و ... بر فرزندانشان نهاده بودند. شاید با نهادن چنین اسامی، سعی داشتند صاحبان نام، » لهراسپ«، »گشتاسپ«

امی، جنگاوري و شجاعت درست به مانند اسب، تربیت یابد، چیزي که دانشمندان امروزه از لحاظ قدرت نظ
اند که نام، ارتباط مستقیمی در به وجود آمدن شخصیت افراد دارد! به این مفهوم دست یافته

هاي استوار چنین مرکبی نظیر اسب در گذر تاریخ، بر آن شدیم تا گامي بیبه جهت چنین شکوه و جلوه
البالغه و ادب منظوم و منثور فارسی به نظّارهطی) ، نهج>هصب؟االالHدر کالم وحی(قرآنآن کریمآ// را

هاي از خود بر جاي گذاشته است. گاهبنشینیم و الحق چه جوالنی در چنین میدان
هنوز هاي از سوي پروردگار، هنوز هم که ي پرمعناي آیات الهی، همراه با توصیهحضور اسب در صحنه

جایی که پیام توان آن را چون شبنم صبحگاهی با طراوت یافت. از آنهاي متمادي میاست و با گذشت قرن
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کند. نیز صدق می» مرکب نجیب«ي پروردگار در هر لحظه و زمانی مصداقی براي خود دارد، این مورد درباره
سته است. اسب را قدرت نظامی و پروردگار، اسب را چون ستون و عمادي مرکز ثقل  قدرت هر کشوري دان

توان، دشمن را فقط با ذکر نامش  ترساند! خواند که با حضور و تجهیز آن میاجتماعی هر کشور و ملتی می
اي آري این موجود تیزپا امروزه همان تکنولوژي برتر است. که پروردگار در روزگار گذشته، اسب را استعاره

است. وجود اسب در قرآن کریم یادکردي از تمام نعمات الهی نیز، است. آشکار از تکنولوژي برتر قرار داده 
ي واقعی همان است که در میان این تواند رهزن بندگان قرار گیرد، متاعی دنیاوي، اما بندهنعماتی که می

اهللا نعمات، به سر منزل مقصود که همان رسیدن به حق است، رسد. به عبارتی دیگر از تفکّر در آالء الهی به 
ي اسب در کالم الهی، گویا نجابت اسب در قرآن نیز مفهوم الهی شدن و و الهی شدن برسد. این است مرتبه

آسمانی شدن را دارد.
هاي جهاد اسالمی است و گویا اسب در کالم فصیح موالي متّقیان، اسب یار و یاور مبارزان حق در جبهه

هی دارد و درست به مانند قرآن نماد قدرت نظامی و اجتماعی اي به مانند کالم الالبالغه نیز صبغهدر نهج
است. 

هاي طبیعی خود، رنگی جدید به ابیات شیرین در دنیاي ادب منظوم فارسی، هر موجودي با ویژگی
-فارسی بخشیده است. شاعران در هر زمان براي ملموس کردن مفهومی که در اذهان خود دارند به دنبال واژه

ا حالت موجود را به بهترین وجه براي خوانندگان تبیین کنند. به عنوان مثال هر کجا مفهومی گردند تهایی می
توان چنین جویی، پهلوانی، دالوري، مات کردن، غلبه و سرعت واال، مد نظر شاعري باشد، نمیاز کینه
یمی را تداعی کند از تواند به راحتی چنین مفاهاست که می» اسب«هایی را  به هر حیوانی بخشید. اینویژگی

ي ادب منظوم فارسی شد و به دنبال آن حضوري ي اسب به همراه چنین ترکیباتی وارد پیکرهاین روي، واژه
ي ادب منظوم فارسی در کنار تمام شاهزادگان و ها و حکایات پیدا کرد. در صفحهالمثلدر کنایات، ضرب

ها خلق کرده است.راپهلوانان نامی، اسبی تنومند در کنار سوار خود ماج
هاست، هر جا دیو پلیدي، ها بر زشتیو تاز زیباییي باستانی ما ایرانیان(شاهنامه)، که میدان تاخت در نامه

ها پرچم آورد پهلوانان نامی ایرانی در مقابل تمام این زشتیها یورش میپلشتی، سیاهی، آز و طمع به زیبایی
اند در میدان جنگی شاهنامه پهلوانانی چون رستم، سیاوش، کیخسرو، تهها تاخدشمنی به دست گرفته و بر آن

اند و در کنار هرکدام اسبی نژاده، نجیب، راهوار و باهوش خسرو پرویز و دیگر پهلوانان پیاده تصور نشده
اند و فرض شده است. این اسبان دالور، قدرت تفکّر جنگی داشتند و گاه جان مخدومان خود را نجات داده

- اند: یزدگرد بزهشوند که جان پلیدان را گرفتهاند. نیز اسبانی پیدا میآن را در رسیدن به سرافرازي یاري کرده
خیزد میبر» ي سوچشمه«ها ي پاکیها بود توسط اسبی که از  سرچشمهها و پلشتیگر، که سرآمد تمام زشتی

بخشد. در یک کالم در ست داده است، پایان میي الهی را از دبار چنین پادشاهی که فرّهبه زندگی نکبت
ها، ظلم و آز ي شوم سیاهیها موفّق به از بین بردن سایهصورت نبود چنین اسبانی نامدار، سرداران نامدار آن

هاست که توان و قدرت نظامی پهلوانان سواري در چنین شاهکاري یکی از آزمونشدند. نیز اسب و اسبنمی
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ي به دوش کشیدن لقب پهلوان نبود و براي اثبات عنوان شود. هر پهلوانی شایستهده میي آن سنجیبه وسیله
ها زمانی از فرد مورد نظر مورد تایید بود که وي هاي سختی را باید، طی کند. تمام این آزمونخود، آزمون

موجب سوار بر اسب باشد و تحت هیچ شرایطی اسب خود را از دست ندهد. چراکه از دست دادن اسب
شد و اصوالً هیچ پهلوانی بدون اسب، در میدان جنگ متصور نیست. شاهان حتی براي بدنامی پهلوان می
جستند که توان رزمی وي را کامالً بسنجند. هاي استمداد  میو جانشینان خود، از آزمونانتخاب داماد آینده

سواري توأم بود، مورد قبول با اسبتیراندازي، شمشیرزنی، پرتاب نیزه و بازي گوي چوگان که همگی 
گرفت. گیرندگان قرار میآزمون

هاي منثور ادب فارسی، قهرمانان هر داستان، به همراه اسبان جادویی یا شیطانی خود در خلق در داستان
هایی، تبین دو اند. که هدف خالق چنین داستانانگیزي را رقم زدههاي   شگفتعاقبت خیر و شر، داستان

ي سرگرمی هر نوشته و دیگري هدف اصلی و اخالقی هر نویسنده. این عمده بوده است: یکی جنبهعامل
ي مقابل این صفات زشت، ي آز و در نقطهي زشت حسادت و گاه پلیدي چهرهدف گاه نشان دادن چهره

انی و تمام داشتن، صبر و استقامت و مهربيِ زیبايِ اخالق نیکو، قناعت، دوستنشان دادن برتري فرشته
خصوصیات نیک انسانی است. مسلّم است که مخاطب مستقیم قرار دادن شخصی و مالمت وي، جهت ترك 
عادات زشت و ناپسندش، تاثیر چندانی در احوال وي ندارد و در مواقعی تاثیري سوء در پی دارد. گذشتگان 

ها و سرگذشت افراد خطارکار ستانما با پی بردن به چنین موضوع مهم به جاي تأدیب مستقیم از روش نقل دا
و تحسین و تقبیح عملکرد هر یک از عوامل خیر وشر به راحتی بدون توهین، سرزنش و یا تمسخر شخصی، 

» اسب«اند و اند. ادیبان گاه حیوانات را مورد تقبیح و یا تحسین قرار دادهوي را به راه راست هدایت کرده
خدوم از تیررس تیر حواث گریخته و سرانجام خیر و شر را به یکی از این حیوانات است که در کنار م

هاي آن را اسب بر عهده گرفته است. هایی که یکی از نقشاند. در تمام حکایات و داستاننمایش گذاشته
ي فردي راهنما، مشاور مؤتمن، متفکّر، باهوش، چابک و شجاع را داراست. او نماد فردي نجیب اسب نماینده

ها، قدرت جنگی، ممتازي است.   ماد زیباییو شاهانه، ن
کتابنامه

قرآن کریم-1
آباد، یوسف، سخن، تهران.)، عالی عباس1386الغرایب)،(العراقین خاقانی،(ختمتحفه-2
)، مکارم شیرازي، ناصر، دارالکتب االسالمیه، تهران.1388تفسیر نمونه،(-3
)، مدرس رضوي، محمدتقی، دانشگاه تهران.1383ي، (الطریقه سنایی غزنوحدیقه الحقیقه و شریعه-3
)، وحید دستگردي، حسن، علی اکبر علمی، تهران.1363اي، (خسرو و شیرین نظامی گنجه-4
پور، ابوالقاسم، اسطوره، تهران.)، وارنر، رکس، اسماعیل1389اساطیر جهان،(يدانشنامه-5
ي ابن سینا، تهران.  ریب، یحیی، کتابخانه)، ق1341دیوان ابوالقاسم حسن بن احمد عنصري،(-6
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)، فروزانفر، بدیع الزمان، نگاه، تهران.1375دیوان خاقانی شروانی، (-14
)، سهیلی خوانساري، احمد، پاژنگ، تهران.1369دیوان خواجوي کرمانی،(-15
)، یاسمی، رشید، ناصح، محمدعلی، کتابفروشی زوار، تهران.1336دیوان سلمان ساوجی،(-16
)، ا یزدگردي، امیرحسن، دادبه، اصغر، قطره، تهران.1381ان ظهیرفاریابی،(دیو-17
الزمان فروزانفر، نگاه، تهران.)، بدیع1381دیوان عطار نیشابوري، (شرح احوال عطار)،(-18
)، دبیر سیاقی،، محمد، زوار، تهران.1385دیوان منوچهري دامغانی، (-19
ی، پرویز، نگاه، تهران.)، بابای1390دیوان وحشی بافقی، (-20
)، حمیدیان، سعید، قطره، تهران.1385فردوسی؛ (بر اساس چاپ مسکو)،(شاهنامه-21
)،فروزانفر، بدیع الزمان، پیمان، تهران. 1381الدین بلخی رومی،(لغزلیات شمس موالنا جال-22
-فخري، کامران، مولیزاده، پروانه، پاشایی)، حدیدي، خلیل، عادل1392فارسی عمومی کاربردي،(-23

علی، تبریز.
)، اشرف درویشیان، علی، خندان(مهابادي)، رضا، تهران.1381هاي مردم ایران،(فرهنگ افسانه-24
)، معین، محمد، امیرکبیر، تهران.1385فرهنگ معین(-25
)، عبداللهی،منیژه، پژوهنده،تهران.1381ي جانوران در ادب پارسی، (نامهفرهنگ-26
)، خرّمشاهی؛ بهاالدین، دوستان، تهران.1381ات سعدي(کلی-27
ي دهخدانامهي لغتلوح فشرده-28
الدین، دوستان، تهران.)، خرّمشاهی؛ قوام1386الدین محمد بلخی،(مثنوي معنوي موالنا جالل-29
) ، سید رضی، انصاریان، حسین، پیام آزادي، تهران.1379البالغه، (نهج-30
)، ثروتیان، بهروز، 1389ي خطی)،(نسخه14اي؛(تصحیح و شرح از روي گنجهنظامیهفت پیکر -31

امیرکبیر، تهران.  
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خاقانیدیوانسیاه درعنصر رنگشناختیروانکارکرد
محمد پاشایی 
استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
کامران پاشایی فخري
استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز

١عود دهقانیمس

دانشجوي دکتري دانشگاه تبریز 
چکیده 

اند و در کنار کارکرد هنري عنصر رنگ در خلق تصاویر شاعران از دیرباز توجه خاصی به رنگ ها داشته
و به وسیلۀ پذیري آنها نیز در انتقال عواطف ویژة خود بهره بردهتأویلشاعرانه و تشبیهات هنري، از ویژگی

اند. خاقانی یکی از شاعران درجه اول شعر فارسی به حساب می آید که خود را نشان دادهآنها احساسات 
اي در دیوان او دارد. خاقانی با استفاده از رنگ واژه ها ترکیبات و شناختی ویژهعنصر رنگ، کارکرد روان

از شخصیت روانی او بسامد و کارکرد آنها ابعادي جدیدمل در أتاي را پدید آورده است کهمضامین شاعرانه
شناسی، شود تا با استفاده از قواعد رنگرا براي محققان مشخص خواهد نمود. در پژوهش حاضر سعی می

سیاه در دیوان خاقانی مورد بررسی قرار گیرد. رنگ سیاه پرکاربردترین رنگ در شناختی رنگکارکرد روان
اه و در بقیه با واژه هایی از قبیل نیل، قطران، آبنوس، دیوان خاقانی است که در اغلب موارد با واژه سیه و سی

کبود، دودرنگ، بنفشه فش، غالیه گون، عنبرینه، زنگی، زحل رنگ و ... بیان شده است. رنگ سیاه در دیوان 
خاقانی کارکردي دوگانه دارد و در معناي مثبت و منفی به کار رفته است.

سیاه.روانشناسی رنگ، خاقانی، رنگ ها:کلیدواژه
مقدمه

رنگ ها از دیدگاه فیزیکی عبارتند از موج توان دید. ها است و بدون وجود نور آنها را نمینور منبع رنگ
نوري که چشم آنها را درك می کند و تنوع رنگ ها به طول موج هاي آن مربوط می شود.(ر.ك:بیوکی، يها

نور تحقیقاتی کرد و ثابت کرد که هر کدام از نیوتن اولین کسی بود که دربارة ویژگی و ماهیت «)1370:428
(برند » کنند.هاي طیف، طول موج مخصوصی دارند و نور خود را در سطح انرژي متفاوتی ساطع میرنگ

)14: 1376فلمار، 
شناس انسان را طبیعت از دوران کهن توجه ذهن زیباییدیداري برجستهها به عنوان یکی از عناصر رنگ

اند. آنها در عواطف انسانی بسیار مؤثرند و سرچشمه و منبع اصلی برخی از عواطف و به خود جلب کرده
شناسان، تأثیر آنها بر انسان از تأثیر صدا بیشتر است. ها هستند. حتی از دیدگاه برخی از روانافکار انسان

اند و در کنار اشتهها، شاعران نیز از دیرباز توجه خاصی به آنها د) براساس قدرت و تأثیر رنگ14: (همان

1 . masooddehgani@yahoo.com(نویسندة مسئول)
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پذیري آنها نیز در انتقال هاي تأویلکارکرد هنري آنها در خلق تصاویر شاعرانه و تشبیهات هنري، از ویژگی
و به وسیلۀ آنها احساسات خود را اعم از خشم و نفرت، خوشحالی، ترس عواطف ویژة خود بسیار بهره برده

اند. و ... نشان داده
هاي ها عالوه بر معناي ظاهري مفاهیم دیگري نیز دارند. آنها بیانگر انگیزهنگاز دیدگاه معناشناسی ر

ها به هاي متفاوت فرهنگها هستند. البته همان طور که ضمیر ناخودآگاه جمعی باعث واکنشدرونی انسان
تند و هاي مختلف داراي مفاهیم متفاوت و حتی متناقضی هسها نیز در فرهنگشود، رنگیک پدیدة واحد می

از ،شودیاد می» پشتوانۀ فرهنگی«هر فرد متناسب با تجربیات اجتماعی و فرهنگی خود که از آن با عنوان 
شناختی کامالً مستقلی دارد.(عطاري و ها برداشت ویژة خود را دارد. درواقع هر رنگ شخصیت روانرنگ

) 6: 1382فالحی، 
یار مؤثر است. امروزه بر اساس قواعد جدید علم ها در شناخت شخصیت افراد بسبنابراین بررسی رنگ

شود. پس از بررسی و تبیین ها بسیار توجه میها در شناخت شخصیت انسانشناسی، به رنگروان
ها نیز توجه کرد و به مفاهیم نمادین رنگ1شناسی جدید، در قرن بیستم یونگضمیرناخودآگاه انسان در روان
، میان ضمیر ناخودآگاه و بخش بی هیچ فکريهاي خودها در نقاشیده از رنگبا تشویق بیماران خود به استفا

)58: 1378آگاه آنها ارتباط برقرار نمود.(سان، 
براي(آزمایشی»لوشررنگآزمایش«ابداعکه به خاطرشناسیرواناستادوگردرمان، روان2ماکس لوشر

1940سالدرباراولینبرايمشهوري است،ها) شخصیترنگپایۀبرشناسی افرادروانحالتسنجش
دهند و با شخصیت افراد ارتباط دارند، انتقال میراعواطفواحساساتوپیامتنهانههارنگکهکردثابت
هستند. طبق تحقیق و آزمایش او افراد بر اساس وضعیت روحی و عواطف و نیزدرمانیانرژيدارايبلکه

ها نیز در شخصیت روانی آنها تأثیر مستقیم دارند. او پس از کنند و رنگاستفاده میهاافکار ویژة خود از رنگ
ها تنظیم و ارائه نمود و در آن تفاسیر شناختی رنگنتایج آزمایشات خود جدولی را براي مفاهیم روان

تامل در ا و هولوژیکی خود را نسبت به آنها بیان کرد. بر این اساس بررسی انواع رنگیروانشناختی و فیز
بسامد و کارکرد آنها در اشعار شاعران ابعادي جدید از شخصیت روانی آنها را براي محققان مشخص خواهد 

نمود. 
اي دارد. او که شخصیت هنري او ابعاد ویژهمحسوب می شودترین ارکان شعر فارسی خاقانی یکی از مهم

هاي نمایی کرده است. یکی از ویژگیقدرتهاي مختلف هنريهاي خلّاقانۀ خود در شاخهبراساس کوشش
است که این موضوع در هجوم هنري استعارات، » ابتذال«اصلی شعر خاقانی گریز و اجتناب بسیار شدید از 

). درواقع خاقانی شاعري است که توانسته 238: 1387تشبیهات و تصاویر شعر وي تجلی یافته است(علیزاده، 
اي را خلق نماید. رنگ واژه ها نیز ویر و استعارات متعدد هنري و شاعرانهبا استفاده از کلمات یکسان تصا

1 . Carl Gustav Jung.
2 . Max Lüscher.
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به این موضوع، در پژوهش عنایتتاثیر بسزایی در آفرینش تصاویر هنري، استعارات و تشبیهات او دارند. با 
قانی سیاه در دیوان خاشناختی رنگشناسی، کارکرد روانشود تا با استفاده از قواعد رنگحاضر سعی می

شناختی آن در آفرینش تصاویر هنري، استعارات و تشبیهات خاقانی تبیین مورد بررسی قرار گیرد و تأثیر روان
شود. 

پیشینۀ تحقیق
و بسیاري از رنگ هاي نزدیک به ایی که به کار رفته، محدود  استگ واژه هدر ادبیات فارسی تعداد رن

ها ثابت در روزگار گذشته رنگ«نی در این باره معتقد است: کدک. دکتر شفیعیهم یکسان پنداشته شده اند
شده است، اهل زبان نیازي اي کمتر در زندگی و مواد موجود در زندگی ظاهر میاند یعنی چون رنگ تازهبوده

اند... از این روي مسألۀ رنگ در ادب فارسی کردهها، احساس نمیبه توسعۀ دایرة لغوي خود در مورد رنگ
ها دگرگونی بسیاري هاي مختلف دایرة لغوي زبان شاعران در حوزة رنگبسیاري ندیده و در دورهتحوالت 

) و برخی از محققان نیز با اشاره به دیدگاه گذشتگان نسبت به 268: 1375(شفیعی کدکنی، » ندیده است.
ا با این وجود شاعران ) ام30: 1386دانند.(کزازي، کبود و سبز بودن رنگ آسمان، آنها را دچار کوررنگی می

اند با استفادة مستقیم از عناصر رنگ و نیز با کمک اجسامی که نماد یک رنگ هستند، زبان توانستهفارسی
تصاویر شاعرانه و تشبیهات هنري فراوانی را خلق نمایند.

پذیري و همچنین متناسب با پشتوانۀ هر رنگی براساس قابلیت تأویلپیشتر گذشت،همان طور که 
هر شاعر معانی مختلفی دارد و مفاهیم و تصاویر متفاوتی را در ذهن شاعر تداعی و محیط زندگی رهنگیف

در پی خواهد ها از شاعري به شاعري دیگر نتایج متفاوتی شناختی رنگکند. بنابراین بررسی کارکرد روانمی
نها در آفرینش تصاویر شاعرانه و ها و کارکرد آشناسی رنگ، از این رو تحقیقات متعددي در باب روانداشت

شناسی شخصیت شاعران کالسیک و معاصر فارسی انجام یافته است. این موضوع هم از نظر قواعد حتی روان
دهد ها را در آفرینش تصاویر شاعرانه نشان میشناسی بسیار مهم است و نحوة استفادة شاعران از رنگزیبایی

ۀ فرهنگی آنها بسیار نقش دارد.و هم در شناخت شخصیت روانی و پشتوان
»بررسی عنصر رنگ در دیوان خاقانی«رنگ در اشعار خاقانی مقالۀ مستقلی با عنوان عنصر دربارة کارکرد 

شده است. این مقاله سعی داشته تا در سی صفحه چاپ »مطالعات زبانی بالغی«ترویجی -در نشریه علمی
د و در نتیجه تحلیل آماري دقیقی در آن ارائه نشده و تنها در کل دیوان خاقانی را از این منظر بررسی نمای

: 1389صفري و زارعی، ر.ك: (چند صفحه محدود به بررسی رنگ سیاه در دیوان خاقانی پرداخته شده است.
85(

کارکرد عنصر رنگ سیاه در دیوان خاقانی،با توجه به این موارد، پژوهش حاضر قصد دارد تا با بررسی
وانشناختی علمی و دقیقی دربارة نحوه و دلیل انتخاب این رنگ از سوي خاقانی ارائه دهد.تحلیل ر
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رنگ سیاه
رنگ سیاه پرکاربردترین رنگ در دیوان خاقانی است که در اغلب موارد با واژه سیه و سیاه و در بقیه با 

، غالیه گون، نفط سیاه، عنبرینه، واژه هایی از قبیل نیل، قطران، آبنوس، کبود، دودرنگ، بنفشه فش، مشک، قیر
عنبر سارا، زنگی، زحل رنگ و ... بیان شده است. ابیات زیر به عنوان مثال بیان می گردد:

فرستصبادستبهمهربهسرمويیکفرستمابهنسیمیرنگمشکزلفزان
)1382:559خاقانی، (

نمایدقطرانوزرنیخرنگهمهخصمانرويودلازوحشکامولب
)1382:132خاقانی، (

وابینندزنانرنگبدیننهمردانکهروفامغالیهوفشگلگونهآمدهشاموصبح
)1382:96خاقانی، (

-شناختی و جامعهبسامد و کاربرد وسیع رنگ واژه سیاه و متعلقات آن در دیوان خاقانی قطعاً دالیل روان

قاي خاقانی باید به آن توجه شود. معموال افرادي که ناراحتی روانی اي دارد که در بررسی بوطیشناختی ویژه
دارند، شیفته این رنگ  هستند. شاید خاقانی نیز مصداق این سخن باشد زیرا زندگی او سراسر رنج و 

) 87: 1389آشفتگی است و در وجود او سرخوردگی و نارضایتی عمومی موج می زند.(صفري و زارعی، 
خاقانی کارکرد وسیعی دارد که در زیر به مهم ترین و گسترده ترین آنها پرداخته می رنگ سیاه در دیوان

شود.
رنگ سیاه براي وصف بخت و اقبال 

استسرسیاهآفتسپیدآنسیاهبختسپیددارددیده
)1382:62خاقانی، (

کارمسپیدسیهبختافکندسپیدمسیهدهردر
فگارمدلیهیتسبسکزکردمعتابسیهبختبا

)1382:901خاقانی، (
بیشتر جنبه عمومی دارد. « خاقانی در دیوان شعري خود در موارد بسیاري از روزگار شکایت می کند که

او زود رنج است، روحی متموج دارد؛ به اندك مهري به هیجان آمده و از مختصر نامالیمتی برافروخته می 
زمانه و مردم روزگارخود نیز دل خوشی ندارد و رنجیده خاطر ) او از شاعران150: 1364(دشتی، » شود.
است.

خاقانی زمانی که زبان به شکوه و شکایت از روزگار و بخت و اقبال باز می کند آن را با واژه سیاه بیان 
سیاه «می کند زیرا رنگ سیاه از منظر علم روانشناسی داللت بر ناامیدي و یاس و اندوه دارد. از نظر لوشر 

کند. سیاه نمایانگر مرز مطلقی است که در فراسوي آن زندگی ترین رنگ است و درواقع خود را نفی مییرهت
همچنین رنگ سیاه رنگ شب، )97: 1374لوشر،»(گردد و لذا بیانگر فکر پوچی و نابودي است.متوقف می
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مات. در اروپا سیاه، رنگ سیاه نشانه ناخودآگاهی است، رنگ عزا و ظل« ظلمت، غم و اندوه و مرگ است.
رنگی منفی به حساب می آید و نباید ابتدا به ساکن به طور مثبت تعبیر شود. شخص سیاه پوش، خانه شوم و 

) همچنین شاعر براي بیان تالم 284: 1371اپلی، »(مار سیاه همه نشانه هاي تاریکی و بدون امیدي هستند.
از رنگ سیاه و بار معنایی آن استفاده » ت از حیس و بنددر شکای« خود از حبس و بند در قصیده اي با عنوان

می کند.
از سپیدي پاسبان برخاستمنکبوديدلخانهسیهدر

)1382:61خاقانی، (
آنچه در نگاه اول به ابیاتی از این قبیل به ذهن خطور می کند، در کنار هم قرار گرفتن رنگ سیاه و سپید 

نامه) در ر.ك: دهخدا، لغت».(سیاه در مقابل سفید«شود: سفید استفاده میاست. در تعریف رنگ سیاه از رنگ 
یابد، رنگ سفید است. واقع بر اساس نظام تداعی معانی، اولین رنگی که با رنگ سیاه در ذهن حضور می

تفاده خاقانی در بیشتر ابیاتی که از رنگ سیاه و متعلقات آن بهره برده، از رنگ سپید نیز براي تصویر سازي اس
کرده است. به نظر می رسد که تنها دلیل استفاده از رنگ سیاه در کنار رنگ سپید تشخص بخشیدن به رنگ 

سیاه و پررنگ جلوه دادن آن باشد.
براي وصف سیاهی خال

کند و این خال در آثار ادبی گذشته فارسی، معشوق خال سیاهی دارد که بر رخسار سفید او خودنمایی می
راي صید عشاق است. خاقانی براي وصف خال همچون پیشینیان از رنگ سیاه بهره می برد. در سان دامی ببه

مطاوي دیوان خاقانی و اغلب در قصایدش، بیشترین کاربرد رنگ سیاه براي خال مربوط به کعبه ستایی هاي 
رانه کعبه حلقه او می شود. در تصاویر شعري خاقانی کعبه دیرینه عروسی است که زلف و خالی دارد. زلف پی

سپید در آن و خالش حجراالسود است.
بینندصماصخرهآنازخالشنقطهزلفحلقهدرحلقهازبینندراکعبه

)98همان:(
کعبه دیرینه عروسی است عجب نی که بر او         زلف پیرانه و خال رخ بینا بینند

)98همان:(ش سیهش عنبر سارا بینندگفتی آن حلقه زلف از چه سپیدست چو شیر         که ز خال
براي بیان رنگ حجراالسود که به » زنگیانه«و » غالیه گون«او همچنین به جاي رنگ واژه سیاه از صفت 

منزله خال براي کعبه در تصاویر شعري خاقانی است، استفاده می کند:
)98ن:هما(خال را رنگ همان غالیه گونا بینندحلقه زلف کهن رنگ بگرداند لیک

)219همان:(خاقانیست هندوي آن هندوانه زلف           وآن زنگیانه خال سیاه مدورش
خاقانی زمانی که دست به دامن کعبه می شود و شیرمردان در کعبه او را طرد می کنند، به مغکده پناه می 

برد و خال بتان را جایگزین خال حجراالسود می کند:
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)40همان:(د من          زمزم آنک خم و کعبه در خمار مرازین سپس خال بتان بس حجراالسو
براي وصف حجراالسود

نصب شده مکهاز اماکن مقدس اسالمی در کعبهرنگ که بر دیوار پایه حجراالَسود، سنگی است سیاه
است. در اغلب موارد آوردن رنگ واژه سیاه براي این سنگ کارکرد هنري و ادبی ندارد:
)1382:98خاقانی، (از بسی سنگ سیه بوسه زدن وقت وداع          چشمه خضر ز ظلمات مفاجا بینند

سیاه تداعی گر بدي ها و زشتی ها و تاریکی و شب است و در کل همان طور که پیشتر گذشت رنگ
معناي منفی اي دارد. این رنگ در برخی موارد کارکرد مثبتی پیدا می کند و نماد صالبت، زیبایی و نورانیت 
است. خاقانی هنگامی که رنگ واژه سیاه را درباره حجراالسود به کار می برد، این رنگ بار معنایی مثبتی به 

ود می گیرد. خاقانی به مخاطبان شعري خود بیان می دارد که در سیاهی سنگ کعبه(حجراالسود) نور و خ
روشنایی ببینند، همان گونه که در سیاهی حروف قرآن نور معنا قابل رویت است:

)370همان:(در سیاهی سنگ کعبه روشنایی بین چنانک           نور معنی در سیاهی حرف قران آمده
تقد است که معتکفان کعبه نور در جوهر آن سنگ سیاه دیده اند که بر آن بوسه می زنند:او مع

)160همان:(خاك پاشان که بر آن سنگ سیه بوسه زنند        نور در جوهر آن سنگ معبا بینند
خاقانی در بیت دیگر فریاد برمی آورد که حجراالسود را سنگ سیاه مخوان: 

)219همان:(خوانند روشنان همه خورشید اسمرشرا از آنکسنگ سیه مخوان حجر کعبه
خاقانی در جاي دیگر با استفاده هنري از رنگ سیاه ارتباطی بین سنگ محک (سنگی که با آن عیار طال را 
می آزمایند) و حجراالسود برقرار می کند. همان گونه که سنگ محک عیار طال را می سنجد، سنگ کعبه عیار 

می آزماید.وجود انسان را
)98همان:(حجراالسود نقد همگان را محک است                کم عیارم من از آن کرد محک خوار مرا

براي بیان سوگواري و عزا
استفاده از رنگ سیاه با پیروي از داللت هاي اجتماعی و محیط زندگی براي بیان سوگواري و ماتم و فنا 

ده می شود. درباره علت سیه پوشی و دالیل آن مقاالت و کتب در بین شاعران فارسی زبان به وفور دی
فراوانی به رشته تحریر کشیده شده است که بحث پیرامون آن مجال و حوصله دیگري می طلبد. شاید پیوند 
سیاه پوشی و عزا به جنبه اهریمنی پنداشتن مرگ بازگردد زیرا که زندگی از آن اهورامزدا و مرگ از آن 

) اما آنچه واضح است از نظر روانشناسان رنگ سیاه رنگ 153: 1386ن لی و احمدیان، اهریمن است.(حس
غم و اندوه و نشانه کدورت روحی است. رنگ سیاه در عزاداري بدان خاطر به کار می رود که به عنوان 

یل نمادي، غم را درون انسان حفظ می کند. از آنجا که خاقانی در طول زندگی خود مصایب بسیاري از قب
مرگ فرزند( رشیدالدین)، مرگ دختر، مرگ همسر، مرگ عمویش کافی الدین، مرگ فقیهان و پیشوایان دینی 

الدین حفده) و ... را پشت سر گذاشته و درد و رنج بسیاري کشیده، فضاي شافعی(امام محمد یحیی و عمده
عزاداري در دیوان خاقانی به شعري او روي هم رفته تیره است. سیاه کردن خانه و سیه پوشی از نمودهاي 
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شمار می آید. در بیت زیر به سبب ظلمت وجود گیتی سیاه خانه شده و در ماتم وفا گردون سیاه و کبود 
پوشیده است:

)16همان:(گیتی سیه خانه شد از ظلمت وجود                گردون کبود جامه شد از ماتم وفا
پوش الدین حفده سیاه، از مرگ امام محمد یحیی و عمدهخاقانی براساس هنجارهاي فرهنگی و اعتقادي

اي را پدید آورده است. او خطاب به نفس گشته و این موضوع در مراثی دیوان او تجلی یافته و عاطفۀ ویژه
خود می گوید که در اثر مرگ پسر سیه پوشیدي، پس براي عزاي شاه شرع پیوسته لباس سیه بر تن بکن:

دوامبرپوشسیهشرعشاهسوگبرکبودداشتیپسرسوگبهخاقانیا
)1382:302خاقانی، (

الدین حفده، فقیه و پیشواي دینی شافعیان، جامه در دیوان خاقانی فرشتگان سبزپوش نیز در ماتم عمده
سیه بر تن کرده اند: 

امامخواجۀحفدهزادةمرگبرپاك                اندجامهسیهسبزپوشکارواح
)302(همان: 

در مراثی خاقانی خصوصاً مراثی مذهبی او براي مرگ امام محمد یحیی و عمده الدین حفده رنگ سیاه 
در مراثی خاقانی براي این دو فقیه شافعی و کاربرد آنمورد) دارد. بسامد رنگ سیاه24بسامد باالیی (

و احادیث و موضوعات دینی موضوعی طبیعی است. خاقانی در زندگی شخصی خود به مذهب و احکام 
توجه خاصی داشته و این موضوع در اشعارش نیز نمود یافته است. از این رو ارتباط معنوي و عاطفی عمیقی 
میان خاقانی و این دو فقیه شافعی وجود داشته است و خاقانی  پس از مرگ آنها دچار یأس و ناامیدي شده و 

حساس و شدت اندوهش نسبت به این موضوع از رنگ ضمیر او براي توصیف مرگ این اشخاص و عمق ا
سیاه بهره جسته است. 

هاي مختلف در این اشکال و جلوهبهامانرفتهکاربهبحث،موردمراثیدرمستقیمصورتبهرنگاین
است. همان طور که خاقانی در » روزگار و دهر سیاه«ها یکی از این جلوه. استیافتهاشعار نمود

کند، یکی از دالیل اصلی شوق و اشتیاق پیوستن به خراسان که همیشه در ذهن و دل اشاره می» خراسانیات«
خاقانی وجود داشته، ارتباط و دیدار با فقیهان بزرگ خراسان بوده است.

یابمخراسانبهجانوملکوانسودیوخدمشواستصفتسلیمانکهالدینمحیی
)1382:298خاقانی، (

کرده که حامیان اصلی خود را از دست داده است و رگ این اشخاص خاقانی احساس میدر واقع با م
دید و دیدگاه منفی دانست، از دست رفته میدرنتیجه امید و راه نجات خود را که حمایت فقیهان خراسان می

شناختی بیانگر اي نسبت به جهان و زندگی پیدا کرده بود. از این نظر رنگ سیاه که از نظر روانو ناامیدانه
شود:وضعیت روحی ناامیدي است، در ذهن خاقانی، با روزگار و بخت قرین می
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کارمسپیدسیهبختافکندسپیدمسیهدهردر
فگارمدلسیهیتبسکزکردمعتابسیهبختبا

)1382:901خاقانی، (
اي که رد ارتباط عمیق عاطفیدر کنار این موضوع، ذهن متأثر خاقانی از مرگ این دو فقیه شافعی و یادک

بین آنها وجود داشته، دنیاي خاقانی و فضاي ذهنی او را تاریک کرده است. بنابراین شب اولین موضوعی 
کند و پس از  آنکه ضمیر ناخودآگاه خاقانی که از مرگ امام محمد است که ذهن خاقانی را به خود جلب می

کند، شده است، رنگ سیاه را در ذهن خالق خاقانی حاضر میالدین حفده دچار ناامیدي شدید یحیی و عمده
-رنگ سیاه است، ارائه میهايترین نمادذهن او، این موضوع را با ارائۀ تصاویري از شب که یکی از اصلی

کند. در ذهن خالق خاقانی، طبیعت نیز از مرگ این دو فقیه شافعی متأثر است، آسمان به جهت این واقعه 
زن گردون:و شب مویی است در دست ارغنون»  بر تعزیتنامه«ت و شام و سحر اس» سرايماتم«

شدربابکمانچۀماهوگشتمويشبشکلورنگبهگردونزنارغنوندستبی
)1382:156خاقانی، (

هر یک از مراثی مورد بحث خاقانی مانند دیگر مراثی مذهبی داراي بعد عاطفی طبیعی و صادقانه است و 
اي که خاقانی براي مرگ امام محمد اندوه درونی خود را در این مراثی به تصویر کشیده است. در مرثیهشاعر 

شود. سپس به وفایی دنیا آغاز میدر بیايیحیی سروده (آن مصر مملکت که تو دیدي ...)، شعر با مقدمه
ن موارد همراه با ابعاد هنري، کشد. تمامی ایمرگ امام محمد یحیی پرداخته، نحوة قتل او را به تصویر می

اند. رنگ سیاه در این مرثیه در کنار تشبیهات گوناگون مانند گیري در شعر ایجاد کردهفضاي عاطفی چشم
رأیی ایام، تیزپایی سرو سعادت، سیل اشک، طوفان واقعه، نقش عافیت و استعاراتی مانند تف خذالن، سست

اسان و حملۀ غز ارائه شده است، کارکردي ویژه در انتقال قضا، کندرو بودن شب و توصیفاتی که از خر
عاطفۀ شعر دارد. 

لقائی است خضرنام ...) الدین حفده سروده (آن پیر ما که صبحاي که براي مرگ عمدههمچنین در مرثیه
د رنگ سیاه در کنار کلمات و مضامین که بر اساس محوریت مذهبی شعر، بار مذهبی دارند قرار گرفته و بع

اند. حضور ترکیبات و تلمیحاتی چون مسجد اقصی، چهار فرشتۀ مقرّب( اشاره مذهبی این مراثی را شکل داده
سورة آل عمران) طوفان نوح(ع) بر اساس همین قاعده است. این موضوع در تمامی مراثی مذهبی و 6به آیۀ 
خورد. درواقع ی) کامالً به چشم میاي که شخص متوفی ارتباطی با مسائل دینی دارد (مثالً عم خاقانمراثی

خاقانی بر اساس نبوغ ویژة خود تناسب مضامین و کلمات با شخص متوفی را به صورت کامالً هنري رعایت 
اي مذهبی یافته است:نموده است. به عنوان مثال در بیت زیر براي توصیف مقام، شب چهره

صیاممهازقدرشبچونقخلزذاتشنجومصفازعیدمهچوندهرزجاهش

)1382:303خاقانی، (
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دود و خاك تیره از دیگر اشکالی هستند که رنگ سیاه به واسطۀ آنها در اشعار مورد بحث خاقانی کارکرد 
است:یافته

اوعرضوطولوخود فلکچیستمرداي
دودهايقبهکنیچهگوهريشهباز

خاكورايمعلقبستهقبهاستدودي
خاكهايتودهکنیچهپیکريسیمرغ

)1382:238خاقانی، (
اش در ارائۀ شدت اندوه و ناامیدي خاقانی، ارتباط شناختیرنگ تیره و سیاه خاك عالوه بر کارکرد روان

به عنوان ردیف اسمی، » خاك«مستقیمی با قتل امام محمد یحیی دارد و در مرثیۀ خاقانی براي این شخص، 
کند.و هم نحوة به قتل رسیدن امام محمد یحیی را تداعی میهم عمق فاجعه و خرابی 

هاي بد و منفی از از دیدگاه معناشناسی سیاه مفهومی منفی دارد و در ادبیات، اغلب براي توصیف انسان
شود. در فرهنگ ما نیز رنگ سیاه پیوندي با مرگ و نابودي دارد. مفهوم منفی رنگ سیاه و آن استفاده می

مرگ یکی دیگر از دالیلی است که ضمیر ناخودآگاه خاقانی براي توصیف احساسات عمیق خود ارتباط آن با
نسبت به مرگ این دو فقیه شافعی از آن استفاده کرده است. خاقانی از مرگ این دو شخص چنان متأثر شده 

که دیگر به زندگی امیدي ندارد و یأس ذهن او را دربرگرفته است.
ق و نبوغ ویژة خاقانی در نشان دادن غم و اندوه ضمیرش نسبت به مرگ این تصویر دیگري که ذهن خال

دو فقیه شافعی از آن بهره برده، تیره شدن خورشید است. همان طور که بیان گردید در این سوگ سروده ها 
الدین همراه با شاعر، اجزاي طبیعت نیز به خاطر عمق فاجعه و جایگاه برجستۀ امام محمد یحیی و عمده

بخش طبیعت نیز در تصویري شاعرانه، به عزادار براي مرگ این اشخاص هستند و خورشید به عنوان روشنی
پوش و تیره است.نشانۀ عزاداري مرگ این اشخاص سیاه

خاكفزايظلمتسایۀزیرخورشیدگشتسیاهخراساندریغبرکهخاصه
)1382:238خاقانی، (

بردسیاهلباسآفتابزدیکنمصیبتشبررنگرزيحکمبهعیسی
)871همان :(

براي وصف ابر
در تصویر زیر از خاقانی ابر عزاداري به حساب می آید که در ماتم وفا لباس سیه بر تن کرده است و 
بانگ رعد و برق صداي ناله و شیون اوست. خاقانی در این بیت حسن تعلیل زیبایی به کار برده و رنگ سیاه 

عزاداربودن و سوگواري او حمل کرده است: ابر را بر
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)265همان:(پوشم سیاه و بانگ معزا برآورمبر سوگ آفتاب وفا زین پس ابروار 
همچنین در بیت زیر ابر با رنگ سیاه وصف شده و در شکل و شمایل دایه اي آشکار شده است که 

بچگان بستان از پستان سرسیاه او شیر می خورند:
که دهد بچگان بستان را               سپید شیر ز پستان سر سیاه سحاببحق آن

)50همان:(چو تخم پرپهن آرد برون سپید لعابز میغ ها که سیه تر ز تخم پرپهن اند
در برخی از ابیات نیز رنگ سیه تنها براي وصف ابر آمده است و کارکرد هنري ندارد:

)106همان:(آنک ارزن ریزه پیش ماکیان افشانده اندتا زمین شد خایه و ابر سیه شد ماکیان
به جز موارد مذکور رنگ سیاه به عنوان صفت براي بیان سیاهی بال زاغ، سیاهی اعراب، سیاهی بصر، 

سیاهی زلف، سیاهی مشک به کار رفته است: 
)63همان:(چشم زاغ است بر سیاهی بال                    گر سپیدي به چشم زاغ در است

)95همان:(کعبه در دست سیاهان عرب دیده چنانک      چشمه حیوان به تاریکی گروگان دیده اند
)158همان:(چون سیاهی عنب کاب دهد سرخ شما         سرخی خون ز سیاهی بصر بگشایید

)216همان:(گوگرد سرخ و مشک سیه خاك و باد اوست   باد بهشت زاده ز خاك مطهرش
که رنگ سیاه در دیوان خاقانی کارکردي دوگانه دارد و هر دو وجه مثبت و منفی این شایان ذکر است 

رنگ مد نظر شاعر است. زمانی که رنگ سیاه براي بیان سیاهی حجراالسود، سیاهی زلف معشوق، سیاهی 
چشم، وصف شیر و اسب به کار می رود، بار معنایی مثبتی دارد. 

کنایه از خانه بی میمنت، » سیاه خانه«ه ترکیبات کنایی بدیعی از قبیل خاقانی با استفاده از رنگ واژه سیا
کنایه از دنیا، سیاه غالف کنایه از جسم و تن و کالبد، سیاه کاسه کنایه از ممسک و » سیاه خانه وحشت«

)که اغلب حامل 875-6: 1،1374بخیل، سیه قفا کنایه از مطرود و شوم و ...   خلق کرده (ر.ك: سجادي، ج
ار معنایی منفی هستند. از آن جمله اند:ب

)186همان:(نان سپید او مه و نان ریزهاش اخترچرخ سیه کاسه خوان ساخت شبروان را
)190همان:(شاهان عصر جز تو هستند ظلم پیشه            اینجا سپید دستند آنجا سیه دفتر

)5همان:(او به سیلی حرمان سیه قفاآدم از او به برقع حرمت سپیدروي              شیطان از

نتیجه
رنگ سیاه پرکاربردترین رنگ در دیوان خاقانی است که در اغلب موارد با واژه سیه و سیاه و در بقیه با        

واژه هایی از قبیل نیل، قطران، آبنوس، کبود، دودرنگ، بنفشه فش، مشک رنگ، قیر، غالیه گون، نفط سیاه، 
را، زنگی، زحل رنگ و ... بیان شده است. بسامد و کاربرد وسیع رنگ واژه سیاه و متعلقات عنبرینه، عنبر سا

رنگ شب، ترین رنگ ها و اي دارد. سیاه تیرهشناختی ویژهشناختی و جامعهآن در دیوان خاقانی دالیل روان
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ند و از حوادث معموال افرادي که با مردم روزگار خود دل خوشی ندارظلمت، غم و اندوه و مرگ است.
متعدد روزگار رنجیده خاطرند، شیفته این رنگ هستند. شاید خاقانی نیز مصداق این سخن باشد زیرا زندگی 
او سراسر فراز و نشیب است و در وجود او سرخوردگی و نارضایتی عمومی موج می زند. رنگ سیاه در 

اهی بخت و اقبال، سیاهی سنگ کعبه، دیوان خاقانی کارکرد وسیعی دارد که در اغلب موارد براي وصف سی
سیاهی خال و براي بیان سوگواري به کار می رود. همچنین خاقانی با استفاده از رنگ واژه سیاه ترکیبات 

کنایه از دنیا، سیاه غالف کنایه » سیاه خانه وحشت«کنایه از خانه بی میمنت، » سیاه خانه«کنایی بدیعی از قبیل 
ه کاسه کنایه از ممسک و بخیل، سیه قفا کنایه از مطرود و شوم و ...   خلق کرده از جسم و تن و کالبد، سیا

که اغلب حامل بار معنایی منفی هستند. شایان ذکر است که رنگ سیاه در دیوان خاقانی کارکردي دوگانه دارد 
حجراالسود، و هر دو وجه مثبت و منفی این رنگ مد نظر شاعر است. زمانی که رنگ سیاه براي بیان سیاهی 

سیاهی زلف معشوق، سیاهی چشم، وصف شیر و اسب به کار می رود، بار معنایی مثبتی دارد. 
هایادداشت

به عقیدة فروید ساختار روان آدمی از سه بخش نهاد، خود و فراخود تشکیل شده است. بخش نهاد که نام 
او وجود دارد و شامل تمام غرایزي تولد انسان، به صورت وراثتی در ساختار ذهناست، از» Id«دیگر آن 

: 1، ج 1386کند. (پورافکاري، است که بنابر اصل کسب لذت و پرهیز از درد، در وجود انسان، فعالیت می
شود، امري است که بعدها آن را ناخودآگاه نامیدند. گفته می» فرامن«یا » superego«که به آن » فراخود) «716

ن معیارهاي روانی انسان است که از نظر فروید متشکل از دو بخش وجدان ) درواقع هما51: 1376(بتولی، 
گیرد که کودك به سبب آن از سوي والدین یا مربیان، وآرمان (آرزو) است. وجدان، مسائلی را در برمی

که به » خود«شود. شود؛ و آرزو تمام آن چیزهایی است که کودك به خاطرآن تشویق میسرزنش و یا تنبیه می
هاي و من نیز مصطلح است، از یک سو به بررسی اوضاع دنیاي بیرون براي ارضاي خواستهegoابی چون الق

کند. فرامن و هاي آرمانی فراخود تعادل ایجاد میپردازد و از سوي دیگر میان تمنیات نهاد و اندیشهنهاد می
گیرد. بنابراین وجه به واقعیت، تصمیم میگرا نیستند؛ اما خود به واقعیات توجه دارد و باتنهاد هیچ کدام واقع

)479خود همان شعور، منطق و عقل انسان است. (همان: 
) و (ذبیح نیاعمران 1376و 1375شناختی عنصر رنگ در شاهنامه به (باباهادي، دربارة بررسی کاربرد روان

) و 1389و مختارنامه، ) و در هفت پیکر نظامی به (واردي 1386لی و احمدیان، ) و (حسن1390و محمدي، 
)و در اشعار فروغ 1385) و (پناهی، 1391) و در اشعار نیما به (سیفی و مرادي، 1390اکبري، حجازي، (علی

) مراجعه شود.1389فرخزاد به (علوي مقدم و پورشهرام، 
کتابنامه:

).رویا و تعبیر رویا، ترجمه دل آرا قهرمان، تهران: نشر فردوس1371اپلی، ارنست (
ها. ترجمۀ محمدحسین حلیمی، تهران: وزارت ارشاد اسالمی.). کتاب رنگ1365تن، جوهانز. (ای
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) .با یونگ و سهروردي. تهران: اطالعات.1376بتولی، سید محمدعلی .(
) .ها و طبیعت شفابخش آنها. ترجمۀ شهناز آذرنیوش. تهران: ققنوس.). رنگ1376برند فلمار، کالوس
).فیزیک براي رشته هاي فنی. ترجمه محمد ابراهیم ابوکاظمی. تهران: مرکز نشر ) 1370بیوکی، فردریک

.دانشگاه
پزشکی. تهران: فرهنگ معاصر.نشناسی روان). فرهنگ جامع روا1386اله. (پورافکاري، نصرت
دیوان. به کوشش ضیاءالدین سجادي، تهران: زوار، چاپ هفتم.1382الدین بدیل. (خاقانی، افضل .(
خاقانی شاعري دیرآشنا، اساطیر، چاپ چهارم.1364، علی( دشتی (
62ـ 1325نامه. تهران: چاپخانۀ مجلس و دانشگاه تهران، اکبر. لغتدهخدا، علی.
) .زندگی با رنگ. ترجمۀ نغمه صفاریان، تهران: حکایت.1378سان، هوارد دوردتی .(
تهران: آگاه، چاپ ششم.). صور خیال در شعر فارسی.1375کدکنی، محمدرضا. (شفیعی
سوزن عیسی. تبریز: آیدین.1386الدین. (کزازي، میرجالل .(
) .روانشناسی رنگ و تبلیغات. تهران: گلگشت.1382عطاري، یوسفعلی؛ فالحی، رضا .(
) .ساغري در میان سنگستان. تهران: نشر مرکز، چاپ دوم.1378علیزاده، جمشید .(
) .ه و شرح اشعار خاقانی. تهران: فرزان روز.). برگزید1383علیزاده، جمشید
شعر وادب فارسی. تهران.1332العابدین.(مؤتمن، زین .(
) .فرهنگ فارسی. تهران: امیرکبیر، چاپ سوم.1356معین، محمد .(

مقاله
 .تهران: سازمان چاپ و ). به سرپرستی حسن انوشه.2دانشنامۀ ادب فارسی(ج.»مرثیه«.)1376(اصیل

.1242ـ 1244صانتشارات.
) .32هنر، ش ». رنگ در شاهنامه (رستم و سهراب)«)، بهار. 1376)، زمستان و (1375باباهادي، سهیال :

.495ـ 488
) .روانشناسی رنگ در مجموعه اشعار نیما (بر اساس روانشناسی «)، تابستان و پاییز. 1385پناهی، مهین

.82ـ 49: 13و 12هاي ادبی، ش رنگ ماکس لوشر). پژوهش
ـ 143: 2، ش 1پژوهی، س ادب». کارکرد رنگ در شاهنامه). «1386لی، کاووس؛ احمدیان، لیال. (حسن

166.
) .ها در شاهنامه، نامۀ روانشناسی رنگ«)، بهار و تابستان. 1390ذبیح نیاعمران، آسیه؛ محمدي، نگین

.150ـ 129: 57و 56پارسی، ش 
) .بررسی تطبیقی بسامد کاربرد رنگ در اشعار نیما یوشیج و «پاییز. )، 1391سیفی، طیبه؛ مرادي، کبري

.305ـ 273: 3، ش 4ادب عربی. س ». بدر شاکر سیاب
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) .بررسی عنصر رنگ در دیوان خاقانی«)، پاییز و زمستان. 1389صفري، جهانگیر؛ زارعی، فخري« ،
.108ـ 81. 2، ش 1مطالعات زبانی بالغی، س 

شناسی رنگ ماکس لوشر کاربرد نظریه روان«)، تابستان. 1389هرام، سوسن. (علوي مقدم، مهیار؛ پورش
.94ـ 83: 6هاي زبان و ادبیات فارسی، ش ، پژوهش»در نقد و تحلیل شعر فروغ فرخزاد

هاي تأویل رمزي آن در رنگ و تحلیل زمینه«)، تابستان. 1390اکبري، نسرین؛ حجازي، امیرمهرداد. (علی
.30ـ 9: 10هاي زبان و ادبیات فارسی، ش پژوهش». هفت پیکر

پیکر نظامیهاي هفتبررسی رنگ در حکایت«)، تابستان. 1386تاج؛ مختارنامه، آزاده. (واردي، زرین .«
.190ـ 167: 2پژوهی، ش ادب
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جاودانگی در بستر زندگی ( بن مایه ي اساطیر و دستاورد ادبیات)
سعیده پژم

بیات فارسیکارشناسی ارشد زبان و اد
چکیده

رنگ میرندگی در زندگی آدمی در می خوانیم روي بیرنگ زندگی ست، روي بیما به نام زندگیآنچه
آنسویش به جاودانگی می رسد. هرچه در کمال، همان است که درآغاز بوده، این آغازین هاي سپند که در 

براي خواستن بوده است و این بن آدمی غوغا می کند، همیشه بن مایه اي براي اندیشیدن و آرزویی 
من آنم، توآنی، همه "سزاوار در زندگی آدمی، نامیراییست. این سخن فرزانگان باستان کهوسرآغازهاي سپند

، و آن آنی و هستی اي که جز آن نیست، به گمانم نامیراییست. اینکه ما در پی "آن است و جز آن نیست
ده ایم و این رویاي جاودانگی که به درازاي عمر آدمی است، به گونه دستیابی به آنچه هستیم که پیشترها بو

اي مرده ریگ نوستالژي بهشت آغازین (حسرت به آغاز) است. دستیابی به آغاز زمان ورود به بی زمانیست، 
کسی که آغاز را به یاد می آورد گویی با زادن جهان همزمان است، و اسطوره ها آن سرآغازهاي سپند جهانند 

ه با کارکرد آیینی خود ما را در راستاي آن زمان سپند سرمدي به پیش می برند تا همچند بیکرانگی و ک
جاودانگی شویم. آنگاه که موجودي از بیکرانگی کرانمند می شود، زمانش آغاز می شود، هستی انسان چون 

آغاز و چه فرجام، خارج کردن زماندار است، درد دار است و همه ي تکاپوي اسطوره ها چه در اسطوره هاي 
آدمی بی مرگ بود ولی به سبب اشتباهی نابخشودنی، جاودانگی خویش را از زمان از گردونه ي زندگیست.

دست داد و از آن زمان تاکنون همیشه در پستوهاي اندیشه اش در پی راه گُریزي از این پایان ناگزیر است. 
هی براي این بیراه ي مرگ بود، سرانجام آرمان جاودانگی را آدمی که تاریخ زندگی او تالش او در پی را

برگزید. 
اسطوره ها، باورها، آغازها، آیین ها وجاودانگیها:کلیدواژه

گویی برایمان پیام آور است، درپیشترها باوري همگیر این سخن که جهان را باید به گونه اي خواند که
).1384کمبل، (از جهانست بود که امروزه کمتر جایی براي آنگونه خوانش

انسان گویی همکاري ناخوداگاهی خویش را با پدیده هاي گیتیانه از دست داده و در پی اش پدیده هاي 
گیتیانه نیز معناي نمادین خود را از دست داده اند، چرا که نیروي روانی ژرفی که در پی این برخوردها سبب 

نه تُندر آواي خشماگین خداست و نه آذرخش تیر ه اند؛ دیگربروز نمادها شده بوده اند همه از میان رفت
نشانه گیري او، دیگر نه رودخانه ها پناهگاه ارواح اند و نه درخت سرچشمه ي زندگی انسان، دیگر هیچ 
غاري پناهگاه آهرمن نیست و دیگر سنگ ها ، گیاهان و حیوانات با انسان سخن نمی گویند، و انسان نیز با 

می گوید، چرا که می پندارد که گفته هایش را نمی شنوند، آنان از سخن گفتن باز مانده اند، چرا آنها سخنی ن
). در اندیشه ي رمزي جهان نَه تنها جاندار است، که گشوده نیز 1384یونگ،(که ما از گوش دادن درمانده ایم

ست که در بردارنده ي هست؛ یعنی یک چیز هرگز آنچه می نماید که هست، نیست، بلکه چیز دیگري هم ه
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). و این نگرش آغازین، نگاهی اساطیري و سرانجامین آن دل آگاهی 1384واقعیتی برتر از آن است(کمبل،
(عرفان) آخرین برآیند آن (عرفان نیز گونه اي نوستالژي بهشت) است. این از خود فراتر رفتن در دل آگاهی 

ه هاست. اسطوره ها پر از راهها، توان ها و سرنخ هاي و روان آدمی همانند در پی جاودانگی رفتن در اسطور
)، و آمده اند که آدمی را تا ژرفایش به پیش 1384معنوي اند، آنان با مکاشفه هاي بی پایان همراهند(کمبل،

خداوند است؛ 1برند و هر چیزي که به ژرفاي خود باز گردد به سکوتی فراسوي آوا می رسد، و این سکوت
همه ي همهمه ها بر می خیزد و همه چیز را هست گونه هستی می دهد. روالن بارت سکوتی که از دل

). بی گمان اساطیر 11،ص 1385گفته است :خاموش شدن اساطیر، ساکت شدن صداي جهان است(روتون، 
سفیران صداهاي معنادار جهانند، زیرا آنها باورهاي مردمان نخستین به خود و جهان خود بوده اند، مردمانی 

"هرگز بدوي نبودند، آنان به ناآگاهشان تا مرز خودآگاهی، آگاه بودند."که به گفته ي کلودلویی استروس:

هستی زمان می آفریند؛ آنگاه که موجودي از بیکرانگی کرانمند می شود، زمانش آغاز می شود، هستی انسان 
ه هاي آغاز و چه فرجام، خارج چون زماندار است، درددار است و همه ي تکاپوي اسطوره ها چه در اسطور

کردن زمان از گردونه ي زندگیست.
آن نقطه ي سکوت درونی، همان جاودانگی ست؛ چرا که کانون جهان آنجاست که سکون یعنی 

). همان گونه که دویدن زمان در درون ما 143،ص 1384جاودانگی و حرکت یعنی زمان در کنار همند(کمبل،
انیدن آن (زمان) سرآغاز بی کرانگیست. کرگ لینکر در کتاب خود بخشی سرآغاز این زند گیست ، ایست

(قطعه اي) از بِهاگاوات گیتا را بیان می کند: من با نام خرد در درون همگان جاي دارم، خوبی نیکم، من در 
م، من تمام هستی به نام خدا، نام دارم، من نیروي نیرومندم، من زیبایی زیبایی ام، من در هوش مردم هوشیار

).1381در جایی که سرزمین هستی و شناخت خداست، سکوت هستم( ایزد پناه،
، روي بی رنگ میرندگی "روي بیرنگ زندگی ست"آنچه ما به نام زندگی می خوانیم به باور آندره برتون 

در زندگی آدمی در آنسویش به جاودانگی می رسد. هر چه در کمال، همان است که درآغاز بوده ، این 
زین ها ي سپند که در آدمی غوغا می کند همیشه بن مایه اي براي اندیشیدن و آرزویی براي خواستن بوده آغا

من "است و این بن سرآغازهاي سپند و سزاوار در زندگی آدمی، نامیراییست. این سخن فرزانگان باستان که 
آن نیست، به گمانم نامیراییست. ، و آن آنی و هستی اي که جز"آنم، تو آنی، همه آن است و جز آن نیست

اینکه ما درپی دستیابی به آنچه هستیم که پیشتر ها بوده ایم و این رویاي جاودانگی که به درازاي عمر آدمی 
است، به گونه اي مرده ریگ نوستالژي بهشت آغازین (حسرت به آغاز) است.  

ر همه ي دوران ها با آدمی زیسته؛ جستجوي جاودانگی و جاودانه زیستن آرزو و احساس ژرفیست که د
آدمی بی مرگ بود ولی به سبب اشتباهی نابخشودنی، جاودانگی خویش را از دست داد و از آن زمان تاکنون 

.همیشه در پستوهاي اندیشه اش در پی راه گریزي از این پایان ناگزیر است



١٢٣٧
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

ژدي در سرشت زندگی جا دارد و ترا:نیچه اندیشمند سترگ آلمانی در کتاب اساس تراژدي می نویسد
جاي گرفته و زندگانی همگان آبستن این رویدادهاي تراژیک است، چرا که زندگی پدیده اي پر از ناهمگونی 
ها و ناسازگاري هاست؛ آدمی تشنه ي بودن است و گویی براي ماندن زاده شده است، پس شگفت نیست که 

ن که گویا وجود آدمی آوردگاه هستی و نیستی است و در نیستی پیوسته به وجودش یورش می برد، بدان سا
این هستی، پرش از زندگی با پرش مرگ در پیوندي تنگ است، و بی گمان از سپیده دم زیستگاه زندگی این 
چالش تراژیک و این سرنوشت ستیزي که در سرشت تراژدیست، در سرنوشت آدمی بوده و تا امروز نیز 

).1384یستی پیوسته هستی ما را با مرگ به چالش می کشاند(ضمیران،مانده، دلهره دربرابر ن
، زمان نَمردنی، انسان پایان نیافتنی و همه ي تکاپوي آدمی در پی نپذیرفتن 1آب زندگانی، هوم جاودانی

این تلخکامی بزرگ زندگیش بود. انسان که در جهان پی هر دردي، در پی درمانی می گَشت و پس هر در 
پی در دیگري، این بار باور به جاودانگی و ماندگاري روح او سبب آفرینش هاي سترگ و بسته اي،

شاهکارهاي بزرگ در او شد. اسطوره هاي فَرجام، جاودانگی، هزاره گرایی همه و همه بازتابی از کوشش 
که تاریخ آدمی در برابر میرایی و یافتن راه چاره اي براي بی مرگی و ماندنش پس از مرگ است. آدمی

زندگی او تالش او در پی راهی براي این بیراه ي مرگ بود، سرانجام آرمان جاودانگی را 
).1383برگزید(هینلز،

در این کارزار زندگی برگزاري آیین ها بیش از دیگر کُنش ها کارکردي اساطیري و رویکردي رو به سوي 
). به گفته ي 1386از نمونه هاي آغازین(الیاده،جاودانگی داشت آیین ها از اساطیر مایه می گیرند و اساطیر

جوزف کمبل: یک آیین برگزاري ، یک اسطوره است چرا که تکرار پاره اي از زمان آغازین اند و انسان 
،ص 1385آغازین از رهگذر هر کردار آیینی و کاروبار معنا داري به زمان اساطیري پیوند می خورد (الیاده، 

اطیر بازتاب راستینی براي باورمندي ها و سپندینه گی هایند؛ چون هر باوري از ). آیین ها همانند اس370
دیدي فراسویی برخواسته و باورمندي و باورپذیري همیشه به دور از مرزهاي زمان رخ می دهد وگویی زمان 

اند. آیین ها را به گونه اي از دوران باز می ایستانند و این هر دو، آیین و اسطوره نیز آن سري و آن سویی 
)، آنان بیشماران بار تکرار می 199،ص 1381گزارش اساطیر به شکل کردار و حرکاتند(استروس و دیگران، 

شوند و هر بار آدمی را با زمان آغازین یکی می کنند و در پی سپندي بخشیدن به کردارهاي ما و جهان 
اسم آیینی همچنان در زمان سرمدي اند، یعنی آن این کردارها و مر"). به باور مارسل موس1384مایند(الیاده،

، در پارسی هوم و در هندي سوم است؛ گیاهی Soma، در سانسکریت سومه Haomaاودانی: این گیاه سپند در اوستا هئومه هوم ج.١
ست پاك، مستی بخش و مرگ زداي. هوم یشت (یشت بیستم )به نام اوست. در دین زرتشتی باوري راسخ به زندگی روان پس از مرگ و 

این کار سترگ است، هوم سپید است. در گفته هاي (روایات) پسین زرتشتی آمده که در دوران بازسازي جاودانگی روح بوده، گیاهی که نامزد 
جهان در آیین زرتشت سوشیانس آخرین رهاننده از بدي ها و پلیدي ها  (سوشیانس نام آخرین منجی در دین زرتشت ) پس از برانگیختن 

پار کردنشان به سوي داوري پسین، او پس از انجام همه ي کارهاي سرانجامین، مردگان در همان جایی که در گذشته اند و پس از رهس
اکسیر جاودانگی و بی مرگی را براي همگان و براي هستی "هوم سپید"سرانجام در نقش موبد، گاوي را قربانی می کند و از پیه ي آن و

.)1384بخشیدن به هستی دوباره ساخته و پرداخته می کند(رضایی، 
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، و کارکرد این هر دو آفرینش سمبل هایی بوده "زمانی که زمانی نیست یعنی در زمان اساطیري رخ می دهند
که مددرسان روح آدمی براي شناخت خویشتنِ خویش و پیروز شدنش بر خیاالت و اوهامی ست که همیشه 

). آدمی با تکرار هر بار کردار آیینی خواستار 1385ها بوده است(کمبل، سدي پیش رویش به سوي فراتر
براندازي این زمانِ زمینی در این سراي سپنجی و بازگشت به آغازین ها که براستی برگشت به بی کرانگی و 

تینِ بی زمانیست، بوده و این رویاي سترگ آدمی در همه ي روزگارانِ زمان خورده بوده و هست. کردار راس
آزمون هاي دینی، ایستادگی در برابر زمان کیهانی و یاري جستن براي رستن از چنبر زمان و این چرخ گردون 
و گردش بی سرانجام آن است، که انسان کهن را به این یگانگی در زمان سرمدي و بهشت آیینی می کشاند، 

راه پیوستن به جایی برتر از زمان و سرانجام  و خواست او از انجام این کردارها، رهایی از کوتاهی زندگی از
).1384برتر از مرگ است (الیاده،

هر بار که آیینی برگزار می شود آدمیان بوجود خویش بن می بخشند و خویشتنِ خویش را از نو بنیان می 
مان سپنجی را به نهند ، کارکرد آنان (آیین ها) بی زمان کردن آدمی هر چند براي دمی است، آنها آمده اند تا ز

کناري زنند و ما را با زمان مینوي همزمان کنند. گویی این از سر گیري زندگی گونه اي بازآفرینی دنیاي خود 
).1383است(شایگان،

آنان در این پیوند سپند میان ما و جهان ما، ما را از تک افتادگی در این سراي سپنجی می رهانند. در 
میان کردار گیتیانه و آیین سپند نبود؛ هر کُنشی مینوي بود و چیزي خارج از دایره ي دنیاي کُهن هیچ جدایی

). کردارهایی که پیشترها همه کاربردي نمادین و آیینی و 42،ص 1384سپند ینگی نبود(کرنیی و دیگران،
ین کردارها گیتیانه تکراري از نمونه هاي آغازین بوده اند این روزها خالی از آن همه ژرفا شده اند، امروزه ا

اند و روزمرگی مایند و ما دیگر آنها را سپند گون نمی بینیم.
کردارهایی همچون کشاورزي، شکار، زادن، نوشیدن، بوسیدن، به هم دل دادن، نخوابیدن (براي به بیداري 

و رسیدن، این فراموشی است که ما را در بستر زندگی می خواباند و هر فراموشی گونه اي مرگ است
نامیرایی در پی خاموشی این فراموشی است.)، بالیدن، ازدواج کردن، مردن، مبارزه هاي ورزشی و کردارهایی 
که از دید بازي به آنان می نگریم همچون شطرنج، کارت هاي تاروت، نقاب هاي کارنوالها که به افتخار زحل 

و همچنین درمان، در اندیشه و 1ر، موسیقی)، شیفتگی به هن1384یا ساتورن برگزار می شد(کرنیی و دیگران،
باور مردمان باستان درمان آغاز به از نو زیستن و این همزمانی با آغاز است که سبب بهبود و شفاي بیمار می 

)، پس آنگاه بهبود آغاز می شود. 1386شود. چرا که بیماري تا زمانی ست که چِرایی آن دانسته نباشد(الیاده،
به آغاز و پیگیري گام هاي برداشته شده، تا آن تکانه هاي روحی دوباره زیسته شود، درمان یعنی بازگشت

).1382آنگاه بهبودي شکل می گیرد(الیاده،

ه گفته ي کلودلوي استروس: موسیقی آوا را و اسطوره معنا را به پیش می برد.ب.١
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پس هر درمانی راهکاري اساطیري داشت، چرا که اسطوره ها سرآغازهایند و هر آغازي کرداري اساطیري 
گردانند، آن زمانی که پر از آگاهی ناب بود، بی گمان است. آنان آن زمان شگرف آغازین را دوباره باز می 

بیماري نیز تاب و آرام بیمار را می رباید تا براي درمان، خود را به آغاز رساند. همه اینها آیینی اند و همه 
اسطوره اي. چرا که هر کرداري که در پی آن فرجامی باشد در چشم پیشینیان یک آیین است 

ن باورمندي که در پی نگاه به هر آغاز و انجام سپندي ست بی گمان نگرشی ). ای43،ص1384(الیاده،
اساطیري ست، اینکه چون از آغازي سپندي بر خواسته ایم، پس بسوي سرانجامی سپند نیز رهسپاریم، باز هم 

بودنشا رویکردي اساطیري ست، آنها (اسطوره ها) آنقدر در زندگی هرروزینه ي ما زندگی می کنند، که ما از 
ن بی خبریم. براي نمونه طال در دیدگاه رمزي و دینی ارزشمند است، که بی گمان نخستین فلزي بود که 
شناخته شد (کشف شد) و بالیدگی و فرجام هر فلزي نیز هست؛ در کار کیمیاگري که نتیجه ي چیرگی بر 

). هوم گیاهی 1381ت (الیاده،زمان انسانی و کیهانی ست، طال شدن هر فلزي رسیدن آن فلز به بی مر گی س
در اوج بالیدگی و بی مرگیست و در 1گرانمایه است چرا که آغازین گیاهی بود که کشف شد و هر آغازي

سرانجام جهان نیز انوشدارویی (بی مرگی) همگانی ست. جاودانگی و بیمرگی  بن مایه ي اساطیر و دستاورد 
سوي جاودانگی باز کرده اند و از این خوانش اساطیري ادبیات است. شاهکارهاي جاودانه ي ادبی در به

داستانی خواستنی بر پایه ي بیمرگان جاوید سروده و نوشته اند و این نگرش، ادبیات را بیش از پیش در بستر 
زندگی جاودانه ساخته و می سازد. 

ي است، آنان برکشیدگان در میان میرایان قهرمانان به خدایان نزدیک ترند، زیرا کردارشان در زندگی مینو
سرنوشتند و در زندگی گیتیانه نمود و نماد برترین هایند زیرا نگاه خدایان رو به سوي آنهاست. قهرمان تاریخ 
ندارد، هر بار از خود آغاز می شود و سرانجام در بی پایان که خود از آن برخواسته، ناپدید می شود. اندیشه 

با انسان ها وا نمی دارد که آدمی را خداگونه و خدا را انسان مآب می کند( ي اساطیري خدایان را به مخالفت 
)، و این هر دو در جاودانگی بهم می مانند و در گستره ي گیتیانه، ما نیز در پی 1384کرنیی و دیگران،

رگردیم. آفرینش نمادهاي پیرامون بی مرگی ایم که تبار خداگون خود را دوباره باز بیابیم و به نامیرایمان ب
امروزه برخی پژوهشگران باور دارند که سر کوفتگی هاي روانی سبب پس زدن دنیاي بیرونی و رفتن به 

). ترس از مرگ در آدمی اسطوره ها و داستان هاي نامیرایی 1386دنیاي درون و شگفتی آفرینی هاست (لوفر، 
خورده ي این گونه هراس هایند، ولی به و جاودانگی را جاودانه ساخته وقهرمانان شاید بیش از دیگران زخم

هر روي در اسطوره ها که آرمان ها و باورها در ستیغند، قهرمانان یگانه کسانی اند که این توان رستگی از 
وابستگی و پیوستگی با نامیرایی را در خویش دیده اند، قهرمان پس از پشت سر نهادن زندگی نازا و سترون 

شوند تا بودنی نو را بیازمایند؛ براي جاودانه شدن باید کردار زایش کیهان را از سر خویش از نو زاده می 
گرفت و قهرمان آنچه را که سرشتین نیست بدست مرگ می سپارد و اسطوره هاي جاودانگی جاودانه و تا 

ند و ناگفته همیشه در پی این نیاز آدمی به بودن و تا همیشه ماندن، به همه ي زوایاي روح او سرکشی می کن

نقطه ي آغاز نقطه ي اوج است؛ بودا به هنگام زادن فریاد زد، من در اوج جهانم..١
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ها را باز گو می کنند. در اسطوره ها همه پذیراي مرگند، همه بیدار مرده اند، براي زندگی جاودانه یافتن و به 
جاودانگی رسیدن. 

ما نمونه هایی چند از این نمونه هاي برجسته ي اسطوره هاي جاودانگی و بی مرگی را در میان تیره هاي 
گوناگون بازگو می کنیم. 

گمشده اثر میلتون سراینده ي نابیناي انگلیسی در قرن هفدهم، حماسه ي مسیحی است و قهرمان بهشت 
در جستجوي بهشت گمشده و از دست داده شده (زندگی و نعمت هاي جاوید) دشواري "حضرت آدم"آن 

میالدي هاي بسیار را از سر می گذراند. سرود نیبلونگن از یک شاعر آلمانی زبان شناس در قرن دوازدهم
است، این رویین تنی خود گونه اي عمر جاودان بوده؛ 1رویین تن"زیگفرید"است؛ قهرمان این حماسه 

زیگفرید اژدهایی را می کُشد و در خونِ او می غلتد و بدنش را رویینه می کند، و تنها جایی بین دو شانه ي 
دست می دهد و هاگن با زدن ضربه به او، آنهم به سبب اُفتادن برگی بروي آنست که رویینه شدنش را از

همان نقطه است که او را می کُشد. 
مهابهاراتا و رامایانا سروده هاي صدها شاعر سده هاي پیش و پس از میالد بود که پر بود از پیروزي ها و 

"آشیل"براي جستجوي جاودانگی. قهرمان رویین تنی یونانیان"کریشنا"مبارزه هاي مردان دینی همانند

است، او از تیتس زاده شده، مادرش از ایزد بانوان است، او(تیتس) فرزندش (آشیل) را در رودخانه ي 
استیکس که دور جهان مردگان را فراگرفته، فرو برده و شسته است، ولی به پاشنه اش آبی نمی رسد و به 

را بر همان پاشنه ي همان سبب است که از جاودانگی اش دست می شورد. در جنگ هاي تروا، پاریس تیر
قهرمان افسانه اي و "بالدر"آشیل می زند و او را از پاي در می آورد. در افسانه هاي کهن اسکاندیناوي،

رویین تنی آنهاست، به جز گیاهی خُرد مایه به نام دبق، همه ي پدیده ها سوگند خورده اند که به او آسیبی 
"اسفندیار"ه نمی گزارد که او به عمر جاودانه دست یابد. نرسانند و سرانجام همین گیاه کوچک و کم مای

پهلوان ایرانی نیز اناري از دست زرتشت گرفته، خورده و رویین شده است و تنها چشم اوست که رویینه 
نیست، که او از همان جاي جاودانگی اش را از دست می دهد و رستم به زندگی اش پایان می دهد. یکی از 

بودن، عمر دراز قهرمانان حماسه است؛ هنگامی که رستم به جنگ با اسفندیار می رود نشانه هاي جاودان 
پانصد سال از عمرش گذشته، او هم زادنش، هم پروراندنش و هم بالیدنش شگرف بود. و یکی از پر آوازه 

ودانگی براي رسیدن به چشمه ي آب زندگانی و در پی آن دستیابی به جا"داستان اسکندر"ترین نمونه ها، 
است. همچنین در انجیل و کُمدي الهی دانته به داستان هایی پیرامون قهرمانانی(خدایانی) که می میرند تا 
دوباره زنده شوند، بر می خوریم. در حماسه هاي عرفانی نیز رهرو پس از سپري کردن مسیرهاي دشوار و 

ي حالّج در تذکره االولیا، داستان سفر ناگوار سرانجام به جاودانگی می رسد. حماسه هایی همانند حماسه 

بر دارند رویین تن: داشتن بدنی نیرومند که جنگ افزار بر آن کارگر نباشد.در افسانه هاي جهان چندین تن با این ویژگی نام.١
).219،ص 1375(یاحقی،
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مرغان در منطق الطیر عطّار، داستان حی بن یقظان و سالمان و ابسال از همین دست حماسه هاي عرفانی اند، 
که همه در جستجوي عمر جاوید و جاودانگی اند. در میان نوشته هاي بدست آمده بی گمان کُهن ترین 

است؛ او که سرشت دوگانه ي خدایان "گیل گمش "ی اسطوره يتکاپوي آدمی براي رسیدن به بی مرگ
نخستین نبرد براي دستیابی به جاودانگی بود. گیل گمش که از مرگ "نامیرا و آدمیان میرا را با هم داشت

دوستش انکیدو غمگین و اندوه دار است به جستجو و یافتن بی مرگی و جاودانگی رهسپار می شود، ولی 
ست، سرنوشت از پیش نهاده شده، او عمر جاوید نخواهد یافت و همتا و همسنگ خدایان بخت با او یار نی

).1393نخواهد شد(پورهمرنگ، 
خیال و خاطره ي آن زمانی که انسان در گستره ي گسترده ي بی مرگی و شادمانانگی دیده شد، هیچگاه 

"نوستالژي بهشت"که یادآور آدمی را در سراسر زندگی اش تنها نگذاشت و این حسرت بازگشت به آغاز

است، در همه ي روزگاران با آدمی زیسته، و اساطیر این زمان سپند و سترگ آغازین را که با بی کرانگی 
ورود به بی زمانیست، کسی که 1همچند است، دوباره باز می گردانند. به باور الیاده: دستیابی به آغاز زمان

).1382دن جهان همزمان است(الیاده،آغاز را به یاد می آورد گویی با زا
این آغازین ها و این سرانجامین هاي سپند، که براستی این هر دو در بیکرانگی به هم می مانند، در 

سرانجام آرمان جاودانگی را پی می نهند، و اسطوره ها پر از این پیام هایند.
ا یک کوه مکث می کنید در الوهیت شرکت آمده: هنگامی که در برابر زیبایی یک غروب ی2در اوپانیشاد
). آري...بی گمان در هر زمان که زمان را نَبینیم و به کناري نَهیم در بسوي 303،ص 1384کرده اید.(کمبل،

بیکرانگی گشوده ایم و این راه تا جاودانگی باز است. 
کرانگی ست که کرانه نگاه ادبیات رو بسوي همه ي زیبایی هاست و دستاورد آن همیشه در گستره ي بی

می گیرد چرا که آنها آرمانهاي هاي سترگ همه ي انسانهایند، آنها رویاهاي همگانند در همه ي زمانها، و 
سرزمین بی مرز آفرینش هاي ادبی همیشه ماندگار و بی پایان است ، در بسترِزندگی و رو بسوي جاودانگی.

کتابنامه 
. چ دوم،نشر: )برگردان جالل ستاري(جهان اسطوره شناسی. .)1381(.استروس، کلودلوي و دیگران.1
مرکز.
). رساله اي در تاریخ ادیان.( برگردان جالل ستاري) چ سوم، انتشارات: توس.1385.الیاده، میرچا.(2
). اسطوره، رویا، راز.(برگردان رویا منجم).چ سوم، نشر: علمی.1382. الیاده، میرچا.(3
). اسطوره و رمز.( برگردان جالل ستاري).چ یکم، نشر: مرکز.1381. الیاده، میرچا.(4

In illo temporeاَزل  .١
اوپانیشاد: کهنترین متون مینوي آیین هندو که به دوره برهمایی باز می گردد. اوپانیشاد بازتاب شگرفی بر فلسفه و دین هندو داشته .٢

چند خدایی و گرایش به تک خدایی و وحدت وجود است. است. این متون اوج و پایان آموزه هاي ودایی (ودانته) است که نمایانگر گذار از
ویکی پدیا (دانشنامه ي آزاد).
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).اسطوره ي بازگشت جاودانه.(برگردان بهمن سرکاراتی).چ دوم،انتشارات:طهوري.1384.الیاده،میرچا.(5
). آشنایی با ادیان هند.چ یکم، انتشارات: محور.1381. ایزدپناه، مهرداد.(6
اساطیر.چ دوم، انتشارات:اساطیر.).،آفرینش و مرگ در 1384.رضایی،مهدي.(7
). اسطوره.(برگردان ابولقاسم اسماعیل پور)، چ سوم.1385. روتون، ك.ك.(8
).بت هاي ذهنی و خاطره ي ازلی.چ چهارم،انتشارات:امیرکبیر.1383. شایگان، داریوش.(9

).گذار از جهان اسطوره به فلسفه.چ دوم، انتشارات: هرمس.1384. ضمیران، محمد.(10
). جهان اسطوره شناسی.( برگردان جالل ستاري). چ دوم، نشر: مرکز.1384. کرنیی، شارل و دیگران.(11
). قدرت اسطوره.( برگردان عباس مخبر).چ یکم، نشر: مرکز.1384. کمبل، جوزف. (12
).قهرمان هزار چهره.(شادي خسرو پناه).چ یکم، نشر:گل آفتاب.1385.کمبل، جوزف.(13
). زبان رمزي اسطوره ها.( برگردان جالل ستاري).چ دوم، انتشارات: 1386شو، مارگاریت.(دال-. لوفر14
توس. 
. ویکی پدیا  (دانشنامه ي آزاد )15
چ یکم، انتشارات:اساطیر..)برگردان باجالن فرخی(.). شناخت اساطیر ایران1383..هینلز، جان راسل.(16
و اشارات داستانی در ادبیات فارسی.چ دوم، انتشارات: ).فرهنگ اساطیر 1375.یاحقی،محمد جعفر.(17

سروش.
). انسان و سمبلهایش. (برگردان محمود سلطانیه).چ پنجم، نشر: جامی. 1384. یونگ، کارل گوستاو.(18
زمان، تجلی هستی.)1393(. پورهمرنگ، نسرین. 19

tajali.htm-http://www.pourhamrang.org/Article/Articles/Hasti
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زمان ژرار ژنت يهینظريمبنابری شناستیروادگاهیاز دییزمان روالیتحل
یفردوسياز شاهنامه » و رودابهزال«در داستان

1هدي پژهان

و بلوچستانستانیدانشگاه سيدکترايدانشجو
2هللا واثق عباسیدکتر عبدا

دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
چکیده

در یداستانيکرهیپنیبخشد که ایمیداستانياکرهیبدان پدادهایرویوستگیاست که پیانیجرت،یروا
زمان يما در درون رخدادهااتیبه تجربیدهسامانیاصليهاوهیها شتی. رواابدییمفهوم میزمانیتوال

هستند. مند معنادار
تیزمان متن و زمان روانیاست. او بتیروايپرداز زمان متن در حوزه هینظرنیرگذارتریژنت تأثژرار

دهد. یقرار میو بسامد مورد بررسیو تداوم زمانیزمانبیتفاوت قائل است. ژنت زمان متن را از منظر ترت
يهینظريبر مبنایفردوسينامهبه از شاهزال و روداتیزمان روايو مطالعه یرو، به بررسشیپژوهش پ

پردازد.یمیاز نقد ادبيبه عنوان شاخه ات،یروايژنت از زمان مند
شاهنامه، ، زال و رودابه، ژرار ژنت،یشناستیزمان، روايهینظرها: کلیدواژه

مقدمه
از » زال و رودابه«استان در این جستار از دیدگاه تحلیل زمان روایی بر مبناي نظریه ي ژنت، به بررسی د

شاهکار حماسی ایران پرداخته شد. در باب پیشبنه ي مقاله می توان گفت که پزوهش هایی در حوزه ي رمان 
و شعر غنایی فارسی انجام شده است که البته جایگاه این جستار در قلمرو ادبیات حماسی فارسی با ویزگی 

هاي روایی خاص، خالی است.  
کرد عنصر زمان در گستره ي روایت داستانی همواره از دیدگاه هاي گوناگونی نمایانده زمان روایت و کار

روایت ممکن است در زمانی واقع شود که «شده است. ساده ترین و بنیادي ترین دیدگاه این است که: 
بعد تعریف رخدادها ممکن است بالفاصله». حاال فالن چیز دارد رخ می دهد«رخدادها در آن رخ می دهند: 

از وقوع آن صورت گیرد، یا آن که ممکن است پس از وقوع رخدادهاي نهایی روایت، این رخدادها روایت 
شوند، یعنی راوي به پشت سر نگاه می کند و کل زنجیره ي رخدادها را روایت می کند و این متداول ترین 

)118-117: 1382کالر، »(شق است.
) رخ می دهند. این موضوع را ارسطو در متن گونه ي Ereignis(زمان، آن چیزي است که در آن، رویدادها

بنیادین هستی که در پیوند با هستی طبیعی است، از پیش دیده و دریافته است: تغییر، تغییر مکان و حرکت.

1.hoda.pezhhan@gmail.com
2.vacegh@yahoo.com
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زمان از آن جا که خود، نفس جنبش نیست، ناگزیر باید با حرکت، رابطه و پیوندي داشته باشد. زمان، در 
مورد موجود تغییر پذیر اتفاق می افتد؛ بنابراین تغییر در زمان است. اما زمان در جایگاه امر آغاز، در 

تغییرپذیر، به امري سنجش پذیر بدل می شود. دریافت متعین از زمان، منش سنجشگري دارد. سنجشگري در 
ت، که بر صفحه (چه مدت)، (کی) و (از کی تا کی) وجود دارد. ساعت (دستگاه ساعت) نظامی فیزیکی اس

ي آن، برآیند حالت همزمانی همیشه تکرار می شود. ساعت، مدت زمان تداوم یکسان و همواره مکرري 
است که می توان همیشه به آن رجعت کرد. تقسیم این مسیر زماانی به دلخواه ماست. ساعت، زمان را اندازه 

ه ي وضعیت هاي همسان ساعت شمار مقایسه می گیرد، تا آن جا که طول تداوم یک رویداد را بتوان با  نتیج
)46-45: 1389و از آن جا مقدار آن را به یاري ارقام مشخص کرد.(هایدگر، 

) دریافت، و این به معناي دقیق world timeدر وهله ي نخست، زمان را می توان همچون زمان جهان(
ب خورشید براي ما تعریف می شود. است؛ زیرا، مانند مکانیت هر روزه، با طلوع و غرو» روزینگی«کلمه ي 

)62: 1385(ري،
هر روایت بازنمود و نقل تجربه اي از زندگی است. تجربه ها متضمن حادثه و کنش اند، اما آن چه یک 
روایت را می سازد، حادثه و کنش نیست بلکه سازمان دهی این کنش ها و در قالب یک پی رنگ براساس 

) این همان چیزي است که فورستر در 66: 1383ولی است.( ریکور،نظمی مبتنی بر رابطه ي علی و معل
) آسابرگر هم معتقد 33: 1369تعریف داستان می گوید؛ یعنی نقل حوادث به ترتیب توالی زمانی.(فورستر،

: 1380آسابرگرف »(روایت ها در ساده ترین مفهوم، داستان هایی هستند که در زمان رخ می دهند.« است:
)  149: 1391ین زمانمندي و علّیت در یک روایت، رابطه ي تنگاتنگی وجود دارد.(غفوري،) بنابراین ب20

مقاله ي پیش رو بر آنست تا رابطه ي زبان و روایت و چگونگی تبلور زمان را در روایت نشان دهد و 
را به تصویر بکشد.» زال و رودابه«چگونگی کارکرد نظریه ي زنت در باب زمان روایی در داستان 

زمان مندي روایت
) و صرفا به معناي 111: 1382، کالر،60: 1382زمان، پیوستگی خنثاي رویدادهاي متوالی نیست.(مارتین،

در پی هم آمدن رویدادها نیست؛ زیرا در آن شکل، همچون زمان تقویم گاهشماري خواهد بود. زمان در 
کمک آن و با دگرگونی هایی که در روند روایت به شکل ابزاري در اختیار نویسنده قرار می گیرد تا به

حرکت مستقیم و خطی آن می دهد، روایت خود را دلنشین تر کند. زمانمندي روایت، گزینش هاي متعدد در 
گستره ي زمان و کنش براي ایجاد پیرنگی مطابق با خواست نویسنده است نه مطابق با زمان تاریخی و 

)149: 1391دارد.(غفوري،تقویمی که بیرون از دنیاي روایت جریان 
در روایت شناسی ساخت گرا سخن روایی یا برونه ي آن، دال روایت است و داستان یا محتواي درونی 
روایت، مدلول به حساب می آید. از این رو روایت شناسان ساخت گرا براي هر روایتی به دو نوع زمان قائل 

پیش از آن در میان فرمالیست هاي روسی، بوریس اند، یکی زمان دال روایت و دیگري زمان مدلول روایت.
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درون "توماشفسکی، به تمایز زمان داستان و زمان متن اشاره کرده است. او در رساله ي خود موسوم به 
، زمان داستان را مقدار زمانی دانسته است که به واسطه ي رخداد هاي روایت شده گرفته می شود؛ "مایگان

)126: 1387داند که براي خواندن اثر ادبی مورد نیاز است.(قاسمی پور،اما زمان متن را زمانی می
دیدگاه ژنت

ژرار ژنت برجسته ترین نظریه پرداز زمان متن است که در خصوص زمان مندي متن روایی، جامع ترین 
ن بحث را در باب ناهمخوانی میان زمان داستان و زمان متن مطرح کرده است؛ یعنی بین زمان متن و زما

نظم و ترتیب زمانی؛ -1« روایت تفاوت قائل است و سه نوع رابطه ي زمانی میان این دو برشمرده است:
بسآمد یا تناوب زمانی؛ -3») چه مدت؟«تداوم یا طول زمانی؛ (پاسخ به پرسش -2، »)کی؟«(پاسخ به پرسش 
»)چند وقت یک بار؟«(پاسخ به پرسش 

نظم(ترتیب زمانی)-2-1
دانسته » ترتیب زمانی رخ دادهاي داستان نسبت به ارائه ي همین رخدادها در گفتمان روایی«را » ترتیب«

) اگر متن در روایت از ترتیب گاهشمارانه ي داستان دور شود آن گاه با نوعی اختالف 72: 1386اند.(لوته، 
ا اصطالحات گذشته روبه رو هستیم که ژنت آن را زمان پریشی می خواند. ژنت عدم توازي هاي ترتیب را ب

) در نوع گذشته نگر، نوعی عقب گرد نسبت به زمان 129: 1390نگر و آینده نگر مطرح می کند. (درودگریان،
تقویمی صورت می گیرد و واقعه اي که قبال رخ داده است، بعدا در متن بیان می شود. در نوع آینده نگر، 

رد و واقعه اي که هنوز رخ نداده، قبل از بیان نوعی پرش و پیش روي نسبت به زمان تقویمی صورت می گی
: 1391رخدادهاي اولیه ي آن، نقل می گردد. گویی روایت به آینده ي داستان نقل مکان می کند.(غفوري،

150 (
بررسی نظم زمانمند روایت، مبتنی است بر مقایسه ي میان ترتیبی که رخداد ها یا بخش «ژنت می گوید: 

ایی انتظام می یابند، با ترتیب زنجیره اي که همین رخدادها یا بخش هاي زمان هاي زمان مند در سخن رو
مند در داستان دارند؛ به گونه اي که نظم و ترتیب زمانی مربوط به داستان، یا به واسطه ي خود روایت مورد 

)92: 1387قاسمی پور،»(اشارت قرار می گیرد و یا از این یا آن سر نخ فهمیده می شود
شخصیت می تواند رویدادهاي گذشته (پس نگاه) یا آینده را شرح دهد. (در مورد رویدادهاي راوي یا

که آن را پیش بینی یا آینده نگري می نامند؛ یا از -آینده، شخصیت ها می توانند درباره ي آن ها حدس بزنند
روایت » اکنون«ند سال از آن ها آگاهی داشته باشند). رویدادهاي پس نگاه یا پیش نگاه شاید چند لحظه یا چ

فاصله داشته باشند. این رویدادها یا در چارچوب زمانی روایت اصلی جاي دارند(پس نگاه یا پیش نگاه 
درونی) یا بیرون از آن(پس نگاه یا پیش نگاه بیرونی، مثال هنگامی که راوي رویدادي را نقل می کند که پیش 

یا جزو خط اصلی داستان هستند(همبافت)، یا نیستند(دگربافت)، از آغاز داستان رخ داده است). این رویدادها
و شاید رویدادي را در روایت وارد سازند که پیش تر کنار گذاشته شده است(پس نگاه مکمل).
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گاه توالی وقایع روایت با توالی خطی وقایع و زمان، ناهمخوانی پیدا می کند. ژنت هرگونه بهم خوردن 
نظم

زمان روایت که یا آینده نگر است، یا گذشته نگر و یا زمان روایت درونی(روانی) از نظر نظم و سامان
در این چند دسته تقسیم بندي کرده است: الف) آینده -که ژنت به این نوع اشاره نکرده است-است 

نگر(پیشواز زمانی): پیش گویی؛ برنامه ریزي براي کارهاي آینده، ب:گذشته نگر(برگشت زمانی): یادآوري
خاطرات، ج: همزمانی: بازگو کردن وقایع در زمان اتفاق افتادن؛ بخش هاي نمایشی که با گفتگو همراه است، 

سخن گفتن با خویشتن و تک گویی -د: زمان روانی یا درونی: در تقسیم بندي ژنت بدان اشاره نشده است
)155-154: 1391درونی هنگام برخورد با اتفاقات و بن بست هاي ناگشودنی. (غفوري،

الف: نظم و ترتیب و زمان پریشی در در روایت زال و رودابه
در دو 116-94خواب در شاهنامه بخشی از زمان پریشی و گذشته نگري است. خواب دو بار از بیت 

شب متوالی در این روایت رخ می دهد. بار اول زمانی است که راوي بعد از بیان بزرگ سالی زال و گذشتن 
به خواب سام منتقل می شود. سام خواب می بیند که: روزگاري دراز 

ز کار زمانه بر آشفته بودشبی از شبان داغ دل خفته بود
یکی مرد بر تازي اسب دوانچنان دید در خواب کز هندوان

)97-95بران برز شاخ برومند او (ب ورا مژده دادي به فرزند او
سرزنش گونه اي براي تعهد نکردن فرزند بوده است حضور موبدان در خواب اول تنها در حد نصیحت

که به یادآوري گذشته و دور کردن فرزند از خود محدود می شود. خواب شب دوم هم به همین صورت 
است و مردي سپیدي موي زال و دور افکندن و پرورده شدنش توسط سیمرغ را به سام یادآور می شود. 

ده شسته ز شرم خدايدل و دیکه اي مرد بی باك ناپاك راي
پس این پهلوانی چه باید همی؟ترا دایه گر مرغ شاید همی

ترا ریش و سر گشت چون خنگ بیدگر آهوست بر مرد موي سپید
که در تنت هر روز رنگیست نوپس از آفریننده بیزار شو

)112-109کردگار (ب کنون هست پرورده ي پسر گر به نزدیک تو بود خوار
در کل روایت، مرتب به زبان شخصیت هاي مختلف داستان فالش بک زده می شود به زمان تولد زال. 
روایت در مجموع روندي گذشته نگر دارد. چه آن گاه که به داستان تولد زال باز می گردد به هر بهانه اي و 

ن گاه که بعد از مدتی در زمان تولد رستم، سام پر هر بار به زبانی و بیانی گذشته را یادآور می شود و چه آ
سیمرغ را به یاد می آورد که هنگام جدا شدن براي کمک به وي داده بود و هر دو در زمره ي رویدادهاي 

اند. » هم بافت«
)147بخندید و سیندخت را مژده داد(بهمان پر سیمرغش آمد به یاد
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نگامه هاي مختلف در نامه اي که به منوچهر نوشته بود از یادآوري دالوري ها و پهلوانی هاي سام در ه
در روایت پیش روست. داستان فریدون و ضحاك که از خاطر » دگربافت«نمونه هاي رویدادهاي گذشته نگر 

منوچهر می گذرد که مبادا پیوند این دو سبب پرورش نسل اهریمنی ضحاك شود از نمونه ي پس نگاه هاي 
مکمل است. 

)868بترسم که آید از آن تخم رست( ب حاك گیتی بشستفریدون ز ض
در واقع در این روایت گذشته نگري در باب رویداد تولد زال است و اساس شکل گیري این زمان پریشی 
در ارتباط با خط سیر رابطه ي عاشقانه ي وي با رودابه است. براي مثال بارها مساله ي مرغ پرورد بودن وي 

ي توسط پدر که پس نگري و بازگشت به رویداد تولد را در بطن خود دارد از زبان و دور افکنده شدن و
شخصیت هاي مختلف داستان مثل سام، پرستندگان رودابه و خود زال تکرار شده است. سام پس از خواندن 

د:نامه ي زال که درباره ي عاشق شدنش بر رودابه نوشته بود دلیل این تصمیم نابخردانه را چنین می دان
)688چنین کام دل جوید از روزگار(ب چو مرغ ژیان باشد آموزگار

آینده نگري و پیش گویی و روایت دیگرگوي، شق دیگري از این روایت است که ساختار داستان را پیش 
اتفاق می افتد آن جا که منوچهر پس از دیدن 214تا 209رونده نشان می دهد. نخستین آینده نگري در بیت 

موبدان و اخترشناسان می خواهد که اختر او را ببینند:زال، از 
)214سرافراز و هشیار و گرد و سوار(ب که او پهلوانی بود نامدار

آینده نگري دوم که درواقع از نوع دانستن و مصلحت بینی است زمانی اتفاق می افتد که خردمندان از زال 
به سام واگذارد چرا که منوچهر درخواست سام می خواهند که مسئولیت خواهش و درخواست از منوچهر را

را رد نخواهد کرد و در روایت همین اتفاق می افتد. 
چنان چو تو دانی به روشن روانیکی نامه باید سوي پهلوان

فرستد کند راي او را نگاهمگر کو یکی نامه نزدیک شاه
)638-636نپردازد از ره بدین مایه کار(ب منوچهر شه راي سام سوار

مشورت سام با موبدان بعد از خواندن نامه ي زال درباره ي ازدواج وي با رودابه نمونه ي دیگري از 
نوید به آمدن پیلی ژیان که همان رستم است می 715تا  697آینده نگري در روایت است که در ابیات بیت 

دهد. 
یکی انجمن کرد با بخردانچو برخاست از خواب با موبدان

که فرجام این بر چه باشد گذر؟ن سخن بر ستاره شمرگشاد آ
برآمیخته باشد از بن ستمدو گوهر چو آب و چو آتش بهم

فریدون و ضحاك را کارزارهمانا که باشد به روز شمار
همه کار و کردار فرخ نهیداز اختر بجوییید و پاسخ دهید

ازهمی زاسمان بازجستند رستاره شناسان به روز دراز
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که دو دشمن از بخت خویش آمدندبدیدند و با خنده پیش آمدند
چنین گفت کاي گرد زرین کمربسام نریمان ستاره شمر

که باشند هر دو به شادي همالترا مزده از دخت مهراب و زال
بیاید ببندد به مردي میاناز این دو هنرمند پیلی ژیان

تخت شاه از بر پپشت میغنهید جهان زیر پاي اندر آرد به تیغ
به روي زمین بر نماند مغاكببرد پی بد سگاالن ز خاك
زمین را بشوید به گرز گراننه سگسار ماند نه مازندران

ببندد در جنگ و راه گزندبه خواب اندر آرد سر دردمند
ازو پهلوان را خرام و نویدبدو باشد ایرانیان را امید
بمالد برو روي جنگی پلنگه جنگپی باره اي کو چماند ب

زمانه به شادي برد نام اوخنک پادشاهی که هنگام او
)715-697بخندید و پذرفت از یشان سپاش(ب چو بشنید گفتار اختر شناس

وقتی زال با نامه ي سام به نزد منوچهر می رود او از موبدان و ردان و 1246تا 1233در نهایت در ابیات 
ان و بخردان می خواهد که در کار سپهري پژوهش کنند و نتیجه ي آن نویدي است که به آمدن ستاره شناس

رستم می دهند. 
ستاره شناسان و هم بخردانبفرمود تا موبدان و ردان

بکار سپهري پژوهش کنندکنند انمن پیش تخت بلند
که تا با ستاره چه دارند رازبرفتند و بردند رنج دراز

برفتند با زي رومی به چنگاندر آن کارشان شد درنگسه روز 
که کردیم بر چرخ گردان شمارزبان بر گشادند بر شهریار

که این آب روشن بخواهد دویدچنین آمد از داد اختر پپدید
گوي پرمنش زاید و نیک ناماز این دخت مهراب و از پور سام

یین و فرهمش زور باشد هم آبود زندگانیش بسیار مر
برزم و به بزمش نباشد همالهمش برز باشد همش شاخ و یال

شود خشک هم رزم او را جگرکجا باره ي او کند موي تر
سران جهان را بکس نشمردعقاب از بر ترگ او نگذرد

همه شیر گیرد به خم کمندیکی برز باال بود فرمند
ان کندبر آتش یکی گور بریهوا به شمشیر گریان کند

)1246-1233بایران پناه سواران بود(ب کمر بسته ي شهریاران بود
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تداوم (طول زمانی)-2-2
است » زمان خواندن«تعیین طول زمانی متن روایی غیر ممکن است؛ چون تنها میزان و معیار سنجش آن 

پاسخ می دهد که چه ) تداوم به این پرسش76: 1386که آن هم از خواننده به خواننده متفاوت است.(لوته،
اندازه از زمان سطح داستان در سطح متن نمود پیدا می کند؟ تداوم از دیدگاه ژنت نسبت بین زمان متن و 
حجم متن است. وي از این ویژگی زمانی در تعیین ضرباهنگ و شتاب داستان استفاده می کند؛ بدین صورت 

آن ثابت و یکسان باشد، داستان با تداوم و شتابی که اگر نسبت بین زمان متن و حجم اختصاص داده شده به 
) ژنت، ثبات پویایی را به منزله ي معیار سنجش درجات تداوم 150: 1391ثابت پیش می رود. (غفوري،

پیشنهاد می کند و مراد از آن نسبت ثابت میان تداوم داستان و طول متن اختصاص یافته به آن تکه از داستان 
یایی ثابت به منزله ي معیار، دو شتاب به وجود می آید: شتاب مثبت و شتاب منفی. است با در نظر گرفتن پو

اختصاص یک تکه ي کوتاه از متن به مدت زمان درازي از داستان، شتاب مثبت و اختصاص یک تکه ي بلند 
درنگ «و سرعت حداقل » حذف«از متن به مدت زمان کوتاهی از داستان شتاب منفی است سرعت حداکثر 

قرار می گیرد. در حذف، » صحنه ي نمایشی«و » خالصه«نام دارد. میان این دو بی نهایت نیز » یفیتوص
پویایی صفر متن متناظر با برخی تدام هاي داستان است. در درنگ توصیفی، تداوم متن طوالنی تر از تداوم 

ایشی، تداوم داستان و متن داستان است. در خالصه تداوم متن کوتاهتر از تداوم داستان است. در صحنه ي نم
تقریبا برابر است که برجسته ترین نمود آن دیالوگ است. توصیف هاي دقیق شاید زمان خواندن را طوالنی 
تر از زمان رویداد سازد(گسترش) در چکیده امکان  دارد که زمان خواندن بسی کوتاهتر از زمان گاهشماري 

ره هاي زمانی کنار گذاشته شود(حذف)؛ در بخش هاي شاید برخی از دو»). یک سال گذشت«باشد (مثال 
زندگی دشوار «توصیفی یا تفسیري زمان انگار باز می ایستد. کلی گویی هاي راوي در زمان حال (مثال 

را زمان حال اخالقی می نامند. طول زمانی هر بخش از روایت را اندازه یا دامنه ي آن می خوانند. ») است
)7: 1387(ریمون کنان، 

ذف در روایت زال و رودابهح
در روایت داستانی، گاه سرعت نقل حوادث سطح داستان در سطح متن افزایش می یابد؛ به دیگر سخن، 
مقادیري از زمان داستان در سطح متن حذف می شود. حذف دو نوع است: حذف صریح  و حذف تلویحی. 

. در حذف تلویحی هیچ اشاره ي در حذف صریح مشخص می شود که چه مقدار از داستان حذف شده است
روشنی به تغییر یا تبدیل در زمان داستان نمی شود. در واقع حذف رخدادهاي میانی سرعت حذف حوادث 
اصلی را در سطح متن افزایش داده و خواننده موجزتر با حوادث داستان رویارو می شود. به دیگر سخن، 

: 1387ست در بطن ماجرا قرار می دهد.(حري،حذف حوادث غیر ضروري در سطح متن خواننده را یکرا
100(

در روایت مورد نظر از شاهنامه حذف صریح و تلویحی در رخداد داستانی تاثیر دارند و توضیحات زاید 
در برخی از قسمت هاي داستان حذف می شود. اول بار فاصله ي رها کردن زال تا بزرگ سالی وي است. 
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به بزرگ سالی وي می رسد و روایت در این بخش شتاب مثبتی دارد. راوي خیلی سریع تنها در بیست بیت 
آن را توصیف نمی کند و از تطویل و توصیف درمی گذرد."روزگاري دراز"راوي با بیان مدت زمانی 

)71برآمد بر این روزگاري دراز (ب نهادند بر کوه و گشتند باز 
ازبرآورد داننده بگشاد ربدین گونه تا روزگاري دراز

)90-89بر آن کوه بر روزگاري گذشت(ب چو آن کودك خرد پرمایه گشت
شتاب مثبت با حذف در بخش هاي دیگر روایت هم مشهود است. همچون ابیاتی که درمورد آموزش و 

به اتمام 288-280تربیت سام توسط دین آوران و ستاره شناسان و جنگاوران است تنها در هشت بیت یعنی 
با شتاب راوي از آن عبور می کند.می رسد و خیلی

سواران جنگی و دین آورانستاره شناسان و دین آوران
زدندي همی راي بر بیش و کمشب و روز بودند با و بهم

تو گفتی ستاره است از افروختنچنان گشت زال از بس آموختن
که چون خویشتن در جهان کس ندیدبراي و به دانش به جایی رسید

)288-284ابر سام و بر زال گسترده مهر(ب ن همی گشت گردان سپهربدین سا
سه دیگر، بعد از ازدواج زال و رودابه وقتی قصد رفتن به نیم روز را دارند تنها در دو بیت این فاصله طی 

می شود. 
نظاره بر او بر همه شهر و کويسوي زبالستان نهادند روي
)234-233ساالر گیتی فروز(ب خبر شد ز چو آمد به نزدیکی نیم روز

ب »(ببودند یک هفته با می به دست« مدت زمان ماندن در نیم روز هم با ذکر زمان مشخص همچون 
) با شتابی مثبت سپري شد.1449(ب » سه هفته به شادي گرفتندساز« ) و 1448

صحنه نمایشی در روایت زال و رودابه 
و نزد رودابه با هدیه می آید و ورود سیندخت به ماجرا که زنی که پیک زال است 729داستان از بیت 

شتاب ثابتی می گیرد و وارد یک دور گفتگو و مکالمه میان شخصیت هاي داستان می شود این شتاب ثابت تا 
ادامه دارد.864پایان گفتگوي مهراب و سیندخت در بیت 
درنگ توصیفی در روایت زال و رودابه

رودابه و اساسا روایتی که بن مایه ي حماسی دارد و بر مبناي نوعی غلو درنگ توصیفی در روایت زال و
و اغراق پایه گذاري می شود کاربرد فراوان دارد. راوي اگرچه در بسیاري از نقاط داستان شتاب گرفته و از 
ذکر نکات ناالزم در گذشته است اما با توجه به روح حماسه و تمایل به بزرگ نمایی، راوي در جاهاي 
مختلف درنگ کرده و به توصیف پرداخته است. جالب اینجاست که تمام این موارد درنگ راوي است در 

بیان شکوه و شوکت و عظمت و یا وصف دقیق صحنه اي همراه با اغراق وبزرگ نمایی.  
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در شش بیت به وصف کوه و جایگاه سیمرغ می پردازد.
د کشیدکه گفتی ستاره بخواهسر اندر ثریا یکی کوه دید
که ناید ز کیوان بر او بر گزندنشیمی ازو بر کشیده بلند

)120-118یک اندر دگر ساخته چوب عود(ب فرو برده از شیز و صندل عمود
161تا 154لحظه هاي شادباش گفتن سپاه به سام بعد از یافتن فرزند در پاي کوه از بیت 

223تا 215ر به زال از بیت گزارش دقیق در بیان بسیاري و عظمت هدیه هاي منوچه
319تا 313وصف زیبایی رودابه توسط یکی از نزدیکان زال از بیت

445تا 440وصف رودابه توسط پرستندگان براي یکی ازپهلوانان زال ار بیت 
489تا 483وصف رودابه توسط پرستندگان براي زال از بیت 

520تا513وصف زال توسط پرستندگان براي رودابه  از بیت 
649تا 645چهار بیت اول نامه ي زال به سام که تنها به وصف سام می پردازد از بیت 

1118تا 1107درنگ توصیفی گزارش راوي از هدایا و تشریفات سیندخت براي رفتن نزد سام از بیت 
1246تا 1240موبدان و ردان در شش بیت به وصف دالوري هاي رستم می پردازند از بیت بیت 

سام به گفتگو با منوچهر می پردازد و در توصیف 1075تا بیت 1000ه ي سام به منوچهر، از بیت در نام
خدمات خودش در ایران درنگ می کند. بسیاري از این موارد از جنس گزارش راوي است.

تناوب زمانی(بسامد)-2-3
ي). ظهور چندباره ي یک هر رویداد یا فقط یک بار نقل می شود(روایت واحد) یا چند بار(روایت تکرار

اگر رویدادهایی که در بنیان »). مرد هر روز زن را میدید«رویداد را می توان فقط یک بار نقل کرد(مکرر؛ مانند
همانندند هر بار که رخ دهند توصیف شوند آن ها را عناصر این همانی یا عناصر چگالی می 

)91: 1391نامیم.(مارتین،
تان روایی است. از نظر ژنت بسامد عبارتست از رابطه ي بین این که یک بسامد جزء زمانی مهمی از داس

رخداد چند بار در داستان تکرار می شود و تعداد روایت شدن آن در متن به تکرار ربط دارد که خود مفهوم 
) بسامد مولفه ایست که قبل از ژنت مورد بررسی قرار نگرفته بود. 80: 1386مهمی در روایت است.(لوته،

امد به رابطه ي بین تعداد دفعات تکرار رخدادي در داستان و تعداد دفعات روایت آن رخداد در متن می بس
بسامد مفرد یا تک محور: یکبار گفتن آن چه -1پردازد و شامل تکرار است. این تکرار انواع مختلفی دارد: 

مرتبه اتفاق nمرتبه ي آن چه nیت روا- 2یکبار در داستان اتفاق افتاده است متداول ترین نوع روایت است. 
دفعه چیزي است که یکبار اتفاق افتاده است بسامد بازگو: نقل یکباره آن nبسامد مکرر: نقل -3افتاده است. 

)80-79: 1387بار اتفاق افتاد ه است.(ریمون کنان،nچه 
بسامد در روایت شاهنامه-2-3
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تکرار می شود که قصد در القاي مفاهیم ویزه اي در داستان موضوعاتی از زبان شخصیت هاي مختلف
دارد؛ مثل موي سپید زال و یا مرغ پرورده بودن وي و رها شدن وي در کودکی. این سه رخداد مهم که 
ساختار مفهومی روایت را شکل می دهد، از بسامد تکرار باالیی برخوردار است که گویا اهمیت نکاتی را 

روایت در دو ساختار به چشم می آید:یادآور می شود. تکرار در این 
ب: تکرار کل یک رویداد در گذشتهالف: تکرار بر اساس یک جمله 

الف: تکرار بر اساس یک جمله ( یا حتی یک کلمه)
این نوع تکرار بیش تر در مورد همان سه مضمون مکرر و مهم روایت شکل گرفته است و از بسامد 

دور افکندن زال توسط  پدرش سام هفت بار در داستان تکرار شده است باالیی برخوردار است. مثال موضوع 
که کل روایت حول همین محور شکل گرفته است. دو بار در خواب ها تکرار می شود:

)102چنان بی گنه بچه را بفگنی( ب تو پیمان نیکی دهش بشکنی 
)117که افگندگان را کند خواستار( ب بیامد دمان سوي آن کوهسار

و بار خود سام این موضوع را یاد آور می شود. یک بار براي منوچهر و بار دیگربراي بزرگان نیم روز، د
وقتی قصد ترك آن جا را به قصد گرگساران و مازندران دارد.

)190که چون گشت با او سهر از فراز(ب وز افگندن زال بگشاد راز
) 251( ب ز بی دانشی ارج نشناختمپسر داد یزدان بینداختم

پرستندگان رودابه هنگام سرزنش وي درباره ي چنین عشقی چنین می گویند:
)392تو خواهی که گیري مر او را به بر؟( ب که آن را که اندازد از بر پدر

و دو بار دیگر از زبان خود زال بیان می شود و به پدر یادآور می شود:
)262د گه آشتی(ب مدارم که آمجدا پیش تر زین کجا داشتی 

)981به کوه اندرم جایگه ساختی( ب ز مادر بزادم بینداختی
اتفاق می افتد اما پانزده بار در داستان از زبان 86و 85مرغ پرورده بودن زال، نخستین بار در بیت هاي 

می آید شخصیت ها تکرار میشود. نخستین یادآوري در خواب دوم سام رخ می دهد، وقتی که مردي نزد سام 
و او را سرزنش می کند:

)110پس این پهلوانی چه باید همی (ب ترا دایه گر مرغ شاید همی
پرستندگان رودابه وقتی معایب زال را بر می شمرند این نکته را هم از قلم نمی اندازند:

)393نشانی شده در میان گروه(ب که پرورده ي مرغ باشد به کوه
پدر را یادآور م شود، او دو بار پدر را سرزنش می کند یک بار در نامه و بار دو بار خود زال این جفاي 

دیگر در حضور وي:
مرا برده سیمرغ بر کوه هندپدر بود در ناز و خز و پرند
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)652-653ابا بچه ام د شمار آورد(بنیازم بد آن کو شکار آورد
باورنگ بر سام و من در کنامهمی خواندندي مرا پور سام

)655-656بران بود چرخ روان را روش ( ب و یزدان چنین راند اندر بوشچ
و

)978به گیتی مرا نیست با کس نبرد(ب یکی مرغ پرورده ام خاك خورد
عکس العمل سام بعد از دیدم نامه ي زال و دریافتن عشق او بر رودابه:

)688چنین کام دل جوید از روزگار( ب چو مرغ ژیان باشد آموزگار
زال این مطلب را چند بار دیگر هم تکرار می کند یک بار در خود گویی درونی خود این گونه می گوید:

)693چگویی چگونه برآید نژاد؟(ب از این مرغپرورده وان دیو زاد
نمونه هاي یک کلمه اي:

)201به زاري و خواري برآورده را (ب تو این بنده ي مرغ پرورده را
)393نشانی شده در میان گروه( ب باشد به کوهکه پرورده ي مرغ

)524چنان یر سر بود و پژمرده بود( ب همان زال کو مرغ پرورده بود
)693چگویی چگونه برآید نژاد( ب از این مرغپرورده وان دیو زاد

)978به گیتی مرا نیست با کس نبرد( ب یکی مرغ پرورده ام خاك خورد
)1068نشانی شده در میان گروه( ب ه کوهچو پرورده ي مرغ باشد ب

)1186از آب مژه پاي در گل شده است( ب که پرورده ي مرغ بیدل شده است
در بعضی ابیات به شکل تلویحی ذکر می شود:

)361همی تخت یاد آیدش یا کنام(ب چه مرد است این پیر سر پورسام
روایت گفته می شود که در آغاز نماد 50موي سپید زال مفهوم مکرر دیگریست که نخست بار در بیت

بدنشانی وي است. خود سام در گفتگوي درونی اش با خدا می گوید: 
)66چه گویم ازین بچه ي بد نشان ( ب چو آیند و پرسند گردن کشان

زال خود معترض است به این گنهکاري مادرزاد:
)263من آنم سزد گر بنالم ز داد( بکسی کو ز مادر گنه کار زاد

در سرزنش کردن پرستندگان رودابه را، به نزاده نبودن تعبیر می شود. 
)394نه زانکس که زاید بباشد نژاد( ب کس از مادران پیر هرگز نزاد

پانزده بار در روایت زال و رودابه به سپیدي موي زال اشاره می شود که شش بار با صفت پیر و ترکیب 
ت.  پیر سر پورسام یادآور شده اس

)361همی تخت یاد آیدش یا کنام( ب چه مرد است این پیر سر پورسام
)395شگفتی بود گر شود پیر جوي؟( ب چنین سرخ دو بسد شیر بوي
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)404مرا او به جاي تن است و روان( ب گرش پیر خوانی همی گر جوان
)524چنان پیر سر بود و پژمرده بود( ب همان زال کو مرغ رورده بود

یا به شکل تلویحی و پوشیده اي به این موضوع اشاره دارد یعنی حتی تنها ذکر رنگ سپید، رنگ موي زال 
را براي خواننده تداعی می کند. وقتی زال خبر لشگرکشی سام به کابل را شنید و به دیدار پدر می رود و تمام 

دلیل افگنده شدنش بود یادآور می سختی ها و ناکامی ها را یادآور می شود در لفافه سپیدي مویش را که
شود. 

)983که از چه سیاه و سپیدست رنگ(ب ترا با جهان آفرین نیست جنگ
اما همین موي سپید به زبان شخصیت هاي روایت پس از دیدنش زیبنده است. 

از زبان مهراب کابلی:
بگوید سخن مردم عیب جوياز آهو همان کش سپید است مو

)372-371تو گویی که دل ها فریبد همی( ب میسپیدي مویش بزیبد ه
و از زبان پرستندگان رودابه که وي را سرزنش می کردند:

از آهو همین است و این نیست ننگسراسر سپید است مویش به رنگ
چو سیمین زره بر گل ارغوانسر جعد آن پهلوان جهان

)520-518ب وگر نیستی مهر نفزایدي( که گویی همی خود چنان بایدي
ب: تکرار کل یک رویداد در گذشته

یادآوري یک رویداد در گذشته چند بار اتفاق می افتد. نخستین مورد عهدي است که سام با زال در پاي 
بیان عهد سام 154تا 150کوه می بندد که دیگر او را تنها نگذارد و هر چه از کام دل بخواهد بدهد، از بیت  

است:
گذشته مکن یاد و دل گرم کندل نرم کنبه من اي پسر گفت

از آن پس که آوردمت باز دستمنم کم ترین بنده یزدان پرست
که دل بر تو هرگز ندارم سترگپذیرفته ام از خداي بزرگ

)154-150از آن پس چه خواهی تو چونان سزد( ب بجویم هواي تو از نیک و بد
دآوري می شود. نخست بار در نامه اي که زال به سام می نویسد:پس از این رویداد، سه بار این عهد یا

چو بازآوریدم ز االبرز کوهبه پیمان چنین رفت پیش گروه
)670-669کنون اندر این است بسته دلم( ب که هیچ آرزو بر دلت نگسلم

دگر بار در وقتی به دیدار پدر می رود  که وي را از لشکرکشی به کابل بازدارد:
نگه داشتم راي و پیمان توبکابل به فرمان تونشستم

)987-986درختی که کشتی به بار آرمت( ب که گر کینه جویی نیازارمت
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سه دیگر، خود سام در نامه بر منوچهر یادآور می شود:
)1064شنیده است شاه جهان بان من( ب همانا که با زال پیمان من

ت زال و رودابه، پس از بازگرداندن زال از البرز کوه رخ می دهد. نمونه ي دیگر تکرار کل داستان در روای
کل داستان را که یک بار از زبان راوي بیان شده است، سام براي منوچهر بازگو می کند؛ یعنی یک بار دیگر 

داستان از زبان سام، در ده بیت روایت می شود. 
نتیجه گیري
ایی، که زنت برشمرده است اعم از نظم، تداوم و بسامد به هر سه ویزگی زمان رو» زال و ردابه«در روایت 

چشم می خورد. روایت را می توان از باب نظم به دو نیمه تقسیم کرد؛ در نیمه ي نخست گذشته نگر و در 
نیمه ي دیگر آنده نگر است. حتی بسامد تکرار مضامینی که مرتب رخداد تولد را براي خواننده یادآور می 

یاد است. زمان پریشی در نیمه ي آغازین داستان از نوع گذشته نگر است که البته در شود در همین بخش
داستان غالب است. اگرچه در نیمه ي دیگر روایت ما با دو پیشگویی مواجه هستیم که تولد رستم و 

ویی پهلوانیش را نوید می دهد اما باز هم کفه ي گذشته نگري داستان سنگین تر است. اما با همین پیش گ
داستان به سمت جلو حرکت می کند و از بازگشت هاي مکرر به رویداد تولد زال، خود را به رویداد تولد 

رستم می رساند. 
درنگ توصیفی در این روایت که ویزگی هاي حماسی و اغراق را در خود دارد به ضرورت و لزوم رخ 

و درست، شتاب داستان را تنظیم می کند می دهد. این از زبان دانی سخن سراي طوس است که بسیار به جا 
و آن جا که قصد توصیف بزرگی و عظمت و شکوه و جالل صحنه یا واقعه اي را دارد و یا می خواهد دست 
به گزارش دقیق و یا اغراق در پهلوانی و زیبایی و ... بزند، درنگ می کند و شاهکار حماسی اش را خلق می 

ایت زال و رودابه به خاطر ذات حماسه در دو  جا اتفاق می افتد:کند. بنابر این درنگ توصیفی در رو
در وصف هاي آمیخته با اغراق

در گزارش هاي دقیق راوي از صحنه ها
تکرار، بخش بنیادین روایت است که با گذشته نگري درآمیخته و در روایت در چند شکل نمایان شد:

تکرار بر اساس یک جمله
تکرار کل داستان

ر کدام از این موارد نوعی تضاد است که در صحنه هاي مختلف سبب تکرار می شود. رنگ زیرساخت ه
موي سپید زال که غیر عادي است و در کنام پرورش یافتن او و یا خالف عهد رفتار کردن پدر که همه ي 

ست که این ها سبب می شود موضوعی مکررا تکرار شود. این روایت تنها واقعه ي دوران پادشاهی منوچهر ا
بالفاصله پس از آن دوران پیري شاه در چند بیت شرح داده می شود و نوبت به نوذر می رسد. 
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ویزگی هاي زمان روایی یک داستان حماسی قطعا با غنایی و تعلیمی و دیگر انواع متفاوت خواهد بود. 
ایی یک نوع ادبی امید است پزوهش هاي بعدي آثار گسترده تر و جامع تري در مورد ویزگی هاي زمان رو

باشد.
کتابنامه

)درآمدي بر رویکرد روایت شناختی به داستان روایی با نگاهی به رمن ایینه 1388حري، ابوالفضل ،(
.208هاي دردار هوشنگ گلشیري، نشریه علمی پزوهشی دانشگاه تبریز، ش 

)ي، تهران: )، روایت داستانی بوطیقاي معاصر، ترجمه ابوالفضل حر1387ریمون کنان، شلومیت
نیلوفر.

)زمان و روایت، فصلنامه نقد ادبی، ال اول، شماره دوم، مرکز تحقیقات 1387قاسمی پور، قدرت (
زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس

)مقدمه اي بر روایت در ادبیات و سینما، ترجمه امید نیک فرجام، چاپ اول، 1386لوته، یاکوب ،(
تهران: مینوي خرد.
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هر ناصرخسروآرمانش
1دکتر علی محمد پشت دار

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی،دانشگاه پیام نور
حمدرضا عباسپور خرمالوم

ه آزاد رودهن ادانشگدانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی
و عضو باشگاه پژوهشگران جوان

چکیده
ت پاك نهفته در آنهاست که در آرمانشهر یا مدینۀ فاضله غایت کمال طلبی انسان ها بر اساس سرش

اعصار مختلف تاریخ بشریت آرزو شده است.
شعر اخالق گرا همیشه فضاي مناسبی براي ظهور مدینۀ فاضله بوده است. شعري که به دلیل چاشنی پند 
و اندرز، بایدها و نبایدهایی را در درون خود پرورش می دهد و آنجا که با مضامین اجتماعی می آمیزد؛ 

جتماع آرمانی را ترسیم می کند.فضاي ا
شعر ناصرخسرو با توجه به ویژگی هاي اخالق گرا و مضمون هاي اجتماعی نمایانگر تصویري شفاف از 

اجتماعی –مدینۀ فاضله اي است که قوانین حاکم بر آن متأثر از مذهب او یعنی اسماعیلیه و شرایط سیاسی 
ب تسنّن به دلیل حمایت از خلیفۀ عباسی و همچنین حاکم بر عصر خویش است، از سوي دیگر شیوع مذه

آگاهی او از چنین شرایطی به دلیل حضور در دربار و اطالعات مختلف راجع به ادیان و علوم مختلف است. 
آرمانشهر، ناصرخسرو، اسماعیلیهها:کلیدواژه

مقدمه 
رك کرده است. او از عصر از آن هنگام که آدمی پا به عرصه خاك نهاد تجربه زندگی اجتماعی را د

ها با هم نوعان در حشر و نشر بوده است، تعامل و تبادل از الزامات زندگی اوست، از این روي نخستینه
انسان را مدنی بالطبع می دانند. تعامل و تبادل و در سطح وسیع زندگی اجتماعی در جهت رسیدن به رفاه 

دور باشد؛ یافتن چنین زندگی آرمانی از دیرباز در اندیشه نسبی و آرامش مطلق است که از دغدغه و شائبه به
انسان به صورت کهن الگویی جاي داشته است. انگاره و ذهنیتی که گویی آن را در اعصار نخستین جاگذاشته 
است. شاید حقیقت بهشت هنوز زیر زبان نسل بشر مزه کرده که در اساطیر و روایت هاي حماسی هر قوم و 

ي شهر جاودانه بی هیچ عیب و نقصان و اضطراب هجوم دشمنان و مرگ با جلوه اي باشکوه نژادي کهن الگو
خودنمایی می کند. در جایی وجود خدایان در سطحی موجودات نیمه خدایی و در بخشی تصویر پادشاه 

تقدس و پاك دامنی بر جهان حکم رانی می کند. ۀ نیک اندیش و خیرخواه که با هالـ
بیات فارسی دورة آرمانی و عصر طالیی جمشید به مثال اعالي مدینه فاضله تبدیل شده براي نمونه در اد

در متن هاي کهن بازمانده از دوران باستان و در « است، سرزمینی که پادشاه و رهبر مذهبیش یکی است. 

1 am.poshtdar@pnu.ac.ir
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زرین شاهنامه فردوسی روزگار فرمانروایی جمشید پیش از آنکه وي مرتکب گناه شود و  تباه گردد، عصر
) فردوسی در شاهنامه از کوشش هاي جمشید براي 46: 1381(اصیل، » جامعه ایرانی معرفی شده است.

گسترش تمدن، آموزش فنون و هنرها یاد می کند و حکومت وي را چنین توصیف می کند:
چنین   سال   سیصد   رفت کار                     ندیدند مرگ  اندر  آن   روزگار

بدشان    نبود   آگهی                     میان  بسته   دیوان  بسان  رهیز رنج  و  
ز رامش جهان  پر ز آواي نوشبه فرمان، مردم  نهاده  دو  گوش
ندیدند  جز  خوبی  از  روزگارچنین  تا  برآمد  بر  این روزگار 

)9: ص 1380(فردوسی،
اصلی این عصر بی مرگی و نبود رنج و دشواري است مردمانی که در سرزمین ورجمکرت ویژگی

سرزمین بهشتی مردم ایران زمین به رهبري جمشید گردآمده بودند و در چهار طبقه هریک وظیفه خویش را 
انجام می دادند. 

سانی دارد. در باورهاي اما نگرش به آینده هم حکایت از توجه به آرمان خواهی و اندیشه هاي متعالی ان
مذهبی به اعتقاد همۀ مذاهب توحیدي مهدویت و دورة طالیی ظهور مصلح و منجی امري حتمی است. در 

تمدن جدید تحقّق « حوزة مطالعات جامعه شناسی معاصر نیز نظر بر این حقیقت محتوم سنّت الهی است. 
بود. در عوض نوعی آرمان شهر عملی که نه ) نخواهد Brave New Worldسناریوي کتاب دنیاي قشنگ نو (

بهترین و نه بدترین دنیاي ممکن است. بلکه دنیایی است هم تحقّق پذیر و هم بهتر از دنیایی که پشت سر 
گذاشته ایم. بر خالف آرمانشهرها در کمال به حالت سکون باقی نمی ماند؛ چنین جامعه اي پست گرا 

تافلر، » ( خیالی آرمانی متعلق به گذشته بسازد.ۀ بر اساس یک نمونـنخواهد بود و سعی نخواهد کرد خود را
1366 :495-494 (

در حوزة ادبیات نیز یک نگرش تعالی خواه و آرمانگرا تحت عنوان سورآلیسم در ربع اول قرن بیستم 
درك پدید آمد این مکتب چنانکه از نامش پیداست فراتر از واقعیت است و این آینده نگري ناشی از یک

رؤیا و واقعیت به ظاهر دو حالت متناقض هستند، در آینده به یک جور « ایده آلیسم نسبت به آینده است. 
) 52: 1389(بیگزبی، » واقعیت مطلق به یک فرا واقعیت مبدل خواهند شد

ت اما قصد ما در اینجا بیان آرمانشهر جامعه شناسان و مکتب سورآلیسم نیست تحقق رؤیایی شاعرانه اس
که در اثر ادبی به ترسیم آرمانشهر با همۀ افراد و شؤونش می پردازد. 

آرمانشهر یا مدینه فاضله -1
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Utopiaاتوپیا («آرمانشهر یا مدینه فاضله مأخوذ از اتوپیاست.  – Outopos کلمه اي یونانی و به معنی :(
شهر نیکان یا عشق آباد و یا هر عنوان ) هیچستان را می توان ناکجا آباد یا17: 1371(داد، » هیچستان است

) که ouدیگري نامید. اصل واژة اتوپیا از توپوس یونانی به معنی مکان گرفته شده و با افزودن حرف نفی (
به جریان ادبی که آرمانشهر در حوزة آن قرار می گیرد « معناي منفی دارد از آن به هیچستان اراده می شود. 

) گویند که تصویري خیالی از دنیا در هر اثر داستانی، فلسفی، Outopian Literatureادبیات آرمانشهري (
)  7: 1377(میرصادقی، »  مذهبی یا سیاسی است که در قیاس با دنیاي واقع جنبه اي آرمان خواهانه دارد. 

دست در تعریف این مفهوم به فراخور گستردگی آن سخن بسیار رفته و نمی توان تعریف دقیقی از آن به 
داد. نکتۀ مهم پیرامون آرمانشهر این است که آیا دست یافتنی است یا نه؟ 

آرمانشهر نوعی چارچوب و قالب اندیشیدن دربارة مسایل حل « اینک نمونه اي از تعاریف این اصطالح 
ناشده زندگی است و از آرمان ها و آماج هایی سخن می گوید که بشر براي دست یابی به آنها در تالش 

آرمانشهر تنها مدینه اي است که منطبق با نظامات طبیعی و نظام آفرینش « ) و یا 13: 1381اصیل، » ( ت.اس
انسان و جهانِ وجود است. بحث در صناعات و سعادات حقیقی کرده و افکار و آراء غیر فاضله را دربارة 

) در نهایت می توان آن را 38: 1348فارابی، » ( سعادت ها و آنچه که آنها سعادت می دانند بیان نموده است. 
کمال جویی و خیرخواهی براي نسل بشر دانست که شاعر و یا نویسنده در صدد رسیدن بدان است و صرفاً 

اندیشه هاي جهانی او که در حصار زمان و مکان نیست بدان اعتبار می بخشد. 
یاسی خویش می پردازند و معایب طراحان آرمانشهر در ترسیم این شهر آرمانی به نقد اجتماع و اوضاع س

ایشان به معرفی و شناساندن نظامی آرمانی می پردازند که از « و مسایل آن را به دیگران گوشزد می کنند 
سویی به عنوان نهایت کمال جویی انسان مطرح است و از طرفی به عنوان زیر سؤال بردن نظام سیاسی 

د اغلب فسلفه هاي بزرگ بشري در ذیل تمدن ها و دوره موجود است. اعتقادي وجود دارد که بیان می کن
(کاپالستون، » هاي بحرانی شکل گرفته اند. بحرانی که نمایانگر سال هاي احتضار یک تمدن بزرگ است.

) طرح مدینه فاضله به عوامل مختلف، فرهنگی، اقتصادي، محیطی، مذهبی و تاریخی بازبسته است. 21: 1368
آرمانشهر در ایران -2

آرمانشهر در ایران سابقۀ دیرین دارد و حتی این مفهوم پیش از کتاب اوستا دیده می شود. نخستین 
آرمانشهر اساطیري در البرز کوه نقش می بندد نشستگاه ایزدان که ریشه در اعتقاد هند و ایرانی پیش از 

زردشت دارد.
یشت آمده است: و شده است در آباندر آثار زردشتی نیز زندگی آرمانی در حکومت شهریاري متعادل آرز

اي اردوسوز آناهیتا! اي نیک! اي تواناترین! اینک خواستار این کامیابی ام که بسیار ارجمند باشم و به « 
شهریاري بزرگ برسم که در آن خوراك بسیار آماده شود و بهرة بخش هرکس بسیار باشد .... انبارهایش از 

) 221: 1380(رجبی، » خوش را به کار آید، پر باشد.هرآنچه مردمان آرزو کنند، و زندگی
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پس از اسالم نیز آرمانشهرگرایان متعدد در عرصه هاي مختلف پدید آمدند مفسرانی چون طبري، 
ابوالفتوح رازي، میبدي و حکیمان و دانشمندانی چون ابوعلی سینا، خواجه نصیرالدین طوسی و فارابی به 

رداخته اند. ترسیم آرمانی و آرزوي اتوپیا پ
اما در حوزة ادبیات ترسیم آرمانشهر رنگ و بویی رؤیایی تر می گیرد، قوة خیال که از ارکان هر اثر ادبی 
است مجال ایده آل گرایی را به شاعر می دهد و شخصیت هاي آثار او را به هر کیفیت و قابلیت الوهی که 

مولوي، سعدي، حافظ و جامی هریک به فراخور دید بخواهد ارتقا می بخشد. فردوسی، سنایی، عطار، نظامی، 
و نگرش خود شهري آرمانی را در آثارشان ترسیم کرده اند. در ادبیات معاصر نیز شهریار، اخوان ثالث، 
شاملو، فرخزاد، سپهري، هراتی، امین پور و ... با اعتقادات مخصوص خویش دنیاي آرمانی براي مخاطبان به 

تصویر کشیده اند. 
ان شاعران فارسی گو ناصرخسرو قبادیانی پیرو اعتقادات خاص اسماعیلیه است که براي مبارزه با از می

تبعیض حکومت به پشتوانه خلفاي فاطمی مصر در میان مردم جا باز کرد و تودة مردم او را به عنوان حجت 
ت بر پایۀ حکمت پذیرفتند. در بیانش به آفرینش و توصیف شهري می پرداخت که دو اصل عدالت و امنی

بنیان گذاري می شد چیزي که براي عامه بیشتر رنگ و بوي خواب شیرین داشت. شهري که اصول اعتقادي 
مذهب اسماعیلیه آن را تشکیل می داد. او عالوه بر وعدة آرزوهاي آنان تودة مردم را علیه حکومت وقت می 

. نزدیکی دین به فلسفه. تبین عقالنی شهر ایده شوراند. مهم ترین ویژگی ناصرخسرو و آثارش، عقالنیت بود
این ویژگی بارز، به آرمانشهر در آثار ناصرخسرو می پردازیم.ۀ آل و کیفیت تحقق آن. برپایـ

زندگی ناصرخسرو قبادیانی -3
حکیم ناصرخسرو ابن حارث قبادیانی البلخی المروزي مکنی به ابومعین و ملقّب به حجت در ذي القعده 

سال در یمگان از توابع بدخشان پنهانی از 87هجري در قبادیان از نواحی بلخ متولّد شد و پس از 394سال 
دنیا رفت و در آنجا به خاك سپرده شد.

سال هاي آغازین زندگی تا زمان گرایش به -1« مدت عمر او را می توان در چهار دوره خالصه کرد: 
بازگشت به خراسان به عنوان رییس دعوت -3ل سفر   هفت سا-2سالگی   40کیش اسماعیلی، حدود 

)17: 1380سی هانس برگر، » ( تبعید در کوه هاي پامیر بدخشان.-4اسماعیلی  
در جوانی بر همۀ علوم عقلی و نقلی عهد خویش از جمله علوم، فنون، السنه، ادبیات، طب، موسیقی، 

و آن هنگام قرآن را در سینه داشت. در ذکر حال حساب، نجوم، فلسفه، کالم و حکمت متعالیه تحصیل کرد 
من مردي دبیر پیشه بودم و از جمله متصرفان در اموال و عمال سلطانی و به کارهاي « خویش می نویسد: 

(ناصرخسرو،  » دیوانی مشغول بودم و مدتی در آن شغل مباشرت نموده و در میان اقران شهرت یافته بودم.
اگر در ایام کهولت « جایگاه اجتماعی و تمکین در روزگار شباب است و ) سخنش نشان از 1: 2/1363
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مذهب غالب خراسان (حنفی و شافعی) بود و یا این قدر شیعه و اسماعیلی نبود، در بلخ از زمرة اعیان و 
)20: 1380(ناصرخسرو، » اشراف مانده و به امرا هم تقرب کامل می رسانید.

بی در جوزجانان از خواب غفلت بیدار شد و سفر هفت ساله پیش سالگی به دنبال دیدن خوا42در 
و دیدار برادرش ابوالفتح عبدالجلیل پایان یافت. سلوك او هم جنبۀ 444گرفت که با بازگشت به بلخ در سال 

بار حج به جا آورد. بخش هاي مختلف ایران، ارمنستان، 4آفاقی و هم جنبۀ انفسی داشت. در این مدت 
العرب، قیروان، نوبه، سودان را سفر کرد. اما ة حلب، طرابلس، شام، سوریه، فلسطین، جزیرآسیاي صغیر،

سال به طول انجامید و در پایتخت خالفت فاطمیان توسط یکی از دعات 3عمده اقامت او در مصر بود که 
ز مستجیب مأذون و فاطمیان وارد طریقۀ باطنیه شد. او چهار درجه از مراتب هفت گانه ایشان را پیمود. پس ا

داعی به درجۀ حجت رسید.
زهد، ترك دنیا و عبادت اختیار کرده و به شوق و همت تمام « ساله بود و 50وقتی به بلخ بازگشت 

مشغول نشر دعوت فاطمی در خفا بوده و داعیان و مأذونان به اطراف می فرستاد و به ترویج اسماعیلیه         
) 30همان: » ( می پرداخت.

بلیغات مذهبی او با حیثیت علمی، حکمت و خُلق ویژه سبب شد تا مورد غضب علماي اهل سنّت و ت
غوغاي عامه گردد. امراي سلجوقی این نقار و اختالف را وسیلۀ تبعید او نمودند اما مدتی در خفا به کار تبلیغ 

) 25همان: » ( ران پناه می برد. عاقبت به مازند« پرداخت که جز برخی خواص از اقامت گاه او آگاه نبودند و 
« پس از مازندران باز مجبور می شود جاي دیگري اختیار کند و آنگاه به یمگان می رود چنانکه خود گوید: 

) سرانجام در بدخشان نیز به خاك سپرده شد. 348(همان: » سال برآمد که به یمگانم15
آثار ناصرخسرو-4

عربی به نظم و نثر نگاشته شده است. حوزة اطالعات او فراخ و کثیر آثار ناصرخسرو به دو زبان فارسی و 
التألیف است. از جمله آثارش: 

دیوان اشعار، زاد المسافرین (حاوي اصول و عقاید حکیمانه و فلسفی در عقاید اساسی اسماعلیه)، جامع 
جه دین ( در تأویالت و الحکمتین (تلخیص دو حکمت فلسفه و دین به ویژه فلسفۀ یونانی و دین اسالم)، و

باطن عبادات و احکام شریعت به طریقۀ اسماعیلیان)، خان اخوان ( تمام خواص و فضایل اخالقی که باید 
ساله)، روشنایی 7رعایت شود و رذایل اخالقی که باید طرد شود)، سفرنامه ( اولین اثر منثور او و شرح سفر 

نتیجۀ مکاشفات یکی از شب هاي تبعید در یمگان)، بیتی در وعظ، پند و حکمت و750نامه (منظومۀ 
سعادت نامه (که در وعظ، پند و حکمت است)، بستان العقول (در مباحث حکمت و رد اقوال فالسفه مخالف 

مسأله مختلف) و شش فصل (مختصري از اصول 30بر طبق عقاید اسماعیلیه)، گشایش و رهایش ( در پاسخ 
آفرینش)  عقاید اسماعیلی فاطمی در باب

جریان سیاسی و اقتصادي عصر ناصرخسرو -5
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نیمۀ قرن پنجم دوره اي است که ناصرخسرو فعالیت خود را به عنوان حجت در سرزمین خراسان (جزیرة 
دورة پر اضطرابی که از برافتادن غزنویان در خراسان و حکومت هاي ایرانی در عراق و « خراسان) آغاز کرد 

و طبرستان آغاز می شود و تسلط هاي پیاپی قبایل و غالمان ترك بر ایران و تشکیل فارس و کرمان و گرگان
سلسله هایی از رؤساي قبایل بزرگ و کوچک زردپوست و غالمان و سرداران آنان در فالت ایران همراه 
است. این دوره را باید عصر حکومت هاي ترك در ایران دانست و حکومت ترکان است که ایرانیان را از
اندیشه هاي بلند پیشین که دربارة استقالل و ملیت خود داشته اند دور و براي اطاعت از هر قوم چه وحشی 

)3: 1339(صفا، » و چه متمدن آماده کرد.
خلفاي عباسی که از نژاد عرب بودند تسلط مذهبی بر مردم ایران داشتند که با هم دستی ترکان عرصه را 

مایت طغرل از خالفت عباسی گواهی زنده است به اینکه خوان و خلیفه ح« بر ایشان تنگ می کردند. 
) فشار سیاسی ترکان و 103: 1362(دشتی، » همدستند و هرکه بر خالف آنها برخیزد از میانش برمی دارند.

اعراب محیطی فراهم آورد تا مردم به دنبال عقیده و جریانی مخالف با ایشان براي برون رفت از این وضع 
. باشند

فعالیت هاي مربوط « هـ . ق.) شرایط را نیک یافت و 427-487خلیفۀ هشتم فاطمی مصر المصتنصرباهللا (
) اما باز 28: 1315همایی، » ( به دعوت فاطمی در ایران را حمایت کرد و کارشان روزبه روز باال می گرفت.

سالجقه توانستند با طغرل اوضاع را به نفع خویش فیصله دهند. 
خراج ستانی از طبقات اجتماع و پرداخت آن به خلیفه براي امراي ترك جنبۀ سود جویانه داشت سیستم

: 1346(برتلس، »  به طور دلخواه بر مبلغ خراج افزوده می شد و این امر معاش روستاییان را برهم می زد.« و 
محدود و غنی را شامل می ) این امر به دو قطبی شدن سیستم اقتصادي منجر شد. منطقۀ هسته اي که قشر 21

شد و منطقۀ پیرامونی که دستۀ بزرگتر و فقرا بودند که در حکومت دستی نداشتند. این شیوه از دورة سامانیان 
هرچه دورتر شویم پررنگ تر می شود. 

در چنین جریان سیاسی و اقتصادي است که مقدمۀ پیدایش فرقۀ اسماعیلیه در ایران فراهم می شود 
دوري از -3مذهب عاملی نجات بخش   -2عصیان و الحاد خلفا   -1امل عواملی چون: مقدماتی که ش

حمایت همه جانبه -4مرکز خالفت خراسان را مکان مناسب می ساخت تا این فرقه در آنجا پرورش یابد  
داعیان اسماعیلی نویددهندگان رهایی از اوضاع حاضر بودند.-5فاطمیان مصر  

و گرایش ناصرخسرو بدان فرقه اسماعیلیه -6
دامنۀ انتشار آن از «باید جریان فکري و طریق اسماعیلیه را به آغاز قرن دوم تا قرن ششم محدود کرد. 

) 45: 1355طرزي، » ( ساحت دینی به سبقۀ سیاسی حائز اهمیت است.
ر قرآن می خوانیم گروهی گفتند آنچه د« اسماعیلیه را باطنیه نیز خوانند این از آنجا نشأت می گیرد که 

به این سادگی نیست که از ظاهر آن مفهوم می شود. اینان از ابتدا به صورت گروه ها و فرقه هاي پراکنده به 
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) این طرز روش آنان مسألۀ تأویل و بازگشت به اصل متن را 107: 1352مینوي، » ( نشر عقاید خود پرداختند.
و متوجه به بطن و مفهوم درونی الفاظ هستند.داللت می کند و لذا فرقۀ اسماعیلیه تأویل گرا

اسماعیل پیش از پدر «اسماعیلیه داراي فرق مختلفی است که ناصرخسرو از دسته اي است که قائلند: 
نمرده و پدرش او را پس از خود به امامت برگزیده و اسماعیل قائم و مهدي منتظر است که براي نجات امت 

خبر درگذشت اسماعیل «) و 168: 1358الفاخوري، » ( قۀ اسماعیلیه هستند.خود باز خواهد گشت. اینان فر
در زمان حیات امام جعفر صادق (ع) صرفاً براي محافظت از جان وي بوده است. این فرقه را اسماعیلیه واقفه 

) 205: 1376(شاکر، » یا خالصه گویند. 
- 2شیوة پسندیده تبلیغ          -1:  آنچه که سبب گرایش ناصرخسرو به این جریان شد عبارت است از

محاسن امپراطوري فاطمیان و احترام گذاشتن ایشان به هنرمندان و دانشمندان  -3پنهانی بودن اهداف واقعی   
عدم تحمل وضعیت نامطلوب جامعه. -6آرمانگرایی ایشان   -5رونق دستگاه خالفت اسماعیلیه   -4

ا گروههاي مختلف جامعه و اهداف تعیین شده براي تشکیل یک خصوصیات اخالقی، نوع برخورد ب
حکومت اسالمی آنچنان که آرزوي شیعیان بود ناصرخسرو را به سوي این جریان مذهبی و سیاسی متوجه 

او را رؤیایی حادث آمد که آنچنان زنده «ساخت. براي تغییر کیش و گرایش به سوي آنان نیاز به بهانه اي بود 
) لذا به مصر مقرّ حکومت 160: 1362(دشتی، » او را متنبه شود و به تغییر روش تن در دهد.و قوي بود تا 

مقتدر شیعی فاطمیان روانه شد تا آگاهانه آن مذهب را بپذیرد در طی سه سال با دقت و مطالعه چارچوب 
مازندران بود که اعتقادي آن توانست به درجۀ حجت برسند او نخستین داعی بزرگ اسماعیلیه در خراسان و 

) 166: 1339(صفا، » پس از اوج گیري فعالیت هاي او شعبه اي از اسماعیلیان با نام ناصریه تشکیل یافت.« 
جنبه هاي تبلیغی ناصرخسرو -7

جنبۀ تبلیغی ناصرخسرو به سه اصل عمدة اعتقادي، اجتماعی و فکري بازمی گردد که اساس و شالودة 
است.اندیشه هاي مذهب اسماعیلیه

اصول اعتقادي- 7-1
اصول اعتقادي که بر پنج محور توحید، معاد، نبوت، امامت و عدالت تکیه دارد.

به پیروي از معتزله و متأخر اعتقاد به نسبت پذیر نبودن ذات خدا است که همۀ تناقضات « -الف. توحید
) در اصل توحید 54: 1354ي، (اقبال الهور» در ذات الوهیت زدوده می شود و اضداد از او برمی خیزد

اساس تعالیم از اصول کلی اعتقادي اسالمی و شیعی بود با پاره اي میراث عقلی و روحانی یونانیان و «
) استفاده از اندیشه هاي مختلف سبب برجسته تر شدن اندیشه هاي توحیدي 34: 1381(فرمانیان، » گنوسیان.

یین کهن اسماعیلی از خداوند و ارکان جهان روحانی و مادي تصویر آ« آنان نسبت به معتزله شد تا حدي که 
) 242: 1375مادلونگ، » ( به تعبیرات نوافالطونیان نزدیک شد.

اعتقاد ایشان به معاد صبغۀ فلسفی دارد و مفهوم نفس، اقسام آن و جایگاه هریک حائز اهمیت -ب. معاد
، مبدة اول همان عقل اول است که منبع تمامی خداي با عز و جالل همۀ آفرینش را یکجا خلق کرده«است. 
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هستی است. عقل ثانی منبعث از عقل اول است که نفس کلی نامند او به زمان محدود نیست و نقصان و 
تمامیت دو صفتش است که ذاتش از آنها مبرّاست بدان قلم گویند که منبع دانایی و تدبیر است نفس جزئی از 

هان خارج است و داراي افراد مختلف است. مباحث معاد با نفس جزئی شئون و جلوه هاي نفس کلی در ج
) 195-200: 1381(دفتري، » انسان در پیوند است و کمال این نفس به نفس کلی می رسد. 

» بازگشت نفس جزئی است به سوي نفس کلی.« ناصرخسرو خود معاد را چنین تعریف می کند: 
د روحانی اعتقاد داشتند براي تأیید سخن خویش از تأویل آیات ) آنان به معا2/1363: 95-96(ناصرخسرو، 

آنان علم و اعتقاد را غایت هستی و زندگانی بشر می دانستند و به بهشت و دوزخ جسمانی « بهره می گرفتند 
) اعتقاد 243: 1371حلبی، » ( قایل نبودند. بعث و نشور و رستاخیز را به صورت جسمانی نمی پذیرفتند. 

بهشتی شدن افراد رسیدن به مرتبۀ عقل و دوزخی « پیرامون بهشت و دوزخ چنان است که ناصرخسرو
) 481: 1381دفتري، » ( شدنشان به منزلۀ افتادن در ورطۀ هولناك جهل است.

یافتند و تن و جوارح را خدمتکاران تعالی روح و نفس انسان می دانستند. آنان آخرت را عالم روحانی می
اقض در اصل معاد ایشان بسیار بود که محل مناقشه و افول اقتدارشان گشت .اما ابهام و تن
رسالت عامه عقل بشر است که « در مذهب اسماعیلیه نبوت به دو قسم عامه و خاصه است –ج. نبوت

زمینه ساز پذیرش رسالت خاصه است. رسالت خاصه به رسول برگزیده الهی گویند که حقیقت ربانی است و 
راخواندن انسان ها به تأمین آخرتی شایسته را بر عهده دارد و با نور رسالت راه را مشخص کرده مسؤولیت ف

(سالم عبیدات، » و انسان ها می توانند با استفاده از نور او به کمال رسیده و منافع اخروي خود را تأمین کنند.
د پذیراي آثار نفس کلی که بر هرنفسی بالفطره می توان« ) ناصرخسرو در خوان اخوان گوید: 176: 1998

طبیعت تابیده است باشد. نفوسی که این صالحیت را پیدا می کند، رسول نامیده می شود. رسالت به اصل 
پذیرش این آثار گفته می شود پس رسول به واسطۀ پذیرش حکمت و شرافت از نفس کلی است که مستحق 

پس پیامبران هم نفس جزئی خود را به نفس کلی ) 269: 1338(ناصرخسرو، » اتصاف به این نام می شود. 
نزدیک کرده اند و هم واسط میان خلق و نفس کلی هستند. وسائط خود بی واسطه به علوم و حکمت دست 

می یابند و از کیفیت و چگونگی مبادي عالیه آگاهند. 
یل که تا اندازه طرق شناخت پیامبران وحی معجزه است و در مورد دالیل لزوم نبوت باید گفت این دال

اي با اعتقادات شیعیان اثنی عشري هماهنگ است، شامل: کسب حکمت از جانب رسول، ضرورت ارتباط با 
عالم روحانی، ضرورت شکوفایی سرشت سعادت طلبان، ضرورت مهارکردن قواي نفسانی، خروج عقل 

آرمان در اعتقاد اسماعیلی بالقوه به فعلیت و شکوفایی فطرت خداجویی و ضرورت تعالی بشر که غایت و 
است. 

مهم ترین اصل مذهب اسماعیلیه که محور مقاصد سیاسی ایشان بود، بحث امامت و تعالیم «–د. امامت
) ارزش و اعتبار امام در این مذهب به 243: 1346(برتلس، » مرتبط با نقش دنیوي امت و اسماعیل است.
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ا مشروعیت می بخشید و قول یک امام اسماعیلی را منبع دولت فاطمیان ر« عنوان یک رهبر تا حدي بود که 
) لذا امام مرکز مدار تعالیم این مذهب بود. آنچنان که در تعریف 20: 1381دفتري، » ( فقه خویش می دانستند.

)  10: 1338همدانی، » ( کسی که مرتبۀ والیت یافته و از معلم بی نیاز است.«امام گویند: 
در هر زمانی یک امام وجود دارد که داراي حجج و «ري نیاز به یک امام دارد. ایشان معتقدند که هر عص

) این حجج و دعات مبلغان و مروجان تعالیم فقهی او در سراسر جهان هستند 42: 1382(متها، » دعات است. 
سی او از کسانی است که با عالم علوي در ارتباط است و قطب عالم امکان در عصر خود است. لذا جز او ک

الیق اجراي احکام الهی و تأسیس سازمان سیاسی و اجتماعی نیست.
از خصم پرسیدم که آیا روا باشد که خداي همۀ خلق را رسول « ناصرخسرو در تأیید لزوم امام گوید: 

فرستد تا ایشان را به سوي رضاي خدا دلیل باشد، یا نه؟ ناچار گوید روا باشد. او را گوییم، آن رسول اندر 
ر خویش حاضران را که به زمانۀ وي بودند راه نمود. اگر که جواب دهد که کتاب خدا دلیلی است، روزگا

گوییمش کتاب بی گوینده، سخن نگوید. اگر بگوید کتاب بی بیان کننده بسنده باشد، قول خدا را رد کرده 
) 14: 1348(ناصرخسرو، » فکرون.باشد که گفت: و انزلنا الیک الذّکرَ لتبین للناسِ. ما انزل الیهم و لعلهم یت

گره کور این اصل در اعتقادات اسماعیلیه نبود سخن صریح امام صادق (ع) و پیامبر اکرم (ص) پیرامون 
آنکه پس از امام صادق (ع) اسماعیل جانشین و امام امت است و داعیان ایشان هرگز بدان اشاره نمی کردند. 

تأیید اصل امامت بود و از سوي دیگر عامل ایجاد حکومت این اصل دلیلی استوار براي -ه. عدالت
اسالمی و مبارزه با دستگاه حکومتی عباسیان است که مخالفان بسیار در بالد اسالم داشت. اسماعیلیه برآن 

خداوند متعال براي تأسیس و تشریع احکامش پیامبر دلسوز مبعوث گردانید تا بساط عدالت « بودند که 
)153: 1381(نصیري، » براي باقی ماندن آن نیز امت را در سرگردانی رها نکرده است. گستراند. به یقین 

اصول اجتماعی -7-2
مساوات زن و مرد   -1«  اصول اجتماعی که در فعالیت هاي مذهب اسماعیلیه جریان ساز بودند شامل 

مبارزه با عصبیت نژادي و نشر -3ابطال مالکیت زمین و تقسیم به طور رایگان و عادالنه بین نیازمندان -2
) سه مورد فوق دقیقاً بر ضد حکومت عباسیان و امراي 169: 1358(الفاخوري، » افکار برادري میان همۀ مردم

تحت حمایت خلیفه بود تا بدان طریق اسماعیلیه رسماً ادعاي به دست گیري حکومت اسالمی و مبارزه 
ز آن سوي که افکار آنان آرزوي عامه مردم رنج کشیده بود موافقان آشکار با مخالفان خویش را بپرورانند. ا

بسیار در میان مردم جمع کردند. 
اصول فکري -7-3

اسماعیلیه به دو امر اعتقاد داشتند اهمیت به تأویل و پیوند زدن فلسفه به دین؛ با مطالعه تاریخ دعوت این 
اساس تفکر و رفتار و گفتار « ن به این نکته رسید که: مذهب و بررسی آثار اندیشمندان و دعات آنها می توا

آنها در حوزة مسایل فلسفی و قلمرو معارف دینی توجه به باطن بوده، باطنیه و اهل تأویل، سزاوارترین 
)  تأویل از ظاهر 253: 1381(دفتري، .» اصطالحی است که خود یا دیگران براي پیروان این فرقه برگزیده اند 
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و به اصل و اول رسیدن است یعنی این مذهب تالش دارد لب و مفهوم اصلی را از خالل به باطن رفتن
ظواهر الفاظ بیرون بکشد؛ از این روي نیاز به عقالنیتی است که سبب پیوند فلسفه با دین می شود. 

از رهگذر پیوند فلسفه و دین باید حجت جزیره خراسان را حکیمی مسلمان دانست حکمت و ایمان در
آثار او آشکار است براي تبلیغ کیش مطبوعش باید در میان مردم حاضر می شد، لذا پیرامون اجتماع و کیفیت 
معاش مردم هم صاحب نظر است آموزه هاي اجتماعی او در آثارش آمده. ناصرخسرو اغلب در دیوان و 

قرار زیر است: روشنایی نامه و سعادت نامه به آداب اجتماعی اشاره کرده  اهم این اشارات به
الف. اجتماع: توجه به ارزش هاي اجتماعی 

حقیقت هم خسیس و هم شریفتندبنی   آدم   گروهـی  بـس  لطیفند 
همه  هم  محدث  و  هم  قدیمند                      همه  هم  جاهل  و  هم  حکیمند

) 323-330، روشنایی نامه، ابیات 1380(ناصرخسرو،
دریشان هست مشتی ناکس و عام                     که  عاقل  دیوه مردم گویدش نام

) 334(همان، بیت 
بدان  خود  را  میان  انجمن جاي              مکش بیش از گلیم خویشتن پاي

)132(همان، سعادت نامه، بیت 
به  سیم  و  زر تفاخرمکن  بر  کسبه بخشش کوش چون دستت دهد پر

) 81(همان، سعادت نامه، بیت 
(محمدي، » نخستین دغدغۀ ناصرخسرو عدل و امنیت است کیفیت بهره مندي مردم از آنها.« ب. عدالت: 

) آنچنان که گوید: 183: 1380
خدا این جهان را پدید از عدمز  آغاز  بودش  به  داد آفرید 

) 24، بیت 3یده (همان، قص
زبانت داد و دل و گوش و چشم هم چو امیر           نشان  عدل  خدا  اي پسر  درین نعمت است

) 11، بیت 192(همان، قصیده 
ج. حکمت آموزي: ناصرخسرو بر این باور است که عدل و امنیت در حکومت پایدار نمی شود مگر با 

حکمتی که نصیب عامه می گردد. 
تویی ظاهر تویی باطن تویی ساران تویی پایانموزي تو تخمی چرخ گردان را اگر حکمت بیا
) 13، بیت 16(همان، قصیده 

اگر حکمت به دست آري به آسانی  روي  زینجا      وگر   نیلفنجی   برون   شد   بایدت    به   شتم
وز بحر حکمت چمنباید با تو زین طارم برون جز طاعت  و حکمت      بچر وز بحر طاعت چر بچم

)  37و 36، ابیات 38(همان، قصیده 
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تعریف آرمانشهر در آثار ناصرخسرو-8
ناصرخسرو در تعریف آرمانشهر نخست از مقدماتی بهره می گیرد که به اثبات چرایی و چگونگی این 

:شهر می پردازد تا مخاطب را در یافتن جواب این سؤاالت با تعاریف او آشنا کند. مباحثی چون
نیازمندي انسان به پرورش ـ پس از طرح و اثبات فلسفۀ آفرینش به انسان ها که اعضاي اصلی این -1

ذات مردم پس از آفرینش نیازمند پرورش است و بعد براي این مهم به لزوم وجود « شهر هستند می پردازد. 
(ناصرخسرو، » نینی وضع می شود.پیامبران که رؤساي مردمند اشاره می کند. در پی فرستاده شدن پیامبران قوا

) در اصل اعتقادي نیز پس از توحید اصل نبوت است که نشان از اهمیت این امر در میان مذاهب 897: 1341
مختلف است. 

و گفتند چون مردم نفسش علم پذیر است و جودش بدین سبب کاین نفس « در جامع الحکمتین گوید: 
و تلطّف حاجت مند است، این حال خواست جسدیتش دلیل شریف اندر اوست اندر پرورش بدین تکلف

: 1/1363(ناصرخسرو، » است بر آن که نفسش را همین تدریج و تکلّف به باید تا به علم پرورده شود ... 
208 (

او معتقد است که اگر از واسطۀ پیامبر فیض عقل کلی به عقول غریزي نرسد آنان ضایع و بازیچه می 
را بدین صفات یافتیم، واجب آمد که از آن اصل که این مردم را نصیب از او پیوسته و چون مردم« شوند. 

است به یک تن از مردم نصیب به تمام پیوسته شود که این عقل هاي غریزي از آن یک تن پذیرد، بدانچه 
ع). و ایشان را حاجت است و آنکس که این عنایت و نصیب تمام از عقل کل بدو پیوسته شد پیغمبر بود  (

(ناصر خسرو، » اگر آن یک تن فایده دهنده نبودي، این عقل هاي پذیراي همه ضایع بودي و بازي نمودي.
) اگر پیامبر نخواهد به خلق و عقول جزئی فایده رساند دیگر مقام پیغمبري بدو تعلق نمی گیرد. 147: 1348
ري است با حد و مرز معین که الگوي شهري در نزد او شه–ایجاد شهر به عنوان الگویی منسجم -2

توسط ناطق، اساس و امام تعیین می شود او قرآن را طرحی منسجم براي چنین شهري می داند و عدم قدرت 
و دریافت مردم را مانع نیل به این حقیقت در عصر خویش می یابد. او برداشت طرح مدینۀ فاضله را از آیات 

ل تأویل را براي آیات قرآن مقدر می داند امام وظیفه دارد باطن قرآن کریم امري عام و ساده نمی داند و اص
آن را به عموم مردم عرضه کند. 

پس  جاي  چون  بود، چو بود زنده؟                     بل   بر  مجاز  گفته  شود   کانجا
چندین     گواهیت    بدهند    آنابر    گفتۀ    خداي    ز    کردارش 
در   امهات   ز  آتش   و   در  آبادر قـول  ار  بـه  جـمله گوا  یابی 

وانچ  از  قرآنش  نیست  گواه عالم                     رازي  خدا یی است  نهان   ز  اعدا
کز  خلق  نیست  هیچ کسش همتاتأویلـش   از   خزانۀ    آن    یابی 

)26الی 30، ابیات 212ده (همان، قصی
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داعیان که در سلسلۀ مراتبند سخن امام را به گوش مردم می رسانند. حجت –پیروي از گفتۀ داعیان -3
بزرگترین داعی هر یک از جزایر که نایب امام در آن سرزمین و پیشواي مردمان است پیروي از او یعنی 

پیروي از امام اسماعیلیه که واسطۀ حق و خلق است. 
شعر حجت را  بخوان  و  سوي  دانش  راه  جوي       گر همی خواهی که جان و دل به این مرهون کنی

)37، بیت 12(همان، قصیده 
حجت و برهان مجوي جز که ز حجت                     تا  بنمایدت   راه   موسی   و   هارون

ن  عدوي  حجتی  و  داعی  مأذوننیست قوي زي تو قـول حجت حجت                     چو
)43-44، ابیات 234(همان، قصیده 

او زندگی بیرون از اطاعت حجت را راه هالکت و نابودي می یابد و مردم در شهر ترسیمی او پیرو 
دستورالعمل هاي حجت اند. 

باطن شریعت تحقّق آموزه هاي دینی با تأویل و تفسیر ممکن است و باید به –تأویل و باطن امور -4
پرداخته و ظواهر الفاظ رها شود. این ویژگی تأویل و تفسیر است که فهم قرآن را براي هرکس میسر نمی 

سازد و امکان تأسیس مدینۀ فاضله به تأخیر می افتد. 
گوییم به توفیق خداي « ناصرخسرو بقاي آرمان شهر را در گرو بقاي عمل به قرآن می داند و می گوید: 

قاي آدم جسمانی اندر قرآن است و دلیل بر این قول به گواهی عقل آریم بدانچه گوییم: مردم، تعالی که ب
بازپسین همۀ زایش هاست ... اگر مردم را بو هم از عالم برگیري الزم آید که عالم ناچیز شود ... و چون 

هر آنکه هرکس اندر درست کردیم که بقاي عالم اندر بقاي مردم است گوییم بقاي مردم بر قرآن است از ب
عالم مالک به ملک خویش به قرآن است و به احکامی اندر اوست و اگر کتاب خداي اندر میان مردم نباشد 

» مر یکدیگر را مالك کنند و کس به علم آموختن و طلب فضل نرسد آنگاه مردم با ستوران برابر شوند. 
) 52-53: 1348(ناصرخسرو، 

توپیاي ناصرخسرو مبتنی بر آفرینش خلق و پرورش او بر پایۀ     آموزه چنانکه مالحظه می شود الگوي ا
هاي الهی است و غیر آن میسر انحطاط و هالکت او از این شهر چنین یاد می کند: 

شهري که همه باغ پر از سرو و پر ازگل                    دیوار   زمرّد   همه   و    خاك    مشجر
ماننده    دیبا                    آبش    عسل    صافی     ماننده    کوثرصحراش   منقّش   همه   

شهري که درو نیست جز از فضل منالی                    باغی که در او نیست جز از عقل صنوبر
»اینجا بطلب حاجت وزین منزل  مگذر«شهري که من آنجا برسیدم خردم گفت:                    

)70-74، 242ده (همان، قصی
حکومت این شهر بر پایۀ دین اسالم و مردمانش -1مدینه فاضله ناصرخسرو داراي دو ویژگی مهم است: 

مردم نسبت به سایرین سلسله مراتب دارند که هریک به فراخور شرایط خود جزئی از -2مسلمان هستند   
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ۀ گفتۀ خدا و موازین شرع مقدس کل شهر است و سر سلسلۀ مراتب رهبر جامعه است که سخنانش بر پای
است که در قرآن آمده است؛ لذا پیروي از او در این شهر امري اجتناب ناپذیر است.

او از تأویل به عنوان کلیدي براي ورود به آرمانشهر استفاده می کند. سلسلۀ مراتب شهر آرمانی او عبارت 
است از:

می رسد.فیض حق تعالی طی مراتبی به رییس مدینۀ فاضله-1
رییس نیز طی مراتبی جانشینانی دارد که در غیاب او پیامش را به مراتب پایین تر می رسانند. -2
این پیام به دست مراتب دیگر به عوام الناس که اکثر جمعیت مدینه را شامل می شود می رسد. -3
ه را براي نیل به سعادت این دستورها که بر حسب موضوع با یکدیگر متفاوتند هریک قسمتی از جامع-4

فراگیر می سازند؛ بخش هایی چون فرهنگ، اقتصاد، مذهب، اجتماع و حتی خود فرد که از الزامات زندگی 
اجتماعی است. 

ویژگی هاي رییس شهر -8-1
به طور کلی ناصرخسرو پنج صفت بارز براي رییس مدینه فاضله برشمرده است: 

رفت در اندیشه هاي اسماعیلیه حکمت و دین یکی است و تبیین دین داري و حکمت: چنانچه پیشتر -1
و تأویل اصول دین بر پایۀ تعقّل است. از این رو فلسفه غرابت خاص با دین می یابد. 

سخن   حکمت   ار  بپذیري                         گر تو از طایفۀ حیدر کراري
)48، بیت 35(همان، قصیده 

خیرخواهی: -2
فته ام نه همـی جویم                         جز  نیکی  اي  خداوند  تواناییاز هرچه گ

)50، بیت 3(همان، قصیده 
علم و تعقّل:-3

سخن هاي حجت به عقل است و سفته                    مگردان     ترازوي     او     را     زبانه
)6، بیت 20(همان، قصیده 

است                    جان  فزاي  و  پاك  چون  آب  زاللشعر من بر علم مـن برهان بس
) 54، بیت 34(همان، قصیده 

وعظ و پندآموزي: -4
سخن حجت مرغی است که بر دانا                    پند  بارد  همه   از  پرّش  و  منقار

)49، بیت 54(همان، قصیده 
وین شعر من مرو را جز پند و زیب و فر نیستبر  حجت   خراسان  جز  پند   مشتهر   نیست   

در  جامۀ  سخن هاش  جز  معنی آستر  نیست          چون  پندهاش  پندي جز  در قرآن  مگر نیست
) 23و 25، ابیات 70(همان، قصیده 
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عدالت: -5
بصرا اندگر عادلی، از طاعت بگذار حق وقت                    بنگر به بصیرت که در اینجا 

)33، بیت 114(همان، قصیده 
اوضاع اجتماعی آرمانشهر-8-2

ویژگی اصلی اجتماع در این شهر داد و ستد و تجارب و گردش دانسته ها و اندیشه هاي مردم در میان 
عامه است که از انسان آغاز و به جماعت انسانی مرتبط می شود. اوضاع اقتصادي، فرهنگی و مذهبی نیز باز 

این تعامل و تبادل است. او خیر مطلق را در عالم روحانی می داند و عالم جسمانی را معبر و راه بسته به
تعالی می داند: 

اصل  نفع  و زر و مایۀ خوب و زشت و خیر و شر      نیست  سوي  مرد  دانا  در  دو  عالم  جز   به  شر
فساد  و  شر   هرگز  کی  بود   کار   حشر؟اصل شوراست این حشر که از بو البشر زاد و فساد      جز  

خیر  و  شرّ   آن  جهان   از  بهر او   شد   ساخته      زان  کازو  آید  به  ایمان  و  به  عصیان خیر و شر
) 103-105، بیت 80(همان، قصیده 

طبقۀ مردم را تعریف می کند: 4ناصرخسرو براي آرمانشهر خویش 
برین اند                         ز  مردم   آنچه   خواصانند   اینندسه قوم اندر جهان اشرف 

نخستین   پایه   برتر   انبیا  راست                         وزین  پایه  فرو   مر  اولیا  راست
سیم     پایه     حکیمان     جهانند                         که  اسب  دانش از گردون جهانند

باشد    عوام  الناس   مردم                         به زخم یکدگر  چون  مار و کژدمدگر  
)231-234(همان، سعادت نامه، ابیات 

در عصر ما انبیا حضور ندارند،  پس از ختم رسل سلسلۀ وسائط به اولیا (امامان) رسیده است. در هر 
ام است. حکیم رییس و حکمران مدینۀ فاضلۀ عصري امامی واحد حضور دارد و حکیم واسطۀ او با عو

اوست که از فرامین ولی پیروي می کند. 

روابط اجتماعی مردم در این شهر-8-3
آنچنان که در تعالیم اسالمی مسلمانان را همچو برادر معرفی کرده اند، درآرمانشهر ناصرخسرو نیز اصل 

برادري و دوستی متقابل حاکم است. 
)67روي     اخوان    که بی اخوان بود غمگین دل و جان(همان، روشنایی نامه، بیت دوام     شادمانی

)133طلب کن جنس خود همسایۀ خویش (همان، سعادت نامه، بیت مشو برتر، نشین بر پایۀ خویش 
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در این شهر اگر برتري هم هست صرفاً بر پایۀ عقل و دانایی است. دیگر قوم و نژاد رنگی ندارد بر 
الف روزگار عباسی که عرب بر غیر عرب برتري و تفاخر نشان می داد. خ

که باشد مر تو را صد دوست نادان عدوي عاقلت بهتر بسی زان 
به از پیري بود نادان و جاهلتو را کز کودکی بار است و عاقل   

)96-97(همان، روشنایی نامه، ابیات 
)31، بیت 182ر و از خر طارونی (همان، قصیدة نه از سیم و زمردم ز علم و فضل شرف یابد 

خیرخواهی و انصاف دیگر صفت پسندیدة مردمان این شهر است. 
)390ز بدخواهان خود خود را بري کن (همان، روشنایی نامه، بیت نکوخواهان خود را یاوري کن 
)23ه، بیت به نیکی کوش و آنگه در امان باش(همان، سعادت نامهمیشه نیک خواه مردمان باش

مردم آن را دان کزو آزاده را آزار نیستمردمی ورز و هگرز آزار آزاده مجوي
)33، بیت 48(همان، قصیده 

کمک رسانی به ویژه یاري زیر دستان از مشخصات مردمان این شهر است. 
)106نه از بهر ریا، از بهر حق کن (همان، روشنایی نامه، بیت اگر احسان کنی، با مستحق کن

) 25وگر خیري کنی با مستحق کن (همان، سعادت نامه، بیت دلت را با مروت منطبق کن 
اساس و شالودة چنین جامعه اي دوستی و مهربانی و شفقّت به سایرین است:

)67که بدکاري بود رنجاندن کس(همان، سعادت نامه، بیت مرنجان کس، مخواهش عذر از آن پس 
همی رو تا شوي خوش دل سرانجامیام به خوش رویی و خوش خویی در ا

)52(همان، روشنایی نامه، بیت 
در اینجاست که مردم از طمع به مال دیگران بدورند. 

اگر به طاعت و علمت بدین درون قدم است دژم مباش ز کمیِ درم به دنیا در 
) 31، بیت 192(همان، قصیده 

)72ع هر عزیزي(همان، سعادت نامه، بیت شود خار از توقّمدار از کس طمع هردم به چیزي 
چنانکه در موارد فوق نمونه هایی آورده شد، ناصرخسرو با زبانی روان و بیانی شیوا خواهان دعوت مردم 
براي پیدایش شهري بی آفت است و آنها را از کارهاي بد باز می دارد و به آنچه که صالح جامعه است فرا 

می خواند. 
اوضاع اقتصادي -8-4

هر مدنیتی نیاز به نظام اقتصادي دارد تا بر پایۀ آن معیشت و رفاه مردم پی ریزي شود، در شهر آرمانی 
ناصرخسرو نیز نظام اقتصادي به  سه طبقه تقسیم می شود که به ترتیب اهمیت از قرار زیر است. 

فرد مذهبی وضع کنندة قوانین: کسی که در رأس حکومت جامعه هم عالم و هم  سرشناس ترین-1
است بی شک باید امام اسماعیلیه باشد که بر طبق موازین شرعی حدود را معین می کند. 
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از عدل تو آزار و ز احسان تو نیسان آنی که پدید آمد در باغ شریعت 
حکمت به تو تازه شد و بدعت به تو خلقان دین از تو مزین شد و دنیا به تو زیبا 

)78-79ات ، ابی232(همان، قصیده 
دهقانان و کشاورزان: دهقانان در نزد او از عوامند، اما مسؤولیت تأمین تغذیه و آذوقۀ مردم را بر عهده -2

دارند و از این روي اهمیت ویژه اي دارند:
که وحش و طیر را راحت رسان است به از صنّاع عالم دیهقان است 

ي بریزد ز دهقان عاقبت چیزز صانع رایگان نفعی نخیزد 
ازو گه زرع گاهی بوستان است جهان را خرّمی از دیهقان است 
همان گر آدمی و گر ستورند به راحت رازق هر مار و مورند 

سبک گوي از مالیک در رباید اگر دهقان چنان باشد که باید 
عرق ریزند و قوت خلق کارند به کار اندر همه مردان کارند 

به عقبی در، گل باغ بهشتندم کشتند به دنیا عاقالنه تخ
)221-230(همان، سعادت نامه، بیت 

صنعت وران و پیشه وران: ایشان مسؤول تهیه پوشاك، ابزار کشاورزي و هر نیاز ثانویه در شهر هستند -3
ند.که با احترام در حوزة اقتصادي با آنان برخورد می شود هرچند در طبقۀ پایین تر از کشاورزان قرار دار

ز کسب دست بهتر حاصلی نیست به از صانع به گیتی مقبلی نیست 
چو شب در خانه شد، سلطان خویش استبه روز اندر پی سامان خویش است

به روز افزاید آنچه از وي بماند خورد بیش و کم آن مایه که خواهد 
خورد خوش با عیال و خویش و پیوند به بازو حاصل آرد قوت فرزند

بیفزاید خدا در کسب مالش صد برکت از کسب حاللش رسد
خدا راضی از او هم خلق راضی به طاعت تاز مستقبل به ماضی 

)211-218(همان، روشنایی نامه، ابیات 
اوضاع فرهنگی -8-5

اصل در این شهر فرهنگ پذیري و انطباق مردم با الگوي عملی است که رییس و حاکم وضع می کند و 
ولین کسی است که عامل آنهاست. ویژگی فرهنگ در آرمانشهر پویایی و کمال طلبی است.شخص او ا

گزاره هاي فرهنگی در آرمان شهر ناصر خسرو به فراخور مذهب عقل گراي او حول خرد ورزي و علم 
گرایی شکل می گیرد. 

که بی خرد، به مثل ما درخت بی باریم خرد تواند جز تن ز کار چون و چرا 
)30، بیت 33ان، قصیده (هم
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از برو پرهیز شاید گر مرو را در کنی علم را بنیاد او کن، مر عمل را بام او 
سخت زود از چرخ گردان اي پسر! سر بر کَنی گر خرد را بر سرِ هشیارِ خویش افسر کنی 

)1و 4، ابیات 217(همان، قصیده 
مورد توجه او در این شهر است. سخن و حکومت دانش نیز صورت هاي دیگر بیانی علم است که 

کیفیت آن در نزد او جایگاه ویژه می یابد.
به میدان در، رود خوش اسب رهوارسخن را جاي باید جست ازیرا 
سرت باید نخست، آنگاه دستارسخن پیش سخندان گو، ازیرا 

)20-21، ابیات 9(همان، قصیده 
ت هنر در آثار او به معنی فضیلت است به هر کیفیت و قابلیتی که هنر نیز در نزد او قابل احترام و مهم اس

باشد از این رو هم شامل دانش و حکمت می شود و هم شامل هنرهاي مستظرفه.
محال باشد جستن بهی و پیش گهی هنرت باید از آغاز، اگر نه بی هنر 

)2، بیت 151(همان، قصیده 
و کس را پسر نباشد تا هم چو تفرزند هنرهاي خویشتن شو 
)17و 18، ابیات 14گر جز هنرت خود پدر نباشد (همان، قصیده زان گه که هنر یافتی، بشاید 

اوضاع مذهبی و اخالقی -8-6
چنانکه پیش از این رفت تکیه ناصرخسرو بر قرآن و پیامبر (ص) است. براي رسیدن به معارف الهی باز 

از طریق وسائط به سرچشمۀ معارف دست می یابد. نیازمند علم و حکمتی عقل گرا است که
یکی مر زر دین را کُه یکی مر آب دین را یمشریعت کان دانش گشت و فرقان چشمۀ حکمت 
ازین جان دوم یک دم به جان اَولت بردم مکان علم، فرقان است و جان جان تو علم است 

)22-23، ابیات 38(همان قصیده 
مذهبی ساکنان این شهر غم نخوردن براي ظواهر دنیاست.از آموزه هاي اخالقی و

)37، بیت 9ز بهر تن مباش از وي به تیمار(همان، قصیده که دنیا را نه تیمار است و نه مهر 
دوري از دنیا اندیشه مرگ را در ذهن هر انسان زنده نگه می دارد.

)151روشنایی نامه، بیت چو با افتادگان آخر قرینی (همان،ز یاد مرگ غافل چون نشینی 
در اندیشۀ مرگ بودن و اعتقاد به معاد روحانی، آدمی را به حسابگري در اعمال خویش مشغول می دارد 

تا از کیفیت رفتار خود مطلّع باشد 
در مپیماي خاك و خس به خراب نیک بنگر به روزنامۀ خویش 

)27-28، بیت 13همان، قصیده گر مقرّي به روز حشر و حساب (با تن خود حساب خویش بکن
)36، بیت 13که به دست چپت دهند کتاب(همان، قصیده کارهاي چپ و بالیه مکن
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حسابرسی اعمال فرد را گاه متنبه کار خطاي خویش می سازد و از این روي توبه که در هر مقام و 
از این رو مردمان را جایگاهی براي انسان میسر است در شهر آرمانی ناصرخسرو نیز امري ضروري است، 

بدان دعوت می کند. 
جانت چو پیراهنت و توبه چو صابونتوبه کن از هر بدي به ترتیب دین    

)21، بیت 4(همان، قصیده 
از دیگر ویژگی هاي اخالقی مردمان در این شهر راستی و راستگویی است.

)11، بیت 11تا حاجت نیایدت به سوگند(همان، قصیدهجز راست مگوي گاه و بیگاه 
او مردم را به صبر و بردباري دعوت می کند 

) 31، بیت 179مثلی زد لطیف آن سرهنگ (همان، قصیده دهر با صابران ندارد پاي 
از دیگر ویژگی هاي اخالقی این مردمان شکرگذاري از خداست 

و کاردسزد گر در دو دیدة خویش تخم شکر اکسی کز کردگار خویش ازین سان قیمتی یابد
گر او را تو بیازاري، تو را بی شک بیازارداز آن پس کت نکوئی ها فراوان دار بی طاعت  
ازیرا کز سبوي سرکه جز سرکه نیاغارد خردمندي که نعمت خورد شکر آنش باشد کرد 

)18-20، ابیات 93(همان، قصیده 
نتیجه گیري 

وضاع و کیفیت معاش مردمان را نیز نیک ناصرخسرو تجربۀ حضور در دربار سلجوقیان را داشت؛ ا
دریافته بود تعامل طغرل و پیروانش با خلیفه، نحوة خراج گیري و جور و ستم همه در حافظۀ او نقش بسته 
بود آرزوي پیوستن به حکومت و سرزمینی عاري از پلیدي او را بر آن داشت تا به سرزمین مصر هجرت کند 

فرهنگ و مذهب و اقتصاد پویا بیابد. هرچند این سرزمین مدینه فاضله نبود و در آنجا تصویر مدنیتی توأم با 
اما اوضاع بسیار نیکوتري از دنیاي ناصرخسرو در خراسان بزرگ داشت. از این رو پس از تجربۀ سه ساله و 
پذیرش اعتقادات ایشان در آفرینش آثار خویش بی دریغ و دروغ به تبیین عقاید خردگرایانۀ اسماعیلیه 

رداخت که تا حدي در مصر و حکومت فاطمی اجرا می شد و رضایت مندي نسبی در نزد مردم داشت. پ
آرمانشهر او صورتی تعالی یافته از حکومت فاطمیان بود، اوضاع اجتماعی، نوع معاشرت مردم با یکدیگر، 

تگی عموم مردم شهر دستگاه اقتصادي و دستگاه مذهبی همه در گرو آرمان واال که عبارت است از کمال یاف
است که در آن هیچ آفت و گزندي راه ندارد و اگر هم خللی یا اشتباهی باشد با تکیه بر آگاهی و حکمت 

قابل بازگشت و استغفار است.  -ص-مبتنی بر قرآن و سنت پیامبر
کتابنامه

نشر نی، تهران2، آرمانشهر در اندیشۀ ایرانی، چ1381اهللا، اصیل، حجت ،
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انتشارات بامداد، 1، سیر فلسفه در ایران، ترجمه عباس آریان پور، ج 1354ري، محمد، اقبال الهو ،
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فرهنگ ایران، تهران.

 ،هران، نشر مرکز، چاپ ششم.، دادا و سورآلیسم، ترجمۀ حسن افشار، ت1389بیگزبی، سی. و. آي
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 ،م تاریخ الفرق و عقایدها، دایرة المکتبۀ الوطنیۀ.1998سالم عبیدات، محمود ،
 ،نشر 1، ناصرخسرو و لعل بدخشان، ترجمه فریدون بدره اي، چ1380سی. هانس برگر، آلیس ،

فرزان، تهران.
 ،انتشارات دفتر تبلیغات حوزة علمیۀ قم، قم.1ویل قرآن، چ، روش هاي تأ1376شاکر، محمدکاظم ،
 ،انتشارات کتاب فروشی ابن سینا، تهران.2، تاریخ ادبیات در ایران، چ 1339صفا، ذبیح اهللا ،
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،غزالی نامه، طهران، چاپخانۀ مجلس، تهران.1315همایی، جالل الدین ،
 ،جامع التواریخ، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران.1338همدانی، رشیدالدین، فضل اهللا ،
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بستري و الهوري بررسی اندیشه عرفانی ش
در گلشن راز و گلشن راز جدید

1صادق پناهی

دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی
شکراهللا پورالخاص
دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده  
ستدالل، بلکه از راه شناخت حقّ و عرفان، مکتبی فکري و فلسفی است که سالک را نه تنها از راه عقل و ا

رساند. چرا که با این روش، عرفا مفاهیم قرآن حقیقت بر مبناي کشف و شهود عارفان به سر منزل مقصود می
اند، این هاي ناب عرضه کردهو احادیث را به باطن انسان و جهان درون تطبیق داده و در نهایت، اندیشه

الهوري آشکار است. شبستري، ازنمایندگان مکتب وحدت وجود، به ویژگی بعینه درآثارشبستري و اقبال 
تأثیرپذیري از عرفان ابن عربی در مهمترین اثر خود، گلشن راز که در جواب سواالت امیر حسین هروي 

هاي عرفانی خود پرداخته است و اقبال الهوري نیز از مجذوبان شیخ محمود شبستري سروده، به بیان اندیشه
گلشن راز «ظوم خود را به رسم اعالم و اثبات ارادت ویژه به این عارف بلندنظر که کتابش را، یک کتاب من

نامگذاري نموده و ضمن طرح و سوال و جواب عرفانی در آن دربارة شیخ محمود شبستري، ابیاتی » جدید
اکات و افتراقات سروده، که فلسفه و عشق زندگی خویش را به خواننده می شناسد. در این مقاله با تبین اشتر

اندیشۀ عرفانی اقبال و شبستري در دو اثر گلشن رازجدید و گلشن راز، پیرامون مباحثی همچون مسأله تفکر، 
، انسان کامل ، » خودي«یا به تعیبر دیگر، » من«علم و معرفت، وصال ممکن و واجب، قدیم و محدث، مفهوم 

مفهوم اناالحق و... سخن به میان آمده است.
عرفان، شبستري، اقبال، گلشن راز، گلشن راز جدیدها:هکلیدواژ

مقدمه
ها شناخته شده است که براي کشف ي ملتترین مکتب و روش فکري است که در بین همهعرفان، رایج«

کند، بلکه به نیروي ذوق، اشراق، حقایق جهان و پیوند انسان با حقیقت، فقط به عقل و استدالل بسنده نمی
گیرد. جاي پاي چنین تکیه دارد و براي نیل به این مراحل، اعمال و دستوراتی را به کار میوصول و اتحاد 

» توان یافت.ي تاریخ، حتی در آثار کامالً ساده و ابتدایی میتفکري را در میان اقوام مختلف و در گستره
).24: 1387(فروهر، 

اق افتاد، ظهور و گسترش افکار و اندیشه بزرگترین تحولی که در قرن هفتم درحوزة عرفان و تصوف اتف«
ه ق ) بود که  عرفان و تصوف را به صورت علمی و فلسفی یا همان عرفان نظري 638هاي ابن عربی(متوفی 

در آورد و بین فلسفه و عرفان ارتباطی برقرارکرد یا به تعبیر دیگر، اصول و مبانی عرفانی را در قالب فلسفی 

1 . s.panahi8397@gmail.com
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دگرگونی در جهان عرفان و تصوف، تاثیر شگرفی بر جاي گذاشت. البته این دگرگونی ارائه داد. این تحول و 
اي اي که در چهارچوب عرفان عملی و اصطالحاً سلسلهبه طور کلی، منجر به ترك سلوك و شیوة متصوفه

اي کردند، نگردید. به هرحال، اندیشۀ ابن عربی و سپس شاگردان او موجب گردید که دیدگاههطی طریق می
عرفانی، تغییرات اساسی پیداکند و در موازات عرفان عملی که بیشتر مربوط به فروع و معامالت عرفانی بود، 
پیش برد. این مکتب عرفان فلسفی یا به عبارت دیگر، طریقت مدرسی چنان گسترش یافت که آثار شیخ و 

). در کنار این 15: 1384بلخاري، » (شد.ها تدریس میشاگردان او در مدارس و حوزه هاي علمی و خانقاه
ي قدماي صوفیه به سیر خود ادامه دادند تحول عرفانی، بزرگانی چون شبستري به تأثیرپذیري از آن، به شیوه

و اقبال الهوري، نیز با تأثیرپذیري از گلشن راز شبستري، گلشن راز جدید را به نگارش در آورد.
اند و ان است همواره شاعران و عارفان مشهوري ظهور کردهدر سراسر ایران اسالمی که مهد علم و عرف

هاي معروف عرفانی که اند. یکی از کتابآثار گرانقدر با مضامین لطیف و پرمغزي را از خود به یادگار گذاشته
سنگ گلشن راز است که توسط شیخ ي منسجم و گرانشروح بسیاري بر آن نوشته شده است، منظومه

هایش ها و سرودهک نظم درآمد. شبستري متعلق به قرن هشتم هجري است که نوشتهمحمود شبستري به سب
شبستري این منظومه را «شاهد صادقی بر مقام دانش و بینش، عمق اندیشه، ظرافت طبع و دقت نظر اوست. 

وة وشی» ابن عربی«در پاسخ سؤاالت امیرحسین هروي سروده است. دراین اثر، شاعر غالباً تحت تأثیر حکمت 
» بوده و مسائل عرفانی را توأم با تمثیالت وحکایات مناسب بیان نموده است.» وموالنا«و» عطّار«شعر

کند ي مسائل گوناگون عرفانی و فلسفی بحث میدر آن ضمن پاسخ به سواالت، درباره). «5: 1388(الهیجی، 
وي در ). «41:1376(موحد،» د.دهو با بیانی دقیق وشاعرانه نظریۀ وحدت وجود و نتایج آن را توضیح می

کوشد تا معقول و منقول را به هم نزدیک کند و بحث عقلی را بر مبناي تجارب روحی، سیر گلشن راز می
گلشن راز مهم ترین اثر منظوم شبستري که ). «50_51(همان:» معنوي و معارف ذوقی کشف استوار سازد.

ان مفاهیم صوفیانه با شور و شوق همراه گردیده است. ي عرفانی وي است که در آن بیي اندیشهدربردارنده
گلشن راز که ). «356: 1365(احمددار،» اي است از مذهب وحدت وجود.در واقع این منظومه بیان شاعرانه

ي شعري و هنري فارسی بهره گرفته است، آراء با زبانی نمادین سروده شده است و از واژگان چندین سده
وعات گوناگونی چون فکر، نفس، معرفت، کثرت و وحدت عوالم وجود، مراتب رسمی صوفیه دربارة موض

). از جانب 27: 1388(لویزن، » کند.وجود، سیر و سلوك، قرب و بعد نسبت به خدا و تکامل نفس عرضه می
دیگر در زمینه عرفان، یکی از کسانی که از شیخ محمود شبستري و به خصوص از گلشن راز  او تأثیر 

اقبال الهوري از مجذوبان شیخ محمود شبستري شاعر عارف مشهور زیسته در «اقبال الهوري است. پذیرفته، 
قرن هفتم و هشتم هجري است، وي یک کتاب منظوم خود را به رسم اعالم و اثبات ارادت ویژه به این 

انی در آن نامگذاري نموده و ضمن طرح و سوال و جواب عرف» گلشن راز جدید«عارف بلندنظر که کتابش را
عالمه اقبال از معدود کسانی ). «213: 1390پور، (حقیقت» دربارة شیخ محمود شبستري ابیاتی سروده است.
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اند: هاي دینی و عرفانی را در دل و جان خور پروریده تا جایی که گفتهاست که در کنار سیاست، اندیشه
کند و در بارز او را از سایر شعرا ممتاز میبارزترین بعد زندگی اقبال همان بعد عرفانی اوست و همین صفت

کالم او سوز و تأثیر و حالوتی دیگر است. او احیاگر سنت شاعران و عارفان بزرگی چون مولوي، سعدي و 
حافظ است. وي در شعر عرفانی به دنبال انسان حقیقی و عارف کامل است، تا از محضر او معارف الهی 

). 4: 1377(حسنی ندوي،» شود.اش شناخته میاو مسلمان، با تمام ابعاد دینیبیاموزد زیرا انسان کامل در نظر
شعر اقبال تنها شعر نیست، حکمت و عرفان مجرد هم نیست بلکه جوش و خروش عارفانه است و عرفان «

).350: 1386کوب،(زرین» او بر پایۀ معرفت نفس و تهذیب و تربیت آن تکیه دارد.
پیشینۀ پژوهش

) به چاپ رسیده 1343در کلیات اقبال (» گلشن راز جدید«که تحت عنوان الهوريشن رازدر مورد گل
وجود دارد که در آن ضمن اقبال شناس پاکستانی، به زبان انگلیسی است، تنها شرحی از بشیر احمددار

در که اقبالهاي اقبال در قبال گلشن راز شبستري بیان شده استشرح، بحث مختصري هم راجع به پاسخ
هاي این سروده، فلسفۀ زندگی و عشق زندگی خویش را به خواننده می شناسد. اما در حوزة مشرب و اندیشه

هاي اندیشه«به گردآوري محمدحسین ساکت، »ماهتاب شام شرق«او کتاب و مقاالت زیادي نوشته شده که 
به ترجمۀ » شرارزندگی«،»بازسازي اندیشه دینی در اسالم«به نویسندگی غالمرضایی، » اقبال الهوري
گلشن راز شبستري ها می باشد.بربه قلم مجتبی مینوي از جملۀ آن»  بحث در احوال و افکار او«محمدبقائی و 

، نسایم گلشن،نیز شروح مختلفی نوشته اند که از جمله مهمترین آنها مفاتیح االعجاز فی شرح گلشن راز 
ن به یاد آورد. همچنین، کتاب هایی که در پیرامون اندیشۀ مثنوي گلشن رموزي و ازهار گلشن را می توا

به » شیخ محمود شبستري«به نوشتۀ لئونارد لویزن و» فراسوي ایمان و کفر «عرفانی شبستري نوشته شده، 
نگارش صمد موحد را می توان نام برد. در این مقاله بر آن هستیم تا اندیشۀ عرفانی این دو شاعر و عارف را 

ها را در زمینه اندیشۀ عرفانی و وجوه اشتراك و تفاوت در آن» گلشن رازجدید«و » گلشن راز«در دو اثر 
مورد بررسی و پژوهش قرار دهیم.

تفکر عرفانی شبستريازاقبال در گلشن راز جدیدپذیريتأثیر
شان اي نویژهشبستري از عارفان وحدت وجودي است که به دیدگاههاي ابن عربی در آثار خود توجه

داند که در آن، میان وحدت و کثرت و قدیم و محدث تفاوتی نیست، چرا دهد و هستی را امري واحد میمی
اهللا، به بقاي جاودان دست می یابد، اما اقبال که عقیده اش مبتنی بر کثرتکه آنها معتقدند صوفی با فناي فی

اندیشه خود سخندیدگاههروي، از است، در پاسخ به سئواالت مطرح شده از سوي امیر حسینیگرائی
هاي خود را از شبستري گرفته توان دریافت که اقبال، بعضی از اندیشهاست. اما در بعضی موارد میگفته

اشراق و شهود را برفعالیت هاي عقالنی در مسأله تفکر، اقبال هم به پیروي از شبستري، -1عبارت از:است ، 
اقبال براي ، همچنین از دیدگاهالزم می داندهستی به حقیقت رسیدن در جهت رااشراق برتر می داند و 

نیز اقبال از شبستري » اناالحق«در مفهوم _2بصیرت یافتن به خدا، انسان اول باید متوجه معنوي دل باشد. 
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بیان روشنی درکه برآمده ازتجربۀ دینی است،تأثیر پذیرفته است، بدین صورت که اقبال نیز کالم حالج را
به و بقاباهللا،جهت تکامل معنوي وي می داند، و شبستري نیز معتقد است صوفی به هنگام فناي فی اهللا

مسأله علم ومعرفت، در این مسأله نیز، -3، می رسد که نتیجه نهایی تکامل معنوي اوستحق جاودانگی 
که شعور وآگاهی، ساحل آن حیات و هستی را همچون دریایی روان می دانداقبال با تأثیرپذیري از شبستري 

ممکن و واجبوصال ،» من«اما با تمام این احوال، اقبال در مسائلی همچون قدیم و محدث، مفهوم است . 
کرده و در واقع به نوعی در منظومه گلشن راز جدید، نظرات متفاوتی نسبت به شبستري ارائهجزء وکل و

ده است.هاي شبستري در گلشن راز داپاسخ جدیدي به پاسخ
وجه اشتراك و افتراق اندیشۀ شبستري و الهوري

در مهم ترین اثر خود، به تأثیرپذیري از عرفان ابن عربیشبستري، ازنمایندگان مکتب وحدت وجود، 
امیر در این اثر که در پاسخ به سئواالتويهاي عرفانی خود پرداخته است.گلشن راز، به بیان اندیشه

وصال ممکن و واجب، محدث و ،اشراقوچون عقلدرمورد مباحثی خود راايه، دیدگاهحسینی هروي
هاي او از سرچشمۀ اصلی اندیشه«کهحقیقی و رمز اناالحق بیان کرده است.» من«قدیم، انسان کامل ، مفهوم 

منبعی همچون تصوف سنّتی اشعري گرایانه، تعلیمات خاص مکتب ابن عربی به ویژه در مباحث مربوط به 
(موحد، » د، نبوت و والیت، اعیان ثابته، انسان کامل، خلق جدید و عرفان عاشقانه و رندانه عطّار است.وجو

ۀدر منظوم،استفلسفه مبتنی بر کثرتاز طرفداران  خداشناسی کهالهورياما ازطرف دیگر، ).52: 1376
هاي الهوري دیدگاه اندیشه. استرا ایرادکردهخود سروده، عقایدبه پیروي از شبستريکهگلشن راز جدید

خودرا متفاوت با شبستري در مواردي چون مسأله جزء وکل، وصال ممکن و واجب، قدیم و محدث و 
بیان کرده، به جز در مباحثی چون » در خود سفر کردن«یا به تعبیري » من«و شناخت حقیقی »  من«ماهیت 

راستین از شبستري تأثیرپذیرفته است. و از سوي دیگر، عقل و اشراق ، انسان کامل ، معناي انا الحق و عارف
بر خالف شبستري، در برابرتقدیر و سرنوشت بی ترحم، به فلسفۀ رضا و تسلیم تن « اقبال در مبارزه با هستی 

یعنی هستۀ مرکزي ارادة پر قدرت انسان که همه چیز در برابر » خودي«دهد، بلکه باطرح و دفاع از نظریۀ نمی
م می کند؛ نه تنها از جهان ماده و محسوسات به زوایاي تاریک روح نمی خزد، بلکه فعاالنه در آن کمر خ

خورد تا مسیر آن را به سوي نیازهاي بشر بازگرداند.این همان فلسفۀ عمل گرائی جریان زمان غوطه می
).17: 1379(الهوري، » پویائی است که اقبال در مثنوي گلشن رازجدید ارائه می دهد.

ندیشۀ عرفانی محمودشبستري و اقبال الهوريا
براي آشکار شدن مهمترین اندیشۀ عرفانی شبستري در گلشن راز و الهوري در گلشن راز جدید، از 

شود.هاي فکري و عرفانی، به بارزترین مباحث عرفانی و فلسفی پرداخته میلحاظ تطابق و تفاوت
هوريهاي فکري و عرفانی شبستري و المهم ترین تطابق

اشتراك در مقولۀ تفکر_1
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سیر باطنی انسان از مبادي به مقاصد و دراصطالح دانشمندان اهل نظر، نیز به همین «ناگفته نماند تفکر
کبیر، »(تواند برسد، مگر آن که سیري داشته باشد.معناست و هیچ کس از مرحله نقص به مرتبۀ کمال نمی

داند به شرط اینکه نهایت آن، به مشاهده اطل به سوي حق میشبستري، تفکر را حرکت از ب). 385: 1388
و نهایت آن، به کمال معرفت بقاباهللا برسد و معنایش این است که مطلق در وجود جزء منتهی شودکلّ

ي اجزاي این عالم است. تفکرعرفانی، براساس سلوك و به منظور رسیدن به حقّ و دیدن کلّ مطلق در همه
، این »جزو«در وجود » کل مطلق«ودیدن» رفتن از باطل به سوي حق «تفکر عبارت از ازدیدگاه شبستري، 

بینش صوفیه است و تفاوت بین علم صوفی را که کشفی است با علم فیلسوف که استداللی تعبیر در واقع 
).314: 1368(زرین کوب، » کند.است بیان می

)46:1386به جزو اندر بدیدن کلّ مطلق (شبستري،تفکر رفتن از باطل سوي حقّ                        
وي ماهیت تفکر را از منظرعرفان یک حرکت « توان به آن اشاره کرد:مهم ترین نکاتی که در بیت باال می

است. نکته دیگر در این مصراع، جریان شناسی در » حقّ«و مقصد آن » باطل«داند که مبدأ آن و سیر می
است و سلوك به » سیر الی اهللا«گیرد؛ که همانانجام می» سلوك«که براساس عرفان، مبتنی بر روش و متد 

تواند از درون کثرات این عالم، راهی به وحدت یابد و این سوي حقّ باشد.و نکته دیگر، اینکه آدمی می
). 35: 1389(حکمت،» را مشاهده کند.» کل مطلق«توانایی را پیدا کند که هر یک از اجزاي این جهان

م تفکر در نزد شبستري، ماهیتاً با تعریف معمول آن به کلی تفاوت دارد. وي متعقد است مراد از مفهو
کشف است، یعنی درك شهودي مستقیم از حقیقت، در مقابل استدالل که عبارت از فرایندي فکري «تفکر

: 1379لویزن، »(کند براساس چیزي معلوم به چیزي نامعلوم برسد.است که به کمک آن شخص سعی می
304 .(وصولنمی رود و براي فراترمحسوسات ةفکر، به تنهایی، از دایرتکند که ا به این نکته نیز اشاره میام

و تأییدي از جانب اشارهبیرون آمدن از حوزة حس وعقل، به اصل حقیقت، تنها تفکر کافی نیست، بلکه
د: نیز الزم است تا راه، نمایان گرد، ارشاد و متابعت کاملحق

یدزهــر چیزي که دید اول خدا ددلی کــز معرفت نــور و صفــا دید
یید پس آنکـــه لمعه اي از نور تأبود فکــر نکــو را شــرط تجریـــد

)46: 1386(شبستري،زاستعمــال منطق هیچ نگشـــودهر آن کس را که ایــزد راه ننمــود
-شبستري، پس از توضیح تفکر در فضاي عرفانی، تفکر منطقی را بیان و آن را بررسی و نقد می

ي مجهول و معلوم. نشان تفکرمنطقی، حرکت است اما نه حرکت به سوي حقّ، بلکه حرکتی در میانه«کند:
اگر تأییدات ). از دیدگاه شبستري،36: 1389(حکمت، » دهد که این گونه تفکر، مصون از خطا نیست.می

دل به انوار تجلیات منور نگردد، از «هاي مادي دنیوي پاك نشود والهی نباشد و درون انسان از کدورت
).70: 1382(موحد،» ترکیب دالیل و ترتیب براهین، غیراز تقلید محض حاصل نخواهد شد.

هوم  زترتیب تصورهاي معلوم                             شود تصدیق نامفهوم مف
ولی ترتیب مذکور از چه وچون                     بود محتاج استعمال قانون 
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)46: 1368دگر باره در او چون نیست تأیید                    هرآئینه که باشد محض تقلید (شبستري،
-یکسان میحضوروغیبتنزد وي، که در استنوري همچون ، تفکر ازطرف دیگر، از دیدگاه الهوري

و »نور«به شکل شودپدیدار میجبرئیل طرفکه از وقتی دهد؛ اي بروز میو هر لحظه از خود، جلوهنماید
است:» نار «پیوندد به شکلبه وقوع میزمانی که از برهان و دلیل 

او حضور است؟ غیباین کهچه نوراستدرون سینــه آدم چــه نــور است؟
نـــور دیدم نـــار دیدم را مــــن او ا ثابـت سیـــار دیــــدممـــن او ر

)37: 1379(الهوري، گهی نورش ز جان جبرئیـل است گهــی نارش ز بـرهان و دلیل
تفاوت که به ضرورت حضور همزمان قلب و عقل در رسیدن به حقیقت تأکید دارد؛ با این ،اقبال«البته 

گردد تا اقبال، منکر ارزش عقل شود، بلکه وي به سبب سازد. اما این مسأله سبب نمینقش عقل را محدود می
:1365(شیخ االسالمی ،» داند.روحیه عارفانه، ساحت عرفان و اشراق را ساحتی باالتر از علم و عقل می

.)278ص
با این حال، ، بلکه مکمل هم هستند.یکدیگر نیستندعقیده او، تفکر و کشف و شهود هرگز در تقابل بابه 

هیچ دلیلی وجود ندارد تا تصور کنیم تفکر و کشف «، کنداقبال رابطۀ پیوند این دو مقوله را این چنین بیان می
کنند و مکمل ي مقابل هم قرار دارند بلکه به عکس، هر دو از یک ریشه سر بر میو شهود در نقطه

دوزد و یابد و این، یکباره. یکی چشم بر جاودانگی حقیقت میحقیقت را به تدریج در مییکدیگرند. آن یک،
.)33: 1379الهوري،.» (این جهانی و ناپایدار آن داردةدیگري نظر بر چهر

و متعقد ورزدنیز به این همراهی عقل و اشراق در وصول به حقیقت، تأکید میجدید، وي در گلشن راز 
د به دنیاي معنوي قلب توجه کرد؛ زیرا با این توجه است که انسان می تواند به خداوند نخست بای«است که 

بصیرت یابد. به بیان دیگر، اشراق وشهود بر فعالیت هاي عقالنی مقدم است وحرکت آدمی باید از درون به 
).50(همان: » بیرون باشد.

)38: 1379(الهوري، خــود را ببیندبه چشمی جلوت به چشمــی خلـــوت خود را ببیند
ازنظر اقبال، براي دریافت حقیقت باید هردوي عقل واشراق را به کار گرفت، زیرا هیچ یک قادر به فهم «

و دستیابی حقیقت نیست و در این راه کنار نهادن هریک از این دو، گناه است: 
) 38(همان: »  و بیند شرط راهی استاگر یک چشم بر بندد گناهی است                  اگر با هرد

- شبستري عقل را در حدي می«اي مشترك اعتقاد دارندها در مورد تفکر در زمینهبه طور کلّی، هر دوي آن
تواند ما را تنها در ادراك صفات و اعمال خداوندي یاري دهد؛ و شناخت ذات حقّ از طریق عقل بیند که می

شف وشهود روي آورد.ثمر است، از این رو باید به کبی
)48: 1386بود در ذات حق اندیشه باطل                     محال محض دان تحصیل حاصل (شبستري، 
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ازنظر شبستري، میان عقل و اشراق، مطلقاً پیوندي وجود ندارد. به عقیدة او، آدمی براي رسیدن به اشراق، 
داند. از دیدگاه او ها را ضروري میقبال، نیز هر دوي اینباید خود را از هر نوع ارتباط و وابستگی دور دارد. ا

اگر کسی خود را تنها در حوزة عقل محصور کند عملش به همان میزان ناقص و نارسا است که کسی صرفاً 
).48_47(همان: » بر کشف و شهود اتکاء کند؛ این دو منبع باید مکمل یکدیگر باشند.

وريعلم ومعرفت در نزد شبستري واله_2
داندکه دانش و نطق کنارة اوست. علم و شبستري، هستی را که همان وجود است، همچون دریایی می
شود. دراین دریا، که علم ، یعنی حاالت آگاهی به منزلۀ صدفی است، که از این دریاي هستی حاصل می

: 1379مربوط به قلب، همچون گوهري است دردرون آن صدف که هدف غواص حقیقت است (الهوري، 
61(

)70: 1386یکی دریاست هستی نطق ساحل                صدف حرف و جواهر دانش دل (شبستري، 
به نظر وي، علوم ظاهري که همان علوم قال است،صورت علمی دارد، اما معنی علم ندارد که علوم قال، «

شود.درمقابل، علم حال میکند و مانع پیمودن مسیر درست زندگی انسان را متوجه تحصیل اسباب دنیوي می
دارد:که همان مکاشفه و علم به حقیقت است که انسان را از هر چه مانع راه حقّ است، بازمی

از اینجا باز دان احوال اعمال                         به نسبت با علوم قال با حال
)71: 1386(شبستري، » نیست معنینه علم است آنکه دارد میل دنیی                    که صورت دارد اما 

عالمه اقبال، نیز در این زمینه با تأثیرپذیري از شبستري، همین نظر را دارد. معتقد است حیات چون دریاي 
روانی است که شعور وآگاهی، کرانۀ آن است. وي در بحثی مربوط به این مسأله، این گونه مطرح می کند: 

اش فراهم تابد. وظیفهري پنداشت که از منبع نورانی حیات میتوان همچون انکسار نوخوآگاهی را می«
ساختن نقطۀ روشن است به ترتیبی که معبر جریان شتاب آلود حیات را روشن کند. خود آگاهی کیفیتی از 
مجاهده و کوشش است، حالتی از جمعیت خاطر است که وسیلۀ آن، حیات از عهدة دور نگاه داشتن همۀ 

آید. بنابرین خودآگاهی قسمی از یادآور که هیچ تأثیري برعمل کنونی ندارند، بر میهايخاطرات و اندیشه
اصل کامالً معنوي حیات است که جوهر نیست، بلکه یک اصل نظم دهنده و حالت خاصی از رفتار است که 

» د.اساساً با روش کار دستگاه یا ماشینی که به وسیلۀ عامل خارجی به حرکت افتاده باشد، تفاوت دار
).74: 1379(الهوري، 

)54حیات پر نفس، بحر روانی                             شعور وآگهی او را کرانی (همان: 
انسان کامل در نظر شبستري و الهوري_3

انسان کامل، روح عالم است، همان طورکه روح قوام بدن است، انسان کامل نیز به وسیلۀ اسماء الهی در 
کنند این است که کند. در عرفان اسالمی، مقامی که براي انسان کامل یاد میآن را اداره میعالم تصرف دارد و 

(کبیر، » باشد.هیچ موجودي را امکان هم وزن شدن با آن نیست و هیچ امري از کائنات در ردیف آن نمی«
در صدد دستیابی به کسی که از نفسانیات خود دوري جوید و با دریافتن اصل حقیقت، ). بنابرین 118: 1388
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در توصیف شبستري، «شود. به بیانی دیگر صفاي باطنی برآید، از سوي شبستري، انسان کامل شناخته می
ها و کند، یک راه رو به پایین و در جهت دنیاي واقعهانسان کامل کسی است که راهی دوگانه را طی می

این اندیشه به عنوان نظریه محوري اکثر سلسله دیگري راهی رو به باال و به سوي [عالم] نور و وحدت الهی،
هاي ) او با جدایی از نفس خود، بدي و نقص456،ص1384شیمل،»(.هاي تصوف به حیات خویش ادامه داد

دهد.کند و به سوي عالم معنا، به سیر و سلوك ادامهخود را ترك می
از دود د چون آتشزخود صافی شومسافر آن بـــود کـو بگــــذرد زود

سوي واجب به ترك شین و نقصانسلوکــش سیـر کشفی دان زامکان
)57: 1386(شبستري، رود تا گــــردد او انسان کامــلبــه عکس سیـــر اول در منـــازل

و همۀ اسماء الهی را آموخته و از دیدگاه شبستري، انسان کامل کسی است که روح الهی در او دمیده شده
مالئک به او سجده کرده وخلیفۀ خداست که همۀ مراتب هستی در او خالصه گردیده است.
)55تو بودي عکس معبود مالیک                         از آن گشتی تو مسجود مالیک (همان: 

ن انسان کامل، ناقص و انسان کامل، جهت فعلیت وصورت، تمامیت عالم وجود است و عالم نیز بدو
بالقوه، بلکه معدوم صرف است، عالم وجود نسبت به مبدأ تحصیل که مقام کلی والیت مطلق باشد، در حکم 

: 1388باشد. (کبیر، فرع انسان کامل است. به همین دلیل، عالم، خالی از حجت کامل  و ولی تام الوجود نمی
گوید: ). چنانچه شبستري می96

) 60: 1386ر دو عالم                           خلیفه گردد از اوالد آدم (شبستري، شود او مقتداي ه
به نظر شبستري، کمال معنوي که در اولیاء مشهود است، به واسطۀ صافی شدنشان از وجود عارض و «

پس از انجامد. ولی انسان به راستی کامل، کسی است که،گذر از این  مرحله است که به یگانگی با ذات می
رسد، غالباً یا احتماالً آداب تحقق این وحدت، از مرحلۀ فنا فرود آید.آنکه در مقام عارف به این مرحله می

شود، شریعت، که رود و به کمال معنوي نائل میگیرد اما وقتی از این مرحله فراتر میشریعت را نادیده می
).1379:128(الهوري، » یابد. غز است) اهمیت میبراي او (به منزله ي پوست است) به میزان طریقت (که م

شد واز حالت متصف داند که در پی رسیدن به کمال مطلق بااقبال ، انسان کامل را کسی میاز طرف دیگر 
تا آن جا که به دیدار ذات اهللا برسد و راه رسیدن به ذات، رستن از قید وبند جهات «به اخالق اهللا فراتر رود، 

بیند و او فقط خدا را ل در این مرحله است و چنان با حقّ خلوت گزیده، که حقّ او را میاست. انسان کام
کند افروزد و تأکید میسوزد ودر عیان، خود را و در نهان او را بر میگاه یار میشناسد؛ مرد تمام در جلوهمی

ه مشخص باید دنبال شود تا رسیدن است. این به خود رسیدن در سه وجه» خود«شدن به » انسان تمام«که راه 
از طریق » من». «مرد برتر«و سوم » جاودانی شخص«دوم » آزادي فردي«به کمال مطلوب بتواند رسید. اول 

شود وانسان کامل را آزادي و جاودانی هدایت شده و توسط مرد برتر به نیروهاي درونی خویش نزدیک می
).153: 1379(محبتی، » به وجود می آورد.
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درون سینه بینی منزل خــویشمی گشایی بر دل خـــویشاگر چش
استهمینخودکردنبهسفرازخودسفــر اندر حضـر کردن چنین است

کمال زندگی دیدار ذات است                 طریقش رستن از بند جهات است 
و را تو بینی چنان با ذات حق خلوت گزینی               تو او را بیند و ا

)122-121: 1379سوز                عیان خود را، نهان او را بر افروز (الهوري، چنان در جلوه گاه یار می
ذهنی  -ي مراحل مختلف حیات را در دو بعد روحی انسان کامل کسی است که همه«از دیدگاه الهوري، 

ي صفات خود را از خداوند بیند که همهمیهاي معرفتعینی پیموده است وزندگی را از قلّه–و عملی 
-کسب می کند و اصول و سلوك حیات و معیارهاي خیرو شر را در پرتو ایمان خلل ناپذیرش به خدا می

-را می» خویش«شناسد او در اصل مرد عمل است. از نظر اقبال نخستین ویژگی بارز انسان کامل آن است که 
).147: 1379(محبتی، » آفریند.میشناسد و با شناخت خویش، خود را باز 

را او با تالشی معنوي خود را به خدا نزدیک زیداند، اقبال، انسان کامل را شایسته کسب مدارج معنوي می
میانسان کامل داراي شخصیت و فردیت است و به خدا نزدیکوي، يعقیدهاست.بهکرده
هاي ر فرا رفتن و گذر کردن از تمامی تجربه).از نظر اقبال، نیز کمال معنوي د27،ص1358(سعیدي،.شود

).1379:128شخصیت ناپایدار است، تا آنچه که به طور مطلق عینی است حاصل آید. (الهوري، 
عارف راستین از دیدگاه شبستري و الهوري-4

از نظر شبستري،آشنا به سرّ وحدت و عارف راستین کسی است که در هیچ یک از منازل دنیوي نایستد و 
یر و سلوك خود را به سوي هستی مطلق ادامه دهد. از او، عارف باید همۀ هستی و وجود مجازي خود را س

در برابر خدا، کامالً در بازد و به این ترتیب دل خود را از همۀ کدورت هاي دنیوي و مادي و خاروخاشاك 
ی یابد و مشاهده جمال حق تواند به سرّ وحدت حقّ آگاهغیریت مصفّی گرداند. در این صورت است که می

اطالق « یابد. لذاشود و حقیقت وحدت را در مینماید؛ و تنها اوست که به وحدت با پروردگار نائل می
نماید که داند به غیر از حقّ موجود حقیقی نیست؛ اعم از آنکه دانش وي به دلیل باشد یا عارف بر کسی می

به شهود.
که او واقف نشد اندر مواقفکسی بر سرّ وحدت گشت واقف         

به جز هست حقیقی هست نشناخت                  و یا هستی که هست پاك در باخت
وجود تو همه خار است وخاشاك                     برون انداز از خود جمله را پاك 

و جاي محبوببرو تو خانۀ دل را فرو روب                            مهیا کن مقام
چو تو بیرون شدي او اندر آید                         به تو بی تو جمال خود نماید 
)62: 1386(شبستري، » ز هستی تا بود باقی برو شین                           نیابد علم عارف صورت عین

و برترین مرتبۀ خود، یگانگی گوید: شناسایی در آخرینشبستري نیز مانند دیگر اندیشندگان اشراقی می«
فناي مدرِك و ادراك در «گذرد و شناسنده و شناختنی است. در این مرحله است که سالک از کثرات می
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و عارف، حقایق هستی را در حضوري بی واسطه مشاهده کند.در » مدرك آنچنان که هست ظاهر شود
).77-76: 1382(موحد، » است.شناسایی حقیقی، شناسنده و شناسایی و شناختنی، هر سه یکی 

)62: 1386نماند در میانه هیچ تمییز                      شود معروف و عارف جمله یک چیز(شبستري، 
شود. بیند که حقّ در آن پرستش میاي میداند که  هرنمودي را جلوهشبستري، عارف کامل را کسی می

داند که اي میي و خدا را آینهي عشق و تمام باورها دربارهداند که در بردارندهدل عارف را عبادت گاهی می
-شود. پس عارف در نگاه او کسی است که در کثرت به وحدت میصورت هاي هستی حق درآن تابیده می

کند.رسد وخود را در جایگاه خود پرستی می
بیند. ولی در و زوال میاز دیدگاه اقبال، عرفان راستین آن است که این جهان را گذران و در معرض فنا«

بشري است که از تالش و فنا مبرا و فراتر از آن است. بر اساس نظر » من«میان این پدیدة کلی مرگ، فقط 
ماند و فردیت خود شود بلکه جدا از او باقی میدر مرحلۀ نهائی در وجود مطلق، محو و زائل نمی» من«اقبال، 

دارد:را نگاه می
)142: 1379(الهوري، » است                 دراین غربت سرا عرفان همین است جهان یکسر مقام آفلین

از دید شبستري والهوري» اناالحق«مفهوم -5
ي حالج را براي شعار در اندیشه شان استفاده کردند. اذا به طورکلی، عارفان وحدت وجودي این گفته

بن عربی بود. و بعد از آن، عطار وشبستري، عراقی و نخستین کسی که در فلسفۀ خود از این عنوان بهره برد ا
در آثار خود، به فلسفۀ خود تحکیم بخشیدند. از نظر شبستري، » اناالحق«دیگر عارفان،با استفاده از مفهوم 

، کشف اسرار مطلق است که غیر از خدا، کسی نمی تواند آن را بر زبان بیاورد:»اناالحق«
)64: 1386بجز حقّ کیست تا گوید اناالحقّ(شبستري،اناالحقّ کشف اسرار است مطلق  

او معتقد است که تمام ذرات عالم، مست حقند و در حالت مستی دعوي اناالحقّ سر می دهند و پیوسته 
و تسبیح، تنزیه حق است از مشارکت غیر در ذات و صفات و "اناالحق."دراین ذکرند، یعنی همان سخن 

است که همان نفی غیر و اثبات خدا است:"ال اله االّ اهللا"بر زبان آوردن  تهلیل نیز
همه ذرات عالم همچو منصور                           تو خواهی مست گیرو خواه مخمور 
درین تسبیح و تهلیلند دائم                               بدین معنی همی باشند قائم (همان)

دارد که هستی و وحدت وجود، واحد است و حق ثنویت پذیر نیست وهیچ تمیزي اعتقاد ،شبستري
او در گلشن راز نیز به این نکته اشاره می کند که هر کس دروحدت هستی وجودندارد و همه چیز خداست.  

و انسان شکی ندارد یقین بداند که وجود، یگانه و انانیت فقط سزاوار خدا است ، خدادر دل خود، نسبت به 
زمانی که به مرتبۀ وحدت می رسد، به فناي هستی خود نائل می شود  وبه جاودانگی حق می رسد و نیز

:دهدمیسر"قحاناال"فریاد 
نیستجزیکییقین داند که هستیهرآن کس را که اندردل شکی نیست
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وپنداروغایب وهمغیب استهوکهانـــانیت بـــود حــــق را ســزاوار
وما وتویی نیستدر آن حضرت منجناب حضرت حــق را دویی نیست

که در وحـدت نباشد هیچ تمییزمن و مـا و تــو و او هست یک چیز 
صـدا شدانا الحق اندر او صوت وهر آن کو خالی ازخود چون خأل شد 
(همان)یکی گردد سلوك و سیر و سالکشــود با وجــه باقـــی غیـر هالک 

داند. او عقیده دارد که همه شرط جاودانگی میالزمۀ را وصول به حقیقشدن و مستشبستري، واقعدر 
یا»انا الحق«زبان آوردنانسان برنیست، پسخدابه غیر از هستی مطلق ذرات عالم، مست حقند و چون 

هر دو، نداي حق طلبی است: اي میان آن دو نیست و آزاد و مختارهست، چرا که فاصله» هوالحق«
)65(همان: اناالحقخواههوالحق گـو تو خواهی جز از حق نیست دیگر هستی الحق 

او داند. را نشانه اشتیاق بنده به وصال با حق می»ق اناالح«در این مورد با تأثیرپذیري از شبستري،،لاقبا
- در تکااو توانست که برآمده ي دینی تجربهژرفايازاست که بیان روشنی «گوید: در تأیید اناالحق حالج می

حالج در خصوص راه » اناالحق«کند که این مثال در مورد او اشاره میخویش به آن دست یابد.مل معنوي
کند بلکه را تجربه می» من غائی«یابی بر عالم منحصر به فردي است که فرد از این طریق نه تنها حیاتی و دست

، پس از رسیدن به »من«تواند مفهوم حقیقی رابطۀ من خویش را با خداوند کشف کند که تمامی هستی می
ه است؛ ولی این به شریک شد» من نهایی«یابد، گویی که فرد در آزادي و خالقیت باالترین نقطه، عمق می

»هیچ وجه به معناي از بین رفتن فردیت مجزا نیست، و مقصود حالج نیز اتحاد وحدت وجودي نبوده است.
.)128-127: 1379،بقائی(

من از رمز اناالحق بازگویم                                   دگر با هند و ایران راز گویم 
گفت» من«حیات از خود  فریبی خورد و مغی در حلقۀ دیر این سخن گفت       

)131: 1379خدا خفت و وجود ما ز خوابش                          وجود ما نمود ما ز خوابش (الهوري، 
ي حالج، این نیست که بگوییم او تعبیر درست تجربه«گوید:ي حالج میبنابراین، اقبال در مورد گفته

» من«اش، واقعیت و جاودانی ي همیشه ماندنیریا پیوسته، بلکه وي با آن تجربه و گفتهاي است به دقطره
).174: 1379(بقائی، » بشري را در شخصیتی ژرفتر تحقق بخشید و با شجاعت به اثبات رساند.

وجوه افتراق در اندیشۀ عرفانی شبستري والهوري
ازدیدگاه شبستري و الهوري ممکن و واجبوصال -1

آید، اشاره است به موجودات عینی دردنیا. زیرا که در فرهنگ ابن عربی، آن چه از کلمه ممکنات بر می
ها عینیات موجودات امور جزئی، ذاتاً ممکنند، یعنی از جانب خود، وجود اصیل ندارند. از سوي دیگر، آن
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). به 304: 1388وجود دارند. (کبیر، هاي قطعاً تجدید یافته ممکن نبوده، بلکه واجبند، زیرا بالفعل در صورت
به حقیقت، آن است که سالک را از تعین و هستی مجازي و پندار دویی که موسوم به وصال«شبستري،عقیدة

شد، مرتفع خلق و خلقیت است، جدایی حاصل شود و تعین وهمی سالک که سبب امتیاز خلق از حقّ می
غیریت دهد کههنگامی رخ میه عبارت دیگر، از نظر او، وصال ). ب328: 1390(الهیجی،» گردد و نیست شود.

و محو سازد، غیر از واجب از وجود خود دور کامالً امکان راوغبار انسان گردیا دیگر بودن از میان برود و
گرداند و آن کسی که نسبت به نیستی است، نزدیک واجب الوجود، که خداو خود را بههیچ چیزي نماند 

ی ندارد، از هستی مطلق، دور است:خود، آگاه
زخود بیگانه گشتن آشنایی استوصال حــق ز خلقیت جـدایی است 
به جـز واجب دگــر چیزي نماندچــو ممکن گرد امکــان برفشــاند 

)66: 1386بستري، چه نسبت خاك را با رب ارباب (شعدم کی راه یابد اندر این باب   
اي از دیگر هیچ بهرهکه به وصال حق پیوسته و اثر مخلوقیت را از خود دور ساخته است،چنین انسانی

: گرددمی» حق«برد و با تمام وجود متوجه نمی» خودي«
(همان)نگوید این سخــن را مرد کامــل نه مخلوق است آن کو گشت واصـل 

بر این عقیده است که در صورت تجلّی نوري از جانب خداست که سالک ، شبستري دراین میانهرآینه
ورزد که تمامی این حاالت در بر این عقیده اصرار میو می تواند خود را از هستی مجازي رها و فانی سازد

شامل حال سالک گردد:پروردگار، براي تأیید، جانباي ازدهد که اشارهصورتی رخ می
(همان)تــو را از هستی خــود وارهانــداگر نـــوري زخـود در تــو رسانــد 

اي از جانبکه هیچ ارادهدانداز پیش تعیین شده میکامالً انسان را سرنوشت اساس ، شبستري اینبر
چون وجود ممکنات، «ید: گواز جانب حقّ است. همان گونه که الهیجی میخود ندارد، بلکه اراده و عملش

تجلّی و ظهور حقّ است به صورت ایشان، و ممکن بالذّات معدوم است و هستی او وهم و خیال بیش 
» نیست، پس نسبت اختیار به خود، جهل است و خود را در افعال مستقل دانستن، جهل بر جهل است.

).360: 1390(الهیجی،
کسی را کو بـــود بالذات، بــاطلاي مرد جـــاهل شکــدامین اختیـار

نگــویی اختیارت از کجـــا بود؟چو بــود توست یکسر همچو نابــود 
)68: 1386(شبستري، به ذات خویـش نیک و بد نباشدکسی کو را وجـود از خـــود نباشد 

نظر شبستري متفاوت است. به نظر او، اتحاد یعنی کامالً با واجببااتحاد ممکن ازاقبالولی تصور 
قابلیت انسان در رسیدن به دیدگاه الهی است. به نظر اقبال، براي رسیدن به چنین دیدگاهی، سه راه وجود 

طریق عرفان: که یکی از سودمندیهاي آن، هدایت نیروي کلی ما در کشف ژرفاي قلب است. این -1دارد.
طریق عقل: این روش در قالب ادراك جهان به -2نایل آید.» مطلق«ا به رویت طریق فرد را قادر می سازد ت
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صورت نظام محکم و استوار علّت و معلول است و جهان را به قصد بهبود وضع بشر زیر نظر دارد. ولی آن 
چه اکنون بدیهی است ،این است که این روش در رسیدن به هدف خود شکست خورده است که نه تنها 

آخرین راه، راهی است که اقبال آن را راه -3انجامد.شود، بلکه به نابودي بشر میعادت بشر نمیمنجر به س
خواند و بدین گونه شرح می دهد: راه حیاتی، پذیرش ضرورت بی چون و چراي حیات است که حیاتی می

).79-82: 1379وري، کند. (الهتعبیر می» ایمان« این راه حیاتی تصاحب عالم، همان است که قرآن آن را به 
درجهان تغییر، نور «بیان کرده که "اهللا نور السموات و االرض ..."سوره نور: 35به آیهبا استناداقبال،

مطلق «است. بنابرین، ازنظر دانش جدید، تشبیه خدا به نور، باید به معناي » مطلق«نزدیکترین وسیلۀ تقرب به 
» در همه جا که تعبیر مکتب وجود از خداست.» ور مطلق اوحض«د ونه به مفهوم وخدا گرفته ش» بودن

فراسوي زمان و مکان و برتر از هر چیز دیگري حقیقت ابدي وهمیشگی است وو).1379:126(الهوري، 
گیرد، می گوید : قرارمی

که مطلق نیسـت جز نور السماواتمجـــو مطلق در این دیر مکافــات
)65-66: 1379(الهوري، مگـو دیگر که عالم بی کران استالمکـــان اسـتحقیقــت الزوال و

اقبال بر ناتوانی عقل در معرفت حق آگاه است و براي حلّ این مسأله  تلفیقی از عقل و قلب را در واقع،
؛ زیرا ناسازگار استد و با  آنعقل ما توانایی درك و فهم مفاهیم ابدي را نداراز نظراقبال، پیشنهاد می کند.

به همین سبب، از درك حقیقت آن عاجز است زمان غیر نامتناهی است.»ابد «عقل انسان، محدود است ولی 
و شاید تنها ظاهر را دریابد:

یکی از گیـرو دار او هــزار استابــــد را عقـل ما ناسازگـــار است
)66(همان: نبینــد مغز و دل بر پـوست دارددوست داردچو لنگ است او سکون را

پس تنها به مدد تالش و تکاپوي انسان در جهت فاصله گرفتن از ظواهر و توجه کردن به معانی است که 
که از احتمال رسیدن به درگاه الهی وجود خواهد داشت. اقبال براي رسیدن به چنین مقصودي، عرفان حقیقی

کند الزم و شناخت آگاهانه حاصل شود ، طریق عقلی و ایمان واقعی را که از آن به راه حیاتی تعبیر می
.)88-90:1368الهوري،(واجب می داند.

قدیم و محدث از دیدگاه الهوري وشبستري -2
هم جدا قدیم و محدث ازکند که شبستري، در پاسخ به چگونگی جدایی میان قدیم و محدث، بیان می

در اصل، قائل به جدایی میان نیست و محدث جز اسمی بی مسما نیست و وجود، فقط هستی الیزال است.
براساس نظر شبستري که مبتنی بر وحدت وجود است، تمایز میان ممکن و واحب . «قدیم و محدث نیست

یست. قدیم، حقیقت است معنا ندارد؛ زیرا پس از آخرین مرحلۀ سلوك دیگر به هیچ روي فراقی در میان ن
).95: 1379الهوري،»(نامیم قدیم است.وآنچه را محدث می

کند که او در ابیات زیر، با تکیه بر نظریۀ وحدت وجود و اعتباري بیش نبودن عالم را این گونه بیان می
ت قدیم همان حقیقبه عبارت دیگر،؛حادث، چهره ظاهري قدیم است و قدیم، باطن و اساس همان ظاهر«
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گري کرده و حادث، ظهورات و تعینات گوناگون آن هستی یا ذات وجود است که به نقش ممکنات جلوه
.)151: 1376موحد ،»(.حقیقت است

باقی دائماً نیستکه از هستی استخود جدانیست مقدیم و محدث ازه
جمله اسم بی مسماستجزاو حقهمه آن است و ایـن مانند عنقاست 

)77: 1386عدم موجود گردد این محال است                    وجو از روي هستی الیزال است(شبستري،
است، وجود اعتباري، خیالی و » محدث«وي معتقد است کثرات و تعینات موجودات جهان که همان 

ت، وجود دارد.  اس» خدا«یا » قدیم«وهمی بیش نیست و تنها وجود حقیقی که همان 
(همان)استکاندردورسارينقطهچو آن یکجهان خود جمله امـر اعتباري است

محدث و یکی است و تنها عاملی که باعث اختالف و تفاوت میان محدث و قدیماز منظر شبستري، 
قدیم

می شود، نقص عالم ممکنات و تعینات است.
(همان)شده پیـــدا زِ بوقلمـــون امکانو کثـــرت شأنظهــور اختـــالف 

جدایی قدیم و محدث«که است، طرفدارکثرت استوحدت وجودبهقدشبستري  که معتبرخالف ،اقبال
یر، هیچ داند که بدون این تمایز، نه واحد و نه کثرا نه تنها واقعیتی مسلّم، بلکه سعادت و ضرورتی واقعی می

یک مفهوم و ارزشی نخواهد داشت. بر اساس نظر اقبال، وحدت میان انسان و خدا، از لحاظ وجودي ممکن 
کنند، گرچه ازنظر آنان، خداوند، از لحاظ نیست، مگر ثنویتی که پیروان وحدت وجود به غلط آن را انکار می

اید بالندگی و تکامل خود را در او اي، از جمله انسان کمال مطلوبی است که بمعنوي براي هر آفریده
).96: 1379الهوري، »(بیابد.

خودي رازندگی ایجاد غیر است                              فراق عارف و معروف خیر است
قدیم ومحدث ما از شمار است                               شمار ما  طلسم روزگار است 

)87تپیدن نارسیدن فطرت ماست(همان: از خود را بریدن فطرت ماست       
داند که بدون این جدایی، تمایز واحد وکثرت الهوري،  این جدایی را سعادت و ضرورت واقعی می

داند و معتقد است البته اقبال این جدایی را سبب اشتیاق هرچه بیشتر انسان براي وصال میمفهوم ندارد. 
اي است که براي وصال با خدا دارد: ر شوق و عالقهزندگی انسان، از س

کوهــی به کاهی دهد سرمایهجدایی خــاك را بخشــد نگـــاهی
جدایــی عاشقان را سازگار استدار استجـــدایی عشـق را آئینـــه

)88(همان: ایم از دردمندي استوگر پایندهایم از دردمنـــدي استاگر ما زنـده
اقبال عقیده دارد که خدا نیز به وصال با انسان، که جانشین او بر روي زمین است، اشتیاق دارد و هم 

چنین از دیدگاه اقبال، فراق نیز نوعی وصال و موجب رسیدن به خداست:
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نه او را بـــی وصــال ما قــرارينه مـــا را در فـــراق او عیـــــاري
(همان)اندر وصــــال استفراق ما فراقنه او بی ما، نه مابی او، چه حال است

به همین سبب، اقبال همواره به جدایی محدث و قدیم معتقد است؛ زیرا به نظر وي ، وحدت وجود، 
- هاي جهان هستی را نزد پیروان آن، موهوم و خیالی جلوه میکند و پدیدهمینیروي انسانی را سلب

.)56: 1349دهد.(احمدي ،
بقاي دریاي اقبال در بیتی دیگر به این نکته اشاره دارد که هدف محدث از وصال با قدیم، فانی شدن در 

که همان بقاي همیشگی است، اتفاق زیرا با دستیابی و وصول به او، فنافی اهللا و در نهایت بقاباهللا اونیست،
افتد:  می

)90(همان: اگر او را تو درگیري فنــا نیستبه بحرش گم شـدن انجام ما نیست 
در مشرب شبستري و الهوري»خودي«یا فلسفه » من« مفهوم -3

- یافتهصورت تعینبه را آن ستري، شبعبارت از هستی مطلق، مقید به تعین شده باشد که » من«در واقع، 

- من، دامنۀ گسترده« کند و از نظر شبستري، بیانگر این است کهتعبیر میاي از هست مطلق یا حقیقت واحده 

(موحد، » است.» من«اي دارد و شامل همۀ ممکنات است چرا که هر ممکن، نمودگاهی از هستی مطلق و 
1382 :179.(

به لفظ مــن کنند از وي عبـارت ـارتچــو هست مطلق آید در اشــ
)56: 1386(شبستري، تو او را در عبارت گفتـــه اي منحقیقـــت کـــز تعین شد معیـــن

عرض محض یا صفت واجب الوجود است که نه وجود مستقلی دارد و » خود«شبستري معتقد است که «
اي است میان  د. بلکه فقط مختص ذات مطلق است، یا به بیان دیگر، برزخ و پردهکننه داللت بر روح بشر می

بذر کثرت است، باید با رسیدن به ذات واحد در او محو شود. تا » من«امکان و واجب الوجود. از آن رو که
ه آدمی زمانی که انانیت و منیت درمیانه حاکم است، امکان پس رفتن حجاب هستی وجود ندارد. اما همین ک

درعمق  اسرار خودي به تعمق و کاوش پرداخت و و خصیصۀ عارضی و پدیداري بودن آن را دریافت، از 
).108: 1379(الهوري، » رسد.قید و بند رها و به فنا می

من وتو عارض ذات وجودیم                            مشبکهاي مشکات وجودیم   
)56: 1386گه ازآیینه پیدا گه از مصباح(شبستري، همه یک نور دان اشباح و ارواح     

بود هستی بهشت امکان چو دوزخ                      من وتو در میان مانند برزخ 
)57چو برخیزد تو را این پرده از پیش                      نماند نیز حکم مذهب و کیش(همان: 

ه خدا محو و فانی می شود، اما در خود سفر کردن، یعنی پرده از تو برداشتن، با رسیدن ب» من«به این دلیل 
از هویت خود گذشتن  و به هستی پیوستن است، زیرا تو جمع هستی که عین وحدت شده اي:
تو آن جمعی  که عین وحدت آمد                       تو آن واحد که عین کثرت آمد(همان)
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بگوید و اگر چنین حالتی رخ » من«براي وصول به حقیقت، هیچ سالکی نباید از چنین عقیده دارد که ،وي
داد، یعنی وقتی منیت از میان رفت، هیچ رهرویی در میانه راه سلوك باقی نخواهد ماند و در آن هنگام است 

که سالک از مسیر سلوك، سربلند بیرون می آید:
چـو هـاي هـو شود ملحق به اهللانمـــــاند در میـــانه رهـــرو و راه 
(همان)چه کعبه چه کنشت چه دیرخانهمــنِ و تــو چــون نماند در میــانـه 

است و غیر از » من«کند که تمام مخلوقات به این نکته اشاره می» من«شبستري ، در بیتی دیگر در مورد 
چیز دیگري نیست:» من«

)65اندر این صحرا دگر کیست                   بگو با من که این صوت وصدا چیست (همان: جز از من
سرّخودي «. در اندیشه اقبال، اقبال، تفسیري فراوان را در پی داردۀدر فلسف» خودي«یا » من«اما مفهوم

یم خویش تجربه کردن مربوط است به دیدار حقّ، یعنی حق را به عنوان وجدان پذیرفتن و شناختن، ودر تصم
رسد و از ستیغ بلند اي که آفتاب به نصف النهار میو در عمق دل یافتن است وآنگاه در نهایت همچون لحظه

حقیقت خزیدن، و در نفی خویشتن، به اثبات حقانیت خویش » ذات«اي در تابد، به گونۀ سایهبرفرق می
و در حق دم زدن و... بانک انا الحق بر داشتن رسیدن و روح جهان در کالبد حیات مرگبار خویش دمیدن 

).204: 1379(بقائی،» است
نخستین پرتو ذاتش حیـات استخودي تعویذ حفظ کـــائنـات است
درونــش چون یکی بسیـار گرددحیات از خــواب خویش بیدار گردد

)100-99: 1379طلوع او مثال آفتاب است(الهوري، خودي را پیکر خاکی حجاب است            
داند را نیروي متمرکز حیات می» من«فلسفۀ خودي از نظر الهوري متفاوت با شبستري است. او خودي یا 

داند که با سوز شود و تداوم حیات خودي را تنها در صورتی امکان پذیر میکه باعث مستقل شدن انسان  می
دائمی همراه باشد.اگر این جست وجو دوام نداشته باشد، سبب سستی می شود که درون و جست وخیز

برابر با مرگ معنوي است: 
ها در هاي و هوئی                          دمادم جستجوي رنگ وبوئینهان از دیده

ن)ز سوز اندرون در جست و خیز است                  به آئینی که با خود در ستیز است (هما
گویند که خودي همه چیز است و همان است فلسفۀ  اقبال را فلسفۀ خودي و  فلسفۀ سخت کوشی می«

خوانده می Egoي اروپایی به لفظ کنند.خودي همان است که در السنهکه بعضی آن را به شخصیت تعبیر می
).267: 1350(رستگار، » شود.

هان فانی، خودي باقی، دگر هیچوجود کوهسار و دشت و در هیچ                   ج
)133: 1379به خود گم، بهرتحقیق خودي شو                   اناالحق گوي و صدیق خودي شو(الهوري، 
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اي از خودي حیات الهی است که نهایت انسان، جلوه» خودي«نکته مهم آن است  که از نگرش اقبال، 
سان همچون صدفی، در دریاي خودي غوطه ور وصول به حقیقت است اما وحدت وجودي نیست، بلکه ان

است. به نظر او، فنا شدن دردریاي خداوندي هدف ما نیست، چنانچه خود محدود به خود مطلق دست یابد 
شود:  و او را درخود بگیرد هرگز محو نمی

به بحرش گم شدن انجام ما نیست                         اگر او را تو در گیري فنا نیست
)90دي اندر خودي گنجد؟ محال است                    خودي را عین خود بودن کمال است(همان: خو

را صیاد، و عالم را صید قلمداد کرده و می گوید: نیروي خودي به حدي » خودي«اقبال ، در بیت دیگري 
خودي بوده و به کشد. از این رو همۀ موجودات هستی در بنداست که مکان و المکان را به دام خویش می

دنبال او در حرکتند:
خودي صیاد و نخجیرش مه و مهر                          اسیر بند تدبیرش  مه و مهر

)     55چو آتش خویش را اندر جهان زن                          شبیخون بر مکان و المکان زن  (همان: 
بازیافت خود یعنی به نهایت استفاده ،فت خود استبازیا« مسأله خودي ،از اقبال منظوردر حقیقت،

) به هر 29: 1385اسالمی ندوشن،»(کردن از استعدادهاي هر کسی، یعنی هر کس بازگشت به خود بکند. 
عبارت از احساس شخصیت است، درك « حال، خودي در فلسفه اقبال، نقش مهمی را بر عهده دارد که 

این را در ی ، درك خودي، مفهوم خودي اقبال است، منتهشخصیت، خودنگري، خوداندیشی، خودشناسی
.)15: 1385خامنه اي،»(کند.شکل یک بیان فلسفی و یک مفهوم فلسفی بیان می

در اندیشۀ شبستري و الهوري » کل«و» جزء«مسأله -4
وجود عارضی بر هستی مطلق است که هر لحظه در » کل«وجود مطلق است، اما» جزء«از نظرشبستري، 

استبرترداند که از کل، ، جزء را وجودي می»کل«و »جزء«مسأله ، درتغییر و نیست شدن است. اوحال 
داند که غیر از وحدت هیچ نیست:را موجود کثرتی می» کل«و

است باژگونوینکل،که موجوداستوجود آن جزو دان کز کل فزون است 
)74: 1386که از وحدت ندارد جز درونی(شبستري، بود موجود را کثرت برونی         

آن جزو، « دارد که درحقیقت، شبستري در پاسخ به اینکه کدام جزو است که از کل فزون است، بیان می
وجود است، چرا که وجود در موجود است و موجود که واجد وجود است، کل است؛ اما جزو آن که وجود 

آن شامل تر و افزون تر است و در حقیقت، وحدت که تعلق به وجود دارد، کثرت را که است، از خود
پوشاند؛ چنانکه واجب هم که جزء مفهوم وجود است، تمام گیرد و فرو میمربوط به موجود است در بر می

)316،ص1379زرین کوب،»(عالم موجود را در زیر سیطره خود دارد.
که او در وحـدت جزو است سایرر وجود کـل ز کثــرت گشت ظــاه

که او چون عارضی شد بر حقیقتنـــدارد کــل وجــودي در حقیقت 
کثیــــر از روي کثـرت می نمایدوجــود کــل، کثیـــر واحـــد آید 
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عدم بالذات ساعی استيعرض سواجتماعی استکانايعرض شدهستی
)74: 1386ردد(شبستري، زامکان نیست کل اندر دم به هر جزوي ز کل کان نیست گردد

ي ابن عربی و اشاعره دهد که ریشه در فلسفهشبستري، در نکاتی این مسأله را این گونه توضیح می
اض دائماً در تجدد وتبدل اند و به اقتضاي ذات جهان هستی، کل است مرکّب از اَعراض؛ و چون اَعر«دارد:

همین اَعراض است، وجود ثابتی » هیأت اجتماعی«دو لحظه در یک حال نمی مانند، بنابراین کلّ عالم نیز که
رود ودر همان لحظه به مدد فیض الهی عالمی ندارد و در هر لحظه همراه با معدوم شدن اَعراض به عدم می

). بااین همه تغیرات، تنها حقیقت واحد است که بدون تغیر به 125: 1376(موحد، . » آیددیگر به وجود می
حال خود باقی است ودر مقابل، عالم همیشه درحال فانی و دستخوش تبدیل و دگرگونی است:

جهان کل است ودر هر طَرفۀُ العین                    عدم گردد والیبقی زمانَین
نی                                 زنو گردد زمین وآسمانی تابع زماندگر باره شود پیدا جها

)74: 1386درو چیزي دو ساعت نمی پاید                          درآن لحظه که می میرد بزاید(شبستري، 
ء  جز«ولی اقبال، در رابطه با این مسأله دیدگاهی متفاوت با شبستري را ارائه می دهد و مطرح می کندکه 

محصور تن و و مکان است و مجبور و » کل«افزون و بزرگتر است  که  » کلی « است و از هر » خود«همان 
همان است که می تواند از » خود«یا» جزء«از قوانینی تعبیت می کند که  مربوط به محیط مادي است، ولی 

ه می تواند آزاد و مختار شود:حصار تن باالتر رفته وخارج شود و به درون خود راه یابد در این صورت ک
خودي ز اندازه هاي ما فزون است                  خودي زان کل که تو بینی فزونست

جز او در زیر گردون خود نگر                       کیست؟ به بی بالی چنان پروازگر کیست؟
نشچه گویم از چه گون است وچه گون نیست       برون مجبور و مختار اندرو

)112-111: 1379(الهوري، » چو از خود گرد مجبوري فشاند             جهان خویش را چون ناقه راند 
بنابراین، اقبال بر این حدیث پیامبر که ایمان در میان جبر و اختیار قرار دارد، صحه می گذارد. جنبۀ آزاد «

اي و نامرئی را به تساوي زیر فرمان و اختیار دهد تا مکان و المکان و نیروهاین توانائی را به می» خود«خالق 
خود بگیرد:

تو هر مخلوق را مجبور گوئی                           اسیر بند نزد و دور گوئی
ولی جان از دم جان آفرین است                        به چندین جلو ه ها خلوت نشین اس ت

)112(همان: » که جان بی فطرت آزاد، جان نیست زجبر او حدیثی در میان نیست                
اقبال، الزمۀ رسیدن به هدف نهایی را، عبور کردن از منزل عقل به مرحلۀ شهود واشراق، یا به تعبیر او 

داند، زیرا عقل آدمی توانایی فهم و دریافت معناي ابدیت را ندارد:می» فغان صبحگاهی «همان
ابد زن                              فغان صبحگاهی بر خرد زنشب و روزي که داري بر 

خرد جزء را، فغان کل را بگیرد                               خرد میرد، فغان هرگز نمیرد
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)113فغان عاشقان انجام کاري است                               نهان در یک دم او روزگاري است(همان: 
ور است  که  اگر زندگانی  بدون آرمان و تالش باشد، بقائی ندارد؛ در این صورت مرگ  اقبال بر این با

مراحل تعالی را درنوردید » خودي«وقتی که «شود. بنا به گفتۀ الهوري، منجر به زوال و متالشی شخصیت می
ي عارضی باقی که در مرتبه» خودي«و به خالقیت و پختگی نائل شد، دیگر از مرگ باکی ندارد. مرگ براي 

هاي خالق علیه زوال و تواند در حکم  نیستی باشد، ولی این امر براي انسانی که خود را با فعالیتماند میمی
(بقائی، » کند، چیزي گذر از دنیاي مکان و زمان به عالم جاودانگی و ابدیت نیست.تالشی، چون فوالد می

1379 :37.(
خودي چون پخته شد از مرگ پاك استاز آن مرگی که می آید چه باك است    

زمرگ دیگري لرزد دل من                    دل من، جان من، آب و گل من 
به دست خود کفن بر خود بریدن            به چشم خویش مر گ خویش دیدن

)   114: 1379تو را این مرگ هردم در کمین است         بترس از وي که مرگ ما همین است (الهوري، 
نتیجه

یابیم که شبستري در گلشن راز، از نظر عقاید عرفانی با تأثیرپذیري از اندیشه با بررسی این دو اثر، در می
و مکتب ابن عربی، دیدگاه هاي عرفانی خود را ایراد کرده و معتقد به مسألۀ وحدت وجود است. اما از طرف 

ي وحدت وجود را آن گونه که ت گرائی است، مسألهي کثردیگر، اقبال که از طرفداران خداشناسی فلسفه
ي انسانی در پذیرد چرا که به نظر او، وحدت وجودي سبب نابودي انگیزهیاران ابن عربی قبول دارند، نمی

ي خودي را محور فکري خویش قرار شود. وي متفاوت با دیدگاه شبستري، اندیشهراستاي ترقی روح می
ست. بنابراین، با توجه به متأثر شدن الهوري در گلشن راز جدید از گلشن راز داده و سخت به آن پاي بند ا

ي خود را در رابطه شبستري، در پیرامون مباحثی همچون عقل و اشراق، انسان کامل و مفهوم اناالحق اندیشه
حدث، با این مباحث مطرح کرده و از سوي دیگر در زمینه اي همچون اتحاد ممکن و واجب، مسأله قدیم و م

و مسأله جزء و کل، عقاید خود را متفاوت با  دیدگاه شبستري بیان کرده » خودي «یا فلسفه ي » من«مفهوم م
است.

کتابنامه:
)، داناي راز، مشهد: انتشارات زوار.1349احمدي بیرجندي، احمد(-1
تهران: نشرمرکز ، ترجمه: علی اصغر حلبی،»محمودشبستري، گیالنی و جامی«)، 1365احمددار، بشیر(-2

دانشگاهی.
، ماهتاب شام شرق، گردآورنده: »خودي، محور فکري اقبال«)، 1385اسالمی ندوشن، محمد علی(-3

محمد حسین ساکت، تهران: میراث مکتوب.
)، اقبال باچهارده روایت، تهران: انتشارات فردوس، چاپ اول.1379بقائی، محمد (-4
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دمه: یوسفی اشکوري، تهران: انتشارات فردوس، چاپ اول.)، شرار زندگی، مق1379(______-5
)، تأملی در نظریۀ وحدت شهود شیخ احمد سرهندي و نقد او بر وحدت 1384بلخاري قهی، حسن(-6

.17وجود ابن عربی، فصلنامۀ اندیشۀ دینی شیراز: شمارة 
دهقان، انتشارات شیخ )، شگفتی در اندیشه اقبال، ترجمه: عبدالقادر1377حسنی ندوي، ابوالحسن(-7

االسالم.
)، ایران از دیدگاه عالمه اقبال الهوري، تهران: انتشارات کومش.1390حقیقت پور، عبدالرفیع(-8
)، مباحثی در عرفان ابن عربی، تهران. 1389حکمت، نصراهللا(-9

ه: محمد حسین ، ماهتاب شام شرق، گردآورند» اقبال، ستاره بلند شرق«)، 1385خامنه اي، سیدعلی(-10
ساکت، تهران: میراث مکتوب، چاپ اول. 

)، مقاالتی درباره ي زندگی و شعر،شیراز: دانشگاه پهلوي.1350رستگار، منصور(-11
)، با کاروان حله، تهران: انتشارات علمی.1386زرین کوب، عبدالحسین(-12
رات امیرکبیر، چاپ )، جست وجو در تصوف ایران، تهران: انتشا1379(_________________-13
ششم.
)، نقش بر آب، تهران: انتشارات معین.1368(_________________-14
)، گلشن راز، مقدمه وتصحیح: کاظم محمدي، کرج: انتشارات نجم کبري، 1386شبستري، محمود(-15

چاپ اول.
تر نشرفرهنگ )، ابعاد عرفانی اسالم، ترجمه: عبدالرحیم گواهی، تهران: دف1384شمیل، آن ماري(-16

اسالمی، چاپ پنجم. 
،در شناخت اقبال. »بعد عرفانی شخصیت اقبال«)، 1365شیخ االسالمی، علی(-17
)، عرفان خودي در کلیات اقبال الهوري، تهران: انتشارات.1387فاضلی، قادر(-18
)، کارنامه تصوف، تهران: نشر افکار، چاپ اول. 1387فروهر، نصرت اهللا(-19
)، بنیاد عرفان برتر،قم: نشربوستان کتاب.1388یحیی(کبیر، -20
)، بازسازي اندیشه دینی در اسالم،ترجمه: محمد بقائی، تهران: انتشارات زوار. 1379الهوري، اقبال(-21
)، گلشن راز جدید، حواشی و ترجمه: محمد بقائی،تهران: انتشارات فردوس، 1379(________-22

چاپ اول. 
)، مفاتیح االعجاز فی شرح گلشن راز،مقدمه، تصحیح وتعلیقات: محمد 1388الدین(الهیجی، شمس -23

رضا برزگرخالقی، عفت کرباسی،تهران: انتشارات زوار، چاپ هشتم.
)، مفاتیح االعجاز فی شرح گلشن راز،مقدمه، تصحیح وتعلیقات: محمد 1390(_____________-24

رات زوار، چاپ نهم.رضا برزگرخالقی، عفت کرباسی،تهران: انتشا
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)، فراسوي کفر وایمان، ترجمه :مجدالدین کیوانی، تهران: نشر مرکز،چاپ سوم.1379لویزن، لئونارد(-25
)، صداي رویش خیال، تهران: انتشارات زهد.1379محبتی، مهدي(-26

اپ اول.، تهران: انتشارات طرح نو، چ»محمود شبستري، سراینده ي گلشن راز«)، 1376موحد، صمد(-27
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احجار کریمه در دیوان خاقانی
1دکتر شکراله پورالخاص

عضو هیات علمی گروه اموزشی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی
2نرگس مرادگنجه

دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی
چکیده

قی شروانی یکی از بزرگترین شاعران و از حسان العجم افضل الدین بدیل بن علی بن عثمان خاقانی حقای
فحول بلغاي ایرانی است. او در عصري زندگی می کرد که علوم مختلف گسترش و توسعه یافته و این 
معارف و اطالعات راه خود را در متن ادبیات فارسی گشوده بود.در این بین خاقانی که به غالب علوم و 

ست مضامین علمی خاص در شعر ایجاد کندکه غالب انها بیش اطالعات مختلف عهد خود احاطه داشت، توان
از او سابقه نداشته است. او در ترکیب الفاظ و خلق معانی و ابتکار مضامین جدید و پیش گرفتن راههاي 

خاص در توصیف و تشبیه مشهور است.
نثر فارسی در این میان ((کانی شناسی)) و شناخت خواص احجار کریمه از مقوالتی است که در شعر و

نیز راه گشوده و خاقانی گاه با در نظر گرفتن شکل و رنگ انها تشبیهات و استعارات گوناگونی اورده است و 
گاه به خواص مختلف انها پرداخته است.

ایم تا نحوه نگرش خاقانی را به احجارکریمه و نحوه استفاده از انها در خلق در این نوشتار سعی کرده
خواص مختلف ان از منظر خاقانی مشخص کنیم و با کتب علمی عصر شاعر تطبیق دهیم.تصاویر شاعرانه و 

خاقانی، طب قدیم، احجار کریمه، کانی شناسی، فلزات گران بهاها:کلیدواژه
مقدمه

چنانچه میدانیم در قرن ششم هجري در ادمه جریان گسترش علوم از اواخر قرن چهارم؛ علوم مختلف 
و دانشمندان بزرگی در این قرن علوم مختلفی چون، طب نجوم، پزشکی، ریاضیات، گسترش و توسعه یافت 

کانی شناسی و ... را پایه گذاري کردند و بسیاري از اصطالحات و مضامین این علوم در عرصه ادبیات و اثار 
علوم شاعران راه یافته و منبع مضامین شعراي این عصر شده است. (دانش گوهر شناسی و کانی شناسی از 

اوائل است که حکماء پیشین و دانشمندان ایران و علماء اسالم بدان عنایت و توجه خاص داشته و رساله 
اند.) (تنسوخ نامه ایلخانی/ مقدمه).بسیار در ان فن تالیف کرده

د ( این اجسام از قدیم ترین ایام به علت دیریابی و کمیابی گرانبها و گرانقدر بوده است و انها را از بال
دور دست به دشواري تمام استخراج وتهیه می کرده اند و با تحمل رنج سفرهاي صعب به اقلیم و ممالک به 

1.pouralkhas@uma.ac.ir
2 .nmoradganjeh@yahoo.com
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پیشکش و سوادگري می برده اند. قدما براي هر یک از گوهر ها خواص طبی مهم و متعدد قائل بوده 
راض مختلف، شفاي اند،خصوصاً عزت و قیمتشان از ین لحاظ بوده است که انها را در عالج صاحبان ام

بیماري ها و حاالت روحی، موثر می دانسته اند و همراه داشتن یا بر خود مالیدن یا بوییدن عده اي از انها را 
رافع مالیخولیا و دافع جنّ و شیطان و سبب باز امدن خواب ارام و قوت یافتن دل می شمرده اند.گوهر 

ار می آمد و شناخت احجار کریمه همواره مورد نظر شناسی و عطاري از پیشه هاي ارجمند و عزیز به شم
ملل مختلف و مخصوصاً محل اعتنا در درگاه سالطین و ملوك بود و کتب و رسائل خاص این فن نگارش 

می یافت). (( مقدمه کتاب عرایس الجواهر))
ر علم کانی شاعران که غالبا خود حکیم و واقف به علوم مختلف بودند با توجه به اهمیت این سنگ ها د

شناسی؛ و به جهت دور شدن از تکرار و روي اوردن به ابداع مضامین نو و جذاب از علوم مکتسبه خود سود 
جستند و با توجه به شکل و رنگ و خواص دارویی سنگ ها به ابداع مضامین تازه و نو و تشبیهات و 

نی سنگ ها در اشعار شاعران گاه با استعارات مختلف و خواص انها پرداختند.اشاره به خواص دارویی و درما
اسناد و کتب کانی شناسی عصر آنها تطبیق داشته و جنبه علمی دارد و بعضاً هم برخاسته  از عقاید خرافی 
مردم بوده و پشتوانه علمی ندارند اما در هر حال استفاده و بکارگیري جنبه هاي ظاهري سنگ ها در رنگ و 

ات دیوان این شاعر رنگ و جاللی دیگر بخشیده و ضمن زیبایی افرینی شکل، اندازه و تاللو انها به صفح
خواننده را با گوشه هایی از علوم عصر خاقانی آشنا کرده است.

قبل از پرداختن به مبحث اصلی؛ ذکر تکوین و شکل گیري معادن؛ چگونگی تحجیر جواهر معدنی و 
علت رنگ جواهرات ضروري است.

کلیالف) در علل معادن به طریق
معدن از عدن گرفته اند، و عدن قرارگاه باشد و مرکز هر چیزي را از روي لغت ان چیز گویند و عادت 
چنان رفته است که هر جایگاه که جوهري در انجا تولد کند ان را معدن ان جوهر گویند... و بیشتر معادن در 

ارت یا برودت بیرون شده و با این همه زمین هایی پدید اید که از اعتدال انحرافی یافته باشد و به طرف حر
در ان زمین ها صالبتی تمام باشد و در تجاویف ان بخاراتی باشد محتقن... و علت وجود بیشتر معادن از 
روي کلی شعاع افتاب است و از روي جزوي کواکب... و علت تکوین اکثر معادن ان باشدکه در تجاویف 

ا بخاراتی خشک دخانی...و تکون معدنیات را اسباب مختلف زمین هاي مذکوربخاراتی باشد ترِ مائی ی
بسیارست. بعضی به احتراق بود.چون انواع نمک ها و زاجات و بوره ها و انچه بدان ماند، و بعضی بیشتر 
چون انواع جواهر حجري بود، و دلیل برین ان است که هر چیزي را بسوزاند و بعد از ان بشوید و حل کند، 

در قوت ان چیز ملوحتی در ان پیدا می اید.پس عقد کند به ق

ب) در کیفیت تحجر جواهر معدنی
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...چنانچه افتاب مدتی مدید در خاکی یا در سنگی تابد تا به کثرت حرارت شعاع افتاب محترق شود.بعد 
ب از ان به مدتی دیگر اب بر ان جرم محترق می گذرد و مجاور ان می باشد تا منحل شود،یا بعضی از ان ا

بیامیزد و سیالنی پذیرد، بعد از ان حرارتی معتدل در ان تاثیر می کند مدتی در ان، تا خشک شود پس برودتی 
در ان تاثیر کند تا منجمد شود و سنگ گردد.اکثر جواهر هم برین ترتیب متحجر گردند. و هر جوهر که 

امیخته، چون بلور و لعل و بعضی شفاف باشد ماده او ابی باشد. با اختالط ارضی لطیف اندك باران به هم
زمرد و یا یاقوت و غیر ان و بعضی از عقیق... و هر چیز غیر شفاف باشد ارضیت ماده ان بیشتر بوده باشد، 

چون پیروزه و جزع و دهنج و الجورد و بسد و فلزات سبعه و غیر ان.
ج)  در علل الوان جواهر

و کل الوان متوسط باشد میان بیاض و سواد از بیاض به جمله الوان را ابتدا بیاض بود و نهایت سواد،
تدریج ترقی می کند تا به درجه سواد رسدکه غایت اوست و از ازدواج بیاض و سواد رنگ هاي مختلف 
حاصل می شود که هر یک از ان جمله چون با یکدیگر بیامیزند لونی خاص حاصل شود.)) ( جواهر نامه؛ص 

65-69(
مختلف احجار کریمه و فلزات گرانبها در دیوان خاقانی:اینک بررسی جنبه هاي

الماس-1
((از جمله جواهر حجرست و لون ان سپیدست شفاف که ان را تشبیه به رنگ ابگینه بغدادي توانند 
کرد...الماس را به زبان هند ((هیرا)) گویند و به زبان رومی ((اذمس)) و به زبان سریانی ((المیاس))... و از 

لماس سپیدست و زرد و زیتی و صرخ و سبز و اکهب و سیاه، و در هر بالدي نوعی از این جمله پسند    انواع ا
)137کنند و اختیار ایشان از نوعی باشد(جواهر نامه ص می

خواجه نصیر الدین طوسی در باب خواص ان می گوید: (( هر که الماس با خود دارد از صاعقه ایمن 
) کاشانی می گوید: 69سوده و طبیعت او سرد و خشک است)). ( تنسوخ نامه ص باشد و از علت عسرالبول ا

((هر که الماس با خود دارد از مکر و مکیدت اعدا در امان و هیچ دشمن را برو ظفر نبود و جادویی بر ان 
)82کار نکند.(عرایس الجواهر ص 

الف)سرب الماس را می شکند 
بود بوسیله سرب می توان الماس را شکست و به همین دلیل خاقانی نیز همچون هم عصران خود معتقد 

هنگامی که در جدل با سفیهی مغلوب می شود خود را الماسی می داند که با سرب شکسته شده است:
هنگام جدل سخن فرو بستخاقانی را اگر سفیهی

)816کالماس به زخم سرب بشکست(این هم ز عجایب خواص است

ر می گوید:و در جایی دیگ
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)1139هنر در آنکه ز الماس بشکند پوالد (در آن چه عیب که از سرب بشکند الماس

اما ((جوهري نیشابوري)) در مورد این خاصیت الماس می گوید:
(( و دیگر مشهور شده ست که الماس به اسرب شکسته شود و اسرب ان را نیست گرداند و این معنی از 

است که بزرگان در کتب خویش اورده اند، و ذکر استحالت ان معنی نزدیک کمال شهرت به حدي رسیده
حکاکان اظهر من الشمس است.

و این خیال، آن جماعت را بدان سبب افتاده است که دیده باشند که حکاکان جاهل الماس شکسته باشند 
بشکند در وقت ان که و پاره اي اسرب را به روي سندان نهاد . تا چون خایسک بر انجا زنند تا الماس 

شکسته خواهد شد ان اجزاي شکسته بنجهد و متالشی نشود و ان پاره اسرب ان را نگاه دارد... و اگر به جاي 
ان اسرب پاره اي کاغذ بود یا پاره اي شمع یا پاره اي پنبه همین فایده کند که ان نگذارد که ان اجزا شکسته، 

)139ص (جواهر نامه » متالشی شود.
شکنند:ب) بوسیله الماس سنگ هاي سخت،حتی پوالد را می

)1139هنر در آنکه ز الماس بشکند پوالد (در آن چه عیب که از سرب بشکند الماس

(( بزرگترین خاصیت الماس ان است که جمله جواهر حجري صلب را که البته سوهان قبول نکند بدو 
)140سوراخ کنند (جواهر نامه ص 

در جاي دیگري در دیوان خاقانی امده است:همین مطلب
)774تا کی کنی قبول خسان را، چو کهربا  (اي سفته در وصل تو الماس ناکسان

ج) الماس چون سمی مهلک است:
)432لوزینه اي است خرده الماس در میان  (کان خوشترین نواله که از دست او خوري

)141مهلک،چون ان را خرد بسایند و بدهند)) (جواهر نامه ص((و گفته اند الماس زهري است
د) استعاره از برف

)159گوهر از الماس و مشک از پرنیان افشانده اند(رسته چون یوسف ز چاه و دلو و پیشش ابر و صبح

ه) استعاره از اشک چشم
)1077ایی (انگشت مرا پیشه شد الماس ربشد ناخن من سفته زبس کز سر مژگان

این سوي دل روانه کن، ان زي جگر الماس و زهر بر سر مژگان چه داشتی
)806فرست(

و) استعاده از وجود گران بهاي ممدوح
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)246دیده خاقانی است، الجرم الماس بار (نیست مرا آهنی بابت الماس او

بیجاده-2
وت، و درو دخانی است و عزیزالوجود نیست و قیمت ((بیجاده جوهري است ما بین جوهر لعل و یاق

زیادت ندارد... و بهترین ان گفته اند که سرندیپی است و لون ان سرخ مشیع... گفته اند نوعی دیگرست که 
لون ان به زردي زند ان را ((تاربان)) گویند... طبیعت بیجاده از روي مزاجیت نزدیک است به طبیعت لعل و 

هر گاه که (مقداري) با خویشتن دارد از علت لقوه و جذام و برص و صرع و قولنج خاصیت او ان است که
ایمن بود و ادمان نظر در وي پیش شعاع افتاب نور بصر را زیادت دارد. و اگر بیجاده را به موي سر یا به 

که مغناطیس اهن اندام بمالند تا گرم شود و ان را در برابر کاه و پر مرغ دارند ان را به خویشتن کشد،چنان
)200-196نامه ص را.)) (جواهر

الف) خاصیت کهربایی بیجاده
)767بیجاده نیارد که کند کاهربایی (اقلیم گشایی که ز جاسوسی عدلش
)941رخساره چو کهرباي کردم(بیجاده اشار تا در تو

بسد(مرجان)- 3
اند که اصل آن مرجان  ري نیز خوانند بعضی بیخ مرجان را گفته(( مرجان را گویند و آن را حجر شج

باشد و به این معنی به کسر اول هم امده است  و گویند منبت ان قعر دریاست،ریسمانی بر ان بندند و بر 
کنند. چون باد بر ان وزد و افتاب بر ان تابد سخت و سرخ گردد و ان برزخ است میان نبات و جماد... گویند 

ر گردن مصروع بندند نافع باشد و همچنین اگر بر گردن صاحب نقرس بندند.)) (برهان قاطع)اگر ب
معدن بسد در زمین فرنگست به کنار دریا، در میان اب... بسد نواع دارد. اما بهترین انست که بغایت سرخ 

قوي عزیز است و انکه برو درشتی نبود نرم باشد،و زود شکند. و در زمین هندوستان و خطاي او را
دارند...خاصت بسد در مفرح و داروي چشم به کار دارند و خون که از گلو و سینه براید باز دارد. و سپرز 
بزرگ و ریش امعا و عسرالبول را سود دارد و دیدن بسد نور بصر را زیادت کند و روشنایی بیفزاید. (تنسوخ 

کودکان بندند رفع چشم زخم بکند و گفته اند ) و کاشانی در خواص ان می افزاید (( و اگر بر128نامه ص 
که گرانی گوش را سود دارد و هر که قدري سوده بخورد درد گوشت بن دندان را نافع بود و اگر بر داء 

)146-145الثعلب طلی کنند سود دارد.)) (عرایس الجواهر ص 
استعاره از لب-الف

و بسد، عاشق صد وي کشته به دندان اي کشته مرا لعل تو مانند بسد
)1289(

)763سایه ز شیب و ذره ز باال گریسته (بر بسدت که ذره از او سایه پیش داشت



١٣٠٣
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

)455وي کرده ز اتش اب حیوان (اي نایب عیسی، از دو مرجان

تشبیه می به بسد-ب
)637زر و بسد رایگان برخاسته(بهر د ستینه رباب ازجام وحی

مرجان در دریا جا دارد-ج
)778در بن دریا شو و مرجان طلب (بر سر عالم شو و همجنس جوي

مرجان را در ساحل دریا هم می توان یافت-د
)622بر هر کنار دریا، مرجان تازه بینی (دریاست استانش وز اشک داد خواهان

به عنوان زینت و زیور-ه
)318درو نسو خبث و ناپاکی، برو نسو زر و مرجانش(پرستان را گل خندان گلخن داننهاد تن

جزع-4
((سنگی است. گذشت یاقوت و الماس هیچ سنگ به صالبت او نیست و بیشتر ازو مصمت است و 

و شفاف نیست و در یک پاره ازو بیشتر انواع لونها حاصل باشد چون سیاهی و سپیدي و زردي و صرخی 
کبودي، و الوان مرکب چون ابگون و عودي و حلوانی و غیر ان... و نیکوترین جزع ان است که ان را از یمن 
ارند و ان لطیف تر باد... نوعی(از ان)که درو دو لون بیش نباشد یکی سیاه و یکی سپید از ان نگینها سازند 

ا مناسب راست کنند چنان که شکل خطها چنان که خطی سپید با خطی سیاه راست بر کناره نگین افتد و ان ر
موافق شکل نگین باشد... و هر که ان را با خویشتن دارد سودا بر وي غالب گردد و البته خوابهاي هایل بیند 
و در خواب بترسد و بی سببی غمناك باشد و رعاف ارد و در سخن میان او و مردمان منازعت بسیار رود و 

ی بندند سیالن لعاب دهن او بسیار شود و هر که از انایی که از جزع کرده خصومت بسیار کند و اگر بر کودک
)208-205باشند طعامی یا شرابی خوردخوابش نبرد.)) (جواهر نامه ص 

خاقانی جزع را بارها در دیوان خود به عنوان استعاره براي چشم به کار برده است:
استعاره از چشم-الف

)682هر که را این بشکند، ان مومیایی می کند (اختنکار جزع و لعل توست ازردن و بنو
)457لعل تو به بوسه داده تاوان (جزع تو به غمزه برده جانها
)782که دو یاقوت را پیمان شکن ساخت (نه بس بود انکه جزعش دلشکن بود

زر-5
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ر بعضی از زمین تاثیر کند( به سبب اثر (( تکون زر در معادن چنان باشد که هرگاه که شعاعات افتاب د
حرارت ان در تجاویف زمین، بخاري و دخانی متولد شود، و میان ایشان ازدواجی و ترکیبی افتد و اجزاء ان 
متشابه بود.) و نضبحی کامل یابد. ان ماده در غایت رقت و صفا بود. قدرت ازلی صورت زري اعطا کند اورا. 

)209باشد.)) (تنسوخ نامه ص و حدوث جوهر زر از این وجه 
خاصیت مفرح بودن-الف

مشک است و زر و مرجان وین هر سه هست غمناك بود بلبل گل می خورد که در گل
)275غمبر ( سازد مفرح از زر، مرجان و مشک اذفر مانا که باد نیسان داند طبیبی!ایرا

)275)غمبر (275( زر را در ساختن مفرح ها به کار می برند و از دیگر کاربرد هاي خواجه نصیرالدین طوسی می گوید : ((
طبی ان دافع سوداست چنان که اگر زر را محول کنند و در مفرحات به کار دارند،سودا را دفع کند (تنسوخ 

) 212نامه ص 
خالص کردن زر بواسطه اتش-ب

میزان حق و باطل راي ملک است، 
ایرا

)670دید اید (زر دغل و خالص، از نار پ

)275)غمبر (275(
بر دست بدانت برگرایندنیکان که تو را عیان گیرند
)1174مشکی که به سیرت ازمایند (زري که به اتشت شناسند

197همچنین ص 
جوهري نیشابوري در خصوص خالص کردن زر ناسره می گوید: (( چون خواهند که زري را که با ان 

خته بود، چون نقره یا مس یا اسرب یا قلعی یا اهن یا از مرکبات چون سپید روي و غیر ان، جوهري دیگر امی
ان را خالص گردانند و ان جوهر را از زر جدا کنند. بگیرند یک جزو نمک خوش و دو جزو خشت پخته 

جزا امیخته سرخ و چهار جزو گل سفید و یک یک را جداگانه خرد بسایند و باز بر هم امیزندچنان که جمله ا
شود... تنوري ساخته باشند بر روي زمین چنان که موضع اتش در زیر ان باشد، و آن را دري که هیزم در وي 
می نهند و باالي اتش مثل رفی مدور کرده که این دیگ هاي سفال در ان جاي می نهند و گرداگرد رف، 

خته مشبک چون دیگها در انجا نهند ان سر بر چنان که اندر سینه ان دیگها در انجا توان نهاد و ان را سري سا
)309-308او نهند تا دود اتش از ان مشبک برون می اید.)) (جواهر نامه ص 

خاقانی در جایی دیگر می گوید:
دل کوره و تن شوشه زرین سلب استخاقانی اسیر یار زرگر نسب است
است در شوشه زر کوره اتش عجب در کوره اتش چه عجب شوشه زر

)1271(

زر جعفري ، زر رکنی-ج
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زر جعفري، طالي خالص بود منسوب به جعفر نامی که کیمیا گر بوده استو بعضی گویند پیش از جعفر 
برمکی زر قلب سکه می کردند چون او وزیر شو حکم فرمود که طال را خالص کردند و سکه زدند و به او 

(برهان قاطع)منسوب شد.
منسوب به رکن الدوله دیلمی(فرهنگ معین).زر رکنی :سکه طالي

)296زان کس که رکن خانه دین خواند جعفرش (یک خانه دارم از زر رکنی و جعفري

زرده دهی -د
زر خالص سرة تمام عیار باشد(برهان قاطع)

چون نجیبان دگر جامه به زر معلم نیست ده دهی باشد زر سخنم، گرچه مرا
)1126(

زر زیف-ه
زیف: زفت را گویند و ان صمغی باشد سیاه، و در عربی زر قلب ناسره باشد.

زر زیف است و چون اتش به ارزانی است عیار دهر کم ارزاست، دیدم ز اتش همت
)615ارزانی(

زر عیاردار-و
)508زر عیار دار، به میزان صبحگاه (غربال بیختم به عمري که بافتیم

زر زرد-ح
)112بر دو محک سپیدشان چه مصاف است (ره اي زسیم و زر زرداز پی یک ص

زر سرخ-ط
)214بهترین زر آن است کی سرخ باشد و نرم در پیچیدن و سخت نباشد(عرایس الجواهر ص 

)253راست ،برابر بداشت بله لیل و نهار (چون زر سرخ سپهر سوي ترازوي رسید

تشبیه می به زر(به جهت رنگ)-ي
ون زر و جام او را چون کفه معیار می چ

است
)670از سرخی رنگ زر، معیار همی پوشد (

مهره زر، استعاره از خورشید-ك
)251مهر، زمشرق نمود مهره زر اشکار (ظل صنوبر مثال گشت، به مغرب نگون

غیبه زرین یا برگ هاي پاییزي-ل
)253د بر سر او شاخسار (غیبه زرین فشانحلقه سیمین زره چون زشمر شد پدید
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)، 610)، تابوت زر(178)، صاع زر (154)، تعویذ رز (228خاقانی ترکیباتی از زر بکار برده است: بدرة زر(
).48چمانه زر(

در (مروارید) ؛ صدف-6
مطلق مروارید را گویند و در لغت عرب دره بر وزن حره مروارید کالن را گویند(غیاث اللغات)

ري است معروف و مشهور، حجري حیوانی، تولد ان در حیوانی که نام او صدف است که مروارید جوه
)145در بعضی از فرضه هاي دریاي محیط یابند.(جواهر نامه ص 

اسم در بر جمله لولو خرد و بزرگ اطالق کنند... و بهترین لولو از دریاي کیش و بحرین خیزد.(تنسوخ -
)84نامه ص 

(در)) به عنوان استعاره استفاده شده است:در دیوان خاقانی لفظ (
استعاره از اشک-الف

)1158فرو شد که روانش از این فرود برامد (گریست دیده خسرو، بریخت در کیانی

)660صد طویله به رایگان بگسست (پیش خاك در تو چشم از در

او دل صدر واال یافتی گر در جوار راي در بازمی در پاي او،از دیده همپا الي او
)1036(

)379تا پیش کعبه لولوي الال براورم (دریاي سینه موج زند ز اب اتشین

استعاره از اشعار و سخنان نغز-ب
)660عقد پروین بهاي لولو توست(لولو افشان تویی، به مدحت شاه

ن همه در ثمین کان همه خر مهره بود ویبنده سخن تازه کرد و انچه کهن داشت شست
)492(

)372صدف مثال،دهان را به در بینارم(به شکر صدر زمان هر زمان به بحر سخن

استعاره از برف و باران-ج
)522ابر نهنگ اسا ، زکف ، لولو الال ریخته (باز، از تف زرین صدف، شد اب دریا ریخته

استعاره از ممدوح-د
)406ن روح سبک نفات جویم (چواي در گرانبهاتر از روح

عقد به در-ه



١٣٠٧
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

)494نه عقد من به در کس مزین (نه نظم من به بیت کس مزور

)822بر بند عقد در که کنون در برایمت (بگشا نقاب و که ز ره بر در ایمت

و شش دانه بنا به گفته خواجه نصیرالدین طوسی هر عقدي که از مروارید درست می کردند داراي سی 
بود که شش دانه ان از صدف تراشیده که جهت ارایش در عقد می کشیدند و قیمتی نداشت و ده دانه را از 

) او همچنین 98جنس خوب، ده دانه را از مروارید میانه و ده دانه از بهترین ان انتخاب کنند.(تنسوخ نامه ص 
تخاب می کردند که حاصل ان عقدي بود یک اضافه می کند که وزن این سی و شش دانه را به گونه اي ان

مثقالی، دو مثقالی و سه مثقالی.
در خوشاب، در ابدار-و

در خوشاب را لبت سخت خوش اب می 
دهد

نرگس مست را خطت خوب سراب می دهد 
)896(

)1195همه در خوشاب میچکدش (گفت مدحی مرا که از هر حرف

)777در اب شد زشرم تو صد راه،زیر اب(و خماي در ابدار چو ابی، زپیچ

(( اول که از همه بهتر باشد ان بود که شفاف و صافی باشد بی هیچ رنگ غریب.مانندة قطره اب و ان نادر 
). هر مروارید که 92باشد و خوش اب ان را گویند و در مروارید سفید بهترین انواع باشد (تنسوخ نامه ص 

طراوت باشدکه به ستاره ماند ان را شاهوار و نجم و عیون و خوشاب و مدحرج گویند و ان سپید و ابدار و با
سپیدي باشد به رنگ شیرفام و این اسامی هر یک به طریق استعارتی است ،چنانکه شاهوار به جهت ان گویند 

غایب که اوصاف کمال درو جمع باشد و مدحرج جهت انکه هر چند بر کف دست نهند، قرار نگیرد از 
استدارت و ان را به لغت فرس غلطان گویند و نجم شبیه به ستاره و عیون مشبه به چشمه خورشید از غایت 

)90استنارت و خوشاب به سبب ابداري.(تنسوخ نامه ص
در شب افروز-ز

)1293از گوهر افتاب روشن تر بود (دري که شب افروز تر از اختر بود

در شب افروز است می،زان در شبستان تازه کن ان نوروز است میخوش،عطسه روزاست می،ریح
)731(

خواجه نصیر الدین طوسی می گوید: حدیث در شب افروز که در افواه است سخنی است نامعلوم و 
حقیقتی ندارد مگر ان را تاویل کنند چنانکه گویند در شب افروز اتش است،این وجهی دارد.(تنسوخ نامه ص 

113(
در یتیم-ح
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)180افتاده بر استان مادر (اي در یتیم و چون یتیمان

)283از موج بحر در یتیم اور سخاش (و اینک ببین بحیره ارجیش قطره اي است

خواجه نصیر طوسی در این زمینه حکایتی را نقل می کند: آورده اند که خواجه اي بود پارسی از معارف 
روارید به شهر سیالف از توابع کیش مسافرت می کرد و در انجا در خانه پیر زنی تجار، که براي تجارت م

خرید و می بیتوته می کرد و سرمایه اندکی از او می گرفت و به همان اندازه براي آن پیرزن مروارید می
ده است و فروخت و ماحصل ان را به پیر زن می داد تا اینکه روزي به خانه پیر زن امد و دید که پیر زن مر

تنها دختر او هم سرمایه اي نداشت که به تاجر براي داد و ستد بدهد و فقط گربه اي داشت تاجر با خود 
اندیشید که در کشتی موش ها مخرب و باعث ازار و اذیت هستند بنابراین گربه را با خود برد و پس از 

به زیر دریا برود و در عوض آنچه می غواصی و تجارت به یاد دختر پیرزن افتاد از غواصی خواست که یکبار
آورد گربه را بستاند غواص فرو رفت و یک صدف اورد حاوي دانه مرواریدي به وزن سه مثقال. در ان زمان 
خلفاء مصر عالقه خاصی به مروارید داشتند و بنابراین تاجر ان را به خدمت عزیز مصر برد تا بفروشد. اما 

تاجر داستان دختر یتیم ... را تعریف کرد و عزیز مصر از او خواست تا راهی مقومان از تقویم آن عاجز شدند. 
بیابد تا ان مروارید در ملک و خزینه او باشد فرداي ان روز تاجر پیشنهاد کرد که عزیز مصر ان دختر را به 

... و در نکاح خود دراورد و به این طریق ان دختر همسر عزیز مصر شد و ان مروارید را به عزیز مصر سپرد
یتیم از ان است که ان در بی همتا بود و در زمان مثل و مانند نداشت و دیگر انکه نسبت یتیمی به ان طفل 

)113-110یتیم کردند. (تنسوخ نامه تلخیص صفحات 
ط: در عدن

رید بهترین مروارید ها را از خلیج فارس به دست می اورند،غیر از خلیج فارس از دو محل دیگر هم مروا
شود: تحت الریح نزدیک خلیج بنگاله و دیگري از دهلک در بحر احمر در نزدیکی عدن استخراج      می
)133(کانی شناسی ص 

)525چون خرده در عدن،بر تخت مینا ریخته (تیغ تو عذراي یمن،در حلّه چینیش تن

 رساخته است؛ مانند: د ((در)) ر ثناي شاه (11084برگزیده (خاقانی ترکیبات دیگري هم از لفظ696)، د ،(
)،در 1195)، در ناب(552)،در شهوار(626)، در بهایی(738)،ژاله در فام (525)، میغ در افشان(1246در ثمین (

).521)، درهاي بیضا(49دري (
مفرح بودن مروارید-ي

)642صد مفرح در زمان امیخته (ساغر از یاقوت و مروارید و زر
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روارید به نظر اطباء معتدل است و مصول کرده در مفرحات و معجونها بکار دارند، دل را قوت دهد. (( م
)105مدد روح حیوانی کند و اندوه از دل ببرد.(تنسوخ نامه ص 

از دیگر خواص در: خفقان ضعف دل، خوف و ترس که اساس ان سوداست را از بین می برد.روشنایی 
ي رفع سر درد مفرط مفید است. همچنین براي رفع جاي ابله روي پوست از چشم را می افزاید، و برا

)105معجون در، نی پوسیده ساییده و شیر زنان استفاده می کنند. (تنسوخ نامه ص 
صدف-ك

صدف حیوانی است که بر ظاهر او دو دفّه باشد بر هم پیوسته بر پشت، که ان را مفصلی باشد که وقتی 
فراهم اید به اختیار او،و در میان ان دو دفّه گوشتی بور رنگ باشد... و مروارید در میان گشوده گردد و گاهی 

ان گوشت باشد...و در افواه مشهور است که ان وقت که باران نیسان می اید صدف به روي اب اید دهان باز 
مروارید متولد گشاده و قطرات باران را می گیرد و به خاصیتی که در جوف صدف قدرت ازلی نهاده است 

)85یابد. (تنسوخ نامه ص می شود و در جوف صدف تربیت می
)119اصداف ملک را گهر اندر نهان اوست(وین پرده گرنه بحر محیط است پس چرا

)363چندین صدف گشادم هم گوهري ندارم(غواص بحر عشقم بر ساحل تمنی 

)85قطره تلخ است که شد لولو و خوشاب (کان با این همه امید به بهود توان داشت

زمرد-7
زمرد جوهري است نفیس شریف،حجري معدنی.لون او سبز شفاف است،و از روي اصطالح لغت ان را 
((زبرجد) خوانند... و ان دو نوع باشد: بی رنگ تر و دیگر تمام رنگ و در هر نوعی دو طرف افراط و تفریط 

م رنگ باشد ان را در خراسان((صابونی)) گویند و ان را قیمت زیادت از روي لون، چنانکه یک نوع که ک
نباشد و اخس جنس زمرد ان است  و از ان نوع کم رنگ تر؛ چنانکه اول سپیدي باشد اندك مایه با سبزي 
زند و همچنین بعضی رنگین تر تا نزدیک گردد به نوع زمرد تمام رنگ. و ویگر نوع که شریف است و آن را 

)101کمال باشد ان ((سیر)) گویند و زمرد نیز گویند.)) (جواهر ناه ص رنگی به 
رنگ سبز زمرد-الف

)395دفع این افعی پیچان چه کنم (فلک افعی تن زمرد سلب است

گرد زمرد بر عذارش زان عیان افشانده اند شاخ طفلی بود، نو خط گشت و بالغ شد،کنون
)160(

یله زمردترکاندن چشم افعی بوس-ب
)362زمرد جز از بهر ارقم ندارم (وگر فعل ارقام کند، من که چرخم
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جوجوهري نیشابوري در مورد این خاصیت زمرد می نویسد: و مشهور شدست که چون زمرد خالص در 
برابر چشم افعی دارند چشم او بطرقد، استاد ابوریحان اورده است که چند نوع زمرد بر چند مار افعی تجربه 
کردم هیچ اثر نکرد. بعد از ان زمرد را مماس چشم ان افعی کردم و زمانی بسیار بداشتم هم هیچ اثر نکرد و 
بعد از ان قدري زمرد را بسودم و در چشم افعی کشیدم هیچ اثر نکرد و محقق شد ان خاصیت هر چند که 

)107مشهور شدست و به حد ضرب مثل رسیده اصلی ندارد.(جواهر نامه ص 
قیقع-8

عقیق یمن-الف
گشت زر افشان چمن، چون کف صدر کبار غژم عقیق یمن کرد برون از دهن

)254(
جوهري نیشابوري می گوید: و معدن عقیق بر دو موضع بیش نیست؛ در یمن در دوریه که آن را مقري و 

ردفام و با طراوت باشد و نعام گویند و در حوالی ان و در زمین سند. و انچه از معادن سند خیزد رنگ ان ز
درو اندك مایه جزع رنگ باشد. انچه از معادن یمن خیزد با رنگ و با طراوت باشد... و در بعضی از عقیق 
یمنی صفرتی ذهبی است می درخشد و صافی و نیکو لون باشد و ان را ((مذهب)) گویند و ان نوع عزیزتر 

)201-200است. (جواهر نامه ص 
ري هم همین مطلب را می آورد:خاقانی در جاي دیگ

)782فروغ خور عقیق اندر یمن ساخت (دروغ است ان کجا گویند کز سنگ

استعاره از اشک-ب
)39با عقیق اشک و زر چهره در ثنا (کیمیاي جان نثار اورد بر درگاه شاه

)782که عشق او عقیق از چشم من ساخت (دل یاراست سنگین، پس چه معنی است

استعاره از لب-ج
)837دانم که عقیق تو شکر خندد (من در غم تو، عقیق می گریم

)924صدف گهر نماید شکر عقیق رنگش (چو به خنده بازیابم اثر دهان تنگش

تابش افتاب و سرخی رنگ عقیق-د
د و نوعی دیگر تیره خواجه نصیرالدین طوسی می گوید: انچه سرخ باشد(عقیق) ازو زیورها می سازن

)115رنگ هست، او را زیادت قیمتی نباشد.)) (تنسوخ نامه ص 
بر اوج گنبد فلک اخضر افتابتا چهره عقیق کند احمر از شعاع



١٣١١
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

اقبال کرده، همچو عقیق، احمر سر سبز باش چون فلک و رویت از نشاط
)90افتاب(

تن دارد بر خصمان مظفر بود و هیچ بال و مکروهی از جمله خواص ((عقیق))ان است که((هر که با خویش
به وي نرسد، و اگر عقیق را خرد بسایند و دندان را بدان بمالند زردي و سبزي ان را ببرد و دندان را سپید و 
روشن کند و بن دندان را سخت کندو سیالن خون را از بن دندان باز دارد،چشم را روشن گرداند و جال 

)202دهد.))(جواهر نامه ص
فیروزه (پیروزه)-9

(( بدان که فیروزه جوهري است از جمله حجریات.طبع وي سرد و خشک است و همچنان که عرب 
)127دارند عجم فیروزه را به فال میدارند. (جواهر نامه ص عقیق را به فال  می

دگرگونی فیروزه-الف
)1075ه کهربایی (تا چند خس پذیري اخر نپیروزه وار، یک دم بر یک صفت نپایی

کاشانی می گوید: از خواص فیروزه ان است کی رنگ اوبه حسب صفا و کدورت هوا بگردد. هرگاه که 
هوا صافی و بی غبار بود رنگ فیروزه صافی تر و رنگین تر نماید و اگر هوا ابر ناك و با غبار باشد اندك مایه 

ه به حسب ارتفاع و قرب و بعد افتاب زیادت می تیره نماید و در خواص احجار اورده اند که رنگ فیروز
)73شود و به سبب انخفاض و انحطاط کمتر. (عرایس الجواهر ص 

خاتم فیروزه-ب
)1327هرچ امده زیر خاتم پیروزه (در زیر نگین جودت اورده فلک

و رسم گویند کسی که با خود دارد بر خصم خویش فیروزي یابد و پادشاهان ان را پسندیده دارند
پادشاهان قدیم چنان بوده است که چون افتاب به حمل شدي، و سر سال نو بودي جواهر قیمتی حاضر 

)79کردندي و در ان نگریستندي جهت فال نیکو را. (تنسوخ نامه ص 
)، 1015)، کاسه پیروزه(1022خاقانی بارها به رنگ فیروزه اي اسمان اشاره کرده است: پیروزه چرخ(

).285)،هفت خیمه پیروزه(289)، طارم پیروزه(789)، پیروزه گنبد(624طا(دخمه پیروزه و
الجورد-10

جرم الجورد سنگی است معدنی معروف و مشهور و معادن ان در حدود جرجر وارمینیه است و الجورد 
)216را به زمان روحی ((ارمیناقون)) خوانند از بهر ان که نسبت کنند به ارمینیه. (جواهر نامه ص 

آن نوع است: بدخشانی و کرمانی و گرجی و دز ماري. اما بهترین انواع بدخشانی است و درو نقطه و 
هاي زر بتوان دید، و از بدخشانی هر چه صافی تر و خوش رنگ تر و درو سنگ سفید کمتر، ان نوع بهتر.
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اصحاب طبیعت الجورد سرد و خشک است در اسهال سودا هیچ دارو بهتر از الجورد مغسول نیست و
مالیخولیا و بی خوابی را سود دارد و سبب همین باشد که چون بر برگ چشم طلی کنند موي مژه برویاند. 

)137(عرایس الجواهر ص 
خاقانی نیز رنگ کبود و نیلی اسمان را به الجورد تشبیه کرده است:

)1075کایینه خسان را، زنگار زدایی (اي  چرخ الجورد! چنین بوالعجب چرایی

)248ور چه دهر از الجورد اسمان کرد افسرم(گرچه طبع از ابنوس روز و شب زد خرگهم

لعل-11
لعل جوهري است حجري سرخ صافی شفاف رخشنده و جوهر و صورت او به یاقوت سرخ نزدیک 

لکن است و پارهاي لعل باشند که از بعضی از انواع یاقوت سرخ رنگین تر و با طراوت تر و روشن تر بود
در صالبت با جرم یاقوت برابر نباشد...سبب ظهورش ان بوده است کی در اطرف مشرق در کوه هاي حدود 
بدخشان در موضع ورز قنج از قصبات بدخشان سه روزه راه زلزله عظیم شد و ان کوه هاي شامخ شکافته 

)61هر ص گشت و لعل از میان ان سنگ ها ظاهر گشت و انواع لعل پدید آمد. (عرایس الجوا
آمیختگی لعل و سنگ-الف

)154لعل با سنگ وصفا با کدر امیخته اند (نام و القاب ملک با لقب و نام ملوك

کاشانی می گوید: نشان انک به موضعی لعل خواهد بود ان است کی سنگی سفید رنگ مانند رگی در کوه 
بند بشکنند در اندرون ان مثل دانهاي انار پدید می اید و ان غالف و وعاي لعل است و چون ان وعا را بیا

)62.(عرایس الجواهر ص 
لعل پیازي-ب

)309لعل پیازي، از خون یک یک پشیزوالش (دریاي گندنا رنگ، از تیغ شاه گلگون

هر معرفی به یکی منسوب شد و بعضی (از ان معادن) به دیههایی که بدان موضع نزدیک بود نسبت 
به دیه پیازك کی بر دامان ان است نزدیک است و جماعتی گمان برده اند ان را به لون کردند چون پیازکی که

)61پیاز سرخ نسبت می کنند و ان نسبتی و تشبیهی دورست.( عرایس الجواهر ص 
لعل پیکانی -د

مگر رخ نعل پیکان است و اشکم لعل پیکانیبه خون ساده ماند اشک و خاك سوده دارد رخ
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عرایس الجواهر در توضیح انواع الماس می گوید: چه هر بالدي به نوعی از جواهر رغبت صاحب کتاب
بیشتر کنند... و درین زمان بیشتر پیکانی وزیتی می افتد و پیکانی بهتر و تمام قیمت تر بود.(عرایس الجواهر 

)83ص 
ضی ممسوح بهتر است همچنین خواجه نصیر الدین طوسی در شرح انواع فیروزه می گوید: ... و پیش بع

)77و پیش بعضی پیکانی که اندك طوالنی باشد، بهتر می دارند. (تنسوخ نامه ص 
استعاره از اشک خونین-ه

)772زلعل در بن هر سنگی دامنی است مرا (زبس که بر سر کوي تو اشک ریخته ام

استعاره از لب -و
)883عل جهانسوز نخواهند (فریاد از ان لبیداد از ان جزع روانسوز نبینند

استعاره از شراب-ز
)132شعله در چرخ اخضر اندازد (لعل در جام تا خط ازرق

)219ز پیروزه، لعل بدخشان نماید (می احمر از جام تا خط ازرق

)، 770)، لعل نوشین(148)، لعل تر(512همچنین ترکیباتی هم ازاین لفظ به کار رفته است: لعل رخشان(
).150لعل می(

یاقوت-12
خداوند در قران کریم در توصیف فرشتگان می فرماید: ((کَاَنَّهنَّ الیا قُوت و المرجانُ. گویا انها یاقوت و 

)59مرجانند در رنگ  وصفا)) (الرحمن /
به همین دلیل یاقوت را اشرف واعز احجار محسوب می کنند. خواجه نصیر الدین طوسی می گوید: 

به لغت فرس ((یاکند)) گفته اند و لفظ یاقوت عربیست.یاقوت به اعتبار رنگ بر چهار جنس است: یاقوت را 
سرخ و زرد و کبود و سفید ... و شریف ترین و عزیزترین اجناس یاقوت سرخ است بدان سبب که لون 
سرخی از عوارض صحت است و توابع فرح و عالمت اشتعال حرارت عزیزي است و دیگر ان نوع عزیز

الوجود است و بیش قیمت و خواص و فعل و اثر ان زیادت از جمله انواع یاقوت است... و اگر یاقوت را 
بکررات بآتش برند و چندان گرم کنند که رنگ اتش گیرد،هرگز تباه نشود.

یاقوت رمانی-الف
سفرجل رنگ بود اول که اخر گشت رمانیبه معلولی تن اندرده؛ که یاقوت، از فروغ خور

)616(
((یعقوب اسحق کندي می گوید که شریف ترین الوان یاقوت صرخ لون رمانی است.(جواهر نامه ص 

84(
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یاقوت حمرا-ب
)485قیمت حمرا بر نتابد بیش از این (پایش ز اب خضر و باد عیسی بهتر است

صحت است شریف ترین و عزیز ترین اجناس یاقوت سرخ است بدان سبب که لون سرخی از عوارض
و توابع فرح و عالمت اشتغال عزیزي است و خواص و فعل و اثر ان زیادت از جمله انواع یاقوت 

)30است.(تنسوخ نامه      ص 
استعاره از اشک-ج

)43بگیرم در زر و یاقوت حمرا (سم ان خر، به اشک چشم و چهره

استعاره از شراب-د
)520وز نیم منقار دگر، یاقوت حمرا ریخته (سرمرغ صراحی کنده پر، برداشته یک نیمه 

مفرح بودن یاقوت-ه
)150بس مفرح که به می ماحضر امیخته اند (عاشقان از زر رخساه و یاقوت سرشک

)150ان مفرح که ز یاقوت و زر امیخته اند (بی مزاج می حمرا نبود سوداشان

)49مبران را (جان داروي درد، غیاقوت مزرش مفرح امد

جوارشی ز تحیت، مفرحی ز ثنابراي رنج دل و عیش بد گوارم ساخت

)46مفرح از زر و یاقوت به برد سودا(معانیش همه یاقوت بود وزر، یعنی

((یاقوت سرخ مفرحی است و طبیعت و مزاج او گرم خشک است و در تفریح او را اثري عظیم است دل 
ربیت کند و حرارت عزیزي را برافروزد و جمله قوتهاي حیوانی را مدد کند)). را قوت دهد و روح را ت

)86(جواهر نامه ص 
خواجه نصیرالدین طوسی عالوه بر یاقوت سرخ که به عنوان مفرح بکار میرود یاقوت زرد را نیز چون در 

)37داند. (تنسوخ نامه ص ان تفریحی هست، مفرح می
یاقوت دفع وبا می کند.-و

)555دفع وبا را جام شه یاقوت کردار امده (از سموم گرمگه، زاده و با هر جاشتگرچرخ 
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ایمن -عیاذاً باهللا-جوهري نیشابوري می گوید: (( و هر که یاقوت سرخ را با خویش دارد از علت طاعون
واهر نامه ص شود و فساد هوا که ان را وبا خوانند در ان کس که با وي یاقوت صرخ باشد کار نکند)). (ج

86(
از خواص دیگر یاقوت: امور معیشت بر ان کس که یاقوت سرخ دارد با خویشتن سهل بود و نیاز و 
درویشی را به وي راه نبود و در چشم خالیق باهیبت باشد و اگر حاجتی به کسی بردارد ان حاجت به زودي 

)86روا شود. (جواهر نامه ص 
رفع ناراحتی هاي چشم-ز

تاب دیده، به دو یاقوت و درر باز دهید.هر تابنده به تابوت کنندپیش، کان گو

(( و جمله قوتهاء حیوانی را مدد کند و در داروي چشم روشنایی بیفزاید و صحت او نگه دارد.)) (تنسوخ 
)49نامه   ص 

نتیجه گیري
ه می برد. در جاي خاقانی از شاعرانی است که از اطالعات علمی خود در تبیین معانی و مضامین بهر

جاي دیوان او نشانی از علوم مختلف عصر خاقانی؛ مثل: طب، نجوم، ریاضیات، جغرافیا، گیاه شناسی، کانی 
شناسی و ... به چشم می خورد؛ تنوع مضامین و توجه به جنبه هاي متفاوت امور، اشعار او را از تکرار و 

اننده گشوده و خواننده را در علوم مختلف خود سهیم کهنگی رها ساخته و هر لحظه افق تازه اي در برابر خو
و همراه می کند.

احجار کریمه در دیوان خاقانی ضمن توجه به زمینه هاي زیبایی افرینی ان از لحاظ رنگ و حجم و 
درخشندگی، محل مناسبی براي مضمون افرینی شاعر و افزودن غناي شعري شاعرست.اصطالحات، 

شده با این سنگ هاي رنگارنگ که همواره جایگاه ویژه اي در زندگی مردمان استعارات و تشبیهات ساخته 
داشته اند نیز متفاوت و رنگین است و در جایگاه ارزشمند خود قرار گرفته و محفوظ است. خواص دارویی 
و توان انها در درمان بیماریها نیز در اغلب موارد قابل انطباق با کتب طبی و کانی شناسی عصر اوست هر

چند که در بعضی موارد عقاید خرافی در این زمینه نیز به چشم می خورد که حاصل مراوده شاعر با طبقات 
مختلف عصر خود و توجه به اقشار مختلف جامعه است.

کتابنامه
 برهان قاطع، ابن خلف تبریزي(برهان)،محمد حسین، با تصحیح محمد عباسی،انتشارات فریدون

علمی.
نصیرالدین طوسی، محمد، با مقدمه و تعلیقات محمد تقی مدرس رضوي، تنسوخ نامه ایلخانی ،

1348تهران بنیاد فرهنگ ایران، 
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 :جواهر نامه نظامی،ابی البرکات جوهري نیشابوري،محمد،به کوشش ایرج افشار، با همکاري
.1383محمد رسول دریا گشت. ناشر: میراث مکتوب،چاپ اول 

 1387بن علی، ویراسته میر جالل الدین کزازي، چاپ دوم جلد،خاقانی، بدیل2دیوان خاقانی.
 کانی شناسی در ایران قدیم، زاوش،مهدي، ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات

.1375فرهنگی،تهران 
 عرایس الجواهر و نفایس االطایب، کاشانی، ابوالقاسم عبداهللا، به کوشش ایرج افشار، انتشارات

.1386المعی، چاپ اول 
ان کریم، به کوشش حوزه علمیه قم.قر
 1374المعجم المفهرس، عبدالباقی، محمد فواد، انتشارات اسالمی، چاپ دوم.
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داستان کوتاه کوتاه (مینی مالیسم) و کاربرد آن در ادبیات نوین ایران
سیده معصومه پورسید

ه پیام نورمدرس دانشگا-کارشناس ارشد زبان وادبیات فارسی علوم وتحقیقات تهران
سیده مریم پورسید
کارشناس ارشد جفرافیا و برنامه ریزي توریسم

چکیده
گیري آن در ادبیات نوین داستانی این تحقیق درپی معرفی و بررسی داستان کوتاه کوتاه و چگونگی شکل

مانی بسیار ) انتقال پیام نویسنده بر پایه ایجاز وفشردگی محتوا در زminimalismاست.رویکرد ساده نویسی(
اند و در جستجوي اندك است. ودر پی یافتن مخاطبانی است که در عصر شتابزدگی وتکنولوژي گرفتار آمده

ي داستان ي خود می باشند.مینی مالیسم در واقع فرزند وزادهفرصتی براي خواندن موضوعات مورد عالقه
اهم نمود توانست در عصر حاضر جایی براي داستانی برایش فرکه ادبیاتکوتاه است و با تکیه بر مقدماتی

هایی هستیم که با حذف یا مختصر نمودن عناصر داستان در یک خط اي که شاهد   داستانخود بیابد.به گونه
گیرند. نمونه هایی از آن ضمن بررسی وتحلیل در این پژوهش آمده است.این ویا یک پاراگراف شکل می

ي آن،تفاوت این مالیسم درآثار ادبی،ویژگی و عناصر تشکیل دهندهنوشتارکوشیده است ضمن معرفی مینی
نوع ادبی نوین را با ادبیات داستانی کالسیک وسرچشمه آن و   نمونه هایی از آثار منظوم و منثور در ادبیات 

اي ،میدانی واند اشاره نماید.روش پژوهش براساس تحقیق ِکتابخانهایران که با این ویژگی خلق گردیده
نفر از دانش آموزان در دو مقطع دبیرستان وراهنمایی انجام 70باآموزش ِنگارشِ داستان مینی مالیسم در میان 

گرفت تاکاربرد ومیزان عالقمندي وآشنایی آنان به اختصار نویسی سنجیده گردد. نتایجی حاصل گردید که 
خوانی است. گویی وکوتاهي توجه و روي آوردن نسل حاضر،نویسندگان جوان به کوتاهنشان دهنده

مالیسم)،داستانِ نوین،ادبیات نوین داستانی، عناصر داستانی.داستانِ کوتاه کوتاه(مینیها: کلیدواژه
.مقدمه1

- گیرد ودرجهتی فراخوراستعدادهایش پیش میي تخیل درهرآدمی به مناسبت آرزوهاي اوشکل میقوه

ّي خیال خود هستند.وچه بسا آنان راترغیب نماید بروز وتقویت قوهاي از رشد مستعد ها درهردورهرود.انسان
ها، انسان درجستجوي که ازقلم دردست گرفتن نهراسند و تخیالت خودرا ثبت کنند.به دنبال آرزوها وخواسته

گذراند که آبستن حوادث وتجربیاتی ي تمایالتش پاسخ داده شود،زمانی را میزندگی تکامل یافته که به همه
ها مشترك است.جهت ثبت وقایع وگاهی جهت کم کردن غلیانِ ست که گاه در میان تمام یا اکثر انسانا

زندکه این امر منجر به خلق شعر داستان احساسات دست به نوشتن جریان زندگی خود ودیگر همنوعانش می
گردد.وقصه یا دیگر آثارهنري می

شود .این تراوش ه ازخیال و اندیشه نویسنده خلق میداستان از انواع ادبی است و شامل آثاري است ک
ي ذهن وخیال او.نوع نگارش داستان هم ذهنی می تواند واقعیت، یعنی برشی از زندگی باشد ، یا برساخته

هاي مختلف تحت تأثیر عوامل محیطی،اقتصادي ،سیاسی واجتماعی و روند رشد وگرایش ادبی ،در دوره
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اي دیگر در میان ي اهل قلم وخواص است ودردورهاي، رویکرد آثار ادبی ویژهزمانه، متفاوت است.در دوره
گیرد .مردم شکل میيعامه

در عصرحاضر نیز که عصرانفجار اطّالعات وپیشرفت تکنولوژي وعصر شتابزدگی است نویسندگان 
حوي جذّاب واستادانه وخوانندگان برآنند آثاري خلق و مطالعه نمایند که درکوتاهترین زمان ممکن و به ن

مال ها داستان مینیهاي انسانی را در قالب اثر هنري به نمایش بگذارد.یکی از این نوع نوشتهمفاهیم و ارزش
ها، گفتگوهاي اینترنتی رایج گردیده .دراین نوشتار این مقوله مورد بحث است که امروزه در نشریات، روزنامه

گیرد.وبررسی قرار می
. کلیات2

. قصه وداستان1- 2
جمع قصص به معناي حکایت، داستان، قصه آمده است و قاص و قصاص یعنی «) در لغت stor(قصه

(معین، قصه).» گو و نقالقصه
جمع قصه قصص، در عربی به معناي حکایت و داستان «قصه در لغت به معناي دنبال کردن چیزي است. 

(آذرنوش ، » نامندگویند و افسانـه را قصۀ خـرافیه میگـو و نقالاست و قـاص و قصاص به قصه
)163:ص1385

) آمده 446:ص1375(افرام البستانی» روایت، حدیث، سرگذشت و داستان«در المنجدالطالب به معنی 
).519تا،ص (سعیدیان، بی» داستان نقل وقایع است به ترتیب توالی زمان«است. 

رود اما در واقع تمایزاتی قصه،حکایت،افسانه وسرگذشت به کار میواژه داستان در زبان فارسی به معنی 
اند وگاهی در موازي هم رشد نمودند. میان آنها است. هرچند هرکدام مقدمه ظهور دیگري بوده

جمال میرصادقی در کتاب قصه،داستان کوتاه،رمان ضمن تمایز میان قصه وداستان ویژگی هاي هریک را «
اي است که به نحوي تابع توالی زمان باشد.داستان حداقل باید ي خاص داستان نقل واقعهبرمی شمارد:به معنا

از سه واقعه تشکیل شود و زمان وقوع این حوادث نیزبا یکدیگر متفاوت باشد.رابطۀ وقایع داستان با یکدیگر 
ت ومعلولی میان همین کیفیت زمانی ورابطۀ علّ)«212:ص1387(داد،» از کیفیت علّت ومعلولی برخورداراست

هاي سنتی از حیث ساختار تفاوت این سه واقعه، بنیاد داستان را پی می ریزد.از این رو داستان با قصه
).213همان ص»(دارد

.منشأ داستان نویسی در روزگاران کهن 2-2
ایم که منشأ ها و یا پدر و مادر خود شنیدهها، پدربزرگهایی را از زبان مادربزرگي ما درکودکی قصههمه

اشتیاق ذاتی آدمی به شنیدن داستان و احترام براي داستانگوي با استعداد، «باشد.آن در روزگاران کهن می
هاي بسیار دور، از آن زمان که بشر زندگی در گذشته) «15:ص1384(گلشیري ، » اي بسیار کهن داردپیشینه

هاي مصور روي دیوارهاي کهن دراروپا، آسیا یتاجتماعی را شروع کرد با قصه و افسانه سروکار داشت روا
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-سرایی میدهدکه بشرما قبل تاریخ خیلی پیش از آن که به زبان نوشتاري دست یابد، قصهو استرالیا، نشان می

)16:ص1351کوب،(زرین» کرد
ردم گویی و قصه شنیدن مختص مردم عادي نبوده است. پادشاهان کهن نیز مانند ماین گرایش به قصه

رواج «هاي بسیاري براي آنها گردآوري شده بود. ها بودند. و قصهي ایـن داستانبستهروزگار خویش دل
هاي ودمنه در دورة ساسانیان گواه این مدعا است. مجموعههایی مانند هزار انسان، بختیارنامه و کلیلهکتاب

ي ظهیري و فرج بعدالشدة ت عوفی و سندبادنامهالحکایاتوان جوامعها رواج داشت که میزیادي از این افسانه
کوب، (زرین» نامۀ ضیاء نخشبی و بختیارنامۀ منسوب به دقایقی را که هنوز رایج است نام بردتنوخی و طوطی

).232و 233: صص 1351
روس اي طوالنی دارد و همانطور که دکترسیاي گسترده و سابقهگویی در ایران زمینهداستان پردازي وقصه«

شمیسا در کتاب انواع ادبی می نویسد همسنگ ادبیات نمایشی در فرهنگ غرب در مغرب زمین بوده 
).در 193اي در کوچه و بازار مردم را به دور خود جمع کرده و براي آنان قصه می گفتند(ص است:طبقه

)214:ص1387اد، (د». مقدمه شاهنامه منصوري ازداستانگزاري به نام ماخ پیر خراسان یاد شده است 
اگر چه از دوره ساسانیان و حتی بعد از اسالم داستان هاي منثوري به دست ما رسیده است،به طور «

کلیمی توان گفت داستان هاي بعد از اسالم منظوم بوده است از زمان صفویه داستان منثور رواج یافت اما 
ن داستان اسکندر (قرن پنجم)، بختیارنامه،نه هاي منثوري نام برد چوتوان داستانپیش از این دوران نیز می

) در متون کهن ایران  نیز روایت هاي 214همان ص:».(منظر،ابومسلم نامه، دارابنامه،و حسن ودل و غیره
ي قشیریه ، کشف المحجوب ، داستانی همچون مخزن االسرار، شاهنامه، هفت پیکر ، سیاست نامه، رساله

اسرار التوحید ، جوامع الحکایت ، مقاالت شمس ، فیه ما فیه ، گلستان ، قابوس نامه ، تذکره االولیاء ، 
بهارستان ، کلیله ودمنه شرح تعرف لمذهب التصوف ، بستان العارفین و آثار شیخ شهاب الدین سهروردي 

ي بارزي از کوتاه نویسی در ایران هستند.وجود داشتندکه نمونه
ران. سرچشمه داستان کوتاه فارسی در ای2-2-3

هاي سیاسی، استواري وپابرجایی ادبیات فارسی به دلیل ساختار محکم آن است و با وجود تنش
داشته ي متوالی، آن را تا کنون پابرجا و زنده نگههاواجتماعی، هجوم بیگانگان ، مشکالت اقتصادي طی قرن

گان زبان وادبیات فارسی ي گرانقدر که حاصل زحمات و از خودگذشتگی بزرگان ونویسنداست.این سرمایه
زبانان اي میراث ارزشمند وماندگار فارسیاست در قالب نظم ونثر،بامحتوايِ تعلیمی،غنایی،حماسی واسطوره

گردید. تامدتها آفرینش اشعار ومتون ادبی توسط نویسندگان، به همان سبک و سیاق گذشتگان و به روش 
قرن سیزدهم هجري ،یعنی درپایان قرن نوزدهم میالدي، آغاز«گرفت.اما در تقلیدصرف ازآنان،صورت می

(کریمی » ایرانیان درمعرض جریانی قرارگرفتند که درتاریخشان نظیر نداشته است.جریان فرهنگ غربی
ي دوم قرن نوزدهم به تحول تاسیس چاپخانه و پیدایش مدارسی به سبک اروپا در نیمه)«7:ص1387حکاك، 

ي نثر فارسی و پیدایش گردید و دو عامل در این امر تاثیر داشت گسترش دامنهعمیقی در ادبیات ایران منجر
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)انواع ادبی منثور که نسبت به شعر کمتر مورد توجه بودگسترش یافت.ابتدا 12همان، ص »(هاي بسیار.ترجمه
رمان وسپس داستان کوتاه جان گرفت.

-يي تمثیلی ،افسانهایت اخالقی،افسانهپیش از انقالب مشروطیت انواع گوناگون قصه یعنی اسطوره،حک«
ي رمان ).ادبیات داستانی نوین فارسی تحت تاثیر ترجمه11:ص1379میرصادقی،»(پریان و سرگذشت رایج بود

و داستان کوتاه خارجی کمی پیش و بعد از انقالب مشروطیت پاگرفت و چون با اوضاع و احوال و با زندگی 
م آوردن مقدمات انقالب مشروطیت داشت هماهنگ و همراه بود ي متوسط که نقش مهمی در فراهطبقه

پذیرشی روزافزون و مقبولیتی عام یافت
ي مردم و چون تصویري عینی و موثر از اي شد براي پرداختن به زندگی عامهداستان کوتاه وسیله
دست می داد و هاي مختلف مردم و اوضاع و احوال نابسامان اجتماعی و سیاسی بهزندگانی طبقات و گروه

ها بود انواع گوناگونی یافت و بر خالف ها و بی عدالتیي نارواییحامی ضعیفان و محرومان و افشاکننده
فارسی را نویسندگان داستان کوتاه گذاشتند نویسندگانی مثل: نویني ادبیات داستانیهاي دنیا پایهراغلب کشو

)در 12(همان،ص» ه با نوشتن داستان کوتاه آغاز کردندمحمدعلی جمال زاده، صادق هدایت و بزرگ علوي ک
).بدین گونه 253:ص1387شمیسا،»(داستان کوتاه با فارسی شکر است به قلم جمال زاده رایج شد« واقع

اي که بدون که به سرعت، علوم و فناوري وارد زندگی مردم گردید به گونهداستان به روند خود ادامه تا این
ترتیب دارد که همه چیز را خالصه و سریع بخواهند.و بدیناین شتاب مردم را وا میآن زندگی ممکن نیست.

مال یا داستان کوتاه همپاي با دیگرکشورها شکل گرفت.فارسی به عنوان مینیمهارت ایجازنویسی در داستان
ي داستان کوتاه در غرب. سرچشمه2-2-4

براي « هاي کوتاه،وزدهم ظهور کرد. آغاز نوشتن داستاني قرن نداستان کوتاه نوعی ادبی است که از میانه
بنا شد و پس ازسپري نمودن )33: ص 1389رید ، » ( میالدي 1829-31نخستین بار در فرانسه در سالهاي 

اصول انتقادي و فنی خاصی را ارائه داد که تفاوت میان 1842ادگارالن پو در سال «دوران تحول و تکوین
، و 4، مریمه3، موپاسان2که همزمان با پو1کرد.گوگولنویسی را مشخص میو بلند داستانهاي کوتاه شکل

آلن پو وگوگول را پدران )».1شوند(دادور،بی تا:ص از بزرگترین نویسندگان داستان کوتاه شمرده می5چخوف
وگوگول با داستان »آشرمرگ سرخ و آوارخانه«داستان نویسی کوتاه می دانند.آلن پو با نوشتن داستان کوتاه 

».شنل«

1Google, Nicolai Vassilievitch
2Poe Edgar Allan
3Moupassant,Guy de
4Merimée, Prosper
5Antoan chekhov
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(1961و ارنست همینگوي(1904-1860)سرانجام با تالش نویسندگانی از جمله: آنتوان چخوف

به عنوان یک نوع ادبی پایدار،وارد واژگان خوانندگان انگلیسی زبان 1933به طور رسمی در سال )-11898
) .3: ص1389رفت . (رید ، ترین انواع ادبی مدرن قرار گشد و در شمار پر خواننده

نویسی به شمار نیز از پیشکسوتان این نوع داستان3فالکنر،2جویسهنریجیمزنویسندگان دیگري نیز چون 
آیند.می

1960واوایل دهه 1950هنر مینی مالیسم از جنگ جهانی دوم در هنر غرب به وجود آمد و دراواخر دهه  
ی اوقات فراغت در ایاالت متحده آمریکا گسترش یافت.در قرن بیستم با پیشرفت صنعت زندگی ماشین

گذاشت.وانسان مدرن که همه چیز را به سرعت به دست می آورد کمتر حوصله بیشتري را در اختیار مردم می
خواست سریع از آغاز و پایان هر چیزي سر درآورد و هاي طوالنی داشت و میاي براي خواندن رمان و متن

به این فرم نگارش یافت.هاي بسیاريبدین گونه نهضت کوتاه نویسی آغاز شد و داستان
.  مینی مالیسم چیست؟3

مینی مالیسم یک مکتب هنري است که اساس کار خودرا برپایه سادگی ،ایجاز وفشردگی می گذارد.این 
مکتب می کوشد به دور از پیچیدگی .اطناب به بیان موضوع بپردازد.این  اصطالح نخستین بار توسط ریچارد 

) به کار رفت.نظریه ویلیام بر به حداقل رساندن محتواي آثار 1965ر سال(ویلیام فیلسوف هنر انگلیسی د
تواند شامل: نقاشی،موسیقی،فیلم وسینما،عکاسی،ادبیات، فلسفه ،معماري هنري استواراست.این آثار هنري می

باشد.
مال در فلسفه. مینی3-1

تواند به معدودي نیازمند است و میمینیمالیسم در فلسفه معتقد است که انسان براي زندگی به امکانات 
اند واحساس خوشبختی دور از تجمالت زندگی کند.پیروان این مکتب به سادگی زیستن خود خرسند و قانع

می کنند.
مال در سینما وفیلم.مینی-3-2

هاي دوربین،به توان محدودیت در به کار بردن موقعیتمطرح شد.از رویکردهاي آن می60در اوایه دهه 
البداهه بازي نمودن و... را نام برد. به مینی مالست سینماي حاضر جیم اي،فیر بردن بازیگران غیرحرفهکا

جازموش ودر ایران عباس کیارستمی ومانی حقیقی می توان اشاره نمود.

1Ernest Hemingway
2Jims joys
3Falkner
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.مینی مال در موسیقی3-3
گیري .و به معناي به کاربه کار برده شد1توسط مایکل نیمن1968این عبارت در موسیقی اولین باردر سال 

کند. شود اما به تدریج تغییر میتم کوتاهی است که چندبار تکرار می
.مینی مال در ادبیات3-4

مال درادبیات نوین داستانی به داستانک،داستان ناگهان وداستان لحظه ترجمه شده است.رویکرد ساده مینی
ه ایجاز وفشردگی محتوا در زمانی بسیار اندك است. .مینی ) انتقال پیام نویسنده بر پایminimalismنویسی(

داستانی برایش فراهم نمود ي داستان کوتاه است و با تکیه بر مقدماتی که ادبیاتمالیسم در واقع فرزند وزاده
هایی هستیم که با حذف یا مختصر اي که شاهد داستانتوانست در عصر حاضر جایی براي خود بیابد.به گونه

گیرند. ایجاز مهمترین عنصر در شکل گیري عناصر داستان در یک خط ویا یک پاراگراف شکل مینمودن
داستانک است.این نوع نوشته مقدمه وشخصیت پردازي مفصل انواع دیگر داستان را ندارد.آنچه مهم است 

یام را در اي در رسیدن به آن موفق است که قدرت پردازش پچیدن درست ومناسب کلمات است.ونویسنده
حجم داشته باشد.نوشتاري کم

مال. ویژگی داستان مینی3-5
ها به دو دسته قابل تقسیم بندي می باشند:. داستان3-5-1

) که minimal(2کوتاه،داستان بلند،رمان،داستان کوتاه، داستانک یا داستانِ کوتاه کوتاهالف: از نظرفرم:داستان
ست.ِکوتاه اي داستاندر واقع خالصه شده

و بزمی،عاشقانه،تمثیلی فابل(داستانی اي،تخیلی،رزمیب. .ازنظرموضوع:اجتماعی،تعلیمی،عارفانه،اسطوره
... .1از زبان حیوانات ،همچون کلیله ودمنه )

مال اغلب دغدغه هاي کلی انسان است:مرگ،عشق،تنهایی وترس،جنگ وفقر... هاي مینیموضوع  داستان
دي به دلیل نیاز به اطناب در حجم کم داستانک نمی گنجند .اندیشه هاي سیاسی واقتصا.

. عناصرداستان3-5-2
پردازي، درونمایه و ،صحنه وصحنه5، زمان و مکان4دید، زاویه3این عناصرشامل : شخصیت،پیرنگ

مضون،لحن وسبک.
آنکه چنین وبرگ آن می توان داستانک نوشت.حالبرخی براین باورند که با حذف عناصر داستان و شاخ
مال دانست بلکه داستانک باید عناصر اصلی داستان نیست و نمی توان هر داستان کم حجم وکوتاهی را  مینی

1 Michael Nyman
2 Short short story
3 Plot
4 Point of view
5 Time and setting
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گو، روایت و ایجاز سه عنصر اساسی محسوب می را در عین اختصار داشته باشد.درمیان این عناصر،گفت
توان به موارد زیر اشاره نمود:هاي آن میشوند.از دیگر ویژگی

طرح منظم ومشخص داشته باشد.
داشتن یک واقعه اصلی

ارتباط اجزا با کل
تر وجمع وجورتر از داستان کوتاهکوتاه

کلمه .400کلمه تا 8حداقل بین 
نوآوري در شیوه پرداخت

دارابودن فقط یک شخصیت اصلی(به ندرت اتفاق می افتد که دو شخصیت داشته باشد).ابراهیم یونسی 
معموال نویسنده خصوصیات وصفاتی را که در اشخاص مختلف دیده و اما «ویسی می گوید:در هنر داستان ن

شخص به خصوص الهام بخش آن بوده است را در یک فرد جمع می کند و شخص مورد نظر را می 
)110:ص1341یونسی،»(سازد

پایانی تکان دهنده وغافلگیرکننده(مثل داستان هاي چخوف وا.هنري)
حاشیه وجود ندارد باید لب کالم گفته شود.فرصت باري مقدمه و

کند یا یک فرشته نیست.العاده میشخصیت ها عادي هستند.یک شاهزاده،قهرمانی که کارخارق
مقدمه ازعناصرساختاري آن است.

اند.توصیفات ساده وابتدایی
نمونه آثار-4
ها. ترجمه4-1

.استبه فارسی ترجمه شدهداستانکتاکنون چندین مجموعه
. پژمان طهرنیان.روالن توپور،ریچارد شلتون،جامیکا کینکید،ریموند کارورآسا.هاي برقداستان-1385
مان کتاب.
. نشر اسداهللا امرایی، تام هاوکینزز، لئاندرو اوروینا،....ژان کوکتومال.هاي مینیمجموعه داستان-1384

مشکی.
.انتشارات کارواناستیو ماس. ترجمه: گیتا گرکانی.اي. گردآورنده:کلمه55هاي داستان-1383

ها. داستان4-2
علی توکلینوشتهشرق غمگین. مجموعه داستان هاي مینیمال4-2-1
نمونه زیبا و موفق داستانک، در میان داستان هاي فارسی ( ماهی و جفتش ) نوشته ابراهیم . 4-2-2

.دگلستانه است، و (مادلن) هدایت و (عدل) چوبک نیز داستانک محسوب می شون
. شمعدانی هاي غمگین اثرولفگانگ بورشرت4-2-3
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مالهاي مینی.  چند داستان از مجموعه داستان5
علی توکلینوشتهشرق غمگین.  5-1

استعدادیابی
دادهاي خاصی دارد. مثالً از بچگی همیشه دوست داشت، دکمۀ آیفن درِ ها، استعبرمن هم مثل همۀ آدم

آپارتمان را او فشار دهد. بعدتر، شاگرد اتوبوس شد و کارش این شد که کنار راننده بنشیند و هرگاه که به 
ت ایی را فشار دهد که منجر به باز شدن درهاي اتوبوس شود. حاال هم که مدتی اسرسیدند، دکمهایستگاه 

جنگ آغاز شده، به استخدام ارتش درآمده و دستیار خلبان شده. کارش تفاوت زیادي نکرده؛ کنار خلبان می
دهد. با هر بار فشار دادن دکمه، درهاي زیرین نشیند و هر چند لحظه یک بار، دکمۀ مخصوصی را فشار می

ید. برایش مهم نیست. او فقط دکمه را آهواپیما باز شده و چند بمب ویرانگر بر سر شهرهاي بیگانه فرود می
دهد.فشار می

کلمه)6گانه تقریباً نو، براي فروش... .(.  کفش بچه5-2
ي پریشانی قهقهه سر کند و گل با همهي دلتنگی، لبان خویش را براي بوسیدن آماده می. غنچه با همه5-3

قدمعلیسرامیي دکترها نوشتهي سنگریزهکلمه) از مجموعه19دهد. (می
کلمه)58لئاندرو اوروینا. اسداهللا امرایی. (در ». اي پدر ما که در آسمانی.  «5-4

کرد، سروان دست بچه را گرفت و با خود به اتاق دیگر میگروهبان که از خواهر و مادر بچه بازجویی
برد.

گفت: بابات کجاست؟
بچه زیرلب گفت: رفته آسمان.

سروان با تعجب پرسید: چی؟ مرده؟
خورد.آید، با ما شام میبچه گفت: نه. هر شب از آسمان پایین می

سروان چشم گرداند و درِِ کوچکی را در سقف دید.
ستانک ، ازوبالگ داستانک نویس هاي ایرانی. چندنمونه دا5-5
زهرا احمدنژاد» ي تحویل ساللحظه.  «5-5-1

شب وقتی رسید باالي سر مزار، سال تحویل شده بود.با عجله سنگ را برداشت وگلدان بنفشه را کنارش 
آخرین اش را فشرد.روي گذاشت.به اطراف نگاهی انداخت.سنگ مزارها به او خیره بودند.غمی بزرگ سینه

کلمه)49خواند آفتاب باال آمد.(پاشید و فاتحه میسنگ که آب می
زهرا احمدنژاد»دماغ .  «5-5-2

ي فرش مادر دید،کتک مفصلی خورد و بعد از آن انگشت کرد توي دماغ کوچکش وآهسته مالید گوشه
لمه)ک29هاي مادر توي کمد! (مالید به لباسکرد توي دماغ کوچکش و با دقت میانگشت می
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مهدي» حس پدر.  «5-5-3
زد.خیلی دوستش داشت.پدر را که از زیر خاك درآوردند بعد از زلزله دلش شور عروسکش را می

کلمه)27عروسک توي دستش بود.پدر خوابیده بود اما عروسک بیدار بود.(
مهدي» تنهایی.  «5-5-4

نفر تنهاست.400انسان در میان نفر. گاهی 400یک بار دیگر تمام شماره هاي موبایل رامرور کرد.
هاي دانش آموزان پس از آموزش مینی مال نویسی:. چند نمونه از داستان5-6

برگزار »عروسک« اي با موضوعنفر از دانش آموزان در دومقطع و راهنمایی دبیرستان مسابقه70در میان 
یده وتقویت شود.الزم به ذکراست نویسی ومیزان عالقمندي آنان به داستان نویسی سنجشد تا مهارت خالصه

هاي زیر خالی از اشکال نیست.وفقط به عنوان نتیجه تحقیق میدانی ذکر گردیده است.چرا که نگارش داستان
که دانش آموزان اصالً آشنا باسبک نگارش داستان به خصوص با این نوع نبودند.

. فاطمه محمدعلیپور5-6-1
هاي دودگرفته وقلب دلسوزتنها نبود  زیراکودکی ازهمان شد دیگرعروسک با آن لباسغروب که می

کلمه)   25هاي دنیا اشک می ریختند...... .(کشید و با هم براي سختیلباس،او را آغوش می
. زهرا محمد علی پور5-6-2

او همیشه همراهش بود و هیچوقت تنهایش نمی گذاشت دخترك دلی همچون مروارید درخشان داشت 
مظهر گرمی و مهربانی آسمان چشمانش را باز می کرد عروسک کوچکش را بیدار میکرد هر روز صبح که 

فکر میکرد او هم مثل خودش زندگی میکند نمی خواست حتی ان عروسک کوچک با ان پاي شکسته اش از 
کلمه)58سفر زندگی عقب بماند.(

. الهه اسدي5-6-3
تاقم مشغول بازي با عروسک هایم بودم دختربچه ي کوچکی بودم عاشق بازي هاي کودکی شبی در ا

ناگهان چشمم به یکی از عروسکی افتاد که مدتها پیش سرش را از جا دراورده بودم ان را برداشتم و کمی به 
او نگاه کردم، ناگهان ازخواب بلندشدم و دیدم که در دنیایی دیگر مشغول بازي با عروسک هایی که سر 

کلمه)60ندارند هستم. (
ا مقدسی. زهر5-6-4

گوش وگوشواره کنارهم بودند و کرد و به او وابسته بود،همیشه مانند یکهرروزغروب با اوبازي می
کردند. دخترك عروسکش را بسیار دوست داشت وگاهی اوقات او را سرزنش زندگیشان را با هم شروع می

-اش سرزنش میش و آیندهداند او را بخاطر خوددانست که عروسکش نمیکرد اما او کوچک بود و نمیمی
کلمه)                     49کند.(
. نتایج6
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برخی براین باورند که داستان واگویی واقعیت نیست.باز آفرینش رویدادهاي به ظاهر واقعی است واز 
یا بیند وشود.اما هرچه که باشد نویسنده با ابزار تخیل آنچه را که درجهان واقعیت میتخیل نویسنده خلق می

ها به تصویر می کشد.حال  این تصویرگري یا طوالنی است یا بسیار نماید را در لباس واژهآرزو می
گیرد.این روش موافقان و مخالفانی تر آن بیشترمورد توجه و اقبال عام قرار میکوتاه.امروزه نوع خالصه

صل شخصیت ها با دارا بودن دارد.گروهی زیبایی و اقتدار داستان را در توصیفات طوالنی و پردازش مف
افتد.وگروهی درحداقل گویی.مالیسم اتّفاق نمیدانند . امري که در داستان مینیبیشترین عناصرداستان می
دهند اما با نگاهی دقیق به متون ادبی زبان وادبیات مالیسم را به غربیان نسبت میهرچند پیدایش مینی

نقدري از نمونه هاي داستانک در آن وجود دارد که بیشتر به موضوعات هاي گرایابیم که گنجینهفارسی در می
و... آن پرداخته شده است و از منظر ساختاري داستان کاوشی صورت ايعرفانی،تمثیلی واسطوره

خوریم که ناب بودن آنها ها به ساختارهاي داستانی، به نکات شگفت انگیزي برمینگرفته.باتجزیه این داستان
نماید.اثبات میرا بیشتر 

زمانی که داستان نویسان "نادر ابراهیمی در خصوص قدمت بناي کوتاه نویسی در ایران می گوید : 
بزرگ ما ، این مجموعه از داستان هاي عارفانه و صوفیانه را می نوشتند ( حدود هزار سال پیش ) هنوز 

دم داستان کوتاه یا حکایت منثور مکتوب است انگلستان ، داراي ادبیات داستانی مکتوب نبود . در اینجا مقصو
، نه حماسه ي رزمی و پهلوانی شفاهی ، نه آواز و سرود با معنی ، اما کامالً سطحی . تنها نسخه ي قدیمی که 

یعنی قدیمی ترین منظومه ي پهلوانی ادبیات دوره ي انگلوساکسن باقی مانده ، ( Beowulf)از داستان بیوولف 
) 77: ص 1370( ابراهیمی ، "میالدي است .مربوط به قرن دهم 

کتابنامه:
 ، صوفیانه ها و عارفانه ها ، تهران ، گستره. 1370ابراهیمی ، نادر ،
) .3فارسی. چاپ هفتم. تهران: نشرنی.-). فرهنگ معاصر عربی1385آذرنوش، آذر تاش
) .لّاب). ترجمه محمد بندرریگی. فارسی(ترجمه منجد الط-). فرهنگ ادبی1375افوام البستانی، فؤاد

چاپ چهاردهم. تهران: انتشارات اسالمی.
) .فرهنگ اصطالحات ادبی. چاپ چهارم. تهران: مروارید.1387داد، سیما .(
 ، تهران ، مرکز .، داستان کوتاه ، ترجمه ي فرزانه طاهري ، 1389رید ، یان
) تهران: جاویدان علمی.ها،ها واندیشه). یادداشت1351زرین کوب، عبدالحسین
.سعیدیان، عبدالحسین. (بی تا). دایره المعارف ادبی. چاپ چهارم. تهران: علم و زندگی
) .سبک شناسی نثر. تهران: میترا.1387شمسیا، سیروس .(
).انجمن -هاي داستان کوتاه فارسی.تهران:انتشارات معین).سرچشمه1378کریمی حکاك،احمد

ایرانشناسی فرانسه.
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داستان و نقد داستان. تهران: نگاه.1371ي، احمد. (گلشیر .(
) .فرهنگ فارسی.1376فرهنگ معین، محمد .(
).جهان داستان ایران.تهران:نشراشاره.1379میرصادقی،جمال.(
 1341یونسی،ابراهیم هنر داستان نویسی امیر کبیر

مقاالت
اله الکترونیکی جهاد دانشگاهی.مج». شناسی داستان کوتاهریخت«دادور. ایلمیرا. ( بی تا). -1

http://www.sid.ir/>



١٣٢٨

١٣٢٨

مجموعه مقاالت

نقد وبررسی کتابِ زبان فارسی سال اول دبیرستان
1مهستی پورسید

دانشجوي کارشناسی ارشدزبان و ادبیات فارسی و دبیردبیرستان
سیده معصومه پورسید

ارسیکارشناس ارشد زبان وا دبیات ف
علوم و تحقیقات تهران و مدرس دانشگاه پیام نور

چکیده
دیرین و آثاري گرانقدر و پربار مورد اي هاي ارزشمندي است که با داشتن پیشینهزبان فارسی یکی از زبان
ي ارزشهاي ها و نوشته هاي بسیاري را از خود به یادگار گذاشته که در بردارندهتوجه بوده است. و سروده

ها قواعد خاص خود را دارد که آشنایی و آموختن آن، ما را قادر ی است. زبان فارسی همچون سایرزبانانسان
اند. همچنین، توانایی نوشتن را نیز در مخاطب خود ایجاد کندکه به این زبان نوشته شدهبه درك متونی می

نماید.می
شود. هر ها اشاره میس به دسته بندي آنهاي مختلف کتاب معرفی می گردد. سپدر این مقاله ابتدا بخش

گیرد. به شکل نگارش هربخش از نظر دارا بخش با درنظرگرفتن محتوا ونوع نگارش مورد بررسی قرار می
ي قرارگرفتن مفاهیم توجه شده است. در پایان با درنظرگرفتن نظرجمعی از بودن جدول و نمودار و شیوه

ی به دست آمده است. نتایجی حاصل گردید که به این سواالت پاسخ دبیران و مدرسین که طی تحقیق میدان
آموزان قادر به هاي رفتاري وآموزشی مورد نظر خودبرسد؟ آیا دانشدهد: آیا کتاب توانسته است به هدفمی

توانند بین مطالب آموخته شده امسال با دستور سال باشند؟ آیا میدرك و به خاطرسپردن مطالب درسی می
و آینده پیوند برقرارکنند؟ آیا مولفین توانستند درس را با ماهیت مهارتی وکاربردي ارائه نمایند؟ آیابه گذشته 

ي ارزشیابی اي نگاشته شده است؟ شیوهها عمدتاً به چه شیوهگردد؟ درستقویت مهارت نگارش منجر می
درپایان هردرس چگونه است؟و... .

ی، محتواي کتاب، نوع نگارش، هدفهاي آموزشینقد و بررسی زبان فارسها:کلیدواژه
. مقدمه1
زبان چیست؟1-1

زبان ابزاري است از یک سو ساده و از سویی دیگر بسیار پیچیده. ساده از جهت آنکه بدون آموختن، پس 
کنیم. زبان مادري هر فردي گویاي هویت و ملیت اوست. و از سویی پیچیده به نظر میاز تولّد بدان تکلم می

آید چرا که هر زبان اصول و معیارها و قواعد خود را دارد که آموختن آن مستلزم آشنایی و یادگیري مالك 
هاي همان زبان است.

1 . m.porseyed21@gmail.com
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زبان نظامی از نشانه «زبان ابزاري جهت بیان مفاهیم، مقاصد و احساسات و ارتباط بین انسانهاست. 
).13، ص 1380(احمدي، » هاست که عقاید را بیان می کند

زبان فارسی1-2
اي دیرین و آثاري گرانقدر و پربار هاي ارزشمندي است که با داشتن پیشینهزبان فارسی هم یکی از زبان

هاي متوالی، زبان رسمی و فرهنگی بخش وسیعی از جهان، از آسیاي این زبان، قرن«مورد توجه بوده است. 
، مقدمه). 1384(حق شناس، » ي هندوستان بوده استمیانه تا آسیاي صغیر و بین النّهرین و تمام شبه قاره

ها قواعد خاص خود را دارد که آشنایی و آموختن آن ما را قادر به درك زبان فارسی همچون سایر زبان
متونی می نماید که به این زبان نگاشته شده اند.

لّی، مذهبی، فرهنگی از اهمیت فارسی براي ما ایرانیان به عنوان زبان مادري و بنا به دالیل میادگیري زبان
آموزان ضروري جانبه و روشمند آن در دوران تحصیل دانشبسیاري برخوردار است. و نیاز به یادگیري همه

هاي آموزشی برداشته شده است. کتاب زبان فارسی هاي بسیار خوبی در جهت تألیف کتاباست. تاکنون گام
گفتاري، نوشتاري و اندیشیدن، در محتواي درسی –هاي زبانی آموزان در مهارتکردن دانشبا هدف توانمند

آنها گنجانده شده است.
نقد حاضر، نقدي است با هدف تقویت متون و محتواي کتاب زبان فارسی سال اول دبیرستان که به 

بررسی کلی و اجمالی زبان و مطالب کتاب پرداخته است.
حساسات و نظر شخصی و با در نظر گرفتن هدف در این پژوهش سعی گردید ارزیابی، بدون دخالت ا

اولین قدم در نقد آثار ادبی، این است «آموزان صورت گیرد. چرا که آموزشی کتاب و عقاید همکاران و دانش
که منتقد احساسات و تأثرات شخصی خود را دقیقاً بشناسد هنگام نقد، بین این تأثرات و نظریات خود تمایز 

).17، ص 1380، (شایستگان فر» قائل شود
هاهاي کتاب و دسته بندي آنبخش-2

شناسی، دستور زبان فارسی، ي زباندرس تقسیم می گردد و در چهار حوزه28کتاب مورد بررسی به 
نگارش، امال تهیه شده است.

مباحث دستور: 

جمله، 

جمله و اجزاي آن 

) 1ویژگی هاي فعل (

) 2ویژگی هاي فعل (

) 1گروه اسمی (

) 2گروه اسمی (

) 3گروه اسمی (

ضمیر 
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مباحث نگارش:2-2

مباحث زبان فارسی:2-3

درس به نگارش اختصاص یافته است. با 13درس به دستور و 11شناسی درس به زبان14که در مجموع 
بندي متوجه تأکید مؤلفین به بخش نگارش می گردیم چرا که بیشترین محتوا به نگارش توجه به چنین بخش

گردد.سپس به دستور معطوف می
نقد و بررسی-3
بررسی بخشهاي زبان شناسی-3-1

شناسی پرداخته است. این بخش به تعریف زبان، فواید و تأثیر آن در زندگی می باندرس اول کتاب به ز
اي ناشناخته، پیچیده و گسترده داند و آن را پدیدهپردازد. زبان را از جنبه هاي راز آمیز وجود انسان می

درس و نماید. در توضیح پیچیدگی، محتوا جهت رساندن مقصود مبهم و غیر واضح است. این تعریف می
گونه که باید موفق هاي آموزشی نتوانست آنشناسی در انتقال مفاهیم مورد نظر و هدفدروس دیگر زبان

شناسی بندي عیناً از مباحث تخصصی زبانها و اصطالحات و جملهعمل کند. چرا که گویی مفاهیم و  واژه
آموزان ي واژگان دانشدرك و دایرهاي که در حد سازي در درس گنجانده گردیده است. به گونهبدون ساده

با توجه به اینکه انتقال پیام در ارتباط زبانی معموالً در «باشد. به عنوان مثال در تعریف زبان آمده است: نمی
عید شما «اي کوچک از نظام بزرگ زبان دانست، مثالً توان هر نمونه را نمونهگیرد، میقالب جمله صورت می

).5، ص 1390(باطنی، » خود یک نظام استدر حد» مبارك باد!

ي مروري بر نگارش دروه
راهنمایی

ویرایش

چرا امال می نویسیم ؟

نگارش علمی، نگارش ادبی

مقایسه

با چه خطی بنویسیم؟

توصیف 

ساده نویسی 

خاطره نویسی/ یادداشت روزانه 

چه کلمه اي اهمیت امالیی دارد؟

)1نامه نگاري (

)2نامه نگاري (

خالصه نویسی

زبان 

زبانشکل هاي 

)1زبان شناسی چیست؟ (

)2زبان شناسی چیست؟ (
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تر و با جمله بندي روانتر شد و متن سادههاي بیشتري عنوان میبا توجه به این تعریف بهتر بود مثال
شناسی (با توجه به تحقیق میدانی) براي دبیران هم وجود دارد.شد. دشواري در درك مباحث زباننوشته می

هاي زبان، تعریف لهجه و گویش و تفاوت آن اي گوناگون زبان، ویژگیهشناسی، شکلدر درس دوم زبان
- هاي دشوار این درس میشود. توضیحات دو ساختی و تک ساختی، زایایی و نابجایی از بخشدو مطرح می

هاي زبانی به نماید. تقسیم بندي گویشهاي بیشتر یادگیري را آسانتر و ماندگارتر میباشد که استفاده از مثال
-هاي واضحی برخوردار است. و دانشهاي جغرافیایی، اجتماعی و تاریخی و ... از توضیح و مثالویشگ

نماید.ي خود آگاه میآموزان نسبت به گویش و لهجه
پردازد و سپس از        ها و انواع آن میشناسی و روشبه تعریف از زبان» شناسی چیست؟زبان«درس سوم 

شناسی از مباحث دشوار و آید. به نظر می رسد مباحث زبانسخن  به میان میشناسی سنتی و جدید زبان
ي کتاب از جهت محتوا و نوع نگارش است.تازه

در درس چهارم: واج شناسی، تعریف دستور زبان و تقسیم آن به دو بخش صرف و نحو، کلمات مشتق و 
دهد. خبري محتواي درس را تشکیل میيمرکّب و انواع جمله از نظر ساده و مرکب، شرطی و امري، جمله

-تر نگارش یافته است. مفاهیم کلّی و شتاب زده در کنار هم قرار میاین درس نسبت به دروس دیگر دشوار
گیرند و از انسجام قوي و پیوسته برخوردار نیست.

دستور:-3-2
ر کدام و شناسه و فعل بندي آن به دو بخش نهاد و گزاره،و تعریف هدرس اول به تعریف جمله ، تقسیم

پرداخته است. مباحث دروس دیگر شامل: تعریف جمله و نهاد گزاره، شناسه، فعل مسند و متمم و شخص، 
هاي اسم از نظر هاي گذر و ناگذر، گروه اسمی، هسته، اسم، راههاي شناخت آن، ویژگیزمان افعال،  فعل

هاي پیشینِ اسم (صفت مشتق ـ مرکّب) وابستهمعرفه، عام و خاص و ساخت و شمار، از نظر ساخت (ساده ـ
هاي پسین (ساده، اشاره، صفت مبهم، صفت پرسشی، صفت تعجبی، صفت شمارشی، صفت عالی) وابسته

فاعلی، مفعول، لیاقت، نسبی) ضمیر ـ انواع ضمیر (غیر شخصی ـ مشترك ـ اشاره ـ پرسشی) گروه قیدي، 
ي ندا).ا ( را ـ نقش نماي اضافه ـ حرف ربط ـ  نشانهاقسام قید (نشانه دار ـ بی نشانه) نقش نم

ي مفاهیم با کلمات یک آموزان است و رابطهي لغات دانشنگارشِ مباحث دستوري واضح و در حد دایره
اي که دانش آموزان هنگام هاي سال قبل دارد به گونههاي اول پیوند خوبی با آموختهبه یک است. درس

کنند به عنوان مثال در آورند و در کالس مطرح میمثالهاي سال قبل را به خاطر میآموزش درس به راحتی 
) با خواندن این 8، ص 1390(باطنی، » شودي نهاد داده میگزاره خبري است که درباره«تعریف گزاره، 

زدند.هاي قبلی را به خاطر آوردند و مثالتعریف درکالس درس مشاهده شد که آنان چند گزاره از آموخته
ها، پررنگ نمودن نکات اصلی، رنگی بودن صفحات، مطالب را از حالت یک نواختی ها، کادربنديجدول

ي ارزشیابی نماید. پس از آموزش مفاهیم نوبت به شیوهآوردو به صورت انتزاعی و تصویري تبدیل میدر می
ها اند تا مهارت کاربردي آنشدهها در پایان هر درس گنجانده هاست. بدین منظور خودآزماییاز آموخته
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- ها است. اگر خودکند تمرینات آسان و ابتدایی پایان درسدار میکه این مهم را خدشهسنجیده شود. آنچه

بایست شد. میگردید می توان گفت اصول یاددهی رعایت میها از ساده به آسان طراحی میآزمایی
و کاربرد را در فراگیران تقویت نمایند. حال آنکه ساده بودن ها توانایی تجزیه و تحلیل، تشخیص خودآزمایی

هاي کمک آموزشی که به وفور در بازار وجود دارند از طرف دیگر، تمرینات کتاب از یک طرف و کتاب
ت و تفکِّر را از آنان سلب مینگه می» دانش« یادگیري دانش آموزان را در حدنماید.دارند و قدرت خلّاقی

آموز آن را نخوانده است و تناقضی بین تعاریف کتاب شود که دانشایی از درسی انتخاب میگاه خودآزم
،براي این » یک گلّه گوسفند«کتاب، 63ي آید به طور مثال تمرین یک صفحهو خودآزمایی به وجود می

دانند و از آموزان آن را نمیممیز است یعنی مطلبی که دانش» گله«درس مناسب نیست چرا که از یک طرف 
طرف دیگر طبق تعریف کتاب ویژگی اسم را دارد و می تواند هسته باشد.
ي دستور در گذشته اند شاید پیشینهدر مجموع مطالب دستور حساب شده، منسجم و روان، نگارش یافته

هايي تدوین و تألیف کتابهاي خوبی در زمینهنگارش آن را حساب شده و قوي نموده است چرا که گام
شناسی در تقابل دو گانه است.دستور برداشته شده است. این بخش نسبت به نو بودن مباحث زبان

نگارش: -3-3
درس) اختصاص یافته است بیانگر 13که بیشترین مطالب کتاب به بخش نگارش (یعنی با توجه به این

به نوشتن در کنار خواندن توجه خاص مؤلفین به بحث نگارش است. و این از نقاط قوت کتاب است که 
آموزیم و این مهم در دبیرستان هاي مدرسه، خواندن و نوشتن را میتوجه نموده است. چرا که ما از آغاز سال

نادیده گرفته می شود و بیشتر به خواندن و به خاطر سپردن معطوف می گردد. شاید به همین دلیل است که 
درخواستی یا درد دلی را بنویسد از آن ابا دارد. این امر یعنی دل اي یا شود نامهوقتی از فردي خواسته می

نگرانی و احساس ناتوانی در نوشتن، تا دانشگاه، حتا پس از آن نیز (در محل کار) به همراه او است.
ي راهنمایی، ویرایش، چرا امال می نویسیم، در بخش نگارش کتاب که شامل: مروري برنگارش دوره

اي ارش ادبی، مقایسه، توصیف، ساده نویسی، خاطره نویسی/ یادداشت روزانه، چه کلمهنگارش علمی/ نگ
)، خالصه نویسی است.2)، نامه نگاري (1اهمیت امالیی دارد؟، نامه نگاري (

درس اول پیوندي است با آموخته هاي سال قبل. درس دوم توجه به ویرایش نگارشی و امالیی است. 
هاي دستورمند و زیبا ها و واژههاي صحیح، جملهپردازيیک دستیِ سبک، عبارتنوعی از ویرایش است که «

)31ص 1385دار است. (طریقه دار، را عهده
اي مسلّح و مسلّط نماید و آنان به گونهآموزان را به اصول نویسندگی آشنا میدانش» ویرایش« آموزشِ هنر

.به قواعد زبانی، اصولِ نگارش و تألیف خواهد نمود
نتیجه گیري-4
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شناسی نو،کلّی و مبهم گنجانده شده است. می بایست اصطالحات با زبانی ساده تر مباحث زبان4-1
شد.مطرح می

دانند اما برخی معتقدند بهتر بود ها را متنوع میآموزان ترتیب قرارگیري فصلبرخی دبیران و دانش4-2
هم و نگارش هم به صورت پی در پی می آمد تا محتوا شناسی پشت سرِ هم، دستور پشت سرِمباحث  زبان
) در 1گرفت. یا گروه اسمی (گردید. به عنوان مثال بحث جمله و اجزاي آن ،پشت هم قرار میگسسته   نمی

آمده است که البته کتاب، هدف از چنین روشی را اهمیت به کلی 16) در درس 2و گروه اسمی (12درس 
داند.نگري می
آموزان را در هدایت یادگیري و هاي خودآزمایی کتاب، دانشي نقایص مربوط به بخشهمه4-3

ي اول یادگیري کشاند. و آنان را در حیطههاي آموخته شده به چالش میحل مسائل و به کارگیري مهارت
، ص 1382اي، (اکبري شلدره » یادآوري و یا حفظ و بازشناسی امور جزئی«که همان » ي دانشحیطه« یعنی

هاي باالتر یادگیري. دارد و مانعی است جهت هدایت آنان به حیطه) است نگه می4
آموزان را در درك درس با مشکل ها دانشبندي و بیانِ مفاهیم، در برخی نوشتهاشکال در جمله4-4
تري هستند. به عنوان مثال در هاي بیشکه با چند بار خواندن، خواستار توضیح و مثالسازد به طوريمواجه می

تعریف نهاد و گزاره که با کادري آبی رنگ به نتیجه گیري درس پرداخته است:
ي ي فعل شناسه و نشانهي گزاره، فعل است و نشانههر جمله داراي دو بخش نهاد و گزاره است. هسته«

).10، ص 1390(باطنی، » نهاد، مطابقت آن با شناسه است
ي دانش آموزان نیست و آنان که رد توضیحات گذرا و کم است و قابل درك براي همهدر برخی موا4-5

در سطح پایین تري از یادگیري هستند نیاز به مثالها و نمونه هاي بیشتري دارند. به عنوان نمونه در مورد 
ي فعل با نهاد تعریف کتاب گذرا به نظر می آید:مطابقت شناسه

» مار (مفرد و جمع) با نهاد مطابقت دارد، اسب می دود، اسبان می دوندي فعل، معموالً در ششناسه«
)8، ص 1390(باطنی، 

ها یعنی تکرار و تمرین ضعیف به نظر می رسد.بدین معنا که بادیدن ماهیت مهارتی و کاربردي درس4-6
باشند.البتّه این لِّ آن نمیدهند ویا قادر به حهاي کتاب با تردید پاسخ میها وخودآزماییتمریناتی خارج ازمثال

امر با توجه به تفاوت سطح یادگیري در دانش آموزان متغیر است.
مباحث بیاموزیم که با هدف بیان نکات نگارشی آمده است:ضمن مفید بودن این بخش در برخی 4-7

د. به عنوان مثال نمایاي گذرا دارد و ادامه را به درس بعد موکول میشوند یا اشارهدروس مطالب تکرار  می
هاي بعد با نقش دردرس«ي شود و با جملهکتاب در درس سوم توضیح داده می15نقش نماي اضافه در ص 

توضیح می دهد. شایسته است این دو 62ص 12ادامه مطلب را در درس » نماي اضافه بیشتر آشنا می شویم
آموزان بین مطالب هد شد که دانشمطلب در یک جا مطرح شود. این گسستگی مطالب مانع از آن خوا



١٣٣٤

١٣٣٤

مجموعه مقاالت

ي اجزا افزایش یابد مطالب آموخته شده ارتباط برقرار نمایند. هرچه دید و بصیرت آنان نسبت به رابطه
آموخته شده بیشتر ملکه ذهنشان خواهد شد.

د انشا اولین قربانی این درس است. نبود ساعت خاصی براي آن و حجم زیاد کتاب عمالً انشا را نابو4-8
آموزان در امال، خوانش و نوشتار به دلیل حذف این بخش کامالً محرز است. لذا کرده است. ناتوانی دانش

آید. رویکردي جداگانه براي انشا بایسته به نظر می
درس ویرایش و نامه نگاري و خالصه نویسی جزء درسهایی است که نیاز به تمرین و ممارست 4-9

آموزان تاب گنجانده شود فرصت بیشتري در طول سال فراهم خواهد شد تا دانشبسیاري دارد. اگر در آغاز ک
مهارت و تسلّط الزم این دروس را به دست آورند.

ي آموزشی مدون و ساعت مشخصی ندارد. الزم است در این خصوص توجه بیشتري امال شیوه4-10
هاي فاحش هایشان سرشار از غلطنوشتهگردد چرا که به دلیل فرو گذاشتن این مهم چه بسیارند کسانی که 

امالیی است.
ي علمی ساخت گرا مباحث دستور سیري منطقی، مناسب و متناسب را دارد. و بر مبناي نظریه4-11

تألیف گردید و در عین حال به دستور سنتی نیز توجه داشته است.
ساعات آموزشی بیشتر ارائه گردد. جا است که مطالب کتاب با کیفیت مطلوبتر و بسیار منطقی و به4-12

ي معلّمان ساعات کمِ آموزشی دروس ادبیات از جمله دستور زبان فارسی با هاي همیشهاز جمله شکایت
توجه به لزوم تکرار و ممارست بیشتر است. تا فراگیر فرصت مطالعه و تکرار بیشتر در کالس را داشته باشد.

جلد به نظر دانش آموزان خوب است اما تصویري بودن کتاب حاضر از لحاظ ظاهري و طرح 4-13
ها در درك و به خاطر سپردن ،کمک شایان توجهی خواهد نمود.برخی مثال

هاي هر درس که در کادري کوچک قرار گرفته ضروري است و اگر در طرّاحی توجه به فعالیت4-14
دگیري خواهد شد.سئواالت مد نظر قرار گیرند توجه بیشتري هنگام یاددهی و یا

در برخی دروس مطالب تکراري دیده می شود. هدف از این مطالب آماده سازي مخاطب بود تا با 4-15
17اي وارد بحث اصلی گردد اما مقدمه و متن به یک صورت نگاشته شدند. به عنوان مثال در درس مقدمه

یک به یک برشمرد و دوباره 84ر صفحه ي ساده را دمبحث ساده نویسی بعد از ذکر دو نمونه ویژگی نوشته
مطرح نمود.86و 85همان مطالب را با توضیح بیشتر در صفحات 

شوند .مثالً مباحث مربوط به نهاد و گزاره، زمان افعال هاي آینده تکرار میبعضی از دروس در سال4-16
گروه فعلی و ویژگی هاي آن شود و دوباره در زبان سال دوم در درس هشتم بهدر سال اول توضیح داده می

گردد.با این تفاوت که در سال اول طرز ساخت افعال و در سال دوم به تعاریف اشاره می شود به اشاره می
عنوان مثال:

...» ماضی ساده = بن ماضی + شناسه هاي ماضی: شناختم ـ شناختی و «الف.سال اول:
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درگذشته به طور کامل انجام گرفته است. براي بیان کاري که«انواع ماضی.سال دوم :ماضی ساده 
)    42، ص 1384(حق شناس، » موالنا جالل الدین چشمان پر نور خود را بر قونیه فرو بست

ي پرسشنامه جهت تحقیق میدانی از همکاران:نمونه

کتابنامه:
)، ساختار و تأویل متن، تهران، نشر مرکز.1380احمدي، بابک (

) کتاب معلم راهنماي تدریس، 1) زبان فارسی (1382اي، شیري، علی اکبري و دیگران (رهاکبري شلد
تهران، شرکت چاپ و نشر کتابهاي درسی ایران.
)، تهران، شرکت چاپ و نشر کتابهاي 1)، زبان فارسی (1390باطنی، محمد رضا و صادقی، علی اشرف (

درسی ایران.
)، تهران، شرکت چاپ 2) زبان فارسی (1384حمد و دیگران، (حق شناس، محمد علی و سمیعی گیالنی، ا

و نشر کتابهاي درسی ایران.
)، نقد ادبی، تهران، دستان.1380شایگان فر، حمید رضا (

)، تهران، بوستان کتاب.1385طریقه دار، ابوالفضل (

نظر شما در موردتقسیم بندي فصل ها ي کتاب چیست؟به عنوان مثال -١
بهتر بود مباحث زبانشناسی پشت هم می آمد؟

باشند؟آموزان قادر به درك و به خاطرسپردن مطالب درسی میآیا دانش-2
مسال با دسـتور سـال  گذشـته و    توانند بین مطالب آموخته شده اآیا می-3

آینده پیوند برقرارکنند؟(یادآور سال قبل ومقدمه سال آینده است؟)
ــت مهــارتی وکــاربردي ا -4 ــا ماهی ــا مــؤلفین توانســتند درس را ب ــه آی رائ

نمایند؟یعنی دانش آموزان را قادر به حل هرنوع تمرینی می نماید؟
گردد؟منجر میآیامباحث مربوط به نگارش به تقویت  این مهارت-5
آیا جمله بندي وفهم مطالب گویا ورسا است؟-6
ي ارزشیابی درپایان هردرس چگونه است؟(خودآزمایی ها) شیوه-7
اگر نظر یا پیشنهاد دیگري دارید مطرح نمایید.-8
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ي ادبیات تمثیلی (کلیله ودمنه)حاکمان در آیینه
جمشید پورعرب

رس آموزش و پرورشکارشناس ارشد و مد
چکیده

تردیدي نیست که کتاب کلیله و دمنه سرشار از پند واندرز اخالقی و آراء سیاسی بوده است ، از سویی 
هاي تودرتویش التذاذ ادبی می یی خوانندگان را با درك داستانحاکمان را تدبیر و تلطیف می آموزد وازسو

بخشد . 
نثر کلیله ودمنه پرداخته شده و سپس چهره ي حاکمان در آیینه ي در این نوشتار به تحلیل قالب تمثیل در 

ادب تمثیلی به ویژه دراین اثرارائه گردیده است . 
حکایات، قصه، افسانه و مثل از نمونه هایی هستند که درادب تمثیلی براي ارتباط با حاکمان و پادشاهان 

تی چون کارآمدي و نا کارآمدي نظام حکومتی، مورد استفاده قرارمی گیرند. این قالب ادبی درباب موضوعا
مشکالت و معضالت جامعه ، مسائل مورد نیاز و توجه مردم، صفات و خصایص مطلوب روانی، گفتاري و 

عملی حاکمان و کارگزاران و... است . 
ربی است که آراء و اندیشه هاي سیاسی کتاب کلیله ودمنه فارغ از هندي، عشدهدراین پژوهـش نشان داده

یا ایرانی بودن، در زمینه هاي نفی ستم ، نفی حسادت، اهمیت رایزنی با خردمندان و پرهیز از ناصالحان، 
تدبیـرهاي مختلف در برابر دشمنان، ستایش عدالت و... چه جهت گیري هایی دارد. بطور کلی بحث حاکمان 

در آیینه ي ادبیات تمثیلی نثر کلیله ودمنه موضوع این پژوهش است . 
ادبیات تمثیلی، حاکمان ، کلیله ودمنهها: کلیدواژه

:مقدمه
یکی از نکات مهم در طول تاریخ بشري خصوصاً از زمان بوجود آمدن اجتماعات کوچک و بزرگ بحث 

اي است که در ارتباط و پیوند با مردم معنی پیدا می کند و می توان بوده است . حاکمیت مساله» حاکمیت « 
تارخانواده و هم درمجموعه هاي بزرگ تر مشاهده کرد . آن را هم در ساخ

نگاهی گذرا به گذشته نشان می دهد که فضاي بسته و خفقان زده و فضاي پرتب وتاب سیاسی که برذهن 
و روح نویسندگان سایه می اندازد  وهمچنین سرگردانی آنها در میانه ادبیات و تعهد در بیان نظریات 

گیري بسیاري از تمثیل ها ، استعاره ها ، مجازها و کنایه ها و بطورکلی اجتماعی و سیاسی موجب شکل
نوعــی آفرینش ادبــی شده است . بنابراین می توان داستان ها ، افسانه ها و تمثیل ها را زائیده ي روشنگري 

سیاسی ، اجتماعی آگاهان دربار دانست .   
در جست وجوي دنیاي آرمانی خویش تالش کرده تمثیل ها روایت گر روح پریشان انسان هایی بوده که

اند و بازتاب آن خلق و آفرینش آثاري چون کلیله ودمنه بوده است . 
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در کلیله و دمنه تداوم حکمت عملی ، سنت ها و آداب و رسوم ، بایدها و بایسته ها در بستر زبان شکل 
شین بیان می گردد و ارتباط دو سویه ي می گیرد . گفت وشنود و رفتار حاکمان در قالب زبانی زیبا و دلن

حاکمان با مردم را ممکن می سازد .
ي هرحاکمی براي حاکمیت و موجودیت خود  باید با مردم به عنوان یکی از عوامل اساسی تشکیل دهنده

حاکمیتش در تعامل و ارتباط باشد .
ارتباط مردم با حاکمان بوده نگــارش آثار و کتاب هایی در حوزه مسائل حکومتی از جلوه هاي تبلور 

پذیرفت . است که ازجانب اندیشمندان وبزرگـان ادبی،فلسفی، اجتماعی، تاریخی، فقهی وکالمی صورت می
این افراد پیوسته به شکل عملی در مسائل حکومتی دخالت نداشتند اما نسبت به مسائل حکومتی و وضع 

دند. این بزرگان گاه به صورت مستقیم و صریح و گاه موجود و وضع مطلوب از آگاهی هاي الزم برخورداربو
کردند . بهره گیري از قالب ادبی به صورت غیر مستقیم و غیر شفاف ودر لفافه ، حرف و نظر خود را ارائه می

نظم و نثر و شیوه هاي قصه ، حکایت ، تمثیل ، طنز ، ترانه و غیره از ویژگی هاي آثار این افراد است . آثار 
انند فارابی ، فردوسی ، سعدي ، مولوي ، حافظ ، عبید زاکانی ، شیخ بهایی ، مال صدرا و ... از جمله افرادي م

ي مطلوب از ي فاضله ، ترسیــم جامعههاي فارابــی در مــورد مدینهآنها می با شد . به طورمثال دیــدگــاه
را در مورد حکومت و انتقادات تلخش را هایش نظر ایشان است یا عبید زاکانی در کتاب موش و گربه دیدگاه

از وضع موجود به نمایش می گذارد . 
ي اعمال و گفتار حاکمان و کارگزاران از نظر ظالمانه و عــادالنه بـودن دراین آثار اظهار نظر مردم درباره

مثیل و ... بوده و کارآیی و نا کارآیی آنها در قالب هاي ادبی متفاوت چون قصه ، حکایت ، افسانه ، طنز ، ت
است . یعنی آنها با بهره گیري از روش ها و قالب هاي زبانی متفاوت که محتواي آنها گاه به گذشته هاي 
خیلی دور باز می گشت به ذکر آمال و آرزوها و دیدگاه هاي خـود در حوزه سیاست و مسائل حکومتی 

برزن و در ارتباط اجتماعی بیان می کردند مرتبط با خود می پرداختند و آنها را به صورت شفاهی در کوي و
که برخی از آنها شبیه ادبیات رسمی در برخی از منابع  مانند کلیله ودمنه و مرزبان نامه محفوظ مانده و برخی 

دیگر به صورت سینه به سینه نقل شده وتا به امروز به یادگارمانده است . 
انتظام و دسته بندي یا ساختار تشکیالتی دقیق و هایی است که هرچنداین آثار حاوي اطالعات و داده

همه جانبه اي ندارند اما بیانگر خواست وزبان مردم و شرایط سیاسی و اجتماعی آنهاست . می توان این 
کتاب ها را را به عنوان منشوري زنده و گویاي اصول و رموز کشورداري دانست که در خدمت پادشاهان 

اند .  مثالً دمنه اي مدون و منظم بهره گرفتهز این اندیشه هاي سیاسی در مجموعهاند و پادشاهان اقرارگرفته
که شغالی مکار است در گفتار خود با شیر که سلطان است درباره ي شکوه و مهابت خاموشی براي پادشاهان 

دن آن این چنین می گوید : و هر سخن که از زندان دهان جست وهرتیر که از قبضه ي کمان پرید پوشانی
سخن و باز آوردن آن تیر بیش دست ندهد و مهابت خاموشی ، ملوك را پیرایه اي نفیس است . (منشی ، 

1386 :99 (
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ي نظر از دراین اثر که به نوعی از قالب تمثیل بهره گرفته شده است براي انتقاد از سیستم حکومتی و ارائه
فافه وبه شکل کنایه ، استعاره و تمثیل ارائه شده ، به جانب مردم که معموالً هم به صورت غیر مستقیم ودر ل

صورت شفاهی ودر قالب قصه ، حکایت و تمثیل در زبان مردم و ادبیات آنان نیز جریان و سریان می یابد . 
دراین نوشتار به بحث در باب حاکمان و عملکرد حکومت که درحوزه ادبیات تمثیلی وجود دارد ، 

ریات و دیدگاه هاي مردم در مورد حکومت در قالب تمثیل ارائه می شود .     پرداخته می شود و نظ
تمثیل که مبتنی برواقعه اي تاریخی یا افسانه اي است به منظور درك معنایی است که در آن عبارت نهفته 

تالف است ، به عقیده ي زرین کوب تمثیل براي عوام وخلق از انواع حجت است. بدین معنی که امر مورد اخ
را نزد آنها محسوس می سازد و آنها می توانند صحت آن را تصدیق کنند ، تمثیل به آن ، آنها را اقناع می کند 
و نزد آنها دلیل محسوب می شود . کسانی که طریق برهان ، آنها را ملول می کند یا کشف وسایط و انتاج 

هیچ چیز بیش از تمثیل نمی تواند باعث مطلوب در حجت هاي برهانی براي آنها دشوار یا ناممکن است ،
) 252: 1369اقناع و تفهیم آنها گردد. ( زرین کوب ، 

ازقا لب هنـري تمثیل به دوشکل منظوم و منثور استفاده می شود اما دراین نوشتار به بررسی خصلت 
دریافت جایگاه ادبیات ها و خوي هاي پسندیده و ناپسند حاکمان و کارگزاران با هدف فهم تاریخ ودرك و 

در میان مردم پرداخته شده است. -کلیله ودمنه -تمثیلی در حوزه ي نثر 
اجتماعی  دارد ، بیانگرصفاتی است –تمثیــل هاي ذکرشده در کلیله ودمنه که بیشتر جنبه ي سیاسی 

ري ، تجاوز به حقوق که مورد نفرت مردم همه ي زمان هاست ، صفاتی چون کبر، بیگانگی با خلق ، ستمکا
مردم و... از جمله ي آنها هستند. البتّه باید یاد آوري کرد که گاهی صفات نیک حاکمان هم مورد توجه بوده 
است. مثالً در داستــان خسـرو و مرد زشت روي ، خســرو سخــن مــرد زشت روي را مــی پذ یرد وازاو 

انوشیروان سخن ها رفته است. پـوزش می خواهد ویا درباره ي عدالت ودادگستري 
سه چیزخالی وبی برست : یکی « رویکرد لزوم وجودپادشاه را درمتن بالر، وزیرعاقل پادشاه می بینیم که : 

منشی » ( شهــري که پادشـاه ندارد ؛ دوم زنــی که شــوي ندارد و سوم مــردي که جـاي رازداري نـدارد. 
 :345 (

وقتی چنان افتاد که مرغان به « از ضرورت وجود فرمانروا سخن می رود ؛ »زاغان و بومان « درداستان 
هـم آمـدنـد و گفتند که ما را از مهــتري ناچار است  و رعیت بی پادشاه همچــون تنی بود بی سر ؛ بومی 

) 201همان : » ( را پیش کشیدند که پادشاهی به وي دهند وبرآن اتفاق کردند. ... 
و رفتار حاکمان و رابطه ي آنان با مردم نشان می دهد که سخن پادشاهان سرآمد سخنان تأمل در گفتار 

،ازکتاب 1370(کلیات سعدي ، » کالم الملوك ، ملوك الکالم « بوده است وبی جهت نیست که گفته اند 
رش نیز به )  و از آنجا که شاه از تأیید و توفیق الهی برخوردار است پس رفتار و کردا18نصیحۀ الملوك : 
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نوعی نماد والگو خواهد بود چنان که رفتار انوشیروان در رابطه با والی آذربایجان و آویختن جرس از قصر 
موجب شد که انوشیروان نماد و مظهرعدالت ودادگستري بشود. 

عناي دبیران و منشیان براي ایجاد ارتباط با دستگاه حاکمه و انتقال مفاهیم چه در معناي ایجابی و چه در م
سلبی آن از روش هاي متفاوتی استفاده می کردند که به دلیل شرایط نامناسب سیاسی ، قالب ادبیات تمثیلی 
رونق خاصی می گیرد وپند واندرزها به صورت ضمنی و کنایه بیان می شود تا به وسیله ي خواننده ي آگاه 

هاي علمی فهم نشوند معناي واقعی تفسیر و تحلیل شود. چرا که اگر تفسیر و تحلیل نشوند وبراساس روش
ها معلوم نخواهد شد. آن

این پژوهش کوششی است تا نشان دهد که اندیشه هاي سیاسی و آراء حکومتی کتاب کلیله و دمنه فارغ 
از هندي ، عربی یا ایرانی بودن چگونه پی گرفته شده اند و چه زمینه هایی در این کتاب نقش پررنگ تري 

مشابه خود دارد ، برخی از زمینه هاي مطرح شده ، ازاین جمله اند : نفی ستم و برقراري نسبت به کتاب هاي
عدالت ، نفی حسادت و سخن چینی اطرافیان ، اهمیت مشورت و رایزنی ، کنترل گوش و زبان و ... . 

نه دراین جا با سیري در کتاب کلیله ودمنه ضمن توضیح تلقّی گذشتگان از حکومت و حاکمیت ، نمو
سیاسی اش در روزگار ما -هایی از این کتاب ارائه می شود تا با نظر و تأمل در آن ها ، قابلیت هاي فرهنگی 

معلوم عالقه مندان گردد : 
رعایت عدالت -1

از آن جا که عدالت و بالطبع ظلم وستم در جامعه ي انسانی از اهمیت ویژه اي برخوردار است از این 
. مقوله آغاز می کنیم 

مفهوم دادگري نسبی است و نسبت به اشخاص فرق می کند و « ارسطو معلم اول براین باور است که 
توزیع چیزها هنگامی دادگرانه است که ارزش همه چیز ، متناسب با ارزش کسی باشد که آن را دارا شده 

) 175: 1381عنایت ، » ( است.
داند که پادشاهان ترموهبتی میتر حلیت و نفیسرا ثمیني کتاب کلیله و دمنه عدلنصراهللا منشی در مقدمه

-مرد مضبوط نماند و بیمُلک ، بی« ) وي در همین مقدمه چنین آورده است : 6ازآن برخوردارند . ( منشی : 
مال قائم نگردد ومال بی عمارت به دست نیاید و عمارت بی عدل و سیاست ممکن نشود و برحسب این 

گیري ما لست و کیمیاي مال عدل وسیاست است و فایده در تخصیص که آلت جهانتوان شناختسخن می
عدل و سیاست و ترجیح آن بر دیگر اخالق ملوك آن است که ابواب مکارم و انواع عواطف را بی شک 

ي مردمان را شامل نهایتی است و رسیدن آن به خاص وعام تعذر ظاهر داردو لکن منافع این دو خصلت کافّه
و دور و نزدیک جهان را ازآن نصیب باشد چه عمارت نواحی و مزید ارتفاعات و تواتر دخلها و احیاي گردد

موات و ترفیه درویشان و تمهید اسباب معیشت و کسب ارباب حرفت و امثال و اخوات آن به عدل متعلق 
ست منوط و هیچ چیز ها و قمع مفسدان و ضبط مسالک و حفظ ممالک و زجر متعدیان به سیااست و امن راه

تر نیست و نیز کدام نکوکاري رااین منزلت تواند بود که مصلحان آسوده بقاي عالم را از این دوباب قوي
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» باشند و مفسدان مالیده ؟ وهرگاه که این دو طرف به واجبی رعایت کرده آید ، کمال کامگاري حاصل آید . 
) 7( همان : 

بقاي ملک و استقامت « ري ازموجبات بقاي ملک شمرده شده است.درباب بوف وزاغ نیزعدالت و دادگست
) 236همان : » ( دولت بی حــزم کامل و عــدل شامل و راي راست و شمشیــر تیز ممکن نباشد . 

نفی ستم - 2
کتاب کلیله ودمنه براي تأکیــد برخصلت عدالت و رفع ستــم سرنوشت ستمگـــران را درقالب داستان 

زندگی جانوران ارائه می کند تا حاکمان ستمگر خود را در آیینه ي آنان ببینند وعبرت بپذیرند. براي هایی از
ي ستم و پیامدهاي آن ناظر به همین مالحظات است. مثال باب تیرانداز و ماده شیر کتاب کلیله ودمنه درزمینه

ي داستان چنین است : خالصه
بیشه اي وطن داشت. روزي به طلب صـید از بیشه بیرون رفت ، آورده اند که شیري ماده با دوبچه در

تیراندازي بیامد و هر دو بچه ي او را بکشت و پوست بکشید. چون شیر باز آمد و بچگان را از آن گونه 
برزمین افکنده دید ، فریاد و نفیر به آسمان رسانید و در همسایگی او شگالی پیر بود ، چون آواز او بشنود به 

یک او رفت و گفت : موجب ضجرت چیست ؟ شیر صورت حال باز راند و بچگان را بدو نمود. شگال نزد
گفت : بدان که هر ابتدایی را انتهایی است و هر گاه که مدت عمر سپري شد وهنگام اجل فرا رسید لحظتی 

جهت تو بردیگران مهلت صورت نبندد و ... دیگر این که آن چه تیرانداز با تو کرده است ، اضعاف آن از
رفته است و ایشان همین جزع در میان آورده اند و باز به ضرورت صبور گشته. بررنج دیگران صبر کن چنان 
که بررنج تو صبر کردند ؛ نشنوده اي هرچه کرده شود مکافات آن از نیکــی و بــدي بر اندازه ي کردار 

یع آن بــی شک بردارد. اخالق خود را به رفق و خویش چشم می باید داشت . چه هر که تخمــی پراکند ، ر
کم آزاري آراسته گردان و خلق را مترسان تا ایمن توانی 

زیست ... شیر با شنیدن سخنان شگال ، متنبه شد و راه توبه در پیش گرفت و دست تعرّض ازایذاي 
) 337-335جانوران کوتاه کرد و به میوه ها قانع گشت. (همان : 

رایزنی و مشورت نیاز به-3
حاکمان نیازمند رایزنان بزرگ ، دانا و خردمند هستند. زیرا در حکومت هایی که یک نفر به جاي همه می 

اندیشد ، مجالی براي شکوفایی استعداد ها باقی نمی ماند. 
« که از رایزنــی خردمندي به نام » راي « در کتاب کلیله ودمنه همه جا سخن از حاکمـی است به نام 

بهره می گیرد. در باب نخست این کتاب شیر از رایزنی گاو ، شغال ها و مادر خویش سود می برد، » برهمـن 
در داستــان بوم و زاغان نیز این رایـــزنی و مشورت پادشاه به خوبـــی به نمایـش گذاشته شده است.  

نیست ملوك را از مستشارمعتمد و وچاره « می خوانیم : » بوف و زاغ « در کتاب کلیله ودمنه  در باب 
ي اسرار پیش وي بگشایند و گنج رازها به امانت و مناصحت وي سپارند و ازو در گنجور امین که خزانه
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امضاي عزایم معونت طلبند که پادشاه اگرچه از دستور خویش در اصابت راي زیادت باشد و در همه ابواب 
بیند چنانکه نورچراغ به مادت روغن و فروغ آتش به مدد بروي مزیت و رجحان دارد به اشارت او فواید 

هیزم  و هر کرا متانت راي و مظاهرت کُفات جمع شد و ایزد تعالی که پیغامبر را علیه السالم مشاورت فرمود 
نه براي آن بود تا راي او را که به ا مداد الهام ایزدي و فیض الهی مؤید بود و تواتر وحی و اختالف روح 

علیه السالم بدان مقرون ، مددي حاصل آید لکن این حکم براي بیان منافع و تقریر فواید مشورت نازل األمین 
)  199همان : » ( گشت تا عالمیان بدین خصلت پسندیده متحلی گردند و له الحمد ُحمد الشّاکرینَ . 

شارت ناصحان و مشاورت ي مشورت در کارها آمده است ، هرکه بی ادر همین باب از زبان زاغ درباره
خردمندان در کارها شرع کند در زمره ي شریران معدود گردد وبه نادانی و جهالت منسوب شود. ( همان : 

210 (
نفی حسادت و سخن چینی اطرافیان - 4

نکته ي در خور توجه در اغلب داستان هاي کلیله و دمنه این است که فرمانروا آنگاه برکسی خشم می 
رمان نابودي کسی را می دهد که اطرافیان و نزدیکان براثر حسادت به موقعیت آن شخص دسیسه گیرد یا ف

چینی کرده اند و فرمانروا در پی سخن چینی آنان دست به اقدام کاري ناصواب می زند. 
باب شیر و گاو در کتاب کلیله و دمنه بدین نکته توجهی ویژه دارد : 

ومورد اعتماد و محرم درگاه می شود و هرروز برارجمندي او افزوده می گاوي به دربار شیر راه می یابد 
شود. یکی از نزدیکان شیر که شغالی بود به نام دمنه به گاو حسد می برد و تصمیم می گیرد به هر شیوه گاو 

ید ... چون دمنه نگاه کرد و آن قربت و نزدیکی شنزبه بد« را از چشم شاه بیندازد و او را از میان بر دارد. 
از این رو به سخن چینی دست می زند و به پادشاه می گوید که گاو با » آتش حسد در دل او بجوشید. 

بزرگان لشکرخلوت کرده و آنان را با خود همدل گردانده است تا علیه او بشورند . از سویی دیگر به نزد گاو 
ـان تــو کرده است تا از گوشت تــو ، می رود و چنین می گوید که از معتمدي شنیده ام که شیر ، آهنگ جـ

جانــوران جنـــگل را سیــر گـرداند. فرجــام حسادت ها و سخن چینی هاي او ، کشته شدن گاو بی گناه 
) 95است . ( همان  : 

کار نزدیکان ملوك ، « اي دارد : شیرپس از مرگ گاو و آگاهی ازکار شغال سخن جالب و درخورتوجه
دسگالی و مناقشت است و روز وشب در پی یکدیگر باشند و گرد این معانی برآیند و هر حسد ومنازعت و ب

)   141همان : » ( که هنر بیش دارد در حق او قصد زیادت رود و او را بدخواه و حسود ، بیش یافته شود. 
انیده ودر میان در باب شیر و شغال پرهیزگار نیز آمده است که در زمین هند شگالی بود روي از دنیا بگرد

امثال خویش می بود اما از خوردن گوشت و ریختن خون و ایذاي جانوران تحرّز نمودي ... شیري او را با 
ابرام والحاح به وزارت برمی گزیند اما دراثر حسادت و سخن چینی اطرافیان ، شیر به او خشم می گیرد و 

) 304بفرمود تا شگال را موقوف کردند. ( همان : 
مواظبت گوش و زبان -5
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هر سخن که از زندان دهان جست و هر تیر که از قبضه ي کمان پرید :« در کلیله ودمنه نیز دمنه می گوید 
.» پوشانیدن آن سخن و باز آوردن آن تیربیش دست ندهد و مهابت خامشی ، ملوك را پیرایه اي نفیس است 

) 99( همان : 
پرهیز از جنگ - 6

حاجت در کارزار افگند و ترمردمان اوست که مخدوم را بیو نادان« می خوانیم : در باب شیر و گاو
اند و از بیدار کردن خردمندان در حال قوت و استیال و قدرت و استعال از جنگ چون خرچنگ پس خزیده

کاري اند که وزیر چون پادشاه را برجنگ تحریض نماید در فتنه و تعرض مخاطره تحرّز و تجنّب واجب دیده
که به صلح و رفق تدارك پذیرد برهان حمق و غباوت بنموده باشد و حجت ابلهی و خیانت سیرگواه کرده و 
پوشیده نماند که راي در رتبت برشجاعت مقدم است که کارهاي شمشیر به راي بتوان گزارد و آنچه به راي 

) 115همان : » ( دست دهد شمشیر دو اسپه در گرد آن نرسد . 
خواهند تجاوز آنها را پاسخ زنند و زاغان میها به زاغان شبیخون میکه بوم»  بوف و زاغ « ن درداستا

کند و با پنج تن از زاغان که به فضیلت راي و مزیت عقل مذکور بودند دهند ، ملک زاغان لشکر را جمع می
تر یا صلح یا جال ؟ گفت : بیار چه داري ، جنگ أولی « پردازد . ملک وزیر پنجم را فرمود : به مشورت می

نزیبد ما را جنگ اختیار کنیم مادام که بیرون شد کار ایشان را طریق دیگر یابیم . زیرا که ایشان در جنگ از ما 
ترند و قوت و شوکت زیادت دارند و عاقل دشمن را ضعیف نشمرد که درمقام غرور افتد و هرکه مغرور جره

ترسیدم اگرچه از اندیشیدم و از این چه دیدم میخوف ایشان میگشت هالك شد و پیش از این واقعه از
تعرض ما معرض بودند که صاحب حزم در هیچ حال از دشمن ایمن نگردد در هنگام نزدیکی از مفاجا 
اندیشد و چون مسافت در میان افتد از معاودت  وگرهزیمت شود از کمین و اگر تنها ماند از مکر و 

ز جنگ بپرهیزد چون ازآن مستغنی گردد و ضرورت نباشد که در جنگ نفقه و خردمندتر خلق آنست که ا
مؤونت ازنفس و جان باشد در دیگر کارها از مال و متاع و نشاید که ملک عزیمت برجنگ بوم مصمم گرداند 

) 196-195همان : » ( که هرکه با پیل در آویزد زیر آید . 
مقابله ي غیرمستقیم با دشمن - 7

هترین راه هاي مقابله با دشمن این است که نیروهاي دیگران را بردشمن هدایت کرد و از مبارزه یکی از ب
ي رودررو پرهیز کرد . 

اینک  داستانی از کلیله ودمنه :
آورده اند که زاغی در کوه برباالي درختی خانه داشت ودرآن حوالی سوراخ ماري بود ، هرگاه که زاغ ، « 

بخوردي . چون از حد بگذشت وزاغ درماند شکایت آن برشگالی که دوست وي بـود بچه بیرون آوردي مار 
بکرد و گفت : می اندیشم که خود را از بالي این ظالم جان شکر بازرهانم ... شگال گفت : صواب آن می 

ی که نماید که در اوج هوا پرواز کنی ودر بام ها و صحراها چشم می اندازي تا نظر برپیرایه اي گشاده افکن
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ربودن آن میسر باشد. فرود آیی و آن را برداري و هموارتر می روي چنانکه از چشم مردمان غایب نگردي . 
چون به نزدیک ماررسی بر وي اندازي تا مردمان که در طلب پیرایه آمده باشند نخست ترا باز رهانند آنگاه 

برگوشه ي بام نهاده و خود به طهارت مشغول پیرایه بردارند. زاغ روي به آبادانی نهاد ، زنی را دید پیرایه
گشته ؛ درربود و بر آن ترتیب که شگال گفته بود برمارانداخت. مردمان که در پی زاغ بودند درحال سر مار 

)85همان : » ( بکوفتند و زاغ باز رست.
ایجاد اختالف میان دشمنان-8

دشمن مقابله کرد و موقعیت را به نفع خود تغییر گاهی از طریق ایجاد اختالف میان دشمنان ، می توان با
داد. 

در کلیله ودمنــه وزیــر سوم راه پیروزي بر دشمن را اختالف میان آنان می داند » بوف و زاغ « در باب
عاقل ،  ظفر شمرد دشمنان را از یک دیگر جدا کردن و به نوعی میان ایشان دو گروهی افکندن ، که « که : 

صمان موجب فراغ دل و نظام کار باشد چنان که در خالف دزد و دیو پارسامرد را بود. ملک اختالف کلمه خ
پرسید که چگونه ؟ گفت : 

زاهـدي را مریدي گاوي دوشا ستد و سوي خانه می برد . دزدي آن بدید درعقب او نشست تا گاوببرد. 
گفت : دیو ، براثر این زاهد می روم تا دیوي در صورت آدمی بااو هم راه شد . دزد ازو پرسید که توکیستی ؟ 

فرصتی یابــم و او را بکشـــم ، تو هم حال خود را بازگوي . گفت : من مردي عیار پیشه ام ، می اندیشم که 
گاو زاهد بدزدم . پس هردو بمرافقت یک دیگر درعقب زاهد به زاویه ي او رفتند. شبانگاهی آنجا رسیدند. 

ببست و تیمارعلف بداشت و به استراحتی پرداخت. دزد اندیشید که : اگر دیو زاهد در خانه رفت و گاو را
پیش از بردن گاو دست به کشتن اوکند ، باشد که بیدار شود و آوازي دهد ، مردمان در آیند و گاو بردن 
ممکن نگردد و دیو گفت : اگر دزد گاو بیرون برد و درها باز شود زاهد از خواب در آید ، کشتن صورت 
نبندد . دزد را گفت : مهلتی ده تا من نخست مرد را بکشم و آنگاه تو گاو را ببر. دزد جواب داد که : توقف از 
جهت تو اولی تر تا من گاو بیرون برم ، پس اورا هالك کنی ، این خالف میان ایشان قایم گشت و دیو هم 

ند و ایشان هردو بگریختند و نفس و مال بانگ کرد که : دزد گاو می ببرد. زاهد بیدار شد ومردمــان درآمد
) 215-214زاهد به سبب خالف دشمنان مسلــم ماند. ( همان : 

نفوذ در سپاه دشمن - 9
گیرد سخن از رایزنی ها و چاره که از زبان برهمن وبه درخواست راي انجام می» بوم وزاغ « درداستان 

ست . داستان اینگونه است : ي غلبه بردشمن اهاي رایزنان دربارهاندیشی
ي زاغ بود ... شبی ملک بومان به سبب در کوهی بلند درختی بود بزرگ ... و درآن قریب هزار خانه« 

دشمنایگی که میان بوم وزاغ است بیرون آمد و به طریق شبیخون برزاغان زد و کام تمام براند و مظفر 
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ها کمتر بودند ، دست به ) چون زاغان در نیرو از بوم191همان : » ( ومنصور ومؤید و مسرور بازگشت ... 
ي مشاوره زدند و به مکر وحیله متوسل شدند . یکی اززاغان با مکر وبا اظهار کینه نسبت به زاغان در زمره

ها روزها در غاري ها درآمد و محرم اسرار می شود و پیشنهاد می کند چون بوممشاوران ونزدیکان پادشاه بوم
ها هالك شوند ها را جمع کنیم و آتش بزنیم تا بوموند و بر در آن غار هیزم بسیار است ؛ باید هیزمشجمع می

کام وتمامی بومان بدین حیلت بسوختند و زاغان را فتح بزرگ برآمد و همه شادمان و دوست« . چنین کردند 
) 227همان : » ( بازگشتند . 

مقدم داشتن رعیت –10
در این باره حکایت کبوتر طوقدار نقل شده است که با یاران دردام افتادند ... مطوقه گفت در کلیله و دمنه 

: جاي مجادله نیست ، چنان باید که استخالص یاران را مهم تر از تخلص خود شناسند و حالی صواب آن 
بوتران فرمان وي باشد که جمله بطریق تعاون قوتی کنید تا دام از جاي برگیریم که رهایش ما در آن است. ک

بکردند ... شکارچی پس از دویدن بسیار و خستگی از تعقیب آنان باز ماند. آن گاه کبوتر طوقدار که سر 
ایشان بود ، یاران را نزد موشی زبرا نام برد که دوستش بود . موش زود در بریدن بندها ایستاد که مطوقه بدان 

بدین سخن التفا ت ننمود و گفت : مگر ترا به نفس بسته بود. گفت : نخست ازآن یاران گشاي . موش 
خویش حاجت نمی باشد . گفت : مرابدین مالمت نباید کرد که من ریاست این کبوتران تکفّل کرده ام 
وایشان رااز آن روي برمن حقی واجب شده است و چون ایشان حقوق مرا به طاعت و مناصحت بگزاردند و 

صیاد بجستم ، مرا نیز از عهده ي لوازم ریاست بیرون باید آمد  و به معونت و مظاهرت ایشان از دست 
) 161-158مواجب سیادت را بأدا رسانید. ( همان : 

پرهیز از شتابزدگی -11
در باره ي خصلت حلم  و بردباري پادشاهان و پرهیزازعجله و شتابزدگی فرمانروایان در دو کتاب کلیله و 

ن به میان آمده است و عواقب سوء شتابزدگی گوشزده شده است.دمنه و مرزبان نامه بارها سخ
در باب نخست کلیله و دمنه در داستان شیر و گاو سخن از شتابزدگی فرمانروایی است که با شتاب امر به 
کاري می کند و سرانجام پشیمان می شود. شیر به سبب حسادت و سخن چینی دمنه ، گاو را که از 

دیري نگذشت که از کرده ي خویش پشیمانی خورد و سر انگشت ندامت خایید. ( نزدیکانش بود ، کشت و 
)127همان : 

نیز چنین می خوانیم : زاهدي صاحب فرزند شد. روزي مادر، نوزاد را به او » زاهد و راسو « در داستان  
اهد در خانه راسویی سپرد و خود به حمام رفت. درهمین هنگام پادشاه پیغام داد و زاهد را به حضور طلبید. ز

داشت که ازهر جهت به او اطمینان داشت. او را با فرزند گذاشت و خود رفت. ماري به طرف گهواره کودك 
حرکت کرد تا او را هالك کند. راسو مار را کشت و کودك را نجات داد. چون زاهد آمد ، راسو را جلوي 

کشته است . پیش از تتبع و تحقیق راسو را خانه با بدن خون آلود مشاهده کرد ، پنداشت که کودکش را
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کشت و چون در خانه آمد، فرزندش را سالمت یافت ومار را کشته . از ریختن خون ناحق سخت پشیمان و 
) 265ناالن گشت. ( همان : 

درباب پادشاه و برهمنان حکایتی آورده شده است که جفتی کبوتر دانه فراهم آوردند تا خانه پرکنند براي 
ستان . چون تابستان شد و گرمی درآن اثر کرد دانه خشک شد و آوند تهی نمود و کبوتر نر غایب بود زم

ها متواتر شد چون باز رسید و دانه اندکتر دید کبوتر ماده را می زد که چرا خورده اي ؟  در زمستان که باران
چیست ، جــزع و زاري بردست و دانه نم کشید و به قراراصل باز رفت . نر وقوف یافت که موجب نقصان

وحکیم وعاقل باید که در « خوانیم : ي پرهیزازشتابزدگــی مــیگرفت و مــی نالید .  دراین قسمت درباره
ي حذق و کیاست آنست که نکایت تعجیل روا نبیند تا همچون کبوتر به سوز هجر مبتال نگردد و فایده

ي ادوات بزرگــی غفلت برزیده نشود چه اگر کسی همهعواقب کارها دیده آید و در مصالح حال ومآل 
)  در 378همان : » ( فراهم آرد چـــون استعمال به وقت و در محل دست ندهد ازمنافع آن بی بهره ماند . 

پس از این در کارها تعجیل نفرماید تا عواقب آن از ندامت و « خواهد که پایان همین باب بالر از پادشاه می
) 395همان : » ( اند . حسرت مسلم م

ستایش حلم -12
راي گفت برهمن را از خصلت هاي ، پادشاهان کدام یک ستوده تر است و به مصلحت ملک و ثبات « 

دولت وتألیف اهواء واستمالت دل ها نزدیک تر ، حلم یا سخاوت یا شجاعت ؟ برهمن جواب داد که نیکوتر 
م نفس ایشان مهیب و مکرم گردد و هم لشکر و رعیت ، خشنود سیرتی و پسندیده تر طریقتی ملوك را که ه

و شاکر باشند و هم ملک و دولت ، ثابت و پایدار ، حلم است . قال اهللا تعالی : ولوکنت فظّاً غلیظ القلبِ 
النفضّوا من حولک ... ، زیرا به فواید سخاوت ، یک طایفه مخصوص توانند بود و به شجاعت در عمرها 

فتد ؛ اما به حلم ، خرد و بزرگ را حاجت است و منافع آن خاص وعام و لشکر و رعیت را وقتی کار ا
) 347همان : » ( شامل.

شکیبایی پسندیده ترین ویژگی است به ویژه که برمبناي رایزنی با خردمندان » کلیله ودمنه «بنا به آراي 
جربت و مجالست حکیمی مخلص اصل حلم ، مشاورت است با اهل خرد و حصافت و ت« استوار باشد. 

) 348همان : » ( وعاقلی مشفق و تجنّب از خائن غافل وجاهل موذي . 
اگر پادشاه اخالق خود را به حلم و دیانت « بنابراین پسندیده ترین خصلت براي فرمانروا حلم است که : 

ند و بسی جان ها و آراسته نگرداند به یک درشت خویی ، جهان ، خراب شود و خلقی آزرده و نفور گرد
) 348همان : » ( ها در معرض هالك و تفرقه افتد. مال

اینست داستان فضیلت حلم و ترجیح آن بر دیگر « و در پایان داستان پادشاه و برهمنان نیز می خوانیم : 
ندگان و ي بیان این امثال اعتبار خواناخالق ملوك و عادات پادشاهان ؛ برخردمندان پوشیده نماند که فایده

) 396همان : » ( انتباه مستمعان است . 
عطا بخشی و خطا پوشی  -13
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سخن علما در فضیلت عفو و جمال احسان مشهور است « در باب بازجست کاردمنه ، مادر شیر گفت : 
هایی که اثر آن در فساد عام و ضرر آن در عالم شایع نباشد . چه هرکجا مضرّت شامل دیده شد لکن در جرم

و وصمت آن ذات پادشاه را بیالود و موجب دلیري دیگر مفسدان گشت و حجت متعدیان بدان قوت گرفت 
و هریک در بدکرداري و ناهمواري آن را دستور معتمد و نمودار معتبر ساختند عفو و اغماض و تجاوز و 

)  131همان : » ( اغضا را مجال نماند و تدارك آن واجب بلکه فریضه گردد . 
اگر پادشاهان درعفو واغماض بسته گردانند  و «باب شیر و شغال در کلیله و دمنه برهمن می گوید : در 

ازهرکه اندك خیانتی بینند ویا در باب وي بکراهیت مثال دهند بیش بروي اعتماد نفرمایند ، کارها مهمل شود 
) 304همان : » ( و ایشان از لذت عفو و منت بی نصیب مانند.

« اب مادرشیرکه فهمیــد ، شیر دست خصمان را در کشتـــن شگال مطلق گردانیــده است . درهمیــن ب
نخست بدان جماعت که به کشتن او مثال یافته بودند ، پیغام داد که در کشتن او توقفی باید کرد پس به 

خویشتن در است ؟ شیر صورت حال بازنمود . گفت : اي پسر،نزدیک شیر آمد و گفت : گناه شگال چه بوده
حیرت و حسرت متفکر مگردان و از فضیلت عفو و احسان بی نصیب مباش ، فانّ العفو الیزید الرجلَ اال عزّاً 

)  319همان :» ( والتواضُع اال رفعۀ . 
گزینش و انتخاب کارگزاران شایسته ( شایسته ساالري )-14

س بوده است ، به گونه اي که برخی معتقدند همواره گزینش کارگزاران حکومتی ، مسئله اي مهم وحسا
که نزدیکـان شاه باید از خاندان اصیل و جزو طبقه ي اشراف مملکت باشند و اما خردمـندا ن می دانـند که 

التفات « است : اصالت مرد بسته به دانش و خرد ، تقوا و پرهیزگاري او ست. چنانکه درکلیله و دمنه آمده
که به محاسن ذات چاکران افتد ، نه به تجمل و استظهار و تمول بسیار ، چه تجمل راي پادشاهان آن نیکوتر

)  400همان : » ( خدمتکار به نزدیک پادشاه ، عقل و کیاست است و استظهار ، علــم و کفــایت. 
واز حقوق رعیت برملک آنست که هریک را برمقدار مروت و یک دلی و نصیحت به درجه اي رساند و « 

ها و از هنرها عاطل باشند بر کافیان هنرمند و به هوا در مراتب تقدیم و تأخیر نفرماید  و کسانی را که در کار
داهیان خردمند ترجیح و تفضیل روا ندارد که دو کار ازعزایم پادشاهان غریب نماید : حلیت سر بر پاي بستن 

رب و ارزیر نشاندن درآن تحقیر جواهر نباشد لکن ي پاي بر سر آویختن و یاقوت و مروارید را در سو پیرایه
عقل فرماینده به نزدیک اهل خرد مطعون گردد و انبوهی یاران که دوربین و کاردان نباشند عین مضرّت است 

) 69-68همان : » ( و نَفاذ کاربا اهل بصیرت و فهم تواند بود نه به انبوهی انصار و اعوان. 
» زینت و زیب ملــوك خدمتگاران مهذب و چاکران کافی کاردانند. : « در باب شیــر وگــاو آمــده

) 116(همان : 
وهرکه زمام مهمات به وزیر ناصح سپارد هرگز دست ناکامی به دامن اقبال « در باب بوف وزاغ نیز آمده : 

) 234همان : » ( اونرسد و پاي حوادث ساحت سعادت او نسپرد . 
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ه ودمنه ، شیر، شغال پرهیزگاري را پس از آزمودن هاي متعدد در زمره ي خواص در شیر و شعهر در کلیل
در می آورد. البتّه باید به یادداشت که فرمانروا نباید کارگزاري را با اجبار و اکراه به کاري بگمارد. چنانکه در 

د. شگال در پاسخ به همین حکایت هنگامی که شیر، شگال پرهیزگار را امر می کند تا این مسئولیت را بپذیر
ملوك سزاوارند بدانچه براي کفایت مهمات ، انصار و اعوان شایسته گزینند و با این « فرمان شیر می گوید : 

همه برایشان واجب است که هیچ کس را بر قبول عملی اکراه ننمایند که چون کاري به جبر در گردن کسی 
همان : » ( وازم مناصحت به واجبی بیرون نتواند آمد. کرده شود ، اورا ضبط آن میسر نگردد و ازعهده ي ل

312 (
باید که پادشاه نااهالن را محرم اسرار « درباب پادشاه وبرهمنان ، کارایدون حکیم به پادشاه می گوید : 

باك و بدگوهر براطالق ندارد وتا خردمندي آزموده نباشد در مهمی با او مشورت نفرماید و از مجالست بی
) 371همان : » ( ردن فرض شناسد . پرهیز ک

الزم است مناصب براساس لیاقت و شایستگی تقسیم شود و مسئوالن و کارگزاران حکومت با کفایت 
هاي خود دست یابد . ترین و خدمتگزارترین افراد باشند تا حکومت بتواند سریعتر به آرمان

ل می شود که از افراد ذیل باید بیمناك بود و در داستان شیر وگاو در کتاب کلیله ودمنه از زبان شیر نق
آنان رابراي امور مهم نباید برگزید : 

آن که بی ارتکاب جرمی ، جفایی دیده باشد. -
آن که به دوام مضرت وتنگی معیشت گرفتار بوده است. -
کسی که به حرمت و شخصیت او توهین شده باشد. -
کسی که از منصب خود معزول گشته است.-
انسان حریص و فتنه جویی که به اعمال خیر، کم گرایش داشته باشد. -
صاحب جرمی که یاران و همتایان وي ، عفودیده اند ؛ اما او عقوبت چشیده با این که جرمشان یکسان -

بوده است اما در حق او زیادتی رفته باشد. 
ا آنان در احسان و حاصل آن بروي ترجیح داده کسی که در میان همتایان ، خدمتی بسزا کرده باشد ؛ ام-

شده اند. 
آن کسی که دشمن وي در منزلتی پیشی گرفته وبدان رسیده است. -
کسی که به لحاظ دین داري و جوانمردي ، شایسته ي اعتماد و امانت نباشد. -

آن کس که سود خود را در زیان پادشاه بیند.-
) 67: 1387ه شده باشد. ( شریف پور ،کسی که به دشمن ، پناهند-
ایجادامنیت -15

فرمانروایان و حاکمان باید مایه ي رحمت و امنیت براي مردمان باشند زیرا عدم امنیت و عدم اعتماد 
موجب می شود که با آرامش خاطر و اطمینان گام ها برداشته نشود و کارها بسامان نرسد. در چنین اوضاع و 
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هر که به « احتمال خیانت و نا امنی می دهند به هیچ چیز اطمینان نخواهند کرد. چرا که احوالی که افراد
صحبت خیانتکاران گرفتار گردد و برایشان اعتماد کند ، آنش پیش آید که خرگوش را و کبک انجیري را 

پیش آمد که آن گربه را حاکم خویش کردند. داستان چنین است : 
اورا غیبتی افتاد و درازا کشید و پس از مدت دراز …همسایگی داشت زاغ گفت: کبک انجیري با من

خرگوش بیامد ودر مسکن او قرار گرفت. یک چندي بگذشت ، کبک انجیري باز رسید. چون خرگوش رادر 
البد حکمی عدل باید که سخن …خانه ي خویش دید رنجور شد و گفت : جاي بپرداز که از آن من است . 

ود وبر مقتضی انصاف کار دعوي بآخر رساند . کبک انجیر گفت:  دراین نزدیکـــی برلب هر دو جانب بشن
نزدیک او رویم تا کار ما …آب گربه ایست متعبد ، روز روزه دارد و شب نمــاز کند ، هرگز خونی نریزد و 

و الف گرفتند و گربه متعبد دمدمه و افسون بریشان می دمید تا با ا…فصل کند . هر دو بدان راضی گشتند 
) 208–206آمن وفارغ پیشتر رفتند . به یک حمله هردو را بگرفت و بکشت . ( منشی : 

ي اطرافیان تا یک قدمی  مرگ پیش داستان دیگر سرنوشت شعهر وزیر خردمند شیر است که به دسیسه
ر ناراحتی می کند و می رفت  و هنگامی که شیر دوباره او را به وزارت فرا می خواند اوازعدم امنیت اظها

این کرّت خالص یافتم ، اما جهان از حاسد و بدگوي پاك نتوان کرد و تا اقبال ملک برمن باقی « گوید : 
است حسد یاران برقرار باشد و بدین استماع که ملک سخن ساعیان را فرمود ملک  را سهل المأخذ 

) 327همان : » ( …و درمیان آرندشمــردند وهرروز تضریبی تازه رسانند وهرساعت ریبـی نــ
نمونه دیگري از احساس ناامنی و دوراندیشی در این باب داستان کبوتر طوقدار و کبوتران زیر فرمانش 
است که در دام صیاد گرفتار می آیند ، دام را با خود به آسمان می برند تا نزد موشی روند که با سر ایشان ، 

…روي بدان جایگاه نهادند « مدد او بندهاي این دام بریده شود. از این رو کبوتر طوقدار دوستی دارد تا به 

و مطوقه به مسکن موش رسید . کبوتران را فرمود که فرود آیید. فرمان او نگاه داشتند و جمله بنشستند  و آن 
ل مشاهدت موش را زبرا نام بود ، با دهاي تمام و خرد بسیار، گرم و سرد روزگـار دیده و خیر وشر احوا

کرده ودر آن مواضع از جهت گریزگاه روزحادثه صد سوراخ ساخته و هـر یک را در دیگـري راه گشـاده و 
) 160همان : » ( تـیمار آن فــرا خــور حکمـت وبــرحســب مصـلحت بداشـته. 

با آنان را گاهی این حس ناامنی از سوي دشمن برجامعه ایی تحمیل می شود که نیروي کافی براي مقابله 
ندارند ، بنابراین بنا به ضرورت در چنین مواقعی بایست با دشمن سازش و ائتالف کرد ؛ آنگونه که موش و 

) 267گربه با یکدیگر ائتالف کردند و از دشمنان مشترك ایمنی یافتند. (همان : 
وقت شناسی -16

رخوراهمیت است. یعنی باید میان براي انجام کارها و رسیدن به کامیابی و موفقیت ، وقت شناسی د
دشواري ها و زمان برون رفت از آنها تناسبی وجود داشته باشد زیرا هر پاسخی در همه ي شرایط کارآمد 
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نمونه خوبی از وقت » بوف وزاغ « نیست پس باید وقت شناس بود. رفتار وزیر پادشاه زاغان در داستان 
شناسی است. 

بر درختی بزرگ خانه داشتند . جغدان بر آنان شبیخون زدند و مظفر و در کوهی بلند ، قریب هزار زاغ 
مسرور باز گشتند. چون زاغان در قوت کمتر از بوف ها بودند به مکر وحیله متوسل شدند تا تجاوز آنها را 

گان و پاسخ دهند. یکی از زاغان با مکر به بوف ها پناه می برد و با اظهار کینه نسبت به زاغان در زمره ي ویژ
مشاوران پادشاه بوف ها در می آید و محرم اسرار وي می شود. سپس رازهاي آنها را بر زاغان آشکار می کند 
و پیشنهاد می کند که چون بوف ها روزها در غاري جمع  می شوند وبر در آن غار ، هیزم بسیار است ؛ باید 

زاغان نیز ، چنین فرمان داد و تمامی بومان هیزم ها را جمع کنیم  و آتش بزنیم تا جغدان هالك شوند. ملک 
) این وقت شناسی موجب رهایی آنان شد. 191بدین حیلت بسوختند . ( همان : 

رعایت قاعده ي بیم و امید -17
براي این که رعیت همواره طریق نیکوخدمتی را طی کند ، فرمانروا باید که قاعده ي بیم وامید را رعایت 

کند. 
اند که پادشاه باید که خدمتگاران را از عاطفت و کرامت خویش چنان محروم ندارد که وحکما گفته« 

یکبارگی نومید گردند و به دشمنان او میل کنند و چندان نعمت و غُنیت ندهد که به زودي توانگر شوند و 
د : و ان من هوس فضول به خاطر ایشان را جوید و اقتدا به آداب ایزدي کند و نص تنزیل عزیز را امام ساز

شَیء اال عندنا خزائنه و ما ننزّله اال بقدرٍ معلومٍ تا همیشه میان خوف و رجا روزگار می گذارند نه دلیري 
)   94-93همان : » ( نومیدي بریشان راه یابد و نه طغیان استغنا بدیشان راه جوید . 

عقل کل را سازند و در هیچ وقت و پسندیده تر سیرتی ملوك را آن است که حکم خویش درحوادث « 
اخالق خود را از لطفی بی ضعف و عنفی بی ظلم خالی نگذارند تا کارها میان خوف و رجا  روان باشد ، نه 

) 305همان : » ( مخلصان نومید شوند و نه عاصیان دلیر گردند. 

انتقاد پذیري قبل و بعد از فرمانروایی -18
محابا گویند ، استماع و هرکه سخن ناصحان اگرچه درشت و بی« است : در کلیله و دمنه چنین آمده

ننماید عواقب کارهاي او از پشیمانی خالی نماند چون بیماري که اشارت طبیب را سبک دارد و غــذا و 
) 94(همان : » تر شود . تر و علت زمـنشربت برحسب آرزو و شهـــوت خورد ، هرلحظه ناتوانی مستولی 

ر بسیاري از متون و کتاب ها چنین آمده است که رایزنان پادشاه نباید چیزي مخالف میل او بگویند؛ د
و قول و فعل خطاي حاکم را درست می انگارند. » هر عیب که سلطان بپسندد هنر است « و به قول معروف 

دربار بوم ها راه می یابد و که زاغی براي مدتی به» بوم وزاغ « اما در کلیله ودمنه چنین نیست . در باب 
محرم اسرار آنان می گردد و باعث هالك تمامی جغدان می شود ، سرانجام هنگامی که زاغ از خردمندي 
وزیر پادشاه بوم ها سخن می گوید و پادشاه از او می پرسد که کدام خصلت او درچشم توبهتر آمد و دالیل 
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اول ، راي کشتن من و دیگرآن که هیچ نصیحت از : « عقل او بدان سبب برتو روشن شد ؟ زاغ می گوید 
مخدوم نپوشاندي اگرچه دانستی که موافق نخواهد بود وبه سخط و کراهیت خواهد کشید. درآن آداب 
فرمانبرداري نگاه داشتی و عنفی و تهتکی جایز نشمردي و سخــن ، نــرم و حدیث به رسم می گفتــی و 

) 236همان : .» ( سزاتررعایت کــردي جانب تعظیم مخــدوم را هــرچه ب
وهرکه در خدمت پادشاه ناصح و یک دل باشد خطر او زیادت است براي آنکه او را دوستان و « 

دشمنان پادشاه جمله خصم گردند : دوستان از روي حسد و منافست در جاه و منزلت و دشمنان از وجه 
) 132ان : هم» ( اخالص و نصیحت در مصالح ملک و دولت . 

وفاداربودن به عهد وپیمان -19
ي عهد شکنی پادشاهان بسیار است مانند پیمان شکنی شیر درمورد شنزبه ، زیر پا گذاشتن عهد نمونه

هنگامی که گرسنگی برگرگ و شغال وزاغ عرصه » شیر و گرگ و شغال وزاغ وشتر « وپیمان شیر در داستان 
ي می کنند و شتــر را که شیـــر به وي امان داده بود ، می کشند و می خورند. را تنگ مـی سازد ، زمینه ساز

) 106( همان : 
در حکایت بوف وزاغ از کلیله ودمنه آمده که : هیچ عیب ملوك را چون غدر و بی قولی نیست ، که 

و احکام ایشان در دماء و ایشان سایه ي آفریدگارند عزّ اسمه در زمین و عالم بی آفتاب عدل ایشان نور ندهد 
) 205فروج و جان و مال رعایا نافذ باشد. (  همان : 
است که بخاطر حسادت اطرافیان شیر » شیر و شغال پرهیزگار« مثال دیگر سرگذشت شعهر در داستان

و موضوعی ناچیز که تهمتی هم بیش نبود مورد غضب شاه قرار می گیرد ، که اگر پایمردي و وقت شناسی
) 304مادر شاه نبود شعهر جان باخته بود. ( همان : 

مرغ دوست داشتنی و زیرك پادشاه نیز که به اندك لغزش به » فنزه « نمونه ي دیگر سرنوشت پسر 
و چون فنزه بیامد و بچِه را کشته دید ، غمناك گشت و گفت : اف بر این « دست پسر شاه کشته می شود.

»  ( و بی وفا که نه پـیمان ایشـان پیمان است ونه عهد ایـشان ، عهد اسـت ... پادشاهان بی قول وبی عهد
) 283همان : 
اتحاد و یکدلی -20

در کلیله ودمنه در این باره حکایت هایی نقل شده که یکی از آن ها ، حکایت کبوتر طوقدار است که با 
می گشود و خود را خسته و مجروح تر می کرد و یاران در دام افتادند. هرکس با پریشانی به سویی بال 

هماهنگی و شکارچی نیز درحال نزدیک شدن بود. کبوتر طوقدار که سرایشان بود گفت که این تالش ها بی
اتحاد مایه ي خستگی و مرارت بیشتر ما است. همه باید تالش هایمان را یک سو کنیم ، بال بگشاییم و دام 

ندرز او را گوش سپردند. شکارچی پس ازخستگی فراوان از تعقیب آنان بازماند. اززمین برداریم . کبوتران ا
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آنگاه کبوتر طوقدار یاران را نزد موشی برد که دوستش بود و او ریسمان هاي دام را جوید تا کبوتران به 
) 158رهایی رسیدند. ( همان : 

اهل تحقیق بودن -21
گیري ، از مسایل نگذرند و بدون کسب اطالعات نگاري و آساناپادشاهان باید اهل تحقیق باشند وبا سهل

کافی ، به قضاوت نپردازند وبا برخورد سطحی و براساس نخستین شنیده ها ، حکم صادر نکنند ودر کشف 
واقعیات براساس دالیل و براهین قطعی کنجکاو باشند . به عبارتی دیگر گرفتار حیله و مکر فریبکاران نشوند 

ي خود را از دست ندهند . لق و چاپلوسی ، ارادهودرمقابل تم
به مجرد گمان « در کلیله و دمنه شیر درپاسخ به دمنه که گاو را متهم به خیانت می کند ، می گوید 

وضوح یقین نزدیکان خود را مهجورگردانیدن و درابطال ایشان سعی پیوستن خود را درعذاب داشتن است بی
ي معانی خاصه دراقامت حدود و درامضاي ابواب سیاست ، و پادشاه را درهمهو تیشه برپاي خویش زدن 

) 99(همان : » تأمل و تثبت واجب است.
درهمیــن حکایت شیــردرپاسخ به مادرش که دمنه را متهم به دروغ وفریب می نماید ، می گــوید : 

رت خویش طلبیده باشم وتا تفحص تمام نمی خواهم که در کار اوشتابی رود که براي منفعت دیگران مض« 
نفرمایم خود را درکشتن او معذور نشناسم که اتباع نفس و طاعت هوا راي راست و تدبیردرست را بپوشاند . 

)141همان : » ( 
ونشاید که پادشاه تغیر مزاج خویش بی یقینی صادق با اهل ثقت و « درباب شیر و شغال می خوانیم : 

لکن باید که در مجال حلم و بسطت علم او همه چیز گنجان باشد و سوابق خدمتگاران نیکو امانت روا دارد 
ي دل بنگارد و آن را ضایع و بی ثمرت نگرداند و اهمال پیش چشم دارد و مساعی و مآثر ایشان برصحیفه

ص را جانب و توهین منزلت ایشان جایز نشمرد و هرگناه که ازعمد و قصد منزه باشد ذات هوا و اخال
مجروح نگرداند و درعقوبت آن مبالغت نشاید وسخن بی هنران ناآزموده دربدگفت هنــرمندان کــافی نشنود 

) 320همان : » ( وعقــل و راي خویش را درهمه ي معانی حکمی عدل و ممیزي بحق شناسد.
صدق گفتار و کردار -22

پادشاه را هیچ خطر چون وزیري نیست که قول « در گفت وگویی که کلیله با دمنه دارد به او می گوید : 
او بر فعل رجحان بود و گفتار بر کردارمزیت دارد ... وتو این مزاج داري و سخن تو برهنرتو راجح است و 
شیر به حدیث تو فریفته شد و گویند که درقول بی عمل و منظر بی مخبر و مال بی خرد و دوستــی بــی 

همان » ( بــی نیت و زندگانـی بی امن و صحت فایده اي بیشتر نتواند بود . وفا و علــم بی صالح و صدقه
 :115–116 (

خودکنترلی ( تقوا محوري ) -23
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در حکایت شیر وشغال پرهیزگار وقتی مادر شیر ازدستور شیر مبنی برکشتن شغال مطلع شد به نزدیک 
» ( هیچ کس به تأمل و تثبت ازملوك سزاوارتر نیست . گناه شگال چه بوده است ؟  ... و« شیرآمد و گفت : 

) 319همان : 
احترام به کارگزاران  -24

درباب بازجست کاردمنه  عزیز گردانیدن و احترام به خدمتگاران مرضی اثر از پسندیده ترین اخالق 
رامور مهم محرم داشتن ) ودرباب بوف وزاغ  نیز خدمتگاران را د133ملوك شمرده شده است . ( همان : 

) 198دلیل حزم وثبات و برهان خرد و وقار او دانسته شده است . ( همان : 
پرهیز از خشم و هوا-25

« درباب بازجست کاردمنه اطاعت از نفس و هوا را موجب از بین رفتن راي و نظر درست می داند . 
م که اتّباع نفس و طاعت هوا راي راست وتدبیر تا تفحص تمام نفرمایم خود را در کشتن او معذور نشناس

درست را بپوشاند و اگر بظن خیانت اهل هنر و ارباب کفایت راباطل کنم حالی فورت خشم تسکینی یابد 
) 141همان : »(لکن غبن آن به من بازگردد.

ن را واز تقریب هشت کس حذر واجب است : اول آنکه نعمت منعما« درباب شیر و شغال آمده : 
موجبی در خشم شود . سوم آنکه به عمر دراز مغرور سبک دارد و کفران آن سبک دست دهد و دوم آنکه بی

باشد و خود را ازرعایت حقوق بی نیاز پندارد. چهارم آنکه راه قطیعت و غدرپیش او گشاده و سهل نماید 
آنکه در ابواب سهو رشته با وپنجم آنکه بناي کارهاي خود بر عداوت نهد نه برراستی و دیانت و ششم

خویشتن فراخ گیرد و قبله ي دل  هوا را سازد و هفتم آنکه بی سببی در مردمان بدگمان گردد و بی دلیل 
روشن اهل ثقت را متهم گرداند. هشتم آنکه به قلّت حیا مذکور باشد و به شوخی و وقاحت مشهوروبرهشت 

)  326-325همان : » ( حال خشم برخویشتن قادر باشد ... کس اقبال فرمودن فرض است : ... پنجم آنکه در 
سوءاستفاده نکردن از قدرت -26

ي رحمت و امنیت براي مردمان باشند نه اینکه از قدرت خود سوءاستفاده کرده و اهل قدرت باید مایه
تر ملوك آنست که بی غافل « موجبات خواري مردمان را فراهم سازند . درباب پادشاه و فنزه می خوانیم : 

گناهان ازو ترسان باشند ودرحفظ ممالک و اهتمام رعایا نکوشد و ویران تر شهرها آنست که درو امن کم 
) 302همان : » ( اتّفاق افتد . 

حزم و دوراندیشی ( خردورزي ) -27
با هم در گفت سه ماهــی در آبگیــري امن زندگی می کردند. روزي دو صیاد از آن نواحی گذشتند و

که برویم ودام بیاوریم چون در این جا صید فراوان است. ماهیان این سخنان را شنیدند. ماهی و گو بودند
تمام خالف جهت آب حرکت کرد و خود را به رودخانه رساند. دو صیاد رسیدند و دو دوراندیش به تعجیل 

مکرمتوسل شد و خود را به مردن زد. صیاد دیگري که از زیرکی خالی نبود بهطرف آبگیر را بستند. ماهی
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اورا دید و به گمان اینکه مرده است ، گرفت و بیرون افکند. ماهی داخل جــوي آب افتاد و زنـــده ماند. 
)91و چپ وراست می رفت تا گرفتار شد. ( همان : ماهــی سوم که غفلت کرد ، سرگردان و مدهوش ماند

گروماهی ســوم ي حیلهي طبقــهشخصیت دوراندیش وماهی دوم نمایندهدراین حکایت ماهی اول نماد
باشند.از افراد غافــل و بی توجه است و صیادان نمــاد دشمن میتصویــري

سازدعواقب سوء یا نیکوي هرعملی دراین حکات حزم به معنی دوراندیشی وهوشیاري شخص را قادرمی
بسنجد.را

خطاب به شیر ( باب شیر و گاو ) نقل شده است تا فایده ي تعجیل در کارها را این حکایت از زبان دمنه 
وزیان غفلت از عواقب امور را به او تذکّر دهد. با اینکه نقل این حکایت خالی از اغراض سوء برشمارد

نیست ( از سوي دمنه ) اما به هر حال از لحاظ تعلیمی سخن او صواب است. دمنه این حکایت را آورده
است تا شیر را وادار کند که در کارکشتن گاو سهل انگاري نکند و چنین تعجیلی را نشانه ي حزم و 
دوراندیشی می شمارد. مصداق سخن دمنه کا رماهی اول وسوم است که اولی به سبب تعجیل در تدارك کار 

اك در دام بال وهالك ، نجات یافت و ماهی سوم که چنین نکرد و غافل ماند درنهایت سرگردان و دهشتن
مکر خود را نجات دهـد. دمنه شـیر را افتاد. ماهی دوم هم خالی از حزم نبود؛ ازین رو توانست با تدبیر و

عاقبت اندیش باشد. ( ترغیب می کند کـه با تعجیل در کار کشـتن گاو جزء گروه دوراندیش و حازم
)172-171: 1376تقوي ، 

ي اقبال و سعادت حزم است ي ظفـر و نصرت و عمدهسرمایه« می خوانیــم که : درباب بوف و زاغ 
، و أولُ الحزمِ المشورةُ وبدین استشارت که ملک فرمود و خدمتگاران را در این مهم محرم داشت دلیل حزم 

و ثبات و برهان خرد و وقار او هرچه ظاهرتر گشت . 
) 198منشی : » ( من حصن هاي حصین هرکجا حزم تو فرود آید       برکشد ا

گیرد پسرش را به عقل ، در باب شیر وشغال ، مادرشیر بعد ازاینکه جلوي کشته شدن شغال را می
و پوشیده نماند که حرمت زن به شوي متعلق است و عزّت فرزند به پدر و « کند : عدل و حزم سفارش می

کشان قاهر و کرامت زاهدان بدین و امن رعیت به پادشاه و نظام دانش شاگرد به استاد و قوت سپاه به لشکر
ي حزم شناختن أتباع است و هریک را درمحـل ومنـزلت کار مملکت به تقوي و عقل و ثبات و عدل و عمده

)  319همان : » ( اواصطناع فرمــودن و برمقــدارهنـروکفایت ایشــان تربیت کــردن . 
نیزکه به حزم و احتیاط ملوك متعلق است در ضمن بیان داستان زاغ و کبک » اوزاهد ومهمان«درباب 

جاهل تر خالیق  را کسـی می داند که خویشتن در کاري اندازد که مالیم پیشه و موافق نسب او نباشد . ( 
از خواتــم پادشاه موفــق آنست که تأمل او « وزیر می گوید : » باب پادشاه و برهمنان « ) ویا در345همان 

کارها قاصرنیاید و نظربصیرت او به أواخــراعمال محیط گــردد و نهمت باختیـار کـم آزاري و 
)379همان : » ( ایثارنکــوکــاري مصروف دارد و سخــن بنـدگان ناصح را استماع نماید . 

پرهیز از غفلت –28
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ملک را خوار دارد و هرگاه که حادثه وعاجزترملوك آنست که از عواقب کارها غافل باشد و مهمات« 
ایی بزرگ افتد و کاردشوارپیش آید موضع حزم واحتیاط را مهمل گذارد و چون فرصت فایت گشت و 

) 96همان : .» ( خصم استیال یافت نزدیکان خود را متّهم گرداند وبه هریک حوالت کردن گیرد 
ها غفلت کم رود و مهمات را ترکه در کارآن الیقو حالی به صواب « در باب بوف و زاغ نیز آمده : 

حزم کامل و عدل شامل وراي راست وشمشیر تیز خوار شمرده نیاید که بقاي ملک واستقامت دولت بی
)236(همان : » ممکن نباشد.

پرهیز از عجزو ناتوانی –29
ي هالك نفس و ضایع دمهوزیري که درباب بوف وزاغ مورد مشورت قرار می گیرد ، اظهارعجزرا مق

و کریم زندگانی درازبراي تخلید ذکر و محاسن آثار را خواهد و اگر ناکامی دراین « شدن ملک می داند . 
حیز افتد و عاري بروي خواهد رسید کوتاهی عمر را بران ترجیح نهد وتنگی گور را پناه منیع شمرد و صواب 

ك و داعی ضیاع ملک و نفس است و هــرکه تن بدان درداد ي هالنمی بینم ملک را اظهارعجز که آن مقدمه
) 198همان : » ( درهاي خیــر بروي بسته گردد و در طریــق حیلت او سدهاي قوي پیدا آید . 

الگوبودن حاکم–30
-درموردالگوبودن حاکم وپادشاه شاید بتوان ازباب کبوتر طوقداریادکردکه به زیبایی تمام بیان شده

) 157مان : است.(ه
ها وپندهاتوصیه

خطرنزدیکی به پادشاه -1
هاي گوناگونی مانندجاه ومقام، نیازبه نزدیکی به دستگاه قدرت ونیروهاي حاکم اگرچه به انگیزه وهدف

کردکه خطرات خاصی راهم است ولی نبایدفراموشگرفتهنیازي اقتصادي و... انجام میوهوس،بیامنیت، هوي
ت. اسبدنبال داشته

هنگامی که دمنه که به دنبال جاه ومقام است ، می خواهد به شیر نزدیک شود ، کلیله گفت : ... خواهم که 
بدانی که خدمت پادشاه کار کوچکی نیست و درنزدیکی ایشان خطرهاي بزرگ است و خردمندان گفته اند 

ازوي هرکسی به سالمت نجهد که سه چیز ، آن است که بروي دلیري نکند ، مگر کسی که عاقبت نیاندیشد و
: صحبت پادشاهان ، راز گشادن با زنان و خوردن زهر از بهر آزمایش و علما پادشاه رابه کوه بلند تشبیه کنند 
که درو انواع ثمار و اصناف معادن باشد لکن مسکن شیر و مار ودیگر موذیات که بررفتن دروي دشوار است 

) 67مان : و مقام کردن میان آن طایفه مخوف . ( ه
علما گـویند که در قعـــردریا با بنـــد غوطه :« دراین باب ازقلـــم شیواي نصراهللا منشـــی می خوانیم 

 خوردن و درمستی لب مار دم بریده مکیدن خطر است و از آن هایل تر و مخوف تر خدمت و قربت
سالطین.
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ر محذور العواقبِوما السلطانُ الّا البحرَ عظماً             و قرب البح
» ( فرمانروا نیست مگر دریا از بزرگی و نزدیک شدن به دریا عاقبتی دارد که ترس از آن واجب است.

)103همان : 
شنزبه با اینکه جز خدمت صادقانه به سلطان کاري نکرده بود ، ولی خود   می » شیر و گاو « در باب 

شنزبه بدانست که شیر قصد او « ي نهفته او را نابود می کند.دانست که عاقبت سلطان چون ماري خفته یا شیر
دارد و با خود گفت : خدمتکار سلطان درخوف و حیرت ، همچون هم خانه ي مار وهم خوابه ي شیر است 

)114همان : » ( که اگرچه مار خفته و شیر نهفته باشد ، آخر این سربرآرد و آن دهان بگشاید. 
ري از پذیرفتن وزارت شیر ، مخاطرات ورود در حوزه ي سیاست و سودمندي سخنان شعهر در خوددا

شعهر گفت : اگر پادشاه ، وقت من به نیکویی می خواهد ، آن الیق تر که بگذارد « قناعت را نشان می دهد. 
تا در این صحرا ایمن و بی غم می گردم واز نعیم دنیا به آب و گیاه قانع شوم و ازمعادات و محاسدت 

لگی اهل عالم فارغ  و مقرّر است که عمر اندك درامن و راحت و فراغ و دعت بهتر که بسیار در خوف و جم
) 315(همان : » خشیت. 

پیوند دین و سیاست -2
تنفیذ « ... ي پیوند دین وسیاست می نویسد : ي خود بر این کتاب دربارهمترجم کلیله ودمنه درمقدمه
دار برروي روزگارمخلد نماند ومدت آن مقرون به بی سیاست ملوك دینشرایع دین واظهار شعایر حق 

» ( انتهــاي عمر عالم صورت نبندد و اشارت حضرت نبوت بدین وارد است که المک والدیــن توأمـان . 
) یا درباب پادشاه 5همان : » ( دین بی ملک ضایع است و ملک بی دین باطل ... « ... )  یا 4همان : 

ثقت خردمندان به چهارکس مستحکم نگردد : ماري آشفته ، ددي گرسنه ، پادشاهی « ، بالر گفت : وبرهمنان
)  385(همان: » بی رحمت و حاکمی بی دیانت . 

توجه به آفت هاي ملک وحکومت -3
گویند که آفت ملک شش چیز است : حرمان و فتنه و هوا و خالف روزگار وتنگ خویی و نادانی . « 

نست که نیک خواهان را از خود محروم گرداند و اهل راي و تجربت را نومید فروگذارد و فتنه آنکه حرمان آ
ید و هوا مولع بودن جنگ هاي نا پیوسان و کارهاي نا اندیشیده حادث گردد و شمشیرهاي مخالف از نیام برآ

حرق و آنچه بدین ماند و به زنان و شکار و سماع وشراب و امثال آن و خالف روزگار وبا و قحط و غرق و
تنگ خویی افراط خشم و کراهیت و غلو در عقوبت وسیاست ونادانی تقدیم نمـودن مالطفت در مواضع 

) 81-80(همان : » مخاصمت وبکار داشتن مناقشت بجاي مجاملت . 
سخط است که همیشه خائنان رابه جمال رضا آراسته داردوناصحان را به وبال یکی از سکرات ملک آن«

) 103همان : »( مأخوذ.
نتیجه:
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اگر در کلیله ودمنه تأمل شود نکات اجتماعی ، اخالقی ، سیاسی و فرهنگی فراوانی یافت می شود که 
ي حکمت عملی است و به خصوص به هاهریک در خور دقّت و اندیشیدن است. این اثر از نوع کتاب

دارد. تعلیمات آن درباره ي شیوه ي فرمانروایی سیاست مدن یعنی آئین کشورداري و طرزتدبیرآن توجه
گاهی به تصریح بیان شده است و گاهی به ضرورت در خالل داستان هایی که از زبان حیوانات است ، نقل 

شده است تا ذهن خواننده را به مقصود نزدیک کند. 
ایی مانند مسائل اجتماعی ذوق لطیف آفریننده ي این اثر در تبیین مفاهیم و اندیشه هاي باریک و پیچیده 

و سیاسی که باید به حق آنها را حسن تدبیر شمرد از قصه هایی کوتاه وبه ظاهر کودکانه سود جسته و به مدد 
آنها موضوع را محسوس و روشن ساخته است و آنگاه تصویري از جوامع بشري در گذشته همراه با جهان 

خرد ، دور اندیشی ،  تدبیر ، زیرکی ، دادپیشگی و بینی خاصی عرضه داشته است. تصویري که مبتنی بر
شناخت روحیات مردم و... است. 

باید گفت که اخالق ، نیک کرداري ، خدمت به بشریت و میانه روي گوهراصالح اجتماعی و کارآمدترین 
مگی ي مهم جلوگیري از استبداد و خودکاهااندیشه ها در فرهنگ سیاسی است . دراین اثر بریکی از شاخص

« شود ، براي مثال در داستان فرمانروایان که مشورت و رایزنی با مشاوران شایسته و خردمند است ، تأکید می
پنج زاغی که سمت مشاورپادشاه زاغان را دارند ، هنگامی که پادشاه براي چاره جویی در برابر » بوف و زاغ 

» ( ي این واقعه چگونه باید ساخت ؟ و چارهتا راي این کار چیست « پرسد : ها میي بومان از آنحمله
دهند. دهند و راهکاري ارائه می) هریک پاسخی می192منشی : 

البتّه باید یادآورشد که اگرچه حاکم باید درهرکاربزرگ و مهمی ، رایزنی و مشورت کند ، نباید تحت 
ت و زیرکی ایراندوخت و وزیر نبود تأثیر حسادت رایزنان قرار گیرد مانند داستان ملک و بالر که اگر فراس

) ونیز تحت تأثیر سخن چینی آنان قرار 349باختند . ( همان : تمام عزیزان و خیرخواهان ملک جان می
) 304نگیرد مانند داستان شیر و شعهر . ( همان : 

کتابنامه
.) حکایت هاي حیوانات ، چاپ اول ، تهران : انتشارات روزنه1376تقوي ، محمد (-
) بحر در کوزه ، تهران : انتشارات علمی و سخن .1369زرین کوب ، عبدالحسین (-
) یادداشت ها و اندیشه ها ، چاپ چهارم ، تهران : انتشارات جاویدان . 1362ـــــــــــــــــــــ (-
) بوستان ، تصحیح غالمحسین یوسفی ، تهران : انتشارات 1363سعدي شیرازي ، مصلح الدین (-

خوارزمی . 
ي محمدعلی فروغی وعباس اقبال آشتیانی ) کلیات ، ازروي نسخه1370ـــــــــــــــــــــ (-

ي علی پناه ، چاپ پنجم ، تهران : انتشارات فروغی  .                     بامقدمه
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دانشکده ادبیات نشریه »  اندیشه ي سیاسی در کلیله ودمنه ) « 1387شریف پور و محتشم محمدي ( -
) .21( پیاپی 24و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان ، شماره 

) بنیاد فلسفه سیاسی در غرب ، چاپ سوم ، تهران : انتشارات دانشگاه تهران.  1364عنایت ، حمید (-
اپ ســی )  کلیله و دمنه توضیح مجتبی مینــوي طهرانی ، چ1386منشـی ، ابوالمعالــی نصراهللا (-

ویکم ، تهران : انتشارات امیر کبیر.  
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بررسی رمان باغ بلور با رویکرد جامعه محور
1منیژه پورنعمت رودسري

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خلیج فارس
2ارینب مظفري

دانشجوي کارشناسی ارشد ادبیات پایداري                   
چکیده

ه ایران یکی از مقاطع مهم  تاریخ معاصر کشورما است  که آثار و تبعات آن را در جنگ تحمیلی عراق علی
تمام جامعه به ویژه در زندگی جانبازان، خانواده هاي آن ها و نیز خانواده هاي شهدا می توان مشاهده نمود. 

پرداختن به بازتاب این رخداد عظیم  در حوزه داستان و به صورت خاص در قالب رمان نشان دهنده اهمیت
این مسئله است. یکی از نویسندگانی که به طور خاص به مسایل و مشکالت جنگ نظر داشته است، محسن 

به افرادي می پردازد که هر کدام به نحوي درگیر مشکالت برآمده » باغ بلور« مخملباف است که دررمان خود 
از جنگ هستند. 

هایی که به ترتیب در لعه و بررسی شد، سپس افراد و گروهدر این پژوهش ابتدا رمان باغ بلور به دقت مطا
اند تا رویکرد جامعه محور نویسنده نشان داده معرض بیشترین آسیب ها و مشکالت بوده اند معرفی شده

شود. هدف از این پژوهش بررسی رویکرد جامعه محور مخملباف در رمان باغ بلور است. بررسی این رمان 
ه نویسنده با نگاهی دقیق و موشکافانه به رنج ها و مشکالت زندگی جانبازان و گویاي این مطلب است ک

همسران آن ها و نیز مادران،همسران و فرزندان شهدا،رویکردي جامعه محور به داستان خود بخشیده 
است،هر چند مخملباف در این اثر هرگز اصل دفاع و مقاومت و مفهوم شهادت را انکار نکرده است.بنابراین 

استان تا حدودي نیز می تواند رویکردي ارزش محور داشته باشد اما از آنجائی که حجم وسیعی از این رمان د
در بیان مصائب جنگ و تاثیر آن بر بازمانده هاي جنگ به خصوص زنان است، لذا این داستان در شمار 

هاي برجسته رویکرد جامعه محور قرار می گیرد.داستان
عات جنگ، باغ بلور، رویکرد جامعه محورجنگ، تبها:کلیدواژه

مقدمه
جنگ هشت ساله عراق علیه ایران، بخشی مهم و قابل تامل از تاریخ کشور ما را به خود اختصاص داده 
است که مستقیم یا غیر مستقیم در زندگی چند نسل از مردمان این سرزمین اثر گذار بوده است. تاثیر این 

ید بتوان بیش از همه در میان جانبازان، خانواده هاي آن ها و نیز خانواده جنگ و تبعات ناشی از آن را شا
هاي شهدا مشاهده کرد. از آنجا که وقوع این جنگ تاثیري غیر قابل انکار بر ادبیات کشور ما داشته است،از 
این رو حجم قابل توجهی از موضوعات آثار ادبی را این مقوله به خود اختصاص داده است. یکی از 

1 . poornemat_m@yahoo.com
2 . mozafari_lit@yahoo.com
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سترهاي ثبت این واقعه مهم و پیامدهاي آن حوزه داستان و به طور خاص رمان است که کوشیده است ب
سهمی در ثبت و ضبط این بخش از تاریخ کشور ما داشته باشد .

نویسندگان این داستان ها از زاویه ها و منظرهاي متفاوتی به جنگ نگریسته اند. با بررسی نوع نگاه به 
خصیت هاي اصلی و ... می توان چهار رویکرد عمده را در آن ها مشاهده کرد. رویکرد جنگ،درون مایه ها،ش

ارزش محور، جامعه محور، انتقاد محور و انسان محور. در رویکرد ارزش محور ستایش مقاومت و دفاع از 
این آثار میهن و اثر مثبت فرهنگی و اعتقادي دفاع در مرکز توجه داستان نویسان بوده است.هدف نویسندگان 

تهییج و تقویت روح سلحشوري و دفاع از ارزش هاي انقالبی و اسالمی است. در رویکرد جامعه محور به 
بازتاب مصائب جنگ و جنبه هاي منفی و تاثیر تخریب هاي آن بر زندگی مردم و جامعه پرداخته شده است 

خانواده و روابط  اجتماعی شان و در آن اثر جنگ بر آن دسته از مردمان شهرها و روستاهایی که بنیاد 
دگرگون شده بررسی می شود، نویسندگان این جریان با جنگ سر سازگاري ندارند اما با اعتقاد دفاع از میهن، 
واقع گرایانه ازهمه تبعات جنگ می نویسند. در رویکرد انتقاد محور نویسندگان به رد یا تشکیک در جنگ و 

نویسندگان این رویکرد به جنگ بدبینانه است برخی از این نویسندگان انتقاد از آن می پردازند. نوع نگاه
جنگ و رزمندگان را براي جامعه مضر دانسته اند و در نفی وطرد این دو موضوع نوشته اند و برخی نیز به 

توجه همراه نگاه بدبینانه، همانند پدري دلسوز به فرزندان نادان خود نگریسته اند. در رویکرد انسان محور نیز
به ارزش هاي واالي انسانی مطرح است و به انسان در جنگ و انسان برآمده از آن پرداخته است. در این آثار 
جنگ از روایت هاي کلیشه اي به در می آید و سخن از فضاها و ماجراهایی به میان می آید که پیش از این 

تنهایی انسان است و سربازان و بازماندگان تابو بوده است. این تابوها شامل ترس، خشونت و از همه مهم تر
از جنگ را در موقیعتی روان شناختی قرار می دهد که در آن جاي رویا پردازي و تکرار کلیشه هاي رایج 
نیست، از مضامین عمده این رویکرد اعتراض به سرنوشت انسان هاي شرکت کننده در جنگ است (سعیدي، 

1385 :36-21 .(
که در آثار داستانی خود به تبعات و مشکالت ناشی از جنگ نظر داشته است محسن یکی از نویسندگانی

مخملباف است، مخملباف در رمان باغ بلور که به زن مظلوم این دیار نیز تقدیم شده  به طور خاص زنانی را 
پر از محور کار خود قرار می دهد که یا همسران خود را در جنگ از دست داده اند و اینک در جامعه اي

آسیب و مشکالت بار تمام زندگی و مسئولیت فرزندان را به تنهایی به دوش می کشد و یا با همسري جانباز 
که در نتیجه با مشکالت جسمی و روانی عدیده اي مواجه است، روزگاري سخت می گذرانند. قابل ذکر 

اصل دفاع در برابر متجاوز رد است در این رمان کسانی که در جنگ کشته شده اند شهید تلقی شده و هرگز
نمی شود، لذا این رمان تا حدودي رویه اي ارزش محور نیز دارد، اما این رویه برجستگی قابل توجهی ندارد 
و از طرفی به سایر ویژگی هاي داستان هاي ارزش محور مانند تهیییج وتشویق رزمندگان و توصیف جلوه 

هدف نویسنده در این رمان بیان همان رنج ها و دردهاي هاي مقاومت و ... نیز پرداخته نشده است .
بازماندگان جنگ است که به این رمان رویکردي جامعه محور بخشیده است. براي بررسی این رویکرد، اقشار 
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و گروه هایی را که در این رمان به ترتیب بیش از دیگر افراد دردها و مشکالت ناشی از جنگ را لمس کرده 
و تحلیل قرار خواهند گرفت.اند مورد واکاوي

جنگ عراق و ایران که به گواهی اسناد ومدارك بین المللی طوالنی ترین و پرهزینه ترین جنگ خاورمیانه 
لقب گرفت، حادثه اي هولناك و عظیم بود که افزون بر شهادت بسیاري از جوانان این دیار و به جا گذاشتن 

خود، خود و خانواده هایشان درگیر شرایط  دشوار ناشی از جانبازانی که با از دست دادن عضوي از بدن
وضیعت جسمی و روحی جدید شدند، به غیر نظامیان بسیاري به ویژه زنان و کودکان آسیب هاي جبران 
ناپذیري وارد ساخت. زنانی که می بایست به تنهایی مسئولیت زندگی و سرپرستی فرزندان یتیم خود را به 

دوش می کشیدند.
ان شروع جنگ تا به اکنون آثار ادبی بسیاري خلق شده اند که هر کدام از زاویه اي به این جنگ از زم

پرداخته اند. برخی از این آثار به جنبه هاي مثبت جنگ تحمیلی و برخی نیز مصائب و ویرانی هاي آن را 
مان باغ بلور از محسن پیش چشم داشته اند.آنچه این مقاله در پی آن است بررسی رویکرد جامعه محور  در ر

مخملباف است. این نویسنده با این رویکرد به مشکالت بازماندگان جنگ از جمله مردان، کودکان و به ویژه 
زنان پرداخته است.

تحلیلی انجام شده است، ابتدا کتاب باغ بلور به عنوان منبع اصلی -این پژوهش به صورت کتابخانه اي 
ر گرفته است و پس از فیش برداري از آن، اقدام به بررسی آثار ومنابعی شده مورد بررسی و مطالعه دقیق قرا

است که با توجه به موضوع این پژوهش قابل تامل و استناد می باشد. 
بررسی ها نشان می دهد که در میان پژوهش هاي مربوط  به رمان دفاع مقدس، بررسی رویکرد جامعه 

ستقل قرار نگرفته است اما بررسی پیشینه تحقیقات انجام گرفته محور در رمان باغ بلور موضوع پژوهشی م
پژوهشی و کتاب ها  از زوایاي دیگربه این رمان پرداخته –حاکی از این است که در بعضی از مقاالت علمی 

شده است.
چهار رویکرد عمده را )» 1359-1384رویکردهاي عمده ادبیات داستانی جنگ («سعیدي در مقاله ي 

با توجه به 1384تا 1359ر، جامعه محور، انتقاد محور، انسان محور) در داستان هاي جنگ از (ارزش محو
نوع نگاه به جنگ، درونمایه، شخصیت هاي اصلی و... شناسایی کرده است. و براي هر کدام از این رویکردها 

ی از داستان ها آورده نمونه هایی از داستان هایی با موضوع جنگ و دفاع مقدس همراه با خالصه اي از بعض
)21-36:1385است.     (سعیدي،

سلیمانی در فصل اول کتاب تفنگ و ترازو ادبیات دفاع مقدس را شرح داده و در فصل دوم ده رمان 
ادبیات جنگ را نقد و تحلیل کرده است .این نویسنده رمان باغ بلور را از منظرهاي متفاوتی نقد کرده 

)1380است.(سلیمانی،
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یف در کتاب جنگ از سه دیدگاه به نقد وبررسی بیست رمان و داستان بلند جنگ پرداخته و محمد حن
رویکرد داستان ها  به جنگ را به سه نگاه مثبت، منفی و نگاه سومی به جنگ تقسیم کرده است. وي در این 

ها پرداخته کتاب براي هر دیدگاه نمونه هایی را ذکر وپس از بیان خالصه اي از آن ها،به نقد داستان
است.این نویسنده رمان باغ بلور را داراي نگاه سوم نسبت به جنگ می داند که این نگاه مرگ در جنگ را 

شهادت می داند اما معتقدند به حال بازماندگان جنگ باید تعمق بیش تري کرد.
رد این میرعابدینی نیزدر کتاب صد سال داستان نویسی در بخش پنجم در قسمت ادبیات و جنگ درمو

رمان به بحث می پردازد.
خالصه اي از رمان باغ بلور 

رمان با شرح تولد سومین فرزند الیه، همسر شهید آغاز می شود و سپس خانواده هاي دیگري را که در 
قسمت خدمتکاران یکی از خانواده هاي مصادره اي زندگی می کنند، معرفی می کند. این خانواده ها عبارتند 

نباز قطع نخاعی با همسرش ملیحه، الیه، همسر شهید با دو فرزند دیگر و خورشید و شوهر از: حمید، جا
تریاکی اش قربانعلی که سابقاً خدمتکار همان منزل بوده اند، سوري همسر شهید، با دو فرزند که با پدر و 

با برادر شوهر سپس با وقایع بعدي ازدواج سوري » باغ بلور«مادر و برادرشوهرش زندگی می کنند. رمان 
شهیدش و تولد فرزندي از برادرشوهر و شایعه ي زنده بودن شوهر اول، پیش می رود. سوري روانی می 
شود. مدتی پس از بهبود، با شنیدن خبر شهادت مشهدي و احمد، شوهر و پسر عالیه( مادر شوهر سوري)، 

را می پذیرد و بهبود می یابد. ملیحه عالیه نیز تعادل روانی خود را از دست می دهد و پس از مدتی حقیقت 
و حمید پس از گذراندن بحران هاي روحی، تصمیم می گیرند کودکی را به فرزند خواندگی بپذیرند. شوهر 
دوم  الیه نیز پس از گرفتن وانتی از بنیاد شهید مخفی می شود. خورشید که در اوج جوانی صیغه روي می 

د. سرانجام داستان با اوج استیصال عالیه از گریه نوزاد سوري که دوباره کرده،الیه را نیز به این راه می کشان
تعادل روحی خود را از دست داده و در بیمارستان یستري است و جوشش شیر از سینه هاي پیرزن به پایان 

).109:1386می رسد(حنیف،
تحلیل گروه هاي آسیب دیده جنگ 

الت آنان را مدنظر قرار داده و در واقع به خانواده هاي مخملباف در این رمان بیشتر وضعیت زنان و مشک
داستان باغ بلور درباره ي جنگ است و نه ازجنگ.مخملباف در این « رزمندگان پرداخته است،چنان چه

). زنان،جانبازان و 29:1386شیشه گران،»(داستان به وضعیت خانواده هاي شهدا و جانبازان پرداخته است
ش حائز اهمیتی دارند که در ادامه به آن پرداخته می شود:کودکان در این رمان نق

دیدگاه جامعه نسبت به زنان-1
اگرچه سرنوشت جنگ ها با حضور فیزیکی مردان در صحنه هاي نبرد تعیین می شود، اما کمتر کسی «

ه است که بر حضور پررنگ و در عین حال ناپیداي زنان و تایید آن بر جنگ ها و نبردها باور نداشت
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). مخملباف در این رمان به دو گروه اززنان مرتبط با مسئله جنگ پرداخته است که 63:1380سلیمانی،»(باشد
به آن ها اشاره خواهد شد:

همسران شهدا1-1
در جنگ ها آسیب هاي اقتصادي، اجتماعی و روانی بسیاري متوجه انسان ها شده و آثار منفی آن، گاه تا 

). یکی از این طیف هاي آسیب 11:1391گ زدگان می شود(بهره ور،نیک خواه،نسل هاي بعد، دامن گیر جن
دیده زنان شهدا هستند که با به شهادت رسیدن همسرانشان طعم تلخ بی سرپرستی را می چشند و به ناچار 
بار مضاعفی را که همان تربیت و سرپرستی فرزندان را به دوش می کشند وگاهی در زیر فشارهاي زندگی 

ن ها شکسته می شود.قامت آ
نشان می دهد. دو زنی که احساس،دردها و رنج » سوري«و » الیه«مخملباف این مورد را در دو شخصیت 

هاي آن ها در نبودن مرد زندگی شان به  صورت هاي زیرنشان داده می شود.
با این همه الیه حس کرد که این بچه را نمی خواهد. بچه بی پدر را می خواهد چه «
).6:1365مخملباف،»(کند؟
الیه با این وضعی که داشت با این تنهایی، دل خودش هم براي خودش می سوخت؛ چه رسد به «

).24همان،»(دیگران. پایش که می افتد می نشست ذکر مصیبت خودش را فکر می کرد و می گریست
لوهایی نیز که سر مردم بی تفاوت یافت می شوند و زا«در واقع در جامعه اي که مخملباف ترسیم می کند

).148:1386حنیف،»(راه زنان شهدا کمین کرده اند،نیز فراوانند
نقطه اشتراك زندگی همه این زنان،وابستگی به مردان است این وابستگی سبب شده است تا این زنان «

همه عمر خود را در ترس و اضطراب از دست دادن توجه،پشتیبانی و سرپرستی شوهر سپري کنند و زمانی 
کمالی و »(م که به ناچار با این مسئله روبرو می شوند آشفتگی و اضطراب آن ها را در بر می گیرده

). 115:1388دیگران،
هنگامی که کریم همسر دوم الیه او را رها می کند،احساسات الیه  که در حقیقت پشتیبان زندگی اش می 

باشد،این گونه بیان می شود:
دانست. ماه امشب دوباره گویی از چاه باال می آمد. الیه به چاقو فلس الیه چه مرگش بود؟خود هم نمی«

از ماهی هاي کیلویی بر گرفت:دل، اي دل. دست خود را در بیهودگی برید.جراحت تازه. مرهمی برزخم 
پیشین..... از الي درز در، سرما موذیانه نفوذ می کرد..بچه ها در خواب،لشکر شکست خورده.... کو حوصله 

).45:1365مخملباف،»(..سیر بود.سیر سیر،از هر چه.شام؟.
الیه به امید پیدا شدن سرپرستی براي فرزندان یتیمش با مردي ازدواج می کند اما از زندگی با این مرد 

الیه چون سگ تیپا خورده اي در گوشه اي افتاده بود. کتک می خورد «...چیزي جز حقارت نصیبش نمی شود
).42همان،»(ش از کشیده مرد خود می سوخت و گزگز می کردو دم بر نمی آورد. صورت
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الیه از رنج زندگی و دردي که با ازدواج با کریم  مضاعف می شود در مقابل رفتار کودکانش این گونه 
خود را به زمین انداخت و سر به دیوار کوفت.جان را بگو از تن من بیرون « عکس العمل نشان می دهد

دوباره به سر کوفت. صورت به چنگی درید.لب به دستی جر »ز پیسی اي افتاده ام!خدا ببین به چه رو«رود:
داد و نداد: این روزگار سیاه من است. بدتر از عاقبت شمر،سیلی سیلی. مشت مشت. و از حال رفت.چشم ها 

).43همان،»(سیاهی می رفت.
را پیر نمی کردند، جوان نمی با این همه ریشه همه مشکالت او[سوري] در بچه ها خالصه می شد.تا او «

شدند. به نظرش آمد که پسر کوچکش ده سال است که همین طور دو سال و نیم مانده و او بیهوده دل به 
).18همان،»(رشد او داده است

دوباره او[سوري] مانده بود و خانه اي درندشت و دلی خراب. خراب خراب. مرد که نباشد ستون خانه «
چه چیزي جز خرابه اي؟ ... راستی را هم که وقتی در خانه اش مرد بود، این شیر نیست و خانه بی ستون، 

حوض کی چکه می کرد؟ آن مهتابی اتاق، کجا به پت پت می افتاد. حصیر افتاده کی ماه ها همان طور کج و 
).21همان،»(معوج می ماند؟!

ش از برادر شوهرش احمد(که سوري با دیدن صحنه نبش قبر اکبر(همسر شهیدش)  و بعد از تولد فرزند
با او ازدواج کرده است) و هنگام تولد فرزندش به شهادت رسیده است ، سرانجام تعادل روانی خود را از 

از شب آن روز،سوري حواس پرتی گرفت. دیگر کسی را نشناخت. می نشست خودش را به «دست می دهد
).78همان،»(در و دیوار می زد و یارمبارك باد می خواند

اگه حالشو «یه نیزعاقبت خوبی ندارد و با خورشید که در جوانی صیغه روي می کرده است می رودال
داري پاشو یه چند روز بریم مشهد مجاور بشیم. اون جا یه حال دیگه اي داره.من دنیا رو خیلی گشتم،تو 

شو دختر چرا نگشتی.پاشو جون خورشید!پاشو بریم دنیارو نشونت بدم.تو عاقبت این جا می پوسی. پا
). 98همان،»(معطلی؟دلت کجاست پس؟یک هفته گذشت و از الیه و خورشید خبري نشد

اقتصادي  نیز -نویسنده در این رمان از زبان بعضی از شخصیت ها به انتقاد از نابسامانی هاي اجتماعی
).894:1377نی،می پردازد و از بی تفاوتی نسبت به آرمان هاي انقالب ابراز نگرانی می کند(میرعابدی

الیه چه فکر می کرد؟آیا فراموش «مخلباف دیدگاه جامعه نسبت به زنان بیوه را این گونه بیان می کند:
کرده بود که بیوه است؟ و بیوه را در سرزمین او جز مرد زن مرده اي،کچلی، کوري، چالقی، آبله مرغان گرفته 

).28:1365مخملباف،»(اي،پیري، کس دیگري آیا گرفته است؟
سوري  با بیان گذشته پرشور خود در اوج تظاهرات موقع انقالب و مقایسه آن با زندگی کنونی اش گویی 

انقالب شد و یک ماه بعدش پدرم مرد....پدرم که مرد،چند روزي «به آن چه به دنبال آن بوده،نرسیده است
هرچه هست به همان می مدرسه نرفتم.گفتم مدرك به چه دردم می خوره.دیگه انقالب شده.هر کس الیق

نسلی آرمان گرا،انقالبی و فعال،اکنون «). در واقع گویی12همان،»(رسه.چه می دونستم؟ سال سوم تجربی بودم
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به خود،اجتماع و آرمان هایش می اندیشید.باورهایش در برخورد با واقیعت واپس می نشیند،سرخورده و 
.)32:1386شیشه گران،»(مایوس می شود و درهم می شکند

مشهدي «بچه هاي سوري دوست دارند کارهایی مثل ظرف شستن را تجربه کنند ولی آن ها را می شکنند:
حاال که همه در حال تجربه و تمرییند،چرا این ها نکنند.... من ده نفر رو خودم می شناسم که همه «می گفت:

وه شدند....اما من موندم که با همین ماشین هاي جهاد راننده شدند.بیچاره ماشین ها،هنوز عروس نشده بی
).36همان،»(موتورهاي خودشون چطور سالم می مونه؟

نویسده در عین نشان دادن رنج زنان و بعضی انتقادات، شرکت در جنگ را به عنوان وظیفه اي در 
برابردشمن مطرح می کند و مقام واالي شهدا رانیز در صحنه نبش قبر اکبر توصیف می کند.

هرش منصور!جنگ که شد مگر طاقت آورد.غصه همه ي دنیا را می خورد.می چه دلی داشت شو«
).8همان،»(و رفت»انگاري که غیر خانه مرا گرفته است.انگاري ناموس من، الیه و ساره در خطرند.«گفت:

در زمان نبش قبر اکبر ابتدا به اشتباه قبر انسان عادي را که با پارتی بازي در قطعه شهدا دفن شده می 
استخوانی در لجن،لهیده،عفن،چندش آورترین بوي عالم،دندان هایی «ند،مرده این گونه توصیف می شودشکاف

).اما جسد اکبر این گونه توصیف 76همان،»(که بی لب و گوشت می خندیدند.هزاران کرم در هم می لولیدند
.غرق به خون تازه بوي عطر فضا را پر کرد....مرده اي که گویی زنده است.نصف سر متالشی شده«می شود

).77همان،»(کفن کنار زد....بوي عطر.بوي عطر....ملکوت در همین چند متري او بود
کنش هاي روحی و روانی مادران شهدا1-2
عمده کنش هایی که مادران شهدا در ادبیات جنگ ازخود بروز می دهند کنش هاي روانی و روحی «

را که هیچ مادري بنابر طبیعت خود خالی از عاطفه است.در درجه ي اول این مسئله امري طبیعی است،چ
مادري نبوده و در غیبت و نبود فرزندهمواره در تب و تاب خاصی به سر می برد.مادران شهدا،گاه پس از 

). مخملباف این مورد را 64:1380سلیمانی،»(شهادت فرزند خود دچار عدم آرامش روحی و روانی می شوند
تصویر می کشد که پس از شهادت فرزند دوم و همسرش تعادل روحی خود را در شخصیتی به نام عالیه به 

از دست می دهد.
داغ هاي بزرگ را چه کسی باور کرده است که او بکند؟ درعزا هم گریه نکرده بود... بر تو لعنت اي «

خاك!برتو لعنت!همه جگرگوشه هایم را از من گرفتی.می خواهم صد سال سیاه وجود نداشته 
).90:1365خملباف،م»(باشی

اي خدا این مشهدي کجاست؟کدام «عالیه مرگ عزیزانش را باور نمی کند و منتظر برگشت آن هاست
گوري رفته که پیدایش نمی شه.جبهه رفته اي؟خب برو. مرد بی مالحظه چرا مرخصی نمی آیی؟این پسره از 

ن مسجد می ري از این مشهدي و احمد باباش بدتر.برم ببینم این حمید ازشون خبر نداره.حمید آقا برادر جو
).90همان،»(من خبري نیست؟
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مادر جون چرا «می گفت:«عالیه بعد از شهادت همسر و فرزند دومش دچار عدم تعادل روحی می شود
منو بردین قاطی دیوونه ها؟بهشون گفتم من خودم دو تا پسر دارم مثل شاخ شمشاد.از شما هم بیشتر 

خودشونو واسه مردم می  گیرن.ایکبیري ها برین گم شین از جلوي چشمام!مرده دکترند.اما کجا  این قدر 
).91همان،»(شور ریخت و قیافه تونو ببرن!

خورشید خانم آب باطل السحر داري یه چیکه بخورم؟نعل اسبتو بده ببندم به سرم.سوري «
می شه. ... این احمد نیومده جون،مادرم،خانمم،ببین به سر من چی افتاده گزگز می کنه.واي واي سوزن سوزن 

).90همان،»(منو ببره دکتر.خاك بر سرش کنند
در لحظه ها و روزهاي مبارزه و پایداري و «در اینجا نیز نویسنده انتقاد خود رامتوجه  کسانی می کند که 

و » خود«شهادت، عافیت طلبان حادثه گریز به مدد توجیه و بهانه از صحنه و میدان کناره می گیرند و به 
) و حتی خانواده شهدا رانیز فراموش می کنند.79:1389سنگري،»(دنیاي خود می پردازند

همه فامیل دوباره پیدایشان شد.بسیاري را بچه ها از بس ندیده بودند «پس از شهادت احمد و مشهدي
ه نمی شناختند:خویشاوندان عزا و عروسی.فامیل لحظه هاي بزرگ.آقا کمال روضه خان که برخاست،هم

فامیل لحظه هاي بزرگ برخاستند.حتی نماندند چایی بخورند.دست در گردن عالیه انداختند و به او سر 
رفتید؟همین؟اومدید وظیفه «عالیه گفت:»...اجرت با زهراي پهلو شکسته.زینب دورانی تو.«سالمتی دادند:... 

م.زنش رو من نگه می تون رو انجام بدین.قبول باشه.خوش آمدید.برین.بچه ها رو من یزرگ می کن
).89-90:1365مخملباف،»(دارم...میثم جان مادر ازشون قدردانی کن.دست یتیم نوازي به سرت می کشند

مخملباف انتقاد از اوضاع جامعه را این بار  چنین بیان می کند:احمد به دلیل این که موتور بدون تصدیق 
ت می گن کارهی دیگه شونو درست کنند.... راست عالیه گفت:...اگه راس«سوار شده است او را حد زده اند.

می گن شوهر خورشید رو ببرند که تریاك می کشه.شالق به پشت کسی بزنند که گرون فروشه.جلوي این 
).41همان،»(خونه بغلی روبگیرند که هر شب توش ساز و آوازبلنده.

آسیب هاي جسمی و روانی جانبازان-2
ین آسیب بدنی را از جنگ دیدند،البته اگر بعد معنوي آن را نادیده جانبازان افرادي بودند که بیش تر«

) از این رو یکی از قابل تأمل ترین مسائل و تبعات جنگ، موضوع جانبازان آن 1389غفاري جاهد:»(بگیریم
است.به گونه اي که اگر هم بسیاري از مشکالت و آثار باقی مانده از جنگ،به مرور از میان برود و به 

سپرده شود،نشانه ها و عواقب جسمی و روانی جانبازي، معموالً باقی می ماند،و الاقل تا سالیانی فراموشی
آن چه که در میانه قابل ذکر است ایثار و از خود «) و233:1381دراز،غیر قابل از یاد بردن است(سرشار،

خریده گذشتگی زنان  صبور و فداکاري است که رنج تحمل زندگی با جانبازان را به جان 
).باغ بلور نگاهی عمیق و کاونده به زندگی جانبازان قطع نخاعی دارد.مخملباف،در 302:1389لشکري،»(اند

قالب شخصیت حمید،شرح روان شناسانه اي از روحیات جانبازان داده و رنج هاي آن ها را به تصویر می 
).111:1386کشد(حنیف،
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ار سپري می کرددیگر حال و حوصله گذشته را حمید اکنون که  تمام روزش را بر روي صندلی چرخد
دیگر نه او به سراغ کسی می رفت، نه دیگران به سراغ او می آمدند. آن که تند می رود تا کی می تواند «ندارد

مالحظه آن کسی را که در راه رفتن کند است،بکند؟ این بود که دیگر رفقاي کوه به سراغش 
).63:1365مخملباف،»(نیامدند.

ملیحه آیا به «ی محبت هاي همسرش ملیحه را رفتاري ترحم آمیز نسبت به خود قلمداد می کند.حمید حت
راستی او را برگزیده بود؟ابر مرد زندگی خود را؟آیا آن طور که گفته بود،هنوز هم بهترین مرد کسی است که 

بیشتر بدگمان می کرد.البد در راه مردانگی اش، نیمی از خود را داده است؟...این خرده ایثارهاي ملیحه او را
).12همان،»(مرا نمی خواهد که هر چه بیشتر می کوشد تا آن را اثبات کند

من مردم ملیحه.زن من باش.خواهري چرا؟پرستاري چرا؟فحشم بده.قهرکن. ناز کن.بگذار که من گمان «
).16مان،ه»(کنم که به تو محتاجم.به مهر تو.این قدر چون فواره مهرت را بر من سرریز نکن.

یکی از نقش هاي موثر زنان درطول جنگ وظیفه ي برخی « در واقع می توان به این مطلب اشاره کرد که
).اگر چه در این رمان 185:1389شریف پور ولشکري،»(از این زنان صبور به عنوان پرستاران جانبازان است

رد:علی رغم پرستاري ها ودلسوزي هاي ملیحه،همسر جانبازش آن را نمی پذی
این صلوات ها این دعاها براي توست ملیحه که حاضر شده اي از خوشبختی ات،از جوانیت،از « 

سعادتت،بگذري و یک عمر خودت را چون گلیم مسجد وقف یک جوان از دست رفته بکنی.به پایش 
).65همان،»(بایستی

خیلی دلت می .«ملیحه یک چیزي می پرسم راستش رو بگو.تو دلت بچه می خواد.نه؟..«حمید گفت:«
خب دونستنش مهمه.آدم تکلیف »«فرض کن که این طور.منظور؟«خود ملیحه ادامه داد:»...خواد بدونی؟

لرزه بر اندام ملیحه نشست.خون تا پشت چشم هایش »خودشو می دونه.دیگرون رو اسیر خودش نمی کنه.
).15-16همان،»(دوید اما بیهوده کوشید ،بخندد.خندید.تلخ و مأ یوس

ه نیز از حرف هایی که همسایه ها در مورد حمید می زنند آزرده می شود اما از عشقش نسبت به ملیح
این پسره پاك خل «خورشید به الیه گفته بود:«حمید کم نمی شود و صبورانه مشکالت را تحمل می کند

ش را گول است. در آن دنیا زندگی می کند....خوب است واهللا،آدم پایش را بدهد بعد هم این طوري خود
بزند.... می گویند قطع نخاعی است که بچه اش نمی شود.پسره خودش به تنهایی نمی تواند به مستراح 

).63همان،»(برود،آن وقت رفته زن گرفته.
قسمتی از پیاده رو سرباالیی بود.کسی جلو آمد «حمید رفتار بعضی افراد در جامعه را نیز برنمی تابد

و او را به یک »چرا تعارف می کنید زحمتی نداره که.«-»یلی ممنون خودم...خ«-»بگذارید کمکتان کنم.«تا:
اجرت با خدا «-مزد چهار قدم هل دادنش را می خواست.»التماس دعا.«فشار دست تا باالي سرباالیی برد:

).64همان،»(برادر.همه بهشت مال تو
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ین هاي دودي می نشینند ودر انتقاد نسبت به مسئوالن بی دردي که بی خبر از دردهاي جامعه در ماش
نتیجه واقیعات جامعه را نمی بینند:

زنی روسریش تا فرق سر عقب نشسته بود.حمید سر به زیر انداخت ... بنز دودي اي که چیزي از توش «
معلوم نبود به سرعت عبور کرد.حمید اندیشید.چطور بی سرنشین به این سرعت راه می رود. با چه سرعتی از 

).95همان،»(ئل می گذرندکنار این مسا
با پس گرفتن خانه ي مصادره اي فردي طاغوتی از خانواده شهدا که بنیاد شهید به آن ها داده بود 

نویسنده بازگشت سرمایه داري را به جامعه خبر می دهد:
اشتباه کرده «صاحب ملک گفت:» مگه این جا مصادره نشده بود؟«ملیحه از یکی از ماموران پرسید:

ازآن سو » تکلیف ما چیه برادر؟«عذرت هم خواستند.سئوال دیگه اي هست؟!...کسی از زن ها پرسید:بودن،م
).92همان،»(نمی دونم.«کسی که البد خود را برادرتر از دیگران دانسته بود پاسخ داد:

در کنار انتقاد باز هم ردپاي اندیشه ارزشی نویسنده تسبت به شهدا دیده می شود.
در اعتقاد اسالمی چنین «استان با دیدن صحنه نبش قبر اکبر متحول می شود،چرا کهحمید در پایان د

کسانی نه تنها مرده نیستند بلکه شاهد وناظر براعمال دیگرانند؛ پس با حضور معنوي خود می توانند بر دنیاي 
ود را به شهیدان ) و نویسنده به این طریق نگاه ارزشی خ203:1387فدایی حسین ،»(پیرامونشان تاثیر بگذارند

نشان می دهد.
حمید عوض شده بود.از صبح همان شب.دیگر در رویاهایش چندان غرقه نشده بود که به آن دواها «

احتیاج باشد.... چند بار گذاشته بود ملیحه او را در خیابان هل بدهد و او چشمش را از مردم ندزدیده 
ز تابستان با هم به ورزشگاه بروند و ویلچررانی بود.حتی با یکی از دوستان جانبازش قرار گذاشت که ا

).83:1365مخملباف،»(کنند
آسیب پذیري کودکان-3
نگاهی به صفحات تاریخ نشان می دهد که در حوادث خشونت باري چون جنگ، کودکان از دیگر اقشار «

کانون خانواده، بی جامعه، آسیب پذیرترند؛ چرا که به خاطر توان وتجربه اندك ونیز ازهم پاشیدگی احتمالی 
).مخملباف در این رمان از کودکان نیز غافل نبوده است و آسیب هایی را 10:1391بهره ور،»(دفاع تر مانده اند

مطرح می کند که ممکن است در هر جنگی متوجه آن ها شود.
ي آن فرزندان شهدا که ممکن است خاطره ي کم رنگی از پدر خود داشته باشند و یا حتی مفهوم پدر برا

آن چه از بابا در «ها تنها درقاب عکسی بر روي دیوار خالصه گردد در فرزندان الیه نشان داده می شود.
او[ساره ]مانده بود،تصویر گمی بود از باال و پایین انداختن او تا طاق اتاق. باال و باالتر و تصویر بره بره 

در بزرگ نشده بود که بفهمد سایه بابا بر سر غلغلک دادن او تا سر حد ریسه رفتن.... هر چند هنوز این ق
خانواده، مهم تر از خود او در خانه است.... پسر کوچک الیه ،سلمان،که پدر را به یاد نمی آورد. اولین لب ها 
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را به خنده رو در روي مادر گشوده بود و اولین گریه ها را نیز در دامن مادر بود که سر داده بود. براي او بابا 
).34:1365مخملباف،»(از نبودن هم نبودکه پیش 

بچه دوم الیه اما،در این اتاق چیزي به اسم بابا ندیده بود تا جاي خالی آن را به هر بهانه اي حس کند. «
شاید بابا آن که گاه به گاه از دهان ساره و الیه می گریخت،عکسی بود آویخته بر گل میخ.... بی آن که تکانی 

).35همان،»(از اشیا زیر دست و پا گم شودبخورد یا حتی چون بعضی
الیه به امید پیدا شدن سرپناهی براي خود و فرزندانش با کریم ازدواج می کند اما فرزندانش در وجود او 

شب ها گذشت و ساره چیزي از بابائیه باباي جدید ندید. این دیگر «نشانه اي ازمهربانی پدر را نمی بینند. 
).34همان،»(زن ها سرش را در الك الیه فرو کرده و فقط با او حرف می زندچه جور بابائیست که مثل

کودکان به هر چیزي که باعث شادي و لذت آن ها گردد،محبت می ورزند.در سنین پایین تر محبت هاي «
سیف و »(آن ها به صورت عملی مانند بوسیدن، در آغوش گرفتن و نوازش کردن نشان داده می شود

). ساره که محبت هاي پدر شهیدش را به یاد دارد،از کریم، همسرمادرش نیز انتطار همین 269:1385دیگران،
محبت ها را دارد،اما پاسخ مناسبی دریافت نمی کند:

ساره اندیشید که:این بابا چه جور بابایی است که هیچ چیزش به باباي باقی مانده در ذهن او نرفته «
رده است تا به هوا پرتاب کند. حتی یک بار او را قلقلک نداده تا از است.حتی یک بار او را سر دست بلند نک

خنده ریسه برود.... حتی وقتی ساره جلو می رفته تا دست بیندازد گردن باباي جدید،با خنده اي ساختگی و 
برو برو با بچه هاي سوري خانم بازي«ماچی که تا نوك زبانش هم نمی رسیده، او را از سر وا می کرده است:

خوش به حال تو سمیره که بابا نداري. شب ها «پس چنین بابایی همان بهتر که نباشد.همان بهتر که نیاید:»کن.
).57همان،» »(مجبور نیستی زود بخوابی.

مادر سرچشمه تربیت در خانواده است،فطرت عاطفی مادران تاثیر بسیاري در تربیت فرزندان دارد در 
) . چرا که مادران تاثیر مستقیمی بر نوع رفتار ونگرش 173:1389پناه،حقیقت او اولین معلم فرزند است(

شخصیت مادر در داستان هاي جنگ نماد رنج دیدگی،بردباري و آسیب پذیري «فرزندان دارند و از آن جا که
)می توان به این نکته پی برد که زنان در نقش مادري خود همچنان که رنج دیده و 47:1389پویان،»(است

هستند،آسیب پذیر نیز هستند.بردبار 
در این رمان فرزندان الیه و سوري به رغم مراقبت مادرانشان به دلیل زندگی در محله اي نامناسب گاهی 
رفتاري نابه هنجار دارند،مادران آن ها خود نیز از رنج و ناراحتی روحی شکسته شده اند و در مقابل این گونه 

به شدت تنبیه می کنند.رفتارهاي فرزندانشان گاهی آن ها را 
چشمت روشن الیه.ببین «سوري از در، درآمد و دست ساره را که با خود به اتاق کشانده بود رها کرد:«

دخترت چه دسته گلی به آب داده.از کوچه رد می شدم دیدم نشسته گدایی می کنه. سرش را کرده زیر چادر 
تا نگه غلط «و الیه اورا به زیر مشت می گیرد » ده.و دستش را گذاشته بیرون....بیا مشتش هم پر از پول خر
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می گه می گه من ضامن. بگو غلط کردم تا نکشتت.خیلی خوب نفسش باال نمی آد «-»کردم،ولش نمی کنم.
و[سوري] الشه خونین و بی حال ساره را از اتاق بیرون » تا بگه.بذار حاال با من بیاد بعد معذرت می خواد.

).43:1365مخملباف،»(کشید.
از دالیل مهم نابسامانی اخالقی کودکان در این دوره،تاثیر رفتار گروه همساالن است؛ زیرا کودك در این «

دوره، به شدت به دنبال این است که رفتار خود را با رفتار اعضاي گروه همساالن منطبق و هماهنگ کند و 
).فرزندان سوري به 265:1385گران،سیف و دی»(درنتیجه،گاهی خود را با رفتارهاي گروه هماهنگ می کند

دلیل دوستی با کودکانی که بیش تر وقتشان را در کوچه ها می گذرانند، در برخورد با بزرگساالن رفتاري 
نامناسب دارند.

چی  آوردم...؟بگم «عالیه گفت:خوب حاال ببینیم میثم و سمیره براي مامانشون چی آوردند؟... میثم گفت:«
سالمتی که چیزي نیست. عجب خري هستی «میثم گفت:» بگو سالمتی.«عالیه گفت:» چی آوردم مادربزرگ؟

خدا مرگم بده. این حرف ها رو کی یادت داده؟بچه هاي ولگرد کوچه؟هان؟ البد من «سوري گفت:» ها.
).78همان،»(نبودم دو تایی خاك کوچه رو به توبره کشیدین.

ی خواهند مادر به شرط زود برگشتن به آن ها اجاز می میثم و سمیره ازمادرشان اجازه بازي در کوچه را م
آهان فهمیدم. قد ناهار خوردن بازي کنیم زوده مامان.نه؟ و میثم »...«مامان زود یعنی کی؟«سمیره پرسید:«دهد

سوري به او چشم غره رفت. این حرف پسر بچه او هم نقل »... قد جیش کردن.«به شیطنت خندید و گفت:
ز بچه اي که پدر نداشته باشد و تنها سرگرمیش بچه هاي بی تربیت کوچه باشند،چه سر پا شادینش بود.ا

). 17همان،»(توقعی می توان داشت
پا می شم پشت «میثم و سمیره در حال چیدن گل هاي حیاط هستند،خورشید به آن ها تذکر می دهد

).81همان،!»(حرص نخور شیرت خشک می شه«دست هر دوتون رو سوزن می زنم ها....میثم گفت:
نویسنده تضاد  اقتصادي بین فرزندان شهدا و سرمایه داران طاغوتی را این چنین به تصویر می کشد:

ولی خورشید چه می توانست با آن ها بکند؟چندبار دیگر برایشان از دو بچه اي حرف بزند که مثل آقاها «
تو «گچ بري ها نمی زده اند... میثم گفت:و خانم ها در این حیاط بازي می کرده اند و دست هم به گل ها و 

). 81همان،»(در آن اتاق اسباب بازي ها رو باز کن. ماشین اونارو بده ما سوار بشیم، تا دیگه سر وصدا نکنیم.

نتیجه
براساس بررسی هاي انجام شده چنین به نظر می رسد که مخملباف در رمان باغ بلورنسبت به جنگ 

است که در این مقاله با بررسی این رویکرد موارد متعددي نشان داده شده رویکردي جامعه محور داشته
است که همگی به مسائل ومشکالت اجتماعی خانواده هاي درگیر جنگ پرداخته است.

در واقع مخملباف با نگاهی عمیق به جنگ وتبعات آن،مشکالت زنان، کودکان و جانبازان را در بستر 
ه به نظر می رسد بسیاري از خانواده هاي درگیر جنگ با آن دست و پنجه جامعه مطرح می کند.مشکالتی ک
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نرم می کنند گرچه در بسیاري از آثار ارزش محور این مشکالت نمود نیافته است،از جمله این مشکالت می 
توان به بی سرپرستی و بدسرپرستی برخی زنان، نا به هنجاري هاي رفتاري برخی کودکان، عدم تعادل روحی 

وانی برخی همسران و مادران شهدا اشاره کرد.از دیگر مشکالت اجتماعی مطرح شده در این رمان مسائل و ر
جانبازان و خانواده هاي آن هاست که به نحو واقع گرایانه اي به تصویر کشیده شده است.

رمان اما با وجود طرح این مشکالت و رویکرد برجسته جامعه محور آن،برخی نگرش هاي ارزشی نیز در 
دیده می شود،هر چند این نگرش ها بسیار اندك است و برجستگی چشم گیري در آن ندارد. 
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مین و افالك در قصاید خاقانی شروانیط به زبررسی باورهاي مربو
دکتر حمید پوالدي
استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود
دکتر حسین کیا
استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمنان

چکیده
مین در قصاید خاقانی پرداخته شده است. این در این مقاله به شرح باورهاي گوناگون مربوط به افالك و ز

هاي شاعرانۀ شاعر شروان قرار گرفته ها و تصویرسازير یک پایه و اساسی براي مضمون پردازيباورها که ه
جاي ، طبی و غیره است که در جايمیمیانه، دینی، نجواست، شامل باورهایی از قبیل باورهاي اساطیري، عا

ورها (با توجه به منابع دیوان اشعار او حضوري چشمگیر دارد. نگارندگان با شرح و توضیحی فراخور این با
دوستان و مینۀ آشنایی ادبکوشند تا هرچه بیشتر زمیمینه) و تنظیم و ذکر شواهد مربوط موجود در این ز

پژوهان را با مفاهیم و معانی اشعار این شاعر سترگ ادب فارسی فراهم نمایند. ویژه خاقانیبه
مین و افالك، سبک آذربایجانی.زخاقانی شروانی، قصاید، باورشناسی، ها:کلیدواژه

مقدمه      
سرایان زبان پارسی که بحق توانسته است با سرودن اشعاري مطنطن و یکی از بزرگترین شاعران و قصیده

الدین تردید افضلآور و نامدار ادب پارسی برسد، بیان شاعران ناممیاي در پرطمطراق به جایگاه برجسته
. اشعار او (در هر قالبی که سروده شده باشد، از قصیده گرفته تا رباعی) از بدیل خاقانی شروانی است

هاي اشعارش، لغات و ترکیبات زیباترین و شکوهمندترین اشعار زبان و ادب پارسی است. هرچند پیچیدگی
و استعارات و تشبیهات و کنایات دور از ذهن و دشوارش، در بسیاري از موارد خود باعث بیگانگی و عدم 

مانند او گشته است، با هاي بلند و بیآشنایی بسیاري از آشنایان و دوستداران زبان و ادبیات پارسی با سروده
دیوان خاقانی دیوانی است که کسی «سا: میاي فراوان دارد؛ چنانکه به گفتۀ شاین حال براي اهل فن جاذبه

رود، اما اگر کسی با آن مأنوس شد دیگر مزة مینجز به اجبار (مثالً فرمان استاد و بیم امتحان) به سراغ آن 
)154: 1382(شمیسا، ».  حالوت آن را تا جان در بدن دارد فراموش نخواهد کرد

هاي لفظی و معنوي باید گفت یکی از هاي هنري و تناسبهاي ادبی و آرایهالبته با صرف نظر از پیرایه
زند و گاه درك معانی و میخاقانی دامن -ها و یا منشآتشتهو نیز نثرنو-دالیلی که به دیرآشنا بودن اشعار

سازد و به عبارت دیگر باعث مفاهیم واقعی و موردنظر شاعر را براي ما محدود و حتی گاهی ناممکن می
گیري فراوان شاعر شروان گردد که شعر و سخن او براي خواننده یا مخاطب دیریاب باشد، مربوط به بهرهمی

هاي گوناگون از قبیل علم نجوم، طب، فلسفه، تاریخ و غیره و  نیز و علوم و فنون فرهنگاز باورها 
کارگیري اصطالحات و روایات و اخبار ادیان و ملل مختلف بخصوص آیین مسیحیت است؛ به طوري که به
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مطالعه در شعر «گوید: کدکنی در این باره میالمعارفی مبدل شده است. شفیعیدیوان او از این نظر به دایره
دهد که وي از پشتوانۀ فرهنگی بسیار سرشاري برخوردار است. فرهنگ اساطیري (ایرانی، میخاقانی نشان 

». ترین مدارج آن داشته است، مسیحی)، مذهبی، علمی و فلسفی روزگار خود را در عالیمیاسال
)135: 1380کدکنی، (شفیعی

ها و تناسبات اشعار این ي لذت بردن هر چه بیشتر از زیباییلذا براي درك درخور و شایسته و نیز برا
و برقراري ارتباط و رسیدن به حالوتی میسبک او مانند حکیم نظاگستر سترگ و نیز دیگر شاعران همسخن

دوستی خواسته یا ناخواسته، نیازمند یادگیري و یا میان آمد، هر خوانندة سخنکه پیش از این از آن سخن به 
باشد؛ چرا که پس از خواندن و بررسی اشعار، این امر بخوبی آشکار مییی با این علوم و فنون مختلف آشنا
هاي شاعرانۀ این شاعر برجستۀ سبک پردازيها و مضمونگردد که مبناي بسیاري از تصویرسازيمی

آذربایجانی، بر باوري دیرینه و کهن استوار شده است. 
یت این موضوع، در این مقاله سعی شده است با بررسی این باورها در قصاید رو با توجه به اهمازین

اي را براي شناخت این شاعر سترگ هموار کنیم.مینهخاقانی و شرح و توضیح آنها براساس منابع مرتبط، ز
بررسی باورهاي مربوط به افالك

دور زمین از خود موسیقی و آهنگ ـ به اعتقاد قدما افالك و همچنین سیارات، به هنگام گردش خود به 1
کنند. این نظریه براي اولین بار در سخنان فیثاغورث حکیم بزرگ یونانی به ثبت و آواهاي گوناگون پخش می

رسیده  است و بعدها نیز توسط حکیمانی چون اقلیدس، بطلمیوس و افالطون هم مطرح شده است. همچنین 
ها و یا در پیروي از نظرات حکماي یونانی، این نظریه را در نوشتهبرخی از حکماي بزرگ ایرانی نیز بعدها به 

اند. گونه اي بیان نموده و باور به آن را اظهار کردهاشعار خویش به
ها هاي علوي را بدیدم، بدانپس جرم«گوید: میچنین » قصه غربه الغربیه«سهروردي در این باره در کتاب 

هاي آنان چنان در گوشم ها بیاموختم و آواها بشنودم و خواندن آن آهنگنهاي آها و داستانپیوستم و نغمه
)    1377(به نقل از: شمیسا، ». کرد که گویی آواي زنجیري است که بر سنگ خارا کشنداثر می

"گروثمان"همچنین با توجه به این باور کهن، این نکته شایان ذکر است که ایرانیان باستان نیز عرش را 

یدند که به معنی خانمان سرود است که بخوبی دلیل این نامگذاري در ارتباط با این باور دیرینه آشکار ناممی
هاي عارفانه جایگاهی سخت قابل توجه داشته است؛ ها و آیینگردد. ازسوي دیگر این باور در اندیشهمی

هاي یهانی است. در دبستانگروثمان جاي سرود و موسیقی ک«گوید: میچنانکه کزازي دربارة این مطلب 
شود. این موسیقی رازآمیز و شورانگیزي که از هاي درویشی از این موسیقی شگفت یاد میگرایی و آییننهان

هاي افسردة ربایی که جانرسد، آن موسیقی تابجان میگردش آسمان و اختران به گوش رازآشنایان پاکیزه
خواند، آن موسیقی کشد و فرامیا به سوي بهشت آسمانی درمیبخشد و آنها رپژمرده را شور و شکفتگی می

انگیزد و آنها را به یاد روزگاران نزدیکی و پیوند هاي بیدار و آگاه برمیکه یادمان دیرینۀ فروپوشیده را در جان
زتابی دور شنویم، باگرایان آن موسیقی که ما بندیان خاك و افسردگان تن میآورد... به باور نهانبه خداوند می
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من "شده از آن موسیقی کیهانی است... مگر نه اینست که فیثاغورث اندیشمند بزرگ گفته است: و دگرگون
) 113: 1368(کزازي، ». "صداي اصطکاك افالك را شنیدم و از آن علم موسیقی را نوشتم

الدین در مثنوي معنوي نیز در این رابطه سخت مشهور است:اشعار موالنا جالل
نالۀ سـرنا و تهـدید دهل         چیزکی ماند بدان ناقور کل 

ها         از دوار چــــرخ  بگـــرفتیـــم مــا اند این لحنپس حکیمان گفته
سـراینــدش بـه طنـبـور و بـه چـرخ هاي چرخ است اینکه خلق         میبانگ گردش

)342: 4، دفتر1378نغز گردانید هر آواز زشت. (مولوي، مؤمنان گویند کاثار بهشت        
افالك و کواکب را آوازهاست متناسب آواز «الصفا دربارة این باور آمده: همچنین در ترجمۀ رسایل اخوان

)1377(به نقل از: شمیسا، ». تر و لذت وي بیشترسازها، لطیف
کند:میصوت، طنین، نغمات و نالۀ چرخ یاد با توجه به این باور است که خاقانی در اشعار خویش از

)45لطافت حرکات فلک به گاه سماع          طراوت نغمات ملک به گاه ندا (ص
رود دریاب هاتف همت رسد به گوش خطاب          کزین رواق طنینی که میمرا ز

در سلیمان جویی به صدر خواجه شتاب        زبان مرغان خواهی طنین چرخ شنو         
)74رواق چرخ همه پر صداي روحانی است          در آن صدا همه صیت وزیر عرش جناب (ص

) 395زنان ناالن است          دل ز چرخ این همه ناالن چه کنم (صچرخ چون چرخ
)491خصم          چون حرکات فلک در نغمات حزین (صخلق تو از راه لطف جان برباید ز 

)607ز مه جام و ز افالك صوت است و دارم          چو عیسی بر آن صوت و جام اطالعی (ص
بیان نموده که افالطون »  اغانی ساختن افالطون بر مالش ارسطو«نامه در داستان حکیم نظامی نیز در اقبال

نگ چرخ و انجم ساخت:اغانی را از آواز و آه
شب و روز از اندیشه چندان نخفت          کاغانی برون آورید از نهفت 

به خم در شد از خلق پی کرد گم           نشان جست از آواز این هفت خم 
کسی کو سماعی نه دلکش کند          صداي خم آواز او خوش کند 

مگر کان غنا ساز آواز رود           دران خم بدین عذرگفت آن سرود
چو صاحب رصد جاي در خم گرفت          پی چرخ و دنبال انجم گرفت
)86بر آهنگ آن ناله کانجا شنید           نموداري آورد اینجا پدید. (ص

اي میان افالك قرار گرفته است؛ چرا که قدما معتقد بودند جنس زمین مانند جزیرهـ به اعتقاد قدما 2
افالك از آب است. لذا به افالك و یا همان آبی که زمین را احاطه کرده است، آب معلّق یا فلک محیط 

اب)؛ یعنی تابد آفتاب (آبتگفتند. با توجه به همین باور است که پیشینیان به خورشیدي که از این آب میمی
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گفتند. در وندیداد نیز به این نکته اشاره شده است و در آن سخن از آب آسمانی و دریاي تابنده از آب می
اند: در آیین زرتشت آبها بر سه گونه بخش شده«آسمان رفته است: 

آیند؛ ـ اردویسور: آب نخستین یا آب آسمانی که آبهاي دیگر از آن برمی1
پرا هوم که آب آیینی و سپند است؛ـ آب هوم یا 2
)477: 1372(کزازي، ». ـ آبی که بر زمین روان است3

و بدان که آفریدگار آبها را از ابتدا از «نامه نیز در این باره گفته: طوسی همدانی در کتاب خویش عجایب
ب گشت و نیمی جوهري آفرید سپید که نظري به وي کرد به هیبت آن جوهر شکافته شد. نیمی بگداخت آ

دیگر عرش را از آن آفرید و آن آب را اکنون بحرالعمیق و بحرالمحیط خوانند از آن سوي عالم و به رومی 
)57: 1345(طوسی، ». بحر طرطاووس خوانند

همچنین در تاریخ بلعمی با استناد به آیۀ قرآنی دربارة این که افالك از آبند و ستارگان در هر فلکی که 
پس گفت این پنچ ستاره همچون ماه و آفتاب «... حال شنا کردن هستند، چنین گفته شده است: قرار دارند در

از مشرق برآیند و به مغرب فرو شوند و هر یکی را گردونیست همچنانکه آفتاب و ماه را و آن گردون به 
و اگر به "ونو کل فی فلک یسبح"میان آب اندر است و همی آشنا کنند چنانکه خداي، عزّ و جلّ، گفت: 

)56: 1377(طبري، ». آب اندر نبود نگفتی که همی آشنا کنند
خاقانی با توجه به این باور کهن است که چنین سروده:

اي و محیط است گرد تو          زین سوت موج محنت و زان سو شط بال اندر جزیره
)30دون به گرد او چون محیط است در هوا (صاي است         گراز رمز درگذر زمین چون جزیره

) 332فام (صآب محیط را ز کرامات کرده پل          بگذشته زآتشین پل این طاق آب
)449پایه و مایه گرفت هم کف و هم جام او          پایۀ بحر محیط مایۀ حوض جنان (ص

) 144ت         کان خوي ازین مرکب جمام برآمد (صبحر محیط از زمین بزاد و عجب نیس
)260رخش همت برون جهان چو مسیح          زین پل آبگون آتش بار (ص

) 402گرد فلک المحیط گویت         کز دست تو صولجان ببینم (ص
گوید: میفالك با توجه به طلوع و غروب آفتاب نامه در مورد آب بودن جنس احکیم نظامی نیز در اقبال

به ما در فرو رفتن آفتاب         اشارت به چشمه است و دریاي آب
همان چشمه گرم کو راست جاي         به دریا حوالت کند رهنماي 

شود حوضه و در به دریا شود چو آبی به یک جا مهیا شود     
معیب بود تا بود در مغاك        معلّق بود چون بود گرد خاك 
)172دران بحر کو را محیط است نام        معلّق بود آب دریا مدام (ص 

نیست. پیري است که اگر چه زمان آوازه است که جنبش او را ابتدا و انتهاییـ فلک، نوسفري کهن3
ها و عقاید زیادي از عمر او گذشته است، ولی با این حال جوان و پویاست. از این روست که قدما در اندیشه
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دانستند که دست فنا از ایشان دور است. البته باید گفت قدما ستارگان خویش افالك را پاینده جاودانی می
پنداشتند. قابل ذکر است که این اعتقاد قدماي ایرانی نیز مانند بسیاري دیگر یگونه جاویدان مفلکی را نیز این

ویژه افالطون است.از عقاید مربوط به افالك و ستارگان،  برگرفته از نظریات حکماي یونانی به
ها و بدان که مذهب اهل سنّت آن است که قطب«نامه در این باره چنین گفته شده است: در عجایب

اجرام عالیه از بهر فنا آفرید و باقی جزء آفریدگار نیست و مذهب دهریان آن است که مالئکه و افالك و
اند و گویند که هیاکل عالیه و روحانیان حیات ذاتی دارند، به خالف اهل زمین که همه مواتند و افالك باقی

در آن داخل است و جواهر و اجسام این عالم فایت است و آن که زنده است حیات در وي عرض است و
)17(طوسی، همان: ». مرگ و فنا در آن جمله نافذ است

با توجه به این باور است که خاقانی در اشعار خویش از فلک با تعابیري چون: معمر، دایۀ سالخورده و 
داند:مینوح کهنسال یاد کرده و هیولی آن را از فنا تهی 
)592وي چو طبیعت ملک ذات تو از خطا بري. (صاي چو هیولی فلک صدر تو از فنا تهی   

)135قدرتش باد تا طراز کمال             بر سپهر معمر اندازد. (ص
)143ملک تو کشتی است و چرخ نوح کهنسال            کش ز شب و روز حام و سام برآمد. (ص

)218زمین را چو طفل زمن زآن نماید. (صفلک دایۀ سالخورده است و در بر 
نامه در بخش آفریده شدن افالك و ستارگان دربارة این صفت افالك و ناصرخسرو نیز در روشنایی

گوید:میستارگان که بقاي ابدي دارند و هرگز فناپذیر نیستند، 
به کار خویشتن هر یک جهانیگرفته هر یکی عقلی و جانی       

یکی در ملک یزدان نیک بنگر           که اینها ملک یزدانند یکسر
)8همه نیک و بد ما هست از ایشان           فنا را گشته کوته دست از ایشان. (ص

اند و به عبارت دیگر جنس آنها از دود است. ه شدهـ برطبق باوري کهن و اساطیري، افالك از دود آفرید4
» ثم استوي الی السماء و هی دخان«فرماید: البته به این باور دیرینه در قرآن نیز اشاره شده است؛ آنجا که می

اند. در کتاب ، سورة فصلت)، که با توجه به این آیه ریشۀ این باور را برآمده از قرآن دانسته11(قسمتی از آیۀ 
پس عالم همه یکسر از آب آفرید آنگاه به هیبت یک نظر به «ریخ بلعمی در این باره چنین گفته شده است: تا

ها بیافرید آب نگرید آن آب از هیبت خداي تعالی برجوشید و دودي از میان آب برآمد از آن دود آسمان
ها و همچنانکه از اول این آسمان"و لألرض ائتیاثم استَوي إِلَی السماء و هی الدخان فَقالَ لَها"چنانکه گفت: 

)39(طبري، همان: ». از دود آفرید، روز رستخیز چون ویران شود همه دود گرداند
در آن زمان غیر عرش «... کتاب حبیب السیر دربارة آفرینش افالك چنین گفته شده است: نیز در

را منظور نظر عزت ساخت. آب بر خود بجوشید و دخانی اعظم و آب چیزي نبود. بعد از آن کرت دیگر آب 
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و کفی از آن حاصل شد و اجزاي کف در میان جهان جمع آمد، باري سبحانه و تعالی از آن کف، زمین را 
)11: 1، ج1353(خواندمیر، » آفرید و از آن دخان آسمان را مخلوق گردانید.

گونه یاد کرده است:خاقانی از این باور این
)154اند. (صقدرش بر شد قدري دود فشاند         عنصر هفت فلک زآن قدر آمیختهآتش 

)437اي چه کنی آتش و دخان. (صاز اختر و فلک چه به کف داري اي حکیم     گر مغ صفت نه
)460گشت چو جنّت به نور قبۀ چرخ از نجوم     شد چو جهنّم به وصف دخمۀ چرخ از دخان. (ص

گوید:میاز زبان هرمس چنین » گفتار در آفرینش نخست«نامه در بخش بالحکیم نظامی در اق
بر آنم که این طاق دریاشکوه           معلّق چو دودیست بر اوج کوه
به باالي دودي چنین هولناك           فروزنده نوریست صافی و پاك

ین دود در پیش نور            دریچه دریچه ز هم گشته دورنقابیست ا
)129ز هر رخنه کز دود ره یافته است            به اندازه نوري برون تافته است. (ص

ـ به اعتقاد قدما از زمان آدم و آفرینش او تا زمان ظهور پیامبر اسالم(ص) دور فلک، شش هزار سال را 5
ه است و در دورة هزارة هفتم است که آخرین دور فلک می باشد؛ چرا که به اعتقاد آنان بعد پشت سر گذاشت

از این هزار سال عمر جهان به سر خواهد رسید. فروزانفر در شرح بیتی از مثنوي مولوي در این باره 
یک دوره و هر برخی از متقدمان معتقد بودند که عمر جهان هفت هزار سال است و هر هزاره را «گوید: می

دوري را به یکی از هفت ستاره سیار شمرده و آغاز از ستارة کیوان کرده و به ترتیب هر دوره را به نام یکی 
خوانده اند و ظهور پیغمبر(ص) در هزارة هفتم که دورة قمر است به وقوع پیوسته و از ستارگان رونده می

خورشیدي 1320قمري و 1360اشد و اکنون که سالبذکر دور قمر در این اشعار مبتنی بر این عقیده می
(فروزانفر، ». گذرد که دور قمر به نهایت رسیده و [دوباره] دورة زحل آغاز شده استهاي دراز میاست، سال

1347 :239(
و در خبر آید که عمر و بقاي عالم بر هفت امد نهاد، آن روز که پیغامبر بزاد شش «آمده: نامه در عجایب

(طوسی، ». ته بود و از وقت ظهور وي تا آخرالزمان یک آمد مانده است آن گه عالم را زوال بودآمد گذش
)23همان: 

و چون نیمه روز آدینه که پانصد هزار سال باشد «... الحقایق در این مورد آمده است: نیز در کتاب کشف
یگر فرزندان آدم در این عالم باشند تمام شد، آدم از بهشت بیرون آمد و به این عالم آمد و هفت هزار سال د

آنگاه این عالم را درنوردند، پس تمامی آن عالم چهارده هزار سال شود هفت هزار سال مدت آفریدن و هفت 
فرماید: قُل إنکم هزار سال مدت درو بودن و این جمله که گفته شد در قرآن مجید مذکور است، چنانکه می

)22: 1359(نسفی، ». لتکفرون بالذي خلق االرض فی یومین
توان در کند را میاین باور که عمر جهان هفت هزار سال است و پیامبر(ص) در دور هفتم ظهور می

».عمر الدنیا سبعه آالف و اتانی فی سبع االخیر«سخنان خود پیامبر(ص) نیز بازجست، چنان که فرموده: 
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گوید:میامبر(ص) پیکر در نعت پیاي در هفتگنجهمیاز این روست که نظا
)6خاتم آخر آفرینش کار. (صنقطۀ  خط اولین  پرگار      

)7و آخرین دور کاسمان راند       خطبۀ خاتمت هم او خواند. (ص 
)8ص .  (حکم هفتصد هزار ساله شمار        تابع حکم او به هفت هزار

خاقانی نیز از این باور چنین در اشعار خویش سود برده است:
)174اند. (صپیش کعبه گشته چون باران زمین بوس از نیاز     وآسمان را در طوافش هفت دوران دیده
)255هیچ یگانه نزاد چرخ فلک همچو تو       تا که همی ملک راند سال فلک شش هزار. (ص

)564بعد سال شش  هزار     زاده خورشیدي که تختش تاج سعدان آمده. (صآسمان در دور هفتم  
هاي پاك بعد از مفارقت از هاي پاك است و جانـ به اعتقاد قدما افالك محل و جایگاه نفوس و جان6

بعضی گویند جان شعاعی «نامه آمده: گزیند. در عجایبروند و در عالم وحدت مأوا میجسم بر افالك می
عالم علوي متصل است به دل و دل ینبوع روح است و گویند که جان اشقیا به حضرموت برند در است از 

چاهی که آن را برهوت گویند و کس قعر آن ندیده است... و بعضی گویند که محل ارواح میان فلک است 
(طوسی، ». دپیوندشود به قرص ارواح میرسد به زندگان و آنچه از زندگان فوت میاستاده از وي مدد می

)76همان: 
ـ 1سنایی نیز در سیر العباد الی المعاد دربارة بازگشت روان به سرچشمه، چنین روندي را برشمرده است:  

ـ زحل، 11ـ مشتري، 10ـ مریخ، 9ـ آفتاب، 8ـ زهره، 7ـ عطارد، 6ـ قمر، 5ـ آتش، 4ـ باد، 3ـ آب، 2خاك، 
ـ عقل کل. 14ـ فلک االفالك، 13ـ فلک البروج، 12

گوید:میخاقانی با توجه به این باور 
وطارخت از این گنبد برون بر گر حیاتی بایدت     زانکه تا در گنبدي با مردگانی هم

)9نفس عیسی جست خواهی راي کن سوي فلک     نقش عیسی در نگارستان راهب کن رها. (ص
اند. ا را نفس امیر و طبع دهقان دیدهکعبۀ جان ز آنسوي نه شهر جوي و هفت ده     کاین دو ج

)166(ص
)370اگر چه در قفس پنج حس گرفتارم. (صنشاط من همه زي آشیان فلک است    

)362چو از حبس این چار ارکان گذشتم     طربگاه جز هفت طارم ندارم. (ص
)387(صآورم.برم     عالمی از عالم وحدت به کف میهر زمان زین سبز گلشن رخت بیرون می

)327زن     صحراي جان طلب که عفن شد هواي خاك. (صاین عالمی است جافی و از جیفه موج
)613مشاع آمد میان عیسی و من گلشن وحدت     به جان آن نیمه بخریدم هم از عیسی به ارزانی. (ص

هی دیگر معتقد گرو«توان گفت برطبق عقاید پیشینیان، بهشت در افالك قرار دارد: میبه عبارت دیگر 
گزیند یا به گمانی دیگر از جهان زمینی فراتر ها جاي میاند که روان به فراسوي دریاها یا بر تیغۀ کوهبوده
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کند ازین اندیشه است که بعدها مفهوم ها در ماه خورشید یا ستارگان زیست میرود و بر فراز آسمانمی
)  29: 1352(بهار، ». آیدبهشت پدید می

)243وار. (صحجاب بهشت است پیش خلق          تو آسمانی و حرم شه بهشتگر آسمان
طبق روایات، خروسی سپید در زیر عرش و در فلک چهارم وجود دارد که خروسان روي زمین از -7

حدیث الدیک «آورند. در ترجمۀ تفسیر طبري زیر عنوان خیزند و بانگ برمیبانگ او به سحرگاه برمی
پیغامبر، صلی اهللا علیه و سلم، چنین گوید که در آسمان چهارم مرغی را دیدم سپیدتر از «ست: آمده ا» االبیض

عاج، بر مثال خروهی و پاي او بر هفتم طبقه زمین بود و سر او را دیدم زیر هفتم آسمان و یک پر او تا 
بدین عظیمی. جبرئیل مشرق بود و دیگر پر او تا مغرب بود و من از جبرئیل پرسیدم که این چه مرغی است 

گونه آفریده است و هر شبی ـ علیه السالم ـ گفت: این خروهی سپید است و خداي، عزّ و جلّ، او را بدین
سحرگاه  هر دو بال خویش باز کند و بانگ کند جملۀ خروسان زمین آواز او بشنوند و همچنان ایشان نیز 

ده و پرنده و جنبندگان که خداي، عزّ و جلّ، بانگ کنند و به تسبیح و تهلیل و از دد و دام و چرخن
تر از این خروه و چون پیغامبر ـ علیه بیافریدست به جز آدمیان هیچ چیز نیست بر خداي، عزّ و جلّ، گرامی

السالم ـ آن خروه را بدیده بود، چون به زمین آمد همواره خروه سپید داشتی و گفت هر آنجا که خروه سپید 
جادوي کار نکند و دیوان از آنجا پرهیز کنند و از بهر این است که پیغامبر ـ علیه السالم باشد بر اهل آن خانه

ـ وصیت کرد، اندر حدیث خروه سپید گفت: دوست دارید خروه سپید را، که او دوست من است و من 
دوست اویم و دشمن او دشمن من است و دشمن من دشمن اوست و اگر مردمان بدانند که کرامت او بر

)191: 1، ج1339(طبري، ». خداي، عزّ و جلّ، چیست هر پري کزو بیفتادي به زر سرخ باز خریدند
)510شناس نواخوان صبحگاه. (صما مرغ عرشییم که بر بانگ ما روند         مرغان شب

نامه یاد کرده است:حکیم نظامی نیز از این خروس سپید در اقبال
دم که باالي این سبز فرش         خروسی سپید است در زیر عرششنی

چو او برزند طبل خود را دوال           خروسان دیگر بکوبند  بال 
همانا که آن مرغ عرشی منم           که هر بامدادي نوایی زنم

)29هر           بکوبند بال اینت گویاي دهر. (صبه آواز من، جمله مرغان ش
که » المعموربیت«ـ طبق عقیدة قدما در آسمان چهارم مقابل کعبۀ روي زمین، کعبۀ دیگري است به نام 8

المعمور مسجدي است بر آسمان چهارم بیت«المعمور آمده: اللغاث ذیل بیتزیارتگاه فرشتگان است. در غیاث
ابل کعبه؛ به طوري که اگر از آنجا چیزي بیفتد، بر بام کعبه آید؛ و قبل از توفان، بر زمین از زمرد یا یاقوت، مق

».کعبه بود، و معمور را ز آن نام شد که هر وقت، از زیارت مالیک آباد است
از بهشت به زمین سرندیب چون آدم ـ علیه السالم ـ«گوید: میالقلوب حمداهللا مستوفی نیز در نزهه

رد، و بعد از صد سال که تضرع و زاري کرد، توبۀ او قبول شد و او را بر فرقت بهشت، تأسف عظیم هبوط ک
اي اي از بهشت بر او فرستاد. آن را به زمین کعبه فرود آوردند و آن را خانهبود؛ حق ـ سبحانه تعالی ـ خیمه
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المعمور بود؛ و آدم را ـ علیه ه بیتبود از یک پاره یاقوت با قنادیل زرین؛ و در دیگر کتب آمده که: آن خان
بود؛ و به روایتی به وقت توفان و به روایتی به وقت وفات آدم ـ علیه السالم ـ آن السالم ـ بدان تسکین می

(حمداهللا مستوفی، ». آدم، به فرمان شیث، جاي آن خانه از سنگ و گل بساختندخانه به آسمان بردند و بنی
1362 :2(

گوید:میه این باور خاقانی با توجه ب
)289زنان خانۀ معمور چاکرش. (صکامروز حلقۀ در کعبه است آسمان        حلقه

)279اي در زمین ملت معمار کشور دین         بادي چو بیت معمور اندر فلک معمر. (ص
)340م. (صاعیسیم از بیت معمور آمده وز خوان خلد        خورده قوت و زله اخوان را ز خوان آورده

)212پس چو رضوان در جنّات گشاید ملکان         بانگ حلقه زدن کعبه علیا شنوند. (ص
اند که هفت طبقۀ آن داراي هفت سیارة معروف است و پس از آن نیز به اعتقاد قدما افالك نه طبقه-9

تیب از فلک اول تا فلک فلک ثوابت و فلک اطلس قرار دارد. هر یک از افالك با سیارة مربوط به آن به تر
نهم چنین است:

ـ فلک چهارم 4ـ فلک سوم (زهره یا ناهید)؛ 3ـ فلک دوم (تیر یا عطارد)؛2ـ فلک اول (ماه یا قمر)؛ 1
ـ فلک هفتم 7ـ فلک ششم (مشتري یا برجیس)؛ 6( بهرام یا مریخ)؛ ـ فلک پنجم5(خورشید یا شمس)؛ 

االفالك یا عرش). ـ فلک نهم (اطلس یا فلک9ستارگان ثابته)؛ ـ فلک هشتم (ثوابت یا 8(کیوان یا زحل)؛ 
خاقانی به نه فلک و هفت اختر گردنده در عرصۀ آسمان... توجهی خاص داشته و در این باره تعبیرات و «

)112: 1، ج1385کن، (معدن». تشبیهات جالب و زیبایی در اشعار خود آورده است
گوید:میبا توجه به این باور 

)166اند. (صۀ جان ز آنسوي نه شهر جوي و هفت ده    کاین دو جا را نفس امیر و طبع دهقان دیدهکعب
)362چو از حبس این چار ارکان گذشتم         طربگاه جز هفت طارم ندارم. (ص
)154(صاند.آتش قدرش بر شد قدري دود فشاند        عنصر هفت فلک زآن قدر آمیخته

)118هفت کوکب ز نه سپهر به ده نوع        هشت جنان را نثار ماحضر آورد. (ص
)172هست نه شهر فلک زندانم        عیش ده روز به زندان چه کنم؟ (ص

)302کیایی نیابی. (صدر این هفت ده زیر نه شهر باال        وراي خرد ده 
بررسی باورهاي مربوط به زمین 

کردند و معتقد بودند که افالك عنوان ناف عالم یاد میدانستند و از آن بهـ قدما زمین را مرکز عالم می1
بدان که «الفنون آمده: پنداشتند. در نفایسچرخد؛ یعنی زمین را ساکن و فلک را گردان میهم به دور زمین می

الم یک کره است و مرکز او مرکز زمین و یک سطح مستدیر بر آن مجموع محیط و از آن سطح تا مجموع ع
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اند به مشابه توهاي مرکز زمین هیچ جایی خالی نیست، بلکه اجرام افالك و عناصر بعضی به بعضی محیط
)367: 3، ج1377الدین آملی، (شمس». اند و زمین در وسط... الشکلپیاز و همه کروي

گردند چون چاکران، فلک و باد و آب و ماه و خورشید همه گرد زمین می«نامۀ همدانی آمده: عجایبدر 
)61(طوسی، همان: ». و زمین چون پادشاه آرامیده بر جاي

گوید:میخاقانی با توجه به این باور 
)256. (صتا که ز دور سپهر هست مدار و مدر     تا که به گرد مدر هست فلک را مدار

)258اي گر به آسمان بخشی     شود از خفتگی زمین کردار. (صجرعه
)328نماي خاك. (اي است نقطۀ ساکنگردون کمان گروهه بازیست کاندرو     گل مهره

)219وگر بوئی از جرعه بخشی فلک را      فلک چون زمین خفته ارکان نماید. (ص
)439همچون زمین زمن چه نشینی ز جاي جنب     هل تا شود خراب جهانی به یک زمان. (ص

)20اي بمانده دو تا. (صفلک به دایگی دین او در این مرکز      زنی است بر سر گهواره
ام شاید       نشسته باد زمین و ستاده باد سما گر او نشسته و من ایستاده

)22ر او به راحت و من در مشقتم چه عجب      که هم زمین بود آسوده و آسمان دروا. (ص و
کنم ویحک درین هنگامۀ طفالن      که مشکین مهره آسوده است و نیلی حقه گردانش. نظاره می

)315(ص

هفتم که به ـ زمین به اعتقاد قدما داراي هفت طبقه یا هفت الیۀ تودرتوي است. ازین هفت الیه، الیۀ2
تر است. برپایۀ همین باور، در اعتقاد گذشتگان هفت دوزخ، همان هفت الیه یا طبقۀ است، معروف» ثري«نام 

پیماید تا به الیۀ هفتم برسد. در کتاب اساطیر ایران آمده: زمین است که روح بدکاران بعد مرگ آن را می
اند... بعضی گمان گون داشتهرود اعتقادهاي گونهمیمردمان بدوي دربارة این که روان بعد از مرگ به کجا «

یابد و مفهوم رود. همین اندیشه است که بعدها تکامل میکردند که روان پس از مرگ به زیر زمین میمی
)  29(بهار، همان: ». آید..دوزخ از آن پدید می

عاست و دوم نسبطا، سوم مصحا، انس بن مالک گوید: زمین اول را نام اودی«القلوب آمده: در سراج
چهارم عریبا، پنجم ماسکه است و ششم اولیاست و زمین هفتم را نام ثري است... زمین ششم جاي دوزخیان 

هاي ایشان را آنجا ببرند آن را سجین گویند. زمین هفتم است؛ پس هر که از دوزخیان در دنیا بمیرد جان
)345تا: زنوي، بی(قطان غ». جایگاه ابلیس، علیه اللعنه، است

جا هبوط ها پس از مرگ بدانمنزلگاه دوزخی که انسان«در فرهنگ اساطیر آشور و بابل نیز آمده: 
اي که هر که بازگشت نام دارد. یا خانهواقع است و سرزمین بی"اپسو"کنند در زیر زمین فراسوي مغاك می

)1377(به نقل از: شمیسا، ».بدان وارد شود راه بازگشتی براي او نخواهد بود
گوید:میخاقانی با توجه به این باور 
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)380رخت از گو ثري به ثریا برآورم. (صامروز کز ثناش مرا هست کوثري       
)460خصم تو فرود هفت بنیان. (صراي تو وراي هفت طارم     

)542زیر خاتمش، هر هفت غبرا داشته. (صخاقان اکبر کز دمش عشري است جان عالمش    نه چرخ 
)620خود عالمی است حضرت کز عنصر کمالش        برتر ز هفت بنیان، بنیان تازه بینی. (ص
)624این هفت ده خاکی و نه شهر فلک را         قحط است و تو بر آخور سنگیش نوایی. (ص

ت و آن گاو نیز بر پشت ماهی سوار است. در پنداشتند که زمین بر روي شاخ گاوي اسـ پیشینیان می3
آنگاه آن آب را قرار داد. پس ماهی را بیافرید بر سر آب. پس هفتاد سال خاکی «... قصص االنبیاء آمده است: 

باالي آن خاك چهل عرش، و آن خاك ثري است. آنگاه از پس هفتاد سال گاوي عظیم آفرید بر پشت ماهی،
ها بر سروي بفرمود نهادن، و پاهاي وي زیر خاك اندر قرار گرفت و این زمینبیافرید بر پشت این ماهی،

دارد آرامیده تا هرگز نجنبد تا آنگاه که زلزلۀ قیامت برخیزد، و بر هر موین گاو را روزي همی رساند و می
دیگر تر آفرید ازتر و خوشبويزمین خلقان آفرید چنانکه او خواست و او دانست. و این زمین را پاك

)4: 1340(نیشابوري، ». هازمین
ها بر روي آب گفت از زمین آب  برآرد و نیز گیاه بیرون آورد و این زمین«... نیز در تاریخ بلعمی آمده: 

بر پشت ماهی بنهاد و آن ماهی به آب اندرست و آن آب بر سنگی و آن سنگ بر کف فریشته برست به هوا 
اده تا آن ماهی نپندارد که زمین بر پشت ویست یا او همی دارد ولیکن اندر معلق و پاي بر هیچ جاي نانه

دارد پس چون آن ماهی بر زمین بر پشت وي آن کس همی دارد که پاي فریشته را بر هواي بر نگاه می
)42: 1377(طبري، ». خویشتن بجنبیدي این زمین بر پشت او بلرزیدي

گونه یاد کرده است:خاقانی از این باور این
)249کنان زیر بار. (صخوران در مصاف        ماهی و گاو زمین لرزهکرکس و شیر فلک طعمه

)560خون قربان رفته در زیر زمین تا پشت گاو        گاو باالي زمین از بهر قربان آمده. ( ص
از هم جدا شاه بود آگه که وقتی ماهی و گاو زمین        کلی اجزاي گیتی را کنند

) 37پیش از آن کز هم برفتی هفت اندام زمین        رفت و پیش گاو و ماهی ساخت سدي از قضا. ( ص
)204گوسفند فلک و گاو زمین را به منی         حاضر آرند و دو قربان مهیا بینند. (ص

)382ه به خرمن درآورم. (صزار چرخ و زمین کاین دو گاو راست         یک جو نیافتم کاز کشت
)321نهد دنبه         تو بر گاو زمین برده اساس و قصر و بنیانش. (صترا از گوسفند چرخ دنیا می

) 484ش سر گاو زمین لرزد از آنک         ذره بار کوه خارا برنتابد بیش ازین. (صوز بن نیزه
)403بان ببینم. (صشیر فلک از نهیب گرزت         چون گاو زمین ج

ـ به اعتقاد قدما زمین مادر است و در مقابل، آسمان پدر. این دو با یکدیگر ازدواج کرده و موجودات 4
اند. در اساطیر بسیاري از کشورها از جمله اساطیر یونان و روم  نیز زمین را جهان ازین دو  به وجود آمده
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اي است که ساللۀ گایا یعنی زمین، عنصر اولیه«م آمده: اند. در فرهنگ اساطیر یونان و رومادر فرض کرده
گیرد و از این پیوند، خدایان از آن به وجود آمدند. برطبق همین اساطیر زمین که مادر است با آسمان پیوند می

تبار اي است که برطبق اساطیر یونانیآیند. گایا، یعنی زمین، عنصر اولیهخدایان و اساطیر دیگري به وجود می
ها و امواج و آسمان را به وجود آورد و آنگاه با این آخري تنه کوهخدایان ازو در وجود آمده است، وي یک

(به ». هاي اوینداي نتیجۀ این وصلت و دیگر وصلتوصلت کرد. دیگر خدایان اساطیري و موجودات افسانه
)1377نقل از: شمیسا، 

اي سومري براي زمین بوده و گاهی به واژه» کی«شود: میالنهرین نیز دیدهاین باور در میان ساکنان بین
هاي سومري شده. در برخی گزارش(آسمان) به وي شخصیت داده میAn» ان«عنوان یک الهه و طرف مؤنث 

فرزندان » ان و کی«شد که خود کند تا گیاهان متنوعی را تولید کنند. گمان میگیري میجفت» کی«با An» ان«
)187: 1385(بلک، ». اندهاي زیرزمینی) بوده(نشانگر آبNammuالهه نمو 

مانندگی گیتی به زن ریشه در باورهاي باستانی دارد. در بیشتر «گوید: میدکتر کزّازي در رخسار صبح 
اند. دانستهشده است در برابر آسمان که آن را مرد یا نرینه میهاي کهن زمین زن یا مادینه پنداشته میفرهنگ

"گائیا"اي رازآمیز از کارایی آسمان و کارپذیري زمین نیز بوده است. ین نرینگی و مادینگی از دیدي نشانها

در باورهاي باستانی یونان بغبانوي زمین بوده است و مادر همگان گائیا با اورانوس، خداي آسمان پیوند 
هایی دیگر چون: تلوس، وستا و نیز ن به نامزایند. خداي مادینه زمیگیرد. از این پیوند خدایان و غوالن میمی

)425: 1372(کزازي، ». شده استسیبل خوانده می
گوید:میخاقانی با توجه به این باور 

)577عجوز جهان در نکاح فلک شد             که جز عذر زادنش رایی نیابی. (ص
)493بدان تا نشنوم نیرنگ این زن. (جهان انباشت گوش من به سیماب            

)385این پیرزن هنوز عروس کرم نزاد            پس سر چرا به خطبۀ این زن درآورم. (ص
)32از عالم دو رنگ فراغت دهش چنانک            دیگر ندارد این زن رعناش در عنا. (ص

عالم تبع است چاکران رااي و پیشتاز عالم زاده
)50هم رد مکنش که رادمردان             حرمت دارند مادران را. (ص

اي وار و مانند پوست پیاز زمین را چون نقطهـ به اعتقاد قدما چهار کرة آتش و باد و آب و خاك دایره5
اند، در تحت فلک ماه قرار دارند و به ترتیب مان عناصر اربعهاند. این چهار کره که هدر میان خود دربرگرفته

از باال به پایین عبارتند از :
کرة خاکی. ــ4کرة آبی؛ ــ3ـ کرة بادي؛ 2ـ کرة آتشی (اثیري)؛ 1

باید دانست که این عالم را که در خالل  فلک قمر است و «در کتاب چهارمقالۀ عروضی سمرقندي آمده: 
آتش کرة اول، او را عالم کون و فساد خوانند و چنان تصور باید کرد که در مقعر فلک قمر،در دایرة این

است و فلک قمر گرد او درآمده و در درون کرة آتش هواست، آتش گرد او درآمده و در درون هوا آب 
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ي است ااست، هوا گرد او درآمده و در درون آب خاك است، آب گرد او درآمده و در میان زمین نقطه
)8: 1366(نظامی عروضی، ». موهوم که هر خطی که از او به فلک قمر رود همه برابر یکدیگر باشند

گوید:میخاقانی با توجه به این باور 
)260رخش همت برون جهان چو مسیح          زین پل آبگون آتشبار. (ص

)260ین خندق است گرد حصار. ( صچون جهانی ز خندق اسب گلین         کاتش
)324گمان برم که ز ارواح تیره زیر اثیر          خالیقی دگر از نوعیان کند خالق. (ص

) 389دانم که باز          در جزیره بازمانم ز آتشین پل نگذرم. (صپایاب دارم پیش و میبحر بی
)417اکسیر           آتش ز اثیر و ز آسمان دم. ( صسازي در بوتۀ خاك

) 368دارم اثیر زیبد گر اخگري ندارم. (صاي نبینم          بینم محیط شاید گر قطره
)203بر شوند از پل آتش که اثیرش خوانند           تا به صحراي فلک جاي تماشا بینند. ( ص

)215زان جز شکسته پاي و گسسته رسن نیند. ( صدر چه اثیر اسیرند تا ابد        ان
پیشینیان در گذشته زمین را به چهار قسمت تقسیم کرده بودند که یکی از این چهار بخش را که آن را -6

که زمین را و همچنین«المخلوقات آمده: کردند. در عجایبنامیدند، به هفت اقلیم تقسیم میربع مسکون می
النهار را به چهار قسم کنی هر قسم از او ربعی باشد دو جنوبی و دو شمالی، آن چنان بود که دایرة معدل

ن که دایرة افق را فاصل سازي، هر قسم او را دیگر آفاصل سازي، به دو نیم شود یکی جنوبی و دیگر شمالی،
شمالی که مکشوف است، او را ربع مسکون خوانند دو جنوبی و دو شمالی، سپس ربعبار به دو قسم سازي،

و این ربع مشتمل است بر بحار و جزایر و جبال و انهار و معادن و بالد و قري و مزارع چنانکه در جانب 
)152: 1345(قزوینی، ». هاشمال که غایت بعد باشد، از خط استوا هیچ عمارت نبود از غایت سرما و برف

فارسیان گویند حکیم هرمس... زمین را به هفت بخش تقسیم کرده است بر : «نیز در نزهه القلوب آمده
کشور تازیان و سبیل هفت دایره  یکی در میان و شش در حوالی، از طرف جنوب کشور هندوان است، دویم

یمن و حبش، سیم کشور شام و مصر  و مغرب ، چهارم که در وسط است کشور ایران زمین، پنجم کشور 
». ششم کشور ترك و خزر هفتم کشور چین و ما چین و ختاي و ختن و تبتو صقالب،روم و فرنگ

)18: 1362(حمداهللا مستوفی، 
در آغاز هزارة هفتم پس از تازش اهریمن بر «در مورد چگونگی تقسیم این هفت اقلیم در بندهشن آمده:

ه شده بود آب برداشت، باد آن آب را به هایی که در آغاز آفریدآسمان و زمین، ایزد تشتر با جام ابر از آب
آسمان برد و بر زمین ببارانید، در پی این باران بزرگ نیمۀ زیرین زمین نمناك شد و به هفت پاره گشت، هر 
پاره را کشور (= اقلیم) خواندند. پارة میانه را خونیرس نام دادند و آن به بزرگی شش کشور دیگر است در 

)548: 1374(عفیفی، ».ز همه بهتر و زیباتر استمیان این کشورها خونیرس ا
هفت اقلیم را به حسب تقسیم پارسیان چنین آورده: و باالخره ابوریحان بیرونی در التفهیم
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ـ کشور صقالب و 5ـ کشور ایران؛ 4ـ کشور مصر و شام؛ 3ـ کشور عرب و حبشان؛ 2کشور هندوان؛ -1
)196: 1368(ابوریحان بیرونی، ». و ماچینکشور چین ـ7ـ کشور ترك و یأجوج؛ 6روم؛ 

گوید:میخاقانی با توجه به این باور 
)529.           تا گشاده ششدر سی مهرة  ماه صیام         غلغلی زین هفت رقعه باستان انگیخته. (ص

)608مرا طالع ارتفاعی است دیدم         کزین هفت ده نایدم ارتفاعی. (ص
)153اند. (صخسرو کشور پنجم که ز عدلش به سه وقت         چار گوهر همه در یک مقر آمیخته
)154اند. (صمرکب عزمش بگذشت اثري گرد گذاشت         طینت هفت زمین زان اثر آمیخته
)382رم. (صاز جور هفت پردة ازرق به اشک لعل         طوفان به هفت رقعۀ ادکن درآو

پیش از آن کز هم برفتی هفت اندام زمین          رفت و پیش گاو و ماهی ساخت سدي از قضا. 
)37(ص

)134دور نه چرخ بهر اقطاعش           قرعه بر هفت کشور اندازد. (ص
)578ه روستایی نیابی. ( صچه باید نشستن به آن شهري که آنجا          به جز هفت د

)397کم زنم هفت ده خاکی را          دخل یک هفتۀ دهقان چه کنم. (ص
)441شش جهت یأجوج بگرفت اي اسکندر الغیاث         هفت کشور دیو بستد اي سلیمان االمان. (ص

ناف زمین «آمده: » ناف زمین«اللغات در ذیل دانستند. در غیاثـ پیشینیان کعبه را ناف زمین و عالم می7
المعمورکه بر فلک کنایه از مکه معظمه است، شاید که وجهش چنین باشد؛ منقول است که از بام کعبه تا بیت

چهارم باشد، نوري مملو است که رابط است میان آسمان و زمین چنانکه جنین در رحم مادر غذا به واسطۀ 
رسد. لهذا کعبه را ناف زمین و برکات سماوي از کعبه به اطراف و اکناف زمین میرسد، همچنین خیر ناف می

گفتند. پس مجازاً اسم مکه شده و اگر مکه در وسط کرة ارض  بودي، بالضروره بر وسط حقیقی خط استوا 
ناف «ل تا: ذیالدین رامپوري، بی(غیاث». بود و حال آنکه از خط استوا بیست درجه به طرف شمال واقع است

»)زمین
گوید:میخاقانی با توجه به این باور 

)516دهلیز سرات ناف فردوس          چون ناف زمین میان کعبه. (ص
)76به ناف قبلۀ عالم، به صلب قائم کوه          به پشت راکع چرخ و به سجدة مهتاب. (ص

)130و از طیب ساحتش          آفاق وصف نافۀ مشک تتار کرد. (صآن کعبه ناف عالم 
)290ناف زمی است کعبه مگر ناف مشک شد          کاندر سموم کرد اثر مشک اذفرش. (ص

)560کعبه در ناف زمین بهتر سالله است از شرف          کاندر ارحام وجود از صلب فرمان آمده. (ص
)293گشاده و زاده جهان نو          بر ناف خاك ناف زده ماده و نرش. (صقدرت رحم

گیرينتیجه
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با ذکر شواهد و توضیحات مربوط به باورها و اساطیري که در شعر خاقانی به کار رفته است، اهمیت 
بررسی و شرح میانه، دینی، اساطیري و غیره در، طبی، عامیشناخت و آشنایی بیشتر با باورهاي گوناگون نجو

گردد.و فهم اشعار خاقانی شروانی روشن می
هاي شاعرانۀ خود از باورهاي مختلف سود پردازيها و مضمونشاعر شروان در بسیاري از تصویرسازي

تواند از راحتی نمیاي است که خواننده بدون آشنایی با این باورهاي کهن بهجسته است. این امر به گونه
ر برآید.عهدة درك این اشعا
توان این نکته را دریافت که گرایش شاعر به میهاي یادشده در این مقاله، بخوبی با بررسی نمونه

آفرینی با باورها و ثبت آن باورها و عقاید و فرهنگ عامه و نیز سنن و آداب عمومی و فرهنگ مضمون
اساطیري بیشتر بوده است.

دهندة این امر نیز ع افالك و زمین در اشعار خاقانی نشانهاي فراوان ارائه شده در موضوهمچنین نمونه
و یا باورهاي مربوط به توان به باورهاي نجومی میهست که خاقانی از انواع باورهاي مردمی و اساطیري 

افالك و ستارگان توجه بسیاري کرده است؛ به طوري که کتاب خاصی در این موضوع (شرح باورهاي مربوط 
یوان خاقانی: از ثري تا ثریا از دکتر عباس ماهیار) تألیف شده است.به نجوم در د

هاي دیگر شاعران اي در شعر، کمابیش در فحواي دیواندر به کارگیري انواع باورهاي کهن و اسطوره
شوند، ولی نکتۀ اصلی در استفاده از این عناصر، نوع استفادة شاعر از این هایی پیدا میادب فارسی هم نمونه

آفرینی و بسامد آن است که ویژگی سبکی شاعر شده است. این ویژگی مخصوص سبک ناصر در مضمونع
و فرهنگی و باورهاي جامعه به طور گسترده و شاخصی هاي علمی آذربایجانی است که از معلومات و دانسته

اي آذربایجانی نظامی گنجهبرداري شاعر فحل و توانمند در سبک شود. نمونۀ دیگر از این نوع بهرهاستفاده می
سبک خاقانی است.است که همدوره و هم

ترین عوامل شناخت اشعار شاعر شروان در گرو دانستن و آشنایی با باورها کوتاه سخن اینکه یکی از مهم
هایی که در این مقاله آورده شد، و اعتقادات پیشینیان و گذشتگان است که این موضوع آشکارا از نمونه

پیداست.
کتابنامه

) الدین ) التفهیم ألوایل صناعه التنجیم، به تصحیح جالل1367ابوریحان بیرونی، محمد بن احمد
همایی، تهران: هما.

) النهرین باستان، ترجمۀ پیمان متین، ) فرهنگنامۀ خدایان: دیوان و نمادهاي بین1385بلک، جرمی
نشر امیرکبیر.

) ن: انتشارات بنیاد و فرهنگ ایران، چاپ اول.) اساطیر ایران، تهرا1352بهار، مهرداد
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) القلوب، به اهتمام گاي لسترنج، تهران: دنیاي ) نزهه1362حمداهللا مستوفی، حمداهللا بن ابی بکر
کتاب، افست.

الدین ) دیوان خاقانی، ویراستۀ دکتر میر جالل1375الدین بدیل بن علی شروانی (خاقانی، افضل
شر مرکز.کزّازي، چاپ اول، تهران: ن

السیر، با مقدمۀ جالل الدین همایی، زیر نظر ) حبیب1353الدین بن همام الدین (خواندمیر، غیاث
فروشی خیام، چاپ دوم.محمد دبیرسیاقی، تهران: انتشارات کتاب

ادوار شعر فارسی، تهران: سخن.1380کدکنی، محمدرضا (شفیعی (
الفنون فی عرایس العیون، به تصحیح ابوالحسن ) نفایس 1377الدین آملی، محمد بن محمود (شمس

شعرانی، تهران.
) فرهنگ اشارات ادبیات فارسی، تهران: نشر فردوس. 1377شمیسا، سیروس (
) شناسی شعر، تهران: نشر فردوس.) سبک1382شمیسا، سیروس
) ترجمۀ تفسیر طبري، ترجمۀ جمعی از علماي ماوراءالنهر، به 1339طبري، محمد بن جریر (

تصحیح حبیب یغمایی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
) تاریخ بلعمی، ترجمۀ ابوعلی محمد بن محمد بن بلعمی، به تصحیح 1377طبري، محمد بن جریر (

محمد روشن، تهران: نشر سروش.
) نامه (عجایب المخلوقات و غرایب ) عجایب1345طوسی، محمد بن محمود بن احمد همدانی

دکتر منوچهر ستوده، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.الموجودات)، مصحح
) اساطیر و فرهنگ ایرانی، تهران: انتشارات توس، چاپ اول.1374عفیفی، رحیم (
) االلباب، با تصحیحات جدید و حواشی و تعلیقات کامل به ) لباب1335عوفی، محمد بن محمد

خانۀ ابن سینا.کوشش سعید نفیسی، تهران: کتابخانۀ حاج علی علمی؛ کتاب
تا) غیاث الدین رامپوري، محمد بن جالل الدین، به کوشش محمد دبیرسیاقی، اللغات (بیغیاث

تهران: کانون معرفت. 
شرح مثنوي شریف، تهران: دانشگاه تهران.1347الزمان (فروزانفر، بدیع (
) چاپ سنگی، .ق.) عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات، ه1283قزوینی، زکریا بن محمد

تهران.
القلوب، تهران: شرکت کانون کتاب.تا) سراجقطان غزنوي، ابونصر محمد (بی
رخسار صبح، چاپ دوم، تهران: نشر مرکز.1372الدین (کزّازي، میر جالل (
اي دیگر، تهران: نشر مرکز، چاپ اول.) از گونه1368الدین (کزّازي، میرجالل
) هاي کیهانی در شعر فارسی)، الحات نجومی (همراه با واژه) فرهنگ اصط1357مصفی، ابوالفضل

. 31چاپ دوم، تبریز: انتشارات مؤسسۀ تاریخ و فرهنگ ایران، ش 
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الزمان فروزانفر، تهران: ) کلیات شمس، تصحیح بدیع1363الدین محمد بن محمد (مولوي، جالل
میرکبیر، ده جلد، چاپ سوم.انتشارات ا

مثنوي معنوي، به کوشش و اهتمام رینولد الین 1378بن محمد (الدین محمد مولوي، جالل (
نیکلسون، تهران: نشر معاصر.

) ح کرامت تفنگدار، چاپ اول، 1374ناصرخسرو قبادیانی، حکیم ابومعیندیوان ناصر خسرو، مصح (
تهران: نشر چکامه.

) ران: بنگاه ترجمه و ) کشف الحقایق، به اهتمام احمد مهدوي دامغانی، ته1359نسفی، عزیزالدین
نشر کتاب.

) چهارمقاله، تصحیح و حواشی دکتر محمد معین، تهران: 1366نظامی عروضی، احمد بن عمر (
انتشارات امیرکبیر، چاپ نهم.

نامه، تصحیح و حواشی وحید دستگردي، ) اقبال1378اي (نظامی، حکیم الیاس بن یوسف گنجه
چاپ چهارم، تهران: نشر قطره.

پیکر، تصحیح و حواشی وحید دستگردي، ) هفت1388اي (م الیاس بن یوسف گنجهنظامی، حکی
چاپ هشتم، تهران: نشر قطره.

) االنبیا، مصحح حبیب یغمایی، تهران: ) قصص1340نیشابوري، ابواسحاق ابراهیم بن منصور خلف
بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
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پیکر نظامی نقد نمادگرایانه هفت
الگویی در نقد نویناي و کهناسطورهبا توجه به رویکرد

1نورالدین پیدا

دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید مدنی تبریز
اعظم سروري
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی و مدرس دانشگاه

چکیده
نجـوي بـه   گنظـامی  انگیزترین و پر نقش و نگارترین منظومه از پنج گـنج حکـیم   پیکر، خیالمنظومه هفت

نظیـر باشـد چـرا کـه سرشـار از      تواند در نوع خـود بـی  کارگیري نماد و سمبل، میشمار می آید که از نظر به
الگوها ضمیر ناخودآگاه آدمـی اسـت و   الگویی است و جایگاه این کهناي و کاربردهاي کهننمادهاي اسطوره

ي جمعی ضمیر ناخودآگاه.مربوط است به الیه
از نفوذ عدد هفت در میان اقوام و ملل مختلف، که قوي ترین نماد در بین اعـداد نمـادین   نظامی با استفاده 

پرداختـه اسـت.   -زن –باشد، هفت سیاره را سرمشق خود قرار داده و به ذکر عشق و یکـی از مظـاهر آن   می
دست یافته اسـت.  سازي فراتر گذاشته و به چیزي واالتر از آن یعنی کشف و شهود وي در این راه پا از سمبل

او در هفت گنبد خود انسان را در معرض تجربه قرار داده تا خود مرز بین ظاهر و باطن راتشخیص دهد و به 
شهود عالم باال دست یابد.

ي مطـرح شـده در   با توجه به این امر نگارنده بر آن است تا نقدي نمادگرایانه از هفت گنبد و هفت قصـه 
الگـویی،  اي و کهـن ها رابا توجه به رویکرد اسطورهوارهطرح شده در این داستانهر گنبد ارائه دهد و عناصر م

بامحوریت قرار دادن شخصیت بهرام رمزگشایی نماید.
هفت پیکر، نقد نمادگرایانه، اسطوره، کهن الگو.ها:کلیدواژه
مقدمه :

اي مل شعر، از حادثهشعر حقیقی و ناب آئینه روح و شخـصیت جامع شاعر است و صورت و معانی محت
یابد کهاز اندوخته ها و تجربه هاي شاعر و تمامیت ضمیر او سرچشمه می گیرد و بازتاب تمامی تکوین می

هاي ذوقی و هنري و علمی اوست. براي بیان این همه، ها و ظرفیتها و حساسیتها، دانشاستعدادها، تجربه
ناك ایجاد می کند.آلود و وهمدارد که فضائی مهدر بسیاري از اشعار،زبان رمزي و سمبلیک وجود 

ي زبان، چندان مرسوم و متداول نیست اما در به کار گرفتن سمبل و نماد در نثر و شکل عادي و عامیانه
هاي زبانی و با جـوییي دقیق از کلمات و صرفهشعر بسامد بسیار زیادي دارد. در واقع شاعر با استفاده

کند و بدون آن که به وضوح، پیامی را ي غیر زبانی متنوع، فضائی براي تجربه خلق میهاها و نشانهاشـاره

1 nooreddinpeyda@gmail.com(نویسندة مسؤول) .
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هاي پنهان وآشکار خود رهنمون می بیان کرده باشد خواننده را از طریق خواندن و تامل کردن به کشف پیام
گرداند.

وسی کلمات در نظر توان معانی کلمات و عبارات را در حد معنی قامدرست در همین موقع؛ دیگر نمی
ي عمومی کلّ شعر، معانی ثانونی آن را حدس زد و ي ارتباط کلمات و تصویرها و زمینهآورد و جدا از شبکه

هاي شعر پرداخت؛ زیرا در صورت عدم آشنایی نسبی با ذهنیت و شخصیت شاعر، فرایند به تأویل رمز گونه
تأویل به سوي مقصود، درست هدایت نخواهد شد. 

ي شب دریافته؛ در عین حال به سیاهی و تاریکی و سکوت و ي که تجسم زیبایی را در پدیدهشاعر
ي رمزي زبان وي، سکون و تمام صفات منفی غالبی که در این واژه پنهان است، پی برده است. اما در حوزه

ستیز، درنظر گرفته شده است.شکل سمبلیک شب، مظهر خفقان و ظلم و شرایط سیاسی آزادي
گیر و پرماجرا که لعبتان هفت گنبد براي ي شگفت انگیز و نفسپیکر نظامی، با آن هفت قصهمنظومه هفت

-انگیزترین و پر نقش و نگارترین منظومه از پنج گنج وي به شمار می آید که از نظر بهکنند، خیالشاه نقل می

اي و ه سرشار از نمادهاي اسطورهنظیر باشد چرا کتواند در نوع خود بیکارگیري نماد و سمبل، می
ي الگوها ضمیر ناخودآگاه آدمی است و مربوط است به الیهالگویی است و جایگاه این کهنکاربردهاي کهن

)، روانشناس نامی سوئیسی، براي c.g.jung, 1875-1961جمعی ضمیر ناخودآگاه، کارل گوستاو یونگ(
می کند و معتقد است که غرایز،کششی جسمانی هسـتند که با تبیین همین کهن الگوها آن را با غریزه مقایسه

هاي نمادین، حضور خود کنند و اغلب در شـکل نمایهها بروز میپردازيشوند و در خیالحواس دریافت می
).96: 1377سازند. وي همین بروز غرایز را کهن الگو نامیده است(یونگ،را آشکار می

ترین نماد در بین اعداد نمادین و فت در میان اقوام و ملل مختلف، که قوينظامی با استفاده از نفوذ عدد ه
) 164: 1385ي وحدت سه و چهار و کامل شدن دایره و نظم مطلق می باشد،( گرین و دیگران، نشان دهنده

پرداخته است. وي در این راه پا از -زن-هفت سیاره را سرمشق خود قرار داده وبه ذکر عشق ومظهر آن
سازي فراتر گذاشته وبه چیزي واالتر از آن یعنی کشف و شهود دست یافته است.او در هفت گنبد خود لسمب

انسان را در معرض تجربه قرار داده تا خود مرز بین ظاهر و باطن راتشخیص دهد و به شهود عالم باال دست 
یابد.

بهرام قهرمان نمادین هفت پیکر :
شود که در معامله با ي یک پادشاه تمام عیار ایران قبل از اسالم تلقّی میبهرام قهرمان این منظومه، نمونه

خلق، عدالت را با تدبیر توأم داشت اما عشق به زن و شکار و بیابان در وجود او رنگ حیات عربی دارد. او 
اي کارِ آمیخته با تفریح تلقّی می کند. حتّی جنگ را نیز مانند شکار نوعی بازیچه و گونه

جوي شکارافکن، پس از بازگشت به خویشتن و فاصله گرفتن از روزهاي خورنق،این هفت پیکر جهان
سپارد. چرا که عشق هاي دنیوي انسان باشد، به دست فراموشی میتواند نمادي از دلبستگیزیبا را که می
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تواند م دلی که میپذیرد؛ الجرجو است و هفت دختر را باهم در اقلیم خود به فرمانروائی نمیواقعی انحصار
در زمان واحد به هفت دلدار زیبا عشق بورزد از عشق واقعی خالی است و جز هوس و لهوي که صیاد 

تواند باشد. اما در دارد چیز دیگري نمیفرصت جوي را از تعقیب یک شکار به تعقیب شکار دیگر وا می
مورد بهرام، عشق و زندگی واقعی، ذوق شکار است .

زیبا براي بهرام در واقع چیزي بیش از چند شکار انسانی نیستند و بیش از شکارهاي در این هفت پیکر«
هایی هم که آنها در خلوت وصال شاهانه ). قصه121: 1373حمیدیان،»(قید بسته نیز، روح و حیات ندارند.

به یاد می آورد نمایند، شور و هیجان عشقی ندارد و در مورد شنونده و گوینده هر دو، حال کسی رانقل می
به جاي آن که عشق »افتد و دانی«ها هجران به وصال محبوب رسیده باشد و در آن خلوت که که بعد از سال

اي را خواند. بهرام هم در بدست آوردن این آهوان حرم هم چون حال صیادي حرفهبورزد فقط عشق نامه می
ها را به چشم ي آنر و هیجان دنبال می کند، رم و پویهها را با چشم عالقه، اما بدون شودارد که یک یک آن

-نگرد؛اما در اینکه آن ها را قربانی یک هوس زودگذر سازد، تأمل و تردیدي به خود راه نمیتحسین می

ي خویش را فقط یک شب، فرصت نقل کردن قصه-از این هفت پیکر زیبا-دهد.اینکه هریک از آن ها
کشاند، عشق نیست؛ هوس زودگذر ها میدهد که آنچه بهرام را به صحبت آنیدارند،به طور رمزي نشان م

اندیشد ایست که جز به دیدن و دنبال کردن و به دام افکندن و احتماالً کشتن شکار خویش نمیصیادي حرفه
نیست.جز خرسندي از افزودن چند قربانی دیگر برقربانیان خویششود، بهو اگر لذّتی از این کار عایدش می

یابد،هیچ گونه شور و هیجان ها را در دل خود باز میها وقتی میل به جستجوي این صورتبعد از سال
اي؛بلکه به شکلی کامالً آلود عاشقانه در این جستجو ندارد؛نه جنگی نه عیاري نه نوشت و خواند عاشقانهتب

ي خویش که جز صداي پاي زمان هیچ هفتگانهاندازد و در درون گنبدهاي رنگارنگها را به دام  میعادي آن
اندازد. پیچد، به دام یک هوس کودکانه و زودگذر میجا نمیصدایی در آن

جویی عاري از عشق و درد، چیز دیگري که بهرام پیکر دلربا، غیر از هوس و کاماما در صحبت این هفت
و شکوه ظاهریست که در واقع قصري که پرستی و عشق به نمایش دادن جالل دارد، تجملرا مشغول می

دهد. هفت گنبدي که درون این قصر نمایی وي را نشان میسازد، ذوق تجملپادشاه براي این آهوان حرم می
ي هاي آن با لباس و اثاث هر گنبد به کار رفته، بیشتر جنبهرویایی بنا شده و طرحی که براي توافق بین رنگ

ز قدرت نمایی باشد. نمایشی دارد و می تواند رم
اي طرّاحی شده که شاه هر روز هفته در گنبدي که اختر آن پیکر به گونههاي میعاد با این هفتحتّی برنامه

گذراند، بیش از اندازه ساختگی، هوس آمیز و ناشی از روز رنگ آن گنبد را دارد، شب را به عیش و لهو می
رسد. میذوق خودنمایی و نمایش جالل و تجمل به نظر 

هاي اي از تجمل فروشی در دستگاهرنگ گنبدها و تناسب هرکدام از آن در رنگ با هفت اختر، گونه
کند. شاهان باستانی را حکایت می
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کنند دردي و شـوري ندارد و این هایی هم که این نخجیرهاي انسانی براي پادشاه شکارافکن نقل میقصه
شود به چیز دیگر چندان گیخته شدن اعجاب و شگفتی در مخاطب میها، جز آنکه باعث برانوارهداستان

توجه ندارد. 
تواند غیر از این باشد که انسان هفت شهدخت زیبا، هفت گنبد، هفت روز هفته هر روز یک قصه، آیا می

و آیا گردد گویی که قرار نیست از آن خارج شود وجب دنیا میبهي وجببستهدر این گنبد دوار گرفتار و دل
جویی، هر روز ما را به خواب غفلت ي قدرت، ثروت، مقام و برتريمگر غیر از این است که قصه و افسانه

هاي انسان و تشکیالت هفت پیکر نظامی بیان هفت داستان مرموزدر برخورد با صنعت«برد.فرو می
).121: 1384معین، »(سیاسیجامعه و تکامل بشر ازطریق مکتب عرفان است.

صه، هفت نماد:هفت ق
شود به رنگ سیاه، متناسب با رنگ زحل است داستان شب اول، شنبه شب، که در داخل گنبد سیاه نقل می

اي که در آن واقعیت در برابر رویا رنگ باخته است گوید سیاه است. قصهو لباس پریوشی که این قصه را می
است که آب حیات در آن قرار دارد آیا غیر از این بینیم که رنگ سیاه، نمادي از ظلماتیدر همان اول قصه می

است که انسان روحی دارد چون آب حیات که درون کالبد ظلمانی و خاکی او اسیر است سوار سبد شدن و 
به آسمان رفتن، نمادي از سیر تکاملی وجودیت انسان است که باید صعودي باشد و سیر قهقهرایی نداشته 

اي بزرگ، نماداین است که انسان نمی تواند به تنهایی این مسیر سیدن پرندهباشد.ماندن او در آسمان و ر
کند و پرنده نماد پیرو مرشد است که باید دست سالک تازه کار را انگیز را طیناشناخته و وهم ناك و حیرت

ختی راه و بگیرد و او را به اوج ببرد و دست خالی برگشتن قهرمان داسـتان از در خانه ي گنـج، نمادي از س
شود و دست تواند باشد که به علت عدم شکیبائی از قاب قوسین رانده میدشواري وصال به یار حـقیقی می

پوشی نماد عزا شود.زیرا که سیاهگردد و در ماتم چنین هجرانی که بدان گرفتار شده سیاه پوش میخالی برمی
فانی بشر در هر دو جهان است، نه کسی و مصیبت است. داستانی که به نظر خود نظامی که سرنوشت عر

ي گفته و نه کسی شنیده است و مدعی است که این داستان وافسانه ي حیات و ممات انسان و چکیده فلسفه
بهشت و دوزخ را در سرنوشت انسان، خود او ساخته است از نظر نـظامی قهرمان داستان، انسانی است که 

وي بهشت می رود؛ همان جایی کهدر واقع وطن اصلی اوست؛ امااز گرفتار و اسـیر سبد مـعرفت شده و به س
آن مهجور مانده است. 

رسن از گردنم نمی شد دورچون اسیري ز بخت بد رنجور
).142: 1387خر بختم شد ورسن را برد (دستگردي،من شدم برخره به گردن خرد

کند؛ داستان پادشاه کنیزفروشی است ت مییی که دختر پادشاه روم در یکشنبه شب در گنبد زرد روایقصه
بهرگی از غرور و ناموس ي بیغیرتی و در حقیقت نمونهوفائی زنان، خود را نمونه ي بیکه از توهم بی
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باشد که، دوست دارد براي می» فرافکنی«شاهانه، ساخته است. هویت این مرد، نمادي از یک انسان گرفتار 
جویی کند. بهانهاش مخفی نگهداشتن خود واقعی

کند؛ داستان بشر پارسا و پرهیزگار یی که دختر پادشاه خوارزم دوشنبه شب در گنبد سبز نقل میافسانه
ماند و اندیشی ضایع نمیاست. نمادي که در مفهوم این داستان جا خوش کرده،حاکی از این است که نیک

براي رهایی از اندیشه عشقی گناه آلود، گواه این انجامد. سفر اجباري بشر با ملیخا بدسگالی به تباهی می
ادعاست که بشر نماد یک انسان آرمانی در نظام تربیت کلیسایی است. 

کند؛ نقل آنچه دختر پادشاه روس، در گنبد سرخ، در سه شنبه شب، که به مرّیخ منسوب است، روایت می
اند، به دست اش درماندههاي معماگونهبه سؤالها خواستگار خـود را که در پاسخ داستان دخـتري است که ده

دهد. آورد کهبه معماهایش جواب قانع کننده میسپارد و سرانجام خود را به اختیار کسی در میهالکت می
تواند نمادي از دست نیافتنی بودن حقیقت براي آدمی و وجود مشکالت عدیده در راه رسیدن به آن وي می
باشد. 

کند؛ داستان ماهان مصري است و شب، دختر پادشاه مغرب در گنبد فیروزه، نقل میشنبهیی که چهارقصه
هایی زیبا، هولناك و جادویی، دهد. این داستان با منظرهماجراهایی که براي او در سرزمین غوالن روي می

یی آکنده از قصهدارد؛ خواننده را تا پایان، در عالمی آکنده از حیرت و اعجاب و ترس و لذّت مستغرق می
شود.هاي خیال محو میاباطیل خیال، که در پایان هم مثل واقعیت دروغینش در افق

نماید، چنانکه از حکمت و فام حکایت میشنبه شب، دختر پادشاه چین در گنبد صندلیی که پنجافسانه
زي است و این مفاهیم ژرف رود، هم اخالقی و هم رمهاي ادبی آن ایام انتظار میظرافت اهل چین در سنّت

پسند است و با یی که آخرش شرقیدهد. قصهرمزي، قدرت تخیل نویسنده را به نحو بارزي  نشان می
ي ثنویت مانوي در پردازي آن، نظریهشود؛ طوري که گویی در پندار قصهپیروزي خیر بر شر، ختم به خیر می

نظر گرفته شده است.
کند؛ داستان عصمت و پارسایی شب نقل میتر پادشاه ایران در گنبد سپید و آدینهو باالخره قصه یی که دخ

بیند؛ زنانی که او را به عشق و کام یی زن مواجه میي خویش، خود را با عدهمردي است که در باغ دور افتاده
سازد؛ اما او سوزان میرباید واو را گرفتار عشقی خوانند. در این میان دختري خوبروي دل از مرد پارسا میمی

ماند. تمام این داستان، گویی حفظ در طی چند خلوت که برایش حاصل می شود، از آالیش به گناه مصون می
دارد و او سرانجام آن کس را که محبوب قلبی اوست خواستگاري ایزدي است که خواجه را از گناه باز می

ماند. ه دور میآرد و از گناکند و از راه حالل در کنارش میمی
ي ظواهر و ره گم کرده، به دنیاي درونش است کلّ این هفت داستان، سفر بهرام به عنوان یک انسان شیفته

کند و پوشی خود را براي بهرام بازگو نمیشود. در این گنبد دختر اقلیم هند، راز سیاهکه از گنبد سیاه آغاز می
ع یک آزمون خودشناسی که در آن قهرمان داستان از دنیاي بیرون به او باید خود به دنبال راز آن باشد. در واق
- ي خود میراز مادینهي آگاهی، به دیدار همي نرینهگشاید و جویندهتمرکز نیروهاي روانی، به درون راه می
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وج جاست، براي این عشق زمینی، قهرمان باید به اشود و جالب ایننشیند و با بازیهاي زمینی او فریفته می
عروج کند؛ تا در این عروج او از ناآگاهی به آگاهی، استعاره اي زیبا آفریده شود.

هفت گنبد نمادي از هفت خوان بهرام:
در گنبد زرد هنوز راه سازگاري براي درون و بیرون بهرام بسته است. شاه سیاه پوش رانده شده، هنوز با 

و این ستیز شامل حال همه زنان شبستان او شده حواي درونش به توافق نرسیده و در حال کشمکش است 
کند و از ستیزه است. حواي درون، هنوز راهی براي ایجاد وصل بین قلمرو خودآگاه و ناخودآگاه پیشنهاد نمی

کرد و دگرگونی و بود قلمرو خودآگاهی در برابر وي قد علم میگري دست برنمی دارد؛ که اگر چنین نمی
آمد.نوزایی بوجود می

نگرد و از سفر به دنیاي درون و پرده شود که جز به بیرون نمیدر گنبد سبز قهرمان گرفتار ملیخایی می
بیند و ظلمات درونش، چراغان را نمی» گوي گرد روشن«هاي آن ناتوان است. هرگز این برگرفتن از تاریکی

رام در این قصه، پرتوهایی از یابد؛ اما بهي جادویی جاودانگی و آگاهی دست نمیشود و به چشمهنمی
می یابد.» بشر«روشنایی آگاهی را در وجود قهرمان داستان 

آوردن حواي درون خود که به خرد شود که قهرمان براي بدستاي گفته میدر گنبد سرخ رنگ، قصه
ن عالوه بر ملکوتی آراسته است و ناگزیر دور از دسترس می باشد، باید عروج کند. در این قصه، چون قهرما

پیکر محسوب هاي هفتشود؛ از زیباترین قسمتشیردلی و دالوري از جهت خرد وآگاهی نیز آزموده می
گشاید و نیروهاي آن شود. قهرمان، حواي سرکش درونش را بدست می آورد و رازهاي این جهان را میمی

آورد. را تحت فرمان خود در می
شود؛ دانانی گمراه کننده روبرو میهایی به پیکر نور، و راهبار با ابلیسدر گنبد فیروزه، قهرمان قصه چندین 

هاي این گنبد ساکنان شب و یاران آمیزند. اشباح و سایهسپارند و درهم میافرادي که جاي به یکـدیگر می
شود. ید میآورد وبا دمیدن روز،(نور آگاهی) ناپداند.همان (جهان ناخودآگاهی)که روشنایی را تاب نمیسیاهی

دهد و ماهان نیز که غرق در هاي وارونه میي خضر بر تن کرده و آگاهیپیردانا که همان ابلیس است، جامه
ماند. جا میدود و گمراه و سرگردان بهتاریکی شب ناخودآگاهی است، به شتاب از پس او می

-بهلباس ماهان با پیر داناي اصلی روکند. او در بهرام در این گنبد براي یافتن آگاهی به آسمان عروج  می
-خـودبه«شود که بازتاب و نـمادي از آگاهـی و دانایی خود اوست. ماهـان این بار با یک نگـاه، این رو می

کشد.شناسد و آن را در آغوش میرا می» رسیدهآگاهی
- اش در آغوش میباییدر این گنبد بهرام با در آغوش کشیدن شاهزاده خانم، زندگی را با همه زشتی و زی

بندد و راهش کمی براي رسیدن به سازگاري هموارتر گیرد و چشمانش را بر قسمت پنهان و رمزي آن می
شود. می
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در گنبد ششم که صندلی رنگ است، دنیاي درون بهرام آوردگاه بین نیروهاي خیر و شرّ است. شرّ یا 
است و براي براندازي خیر از هیچ کاري فروگذار برداري قلمرو آگاهی سرپیچیده همان نفس که از فرمان

-انداز دنیاي درون را در برابرش میشود و چــشمکند. سرانجام نیروي دیدن این جهـان از او گـرفته مینمی
ي فرستد. او با گذر از این گنبد که هفتمین دایرهضمیر به گنبد هفتم یا گنبد سپید میگشاید و بهرام را روشن

ت، براي در آغوش کشیدن روشنایی و خالصی از تاریکی گمراهی، آماده شده است.سرنوشتش اس
- سفر بهرام به دنیاي درون که با دیدار سایه و سیاهی آغاز شده بود، با آمیزش نور و سپیدي به پایان می

ر فرمان رسد. او درون خود را می شناسد، نیروهاي قلمرو ناخودآگاه روان خود را، به سوي قلمرو خودآگاه د
گیرد. اش شکل میي نخستین فرایند خودشناسییابد و مرحلهگیرد و به کمال دست میمی

پیکر نظامی چه از نظر زیرساخت؛ (دگرگونی هاي بازتافته در منش و همان طور که اشاره شد، هفت
یابی وي) و چه از نگرش بهرام و سیر او از خامی به پختگی و هم خوانی این سیرِ تحول، با فرایند خویشتن

هایی مثل شکل گنبد، رابطه سه و هفت و چهار، به هم آمیختن نظر رو ساخت؛ (آن چه از نظر بازتاب طرح
7رنگ ها، عنصرها، تاثیر این عوامل برساختار روایی منظومه و سیر رویدادهاي زندگی بهرام) برپایه ي عدد

-کندراي پرواز و عروج را به ذهن متبادر میکه شکل ظاهري این عدد، حالت پرهاي بازشده ب-(هفت) 
باشد. هاي سر برکشیده از آن میشکل دایره و آمیزه

فرایندسیر یک انسان به سوي کمال واقعی در این هفت داستان، در سه مرحله صورت گرفته است که 
عبارتند از: 

از چند پارگی روانی به تمامیت فردي -1
گی با جهان از تمامیت فردي به پیوست-2
از پیوستگی با جهان به یگانگی با نیروهاي کیهانی. -3

و یگانه خوردو انسان وکیهان با هم یکیپیکر، نیروهاي تن و روان به نیروهاي کیهانی پیوند میدر هفت
ي این نظم؛ یعنی با آفریدن شوند.نظامی با گزینش نظم کیهانی و استوار کردن ساختار هفت پیکر برپایهمی

آفریند که چشم به آورد و حصاري میهفت گنبد و نامیدن هر گنبد به نام یک ستاره، آسمان را به زمین  می
دور آن راهی ندارد.

ي عدد هفت و شکل دایره استوار است، هم چنین زیر بینیم، بر پایهگونه که میروساخت هفت پیکر همان
هاي روان و تن در سیر به سوي ر روان و فراز و نشیبي پیوند این نمادها با ساختاساخت آن که، بر پایه
باشد.خود واقعی و کمال می

هاي آغازین و غریزي هاي تن و روان در صورتنظامی این همه را به زبان نمادین قصه که در آن ویژگی
شناخته هاي گوناگون با نمادهايگوید. پی داستان عدد هفت است که، در سرزمینکنند، باز میاش جلوه می

شده تمامیت وکمال، پیوندي همه جانبه دارد. هفت خود آمیزه اي از سه و چهار (سه گوشه و چهارگوشه) 
کند. است. ساختار بیرونی هفت پیکر این آمیزه ها را نمایان می
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شناسی یونک، بدون جوهر عشق ممکن نیست؛ در هفت همان گونه که دستیابی به فردیت روانی و روان
ز که گوشه و کنار آن از آرامش و آشتی و سازگاري سرشار است این معنا به روشنی تمام دریافت می پیکر نی

شود. نقش زنان در هفت پیکر در کنار عشق و آمیزش جادویی، پیدا کردن قهرمان اصلی است؛ تا به سطوح 
نسانی کهتوانسته با درون اي از آگاهی دست یابد که دستاورد آن یک انسان کامل و تمام و کمال است ؛ اتازه

خود به سازگاري برسد.
هاي ژرف روان. هفت پیکر، داستان سلوك بهرام است براي یافتن خود. سرگذشت دیدار اوست با الیه

اش به هاي درخشان روح، و دستیابیي سفر اوست به دنیاي درون. حضور او در میهمانی رنگارنگ شبقصه
کردند.آرزویش را میاي که کیمیاگران آگاهی رهاننده

شـناسی، رازي را که نباید به کسی گفت، دیواري است که دنیاي درون را از جهـان بـیرون از دیدگاه روان
گشاید که دستاورد آن رسیدن به کند. بریدن از دنیاي بیرون، به تمرکز نیروهاي روانی به درون راه میجدا می

هاي باغی را به رویش رساند و دروازهاي به اوج میرا پرندهسطوح بیشتري از آگاهی است. شاه گنبد سیاه
هایغریزي و زیستی خود فرمان می راند. ي ویژگی) با همهanimaگشایدکه در آن صورت نمادین آنیما(می

جاست که ناخودآگاهی مادینه، نه تنها نسبت به ساحت خودآگاهی فروتر نیست؛ بلکه بر فراز آن جالب این
خواند، و این همان عروج انسان از ناخودآگاهی به آگاهی است(یاوري، ها میه را به آسمانزید و شامی

1374 :140.(
هر گنبدي نمادي از درون بهرام است و هر شهزاده، یک چهره از حواي درون او. بهرام، خود از همان 

دارش می رود، یک رنگ ي هفت گنبد،  هر شب براي معاشقه با هر دلداري که به دیآغاز ورود به عرصه
است. شهزاده ها نیز به مثابه آیینه اي سخنگو هستند کهبهرام با گفتگو با آنان، در قالب قهرمان هر داستان به 

بیند و سعی براین دارد کهنیروهاي قلمرو طور که هست مینگرد و خود را هماني درون خود میآیینه
- همهاي بهه حرکت درآورد. او در واقع با عبور از  الیهناخودآگاه روان خود را به سوي قلمرو آگاهی ب

ي هستی خود حرکت نمایند، به جهت ناشناختههاي درون او را باز میها که فراز و نشیبي این قصهپیچیده
- ي قصهشود و همهآمیزد و یگانه میشناسد و در پایان راهی دراز، با حواي درونش میکند و آن را باز میمی

پذیرد.به این یگانگی پایان میها 
یی که شب بینیم که در چهارچوب جامع قصه، همیشه رنگ گنبد، رنگ خانه، رنگ لباس و رنگ ستارهمی

هفته منسوب به اوست، باهم توافق دارند. چهارچوب اصلی قصه، غیر از تناسبی که بین رنگ گنبدها با هفت 
ها ارتباط دارد؛ هفت پیکر، هفت دختر، هفت کشور، گانیهفتاختر در آن هست، از جهات دیگر هم با انواع

هفت گنبد، هفت رنگ و هفت قصه.
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ماند؛ زیرا دختران درون شود، فقط در هفت قصه منحصر میاي جامع نقل میهایی که در داخل قصهقصه
رنگ گنبد و رنگ اختر کنند، ارتباط سرنوشت خود را بااي که نقل میبار در طی قصهاین گنبدها فقط یک

خواهد.ها نمینمایند و بهرام هم چیزي بیش از این از آنطالع خویش، تقریر می
هاست و خیزش چاالك و عیارانه ها و تجمل پرستیفرجام کار بهرام که سیري و دل زدگی از کام جویی

کند؛ تا ثل خود او بیدار میي قصه را مباشد، خوانندهبه ماوراء دنیاي خور و خواب و خشم و شهوت می
هاي زندگی فقط و فقط آشتی با خود واقعی و پرواز به سوي حقیقت و کنده ي رهایی از بیهودگیبداند مایه

جاست که یک تحول ناگهانی در اندیشه و حیات بهرام براي یک شدن از اسارت مادیات است. هم این
کند. میسلوك روحانی از عالم صورت به عالم معنی جلوه 

تنوع این قصه هم در حقیقت، نمادي از تنوع تقدیر آدمی است؛ تنوعی که در آن هر زمان تبدل احوال، 
کند و قصه چیزي جز تصویر آن نیست.هایی میها را گرفتار کشمکشانسان

ده، در هاي حزن انگیز و زهدآمیز را از خاطرش برهاي هفت گنبد اندیشهقهرمان داستان، که چندي هوس
یابد و هاي خود را موجب ویرانی کشور و غلبه ظالمان بر ضعیفان میها و شادخوارياواخر حال، کام جویی

هاست، دچار تحول دلخواه شاعر می شود.با کشف این حقیقت که وزیرش سرمنشأ تمام خیانت
گاهی عشـرتاو از سرصدق خداپرست می شود و هفت گنبد را که نمادي از این عالم خاکی است و

گاهی بدل کند. او هفت گنبد زیبایش را به آتشکاري، رها میجویی و بیهودهپویی و کامها هرزهبراي سال
» هر آن چه فانی است«سازد که خود نمادي از معرفت حقیقی است؛ طوري که به کمک همین شناخت از می
آید و به دنبال شکاري که خود شکار قصر بیرون میي شکار از گذرد تا به ابدیت دست یابد. بهرام به بهانهمی

شباهت به پایان احوال کیخسرو در شاهنامه شود. فرجام کار این پادشاه، بیآن شده است، در غاري ناپدید می
فردوسی نیست. 

تناسب بین گور به معنی قبر و آن چه نام نخجیر محبوب بهرام و منشاء شهرت او به نام بهرام گور تلقّی 
ي حزن اي در عبرت انگیز نمودن این داستان است. حتّی  می تواند نمادي از شکوهشد، شاید عامل عمدهمی

باز، شاید مکافات عملش نیز آلود خود شاعر هم باشد؛ البتّه چنین فرجام عبرت انگیز براي پادشاهی هوس
پذیر بودن مرگ و بیهودگی و نامحسوب شود؛ اما هدف اصلی نظامی از تصویر چنین فرجامی، بیان اجتناب

هاي ناپایدار، خود را به شکار سایه وجوي لذّتپوچی حیات کسانی است که با تکاپوي دائم در جست
اند. هدف شاعر، برمال کردن پوچی و بیهودگی عمري است که در آن انسان از اسباب گوناگون مشغول داشته

کند و مثل بهرام، هفت روز هفته هاي باطل صرف میر راهها را دي آننیل به کمال برخوردار است؛ اما همه
شود.هاي ناپایدارش میمشغول هوس

اگر دقیق بنگریم، هفت گنبد داراي روح غنایی و تخیل رمانتیکی است کهجمال زمین وآسمان را به هم 
روس که دهد. هفت گنبد ساخته شده بر روي زمین، هفت روز، هفت رنگ، هفت اقلیم و هفت عپیوند می
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هاي آسمانی، هفت سیاره، هفت فلک آن را نماد » هفت«جملگی زمینی است و نظیر قراردادن این ها با 
گنبدي ساخته است که چرخ زنان آهنگ عروج به گنبد دوار را دارد. 

بهرام قهرمان هفت پیکر، براي گذشتن از من و رسیدن به خود، درگیر تالشی بی امان است و باالخره در 
وار است و هم گیر و دار در رویارویی با دنیاي درون، به دنبال گوهري، وارد غاري می شود که هم دایرهاین

ي درون. براي رسیدن به تاریک و رمزآمیز و نمادي است، شناخته شده از قلمرو ناخودآگاه و دنیاي ناشناخته
اش را به بند کشیده ندارد و با اي درونیهاي جز درگیري با اژدهایی که ارزشدرون این دنیاي ناشناخته چاره

رسد.رهد و به استقالل واقعی میها میبرد و از تاریکیاش را میشکست این مار، گویی بند ناف کودکی
نتیجه :

ي یک هنر آموزنده و سازنده که در جوي صاف و ي هنر توأم با اخالق است، نمونهاین منظومه نمونه
کشاند و با این که خواننده را به طور نامحسوس به اقلیم وجدان و عدالت انسانی میآکنده از تخیل و تصویر، 

کند، مانع تمتّع از مواهب حیات انسانی هم نیست.لزوم حسن اخالقی را القاء می
دنیاي هفـت گنبد تجـسم دنیایی است که با وجود این که از بند آداب و رسوم کهن رسته نیست؛ اما 

کند. دنیایی است که انسان را به جنب و جوش وا می دارد. تکاپو در کی در دنیا را رد میتحرّسستی و بی
جنگ دائمی که رمزي از همین تحرك و جنب و جوش انسانی است. بهرام گور که عشرت و شکار جزء ال 

شور اش شده طراح چنین دنیایی است. حکمروایی او نمادي از یک کشتی تفریحی آکنده از ینفک شخصیت
تواند غرقش کند؛ اما براي اهل کشتی هیچ چیز بهتر از یک و شادي است که یک طوفان یا حتّی یک موج می

ساحل آرام، تضمین امنیت نیست؛ لذا او به دنبال راه نجات از این دریاي مواج است؛ زیرا آرامش ماندگار را 
دارد.ن ترجیح او را بیشتر به تالش وامیدهد و همیهاي زودگذر و فناپذیر ترجیح میها و خوشیبه هوس

هاي دنیاي هزار چهره در ساحلی که شاعر براي او در نظر گرفته، تا او رااز طوفان حوادث و دل بستگی
- کند. نظامی براي رسیدن به این هدف، پا فراتر از سمبلامان بدارد، اقلیمی است که در آن عقل حکومت می

رسد و قهرمان د و دریافت دست یافته و از ظاهر عبور کرده و به باطن میي شهوسازي گذاشته و به مرحله
کند و اش مرگ ارادي را تجربه میرساند. او به کمک قهرمان داستانعلّیین میاش را هم با خود به اعلیقصه

کشد.از دنیاو هر چه در آن است دست می
هایی که براي رسیدن به موار سازد؛ هم آننظامی به کمک نماد توانسته، راه را براي خوانندگانش ه

شان، هیچ اشاره و رمزي از دیدگان نکته بینشان دور نمی ماند.واقعیت
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،تهران،انتشارات سخن، چ اول.1387یاوري،ح، روانکاوي و ادبیات، -11
، تهران،جامی1377هایش، ترجمه محمود سلطانیه، یونگ، کارل گوستاو، انسان و سمبول-12

مقاله:
، 20نامه، شماره نامه علمی پژوهشی کاوش، فصل1389عباسی، سکینه، نقد و بررسی قصه گنبد سفید، -1

224-203صص 
، کهن نامه ادب پارسی، 1391پایین، مصطفی، کارکرد نماد در هفت پیکر ، دزفولیان، کاظم و ملک-2

66-47شماره اول، صص 
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بر اساس نظریه » بچه مردم«و » را گم کردزنی که مردش«مردساالري در داستان هاي
ایدئولوژي آلتوسر

1دکتر پروین تاج بخش

استادیار دانشگاه پیام نور مرکز رشت
2سمیه قاسمی پور

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی
چکیده

) فیلسوف ساختگراي فرانسوي ، قدرت به دو شکل حفظ Louis Altusser)(1990-1918از نظر آلتوسر(
) و دستگاه هاي ایدئولوژیک دولت Suppressive apparatusesود. دستگاه هاي سرکوب گر دولت (می ش

)ideological apparatuses دستگاه سرکوب گر شامل: پلیس، دادگاه ، زندان ... که در درجه نخست به وسیله .(
آموزشی، خانواده، ادبیات و قوه ي قهریه به سرکوب افراد می پردازند و دستگاه هاي ایدئولوژیک مانند: نظام

...که به شکل نا محسوس با تکیه بر ایدئولوژي کار می کنند.
) اثر جالل آل 1327»(بچه مردم«) اثر صادق هدایت و داستان 1312»(زنی که مردش را گم کرد«داستان 

ن  ضمن به احمد به موضوع مشکالت زنان پرداخته است. با بررسی ایدئولوژي مردساالري در این دو داستا
دست آوردن قرائت جدیدي از متن ، با توجه به ساختار آثار ادبی، وضعیت زنان و کودکان در آن دوره هاي 
تاریخی بررسی شده است.نتیجه این بررسی نشان می دهد زنان در دوره پهلوي نخست (رضاخان) به وسیله 

حمدرضا شاه )از طریق دستگاه قوه قهریه سرکوب می شدند. این سرکوب گري در دوره ي پهلوي دوم(م
هاي ایدئولوژیک انجام گرفت.این مطلب حکایت ازآن دارد که علی رغم پیشرفت پر شتاب ایران به سمت 
سرمایه داري و مدرنیزاسیون، وضعیت کشور از نظر دموکراسی و رعایت حقوق افراد (زنان و کودکان) عقب 

مانده بود.
را گم کرد، آلتوسر، ایدئولوژي، مردساالري .بچه مردم، زنی که مردش ها:کلیدواژه

مقدمه
ادبیات داستانی به شکل نوین آن در مقایسه با هنرهاي دیگر، در ایران بسیار جوان است؛ اما این هنر 
جوان دوره هاي پر فراز و نشیب سیاسی و اجتماعی را تجربه کرده است: حکومت قاجار و ادغام ایران در 

روطه و قانون، سلطنت رضاشاه و مدرنیزاسیون، محمد رضا شاه وآزادي هاي نسبی سرمایه داري جهانی، مش
سیاسی و مطبوعاتی... همه وهمه تا کنون تحوالت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را موجب شده که بازتاب آن 

را در آینه داستان هاي هر دوره می توان دید.

1 . parvintajbakhsh@gmail.com
2 . somaye.ghasemipour@yahoo
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می گردد و گاه ایدئولوژي هایی جایگزین در سایه ي حکومت هر نظامی ایدئولوژي هایی بازتولید 
ایدئولوژي هاي دیگر می شود اما هر چه باشد به گفته ي مارکسیست ها به سود طبقه حاکم و نظام سرمایه 
داري پیش می رود.از جمله ي این ایدئولوژي ها، ایدئولوژي مردساالري است که مهمترین شکل تجلی 

ان است.قدرت بر خانواده و به خصوص زنان و کودک
زنان فعالیت خود را تشدید کردند اما بعد از مشروطیت 1285با آنکه پس از امضاي مشروطیت در سال 

) و در جامعه همچنان 57:1384عمال هیچ حق منطقی، قانونی و اجتماعی به آنان داده نشد.(رك: کمالی،
ین موضوع را با استفاده از نظرات ایدئولوژي مردساالري به وسیله همه ي افراد، حتی خود زنان بازتولید شد.ا

یک اثر داستانی « جامعه شناسان ساخت گرا در داستان هاي هر دوره به وضوح می توان دریافت. چرا که 
یک ساخت کل است. این ساخت خود یک سلسله ساخت هاي اجتماعی، اقتصادي، تاریخی، روانی، فلسفی 

عه و چگونگی هاي این یا آن دوره را به ما نشان می و جز آن را در پیش دارد که چهره ي این یا آن جام
)66:1358(م.ایرانیان،» دهد.

لویی آلتوسر، مارکسیست ساخت گراي فرانسوي است که نظریه ي ایدئولوژي وي در بسیاري از حوزه 
ظریه ها از جمله ادبیات و نقد ادبی تأثیرگذار بوده است. تا آنجا که می توان گفت وي یکی از با نفوذترین ن

) در این مقاله 289:1390پردازان اجتماعی است که در هر سنت فکري می تواند رخ نماید (استونز،
اثر جالل » بچه مردم« اثر صادق هدایت و » زنی که مردش را گم کرد« ایدئولوژي مردساالري در داستان هاي 

آل احمد براساس نظریه ي ایدئولوژي آلتوسر مورد بررسی قرار می گیرد.
) اشراف زاده اي که در تهران به دنیا آمد، زندگی در فرنگ را تجربه کرد و 1281-1330دق هدایت (صا

به واسطه آشنایی با زبان فرانسه، آثار ادبی، فلسفی و روانشناسی بسیاري را مطالعه نمود. در عین حال با 
و تعمق شاهکاري چون بوف آموختن زبان پهلوي، از مطالعه در متون کهن غافل نماند.نتیجه ي این تفکر 

کور شد.اما طبع آزمایی هدایت به مدرنیسم و سورئالیسم محدود نشد. وي در سبک هاي رئالیسم، ناتورالیسم 
و... داستان نوشت. برخی از صاحب نظران چون محمد علی سپانلو، هدایت را بارآورنده ي رئالیسم در 

)29:1381داستان نویسی ایران می دانند.(رك.سپانلو،
است که در مجموعه ي سایه » زنی که مردش را گم کرد« از جمله داستان هاي رئالیستی هدایت، داستان 

) به چاپ رسید. در این داستان ،همچون هر اثررئالیستی دیگرمی توان 1312روشن در سال (
سئله را دید.عادات،عالیق،گفتار،رفتار،اعتقادات،مسائل و مشکالت و شیوه برخورد افراد در مواجه با هر م

) نویسنده ي روشنفکرمعاصر که در خانواده اي مذهبی و روحانی به دنیا 1302-1348جالل آل احمد (
آمد اما بر خالف جریان فکري خانواده به سمت فعالیت هاي سیاسی و حزبی رفت و در دوره اي هم با 

می نوشت که به مارکسیسم و افکار مذهبی به جدال بر خاست. آل احمد بسیاري از داستان هایش را هنگا
سوسیالیسم گرایش یافته بود و در حزب توده و نیروي سوم وجامعه سوسیالیست ها عضویت داشت.(شیخ 

) نیز در همان دوران نوشته شده است؛ دورانی که آل 1327) مجموعه داستان سه تار (49:1382رضایی، 
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از جمله داستان هاي این مجموعه » بچه مردم«احمد هنوز سوداي فعالیت هاي سیاسی در سر داشت. داستان 
است.

هدایت و آل احمد در داستان خود به موضوعی واحد پرداخته اند: مشکالت زنان. هر چند هدایت 
نویسنده اي درون گرا و آل احمد نویسنده اي ستیزنده و پر غوغاست، اما  شکی نیست که هر دو نویسنده 

بقه محروم بودند. و نوشته هایشان به زعم آلتوسر هنري است که به خواستار بهبود اوضاع جامعه به نفع ط
مخاطب نگاهی انتقادي می دهد دقیقا نسبت به همان ایدئولوژي که این هنر محصول آن است. 

)135:1387(فرتر،
بیان مسئله1-1

به با بررسی ایدئولوژي مردساالري در دو داستان مذکور بر اساس نظریه ي ایدئولوژي آلتوسر ضمن
دست آوردن قرائت جدیدي از داستان، به مسائل دیگري نیز خواهیم پرداخت از جمله اینکه: از دیدگاه 
آلتوسر تأثیر ایدئولوژي ها در زندگی افراد چگونه است؟ پیروي افراد از ایدئولوژي هاي حاکم بر آن ها در 

زنی که مردش را گم « این داستان ها: بازتولید جامعه چه نقشی دارد؟ و در نهایت با توجه به زمان آفرینش 
) دوره حکومت محمد رضا شاه، وضعیت زنان و 1327»(بچه مردم«) دوره سلطنت رضاشاه و 1312» (کرد

کودکان چگونه بازنمایی شده است؟ آیا این داستان ها به عنوان یک متن، موجب بازتولید ایدئولوژي 
ي ایدئولوژیکی، جریانی را به وجود می آورند که در آن مردساالري می شوند یا با پدیدار ساختن آسیب ها

)131:1390ایدئولوژي به ضد خود بدل می شود؟ (زیما،
. ضرورت و اهمیت تحقیق1-2

نظریات ادبی  خوانش متفاوتی از آثار به دست می دهند.در هر خوانشی می توان زاویه هاي مختلف 
زدیک شد. این مقاله با استفاده از نظریه ي ایدئولوژي آلتوسر هنري اثر را مشاهده کرد و به ناگفته هاي متن ن

در تحلیل داستان کوتاه به بیان این نکته می پردازد که با برقراري ارتباط بین متن و مقوله ي ایدئولوژي می 
توان به درك و تفسیر جدیدي از متون دست یافت.

. پیشینه تحقیق1-3
ت بررسی در بسیاري از حوزه هاي گوناگون نظري از جمله آثار صادق هدایت و جالل آل احمد ظرفی

روانشناسی، فلسفی، جامعه شناسی و... را داراست. در نتیجه طیف گسترده اي از پژوهش هاي محققین به 
مطالعه آثار این نویسندگان در کتاب ها، رساله ها ومقاالت اختصاص یافته است. از جمله کتاب نقد و تفسیر 

از محمدرضا قربانی که شامل بررسی همه آثار هدایت است و کتاب نقد آثار آل احمد از آثار صادق هدایت
عبدالعلی دستغیب که داستان هاي کوتاه آل احمد را مورد نقد قرار می دهد. همچنین در کتاب گفتمان 

اهمیت زاویه «نقد(مقاالتی در نقد ادبی) از حسین پاینده به هر دو داستان با عناوین ذیل پرداخته شده است:
روانکاوي شخصیت روان رنجور در داستان زنی که « و » دید در داستان کوتاه با نگاهی به داستان بچه مردم
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زیر ساخت هاي «در عرصه نگارش مقاله ابراهیم سلوچی کوچی مقاله اي با عنوان».مردش را گم کرد
به چاپ رسید.اما تا 1388، بهار و تابستان ارائه داده اند که در مجله ي قلم» اجتماعی در بچه مردم آل احمد

براساس نظریه ي » بچه مردم«و» زنی که مردش را گم کرد«کنون ایدئولوژي مردساالري در داستان هاي 
ایدئولوژي آلتوسر بررسی نشده است.

بحث نظري
. تاریخچه بحث نظري:2-1

) فیلسوف فرانسوي در پایان قرن Destutt de Tracyواژه ي ایدئولوژي را  اولین بار دستو دو ترسی(
) بر این باور بود که Condillac) به کار برد. وي با پیروي از نظریات تامس هابز و کاندیاك (1796هجدهم (

) که ما از آن داریم. سرانجام آنکه موجودات ideaانسان واجد هیچ اندیشه ذاتی نیست، مگر از طریق ذهنیتی(
تی که هر فرد از یک موجود دارد به هیچ وجه نمی تواند وافی به مقصود و ) اند اما ذهنیideaخالق ذهنیت(

معرفت «نشان دهنده ي تمامیت و اصل آن موجود باشد. در نتیجه تنها راه اجتناب از این تفکر شکاکانه که 
) است که ideal formsتجزیه و تحلیل روند تبدیل موجودات مادي  به اشکال ذهنی(» واقعی ممکن نیست

)از زمان ترسی تا کنون صدها مقاله 87:1387)گذاست. ( صادقی، ideologieی نام این علم را ایدئولوژي (ترس
و کتاب درباره ایدئولوژي نوشته شده و مفهوم آن پیوسته متحول شده است و هنوز در شمار جنجالی ترین 

مفاهیم در علوم اجتماعی باقی مانده است.
ولوژي رویکرد انتقادي است. معتقدان این گروه نگاه تحقیرآمیزي به یکی از رویکردهاي اساسی به ایدئ

) و انگلس Karl Marxایدئولوژي دارند. این دیدگاه که نخست بر زبان ناپلئون آمد و با نگاه فلسفی مارکس (
)Fridrish Engels نده آگاهی کاذب یا عقاید گمراه کن« ) بازخوانی و بازتعریف شد، ایدئولوژي را به منزله ي «

معرفی می کند.ازنظر انگلس، مفسر اندیشه هاي مارکس و بسیاري از رهبران مارکسیسم، ایدئولوژي ها شکل 
و عقاید عامه پسند و گمراه کننده اند که طبقه حاکم آن ها را به منظور مشروعیت » آگاهی کاذب «هایی از 

قتصادي به طبقه کارگر تلقین کرده ا-دادن به وضعیت فعلی و براي نهان ساختن وضعیت واقعی اجتماعی
است. به نظر مارکس ایدئولوژي با هدف توجیه جهان پدید می آید. لیکن جز بیان اراده ي طبقه مسلط به 

)346-347: 1392منظور باقی ماندن در مسند قدرت نیست. ( فتوحی، 
ژه ي ایدئولوژي از کلمه ) اندیشمند ایتالیایی به جاي واAntonio Gamsci)(1937-1891آنتونیو گرامشی (

) استفاده می کند.هژمونی ترکیب مرسوم تري است از نیروهاي سیاسی، اجتماعی و hegemonyي هژمونی (
فرهنگی که در کنار هم عمل می کنند تا در جامعه اي به اجماع برسند که نظام جاري روابط اجتماعی در آن 

تفکیک می » تحکم«ممکن است. گرامشی هژمونی را از طبیعی، اجتناب ناپذیر، یا واقع گرایانه ترین شکل 
کند، از اجبار و زور مستقیمی که طبقه حاکم یا متحدانش در زمان بحران به کار می گیرند تا موضع خود را 

)188:1387حفظ کنند.(فرتر، 
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ن کاوي یعنی نظریه داراي قدرت تأثیر گذار و اصالت را، از ترکیب روا» نظریه ایدئولوژي«لویی آلتوسر 
) در واقع مارکس میان دولت و جامعه 212:1381لکان و ویژگی هاي کار گرامشی می گیرد.(رك. ایگلتون،

مدنی تفکیک قائل می شود؛ گرامشی میان دولت سیاسی و دولت اخالقی یا فرهنگی تمایز می گذارد؛ آلتوسر 
لتی ایدئولوژیک عمل می کند. در جهت تمایزگذاري میان دستگاه هاي دولتی سرکوب گر و دستگاه هاي دو

)71:1388(پین، 
Ideology and» (ایدئولوژي و دستگاه هاي ایدئولوژیک دولت«از زمان ارائه نظریه آلتوسر در مقاله 

Ideological State Apparatuses) که در کتاب لنین و فلسفه (lenin and pilosophy)(1971 درج شده (
ون منتقدان بسیاري در موافقت یا مخالفت با آلتوسر قلم زده اند. با این ) تا کن235:1388است.(رك.ایگلتون،

، به 1970حال تقریبا هر شکلی از نقادي سیاسی، به واسطه ي تأثیرگذاري آلتوسر بر نقادي سیاسی دهه 
نحوي وامدار اوست. تاریخی گري نوین، ماتریالیسم فرهنگی، نقد پسا استعماري و نژادي، فمینیسم، پسا 

تارگرایی و مطالعات فرهنگی، همگی گفتمان هایی هستند که در افقی فکري عمل می کنند که آثار ساخ
)195:1387آلتوسر بخشی اساسی از آن است به خصوص نظریه  ي  ایدئولوژي. (فرتر،

. بحث نظري2-2
سخ به این ایدئولوژي چطور می تواند واقعیت اصیل را ازما پنهان کند؟ نخستین نظري که آلتوسر در پا

پرسش می دهد آن است که: ایدئولوژي منعکس کننده رابطه خیالی بین افراد و شرایط واقعی وجودشان 
)114-115: 1388است.(برتنز،

از نظر آلتوسر به طور کلی رابطه فرد با جامعه شبیه رابطه کودك خردسال با تصویر آینه اي خود در 
ماهگی،  ...ابتدا با دیدن تصویر خود سعی می کند آن 8تا 6ین کودك ب«نظریه ي لکان است.در نظریه ي او 

را لمس کند.او در پشت آینه به دنبال تصویر خود می گردد و در این مرحله قادر نیست میان خود و دیگري 
تمایز قائل شود. در مرحله ي دوم، کودك متوجه مفهوم تصویر شده ، و در می یابد که تصویر موجودي 

در مرحله سوم کودك قادر می شود که تصویر خود را از دیگري متمایز کند.مرحله آینه اي واقعی نیست. 
(محسنی » نخستین گام کودك در راه درك هویت خویش است که در تصویري از خودش تجلی می یابد.

)در هر دو مورد (رابطه فرد با جامعه و کودك با تصویر آینه اي)، فرد انسانی از رهگذر97-96: 1386،
همانندسازي با یک شئ که تصویر او را در حلقه اي بسته و خود شیفته به او باز می گرداند، به تصویر یگانه 

) 238:1388و رضایت بخشی از خود می رسد  و این تصویر متضمن شناختی نادرست است. (ایگلتون ، 
نی در شناختن واقعیت توجه به این نکته ضروري است که مقصود آلتوسر به هیچ وجه شناختن یا ناتوا

نیست. شناخت نادرست مورد بحث اساسا یک خودشناخت نادرست است که یکی از جلوه هاي بعد خیالی 
اینجا به معنی غیر واقعی نیست، بلکه به معناي متعلق به تصویر است. در قلمرو » خیالی«هستی انسان است.

یا تمرکزگریزي خود فرا می گذرد و تصویري ایدئولوژیک فاعل یا سوژه انسانی از وضع راستین پراکندگی 
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گفتمان ایدئولوژیک مسلط بازتاب پیدا می کند.آن گاه » آینه«منسجم و تسلی بخشی از خود می یابد که در 
با ذهن است، قادر است به شیوه هایی عمل » بیگانگی«مسلط به این خود خیالی، که از لحاظ  لکان مستلزم 

بازنمایی روابط خیالی « باشد. بدین گونه ایدئولوژي را می توان به عنوان کند که ازلحاظ اجتماعی مناسب
)1381:220خالصه کرد.(همان،» افراد با شرایط واقعی هستی شان

آلتوسر در نظریه دومش ایدئولوژي را به منابع اجتماعی مرتبط می کند.از دید آلتوسر، ایدئولوژي از طریق 
نامیده می شود کار می کند، و هر چند هر یک از این » لوژیک دولتدستگاه هاي ایدئو«آن چه اصطالحا 

دستگاه ها ممکن است ایدئولوژي هاي فرعی خود را داشته باشند، همه تحت ایدئولوژي حاکم عمل می 
state»(دستگاه دولت«) در نظریه مارکسیستی به دولت بیش ازهرچیز به منزله115:1388کنند.(برتنز،

apparatusمی شود . دستگاه دولت دومجموعه نهاد متمایز اما داراي فصول مشترك است:) اندیشیده
. دستگاه سرکوب گر دولت مانند: پلیس ، دادگاه ، نیروي انتظامی وغیره. مفهوم سرکوب دراینجا دال 1

و یا دست کم درنهایت این گونه است ، زیرا» دستگاه دولت با قوه ي قهریه کار می کند«براین امراست که 
).37:1388فی المثل سرکوب گري اداري می تواند صورتهاي غیرفیزیکی به خود بگیرد.(آلتوسر،

. دستگاه ایدئولوژیک دولت ازقبیل:رسانه ها، خانواده، نظام آموزشی ،احزاب سیاسی، دینی و... که 2
پدیدارمی مشمول بعضی از واقعیات است که در نگاه ناظر مستقیمأ به صورت نهادهاي منفک و تخصیصی «

)37(همان :» شود.
دستگاه سرکوب گر دولت متحدا و در کل وجود داشته و به عرصه ي عمومی متعلق است. در دستگاه 
سرکوب گر دولت نیز ایدئولوژي حضور دارد اما کارکرد ایدئولوژي در آن، در درجه دوم اهمیت قرار دارد. 

یما محسوس  و مرئی نیستند و در درجه اول و در در مقایسه دستگاه هاي ایدئولوژیک دولت متکثرند، مستق
ابعادي گسترده با تکیه بر ایدئولوژي کار می کنند. در دستگاه هاي ایدئولوژیک دولت سرکوب گري در درجه 
ي دوم کارکرد آنها قرار دارد. هر چند این سرکوب گري تنها دست آخر به صورتی مالیم تر، نهایی و نمادین 

کل ایدئولوژي ها از یک نظر سرکوب گر و کل دستگاه هاي دولتی « ) به عبارت دیگر 38-9اجرا شود.(همان:
) 72:1388پین،»(از یک نظر ایدئولوژیک اند.

حکومت قانون در آغاز محکم -یعنی به وسیله اجبار و خشونت-به وسیله دستگاه سرکوب گر دولت
که براي ایفاي نقش هاي متفاوت شان در می شود اما دولت در سطح امور روزمره نیازمند جمعیتی است 

نظام نمادین تعلیم دیده و شکل یافته باشند. از نظر آلتوسر این جاست که دستگاه هاي ایدئولوژیک دولت، آن 
نهادهایی که با آماده ساختن سرمایه داري براي سوژه هایی که مشتاق به انجام رساندن نقش خود در آن 

) 105-106: 1391ید می کنند.(مایزر،هستند، سرمایه داري را بازتول
ایدئولوژي ما را بر آن می دارد که جهان را همچون چیزي بنگریم که تا حدودي طبعا با خود ما تطبیق «

است و بر عکس فاعل خود را جزء طبیعی آن واقعیت "داده شده"دارد و به نحو خود انگیخته به فاعل 
است.آلتوسر می گوید که جا معه از طریق ایدئولوژي ما را احساس می کند که مورد درخواست آن واقعیت 
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» ( نام گذاري یا خطاب یا استیضاح«) مفهوم 221:1381(ایگلتون،» "صدا می زند"فرا می خواند یا 
interpellation)مبحث مهم دیگر در نظریه ي آلتوسر است.از نظر او هر فرد واجد ذهنیتی (idea است که (

کسب درك و شناختی از جانب فرد مبنی بر «آنها در ذهن وي شکل می گیرد. یعنی توسط نهادها و عملکرد
)304: 1390استونز، .»(این که چه کسی است به همراه مجموعه تصوراتی از خویش در جامعه 

نامیده است "هژمونی"و گرامشی "ایدئولوژي") با آنچه آلتوسر Michel Foucauhtاز دید فوکو("قدرت"
بسیاري دارد زیرا قوتش را از این واقعیت می گیرد که ما عمیقا آنچه را به ما می گوید باور وجوه اشتراك

داریم. در واقع درست مانند ایدئولوژي به مفهوم آلتوسري آن، قدرت نیز نوعی حس تعلق در ما به وجود می 
)198-199: 1388آورد و گویی در خدمت بهروزي ماست.(برتنز،

ما در دوران پسا ایدئولوژیک زندگی نمی کنیم؛ بلکه در دورانی «Slavoj Zizak)به زعم اسالوي ژیژك(
زندگی می کنیم که تحت استیالي ایدئولوژي کلبی مسلکی است. ژیژك با پذیرفتن قاعده هاي مارکس و 

آن ها می دانند که با کاري که "اسلوتردیک، هر دو، گرایش کلبی مسلکی را در این عبارت خالصه می کند
. از این منظر، ایدئولوژي در آنچه می "ی کنند، در حال پیروي از توهم اند، اما همچنان آن کار را می کنندم

کنیم جاي دارد نه در آن چه فکر می کنیم. از همین رو، باور ما به ایدئولوژي مقدم بر آگاهی ما از آن 
هایی همچون مفهوم آلتوسري دستگاه ، ترتیب و نمایش می یابد، ماشین » ماشین هاي باور« ایدئولوژي، در

)دستگاه هایی که در آن ها جریان گفتمان ها، تصاویر و ایده ها، 118:1391مایزر،»(هاي ایدئولوژیک دولت.
در تمام زمان ها ما را احاطه کرده اند، ما در درون آن ها متولد شده ایم، رشد کرده ایم و در آنها زندگی، فکر 

بلیغاتی که همه ما را احاطه کرده اند، مثال تصاویر رابطه سالم خانوادگی، نقش و عمل می کنیم. پیام آن ت
مادر، سبک زندگی، نحوه اندیشیدن، نگاه کردن، خواستن و... همگی به معناي آلتوسري کلمه ایدئولوژي 

می اند.ایدئولوژي در گام نخست در شکلی واضح نمود می یابد؛ عرف عام، عقیده مردم، همه همین طور فکر
)107:1387کنند.(فرتر،

.خالصه داستان ها3
»زنی که مردش را گم کرد« . خالصه داستان 1-3

حکایت زندگی زرین کاله است. زنی روستایی و اهل الویر شهریار که » زنی که مردش را گم کرد«داستان 
رده است. زن دو سال از ازدواجش می گذرد. شوهرش گل ببو، زرین کاله و فرزند دو ساله اش را ترك ک

بعد از مدتی انتظار پی می برد که شوهر به زادگاهش(زرین آباد مازندران) رفته است و قصد برگشت ندارد. 
پس زن باید براي ادامه زندگی خویش تصمیم بگیرد. وي در خانه پدري جز  تنبیه و تحقیر ازسوي مادر 

ناه برد. اما پس از مدت اندکی، از شوهر نیز چیزي ندید و اصال براي فرار از همان زندگی به خانه ي شوهر پ
جز آزار وشکنجه نصیبی نداشت. باز در نهایت ترجیح می دهد  دنبال شوهر برود. زرین کاله اصال نمی 

خواهد به بازگشت پیش مادر فکر کند و دلتنگ خشونت حیوانی شوهراست.
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عد هم شالق، همان شالق کذائی که زرین کاله میدانست که برعکس گل ببو او را تهدید خواهد کرد و ب«
االغها را با آن می زد به جان او می کشید. اما زرین کاله براي همین می رفت، همین شالق را آرزو میکرد و 

)33:2536هدایت، »(شاید اصال میرفت که از دست گل ببو شالق بخورد.
ختیار کرده است. مادر شوهر پس به دنبال شوهر می روداما وي را در حالی می یابد که همسر دیگري ا

هم به زرین کاله پناه نمی دهد و حتی بچه را به عنوان فرزند پسرش قبول ندارد. زرین کاله که از زندگی با 
گل ببو ناامید می شود. فرزند را سر راه می گذارد. با مردي همراه می شود به امید اینکه آن جوان هم مردي 

.باشد مانند گل ببو شکنجه گر و خشن
»بچه مردم « . خالصه داستان 2-3

روایت زندگی زنی است با بچه اي سه ساله که ازدواج مجدد نموده است. اما شوهر » بچه مردم « داستان 
نمی خواهد بچه مرد دیگري را سرسفره اش ببیند. زن که شوهر را محق می داند، تصمیم به حذف بچه از 

آبرویی، بچه به داراالیتام برده نمی شود. راه حلی که زن می زندگی مشترك می گیرد. به دلیل ترس از بی
یابد، رها کردن بچه در میدان شهر است. با همه ي دشواري هاي انجام چنین عملی، در نهایت زن مأموریت 
حذف بچه را انجام می دهد و به زندگی مشترك زیر سایه شوهر دوم پناه می برد. عملی که به وسیله ي مادر 

ن همسایه هم تأیید می شود.زن و زنا
. تحلیل داستان ها4
بیان می کند که بررسی یک متن یا گفتار در حکم "ایدئولوژي قدرت و قدرت ایدئولوژي"تربورن در «

صادقی، »(ایدئولوژي تمرکز بر شیوه عملکرد آن (متن یا گفتار) در شکل دهی یا تغییر هویت انسانی است.
در واقع » بچه مردم«و » زنی که مردش را گم کرد« ئولوژي ها دردو داستان) بنابراین بررسی اید89:1387

تحلیل شیوه شکل دهی شخصیت زنان (سوژه ها) در این داستان ها خواهد بود. در هر دو داستان شخصیت 
خود اصلی، زنان(سوژه ها)، مادرانی هستند که پس از شکست در زندگی اول، باید براي زندگی آینده ي

بگیرند.تصمیم
آن گونه که از صحنه ها، لحن شخصیت ها، واژگان و نحو جمالت بر می آید؛ سوژه ها(زنان) مادرانی 
عامی، بی سواد و از قشر فقیر جامعه هستند. در هیچ یک از داستان ها نشانه اي دال بر وجود نظام آموزشی و 

اکم بر سوژه ها نهاد خانواده است. وسایل ارتباط جمعی نیست در نتیجه مهم ترین دستگاه ایدئولوژي ح
خانواده هایی سنتی که از لحاظ مذهبی مسلمانند.

آخوند ده سید معصوم را آوردند و زرین کاله را براي گل ببو عقد کرد. بعد براي شگون رفت باالي منبر «
)39:2536هدایت»(و دو سه دهن روضه خواند.

آل »(تم و پشت سر شوهرم از خانه بیرون رفتم.چادر نمازم را به سرم انداختم دست بچه را گرف«
)17:1390احمد،
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مذهب به عنوان یک دستگاه ایدئولوژي از جمله نهادهایی است که ما از طریق آن حیات اجتماعی خود را 
در پرتو ارزش هاي دینی می یابیم. در ایران، همواره مذهب نقش مهمی درزندگی مردم داشته است. زنان

قوق از دست رفته ي خویش آگاهی یابند وبراي کسب آن بکوشند ولی با گذشت زمان،اغلب حتوانستند بر
خویش را بر زنان در خطر می دیدند به بهانه ي دین، آنان را تحت فشار و سلطه ي بیشتري مردان که تسلط

ین مربوط به زن در زیر پا گذاشتند. در واقع با سوء تعبیري که از احکام و قوانقرار دادند و حقوق زنان را
دین اسالم توسط مردان انجام گرفت، کرامت انسانی زنان نادیده انگاشته شد .رواج عقاید خرافی به تدریج 
مسیر فکري زنان را عوض کرد. به گفته ي آل احمد در کتاب غرب زدگی: مردان با سوء تعبیري که از آیه 

) 57:1384زنان را بیش از پیش پایمال کردند.(کمالی،/ نساء) نموده اند؛حق39»(الرجال قوامون علی النساء«
تعجب ندارد سوژه ها(زنان) هنگامی که شوهر ترکشان می کند یا طالق شان می دهد، حقی براي خود پس

قائل نباشند.
خب من چه می توانستم بکنم؟ شوهرم حاضر نبود مرا با بچه نگه دارد. بچه که مال خودش نبود مال «

)15:1390آل احمد، »(بود، که طالقم داده بود و حاضر هم نشده بود بچه را بگیردشوهر قبلی ام 
می شنود:نیز زرین کاله از رفیق شوهرش» زنی که مردش را گم کرد«در داستان 

» تو رو ول کرده، زن و بچه به هم زده، رفته دهش زین آباد، به من گفته به کسی سراغش رو ندم. «
)42:2536(هدایت،
بنا بر شرع وعرف پدر باید ردو داستان مرد فرزندش را نمی خواهد واین در حالی است کهدره

حضانت کودك را بر عهده گیرد.به این ترتیب ایدئولوژي مرد ساالري در محیط سنتی، فقیر و بی سواد جامعه 
به عنوان قعی افراد رابه بهترین وجه می تواند از مذهب به نفع خود استفاده کند و اعتقادات خرافی و غیر وا

امري مقدس و گریز ناپذیر بازتولید نماید.
اما از نهاد خانواده تنها حضور مادران را در صحنه هاي داستان می بینیم. پدر در هیچ یک از داستان ها 

، پدر پیش از به دنیا آمدن سوژه (زن) مرده است. و در » زنی که مردش را گم کرد«نقشی ندارد. در داستان 
نیز راوي(زن) هیچ سخنی درباره ي پدرش نمی گوید.» بچه مردم « داستان 

مادران که خود پرورش یافته گان جامعه ي مرد ساالري اند در هر دو داستان در نقش حامیان قدرت 
مردساالري ظاهر می شوند. گویی نیازي به پدران نیست! زنان به تنهایی براي بازتولید ایدئولوژي مردساالري 

ظارت بر اجراي آن کافی اند. حتی اگر نیاز باشد مانند مردان با گفتمان خشن و تنبیه بدنی یکدیگر را و ن
سرکوب می کنند. مانند مادر زرین کاله که از احساسات و محبت مادري در او خبري نیست! او دخترش را 

شکنجه ي زرین کاله انتقام بد قدم می دانست چون پیش از تولد زرین کاله پدرش مرده بود. شاید مادر با 
بی شوهرماندنش را از او می گرفت. روضه خوانی در روز عروسی جلوه ي دیگري از بی عاطفه بودن مادر 
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به زرین کاله است . مادري که در نتیجه ي فشار قدرت ها خود دچار فقر فرهنگی و ازخود بیگانگی شده و 
نیست باید نقش او را نیز انجام دهد.رت)هویت خشن و مردانه پذیرفته زمانی که پدر(صاحب قد

از همان وقت که بچه کوچک بود مادرش یک مشت به سر او می زد و یک تکه نان به دستش می داد و «
پشت در خانه شان می نشاند و او با بچه هاي کچل و چشم دردي بازي می کرد. هرگز یک روي خوش یا 

) 37:2536ت،(هدای» کمترین مهربانی از مادرش ندیده بود.
در داستان هدا یت ،بهترین صحنه اي که بازتولید ایدئولوژي مردساالري را به وسیله زنان به نمایش 

این گونه می -تمام دختران-روز عروسی زرین کاله است. زنان با شادي و پایکوبی براي عروسدرآورده
خوانند:

)43همان:»(ایشاال مبارکش بادا!«غ و زنجیلخونه شوور چوخونه بابا نون و انجیل
گویی این شعر بخشی از هویت ایدئولوژیک زنان آن دوره  است که براي هم به شکل آیینی اجرا می 
کنند و در بهترین حالت یعنی در جشن عروسی و همراه با پایکوبی به بازتولیدش می پردازند.پس این یک 

مورد نظر آلتوسر.امر منطقی است درست شبیه رابطه تخیلی 
ایدئولوژي، مجموعه اي از باورها یا فرض هایی نیست که ما آگاهانه پذیرفته باشیم، بلکه ایدئولوژي آن «

چیزي است که باعث می شود ما زندگی مان را به سبک و سیاق خاصی تجربه کنیم و بعد فکر می کنیم که 
به این ترتیب واقعیت را تحریف می کند و آن این شیوه ي طبیعی نگریستن به خود و جهان است.ایدئولوژي

) زنان نسل به 114:1382برتنز، »(چه را تصنعی و متناقض است در نظر ما طبیعی و هماهنگ جلوه می دهد.
نسل به دخترانشان می آموزند که در خانه ي شوهر، چوب و زنجیر یعنی تنبیه بدنی و شکنجه در انتظار 

اورهاست که در میان اعضاي یک گروه اجتماعی، مشترك است. ایدئولوژي آنهاست. ایدئولوژي، نظامی از ب
ها آرام و تدریجی آموخته می شوند و ممکن است در طول زندگی فرد، دستخوش دگرگونی هایی شوند اما 
با این همه داراي ثباتی نسبی اند. ساخت هاي زبانی در درون یک گفتمان یا ایدئولوژي مشخص، آن چنان 

اورها و عقاید گروه را طبیعی و عادي جلوه می دهند که در نگاه هیچ یک از اهل زبان آن عقاید رفتارها، ب
) زنان آموخته اند و به یکدیگر می آموزند که گفتمان 345:1392باور نکردنی به نظر نمی رسد.(فتوحی،

ونه که زرین حیوانی و شکنجه گر مرد بخش اصلی زندگی مشترك است که به مبارکی آغاز می شود. آن گ
کاله تجربه می کند.

مثل یک وسواس و یا ناخوشی تا وارد خانه می شد شالق را می کشید به جان زرین کاله و او را خوب « 
شالقی می کرد. اول از او ایراد می گرفت.آن هم سر چیزهایی جزئی. مثال می گفت: چرا گوشه چادر نمازت 

شب آبگوشت را زیاد شور کرده بودي. آن وقت چشم هاي سوخته، یا سماور را دیر آتش کردي و یا پری
دریده و بی حالت او دور می زد و شالق چرمی که سر آن دو گره داشت، همان شالقی که به االغ ها می زد 

)40-41: 2536هدایت،»(دور سرش می گردانید و به بازو، به ران و کمر زرین کاله می نواخت.



١٤١٠

١٤١٠

مجموعه مقاالت

نگدلی زن را ترك می کند. زن(سوژه) با دیدن جاي زخم ها مورد حتی زمانی که مرد، با بیرحمی و س
خطاب قرار می گیرد و نه تنها خود را مورد درخواست این ایدئولوژي ستمگر می داند بلکه آرزومند آن 

است.
آرزو می کرد دوباره گل ببو را پیدا بکند تا با همان شالقی که االغ هایش را می زد او را شالقی بکند و «
ره یا فقط یک بار دیگر... . جاي داغ هاي کبود شالق که روي بازویش بود، روي این داغ ها را می دوبا

)43همان:»(بوسید و به صورتش می مالید.
ما را به عنوان سوژه خطاب می کند به معنایی که آلتوسر از سوژه در نظر دارد. به عنوان «ایدئولوژي 

برتر، و بنابراین، محروم شده از هر نوع آزادي، جز آزادي براي وجودي مقید، وجودي تسلیم شده به قدرتی 
)126:1387فرتر،»(تأیید انقیاد خود.

با وجود گفتمان خشن مرد(صاحب قدرت)، از تنبیه بدنی و شکنجه خبري » بچه مردم«اما در داستان 
نیست. در نهایت مرد با استفاده از لحنی تهدیدآمیز زن را سرکوب می کند.

. شوهرم چیزي "خب، می گی چه کنم؟"هم راجع به بچه گفت و من گوش دادم. آخر سر گفتماو باز «
من نمی دونم چه بکنی. هرجور خودت می دونی بکن. من نمی خوام "نگفت. قدري فکر کرد و بعد گفت

راه و چاره اي هم جلوي پام نگذاشت. آن شب پهلوي "پس افتاده یک نره خر دیگرو سر سفره خودم ببینم.
ن هم نیامد. مثال با من قهر کرده بود. شب سوم زندگی ما با هم بود. ولی با من قهر کرده بود. خودم می م

دانستم که می خواهد مرا غضب کند تا کار بچه را زودتر یکسره کنم. صبح هم که از در خانه بیرون می رفت 
)17:1390(آل احمد،» "رو ببینم، ها!ظهر که میام نباس بچه"گفت

نه فقط شوهر(صاحب قدرت) بلکه مادرزن هم درراستاي اهداف ایدئولوژي مرد » بچه مردم«داستان در 
ساالري قدم بر می دارد. او براي حمایت از قدرت مردساالري از سرکوبگري ایدئولوژیکی استفاده می کند 

رها کرده وعملش مورد آن هم با گفتمانی مالیم و دلسوزانه. در صحنه اي که زن(سوژه)، فرزند را در میدان 
تأیید و حمایت مادر قرار می گیرد  این موضوع را می توان مشاهده کرد.

باز هم مادرم به دادم رسید. خیلی دلداریم داد. خب راست هم می گفت، من که اول جوانی ام است چرا «
)16مان:(ه» براي یک بچه این قدر غصه بخورم؟ آن هم وقتی شوهرم مرا با بچه قبول نمی کند. 

) ناخودآگاه انجام می problematicآلتوسر بر آن است که همه ي تفکّر در چارچوب یک مسئله آفرین(«
) epistemeشود که خاموشانه اساس تفکر را تشکیل می دهد. امر مسئله آفرین، تقریبا مانند ساختار معرفتی (

ی معینی حدود چیزي را تشکیل می دهد میشل فوکو، سازمان ویژه اي از مقوله هاست که در هر لحظه تاریخ
)212:1381(ایگلتون،» که ما قادریم ابراز و تصور کنیم.

منتشر شد. زمان اصلی داستان دوره ي پادشاهی 1312در سال » زنی که مردش را گم کرد«داستان 
مستبدانه رضاشاه بود. در واقع می توان گفت نظام سیاسی پهلوي نخست یک دیکتاتوري توسعه گرا
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را می توان دوره تثبیت 1300-1320سال«بود.رضاشاه تالش می کرد ایران را به کشوري مدرن تبدیل کند و
) اما  این دوره 322-323:1392میر عابدینی،»(قدرت و تحول ساختار جامعه بر اساس الگوي اروپایی دانست

خشن و حیوانی در داستان و به در حوزه دموکراسی به طور علنی ابتر و ناقص مانده بود.در نتیجه گفتمان 
طور نمادین در جامعه خارج از داستان حاکم است و براي مهار افراد در جامعه از راه توسل به شیوه هاي 

) به منظور حفظ قدرت استفاده می شود.Repressive Apparatusخشن و قوه قهریه (
یعنی دوره 20(دیکتاتوري) در دهه ي منتشر شده است. این نقیصه 1327در سال » بچه مردم«اما داستان 

فطرت سقوط پهلوي اول و روي کار آمدن پهلوي دوم کمرنگ شد در واقع بسیاري از مؤلفه هاي نظام 
سیاسی دموکراتیک و فضاي باز سیاسی در دهه ي بیست دیده می شود.بنابراین نهادهاي 

فراد اعمال قدرت می کنند. اما دموکراتیک ) دردرجه ي نخست بر اIdeological State Apparatusایدئولوژیکی(
شدن فرهنگ امري بسیار پیچیده تر از دموکراتیک شدن حکومت است و در آن دوره نیز تحقق کامل نداشت 
و ایران در هیچ یک از این دو دوره به یک فرهنگ دموکراتیک منسجم نرسید امري که مناسبات مرد و زن نیز 

ن هاي یاد شده نیز مردساالري از اعمال قوه قهریه بر افراد (زنان) به ذیل آن قابل توضیح است.در داستا
سرکوب گري ایدئولوژیک رسیده است. یعنی به شکلی پنهانی و آرام به حکومت خویش ادامه می دهد. 

میشل فوکو در کتاب مراقبت و مجازات اظهار میکند که در شیوه هاي مراقبتی و کیفري ماقبل مدرن، 
نه اي چون شکنجه و آزار بدنی به کار می رفت، اما رفته رفته در جهان مدرن، مجازات روش هاي وحشیا

) فوکو روش دوم(مجازات روانی) را خشن 31:1390بدنی جاي خود را به مجازات هاي روانی داد(ضیمران
درت تر و هراس آورتر از روش نخست(مجازات بدنی) می داند ودر کل هر دو را نظارت و مراقبتی به نفع ق

می شمارد. در این دو داستان زنان گویی به مرور در کار هویت پذیري تاریخی و فرهنگی آموخته اند چگونه 
مطابق خواست نظام مردساالري به بازتولید و نظارت این ایدئولوژي بپردازند و با دست هاي خودشان، 

گونه به خود بازشناسانده اند که صداي خود را خفه کنند. دستگاه هاي ایدئولوژیک سوژه ها (زنان) را این
بدون شوهر موجودیتی براي خود قائل نباشند. حتی فرزندشان را ابزاري بیش نمی بینند؛ ابزاري  که زن را به 

مرد نزدیک کند و زندگی مشترك را حفظ نماید.
شاید بتواند شنیده بود که بچه میخ میان قیچی است و حاال با این اسلحه که در دست داشت امیدوار بود. «

) 44:2536(هدایت،» این محبت از هم گسسته را به وسیله بچه اش دوباره جوش بدهد. 
یک بار سنگین و نان خور «اما زمانی که فرزند این کارکرد خود را از دست بدهد. تبدیل می شود به 

) که motifري (مضمون مکر» پس افتاده یک نره خر دیگر«(همان) وحتی براي زندگی مشترك جدید » اضافی
چند بار تکرار می شود، سوژه (زن) مرد را محق می داند که چنین دیدگاهی داشته » بچه مردم«در داستان 

باشد. در عین حال این جمالت از فقر اقتصادي و فرهنگی توأمان در جامعه حکایت می کند. 
پلیس در هر دو داستان حضور و» بچه مردم«از دستگاه هاي دولت، شیر خوارگاه وداراالیتام در داستان 

دارد.شیرخوارگاه وداراالیتام با کارکرد ایدئولوژیک موجب سرکوب سوژه (زن) می شود.



١٤١٢

١٤١٢

مجموعه مقاالت

می دانستم می شود بچه را به شیرخوارگاه گذاشت یا به خراب شده دیگري سپرد. ولی از کجا معلوم که «
معطلم نکنند و آبرویم را نبرند و هزار اسم بچه مرا قبول می کردند؟ از کجا می توانستم حتم داشته باشم که 

)16:1390آل احمد، »(روي خودم و بچه ام نگذارند؟ از کجا؟ نمی خواستم به این صورت ها تمام شود. 
زنی که مردش را گم «پلیس هم تنها با کارکرد ایدئولوژیک در داستان ها دیده می شود.در آغاز داستان 

می گوید:کاله را می فهمد با لحن بی تفاوتیوقتی آژان دلیل مسافرت زرین» کرد
برو پیش -عوض اینکه می خواهی بروي شوهرت را پیدا کنی، برو شهریار، حاال فصل انگور هم هست«

خویش و قوم هایت انگور بخور. بیخود می روي مازندران، آن جا غریب گور می شوي، آن هم با این 
)32:2536هدایت، »(حواس جمعی که داري!

یی قصه ي تضییع حقوق زنان و کودکان آن قدرطبیعی، تکراري و بی اهمیت است که مرد آژان نه به گو
مرد حق تجدید فراش دارد عنوان یک انسان عکس العملی دارد نه در نقش مجري قانون. چرا که می داند

چون این تضییع قانونی نباشد ولی از لحاظ ایدئولوژیک هرچند بی مسئولیتی اش دربرابرهمسرو فرزند
حقوق امري عادي و پذیرفته شده است؛ کسی مخالفتی نشان نمی دهدد.

عوامل و شرایط اجتماعی و فرهنگی موجب می شود که قدرت محیط افزایش یابد و سوژه ها ضعیف و 
نهایت تسلیم محض شرایط باشند. در نتیجه زنان (سوژه ها) بین ایدئولوژي حفظ شوهر و ضعیف تر و در

فرزند، حفظ شوهر را انتخاب می کنند حتی اگر شوهري که زن او را می خواهد، در ولوژي حفظایدئ
واقعیت زن را نخواهد، مانند زرین کاله خود را مورد درخواست مرد دیگري می بیند و به سراغ دیگري می 

می شوند تا رود. کودکان نیز که مزاحم زندگی مشترك جدیدند از زندگی مادر به دست خود مادر حذف 
پرچم پیروزي در اوج قله مردساالري در اهتزاز باشد.

زنی « از ویژگی هاي بازتولید ایدئولوژي به وسیله ي آثار داستانی، قانع کننده بودن اثر است. داستان هاي 
به گونه اي روایت شده است که قربانی شدن زنان و کودکان در اثر » بچه مردم «و » که مردش را گم کرد

ئولوژي هاي حاکم بر جامعه، احساس مقابله با این ایدئولوژي ها را به وجود می آورد. به عبارت دیگر اید
این متن ها با به نمایش درآوردن آسیب هاي مردساالري ، زمینه تبدیل شدن ایدئولوژي به ضد خود را فراهم 

می کنند .
. نتیجه5

ي حاصل ازنظام مرد ساالري  را در زندگی زنان هدایت وآل احمد کوشیده اند مصیبت ها وشور بختی ها
روزگار خود تصویر کنند .در هر دو دوره ي تاریخی ،مردساالري با سر کوبگري ایدئولوژیک آرام به 
حکومت خویش  ادامه داد و جامعه ي ایران درهیچ یک از این دوره ها به فرهنگ دموکراتیک منسجم نرسید. 

بر اساس نظریه » بچه مردم«و » زنی که مردش را گم کرد«استان هاي بررسی ایدئولوژي مردساالري در د
ایدئولوژي آلتوسر ضمن ارائه ي قرائت جدیدي از داستان به چند مسئله پاسخ داده است.
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سوژه ها(زنان) در نتیجه ي ایدئولوژي هاي حاکم برآنان به بازشناسی و هویت پذیري خود می پرداختند.
وسیله دستگاه هاي سرکوب گر و دستگاه هاي ایدئولوژیک در جامعه با استفاده ایدئولوژي مردساالري به 

از قوه ي  قهریه و سرکوب گري ایدئولوژیک باز تولید ونظارت می شد.
ایران با آنکه در دوره پهلوي اول وپهلوي دوم با شیب تندي به سمت مدرنیزه شدن می رفت اما در الیه 

تصادي و فرهنگی به سر می بردند و از دموکراسی و رعایت حقوق افراد هاي زیرین جامعه مردم در فقر اق
خبري نبود.

اما نتیجه اساسی تري که می توان به آن اندیشید این است که با بررسی داستان هایی که امروزه به وسیله 
ه امروز ما نویسندگان زن و مرد نوشته می شود ایدئولوژي مردساالري چگونه به نمایش درآمده؟ آیا در جامع

حقوق زنان و کودکان رعایت می شود یا مردساالري به شکل موذیانه تري با مخفی شدن در ظاهري فریبنده 
به حکومت خود بر زنان و کودکان ادامه می دهد؟!
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ر شعر معاصر فارسید» ي هفتادجریان دهه«نگاهی به 
1دکتر منوچهر تشکري

استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز
علی یاري
دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز
بهمن ساکی

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز 
چکیده

اي در هاي تازهوجوي راهگري و جسته در پی تجربهشاعران نوگراي فارسی از نیما تا امروز هموار
تري داشته است تا آنجا که ي چهل و پنجاه نمود برجستهویژه در دو دههگري بهاند. این تجربهسرایش بوده

هاي گوناگونی در شعر فارسی سر برآوردند و هواداران و منتقدان بسیار »موج«ها و در این دو دهه جریان
آفرینی فروکاست؛ اما پس از انقالب، در مقطع جنگ تحمیلی اندکی از شوق و شور این جریانیافتند. پس از 

ي پایان جنگ و نیز فروپاشی بلوك شرق و تغییر جهان دوقطبی، گروهی از شاعران نوگرا و جوان که در دهه
اي فلسفی و انتقادي غرب، هي نظریهو نیز ترجمه» موج نو«ي شعر منثور هفتاد سر برآوردند، با الهام از تجربه

هاي زبان گفتار، نزدیکی هرچه بیشتر به طبیعت گیري از توانمندياي در سرودن در پیش گرفتند. بهرهراه تازه
هاي نحوي، بیان هاي زبانی و هنجارگریزينثر، چندلحنی و چندصدایی، توجه به روایت و جزییات آن، بازي

ي جریان شعر دهه«هاي شعر این گروه بود که در این مقاله عنوان ترین ویژگیسوررئالیستی و...، از مهم
ها، چنان بود که برخی هاي این گروه در محافل ادبی و رسانهایم. توجه به سرودهرا براي آنان برگزیده» هفتاد

چون براهنی و آفرینی انداخت. براي نمونه کسانی همشاعران پا به سن گذاشته را نیز به سوداي سبک
ي سرودن خویش را وانهادند و سبک شعر خویش را آمدند نیز شیوهباچاهی که شاعرانی نیمایی به شمار میبا
نام نهادند.» شعر پسانیمایی«و » شعر زبانی«

مدرنیسم، قرائت پسانیمایی، شعر زبانی، اجرائیت زباني هفتاد، پستشعر دههها:کلیدواژه
درآمد

آیند. عموماً هاي فکري جوامع به شمار مین بسترهاي تغییر و جهشتریتحوالت سیاسی اجتماعی، مهم
اند. ها را رقم زدهي حیات آنها و نقاط برجستهها، بزنگاهرویدادهاي مهم و تعیین کننده در سرنوشت ملت

هاي فکري جوامع و منبعث از گیريادبیات نیز، به مثابه نهادي منطقی و عقالیی، برآیند جهش یا جهت
ي تغییر در ساختار اجتماعی است. طبیعی است که شرایط خاص، جانبهگی پذیرش و خواست همهآماد

ي الزامات ي خود بازبستهالزامات خاص خود را طلب کند و در این میان ادبیات نیز در جریان نوشونده

1 . tashakori_m@yahoo.com (نویسنده مسئول)
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ایط عصر خود خویش است و پدیدآورندگان، ابزارها، راهبردها و حتی محصول ادبی نیز تابعی از مجموع شر
هستند. 

گرا و پدید آمدن شعري تازه و محتوامحور نفس و آرمانانقالب اسالمی به سربرآوردن شاعرانِ تازه
هاي پیش نگذاشت. احمد شاملو، مهدي اخوانِ ثالث، ي دههانجامید، اما تأثیر چندانی بر شاعران برجسته

ت و زبانِ منوچهر آتشی، احمدرضا احمدي، هوشنگ ابتهاج، حمید مصدق و... کم و بیش با همان ذهنی
تر، چند تن در پیِ رسیدن ي خویش به کارِ سرودن سرگرم بودند و از نسل جوانپرداخت شده و تثبیت شده

سرایی بریده چون سیدعلی صالحی که از نابهایی را از سر گذراندند. شاعري همتر، آزمونهاي تازهبه راه
کارگیري لحن گفتاري آرام بهگیري از زبان محاوره، آرامي نیما مبنی بر بهرهتوصیهبود، با سرمشق قرار دادن

هاي تر با شاعران دههآزمود. شمس لنگرودي و فرشته ساري نیز اندکی متفاوتهایش فروغ را در سروده
گذاشتند.تري را در شعر خود به نمایش پیش، زبان و فضاي تازه
هایی که چون جنگ و تأثیرات آن و نبود رسانهته و گریخته، مسائلی همهايِ جسبا وجود این تالش

ي شصت چندان به چشم نیاید. با ها در دههصداي شاعران نواندیش را بازتاب دهد، باعث شد این کوشش
اي اندازهاي تازهخوان، چشمي شعرپایان یافتن جنگ، التهابِ فضاي عمومی کشور اندکی فروکاست و طبقه

آرام از چیرگی صداي چنین بر شمار نشریات مستقلّ افزوده شد و آراموجو کردند. همر شعر ایران جسترا د
گرا و انقالبی، بر فضاي ادبی کاسته شد.شعرِ آرمان

ي سازنـدگی و اجتماعی کشور اندکی باز شد. بازسازي، برنامـه- زمان با پایان جنگ، فضاي سیاسیهم
ي کشـور، با برخی رویدادهاي جهانی همراه شد. فروپاشی اتّحاد جماهیر توسعـههاي در پیش گرفتن طرح

ادبی و توجه بیش از پیش به دستاوردهاي -قطبی شدن دنیا، نظم نوین جهانی، مباحث فلسفی ، تک1شوروي
هاي دیگرگونی در فضاي ادبی ایران انجامید.نقد مدرن، به پدید آمدن صداها و نگاه

رغم فضاي ي شصت، بهرو بود و تا پایان دههاي روبهر ایران، پس از انقالب با صداهاي تازهبنابراین شع
اي میانه که شعر عمومی، شاعران بسیاري سرگرم سرودن بودند. برخی از منتقدان، از این دوره به عنوان دوره

اي که . دوره2برندزد، نام میي هفتاد پیوندهاي تازه، به شعر دهههاي چهل و پنجاه را با آزمودن راهدهه
گیري از زبانِ محاوره در شعر شاعرانی چون تصویرگرایی، دست یازیدن به دیدگاهی سوررئالیستی و بهره

شمس لنگرودي و سیدعلی صالحی رخ نمود.
ي هفتاد، یعنی شکلِ زبان، فرم، لحن و حتی نگاه هاي شعر موسوم به دههگروهی بر این باورند که زمینه

). سیدعلی صالحی که او 152-3: 1379(امینی، اعرانه، از دستاوردهاي شعري این دو تن تأثیر گرفته استش
ي هاي پایانی دههدانند، در سالمی-هفتاددهه-ي بعد ي شصت به دورههاي پیوند شعر دههرا یکی از حلقه

رخ » رسد و رنسانس حقیقی شعر ایرانیي غربال فرا مدوره«ي هفتاد، بینی کرده بود که در دههشصت پیش
ي هفتاد ریز و درشت از هم سوا کنم در دههبینی میپیش«). وي گفته بود: 98: 1378(صالحی، خواهد داد
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ي فرهنگی است، حتی سیاسی و اجتماعی و سازترین دههانگیز هفتاد، سرنوشتي شگفتخواهد شد. دهه
). 35(همان: »د، شاهد ظهور قدرت خویش خواهد شدي هفتااقتصادي. ایران شصت میلیونی دهه

درنگی بر تعریف جریان-1
ي یادآوري است، روشن نبودن حدود و شناسی شعر فارسیِ معاصر شایستههایی که در سبکاز جمله ابهام

ر ي شعر معاصها در حوزهگیرانه و شناورشدن بعضی از آنها و اصطالحات و کاربرد آسانمصادیق برخی نام
ها و ویژه در نوشتههاي ادبی معاصر، بهي پژوهشدر حوزه» موج«است. نزدیک به نیم قرن است که اصطالح 

ي پنجاه خورشیدي در نیز از آغاز دهه» جریان«رود. اصطالح هاي مربوط به شعر معاصر به کار میگفته
). با این همه 44ور چافی: صپبازشناخت مباحث سبکی شعرِ فارسیِ معاصر تداول پیدا کرده است (حسین

هاي ادبیات معاصر به روشنی مشخص نیست، چه آن که، هنوز مرز کاربرد این اصطالح با موج در بررسی
.3اندگاه این دو عنوان با مسامحه یا از سر ناآگاهی به جاي یکدیگر به کار رفتهگه

است تا ي این کاستی، کوشیده هاي شعري معاصر فارسی با یادآورپورچافی در کتاب جریانعلی حسین
ي تر پژوهندگان شعر معاصر، همهحدودي از ابهام این موضوع بکاهد. وي با پیش چشم گذاشتن دیدگاه بیش

- هایی در شعر معاصر به شمار آورده»جریان«ي نیما را هاي شعر برآمده از شیوهها و گرایشها و شعبهشاخه
شود که گروهی از شاعران با تر گفته میاي از یک سبک کلّیخهاست. بر اساس این دیدگاه، جریان به شا

).46-41اند (همان: صهاي مشترك و مختلف محتوایی و زبانی و ادبی در آن شاعري کردهویژگی
هایی گیرد. هر جریان ممکن است در دل خود خیزشبنابراین سبک شعر معاصر چندین جریان را دربرمی

ي چهل طور که در دهههایی به کار برد، همانرا براي چنین خیزش» موج«ان توان عنوپدید آورد که می
، »شعر حجم«چون هایی همگفته شده است، از این روي، شعبه» موج«ها، خورشیدي به برخی از این خیزش

را باید از متفرعات جریان موج نو به شمار آورد.» موج ناب«و سرانجام » شعر پالستیک«
ي هفتاد خورشیدي، عنوان ارندگان این مقاله، براي شعر گروهی از شاعران در دههبر این اساس، نگ

اند. این جریان ي شعري در نظر گرفتهبینی مشترك و نظریهجریان را به مثابه حرکتی جمعی مبتنی بر جهان
» موج نو«ان ي جریاي، ادامهچون گرایش به زبان نثرگون و روزنامهتواند از برخی وجوه، همشعري خود می

ي چهل خورشیدي به شمار آید.در دهه
ي هفتاد؛ سرآغاز دگرگونیدهه-2

شدند، در کنار مجالتی ي شصت منتشر میي انتشار نشریاتی مانند آدینه، دنیاي سخن و... که از دههادامـه
خش صداهاي نفس، نویدبچنین چاپ آثار شاعران تازهچون فرهنگ توسعه، گردون، کلک، تکاپو و...، هم

شد. جوِ ي هفتاد اندکی دگرگون ادبی در آغاز دهه-اي در شعر ایران بود. بدین ترتیب، فضايِ فرهنگی تازه
ویژه به–فکران کرد. ذهنیت روشنهاي پیش کمتـر سنگینی مینگر دهـهسویهزده، سیاسی و یکایدئولوژي

ت فلسفی و هنري گوناگونی به ناگهان در مجامع شد و نظریادچار دگرگونی -وابستگان به اردوگاه چپ
.4فکري طرح  گردید و آثار نظري زیادي به زبان فارسی بازگردانده شدهنري و روشن
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ي یداهللا رویایی پس از چاپ در پاریس، در ایران نیز منتشر شد و ها سرودهي لبریختهمجموعه1369سال 
ها هرچند پس از مدت کوتاهی توجه خود کرد. عطش لبریختهرا م» گریزگرايِ آرمانفن«گروهی از شاعران 

: 1379بود(لنگرودي، کردهي هفتاد را پر هاي آغازین دههي فرم و زبان سالفرونشست، ولی بحث درباره
ي چهل خورشیدي آغاز شاعرانی که سرودن را از دهه-ها علی باباچاهی و رضا براهنی ). در این سال25

ي ایـن اي را با عنوان قرائت پسانیمایی و شعر زبان پیشنهاد کردنـد. در ادامههاي تازهظریهن-کرده بودند
گذرانیم.ها را از نظر میهاي این نظریهترین ویژگیوار، مهمگفتار، چکیده

- ، بهزاد زرین5ها، با چاپ شعر شاعرانی چون: مهراد فالح، مسعود احمدي، حافظ موسويدر همین سال
شهیدي، گراناز موسوي، بهزاد خواجات، رضا چایچی، ابوالفضل پاشا، علی عبدالرضایی، نازنین نظامپور،

رسید. از میان این به گوش می» 6صداي پاي دگرگونی در شعر امروز«زاده و... مهرداد قاسمفر، شهرام رفیع
عر او، سرآغاز دگرگونیِ زبان و وگویی ادعا کرده است شپور، شاعر خوزستانی، در گفتشاعران، بهزاد زرین

به گواهی جریان شعر امروز در مطبوعات، این «است: ي هفتاد است. وي گفتهساختار شعر ایران در دهه
ي هفتاد] پس از چاپ شعرهاي من آغاز شد. در ي دید شاعران دههتحول [دگرگونی در زبان، لحن و زاویه

ي هفتاد با شعرهاي من آغاز شد و این بسیار مستدل و شعر دههشناسیشناسیِ جدید یا زیباییواقع زیبایی
ي شصت یا سرودند، با مثالً دههمشخّص است. قبل از آن هیچ تفاوت بارزي بین شعرهایی که دوستان می

).56: 1379امینی، »(ي هفتاد سخن گفتپیش از آن وجود نداشت که بتوان از جریانی به نام شعر دهه
ي هفتاد نیسم و شعر دههمدرجنبشِ پست-3

زمان بود و هاي تئوریک و فلسفی و نقد ادبی زیادي همها و نوشتهي هفتاد، با برگردان متنآغازِ دهه
شکنی، چندصدایی شدنِ متن، تأویل متن، نقد مدرنیته، معناگریزي، خردگریزي و... که از مباحثی چون ساخت

شد اي فراگیر در فضاي ادبی شنیده میم هستند، به گونهمدرنیسي پستي فلسفهموضوعات مطرح در حوزه
آورد. انقالب، جنگ، فروپاشی شوروي، فرو ریختن دیوار هاي نوشتاري زیادي را فراهم ي مجادلهو زمینه

برلین، حذف آپارتاید، رنگ باختن دکترین نظم نوین جهانی و... به نوعی سرانجام تفکر مدرنیستی را فرایاد 
مدرن، مفاهیم ). در جنبش پست98: 1382مدرنیسم انجامید(خواجات، به دوران موسوم به پستآورد که می

مسلّمی چون خرد، حقیقت و تاریخ که بنیاد مدرنیسم بودند، اعتبار خود را از دست دادند و جاي خود را به 
لی به دست آمد تا با پس چنین مجاانگاري دادند. هماندیشی و مطلقانکار واقعیت و پرهیز از هر گونه مطلق

هاي بومی خودنمایی کند.اي از فرهنگهاي تازهها و جلوهزدنِ جریانِ غالبِ فرهنگی، کیفیت
کوشند دانند که مبدعان آن میداري میمدرن را محصول جوامع سرمایهاز سوي دیگر برخی پست

توان گفت تفکر ق دهند و در واقع میي مخالفان خود را به چالش با متن و زبان سومبارزات بنیادگرایانه
کند تا در حفظ وضعیت موجود، بیش مدرنیستی، رادیکالیسم کالمی را جایگزین عمل رادیکالیستی میپست

مدرنیستی ي خود را تداوم بخشد. از این رو، منتقدان غربی ضمن تردید به تفکر و هنر پستاز پیش سیطره
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ي ابزاري بوده است نوجویی و خالقیت فلسفی و هنري باشد، به منزلهکه در پیمعتقدند این تفکر بیش از آن
).1384:32داري (طاهري، ها در برابر نظام سرمایهبراي درهم شکستن مقاومت توده

هاي شعري رایج در شماریم، در جریانمدرن برمیهایی که در ادامه براي جنبش پستها و ویژگیشاخص
ذیر دارند. ممکن است شاعران هر جریان، با تفسیر خود، به وارد کردن این ي هفتاد حضوري انکارناپدهه

که خواهیم دید، شعر پسانیمایی، شعر زبانی، یا شعر شاعرانی که ها در شعر رسیده باشند، اما چنانویژگی
کی از ها بهره گرفته است. ینامند، یا حتّی شعر گفتار از این شاخصي هفتاد میخود را جریان شعرِ دهه

ها از مدرنیسم برشمرده است که برخی از آنهاي گوناگونی را براي شعر در وضعیت پستمحققان شاخص
بند نبودن به فرمی خاص و خروج از بیانِ تغزلی و رمانتیک و عرفانی، ساختارشکنی و این قرارند: پاي

گی صورت شعر، نزدیکی به زبان ها در کلیت شعر و سادنحوگریزي، استفاده نکردن از صور خیال و ذوب آن
).21-4: 1380باغی، هاي زبانی، چندآوایی و چندصدایی بودن شعر (قرهمحاوره به منظور کشف توانمندي

نو، تئاتر، ي مفاهیم فکري، سیاسی و استفاده از امکانات هنر معاصر(داستانِقرار نگرفتن در زیر سلطه
- وجوي زوایا و فضاهاي گم شده در شعر، بیأویـل متـن، جـستسینما و...) معناناپذیري و ایجاد امکان ت

زمانی و هاي لفظی و معنوي، عدم توضیح و تفسیر شعر و واگذاري آن به اتّفاق و تصادف، بیاعتنایی به آرایه
-مدرنیسم به شمار میهاي جنبش پستعدم تفکیک گذشته، حال و آینده و اسکیزوفرنیا نیز از دیگر ویژگی

جا).رود(همان
مندان بسیاري یافته بود شد. شعر گفتار عالقهدر این دهه صداهاي گوناگونی در شعر معاصر ایران شنیده 

دهی، علیرضا بابایی رو بود. شاعران جوانی مانند: فریاد شیري، فرامرز سهو با اقبال عمومی خوانندگان روبه
ریزي انیمایی یا قرائت چهارم را در شعر ایران پیو... به این جریان پیوستند. علی باباچاهی، جریان شعر پس

کرد. رضا براهنی، در کارگاه شعر خود، جوانان پرشوري را تربیت کرد و سرگرم توجه به عنصر زبان در شعر 
ي هفتاد یا اندکی پیش از آن، اصطالحاتی مانند موج سوم یا آفرینی، در دههشد. برخی نیز به سوداي جریان

پیشنهاد کردند که البتّه به جایی نرسید.شعر حرکت را 
ي این هاي خالقهي هفتاد با نادیده گرفتن بسیاري از ارزشبرخی پژوهشگران در ارزیابی جریان شعر دهه

اند و ابزاري نو براي شناخت این جریان که گروهی پرشمار از جریان به انکار دستاوردهاي آن برخاسته
افکار «رفتی شاعران از ورطه تکرار را هاي بروناند و تالشاست، به کار نبردهجوانان را با خود همراه نموده 

). در مقابل برخی از 99: 1389اند(شفیقی و ظهیري ناو، خوانده» یأس آلود، نومیدانه، معناستیز، معناگریز
هنجارشکنی «از گرایی (نیهیلیسم) به غلط مطرح شده است و این خطر نهمنتقدان نیز بر این باورند خطرِ پوچ
ها از اصول و قواعد مسلط، بلکه از جانب شعرهایی سر برمی زند که به و تصرف در نحو و دیگر سرپیچی

- 88: 1، ج 1380(باباچاهی، » اندزمان خطی، روایت خطی، تک معنایی، تک صدایی و تک ساختاري چسبیده
673 .(
شعر پسانیمایی یا قرائت چهارم در شعر ایران-4
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گاهی آغاز کرده است، چهل و با دفتر در بی تکیهي دههباچاهی، شاعر جنوبی که کارش را از میانهعلی با
رود. باباچاهی توانسته ي گذشته در عرصه شعر معاصر ایران به شمار میاز جمله شاعران و منتقدان چند دهه

ري بسراید که رنگ و بوي زمانه ي شعر ایران، همواره، شعهنري در حوزه-هاي ادبیاست همراه با دگرگونی
هاي شعري، به تبیین نوعی شعر پرداخت ي هفتاد و در کوران مجادلهرا با خود داشته باشد. از این رو، در دهه

هایی هاي این شعر را به صورت مقالهها و ویژگیکه خود آن را شعر پسانیمایی نامیده بود. باباچاهی شاخص
) برشمرد. از نظر وي، تاریخ شعر 1379دهد() و عقل عذابم می1375بارانم(نم در پایان دو دفتر شعر: نم

قرائت غیر -3قرائت نیمایی -2نیمایی قرائت پیش-1فارسی را باید به چهار دوره یا قرائت تقسیم کرد: 
).123: 1375قرائت پسانیمایی(باباچاهی، -4نیمایی 

اي بر فرآیندهاي در حین خواندن، اشراف هوشمندانهکه خواننده «منظور باباچاهی از قرائت این است: 
هاي ها و مرحلهذهنی و زبانی شعر امروز، تمهیدات و ضد تمهیدات رایج کالمی، اشکال و ساختارها، جریان

ي یک اثر داشته باشد تا جایی که خواننده خود، هاي غیرمنتظرههاي ناگزیر و سادگیمختلف آن، پیچیدگی
هاي شعر را در حین مطالعه تصحیح هاي تعلیقی و باالخره سطرها، و عبارت، معناها، جملهها، تصویرهاتداعی

جا).همان»(یا تکمیل کند و سرانجام به تایید یا تکذیب امضاي شاعر بپردازد
هاي نیمایی دارد. شعري که گرچه متناز نظر وي، شعر فارسی از آغاز تا انقالب ادبی نیما، قرائتی پیش

ي اجرایی ثابتی براي ها و قراردادهاي خاصی پذیرفته، شیوهبرومند دارد، اما در طول سالیان، قالببزرگ و آ
هایی است که نیما در شعر معاصر پدید آورد و ویژگیخواننده یافته است. قرائت نیمایی، ناظر به دگرگونی

ماست. قرائتی که در آن، شاملو، فروغ و... هاي نیگیرد. قرائت غیر نیمایی، فراروي از آموزهشعر او را دربر می
هاي نثر، حذف وزن و ایجاد نوعی گیري از توانمنديبا پیش چشم داشتن تجربه نیماي بزرگ، بهره

ضرباهنگ، گفتارگرایی و ... را به شعر فارسی معاصر پیشنهاد کردند. قرائت چهارم در شعر فارسی، قرائت 
هاي تصویرساز، نمادپردازي و... گرایی، تشبیه، صفتروي در استعارهدهپسانیمایی نام دارد. شعري که از زیا

).123-8: 1375پرهیزد و افزون بر توجه به مسائل هنريِ متن، در پی نظم و نظامی تازه است(باباچاهی، می
رضا براهنی و شعر زبان-5

ي شعرش را با نام آهوان جموعهنویس، مترجم و استاد دانشگاه، نخستین مرضا براهنی، شاعر، منتقد، رمان
ي رفته، در حوزههمي هفتاد، شاعري بود که شعرش رويي چهل تا آغاز دههباغ منتشر کرد. براهنی از دهه

به بازنگري در ذهن و زبان شعرش دست یازید ي هفتادشد، اما در دههشناسی شعر نیمایی ارزیابی میزیبایی
هاي بنیادین زبان و نقش آن در روایت بود.، توجه به ارزشو به شعري روي آورد که محورِ آن

چرا من دیگر شاعر «يِ پرحجمِ اش زبان بود، در مقالهي شعري که کانون توجهوي نظریاتش را درباره
-منتشر کرد. این مقاله، توضیحاتی درباره1374ها در سال ، در پایانِ دفترِ شعرِ خطاب به پروانه»نیمایی نیستم

- ي خودش به زبان و روشن کردن برخی از جنبههاي شعر نیما و پس از آن، تشریح رویکرد تازهویژگیي
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اش، کارگاه شعر برپا کرده ها در خانهي شعر را دربردارد. براهنی مدتمدار این مجموعههاي شعرهاي زبان
تاد، راه استاد خود را در پیش ي هفبود و به تربیت هواداران جسور و مریدان پرشوري پرداخت که در دهه

گرفتند و به جریان شعر زبانی پیوستند.
توجه به زبان در آثار هنري، به طور کلّی ریشه در مباحث فیلسوفان معاصر غرب دارد. کسانی چون: پل 

از ریکور، میشل فوکو، روالن بارت، دریدا، هایدگر و... کم و بیش نقشی بنیادین و سازنده براي زبان قائلند.
ي زبانی، معناهاي هرگونه شناخت بنیانی در (و با) زبان ممکن است و هر گزاره«جمله ریکور بر آن است: 

). یا فوکو و دلوز بر 621: 1380احمدي، »(بسیار دارد که شماري از آن معانی در (و با) سخن یافتنی هستند
زبان توانایی بیان واقعیت و «د و برآنند که: ورزنهاي حاکم تأکید میهاي زبان در برابر قدرت نظامتوانایی

ي گیرد، زیرا اشیاي تشکیل دهندهبروز دادن آن را دارد و یا این که جهان از طریق زبان در دسترس ما قرار می
ي جهان است، ما از طریق بریم... زبان نه بازتابگر، بلکه سازندهتابند که ما به کار میي زبانی بازمیآن از آیینه

).16: 1377(سعید، » سازیمکنیم، بلکه آن را میبان جهان را توصیف نمیز
، در پی آفریدن 7شناختیبدین ترتیب، رضا براهنی با توجه به آراي فیلسوفان غربی و مباحث نقد زبان

-دهي سرومایهشعري بود که معنامندي اولویت نخست آن نبود، بلکه زبان به عنوان عنصرِ زنده و تپنده، جان
شکنی از معناي معهود و قراردادي در ها در شعر او، به نوعی شالودهها و مدلولي او بود. بازي دالهاي تازه
ي زبان انجامید و سرانجامِ آن، پس راندن معنا و گریز از هنجارهاي پذیرفته شدهنشینی کالم میمحور هم

فارسی بود.
دهد. شعر از همین مندي هر شعر را گواهی میی هستیآن چیزي است که از نظر براهن» اجرائیت زبان«

جدي گرفتن شعر، «گیرد و زبان در خدمت هیچ عنصري از شعر جز خودش نیست: سرچشمه می» اجرائیت«
یعنی جدي گرفتن ابزارها و تمهیدات شاعري... کسی که شعر را بیان مطلب بداند، نخواهد دانست شاعر چه 

است که خود بیان شاعري را در هر نوبت اجرایی با اجراي خود بشکند و گوید... شعر خوب، شعريمی
ترتیب، شعر، تعریف کند، تعریف کند و بشکند، و این تعریف کردن در ذات آن اجرائیت ادبی است... بدین

).125: 1374(براهنی، » سلطان بالمنازع اجراي زبانی، در خدمت هیچ چیز، جز خودش نیست
هایی بود و... از جمله فعل» اَمروانیمی«، »خوابانَممنمی«، »تَراوانَدمی«، »شُپندمی«، »اَمانیآورمی«، »دفیدن«

که براهنی با فراروي از هنجار زبان فارسی، ساخت و در شعر خود به کار برد:
)9(همان: دف را بزن! بزن! که دفیدن به زیر نور ماه در این نیمه شب، شب دفماهها

)102: 1374(براهنی، اَمروانی، از هر چه با، از هر چه گرچه،             تو میاز هر چه از
)111(همان: شنویمو ما نمیشُپند یک شوپن به پشت یک پیانوپیانو می

شعر زبانی براهنی از سوي شاگردانش به گرمی پذیرفته شد، اما منتقدانی جدي نیز یافت. از نظر این 
-می» مصنوع«ها، به پدیدآمدن آثاري مدرنیستهنري پست-هاي فلسفی خوانی شعر با تئوريمنتقدان، هم

.8هایی نهفته استي آسیب شعر زبان نیز در چنین نکتهانجامد و نقطه
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ي هفتادجریان شعرِ دهه-6
ضا براهنی و هاي شعر گفتارِ سیدعلی صالحی، شعر پسانیماییِ علی باباچاهی، شعر زبانیِ ردر کنار جریان

ي شصت جریان شعر انقالب، گروهی از شاعران جوان در این دهه سر برآوردند که بیشتر کارشان را از دهه
ي معیارهایی که باباچاهی براي شعر پسانیمایی برشمرده آغاز کرده بودند. شعر اینان نه به تمامی در حوزه

هاي کارگاه شعر براهنی، کارشان را به سطح بازيهاي گرفت و نه دوري معنادارشان از آموزهبود، قرار می
پور، مهرداد فالح، حافظ موسوي، ابوالفضل پاشا، بهزاد خواجات، کسري داد. بهزاد زرینزبانی کاهش می

زاده شهیدي، گراناز موسوي، پگاه احمدي، مسعود جوزي، یزدان سلحشور، شهرام رفیععنقایی، نازنین نظام
ها در گفتارها و نوشتارهاي خود، مدعی پدیدآوردن جریانی در شعر عران بودند. ایني این شاو... از جمله

ي هفتاد نام گذاشتند.معاصر شدند و آن را شعر دهه
شرایط اجتماعی، بسیار سخت بود. «انداز این دهه را چنین تصویر کرده است: عبدالعلی دستغیب، چشم

اي فشرد. جوان پرشور و مبتکري که در چنان جامعهود میي خها را سخت در پنجهتضادهاي موجود، جوان
دارتر از آن است که بتوان زیر و رویش دید که ریشهکرد و میها را مشاهده میزیست، نابسامانی و آشوبمی

). شاعران جوانی که در چنین اوضاع و 867: 1386دستغیب، »( شدکرد؛ ناگزیر در دنیاي درون خود غرق می
سرودند. نه سوداي تر به هنجار گفتار میتر و نزدیکگریزي رو داشتند، شعري سادههاي آرمانفقاحوالی به ا

ي انسانی رویایی و دست نیافتنی که در زندگی روزمرّه نشانی از آن یافت نشود. تغییر جهان داشتند، نه دلبسته
سرودند، بازتابی بود از میچه تر بود و آنحس شخصی و رخدادهاي زندگی روزانه، در شعرشان پررنگ

).845هاي تجربه شده در گذر زمان(همان: لحظه
گرایی، چندصدایی شدنِ شعر، شکنی، مرگ مؤلّف، تأویلِ متن، نسبیعلی باباچاهی، مباحثی مانند: شالوده

سخنِ جنون) هاي زبانی، توجه به اشکال دیگر معرفت(پارگی، تأویلِ پارانویایی، عدمِ قطعیت معنا، بازيروان
اي هاي بیانی تازهداند که توانمنديهاي مثبت گفتارهایی میاند، سویهمدرني پستو... را که برآمده از فلسفه

). 45: 1380براي شعر امروز ایران به ارمغان آورد(باباچاهی، 
ي هفتادهاي جریان شعر دههترین ویژگیمهم-7

ي شصت را در اي شعر دههي هفتاد و تا اندازهي شعر دهههایکی از شاعران این جریان، برخی ویژگی
هاي روایی مندي از توانمنديداند: گریز از زبان فاخر و ادبی و گرایش به زبانی زنده، بهرهاین موارد می

گرایی و پرهیز از پرداختن به مفاهیم عام، هنرهاي دیگر(داستان، رمان مدرن، سینما)، حذف یا کاهش موضوع
هاي نیمایی و موسیقی شعر شاملویی، ویژه در شعرهاي بلند، دور شدن از وزنهاي تازه بهفرمآزمودن 

).39: 1379ي متن در فرایند آفرینش(فالح، گریزي، شرکت دادن خوانندهآرمان
هاي شاعران سبک هندي، زداییي مردمی، تأمل در آشناییگیري از زبان زندهشاعر و منتقد دیگري، بهره

گرایی، زدن از مفهومهاي لفظی و معنوي و تنها، گریز از وزن و قافیه و آرایشبر تفرّد انسان و پدیدهتأکید
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اندازي نو در شعر داند که به گشودن چشمهایی میي روایت و... را از جمله ویژگیهاي تازهآزمودنِ شیوه
یدن شعر این گروه از شاعران به عنوان شعر ). باباچاهی با تأکید بر نام32-3: 1377این دهه انجامید(احمدي، 

هاي عینی، هاي جدید براي نگریستن، برگزیدن لحنی گفتاري، روایتنمایی، زاویهجوان، پرهیز از ژرف
ترین هاي خیال را مهمآمیزيگریزي و تأثّرنگاري و رنگتصویري، نهادستیزي، استعاره-هاي عاطفی گزارش

).673-88: 1، ج 1380ت (باباچاهی، اسها برشمردهویژگی شعر آن
ي هفتاد را چنین هاي شعر دههوگویی، ویژگیاین جریان، در گفتبهزاد خواجات، یکی از شاعران مطرح

- برشمرده است: خروج از زبان و بیان رمانتیک، حماسی و عرفانی و گزینش لحن و زبان شخصی، روي
ی بودن حقایق موجود، چندصدایی شدن و تکثرگرایی در نگر و پذیرفتنِ چند وجهگردانی از مفاهیم کالن

ترین شکل تخیل (تشبیه، استعاره، مجاز و...) و ذوب شدن آن در تمامیت شعر، نزدیکی شعر، زوال بدوي
گیري از امکانات هنر معاصر (داستان نو، شگرف به زبان گفتار و پرهیز از زبان معمول، اجراي شعر با بهره

ي شعر از کنندهگرایی معنایی و صورت در شعر، سادگی خیرهنماي نوین و...)، گریز از تزیینتئاتر پیشتاز، سی
).37-8: 1379اي طنز تلخ و عصبی (امینی، نظر صورت، به کارگیري گونه

ي هفتاد با چنین پشتوانه و در وضعیتی گذارمانند در شعر معاصر ایران روي به هر روي جریان شعر دهه
ترین ي گذشته شد. در این مجال برخی از مهمأثیرات بسیاري بر شعر شاعران یکی دو دههنمود و موجب ت

گذرانیم:ي هفتاد را از نظر میهاي شعر دههویژگی
هاي گفتار در شعرگیري از توانمندي) بهره7-1

یر متعارف هاي شعر پسانیمایی با گریزي به شعر گفتاريِ غها و مشخصهیکی از منتقدان در تبیین مؤلفه
کند، گویا انشعاب شعریت ي از زبان هر روزه تغذیه میاشعر پسانیمایی با رویکرد به لحن محاوره«نویسد: می

هایی از زبان روزمره به ها گوشهي زبانِ روزمره است. رفتار خاص شاعران پسانیمایی با واژگان و عبارتیافته
کند. رفتارهاي زبانی این شاعران [و این رد و بیگانه پیدا میکشاند که لحنی منحصر به فهاي ناآشنا میجانب

اي است که لحن گفتاري، خصلتی منحصر به فرد ها به گونهها و تکیه کالمالمثلها و ضربشعر] با عبارت
).1045: 2، ج1380(باباچاهی، » آوردیابد و وضعیتی دیگر در نگارش شعر گفتاري پدید میمی

گیري از ان در ساختمان شعر یکی از وجوه اصلی جریان شعر اي گفتار روزمره و بهرههتوجه به توانمندي
ي هفتاد تا به امروز است:دهه

راستی
داري     نه بارانیچرا نه چتر برمی

خواهی چه کنیاي میو با این همه حرف که برداشته
)17: 1378ي من؟ (احمدي، خبري یا از تنگی حوصلهمگر از کوچکی این خانه بی

اي دیدمدر خواب پرنده
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اي با چشمانی خیسپرنده
پرسیدم این پرنده را تو هوایی کردي؟

در جوابم گفتی:
زند، بیدار شو، بیدار شدم، به تالفی این همه سالِ وهم بیداري تو را صدا می

باران گریستمبی
بعد از آن کنار پنجره رفتم دقت کردم

)51: 1375دهی، سهاي با چشمانی خیس... (پرنده
شود؟مگر می

بگذارم این جماعت خدا نشناس
هی عقب عقب راه بیایند

و به من بخورند؟
اقبالم بسوزد که از این همه دنیا

دانم از کجا آمدهاي است که نمینصیبم نامه
)116: 1378و دشمن امضایش کرده یا دوست.(خواجات، 

) چندلحنی و چندصدایی شدنِ شعر7-2
هاي فلسفی غرب و براي گریز از یک نواخت شدن لحن و بخشیدن بعدي تازه به هی به تئورينگانیم

توان در تر کردن فضاي شعر به طبیعت گفتار، به پدید آمدنِ شعرهایی انجامید که میشعر، هم چنین نزدیک
لحنی در شعر و در آید. در کنار آزمودن چند هاي متفاوت بر بستر روایت به چشم میها خودنماییِ لحنآن

گیري از امکانات هنرهایی مانند رمان ي هفتاد، با بهرههاي پست مدرنیسم، شاعران دههي توجه به آموزهادامه
ها را بر عهده نداشت، بلکه این ي نقشو داستان کوتاه و ... شعرهایی نوشتند که دیگر شاعر یا راوي، همه

ي خود شدند و هر کدام صداي ویژهشعر، در متن حاضر میهاي مختلف بودند که به تناسب روند شخصیت
را داشتند:

مردمآورد شد اي کاش میاي کاش می شد کرد شد با مرگ هم
شد سیب را کش رفتمانند آدم کاش می

خوردمدندان نزد اما از این جا طرد شد اي کاش می
)47: 1376شد عمر را کش داد کش رفت(عبدالرضایی، اي کاش می

کن ما را خندیده باشند؛فرض 
هاي این مرد دو برابرگیرد از دستقلم را چه کسی می

روي صندلی لطفاً
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)62: 1380توانم عاشقتان باشم از نزدیک؟) (جاللی، (می
هااز تمام خیابان

تنها کهکشانی در دستم
آیندبا گیسوي زنانی که می

سالمی در مه غلیظ بخندند
هاي ترافیکو در بوق

وند؛غرق ش
کشه...س که همش ماغ میگم زیر پوستم یه قوچ دیوونهمی-(
)9: 1381شما چیزي گفتید؟ (مهبودي، -
) کاربرد طنز در شعر7-3

طنز، در سراسرِ تاریخِ شعرِ فارسی، همواره یکی از بسترهاي شعرآفرینی بوده است؛ بستري که شاعران از 
ها اند؛ کاستیهایش نگریستهي خود و آدمفرهنگی جامعه-اعی اندازي انتقادي، به شرایط زیست اجتمچشم

اند. از اند و سرانجام، بهبود شرایط زندگی را چشم داشتهآگین گوشزد کردهها را با بیانی طنزو ناراستی
- گیري از سویهشاعرانِ بزرگ ایران، سنایی، سعدي، مولوي، حافظ و عبید زاکانی سرآمدانی هستند که با بهره

از روزگار خود به دست گرایانهاند؛ تصویري واقعي خویش را یادآور شدههاي زمانههاي هنري طنز، پلشتی
اند.آور نمایان کردهگریه-هاي خنده اي از وضعیتهاي خود را در پس پردهاند و آرمانداده

است. هرگاه شرایط زیست هاي تاریخی داشتهکارکرد طنز در شعر، همواره پیوندي ناگسستنی با بزنگاه
هاي طنز در آثار هنرمندان بزرگ، رو بوده، پدیدار شدنِ الیهاجتماعیِ انسان، با بحران و رخدادهاي ناگوار روبه

خواهی ایرانیان هاي مشروطهبه روشنی نمود یافته است. در شعر معاصر که سنگ بناي آن را باید در دگرگونی
چه طنز را به یکی از رو هستیم. آنابی اهمیت عنصر طنز در شعر نیز روبهجو کرد؛ به نوعی با بازیوجست

-هاي سیاسیي شعر امروز بدل کرد، رویدادهاي ریز و درشت و بحرانهاي پیش برندهترین مؤلفهمهم
ي گذشته بود.اجتماعی ناشی از آن در چند دهه

ي آثار ادبی و از جمله شعر به حوزهفلسفی-هاي ارزشی ي دگرگونیي شصت که دامنهدر پایان دهه
کشیده شد، تغییرِ دستگاه زیبا شناختی و منظرگزینیِ شاعران جوان را نیز به دنبال داشت. شاعرانی که با 

يِ شعر جدي را به . این شاعران جوان گفتمانِ چیره9نگریستنداندازها میدیدگاهی نقادانه به تغییر چشم
ها، فتمان طنز در شعر، به آفریدن شعرهایی روي آوردند که طنز موجود در آنچالش کشیدند و با پیشنهاد گ

برآیند نگاهی فلسفی به انسان و جهان بود. در طنز اینان، دیدي تاریخی انگارانه و فراواقعی رخ نمود که بر 
که شاید جا پیش رفتآوري به طنز، تا آن. این روي10هاي تخیل و اندیشه در شعر تأکید داشتغناي سویه

ي هفتاد، تا به امروز همین ي برآمده در دههترین عنصر شعر نسل تازهاغراق نباشد، اگر بگوییم محوري
اي دیدگاه طنزآمیز به انسان و جهان است. شاعران خوزستانی نیز متأثر از فضاي عمومی شعر ایران، به گونه
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هایی از شعر این شاعران شان دادند. با هم پارهکارگیري عنصر طنز در شعر روي خوش ني به فراگیر، درباره
و رویکردشان به عنصر طنز را مرور کنیم:

بینیمگر این اعدامی را نمی
خوردکه هر روز قرصش را سر وقت می

حتا اگر صداي کلیدها ول نکنند
و با این حساب، در سردخانه هم هیچ معنی ندارد

که از همراهان میت
ددو تن دل به هم بسپارن

)74: 1380ي او از شوق. (خواجات، و موقع رفتن پایی بکوبند به کله
حق با شماست

شورجناب مرده
شوندها آدم نمیاین مرده

آیند ونصف شب می
خواهنداز آدم چراغ مطالعه می

هرچه بگویی آخر چرا؟ چطور؟
ایدشما که خیلی وقت است مرده

)68: 1379نژاد، دهند (آموختهبوف کور را نشانت می
در خداحافظ یارعلی

کفن
به میخ تابوت

گیر کرده بود و
آمدنمی
گفتند.» اهللا اکبر«همه 

تابوت
خواستبه یارعلی گیر داده بود و نمی

)19: 1382اهللا و اکبر! (اسدي کیارس، -
هاي زبان و تأثیرپذیري از شعرِ زبانی) توجه به ظرفیت7-4

هاي زبان به تري به استفاده از ظرفیتان پیشین توجه بیشتر و متفاوتي هفتاد نسبت شاعرشاعران دهه
ها در تبیین زایاییِ ي این جریان نشان دادند. مباحث زبانیِ ساختگرایان و فرمالیستترین مولفهعنوان مهم
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رط اي براي شاعران این جریان داشت. گاه توجه مفالعادهنامحدود زبان و تمهیدات صوري آن جذابیت فوق
گونگی برخی هاي بیان گریز، منجر به از هم گسیختگی و مهملهاي جدید و آزمودن شیوهبه کسب تجربه

هاي نوینی را نیز به هاي شاعران این دوره گردید. با این حال سعی و خطاي این شاعران رهیافتسروده
همراه داشت.

گذارمدشمن را در یک عکس جا می
نگاه کنید

یا دمش روي کول
ها روي سرا دستی

نگاه کنید
)57: 1377(آزرم، به مسلسلی پر از اسم او

کو که رفته باشیم، کو که مانده باشیم، کو که نمانده باشیم؟
ایم هنوز و نه ناصدامان که بوقنه صدامان که پرنده

نه صبح داري که بیاییم و نه شام که خفته باشیم
ن و به پایان رسیده در پیشهنوزِ ما، در تو برزخی شده بی پایا

پیش، پیشِ مقدس که بی زمان
کو که رفته باشیم، کو که مانده باشیم، کو که نمانده باشیم؟ 

)33: 1376(حبیبی بدر آبادي، 
رسیهاي ابري که سر میاز پرنده
کشم شیهه از سیاهآید اسب که میبا باد می

روياز میآیدکه میآیداز برف نمی
رسد وقتش که رسید گل را گل را سرمیبا باد 

زنم رازنم لبخند میمیهایت شیهه از سیاهاز دست
ي صفحه ندارد): شماره1378(باوي، 

زدایی از هنجارهاي نحوي) آشنایی7-5
ي هفتاد نبوده و منحصر به این دوره نیز تصرف در نحو و عدول از هنجارهاي نحوي مختص به شعر دهه

ي زیادي دارد که این فراروي فراروي از قواعد رایج نحوي در شعر کالسیک فارسی از سابقهنخواهد ماند.
کارگیري متفاوت اجزاي دستوري زبان فارسی است؛ اما در شعر معاصر به خصوص شعر منحصراً در به

افتد:ي هفتاد اجراي نحو بر محور زبان و اقتضائات متن اتفاق میدهه
مکث کن

ترمکث
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ترگذشته است    گذشتهاز وقتش
ترخوابش گرفته است       خواب

به مادر گفتیم:
پایین بیا

که از من
فقط قرمزي

من از قرمزي سرخ بودم
)19: 1377و کلماتم به هیچ وجه جانب نداشت. (جمالی، 

یادش افتاد
من از دندانِ هما که افتاده است

شناسمهاي تو را میخنده
یادم افتاد

امالهاي تکتو از قرمزِ
)89: 1376خوري (پاشا، هاي کتک به خانه مینمره

هاي عینی هاي کالن نگر، توجه به جزئیات زندگی و پرداختن به روایت) پرهیز از روایت7-6
هاي خُرد روي گردانده هاي کالن به سوي روایتي هفتاد از نظرگاه پست مدرنیستی، از روایتشعر دهه

ي دانش، به روایت هاي جوامع مدرن از قبیل علم کلی، به عنوان شکل اولیهتمام جنبهاست. از منظر لیوتار،  
(کالگز، » ها نقاب بپوشانندثباتیها و بیهاي کالن خواهان آنانند که بر تناقضروایت«اند و هاي کالن وابسته

ها و جریان ییات پدیدهجانبه به سمت و سوي جزي هفتاد از این منظر، توجهی همه). شعر دهه188: 1384
زندگی داشته است:
صندلی واژگون

اي پا در هواستاشاره
دانددر بازمانده تکلیفش را نمی

ي خالیو آینه
مقصود نور راي بیپرسه

بر خاموشی دیوار
تابدباز می

دار به لکنت افتادهساعت شماطه
چیزي چون چکیدن سکوت
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اي تهیدر حفره
)46: 1376(فالح، رسدبه گوش می

زندهاي خلوت چرت میپارك        بر نیمکت
ریزدکم میپسرم        از سرسره کم

ها پیشچرخد     بر پاشنه سالگردانک     چند عقربه می
اي از سکوت نیمکتو در گوشه

)11: 1376ایستد... (عبدالرضایی، کرد، میکاره میکه پیرمرد را نیمه
تر بودي تو اگر کوتاهر خانهدیوا

شدمدزد می
آمدم پاورچین پاورچینمی

کردمهایت را تمیز میکفش
اتاقت را رفت و روب

جا هایت را جابهلباس
)18: 1381شید، (م. روانات را آماده...صبحانه
گوش رااي کوچک سههاي قهوهشکالت

او به ما آموخت
مایاندعظمت نیمرو را او به ما ن

)20: 1377کلیمانجارو بخشی از اتاقش بود... (حسنی آبیز، 
هاي زبانی) توجه به کاربرد بازي7-7

ي او معناي یک پذیر و قابل بسط است. به عقیدهدر تفکر فلسفی ویتگنشتاین، زبان نامحدود، گسترش
عنوان یک ابزار نگاه کن و به یک جمله به«گوید: هاي فلسفی میکلمه کاربرد آن است. وي در کتاب پژوهش

هاي ). ویتگنشتاین تنوع کاربردهاي زبان را به بازي1385:10(به نقل از: اکوان، » به معناي آن به عنوان کاربرد
ها هر دو ها و هم شرکت در بازيکند و قصد او از این تشبیه آن است که هم کاربست واژهزبانی تشبیه می

). گرچه اصطالح 11اند (همان: ها حاکم است و تابع نظماي بر آنویژهاند و قواعدهاي انسانیفعالیت
ي هفتاد بسیاري از هاي زبانی شد، اما شعر دهههاي زبانی ابزاري براي برخی سهل انگاريبازي
هاي زبانی در نزد داند. با این حال درك واحدي از بازيهاي زبانی میاندازهاي خود را مدیون بازيچشم

هاي زبانی تر و مقلّد که  به خوبی از مبانی نظري و شگردهاي آن نداشتند وجود نداشت. بازيجوانشاعران 
آید:در آثار پیشروان این جریان وجه غالب به شمار می

خیلی که خودم را کنار بزنم
بزنم خودم را که خیلی
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شود سرختازه می
)41: 1380گذارد... بگذریم! (فالح، چراغی که نمی

وقت پیش...خیلی 
هاي آسمان بوددو دستت که در دست

هایت خطا نکرد؟کدامیک از دست
»خانم منشی ناقصم نکنی!«

عشق را با دست سوم برداشتن همین است دیگر
)10: 1377اي پسر خوب!  (آقاجانی، دست دوم شده

هاي تو پاسخچنگم خمیده به زخم زخمهزنممیزنمدلتنگ می
م به رنگگسترمی

شودکهکشان کنار تو آب می
شومببین کنار تو پهن می

)33: 1377خورم (صدیقیم، چین می
هاي تاریخی؛ شکست خط زمان تقویمی) بازي با روایت7-8

کارگیري تاریخ به عنوان متن، یا به عبارت دیگر پرداز و مورخ آمریکایی در شرح بههایدن وایت، نظریه
اتفاقات تاریخی به خودي خود «گوید: گیرد، مینویسی از ادبیات وام میریخبر حسب خصوصیاتی که تا
گیرند تا روایتی شوند و کنار هم قرار میهایی که توصیف میها از طریق شیوهمعنی ندارند، بلکه معنی آن

ایت به خود ها شکل رو). او معتقد است در این شیوه، تاریخWhite, 1978: 91»(شودتاریخی بسازند، ایجاد می
شوند، دار میها اتفاقات توصیف شده، تصویر، مرتبط و معنیهایی که در قالب آنگیرند، بنابراین روشمی

انجامد که در آن توضیحات قابل بازبینی انتقادي هستند به نظر وایت این به معنایی از تکثرگرایی تاریخی می
ها با اَبرروایتی، توان به سادگی بر اساس ارتباط آنمیها از رخدادي تاریخی را نها و فرهنگمتفاوت گروه

ها طلبد تا اساس فلسفی، سیاسی و ادبی آندرست یا غلط دانست، بلکه این کار انواع مختلف تحلیل را می
). بر این اساس در شاعران دهه هفتاد گسستگی زمان تقویمی و 138: 1388مورد بررسی قرار گیرد. (مالپاس، 

شود:به فراوانی دیده میزمان روایت 
ها باز هم بترسمپس با تمام این این حرف

اي را معرفی کنمهایم مردهنامهکه در دعوت
آید تا محرمانه بگویدمی» واترلو«که با هزار زحمت از 

)63: 1380که شعر بهزاد خواجات را خوانده است؟  (خواجات، 
خبرنگاري که نفرین حافظ
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او را در خیابان
رتی کُهنه درآوردبه صو

من بودم
که با شاخ نبات 

)72: 1380ها به شکل گنجشک گریختند (محیط، چاي خوردم و استکان
در شوش

این دانیال است آیا
فهمد؟که گویش باران را می

النصر با دو پاي تقلبی از گور برخاستبخت
)83: 1380ل، اص(بختیاريخودش را تکاند، و از کنار میز ما رد شد.

هاي معمولی و توجه به بیان فراواقعی (سوررئالیستی)) گریز از بیان7-9
آورمنه معادالت را به حساب می

کنمنه این ریاضی ملعون را با تو معامله می
انداعداد ساده

)90: 1380(سلحشور، خوانند.مثل چشمانت/ هنگام که می
ترسندکه از تاریکی میشوند هرگز دو چشمیبسته نمی

مگر در شرایط خاص
خصوصاً اگر درشت باشند، مگر در شرایط خاص

)6:  1377(آقاجانی، کنندپس کلیدي هم هست که با آن جهان را قفل می
یک روز دیدم دستی دراز شد قد یک شتر

ناخنکی زد وسط دریا
دو ماهی درآورد و یکی را بیرون نیامده خورد

پ دهانش سه قورباغه پریدند بیروناز چپ و چی
تر بود روي زمین پهن شدآنکه از همه عاشق

و مرد
و جوري بزرگ شد که زمین سبز سبز شد

هاي تو افتادممن که آنجا نشسته بودم یاد چشم
)73: 1377گذاري؟ (همان، ها را در تمام دنیا جا میهمیشه آن

گیرينتیجه-8
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هاي بسیاري را پشت سر گذاشته است. از دل نیما تا امروز دگرگونیشعر فارسی معاصر، از روزگار 
اند. پس از انقالب اسالمی و هاي زیاد سر برآوردهها و شعبهي شعر نیمایی شاخهپیشنهادهاي نیما و تجربه

چون جنگ تحمیلی و فروپاشی بلوك شرق، شعر پس از پشت سر گذاشتن رخدادهاي داخلی و خارجی هم
ي هفتاد خورشیدي برآمدند، راهی تازه را در پیش اندازي  کرد و شاعران جوانی که در دههستنو فارسی پو
توان ادعا کرد تا به امروز بیشتر شاعران نوگرا و فعال روزگار ما بر همان هنجار به سرودن شعر گرفت که می

مشغولند. 
ي پیش تز دورهبه عبارتی آنتیروشن است که عموماً سبک شعر هر دوره برآیند و محصول تحوالت و یا

هایش را از درون خود برکشیده ي هفتاد بیشتر داشتهاز خود است؛ اما شاید بتوان مدعی شد که شعر دهه
هاي کالسیک شعر فارسی تا پیش از نیما، حرکت کُند و بطئی زبان در بسترهاي اجتماعی، است. اگر در دوره

پذیر کرده بود و شاعران در خالل آثار خود با دست و پاگیر دانستن ها را امکانبینی ظهور و افول سبکپیش
ي هفتاد آیندگان خود افروخته بودند، شعر دههبراي پی» خردك شرري«هاي ادبی رایج، برخی قیود و سامانه

ي ظهور و بروز ناگهانی خود را یافت و بیشتري شصت و پیش از آن، زمینهنگاهی مختصر به شعر دههبا نیم
هایی متکی بر تحوالت سیاسی اجتماعی ایران و جهان بود تا فرایند تحویل و تحول سنتی شعر فارسی. مؤلفه

هایی مشترك و البته از پیش توافق نشده، برجسته و سپس توسط ي هفتاد به عنوان شاخصهکه در شعر دهه
هاي فرمی و زبانی شعر سنتشاعران همین دوره تبین شدند، انقطاع کلی و به نوعی اعالم شورش علیه 

معاصر بود که تا دهه شصت به دلیل شرایط خاص اجتماعی به تکرار و توقف رسیده بود.
گیري از روایت و ي هفتاد از جمله تنوع لحن و چندصدایی و بهرهپیشنهادهاي جدید شعر دهه

هاي نیما بود و از سفارشدستاوردهاي هنر نمایش و سینما و نیز نزدیکی هرچه بیشتر به طبیعت نثر که هم
هاي غربی داشت، موافقان و مخالفان فراوان و البته سرسخت پیدا کرد تا آنجا که ي نظریههم ریشه در ترجمه

ي هفتاد برخی شاعران موسپید کرده تا دهه شصت فارسی با تَر و تازه دیدن پیشنهاد شاعرانی که در دهه
ي شعر فارشی پیوست کردند.به جریان تازهخورشیدي سر برآوردند، دوان دوان خود را 

هایادداشت
باره چنین در این» 1357وضعیت شعر در ایران بعد از انقالب سال «ي شمس لنگرودي در مقاله-1

اي در برابر چندین نسل بود. پرسشی که در کنار پاشی شوروي، سوال بزرگ و غیر منتظرهاز هم«نوشته است: 
گریزي هاي بزرگ، و بعد، در بخشی، آرماني تردید به آرمانها که زمینهو ناتوانیهاها و شکستدیگر پرسش
.24، ص1379، اردیبهشت 10ي ي کارنامه به شمارهنامهبنگرید به: ماه» را پیش آورد.

، 35ي ي کارنامه، شمارهنامه، ماه»ي هفتادهاي تحول در شعر دههشاخص«بنگرید به: بهزاد خواجات: -2
.99، ص 1382ر تی
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و به دست ندادن تعریفی روشن از مرز » موج«و » جریان«افزون بر مسامحه در کاربرد اصطالحات -3
هاي شعري معاصر، گذاري برخی از گرایشي شخصی در ناممیان این دو عنوان، دخالت دادن ذوق و سلیقه

ه بنگرید به دو مقاله از علی باباچاهی با آید. براي نمونهایی است که در این باره به چشم میاز جمله کاستی
هاي شعري جریان«و 41-38، صص 1367، تیر 25ي ، آدینه، شماره»سال شعر نو فارسی57«هاي: عنوان

.33-30، صص 1367، تیر 26ي ، آدینه، شماره»ي چهل تا امروزمعاصر از دهه
، 1379، آذر2ي ، شمارهي کارنامهنامهماه، »ها عوض شده استجاي دوربین«بنگرید به: مهرداد فالح: -4
.36ص 
تر از ترند و سرودن را پیشحافظ موسوي، مسعود احمدي، مهرداد فالح و در این گروه، اندکی مسن-5

ي هفتاد آغاز کرده بودند.شاعران موسوم به دهه
، 9ي ي تکاپو، شمارههاي است از شاعر و منتقد معاصر، کاظم کریمیان. بنگرید به: مجلعنوان مقاله-6
.1373سال 
ي زبان و نقش آن بنگرید به: بابک احمدي: ساختار ي غربی دربارهبراي آشنایی بیشتر با آراي فالسفه-7

ي محمدتقی غیاثی، چاپ دوم، انتشارات بزرگمهر، تهران و تأویل متن. روالن بارت: نقد تفسیري، ترجمه
.1374ي انتقادي، چاپ دوم، مرکز، تهران: . بابک احمدي: مدرنیته و اندیشه1368
نویسی و بخشی از شاعران متفاوت«براي نمونه بنگرید به نقد علی باباچاهی بر شعر زبانی با عنوان -8
-2هاي منفرد (مسائل شعر و بررسی انتقادي شعر جدید و جوان امروز)، چاپ نخست (ج در: گزاره» جوان

.1219-80، صص 1380ان ي انتشاراتی سپنتا، تهر)، موسسه2
ي طنز و ي دفع آفات... مروري بر پیشینهي لشکر پروانه به برنامهحمله«بنگرید به: بهزاد خواجات: -9

.59-60، صص 1382، آبان 69ي شنبه، شماره، عصر پنج»کارکردهاي آن در شعر امروز
ي سوم، ، پل، شماره»روز ایراندرآمدي بر طنز در شعر امپیش«اصل: نگاه کنید به: رضا بختیاري-10

.14، ص 1384اردیبهشت 

کتابنامه
) ،هاي منتشر نشده. چاپ نخست، تهران: گلپونه.). عکس1377آزرم، محمد
) ،ها. چاپ نخست، تهران: آرویج.). بیامرزي1382اسدي کیارس، داریوش
) ،ساختار و تأویل متن. چاپ پنجم، تهران: مرکز.1380احمدي، بابک .(
براي بنفشه باید صبر کنی. چاپ نخست، تهران: همراه.1378دي، مسعود، (احم .(
) ،ات ما). «1377احمدي، مسعود34و 33ي فرهنگ توسعه، شماره». ما؛ اکنون؛ فردا و فرداي ادبی ،

.23-33صص 
) ،مخاطب اجباري. چاپ نخست، تهران: خیام.1377آقاجانی، شمس .(
) ،گریزي. چاپ نخست، تهران: گام نو.گرایی و عقلین: ایمان). ویتگنشتا1385اکوان، محمد
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) ،رو. چاپ نخست، تهران: معیار.شنبه پیاده). یک پنج1379آموخته نژاد، علی
گو با شاعران نسل نو). چاپ نخست، و). با شاعران امروز(گفت1379شید)، (امینی، مسعود(م. روان

تهران: آرویج.
) ، نگاه.). بیا براي زندگی اسمی انتخاب کنیم. چاپ نخست، شیراز: نیم1381ـــــــــــــــــــــــ
) ،هاي منفرد(بررسی انتقادي شعر امروز ایران). چاپ نخست، تهران: ). گزاره1378باباچاهی، علی

نارنج.
) ،2هاي منفرد(مسائل شعر و بررسی انتقادي شعر جدید و جوان امروز). ). گزاره1380باباچاهی، علی

ي انتشاراتی سپنتا.، چاپ نخست، تهران: موسسهجلد
) ، نم بارانم. چاپ نخست، تهران: دارینوش.). نم1375ـــــــــــــ
) ،م.1378باوي، شاهینآینه جا مانده در صدات. چاپ نخست، تهران: خطّ سو .(
ت، اهواز: ). حاال مثل خودم هستم؛ دلقک با شبکاله شکالتی. چاپ نخس1380اصل، رضا، (بختیاري

الجورد.
 ي ، پل، شماره»درآمدي بر طنز در شعر امروز ایرانپیش). «1384ـــــــــــــــــــ ، (اردیبهشت

سوم.
) ،ها و چرا من دیگر شاعر نیمایی نیستم. چاپ نخست، تهران: ). خطاب به پروانه1374براهنی، رضا

مرکز.
) ،تهران: نارنج.). راه هاي در راه. چ نخست،1376پاشا، ابوالفضل
) ،آیم؟!. چاپ نخست، تهران: روزگار.). عرض نکرده بودم می1380جاللی، بهروز
) ،دهن کجی به تو. چ نخست، تهران: نقش هنر. 1377جمالی، رزا .(
) ،از کلید تا آخر. چ نخست، تهران: خیام.1376حبیبی بدرآبادي، عباس .(
) ،اده شویم. چاپ نخست، تهران: نارنج.). نگه دار باید پی1377حسنی آبیز، علیرضا
هاي شعري معاصر فارسی. چاپ نخست، تهران: امیرکبیر.). جریان1384پورچافی، علی، (حسین
 ي طنز و ي دفع آفات... مروري بر پیشینهي لشکر پروانه به برنامهحمله). «1382خواجات، بهزاد، (آبان

.57-61، صص 69ي ارهشنبه، شمعصر پنج». کارکردهاي آن در شعر امروز
) ، جمهور. چاپ نخست، شیراز: نیم نگاه.1380ـــــــــــــ .(
) ، چند پرنده مانده به مرگ؟. چاپ نخست، تهران: نشر نارنج.1378ـــــــــــــ .(
) ،ي نقد(گفتارها و جستارهاي انتقادي ادبی). چاپ نخست، ج ). از دریچه1386دستغیب، عبدالعلی

ي خانه کتاب.ؤسسهدوم، تهران: م
) ،ي حمید عضدانلو، چاپ نخست، تهران: انتشارات ). نقش روشنفکر. ترجمه1377سعید، ادوارد

آموزش.
) ،خداحافظ یزدان. چاپ نخست، تهران: آرویج.1380سلحشور، یزدان .(
امسال هم نیامده رفتی. چاپ نخست، تهران: دارینوش.       1375دهی، فرامرز، (سه .(
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،ي هفتاد در تاریخ هاي شعر دههنگاهی انتقادي به مؤلفه). «1389احسان و ظهیري ناو، بیژن، (شفیقی
.122-99، صص 62مجله تاریخ ادبیات، شماره ». ادبیات معاصر

) ،ي مقاالت). چاپ نخست، تهران: نشر تهران.). مهر گردون(مجموعه1378صالحی، سیدعلی
) ،کی. چاپ نخست، تهران: سرواد.ازیم تا). تعویق می اند1377صدیقیم، فریبا
پژوهش هاي ادبی، شماره». پست مدرنیسم و شعر معاصر ایران). «1384اله، (تابستان طاهري، قدرت -

.29-50، صص 8ي 
) ،پاریس در رنو. چ نخست، تهران: نارنج. 1376عبدالرضایی، علی .(
) ،از خودم. چ نخست، تهران: نیم نگاه1380فالح، مهرداد .( .
 1379ـــــــــــ ، (آذر» .(الت شعر فارسی در دو جاي دوربینبررسی تحو) ها عوض شده است

.34-39، صص 2ي کارنامه، شماره». ي اخیر)دهه
) ، چهار دهان و یک نگاه. چ نخست، تهران: نارنج.1376ـــــــــــ .(
تهران: انتشارات دفتر پژوهشمدرنیسم. چاپ نخست،). تبارشناسی پست1380اصغر، (باغی، علیقره -

هاي فرهنگی.
) ،پناه، بایا، ي حمید یزدانترجمه». گریز از روایت کالن و عظمت طلبی). «1384کالگز، مارك

.181-192، صص 4و3ي ، شماره4يدوره
 ت شعر در ایران بعد از انقالب سال ). «1379لنگرودي، شمس، (اردیبهشتکارنامه، ». 57وضعی

.18-25صص ، 10ي شماره
) ي بهرام بهین، چاپ نخست، تهران: ققنوس.). پسامدرن. ترجمه1388مالپاس، سایمون
) ،نگاه.). من پسري ساده براي بهار هستم. چاپ نخست، تهران: نیم1380محیط، هادي
) ،نگاه.پرد بیرون. چاپ نخست، تهران: نیمي شما می). از فندکم چهره1381مهبودي، داریوش

 White, Hayden (1978) Tropics of Discourse: Essays in Cultural Criticism, Baltimore: John
Hopkins University Press.



١٤٣٦

١٤٣٦

مجموعه مقاالت

تحلیل کهن نمونه اي قصه ي رسالۀ الطیر
بر اساس الگوي اسطوره ي یگانه ي کمپبل 

1زینب توانگر

بلوچستان دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و 
دکتر محمدعلی محمودي

گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستاندانشیار
چکیده  

کند کـه  جوزف کمپبل در کتاب هاي خود مانند قهرمان هزار چهره و قدرت اسطوره به ترکیباتی اشاره می
او » سـفر قهرمـان  «د. نظریـه  با بررسی تطبیقی اسطوره ها در فرهنگ هاي مختلف به وجود آنها پـی بـرده بـو   

کـه بـه زعـم    -ساختاري کلی براي سفر ظاهري و باطنی متحول کننده قهرمانان در همه ادوار و اقوام مختلف 
فراهم می آورد. سفري که قهرمان در طی آن مراحل عزیمت، تشـرف و  -کمپبل داراي وجوه یکسانی هستند،

که مرغی است از گـروه  ت که به بررسی سفر یک قهرمان بازگشت را می پیماید.در این نوشتار سعی بر آن اس
به روایت درآمده است با نگاهی به الگوي سفر قهرمـان  مرغان و در قصه ي رمزي ابن سینا به نام رسالۀ الطیر 

ارائه می گردد و سپس به بررسـی مراحـل سـفر    قصه ي رسالۀ الطیر اي از ابتدا خالصه.کمپبل پرداخته شود
.خواهیم پرداختقصهین کهن الگوهاي موجود در این چنقهرمان و هم
کهن الگو، مرغ،قهرمان،جوزف کمپبلها:کلیدواژه

مقدمه 

جوزف کمپبل که تحت تاثیر یونگ و نظریه ناخودآگاه جمعی او قرار گرفته بود با استفاده از دانش و 
» تک اسطوره«وره هاي ملل گوناگون و بررسی تطبیقی آنها کسب کرده بود، نظریه آگاهی که با مطالعه اسط

خود را شکل داد. بر اساس نظریه تک اسطوره کمپبل، همه اسطوره ها از اشکال واحد کهن الگوهایی پیروي 
ها در می کنند که در هر زمان و مکانی در قالبی خاص نمود می یابند. از دیدگاه او بن مایه اصلی اسطوره

طول تاریخ تا زمان معاصر همواره یکسان بوده است. تمام اسطوره هاي جهان در اصل، داستان واحدي را 
کهکتابیمهمترینونخستینبیان می کنند و تعدد داستانها به علت ویرایشهاي گوناگون از داستان است. 

حلامرآندرکهستا) 1389،ل ـبکمپ(هچهرارهزناـقهرمباـکت،میکند معرفیرانقهرماسفريلگوا
باـکت،ر ـثاینـمدو. ست هاشدکرذديیازينمونههامرحلههرايبروهشددادهتوضیحلگواینامختلف

١Ztavangar7@gmail.com
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قـتطبیآنفدـهکهستا) 1387،رـگلوو(ننویسندگاخدمتدررهايسطوارتااخـس: هندـنویسفرـس
لـکمپبيوـلگادرهندـنویسر،وـمنظنـیاايرـب. تـسامختلفيهانامهفیلمبرنقهرمافرـسيوـلگا

کهراتیاتغییرنخستب ،کتاینادرگلروو. باشد ترمناسبنامهفیلمرساختاايبرتادهکرلعمااتیاتغییر
کهيیگردبکتا. کند میسیربرآنسساابررافیلمچندرساختاسپسوهددمیتوضیحدهکردیجاادخو
(ماندنیدبهیافیلم50دررهايسطوارساختاکشف: ینماـسورهطوـساه،دـشنوشتهکمپبلۀنظریسساابر
داردسعی،گلر وواتتغییرازدهستفااباوهنویسندسفربکتاازيذیرـتأثیرپباکهستا) 1389،یتیال و

تـنیسهنویسندسفربتاکرتقدبهب ،کتاینايهاتحلیل. کندسیربرمختلفياـنرهژادررایلمـفهپنجا
و 1392ياقرـبینـهمچن. تـساهدـشلـتحلیهنویسندسفربکتادرآنحمطرومهمفیلمچندیـحتو

ناـقهرمانياـهيدـهماننسیربر«مقالۀدرنسامی1392نتابستا،24رةشماهکودصیاکبراکتردويعبدلیال
ـساغیروايرهطوــسایتــشخصتــهففرــس،ل ــکمپبةیوـشساـسابر) 1389» (ياطیرـسا
میسیربر، ، رانیووگیلگمش،کر وايسکااكلو،کلساهره ،اــشرتوآر،تمن ــب،تم ــسررهايطوـ
يهاشخصیت. ست دهاکرلعمااشخصیتچندینابر،تغییرونبدرالـکمپبۀـنظریياقرـب. دـکن
،کلس اهره ،شارتوآر،بتمن شخصیتپنجوندانیوبیرتتحوالوسفرهادارايترـبیشه ،دـشباـنتخا

دادهقـتطبیلـکمپبروشباهنویسندسفروهچهرارهزنقهرمابکتادودرگیلگمشوکروايسکااكلو
.نده اشد

اي بوده است و الگوهایی است که همواره محور اصلی مباحث اسطورهترین کهنقهرمان یکی از قدیمی
»«در ارتباط با قهرمان معناي خود را به دست می آورند....الگوها نظیر استاد، منادي وسایر کهن 

Heroکردن است. قهرمان یعنی کسی کردن و خدمتاي به معناي محافظتاي یونانی از ریشهیا قهرمان واژه
اط با مفهوم ایثار و فداکاري فداي دیگران کند. بنابراین مفهوم قهرمان در ارتبکه آماده است نیازهاي خود را

کند که در تمامی داستانهاي جهان ترتیب اعمال قهرمان الگوي ثابتی را دنبال می)59: 1387است. (ووگلر، 
الگویی اي کهنهاي مختلف قابل شناسایی است. می توان اینگونه پنداشت که یک قهرمان اسطورهدر دوره

(برداري شده است.اگون توسط اقشار مختلفی از مردم نسخهوجود دارد که زندگی او در سرزمینهاي گون

سه مرحله براي سیر تحول و سفر تک اسطوره قهرمان در نظر میگیرد که عبارت کمپبل )206: 1380، کمپبل
اند از: جدایی (عزیمت)، تشرف و بازگشت؛ و آن را هسته اسطوره یگانه می نامد. و در شرح آن می نویسد:

زندگی روزمره دست می کشد و سفري مخاطره آمیز به حیطه شگفتی هاي ماوراء الطبیعه را یک قهرمان از«
آغاز می کند: با نیروهاي شگفت در آن جا روبه رو می شود و به پیروزي قطعی دست می یابد. هنگام 

کمپبل ، » (بازگشت از این سفر پررمز و راز، قهرمان نیروي آن را دارد که به یارانش برکت و فضل نازل کند
قهرمان بر اساس ندایی که او را فرا می خواند از حد زندگی عادي و معمولی : جداییمرحله ي )1389:40

خود به محدوده اي فراتر گام می نهد . مرحله ي جدایی خود در بر گیرنده ي چرخه ي دعوت به آغاز سفر 
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ین ، شکم نهنگ یا عبور از قلمرو شب است ، رد دعوت ، نمایان شدن امدادهاي غیبی ، عبور از آستان نخست
یا آشنایی که در این مرحله قهرمان با نیروهاي فراطبیعی رو به رو می شود و اقدامات قابل توجهی تشرّف.

انجام می دهد . این مرحله نیز جاده ي آزمون ، مالقات با خدابانو ، ظهور زن به عنوان وسوسه گر ، آشتی با 
برکت نهایی را شامل می شود . مرحله اي که سفر قهرمان به پایان می رسد و پدر ، خداي گون شدن و

قهرمان و پذیرفته شدن وي در بازگشتقهرمان براي مردمش برکتی عظیم  و تحولی عمیق را به همراه دارد .
ت جامعه نیز شامل چرخه ي زیر است : امتناع از بازگشت ، فرار جادویی ، عبور از آستان بازگشت ، دس

سفرِ مرغ در این نوشتار سعی بر آن است که . نجات از خارج ، ارباب دو جهان و آزاد و رها در زندگی
که یک شخصیت از قصه ي رمزي ابن سینا می باشد بر اساس الگوي اسطوره ي یگانه ي کمپبل قهرمان

گردد و سپس میالطیر ارائه قصه ي رسالۀ این منظور ابتدا خالصه اي از هبمورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد . 
چنین  شناسایی کهن الگوهاي موجود کمپبل و هم» سفر قهرمان«با الگوي مرغ به مقایسه روند سیر و تحول 

.قصه می پردازیمدر این 

خالصه اي از قصه ي رساله الطیر
است و در قصه ي رساله الطیر ابن سینا یکی از مجموعه رساله هاي رمزي وي است که اصل آن به عربی

هجري ، زمانی که ابن سینا در قلعه ي فرد جان محبوس بوده است نوشته شده وبعدها سهروردي 412سال 
آن را به فارسی ترجمه کرده است. در این داستان صیادان در صحرا دام می گسترند و دانه می پاشند و 

قصه ، خود پرنده اي از این گروه  گروهی از مرغان به طمع دانه در دام صیادان اسیر می شوند. راوي این
است که در دام گرفتار شده و بعد از رهایی در حالی که هنوز بقایاي دام بر پاي مرغان است سفر خود را 
ادامه داده و از کوه هاي نه گانه می گذرد و مرحله به مرحله با دیگر مرغان همراه است  و در بطن ماجرا 

ایی یافته به همراه مرغان دیگر از وادي هاي با آب و گیاه که در پیش روي قرار دارد . قهرمان که از دام ره
آن ها می آید ، در می گذرند و هفت کوه را پشت سر می گذارند و در کو هشتم فرود می آیند و در آن جا 

ی انواع نعمت ها و صورت هاي دلکش را می بینند و نیز مرغان خوش آوازي را که با لطف و مهربانی میزبان
آن ها را بر عهده می گیرند . آن گاه به نزدیک والی آن والیت باز می روند و ماجرهایی که براي آن ها اتفاق 
افتاده است را بیان می کنند و والی نیز آن ها را به نزد ملک که در شهري بر باالي کوه است ، می فرستد . 

ه رو می شوند و بعد قدم در حجره ي ملک مرغان که در آن جا فرود می آیند با کوشک و صحن فراخی روب
می گذارند و با دیدن نور جمال ملک دیدگانشان خیره می گردد و بی هوش می شوند . و ملک با دیدن آن 
ها با لطف و مهربانی عقل هایشان را باز می گرداند و آن ها شروع به سخن گفتن می نمایند . مرغان شرح 

ت می کنند که بقیه ي دام و بندي که بر پاهایشان هست را باز کند ، اما حال خود را بیان می کنند و درخواس
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ملک جواب می دهد که بند از پاهاي شما کسی باز می کند که آن را بر پاي شما بسته است  و می گوید من 
ند .رسولی با شما می فرستم تا ایشان ( صیادان ) را وادار کند تا باقی مانده ي دام را از پاي شما بردار

) بازگشت –تشرّف –تحلیل حکایت  بر اساس الگوي اسطوره ي یگانه ( جدایی 
قصه ي رسالۀ الطیر ابن سینا  نیز مانند همه ي اسطورگان قهرمانی از همین چرخه پیروي می کند . 

: جمعی از مرغان که در طلب غذا و براي استراحت به صحرا قدم می گذارند و افسون صیادان جدایی
: زمانی که سعی و تالش پرنده ي تشرّفندگان را به سمت دام می کشاند و آنها در دام گرفتار می شوند . پر

( راوي ) گرفتار در دام اثري ندارد و موفق نمی شود که خود را از دام و بندي که بر پاي دارد برهاند ، 
ال از دام ها بیرون آورده اند از آنها قهرمان خسته و درمانده جماعتی از یاران خویش را می بیند که سر و ب

یاري می خواهد و به کمک آنها از دام رهایی می یابد و براي بازگشایی کامل بندها رهسپار کوه نهم می 
: ملک کوه نهم به همراه بازگشتشوند . و در آخر بر اساس سومین قسمت الگوي اسطوره ي یگانه یعنی 

وساطت او صیادان بندها را از پاي مرغان برگیرند و مرغان دوباره به آنان رسولی به صحرا می فرستد تا با 
صحرا باز می گردند . 

جدایی - 1
دعوت به آغاز سفر - 1- 1

از زندگی روزمره اش دست می کشد و سفري « قهرمان داستان که در نقش پرنده اي ظاهر شده ، 
غاز می کند ، با نیروي شگفت روبه رو می شود و به مخاطره آمیز را به حیطه ي شگفتی هاي ماوراء الطبیعه آ

پیروزي قطعی دست می یابد و هنگام بازگشت از سفر پر رمز و راز خود نیروي آن را دارد که به یارانش 
) در این داستان نیز مانند همه ي اسطورگان قهرمانی ، براي این که 40همان : » . ( برکت و فضل نازل کند 

ورطه ي آگاهی و روزمرگی اش جدا شود و به قلمرو شگفت ناشناخته ها و ناآگاهی قدم قهرمان بتواند از 
« بگذارد نیاز به یک نداي دعوت و منادي آغاز سفر دارد . دعوت به آغاز سفر با ندایی شروع می شود که 

ه اي معموالً ندا در شرایط خاص به گوش می رسد ، در یک جنگل تاریک ، زیر درختی بزرگ ، کنار چشم
» . ( جوشان و معموالً پیام آورِ قدرت سرنوشت ، موجودي کریه است که خوار و ناچیز شمرده می شود 

گروهی از شکارچیان به صحرا آمدند و « ) چنان که مالحضه می شود داستان با عبارت 61: 1389کمپبل ، 
، خود سر در گریبان کشیده در علفزار در اندیشه ي شکار دام ها گستردند ، بندها نهادند و دانه ها پاشیدند 

نمادي از قلمرو ناآگاه روان انسان است . « ) آغاز می شود . صحرا 31: 1382ابن سینا ، » ( نهان شدند . 
مناطق ناشناخته ( صحرا ، جنگل ، دریا عمیق و قلمروهاي بیگانه و ... ) حوزه هاي آزادي هستند که 

)زیاده خواهی و حرص انسان 86: 1389کمپبل ، » ( ی می شود . در آنها متجلناخودآگاهیمحتویات 
کنجکاو را به حیطه ي ناشناخته می برد ، حیطه اي که پیک منادي آغاز سفر در کمین نشسته و انسان مستعد 
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پیک و منادي آغاز سفر ، اغلب تاریک ، کریه و ترسناك است ، موجودي « را به سمت خود فرا می خواند . 
آن را نحس می داند ، ولی اگر کسی بتواند او را تعقیب کند راهی از میان دیوارهاي روز به تاریکی که دنیا 

) در رسالۀ الطیر ، صیادن در صحرا دام 62همان : » ( باز می شود ، جایی که جواهرات می درخشند . 
داراي دو نوع « ه گسترده اند و صفیر خوش می زنند و نداي دعوت سر می دهند . صحرا به باور شوالی

نمادگرایی اساسی است : یکی نشانه ي بی تمایزي اولیه است و دیگري نشانه ي سطحی پهناور و بایر که در 
) صفیر صیادان دعوت به آغاز 138: 4، ج1388شوالیه و دیگران ، » ( پشت آن حقیقت کشف شود . 

ه اي به قلمرو ناشناخته اي برود و با برکت سفري می باشد که در آن قرار است قهرمان به اتفاق پیر فرزان
نهایی براي سر و سامان دادن جامعه اي که در آن زندگی می کند برگردد . دست سرنوشت ، قهرمان را به 
خود می خواند و در واقع قهرمان را به جهان و قلمرویی که براي او آشنا نسیت فرا می خواند . کمپبل معتقد 

سرزمینی دور ، هم چون یک جنگل ، هم چون « ، قهرمان را به جاهایی از قبیل است که دعوت به آغاز سفر
قلمرویی در زیر زمین ، زیر امواج ، و یا فراسوي آسمان ها ، هم چون جزیره اي رمز آلود ، هم چون 
کوهستانی بلند و با شکوه و ... ولی در هر حال این مکان همیشه جایی است که موجوداتی سیال و متغیر ،

» . ( شکنجه هایی غیر قابل تصور ، اعمالی فوق بشري و لذت هایی غیر ممکن را در خود جاي داده است 
) می برد . در این حکایت مرغان براي یافتن غذا عازم صحرا می شوند و در آن جا با 66: 1389کمپبل ، 

همان » . ( شتباه ساده آغاز شود سفر ممکن است با یک ا« اشتباهی که مرتکب شده اند ؛ اسیر دام می شوند . 
) به عبارتی شخص را از راه هاي معمولی که بشر طی می کند منحرف می سازد و با مرتکب شدن این 66: 

اشتباه ، است که قهرمان به دور دست ها سفر می کند . اشتباهی که به ظاهر کوچک می باشد  و براي 
مرغان آشکار می سازد . فروید در مورد این اشتباهات معتقد پرندگان اتفاق می افتد جهانی ناشناخته را بر 

خیلی هم از سر اتفاق نیست ، آنها نتیجه ي تمایالت و تضادهاي سرکوب شده اند ، آنها امواجی « است که 
) مرغان که خود را در 60همان : » ( هستند که از دل چشمه هاي ناشناخته بر سطح زندگی ظاهر می شوند . 

متفاوت است . هر چند به مقاومت با این نیرو می پردازند ولی بند آگاهشانینند که با دنیاي جهانی می ب
پایشان را بسته است . و روان ناآگاه همه ي قواي خود را به کار می گیرد تا قهرمان داستان را که در ناآگاه

یش ها و ابتالئات آمیخته حجاب روزمرگی پنهان شده است به سفري دور و دراز ، سفري که به انواع آزما
من در خیل پرندگان بودم ، آنگاه که «. است فرا خواند . راوي گرفتار شدن در دام را این چنین بیان می کند 

به دیده آمدم ، به سرودهاي نیکو ما را می خواندند . پیش روي خوراکی انبوه بود و یارانی آشنا . نه تردید در 
را ناروا انگاشتیم . شتابان سر در پی آواز آشنا و دانه گذاشتیم . حلقه هاي دل خویش راه دادیم و نه هدفشان

» . دام بر گردنمان حلقه شد و بند هاي تور بر بال هایمان بسته شد و رشته نخ هاي تله بر پاهایمان گره شد  
یش جدا شده و ) قهرمان روایت که به صورت ناخواسته از دنیاي آگاه و معمول خو31: 1382( ابن سینا ، 

در ابتداي جهانی وراي آگاهی ، جهانی که همه چیز آن ناآشنا و غریب است قرار گرفته دچار اظطراب و 
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دلهره می شود بنابراین بدون هدف تالش خود را می کند ، چرا که در دریاي ژرف ناآگاهی در حال غرق 
» . ( ردي غیر از تنگی و ماندگی نیافتیم در جنبش شتافتیم ، دست آو« شدن است . اما تالش او بی اثر است. 

اما از این غافل است که « )  قهرمان تمام سعی خود را براي رد کردن این دعوت به جا می آورد 31همان : 
رد دعوت سفر را بر عکس می کند و به حالت منفی بدل می سازد ، در این حالت فرد ... قدرت انجام عمل 

) 67: 1389کمپبل ، » ( به یک قربانی می شود که نیاز به ناجی دارد . مثبت را از دست می دهد و بدل
رد دعوت-2–1

اسطوره ها و قصه هاي « اغلب در زندگی پیش می آید که دعوتی بی پاسخ می ماند . کمپبل معتقد است 
هد از چیزهایی مردمی تمامِ جهان ، به وضوح نشان می دهند که علت رد دعوت این است که فرد نمی خوا

که به آن عالقه مند است ، دست بکشد . او به آینده به عنوان ِ تکرارِ بی وقفه ي مرگ و زندگی نگاه نمی کند 
، بلکه در نظرِ او ، آینده عبارت است از تثبیت ِ نظام ِ ایده آل ها ، ارزش ها ، اهداف و منافع کنونی که در 

) طبق الگوي اسطوره ي یگانه گرفتار آمدن 68: 1389(کمپبل ، » . وضعیت کامالً امن قرار خواهند گرفت 
پرندگان در دام صیادان خود نشان از این دارد که قهرمان به همراه دیگر پرندگان در مقابل دعوت آغازین ، رد 

زمانی شهري پارسی ، به همراه شاه ، ملکه ، ساکنان و تمام « دعوت کرده اند . چون طبق گفته ي کمپبل 
) و 71همان : » . ( داران آن تبدیل به سنگ شدند . چون که مردمانش به نداي اهللا جواب رد داده بودند جان

گرفتار آمدن پرندگان در دام ، طبق الگوي اسطوره ي یگانه توضیحی غیر از این نمی تواند داشته باشد . 
ه نابودي سپردیم و ... به دام خو تن ب« قهرمان روایت می کند به همراه یاران پس از کمی تالش بی فایده 

) مرغان که خود را در جهانی می بینند که با دنیاي آگاهشان متفاوت است 31: 1382ابن سینا ، » . ( کردیم 
به مقاومت در برابر این نیرو می پردازد اما بند ناآگاه پایشان را بسته است چرا که مقاومت در برابر دعوت گاه 

گرفتار طلسم شود .اما باید گفته شود که گاه قربانیانی که گرفتار می شوند نجاتی براي باعث می شود که فرد 
آن ها نخواهد بود . درست همان طور در قصه ي رسالۀ الطیر بیان شده است که بعد از گرفتار شدن دسته 

ی از قربانیان تا بعض« جمعی پرندگان در دام تنها گروهی نجات می یابند و گروهی دیگر در دام می مانند . 
) و سرنوشت مرغ 71همان : » . ( ابد گرفتار ِ طلسم می مانند ، ولی سرنوشت دیگران نجات و آزادي است 

قهرمان به همراه گروهی دیگر از مرغان آزادي است و نجات پیدا می کنند و گویا گروهی دیگر در دام ها 
مان قصه ي رسالۀ الطیر براي مدتی در دام می ماند و باقی می مانند و نجاتی براي آن ها نیست . اگر چه قهر

این در دام ماندن بر اساس الگوي اسطوره ي یگانه ، خود دلیلی بر رد ِدعوت بوده است و طلسمی که قهرمان 
در دلِ همین وضعیت نا مساعد ، فرد به کشف و شهودي « بر آن گرفتار آمده است . ولی کمپبل معتقد است 

) و 71همان : » . ( می شود که قانونی ناشناخته و رهایی بخش را به او نشان می دهد سعادت بخش نایل 
این قسمت از الگوي اسطوره در تحلیل قصه ي رسالۀ الطیر زمانی قابل ذکر می شود که قهرمان قصه در زمان 

وه همدلی با یار هر یک سر کار خویش گرفتیم و دل از اند« گرفتار بودن در دام این چنین بیان می کند که 
تهی داشتیم و در راه آزادي خود دست به نیرنگی گذاشتیم . چندي بر آن حال بودیم به دام خو کردیم و در 
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قفس ها آرمیدیم . تا آن روز که از میان بندها دیده گشودم و بر فراز خویش گروهی از پرندگان را دیدم که 
از قفس ها رهانیده بودند و در پاهایشان باز مانده ي پاره سرها و بال ها از دام ها به در آورده بودند و تن

بندي را داشتند ، که آنان را نه از پرواز باز می داشت و نه رهایشان می گذاشت تا زندگی به کامشان گوارا 
) « 32–31: 1382ابن سینا ، » . ( گردد . من با دیدن ایشان آن چه را فراموش کرده بودم به یاد آوردم 

ان رازهاي بسیاري در نهان دارد و آن ها را نمی گشاید ، مگر که الزم باشد بنابراین اگر چه در پی جواب رو
رد وضع بدي به وجود می آید ولی در همین وضعیت نا مساعد فرد به کشف و شهودي سعادت بخش نایل 

) قهرمان با 71: 1389کمپبل ،» . ( می شود که قانونی ناشناخته و رهایی بخش را به او نشان می دهد 
وضعیت ِ نا مساعدي که در آن گرفتار است با دیدن دیگر پرندگان و رهایی نسبی آن ها متوجه ي حقیقت و 
کشفی می شود که به نوعی باعث سعادت قهرمان می شود و او همه ي چیزهایی که روزي می دانست و 

فراموش کرده به یاد می آورد . کشف و شهودي که همان رازهایی را که در نهان دارد و به گفته ي خود ِ او 
قهرمان به آن نایل شده او را از طلسمی که به آن گرفتار شده؛ نجات می دهد و رهایی می بخشد . و باعث 

می شود قهرمان به دعوتی که رد کرده بود ؛ به این گونه پاسخ مثبت دهد  . 
امداد غیبی         -3–1

وت پاسخ مثبت می دهند براساس الگوي اسطوره ي یگانه با موجودي حمایت گر کسانی که به نداي دع
روبه رو می شوند . در قصه ي رسالۀ الطیر این موجود حمایت گر که امداد غیبی محسوب می شود ؛ همان 

یاري پرندگانی هستند که توانسته اند خود را از دام ها رهایی بخشند که قهرمان رسالۀ الطیر از آن ها کمک و 
بر فراز خویش گروهی از پرندگان را دیدم که سرها و بال ها از دام بدر آورده بودند و تن از « می خواهد . 

در اولین « ) هر جا که قهرمان به دعوت پاسخ مثبت دهد 32: 1382ابن سینا ، » . ( قفس ها رهانیده بودند 
و را ) در برابر نیروهاي هیوالوشی که درراه مرحله ي سفر با موجودي حمایت گر روبه رو می گردد که ( ا

) قهرمان یاري خواستن خود از آن ها را این چنین بیان می 75: 1389کمپبل ، » . ( هستند محافظت می کند 
از وراي میله هاي قفس ایشان را خواندم ، که به نزدیک من در آیند و مرا چاره اي بنمایند ، شاید که « کند 

یونگ ) پرندگان که همان امداد غیبی هستند  قهرمان را حمایت کردند. 32: 1382بن سینا ، ا» . ( رها گردم 
در هیئت ساحر ، طبیب ، روحانی ، معلم ، استاد ، پدر بزرگ و یا به صورت « پیر فرزانهمعتقد است که  

نه همان مرغان رهایی ) در رسالۀ الطیر پیر فرزا113: 1376یونگ ، » ( جن یا حیوان ... ظاهر می شود . 
پرندگان که باعث نجات یافته هستند که به صورت حیوان در این جا حضور دارند و در کنار قهرمان هستند . 

نشان گر ِ قدرت ِ محافظ و مهربان سرنوشت « قهرمان شده اند بر اساس الگوي اسطوره ي یگانه ي کمپبل 
هد ، نوید این که آرامش بهشت ، که از آغاز ، در رحمِ مادر هستند . این خیال ، دوباره به دل ها اطمینان می د

آن را شناخته ایم ، گم نشده ، بلکه حامی حال است و در آینده هم خواهد بود ...و اگر چه قدرت مطلق در 
گذر از آستان هاي مختلف و بیداري ِ زندگی به ظاهر به خطر می افتد ، نیروي ِ حمایت گر در حرمِ دل 
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است و درون یا پشت ِ هیئت هاي ناشناسِ زندگی ، باقی و ماندگار ، پنهان شده است . فقط همیشه حاضر 
) و مرغ ِقهرمان به نیروي حمایت گر که پرندگان 78: 1389کمپبل ، » . ( باید او را شناخت و اطمینان کرد 

ري دور و دراز خواهد رها شده هستند اعتماد کرده و به همراه آن ها قدم در راهی می گذارد که شروع سف
قهرمان را مجبور به یادآوري ماجراهاي زندگی خود می کند چنان که پیر فرزانهیونگ می گوید همواره بود . 

از حالشان پرسیدم ، یادآوري کردند که چگونه ایشان ( همه ي مرغان از « در این داستان قهرمان بیان می کند 
ابن سینا ، » . ( چه سان امید از دست دادند و با درد خو کردند جمله خود قهرمان ) به بال مبتال گشتند و

که به نداي درون ، پاسخ مثبت « قهرمان که مددرسان غیبی بر او ظاهر می شود ، کسی است ) 32: 1382
) قهرمان بیان می کند که ، زمانی که مرغان رها شده را می بیند ؛ می گوید 82: 1389(کمپبل ، » . داده است 

1382ابن سینا ، » . ( آن چه بدان خو گرفته بودم به رنج بدل شد ، چونان که جان در تن من به زاري افتاد « 
) این سخنان قهرمان نشان می دهد که او پی به حقیقت برده است و با دیدار مرغان آزاد که نماد امداد 32: 

درون خود پاسخ می دهد . بر اساس الگوي غیبی هستند ، از خواب و بی خبري بیرون می آید . و به نداي 
به نداي درون خود بلی گفته و هم زمان با آشکار شدن ِ نتایج آن ، شجاعانه « اسطوره ي یگانه ،  قهرمانی که 

)78: 1389کمپبل ، » . ( راه را ادامه می دهد ، تمام ِ نیروهاي ِ ناخودآگاه را در کنار ، یار و همراه می یابد 
ادامه نیز به یاري همین نیروي یاري رسان قدم در جاده ي آزمون می گذارد . پیر فرزانه به قهرمان قهرمان در 

ما را در پیش راه هاي دراز است و منزل « از سختی هاي سفر در جاده هاي آزمون خبر می دهد و می گوید 
دست ما بشود و ما دیگر هاي سهمناك و مخوف که از آن ایمن نتوان بود بلکه مثل این حالت دیگر بار از

باره به آن حالت اول مبتال شویم پس رنج تمام برباید داشت که یک باره از چاله هاي مخوف بیرون گریزیم 
) و این موضوع در رسالۀ الطیر از زبان مرغان که نقش پیر 5: 1376یونگ ، » . ( و پس به راه راست افتیم 

د و او را از راه و سفري که در پیش روي دارند و این که قرار است فرزانه را دارند ؛ به قهرمان گفته می شو
در پیش رویمان منازلی است که « چه اتفاقی براي آن ها بیافتد ، با خبر می کنند و به قهرمان گفته می شود 

» کنیم در آن ها ایمن نخواهیم بود مگر از آنان بگذریم پس به دنبالمان روان شو تا تو را به راه راست هدایت 
) و همان طور که یونگ گفت پیر از سختی راه در این قصه به قهرمان می گوید و و 32: 1382. ( ابن سینا ، 

این که قرار است به راه راست هدایت شود .
عبور از نخستین آستان - 4–1

از « قهرمان قهرمان در این داستان در نقش پرنده اي ظاهر می شود و همان طور که کمپبل بیان می کند 
زندگی روزمره اش دست می کشد و سفري مخاطره آمیز را به حیطه شگفتی ها آغاز می کند . با ظاهر شدن 

« پیام آوران سرنوشت براي راهنمایی و کمک به قهرمان ، او قدم در جاد ه ي سفر می گذارد ، تا هنگامی که 
مواجه شود . این سرایدارن ، ایستاده در محدوده » انه نگهبان آست« مقابل درِ ورود به سرزمینِ قدرت اعال ، با 

ي افقِ زندگی و آسمان کنونی ِ قهرمان ، به نگهبانی از چهار سوي و هم چنین باال و پایین آن می پردازند و 
) 85: 1389کمپبل ، » . ( آن را محدود می کنند . آن سوي آن ها تاریکی ، ناشناخته و خطر در انتظار است 
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در میان دو لبه کوه « داستان گذر از نخستین آستان گذر از نخستین قله ي کوه است ، نخستین آستان در این
) می باشد . 32: 1382ابن سینا ، » ( خداوند در دره اي خرم و بارور نه بلکه در دره اي سترون و برهوت 

گذرند . حال که قهرمان و یاران او که مرغان براي گذشتن از نخستین آستانه باید از نیروي نگهبان آستانه ب
موفق به گذشتن از آستانه شده اند ولی هنوز ترس این نیز دارند که نگهبانان آستانه به دنبال آن ها بیایند و 

بشتابید و در این « گروه مرغان را اسیر کنند و براي همین است که پیر فرزانه به قهرمان و یاران او می گوید 
) گویا در قله 33همان : » . ( زیرا که مادامی که از آنان گذر نکرده ایم ایمن نخواهیم بود جایگاه فرود نیایید 

کوه جماعتی هستند که قصد مرغان را دارند . گذشتن از نخستین قله ي کوه گذشتن از  نخستین  آستانه می 
تند که مرغان از ترس آن ها در باشد مسلماً هر آستانه اي نیز نگهبانانی دارد . که این نگهبانان همان هایی هس

بهتر است انسان « قله ي کوه زیاد نمی مانند و مجبورند آن جا را سریعتر ترك کنند . کمپبل معتقد است که 
هیچ وقت ، نگهبانان مرزهاي تعیین شده را به چالش نخواند . ولی از سوي دیگر فقط با خروج از این مرزها 

) ولی قهرمان براي 90: 1389کمپبل ، » . ( د حیطه ي تجربه هاي نو شود ... که می تواند زنده یا مرده وار
پا گذاشتن به حیطه ي مقدس کیهان باید از مرزهایی که همان قله ي کوه ها می باشد و از نگهبانان آستانه که 

ست و یا ا»خودآگاه « نگهبان ، سمبول « نمی گذارند قهرمان وارد حیطه ي تجربه هاي نو شود ، بگذرد .  
90همان : » . ( دانست خودآگاهدر صورت تمایل می توان او را از تجمع تمامِ اخالقیات و محدودیت هاي 

سفر همیشه و همه جا ، عبور از حجاب دانسته ها به سوي ناشناخته هاست . نیروهاي نگهبان ِ مرزها )« 
ي آن کس که شایستگی و شجاعت الزم خطرناك اند و روبه رو شدن با آن ها مخاطره انگیز است ؛ ولی برا

) و قهرمان رسالۀ الطیر به عمق غربت خود پی برده 90همان : » . ( را دارد ، خطري وجود نخواهد داشت 
است و شایستگی پرواز کردن را در خود می بیند و با وجود این که خطر نگهبانان آستانه را احساس می کند 

نش خطرناك هستند و در پشت سر آن ها در تعقیب آن ها می آیند ولی با و می داند که آن ها براي او و یارا
این حال قهرمان پا به سفر می گذارد و شایستگی و شجاعت الزم براي این سفر در او وجود دارد . و عبور از 

: 1389کمپبل ، » . ( نخستین قدم براي ورود به حیطه ي مقدس ِ منبع کیهان است « آستان به اعتقاد کمپبل 
) و این چنین قهرمان رسالۀ الطیر که خود مرغی در میان گروه مرغان است از آستان عبور می کند و قدم 89

عبور از آستانه به این معناست که قهرمان سرانجام خود را متعهد به « به حیطه ي مقدس کیهان می گذارد . 
. ممکن عادي را از دنیاي ویژه جدا می کند. او اکنون آماده عبور از درگاهی است که دنیاي سفر کرده است

، یا اردنگی جانانه اي از طرف ، یک نقشهاست عبور از آستانه به چیزي بیش از پذیرش ترس هاي خود
. این احتمال هم وجود دارد که قهرمان به واسطه نیروهاي درونی مجبور به قبول دنیاي استاد نیاز داشته باشد

)12: 1390، ویتیال(» . ویژه خود شود
و اما در مورد قصه ي رسالۀ الطیر که قهرمان قصه به شکل پرنده اي در گروه مرغان ظاهر می شود و این 
که نویسنده پرنده را به عنوان قهرمان براي انجام این سفر خطیر و تجربه سترگ انتخاب می کند نه موجودي 
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پرنده مفهوم سبکی و رهایی از ثقل زمین را القا می « که دیگر و یا حتی انسان را ، این گونه قابل توجیه است 
) در پرواز وزن 196: 1388شوالیه و دیگران ، » ( کند .... و تصویر روح است که از جسم می گریزد . 

بن مایه اي است با انتشار « حیوانی از میان می رود و این هستی روحانی است که جهش می یابد ، پرواز 
یی ناپذیر دسته اي کامل از اسطوره هاي مربوط به سرچشمه ي کیهانی انسان و وضعیت جهانی ، جزء جدا

: 1374الیاده ، » ( بهشتی ... ( فراسورفتن ) و در عین حال ( آزادي ) هر دو از طریق پرواز به دست می آید . 
برتر و جود ... و در مراحل معنوي ، نماد فرشتگان ، نماد مرحله ي« )  و پرنده در دیدي جامع 108–106

مناسب ترین نماد تعالی همان « ) و 198همان : » ( اسالم پرندگان به طور خاص نماد فرشتگان هستند . 
را نشان می دهد که در حالت خلسه به کمک یک شهودي فردپرنده است ، این نماد سرشت شگفت انگیز 

هندرسن ، » ( در آینده واقع خواهد شد دریابد . واسطه می تواند اطالعاتی از حوادث و واقعیت هایی را که 
شخصی است . و الیاد معتقد فرآیند فردیت و تمامیت و کمال) پرنده القا کننده ي بهتري براي 95: 1389
1368الیاده ، »( وارد شدن به ماورا و رسیدن به حالتی برتر وجود مستلزم داشتن شرایط روح است . « است 

 :133 (
تشرّف- 2
جاده ي آزمون ها -1–2

قدم به چشم انداز ِ « زمانی که قهرمان از آستانه که همان گذشتن از کوه نخستین است گذر می کند 
) و وارد جایی می شود که باید یک سري 105: 1389کمپبل ، » . ( رویاییِ اشکالِ مبهم و سیال می گذارد 

همان امداد « حیطه ي منبع کیهان شود . کمپبل معتقد است آزمون ها را پشت سر بگذراند که بتواند وارد 
طلسم ها و ماموران رسان غیبی که قبل از ورود به این حیطه ، با قهرمان مالقات کرده بود ، اکنون با نصایحِ

مخفی ، به طور نهانی به او یاري می رساند . و یا ممکن است قهرمان ، اولین بار ، همین جا نیروي ِ مهربانی 
) مرغانی که از بند و دام 105همان : » . ( ا که در عبور از گذارهاي فرا بشري حامی اوست مالقات کند ر

رهایی یافته اند ، حامی ِ قهرمان گرفتار در دام می شوند و او را از طلسمی که به آن گرفتار شده نجات می 
ان نیروهاي آستانه می باشند که مرغان آن دهند و ماموران مخفی که در این جا کمپبل از آن ها یاد می کند هم

ها را در  پشت سر خود احساس می کنند . قهرمان در دام گرفتار است و از مرغان آزاد شده کمک می 
خواهد که او را یاري کنند. ماموران آستانه ، مخفی شده اند و مرغان آزاد شده نگران این هستند که باز گرفتار 

نیرنگ شکارچیان را به یاد آوردند و از من « که مخفی شده اند اطالع دارند . طلسم شوند و از وجود آن ها
کمپبل اعتقاد دارد که امدادرسان غیبی با ) 32: 1382ابن سینا ، » . ( بیش از پیش گریختند . سوگندشان دادم 

یی یافته بر من وجود طلسم ها و ماموران مخفی به قهرمان یاري می رساند . قهرمان می گوید : مرغان رها
آن ها پس از آن مرا درمان کردند . یاریم دادند تا بند از گردنم برداشتم و دام از بال هایم « گرد آمدند و 

» . رهایی خویش را گرامی دار « ) و به قهرمان که از قفس رها شده است می گویند 32همان : » . ( گشودند 
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ي یگانه بیان می کند که قهرمان بعد از قبول کردن )  جوزف کمپبل در چرخه ي اسطوره32( همان : 
دعوت و وارد شدن به قلمروي که براي او آشنا نیست در اولین مرحله با نیروي حمایت گر غیبی رو به رو 
خواهد شد که در سفر از او مواظبت خواهد کرد و تا آخر سفر همراه او خواهد بود و در قصه ي رسالۀ الطیر 

قهرمان با یک استاد مالقات « تا آخر سفر در کنار قهرمان هستند و از او حفاظت می کنند امداد رسانان غیبی
، هاي اولیه خود که مانع از ورود قهرمان به دنیاي ویژه هست به قوت قلبمی کند تا براي غلبه بر ترس

باشد یا چیزي . استاد ممکن است یک آدم واقعی ، آموزش یا مواهبی جادویی دست یابد، اندرزبصیرت
و قهرمان به همراه همین استاد ، پس از )11: 1390، ویتیال(» .مثل یک نقشه یا دفتر یا رمز نوشته

گذشتن از نُه مانع که همان نُه کوه صعب العبور و سر به آسمان کشیده است موفق به دریافت نزول آسمانی 
نُه نشانه ي تمامیت سه عالم است ، [ آسمان « است و برکت ماورایی می گردد . همان طور که شوالیه معتقد

« ) و در خیلی از اسطوره هاي جهان نُه وجود دارد 472: 1388شوالیه و دیگران ، » ( ، زمین و زیر زمین ] . 
در نوشته هاي هومري [ یونان ] ... دمتر به جستجوي دخترش پرسفونه جهان را ظرف نُه روز در نوردید ، 

پولون و آرتمیس ] نُه روز و نُه شب ، درد زایمان کشید ... نُه مقیاس آبستنی و جست و جوهاي لتو [ مادر آ
)جاده ي آزمون در این 472: 4(همان : ج » پر بار و نماد افتخار پس از اهتمام و فرجام یک آفرینش است . 

باغ هایی بود پوشیده از آن جا« حکایت از نُه مرحله ( کوه ) شکل گرفته است که به گفته ي ابن سینا 
مرغزار ، باغچه هایی پر گل ، درختان میوه و جویبارهایی روان که زیباییش دیده را مبهوت می ساخت ، 

) ولی قرار بر 33: 1382ابن سینا ، » . ( اشکال بی بدیلش خردها را می ربود و اذهان را شگفت زده می کرد 
ر واقع هر مرحله اي به گونه اي ممکن است قهرمان را به خود این نیست که قهرمان در این مرحله بماند د

اگر کسی از هر جامعه اي که باشد ، عمداً یا بدون قصد قبلی « جذب کند و او را ببلعد و کمپبل معتقد است 
، سفري مخاطره آمیز به سرزمین ِ ظلمات را براي خود آغاز کند و از کوچه پس کوچه هاي پر پیچ و خم و 

ِروح اش پایین رود ، به زودي خود را در چشم اندازي سر شار از هیئت ها و اشکال ِ سمبلیک هزار توي
) و این 108: 1389کمپبل ، » . ( خواهد یافت ، هیئت ها و اشکالی که هر کدام ممکن است او را ببلعند 

رحله ي آزمون ( کوه ) مطلب در رسالۀ الطیر زمانی روشن تر می شود که پیر فرزانه پس از گذر از اولین م
تاکید می کند که فرود آمدن در هر کوه شرط نیست و جاي امنی براي آن ها نیست باید از این کوه ها 

بشتابید و در این جایگاه فرود نیایید زیرا که ما مادامی که از آنان گذر نکرده ایم ایمن نخواهیم بود « بگذریم 
اند که در هر کوهی جماعتی اند که قصد به دام انداختن آن ها را ) و پیر می د33: 1382ابن سینا ، » . ( 

دارند  و اگر به آن زیبایی ها و سرسبزي ها و نعمت هاي فراوانی که در قله ي هر کوه دیده می شود مشغول 
شوند به سر منزل نهایی که سرزمین اعال و بارگاه حضرت تعالی است ، نخواهند رسید .  کمپبل معتقد است 

کت اول به سوي قلمرو آزمون فقط آغاز راهی طوالنی و به راستی وهم انگیز است ، راهی سرشار از حر« 
» ( فتوحات اولیه و لحظات توهم انگیز . اکنون باید ... و بارها و بارها از موانع شگفت انگیز عبور کرد . 
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نقش پیر را براي او دارند قله ي کوه ) در رسالۀ الطیر قهرمان به همراه مرغان راهنما که 115: 1389کمپبل ، 
هاي اول ، دوم تا ششم را پشت سر می گذراند و بدون این که توقفی داشته باشند از هر کدام می گذرد. هر 
چند نعمت هاي فراوانی را در هر قله به چشم خود می بیند و این همان پیروزي هایی است که قهرمان به 

هدف اصلی او نیست ؛ قهرمان می خواهد به سر منزل نهایی که در آن دنبال آن است ولی این پیروزي اندك
جا این نعمت ها ابدي است برسد و تا ابد بدون هیچ ترسی از آن استفاده ببرد . در این باره کمپبل می گوید 

می در راه ، چندین پیروزي ِ اولیه نصیب ِ رهرو می شود ، چندین بار لحظات ِ فرّار خلسه واري را تجربه« 
) و قهرمان در رسالۀ 115همان : » . ( کند ، و در لحظاتی خاص ، نیم نگاهی به جهانِ شگفتی ها می اندازد 

الطیر این نیم نگاهی که کمپبل به آن اشاره می کند را تا قله ي کوه هفتم دارد ، هر چند در حال پرواز 
ا و نعمت هایی که آن را فرا گرفته می حواسشان به کوه هایی که از آن می گذرند هست و تمام زیبایی ه

باشد . ولی در کوه هفتم لحظات ِ فرّار خلسه وار را تجربه می کنند ، در کوه هفتم در واقع مرغان و قهرمان از 
خستگی راه و آزمون هایی را که پشت سر گذاشته اند به حالت خلسه در می آیند و از خستگی دراز می 

همین حالت خلسه اي که دارند حواسشان به دور و اطراف هست و شگفتی کشند و استراحت می کنند و در
به حالت خلسه ، دراز کشیده است باید با دقت « را می بینند . کمپبل بیان می کند که قهرمان در این مرحله 
رغان )  قهرمان به همراه دیگر م107همان : » . ( مورد مراقبت قرار گیرد که مبادا حتی مگسی بر او نشیند 

هیچ دامی مانند باور نیست و هیچ رهایی مانند احتیاط . هیچ دژي « این مراقبت را از خود دارند و می گویند 
نمی تواند فرد را از گمان هاي بد مصون بدارد . اگر ماندن ما در این جا به درازا کشد و نتیجه در بی خبري 

برخیزید و ترك منزل کنید که هر چند اقامت در این دهد دشمنان ما از پشتمان در آیند و ما را بجویند. پس 
) قهرمان از هفت کوه و هفت مرحله ي 33: 1382ابن سینا ، » . ( جا نیکو بماند نیکوتر از سالمت نیست 

خطرناك می گذرد و براي رسیدن به سرچشمه ي امر مقدس و به کمال رسیدن خودش به آسمان پرواز می 
عروج به آسمان یکی از کهن ترین ابزارهاي ارتباط شخصی با خدایان است از این «کند .  الیاده معتقد است 

رو یکی از وسایل شرکت کامل در امر مقدس براي برتر ساختن وضعیت انسان است ، اعتقاد براین است که 
می کنند . قدسیان ، ... و متصوفان ( عرفا ) که از مردان برترند در حالت جذبه یا عادي به سوي آسمان پرواز 

) در آیین ها و مذاهب الهی بن مایه و کهن نمونه ي پرواز بسیار به کار رفته است و 155: 1368الیاده ، » ( 
به معراج رفتن و صعود پیامبران و معصومین از همین کهن نمونه است .

به صورت در جاي جاي داستان سخن از کوه می باشد و آزمون هایی که در این داستان وجود دارد همه
کوه  مقدس محور جهان است و زمین و آسمان را به هم می پیوندد و فرازترین « کوه نمادین شده است. 

نقطه در جهان را مشخص می دارد ، مرزي که آن را احاطه می کند و آن چه جهان ما را تشکیل می دهد 
نقطه را در جهان مشخص می فرازترین سرزمین هاست ... آسمان را لمس می کند و از این رو فرازترین 

) و در این داستان این کوه ها که سر به آسمان کشیده اند تداعی کننده ي 32: 1375الیاده ، » ( سازد . 
است .  نقطه ي تالقی جهان آگاه با جهان ناآگاهیا مانداال
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) 86: 1389کمپبل ، » ( صحرا ، جنگل ، دریاهاي عمیق و قلمروهاي بیگانه « کمپبل معتقد است 
بر انسان نمودار می شود . ه ناآگاه براي انسان ساحتی کامالً ناشناخته است و پدیده ناآگاهجاهایی هستند که 

هاي آن نظم شناخته شده ي دنیاي آگاهی را ندارد ، بنابراین محتویات آن همیشه در جایی ناشناخته روي می 
« ، آب و جنگل نشان داده شده است . به اعتقاد یونگ به صورت تمثیل کوه ناآگاه دهد ؛ در رسالۀ الطیر 

آب ها ) « 119: 1376یونگ ، » . ( ضمیر ناخودآگاه غالباً به واسطه ي تمثیل جنگل و آب بیان می شود 
اشکال را تجزیه می کنند و از میان می برند ؛ گناهان را می شویند . آب ها در عین حال پاك کننده و تجزیه 

قهرمانان و یاران ابتدا باید از همه ي تعلقات دنیایی پاك شوند و در عمق )99: 1375( الیاده ، » .کننده اند 
در مقابل )پدر(کوه را نزدیکترین مکان به آسمان غرق شوند تا به مالقات خدا نایل آیند .جهان ناآگاه

داعی می کند . ) را تکوه ناف مادر ( زمینمی دانسته اند ، بنابراین )مادر(زمین 
آشتی و هماهنگی با پدر -2–2

« قهرمانی که موفق می شود همه ي مراحل را پشت سر بگذراند و به قله ي کوه هشتم برسد جایی که 
سر از بلندي به آسمان می سایید و گرداگردش آشیان پرندگان بود که من هرگز نه زیباتر از آن شنیده بودم و 

» ی مانندتر از اشکال آنان دیده بودم . و نه دل پذیرتر از هم نشینی آنان آزموده بودم نه نیکوتر از رنگ ها و ب
) و در این کوه و این مرحله است که قهرمان موفق شده بعد از پشت سر گذاشتن 34: 1382. ( ابن سینا ، 

دهد ؛ که قهرمان آزمون ها و با موفقیت به این جایگاه برسد ؛ و آشتی و هماهنگی با پدر زمانی رخ می 
پدر « توانسته با یاري و توکل به نیروي امدادرسان غیب آزمون ها را پشت سر گذارد . کمپبل معتقد است 

: 1389کمپبل ، » . ( فقط آن هایی را که تمام آزمون ها را پشت سر گذاشته به خانه ي خود راه می دهد 
انگی برسد ؛ قهرمان به خانه ي پدر که در نزدیکی قله ) اما حال زمان آن رسیده که قهرمان با پدر به یگ138

در نزدیکی پرندگان منزل کردیم ، با ما لطف ها « ي کوه هشتم می باشد وارد می شود و می گوید در آن جا 
34: 1382ابن سینا ، » . ( کردند و میزبانی کردند ... چون والی آن والیت از قصه ي ما آگاه شد ، رنجور شد 

« مان پدر است که قهرمان با او آشتی می کند و به یگانگی با او می رسد . کمپبل بیان می کند که هوالی) 
وقتی بچه به حدي بزرگ می شود که امنیت سینه ي مادر را پشت سر می گذارد و رو به سوي جهان 

ه ي پدر می بزرگساالن کند ، یعنی جایی که براي هر عملی باید تخصصی داشت ، از لحاظ روحی وارد حیط
راهنماي « ) حال آن که قهرمان قصه وارد حیطه ي پدر می شود جایی که 141: 1389کمپبل ، » . ( شود 

آیین ( پدر یا جانشینان پدر ) نشانه ها و سمبول هاي کاري و حرفه اي را فقط به پسري می سپارد که از 
) پسر به دنیاي بزرگ سالی رسیده 141مان : ه» . ( تمام انرژي عاطفی کودکانه ي نابه جا ، پاك شده باشد 

بر سر این کوه شهري است که « است در کنار او حرکت کرده و یاور او می شود . والی به قهرمان می گوید 
حضرت ملک در آن جاي گاه دارد . هر ستم دیده اي که بر او پناه برد و بر او توکل کند ، او بار آن سختی را 

مشکل قهرمانی « ) کمپبل معتقد است 34: 1382ابن سینا ، » . ( ی از پشت او بر می دارد با توانایی و پشتیبان
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که به دیدار پدر می رود این است که بتواند وراي وحشت ها ، روح خود را بگشاید ، چنان که آماده ي درك 
ناور ، همه ، به طور این موضوع باشد که چطور تمام تراژدي دیوانه وار و بیمارگون این جهان بی رحم و په

کامل از انوار با شکوه ِ بودن ، اعتبار می گیرند ، قهرمان زندگی را با همین نقطه ي کور خاص ، تعالی می 
بخشد و براي لحظه اي بر می خیزد تا نگاهی به سرچشمه بیندازد . او صورت پدر را می بیند ، درك می کند 

) در واقع هماهنگی و آشتی با پدر در پایان 153: 1389ل ، کمپب» . ( و اکنون آن دو با هم هماهنگ اند 
قرار می گیرد و برکتی است که قهرمان بدان دست می یابد . همه ي مسیري که فرآیند تفرّد یا فردیت یابی

خدایی که با رحمت « قهرمان طی می کند براي این است که به سرزمین خدایگان برسد . کمپبل معتقد است
ر می کند ، می گویند چون به همه ي موجودات عالم ِ احساس ، که از مصیبت هستی در رنج اند به پایین نظ

) والی از خدایی سخن می گوید که در قله ي کوه نهم 155: 1389کمپبل ، » . ( ، با هم دردي نظر می کند 
اه آن دیار برود و قهرمان قرار دارد و از ستمدیدگان دستگیري می کند و از قهرمان می خواهد که به نزد پادش

ما بدان چه گفتند دل سپردیم و روي به شهر پادشاه آوردیم و چشم به راه اجازتش دوختیم . پس « می گوید 
فرمان دخول تازه واردان رسید و ما در کاخش وارد شدیم . در برابر ما صحنی بود که وصفش در جایی 

آن جا از دور نور جمال ملک پیدا آمد . در آن نور دیده نیامده است ... سپس به حجره اي وارد شدیم و در 
) مرغ قهرمان به همراه 34: 1382ابن سینا ، » . ( ها متحیر شد و عقل ها رمیده گشت و بی هوش شدیم  

گروه مرغان که راهنماي او هستند به سرزمین خدایگان راه می یابد ؛ در قصه قهرمان سرزمین اعال را این 
آمدیم تا بدین شهر به فضاي ملک نزول کردیم . دیده بان ملک خبر داده بود و « کند چنین توصیف می

فرمان آمد که واردان را پیش حضرت آرید . کوشکی و صحنی دیدیم که فراخی آن در دیده ي ما نیامد . بعد 
» . ( از گذشتن از صحن اول و برداشتن حجاب به صحن روشن تر رسیدیم و سپس به حجره اي وارد شدیم

) و بعد با خدا روبه رو می شوند .  آن ها با دیدن ملک ( خدا ) بی هوش می شوند و 34: 1382ابن سینا ، 
عقل از دست می دهند . کمپبل در این حالت قرار گرفتن قهرمانی که با خدا روبه رو شده است را این چنین 

وهستان هایی مقدس و خدایانی که در آن روح اش از او جدا گشته و اکنون به دیدار ک« توصیف می کند 
بر آن چه به ما رفته « ) و بعد از بی هوش شدن ، ملک  107: 1389کمپبل ، » . ( سکنی دارند ، رفته است 

تعالیم « )  بنابراین 34: 1382ابن سینا ، » . ( بود آگاهی یافت و به لطفش هوشیاري را به ما بازگرداند 
د ، برگردندان آن ها به سوي توهمات عمومی و همگانی نیست ، بلکه جدا کردن فرد مذهبی از معالجه ي افرا
)  در این قصه شاهد آن هستیم که چگونه قهرمان از توهم 171: 1389کمپبل ، » . ( از هر گونه توهم است 

در آمده و خداوند او را آگاه کرده و به گفتگوي با او می پردازد . 
شک ها و قصرهایی که در رسالۀ الطیر قهرمان به آن ها وارد می شود ، باید ذکر و چیزي که در مورد کو

شود این است که کاخ ها و کوشک ها نیز به خاطر شکلی که دارند هم چون معابد و زیگورات ها به صورت 
اال و ماندچند طبقه و با سقف هایی گنبدي ساخته می شود . و بنابراین کوشک ها نیز نوعی نمادین کننده ي 

دست یافته است .ناف هستیهستند و نشان از این دارد که قهرمان به ناف هستی
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برکت نهایی-3–2
کمپبل ، » ( برکت و رحمت آنان « هدف از وارد شدن به این سرزمین تنها دیدن خدایگان نیست بلکه 

وري به او می تاباند که کمپبل ) است .و خدایگان در زمانی که قهرمان با او روبه رو می شود ن189: 1389
) می باشد . و 189همان : » . ( هنگام رسیدن به بیداري نهایی « معتقد است زمان تابیدن این نور به قهرمان 

این برکت و نور در رسالۀ الطیر در واقع زمانی به قهرمان می تابد که قهرمان به آگاهی رسیده است و قهرمان 
ابن سینا ، » . ( در آن نور دیده ها متحیر شد و عقل ها رمیده گشت « وید در تعریف نور این چنین می گ

به راستی همه ي آزمون ها را پشت سر گذاشته « ) نور تنها به قهرمان و کسانی تابیده می شود که 34: 1382
که در در قصه ي رسالۀ الطیر برکت نهایی همان حرف هاي آغازینی است )189: 1389کمپبل ، » . ( اند 

ابتداي قصه به صورت مقدمه ي رسالۀ الطیر توسط قهرمان به مردم جامعه ي خود زده می شود . و آن علمی 
است که قهرمان از آن آگاهی دارد . و قهرمان براي نجات و راهنمایی مردم جامعه ي خویش آن سخنان و 

با « ید قهرمان با گرفتن طلب خود و ارشادها را با آن ها در میان می گذارد . وکمپبل در این باره می گو
غنیمت خود که می تواند زندگی را متحول کند باید بازگردد . چرخه ي کامل ِاسطوره يِ یگانه هنگامی تمام 
می شود که قهرمان با سعی و تالش ، جادوي سخنان حکیمانه و ... را به ملک بشري بازگرداند ، یعنی جایی 

» ( ید حیات ِ جامعه ، ملت ، کره ي زمین و یا ده هزار جهان کمک کند . که این برکت می تواند به تجد
)203: 1389کمپبل ، 

بازگشت  - 3
امتناع از بازگشت -1–3

زمانی که قهرمان به سر چشمه ي هستی پا می گذارد و به برکت نهایی دست می یابد ، سفر قهرمان به 
خویش برگردد . اما در رسالۀ الطیر شاهد آن هستیم که قهرمان آخر رسیده است و قهرمان باید به جامعه ي 

به همراه گروه مرغان خواهان آن هستند که در نزد ملک بمانند .کمپبل معتقد است بعضی از قهرمانان وقتی به 
براي همیشه در جزیره ي پر برکت خدابانوي همیشه « برکت نهایی دست می یابند ، خواهان آن هستند که 

) همان طور که شاهد آن هستیم ؛ درقصه 203: 1389کمپبل ، » . ( هستی ِ نامیرا ، سکنی گزیده اند جوان ِ 
ي رسالۀ الطیر قهرمان پس از دیدار با ملک کوه نهم و زمانی که به برکت نهایی دست یافته است ، می گوید 

» . ( آن حضرت به خدمت بنشینیم تا بقایاي بند از پاي ما بردارد تا در« از ملک کوه نهم درخواست کردیم 
) اما ملک قبول نمی کند در واقع ملک خواهان آن است که قهرمان به جامعه ي 34: 1382ابن سینا ، 

خویش برگردد و درخواست قهرمان به همراه گروه مرغان امتناع از بازگشت را بر اساس الگوي اسطوره ي 
یگانه به نمایش می گذارد. 

از خارج دست نجات-2–3
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براي بازگرداندن قهرمان از سفر ماورایی اش ، نیاز به کمک از خارج « بر اساس الگوي اسطوره ي یگانه 
می باشد ... چون ترك ِ سعادت ِ آن مسکن عمیق و ماورایی ، براي بازگشت به حالت بیداري که خویشتن ( 

self در این قصه چون این بندها حلقه 215: 1389کمپبل ، » . ( ) را آشفته می کند ، چندان ساده نیست (
ي اتصال قهرمان و یارانش با جامعه ي خویش است و باعث می شود که قهرمان ارتباط خود را با جامعه ي 

بند از پاي شما همان « خویش از دست ندهد با جواب منفی ملک روبه رو می شوند که به آن ها می گوید : 
ابن » . ( با شما فرستم تا ایشان را الزام کند تا بند ها از پاي شما بردارد گشاید که بسته است و من رسولی 

) و در واقع این بندهایی که بر پاي قهرمان است دست نجات از خارج را نمادین می کند 34: 1382سینا ، 
که قهرمان را در راه به انجام رساندن رسالتش یاري و همراهی می کند .  

ان بازگشت عبور از آست-3–3
از نگاه کمپبل عبور از بازگشت یعنی این که قهرمان قبول کند که به جامعه ي خویش برگردد و این 
تصمیم ساده اي نیست ؛ چرا که او جهانی را دیده و چیزهایی را شنیده است که به راحتی نمی تواند به مردم 

که هزاران هزار بار به درستی آموزش داده چه طور می توان چیزي را دوباره آموزش داد« بفهماند. در واقع 
شده و به غلط فرا گرفته شده است ؟ این وظیفه ي نهایی و مشکل قهرمان است . چه طور باید نظریات 
برآمده از سرزمین ظلمات را که به سخن نمی آیند به زبان جهان روشنایی ترجمه کرد ؟ چه طور می توان ... 

که اصرار دارند ، پیام ِ آن تهی ِ هستی بخش را در محدوده ي تنگ حس هاي با مردمی ارتباط برقرار کرد ، 
شان دریافت کنند . شکست هاي بسیار ، بر مشکالت ِ عبور از این آستان شهادت می دهند ، آستانی که به 

سفر )  قهرمان که از جهانی که ما می شناسیم به ماوراي آن225: 1389کمپبل ، » . ( زندگی بلی می گوید 
کرده است االن با به دست آوردن برکت نهایی به سمت جامعه ي خود باز می گردد و با واقف بودن به اینکه 

تو را پري « مردم جامعه اش آن را نمی فهمند و درك نمی کنند . همان طور که یاران ابن سینا به او گفتند 
ه تو نپریدي بلکه عقل تو پرید و تو را همی رنجه می دارد ، یا دیو در تو تصرف کرده است ، به خداي ک

صید نکردند که خرد تو را صید کردند ... کجا آدمی پرواز کند و کجا مرغی سخن بگوید ... می بایست که دم 
) 35: 1382(ابن سینا ، » کرده ي افتیمون بنوشی و به گرمابه روي و تن در آب گرم شیرین بشویی و ...  

ت که پس از سیراب کردن روح از مکاشفه اي سرشار و دست یافتن به برکتی براي قهرمان بسیار مشکل اس
مقدس ، خالف فهم و دید جامعه ، دوباره به جهانی پر هیاهو و زندگی مبتذل که مردمش سرگرم مادیات و 
تن پروري و فربه کردن جهان احساس خود هستند ، قدم بگذارد ، جامعه اي که مردمانش قدرت دریافت 

ت اعالیی را ندارند بنابراین حسرتی عظیم تمام وجود قهرمان را فرا می گیرد . ولی قهرمان رسالۀ چنین برک
الطیر و دیگر قهرمانان  با علم به همه ي این مسائل به سمت جامعه برمی گردند . قصه ي رسالۀ الطیر با این 

اید گشت ، از پیش ملک و صاحبان بانک برآوردند که باز ب« سخن که مبنی بر بازگشت قهرمان است 
) به پایان می رسد . 35: 1382ابن سینا ، » . ( بازگشتیم و اکنون در راهیم با رسول ملک می آییم 
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تنها کسانی می توانند گره از پایتان بگشایند که خود آن بند را « ملک به قهرمان و دیگر مرغان می گوید 
تم تا ایشان را وادارد که خشنودي شما را جویند و رنج از بدان بسته اند . من به سوي ایشان رسولی می فرس

) و این نشان می دهد که رسول به قهرمان کمک می کند که بتواند از 34: 1382ابن سینا ، » . ( شما بردارند 
شکارچیا ن و صیادان امان بگیرد که از بندهاي تعلقات دنیایی و مادیات و دیگر چیزهایی که باعث به اسارت 

آمدن روح او شده است دوري گزیند و رهایی کامل یابد ؛ و همین طور قهرمان نیز نباید دوباره تحت در 
ر این بازگشت ، حامی او باشد .  تأثیر جهان قرار بگیرد و همواره باید چشم به رسولی بدوزد که قرار است د

نتیجه گیري

ریافت که ساختار واحدي در همه آنها هاي سراسر جهان دجوزف کمپبل با تحقیق و بررسی در اسطوره
شود و بر این اساس، نظریۀ هاي مختلف تنها تکرار میالگویی ثابت که در فرهنگها و دوره،یافت می شود

هاي جهان یک داستان را با اسطورهخود را مطرح کرد که بر مبناي آن، تمامی افسانه ها و ه ياسطورتک
، که بخش قهرمان استاسطورةاز دیدگاه کمپبل تکاسطورهترین تکمکنند. مهجزئیات متفاوت بازگو می

. کمپبل معتقد بود که تمامی تمدنها و فرهنگها قهرمانان عمده اي از آثار او را به خود اختصاص داده است
در .اي مشابهی دارند که طی سفري نمادین سه مرحله عزیمت، تشرف و بازگشت را طی می کننداسطوره

با توجه به مرغ روند پیشروي داستان و قهرمان آن یعنی رساله ي رمزي رسالۀ الطیر ابن سینا ، نوشتار این
مرغ در قصه و مشخص شد که گرفتمورد بررسی قرار ومراحل الگوي سفر قهرمان کمپبل استخراج شده 

موفق نشود تمامی مراحل هرچند که ممکن است .می تواند در قالب این الگو قرار گیردي رسالۀ الطیر نیز 
که در جاي قصه . همچنین شخصیت هاي کهن الگویی موجود در این سفر را با موفقیت پشت سر بگذارد

. بر اساس الگوي نقاب هاي کهن الگویی خاصی را بر چهره می زنند مورد بررسی قرار گرفتند آنجاي 
در مرحله ي جدایی ، دعوت به آغاز اسطوره ي یگانه مرغ قهرمان سه مرحله ي سفر را پشت سر گذاشت

سفر شد و با رد دعوت گرفتار دامی شد که توسط امداد غیبی که همان مرغان رهایی شده از دام بودند نجات 
یافت و با عبور از نخستین آستان وارد مرحله ي تشرف شد که با پشت سر گذاشتن جاده ي آزمون ها به 

ن به سرزمین خدایان راه یافت و با گرفتن برکت نهایی از دست آشتی و هماهنگی با پدر رسید و این چنی
خدایان این مرحله براي قهرمان به اتمام رسید و با امتناع از بازگشت ، مسیر بازگشت را در پی گرفت و 
دست نجات از خارج باعث برگشت او شد و با گذشتن از از آستان بازگشت به وطن خویش برگشت و 

از این سه مرحله به پایان رسید .   سفر قهرمان با گذشتن 
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هنجار گریزي معنایی در سبک هندي
(با تکیه بر اشعار بیدل دهلوي)

رجب توحیدیان
ه آزاد اسالمی واحد سلماساستادیار و عضو هیات علمی دانشگا

چکیده
از جمله ي خصایص بارز سبکی شعراي نامی سبک هندي، که شعرشان را از اشعار سبک هاي دیگر 
متمایزتر جلوه می دهد، آشنایی زدایی و هنجار گریزي معنایی است. منظور از هنجار شکنی معنایی یا مخالف 

و » معنی بیگانه«این سبک، به جهت دست یافتن به خوانی، در اشعار شعراي سبک هندي آن است که شعراي
و پروراندن معانی و » ویرانی سویه ي خود کار ادراك حسیبیگانه سازي و«به قول فرمالیست هاي روسی

مضامین بکر شعري و متفاوت از آن چه در عرف و هنجار ادبی است، در مورد معانی و مضامین کلیشه اي و 
ها و عناصر مشهور داستانی و قرآنی و اسطوره اي نظیر: آب حیات، خضر، رایج در ادب فارسی و شخصیت 

 اسکندر، جام جم،  یوسف، ابراهیم، عیسی، سلیمان و... از زاویه اي غیر عرفی می نگرند و به خالف آمد
عادت در مورد آن به قضاوت می نشینند، یعنی به انتقاد و نگرش منفی نسبت به آن چیزي می پردازند که در 
عرف و هنجار و عادت دیرینه ي ادبی، به ستایش و نگرش مثبت پیرامون آن پدیده ي شعري پرداخته شده و 
یا به ستایش و نگرش مثبت نسبت به آن چیزي می پردازند که در عرف و هنجار ادبی، با انتقاد و نگرش 

دهلوي، همراه با ذکر منفی با آن برخورد شده است. این نوشتار به تفحص در این زمینه در شعر بیدل 
شواهدي از شعراي دیگر سبک هندي پرداخته است.

مخالف خوانی، نگرش مثبت و سبک هندي، بیدل دهلوي، معنی بیگانه، هنجار شکنی معنایی،ها:کلیدواژه
منفی و...

پیشینه ي تحقیق:
امع و ارزشمندي درباره ي سبک پر رمز و راز هندي و دیگر شاعران این سبک، کارهاي تحقیقی بسیار ج

از سوي ادیبان و اهل فن، انجام شده است که هر کدام از آن تحقیقات به نوبه ي خود، روزنه اي جدید در 
جهت شناسایی زوایاي پنهان سبک هندي و شاعران برجسته ي آن، بخصوص، صائب تبریزي و بیدل دهلوي 

ی و وسعت دامنه ي تحقیقات انجام شده پیش روي خواننده ي عالقه مند باز می کند، اما با وجود گستردگ
در تمامی ابعاد سبک هندي، در زمینه ي هنجار گریزي و آشنایی زادیی معنایی(مخالف خوانی) و اقسام دیگر 
آن نظیر: هنجارگریزي واژگانی، نحوي، زمانی(باستان گرایی)، گویشی، نوشتاري و.. تا به حال در شعر بیدل، 

مقاالت ارزشمندي در زمینه ي هنجارگریزي معنایی (مخالف خوانی)، تحت هیچ تحقیقی انجام نشده است. 
توسط دکتر محمد » هنجار شکنی در شعر صائب تبریزي« و»انحراف از نرم در شعر صائب تبریزي« عناوین:
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حکیم آذر نوشته شده است که در شناساندن زوایا و جنبه هاي مبهم سبک هندي و هنجار شکنی معنایی در 
). 39-55: 1385)و (حکیم آذر43-65: 1384مؤثر است. (حکیم آذر،شعر صائب 
مقدمه: 

، از چهره هاي شاخص سبک هندي در قرن دوازدهم هجري به شمار می آید. بیدل یگانه 1بیدل دهلوي
چه -شاعري است که منعکس کننده ي اکثر اندیشه ها و عقاید و مضامین شعري مطرح شده در سبک هندي

است و به عبارت دیگر جامع جمیع تمامی شعراي این -قیم هند و چه شعراي بومی هندشعراي ایرانی م
سبک به شمار می آید. بیدل، با تأسی از شعراي پیشرو سبک هندي، نظیر: کلیم و صائب، به جهت دست 

، همچون دیگر شعراي سبک هندي،»بیگانه سازي« یافتن به معنی بیگانه و به اصطالح فرمالیست هاي روسی
از طریق آشنایی زدایی و هنجار شکنی معنایی(مخالف خوانی)، یک عنصر و پدیده ي شعري را که بیشتر 
برگرفته از محیط اطراف و طبیعت پیرامون اوست، با کمک ذهن خالق و فکر دقیق و اندیشه ي نکته سنج، 

درباره ي آن به داوري می مورد مطالعه قرار داده و2موشکافانه و تیزبینانه، از جنبه ها و زوایاي مختلف
نشیند، یعنی به نکوهش و نگرش منفی نسبت به آن چیزي می پردازد که در هنجار و عادت دیرینه ي ادبی، 
به ستایش و نگرش مثبت پیرامون آن چیز پرداخته شده و یا به ستایش و نگرش مثبت نسبت به آن چیزي می 

رخورد شده است.پردازد که در هنجار ادبی، با نگرش منفی با آن ب
آشنایی زدایی و هنجار گریزي و تاریخچه ي پیدایش آن:

) از جمله ي مفاهیم و اصطالحات برساخته ي صورتگرایان روس De-familiarizationآشنایی زدایی(
این مفهوم را مطرح » هنر همچون شگرد«در رساله اش1917است. ویکتور شکلوفسکی نخستین بار در سال 

). دکتر 47: 1391یاد کردند.(احمدي،» بیگانه سازي«یاکوبسن و تینیانوف از آن به عنوانکرد و پس از او،
که صورتگرایان -شفیعی کدکنی در خصوص تاریخچه ي پیدایش آشنایی زدایی، بر خالف عقیده ي اکثریت

ا مطرح روس نظیر: ویکتور شکلوفسکی را اولین کسی می دانند که اصطالح آشنایی زدایی و هنجار گریزي ر
) ادبیات شناس بزرگ هند، که یکی از بهترین تحلیل 1857-1914شبلی نعمانی(«معتقد است که: -کرده است

هاي شعر فارسی را از خود به یادگار نهاده است، قبل از صورتگرایان و فرمالیست هاي روس، متوجه این 

از جناب موالنا کمال نامی صاحب کمال، افاده ي کسب « ... . صاحب تذکره سفینه ي خوشگو در خصوص تخلص بیدل می نویسد:1
لستان سعدي می نمود. چون به این مصرع تخلص مقرر فرمود. تا مدت مدید به آن تخلص بود. روزي سیر دیباچه ي گ» رمزي«شعر نموده، 

را تخلص مبارك » بیدل«اهتزار وقتش روي داد و از روح پر فتوح قبله ي شیراز استمداد جست. لفظ » بیدل از بی نشان چه گوید باز« رسید:
).101: 1389خوشگو، »(قرار داد...

است است یک چیز را به اشکال مختلف مشاهده کرد. به . می توان از دیدگاههاي مختلف به جهان نگریست. به این ترتیب ممکن2
عنوان مثال، اگر با درختی رو به رو شویم و از سه زاویه ي مختلف به آن نگاه کنیم، بی شک با تصویري هاي مختلفی بر خورد خواهیم کرد، 

یک حقیت و ماهیت ثابت و متعارف حال آنکه درخت یک شیئی ثابت بوده است. منظور از زاویه ي دید همین برداشت هاي مختلف از
است. اختالف در زوایاي دید، سبب اختالف در صورت و معناي شعر ها می شود و در نتیجه منجر به ایجاد معناي تازه و نو( معنی بیگانه) 

اي آنان با زوایاي دید خواهد شد. از آنجا که شعراي سبک هندي نظیر صائب به تصریح خود پیوسته به دنبال معنی بیگانه هستند، در شعر ه
).128-134: 1374متنوعی روبه رو هستیم.( محمدي،
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شنایی زدایی و هنجارگریزي سخن از همین مسأله ي آ» اسلوب بدیع«نکته شده بود و در بحثی تحت عنوان 
پیرایه ي «می گوید. نعمانی معتقد است که اسلوب بدیع آن است که خیال(= ایماژ) یا مضمونی را در یک 

بیان کنند و این همان وصف یا شاهکاري است که بسیاري از ارباب ادب آن را شعر » جدید و حیرت انگیز
شفیعی »(در این قسمت، از بین تمام السنه ي ممتاز است.نام نهاده اند و باید دانست که زبان فارسی، 

). به نظر شکلوفسکی هنر، ادراك حسی ما را 186، به نقل از شعرالعجم، ج چهارم: 113-114: 1391کدکنی،
دوباره سازمان می دهد و در این مسیر قاعده هاي آشنا و ساختارهاي به ظاهر ماندگار و متعارف از حقیقت 

. به عقیده ي وي، هنر عادت هایمان را تغییر می دهد و هر چیز آشنا را به چشم ما بیگانه را دگرگون می کند
براي خود «می کند. هنر میان ما و تمام چیزهایی که به آنها خو گرفته ایم، فاصله می اندازد؛ اشیاء را چنانکه 

اده ي ادراك حسی ماست می به ما می نمایاند و همه چیز را از حاکمیت سویه ي خودکار که ز» وجود دارند
). به عقیده ي شکلوفسکی، بخش عظیمی از زندگی ما بر پایه ي عادت است؛ یعنی 47: 1391رهاند.(احمدي،

عادت به موجودات اشیا و محیط اطرافمان ما را وادار می کند که آن ها را نبینیم، چون به آن ها خو گرفته ایم 
). شکلوفسکی در بحث آشنایی 9: 1380گی می شود.(شیري،و این باعث مختل شدن درك حسی ما از زند

زدایی، هنر را به معناي ویرانی سویه ي خودکار ادراك می داند، یعنی هر تصویر باید ادراکی تازه از موضوع 
). آشنایی زدایی، یعنی بیان متفاوتی از آنچه تا 49: 1391به دست دهد نه اینکه معنایش را تکرار کند.(احمدي،

بوده است؛ خیلی چیزها به سبب عادت، در نظر ما معمولی شده اند و شاعر به سبب توانایی در بر به حال 
هم زدن عادتها، آن را به شکلی جلوه می دهد که براي مخاطب تازگی دارد. پدیده هاي مختلفی که در برابر 

می شود، به گونه اي که آنها را ما قرار دارند، بعد از مدتی عادي می شوند و ادراك ما از آنها نیز دچار عادت 
به خوبی درك نمی کنیم. بنابراین براي درك بهتر آنها باید در پدیده ها عادت زدایی و آشنایی زدایی 

). عطار قبل از صورتگرایان روس، به مسأله ي عادت زدایی، 64: 1388کرد.(روحانی و عنایتی قادیکالیی،
صوص زدودن عادت از چهره ي حقیقت می گوید:پرداخته است. در منظومه ي مصیبت نامه در خ

الیق درگاه او» عادت«تویقین می دان که اندر راه او                       نیست 
).122: 1383هیچ کار(عطار،» حقیقت«رود در روزگار                   نیست آن را با » عادت«هر چه از

حافظ در خصوص آشنایی زدایی و عادت زدایی گوید:
: 1374در خالف آمد عادت بطلب کام که من            کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم(دیوان، 

264(
صائب، در این خصوص می گوید:

)2050: 4،ج1375می خوردن مدام مرا بی دماغ کرد           عادت به هـر دوا که کنی بی اثر شود(دیوان،
آشنایی زدایی و تمثیل:
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مدد می گیرند. شکلوفسکی » ساحل نشینان و امواج« اي بیان آشنایی زدایی، از تمثیلصورتگرایان روس بر
معتقد است که شهرهاي ساحل دریا صداي امواج را نمی شنوند، چون به آن معتاد شده اند، اما کسی که براي 

ي او امري معتاد اولین بار وارد چنین شهرهایی می شود تا مدتها این صداي امواج را می شنود، زیرا هنوز برا
« ). دکتر شفیعی کدکنی براي تفهیم بهتر مسأله ي آشنایی زدایی، از مثال48: 1391نشده است.( احمدي،

استفاده می کند. به علت جذاب بودن تمثیل دکتر شفیعی، کلّ تمثیل وي » شکستن و تَرَك برداشتن شیشه
تمام به طرف شیشه ي پنجره پرتاب کنیم، اگر قلوه سنگی را با نیروي« آورده می شود. شفیعی می نویسد:

حادثه اي که از این کار حاصل می شود، این است که تمام یا بخش اعظم اجزاي شیشه به روي زمین خواهد 
را به کار می بریم. حال اگر یک سکّه ي پنجاه ریالی را به سوي پنجره » شکستن«ریخت. در این موقع ما فعل

استفاده می » تَرَك برداشتن« ه اي دیگر خواهد بود. اینجا ما از فعلپرتاب کنیم، نوع حادثه به گون
کنیم...شکستن حادثه ي مهم تري است نسبت به ترك برداشتن. پس، ترك برداشتن واقعه ي کم اهمیت تري 

می نگریم. اگر بگوییم: » ترك برداشتن«و » شکستن« است. حاال از چشم انداز دیگري به همین دو کاربرد
میزان » دلم شکست«شدم یا وقتی آن حرف را به من زدید» دل شکسته« فوت پدر شما را شنیدموقتی خبر

تأثر شما بیشتر بوده است یا وقتی که در همین دو جمله جاي کلمه ها را عوض کنیم و بگوییم: وقتی خبر 
، »تَرَك برداشتقلبم «یا وقتی شما آن حرف را به من زدید » قلبم تَرَك برداشت«فوت پدر شما را شنیدم 

بیشتر جلوه می کند؟ بی گمان همه خواهیم گفت: » فعل«میزان تأثر عاطفی شما، در برابر یک واقعه، در کدام
، میزان اندوه و غم گوینده بسی بیشتر است، در صورتی که معناي قاموسیِ شکستن »قلبم ترك برداشت«در 

تأثر بیشتري را نشان می » قلبم ترك برداشت« ییمبسی نیرومندتر از ترك برداشتن است. چرا ما وقتی می گو
دل شکسته « ؟ چون بر طبق نظریه ي صورتگرایان روس، ما با تعبیر»دل شکسته شدم« دهیم تا وقتی بگوییم

اُنس و عادت داریم و از بس در زبان روز مرّه تکرار می شود، ما به آن معتاد شده ایم، توجه ما را به » شدن
چون بیان نا آشنایی است، بیشتر در ما اثر می گذارد، با » ترك برداشتن قلب«اما تعبیرخود جلب نمی کند، 
)92-94: 1391است.(شفیعی، » ترك برداشتن «بسی نیرومند تر از » شکستن«اینکه مفهوم قاموسی 

از معنی بیگانه تا آشنایی زدایی:
است؛ تعبیري که شاعران این » گانهمعنی بی«یکی از اصطالحات رایج در دیوان هاي شاعران سبک هندي، 

سبک براي نشان دادن توان شاعري خویش بارها از آن استفاده کرده، شعر خود را به دلیل واجد بودن آن 
ستوده اند و بالطبع در مقابل نیز، شعر کسانی را که فاقد معنی بیگانه بوده، شعري فاقد زیبایی و بی بهره 

با این همه معناي دقیق و روشنی از این تعبیر، از سوي شاعران این سبک، شعري به شمار آورده اند. » آنِ«از
ارائه نشده است. معنی رنگین، معنی برجسته، معنی پیچیده، معنی نازك، معنی روشن، معنی دورگرد و غیره، 

حمدي ). دکتر م51: 1387غنی پور ملکشاه،»( همه تعابیري است براي معنی بیگانه و تقریباً هم معنا با آن. 
به دست نداده » معنی بیگانه« فرهنگ نویسان، تعریف جامع و مانعی از«می نویسد: » معنی بیگانه«درباره ي 

معنی بهتر و لطیف و عمده که پیش از وي کسی نبسته « اند. در غیاث اللغات ذیل معنی بیگانه می نویسد: 



١٤٥٨

١٤٥٨

مجموعه مقاالت

» معنی تازه و بکر و بدیع « معادل» گانهمعنی بی« آنچه از این تعریف مستفاد می شود، این است که» باشد.
است. معنی بیگانه در واقع یافتن نوعی رابطه ي جدید از طریق هنجار شکنی و آشنایی زدایی بین اشیاء و 

« مظاهر این جهان است. یافتن این رابطه ي جدید نیاز به نگاهی جدید و تازه هم دارد. به طور کلی این 
طرح مطالبی که پیش از آن در شعر نبوده(دشوار گویی و مشکل -1ت می آید: از دو راه به دس» معنی بیگانه

بازسازي مضامین قدیمی(فعال کردن هنر سازه ها)-2پسندي) 
درباره ي مورد اول باید گفت که شاعران دوره هاي پیش، همانطور که نسبت به بعضی الفاظ بی اعتنا 

می دادند. زیرا آن معانی را الیق مطرح شدن در ادبیات بودند؛ نسبت به بعضی معانی هم بی توجهی نشان 
متعالی نمی دانستند. به طور مثال، پاره شدن کفش و بخیه نما شدن آن از مسائلی بود که هر چند شاعران 
سبک عراقی و خراسانی هم با آن روبرو بودند و در طی زندگی خود به آن بر می خوردند؛ اما پیوسته از 

« عر خود طفره می رفتند. زیرا، این مضمون را قابل مقایسه با مضمون هایی از قبیلمطرح کردن آن در ش
و ... نمی دانستند. بنابراین، یکی از شگردهاي ایجاد معانی بیگانه، » درازي شب هجران« و » بلندي قامت یار

استفاده از تمامی مضامین شعري موجود است. صائب گوید:
: 1ج1375کفش تنگ       تنگدستی از جهان بیـزار می سازد مرا(دیوان، تنگ می سازد بیابان را به رهرو

65(
دومین مسأله اصلی در ایجاد معنی بیگانه، بازسازي مضمون هاي قدیمی است. اصوالً می دانیم که در 
طول تاریخ حیات شعر فارسی، مضامین آن ثابت بوده اند و این الفاظ هستند که پیوسته تغییر می کنند. همین

نظر دقیقاً در تئوري هاي فرمالیست هاي روسی نیز مورد بحث واقع شده است. شکلوفسکی در مقاله ي 
هر چه بیشتر با دورانی آشنا می شویم؛ اطمینان «در این باره می نویسد: » هنر همچون شگرد« پراهمیت خود

گمان ما ابداع خود شاعر بودند) بیشتري می یابیم که انگاره ها و تصاویري که شاعري به کار برده است( و به 
تقریباً بی هیچ دگرگونی از اشعار شاعر دیگري وام گرفته شده اند. نوآوري شاعران نه در تصاویري که ترسیم 
می کنند؛ بلکه در زبانی که به کار می گیرند یافتنی است. اشعار شاعران براساس شیوه ي بیان، شگردهاي 

دیگر متمایز می شوند. دگرگونی تصویرگري درتکامل شعر بی اهمیت کالمی و کاربرد ویژه ي زبان از یک
در شعر، بازسازي ). « 235-238: 1374محمدي،»(است نکته ي مهم درشعر، دگرگونی در کاربرد زبان است.

مضمون هاي قدیمی معموالً با تغییر صورت آن انجام می گیرد. یکی از مضمون هاي مطرح در شعر ما، این 
خداوند پایان ناپذیر است و اگر کسی را به ظاهر از نعمتی محروم کند، به گونه اي دیگر، رحمت « است که

] به این مطلب اشاره 1قبل از صائب، سعدي [ و مسعود سعد سلمان» نعمت هاي دیگري به او خواهد بخشید

. مسعود سعد سلمان:1
غمین نبـــــــاشم ازیرا خـــداي عزّ و جلّ                                      دري نبنــــدد تـــــا دیگــــــري بنگشـــــاید

)123: 1374(دیوان،
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ازي کرده ) صائب با شگرد هاي خود، آن را دوباره این گونه باز س240-1374:241(محمدي،» کرده اند.
است:

)347: 1ده در شود گشاده، شود بسته چــون دري        انگشت، ترجمان زبان است الل را(دیوان، ج
گوید:1صائب در جاي دیگر با تأسی از سعدي

)3000: 6در برومندي مکن با خاکساران سرکشی         کز هجوم میوه گردد شاخ مایل بر زمین(دیوان،ج
نظر صورتگرایان روس، هر نوع نوآوري در قلمرو ساخت و صورت ها است و هر آشنایی زدایی، در «...
را از نو زنده و فعال کردن. مثالً یک تشبیه را که » هنرسازه«ي کهنه اي را در صورتی نو در آوردن؛ یعنیپدیده

).96: 1391نی،شفیعی کدک»(تواند فعال باشد، از طریقی فعال کردن است.به علت تکرار، دستمالی شده و نمی
وقتی با هر متن هنري و خلّاق روبه رو می شوید، از رباعیات خیام تا دیوان حافظ و سعدي و تمام آثار 
برجسته ي ادبیات بشري، خواهید دید که آن هنرمند، حرفی را که دیگران، حتی عامه ي مردم، به کرّات از آن 

گونه اي صورت نو بخشیده که ما با لذّت از آن سخن گفته اند و از فرط تکرار خسته کننده شده است، به
می » معنی بیگانه«ها را » هنرسازه«). در دوره ي سبک هندي، شاعران، فعال کردن 98استقبال می کنیم.(همان: 

« خوانده اند و در جوهر اندیشه ي ایشان هم چیزي از نوع آشنایی زدایی وجود داشته است که به صورت
). صائب تبریزي در این خصوص می گوید:98شان می داده است.(همان: خود را ن» معنی بیگانه

)2986: 6، ج1375از زبان خامه ي من لفظ هاي آشنا           در لباس معنی بیگانه می آید برون(دیوان،
حافظ شیرازي قبل از صائب در این خصوص گفته است:

)115: 1374نوم، نا مکرّر است(دیوان، یک قصه بیش نیست غم عشق وین عجب    کز هر زبان که می ش
این نامکرر بودن، حاصل همان آشنایی زدایی هایی است که شاعران و « بنا به عقیده دکتر شفیعی کدکنی:

ها مانع از آن می شوند که تکراري و مبتذل » هنر سازه«هنرمندان همیشه با آن سر و کار دارند و با فعال کردنِ
و » معنی«). در سراسر دیوان حافظ یک بیت هم نمی توان یافت که به اعتبار103ِ: 1391شفیعی،»(جلوه کند.

بی سابقه ي مطلق باشد. بر فرضِ محال اگر چنین موردي پیدا شود، این ماییم که از منشأ آن بی » صورت«
ست؛ خبریم و نمی دانیم که حافظ در این سخن به کدام شعر و کدام تجربه ي شعري قبل از خود نظر داشته ا

بسیاري از آثار قدما و معاصرانِ حافظ امروز براي ما باقی نمانده است. بنابراین آن مورد استثنایی و خاص هم 
پیشینه ي خود را داشته است ولی در این روزگار در اختیار ما نیست، یعنی دیوانِ شاعري که حافظ از او بهره 

). حافظ هیچ حرف تازه اي 103، بی خبریم.(همان: جسته است یا از میان رفته یا ما از نسخه ي آن، هنوز
ندارد. همه ي حرف هاي او در دیوان هاي قدما و معاصرانش سابقه دارد. او یک هنر دارد و آن عبارت است 

. سعدي :1
ــود هـــوشمنـــد گـزیـــــــن            نهـــــد شاخ پـــــــــر میـــــــــوه سر بـــر زمینفروتــــن بـ

)134: 1375(بوستان،
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هاي دیگران را در ساخت و » هنرسازه«، یعنی حرف هاي تکراري و دستمالی شده و »آشنایی زدایی«از
).103-104در تعبیر شاعران عصر صفوي است.(همان: » عنی بیگانهم« صورتی نو عرضه کردن و همان

مطرح در سبک هندي، ارتباط سخت نزدیکی وجود دارد؛ » معنی بیگانه «اما بین نظریه ي آشنایی زدایی و 
فرمالیست ها معتقدند که محتواها را نمی توان عوض کرد؛ بلکه این صورتها هستند که قابل تبدیل و تغییر 

و با دگرگونی صورتهاست که می توان محتواهاي جدید ایجاد کرد. یکی از محور هاي سبک می باشند 
هندي در اشعار امثال: صائب تبریزي و بیدل دهلوي و... به جهت دست یافتن به معنی بیگانه نیز بر همین 

اساس استوار است و بیت معروف صائب ناظر به همین معناست:
: 2گفت           در بند آن مباش که مضمون نمانده است(دیوان، جیک عمر می توان سخن از زلف یار

974(
زلف یار پدیده اي ثابت است که در طول تاریخ ، تغییر چندانی ندارد اما می توان سال هاي طوالنی 
درباره ي آن شعر سرود. این کار چگونه ممکن است؟ تنها راه چنین کاري، آن است که لفظ ها را دگرگون 

). هرگاه کسی به آفاق و انفس نگاه 244: 1374ا به شکل هاي جدیدي دست پیدا کنیم.( محمدي،سازیم ت
باید از زبان جدیدي -مافی الضمیر خود-تازه اي داشته باشد، به ناچار براي انتقال صور نوین ذهنی خود

ضع خواهد کرد، یا به استفاده کند. اصطالحات و نحو و ترکیب نوینی به کار برد. به ناچار اسم و اصطالح و
).15: 1374لغات بار معنایی تازه اي می دهد.(شمیسا، 

هنجار شکنی معنایی در سبک هندي و شعر بیدل دهلوي:
عنوان هنجار گریزي معنایی را جفري لیچ براي خیال انگیزي شعر و عواملی که این خیال انگیزي را به 

ز، تشبیه، استعاره، و ... در شعر می انجامد و تصویر هاي وجود می آورند، قائل شده است. آنچه به ایجاد مجا
: 1380زیباي شعري را در کلیت آن به هم پیوند می دهد، همان عوامل خیال انگیزي است(خلیلی جهان تیغ،

). بر خالف فرمالیست ها و صورتگرایان روس، عده اي هنجار شکنی را در معنا می دانند. به عقیده ي 99
زدایی، بیشتر در حوزه ي معنا اتفاق می افتد. در هنجار گریزي معنایی، همنشینی واژه ها جفري لیچ، آشنایی

بر اساس قواعد معنایی حاکم بر زبان هنجار نیست؛ بلکه تابع قواعد خاص خود است. مطابق نظر 
ر نظام صورتگرایان، معنا و معنا اندیشی تنها دغدغه ي شاعر در سرودن یک شعر به شمار نمی آید؛ بلکه د

شعر، معنا نیز یکی از اجزایی است که در کل شعر و درباره ي سایر اجزا بررسی می شود.(مدرسی و احمد 
).در آشنایی زدایی معنایی، شاعر یا نویسنده، نظام معمول ساخت واژه یا جمله را بر هم نمی 114: 1384وند،

ن می کند که مفهوم آن خالف رسم و عادت زند؛ بلکه با واژه اي معمول و جمله هاي دستوري، مطلبی را بیا
معمول است... آشنایی زدایی و هنجار گریزي معنایی، به دو صورت متجلی می شود: یکی، در وجود آرایه 

).گویندگان هنرمند، در راه گسستن بند رسوم و عادات 13: 1380ها(بدیع معنوي)، دیگر، بی پرده.(شیري، 
انی و مفاهیم قرار دادي واژه ها و جمله ها می پردازند و گاهی هم از معمول، به عادت شکنی در زمینه ي مع
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راه شکستن نُرم و هنجار عادي هم نشینی واژه ها شگفتی می آفرینند و به این وسیله، به ذهن مخاطب 
). از مهم ترین عناصر ایجاد هنجار گریزي معنایی، تشبیه، استعاره، تشخیص، 13شبیخون می زنند.(همان: 

). 77: 1388کس، حسامیزي و... هستند.(روحانی و عنایتی قادیکالیی،پارادو
منظور نگارنده در این تحقیق، از آشنایی زدایی و هنجار گریزي معنایی، هیچ یک از موارد فوق، نظیر: 
تشبیه، استعاره، تشخیص، پارادوکس، حسامیزي و... نیست؛ بلکه هدف از هنجار گریزي معنایی در این 

است که شعراي سبک هندي از جمله بیدل، با تأسی از شعراي پیشین سبک هندي نظیر: کلیم و نوشتار، آن 
صائب، به جهت دستیابی به معنی بیگانه، در مورد معانی و مضامین رایج در ادب فارسی و شخصیت ها و 

عادت در عناصر مشهور داستانی و قرآنی و اسطوره اي ، از زاویه اي غیر عرفی می نگرد و به خالف آمد
مورد آن به قضاوت می کند.

معموالً شاعران را دستمایه هایی ثابت و پذیرفته شده است در مکتب اینان، لب، لعل را و گل، بلبل را «
تداعی می کند. سرو از اندام حکایت دارد و نی از دوري شکایت، و اینها نشأت گرفته از باور هاي اجتماعی، 

رافی است و هر چه هست، قولی است که جملگی برانند. برخی امور در فرهنگی، مذهبی، سنّتی و گاه خ
عرف و هنجار ادبی مقدس است و مطلوب و برخی ناپسند و منفور، حیوانی عزیز است و فرخنده پی و 
دیگري شوم است و نامبارك. اینکه ریشه این باور ها از کجا سیراب می شود، خارج از بحث ماست و اینکه 

بوتر پیک عشاق و مظهر مهر است و در نزد هندیان کالغ را این رتبت است، قابل تأمل می چرا در ایران ک
نماید، اما اینکه شاعري با این باور ها از در خالف درآید و نغمه ي مخالف را چنان خوش بخواند که به 

مشخصه گوش جان ها بنشیند، خبر از نوعی تخیل قوي و اندیشه ي ژرف می دهد و از قضا از جمله ي
هاي کلیم و صائب و بیدل یکی همین امر است. با اقرار دیگران را به دیده ي انکار نگریستن و در باور هاي 
استوار آنان رخنه ایجاد کردن. شاعران آب بقا را ستوده و دستیابی بدان را نشانه لطف حق دانسته و خضر را 

ه اند و اسکندر را با همه ي زور و زر که بدان سرچشمه دست یافته به دیده ي رشک و غبطه نگریست
شایسته نوشیدن آن ندیده و گفته اند:

)224: 1374سکندر را نمی بخشند آبی                 به زور و زر میسر نیست این کار(حافظ،دیوان،
اما صائب آب بقا را تلخ و خضر نوشنده ي آن را تلخ کام می شمرد:

–: هفده 1389سجادي،»(همچو خضر گرفتار عمر جاوید استخبر ز تلخی آب بقا کسی دارد    که

شانزده)
بیدل با هنجار شکنی و عادت زدایی، در باب شخصیت حضرت ابراهیم (ع) می گوید:

)898: 2ج1384سنگ هم بی انتقامی نیست در میزان عدل     بت شکستی مستعد آتش نمرود باش(دیوان،
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که دنیا همچون عروس و پیرزن عجوزه ي -ینه ي ادبیدر جاي دیگر، بر خالف هنجار و عادت دیر
دنیا را 2و همنوا با شعراي هم سبک خویش نظیر جویاي تبریزي-دانسته شده است1شوي کُش و عشوه گر

همچون شوهري می داند:
)448: 1با حریصان عجوز دنیا را                   زن مخوانید شوهر دگر است(همان،ج

سنت شکنی و هنجار گریزي شعراي سبک هندي و علل و عوامل آن می دکتر شیري، در خصوص
بی توجهی شاعران صفوي به میراث هاي ادبی پیش از خود و بریدن از سنت ها و سازندگان « ... نویسند:

آنها، یکی از خصایص سبک هندي و شعر دوره ي صفوي است که آن نیز به نوعی یک واکنش طبیعی از 
که رضایتی از روند حاکم بر جامعه ندارند. این نوع اتّکا به تعلیمات و تجربیات خود جانب هنرمندانی است 

و تالش تمام عیار براي تازگی و طراوت بخشیدن به تجربیات جدید و جدایی کامل از آموزه ها و تجربه 
ن دوره می توان هاي پیشینیان را وانمود کردن و کنار نهادن تقلید و اقتباس که بیشترین جلوه ي آن را در ای

مشاهده کرد، در حقیقت چیزي نیست جز رفتار متقابل و منفی در برابر جامعه اي که با گرایش تام و تمام به 
تبعیت و تقلید از گذشته پرداخته است و در این گذشته گرایی تا آنجا فرو رفته است که با تن دادن به تعطیل 

محض تنزل داده است. این است که اندیشه ورزان ناراضی از اجتهاد و تفکّر، خود را به مصرف کننده و مقلد
وضعیت موجود که اغلب در حوزه ي هنر و ادبیات قرار گرفته اند که این بخش از فرهنگ را نیز بسیاري از 
متولیان بزرگ سیاسی و مذهبی چندان جدي نمی گیرند، با یک اراده ي ناخودآگاه جمعی چنین عمل می 

ي هنر و ادبیات از دایره ي شمول و اجراي اجباري آن ممانعت ها و ممنوعیت ها بیرو کنند که چون حوزه 

. همام تبریزي:1
دنیـــا زنی است زانیه ي شوي کش کزو                                      کس را ز خـــوب و زشت به جان زینهار نیست

)53: 1370(دیوان،
خواجوي کرمانی:

دل دراین پیـــر زن عشوه گر دهر مبند                                       کاین عروسی است که در عقد بسی داماد است
)199: 1367، 1(نیاز کرمانی، سخن اهل دل، ج

حافظ: 
ن عجـــــــوزه عروس هزار داماد استمجو درستی عهد ز جهـــان سست نهاد                                       که ای

)114: 1374(دیوان،
نسیمی:

زال دهر از زیب و زینت می فریبد مرد را                                    دل منــه بر شیوه ي آن پیر زالی کو غر است
ر نگار و دیگري در خنجر استهر نفس شویی کند، در هر دمی شویی کُشد                                    یک کف او د

دل مده از دست، گر داري خبر، اي بی خبر                                   کاین عروس بیحیـــــــا، دنبال قتل شوهر است
)315: 1368(دیوان، 

. جویاي تبریزي بر خالف عرف و عادت ادبی، دنیا را همچون شوهري تصور می کند:2
ـــــه ي غمها مباش                                      کــــــی زن دنیــــــــاي دون گردند، مردان خدا؟زیر بار آرزو وابستــ

)311: 1378(دیوان، 
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ن است، پس باید آنچه را که ناپسند تلقی می شود کنار نهاد و با محوریت بخشیدن به پویایی هاي فکري و 
را در حال نوگرایی در نگرش، در حرکتی کامالً مخالف با رفتار حاکمیت به نفی گذشته پرداخت و همه چیز

خالصه کرد. یعنی در برابر آن نوع از افراط گرایی با روي آوردن به حرکت هاي متقابل و تفریطی، از خود 
).68-69: 1388شیري،»( واکنش نشان داد.

یکی از شگردهاي خاص صائب و دیگر شعراي سبک هندي(نظیر بیدل) براي پرورش مضامین جدید در 
ار هاي ادبی در استفاده از شخصیت هاي داستانی و اسطوره اي مشهور لباس معنی بیگانه، عدول از هنج

مانند: خضر، اسکندر، سلیمان، یعقوب، یونس، یوسف و عیسی و ... است. بر اساس این شیوه، داستانی، 
موضوعی و یا مضمونی از زاویه اي غیر عرفی نگریسته می شود و به خالف آمد عادت در مورد آن داوري 

). صائب، در تلمیح پردازي توجه ویژه اي به شخصیت هاي قرآنی 43: 1384د. (حکیم آذر ،صورت می گیر
داشته است و در غزل او نام کسانی همچون: خضر (ع)، حضرت موسی(ع)، حضرت یوسف(ع)، و گروهی 
دیگر از پیامبران و شخصیت هاي معروف قرآنی به چشم می خورد. صائب، همنوا با دیگر شعراي هم سبک 

ش، با داستان هاي این شخصیت ها مضامین متعددي ساخته و در این مضمون سازي دو شیوه عمده ي  خوی
متضاد از هم را که تناقض گویی را در شعر وي باعث گردیده است، مورد توجه قرار داده است:

خوانی)الف) توجه به تلمیحات، همانند متقدمان و پیروي از کلیشه هاي سنتی در تلمیح پردازي( موافق 
).45ب) انحراف از نُرم و هنجار ادبی( مخالف خوانی و آشنایی زدایی).(همان: 

مخالف خوانی[آشنایی زدایی و هنجار گریزي معنایی] یعنی « بنا به عقیده ي دکتر محمد حکیم آذر: 
ی در داستانی، موضوعی یا مضمونی را از زاویه اي غیر عرفی نگریستن است. موضوع مخالف خوانی، از سوی

ارتباط با آرایه تلمیح است و از سوي دیگر نگرش خاص صائب نسبت به شخصیت هاي قرآنی، نظیر:خضر، 
سلیمان، یعقوب، یوسف، یونس و...یا اشخاص اساطیر و افسانه ها مثل: اسکندر، رستم، جمشید و ... 

).46همان: »(است.
اشعار سبک هندي، بخصوص بیدل مبحث آشنایی زدایی یا هنجار گریزي معنایی(مخالف خوانی) در

دهلوي ، به دو صورت مطرح گردیده است، یعنی این شعرا به تحسین و ستایش از آن چیزي می پردازند که 
در عرف و هنجار ادبی، به نکوهش آن چیز پرداخته شده و بر عکس به نکوهش آن چیزي می پردازند که در 

). در کتب 60: 1391یده است.(توحیدیان و نصرتی،عرف و هنجار ادبی، آن چیز مورد ستایش واقع گرد
تحسین ما »(تغایر یا مغایره«نام برده اند و منظور از صنعت و آرایه ي » تغایر«بدیعی فارسی از آرایه اي به نام

یستَقبح)و(تقبیح ما یستَحسن)، آن است که متکلم بر وجه لطیفی مدح کند، آنچه را که نزد عموم نکوهیده 
). بیدل، در 154: 1377کند آنچه را که در نزد دیگران ستوده است.(شمس العلماي گَرَکانی،است و قدح

پرداختن به آشنایی زدایی و هنجار گریزي(مخالف خوانی)، پیرو اکثر شعراي سبک هندي ، بخصوص صائب 
ه علت قرار تبریزي به شمار می آید. بیدل، به جهت خلق معانی و مضامین متضاد(تناقض گویی) و همچنین ب

گرفتن در موقعیت ها و مواضع مختلف در زندگی و بر خالف نظام حاکم زمانه ي خویش، به هنجار گریزي 
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و مخالف خوانی، دست زده است. تمامی معانی و مضامین شعري بیدل، همچون مضامین شعري صائب، در 
شده است. دو معنی و مفهوم متضاد از هم(موافق خوانی و مخالف خوانی) به کار گرفته

نگارنده به دلیل دوري از اطاله ي کالم، تنها به ذکر مواردي می پردازد که شاعر همنوا با شعراي هم سبک 
خویش نظیر صائب، از زاویه هاي دید متنوعی به عناصر و پدیده هاي شعري و ادبی محیط اطراف و طبیعت 

نیِ اشعار خود نگریسته و به هنجار گریزي پیرامون خود و شخصیت هاي: اساطیري و داستانی و مذهبی و قرآ
معنایی(مخالف خوانی) پرداخته و در خالف آمد عادت کام جسته است.

از میان عناصري که بیدل، به جهت دست یافتن به معنی بیگانه و طرز تازه، از طریق آنها به آشنایی زادیی 
ره نمود:و هنجار گریزي معنایی دست زده است، می توان به این موارد اشا

آب حیات و خضر: 
نگاه شعراي سبک هندي، بخصوص صائب، نسبت به شخصیت خضر(ع) و آب حیات او دوگانه «...

است: یکی اینکه صائب در برخورد با داستان خضر(ع) و آب حیات، موافق سنّت ادبی فارسی بر خورد کرده 
شکنی و مخالف خوانی کرده و و به تحسین و ستایش خضر و آب حیات می پردازد. دوم اینکه هنجار

برخالف عرف و عادت شاعران گذشته، به انتقاد از مقام و شخصیت خضر می پردازد. تعداد ابیاتی که صائب 
در آنها از زاویه ي مخالف به خضر می نگرد، بحدي است که می توان آن را یک ویژگی سبکی صائب در 

میزي به شخصیت خضر داشته اند؛ اما چون بسامد این نظرگرفت. شعراي زیادي قبل از صائب نگرش انتقاد آ
موضوع در اشعار آنان زیاد نبوده است. نمی توان مخالف خوانی و هنجار شکنی را خصیصه ي سبکی آنان 

اولین نمونه هاي هنجار شکنی در باب خضر با مالیمت و ).«...47: 1384حکیم آذر،»(محسوب داشت...
چشم می خورد. سعدي و حافظ این محافظه کاري را با کنایات آمیختند محافظه کاري از حدود قرن ششم به

و خضر را مورد نقد ملیح قرار دادند؛ اما هیچ گاه، همچون صائب و دیگر شعراي سبک هندي نظیر: کلیم 
کاشانی، وحید قزوینی، دانش مشهدي، غنی کشمیري، بیدل و دیگران، کار را به ترك ادب شرعی نکشانیدند. 

هنجار در شعر صائب و دیگر شعراي سبک هندي در خصوص خضر و آب حیات را می توان به عدول از
موضوعات زیر تقسیم کرد: 

بی حاصل بودن عمر جاودان -3نپذیرفتن منّت آب حیات -2تفضیل بر خضر یا عناصر داستانی او-1
گرانجانی خضر -8پرهیز از آب حیات-7شرمندگی خضر -6ناتوانی خضر-5تنها خوري خضر -4خضر 

عمر -13مالمت خضر(اي خضر!...) -12ننگ آب حیات-11خودخواهی خضر -10حیرت از خضر -9
پایان یافتن عمر -16گمراه کنندگی خضر -15سیر شدن خضر از آب حیات -14جاودان ارزانی خضر

بودن ماجراي افسانه -19امساك خضر در خصوص ندادن آب حیات به اسکندر -18پشیمانی خضر -17ابد
).  44-45: 1385حکیم آذر،»(خضر...
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نگرش بیدل همچون سایر مضامین شعریش به آب بقا متفاوت است؛ یعنی زمانی همنوا و موافق با 
شعراي گذشته و دیگر شعراي سبک هندي نظیر: صائب ، کلیم و... به تحسین از آب بقا می پردازد و زمانی 

ه از خصایص سبکی اکثر شعراي این سبک است، به انتقاد و نگرش نیز با هنجار شکنی و مخالف خوانی ک
منفی آن می پردازد. بیدل، بر خالف هنجار و عادت دیرینه ادبی و حتی عموم مردم و همنوا با صائب و 

در نگرش منفی به آب بقا می گوید:1شعراي سبک هندي
: 1،ج1384ب بقا زنجیر پاست(دیوان،تا نفس باقی است، باید با عالیق ساختن       خضر را هم الفت آ

319(
)446مقیم کوي امید از فنا چه غم دارد               غبار رهگذر انتظار آب بقاست(همان:

)432موج دریاي تعین گر همین جوش من است   آنچه خلق آب بقا دارد گمان جز شاش نیست(همان: 
، در انتقاد از مقام خضر می گوید:2نديبر خالف هنجار دیرینه ي ادبی و همنوا با شعراي سبک ه

. صائب در انتقاد از آب بقا و جشمه ي حیوان گوید:1
راه بــــــرد جلوه ي سراب کجـــــــا؟نظر به چشمه ي حیوان نمی کنم صائب!                                      مــــــرا ز 

)281: 1، ج1375(دیوان،
واعظ قزوینی:

نیک نامــــان فارغند از منّت عمر دراز                                       زنده ي جاوید را بــــــا چشمه ي حیوان چه کار
)239: 1359(دیوان، 

:راقم مشهدي در نکوهش و انتقاد از آب خضر گوید
از جوي خضر رفتی، گاهی به جوي دیگر                                   بــــــودي اگر روانـــــــــــی، در آب زندگانــــی
)979: 1390(صیادان معنی، 

قدسی مشهدي:
ــــــــر فوالد ندارداز چشمـــــه ي حیوان مطلب زندگی خضر                                  کایــــــن فیض بجــــــز خنجـ

)435: 1375(دیوان، 
شانی تگلو(استاد صائب به عقیده صاحب تذکره خوشگو) در نگرش منفی به خضر و آب خضر گوید:

اي دل ثبات خضر و حیــــات جهان مخواه                                    اندوه بــــــی زوال و غـــــــــــم بیکران مخواه
ــود سکنري، پی آب خضر مرو                                    عمــــــــر ابد براي غـــــــــــــم جاودان مخواهگر خـــــــ

)182: 1389(گلزار ادب، 
طغراي مشهدي:

اسکندر مامنّت آب خضــــــر نیست جوي بر سر ما                                     طالـــــــع خشک لبـــــــــی مانده به
)100:  1384(بر گزیده ي دیوان، 

غزّالی مشهدي:
کسی کز لعل جانبخش بتان شد زنده ي باقی                                   اگر انسان بود هرگـــــــز نجوید آب حیوان را

. کلیم کاشانی:2
در کف ز استقامت طبعـــــــــم عصا بس استمنّت ز خضر بـــــــا همه کوري نمی کشم                              

)69: 1،ج1376(دیوان،
صائب تبریزي:
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)341جام آب زندگی تنها به کام خضر نیست           در گداز آرزو هم جوش دریاي بقاست(همان: 
)408زیر فلک آنقدر خجلت مهلت مبر                  زندگی خضر هم یک دو نفس تهمتی است(همان: 

)415ایثار نقد کیسه ي عمر دراز نیست(همان: سوداي خضر راست نیاید به تیغ عشق            
آسودگی و آسوده دلی:

بیدل، بر خالف هنجار و عادت ادبی و عموم مردم، که آسودگی و آسوده دلی را می پسندند، عادت زدایی 
کرده و در نگرش منفی به آن گوید:

)118داریم ما(همان: عاشقان را صندل آسودگی دردسر است            تا به سر دردي نباشد، دردسر
)196تنک سرمایه است آن دل که شد آسودگی سازش  به بی مغزي دلیلی نیست جز خوابیدن مینا(همان: 
)276می کند اسباب راحت پایه ي غفلت قوي     بر بساط سایه همچون کوه سنگین است خواب(همان: 

آفتاب و خورشید:
، به جهت خلق معنی و مضمون جدید، در 1بک هنديبیدل، بر خالف هنجار ادبی و همنوا با شعراي س

انتقاد از آفتاب گوید:
)284ذره ي ما به چه امید زند بال نشاط                   سر خورشید هم امروز به دیواري هست(همان: 
)383یک روي گرم در همه عالم پدید نیست             خورشید هم به کشور ما سایه پرور است(همان: 

:آگاهی
نگرش بیدل به مضمون آگاهی نیز دوگانه است؛ زمانی همنوا و موافق با هنجار ادبی و عموم مردم، به 

تعریف و تمجید از آن می پردازد و زمانی نیز مخالف با هنجاردیرینه ي ادبی از آن انتقاد می کند:
)151ود پیدا(همان: به قدر آگهی آماده است اسباب تشویشت         طبیعت باید اینجا اندکی غافل ش

)432بگذر از افسانه تحقیق، فهم این است و بس       تا تو آگاهی، رموز هیچ چیزت فاش نیست(همان: 
امید و ناامیدي:

نا امیدي از جمله ي مضامینی است که در شعر بیدل، از کاربرد بیشتري نسبت به سایر مضامین برخوردار 
فت که این مضمون در آن مطرح نشده باشد. بیدل، به علت قرار است. در دیوان بیدل، شعري نمی توان یا

بیکسی را کعبــــــه ي مقصود می دانیم ما                                    خضر را شمشیـــــــر زهـــــرآلود می دانیم ما
)145: 1،ج1375(دیوان، 

دانش مشهدي:
ان دور مانده اي                                 جـــــــز بیکسی نتیجــــه ي عمر دراز چیست؟اي خضر! خــوش ز همسفر

)112: 1376(قهرمان،
. غنی کشمیري1

در جهان نتوان نشان از سیر چشمی یافتن                                    چشمـــــــه ي خورشید هم محتاج آب شبنم است
)38: 1362(دیوان، 
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گرفتن در مواضع و موقعیت هاي مختلف در زندگی، مخالف با هنجار و عادت دیرینه ي ادبی و هچنین بر 
خالف ایمان و عقیده ي خود، در نگرش منفی به امید و نگرش مثبت به ناامیدي گوید:

)200بیدل! از سامان نومیدي چه کم داریم ما(همان:چند باید بود زحمت پرور ناز امید  
)272: 1دام تسخیر دو عالم نفس نومیدي است             اي ندامت زده سررشته ي آهی دریاب(ج

)491هیچکس جز یأس، غمخوار من دیوانه نیست     بر چراغ داغ غیر از سوختن پروانه نیست(همان: 
تی:بخت تیره یا تیره بخ

، به جهت خلق مضمون جدید، در 1بیدل، بر خالف هنجار ادبی و هم اندیشه با شعراي هم سبک خویش
نگرش مثبت به بخت تیره خود گوید:

)357توان به بیکسی ایمن شد از مضرّت دهر       سموم حادثه را بخت تیره تریاك است(همان: 
)439ه ما چه کم از سایه ي هماست؟(همان: ما دردسر، ز افسر دولت نمی کشیم            بخت سیا

)447از محک غافل مباش اي بیخبر رنگم زري است(همان: تیره بختی هرچه باشد امتحانگاه وفاست  
تأمل:

بیدل، بر خالف عقیده ي خود و بر خالف هنجار ادبی، به جهت خلق معنی بیگانه، در انتقاد از تأمل 
گوید:

)371شوق طلب              رشته ي این ره اگر دارد گره، استادن است(همان: جز تأمل نیست بیدل! مانع 
)467عالمی چون موج گوهر می رود غلتان ناز          پیش پاي ما تأمل گر نباشد چاه نیست(همان: 

تغافل و غفلت:
ري بر ي مضامینی است که در شعر بیدل از بسامد بسیار باالیی نسبت به سایر مضامین شعاز جمله

خوردار است و شعري  نیست که این مضمون به نوعی در آن مطرح نشده باشد. نگاه بیدل به مضمون تغافل 
دوگانه(مثبت و منفی) است. زمانی بر خالف عرف و هنجار ادبی ، در تحسین از آن می گوید:

)208: 1ل برآ(جخلقی آفت خرمن است اینجا به قدر احتیاط        عافیت می خواهی از خود اندکی غاف
)811: 2مژه بر بند و فارغ شو ز مکروهات این محفل       تغافل عالمی دارد که عیب آنجا هنر گردد(ج

)313: 1تا تغافل دارم از وضع جهان آسوده ام                چشم پوشیدن بساط آرایی خواب من است(ج
)362ل، خواب پریشان گل است(همان: غنچه سان غفلت ما باعث جمعیت ماست          ورنه بیداري گ

جام جم:

. کلیم کاشانی:1
بسان سرمه و چشم است عشق و بخت سیاه                                  از او چه شکــــــوه کنم؟ زیب روزگار من است

)83: 1،ج1376(دیوان، 
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بیدل با تأسی از دیگر شعراي سبک هندي، نسبت به عناصر و شخصیت هاي: داستانی و مذهبی و 
اساطیري و تاریخی، به جهت دست یافتن به معنی و مضمون جدید، متضاد از هم است. بیدل بر خالف 

در انتقاد از جام جم می گوید:1سبک هنديعرف و هنجار دیرینه ي ادبی و هم اندیشه با شعراي
)222گر یک نفس آیینه کنی نقش قدم را                بر خاك نشانی هوس ساغر جم را(همان: 

جسد و جسم:
بیدل، مخالف با عرف و هنجار ادبی، در نگرش مثبت به جسد و تن گوید:

)168ف گلین گشا(همان: راه تراوشی چـو ظروآب حیات جوي جسد جوهر سخاست         
جسم و جان:

مضمون جسم و جان در شعر بیدل، با تأسی از شعراي دیگر سبک هندي، در دو صورت متضاد از 
اندیشیده و در 2هم(مثبت و منفی) به کار رفته است. بیدل مخالف با هنجار ادبی بخصوص ادب عرفانی

نگرش مثبت به جسم در رابطه با جان ، می گوید:
)174کشد پاي طلب در وادي شوقت    که جسم اینجا سبکروحی کند تعلیم جانها را(همان: گرانی کی

جلوه:
جلوه از اصالحات عرفانی است که در شکل گیري مفاهیم و اندیشه هاي عرفانی بیدل نظیر: وحدت 

به کار برده وجود، نقش اساسی را ایفا کرده است. بیدل آن را نیز در دو مفهوم متضاد از هم(مثبت و منفی)
است. بر خالف عقیده ي خود و اکثریت شعرا، بخصوص شعراي عرفانیِ طرفدارِ وحدت وجود، در نگرش 

منفی به جلوه می گوید:
)321ز هیچ جلوه به تحقیق چشم نگشودیم        شهود آینه در عالم مثال گذشت(همان: 

)373گ تو تا جلوه نقاب است(همان: عاشق به چه امید زند فال تماشا؟              در عالم نیرن
جمعیت دل:

از جمله ي مواردي است که خواننده و پژوهشگر سبک هندي را به عدم انسجام فکري و تناقض گویی و 
قرار گرفتن شاعر در موقعیت هاي مختلف در زندگی، رهنمون می گردد . بیدل، زمانی هم اندیشه با عرف و 

، به تحسین و تمجید از آن پرداخته و در جایی دیگر، بر خالف هنجار هنجار ادبی، بخصوص ادبیات عرفانی
ادبی و بخصوص ادب عرفانی، به نگرش منفی نسبت به آن می پردازد. بیدل، با استفاده از اسلوب معادله، به 

. کلیم کاشانی در انتقاد از جام جم یا جام جهان نما گوید:1
کــــــه کیمیــــــاي طــــــــرب کاسه ي گدا داردمــــــیِ  نشاط نه جـــــــام جهـــان نما دارد 

)197: 1،ج1376(دیوان،
. حافظ:2

حجـــــــاب چهره ي جان می شود غبار تنم                                  خوشا دمـــــــــی که از آن چهره پرده بر فکنم
278: 1274(دیوان، 
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) ، بر خالف هنجار ادبی، در انتقاد 75-76: 1384جهت خلق معنی و مضمون جدید(ر.ك.حسن پور آالشتی،
یت دل و نکوهش آن گوید:از جمع

)94زنهار به جمعیت دل غرّه مباشید           آسودگی از بحر جدا کرد گهر را(همان: 
)251جمع گشتن دل ما را به تسلی نرساند      از گهر کیست برد شیوه ي غلتانی را(همان: 

)360ه است(همان: هیچ کس مغرور جمـعیت مباد              قطره را گوهر شدن بیرون قلزم کـــرد
)431هیچ کس افسرده ي زندان جمعیت مباد   قطره تا گوهرنمی گردد، به دریا واصل است(همان:

خاکساري:
بیدل، با استفاده از اسلوب معادله، بر خالف هنجار و عادت دیرینه ي ادبی و عموم مردم و همصدا با 

در نگرش منفی به خاکساري گوید:1صائب
)226خاکساري داده را             ناتوانی سخت افشرده است نبض جاده را(همان: کو دماغ جهد، تن در

)351خاکساري نیز ما را مانع وارستگی است            تا بود نقشی به جا از بوریا زنجیر پاست(همان: 
خاموشی:

بیشتر بدان خاموشی نیز از مضامین پر بسامد سبک هندي است. از میان شعراي این سبک، صائب و بیدل
پرداخته اند. بیدل با تأسی از صائب، خاموشی را در دو مفهوم متضاد از هم به کار می گیرد.(توحیدیان و خان 

). بسامد ابیاتی که بیدل به تعریف و تمجید از خاموشی پرداخته است، بیش 35-36: 1390چوبانی اهرنجانی، 
ار ادبی ، در انتقاد و نگرش منفی به خاموشی گوید:و مخالف با هنج2از نکوهش آن است. با تأسی از صائب

)89برجسته نیست پلّه ي میزان خامشی                  یارب به سنگ سرمه نسنجی صداي ما(همان: 
)117خموشی غیر افسردن چه گل ریزد به دامانت؟      اگر آزاده اي با ناله کن پیوند اعضا را(همان: 

)241نیست            خامشی نیز نفهمید کالم دل ما(همان: به سخن کشف معماي عدم ممکن 
زلف معشوق :

با تحقیق و تفحص در سبکهاي شعري پیش از سبک هندي، بخصوص سبک عراقی و شعراي برجسته ي 
آن نظیر حافظ، به این نتیجه می رسیم که نگرش شعراي سبک عراقی نسبت به عناصر و پدیده هاي شعري، 

، کلیشه اي و تک بعدي است؛ یعنی زلف، به عنوان مظهري از تجلیات جاللی معشوق از جمله زلف معشوق

ئب در انتقاد ازخاکساري گوید:. صا1
عاشق ز خاکساري بی بهــره است از وصل                                 دیوار بوستـــــــــان را از گل نصیب خار است
)1088: 2،ج1375(دیوان، 

. صائب:2
بدتــــــر از ابــــــرام می دانیــــم ماپشت شمشیر سؤال از دم بـــود خونریز تر                                   خامشی را 

)147: 1،ج1375(دیوان، 
چه حرف است این که خاموشی فزاید زندگانی را؟                         نفس دزدیدن مـــــن بر چراغ عمر صرصر شد

)1494: 3(همان، ج
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ازلی قلمداد می گردد و همچون کمندي در نظر گرفته می شود که دل عاشق را به اسارت می گیرد . به همین 
جهت نگرش به زلف، در سبک عراقی جنبه ي منفی دارد؛ در حالی که در سبک هندي، سواي از این که 

وافق با عرف و هنجار ادبی، به جنبه ي منفی زلف توجه می شود، بر خالف هنجار ادبی و به جهت دستیابی م
). بیدل، 61: 1391به معنی بیگانه، به نوعی دیگر به مضمون زلف پرداخته می شود.(توحیدیان و نصرتی،

اندیشیده ، می گوید:1درخصوص زلف معشوق ، بر خالف هنجار ادبی، بخصوص حافظ
)342: 1دل در خم کمند نَفَس ناله می کند              ما را گمان که زلف بتان دام داشته است(دیوان،ج

بیدل، در جاي دیگر، مخالف با هنجار ادبی، بخصوص حافظ، که از زلف یار بر حذر می دارد، می گوید:
)268ناب طلب(همان: مترس از غم ناسور اي جراحت دل               به زلف یار بزن دست و مشک

سراب:
و همنوا با شاعران سبک هندي، در نگرش مثبت به سراب گوید:2بیدل بر خالف هنجار ادبی

)259به روي نسخه ي هستی که نیست جز تب و تاب      نوشته اند خط عافیت به موج سراب(همان: 
)277سراب طلب(همان: سراغ آبی اگر خواهی ازشکست  آبله هر گام ساغري دارد          

سلیمان:
و بر خالف هنجار ادبی، در نگرش منفی به سلیمان گوید:3بیدل، همنوا با صائب

)463: 1تخت سلیمان جاه پایه ي قدرش هواست         دود دماغ حباب آن همه پاینده نیست(ج
شکوه از جور گردون:

، مدعی است که از دست 4با کلیم کاشانیبیدل برخالف عقیده ي خود و بر خالف اکثریت شعرا و همنوا
گردون شکوه اي ندارد:

)121دراین ستمکده دل شکوه اي نکـرد بلند        شکست چینی و مویی نخاست از تن ما(همان: 

که دل بــــــرد و کنــــــون در بنـــــــد دین استمشو حافـــظ ! ز کیــــــــد زلفش ایمن                          .1
)123: 1374(دیوان، 

در زلف چون کمندش، اي دل! مپیچ کانجا                                    سرهـــــــا بریـــــــــــده بینی بی جرم بی جنایت
)143(همان: 

. خاقانی:2
هر گــــــز سراب پر نکنـــــــد قربـــــه ي سقااز گشت روزگار سالمت مجوي از آنک 

)16: 1374(دیوان،
. صائب گوید:3

سر مایــــــــه ي تشویش بود ملک سلیمان                                    وحدت ز پریخانـــــــه ي اندیشه طلب کــــــــن
)3119: 6،ج 1375(دیوان،

. کلیم کااشانی:4
شکوه ام از دهــــــر نیست، داد ز ابناي او                                   در همه ملک ایـــــــــــن پدر بد پسر افتاده است

)98: 1،ج1376(دیوان، 
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)408خاطر ما شکوه اي از جور گردون سر نکرد    بارها بشکست و زین مینـا صدایی برنخاست(همان: 
طلب:

ر ادبی، بخصوص ادب عرفانی، در نگرش منفی به آن گوید:بیدل بر خالف هنجا
)98نیرنگ طلب ما را این دربـدري آموخت        قمري به سر سرو است آواره ي کوکو ها(همان: 

)310در قافله ي بی جرس مقصد تسلیم              بی طاقتی نبض طلب هرزه درایی است(همان: 
)315سرما سجـده فروش کف پاي لنگ است(همان: غرّه ي هرزه دویی هاي طلب نتوان بود

عقل و عشق:
بیدل، بر خالف عرف و هنجار ادبی، بخصوص ادبیات عرفانی و بر خالف عقیده ي صائب(ر.ك. 

)، در نگرش مثبت به عقل و نکوهش عشق گوید:93-126: 1387توحیدیان، 
)368ك ما را سر به صحرا داده است(همان: عقل کو تا جمع سازد خاطر از اجزاي ما      عشق مشت خا

عنقا(سیمرغ):
در نگرش منفی به عنقا گوید:2، و همنوا با شعراي هم سبک خویش1بر خالف هنجار ادبی

)114در ملک نیستی چه تصرف کند کسی؟                  عنقا گم است در پی نام نگین ما(همان: 
)308عنقا هم از زبان خالیق نرسته است(همان: آزاد نیستی همه گر بی نشان شوي         

)805: 2در جستجوي ما نکشی زحمت سراغ                   جایی رسیده ایم که عنقا نمی رسد(ج
فلک و آسمان و گردون و چرخ:

ز فلک که به انتقاد و نکوهش ا-از ابتداي شعر و ادب فارسی تا به حال-بیدل بر خالف اکثریت شعرا 
، در ستایش و تحسین فلک و گردون می گوید:3پرداخته اند و همنوا و موافق با شعراي سبک هندي

)135: 1آسمان با آن کجی، شمع بساطش راستی است   حلقه ي چشم کمان نظاره داند تیر را(ج
)352: گردون به فکر آفت ما کم فتاده است             مانند خم، همیشه، سرما و خشت ماست(همان

. حافظ:1
د می بري و زحمت ما می دارياي مگس! حضرت سیمرغ نه جوالنگه توست                              عرض خـــــــو

)341: 1374(دیوان، 
. کلیم کاشانی:2

ان گذشتدر کیش مـــــــا تجـــــــرّد عنقا تمام نیست                                   در قیـــــــد نام مانــــــد اگــــــــر از نش
)164: 1،ج1376(دیوان،

ناصر علی سرهندي در تحسین فلک گوید:.3
اهل همـــــت را نباشد تکیه بر بازوي کس                                    خیمــــه ي افالك، بی چوب و طناب افتاده است
)133: 2435( پارسی گویان هند و سند، 

محسن تأثیر تبریزي بر خالف هنجار دیرینه ي ادبی در تحسین و نگرش مثبت به فلک گوید:
ــه از طبــــــــع بلندیم                                   الیق نبــــــــود جز زر انجـــــــــم، صله ي مــا       تأثیـــر! فلک مرتبـــــ

)248: 1373(دیوان،
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)483بر بزرگان از طواف خاکساران ننگ نیست      چرخ با آن سرکشی گرد زمین گردیده است(همان: 
کمال و نقصان:

با استفاده از عنصر تمثیل و اسلوب معادله که از - و بر خالف هنجار ادبی-1بیدل، با تأسی از صائب
)، در نگرش مثبت به نقصان می 75-76: 1384طُرُق رسیدن به معنی بیگانه است،(ر.ك. حسن پور آالشتی،

گوید:
)470: 1گر ز اسرار آگهی، کم نیست نقصان از کمال     چون خط پرگار خواندي، ابتدایت انتهاست(ج

کوه طور:
بیدل بر خالف هنجار ادبی، در نگرش منفی به کوه طور گوید:

)106هل ما مگر طوریم ما(همان: در تجلّی سوختیم و چشم بینش وا نشد          سخت پا برجاست ج
)202عشق چون گرم طلب سازد سر پر شور را        شعله ي افسرده پندارد چراغ طور را(همان: 

گرفتاري :
بیدل، به علت قرار گرفتن در مواضع و موقعیت هاي مختلف در زندگی، بر خالف هنجار ادبی و عقیده 

ي خود، در نگرش مثبت به آن گوید:
)315گرفتاري بهشتی دیگر است         عالمی در بال طاووسم به ذوق دام سوخت(همان: داغ سوداي 

)319بیدل! از کیفیت ذوق گرفتاري مپرس            من سري ذردیده ام در هـر کجا زنجیر پاست(همان: 
)425در گرفتاري رسا شد نشئه ي پرواز من          بال آزادي چو سروم پاي در گل بوده است(همان:

ما و من:
مضمون فوق در شعر بیدل از بسامد باالیی برخوردار است. نگرش بیدل به مضمون فوق، متضاد از هم 
است، یعنی زمانی موافق با هنجار ادبی، بخصوص ادب عرفانی به نکوهش آن می پردازد و زمانی نیز بر 

می پردازد، در تحسین آن گوید :، به تحسین آن2خالف هنجار ادبی، بخصوص شعراي عرفانی، نظیر موالنا
)296: 1جوش محیط کبریا بر قطره زد آیینه ها          ما را به ما کرد آشنا هنگامه ي ما و منت(ج

)333ماو من هیچ کم از نعره ي منصوري نیست     تا نفس هست حضور رسن و داري هست(همان: 
)356هر چه دمیدند،هاي و هوي تو داشت(همان: ز ما ومن چه قدر بوي ناز می آید               نفس به

. ناتمامی نیل چشم زخم باشد حسن را                                      مه چو کامل شد، به چشم شور خود را می خورد1
)1179: 3،ج1375، (دیوان

موالنا در نگرش منفی به ما و من گوید:- . 2
ــان...راستی کــــــن، اي تو فخـــــــرِ راستان                                     اي تـــــــو صـــــــدر و من درت را آستـــــ

مــــــــا و مـــــــن کو آن طرف کآن یار ماست؟آستــــــــان و صدر در معنـــــی کجاست؟                            
و زن...اي رهیـــــــده جـــــــان تو از مــــا و من                                      اي لطیفــــــــــه ي روح انــــــــدر مرد 

)1784-1786، دفتر اول، ابیات 1384(مثنوي،
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مسیح:
، در نگرش منفی به حضرت مسیح 2و همنوا با دیگر شعراي سبک هندي1بیدل بر خالف هنجار ادبی

گوید:
)338: 1تهمت نام تجرّد به مسیحا ستم است               میخلی در دل خـود سوزن گر خواهی داشت(ج

)418طی کردن است     نردبانی چند بیش آنجا مسیحا بر نخاست(همان: تا به قصر کبریا چندین فلک 
نادانی و جهل:

بیدل، همچون شعراي دیگر سبک هندي، به علت قرار گرفتن در موقعیت هاي مختلف، بر خالف ایمان و 
عقیده خود و بر خالف عرف و هنجار ادبی، در نگرش مثبت به جهل و نادانی گوید:

)104است اما فهم کو؟        ما سوا گر وارسی، اسمی است از اهللا ما(همان: جهل هم نیرنگ آگاهی
)104دعوي فضل و هنر خواریست در ابناي دهر     آبرو می خواهی اینجا اندکی نادان برآ(همان: 

)432بگذر از افسانه تحقیق، فهم این است و بس     تا تو آگاهی، رموز هیچ چیزت فاش نیست(همان: 
اري:نسیم به

، نظري به فیض نسیم بهاري ندارد:3بیدل بر خالف هنجار ادبی
)147ما را نظر به فیض نسیم بهار نیست                 اشک است شبنـم گل رنگ خزان ما(همان: 

وصل:
بیدل، بر خالف عرف و هنجار ادبی، بخصوص ادبیات عرفانی، در نگرش منفی به وصل گوید:

)226ها شکست            کم نسازد می کشی خمیازه جام باده را(همان: وصل نتواند خمار حسرت دل
)211مقام وصل نایاب است و راه سعی ناپیدا            چه می کردیم یارب! گرنبودي نارسیدنها(همان: 

هما و سایه ي بال هما:

. خاقانی:1
ه مسیح تو بر زمی است                                     کآنگـــه کـــه رفــــــت سوي فلک، فوت شد دوا اکنون دوا طلب ک

)15: 1374( دیوان،
حافظ:

طبیـــــب راه نشین درد عشـــق نشنــــاسد                                     برو بــــه دست کـــــــــن اي زنده دل مسیح دمی  
)356: 1374دیوان،(

. کلیم کاشانی:2
دم عیسی ز دلـــــم عقده  ي خاطر نگشود                                     چـــــون حباب این گرهی نیست که بر باد رود

)333: 1، ج1376(دیوان، 
. حافظ گوید:3

از این باد ار مدد خواهی، چراغ دل برافروزيز کوي یار می آید نسیــــــم باد نوروزي                              
)344: 1374(دیوان،
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ش منفی به آن ، در نگر1بر خالف هنجار ادبی و هم اندیشه با شعراي سبک هندي نظیر: کلیم و صائب
گوید:

)449هشدار که در سایه ي دیوار قناعت            خوابی است که در زیر پر و بال هما نیست(همان: 
)351بر بساط پایه ي وهم آنقدر تمکین مچین     سلطنت را سایه ي بـال هما زنجیر پاست(همان: 

)470ه سر من تیغ است(همان: منت سایه ي اقبال ز آتش کم نیست           گر هما بال گشاید ب
هنر:

، به جهت خلق معنی و مضمون جدید، 3و موافق با کلیم کاشانی2بیدل، بر خالف هنجار دیرینه ي ادبی
انتقاد از هنر و نکوهش آن گوید:

)417از هنر رنگ صفاي دل ما پنهان ماند               صفحه ي آینه ننگ از رقم جوهر داشت(همان: 
)350ب هنر دام ره آزادگی است             موج جوهر آب جوي تیغ را زنجیر پاست(همان: مرد را کس

نتیجه:
بیدل یگانه شاعري است که منعکس کننده ي اکثر اندیشه ها و عقاید و مضامین شعري مطرح شده در 

جمیع است و به عبارت دیگر جامع -چه شعراي ایرانی مقیم هند و چه شعراي بومی هند-سبک هندي
تمامی شعراي این سبک به شمار می آید. با تفحص در سبک پر رمز و راز هندي و شعراي نامدار این سبک 
از جمله بیدل، می توان چنین نتیجه گیري کرد که بیدل و دیگر شعراي نامدار این سبک نظیر: صائب، کلیم 

ین کهن و فعال کردن هنر سازه ها و با و... با طرح مطالبی که پیش از آن در شعر نبوده و با باز سازي مضام

. کلیم کاشانی:1
یددولتی بهتــــــــر ز گمنامی نخواهی یافتن                                     سر بـــــــه جیب از سایه بال همــــــــا باید کش

)403: 1،ج1376(دیوان،
صائب:

ایه بال هما امنیت خاطر                                       که این گنج گهـــــــر را سایه ي دیوار ها داردمجــــــــو در س
)1415: 3، ج1375(دیوان، 

. نظامی در منظومه هفت پیکر در دعوت به هنر مندي  گوید:2
در گشـــــــایی کنــــــــی نـــــــه در هنـــــــــر آمـــــــوز کـــــــــز هنرمنـــدي                      

بنـــــــدي
ــــــــگهــــــــــر کـــــــه ز آموختــــن نـــــــدارد                                     در بــــــر آرد ز آب و لعـــــل از سنـ

)711: 1374(نظامی، 
سعدي:

و دیـن و کمال                                       که گـــــــاه آیـــــد و گــــــــه رود مال و جاههنــــــــر باید و فضــــــل
)151: 1375(سعدي، 

. کلیم کاشانی:3
ـــــر افتادهنـــر کــــــــــم ورز، گیتی باغبانی است                                      کــــــه خواهــــــان نهـــــال بی بـــ

)184: 1، ج1376(دیوان، 
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دادن بار معنایی کامالً جدید به عناصر و واژگان شعري، به هنجار شکنی و آشنایی زدایی که تا آن زمان تا 
حدودي بی سابقه بود، پرداخته اند. بیدل، از جمله ي شعراي صاحب سبک و خیال بند و مضمون آفرین 

» بیگانه سازي «به معنی بیگانه و به اصطالح فرمالیست هاي روسی سبک هندي است که در راه دست یافتن
و هنجار گریزي معنایی( مخالف خوانی)، پیرو شعراي قبل از خود نظیر: صائب، کلیم و دیگران واقع گردیده 
است. وي با تعمق در جوهره و روح عناصر و پدیده ها و مظاهر طبیعت پیرامون خود، به آفرینش معانی و 

ی متضاد از پیشینیان توفیق یافته که در آثار آنان، نشانه اي از این گونه مضامین به چشم نمی خورد. مضامین
هنجار شکنی معنایی(مخالف خوانی)، در اشعار بیدل و دیگر شعراي این سبک به دو صورت مطرح گردیده 

م حاکم دوره صفوي که و به علت مخالفت با نظا» معنی بیگانه«است: یکی اینکه: این شعرا به جهت خلق 
طرفدار سنت هاي پیشین است و به علت قرار گرفتن در موقعیت هاي مختلف در زندگی و نداشتن تعادل 

بر خالف شعراي سبک هاي پیشین که از جمله سبک -روحی و روانی و داشتن نگرش عاطفی و احساسی
عناصر و پدیده هاي شعري و... به به-عراقی که نگرششان نسبت به عناصر و پدیده ها بیشتر عقالنی است

انتقاد و نگرش منفی نسبت به عناصر و پدیده هاي شعري و ادبی و شخصیت هاي: اساطیري، تاریخی، 
مذهبی، قرآنی و داستانی می پردازند که آن عناصر و پدیده هاي شعري و آن شخصیت ها، در عرف و هنجار 

ان واقع گردیده اند. دوم اینکه: به جهت خلق معنی و و عادت دیرینه ي ادبی، مورد تحسین و ستایش همگ
و علل و عوامل دیگر، به تحسین و ستایش از آن عناصر و پدیده هاي شعري و » معنی بیگانه«مضمون جدید 

شخصیت هایی می پردازند، که در هنجار و عادت دیرینه ادبی، نگرش نسبت به آنها منفی است. 
کتابنامه:

کتاب ها:-الف
مرکزنشر تهران: چهاردهم،چ ،ساختار و تأویل متن، )1391(،ي، بابکاحمد-1
)، سفینه ي خوشگو،دفتر دوم،  تصحیح: دکتر سید کلیم اصغر، چ اول، 1389بندار ابن داس خوشگو،(-2

کتابخانه ي موزه ومرکز اسناد مجلس شوراي اسالمی.
مرکز نشر دانشگاهی: تهران ، چ اول، اللیتصحیح: امین پاشا اج، دیوان،)1373(،تأثیر تبریزي، محسن-3
)، دیوان، به اهتمام: پرویز عباسی داکانی، چ اول، تهران: انتشارات برگ1378جویاي تبریزي،(-4
با مجموعه ي تعلیقات و حواشی: ، غنی-قزوینی،دیوان، )1374(،حافظ، خواجه شمس الدین محمد-5

تهران: اساطیر،چ پنجم،جربزه داربه اهتمام: عبدالکریم ،عالمه محمد قزوینی
تهران: زوار،چ پنجم،به کوشش: دکتر ضیاء الدین سجادي، دیوان، )1374(،خاقانی شروانی-6
). سیب باغ جان( جستاري در ترفند ها و تمهیدات هنري غزل موالنا)، 1380خلیلی جهان تیغ، مریم.(-7

چ اول، تهران: انتشارات سخن
تهران: پیام ،چ اول،صائب تبریزي و شاعران معروف سبک هندي،)1389(،حمدسجادي، سید علی م-8

نور
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چ پنجم. تهران: ،تصحیح و توضیح: غالمحسین یوسفی،بوستان(سعدي نامه)، )1375سعدي،(-9
خوارزمی

)، رستاخیز کلمات (درس گفتار هایی درباره ي نظریه ي ادبی 1391شفیعی کدکنی، محمد رضا،(-10
روس)، چ اول، تهران: انتشارات سخنصورتگرایانِ

ابدع البدایع(جامع ترین کتاب در علم بدیع ،)1377(،شمس العلماي گرگانی، حاج محمد حسین-11
تبریز: احرار،چ اول،فارسی)
تهران: فردوس، چ سوم،کلیات سبک شناسی، )1374(،شمیسا، سیروس-12
تهران: ،چ سوم، اهتمام: دکتر محمد قهرمانبه ،جلدي)6دیوان(،)1375(،صائب تبریزي، محمدعلی-13

علمی و فرهنگی
چ ،به انتخاب: محمد قهرمان، برگزیده ي دیوان(ارغوان زار شفق)،)1384(،طغراي مشهدي-14

تهران: امیر کبیر،اول
به اهتمام و تصحیح: نورانی وصال، چ ششم، مصیبت نامه،،)1383(،عطار نیشابوري، فرید الدین-15

تشارات زوارتهران: ان
تهران: روزنه،چ اول،به اهتمام: محسن کیانی،دیوان،)1376(،غالب دهلوي-16
تهران: علمی و فرهنگی، چ اول،به تصحیح: حسین قربانپور آرانی، دیوان، )1388(،غزّالی مشهدي-17
)، دیوان ، به کوشش: احمد کرمی،  چ اول، تهران: انتشارات ما1362غنی کشمیري،(-18
مقدمه و تصحیح و تعلیقات: دکتر محمد ،دیوان،)1375(،قدسی مشهدي،حاجی محمد جان-19
مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد، چ اول،قهرمان
تهران: سمت،چ اول،برگزیده ي اشعار صائب و دیگر شعراي سبک هندي،)1376(،قهرمان ، محمد-20
چ دوم ،اشعار سخن سرایان شیوه ي هندي)صیادان معنی( برگزیده ي ،)1390(،قهرمان، محمد-21

تهران: امیرکبیر،
چ ، دوجلدي،به تصحیح و مقدمه و تعلیقات: مهدي صدري، کلیات، )1376(،کلیم کاشانی، ابو طالب-22

تهران: همراه،اول
چ اول ،بیگانه مثل معنی(نقد و تحلیل شعر صائب و سبک هندي)،)1374(،محمدي، محمد حسین-23

یتراتهران: م،
تهران: امیرکبیر، چ چهارم،گلزار ادب،)1389(،مکّی، حسین-24
)، مثنوي معنوي، دفتر اول،از نسخه ي نیکلسون، فرهنگ 1384موالنا، جالل الدین محمد بلخی،(-25

لغات و اعراب از عزیزاهللا کاسب، چ پنجم، تهران: انتشارات گلی
سید علی صالحی، چ اول، تهران: انتشارات تهران)، دیوان، به کوشش: 1368نسیمی، عماد الدین،(-26
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)، کلیات خمسه، مقدمه و شرح حال از: پروفسور شبلی نعمانی، به اهتمام: 1374نظامی گنجوي،(-27
محمود علمی(درویش)، چ سوم، تهران: سازمان انتشارات جاویدان

ن بزرگ فارسی زبان از آغاز ، سخن اهل دل( شرح احوال و آثار گویندگا13679نیاز کرمانی، سعید،( -28
تا امروز)،چ اول، تهران: انتشارات پاژنگ

بدون شماره ،به کوشش: سید حسن سادات ناصري،دیوان،)1359(،واعظ قزوینی، ملّا محمد رفیع-29
تهران: موسسه ي مطبوعاتی علی اکبر علمی،ي چاپ

: بنیاد فرهنگ ایرانتهران، چ اول،پارسی گویان هند و سند، )2435(،هرومل سدارنگانی-30
)، دیوان، به تصحیح: رشید عیوضی، چ دوم، تهران: نشر صدوق1370همام تبریزي،(-31
مقاالت:-ب
)، اوصاف عقل در تقابل با عشق و جنون در دیوان صائب تبریزي و دیگر 1387توحیدیان،رجب،(-1

می واحد خوي، شماره دوازدهم، صص: پژوهشی ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسال-عرفا، فصلنامه ي علمی
126-93
)، صائب همدم داراالمان خاموشی، پژوهش 1390، خان چوبانی اهرنجانی، عزیزه،(----، --------- 2

نامه ي فرهنگ و ادب، نشریه دانشکده زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن، شماره 
35-36دوازدهم، سال هفتم، صص: 

)، تضاد معانی و مضامین و تناقض گویی در شعر کلیم 1391، نصرتی، عبداهللا،(----، ----------3
پژوهشی، سال پنجم، –کاشانی، فصلنامه ي تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی(بهار ادب)، علمی 

60-61، ص : 18شماره ي چهارم، شماره پیاپی 
ئب تبریزي، نشریه ي دانشکده ي ادبیات و علوم الشتی، حسین، معنی بیگانه در شعر صاآحسن پور -4

75-77: 196، شماره ي مسلسل 1384، پاییز48انسانی دانشگاه تبریز، سال
). انحراف از نُرم در شعر صائب تبریزي. فصلنامه ي زبان و ادبیات فارسی 1384، محمد.(ذرحکیم  آ-5

43-47صص: واحد اراك. سال اول. شماره ي دوم.
). هنجار شکنی در شعر صائب تبریزي. مجله ي زبان و ادبیات فارسی 1385محمد.(حکیم آذر،-6

44-45، صص: دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب. شماره ي دوم
). بررسی هنجار گریزي در شعر شفیعی کدکنی( 1388روحانی، مسعود، عنایتی قادیکالنی، محمد.(-7

مه ي زبان و ادب فارسی(گوهر گویا)، سال سوم، شماره سوم، پژوهشی پژوهشنا-م.سرشک). نشریه ي علمی
77و 64،صص :11پیاپی 
). نقش آشنایی زدایی در آفرینش زبان ادبی. مجله ي آموزش زبان و ادب 1380شیري، علی اکبر.(-8

13و 9، صص :59فارسی(رشد)، شماره ي 
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زبان و ادبیات پارسی دانشگاه ، سبک هندي مظهر مقاومت منفی، فصلنامه ي1388شیري، قهرمان، -9
68-69صص: : 41عالمه طباطبایی، شماره ي 

ن(بررسی میزان و چگونگی تأثیر آ). سبک هندي و مدعیان پیشوایی 1387غنی پور ملکشاه، احمد.(-10
پژوهشی انجمن زبان و -گذاري شاعران پیشگام سبک هندي بر شکل گیري این سبک).  فصلنامه ي علمی

51ص: رسی(پژوهش هاي ادبی). سال پنجم. شماره بیستم.ادبیات فا
)، آشنایی زدایی و هنجار گریزي در اشعار نیمایی اخوان 1384مدرسی، فاطمه و احمد وند، حسن.(-11

114، ص :13ثالث، مجله ي علّامه، شماره 
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آیات باو مقایسه آن االنستذکرةاالولیا و نفحاتدر» نفس« نگاه تحقیرآمیز صوفیان  به 
شناسان قرآن و دیدگاه روان

١حسن توفیقی

دانشجوي دکتریزبان و ادبیات فارسی
دکتر مهیار علوي مقدم
دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواري
٢میالد جعفرپور

دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد
چکیده

گاه از مسیر اصلی خود منحرف شده و از انسان آرمانیِ مورد هاي عرفان، تصوف به عنوان یکی از جلوه
هاي مربوط به آنان بسیار هاي صوفیان که در حکایتاندیشینظر عارفان فاصله گرفته است. یکی از کج

هايِ ناسازگار با عزّت نفس بوده است که به شرافت، بازتاب یافته، مجاهده با نفس با به کار گرفتن روش
انسانی، و اصل خودشناسی، بسیار خدشه وارد ساخته است. این در حالی است که رعایت کرامت و عزّت 

اي شناسی شخصیت، جایگاه ویژههاي روانهاي قرآن است و امروزه در نظریهترین آموزهعزّت نفس از مهم
ه آیات قرآن و ي نفس، با توجه بي حاضر نقدي است بر روش برخی صوفیان در برخورد با مسئلهدارد. مقاله

االنس جامی گردآوري هاي دو کتاب تذکرةاالولیاي عطّار و نفحاتشناسان، که بر اساس حکایترواندیدگاه
شده است.   
االنسشناسی شخصیت، تذکرةاالولیا، نفحاتقرآن، عزّت نفس، مجاهده، صوفیان، روانها:کلیدواژه

.درآمد1
هاي صوفیانه، از منابع مهم در گیرند، رفتار صوفیان در حکایته میجا که رفتارها از باورها سرچشماز آن

شود و بر خالف روش عارفان راستین، بعضی چه تصور میهاي آنان هستند. بر خالف آنشناخت اندیشه
و بسیاري » ارزش دادن به عزّت انسانی«و » نفس«، »خودشناسی«صوفیان در درك خود از مسائل مهمی چون 

هاي آنان برخالف سخنانشان، همیشه سیماي روشنی از یک انسان اند و اندیشهراهه رفتهر به بیموارد دیگ
ادب و فرهنگ صوفیه از لحاظ فکر و بیان متضمن «آرمانی و کامل را به نمایش نگذاشته است؛ به بیان دیگر 

ها چه در این فرهنگ و ادب آناي است، اما این بدان معنا نیست که هر ارزش انسانی و اخالقی قابل مالحظه
که، ارزش انسانی و اخالقی فرهنگ صوفیه، مستلزم این هست در خور متابعت یا حتّی قابل دفاع است؛ چنان

ها باشد و به همان اندازه بتوان آن احوال را هم مثل اقوالشان امر هم نیست که احوال صوفیه نیز مثل اقوال آن
).24:1366کوب، (زرین» یافتمتضمن ارزش انسانی و اخالقی 

ي مسؤولنویسنده1
2.milad138720@gmail.com



١٤٨٠

١٤٨٠

مجموعه مقاالت

ها از تعالیم اسالمی، بسیاري را به انتقاد از آنان واداشته ها در رفتار صوفیان و دور شدن آنوجود کجروي
هاي مخالفت با آنان از سوي متشرّعان برپا بوده است. به که در طول تاریخ تصوف پیوسته علَماست؛ چنان

ي پندار، روش پر پیچ و خمِ بعضی صوفیان در باب خداشناسی، در دورهيي علی دشتی در کتاب پردهگفته
جا هاي اسالم بیگانه بدانند؛ تا آنگران را بر آن داشته است که تصوف اسالمی را با آموزهمعاصر نیز پژوهش

نین عقاید چعناصر بیگانه از هند و ایران و هم«آورد که: که روش آنان سخن آدام میتز آلمانیرا فرا یاد می
اي در متفکّران قرن سوم و چهارم اثر گذاشته هاي مسیحی و مانوي و افالطونی نو، به شکل پیچیدهگنوستیک

).104:1363است (دشتی،
» دهددر جهاد با نفس، روش مالمتی را اجـازه نمــی«این درست است که بر خالف نظر اسالم که: 

271روان مالمتیان و قصاریه (پیروان حمدون قصار متوفّی )، بسیاري از صوفیاناز پی231:1372(مطهري، 
اند که ترك سالمت،محاربه با نفس، قبول بال و مالمت مردم را، راه تصـفیه و پرورش روح هجري) بوده

ي کتاب نقد صوفی این روش بعدها دچار توسع و افراط شده است و با آمیخته اند، اما به گفتهدانستهمــی
یان با قلندران و فتیان، به تدریج از زهد عاري از ریاي مالمتیه عاري شده است و انتقاد دیگران را شدن مالمت

).109:1380پور، بیش از پیش بر آنان وارد ساخته است (یوسف
اي االنس بازتاب ویژههاي تذکرةاالولیا و نفحاتهاي صوفیان که در حکایتاندیشیترین کجیکی از مهم

- که بسیار مورد نظر اسالم است-ه با نفس، از راه خوار کردن آن است که از عزّت نفسِ انسانیِ دارد، مجاهد
ي عزّت، کرامت و احترام است و این موضوع در قرآن و کاسته است. از نظر اسالم نفسِ انسان، شایسته

ي سطوح زندگی اً بر همهعزّت نفس واقع«شناسان نیز بر این باورند که احادیث بسیار تأکید شده است. روان
تر نظیر نیاز به آفریدن، پیشرفت و یا چه نیاز به عزّت نفس ارضا نشود، نیازهاي گستردهگذارد... وچناناثر می

). با توجه به مقدماتی که ذکر شد، محورهاي 11:1380(کلمز و دیگران، » مانددرك استعداد بالقوه محدود می
گردد.ئه میاین مقاله به ترتیب زیر ارا

. نفس2
. انواع نفس در قرآن 2-1

سخن رفته است:» نفس«در قرآن کریم از سه نوع 
-ب»). 53یوسف/«نفس اماره که منشأ شرّ و گناه است (وما أُبرِّىء نَفْسی إِنَّ النَّفْس ألَمارةٌ بِالسوء -الف

ي برتري نسبت به نفس اماره قرار دارد در مرتبهي انسان پس از گناه است و نفس لوامه که سرزنش کننده
»).2قیامت/«(ولَا أُقْسم بِالنَّفْسِ اللَّوامۀِ

ي معنوي خود مورد خطاب خداوند نیز ي نفس است و بنا به مرتبهنفس مطمئنّه که باالترین مرتبه-ج
).28و27(فجر/» إِلَى ربک راضیۀً مرْضیۀًیا أَیتُها النَّفْس الْمطْمئنَّۀُارجِعی«قرار گرفته است: 
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ي کمال، از اطوار و مراتب گوناگونِ انسان از بدو تولّد تا مرحله«در مورد سیر تکاملی نفس نیز باید گفت: 
ي پست و کند و در هر مرحله حیات او وابسته به صفات همان مرتبه از نفس است... در مرتبهنفس عبور می

روح انسانی و باالتر از آن –که با کماالت و معرفت همراه است –ي باالتر حیوانی و در مرحلهنازل، روح
).114:1386(محمدیان، » شودروح ملکی نامیده می

نفس نزد عارفان2-2
(من » منِ روحانی«(خود تجربی) و » منِ تجربی«(خود) است: » من«در باور عارفان، انسان داراي دو 

گفته » هاي نفسانیخود کاذب وجلوه«). گاه نیز به اولی 129:1380(فراخود) (پورنامداریان، » رامنف«برتر)  یا 
ي آسمانی و خود صادق و نفسِ ناطقه«ي سالک مجاهده با آن است و از دومی تحت عنوانشود که وظیفهمی

نامیده است:» توِ زفت نهصد تو«را شود که مولوي آن یاد می» پاك
و نیستی اي خوش رفیــق                  بلکه گــردونی و دریــاي عمــــیقتو یکی ت

گاه صد تو استآن تـوِ زِفتت کـه آن نهصد تو است                  قـلزم است و غرقـه
).1304و1385:3/1303(مولوي، 

ي ) این خود، شایسته167:1361فر، از پیامبر(ص) (فروزان» من عرَف نَفسه فَقَد عرَف ربّه«طبق حدیث 
رود، منظور، سخن می» خودشناسی«شناخته شدن و اساس خداشناسی است و اصوالً هر گاه در عرفان، از 

شناسان از آن هاي نفسانی و خود کاذب یا آن چه روانوجود انسان است، نه جلوه» خود روحانیِ«شناخت 
و » خودشناسی«ي تنگاتنگ ي رابطهاستاد مطهري دربارهکنند.یاد می» خود«و » نهاد«تحت عناوین 

شهود منِ خود (منِ روحانی) از شهود خدا هیچ وقت جدا نیست و این مطلب در «نویسد: می» خداشناسی«
(مطهري، )» 19قرآن است: ولَا تَکُونُوا کَالَّذینَ نَسوا اللَّه فَأَنساهم أَنفُسهم أُولَئک هم الْفَاسقُونَ (حشر/

236:1372.(
شناسی و ارتباط آن با انواع نفس. کامل شدن شخصیت در روان2-3

، از سه سطح »منِ انسان«) یا Personalityشناسان و به ویژه زیگموند فروید، شخصیت (طبق باور روان
ي هر کدام وظیفه) تشکیل شده است کهSuper ego» (فراخود«) و Ego» (خود«)، Id» (نهاد«آگاهی، به نام 
ي اعمال آن ناهشیارانه شود، همهبخشی از شخصیت انسان است که با انسان زاده می» نهاد«خاصی دارند. 

،برعکس نهاد، بر اساس اصل واقعیت،در سه سطح »خود«است و اساس ذاتی آن در برآوردن غرایز است. 
کسب تصور ذهنی از خویشتن (خودپنداري)، کند که از وظایف آن،هشیار، نیمه هشیار و ناهشیار عمل می

گذاري است. در این موقع سومین ساختار هاي اجتماعی و گریز از تنبیه، بـدون هیــچ ارزشایفاي نقش
در سه سطح هشیار، نیمه هشیار و ناهشیار » خود«گیرد که همانند شکل می» فراخود«شخصیتی انسان یعنی 

است » فراخود«). بنابراین80-76:1386ی رفتارهاي انسان است (راس، کند و درحقیقت داور و قاضعمل می
تر در پی تکامل است تا در پی لذّت.کند چه چیزي درست است و چه چیزي نادرست و بیشکه تعیین می
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اي است که ، شامل اخالقیات درونی و مجموعه دستورات آمرانه»فرامن«در نظر فروید قسمتی از 
Ego» (خودآرمانی«شود و قسمت دیگر آننامیده می» حس تشخیص خوب از بد«) یا Moral sense» (وجدان«

ideal است که شامل رفتارهاي  درستی است که شخص به خاطر انجامش تحسین می»منِ آرمانی«) یا-
).66:1375شود(شولتز، 

منِ «ي مورد نظر قرآن و »نفس اماره«، تقریباً همان »نهاد«توان گفت منظور از با توجه به مطالب باال می
ارتباطی » وجدان«ها و غرایز حیوانی است و مورد نظر عارفان است که همیشه در پی برآوردن لذّت» تجربیِ

عارفان منطبق » فرامنِ«ي قرآن و »نفس مطمئنّه«نیز اگرچه کامالً با » خودآرمانی«دارد؛ » نفس لوامه«تنگاتنگ با 
شناسی نیز، انسان موجودي کمال طلب است که تکمیل شخصیت خود را اندهد که در رونیست، اما نشان می

داند.می» خودآرمانی«ي در گرو رسیدن به مرحله
. مجاهده با نفس در قرآن و عرفان2-4

نفس )، انسان را از پیروي 53یوسف/»(وما أُبرِّىء نَفْسی إِنَّ النَّفْس ألَمارةٌ بِالسوء«در قرآنآیاتی از نوع
که گذشت منظور از این نفس، نفس حیوانی است. در روایات اسالمی از جهاد با دارند که چنانبرحذر می
تعبیر شده است که از جهاد با کفّار نیز دشوارتر است. » جهاد اکبر«نفس، به 

ه ي سوء کمنبع شرّست و قاعـده«ي عارفان در این که نفس المحجوب همهي هجویري در کشفبه گفته
) و بر اساس همین 246: 1389، اتّفاق نظر دارند(هجویري، »اظهار اخالق دنی و افعال مذموم را سبب اوست

رود.عارفان از میل و آرزوي نفس با عنوان هوا و باور، مجاهده با نفس، از وظایف اصلی سالک به شمار می
ي جنید بغدادي در ست؛ زیرا بهگفتهتر اکنند که براي سالک، حتّی از وسواس شیطانی خطرناكهوس یاد می

تذکرةاالولیا، شیطان برخالف نفس، اصراري بر گناه کردن انسان ندارد؛ و با اولین مخالفت انسان، دست از او 
جهت نیست که بسیاري از ). بی382:1390خواند (عطّار،پی انسان را به خـود میدرکشد، اما نفس پیمی

هاي صوفیه اند و بعضی از فرقهیاد کرده» موت احمر«جاهده، از آن با عنوان عارفان به دلیل دشواري این م
بنا » مجاهده با نفس«ي خود را بر هجري)، اساس فرقه283مانند سهلیه (پیروان سهل بن عبداهللا متوفّی 

اند.ساخته
عزّت نفس -3
. اهمیت عزّت نفس در قرآن3-1

خوانده است، در آیات » عزیز«جاي قرآن خود را که در جايز اینخداوند متعال در قرآن کریم، گذشته ا
). گاه 139، نساء/10، فاطر/65(یونس/» إِنَّ الْعزَّةَ للّه جمیعا«متعددي، عزّت را مخصوص خویشدانسته است: 

) و جز این، 8(منافقون/» لْمؤْمنینَوللَّه الْعزَّةُ ولرَسوله ول«نیز آن را متعلّق به پیامبر(ص) و مؤمنیندانسته است:
- ي این موارد نشان می). همه26(آل عمران/» وتُعزُّ من تَشَاء «گاهی آن را به مخلوقاتش عنایت فرموده است: 

اي در قرآن برخوردار است و انسان هرگز اجازه ندارد عزّت نفس خود را دهد که عزّت از جایگاه ویژه
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تر ي دانی خود، پایش را از گلیمش درازشهید مطهري نیز، اگرچه نفس در درجهيدار کند. به گفتهخدشه
).234:1372کند، اما نباید به آن پست گفت و تنها باید جلوي آن را گرفت (مطهري، می

گرا                                شناسان انساناهمیت عزّت نفس نزد روان3-2
(کلمز و دیگران، » عبارت است از احساس ارزشمند بودن) «Self-Steem» (بیخودارزیا«یا » عزّت نفس«

ي چه همه). آن144:1382(شاملو، » ارزیابی مداومی که شخص نسبت به ارزشمندي خود دارد«) و 11:1380
شناسان بر آن اتّفاق نظر دارند، لزوم ارضاي این حس و جلوگیري از تحقیر نفس است که بر دیگر روان
گرا، شناسی انسانگذار روانگذارد. در همین راستا، آبراهام مازلو، بنیاناي میهاي زندگی انسان تأثیر ویژههجنب

ارضاي نیازِ عزت نفس به ما «گوید: داند و در علّت آن مییکی از نیازهاي مهم انسان را نیاز به عزّت نفس می
خاطرجمعی نماییم؛ پس از آن ممکن است در تمام دهد تا از نیرو، ارزش و کفایت خود احساس اجازه می

تر و پربارتر شویم. زمانی که عزّت نفس نداشته باشیم، حقارت، ناتوانی و ناامیدي هاي زندگی شایستهجنبه
(شولتز و دیگران، » همراه با اطمینان کمی به توانایی کنار آمدن با مشکالت زندگی را احساس خواهیم کرد

317:1375.(
شناسان،عزّت نفس تا حد زیادي بررفتار، روابط، آفرینندگی (خلّاقیت) و میزان یادگیري فرد وانبه نظر ر

سازد. بدیهی است تر مطرح می) و  این موضوع نیاز به تأمین آن را بیش32-26: 1380گذارد (کلمز، تأثیر می
گردد و به هاي رفـتاري میيارزیابی ضعیف از خود یا کمبود عزّت نفس باعث مشکالت عاطفی و ناهنجار

شود، بلکه به شدت منع شناسی توصیه نمیهمین دلیل از دست دادن عزّت نفـس، نه تنــها در دانـش روان
گردد. می

ي ي شخصیتی آلفرد آدلر، احساس حقارت در همهي دیگر، هرچند در نظریهشناسانهاز یک نگاه روان
ي ناهنجاري نیست (شولتز، ت و چون در همه وجود دارد، نشانهها از عوامل انگیزش رفتار اسانسان

ي حقارت بینجامند؛ ها نباید چندان زیاد باشند که به عقده)، اما باید توجه داشت که این حقارت135:1375
ي زیرا به نظر آدلر  منبع عقده هرچه که باشد، شخص امکان دارد سعی در جبرانِ افراطی نموده و عقده

). 137ویی را پرورش دهد و در نهایت دچار الف زدن و به خود بالیدن و تکبر و غرور گردد (همان:جبرتري
شناسی در مورد لزوم رعایت عزّت نفس، هـاي جـدید روانچه گفته شد روشن است که دیدگاهبا توجه به آن
هاي اسالم همسو است. بسیار با آموزه

باورهاي عارفانلزوم رعایت عزّت نفس با توجه به 3-3
هاي قرآن و اسالم، انسان را به رعایت کرامت و شرافت نفس شریف خود و مجاهده با نفس پلید آموزه

توان لزوم هاي عارفان اسالمی برگرفته از قرآن و اسالم است، میجا که اندیشهاند و از آنسفارش کرده
- ي شریفهدر نگاه عارفان، انسان به استناد آیهرعایت عزّت نفس را نیز از اصول اصلی عرفان اسالمی دانست. 

ي خداوند در عوالم مختلف جبروت خلیفه«)، موجودي الهی است؛ او 29(حجر/» ونَفَخْت فیه من روحی«ي 
ا ه، تمام عزّت»إِنَّ الْعزَّةَ للّه جمیعا«ي جا که طبق آیه) و از آن39:1386(محمدیان، » و ملکوت و ناسوت است
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وللَّه الْعزَّةُ «ي که آیهدر خداوند جمع است، باید در وجود انسان نیز به ودیعه گذاشته شده باشد؛ چنان
دار کردن نفس شریف و ملکی خود کند وانسان را از لکّه، نیز این موضوع را تــأیید می»ولرَسوله وللْمؤْمنینَ

دارد. باز می
شوند و هر صفتی رهنمون ز اسامی خداوند رهنمون صفت او میدر باوري دیگر، هر یک ا

جا در قرآن، عزّت، صفت حق است و از آن» عزیز«)، بنابراین بنا به کاربرد اسمِ 240: 1381ذات(محمدیان، 
نماي اوست، انسان نیز باید عزیز باشد.ي تمامگاه حق و آینهکه انسان تجلّی

االنسهاي تذکرةاالولیا و نفحاته نفس درحکایتنگاه تحقیرآمیز صوفیان نسبت ب-4
، گویاي آن است که گذاشتن »مجاهده با نفس«االنس در موضوع هاي دو کتابتذکرةاالولیا و نفحاتحکایت

(به عنواناستاد، راهنما، مربی و مکمل نوع بشر) بر برخی صوفیانِ دو کتاب، با تسامح » شیخ«و » ولی«عنوان 
از چنان جایگاهی برخوردار است » خود روحانی«جا که در باور اولیا، شناخت یرا آنصورت گرفته است؛ ز

خود «نیز مانند » خود روحانی«اندیش، که زیر بناي اصل خــداشناسی است، در نگــاه این صوفیــانِ کج
ها س در کلمات آني جهاد با نفجا که مسئلهآن«ي استاد مطهري شود و به گفتهبه چیزي گرفته نمی» نفسانی

تر که چنین خودي در کار هست، کممطرح است، ضمناً جهاد با آن نفس شریفه هم شده است؛ یعنی به این
تأثیرات » خودشناسی«). بدیهی است که پیش گرفتن این روش بر 235:1372(مطهري، » توجه شده است

به سرکوب نفس شریف خود بپردازد، هرگز به سازد؛ به بیان دیگر، انسانی که منفی و جبران ناپذیري وارد می
ي شناخت خود، به شناخت خدا برسد. برد تا به واسطهبهاي وجود خود پــی نمیگنج گران

هاي صوفیانِ این دو اثر، براي تهذیبِ نفس، گاه به مواردي ناخوشایند و ناسازگار با اصول انسانی در شیوه
ي پاك ها بوده است، امانفس ناطقهترین هدف آنسِ حیوانی، مهمخوریم که هر چند به ذلّت کشاندننفبرمی

ها، شکستن مـنیت نفس ي نادرست آننیز از همین رهگذر، ازعزّت به ذلّت کشیده شده است؛ زیرابنا به شیوه
ارزشی و از بین رفتن عزّت انسانی همراه شده است که حیوانی با نـوعی خود کمتربینی، احساس حقارت، بی

شناسی امروز جایگاهی دارد.در اسالم سفارش شده است و نه در رواننه
آمیز و نادرست درچند مبحث زیر قابل تأمل و بررسی است:هاي بدعتاین روش

. از بین رفتن عزّت نفس با دریوزگی  4-1
ا یک سال به در تذکرةاالولیا آمده است که جنید بغدادي در نشان دادن راه معرفت به ابوبکر شبلی، وي ر

ارزشیِ خود نزد خلق پی ببرد و کبریت فروشی و سال بعد به دریوزگی دستور داده است تا شبلی به بی
). 537: 1390احساس غرور نکند (عطّار، 

االنسآورده است کهابومحمد حداد به سفارش استادش، ابوحفص، تعبدالرّحمان جامی نیز در نفحا
داده است و خود براي خوار کردن نفس ، اصل از آن را به درویشان میکرده است و پول حآهنگري می

اند، استادش، گدایی را بر وي حرام کرده و به رفع کرده است و چون مردم متوجه علّت کار او شدهگدایی می
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)و این در حالی است که اسالم به هیچ روي 1390:57نیازها از راه آهنگري سفارش کرده است (جامی، 
تر را ي خود برتربینی افراطی و غرور بیشپسندد و طبق نظر آدلر این اقدام صوفیان شاید زمینهیی را نمیگدا

نیز فراهم ساخته باشد.
. از بین رفتن عزّت نفس با تحمل ضرب و شَتم دیگران4-2

ن است. هاي رایج صوفیان براي تهذیب نفس، خوار کردن آن از راه سیلی خوردن از دیگرایکی از شیوه
دار در این زمینه،درتذکرةاالولیا،حکایت بایزید بسطامی وتجویز دارویی معنوي! براي زاهدي که سی سال روزه

گوي ودید،بسیار شنیدنی است و گویاي نکات انتقادي بسیار: در گفتبود، اما از عرفان اثري در خود نمی
باشی و نماز کنی یک ذره بوي این حدیث نیابی... اگر سیصد سال به روزه«بایزید به این زاهد آمده است که: 

اي پر جوز که تو محجوبی به نفس خویش... بر سر آن محلّت که تو را بهتر شناسند بنشین و توبرهاز بهر آن
کن و پیش خود بِنه و کودکان جمع کن و بگو که هر که سیلیی مرا زند یک جوز بدهم و هرکه دو سیلی بزند 

-149: 1390(عطّار، » زنند که عالج تو این استگرد تا کودکان سیلی برگردنت میشهر میدو جوزدهم و در 
150 .(

-کهوقتی پیران حرم به استـقبال او میاین روشِ تهذیب نفس مورد نظر ابراهیم اَدهم نیز بوده است؛ چنان
خواهید چه می«گوید: رند و وي میگیشناسند واز او نــشانِ ابراهیـم اَدهم را میآیند و در بین راه او را نمی

- زنند،ابراهیم خدا را شکر میحرمتی به ابراهیم ادهم سیلی میو پیران، وي را به خاطر بی» از آن پیرِ زندیق؟
). 91: 1390کند که نفس را به کام خود دیده است (عطّار، 

راب نخشبی را به اتّهام که، وقتی ابوتگاهی نیز خوار شدن نفس از طریق چوب خوردن بوده است؛ چنان
-ي چوب خوردنِ خود به عنوان خوشخواهند، از لحظهزنند و سپس از او عذر میدزدي، دویست چوب می

اي برادران! به حقّ «شیخ گفت: «...کند که به آرزوي خود یعنی خواري نفس رسیده است: ترین وقت یاد می
خواستم که این نفس را ها بود تا میاین وقت و سالتر از وفاي اسالم که هرگز وقتی بر من گذر نکرد خوش

).311: 1390(عطّار، » به کام خود ببینم، بدان آرزو اکنون رسیدم
ها جا که در اسالم، حیوانات نیز از حقوق برخوردارند و آزار آنتوان گفت: آنها نیز میدر رد این روش

که چنان-شناسی امروز نیز هاي روانشود. در نظریهیپسندیده نیست، هیچ توجیهی براي موارد باال پیدا نم
ي حقارت و اختالالت رفتاري است.  تربینی عامل ایجاد عقدهخود کم-اشاره شد

از بین رفتن عزّت نفس با تحمل توهین و ناسزاي دیگران4-3
خفیف آمده است که وي نمونه نیست؛ در سرگذشت ابوعبداهللاهایتذکرةاالولیا بیاین شیوه نیز در حکایت

نهاده است، اما چون یک لحظه به براي شخصِ مسهِلِ ناسپاسی که شبانه مهمان او شده است، طاس می
رحمت بر «، ابوعبداهللا، این سخن او را »کجایی؟ که لعنت بر تو باد«افتاده است و مسافر گفته است: خواب 
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آخر این چه مسافر است که لفظی چنین و چنین گفت؟ «گفتند: بامداد مریدان با شیخ «... شنیده است: » تو باد
من چنین شنیدم که گفت: «شیخ گفت: » کنی؟و ما را تحمل و طاقت نماند، و تو تا این غایت صبر می

).503: 1390(عطّار، » رحمت بر تو باد
هیچ شادي به تو رسیده راه آمدي تا در این«پرسند: که از ابراهیم اَدهم میدر راستاي همین روش هنگامی

وي در پاسخ، از چندین مورد خواريِ نفس خود از جمله مسخره شدن در کشتی و سیلی خوردن از » است؟
ها، بول کردن ي برخورد با پلّهشخصی مسخره، رانده شدن از مسجد و خونین شدن سر خود به واسطه

برد م تشبیه شدن خود به غالمی هندو نام میاو در کنار دجله و سرانجااي بر او، تف کردن شخصی برمسخره
).101-1390:100که در هر بار از خواري نفس خود شاد گشته است (عطّار، 

هاي اسالم بر اساس احترام به دیگران و پرهیز از ناسزا بنا شده ها نیز باید گفت: آموزهي این روشدرباره
شناسی شخصیت نیز این هاي روانشنیدن. در نظریهاست، نه مسخره کردن یا مسخره شدن و ناسزا گفتن و 

سازند.   کنند، بلکه رشد آن را کُند و چه بسا متوقّف میموارد نه تنها به کمال شخصیت انسان کمکی نمی
بانیاز بین رفتن عزّت نفس باخوك4-4

اه مریدانتاوانِ ترك هاي نادر و مشترك در دو کتاب به این نکته اشاره شده است که گدر یکی از حکایت
که احمد نصر به خاطر اند؛ چنانپرداختهادب نسبت به پیران را با بهاي سنگینِ از دست دادن عزّت نفس می

بانی در روم گمارده شده است تا ترك ادب و سخن گفتن در حضور دویست و هشتاد پیر،به یک سالخوك
).296: 1390، جامی،661:1390این پیران او را ببخشند (عطّار،

در مورد این روش نیز باید گفت: اگرچه هدف این پیران تهذیب نفسِ احمد بوده است، اما اشرف 
شود، بلکه به ترین حیوانات دانستن، نه تنها باعث تهذیب نفـس نمیي مراقبت از پستمخلوقات را شایسته

شناسی رد است.کاهد که در اسالم و دانش روانشدت از عزّت نفس می
ها و رانده شدن آوري زباله. از بین رفتن عزّت نفس با پاك کردن دستشویی، جمع4-5

ي خوار کردن نفسِ رئیس درتذکرةاالولیا و در سرگذشت ابوسعید ابوالخیر آمده است که وي با انگیزه
ل به پاك اي که تازه به راه سلوك درآمده است، وي را پس از دستور دادن به روزه و ذکر مدام، یک سابچه

کردن مبرز (دستشویی) و کلوخ آماده کردن براي آن و یک سال به گرم کردن حمام و سال دیگر به دریوزگی 
دستور داده است و حتّی  به اصحاب خود سفارش کرده است که در صورت بازگشت رئیس بچه به خانقاه 

ست با این سالک مبتدي نیز از قول خود پري رفتارِ خانقـاه نشینانِ شکماو را برانند و هیچش ندهند. ادامه
هاي لطیف! ساخته بودند... چون سفره شب چهارم در خانقاه سماع بود و طعام«... تر است: عطّار شنیدنی

بود و شیخ و اصحاب در وي ننگریستند. چون طعام بخوردند بنهادند بر سر سفره جایش ندادند. او بر پاي می
جوان را در آن ضعف و » اي ملعونِ مطرود بدبخت! چرا از پی کاري نروي: «شیخ را چشم بر وي افتاد گفت

). 702-701: 1390گرسنگی بزدند و بیرون کردند و درِ خانقاه دربستند (عطّار، 
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جا که ابومزاحم شیرازي به دیدار ابوحفص حداد رفته اي دارد، آناالنس نیز نمونهدر نفحاتاین شیوه
ها (خالها) مشغول بوده است و با این حال براي استقبال از ابومزاحم کردن زبالهاست و ابوحفص به پاك

شخصی دررسید و ابوحفص را «... خود را نَشُسته است؛ زیرا ابومزاحم نیز روشی مانند وي داشته است: 
م اگر این آن ابومزاح«گفت: » خود را بشوي و جامه درپوش که شیخ ابومزاحم از فارس دررسید!«گفت: 

الحال ابومزاحم دررسید. چون آن حال بدید، سالم کرد فی» شاید که مرا چنین بیندشناسم، میاست که من می
).1390:58(جامی، » وجامه به سر بیرون افکند و به کار درایستاد

پردازي صوفیان، تعلیم مریدان بوده است و در این راستا بعضی هاي حکایتجا که یکی از انگیزهاز آن
روي شده است، اما در رسد در ناسزا گفتن بوسعید به مرید، زیادهها از اغراق خالی نیست، به نظر میکایتح

هاي معمول هاي موجود در دو حکایت، از روششویی و دیگر شیوهکه طرد مریدان، تمیز کردن دستاین
- کارگیري این روشدمات مقاله، بهبراي تهذیب نفس بوده است تقریباً هیچ شکّی وجود ندارد. با توجه به مق

شناسی کامالً مردود است.   ها نیز هم در اسالم و هم در روان
. از بین رفتن عزّت نفس با تشبیه کردن خود به حیواناتدر گفتار و عمل4-6

-ي سگ دانستهآید کهگاه صوفیان براي تهذیب نفس، خود را همپایهمیاز حکایتی ازتذکرةاالولیا چنین بر
که ابوعثمان حیري چون دعوت منکري را کاهد؛ چنانها به شدت از عزّت نفسانسانی میند که این اقدام آنا

اي شکم خوار! چیزي «گوید گرداند و میرسد،منکر او را باز میي او میکند، اما وقتی به خانهاجابت می
شود و چون منکر دلیل عدم تغیر متغیر نمیدهد، ابوعثمانو تا سی بار این دعوت و راندن را ادامه می» نیست

کار سگان همین باشد چون برانی بروند چون بخوانی بیایند و هیچ تغیر در …»گوید:شود، میاو را جویا می
).416: 1390(عطّار، » ایشان بازدید نیاید... کار مردان دیگر است

خواهد، وي خود را اهللا نان و ماهی از او میدر حکایتی دیگر نیز در همین کتاب، چون نفسِ سهل بن عبد
خرد و بندد و شب پس از گرفتن یک درهم، نان و ماهی میجاي اَستر و با نصف مزد استر، در خراس میبه

خواهی با خود قرار ده که ازبامداد تا شبانگاه کار ستوران من آرزو میاي نفس! هرگاه که از«گوید: به نفس می
که ارزش و کرامت انسانی خود را به یک درهم فروخته است و )؛ غافل از این266-265: 1390(عطّار، » کنی

متضرّر واقعی خود راستین او بوده است.
بندي کنیم، شاید بتوان گفت روش اخیر هاي باال را از نظر شدت و ضعف دستهي شیوهاگر بخواهیم همه
م، الهی بودن انسان را و طبق باور عارفان مقام جانشینی هاست که طبق نظر اسالترین آنناپسندترین ونادرست

را بیش از همه به انسان القا کرده است و از ارزشیخداوند را از او سلب کرده است و احساس حقارت و بی
هاي روانی جبران ناپذیري را بر شخصیت و عزّت نفس انسان وارد ساخته است.این رهگذر آسیب
برآیند نهایی

آید که گاه آنان، در طول تاریخ تصوف اسالمی، از مسیر اصلی عرفان هاي صوفیان چنین برمیتاز حکای
ها از مسائل اساسی عرفان بوده است. یکی از این اند. این انحراف گاه ناشی از درك نادرست آنمنحرف شده



١٤٨٨

١٤٨٨

مجموعه مقاالت

ر تأکید شده است، اما باید هاي اسالم بسیاچه در آموزهاست که اگر» مجاهده با نفس«مسائل مهم در عرفان، 
ي نفس) بوده است. این در حالی است ترین مرحلهتوجه داشت که منظور از این نفس، نفس حیوانی (پست

-که بعضی صوفیان، به منظور خوار کردن نفس حیوانی، نفس انسانیِ پاك و عزّت آن را نیز بسیار تحقیر کرده
اند. (نفس) قایل نبوده» خود«ن دو نوع هاي افراطی، تمایزي بیاندیشیاند و با کج

گرا نیز، تا شناسـان انسانشناسان و بـه ویژه روانامروزه رسیدن به عزّت نفس و تقویت آن، در نگاه روان
گذارد و احساس کفایت و رضایت از حد زیادي بر رفتار، روابط، آفرینندگی و میزان یادگیري فرد تأثیر می

-ي حقارت و به پیروي از آن، میل افراطی به برتريکمبود آن نیز باعث ایجاد عقدهخود را به دنبال دارد. 
ناپذیري را به دنبال دارد.شود و اختالالت روانی جبرانجویی و تقویت تکبر و غرور می

یابیم که دریوزگی، االنس و تذکرةاالولیاو به ویژه درتذکرةاالولیا، درمیهاي  نفحاتبا نگاهی به حکایت
حملضرب و شَتم، تحمل توهین و ناسزاي دیگران، تشبیه کردن خود به حیوانات از جمله سگ و استر، پاك ت

ها، طرد آوري زبالهکردن دستشویی و کلوخ آماده کردن براي آن، گرم کردن حمام براي دیگر مریدان، جمع
هاي ناسازگار با شرافت و شیوهها، رسوم ناخوشایند وشدن از خانقاه، خوکبانی و... همه و همه از بدعت

-عزّت نفس هستند که از سوي سالکان یا پیرانِ آنان، براي خوار کردن نفسِ پلید و حیوانی به کار گرفته می
-يِ احترامِ انسان، وارد ساختهناپذیري بر نفسِ پاك و شایستهاند و در این گـــیر و دار ضـربات جبـرانشده

اند. 
نامهکتاب
ل، تهران: سروش.)، ترجمه1367(قرآن کریمد آیتی، چاپ اوي عبدالمحم
) ل، تهران: سخن.)، در سایه1380پورنامداریان، تقیي آفتاب، چاپ او
) ین عبدالرّحمانمه و تصحیح و االنس من حضرات)، نفحات1390جامی، نورالدالقدس، مقد

تعلیقات از محمود عابدي، چاپ ششم، تهران: سخن.
ي پندار، چاپ چهارم، تهران: جاویدان.)، پرده1363(دشتی، علی
) ُت، ترجمه)، روان1386راس، آلن افر، چاپ پنجم، تهران: روان.ي سیاوش جمالشناسی شخصی
ینف، چاپ دوم، تهران: امیرکبیر.ي)، دنباله1366کوب، عبدالحسین (زرجستجو در تصو
) ت، ت)، روان1382شاملو، سعیدهران: رشد.شناسی شخصی
) ه1375شولتز، دوان و دیگرانت، ترجمه)، نظریل، هاي شخصیدي، چاپ اود محمي یحیی سی

رودهن: دانشگاه آزاد اسالمی رودهن.
) د بن ابراهیمین محمد 1390عطّار، فریدالدتذکرةاالولیا، بررسی و توضیح و فهارس از محم ،(

استعالمی، چاپ بیست و دوم، تهران: زوار.
احادیث مثنوي، چاپ سوم، تهران: امیرکبیر.1361الزّمان (فر، بدیعفروزان،(
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) مز، هریس و دیگرانلي پروین علیهاي تقویت عزّت نفس در نوجوانان، ترجمه)، روش1380ک-

پور، چاپ سوم، مشهد: آستان قدس رضوي.
) اسدیان، عبفانی حکیمسبزواري، هاي حکمی و عرعاشق: سیري در اندیشه)، حکیم 1381محم

چاپ اول، سبزوار: دانشگاه تربیت معلّم سبزوار.
) اسدیان، عبل، سبزوار: دانشگاه تربیت معلّم )، سیماي انسان در مثنوي 1386محممولوي، چاپ او

هنري انتظار.-ي فرهنگیسبزوار و مؤسسه
) ري، مرتضیانسان کامل، چاپ هشتم، تهران: صدرا.1372مطه ،(
د (، جاللمولويین محمي رینولد ي تصحیح شده)، مثنوي معنوي، بر اساس نسخه1385الد

الدین خورشیدکاله، چاپ اول، تهران: صداي معاصر.نیکلسون و به کوشش شمس
) بن عثمان مه)،کشف1389هجویري،  ابوالحسن علیي المحجوب، تصحیح ژوکوفسکی با مقد

طهوري.قاسم انصاري، چاپ یازدهم، تهران: 
دیوسفل، تهران: روزنه.1380کاظم (پور، محمنقد صوفی، چاپ او ،(

 Sufis’s dismissive approach at soul in Tadhkirat-ul-Awliyā
 Nafahatalons and compare it with Quran and psychologists viewpoint



١٤٩٠

١٤٩٠

مجموعه مقاالت

شی کتاب محور رایج در بررسی مقایسه اي بین شیوه آموزشی دانش آموز محور و شیوه آموز
پایه اول ابتدایی به منظور آموزش الفبا به کودکان غیر فارسی زبان ایرانی

1عشرت ثقفی

کارشناس ارشد آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
چکیده

مقایسه اي بین شیوه آموزشی فراگیر محور و شیوه آموزشی کتاب محور رایج "پژوهش حاضر به بررسی 
می پردازد. هدف از انجام این "اول ابتدایی به منظور آموزش الفبا به کودکان غیر فارسی زبان ایرانی در پایه 

تحقیق، یافتن شیوه هاي آموزشی مناسب، متفاوت و بهینه براي آموزش الفباي زبان فارسی به کودکان بلوچ
یر محور و روش کتاب محور ایران زمین است. بدین منظور نگارنده قصد دارد بین یک روش آموزشی فراگ

سنتی رایج، به منظور آموزش الفباي زبان فارسی به کودکان هم وطن بلوچ مقایسه اي انجام دهد و نتایج 
حاصل از این بررسی را جهت تهیه و تدوین مطالب درسی بهتر براي آموزش الفبا به دیگر کودکان غیر 

ا بررسی کتابخانه اي در مورد روش پاسخ فیزیکی کامل فارسی زبان هم وطن ارائه نماید. در این پژوهش ابتد
درس برپایۀ شیوة پاسخ 3به عنوان یک روش فراگیر محور انجام می شود، سپس نتایج این بررسی در تدوین 

آواي مشترك بین زبان فارسی و زبان بلوچی که سهولت بیان آنها به صورت 3فیزیکی کامل جهت آموزش 
رود تا از آنها براي آموزش گروه آزمایش هاي کودکان محرز می شود به کار میغیر مستقیم از میان گفته

» بخوانیم«استفاده شود. در پایان نتایج حاصل از این آموزش، در مقایسه با آموزش دروسی از کتاب درسی 
د. نتیجۀ آواي مورد نظر به گروه کنترل، مورد بررسی و تحلیل آماري قرارمی گیر3کالس اول ابتدایی حاوي 

پژوهش نشان می دهد که آموزش الفبا به روش پاسخ فیزیکی کامل (شیوه فراگیر محور) نسبت به روش 
سنتی، موفقیت قابل توجهی در پیشرفت آموزشی کودکان بلوچ زبان ایرانی داشته است. 

ي هدایت شدة پاسخ فیزیکی کامل، واج، زبان مادري، زبان دوم، فراگیري زبان دوم، فراگیرها:کلیدواژه
زبان

مقدمه 
آموزش زبان در قالب حرفه در قرن بیستم مطرح شد و این زمانی بود که زبان شناسان کاربردي، به 
همراه معلمینِ زبان در جستجوي چارچوب هاي نظري براي تهیه مطالب درسی و آموزش زبان بودند و در 

گرفتند. ابتکارات در زمینۀ شناسی الهام مینتیجه از حوزه هاي رو به گسترشی همچون زبانشناسی و روان
آموزي بود و دیدگاه غالب این آموزش زبان در این دوره نشأت گرفته از نوعی نگرش خاص به فرایند زبان

آموزان با یکدیگر در تعامل باشند، کاري بود که زبان آموزي به بهترین شیوه، زمانی انجام می شود که زبان
طلبی را یاد بگیرند یا موضوعاتی را که به زندگی آن ها مربوط می شود مورد تجزیه انجام دهند یا محتواي م

و تحلیل قرار دهند؛ یعنی شرایطی که توجه آن ها مستقیماً به سوي زبان هدایت نشود مگر زمانی که توجه 

1 . eshratsaghafi@yahoo.com
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به شکل زبانی ضروري باشد. براي انتخاب از میان روش هاي موجود، معلم نیاز به سنجش همخوانی
ها، اهداف، تجارب و نگرش هاي بنیادي خویش با روش هاي خاص مورد نظر و مناسب بودن شرایط ارزش

روش ها براي زبان آموزان داشت. 
حاکمیت داشت. 1گفتاري-در ایاالت متحده امریکا، روش شنیداري1960و 1950در دهه هاي "

گیري عادت فراگرفته هاست که از طریق شکلگواي از البا این نظریه که زبان مجموعه2هنگامی که چامسکی
می شود مخالفت کرد، تأثیر این روش نیز رو به افول گذاشت. به دنبال سقوط آن، روش تدریس، وارد دوره 

). در این دوره، 173: 1384، 3فریمن-(الرسن"شد1980و اوایل دهۀ 1970اي از گوناگونی در دهۀ 
)، روش 1976(5)، روش یادگیري جمعی زبان1972(4روش صامتشماري از روش هاي ابداعی از قبیل

) پدیدار شدند.1983(8) و رویکرد طبیعی1978(7)، روش یادگیري تلقینی1977(6پاسخ فیزیکی کامل
در پژوهش حاضر، بررسی مقایسه اي بین دو شیوه فراگیر محور  و سنتی رایج در مدارس کشور، از 

شود. با توجه به زبان فارسی به عنوان زبان دوم به کودکان بلوچ انجام میطریق انجام آموزش عملی الفباي
موارد فوق، روش پاسخ فیزیکی کامل به علت داشتن ویژگی هایی مناسب براي آموزش به زبان آموزان 

فارسی زبان ایرانی (بلوچ) مورد استفاده قرار خواهدي زبان فارسی به کودکان غیر9مبتدي، جهت آموزش الفبا
گرفت. خواهد

پرسش ها و فرضیه ها ي پژوهش-1
پژوهش حاضر سئوالهاي ذیل را در بر می گیرد: 

عنوان پیش نیاز در آموزش الفباي زبان فارسی به سؤال اول: استفاده از مهارت شنیداري و تمایز آوایی به
غیر فارسی زبانان تا چه حد در ارتقاء سطح زبان آموزي مؤثر است؟ 

اده از مطالب درسی موجود در کتاب هاي آموزشی دوره ي ابتدایی، با توجه به غیر سئوال دوم: استف
فارسی زبان بودن اکثر کودکان در استان هاي مختلف کشور ایران، تا چه حد در ارتقاء سطح زبان آموزي آنها 

مؤثر است ؟
پیرو پرسش هاي فوق، فرضیه هاي زیر مطرح می گردند.

1-Audiolingual Method
Chomsky, N  -2

3-Larsen – Freeman, D
4-Silent way
5-community language learning
6-Total physical Response
7-Suggestopedia
8-Natural Approach
9- Alphabet
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رت شنیداري و تمایز آوایی به عنوان پیش نیاز در آموزش الفباي زبان فارسی به فرضیۀ اول: استفاده از مها
غیر فارسی زبانان در ارتقاء سطح زبان آموزي مؤثر است. 

استفاده از مطالب درسی در کتاب هاي آموزشی دوره ي ابتدایی، با توجه به غیر فارسی -فرضیۀ دوم: 
ف کشور ایران، در ارتقاء سطح زبان آموزي آنها مؤثر است. زبان بودن اکثر کودکان در استان هاي مختل

پیشینه تحقیق-2
رویکرد آموزش فراگیر محور، اگرچه در بومی سازي آموزش براي کودکان کوشش می کند، اما چشمان 
خود را به تجربه هاي جهانی در گستره آموزش خالق نبسته است و همواره در پی آن است که از تجربه 

اي آموزشگران بزرگ بهره ببرد. این رویکرد از سوي برجسته ترین اندیشمندان و فیلسوفان دههاي چند س
جهان از قبیل: ژان ژاك روسو، رابرت اوئن، فردریش فروبل، هنریش پستالوزي، مونتسوري، جان دیوئی، 

اي گنجینهگرفته ورودلف اشتاینر، سیمونویچ ویگوتسکی، ژان پیاژه و بسیاري نامهاي دیگر مورد توجه قرار 
بزرگ از تجربه ها و آموزه ها براي ما به ارمغان آورده است.

را به خوبی درك کنیم باید ابتدا آن را در بستر 1براي آنکه به وجود آمدن نظریه آموزش شاگردمحور
روان بود. این نظریه 2تاریخی خود بررسی کنیم. نیمه اول قرن بیستم، بدون شک متعلق به رفتارگرایی

شناختی که توسط نظریه پردازانی چون جان واتسون، بی اف اسکینر و دیگران حمایت می شد، دیدگاهی 
مکانیکی و ماشینی نسبت به آموزش انسان داشت. رفتارگرایان، رویکرد روان شناسانه خود را بر فلسفه جان 

فید در نظر گرفته می شد که فطرت الك انگلیسی بنیان گذاشته بودند. در این رویکرد، ذهن انسان لوحه اي س
نقشی در آن ندارد و زندگی اجتماعی خطوطی را بر آن لوحه نقش می زند و شخصیت و روش و منش 
انسانی را تعیین می کند. به این تریتب رفتارگرایی، مدعی بود که می تواند افراد جامعه را تنها از طریق 

بدون کم و کاستی تبدیل کند زیرا اگر محیط زندگی انسان آموزش رفتارهاي مناسب، به جامعه اي ایده آل و
و عوامل بیرونی رفتار را بتوان کنترل کرد، پس می توان هر خروجی مورد نظري را هم انتظار داشت.

اوج گیري رفتار گرایی و اقبال شدید روان شناسان و متولیان آموزشی به چنین رویکرد مکانیکی به 
شتن بسیاري از دیدگاه هاي گذشته در مورد اصالت دانش و نقش فطرت و ذهن آموزش، منجر به کنار گذا

انسان در یادگیري شد. چرا که در این دیدگاه، یادگیري چیزي جز توالی رابطه محرك و پاسخ و شرطی شدن 
ذهن توسط تکرار رابطه بین علت و معلول یا به عبارت صحیح تر محرك و پاسخ نبود. همان طور که 

این دیدگاه تنها بر آنچه قابل مشاهده و اندازه گیري است مبتنی شده بود. بنابراین در این مشخص است
تئوري تنها رفتار یا برونداد قابل مشاهده و سنجش می توانست یادگیري را مورد ارزیابی قرار دهد. یا به قول 

."یادگیري تغییر رفتار است"رفتارگرایان :

1 - student centered
2 - behaiviorism
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گرایان، رفته رفته موجب واکنش عده اي دیگر از روان شناسان شد که از دیدگاه هاي کاهش گرایانه رفتار
نقطه نظر به شدت مادي گرا و مکانیکی رفتارگرایی وحشت زده شده بودند. ابتدا روان شناسان آلمانی با 

، در برابر موج سهمگین رفتارگرایی ایستادند. گشتالتی ها روان شناسانی کل 1مطرح کردن روانشناسی گشتالت
گرا بودند که به شدت با جزئی نگري رفتارگرایی مخالفت می کردند و معتقد به یادگیري از نوع بینش و 

درك کل بودند.
روان شناسان دیگري نیز به عنوان مدافعین روان شناسی شناختی، بار دیگر مفاهیم مطرود شده اي مثل 

کردند. روان شناسان شناختی، بر فرایند ذهن، یادگیري، تفکر، دانستن، و آموختن را وارد مباحث آموزشی
هاي ذهنی و عقلی بیش از نمودهاي بیرونی رفتار متمرکز بودند و عقیده داشتند ذهن انسان در مرکز جهان 
قرار دارد. این ساختارها و ارتباطات ذهنی است که به رفتار انسان معنا و مفهوم می بخشد و حتی اگر 

باشد، باید تغییر را در عمق ذهن، باور و تفکر انسان جستجو کرد.یادگیري نمادي بیرونی هم نداشته
به زودي در بین روان شناسان شناختی نیز رویکردي نوین به نام روان شناسی تحولی با نظریات ژان 

آغاز شد. ژان پیاژه که بی شک یکی از بزرگترین و تاثیرگذارترین چهره هاي آموزشی )1899-1980(2پیاژه
شناسی کودك در تاریخ است، به نقش رشد و تکامل انسان در یادگیري توجه کرد. او روند تکامل ذهن و روان

در انسان را به چهار دوره تقسیم کرد که از اندیشه عینی تا انتزاعی، هر کودك انسان، باید از این مراحل 
بگذرد تا قواي تحلیل و قضاوت ذهنی او به اعال درجه برسد.

ژه افراد دیگري هم در جاي جاي جهان با استناد به تحقیقات پیاژه، شروع به نظریه پردازي همزمان با پیا
در حوزه آموزش بر اساس روانشناسی شناختی کردند یعنی رویکردي را وارد آموزش کردند که مبتنی بر 

) بود که 1870-1952(3پرورش ذهن انسان بود. یکی از این افراد پزشکی ایتالیایی به نام ماریا مونته سوري
نظریات پیشروي خود را در زمینه آموزش با تأسیس مدارسی براي کودکان فقیر در مناطق محروم مورد 
آزمایش عملی قرار می داد. ماریا مونته سوري نگاهی کل نگر به انسان داشت و معتقد بود آموزش و پرورش 

ه ها متمرکز باشد و البته با توجه به درجات باید به صورت همه جانبه بر تربیت قواي انسانی در همه زمین
تکامل و رشد کودك، برنامه هاي آموزشی خود را تنظیم و سازماندهی کند. بی شک مونته سوري یکی از 

پایه گذاران نظریه آموزش و پروش شاگرد محور بوده و هست.
ماهیت فراگیر- 1-2

قرار می چرا که انسان را در محور همه چیزنظریه آموزشی شاگرد محور، قائل به فردگرایی است
دهد. یادگیرنده در مرکز نظام آموزشی قرار دارد و تمام برنامه ها، محتواي درسی، رویه هاي آموزشی و 
امکانات باید حول محور او بگردد. هر فردي به خودي خود داراي اهمیت و جایگاه منحصر به فردي است 

1- Gestalt Psychology
2 - Jean Piaget
3 - Maria Montessori
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ها و توانایی هاي منحصر به فرد خود تنظیم کند و اوست که تصمیم می گیرد که باید آموزشش را بر طبق نیاز
چه و چقدر بیاموزد.

دیدگاه شناختی به خصوص در روانشناسی تحولی، بر نیک بودن سرشت انسان تاکید دارد. در این دیدگاه 
ورت می گیرد به ص2امیلدر کتاب(1778-1712)1است که بار دیگر بازگشتی به نظریات ژان ژاك روسو

کسی است که به صورت فطري عالقه به یادگیري، پیشرفت، رشد و آموختن دارد و این ترتیب یادگیرنده 
اگر محیطی غنی و پر از محرك هاي ذهنی برایش فراهم شود، به صورت ذاتی و بدون نیاز به دیگران می 

عاطفی، ذهنی، اجتماعی، جسمی و اخالقی هر کودك انسان داراي جنبه تواند راه خود را بیابد و بیاموزد.
است پس یک برنامه آموزشی غنی، برنامه اي است که به طور متعادل به همه این موارد رسیدگی کند.

نکته دیگر در تئوري شاگردمحور، نقش فعال او در پروسه یادگیري است. این دیدگاه براي نخستین بار 
عال می داند که به خلق معنا می پردازد. سابقاً کودك موجودي، در تاریخ آموزش، انسان را یادگیرنده اي ف

منفعل تعریف می شد که براي یاد گرفتن باید ساکت و بی حرکت می نشست و به سخنان معلم گوش می 
سپرد اما در این دیدگاه، دانش آموز به صورت فعال در آنچه می آموزد و آنچه می خواهد بیاموزد نقش ایفا 

فعال به تحقیق و پژوهش و پرسش گري می پردازد و معنا را در ذهن خود می سازد. می کند؛ به طور
بنابراین در این دیدگاه، معنا، مفهومی فردي و منحصر به فرد پیدا می کند چرا که هر مفهومی در ساختار ذهن 

ریه به سایر هر کس، معنا و ساختی متفاوت دارد که با دیگران فرق دارد. همین نکته، وجه تمایز این نظ
نظریات ماقبل خود است که یادگیرنده در مرکز فرایند آموزش قرار می گیرد و برنامه آموزشی هر کس باید 

مبتنی بر خصوصیات منحصر به فرد او تعریف شود.
آزادي، در این نظریه نقشی اساسی ایفا می کند. انسان آزاد، انسانی است که به خلق معنا می پردازد و 

گرفتن از مراجع قدرت (در اینجا معلم، یا کتاب درسی) به طور آزادانه به جستجوي حقیقت و بدون دستور
خلق معنا تشویق می شود و آموزش نباید ابزاري براي به اسارت گرفتن و محدود کردن آزادي انسان شود. 

رم شمرده شود.این میل و نیاز به آزادي از همان کودکی در آدمی وجود دارد و باید تا پایان عمر محت
ماهیت دانش و روش هاي اکتساب آن- 2-2

دانش در نظریه شاگرد محور، ماهیتی شخصی دارد. دانش چیزي نیست که وجودي مجرد داشته و از 
است که معلم به شاگرد انتقال پیدا کند. در این نظریه دانش نه اکتسابی بلکه ساختنی است. این ذهن انسان

معنایی به واقعیت می بخشد و حصر به فرد خود و داستان زندگی هر کس،با توجه به خصوصیات من
حقیقت را بر اساس ساختار هاي ذهنیش به طور شخصی می سازد. بنابراین ممکن است درك و برداشت 
هرفرد از پدیده اي واحد، متفاوت باشد و این مسئله تفاوت دیدگاه و تفاوت برداشت در انسان ها را از 

د توضیح می دهد.موضوعات واح

1 - Jean-Jacques Rousseau
2 - Émile François Zola
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از همین روست که معلم در این نظریه، از جایگاه منبع علم و دانش بودن، پائین می آید و همراه و هم 
سطح با یاد گیرنده به محرك ذهنی او و تسهیل گر یادگیري تبدیل می شود. معلم دیگر مرجع دانش نیست 

ا به فراخور نیاز دانشجو فراهم می کند. بلکه راهنماي کسب دانش است. معلم کسی است که محیطی غنی ر
معلم تسهیلگر اکتساب و ساخت دانش فردي است. پس آموزش فرایندي دوطرفه است که هم معلم و هم 

شاگرد با درگیر شدن ذهنی و عاطفی با مسائل و موضوعات، به رشد و درك یکدیگر کمک می کنند.
روش تحقیق-3

هایی هدف آزمایش، استنتاج روابط علت و معلولی بین پدیدهروش تحقیق این پژوهش، آزمایشی است و
گرفته اند. در پژوهش حاضر متغیر مستقل، روش آموزشی فراگیر محور در مقایسه است که مورد کنترل قرار

با روش سنتی رایج در مدارس کشور، و متغیر وابسته، نتایج آزمون هاي پیشرفت تهیه شده به منظور سنجش 
آواهاي زبان فارسی به کودکان بلوچ می باشد.چگونگی آموزش 

اي گردآوري ابتدا اطالعات مربوط به روش پاسخ فیزیکی کامل و نظام آوایی و الفبایی به روش کتابخانه
پایۀ روش پاسخ فیزیکی کامل بکار شد و سپس به منظور تهیه و تدوین دروس و طرح درس هاي آموزشی بر

آموخته هاي قبلی آزمودنی ها، از آن ها آزمون تعیین سطح گرفته شد و گرفته شد. براي مشخص شدن میزان
آواي [پ، ب، 3آزمودنی ها به صورت تصادفی به دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم شدند.  به هر دو گروه، 

ول م] الفباي زبان فارسی آموزش داده شد، بدین ترتیب که به گروه کنترل با استفاده از کتاب بخوانیم کالس ا
ابتدایی و شیوه هاي رایج آموزش در مدارس ابتدایی و به گروه آزمایش، با استفاده از دروس تهیه شده بر 

پی از آزمودنی ها آزمون پیشرفت درپایه روش پاسخ فیزیکی کامل تدریس شد. پس از آموزش هاي پی
وع روش تدریس و میزان تحصیلی گرفته شد و نتایج آزمون ها با یکدیگر مقایسه شدند تا رابطۀ بین ن

پیشرفت تحصیلی زبان آموزان بررسی شود.
تحلیل توصیفی داده ها-4

کنترل همراه با آزمون تعیین -که طرح صورت گرفته از نوع طرح دو گروهی آزمایش با توجه به این
مربوط به آزمون تعیین سطح نیز کار هاي آماري را انجام داد و سپس داده هاي سطح می باشد باید براي 

-آزمون را با توجه به آزمون تعیین سطح مورد مالحظه قرار داد. نخست به تحلیل توصیفی داده هاي پس

آزمون تعیین سطح می پردازیم.
: توصیف شاخص توصیفی میانگین آزمون تعیین سطح1-4

ا به تفکیک ابتدا جدول مربوط به میانگین نمرات به دست آمده توسط کودکان در آزمون تعیین سطح ر
گروه ها و خرده مقیاس هاي جزئی رسم می نماییم.

: توصیف شاخص توصیفی میانگین آزمون تعیین سطح3-1

میانگینحجم تحلیل
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نمونهگروهها
50ازمایشتمایز آوایی

50کنترل
ادراك قبل از 

تولید
512.6آزمایش

512.2کنترل

است. 0نمره براي گروه آزمایش و کنترل هر دو 5تمایز آوایی از دست آمده از آزمون میانگین نمرات به
-دهد که دو گروه در مهارت تمایز آوایی و تشخیص نشانه هاي دیداري، آموزشی ندیدهاین تساوي نشان می

و براي گروه 12.6نمره براي گروه آزمایش 20اند. همچنین میانگین مقیاس کلی ادراك قبل از تولید، از 
است که تفاوت اندکی دارند. با توجه به جزئی بودن اختالف محاسبه شده می توان نتیجه گرفت 12.2کنترل  

که دو گروه مورد نظر از لحاظ میزان آموخته هاي قبلیِ حروف الفباي زبان فارسی هم سطح هستند.
ده مقیاس نمودار مقایسۀ شاخص میانگین آزمون تعیین سطح در دو گروه آزمایش و کنترل به تفکیک خر

هاي جزئی را براي داشتن درك شهودي از میانگین هاي باال رسم می نماییم.
ترسیم مقایسه شاخص میانگین آزمون تعیین سطح در دو گروه آزمایش و کنترل1-4نمودار شماره 

جداول و نمودارهاي مربوط به پس آزمون ، بدون در نظر گرفتن پیش آزمون .
میانگین آزمون پیشرفت آواي [پ]: توصیف شاخص توصیفی4-2
: توصیف شاخص توصیفی میانگین آزمون پیشرفت آواي[پ]4-2

میانگینحجم تحلیل
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نمونهگروهها
54.4ازمایشتمایز آوایی

52.2کنترل
ادراك قبل از 

تولید
518آزمایش

512.4کنترل
است. نتیجۀ میانگین 2.2میانگین گروه کنترل و 4.4در خرده مقیاس تمایز آوایی، میانگین گروه آزمایش 
براي گروه 12.4براي گروه آزمایش و 18نمره، 20هاي محاسبه شده در مقیاس کلی ادراك قبل از تولید از 

باشد.کنترل است. این مطلب بیانگر تفاوت زیاد دو گروه در آزمون پیشرفت آواي [پ] می

ن پیشرفت آواي [ب]: توصیف شاخص توصیفی میانگین آزمو4-3
توصیف شاخص توصیفی میانگین آزمون پیشرفت آواي[ب]3-4جدول شماره 

تحلیل
گروهها

حجم 
نمونه

میانگین

54ازمایشتمایز آوایی
52کنترل

ادراك قبل از 
تولید

519آزمایش
513.8کنترل

است. نتیجۀ 2و میانگین گروه کنترل 4نمره، میانگین گروه آزمایش 5در خرده مقیاس تمایز آوایی از 
در 13.8در گروه آزمایش و 19نمره، 20میانگین هاي محاسبه شده در مقیاس کلی ادراك قبل از تولید از 

گروه کنترل می باشد که نشان دهندة تفاوت زیاد بین دو گروه است.
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و کنترل را به تفکیک نمودار مقایسۀ شاخص میانگین آزمون پیشرفت آواي [ب] در دو گروه آزمایش
خرده مقیاس هاي جزئی، براي داشتن درك شهودي از میانگین هاي باال رسم می نماییم.

ترسیم مقایسه شاخص میانگین آزمون پیشرفت در دو گروه آزمایش و کنترل براي 3-4نمودار شماره 
آواي [ب]

: توصیف شاخص توصیفی میانگین آزمون پیشرفت آواي [م]4-4
توصیف شاخص توصیفی میانگین آزمون پیشرفت آواي[م]4-4ماره جدول ش

تحلیل
گروهها

حجم 
نمونه

میانگین

54.6ازمایشتمایز آوایی
53.2کنترل

ادراك قبل از 
تولید

519.40آزمایش
515.60کنترل

ی باشد. در بررسی م3.2و براي گروه کنترل 4.6نمره، براي گروه آزمایش 5میانگین تمایز آوایی از 
و براي گروه 19.40نمره براي گروه آزمایش 20انجام شده در مقیاس کلی ادراك قبل از تولید، میانگین از 

می باشد که نمایانگر تفاوت زیاد بین دو گروه می باشد.15.60کنترل 
فکیک خرده نمودار مقایسه شاخص میانگین آزمون پیشرفت آواي[م] در دو گروه آزمایش و کنترل به ت

شود .مقیاس هاي جزئی براي داشتن درك شهودي از میانگین هاي باال ارائه می
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ترسیم مقایسه شاخص میانگین آزمون پیشرفت در دو گروه آزمایش و کنترل براي 4-4نمودار شماره 
آواي[م]

بحث و بررسی-5
ن مهم تر چالشی جدي براي دانش دوزبانگی نه تنها واقعیتی جدي براي یک نظام تربیتی است بلکه ازآ

آموزان و والدین آنها نیزبه شمار می رود. کودکان دوزبانه اجباراً درسیستم آموزشی متفاوت با زبان مادري 
باید تحصیل کنند که احیاناً داراي کمتر تناسبی با تلفظ و ساختار زبان مادري آنها دارد. از دیگرسو امکانات 

این نوع دانش آموزان، باعث شده است تا چنانچه برنامه اي هم براي آموزش و مهارت ناکافی معلمان کم 
و خاص این کودکان تدوین شود! نتواند در نهایت از اصول علمی براي یادگیري مهارت هاي زبانی

آنان پشتیبانی کند. زیرا آموزش کودکان دوزبانه، داراي قواعد و اصول خاصی است که اگر معلمان، تحصیلی
به آن شیوه ها و مدل هاي یادگیري نباشند نمی توانند هدف هاي یادگیري را با وضوح و کیفیت به مسلط 

دانش آموزان انتقال دهند.
آموزان دوزبانه، به عملکرد تحصیلی آنان یعنی مسایلی چون شاید یکی ازنگرانی هاي عمده دربحث دانش

حصیلی و عملکردي آنان بیش از آن که به افت تضعف درخواندن، نوشتن، یا امال کلمات مربوط شود.
باشد، ممکن است از روش هاي ناقص یاددهی و یادگیري، عدم ارتباط موثرمیان معلم دوزبانگی مربوط

ودانش آموز، نا آگاهی ازسبک هاي مختلف ارائه محتوا به دانش آموزان دوزبانه ویاعدم آگاهی ازشیوه هاي 
گرفته باشد. اکتساب زبان ومهارت هاي زبانی نشات 

مسلماً استفاده ازشیوه هاي آموزشی یکسان و مخصوص دانش آموزان تک زبانه، نوعی نا آگاهی از 
ضعف عملکردي دانش آموزان دوزبانه تفاوت ارائه تدریس به کودکان دوزبانه است. بنابراین یکی از علل

ف دیگر، بخش مهمی از انتقادات بر درمقایسه با دانش آموزان تک زبانه شاید به همین علت برگردد. از طر
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نظریه شاگرد محور، مبتنی بر آموزش آزاد و برنامه درسی اختصاصی این نظریه است. همان طور که اشاره 
کردیم در این دیدگاه، هر فرد می تواند برنامه درسی مستقلی به فراخور نیاز و عالقه اش داشته باشد و نباید 

شد، این مسئله در عمل هزینه گزافی را بر نظام آموزشی تحمیل می کند چرا منعی از این بابت وجود داشته با
که نیاز به افرادي دارد که مرتب برنامه هاي درسی را بر طبق نیازها و عالیق دانش آموزان تنظیم کنند و براي 

موزشی کم هر مبحث امکانات آموزشی فراهم نماید. شاید بتوان گفت که این دیدگاه بیشتر براي محیط هاي آ
تعداد پاسخگو است تا محیط هایی با تعداد باالي شاگردان زیرا نمی توان چنین برنامه هایی را در ابعاد وسیع 

نفر دانش آموز در یک 40براي تعداد زیادي از دانش آموزان فراهم کرد. واضح است در مدارسی که بیش از 
به شکوفایی فردي هر یک از دانش آموزان باشد، کالس هستند، حتی اگر معلم قائل به فردگرایی و عالقمند

قطعا نه فرصت و نه امکان رسیدگی خاص و منحصر به فرد به هر یک از دانش آموزان را خواهد داشت. 
اما با وجود تمام نقدها، نمی توان نقش مثبت این نظریه را در تغییر دیدگاه نسبت به ماهیت دانش و 

دانش انکار کرد به یمن ظهور این نظریه، مدارس امروز در جهان بیش از ماهیت یادگیرنده و روند اکتساب 
پیش مجهز به آزمایشگاه ها، وسایل کمک آموزشی، وسایل سمعی و بصري، محیط هاي آموزش فنی و حرفه 
اي و نیز توجه خاص مربی به شکوفایی فردي دانش آموزان شده است. صرف نظر از تمام انتقادها، رویکرد 

"استچوب معلم گل"نظریه نسبت به ماهیت انسان، و عالقه ذاتی او به یادگیري، دیدگاه سنتی مثبت این 

و تنبیه کردن براي آموزش بچه ها را منسوخ کرده و باالخص آموزش پیش از دبستان و مقطع ابتدایی را به 
طور کلی متحول نموده است.

یادگیري به طور کامل تغییر کرده است. -ددهیدر چند دهه اخیر، نگرش جهانیان در مورد فرایندهاي یا
آموزان همانند ظرفهاي خالی است که در در سالهاي نه چندان دور، بسیاري اعتقاد داشتند که ذهن دانش

انتظار پر شدن با دانش و معلومات است. این نگاه که حاال می توان آن را سنتی نامید سالهاست در کشورهاي 
ه شده است. پیشرفته دنیا کنار گذاشت

سیستم آموزشی در ایران کتاب محور است و بر اساس همان نگرش پر کردن ذهن دانش آموزان با 
معلومات بنا نهاده شده است، عالوه بر این، رد پاي این نوع نگاه را در شیوه ي تالیف کتابهاي درسی هم می 

ري از کشورهاي پیشرفته و موفق در توان دید. به عنوان نمونه در مدارس (بخصوص در دوره ابتدایی) بسیا
زمینه نظام آموزشی، دانش آموز چیزي به عنوان کتاب براي یادگیري ندارد. حال اینکه در ایران دانش آموز 

کتاب اصلی(کتاب فارسی بخوانیم، کتاب فارسی بنویسیم، کتاب آموزش قرآن، 5کالس اول دبستان اگر 
نباشد بعید است روي نیمکت مدرسه بنشیند. در ایران کتاب ریاضی و کتاب علوم تجربی) در کیفش 

یادگیري و از بر کردن درس ها اصلی ترین شرط یادگیري و قبولی در مدرسه است در صورتی که در 
کشورهاي پیشرفته، شیوه آموزشی بیش از هر چیز مبتنی بر انتخاب ابزارهاي مورد نیاز، به کارگیري ابزارها، 

هاي است. حتی شیوه درس محور و کمتر تجربی آموزش در کشور ما، تفاوتمشاهده و یادگیري مفاهیم
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عمده اي با دروس غربی ها دارد زیرا در کشورهاي پیشرفته، سیستم هاي آموزشی دانش آموز محور اجرا می 
شود و تأکید آن بر کارِ گروهی، آزمایش و آزمودن با تکیه بر هنر و خالقیت و طنز و کنفرانس دادن است. 

مزایاي نظام دانش آموز محور
در سیستم آموزشی دانش آموز محور بیشترین تمرکز روي نیازهاي تک تک دانش آموزان است. در این 

و مدل آموزشی معلم باید نخست زمینه آموزشی منحصر به فرد هر یک از دانش آموزان را درك کرده 
پیشرفت دانش آموز را در جهت اهداف آموزشی خاص ارزیابی کند. هدف مدل آموزشی دانش آموز محور 

ایجاد محیطی انعطاف پذیر و فردي براي دانش آموزان است.
نقش آموزگار تغییر می کند: معلم دیگر آن شخصیتی نیست که در مقابل دانش آموزان بایستد و دانش را 

این سیستم آموزشی معلم همانند یک معمار آموزشی عمل می کند که فرایند آموزش را به آنها انتقال دهد. در
تسهیل می کند.

دانش آموزان مسئول آموزش خویش می شوند: آموزگار و دانش آموز با هم همکاري می کنند و از گذر 
آموز این است که همین همکاري درباره فعالیت هاي ترم و مدل ارزیابی آن تصمیم می گیرند. وظیفه دانش 

به تصمیماتی که توسط خود او و آموزگارش گرفته شده است، پایبند باشد و آنها را تا مقصد نهایی دنبال 
کند.

کالس درس دانش آموز محور به جاي محتوا روي پروسه هاي یادگیري مرکزیت دارد: اینها مهارت هاي 
سناریوي آموزشی به کار بندد. دانش آموزان در فرا شناختی هستند که دانش آموز می تواند آنها را در هر

محیط هاي آموزشی جدید احتمال یادگیري باالتري را دارند.
دانش آموز دیگر ظرف منفعلی نیست که معلم آن را با دانش پر کند، بلکه بخش فعالی از فرایند آموزشی 

اشته باشد.را تشکیل می دهد و ممکن است حتی در تدریس همکالسی هاي خویش همکاري د
کالس درس دانش آموز محور روي مهارت هاي فکري منظم تر تأکید دارد همچون توانایی قضاوت و یا 
ارزیابی. دانش آموزانی که این مهارت ها را به طور کامل فرا می گیرند اطالعات جدید را بهتر و سریعتر 

دریافت کرده و در شرایط مختلف به کار می بندند.
ک پایگاه اطالعاتی قوي در خود، این گونه دانش آموزان مهارت هاي یادگیري و عالوه بر ایجاد ی

خودآگاهی خویش را نیز پرورش می دهند. از آنجایی که آنها باید در کنار معلمان خویش در تصمیم گیري 
ف شرکت کنند باید توجه زیادي داشته باشند که چگونه و از چه راهی بهتر یاد می گیرند، نقاط قوت و ضع

خود را ارزیابی کنند و براساس آن پیش روند.
دانش آمـــــوزان مهارت هاي حمایت از خود را یاد می گیرند. آنها باید نیازهاي خود را به طور منظم 
بیان و اظهار کنند. این بدان معناست که آنها نه تنها در بیان خود پیشرفت می کنند بلکه یاد می گیرند که به 

ر با طیف وسیعی از مردم ارتباط برقرار کنند، از قشر دانش آموز گرفته تا معلم.صورت مناسب و موث
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دانش آموزان دلسرد و بی میل براي شرکت در آموزش خویش انگیزه بیشتري را دارند، زیرا سهم آنها در 
راي آنها این فرایند کامالً مشخص است. این گونه دانش آموزان می توانند در مسیر آموزشی قرار گیرند که ب

جالب و ثمربخش است و در نتیجه براي یادگیري مشتاق تر می شوند. 

کالس هاي درس دانش آموز محور سیستم نهادینه اي دارند که به لطف آن می توانند سبک هاي -10
مختلف یادگیري و چالش هاي خاص را با خود انطباق دهند. کالس درس دانش آموز محور برنامه       

راي هر دانش آموز را ارائه می دهد لذا نیازهاي خاص و یا ناتوانی هاي یادگیري خاص می توانند متناسب ب
به صورت یکپارچه و موثر مورد توجه واقع شوند.

تک تک دانش آموزان در کالس درس دانش آموز محور احساس می کنند که مهم هستند، زیرا عقاید و 
بیات کالس آنها است. این جنبه از محیط دانش محور براي نقطه نظرهاي آنها بخش جدایی ناپذیر تجر

نوجوانانی که مشکل داشته است.
نتیجه گیري 

در این بخش به طور مستقیم فرضیه هاي پژوهش را مرور می کنیم و تأیید یا رد آنها را مورد بحث قرار 
می دهیم.

ش نیاز در آموزش الفباي زبان فارسی به فرضیۀ اول: استفاده از مهارت شنیداري و تمایز آوایی به عنوان پی
غیر فارسی زبانان در ارتقاء سطح زبان آموزي مؤثر است. 

نتایج حاصل از آزمون این فرضیه نشان می دهد که تفاوت معناداري بین میانگین تمایز آوایی آواهاي [پ، 
گین تمایز آوایی براي گروه ب وم] در دو گروه آزمایش و کنترل وجود دارد و با توجه به بزرگتر بودن میان

آزمایش، می توان چنین نتیجه گیري کرد که دانسته هاي کودکان گروه آزمایش نسبت به دانسته هاي گروه 
کنترل در استفاده از مهارت شنیداري و تمایز آوایی سه آواي مورد نظر بیشتر است. بدین ترتیب، فرضیۀ اول 

ید فرضیۀ فوق می توان چنین نتیجه گیري کرد که روش پاسخ رسد. با استناد به تأیپژوهش به تأیید می
فیزیکی کامل که یک روش فراگیر محور است از نظر آموزش استفاده از مهارت شنیداري و تمایز آوایی 

نسبت به روش سنتی اثر بخش تر است.
ص و تمایز این بررسی گویاي عدم وجود مهارت تمایز آوایی الزم در کودکان مورد نظر بلوچ در تشخی

آواهاي مورد نظر است هر چند که در زبان مادري آنها این آوا به کار می رود. طبیعی است که وقتی مهارت 
مورد نظر قبل از آموزش کتاب هاي درسی تقویت نشود، کودك در یادگیري مشکالت زیادي خواهد داشت. 

الب درسی کتابهاي آموزشی مدارس، در نتیجه نیاز به یک برنامه آموزشی خاص و هدفمند قبل از شروع مط
احساس می شود تا آموزش آواهاي مورد نظر به صورت بهینه انجام شود. 
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استفاده از مطالب درسی در کتاب هاي آموزشی دوره ي ابتدایی در استان هاي مختلف -فرضیۀ دوم: 
زبان آموزي مؤثر است.ایران با توجه به غیر فارسی زبان بودن اکثر کودکان این مناطق در ارتقاء سطح 

نتایج حاصل از آزمون این فرضیه نشان می دهد که تفاوت معناداري در یادگیري و ادراك قبل از تولید 
آواهاي [پ، ب و م] وجود دارد. نتیجۀ این بررسی را می توان این گونه بیان کرد که روش پاسخ فیزیکی 

از تولید نسبت به روش سنتی بسیار مؤثر تر است. کامل از نظر میزان آموزش استفاده از مهارت ادراك قبل
بررسی مورد نظر گویاي تأکید بر توجه به ادراك و سپس یادگیري مطالب درسی از سوي دانش آموزان 
است و تکرار مکرر مطالب درسی بدون فهم آنها کاري بی نتیجه خواهد بود و این مورد از طریق یافتن نقاط 

ب آموزشی هم سو با ادراك آنها هم از لحاظ کمی و هم از لحاظ کیفی برطرف ضعف فراگیران و ارائه مطال
خواهد شد.

همچنین می توان از مطالب درسی جالب تر ، همراه با تصاویر جذاب تر ، قصه ها و شعرهاي آهنگین که 
حاوي آواهاي مورد نظر باشند استفاده کرد تا خالء مورد نظر پر شود.  

ا می توان به صورت فهرست زیر ارائه کرد:یافته هاي این پژوهش ر
پژوهش حاضر، هم سو با پژوهش هاي پیشین، تأثیر کاربردي روش پاسخ فیزیکی کامل در آموزش -1

کند.زبان دوم/ خارجی را تأیید می
کارگیري روش هایی متنوع، نظام مند و در جهت ادراك دانش چنانچه آموزش زبان دوم ، همراه با به-2

صورت پذیرد، بهره وري در آموزش بیشتر خواهد بود.آموزان 
استفاده از روش هاي آموزشی متناسب با مهارت شنیداري و تمایز آوایی دانش آموزان هر منطقه، -3

باعث تهیه طرح درسی هدف مندتر و آموزشی مفید تر خواهد بود.
وزشی در روش هاي آموزشی پاسخ فیزیکی کامل یا بخشی از آن می تواند به عنوان یک تکنیک آم-4

دیگر نیز استفاده شود.
روش پاسخ فیزیکی کامل روند پیشرفت آموزشی خاصی دارد که به ترتیب شامل آموزش ادراك -5

شنیداري و تمایز آوایی، پاسخ فیزیکی به جمالت امري و پاسخ بیانی به جمالت امري است و کل این 
گفتن) می شود. کسب موفقیت زبان آموز در گرو ترتیب اجراي مجموعه منتهی به ادراك قبل از تولید (سخن 

مراحل گفته شده می باشد.
ادراك شنیداري و سکوت هدفمند باعث پیشرفت تشخیص و تمایز آواهاي زبان هدف و دقت در -6

یادگیري چگونگی تولید آواهاي زبان هدف می شود.
گیرند ذهنی، درون گرا و فردي به خود میدر شیوه آموزشی کتاب محور،  دانش آموزان روحیه اي-7

در صورتی که در شیوه آموزشی فراگیر محور، دانش آموزان روحیاتی تجربی، برون گرا و اجتماع محور 
دارند.
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رویکرد آموزش فراگیر محور، چیزي نیست، جز پیوستن به بزرگراه آموزشی که آزادي و خالقیت، -8
ردي معناگرایانه براي شکوفایی توانایی هاي شناختی، شخصیتی و بخشی جدایی ناپذیر از آن است. رویک

اجتماعی کودکان است. 
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زبان فارسی و مشکالت آموزش آن در هند
نرگس جابري نسب

آزاد اسالمی واحد تهران جنوباستادیار دانشگاه
چکیده

تنها موجب گسترش روابط فرهنگی میان کشورها می شود، و ترویج زبان فارسی نه گسترشاز آنجا که 
، به همین سبب در دهه هاي م می آوردبلکه زمینه مبادله دانش علمی میان استادان و پژوهشگران را نیز فراه

بوده است.زبان فارسی و مشکالت آموزش آن اخیر یکی از دغدغه هاي مسئولین این حوزه، 
تا به بررسی زبان فارسی و مشکالت آموزش آن در ه استدر این راستا، در پژوهش حاضر تالش شد

بررسی حوزه زبانها، مطالعه و تحقیق در با توجه به افزایش سطح عالقمندي جوانان به . هند پرداخته شود
یاري خواهد این منطقه در و ترویج زبان فارسیگسترشیقیناً به مشکالت آموزش زبان فارسی در هند 

ارتقاي سطح روابط میان ایران و هندسبب اسالمی -با اشاعه فرهنگ و تمدن ایرانیدر نهایت ورساند
خواهد شد.

رفی اجمالی کشور هند پرداخته شده و برخی از ویژگی هاي سرزمینی این ، ابتدا به معگزارش پیش رودر 
سپس به نظام آموزش عالی در هند و برخی از دانشگاه هاي معتبر این کشور که . ستکشور برشمرده شده ا

داراي بخش زبان فارسی بوده است، پرداخته شده است. پس از آن، به بررسی روابط فرهنگی میان ایرانیان و 
ان از سده هاي پیشین تاکنون پرداخته شده و جایگاه زبان و ادبیات فارسی در شبه قاره هند مورد بررسی هندی

و ترویج زبان فارسی اشاره شده است.گسترشقرار گرفته است و به برخی از مشکالت 
زبان فارسی، ادبیات فارسی، هندوستان، آموزش زبان فارسی، مشکالت، راهکارها.ها:کلیدواژه

شنایی اجمالی با ویژگی هاي سرزمینی کشور هندوستانآ
الف) جغرافیا

سرزمین پهناور هند در اقصی نقاط خود از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب، از آثار تاریخی، طبیعی و 
زیبایی هاي خدادادي برخوردار بوده و به عنوان بخشی از گهواره تاریخ، تمدن و طبیعت شناخته شده و مهد 

هایی است که پروردگار یکتا نقش آنها را آفریده است. کوه ها، دریاچه ها، رودخانه ها، آبشارها، زیبایی
جنگل ها، غارها و عالوه بر آن، هزاران اثر فاخر و تاریخی، تمدنی را به وجود آورده که در طول تاریخ 

همواره مورد توجه بسیاري بوده است.
شبه قاره هندو آسیااست. این کشور، بخش بزرگ جنوب هفتمین کشور در جهانهند از لحاظ وسعت، 
رت شبه جزیره اي مثلثی شکل است که قاعده آن به شمال است. هندوستان به صورا به خود اختصاص داده 

کوه هاي هیمالیا، ضلع شرقی آن به خلیج بنگال و ضلع غربی آن به دریاي عمان و رأس آن در جنوب، به 
ختم هیمالیاو تبت بام دنیا و به رشته کوه هاي نپال، بوتان، چیناقیانوس هند منتهی می گردد. از شمال با 
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Dikshit and)است. همسایه بنگالدشو برمه، و از شمال شرقی با پاکستانشود و از شمال غربی با می

Shwartzberg, 2007, 1-29)
ب) آب و هوا

و متغیري برخوردار است. شمال این کشور به علت مجاورت با سلسله کشور هند، از آب و هواي متنوع 
جبال هیمالیا داراي آب و هواي سرد و کوهستانی است. آب و هواي مرکز هند و حوزه سند و گنگ معتدل 
بوده و فالت جنوب هند نیز از آب و هواي گرم و حاره اي برخوردار می باشد. در مجموع، این کشور از 

یی از چهار فصل (فصل سرد از آذرماه تا فروردین، فصل گرم از اردیبهشت تا تیر، فصل لحاظ آب و هوا
معتدل همراه با ریزش باران هاي موسمی از مرداد تا مهر و فصل معتدل و خشک از مهر تا پایان آبان) 

(Ibid).برخوردار است

پ) جمعیت
ین کشور پرجمعیت دنیا پس از چین هند با جمعیتی در حدود یک میلیارد و دویست میلیون نفر، دوم

است. تنوع آب و هوا در این کشور، با تنوع را در خود جاي دادهجهاناست و نزدیک به یک ششم جمعیت 
نی هند از بازماندگان هشت نژاد گوناگون فرهنگ هاي قومی و نیز ادیان مختلف همراه است. مردم کنو

، هند و آریایی، آریایی و دراویدي سیت، ترك و ایرانی، مغول، و مغولی و دراویديهستند: ماقبل دراویدي، 
، داراي تقسیمات خاص خود 1) این نژادها براساس شرایط مکانی، فرهنگی و دینی42، 1379ایرانی. (ارشاد، 

.هستند

تمدن شبه قاره یکی از قدیمی ترین تمدن ها در جهان محسوب می شود. هندوستان داراي تاریخ و 
رسد. اولین تمدن به معناي واقعی در میپیش از میالدسال 3000فرهنگ بسیار کهن و پرباري است که به 

در ایران شهر سوختهبا قدمت نزدیک به سه هزار سال است که با تمدن رود سنداین سرزمین، تمدن حوزه 
1800تا 2000هاي بین سالهاآریاییاست و تقریباً پس از ورود همزمان بوده و با آن مراودات نزدیک داشته

اند. پیش از میالد، هر دو این تمدن ها از بین رفته
ا جاي پاي تمدن و تاریخ باستان، در بازمانده هاي تاریخی این کشور از تپه ها و قبور باستانی گرفته ت

شهرهاي تاریخی، به خوبی مشهود است. این آثار به قدري فراوانند که انگار تاریخ و تمدن در این کشور 
سکونتی ابدي اختیار نموده و خود را از حالت تالطم و جست و خیز به آرامش و استراحت و سکون در 

ر فراوانی از تپه هاي کنار کوه هاي بلند و دشت ها و در همسایگی رودخانه ها دعوت نموده است و آثا
تاریخی و باستانی، پل ها، قلعه ها، سنگ نوشته ها، شهرهاي تاریخی، قبور باستانی، پناهگاه ها و دژهاي 

مستحکم نظامی به یادگار مانده است.

(براي .اندنشات گرفتهبودیسمو اسالم، هندوئیسمهاي مذهبی گوناگون است که اغلب آنها از عجونی از ادیان مختلف و فرقه. هند م1
(India", Oxford English Dictionary, second edition, 2100a.d. Oxford University Press"اطالعات بیشتر ر.ك. 
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نگاهی به روابط فرهنگی ایران و هند
آمدند و ي در یکجا گرد میایرانیان و هندیان دو شاخه مهم از درخت تنومند آریایی هستند. آنان روزگار

کردند. ولی زمانی فرا رسید که باید از یکدیگر نشستند و سرود واحدي را زمزمه میدر اطراف یک آتش می
هاي هیمالیا قرار داشت و هندي خوانده هاي کوهشدند. پس گروهی راهی سرزمینی شدند که در دامنهجدا می

)39:ص 1384را ایرانی خواندند. (دهقان نژاد شدند و گروه دیگر به سوي جنوب آمدند و خود
از آن هنگام که نیاکان این دو قوم آریایی زادگاه خویش را ترك گفتند و در دو سرزمینی که امروزه 

اند و هاي همانندي شریک بودهگاه از یکدیگر نگسسته، در دگرگونیجایگاه آنان است منزل گزیدند، آنان هیچ
اند. بحث و تحقیق در باره ایرانیان بدون توجه به برادرانمبادله کردهسیاري را باهمارزش ها و آثار فرهنگی ب

اند و شیره هندیشان تا حدي غیر ممکن است. این دو شاخه درخت آریایی چنان از آغاز بهم وابسته بوده
ه دیگري را اقتضا یکی، مطالعگیاهی که در آنان جاري بود، چندان همانند بوده است که پژوهش در باب این

کند.می
اند، به زبان مشترك زیستهحقیقت این است که هندیان و ایرانیان به یک نژاد تعلق دارند، در سرزمینی

اند و مناسک مشابهی را همانندي را ستایش کردهاند، مذهبی یکسان را پیروي کرده خدایانواحد تکلم کرده
بندي اجتماعی آنان به یکدیگر شباهت تام داشته است. و طبقهاند و روابط خویشاوندیشانبه جاي آورده

)4: ص1343(تاراچند، .کوتاه سخن، این هر دو، قومی واحدند
پیوند فرهنگی ایران و هند ریشه تاریخی بس دیرینه دارد. پیشینه این پیوستگی، به گواهیِ اسناد و 

توان گفت که در رسد. بدون تردید میمیالد میشناس، به هزاره سوم پیش از هاي کاوشگرانِ باستانپژوهش
اند و این مناسبات، سبب داد و ستدهاي زمان هخامنشیان، ایران و هند با هم روابط فرهنگی و اقتصادي داشته

سال گردیده است. تأثیر عناصر پارتی در نقاشیِ کوشانا و مکتبِ قندهاري و تأثیرِ فرهنگیِ این دو کشورِ کهن
هاي به جاي مانده از هاي شهرِ تاکسیال و دیگر بناها و حجارينبشتهها و سنگی در ستونمعماري هخامنش

)113:ص1376روزگاران دیرین، در سرزمین هند مشهود است. (مدرسی، 
پیوند فرهنگیِ ایران و هند در دوره ساسانیان تداوم یافت. داستانِ رفتن برزویه طبیب به هند، براي آوردن 

کند. در آن عصر، مردم پنج باب، بخشِ عمده کلیله و دمنه)، این پیوستگی را تأیید میپنچه تنتره (= 
اند؛ چنان که، با خوبی آگاهی داشتههندوستان نیز از علوم و فنون و هنر و حتی آداب سپاهیگريِ ایرانی به

وان نفوذ سننِ تمطالعه در کتاب آداب الحرب و الشجاعۀ، که در سده ششم/ هفتم هجري نگاشته شده، می
)66: ص1346روشنی مشاهده کرد.( خوانساري، ساسانی را در سازماندهیِ نظامیِ هند به

هایی از شیوه نقاشی و معماري شناختند. نشانهدر دوران گوپتاها، هندیان هنر و فرهنگ ایران را می
هاي چنین نقاشی) هم.275: ص1365شده است. (ارشاد، هاي متعلّق به عصر گوپتاها دیده ساسانی در نقاشی
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هاي ایرانی است. به جاي مانده در غارهاي اجنتا نمودار آشناییِ هنرمندان و صورتگران هند با نقاشی
)121: ص1346(رادفر،

شناسیِ سیلک کاشان، شواهدي از هاي باستانکه، در کاوشاین تأثیرپذیري دوسویه بوده است؛ چنان
در خورِ ذکر است که فروپاشیِ امپراتوري .ران باستان به دست آمده استپیوندهاي ایران و هند در روزگا

اي از ایرانیان به هند و سبب آشناییِ بیشتر ساسانی و اوضاع و احوال اجتماعیِ آن زمان، موجب مهاجرت عده
شتی که ) این گروه از ایرانیان زرت115:ص1376هندیان با سنّت و فرهنگ ایرانی و زبان فارسی شد.(مدرسی، 

طی حدود پنج سده از سرزمین ایران به قلمرو هندوان مهاجرت کرده اند، امروزه بیشتر در مناطق گجرات و 
شناخته می شوند و 1"پارسیان"ماهاراشترا، به ویژه در شهر بمبئی، ساکن هستند و در سراسر هند به عنوان 

از احترام ویژه اي در بین سایر اقوام برخوردار می باشند.
اند و در فرهنگ ایرانی مستحیل شده بودند، زیستهدوران اسالمی، ترکان غزنوي که سال ها در ایران میدر

خود در لشکرکشی به هند عامل نشر فرهنگ و ادب فارسی در آن خطه بودند. از این رو اسالم نیز در هند به 
نگ و ادب نیز همواره سالطین ها گروهی از اهل فرهکلی رنگ ایرانی داشت. عالوه بر این، در لشکرکشی

)101:ص 1383کردند. (سلطانیان،غزنوي را همراهی می
سالطین غزنوي عالوه بر دربار غزنین، به گسترش فرهنگ و ادب فارسی در هند نیز توجه خاصی 
داشتند. در زمان سلطان محمود غزنوي بود که نخستین ترجمه اشعار سانسکریت به فارسی در هندوستان 

شد، نقش مهمی در گسترش فرهنگ ایرانی . الهور که مرکز حکومت غزنویان در هند محسوب میانجام شد
محفل درباري والیان هند، همانند محفل غزنویان در غزنه، کعبه شعرا و «کرد. در آن سرزمین ایفا می

ویان فراهم نویسندگان شده بود. به این ترتیب، از یک سو با حذف موانع سیاسی و بسترهاي مناسب که غزن
هاي فرهنگی در ایران و شبه کردند، کانونکرده بودند، و از سوي دیگر با حمایت هایی که از علما و شعرا می

)103:ص 1383(سلطانیان،» قاره هند شکل گرفتند.
هاي آمد و شد با بسط قلمرو سیاسی اسالم در نواحی شمال غربی هند و حذف مرزها و موانع، زمینه

انشمندان، جغرافی نویسان، جهانگردان و مسافران فراهم شد. این امر موجب گسترش و تحول علما، شعرا، د
وآمد اهل ادب به ویژه در مراکزي چون پنجاب، الهور، مولتان، دهلی، فرهنگ در این نواحی گردید. رفت

ها این کانونرونق و درخشندگی -شدندکه از مراکز مهم فرهنگی ایران و هند محسوب می-غزنه، بلخ و کابل
توان به طور فرهنگی به دست آمده در این دوره را می-را در پی داشت. به این ترتیب، تأثیر و تأثرهاي فکري

اي در دانشمندان و مسافران نیز سهم عمده.هاي علوم و ادبیات، اسالم و تصوف تقسیم کردعمده به حوزه
گسترش روابط فرهنگی داشتند.

هزار نفر می باشد، صاحب بزرگترین کارخانه 200یان، از ثروتمندترین طبقات جامعه هندي بوده و با آنکه جمعیت آنان در حدود پارس1
ها و شرکت هاي هندي می باشند و از سرمایه هنگفتی در این کشور برخوردارند.
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یشمندان و نخبگان به هند، ضمن معرفی آن سرزمین، علوم هندي از قبیل فلسفه، سو با مسافرت انداز یک
هیأت، نجوم، ریاضی و غیره در خراسان و ماوراء النهر انتشار یافت و اثر ابوریحان بیرونی با عنوان تحقیق 

دیگر، تمدن ) از سوي66، ص 2:ج 1337رود. (بهار،هاي آن به شمار میمال الهند، خود یکی از بهترین نمونه
هاي هنر، معماري، صنایع ظریفه و تشکیالت ایرانی نیز نه تنها در قلمرو زبان و ادبیات فارسی، بلکه در زمینه

اجتماعی، تأثیر چشمگیري بر فرهنگ هند مسلمان بر جاي گذاشت.
جایگاه زبان فارسی در هند

زنویان بنیان زبان و ادبیات فارسی، به زبان فارسی سابقه اي دور در شبه قاره هندوستان دارد. در دوره غ
هاي فرهنگ ایرانی، در شبه قاره هند نهاده شد. زبان فارسی از زمان سبکتکین عنوان یکی از مهمترین حوزه

وارد هند شد و براي نخستین بار در زمان سلطان محمود غزنوي به عنوان زبان رسمی و ادبی در نواحی 
) همچنین در دوره غزنویان بود که طرز تفکر و اندیشه 54:ص1343، شمال غربی هند رسمیت یافت. (نقوي

ایرانی در زمینه فلسفه و تصوف و به ویژه ادبیات فارسی، تحول عظیمی در هند مسلمان ایجاد کرد. در پی 
فتوحات غزنویان در هندوستان، زبان فارسی از طریق پنجاب، دهلی، گجرات، مالوا و دره گنگ بیش از پیش 

میالدي به دست سلطان محمود، 1021) با فتح پنجاب در سال 60-61: ص 1337فت. (حکمت،رواج یا
فرهنگی شد. از آن زمان به بعد، با تکامل تدریجی زبان فارسی، فرهنگ -الهور تبدیل به مرکز فعالیت ادبی

ین مرکز در الهور به ظهور رسید. از آن پس، الهور به عنوان مهمتر» ایرانی-هندي«جدیدي موسوم به 
زد و پس از الهور، دهلی و مولتان به دژهاي مستحکم فرهنگی، با دربار غزنه کوس برابري می-سیاسی

عالوه بر این، نثر فارسی نیز از دوره غزنویان در الهور و سپس در عهد .فرهنگ و ادب فارسی تبدیل شدند
)106:ص 1383غوریان در دهلی رواج یافت. (سلطانیان،

اي در تبلیغ اسالم و ترویج زبان فارسی در هندوستان داشتند، زیرا آنها از نزدیک با هم عمدهصوفیان نیز س
پرداختند. عالوه بر این، پیروان آنان نیز به شهرهاي مختلف مردم آن دیار در تماس بودند و به تبلیغ دین می

رساندند. (نقوي، ا به مردم میهند مسافرت کرده و با سخنان و تألیفات خود به زبان فارسی، پیام اسالم ر
) و به این ترتیب به مرور تصوف در هندوستان پایگاهی مستحکم یافت.55:ص 1343

توان گفت که گسترش زبان فارسی و فرهنگ ایرانی در هند ثمره اسباب و عوامل متعددي سان، میبدین
ویژه ، مهاجرت ایرانیان بهبوده است. عواملی چون وجوه مشترك فرهنگی، روابط سیاسی، حوادث تاریخی

گوي. به عرفا و هنرمندان به هند، دلبستگیِ سالطینِ هند به زبان فارسی و حمایت آنان از شاعران فارسی
هاي متعدد، مرکز و مأمن خوشایندي گواهیِ اسناد و شواهد تاریخیِ هند، دربار شاهان آن کشور، در دوره 

هاي رایج و این خود سبب نشر زبان فارسی و تأثیر آن در زبانبراي شاعران و هنرمندان ایرانی بوده است
هاي بعد، از تعبیرها و شبه قاره گشته است. این تأثیر و تأثر دو سویه بود و سخنگویان دوران غزنوي و دوره
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.اندهاي پنجاب و گجرات رایج بوده است، بهره جستههاي هندي و حتی زبان پراکریت، که در استانواژه

)116:ص 1376سی، (مدر
رابطه فرهنگی و اجتماعی ایران و هند، در عصر اسالمی، بیش از پیش استوار گردید؛ زیرا دین و فرهنگ 
و معارف اسالمی، از طریق ایران و توسط ایرانیان و بیشتر به زبان فارسی در شبه قاره هند رسوخ یافته 

هاي عربی و ن و زبان فارسی درهندوستان، زبانزمان با نفوذ مسلمانا) هم135:ص1355است.(سداررنگانی، 
هاي دینی عموما عربی بودند، ولی البسه و اغذیه و کاالهایی که ترکان ترکی نیز به آنجا وارد شدند. واژه

گو به هند برده بودند، نام فارسی یا ترکی خود را حفظ کردند. فارسی زبان نوشتاري، ادبی، رسمی و فارسی
)256:ص1379تدریج به صورت زبانِ نوشتاريِ عمومی در آمد.(ارشاد، یر و دکن، بهسیاسی بود و در کشم

هجري به دست معزالدین محمد بن سام گوري منقرض شد و سراسر هند 582سلسله غزنویان در 
زیر فرمان گورخانیان درآمد. پس از متزلزل شدن حکومت غزنویان و فتح غزنین به دست شمالی به

اندگانِ دودمان غزنوي به الهور و پنجاب مهاجرت کردند و در نشر زبان و ادب فارسی در گورخانیان، بازم
)8:ص1353آن صفحات مؤثر گشتند.(یکتایی،

الدین گوري، به به فرمان سلطان، غیاث603الدین ایبک، در سال پس از درگذشت معزالدین، قطب
ق) بود. پس از وي، سلطان 607-603هلی (حکومت هندوستان منصوب گردید. او نخستین سلطان مملوکیه د

625که رقیب خود ناصرالدین قباچه، حاکم سند، را در ق)، پس از آن603-607الدین ایلتتمش (شمس
هجري منهزم ساخت، به حکومت رسید. ناصرالدین قباچه از زمره کسانی بود که به زبان و ادب فارسی عشق 

اي آن داشتند. وي به ارباب قلم و صاحبان فضل توجه وافر ورزیدند و همواره سعی در ترویج و ارتقمی
داشت و فضالیی چون محمد عوفی، مؤلف تذکره لباب االلباب و منهاج سراج و صاحب طبقات ناصري، در 

)117:ص1376(مدرسی، .زیستنددربار او می
ه به زبان فارسی ارادت الدین بلْبن و پسرش نیز از جمله نخستین پادشاهان مسلمان دهلی بودند کغیاث

الدین، سعدي شیرازي را به هند دعوت کرده و به او وعده داده بود که مشهور است که فرزند غیاثداشتند.
در روزگار .خانقاهی برایش بسازد؛ ولی سعدي، به دلیل پیري و فرسودگی، این دعوت را نپذیرفته بود

، اجودهن، هانسی، سیام، و سیالکوت، کانون زبان و ادبیات سالطین مملوکیه، بیشتر شهرها، مانند مولتان، اُچ
)124:ص1346فارسی شده بود.(رادفر،

پرور بود، به حکومت دوست و ادبق)، که پادشاهی ادب695-689الدین فیروز شاه (سرانجام، جالل
رخوردار بود و گذاري کرد. این پادشاه از ذوق هنري و قریحه شعري برسید و سلسله خلجیان را در هند پایه

که امیر خسرو و حسن سرود. همه مصاحبان و ندیمان او از فضال و ادبا بودند، چنانبه زبان فارسی شعر می
الدین فیروز شاه، نیز به زبان دهلوي، در دربار او، حرمت بسیار داشتند. عالءالدین، برادرزاده و داماد جالل

زبان گشت و زبان فارسی مرکز تجمع ادبا و علماي فارسیفارسی دلبستگی بسیار داشت. در زمان وي، دهلی 
در تمامی عصر عالیی، در «به نهایت درجه رشد و بالندگی خود در آن رسید. بدایونی نوشته است که 
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دارالملک دهلی، علمایی بودند که هر یک عالّمه وقت و در بخارا و سمرقند و بغداد و مصر و خوارزم و 
ري و روم و ربع مسکون نباشد و در هر علمی که فرض کنند، از منقوالت و دمشق و تبریز و صفاهان و

معقوالت و تفسیر و فقه و اصول دین و نحو و لفظ و لغت و معانی و بیان و کالم و منطق، موي 
ها ) بنا به گفته بدایونی، زبان و ادب فارسی در دوران زمامداريِ خلجی126:ص1346(رادفر،» شکافتند.می

ه و پایه رسیده بود که، در میان استادانِ زبان فارسی مقیم هند، چهل و پنج تن اهل خود آن کشور بدان درج
.بودند

ق) نام 725-721الدین تغلق (سرسلسله تغلقیان غیاثها به حکومت رسیدند.تغلقیان بعد از خلجی
ارسی بودند. عده زیادي از داشت. محمد تغلق و فیروز شاه از سالطین دیگر این سلسله و از شیفتگان زبان ف

رحمانه تیمور، که در طی آن صدها شاعر و نویسنده و هنرمند ایرانیان، در زمان محمد تغلق، در پی یورشِ بی
جان خود را از دست دادند، به هند آمدند. در آن هنگامه، جمعی از عرفا و ادبا راه سند و مولتان و دهلی در 

شناختند، در این دورانِ پرآشوب، آن این رویداد هم راه هند را خوب میپیش گرفتند. ایرانیان، که پیش از 
دیار را پناهگاه مناسبی یافتند. این عرفا و هنروران، پس از پناه بردن به هند و مقیم شدن در دربار محمد 

لقیان تغلق، از تنعم و رفاه برخوردار گردیدند. سرانجام، حمالت تیمور لطمات بسیار شدیدي بر سلطنت تغ
ساله آغاز گردید پس از آن، یک دوره هرج و مرج سی و ششوارد کرد و زمینه انقراض آن را فراهم ساخت.

-847)که در طی آن، زمام اقتدار به دست شاهانِ سادات افتاد. لودیان آخرین شاه سلسله سادات، عالم شاه 

) سلسله لودي را بنیان نهاد و جانشین 894-855بهلول لودي ()127:ص1346را بر کنار کردند. (رادفر،(894
وي، اسکندر لودي، آگره را به جاي دهلی، پایتخت قرار داد و در اعتال و ارتقاي زبان فارسی جهد وافر و 

وي هندوان را ناچار به آموختن و نوشتنِ زبان فارسی «مؤلف تاریخ فرشته نوشته است: سعی بلیغ نمود.
)56-55:ص1343نقوي،»(کرد.

هاي بلندي برداشتند.هاي یاد شده، صوفیه در راه تبلیغ اسالم و اشاعه زبان فارسی در هند گامهدر دور
هایی به زبان فارسی پرداختند. در این آنها، ضمن تبلیغ دین و فرهنگ اسالمی، به تألیف و تدوین کتاب

ش یافتند.دوران، بیش از دویست خانقاه در هند وجود داشت و صوفیان بسیاري در آنجا پرور
منتهاي رشد و تعالیِ زبان و ادب فارسی در هند در دوره حکومت بابریان بوده است. سلسله بابریان با 

ق) بنیان یافت. ظهیرالدین شوق وافري به زبان فارسی داشت و به این زبان هم 937-932ظهیرالدین بابر (
) به پادشاهی رسید. ناصرالدین 962-937اشعاري سرود. پس از بابر شاه، پسر وي، ناصرالدین همایون (

ها گفت. از او نیز اشعاري در تذکرههمایون دوستدارِ زبان فارسی بود و مانند پدر، به زبان فارسی شعر می
) به جاي وي، بر 1014-962الدین محمد اکبرشاه (باقی مانده است. بعد از مرگ ناصرالدین همایون، جالل

و ادب فارسی در شبه قاره هندوستان اوج گرفت. در دوران تخت سلطنت نشست. در زمان او، شعر
هجري ، زبان فارسی، در شبه قاره هند، جانشین زبان 990امپراتوري او، به فرمانِ راجه تودرمل در سال 
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هندي گشت و مقرر گردید که همه دفاتر محاسبات، به جاي زبان هندي، به زبان فارسی نوشته شوند. 
اي بود که در ایران و هند، در ) شمار شاعران و نویسندگان عصر اکبرشاه به اندازه32-26: 1350(غروي، 

آید که، در آن دوره، بوستان سعدي در طول تاریخ، نظیر نداشته است. از تاریخ فرشته چنین برمی
.خوانده استشده و گلستان را هر شخص باسوادي میهاي درباري تدریس میخانهمکتب

پس از جلوس اکبرشاه «نویسد: رباره گسترش زبان فارسی در زمان اکبرشاه تیموري میمحمدتقی بهار د
تیموري به پادشاهی، کانون اشاعه ادبیات فارسی از اصفهان و هرات به دهلی منتقل گردید و چنین استنباط 

قش مؤثري ایفا شود که عواملِ رماننده یا دافع در ایران و نیروهاي کشنده یا جاذب در دهلی معموالً نمی
اند. پادشاهان صفوي به ادبیات فارسی و شعرا چندان اعتنایی نداشتند. یکی از دالیل آن، رواجِ زبان کرده

دوستان را ترکی در دربار و بین مقامات قدرتمند حکومتی بود. از سوي دیگر، اکبرشاه نه تنها شعرا و ادب
در منابع بر خوي آزاداندیشی او اشاره رفته و آمده است سرود و نواخت، بلکه خود به فارسی نیز شعر میمی

)257: ص1355بهار، »(که محیطی امن توأم با آزادي عقیده و بیان را در هند گسترش داده بود.
ق) مانند پدرش، اکبرشاه، در گسترش زبان و ادب فارسی تالشی 1037-1014نورالدین محمد جهانگیر (

اعرانِ زمان وي، در هفت اقلیم و عرفات العاشقین و میخانه و تاریخ درخور داشته است. تراجم مفصلِ ش
جهانگیري و مجمع الشعراي جهانگیري آمده است. اکثر شاعرانِ دوران زمامداريِ اکبرشاه و جهانگیر ایرانی 

الشعراي دربار اکبري، و طالب آملی، ملک الشعراي دربار جهانگیري،حتی غزالیِ مشهدي، اولین ملکبودند.
از کسانی بودند که از ایران به هند مهاجرت کرده بودند. یگانه شاعر بزرگ هندي االصل این دوره، فیضی 

.اکبر آبادي، دومین ملک الشعراي دربار اکبري است

چنان رونقِ دوره ق) پسر جهانگیرشاه، زبان فارسی هم1069-1037جهان(الدین محمدشاهدر زمان شهاب
جهان، جهان هم بیشتر ایرانی بودند. باید توجه کرد که در زمانِ شاهراي دربارِ شاهپیشین را داشته است. شع

سرودند بسیار زیاد بوده است. مشهورترینِ آنان منیر الهوري االصل که به فارسی شعر میشمار شاعران هندي
و خزینه گنج و غنی کشمیري اند. اسامی شاعران عصرِ شاه جهان در طبقات شاه جهانی و شاه جهان نامه

.الهی و لطایف الخیال و کلمات الشعرا و مرآت الخیال مذکور است

بردند و شاهان تیموري، عالقه وافري به زبان فارسی داشتند و آن را براي بیان مقاصد ادبی خود به کار می
را به فارسی جهانگیرشاه، بر خالف جد خود بابر، تزوك خود «ساختند. اسباب رشد و تعالی آن را فراهم می

نامه را، که از تواریخ معتبر است، به زبان فارسی نوشت. حتی گلبدن بیگم، دختر بابر و عمه اکبرشاه، همایون
) در دوره تیموریان نیز، بسیاري از سخنوران و شاعرانِ ایرانی راهیِ دیار هند 128: ص1346(رادفر،» نگاشت.

شدند.
ها بر این شبه قاره، زبان رسمی و ادبی بوده است. بعد از یسیزبان فارسی در هند، تا پیش از تسلط انگل

آن، هرچند از نفوذ زبان فارسی کاسته شد، اما باز شاعران فارسی گویی چون آرزو و غالب، به این زبان شعر 
زبان و گویش هندي، 872اند. اکنون آمیختگی زبان و ادب فارسی و هندي چنان است که در بین سروده
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ترین ترین و پرمایهحتی، در زبان تامیل، که کهن«هاي فارسی تهی باشد. توان یافت که از واژهمیزبانی را ن
» است، الفاظ سیاسی و قضایی بسیاري مأخوذ از فارسی وجود دارد.-غیرآریایی -زبان هاي دراویدي 

ویدي است، تحت تأثیر هاي درا) زبان تلگو (زبان محلی حیدرآبادي) نیز، که از شاخه468: ص1337(عنایت، 
هاي موجود در هند، به زبان فارسی از زبان اردو، در میان زبان.زبان فارسی و عرفان ایرانی قرار گرفته است

) زبان هندي، پس از رواج و گسترش زبان فارسی در هند، با آن 121: ص1346تر است.(رادفر،همه نزدیک
خط فارسی معمول در ایران اندکی تفاوت دارد، ثمره این درآمیخت و زبان اردو، که صورت نوشتاريِ آن با

گویند. تقریبا شصت آمیختگی و پیوند معنوي است. نیمی از مسلمانانِ هند، اکنون، به این زبان سخن می
هایی است که در زبان هاي آن همانالمثلدرصد کلمات اردو، فارسی است و بسیاري از اصطالحات و ضرب

.تداول استفارسی و در ایران م

بیگانه نیست؛ بلکه مردم از سوي دیگر، هند نیز در نظر ایرانیان، تنها کشوري نزدیک به آن، و یا کشوري
و فولکلور ایران، هند سرزمین زیبایی ها و ایران پیوندي عاطفی با مردم این سرزمین دارند. در افسانه ها

این پیوند افزوده و در دیرند تاریخ، انگیزه هاي این تاکنون نیز برشگفتی هاست. روند تاریخ از دوره باستان
هاي استوار کردن پیوستگی بین هند و ایران، است. در واقع یکی از بنیادي ترین راهپیوند فراهم آمده

بیفزاید.گسترش زبان و ادب فارسی در هند بزرگ است که می تواند بر ستبري و استواري این پیوند
زبان در انتقال فرهنگ، آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان یکی از راههاي با توجه به جایگاه ویژه

انتقال و گسترش فرهنگ و هویت ایران است که می تواند در دراز مدت منجر به حفظ و گسترش فرهنگ 
یرباز ) شبه قاره وسیع و آباد هند، از د1392،144اردکانی،ایرانی در میان غیر فارسی زبانان گردد.( داوري

ها، نه دومین مهد زبان فارسی بوده است. گذشته از مؤسسات فرهنگی دولتی و کالس هاي درسی دانشگاه
ها و نشست هاي تنها در شهرهاي معروف و پر جمعیت این سرزمین هواداران فرهنگ و ادب فارسی انجمن

ورزند، بلکه در بالد دور مخصوص به خود را دارند و در ترویج زبان فارسی با نهایت عالقه اهتمام می 
ها آشناست، فارسی رایج است و بزرگان قوم و دست و غیر معروف هم که نام آن نقاط کمتر به گوش

.خوانند و به این زبان عشق می ورزنددانند و میمندان، فارسی میعالقه

نگاهی به نظام آموزش عالی در هندوستان
اي شروع به رشد کنندهسات آموزش عالی، با سرعت خیرهها و مؤسپس از استقالل هندوستان، دانشگاه

باشد. در اکثر قریب به هاي آموزش در دنیا میاند و این شبکه آموزش عالی، یکی از بزرگترین سیستمکرده
ها در این کشور، زبان انگلیسی، زبان رسمی و آکادمیک است. اکثر مردم این کشور ها و کالجاتفاق دانشگاه

هاي ارتباط جمعی نیز اغلب به زبان ها و رسانهتکلم به زبان انگلیسی را دارند. مطبوعات، کتابنیز توانایی
زبان 16انگلیسی و یا هندي هستند. مطابق قانون اساسی هند، در این کشور غیر از زبان انگلیسی و هندي، 

دیگر هم به رسمیت شناخته شده اند.
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ور در حال حاضر در زمره قدرت هاي نخست در امر رشد علمی هند به گونه اي است که این کش
تحقیقات در جهان به شمار می آید. نظام آموزشی عالی کشور هند داراي ارزش و اعتبار بین المللی می باشد. 
مدارك تحصیلی هند مورد قبول دانشگاه ها و مراکز علمی جهان است. در حال حاضر، جمع کثیري از دانش 

معتبر علمی و تحقیقاتی مشغول به فعالیت می در سرتاسر جهان در مؤسساتندههايدانشگاهآموختگان
جهت تدریس به دانشگاه به عنوان استاد میهمانهندهايدانشگاهاساتیدباشند. همه ساله نیز تعداد زیادي از

هاي کشورهاي مختلف جهان اعزام می گردند. کشور هند هم اکنون یکی از تولیدکنندگان عمده نرم 
افزارهاي کامپیوتري در جهان است. هند داراي سیستم ماهواره اي در زمینه تحقیقات، کشاورزي، هواشناسی، 

موفقیت (Internet)مخابراتی و نظامی می باشد. همچنین در استفاده از شبکه اطالع رسانی بین المللی
باشند. کامپیوتري میسیستمچشمگیري داشته و در حال حاضر کلیه مراکز آموزش عالی این کشور مجهز به 

پرورشی و فرهنگی کشور، وزارتخانه میالدي، به منظور متمرکز نمودن فعالیت هاي آموزشی،1985طی سال 
فرهنگ اشتغال داشتند در یکدیگر ادغام شده و وزارتی ها، سازمان ها و مؤسسات موازي که به امر آموزش و

تأسیس گردید. هدف غایی این”MHRD”ام اختصاريبا ن» انسانیوزارت توسعه منابع«تحت عنوان 
برنامه هاي وزارتخانه، توسعه استعدادهاي انسانی در کلیه سطوح علمی، آموزشی و فرهنگی در چهارچوب

مرجع اداري نظام آموزشی پنج ساله توسعه کشور می باشد. الزم به ذکر است که در حال حاضر باالترین
می باشد.» نیوزارت توسعه منابع انسا«کشور 

و پذیرش یک یا دو بار در سال صورت ترمی می باشد-نظام تحصیلی دانشگاه در هند به صورت ساالنه
براساس کتاب پایه دانشگاه هاي هند، تحصیالت در هند به صورت زیر است:می گیرد.

.ارائه شودسال براي دیپلم که می تواند به زبان انگلیسی یا هندي و ... 1-10

.انگلیسی ارائه می گرددکه معموالً در کالج ها به زبان 1و سال براي پیش دانشگاهید-2

سال است در موارد خاص و در 3سال و غیر مهندسی 4کارشناسی: که در رشته هاي مهندسی دوره -3
.رشته هایی مانند حقوق، لیسانس و فوق لیسانس ممتد می باشد

(دو سال)ترم 4دوره هاي کارشناسی ارشد: -4
مدیریت و کامپیوتر سال، در کلیه رشته هاي علوم پایه و انسانی و مهندسی و 2یا 1: 2دوره پیش دکترا-5

مدرك فوق لیسانس می گردد و شرط اخذ پذیرش در این دوره، داشتن و ... به جز رشته هاي پزشکی ارائه 
می باشد. 

که دانشجو ملزم به انجام پژوهش است و کالس هاي دکترا: به طور معمول، سه سال می باشددوره-6
مدرك پیش دانشگاه ها براي صدور پذیرش براي دوره دکترا،آموزشی در این مقطع تشکیل نمی شوند. اکثر 

را شرط ورودي اعالم می کنند.دکترا

1 Pre university
2 M. Phil
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نشجویان مقاطع سیستم آموزش عالی هند از انعطاف پذیري بسیار باالیی برخوردار است و همواره براي دا
آموزشی داراي تحصیل در گرایش هاي گوناگون وجود دارد. در این کشور هیچ دورهمختلف امکان ادامه

دکتراي پیوسته نبوده و دانشجویان می بایست دوران کارشناسی و کارشناسی ارشد را یکی پس از دیگري 
انجام پژوهش در مقطع دکترا بپردازند.گذرانده و سپس به

غیر پزشکی داراي دو زیر مجموعه مهندسی و علوم انسانی هستند. رشته هاي مهندسی طی رشته هاي
مقطع کارشناسی ارشد به عالقمندان ارائه می ساله2ساله مقطع کارشناسی و دوره هاي4دوره هاي آموزشی 

به درازا می سال2سال و در مقطع کارشناسی ارشد 3گردد. رشته هاي علوم انسانی نیز در مقطع کارشناسی 
.انجامد

مؤسسات آموزش عالی در هند
:در هندوستان چهار نوع مؤسسه آموزش عالی دایر می باشد

.اداره می شونددانشگاه ها، انستیتوها و مراکز تحقیقاتی که توسط دولت مرکزي

.اداره می شونددانشگاه ها، انیستیتوها و مراکز تحقیقاتی که توسط دولت هاي ایالتی

.ایی که وابسته به دانشگاه ها می باشندکالج ه

.کالج هایی که کامال خصوصی می باشند

خصوصی اداره می گردند. کلیه درصد کالج هاي هند، دولتی و بقیه به صورت20تا 15گفتنی است که 
.می نمایندکالج هاي خصوصی هند تحت نظارت یک دانشگاه دولتی فعالیت

عالی، فراهم آوري اعتبارات ویژه براي کمیسیون کمک هزینه مسوولیت اصلی اجراي سیاست آموزش
دولت مرکزي .و ساخت دانشگاه هاي مرکزي در کشور، بر عهده دولت مرکزي است(UGC)هاي دانشگاهی 

می باشد. الزم به ذکر است که همچنین عهده دار اعالن تغییر وضعیت مؤسسه هاي آموزشی به دانشگاه ها
اري هاي آموزشی میان مرکز و دولت هاي ایالتی، توسط انجمن مرکزي مشاوره و همکبرقراري ارتباط

.صورت می گیرد(CABE)آموزشی

به علت محدودیت هاي عالوه بر این، اکثر دانشگاه ها، به ویژه در رشته هاي پزشکی و مهندسی
موسسه هاي ممتاز مانند را می پذیرند. در برخیپذیرشی، شرط معدل قرار داده و دارندگان معدل هاي باالتر

نمرات باالي آموزشی، آزمون ورودي نیز وجود داشته و موسسه هاي فنی، عالوه بر لزوم برخورداري از
عالوه بر این، داوطلبان جهت درصد نمرات را کسب نمایند.70تا 60داوطلبان باید در آزمون ارزشیابی 

درصد نمرات نائل آیند. در این خصوص از 85تا 75پذیرش در رشته هاي فنی دانشگاه ها باید به احراز 
داوطلبان در درس هاي فیزیک، شیمی، زیست شناسی، ریاضیات و زبان انگلیسی آزمون به عمل می آید. 

سالیانه و در تعداد معدودي از دانشگاه ها به نظام تحصیلی در اکثر دانشگاه هاي هندوستان به صورت
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هندوستان خودمختار بوده و در الگوبرداري از کشورهاي دیگر رصورت ترمی است. دانشگاه هاي کشو
آزادند.

معرفی برخی از دانشگاه هاي معروف هندوستان
14با جمعیتی نزدیک به بئیبماست. شهر پیوستهناحیه به هم7و 1ایالت28کشور هندوستان شامل 

ترین شهر هند است. هند بیش از سی و پنج شهر بزرگ با جمعیت باالي یک میلیون میلیون نفر، پرجمعیت
2نفر دارد.

مرکز 700کالج و مرکز آموزش عالی و 11831دانشگاه معتبر، 270هند در حال حاضر با داشتن بیش از 
شورهاي در حال توسعه و مقام پنجم را در سطح جهان دارا می تحقیقات علمی، مقام نخست را در بین ک

باشد.
برخی از دانشگاه هاي معروف هند عبارتند از:

دانشگاه هاي شهر دهلی:
، پایتخت هند، نیز بخشی از این کالن شهر است.دهلی نواست و هنددهلی دومین کالن شهر بزرگ 

ترین شهرهاي جهان محسوب از قدیمی،بنارسو دمشقسال دارد و به همراه 5000دهلی قدمتی افزون بر 
اي است از جامعه شهر دهلی آمیزهاست.بار ویران گشته و از نو ساخته شده 11شود. این شهر تاکنون می

این شهر اولین پایتخت .هاي مختلفها و فرهنگمذاهب، قومیتسنتی و مدرن و نمودي است از اجتماع 
میالدي بوده و طی قرون متمادي، جنگ ها و ویرانی هاي فراوانی را به 18تا 12حکومت مسلمانان از قرن 

توان نام برد.به این شهر را مینادر شاهو تیموراست که از مهمترین آنها، حمله خود دیده 
در هادر شهر دهلی به وقوع پیوست. انگلیسی1857اولین جنگ براي استقالل سرزمین هند، در سال 

، پس از استقالل این کشور در 3به این شهر انتقال دادند. دهلی نوکلکتهمرکز حکومت خود را از 1911سال 
.عنوان پایتخت هند معرفی شد، به1947

در دهلی 2008-2009رود. در سال تحصیلی هند به شمار میشهر دهلی، از شهرهاي مهم دانشگاهی
دانشگاه مجازي از آن جمله بوده اند. شهر 9کالج مهندسی و 8کالج پزشکی 5است که کالج دایر بوده 165

دهلی همچنین شش دانشگاه مهم دارد که عبارتند از:
1دانشگاه جواهر لعل نهرو

هیماچال 9هاریانا8گجرات7گوآ6چتیسگر5بیهار4آسام3آروناچال پرادش2آندرا پرادش1هاي هندوستان عبارتند از: ایالت1
20ناگالند19میزورام18مگاالیا17پورمانی16ماهاراشترا15مادایا پرادش14کراال13کارناتاکا12چارکند11جامو و کشمیر10پرادش
بنگال غربی28اوترانچاند27اوتار پرادش26تریپورا25تامیل نادو24سیکیم23راجستان22پنجاب21اوریسا
، جامو و احمدآباد،کانپور، سورت، تریواندروم، بوپال، پونا، گوا، جیپور، رمیسو، اگرا، حیدرآباد، بنگلور، مدرس، کلکته، دهلی، بمبئی2

.از شهرهاي مهم هندوستان هستندسرینگر
معمار برجسته انگلیسی، در جنوب » ادوین لوتینز«ها در شهر دهلی طراحی و احداث دهلی نو توسط پس از استقرار حکومت انگلیسی3

دهلی انجام شد.
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2دانشگاه دهلی

3میدانشگاه جامعه ملی اسال

4دانشگاه گورو گوبیند سینگ ایندراپراستا

5دانشگاه ملی ایندیرا گاندي

6دانشگاه جامعه همدرد

7دانشگاه حیدرآباد-2

کیلومتر 625است. این شهر با وسعت آندرا پرادشو پایتخت ایالت هندحیدرآباد از شهرهاي بزرگ 
درصد مردم حیدر آباد 35میلیون نفر جمعیت دارد.7تا 6مربع، ششمین شهر بزرگ هند است و حدود 

است و داراي طبیعت بسیار زیبایی مذهبند. حیدرآباد شهر معابد، مساجد و بازارها شناخته شدهسنیمسلمانان 
باشد.می

این شهر به جهات مختلف سیاسی، فرهنگی، تاریخی، علمی و اقتصادي از شهرهاي مهم هند و یکی از 
ساله حضور ایرانیان در این منطقه، 500باشد. سابقه سیاسی در جنوب این کشور می-ديهاي اقتصاقطب

عامل مهمی در ایجاد تحوالت سیاسی، اقتصادي و فرهنگی در جنوب هند شده به طوري که امروزه هیچ 
مذهب ایرانی شیعهتواند بدون در نظر گرفتن نقش ایرانیان و پادشاهان مسلمان و نمیباستان شناسیو مورخ

در این منطقه، تصویر کامل و درستی از وضعیت گذشته و حال منطقه ارائه کند. مهمترین مرکز آموزشی در 
این شهر، دانشگاه عثمانیه است که با قدمتی دیرینه پذیراي دانشجویان هندي و خارجی می باشد.

8دانشگاه پونا-3

ال غربی هند و در نزدیکی بمبئی، شهري خوش آب و هوا و آرام است. پونا با در بر پونا واقع در شم
کالج و موسسه آموزشی، در 220داشتن بیشترین تعداد دانشجویان خارجی در هند و نیز دارا بودن بیش از 

سال هاي گذشته همواره محل توجه جمع کثیري از عالقه مندان به تحصیل در این کشور، به خصوص 
نشجویان ایرانی بوده است.دا

دانشگاه علیگر:-4

1 Jawaharlal Nehru University 1969سال تاسیس 
2.Delhi University 1921سال تاسیس 
3 Jamia Millia Islamia 1920سال تاسیس 
4.Guru Gobind Singh Indraprastha University 1998سال تاسیس 
5.Indira Gandhi National Open University 1985سال تاسیس 
6 Jamia Hamdard University 1989سال تاسیس 
7 http://fa.wikipedia.org/wiki/
8 http://study-india.ir/Universities.html
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سال، 120نام این دانشگاه در ابتدا آنگلو اورینتال کالج بوده است. دانشگاه علیگر با قدمتی بیش از 
دانشجو دارد که از سراسر هند و 27000ترین دانشگاه اسالمی در شبه قاره هند می باشد و بیش از قدیمی

قا و آسیاي غربی و شرقی می باشند. این دانشگاه دوازده دانشکده دارد که هر کشورهاي خارجی همچون آفری
کدام از این دانشکده ها چندین دپارتمان در رشته هاي مختلف دارند. تقریبا تمام رشته هاي تحصیلی شامل 

از پزشکی، مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی، هنرهاي زیبا، الهیات، حقوق، فلسفه، ادبیات و کشاورزي
لیسانس تا دکترا در این دانشگاه وجود دارد.

دانشگاه پنجاب:-5
بعد از تقسیم کشور هند به دو بخش 1947در الهور تأسیس شد. در سال 1882دانشگاه پنجاب در سال 

سال بدون فضاي آموزشی مستقل به کار خود ادامه داد 10و پیدایش کشور پاکستان، دانشگاه پنجاب به مدت 
یکه مرکز اداري دانشگاه در سوالن مستقر بود، بخش هاي آموزشی دانشگاه در شهرهاي هشیار پور، و در حال

جالندر، دهلی و امریتسر مشغول به تدریس شدند. همچنین امروزه دانشگاه چندیگر، در مرکز ایالت پنجاب، 
ویژه در حوزه مطالعات هزار دانشجو در رشته هاي مختلف، یکی از سرآمدترین دانشگاه ها به50با بیش از 

جامعه شناختی می باشد.
دانشگاه هاي بمبئی:-6

بسیاري از دانشکده هاي حرفه اي در بمبئی وابسته به دانشگاه بمبئی، یکی از بزرگترین دانشگاه هاي 
Indianجهان از لحاظ صدور مدرك تحصیلی می باشند. مرکز اصلی موسسه تکنولوژي هندوستان شاخه 

Institute of Technology (IIT) یکی از معتبرترین مدارس مهندسی در هندوستان و جهان، در این شهر قرار
نیز در این شهر قرار دارد.SNDT Women’s Universityدارد. همچنین دانشگاه زنان  

دانشگاه هاي میسور:-7
میالدي تاسیس شد 1916است. این دانشگاه در سال » دانشگاه میسور«مهمترین مرکز تحصیلی در میسور، 

و جزء دانشگاه هاي پنج ستاره هند است.
الزم به ذکر است که در حال حاضر در دانشگاههاي فوق در دانشکده زبانها، دپارتمان زبان فارسی نیز 
وجود دارد و در اغلب این دانشگاهها زبان فارسی در مقاطع مختلف لیسانس، فوق لیسانس، پیش دکتري و 

ارد. در دپارتمان فارسی، زبان فارسی تدریس می شود و ادبیات ایران مورد بررسی قرار دوره دکتري وجود د
گیرد. در طول سالها بخش فارسی این دپارتمانها همیشه مخاطبین خود را داشته است. دانشجویانی که از می

پردازند.سر عالقه به ادامه تحصیل در رشته زبان فارسی می
ر سرزمین هندگسترش و توسعه زبان فارسی د

با در نظر گرفتن مطالب گفته شده، می توان به این نتیجه رسید که با توجه به این که حدود هشتصد سال، 
هند از زبان هاي رسمی بوده است، این زبان در سرزمین هند تنها یک زبان نیست، زبان فارسی در کشور

فرهنگ نیز است. پس زبان فارسی جزئی ازاز بار عاطفی و بازتاب فرهنگ مشترك هند و ایرانبلکه آکنده
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دارد، آن گونه که گذشته سرزمین هندوستان به شمار می آید و تأثیر مستقیمی در همه سویه هاي فرهنگ هند
در ژرفاي فرهنگ و زبان هاي هند بزرگ رسوخ کرده است.

نمونه ن می شوند. برايفراگیران زبان فارسی، با انگیزه هاي گوناگون جذب یادگیري این زبااز این رو
شود، وجود خانقاه ها و یکی از انگیزه هایی که موجب جذب دانش آموزان و دانشجویان به زبان فارسی می

آنجا که بیشتر این خانقاه ها و مراکز عرفان مراکز عرفان و تصوفی است که در جاي جاي هند دایر هستند. از
رانی ـ اسالمی دارند و نیز بیشتر آثار نوشته شده و باقیمانده ایو تصوف اسالمی، ریشه در سلسله هاي عرفان

فارسی است، از این رو بسیاري از مردم عالقه مند به فراگیري زبان فارسی هستند.این مراکز به زبان
یکی دیگر از انگیزه هاي جذب عالقمندان به فراگیري زبان فارسی، وجود نسل هاي مختلف ایرانیانی 

دوره هاي تاریخی به علت هاي گوناگون، در سراسر سرزمین هند سکنا گزیده اند. دردر دوره است که
است، عالقه مند به فراگیري کنونی فرزندان آنان با توجه به ریشه هاي عاطفیشان که در سرزمین ایران جایگیر

زبان فارسی هستند.
اند و تمدن خود را شرق راه یافتهاز سوي دیگر، از آن زمان که ملل مغرب زمین به عناوین گوناگون به م

جهان به مادیات افزون شده است. این درست اند، بی هیچ شک، دلبستگی مردم این سويبه ارمغان آورده
اند و خوي عرفانی را به است که عشاق ادب و فرهنگ، مخصوصا آنها که در مشرق زمین پرورش یافته

نگرند و به نتایج مادي کمتر توجه دارند، با این همه از معنی میبیشتر از نظرمیراث دارند، به معارف و علوم
فوایدي لحاظ استفادت مادي هم که باشد، بسط و توسعه و ترویج زبان و فرهنگ فارسی در این سرزمین

مسلّم دارد و اگر باین امر توجه شود، این کاال نیز بازاري خواهد یافت که همواره به گرمی و رونق آن افزوده 
.خواهد شد

پیامدهاي توسعه و گسترش زبان فارسی در سرزمین هند
ساز ایجاد تعامل هرچه بیشتر فرهنگ و توجه به توسعه و گسترش زبان فارسی در سرزمین هند، زمینه

وگوي میان قاره هند خواهد شد و بدنبال آن زمینه گفتویژه در شبهها بهادب ایرانی و دیگر فرهنگ
شناسی در یی را ایجاد خواهد کرد و موقعیت مناسبی براي تقویت مطالعات ایرانهاي کهن آسیاتمدن

کشورهاي آسیایی به وجود خواهد آورد. برخی از این پیامدها عبارتند از:
 گسترش زبان و ادبیات فارسی، آموزش اصولی و علمی زبان فارسی به دانشجویان غیر ایرانی

مندان به آن،این رشته و عالقه
 تبار مقیم سرزمین هند به تعلیم و تعلم دانش ایرانی،کودکان و نوجوانان ایرانیترغیب
افزایی درباره سرزمین و تاریخ و فرهنگ ایران،دانش
،احیاي فرهنگ و ادب مشترك ایران و شبه قاره
سنگ تمدن اسالمی،حفظ و نشر میراث گران
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 آسیایی،افزایش ارتباطات فرهنگی و علمی ایران با سایر کشورهاي
،حفظ هویت فرهنگی ایرانیان مقیم شبه قاره
،تحکیم روابط فرهنگی ایران و هند
،حفظ میراث مشترك فرهنگی در سرزمین هند
،تأثیرگذاري در برنامه ریزي و تدوین متون درسی دانشگاه ها در حوزه زبان و ادبیات فارسی

جهات مختلف توسعه و گسترش زبان فارسی
فارسی در سرزمین هند در بخشهاي ذیل از اهمیت خاصی برخوردار است:توسعه و گسترش زبان

پ: دانشجویی     ت: نشست هاي علمیب: پژوهشیالف: آموزشی 
الف: بخش آموزشی 

هاي تحصیالت تکمیلی به صورت مشتركایجاد دوره
مبادله استاد براي ارائه دروس
هاي عالی دعوت از و دانشجویان دورههاي کوتاه مدت تخصصی براي استادان ایجاد دوره

هاي دکتراهاي دورهاستادان براي راهنمایی و هدایت پایان نامه
هاي همکاري پژوهشی ب: زمینه
 ایجاد مراکز پژوهشی مشترك
 اجراي طرحهاي پژوهشی مشترك
اطالعات ها و مراکزمبادله کتب و نشریات واسناد علمی و استفاده از مراکز محاسباتی و کتابخانه

علمی طرفین
هاي همکاري دانشجوییپ: زمینه

اعزام دانشجویان دوره دکتري براي گذراندن برخی دروس خاص یا انجام قسمتی از تحقیقات مربوط به 
رساله خود

به عالوه، باید توجه داشت که توجه همزمان به عوامل سه گانه مدنیت، رشد کاربران و اراده و آگاهی 
تواند به حفظ و گسترش آن زبان و فرهنگ یاري رساند و ترش زبان یک تمدن مینسبت به حفظ و گس

کند. اکثر هاي پسرفت و یا عقب ماندگی زبانی و فرهنگی را فراهم میغفلت از هر کدام از این عوامل، زمینه
ه داراي زبان زبانهایی که بتدریج از بین رفته اند، سطح تکامل آنها محدود به گویش بوده و برخی دیگر نیز ک

نوشتار بوده اند، بدلیل عدم هماهنگی بین بستر رشد زبان یعنی جامعه با سطح عمومی تکامل علم و دانش 
بتدریج عقب نشسته و کمتر بکار گرفته شده اند تا جایی که که دیگر توان پاسخ به نیازهاي روز را نداشته و 

از دور خارج شده اند.
عمر خود با تالش بزرگان فرهنگ و ادب فارسی، از پیشرفت فوق زبان فارسی در آخرین هزارهولی

العاده اي در گسترش برخوردار بوده است و به همین نسبت ظرفیتهاي آن در برآورده کردن نیازهاي 
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کاربرانش افزایش یافته؛ لذا حفظ و گسترش زبان فارسی نه تنها براي پاسداري از یک زبان کهن، که براي 
نگرش به حیات انسانی و جلوه هاي بروز آن در حوزه فرهنگ، تمدن و علوم انسانی حفظ و گسترش شیوه

این سرزمین و انتقال دست آوردهاي بی نظیر آن به نسلهاي بعد باید مورد توجه قرار گیرد.
مجموعه متون آموزشی به غیر فارسی زبانان:

:روه اصلی قرار دادتوان در چهار گمجموعه متون آموزشی به غیر فارسی زبانان را می

پردازند؛هایی که به آموزش خود زبان میکتاب-1
دهند؛هایی که از طریق دستور زبان فارسی، فارسی را آموزش میکتاب-2
متون نظم و نثر ادبی؛-3
هاي لغت دو زبانه؛فرهنگ-4

فراگیري قواعد در متن خوانی و هایی که به قصد آموزش زبان از طریق مکالمه، متنگروه اول، یعنی کتاب
گونه کتابها حکم کتابهاي مقدماتی را در فراگیري زبان دارند. گرچه در همین زبان تألیف شده است. طبعا این

خورند که حاوي هر چهار گروه از پیش گفته است، اما غلبه بر آموزش از هایی به چشم میفهرست نیز کتاب
.نوع اول است

ترین کتاب در این کتاب در این زمینه یافت شد. قدیمی213ها، تعداد تها و سایبا جستجو در فهرست
سال پیش نگاشته شده و 181قمري یعنی 1254به ترکی است که در سال »تذکره قواعد فارسیه«گروه، کتاب

.است که براي ایرانیان مقیم خارج از کشور تدوین گردیده است» فارسی بیاموزیم«آخرین آن کتاب

هاي موجود، اولین دستور به زبان عربی و شناسیهاي دستور هستند. به گواهی کتابتابگروه دوم، ک
(حلیه االنسان فی حلبه اللسان)و شروع ومتعلق به قرن هفتم و هشتم است(منطق الفرس فی لسان الفرس)

.دهندنسبت می»اصول فارسی«)و کتابی به نام1111(سال 12دستورنویسی در هند را نیز به قرن 

شود ها و مقاالت حاوي مباحث دستور زبان فارسی بالغ بر سه هزار کتاب و مقاله و نسخه خطی میکتاب
:ها آمده استهاي زیر نام و نشان آنشناسیکه در کتاب

.شناسی دستور زبان فارسی، به کوشش محمد مهیار؛نشر آثارکتاب-1

.ج سید جوادي، نشر روزگارقاره هند، دکتر سید کمال حادستور زبان فارسی در شبه-2

قاره هند و پاکستان، شفقت جهان خنک، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، دستورنویسی فارسی در شبه-3
1376.

.1371سرا، تهران، سیري در دستور زبان فارسی، مهین بانو صنیع، کتاب-4

.1356ان، شناسی زبان و خط، محمد گلبن، انتشارات مرکز اسناد فرهنگی آسیا، تهرکتاب-5

19-44، ص 1333، 2زمین، ج شناسی دستور زبان فارسی، ایرج افشار، فرهنگ ایرانکتاب-6
)شناسی دستور زبان فارسی به کوشش محمد مهیارو...(ر.ك: فهرست منابع کتاب
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هاي نظم و نثر فارسی و یا گروه سوم، از متون آموزشی فارسی به خصوص در مراحل پیشرفته، برگزیده
ها نیز فهرستی جدا دارد.گونه کتاباي مشهور ادبی بوده است که اینهکتاب

دهد که در هر منطقه به فراخور واژگان هاي دو زبانه تشکیل میگروه چهارم، از متون آموزشی را فرهنگ
.هایی تهیه شده است و البته تعداد این گروه نیز کم نیستپایه مورد نیاز، کتاب

زبانان به د در ردیف منابع کمک آموزشی براي آموزش فارسی به غیر فارسیاین دو گروه اخیر را بای
سازد واالّ برخی تر میبندي اعتباري است و حدود مسأله را اندکی روشنشمار آورد. این تفکیک و تقسیم

توان دست با درنگ در این مجموعه به چند نکته می.کتب آموزشی حاوي دو، سه یا چهار نوع هم هستند
:تیاف

اند؛هاي آموزش زبان در خارج از ایران تدوین شده.اولین کتاب1
اند به نسبت دیگر مناطق بیشتر است،هایی که در منطقه شبه قاره هند تألیف شده.اولین کتاب2
زبانان (جلد .اولین کتاب تألیف شده در زمینه آموزش زبان فارسی در ایران، کتاب فارسی براي انگلیسی3

و توسط مرکز تاریخ و فرهنگ ایران و خاورمیانه چاپ 1344تر منوچهر ستوده است که در سال ) نوشته دک2
.شده است

آموز در ایران و خارج از ایران در دو دهه پیش تاکنون سیر شتابداري به خود هاي فارسی.تألیف کتاب4
هاي است.ویژگی اصلی کتابکتاب و مجموعه تنها در دو دهه اخیر چاپ شده 40گرفته است.چنانکه بالغ بر 

.شناسی کاربردي استهاي زبانگیري از اصول و قواعد دو زبانگی و یافتهچاپ شده در این دو دهه، بهره

فهرست این مجموعه در بخش ضمیمه خواهد آمد.
استادان هندي آموزش زبان فارسی در هند

دسته هاي زیر جاي داد:هم اکنون استادان هندي آموزش زبان فارسی در هند را می توان در
پی به ایران را گروهی که از دانشگاه هاي ایران فارغ التحصیل شده اند و یا امکان مسافرت هاي پی در

زبان را به طور کاربردي در ایران فرا گرفته اند و چندان مشکلی در آشنایی با نکته هايداشته اند و این
ن، دشواري چندانی ندارند.ظریف این زبان ندارند و براي تدریس این زبا

فارسی از دانشگاه هاي هند فارغ التحصیل شده اند و امکان مسافرت به گروهی که از رشته زبان و ادبیات
دست نیاورده اند، یا آن که موفقیتشان در این زمینه اندك بوده است. این گروه در تدریس، با ایران را یا به

اه براي تدریس زبان فارسی، در کالس هاي درس، از زبان هاي اردو، مشکالت زیادي مواجه اند و بنابراین گ
هندي یا انگلیسی استفاده می کنند.

اي از دانشگاه هاي بزرگ هند هنوز با وجود داشتن بخش فارسی در دانشگاه، اما از داشتن استاد زبان پاره
ه کلی برچیده شده است. براي نمونه زبان فارسی آنها موقتاً تعطیل و یا حتی بفارسی محروم اند و بخش هاي

به فارسی دانشگاه مدرس (چِناي) در جنوب هند، که یکی از دانشگاه هاي برجسته و بزرگ هندبخش زبان
شمار می آید، سال هاست که در تعطیلی به سر می برد.
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گرفته اند، براي زبان اردو یا انگلیسی فراپاره اي از مدرسان زبان فارسی هند، که فارسی را در هند به
.هنوز امکان آمدن به ایران را پیدا نکرده اندتکمیل تحصیالت خود و تسلط بر این زبان

مشکالت موجود در زمینه گسترش آموزش زبان و ادبیات فارسی در هندوستان
برخی از مشکالت موجود بر سر راه گسترش آموزش زبان فارسی بین استادان و دانشجویان و عالقمندان 

این زبان در کشور هند را می توان در موارد زیر برشمرد:به
وسایل در راه تدریس این زبان، کمبود کتاب هاي درسی و دیگریکی از مشکالت مدرسان زبان فارسی

کنند. در واقع می توان گفت نبود امکان آموزشی این زبان و کتاب هایی است که به فراگیري این زبان کمک
دسترسی نداشتن به کتاب ها و منابع مورد نیاز سرچشمه می ي زبان فارسی در هند، ازتحقیق و مطالعه برا

گیرد.
و نشر آثار فارسی در هند، مشکل بی انگیزه بودن استادان و صاحب نظران زبان فارسی هند براي ترجمه

اردو و انگلیسی هايدیگر موجود در هند امروز می باشد. با توجه به این که استادان زبان فارسی هند به زبان
اسالمی و ایرانی ـ هندي به زبان و دیگر زبان هاي رایج در هند نیز تسلط دارند و توانایی ترجمه آثار ایرانی ـ

می توانند فرهنگ و ادب فارسی را به گونه اي بهتر باز انگلیسی و زبان هاي هندي را دارا هستند، بنابراین
مطالعات فرهنگ و ادب فارسی را در آنجا فراهم آورند. فراهم کردن پروژه انگیزه شناسانند و در همین راستا،

هاي پژوهشی و تحقیق و ترجمه توسط نهاد و مراکزي علمی و دانشگاهی ایرانی، قطعا می تواند در این 
استادان انگیزه بیشتري براي انجام پژوهش و برگردادن متون فارسی به زبان هاي رایج در هند ایجاد کند. 

که در زمینه زبان و ادبیات وزآمد نشدن منابع موجود و در دسترس قرار ندادن تازه ترین کتاب هاییر
است، یکی از غفلت هاي مهم مقامات فرهنگی ) در ایران به چاپ رسیده…فارسی (شعر، داستان، تاریخ، و 

ایران براي گسترش زبان و ادب فارسی در شبه قاره هند به شمار می رود.
نشدن زمینه مسافرت استادان زبان فارسی به ایران و عدم امکان بهره گیري آنان از فرصت هاي فراهم 

مطالعاتی براي حضور در دانشگاه ها و مراکز علمی ایران، از دیگر معضالت موجود در این بخش می باشد.
ایجاد خستگی عدم تشکیل دوره هاي بازشناخت و بازآموزي زبان و ادبیات فارسی، با روشی مدرن بدون

و مالل، در ایران و هند براي استادان زبان فارسی هند را نیز می توان در فهرست مشکالت موجود گنجاند.
زبان و ادبیات فارسی و عدم ارتباط با دانشگاه هاي واجد شرایط در سراسر هند از لحاظ برقراري کرسی

ران، از دیگر مسائلی است که به کاهش آموزش ایجاد امکانات براي آنها توسط نهادهاي فرهنگی و سیاسی ای
زبان و ادبیات فارسی در هند در سال هاي اخیر دامن زده است.

کمبود مواد درسی و منابع قابل دسترسی آموزش زبان فارسی از دیگر مشکالت موجود در این زمینه 
ر می روند، نه تنها کافیبراي تدریس زبان فارسی به کااست. کتاب هایی که در حال حاضر در سرزمین هند
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نیستند، بلکه از لحاظ محتوا به سی چهل سال پیش تعلق دارند. مواد درسی ارائه شده به دانشجویان نیز 
.از فراغت از تحصیل نیستجوابگوي نیازهاي دانش آموزان و دانشجویان در دوره تحصیلی آنان و پس

راهکارها و پیشنهادها
به توسعه و ترویج زبان فارسی برنامه هاي ذیل را در کشور هند مطمح پیشنهاد می شود به منظور کمک 

نظر قرار داد:
،تبادل دانشمندان، پژوهشگران، متخصصان و اندیشمندان ایرانی و هندي
 فراهم آوردن زمینه مبادله اطالعات و یافته هاي علمی میان مراکز گسترش زبان فارسی دو کشور

ی ها و استراتژي هاي تحقیق و توسعه در حوزه زبان فارسی،و همکاري در زمینه تعیین خط مش
،گسترش همکاري میان سازمان ها و موسسات پژوهشی زبان فارسی در ایران و هندوستان
 آموزشی مشترك در حوزه زبان –فراهم آوردن زمینه برگزاري کارگاه ها و دوره هاي علمی

فارسی،
 مدت و بلند مدت براي محققین و پژوهشگران در اعطاي بورس هاي آموزشی و تحقیقاتی کوتاه

زمینه هاي زبان فارسی، ایران شناسی و نظایر آن،
 مبادله هیأت هاي کارشناسی به منظور آشنایی بیشتر با نظام و امکانات آموزشی و تحقیقاتی هر

یک از دو کشور در حوزه زبان فارسی،
 ها، سمینارها و کنفرانس هاي منطقه اي انجام طرح هاي تحقیقاتی مشترك و برگزاري نمایشگاه

و بین المللی در حوزه زبان فارسی،
 مساعدت هاي الزم جهت تهیه ویزا و حمایت از دانشجویان و اعضاي خانواده آنها در هر دو

کشور،
 مبادله کتب، نشریات، مجالت، عکس، اسالید، فیلم و میکروفیلم و همچنین کمک به تجهیز و

هاي تخصصی، علمی، فرهنگی، هنري و مراکز اطالع رسانی در هر یک از راه اندازي کتابخانه
دو کشور،

،همکاري در زمینه آموزش از راه دور با استفاده از فن آوري پیشرفته و سامانه ماهواره اي
 ایجاد مراکز علمی و آزمایشگاهی و تحقیقاتی مشترك و ساخت گروه هاي علمی متشکل از

استادان ایرانی و هندي،
 پذیرش دانشجویان کشور هند در رشته هاي مختلف بویژه، زبان و ادبیات فارسی و مطالعات

ایرانی و اسالمی،
،ایجاد دوره هاي تحصیالت تکمیلی مشترك در حوزه زبان فارسی
 گسترش تعداد کرسی هاي زبان و ادبیات فارسی در موسسات آموزشی و مراکز دانشگاهی در

هندوستان،
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ي فرهنگی و هنري و تبادل تجارب و نیز مبادله هیات هاي فرهنگی و گسترش همکاري ها
هنري،

 برگزاري دوره هاي کوتاه مدت آموزش عالی در ایران براي اعضاي هیات علمی و محققان
دانشگاه هاي هند در حوزه زبان فارسی،

،اعطاي فرصت هاي مطالعاتی در ایران به استادان هندي
هاي دانشجویان و استادان،ارتقاي روزآمد دانش و مهارت
یادگیري کاربردي زبان فارسی.سفر دانشجویان زبان فارسی به ایران براي تکمیل و
:نتیجه

آن چه گفته شد، نشانه ي توجه خاص درسال هاي اخیر به رشد و گسترش آموزش زبان فارسی است. 
دانشگاه 270ر حال حاضر با داشتن بیش از اما با این همه، هنوز درآغاز راه و درخم اولین کوچه ایم؛ هند د

مرکز تحقیقات علمی، مقام نخست را در بین کشورهاي در 700کالج و مرکز آموزش عالی و 11831معتبر، 
حال توسعه و مقام پنجم را در سطح جهان دارا می باشد.

معتبر مؤسساتدر سرتاسر جهان در هندهايدانشگاهدر حال حاضر، جمع کثیري از دانش آموختگان
به هندهايدانشگاهاستادانعلمی و تحقیقاتی مشغول به فعالیت می باشند. همه ساله نیز تعداد زیادي از

جهت تدریس به دانشگاه هاي کشورهاي مختلف جهان اعزام می گردند.عنوان استاد میهمان
نها در کالج زبان ها، در هندوستان چهار نوع مؤسسه آموزش عالی دایر می باشد و در بسیاري از آ

دپارتمان زبان فارسی نیز وجود دارد و زبان فارسی تدریس می شود.
پیوند فرهنگی ایران و هند ریشه تاریخی بس دیرینه دارد. آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان یکی 

حفظ و گسترش از راههاي انتقال و گسترش فرهنگ و هویت ایران است که می تواند در دراز مدت منجر به 
فرهنگ ایرانی در میان غیر فارسی زبانان گردد. شبه قاره وسیع و آباد هند، از دیرباز دومین مهد زبان فارسی 

ها، نه تنها در شهرهاي معروف و بوده است. گذشته از مؤسسات فرهنگی دولتی و کالس هاي درسی دانشگاه
ها و نشست هاي مخصوص به خود را دارند منپر جمعیت این سرزمین هواداران فرهنگ و ادب فارسی انج

و در ترویج زبان فارسی با نهایت عالقه اهتمام می ورزند، بلکه در بالد دور دست و غیر معروف هم که نام 
دانند و مندان، فارسی میها آشناست، فارسی رایج است و بزرگان قوم و عالقهآن نقاط کمتر به گوش

.ی ورزندخوانند و به این زبان عشق ممی

ها بر این شبه قاره، زبان رسمی و ادبی بوده است. بعد از زبان فارسی در هند، تا پیش از تسلط انگلیسی
آن، هرچند از نفوذ زبان فارسی کاسته شد، اما باز شاعران فارسی گویی چون آرزو و غالب، به این زبان شعر 

زبان و گویش هندي، 872است که در بین اند. اکنون آمیختگی زبان و ادب فارسی و هندي چنانسروده
هاي فارسی تهی باشد.توان یافت که از واژهزبانی را نمی
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هاي استوار کردن مردم ایران نیز پیوندي عاطفی با مردم این سرزمین دارند. یکی از بنیادي ترین راه
اند بر ستبري و پیوستگی بین هند و ایران، گسترش زبان و ادب فارسی در هند بزرگ است که می تو

بیفزاید.استواري این پیوند
در این میان مشکالتی بر سر راه گسترش آموزش زبان فارسی بین استادان و دانشجویان و عالقمندان به 

هند از زبان این زبان در کشور هند وجود دارد. با توجه به این که حدود هشتصد سال، زبان فارسی در کشور
از بار عاطفی و بازتاب ان در سرزمین هند تنها یک زبان نیست، بلکه آکندههاي رسمی بوده است، این زب

فرهنگ گذشته سرزمین هندوستان به شمار فرهنگ مشترك هند و ایران نیز است. پس زبان فارسی جزئی از
دارد، آن گونه که در ژرفاي فرهنگ و زبان هاي هند می آید و تأثیر مستقیمی در همه سویه هاي فرهنگ هند

بزرگ رسوخ کرده است.
ساز ایجاد تعامل هرچه بیشتر فرهنگ و توجه به توسعه و گسترش زبان فارسی در سرزمین هند، زمینه

وگوي میان قاره هند خواهد شد و بدنبال آن زمینه گفتویژه در شبهها بهادب ایرانی و دیگر فرهنگ
شناسی در براي تقویت مطالعات ایرانهاي کهن آسیایی را ایجاد خواهد کرد و موقعیت مناسبی تمدن

کشورهاي آسیایی به وجود خواهد آورد.
کتابنامه

، مهاجرت تاریخی ایرانیان به هند، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 1379ارشاد، فرهنگ، -
فرهنگی.

ن، انتشارات ، تهرا2. سبک شناسی یا تاریخ تطور نثر فارسی(سه جلدي)، ج 1337بهار، ملک الشعرا. -
.امیر کبیر

، پیوندهاي تمدن و فرهنگ ایران و هند، مترجم، پرویز مهاجر، ماهنامه سخن، 1343تارا چند، آبان -
.10-3، صص 167ش

.، سرزمین هند، تهران، دانشگاه تهران1337حکمت، علی اصغر. -

.1346خوانساري، احمد، آداب و الحرب و الشجاعه، تهران -

فرهنگگسترشبرايمغتنمفرصتیفارسی،زبان، آموزش1392، نگار و دیگران، بهاراردکانیداوري-
.160-143، صص53ایرانی، ش

،نامه انجمندهقان نژاد، مرتضی، نقش راهبردي قندهار در روابط ایران و هند در دوران صفویه، -
.60-37. صص20، شماره 1384زمستان

-121صص.121، ص1346، 108، زبان فارسی در هند، دانشگاه انقالب، ش 1346رادفر، ابوالقاسم، -
130.
مجله دانشکده ادبیات و ن، ابوطالب، غزنویان و شالوده هاي فرهنگ ایران در شبه قاره هند، سلطانیا-

.110-97. صص37و36، ش 1383بهار و تابستان علوم انسانی دانشگاه اصفهان، 
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.468-465، صص5، ش9، یادداشتی در باره مسئله زبان در هند، سخن، س1337عنایت، حمید، مرداد -
م. توا103و 102هاي فارسی چاپ هند و تاریخچه آن، هنر و مردم، ش، کتاب1350غروي، مهدي، -
.36-26صص
. مهاجرت تاریخی ایرانیان به هند، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی.1365فرهنگ، ارشاد، -
-113. صص1376، س9ش ،نامه فرهنگستانمدرسی، فاطمه، پیوند زبان فارسی و هند در آیینه زمان،-
123.
. تذکره نویسی فارسی در هند و پاکستان، تهران، انتشارات علمی.1343نقوي، علیرضا.-
بنیاد فرهنگ ایران.گویان هند و سند، تهران، . پارسی1355هرومل سداررنگانی، -
، نفوذ فرهنگ و تمدن ایران و اسالم در سرزمین هند و پاکستان، تهران.1353یکتایی، مجید، -

 Dikshit, K.R.; Joseph E. Schwartzberg (2007) "India: The Land". Encyclopædia Britannica.
pp. 1–29. http://www.britannica.com/EBchecked/topic/285248/India. Retrieved 29
September 2007.
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نگاهی به ترجمۀ مهدي الهی قمشه اي از قرآن کریم
محمدعلی جانی پور
استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یاسوج

چکیده  
مسلمانان پارسی زبان درطی اعصار گذشته تا امروز براي آگاهی از کالم وحی ترجمه هاي گوناگونی از 

ۀ مهدي الهی قمشه اي است که با وجود روانی و قرآن کریم ارائه کرده اند. یکی از این ترجمه ها، ترجم
سادگی، در ترجمه ي بعضی از آیات کم دقتی شده است به گونه اي که گاهی قسمتهایی ازبعضی آیات 
ترجمه نشده است و گاه ترجمه هاي ارائه شده از صحت ودقت الزم برخوردار نیست. در این مقاله تالش 

رجمه هاي معتبر، به اشکالهاي این ترجمه پرداخته شود. شده است که با استفاده از تفاسیر و ت
قرآن، ترجمه، الهی قمشه اي، صحت و سادگی  .  ها: کلیدواژه

مقدمه:
قرآن کریم کالم خدا و کتاب دینی ماست که در طی چهارده قرن تاریخ اسالم در حیات فردي  و 

سترده داشته است با توجه به اهمیت فوق اجتماعی بشریت اعم از مسلمان و غیرمسلمان تأثیر عمیق و گ
العاده ي این کتاب مقدس، هر مسلمانی عالقه مند است که با این کتاب هدایتگر حیاتبخش پیوسته ارتباط 
داشته باشد و با نور هدایت او زنگار جهالت و گمراهی از آینه دل بزداید . بدین سبب چون بسیاري از 

ه ترجمه با این کتاب مقدس آشنا شوند ، از قرنهاي اولیه ي اسالم تاکنون، مسلمانان غیرعرب زبان، باید از را
به وسیله دانشمندان پارسی زبان بارها ترجمه گردیده است. توجه به این ترجمه ها ، وسواس و دقت نظر 

غت ، مترجمان را براي ارائه ي ترجمه اي دقیق و منطبق با متن نشان می دهد . پایبندي به ترجمه ي لغت به ل
گر چه به رعایت امانت درترجمه نزدیکتر بوده است ، اما خواننده را درفهم معنا و مفهوم آیات شریفه دچار 
مشکل می کرده است . در روزگار اخیر مترجمان تالش  کرده اند که ترجمه هاي روان و ساده تري از قرآن 

» مهدي الهی قمشه اي« ان بوده است ، ترجمه کریم ارائه دهند که یکی از این ترجمه ها که مورد استفاده فراو
است که حدود نیم قرن از عمر آن می گذرد که هرچند از ترجمه هاي روان و قابل فهم است ولی داراي 

در 1373ایراد و اشکالهاي واضحی است که نمی توان از آنها  چشم  پوشید. بهاء الدین خرمشاهی در سال 
اشکالهاي ترجمه ي الهی قمشه اي پرداخته است که نگارنده در این مقاله مورد از 110کتاب قرآن پژوهی به 

از انتشارات هاد است . 1376به هیچ کدام از آنها اشاره نکرده است . ترجمه مورد مطالعه چاپ سال 
شیوه کار دراین مقاله بدین گونه است که آیه مورد بحث همراه با ترجمه ي الهی قمشه اي طرح و سپس 

آن با استفاده از ترجمه هاي ارائه شده از تفاسیر و ترجمه هاي مجمع البیان ، سور آبادي ، روض اشکال 
الجنان ، کشف االسرار ، طبري ، فوالدوند ، فیض االسالم ، نسفی و ... مورد بررسی قرار می گیرد . 
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هایی از آنها ترجمه قسمت-دراین مقاله به آیاتی پرداخته شده که : الف ترجمه ي آنها اشکال دارد ب
نشده است . 

آیاتی  که ترجمه آنها اشکال درد :
): پس آنگاه بازگشت شما 55آل عمران / »  ( ثُم الَی مرجِعکُم فَاَحکُم بینَکُم فیما کَنتُم فیه تَختَلفُونَ « ... 

به خالف و نزاع برمی خاستند . به سوي من خواهد بود که به حق حکم کند در آنچه که بر سر آن با یکدیگر 
حکم می « فعل متکلم وحده است یعنی » اَحکُم « ) چنانکه مالحظه می شود 57، 1376( الهی قمشه اي ، 

اینک ترجمه آیه از تفاسیر و ترجمه هاي دیگر: از » حکم کند « ولی الهی قمشه اي ترجمه کرده است : » کنم 
گشتن شما روزقیامت ، داوري کنم میان شما در آنچه بودید و در آن پس با من است باز« تفسیر سوره آبادي: 

.» ( میان شما داوري  خواهم کرد « ... ) و 288، 1،  ج1380خالف می کردید از دین و کتاب رسول . ( 
پس در آنچه ) «... 215، 1(فیض  السالم ، ج ...» پس میان شما حکم می کنم «... ) و 57، 1415فوالدوند، 

حکم کنم میان شما اندر آنچه « )  و57، 1371مجتبوي ، »( می کردید  میان شما داوري خواهم کرد. اختالف 
داوري  برم میان شما در آنچه «... ) و 213، 1، ج1356هستید اندر آن اختالف می کنید . ( ترجمه طبري ، 

ي کنم میان شما را در آنچه به شما داور«... ) و 131،2،ج1371شما در آن مختلف گشتید . ( کشف االسرار ، 
)  316، 4، ج 1408روض الجنان ، » ( خالف کردید.

نَّ اهللاَ کانَ عم اهیبم نَصت اَیمانُکُم فاتُوهقَدالَّذینَ ع االَقرَبونَ و الوالدانِ و ا تَرَكمم لَکُلِّ موالی لی کَلِّ و
ارث برها از قبیل پدر  ومادر و خویشان حقی قرار دادیم ( و ما براي هر یک از ): « 33شّیء شَهیداً ( نساء / 

به ترتیب مقدم و موخر ارث و مقدار حق هر وارث را بیان کردیم به آن عمل کنید ) و با هر که عهد و پیمان 
» حقوقی بسته اید بهره آنان را بدهید ( و نقض عهد مکنید ) که خدا بر همه چیز و هر چه کنید گواه است . 

) 83، 1376هی قمشه اي ، ( ال
یعنی پدر و مادر ونزدیکان ، جزو ارث » الوالدانِ و االَقربونَ« چنانکه مالحظه می شود در ترجمه ي ایه، 

بران محسوب شده اند  در صورتی که اینها در آیه شریفه ارث  گذارند . 
چه بماند از پدر و مادر و و همه را کردیم میراث داران از آن:«ي تفسیرطبري آمده است در ترجمه

براي هر کس از آنچه پدر و مادر و خویشان نزدیک به جا گذاشته اند « ) و 295، 1،ج1356...» ( خویشان  
و هر یک را کردیم اولی ترانی از آنچه بگذاشته باشند پدر و ) « 83، 1371مجتبوي ، ...» ( وارثانی قرار دادیم 

براي هریک از زن و مرد ارث برندگانی قرار « ) و 331، 5، ج 1408، روض الجنان ...» ( مادر و نزدیکان 
از « ) و 171، 1فیض السالم ج...» ( دادیم ( که ارث برند )  از آنچه پدر و مادر و نزدیکان باز گذاشته اند 

یک ( از آنچه پدر و مادر وخویشاوندان  وکسانی که شما با آنان پیمان بسته اید برجاي گذاشته اند ، براي هر 
) 83، 1415مردان و زنان ) وارثانی قرار دادیم ... ( فوالدوند ، 
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مائده ...» ( ما قُلت لَهم االّ ما اَمرتَنی به اَنِ اعبدواهللاَ ربیِ و ربکُم و کُنت علَیهم شَهیداً ما دمت فیهِم « 
مر کردي که خداي یکتا را پرستید که پروردگار ): من به آنها هرگز چنین نگفتم جز آنکه تو مرا بدان ا117/

من و شماست و تو خود بر آن مردم گواه و ناظر اعمال بودي مادامی که من در میان آنها بودم...( الهی قمشه 
ترجمه شده است: تو خود برآن مردم گواه وناظر » کنت علیهم شهیداً «) مالحظه می شود که 127، 1376اي ، 

» بودم« متکلم وحده است به معنی » کَنت « لی که فعلاعمال بودي .در حا
من نگفتم ایشان را مگر آنچه تو فرمودي مرا بدان که به یگانگی پرستید «در تفسیر سور آبادي آمده است:

)  و 630، ص 1خداي را که خداي من است و خداي شما، بر ایشان گواه بودم تا درمیان ایشان بودم ... (  ج
من تا آنگاه که میان اینان زیستم « ) و 127، 1415فوالدوند ، ...» ( یانشان بودم بر آنان گواه بودم تا وقتی در م«

...» ( و بودم بر ایشان گواه هر چند بودم اندر ایشان « ) و 252، 1فیض االسالم ، ج...» ( بر آنان گواه بودم 
، 1371(کشف االسرار ، ...» ن ایشان بودم ومن گواه بودم بر ایشان تا در میا« ) و 429، 2، ج1356طبري ، 

) 241، 1، ج1367نسفی ، ...» ( و بودم گواه بر طاعت و عصیان ایشان ، تا بودم درمیان ایشان « ) و 275، 3ج
)199، 7، ج1408روض الجنان ، ...»  ( و بودم بر ایشان گواه تا بودم در ایشان « ... و 

) 111ئکۀَ و کَلَّمهم الموتَی و حشَرنا علَیهم کُلَّ شَیء قُبالً ما کانُوا لیؤمنوا... ( انعام /ولَواَنَّنا نَزَّلنا الَیهم المال
چنان در کفر ثابتند که اگر فرشتگان را بر آنها فرستیم و مردگان را برآنها برانگیزیم بازایمان نخواهند آورد...( 

) 142، 1376الهی قمشه اي ، 
ترجمه ي ناقصی شده است ؛ در ترجمه ي فوالدوند آمده » مهم الموتَی و حشَرنا علَیهم کُلَّ شَیء وکَلَّ«از 
و اگر ما فرشتگان را به سوي آنان می فرستادیم و (اگر) مردگان با آنان به سخن می آمدند و هر چیز «است : 

مردگان با « ... ) و 142ق، 1415آوردند ... (را دسته دسته در برابر آنان گرد می آوردیم ، باز هم ایمان نمی
« ) و 280، 1آنان سخن گویند و از هر چیز دسته دسته براینان جمع کرده و گرد آوریم ... ( فیض االسالم ، ج

و « ) و 111، 1371و مردگان با آنان به سخن می آمدند و هر چیز را رویارویشان فراهم می آوریم ( مجتبوي ،
، 2،ج1356ان را ) مردگان و برانگیختیمی بر ایشان همه چیزي معاینه ...( ترجمه طبري ، سخن گفتندي ( ایش

455 (
) جز آنکه آنچه را از جهل و نادانی شما خود و پدرانتان 28اعراف /» ( أتَقُولُونَ علی اهللاِ ما ال تَعلَمونَ «...

)153، 1376می کنید به خدا می بندید ( الهی قمشه اي ، 
»: تَعملُونَ« نمی دانید » : التَعلَمونَ« -2استفهام لحاظ نشده است . -1مه دو اشکال وجود دارد :در ترج

، 8، ج1408» ( می گویی بر خدا آنچه ندانی :«می کنید معنی شده است. در ترجمه ي روض الجنان آمده 
آیا به خدا دروغ « ) و 153، 1415فوالدوند ، » ( یا چیزي را که نمی دانید به خدا نسبت می دهید؟« ) و 162

آیا بر خدا چیزي می گویید که نمی «) و 300، 1فیض االسالم،ج»(بسته ، می گویید آنچه را که نمی دانید ؟ 
) 756، 3، ج1371کشف االسرار ،» ( چیزي می گویید براهللا که ندانید ؟« ) و 153، 1371مجتبوي ،» ( دانید ؟
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ی ماءابلَع یلَ یا أرضق یلَ وق يِّ وودلی الجت عاستَو االَمرُ و یقُض و الماء یضغ ی وعاَقل ماءیا س و ك
): و به زمین خطاب شد که فوراً آب را فرو بر و به آسمان امر شد که باران را 44بعداً للقَومِ الظّالمینَ (هود /

نجام یافت وکشتی بر کوه جودي قرار گرفت قطع  کن و آب به یک لحظه خشک شد و حکم ( قهر الهی ) ا
) 226، 1376و فرمان هالك ستمکاران در رسید. ( الهی قمشه اي ، 

و گفته « معنی دقیقی ارائه نشده است . مصباح زاده ترجمه کرده است :  » و قیلَ بعداً للقومِ الظّالمینَ« از 
» ( گفته شد : گروه ستمکاران را لعنت باد.« ) و 226، 1381» ( شد : دوري از رحمت باد گروه ستمکاران را 

واهللا گفت  : دوري و « و » گفته شد : دوري رحمت باد هر گروه ستمکاران را . « ) و226، 1371مجتبوي ، 
) 381، 4، ج1371کشف االسرار ، .» ( لعنت باداین گروه ستمکاران را بر خویشتن 

) (برادران 78باً شَیخاً کبیراً فَخُذ اَحدنا مکانَه انّا نَرَئک منَ المحسنینَ ( یوسف /قالوا یا ایها العزیزُ انَّ لَه اَ
چون دیدند که اگر برادرشان به جرم دزدي به مصر بمانَد پدر از آنها باور نمی کند سخت نگران شده و به 

پدر پیري است که به این برادر عالقه التماس ) گفتند اي عزیز مصر تو به چشم دل ما از نیکان عالمی ما را 
) 244، 1376شدید دارد لطفی کن و یکی از ما را به جاي او نگاه دار. ( الهی قمشه اي ، 

ترجمه ي دقیقی ارائه نشده است و نیز  عبارت توضیحی ( که به این برادر » انَّ لَه اباً شیخاً کبیراً « براي 
ست باید در پرانتز قرار گیرد . طبري آیه شریفه راچنین ترجمه کرده عالقه شدید دارد) که درترجمه آمده ا

گفتند : اي عزیز بدان که او را پدري است پیر و بزرگ ، بگیر یکی را از ما به جاي او که ما می بینیم :« است 
...» ( گفتند اي عزیز این برادر را پدري است پیري سخت بزرگ « ) و 753، 3، ج1356.» ( ترا از نیکوکاران 
او «... ) و244، 1371مجتبوي ، » ( او را پدري است سالخورده ... « ... ) و 108، 5، ج1371کشف االسرار ، 

) 244، 1415فوالدوند ، ...» ( پدري پیر سالخورده دارد 
رسید و از این ) : و او به لطف خاص ما بدان مقام نبوت 13وحناناً من لَّدنَّا و زکوةً وکانَ تَقیاً ( مریم /« 

) 306، 1376رو که طریق  بندگی خدا و تقوي پیش گرفت.(الهی قمشه اي،
ارائه نشده است. تفسیر سورآبادي معنی کرده » زکوة « ترجمه دقیق نیست بویژه اینکه معنی مناسبی از 

ما و پاکیزگی )  و رحمتی از نزدیک 1465، 2، ج1380» ( ورحمتی بود از ما و پاکی و پرهیزگار بود.« است : 
و ( نیز ) از جانب خود مهربانی ، و پاکی        «  ) و 54، 13،  ج1408روض الجنان ، » (  ، و بود پرهیزگار . 

) 306، 1415فوالدوند ، » ( ( به او دادیم ) و تقوا پیشه بود . 
، 8، ج1361لعرفان ، مخزن ا» ( و این بخششی و تزکیه اي بود از جانب ما ویحیی از پرهیزگاران بود.« و 

« ) و 958، 4، ج1356و رحمتی بود از نزدیک ما و پاکیزگی ، وبوداز پرهیزگاري . ( ترجمه طبري ، « ) و 93
) 2، 6، ج1371کشف االسرار ، » ( از نزدیک خویش اورا نیکی دادیم و پاکی، و پرهیزکار بود . 
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) : از آن فرقه ( هواپرست 32لُّ حزبٍ بما لَدیهِم فَرِحونَ ( روم / منَ الَّذینَ فَرَّقوا دینَهم و کانوا شیعاً کُ
نادان نباشید) که دین فطرت خود را متفرق و پراکنده ساخت و از هواي نفس و خود پرستی فرقه فرقه شدند 

) 407، 1376و گروهی به اوهام باطل و عقیده و خیاالت فاسد خود  دلشاد بودند. ( الهی قمشه اي ، 
گروهی معنی شده است ، یعنی یک گروه در حالی  که منظور یک گروه نیست بلکه « کُلُ حزبٍ «

هرحزب و گروهی است  که بدانچه نزدشان است  ( عقاید و خیاالت خود ) دلشادند. ترجمه  از تفسیر سور 
ر راه حق همی ایشانند هر گروه بدانچه نزدیک ایشان است از دین و اعتقاد  شادانند که پندارند که ب:« آبادي 
روض الجنان ، » ( هر گروهی بدانچه نزدیک ایشان باشد شادان باشند«... ) و 1891،  3، ج 1380.» ( و بس 
)و 407، ق، 1415فوالدوند ، » ( هر حزبی بدانچه پیش آنهاست دلخوش شدند. « ... ) و 257، 15، ج 1408

هر گروهی « ... ) و 804، 2فیض االسالم، ج .» ( دمانند هر گروه و دسته اي به آنچه نزد ایشان است شا«  
هر گروهی بدانچه نزدیک ایشان است بشادي « )  و 407، 1371مجتبوي  ، .» ( بدانچه خود دارند ، دلخوشند 
) 1400، 5، ج1356اند . ( ترجمه تفسیر طبري ، 

، 1376ش آن بهشتیان است ( الهی قمشه اي ) : این نعمتهاي الهی پادا24جزاء بما کانوا یعملونَ ( واقعه /
535 (

ترجمه ي دقیقی ارائه نشده است . » کانوا یعملون « از 
پاداش « ) و 535، 1415.»  ( اینها ) پاداشی است براي آنچه می کردند « ( فوالدوندترجمه کرده است : 

نفسی ، » ( اش آنچه می کردند ایشان پاد« ) و 437، 9، ج1371کشف االسرار ، .» ( آن کردار که می کردند 
به پاداش آنچه « ) و 1795، 7، ج 1356طبري، » ( پاداش بدانچه بودند و می کردند. « ) و1017، 2، ج 1367

) 535، 1371مجتبوي ، » ( می کردند . 
و طغیان بیفزودند او به ) : قوم  نوح نگرویدند و بر کفر5قالَ ربِّ  انّیِ دعوت قَومی لَیالً و نهاراً ( نوح /

) 570، 1376درگاه خدا نالید و گفت بارالها من آنچه را شب و روز دعوت کردم . ( الهی قمشه اي ، 
ترجمه شده است .   » آنچه را « به اشتباه » قومی« کلمه ي 

خانه نوح ) گفت خداوند من ، من قوم خویش را باز خواندم ، به شبها در«( ترجمه از کشف االسرار:
گفت نوح علیه السالم که : اي خداوند « ) و234، 10، ج1371هاي ایشان و به روزهاي در انجمنهاي ایشان ( 

«  ) و 1932، 7، ج 1356ترجمه ي  تفسیر طبري ، .»  ( من ، من بخواندم گروه خویش را در شب و روز 
گفت : پروردگارا ، « )  و 420، 19ج1408روض الجنان ، » ( گفت : یارب من بخواندم قوم را شب و روز . 

)570، 1371مجتبوي ، » ( همانا من قوم خود را شب و روز خواندم . 
) تا توخود با صالحان امت به خدا ایمان آورده و(دین )  اورا 9لتُؤمنوا بِاهللاِ و رسوله و تُعزِّروه و...( فتح /

) 511، 1376یاري کنید ... ( الهی قمشه اي ، 
آن گونه که ترجمه شده گویی آیه خطاب به پیامبر  گرامی است که همراه با صالحان امت به خدا ایمان 
آورد در صورتی که آیه خطاب به مردم است که به خدا و رسول ایمان آورند . تفسیر سوره آبادي آیۀ شریفه 
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او ویاري دهید و نصرت کنید تا شما که خلق اید بگروید به خداي  و رسول« را چنین ترجمه کرده است : 
...» تا بگروید شما که مومنان اید باهللا و فرستاده او، و یاري دهید او را «) و 2349، ص 4، ج1380» (او را و..

طبري ، ...» ( تا بگروید به خداي و پیغامبر وي ، و یاري دهید او را « ) و 203، 9، ج1371( کشف االسرار ، 
) 511، 1415فوالدوند  ، ...» ( خدا و فرستاده اش ایمان آورید و بگروید تا به« ) و 1711، 6، ج1356

): وي را بشارت دهید که ترا ( از هر رنج و درد و الم ) 91فَسالم لَک من اَصحابِ الیمینِ ( واقعه / 
) 537، 1376ایمنی و سالمت است . ( الهی قمشه اي ، 

سالم تو را از اهل :« . روض الجنان ترجمه کرده است واضح است که ترجمه ارائه شده ناقص است
) 537، 1415فوالدوند  ، » ( از یاران دست راست بر تو سالم باد. « ) و 294، 18ق، ج1408.» ( دست راست 

گویند سالم «  ) و 1800، 7، ج1356ترجمه تفسیر طبري ، » ( سالم باد تورا از خداوندان دست راست . « و
) 2525، ص 4تفسیر سور آبادي ج.» ( یمین تراست از اصحاب 

حاقه سخَّرَها علَیهم سبع لیالٍ و ثَمانیۀَ اَیامٍ حسوماً فَتَرَي القُوم فیها صرعی کَاَنَّهم اَعجاز نَخلٍ خاوِیۀٍ ( ال
ساقه نخل ) : که آن باد تند را خدا هفت شب و روز پی درپی بر آنها مسلّط کرد که دیدي آن مردم گویی7/

)566، 1376خشکی بودند و به خاك در افتادند . ( الهی قمشه اي ، 
هفت شب وهشت روز است . » سبع لیالٍ و ثمانیۀَ ایامٍ « ترجمه ي صحیحِ 

) و  ( 566، 1415.» (که خدا ) ان را هفت شب و هشت روز پیاپی بر آنان بگماشت « ( فوالدوند:
، 1408روض الجنان، ...» ( انبردار کرد برایشان هفت شب و هشت روز پیاپی فرم« ) و 566، 1371مجتبوي ، 

...» خداي تعالی آن باد را برایشان هفت شب و هشت روز پی در پی مسلط و چیره گردانید « ) و 374، 19ج 
، 1371کشف االسرار،...» ( برگماشت برایشان هفت شب و هشت روز « ) و1132، 3( فیض االسالم ، ج

) 203، 10ج
آیاتی  که قسمتهایی از آنها ترجمه نشده است :-ب
»     ونَ و اتَقوا یوماً التَجزِي نَفس عن نَّفسٍ شَیئاً و ال یقبلُ منها شَفاعۀٌ و ال یوخَذُ منها عدلٌ و ال هم ینصرُ« 

ازات نبیند و هیچ شفاعت از و حذر کنید از روزي  که در آن روز کسی به جاي دیگري مج) « 48( بقره /
)7، 1376الهی قمشه اي، .» ( کسی پذیرفته نشود و فدا و عوض قبول نکنند 

ترجمه نشده است . » و ال هم ینصرُونَ : و نه ایشان را یاري کنند . « 
ذیرفته و بترسید از آن روزي که هیچ کس به کار دیگري نیاید و از او شفاعتی پ:« از تفسیر مجمع البیان 

.»   نه یاري خواهند شد  « ... ) و 162،  1، ج1372.» ( نگردد و از او عوضی گرفته نشود و یاري نمی شود  
و نه « ...  ) و 7، 1378کاویانپور ، .» ( و نه کمکی به آنان خواهد رسید « .. )  و7ق، 1415(  فوالدوند ، 

کشف » ( ایشان را یاري دهنده نیست « ... ) و267، 1، ج 1408روض الجنان ، .» ( ایشان را یاري  کنند 
)665، 1، ج1371االسرار ، 
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لَکُم و اذ قُلناَ ادخُلوا هذه القریۀَ فَکُلُوا منها حیثُ شئتُم رغَداً و ادخُلوا الباب سجداً و قُولُوا حطَّۀٌ نَغفرِ
اد آرید وقتی که گفتیم وارد این قریه ( بیت المقدس ) شوید ) : و به ی58خَطایاکُم و سنَزید المحسنینَ ( بقره /

و از نعمت هاي آن تناول کنید و از آن در سجده کنان داخل گردید و بگوئید خدایا از گناه ما درگذر تا از 
حیثُ شئتُم رغدا: از ) « 9، 1374خطاي شما درگذریم و بر ثواب نیکوکاران شما بیفزائیم. ( الهی قمشه اي ، 

و( نیز به یاد :«  ترجمه نشده است . فوالدوند ترجمه کرده است » هر کجاي آن خواستید، فراوان بخورید. 
بدین شهر درآیید و از هر کجاي آن خواستید فراوان بخورید. وسجده کنان  از :« آورید ) هنگامی را که گفتیم 

خطاهاي شما را ببخشاییم و ( پاداش ) در ( بزرگ) در آیید و بگویید: (خداوندا) گناهان ما را بریز تا 
و از ( خوردنیهاي ) آن هر که خواهید بسیار و بی رنج بخورید « ) و 9ق، 1415نیکوکاران  را خواهیم افزود .(

مصباح زاده، ...» ( پس بخورید از آن هر جا که خواسته باشید فراوان «... ) و13، 1فیض االسالم، ج.» ( 
«...  ) و64، 1، ج1356ترجمه تفسیر طبري ، ...» ( آن هر چه خواهید خوش بخورید از« ... ) و9، 1380

)301، 1، ج1408روض الجنان ، ...» ( بخوري ( بخورید ) از آن هر کجا خواهی بسیار 
الدینَ فیها و اَزواج قُل اَؤُنَبِئُکُم بِخَیرٍ من ذلکُم للَّذینَ اتَّقَوا عند ربِّهم جنّات تَجرِي من تَحتها االَنهار خ

):15مطَّهرَةٌ و رِضوانٌ منَ اهللاِ و اهللاُ بصیرٌ بِالعباد( ال عمران /
اي پیغمبر با امت بگو می خواهید شما را آگاه گردانم به بهتر از اینها که بر زیر درختان آن نهرها جاري 

سته اي  و ( از همه  خوشتر ) خشنودي خدا و است و در آن جاوید  متنعم هستند و زنان پاکیزه و آرا
).51، 1376خداوند به حال بندگان بیناست . ( الهی قمشه اي ، 

 » ناتهِم جبر ندترجمه نشده است. مجمع البیان ترجمه کرده است : براي افرادي که » للذینَ اتَقَوا ع
) 2620، ص 3ج» ( پرهیزگارند نزد خداوند بهشتایی است 

« ) و 51ق ،1415(فوالدوند،  .» براي کسانی که تقوا پیشه کرده اند ، نزد پروردگارشان باغهایی است « و
براي متقین و « ... ) و 104، 1فیض االسالم ، ج...» ( ... براي پرهیزکاران ... نزد پروردگارشان باغهایی است 

« ) و 193، 4، ج1408روض الجنان ، ...» ( ا پرهیزگاران به نزدیک خداي ایشان جلّ جالله و عم نواله بوستانه
... و ایشان راست که بپرهیزند از شرك به نزدیک خداوند ایشان بهشت ها که می رود زیر آن جویهاي روان 

براي کسانی که پرهیزگاري پیشه کنند،نزد پروردگارشان بهشت « ... ) و 34، 2، ج1371کشف االسرار ، ...» ( 
)52، 1378پور، کاویان...» ( هایی است 

کُوا اَذي کَثیراً و لَتُبلَونَّ فی اَموالکُم و اَنفُسکُم و لَتَسمعنَّ منَ الَّذینَ اُوتُوا الکتاب من قَبلکُم و منَ الَّذینَ اَشرَ
به  مال و جان آزمایش خواهند ) . محققاً شما را 186ان تَصبرُوا وتَتَّقوا فَانَّ ذَالک من عزمِ االُمورِ ( آل عمران /

کرد و برشما از زخم زبان آنها  که پیش از شما کتاب آسمانی به آنها نازل شد آزار بسیار خواهد رسید و اگر 
صبر پیشه کرده و پرهیزکار شوید ( البته ظفر یابید ) که ثبات و تقوا سبب نیرومندي و قوت اراده در 

)74، 1376کارهاست. ( الهی قمسه اي ، 
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و همچنین از مشرکین ( آزار بسیار خواهید دید ) ترجمه نشده است . در تفسیر » منَ الَّذینَ اشرَکوا « 
و ( نیز ) از کسانی « ... ) و 414، 1، ج1373...» ( و از آنان که شرك آوردند :« ... شریف الهیجی  آمده است 

کاویانپور ، ...» ( ... و نیز از کسانی که مشرك هستند « ) و 74ق، 1415فوالدوند ...» ( که به شرك گراییده اند 
)75، 1380مصباح زاده، ...» ( واز آنان که شرك آوردند «... )  و 75، 1378

نُ ببقُولُونَ نُؤمی و هلسر ینَ اهللاِ وفَرِِّقُوا بونَ اَن یرِیدی و هلسهللاِ و رکفُرُونَ باینَ ینَّ الَّذاعضٍ عضٍ ونَکفُرُ بِب
): آنانکه به خدا و رسوالن او کافر شوند و خواهند که  میان 150و یرِیدونَ اَن یتَّخذُوا بینَ ذلک سبِیالً ( نساء /

خدا و پیغمبرانش جدایی اندازند ( یعنی گویند  که اینان فرستاده خدا نیستند ) وگویند  که ما به برخی از 
ریم و خواهند که میان کفر و ایمان راهی ( از روي هوا  و هوس) اختیار کنند (  الهی گفتار انبیا ایمان نیاو

) 102، 1376قمشه اي ، 
)  ترجمه نشده 120، ص 6مجمع البیان ، ج» ( و یقُولُون نُؤمنُ ببعضٍ و گویند: به بعضی ایمان داریم « 

، 1، ج1380...»  ( رسوالن و نگرویم به برخی و گویند بگرویم به بعضی از« است . سورآبادي آورده است:  
)  102ق، 1415فوالدوند ، ...» ( و می گویند ما به بعضی ایمان داریم و بعضی را انکار می کنیم « ... ) و 496
و می «...  ، 195، 1، ج1367نسفی ، ...»( و می گویند به بعضی می گرویم و بعضی را منکر می شویم «... 

)102، 1378کاویانپور ، » (  ایمان داریم و بعضی را انکار می کنیم ... گویند ما به بعضی
) اي 110ده /... اذ اَیدتُک بِرُوحِ القُدسِ تُکَلِّم النَّاس فی المهد و کَهالً و اذعلَّمتُک الکتَاب و الحکمۀَ... ( مائ

او ) گردان که خدا عیسی مریم را گفت به خاطر پیغمبر مردم را متذکر ( حکایت عیسی و معجزات و حاالت
مادرت عطا کردیم آنگاه که ترا به تایید روح قدسی توانا ساختیم که در گهواره با مردم وآر نعمتی را که به تو

و در »: وکَهالً ) « 126، 1376( الهی قمشه اي ، سخن گفتی و آنگاه تو را تعلیم کتاب و حکمت آموختیم...
تا تو چه در گهواره و چه در :« ... الخوردگی ) ترجمه نشده است . آیتی ترجمه کرده است بزرگی ( س

که در گهواره ( به اعجاز ) و در میانسالی ( به وحی ) با « ... ، )126، 1374» ( بزرگسالی سخن گویی ... 
در بزرگی با مردم تکلم و توانستی در گهواره و نیز «... ) و126ق، 1415فوالدوند، ...» ( مردم سخن گفتی 

...» ( که در گهواره و به هنگام بزرگی با مردم سخن می گفتی «... ) و 316، 6، ج1363المیزان ، ...» ( کنی 
...» ( سخن می گفتی با مردمان در گهواره و بعد سی سالگی رسانیدن رسالت «... ) و 126، 1378کاویانپور ، 

) 238، 1، ج1367نسفی ، 
)  114نُ مرَیم... تَکُونُ لَنا عیداً لاَولنا و ء اخرِنَا و آیۀً منک و ارزقنَا و اَنت خَیرُ الرَّازِقینَ ( مائده /قالَ عیسی ب

. عیسی مریم ( از خدا درخواست کرد )گفت ... تا این روز براي ما و کسانی که پس از ما آیند روز عید 
ب تو براي ما باشد که تو بر عالیمان بهترین روزي دهندگانی . ( الهی مبارکی گردد و آیت و حجتی از جان

) 127، 1376قمشه اي ، 
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و روزي ده مان و تویی :« ... ترجمه نشده است . نسفی ترجمه کرده » و ارزقنا : به ما روزي ده . « 
» ( روزي دهندگانی . ما را روزي ده که تو بهترین« ... ) و 240، 1،  ج1367» ( بهترین روزي دهندگان.

، 1378کاویانپور ، » (  و براي ما روزي برسان که تو بهترین روزي رسانی . «... ) و127ق، 1415فوالدوند ، 
) 127، 1374آیتی ، .» ( و ما را روزي ده که تو بهترین روزي دهندگان هستی  «... ) و 127

):36یبعثُهم اهللاُ ثُم الَیه یرجعونَ ( انعام /انما یستَجِیب الَّذینَ یسمعونَ و الموتَی  
اي رسول دعوت ترا تنها زنده دالن عالم که گوش شنوا دارند اجابت کنند ( و جزاي عملشان را ببینند )     

) 132، 1376(  الهی قمشه اي ، 
تنها کسانی دعوت تورا می «به بعد ترجمه نشده؛ المیزان ترجمه کرده است:...» و الموتی « از کلمه 

پذیرند که داراي گوش شنوا باشند، و اما مردگان (همچنان مرده هستند تا آنکه) خدایشان محشور نموده  
و اما مردگان را خداوند (در قیامت) بر خواهد «.. ) و 86، 7،ج1363وهمه به سوي او بازگشت کنند. ( 

اما مردگان ( ایمان نمی «... ) و 132، 1415فوالدوند ، .» (انگیخت سپس به سوي او بازگردانیده می شوند 
) 132، 1378کاویانپور  ، .» ( آورند و )خدا آنها را روز قیامت زنده می کند سپس به سوي او باز می گردند 

)250، 1367نسفی ، » (  و مردگان را خداي تعالی زنده کند  و باز به جزاي وي باز گردند . «...  و
ا حجاب و علَی االَعرَاف رِجالٌ یعرِفونَ کُالَّ بِسیماهم و نَادوا اَصحاب الجنَّۀِ اَن سلَام علَیکُم لَم و بینَهم

): ومیان این دو گروه ( بهشتیان و دوزخیان ) حجاب  و پرده اي است ( 46یدخُلوها و هم یطمعونَ ( اعراف /
یکدیگر است ) وبر اعراف ( یعنی جایگاهی میان دوزخ و بهشت ) مردانی از سرشت نیک وبد که مانع دیدار 

)156، 1376هستند که همه به سیمایشان شناخته می شوند . ( الهی قمشه اي ، 
تا آخر ترجمه نشده است ؛ ...» ونادوا اصحاب الجنَّۀ ِ « از 

که به شکل مجهول » شان می شناسند همه را از چهره«فعل معلوم است یعنی:» یعرِفُونَ« و نیز فعل 
میان آن دو ( گروه ) حایلی است و بر اعراف مردانی :« ترجمه شده است . در ترجمه ي فوالدوند آمده است 

هستند که هر یک ( از آن دو دسته ) را از سیمایشان می شناسند و بهشتیان را که هنوز وارد آن نشده ولی 
میان بهشتیان و دوزخیان « ) و 151، 1415فوالدوند ، » ( : سالم بر شما.بدان امید دارند آواز می دهند که

حایلی است و بر باالي آن مردمی هستند که همه خالیق را به سیما و رخسارشان می شناسند و اهل بهشت 
و ) .« 1389، 8المیزان ، ج» ( را ندا دهند که سالم برشما ، ایشان بر بهشت در نیامده اند اما طمع آن را دارند.

میانشان حایلی است و بر اعراف مردانی هستند که همه را به نشانیشان می شناسند و اهل بهشت را آواز می 
، 1374دهند که سالم بر شما باد، اینان هر چند طمع بهشت دارند ولی هنوز بدان داخل نشده اند. (آیتی ، 

151 (
االرضِ أَم و ماءنَ السقُکُم مرزن یقُل م خرِجی و یِّتنَ المم یالح خرِجن یمو اراالَبص و معالس کملن ی

) ( اي رسول ما ) مشرکان را بگو 31المیِّت منَ الحی و من یدبِّرُ االَمرَ فَسیقُولونَ اهللاُ فَقُل اَفَال تَتَّقُونَ) (یونس /
و کیست که فرمانش عالم آفرینش را منظم می دارد تا همه کیست از آسمان و زمین به شما روزي می دهد 
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مشرکان معترف شده و گویند قادر  بر این امور تنها خداي یکتاست پس به آنها بگو چرا ( از خدا رو به خلق 
) 212، 1376کرده و خداشناس و ) خداترس  نمی شوید . ( الهی قمشه اي ، 

ترجمه نشده است ؛ یعنی : و یا چه کسی مالک چشم و » نَ الحی أمن یملک السمع و ... تا م« از 
یا « ...  ) و 69، 10گوشهاست ویا کیست که زنده را از مرده و مرده را از زنده بیرون می آورد ؟ ( المیزان ، ج

رده کیست گوشها و چشمهاي شما را در شنیدن شنیدنیها و دیدن دیدنیها گردانده و کیست زنده را از مرده وم
یا کیست که حاکم بر گوشها و دیدگان است ؟ « ... )  و 399، 1، ج1367نسفی ، ...» ( را از زنده بیرون آرنده 

) 212ق، 1415وکیست که زنده را از مرده بیرون می آورد  و مرده را از زنده خارج می سازد ؟ ( فوالدوند ، 
آیتی ، ...» ( مرده پدید می آورد و مرده را از زنده کیست که شنوایی و بینایی می بخشد ؟ زنده را از « ... و 

1374 ،212(
) اي رسول  71واتلُ علَیهِم نَبأَ نوحٍ... ثُم الیکُن اَمرُکُم علَیکُم غُمۀً ثُم اقضُوا الَی و التُنظرُون(یونس /

هر مکر و اندیشه باطل دارید به کار حکایت نوح را براینان بازگو ... تا امر برشما پوشیده نباشد و درباره من
)217، 1376برید (  الهی قمشه اي ، 

، 1ترجمه نشده است یعنی : و بدون اینکه به من مهلتی بدهید . ( المیزان ، ج» والتُنظرونَ«... آخر آیه 
) ،  316، 4، ج1371) و( کشف االسرار ، 217، 1415فوالدوند ، .»( و مهلتم ندهید « ... ) و148

) همین معنی را ارائه  داده اند . 217، 1374)، ( فیض االسالم ) ، ( آیتی ، 217، 1378( کاویانپور ، 
) و  ( تو آسوده خاطرباشد) محققاً 111و انَّ کُال لَّما لَیوفّینَّهم ربک اَعمالَهم انَّه بِما یعملُونَ خَبِیرٌ ( هود /

) 234، 1376اي تو بر همه کردار خلق آگاه است. ( الهی قمشه اي، خد
ترجمه نشده است . » و انَ لَّما لَیوفّینَّهم ربک اَعمالَهم« 

وقطعاً پروردگارت ( نتیجه ) اعمال هر یک را به تمام ( و کمال )  به آنان :«فوالدوند ترجمه کرده است 
به طور حتم پرورگار تو سزاي اعمالشان را تمام و کمال به آنان خواهد «) و 234ق،1415....»(خواهد داد 

و هر آینه پروردگار تو جزا  و سزاي اعمال و کردار همه ایشان را کامل «) و 234، 1378کاویانپور ، » ( داد...
ه تمامی خواهد داد و پروردگار تو پاداش اعمال همه را ب« )و 448، 2فیض االسالم ، ج» ( و تمام خواهد داد...

) 234، 1374آیتی ، ...» ( 
ال تَکُن منا وعارکَب م نَیا بعزِلٍ یی مکَانَ ف و ابنَه ي نُوحناد الِ وجبوجٍ کَالیِ متَجرِي بِهِم ف یه و ع

حال نوح از ره شفقت ): و آن کشتی به دریا با امواجی مانند کوه در گردش بود که در آن42الکَافرِینَ ( هود/ 
فرزندش را ندا کرد که اي پسر تو هم بدین  کشتی در آي ( که نجات یابی ) و با کافران همراه مباش که 

وکانَ فی معزِلٍ : و برکناري بود ( که در گوشه اي قرار ) « 226، 1376هالك خواهی شد . ( الهی قمشه اي ، 
و نوح پسرش را که در  کناري بود بانگ :«... الدوند آمده است ترجمه نشده است. در ترجمه ي فو).» داشت 

» ( نوع فرزند خود( کنعان ) را که در گوشه اي دور از پدر بود فریاد زد ... «... ) و 226، 1415...» ( در داد . 
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، 1367نسفی ،...» ( بانگ زد نوح پسرش را و به کرانه رفته بود آن فرزند «... ) و 435، 2فیض االسالم ، ج
«... ) و 226، 1378کاویانپور ، »  ( نوع پسرش را که در آن حوالی در آب بود ، صدا کرد ... «... ) و 425، 1ج

) 226، 1374آیتی ، » ( نوح پسرش را که در گوشه اي ایستاده بود ندا داد ... 
لَینا ... ذلکا تدم رتَهضاعوا بدجم وهتاعوا ما فَتَحلَم یرٌ : ( یوسف /وسچون برادران  بارها را 65کَیلٌ ی  (

ذَلک کَیلٌ یسیرٌ : ترجمه ) « 243، 1376الهی قمشه اي ، » ( گشوده و متاعشان را به خود رد شده یافتند...
که آن پیمانه ( نزد عزیز مصر ) اندك است  ( از آن « ... نشده است . فیض االسالم ترجمه کرده است .: 

این ( پیمانه ي اضافی نزد عزیز ) پیمانه اي ناچیز «... ) و 417، 2و سختگیري نخواهد نمود .) (  جمضایقه
کشف » ( آن شتروارفزودن ما را ( نیک است و برآن عزیز) آسان . «... ) و 243، 1415فوالدوند ، .» ( است 

)243، 1371سرزمین ) ( مجتبوي ، که این باري اندك است ( در نزد پادشاه آن«... ) و 96، 1371االسرار ، 
) در آن حال ( که یوسف نیازمندي 89قَالَ هل علمتُم ما فَعلتُم بِیوسف و اَخیه اذااَنتُم جاهلونَ ( یوسف /

و دلشکستگی برادران را دید رحمتش آمد و پرده از روي کار برداشت و) گفت شما برادران یوسف در 
و اخیه  : و برادرش )« 246، 1376فهمیدند  که با یوسف چه کردید؟ ( الهی قمشه اي ، دوران جهل و نادانی

ترجمه نشده است . » 
...» ( یوسف گفت می دانید که چه  کرده اید با یوسف و برادر او « ترجمه ي آیه از کشف االسررار : 

فوالدوند  ، » ( رادرش چه کردید ؟ آیا دانستید ، وقتی که نادان بودید با یوسف و ب« ) و 120، 5، ج1371
ترجمه تفسیر » ( گفت دانید آنچه کردید با یوسف و برادر او که  شما  جاهالن و نادانانید ؟« ) و 246، 1415

گفت : دانسته اید که با یوسف و برادر  او چه  کرده ییت آنگه که  نادان « ) و 755، 2، ج1356طبري ، 
فیض » ( گفت آیا دانسته اید با یوسف و برادرش چه کردید ؟» ) و 463، 1، ج1367نسفی ، » ( بودیت . 

) 474، 2االسالم ، ج
جاءتهم رسلُهم اَلَم یأتکُم نَبؤُا الَّذینَ من قَبلکُم قَومِ نُوحٍ وعاد و ثَمود والَّذینَ من بعدهم الیعلَمهم االَّ اهللاُ 

یدیهم فی اَفواههِم و قَالوا انّا کَفَرنا بِما اُرسلتُم بِه و انّا لَفی شَک مما تَدعونَنا الَیه مرِیبٍ ( بِالبیِّنَات فَرَدوا اَ
)9ابراهیم  /

آیا اخبار بسیاري از پیشینیان شما مانند قوم عاد و ثمود و قوم بعد از اینها که همه در گذشتند و جز خدا 
گاه نیست به شما نرسیده که پیغمبرانشان آیات و معجزات روشن بر آنها آوردند و آنها ( کسی بر احوالشان آ

از تعجب  وخشم ) دست به دهان فرو برده و می گفتند که ما به هر چه شما پیغمبران مامور آن هستید به 
ان در همه همه کافریم وهم به آنچه شما دعوت می کنید از خدا و قیامت و بهشت ودوزخ وسایر  گفتارت

) 256، 1376شک و تردید داریم . ( الهی قمشه اي ، 
در ترجمه دو اشکال وجود دارد : 

در ترجمه نیامده »  قوم نوح « -1
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تفسیر است نه ترجمه که باید در »  از خدا و قیامت و بهشت  و دوزخ وسایر گفتارتان « عبارت -2
پرانتز قرار گیرد . 

آیا خبر کسانی که پیش از شما بودند: قوم نوح و عاد و ثمود و آنان که :« ت فوالدوند ترجمه کرده اس
بعد از شما بودند ( و )کسی جز خدا از آنان آگاهی ندارد ، به شما نرسیده است ؟ فرستادگانشان دالیل 

ما :«  گفتند آشکار برایشان آوردند ، ولی آنان دستهایشان را ( به نشانه ي اعتراض )  بر دهانهایشان نهادند و 
، 1415» ( در شکیم « به آنچه شما بدان ماموریت دارید کافریم ، و از آنچه ما را بدان می خواهید سخت 

256 (
را » ) همه قوم نوح 26، 12) المیزان ( ج483، 1) نسفی ( ج817، 3) طبري ( ج495، 2فیض االسالم ( ج

در ترجمه هایشان ذکر کرده اند. 
شرَکُوا لَو شاء اهللاُ ما عبدنا من دونه من شَیء نَحنُ وال آباءنَا وال حرَّمنَا من دونه من شَی ء قالً  الَّذینَ اَ

) : و مشرکان       ( چون خطا و 35کَذَالک فَعلَ الَّذینَ من قَبلهِم فَهل علی الرُّسلِ اُلَا البلَاغُ المبِینُ ( نحل /
ت خود بینند آنجا جبري شوند و )  گویند اگر خدا می خواست هرگز نه  ما ونه پدرانمان کیفر اعمال زش

چیزي جز آن خداي  یکتا نمی پرستیدیم مشرکان پیش از اینان هم کردار و گفتارشان همین بود ( که به در 
ام حجت  جبر و انکار عمل خویش می زدند ) پس در این صورت براي رسوالن ما جز تبلیغ رسالت و اتم

) 271، 1376تکلیفی نیست . ( الهی قمشه اي ، 
) 332، 13المیزان، ج» ( و  لَاحرَّمنَا من دونه من شَیء : و بدون فرمان وي چیزي را حرام نمی کردیم « 

و می گویند مشرکان که اگر خداي تعالی :« ترجمه نشده است . نسفی در ترجمه ي خود آورده است 
، 1367...» ( دران ما جز وي را عبادت نیاوردیمی و بی فرمان وي چیزي را حرام نکردیمی بخواستی ما و پ

، 5، ج1371و نه ما هیچ چیز حرام کردیم ( از بحیره و سائبه ) وجزاز آن ...( کشف االسرار «... ) و 510، 1ج
376 (

«... ) و 868، 4، ج1356ري ، ترجمه ي تفسیر طب...» ( و نه حرام کردیمی هیچ چیزي از فرود او « ... و 
و حرام «... ) و 271، 1371وبی ( خواست و فرمان ) او هیچ چیز را حرام نمی کردیم ...: ( مجتبوي ، 

)22، 12روض الجنان ، ج...» ( نکردمانی از دون او از چیزي 
و ر بِهاالَرضِ اَبص و مواتالس غَیب بِما لَبِثُوا لَه ی قُلِ اهللاُ اَعلَمف شرِكالیلّیٍّ ون وم هونن دم مع ما لَهاَسم

) 26حکمه اَحداً ( کهف /
بگو خدا به زمان اقامت آنان در کوه داناتر است که او به همه اسرار غیب آسمانها وزمین محیط است و 

)1376،296چقدر هم بینا و شنوا است و هیچ  کس جز اونگهبان خلق نیست. ( الهی قمشه اي ، 
، 1415فوالدوند ، » ( و الیشرِك فی حکمه اَحداً: و هیچ کس را  در فرمانروایی خود شریک نمی گیرد « 

«... ) و557، 1، ج1367نسفی  ، .» ( و ندهد در حکم خویش کسی را شریک « ... ) ترجمه نشده است. و296
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و هیچ کس را در «... ) و 674، 5، ج1371رار ، کشف االس.» ( در کارراندن خود از ایشان هیچ انباز نگیرد 
ونه هنباز  کند اندر داوري خویش کسی «... ) و296، 1371مجتوبی ، » ( حکم و فرمان خویش انباز نسازد . 

)924، 4، ج1356ترجمه ي تفسیر طبري ، » ( را . 
اك الی اُمّک کَی تَقَرَّ عینُها والَتَحزَنَ و قَتَلت نَفساً اذ تَمشی اُختُک فَتَقُولُ هل اَدلُّکُم علَی من یکفُلُه فَرَجعنَ

) : آنگاه ( 40/فَنَجیناك منَ الغَمِّ و فَتَنَّاك فُتُوناً فَلَبِثت سنینَ فی اهلِ مدینَ ثَم جِئت علی قَدرٍ یا موسی ( طه 
بود تا ترا نزد فرعونیان یافت و به زن فرعون گفت می که از مادر دورافتادي ) خواهرت در جستجوي تو 

تربیت این طفل را تکفل کند به شما معرفی کنم و ما ( بدینوسیله ) ترا به مادرت وخواهید یکی را که شیر
برگردانیدیم تا به دیدار تو دیده اش روشن گردید و ( باز منّت دیگر آنکه ) یک نفر از فرعونیان را کشتی ما 

ن نیز ترا نجات دادیم و دیگر بارت به امتحان و ابتالي سخت بیاموزدیم تا آنکه حال اي موسی به از غم آ
) 314، 1376مقام ( نبوت ) رسیدي. ( الهی قمشه اي ، 

دراین آیه ( والتَحزَنَ : و غم نخورید ) و( فَلَبِثت سنینَ فیِ اَهلِ مدینَ : و سالی چند در میان اهل مدین 
) ترجمه نشده است . ماندي 

در متن آیه نیست و توضیحی است براي فهم بهتر » تا تورا نزد فرعونیان یافت و به زن فرعون« و عبارت 
موضوع ، باید در پرانتز قرار  گیرد . 
می رفت خواهر تو . می گفت : خواهید شما را نشانی دهم بر کسی که « ترجمه ي آیه از  کشف االسرار:

گی بدارد ، دادیم تورا با مادر تو تا روشن گردد  چشم او . و اندوهگین مباد . و کسی را بکشی ، او را به دای
برهانیدیم تورا از اندوه و تو را بیازمودیم آزمودنی، سالها درنگ کردي و بودي در مدین. و آنگه آمدي اي 

)116، 6، ج، 1371موسی به هنگامی و اندازه اي. ( 
...« ( چشم او و تا اندوه ندارد ... پس درنگ کردي تو سالها در میان مردم شعیب  تا روشن  گردد« ... و 

تا چشمش روشن شود و اندوه نخورد  ... پس سالی چند درمیان مردم مدین «... ) و 989، 4، ج1367نسفی ، 
) 314، 1371درنگ کردي ... ( مجتبوي ، 

فوالدوند ، ...»( ماندي » مدین « چند در  میان اهل تا دیده اش روشن شود و غم نخورید ... و سالی«...و 
1415 ،314 (

اوست خدایی که شما را اول بار ) :« 66و هو الَّذي اَحیاکُم ثُم یمیتُکُم ثُم یحییکُم انَّ االنسانَ لَکَفُور ( حج /
) انسان بسیار ناسپاس و کافر کیش زنده  کرد و دیگر بار بمیراند ( با وجود این آیت قدرت ونعمت بزرگ باز

) 340، 1376الهی قمشه اي ، » ( است. 
ترجمه نشده است . » ثُم یحیِیکُم: باز زنده تان می کند « 

او آن خداي که زنده کند شما را ، پس بمیراند شما را ، پس زنده کند :« روض الجنان ترجمه کرده است 
) 353، 13، ج1408( » شما را که مردمان کافر نعمت اند . 
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سپس ( در روز قیامت براي حساب « ... ) و 340، 1415و باز زندگی (نو) می دهد ...( فوالدوند ، « ... و
...» ( و پس از آن زنده  کند «... ) و678، 2فیض االسالم ، ج» ( و رسیدگی به کارها )زنده تان می کند ... 

) 340، 1371مجتبوي ، 
...» ( باز زنده گرداندتان « ...  ) و 394، 6، ج1371کشف اسرار ، ...» ( اند شما را پس زنده گرد«...  و 

) 640، 2، ج1367نسفی ، 
): هر 117مومنون /و من یدع مع اهللاِ الَهاً آخَرَ البرهانَ لَه بِه فَانَّما حسابه عند ربِّه انَّه ال یفلح الکَافرُونَ (« 

خدا  کسی را به االهیت خواند حساب کار ( و کیفر کردار ) اونزد خداي ( داناي اسرار ) است و کس غیر 
) 349، 1376البته کافران را ( درروز کیفر) فالح و رستگاري نیست. ( الهی قمشه اي ، 

ن ترجمه کرده ترجمه نشده است . طبري آیه را چنی» البرهانَ لَه بِه : که براي او بدان دلیلی نباشد « 
و هر کسی خواند با خداي ، خداي دیگر، نباشد هیچ حجت اورا بدان ، که شمار او نزدیک خداوند « است : 

) 1085، 5، ج1356» ( اوست که او نرهاند کافران را . 
) 465، 6، ج1371کشف االسرار ، ...» ( که در آن ( پرستش ) او را نه عذر است و نه حجت  «... و 
که براي آن برهانی نخواهد داشت «... ) و 349، 1371مجتبوي ، ...» ( که اورا بدان  حجت نیست «   و 
) 38، 14روض الجنان ، ج...» ( حجت نباشد او را بدان «... ) و 349، 1415فوالدوند  ، ...» ( 

ه شَرِیک فی الملک و خَلَقَ کُلَّ شَیء فَقَدره اَلَّذي لَه ملک السموات و االَرضِ و لَم یتَّخذ ولَداً و لَم یکُن لَ
): آن خدایی  که  هرگز فرزندي نگرفته و شریکی در ملک هستی نداشته و همه موجودات 2تَقدیراً ( فرقان /

را او خلق کرده است و به حکمت  کامل و تقدیر ازلی خود حد و قدر هر چیز را معین فرموده است . ( الهی 
) 359، 1376اي ، قمشه 
ترجمه نشده » اَلَّذي لَه ملک السموات و االرضِ:آنکه حکومت و مالکیت آسمانها و زمین از آن اوست. « 

است . 
آنک او را است پادشاهی اسمانها و زمین ونه گرفت « ي آیه ي شریفه از ترجمه ي تفسیر طبري:ترجمه

در پادشاهی و بیافرید هر چیزي را و اندازه کرد آن را اندازه کردنی هیچ فرزندي و نه باشد اورا هیچ انبازي ان
) 1137، 5، ج1356.» (

،  1371کشف االسرار ، ..» ( و آن خداوندي که اوراست پادشاهی ( هفت ) آسمان و ( هفت ) زمین « و 
) 1، 7ج

پادشاهی آسمانها و آنکه« و678، 2،ج1367نسفی، ...» ( آنک مراوراست پادشاهی آسمان و زمین «و
) 359، 1371مجتبوي ، ...» ( زمین او راست 

آن که « )و 359، 1415فوالدوند ، ...» ( همان کس که فرمانروایی آسمانها وزمین از آن اوست «و 
) 189،14روض الجنان ، ج...» ( اوراست پادشاهی آسمانها و زمین 
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شَیئاً وهم یخلَقُونَ وال یملکونَ لاَنفُسهِم ضَرّاً وال نَفعاً وال یملکُونَ موتاً واتَّخَذُوا من دونه آلهۀً ال یخلُقُونَ 
) : و (مشرکان نادان خدا را که مبدأ کل  و مرجع همه امور عالم است فرامش 3والَ حیاةً والَ نُشُوراً ( فرقان /

تند و حال آنکه بتان نه هیچ بر نفع و ضرر آنها قادرند کرده و) غیراو ( یعنی بتهاي بی اثر ) را به خدایی برگرف
ونه امر موت وحیات و بعث آنها به دست بتهاست. 

ترجمه نشده است. » ال یخلُقُونَ شَیئاً وهم یخلَقُونَ : چیزي را نمی آفرینند بلکه خودشان مخلوقند «
که چیزي را خلق نمی کنند وخود خلق شده و به جاي او خدایانی براي خود گرفته اند :«ترجمه از فوالدوند 

روح » ( بگرفتند از فرود او خدایانی که نیافرینند چیزي و ایشان را بیافرینند ... « ) و 310، 1415..» ( اند 
) 190، 14الجنان ، ج

خدایانی گرفتند که هیچ چیز نمی آفرینند و خود آفریده می –خداي یکتا -و ( مشرکان) به جاي او
و گرفتند گروهی مردمان از بیرون او خدایانی که نه آفرینند هیچ « ) و 310، 1371مجتبوي ، ...» ( شوند 

و خدایان گرفتند فرود از او « ) و 1137، 5، ج1356ترجمه تفسیر طبري ، ...» ( چیزي و ایشان را آفریده اند . 
کافران به « ) و1، 7، ج1371ف االسرار ، کش...» ( ، خدایانی که هیچ چیز نیافرینند و ایشان خود آفریدگانند 

، 2، ج1367نسفی ، » ( جز خداي تعالی معبود گرفتند ، بتانی را که نیافریدند چیزي را و ایشان آفریدگانند... 
678(

سول حق را ): (الغرض) ر139فَکَذَّ بوه فَاَهلَکناهم انَّ فی ذلک لَآیۀً و ما کانَ اَکثَرُهم مؤمنیِنَ ( شعراء / 
، 1376تکذیب کردند ما هم آنان را هالك گرداندیم و بیشتر آنها ایمان به خدا نیاوردند. ( الهی قمشه اي ، 

373(
ترجمه نشده است . » ان فی ذلک لَآیۀً : همانا در این است آیتی « 

وحدانیت و دروغگوي داشتندش و هالك کردیم شان ، اندر این است آیت « نسفی ترجمه کرده است:
دروغ داشتند اورا ، هالك کردیم ایشان « ) و 704، 2، ج1367» ( نیند بیشترین ایشان گروندگان بدین آیت . 

پس  « ) و326، 14روض الجنان ، ج» ( را ، در این که رفت آیتی است و نبودند بیشترینه ایشان گرونده . 
س ) عبرتی بود ، و( لی ) بیشترشان ایمان آورنده تکذیبش کردند و هالکشان کردیم . قطعاً دراین ( ماجرا در

پس او را دروغگو انگاشتند و آنها را نابود کردیم . همانا دراین نشانه « ) و 373، 1415فوالدوند ، » ( نبودند . 
) 373، 1371مجتبوي ، » ( و عبرتی است و بیشترشان مومن نبودند 

نَ الجِنِّ وم هنُودلیمانَ جسرَ لشونَ (نمل /وحعوزم یالطَّیرِ فَه نسِ وو سپاهیان سلیمان از گروه 17اال : (
، 1376جن وانس و مرغان هر سپاهی تحت فرمان رئیس خوددر  رکابش حاضر آمدند . ( الهی قمشه اي ، 

378 (
وزع الجیش : «، »ا فُالناً وزعاً : بازداشت او ر»: « وزع« ترجمه نشده است .یوزعون از » فَهم یوزعون«

فَهم یوزعونَ ؛ در مورد سلیمان می فرماید: لشکریان او از جن انس و پرنده » جمع آورد اول و اخر لشکر را 
) 1784، 2، ج1371به نظم و تریب صف در صف جاي داده شدند. ( فرهنگ بزرگ جامع نوینسیاح ، 
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نش از جن و انس و پرندگان جمع آوري شدند و ( براي و براي سلیمان سپاهیا:« فالدوند ترجمه  کرده است 
)378، 1415.» (رژه ) دسته دسته  گردیدند 

پس ایشان ( هر یک  در مرتبه و جاي خود) باز داشته ( جاي داده ) می شدند ( تا سیر و گردش « ... و
. پس آنها ( از پراکندگی و «..، و 754، 2آنان به یک روش باشد و از هم پراکنده نگردند. ( فیض االسالم ، ج

) 378، 1371مجتبوي ، » ( بی نظمی ) بازداشته می شدند . 
):67وقَالَ الَّذینَ کَفَرُوا أء ذا کُنّا تُراباً و أَباؤُنا أئنا لَمخرَجونَ ( نمل /

یامت زنده و کافران ( با یکدیگر چنین) گفتند آیا هر گاه ما چون  مردیم و یکسر خاك شدیم باز (در ق
)383، 1376شویم ) وسر از خاك بیرون می آوریم. ( الهی قمشه اي 

ترجمه نشده است . » وءاباؤُنا : و پدرانمان « 
آیا وقتی ما وپدرانمان خاك شدیم ، آیا حتماً ( زنده «و کسانی که کفر ورزیدند گفتند: :« فوالدوند آورده 

) 383، 1415.» ( از گور)  بیرون آورده می شویم 
روض الجنان ، » ( و گفتند آنان که کافرشدند چون ما باشیم خاك و پدران ما، ما را بیرون آرند ؟«و 
)56، 15ق، ج1408

) 762، 2فیض االسالم ، ج» ( آیا ما و پدرانمان هر گاه خاك شویم ، آیا از زمین بیرون شدگانیم ؟«... و 
) « 237، 7، ج1371)، ( کشف االسرار ، 724، 2، ج1367)، ( نسفی ، 1208، 5، ج1356و ( طبري ، 

ترجمه کرده اند.  » پدران ما
م لَک ینفَاخرُج ا قتُلُوكیل رُون بِکأتَملَأَ ینَّ الموسی اسعی قَالَ یا مینَۀِ یدا المن اَقصلٌ مجر جاءنَ و

از دورترین نقاط شهر مصر آمد و گفت اي موسی ): و دراین حال مردي (مومن) 20النَّاصحینَ ( قصص /
رجال دربار فرعون درکار تو شوري می کنند که ترا به قتل رسانند به زودي از شهر بیرون گریز  و ( بدان که 

)387، 1376) من درباره تو بسیار مشفق و مهربانم . ( الهی قمشه اي ، 
نظر را نشان می دهد . ترجمه نشده است. نسفی می دوید (با سرعت آمد) که حالت مرد مورد»: یسعی« 

...» ( به شتاب می آمد « ... ) و 732، 2، ج1367...» ( آمد مردي از کرانه دورتر شهر،دوان :« ترجمه کرده 
)  273، 7، ج1371کشف االسرار ، 

»    دوان آمد...مردي دوان«... ) و 772، 2فیض االسالم ، ج...» ( در حالی که درآمدن شتاب می کرد «... و
) 91، 15، ج1408(روض الجنان ، ...» و آمد مردي از کناره شهر به شتاب «...) و 387، 1415( فوالدوند ، 

) : تا از جهل هر نعمتی را که ما به آنها 66لیکفُرُوا بِما ء اتیناهم و لیتَمتَّعوا فَسوف یعلَمون ( عنکبوت /
)404، 1376به جاي سپاس حق خدایان باطل پرستند). ( الهی قمشه اي ، عطا کردیم کفران کنند ( و 

تا کافر شوند « ترجمه نشده است . روض الجنان ترجمه کرده است : » و لیتَمتَّعوا فَسوف یعلَمون« 
« ... و ) 217، 15، ج1408.» ( بدانچه داده باشیم ایشان را و تا برخورداري گیرند، پس زود بود که بدانند 
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تا آنکه ( از زندگی دنیا ) بهره مند «... ) و404، 1415فوالدوند ، .» ( بگذار تا برخوردار شوند ، زود که بدانند 
.» ( تا برخورداي کنند زود باشد که بدانند «... )  و 795، 2فیض االسالم، ج.» ( گردند ، پس زود باشد بدانند 

نسفی » ( ي گیرند از دنیا، هر آینه بدانند چون به عذاب درمانند. وبرخوردار«... ) و 1306، 5، ج1356طبري، 
) 761، 2، ج1367، 

ضله و ومن ءایته اَن یرسلَ الرِّیاح مبشِّرات و لیذیقَکُم من رحمته ولتَجرِي الفُلک باَمره و لتَبتَغُوا من فَ
آیات قدرت الهی آن است که خدا بادهاي بشارت آور می فرستد که ) و از جمله46لَعلَّکُم تَشکُرُونَ ( روم/

شما را به چیزي از رحمت بی انتهاي خود بهره مند گرداند و تا از فضل و کرمش ( انواع نعمتها ) تحصیل 
) 409، 1376کنید و باشد که شکر نعمتش  به جاي آرید. ( الهی قمشه اي ، 

»بِاَمرِه الفُلک تَجرِيتا روان شوند کشتی ها به وي « ترجمه نشده است. نسفی ترجمه کرده است:»و ل...
) و 460،7، ج1371(کشف االسرار، » وتا به آن باد کشتی رود به فرمان او...«...)و 771،2، ج1367»(به فرمان...

او کشتی ها(در و تا به فرمان «...) و 1402، 5(ترجمه ي تفسیر طبري، ج» و تا برود کشتی به فرمان او...«...
) 409، 1415(فوالدوند،» و تا کشتی به فرمانش روان گردد...«...)و 5،803(فیض االسالم، ج» دریاها)بروند...

) 259، 15، ج1408روض الجنان ، ...» ( و تا برود کشتی در دریا به فرمان او «... و
ت اَجورهنَّ و ما ملَکَت یمینُک مما اَفاء اهللاُ علیک و بنات یا اَیها النَّبِی انّا اَحلَلنا لک اَزواجک الَلتی ءاتَی

) اي پیامبر ( گرامی ) ما زنانی را که مهرشان ادا کردي 50عمک و بنات عماتک و بنات خالک و...( احزاب /
نیز دختران عمه و دختران بر تو حالل کردیم وکنیزانی که به غنیمت خدا تو را نصیب کرد و ملک تو شد و

)424، 1376خالو ...( الهی قمشه اي ، 
)، 838، 3)،(فیض االسالم،ج424، 1415ترجمه نشده است. ( فوالدوند، »بنات عمک: دختران عمویت. « 

) و 798، 2( ج1367)و(نسفی،1430، 5،ج1356)،(طبري،424، 1371)،(مجتبوي،1، 16،ج1408(روض الجنان 
ویت یا دختران عم تو، ترجمه کرده اند.  دختران عم

و براي ما مثلی (جاهالنه) ) : « 78و ضَرَب لَنا مثَالً و نَسی خَلقَه قالَ من یحیِ العظاَم و هی رمیم ( یس /
) 445، 1376الهی قمشه اي،»( زد که گفت این استخوانهاي پوسیده را باز که زنده  می کند. 

 »ینس وآفرینش خود را فراموش کرد . و : ترجمه نشده است . » خَلقَه
و بزد ما را داستانی و فراموش کرد آفرینش او. گفت کی زنده کند استخانها وآن « ترجمه تفسیر طبري:

، 1367نسفی ، » ( و فراموش می کند آفرینش خودرا به ابتدا...«... ) و1502، 6، ج1356.»(ریزیده شده است 
، 1371کشف االسرار ، ...» ( و آفرینش خود را (که اول آفریدیم و خود نبود ) فراموش کرد «... ) و 837، 2ج
وآفرینش خود را فراموش «... ) و 445، 1371مجتبوي ، ...»( آفرینش خود را فراموش  کرده «... ) و237، 8ج

)    1415فوالدوند ، ...» ( کرد 
، 130، 129*سالم علی إِل یاسینَ * انّا کَذالک نَجرِي المحسنینَ ( صافات /و تَرَکنَا علَیه فی األخرِینَ

) مانیکوکاران را (مانند  الیاس )  129وسالم بر الیاس ( و آل یاسین ) (:« ) این سه آیه چنین معنی شده 131
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الهی ) » ( 131می دهیم ( ) سالم بر الیاسین چنین پاداش نیکو 130نام نیکو در میان خلق آینده بگذاشتیم (
)451، 1376قمشه اي ، 

و براي «چنانکه مالحظه می شود ترجمه هر سه آیه مغشوش است . ترجمه ي آیات شریفه از فوالدوند: 
) مانیکوکاران را 130) درود بر پیروان الیاس (129او در( میان ) آیندگان ( آوازه ي نیک ) به جاي گذاشتیم (

، 1371)، ( مجتبوي ، 197، 16، ج1408) ، ( روض الجنان، 451، 1415) (131» (هیماین  گونه پاداش می د
)به همین شیوه معنی کرده اند. 848، 2، ج1367) و ( نسفی ، 284، 8، ج1371)،(کشف االسرار ، 451

ا یقُولُونَ بِاَلسنَتهِم ما لَیس فی قُلُوبِهِم...( سیقُولُ لَک المخَلَّفُونَ منَ االَعرَابِ شَغَلَتنَا اَموالُنا و اَهلُونَا فَاستَغفرلَن
) اعراب بادیه که از حضورت در جنگها و در سفر فتح مکه تخلف می ورزند براي عذر و تعلل 11فتح /

خواهند گفت که ما را محافظت اهل بیت و اموالمان از آمدن در رکابت عقیده ندارند و به زبان می آورند ...( 
)512، 1376، الهی قمشه اي

»  فَاستَغفرلَنا: پس آمرزش خواه براي ما « و» شَغَلَتنَا: سرگرم داشت ما را « ترجمه نشدن دو کلمه ي
بر جاي ماندگان بادیه نشین به زودي « باعث ناقص شدن ترجمه شده است . ترجمه آیه شریفه از فوالدوند : 

« ) و 512، 1415...» ( رفتار کردند ، براي ما آمرزش بخواه اموال  ما و کسانمان ما را گ:« به تو خواهند گفت 
گویند تورا بازپس گذاشتگان از اعراب : مشغول کرد ما را خواسته هاي ما واهل ما ، آمرزش خواهید براي  

دارییها و اهل و کسانمان ما را مشغول نمود و واداشت پس «... ) و 318، 17، ج 1804روض الجنان ، » ( ما...
مالها و زنان و فرزندانمان مارا سرگرم داشتند ، « ... )  و 1010، 3ما آمرزش بخواه ...) فیض االسالم ، جبراي 

) 512، 1371مجتبوي ، ...» ( پس براي ما آمرزش بخواه 
کَجهرِ بعضکُم لبعضٍ اَن تَحبطَ یا اَیها الَّذینَ آمنُوا التَرفَعوا اَصواتَکُم فَوقَ صوت النَّبِیِّ و التَجهرُوا لَه بِالقَولِ

)2اَعمالُکُم و اَنتُم ال تَشعرُونَ ( حجرات /
« و» یا محمد « اي اهل ایمان ( با رسول با ادب سخن گوئید و) فوق صوت پیغمبر صدا بلند مکنید ( به 

و شما فهم نکنید . ( الهی بر او فریاد مکشید )که اعمال نیکتان ( در اثر بی ادبی) محو و باطل شود» یا احمد 
) 515، 1376قمشه اي 

اي « ترجمه نشده است . ترجمه آیه از کشف االسرار :  » و ال تَجهرُوا لَه بِالقَول کَجهرِ بعضکُم لبعضٍ «
گرویدگان برمدارید آوازهاي خویش زبر آواز رسول وبا او بلند سخن مگویید ، چنانک با یکدیگر بلند گویید 

و چنان خطاب « ... ) و242، 9،ج1371» (کردار هاي شما همه تباه گردد و نیست ، و شما نمی دانید. ، که
و بلند مکنید او را به  گفتار « ... ) و 973، 2، ج1367نسفی ، ...» ( مکنیت با وي چون خطاب شما با یکدیگر 

.. و هم چنان که برخی از شما با « .) و 2، 18، ج 1408روض الجنان ، ...» ( چون بلند خواندن برخی را 
) 515، 1415فوالدوند ، ...» ( بعضی دیگر بلند سخن می گویید با او به صداي بلند سخن مگویید 



١٥٤٧
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

سلطَانِ   یا معشَرَ الجِنِّ و االنسِ انِ استَطَعتُم اَن تنفُذُوا من اَقطارِ السموات و االرضِ فَانفُذُوا ال تَنفَذُونَ االّ بِ
): اي گروه جن و انس اگر می توانید در اطراف زمین و آسمانها بر شوید و  ( از قبضه قدرت 33( الرحمن /

الهی ) بیرون روید ( این خیال محالی است ) هرگز خارج از ملک و سلطنت خدا نتوانید شد . ( الهی قمشه 
)532، 1376اي ، 

اي گروه پریان و :« ه است ،  از ترجمه تفسیر طبري الّا بِسلطانِ : که مستثنی شده است ترجمه نشد« 
، 7، ج1356» ( آدمیان اگر توانید که بگذرید از کنارهاي آسمان و زمین  بگذرید و نه گذرید مگر به حجتی . 

نتوانیت « ... ) و 403، 9کشف االسرار ج» ( و بیرون نشید مگر به سلطانی و برهانی و حجتی  «...  ) و 1786
)1012، 2، ج1367نسفی ، » ( تی که بدهدتان خداي جهان آفرین مگر به قدر

) 532، 1415فوالدوند ، » ( ولی ) جز با ( به دست آوردن ) تسلّطی رخنه نمی کنید «... ( و 
): و کوهها به مانند سراب  گردد ( وخود بینی ها نابود شود ) ( الهی 20و سیِّرَت الجِبالُ فَکانَت سراباً ( نبا/

)582، 1376قمشه اي ، 
وکوهها را روان  کنند و ( چون) سرابی :« ترجمه نشده است . فوالدوند ترجمه  کرده است » سیِّرَت« 
) 1977، 7، ج1356ترجمه تفسیر طبري ، .» ( و برانند کوه ها و باشد چون سرابی « )  و582، 1415» (گردند.

برانند  « ) و 1130، 2، ج1367نسفی ، » ( ه هر دیه در.و روان کرده شود کوهها و چون سراب نماید ب« و 
) 109، 20، ج1408روض الجنان ، .» ( کوهها  را باشد زمین آب زاي 

)585، 1376): (چرا)عبوس و ترشروگشت. (الهی قمشه اي، 1عبس و تَولَّی(عبس/
اي ترجمه حذف شود. ازابتد» چرا « ترجمه نشده است و نیز بهتر است کلمه ي » وتَولَّی « 

روي ترش  کرد « ) و 10،378، ج1371.» ( روي ترش  کرد و روي برگردانید « ترجمه از کشف االسرار:
) و 585، 1371مجتبوي ، .» ( روي درهم کشید و رخ برتافت « ) و 1985، 7، ج1356طبري ، .» ( و برگشت 

.» چهره درهم کشید و روي گردانید « )و 144، 20، ج1408روض الجنان ، .» ( روي ترش کرد و برگردید « 
)  585، 1415( فوالدوند، 

قداست و اهمیت قرآن کریم نزد مسلمانان موجب می شود که در ترجمه ي این کتاب مقدس هم از نظر 
سادگی و روانی و هم از نظر انتقال معنی و مفهوم دقّت بسیار زیادي انجام شود تا کسی که می خواهد از راه 

ه با کالم وحی آشنا شود، ترجمه اي داشته باشد که از صحت و امانت و اتقان الزم بر خوردار باشد.ترجم
کتابنامه:

، ترجمه آیتی ، عبدالحمید ، سروش ، تهران ، چاپ چهارم .1374قرآن ، -
، ترجمه الهی قمشه اي ، مهدي ، هاد ، تهران 1376قرآن ، -

ند ، محمد مهدي ، دارالقرآن الکریم ، تهران ، چاپ اول ق، ترجمه فوالدو1415قرآن ، -
، ترجمه کاویانپور ، احمد ، سازمان چاپ وانتشارات اقبال ، تهران، چاپ سوم 1378قرآن، -
، ترجمه مصباح زاده ، عباس ، سازمان انتشارات بدرقه جاویدان ، تهران ،چاپ اول 1380قرآن -



١٥٤٨

١٥٤٨

مجموعه مقاالت

د جال الدین ، حکمت ، تهران ، چاپ اول ، ترجمه مجتبوي ، سی1371قرآن ، -
، تفسیر سورآبادي، تصحیح سیرجانی ، سعید ، فرهنگ نشر نو، تهران 1380ابوبکر عتیق نیشابوري ، -
ق، مصححین: یا حقی ،محمد جعفر و ناصح ، محمد مهدي، 1408ابوالفتوح رازي، حسین بن علی، -

بنیاد پژوهشهاي آستان قدس رضوي ، مشهد. 
، کشف االسرار و عدة االبرار ، مصحح حکمت، علی 1371رشیدالدین میبدي ، احمد بن ابی سعید، -

اصغر، امیر کبیر، تهران . 
، فرهنگ بزرگ جامع نوین ( فرهنگ سیاح ) ، اسالم ، تهران ، چاپ پانزدهم.1371سیاح ، احمد ، -

موسوي همدانی ، سید محمد باقر، اسالمی ، تفسیر المیزان ، ترجمه 1363طباطبایی ، محمد حسین ، -
وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم . 

طبرسی ، فضل بن حسن، مجمع البیان ، ترجمه نوري، حسین و مفتح ، محمد ، فراهانی . -
، مجمع البیان  فی تفسیر القرآن ، ناصر خسرو ، تهران، چاپ سوم . 1372طبرسی ، فضل بن حسن ، -
، ترجه تفسیر طبري ، مترجمان ، توس ، تهران، چاپ دوم . 1356، طبري-
، مصحح جوینی ، عزیزاهللا ، سروش ، تهران ، چاپ سوم . 1367نسفی ، ابوحفص نجم الدین محمد، -
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تحلیل آثار صمد بهرنگی با تکیه بر آموزه هاي مارکسیسم
هانیه جباریلر خسروشاهی

فارسی دانشگاه آزاد واحد بنابکارشناس ارشد زبان و ادبیات
زینب چراغی
دانشجوي زبان و ادبیات فارسی دکتري دانشگاه ارومیه

چکیده
او ادبیات را نه ابزار نان خوردن، جایزه گرا بود. دوست و مردماي متعهد، انسانصمد بهرنگی نویسنده

تا بدان وسیله با خرافات، فقر، فتگرمیبکارایدئولوژي–گرفتن و مطرح شدن که به عنوان ابزاري سیاسی 
عناصر بومی و داستانبکارگیري کار بزرگی که صمد بهرنگی انجام داد، تبعیض و استثمار به مبارزه برخیزد.

یستی و بسط و گسترش فرهنگ مبارزه در میان مارکسهاي هاي فولکلوریک براي تشریح تفکرات و آرمان
او نویسنده اي بود که مارکسیسم را به زبانی عامیانه و در فرم.بود-ننوجواناوکودکانژهویبه–مردم عامی

اندیشه، فقرا و پابرهنگان بودند که در سر به طور عمدهمی داد و مخاطبان او یادداستانی به مردم و شکل
ه  از آموزه هاي عدالتخواهانمملوءجاي جاي آثار داستانی صمد بهرنگی آزادي و برابري می پروراندند.

ها را مورد بررسی و تحلیل قرار خواهیم داد.آنتمامی این مقالهمارکسیستی است که در 
جهان بینی، مارکسیسم، ادبیات داستانی، کودك و نوجوان و صمد بهرنگیها:کلیدواژه

مقدمه:
:مارکسیسم

تفکر د. جریانگذرمیاز هفتاد سال، بیشدر ایرانمارکسیستیهايآشکار اندیشهاز زمان طرح
به جریان. ایناست، بودهاز نظر کیفیو هماز نظر کمیپرنفوذ، همهاياز جریانیکیدر ایرانمارکسیستی

منزلۀ ثمرة بهتوده. حزبظاهر ساختدر ایران» توده«و » کمونیست»دو حزبخود را در قالبتدریج
هاياز پژوهش. در یکیداشته استمعاصر ایراندر تاریخو تأثیر آشکاريیت، اهمایرانیمارکسیسمنهایی

:استشدهنگاشتهچنینحزباین، در مورد جایگاهاستتودهحزبتاریخبهمربوطمعاصر که
سخنگو و نمایندة ترینو معتبرترین، متشکلترین، مهمایرانتوده، حزبایرانیمارکسیسمتاریخدر طول

وارثعنوانبه، کهتوده. حزباستشده) محسوبمارکسیسمچپ(جریانـ فرهنگیسیاسیجریاناین
، شدهگذاريپایه1320سال، در مهرماه»ایرانکمونسیتحزب»و سپسعهد مشروطهدموکراسیسوسیال
یکعنوانحضور خود را بهالمللیدر صحنۀ بیناتحاد شوروي، کهدومجهانیاز جنگپسهايدر سال

ایرانو فرهنگدر صحنه سیاستمنسجمحزبیکعنوانبهسرعتبه، توانستداشتاعالم» ابر قدرت«
تاریخیدورانز ایناپرآشوببریتانیا و امریکا تصویريبهوابستههايبا جریانحضور یابد و در کشمکش

زند.را رقم
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در کودتايایراناز صحنۀ سیاسیاز خروجپسـ حتی، هموارهتفکر مارکسیستیآنتبعو بهتودهحزب
در تکوینگفتتوانداد و میمیخود ادامهبه موجودیتفکريمثابه یک جریانـ به1332مرداد 28

.استمؤثر بودهایرانی، و در فرهنگاخیر تأثیر داشتههايدر دههیو تفکر ایرانفرهنگ
دار تأثیر عهدهآن. چهرة سیاسیجستمیبهرهو فرهنگیاز دو رویه و جنبۀ سیاسیدر ایرانمارکسیسم«

جریانهنگیخود بود؛ رویۀ فرخاصاهدافدر جهتسیاسیو نهادهايقدرتو هدایتقدرتدر هرم
، 1389(مسعود، » بود.مردمدر میانمارکسیسمو فلسفینظريهايدیدگاهو القايطرحنیز به دنبالچپ

48(
صمد بهرنگی

لر از محلۀ چرنداب تبریز متولّد شد. چندي پس از تولّد، در کوچۀ اسکویی1318صمد در دوم تیرماه 
کنند و پس از مدتی سکونت در در همان محله واقع است نقل مکان میآباد که خانوادة او به کوچه جمال

-روند. صمد سه سال نخست دوران ابتدایی را در مدرسۀ پانزده بهمن گذراند و پایهلر میآنجا به محلۀ لک

وارد دبیرستان 1331هاي چهارم، پنجم و ششم را در مدرسۀ جاوید مشغول به یادگیري شد. او در سال 
ي دانشسراي مقدماتی را به پایان رساند و در مهر ماه به دورة دو ساله1336. صمد در خرداد سال تربیت شد

عنوان آموزگار به سوي روستاهاي آذرشهر، ممقان، قدجهان، گوگان و آخیرجان رفت. او به مدت یازده سال 
- ادبیات دانشگاه تبریز میوارد دانشکدة 1337یعنی تا روز مرگش در روستاها آموزگار بود. صمد در سال 

شود.شود و در رشتۀ زبان و ادبیات انگلیسی دورة شبانه مشغول به تحصیل می
سالگی اتّفاق افتاد که به طور مرموزي در رودخانۀ ارس در 29در سنّ 1347مرگ زودرس صمد در سال 

1مرز ایران و روسیه غرق شد.

باشد و نوشت که شامل بیست و سه داستان کوتاه میبهرنگی عمده آثار داستانی خود را براي کودکان
هایی از ادبیات هایی دربارة مسائل تربیتی و فرهنگ عامه و ترجمه داستانهمچنین مجموعۀ مقاالت وکتاب

کالمی؛ نثر صمد بهرنگی گفتاري و ابتدایی است، بی هیچ گونه آرایش لفظی و«داستانی ترکیه انتشار داد. 
» کند، بی آنکه هیچ ویژگی خاصی داشته باشد.انتقال محتواي داستانی خود اکتفا میزبانی که تنها به 

) 1376،291(میرصادقی، 
صمد تربیت یافته فضاي روستایی است. در آنجا رشد کرده و بالیده است. طبیعی است که فضاي بسیاري 

- ندگان ادبیات روستایی قرار میهاي او حال و هواي روستا را داشته باشد. تا آنجا که در رده نویساز قصه

گیرد. با تمامی نشانه ها و حال و هواهاي سنتی خاص روستا.  
آوري صمد معلّم آگاه روستا که بر نسلی از روشنفکران تأثیر گذاشت، خیلی جوان بود که به جمع«

رش در ایران هاي خود در زمینۀ دردشناسی آموزش و پروها و مقالههاي آذربایجان و چاپ داستانافسانه
)545، 1377(میرعابدینی، » پرداخت.
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ها براي ترین مثالاز ابتدایی-که کودکان و نوجوانان است-هاي خودبهرنگی متناسب با موقعیت مخاطب
-گوید ثروتمندان حق ندارند قصهرود که میکند. او تا جایی پیش مینشان دادن تضادهاي طبقاتی استفاده می

هاي مرا بخوانند.
گذاران ادبیات کودك و نوجوان دانست و تأثیر او بر نویسندگانی چون بهرنگی را باید یکی از بنیان

توان نادیده گرفت.  درویشیان را نمی
هاي پایینی جامعه و گریزان از اخالقیات انتزاعی و بی نگرش صمد به طور اساسی رئالیستی، متوجه الیه

کند که پدرش ملقّب به عسگر هاي او افتخار میرمانی از قهرمانان قصهپرو پاي طبقۀ متوسط شهري است. قه
- النّفسه تقبیح نمیها کشته شده است. (پسرك لبوفروش) دزدي فیقاچاقچی بوده است و در درگیري با امنیه

خیزد.نسبت به فقر ندارد، دشمن فقر است و هرگز به تقدیس آن برنمی2»سن فرانسیسی«شود دیدگاهی 
، آزادگی عرفاي ایرانی، رندي حافظ، طنز عبید، صداقت دست نخورده 3صمد فقر مائوئیستدر«

گري سوسیالیستی، زندگی بومی، روحیۀ تغییر امپرسیونیستی و نفی آنارشیسم در هم آمیخته روستایی، انقالبی
)75، 1370(سرکوهی، » است.

کنش جمعی
هایی از این نوع طالب است. در قلمرو بروز بارقههایش ایجاد حکومت سوسیالیستی راصمد در داستان

بینی، یکی از موضوعات اعتقاد به پیشبرد کارها بر اساس کنش جمعی است. در داستان کوراوغلی و جهان
ها به اساس روایت بر پیوستن فردیت«کچل حمزه، اولدوزها، کچل کفترباز حتّی ماهی سیاه کوچولو، 

یا دریاي هاي ناسازگار به رودخانهبارهاي منفرد و گرفتار آمده در موقعیتهاست. متّصل شدن جویجمعیت
)1386،98(شیري،» جماعت و رسیدن به جامعۀ آرمانی.

انگیز تعهد بود. تعهدي که به حق چهرة حیرت«گرا بود او دوست و مردماي متعهد و انسانصمد نویسنده
باید با مضاف غول و هیوال توصیف شود.می

ول تعهد! هیوالي تعهد!غ
انگیز و اي همچون تعهد روشنفکران و هنرمندان جامعۀ خوفچرا که هیچ چیز در هیچ دور و زمانه

بهاترین گنج ها نیست. چرا که تعهد اژدهایی است که گرانها و کاستیکن کژيخرابزن و خانهآسایش بر هم
)23، 1357(شاملو، » ها است.حیات ملّتدارد: گنجی که نامش آزادي و حقّ عالم را پاس می

نگرش دو قطبی :
داند و این دو قطب صمد نگرش دو قطبی به جهان دارد. او پدیده ها را نیک و فراتر یا پست و فروتر می

-پندارد. دنیاي قصه صمد دو رنگ بیشتر ندارد: سیاه و سفید و شخصیتناهمسان را در نبردي همیشگی می
هایی را توان شخصیتاي که در آثار او نمیو یا بد. حد وسطی در میان نیست. به گونههایش یا خوب هستند 

یافت که نیکی و بدي را با هم داشته باشند.
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هاي فقیر هستند مثل یاشار، پسرك لبوفروش، هاي بهرنگی کودکان خانوادههاي اصلی داستانشخصیت
به عنوان قهرمان یا شخصیت اصلی داستان هستند. قوچعلی، پوالد، صاحبعلی و لطیف. اگر هم بزرگساالنی

هاي فقیر هستند.حمزه و کچل کفترباز از خانوادهمثل کوراوغلو و کچل
-هاي صمد به یک جامعه طبقاتی تعلق دارد. بنابراین در مقابل این، شخصیتهمانگونه که ذکر شد قصه

کنند. حاجی قلی فرشباف، حاج کشی میرههایی از طبقه حاکم قرار دارند و از قشر زحمتکش و فرودست به
علی پارچه باف، زن بابا، ارباب ها، پاشاها و سرمایه داران و...

ها توبه کنند و مرام گذارد که اگر آنچشمی به ایجاد ارتباط با قطب مخالف دارد و شرط میگاه او گوشه
اولدوز «ند. به عنوان نمونه در آغاز داستان او مسلک خود را رها کنند و مثل ما بیندیشند، براي ما قابل پذیرش

گوید:  عروسک سخنگو چنین می» و عروسک سخنگو
هاي هیچ بچه عزیز و دردانه و خودپسندي حق ندارد قصه من و اولدوز را بخواند؛ بخصوص بچه«

هاي دهند و خودشان را یک سر و گردن از بچهنشینند و پز میشون میثروتمندي که توي ماشین سواري
گذارند. آقاي بهرنگ خودش هاي کارگر هم محل نمیبینند و به بچهها باالتر میولگرد و فقیر کنار خیابان

هاي بد و نویسد. البته بچههاي ولگرد و فقیر و کارگر میهایش را بیشتر براي همان بچهگفته که قصه
» آقاي بهرنگ را بخوانند بهم قول داده.هاي توانند پس از درست کردن فکر و رفتارشان قصهخودپسند هم می

)141، 1378(بهرنگی، 
ها، دلیل بر تخیل دوگانه راوي است در در داستان دو گربه روي دیوار، رنگ سیاه و سفید هر یک از گربه

شود راه را براي دیگري باز کند و کسی از پاي دیوار روي ها راضی نمیپایان داستان از آنجا هیچ یک از گربه
یابیم که از نظرگاه سیاسی هر مملکتی که گذارند، درمیریزد و دو گربه به ناچار پا به فرار میا آب میآنه

احزاب و گروه هایش ...
هایش را براي هاي صمد توجه به توده است.آگاهی اجتماعی: صمد داستانمایه هاي داستانیکی از درون

ان که خود معتقد است باید دنیاي رنگین و خیالی کودکان نویسد همچنآگاهی دادن به  مردم عامی و توده می
هاي سرسخت اجتماعی پیوند بزند و مخاطبانش را آگاه سازد.را به واقعیت

مبارزه مسلحانه:
هاي طبقاتی، قربانی شدن طبقه فرودست و زحمتکش براي موجودیت طبقه حاکم امري طبیعی و در نظام

ها ود کار کردن و تالش زیاد پولی در دست ندارند و گروه مقابل آنرود. گروهی با وجبدیهی به شمار می
کنند. صمد که از این امر آگاه است مردم را به مبارزه و خوابند و سرمایه جمع میخورند و میتنها می

کند.درگیري تشویق می
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رد و در داستان آوها سربرمیهاي بهرنگی در داستان اولدوز و کالغاندیشه بکارگیري سالح در داستان
- کند و در ماهی سیاه کوچولو با تمام قوت خود را نمایان میبیست و چهار ساعت خواب و بیداري رشد می

دهد.هاي افسانه محبت، کوراوغلو و کچل حمزه مبارزه مسلحانه خود را نشان میسازد. همچنین در داستان
هاي داستانی به النی مدت است و شخصیتها مبارزه مسلحانه یک جریان طودر داستان اولدوز و کالغ

شوند و مبارزه را دهند. با یک شکست دلسرد و مایوس نمیطور مداوم و با جدیت تمام به مبارزه ادامه می
کنند. براي آنان شکست شروع دوباره مبارزه و درگیري با طبقه حاکم است.متوقف نمی

- ري سالح گرم و مبارزه مسلحانه پیشنهاد میدر داستان بیست و چهار ساعت خواب و بیداري بکارگی
هایم از ماشین کنده شد و به رو افتادم روي آسفالت خیابان. سرم را بلند کردم پاهایم را بر زمین دست«شود: 

)308-309» (خواست مسلسل پشت شیشه مال من باشد.زدم و هق هق گریه کردم. دلم می
نوع مبارزات:

کند از نوع مبارزات تلفیقی است یعنی او از پردازي میهایش نظریهداستانمبارزه اي که صمد براي آن در
کند.هر دو نوع مبارزه آشکار و مبارزه پنهان استفاده می

- مبادا کس دیگر بو ببرد که دارید پنهانی کار می«خوانیم: کالغه میها از زبان ننهدر داستان اولدوز و کالغ
دهند: دلت قرص باشد، ننه بزرگ. درست است که اشار و اولدوز پاسخ میکنید! چشم و گوشتان باز باشد. ی

فهمیم که آدم نباید هر کاري را آشکارا بکند بعضیسن ما کم است اما عقلمان زیاد است این قدرها هم می
)         63-64کارها را آشکار کند، بعضی را پنهانی. (

در مجله خوشه چاپ شده به تاریخچه اسطوره 1346او در مقاله عاشیق شعري که در مهرماه سال 
هاي دهقانی عصر صفوي بر علیه حاکمان محلی، کوراوغلو می پردازد او در این مقاله به بررسی شورش

داند. اي بر آمده از این گونه مبارزات میپردازد و کوراوغلو را اسطورهها و نیروهاي حکومتی میخان
سیاري به قیام بابک در زمان هجوم اعراب داشت و از سویی یادآور قیام اي که از سویی شباهت باسطوره
)291، 1384لر است. (بهرنگی، جاللی

باشد. با توجه مبارزه کوراوغلو و یارانش بر علیه فئودالیسم و شیوه ارباب رعیتی از نوع مبارزه آشکار می
تواند در میان مردم رزه با ظلم و ستم را میهایی که روحیه مباتوان گفت زنده کردن اسطورهبه مطلب فوق می

برانگیزد و تقویت کند از جمله کارهایی است که صمد بهرنگی در داستان سرایی خود دنبال می نمود. 
شهر:اعتقاد به آرمان

اش مخالف هاي ذهنی صمد است. او با وضع موجود جامعهمعتقد بودن به آرمان شهر یکی از دغدغه
کند و براي دستیابی به آن کند. او در ذهنش یک جامعه آرمانی ترسیم میازي آن تالش میاست و براي براند

شود.هاي او این اعتقاد دیده میکند. در بیشتر داستانتالش می
ها و پاشاها را نابود کنند و تمام منطقه را اند تا خانکوراوغلو و یارانش در چنلی بئل گرد هم جمع شده

آن کس که کار می کند حق زندگی «کنند: ند. آنها آرمان شهر خود را چنین توصیف میهمچون چنلی بئل کن
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دارد و آن کس که حاصل کار و زحمت دیگران را تصاحب می کند و به عیش و عشرت می پردازد، باید 
ا نان نابود گردد. اگر نان هست، همه باید بخورند و اگر نیست همه باید گرسنه بمانند و همه باید بکوشند ت
تواند به دست آید، اگر آسایش و خوشبختی هست، براي همه باید باشد و اگر نیست براي هیچ کس نمی

)304، 1387(بهرنگی، » باشد.
رغبتی به مسائل فکاهی و غناییبی

یکی از مباحث مهم مکتب مارکسیسم مبحث واقعیت است. در رئالیسم سوسیالیستی ادبیات، واقعیت را 
- آید. مارکسیستاند اگر هنر عین واقعیت نباشد دیگر هنر به حساب نمیآنان بر این عقیدهکند. منعکس می

ها بخصوص مدرنیسم  ستودند و از دیگر مکتبهاي شوروي عمدتاً ادبیات واقعگراي قرن نوزدهم را می
)252، 1378متنفر بودند. (شمیسا، 

-کرد و واقعیتاز این اندیشه پیروي میصمد بهرنگی نیز که یکی از سرسپردگان مکتب مارکسیسم بود

هاي داند  که واقعیتنوشت. او کتاب خوب را کتابی میهاي جامعه خود را به شکل داستان براي کودکان می
موجود جامعه را به خواننده منتقل کند تا خواننده با مطالعه کتاب نسبت به جامعه آگاهی به دست بیاورد و 

شد. در تغییر وضع موجود آن بکو
دهند به درد پاره کنند و فریب میهایی که ما را فقط سرگرم میکتاب« گوید: صمد دراین باره چنین می

توانند شما را با هاي با ارزش میخوانند. قصهها قصه و داستان را با میل میخورند. بچهخوردن و سوختن می
صه خواندن تنها براي سرگرمی نیست. بدین ها را شرح دهند. قمردم و اجتماع و زندگی آشنا کنند و علت

، 1387(بهرنگی، » هاي مرا تنها براي سرگرمی بخوانند.هاي فهمیده قصهجهت من هم میل ندارم که بچه
270-269(

« ، و»ساعت در خواب و بیداري 24« او بیشتر به رئالیسم گرایش دارد. برخی از قصه هاي وي مانند 
خواهد زشت و زیبا را در کنار هم به مخاطبش نشان واقعگرا هستند. صمد میتماما رئال و », پوست نارنج 

خوش بینی و بد بینی مطلق باز دارد. و با زندگی واقعی آشنا سازد البته که دهد. چرا که قصد دارد آنها را از
به قدري هاهاي نیز دارد، و براي رسیدن به آن ایده آل ها از جان و دل می کوشد. و این کوششاو ایده آل

ایمبخوانیم ، خطا نکرده» ایده آلیست « وسیع و گسترده هستند که اگر او را یک 
اند و اي در خود یک پیام اخالقی را درج   کردههاي صمد هر کدام به گونهبا توجه به این نکته که داستان

هاي صمد بیشتر فت که داستانتوان چنین گشود میگیري روبرو میخواننده در پایان خوانش آن با یک نتیجه
جنبه تعلیمی دارند.  

ایدئولوژیک بود. البته این مورد تنها به وي اختصاص نداشت و در –داستان براي صمد ابزاري سیاسی 
سرایان ایرانی، ادبیات و داستان را به عنوان ابزاري دوره اي که او در آن می زیست، قریب به اتفاق داستان
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یغی و عقیدتی خود به کار می گرفتند. ولی در مورد صمد وجه ایدولوژیک داستان نمایان جهت فعالیتهاي تبل
هاي او دچار مشکل نمی شد.هاي داستانبراي درك پیام-کودك یا نوجوان-تر از دیگران بود و خواننده

د و داستان صمد معتقد بود که می تواند در قالب داستانهایش به بومی کردن آموزه هاي مارکسیتی بپرداز
را به دلیل نوع ارتباطی که مردم با آن برقرار می نمودند قادر به ایفاي نقشی تاریخی در بسط آگاهی هاي 

طبقاتی در میان آنان می دانست.
در نگره ي او چه بسا داستانی کوتاه قادر باشد براي نوجوانان و مردم کم سواد همان کاري را بکند که 

قشر تحصیل کرده و روشنفکر انجام می نمود.کتاب سترگ کاپیتال براي 
ستیزيخرافات

هاي صمد است. صمد معتقد است کودك هاي داستانمایهبه سخره گرفتن خرافات یکی دیگر از درون
گونه والدین خود باشد. او کودکان را بر علیه اعتقادات خرافی و هاي خرافی و متعصبنباید وارث اندیشه

گیر و نذر و نیاز  شوراند و عادات زشتی همچون متوسل شدن به دعانویس و جنمیمقدس مآبانه والدینشان
دهد. او همه این اعتقادات مذهبی آمیخته به خرافات را ارمغان جهل و نادانی را مورد طعن و سرزنش قرار می

-خوبی به تصویر میبهره هستند به گونه  سوادي ندارند و از علم بیاي را که هیچداند. صمد مردم جامعهمی
داند سرایی و خرافات گرایی مردم را در فقدان علم و آگاهی میکشد. او علت افسانه

معرفی نشده است. ضمن آنکه درواقع درواقع در هیچ داستانی از صمد بهرنگی، انسانِ مذهبی، مثبت
هاي آگاه و روشنی نیستند؛ و گرفته تا دیگران آدمهاي او نیز از آخوندنوشتههاي مذهبییک از شخصیتهیچ

:اندخرافاتی معرفی شدهبه عکس، اغلبِ آنان، افرادي

گیر. یک نفر رفت یک نفر رفت دنبال سید قلی جن«گو آمده است: در داستان اولدوز و عروسک سخن
.» ها را فراري بدهداهللا آورد که جناش یک بسمدنبال سید میرزا ولی دعانویس. پیرزنی دوید از خانه

)74، 1387(بهرنگی، 
هاي عجیب و غریبی گیر تشتی را وارونه جلوش گذاشت، حرفجن«شود: گیر چنین وصف میو جن

گفت، آینه خواست، صداهاي عجیب و غریبی از خودش و از زیر تشت درآورد و آخرش گفت: اي از ما می
.» د مسلمان دور شوید و او را اذیت نکنید... دهم به پادشاه از ما بهتران، از خانه این مربهتران شما را قسم می

)75(همان، 
آخر سر زن بابا زایید. بچه زنده « صمد به نذر و نیاز و حتی توسل به بزرگان دین نیز هیچ اعتقادي ندارد: 

اصغر  بود. جادو و جنبل کردند، نذر و نیاز کردند، دعا و طلسم گرفتند، نظر قربانی گرفتند، شمع و روضه علی
بابا از محنت چه و چه نذر کردند، براي چه؟ براي این که بچه نمیرد. اما سر هفته بچه پاي مرگ رفت. زنو 

ام را از ما بهتران خفه کردند، یکی هم چشم حسود گفت:  بچهو غصه سخت مریض شد. شب و روز می
ام را کشتند.کور حسودي کردند و بچه

)78(همان، » تواند زنده بماند....نکرده، به سختی میدکتر آوردند گفت: توي شکم مادر خوب رشد 
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شبانه به جنگل هازمانی که یاشار همراه اولدوز و عروسک سخنگو، براي شرکت در جشن عروسک
گذارند و آن را مرهم میهاي مهربان، روي زخم کهنۀ یاشارها با کمک حیوانرود و آنجا عروسکمی
بعد، مادر یاشار متوجه خوب شدن زخم یابد و صبح روزی بهبود میآسایبندند و زخم به طور معجزهمی
گیرد، و مادرِ مذهبیِ او، چقدر همه چیز را به تمسخر میشود، ببینید یاشار چطور با دروغ گفتن خود،می

پسرم، :یاشار گفت: خواب دیدم یک مرد نورانی آمد نشست پهلویم و به من گفت.شودمیاحمق جلوه داده
از جیبش درآورد و خواهم، آقا. آن مرد نورانی مرهمیهی زخمت را خوب کنم؟ من گفتم: چرا نمیخوامی

اي ساکت شد و باز یاشار لحظهزخم را دوباره بست و گفت: تا تو بیدار شوي زخمت هم خوب خواهد شد
فت: نگاه کن ببین نگو. وقتی زخمم را بست، به من گقدر نورانی بود کهگفت: مرد مهربانی بود. صورتش این

سرت. من عقب برگشتم و دیدم چیزي نیست. اما وقتی به جلو نگاه کردم باز دیدم آن چیست ایستاده پشت
بود؟اش گفت: گفتی صورتش هم نورانیننه.نیست. مرد رفته بودچیزي

چالقش پايبزرگ آمده بود و گفتی یک وقتی به خواب ننهآره، ننه. عین همان که آن روز می:یاشار گفت
گرفت. از شوق و شادي گریه اشننۀ یاشار گریه.کندرا خوب کرده بود. ببین زخم من هم دیگر درد نمی

اي. از تو ها شدهگفت: تو نظرکردة امامکرد. پسرش را در آغوش کشید و سر و رویش را بوسید ومی
(همان؛ » گزارد.خواند، شکر میا میکلثوم ننۀ یاشار داشت توي اتاق دع…ات بداندخوششان آمده، اگر دده

شده هایاشار نظرکردة امام«تر از همه اینکه، نویسنده، خود، به طنز، عنوان این فصل را جالبو)115-116
قرار داده است.» بود

شدت یکی از دو چهرة محبوب داستان، و به، یاشار که خود»اولدوز و عروسک سخنگو«در همین داستان 
اي نازپرورده و لوس ضدمذهبی و چپ خود است، با بهرام، که بچهموزگار غیرمذهبی اگر نگوییمتأثیر آتحت

ها از همین راه حاجی:بهرام گفت.گویند راه مکهیاشار گفت: این را بش می:وگویی داردگفتو مرفّه است،
.ه مکهگویند رابش میسوادیاشار خندید و گفت: نه بابا. مردم بیروند؟به مکه می

هاي قدیمی که از گفت: معلوم است دیگر. آدمیاشار.گویند راه مکهبهرام گفت: پس چرا مردم بش می
کردند. این هم یکی از آن بلد نبودند افسانه درست میعلم خبري نداشتند، براي هرچه که خودشان

)126(همان، » هاست.افسانه
حصول کار و تصرف انسان در جامعه برحسب نیازهاي او ماخالقی، اخالق و دستورهاياز نظر مارکس« 

و تحت تأثیر شرایط مادي جامعه است. مراد مارکس از شرایط مادي، وضعیت و شرایط اقتصادي و به طور 
دقیق مربوط به شیوه، مناسبات و ابزار تولید است. اخالق لوح سفیدي نیست که بتوانیم بر آن هر حکمی را 

رسد، بنویسیم. اخالق مانند هر مصنوع دیگر تاریخ انسانی، ساختۀ مردمی تحت نظر میکه براي ما بهترین به 
گرانه دارد؛ اخالق عامل هاي معین است. اخالق ماهیتی طبقاتی، ایدئولوژیکی و توجیهانگارهشرایط و پیش

سی تاریخ و پنهان سازندة مبادي واقعی هنجارهاي خود، مانند منافع طبقاتی و مخفی کنندة نیروهاي اسا
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است. اخالق در جامعۀ طبقاتی » ازخودبیگانگی«جامعه، مانند پایه بودن اقتصاد وسلطه بورژوازي، و عامل 
» شان عمل کنند.سازد تا برخالف منافع طبقاتی واقعیمتضمن آگاهی کاذب است و غالباً مردم را ملزم می

)50، 1389(مسعود، 
ي مارکسیسم است، اخالقیات از اموري نیستند که ثبات دائمی هابینی صمد که متأثر از آموزهدر جهان

داشته باشند. از دیدگاه صمد آن چیزي که یک سال پیش خوب بود ممکن است دو سال بعد بد تلقی شود و 
هایش برعکس آنچه امروز ضداخالقی است فردا امري خوشایند تلقی شود. لذا صمد با نوشتن داستان

معیار و مقیاسی داد که بتوانند «کودکان بود. او اعتقاد داشت بایست به کودکان درصدد تزریق این اصل به 
اي هاي تازهرو صمد تحلیل)  از این9، 1387(بهرنگی، » مسایل گوناگون اخالقی و اجتماعی را ارزیابی کند.

دهد.از دزدي ، دروغ و قتل به کودکان می
قتل:

دانست و قتل ثروتمندان و افراد بدي را ایران عین اخالق میاو ضد اخالقیات را در شرایط جامعه آن روز
- شمرد. همچنین او دروغ و دزدي را نیز در شرایطی کامال کمیداران هستند واجب میکه در خدمت سرمایه

دانست.
یاشار یکهو گفت: بیا سگه رو بکشیم.

اولدوز یکه خورد، گفت: بکشیم؟
شویم.از دستش خالص مییاشار گفت: آره اگر بکشیم براي همیشه 

اولدوز گفت: گناه نیست؟
کنیم گناه باشد. (بهرنگی، دانم گناه چیست ما که به کسی بدي نمیدانم. من نمییاشار گفت: گناه؟ نمی

1387 ،79 (
دزدي:

پیرزن گفت: قسم بخور دست به مال نخواهی زد، کاله را بدهم. کچل گفت: «در داستان کچل کفتر باز 
)276(همان، » خورم که دست به چیزهایی نزنم که براي من حرامند.میقسم

-گیرد و به صاحبان اصلیرود و مال مردم را که در دست او بود میعلی پارچه باف میکچل به خانه حاج
دهد.اش می

ند که کردند و معطل مانده بوددار و دیگر پولداران نشسته بودند صحبت میعلی کارخانهپادشاه و حاجی
» کدام دزد زبردست است که در یک شب به این همه خانه دستبرد زده و این قدر مال و ثروت با خود برده.

) 279(همان، 
اولدوز گفت: ننه کالغه دزدي چرا؟ گناه دارد.
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هام  از گرسنگی ننه کالغه گفت: بچه نشو جانم گناه چیست؟ این گناه است که دزدي نکنم، خودم و بچه
شود جلوي دزدي را گرفت. تا وقتی هاي خشک و خالی نمی. این را هم تو بدان که با این نصیحتبمیرند..

)16-17که هر کس براي خودش کار کند دزدي هم خواهد بود. (همان، 
استثمار طبقه فرودست

-یعنی چیزي را که مارکس جوهر وجود آدمی می–کارگران در نظام سرمایه داري مجبورند کار خود را «
در نتیجه تسلط -گیردها را به خدمت انباشت بیشتر سرمایه میدار کار آندار بفروشند، سرمایهبه سرمایه-اندد

شوند، در صورتی که دستمزدها به حداقل دارها ثروتمند میشود. سرمایهدارها بر کارگران بیشتر میسرمایه
داري با به فالکت کشاندن طبقه عظیمی از سرمایهکند. اما الزم براي زنده نگه داشتن کارگران کاهش پیدا می

) 90، 1379(سینگر، » کند.مردم، نیروي مادي الزم براي سرنگونی خودش را فراهم می
هاي صمد منوط به نفی طبقه حاکمه هست. خیرخواهی طبقه حاکم هرگونه ارتباطی بین دو قطب داستان

آنان باید به دیده شک و تردید نگریست. اگر طبقه چیزي جز طرح و توطئه نیست و به هر اقدامی از سوي
گیرد.شک در این امر منافع خود را در نظر میدار کاري براي افراد طبقه فرودست انجام دهد بیسرمایه

به عنوان نمونه:
ه... زن بابام را هم دوس ندارم. از وقتی به خانه ما آمده بابام را هم از من گرفته ... گاوم را هم دیروز کشت

اند تو آشپزخانه و منتظرند گوشت بپزه و بخورند... بیچاره گاو مهربان من! حاال خودش و خواهرش نشسته
)84، 1378(بهرنگی، 
اي در سر دارد و آن این است:خرد از این اقدام خود نقشهبابا براي اولدوز پستانک میاگر زن

بابا براي اولدوز اندازم. براي این که آن را زنور میننه بزرگ دنبال حرفش را گرفت: اما این پستانک را د«
» خریده بود که همیشه آن را بمکد و مجال نداشته باشد که حرف بزند و درددلش را به کسی نگوید.

) 99، 1387(بهرنگی، 
هاشرف، چندین کارگاه قالیبافی دارد که توسط آنبی» قلی فرشبافحاج» «لبوفروشپسرك«در داستان 

خواهر یتیم سولماز،اي است؛ و حاال هم بهاي فقیر روستایی را استثمار کرده، صاحب چندین زن صیغههبچه
پس هنگامی که حاج قلی .کندخواهد او را هم صیغۀ خودشسن و سال تاروردي نظر دارد، و میو کم

او قصد دهد دلیل کارش ترحم و دلسوزي نیست بل فرشباف به سولماز چند ریال بیشتر حقوق می
خواهد سولماز را صیغه خود کند.ها را دارد و میسوءاستفاده از خانواده آن

دهم. ما دیگر هر ام به کدخدا گفت: من اگر صد تا هم دختر داشته باشم یکی را به آن پیر کفتار نمیننه«
ها قوم و خویش آیند با ما دهاتیها نمیدانی این جور آدمچه دیدیم بسمان است. کدخدا، تو خودت که می

)  180(همان، » راست راستی شوند.
:گیرينتیجه
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هاي ایرانی تحت شرایط جدید دوران خود با حفظ چارچوب و تفسیر کلی مارکس، به مارکسیست
هایش نوجوانان کشور را ها پرداختند. صمد در داستانتر این اندیشهتر و کاملبازنگاري، تنظیم و روایت دقیق

هایش خشم و کینه خواند. او در داستانیا بیدارباش انقالبی براي مبارزه با ظلم و ستم فرا میبه نوعی بیداري
پردازي، دهد. بهرنگی اهل نظریهداري نشان میخود را از طبقه حاکم، حکومت وقت، اشرافیت و سرمایه

و سرسختانه هرگونه کاردهایش بذرهاي انقالبی قهرآمیز و فوري را میفلسفه و جدل نیست او در داستان
کند.تأمل و درنگ را به عنوان سازش محکوم می

نوشت:پی
اند؟ نکند آخر نکند سر به نیستش کرده«گوید: احمد دربارة مرگ مشکوك صمد چنین می. جالل آل1

19تا 16خودکشی کرده؟ آخر آدمی که شنا بلد نیست، چرا باید به رودخانه زده باشد؟ و مگر ارس در 
ام. جوري نیست که آباد دیده، چقدر آب دارد که بتواند کسی را بغلتاند؟ بسترش را خود من در پارسشهریور

)5، 1347احمد، (آل.» هاي مأمورهاي مرزي دو طرف بشود تن به آبش زد و ... مزاحمتبی
فرانسیسی به زندگی مرفّه و پر زرق و برق شهري متمایل است.دیدگاه سن-2
اش.نیست چین بود و مائویستی یعنی کمونیسم به گونۀ چینیمائو رهبر کمو-3

منابع و مآخذ
ه1384هاي بهرنگی، تهران، آرمان خرد،بهرنگی، صمد، قص .
 ،1379سینگر، پیتر، مارکس، ترجمه محمد اسکندري، انتشارات طرح نو، تهران.
1379اشرف، یادمان صمد بهرنگی، تهران، کتاب و فرهنگ،درویشیان، علی .
،75، ص62و 63، شماره 1370سرکوهی، فرج، مهرماه روزهاي باران در تبریز، مجلّۀ آدینه
هاي ارس به دریا پیوست) انتشارات شاملو، احمد، اي کاش این هیوال هزار سر داشت (صمد با موج

.1357، 23آبان چاپ دوم، ص
1391پژوهی،شیري، قهرمان، در سرزمین عزاداران بیل، همایش ملی داستان .
 قانعی، علی، ملّائی، عسگر، از اندرسن ایران تا هانس کریستین اندرسن، مجموعه مقاالت همایش

. 910-933،. صص 1390ملی، دانشگاه آزاد واحد بناب ،جلد دوم، 
 م (هیجدهم) آذرماهم، شماره سو1347آل احمد، جالل، صمد و افسانۀ عوام، مجلّۀ آرش، دورة دو ،

.5ص
م، میرصادقی، جات داستانی، تهران، ماهور، چاپ دو1376مال، ادبی  .
1377نویسی،چهار جلدي، تهران، نشر چشمه، میرعابدینی، حسن، صدسال داستان.
 طبري، احسان، قهرمان منفرد یا مجاهد خلق، کتاب مسائلی از فرهنگ و هنر و زبان، نقد ماهی سیاه

کوچولو. 
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ل، شهریورفاري، لورانس، (معلّم فرانسوي)، چنی6، شماره 1358ن بود صمد کتاب جمعه، سال او ،
. 3ص

،1391تحلیل محتواي آثار صمد بهرنگی، تالیف سلمان صفریان، تهران، نشر اندیشه نو.

 7-8، صص 12شماره 77محمد جواد جزینی کتاب ماه کودك و نوجوان مهر
ادي درباره آن، سال اول، شماره مارکسیسم ایرانی و مالحظاتی انتقاخالقمسعود، امید، فلسفۀ

74ـ 47، صفحه 1389چهارم، پاییز 
 ،1378شمیسا، سیروس، نقد ادبی، تهران، فردوس.
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پنهانِ تکراردستاوردپویایی؛ 
1سوسن جبري

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازي کرمانشاه
چکیده

ی است که تا کنون بسیار به آن پرداخته شده است. هر تکرار از زمرة شگردهاي دیرین ویژة زبان پارس
شکلی ازتکرار چون: تکرار واج، تکرار واژه، تکرار گروه اسمی، تکرار عبارت، تکرار جمله، تکرار ساختار 
نحوي، تکرار مضمون، تکرار معنا و تکرار یک اندیشه کارکردهاي ویژه خود را دارند که در علم معانی و 

بسط کالمخته شده است. اماتا کنون به موضوع دستاورد تکرار درآفرینش بافت سخن،بدیع به آنها پردا
ریتفسينثر شعروساماندهی ساختار معنایی متن پرداخته نشده است. براي بررسی این بعد از تکرار، متن 

- توانمنديدهند که: برخیها نشان میي را برگزیدیم. یافتهبدیمنیدالدیکشف االسرار ابوالفضل رشیعرفان

ارائه نگرش هاي پوشیده و ناگفتۀ تکراردر ساختار معنایی متن عبارتند از: نمایش یک پدیده از ابعاد مختلف،
گذر و بیان مراتب مختلفی از یک مفهوم یا پدیده به ترتیب از ساده تا پیچیده، امکان ده،یپدکیبه هیچند سو

یک پرداختن به ،موضوعرییامکان تغ،موضوعهمان از يگریموضوع و پرداختن به ابعاد دیک جنبه از رییتغ
، بیان معناةبر عمق و گسترهیبه الهیو افزودن الدر تکرار نیشیپیمعانیتداع،ي متفاوتایموضوع از زوا

ساماندهی ساختار معنایی متن « ها. پرسش پژوهش آن است که: بیان شباهتو ها، بیان تفاوتهاتقابل
هاي دستاوردپاسخ این است که: یکی از» آفرینی دارد؟چه دستاورد زیباییتکرار، ناگون اشکال گوکاربرد با

در متن است.ییایپوحس و خلق ییستایمتن زدودن اییساختار معنایساماندهدرتکرارپنهان کاربرد 
تکرار، زیبایی آفرینی، پویایی، نثر عرفانی، ابوالفضل رشیدالدین میبدي.ها:کلیدواژه

درآمد
).1/30: ج1382(میبدي، » تُو را که داند که تُو را تو دانی، تو را نََدانَد کس، تُو را تو دانی، بس«

-یکی از کهن ترین ویژگی زبان پارسی تکرار در اشکال گوناگون است. محمد تقی بهار در این باره می
ساسانیان و نثر ادبیات پهلوي به تا عهد» اوستا«این قاعده یعنی تکرار در نثر قدیم فارسی از عهد « گوید: 

). این نکته 2/55: ج1373بهار، » ( اندکردهخوبی مشهود است و نویسندگان دري به سنت قدیم عمل می
شود.بسیار مهم است که تکرار از شگردهاي زبانی پارسی است، چنان که در ردیف هاي شعري نیز دیده می

آفرینی تکرار جاي تأمل بسیار دارد. از جمله نقش موسیقیهاي مختلف تکرار در زبان پارسی اهمیت نقش
تردیدي ندارم که اگر «تا بدان جاست که موزونی سخن بر سیر تاریخ و فرهنگ ما نقش شگرفی داشته است: 

اي بود، جز آنکه امروز هست و در نتیجه نظام آوایی، گونهواج آرایی کلمات زبان فارسی و یا عربی به
اي دیگر خود را نشان گونههاي ما، امروز به داشت، بخشی از اندیشهاهرات دیگري میجادوي مجاورت، تظ

داد و چه بسیار چیزها که امروز براي ما محترم و قدسی است در آن صورت چنین نبود و چه بسا که می

1 . sousan_jabri@yahoo.com
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رت تبدیل به خیلی از چیزها که در نظر ما امروز حرمتی ندارد، در نتیجه آن نوع دیگر از اشکال جادوي مجاو
)21، 1377شفیعی کدکنی، » ( شدامور محترم و قدسی می

کند. اي است که ذهن را درگیر میتکرار واج، کلمات، عبارات و جمالت در یک متن معموالً اولین نکته
بنابراین عجیب نیست که نخستین انتقاد از یک متن متوجه تکرار  باشد. از نگاه روانشناسی نیز تکرار، اهمیت 

آفرین است. ساز و زیباییکند و از حیث زبان شناسی نیز تکرار برجستهدیدة تکرار شونده را بیشتر میپ
گیري ساختار معنایی، چه در شده؛ چه در جهت شکلهاي گوناگون بردهدر متون فارسی از تکرار بهره

گون موسیقی. عالوه بر جهت تأثیرگذاري سخن، چه در جهت سود جستن از نغمه آواها در خلق انواع گونا
این تکرار در آفرینش بافت سخن، بسط کالم و ساماندهی ساختار معنایی متن جایگاه درخوري دارد و توان 

آن را دارد که حسی از پویایی نیز بیافریند. 
پیشینۀ پژوهش-2

ند. تکرار یا به در بارة تکرار به ویژه به عنوان شگردي بالغی در علم معانی و علم بدیع بسیار سخن گفته ا
تواند از جهات مختلف و در از مواردي است که می» تکریر« صورتی که در مکتب بالغی بدان پرداخته شده 

توان از ارزش صوتی و نغمه کلمات سخن به مباحث گوناگون مورد توجه قرار گیرد. یعنی از یک سو می
ت و برجسته نمودن کلمه، برجستگی تصویر یا هاي بالغی آن از قبیل تأکید، ایجاد لذّمیان آورد و به ارزش

(ر. ك: متحدین، » ها پرداخت و از دیگر سو آن را از جمله زیبایی سخن شمردمضمون و جان بخشیدن به آن
1354 :483  .(

هاي ادبی با اغراض گوناگون در متون قابل مالحظه است. دامنه تکرار بسیار کاربرد تکرار در شکل آرایه
). از جمله در: 1: 1389ر. ك: صفایی راد، » ( هاي گوناگون کاربرد پیدا کرده استبه صورت«وسیع است و 

افزایش توان تأثیرگذاري بر مخاطب، ایجاد لذّت، بیان شدت عواطف، خلق موسیقی درونی و بیرونی، خلق 
بیان تأکید، موسیقی معنایی، انسجام ساختاري، انسجام معنایی، اقناع مخاطب، حفظ تداوم توجه مخاطب، 

نمایی، بیان حصر، بیان قصر، بیان توجه، نمایی، کوچک تنبیه، تحسر، تألم، تشویق، روشنگري معنا، بزرگ 
اي کارآیی دارد.     بیان اهمیت پدیده

بحث این مقاله بحث در باره پویایی به عنوان یکی از پیامدهاي پنهان تکرار در متن است که تا کنون بدان 
ه است. براي ارئه شاهدي از این کارکرد پنهان تکرار، نثر شعري تفسیر عرفانی کشف االسرار پرداخته نشد

گیري از تکرار در نثر زیباي آهنگین عرفانی سرشار از ابوالفضل رشیدالدین میبدي را برگزیدیم. زیرا بهره
چندان دارد. مانند: عاطفه کشف االسرار جلوة صد

ار بی آلت منم؛ قهار بی حلیت منم؛ غفّار بی مهلت منم؛ ستّار هر زلّت آفریدگار بی علت منم؛ کردگ*« 
)8/264: ج1382(میبدي، » منم
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در نثر عرفانی میبدي همه اشکال و امکانات تکرار چون: تکرار واج، تکرار واژه، تکرار گروه اسمی، تکرار 
شود. به رار یک اندیشه دیده میعبارت، تکرار جمله، تکرار ساختار نحوي، تکرار مضمون، تکرار معنا، تک

هاي سبکی نثر میبدي تکرار در اشکال مختلف لفظی و معنایی است. مانند: یقین یکی از ویژگی
یا موسی به علم ترا نزدیکم و ز همت دور. اي موسی بهره محبان خودم و بهره رسان مزدور. یاد من *« 

ن سرور. صحبت من روحِ روح است و قرب عیش است و مهر من سور. شناخت من ملک است و یافت م
).1/508: ج1382(میبدي، » من نور. دوستان را به جاي جانم و عارفان را رستاخیز بی صور

شناسد زیرا در زبان این مفسر میبدي خطیب و زبان شناس است و نقش و کارکردهاي زبانی تکرار را می
که در کنار نگرش صوفیانه یا به عبارت دیگر شودمأنوس با قرآن به روشنی نقش مؤثر تکرار دیده می

برخوردي عاطفی و هنري او با جهان هستی تأثیر شگرفی بر زبان میبدي دارد. 
پرسش پژوهش-3

هاي گوناگون تکرار در این پژوهش به نقش تکرار واژه، عبارت، جمله و ساختارهاي از میان ابعاد و جنبه
به عبارت دیگر؛ ساماندهی ساختار معنایی با به کارگیري تکرار نحوي در بافت سخن و شیوة بیان مطلب یا

ساماندهی ساختار معنایی « واژه، عبارت، جمله و ساختارهاي نحوي در متن پرداختیم. پرسش آن است که؛ 
» متن با کاربرد اشکال گوناگون تکرار، چه دستاوردي زیبایی آفرینی دارد؟

تن تکرار و ساماندهی ساختار معنایی م-4
بخش عرفانی کشف االسرار بیش از سه هزار متن کوچک و مستقل دارد. تکرار لفظ و معنا در این متون 
بسامد بسیار چشمگیر و قابل توجه دارد و از هزاران متن کوچک و یزرگ مستقل در کنار هم یک متن داراي 

انسجام لفظی و معنایی ساخته است. مانند: 
صفت خداوند یگانه، بار خدا و پادشاه یگانه، در بزرگواري و کاررانی یگانه، و الهکم اله واحد ... این *« 

همتایی یگانه، در مهربانی و بنده نوازي یگانه، هر چه در بردباري و نیکوکاري یگانه، در کریمی و بی
ه، کبریاست رداء جالل اوست و به آن یگانه، هر چه عظمت و جبروت است ازار ربوبیت اوست و به آن یگان

در ذات یگانه، در صفات یگانه، در کرد و نشان یگانه، در وفا و پیمان یگانه، در لطف و نواخت یگانه، در 
مهرو دوستی یگانه، روز قسمت که بود جزا و یگانه، پیش از روز قسمت که بود؟ همان یگانه، پس از روز 

ه کیست؟ همان یگانه، پیداتر از هر قسمت که سپارد آن قسمت؟ یگانه، نماینده کیست؟ همان یگانه، آرایند
» چه در عالم پیدایی است و در آن پیدایی یگانه، پنهان تر از هر چه در عالم نهانی است و بدان نهانی یگانه

). 439/ 1: ج1382(میبدي، 
چنان که در این نمونه عالوه بر تمام شگردهاي زیبایی آفرینی بالغی؛ بسط کالم، تغییر و گسترش معنا و 

داختن به معانی و موضوعات گوناگون، خلق بافت و ساماندهی ساختار معنایی متن با کاربرد تکرار دیده پر
شود.می
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نقش تکرار در ساماندهی ساختار معنایی متن بدین گونه است: نمایش یک پدیده از ابعاد مختلف، ارائه 
ده از کل به جزء و از جزء به کل، نگرش چند سویه به یک پدیده، بیان مراتب مختلفی از یک مفهوم یا پدی

امکان گذر و تغییر یک جنبه از موضوع و پرداختن به ابعاد دیگري از همان موضوع، امکان تغییر موضوع، 
الیه بر عمق و بهپرداختن به یک موضوع از زوایاي متفاوت، تداعی معانی پیشین در تکرار و افزودن الیه

ها دستاوردي نهانی دارند که آن حس ها. همۀ این شیوهها و بیان شباهتاوتها، بیان تفگسترة معنا، بیان تقابل
ها در متن است.حضور حرکت و جنبش و پویایی پدیده

تکرار و پویایی-5
اي است که تکرار در بعد لفظی و معنایی خود به شکلی پیچیده از تأثیر لفظ ماهیت زبان فارسی به گونه

شود. جدا کردن این ابعاد از یکدیگر حتی براي بیان و توصیف نقش پدیدار میبر معنا و معنا بر لفظ در متن
ایم که تکرار شناسان به تجربه دریافتهو کارکرد تکرار کاري بس دشوار است. ما نیز چون اهل بالغت و زبان
تکرار بار دوم اي که درکند، به گونهیک واژه، عبارت یا جمله، حتی در دوبار، بارمعنایی متفاوتی ایجاد می

این واژه، به نوعی معناي جدیدي ناشی از بافت و ساختار سخن بر آن افزوده خواهد شد. پس باید سخن 
هاي بسیاري بر عهده دارد. اما هیچ گاه خود تکرار در معناي کوتاه کرد و گفت: تکرار در زبان فارسی نقش

تکرار وجود ندارد.    
ثر میبدي، زدودن ایستایی است. این در حالی است که تکرار در نگاه نکته قابل توجه ویژگی تکرار در ن

استفاده « هاي غربی یا هندواروپایی گفته شده است: اول باید ایستایی را موجب شود. در باره تکرار در زبان
به حجمی از تکرار با اندك تغییر در نثر مجازي آثار اولیه این تأثیر را دارد که پویا را به ایستا و خطی را 

). حال باید گفت عملکرد تکرار در تغییر ایستایی به پویایی در زبان فارسی نیز 65: 1381الج، » ( تبدیل کند
که در این نمونه » بینی«چنین نقشی دارد. مانند القاي حسی از اوج و فرودهاي زبان و معنا در لنگرگاه تکرار 

شود: دیده می
مایم تا عقوبت بینی. بر صراط نگه دارم تا عنایت بینی. گناهت بیامرزم بیافرینم تا قدرت بینی. دوزخ بن*« 

تا فضل و رحمت بینی. به جنت رسانم تا کرامت بینی. بر تخت نشانم تا عزت بینی. شراب دهم تا لذت بینی. 
).8/245: ج1382(میبدي، » سالم کنم تا تحیت بینی. جالل جالل بردارم تا لقا و رویت بینی

ی و تکرار واژه و عبارتپویای-5-1
از میان انواع تکرار، تکرار واژه و گروه اسمی بیشترین بسامد تکرار را در نثر عرفانی میبدي به خود 

شود. از هاي متن، به شکل تکرار ارکان جمله دیده میدهد. این بسامد در ساختار نحوي جملهاختصاص می
صفت، تکرار قید و تکرار تکرار متمم، تکرار مفعول، تکرار جمله: تکرار فاعل، تکرار مسندالیه، تکرار مسند،

شوند. میبدي از این تکرارها عالوه برخلق فعل هیچ محدودیتی وجود ندارد. گاه نیز چند رکن با هم تکرار می
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ترین کارکرد بالغی افزایش برد. طبیعیموسیقی براي افزایش معنایی حاصل از تکرار واژگان به خوبی بهره می
نایی تکرار تاکید، بیان توجه و عالقه، ایجاد لذّت، بیان اهمیت و عظمت است. مانند این نمونه: مع

در دریاي هالك پنج کشتی روان ست : یکی حرص، دیگر ریا، سه دیگر اصرار بر معاصی، چهارم *«
نشیند به غفلت، پنجم قنوط.. هر که در کشتی حرص نشیند به ساحل حب دنیا رسد، هر که در کشتی ریا 

ساحل نفاق رسد، هر که در کشتی اصرار بر معاصی نشیند به ساحل شقاوت رسد، هر که در کشتی غفلت 
نشیند به ساحل حسرت رسد، هر که در کشتی قنوط نشیند به ساحل کفر رسد. اما دریاي نجات در وي پنج 

د. هر که در کشتی کشتی روان ست. یکی خوف، دیگري رجا، سه دیگر زهد، دیگر معرفت، پنجم توحی
خوف نشیند به ساحل امن رسد، هر که در کشتی رجا نشیند به ساحل عطا رسد، هر که در کشتی زهد نشیند 
به ساحل قربت رسد، هر که در کشتی معرفت نشیند به ساحل انس رسد، هر که در کشتی توحید نشیند به 

).178/ 8(همان، ج» ساحل مشاهدت رسد
اي فعل غیر اسنادي هستند، به سبب داللت این افعال بر کنش، تداعی پویایی و تکرار در جمالتی که دار

افزایند. قیدها، افعال پیشوندي و واژگان داللت کننده برحرکت و تغییر نیز حرکت بر شدت پویایی در متن می
در جایگاه خود اهمیت دارند که فعالً مورد بحث نیست.

دهد. در واقع وسعت ي و ایستا را بیشتر تحت تاثیر قرار میهاي اسنادشگفت این است که تکرار ساخت
و عمق توان خلق پویایی تکرار را در جمالت اسنادي باید دید. چنان که ایستایی ذاتی اسناد و توصیف ایستا 

شود. پویایی در این تکرارها ناشی از بیان گوناگونی، به پویایی استن، بودن، شدن،  گشتن و گردیدن بدل می
ها است. مانند:د و مراتب و اجزاي پدیدهابعا

دل بندة مومن خزینه بازار ماست، منزلگاه اطالع ماست، محراب وصال ماست، خیمه اشتیاق ماست، *« 
).4/37(همان،  ج» مستقر کالم ماست، گنج خانه اسرار ماست، معدن دیدار ماست

» ( و دستوري مناجات بردوام استتا بدانی بر آن درگاه حجاب نیست و بند نیست و منع نیست *« 
).2/664همان، ج

آنان اهل نعمت اند و اینان سزاي محبت. آنان اسیران بهشت اند و اینان امیران بهشت. آنان اصحاب *«
).3/88(همان، ج» جود اند و اینان ارباب وجود

ن است که در نزد توان نوعی از تکرار واژه دانست؟ موضوع مهم ایآیا آوردن واژگان مترادف را هم می
ایم که تکرار یک واژه معناشناسان درمورد وجود دو واژة مترادف تردید وجود دارد. ما نیز به تجربه دریافته

کند، به گونه اي که در تکرار بار دوم این واژه به نوعی معناي حتی در دوبار، بارمعنایی متفاوتی ایجاد می
شود. حال چه رسد به کاربرد دو واژه متفاوت که زوده میجدیدي ناشی از بافت و ساختار سخن بر آن اف

اي است که دو واژه ها. از سوي دیگر طبیعت زبان به گونهمعنایی آنشوند و ادعاي هممترادف خوانده می
هم معنایی مطلق در هیچ یک از زبان هاي طبیعی دنیا وجود « پذیرد. معناي مطلق را در یک بافت را نمیهم

شان یکسان باشد. در واقع توان یافت که هم مفهوم و هم مصداقاي را نمیارت دیگر هیچ دو واژهندارد به عب
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معنا باشند، وجود یکی از شود. اگر دو واژه کامالً هممعنایی مطلق باعث بروز حشو و زوائد در زبان میهم
از دایره بحث تکرار واژه جدا ). از این روي بحث واژگان مترادف 77: 1384(چپمن، » ها زاید خواهد بودآن
شود.می

پویایی و تکرار جمله-5-2
ها این نوع  تکرار نیز موجب تاکید و تأیید معنا، تغییر قلمرو معنایی، براي بیان تقابل ها و تشابهات پدیده

و مفاهیم می شود، همچنین براي حفظ تداوم توجه مخاطب، انسجام، تقسیم بندي ساختار لفظی و معنایی 
کند. همچنین در بیان یک معنا در ابعاد مختلف، شدت تأکید، بیان اهمیت معنا و همچنین تن، عمل میم

ساماندهی موضوعی و معنایی متن را در فضایی دیگر مطرح می کند، به طوري که در یک لحظه دو موج 
- و به معنایی دیگر میدهد آید. همچنین با تکرار جمله قلمرو معنایی را تغییر میمعنایی در ذهن پدید می

کند. مانند این نمونه: پردازد. از این طریق ابعاد مختلف یک پدیده یا مفهوم را بیان می
یی، به سان یی، شوریده رنگی، سروپاي گم کردهدرویشی در پیش بویزید بسطامی شد ازین درد زده*«

اك بی باك خود نبودي، بویزید از مسافران درآمد، از سر وجد خویش گفت: یا بایزید چه بودي اگر این خ
دست خود رها شد بانگ بر درویش زد که اگرخاك نبودي. این سوز سینه ها نبودي. ورخاك نبودي شادي و 
اندوه دین نبودي ورخاك نبودي آتش عشق نیفروختی. ورخاك نبودي بوي مهر ازل که شنیدي؟ ورخاك 

س از آثار کمال جالل خاکست، صور اسرافیل تعبیه نبودي آشناي لم یزل که بودي؟ اي درویش ! لعنت ابلی
اشتیاق خاکست، سؤال منکر ونکیر نایب عشق سینه خاکست، رضوان با همه غلمان و ولدان خاك قدم 
خاکست، اقبال ازلی تحفه و خلعت خاکست، تقاضاي غیبی معد به نام خاکست، صفات ربانی مشاطّه جمال 

صفات قدم زاد توشه خاکست، ذات پاك منزه مشهود دل هاي خاکست، محبت الهی غذاي اسرار خاکست،
).8/374: ج1382(همان، » خاکست

نماید و به همان شکل که در واقعیت بیرونی ایستایی هیچ اي ایستا نمیدر این بافت سخن هیچ گاه پدیده
نی و تغییر و پویایی اي معنا ندارد، همسوي با واقعیت بیرونی بر زبان و معناي جهان متن نیز دگرگوپدیده

حاکم است. 
پویایی و تکرار ساختارهاي نحوي-5-3

این نوع تکرار با تقویت موسیقی کالم و تکرار الگوي یا ساختار بیان یک معنا، توان و ظرفیت افزایش 
وي رساند. در بیشتر موارد تکرار واژه و تکرار ساختار نحمعنایی حاصل از تکرار را به باالترین حد خود می

در کنار هم مورد استفاده قرار گرفته است. مانند: 
قول سدید کلمه توحید است و توحید مایه دین است و اسالم را رکن مهین است. سر همۀعلوم *« 

توحید است. مایۀ همه معارف توحید است. حاجز میان دشمن و دوست توحید است. ثبات هفت آسمان و 
و عالمین از نور توحید است. اول باران از ابر عنایت توحید است. اول هفت زمین به توحید است. نور کونین 
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نفس از صبح کرامت توحید است. اول جوهر از صدف معرفت توحید است. اول نشان از وجود حقیقت 
).8/100همان، ج » ( توحید است

بیان مراتب مختلف تاثیرات تکرار ساختار نحوي بر معنا عبارت است از: تأمل بر معناي مورد نظر، تاکید،
ها، بیان شدت ها، بیان مؤثر شباهتاز یک معنا و مفهوم از ساده تا پیچیده، اقناع مخاطب، بیان مؤثر تقابل

سازي، زیبایی لفظی، تداعی معانی پیشین در ذهن عواطف، خلق بافت و ساختار، ایجاد انسجام، برجسته
تري تر و گستردههاي عمیقارد دیگر که نیاز به بررسیخواننده، افزودن بر عمق و گسترة معنا و بسیاري مو

دارد. مانند: 
هاي دل هاي نفس هجرت کنند تا به دل رسند و آن گه در پردهسه دیگر گروه عارفانند . . . در پرده*« 

(همان، » هاي جان هجرت کنند تا به وصال جانان رسند هجرت کنند تا به جان رسند و آن گه در پرده
.)2/662ج

این آن رحمت است که سؤال در وي گم گشت. این آن لطف است که « نمونۀ دیگري از این ویژگی: 
اندیشه در وي نیست گشت. این آن کرم است که وهم در او متحیر گشت. این آن فضل است که حد آن از 

).8/314همان، ج» ( اندازه غایت در گذشت
تی یک گروه اسمی خاص در جمالت متفاوت یک متن ویژگی برجسته دیگر این تکرارها، آن است که وق

گیرد یا عبارت و جمله اي در نثر عرفانی میبدي تکرار می شود، حسی از در جاي ارکان متفاوت قرار می
کند. در مجموع ناظر بودن بر پویایی و حرکت و تغییر یک پدیده، در یک چرخه و درون یک نظام را القاء می

شی چند سویه به یک پدیده از زوایاي مختلف در درون یک ساختار ارائه کند. گوییا تواند به خواننده نگرمی
گذارد. چنین عملکردي در ساماندهی ساختار معنایی متن چونان تنگ بلورینی ماهی پدیده را به نمایش می
در این » ی و ما تلک بیمینک یا موس« کند. مانند تکرار متن است که حس پویایی را در ذهن خواننده خلق می

نمونه:
به سمع موسی رسید، سلطان هیبت بر او » انی انا ربک«چون خطاب » و ما تلک بیمینک یا موسی* « 

تاختن آورد، در حیرت و دهشت افتاد، از صولت آن هیبت آرام را جاي نماند، نه تن صبر برتافت، نه دل با 
و ما تلک « حدیث عصا در میان آورد. گفت: عقل پرداخت تا رب العالمین به نداء لطف تدارك دل وي کرد، 

عصاي منست. فرمان آمد ». هی عصاي«چیست این که در دست داري اي موسی؟ گفت ». بیمینک یا موسی
گویی عصاي منست. موسی بیفکند. آن عصا مار گشت. موسی بیفکن این عصا که می» القها یا موسی« که 

اي موسی » خذها و ال تخف«ه هزیمت شد. نداء آمد که چون آهنگ مار دید که قصد وي کرد بترسید و ب
برگیر و مترس . این همان عصاست که تو گفتی و دعوي کردي که عصاي منست. اي موسی ترا با دعوي چه 
کار بود. مردان راه دعوي نکنند وهیچ چیز به خود اضافت نکنند. آن صفت هستی و آثار دعوي موسی بود که 

رد که از دعوت بشریت اندکی با فطرت او شوبی مانده بود، آن شوب به این در آن حضرت روي به وي آو
گفتند اي موسی هنوز ازین انّیت چیزي با تو مانده است. رحمتی بود از حق » عصاي«دعوي پدید آمد که 
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تا آن همه دعوي از نهاد موسی سربرزد و موسی » و ما تلک بیمینک« جل جالله به موسی عمران که گفت: 
(همان، ...» ا بر آن اطالع  دادند تا از آن دعوي برخاست و دامن عصمت خویش از آن گرد بیفشاند (ع) ر

).6/113ج
در این نمونه افزایش تکرار در توان تأثیرگذاري بر مخاطب، ایجاد لذّت، بیان شدت عواطف، خلق 

، اقناع مخاطب، حفظ تداوم موسیقی درونی و بیرونی، خلق موسیقی معنایی، انسجام ساختاري، انسجام معنایی
نمایی، بیان نمایی، کوچک توجه مخاطب، بیان تأکید، تنبیه، تحسر، تألم، تشویق، روشنگري معنا، بزرگ 

حصر، بیان قصر، بیان توجه، بیان اهمیت نقش بنیادي دارد. 
مایش موقعیت ها؛ نقش تکرار در ساماندهی ساختار معنایی متن بدین گونه است که: نفراتر از این نقش

موسی در سفر درونی از من تا فناي منیت، نمایش سلوك موسی از ابعاد مختلف، ارائه نگرش موسی در 
جایگاه سالک، ارائۀ نگرش میبدي عارف در جایگاه راهنما و پیر غایب، بیان مراتب مختلفی از مفهوم هستی 

وسی و خداوند به موضوع سلوك موسی، سالک از ساده تا پیچیده، امکان گذر و تغییر موضوع از گفتگوي م
پرداختن به توصیف ابعاد گوناگون هستی سالک، تداعی معانی پیشین در هر تکرار و افزودن بر عمق و 

خداوند و موسی، تغییر خطاب از موسی به مخاطب و از خداوند به گسترة معنایی جمالت، بیان تقابل
د.مخاطب ، همگی موجب آفرینش حسی از پویایی هستن

پویایی تکرار موجب تغییر پدیدة خطی چینش واژگان و به عبارتی زبان به پدیدة چند بعدي و حجمی از 
گردد. مانند: خیال، عاطفه و اندیشه در فهم مخاطب متن می

چنانستی که اهللا گفت: بندة من؛ نقش ایمان در دلت من نبشتم. عطر دوستی من سرشتم. فردوس از *« 
دلت به نور معرفت من آراستم. شمع وصل من افروختم. مهر مهر بر آن دل من نهادم. رقم بهر تو من نگاشتم. 

عشق در ضمیرت من زدم؛ کتب فی قلوبهم االیمان. لوح نبشتم لکن همه وصف تو نبشتم. دلت نبشتم همه 
ن وصف خود نبشتم. وصف تو که در لوح نبشتم به جبرییل ننمودم. وصف خود که در دلت نبشتم به دشم

کی نمایم. در لوح نبشتم جفا و وفاء تو. در دلت نبشتم ثنا و معرفت. نبشتۀ تو از آنچه نبشتم، بنگشت. نبشتۀ 
خود از آنچه نبشتم، کی بگردد. موسی تخته از کوه کند، چون بر وي توریه نبشتم، زبرجد گشت. دل عارف 

).54/ 1مان، ج(ه» از سنگ جفوت بود، چون بر وي نام خود نبشتم، دفتر عزّت گشت
آفرینی شگردهاي هنري است. از این روي؛ هر شگردي که پویایی در همه هنرها از اصول بنیادي زیبایی

آفرین است. بنابراین باید گفت: دستاوردهاي تکرار توان آفریدن پویایی در زبان را دارد، به یقین زیبایی
آفرین تکرار به هنگام ساماندهی ساختار و زیباییپرشمار است. یکی از این دستاوردهاي پنهان و ناپژوهیدة 

معنایی؛ خلق پویایی در متن است.  
نتیجه گیري:  -6

هاي شده، داراي توانمنديتکرار که در بالغت کهن شکل گرفته بر بنیاد زبان عربی عیب شمرده می
ها تا کنون کمتر انمنديبسیاري است که ناشی از ماهیت زبان فارسی در جایگاه زبانی ترکیبی است. این تو
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شناخته شده است. به راستی وسعت توان تأثیرگذاري تکرار در زبان فارسی بیش از آن چیزي است که تا 
هاي گوناگون و وسعت توان کنون در بارة آن سخن گفته شده است. در میان متون کهن پارسی جلوه

ثالثه کشف االسرار وعدة االبرار ابوالفضل توان مشاهده کرد. نوبت التأثیرگذاري تکرار را به روشنی می
اي از این متون است که بیان همۀ کارکردهاي تکرار در آن مجال فراخی می طلبد. هدف این رشیدالدین نمونه

پژوهش آن بود که توجه پژوهشگران به موضوع دستاوردهاي پنهان تکرار در زبان فارسی جلب شود.
ساماندهی ساختار معنایی تکرار در متن که به شکل از توانمنديدر این فرصت اندك تنها چندین مورد 

پوشیده خالق پویایی است، مورد بررسی قرارگرفت.  پویایی در واقع دستاورد پنهان به کارگیري تکرار براي؛ 
نمایش یک پدیده از ابعاد مختلف، ارائه نگرش چند سویه به یک پدیده، بیان مراتب مختلفی از یک مفهوم یا 

یده به ترتیب از ساده تا پیچیده، امکان گذر و تغییر قلمرو معنایی موضوع، پرداختن به ابعاد گوناگون یک پد
موضوع، امکان تغییر موضوع  با پرداختن به یک موضوع از زوایاي متفاوت، تداعی معانی پیشین در تکرار و 

ها است. چنان که ها و بیان شباهتتفاوتها، بیان به الیه بر عمق و گسترة معنا، بیان تقابلافزودن الیه 
کند. گذشت تکرار معناي خطی ایستا را به حجمی از معانی در پیوند، زایا و هم افزاي پویا دگرگون می

شود، باید گفت: یکی از بنابراین از آن روي که کاربرد تکرار در متن موجب آفرینش حسی از پویایی می
ر؛ زدودن ایستایی و خلق پویایی در متن است. دستاوردهاي پرشمار ناپژوهیدة تکرا

کتابنامه
)، سبک شناسی، چاپ ششم، تهران، امیرکبیر.1373.بهار، محمد تقی، (1
)، از فلسفه به زبان شناسی، ترجمه حسین صافی، چاپ اول، تهران گام نو. 13849.چپمن، شیوان، (2
ر در غزلیات شمس، پایان نامه کارشناسی )، کارکردهاي بدیعی تکرا1389. صفایی راد، غالمرضا،  (3

ارشد، استاد راهنما: عبداهللا رادمرد، استاد مشاور: تقی وحیدیان کامیار، رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی، 
دانشگاه فردوسی مشهد.

-17، صص1377، مهروآبان 2، ماهنامه بخارا شماره »جادوي مجاورت« . شفیعی کدکنی، محمد رضا، 4
27 .

، ترجمه مریم خوزان، مجموعه مقاالت نقد ادبی، »زبان ادبیات داستانی نوگرا«)، 1381ج، دیوید، (. ال5
.  71-47راجر فالر و دیگران، ترجمه مریم خوزان و حسین پاینده، چاپ دوم، تهران، نشر نی، صص

علوم انسانی ، مجله دانشکده ادبیات و »تکرار، ارزش صوتی و بالغی آن« )، 1354. متحدین، ژاله، (6
.530-483دانشگاه فردوسی مشهد، شماره سوم، سال یازدهم، صص 

)، کشف االسرار وعدة االبرار، به اهتمام علی اصغر حکمت، چاپ 1382. میبدي، رشیدالدین ابوالفضل، (7
هفتم، امیرکبیر.
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سعدي قشقایی
(مقایسه ي تطبیقی شعر سعدي و مأذون قشقایی)

1ابوالفضل جعفري

س ارشد زبان و ادبیات فارسیکارشنا
علیرضا خادم الفقرا 

مدرس پیام نوردهاقان،ارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسیک
چکیده

از قرن هفتم تاکنون کالم سعدي، همواره ورد زبان ایرانیان و یکی از منابع الهام گویندگان و نویسندگان 
سعدي را همراه مضامین تعلیمی وعاشقانه بوده است. یکی از شاعرانی که کوشیده فصاحت و بالغت سخن

آن در زبان فارسی و ترکی به کار گرفته و به شهرتی شایسته دست یابد؛ شاعرقشقایی عصرقاجار،میرزا 
مأذون، است ،تا آنجا که در ایل به لقب سعدي قشقایی، نامبردار گشته است. کوشیده ایم در ادامه به اختصار، 

م سعدي را برذهن و زبان مأذون در سروده هاي ترکی و فارسی او درحوزه تأثیرگذاري زبان و مضمون کال
آرایه هاي ادبی، درون مایه، اشتراکات وتفاوت ها در حیطه هاي ساختاري، معنایی، مضامین و ... بر اساس 

تحلیل محتوا ارائه نماییم. 
ي هاي معنويمأذون، سعدي ، شعر ترکی قشقایی، همانندي هاي لفظی، همانندها:کلیدواژه

مقدمه
هـ . ق ) بزرگترین و معروف 1246–1313سید محمد ابراهیم فرزند سید علیرضا متخلص به مأذون ( 

ترین شاعر و سخن سراي ایل قشقایی است . او منشی و مکتب دار دستگاه ایلخانان قشقایی در عصر قاجار 
خ شیراز، سعدي،است؛ به همین سبب در و یکی از شاگردان تواناي شعراي بزرگ زبان فارسی به ویژه شی

میان ایل به سعدي قشقایی شهرت یافته است . 
، 2، ج 1360اجداد او از سادات کهگیلویی از روستاي شیخ هابیل ناحیه نوئی بهبهان بودند ( فسایی ، 

أذون ) که پس از مهاجرت ، در میان ایالت و بلوکات فارس و چهارمحال بختیاري ساکن می شوند.م1489
از محضر استادان طایفه ي خود به ویژه پدرش که از فضالي ایل بود علوم مختلف را فرا می گیرد و در 
دقایقصرف و نحو عربی و فارسی و فنون شعر و شاعري به مقام استادي نایل می گردد وبه شاعري ذولسانین 

تبدیل می گردد .
ضور می یابد و تخلص مأذون را از این حاکم مأذون بعدها در دستگاه ظل السلطان، حاکم اصفهان ، ح

قاجار می گیرد . علی رغم گرفتن صله از حاکم اصفهان دستگاه وي را ترك می گوید و عازم شیراز می شود. 
هـ . ق همزمان با قتل ناصرالدین شاه در شیراز وفات می یابد و همان جا مدفون می 1313سرانجام درسال 

adabi1737@yahoo.comنویسنده مسئول 1
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دین سال مدفون بودن در دل خاك در بقعه شاهزاده منصور شیراز شناسایی می گردد . آرامگاه وي پس از چن
گردد . 

وي که مانند اغلب شعراي قاجار پیرو سبک بازگشت ادبی است به دو زبان ترکی ، فارسی و گویش لري، 
ایی ) هج8طبع آزمایی می کند . او اشعار ترکی خود را با استفاده از وزن هجایی در قالب هاي گرایلی ( 

) و اشعار فارسی را در اوزان 24: 1390هجایی ) ( یوسفی ، 15هجایی ) و شاه ختایی (11،قوشما ( 
عروضی می سراید .

آن چه درباره ي وزن شعر ترك زبانان قابل ذکر است، این است که زبان ترکی جزء زبان هاي التصاقی ( 
ه پسوندهاست.افزودن پسوند به کلمه نقش هاي پیوندي ) است . نقش رابط کلمات در این زبان بر عهد

دستوري خاصی را پدید می آورد و کلمه را  طوالنی تر می نماید؛ از این رو سرودن شعر عروضی به زبان 
ترکی، دشوار است. و شاعر این زبان وزن هجایی را براي بیان افکار و اندیشه هاي خویش به کار می گیرد 

) 19: 1379رحمانی خیاوي ، یک وزن ملی به شمار می رود . (که براي ترك زبانان به عنوان
سراسر شعر مأذون موسیقی خاصی دارد که با وزن هجایی ، قافیه و ردیف ایجاد می گردد ولی او خود را 
اسیر وزن و قافیه نمی کند. وزن و قافیه شعر او از روي ذوق، و قریحه و سازگار با ویژگی طبیعی زبان 

ار آن ها به صورت غیر مستقیم به آرایه هاي ادبی توجه دارد . گاه در اشعاري که مضمون تغزلی اوست. در کن
دارند جنبه حماسی کامالً مشهود است .

قالب هاي شعري او درزبان ترکی متنوع نیست؛ زیرا او خود را اسیر شکل و ظاهر نمی کند . جنبه 
جنبه دیداري آن برتري دارد . از این روي بیشتر در حافظه شنیداري واژگان شعر او، همانند ادب عامیانه ، بر

و یاد و دل هاي مردم باقی مانده است تا روي سنگ ، کاغذ ، کتاب و ... .
مأذون که همواره به عنوان فرمانرواي بی چون و چرا در تاریخ و ادب قشقایی و در عرصه ي قلوب مردم 

محیط روستایی و عشایري گذرانده از این رو طبیعت و ایل حضور دارد بیشتر عمر خود را در طبیعت و
محیط طبیعی در شعر او بسامد باالیی دارد. و با توجه به این که مضامین عمده ي شعر وي را عرفان ، تعلیم ، 
اخالق ، هجو ، حماسه و ... تشکیل می دهد و نمی خواهد در برابر ظلم و ستم حاکمان و خوانین خاموشی 

یق چشم بندد ، گاه در شعر خود به مسائل سیاسی ، اجتماعی ایل می پردازد . این فریاد گزیند و بر حقا
اعتراض در اشعار ترکی او، بیشتر روحیه ي سرکش و طغیان گري دارد. لطف و گیرایی طبیعی ، صداقت در 

فارسی به ویژه بیان احساسات، سادگی تشبیهات و طراوت شاعرانه او، ملهم از افکار شاعران بلند پایه زبان 
شیخ شیراز سعدي است.

:بحث
سعدي از قرن ها پیش نزد خواص و عوام شهرت فوق العاده اي داشته است . کتاب گلستان داغ دل هر 
گوینده و بوستانش از شاهکارهاي بی نظیر است . فصاحت ، سالست ، روانی و شیرینی غزل هاي سعدي 

)یکی از اسرار جاویدان ماندن و 1369:653. (زرین کوب، چنان است که هیچ گوینده به پاي آن نمی رسد 
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کهنه نشدن آثار بزرگانی چون شیخ اجل، سعدي این است که آثار ایشان با زندگی روزانه مردم کوچه و بازار، 
)208: 1382تماس نزدیک و پیوند ناگسستنی دارد  ( ذوالفقاري، 

شقایی است. این شاعر ایل با توجه به مکتب داري میرزا مأذون بزرگ ترین شاگرد مکتب سعدي در ایل ق
و تدریس کتب سعدي درمکتب خانه، بهره هاي فراوانی در اشعار خود از آثار سعدي شیرازي برده است. 

کوشش نویسندگان مقاله بر آن بوده است که به اختصار تأثیر پذیري زبان و مضمون مأذون کالم از 
توجه به آثار آنان برشمارند. آن چه دراین مختصر قابل یادآوري است سعدي را ،هم ترکی و هم فارسی، با 

به تصحیح مرحوم شهباز شهبازي و » قشقایی شعري«این است که تمام اشعار ترکی مأذون برگرفته از دیوان 
با همان رسم الخط است که به صورت نشانه ي (م) براي ابیات مأذون و (س) براي ابیات سعدي در کنار 

صفحات آورده شده و ترجمه هاي اشعار ترکی عمدتاً تحت اللفظی است.شماره ي 
مأذون هم در آرایش سخنان خود، قطعاً از کتاب هاي گلستان و بوستان و غزلیات سعدي سود جسته 
است. مخصوصاً از کتاب گلستان وي ، که جزو کتب درسی مکاتب قدیم است و درس خواندگان مکاتب 

ار فارسی و عربی آن را از بردارند نیز بهره ها برده است.قدیم کامالً مطالب و اشع
مأذون در دیوان خود نامی از سعدي نبرده ولی استفاده زیادي از کالم سعدي نموده است تا آن جا که به 
سبب فصاحت، بالغت و به کارگیري کالم شیخ اجل در بین قشقائیان به سعدي قشقایی نیز معروف شده 

به مأذون گرفته اند این است که از گفته ها و سروده هاي سعدي بسیار استفاده کرده است. از ایراداتی که
است.

استفاده مأذون از سخن سعدي به صورت هاي مختلف در دیوان وي مشهود است. و این تأثیرپذیري 
اشاره بیشتر محتوایی است و از نظر صوري و ساختاري اثرپذیري کمتري دارد. اکنون به برخی از این موارد

می شود: 
همانندي وزن و قافیه و ردیفکه مأذون از قوافی سعدي مانند تمنا، عذرا، جا و فردا استفاده کرده است.-1

که من از دست تو فردا بروم جاي دگرهر شب اندیشه ي دیگر کنم و راي دگر س521
اي دگر بزن از وصل صالیی و مزن راي که جز وصل توام نیست تمنّاي دگر م162

به نظر می رسد که غزل سعدي با مطلع :
4

30
یا حوري دست در خضاب استآن ماه دو هفتــه در نقــاب است س

یــا قــوس و قـزح بر آفتاب استوان وسمــه بــر ابــروان دلبـنــد

عار مأذون الهام بخش مأذون در سرودن قالب هاي شعر ترکی باشد. براي نمونه به بند اول یکی از اش
اشاره می گرددکه قوافی بندهاي بعد مانند قافیه هاي اشعار سعدي است:

هرکیم بیر متاعونگ خریداري دربیز عقلی عشقنن ایله دیگ سودام3
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4
قریمچه قدري چه همت واري درعمله باخوبـان اتـــدیـک تمنــا

است، عمل را دیدیم و تمنا نمودیم؛ مور ما عقل را در برابر عشق سودا نمودیم و هر کس خریدار متاعی
به اندازه توانایی همت دارد.

همانندي هاي لفظی و معنوي که به دو صورت در اشعار مأذون دیده می شود: -2
الف) همانندي هایی که از طریق ترجمه غزل هاي سعدي به ترکی قشقایی صورت گرفته است؛در این 

است. مانند : موارد آثار ترجمه ها تقریباً آشکار 
بگشاي در سراي بستان  برخیز که می رود زمستانس577

بوي گل و بانگ مرغ س427
برخاست

هنگام نشاط و روز صحراست

باد بهاري وزید از طرف س686
مرغزار

باز به گردون رسید ناله ي هر مرغ 
زار 

اسدي باد صبا عیدنگ م12
صباحی

سبز و خرّم اولدي دشت و کوهستان

سحرگاه عید باد صبا وزید و دشت و کوهستان، سبز و خرم شد. 
همانندي هاي لفظی و معنوي غیرترجمه اي که در سرتاسر دیوان مأذون مشهود است.در ادامه به -ب

نمونه هایی از آن اشاره می شود: 
آرایه هاي ادبی-1

الف) تلمیح :
7

6
من از وي دورموینت مشکل کهدوست نزدیک تر از من به من است س

6
0

من آنگــالمـــام هــانسی یــانــدااُ  مــنـــه مــنـــدن یــخــیــــن تــــرم

او از من به من نزدیک تر است، ولی من نمی دانم او کجاست.
2

04
به معجــز میــان قمر زد دونیمچو عزمش برآهیخت شمشیر بیمس

چگدي بورماقونی، آیه محمدبیر معجــزي شقّ القــمـر آیتــیـنم1
یکی از معجزات او آیت شق القمر است که محمد(ص) انگشت خود را به ماه کشید [ماه دو نیمه شد.]
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2
04

که تورات و انجیل منسوخ کردنه از الت و عزي برآورد گـردس

عــرشه چخدي پایه ،پایه محمدمنسوخ اتدي توراتونان انجیلیم1
ت و انجیل را منسوخ کرد و بر پایه پایه هاي عرش درآمد.پیامبر(ص) ، تورا

4
68

دودش به سر درآمد و از پاي در اُفتادفرهاد را چو بر رخ شیرین نظر افتادس

3
2

ســومــزدي عشـقــنــگ اوتــونــیچــخـمــزدي فــرهــاد تــوتــــونیم

ـــن اول اولمــــاســـایــــديشـیــریقــــازمــــازدي  بــیـــستــــونــیاُ م
دودي از فرهاد به سر نمی آمد و خواهان آتش عشق نبود، او بیستون را نمی کند اگر شیرین در آغاز این 

کار وجود نداشت.
با خود آوردم از آن جا نه به خود بر بستمپیش از آب و گل من در دل من مهر تو بودس546

دوست و دشمن امتـحـــانی قـیــلنـــدهــلـــن چــــاالن داالست ربـــــکــــم طبـم6
بیــان اتــدم عشق آدونــی داهـــی هچدوست ســؤال ادنــــده جـــواب آالن دام

هنگامی که طبل الست ربکم کوبیده می شود و دوست و دشمن مورد امتحان قرار می گیرند، زمانی که 
د، من فقط نامی از عشق را بیان نمودم و دیگر هیچ.دوست سؤال می کند و جواب می گیر

که روي آب نه جاي قـرار و بنیـادستجهان برآب نهادست و عاقالن داننـدس707
تا فرش خاك بر سر آب استــوار کردمسمار کوهسار به نطع زمین بدوختس712
ن بــر فـراز آببرجاست تا سریر زمیــبرپاست تا سرادق این نیلگون حبــابم147

جاي نشست نیست بباید گذار کرددنیا که جسر آخرتش خواند مصطفیس712
عمــرنگ کــاروان در دمادم گچـردنـیـا گـذرگــاه در هــر گلـن گچــرم37

دنیا گذرگاه است، هر آینده اي می گذرد، عمرت کاروانی است که دمادم می گذرد.
ب) مثل :

که نـــیـــایــد زگـــرگ چـــوپـــانــیجــــــور پیــشـــه سلـــطـــانینـــکنـــد س44
اگــر چنــد بــاشـد دلـیـــر و ستـــرگشبـــانــی نـــیـــایـــد زدرنـــده گـــرگم176
ابلــه انـــدر خــرابــــه یـــافتــه گنـــجکیــمــیــاگــر به غصـــه مـــرده و رنــجس68
ابــلـــه تـــاپـار بــی مــرارت گنــج زرکیمیــاگــر گـــورگ چــکـــه دردســرم33

کیمیاگر باید دردسر بکشد [ ولی] ابله ، بی مرارت، گنج زر پیدا می کند.
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که دگــر نــایــد آب رفتـــه به جويطــــرب نــوجــــوان زپــیـــر مجـــويس151
تــدبـــیـر ایــشه گلمـز تقدیر آپارديمـــه دن آخــان سوداهی دونمز سـرچشم15

آب سرچشمه دیگر برنمی گردد؛ تدبیر چاره ساز نیست ؛ تقدیر بوده است. 
دانه دانــه است غلــه در انــبــاراندك اندك بـه هـم شــود بــسیــارس183
ـار مــانــد بـه پــورکه انبــار انبـپدر دانه دانــه کشد همـچـــو مــورم181
ستــور لگـــدزن گــران بــار به چه نیکو زده است این مثــل پیر دهس277
ستور لگــدزن گـــران بــار بــههمانا چـه خــوش گفت دانــاي مهم171
گدا اگر همه عالم بدو دهند گداستجمــال در نظر و شــوق همچنان باقیس427
گـــدا گـــر جهــانی بگیـرد گداستــنــوا طبـــع او پـــادشــاستشـه بـــیم178
که در طبیعت زنبور نوش باشد و نیشکنون به سختی و آسانیش بباید ساختس535
اشــدمــدیــنــگ مکــافات وار عملدهبیلمدینگ نیــش اولــور نـــوش عسلدهم23

، نشنیده اي که هر عمل، مکافاتی دارد.نمی دانستی که نوش عسل همراه نیش است
ولیک ناله بیچارگـان خـــوش است بنـــالبه نــالـــه کـــار میــسر نمی شود سعـديس539
نــاال چکــمـگنــن یـــارا ســاق اولمـــازمأذون شفــا ایستـــر عنـــاب دوداغـــدانم13

اله کشیدن زخم بهبود نمی یابد. مأذون از لب عنّاب گونه شفا می خواهد؛ با ن
که از زبان  بتر اندر جهان زیانی نیستنگاه دار زبان تــا به دوزخـت نــبـردس709
بـــاشــومــا بــالیوخ دیلیمنـن آیــريقویموشام یول اوسته باشوم کس سلرم27

سر در این راه نهاده ام اگر ببرند؛ زبانم بالي سرم گردیده است. 
اغراق:پ) 

به حسن صورت او در زمی نخواهد بودمگر مالئکه بــر آسمـان وگــرنــه بــشرس141
بدین کمـال نــبــاشد جمــال انـسانینگویم آب و گل است آن وجود روحـانیس642
بلکه گلدینگ آسمـان دان قــزه سنبـــلــه حسن جــمــال اولــمــاز آدام دام62

راي چنین حسن و جمالی نیست بلکه تو از آسمان آمده اي.دختر! انسان دا
اگر نه روي شهر آشوب و چشم فتنه انگیزتجهان از فتنه و آشوب یک چندي بر آسوديس425
مـــگـر از چـشـم هـــــاي فـــتـــانـــتفـتــنــه در پــارس بــــر نمـــی خــیــزد س463
جـز چشم مست عشـــوه فــروشـان دلستاننبینی بـــه روزگـــارشد وقت آنکــه فتـنــه م147

چو انجم درو برق و شمشیر و خودزمین آسمــان شـــد زگـرد کبودس324
تیر شهــاب کیـمن آتیـالر فشنـگمارتین لر اژدها، آتــالري نهنـگم113

ــان اولــدياله سان یــر اوزي آسمتو خانور بیر بیره دنیا اولــور تنگم
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تفنگ هاي مارتین چون اژدها و اسبان چون نهنگ بودند و تیرهایی چون شهاب می انداختند و درهم فرو 
می رفتند و دنیا تنگ می شد، پنداري که روي زمین ،آسمان گردیده است. 

کــه زســـر بـــرگـــذشت سیــالبــشخــواب از آن چشم، چشم نـتــوان داشتس528
زآن که با خاشاك نتوان راه بر سیالب بستخواب در چشمان من از گریه نتوان آرمیدم164

ریزم و هم چنان بود، مهر تو در مفاصلممیرم و همچنان رود نام تو بر زبان منس561
جدا شود به لحد بنــدبنــدم از ترکیـبهنوز بوي محبت زخاکم آید اگرس683

بند به بنـدم عشق اوي در داهــی هـــچان ایــاغــاسوکسه لر جسدم باشـدم6
اگر سرتا پاي جسد مرا از هم جدا کنند، بند بند اعضاي بدن من، خانه عشق است و دگر هیچ.

اول کسی که الف محبــت زنـد منمگر تیغ برکشـد که محبـــّان همی زنــمس563
ه محبتش شراب صاف می زنمزخمریکی زعاشقان او منـم که الف می زنــمم154

آن جــا که باد زهره ندارد خبــر برياي برق اگر به گوشه آن بام بگذريس613
اینـــدي اولموش اردو بازار الخـــانییـــل اســه بیلمــزدي اوي قــی ایندنم122

ن[ بعد از مرگ] اردو بازار [ قبل از مرگ ایلخانی] باد جرأت عبور کردن از کنار خانه او را نداشت ولی اال
شده است.

ت) تشبیه:
وآن خال بناگوش مگر دانه دام استدام دل صاحبنظرانت خــم گیسوستس440
اُ شوخ و شنگ خالی دانــا زلفـی داماُ سبزه رنگ شوخ و شیــرین دل آرامم64

است.آن دالرام شوخ و شیرین و سبزه رنگ و شنگ که خال او دانه و زلف او دام
من و مرغ خــانگی را،بکشنـد و پر نبـاشــدجفاي کس نبیندمرغ وحشی،کهاستخوشچهس483
نه مرغ خانگی، شهبازکوه و دشت و صحرایمگر از صحرانشینانم چـو مجنون بنـی عــامرم153
جاي نشست نیست بباید گذار کرددنیا که جسر آخرتش خواند مصطفیس712
عمــرنگ کــاروان در دمادم گچـرگـذرگــاه در هــر گلـن گچــردنـیـا م37

دنیا گذرگاه است، هر آینده اي می گذرد، عمرت کاروانی است که دمادم می گذرد.
کـزو هـر لحظه جزوي می شود کمویـا بــرف گـــدازان بــر ســر کـــوهس732

نخل عمروم ایخن سوسیالب کیمن قارلی داغونگ سینه سیندن چخن سوم15

آبی که از برف سینه ي کوهسار جاري است همانند سیالب، نخل عمرم را می شکند.
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ث) تشبیه مضمر:
که مه را بر زمین بینند و مه برآسمان باشدخالیق در تو حیرانند و جاي حیرت است الحقس482
ـاهی، مـه بر زمین نباشدورگویمت که مـگرگویمت که سروي ، سرو این چنین نباشدس485
ممکن اولماز یرد  بوالنگ ماهی سنیمـه میش نعمتنگ مــأذون شکــري نه؟م17

مأذون! براي نعمت نخورده شکري واجب نیست، ممکن نیست که ماه را در زمین پیدا کنی.
ج) تناسب:

سمندر چه داند عــذاب حریقبه دریا نخواهد شــدن بط غــریــقس282
هنوز سمندرنگ یري در تنورهنوز بلبل گل عشقنــدن نــاصبــورم35

هنوز بلبل از عشق گل ناصبور و جایگاه سمندر، تنور است.
منم امروز و تویی وامق و عذراي دگروامقی بــود که دیـــوانه عــذرایـــی بودس521
آرد و عذراي دگروامقی خواست زنوغرض از حسن تو و عشق من این بود که چرخم162
عاقبت پرده بـرافتـد زسـر راز نهــانــشگر فالطون به حکیمی مرض عشق بپوشدس533
افــالطون اتـرسه عبـث ســاق اولــمــازاجـــل گلـب پـیـمــانــاسی دوالنــونـگ م13

نمی یابد.اگر اجل فرا رسد و پیمانه عمر پر شده باشد افالطون هم فرا رسد، اصالً بهبود 
که رنجــورنــد ازین علت طبیـبانکه می داند دواي درد سعـــدي؟س578
نه بیر دوغري عالج نه درمان اولديهچ طبــیـب بیلـمــدي دردم دواسیم10

هیچ طبیبی دواي درد ما را تشخیص نداد و عالج و درمان واقعی صورت نپذیرفت.
طلبی کامیدر کام نهنگان رو ، گر  مییابی؟سعـدي به لب دریا، دردانه کجاس634

یا تاپـــار گـــوهـــري یــا اوتـار نهنگمأذون بیر بی پیمان دریــاهــا دوشــدوم9
مأذون به دریاي بی پایان ( وسیعی) افتاده یا گوهر را پیدا می کند یا نهنگ او را می بلعد.

چ) تضاد :
بـــــا قــــدم خـــوف روم یـــا رجــا؟ـا خـــالفاز در صلـح آمـــده اي یــس411
پــی صـــلــح یـــا کــارزار آمــــدي؟زتـرکــان بــراي چــه کــار آمــدي ؟م196
بـــا غــریـبـــان آشنــایــی مـی کــنــدمی کنــد بـــا خــویش خـــود بیگانگــیس499
راي براغیار داد و روي بر احبــاب بستا آبرويماهرو در روي دشمن ریخت ما رم164
جز درین نوبت که دشمن دوست می پنداشتیدوستان دشمن گرفتن هرگزت عادت نبودس608
دشـمـــنـــه دوسـت دوستــــا دشــمـــنهــچ رقــیــبـــدن آیـــري دوشـمنــگم43

هستی.هرگز از رقیب جدا نمی گردي، دشمنِ دوست و دوست دشمن
ح) ملمع:

عارف عاشق شوریـده ي سرگــردان راچشم همت نه به دنیا که به عقبی نبودس785
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گــوهــرم وار خــریــدارا گلمیــشمعاشق عـــارفـــم رنــد و تــنــدمــزاج م109
عاشق عارف رند و تند مزاج هستم، گوهري دارم، براي پیدا کردن خریدار آمده ام.

ن مشترك :مضامی-2
توصیف طبیعت :1-2
همچــو عـــرق بـر عذار شاهد غضبانبـــرگــل ســـرخ از نــم اوفــتــاده آللیس32

همچو بر خرمن گل قطره باران بهاريعرقت بر ورق روي نگارین به چه ماند؟س622
ینــگ تــرینه دد: بـــنــگــزر الله لـــرددم: شبنم دوشوب گــل الر ســریـنــه م93

گفتم : شبنم ( عرق) روي گل ها (چهره ) می نشیند، گفت: شبیه الله هاي با طراوت است.
غلغــل زگــل و اللــه به یک بــار برآمدسرمست زکاشانه بــه گـلــزار بــرآمــدس488
بــل گـلـیــرمـــگــر عـــاشق خستــه بــلگلستاندا بــیــر شــور و غلغـل گـلــیــرم185

در گلستان شور و غوغا برپاست مگر بلبل، آن عاشق خسته، فرا می رسد؟
جهان جوان شد و یاران به عیش بنشستنددرخت غنچه برآورد و بلبالن مستنـدس493
جــوان الـــــدي دنــیـا جــوان اد مــنــیمیـی کهنـــه دن تــازه جــان اد منــی م184

مرا جانی تازه بده ، دنیا جوان شد، مرا نیز جوان گردان.با می کهنه 
در باغچـــه می کنـــد گـــل افشــانبـــرخـــیــــز کـــه بـــاد صبـح نوروزس577
سبز و خرّم اولدي دشت و کوهستاناسدي بــاد صبـــا عیــدنـگ صبـــاحیم12

و خرم شد.سحرگاه عید باد صبا، وزید و دشت و کوهستان سبز 
ناپایداریروزگار و بی وفایی آن :2-2
که خلق بر سرما بر زمین بخواهد رفتچه سال هاي فراوان و عمرهاي درازس61

کـــه بــی مــا بـگـــردد بسی روزگــار غــم از گـــردش روزگـــاران مــدارس246
زان بــاشد و دي و مردادبهارگاه و خـــبسی برآید و بی ما فرو رود خورشیدس710
یــاز وفــایـوز گـلــر قیش و تــابستــانبــیزلـریــوخـاگ بـو جـهـاندا همیشهم12

ما همیشه در این جهان نیستیم که بهار و پاییز و زمستان و تابستان می آید و می گذرد.
ــاداري امــیـــد نـــیــستزدنــــیـــــا وفــجهـــان اي پسر مـلــک جـــاویـــد نــیـستس236
دم بــه دم اتــــرر مـــرگـنـــگ پـــیــامـــیدنــیـــا بی وفـــا در یــــوخــــدر دوامـــی م50

دنیا بی وفاست و دوامی ندارد؛ هر لحظه پیام مرگ فرا می رسد.

د نمی پایدکاین عمر نمی ماند، وین عهساقی بده و بستان، داد طــرب از دنـیاس512
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گـــدر می ایــچــن لــر میـخــانــا قالورگل اي ساقی دولدور جــام مستــانیم26

بیا ساقی! جام مستان را پرکن؛ می نوشان می روند و میخانه می ماند.
می کـــوشم و بخــت یـاورم نیستگـویــنـد بکـــوش تــا بـــیـــابیس653
بو درده چاره یوخ اولـومنن آیـــريـم یــار دگــلتمنّام زیــاد در بختم27

تمناي من زیاد و بختم یار نیست، چاره این درد فقط مرگ است. 
کـزو هـر لحظه جزوي می شود کمویـا بــرف گـــدازان بــر ســر کـــوهس732
سیالب کیمن نخل عمروم ایخن سوقارلی داغونگ سینه سیندن چخن سوم15

که از برف سینه ي کوهسار جاري است همانند سیالب، نخل عمرم را می شکند.آبی
با کس به سر همی نبــرد عهــد شــوهريدنیا زنی است عشوه ده و دلستـان ولیـکس753
وفا نمی کند ایـن سست مهــر بــا دامــادعروس ملک نکو روي دختري است ولیـکس761
حـــذر اد آهـــومـنــان شــوخ مسخــرهــانــگ هـچ ارهشوم گلیننـگ همسر اولمم14

اي فلک! عروس شومی هستی که همسرهیچ شوهري نمی گردي؛ اي شوخ مسخره! از آه من بپرهیز.
همان والیت کیخسرو است و تور و قبادوجود خلق بدل می شود و گرنه زمینس761
گـلــب گــردش ادر لــیــل و نــهــاريـردنـیـا اُ دنــیـا در یــوخــدور اُ کـسـلـم37

دنیا همان دنیاست. گذشتگان نیستند، شب و روز می آید و می گذرد.
تعلیم ، اخالق و حماسه :3-2
شیــر ژیـــان را بـــدرانــنــد پوستمــورچــگـــان را چـــو بــود اتــفــاقس117
زشیـــران جنــگی بــرآرنــد شــورــــورنبـیـنـی کـه چون با هــم آینـــد مس227
بــدرنـد شیــر ژیــــان را بـــــه زورچـو گــرد آیــد از هر طرف خیــل مورم194

که با کیــنـه ور مهربــانی خطاستتو هم جنگ را باش چون کینه خواستس248
ـان را ستـم هــا رواستستم پیشگـبــه نــاقـــابــــالن مهـــربــانی خطـاستم171

به لشکر نگهــدار و لشکـر به مــالنــواحی مـــلـک از کـــف بـــدسگـــالس249
رعیت سلوك ایستر نوکر زر ایسترلشکـــر اُالن ســرا  ایـستـر ســر  ایــستـرم50

کر خواهان کسی که جزو لشکریان است خواهان سرا و سري(بزرگی) است؛ رعیت خواهان سلوك و نو
زر است.

دعــاي نیکــان از چشم بــد نگهبــانــتبیا و گر همه بد کرده اي که نیکت بادس465
صــدق دلــدن دعــا ثــنــا گــونــدرممحض بــو کــه یــامـان گوز اغــرامـایام72

به خاطر این که چشم زخمی به او نرسد، از روي صدق دل دعا و ثنا می کنم.
ور به میدان می روي از تیرباران برنگردزهره مردان نداري، چون زنان در خانه باشس470
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و یــا در پـس چــرخه بنشین چو زنچـــو مـــردان بـــرو گــوي مردي بزنم200
من و مرغ خانگی را،بکشنـد و پر نبــاشــدچه خوش است مرغ وحشی، که جفاي کس نبیندس483
نه مرغ خانگی، شهبازکوه و دشت و صحرایمحرانشینانم چـو مجنـون بنــی عــامرگر از صم153
جاي گل گل باش و جاي خار خاربا بدان بد باش و بـا نیــکــان نکــوس725
اولمایانگ مخنّث آغزي بز اغلــومخوبا خوب ال گال گل اُل، خاراخام47

خارباش، مبادا مخنث و سرد دهن (دهن بین؟) باشی.پسرم! با خوب، خوب و  با گل، گل و با خار،
به یک مقــام نشینـنــد صعــوه و شـاهیـنبسی نماند کــه در عهــد رأي و رأفت اوس743
با هم شوند هم خور و هم خواب و هم زمان شد وقت آنکه صعوه و شاهین و میش و گرگم146

اغتنام فرصت:4-2
کز نیک و بد اندیشه و ازکس غم نیستشتر ازین یک دم نیستما را به جهان خوس48
مــأذون دیــر خــوش دمــمـز بــودم درساقی بهمـن، قــره چــاالن، خان ایچـــنم65

بهمن، ساقی ، قره،مطرب و خان می نوش است مأذون گوید: خوش دم ما همین دم است.
مطـــرب بــــزن آن نـــواي بــرچنــگ ـگســــاقـــی بـــده آن شــراب گــلــرنس537
ساقیکا شرابکی چون ارغوان دلم می خوادمطربکا حدیث از آن غنچه لبان دلم می خوادم157

توجه ویژه به عشق ، عاشق و معشوق:5-2
دوست، ما را و همه نعمت فردوس شما راگر مخیر بکنندم به قیامت که چه خواهیس413
دنــیــا چـــارگــوشــا اولـــمـــاسـونر سـن واروم اولـســانــگ بـسـم بــیــم66

اگر تنها تو را داشته باشم کافی است، احتیاجی به چهارگوشه دنیا ندارم.
اي بی بصر من می روم؟ او می کشد قالب راسعدي چو جورش می بري، نزدیک او دیگر مروس414
دیـــگـــري مــی بـــــرد بـــه قــالبـــش گــرفتــه ي عشق نـــه بــه خـود مـی رودس528
چـــــکـــر قــلّــابـــی قـــلّـــابـــــی اُ  ســــالــوب  زلـــفـی بــنـــدیـــنــه م114

او  مرا اسیر زلف هاي خود می کند و قالب را همچنان می کشد
از آن که ره به دکان تو مشتري آموختبــرفــت رونـق بازار آفتـاب وقـمـرس423
جـــهـــان مـــا بـــه دیــدار تـــو روشن جهان روشن بــه مــاه و آفتــابستس575
گـــونــه د:چــالمــاسون قمـر اولماسونروشن اوزي شمـع شبستــانــوم در م8

باشد.چهره ي روشن او شمع شبستان من است به خورشید گو : نتابد و قمر ن
وآن خال بناگوش مگر دانه دام استدام دل صاحبنظرانت خــم گیسوستس440
اُ شوخ و شنگ خالی دانــا زلفـی داماُ سبزه رنگ شوخ و شیــرین دل آرامم64

آن دالرام شوخ و شیرین و سبزه رنگ و شنگ که خال او دانه و زلف او دام است.
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درد مرا اي حکیم، صبر نه درمان اوستـه صبــرچند نصیحت کنند، بی خبرانم بس446
آه از آن درد کثیر و واي ازین صبر قلیلدردمندان غمت را صبر درمان گفتـه اندم165
دلش از دست بــبــردند و به زنّار برفتبه نماز آمده محراب دو ابروي تــو دیــدس46
ابرویش دل من برد و در محراب بستطاقمی کشان را جاي کی در مسجد و محراب بودم164
خفتــن حــرام بــاشد، برچشم پاسبـانتدانی چـــرا نخفتم؟ تـــو پــادشــاه حسنیس466
حذر از دعاي درویش و کف نیازمندشتو که پادشاه حسنی، نظري به بندگان کنس529
ـده در ممه لرینگبلــور تخت اوستــونـحسن ایچنده سن شاهسنگ، پس نــه در؟م84

در عالم حسن تو شاه هستی ، به این خاطر است که سینه چون در تو روي تخت بلورین قرار گرفته 
است.

هرکــه زنــده ست در خطر باشدعاشقــان کشتــگـان معشوقــنــدس480
جـــــان ازر جـــگـــر اولـــدوررعــاشـــقــی دلـــبـــر اولــــدوررم114

لبر، عاشق را می کشد و جان و جگرش را فرو می پاشد.د
لبــان لعــل تــو وقتـی که ابتسام کنـنـددهان غنچــه بــدرد نسیــم بــاد صبــاس502
بهشت اولـور اُ چــمـن کـــه گـــزه سنسن خندان اوالنـــدا غنچـــه لر گولرم63

ی که تو در آن قدم زنی بهشت می گردد.وقتی تو خندان باشی غنچه ها می خندند؛ چمن
در مـــوسم گـــل نـــدارد امکـــانخـــامـــوشــی بــلبــالن مشتـــاقس578
عشقنگ شوري دماغوندان توکنمزبلبل شوقی گل باغوندان توکنمـزم21

شوق بلبل از باغ گل و شور عشق، از دماغ وي دائمی است. 
بـــرشمـــع چـــه الزم است تـــاوان؟ت خـــویــشــتـــــن راپــــروانـــه بکشـس577
پــــروانـــا یـــانمــاقی شمعه نه پروا؟سوروشماز احـوالــوم شــوخ و دل ربــام95

شوخ و دلربا احوالی از ما نمی پرسد، شمع از سوختن پروانه، پروایی ندارد.
توحید و یکتاپرستی:6-2
قبله اي دارند و ما زیبا نگار خویش راا و مسلمان هر کسی در دین خویش گبر و ترسس416
دم به دم عــاشقــنــگ قبـله گـاهی سنهــرکیـم ادر بش وقت کعبـــه یــه سجــودم17

هر کسی پنج نوبت [ در شبانه روز] کعبه را سجده می کند و قبله گاه همیشگی عاشقان تویی.
باور عوامانه:تقدیرگرایی و 7-2

رواست گر همه بد می کنی بکن که نکوستچرا و چون نــرسد بنــدگــان مخلص راس445
کس را مجال آن نه که آن چون و این چـراگر جمله را عــذاب کنی یــا عطا دهـی س701
چـرا چــه دانــی ؟ مــزن دم ز چــون وبــیــنــدیـش مــأذون از ایــن مــاجـــرام203
بــا گــردش ایــام به بــازوي شجـــاعتلیکن چه توان کرد که قوت نتوان کردس460
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گــوجـــوم چــادمـــاز فلگنن ادم جنگاز قـــرا  بـختــمنــن شکـــوه یــري درم24
از بخت سیاه خودم جاي گله است، قدرت جنگیدن با فلک را ندارم.

مفاخره :8-2
به کــار آیـــدت گــر شــوي کـار بندهــاي سعــدي مثال است و پندسخن س274
غرض از شاعري اظهار سخندانی نیستپند بردار زشعرم نه عبارت کــه مــراس709
آنگالیوب مطلبی قـانــدوران گــورگهامی پندیـات در مـأذون کالمــیم50

به دیگران فهماند.همه کالم مأذون پند است باید مطلب را فهمید و 
ورق درخت طوبی است چگونه تـر نـبـاشـد؟عجبست پیش بعضی که ترست شعر سعـديس483
کی شعر ترش رونــق هــر انجمـنی بود؟مأذون گر ازین روضه نمـی یافت طــراواتم166
من چشم بر تو و همگان گوش بـر مننـدحسن تــو نـادرست درین عهد و شعر منس500
پنه من شاعرلیگد  بـولــدوم  بــابــومــی نه سن گوزل لیگده تایـونگ بولــونــديم106

براي زیبارویی تو و شاعري من نظیري پیدا نشد.
بـاز می بینـم که در آفـاق دفتـر می شودغیرتم گـوید نگویم با حریفان راز خویش س510
اولوب الدن اله دوشوب دردفتر قونشودان قونشویا وارمـایان سوزومم85

شعر من که از همسایه به همسایه نمی رسید به صورت دفتري شده و از ایلی به ایل دیگر می رود.
منم امروز و تویی وامق و عذراي دگروامقی بــود که دیـــوانه عــذرایـــی بودس521
رد و عذراي دگروامقی خواست زنو آغرض از حسن تو و عشق من این بود که چرخم162
نابسامانی هاي اجتماعی:9-2

مـــرا روي نـــان می نبـینــد تـرهکسـان شهــد نوشنـد و مرغ و برهس246
بیریسی آجلوقدان اوتار توله باخبیریسی توخلوقـدان پـلو ات یمــزم129

خوراکی گرمسیري) می ببین که یکی از سیري، چلو گوشت نمی خورد، یکی هم از گرسنگی توله (گیاه 
بلعد.

تقابل عقل و عشق :10-2
هر متاعی را خریداریست در بازار خویشسعدیا در کوي عشق از پارسایی دم مزنس537
هــر کیـــم بـیـــر متـاعونگ خریداري دربیز عقلی عشقنـــن ایلــه دیـــگ ســـودام34

دار متاعی است.ما عشق را در مقابل عقل خریدیم؛ هر کسی خری
تفاوت در مضمون :11-2
کــانــدر طـلب چـو بال بـریده کبوتريبـــاز سپـیــد روضــه ي انسی چه فایـده؟س753
یک چند جا به ساعد شاهــانم آرزوستباز سفید روضــه ي انــسم در ایــن قفـسم142
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نتیجه گیري:
ه می توان بیان کرد این است که مأذون ، بزرگ ترین با توجه به بررسی وتحلیل هاي انجام شده آن چ

شاعر ایل قشقایی،با توجه به شغل منشی گري ومکتب داري ایلخانان وتدریس کالم سعدي درمکتبخانه ها،در 
سروده هاي خود همانند دیگر گویندگان و نویسندگان تحت تأثیر استاد بزرگ سخن، سعدي شیرازي، بوده 

ن در این است که شادترین و گوش نوازترین مضامین شعري سعدي را به زبان است. بزرگ ترین هنر مأذو
خاص خود چه در زبان ترکی و چه در زبان فارسی پرورانده و با بن مایه هاي عشق، پند و اندرز به کار 

گرفته است.
کتابنامه

 ،ادبیات عامیانه ایران، تهران،  چشمه 1382ذوالفقاري، حسن ،
مقایسه عروض فارسی و آذربایجانی، تبریز، شایسته1379د، رحمانی خیاوي ، صم ،
 ،تهران، امیرکبیر4، چ 2، نقد ادبی، ج 1369زرین کوب، عبدالحسین ،
 ، تهران، امیرکبیر8، کلیات سعدي ، تصحیح محمدعلی فروغی، چ 1369سعدي ، مصلح الدین ،
 ، قشقایی شعري، شیراز،مصطفوي1367شهبازي، شهباز ،
تهران،امیرکبیر2، فارسنامه ي ناصري، تصحیح منصور رستگار فسایی، ج 1360یی، میرزاحسن، فسا ،
 ،گزیده اشعار مأذون، شیراز ، رهگشا1379نادري دره شویی، محمد ،
 ، ... قوم قشقایی، شیراز،قشقایی 1390یوسفی، امراهللا و ،

نشریات:
مجموعه مقاالت هشتمین 1392یی از نظامی ، جعفري، ابوالفضل و ... ، تأثیرپذیري مأذون قشقا ،

همایش ترویج زبان و ادب فارسی، دانشگاه زنجان 
 8و 7،ش 1358نامه ي نور ، ویژه نامه هنر و ادبیات ایل قشقایی،  بهمن
جهانگیر صفري-بررسی جلوه هاي شهید و شهادت .../ عالمه جعفریان
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ستانی ضدجنگبررسی جلوه هاي شهید و شهادت در آثار دا
1عالمه جعفریان

دانشجوي کارشناسی ارشد ادبیات مقاومت دانشگاه شهرکرد 
جهانگیر صفري
دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد

چکیده
اسالمی و تحت تأثیر آموزه هاي واقعه عظیم عاشورا شهید و شهادت از اهمیت و –در فرهنگ ایرانی 

ست. در طول تاریخ اسالم، کسب رضاي خدا و دستیابی به بهترین نوع مرگ و منزلت خاصی برخوردار ا
بواسطه آن رسیدن به قرب الهی مشتاقان بسیاري داشته است. در جریان هشت سال جنگ تحمیلی نیز بخش 
زیادي از رزمندگان با این باور پا به جبهه ها گذاشتند و هنرمندان بسیاري در آثار ادبی و هنري خود 

گر و ارائه دهنده انگیزه ها و شور و شوق آنها براي شهادت بودند. اما عالوه بر آثار مختلفی که با تصویر
موضوع جنگ و دفاع مقدس و در شاخه هاي گوناگون ادبی و هنري توانستند چهره اي قابل تقدیر از شهدا 

تشریح ویژگی هاي منفی و و هدف مقدس آنان ارائه دهند؛ در آثار داستانی با عنوان ضدجنگ که به بیان و
کمتر پرداخته شده ي جنگ می پردازند، تصویري متفاوت از شهید و انگیزه هاي آنان را نشان می دهند. 
خانواده شهید، گذشته وي، انگیزه ها و دالیل شهید براي حضور در جبهه موضوعاتی هستند که در قالب 

ستان ها و رمان هاي ضدجنگ سعی دارد نحوه و داستان ضدجنگ ارائه می شوند. این مقاله با بررسی دا
اشکال بروز موضوع شهید و شهادت را در این آثار بررسی نماید.

جنگ و دفاع مقدس، شهید، شهادت، داستان ضدجنگها: کلیدواژه
مقدمه

و توسط دشمن کشته شود. شهدا در نزد خداوند ،شهید در اصطالح به کسی گفته می شود که در راه خدا
اند و جایگاه خاص و متفاوتی 2»عند ربهم یرزقون«و مرتبه ي باالي دارند و براساس آیات قرآن کریم مقام 

در بهشت دارند. شهید در روز قیامت جایگاهی برتر در نزد پیامبران دارد و مانند آنان می تواند گواه باشد و 
هیزکار براي رسیدن به چنین درجه شفاعت کند. همین مسأله عاملی است براي اینکه انسان هاي خداجو و پر

هر «براي شهادت و شهید محسوب شدن افراد شروطی الزم است والبتهباشند.آناي تالش کنند و آرزومند
مرگی نمی تواند شهادت باشد. اوالً باید این مرگ با کشته شدن باشد و ثانیاً این کشته شدن هم دو شرط 

فی سبیل اهللا باشد. آگاهانه بودن به این معنا -2آگاهانه باشد -1: اساسی دارد تا شهادت بر آن اطالق گردد

jafarianalemeh@yahoo.comنویسنده مسئول .1

است.)» تحلیل و بررسی داستان هاي ضد جنگ در ادبیات دفاع مقدس« (این مقاله برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان 
که شهیدان راه خدا مردند البته نپندارید «وال تَحسبن الذّین قُتلوا فی سبیل اهللا اَمواتاً بل احیاء عند ربهم یرزقون. 2

)169(آل عمران: » بلکه زنده به حیات ابدي شدند و در نزد خدا متنعم خواهند بود.
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است که انسان خود با بصیرت، انتخاب گر این نوع مرگ باشد. و شرط آگاهانه بودن آن است که شهید حق 
فی سبیل «خود، علیه باطل بجنگد. قید » امام زمان«و باطل زمان خود را بشناسد و در زیر لواء حق، در رکاب 

اشاره به جهت و هدف شهید، در جنگ علیه کفار و مشرکین دارد. و بیانگر این معناست که جنگی داراي » هللا
) در طول تاریخ اسالم افراد بسیاري براي 44: 1389(مردانی، » ارزش که، هیچ هدفی جز (اهللا) در آن نباشد.

دیدگان و دفاع از وطن در مقابل رسیدن به اهداف و آرمان هایشان مانند دفاع از حقوق مظلومین و ستم
عوامل جور و ظلم ایستادگی کردند و به مقام شهادت نیز رسیدند و مستندات تاریخی، نقاشی ها و اشعاري 
که از دوره هاي مختلف باقی مانده نیز ارائه دهنده نقش شهید در تمام طول تاریخ است. در واقع خون شهید 

شهادت در «تلف دارد مایه بقاي اسالم و گسترش آن شده است. و مقامی که شهید در میان نسل هاي مخ
مکتب قرآن و تشیع داراي هفت رکن است: داشتن ایمان به خدا، پیامبر و ائمه راستین معصوم اسالم؛ گزینش 
آگاهانه؛ به فرمان خدا و رسول خدا(ص) بودن، (پیروي از سنت و عترت) انگیزه را خدا قرار دادن؛ ایثارگري 

نودي خدا و رسیدن به رضوان و قرب او؛ براي اعالء کلمه حق و ریشه کن نمودن باطل؛ در معیت براي خش
ارکان شهادت در اسالم به انگیزه اي در جنگ تحمیلی)118-117: 1362(رضوانی، » خدا و اولیاء خدا بودن.

تجهیز و تشویق کرد. ج،تهییواال و مقدس براي ایرانیان تبدیل شد و آنان را براي دفاع در برابر دشمنان
در طول تاریخ ایران و در کوران حوادث مختلف نیز، ایرانیان به پیروي از فرامین اسالم درباره دفاع در 
برابر ظلم و مقابله با ظالم و متجاوز و با الهام از شهداي صدر اسالم و شهداي واقعه عظیم عاشورا؛ به مبارزه 

له وقایع مهمی که در تاریخ ایران سرنوشت ساز و زمینه ساز تغییرات . از جمجور اقدام کرده اندبا ظلم و 
وسیع و گسترده اي شد، وقایع پیروزي انقالب اسالمی بود. پیروزي انقالب با رشادت و شجاعت بخش 

به شهادت رسیدند و (قریب به چهار هزار نفر)وسیعی از مردم ایران صورت گرفت که خیل کثیري از آنان
ا بود که زمینه ي ایثار و از جان گذشتگی بیشتري را در وقایع پس از انقالب فراهم کرد. خون همین شهد

مردم ایران در حوادث مختلف پس از انقالب براي ارج گذاري و احترام به خون ریخته شده شهدا و براي 
حراست از حفظ نهال انقالبی که با خون آنان آبیاري شده بود از هیچ کوششی فروگذار نکردند و حفظ و

آرمان ها و اهداف آنان را سرلوحه ي عمل خود قرار دادند. مهم ترین واقعه اي که پس از مدت کوتاهی  بعد 
از پیروزي انقالب صورت گرفت و به مدت هشت سال مردم و همه بخش هاي جامعه را درگیر کرد، آغاز 

خود را موظف به دفاع از وطن دانستند و حمله متجاوزانه عراق به ایران بود. با آغاز جنگ همه اقشار جامعه
با هر توان و قدرتی که داشتند در مقابل دشمن ایستادگی کردند. آنچه در طول هشت سال جنگ تحمیلی 
سبب افزایش روحیه مقاومت و ایثارگري در رزمندگان شد و ترس از میدان نبرد و مرگ را در آنان از بین 

آموزه هاي دین اسالم و فرهنگ عاشورا بود. رزمندگان با الگو قرار برد و شوق شهادت را جایگزین آن کرد؛
دادن شهداي کربال از زندگی خود گذشته و با شور و شوقی وصف ناشدنی براي دست یابی به مقام شهادت 
کوشیدند. در واقع جنگ براي رزمندگان جهاد در راه خدا و مرگ، شهادت و رسیدن به مرتبه واال و اجر 
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تا آنجا تأثیر پذیري از فرهنگ عاشورا در آثار ادبی و هنري بروز پیدا کرد. در واقع شهید و بود،1عظیم
شهادت در آثار جنگ و دفاع مقدس در قالب تأثیرپذیري از واقعه ي عاشورا بروز پیدا کرد و امام حسین (ع) 

دفاع و سایر شهداي کربال به عنوان سرور آزادگان و ظلم ستیزان جهان الگو و سرمشق رزمندگان در جهاد و 
الگوي آنان براي سبقت گرفتن در شهادت بودند. در آثار ادبی این دوره شاعران و نویسندگان با الهام گرفتن 
از حوادث کربال و فرهنگ عاشورا در خلق آثاري تأثیرگذار بر روند فعالیت رزمندگان در جبهه ها کوشیدند.

ردترین تلمیحات دینی در شعر دفاع مقدس است و از آنجایی که واقعه کربال یکی از مهم ترین و پرکارب
شاعران این دوره با عشقی وصف ناشدنی به حفظ مرزهاي وطن می اندیشند و درباره ي آن می سرایند، 

با جبهه ایران را با کربال برابر می دانند. شاعران با مقایسه رزمندگان ایران با یاران امام حسین (ع) و ایران
و نیروهاي عراقی با دشمنان امام حسین(ع)؛ جبهه ایران را کربالي دیگر توصیف و جنگیدن در جبهه ،کربال

را برابر با جنگیدن در صحراي نینوا و مبارزه با دشمن را مبارزه با یزیدیان عنوان می کنند:
ق، حمید (خامه خونین عش» زکربالي وطن راه کربال گیریم      سراغ طرفه شهیدان دشت ال گیریم«

) 210سبزواري:
و از این طریق در تشویق رزمندگان و تهییج روحیه آنان و افزایش شوق شهادت می کوشیدند. عالوه 
براین،  شاعران این دوره در توصیف و تشبیهات ادبی، تصویر پردازي و حس آمیزي، نماد و . . .  در اشعار 

ره  موضوعی محوري در ادبیات جنگ می باشد و خود از موضوع شهادت بهره می گیرند. شهادت در این دو
سبب می شود که تشبیهات و نمادهاي خاصی در ادبیات خلق شوند که تا همیشه یادآور شهید و شهادت 
باشند مانند الله، شقایق، و تشبیهاتی مانند خورشید، غنچه و ستاره و همچنین رنگ سرخ که به عنوان نمادي 

)57: 1391(رك، سعادت، ان به کار گرفته می شد.براي شهید و شهادت در شعر شاعر
به طور کلی چه در شعر و چه در داستان دفاع مقدس شهید و شهادت به موضوعی مهم و تأثیرگذار 

. این موضوع در موضوعات جزئی تر مانند استتبدیل شده که در شاخه هاي گوناگون قابل ارائه و بررسی 
حظه شهادت و تذکر به مردم نسبت به فراموش کردن شهدا ارائه می دلجویی از خانواده ي شهدا، توصیف ل

). در حوزه داستان نویسی نویسندگان در آغاز آثاري تهییجی می 205-200: 1390شود (رك به شیرشاهی، 
نویسند و تالش می کنند که مردم را نسبت به حضور در جبهه و مقابله با دشمن متجاوز تشویق کنند. 

بیان » تأثیر شهادت«و » خبر شهادت«، »چگونگی شهادت«ین داستان ها در سه شاخه ي موضوع شهادت در ا
در اکثر داستان هایی که درونمایه ي آن ها را شهادت تشکیل می دهد وجود «می شود. چگونگی شهادت 

از چگونگی  شهادت رزمنده اي سخن می گوید که نحوه ي» شاهد«دارد. در این داستان ها، معموالً راوي 

فَلیقاتل فی سبیل اهللاِ الذینَ یشرون َ الحیوةَ الدنیا بِاألخرةِ و من یقاتل فی سبیل اهللا فَیقتل او یغلب فسوف نؤتیه 1
اه خدا با آنان که حیات مادي دنیا را بر آخرت برگزیدند جهاد کنند و هر کس در جهاد مؤمنان باید در ر«اجراً عظیماً. 

)74(نساء: » راه خدا کشته شد یا فاتح گردید زود باشد که او را (در بهشت ابدي) اجري عظیم دهیم.
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خطاب به کسی نقل می شود ،شهادت او با دیگران توفیر داشته است. . . . یا چگونگی شهادت از زبان راوي
تا شگفتی و شگرفی شخصیت شهید که در پس الیه هاي تاریکی مدفون است، آشکار شود. یا اینکه گاه 

رد. در بسیاري از شهادت سرفصل زندگی شخصیت است که با انتخاب آن گذشته ي خود را به خاك می سپا
داستان هاي کوتاه جنگ، شخصیتی که گذشته اي غیراخالقی و ضدارزش را با خود یدك می کشد، با 

) در موضوع 19: 1380(سلیمانی، » انتخاب شهادت چهره اي انسانی و حماسی از خود به جاي می گذارد.
خانواده اش ابالغ می کند و راوي خبر شهادت را که کاري سخت و ناراحت کننده است  به» خبر شهادت«

در همین مورد، گاه حوادثی اتفاق می افتد که غیرعادي بوده و «عکس  العمل هاي آنان را  روایت می کند. 
کنش داستانی فراوانی ایجاد می کند. مثالً در حالی که خبر شهادت شهید به خانواده اش ابالغ می شود که 

) و در ادامه این موضوع باخبر شدن 20(همان: » الم می کند.رزمنده زنده است و زنده بودن خود را اع
خانواده از شهادت رزمنده از طریق خواب بسامد باالیی دارد؛ به این صورت که پدر و مادر، همسر و یا 
فرزند رزمنده که مدت ها از او بی خبرند در خواب از شهادت او (و مکانی که پیکر او قرار دارد) آگاه می 

به میزان تأثیري که شهادت شخصیت بر دیگران می گذارد توجه » تأثیر شهادت«رامش می رسند. شوند و به آ
دارد؛ در واقع شخصیت شهید و نحوه شهادت او براي افزایش میزان تأثیر بر دیگران و تحول اعتقادات و 

رفتارهاي دیگران توصیف و روایت می شود. 
از شهید و شهادت در آثار داستانی جنگ و دفاع مقدس ارائه اما در کنار نگاه مثبت و ستایشگرانه اي که 

با عنوان ضدجنگ چهره اي متفاوت از شهید و آرمان هایش تصویر شده است. در داستانی شده، در آثاري 
این آثار شهادت حادثه اي دردناك و غیرقابل تحمل است که باعث نابودي و هالکت جوانان می شود و 

از آنان سلب می کند. داستان هاي ضدجنگ که به جنگ و تبعات آن نگاهی فرصت هاي ناب زندگی را 
که در آثار مختلف کمتر مورد توجه بوده رامتفاوت و منفی دارند و بسیاري از ناگفته هاي جنگ و مسایلی

قی بیان می کنند، شهید و شهادت را نیز از زاویه اي دیگر می نگرند و بیان می کنند. در این آثار شور و شو
براي حضور در جبهه و شهادت وجود ندارد و برخالف داستان هاي جنگ که رزمندگان با الهام از شهداي 
صدر اسالم و کربال و با اعتقادي قوي نسبت به دفاع از وطن و جهاد در راه خدا داوطلبانه به جبهه می روند، 

می کنند. داستان هاي ضد جنگ، شخصیت ها از جنگ و مرگ می ترسند و تا آنجا که بتوانند از آن دوري
به ماهیت جنگ، یعنی به نفس جنگ اعتراض دارند و نویسنده تمام هم و غمش را «داستان هایی هستند که 

)108: 1388(حنیف، » ي نشان دادن و ارائه تأثیرات عمیق جنگ در جامعه و زندگی مردم قرار می دهد.ابر
(در معنایی که در سایر آثار داستانی دفاع مقدس دیده هدر داستان هاي ضدجنگ شخصیتی به عنوان رزمند

گی ژکمتر شخصیتی با عنوان و ویوجود ندارد و می شود و کسی که ایرانیان به عنوان رزمنده می شناشند)
چنانچه شخصی به شهادت برسد دالیل حضورش در میدان نبرد با دالیل سایر هاي رزمنده وجود دارد و 

وت است؛ به عنوان مثال براي سفري سیاحتی و تحقیقاتی به جنوب رفته و کشته شده رزمندگان بسیار متفا
جنگ شهرها می پردازند و آثار و خسارات ناشی از حمله ارتشبیشتر اند. داستان هاي ضدجنگ به موضوع 
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به مناطق مسکونی را از زبان شخصیت هاي روشنفکر و تحصیلکرده که خود را به دور از حوادث دشمن
بیشترین بسامد موضوعی در این آثار به موضوعاتی مانند جهتگ قرار داده اند، بیان می کنند. به همینجن

شخصیت پردازي، ترس، ویرانی شهر ها، از هم گسیختگی خانواده ها و . . . اختصاص دارد، اما توجه و 
ضروري به نظر می -ردهر چند که بسامد کمی دا–بررسی نگاه این نویسندگان به موضوع شهید و شهادت 

رسد.  
جلوه هاي شهید و شهادت در داستان هاي ضدجنگ 

موضوعات خانواده شهید، نحوه شهادت، انگیزه حضور در جبهه، نحوه برخورد با اجساد شهدا، 
اصطالحات به کار رفته درباره شهید، افسوس خوردن براي شهادت عزیزان و گذشته شهید موضوعاتی 

در آثار پژوهشی در حوزه ادبیات معموالً . استقابل بررسی در این آثارشهید و شهادتهستند که ذیل عنوان
جنگ و دفاع مقدس آثار زیر به عنوان آثار داستانی ضد جنگ معرفی می شوند: آداب زیارت(تقی مدرسی)، 

(اسماعیل فصیح)، شب ملخ(جواد مجابی)، ناگهان سیالب(مهدي سحابی)،62ثریا در اغما و زمستان
محاق(منصور کوشان)، باالتر از عشق(پري منصوري)؛ و می توان به این مجموعه آثار زیر را افزود: سوران 
سرد(جواد افهمی)، دل فوالد(منیرو روانی پور)، زخمه(داود غفارزادگان)، آفتاب در سیاهی جنگ گم می 

در ادامه نمونه هایی از متن شود(اصغر عبداللهی) و مجموعه داستان من قاتل پسرتان هستم(احمد دهقان). 
آثار ضدجنگ که بیان کننده موضوع مورد نظر هستند، ارائه می شوند.

نحوه شهادت
کشته -در داستان هاي ضدجنگ به نحوه اي از شهادت رزمندگان توجه می شود که با شکل معمول آن

یرد. در این توسط نیروهاي خودي صورت می گبه نوعیمتفاوت است و در واقع-شدن توسط دشمن
داستان ها برخی از رزمندگان، به اشتباه و به دلیل توجیه نشدن و ناکافی بودن اطالعات توسط سایر 

که برادري به خاطر سن کم و عدم توجیه شدن » ثریا در اغما«رزمندگان کشته می شوند. از جمله در رمان 
ربگی رزمندگان و هیجان زدگی آنان در برادر دیگرش را می کشد. که البته جوانی و بی تج،توسط فرمانده

شرایط دشوار در وقوع چنین اتفاقاتی بی تأثیر نیست:
دو سه دقیقه مانده بود به دوازده نیمه شب که مرتضی هنوز خواب است، نجف سایه هایی را می «. . .  

» بلندشو، اومدند«بیند که در تاریکی حرکت می کنند . . . نجف با آرنج به شانه ي مرتضی شبستانی می زند.
و » آره، نترس، پشت سرن، پاي شمشادا.» «اومدند؟«در یک ثانیه، گیج و هراسناك، مرتضی از خواب می پرد. 

اول از همه برادر -به شهادت می رسند» 3ژ«مرتضی برمی گردد آتش می گشاید. هر سه پاسدار با رگبار 
ش را ببرد. پسربچه است، حتی شانزده سال هم عباس. . .  (مرتضی) سعی کرده با چاقو گلوي خود-خودش

مرتضی را دلداري می دهد . . . برادرش به خواست خداوند ،کمتر نشان می دهد، . . . یکی از برادران جهاد
)32-31: 1367(فصیح، » به فیض شهادت رسیده.
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دگر به جبهه آمده ایوب که به همراه دوستش جلیل به عنوان امدا» زخمه«عالوه بر مورد باال در داستان 
ایوب ،اند، موجب مرگ او می شود. پس از چند روز که جلیل در سنگر و خط مقدم مشغول به فعالیت بوده

به همراه راننده آمبوالنس براي آوردن جلیل و مجروحان به منطقه می روند. اما از آنجا که منطقه هنوز کامالً 
و به می شوندسوار آمبوالنس -یک به ده تا دوازده نفرنزد–پاکسازي نشده، پس از اینکه جلیل و زخمی ها 

آنها را به رگبار می بندد و راننده کشته می شود. ایوب به ، دشمنآرامی حرکت می کنند، از پشت صخره اي
جاي راننده می نشیند اما به دلیل اینکه دچار اضطراب شده، به اشتباه به جاده ي عراقی ها می پیچد و سبب 

شود:مرگ جلیل می
آنقدر هول بودم که نفهمیدم کی پیچیده ام به جاده اي که در دست عراقی هاست. وقتی متوجه شدم که «

جلیل فریاد می زد و به شیشه می کوبید و رگبار دوشکا باال سرمان بود. هر طوري بود دور زدم و یک لحظه 
ه پایین؛ . . . از جاده عراقی هاجلیل را دیدم که صورتش را چسبانده به شیشه و خون از شیشه راه کشید

درست می خورد به اورژانس . . . وقتی دوباره برگشتم به طرف جلیل، خارج شدم و آمدم به جاده اي که 
دیدم هیچ کس روي رکاب نیست و خون شتک زده روي شیشه. کوبیدم روي ترمز و جیغ و داد مجروح ها 

ه دویدم و جلیل را دیدم که افتاده وسط راه و پاهاش روي را از پشت سر شنیدم. پریدم پایین و در طول جاد
زمین کشیده می شود. وقتی باالي سرش رسیدم، دیگر تکان نمی خورد و در زیر سرش، چاله اي از خون 

)69-68: 1375(غفارزادگان، » درست شده بود.
که در احزاب مختلفی اما در طول جنگ تعداد زیادي از رزمندگان توسط نیروهایی از  ایران کشته شدند 

می زنند. در بین آثار » برادرکشی«مانند کومله فعالیت می کردند و براي رسیدن به اهدافشان دست به 
است که به شکل گسترده اي به این موضوع پرداخته و مرگ سربازان و » سوران سرد«ضدجنگ تنها رمان 

و » اسمال«رمان در گفتگویی میان رزمندگان را توسط نیروهاي حزبی روایت کرده است. در بخشی از
نحوه کشتار سربازان توسط حزبی ها مورد توجه قرار گرفته و قساوت آنها به قصابی تشبیه شده که » سهراب«

به راحتی گوسفندان را سر می برد:
اسمال به سهراب رو کرد. . . . می گم سهراب، تو شب درگیري دله در رو یادت هست؟ به سربازهایی «

شماها چی؟ شرط می بندم یادتون رفته. ولی من یادم نرفته. لحظه "ک تر آمده بودند رو کرد. پرسید: که نزدی
سهراب، تو قبالً گفته بودي که بسیجی بودي "دوباره به سهراب رو کرد. گفت: "لحظه اش رو به خاطر دارم.

سرش "ا کارد می برن.و جبهه رفتی. ولی حاضرم قسم بخورم ندیدي چه جوري سرِ رفیق هم سنگرت رو ب
. . . دستش را "هیچ کدومتون ندیدین. اما من دیدم. مصیب هم دیده."را باال گرفت و با صداي بلند داد زد: 

گوش تا گوش! بدمنظره اي بود سهراب. خون "زیر گلویش گذاشت و از چپ به راست حرکت داد. گفت: 
) 138: 1388(افهمی، » "گوسفند سر می برید.فواره می زد و شتک می زد تو صورت اون حزبیه. انگار 

،در این رمان، به موضوع جاسوسی سربازان براي نیروهاي حزبی نیز پرداخته شده، در پایگاه سوران
سربازان نسبت به هم مشکوك شده اند تا اینکه محمدرضا را به عنوان جاسوس در قسمتی از پایگاه زندانی 
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، تنها محمدرضا جان به در برده و زنده »دله در«حزبی و سربازان پایگاه می کنند. در درگیري میان نیروهاي
مانده و به همین دلیل سایرین او را به عنوان جاسوس می شناسند. نیروهاي اطالعاتی براي بازجویی از 

محمدرضا به سوران آمده اند و او نحوه کشته شدن سربازان توسط حزبی ها را بیان می کند:
ی که ترسیده و وا داده تاوانشم می ده. بیست تا شهید، نه حتی یه زخمی. این خیلی بده؛ محمدرضا) کس«(

خیلی  بد سهراب! تو که نبودي. شماها که نبودین. اونا رو جلوي چشم شما که سر نبریدن. . . . همه رو سر 
بودن! مثل شبح بریدن! حسین کاظمی زنده بود؛ بی سر داشت دست و پا می زد. من می دیدمش. . . . خیلی

از رو الوار رد شده بودن. موقع تعویض پست بود. من یه لحظه ترك پست کرده بودم و رفته بودم نگهبان رو 
خبر کنم. اونا از همه چی خبر داشتن. یکی شون ایستاد رو خاکریز و یه آر پی جی زد به مخزن سوخت . . . 

ه سر بریدنا شروع شد . . . کاري از دست کسی پایگاه شد عین روز؛ روشن روشن. تازه اون موقع بود ک
ساخته نبود. خیلی بودن، خیلی! صد نفر . . . صد و پنجاه نفر . . . نمی دونم. . . . تو محوطه مث روز روشن 
بود؛ روشن و گرم، تو اون کوالك و سرماي کشنده! بچه ها رو به صف کردن؛ ممد حصاري، حسین کاظمی، 

سی و آخرش من. اونا رو می خوابوندن وسط پایگاه کنار سینی خمپاره ي علی مرادي خواه، جعفر یون
شصت. خون فواره می زد. سینی خمپاره پر شده بود از خون. . . . چشمام رو بستم که نبینم. یکی با مشت زد 
تو صورتم. گفت خوب نیگا کن که باید گزارش بدي. چشمات رو نبند! . . . بچه ها رو یکی یکی سر بریدن؛ 

نده زنده. چاقوهاشون رو با سنگ هاي لبه ي سنگر تیز می کردن. من بی حال روي زمین افتادم. دو نفر زیر ز
نیگا کن! خوب نیگا کن تا بعد "بغلم رو گرفتن و سرم رو به طرف جالداشون برگردوندن. هی داد می زدن: 

)250-248مان: (ه» صورتاشون پر خون بود."واسه دوستات تعریف کنی! واسه فرمانده تون.
که » ننه بوشهري«به نحوه کشته شدن پسر » 62زمستان «عالوه بر نمونه هاي باال اسماعیل فصیح در رمان 

براي بردن وسایلش به شهر آمده بوده می پردازد: 
ننه بوشهري) برن گم شن. جز جیگر بزنن. یه بچه مو کشتن، یه بچه مم اسیر اون صدام پدرسگ کردن. «(

چه م ممد، آره. اون تو جبهه شهید شد. اما بچه م جاسم نه. اون اول جنگ رفته بود خرمشهر موتور . . . اون ب
سیکلت وضبط صوتشو بیاره. موتورش نوي نوي بود، ضبطشم هنوز وا نکرده بود. اون کاري به این کارا 

(فصیح، . . . .» نداشت. تو راه گرفتندش آتش به جون گرفته ها. الهی از آتش جهنم خالصی نداشته باشن
1366 :92(

گذشته شهید
تغییر و تحول بخش جدایی ناپذیر زندگی انسان هاست و در هر دوره اي امکان این اتفاق وجود دارد اما 
در داستان هاي ضدجنگ به گذشته شخصیت ها و به خصوص رزمندگان توجه شده و به رزمندگانی که 

ه شان دارند به صورت غیرمستقیم تأکید می شود. در داستان گذشته اي خاص و نامرتبط با فعالیت هاي امروز
هاي ضد جنگ رزمندگان، شهدا و عناصر انقالبی، افرادي هستند که نه خودشان و نه حتی یکی از اعضاي 
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توجه به جنگ و عوارض آن، در کمال آسایش ر فعال در انقالب نداشته اند و بیخانواده شان نقش و حضو
ذرانند. در خصوص شهدا ؛ نویسندگان ضدجنگ شخصیت هایی را خلق می کنند که و آرامش روزگار می گ

گذشته شان ارتباطی با فعالیت امروزه شان ندارد و بنا به دالیلی مانند دیدار از مناطق جنوب به عنوان موضوع 
پژوهش و یا هیجان زدگی دوران جوانی به جبهه آمده اند:

ت صداي کفشهایشان را نمی شنید. فقط صداي پول خرده ها می وقتی مهرداد راه می رفت، هادي بشار«
شنید که توي جیب هایش جرینگ جرینگ صدا می کرد. مهرداد کت و پالتو را به جاي پوشیدن به روي شانه 

می خرید. » برَك«ها می انداخت. دائم لباس هاي سرمه اي فرد اعال و کفش هاي مشکی و برقی از فروشگاه
ه می خواست به جبهه برود، دیگر فقط کاپشن نظامی می پوشید و یا جین سرمه اي به پا می اما این اواخر، ک

می نشست و » ترمه«می رفت. بعد توي بار » شاهین«کرد. پیش از انقالب، اغلب دم غروب به کتابفروشی 
خانه ي ودکا و کوکاکوال برایش روي میز می گذاشتند. آخر شب، توي کوچه تلو تلو می خورد و به سمت 

)23-22: 1368(مدرسی، » خودشان می رفت.
خانواده  شهید

ایران و ایرانیان تحت تأثیر آموزه هاي دین اسالم قرار دارند و از آنجایی در اسالم شهید و شهادت 
اهمیت و جایگاه و منزلتی خاص دارد، خانواده هاي شهیدان در میان مردم ایران سمبل مقاومت و پشتیبان 

ان هستند و انتظار می رود که بردبارانه با مسأله مرگ فرزندشان برخورد کنند و در این زمینه اصلی رزمندگ
هیچ موضوع دیگري آنها را تحت تأثیر خود قرار ندهد. در این میان مادر شهید جایگاه ویژه اي دارد. مادر 

ترین و شهید سمبل صبر و بردباري است. در جریان هشت سال جنگ تحمیلی نیز یکی از مهم 
تأثیرگذارترین مشوق رزمندگان مادرانشان بوده اند. مادران نه تنها باشنیدن خبر شهادت فرزندشان دلگیر نمی 
شدند بلکه مقاومت می کردند و سایر فرزندان و جوانان را به قدم نهادن در راه دفاع از وطن تشویق و 

از مادران به ذهن می آید. ترغیب می کردند و این تصویري است که با یادآوري روزهاي جنگ
در داستان هاي ضد جنگ به خانوده شهدا به عنوان خاستگاه افرادي که حضور فعال و سرنوشت ساز در 
امورِ کشوري در حال جنگ دارند، تأکید می شود. و برخالف آنچه انتظار می رود،  خانواده هاي معتقد و  

او به هدف شان باشد، وجود ندارد. این خانواده با مذهبی که پشتیبان و حامی اصلی رزمنده  در رسیدن
انقالب و جنگ و اهداف آن ها نه تنها همراه نیستند بلکه در اکثر موارد مخالف هستند و با دید منفی به آن 

می نگرند. در این زمینه نقش پدر و مادر رزمنده و شهید پر رنگ تر می باشد.
ش به جبهه است و با شنیدن خبر شهادتش خوشحال نمی شود در این داستان ها مادر مخالف رفتن فرزند

و مادر شهید بودن هیچ افتخاري براي او نیست:
هرّي! معطل چی هستین؟ همه تون دورمو گرفته ین و دائم به «خانم رازي هوا را با پشت دست پس زد. «

نبیله بیام. نخیر، بنده با یه من تبریک میگین. توقع هم دارین که خوشحال باشم، براتون بشکن بزنم و قر و ق
)102: 1368(مدرسی، » تیپا می زنم و همه تونو از این خونه بیرون میندازم؟
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براي خرج سفرش به خارج از کشور به فکر فروش لباس » مهرداد رازي«حتی ممکن است مادر شهید 
هاي فرزند شهیدش بیفتد:

زرگ را با خودش هن و هن می کشد. . . . بشارت)متوجه شد که خانم رازي از گوشه اي یک بقچۀ ب«(
دو زانو را به زمین گذاشت و بقچه را براي هادي بشارت باز کرد. تو بقچه لباس هاي جور به جور بود. کت 

نگاه کنین. میگین پسر بی فکر بنده چقدر باالي این کت «فالنل را جلو هادي بشارت نگه داشت و گفت، 
اه، نه بابا، جنسش بد نیست. مثل اینکه «شست و انگشتش مالش داد. هادي بشارت لبۀ کت را بین» داده؟

یادتونه که تنش می کرد و مثل شازده چکش میرزا تو کوچه راه می رفت که دخترها بیان » «دوحت خارجیه.
از حق نگذریم، سلیقه ش در انتخاب لباس خوب بود . . . توي تمام دنیا بگردین، » . . . و نگاهش بکنن؟

ک گره از این جور پارچه ها گیرتون نمیاد. با شما که رودرواسی ندارم. حاضرم این لباس ها رو نصف دیگه ی
.هادي بشارت نمی توانست » . . قیمت براتون حساب کنم بفرستینشون براي خسرو جون خودتون به آمریکا

اگه احتیاج به پول «حرف هایی را که می شنید باور کند. فقط زل رد و نگاهش را به خانم رازي دوخت. 
مقصود اصلی من این » . . . «نداشتم که این کارو نمی کردم. با دست خالی که نمی تونم پیش نورداد برم.

)100-98(همان: » » لباس هاست. همشونو روي هم ده هزار تومن براتون حساب بکنم؟
ردازد، در این ماجرا نویسنده به موضوع جا به جا شدن اجساد شهدا می پ» شب ملخ«در بخشی از رمان

پیکر شهید جنوبی به شمال کشور فرستاده و دفن شده است. خانواده شهید جنوبی به دنبال پیکر فرزند خود 
آمده اند اما خانواده ي شمالی حاضر به تعویض اجساد نیستند:  

تقصیر ما که نبوده.-«. . . 
خوب تقصیر ما هم نیست.-
کرد.باألخره اتفاق افتاده باید فکري -

. . . باباجان چرا نمی خواهید بفهمید، ما اینجا تشییع جنازه کرده ایم، قبر خریده ایم، خرج داده ایم، سه ، 
پنج، هفت، چهل، حاال بیاییم بگوییم همه اینها کشک بوده، مگر مردم را مسخره کرده ایم.

ل شما داده اند شماره ي نه مسخره که نکرده اید، تا حاال فکر می کرده اید آن پالستیکی که تحوی-
الف بیچاره پسر شما 400الف پسر شما بوده، خوب کارهایی هم کرده اید اما حاال می دانید که این400

الف است، االن هم در سردخانه ي سوسنگرد است.820نیست، پسر شما
دست ما آن مأمورها هم از اهواز آمدند کیسه ي نایلونی را با یک مشت گوشت لهیده خشک شده دادند -

الف سرباز شماست، پسر، قربانعلی، ما هم.400گفتند این 
الف خودتان را بیاورید توي 820الف را می بریم، شما بیایید400حاال براي شما چه فرقی می کند، -

قبرستان خودتان چال کنید.
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ند، نبش چطور با این همه خرج و مخارج و برو و بیا، راضی بشوم جلوي چشم همه قبر پسرم را باز کن-
)233-232: 1369(مجابی، .» قبر حرام است، معصیت دارد . . 

براساس این نمونه آنچه که براي خانواده این دو شهید اهمیت دارد و مسأله قداست شهید و شهادت و 
منزلت شهید را تحت شعاع قرار داده ، آبروي خانوادگی و حفظ آبرو در برابر اقوام، رعایت کامل آداب و 

فه اي (درخصوص خانواده جنوبی)، و مخارج مراسم هاي برگزار شده، است و کمترین چیزي که رسوم طای
اهمیت دارد آرامش شهدا ست به عنوان کسانی که براي آرامش سایرین جان خود را فدا کردند.

پدر و مادري معرفی می شوند که از شهید شدن فرزندشان خرسند نیستند. » 62زمستان «همچنین در رمان 
نه بوشهري دائماً صدام را نفرین می کند و از مرگ فرزندش ناراحت است و مانند بسیاري از مادران شهید ن

که معتقدند اگر گریه و زاري کنند دشمن خوشحال می شود، نیست:
برن گم شن. جز جیگر بزنن همه شون. یه بچه مو کشتن، یه بچه مم اسیر اون صدام «(ننه بوشهري) 
)92: 1366(فصیح، » پدرسگ کردن. . . 

پیرمردي دائم الخمر و بی توجه به مسایل پیرامونش است. مرگ -عبدالزهرا-همسر ننه بوشهري
فرزندانش نه او را خوشحال و نه ناراحت کرده است:

مریم) اون عبدالزهرا امروز غروب باز اومده بود. مست و پاتیل. «((گفتگوي مریم جزایري و جالل آریان) 
عرب پیرها بیشترشون میخورن، مثل ارمنی پیرها. هیچ «کی بهش زهرمار داده بود. . . . (جالل) باز نمیدونم

کس کاریشون نداره. یه پسر شهیدم داده، یه پسرش موج انفجاري و دیوونه س، یه پسرشم که اسیر 
عاشقان به تماشاگه به یاد » «ار بکنه نه انتحار.حتنخوب شهید و مجروح و اسیر داده باید ا.» «عراقیهاس . . 

)188(همان: » » راز میره.
انگیزه حضور در جبهه

در آثار ضدجنگ نویسندگان دالیل حضور رزمندگان را در جبهه چیزي به جز هدف مقدس دفاع از وطن 
مکن است رزمندگان براي همراهی بادوست مو جهاد در راه خدا عنوان می کنند. در داستان هاي ضدجنگ 

ري که براي آنان مانند قهرمان اسطوره اي است، به جبهه بیایند. و یا اینکه براي اسطوره شدن دیرینه و یا براد
و مهم جلوه کردن در نظر دیگران به جبهه می آیند. مانند ایوب و جلیل که براي اینکه ثابت کنند بزرگ شده 

نحوه شهادت –می شود و جلیل اند به همرا چند نفر از دوستانشان داوطلبانه به جبهه می آیند؛ ایوب مجروح 
به شهادت می رسد. در این آثار به رزمندگانی اشاره می شود که براي استفاده از -وي قبالً ذکر شده است

و یا براي فرار از روزمرگی هاي زندگی و ایجاد تنوع راهی جبهه ها یا از بیکاري تسهیالت ویژه رزمندگان 
ه به شهادت می رسند به دالیلی مانند دیدار از مناطق باستانی می شوند. در داستان هاي ضدجنگ افرادي ک

جنوب و ارضا حس ماجراجویی و کنجکاوي فرد در جهت آگاهی یافتن نسبت به آثار تاریخی و . . . عازم 
که براي دیدن خرابه هاي بابل در جنوب به مناطق جنگی می آید و تحت » مهرداد رازي«جبهه شده اند. مانند 

آنجا قرار می گیرد و با هیجان زدگی خود را در تیرس دشمن قرار می دهد و کشته می شود:تأثیر فضاي
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اون طفلک خیلی جوون بود دیگه. گرماي میدون جنگ به سرش می زنه. هرچی بهش اصرار می کنن، «
» اقی ها.بازهم به خرجش نمی ره. یا امام زمان، یا امام زمان گویان، خودشو میزنه به میون رگبار مسلسل عر

)77: 1368(مدرسی،
همچنین از آنجایی که رزمندگان در این آثار صرفاً اهدافی ملی و مذهبی براي رفتن به جبهه نداشته اند 
پس شهادتشان مایه افتخار نیست. مادر مهرداد دلیل حضور فرزندش در جنوب و جبهه را این گونه معرفی 

می کند:
. اهل شهید شدن بود؟ باباجون، می خواست به جبهه بره. نقشه شما که اون طفلکو می شناختین« . . . 

)96همان:»( کشیده بود که قاچاقی خودشو از راه ترکیه برسونه به آمریکا، بره پیش برادرش، نورداد
پرفسور بشارت، از چه «از من سؤال کرد، «هادي بشارت راست روي صندلی نشست و ادامه داد، «

خیال داشت خودشو به خرابه هاي بابل برسونه و چاه » . . . رو شناخت؟عالمتی میشه خرابه هاي بابل
هاروت و ماروت رو کشف بکنه. می گفت افسانه ي هاروت و ماروت واقعیت تاریخی داره. جوونهاي این 
دوره به جبهه میرن که باالخره خودشونو به بهشت و چشمه کوثر برسونن. اما هم و غم اون طفلک فقط 

)99همان: .»(خی بود. . . تحقیقات تاری
منصور فرجام براي اینکه فرشاد و الله جهانشاهی بتوانند با هم از ایران خارج » 62زمستان «در رمان 

عازم جببه شود و در عملیات -که تا حدودي به منصور شبیه است–شوند، با نام و مشخصات فرشاد 
که شباهت هایی به نامزدش –ه الله جهانشاهی شرکت کند. در واقع انگیزه ي اصلی او را می توان کمک ب

فرشاد (دانست که پس از مرگ مادرش تنها دلخوشی اش به فرشاد است-که به تازگی فوت کرده، دارد
، البته ذکر این نکته ضروري است که او در جنگ کشته شود واهمه دارند)سرباز وظیفه است و همه از اینکه

ل در پی یافتن ادریس بودند، تا حدودي تحت تأثیر فضاي جبهه قرار منصور در طول مدتی که همراه جال
گرفته بود. منصور در نامه اي تصمیم خود را براي جالل آریان نوشته است که پس از شهادتش خوانده می 

شود. جالل که نمی تواند رفتار منصور را درك کند دچار بهت و پریشانی شده است:
ر موضوع را متوجه شد چی؟ سرباز جبهه هاي ایران از ون جندي شاپاگر امشب یک نفر در بیمارستا«

اهواز فرار کرده در فرودگاه مهرآباد با پاسپورت عوضی و ویزاي آمریکا دستگیر شده. همراهانش الله 
جهانشاهی و مریم آریان و آذر شایان با یک اتومبیل دربست او را از اهواز به تهران آوردند، چقدر طول می 

معلوم شود؟ وقتی واقعیت معلوم شد، چه قضاوتی براي آنها خواهند کرد؟ چه قضاوتی » واقعیت«کشد تا 
براي منصور فرجام خواهند کرد؟ مردي که به انتخاب قلب و ایمان خودش وارد جبهه هاي جنگ ایران و 

ه را در براي من خواهند کرد که این نامشود؟ قضاوت آخر چیست؟ چه قضاوتیعراق می شود و شهید می
) 363: 1366(فصیح، » دست دارم؟
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در واقع با توجه به این نمونه ها، می توان به این نتیجه رسید که نویسندگان ضدجنگ معتقدند در طول 
سال هاي دفاع مقدس، همه کسانی که در جبهه ها بودند براي آرمان و اهدافی مقدس ترك خانه و کاشانه 

نان براي دست یافتن به اهدافی دیگر که بیشتر جنبه ي شخصی و فردي نکرده بودند بلکه گروهی اندکی از آ
داشتند به جبهه ها می آمدند.  

نحوه برخورد با اجساد شهدا
در آثار داستانی ضدجنگ نحوه برخورد با اجساد شهدا به عنوان کسانی که براي رفاه و آسایش 

گیرد و به اجسادي اشاره می شود که به دلیل بی هموطنانشان جان خود را هدیه کردند، مورد انتقاد قرار می
راوي به » شب ملخ«توجهی دچار فساد شده اند و یا توسط حیوانات و جوندگان دریده شده اند. در رمان 

دنبال جسد همسایه اش می گردد و وقتی که او را می یابد با چنین صحنه اي روبرو می شود:
می کرد عصر روز دوم به منطقه ي موعود رسید. تک تک با جیپی که ما را به سرعت به مقصد نزدیک «

هم، در صحرا افتاده بودند، هنوز جمع نکرده بودنشان. . . . بین مردگان گشتم، مرده به مرده، تکه به تکه، 
گریه به گریه . . .  سرباز راننده اي که همراه کرده بودند از ترس و اشمئزاز به باال نگاه می کرد، به ابرهایی 

ه به طرف مغرب می رفتند. . . . خم شده روي جسدي و باز خم شده بر جسدي دیگر دیگر جلو می رفتیم. ک
. . . بدنش را گرگی، سگی، نمی دانم چه جانوري خورده بود. پارچه ي زرد رنگ کهنه کثیف تنش، جویده 

دنده پیدا بود. سه روزه جویده شده بود، فرنچش خونین و ژنده در باد مغربی . تکه هایی از استخوانن هاي
شده بود، یک مرده صد روزه. یک مشت استخوان و گوشت لهیده، مورچه ها و حشرات الي استخوان هایش 
می لولیدند. . . . کیسۀ پالستیک سیاهی را از درون جیپ آورد، کمک کرد، بقایاي همشهري را توي کیسه 

ها، مورچه هاي اسبی فرار کردند. در پالستیک را چپاندیم، وقتی تکان دادیمش، از زیرش مارمولک ها، ملخ
)186-183: 1369(مجابی،» بستیم، پشت ماشین انداختیم، راه افتادیم

نحوه برخورد با » بلدرچین«نویسنده در داستان » من قاتل پسرتان هستم«و یا در نمونه زیر از مجموعه 
ه جبهه آمده روایت می کند. اهللا قلی در روز حمله جوان روستایی را که به عنوان تک تیرانداز» اهللا قلی«پیکر 

کشته می شود و به علت آتش زیادي که بر روي جبهه ایران بوده، رزمندگان قادر به برگرداندن جنازه او 
نیستند و جنازه او تا اعالم آتش بس در بیابان می ماند و در زمان صلح جسدش به سنگر بازگردانده می شود:

ام شده آن ها (دشمن) مانع نیستند. صبح باز تلفن قورباغه اي زنگ زد. فرمانده مان حاال که جنگ تم«
بود. گفت با فرمانده هان آن ها مذاکره کرده و قرار شده برویم جنازه هامان را برگردانیم. پرچم هاي سفید را 

رت اهللا قلی از بین رفته بود. برداشتیم و رفتیم. جنازه ي او (اهللا قلی) همان جا بود. می دانستیم کجا. . . . صو
کنارش پر بود از بلدرچین هایی که از الي پاهایمان می گریختند. با دستمال صورتش را پوشاندیم، جنازه اش 
را روي برانکارد گذاشتیم و برگرداندیم . . . جنگ تمام شد و گرنه جنازه ي او همان جا پایین خاکریز آن ها 

)21-20: 1383(دهقان، » این غروب. لعنت به این جنگ که زود تمام شد.افتاده بود . . . چه غروبی است
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نوع دیگري از بی توجهی به اجساد شهدا در نمونه ي زیر دیده می شود؛ که آنقدر پیکر مهرداد رازي در 
بیابان و زیر آفتاب شدید مانده که به راحتی قابل شناسایی نیست:

ه باشه چی؟ کسی که از جبهه نیامده. کسی که شاهد مردنش اگه اون طفلک نمرد«هادي بشارت) گفت، «(
نخیر. مهندس قریب عکسی از «(فرنگو) » نبوده. تلفات جنگی زیاده و مأمورین ممکنه اشتباه کرده باشن.

نعشی که سه روز زیر » «هیچ شباهتی به خودش داره؟» «جنازة اون طفلک گرفته که توي حجله اش گذاشتن.
هوت خوزستان مونده باشه، بهتر از این درنمیاد. باد میکنه و قیافه اش عوض اون آفتاب بی پیر بر

)50: 1368مدرسی، »(میشه.
باید توجه داشت که با چنین توصیفاتی، دیگر تقدسی براي شهید و جنازه او باقی نمی ماند. 

اصطالحات به کار رفته درباره شهدا
شمداشتی جان خود را در راه دفاع از وطن هدیه انتظار می رود مردم در خصوص افرادي که بی هیچ چ

کردند، از اصطالحات و کلماتی زیبا و احترام آمیز و مناسب استفاده شود. هرچند که در داستان هاي 
ضدجنگ به گونه ي دیگري است و این موضوع در مرور خاطرات شخصیت ها و یاد کردن از شهید جلوه 

استفاده می شود:» طفلک، طفلی و بیچاره«از کلماتی مانند می کند. در این آثار به جاي اسم شهید 
خیلی جوون بود دیگه. گرماي میدون جنگ به سرش می زنه. هرچی بهش اصرار می کنن، طفلکاون«

» بازهم به خرجش نمی ره. یا امام زمان، یا امام زمان گویان، خودشو میزنه به میون رگبار مسلسل عراقی ها.
ر این عبارت رفتار هیجانی و بدون تدبیر شخصیت داستانی نیز مورد توجه بوده است.د)77: 1368(مدرسی، 

است:» نفله شدن«و » ورپریدن«همچنین از نظر شخصیت هاي داستان هاي ضدجنگ شهید شدن، 
هادي بشارت می خواست در برخوردش روشن و منطقی باشد. ولی شهادت یک جوان بیست و پنج «

(همان: » شوخی نبود.له بشود وانی به جبهه ي جنگ برود و ناغافل با یک گلوله نفساله که در بحبوحه ي ج
25(

)22همان:.»(ورپریدحیف شد، جوان به آن نازنینی چه آسان «
نیز، نویسنده اصطالحاتی از این دست را در گفتگوي میان جالل آریان و منصور » 62زمستان «در رمان 

رود به کار می گیرد:فرجام در خصوص یافتن ادریس پسر مط
دنبالش می گردم. اما اگر پیداش نکردم، خودکشی "(جالل آریان) "بچه مطرود چی؟"منصور فرجام) «(

» "بشه . . .شهید مهیدبشه، میذارم شهید مهیدنمی کنم. یا اگر پیداش کردم و خیلی دلش می خواست بمونه 
)148: 1366(فصیح، 

افسوس خوردن براي شهادت عزیزان
سربلندي ،ر اسالم مرگ در راه خدا و شهادت بهترین و پسندیده ترین نوع مرگ است و مایه افتخارد

شهید و اطرافیانش می باشد. مرگ در راه خدا و رسیدن به مقام قرب الهی آرزوي بسیاري از رزمندگانی بود 
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در داستان هاي ضدجنگ که در طول هشت سال دفاع مقدس در مقابل دشمن ایستادگی کردند. اما از آنجا که
است؛ در رابطه با توسط نویسندگان به آنها اشاره شده موضوعاتی مورد توجه قرار می گیرد که کمتر 

نیز نویسندگان به نارضایتی سایر شخصیت ها درباره شهادت عزیزانشان می پردازند. البته این » شهادت«
ان در این آثار و چه خانواده هاي آنان اعتقاد و نارضایتی و افسوس خوردن نیز ناشی از آن است که چه شهید

باور قلبی شدیدي نسبت به این موضوع ندارند و کسانی هم که شهید می شوند، اتفاقی و بدون انگیزه و 
جالل پس از خاکسپاري منصور فرجام، به » 62زمستان «هدفی مشخص به قافله شهدا پیوسته اند. در رمان 

شهادتشان را شنیده می افتد و نسبت به اینکه آنان نیستند و اگر بودند یاد او و تمام کسانی که خبر
حضورشان چه فوایدي داشت حسرت می خورد:

داده پردازي می کرد. اوضاع می تواند با بچه یم کاش حاال اینجا بود (منصور فرجام) و آخر برنامه را برا«
یات کامپیوتري را رهبري کند در جاده ي هاي مردم برنامه ریزي کند. یکی که می توانست یک واحد عمل

شلمچه توي لباس سربازي با موج انفجار تکه تکه می کند. محمد بچه ننه بوشهري را که می توانست براي 
شیالت جنوب از بندرعباس تریلی ببرد، در جبهه ي موسیان با ترکش از وسط نصف می کند. اصغر بنده 

چغندر بکارد در جزیره مینو منفجر می کند. احمد، داداش کوچک خدایی را که می توانست در مزارع پیشاب 
حاج آقا لواسانی را که می توانست معلم ریاضی مدرسه ي قم باشد در جبهه ي سومار از ناحیه ي  سر و 

)394(همان: » صورت متالشی می کند. . . . همه توي قبرستان کنار منصور فرجام خوابیده اند.
نتیجه

مقدس است و  حجم زیادي از آثار وعات محوري آثار ادبی و هنري جنگ و دفاعشهادت یکی از موض
این دوره ارائه دهنده این موضوع هستند. در این آثار شهادت تحت تأثبر آموزه هاي دین اسالم و الگوبرداري 

داشت که از شهداي صدراسالم و واقعه عاشورا تصویري قابل ستایش از شهید ارائه می شود. البته باید توجه
این تصویر تنها ساخته ذهن خالقان این آثار نیست بلکه رزمندگان نیز در طول هشت سال جنگ تحمیلی با 
شوقی وصف ناشدنی براي پیوستن به جمع شهداي اسالم داوطلبانه به جبهه ها می آمدند و ترسی از مرگ 

که هر انسان آزاده اي می توانست به آن به خود راه نمی دادند. شهادت در نظر آنان اوج تعالی و سعادتی بود 
دست یابد. در آثار داستانی که با موضوع جنگ و دفاع مقدس نوشته می شد نیز نویسندگان تالش می کردند 
با نشان دادن شور و شوقی که در رزمندگان براي شهادت وجود داشت؛ ضمن تقویت روحیه آنان، سایر مردم 

و مقابله با دشمن تهییج کنند. موضوع شهید و شهادت در آثار دفاع را نسبت به حضور شجاعانه در جبهه 
مقدس  در حوزه شعر به صورت تشبیه، استعاره، نماد و . . . و در موضوعاتی همچون دلجویی از خانواده ي 
شهدا، توصیف لحظه شهادت و تذکر به مردم نسبت به فراموش کردن شهدا و در حوزه داستان به صورت 

ند چگونگی شهادت، خبر شهادت، تأثیر شهادت، خانواده شهید و . . . ارائه می شود.  موضوعاتی مان
اما در کنار آثاري که به شکلی ستایش آمیز از شهدا و موضوع شهادت یاد می کنند، در ادبیات جنگ 

دانه می ات داستانی ضدجنگ وجود دارد که به جنگ و تبعات و آثار آن با نگاهی منتقیشاخه اي به عنوان ادب



١٥٩٨

١٥٩٨

مجموعه مقاالت

شده ي آن را بیان می کند. نویسندگان این آثار در خصوص موضوع نگرد و ویژگی هاي منفی و کمتر یاد
شهید و شهادت نیز نگاه خاصی دارند. البته موضوع شهید و شهادت در این آثار بسامد کمی دارند و تنها در 

،ینکه از نظر شخصیت هاي این آثاربرخی از داستان ها نمونه هایی وجود داشت، که ذکر شد. از جمله ا
شهادت مسأله اي افتخارآمیز که موجب مباهات و خشنودي افراد باشد نیست؛ بلکه شهادت تنها موجب از 
دست دادن فرصت هاي بی بازگشت زندگی می شود و مرگ افرادي را که می توانند در بخش هاي مختلف 

فرادي که به شهادت می رسند به دالیلی متفاوت با آنچه جامعه مفید واقع شوند در پی دارد. در این آثار ا
مدنظر سایر رزمندگان است به جبهه آمده اند مانند دیدن مناطق باستانی، مهم و ارزشمند جلوه کردن در نظر 
دیگران و . . . و یا اینکه مرگ آنان به دست دشمن صورت نگرفته و آنان بر اثر اشتباهات رزمندگان ایرانی و 

البته باید پذیرفت عی شان درباره جزئیات عملیات و . . .  به دست نیروهاي خودي کشته شده اند. بی اطال
در میان خیل عظیم رزمندگان ممکن است افرادي نیز با انگیزه هاي غیر الهی و از روي هیجانات جوانی و 

این موارد و توجه نکردن به سوء استفاده از موقعیت ها و امثال آن در جبهه حضور یافته باشند اما تکیه روي
اکثر افراد که با خلوص نیت در جنگ حاضر شده اند شاید چندان مقبول نباشد و شاید عیب و کاستی مهم 

این آثار نیز همین مسأله باشد.
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)، تفنگ و ترازو: نقد و تحلیل رمان هاي جنگ، تهران، نشر روزگار.1380سلیمانی، بلقیس(_
)، ادبیات دفاع مقدس(مباحث نظري و شناخت اجمالی گونه هاي ادبی). 1390سنگري، محمدرضا.(-

تهران، صریر.
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)، شعر مقاومت و دفاع مقدس، تهران: مرکز اسناد انقالب اسالمی.1390شیرشاهی، افسانه(-
)،. آشنایی با ادبیات دفاع مقدس. تهران، صریر.1389صنعتی، محمد حسین.(-
)، آفتاب در سیاهی جنگ گم می شود، بی جا: کار و هنر.1360عبداللهی، اصغر (-
ات اسالمی، حوزه هنري.)، زخمه، تهران: سازمان تبلیغ1375غفارزادگان، داود (-
، تهران: نشر نو.62)، زمستان 1366فصیح، اسماعیل (-
)، ثریا در اغما، تهران: نشرنو.1367فصیح، اسماعیل (-
)، محاق، شیراز: نشر شیوا.1369کوشان، منصور (-
)، شب ملخ، تهران: اسپرك.1369مجابی، جواد (-
.)، آداب زیارت، تهران: نیلوفر1368مدرسی، تقی (-
، مجموعه مقاالت فرهنگ »تأثیر شهادت بر ادبیات مقاومت«)، 1389مردانی نوکنده، محمدحسین (-

عاشورایی و ادبیات پایداري، با مشارکت اداره کل جفظ آثار و ارزش هاي دفاع مقدس استان قم با همکاري 
.57-34، صص 1389سازمان آموزش و پرورش استان قم، قم: یاس نبی، زمستان 
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هاي شعر موج نابمؤلفهتحلیل
پور)(با تکیه بر عناصر بومی در شعر هرمز علی

١دکترصادق جقتایی

استادیار دانشگاه والیت
سیما منصوري
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

چکیده
هایی شود، زیرا در این دهه مکتبترین مقاطع شعر معاصر فارسی محسوب میدهۀ چهل از درخشان

شعر دیگر، شعر تجسمی، شعر حجم و... از درون شعر نیمایی سربرآوردند. در دهۀ پنجاه همچون موج نو،
پور، با حمایت کسانی چون نیز شاعرانی چون آریا آریاپور، سیدعلی صالحی، سیروس رادمنش و هرمز علی

ی موج ناب هاي بومی شعر هوشنگ چالنگمایهعالء و نیز تأثیرپذیري از دستمنوچهر آتشی و اسماعیل نوري
-را پدید آوردند. در این جستار ضمن اشاره به تاریخچه و بستر بالندگی شعر موج ناب، با کندوکاوي در مهم

هاي ، به مؤلفه»اسمی«رود، بویژه شعر ترین مجموعه شعر نرگس فردا که مانیفست این شعر به شمار می
ایم. سپس نقش عناصر بومی را در ایی پرداختهسراندیشی، عاشقانهاصلی آن یعنی ایجاز، ابهام، اسطوره، مرگ

ایم. ها بررسی کردهپیوند این مؤلفه
ها به مسایل روز، ارتباط ابهام و ایجاز این شعر با گویش اعتنایی موج نابیدستاوردهاي تحقیق نشانگر بی

تیاري است.هاي شعر موج ناب با فرهنگ بومی قوم بخها و پیوند مؤلفهبختیاري، زمینی بودن اسطوره
موج ناب، عناصر بومی، اسطوره، پرنده، ستاره.ها:کلیدواژه

مقدمه 
هاي سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي بعد از قرن چهاردهم شمسی در ایران به تبع ساختارشکنی

شمسی در 1299ها در سال مشروطه، عصر زایش و نوشدگی در شعر بود. در حوزة شعر، این ساختارشکنی
ۀ آزادیستان با چاپ شعرهاي تجددگرایانۀ شمس کسمایی، ابوالقاسم الهوتی، تقی رفعت و جعفر روزنام
هاي پس از نیما، این نوشدگی را نیازمند اي آغاز شد و با ظهور اندیشمندانۀ نیما به بار نشست. نسلخامنه

به موسیقی درونی واژگان از زایش و نوشدنی دیگر دانستند. دیگرانی که پس از نیما آمدند، شعر را با توجه 
- شعر موج «هایی چون تر شد و جریانهاي میانی قرن، شعر به نثر نزدیکوزن عروضی خارج کردند. در دهه

ظاهر شدند که هر کدام در طول جریان پیش از » موج ناب«و » شعر دیگر«، »شعر حجم«، »شعر تجسمی«، »نو
خود به حرکت درآمدند.

1. joghatay.4551@gmail.com
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در مجلۀ تماشا، 1355را بر این جریان شعري نهاد و در سال »موج ناب«عنوان نخستین بار منوچهر آتشی
ها، این جریان را به جامعۀ ادب معرفی کرد؛ او چنین نوشت: با چاپ شعري از آریا آریاپور، پیشگام موج نابی

اب است، وزن یا با وزن نیست ـ که حدیثی است کهنه ـ اینک و اینجا، سخن از شعر نسخن بر سر شعر بی«
ها که شان با نشانهها و چگونگی گره خوردننشینند. شعري از حسدر بیانی فشرده، که حشو را به غیبت می

شان از کالم آمیزند که بازشناختعناصر طبیعت باشد. اما در اینجا، عناصر طبیعت نیز چنان با خیال و روح می
نگ چالنگی، شاعر موج نو، بر شعر موج ناب ). برخی از تأثیر شعر هوش12: 1355(آتشی، » دشوار است

پور را در دهۀ پنجاه به جمع شاعران موج ناب در قوت یافتن آن گویند و برخی پیوستن هرمز علیسخن می
پور (در گفتگویی با دانند. به هر حال شعر موج ناب، در نیمۀ دوم دهۀ پنجاه و بنا به گفتۀ هرمز علیمؤثر می

بالید.53ـ57هاي ) میان سال1391نگارندگان در آبان 
خاستگاه اصلی شعر موج ناب مسجدسلیمان است؛ شهري کوهستانی با آثار باستانی مربوط به دورة 

هاي رنگارنگ و درختان بلوط و بادام و مزارع گندم و جو که هاي پر از گلساسانی و بافت عشایري، با کوه
هاي مسجدسلیمان، شهر ماسوله را به یاد ردهندة نفت و گاز. خانهاند، با بوي غلیظ و آزاشهر را در میان گرفته

اي حیاط خانۀ دیگري است، با معماري کامالً سنتی. در شهر همه چیز درجه آورد؛ سقف هر خانهانسان می
بندي ها هم درجهفوتی، دو اتاقه، چهار اتاقه، بنگله، حتی بنگله20هاي مدرن انگلیسیخانه«بندي شده است. 

). با 6: 1388(اسدپور، » بندي کارگري، تریلري، اتوبوس و تاکسی و...داشتندده است. وسایل نقلیه نیز درجهبو
ها هر کدام به نوعی با زندگی چوپانی مرتبط بودند، این فضاها در شعر گروه موج نابینظر به این که موج 

اي یافته است.ناب بازتاب نسبتاًگسترده
هاي شعر بیرها و تصویرهاي بومی سبب انسجام این شعر شده است. بیشتر مؤلفهدر موج ناب واژگان، تع

موج ناب نیز ریشه در عناصر بومی داشته یا با آن در ارتباط هستند. از آنجا که عناصر بومی تا حدودي با 
در شعر ند و نیز اپیوند با زندگی روستایی وشبانی، گره خوردهمشخصۀ اصلی شعر شبانی یعنی واژگانِ هم

ها روحیه و رویکرد سیاست گریزي، پرهیز از پرداختن به مسایل اجتماعی و مرگ اندیشی به عنوان موج نابی
هاي شعر موج ناب بایسته است شود. پیش ازپرداختن به مؤلفهها، فراوان دیده میهاي اصلی پارناسینمؤلفه

رناس اشاره شود.باختصار به ارتباط این جریان ادبی با شعر شبانی و مکتب پا
شعر شبانی و موج ناب

نامد چون در قیاس با چارچوب شهري بر در مورد درختان شهر را نیز ادبیات شبانی میتري گیفورد شعر 
به معنی تابلو و تصویر کوچک است و در Idyll). در زبان یونانی 10: 1390طبیعت تمرکز دارد (گیفورد،

روستایی و شبانی را گویند. این نوع شعر کیفیتی غنایی دارد و ةاصطالح ادبیات فرنگی، شعر شاد و ساد
گوید. از این رو اطالق غزل به لحاظ جنبۀ غنایی گوینده در آن راجع به احساسات و تألمات خود سخن می

رسد. درونمایه غزل روستایی بر محور توصیف مناظر روستا و زندگی آن بر این قسم شعر بالمانع به نظر می
).353: 1385زند (داد، شود، دور میچه به نحوي به تمدن مربوط مییش شبانان و گریز از آنآالبی
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هاي اصلی در شعر شبانی، عناصر بومی مربوط به نوع زندگی روستاییان و چوپانان و از جمله نشانه
ن، نباید همچنین شکل ظاهري حاکم بر این شعر (رعایت قافیه و موسیقی) است. البته در ادبیات ایرا

هاي بابا طاهر و فایز دشتستانی را با شعر روستایی و شبانی یکسان شمرد زیرا در این شعرهایی مانند سروده
گردد، به سخن دیگر توصیف، شرح و یا اشاره به گروه از شعرها هیچ اثري از عناصر بومی مشاهده نمی

، در شعر بابا طاهر و فایز دشتستانی طبیعت روستا و زندگانی روستایی و شبانی که در شعر شبانی هست
افکند، در حالی که شعر شبانی شعر شود و تنها استفاده از لهجه است که مخاطب را به تردید مییافت نمی

لهجه نیست. شعر پاستورال (شبانی یا روستایی) را در شعر نیما یا بهتر است گفته شود در نگاه نیمایوشیج و 
هایش است، رویایی شبان واژه«توان مشاهده کرد. ر شعر یداهللا رویایی میتر به زمان خودمان، دنزدیک

اي چرند، مرتع محصور یک شعر، مرتعی که به هیچ غریبههایی که چون گوسفند در مرتع محصوري میواژه
آید.... شعر رویایی دعوت یک شبان به آب است. دعوت به دهد. شعري که از مرتع بیرون نمیراه نمی
است. این شعر پر از مغز و معنا و علف است. انگار به انتهاي زبان رسیده است. اما ما تشنه خواندن

کند داري می). گفتنی است که رویایی جریان شعر حجم را سکان6-7تا: وردي، بی(رؤیایی و اله» گردیمبرمی
.ومانیفست آن را در دو کتاب سکوي سرخ و هالك عقل به وقت اندیشیدن نوشته است

هاي شعر شبانی عبارتنداز: تغزل، غم و اندوه، عناصر بومی موجود در نوع زیست روستایی و شبانی، نشانه
گرایانۀ ناتورالیستی به مفاهیم و واژگان زندگی چوپانی و روستایی، پرداختن به چوپان و غم و نگاه طبیعت

ها کم و بیش آالیش آنان. این مؤلفهبیشادي زندگی چوپانی، البته با محوریت توصیف مناظر روستا و زندگی 
مند و وابسته به نوع زندگی شوند، شاعرانی با طبع چوپانی و عالقهدر شعر شاعران موج ناب نیز دیده می

هاي شعر موج ناب با شعر شبانی، زبان اعتراض گونۀ شاعر شبانی گر آن. ازجمله تفاوتچوپانی و روایت
م انقالبی بودن شاعران موج ناب و حضور در اجتماعات سیاسی، در است و حال آن که این اعتراض برغ

هاي زندگی مرفه شعرآنها نمود آشکاري ندارد؛ حتی در زادگاه و زیستگاه خود، مسجدسلیمان، نسبت به جلوه
اند: ها، نه تنها معترض نبوده بلکه شیفتۀ آن نیز بودهومدرن انگلیسی

خواستمنشد چنان که می-
ه دیده بفشرماین دشت ب

).17: 1371پور، نشد که برج ارغوان بویم (علی

و در خموشی کامل-
امگویی نخستین پرنده

).145که مرده است بر خاك (همان، 
ها و موج ناب پارناسین
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هاي قدیم یونان، آپولن خداوند شعر و نُه خواهري که نام کوهی است که بنا به اسطوره» پارناس«
کردند. وجه تسمیۀ آن عالقه و گرایشی است که ن هنرهاي زیبا بودند، در آن زندگی میفرشتگان نگهبا

شعراي پارناسین به شعر به مفهوم قائم به ذات آن که هیچ هدفی جز کمال زیبایی خود ندارد، قائل بودند. این 
بر ضد ین ومکتب ادبی در نیمۀ دوم قرن نوزدهم در فرانسه مقابل رمانتیسم ویکتور هوگو و المارت

). مکتب پارناس شعر را از حالت ذهنی و انتزاعی 88: 1385دوستی هنري پدید آمد(داد، درونگرایی و جامعه
گذارد. تی اس الیوت شاعر انگلیسی تبار، اي خوش تراش به نمایش میخود دور کرده، آن را چون مجسمه

جریان مداوم قربانی کردن خود و محو شدگی تعالی هنرمند عبارت از«کند: این رویکرد را چنین تعریف می
).89(همان، » آیدیکی از اصول مهم این مکتب به شمار می» هنر براي هنر«همیشگی منیت اوست. شعار 

داند. ها، شاعر ناامیدي است که زندگی را یأس مطلق و عالج ناپذیر میلکنت دولیل، سردستۀ پارناسین«
توان متوقف پایان حوادث است. هیچ چیزي را نمیم و خیال وجریان بیبه عقیدة او همه چیز عبارت از وه

هایی دربارة مرگ و صداي توهم ساخت. هیچ چیزي وجود ندارد حتی خدا. فقط مرگ وجود دارد. خطابه
(سید » شناساندآمیزي که در اشعار او نسبت به زندگان بلند است، روح زخم خوردة شاعر را به ما می

).483: 1371حسینی، 
کمال شکل، به لحاظ بیانی و نوع کلمات، نامتناهی بودن احساسات و عدم توجه به آرمان و هدف و در 

هاي ، از ویژگی»هنر براي هنر«نتیجه گرایش شدید به غیرشخصی بودنِ شعر، زیبایی قافیه و وابستگی به آیین 
ناب هیچ توان دید. در شعر موج هم میها را در شعرشاعران موج نابی بارز مکتب پارناسین است. این ویژگی
- پردازد؛ زندگیشود و شاعر این شعر تنها به خود و به زندگی خود میرویکرد اجتماعی و سیاسی دیده نمی

اي شخصی که در پیوند با زندگی روستایی وسرشار از فرهنگ و واژگان بومی مربوط به همان اقلیم است. 
سراید. گر به زندگی مرفه و مدرن همسایگان خود، شعر میستایشناب با نگاهی حسرت بار وشاعر موج 

هاي ساکن در مسجدسلیمان هاي شهر را در برابر نوع زیست انگلیسیبار بومیاگرچه زندگی مشقت
کند. شعر ناب در کمال ایجاز و تراش خوردگی سروده عدالتی مدارا میداند اما با این بیعدالتیِ آشکار میبی

شده است. 
توان دید، با این تفاوت که پور میها را در محتواي شعرهاي موج نابی هرمز علیمرگ باوري پارناسین

پور و دیگر شاعران موج ناب حضوردارد؛ و از این رو امید خداوند به عنوان خالق مطلق در شعر هرمز علی
شود: به زندگی بعد از مرگ نیز دیده می

و معلوم نیست-
کیست

خاکستربی اسب و
این همه گیسو را

).34: 1371پور، برد (علیبه تحفه می
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گیرند؛ این هاي کاغذ نقش واژگان شعر را بر عهده میاشاره به گیسو در بند اول شعر و بعد از آن، سفیدي
:گویدگذارند و بالفاصله پس از این سپیدي میها روشنایی عروج انسان را به نمایش میسفیدي

ین غروببر آستان ا-
ماند (همان).که جز به خود نمی

رسد.انجامد و شعر زندگی آدمی به پایان مینشان کوتاهی عمر انسان است که به مرگ می» غروب«
هاي مربوط به زندگی شاعر موج نابی که البته بیشتر زندگی مدرن فردگراست، و با وجود فضاسازي

اجتماعی روز، شاعر موج ناب شاید -رهیز از مسائل سیاسی ها (هنر براي هنر) و پپیروي از شعار پارناسین
گذارد، و به عبارتی آن را به حتی شخصی انقالبی (سیاسی) نیز باشد، اما شعرش را در اختیار سیاست نمی

کند.دست مسائل روز قتل عام نمی
هاي شعر موج ناب مؤلفه

باشد و در واقع می» شعر دیگر«و » نوموج «، »شعر حجم«پی آمد » موج ناب«با وجود این که جریان
هایی دارد. با آید و در دو بعد زبانی و معنایی با آنها شباهتهاي شعري پیش از خود به شمار میزاییدة جریان

هاي شعر شاعران این شود که از مشخصههاي ظریفی نیز میان آنها دیده میها، ناهماننديوجود این شباهت
هاي منفرد در این مایۀ استقالل این جریان شعري است. باباچاهی در کتاب گزارهآید کهموج به شمار می

توان به رویکرد اجتماعی در شعر، فردگرایی، هاي شعر موج ناب میترین ویژگیاز مهم«گوید: خصوص می
سرایی، ایجاز، لحن عاطفی، تصویرگرایی، کشف روابط جدید و توجه به عناصر و واژگان بومی، خطه

ریدي میان اشیا و ایجاد تصویر سوررئالیستی، گریز از وزن و گرایش به زبان نثر و تأکید بر تقطیع ویژه، تج
).914: 1380(باباچاهی، » دوري جستن از کلمات عادي و روزمره و فاصله گرفتن از مسائل روز اشاره کرد
توان ها، بنابراین نمیارناسیناما از آنجا که شعر موج ناب شعري است غیر متعهد و هم سمت و سو با پ

هایی هاي این جریان شعري قلمداد کرد. همچنین گریز از وزن از جمله ویژگیرویکرد اجتماعی را از مؤلفه
است که در شعر شاملو و شاعران بعد از او نیز دیده شده است و تنها اختصاص به جریان موج ناب ندارد.

پردازي و خطه سرایی، جدا از همچون ایجازگویی، اسطورههاي موج ناب نکتۀ دیگر این که ویژگی
هاي زمینی و ها نیز اسطورهشوند. اسطورهاي متفاوت تعریف میتعاریف معمول خود، در این مکتب به گونه

سرایی نیز گفتنی است که در این نوع برگرفته از طبیعت پیرامون زیستگاه شاعر موج نابی است. دربارة خطه
پردازد، بلکه شاعر این جریان در هر محیطی، نگاه نها به زادبوم اولیۀ خویش، مسجدسلیمان، نمیاشعار شاعر ت

رود، فضاي گیرد به عنوان مثال آریا آیاپور وقتی به تهران میشاعر و تبع آن زبان او از آن محیط الهام می
شود که در محیط زیست اوست: شعرهایش آن چیزي می

آیمیک بغل آواز میبا-
هاي شهرکه فرشته در کوچه
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با چراغ و آینه و انبوهی از گل سرخ
).51: 1359جوید (آریاپور، تو را می

هاي کوچه، چراغ وآینه برگرفته از فضاي جدیدي است که شاعر متأثر از آن است. این در این شعر واژه
شود. ران ناب دیده نمیها در شعرهاي پیشین آریاپور و در شعرهاي مسجدسلیمانی سایر شاعواژه

گرایی باعث رشد زبانی پدیدآورندگان این موج شده است. بازآفرینی حماسه و اسطوره، تغزل و طبیعت
هاي شعر موج ناب است زیبایی و سلیس بودن زبان، روانی معنا، فخامت و استحکام کالم نیز از دیگر ویژگی

هاي بارز موج باشد. اما شاخصهادب کالسیک میرسد در این خصوص وامدار بزرگان هنر وو به نظر می
اندیشی، ناب که بیشتر معرّف این جریان شعري است، عبارتند از: عناصر بومی، ابهام، ایجاز، اسطوره، مرگ

گرایی(نحوي و واژگانی). هاي شعر، عاشقانه سرایی و باستانفاصلۀ یک سطري بین پاره
عناصر بومی

هاي دور و نزدیک، اروپا، افریقا، با دریاي آزاد از دیرباز در معرض فرهنگجنوب ایران به دلیل ارتباط
هند، اعراب حاشیه خلیج فارس و دستاوردهاي ممالک غربی بوده است. فضاي استعماري جنوب، آمیختگی 

هاي فرهنگی خاصی را در این منطقه ایجاد کرده است، سنت و مدرنیته، رشد و گسترش صنعت نفت، ویژگی
هاي انگلیسی در له: ایجاد شهرهایی با مناطق مشخص کارگري و کارمندي و استفادة بسیار از واژهاز جم

گویش محلی. 
گر ها گرچه در شهر سکونت داشتند، اما به سبب ترس از نابودي فرهنگ اصیل ایلیاتی، روایتموج نابی

هاي روستایی است که در سرودههاي این نوع شعر همان واژگان بدوي ونوعی شعر روستایی بودند. نشانه
ها بیشترین حجم را به خود اختصاص داده است.موج نابی

که -ها شان با نشانهخوردنها [است] و چگونگی گرهشعر موج ناب شعري از حس«بنا به گفتۀ آتشی 
شان از ختآمیزند که بازشناعناصر طبیعت باشد. اما در این جا، عناصر طبیعت نیز چنان با خیال و حس می

).428: 1384شمس لنگرودي، ←» (کالم دشوار است
کند/ ام که حیرتش/ پر میست میان دستانم/ اما گاه نیز آن روستاییییآخر اگر چه شعر گاهی ستاره-

).86: 1371پور، (علی» تمام دنیا را
(آریاپور، » نمودهی چوپانی دل/ گرگ را آشفته میها/ با هیدستی کوچکی ست/ که سالصداقت چوب-
1359 :49 .(

ابهام
اي است که نماد پدیده«گیرند. در شعر موج ناب واژگان بومی با رویکردي نمادین مورد استفاده قرار می

شود. این عناصر تجسمی یا اي کلمات، اشکال، احجام، اشیاء، اعمال، عالئم و احساسات تشکیل میاز پاره
گویند که مخاطب الزم است با معانی و مفاهیم آن آشنایی داشته سخن میمعنایی از مفهوم، پیام و یا رمزي

کند. ). نماد سرشار از رمز است و استفاده از آن، در شعر ابهام ایجاد می22: 1386(مددي، » باشد
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).146: 1371پور، آن که گوري را/ به تنگ آرم (علییی بودم/ بیمن اما مرده-
چیز عمیق، مبهم است. کنه اشیاء جز ابهام چیزي نیست. جوالنگاهی که براي «نیمایوشیج بر آن است که: 

عمقی، آن کند. در عروق او، در نقطۀ پرتر میهنرمند هست، وسعت است. این وسعت، هنرمند واقعی را تشنه
ا به چشاند... شما بارهرود، میخود به هواي آن میچاشنی تلخ و شیرین زندگی را که او به خود و نا به 

ها قوة نفوذ عمیق داده است... انسان نسبت ها را زیباتر ساخته و به آناید که همین ابهام، آنآثاري برخورده
دهد که جهاتی از آن مبهم و تاریک و قابل شرح و تأویل مندي نشان میبه آثار هنري، یا اشعاري بیشتر عالقه

).145: 1382پور، (آرین» متفاوت باشد
»اسمی«

ن دیار که دیدگاندر ای
سرشار کرده است

از نام خویش و گیاهانی
سار مهتاب استکه سایه

به گونۀ مرغی به چهرة خورشید
آگه به جان هر رازي است

خنددچون آن پرنده نیز می
از هر چه آسوده ست

هاي کیهانیجز پهنه
و آن هزار و یک گل که
بر فرق هزار و یک اختر

به خواب رفته ست
).146: 1371پور، ها (علیست         نه چون اسمر      اسمی درین دیا

اند. کند یعنی شعر و وجود او با هم گره خوردهست که با شعرهایش زندگی میپور، شاعري اهرمز علی
هاي متفاوت به در شعر فوق تنها خود شاعر است که هستی دارد و تمام واژگان، خود شاعر هستند که نام

اي نیست که رسد که نامی و واژهنتیجه میگذارند. سرانجام، شاعر به ایند و بر هم تأثیر میگیرنخود می
برد. بنابراین در شعرش نوعی ابهام وجود هاي کاغذ پناه میهستی شاعر [انسان] را بیان کند؛ پس به سفیدي

دهد و او را به ر مخاطب قرار میدارد ولی این ابهام برابر با نفهمیدن شعر نیست بلکه کلیدهایی را در اختیا
شود، همان گیاهی گرایی است که تبدیل به گیاه و ماه میکند. شاعر شخصیت مدرن فردفکر کردن وادار می

کند. در شود تا نطفۀ گیاه را در خود بپرورد و تبدیل به شعر گیرد و مانند ماه میاش را از ماه میکه نطفه
اند. در ها نیز آن چیزي نیستند که در اصل مد نظر شاعر بودهآیند اما واژهمیها به یاري اوسرودن شعر واژه
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داند و بند دوم پرندة رازدان، به تعبیري خورشید یا گل خورشید یا خود شاعر است که راز آفرینش را می
عنی هزار و گوید یاي توان یاري او را ندارد بدین جهت شعرهاي بسیار میقصد افشاگري دارد اما هیچ واژه

شود. خوابد به عبارتی انسان ـ شاعر دچار زایش شعر میشود و بر فرق هزار و یک خورشید مییک گل می
با وجود هزار و یک شعري که سروده هیچ کدام شبیه دیگري نیست؛ در حالی که همگی یک اسم یا واژه را 

د: گویشود، تا این که ناچار در پایان میخواهند بسرایند و نمیمی
».هاست       نه چون اسمدرین دیار     اسمی«

را از دنیاي پر رمز و راز خود عبور داده، تواند ابهام شعر را رفع کند و خوانندهها میهایی که درك آنواژه
اي به آفرینش دارد، در بند است که اشاره» سار مهتابسایه«و » گیاه«به روشناي معنی بکشاند، در بند نخست 

شود، خورشید، راز و پرنده است و در سطر پایانی تفاوت پرنده را با فعل که با سکوت شروع میدوم
تواند در رفع ابهام و درك شعر به خواننده کمک ها، کلیدهایی است که میدهد. این واژهخندیدن نشان می

کند. 
ایجاز

که گوینده بخواهد همه چیز را خودش انگیزي کالم عبارت است از اینگوید، راز ماللولتر در جایی می«
در این دقیقه است که گوینده نه فقط -که بین اطناب ممل است و ایجاز مخل-بگوید در واقع بالغت واقعی

که جز آنچه ضرورت قطعی دارد نگوید و چیزي بداند که چه باید بگوید مخصوصاً توجه داشته باشد به این
فهم و ادراك او نادیده گرفته نشود. در حقیقت کسانی که از این نکته را هم براي خواننده باقی بگذارد تا

دارند که از روي تظاهر احیاناً به آثاري بیشتر ابراز عالقه کند که بیشتر، عقل و میمانند خواننده را واغافل می
او هم به تواند حس کند فهمطلبند. زیرا فقط در چنین حالی است که خوانده میهوش او را به چالش می

آید و حتی گویی در ایجاد حالتی که قصد شاعر القاء و تلقین آن است او نیز با خود شاعر همکار حساب می
).166: 1363کوب، (زرین» است و شریک

خوردگی ها نیست؛ بلکه حرف اصلی تراشدر شعر ناب، بحث بر روي کوتاه و بلندي سطرها و ستون
تعداد کلمه بیشترین حرف را گفته و هر کدام از شاعران شعرناب با شعرهاي این موج است. در کمترین 

توان تعریف ایجاز در شعر ناب را اند. اما خیلی نمیتوجه به توان و استعداد شعري خود رعایت ایجاز نموده
شود، فقط در مطابق تعاریف ولتر و دیگران دانست. ایجازي که به شکل ننوشتن یا کوتاه نویسی تعریف می

شود ولی مخاطب احساس پور طول سطرها بلند میهاي بعدي علیپور است؛ در کتابرهاي اولیۀ علیشع
کند.اطناب نمی

زند الك ناخن صبح برق می-
فهممشدم. میو من نباید این قدر به خورشید نزدیک می

).45: 1371پور، دانیم (علیدانند ما میدانیم که میو البته می
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- وج ناب زاییدة گویش بختیاري است. بیشترین حجم ادبیات در این گویش از آن تکایجاز در شعر م

بیتی هاي کهن است. شعرهاي گویش بختیاري در هر موضوعی (طنز، شاد، مدح و مرثیه) غالباً تکبیت
برگرفته از نوع -گوییگویی و گزیدههستند. حتی در ساخت صرفی و نحوي جمله در گویش بختیاري، کم

ها توان در شعرهاي دهۀ پنجاه موج نابیشود. این نوع از ایجاز را میمشاهده می-مردم بختیاريمعیشت
پور، دل چه پیر شود، چه بمیرد از آریا مشاهده کرد از جمله در مجموعۀ شعر نرگس فردا از هرمز علی

مرادي و رادمنش، رستم الهها از یارمحمد اسدپور، شعرهاي سیروسها نامها، بر سنگآریاپور، بر سینه سنگ
اله قاسمی دید. عزت
در ماه و در کالم/ این گریه مانده ست/ و مرده ست مدام/ جانی که عاشق درخت/ یا کشتۀ -
).31همان، «(زمین
» اي که/ بر رف باد/ رخ به رخ ماه داردسوزد در من/ پرندهاز او/ تنها یک پلک کوچکی است/ که می-

).22: 1380(قاسمی، 
دهد؛ چون معموالً ایجاز را پور این است که تعریف دیگري از ایجاز به دست میاتفاق زبانی در شعر علی

شود تر میروز طوالنیپور روز بهینیم که سطرهاي شعرهاي علیکنند؛ اما میدر اختصار واژگانی تعریف می
ناب است، به چالش هاي شعر موج ؤلفهدهد و تعریف ایجاز را که از مو هیچ احساس اطنابی به ما دست نمی

پور بی آن که گسستی در جهان معرفتی شعر ناب ایجاد کند، در کتاب سپیدي جهان و اوراق کشاند. علیمی
بیند و به همین دلیل وقتی شوند؛ شاعر درك شهود را در جزئیات زندگی میتر میالژورد سطرهایش طوالنی

رسد، لحن خیلی چیزها حرف بزند. وقتی شاعر به این سطرهاي طوالنی میخواهد وارد آنها شود، باید از می
).4: 1389پور، کرم←شود (پور متولد میشخصی هرمز علی

اسطوره
هایی که نه مربوط به آغاز جهانند و ناب استفاده از اسطوره است، اسطورههاي شعر موجاز دیگر ویژگی

آید، و نه از رفتارهاي خارق مافوق طبیعی در آنها سخنی به میان مینه مربوط به پایان آن، نه از موجودات 
هایی از جنس طبیعت، واقعی و زمینی. از جمله موضوعات چشمگیر و پرکاربرد در العاده، بلکه اسطوره

بومی به تبیین -اي و ابزاري طبیعی هاي ناب سرایان، مسألۀ مرگ و زندگی است که با نگاهی اسطورهسروده
یل آن پرداخته شده است. و تحل

هایی مانند پرنده، خورشید، ماه، گیاه، عناصر طبیعی بومی هستد و شاعر از این واژه» اسمی«در شعر 
توانند ریشه در مهرپرستی داشته باشند چرا که در مهرپرستی اي نموده است. حتی میعناصر استفادة اسطوره

).1389:173پرنده نشان مرحلۀ اول سلوك است (باقري، 
آید، تبدیل به گل اش در ماه قرار دارد با عمل گردافشانی در فضا به پرواز درمیدر ابتدا گیاهی که نطفه

اي است که به اوج هشود، در واقع نطفۀ گیاه مانند پرندشود، به سخن دیگرتبدیل به گل خورشید میمی



١٦٠٩
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

برد و آنچه پنهان است را آشکار از بین میها را شود و تاریکیها رفته و شبیه گل روي خورشید میآسمان
رسد یعنی خوابیدن گل خورشید بر فرق خویش کند و رها از هر چه در جهان و کیهان است، به مرگ میمی

هاي دیگر که درکنار هم (خورشید). در شعر فوق عناصر بومی، خود شاعرند مانند دست و پا و چشم و اندام
رنده، خورشید، گل خورشید و ستاره که همان خورشید یا همان گل خورشید سازند. گیاه، پوجود او را می

نطفۀ گیاهی در مهتاب بوده » اسمی«شود. شاعر در ابتداي شعر است، تخم آن در ماه وجود شاعر پرورده می
ه اش را بشود که شاعر با زیرکی تمام، چهرهاي میچرخد و در بند دوم تبدیل به پرندهاست که در فضا می

برده و هر چه ها را از بین و تاریکی» آگه به جان هر رازي ست«کند که خورشید یا گل خورشید تشبیه می
خندد یعنی زبان اي است که میگوید این پرنده همان پرندهکند و در سطر بعد میپنهان است را آشکار می

اي کرده است. پرنده ده استفادة اسطورهخاص دارد و متفاوت از سایر پرندگان است. در این بند، شاعر از پرن
شود و نشانۀ نبرد در هنر آفریقا، در میان بامباراها، تصویري است که به شکل نزاع پرنده و مار دیده می«

دهند؛ کالغ و قو نقش زندگی و مرگ است. پرندگانی چون کبوتر چاهی و اردك تصعید روح را نشان می
در زبان یونانی، کلمۀ پرنده مترادف با عالمت یا ). «206: 1379(شوالیه، » یک راهنما و پیک را بر عهده دارند

تر شوند، و حتی به طور جامعپیک آسمان بوده است. در آئین دائو جاودانگان به شکل پرنده تصور می
).197باشند (همان، پرندگان نماد مراحل معنوي و نماد فرشتگان و مرحلۀ برتر وجود می

به چهرة خورشیدبه گونۀ مرغی -
آگه به جان هر رازي ست

خنددچون آن پرنده نیز می
خندد، باوري اساطیري است مبنی بر این که پرندگان زبان خاص گوید چون آن پرنده نیز میوقتی می

هایی بومی هستند که همگی چون دارند و تمامی کلیدهایی که نام برده شد: گیاه، مار، پرنده و خورشید واژه
شوند. ي زنجیر باعث همبستگی سطرها میهاحلقه
از هر چه آسوده ست-

هاي کیهانیجز پهنه
و آن هزار و یک گل که
بر فرق هزار و یک اختر

ستبه خواب رفته 
هاي کیهانی رها خود را از عرصهاند. پرندهگوید که دو عنصر بومیدر بند سوم نیز از گل و ستاره می

-گذارند و میها سر بر فرق ستاره میشود و گلبه هزار و یک گل و ستاره مییابد، متکثر شده تبدیلمی
را تعبیر به مرگ و عروج از عالم خاکی و رسیدن به جهان ملکوت کرد، توان آن خوابند. در این خواب که می

گریزد.پرنده تصویر روح است که از جسم می
اندیشیمرگ
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به مرگ، در اندیشۀ دینی شاعران موج نابی با بسامد باالیی مشاهده ایمان به تولد دوبارة انسان و التفات 
شود. این اندیشه در واقع نگاه دیگري به شعر شبانی است. می

اش/ و کودکان/ مرغابیان کوچک رودند انار کودکی اینجاست/ کنار رودي سبز/ باغی با نام خسروانی-
).16: 1371پور، (علی
).145ام/ که مرده است بر خاك (همان، نخستین پرندهکامل/ گویی و در خموشی-
هااز گورها و سنگ-

هااز خواب
گاه مرگند که قدم

بگذریم 
ها بیاموزیم از گل
میرند خندند در فصلی که میکه می

هاي پیراز بلوط
اندشان دوباره زیستههايکه در جوانه

).67: 1380گز (قاسمی، ایم مرگشان را هرو ندیده
اندیشد، به جاودانی خود امیدوار است. در واقع نوعی امید به زندگی شاعر در همان حال که به مرگ می

تري نسبت به هاي آن عمر طوالنیها، دنیایی که بلوطدیگر، به تولد پس از مرگ و رفتن از دنیاي گل و بلوط
گاه مرگ که همان گور و سنگ شد زیرا پس از گذشتن از قدمانسان دارند و شاید در نظر شاعر جاودانه با

خندد، دهد. تا زمانی که میرسد؛ یعنی تولد طبیعت، و شاعر آن را با خندة گل نشان میگور است، به بهار می
رسد که رسد. در سطر بعد به بلوط پیري میزنده است؛ بعد از پایان خنده، دیگر عمرش به پایان می

گاه، گل، بلوط پیر همه از اندازد. گور، سنگ نوشته، قدمعر را به یاد تولد پس از مرگ میهایش شاجوانه
ها و گاه میان سنگی اي با پوست بسیار سخت است و در سنگالخاند. درخت بلوط داراي میوهعناصر بومی

اي از سختی زندگی عشایر بختیاري است.کند که نشانهزند و رشد میسخت ریشه می
).145: 1371پور، علی»(ام/ که مرده است بر خاكي کامل/ گویی نخستین پرندهر خموشیو د-
).34همان، »( بردو معلوم نیست/ کیست/ بی اسب و خاکستر/ این همه گیسو را/ به تحفه می-

فاصلۀ یک خطی بین بندهاي شعر 
ی خود کلمات مفهوم دارد و یا هاي بین کلماتش، یا بیشتر از سیاهاي است که سپیديشعر تنها نوشته«

که پیش از » اسمی«). در شعر 511: 1349براهنی، »(حداقل به اندازة خود کلمات داراي معنا و مفهوم است
کند. آفرینش در شعر حاضر با واژگان بومی منطقه مورد این نقل شد، بند ابتدایی شعر اشاره به آفرینش می

شود که نطفۀ گیاهان بر طبق ابطۀ اساطیري گیاه و ماه مشاهده میبحث نمود پیدا کرده است. در این بند، ر
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کنیم که در این شعر کمک شایانی به هاي اساطیري در ماه است. پس از آن فضاي خالی را مشاهده میقصه
گر مخاطب را به سطر کند، ذهن تحلیلکند. هر جا شاعر نیاز به حرف زدن احساس نمیانسجام شعر می

کند. د و تا حدودي وظیفۀ ایجاز را ایفا میسپارسفید می
اش را به خورشید یا گل خورشید شود که شاعر با زیرکی تمام، چهرهاي میدر بند دوم تبدیل به پرنده

کند. برده و هر چه را پنهان است، آشکار میها را از بین ؛ تاریکی»آگه به جان هر رازي ست«کند و تشبیه می
خندد، یعنی زبان خاص دارد و متفاوت از سایر اي است که میاین پرنده همان پرندهگوید در سطر بعد می

رسد و جملۀ بعد را با سکوت در هاي کاغذ میپرندگان است و باز هم به سطر سکوت، یعنی به سفیدي
ذهن و سراید، در اصل واژگان از بیان آن چیزي که دربرابر ویژه بودن پرنده و آفرینش انسان ـ شاعر، می

، پس از خواب یا مرگ شاعر که در ابتدا »اسمی«کند، قاصر هستند. در بند سوم شعر ضمیر شاعر حرکت می
پرنده از کند،اش همچون گل خورشید است و رمزگشایی میاي شده که چهرهگیاه و ماه، بعد تبدیل به پرنده

دهد و تصویري سوررئالیستی ارائه میخندد. در این سطر شاعر عناصر بومی را در نوعی خاص است که می
گذارد؛ به عبارتی، شاعر تن شده و در سرزمین سفید، روشن و ناشناختۀ شعر پا میاز جهان محسوسات جدا 

کند. دهد، درست جایی که سطر سفید رساتر از واژگان به ساخت و درك مفهوم شعر کمک میبه سکوت می
ها، باز هم گلی است، گل روي خورشید آسوده از وجود کیهاناش شبیه خورشید است، پرنده که رخساره

رسد و است که بر فرق ستارگان خوابیده است یا به تعبیري مرده است؛ پس از مرگ، به سطر سکوت می
آیند. هاي کاغذ در بند پایانی به یاري سطرهاي شعر میآورد. سفیديشرط ایجاز و ابهام را به جا می

هاي دیگر است و هم آرامش و سکوت پس از ان تفاوت انسان ـ شاعر با انسانهاي کاغذ هم نشسفیدي
گذاري کرد و شبیه هیچ احساس راحتی نیست شود ناماي نمیسرودن شعر است که این آرامش را با هیچ واژه

بلکه بسیار برتر از آن است و نیز به آرامش پس از مرگ نظر دارد.
سپارد که این سفیدي در اینجا معناي تفاوت خورشید با اي کاغذ میهپس از بند سوم، سطر را به سفیدي

ستارگان دیگر و تفاوت پرنده مورد نظر را با پرندگان دیگر و در اصل تفاوت انسان ـ شاعر را با دیگر 
بصراحت این » هادرین دیار     اسمی ست      نه چون اسم«دهد. سطر هایی که هستند، نشان میانسان

داند ها نمیي واژگان که نام شاعر (شاعر در معناي کل) را چون سایر نامکند، هم به واسطهبیان میموضوع را 
هاي میان سطرها که نشان تفاوت است و جاي اندیشیدن را به و هم با نوع چینش واژگان و هم با سفیدي

کشاند.دهد و ذهن او را به چالش میمخاطب می
سرایی و لحن عاطفیعاشقانه

هاي هاي شعر موج ناب روح غنایی و عاشقانه در متن شعر است. این مؤلفه به شکل جملهز جمله مؤلفها
تر از دیگران است.تر و عاطفیگردد. محتواي شعرهاي آریا آریاپور عاشقانهاحساسی و عاطفی بیان می

: 1359میرد (آریاپور، هاي ناشناخته مینشیند/ و چشم در آبآنجا که دل است/ خنجر به سینۀ ماه می-
5 .(
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اي غمگین اما امیدوار دارند:شعرهاي یارمحمد اسدپور عاطفه
شوم/ در روید/ وقتی که سپري میگذاري/ بر مزار دل نمیام میاین گل/ که به نام عشق/ بر سینه-

).14: 1360اسدپور، »(یاد
).25(همان، » ه به زیبایی/ سهمناك بودمن عشق را نادان آمدم/ من آرامشم را در چشمان زنی یافتم/ ک-

توان آن را شعر عاشقانه نامید؛ پور با وجود آن که سرشار از روحی عاطفی است اما نمیشعر هرمز علی
آنها محتواي عاشقانه ندارند بلکه تنها از لحن عاطفی برخوردارند:

هاي اقلیمی/ باید که دل سپرد (علی گفت/ که بر شکوفهمرغ کهن که نوبت او بود/ به شعله در منقار می-
).27: 1371پور، 

گراییباستان
هاي گریزد و صورتگرایی یا هنجارگریزي زمانی آن است که شاعر از گونۀ زمانی زبان هنجار میباستان

اند و امروزه این نوع بندد که پیشتر در زبان متداول بودهصرفی یا نحوي را با مقاصدي معین به کار می
اند. استفاده از شکل قدیمی و مهجور کلمات، جابجایی ارکان جمله، دها از گردونۀ زبان خارج شدهکارکر

هاي باستان گرایی صرفی و نحوي است. در ها و ضمایر به جاي یکدیگر، از نمونهکاربرد انواع جمله یا صفت
شود. شاید بتوان گفت تأثیر ه میگرایی با بسامدي نسبتاً باال مشاهدشعر شاعران موج ناب هر دو گونۀ باستان

اي باستانی) و به پذیري از زبان فاخر شاعران حجم گرا، شهرگریزي (با وجود داشتن زندگی مدرن در منطقه
تبع آن گریز از زبان معیار، از جمله عوامل رویکرد به چنین شیوة بیانی است. در میان شاعران موج ناب، شعر 

سیروس رادمنش لحن شعر بیژن الهی را داشت «اي آرکائیکی زبانی است. هسیروس رادمنش، آکنده از جلوه
نشینی عناصر نامتجانس خیلی که به نوعی مدرن است و تمایل شدیدي به واژگان آرکائیک دارد و در آن هم

برجسته است...؛ [وي] از بنیانگذاران حقیقی شعر [موج] ناب بود... شعر او یک شعر زبان بود. کمتر کسی را 
).5: 1387(قاسمی،» یدم که مثل او به موسیقی کالسیک عالقه داشته استد

گرایی در شعر موج ناب:اینک چند نمونه از باستان
)448: 1384هاي باژگون (شمس لنگرودي، هاي عشق/ جز پی گشت باد و،/ ارابهکه از دروازه-

ادمنش.در شعر سیروس ر» واژگون«به جاي»باژگون«کاربرد شکل باستانی کلمۀ
).70: 1371پور، آیم (علیبیند/ که جان اختران دارم/ از آسمان که میو دیدگان مرگ/ مرا نمی-

». ستارگان«در عوض» اختران«کاربرد واژة باستانی
).67چرخند (همان، جا/ چون جوجکان که میتازه نیامدم این-
).33ردازي ست (همان، پچون نقش آهوان/ یا رخسار سادگان/ مادام که ماه به سایه-

شوند، به شکل جمع بسته می» ها«که امروزه با نشانۀ » جوجکان و سادگان«در دو نمونۀ فوق دو کلمۀ 
اند. باستانی به کار رفته
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گرایی نحوي همچون جابجایی هاي دیگر باستانها، نمونههاي موج نابیدر شعر معاصر از جمله سروده
کوتاه پشت سر هم، با تأثیر پذیري از نثرهایی چون تاریخ بیهقی، فراوان دیده هايارکان جمله و آوردن جمله

شود:می
).71شود زمین/ در گریۀ انار (همان، صدا/ افسانه میو بی-
).70آیم (همان، بیند/ که جان اختران دارم/ از آسمان که میو دیدگان مرگ/ مرا نمی-

نتیجه 
توان به کسانی چون آریا آریاپور، آمد. از بزرگان این جریان شعري میشعر موج ناب در دهۀ پنجاه پدید 

هاي بارز این جریان شعري عبارتند پور اشاره کرد. مشخصهسیدعلی صالحی، سیروس رادمنش و هرمز علی
هاي شعر، سرایی، پرداختن به طبیعت، فاصلۀ یک خطی میان پارهاز: ایجاز، ابهام، اسطوره، عاشقانه

ی، همسویی و یا تأثیر پذیري از مکتب هنر براي هنر و شعر شبانی. عالوه بر این شعر موج ناب به اندیشمرگ
کند؛ در واقع شعر را تنها براي شعر مسائل روز اعتنایی ندارد و به همان زندگی روستایی و کارگري بسنده می

سراید.بودنش می
و کرد. ایجازي که حاصل کوتاه و بلندي ایجاز شعر ناب را باید در موجزگویی گویش بختیاري جستج

ها در گویش اقلیمی بختیاري است. حجم عمدة ادبیات ها نیست بلکه زاییدة تراش خوردگی واژهمصراع
دهد. ابهام موجود در شعر موج ناب نیز ریشه در هاي کوتاه تشکیل میها و مثلبیتشفاهی بختیاري را تک

توان با آوانویسی به نگارش ها را نمیها رایج است اما اغلب این نشانههایی دارد که در میان بختیارينشانه
گرایی و ایجاز و ابهام حاصل از هاي شعر موج ناب از شبانی بودن شعر گرفته تا پارناسیندرآورد. همۀ مؤلفه

گویش بختیاري، ریشه در زبان و فرهنگ بومی دارد. 
هاي اي نگاهی اقلیمی و بومی است؛ مؤلفهاي اسطورهها و نمادهنگاه شاعران موج نابی به اسطوره

شوند. سرایی هم به واسطۀ همان واژگان بومی بیان میاندیشی و عاشقانهمرگ
کتابنامه

) 303، مجلۀ تماشا، سال ششم، ش»اشاره). «1355آتشی، منوچهر.
) 384، مجله تماشا، ش»شعرهایی از سیروس رادمنش). «1357ـــــــــــــ.
نا، تهران.). دل چه پیر شود، چه بمیرد، بی1359پور، آریا (آریا
از نیما تا روزگار ما، چاپ چهارم، جلد سوم، نشر زوار.1382پور، یحیی (آرین .(
) نا، تهران.)، دل چه پیر شود، چه بمیرد، بی1360اسدپور، یارمحمد
6، ص1نامۀ ادبی ویژه شعر ناب، ش)، ماه1388ـــــــــــــــ (دي.
) هاي منفرد ، چاپ اول، نشر سپنتا.). گزاره1380باباچاهی، علی
) هاي ایران باستان، چاپ چهارم، نشر قطره، تهران.). دین1389باقري، مهري
) جنون نوشتن، چاپ اول، نشر رسام، تهران.1349براهنی، رضا .(
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) فرهنگ اصطالحات ادبی، چاپ سوم، مروارید، تهران. 1385داد، سیما .(
3انتقادي دستور، ش –، مجلۀ ادبی»شبان گوسفندهاي اخته«تا). وردي (بیؤیایی، یداهللا و آرش الهر.
نشر جاویدانشعر بی دروغ شعر بی نقاب، چاپ چهارم،).1363کوب، عبدالحسین (زرین.
) مکتبهاي ادبی، جلد اول، چ دهم، تهران: نشر نگاه. 1371سید حسینی، رضا .(
،د (شمس لنگروديتاریخ تحلیلی شعرنو، جلد چهارم، چاپ اول، نشرمرکز، تهران.1384محم .(
) فرهنگ نمادها (اساطیر، رویاها، رسوم، ایماء و اشاره، اشکال و 1379شوالیه، ژان و آلن گربران .(

، نشر جیحون، تهران.2ها، اعداد)، ترجمۀ سودابه فضایلی، جها، رنگقوالب، چهره
نرگس فردا، نوید، شیراز.1371پور، هرمز (علی .(
پشت پنجره یک دارکوب است، اکنون، تهران.1380اله (قاسمی، عزت .(
) اهواز52آنزان، سال دوم، شماره » رادمنش سرآمد شعر ناب بود). «1387ــــــــــــــ ،
اهواز.137، آنزان، شماره »پورکارنامۀ شعري هرمز علی). «1389پور، کورش (کرم ،
،پیما، چاپ اول، تهران: نشانه.)، ادبیات شبانی، عباس ارض1390تري (گیفورد
) نماد در فرهنگ بختیاري، چاپ اول، مهزیار، اهواز.1386مددي، حسین .(
) ما پنج نفر به شعر مدرن زمان خویش رسیدیم (گفتگو با یارمحمد ). «1387موسوي، سید هابیل

، نشریۀ نداي بهبهان.»اسدپور)
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در اشعار مختص به کودکان"شدن"لکاربرد فع
1مریم جاللی

استادیار دانشگاه شهید بهشتی
چکیده

بخشی از اعتبار یک متن ادبی در ادبیات کودك بسته به داشتن تکنیک هاي ادبی و ساختار دستوري 
ه ي مناسب است؛ به این معنا که کاربرد صحیح و حفظ تعادل میان دانش زبانی و دانش ادبی، ستون هاي اولی

نثر و شعر کودك و نوجوان را تشکیل می دهد و هر چه اثر مخلوق براي این گروه از این عناصر بهره مندتر 
باشد، ارزشمندتر می شود. با توجه به متنوع بودن مباحث دستور زبان فارسی، مالك هاي متفاوتی در تعیین 

ی از این موارد است که به شکل سطح ساختمان دستوري شعر کودك وجود دارد. مبحث کاربرد افعال، یک
کاربردهاي گوناگونی در ساخت زبان » شدن«جزیی و کلی قابل طرح و بحث است.  از آن جا که فعل 

با توجه به این که اغلب به بهانه ي فارسی دارد و به دایره ي شعر کودك به شکل وسیع راه یافته است و
در اشعار کودك به عنوان فعل ربطی به کار می » شدن«د ساده پنداشتن جمالت کودکانه در متن، گمان می کنن

تالش کردیم  با بررسی جزیی این ساخت دستوري، جایگاه و بسامد کاربرد آن را در میان اشعار رود،
تعریف شده است که از این » شدن«در این میان پنج کاربرد براي فعل خردسال و کودك معین سازیم.

» شدن«مجهولی و همکرد فعل مرکب به ترتیب پر بسامدترین کاربردهاي مجموع، کاربرد فعل ربطی، ساخت
در اشعار کودکان و خردساالن است.

».شدن«شعر کودك، دستورزبان، کاربرد فعل ها:کلیدواژه
مقدمه-1

ادبیات کودك دستاورد کشف مفهوم کودکی در جهان مدرن است و پدیده اي نوشتاري یا گفتاري است 
ا چشاندن طعم احساس و عاطفه به کمک الفاظ جذاب، پاسخگوي نیازهاي کودکان باشد. در که می تواند ب

این میان زبان، نخستین پل ارتباطی ادبیات کودك با کودك است. 
ي هاست که بر پایهاي از کلمات و ترکیبات و نشانهي نخست مجموعهزبان از منظر ساختار در درجه
رود (یوسفی، کار میا براي رساندن معانی مورد نظر گوینده یا نویسنده بههقواعدي رایج و مأنوس در جمله

ها ي آنها در حقیقت مصالح زبانی براي برقراري ارتباط هستند و اگر میان مجموعهواژه). «190: 1365
ان را بفهمند و استفاده کنند، واژگي کودکان و نوجوانان یک گروه سنّی آنمیانگینی انتخاب شود که همه

: مقدمه). 1379(نعمت زاده، » آیددست میي این گروه بهپایه

1. Jalali_1388@yahoo.com
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ي تعامل اجتماعی کودکان و باال رفتن سطح هاي متنوع کامپیوتري، گسترده شدن حوزهدر دنیایی که بازي
ي زبان سازد تعیین محدودهتر میلحظه وسیعبهآگاهی عمومی کودکان، کاربرد زبان را در سنین مختلف، لحظه

تواند به ادبیات کودك کمک کند.رسمی کودکان و ثبت تغییرات آن، هدفی عالی است که می
) می تواند یکی از 2003آشناکردن کودك با ادبیات معیار و به نوعی زبان آموزي غیر مستقیم (کمپل،

انتخاب کارتی دراهداف تلویحی خالقان اثر در حیطه ي ادبیات کودك و نوجوان باشد. در این رابطه مک
واژگان دقت در دو معیار را تاکید می کند: یکی دامنه ي کاربردي واژه و دیگري قابلیت یادگیري آن است 

).88-89: 1990کارتی، (مک
ساختمان شعر کودك تلفیقی از واژگان، ترکیبات و آهنگ است؛. با این ترتیب در ساختمان شعر کودك، 

گان درخورو مناسب ذهن کودك است. الیوت معتقد است ستون و چارچوب اصلی شعر زبان و شمول واژ
زیبایی واژه در شعر  نتیجه ي حسن انتخاب واژه و چینش ان ها در کنار  یکدیگر است. بنابراین، واژه در 
شعرهم تنهایی قابل بررسی است و هم در ارتباط با واژگان دیگر. معیارهاي زبانی غالبا در دانش زبانی می 

کوچکترین واحدهاي زبانی که همان آواها هستند، شروع می شوند و به بزرگترین گنجند و از بررسی
واحدهاي زبانی یعنی جمله ختم می شوند. 

ترکیبات شعري ساخته شده از واژه ها و اجزاي متنوعی است. پرین معتقد است در شعر اجزا دست به 
بنابراین در مجموع، انواع واژه هاي به ).24: 1373دست هم می دهند تا مجموعه ي کامل ارائه دهند(پرین،

کار رفته در شعرکودکان مهم است و دانستن اطالعات در این زمینه کمک می کند تا بتوان محدوده ي استفاده 
از دایره ي واژگانی کودکان را تعیین کرد یا معیاري براي تمیز شعر مناسب فراهم آورد.

سی است که نقش هاي متفاوتی را بر عهده دارد. تفکیک این از افعال پرکاربرد در زبان فار»شدن«فعل
نقش ها از یکدیگر با کمک معیارهاي صحیح دستوري، توانش استفاده ي بهینه از این واژه را براي خالقان و 

در اشعار کودکان را بازیابی کنیم. تاکید ما در » شدن«در این پژوهش برآنیم نمودهاي .محققان ایجاد می کند
برداري براشعارخردساالن وکودکان است. نمونه 
در اشعار کودك» شدن«کاربردهاي - 2

در اشعار کودك گاه به صورت » شدن«کاربردهاي متفاوتی در اشعار کودکان دارد. » شدن«عنصر فعلی 
» شدن«مستقل آمده و گاه با وند یا با اسم و صفت همراه شده است. به منظور بررسی دقیق تر، انواع کاربرد 

را در ساختارهاي ربطی، کمکی، فعل اصلی، همکرد فعل مرکب، ساخت مجهولی و ساخت عددي بررسی 
کرده ایم. 

فعل ربطی یا اسنادي-2-1
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می تواند با توجه به وابسته پذیري و ایجاد رابطه بین اجزاي جمله، ربطی باشد. این فعل به » شدن«فعل
، اسناد و رابطه ایجاد می کند. در اشعار خردساالن این نوع فعل تنهایی معنایی ندارد و فقط بین نهاد و مسند

بسیار پرکاربرد است. به نمونه هایی اشاره می کنیم:
: 1376دشت( رحماندوست، وکوهجاهمهبر/گرجلوه/بهارشد/گذشتزمستانفصل/شدگرم/بودسرد

5 .(
).1: 1388دشت (همان،آننپایی/کوهرشتهشد/هشتیکوهفتیک/هفتیکوهشتیک

قدقدا جون مامان شده/ قد قد قد/ ببین چه مهربان شده/ قدقد قد... /هی باالشو باز می کنه/ جوجه هاشو 
).84: 1391ناز می کنه( شعبانی، 

).11: 1370نسیم شو نسیم شو/ برو میان دره ها/ برقص توي دره با/ صداي سبز بره ها(شعبان نژاد.
هات/تا گل شوم/ در زیر من آمدم/ از توي خاك/ بیرون زدم/ چک چک بیا/با قطرهباران! سالم/ 

).25: 1386پات(کشاورز، 
پدر آماده شد از من پرسید/ دوست داري که تو را هم ببرم/ گفتم آري ولی آنجا چه کنم/ مادرم گفت 

).10: 1386زیارت پسرم(محقق، 
ها فعل ربطی بودند.»شدن«در میان بیست مجموعه شعر بررسی شده اغلب 

فعل کمکی-2-2
به معناي » شدن«افعال کمکی به همراه فعل تام می آیند تا زمان یا وجوه مختلف فعل را تکمیل کنند. 

یک فعل کمکی است.  این نوع را فعل کمکی وجه ساز نیز می نامند. به همراه این فعل گاه، » امکان داشتن«
کار می رود؛ مانند: این کتاب را می شود خواند. می شود بروم؟ به مثالی مصدر مرخم  و گاه فعل با شناسه به 

در اشعار خردسال و کودك اشاره می کنیم:
دادبا/کنمکارفکرکهباید/کنم؟کارچهمنحاال:گفت/بودآبرويحباب/گنجشکعیدلباس

است( رحماندوست، رحمتورمهواست/ خندهمحبتکارچاره/رودنمیپیشبهکارم/شودنمیقالو
1389 :15.(

در اشعار کودکان بسیار اندك و نادر بود. » شد«کاربرد فعل کمکی 
فعل اصلی- 2-3

در معناي رفت و آمد باشد، فعل اصلی به شمار می آید. با این تعبیر این نوع فعل در اشعار » شدن«هرگاه 
کودکان با توجه به زبان نرم، هیچ کاربردي ندارد.

در جمله براي آن در نظر آوریم، می توانیم براي این » شد«عتقدم اگر معانی دیگري را با توجه به کاربرد م
قسم، نمونه هایی داشته باشیم. دردستورزبان فارسی تحت عنوان جمالت اسنادي ناقص، جمله هایی معرفی 

استعمال حذف شده است، می شوند که گفته می شود فاعل یا مسند آن ها در اثر بدیهی بودن یا کثرت
» هوا گرم شد، آفتاب پیدا شد، جنگ برقرار شد«که معتقدند در اصل » گرم شد، آفتاب شد، جنگ شد«مانند:
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هایی که پیش از آن » شدن«ها در دستور اسنادي شمرده می شوند؛ اما اگر کمی تامل کنیم »شد«است؛ این 
تشکیل شده است، اغلب می » شدن«ا که  از اسم و صفت قرار گرفته، می تواند اسناد ناقص باشد و آن ه

؛ آفتاب شد به معناي »درگرفت«به معناي » شد«"جنگ شد"تواند معناي تام داشته باشد. براي مثال در
به طبع اگر اسم در معناي استعاري به کار رود حکم صفت را ». فرارسید«؛ شب شد به معناي »فرارسید درآمد«

ماه «رایطی  فعل ربطی محسوب می شود. مثال: با دیدن زیبایی کسی بگوییم: در چنین ش» شد«می گیرد و 
پس ماه درمعناي صفت است و در این جا شدن فعل ربطی و اسنادي است. ». زیبا شد«به معناي ». شد

نمونه هایی از این کاربرد در شعر کودکان وجود دارد که به آن اشاره می کنیم:
:بیارین/ چهارمی گفتسینهفتگفت: سفرهآمده/ سومیعید:تگفدومیشده/بهارگفت:اولی

).1: 1388بکارین(رحماندوست، گل
است. یعنی بهار آمده است.» آمدن«به معناي » شدن«که در شعر باال 

کارفصلدوباره/شدمیبهاریواشیواش/بودکاريفکربهکههر/بودروزگاريبود،روزي
). 3: 1389شد(همان، می

است. » فصل کار فرا می رسید«به معناي » فصل کار می شد«
)5: 1390(رحماندوست،/خونهبهرهمیکیهر/شهمیکهشب/ماهقشنگهخیلی/سیاههشبکهاینبا

و می تواند فعل اصلی باشد.  » فرا می رسد«به معناي » می شه«در شعر باال نیز 
، مصداق هاي فراوان اما تکراري در شعر کودك براي آن وجود نگاه کنیم» شدن«اگر با این دید به فعل 

دارد که غالبا مربوط به موتیف هاي طبیعت می شود. جاندارانگاري نقش مهمی در تکمیل تام 
دارد.»شد«سازي
همکرد فعل مرکب2-4

فعل در فعل مرکب دو واژه ي مستقل وجود دارد. غالبا واژه ي اول اسم یا صفت یا قید و واژه ي دوم
برخاستن؛ » بلند شدن«برخاستن؛» پا شدن« است. یعنی ترکیب یک جزء غیرفعلی با یک جزء فعلی مانند 

یار و یار و جزء دوم همکرد نامیده می شود که از مجموع فعلبه کار افتادن، جزء اول  فعل» روشن شدن«
مچون عنصري صرفی به این است که ه» شدن«همکرد معنی واحدي دریافته می شود. وجه مشخص همکرد 

دهد.ترکیب فعلی هویت  می
نمونه هایی از این کاربرد را در اشعار کودك ذکر می کنیم:

).2: 1377علی کوچولو تو کوچه/ قاطی بچه ها  شد/کوچه پر از صدا شد (شعبانی.
)30: 1377موتورش روشن شد/ نعره اش راه افتاد/توي جنگل پیچید/ بوي دود و فوالد(کشاورز،

: 1389یه روز که پا شد از جاش/ درد پیچید توي پاش/  رفت براي مداوا/ پیش حکیم روستا(میرزایی، 
3-4.(
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ماه نیست/ پس چه شد؟/مثل رنگ/خرد شد/تکه تکه شد/هر ستاره اي  تکه اي/کو کجاست؟/ماه 
).1373:6نیست/پس چه شد؟/ مثل برف/ آب شد/ چکه چکه چکه شد/ هر ستاره چکه اي (عال.

ب شدن به معناي کوچک شدن است.آ
)6: 1390کنم (رحماندوست، شادشبخنده،/بزنمدوربشمسوار/کنمبادشحسابی/کنکمک!منخداي

به صورت همکرد فعل مرکب در اشعار کودك بعد از افعال » شدن«در مجموعه ها ي بررسی شده، کاربرد 
اسنادي قرار دارد. 

مجهولی-2-5
در ساخت زبان فارسی برخاسته از بررسی چگونگی رابطه ي فعل وفاعل است. مبحث معلوم و مجهول

اولین مولفه ي فعل براي مجهول واقع شدن این است که عامل به خودي خودي توانش انجام، نداشته باشد. 
در این رابطه مولفه هاي دیگري نیز وجود دارد. خانلري فعل مجهول را فعلی می داند که به مفعول نسبت 

). 85: 1384ده می شود و مفعول در جایگاه نهاد قرار می گیرد(ناتل خانلري، دا
فرشیدورد اسناد فعل متعدي به فاعل و مفعول را یک جهت به شمار آورده و معتقد است که فعل متعدي 
مجهول، فعلیست که فاعلش مجهول باشد و فعل به مفعول صریح نسبت داده شود. او فعل مجهول را به دو 

). نوبهارمعتقد 433-431: 1384با صفت مفعولی و بدون صفت مغعولی معرفی کرده است(فرشیدورد، شکل 
: 1372است براي مجهول بودن اثرگذار نیازي نیست که فعل ساخت ویژه ي مجهولی داشته باشد( نوبهار، 

معدودي از ) بنابراین از آن جا که اثر گذار حذف می شود، از نظر بسیاري از زبانشناسان و گروه32
)، جمله در ساخت مجهول قرار می گیرد. 82: 1382؛ جباري، 1371دستورنویسان( وحیدیان کامیار، 

)436: 1384(فرشیدورد،» به جاي فعل مجهول« فرشیدورد معتقد است گاه این افعال
به نمونه هایی از ساخت مجهولی با شدن در اشعار کودك اشاره می کنیم:

صفت مفعولی+ شدن
).19: 1385زیبا و درخشان چو ماه/ زاده شد و مثل گل آمد ز راه( هاشمی، کودك 

شده( خستهشده،خسته/استزیادکارشکهاوستا/شدهبستهدرمثل/منشانسفایده،چهاما
).16: 1389رحماندوست، 

)31: 1376تو (همان، اکبراهللا/ازشدشکستههابت/توپیکرپیشدر/شدخمزمانهکفر
-شکستهاي/  بسته شده لبان تو/ ساکت و دلخوب و نازنین/  چرا چنین نشستهغنچه

)4: 1379اي(رحماندوست،
فعل مجهول بدون صفت مفعولی:

میگن/عزیزهپدرشمادربراي/میدونمخوبخداجونم،ریزه/خیلیکهاینبا/نمیرهریزهمورچه
انباررودونه/میکنهکارومیرهراواشییواش/پاتودستتاشیشقربون/چشاتقربونبه

).40: 1390بشه(رحماندوست ، لهپاهامزیرباریهنکنه/میکنه
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وقتی منو می بینه/ من چشامو می بندم/ خواب می زنم خودم رو /باز تو دلم می خندم/ مامان منو می 
).82: 1391بوسه/ یهو چشام وامی شه/ روي لب مامانی/ یه غنچه پیدا می شه( شعبانی، 

مجهولی از اسنادي، گروهی نیز معتقدند در زنجیره هاي اسم/ صفت+ شدن(بودن) » شدن«در تشخیص 
هرگاه بتوان (بودن) را جایگزین (شدن) کرد، فعل، مجهول شمرده نمی شود و اسنادي است( طبیب زاده، 

). براي مثال:115-119
الف) هوا گرم شد.
ب)هوا گرم بود. 

را با » شد«ی ندارد و  جمله ي الف، مجهول نیست و می توان در فعل اسنادي جاي جمله ساخت مجهول
عوض کرد. به عالوه فعل زمانی مجهول به شمار می آید که عامل به خودي خودي توانش انجام » بود«

نداشته باشد؛ اما در مثال زیر چنین امکانی وجود ندارد:  جوانان در جنگ کشته شدند.
داراي دو ساخت  متفاوت مجهول و » شدن«وق، دبیرمقدم معتقد است که فعل در تکمیل سخنان ف

ناگذراست؛ این ساخت اگر در افعال ارادي باشد و جایگزین فاعل در انجام دادن آن اختیار داشته باشد می 
یک » گل ها توسط گرماي شدید پژمرده شد«). براي مثال 43: 1364تواند مجهول به شمار آید(دبیرمقدم، 

له ي مجهول است. اما وقتی، اثر گذار و اثر پذیر در یک مرتبه قرار می گیرند، براي مثال:جم
الف) برگ درخت جدا شد.

ب) باد برگ درخت را جدا کرد. 
در مورد الف برگ می تواند به خودي خود از درخت جدا شود یا باد می تواند برگ را از درخت جدا 

هم نشان مجهولی می تواند باشد و هم ناگذرا بودن یک فعل باشد.» شدن«کند. بنابراین نگاه، در مثال الف 
تنها مشکلی که در ادبیات کودك و نوجوان و اشعار در این زمینه ایجاد می شود، بحث جان بخشی به 
موتیف ها یا برخی عناصراست. در چنین شرایطی نمی توان گفت که جانشین فاعل به خودي خود توانش 

دارد یا خیر. زیرا در جانبخشی این فرض وجود دارد که چنین توانشی وجود دارد. براي نمونه انجام کاري را 
در:

).21: 1376( رحماندوست، /ابرهايسایهزیر/زمینشودمیسرد/ابرهايتودهپشت/نهانشودمینور
گویی نور، مانند موجودي که جان دارد، خود توان پنهان شدن را دارد. 

ساختار در اشعار، پس از کابرد همکرد فعل مرکب است. کاربرد این
ساخت با عدد-2-6

من نوزده «). در جمله ي 155: 1390با عدد، همراه می شود(گلفام و دیگران، » شدن«در این ساخت، 
« و» بود«را با » شد«عدد را نمی توان به فاعل نسبت داد زیرا در صورت نسبت دادن، باید بتوانیم جاي » شدم

؛ »من نوزده هستم«بدون تخریب معنا عوض کنیم و با انجام این کار جمله هاي زیر تولید می شود: » ست ا
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که معنا نمی دهد. با توجه به مجموعه اشعاري که در منابع ذکر شده است، کاربرد این نوع » من نوزده بودم«
این ساخت وجود دارد.  در اشعار خردساالن وکودکان دیده نشد اما امکان استفاده از » شدن«از 

نتیجه-3
ساختمان شعر کودکان تلفیقی از واژگان، ترکیبات و آهنگ است؛ با این ترتیب در ساختمان شعر کودك، 
ستون و چارچوب اصلی شعر، زبان و شمول واژگان درخور و مناسب ذهن کودك است. با بررسی کاربرد 

از افعال » شدن« امد تقریبی آن، نمایان می شود. فعلدر اشعار کودك، انواع، چگونگی کاربرد و بس» شدن«
به صورت هاي مختلف در » شدن«پرکاربرد در زبان فارسی است که نقش هاي بسیار متفاوتی بر عهده دارد. 

است. این پدیده ي دستوري در تقسیم بندي هاي ساختاري فعل ربطی، کمکی، شعرفارسی کودك ظاهر شده
ت مجهولی و ساخت عددي قرار می گیرد با توجه به بحث جان بخشی به اصلی، همکرد فعل مرکب، ساخ

ها را در اشعار کودك به عنوان فعل اصلی به شمار آورد. »شدن«موتیف ها در شعر کودك، می توان برخی از 
همراه هستند، می توانند با صفت مفعولی و بدون آن همراه باشند که » شدن«به عالوه افعال مجهول که با 

بدون نشانه ي صفت مفعولی از افعال ربطی یا مرکب، می توان از جابه » شدن«تشخیص فعل مجهولبراي 
در ابتدا کاربرد فعل ربطی و پس » شدن«استفاده کرد. در میان کاربردهاي » است«و » بود«به » شد«جایی فعل 

از آن ساخت مجهولی سپس همکرد فعل مرکب به ترتیب در اشعار کودك رایج بوده است.
کتابنامه

) .درباره شعر. ترجمه فاطمه راکعی. تهران: اطالعات.1373پرین، الرنس .(
،زبانشناسی،مجله،»انگلیسیوفارسیزبانهايدرمجهولتفاوت). «1382جعفر.(محمدجباري

. 94- 78صص 35شماره
) .47-31صص .1مجله زبانشناسی. شماره ». مجهول در زبان فارسی). «1364دبیر مقدم، محمد.
) .بابا آمد، نان آورد. تهران: انتشارات کانون پرورش فکري کودکان و 1387رحماندوست، مصطفی .(

نوجوان.
) .پنج تا انگشت بودند که...غذاها.تهران: انتشارات پیدایش.1388رحماندوست، مصطفی .(
) .هاي نیایش.تهران: انتشارات افق.). ترانه 1390رحماندوست، مصطفی
چشمه نور.تهران: انتشارات کانون پرورش فکري کودکان 1376ندوست، مصطفی. (رحما .(

ونوجوانان.
)فصل بهار بنویس. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان.  1379رحماندوست، مصطفی .(
) .لباس عید گنجشک.تهران: انتشارات حوا.1389رحماندوست، مصطفی .(
) .من شعر خردساالن. تهران: توکا.). خر1391شعبانی، اسداهللا
).یک کاسه شبنم.تهران :مدرسه.1372شعبان نژاد،افسانه .(
) .علی کوچولو کالغ شد. تهران:قدیانی..)1377شعبانی، اسدهللا
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،اساسبرپژوهشیامروز؛فارسیدرجملهبنیادینساختهايوفعلظرفیت.)1385امید. (طبیب زاده
.مرکز: نشرتهران.وابستگیدستورنظریه

) .یک عالم پروانه.تهران:رویش.1373عال،  افشین .(
) .دستور مفصل امروز بر پایه زبانشناسی جدید. تهران: سخن.1384فرشیدورد، خسرو .(
) .آسمان دریا شد. تهران: قدیانی.1386کشاورز، ناصر .(
) .یانی.). میوه هایشان سالم، سایه هایشان نسیم. تهران: قد1377کشاورز، ناصر
) .در زبان » شدن«). فضاي معنایی فعل 1390گلفام، ارسالن، سحر بهرامی خورشید؛ آري ورهاگن

.167-145. صص 4فارسی؛ نگرشی شناختی. پژوهش هاي زبانی و ادبیات تطبیقی. ش 
).در خانه ي ما. تهران: سوره مهر.1381محقق جواد .(
) .تهران: انتشارات توس.). دستورزبان فارسی. 1384ناتل خانلري، پرویز
ي ابتدایی. تهران: ). طرح پژوهشی شناسایی واژگان پایه دانش آموزان دوره1379زاده، شهین.(نعمت

سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشی وزارت آموزش و پرورش.
) .دستورکاربردي زبان فارسی. تهران:راهنما.1372نوبهار، مهرانگیز .(
).هار در بادیه. تهران: کانون پرورش فکري.). ب1385هاشمی، سید سعید
).مجموعه مقاالت سمینار زبان ». افراط و تفریط و اعتدال در نگارش فارسی). «1365یوسفی، غالم

.190-182فارسی، زبان علم. مرکز نشر دانشگاهی. صص 
Campbell.P.S&scott-kassner,C.(2003.music in childhood :from preschool thorough the

elementary grades.New York:sdhirmer books.summery.
McCarthy, M. (1990).vocabulary. Oxford: oxford university press.
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شناختی ایثار و شهادت زیبایی
محمدحسین شهریار تبریزي» چهار قطعه شعر«در 

1مریم جاللی کندلجی

دانشجوي دکتري علوم و تحقیقات خراسان رضوي
مه مشایخ کندسکالفهی

هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد چالوس
مریم کیانی پور
دانشجوي دکتري علوم و تحقیقات خراسان رضوي

چکیده 
- شناختی ایثار و شهادت را در شعر شهریار بررسی نماید.شهریار شاعر غزلاین تحقیق برآنست تا زیبایی

قالب و شهید و شهادت در سطح وسیعی عصر خویش به موضوع انسراي معاصر نسبت به شاعران هم
است. زیبایـی و نمـود ایـن اشعار بیشتر از لحاظ موسیقی کناري و استفاده از ردیف شعـري در سطح پرداخته

هاي لفظی در حد وفور و قابل تأمل، به کارگیري وزن عروضی متناسب با محتواي بردن آرایـهباال، به کار
ها است. عاطفه و تخیل و تصاویر معنا و غناي فراوان اشعار در بعضی بیتتر صورت واشعار، پیوند محکم

عینی و ملموس و جاندار و تصاویر تشبیهی از عوامل دیگر زیبایی شعر ایثار و شهادت شهریار است. 
ایثار و شهادت، شعر شهریار، زیبایی شناختی، موسیقی، تصویرسازي.ها:کلیدواژه

مقدمه
اي از لذّت را ست که افراد متناسب با معیارهایی که خود در نظر دارند براي آنچه مایهاي ازیبایی واژه

- اي متفاوت بودهنظران درهر عصر و دورهبرند و این معیارها نزد صاحبکند؛به کار میبراي آنان فراهم می

). 4:ج42:1377(ولک،» شناسی بر چیزي محکم استوار نیست کاخی است پا در هوازیبایی«است.
و قابلیتی است براي درك بهتر اجسام و باعث تغییر در نگرش انسان فلسفههايیکی از رشتهشناختیزیبایی

زبان، خیلی بیشتر و بهتر از گردد.در بین انواع هنر، شعر هنري کالمی است و به واسطۀ نقش ارتباطیمی
-ها عجین شـود.در این میان بیان زیباییتواند با مخاطب پیوند برقرار بکند و با انواع زیباییهنرهاي دیگر مـی

کنند و جان هاي آزگار دارد چرا که شهدا از خود عبور میشناختی شعر ایثار و شهادت نیاز به قلم فرسایی
سرمایۀ خود را در راه وطن و مردم کشور خویش تقدیم خداي خـویش ترینخویش، عزیزترین و شیرین

کنند؛ حال اگر شاعري از این همه ایثار و فداکاري تأثیر بپذیرد و ترانـه سرایی خود را به این عرصه مـی
است. بکشاند خود را به این قطار پربار و سراسر جانفشانی رسانده

1.mjalali482@yahoo.com
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-ت پاك و پرمهر و محبت و تخیل و ذوق خویش را براي نغمهشهریار یکی از شاعرانی است که احساسا

گیرد.او از شاعـران متعهدي است کـه غم وطن را سرایی در این عرصه از روي صفا و اعتقاد قلبی به کار مـی
کند؛ بی اي که در آن زیست میکند و نسبت به روزگار و جامعههاي دیگرش بر دوش حمل میهمگام با غم

قطعه شعر دربارة انقالب اسالمی، جهاد، شهید و شهادت دارد »هفتوسی«.او در دیوان خویشتفاوت نیست
نظیري دارند همچون: سالم ، پرواز شهیدان ، شکوفه هاي ها ارزش ادبی واال و کمکه بعضی از این قطعه

بینیم. شاعر را آشکارا میها اعتقاد قلبی و نیت صادقانۀشهیدان ، شهید زنده ، جام شهادت و... . و در همۀ این
منظومۀ «ها وسراي معاصري است که شهرت او در میان خاص و عام بیشتر از جهت غزلشهریار غزل
او است؛ اما به جهت مصادف شدن روزگار شاعر با حوادث مهم کشور و احساس مسئولیت »حیدربابایه سالم

کند. از را نسبت به ایـران و مردمانش به خوبی ادا میبینیم که او دین خـوداو نسبت به اتّفاقات جامعه می
برد. وقتی مخاطب اندیشه و نگـرش خو را با افکار و توان به نظام فکري او پـیاحساس هر شاعر مـی

کند و آن گیرد که شاعر در آن سیر میهاي شاعـر در یک جهت ببیند در همان فضاي عاطفی قرار میانـدیشه
کند.او در دوران انقالب و جنگ تحمیلی ساکت داند و با آن زندگی مـیز آنِ خود میوقت شعر شاعر را ا

اندیشد و مسائل گوناگونی را که مردم و اش به گسترة وسیعی مینشیند و از آن اتاق ساده و صمیمـینمی
کند . کند و زمانی از پرداختن به آنها فروگذاري نمیجامعه درگیر آن هستند؛ لمس می

دهند. هرچه پیوند و ها و تصویرهاي هر اثر ادبی، اجزا و عناصر آن اثر ادبی را تشکیل میها، ترکیبواژه
بـود . ترکیب این عناصر با هم بیشتر و قوي تر باشد، استواري آن اثر بیشتر خواهد

ر چه در تصویرهاي هنري نیز چنین است هر چه تناسب تصویر با جایگاه قرار گرفتنش بیشتر باشد و ه
تر جلوه دهند؛ پیوند هنري اثر، افزایش یافته عناصر تشکیل دهندة آن تصویر، بهتر بتوانند آن صحنه را مجسم

ها، ترکیبات، موسیقی شعر و داشت.آواها، واژهتري خواهدو در نتیجه آن اثر از نظر ساختاري پیوند محکم
شوند. همۀ موارد یاد اسازي شعر محسوب میصور خیال، عاطفه و احساسات شاعر از موارد دیگر براي زیب

هاي گوناگون هاي موفّق شاعران نامدار ایرانی است که با توجه به دورههاي سرودهشده همواره از ویژگی
ها را تحلیل نمود . ساز را در شعر او جست و آنهاي عوامل زیباییتوان رگهشعر شهریار می

نري میان واژگان و ترکیبات و تصویرها و واژگان و ترکیبات زیبا و حال به بیان برخی از این پیوندهاي ه
می پردازیم:»انقالب اسالمی و شهریار«موسیقی شعر او در بخش

زیبایی شناخت ایثار و شهادت در شعر شهریار
قطعۀ سالم

ت قلبی سراید؛از اول تا پایان آن، عقیده و نیکه آن را به سبک اشعار حماسی می»سـالم«شاعر در شعر
خویش را نسبت بـه همۀ ایثارگران اعم از جنگجویان و رزمندگان جبهه و جنگ، زنان و مردان و کودکان 

زند و از شهیدان هاي جنگی چون بستان و هویزه سر میپشت جبهه ابراز مـی کند و به بعضی از منطقه
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شکوه و عظمت هر کدام از آن ها را برد وبزرگی چون رجایی، باهنر، چمران، شریعتی، مفتّح و فلّاحی نام می
کنندة کند.این محبت قلبی شاعر نسبت به شهیدان و رزمندگان و تشویق آنها به جهاد با دشمن که بیانذکر می

جهت اندیشۀ او و نشان غلیان درونی اوست؛ آن چنان با شدت همراه است که براي بیان اوج احساسات 
اند؛ آورد و در بیت هاي بعدي نیز تقریباً نصف ابیات قصیده بی فعلمیخود در چهار بیت اول اصالً فعلی ن

شوند هیچ فعلی نیاورده است و این،اغراق را در وصف آغاز می»سالم«هایی که با واژةخصوصاً در بیت
کند :ها را در ذهن خواننده بیشتر و بهتر القا  میکند و لحن حماسی بیتتصویر بیشتر می

ـجــویــان دلــاور ســالم اي جنــگ
سـالم اي صخره هاي صـف کـشیـده

صف جنـگ و جــهــاد صـدر اسـالم 
بــه قـرآن وصـف او بنیان مـرصـوص

نهنـگانــی بــه خـاك و خــون شنـاور 
بــه پیـش تـانـک هاي کـــوه پیـکـــر 
صــف عمــار یــاسـر ، مــالـک اشتـر  

صـفـدر صــف مــوالعـلــی ، ســردار
)1132،ص1-4(دیوان ، ب

ها و به کارگیري وزن عروضی متناسب(مفاعلن مفاعلن فعولن)با محتواي شعر یکی دیگر از زیبایی
- تر نشان میها را مقاوم تر و باشکوههنرهاي به کار رفته در این شعر است و تصویرهاي ساخته شده در بیت

رودها و آوازهاي خود را در این بحر سروده است . دهد؛ که عرب نیز بیشتر س
بــه پیش تــانـک هاي کــوه پـیــکر ســالم اي صـخـره هاي صـف کـشیـده 

)1132،ص2(دیوان ،ب
هایـی پیش )صالبت و سنگینـی جنگجویان را که چون صخره-- ᴜ---ᴜ---ᴜآمدن هجاهاي بلند(پیدرپی
هم پیوسته و دهد و طول صف جنگجویان را به صورت بهاند؛ بهتر نشان مـیپیکر صف کشیدهکوههاي تانک

هاي بیت با صحنۀ کشد و واژهکشد.شاعر در بیت باال فضاي واحدي را به تصویر میتسلسل وار به تصویر می
در این بیت و اند.نیاوردن  فعلمورد وصف تناسب دارند و در کنار یکدیگر در این بیت خوش نشسته

است و اغراق را افزایش داده است و این زبان شعر را تعالی بخشیده» رزمندگان«به استعاره از»هاصخره«کاربرد
شود که شاهبازان شکاري، حماسه آفرینان،سرچشمۀ نور، ویژگی در چند بیت دیگر این قصیده نیز دیده می
ست.فاتح، به خون آغشته و...را در معناي مجازي آورده ا

در کنار هم عالوه بر پیوند واژگانی، صحنه و »صخره، صف کشیده، تانک هاي کوه پیکر«چینش کلمات
برد و هر کدام از آورنـد که ذهن و تخیل انسان را با خود به تماشا میمیدان ملموسی را به وجود می

ست ناپذیرند.دهد که شکهاي دشمن نشان میاي در مقابل هجوم تانکرزمندگان را چونان صخره
ها عالوه بر ایجاد زیبایی هنري و موسیقی درونی در بیت، ارتباط تکرار واج هاي/ص و ك/در این واژه

تر و استوارتر کرده است. عناصر بیت را محکم
ترین شکل هم نشینی واژه ها یعنی خواهد به مخاطب منتقل کند از سادهگاهی شاعر احساسی را که می

شود مانند دو بیت زیر :گیرد که نوعی زیبایی هنري محسوب میکمک میهاترتیب معمولی آن
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شـهـادت بـرتـریـن معـراج عشـق اسـت 
ولـــی اهللا اعــظــم بــا شمــاهــاسـت 

گـهـش پــروازي از جـبـریـل بــرتــر 
مـالئـک در رکـــابــش یــار و یــاور

)1132،ص10-11(همان، ب
دهد و زمانی که با سایر ارکان شعر و عواطف و یبایی واژه معموالً در بافت شعر خود را نشان میز

شود مثالً در بیت زیر کلماتی که تخیل شاعر هماهنگ باشد؛ حسن گزینش شاعر بر خواننده بیشتر آشکار می
ت:خود نوعی موسیقی اس» دود و درآویزد و دل و دادار داور«مطلع هم آوا دارند 

داورر  آویـــــزد  دل  از    دادار دصــفـی کـانــجـا میـان آتــش  و  دود 
)1132،ص6(دیوان،ب

با هم تناسب کارکردي دارند و از سوي دیگر با توجه به مفهوم بیت »آتش و دود«هايدر بیت باال واژه
را در انتهاي بیت »دادار داور«نیز به نوعی هنري و زیباچون رزمندگان همیشه به خداوند توسل دارند؛ شاعر 

است تا مبدأ و مقصد بودن خداوند را در همۀ امور با این است که باالترین نقطۀ بیت است و خواستهقرار داده
شیوه نیز به تصویر بکشد و هم چنین استحکام صوري و محتوایی بیت را کمال بخشد . 

نوازي آرایی زیبا و گوش،واج»دود، درآویزد، دل، دادار، داور«ر آغاز پنج کلمۀپی در پی آمدن واج/ د /د
است و شاعر به نوعی هنرمندانه این موسیقی درونی حاصل از تکرار واج را به هجاي اول واژه ها ایجاد کرده

است تا بر تناسب و اعتدال کلمات بیت بیفزاید.کشانده
کنند که منبع زیبایی بیت هستند :ها ایجاد میو تقارن در بیتگاهی کلمات متضاد نوعی تناظر 

بـه کـار دوستـان کبـک و کـبـوتــربــه چشــم دشمنـان شهبـاز و شـاهیـن
)1133،ص17(همان،ب

است. تکرار واج/ ش/در مصراع اول در شاعر در این بیت از چند جنبه زیبایی و توازن به وجود آورده
است و ر هم و واج/ك/در سه کلمۀ مصراع دوم موسیقی درونی بیت را سبب شدهچهار کلمۀ پشت س

هاي هر مصراع استواري هر لخت را سبب هاي مشترك در واژهروساخت بیت را زیباتر کرده است.وجود واج
است چرا که واژه هاي هر مصراع در پیوند مثبت با یکدیگرند . شده

دشمنان و دوستان، شهباز و کبک، شاهین «بینیم.را در تقابل با هم میهاي دو مصراعاي دیگر واژهاز زاویه
گیرد.وجود و جالب این که شاعر از این دو گروه متضاد براي وصف جنگجویان ایرانی کمک می»و کبوتر

دهد. وجود آرایۀ هاي متضاد در بیت،عمق توصیفات شاعر از دشمنان و دوستان ایران را بهتر نشان میواژه
ه در بیت نشان این است که از نظر صوري و  ظاهري نیز واژه هاي متقابل، متناسب و با نکته سنجی موازن

اند . انتخاب شده
دهد که شاعر عینیت اند؛ نشان میکه نزد عموم شناخته شده»شهباز، شاهین، کبک، کبوتر«به کار بردن

گراست و موضوع نزد شاعر محسوس و ملموس است. 
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در مصراع دوم که هنگام »ك«این بیت آن است که شاعر با آوردن چندین بارة حرفزیبایی دیگر
است و بر عکس با کند گستردگی مفاهیم مثبت را بیشتر نمودار ساختهنوشتن حوزة وسیعی را اشغال می

بخشد . به صورت مکرّر پیچیدگی کار دشمنان را عمق می»ش«آوردن حرف
پرواز شهیدان

-)می- ᴜ---ᴜ ---ᴜ--ه آن را در بحر رجز و وزن مستفعلن مستفعلن مستفعلن(شاعر در این شعر ک
هاي قوم سراید به شیوة عرب که معموالً از این بحر براي شـرح مفاخر پیشینیان خود و براي بیان مردانگـی

پردازد . عرب استفاده مـی کرد؛ به بیان شکوه شهیدان و تأثیر یک نفخۀ عشق این میدان می
خورد. قافیه موسیقی شعر موسیقی کناري یعنی آوردن قافیه و ردیف در باالترین حد به چشم میدر این 

ردیف نیز به موسیقی حاصل از قافیه غنا و بخشدکند و به آن استحکام میحاصل از وزن شعر را کامل می
اصالً در هیچ زبانی به خصوص که ردیف«هاست.بخشد.اهمیت قافیه در شعر فارسی بیشتر از سایر زبانمی

اند،ولی به پاي فارسی نرسیده جز فارسی وجود ندارد تنها عربها و ترکها و اردوزبانها از فارسی تقلید کرده
). 116: 1389شفیعی کدکنی،»( اند

آوردن واج هاي/ ا و ل /به عنوان حروف مشترك قافیه در این شعر با توجه به برکشیدگی این حروف  
که حرف ایستاده و برکشیده دارد؛ »ما«کنند خصوصاً با آوردن ردیفاستواري را القا مییک نوع صالبت و 

شود و این ویژگی رسد و موسیقی شعر تکمیل میاستحکام قالب شعر و محتواي آن به حد اعلی می
کنند .  تصاویري ثابت در ذهن خواننده ایجاد می

شود و وجب برجستگی محتواي بیت ها میغنی بودن شعر از نظر حروف مشترك قافیه و ردیف م
گذارد؛ آن چنان که خواننده همراه با احساسات و افکار شاعر را به صورت منظّم و مرتّب به نمایش می

کند. گاهی شاعر به سبب ها بیشتر تمرکز میها،روي مفهوم آندریافت آهنگ بسیار موزون و متناسب بیت
- شود و از دید عرفانی به مناظر جبهه و شهید و شهادت مینیز وارد میاش به وادي عرفان افکار بلند عرفانی

داند :کند و پرواز شهیدان را با عشق ممکن مینگرد.او چون شاعران عارف دیگر عقل ظاهر بین را رها می
عشق نگشاید دري از عقل و قیل  قال ما بیکن به عشق و حال ماازعقل و قالش در گذ،رو

)1156،ص1(همان،ب
« و»درگذشتن از عقل و قال«هر کدام براي دو بار در این بیت، مفهوم»عقل، عشق و قال«با تکرار واژه هاي

عقل و «هايکند. آوردن واژهرا با حالت هشداري و به صورت تأکید بیان مـی»روکردن بـه عشق و حال
آرایی در تکرار واج هاي/ع، ل، ق/در و واج»قالقیل و«و جناس مزدوج»عشق و حال«در تقابل معنایی با»قال

- دهد و پیوند هنري بیت را به زیبایی آشکار میهم تنیدگی و انسجام عناصر و اجزاي بیت را افزایش می
دهد و جناس مزدوج ها، اندیشۀ عرفانی شاعر را بهتر و رساتر نشان میکند.تلفیق این گونۀ واژه ها و ترکیب

افتد و اعتقاد دارد دهد. شاعر در بیت بعدي نیز با عقل درمیقی لفظی بیت را افزایش میو تکرار واج ها موسی
بخشند:که شهدا با عشق و حال معنوي صعود خود را شروع و به آن تداوم می
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با عقل اگر سودا کنی، دل می شود دلّال مااغلب چراغ رهزن است این عقل،کوباما دلیل 
)1156،ص2(همان، ب

گاهی تصویرسازي شاعر با آرایه هاي معنوي چون تفریق و تقسیم است. مثالً در بیت زیر :
گفتیم از دنیا و دین،آن مال تو  این مال ما ایم ما عیش و غم با کافران انگار قسمت کرده

)1156، ص11(همان ، ب
کند و سپس در تقسیمی عادالنه عیش را به را به صورت تفریق مابین دو گروه پخش میابتدا عیش و غم

ما و «و» عیش و غم«اش دردمندي است.تقابل،که الزمه»ما«دردانند و غم را سهمدهد که بیکافران می
محور افقی پیوند هنري زیبایی را در بیت سبب شده و به استحکام بیت در »آن و این«و» دنیا و دین«و»کافران

است . غنا بخشیده
دردان است که عیش را به بیبیت از لحاظ معنایی نیز در سطح عالی است،انگار شاعر به اختیار خود بوده

به طور قطع و یقین بیان »گفتیم«ها را با فعل ماضیبدهد و غم واندوه را بهرة دردمندان کند و این مفهوم
است و پرتأثیر.کرده

شود و زیبایی بیت را و ا/موجب افزایش موسیقی لفظی بیت در کنار مـوسیقی کناري میهاي/م تکرار واج
شود. وجود شاعر در این شعر آن چنان از احساس و عاطفه و غلیان درونی سرشار است که با سبب می

- ها میپردازد و بر عکس بر کوردالن و کافران مقام آنکلمات و ترکیبات گوناگون به بیان احوال شهیدان می

تازد. 
شکوفه هاي شهیدان 

هاي زیباي شهریار در این بخش از دیوانش این شعر است.وزن شعر متناسب با محتواي شعر یکی از قطعه
)است که بیشتر بودن تعداد هجاهاي --(- ᴜ-ᴜ -ᴜᴜ --ᴜ-ᴜ-ᴜᴜاست.وزن شعر مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن(

است وم و چهارم، بـاعث ایجاد وزن خیزشی و پـرتحرّك شدههاي دها در رکـنکوتاه و پی در پی آمـدن آن
هاي دیگر تناسب زیبایی دارد  هاي شهیدان در فصل بهار،زودتر از گلو ایـن با بیان شاعر در رستن جوانه

بیت زیر نمودار  این وصف است:
ــد بـه این خزانـزدگی ، سـر گـل بهاراننجـوانـه هاي شهیـدان شـکــوفه زارانـنـد 

)1160،ص1(همان،ب

ا «آوردن حروف». ارانند«زیبایی دیگر این شعر آوردن کلمات قافیه با حروف مشترك فراوان است یعنی
اي از بذر شهید را چون جوانۀ روییده»ا«به عنوان حروف اصلی قافیه که انگار شاعر با ظرافت و نازکی»، ر
بخشند ایـن ریشه را عمق می»انند«شۀ آن بذر؛ اما این ریشه کم عمق نیست و حروفرا ری»ر«داند و حرف می



١٦٢٩
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

شعر بی قافیه آدم بی استخوان است( شفیعی « دارند که به گفتۀ نیماو ریشه را براي همیشه ماندگار نگه می
).82: 1389کدکنی، 

تري است در هر در سطح کاملاز طرفی تکرار این حروف مشترك فراوان که مؤید رعایت قافیه را 
دهد و استحکام و استواري شعر را بیشتر بیت موسیقی کناري شعر را در سطح دلپذیر و خوشایندي قرار می

کند و پرطمطراق . ها را دامنه دار میکند و آهنگ برخاسته از بیتمی
-است که براي هر خوانندهردهها تصاویر ملموس و حسی به کار بشاعر در این بیت نیز مانند اکثر بیت

زار، شهیدان، جوانه، شکوفه«اي قابل لمس و عینی است. مثالً با ایجاد تناسب و پیوند معنایی میان واژگان
- که همگی براي خواننده ملموس و عینی هستند ذهن را میان بهار و خزان به رفت و آمد وامی»خزان و بهار

شود و تحول طبیعت سبز بهار به طبیعت زرد ز و زرد ساخته میهاي سبدارد و خیلی سریع تصویري با رنگ
آفریند. تصویر دیگر این بیت، تصویر ها تابلو رنگی زیبایی میآید و از رنگخزان چون فیلمی به نمایش درمی

کند که آن گل پر از جوانه است و از این لحاظ بـه تشبیهی است که ابتدا تن شهیدان را به گلی مانند می
ها در تشبیه ترجیحی، گل شهیدان را به سر زدة ایـن جوانهماند و سپس بـا تشریح ظاهر خزانزاري میفهشکو

کند و این تصویرهاي تودرتو پیوند هنري و انسجام خاصی در بیت به وجود هاي بهار همانند میگلِ گل
است . آورده
شود . گاهی شاعر کار این بیت محسوب میزدایی شاعر در هاي شهیدان آشناییبودن جوانه»شکوفه زار«

داند :شهیدان را چونان کار طبیعت رشد و نمو و ثمردهی می
ستـبـر سـاقـه و از ریـشـه استوارانـنـد به نو نهالـی اگر شاخ و برگ هاست ، لطیف 

)1160،ص2(همان،ب
اي چون ف متعالی آنان چرخههاي مربوط به رشد و نمو در بیت براي کار شهیدان و اهدابا آوردن واژه

با هم تناسب معنایی و »شاخ و برگ، نونهال، ساقه و ریشه« کشد. واژه هايچرخۀ طبیعت به تصویر می
نمایانند . کاربردي دارند و در طبیعت جاري هستند اما در معناي کنایی خصوصیات شهیدان را می

کند که به مرور اي را مجسم میروییدههاي تازههالهاي بیت باال، انگار ندر واژه»آ«کاربرد فراوان مصوت
هاي مصراع دوم قابل دریافت است و با شوند و این استواري با واژهها ستبر و استـوار مـیزمان این نهال

آمـدن چند بارة واج/س/که یک نوع سنگینی و حجیمی و سایش ایجاد کرده است؛ مفهوم مورد نظر شاعر را 
. کندبهتر القا می

هاي مختلف یک اسـاس تصویرسازي در این شعر بر موسیقی کناري و تشبیه استواراست. شاعر در بیت
ها، سرگل بهاران، نهال، شاخسار برومند، ستاره، هاي گوناگون چون جوانهبهرا به مشبه»شهیدان«مشبـه یعنی

-بهت. وجود یک مشبه با مشبهاساست وتشبیه جمع ساختهخشمگینه عقاب، ستبرساقه و شاخص مانند کرده

- اي را  در بیتگرداند و این، پیوند هنري چندسویهها و فضاهاي گوناگون میهاي گوناگون ذهن را در مکان

است : ها به وجود آورده
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بـه ایـن خـزانـزدگـی ، سر گل بهـارانـنـد جـوانــه هاي شـهیـدان شکـوفــه زارانـنـد 
)1160،ص1(همان،ب

ستـبـر سـاقــه و از ریـشـه استـوارانـنـد بـه نو نهالی اگر شاخ و برگ هاست ، لطیف 
)1160،ص2(همان ،ب

کــه شـاخـصند و بـرومنـد شاخسارانـنـدبـه بـاغـبـانــی اینـان سـري فـرود آریـد 
)1160،ص3(همان،ب

معلّمیـن کـه مـه و مـهـر این مدارانـنـدستـاره انـد و مـدارس مـدارشـان وانـگـاه 
)1160،ص4(همان،ب

چو خشمگینه عقابان کـه جانشکارانـنـد جهـاد نیز بـه امـر ولـی نـه از سـر خـود 
)1160،ص7همان،ب(

و » به«ل گاهی با حرف اضافۀ هاي اونکتۀ جالب در این شعر،آن است که شاعر با زیبایی تمام در مصراع
بی واسطۀ حـرف تأکیدي،نه بـه اختیار بلکه به اجبار ذهن عموم را متوجـه کار شهیدان و وظیفۀ دیگـران گاه 

، که در بعضی از »کـه«هاي دوم بـا حرف تعلیلمصراعکند و سپس در هاي آنان مینثاريدر مـورد جان
چون و چرا به شهدا توان دید؛ دالیل خود را براي پرداخت بیها آن حرف را بـه طـور ضمنی مـیمصراع

کند. مثالً زیرا که شهیدان یادگار تاریخ، سد راه فرنگان، جهادگران بردبار، شاخص و برومند اعالم می
شاخسارانند :

سـتـشـاره مـزایـا حالل اینـان کـن بــه ا
بـه سرپرستی اینان نثار کـن سر و جـان
بـه سـرشمـاري اینـان توجهـی کاینـان 

بـه نـام این شهدا کـن بنـاي مدرسه هـا 

کـه سـد راه فرنـگـان و مستشـارانـنـد 
کــه داغدیده  یتیمان جــان نثـارانـنـد 

یز سـرشمـارانـنـد سـرنــد و از شهدا ن
کـه بـر صحیفـۀ تـاریخ یــادگـارانـنـد 

)1160،ص8-11(همان،ب
جام شهادت

است کـه شاعر با وارد شـدن از »جام شهادت«یکی دیگر از شعرهاي زیباي شهریار در بیان ایثار شهیـدان
هاي مختلف،تالش کرده است ها و ترکیبیفهاي گوناگون و پرداختن به سرخوشان این جام با توصزاویه

انگیزي این شعر بیفزاید و تصاویري زیبا در فضاهایی بزرگ به وجود بیاورد.وزن شعر(فاعالتن بر حسن و دل
--ᴜ-فعالتن فعالتن فع لن)متناسب با محتوا  و موضوع شعر است که با پشت سر هم آمدن هجاهاي کوتاه(

ᴜᴜ --ᴜᴜ----ها فراوانی هجاهاي بلند، گیرد و در آخر مصراعها جنبش و تحرّك باال میع)، در میانۀ مصرا
ها را براي مدت هاي طوالنی صالبت و عظمت شهدا را  با سنگینی خاصی ادا می کند تا بزرگی و شکوه آن

در ذهن خواننده پایدار نگه دارد .



١٦٣١
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

است. وجود در این شعر ایجاد کردهموسیقی کناري بهترین و بیشترین هماهنگی را در درجۀ اول 
هاي کهن فارسی است و نوعی که از فعل»باد«بخشد؛ با فعل دعائیردیف که اساس شعر را استحکام می

کند؛ عالوه بر ایجاد موسیقی و آهنگ در شعر، زبان را رود و مفهوم مثبتی را القا میگرایی به شمار میباستان
ر هر بیت قطعیت سخن شاعر را دربارة عظمت شهیدان بهتر نمایان بخشد. تکرار ردیف دنیز امتیاز می

است.وجود کلمات قافیه با حروف مشترك(وش+ َ ش)موسیقی جذّاب و جانداري را در شعر ایجاد ساخته
ها موسیقی هاي فراوان مشترك در کلمات قافیه و ردیف و سایر واژهاست. روي هم رفته تکرار واجکرده

حروفی، خواسته در پنج بیت آخر با واج/ش/نقشی شود. شاعر به تبع این همرا سبب میدرونی وکناري شعر
گیرد و به این وسیله شور و اشتیاق وصف ناپذیر خود را براي بیان نو بزند و مکرّر از این واج بهره می

گیرد :عظمت و ایثار و شور و شعف و سرزندگی جنگجویان اسالم به کار می
گر خبـط و خـطا می بـیـنـی چـشــم بربنـد ا

گرچه صبح از دل این شـام سیه گوشـه گرفت 
آنکه شـیر تو  و  شـمـشـیر  شـرر  بارتو بود 
سـاقیم دوشو پرندوش کفـی داشـت کـریـم 
شـهـریارا،حرم خـواجه سرش پوشـیده است 

چـشـم خفّاش تو خورشـید خطاپوشش بـاد 
شش  بـاد شـرم از آن کـوکبـۀ زلف و بنـاگو

عـلـم فـتـح و ظفـر  شــیفتۀ  دوشش بـاد  
بـازم امـشـب کــرم دوش و پرنـدوشش بـاد 
سرّي از شـاهد غیبی است که سر پوشش بـاد 

)1185،ص7-11( همان ،ب
ن حماسی ها و ابزار حماسی چون نوشدارو، شیر و شمشیر، علم و ظفر را  با لحشاعر در این شعر واژه

آمیخته است. مثالَ در بیت زیر :
نیش هـر فتنـه بـه نـوش تو فـراموشش بـاد نوشـداروي تو با هـر کـه رسد نوشـش بـاد 

)1184،ص1(همان،ب
مـرگ دهد و ماجراي هاي کـهن ایرانیان پیوند میزمان حال را به زمان» نوشـدارو« شاعـر با آوردن
کند. کند و ضمن بیان نقش حیاتی نوشدارو، بعد حماسی شهید و شهادت را مطرح میسهراب را زنده می

تواند نصیب هرکس بشود که با آن، سراسر نوش و شیرینی داند که  میشاعـر شهادت را نوشدارویـی مـی
هلوان ایرانی را در مرگ فرزندش کند و رستم، پخواهد بود؛ نه مانند شاه کاووس که آن را از سهراب دریغ می

نشاند . به عزا می
در تقابل هم و در عین حال در تناسب با هم هستند پیوند هنري و افقی »نوشدارو، نوش و نیش«هايواژه

بخشند. تکرار واج/ش/ بر زیبایی بیت صدچندان افزوده است. به طوري کـه شاعر کلمات بیت را انسجام می
و این سبب بالغت و استحکام »نوش و نیش، نوشش باد و فراموشش باد«است:واج آراستهمتقابل را نیز با این 

شود . بیت و در نتیجه زیبایی و استواري تمام شعر می
علـم فـتـح و ظـفـر شیفتـۀ دوشش بـاد آن کـه شیر تو و شمشیر شرر بـار تو بود 

)1185،ص9(همان،ب
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اي تصویري ملموس در گستره»شیر، شمشیر، علم،  فتح و ظفر و دوش«هايتناسب معنایی میان واژه
- است کـه این تصویر در ذهن خواننده و شنونده پـر از تحرّك و پویایی است و صحنهوسیع به وجـود آورده

وش حوادث حماسی جبهه کند و با تکرار واج/ ش/ به تعداد هفت بار جنب و جهاي حماسـی را مجسم می
پرچم سه »شیر و شمشیر و علم«هايگیرد. حال اگر به این توصیفات، تلمیحی بیفزاییم که واژهها  اوج می

آورد؛ درهم تنیدگی و پیوند هنري واژگان در به ذهن می1357هاي قبل از سال رنگ ایران زمین را در سال
وح حماسی و دفاع از مرزهاي ایران در میان ایرانیان،ایـن دهد که راین بیت چند برابر خواهد شد و نشان می

زند و اینان همیشه علم فتح و پیروزي را بر دوش داشته و دارنـد. شاعر در مردمان آزاده، همواره مـوج می
اندازد. مثالً در بیت:جاي جاي این شعر، روح حماسی را بــه طنین مـی

ذمه مشغول همان خـون سیـاوشش بـاد ب آن که تـرکـانـه به جان عجم انـداخت عـر
)1184،ص4(همان،ب

رود؛ این غزل را هایش بیشتر از همۀ شاعران  کهن ایران، به استقبال خواجۀ شیراز میشهریار که در غزل
ده در باال را از نظر کشد. شاعر بیت ذکر شدیوان حافظ به تصویر می105نیز به وزن و قافیۀ غزل شمارة 

محتوا و معنی و صورت با بیت زیر از حافظ مطابقت داده است:
شرمـی از مظلمۀ خـون سیـاووشش بـاد شـاه تـرکـان سخن مدعیان مـی شنـود 

)105(دیوان حافظ،غزل 
به ماجراي مرگ مظلومانۀ سیاوش در سرزمین هر دو شاعـر روح حماسـی و ملّی را وارد غزل کرده، 

پردازند؛ اما شهریار دو داستان را در هم داخل کرده و به ماجراي جنگ تحمیلی عراق علیه ایران تـوران مـی
داند که دشمن اصلی ایرانیان در عصر کهن نیز می پردازد و اعراب دخیل در این جنگ را چونان تورانیان می

- نامد که بین را به کردار سیاوش، پهلوان ملّی ایرانیان، پاك و مظلوم و راست پیمان میاند و همۀ شهیدابوده

اند. گناه کشته شده
رساند. او به سان فردوسی حکیم که شاعر در این غزل وصف و توصیف از شهدا را  به سر حد کمال می

اي فروگذاري هاي آنان ذرهها و دالوريرينثادارد و از بیان جانمیدر شاهنامه جانب پهلوانان ایرانی را نگه
شود اي وارد میها  از هر زاویهو در روایت داستان-در عین حال از بیان خطاهاي آنان غافل نیست-کندنمی

کوشد تا شان را در دفاع از سرزمین پاکان به وجهی عالی به تصویر بکشد؛ رندانه میتا اوج شکوه وعظمت
ي شهیدان را به بهترین وجه و با زیباترین واژه ها بیان کند؛ نوشدارو، صوت ایثار، غیرت و رشادت ها

جبریل، خون سیاوش، نرگس مدهوش، خورشید خطاپوش، کوکبۀ زلف و بنا گوش، ساقی دوش و پرندوش، 
توانست بـه سرّ و شاهد غیبی و... بهترین واژه هایی هستند که شاعر براي نشان دادن شکوه واقعی شهدا مـی

رود تا اندیشۀ ذهنی شاعـر را روشن و ر بگیرد. در واقع در این شعر صورت و معنا پا به پاي هم پیش میکا
بی لکّه براي خواننده بنمایاند . 
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بـه خـزان خفتۀ آن نرگس مدهوشش بـاد چـه شهیدي کـه گـل و اللـه و نسرین یکجـا
)1184،ص6(همان،ب

کند و به این وسیله حیرت خود را از برتري گل شهید آغاز می» چه«تعجبیشاعر این بیت را با صفت 
و ایجاد تناسب، ترکیب هنري و زیبایی بیت »گل سرخ و الله و نسرین«کند. با آمدنبر دیگر گل ها ابراز می

ر مقابل ها را با آن همه لطافت و زیبایی، دیابد . برجستگی کار شاعر در این است که همۀ این گلافزایش می
اند . داند که همگی در مقابل نرگس مدهوش او خزان یافتهگل شهید حریفانی ضعیف می

-زیبایی دیگر این بیت، در این است که طبق شیوة معمول در ادبیات فارسی که گل الله را نماد شهید می
تواند سرخی این گل هم نمیشود و معتقد است کهآید که شاعر به این قانع نمیدانند اما در اینجا به نظر می

کند و خون شهید را نمودار سازد و به همین جهت الله را نیز هم ردیف گل سرخ و نسرین قلمداد می
داند . هاي طبیعت مادي میتر از گلتر و شادابهاي روییده بر تن او را سرخشکوفه

آید که ایی شناختی به دست میبا بررسی اشعار شهریار در موضوع ایثار و شهادت از چشم انداز زیب
ها ساده و طبیعی و است و واژههاي زیبا حاصل شدهزیبایی بیت ها بیشتر از طریق آواها و واژگان و ترکیب

اند.در بعضی از شعرها موسیقی کناري در سطح عالی است که معموالً با غنی ملموس و گاهی تازه و بدیع
ها همراه شده است و شعر قی حاصل از اوزان خیزشی نیز با آنشدن موسیقی کناري، موسیقی درونی و موسی

است. عاطفه و تخیل شاعر نیز از عناصر اصلی به وجودآورندة زیبایی را در سطح عالی استحکام بخشیده
ها از تکرار پی درپی آن خودداري شده معنوي شعرهاست که به خاطر بسامد باالي این عنصر در توضیح بیت

به جد گفت که همۀ تصاویر شعرها عینی و محسوس است و قابل لمس براي خواننده.از میان  توان است. می
تصاویر مربوط به بیان، بیشتر تشبیه و کنایه( کنایه از موصوف ) به کار رفته است. 

کتابنامه
).شهریارملک سخن.چاپ اول، دستان،تهران.1385ثروتیان ، بهروز.(-1
).دیوان غزلیات، به کوشش خلیل خطیب رهبر،چاپ بیستم،صفی 1376حافظ،شمس الدین محمد.(-2

علیشاه،تهران.
).زندگی شهریار.چاپ چهارم، شرکت توسعه ي کتابخانه هاي ایران،تهران. 1386سربازي ، مظفّر.(-3
). موسیقی شعر ، چاپ دوازدهم ، آگاه ، تهران .1389شفیعی کدکنی ، محمدرضا.(-4
).صور خیال در شعر فارسی ،انتشارات نیل ، چاپخانه ي 1350.(---------------------5

فاروس،تهران .
ي ). صور خیال در شعر فارسی، انتشارات نیل ، چاپخانه1350.(---------------------6

فاروس.
).دیوان دو جلدي.چاپ سی وهشتم، زرین، تهران.  1389شهریار ، محمدحسین.(-7
).گفتگو باشهریار.چاپ اول، نگاه ،تهران.1379علیزاده ، جمشید.(-8
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). بالغت تصور، انتشارات سخن ، چاپ گلرنگ یکتا ، چاپ اول،تهران.1386فتوحی ، محمود.(-9
). وزن شعر فارسی ، چاپ اول، انتشارات بنیاد و فرهنگ ایران،تهران.1345ناتل خانلري، پرویز.(-10
،نیلوفر ،چ اول: تهران .1،بخش4، ترجمۀ سعید ارباب شیرابی،ج)،تاریخ نقد جدید1377ولک،رنه ،(-11
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آسیب شناسی کاربرد فعل در زبان بینابینی 
فارسی آموزان در کشورهاي عربی(در سه سطح مختلف زبان آموزي)

1مریم جالئی

استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان
چکیده

دیرباز ابزاري کارآمد جهت کشف ماهیت روند یادگیري و بررسی خطاهاي قانونمند زبان آموزان از 
یاددهی زبان هاي خارجی در زبان شناسی کاربردي به شمار  می رفته است. بنابراین، پژوهش حاضر به 

گویشور عربی آموزش دیده فارسی آموزانِ بررسی و آسیب شناسی کاربرد فعل هاي فارسی در زبان بینابینی 
هاي مختلف زبان آموزي بر اساس نظریه تحلیل تقابلی وتحلیل خطا پرداخته در کشورهاي عربی در سطح

است.
دانشجویان مشغول به تحصیل این رشته جامعه آماري مقاله، دربرگیرنده مدرسان زبان فارسی و همچنین 

ه که از بین آنها نمونمیالدي می باشد، 2012ـ2013در سال تحصیلی کشورهاي عربی (محیط غیر بومی)در 
استاد و دانشجو از کشورهاي مصر، سوریه، عراق،  عربستان سعودي، و لبنان مد نظر بوده 25اي به حجم 

است.
عمده ترین یافته هاي پژوهش بیانگر این حقیقت است که تداخل میان زبانی یا انتقال منفی از زبان عربی 

زبانی فارسی از برجسته ترین عوامل (زبان مادري فارسی آموزان) به زبان فارسی، و همچنین تداخل درون
ضعف کاربرد فعل فارسی توسط این طیف از فارسی آموزان است. 

آموزش زبان فارسی به عربی زبانان، فارسی آموزي در کشورهاي عربی، زبان بینابینی، ها:کلیدواژه
خطاهاي فعلی، تحلیل مقابله اي، تحلیل خطا.

. مقدمه1
ان ساختار زبان بومی و زبان هدف ، بروز خطاها و نادرستی هاي زبانی در به دلیل تفاوت هاي موجود می

همه مراحل یادگیري زبان هاي خارجی به ویژه مراحل اولیه پدیده اي بدیهی و اجتناب ناپذیر است. این 
نادرستی ها یا خطاهاي زبانی در واقع تجسم عملکرد ذهن در دست یابی به زبان مقصد و راهبردهایی است 

ه زبان آموز از آن استفاده  می کند تا به هدف مطلوب خود که یادگیري زبان است، دست یابد. بنابراین ، ک
بررسی این خطاها با کشف ماهیت راهبردها و فرضیه هاي یادگیري ، دست اندرکاران آموزش زبان را در 

تألیف متون آموزشی و انتخاب روش هاي تدریس کارآمدتر رهنمون می سازد.
اساس روان شناسی رفتارگرا در روند یادگیري، همواره مهارت پیشین در یادگیري مهارت پسین تأثیر  بر 

، ص 1978نامیده می شود (رجوع شود: خرما وحجاج، 2می گذارد و این تأثیر همان چیزي است که انتقال

1.maryamjalaei@gmail.com
2 - transfer
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در ابتداي زبان آموزي یادگیري زبان خارجی نیز از سایر مهارت هاي انسانی مستثنی نیست. لذا ،.)84-85
که هنوز ساختارهاي زبان خارجی در زبان آموز نهادینه و درونی نشده ، مبادرت به استفاده از الگوهاي زبان 
بومی در تولید زبان خارجی / دوم امري طبیعی و حتی اجتناب ناپذیر است؛ چون زبان آموزان دانشی جز 

گذارد، این أثیري که زبان مادري بر زبان دوم / خارجی میزبان مادري ندارند. از این رو ، اساسی ترین ت
است که زبان آموز دستورهاي از پیش آموخته زبان مادري خود را که آگاهانه یا نا آگاهانه در مدرسه یا در 
سن پیش از آن فرا گرفته است را در یادگیري زبان دیگري هم به کار می برد؛ به عنوان مثال زبان آموز ایرانی 

گوید: ام سخن به زبان عربی میهنگ
ـ یوجد أنواع مختلفۀ من الرحالۀ التی یکتبونه أدباء.

با تأمل در این جمله در می یابیم که دقیقاً ترجمه تحت اللفظی عبارت فارسی زیر است:
سفرنامه هاي مختلفی وجود دارد که ادیبان آنها را  می نویسند.

را به صورت جمع آورده است، در صورتی که در "یکتبون "چنانچه مشاهده می شود زبان آموز فعل 
دستور زبان عربی، فعل چنانچه قبل از فاعل ذکر شود، به صورت مفرد می آید. علت این خطا انتقال الگوهاي 
زبان فارسی در این مقوله به زبان عربی است؛ زیرا در فارسی براي نهاد جمع ، فعل جمع به کار می رود. 

نام دارد. البته عالوه بر مقوله دستور، تداخل در عناصر 1) این پدیده تداخل دستوري64ص ، 1387(جالئی، 
).1994، 2آوایی، ساختواژي، واژگانی ـ معنایی، و سبکی نیز رخ می دهد. (رجوع شود به کشاورز

مد مشاهده چنین کژتابی هایی که معموالً بین زبان آموزان یک ملیت مشترك پدیدار می شود و از بسا
با  چاپ 4توسط روبرت الدو3باالیی نیز برخوردار است، باعث شد در دهه پنجاه نظریه تحلیل مقابله اي

مطرح شود. این نظریه، زبان مادري را علت اساسی خطاهاي زبانی "Linguistics Across Cultures"کتاب  
کات و اختالفات زبان بومی زبان آموز و تلقی می کند. لذا، زبان شناسان مقابله اي معتقدند با بررسی اشترا

زبان خارجی مورد آموزش می توان از بروز هر گونه خطا ممانعت نمود. 
با گسترش مطالعات خطاشناسی، زبان شناسان دریافتند بر خالف ادعاي زبان شناسی مقابله اي، زبان 

رست قواعد دستوري زبان هدف مادري تنها علت بروز خطا نیست. تداخل درون زبانی که به علت تعمیم ناد
اتفاق می افتد و نیز راهبردهاي یادگیري زبان آموز ، شیو هاي غلط آموزشی و عوامل بسیار دیگري در بروز 

به عنوان گامی در تکمیل و تصحیح نظریه تحلیل 5این خطاها سهیم هستند. از این رو، نظریه تحلیل خطا
، 1999ر زمینه تقسیم بندي خطاها رجوع شود به: ضیاء حسینی، مقابله اي ظهور کرد. (براي مطالعه بیشتر د

) 17ص 

1- Transfer of Grammatical Elements
2 -Keshavarz
3 - Contrastive Analysis
4 - Robert Lado
5 -Error Analysis
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در تکمیل پژوهش هاي حوزه خطاشناسی، تحقیق حاضر نیز در پی پاسخ به دو سؤال است: 
ـ فارسی آموزانِ عرب آموزش دیده در کشورهاي عربی (در سطح هاي مختلف زبانی) چه نوع 1

رتکب می شوند؟خطاهایی را در کاربرد فعل هاي فارسی م
ـ  علت بروز خطاهاي فعلی شایع این گروه از فارسی آموزان چیست؟ 2

و این فرضیه را مورد آزمون قرار می دهد که بیشتر خطاهاي فعلی گویشوران عربی خارج از کشور در 
ري نگارش فارسی، در مقوله حذف فعل هاي اسنادي، وجه فعل، و... و این خطاها متأثر از تداخل زبان ماد

وتداخل درون زبانی یا تعمیم دادن افراطی قواعد زبان فارسی است. در راستاي پاسخ به این سؤال ها ، ابتدا 
خطاهاي فعلی در نوشتار نمونه تحقیق ، شناسایی ، سپس طبقه بندي و نهایتاً ریشه یابی شد. 

ـ پیشینه تحقیق2
مختلف صورت گرفته که در این نوشتار در حیطه خطاشناسی مطالعات نسبتاً گسترده اي در زبان هاي

مختصر، مجال بیان آن نیست. در بررسی خطاهاي فارسی آموزان غیر گویشور نیز پژوهش هایی انجام شده؛ 
از برجسته ترین آن ها بر اساس سال انتشار می توان به موارد ذیل اشاره نمود؛

.1379ان. محمد فرهاد، ـ بررسی مشکالت نگارش فارسی دانش آموزان عرب زبان جنوب ایر
.1380ـ کاربرد ضمیر در زبان میان گروهی از فارسی آموزان انگلیسی زبان. میرعربشاهی ؛ ضیاء حسینی، 

.1380ـ بررسی خطاهاي زبانی در نوشتار فارسی آموزان مازندرانی زبان. محمود میراسماعیلی، 
ه چهارم و پنجم شهرستان بهشهر). جعفر ـ بررسی خطاهاي نوشتاري زبان آموزان مازندرانی زبان (پای

.1382اکبرپور، 

ـ بررسی خطاهاي نوشتاري دانش آموزان سطح متوسط ترك زبان در یادگیري زبان فارسی. حسن پروانه 
.1382پریخانی، 

ـ بررسی خطاهاي زبانی در نوشتار دانش آموزان فارسی آموز کرد زبان. فهیمه معرفت ، احمد احمدیان ،
1384.

ررسی خطاهاي زبانی در نوشتار دانش آموزان فارسی آموز کرد زبان (لهجه مهاباد) در سطح متوسط ـ ب
.1386زبان آموزي. احمد احمدیان، 

ـ تجزیه و تحلیل خطاهاي نوشتاري فارسی آموزان آلمانی زبان در سطح مقدماتی. احمد احمدوند، 
1389.

و بررسی موانع یادگیري آنان، اعظم السادات نوابی زبان آموزان عربـ تجزیه و تحلیل خطاهاي فارسی
نفر از فارسی آموزان عربی زبان مرکز بین 50. (الزم به ذکر است نمونه آماري تحقیق مذکور 1390قمصري، 

المللی آموزش زبان فارسی تشکیل می دهند که در ایران مورد آموزش بوده اند، در صورتی که در پژوهش 
ج از کشور مد نظر بوده است.)حاضر گویشوران عرب خار
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ـ بررسی منشأ خطاهاي واجی اردو زبانان در نوشتار زبان فارسی در سه سطح زبان آموزي. زهرا قادري 
.1391حسب، 

ـ بررسی خطاهاي فارسی آموزان غیر فارسی زبان در جمالت داراي عناصر قطب منفی. ویدا شقاقی،  
1391.

.1393ن لک زبان. فروغ کاظمی، ـ تحلیل خطاهاي دستوري فارسی آموزا
ـ تعامل تلفظ و نگارش ارتباط بین مشکالت تلفظی و خطاهاي نگارشی فارسی آموزان غیر فارسی زبان. 

.1393زهرا ابوالحسنی چیمه، 
تا آن جایی که نگارنده اطالع دارد تا کنون مطالعه اي در خطاشناسی فارسی آموزان عرب خارج از کشور 

شاید بتوان دلیل آن را عدم وجود ارتباط دست اندرکاران آموزش زبان فارسی ایرانی صورت نگرفته است. 
با این طیف از فارسی آموزان دانست. بنابراین، نویسنده که خود گویشور فارسی و دانش آموخته زبان عربی 

رامرزي با تدوین این است و با هردو زبان نسبتاً آشنایی کامل دارد، با بهره گیري از اینترنت و ایجاد ارتباط ف
پژوهش به برطرف نمودن این خأل همت گمارده است.

ـ ادبیات تحقیق3
در آغاز بحث الزم است توضیحی اجمالی درباره اصطالحات مورد استفاده در تحقیق ارائه شود:

1خطاي زبانی1ـ3

وانش زبان بینابینی خطا، عبارتست از انحراف بارز از قواعد دستور زبان بزرگساالن که منعکس کننده ت"
) که به لحاظ اهمیت آن، با استفاده از فرضیه تحلیل مقابله اي و 206، ص 1363(براون، "باشدمحصل می

پردازند.تحلیل خطا به بررسی آن می
:2زبان بینابینی2ـ 3

زبان بینابینی بدین معناست که زبان دوم هر فرد منحصر و خاص او و قواعد این زبان تنها مخصوص 
سازد و این نه نظام زبان خود اوست، بدین معنا که محصل زبان دوم، نظام زبانی مستقلی خاص خود می

)203شود. (همان، ص بومی است و نه نظام  زبان مقصود، بلکه بینابین آن دو واقع می
)17، ص 2002، 4به کار برده شد. ( کشاورز1969در سال 3این اصطالح اولین بار توسط سیلنکر

5تداخل یا تزاحم زبانی3ـ3

شناسی کاربسته آن را تداخل چنانچه یادگیري اول بر یادگیري دوم تأثیر داشته باشد، در روان"به طورکلی 
)، و یادگیري زبان نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست.76، ص1366(ژیرار و گالیسون، "نامندمی

1 - Error
2 - Interlanguage
3 - Selinker
4 -keshavarz
5 - Interference
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ال خودکار و غیرارادي از ساختمان زبان اول بر سطح تداخل زبانی یا انتقال میان زبانی، نوعی انتق
توانیم به وجود تداخل زبان اول با زبان ساختاري زبان خارجی، به علت تداخل در عادتهاست و هنگامی می

ببریم که بتوانیم مسیر خطاهاي زبان آموزان را تا رسیدن به ساختارهاي مسبب این خطاها که درخارجی پی
، J ،Dooughti،C.& Williamsبه نقل از 14ـ13، صص 1385د، تعقیب کنیم. (قناعت پیشه ، زبان اول وجود دار

1998(
تداخل درون زبانی4ـ 3

دومین علت اساسی بروز خطاهاي زبانی، تداخل یا انتقال در واحدهاي زبان هدف است. به عبارت دیگر، 
را به خطا می کشاند. تداخل درون زبانی به یک واحد زبان مقصد بر واحد دیگر تأثیر می گذارد و زبان آموز 

زیر مجموعه هاي تقسیم می شود؛ از جمله: تعمیم افراطی، ناآگاهی از محدودیت قاعده، تصحیح افراطی و... 
که در این پژوهش مختصر مجال بحث آن نیست.

ـ تجزیه و تحلیل داده هاي تحقیق 4
ـ جامعه آماري و نمونه پژوهش1ـ4

ع توصیفی (غیر آزمایشی) است. در جامعه آماري ، گویشوران عربی فارسی آموز پژوهش حاضر از نو
نفري از استادان و دانشجویان (سطح مبتدي 25خارج از کشور مد نظر بوده که از این مجموعه، یک نمونه 

تا پیشرفته) کشورهاي مصر، سوریه، عراق، عربستان سعودي، و لبنان انتخاب شد.
ابزار پژوهش -4-2
زار مورد استفاده در این پژوهش، نوشته هاي نمونه مورد بررسی در پایگاه هاي اینترنتی مرتبط با اب

آموزش زبان فارسی در کشورهاي عربی و نیز گفت و گوهاي اینترنتی ایشان با پژوهشگر است . 
ست. قابل ذکر است از آن جایی که آزمونی صورت نگرفته، نوشتار نمونه پژوهش، طبیعی و واقعی ا

هاي پژوهش و تحلیل آنهاداده-4-3
پس از بررسی فعل هاي به کار رفته در نوشته هاي نمونه تحقیق، توانستیم خطاهاي فعلی آنان را به 

صورت ذیل دسته بندي کنیم:
وجه فعل

ـ خدا را شکر می گوییم و باید خوشحال بشوم.1مثال 
بازسازي: خدا را شکر می گویم و باید خوشحال باشم.

ترجمه عربی: أشکر اهللا ویجب أن أکون سعیداً.
ـ اومیدوارم طهران واقعا می بینم.2مثال 

بازسازي: امیدوارم تهران را واقعاً ببینم.
ترجمه عربی:  اتمنی أن أزور طهران فعالً.

ـ باید در آن تاریخ چاپ و نام نویسنده و محل چاپ میدارد.3مثال 
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و نام نویسنده و محل چاپ داشته باشد.بازسازي: باید در آن تاریخ چاپ
ترجمه عربی: یجب أن یذکر فیه تاریخ النشر واسم الکاتب ومکان الطبع.

.ـ  دنبال دیگر را باید می گردیم4مثال 

.بازسازي: باید دنبال دیگري بگردیم

ترجمه عربی: یجب أن نبحث عن آخر.
ومقاالت وروایات ودوستان هاي یاري می کنیم.ـ ولی می خواهم که بعضی مان در ترجمه اخبار 5مثال 

بازسازي: ولی من می خواهم که یکدیگر را در ترجمه اخبار، مقاالت، و رمان کمک کنیم.
ترجمه عربی: ولکن أنا ارید أن نساعد بعضنا البعض فی ترجمۀ األخبار والمقاالت والروایات والقصص.

ـ کاش بالهاي عشق دارم.6مثال 
بالهایی از عشق داشتم.بازسازي: کاش 

ترجمه عربی: یا لیتنی امتلک أجنحۀ من الحب.
ـ امیدوارم از شما کمک کردن براي درس خواندن زبان فارسی.7مثال 

بازسازي: امیدوارم مرا در یادگیري زبان فارسی کمک کنید.
لغۀ الفارسیۀ.ترجمه عربی: أرجو منکم المساعدة فی تعلّم الفارسیۀ. / آمل أن تساعدونی بتعلم ال

زبان آموز وجه اخباري را به جاي وجه مضارع التزامی به کار برده؛ به 1-5تحلیل خطاها: در خطاهاي 
عبارت دیگر، وجه اخباري را به وجه التزامی تعمیم داده است. چنانچه تأملی در ترجمه عربی فعل هاي مورد 

را فعل اخباري "أن + فعل مضارع"ز ترکیب بحث داشته باشیم درمی یابیم که در همه موارد ، زبان آمو
ترجمه کرده است. در صورتی که این ترکیب عربی با فعل مضارع التزامی در فارسی برابر است. پس علت 
این خطا، دشواري دستور زبان فارسی براي این طیف از زبان آموزان و تداخل درونی الگوهاي زبان هدف 

است.
وجه اخباري به جاي وجه التزامی استفاده کرده است؛ لیکن در این مورد در جمله ششم نیز زبان آموز از

"دارم"را به "امتلک"چنانچه در ترجمه عربی جمله قابل مشاهده است علت آن است که وي فعل مضارع 

که افاده امید و آرزو می کند باید وجه "لیتنی"ترجمه کرده است و این نکته را در نظر نگرفته که با وجود 
لتزامی فعل به کار برد.ا

در جمله هفتم زبان آموز از مصدر (کمک کردن) به جاي فعل (کمک کنید) استفاده کرده که بدون شک 
دلیل آن تداخل الگوهاي زبان عربی بر زبان فارسی است؛ در زبان عربی براي بیان چنین جمالتی از دو الگو 

(أن "فعل"مصدریه و"أن "دة)  و دیگر استفاده از می توان استفاده کرد؛ یکی استفاده از مصدر (المساع
تساعدونی)  است که می تواند جایگزین مصدر شود. از این رو زبان آموز عرب از دستور زبان مادري خود 

کمک گرفته والگوهاي آن را به زبان فارسی تعمیم داده  و دچار چنین خطائی شده است.
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حذف فعل
ـ خوب اندیشه.1مثال 

کر خوبی است.بازسازي: ف
ترجمه عربی:  فکرة رائعۀ.

ـ این تقویم براي سال گذشته.2مثال 
بازسازي: این تقویم سال گذشته (پارسال) است.

ترجمه عربی: هذه روزنامۀ العام الماضی.
ـ ان شاال خوب براي تو.3مثال 

بازسازي: ان شاء اهللا براي تو خوب باشد.
ک / اتمنی أن یفیدك.ترجمه عربی: إن شاء اهللا ذلک مفید ل

ـ بزرگی به عقل نه به سال.4مثال 
بازسازي: بزرگی به عقل است نه سن وسال.

ترجمه عربی: الکبر علی العقل لیس علی العمر. / الحکمۀ بالعقل ولیس بالکبر أو الصغر.
از بهترین شاعران عرب."امل دنقل"ـ 5مثال 

.از بهترین شاعران عرب است"امل دنقل"بازسازي: 
ترجمه عربی: أمل دنقل من أفضل الشعراء العرب.

؟1392ـ  یعنی حاال شما در سال 6مثال 
هستید؟1392بازسازي: یعنی حاال شما در سال 

؟1392؟ / یعنی اآلن أنتم فی سنۀ 1392ترجمه عربی: یعنی أنکم اآلن فی سنۀ 
ـ با شما برادرتان هادي از مصر.7مثال 

ستم از مصر.بازسازي: برادر شما هادي ه
ترجمه عربی:  معکم اخوکم هادي من مصر.

تحلیل خطاها: چنانچه مشهود است، حذف فعل هاي اسنادي از جمله خطاهاي شایع فارسی آموزان عرب 
) Verb to beاست. علت این خطا بدون تردید تداخل میان زبانی است؛ زیرا که در عربی از فعل هاي اسنادي (

سی وجود دارد، استفاده نمی شود. با تأمل در مثال زیر علت خطا روشن می شود؛که در فارسی و نیز انگلی
My name is Mohammad

اسم من محمد است.
اسمی محمد.

بنابراین، حذف فعل اسنادي نه تنها  در فارسی بلکه در انگلیسی نیز یکی از خطاهاي شایع گویشوران 
قال منفی از عربی رخ می دهد. ) که به علت انت26، ص 1387عربی است. (جالئی، 
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و مشتقات آن نیز در بین دانشجویان "کان"پر واضح است عکس این مسأله یعنی استفاده مکرّر از فعل 
گوید:  ایرانی رشته زبان عربی رایج است؛ به عنوان نمونه عربی آموز ایرانی در مراحل اولیه یادگیري می

(همان)"علی غنی"ن عربی گفته می شود: در صورتی که در زبا"علی یکون غنیاً "
کاربرد فعل نامناسب

ـ آرزو دارم که مورد استفاده و قبول تون قرار بگیره.1مثال 
بازسازي: امیدوارم مورد استفاده و پسند شما قرار بگیرد.

ترجمه عربی: اتمنی أن یقع فی موضع إعجاب وقبولکم./  اتمنی أن ینال من استحسانکم.
و من به شما بهبودي وسالمت وآسودگی خاطر تمنی می کنم.ـ 2مثال 

بازسازي: و من براي شما تندرستی، سالمتی و آسودگی خاطر آرزو می کنم.
ترجمه عربی: واتمنی لکم الصحه والسالمه وراحه البال.

ـ  متأسفانه این فیلم با من نیست.3مثال 
بازسازي: متأسفانه من این فیلم را ندارم.

ربی: لألسف، لیس معی هذا الفلم.ترجمه ع
ـ به همین علت بر آن ترکیز می کنم.4مثال 

بازسازي: به همین علت بر آن تمرکز می کنم.
ترجمه عربی: ولهذا السبب أنا أرکز علیه.

ـ فقط یه چیزي خبرت بدم، همیشه در قلب منی.5مثال 
.بازسازي: فقط یک چیز را باید به تو بگویم: همیشه در قلب منی

ترجمه عربی: بقی أن أخبرك شیئاً: أنت دائماً فی قلبی.
ـ ودر پایان من به شما قشنگترین درودهاي برادران من پیشرفته می کنم.6مثال 

بازسازي: و در پایان برادران گرامی ام زیباترین درود را به شما تقدیم می کنم.
تی الکرام.ترجمه عربی: وفی النهایه أقدم لکم أجمل التحیات إلیکم إخو

ـ اما می دونید من حاال خوب فارسی رو نبلدم.7مثال 
بازسازي: اما می دانید من فعال فارسی را خوب بلد نیستم.
ترجمه عربی: ولکنکم تعرفون أننی الأعرف الفارسیۀ جیداً.

تحلیل خطاها:
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ت؛ در صورتی که در این استفاده کرده اس"امیدوارم"به جاي "آرزو دارم"زبان آموز از فعل 1در مثال 
محقق الوقوع تر است. این "آرزو دارم"استفاده می کنند که نسبت به "امیدوارم"موارد فارسی زبانان از فعل 
وجود دارد؛ بنابراین ، علت خطا تداخل میان زبانی و یا درون "اتمنی"و "آمل"تفاوت در عربی نیز میان 

طا باز می گردد.زبانی نیست بلکه به سایر علت هاي وقوع خ
با توجه به ترجمه عربی جمالت، تأثیر زبان عربی در بروز خطاها واضح و مشهود 5-2در مثال هاي 

است. در واقع زبان آموز به علت عدم دسترسی به فعل مدنظر در زبان فارسی و آگاهی از وجود تعداد قابل 
خود رجوع کرده و از فعل عربی استفاده توجه واژگان عربی در فارسی براي جبران کمبود به زبان مادري 

نموده است.
، مبالغه در تصحیح توسط زبان آموز است؛ به 5-2نیز علت بروز خطا بر عکس خطاهاي 6در مثال 

چه در عربی و چه فارسی براي پیشکش نمودن درود و سالم به مخاطب به کار "تقدیم"عبارت دیگر مصدر 
گیري از ارتکاب خطاهایی از قبیل مثال هاي قبل و اجتناب از کاربرد می رود؛ لیکن زبان آموز براي جلو

می "پیشرفت"در عربی معادل "تقدم"استفاده کرده است. الزم به ذکر است "پیشرفته"معادل عربی از کلمه 
این خطا رخ داده است."تقدیم"و "تقدم"باشد که به علت همسانی ریشه 

ی توان هم تداخل میان زبانی و هم تداخل درون زبانی دانست؛ علت خطاي موجود را م7در مثال 
در زبان مادري خود و "الأعرف"تداخل میان زبانی است از آن جهت که زبان آموز با توجه به فعل منفی 

"بدون در نظر داشتن نحوه ساخت فعل منفی مضارع در فارسی سعی کرده با آوردن حرف نفی فارسی یعنی 

به این فعل صورت منفی بدهد، و از جهتی می توان آن را تداخل درونی زبان فارسی "بلدم"بر سر  فعل "نـ
دانست که مشکالتی را براي زبان آموزان غیر گویشور فارسی ایجاد می کند.  برخی از فعل ها در فارسی تنها 

ین جهت زبان آموز به منفی می شود؛ مانند: ندارم، نمی خورم، نمی نویسم و... از ا"نـ"با افزودن پیشوند 
تعمیم افراطی قواعد زبان فارسی در ساختن فعل مضارع منفی مبادرت نموده و در نتیجه چنین خطائی را 

مرتکب شده است.
زمان فعل

از جمله خطاهاي آزمودنی ها در این زمینه است:
برایت فرستادم.1ـ اگه ایمیل شما فرستادي دیوان اشعار امل1مثال 

یمیلت را بفرستی، دیوان امل را برایت خواهم فرستاد.بازسازي: اگر ا
. / إذا بعثت اإلیمیل الخاص بک "أمل"إن أرسلت لی بریدك اإللکترونی، أرسلت لک دیوان ترجمه عربی:

."أمل"عندها سأرسل لک دیوان 
ـ وقتی که ندیدمت، کجائی؟!2مثال 

بازسازي: مدت  زمانی است تو را ندیده ام، کجائی؟!

شاعر مصري است."امل دنقل"ـ منظور 1
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ه عربی: مرّ وقت ولم أرك.ترجم
شب منتظر می مونیم تا که سال تحویل شد.12ـ  ما معموالً تا ساعت 3مثال 

شب منتظر می مونیم تا سال تحویل شود.12ـ بازسازي: ما معموال تا ساعت 
ترجمه عربی: نحن عادة ننتظر للساعۀ الثانیۀ عشر لیالً حتی یحلّ علینا العام الجدید.

ام به اندازه تو فارسی رو بلدم.ـ می خو4مثال 
بازسازي: می خواهم به اندازه تو فارسی بلد شوم.

ترجمه عربی: أرید أن اتعلم الفارسیۀ مثلک.
، با توجه به ترجمه عربی فعل ها و 2و1تحلیل خطاها: در خصوص خطاهاي موجود در جمله هاي 

اضح است. به عبارت دیگر ، همچنانکه در جمله زمان آن ها، تداخل و تأثیر زبان عربی در فارسی آشکار و و
ماضی به کار رفته ، در فارسی نیز از صیغه گذشته (فرستادي، "مرّ"و "أرسلت"هاي عربی فعل هاي 

فرستادم، ندیدمت)  استفاده کرده است.
مه را نه می توان به تداخل میان زبانی و نه تداخل درون زبانی نسبت داد؛ زیرا در ترج3خطاي جمله 

عربی چنانچه مالحظه می شود براي بیان چنین جمله اي از فعل مضارع (به عنوان مثال یحلّ) استفاده می 
شود؛ بنابراین استفاده از فعل ماضی از این جهت توجیه نمی شود. علت خطا تداخل درونی زبان فارسی هم 

م از فعل مضارع استفاده نمود. نیست؛ زیرا در چنین جمالتی با توجه به جزء اول جمله، باید در جزء دو
بنابراین علت خطا را می توان به روش هاي آموزشی ، متون درسی ، و یا راهبردهاي یادگیري زبان آموز و 

...نسبت داد.
است و معموالً فارسی آموزان غیر گویشور در یادگیري این 1یک فعل مرکب"بلد شدن"؛4اما در جمله 

) 216، ص 1393و نیز کاظمی، 227، ص 1386. (رجوع شود به احمدیان، نوع فعل مشکالت بسیاري دارند
زبان آموز عرب نیز در این زمینه بسیار مرتکب خطا می شود؛ شاید علت اساسی را بتوان عدم وجود این نوع 

را "بلدم"فعل در زبان عربی دانست، لذا زبان آموز با تأثیر پذیري از الگوي فعل در زبان بومی خویش فعل 
انتخاب کرده و مرتکب خطا شده است.

گیري:نتیجه
دهد که خطا در وجه فعل، حذف فعل، کاربرد فعل نامناسب و زمان نتایج حاصل از این تحقیق نشان می

فعل بارزترین خطاهاي فعلی فارسی آموزانِ عرب آموزش دیده در کشورهاي عربی است.  الزم به توضیح 
خص و شمار فعل به هیچ خطائی برنخوردیم؛ شاید علت آن باشد که است در نوشته هاي بررسی شده در ش

در زبان عربی، شخص و شمار فعل از جزئیات بیشتري نسبت به زبان فارسی برخوردار است، لذا این طیف 
از فارسی آموزان به ندرت در این مسائل دچار خطا می شوند.

ـ منظور از فعل مرکب در اینجا فعلی است از دو جزء مستقل ترکیب شده است.1
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الیلی از جمله داد و ستد گسترده واژگان و تداخل زبان مادري بر یادگیري زبان خارجی ، که بنا به د
نماید، عاملی مؤثر در تشابه حروف و وجوه اشتراك دیگر، در ارتباط با زبان عربی و فارسی پر رنگ تر می

بروز سهم قابل توجهی از خطاهاي فعلی دانشجویان فارسی آموز عرب است؛ و نیز بخشی از خطاها را می 
فارسی در ساخت فعل یا همان تداخل درون زبانی نسبت داد.  لذا، بیان نقاط توان به تعمیم مفرط قواعد زبان

اشتراك و افتراق زبان عربی و فارسی در زمینه فعل می تواند تا حدودي از بسامد این نوع خطاها بکاهد. در 
عین حال که باید دانشجویان را از ترجمه افکارشان از عربی به فارسی برحذر داشت و آن ها را به
کنارگذاشتن برابري ترجمه اي تشویق نمود تا ساختارهاي دستوري زبان عربی از موارد مشابه آن در زبان 

فارسی مجزا شود و در نتیجه توانایی فکر کردن به زبان فارسی را به دست آورند. 
کتابنامه

) .اهاي نگارشی ). تعامل تلفظ و نگارش ارتباط بین مشکالت تلفظی و خط1393ابوالحسنی چیمه، زهرا
.30-1)، صص  18(پیاپی 2، ش 5فارسی آموزان غیر فارسی زبان. فصلنامه جستارهاي زبانی، د 

) .تجزیه و تحلیل خطاهاي نوشتاري فارسی آموزان آلمانی زبان در سطح 1389احمدوند، احمد .(
پایان نامه کارشناسی ارشد.مقدماتی. دانشگاه شهید بهشتی.

) .بررسی خطاهاي زبانی در نوشتار دانش آموزان فارسی آموز کرد زبان (لهجه )1386احمدیان، احمد .
.239ـ 217. ص 63فصلنامه زریبار ، سال یازدهم، شماره مهاباد) در سطح متوسط زبان آموزي.  

بررسی خطاهاي نوشتاري زبان اموزان مازندرانی زبان (پایه چهارم و پنجم 1382. (اکبرپور، جعفر .(
شهرستان بهشهر). رساله کارشناسی ارشد اموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان. دانشگاه عالمه 

طباطبایی.
 ).ان: مرکز ). اصول یادگیري و تدریس زبان. ترجمه مجد الدین کیوانی. تهر1363براون، اچ. داگالس

نشر دانشگاهی.
).بررسی خطاهاي نوشتاري دانش آموزان سطح متوسط ترك زبان در 1382پروانه پریخانی، حسن .(

یادگیري زبان فارسی. رساله کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان. دانشگاه عالمه 
طباطبایی.

 ).زبان. ترجمه گیتی دیهیم. مرکز نشر دانشگاهی.). زبانشناسی کاربردي وعلم آموزش1365ژیرار، دنی
) .بررسی خطاهاي فارسی آموزان غیر فارسی زبان در جمالت داراي عناصر قطب 1391شقاقی، ویدا .(

.134-109منفی. پژوهش نامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان. سال اول، شماره دوم. صص 
).فارسی دانش آموزان عرب زبان جنوب ایران. رساله ). بررسی مشکالت نگارش1379فرهاد، محمد

کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان. دانشگاه شیراز.
) .بررسی منشأ خطاهاي واجی اردوزبانان در نوشتار زبان فارسی در سه 1391قادري حسب، زهرا .(

سطح زبان آموزي. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه اصفهان.
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).بررسی میزان تداخل زبان فارسی در یادگیري زبان انگلیسی زبان 1385قناعت پیشه، عترت الزهرا .(
.3آموزان دوره ي متوسطه. مجله رشد آموزش زبان، دوره ي بیستم، شماره 

) تحلیل خطاهاي دستوري فارسی آموزان لک زبان. فصلنامه جستارهاي زبانی، د 1393کاظمی،  فروغ .(
.235-207)، صص 18یاپی (پ2،  ش 5
).و تاثیر آن در نگارش عربی دانشجویانِ فارسی زبان.  » تداخل). «1387گنجی، نرگس، مریم جالئی

101-79. صص10مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، علمی ـ پژوهشی، شماره 
 ).وزان فارسی آموز ) . بررسی خطاهاي زبانی در نوشتار دانش آم1384معرفت، فهیمه و احمد احمدیان

.36-10صص .26فصلنامه متن پژوهی ادبی، شماره کرد زبان. 
).بررسی خطاهاي زبانی در نوشتار فارسی آموزان مازندرانی زبان. رساله 1380میراسماعیلی، محمود .(

اموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان. دانشگاه عالمه طباطبایی.کارشناسی ارشد 
) .کاربرد ضمیر در زبان میان گروهی از فارسی آموزان 1380میرعربشاهی؛ ضیاء حسینی، سید محمد .(

.25ص ،8موزش زبان و ادبیات، شماره دو فصلنامه آانگلیسی زبان. 
) .زبان و بررسی آموزان عرب). تجزیه و تحلیل خطاهاي فارسی1390نوابی قمصري، اعظم السادات

موانع یادگیري آنان. نخستین همایش بین المللی گسترش زبان و ادبیات فارسی. 
منابع عربی
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حسام خوسفیهاي دینی در دیوان ابنبازتاب اندیشه
1یونس جلوداري

دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ایالم  
دکتر حسن سلطانی کوهبنانی
استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ایالم
دکتر محمدرضا شیرخانی
استادیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه ایالم

چکیده
دین اسالم منبعی فیاض و پایان ناپذیر براي شاعران و نویسندگان مسلمان بوده و هست. و همگان بیش و 

گوي قرن اند. یکی از شعراي متعهد شیعی مذهب و پارسیکم و مستقیم و غیر مستقیم از آن برخوردار شده
ینی فراوانی را در اشعار خویش آورده، نهم هجري که از این منبع فیاض برخوردار شده و مفاهیم و مبانی د

محمد بن حسام خوسفی است. وي در دیوان به سبب ارادت عمیقش به اسالم و خاندان پیامبر (ص) به ویژه 
حضرت علی (ع)، افکار و مضامین دینی بسیاري از جمله توحید باري تعالی، ستایش پیامبر (ص)، منقبت 

ویژه حضرت علی (ع)، معارف قرآنی و حدیثی، حوادث و وقایع تاریخی ي معصومین (علیهم السالم) به ائمه
اي به اوضاع دینی قرن نهم و به دنبال آن معرّفی اسالم و ... را بیان کرده است. در این مقاله، پس از اشاره

ي هها، عناصر و اشارات دینی در دیوان وي با ذکر بسامد و ارائاحوال و شخصیت شاعر، به بازتاب اندیشه
حسام و مبانی اسالم پیوند بسیار دهد که میان اشعار ابننمودار پرداخته شده است. بررسی پژوهش نشان می

-ي وي به دین اسالم است.   ابنعمیقی وجود دارد و بهره وري فراوان شاعر از قرآن و حدیث نشانگر عالقه
فرهنگ و ادبیات ایران زمین بیفزاید و هم هاي واالي خود هم توانسته بر غناي حسام با فروغ معنوي اندیشه

ي خود نقش مهمی در رواج آیین تشیع ایفا کند. به نوبه
هاي دینی، عناصر و اشارات دینیحسام، دیوان اشعار، اندیشهقرن نهم، ابنها:کلیدواژه

مقدمه
با اطمینان «نی است؛ ها و مفاهیم دیهاي شاعران زبان فارسی، تحت تأثیر اندیشهبخش بزرگی از سروده

ي شاعران زبان فارسی به نوعی بازتاب داشته است و هاي مبتنی بر دین در شعر همهتوان گفت که اندیشهمی
- هاي اجتماعی و سیاسی و ... به صورتهاي فکري و زمینهشاعران بنابر نوع تربیت، اخالق فردي، گرایش

ي دینی از شعرا، در واقع مروجان دین و یا مدافعان اندیشهاند و حتّی گروهیهاي مختلفی از دین الهام گرفته
اند، اما جا دارد که از این حیث، شعر گروهی از شعراء، مورد بررسی دقیق علمی قرار ي خویش بودهفرقه

). در این میان، مطالعه و بررسی 98-97: 1380گیرد و میزان تأثیرپذیري و پایبندي آنان شناسایی شود (کرمی، 

1 . Younes.jelodari@yahoo.com (نویسنده مسئول)
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کند، چرا که حجم حسام، بیش از دیگران جلب توجه میي نهم هجري به ویژه اشعار ابنشاعران سدهشعر
ي این امر یکی عصر و ي دینی است. از دالیل عمدهي اندیشهاي از اشعارش در بر دارندهقابل مالحظه

که اهل فضل و دانش اي کرده است و دیگر تربیت شدن در خانوادهمحیطی است که شاعر در آن زندگی می
اند. و ارشاد بوده

. نگاهی کوتاه به اوضاع دینی و مذهبی قرن نهم  1
هاي دیگر خبر و اثري نبود، بر ي تیموریان به جز اسالم و مذاهب آن، تقریباً از ادیان و کیشدر دوره
- الیت و تبلیغ کمی میهاي دیگر فعجا سخن از تعالیم اسالم و موازین قرآن در میان بود، و آیینعکس همه

کردند. متأسفانه همراه با اظهار تدین تیموریان و گسترش اسالم، بعضی از خرافات و موهومات نیز افزایش 
ي این دودمان خود را یکی از مجددانِ دین یافت و مردم ایران را از اسالم ناب دور کرد. تیمور سر سلسله

- پرداخت و نام این کار را غَزو میهاي مخالف خود میبا گروهدانست و به همین مناسبت به جنگاسالم می

زند. او براي ریزي میي دین مبین اسالم دست به کشورگشایی و خونکرد که براي اشاعهنهاد. حتّی ادعا می
- ها را در هر شهر تعمیر کرد و کاروانهر شهر قاضی و مفتی و محتسب معلوم کرده بود و مسجدها و خانقاه

ها بنا کرد و در هر شهر چندین عالم و مدرس گماشت که مسائل ها ساخت و پلاي متعدد کنار راهسراه
داري تیمور اگرچه راستین نبود و خواهی و تظاهر به دیناعتقادي و مذهبی را به مردم بیاموزند. این اسالم

اي مذهبی در سراسر گیر بود، صبغهجویی و کشورگشایی او بود، اما چون فراگیر و پیبیشتر بیانگر میل سلطه
ویژه شاهرخ و بابر مؤثّر افتاد. اینان نیز کوشیدند عبادات ایران پدید آورد. حتّی در اعمال و رفتار اَعقاب او به

ها را مورد و آداب و رسوم اسالم را پیاده کنند و به علما و زهاد و مشایخ صوفیه احترام بگذارند و آن
ي قابل توجهی که به هند. قرن نهم شاهد قدرت و نفوذ روزافزون شیعه بود. نکتهحمایت خود قرار د

که خود مذهب اهل پیشرفت شیعیان در حکومت تیموریان کمک کرد این است که اکثر فرمانروایان آنان با این
- وق العاده میدادند و نسبت به سادات و علماي شیعه احترام فسنّت داشتند، به اعتقادات شیعیان اهمیت می

خوانیم که مرتّب به زیارت مرقد مطهر امام هشتم گذاشتند. در احوال شاهرخ و فرمانروایانِ پس از او می
نیرومند شدن و افزونی ها از عوامل مهمنهادند. اینرفتند و به سادات و آل پیامبر ارج فراوان میشیعیان می

ي شیعه بپردازند. حتّی کم جرأت یافتند به ذکر مناقب ائمهکمیافتن شیعیان بود. شاعران و مناقب خوانان هم
برخی از شاعران سنّی از قبیل عبدالرّحمان جامی نیز گاهی در شعر خود فضایل عترت پیامبر را بر دیگران 

چون سایر حسام نیز  هم). ابن60-43، 4: ج 1378ستودند (صفا، دادند و اعتقادات شیعه را میترجیح می
ي اطهار به ویژه حضرت علی (ع) و بیان ن قرن نهم با سرودن اشعاري در ذکر مناقب و مصائب ائمهشاعرا

-اعتقادات شیعه و انتشار آن در بین مردم، در گسترش آیین تشیع نقش مهمی را بر عهده داشته است. به گونه
هاي منظوم گاهترین تجلّیهمتوان دیوان وي را، به علّت وفور بیان اعتقادات شیعی، یکی از ماي که می

).  58: 1380اعتقادي شیعه در ادب فارسی به حساب آورد (خوشحال دستجردي، 
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. شخصیت شاعر   2
هجري 783یا 782در سال 1حساممحمد بن حسام الدین حسن بن شمس الدین محمد، متخلّص به ابنِ

به دنیا آمد. خاندان او تا نُه پشت اهل فضل و علم و ي قُهستان (=کُهستان)  در منطقه2در روستاي خوسف
: مقدمه، یازده و دوازده). و جدش، شمس الدین زاهد، به زهد و عبادت 1366(خوسفی، 3اندارشاد   بوده

). از دوران کودکی و چگونگی تحصیالتش اطّالعی دقیق در دست 237: 1371معروف بوده است (آیتی، 
نیز کسب 5و احتماالً از محضر سید محمد شیرازي4ه از تربیت پدر بهره داشته،نیست. خود او گفته است ک

فیض کرده است. او خود نیز اهل زهد و پارسایی بوده و بر خالف سنّت شاعران ثناگوي، از رفتن به دربارها 
حالل از دهقنت نان«...ي دولتشاه سمرقندي ). وي به گفته316، 4: ج1378(صفا، 6کرده استپرهیز می

(سمرقندي، » ي بیل نوشتیحاصل کردي و گاو بستی و صباح که به صحرا رفتی تا شام اشعار خود را بر دسته
قبر او در روستاي «). و 377، 2: ج 1339هجري وفات یافت (صفا، 875حسام در سال ). ابن438: 1382

). در 302، 1: ج1363(نفیسی،» خوسف، در قاین در کنار رودي و در میان دشت باصفائی معروفست
اي که به مبانی هاي شاعر باید گفت که وي به دلیل تربیت خاص مذهبی و عالقهخصوص اعتقادات و اندیشه

ي همت و تالش خود را وقف تبلیغ و تأیید اعتقادات دینی، نشر تعالیم دینی و رهبران روحانی آن دارد، همه
هاي دینی و مذهبی که در شعرش به کار رفته، نشان شهاندی7است.مذهبی و تبیین مسائل شرعی نموده

ي وي تکمیل شد جا که اشعار دینی قرن نهم به وسیلهي تفکّر اجتماعی او نسبت به دین است. تا آندهنده
توان به موارد زیر اشاره کرد:  ي وي می). از آثار عمده90-89، مقدمه، 1: ج1339(صفا، 
بن ابی طالب (ع) و اوالد ایش باري تعالی، نعت پیامبر (ص) و منقبت علی دیوان اشعار: در حمد و ست-

اوست.
هاي ایشان و یارانش است و از نامه: در شرح غزوات حضرت علی بن ابی طالب (ع) و دالوريخاوران -

آید.ي دینی به حساب میهاي حماسهبهترین منظومه
8قصار حضرت علی (ع) است. ي منظوم شماري از کلمات نثراللّآلی: ترجمه-
ي آن حضرت تا حضرت آدم نامهنامه: ذکر دالیل نبوت پیامبر اکرم (ص) و نسبدالیل النبوة و نسب-

). همگی این آثار حکایت از کمال اعتقاد شاعر 96: 1380آراي رودي، (ع) به صورت منظوم است (رزم
عقیدت و صفاي باطن و صمیمیت قاطع او در این عشري و حسني اثنیي شیعهنسبت به پیشوایان و ائمه

ي اشعارش باید گفت که وي به طور کلّی شاعري قصیده سراست، آن هم قصاید نماید. در زمینهاعتقاد می
ي مدحی در نعت رسول اکرم (ص) و منقبت امیر مؤمنان علی (ع) و سایر پیشوایان مذهبی. کسانی که درباره

-اند، او را از معدود شاعران استاد قرن نهم هجري میرا به محک نقد آزمودهوي قضاوت کرده و اشعار او 
هاي ادبی شعر و زیر و دانند که بر علوم زمان و مبانی ادبی و اسالمی عصر خود تسلّط کافی داشته و از سنّت

). 170-169، 4: ج1378هاي سخن و فنون سخنوري آگاه بوده است (صفا، بم
ي دینیها. بازتاب اندیشه3
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ها را موضوعات دینی نظیر توحید باري تعالی یا هایی است که محتواي آناشعار دینی شامل سروده
ي نظم کشیده شده ها که به صورت مدایح و مراثی به رشتهسرگذشت پیشوایان مذهب و مناقب و مصائب آن

ها و تفکّراتی ي دانشمجموعه«هاي اسالمی و قرآنی دهد. از نگاهی دیگر منظور از اندیشهاست، تشکیل می
ي عملی ي دین (ع) و رفتار و اعمال ایشان (سیرهاست که از طریق قرآن کریم، سخنان پیامبر اکرم (ص)، ائمه

حسام کسی که در ). از نگاه ابن99-98: 1380ها) در میان مسلمانان مورد توجه واقع شده است (کرمی، آن
نباشد، نامسلمان است:برابر دین مبین اسالم تسلیم باطنی 

آن مسلمـــان خویشتن را نامسلمـــان یافته وآنکه با اسالم خود نبود دلش تسلیم او
)204/3521(9

ها و اندرزهاي دینی را در نهایت فصاحت و بالغت به زبان شعر گفته و در زیباترین و حسام اندیشهابن
ي اهل شیواترین شکل بیان کرده است. حمد و توحید باري تعالی، نعت رسول اکرم (ص)، منقبت و مرثیه

ینی نظیر آیات و احادیث و اشاره به وقایع و چنین پرداختن به عناصر و اشارات دبیت (علیهم السالم) و هم
هاي دینی شاعر است که در این مقاله بدان خواهیم پرداخت:حوادث تاریخ اسالم از جمله اندیشه

. توحید 1- 3
ي دیوان خود و در قالب قصیده، ابیاتی را به حمد و حسام به پیروي از یک سنّت ادبی در دیباچهابن

). وي در توحید 1ي درصد است (ر.ك: نمودار شماره16داده که حدود ستایش حق تعالی اختصاص 
گوید. آفرینی دارد و از سر صدق گفتار و خلوص نیت سخن میخداوند، زبانی ساده و دور از تعقید و صنعت

)، به اثبات ذات حق تعالی 274-21/273-20هاي خویش، پس از آغاز کار با نام خدا (شاعر در توحیدیه
- )، تسبیح177-14/175)، بیان آثار صنع (55-5/53ها به مسائلی چون خداشناسی () و در آن8/97ته (پرداخ

) پرداخته است (بهمنی، 205-16/201) و انذار (78-6/73)، نیایش (97-8/94-7ي موجودات (گویی همه
گاه به توصیف ). اما به طور کلّی این موضوع به دو صورت در شعر وي حضور یافته است: 31-36: 1380

ذات، صفات و اسماي خداوند پرداخته و از علم و حکمت خداوند و مسائل مربوط به آفرینش سخن گفته 
است: 

ذات تـــو پـاك از صفت ناسزااي بسزا الیــــق حمــــد و ثنـــا
زهــرة اوصـــاف تو گفتن کراآنچـــه تو شایستـــۀ آنــی به حق

مبــــدأ او را نبـــــود انتهـــاالمیستعالم وحدت چــه عجب ع
خبــر از سابقــــۀ ابتدابـــــیمنتهـــی انـــدر ره توحیـــد بیـن

یافتـــه در عـرصـۀ تـوحید جاآفریناي به تو این وهـــم خیــال
)3/1-5(
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). به هر حال وصف خداوند 433-30/421و گاه در قالب مناجات به وصف خداوند پرداخته است (
به صورت اول، یعنی در قالب ذکر صفات از گستردگی بیشتري در شعر او برخوردار است و این موضوع 

شود.میبند، مثنوي، قطعه و رباعی نیز یافتهاي ترجیععالوه بر قصیده در قالب
. نعت رسول اکرم (ص)3-2

نعت در لغت به معنی وصف و مدح و ستایش و در اصطالح ادبی، شعر یا نثري است که در ستایش، 
چون سایر حسام همابن»). نعت«ي ، ذیل واژه2: ج1381مدح و ثناي حضرت محمد (ص) باشد (انوشه، 

شمار آورده و از گزاردن ي خود بهطبع و قریحهعصر خود، ستایش پیامبر (ص) را زکوةشاعران پیشین و هم
است. وي بالفاصله پس از حمد پروردگار، به نعت ي محتوم دینی غفلت نداشتهآن به عنوان یک وظیفه

درصد دیوان خود به ویژه 15حسام حدود است. ابنن خصوصیات مقام نبوت پرداختهپیامبر (ص) و بیا
). قصایدي که وي در نعت 1ي (ص) اختصاص داده است (ر.ك: نمودار شمارهقصاید را به نعت رسول اکرم 

ي هاي حماسی در آن غلبه؛ اما جنبه10ي تبلیغی است و هم حماسیپیامبر (ص) سروده، هم داراي جنبه
هاي تبلیغی خود، سعی کرده است با آوردن آیات، احادیث و روایات صفات و بیشتري دارد. شاعر در سروده

ي تابان پیامبر ي زیر که در آن رخسار درخشان و اندیشهات پیامبر (ص) را بیان کند. مانند نمونهخصوصی
گرامی (ص) را وصف کرده است:  

مهبـــط انوار مشکــــات جـــالل کبــریاستاشصدر منشور اَلَم نَشْرح که صدر سینــــه
ت خورشید رویش والضحاستاي از صورسورهعکس واللّیل آیتی از گیسوي مشکین اوست
حرف توقیع جــاللش یا و سین و طا و هاسـتنقش یــرلیغ کمـــالش رحمۀ للعالمیـــــن
سنبل خوشبــوي او را عکس گیسـوي مساستنرگس خوش خواب او را کحل مازاغ البصر

)42 /606-609                                                                                                                            (
).     804-55/783-54) و (696-50/694)، (660-47/659(نیز، ر.ك:

در خصوص قصاید حماسی که شاعر در نعت پیامبر (ص) سروده، باید گفت که وي با خلق چنین 
ي مردم عصر خود را بازگو کند، مردمی که غرور اشعاري به نام پیامبر (ص) سعی کرده  فریاد در گلو خفته

حسام در تمامی این دیدند. ابنخوار و متجاوز میینی خود را لگدکوب دشمنان خونهاي دملّی و ارزش
ها ها، قهرمانیها، شجاعتاي تازه و دلنشین، رشادتقصاید، با تکیه بر واژگان خاص ادبیات حماسی، به گونه

ه همگی بیانگر هاي پیامبر (ص) را در جنگ با کفّار و غلبه بر ملوك و سالطین توصیف کرده کو دالوري
- 41/589)، (1010-66/1002(ي شواهد در این زمینه، ر.ك:وقایع تاریخی جهان اسالم است. براي مشاهده

).      649-46/640-45) و (56/809-813)، (592
یکی از مسائلِ قابل بررسی در این اشعار، هیبت پیامبر در اجراي احکام شریعت است؛ هیبتی که دیگر 

اي که زهره دیگر زهره برپایی مجالس با گونهند کارهایی برخالف آیین وي انجام دهد، بهتواکس نمیهیچ
خواري را از سر خود به در کند: ل شرابآالت لهو و لعب را ندارد و نرگس نیز باید خواب و خیا
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زهره ورا زهره نیست چنـگ زدن در رباببــا اثـــر سطــوت ضابطـــۀ شـرع تو
از سر نرگس برفت خــواب و خیال شرابرع تو برد بــاد به طرف چمنهیبت شــ

ماند چــو نهـی تو کرد امر سـوي احتسابغرغره اندر گلو شیشه و خون در جــگر
)41/586-588                  (

بند، مسمط، مثنوي، قطعه بند، ترجیعهاي ترکیبحسام براي بیان این موضوع عالوه بر قصیده از قالبابن
و رباعی نیز استفاده کرده است.

. منقبت  3-3
ي دین از که شاعر به مدح و وصف ائمهبه روال معمول زمانی«اي دیگر از مدح است. منقبت،گونه

زمین، (ریاحی» گویندسرایی، منقبت میگونه مدیحهپردازد، به اینحضرت علی تا آخرین فرزند او (ع) می
شعر شاعران قرن نهم و دهم، از دامنه و اي دیرینه دارد؛ اما در). منقبت در شعر فارسی سابقه39: 1384

چون توجه بیش از حد تیمور در قرن نهم، عواملی هم«اي برخوردار است. ویژگی بسیار گسترده و برجسته
ي متصوف به تجدید مسائل مذهبی و آزاد گذاشتن مسلمانان، ضعف روزافزون اهل تسنّن و گسترش دو فرقه

که از تابعان سید محمد » نوربخشیه«روان محمد رضوي نیشابوري بودند و که از پی» بکتاشیه«شیعه به نام 
رفتند زمینه را براي رشد تشیع فراهم کرد و پیامد آن سرودن شعر براي ائمه رواج شمار مینوربخش قاینی به 

ص روزافزونی گرفت ... در این عهد، کمتر شاعري است که صفحاتی از دیوان او به این موضوع اختصا
اند؛ ها شیعه مذهب   بودهیابیم که بیشتر آننیافته باشد. با نگرشی به تاریخ زندگی شعراي قرن نهم در می

رسد هاست و بعید به نظر میهاي مذهبی آنها براي سرودن این نوع شعر پیامد گرایشي آنبنابراین انگیزه
(واردي، » گونه شعرها مبادرت کرده باشندها، به سبب تابعیت از جو شعري حاکم، به سرودن اینکه آن
ي توجه است. وي به دلیل حسام از نظر محتوا و ساختار به حقّ شایسته). اشعار منقبتی ابن93: 1384

اي از اشعارش را هاي شیعی و ارادت خاصی که به خاندان نبوت و والیت داشته، حجم قابل مالحظهگرایش
حسام از این طریق ). ابن1ي درصد است (ر.ك: نمودار شماره33حدود به موضوع منقبت اختصاص داده که

اي که در اشعار توانست نقش مهمی در رواج مذهب شیعی در قرن نهم و حتّی پس از آن ایفا کند. نکته
- منقبتی وي چشمگیر است، روانی کالم و صداقتی است که در بیان احساسات و عواطف شاعر مشاهده می

حسام براي سازد. ابنگونه مناقب رهنمون میي وي در سرودن اینیژگی ما را به خلوص انگیزهشود و این و
طور کلّی، قصایدي که وي در منقبت ویژه قصیده استفاده کرده است. به ها به بیان این موضوع از اکثر قالب

توان به سه دسته تقسیم کرد:ي اطهار (ع) سروده است، میائمه
ها و مختصات آثار حماسی است. این قصاید در بحر متقارب که وزن داراي تمام ویژگی. قصایدي که1

ها جنگ و درگیري و هاي حماسی است، سروده شده و موضوع اصلی آني فردوسی و دیگر منظومهشاهنامه
اده هاي آن حضرت است. شاعر با آوردن تشبیهات و استعارات حماسی و استفها و قهرمانیتوصیف دالوري
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هاي مربوط به آالت و ابزار جنگ، فضایی کامالً حماسی و جنگی در قصیده خلق کرده کردن از لغات و واژه
اي است که در مدح ها را قصاید ناب حماسی نامید، قصیدهتوان   آناي از این قصاید که میاست. نمونه

شود:حضرت علی (ع) سروده و این چنین آغاز می
دل انــدر درون غضنفـر بلرزدر بلرزدچو شمشیر در دست حید

چو از باد صرصر صنوبر بلرزدسنــان را چـو سر برفرازد به باال
)2830-172/2828درون شجـاعـان کشـور بلرزد (دالور شجاعـی که از تاب تیغش

ي بیشتري غلبهآنهاي حماسی در ي حماسی و هم تبلیغی است؛ اما جنبه. قصایدي که هم داراي جنبه2
ناپذیري آنان بیشتر مطرح شده است. دارد. یعنی شجاعت و قدرت جنگاوري و غلبه بر دشمنان و شکست

ي زیر که در منقبت حضرت ي حضرت علی (ع) و حضرت مهدي (عج) است. مانند نمونهاین قصاید درباره
ي حماسی نیز برخوردار است:  علی (ع) سروده شده و از جنبه

11قلب خوارج بـه شمشیر دو پیکر شکستشامی تاریک روز چون صف صفّین کشید
روي به هر سو که کرد پشت دالور شکستراکب دلــــدل رکاب در صف جنگاوران
گـــردن گردنکشــان در سـم استر شکستبس که به چوگان تیغ گوي سر از تن ربود

)93/1428-1430                                                                                                                            (
ي امام حسن ي و تبلیغ اعتقادات شیعه را دارد. این قصاید دربارهي روشنگر. قصایدي که بیشتر جنبه3

-230/3914-227العابدین ()، امام زین3868-225/3830-223)، امام حسین (223/3794-3829- 222(
) 3707-214/3647-211) و حضرت زهرا (س) (4223-242/4165-239)، امام رضا (علیهم السالم) (3972

هاي غزل، حسام عالوه بر قصیده در قالب). ابن59-58: 1380ستجردي، سروده شده است (خوشحال د
بند، مسمط، مثنوي و رباعی نیز به منقبت اهل بیت (ع) پرداخته است.بند، ترجیعترکیب
. مرثیه4- 3

چنین شعر گفتن در بابِ هاي او، همستایی و گریه کردن بر مرده و ذکر نیکیمرده«مرثیه در لغت به معنی 
ي اعصار حیات شعر این موضوع در همه»). مرثیه«ي : ذیل واژه1377(دهخدا، » ه با اظهار تأسف استمرد

-فارسی، مورد توجه شعرا و ادبا قرار گرفته است و در قرن نهم نیز از مقوالتی است که شاعران بدان پرداخته
حسام نیز از است. مرثیه در دیوان ابني دینهاي این عصر، بیشتر در رثاي ائمهاند. با این تفاوت که مرثیه

درصد اشعارش به این موضوع اختصاص 16اي که حدود نمود بارز و چشمگیري برخوردار است، به  گونه
ي حسام در سوگ پیغمبر (ص)، ائمه). بخشی از مراثی موجود در دیوان ابن1ي دارد (ر.ك: نمودار شماره

ي دینی و مذهبی شاعر شائبهگی نشأت گرفته از اعتقادات پاك و بیاطهار (ع) و پیشوایان دینی است که هم
حسام در این زمینه بیشتر در رثاي حضرت سیدالشهدا (ع) و دیگر شهداي کربال است. ر.ك: است. مراثی ابن

ي مراثی خود حسام عمده). ابن3913-227/3869-225) و (232-234/4014-4046)، (177/2931-2953(
بند سروده است.اي قصیده، رباعی و به ویژه ترکیبهرا در قالب
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. مدح شاهان و درباریان3-5
هاي مدحی شاهان و فرمانروایان نیز بازتاب هاي دینی در سرودهدر پایان این بخش باید گفت که اندیشه

رها اشاره که مداح رسول اکرم (ص) و اوالد طاهرینش (ع) بوده و بدین معنی بارغم اینحسام علیدارد. ابن
ها اُمرا و شاهزادگان شود که در آنو افتخار کرده است، ولی با وجود این مدایحی در دیوانش دیده می

درصد است (ر.ك: نمودار 20تیموري و فرمانروایان محلّی را به اقتضاي حال و زمان وصف کرده که حدود 
ارسته، تنها براي دفع ظلم و بیداد بیدادگران شود که این شاعر و). با توجه به متن قصاید، روشن می1يشماره

زمان و رفع عسرت معیشت خود و مردم دیارش قصاید مزبور را در مدح و رثاي آنان سروده است؛ چراکه 
-5033/ 282کند. ر.ك: (خود از این کار اکراه داشته و در جاي جاي دیوان بدان اشارت و اظهار ندامت می

حسام پادشاهانی را مدح و ثنا کرده که از اعتقادات دینی و طرف دیگر، ابن). از2210-137/2207) و (5034
- 275/4873که در چندین جا از دیوان به همین نکته اشاره کرده است. ر.ك: (اند، چنانمذهبی برخوردار بوده

-بهره، سعی کرده با-باشدکه بیشتر در قالب قصیده می-ها). وي در این مدیحه4982-279/4981) و (4876

ها و قصص قرآنی، احادیث و وقایع تاریخی گیري از عناصر و اشارات دینی از جمله آیات قرآنی، داستان
وإِنَّک لَعلى «ي قرآنی ي دینی و رنگ اسالمی ببخشد. مانند بیت زیر که به آیهاسالم به ممدوحان خود صبغه

) اشاره دارد:               4)/68(قلم(» خُلُقٍ عظیمٍ
)                                                                                                                            291/5216که شد عظیم چو خلق محمد مختار (کمـــال خُلق تـو شاها به غایتی برسید

).  4816-272/4815) و (269/4736)، (5130)، (همان/5113-287/5112نیز، ر.ك:(
ي شاعر با مفاهیم دینی، نیز اوضاع مساعد دینی و مذهبی روزگار رسد خو گرفتن اندیشهبه نظر می

هایی با چنین مضامینی مؤثّر بوده باشد. وي عالوه بر قصیده، این موضوع را در شاعر در بیان چنین مدیحه
رباعی نیز سروده است.بند، مثنوي وهاي قطعه، غزل، ترکیبقالب
. عناصر و اشارات دینی4

هاي ملّی و دینی اشارت ي تلمیح و تضمین به بسیاري از داستاناکثر شعرا در سراسر اشعار خود به گونه
اند و از هابیل و قابیل و هاروت و ماروت تا اند و از آدم تا خاتم، قصص انبیا را به شعر خود آمیختهکرده

ي او بر مفاهیم قرآنی و علوم دینی حسام و آگاهی و احاطهاند. ذهن وقّاد ابنن گفتهبوجهل و بولهب سخ
باعث شده است تا وي نیز همچون سایر شعرا در دیوان براي خلق تصاویر زیبا، ابداع معانی و مضامین جدید 

حوادث تاریخی چنین وقایع وهاي متعالی خود، به آیات قرآنی و احادیث و روایات و همو القاي اندیشه
اسالم اشاراتی مستقیم یا غیر مستقیم داشته باشد:

. قرآن و حدیث4-1
بدون تردید قرآن کریم و احادیث منابع الهام بخش براي شاعران و نویسندگان عرب و ایرانی بوده است 

). 99: 1380ی، و در واقع باید منشاء اصلی ادبیات اسالمی را، قرآن کریم و علوم برگرفته از آن دانست (کرم
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حسام نیز به دلیل اعتقاد راستین به اسالم و اُنس و الفت با قرآن کریم و کتابت آن و تسلّط بسیار بر ابن
هاي مختلف در اشعار خود به ویژه در قصاید به این منابع معرفتی توجه داشته و احادیث و اخبار به مناسبت

توان به تلمیح، تصویر، اقتباس، ها میي این شیوهز جملهها بهره گرفته است. اهاي مختلف از آنبه شیوه
ترجمه، تأویل و حلّ اشاره کرد:  

. تلمیح 1
ي چشم اشاره کردن؛ و در اصطالح بدیع آن است که گوینده در ضمن کالم به به گوشه«تلمیح یعنی 

عین آن را نیاورده باشد )، ولی328: 1377(همایی، » داستانی یا مثلی یا آیه و حدیثی معروف اشاره کند
درصد 70حسام از آیات و احادیث از نوع تلمیح بوده که حدود ي ابن). بیشترین استفاده30: 1375(مؤذّنی،  

و لَقَد زینَّا السماء الدنیا بِمصابیح و جعلناها «). او در شعر خویش به آیاتی چون 2ياست (ر.ك: نمودار شماره
و سقاهم ربهم شَراباً «)، 48)/37(صافات(» و عندهم قاصرات الطَّرف عینٌ«)، 5)/67(ملک(» یاطینِرجوماً للشَّ

» فیهِنَّ خَیرات حسانٌ«)، 13)/61(صف(» نَصرٌ منَ اهللاِ و فَتح قَریب«)، 21)/76(انسان(» طَهوراً
)، 354: 1376(فروزانفر، » ثَلُ سفینَۀِ نُوحٍ منْ رکبها نَجا...مثَلُ اَهلِ بیتی م«) و احادیثی مانند 70)/55(رحمن(

) بسیار اشاره 388(همان: » حب الْوطَنِ منَ الْایمانِ«) و 545(همان: » خَمرْت طینَۀَ آدم بِیدي أَربعینَ صباحاً«
کرده است. به عنوان نمونه:  

کجاست ساقـی بزم طرب، شراب طهوربپرهیـزممــن از عفــــونت مـاء العنب 
)237/4111                                                                                                 (

از اضطراب حب وطــن از وطـن برفتچون مرجع و معاد نخستش به روضه بود یا: 
)394/7123                                                                  (

. تصویر2
گیرد. منظور از تصاویر شعري همان گاه شاعر تصاویر شعري خود را از قرآن و حدیث به وام می

گونه که حافظ در بیت:). آن61: 1383صورخیال (= ایماژ) است (راستگو، 
شیــوه جنّات تجــري تحتهااالنهار داشتسرشتچشم حافظ زیر بام قصر آن حوري 

)175، 1: ج1362(حافظ، 
ت. ) مانند کرده اس100)/9(توبه(» جنّات تَجري تَحتَهااالَنهار«چشمان اشکبار خود را زیر بام قصر یار، به 

درصد تصاویر شعري خویش از جمله تشبیه و انواع آن (تشبیه اضافی، تشبیه مرکّب، 10حسام نیز حدودابن
احادیث تشبیه مضمر و تفضیل، تشبیه ملفوف)، استعاره، مجاز، کنایه، تمثیل و...را با توجه به آیات قرآن و 

یز مربوط به تشبیه به ویژه تشبیه مضمر و ). بیشترین نمود این توجه ن2يشمارهآفریده است (ر.ك: نمودار
ي مصرّحه است: تفضیل و استعاره به خصوص استعاره

)48/669خود ندارد کحل مازاغ البصر چشم غزال (نسبت چشمت به چشم آهوان عین خطاست
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بیت در نعت پیامبر (ص) سروده شده است. شاعر از یک سو، پوشیده و پنهان چشم پیامبر (ص) را به 
هوان تشبیه کرده و از دیگر سو چشم وي را بر چشم آهوان ترجیح داده است؛ چرا که چشم غزال چشم آ

) را ندارد.  17)/53(نجم(» ما زاغَ البصرُ و ما طَغی«ي کحل و سرمه
رسدبر لب دریاي سبز این در مکنون میتــــا ببــاشـــد درة التـــاج ســـر داراي روم

)161/2596(
ي مصرّحه از خورشید است، بیت اشاره به فرا رسیدن روز و طلوع خورشید دارد و در مکنون که استعاره

است. )23)/56(واقعه(» اللُّؤلُؤ المکنونِ«برگرفته از ترکیب قرآنی 
. اقتباس 3

درصد است (ر.ك: 9حسام از آیات قرآن و احادیث گاه از نوع اقتباس بوده که حدود ي ابناستفاده
گونه تغییر و دگرگونی یا با اندك هیچ). در این شیوه، گوینده بخشی از آیه یا حدیث را بی2ينمودار شماره

حسام در بیت:که ابن). چنان37: 1388آورد (جعفري تبار، تغییري در شعر یا نثر خود  می
جز درین معنی نکوشد خــاطر داناي منبر طریـــق لَیس لالنســــانِ االّ مــــا سعی

)108/1681                                                                                                             (
) را با اندکی دگرگونی، زیور سخن خویش ساخته است. 39)/53(نجم(» و اَن لَیس لالنسانِ الّا ما سعی«يآیه

    :یا در بیت
لـــــوالك لَمـــــا خلقـــت االفـــالكمقصــــــود تــــویـــــی ز آفـــــــرینش

)560/10311                                                                                                                            (
هیچ گونه تغییري اقتباس کرده است.را بی)484: 1376(فروزانفر، » لَوالَك لَما خَلَقْت الْاَفْالَك«حدیث 

. ترجمه 4
اگر برگردانِ فارسیِ آیه یا حدیث «هاي تأثیرپذیري شاعران از قرآن و حدیث، ترجمه است. یکی از شیوه

را در متن بیاورند، صنعت ترجمه به کار رفته است. در ترجمه باید عینِ عبارت عربی را به فارسی ترجمه 
ي ترجمه بهره حسام نیز کم و بیش در استفاده از قرآن و حدیث از شیوه). ابن44: 1388ر، (جعفري تبا» کنند

). به عنوان نمونه در بیت زیر که مصرعِ نخست آن 2يدرصد است (ر.ك: نمودار شماره6گرفته که حدود 
) است:  120)/9(توبه(» انَّ اهللاَ الیضیع اَجرَ المحسنینَ«ي ي آیهترجمه

)107/1670مزد امروز مرا فردا دهند اجــراي من (ار محسنین ضایع نگرداند خداياجر ک
) است: 284: 1376(فروزانفر، » اَلشَّیخُ فی قَومه کَالنَّبِی فی اُمته«اي از حدیث یا بیت زیر که ترجمه

)313/5608قه نبی است (میان قوم چو اندر میان فرمــرید پیر مغـــانم کــه شیخ هر قومی
ي وي از ي باز که میزان استفادهي بسته و ترجمهحسام بر دو نوع است: ترجمههاي ابنترجمه

ي بسته آن است که برگردان فارسی هم در معنی و باشد. ترجمهي باز میي بسته بیش از ترجمهترجمه
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). شاهد 39-38: 1383انی داشته باشد (راستگو، مضمون و هم در ساختار بیانی با اصل عربی برابر و همخو
اي دارد با نام نثراللّآلی که در آن تعدادي از کلمات حسام رسالهچنین ابنهاي پیشین از این نوع است. هممثال

هاي او همه از نوع بسته است. مانند قصار امام علی (ع) را ترجمه و به شعر فارسی در آورده است که ترجمه
) 260، 3: ج1373(تمیمی آمدي، » بطْنُ الْمرْء عدوه«از حدیث اي بستهکه مصراع اول آن ترجمهبیت زیر 

است: 
)481/8611ازو مرد است (12هرکه پهلو کندشکم مرد دشمن مرد است

)8612شنبــه و پنــج شنبه از درجات (همان/اند مایـۀ برکاتیا بیت: دو صبــاح
13) است.259، 3: ج1373(تمیمی آمدي، » بکْرُ السبت و الْخَمیسِ برَکَۀ«دیث ي حکه ترجمه

ي بسته است، بدین معنی که هم در معنی و مضمون و هم در ساختار ي باز عکسِ ترجمهاما ترجمه
حسام شعر ابن). این نوع ترجمه در 39: 1383یابد (راستگو، هایی راه میو دگرگونیبیانیِ ترجمه کم و بیشی

ي زیر را ذکر کرد:  توان نمونهحضور چشمگیري ندارد، اما می
که در قرآن خدا عم را پدر خـــواندچو خواننده هم از تنزیل برخوانـد
شد زین جهان فوتبه وقت آنکه میچو مر یعقوب را نزدیک شد موت
بستـودنصیحت کردشان بسیـــار و همه اسباط خود را جمـع فرمــود
بگویم آنچـــه از وي ناگزیـــرستکه وقت رفتن یعقــــوب پیرست
ز آییـــــن نیاکـــان  بر  مگردیــدکه چون سجــادة من درنوردیــد
کـــرا داریـــد بعــــد از من نیایشبه هنگــــام پرستــش با ستایش
رسـم نیاکـــــــانبه آییــــن تو وهمــــه گفتند بر فرمان پاکــــان
پرستیدي تـــــو و آبــاي تو نیــــزپرستیـــم آنکه را از راه تمییــــز
رســــــوالن خـــدا پاکــان آفــاقچو ابراهیم و اسماعیــل و اسحاق
دریــن آیـــه به آبـا گشت منسـوبچو اسماعیــل کو بد عم یعقـوب

)529-530/9702-9711(
اَم کُنتُم شُهداء اذ حضَرَ یعقوب الموت اذ قالَ لبنیه ما تَعبدونَ من «ي ي آزادي از آیهاین ابیات ترجمه

) 133)/2(بقره(» و نَحنُ لَه مسلمونَبعدي قالوا نَعبد الهک و اله ابائک ابراهیم و اسماعیلَ و اسحاقَ الهاً واحداً 
است.
. تأویل5

آید، وي در تفسیر و تأویل آیات نیز دستی داشته است، به که از متن اشعار شاعر خوسف بر میچنان
). در 2يوي از آیات و احادیث از این شیوه است (ر.ك: نمودار شمارهدرصد استفاده3اي که حدود گونه

-ورزي و نکتهسازد، یعنی با ذوقي خویش میي سرودهمایهیل آیه یا حدیثی را دستشاعر تأو«این شیوه، 

هاي پیداي سخن در هاي همگانی و پیامهاي برونی و دریافتیابی، و با پنهان پژوهی و موي شکافی از الیه
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ه این گونه، از آیه و آورد، و بهایی پنهانی باز مییابد و     پیامهاي درونی آن راه میگذرد، و به الیهمی
). گفتنی 55: 1383(راستگو، » سازدحدیث، طرح و تفسیري نوبر، و پیک و پیغامی دیگر رهاورد خواننده می

است که شاعر بیشتر در ضمن منقبت حضرت علی (ع) به این کار پرداخته است. به عنوان نمونه وي در 
و یقولُ الَّذینَ کَفَروا لَوال اُنزِلَ علَیه ءایۀٌ من ربِّه انَّما «ي قرآنی بندي که در منقبت علی (ع) سروده، آیهترجیع

کُلِّ قَومٍ هادل و رنذم را نخست گزارش و سپس تأویل کرده است:7)/13(رعد(» اَنت (
از جهان ظلمت اضــم برداشتآن خدایـی که او به نــور رسل
محتــــرم برداشتامر فرمود وگر نبی را به بیــم کردن خلــق
به هدایت ستود و هـم برداشتمرتضـــی را به نص ایـن آیت
و علـــی لکُـــلِّ قَــــومٍ هـاد...إنَّما  اَنْت  منـــــذر  لعبــــاد
هیبت انـــدر دل بشر افکـــندگـر به تهدید مصطفـــی یزدان
نظر افکـــندجــلّ سلطانــــهبـر علی از پی هدایت خلـــق
مترتّب بــه یکــــدگر افکــندهـر دو را بین که اندر این آیت
و علــــی لکُـــلِّ قَــومٍ هـاد...إنَّـما  اَنــْت  منـــذر  لعبـــاد
گر به انذار خلق مأمـــور استمصطفی از خـــداي عزّ و جل
ــدور استهادي آمد بدانچه مقمرتضی هم بــه نص ایـن آیت

آفتاب مشهور استزآنکه چون گویماین سخن من به خود نمی
)7620-421/7572-419إنَّمـا  اَنْت  منــــذر  لعبــــاد      و علــــی لکُـــلِّ قَـــومٍ هــاد (

شاعر ناظر به همین مطلب جاي دیگر نیز گفته است:
)136/2187قاطع آمده با یکدیگر مشاع (در نصحکم هدایت تو و انذار مصطفی

را حضرت علی (ع) دانسته است. » هاد: هدایت کننده«حسام با تأویل، شود ابنکه دیده میچنان
» أنَا الْمنْذر و علی الهادي منْ بعدي...«که بیت ترجیع به حدیثی از رسول اهللا (ص) که فرمودند: ضمن این
چنین در بیت زیر: ) نیز اشارت دارد. هم203، 7: ج1380(طبرسی، 

)                                                                                                                            161/2610رسد (این کرامت بین که از والتین به زیتون میدر قسم با مصطفی ایزد برابر داشتش
ي سودمند و ) اشاره دارد و خداوند متعال به دو میوه1)/95(تین(» والتّینِ و الزَّیتونِ«ي ي شریفهکه به آیه

-کاشانی (فیضچون برخی مفسران از جمله فیضحسام همشفابخش انجیر و زیتون سوگند خورده است. ابن
را به حضرت علی (ع) تفسیر و » زیتون«اهللا (ص) و را به رسول» تین) «7/512ش:  1377ه/1419کاشانی، 

تأویل کرده است. 
. حلّ 6
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در مبحث اثر قرآن و حدیث بر ادب فارسی، آن است که گوینده آیه یا حدیثی را در شعر و نثر » حلّ«
ی، خود بیاورد بدان شرط که عبارت آن را از وزن یا صورت اصلیش به طور کامل یا ناقص خارج سازد (حلب

2اي که تنها حدود حسام از آیات و احادیث به صورت حلّ است، به گونهي ابن). کمترین استفاده53: 1372
ي بخشی از ). مانند بیت زیر که دگرگون شده2يي وي از این نوع است (ر.ك: نمودار شمارهدرصد استفاده

) است:255)/2((بقره» وسع کُرسیه السماوات و االَرض«ي قرآنی آیه
)24/312تعظیم وسعـــه وســــع االرض و السمــــا (یا رب به حقّ وسعت کرسی که بر فلک

و کــان کُـلُّ فَعیـــل بکَسبِـــــه مرهــــونیا بیت:  بـــه هــوش تا نکنی نفس را رهین گناه
)252/4433(

) است. 38)/74(مدثّر(» نَفسٍ بِما کَسبت رهینَۀٌکُلُّ«ي قرآنی که گزارشی دگرگون از گزاره
ها اي از آننیستند، و چه بسا پاره» مانعۀ الجمع«ها ناسازگار و به اصطالح گفتنی است که این شیوه

توان با یکدیگر در یک نمونه جمع کرد. مثالً بیت زیر: را می
)                                                                                                                            283/5058و آتش زده چو دیو رجیم (وجود خصم تز برق رمح تو همچون شهاب صاعقه ریز

اول و خصم به دیو ي ممدوح به شهاب در مصراعکه افزون بر اثرپذیري تصویري (تشبیه رمح یا نیزه
 م) اثرپذیري تلمیحی نیز دارد که برگرفته از آیاتنّاها «رجیم در مصراع دویز روجاً وب ماءی السلنا فعلَقَد ج و

) 18-16)/15(حجر(» للنّاظرینَ* و حفظناها من کُلِّ شَیطانٍ رجیمٍ* الّا منِ استَرَقَ السمع فَاَتبعه شهاب مبینٌ
:است. یا بیت

)392/7082از ره حب الوطن حالی به مأوي وا رسید (مرجع اصلی او بر منتهاي سدره بود
)) و 14)/53(نجم(» عند سدرةِ المنتَهی«ي ي آیهي حلّ (منتهاي سدره: دگرگون شدهکه شاعر به دو شیوه

)) از آیه و حدیث سود 388: 1376(فروزانفر، » الْایمانِحب الْوطَنِ منَ «تلمیح  (حب الوطن: اشاره به حدیث 
جسته است. 

. حوادث و وقایع تاریخ اسالم4-2
هاي مختلف در جاي جاي اشعار دینی خود، به حوادث و وقایعی که به تاریخ اسالم حسام به مناسبتابن

)، اُحد 145/2343بدر (توان به حوادثي این وقایع میشود، اشاره کرده است که از جملهمربوط می
)، فرو 449/8025)، فدك (93/1428)، صفّین (190/3231)، خوارج (144/2335)، خندق (132/2113(

)، شکستن دندان مبارك 1013-67/1008-66ریختن ایوان یا طاق کسري هنگام تولّد رسول اکرم (ص) (
)، شهادت حضرت حمزه 378/6798ي امام حسن (ع) ()، شهادت مظلومانه679-49/678پیامبر (ص) (

- 48/674ي کربال (ي امام حسین و واقعه)، بستن آب فرات، تشنگی و شهادت مظلومانه216/3728-3729(
) اشاره 4187-240/4186) و خالفت عباسیان (28/381)، اموالی که خدیجه در راه اسالم خرج کرد (676

به انعکاس برخی 14مکرّر حضرت علی (ع)حسام بنا به معتقدات مذهبی خویش، در ضمن ستایشکرد. ابن
)، ازدواج وي با حضرت زهرا (س) 132/2109از حوادث زندگانی ایشان، از جمله والدتش در کعبه (
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)، خفتن وي در 420/7597ي خیبر ()، کندن در قلعه134/2155)، غزا، جنگ و جهادهاي وي (143/2325(
)، 94/1438الحرام (هاي الت و عزّي در بیت)، شکستن بت199/3429بستر پیامبر اکرم (ص) یا لیلۀ المبیت (

) و به ویژه غدیر خم و والیت ایشان 646-642/ 46-45وفایی اهل کوفه (ضربت و شهادت امام علی و بی
) پرداخته است: 111/1733(

کیست مخصــوص ثنـــاي الفتــی الّا علی
یا که بد منصــوص نص هل اتـــی الّا علی

کرد اندر شب هجرت فــدا الّا علیجان که 
یا که سر بخشــید و زر روز عطـــا الّا علی
حق و باطل را که کــرد از هم جـدا الّا علی
بر در خیبــر که بد صـــاحب لـــوا الّا علی
خود ببین تا کیست بعد از مصطفـی الّا علی

)    7932-442/7929نایب مطلــق امـــام حـــق امیرالمـــؤمنین (
گیرينتیجه

حسام شاعري متعهد است و اشعارش با اصول و مبانی دین گره خورده دهد که ابناین پژوهش نشان می
توان معلول اوضاع مساعد دینی و مذهبی قرن نهم و است. ظهور و پیدایش چنین اندیشه و مضامینی را می

ي فرهنگی که در وجود او ریشه نیز پشتوانهي شخصی، ذهنیت مذهبی وي تربیت خانوادگی، عالقهنیز نتیجه
اش را بارور ساخته، دانست. توحید و خداشناسی، ستایش رسول اکرم (ص)، منقبت دوانیده و درخت اندیشه

ي اهل بیت باالخص حضرت سیدالشهداء امامان معصوم (علیهم السالم) علی الخصوص امام علی (ع) و مرثیه
هیم دینی هستند که در شعر شاعر بازتاب چشمگیري دارد. شاعر در ضمن این ها و مفا(ع) از جمله اندیشه

- مفاهیم، عناصر و اشارات دینی متعددي چون آیات و احادیث و حوادث و وقایع تاریخی اسالم را نیز دست

ي شاعر سایه چنان بر اندیشههاي خویش قرار داده است. در سراسر دیوان، رنگ دینی آني سرودهمایه
خواهد ممدوح خویش را مدح کند، با مفاهیم و تعابیر دینی و اسالمی تصویرگري اخته که حتّی وقتی میاند
هاي واالي خود هم توانسته بر غناي فرهنگ و ادبیات ایران زمین حسام با فروغ معنوي اندیشهنماید. ابنمی

د.  ي خود در گسترش آیین تشیع نقش مهمی ایفا کنبیفزاید و هم به نوبه
هانوشتپی
اند: جمال الدین محمد بن حسام شهرهحسام خوسفی، چند تن به ابن. در تاریخ ادبیات ایران جز ابن1

حسام سرخسی از شعراي حسام خوافی، جالل الدین بن حسام معروف به ابنحسام هروي معروف به ابن
دین بن حسام مذکور و کمال الدین فرزند ي جمال الحسام هروي از علماي قرن نهم، نوادهقرن هفتم، ابن
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ي شاعران مذکور، ر.ك: نفیسی، حسام. براي اطّالع بیشتر دربارهجمال الدین بن حسام خوافی معروف به ابن
.  88-87: 1380آراي رودي،نیز، ر.ك: رزم275و 206، 1: ج 1363
در منابع تاریخی و جغرافیایی کیلومتري جنوب غربی بیرجند واقع شده است. خوسف35. خوسف در 2
را خوسف رود هاي مختلف خوسف، خُسف، خُسب، جسب، جوسف و خوصف آمده و قدما آن به نام
حدود العالم من المشرق «؛ و نیز 16-15: 1378ي خوسف، ر.ك: موسوي، اند. براي اطّالع بیشتر دربارهنامیده

. 142: 1362چنین مستوفی، ؛    هم91: 1361، »الی المغرب
حسام در دیوان، به عالم بودن اجداد خویش اشاره کرده است:. ابن3

رفت و از رفتگـــان مـرا یاد استپدرم گفت قرب سیصــد سال
تا به نه پشت ما که اجـــدادند         همه را فضل و علم و ارشاد است

د استها رفت و عمرها بگذشت          کـاین عطیـه به ما خــداداقرن
)10568-577/10565پسران هم ز دست مگذاریــد           آنچه میراث باب و اجـداد است (

. بیت زیر از شاعر مؤید این نکته است:  4
)105/1649هاي پدر خاك مرا خوشبوي کرد           خاك خوش بر خوابگاه تربت باباي من (تربیت

اعلم العلماء و اسوة «ي آن عهد بوده است. واعظان برجسته. سید محمد شیرازي از علما، محدثان و 5
المحدثین قدوة الواعظین السید االجل امیر سید محمد شیرازي واعظی ملیح و محدثی فصیح بود و به نشر 

گذرانید و موالنا شمس الدین الموسوي و موالنا احادیث و درس تفاسیر و مواعظ و ترویج شرع، اوقات می
).220: 1371(آیتی، » اندن حسام بر جنابش تلمذ کرده و رخصت حدیث یافتهمحمد ب

. ابیات زیر مؤید این معناست:         6
ام             بر درگـه امیر و سالطین به هیچ بابام امـا نرفتـهدر مدح شـاه رفتـــه

)5034-282/5033ت اطّالب (ام بــه پیش کسی دسننهادهام به جود کسی دست اطّماع      نگشاده
حسام بیشتر ذوق و هنر خود را وقف مناقب خاندان رسالت و امامت به ویژه امام علی . از این میان، ابن7

(ع) کرده است:
)102زیــن آب بـــوده طینت مـــا را مخمري     (اشعار من ستایش داماد مصطفی است
)179اللسان من همه مدح و ثناي اوست      (ما فی ما فی الضّمیر من همه مهر و محبتش

).  202، 128-127، 106، 23نیز، ر.ك: (
اي از سخنان بزرگان دین و به که به گردآوري، ترجمه و منظوم ساختن مجموعه. از میان انبوه کسانی8

م شیخ طبرسی، توان به عمرو بن بحر جاحظ، امین االسالاند، میویژه کلمات قصار امیر مؤمنان (ع) پرداخته
شریف رضی، سید حسن غزنوي، رشید وطواط، ابوالفضل مستوفی، ابوالمحاسن محمد بن سعد نخجوانی 
معروف به ابن الساوجی، درویش اشرف مراغی، جامی، مکتبی شیرازي، سید محمد بن ابی طالب حسینی 
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مطلوب کل «ي این رساله به رسالهحسام در سرودن موسوي استرآبادي متخلّص به حزینی و...اشاره کرد. ابن
). 632، 2: ج1378رشید وطواط نظر داشته است (صفا، » طالبِ
. ابیات شاهد مثال برگرفته شده از دیوان محمد بن حسام خوسفی به اهتمام احمد احمدي بیرجندي و 9

نگر ي صفحه یا صفحات و عدد سمت چپ بیامحمد تقّی سالک است، عدد سمت راست بیانگر شماره
باشد.ي بیت یا ابیات   میشماره
حسام شاعري است که همانند فردوسی در مقابل حوادث و رویدادهاي منفی سیاسی و اجتماعی . ابن10

ن بیگانه و ي غارتگراي درگیري و ستیز با سلطهعصر خود ناسازگار است و با آن سر ستیز دارد. همین روحیه
ده است که او به طرف حماسه و سرودن شعر حماسی گرایش پیدا اوضاع ناگوار حاکم بر جامعه موجب ش

توان در دیوان وي یافت هاي کامل یک اثر حماسی است میکند. اولین قصایدي را که داراي ویژگی
اي و حماسی است، به همین دلیل بیشترین واژگان ). ذهن او اسطوره59-58: 1380(خوشحال دستجردي، 

ها نه تنها شود. این واژهوناگون مربوط به فرهنگ ایران باستان در آثارش دیده میحماسی همراه با تلمیحات گ
).   54: 1380شود (خائفی، نامه، بلکه در دیوان او هم به خوبی دیده میدر خاوران 

تلفّظ شود.   » شم ـ شیر«به صورت » شمشیر«ي . براي رعایت وزن باید واژه11
ي : ذیل واژه1382کردن، کناره گرفتن و احتراز جستن است (میرزانیا، . پهلو کردن، کنایه از دوري12

»).پهلو کردن«
و 8617، 481/8614)، (480/8606)، (8598-479/8597: (دیواني شواهد بیشتر، ر.ك:. براي مشاهده13
).   8642و 484/8638)، (483/8636)، (482/8621)، (8619
ها و القاب دیگري از جمله اسم علی (ع)، وي را با اسماء، کنیهحسام در دیوانش به غیر از. ابن14

)، وصی 91/1379)، حیدر (118/1879)، امیرالمؤمنین (208/3587)، ابوالحسن (163/2651ابوتراب (
)101/1596) نام برده است:422/7643) و شیر یزدان (178/2960)، مرتضی (122/1918)، ولی (

)107/1672هیچ مستظهر ندارد وسع استکفاي من  (هرماهللا چون مستظاز توالي ولی
نمودارها
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کتابنامه
قرآن کریم.  -
ي اصطالحات، مضامین و موضوعات ادب فارسی)، ي ادبی فارسی (گزیدهانوشه، حسن؛ فرهنگنامه-

.1381ج، چاپ دوم، 7سالمی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد ا
آیتی، محمد حسین؛ بهارستان در تاریخ و تراجم رجال قاینات و قهستان، مشهد: دانشگاه فردوسی -

. 1371مشهد، چاپ دوم،
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ي ادبیات و علوم ي دانشکده، مجلّه»حسام خوسفیهاي اعتقاد در قصاید ابنجلوه«بهمنی، غالمرضا؛ -
. 50-29، صص 1380ي اول، بهارشمارهانسانی بیرجند، سال اول،

آمدي، عبدالواحد بن محمد؛ شرح محقّق بارع جمال الدین محمد خوانساري بر غُررالحکم و تمیمی-
ج، 6دررالکلم، با  مقدمه و تصحیح و تعلیق میر جالل الدین حسینی ارموي محدث، تهران: دانشگاه تهران، 

.1373چاپ چهارم،
حسن؛ در دلو آفتاب (گفتاري در تأثیر قرآن و حدیث بر ادب فارسی)، تهران: دادگستر، تبار،جعفري -

.1388چاپ دوم، 
حافظ، خواجه شمس الدین محمد؛ دیوان، به تصحیح و توضیح پرویز ناتل خانلري، تهران: خوارزمی، -

. 1362ج، چاپ دوم، 2
.1372رسی، تهران: اساطیر، چاپ دوم،حلبی، علی اصغر؛ تأثیر قرآن و حدیث در ادبیات فا-
ي ادبیات و علوم ي دانشکده، مجلّه»حسام خوسفیواقعیت و اسطوره در شعر ابن«خائفی، عباس؛ -

. 56-51، صص 1380ي اول، بهار انسانی بیرجند، سال اول، شماره
ی سالک، مشهد: ادارة خوسفی، محمد بن حسام؛ دیوان، به اهتمام احمد احمدي بیرجندي و محمد تقّ-

. 1366کلّ حج و  اوقاف و امور خیریه استان خراسان، چاپ اول، 
ي ي دانشکده، مجلّه»حسام خوسفیبازتاب حماسی انتظار در دیوان ابن«خوشحال دستجردي، طاهره؛ -

.72-57، صص 1380ي اول، بهار ادبیات و علوم انسانی بیرجند، سال اول، شماره
زیر نظر محمد معین و سید جعفر شهیدي، تهران: دانشگاه تهران، چاپ دوم، علی اکبر؛ لغتنامه،دهخدا، -
1377 .
.1383راستگو، سید محمد؛ تجلّی قرآن و حدیث در شعر فارسی، تهران: سمت، چاپ سوم، -
ادبیات و علوم يي دانشکده، مجلّه»حسام خوسفینگاهی به زندگانی ابن«آراي رودي، خیراهللا؛ رزم-

. 98-87، صص 1380ي اول، انسانی بیرجند، سال اول، شماره
ي علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه ، مجلّه»انواع ادبی در شعر شیراز عصر تیموري«ریاحی زمین، زهرا؛ -

.50-33، صص 1384ي اول، ي بیست و دوم، شمارهشیراز، دوره
.1382اء، به اهتمام و تصحیح ادوارد براون، تهران: اساطیر، چاپ اول، سمرقندي، دولتشاه؛ تذکرة الشعر-
.1378ج، چاپ دهم، 5صفا، ذبیح اهللا؛ تاریخ ادبیات در ایران، تهران: فردوس، -
.1339ج، چاپ اول، 3ـــــــــــــ ؛ گنج سخن، تهران: دانشگاه تهران، -
ي آیات، تحقیق و نگارش علی کرمی، لقرآن، ترجمهطبرسی، فضل بن حسن؛ مجمع البیان فی تفسیر ا-

.1380ج، چاپ اول،17تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
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ي حسین داودي، تهران: امیرکبیر، چاپ اول، فروزانفر، بدیع الزّمان؛ احادیث و قصص مثنوي، ترجمه-
1376 .
ید محسن حسینی امینی، تهران: دارالکتب کاشانی، ملّا محسن؛ الصافی فی تفسیر القرآن، تحقیق سفیض-

ش.1377ه/1419ج، چاپ اول، 7االسالمیۀ، 
، فصلنامه »ي نخست دیوان خاقانیي دینی در هفت چکامهبازتاب هنري اندیشه«کرمی، محمد حسین؛ -

.120-95، صص 1380اندیشه دینی دانشگاه شیراز، دوره دوم، شماره سوم، بهار 
حدود العالم منَ المشرقِ الی المغرب، به کوشش منوچهر ستوده، تهران: طهوري، مجهول المؤلّف؛ -

. 1361چاپ اول، 
.1362مستوفی، حمداهللا؛ نزهۀ القلوب، به اهتمام گاي لسترانج، تهران: دنیاي کتاب، چاپ اول، -
پژوهی، سال ي خراسان، فصلنامه»خوسف (موقعیت جغرافیایی و یادکرد تاریخی)«موسوي، حمید؛ -

. 20-15، صص 1378ي چهارم، دوم، شماره
اي بر تأثیر قرآن و حدیث در ادب پارسی)، تهران: قدیانی، مؤذّنی، علی محمد؛ در قلمرو آفتاب (مقدمه-

.1375چاپ دوم، 
.1382ي کنایه، تهران: امیرکبیر، چاپ دوم، میرزانیا، منصور؛ فرهنگنامه-
ج، 2نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی تا پایان قرن دهم هجري، تهران: فروغی، نفیسی، سعید؛ تاریخ-

.  1363چاپ دوم، 
ي علوم اجتماعی و انسانی ، مجلّه»مضامین رایج در شعر برخی از شاعران قرن نهم«واردي، زرین؛ -

.110-91، صص 1384ي اول، ي بیست و دوم، شمارهدانشگاه شیراز، دوره
.   1377مایی، جالل الدین؛ فنون بالغت و صناعات ادبی، تهران: هما، چاپ پانزدهم، ه-
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)پیرامون فلسفه و ادبیات(خیام و شعر
1مازیار جمال خانی لوندویل

دانشجوي کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزي روستایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا
چکیده

ران از دوره هاي پر تنش و جنجالی نحله هاي کالمی بوده است. تأسیس و قرنهاي پنجم و ششم در ای
شاهد این مدعاست که رسالتشان رساندن پیام کالم اشعري تُهافت الفالسفه تأثیر نظامیه بغداد و تألیف کتاب 

به جهان اسالم بوده است.حکیم عمر بن خیام نیشابوري در این دوره عمرش را سپري کرده است. وي 
وف شاعر، ریاضیدان، منجم و طبیب بوده است. حکیم نیشابور دریاي پر تالطم وجودش را به صورت فیلس

رباعیات در ساحل وجود خود ظاهر ساخته است. قالب شعري که بوي ایرانیت آن براي مشام آریایی 
یرند چون آشناست. خیام رساله هاي کم حجم و پر محتواي فلسفی هم دارد که اگر مورد مداقه قرار گ

مشعلی رباعیات منسوب و منحول به حکیم نیشابور را روشن خواهند ساخت. بر کسانی که متد در تحلیل 
شخصیت را نیک می شناسند، پوشیده نیست که شناخت شخصیت همواره از طریق آثار شخصیت امکان پذیر 

است نه یک اثر. البته مکانیسم روایی هم بی تأثیر نخواهد بود. 
با سطوح مختلف و متفاوت زبان و الیه هاي تو در توي آن نا آشناند، در شناخت خیام دچار کسانی که 

کج فهمی خواهند شد. خیام در رباعیات خویش، که گنجینه اي از معارف عقلی می باشند، آگاه است که 
م هرچه به اندیشه متعلق است ناپایدار است ولی خود اندیشه ماناست. از این روي حرف حساب حکی

نیشابور تفکّر است. مشعل تفکر و فلسفه در بسیار سرزمینها به خاموشی گراییده است ولی در ایران زمین به 
واسطه ي داشتن فرهنگ تفکر از دورانی بس کهن تا کنون همواره نور افشان بوده است هرچند براي 

اندیشمندانش تکفیر و تبعید ارمغان آورده است.
متُد، ادبیات، فلسفه، مکانیسم روایی.رباعیات خیام،ها:کلیدواژه

هر نقش عجب که زیر و باالست                   برهان وجود حق تعالی است
هر مرغِ سخن که در ترانه است                 توحید سرايِ آن یگانه است

مقدمه
).36: 1381کنیم( یانکلوویچ ،زندگی نوعی مالقات است و گفتگو مرزي است که ما در آن مالقات می 

سخن از منبعی بیکران سرازیر می شود که در متافیزیکی بودن آن تردید نمی توان روا داشت. راه یافتن 
به اعماق سخن نیاز به اندیشه اي دارد که نمی توان وجهه ي فلسفی آنها را انکار کرد. سخن، هویت ذات 

جدا کرد و چون مخزنی در وجود انسانها نهاده شده است که انسان است. و نمی توان آن را از انسان 
گرانبهاترین حقیقت در آن یافت می شود و سخن به حکم داشتن مصداق، داراي مفهوم نیز هست. و چون 
مفهوم به حسب رتبه بر مصداق تقدم دارد. بنابراین نخستین چیزي که در باب سخن شایسته ي اندیشیدن 

1.damoonas@gmail.com
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مفهوم سخن ویژه ترین صیدهاي درون است که تنها در گفتگو امکان بیرون است، مفهوم سخن است. و 
خزیدن می یابد و خود را تسلیم دیدگان تیزبین و نکته یاب می کند. از همین روست که در منطق ارسطو 

فصل ممیز انسان با سایر موجودات را نطق دانسته اند و به قول سعدي:
)145: 1384دواب از تو به گر نگویی صواب(سعدي،به نطق آدمی برتر است از دواب      

هر اندیشمندي سخنی دارد و هر سخنی جهانی از اندیشه هاست. و هر که اندیشه اي دارد پس جهانی 
دارد:

)424: 1363هر آن  کاو ز دانش برد توشه اي           جهانی است بنشسته در گوشه اي(فریومدي،
یداست و دمهاي گرم و سرد از طریق سخنان قلبی و قالبی  قابل تمیز ظهور اشخاص در سخنهایشان پ

است. موجز آنکه سخن، ترجمانِ جان است. سخن به گفتگو می انجامد و به واسطه ي نوشتار، مکتوب می 
گردد تا برجریده ي عالم دوام آورد:

بماند سالها این نظم و ترتیب            ز ما هر ذره خاك افتاده جایی
رض نقشی است کز ما باز ماند           که هستی را نمی بینم بقاییق

: دیباجه)1384مگر صاحبدلی روزي ز رحمت           کند در کار درویشان دعایی(سعدي،
در سخن، اندیشه داراي سیالیتی است که میزان و مقدار آن در نوشتن، اگر داراي قدرت و قوت باشد. به 

فی تنازلی آشکار  دارد. و بازسازي فضاي سخن مکتوب شده مرهون تقلّب و در خود لحاظ جریان کمی وکی
دیدن خواهد بود.
شناخت متُد

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

روش و متدي متناسب با موضوعش می باشد ؛یعنی متدهاي علوم متفاوت است ولی متد هر علمی یکی 
بیشتر نیست. در شناخت شخصیتها نیز باید قایل به متدي بود. متدي که در شناسایی اشخاص پیش باید 

تادان و معاصرین اوست. در مالحظه ي گرفت شامل مالحظه ي آثار، شرح زندگی، نوع زندگی، معاشرتها، اس
آثار یک شخصیت، ما با متن واقعی و اصلی اندیشمند مواجهیم و در بقیه موارد نیازمند به مکانیسم روایی و 
مواریث سرگردان هستیم. اگر منابع موجود هم در موضوع مورد مطالعه اندك باشد در تحریف متد تأثیري 

متد قائل شد. بنابراین متد یک امر ثابت است. براي شناخت شخصیتها ندارد ولی می توان به نقض و کمال
نخست باید از آثارشان اقدام کرد. یعنی اصل، گفته ها و نوشته هاي خود شخصیت می باشد ولی گزاره ها 

هم می توانند  قرینه و مفسر باشند.
دي نظر دارند راه پژوهش را یک کسانی که فارغ از چشم اندازه هاي کلّی، صرفاً به یک اثر از اندیشمن

چشم پیموده اند. به عنوان مثال اگر کسی کتاب روضَه التَلسیم خواجه نصیر الدین طوسی را مطالعه کند به 
این نتیجه خواهد رسید که وي یک اسماعیلی تمام عیار و حتّی یکی از دعاه  است. ولی اگر شرایط زندگی 
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هاي حصار الموت دانسته شود هرگز وي را اسماعیلی نخواهیم دانست. خواجه و چرایی پناه بردن او به قلعه
این تعارض از طریق دیگر اثر خواجه به نام شرح تجرید مشهود می شود. البته شرایط تاریخی هم در این 

).319:1385تفسیر مددگر خواهند بود گرچه  هیچ تاریخی به ذاته حجت نیست(ابراهیمی دینانی،
مکانیسم روایی را به طور مطلق نمی شود نپذیرفت؛ زیرا اگر چنین اتفاقی روي دهد. مواریث سرگردان و

دیگر چه فرقی میان توارث، انجیل و شعر شاملو باقی خواهد ماند؟
یا در مورد قرآن کریم هم اگر تاریخ اسالم را نادیده انگاریم دست کم جنبه ي وحیاتی آن بر ما مجهول 

در مورد حکیم نیشابور نیز صادق است و شرابِ نیشابوري حکیم عمر خیام، میِ باقی خواهد ماند. این سخن
در ایام نمی افکند:"اشربوا"انگوري نیست که اگر بود موالي بلخ از قول خیام آوازه ي 

هزار جان گرامی فداي آن یاري             که به مجلس ما امر اشرابوا دارد
اسرار عالم بر خواهد آمد؟چگونه میِ انگوري از عهده ي حلِّ 

چرا به «ابوالعاليِ معرّي یک فیلسوف است که قصایدي هم سروده است و محتواي برخی از قصاید در 
خالصه می شود اما قصاید توحیدي هم در آثارش مشهود است با این حال در اندیشه ي » این عالم آمده ایم؟

سم است. البته منظور این مقال دفاع از وي نیست! کسانی سعدي کسانی پیشانیِ ابوالعالء ممهور به مهر نیهیلی
را صرفاً اشعري پنداشته اند، هر چند وي در مدرسه نظامیه ي بغداد تحصیل کرده است و تلقین و تکرار هم 
داشته و در برخی قصایدش اراده ي حق برجسته می نماید و یا در دیباچه گلستان نسبت به بندگانِ گبر و 

ی بدسگالی روا داشته است اما نگرش جامع االطراف نسبت به نوشته هاي منظوم و منثور وي آنان ترسایی کم
را به این نکته رهنمون خواهد شد که سعدي از اشعریت عبور کرده است. کسانی  از این هم فراتر پیموده اند 

به شمار آورده اند، تنها به این و عرفان را با اشعریت یکی انگاشته اند و برخی عرفا را در زمره ي متکلمان 
حکم که شخصیتهایی این چنینی در خانواده اي اشعري تربیت یافته اند و یا در محیطی اشعري تأدیب گشته 
اند. یا در آثارشان صورتهاي برخی مسائل، اشعري نموده است. در مقام انتقاد از اندیشه هاي چنین کسانی  

اموسِ عرفانی، عقل هر چند مکتب ساز است و فلسفه ساز ولی از هر باید این پاسخ یادآوري شود که در ق
دو فراتر می رود. تفکر عرفانی، وهمیات و قطعیات نیست. شاهد مثال براي این ادعا تذکره ي خود نوشت 

حجه االسالم امام محمد غزالی به نام المنقذ منَ الضِّالل مکفی می نماید.
ر یک مرتبه توقف نخواهند داشت. این خاصیت ذاتی عقل است که چون کسانی که سلوك عقلی دارند د

بنّایی، می سازد و پیش می رود و در چارچوبی که خود ساخته است محبوس نمی ماند. کسانی چون خیام، 
خالصه » منِ انضمامی«نظر داشته اند، در » منِ مطلق«عطار، سعدي و از این دست سالکان که همواره به 

است به قول موالي بلخ:» من ها«زیرا منِ انضمامی نخواهند شد؛ 

زین دو هزاران من و ما اي عجبا من چه منم؟          عربده را گوش بده دست منه بر دهنم 
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) 225: 1389(مولوي،
خیام ، آثار  و زمانه

اخر قرن حکیم عمر خیام، فیلسوف، ریاضی دان، منجم، طبیب ، نویسنده و شاعر بزرگ ایران زمین در او
پنجم و اوایل قرن ششم هجري قمري می باشد. والدتش در نیشابور اتفاق افتاده است. روزگاري طبیب دربار 
ملکشاه سلجوقی بوده است. در ریاضیات چندین اثر دارد. که از همه مشهورتر کتابش در جبر و مقابله است. 

ود غلبه ي اسالم همچنان در میان ایرانیان هجري مأمور اصالح تقویم ایرانی شده است که با وج647در سال 
معمول بود و نوروز را که در نیمه برج حوت قرار داشت به اول  حمل آورده است وتقویم جاللی از این راه 

شکل گرفته است که مورد اشاره شیخ اجل در دیباچه ي گلستان هم واقع شده است:
ده بر منابر قُضباناول اردیبهشت ماه جاللی             بلبلِ گوین

برگل سرخ از نم افتاده آللی           همچو عرق بر عذار شاهد غَضبان
کتابی در نثر پارسی به نام نوروزنامه به وي نسبت داده شده است که با انشایی ساده و شیوا در بیان 

اسباب پیدایش جشن نوروز و کشف حقیقت آن نگاشته شده است.
یم عمر خیام برجاي مانده است که کم حجم و پرمحتوا می باشند:چند اثر فلسفی هم از حک

. رساله فی الکون و التکلیف؛1
. ضروره التضاد فی العالم و الجبر و البقاء؛2
. رساله الضیاء العقلی فی الموضوع العلم الکلّی؛3
. رساله در علم کلیات وجود؛4
. رساله فی الوجود؛5
ئل؛. رساله الجواب عن ثالث المسا6

شهرت خیام در ایام زندگی و دوران قریب به آن بیشتر در حکمت، طب، نجوم و ریاضیات بوده است 
لیکن در جهان امروز وي را به واسطه ي رباعیات فلسفی و لطیفش می شناسند، رباعیاتی بسیار ساده و بی 

عالی و جزیل می باشند. اگر آرایش و دور از تصنّع و تکلّف ولی مقرون به کمالِ فصاحت و بالغت و معانی 
درون مایه و محتواي رباعیات وي را بفشاریم در سه وجه خالصه می شوند: مسئله ي اغتنام وقت، حسرت و 

).282:1357تأسف به گذشت عمر (به طور کلّی زمان)، و دوران انتها که مرگ است (صفا،
سفه است و مؤثرترین کتابها در رد روزگار خیام دوره اي است که معرّف حمله هاي تند به فکر و فل

فلسفه و تفکر به رشته ي تحریر در آمده است. از آن میان یکی  تُهافَت الفَالسفه اثر حجه االسالم امام محمد 
غزالی می باشد. وي تربیت شده ي مدرسه نظامیه بغداد بوده است که رسالت سردمداران آن مدرسه جز 

فلسفی و نشر اندیشه هاي اشعري چیز دیگري نبوده است. این موجب دشمنیِ آشتی ناپذیر با اندیشه هاي 
تأسیس آن  مدرسه بود که پیام نحله ي کالمی اشاعره را به سراسر جهان اسالم برساند. این دوره ي پر 
آشوبِ فکري، محیط پرورش خیام بوده است .کسانی رباعیات حکیم خیام را یک واکنش در برابر تاریخ 
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د. عصر سلجوقی که بعد از غزنویان آمدند و ترکها برکشور حاکم شدند، ایران دو فرهنگی شد ایران دانسته ان
. برخورد فرهنگ بومی ایران با فرهنگ ترك و با فرهنگ عربِ عباسی و دوباره اتّحاد میان عباسیانِ بغداد با 

اه ناخواه فرد روشن حکومت ترکها در واقع وضعی ایجاد کرد که یک بحران روانی در پی داشته است. خو
بین و هوشمندي  چون خیام را در مقابل سوألهایی قرار داد که این چه زندگی است؟ به کجا خواهد رسید؟ 

) 51:1383موجز آنکه رباعیات خیام به نوعی، دیکته ي زمان هم هست (اسالمی ندوشن،
ه گزارش داده است. حکیم راحه الصدور راوندي نیز که تاریخ زمان است، شرح جریانات را همین گون

ناصر خسرو قبادیانی هم که از زمان  خیام چندان دور نبوده از این دست شکایات دارد:
چاکر نان پاره گشت فضل و ادب         علم به مکر و به زرق معجون شد
زهد و عدالت سفال گشت و حجر         جهل و سفه زر و در مکنون شد

)698: 1386ا        قول همه زرق و وعده افسون شد(ناصر خسرو،فعل هم جور گشت و مکر و جف
ادبیات و  فلسفه

شاعر و نویسنده نامی انگلیس در قرن نوزدهم "Fitz Geraldفیتز جِرالد "غوغاي خیام در جهان مرهون 
. البته میالدي است. جرالد با ترجمه ي رباعیات خیام به زبان انگلیسی از خیام چهره اي جهانی ساخته است

در کنار این خدمت یک ناخدمتی هم روا داشته است که بدان پرداخته خواهد شد. بازتاب شهرت جهانی 
خیام در ایران دو چندان شد و نظرها به جانب وي معطوف گشت و بررسی احوال وي از زوایاي گوناگون 

مورد مداقه قرار گرفت.
ند و مدعاي آنان کتاب چهار مقاله عروضی است که کسانی در شاعر بودن حکیم خیام تردید روا داشته ا

در آن نظامی عروضی، مؤلف کتاب، اشاره می کند که در آخر عمر، خیام را دیده است و در بلخ با او مالقاتی 
داشته است، گویا صریحاً اشاره هم دارد که با وي در یک مجلس عشرت هم نشسته است ولی هیچ اشاره اي 

).8:1385شابور  نکرده است (نظامی عروضی،به شاعر بودن حکیم نی
از این روي رباعیات خیامی را به شخص دیگري، هم نام با حکیم نیشابور نسبت داده اند. برخی منتقدان 
هم ابراز داشته اند که شاید اصرار نظامی عروضی ایجاب کرده است که خیام را طبیب، ریاضی دان و منجم 

سی که با حکومت نسبتاً متعصب دینی مآب سلجوقی ارتباط داشته مورد نگه دارد تا لقب حجه الحق و ک
).53:1383بازخواست قرار نگیرد (اسالمی ندوشن،

کسانی درست نقطه ي مقابل آنانی قرار گرفته اند که خیام را شاعر ندانسته اند، اینان خیام را شاعر می 
آنان هم کتاب مرصاد العباد نجم الدین رازي دانند ولی می خواره و خوشگذران و اپیکور مسلک، مدعاي 

است که مؤلف در حدود هشتاد سال پس از خیام زیسته است و در کتاب خود از جمله هاي تند نسبت به 
خیام دریغ نکرده است. خیام را مادي مآب و داراي انحراف فکري معرفی کرده است. دو رباعی هم به عنوان 
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است. شاید این سبک اظهار نظر اولین قضاوت صریح در مورد خیام باشد. شاهد ادعا در کتاب خویش آورده 
یکی از آن دو رباعی به قرار زیر است:

دارنده چو ترکیب طبایع آراست            از بهر چه او فکندش اندر کم و کاست؟
گر نیک آمد، فکندن از بهر چه بود         ور نیک نیامد این صور عیب که راست؟

هشگران نیز بر این باورند که رباعیات حکیم عمر خیام نیشابوري  با رباعیات خیامی دو چیزند برخی پژو
ولی در طی زمان، اختالط صورت پذیرفته است. مدعاي اینان آن است که اذعان می دارند حکیم نیشابور در 

را در شئون مختلف تصنیف و نشر اشعار رباعی خویش اقدامی نکرده است بلکه شاید گهگاه در مجالس آنها
سخن اظهار داشته است و کسانی  یادداشت برداشته اند، از این جهت در آثار دیگران با رباعیات حکیم 
نیشابور مواجه می شویم. نیز این دسته از پژوهشگران باور دارند که رباعیات خیامی که افشره ي مضمون آن 

پیش از خیام نیشابوري هم در آثار کسانی مطرح شده در اغتنام وقت، معنی زندگی و مرگ می باشد، نه تنها 
بود بلکه بسی دورتر در فرهنگ میان رودان، سومر و ایران باستان هم طرح این گونه مسایل صورت پذیرفته 
بود. از دورترین دوره ها به کیش زروانی اشاره می کنند که برجستگی اهمیت زمان از نامِ آئین پیداست و از 

هاي پیش از حکیم نیشابور به نمونه هایی از این دست اشاره دارند:نزدیکترین دوره 
شهید بلخی:

اگر غم را چو آتش دود بودي            جهان تاریک بودي جاودانه
در این گیتی سراسر گر بگردي            خردمندي   نیابی  شادمانه

رودکی:
همی بارياي آنکه غمگینی و سزاواري          و اندر نهان سرشک 

فردوسی:
جهانا مپرور چو خواهی درود               چو می بدروي پروریدن چه سود؟

بر آري یکی را به چرخ بلند                سپاریش  ناگه  به خاك  نَژَند؟
نیز اشاره دارند که باید در احصاي رباعیات خیام، سره از ناسره تمیز داده شوند. این نکته همان است که 

مقال در بخش شناخت متد راه وصول به آن را در نگاهی جامع االطراف به آثار هر شخصیت  و مکانیسم این
روایی درباره ي شخصیت خالصه کرده است. در این منازعات، رباعیات احصا شده ي منسوب خیام به تعداد 

اد رباعی اصوالً به شیوه هزار و پانصد رباعی گزارش شده است. در حالی که شاید نتوان گفت که بیش از هفت
ي حکیم نیشابور  نزدیک است. برخی هم موشکافانه تر این احصاء را تا پانزده رباعی فرو کاسته اند 

).187:1388(ابراهیمی دینانی،
به هر روي رباعیات خیام یک دست نیست و قطعاً الحاقاتی در مجموع آنها صورت گرفته است و تمییز 

از به یک تحقیق تاریخی دقیق دارد. پس مستند سخن گفتن در این باب دشوار رباعیات منسوب و منحول نی
است تا آنجا که نگارنده ي این مقال اطالع دارد یک نسخه از رباعیات خیام به کوشش حسین دانشفر به طبع 
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رسیده است که از دیگر صور منتشر شده معتبرتر ارزیابی شده است. این نسخه داراي یک مقدمه به قلم 
رحوم استاد مجتبی مینوي می باشد که استاد فقید این نسخه را تأئید کرده و ستوده است. دکتر شفیعی م

کدکنی نیز در اعتبار این نسخه نسبت به نسخه هاي دیگر هم راي موافقان بوده است.
می از آنجا که قالب رباعی از قوالب شعر فارسی است و شعر فارسی در زمره ي ادبیات فارسی محسوب 

شود. این مقال قصد دارد زلف سخن را هر چند به اختصار در مورد ادبیات، به قلم  شانه زند. در تعریف 
ادبیات نقل کرده اند که شامل کلیه متون منظوم و منثوري است، مقید به زمان و مکان خاص و فرهنگی 

خاص، که چون میراثی از گذشتگان برجاي مانده است.
دانسته اند و واژگان دبیر، دبستان و دیوان را » نوشتن«به معنی dīp√ه ریشه ي آن را یا کسانی در فقه اللغ

باز مانده ي آن گزلرش داده اند.
با این احوال با توجه به آنچه در دیباچه ي این مقال رفت، ادبیات می تواند نوعی نگرش به هستی باشد 

ملک الشعرا بهار با قطعه شعري در این باب، نیک داد و تنها سرهم کردن الفاظ یا چیدن قوافی نباشد. چنانکه
سخن داده است:  

شعر دانی چیست؟ مرواریدي از دریاي عقل       شاعر، آن افسونگري کاین طرفه مروارید سفت        
تن خواهد نگرش، صرف نگاه نیست بل اندیشه است. یک ادیب اگر  اندیشه اي ندارد چه چیزي براي گف

داشت؟
تمام ادبیاتهاي  مهم جهان داراي پشتوانه ي فلسفی هستند و به همین جهت ادبیات فارسی در اوج است. 
اگر خیام از معنی و غایت زندگی سخن می گوید مگرنه آن است که درك معناي زندگی در گرو شناخت 

رح است؟ تعاریف مصطلح از فلسفه، ماهیت زندگی می باشد و شناخت ماهیت در حوزه ي فلسفه قابل ط
یکی اندیشیدنِ اندیشه ها است، یکی هستی شناسی است و یکی تمرین مردن است و ...

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

اندیشه کاید در درون    صد جهان گردد و به یک دم سرنگوناز یکی
اندیشه هاي تازه حل مشکالت تازه را راهگشاست.به قول مولوي:

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

براي ادعاي خود نزاع ادبی بین عقل و ذوق را مطرح کنند. در مقام پاسخ به تردید اینان باید گفت: ذوق یا 
خود عقل است و یا از آثار عقل است. به قول اهل فلسفه دو چیز که در وجود متحدند به معنی یک چیز 

به قول همشهري خیام، عطار نیشابوري در مصیبت نامه: ذوق، عقلِ بودنشان نیست بلکه ماهیتاً دو چیزند. 
). 126:1383مست است(ابراهیمی دینانی،
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شیوه اي کز شوق آن شد عقل مست                        جز مرا هرگز که را دادست دست؟
نها واحد عقل و ذوق در یک سطح از هم جدا هستند و دوتا می شوند و دو ظهور دارند اما سرمنشاء آ

است و در سرمنشاء به یک وحدت می رسند و آن انسان است. چون هم ذوق انسانی است و هم عقل 
انسانی است. این مکتوب قصد پرداختن به تقدم عقل یا ذوق را ندارد بلکه تنها به این بسنده می کند که 

محبت توضیح داده اند و کسانی چون باباطاهر عریان در کلمات قصار خود به تفصیل در تقدم معرفت و 
شارح وارسته و روشن ضمیر، ادام اهللا طریقه، صاحب تفسیر بیان السعاده فی مقامات العباده و رساله ي 
ایضاح  به عربی و رساله ي توضیح به فارسی در مورد تقدم معرفت و محبت و رابطه ي آنها با یکدیگر  

الحق کلمات را در این مقال تمام کرده است.
ه به آنچه در بخش شناخت متد از تحلیل یک شخصیت سخن رفت یک شیوه، بررسی آثار یک با توج

شخصیت است نه صرفاً یک اثر. بررسی آثار حکیم نیشابور بیانگر نوعی محاوره ي دردمندانه است که با 
ف به سراغ خویشتنِ خویش داشته است. اگر با مطالعه ي رسایل فلسفی خیام به ویژه رساله ي الکون و التکلی

شعر او برویم، پر واضح خواهد بود که منظور خیام غیر از آنچه اهل ظاهر می فهمند بوده است. به قول 
میرفندرسکی، فیلسوف شاعر:

چرخ با این اختران نغز و خوش و زیباستی          صورتی در زیر دارد آنچه در باالستی
بر رود باال همان با اصل خود یکتاستیصورت زیرین اگر با نردبان معرفت            

در نیابد این سخن، هیچ فهم ظاهري                    گر ابونصر استی و گر بوعلی سیناستی
تأکید خیام در  رساله ي فلسفی الکون والتکلیف بر روي مسئولیت انسان است وکسی که براي انسان 

سان و جهانی که انسان در او زندگی می کند غایت قائل خواهد مسئولیت و تکلیف قائل می شود، براي ان
بود. این مقاله در مقام تشریح مسایل فلسفی مطرح شده در این رساله ي کم حجم و پرمحتوا نیست. بنابراین 

در حد یک معرّف از کنار آن در می گذرد.
است و کتاب پزشکی خود را شیخ الرئیس ابن سینا نام دو کتاب فلسفی خود را شفا و نجات نامیده 

قانون. و حکیم نیشابور دریاي متالطم و خروشان وجودش را به موج رباعیات در ساحل وجودش ظاهر 
ساخته است. بر اهل ادب پوشیده نیست که رباعی، قالبی است که استعداد طرح مسائل فلسفی در آن مهیا 

ن بر این بوي ایرانیت هم می دهد چنانکه است و فشرده ترین قالب براي یک حرف حساب می باشد. افزو
شمس قیس رازي در کتاب خود اوزان دیگر را به شاعران عرب منسوب     می کند ولی این قالب بدون 

شک ویژه ي ایرانیان است. شاید سبب  انتخاب خیام هم از این جهت بیهوده نبوده باشد.
بازي با الفاظ نیست، او استاد گزیده گویی است. سرودن شعر در قالب رباعی براي خیام تفنن و تفریح یا 

شاید از این جهت قابل مقایسه با سقراط باشد. چنانکه سقراط هم چنین جمله هاي گزیده بیان داشته است. 
هر دو اندیشمند فضیلت راه علم ». خودت را بشناس«جمله معروفش در معبد دلفی، ممدوح اکابر آفاق است: 

).120:1383نسته اند(ابراهیمی دینانی،و معرفت را در تعقل دا
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انسان به هر چیزي که بیاندیشد آن چیز براي او در حکم شیء است ولی اندیشنده،  شیء نیست. انسانی 
که اهل تأمل است به غربت خویش پی خواهد برد چون به واسطه ي اندیشه می تواند از خود فاصله بگیرد 

ایی خاص انسان است که می تواند با خود خود ، به خود و عالم بنگرد. و از بیرون به خود نگاه کند. این توان
می باشد. این مطلب هم جالب می نماید که » علمِ بسیط«گویند و غیر از » علمِ ثانی«همان چیزي که به آن 

کسی چون خیام که در ادبیات کالسیک فارسی کمتر از همه شعر گفته است در جهان معروفترین شاعر است. 
ون رباعیات وي به اکثر زبانهاي دنیا ترجمه شده است. اگر حدیث خوش سعدي تا سازمان ملل رفته، نام اکن

خیام هم در ناسا نگاشته شده است و در کتابهاي تاریخ علم، معادالتی ریاضی به نام وي به ثبت رسیده است.
اي حکیم نیشابور نیک ادا نشود شاید این گمان به جا باشد که با مطالعه ي آثار فلسفی هم حق اندیشه ه

به معنی خواندن و حفظ و تکرار آثار شخصیتها نیست. تحقیق به معنی حق را » تحقیق«دلیل امر آن است که 
از حق خواستن است و تحقّقِ حق در خویشتن دیدنِ خویش میسر گردد. کسانی  تذکره االولیاي عطار را 

ل نگاشته شدن آن را سادگی مردم زمانه ي عطار دانسته اند. این اثري مجزا از منطق الطیر انگاشته اند و دلی
پرسش به جا می نماید اگر از آنان پرسیده شود عطار که داراي یک منظومه ي فکري است چگونه ممکن 
است اثري به عظمت منطق الطیر و مصیبت نامه خلق کند و همان منظومه فکري، اثري ساده و غیر واقعی 

).100:1383ی دینانی،بیافریند؟(ابراهیم
در قلب دیدن است نه از مغز تکرار کردن. تفکر قلبی، قابل ترجمه نیست نوعی تجربه ي زیسته » تفکر«

است. فضاي بالغت و فصاحت، فضایی است که خاص زبان خالق اثر است و قابل انتقال و ترجمه نیست. 
در لسان و افواه عوام روزمرّگی داشته باشد. از خیام حاوي واژگانی است که شاید »  کوزه گرِ دهر«رباعیِ 

ولی خیام آنها را در فضاي منظوم ذهنی خود چنان طرح می کند که هم زبان تازه است و هم فکر تازه و بدیع 
می نماید. کسانی که از خواندن این رباعی قائل به دهري بودن وي می شوند کسانی هستند که الیه هاي 

ي را نشناخته اند:مختلف و تو در توي زبان و
جامی است که عقل، آفرین می زندش              صد بوسه ز مهر بر جبین می زندش
این گوزه گرِ دهر چنین جامِ  لطیف                 می سازد و باز بر زمین می زندش؟

خن او مست شده و فیتز جرالد انگلیسی که شاعر با ذوقی هم بوده است وقتی به خیام رسیده از شراب س
دریغش آمد صاحبدالن دیار خویش را از این شراب بی نصیب گذارد. اما چون جامِ سخن خیام را براي مردم 
دیار و روزگار خویش که در فضاي فرهنگی دیگري پرورش یافته بودند مناسب نمی دید آن شرابِ نیشابور 

عهد ویکتوریا هماهنگ و به نقوش سنّتهاي را در یکصد و یک جام پرشکوه و مرصع که با ذوق و فرهنگ 
).416:1382دیرینِ ادبی مغرب زمین منقّش بود ریخت و به بازار ادب آورد (الهی قمشه اي،

آن باده همان است اگر جام بدل شد                بنگر که چه خوش بر سرخمار بر آمد
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یک قیافه نامشخص و آشفته اي به خیام بخشیده اما از رباعیات خیام ترجمه اي به دست داده است  که
است. و این همان ناخدمتی است که این مقاله پیشتر از آن سخن رانده است.

شاید واژگانی  چون بو، آشنایی، خوش، سالم، با بسامدي باال هر صبح و مساء به سمع شنیده شوند ولی 
و ، حرف الف و ي حرف ش آهنگی سروده و حافظ در مصراع    (سالمی چو بويِ خوشِ آشنایی) با حرف 

فضایی ترتیب داده است که محال است ترجمه ي واژه به واژه ي این مصراع به هر زبانی غیر از زبان اصلی، 
این فضا و ریتم را باز سازي کند.

وقتی البته این مقال، قصد بی اعتنایی به هنرِ ترجمه را ندارد. بلکه منظور  نظر این مقاله آن است که 
اندیشه اي بر زبان جاري می شود و از جنس سخن می شود و جامه ي گفتار می پوشد، اندکی از بارِ خود را 
از دست می دهد. باز آن سخن جامه ي مکتوب می پوشد و باري دیگر از دوش خود پیاده می کند، حال تو 

صلتر بخوان! شعري که از خود از این مختصر حدیث ترجمه ي سخنِ مکتوب، آن هم از زبان شعر را مف
جنس وحی است.

حکیم خیام داراي سیالن فکري است. در تفکرش چنان سریع و قوي است که معلوم نیست بتوانیم به 
سرعت او برسیم. ما فقط می توانیم میزان سرعت اندیشه مان را با خیام تنظیم کنیم. خیام پیوسته طرح پرسش 

ئله) را به کار نمی برد ولی هر رباعی حاوي نوعی پرسش است و می کند. هر چند مستقیم کلمه ي    (مس
شاید نه پرسش بلکه ابداع یک شک باشد و پاسخهاي او پایه اي است براي پرسشی دیگر؛ یعنی مرتّب در 
حرکت است و این معنیِ اندیشیدن است. یعنی پرسش و پاسخِ مدام. به قولی همچنان می رو به پایانش 

این همان حرف حساب خیام در رباعیات خویش باشد. البته هر صورت پرسش یا هر مرَس. گمان می رود
پرسشی، پرسش محسوب نمی شود. پرسشهاي مشمئز کننده کجا و پرسشهاي عمیق و دقیق کجا!

عمیق ترین پرسشهاي انسانی به زبان خیام طرح شده است و دردمندي خیام همین پرسش و 
).160:1388پاسخهاست(ابراهیمی دینانی،

در نسخه ي دانشفر، نخستین رباعی خیام به عنوان شاهد به قرار زیر آورده می شود:
دوري که در او آمدن و رفتن ماست             او را نه بدایت نه نهایت پیداست

کس می نزند دمی در این معنی راست          کاین آمدن از کجا و رفتن به کجاست؟
به غیر معلوم بودن آغاز و انجام جهان اشاره می کند اشاره اش به سخن متکلمان در این رباعی وقتی خیام 

است که شما براي تاریخ پیدایش عالم چگونه اندیشیده اید؟ خیام بدایت و نهایت را در آن مفهومی که 
متکلمان دریافته اند نمی پسندد.

ناي آن به فیلسوف بودن خیام مربوط شاید کسانی بر این مسئله ایراد کنند که اگر مسئله ي زندگی و مع
است پس چرا آن را به صورت شعر مطرح کرده است و در مقام یک شاعر در این باب سخن گفته است؟

در مقام پاسخ باید یادآوري کرد که: فلسفه بیش از آنکه با هر علم و دانش دیگري ارتباط داشته باشد  به 
ز به فلسفه وابستگی دارد و پیوسته میان آنها داد و ستد  شعر و ادب نزدیک است. چنانکه شعر و ادب نی
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برقرار است. شعري که درباره ي جهان هستی سروده می شود به فلسفه اي که روح را با ماده پیوسته می بیند 
).191:1388نزدیک است(ابراهیمی دینانی،

را مطالعه کرده است ولی با خیام به عنوان یک فیلسوف از تمام نحله هاي زمان خود خبر داشته و آنها 
این همه در هیچ کدام از این نحله هاي خاص محبوس نمانده است و براي اندیشیدن در چارچوبی توقّف 
نکرده و همواره در اندیشیدن شجاعت داشته است. این رباعی از خیام شاهد این مدعاست که زیور پوسترِ 

همایش پیش روي هم بوده است:
ایوانند              اسباب تردد خردمنداننداجرام که ساکنان این

هان تا سر رشته ي خرد گم نکنی        کانان که مدبرند سرگردانند
توگویی حضرت لسان الغیب، در بیت زیر نظرش به همین رباعی خیام بوده است:
ندعاقالن نقطه ي پرگار وجودند                 عشق داند که در این دایره سرگردان

تأکید هر دو اندیشمند بر عقل است، خیام اسباب تدبیر را در سر، گرداندن به مدار کائنات و هستی 
دانسته است و حافظ، نقطه ي ترسیم دایره ي وجود را عقل دانسته است. ولی فضاي لفظیِ اشعار بالعکس 

این پرسش به جاست که طرح می نماید. وقتی پرگارِ وجود لسان الغیب دایره ي هستی را ترسیم می کند، 
شود آیا عشق درون دایره ي هستی است یا برون آن جاي گرفته است؟ پاسخ به این پرسش، پاسخِ عقلی 

خواننده خواهد بود.
شاید برخی این پرسش را مطرح  کنند که اکر فلسفه به ادبیات قرابت دارد و یا دو گونه برداشت از یک 

ون شاعران را از آکادمی اخراج کرده است؟ در مقام پاسخ باید حقیقت اند پس چرا شخصی مثل افالط
یادآوري کرد که افالطون ضد شعر نبوده و می توان گفت خود وي نیز از شاعري بهره داشت. او با شاعرانی 

که صرفاً لفظی بودند و الفاظی بی معنا  مجموع کار آنها را تشکیل می داد مناسبت نداشته  است.
پرسش قبل را وارونه مورد سئوال قرار دهند که چرا برخی شعرا از جمله عطار در شاید برخی دیگر

کتاب الهی نامه، مصیبت نامه و ... فلسفه را مورد انتقاد قرار داده است و آنها را در شناخت راه، یک چشم 
خوانده است؟

کاف کفر اي جان به حق المعرفه              خوشترم آید ز فاء فلسفه
ه این علمِ لزج چون ره زند               بیشتر بر مردم آگه زندچونک

یا
ماوراي عقل ما را بارگاهی است           و لیکن فلسفی یک چشم راهی است

یا
شرع، فرمان پیمبر کردن است            فلسفی را خاك بر سرکردن است

خود مدانعلم را بهر حیات خود بدان            وز شفا خواندن نجات 
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در مقام پاسخ به کسانی که طرح چنین پرسشهایی در ذهن کرده اند باید یادآوري کرد که منظور نظرِ 
شاعرانی چون عطار، عناد با فلسفه  نبوده است بلکه سرعناد با فالسفه اي داشتند که علّی و معلولیِ  محض 

ب تفکر می کردند. ابن رشد یکی از آنان بوده اند و اغلب با فلسفه ي یونان آشنا بودند و در همان چارچو
است که از ارسطو باالتر نخواسته است که بیاندیشد چنانکه تندیس تفکر ابن رشد، ارسطو بوده است. در 
حالی که فلسفه، فلسفه ي یک مکتب نیست، فلسفه به معنی اندیشیدن با آزادي و بدون پیش فرض است. 

پرسش شود که چرا در دیگر قسمتهاي آثار عطار نیشابوري، حال این پرسش به جاست که از چنین کسانی
سقراط ستوده شده است؟ بقراط غارنشین مظهر قناعت شمرده شده و افالطون به نظر تحسین نگریسته شده 

است؟
گفت چون سقراط در نزع افتاد        بود شاگردیش، گفت اي اوستاد

ن جاي در خاکت کنیم؟چون کفن سازیم، تن پاکت کنیم           در کدامی
گفت اگر تو باز یابیم اي غالم            دفن کن هر جا که خواهی و السالم
من چو خود را زنده در عمري دراز       پی نبردم، مرده کی یابی تو باز؟

عقل، فلسفه ساز است و فلسفه سوز، مکتب ساز است و مکتب سوز. عقل، فلسفه ها و مکتبها می سازد 
آنها برتر    می ایستد. مراد این مقال از فلسفه و عقل، چنین فلسفه و چنین تفکري است نه عقلِ یک ولی از 

فیلسوف یا مکتبِ فیلسوفی خاص.
نتیجه گیري به اختصار

. در جایی اندیشه وجود دارد که در آنجا استعداد قابلی موجود باشد، ایرانیان به واسطه ي داشتن 1
سف، در فهم معارف عقلی ومنبع وحی ممتاز بوده اند چنانکه اولین صرف و نحو فرهنگ اندیشیدن و تَفَل

عربی را ایرانیان براي اعراب تنظیم نموده اند. درهاي مکنون را به شیوه هاي عقلی و زبانی بدیع از قرآن 
درخشش کریم استخراج کرده اند که در هیچ یک از ممالک اسالمی نظیر ندارد. اگر هم نظیري داشته (چون

اسالمی بوده است ایران زمین از دیرباز داراي –ابن عربی در اندلس) به واسطه ي اطّالع از متون ایرانی 
فلسفه بوده است. از نمونه هایی چون گاثه ها(کهنترین بخش اَوِستا)، وندیداد(بخش فقهی آَوِستا، به معنی 

شکن)، پس دانش کامک(پسرِ آرزومند دانش) و قانون ضد دیو) گرفته تا ِشکَند گمانیک وِزار(گزارشِ گمان
مینوي خرَد. در دوران اسالمی نیز چراغ فلسفه همچنان تابان و نورفشان در ایران زمین باقی مانده است. در 
مقابل سرزمینهایی چون مدینه که در دانشگاه آن نه فلسفه می خوانند و نه کالم بلکه علم العقیده می خوانند. 

حید اساساً ایرانی است و اوج آن در اسالم است. مثال ایران و اسالم، چون نور سی شمعی و به هر روي تو
صد شمعی است. نور صد شمعی بر نور سی شمعی یورش نمی آورد بلکه نور سی شمعی در صد شمعی 

مندك و فانی می شود.
وفی بس شگفت است. معانی در لفظ ظاهر می شوند ولی از لفظ ژرفترند و این رابطه ظرف و مظر2

به قول انوري:
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در جهانی و از جهانی بیشی                   همچو معنی که در بیان باشد
ادبیات و فلسفه مالزم یکدیگرند، فیلسوفی که ادیب نباشد و ادبیات را نشناسد و بیان خوبی نداشته 

نداشته باشد و اگر کسی ادیب باشد و باشد. قدرت بیان افکارش را نخواهد داشت و شاید فکر خوبی هم
فلسفه نداند در واقع ادیب نخواهد بود. ادبیات و فلسفه به موازات هم در خیام حضور دارند. حکیم 
نیشابوري به همان اندازه که یک فیلسوف بزرگ است یک شاعر توانا نیز محسوب می شود و چنانکه اندیشه 

در شعرش صفت شاعرانه به خرج نداده است و با تخیالت هاي خود را در هر دو حوزه بیان کرده است
شاعرانه خود را سرگرم نساخته است. رباعیات خیام گنجینه اي از معارف عقلی است که به زیباترین شکل به 
زیور سخن آراسته شده است. کسانی که سطوح مختلف و متفاوت زبان را نمی شناسند و از الیه هاي تو در 

رند در سطح ظاهري زبان درنگ می کنند و به کج فهمی مبتال  خواهند شد. چنانکه در توي آن آگاهی ندا
تاریخ فلسفه کمتر اندیشمندي را می توان یافت که از طغن طاعنان و حمله هاي تند آنان در امان مانده باشد 

ت در برابر دغدغه ي خیام، هستی است. وي می داند که معماي حیات قابل حل نخواهد بود مگر آنکه ابدی
آن باشد و ابدیت را آنگونه که متکلمان تفسیر کرده اند نپذیرفته است. پس کسی که براي حیات، ابدیت قایل 
است، مسئولیت و تکلیف را از انسان سلب نخواهد کرد. عقول انسانها را سرگردان نمی داند بل سر، گردان 

می داند
کانان که مدبرند سر، گردانندهان تا سر رشته ي خرَد گم نکنی     

. حکیم عمر خیام نیشابوري نه ملحد است و نه منکر نبوت بلکه یک موحد دینی است. تردید وي عین 3
توحید است زیرا شک وي دردمندي است و همواره با آن در حرکت است. به روایت داماد خویش، امام 

م آخر حیات کتاب شفاي ابن سینا را پیش روي مطالعه می کرده است و در حالی محمد بغدادي، خیام تا د
که خالل دندان به دست داشت، به عظیمترین مسئله(واحد و کثیر) می اندیشید.

. نکته جالب اینجاست که اندیشمندان هر اقلیمی بر علیه تفکّر قشريِ زمانشان، دست از قلم نکشیده اند 4
قی و فلسفی قشریون را به میدان مباحثه و تفلسف کشانده اند. نیچه در غرب با و با طرح پرسشهاي منط

نوشتن کتاب خدا مرده است، خداي پاپهاي ظالم و ستمگر کل تاریخ و آن خداي خاخامهاي ضد بشري و 
ندیشه سوز دکّانداران تزویر را با نیشِ قلم خود به انتقاد کشانده است. حکیم نیشابور نیز با سرودن رباعیات ا

و اندیشه ساز، همان نیت را در مقابل متکلمان اشعري به منصه ي عمل رسانده است.  
. هر اثر مطبوع، بیانگر یک منظومه ي فکري است. و هر منظومه فکري داراي دو سطح بیرون و درون 5

بیرونی شان به می باشد. همان که به زبان ادب به آن فرم و محتوا خطاب شده است. تمام آثار، در سطح 
اندازه ي همان سطح، ظاهر گشته اند اما اربابان معرفت که دریچه ي قلبشان به روي معانی باز است از همان 

سطح عبور کرده و درهاي مکنون را که در اعماق ظواهر مستترند، صید ادراك گردانند. 
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ده معرفتش را چنان از خمخانه ي حسن ختام نوشته آنکه بوالعجبی است خاك نیشابور که درد نوشانِ با
شراب نیشابوري مست کرده است که سر از پاي نشناخته، غرقِ دریايِ توحید گشته اند. عامان را خبري به 

گوش رسانده و خاصان را آتشی بر دل افروخته اند.   
کتابنامه

) دفتر عقل آیت عشق. تهران: طرح نو.1383. ابراهیمی دینانی، غالمحسین (1
) خواجه نصیر، فیلسوف گفتگو، چ سوم. تهران: هرمس.1385(---------. 2
) نیایشِ فیلسوف. تهران: نشر علم.1387(---------. 3
) هستی و مستی، چ سوم. تهران: نشر اطّالعات.1388(---------. 4
لی.، ش بهار، متنِ سخنرانی در دانشگاه ده"فصلنامه هستی") 1383. اسالمی ندوشن، محمد علی (5
، چ دهم. تهران: روزنه."مجموعه مقاالت") 1382. الهی قمشه اي، حسین (6
) رمز و داستانهاي رمزي، چ دوم. تهران: علمی و فرهنگی.1367. پورنامداریان، تقی (7
) مثنوي هفت اورنگ، به تصحیح اعالخان افصح زاد. تهران: میراث 1378. جامی، عبد الرحمن (8

مکتوب.
) رباعیات عمر خیام، با مقدمه مجتبی مینوي، نشر اسکندري.1346(. دانشفر، حسین9

) گلستان، از روي نسخه قزوینی. تهران: الهام.1384. سعدي، مصلح الدین (10
) المعجم فی معاییر االشعار العجم، به تصحیح مدرس رضوي. تهران.1314. شمس قیس رازي (11
ابن یمین ، به تصحیح حسینعلی باستانی راد. تهران.) دیوان اشعار 1363. فریومدي، ابن یمین (12
) شرح گزیده غزلیات شمس تبریزي، محمدرضا شفیعی کدکنی. تهران: 1389. مولوي، جالل الدین (13
سخن.
) شرح بزرگ دیوان ناصرخسرو، به کوشش مهدي محقق. تهران: انجمن 1386. ناصرخسرو، ابو معین(14

آثار و مفاخر فرهنگی. 
) اعجاز گفتگو، ترجمه ي نبی سنبلی. نشر وزارت امور خارجه. 1381وویچ، دانیل (. یانکل15
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بررسی ویژگی هاي سبکی شعر منوچهر آتشی
1صفیه جمالی

دانشجوي دکتراي دانشگاه بیرجند
چکیده

تحلیل ساختار و محتواي شعر شاعران با عنایت به رویکردهاي نقد و سبک شناسی از جایگاه و اهمیت 
رخوردار است و می تواند مخاطب را به الیه هاي درونی و بیرونی اثر، اندیشه ها، روحیات و خاصی ب

عواطف شاعر رهنمون شود، و وجوه تشخص شاعران صاحب سبک را مشخص سازد. منوچهر 
) از اولین دفتر شعري اش متمایز و صاحب سبک ظاهر شد و تحسین شاعران مطرح 1312-1384آتشی(

. روحیه خالق او مانع از آن شد که او در شعر به تکرار خود بپردازد از این رو در سبک زمان را برانگیخت
شعري او نوعی صیروریت مشاهده می شود که رو به تکامل و نو شدن دارد. نوشتار حاضر به شاخصه هاي 

سبکی شعر آتشی در حوزه لغوي، نحوي ،فکري و ادبی می پردازد.
تصه سبکی,شعر معاصر، شعر اقلیمی.منوچهر آتشی، مخها:کلیدواژه

مقدمه 
امیدي، یأس ودلمردگی است. روشنفکران این دوره به ویژه شاعران به پس از کودتا، عمدتا شعر ناشعر

دنبال آمال و پناهی دیگر(عمدتا مسائل اروتیک) بودند. البته خط باریکی از شعر احساساتی سیاسی جامعه 
ه به حیات خود ادامه می داد که رودر روي شعر مسلط روزگار قرارگرا از دوره گذشته، در این دور

نمایندگان آن سیاوش کسرایی، هوشنگ ابتهاج، محمدکالنتري، ...بودند) گرفت. در نظر این شاعران (کهمی
ان شعر این شاعران، به رغم مخالفتششعر، سالح مبارزه تبلیغاتی خلق است نه گل گلخانه فالن. با این حال، 

با شعر سیاه رمانتیک، به سبب وضعیت ویژه جامعه در آن سال ها، خود از رمانتیسم شدیدي برخوردار بود.
در این دوره، وضعیت دوگانه حکومت استبدادي براي بسیاري از روشنفکران به سختی قابل درك بود. 

جایش را به تشکیک و تردید بنابراین به مرور در سطوح باالي روشنفکري، جامعه گرایی ساده و احساساتی
عمیق و پیچیده داد. و اینان نیز در برخورد با حکومت پر رمز و راز، با رمز و راز و کنایه سخن می گفتند. 

که از اعماق شکست ها سخن می -1335سال–شعر نمادین و لحن حماسی اندوهبار اخوان در کتاب زمستان 
ره است.تر روشنفکران این دوگفت، زبان حال قشر عمیق

در این دوره رمانتیسم بر زندگی و تفکر و شعر سلطه کامل دارد و عموم شاعران، هر یک بسته به 
استعداد، تجربه و دانش خود در نقطه اي از این رمانتیسم جاي می گیرند. و همین استعداد و قریحه و دانش 

م ساده عاشقانه و اجتماعی و انقالبی و تجربه شکل یابنده بر بستر رمانتیسم است که انواع شعر، از رمانتیس

1. safiejamali@yahoo.com
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گرفته (چون اشعار فریدون مشیري، فریدون کار،سیاوش کسرایی، هوشنگ ابتهاج،...)تا سمبولیسم اخوان و 
)       3-24: 2،ج1370شاملو، و شعر سیاه و کوچه بازاري نصرت رحمانی را به وجود می آورد. (لنگرودي،

ادبی معرفی شد که مسیري متفاوت از جریان هاي شعري آن روز ، در در چنین فضایی، شاعري به جامعه 
به عنوان اولین مجموعه منتشر شده از آثار آتشی، چنان نام او را برسر زبان ها » آهنگ دیگر«پیش گرفته بود. 

آتشی با دیوان اولش مرا به کلی طرفدار خودش کرد «انداخت که فروغ هم در تحسین سبک خاص او گفت:
یات شعرش به کلی با مال دیگران فرق داشت، مال خودش و مال آب و خاك خودش بود، وقتی و خصوص

)103: 1330فرخزاد،»(کتاب اول او را با مال خودم مقایسه می کنم شرمنده می شوم.
اقلیمی بودن زبان و تصاویر، غیر رمانتیک و غیر سیاسی بودن مضامین، ابتکاري بودن زبان و دایره زبانی و 

را در مرکز توجه » آهنگ دیگر«طبیعی، تجربی و به دور از تقلید به زندگی از ویژگی هایی است، که نگاه
و سورئایستی خام بسیاري از شعر خوانان قرار داد. عالوه بر این لنگرودي معتقد است، توجه به شعر نیمایی

ه بودند به خود جلب کرد که در این دفتر مشهود است توجه نیماییون و موج نویی هایی را که در را
) 42: 2،ج1370(لنگرودي، 

خورشیدي درروستاي دهرود دشتستان، از توابع بوشهر، چشم به 1310منوچهر آتشی در دوم  مهر ماه 
را در بوشهر گذراند و براي جهان گشود. تحصیالت ابتدایی(دبستان گلستان) و متوسطه (دبیرستان سعادت)

وارد 1336آموزگاري را در بوشهر آغاز کرد و درسال1333یراز رفت. درسال طی دوره دانشسراي عالی به ش
دانشسراي عالی تهران شد و در رشته  زبان انگلیسی لیسانس گرفت. درکنار تدریس در بوشهر، قزوین و 

نیز اشتغال داشت. از جمله ، -سرودن شعر، ترجمه و روزنامه نگاري -تهران به فعالیت هاي فرهنگی دیگر
پایان سال هاي دبیري خود مسئولیت ویراستاري را درانتشارات سازمان رادیو و تلویزیون ایران به عهده در

.از خدمات دولتی بازنشسته شد و در یکی از شرکت هاي خصوصی به کار پرداخت1359داشت.  در سال 

)1365:31(آتشی، 
نیما محسوب می شدند. جداي از آتشی از آخرین بازماندگان گروهی بود که شاگردان بدون واسطه

شاعران بزرگی چون مهدي اخوان ثالث و احمد شاملو، با نیما حشر و نشر بسیار داشت و از او به شدت 
من نیما را «تأثیر گرفت و در گسترش اوزان نیمایی وافزودن ابزارهاي شعرنو نقش قابل توجهی ایفاکرد. 

ا با پوست و گوشت و خونم درك کردم... او شاعري پارسی عمیقا درك کردم ... عظمت کار انقالبی نیما ر
گوي بوده که کوشیده خود را و ادبیات دیار خود را با جهان پیشرفته هماهنگ کند. او سنت نشکسته تا با 
گذشته دشمنی کند، بلکه سنت شکسته تا سنتی نو پی بریزد؛ سنتی که همیشه آبستن سنت تازه تري باشد. 

) درك صحیح 37همان، »(ه و تازه تر زبان شعر پارسی را پیش روي ما گذاشته است.نیما ظرفیت هاي تاز
نظریه نیما و تالش بی وقفه براي بهره گرفتن از ظرفیت هاي استفاده نشده زبان فارسی، از ویژگی هایی است 

که آتشی را در زمره شاعرانی قرار می دهد که همواره در پی نو شدن هستند.
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)، گندم و 1367)، وصف گل سوري(1348) دیدار در فلق(1346آوازخاك ()،1339آهنگ دیگر(
)، 1380)،حادثه در بامداد(1378)، چه تلخ است این سیب(1376)، زیباتراز شکل قدیم جهان(1368گیالس(

) از جمله دفترهاي شعري این شاعر جنوبی است.1381) خلیج و خزر(1380اتفاق آخر(
ود که همواره در حال تکرار خودند و نه شاعري است(مثال چون آتشی نه از شاعرانی محسوب می ش

نمایانگر تکاملی تدریجی است. ،فروغ )که ناگهان در آثارش شاهد تولدي دیگر باشیم. زندگی شعري اي او
دوره فطرت  شعر او محسوب می شود و پس از این دفتر، آتشی » دیدار در فلق«گرچه در روند این تکامل، 

به عوض کردن مسالح زبان ، خیال و جهانی تر کردن مضامین و اندیشه شعري اش و در این شروع می کند
مسیر تا جایی پیش می رود که در دفترهاي آخرش، در بسیاري موارد با شعري مدرن در مضمون و البته زبان 

مواجهیم.
ر این دو دفتر با در صبغه اقلیمی و لحن حماسی آن هاست، شاعر د» آواز خاك«و » آهنگ دیگر«تشخص 

بهره بردن از تکنیک ذاتی و آموخته هاي تجربی اش آثاري متفاوت را خلق می کند، اما از آنجا که نمی 
خواهد به تکرار خود بپردازد به تجربه هایی تازه دست می برد و از گندم و گیالس به بعد، شرو ع می کند 

زبانی نو که به قالب شعر سپید گرایش دارد. مختاري به بیان مضامینی جهانی تر و نوعی تر با لحنی غنایی و
)در این دوره نیز 41: 1378به این اعتبار، گندم و گیالس را آغاز دوره دوم شاعري آتشی می داند.(مختاري،

شاعر تالشش را متوقف نمی کند و در مسیر نوگرایی در برخی از دفترهاي شعري متاخرش در هیئت شاعري 
شود که جداي از ایران با  اساطیر، باورها و تاریخ  و تمدن کشورهاي دیگر نیز کامال مدرن ظاهر می

آشناست و در اشعارش از آن ها الهام می گیرد.    
بحث

سطح لغوي و نحوي
واژگان مرتبط با اقلیم جنوب را به وفور نوآوري آتشی در حوزه زبان چشمگیر است، چه در دوره اول که

و چه آنجا که از واژگان متعلق به زندگی شهري و مدرن بهره می برد. در واقع او در شعرش به کار می برد
جست و جو در «در این زمینه  از نیما پیروي می کند. نیما درباره کاربرد واژگان اقلیمی و بومی می گوید: 

استعمال آن ها. کلمات دهاتی ها، اسم چیزها (درخت ها، گیاه ها، حیوان ها) هر کدام نعمتی است. نترسید از
زبان رسمی پایتخت است. زور این قواعد را به وجود آورده خیال نکنید قواعد مسلم زبان در

)109: 1368نیما،»(است...
هی هو! شبانعلی / زانوي اشتران اجدادت را محکم ببند/ که بنه هاي گندم امسال کدخدا / از پارسال -

ي سفید دو کوهان،خواهی تا شیرمزد شاتی را/ آن ناقهسنگین تر است/ هی هاي شبانعلی عاشق/ آیا 
)240: 1386داد؟/شهزاده شترزاد. (آتشی،

)1386:1136درخت به درخت فاخته هاي نخلستان/ یکی شلیل می کشد از ژرفا:/ کوکو؟ (آتشی،-
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)  1189نه بیشه عاج و نه نعل بدخش/ خلنگ زاران  دندان ببران است و رخنه زخم. (همان:-
ی از همان آغاز شاعري اش از زبانی غنی برخوردار بود، زبان او در آهنگ دیگر و آواز خاك در هاله آتش

اي از خشونت حماسی نشسته است و البته تردیدي نیست که امکان نداشت که محیط اصیل آتشی با زبانی 
نمی کند بلکه زبان بی اصالت گفته شود. شاعر از کلمات زبان وحشت نمی کند، فقط به کلمات ادبی اکتفا

)  1370:1163زنده محیط خودش را به راحتی تبدیل به شعر می کند.(براهنی، 
واژگانی که در آثار اولیه آتشی، بیشترین بسامد را دارند ؛ بدین قرارند:

اسب، وحشی، آخور، قصیل، نعل، کفل، شیهه، سم، سمند، سوار، شالق، رکاب، ترکش، خفتان، افسار، 
، قلعه، بیابان، تیغ، خنجر، شمشیر، آفتاب، گردباد، صخره، سنگ، سفر، اجاق، کوچ، راه، جاده، حصار، بقعه

نخل، نخلستان، گردنه، تنگه، تپه، برج، بارو، گرداب، خار، شتر، استر، گرگ، پلنگ، ملخ، کبک، مار، جغد، 
روباه، شاهین، آهو، سگ، گوسفند،کبوتر، گوزن، آبشخور...

ن گونه واژگان، در آثار بعدي او نیز به نحوي معتدل ادامه دارد:البته به کارگیري ای
)1481(همان:"گتگ"کندن نام غریب خود را بر تنه تلخ -
)795و نا گهان در عصیانی کیهانی / گرمشت می زند بر آرواره شب (همان:-
)837زرد(همان:"يتشچاله"وگرنه چیستند و روغن از کجا می دارند/ این کوره هاي سرخ -

آتشی عالوه بر به کارگیري واژگانی که صبغه محلی و بومی دارند، در به کارگیري کلماتی که متعلق به 
زندگی و فناوري روز است هم موفق عمل کرده است؛ به عنوان مثال:

هلو! ها؟صدا نمی رسد؟ گفتی هنوز دوستت دا...هلو؟ بی فایده است /صدا نمی رسد/ شاید که سیم ها -
)1269خورده اند/ شاید که موریانه هاي نو/ احشاي کامپیوترها را جویده اند. (همان:هم سرما 

و هوا، ها، فهمیدم/ کسی تلفن زده است اینجا / و زنگ/ آن قدر/ لرزانده است هوا را که شانه هاي -
) 1196سکوت از نفرت لرزیده است (همان:

ي و سگ هاي بانوان انگلیسی/ از آدم ها هرگز/ من به دیاري نخواهم آمد که در آن/گاوهاي هند-
آزادترند/ نه به دیاري که در آن/ کامپیوترها به جاي آدم ها حرف می زنند/ و عشق/ روي نوار اینترنت، جهان 

کنند/ و زنی که رو به روي مونیتورها زند/ و تپش دل ها را/ شاسی هاي مونیتورها تنظیم میرا/ هی دور می
)1367ر هزار توي ترانزیستورها گم کرده است(همان:نشسته/ نام عاشقش را د

برخی ترکیبات خودساخته آتشی که در پی تالش او براي مهاجرت از زبان اقلیمی و حماسی به زبان 
شهري و غنایی ساخته شده اند نیز بدین قرارند:

رختان سخن گنگ پیاده رو، سخن گنگ خیابان، نت هاي قدم هاي مشوش،نسیم حامل موسیقی،تعصاب د
متشنج،اتاق میهن،مربع پالستیک... 

آتشی در پی بهره گیري از واژگان حوزه هاي مختلف زبانی، از برخی واژگان آرکائیک هم استفاده می 
کند. وجود این ظرفیت در شعر او و به کارگیري صحیح آن بی تردید نتیجه اشرافی است که او به ادب و 
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. او در به کار بردن این واژگان به توصیه نیما عمل می کند که گفته فرهنگ فارسی و باورهاي باستانی دارد
از مطالعه دقیق در اشعار قدما غفلت نداشته باشید. در اشعار بجویید و یک فرهنگ دم دستی براي «است: 

خودتان بردارید...کم کم کلمات از بین رفته، ذهنی شما شده، یک وقت می بینید چه قوتی یافته اید براي 
)1357:72یوشیج، »( تن اشعار...نوش

)1386:649(آتشی، "فرو می هلیم"می گشاییم و تیغ "خفتان "همین که به عشق می گراید مهر/ -
)459من/ کز هیچ روبه آخور و اصطبل دل نمی بندد(همان:"کنام"ببري است در -
)407، افتاده...(همان:"هودج"با هر دو سوي جاده/ با اسب و -

استفاده از ظرفیت هاي گوناگون حوزه هاي مختلف زبانی گاه آتشی مانند بسیاري از شاعران عالوه بر
بزرگ دست به واژه سازي می زند ، این آفرینش اغلب از رهگذر هنجارگریزي هاي فعلی انجام می گیرد:

)1527بییایید و نیم روز را در خواب سنگی تان/ نشخوار کنان بلمید در سایه اش...(همان:-
) 721که می مزي شراب خوابت را/ با پلک .(همان:-
وقتی کنار کپرها/ هی می شوند/ با گوش خویش می شنوي شیون زنی که از میان توفان می -

)1401زارد.(همان:
)1134نه براي درمان شدن.(همان:-زخم براي چاکاندن/ از روزها اجازه نمی گیرد-
)1350ر شدنی مشکوك(همان:شیر خوارگی خود را بیاغازد براي پیامب-

آتشی گاه  عالوه بر نحوشکنی هاي معمول در شعر معاصر، مانند پیش و پس کردن عبارات و کلمات، 
براي تجربه کردن زبانی نو به نحو شکنی هاي می پردازد که زبان او را در معرض بی معنا شدن قرار می 

فدارانی پدید می آورد؛ براي نمونه:دهد، همین اشعار است که براي او در بین موج نویی ها طر
» که چه می دهند«را/دست هاي در تاریکی(» از کجا می آیند«و » به کجا می روند«پاهاي در مه که -

را/ و قلب ها(که به راه خود می روند و درسراشیبی تند عشق یا سرباالیی نفس بر » چه می گیرند«و
)1162شقاون(همان،

به تجربه هاي گوناگونی زده است ؛ از چهار پاره هاي نو قدمایی تا آتشی در موسیقی شعر نیز دست
اشعار نیمایی و شعر سپید و گاه ترکیبی از این ها را می توان در دفترهاي شعري او سراغ گرفت. تالش هاي 
مکرر او به ویژه در آخرین دفترهاي شعري اش نشان می دهد که او ترجیح می دهد براي آهنگین کردن 

با وزن نیمایی «رفیت هاي تازه اي از زبان را به کار گیرد. آتشی در بسیاري از اشعار بازپسینش کالمش ظ
دیگر سرو کاري ندارد و شعرش را چنان می سراید که گمان می بري آوازي می شنوي که تا کنون آن را 

)1388:17بهبهانی،»(نشنیده بودي
گرد است/ مثل ساحل که پر از آواز است(آتشی،بی مثل دریاي بزرگ بوشهر/که پر از زورق آزاد پریشان 

)28تا:



١٦٨٥
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

اگرچه طول پاره ها با یکدیگر برابر نیست و از این منظر به شعر نو شباهت دارد، وزن آن فاعالتن 
فعالتن(رمل مسدس مخبون)است. این پاره ها بازمانده وزن و آهنگ سنتی شعر هستند.   

هر –نشان می دهد  که در پی گذر از شعر نیمایی است به بعد "وصف گل سوري "آتشی از مجموعه
و بنا به ضرورتی که احساس می کند، به –چند در این مجموعه نیز تا حدي متأثر از عروض نیمایی است 

سوي شعر سپید یا بی وزن گرایش می یابد. شعر زیر صرفا از طریق جابه جایی اجزاي جمله و چینش خاص 
واژه ها آهنگین شده است:

نه در پرنده است/ نه در پروانه/ نه در گل است و نه در آتش/ شرابی است نیرومند/ که  در قلب زاییده
می شود/ به هیئت چشمه اي / و به شقیقه ها و چشم می رود./.../شرابی است شکوهمند /که از قلب برمی 

)529شود/در قلب(همان:خیزد/ گردش منظومه اي خود را / در اندام ها تکرار می کند/ و بازیافته می
کوتاه و بلند کردن منظم سطرها به طوري که انتظامی در آن ها پدید آید، استفاده از جادوي مجاورت «

کلمات وترکیبات، به کار گرفتن جمالت پی در پی و بدون فعل که اغلب پایان همگونی دارند، آوردن 
هستند، استفاده از الگوهایی از جمالت که جمالت معترضه در دل جمالت اصلی که داراي بار موسیقی هم 

باید آن ها را یک نفس تا آخر سطر خواند و وادار کردن خواننده به توقف کردن در جایی که موسیقی متن را 
از شگردهایی است که آتشی  در حادثه در بامداد براي آهنگین کردن » حس کند و بهره گیري از اوزان نیمایی

) 1383:611. (زرقانی،  کالمش از آن بهره می برد
مردگان/چنان وانمانده اند پشت سرم/تا نشنوم به پوست،سوگسرد تبارم را/.../هنوز/در آشیان شروه به سر 
می برم/آنک!/درخت به درخت فاخته هاي نخلستان/یکی شلیل می کشد از ژرفا:/کوکو؟/و دیگري /پژواك 

)1386:1136(آتشی،/ کوکو؟کوکو؟-از ژرفاي دیگر-می دهد صداي اورا /
در واقع آتشی هم گام با مدرن سازي تفکرات و اندیشه هایش می خواهد موسیقی شعرش را نیز از 

کلیشه هاي تکراري و سنتی آزاد سازد، تا ذهن را از پوسته عادت نجات دهد.
سطح ادبی

قدرت کالمش را می نامند که به شاعر کمک می کند تا)image("تصویر"صورت هاي گوناگون خیال را 
فراهم "زبان"به عنوان یک تجربه ویژه روحی افزایش دهد و امکان انتقال عواطف را به دیگران از طریق 

) صورت هاي گوناگون خیال در شعر آتشی در دوره اول شعري اش بر 158و166: 1374آورد.(پورنامداریان،
زمینه چنان موفق عمل می کند که تصاویر پایه تجربه هاي دیداري او از جنوب بنا شده است. او در این 

اقلیمی و بومی جزو ویژگی هاي سبکی برجسته این دوره شعري وي، محسوب می شود. ترکیب هاي 
عناصر نخستین یا «صفت و موصوف، یا عبارت هاي وصفی، اسمی، فعلی و ... اضافی، تشبیهی، استعاري،

ایت می کنند، و وجه تازه و متفاوتی به نامیدن اشیاء در واژگان شعر را به سمت اندام هاي ترکیبی تصویر هد
فضا و اقلیم زبان می بخشند. وجهی که نمایانگر رفتار و پندار ویژه آدم ها و اشیاء و پدیده ها در اقلیم و 

اند، ترکیب هایی چون:).از این قبیل47: 1378مختاري، »(  خیال شاعر است
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اسب باد، چون گرد باد اسب سیاهم، قلعه خورشید سوخته، اسب وسوسه، اسب پیر خاطره، دمیدن 
خنجر خونین چشم، گرگ غرور گرسنه، خنجر موسوم نیشخند، پیکان سکه ها، سنگر زین هاي آهنین،بیشه 
زار چشم، قلعه مهتاب سوخته، باغ شعله، آهنگ سم ستور، شانه ستبر مردهاي کینه، اجاق خاموش ریشه، 

ري قلیان، دختران پیکرشان ماده آهوان، سینه مفلوك دشت، سر آگندن با بخور سرود مرغ آهن، آواز گرم قم
گند هوس، شال زرد پیچیدن مهتاب بر گردن اسب، بیدار شدن کهسار از هلهله سم اسب... 

و تصویر هایی مانند:     
رودي چشمان گرگ گرسنه اي بود/ بر من اگر فروغی تابید/ فریاد برگ سوخته اي بود/ در من اگر س

)33پیچد(همان:
)38شب شیر گوسفند سفیدش را/ دیگر به دیگ کوه نمی دوشد(همان:

بشکنید اي نعل ها بغض هزاران سنگ را بر ساحل این راه/ جاده تا هیچ آبادي/ بلکه نخل دودي از 
)76انسان/بشکفد بی انتهایش را.(همان:

جاده مهتابشان آبشخور آلوده بر جدول دریا/ غبار-از تشنگی دست ها-خمیده یاغی اسبان فلق
)62است.(همان:

تصویر در اشعار مدرن آتشی اغلب با استفاده از زبان و بیان تصویري و فاصله گیري از تصویرسازي که 
بیشتر مبتنی بر استعاره و تشبیه است، ساخته می شود. و شاعر از طریق بیان به فضا سازي شاعرانه دست می 

نظرش را به تصویر می کشد. تصویر در شعر آتشی بیانگر دید تازه شاعر نسبت به یابد و جهان شاعرانه مورد 
اشیاء  و کشف دنیاهاي تازه اي است که از تجربه هاي شخصی شاعر نشأت می گیرد. تصاویر بکر و بدیعی 

که نتیجه تأمالت درونی آتشی است:
نمی دانم -واهد کرد/ اگر کنارش بزنم/اگر این پرده کهنه گلدار را پس بزنم / هر آنچه ببینم بیزارم خ-

اش خاموش چرا، اما می دانم/ که کوه فرو خواهد ریخت روي رویاهایم/ و آب ، ترانه هایم را در حنجره
)1156خواهد کرد(همان:

اي که آفتاب/ وقتی دلش براي انسان می گیرد/ پا پهن می کند در شمعدانی کنار ایوان/ و به نشنیده-
)1702ا گوش می کند؟ (همان:حرف هاي انسان ه

خوب است در اینجا به برخی تصاویر مدرن شعر آتشی اشاره کنیم که بر مبناي توصیف و روایت شکل 
گرفته و فرمی سینمایی دارد؛ براي نمونه: 

در خودت نه!/می بینی که دوربینی در -دارم از تو عکس می گیرم/نه!/ فیگور الزم نیست/ با خودت باش/
من/از روزن همین خودکار مشکی تو را می بینم/.../آهان!/همین گونه نگاه کن/خندانی آمیخته به کار نیست و 

شرم/.../چه خنده اي چه شرمی/این دیگر از رنگ گل سرخ ها نیست/ از باغ نامرئی مادون قرمز است/آرام 
)  1608تر!/خواهش!/خودکار و عکس هر دو سوختند/و/سینه چپ من نیز(همان:
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گاه به واسطه ایجاز هنري تشخص می یابد؛ براي نمونه:شعر آتشی
خانه ات سرد است/ به حریقش خواهم کشاند/ حریقی/ که چخماق واژه هاي تو/ در جهنم جانم افکنده -

است/ اي دختر تابستانی/هنوز آیا به راستی سردت است؟/و ستاره کوچک را آیا/به آسمانم روانه خواهی 
)528کرد؟/بسیار تاریکم.(همان:

اجزاي تصاویر در این شعر، گویی دانه هاي پیوسته یک زنجیرند و همدیگر را حمایت می کنند و بار 
احساس شاعر  را دوش به دوش تا پایان شعر منتقل می کنند؛ احساس شاعر غم و اندوه است. او می خواهد 

حالت سوزندگی و حرارت عشق آن » مشبه به«معشوق با عشق، تاریکی غم و اندوه را بزداید. در جهنم جانم 
)1465-150: 1385را می رساند که شاعر دچار آن شده است.(فتوحی،

تکرار در سطح واج، واژه ،عبارت و جمله از مهم ترین و شاخص ترین ویژگی هاي شعري آتشی است 
تکرار به که در تمام دفترهاي شعري او فراوان به چشم می آید، یکی از اولین شعرهاي او که در آن ترفند 

در » اسب سفید وحشی!«خنجرها، بوسه ها و پیمان هاست، در این شعر تکرار«نحو موثري به کار رفته است 
هر بند،  لحن نوستالژیک و ساختار روایی و اپیزودیک شعر را تقویت می کند: 

ا اسب سفید وحشی!/ در بیشه زار چشمم جویاي چیستی؟/ آنجا غبار نیست گلی رسته در سراب/ آنج
پلنگ نیست زنی خفته در سرشک/آنجا حصار نیست غمی بسته راه خواب/اسب سفید وحشی!/آن تیغ هاي 
میوه هاشان قلب هاي گرم/ دیگر نرست خواهد از آستین من/ آن دختران پیکرشان ماده آهوان/ دیگر ندید 

)29: 1386خواهی بر ترك زین من/ اسب سفید وحشی(آتشی،
تفاق آخر:و همچنین است در این شعر ا

بیایی و خانه بوي تو بردارد / بیایی و خانه روي تو بردارد/بیایی و نمانی و بماند بو/بیایی و نمانی و بماند 
رو/بیایی و نمانی و من آبیار درختی ناپیدا شوم به گلدان نانی/هر روز/کاسه غزلی بریزم پاش/ هر عصر قیچی 

)1301مان:بیتی بردارم و هرس بکنم حواشی آفتابی اش را.(ه
و این شعر که نوعی تشابه االطراف نیز در آن دیده می شود:

برکنده تمام درختان جنگلی/ نام تو را به ناخن برکندم/ اکنون ترا تمام درختان/ با نام می شناسسند/نام 
زنان تورا به گرده گور و گوزن /با ناخن پلنگان بنوشتم/اکنون ترا تمام پلنگان کوه ها/ اکنون ترا تمام گو

)287زردموي/ با نام می شناسند(همان:
گرچه صناعات گوناگون در شعر آتشی کاربرد گسترده اي دارند، اما حس آمیزي بیشترین تأثیر را در 

هنجار گریزي معنایی شعر او دارد:
)612شعرم از جنس گیاه و آتش است/ سرو است/ که صداي سبز مغرور دارد.(همان:-
)468وشت / در شعرها دخالت آبی خواهم کرد. (همان:و در کنار پنجره بازي گ-
)469در بادهاي تلخ تب و زار...(همان:-
)586مسافري آمده/ که نامی تلخ و/  خردي شیرین دارد.(همان:-
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)546چه مژه هاي تلخ بلندي دارد/ این آفتاب(همان:-
انی به ویژه دوره هلنیسم و با این که آتشی شاعر چندان اسطوره گرایی نیست؛ عالقه او به اساطیر یون

همچنین گرایش او به اسطوره پردازي جاي تأمل دارد:
تروا در غرب تهران رفته باال -یک چاي گرم بریز-هلناي تهرانی من! روایت همیشه تازه است/

)1813دوباره/(کسی می خواهد تو را بدزدد)(همان:
ن منالس است. وي زیباترین زن جهان در اسطوره هاي یونانی دختر زئوس و نمزیس، ز)Helenaهلن(

است. پاریس، شاهزاده تروا به یونان می رود و هلن را فریب داده، با خود به تروا می برد و جنگ ده ساله 
)1375:102تروا به این سبب اتفاق می افتد(فاطمی،

ه اي براي زلزله مصیبت بار بم روح حساس آتشی را سخت می آزارد و از آنجا که در دنیاي واقعی چار
التیام این همه از دست رفتگی نمی یابد، به دنیاي اساطیر و افسانه ها پناه می برد و از اهورا و ایزدان می 
خواهد که دوباره بم را احیا  و نیرنگ اژدهاي زلزله را که با کرداري اهریمنی سبب این همه ویرانی شده 

است خنثی کنند: 
/ و سایه دراز بارو،/ بی -فته بود ازآن/ دو هزار سال پیش از اینمانند آخرین کاروانی که ر-بم رفت/ 

بارو/ ماند/.../ از سایه هاي بی بارو و بی در و بی بام/ صدها هزار آدم، بی سایه بر می خیزند/ و مثل دریا/ بر 
نو!/ اي اینک فراخکرت!/ناهید با:/«-ماسه زار کویر می ریزند/ و مثل دریا/ دعا می خواند نیاي نیاي زرتشت

بپاش/آن بذر را که به دامن گرفتی/ از اهورا/ ما را به کام اژدها -دوباره–آب بانوي ناالن در ابرها/هنگام شد 
)   1884: 1386(آتشی،» در مگذار/ تاریخ را دوباره احیا کن/ بعد از زوال...

ارد. چون ایزد تیشتر بر در جغرافیاي اساطیري و در کیش مزدیسنا، دریاي فراخکرت در دامنه البرز قرار د
زمین باران آورد، باد آن را تا سه روز به جاي جاي زمین راند و در سوي نیمروز دریاي فراخکرد را در کنار 

)ناهید ایزد آب ها و باروري است.نام این 141، 1378البرز پدید آوردکه یک سوم این زمین را در بردارد.(بهار،
)51: 1376آمده است. (باقري،» اهیتااردویسوران«ایزد در اوستا به صورت 

گرچه آتشی عالقه اي به نماد هاي مرسوم و کلیشه اي نشان نمی دهد، اما با آفرینش نمادهاي تازه و 
گذارد. اسب و پري از عناصري هستند که به کرات در شخصی، قدرت ابتکار و خالقیت اش را به نمایش می

نماد پاکی و انسانیت است که به افسانه بدل شده و » پري«شعر زیرشعر او به عنوان نماد به کار می روند در 
از بین رفته است:

پري رفت!
پري از جنگل افسانه ها هم رفت 

پري رم کرد 
پري مرد!
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) 387پري پندار پاکی را هم از این دیوالخ قحبه پرور برد (همان،
می شود:در پاره هاي انتهایی این شعرمعناي نهفته مورد نظر شاعر بیان 

سقوط من/ شکست و ناتوانی غرور من/دریغ و درد من از انهدام نیکی و پاکی/دروغ من/و درد زخم 
چرکین حقارت هاي من را می برد از یاد/ چرا که در غریو انفجار و دود و تاریکی/درخشان تر چراغ کاذب 

اوهام، حتی آفتاب/پرتوان گم می شود چون سوزنی نازك
سطح فکري
) انسان، جهان، زندگی، 27: 1365از مهم ترین وجوه شعر است.(آتشی،» وجه اندیشگی«ی از نظر آتش

طبیعت، عشق و مرگ از مهم ترین موضوعات مورد توجه او است و البته نگاه او به این مسائل در طول زمان 
شعرهاي دهه شامل تغییراتی می شود مثال در دوره اول توجه چندانی به موضوع مرگ و پیري ندارد، اما در 

هفتاد این موضوع مورد توجه ویژه او قرار می گیرد. نگاه او به طبیعت نیز با چنین تغییراتی مواجه است. 
دغدغه هاي غالب او همان آمال و آالم بشر است بدون اینک وابسته تمام عیار ایدوئولوژي باشد. مضمون 

است "ی طبیعی و طبیعت از دست رفتهتراژدي زوال زندگ"دفترهاي اول آتشی،از دست رفتگی، حسرت و 
و در واقع اندیشه محدود محلی در این دفترها جریان دارد.(رك؛خنجرها،بوسه ها و پیمان ها) اما به مرور  
مسائل مختلف دنیاي معاصر موضوع شعر آتشی قرار می گیرد. وي به تمام عناصر جهان پیرامون خود، 

سان محلی و بومی تا دغدغه انسان مدرنی را که در دنیاي شاعرانه می نگرد و از مصایب زندگی یک ان
کامپیوترها ، فناوري هاي جدید و ارتباطات بیم تنها شدن دارد، شامل می شود؛براي نمونه:

.../هاي!...وست وود!/گذرگاه پاهاي مردد عصر، در عصرهاي محقق جادو/ وست وود نئون ها و کامپیوتر/ 
خند لیزر/که عشق کول به کول نفرت/ و دل در کنار فلز/ در طول تو وست وود واژه هاي مهاجر/در ریش

)    1178شتابانند /(و چه شتابی!که مثل شتاب ریگ است پیش سیالب)...(همان:
پشتوانه فرهنگی شعر آتشی فرهنگ و ادب ایرانی است و از غناي خوبی برخوردار است جز این که در 

!stop! It is redبهره می برد؛ براي نمونه در شعري باعنوان انگلیسی؛آثار بازپسینش از فرهنگ مغرب زمین نیز

،می گوید: .../در گوشه اي از آن بوستان جنگلی سوخته/کسی دارد می رقصد/ و دیگی دارد می خواند به 
آهنگی که پس از مردن همه پیتنوها متولد شده/ -آهنگی که هنوز هیچ بتهوونی/ الف بایش را ننوشته/ 

از دو رگه بریده آن را می نوازد/ تا گوسفندهاي یخ زده را/ در آن زمین گلف متروك/ به چرا ونیلبکی
)1365برانگیزد...(همان:

اش، متأثر از نوع حضور انسان در ذهن او است. انسان یاغی بومی، نگرش آتشی به طبیعت در اشعار اولیه
ین که طبیعت از صافی ذهن او بگذرد، او از طبیعت را هم در دنیاي بدوي خویش خالصه می کند. به جاي ا

صافی حضور وحشی و بدوي و گاه حیوانی طبیعت می گذرد. این ناهماهنگی یکی از دو سوي رابطه را 
مخدوش یا محدود می کند. همچنان که خود رابطه را هم دستخوش موانع و ویرانگري می کند. همین امر 

رش در مواجهه با طبیعت دچار تناقض باشد. هم آن را  سبب شده  است که آتشی  در دفترهاي اول شع
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)بر خالف بینش نخست آتشی به طبیعت که 1378:62دوست داشته، و هم از آن گریزان باشد.(مختاري،  
کشاند، بینش دوم او اقلیمی است و همه چیز را به دو گانه گرایی  تقابلی و بدوي می-مبتنی بر سنت فرهنگی
که چشم اندازش یگانگی و این همانی است؛ یعنی هم انسان به شیوه اي انسانی به به رابطه اي می گراید

طبیعت می نگرد، و هم طبیعت به شیوه اي انسانی به انسان مربوط می شود:
نیش خیس ستاره در چشمم/ طعم خیس ستاره در دهانم/ در خونم/ ژرفاي تاریکی خیس را/ شب را/که 

د/ و می چکد از خیس خویش/ حس می کنم/ نیش ستاره را/ در چشمم/ طعم آن،دور، آن باال/ چلچله می کن
)812: 1386آتشی،».(ستاره را/ در دهانم/ و طعم یک کهکشان تنهایی را/ در جانم

محور اساسی شعر، ذهنیت و فردیت شاعر است که در پیوند با عناصر هستی، خود را نشان می دهد. 
و عمق تاریکی خیس شب و تنهایی ستاره را احساس می کند و این شاعر با تمام وجود، نیش و طعم ستاره

اتفاق صرفا از طریق پیوند عمیق ذهن شاعر با ستاره و تاریکی محقق می شود.   
شعرهاي عاشقانه آتشی در دفترهاي نخست او ازتشخص برخوردار نیست، اما در مجموعه هاي اخیر از 

زندگی، هستی، انسان، من، شعر،عشق، «ی از تمامیت ذهن او است.درونمایه اي فراگیر بهره می برند که ناش
همه در این قطعات در هم می تنند.عشق اکنون تجسم و معناي رابطه اي است ذهنی که مقصود از حضور 

)1378:134مختاري،  »(شاعر را در هستی می نمایاند.
نچرخیده ام/به کردار سنگ پاره اي ...چگونه بگویم آري/ که بی تو نبوده ام هرگز/ که بی تو من هرگز/

همراه زمین/گرد هیچ آفتابی/ و نروییده ام/چنان گیاهی/ کنارسنگی/ تا نه انتظار نزول انگشتانت به 
چیدنم/تقدیري بوده باشد منتظر/ در ریشه/چگونه بگویم آه.../که معنی نمی دهم بی تو/چنان که معنی نمی 

)313: 1386دهد جهان/بی ما.(آتشی،
در مجموعه هاي اخیرش در بسیاري موارد به زندگی مدرن توجه دارد و زبان، تصاویر و دغدغه ها آتشی 

و اندیشه اش برگرفته از دنیاي مدرن است، با این حال نمی تواند از گذشته و مظاهر آن یک سره دل بکند 
مشغولی هاي  آتشی اعتراض نسبت به جهان مدرن و یا دغدغه پیوند میان سنت و مدرنیته یکی دیگر از دل

این تضاد  زندگی بدوي و "گلگون سوار،"است که در شعرش بازتاب بسیار وسیعی دارد. چنان که در شعر
وحشی و بکر طبیعت را با زندگی ماشینی به نمایش می گذارد:

باز، آن غریب مغرور/ در این غروب پر غوغا/ با اسب در خیابان هاي پر هاي هوي شهر پیدا شد/ در «
ر راه،/ باز،/ از چراغ قرمز،/ بگذشت/ و اسبش/ از سوت پاسبان/ و بوق پر دوام ماشین ها،/ رم کرد/ چا

او/مغرور،/ در رکاب/ پاي افشرد/.../آن سوي تر/ در جنب و جوش میدان/ اسبش و هیاهویش،/ از خوف 
)179همان:»(ناشناسی/ مبهوت ماند...

شناسی را در اسب و سوار مغرور آن ایجاد می نماید و در این شعر،تندیس اسب در میدان شهر، ترس نا
به ظاهر تضاد زندگی  مدرن و گذشته را در ذهن تداعی می کند.
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آتشی در پاسخ به انتقادي فرضی مبنی بر این که شورش علیه تندیس، مفهوم بازگشت به گذشته را القا 
ی گذشته به وجود بیاید، نه این که زیبایی می کند، پاسخ می دهد که زیبایی آینده باید در استمرار زیبای

گذشته را از بین برده باشیم و ادامه می دهد که ما گذشته خود را ادامه نداده ایم و امروز ما بر اساس گذشته 
)1380:231ما استوار نیست.(تمیمی،

نتیجه
ادراکات حسی منوچهر آتشی از همان اولین دفتر شعري اش در هیئت شاعري صاحب سبک پدیدار شد. 

تجربی او از محیط اطراف رنگ اقلیم جنوب را به اشعار اولیه او بخشیده است. با تغییر نوع و محیط زندگی، 
به مرور فضاي شعري او نیز تغییر می کند، به گونه اي که در بسیاري از اشعار مجموعه هاي بازپسینش با 

هیم. تغییر و نوآوري در شعر او تدریجی، سنجیده شاعري مدرن در حوزه اندیشه، زبان و زیبایی شناسی مواج
وآگاهانه بوده و به تکامل و پختگی آن یاري رسانده است. استفاده از حوزه هاي مختلف زبانی و لغوي چون؛ 
محلی، مدرن، کالسیک ، تسلط او به زبان و ادبیات فارسی ، آشنایی او با تاریخ فرهنگ و اساطیر مغرب زمین 

عث شده، او امکانات مناسبی براي خوب شعر گفتن در اختیار داشته باشد. او عالوه بر و به روز بودن با
موفقیت در تصویرسازي هاي اقلیمی و تصویرهاي مدرن، در تلفیق این دو نیز بسیار زیبا عمل کرده است. 

ند، چنان آتشی در کنار مدرن کردن تصاویر، تفکر و زبان ، براي مدرن کردن موسیقی شعرش نیز تالش می ک
که در بسیاري از اشعار بازپسینش اشعار خوش آهنگی دارد که بدون استفاده از وزن عروضی و با بهره گیري 
از امکانات زبان سروده شده اند. تکرار، حس آمیزي، آفرینش نمادهاي تازه شخصی، توجه به طبیعت و 

از مختصه هاي بارز شعر آتشی اساطیر مغرب زمین و وجوه زندگی مدرن و برجسته بودن وجه اندیشگی 
است. 

کتابنامه
آتشی،منوچهر.(بی تا).برائت هاي آغاز.تهران:دنیاي کتاب.-

).گزینه اشعار منوچهر آتشی .تهران:مروارید.1365.(---------
جلد.تهران: موسسه انتشارات نگاه.2).مجموعه اشعار منوچهر آتشی.1386آتشی،منوچهر.(-
ي ایرانی پیش از اسالم.تبریز:دانشگاه تبریز.).دین ها1376باقري،مهري.(-
.تهران:نویسنده.2).طال در مس(در شعر و شاعري)ج1371براهنی،رضا.(-
).پژوهشی در اساطیر ایران.تهران:آگه.1378بهار،مهرداد.(-
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عر). )، دفتر اول (ش13(آرش 
). منوچهر آتشی .تهران: انتشارات توس.  1378محمد، مختاري.(-
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در غزلیات شمس موالنا» امر و نهی « بررسی و تحلیل کارکرد 
١الیدکتر فاطمه جم

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور اصفهان
رقیه السادات رضوي
دانشجوي کارشناسی ارشد پیام نور 

چکیده 
یکی از مباحث مهم و اساسی علم معانی، اغراض ثانوي جمالت است. روش معانی، جمالت را به دو 

. پژوهش حاضر به بررسی دسته خبري و انشایی تقسیم می کندکه امر و نهی در حوزه انشا قابل بررسی است
و تحلیل نقش کارکرد بالغی جمالت امر و نهی در غزلیات شمس می پردازد. باتوجه به این که امر و نهی در 
بیان اغراض ثانوي جمالت، از بین انواع انشاي طلبی، کارکرد تعلیمی بیشتري دارند، در این پژوهش مورد 

استفاده قرار گرفته اند.
عارفانه است، آیا می -ن است که با وجود این که غزلیات شمس اثري عاشقانههدف از پژوهش حاضر آ

توان به عنوان اثر تعلیمی نیز به آن نگریست، تا جایگاه متکلم و مخاطب بهتر نموده شود. بر این اساس، 
کرده و نویسنده براي انجام این پژوهش، ابتدا تمام غزلیات شمس را مطالعه و جمالت امر و نهی را استخراج 

با دقت دسته بندي نموده و ابتدا به ویژگی هاي ساختاري و سپس محتوایی (اغراض ثانوي) این جمالت 
پرداخته است. نتیجه اي که از این مقاله به دست آمده آن است که موالنا در این اثر با دو گروه از مخاطب 

ستقیم سخن به طرز زیرکانه روبروست (خاص و عام). در برخورد با مخاطب خاص (معشوق) از شیوه م
بهره جسته است و در برخورد با مخاطب عام به طور غیرمستقیم و با هدف ارشاد و تعلیم به بیان اندیشه 
خود پرداخته است. به طورکلی در جمله هاي امر و نهی حضور مخاطب زنده و پویا است. بر این اساس 

مالت امر و نهی است لحاظ کرده تا شیوه و قصد موالنا نویسنده جدول و آمارهایی که بیانگر میزان کاربرد ج
از سرودن مضامین متعدد روشن شود.

زبان عرفان، غزلیات شمس؛ علم معانی، امر و نهی، اغراض ثانوي.ها:کلیدواژه
طرح موضوع پژوهش

معانی، کاربرد جمله هاي انشایی و اغراض ثانوي آن از ابزارهاي بالغی کارآمد در علم معانی است: علم
علم به اصول و قواعدي است که به کمک آن کیفیت مطابقه کالم با مقتضاي حال و مقام مخاطب شناخته می 
شود؛ موضوع آن جمله هایی است که بیانگر مقصود و غرض نهایی گوینده و فایده آن، آگاهی بر زوایاي 

حث این علم در منابع مختلف بالغت پنهان بالغی و ظرایف زیبا شناسانه در آثار منظوم و منثور است. مبا
فارسی، دسته بندي هاي گوناگونی دارد، اما مطابق با ساختار غالب دسته بندي ابزارهاي بالغی علم معانی، 

1. F.jamali.pnu@gmail.com
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اسناد خبري، احوال مسندالیه، احوال مسند، قصر و حصر، فصل و وصل، ایجاز و اطناب و « هفت مبحث؛ 
».انشا و مقاصد ثانوي آن است 

ن پژوهش، بررسی و تحلیل غزلیات شمس موالنا براساس یکی از مباحث مهم علم معانی، موضوع ای
در » معانی ثانوي جمله « کارکرد جمله هاي انشایی امر و نهی و مقاصد ثانوي آن است. از دالیل امتیاز 

ی اشاره کرد. در تحلیل متون منظوم و منثور باید به کاربرد و تأثیر آن در قرآن مجید و پیام رسانی کالم اله
نتیجه متون ادبی  با تأثیرپذیري ساختاري و محتوایی از کالم وحی، داراي ممتازترین جمله هاي بالغی و 
ظریف ترین کاربردهاي خبر و انشاست که از طریق تبیین دقایق معانی، الگویی در جهت شناخت ذهن و 

زبان صاحبان آثار ادبی ارائه می دهد.
زمره عارفان و دیوان غزلیات وي از آثار ممتاز عرفانی به شمار می آید و با توجه به از آنجا که موالنا در

این که جمالت امر و نهی و اغراض ثانوي آن ها در این اثر، از بسامد باالیی برخوردار هستند و هدف این 
تعلیمی به این پژوهش، بررسی کارکرد جمله هاي امر و نهی به کمک معانی ثانوي آن ها از دیدگاه رویکرد

اثر است، ضرورت انجام این پژوهش آشکار می شود. نکته درخور توجه در این گونه آثار عرفانی این است 
که براي بیان کردن رویکرد تعلیمی آن ها، نمی توان با مالك هاي ساده و معمولی پژوهش و بررسی کرد، 

باط مستقیم با ظرفیت ها و ظرافت هاي خاص کالم بلکه باید با استفاده از قابلیت هاي علم معانی که در ارت
گوینده، و نیز ارتباط عمیقی با مفاهیم و معارف ژرف متون عرفانی دارند، مورد بررسی و پژوهش قرار گیرند. 
زیرا از درون به واکاوي اندیشه و پیام باطنی گوینده می پردازند. موالنا نیز شاعري است که به کمک 

در این اثر به بیان اندیشه و احساسات درونی خود پرداخته است.ابزارهاي بالغی زبان 
خواننده در نگاه نخست به غزلیات شمس، در می یابد که جمالت امر و نهی این اثر، نسبت                

به سایر جمله هاي دیگر از کثرت قابل توجهی برخوردار است. ممکن است با توجه به این کثرت چنین 
ین جمالت در معناي اصلی و حقیقی خود به کار رفته است، و قصد عمده شاعر                   تصور شود که ا

امر یا نهی بوده است، اما با استفاده از اغراض ثانوي جمالت امر و نهی روشن می شود که این اثر از افعال 
االیی برخوردار است. الزم امر و نهی در معناي غیر حقیقی خود با هدف ارشاد و تعلیم، از بسامد بسیار ب

است روشن شود که موالنا در ابیاتی که به امر و نهی پرداخته به چه صورت عمل کرده است؟                 
آیا به بیان اخبار و روایت هاي مشهور بسنده کرده یا احساسات خود را متجلی ساخته است؟                         

مر و نهی در قالب پند و موعظه استفاده کرده است؟ آیا به روش عادي و از چه جمله هایی براي بیان ا
معمولی به امر و نهی پرداخته یا براي تأثیر بیشترکالم خود به صورت غیر مستقیم؟

موالنا در این اثر اگر چه شاعري توانمند است اما می توان به عنوان متفکري دانا آن را شناخت که با به 
مخاطب را محور پیام خود قرار داده است و حضور مخاطب در بیشتر ابیات امر و نهی کارگیري ابزارسخن، 

او نمایان است. همان طور که در چکیده اشاره شد، براساس پژوهش حاضر مخاطب را به دو دسته کلی، 
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خاص وعام تقسیم کرده است که با هر گروه به طرز خاصی صحبت کرده است. با هوشمندي و زیرکانه و به 
وش مستقیم مخاطب خاص را مورد خطاب قرار داده و مخاطب عام را با هدف ارشاد و تعلیم با استفاده از ر

جمله هاي امر و نهی و اغراض ثانوي آن ها مورد خطاب قرار داده است. او به عنوان یک روانشناس، تمامی 
ر حوزه فردي و دردها و مصائب و مشکالت مخاطب را می شناسد و راه حل ها و دالیلی مشخص د

اجتماعی ادبیات خود ارائه می دهد. به طوري که بیش از نیمی از جمالت  امر و نهی این اثر، همراه با 
استدالل بیان شده است. همچنین موسیقی خاص این اثر باعث شده است که گاهی مخاطب درهنگام دریافت 

معناي ثانوي این اثر با اغراض متعددي روبرو گردد.
استفاده از جمله هاي انشایی در یک اثر، آن را از متنی بی جان به متنی پویا تبدیل می کند. به طور کلی

انواع انشایی جمله بر یک ارتباط دو سویه داللت می کند. بنابراین وجود جمله هاي امر و نهی در بیان 
معانی و کاربرد به جا و به موعظه و اندرز، شکل رایج این اثر است که نشان می دهد موالنا با استفاده از علم

موقع این جمالت عالوه بر آن که توانایی خود را در تمام این فنون به نمایش می گذارد، مخاطب را به 
زیبایی آگاه می کند و طریق درست و نادرست را به او نشان می دهد. او تجربیات باطنی و دریافت هاي 

قالب جمالت گنجانده و به رسالت تعلیمی اش در ضمن عرفانی خود را مطابق با مقتضاي حال مخاطب، در 
جمالت امر و نهی می پردازد.

جایگاه امر و نهی در علم معانی 
» انشایی « و  » خبري « جمله به عنوان کوچکترین واحد معنی دار زبان، در حوزه علم معانی به دو دسته 

ت که هر یک، قابلیت هاي ویژه اي را در تقسیم می شود. جمله هاي انشایی داراي انواع چند گانه اي اس
خود نهفته دارد و استفاده از آن گستردگی خاصی به زبان می بخشد. به طور کلی انواع انشا ابزاري است که با 
تقویت حضور مخاطب و بیان احساس متکلم، گوینده را در تبیین و تفهیم  اندیشه ها و انتقال پیام خود یاري 

می دهد. 
) یا به تعبیر 21: 1340یف علماي بالغت، کالمی که به دلیل نداشتن نسبتی با خارج ( رجایی، انشا در تعر

) یعنی نمی توان 58: ص 1381دیگر، عدم تحقق در عالم واقع، قابل تصدیق و کذب نیست. ( علوي مقدم، 
ه محتمل صدق آن را دروغ یا راست پنداشت. برخی بیان احساسات و عواطف درونی از طریق انشا را، نشان

). انشا به دو گونه طلبی و غیر طلبی تقسیم می شود؛ 65: 1373و کذب نبودن آن می دانند. ( شمیسا، 
مهمترین انواع انشاي طلبی که در کتاب هاي معانی از منظر مقاصد ثانوي مورد بررسی قرار گرفته، عبارت 

مورد نظر است: جمله هاي امر و نهی، از آنچه در پژوهش حاضر» امر، نهی، پرسش، ندا و تمنا « است از: 
انواع انشاي طلبی در زبان فارسی است. 

) معناي اصلی امر، فرمان به 148: 1340رجایی، » ( طلب حصول فعل، بر سبیل استعالء « امر؛ به معنی 
از ) و نهی به معنی باز داشتن58: 1381تحقق امري یا انجام کاري است، به طریق ایجاب ( علوي مقدم، 

). در حقیقت امري است منفی که در انجام ندادن کاري طلب               104: 1374کاري است. (همایی، 
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). اما گاه فعل نهی و فعل امر در معنا و مقصود دیگري به کار می رود که جنبه 61: 1381می شود. (علوي، 
مطرح می شود. به همین دلیل بررسی » هی مقاصد یا اغراض ثانوي امر یا ن« ادبی و بالغی یافته، تحت عنوان 

وجوه اشتراك و تمایز این دو ابزار دستوري بالغی زبان می تواند ظرائف و دقائق زبان و اندیشه گوینده را 
بر مخاطب آشکار کند. 

کارکرد امر و نهی در غزلیات شمس موالنا 
اختاري که باشد، راهنمایی و ارشاد عارفانه اي در هر قالب و س-هدف نهایی یک متن تعلیمی، عاشقانه 

مخاطب است و شاعران یا نویسندگان این متون به ضرورت، از جمالت و عبارات آمرانه و یا نهی کننده 
بسیار بهره می برند، چرا که مقصود اصلی، آگاه ساختن خواننده اثر و هدایت وي به سوي مدینه فاضله 

یمی از میراث ادب عرفانی ماست، که قصد نخستین شاعر عرفانی بخش عظ-شعرتعلیمی« صاحب اثر است. 
ادب تعلیمی با حضور عرفان در                                    ) « 96:1388زرقانی،». ( در آنها تعلیم همراه با لذت است 

ی شعر فارسی گسترش فراوان یافت؛ به گونه اي که کمتر منظومه عرفانی است که فاقد مضامین ادب تعلیم
عارفانه و تعلیمی از موالنا ست که در –) غزلیات شمس، اثري عاشقانه 240:1379تمیم داري،». ( باشد 

حقیقت زاییده شادمانی و آرامش او در حضور شمس و ناله و زاري هایش در غیاب پیر خود است، او با 
ا و دلنشین او شده کسی سخن نمی گوید، بلکه شور و سوز درون دل اوست که موجب تراوش غزل هاي زیب

است. غزل هاي موالنا تبرکی از حلقه هاي سماع اند که در اوقات سرمستی و بیخودي بر زبان ها جاري 
ساخته شده اند. به همین دلیل، سبب دشواري هایی در دریافت اغراض ثانوي آن ها شده است. اما با وجود 

فی و اصل، کلمات، عبارات و جمله ها و در یک این موالنا مخاطب را مد نظر داشته است. و در جایگاه عار
کالم ابزار زبان را، هنرمندانه براي رسیدن به اهداف عرفانی و تعلیمی خود به کار برده است. موالنا در ابیاتی 
که به طور مستقیم با مخاطب سخن می گوید، در کنار جمله هاي خبري از جمله هاي انشایی نیز براي بیان 

اده می کند. به خصوص در جاهایی که بیشتر از افعال امر براي ارشاد و تشویق استفاده اندیشه هایش استف
کرده است. 

در این منظومه، افعال امر و نهی بیشتر، براي هدایت، راهنمایی، بر حذر داشتن، هشدار و ترغیب و تشویق 
اثر نشان   می دهد این مخاطب استفاده شده است. اما بررسی نسبت فعل هاي امر به افعال نهی در این 

عارف بیش از تحذیر و انذار به تبشیر و ارشاد معتقد است. 
موالنا در مقام عارفی آگاه و معلمی دلسوز پیش از آن که با لحنی آمرانه مخاطب را از کاري نهی کند، او 

و ارشاد و هدایت را بر حذر دارد و انجام دادن عملی را ممنوع نماید با جمله هاي امري خود، راه می نماید
می کند. به همین سبب در غزلیات شمس فعل هاي امر از بسامد بیشتري برخوردار است. 

البته از جهت کیفی و محتوایی نیز در بررسی مقاصد ثانوي و اغراض بالغی این دو نوع انشایی جمله، 
د. بسامد غالب تشویق و ترغیب پدیدار است که در جاي خود به تفصیل بیان خواهد ش



١٦٩٧
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

نکته در خود توجه دیگر در این اثر عرفانی، فراوانی بیشتر افعال امر نسبت به افعال نهی است.               
به طوري که امر با نمودي بیش از چهار برابر کاربرد غالبی را به خود اختصاص داده است. 

شمس است: جدول زیر شمایی کلی از کاربرد این دو نوع انشایی جمله در ابیات غزلیات
کاربرد ابیات امر و نهی در غزلیات شمس موالنا

465تعداد ابیاتی که در آن فعل یا افعال امر به کار رفته است
83تعداد ابیاتی که در آن فعل نهی به کار رفته است

106تعداد ابیاتی که در آن فعل امر و نهی به کار رفته است
3985اتعداد کل ابیات در غزلیات شمس موالن

این اختالف معنی دار در کاربرد دو نوع انشایی جمله، بیانگر آن است که موالنا نه تنها بیش از تحذیر به 
تشویق معتقد است بلکه در نگاهی کلی تر، بیشتر از آنکه مخاطب خود را از انجام کارها منع کند به آن فرا 

باشد عامل و ایجاد کننده است. می خواند. به بیان دیگر پیش از آنکه مانع و سلب کننده 
رویکرد دوگانه ( حقیقی و بالغی ) امر و نهی در غزلیات شمس 

جمله ها در متون ادب فارسی، دو کارکرد حقیقی و بالغی دارند. به تعبیر دیگر هر جمله خبري و انشایی، 
غی به بیان اندیشه و هم در معناي حقیقی خود یعنی اخبار و یا نوعی از طلب و هم در مقصود ثانوي و بال

انتقال پیام گوینده  می پردازد. آنچه در متون ادبی و عرفانی کاربرد بیشتري دارد، رویکرد بالغی جمله هاي 
امر و نهی است. بسامد اندك امر و نهی حقیقی در متون عرفانی، به علت رویکرد ادبی و تقریباً غیر علمی این 

امر و نهی در قالب گفتگو و بیان موضوع علمی و عقلی به کار می آثار است. مهمترین کارکرد معنی حقیقی
رود و گوینده مقصودي غیر از مفهوم اولیه در جمله امري و نهیی ندارد. براي نمونه در قالب گفتگو: 

»سینه خود باز کردم، زخم ها بنمودمش         گفتمش: از من خبر ده دلبر خونخواره را « 
)225:66( غزلیات شمس، 

»»نه شر به رقص آ « تیغی به دست خونی، آمد مرا که چونی       گفتم بیا که خیر است گفتا« 
)238:78لیات شمس، ( غز

یا در قالب موضوع علمی و عقلی:
»پرده اندیشه جز اندیشه نیست            ترك کن اندیشه که مستور نیست « 

)329:161( غزلیات شمس، 
»ببین اصل هر دو به جز سنگ نیست هم آب و هم آتش برادر بدند               « 

)323:156( غزلیات شمس، 
جمالتی که در بردارنده معانی حقیقی امر است نسبت به جمالتی که امر را در معناي ثانوي خود 

مود کمتري دارد. این بسامد باالي امر و نهی بالغی نکته در خور توجهی است که دلیل آن بازتاب می دهند، ن
را باید در صبغه ادبی و زبان شعري موالنا که آمیخته با موسیقی است جستجو کرد. 
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ادبی به خلق تصاویر بالغی و تعالیم شاعرانه پرداخته است. اهمیت –موالنا در سراسر این اثر عرفانی 
ین قالب بیان وقتی پدیدار می شود که مخاطب می داند با یک متن تعلیمی و اندیشه ساز روبروست که ا

گوینده درصدد تبیین و ابالغ معارف باطنی و مقاصد عارفانه خود بوده و در این راه از بالغی ترین زبان و 
ادبی ترین بیان استفاده می کند. 

غرض ثانوي وي در این نوع امر و نهی، نسبت به امر و نهی بررسی شیوه موالنا، نشان می دهد، 
مستقیم، تأکید و تأثیر بیشتري دارد. دلیل این امر آن است که در امر و نهی غیر مستقیم ذهن مخاطب مکلّف 
و مجبور به انجام کاري نمی شود و بدون آن که احساس کند در شرایطی نظیر امر صریح و یا نهی مستقیم، 

و وعظ قرار گرفته است، پذیرش امر را انتخاب می کند. با این وصف، استفاده از امر و نهی در مورد ارشاد 
مفهوم بالغی خود، به عارف کمک می کند پیامش را بدون تکلم، بلکه آمیخته با لطف و مهربانی بیان دارد. 

نه خود را به زیبایی و موالنا با گزینش جمالت امري و نهی در معناي ثانویه خود، نظرات تعلیمی و عارفا
لطافت خاصی مطرح می کند و از سوي دیگر با این شیوه، نه تنها مخاطب را مجبور و مأمور به انجام مقصود 

خود نمی کند بلکه او را تشویق و ترغیب می کند. به طور مثال: 
»و جا بی پا و سر رو چشم جان را برگشا، در بیدالن اندرنگر        قومی چو دل زیر و  زبر قومی چ« 

)581:381( غزلیات شمس، 
در این بیت موالنا مخاطب را ارشاد و راهنمایی می کند که با دیده باز به جهان نگاه کند. 

ات شمس بررسی و تحلیل کارکرد امر و نهی در غزلی
، از انواي انشاي طلبی در زبان فارسی است که عالوه »نهی « و » امر « همان طور که پیشتر بیان شد، 

بر شباهت در شکل ظاهري و صبغه دستوري و اغراض ثانوي که در کتاب هاي معانی براي هر دو برشمرده 
اند، وجوه مشترك فراوانی دارد. 

ین دو نوع انشایی جمله در این اثر است: جدول زیر شمایی کلی از کاربرد ا
شماي کلی کاربرد امر و نهی در غزلیات شمس موالنا 

1881) 1تعداد ابیات جمالت انشایی غزلیات شمس (جلد 
654تعداد کل ابیات جمالت امر و نهی 

47/2درصد کاربرد جمالت امر در هر بیت 
04/0درصد کاربرد جمالت نهی در هر بیت 

است. بررسی 83فعل و شماره افعال نهی 465اد فعل هاي امر به کار برده شده در غزلیات شمس تعد
نسبت فعل هاي امر به افعال نهی در این اثر نشان می دهد این عارف بیش از تحذیر و انذار به تبشیر              

ا لحنی آمرانه مخاطبش را از کاري و ارشاد معتقد است. موالنا در مقام عارفی آگاه و دلسوز پیش از آنکه ب
نهی کند، او را بر حذر دارد و انجام دادن عملی را ممنوع نماید با جمله هاي امري خود راه  می نماید و 
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ارشاد و هدایت می کند. به همین سبب در غزلیات شمس موالنا، فعل هاي امر از کمیتی به مراتب بیشتر از 
افعال نهی برخوردار است. 

ی هاي ساختاري امر و نهی در غزلیات شمس . ویژگ1
با توجه به لزوم انجام تحقیقی روشمند و براساس آن که جمله هاي امر و نهی در دو وجه ساختار و 
محتوا داراي ابعاد قابل بررسی و تحلیل است، در این بخش از پژوهش، هر یک از دو نوع انشایی جمله به 

می گیرد. براي این منظور ابتدا پرکاربرد ترین افعال امر و نهی در غزلیات تفصیل مورد بررسی و تحلیل قرار 
شمس معرفی می گردد: 

) پرکاربردترین فعل هاي امر و نهی 1-1(
در متون عرفانی تعلیمی متعلق به » بنگر « ، »برو « ، »شو « ، »بدان « ، »کن « از آنجا که افعال امري نظیر 
بسامد بسیار باالیی دارد، موالنا نیز در این اثر خویش از این قاعده کلی پیروي سده هاي پنجم تا هفتم هجري 

در این اثر بسیار –بدون در نظر گرفتن جزوهاي ترکیبی و مسند جمله -» کن « -کرده است. فعل امر 
تکرار شده و در ترکیب با جزو نخستین خود، پر بسامدترین فعل امر مرکب غزلیات شمس  می باشد: 

»به جان جمله جان ها که هر کش آن جان نیست         همه تن اند، نگه کن فروتنان چه تنند «
)535:339( غزلیات شمس، 

»ناگه این گفت و گوي ما را بس کن که تلخ گردد دنیا بر اهل دنیا                 گر بشنوند « 
)535:339( غزلیات شمس، 

که ابتدا ذهن مخاطب را به تخلص خود موالنا رهنمون می » خاموش « یا » خموش « همچنین فعل امر 
ات شمس است که موالنا بیشتر براي ارشاد و تشویق و تنبه به کار برده سازد، از پر بسامدترین فعل امر غزلی

است. 
» خموش باش که این کودنان پست سخن            حشیشی اند و همین لحظه ژاژ خات کنند « 

)533:338( غزلیات شمس، 
»  خامش! که گر بگویم من نکته هاي او را            از خویشتن برآیی نی در بود نه بامت « 

)249:31( غزلیات شمس، 

به تفکر و تأمل در خویش و مبدأ که در واقع  دعوت موالنا» بنگر، نگر، ببین « همچنین فعل هاي امر 
عالم هستی است، از جمله افعال امر پر بسامد در غزلیات شمس است. 

»بنگر که آسمان و زمین رهن هستی اند                   اندر عدم گریز از این کور و زان کبود « 
)513:321( غزلیات شمس، 

»امروز مرده بین که چه سان زنده می شود                    آزاد سرو بین که چه سان بنده می شود « 
)516:324( غزلیات شمس، 
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مر که در جمالت انشایی این اثر چندین بار تکرار شده اند عبارتند از : بنگر، بین، پاره اي از فعل هاي ا
بیا، برو، گیر، کن، شو و برخی از افعال متنوع و مختلف امر: بربند، نما، بساز، می دار، پرس، شمر. مطابق 

بردترین فعل نهی در به تنهایی یا به صورت فعل مرکب، پرکار» مکن « آنچه در افعال امر دیده شد، فعل نهی 
این منظومه است: 

»کسی کاو یار صبر آمد، سوار ماه و ابر آمد         مکن باور که ابر تر، گداي ناودان باشد « 
)367:195( غزلیات شمس، 

»عیب مکن زان که وقاریم نیست باده ات از کوه سکونت برد  « 
)330:162( غزلیات شمس، 

نیز از جمله پربسامدترین فعل هاي نهی در این اثر به شمار می آیند: » مپرس « ، »مگوي « همچنین افعال 
»رود، بخت از آن سو رود             هیچ مگو، هر طرف خواهد تا می رود هر طرفی کاو « 

)524:330( غزلیات شمس، 
»حال صورت این چنین و حال معنی خود مپرس   روح مست و عقل مست و وهم مست، اسرا مست « 

)279:116( غزلیات شمس، 
به طور کلی در این اثر کمتر فعل نهیی دیده می شود که تنها یک بار به کار برده شده باشد.                       

اشاره » منال « و » مخور « و » مکش « و » میاسا « از فعل هاي نهیی که یک بار استفاده شده است می توان به 
کرد. موالنا افعال امر و نهی محدودي را انتخاب نموده و در ابیات مختلف، مناسب با سخن، آنها را تکرار 
کرده است. این فعل ها از تنوع زیادي برخوردار نیستند، اما کاربرد گزینشی و دقیقشان سبب شده از سویی به 

ی سخن کمک کنند و از سویی دیگر مقصود گوینده را تمام و کمال بیان دارند. زیبایی و شیوای
. پراکندگی امر و نهی در غزلیات شمس 1-2

در این منظومه موالنا، بیشتر فعل هاي امر و نهی در ابتدا و انتهاي مصرع ها آورده شده است.                 
ده است، بعد از آن افعال، دلیل امر یا نهی را نیز بعد یا قبل از افعال در بیشتر ابیاتی که موالنا امر یا نهی را آور

ذکر کرده است. در بیشتر افعال امر خود، موالنا مخاطب را ارشاد و راهنمایی می کند و بالفاصله دلیل خود را 
قع گوینده، بیان می نماید و او را به توجه و تفکر در جان کالم امر می کند و به او هشدار می دهد. در وا

به معناي » ك تعلیل « مخاطب را به دریافت پیام خود ترغیب می کند. موالنا در بیشتر افعال خود دلیل را با 
زیرا که، نشان می دهد. 

به عنوان مثال: 
دلیل را بیان کرده است: » که « فعل امر را در ابتداي مصرع ها آورده و بالفاصله به وسیله -

»ز خوبان ستیزه شیرین است               بهانه کن که بتان را بهانه آیین است ستیزه کن که « 
)318:151( غزلیات شمس، 
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»آرزوست بنماي رخ که باغ و گلستانم آرزوست                        بگشاي لب که قند فراوانم « 
)297:134( غزلیات شمس، 
همچنین دلیل را در مصرع اول آورده و بعد فعل امر را در مصرع دوم آورده است:

»شرع به کفار دهید تا که از کفر و ز ایمان بنماید اثري                       این قدح را ز می « 
)297:134( غزلیات شمس، 

و یا فعل امر را در مصراع اول آورده، و دلیل کامل امر را در مصراع بعد آورده است. 
»ن که این مردم، همه مردم خوارند مردمی کن، برو از خدمتشان مردم شو                  زا« 

)468:284( غزلیات شمس، 
در افعال نهی نیز از چنین قاعده اي پیروي کرده است. یعنی افعال نهی را همراه با دلیل بیان کرده است. 

به عنوان نمونه: 
هی را در مصراع  اول آورده و دلیل نهی را در مصراع دوم بیان کرده است: فعل ن

»تو مادر مرده را شیون میاموز                            که استاد است عشق آموز ما را « 
)468:284( غزلیات شمس، 

را در مصراع اول آورده و فعل نهی را در مصراع دوم: و دلیل نهی
»چون پدر و مادر عاشق هم عشق اوست               بیش مگو از پدر، بیش ز مادر مپرس « 

)637:430( غزلیات شمس، 
از پراکندگی امر و نهی در غزلیات شمس می توان  ترسیم کرد: موالنا در به طور کلی نقشه اي منظم 

بیشتر افعال امر و نهی، زمانی که براي اغراض ثانویه ارشاد و تشویق به کار می برد، دلیل را نیز بیان            
می کند و البته موالنا افعال امر را در ابتداي مصرع ها براي تأکید بیشتر می آورد. 

پراکندگی افعال امر و نهی در غزلیات شمس از منظر دیگري هم قابل بررسی است، این افعال گاه در 
آغاز و گاهی در پایان ابیات آمده است، و کاربرد آن در میانه سخن نمود اندکی دارد. 

ـ کاربرد جمالت امر و نهی در آغاز بیت: 
»ز بی شرمی غم و عاري ندارد بدران پرده ها را، زان که عاشق             « 

)422:245( غزلیات شمس، 
»ملرز بر خود تا بر تو دیگران لرزند                        به جان تو که تو را دشمنی وراي تو نیست « 

)319:152( غزلیات شمس، 
ـ کاربرد امر و نهی در پایان سخن: 

»چون عاشق را هزار جان است                            بی صرفه و ترس جان سپارید « 
)443:263( غزلیات شمس، 

»شنیده اي که در این راه بیم جان و سر است          چو یار آب حیات است از این پیام مترس « 
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)443:263( غزلیات شمس، 
یشتر مخاطب، فعل امر و نهی را در ابتدا یا آخر مصراع ها آورده موالنا براي اهمیت موضوع و توجه ب

است مانند مثال هایی که زده شد. 
ـ کاربرد فعل امر در ابتداي مصراع و بالفاصله فعل امر دیگر که به واسطه واو معیت به هم مرتبط              

شده اند. 
»که فارغ است معانی ز حرف و باد هوا بگیر و پاره کن این شعر را چو شعر کهن         « 

)245:84( غزلیات شمس، 
»چشم گشا و رو نگر، جرم بیار و خو نگر              خوي چو آب جو نگر، جمله طراوت و صفا « 

)183:29( غزلیات شمس، 
ـ کاربرد افعال امر عربی در ابیات: 

»ز اندازه بیرون خورده ام کاندازه را گم کرده ام       شُدوا یدي شُدوا فمی هذا حفاظٌ ذي السکر « 
)580:380( غزلیات شمس، 

کاربرد افعال نهی عربی در ابیات:-
»الحذر از عشق حذر! هر که نشانی بودش                 گر بستیزد برود عشق تو هم بر زندش « 

)641:433( غزلیات شمس، 
ـ تکرار افعال امر در پایان مصرع ها: 

در پاره اي از موارد، براي مؤکد ساختن  جمالت، فعل امر را در یک بیت تکرار کرده است. این تکرار 
مه ردیف به کار گرفته شده ها، اکثر موارد در پایان مصرع ها آورده شده و بدین ترتیب فعل امر به عنوان کل

است. در بررسی کلی ابیات غزلیات شمس به نظر می رسد استفاده از افعال امر در حکم کلمات ردیف، 
بسیار مورد توجه موالنا بوده است: 

»به یارکان صفا جز می صفا مدهید                    چو می دهید بدیشان، جدا جدا مدهید « 
)539:342( غزلیات شمس، 

»حال ما بی آن مه زیبا مپرس                           آنچه رفت از عشق او بر ما مپرس « 
)636:429س، ( غزلیات شم

ـ گاهی فعل امر به عنوان ردیف ضرورتاً در مصراع دوم جاي ندارد بلکه در سراسر اجزاي مصرع 
حضور پیدا می کند: 

»غم را لطف لقب کن، ز غم و درد طرب کن        هم از این خوب طلب کن، فرح و امن و امان را « 
)230:71( غزلیات شمس، 

»کاشانه را ویرانه کن، فرزانه را دیوانه کن               وان باده را پیمانه کن، تا هر دو گردد بی خطر « 
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)582:382س، ( غزلیات شم
ـ گاهی دو فعل امر متفاوت با یکدیگر کلمه قافیه را تشکیل می دهند: 

»جان بدان عشق سپارید و همه روح شوید              وز پی صدقه، ازآن رنگ به گلزار دهید « 
)482:294شمس، ( غزلیات

)443:263غزلیات شمس، » ( آخر گهر وفا بیارید                     آخر سر عاشقان بخارید « 
ـ فعل را مقید می کند به صفتی و تشویق و ارشاد می کند و دلیل دو گانه براي تأکید دارد. استفاده از 

این نوع افعال از کاربرد خاص موالنا ست: 
)444:264غزلیات شمس، » ( ترکانه بتاز، وقت تنگ است          کان ترك خطا به خرگه آمد « 

ـ فعل امر را همراه با ترکیب مفعولی به کار می برد: 
)444:264غزلیات شمس، » ( در وهم نبود این سعادت                   اقبال نگر که ناگه آمد « 

رتبط با هم در اول و آخر مصراع و دلیل را بیان می کند براي آگاه ساختن ـ آوردن افعال امر م
مخاطب:
)436:257غزلیات شمس، » ( رو دردي ناز را بپاال                    زیرا طرب از رواق خیزد « 

ـ به کار بردن افعال امر متضاد در یک مصرع: 
»در وجود این جمله بند  و در عدم چندین گشاد ما بیابان عدم گیریم هم در بادیه  «

)450:269( غزلیات شمس، 
)573:373غزلیات شمس، »  ( عقل بفروش و جمله حیرت خر      که تو را سود از این خرید آمد « 

ـ به کار بردن چند فعل امر پیشوندي در یک بیت: 
»پیش آر نوشانوش را، از بیخ برکن هوش را       آن عیش بی روپوش را، از بند هستی برگشا « 

)170:18( غزلیات شمس، 
ربرد ضمیر اشاره قبل از فعل امر: ـ کا

موالنا قبل از فعل امر از ضمیر اشاره استفاده کرده است. شاید بیانگر این است که موالنا شخص 
خاصی را در نظر گرفته است. 

«آن دام آدم را بگو، وان جان عالم را بگو              وان یار و همدم را بگو: مستان سالمت می کنند« 
)349:178( غزلیات شمس، 

ـ کاربرد دو فعل امر و نهی متشابه: 
موالنا براي تأکید بشیر بر امر خود، گاه فعل امر یا نهی را به صورت مشابه در ابیات خود می آورد.   

د، در افعال امر بسامد بیشتري دارد. این کاربر
»بتازید بتازید، که چاالك سوارید                     بنازید بنازید، که خوبان جهانید « 

)406:231( غزلیات شمس، 
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»ز شب ها               بپرس از رخ زرد و ز خشکی لب ها چو عشق را تو ندانی بپرس ا« 
)246:85( غزلیات شمس، 

. تعدد و توالی امر و نهی در غزلیات شمس1-3
تی کوتاه و پی در پی و در در غزلیات شمس در اکثر موارد جمله هاي امري و نهی به صورت جمال

بعضی موارد به صورت پراکنده آمده است. 
»چشم گشا و رو نگر، جرم بیار و خو نگر                 خوي چو آب جو نگر، جمله طراوت و صفا « 

)183:29، ( غزلیات شمس
»لطف گل بین و جرم خار مبین                             جعد بگشا و مشک و عنبر گیر « 

)620:415( غزلیات شمس، 
جداگانه اي از فعل امر و نهی را تداعی البته با توجه به این که جمله هاي پی در پی، هر یک مفهوم

می کند، تعدد و پی در پی آمدن آن، عالوه بر حفظ آهنگ کالم، اغراض دیگري هم دارد که عبارت است از: 
الف) استفاده متنوع از اغراض ثانوي امر در یک مفهوم عرفانی واحد 

ب) تأکید و تثبیت مفاهیم عرفانی مورد نظر عارف 
تفسیر و تبیین مفاهیم. ج)

در بیشتر ابیات، بیش از یک فعل امر یا نهی به کار رفته است. گاهی این افعال در بیت تکرار                
بیت فعل یا افعال امر به تنهایی به کار رفته است             465می شوند و گاهی با یکدیگر تفاوت دارد. در 

بیت می 83قرار دارد که فقط فعل یا افعال نهی را در خود جاي داده است و به و در مرتبه بعدي بیت هایی
بیت جمالت امر و نهی با هم مورد استفاده قرار گرفته اند. 106رسد و در 

. قالب و نوع استفاده از امر و نهی 1-4
می گیرد. کاربرد   در این بخش، قالب و ساختار استفاده موالنا از جمله هاي امري مورد بررسی قرار 

جمله هاي امري در کنار خبر و انواع دیگر انشا: 
ـ یکی از نمونه هاي این کاربرد آوردن جمله امر یا نهی بعد از یک جمله پرسشی است. 

چنین به نظر می رسد که موالنا، با طرح پرسش توجه مخاطب را به خود جلب کرده، زمینه ذهنی بیان 
کند و از این طریق مقصود خود را در قالب غرض ثانوي جمله امري القاء می دهد. معموالً امر را ایجاد می 

غرض ثانوي این نوع امر، تشویق و ترغیب است: 
»تو عشق را چون دیده اي؟ از عاشقان نشنیده اي   خاموش کن، افسون مخوان نی جادوي نی شعبده « 

)253:929( غزلیات شمس، 
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»چند پرسی شمس تبریزي که بود؟                چشم جیحون بین و از دریا مپرس « 
)636:429( غزلیات شمس، 

با یکدیگر: ـ همراهی امر و نهی
یکی از قالب هاي استفاده از امر و نهی در غزلیات شمس، استفاده همزمان آنها در ابیات است.            

بیت همراهی فعل امر و نهی مشاهده می شود. و این تعداد 83بیت فعل نهی، در 106بیت فعل امر و 465از 
در مقایسه با افعال امر بسامد کمتري دارد. 

»چو کردي نیت نیکو مگردان                      از آن گلشن گلی بر چاکر انداز « 
)626:420( غزلیات شمس، 

»دریا مپرس گوهر اشکم نگر از رشک عشق                     وز صفا و موج آن « 
)636:429( غزلیات شمس، 

ـ همراهی امر و نهی با ندا 
بیت همراهی نهی و ندا مشاهده می شود. موالنا در 22بیت همراهی امر و ندا و در 229به طور کلی 

حتی در افعال نهی و در این افعال نیز دلیل ارشاد و راهنمایی این ابیات مخاطب را ارشاد و راهنمایی می کند، 
تعلیل و یا بدون ادات پرسش بیان می دارد. » که « خود را با 
»نومید مشو اي جان در ظلمت این زندان                  کان شاه که یوسف را از حبس خرید آمد « 

)401:227( غزلیات شمس، 
. ویژگی هاي محتوایی امر و نهی در غزلیات شمس 2

مبحث مقاصد ثانوي خبر و انشا در علم معانی، بیانگر این حقیقت است که گاهی میان ساختار دستوري 
ی شود. این سخن بدان معناست که، مفهوم امر جمله هاي امري و نهیی و مفهوم آن رابطه اي مستقیم دیده نم

نیست. نمونه هاي فراوانی در متون » درخواست کردن و بازداشتن « و نهی، مطابق با رسالت اصلی آن یعنی 
» مقصد ثانوي « ادبی و عرفانی و حتی در زبان روزمره دیده می شود که امر و نهی داراي معانی بالغی یا 

امر و نهی نشان می دهد که گوینده، از این طریق بهتر و بیشتر می تواند پیام خود هستند. تنوع مقاصد ثانوي 
را ابالغ، و اندیشه هاي خود را القاء نماید. این برجستگی از دو منظر مطرح  می شود، که یکی قابلیت هاي 

ین دو نوع انشایی ویژه و گسترده اسلوب امر و نهی در کلیه زبان ها و دیگري، اغراض ثانوي متنوع و متعدد ا
جمله است. 

. مقاصد ثانوي امر و نهی در غزلیات شمس 2-1
از وجوه برتر رفتارهاي عارف با زبان در سیر انتقال تجربه هاي روحانی خود، استفاده از قابلیت هاي 
بالغی زبان و خروج از هنجارهاي عادي آن به اقتضاي حال و مقام است که به جهت تأثیر در مخاطب، 

مبالغه در معنا، استفاده از قابلیت زبان در زمینه ابهام زدایی زبان عرفان و اهداف بالغی دیگر صورت          
می گیرد. اغراض ثانوي خبر و انشا یکی از این وجوه است که بر شکوه زبان عرفان افزوده و مایه رسایی و 
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بیان شیواتر و رساتر تجربه هاي بیان ناپذیر اثر گذاري آن می گردد. براین اساس بدیهی است که عارف براي 
خود، از معانی ثانوي و مجازي کالم استفاده کند. 

در حقیقت اهمیت کار گوینده عارف این است که مفاهیم روحانی و فرا زبانی را به شکل قابل فهم و 
ن از یک سو و محسوس در ذهن و ضمیر مخاطب متمکن سازد. براین اساس ابهام و دیریابی زبان عرفا

تالش موالنا در جهت مفهوم و محسوس نمودن کالم و تبیین معارف شهودي خود از سویی دیگر، استفاده از 
ابزارهاي درونی و تأویل گر زبان را در این غزل تعلیمی ضرورت می بخشد. یکی از           طرح هاي 

انی یاري کند، بررسی و تحلیل این آثار از موفقی که می تواند ما را در شناخت زبان عرفان و فهم متون عرف
منظر بررسی مقاصد ثانوي جمالت است. به ویژه آنکه تأویل و دریافت معناي حقیقی، در پس هر لفظ، 

همواره از دغدغه هاي جدي عارف بوده است. 
بررسی و تحلیل اغراض ثانوي امر و نهی در غزلیات شمس 

ـ ارشاد و راهنمایی: 
صد ثانوي امر و نهی در غزلیات شمس، غرض ثانوي ارشاد بسامد کامال غالبی دارد و جز در میان مقا

چند نمونه معدود، همه جمالت امري تداعی کننده مفهوم ارشاد و اندرز است. این مقصود ثانوي،           به 
قی و معنوي می دلیل نقش متکلم که چون معلمی به تعلیم و تبیین معارف و مفاهیم ارزشمند عرفانی، اخال

پردازد، جایگاه ویژه اي در متون فارسی اعم از عرفانی، ادبی و تعلیمی دارد. عالوه بر جمالت امري، در 
جمالت نهیی نیز غرض ثانویه ارشاد و راهنمایی نسبت به مقاصد بالغی دیگر کاربردي به مراتب بیشتر 

نا را به عنوان عارفی که به اندرز و راهنمایی بیش از دارند. به کارگیري افعال امر و نهی براي ارشاد، مقام موال
تحذیر و تهدید توجه دارد به خوبی نشان می دهد. 

غرض ثانوي ارشاد و « چنانکه ذکر شد، مهم ترین و پر بسامدترین غرض ثانوي در غزلیات شمس 
ررسی قرار می گیرد: است. در اینجا ابعاد مختلف اهمیت این غرض بالغی در این اثر مورد ب» اندرز 

با اغراض دیگر: » ارشاد « الف) همراهی غرض ثانوي 
عرفانی، بیشتر با –غرض ثانوي ارشاد و اندرز در غزلیات شمس و به طور کلی در متون تعلیمی 

اغراض ثانوي دیگر همراه است. با این توضیح که گوینده معموالً با اغراض توبیخ، تحذیر، تشویق، تهدید، 
یز، تحقیر، تخییر، شفقت و مهربانی در صدد ارشاد و راهنمایی مخاطب است. بنابراین غرض ثانوي ارشاد تعج

از سویی در ارتباط با دیگر مقاصد گوینده و از سوي دیگر مستقل از آن به تبیین و انتقال مفاهیم و اندیشه ها 
ویق و ترغیب مخاطب است اما در می پردازد. به طور مثال در این سخن موالنا اگر چه غرض ثانوي  تش

اصل مقصود مؤلف، ارشاد و اندرز است:
»گر عیان خواهی ز خاك پاي ایشان سرمه ساز           زان که ایشان کور مادر زاد را ره بین کنند « 

)477:266س، ( غزلیات شم
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بیشتر جمله هاي امر و نهی موالنا که مفهوم ارشاد و راهنمایی را به ذهن متبادر می کند، به نوعی درصدد 
تشویق و ترغیب مخاطب به انجام تعالیم موالنا و انتخاب مسیر عرفانی و بر حذر داشتن او از آن کار همراه 

با دلیل است: 
»سی بخوان                      کز دم دجال جفا مرده اند لب بگشا  هیکل عی« 

)574:374( غزلیات شمس، 
»خامش کن و جاه گفت کم جوي                    کاین چاه مزاج تنگ دارد « 

)432:253( غزلیات شمس، 
»تو اعتماد مکن بر کمال و دانش خویش                   که کوه قاف شوي، زود، در هوات کنند « 

)533:338( غزلیات شمس، 
سهم جمالت امري که راه را به مخاطب با تشویق و ترغیب، نشان می دهد از جمالت نهیی در این میان

که با تحذیر و ترساندن قصد ارشاد دارند بسیار بیشتر است. بنابراین می توان نتیجه گرفت، شیوه تعلیمی 
موالنا، استفاده از روش تشویق و ترغیب است نه تحذیر و تهدید. 

ی موالنا ب) ارشاد و صبغه تعلیم
نکته دیگري که باید مورد توجه قرار گیرد جایگاه غرض ثانوي در متون تعلیمی است. در آثاري که 
با هدف تعلیم تألیف شده است و یا آثاري مانند اثر عرفانی مورد پژوهش که صبغه ادبی و ساختار تعلیمی 

یهی است در این حالت کاربرد تمام دارد، هدف نهایی و انگیزه اصلی گوینده تعلیم و ارشاد است. بد
ابزارهاي بالغی زبان، براي دستیابی به این هدف است. به ویژه در مواردي که مؤلف متن مورد نظر یا متکلم 
صاحب اثر در مقام پیر و مراد بوده و مخاطبان حاضر یا مفروض وي نقش مریدان تحت تعلیم را دارند. با 

از وجوه کلی اغراض بالغی غزلیات شمس محسوب می گردد. یکی» ارشاد و راهنمایی « این وصف 
ـ استرحام و برانگیختن رحم و شفقت مخاطب 

»رحمتی کن تو بر آن مرغ که در دام افتاد                       که ندارد چو تو شاهنشه بی چون دگر « 
)602:400( غزلیات شمس، 

التماس و خواهش-
» خالصم ده خالصم ده، خالصی                          که سخت افتاده ام در دام دیگر « 

)592:390( غزلیات شمس، 

را قبل از فعل امر آورده که در واقع براي جلب توجه بیشتر » من«گاه نیز موالنا ضمیر اول شخص -
مخاطب به سوي خود با غرض التماس وخواهش است:

»به من نگر که مر او را به صد چنین ارزد                  نترسم و نگریزم ز کشتن دلدار « 
)618:413( غزلیات شمس، 
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تشویق و ترغیب: -
پس از مقصود ثانوي ارشاد، این غرض بالغی بیشترین کاربرد را در جمله هاي امر و نهی غزلیات 

که در اول » خمش « ، »هال « ، »همین « شمس دارد. که گاه با کلمه هایی که در ابتداي مصرع می آید مانند: 
مصرع ها می آید، غرض ثانوي خود را بیان می کند. 

»هین سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود            وارهد از حد جهان، بی حد و اندازه شود « 
)357:186غزلیات شمس، ( 

» هال بس کن هالبس کن، که این عشقی که بگزیدي    نشاطی می دهد بی غم، قبولی می کند بی رحم« 
)377:205( غزلیات شمس، 

»کن                      کامروز نیابت دو دیده ست خاموش و تفرج جهان« 
)275:112( غزلیات شمس، 

ـ تعجب و شگفتی:
»له گر اجزاي زمینی و گر روح امینی                   کز آن خال ببینی بگو جلّ جال« 

)206:49( غزلیات شمس، 
ـ استهزاء و ریشخند: 

»رو رو طبیبان را بگو کانجا شما را کار نیست           کانجا نباشد علتی وانجا نبیند کس خلل « 
)690:477( غزلیات شمس، 

ـ تحذیر: 
»گوهر آیینه کل است، با او دم مزن                 کاو از این دم بشکند، چون بشکند تاوان کند « 

)445:265غزلیات شمس، (
براساس آنچه گذشت و با بررسی جدول اغراض بالغی نهی وامر، نتایج زیر حاصل می شود: 

اغراض دیگر نمود بسیار محدودي دارد. » ارشاد « ـ در مقابل کاربرد فراوان غرض ثانوي 
ی شیوه تعلیمی موالنا در جهت که به نوع» تشویق و ترغیب « ـ پس از ارشاد و اندرز، مقصود ثانوي 
ارشاد محسوب می شود، بسامد بیشتري دارد. 

از دیگر ابزارهاي کارآمد در متون تعلیمی به شمار می آید. به بیان دیگر، » تحذیر « ـ غرض ثانوي 
ت سخنور بلیغ در اثر خود از تحذیر و تشویق براي القاي اندیشه هاي تعلیمی بهره می برد. اما در غزلیا

شمس کاربرد ثانوي تحذیر در مقایسه با تشویق نمود بسیار محدودي دارد و موالنا بیشتر در افعال نهی خود 
از آن استفاده می کند. این نکته، نشان دهنده آن است که موالنا در تعلیمات عرفانی خود، همچون عطار، بیش 

از آن که اهل انذار باشد به شیوه تبشیر گرایش دارد. 
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اض ثانوي التماس و خواهش، تعجب و شگفتی، طلب استرحام و شفقت در جمالت امر کاربرد اغر
بیشتري دارد. 

جدول زیر بیانگر میزان کاربرد اغراض ثانویامرونهی در غزلیات شمس است. 
تعجب و شگفتیاسترحامالتماس و خواهشتحذیرتشویقارشاد و اندرز

22010944221814
صل از بررسی اغراض بالغی امر و نهی: نتایج حا

. غرض ثانویه ارشاد و راهنمایی، در باالترین جایگاه بعد از تشویق قرار دارد. این مسئله نشان            1
می دهد که موالنا حتی در جمالت نهی نیز بیشتر هدف راهنمایی و ترغیب مخاطب را دنبال می کند. 

، غرض تحذیر و در آخر تعجب و شگفتی قرار دارد. بررسی اغراض ثانوي . پس از ارشاد و تشویق2
عرفانی با وجود غلبه وجه ادبی             –امر و نهی غزلیات شمس بیانگر آن است که، در این متن ادبی 

بر صبغه تعلیمی، اغراض مفید معنی ارشاد و تعلیم، بسامد باالیی داشته و محوریت مخاطب کامالً آشکار 
ست. ا

. جایگاه مخاطب و متکلم براساس اغراض ثانوي امر و نهی 2-2
ـ تاکید بر حضور مخاطب: 

کاربرد فراوان جمله هاي امري و در مرتبه بعدي جمالت نهی با مفهوم ارشاد و اندرز، در اصل 
ف عرفانی تأکیدي بر حضور مخاطب در سراسر متن غزلیات شمس و جلب توجه او در جریان تعلیم معار

است. در واقع این بیان که سبب تقویت حضور مخاطب شده، تداعی کننده حالتی است که در آن عارف 
بلخی در برابر مخاطبی با حضور فرضی به ارشاد و راهنمایی پرداخته و از این طریق به پویایی و اثر بخشی 

ر رعایت مقضاي احوال مخاطب متن خود کمک می کند. انتخاب این شیوه بیان در اصل، دغدغه موالنا د
غایبی است که همواره حضور او در جریان متن غزلیات شمس یادآوري می کنند. 

براساس آنچه بیان شد اغراض ثانوي در جمله هاي امري و نهی موالنا، غزلیات شمس را از متنی            
مخاطب مفروض، زنده است. بی روح و تعلیمی صرف به متنی پویا تبدیل کرده که به حضور ملموس

از دیگر دالیل توجه خاص مؤلف به مخاطب، کاربرد جمله هاي خبري با مقصود ثانوي امر است: 
»همچو کتابی است جهان، جامع احکام نهان            جان تو سر دفتر آن، فهم کن این مسئله را « 

)445:265( غزلیات شمس، 
ـ تأکید بر حضور متکلم: 

همان طور  که بیشتر اشاره شد، یکی دیگر از عوامل پویایی و تأثیر گذار بودن یک متن، نشانه هاي 
ر اغراض شاخص حضور مؤلف است در غزلیات شمس، بیان احساسات فردي و تأثیرات شخصی موالنا، د

بالغی اي نظیر ( تشویق، التماس و خواهش، استرحام، تعجب و شگفتی و ... ) پدیدار است. البته با توجه به 
و حضور غالب مخاطب نمونه هاي اندکی از این اغراض دیده می شود و » غرض ثانوي ارشاد « غلبه بسامد 
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ش از آن که به بیان حسب حال خود بپردازد، در این وجه از پویایی متن نمود چندانی ندارد. در واقع موالنا پی
تالش براي حفظ پیوند مخاطب با اثر خود و رعایت اقتضاي حال وي بوده است. بررسی اغراض ثانوي امر 

عرفانی با وجود غلبه وجه ادبی بر صبغه –و نهی در غزلیات شمس بیانگر آن است که، در این متن ادبی 
و تعلیم، بسامد باالیی داشته و محوریت مخاطب کامال آشکار است. تعلیمی، اغراض مفید معنی ارشاد

نتیجه گیري: 
عاشقانه اي از پیر فرزانه موالنا است که انعکاس –در نگاه نخست غزلیات شمس، منظومه اي عارفانه 

مستی لحظه هاي دور افتادگی از شمس و زاري در طلب او در آن آشکار است. موالنا این اشعار را در حالت
و شوریدگی در میان مریدان و لحظه هاي سماع سروده است. خواننده مبتدي آن را غزلی عاشقانه و عارفانه 
تلقی می کند اما با نگاهی ژرف آمیز متوجه می شویم که عالوه بر آن، غزلی تعلیمی نیز است که موالنا آن را 

در این راه از ابزارهاي بالغی سخن بسیار سود براي ارشاد و اندرز مریدان و مخاطبان خود بیان کرده است و
می جوید. 

غزلیات شمس، به عنوان اثري عرفانی و تعلیمی، همچون دیگر منظومه ها و متون عرفانی زبان فارسی، از 
جمالت انشایی و به خصوص امر و نهی براي مقصود و هدف اصلی گوینده خود استفاده            می کند. 

بیت از این ابیات جمالت امري و نهی را در خود 654بیت دارد که 3985ه شد این اثر همان طور که اشار
106بیت فعل یا افعال نهی به کار رفته است. و در 83بیت تنها فعل یا افعال امر و 465جاي داده اند. در 

بیت فعل هاي امر و نهی با هم به کار برده شده اند. 
امر و نهی بیش از همه، راهنمایی و ارشاد است که در اکثر موارد با همچنین اغراض ثانویه در جمالت 

تشویق و ترغیب همراه می باشد. بررسی این ارقام و مقاصد بالغی جمله هاي امر و نهی، فلسفه تعلیمی 
موالنا را در غزلیات شمس، نمایان می سازد. این عارف شاعر در مسئله تعلیم و تربیت بسیار پیش از آن که 

هد با تحذیر و تهدید و تنذیر راهنمایی کند با تشویق، ترغیب راه را به مخاطبانش نشان می دهد. پر بخوا
در ترکیب با متمم هاي فعلی است. جمالت امري و نهیی که » مکن « و » کن « بسامدترین افعال امر و نهی 

یل بیان شده است. در بیشتر موارد، در معناي حقیقی و ثانوي خود استفاده شده اند، در اکثر موارد همراه با دل
تعلیل و یا حذف ادات تعلیل » که « فعل هاي امر و نهی در ابتدا و انتهاي مصرع ها آورده شده و بالفاصله با 

علت را بیان کرده است تا مخاطب با دید بهتري ارشاد و راهنمایی شود افعال نهیی که به کار برده است در 
ارشاد دارد و در اندك مواردي تحذیر را نشان می دهد. در بعضی موارد که بیشتر موارد جنبه تشویق و 

استفاده کرده است، در بعضی » ببین« و » بنگر « اغراض ثانوي تعجب و شگفتی است، از افعالی مانند 
مواردي که اغراض ثانوي التماس و خواهش است، غرض تشویق و ترغیب نیز به همراه دارد. 

نگ ابیات، موالنا توجه خاصی در انتخاب افعال امر و نهی داشته است. قرار دادن این از دیدگاه وزن و آه
افعال در جایگاه ردیف و قافیه از مختصات سبکی او در به کار بردن این نوع افعال است. همچنین با تکرار و 
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خاطب و همراه توالی این افعال گاهی به ابیات ضرب آهنگ تند و لحنی قاطع بخشیده که سعی در اقناع م
ساختن او دارد. 
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بررسی ویژگی زبانی در مصیبت نامه عطار
1جهانیتقیمحمد

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ایالم
سمیه حاتمی کهره

زیان و ادبیان فارسی، دانشگاه ایالم دانشجوي کارشناسی ارشد رشته 
چکیده

براي تجزیه و تحلیل یک اثر باید متن را از سه دیدگاه زبانی، ادبی و فکر مورد بررسی قرار داد. سطح 
شود. در زبانی یکی از مولفه هاي مهمی است که خود به سه سطح کوچکتر آوایی، لغوي و نحوي تقسیم می

ها و رار، تخفیف مشدد و تشدید مخفف، و در سطح لغوي درصد واژهسطح لغوي انواع جناس، سجع، تک
ترکیبات فارسی و عربی، معانی متنوع حروف و افعال و در سطح نحوبی اقسام فعل امر، ساده، مرکب، 

شود. یکی از آثار قابل توجه و برجسته عطار مصیبت نامه است که در قالب مثنوي و پیشوندي و... بررسی می
بیت سروده شده است، که قهرمان اصلی آن سالک معرفت است که 7539مسدس مقصور در در بحر رمل 

برد. و در آخر براي واصل شدن به حقیقت قصه درد و طلب خود را نزد جماد و نبات و مالئکه و پیامبران می
هاي زبانی آن است که به بررسی ویژگیکند پیامبر است. این پژوهش برتنها کسی که او را به حق واصل می

باشد به این دلیل که وي توجهی تشکیل دهنده این اثر بپردازد. زبان شعري شاعر از جنبه موسیقایی غنی می
ویژه به کاربرد انواع جناس، سجع و تکراروتخفیف مشدد و تشدید مخفف و... داشته است. وي در استعمال 

هاي فعلی بوده، ر تمایل او به استعمال ردیفردیف از اسم ، فعل، حرف و ضمیر بهره برده است، ولیکن بیشت
دهند. با توجه به اینکه زبان شعر او نرم و که بیبشترین درصد ردیف شعري او را افعال تشکیل میطوري

هاي خوي و لخت را به هاي مهجور خودداري کرده و فقط در چند مورد واژهلطیف است از استعمال واژه
ه شاعر استفاده کرده است ساده و روان و قابل فهم همچون عناصر طبیعت کار برده است. بیشتر واژگانی ک

باشد. به همین دلیل درصد براي مثال دریا، آب، کوه و خاك و اعضاي بدن چون دل، جگر، چشم و سر می
لغات عربی در مصیبت نامه کمتر از لغات فارسی است.

هاي زبانییژگیسبک شناسی، عطار نیشابوري، مصیبت نامه، وها:کلیدواژه
مقدمه

فریدالدین عطار نیشابوري یکی از شاعران و عارفان نام آور ایران در قرن ششم و آغاز قرن هفتم است. با 
مطالعه کتب گذشتگان و معاصرینی که در مورد زندگی وي تحقیقاتی انجام داده اند ((نامش محمد، کنیه اش 

این را هم از آثارش و هم از سخنان عوفی در لباب ابوحامد، لقبش فریدالدین و تخلصش عطار بوده و 
). در مورد تاریخ تولد و وفات وي جاي شک و 298-269، 1376توان دریافت)) (زرین کوب، االلباب می

دانند (( اما در مورد سال شهادت یا می553و 513(ه.ق) و برخی 540تردید است. برخی سال تولد وي را 

1 . mtjahani@gmail.com
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). 337، 1361در حمله مغول به نیشابور اتفاق نظر بیشتري است)) (عوفی، (ه.ق) و618مرگ او در سال 
).1: 1386باشد (پورنامداریان، می627و 553برخی عقیده دارند که سال تولد و مرگ وي 

). 128: 1377دانند(آذر بیگدلی، منتقدین او را شیخ االولیا خواندند و متاخرین عرفا وي را سلیمان ثانی می
یسانی چون رضا قلی خان هدایت و دولتشاه درباره ي تعداد آثار عطار مبالغه نموده اند. هدایت تذکره نو

ها عبارتند از: ((منطق الطیر، ) کتاب عنوان کرده است. برخی از آن40) و دولتشاه (190تعداد آثار او را (
مصیبت نامه و وصیت نامه و...)) ( اسرارنامه، الهی نامه، پندنامه، اخوان الصفا، گل و هرمز، تذکرة االولیا، 

).147-148: 1374مدرس تبریزي، 
بیت به وزن رمل مسدس مقصود که شیخ آن را در بیان 7539مصیبت نامه منظومه اي است مشتمل بر

سیر آفاقی و سفر من الخلق الی الحق گفته است ((مثنوي مصیبت نامه که افسانه و امثال زیاد دارد آنرا (( 
-قد المسافات)) هم نامیده اند، زیرا مسافر مومن را در معراج روحانی خود از چهل مقام مینزهتنامه و ع

). در این کتاب سخن از مقامات است و بحث از عارف واصل 157: 1351کند)) ( اته، گذراند و راهنمایی می
و دوزخ و باد و است، که قصه درد و طلب خود را با بیانی سوزناك نزد جبرئیل و مالئکه و قلم و بهشت 

گردانند نهد و هریک با زبانی سالک را بار میبرد و راز خود را درمیان میکوه و خاك و وحوش و ابلیس می
گشایند و سالک ناامید نزد پیر خود باز دانند و گره اي از کار او نمیو خود را براي درمان درد او عاجز می

گوید. بعد از مقاله بیست و نهم سالک مشکل براي سالک میها راهاي هرکدام از آنگردد و پیر ویژگیمی
برد و هیچ کدام از پیامبران مشکل او را حل نکرده و حل مشکل او را بسته به عنایت خود را نزد پیامبران می

دانند. عطار در این منظومه بسیاري از حقایق عرفان و توحید و اسرار معرفت و اسرار فقر را به پیامبر می
دهد و او را به طی کردن پنج وادي که عبارتند از حس و خیال و عقل و دل و جان معرفت آموزش میسالک

گردد. ها را طی کند به حق واصل میکند. که هرگاه سالک آنراهنمایی می
- مثنوي مصیبت نامه عالوه براینکه از لحاظ پختگی فکر و تنوع اندیشه حائز اهمیت است، داراي ویژگی

هاي ي شاعر باشد. براي بیان ویژگیي سبک دورهتواند نمایانندهباشد. که میی و ادبی ویژه اي میهاي زبان
هاي مهم سبکی یک اثر باید متن را از سه وجه زبانی، ادبی و فکري مورد بررسی قرار داد. یکی از مولفه

رو آن را به سه سطح هاي زبانی است ((سطح زبانی مقوله گسترده اي است، از اینسبک شناسی ویژگی
).153: 1378کنیم)) ( شمیسا، کوچکتر ((آوایی))، ((لغوي)) و (( نحوي)) تقسیم می

آثار زیادي در زمینه سبک شناسی نگاشته شده است. از جمله سبک شناسی شعر فارسی از دکتر سیروس 
و شعر فارسی از محمد شمیسا که بیشتر به سبک ادوار شعر فارسی پرداخته است. و کتاب سبک شناسی زبان 

ها در تقی بهار به دسته بندي شعر فارسی از جنبه تاریخی پرداخته است. آقاي حسنلی در سبک شناسی نشانه
هایی همچون هاي کشف سبک ویژه شاعر بررسی نشانهپنج حکایت از مصیبت نام عطار یکی از روش

نون اثري مستقل درباره سبک شناسی زبانی داند. تاکبرد میگفتگوي داستانی که در متن اثرش به کار می
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هاي زبانی را در سه سطح آوایی، مصیبت نامه عطار نگاشته نشده است و این پژوهش برآن است تا ویژگی
لغوي و نحوي بررسی کند.

توان سطح موسیقایی متن نیز گفت، زیرا در این مرحله متن را به سطح آوایی: (( به سطح آوایی می-1
کنیم. موسیقی بیرونی و کناري از بررسی وزن و قافیه و ردیف معلوم موسیقی آفرین بررسی میلحاظ ابزار 

).153: 1378شود)) ( شمیسا، می
موسیقی درونی متن به وسیله بدیع لفظی از جمله انواع سجع (متوازي، متوازن، ترصیع) و انواع جناس و 

شود.تکرار و هم حروف و هم صدایی و ... بررسی می
موسیقی بیرونی یا وزن: وزن شعر فارسی براساس تساوي خاصی که دراصوات شعر ((هجاها)) -1-1

این نظم و تناسب اصوات به انواع گوناگون نزد ملل مختلف مبین نوعی آهنگ و موسیقی است (شمیسا، 
ا آشکار ). هجاهاي کوتاه و بلند در یک مصرع، و تکرار و آهنگین بودن و موسیقایی بودن آن ر12: 1374

نامه بر وزن(فاعالتُن فاعالتُن فاعلُن، رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوي) که یکی از کند. مثنوي مصیبتمی
ترین اوزان شعر فارسی است. پراستعمال

% 92/74که ترین عوامل موسیقی آفرین شعر هستند به طوريقافیه و ردیف: قافیه و ردیف از مهم-1-2
نامه هاي اسم و حرف و قید هم در مثنوي مصیبتدهد. اما استفاده از ردیفیل میهاي ردیف را تشکواژه

- مشهود است. افعالی که بیشتر به کاربرده است عبارتند از : است، بود، آمدي و اوفتاد. در مثنوي عطار قافیه

سانی مصوت باشد. ((هرگاه در هجاي قافیه هم ها اقوا میترین آنخورد و شایعهاي معیوب به چشم می
).107: 1374توجیه بر خالف قاعده رعایت نشود قافیه داراي عیب خواهد بود))(شمیسا، 

).142/567روشنایی از جهان در پرده شد              کان چراغ هست جنت مرده شد(
).140/519)، گناه و سیاه(187/1533)، شب و تعب(123/97فراق و عراق(

) و ایطاي جال چون مردمان و 190/1600د: پیشان و گردان(و عیوب دیگر چون ایطاي خطا مانن
).218/2192زمان(

قافیه معموله: (( قافیه معموله قافیه اي است که محصول ابتکار ذهن و دخالت شاعر در وضع حرف روي 
).115: 1374باشد))(شمیسا، 

)215/2120سالک آمد پیش پیر دردناك           شرح دادش حال خود از جان پاك(
موسیقی درونی(صنایع بدیع لفظی): موسیقی درونی همچون موسیقی بیرونی از عوامل موسیقی -1-3

آفرین است. شاعر در این سطح انواع جناس و سجع و تکرار را به کار برده است.
سجع متوازي: ((سجع متوازي آنست که کلمات در وزن و حرف روي هردو مطابق باشند)) ( -1-4

.)42: 1377همایی، 
)119/1حمد پاك از جان پاك آن پاك را            کو خافت دارد مشتی خاك را(
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ترصیع: (( ترصیع در لغت به معناي جواهر در نشاندن است، اما در اصطالح بدیع آنست که در 1-4-1
قرینه هاي نظم یا نثر، هر لفظی با قرینه خود در وزن و حرف روي مطابق باشند و این صنعت در حقیقت 

).45: 1377وعی از سجع متوازي است)) (همایی، ن
)214/2100دار را(قابلی آیات پراسرار را                               حاملی الفاظ معنی

سجع متوازن: در سجع متوازن کلمات از نظرهجا، عدداً و کماً(کوتاهی و بلندي) مساوي هستند اما -1-5
).26: 1374در واك روي مشترك نیستند(شمیسا/

)430/6712دل ز اصبح، جان ز نفخ خاص خاست        کی کند ظاهر چو باطن کار راست(
ها نباشد و آن چنان موازنه: ((نوعی از سجع متوازن است که مخصوص به نثر و اواخر قرینه-1-5-1

ر وزن یکی و در هاي نظم یا نثر از اول تا آخر کلماتی بیاورند که هرکدام با قرینه خود داست که در قرینه
).44: 1377حرف روي مختلف باشند)) (همایی، 

).120/29او دهد سنگی و کرمی در میانش                او نهد کرمی و برگی در دهانش(
سجع مطرف: ((سجع مطرف آنست که الفاظ در حرف روي یکی و در وزن مختلف باشند)) -1-6

).42: 1377(همایی، 
)378/5590ش، جان بداد     جان گران نخریده بود ارزان بداد(چون بگفت این راز خود خو

کار گرفته شده است.نامه انواع جناس بهجناس: در مثنوي مصیبت-1-7
جناس تام: (( به لحاظ سبک شناسی باید توجه داشت که تکرار لغت به سبک خراسانی مستحسن 1-7-1

). 54: 1383تام))(شمیسا، است اما در سبک عراقی جایز نیست مگر به صورت جناس 
).227/2380گفت اي جوینده زیبا سرشت                 من بهشتم آنچه دیدم از بهشت (

بهشت اول در نقش فعل به معنی رها کردم و بهشت دوم اسم است.
) فرقت اول به معنی تفاوت و دومی به معنی سر است.333/4632فرقت و فرقت(

یکی از دو رکن جناس بسیط یا در حکم بسیط و دیگري مرکب جناس مرکب: (( آنست که1-7-2
).53: 1386باشد)) (همایی، 

)447/7108گوي(ام در قصهخور چون بردهگوي          غصهگر دهی قصه که هستم قصه
ها مغلوب یکدیگر باشد)) جناس قلب : (( در فن بدیع آوردن الفاظی است که حروف آن1-7-3

).65: 1377(همایی، 
).4281-316/2این سخن را گر محل آید پدید                از سر علم و عمل آید پدید(

جناس خط: (( گاهی جناس را اطالق کنند مجازاً بر تشابه دو کلمه درکتابت، یعنی دو کلمه 1-7-4
خط یا آورند که قطع نظر از نقطه در نوشتن به یک شکل بوده و در تلفظ مختلف باشند و این را جناس 

)405: 1360جناس تصحیف و مضارعه گویند))(رجایی،
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)120/16اي را منصب شاهی دهد           از چنان چاهی چنان جاهی دهد(بنده
جناس اشتقاق یا اقتضاب: 1-7-5

الف) ((کلمات متجانس از حیث مصوت بلند با یکدیگر فرق دارند. این نوع موسیقایی ترین نوع جناس 
).61: 1383یسا، اشتقاق است)) (شم
).141/526)، صدیق و صادق(140/560)، کسري و کسراي(123/96حسن و حسین(

)119/6القدس قلبی کند                          قالبش چون دحیۀ الکلبی کند(کلبه روح
ب) شبه اشتقاق

) 119/33نهد(نهد                            ماه را با مهر جمع او مینیش را در نوش شمع او می
).60: 1383جناس ناقص: ((اختالف در مصوت کوتاه دو کلمه هم هجا و هم واك)) ( شمیسا، -1-7-6

ها در مصوت کوتاه است.در بیت زیر دو کلمه از لحاظ ظاهري یکی هستند و تنها اختالف آن
)168/1115ال و پر(گر به انگُشتی کنم زانجا گذر                           همچو انگشتم بسوزد ب

)171/1186جا سنجدي کم سنجدي(کنجدي در عشق، اگر در گنجدي                     عاشق این
جناس الحق: ((اگر تمام حروف دو کلمه همگون یکی بود، جز یک حرف بعیدالمخرج در اول -1-7-7

آغازین (ك و ب) مخرج ). در بیت زیر صامت 32: 1379یا وسط، آن را جناس الحق گویند))(فشارکی، 
ها از هم دور هستند.حروف آن

)253/2924این همه ملک و ضیاع و کار و بار                  کاین زمانت جمع شد، اي شهریار(
جناس مضارع: ((آنست که در سجع متوازي اختالف صامت هاي آغازین بسیار کم باشد، یعنی 1-7-8

). آهنگ تلفظ (ك و گ) به هم نزدیک است.58: 1383صامت ها قریب المخرج باشند)) (شمیسا، 
)375/5526از گلیمی آمدي بیرون کلیم                    در شبانی پادشا گشتی، مقیم(

جناس زائد: (( آنست که یکی از کلمات متجانس را حرفی بر دیگري زیادت باشد)) (همایی، -1-7-9
ی از اقسام بالغت آن که دبیر و شاعر دو لفظ به یک معنی ). رادویانی در ترجه البالغه گوید یک51: 1377

). که شامل سه نوع است: 130: 1380بیاراند و آخر لفظ آخرین یک حرف زیادت کند(رادویانی، 
الف) جناس مطرف یا مزید: یکی از کلمات متجانس نسبت به دیگري یک یا دو هجا در آغاز بیشتر 

).66: 1383داشته باشد(شمیسا، 
)143/571فاروقم مباهات است خاص                 نیست از اخالص کس را این خالص(پس به

).214/2105)، کار و بیکار(170/1175)، دم و قدم(398/6041)، نبود و بود(142/5555سان و آسان(
ب )جناس وسط : یکی از کلمات متجانس نسبت به دیگري یک مجموعه( صامت + مصوت کوتاه یا 

). 68: 1383اضافه دارد(شمیسا، بلند) در وسط
)360/5208شد اندر شارعی با جمع شرع(گفت شیخ کرّکانی شمع شرع                می
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پ )جناس مذیل: ((یکی از کلمات متجانس نسبت به دیگري واك یا واك هایی در آخر اضافه 
).69: 1383دارد))(شمیسا،

)187/1530جانان نباید جان مرا(زانکه بیگردان مرا                 دلجان بگیر و زنده
کند تکرار است که شامل هایی که موسیقی کالم را افزون میتکرار: در بدیع لفظی یکی از روش-1-8

باشد.تکرار صامت و مصوت واژه می
تکرار صامت و مصوت بلند-1-8-1

).119/1ت الف،صامت پ) (حمد پاك از جان پاك آن پاك را       کو خالفت داد مشتی خاك را (مصو
تکرار مصوت کوتاه-1-8-2

)143/578آن دو نورش چون دو چشمِ جان او                 بل دو قطبِ عالمِ عرفانِ او(
الصدر: رادویانی در ترجمان البالغه این صفت را مطابقه نامیده است((معنی مطابق ردالعجز الی-1-8-3

عر لفظی را به اول بیت یاد کند و باز همان لفظ را به آخر قافیه آن است که دوچیز به هم آرند، چون شا
گرداند، آن را پارسی گویان مطابقه خوانند. فاما دبیران آن را ردالصدر الی العجز خوانند یعنی پس و 

).27: 1386پیش))(رادویانی، 
)120/20()،143/588عشق قرآن چون رگی با جانش داشت       هم رگ و هم تن همه قرآنش داشت(

العجز: ((چون کلمه اي که در آخرت بیت آمده است در اول بیت بعد تکرار شده ردالصدر الی-1-8-4
).70: 1386گویند)) (همایی، باشد آن را ردالصدر الی العجز می

چون پیمبر آمد از معراج باز                          عایشه گفتش که اي دریاي راز
).498-139/499ن زحق                     با دل من درمیان نه یک سبق(راز بشنودي بگویش جا

هاي قدیم(ابدال):تلفظ-1-9
)121/56مرغ مستش حربِ پیل آغاز کرد                            درمیان کعبه سنگ انداز کرد(

) 123/98ك انکار کرد(درصدف تیغ زفان بر کار کرد                                تا کُله بنهاد هر 
) و خَفت 447/7093و همچنین شاعر مواردي همچون تغییر مصوت کوتاه مثل سخن (سخن)(

) و 560/5214) و شنود (شنید)(214/2112قدیم افعال مثل نبشت (نوشت)() و تلفظ189/1572(خفت)(
یشتر در فعل گفتا ) و الف اطالق که ب276/3432فشانم ( می افشانم)(حذف الف از آغاز کلمه مثل می

) را استعمال کرده است.227/2392) و سالکا (141/533استعمال کرده است مثل گفتا(
نامه بسامد باالیی دارد شامل: حذف مصوت بلند از کلمه: حذف از کلمه که در مثنوي مصیبت-1-10
تبدیل مصوت بلند به کوتاه1-10-1

)355/5111اي  نشناخت  حد  خویشتن (ذرهپیرهن               گشت با شاه  جهان هم



١٧١٩
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

کردند، مخصوصا اگر کلمه رسد که بیشتر کلمات دوحرفی را مشدد میتشدید مخفف: به نظر می-1-11
کردنداي مختوم به(ر) بود آن را مشدد می

).167/1118صد  هزاران  پرّ طاوسی  تُراست                      در مقام قدس، قدوسی تراست(
تخفیف مشدد-1-12

).398/6032اولش حس و دوم از وي خیال                   پس سیوم عقل است، جاي قیل و قال(
هاي دفاعی زبان فارسی در برابر زبان گویند که یکی از سیستمممال: ((میل الف به ي را ممال می-1-13

).200: 1378کردند))(شمیسا، ول تلفظ میدار عربی را به ي مجهعربی بوده است. درواقع کلمات الف
)167/1106حامل قرآن و توریت و زبور                   صد کتاب آورده از حق، جمله نور(

اسکان ضمیر: ((مراد از اسکان ضمیر این است که مصوت آغاز ضمیر که همواره قبل از آن همزه -1-14
چسبد و بسامد باالیی ضمیر به کلمه قبل میشود و صامتاست حذف شده یعنی همزه و مصوت حذف می

).199: 1378دارد)) (شمیسا، 
)120/29نش(°نش           او نهد کرمی و برگی در دها°او دهد سنگی وکرمی در میا

مختصات لغوي-2
معنی نزد: ((نزدیک از نزد + یک ((عالمت نسبت)) نیز پهلوي استعمال لغات پهلوي: نزدیک به-2-1

خفف نزدك به معنی نزد))(دهخدا، مدخل نزدیک). اندر به معنی در و خوب به معنی زیبا. نزدیست، م
)169/1149مرد را گفتا چه کردي کار را؟                  گفت اندر سلّه کردم مار را(

)252/2905)، (378/5596یوسفی کز نوح یعقوبیش بود                   بیش از اندازه بسی خوبیش بود(
)460/7377رفت تا نزدیک شاه(ک چون پر کرد و پیش آورد راه           همچنان میمش

معنی زمین: ((مخفف زمین است که به عربی ارض خوانند، مأخوذ از زم به معنی سرد است و زمی به
جوهر ارض سرد است))(دهخدا، مدخل زمی).

و یا گلی او، از زمیست اگفت بیچاره چه سازد آدمی!                      یا دلی
لغات عربی و فارسی-2-2

20هاي فارسی نسبت به لغات عربی در مثنوي مصیبت نامه بیشتر است. از بررسی درصد استفاده از واژه
و تعداد لغات عربی 4839اسم به کار رفته است. که تعداد لغات فارسی 7781بیت، 1507% از ابیات، یعنی 

شوند. برخی واژگان عربی به کار درصد را شامل می81/37و 18/62ب نزدیک به باشد. که به ترتیمی2942
رفته در مصیبت نامه عطار عبارتند از سالک، قهر، خوف، عزا، خبر، عالم، ظلم، تلویح، وصل، طلب، مشغول 

که باشد. با توجه به اینکه مصیبت نامه اثري استو.... دایره واژگانی در مصیبت نامه عطار بسیار می
زیرمجموعه متون عرفانی قرار دارد و موضوع آن سیروسلوك عارفانه یک سالک براي رسیدن به معرفت خدا 

باشد، لذا فهم این موضوع باعث شده که دایره واژگانی درمصیبت نامه عطار بسیار باال باشد و شاعر می
شته باشد. به همین دلیل بیشتر وازگانی را بیشتر به گیرد که با میزان فهم و درك مردم عادي مطابقت دا
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واژگانی که در این اثر با ارزش دخیل هستند با مسائل قابل درك و محسوس براي همه پیوند دارند. طبیعت 
ترین دستمایه را براي این امر در اختیار شاعر قرار داده است. از عناصر طبیعی همچون خاك و باد و آب غنی

دل، جگر، سر و گردن، خون، پا و مژه براي بیان مقاصد خویش و آتش گرفته تا اعضاي بدن چون چشم،
بهره برده است.

جاي فارسی معمولاستعمال برخی از کلمات عربی به-2-3
لونیک، پیداست بر تو، لونبهرود در هر دو کون                    یکهرچه رفت و می

جاي لغات فارسی که مرسوم استقدیم(غیر مهجور) بهاستعمال لغات فارسی-2-4
)400/6079گفت آخر، بی خرد آنجا روي؟                  با چنین ژنده نمد آنجا روي؟(

استعمال لغات مهجور-2-5
گر به انگُشتی کنم آنجا گذر                             همچو انگشتم بسوزد بال و پر

)447/7102)، (216/2157م ماهیگیري} (انگشت{زغال}، شَست{دا
صورت صحیح عربی: سالمت{سالمتی}استعمال مصادر عربی به-2-6

)167/1112جبرئیلش گفت راه خویش گیر            در سالمت رو صالحی پیش گیر(
ساختن مصدر با(یاء) مصدري از کلمات عربی-2-7

صوفئی{تصوف}
)171/1194در  ازل  آن  خرقه  باید  دوختن(صوفئی نتوان به کسب آموختن           

)، 123/97لغات در معناي خاص: سپاهان و عراق: نام دو دستگاه موسیقی(-2-8
عاقبت سوز فراق آمد پدید                             از سپاهان و عراق آمد پدید

)، گر: 215/2132کافی()، بس:215/2130)، مگر: شاید(189/1581طرف()،  سویه: به397/6009(
)228/2415یا(

گر کنم شادي و گر خندم رواست                   گر گشایم لب وگر بندم رواست
کردي به پیش روي او                          ننگرستی هیچ یوسف سوي اوجلوه می

)، 251/2879راه خارکش: نام نوا و پرده موسیقی ایران کهن(
گفت راه خارکشید خوش                             پیش گل میگردبلبل شوریده می
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) 1574و189/79معنی کسی است()، یکی: یکی در لهجه عطار به377/5577شوخ: گستاخ، نمکین(
شکیاز درت گر هیچ درماند یکی                              هیچ در دیگر نماند بی

این چرا کردي هرگز این که کرد؟سوي عاشق رفت و گفت اي شوخ مرد        
معنی چاالکی که ظاهراً از فارسی به عربی رفته و چاالك/صعلوك شده است و معانی آن صعلوك: به 

)250/2857)، مگر: به معنی شاید(724: 1386) (شفیعی کدکدنی، 401/6100عیاري، راهزنی و دلیري است(
معانی متنوع حروف-2-9

که به معنی کسی
)447/7116که گوهر دزد این دریا شود                    زودتر از دامنی رسوا شود(هر

از به معنی با، به وسیله
)120/17از عصایی سنگ را زمزم کند                        گندمی تخم عصی آدم کند(

از به معنی در
)276/3438دم می شود(از پلیدي ننگ عالم می شود                   نامش از عالم به یک 

از به معنی به
)357/5157جمع، الحق، در تعجب آمدند                 در دعا گوییش از حق آمدند(

(ب) که اسم را صفت می کند
)123/99بی چنین تیغی که دانستی بهش              شور و تیز و تلخ و شیرین و ترش(

به، به معنی به انداره
)377/5568)، (168/1115جا گذر            همچو انگشتم بسوزد بال و پر(گر به انگشتی کنم زان

با به معنی به
)229/2419چون زلیخا شد ز یوسف بی قرار             با میان آورد عشقش از کنار(

انواع جمع-2-10
(( در زبان فارسی دو نشانه جمع اصیل وجود دارد. یکی ((ها)) و دیگري ((ان)). 

توان با این عالمت جمع بست. در زمان قدیم غالبا جانداران در زبان فارسی اغلب کلمات را میها: اکنون
دانستند.بستند و آن را دور از فصاحت میو بعضی از کلمات دیگر را با ((ها)) جمع نمی

).198: 1366توان با این نشانه جمع بست (( شریعت، ان: بعضی از کلمات را می
نشانه جمع (ها، ان، ات، ین، ون) یک نشانه اخیر هیچ کاربردي نداشته 5امه عطار با بررسی مصیبت ن

بار به کار برده 7). نشانه ((ات)) 144/593مورد به کاربرده شده است. عالمین(7است و نشانه ((ین)) در 
ت که از میان واژه را با نشانه ((ها)) و ((ان)) جمع بسته اس61است همچون مشکالت.  و به طور کلی شاعر 

واژه با ((ان)) جمع بسته است و بیشتر تمایل به استفاده از ((ان)) جمع در 57واژه جمع با ((ها)) و 4ها این
82هاي جمع هاي مکسر باید گفت که اسممقابل ((ها)) داشته است. در خصوص کاربرد اسم جمع و جمع
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5بار، امت7بار، مردم 2بار، خیل 5بار، سپاه 5اهل بار،42بار، جمله 12باشند که عبارتند از خلق مورد می
5بار، آفاق 2بار، ارکان 2هاي مکسر عبارتند از حور بار. جمع2بار، لشکر، کاروان، قافله و رمه 2بار، ملت 
2ش بار، انوار، وحو2بار، اصحاب 2بار، اطفال 5بار، اشباح، آیات 2بار، ارواح 10بار، اسرار 2بار، انعام 

بار، رجال، اصباح، اکابر، اسباب، امالك، قصص، انفس

هایی هستند که معنی مستقلی ندارند و فقط براي ها گروهها یا واژهانواع حروف: ((حروف، واژك-2-11
اي یا کلمه اي به جمله ها به یکدیگر یا نسبت دادن کلمه اي به کلمه ها یا جملهها یا کلمهپیوند دادن گروه

هاي ربط، شوند: حرفها به سه دسته تقسیم میروند. حرفاي یا نمودن نقش کلمه اي در جمله به کار می
).246: 1384هاي نشانه)) (انوري و گیوي، هاي اضافه و حرفحرف

هم نقش یا ها رادهند و آنالف) حرف ربط: (( کلمه هایی هستند که دوکلمه یا دوجمله به هم ربط می
).170: 1384سازند))(انوري و گیوي، هم پایه یکدیگر می

ب) حرف اضافه: (( کلماتی هستند که معنی مستقلی ندارند، اما کلمه یا عبارتی را به یکی از اجزا جمله 
دهند و بیشتر براي ساختن متمم پیوندد و عبارت یا اسم یا ضمیر را متمم اسم یا صفت یا فعل قرار میمی
).75: 1386رود))(خانلري، ل به کارمیفع

ج) حروف نشانه: ((حروفی هستند که براي تعیین مقام کلمه در جمله می آیند و نقش آن را مشخص 
ي حروفی که ). مجموعه269: 1384سازند که عبارتند از ((را، اي، ا، یا و  کسره)) ))( انوري و گیوي، می

501و حروف ربط307، حروف نشانه1629ه حروف اضافه حرف هستند ک2437شاعر به کار برده است 
% 6/12% و حروف نشانه 55/20%، حروف ربط 84/66دهند. بر این اساس حروف اضافه کلمه را تشکیل می

توان نتیجه گرفت که شاعر بیشتر تمایل در به شوند. با توجه به بسامد باالي حروف اضافه میرا شامل می
باشند که عبارتند از: از مورد آن حروف اضافه مرکب می10داشته است و فقط کارگیري حروف اضافه بسیط 

مورد حرف اضافه ((اندر)) را به کار برده است.9باشد و فقط در بهر، از براي، به جز، برمثال، از پی می
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مختصات نحوي-3
یب نامه بسامد باالیی دارد.آوردن واو عطف در آغاز کالم: در مثنوي مص-3-1

)119/14آب موج آرنده را پل سازد او            وآتش سوزنده را گل سازد او(
فعل ساده، مرکب و پیشوندي: ((فعل ساده فعلی است که مصدر آن بیش از یک کلمه نباشد، یعنی تنها -3-2

).16: 1384یوي، َ ن که نشانه مصدر است ساخته شده باشد)) (انوري و گ–از بن ماضی و 
ها به ((فعل مرکب: در زمان فارسی دري به جاي ساختن فعل جعلی از اسم و صفت، آن را با بعضی فعل

شود به جاي سفیدیدن ساخته شده است)) کار برده اند. براي مثال سفید شدن که فعل مرکب نامیده می
).216: 1364(شریعت، 

).16: 1384ک فعل ساده ساخته شود)) (انوري و گیوي،  ((فعل پیشوندي آن است که از یک پیشوند و ی
فعل، ساده و 2339فعل است. که از این تعداد 3285% از مصیبت نامه 20مجموعه افعال به کار گرفته در 

ها در نمودار زیر نشان داده شده است.فعل پیشوندي هستند. که فراوانی آن125فعل، مرکب و 821

ساخت ماضی استمراري: در مثنوي مصیبت نامه فعل ماضی استمراري به چند شکل به کار برده -3-3
) و ماضی ساده+ ي که بساید باالیی دارد 171/1178شده است از جمله همی+ فعل ساده چون همی بودیش(

) و می+ فعل.142/553همچون کردي(
توجه به بسامد باالي افعال مضارع بدون می و ب استعمال فعل مضارع بدون (می) و (ب): ((با-3-4

دهد که فعل مضارع به اخباري و التزامی تقسیم نشده است و اگر بر سر فعل می و ب آورده شود نشان می
).247: 1378دلیل بر التزامی و اخباري بودن فعل نبوده است)) ( شمیسا، 
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الف: استعمال مضارع اخباري بدون ((می))
).190/1597ر او پرآتش است                  گرم گردم، زانکه سرما ناخوش است(روم چون گومی

ب: استعمال مضارع التزامی بدون ((ب))
). 122/79کرد مشرف حفظ چابک کار را                        تا نگهبانی کند اسرار را(

کاربرد مضارع اخباري(همی+ مضارع ساده)-3-5
)168/1133ی                 بر تهور نام او گویی همی(دمتو ز ننگ خویش نندیشی

مضارع منفی: شاعر فعل مضارع منفی را به چند شیوه به کاربرده است.الف) مقدم داشتن می بر نون -3-6
)، ج) منفی کردن با نه، د) منفی 359/5190نفی، ب: آوردن باء تاکید بر سر فعل منفی مانند بنتوان گفت (

کردن با نا.
)140/503نگویم کز کسی بیشم شمر                  از شمار امت خویشم شمر(می

)356/5130هیچ بیکاري نه بیند روي او                     کار کن تا ره دهندت سوي او(
نامه بسامد هاي استن در مثنوي مصیبتهاي(استن): ماضی نقلی با صیغهصرف ماضی نقلی با صیغه-3-7

و فقط در چند نمونه دیده شده است.باالیی ندارد
)279/3496خوانی دلیر             زانکه   بر گرمابه  دیدستی  تو  شیر(خویش را از جهل می

هاي پیشوندي و مرکب که آید، مگر فعلفعل امر: امروزه فعل امر معموال همراه پیش جز ((ب)) می-3-8
- هاي گوناگون دیده میکهن و آثار کهنه گرایان به صورتشوند. ولی در متون به صورت ساده نیز دیده می

. 5. همراه ((می)) به اضافه ((همی)) 4. همراه ((می)) یا ((همی)) 3. بدون ((ب)) 2. همراه ((ب)) 1شوند: 
).334: 1384همراه ((می)) به اضافه ((ب)). ((انوري و گیوي، 

و عالوه بر این فعل امر پیشوندي را هم به کار عطار در مصیبت نامه سه مورد اول را به کار برده است 
فعل بدون عالمت 92باشد. فعل می143% از ابیات به کار گرفته جمعا 20برده است. تعداد افعال امر در 

فعل امري شده اند که به شرح زیر 16فعل هستند و 5فعل با عالمت ((ب)) و با عالمت ((می)) 30((ب))، 
باشند.می

یا ((م)) به جاي ((ن)): ((فعل نهی امروز با افزودن پیش جز ((نَ)) به جاي ((ب)) بر سر فعل نهی-3-9
هاي کهن معموال به جاي ((نَ)) پیش جز ((م)) می افزودند)) ( انوري و شود، اما در فعلصیغه امر ساخته می

فعل نهی به کار برده است.17). عطار در این اثر337: 1384گیوي، 
)358/5172ازان دیگر مگوي              این فرستادي و بس دیگر مجوي(حور جنت گفت 

فعل دعایی: از افعال دعایی امروزه فقط باد مخفف( بواد) باقی مانده است.-3-10
)169/114هرکرا این لحظه آید یاد ازو                         دل دریده سر بریده باد از او(
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: ((هرگاه یکی از افعال خواستن، توانستن، یارستن، شایستن را به کثرت استعمال وجه مصدري-3-11
).142: 1372شود))(معینیان، همراه مصدري به معنی فعل به کار بریم وجه مصدري ایجاد می

)171/1190عشق از فانی توان آموختن                       فانی آنجا کی تواند سوختن(
هایی مانند آسا، وار، سان کاربرد دارد.پسوندپسوندهاي شباهت: در این اثر-3-12

)122/86آسا: از صدف((ال)) را نهنگ آسا نمود                       تا دهن بگشاد((اال اللّه)) بود(
قید-3-13

الف) استعمال قیودي مانند صعب، سخت، عظیم، قوي، نیک، به جاي، بسیار، فراوان و خیلی که امروزه 
مرسوم است

)335/4671آن صوفی شوریده حال              آتشی بس سخت افکند آن جمال(در در 
ب) قوي به معنی بسیار

)  447/7093شور عشق تو قوي زور افتاد               جان شیرینت همه شور افتاد(
پ) نه در نقش قید منفی

) 142/550عارفی در امر معروف آمده                واقفی اما نه موقوف آمده(
کاربرد انواع (ي): عطاردر اثر خود انواع (ي) ازجمله یاء تمنی و ترجی چون کاشکی -3-14

) و 123/99) و یاء استمراري مثل دانستی (141/546) و یاء شرطی همچون گرنبودي (377/5584افشانمی(
یاءشرح خواب استعمال کرده است. 

ر عالم خواب جریان داشته است و فعل جمله یاء شرح خواب: ((در نقل امور و حوادثی که د-3-14-1
رود گاه با صیغه مضارع و گاه با صیغه ماضی))(خانلري، اي که نقل خواب است با پسوند ((ي)) به کار می

1366 :344.(
)399/6069کو به راهی می شدي روشن چو ماه              یک فرشته آمدي پیشش به راه(

الی که امروزه مرسوم نیستندافعال در معناي خاص یا افع-3-15
الف) شدن به معنی رفتن

مرتبه در معنی رفتن به کار رفته است. شاعران دیگري چون 26با توجه به بررسی مصیبت نامه شدن 
ناصرخسرو به کاربردي این نوع فعل توجه داشته اند.

).538: 1378و، تا کی از آرزوي جاه و خطر                به در شاه و زي امیر شوي(ناصرخسر
الف) ماندن به معنی باقی گذاشتن

رفتم و پردختم    چون گرد، بماندستم تنها من و این باهواز رخت کتان خویش می
).145: 1373(رودکی،

ب) کردن به معنی عمل کردن، اجرا کردن
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رود    کان صباحت نیست این صبح جهان افروز راشب همه شب انتظار صبح رویی می
)   20: 1374، (سعدي

)229/2425پ) فرمودن به معنی دستور دادن(
).641: 1375میر چون هفت بیت من خوانده است            ده شتر بارگیر فرموده است(خاقانی،

% از مصیبت نامه تنها یک مورد دیده شده است. 20افعال غریب و مهجور:  افعال مهجور در -3-16
د، خصومت و لجاجت می کنندمی سکیزند به معنی جفتک می زنن

)276/3429می سکیزند و نمی دانند حال                     می برافروزند سر از جاه و مال(
باشد که بسامد باالیی دارد.فعل می67فراوانی افعال پیشوندي: تعداد افعال پیشوندي -3-17

)120/26از علی در برنهند(جعفر  طیار  را پر  برنهند                        شهر دین را
الزم و متعدي: که شاعر آن را به دو شیوه به کار برده است الف) انیدن، ب) متعدي کردن افعالی -3-18

که امروزه الزم است.
)278/3466پس نمود آن ریگ مروارید  باز                       بعد از آنش ریگ گردانید باز(

)141/546مام                از مسلمانی نمانیدي بیش نام(ماندن: گر نبوي صدق و راي آن ا
مقدم آوردن معدود بر عدد-3-19

)217/2159برگرفت آنگاه سنگی ده به دست                 وآن همه شیشه به یک ساعت شکست(
به غیر ضمیر: شاعر در اشعار خود از کاربرد انواه سال بهره برده است ازجمله ارجاع ضمیر ((او))-3-20

جاندار، بسامد باالي ضمیر متصل فاعلی در سوم شخص مفرد فعل ماضی و بسامد باالي ضمیر متصل 
مفعولی و در برخی اشعار ضمایر را جابجا کرده است.

)122/75هر زمانی در تماشاي  نظر                              بر طبق می ریختش نقد دگر(
)119/10وز همه پیرانش بالغ تر کند(طفل را در مهد پیغامبر کند     

گوشه او جاي مشتی عور بود                    آب اون گه تلخ و گاهی شور بود( مرجع ضمیر او 
)460/7367شورستان)، (

جابجایی ضمیر-3-20-1
وده شده است.الف) ضمیر به جاي اینکه در نقش اضافی در آخر اسم بیاید، به آخر فعل افز

).431/6730داد آخر وعده وصلیش یار                        گفت خواهد بودت امشب روز بار(
ب) به جاي اینکه همراه ((را)) در نقش مفعول بیاید بعد از فعل به صورت ضمیر متصل می آید.

).121/64مردمی در آب شور و گوشه اي                کز جهان پیه آبه بودش توشه اي(
پ) به جاي اینکه در نقش مفعول بیاید بعد از اسم در نقش مضاف الیه آمده است.

).122/67همچو ماه چرخ بر طاقش نشاند                   خلق را در عهد و میثاقش نشاند(
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-ت) به جاي اینکه بعد از حرف اضافه در نقش متمم بیاید بعد از اسم میاید، که مضاف الیه به نظر می

د.رس
)335/4670). (314/4244زر قیامت بهترت آید به کار                     پس برو بگذار و از وي کن کنار(

صفت تفضیلی: که به دو شیوه در مثنوي مصیبت نامه به کار برده شده:-3-21
الف) صفت تفضیلی به معنی صفت عالی

)119/10وز همه پیرانش بالغ تر کند(طفل را در مهد پیغامبر کند                             
ب) به در معنی بهتر

)377/5587نیم جانی بود از عالم مرا                                 از هزاران جان به است این دم مرا(
انواع را: ((حرف را عالوه بر آنکه گاهی حرف اضافه است((به))، ((از)) و ((براي)) و... می آید، -3-22

. گاهی نیز حرف را جزو حروف 3. عالمت مضاف الیه. 2. عالمت مفعول صریح. 1لت دیگر نیز دارد: سه حا
).324: 1366زائد است)) (شریعت،

الف) را نشانه مفعول
).122/70ز ابروان کژ دو حاجب راست کرد                    هر دو را در پیوستگی در خواست کرد(

ب) راي حرف اضافه: 
عنی براي. را به م1

). 230/2458). (140/512نیست گر بر خویشتن رحمت مرا          رحمتت بس اي ولی نعمت مرا(
.را به معنی به2

). 120/66). (190/601بیدلی را گفت آن پیر کهن                        حق بود ظالم روا هست این سخن(
پ) راي مضاف الیه

). 251/2873). (314/4237تا ابد جان را به دست آري کمال(گر شوي چون وحش در ره پایمال       
ت) راي زائد

).359/5188). (355/5116بنده اي را تا ادب نبود نخست                  بندگی از وي کجا آید درست(
جمله بندي-3-23

الف) مقدم بودن فعل بر فاعل
)122/78). (141/532ساخت او(و با خدا میباخت او                با رسول گاه مال و  گاه جان می

ب) مقدم بودن فعل بر مفعول
)377/5578مرد عاشق چون شنید آواز او                   پس بدید آن نیکویی و ناز او(

پ) مقدم بودن فعل بر قید
).355/5104بندگی را ترك جنت گفت پاك               عاشق آسا از بهشت آمد به خاك(

بودن فعل بر متممت) مقدم 
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)119/28گاه از مرغی کند خنیاگري                    گاه از نحلی کند حلواگري(
ث) مقدم بودم فعل بر مفعول و فاعل

).122/79کرد مشرف حفظ چابک کار را             تا نگهبانی کند اسرار را(
ج) مقدم داشتن فعل بر فاعل و متمم

).460/7390). (448/7122نام این کردم مصیب نامه من(در مصیبت ساختم هنگامه من    
چ) مقدم بودن فعل بر مفعول و متمم

)377/5584). (448/7135گو مبر خود را به غفلت روزگار              زانکه خواهد زو حیدر ذوالفقار(
ح) مقدم بودن فعل بر فاعل، مفعول و متمم

).217/2177زانکه چون مردي بمانی بسته تو(ّاین زمان کن شاخ را پیوسته تو
نتیجه گیري

هاي مهم براي پی بردن به سبک شناسی از جمله علوم ادبی است که اهمیت ویژه اي دارد و یکی از شیوه
-باشد. فریدالدینها یک اثر است، وبه دست آوردن معیاري ازروش هنري یک هنرمند میویژگی

باشد. یکی از آثار مهم ي قرن ششم وهفتم میلک جاده حقیقت ویکی ازشاعران بلندآوازهعطارنیشابوري سا
نامه است که قهرمان اصلی آن سالک معرفت است که هدف اصلی او رسیدن وي بعد از منطق الطیر مصیبت

ي نامه در سه سطح، آوایی و لغوي و نحو%ازکتاب مصیبت20باشد. تحقیقات انجام شده به حقیقت می
نشانگر این است که شاعر در سطح آوایی توجه ویژه اي به حوزه علم بدیع داشته است. و در آن انواع 

% از 92/74جناس، سجع، تکرار، واج آرایی، تشدید مخفف، تخفیف مشدد، ممال، اسکان ضمیر و قریب به 
ت که موسیقی کالم را به هاي فعلی استعمال کرده است. که این موارد بیانگر اهمیت وي به عواملی اسردیف

وجود می آورد. در سطح لغوي باید گفت که شاعر فقط در چند مورد لغات پهلوي استعمال کرده است. 
دهد و از استعمال لغات مهجور خودداري کرده و فقط بیشترین درصد لغات شعر او را لغات ساده تشکیل می

هاي فارسی نسبت به عربی در ستعمال واژهدر چند مورد همچون خوي و لخت به کار برده است. درصد ا
واژه به کار رفته است که 7781بیت، 1507% از ابیات یعنی 20مصیبت نامه بسامد باالتري دارد و از بررسی 

دهد استعمال لغات عربی در شود که نشان می% را شامل می81/37%، لغات عربی 18/62درصد واژگان فارسی
در سطح نحوي استعمال انواع فعل از جمله انواع امر و ماضی و مضارع و دوره عراقی بیش از پیش است. 

مقدم بودن می بر ((نون نفی)) و فعل غریب و مهجور را فقط در یک مورد استفاده کرده است. وي در این 
اثر از انواع ضمیر بهره برده است به ویژه ضمیر متصل فاعلی و ضمیر متصل مفعولی در این مثنوي بسامد 

دهد. % افعال پیشوندي را تشکیل می8/3% فعل مرکب و 92/24% فعل ساده، 2/71یی دارد. که از این میانباال
- دهد که شاعر تمایل به استعمال افعال ساده براي بیان مقاصد خود داشته است. از دیگر ویژگیاین نشان می

واژگانی است که مرتبط با عناصر هاي این اثر براي ساده و قابل فهم کردن مفاهیم عرفانی استعمال باالي 
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ها به طبیعی همچون کوه، باد، آب و دریا و نیز اعضاي بدن چون خون، سر، گوش، دل، جگر که تکرار آن
صورت یک نماد درآمده است. و به این دلیل است که شاعر درصد واژگان عربی را کمتر از واژگان فارسی به 

کار گرفته است.
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.1360چاپ چهارم، 
 رادویانی، محمد بن عمر، ترجمان البالغه، به اهتمام و تصحیح و حواشی و توضیحات پروفسور

اسماعیل حاکمی، -احمد آتش، همراه ترجمه، مقدمه وتوضیحات به کوشش توفیق ه. سبحانی
.1380، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران

 ،1373رودکی سمرقندي، دیوان رودکی سمرقندي، نسخه سعید نفیسی، نوبهار، چاپ اول.
 ،76/1369زرین کوب، عبدالحسین، جستجو در تصوف ایران، تهران، امیرکبیر.
 ،1374سعدي، غزلیات سعدي، به کوشش خلیل خطی رهبر، تهران، چاپ هشتم.
1364-1366ارسی، تهران، اساطیر، شریعت، محمد جواد، دستور زبان ف.
 شفیعی کدکنی، محمدرضا، مصیبت نامه عطار(فریدالدین محمدبن عمر ابراهیم نیشابوري) مقدمه و

.1386تصحیح و تعلیقات، تهران، سخن، 
 ،1378شمیسا، سیروس، کلیات سبک شناسی، تهران، فردوس.
 ،1374شمیسا، سیروس، آشنایی با عروض و قافیه، تهران، فردوس.
 ،1374شمیسا، سیروس، نگاهی تازه به بدیع، تهران، فردوس.
 ،1383شمیسا، سیروس، نگاهی تازه به بدیع، تهران، میترا.
 ،1375فروزانفر، بدیع الزمان، دیوان خاقانی شروانی، به اهتمام جهانگیر منصور، تهران، نگاه.
 ،1379فشارکی، محمد، نقد بدیع، تهران، سمت.
باب االلباب، به سعی و اهتمام ادوارد براون، ترجمه محمد عباسی، تهران، نشر عوفی، محمد، ل

.1361کتابفروشی فخر رازي، چاپ اول، 
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 ،1374مدرس تبریزي، عالمه محمدعلی، ریحانه االدب، تهران، انتشارات خیام، چاپ چهارم.
 ،1372معینیان، مهدي، دستور زبان فارسی، تهران، انتشارات معینیان.
1366خانلري، پرویز، تاریخ زبان فارسی، تهران، نشر نو، ناتل.
 ،ناصرخسرو، دیوان ناصرخسرو حکیم ناصر بن خسرو بن حارث القبادیانی البلخی مروزي، تهران

.1378نگاه، چاپ سوم، 
 ،1386ناتل خانلري، دستور زبان فارسی، تهران، نشر توس، چاپ ششم.
و 1377و صناعات ادبی، تهران، نشر هما، چاپ پانزدهم، همایی، عالمه جالل الدین، فنون بالغت

1386.
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معرفی و نسخه شناسی دیوان اشعار مانی شیرازي
1دکتر مرتضی چرمگی عمرانی

دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور  
معصومه وفایی نیا
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نورگناباد

چکیده
انی شیرازي متخلّص به مانی از شاعران قرن دهم هجري است. سال تولّد و محلّ تولدش مشخّص م

گذرانید در خوشنویسی و نقّاشی اند. وي ابتدا به برزگري روزگار می) گفته914-913نیست، اما وفات او را (
ران خود بود. از مانی فقط سازي و نکته پردازي و اکثر علوم و فنون یگانه دونیز ید طوالیی داشت. در سخن

یک دیوان شعر باقی مانده و قسمت عمده اي از دیوان وي را غزلیات تشکیل میدهد، که به سبک عراقی 
سروده است..تصحیح دیوان مانی یک تصحیح انتقادي، توصیفی است که با اتکّا به شش نسخه خطّی که در 

شوند، ارائه ی، سلطنتی و مرعشی نجفی نگهداري میهاي مجلس شوراي اسالمی، دانشگاه تهران، ملّکتابخانه
) در متن از آن یاد شده است به عنوان نسخه 1شده است و نسخه مجلس شوراي اسالمی که با عالمت (مج

اساس انتخاب شد. شناساندن چهره مانی و شعر او به آیندگان  و هم چنین لزوم ارائه صورت صحیح شعر 
کند. موجود، تصحیح دیوان شعر وي را ایجاب میهاي خطّی وي با توجه به نسخه

مانی شیرازي، شرح احوال، تصحیح شعر قرن ده، نسخه شناسیها:کلیدواژه
مقدمه:  

از شاعران قرن دهم هجري است. سال تولد و محلّ تولدش مشخّص » مانی«مانی شیرازي متخلّص به 
خر به واسطه شهرت شاعري و لطف طبع، نزد شاه گذرانید و در اوانیست وي ابتدا به برزگري روزگار می

مراتب عالی یافت. او در خوشنویسی و نقّاشی نیز ید طوالیی داشت و نام او جزء شاگردان سلطان علی 
یکی باشد وي در نقّاشی و مصوري بر بهزاد پیشی داشت و در » صاحی«اند که احتمال دارد با مشهدي آورده

). مانی در ایام 704-703: 1343ثر علوم و فنون یگانه دوران خود بود. (صبا، سازي و نکته پردازي و اکسخن
شاهزادگی شاه اسماعیل ماضی، با او سر و سرّي داشت. زمانی که شاه سریرآراي سلطنت گردید، روزي او را 

اش را نسبت به خود پرسید و بر طبق التماسش اجازه پاي بوسی داد. در خلوت طلبید و سبب عالقه
ادبی دست درازي ادبانه دست به ساق برد. نمامان حسد پیشه او را به بیز قضا او هنگام قدمبوس بیا

متهم ساختند و خاطر نازك شاه را به غیض و غضب انداختند، سرانجام به سعایت نجم الدینِ برزگر مورد 
مانی با ذوق تمام بند قبا وا » ماگر عاشق صادقی سینه را وا کن تا تیري زن«غضب شاه قرار گرفت شاه فرمود: 

کرده سینه را هدف ناوك عشق نموده و شاه حکم قتل او را صادر کرد. 

1 .momraniyasin@yahoo.com
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السلطنه جواز قتلش گشتند و وي قورچی را بدان حضور شاه میر نجم الّدین زرگر وکیل«به قول میرآزاد 
ین سفاکی باز داشتند. دوستان مانی به صرف زري وافر به امید نجاتش تا سه روز از ا». مأمور نمود

گداز کارش تمام کرد، حکم شاهی به عفو قصورش شرف روز چهارمی که قورچی بی باك بناوك سینه
صدور یافت و تدبیر احباب سپر تیر قضا نگردید. قبرش در گورستان سرخاب تبریز است. مانی به تقدیر 

آید جان به حق تسلیم کرد: داشتن غزلی که می
طریق داد این بود                   مرا بظلم بکشتی 

به روز حشر کنم داد و دامنت گیرم                     
سري جدا شده از تن به خاك راه افتاد                  

شنیده اي سخن غیر در حق (مانی)                      

ز پادشاهی حسن توام مراد این بود
این بودکه آنکه داد غمش خاك من بباد 

سمند ناز تو هر جا که پا نهاد این بود
مرا کجا به تو اي دوست اعتماد این بود

)703-704: 1343(صبا، 
روش تصحیح:

دیوان مانی شیرازي براساس نسخه خطی مجلس شوراي اسالمی تصحیح شده است باتوجه به اینکه 
ترین واقدم نسخ این دیوان است حباشد وصحینسخه اساس درکتابخانه مجلس شوراي اسالمی موجود می

دراین تصحیح ازروش انتقادي برمبناي اقدم واصح نسخ استفاده شده است. 
هابطورکلّی زتوسل به حدس وگمان پرهیزشده وبیشتربه ضبط درتصحیح دیوان ومقابله نسخه

نسخه هاتوجِّه شده است.درهنگام مقابله نسخه بدلهابانسخه اساس، دربرخی موارد، ضبط نسخه
نمودکه هیچ تغییري درنسخه اساس داده نشده، مگردرمواردي که درنسخه اساس اشتباهی ترمیبدلهاصحیح

واضح و آشکاربوده است.
دراینگونه مواردنمونه نسخه بدل باتوجه به اهمیت آن درمتن آورده شده ونسخه اساس عینادرنسخه بدل 

ان داوري فراهم آید.درمواردي که نسخه اساس یک یا نوشته شده است تا براي خوانندگان وپژوهندگان امک
چند بیت را ندارد درصورت تناسب آنهاباسبک وزبان شاعروارتباط معنایی بادیگرابیات درمیان دوقالّب 
درمتن آورده شده است. درمواردي که ضبط نسخه کامالًناخواناونامفهوم بوده جاي مواردناخوانابدین 

ه شده است ودرشرح نسخه بدلهاصورت ظاهري یااحتمالی عبارت یاکلمه خالی گذاشت]....بیاض...[صورت
ذکرشده است تابدین صورت همواره انگیزه جستجودر یافتن ضبط صحیح عبارت باقی بماند.بدیهی است 

هامقابله شده درتصحیح این اشعارمعتبرترین نسخه بدلهااساس کارتصحیح قرارگرفته وآنگاه باسایرنسخه بدل
هامرتّب شده است.این تصحیح بر اساس نسخه ی به ترتیب الفبایی براساس حرف آخرقافیهاست.اشعارمان

هاي زیر صورت گرفته است:
).1)با نشانه(مج7/1384نسخه متعلّق به کتابخانه مجلس شوراي اسالمی به شماره(-1
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).2)با نشانه(مج3/437نسخه متعلّق به کتابخانه مجلس شوراي اسالمی به شماره(-2
)با نشانه(دا).6/1032ه متعلّق به کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران به شماره(نسخ-3
)با نشانه(سل).6/527نسخه متعلّق به کتابخانه سلطنتی به شماره(-4
)با نشانه(مل).4/290نسخه متعلّق به کتابخانه ملّی به شماره(-5
(مر).)با نشانه10898نسخه متعلّق به کتابخانه آیۀاهللا مرعشی به شماره(-6

مانی از نگاه مورخان و تذکره نویسان:
کند راقم حروف تا شش ماه ورد خود کرده بود یک رباعی او را که با هزار دیوان شعر خوب برابري می«

شنید و از خواب بیدار به حدي که در خواب هم می خواندم و هر کس که نزدیک من خوابیده بود می
اشعار است که مثل حکیم خاقانی شاعري را در مدت عمر یک بار به شد. الحق این رباعی از آن جمله می

حسب اتفاق شاید به خاطر برسد و صدق این مقال بر سخندانی روشن خواهد بود که به مزمار سلیقه راست 
).امین احمد رازي در هفت 2030: 1384داغستانی، »(بالغت را نواخته باشد250aچنگ فصاحت و قانون 

موالنا مانی در سلک ناظمان مناظم سخنرانی انتظام داشته و مستجمع بسیاري از صفات نیکو «اقلیم می گوید: 
در نقّاشی «گوید: بوده است. محمود هدایت در گلزار جاویدان:وي نیز به زرگر بودن مانی اشاره می کند و می

بین درگاهش بود اما کم نظیر بوده شهرت شاعري او را بهدربار شاه اسماعیل اول کشید و مدتی از مقرّ
سعایت امیر نجم ثانی سبب شد کهزرگر هدف تیر غضب سلطان صفوي گشته، سراز دست بدهد. (هدایت، 

مانی در آغاز «مسطور است 2و تحفۀ سامی1به طوري که در تذکره آتشکده) انصاري کازرونی:85: 1353
) رحم علی خان ایمان در 114: 1314یرزا، حال زرگر بوده ولی بعداً به شغل سپاهگیري پرداخته است. (سام م

مانی شیرازي سخنور بلند فکر و مردي عاشق پیشه بوده است. (رحم «تذکره منتخب الطایف می آورد:
).361-362: 1349علیخان، 

شعرمانی:
از مانی فقط یک دیوان شعر باقی مانده که آن هم تا کنون، تقریبا ناشناخته مانده است، و همان طور که 

د مانی در اشعارش ذکر کرده کمتر در محافل ادبی از او یاد می شود. در مورد ارزش ادبی دیوان مانی می خو
بیت دارد.1298توان گفت حدود 

مانی در قالب هاي مختلف غزل، رباعیات، مقطّعات، مستزاد و چند تک بیتی شعر سروده است. اگر چه 
مثنوي، ترجیع بند بود لیکن در این مورد جاي قصیده سبک غالب قرن دهم قالب هاي شعري چون قصیده، 

را غزل گرفته است. فخامت و صالبت زبان که به خصوص در قصاید به کار گرفته می شد، لطافت غزلی بر 
کالم مستولی شده و شعر بر ذکر عواطف و احساسات وقف گردیده است. غزلی که در قرن ششم با شاعرانی 

قانی و امثال آنان، در میان قالب هاي شعر فارسی تشخّص پیدا کرد در قرن چون سنایی، انوري، ظهیر، خا
هفتم و هشتم در شمار یکی از قالب هاي مهم شعر فارسی درآمد، آن چنان که براي بیان موضوعاتی متنوع 
غیر از موضوع اصلی خود که عشق بود نیز به کار رفت و مضامینی چون عرفان، وعظ، مدح و مرثیه را نیز 

.
.
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). با توجه به مطالب گفته شده، در این این بخش 239: 1377عران در قالب شعري بیان کردند. (بهار، شا
شود:قالب غزل بیشترین حجم اشعار مانی را در بر می گیرد به مختصري به درون مایه شعر مانی اشاره می

اقی سروده است. غرل هاي او نحوي که می توان او را شاعري غزل سرا نامید. او غزلیات خود را به سبک عر
بیان واقعیات عشق است. زبانی ساده دارد و در عشق سخن گفتن با معشوق صریح و صمیمی و خودمانی 
است. نو آوري در غزلیات او دیده نمی شود و و در همان محور شعري سبک عراقی باقی می ماند. او در 

ان متفاوتی را به شعر وارد نمی کند. شعر مانی از اشعارش تجربۀ تازه اي از خود نشان نداده است و واژگ
اندیشه هاي عارفانه و حکیمانه و فلسفی چیزي را در برندارد که توجه مخاطب را به خود جلب کند. 

موسیقی در اشعارش بر اساس قافیه است و مفهوم هاي شعرش تکراري می باشد.
صنایع بدیعی در شعر مانی: 

صنایع بدیعی به چشم می خورد از جمله:در اشعار مانی پاره اي از 
. تشبیه:از بیشترین صنایعی که در شعر مانی به چشم می خورد تشبیه است:1

که همچو عیسی مریم دم جان پرورست او راجهان چون یافت باز از باد نوروزي تماشا کن

)15، س 83(نسخه مجلس، برگ 
است:.استعاره:از دیگر صنایع در شعر مانی استعاره2

سرو روان استعاره
از معشوق

چو هرگز بر کنارش جا نشد سرو روانی راحاصلزچشمم هر طرف جویی روان گردید بی

)7، س 7(نسخه کتابخانه مرعشی، برگ 
. تقابل و مراعات النظیر: از دیگر صنایعی که در شعر مانی دیده می شود مراعات النّظیر است:3

جهان بسوزد از این آتشی که هست آنجاکباب شد چه عجبببزم یار اگر دل
)20، س 231(نسخه اساس، برگ 

. کنایه:4
از که دارم در جهان طالع کزآن باشد مراطالع یاري کجا زان ماه رو باشد مرا

)13، س 384(نسخه دانشگاه تهران، برگ 
. تکرار:5

خون شده صد شوخ بال راکز عشق تو دلاي شوخ بالوه چه بال خوش بالیی
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)2، س 7576(نسخه کتابخانه سلطنتی، برگ 
. جناس: (جناس ناقص اختالفی)6

من عاشقم چه کار به مهر و وفا مرازان بیوفا خوشست بجور و جفا مرا

)10، س 214(نسخه ملی، برگ 
دارد.از میان صنایع ادبی در اشعار مانی تشبیه و سپس استعاره باالترین بسامد را

رسم نمودار صنایع ادبی در شعر مانی

معرفی نسخه هاي دیوان مانی شیرازي 
نسخه کتابخانه مجلس شوراي اسالمی:-1

فهرست این کتابخانه ثبت شده است.  تعداد 241در صفحات ]Sena–7/1384[این نسخه که به شماره
کتابت این نسخه توسط پیر محمد «صفحه می باشد. ]87[بیت و 1284ات ، تعداد ابی]44[برگهاي نسخه 

موضوعات کتاب: ادبیات، عرفان، اخالق  است. » است934کاتب شیرازي در سال
سایر اطّالعات نسخه شناسی این نسخه که در فهرست آن کتابخانه ثبت شده است عبارتند از: خط 

ن بندي زر و الجورد و شنگرف، با هفت سر لوح زرین که نستعلیق، عنوان سفیداب و زر، جدول و ستو
س 16گ، 408نویسی در صفحات آنها در میان سطرهایش دندان موشی زر و رنگین است، با فهرست دست

کاغذ سفید، جلد تیماج مشکی ضربی و مقوایی با ترنج. 17اندازه 
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یات، قطعه، رباعی و چند تک بیتیقالب شعري که موالنا مانی در این نسخه طبع آزمایی کرده غزل
باشد که ترتیب الفبایی ندارند. می

این نسخه اقدم نسخ موجود است و به عنوان نسخه اساس مورد استفاده قرار گرفته است. توضیح این که 
هاي دیگر، به عنوان نسخه اساس انتخاب چون اقدم نسخ اصح نسخ نیست، با مقابله کردن این نسخه با نسخه

] در متن از آن استفاده شده است که نشانگر مجلس است.این نسخه با این بیت آغاز 1و با نشانه [مجشد 
شود:می

خدایی ز تو بود بندگی ازآن همهزهی ز بود تو پیدا نشان همه

این نسخه با این بیت پایان می یابد:
اي گل به رخ نگار من میمانیاي سرو به قد یار من میمانی

ی ویژگی هاي رسم الخط نسخه اساس:برخ
) حرف ((س)) براي عدم اشتباه با حرف ((ش)) با گذاشتن سه نقطه در زیر آن نوشته شده است.1

مپتغنی     مانند: مستغنی
) حرف (گ) در اغلب موارد با یک سرکش مانند (ك) نوشته شده است. 2

کمانبه عنوان نمونه: گمان
بدون نقطه نوشته شده است:) گاه بعضی از حروف3

بی مننـــا گفته،  بی من  مانند: نا گفته 
) حروف مخصوص زبان فارسی ((پ، چ، ژ)) در بسیاري موارد با یک نقطه و در مواردي بیشتر از حد 4

معمول یا سه نقطه نوشته شده است. 

جگویمبپا، چه گویم مانند: بیا
بعضی موارد به قرار زیر است:) وصل و فصل کلمات درین نسخه در 5
حرف اضافه ((ب)) عموما به کلمه بعد از خود چسبیده است. -

بناتوانی بروي، به ناتوانی  بآواز، به روي  به آواز 
لفظ ((بی)) در بیشتر موارد به کلمه بعد از خود متصل شده است:  -

بیرخ بیکینه،  بی رخ  مانند: بی کینه
فاحش امالیی که به نظر میرسد جز اغالط نگارشی باشد تا شیوه رسم الخط. ما نیز در ) آوردن اغالط6

متن غلطهاي نگارشی را تصحیح کرده، به شیوه امروزي نوشته ایم. 
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به چند نمونه اشاره می شود: 

خوش، خویش ]که بدون تشدید آمده است [زنارت زنّارت
نسخه کتابخانه مجلس شوراي اسالمی:-2
]، 51در این کتابخانه ذکر شده است. تعداد برگ هاي نسخه [3/437کرو فیلم این نسخه به شماره می

شود. ] را شامل می130] تا [80] صفحه می باشد. این نسخه از صفحه [100بیت و [1284تعداد ادبیات 
راکنده نگاشته تاریخ تحریر و کاتب آن مشخّص نیست. در اولین صفحه از این نسخه، مطالبی به صورت پ

شود که در متن آورده شده است که خوانا نمی باشد. غزلیاتی در این نسخه افزونتر از نسخه اساس دیده می
شده، نیز مصراعهایی را که نسخه اساس فاقد آن است در خالل ابیات در متن ذکر شده است. نسخه مزبور 

پذیرد و نیز سه قطعه و یک تک بیتی پایان میمانند نسخه اساس با غزلیات آغاز می شود و با دو رباعی،
هاي این نسخه، بخشی از بیت یا مصراعی حذف اشعار به ترتیب قوافی منظّم و مرتّب نشده است. افتادگی

شود:شده و یا در نسخه نیامده است. نسخه حاضر با این بیت آغاز می
همهخدایی از تو بود بندگی از آن زهی ز بود تو پیدا نشان همه

و با این بیت پایان می یابد:
من خود پیاده در جلو خویش میرومهر کس سوار پیل تنانش جنیبها

نسخه کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران:-3
1068صفحه و 92برگ، 47در این کتابخانه ثبت شده است. این نسخه در 6/1032این نسخه به شماره 

یاد شده است. ]دا[نه بیت می باشد.  از این نسخه با نشا
این نسخه با غزلیات آغاز شده و در ادامه قالب هاي شعري دیگري از جمله مستزاد، قطعه، تک بیتی و 

باشد. بعضی از اشعار غزلواره آورده است. و نیز رباعیات که تعداد آن بیش از دیگر قالب هاي ذکر شده می
ناخوانا است.این نسخه از صفحه  ]381[در صفحه این نسخه به علت پخش شدن جوهر روي صفحه بویژه

میباشد.944در فهرست این نسخه ذکر شده است. تاریخ کتابت این نسخه نیز جمادي االول ]428-377[
شود:نسخه حاضر با این بیت آغاز می

خدایی از تو بود بندگی از آن همهزهی ز بود تو پیدا نشان همه

می یابد:و با این بیت پایان
بهر حسن ترا آفت خزان مرسادغبار غم به تو اي سرو نوجوان مرساد
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نسخه کتابخانه سلطنتی:-4
در این کتابخانه موجود است. نسخه مزبور در 6/527مجموعه دواوین شعرا میباشد که به شماره اموالی 

ف، که به قرار تفضیل در یک حقیقت مجموعه اي است که در برگیرنده برگزیده دیوان شش جلد شعراي سل
جلد نوشته شده است از جمله:دیوان اهلی، دیوان شاهی، دیوان هاللی، دیوان آصفی، دیوان بنایی و دیوان 

فهرست این نسخه ]7575[برگ که اشعار مانی شیرازي در صفحه  ]43[مانی.  مجموع برگهاي این نسخه 
بیت که شامل:غزلیات و مقطّعات است که بیشترین 965تعداد ابیات ]86[ذکر شده است تعداد صفحه 

مقطّعات در این نسخه موجود است.این نسخه داراي یک جلد شش سرلوح دار به رنگ تیماج مشکی روغنی 
ترنج و گوشه منگنه مطالئی کاغذ، دولت آبادي، مجدول، نوع خط: نستعلیق خوش قدیم و قطع آن رقعی 

ح گنبدي شکل مذهب مرصع بین السطور دو صفحه اول طال اندازي است. سر آغاز دیوان مانی یک سر لو
) 953دندان موشی با تحریر مشکی و گلهاي ریز الوان تزئین شده است. کاتب محمد عزمی، تاریخ کتابت (

است. از این نسخه با نشانه (سل)یاد شده است. 
نسخه حاضر با این بیت آغاز می شود:

خدایی از تو بود و تبدل از آن همهزهی زبود توپیدا شده نشان همه

و با این بیت پایان می یابد:
کانچه باشد غیر درد عشق آتش در زنشاي غم اندر سینه تنگم بیا هر سو ببین

نسخه کتابخانه آیۀ هللا مرعشی:  -5
، تاریخ عکسبرداري 10898نام کتاب دیوان مانی شیرازي، موضوع: شعر فارسی شماره مسلسل 

کاتب:عبدا... بن موالنا ویسی، تاریخ 10)قرن 27()ج 11اپراتور: واحدي (5/12×21، توضیحات 16/06/78
کتابت:سده سیزدهمموضوعات شعر: براي خالد بیک مهدي الیه، پیرامون هفتصد بیت غزل به ترتیب حروف 

ز صفحه اول به خط کاتب قوافی با پنج رباعی، قطعه و چند تک بیتی پایان می پذیرد. این یادداشت بر فرا
مانی طوسی است، در اوایل حال شغل موروثی کاسه گري داشته در آخر به سبب «نسخه دیده می شود: 

70[تعداد برگهاي این نسخه ».   موزونی طبع منادمت محمد حسن میرزا ولد سلطان حسین میرزا یافته است
س، در صفحه آخر مهر بیضوي 13یماج قرمز، باشد. جلد تبیت می1423صفحه و داراي ]69[برگ، ]
یاد شده است. ]مر[شود. از این نسخه با نشانه دیده می» کعبه وفا اسماعیل و عبده خالد و عبد الراجی کریم«

این نسخه با این دو بیت شروع می شود:
الهی از کرمت که بار گناه
چنان ز تاب گنه حلقه شد قد مانی

استخوان همهبسوخت از تف خود مغز 
که همچون میم سیه روست در میان همه
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و با این سه بیت پایان می پذیرد:
آن فصیح جهان ظریف زمان
خود و ابیات را دو بار دو بار
شعر او را چنانکه میدانی

که درج سخن گهر افشاند
غزل خود به سمع هر که رساند
هیچ کس غیر او دو بار نخواند

ی: نسخه کتابخانه ملّ-6
) این کتابخانه ذکر شده 287) تا (281ف)در صفحات (4/290این نسخه به شماره کتاب شناسی ملّی (

ق عنوان و نام پدیدآور: دیوان موالنا مانی شیرازي [نسخه خطی] 10مانی شیرازي، قرن » سرشناسه«است. 
تاب ثبت شده است سایر اطّالعات نسخه شناسی این نسخه که در فهرست آن ک0ق979تاریخ کتابت: 

عبارتند از: جلد نسخهساغري سبز، ترنج و نیم ترنج، منگنه، ضربی، مقوائی. تزئینات متن: حاوي سرلوحه 
ها دو جدول زرو سیاه. هاي متعدد، داراي دو جلد: جدول دور سطور زر و آبی و سیاه و سبز میان مصراع

) در نعت ائمه اطهار است که 3ی از صفحه ()و قسمت2در صفحه اول میان جدول و شعر الجورد، صفحه (
. نوع کاغذ: دولت آبادي شکري. نوع و درجه ]ق 979[ما قبل آن افتاده است و شاید از آن امیر شاهی باشد. 

؛ قطع: 140×75سطر کامل، اندازه سطور: 16برگ] 458خط: نستعلیق میباشد. تعداد برگهاي این نسخه [
150×25.

ه آغاز، انجام، انجام
آغاز:

خدائی از تو بود بندگی از آن همهزهی ز بود تو پیدا بودنشان همه

انجام:
آخر االمر خاك ره گرددبا چنین عقل و رأي و دانش و هوش

انجامه:
این دیوان نیز به مانند دیگر نسخ با غزلیات » 979شهر ربیع االول سنه 22تمام شد دیوان موالنا مانی فی «

ود و با  چند قطعه و رباعی پایان می پذیرد. غزلیات به ترتیب حروف الفبایی مرتّب نشده است از آغاز می ش
اي ) اصل مجموعه با سر لوحه282) تا (209در متن استفاده شده است. از صفحه (]مل [این نسخه با نشانه 

نا مانی. از زروبنفش و قرمز است که در بین آن با مرکب سفید نوشته شده: دیوان موال
ها به شرح زیر است:هایی از نسخه مانی شیرازي در سایر کتابخانهفهرست دیگر شماره

]. 102-3/ [نشریه: 961ملی ش: عکسی بدون شماره/ حیدربن ابراهیم حسینی/ -تهران-1
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]. 97-1ع / حیدربن ابراهیم حسینی/ نستعلیق/ رجب/ [فیلم هاف: -1759-60دانشگاه ش: -تهران-2
]. 223-3عکس/ بی تا/ [فیلم هاف: -1759دانشگاه ش: -تهران-3
/ یک قصیده و غزلیات به ترتیب حروف تهجی/ محمد عزمی/ نستعلیق 3/526سلطلنتی ش: -تهران-4

]. 1136-4متوسط/ بی تا/ [ف: 
در مورد ارزیابی نسخه ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

تابت:ارزیابی نسخه ها از نظر تاریخ ک
است و به دلیل این تقدم زمانی به عنوان نسخه 934] متعلّق به سال 1نسخه اساس با نشانه اختصاري [مج

] تاریخ تحریر آن مشخّص 2اساس انتخاب شده است. نسخه کتابخانه مجلس شوراي اسالمی با نشانه [مج
می باشد. نسخه کتابخانه 944نیست. تاریخ کتابت نسخه دانشگاه تهران با نشانه [دا] در جمادي االول 

است تاریخ کتابت نسخه کتابخانه آیۀ اهللا مرعشی با نشانه [مر] سده 953سلطنتی با نشانه [سل] در سال 
می باشد.979سیزدهم است. نسخه کتابخانه ملی با نشانه [مل] در سنه 

ارزیابی نسخه ها از نظر مؤلف و کاتب:
] پیر محمد کاتب شیرازي است که در ترقیمه این نسخه 1ي [مجنام کاتب نسخه اساس با نشانه اختصار

اهللا مرعشی آمده است. کاتب نسخه کتابخانه سلطنتی با نشانه [سل] محمد عزمی است. نسخه کتابخانه آیه
مؤلف دارد و مؤلف آن عبداهللا بن موالنا ویسی است. نسخه هاي دیگر کاتب یا مؤلف ندارند.

افتادگی و نقص ها و آفات و آسیب ها:ارزیابی نسخه ها از نظر-
] در برخی از صفحات آثار لک و جوهر پاشیدگی وجود دارد و 1در نسخه اساس با نشانه اختصاري [مج

] نیز متأسفانه افتادگی هایی 2مشهود است.کتابخانه مجلس با نشانه اختصاري [مج249و 234در صفحات 
شده و یا در نسخه نیامده است.اشعار به ترتیب قوافی دیده می شود که بخشی از بیت یا مصراعی حذف

منظّم و مرتّب نشده است. در نسخه دانشگاه تهران با نشانه اختصاري [دا] آثار لک و پاشیدگی جوهر در 
بعضی صفحات دیده می شود و در پاره اي از مواد مصراع ها افتادگی هایی دارد. نسخه کتابخانه آیۀ اهللا 

تصاري [مر] نیز در اغلب صفحات اشعار با جوهر مخدوش شده است. در نسخه کتابخانه مرعشی با نشانه اخ
ملّی با نشانه [مل] غزلیات به ترتیب حروف الفبایی مرتّب نشده است.

ارزیابی نسخه ها از نظر قالب اشعار مانی و اختالفات و شباهت نسخه ها:-
رباعی و چند تک بیتی است که ترتیب الفبایی ندارد و ] شامل غزلیات، قطعه، 1نسخه اساس با نشانه [مج

]، [دا] همانندي دارد.اشعار مانی در نسخه کتابخانه مجلس با 2در برخی موارد با غزلیات نسخه هاي [مج
] شامل غزل، دورباعی، سه قطعه، ویک تک بیتی است به ترتیب قوافی منظّم و مرتّب نشده است 2نشانه [مج
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همانندیهایی آشکار دارد. نسخه کتابخانه دانشگاه تهران با ]دا [رد با نسخ [مل]، [سل]، و در بسیاري از موا
نشانه [دا] مجموعه اي است از غزلیات مانی، مستزاد، قطعه، تک بیتی، چند غزلواره و نیز رباعیات که تعداد 

در بخش غزلیات تطابق ]، [مل] 2آن بیش از دیگر قالب هاي ذکر شده است. این نسخه با نسخ اساس، [مج
دارد.نسخه کتابخانه سلطنتی با نشانه [سل] در قالب غزلیات و مقطّعات است که بیشترین مقطّعات در این 
نسخه موجود است که حتّی در تذکره ها هم نشانی از آن نیافتم. قافیه شعرها از (الف) تا حرف (ت) مرتب و 

در حقیقت مجموعه اي است که در بر گیرنده برگزیده منظّم است. نکته دیگر این است که نسخه مزبور
دیوان شش جلد شعراي سلف ، که به قرار تفضیل در یک جلد نوشته شده است از جمله: دیوان اهلی، دیوان 

] این نسخه ذکر 7575شاهی، دیوان هاللی، دیوان آصفی، دیوان بنایی و دیوان مانی که اشعار او در صفحه [
شده است.

بیت می باشد که براي خالد بیک مهدي الیه 1423انه آیۀ اهللا مرعشی با نشانه [مر] داراي نسخه کتابخ
سروده شده است. شامل هفتصد بیت غزل، پنج رباعی، قطعه و چند تک بیتی است. به ترتیب حروف قوانی 

کامل کننده است. این نسخه با نسخه اساس در داشتن برخی اشعار با یکدیگر مشابه اند و گاه در مواردي 
] می باشد. در این نسخه یادداشت هاي بر فراز صفحه 1برخی ابیات و مصراع هاي آن نسخه با نشانه [مج

اول و نیز اشعاري به خط کاتب نسخه دیده می شود.نسخه کتابخانه ملّی با نشانه [مل] به مانند دیگر نسخ با 
یرد. غزلیات به ترتیب حروف الفبایی نیست. نکته غزلیات آغاز می شود و با چند قطعه و رباعی پایان می پذ

) اشعار درنعت ائمه اطهار 3) و قسمتی از صفحه (2دیگر این است که در صفحه اول میان جدول و صفحه (
است که ما قبل آن از قلم کاتب افتاده است و شاید از آن امیر شاهی باشد.

ارزیابی نسخه ها از نظر ترقیمه و رکابه:
] ترقیمه ندارد و در هر برگ رکابه دیده می شود.نسخه کتابخانه 1با نشانه اختصاري [مجنسخه اساس 

] ترقیمه ندارد و در هر برگ رکابه دیده می شود.نسخه دانشگاه تهران با 2مجلس با نشانه اختصاري [مج
لملک الوهاب فی نشانه اختصاري [دا] داراي ترقیمه است و در ترقیمه این نسخه آمده است: [تم الکتاب بعونا

تاریخ شهر جمادي االول سنه... ؟] رکابه ندارد.نسخه کتابخانه سلطنتی با نشانه اختصاري [سل] داراي ترقیمه 
است رکابه ندارد و متن ترقیمه این نسخه بدین گونه آمده است: [تمت الکتاب بعون اهللا الملک الوهاب 

].953تحریر فی جمادي الثانی سنه 
یۀ اهللا مرعشی با نشانه [مر] داراي ترقیمه است و به جز در دو مورد اندك بقیه صفحات نسخه کتابخانه آ

رکابه دارد و در ترقیمه این نسخه آمده است: [تمت الکتاب علی ید الحقیر عبداهللا ابن موالنا ویسی الاجلی. 
است: [تمام شد دیوان خالد بک جلد مبارکباد ] نسخه کتابخانه ملّی با نشانه اختصاري [مل] داراي ترقیمه

] و به جز چند مورد در اواسط نسخه بقیه برگ ها رکابه دارد.979شهر ربیع االول سنه 22موالنا مانی فی 
ارزیابی نسخه ها از نظر نوع خط و نقوش و تزئینات و روکش جلدها و انواع کاغذ و اندازه اوراق 

وسطور و تعداد ابیات:
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بیت است. نوع خط آن نستعلیق، 1284صفحه و 87برگ، 44] در 1جنسخه اساس با نشانه اختصاري [م
کاغذ سفید، عنوان سفیداب وزر جدول و ستون بندي زر و الجورد و شنگرف با هفت 17سطري اندازه 16

سرلوح زرین که صفحات آن ها در میان سطرهایش دندان موشی زر و رنگین است. جلد تیما ج مشکی 
ضربی و مقوایی با ترنج.

] مربوط به مانی 130تا 80صفحه که از صفحه [100برگ، 51] در 2نسخه کتابخانه مجلس با نشانه [مج
بیت است و نوع خط آن نستعلیق است.نسخه کتابخانه دانشگاه تهران با نشانه [دا] در 1284است و داراي 

مانی شیرازي است و ] مربوط به428تا 377بیت است. این نسخه از صفحه [1068صفحه و 92برگ، 47
نوع خط آن نستعلیق می باشد.نسخه کتابخانه سلطنتی با نشانه [سل] مجموعه دوا وین شعراي سلف می باشد 

بیت است این نسخه 965صفحه و 86برگ، 43] آمده است. در 7575که اشعار مربوط به مانی در صفحه [
ج و گوشه منگنه مطالئی کاغذ، دولت داراي یک جلد شش سرلوح دار به رنگ تیماج مشکی روغنی ترن

آبادي، مجدول و نوع خط آن نستعلیق خوش قدیم و قطع آن رقعی استسرآغاز دیوان مانی یک سرلوح 
گنبدي شکل مذهب مرصع بین السطور دوصفحه اول طال اندازي، دندان موشی با تحریر مشکی و گلهاي ریز 

1423صفحه و داراي 69برگ، 70رعشی با نشانه [مر] در الوان تزئین شده است. نسخه کتابخانه آیۀ اهللا م
سطري است نوع خط آن نستعلیق است. اطّالعات دیگر این نسخه از این 13بیت است. جلد تیماج قرمز، 

دیده می » کعبه وفا اسماعیل و عبده خالد و عبدالراجی کریم«قرار است: در صفحه آخر مهر بیضوي 
و 75140سطر کامل که اندازه سطور آن 16برگ، 458شانه اختصاري [مل] در شود.نسخه کتابخانه ملّی با ن

است. نوع و درجه خط آن نستعلیق خوش است و نوع کاغذ آن دولت آبادي شکري است 250×150قطع آن 
و تزئینات جلد آن از این قرار است: جلد نسخه ساغري سبز، ترنج و نیم ترنج، منگنه، ضربی، مقوائی و 

تن آن حاوي سرلوحه هاي متعدد داراي دو جلد: جدول دور سطور زر و آبی و سیاه و سبز میان تزئینات م
] اصل مجموعه با سرلوحه اي از 282تا 209مصراع ها دو جدول زر و سیاه است. در این نسخه از صفحه [

سخه حاضر به این زر و بنفش و قرمز است که در بین آن با مرکب سفید نوشته شده است: دیوان موالنا مانی.ن
دلیل انجام گرفته تا عالوه برمعرفی و شناساندن چهره این شاعر، تا حد امکان نسخه بهتر و کامل تري از 
اشعار او که در نسخه هاي کتابخانه ها مهجور مانده و ارائه نسخه یکدست و در واقع منظّمی از دیوان اشعار 

9رباعی، 25غزل، 265) بیتدارد، 1819حاضر شامل (او براي دوستداران ادب فارسی فراهم گردد تصحیح
تک بیتی و نیز ابیاتی منسوب به مانی در تذکره ها و کتب تاریخ ادبیات که 12غزلواره، یک مستزاد، 9قطعه، 
مورد می باشد آمده است که به ترتیب حروف الفبایی است. این ابیات بارعایت امانت در این 27حدود 

چنین تصحیح حاضر اختالفات میان این چند نسخه را نیز در بر می گیرد.کتاب آمده است. هم
نتیجه گیري:
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مانی شیرازي از شعراي قرن دهم هجري است. تنها اثر مانی شیرازي دیوان اشعار اوست. در مورد ارزش 
بیت دارد. مانی در قالب هاي مختلف غزل، رباعی، قطعه،1298ادبی دیوان مانی می توان گفت حدود 

مستزاد، دو بیتی، غزلواره و چند تک بیتی شعر سروده است.از درون مایه هاي شعر او عشق، فراق، وصال و 
وحدت وجود می باشد. در شعر مانی برخی از صنایع ادبی مانند استعاره، کنایه، جناس، تشبیه و مراعات 

رد.در تصحیح دیوان حاضر از شش نسخه النظیر استفاده کرده است، که از میان آنها تشبیه باالترین بسامد را دا
خطی استفاده شده است. از میان این نسخ خطی، نسخه متعلّق به کتابخانه مجلس شوراي اسالمی با نشانه 

] به دلیل تقدم زمانی به عنوان نسخه اساس در نظر گرفته شد.1اختصاري [مج
کتابنامه

البیان، مرقوم پنجم کتاب سلم السموات، به انصاري کازرونی، شیخ ابوالقاسم بن ابی حامدبن نصر-1
). 1340(–احتمام وتصحیح دکتریحیی قریب جلد اول، چاپخانه محمدعلی علمی

ایمان، رحم علیخان، تذکره منتخب الطایف بامقدمه دکترتاراچند، به اهتمام سیدمحمدرضاجاللی نائینی -2
1349ودکترسیدامیرحسین عابدي، چاپ تابان، 

. 2ري، کتابخانه سلطنتی کاخ موزه گلستان، ج آتابادي، بد-3
، تصحیح و تحشیه حسن سادات ناصري، 2). آتشکده آذر، ج 1338بیگدلی شاملو، لطفعلی بیگ. (-4

تهران: امیرکبیر. 
)، فهرست میکروفیلم هاي کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران. تهران: 1348دانش پژوه، محمدتقی. (-5

. انتشارات دانشگاه تهران
). فهرست کتب خطی کتابخانه مجلس شوراي 1359دانش پژوه، محمدتقی و بهاء الدین علمی انوار. (-6

. تهران: انتشارات کتابخانه مجلس شوراي اسالمی. 2اسالمی، ش 
رازي، امین احمد، تذکر هفت اقلیم، باتصحیح، تعلیقات وحواشی سیدمحمدرضاطاهري ((حسرت))، -7

1378جلداول، تهران سروش 
. 1287، تهران، 2رجبی دوانی، کتابخانه مجلس شوراي اسالمی، ج -8
شبلی نعمانی، شعرالعجم یاتاریخ شعراوادبیات ایران، ترجمه سیدمرتضی فخرداعی گیالنی، جلدسوم، -9

1368ناشر: دنیاي کتاب، تاریخ نشر 
به هفتصد شاعر از شعرانی )، تحفه سامی (مشتمل بر اسامی و آثار قریب 1314سام میرزا صفوي، (-10

نامدار و گمنام). تصحیح و مقابله وحید دستگردي، تهران: کتابفروشی فروغی. 
صبا، مولوي محمدمظفرحسین، تذکره روزروشن، به تصحیح وتحشیه محمدحسین رکن زاده آدمیت، -11

1343انتشارات کتابخانه رازي، چاپ اسالمیه، تهران، 
. 1316، تهران، 1لی جمهوري اسالمی ایران، ج صالحی، اسحاق، کتابخانه م-12
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فخرالزمانی قزوینی، مالعبدالنبی، تذکره میخانه، باتصحیح وتنقیح وتکمیل تراجم به اهتمام -13
هجري. 1028احمدگلچین معانی، 

.11فهرستواره دست نوشته هاي ایران (دنا)، مصطفی درایتی، ج -14
. 1329و مرکز اسناد دانشگاه تهران، تهران، فهیم نیا، فاطمه، کتابخانه مرکزي-15
واله داغستانی، ریاض الشعرا، باتصحیح سیدمحسن ناجی نصرآبادي، انتشارات اساطیر، جلد چهارم-16
1353چاپخانه زیب–ج، جلد سوم3هدایت، محمود، گلزارجاویدان، -17

صفحه اول از نسخه اساس (مجلس)
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لس)صفحه آخر از نسخه اساس (مج

)1صفحه اول از نسخه مجلس شوراي اسالمی (مج
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)1صفحه آخر از نسخه مجلس شوراي اسالمی (مج

صفحه اول از نسخۀ کتابخانه ملّی (مل)
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صفحه آخر از نسخۀ کتابخانه ملّی (مل)

صفحه اول از نسخۀ دانشگاه تهران (دا)
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صفحه آخر از نسخۀ دانشگاه تهران (دا)

اول از نسخۀ کتابخانه مرعشی نجفی (مر)صفحه 
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صفحه آخر از نسخۀ کتابخانه مرعشی نجفی (مر)
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صفحه اول از نسخۀ کتابخانه سلطنتی (سل)

صفحه آخر از نسخۀ کتابخانه سلطنتی (سل)
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نگاهی انتقادي به کتاب فارسی عمومی دانشگاه پیام نور)(عیار نقد

*دکتر حافظ حاتمی

نورگروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیاماستادیار 

چکیده :

نقد، بررسی وتحلیل آثار ادبی و منابع آموزشی از جهات گوناگون، از عوامل مهم تأثیرگذار در 
جهت ایجاد انگیزه براي عالقه مندان و مخاطبان است. این کار هم چنین موجب دقّت نظر خالق اثر و در 

تر خواهد شد.تأمل ودقت نظر بیشتر به این نتیجه می رسیم که نقد و بررسی تر ومفیددهنتیجه خلق آثار ارزن
آثاري که مخاطب بیشتري دارند، از این منظر بیشتر مورد توجه است. نقد درست و منصفانه، ضمن نشان 

ت مورد توجه هاي موجود در متن، نواقص و ایرادات آن را نیز با دقّت و حساسیدادن نقاط قوت و ارزش
قرار می دهد.

هایی است که در یکتابکتاب فارسی عمومی دانشگاه پیام نور، گرد آوري گروه مولّفان از جمله
هاي متمادي هم چنان منبع اصلی این آموزه است. بنابراین باید با نگاهی نوع خود بی رقیب است و سال

ها، ررسی آن پرداخت. این مقاله در صدد است تا کاستیانتقادي وبا حساسیت و وسواس بیشتر به نقد و ب
کارهایی براي تغییر اساسی در آن نشان دهد.ایرادات ومشکالت ابهام زاي این کتاب را بررسی نمایدو راه

کلید واژه :

نقد، اثر، نگاه انتقادي، مخاطب، اشکال وایراد

hatami.hafez@pnu.ac.irرنواستادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام *
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مقدمه.1

کتاب فارسی عمومی دانشگاه پیام نور، گرد آوري گروه موّلفان براي نخستین بار دي ماه سال 
وتوزیع یکهزار وسیصد و هفتادو هفت چاپ و از آن هنگام تا کنون بارها در شمارگان بسیار باال چاپ

هاي گوناگون به جز زبان وادبیات فارسی است. به ي دانشجویان رشتهگردیده است ومخاطب آن هم همه
حکم تقدم فضل و فضل تقدم، ما ابتدا و پیش از هرگونه داوري، مراتب کُرنش خود را در برابر استادان 

صله، سلیقه و دقّت نظرایشان در ي تالش، مجاهدت، حوبزرگ گرد آورنده به جا می آوریم و قدردان همه
ها، شرح و توضیح، تمرین و خودآزمایی هستیم. انتخاب نمونه

است، بیش از یکصد عنوان شرح و توضیح، ي بازار دانش شدهاز آن هنگام که این کتاب روانه
سی با دید راهنما و گردآوري پرسش و پاسخ در کنارآن آماده و در دست رس مخاطبان قرار گرفت و هرگز ک

ي همشهري و در خردادماه یکهزار و سیصد و اي در روزنامهانتقادي به آن نگاه نکرد. تنها نقدي یک صفحه
پیرامون آن نگاشته شدکه آن هم راه گشا نبود. تیراژ زیاد ایراد زیادهشتاد ویک با عنوان: 

به جز اصل موضوع -شائبهسعی ما بر این است که با نگاهی انتقادي ودقیق و بدون هر گونه 
ها، اشکاالت وابهامات گوناگون آن بپردازیم. این که چرا پس از این همه ها، نارسائیبه کاستی–نقد منصفانه 

ایم و نقد ما چه سال و انتشار مجدد، حاال به فکر نقد این کتاب شدیم وچقدر از معیارهاي نقد را به کار برده
ها در ادامه خواهد آمد. اند که پاسخ آنهایید داشت، پرسشتأثیري بر چاپ مجددکتاب خواه

هاي ها ودانستهنگارنده پس از چندین سال تدریس کتاب مذکور وآشنایی کامل با داشته
این اقدام به این کار نمود. همان گونه که اشاره خواهد شد،–که مر بوط به مقطع متوسطه است-دانشجویان

هاي دانشجویان ندارد، بلکه در جاهاي مختلف موجب اشکال وابهام تناسبی با آموختهتنها چندانکتاب نه
جاهایی هم مطالب متفاوت و متناقض دارد که روي هم رفته ویرایش جدیدي از کتاب را می است و در

طلبد. 

کلّیات.2

اشکاالت و همان گونه که اشاره گردید، کتاب فارسی عمومی دانشگاه پیام نور، داراي ایرادات، 
ي کلّی زیر قرار داد و به ذکر شواهد، مصادیق هایی است که می توان موارد را در چند دستهخطاها و نارسایی

و راه حل براي رفع اشکال پرداخت.
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. ایرادات و اشکاالت شکلی وصوري 2.1

.  ایرادات و اشکاالت امالیی وچاپی 2.2

.  ایرادات و اشکاالت نگارشی وویرایشی 2.3

.  ایرادات و اشکاالت محتوایی2.4

.ایرادات و اشکاالت شکلی وصوري 2.1

نخستین مشکلی که در این کتاب و با یک نگاه ساده دریافت می شود، عدم رعایت ترتیب 
هاي گوناگون به موضوعات متفاوت است. به نظر می رسد:اگر این کتاب به وتوالی در اختصاص بخش
تر می بود. براي نمونه می توانست ابتدا از متون شد، از هر حیث بهتر و ارزندهشکلی بهتر فصل بندي می 

نظم و نثر قدیم ومتأخّر یا معاصر تشکیل شود و فصولی هم به مباحث دستوري، نگارشی، مکاتب ادبی جهان 
اختصاص داده شود.. و..

، حکیم فردوسی، آغاز شده اي از استاد توسبا تحمیدیه-مانند دیگر آثار ادب فارسی-این کتاب، 
است و بعد از آن هم ابیاتی از داستان رستم وسهرابِ این حماسه ستُرگ انتخاب شده است. پس از آن بی 

ملک الشعراي بهار پرداخته شده است. بعد هم به شرح حال و آثار اي ازدرنگ به شرح زندگی، آثار و قصیده
هایی از است و دوباره مطالبی در مورد صائب تبریزي و نمونهاخوان ثالث و شعر زمستان او گریزي زده شده 

هاي شعر صائب، به شرح حال جامی، است. پس از شرح حال کوتاه و نمونهمفردات وي انتخاب گردیده
عنصر المعالی کیکاووس، عرفان از دیدگاه شهید مطهري و... به این ترتیب و در این پریشانی لجام گسیخته و 

یعنی نخستین آثار نثر فارسی هایی چون: مطالبی از ترجمه تفسیر طبري؛توجیه و دلیل، نمونهبدون هیچ گونه 
ي خواجه نظام و یا آثارعبید زاکانی، شاعر، نویسنده و طنزپرداز قرن هشتم، بخشی از کتاب سیاست نامه

اند و از طرف گرفتههاي ادبی غرب قرار درپایان کتاب و پس از معرّفی مکتبالملک قرن پنجم و مانند آن
است که این ي کتاب گنجانده شدههایی از شعر نیما یوشیج، سپهري و دیگر آثار معاصر، در میانهدیگر، نمونه

عدم توالی درست مخل یادگیري و مصداق بارز بد سلیقگی است. 

ردازد ي مشروطه بپبه نظم فارسی از آغاز تا دورهفصل اول)پیشنهاد می شود:این کتاب در 
هاي خراسانی، عراقی، اصفهانی، بازگشت ادبی وجریانات ترین آثار سبکهایی از قدیمیوضمن آن، نمونه

ي سلجوقی و مکتب آذربایجان، مکتب وقوع، و اسواخت و... مانند آورده شود. بین مثل شعر دوره-بین
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هاي کار حکومت قاجار یانهي تجدد و مي سامانی وادوار بعد تا دورهنثر فارسی از دورهفصل دوم)
باشد. در این میان می توان انوع نظم و نثر را نیز مورد توجه قرار داد. براي مثال: نثر ساده یا مرسل، نثر 
مسجع یا آهنگین، نثر فنّی و منشیانه و نثر متکلّف و مصنوع. هم چنین شعر حماسی، شعر عرفانی، شعر 

ي می توان کلیات مربوط به تاریخ ادبیات، سبک ادبی، آثار برجستهقبل از هر درس از هر فصل. تعلیمی و..
هاي آثار نثر استادانی چون مجتبی مربوط به شاعر و یا نویسنده را جاداد و آن چه در مورد زندگی و نمونه

مینوي، پرویز ناتل خانلري، محمد پروین گنابادي، عبدالحسین زرین کوب و دیگران آمده است، به فصل نثر
انتقال داده شود. معاصر و آن هم با تقسیم بندي خاص؛ مثل نثر تحقیقی، مطبوعاتی، ادبی

به شعر معاصر و معرّفی جریانات شعري بعداز مشروطه با معرّفی سرایندگان بنام، آثار فصل سوم)
وسبک شعري ایشان و البتّه همراه با تحلیل آثاراختصاص داده شود.

موفّق نثر متفاوت با گذشته از قائم مقام هاي فی جریانات ونمونهنثر معاصر و معرّفصل چهارم)
اي و فراهانی، عبداهللا مستوفی، میرزا حبیب اصفهانی، میرزا عبدالرحیم طالبوف، حاجی زین العابدین مراغه

ثر هاي تاریخی واجتماعی و بعد هم داستان کوتاه، نثر تحقیقی، نرمانبعد نثر داستانی عصر پهلوي اول و
هایی از انواع ادبیات داستانی،به داشته باشد. جاي تأسف است که جاي نمونهمطبوعاتی ودیگر نمونه را در بر

هایی چون:داستان رستم وسهراب در دو ویژه داستان معاصر در این کتاب خالی است.مضاف برآن، نمونه
ن سعدي، ذکر بر دار کردن امیر درس و بهترین آفریدگان از اسرار التوحید ودر فضیلت خاموشی بوستا

ي دبیرستان و پیش دانشگاهی ها را دورهحسنک وزیر و چند مورد دیگر، تکراري است و همین فراگیران آن
هاي آنان نمی افزاید. اند، چیزي هم به دانستهاند و ضمن آن که تازگی و جذّابیت خود را ازدست دادهندهخوا

هاي بهتري دقّت نشده است. چنان که گردآورندگان محترم می توانستند نمونهها هم متأسفانه درانتخاب نمونه
از ناصرخسرو، سعدي، پروین اعتصامی، موالنا و...گزینش نمایند. 

دستور زبان فارسی، آن هم بار رویکرد جدید مورد بررسی قرار گیرد. چرا که فراگیران فصل پنجم)
اند و دستور زبان جدید از دبیرستان به دانشگاه قدم گذاشتهمخاطب این کتاب، همان کسانی هستند که تازه

تقی وحیدیان کامیار، حسن ذوالفقاري، غالمرضا عمرانی، محمد رضا باطنی، محمد علی کشاوز و امثال آن را 
اند و ناگهان با دستور سنتی پنج استاد، دستورخیامپور،گیوي و انوري روبرو می شوند که با مطالب خوانده

هاي اساسی ومحسوس دارد. در ادامه ودر مبحث دستور و اشکاالت محتوایی به چند ي قبلی، تفاوترفتهفراگ
نمونه اشاره می شود.
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بهتر است به آیین نگارش، روش تحقیق و مرجع شناسی و ویرایش اختصاص داده فصل ششم)
م نگارشی، غلط امالیی، نامه هاي نگارشی، ایرادات نگارشی، کاربرد درست عالیشود. در این فصل به نمونه

ي تنظیم پایان نامه، انوع ارجاع و پاورقی، نقل قول، ي مقاله، پایان نامه، شیوهنگاري اجزاي تشکیل دهنده
هاي کاربردي ویرایش و مانند آن پرداخته شود. تعریف ویرایش، کار ویراستار، انواع ویرایش، نمونه

ایه هاي ادبی و موضوعات مربوط به زیبایی شناسی آثار این فصل به صور خیالی یا آرفصل هفتم)
این فصل و هنر و ظرافت در تدوین آن، می تواند در ایجاد انگیزه و ادبی تعلّق گیرد. الزم به ذکر است،

ي دانشجویان به کتاب فارسی عمومی مؤثّر باشد. در ضمن می توان پایان هردرس هم آرایه یا آرایه عالقه
س را توضیح داد و نمونه ها را ذکر کرد که در آن صورت به فصلی مستقل نیاز نیست. هاي مخصوص آن در

هاي شاخص ها بعداز رنسانس واومانیسم، چهرهمکاتب ادبی جهان و ظهور انواع مکتبفصل هشتم)
ها و اصول حاکم بر هر کدام از مکاتب بزرگ تر ویژگیهر مکتب و جریان ادبی، آثار معروف و از همه مهم

ها ضروري ي کوتاهی از ادبیات عرب و ترك با ذکر آثار و نمونهادبی غرب الزم است. عالوه بر آن تاریخچه
به نظر می رسد. 

ایرادات و اشکاالت امالیی وچاپی .2.2

هاي متصدیانی ي امال یا همان دستور خطّ فارسی و سفارشجداي از این که کتاب حاضر ازشیوه
فارسی کمترین بهره را نگرفته است، در مواردي دانسته یا نادانسته مشکالتی نیز چون فرهنگستان زبان وادب 

در جهت درك درست مطلب به وجود آورده است که به نمونه هاي اشاره می شود. 

پرستنده : «) به جاي1پرستند باشی و جویند راه (ص «در مصراعی از درس اول و از شاه نامه: -
است که مدتی ذهن دانشجو را به خود معطوف می کند. زیرا نخست اثر منفی ضبط شده» باشی وجوینده راه

آن؛ یعنی عدم آهنگ یا ریتم حاصل از به هم خوردن تساوي هجاها و وزن شعر و در نتیجه لذّت از زیبایی 
ادبی و موسیقی آن تحت تأثیر همین بی دقّتی قرار می گیرد. 

ي انسان، آفرینندة اندیشۀ انسان به جاي اندیشه–نجیکاربرد نادرست (ء)همزه به جاي (یاي)میا-
)این مشکل امالیی از آغاز تا انجام این کتاب وجود دارد. یکی از 1ي...(ص جان وخرد به جاي آفریننده

هاي اخیر و در کتب دستوري و زبان شناسی و به تبع آن در فرهنگستان زبان و کارهاي مهمی که در سال
ء) با نقش نماي اضافه و یاي (واحد انجام گرفته است، شناساندن تفاوت حرف همزهي یک دستور خطّارائه

ي) است. همان گونه که می دانیم، (ء) از حروف الفباي عربی است و در کلمات مهموز عربی دخیل (میانجی
اف و در زبان فارسی با کرسی خود نیز وجود دارد و کاربرد آن به عنوان پیوندي بین اسم و صفت و مض
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مضاف الیه نادرست است. پس بهتر است براي یکسان سازي و هماهنگی و این که مرز حرف همزه و یاي 
میانجی روشن باشد، از امالي نادرست آن پرهیز شود. براي مثال چگونه می توان فرق همزه و یاي میانجی را 

داد؟   ) نشان 56مطلب،اسائۀ ادب یا مالئکۀ آسمان(صدر ترکیباتی چون: ارائۀ

عدم توجه به استقالل امالیی کلمات و مخدوش شدن بحث اتّصال و انفصال امالیی -
ي پیش گفتار، درکلماتی مانند: درسنامه و پیشگفتار به کلمات.این نکته در همان طرح روي جلد و صفحه

محسوس است که جاي درس نامه و پیش گفتار دیده می شود و در در ادامه ودر جاي جاي این کتاب به 
) همچنان و 49ص() گیالنشاه34تنها به بیان چند نمونه براي تقریب ذهن بسنده می شود: دوستداران(ص

)271) غمخوار(ص152)میخانه(ص99)آنجا(ص23هیچگاه(ص

ي جمع به کلمه یا بی توجهی به شکل ثابتی در امالي کلمات، مخصوصاً در اتّصال نشانه-
) ... آداب مخصوص در معاشرتها و لباس 54ر دو سطر پشت سر هم (صانفصال آن، مثالً د

ي یک سطر، امالي و یا در یک صفحه و با فاصله. ها به عنوان..ها و غیره به آنها...سکونت در خانقاهپوشیدن
شود. به هر حال یکی از این دو شکل درست ) هر دو شکل دیده می299ها و پرسشها(صي پرسشواژه

ها مانند ي صفت تفضیلی وعالی و دیگر نشانهغیر این صورت بدآموزي دارد. در مورد نشانهاست و در
) هم باید استقالل امالیی حفظ شود ویک رویه ثابت .هاي حرفی(را، به و..هاي فعلی(می یا نمی) نشانهنشانه

)و 160بزرگترین(صهاي) را با شکل نادرست واژه70و68ترین(صصي: کهنالزم است. مثالً امالي واژه
) مقایسه کنید.297نزدیکترین(ص

ي عدم دقّت در بحث تایپ و موارد فراوانی در این کتاب وجود دارد که می توان گفت نتیجه
عدم دقّت در بازبینی متن و ویرایش و یا تساهل و مانند آن است که تنها چند نمونه در این پژوهش قید می 

گردد:

).جداي از این که نامورترین پهلوان... بدل 9ص(نامورترینامور تین : به جايتو پسر رستم ن-
است و بدل هم از نظر نگارشی باید بین دو عالمت درنگ یا مکث قرار بگیرد. حتّی جایی که در مورد بدل 

) براي مثالِ بدل هم این نکته رعایت نشده است.155ص(توضیح داده شده است

).156ص(نه بود، غذابش نبود) درست واژه، عذابش استگرچه گ: «یا در مصراع

خورده شده 58ي )شماره12ي همان موارد بی دقّتی یا کم دقّتی، در بیت زیر(ص در ادامه
است:57ي درست بیت است در حالی که شماره
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» نباید که بینند رنجی به راه    مکن جز به نیکی بدیشان نگاه«

) امالي چنگل درست است ونه چنگال.43(ص7يدر خود آزمایی شماره

رعایت یا عدم رعایت و یا جاي درست تشدید هم از اشکاالت این کتاب است. براي مثال در 
ي متکلّمین تشدید وجود ي مفسرین تشدید رعایت شده است و براي کلمه) براي کلمه59ص(یک سطر

دقّت نشده است. سطر -که همیشه الزامی است-تشدید میانیندارد. یا در مورد تشدید پایانی در مقابل 
ي خاص از )کلمه52اند...یا...هم مکتب و مشرب خاص دارد.(ص) ... که غرض خاص داشته59(ص175

همان کلماتی است که تشدید پایانی دارد؛ یعنی در صورت اضافه شدن نیاز به تشدید دارد. در این دو جا 
) نیز تابع همین قاعده است و 154ي مشتق(صطبیعی نیاز به تشدید ندارد.کلمهاست و به طور اضافه نشده

)و... 152) تأثّر(ص98) مشخّصه(ص95به تشدید نیاز ندارد. در عین حال تشدید کلماتی مانند : حتّی(ص 
همه جا الزم است که رعایت نشده است. 

خودت آمختیم مهر و خودت :« نقش نماي اضافه(ـــِ) در پایان ترکیب: (خودت) در مصراع
) به صورت جداي از 45) امالي کلماتی مانند جست وجو (ص 73سوختیم) اضافه و مخلّ معنی است.(ص

هم درست است و بایدجدا از هم وبا قید (واو)نوشته شوند. 
نگارنده در کتاب آموزش زبان فارسی با رویکردي به نظام جدید آموزشی اشکاالتی را در مورد 

نادرست و در نتیجه، اسقاط معنی کلماتی چون: گفتگو وجستجو، خواروبار و مرزوبوم و مانند آن قید امالي
ها را: گفت وگو، جست وجو، خواربار و مرزبوم گوشزد نموده است. کرده است و درست آن

باشد و قافیه هم به ي(است) میها واژه) نقل شده است که ردیف آن172دو بیت از سعدي (ص
ب: معذرت و مغفرت است. اشکال این است که چرا امالي قافیه و ردیف بیت اول به صورت: معذرت ترتی

است ضبط گردیده است و قافیه و ردیف بیت دوم به صورت: مغفرتست؟ از آن جایی که موضوع وزن و 
ی تلفّظ به قافیه بیشتر سماعی است، نباید امالي کلمات را ناقص کرد. پس امالي صحیح آن: مغفرت است ول

صورت: مغفرتست می باشد.

در امالي عبارات عربی ،مخصوصاً آیات و احدیث، به دقّت مضاعف نیاز است. چنان چه می توان 
) اشکال وجود دارد. نّ ءالبرر لفی نعیم به جاي إنّ االبرار لفی نعیم. و 173ي عبارات(صگفت: در امالي همه

نیز ةً كاذببه جاي إذا وقعت الواقعه. تنوین لفی جحیم. ذ وقعت لوقعهءنّ لفجار لفی جحیم به جاي إنّ الفجار
همین ایراد وجود دارد.». اآلخرهةمزرعالدنیا «رعایت نشده است. یا در مورد حدیث:
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نگارشی و ویرایشی ایرادات و اشکاالت.2.3

ت و شاید ي نگارش و ویرایش کتاب فارسی عمومی بسیار استسامحات و اشکاالت جدي حوزه
بتوان گفت: قابل احصا نیست. در عین حال چند نمونه به صورت مستقل و چند نمونه هم در ضمن بررسی 

دیگر اشکاالت این کتاب در جاهاي دیگر آمده است. 

13شهید مطهري در آیت اللّه«کاربرد چند فعل وصفی پشت سر هم نادرست است:-
، پرداختهري مشهد چشم به جهان گشوده است.در مشهد...کیلومت75شمسی در فریمان در1298بهمن

و به همین ترتیب ضمن این که ایشان به شده، طی پانزده سال از... بهره مند رفتهي...به حوزه1316درسال
ها باید درون کمانک قرار گیرند و دیگر اند و کاربرد فعل ماضی نقلی نادرست است و سالشهادت رسیده

مجتبی «) یا مورد دیگر: 53است.(صی نوشته شوند، چند فعل وصفی پشت سر هم آمدهاعداد به شکل حروف
در حالی که کاربرد فعل وصفی .» گذرانیده، تحصیالت ابتدایی...آمدهپژوهشگر بزرگ در سال... به دنیا مینوي؛

ي از به نشانهنادرست وتنها به ضرورت و یک بار در عبارت می توان از آن استفاده کرد و بعد از آن هم نی
،) است.(نگارشی درنگ

بهتراست سال والدت یا مرگ افراد در کمانک یا همان پرانتز قرار گیرد و هجري وشمسی آن -
و تمام صفحات تاریخ ادبیات)3(ص )ه. ش.1284هم با عالیم اختصاري نشان داده شود. در سال (

لوم است به تقلید از گرامر انگلیسی است و امري اي که فاعل آن معساختار مجهول براي جمله-
) درست جمله این است: 8بزرگان و شاهان قدیم ایران در شاهنامه ستوده شده بودند. (ص «مذموم است. 

فردوسی بزرگان و شاهان قدیم ایران را در شاه نامه ستوده بود.

گیومه بسته شده است. 36و33)و پایان ابیات 11ص(کاربرد نادرست گیومه یا دو ابرو: در-
این در حالی است که هیچ جا گیومه باز نشده است. 

اما در شعر زمستان اخوان ثالث. هاي نگارشی مانند نقطه (.)در شعر الزم نیسترعایت نشانه
است. بهتر است اجزاي شعر نو با خطّ مورب گذاري شدهها) نشانهمصراع() پایان سطرها25-24صص(
هم جداشوند: سالمت را نمی خواهند پاسخ گفت / سر ها در گریبان است/از
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) بهتر است به صورت ماضی مطلق یا ساده 43ي اول شرح زندگی جامی در (ص فعل جمله
ي عبارت نیز در خرجرد جام به دنیا آمد. ادامه)ه. ق817(در سالباشد؛ یعنی نور الدین، عبد الرّحمن جامی،

به صورت : یکی به سبب تولّد یا والدت در جام و دیگري به حکم ارادتی که... تخلّص می کرد. بهتر است 
موارد قید شده براي نمونه و تقریب ذهن است و در صفحات بعد، اشکاالت مختلف به صورت مختلط و 

بنابر صفحات کتاب با هم آمده است. 

تأمل است چرا که در کمتر جایی از آن، هاي نگارشی در این کتاب بسیار محلّموضوع رعایت نشانه
اند. بی توجهی به این نکته، در بیشتر مواقع مخل دریافت مقصود خواهد عالیم نگارشی درست به کار رفته

بود. 

سلطان «ي دعایی است و باید در میان دو خطّ فاصله قرار بگیرد:ي معترضهرحمت اللّه علیه؛ جمله
)293(ص» حکیم عمر خیام را با خود بر تخت نشاند-رحمت اللّه علیه-سنجر ماضی

ایرادات واشکاالت محتوایی.2.4

ي نتایج بدآموزي و تأثیرات نادرست این بخش از ایرادات و اشکاالت بسیار مهم و تااندازه
را هاي دیگر است. چرا که دانشجو ممکن است متوجه آن نشود و یا بنابر اعتماد،آن تر از حوزهزیادي جدي

در هر صورت بپذیرد. در عین حال به نظر  می رسد گردآورندگان محترم در شرح و گزارش مطالب کمتر به 
اند. اند و بیشتر به دانش خویش تکیه کردهمنابع و مآخذ مستند و بااصالت مراجعه کرده

گردد و رمیهایی از اشکاالت محتوایی هم دوباره به موضوع تایپ و ویراستاري مطالب بنمونه
ي درست و یا گان کتاب دانست. براي مثال جاهایی که عدد گزینهنمی توان مشکل را متوجه گردآورند

نادرست اشکال داردو یا جاهایی که در سؤال مطرح شده، فعل می بایست منفی یا مثبت باشد، اما دقّت کافی 
ها، به نظر نگارنده، دقّت جود، ضمن اشاره به نمونهاست.اما با این وهایی آن در این نقد آمدهاست. نمونهنشده

توانست از حجم اشکاالت بکاهد. مضاعف می

هاي دیگر در همین درس و ) و نمونه14ص(در همان درس اول کتاب و در قسمت توضیحات
ن واژه، از جاهاي دیگر، اشاره شده است:کوژ پشت؛ یعنی خمیده، کنایه از سپهر و فلک است. اما این که ای

ي موصوف است، سخنی به دیدگاه دستور زبان فارسی، صفت جانشینِ موصوف و از منظر صورخیال کنایه
اي به میان نیامده است. در ضمن چند مورد ترکیب وصفی مقلوب در همین درس وجود دارد که هیچ اشاره

ي دستوري مهم دیگر یا نکته)10ص() سرافراز سهراب وجنگی پلنگ1ص(ها نشده است: برشده گوهرآن
یعنی همان متمم در همین درس که اتّفاقاً از مختصات زبانی سبک خراسانی به ویژه سبک فردوسی است ؛
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اند: به سر بر، بر زمین بر و به از کنار آن گذشتهبین دو حرف اضافه که گردآورندگان محترم به سادگی
)10ابراندر (ص 

ي ) نقش دستوري کلمه18ص (دنبال آن در پاسخ خودآزماییو به )16ص(در توضیحات -
رسد که این کلمه صفتی براي است. اما به نظر میجوي، قید و در معنی جنگ جویانه دانسته شدهجنگ

یعنی ایشان براي من جنگ جوي یا براي مبارزه با من » که ایشان ز بهرمرا جنگ جوي«سهراب باشد ونه قید. 
ایران روي نهادند. جنگ جوي، ناگهان به

یکی از عناصر زیبایی بخش سخن ادبی، تتابع اضافات است که آن هم از مصادیق  واج آرایی یا -
ي حروف است. یعنی هنگامی که نقش نماي اضافه(ــِــ) تکرار می شود. دانشجویان پیش از این در نغمه

هاي سربه گردون ساي اینک خفته در ز میوهداستان ا«هاي خوبی را چون: ي متوسطه نمونهمنابع درسی دوره
(سعدي)  به یاد دارند و » خواب نوشین بامداد رحیل«(اخوان ثالث) ویا : » گوید...تابوت پست خاك می

از » هنجار خطیر تلخ کامی را «و یا » داد دل فیلسوف ناالن را«خوب است به موارد زیباي این کتاب هم مثل: 
ره شود. ) اشا19ملک شعراي بهار (ص 

) و در مورد بیت زیر:23(ص4ي ي شمارهدرگزینه-
»هنجار خطیر  تلخ کامی را                 بر عادت خویش بی خطر گیرم« 

شود؟ وپاسخ جناس بین خطیر وخطر در نظر ي بدیعی دیده میاست که در بیت چه آرایهسؤال شده
ر حالی که تضاد هم بین خطیر وبی خطر وجود دارد و بی خطر نیز ایهام دارد. شاید چه است. دگرفته شده

ي درست در آن وجود دارد.است.  چون سه گزینهاي دیده  نمی شود، مورد نظر طراح بودهآرایه
هاي دستوري است. در تعریف ترین مباحث داراي اشکال در این کتاب، تعاریف ومصداقمهم

ي چند کلمه بیان می شود یا جمله مفهوم کاملی است که به وسیله«)گفته شده است که:27جمله (ص
. بی درنگ، تبصره آمده است وگفته شده است :گاهی ممکن است که جمله .اي از کلمات است که.مجموعه

فعل جمله آن است که «بهتر نیست گفته شود:...یک کلمه باشد. در این صورت آن کلمه اغلب فعل است
ي معنوي حذف ها به قرینهاند یا جمالت استثنائی بدون فعل که فعل آني موارد، شبه جملهبقیه» داشته باشد.

تحسین وتشویق، کلمات تنبه وتحذیر. جمالت استثنائی ها مانند :منادا، اصوات، کلماتشده است. شبه جمله
م. عیدتان مبارك. زندگی؛یعنی عشق هم به صورت یک جزئی، دوجزئی وسه جزئی بدون فعل مانند: سال

اند.  ي این جزئیات را قبالً و در مقطع متوسطه بررسی کردهوعالقه. همه
در )ه. ش1292دکتر پرویز ناتل خانلري در اسفندماه سال («ي:کاربرد فعل ماضی نقلی در جمله

فعل ماضی نقلی تا زمان حال باقی تهران به دنیا آمده است، نادرست است.چون از نظر معنا و کاربرد،اثر 
از دنیا رفت. هم چنین، جاي درس: نامه اي به )ه. ش1369است. در حالی که پرویز ناتل خانلري در سال (

) در قسمت آئین نگارش ونامه نگاري است. 28پسرم (ص 
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) و در مورد بیت :33ص (6در سؤال 
دست وپایی بزنیمزآن پیش که دست وپا فرو بندد مرگ   آخر کم از آن که

ي د. و این بیت مطابق با ي ج صحیح است نه گزینهتوصیه به تالش است ونه تهاجم؛ یعنی گزینه
ابیاتی از مثنوي معنوي است:        

دوست دارد یار این آشفتگی        کوشش بیهوده به از خفتگی
آب دریا را اگر نتوان کشیـد      هم به قدر تشتگی باید چشید

)19و دفترپنجم،ب:1819، ب:571وي معنوي، دفتر اول،ص(مثن

:کنایه، مجاز، مثَل، تشبیه واستعاره به )برخی از عناصر زیبایی بخش سخن مثل34-37در(صص 
ها ها و شواهدي براي آناست ونمونهي آموزشی پیش تعریف شدهاي سنتی و مخصوص نظام چند دههشیوه

ها تازگی و منطبق بر موضوعات گذشت، بهتر است این تعاریف و مصداقاست. همان طور کهقید گردیده
ها و صور خیالی آن را علمی و مستند باشند و جداي از آن در یک فصل مستقل و یا درپایان هر درس،آرایه

ها مثال آورد. توضیح داد و براي آن

ریف استعاره گفته شده از اشکاالت ماهوي تعریف صناعات ادبی آن است که مثالً در تع
حال آن که این استعاره از نوع مصرحه یا آشکار »ي تشبیه فقط مشبه به ذکر می شود.از ارکان چهارگانه«است:

)ي مکنیه (با لکنایه یا پوشیدهنوع دیگري استعاره؛ یعنی استعاره-همان طور که واضح است–است. ولی 
کارها، صفات یا به طور کلّی مالئم مشبه به است وبه این نکته ها، وجود دارد که ذکر مشبه ویکی از اندام

اشاره نشده است. 

است. از آن جایی )به شرح حال وذکر مفرداتی از صائب تبریزي پرداخته شده39-41در(صص 
که صائب به خاطر سرودن غزل در شعر فارسی مشهوراست، بهتراست یک غزل کامل از صائب در این جا 

. هایی از غزلیات وي آورده شودود و بعد از آن مفرداتی ویا گزینشگنجانده ش

بار خویش، مفعول مستقیم، بار نمی کنیم، درمصراع:«در توضیحات همین درس آمده است که 
در حالی که اجزاي جمله به این شرحند: ما (فاعل محذوف) بار خویش را، مفعول، به دل، متمم، » اول است.
)41عل. چون سرو، از نوع متمم قیدي وقابل حذف است. (ص بسته ایم، ف

د) در نظر (يي (ج)است که به اشتباه گزینه) گزینه43(ص 6پاسخ درست خود آزمایی شماره
ي ي جمالت، کلمه) هشت جمله دارد که درآغاز همه43گرفته شده است. در ضمن عبارت پایین (ص

ق تکرار ماللت آور است. پس بهتر است به صورت این شاعر، وي و جامی آمده است و این مسأله مصدا
امثال آن از جامی یاد شود.
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هاي دیگر از این ي کعبه و نمونهبه نظر گردآورندگان محترم، چه دلیلی براي بیان معنی کلمه
ات، اصطالحات و دست وجود دارد؟ در حالی که به سادگی از کنار معنی و مفهوم بسیا ري از واژگان، ترکیب

رموز این کتاب گذشته اند؟
) بار دیگر همان اشتباه همیشگی؛یعنی آوردن افعال وصفی پشت سر هم و فعل 46در (ص

ماضی نقلی براي کاري که در یک وقت معین تمام شده است بدون این که اثر آن باقی مانده باشد، تکرار 
مشغول به ...آمده، تحصیالت متوسطه را به پایان رسانده ودربه دنیا...به سال»نصراهللا فلسفی«است: شده

ي معترضه، قدري از سادگی و روانی دور کار شده است. مفهوم عبارت زیر، به دلیل وجود جمله
خوارج:جمع خارجی، گروهی که در زمان علی (ع)به سبب آن که آن حضرت در جنگ صفین به «است:شده

) 48(ص »حکمیت رضا داد، خروج کردند.
در معرّفی صاحب قابوس نامه، بیان شده است که در دو قرن چهارم وپنجم این کتاب را نوشته 

ه. ق)است و تا پایان قرن 475دهد، سال آغاز تألیف کتاب قابوس نامه(است تاآن جا که مستندات نشان می
بوس نامه بسیار طوالنی است. تازه است و این مدت براي تألیف کتاب قاپنجم بیست و پنج سال طول کشیده

ه.ق.) ثبت 462اگر نخواهیم قول ابن اسفندیار را در تاریخ طبرستان بپذیریم که سال مرگ عنصرالمعالی را (
)340،ج اول: 1384اند.(ر.ك.صفاکرده

اند و با هم جناس اشتقاق دارند، جناس بین ي: کان و مکان از یک ریشهدر حالی که دو کلمه
) بهتر است عنوان مطرّف در بحث سجع به کار گرفته 89است. (صدو واژه، جناس مطرّف ضبط شدهاین

شود.   
صحیح به نظر نمی » تو خواهی آستین افشان و خواهی روي در هم کش«:توضیحات مصراع

ا با توجه به آوردن حرف رسد. با این که آستین افشاندن در معنی نفرت داشتن و طرد کردن هم آمده است، ام
یا که بیان انتخاب بین دو امر متضاد است و با توجه به سبک سعدي و کاربرد مشابه در جاهاي مختلف، بهتر 

ي محبت، خلوص، عفو، تحسین، دست و به تبع آن آستین را به نشانه«است معانی دیگر آستین افشاندن مانند:
(فرهنگ معین) که در تضاد با روي درهم » وبی و...بخشش و احسان به حرکت درآوردن، رقص کردن و پایک

)   163کشیدن است. گوشزد شود و چه بسا منظور سعدي همین است.(ص
سخن گفت و دامان گوهر فشاند  به نطقی که شاه آستین بر فشاند زمانی سرش در گریبان بماند    پس 

آن گه به عفو آستین برفشاند
)897و 323ب:69و 46(بوستان:صص

فعلی است که از یک کلمه ساخته شده است. مثل : رفت، «درتعریف فعل ساده، گفته شده است:
اند؟ از طرف دیگر، آیا واژگانی چون: از، در، علی؛ میز، کتاب هم که هر کدام یک کلمه اند، فعل ساده» دید.

این تعریف آیا ي: نامه داشت نوشته می شد، سه کلمه است: (داشت +نوشته +می شد)بر اساسفعل جمله
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فعل ساده نیست؟ آیا القاي این گونه مفاهیم به مخاطب، ابهام برانگیز نیست؟ در ادامه ودر تعریف فعل 
است . پیشوندي بهتر است بگوییم: بن مضارع آن ازیک پیشوند و یک تک واژ یا یک جزء ساخته شده

ا که یک اسم ویک صفت(که مورد سوم؛ یعنی تعریف فعل مرکّب نیز نادرست است. آیا هرج
آن هم خود اسم است؟!) درکنار فعل قرار بگیرد، فعل مرکّب است ویا این که : فعل مرکّب از یک جزء 

اسم(جزءغیر صرفی) براي )ساخته می شود، در صورتی که : الف)با یک جزءغیر صرفی(اسم)صرفی (فعل
ذیرنباشد. به عبارت دیگر،وابسته نگیرد. فعل نقش دستوري نداشته باشد. ب) اسم(جزءغیر صرفی) گسترش پ

ي: در باز شد.(شد = در ضمن فعل مرکّب درجمله و نه خارج از آن قابل بررسی است. براي نمونه؛ درجمله
ي: فعل مرکّب است. یا مثالً در جمله-باز شد . (ي: اول مهر دانشگاه باز شدفعل ساده است ولی در جمله

چراغ را خاموش کنید. کنید، فعل -ي: کنید فعل مرکّب است و در جملهدوستان لطفاً گوش کنید. گوش
ساده است.

بهتر است به جاي معرّفی سه فعل: (گشت، بود و شد) براي افعال ربطی یا اسنادي، مصدرارائه 
اند.درضمن درآمدن وبرنشستن بودن، شدن،گشتن) در حالت و معانی خاصی ربطی(دهیم؛یعنی سه مصدر:

)52-53نه فعل که به عنوان مثال فعلی آورده شده اند.(ص مصدرند و 
) سخن از زمان اصلی فعل آمده است و زمان فعل به  صورت 51در بخش دستوري (ص 

است.بی درنگ پس از آن انواع فعل هاي ماضی براي گذشته، مضارع اخباري گذشته، حال وآینده قید شده
است. پرسش نخست این است که ارع التزامی براي آینده به کار رفتهبراي حال وگاهی آینده (مستقبل)ومض

گذشته با ماضی چه فرقی دارد؟ پرسش دوم این است که مضارع التزامی براي حال یا مضارع به کار می رود 
نه براي مستقبل یاآینده. 

لی) ) شمس الدین محمدبن علی بن ملک داد تبریزي درست است که یک واسطه(ع63در(ص
الدین میبد ي و افتاده است. به لحاظ تقدم زمانی هم بهتر است ابتدا درمورد خواجه عبداهللا انصاري، رشید

) پرسشی مطرح است 66بعد شمس تبریزي مطلب آورده شود تا ترتیب وتوالی رعایت گردد. در(ص
ي(ج)؛یعنی خواجه گزینهچه ارتباطی با خواجه عبداهللا انصاري دارد؟) درپاسخ]جامی[که:(نفحات االنس

درست مطلب این است !ي سلّمی را به زبان هروي امال کرده است، انتخاب شده استعبداهللا طبقات صوفیه
است ي عبدالرّحمن سلّمی نیشابوري را به هروي برگرداندهکه: خواجه عبداللّه انصاري، کتاب طبقات صوفیه

نس من حضرات القدس برگردانده است و البتّه جامی، مانند و جامی آن را به فارسی و با عنوان: نفحات اال
عطّار در تذکره االولیا، مطالب زیادي را به آن افزوده است. 

است که تکراري ) انتخاب شده69و68مطلبی از کتاب کشف المحجوب هجویري در(صص 
هاي دیگر این کتاب ویا آثاري ي پیش دانشگاهی نیز آمده است. بهتر است از جااست و این مطلب در دوره

انتخاب گردد.کشف االسرار و مانند آنچون مرصادالعباد،
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، پرسش 12حذف شده است. منظور این که بعداز پرسش13ي) پرسش شماره85در(ص 
مطرح شده است. از آن 13آمده است. این در حالی است که در قسمت پاسخ نامه،پاسخی براي پرسش 14

خود آزمایی 14يف نمی تواند همزمان  شرط و جواب شرط باشد، پس پرسش شمارهجایی که یک حر
ي موارد نادرست است. همان صفحه و پاسخ آن؛ یعنی همه

) دو پاسخ صحیح دارد: هم مراعات النظیر دارد و هم جناس. باز در 92در(ص 1خودآزمایی 
معنی: باز شکاري وباز پیشوند فعل. 

ي دکتري ادبیات فارسی را به پایان معلوم است، مرحوم جالل آل احمد، دورهتا آن جا که
نبردند و روي همان واحدهاي زبان اوستایی مرحوم پورداوود ماندند و دکتري را رها کردند. بهتر است 

) اصالح شود.93توضیحات(ص
ي دبیرستان دورههاي فرا گیران دربسیاري از مبا حث دستوري ونگا رشی این کتاب با اندوخته

)است. 104وپیش دانشگاهی تفاوت دارد. یکی از این موارد مبحث قید در(ص
در همان 3) دو پاسخ درست وجود دارد. پاسخ صحیح سؤال 119(ص 1ي براي سؤال شماره

ابهام هم داراي4ي (الف) در نظر گرفته شده است. پاسخ سؤال ي(ج) است که به اشتباه، گزینهصفحه، گزینه
است. 

124ي ي: داستانی، نه تازه) اول صفحهاز نظر رعایت شکل وفرم ظاهر، بهتراست (آغاز قطعه
باشد. این مطلب به صفحه آرایی کتاب ارتباط 123ي باشد ونه این که نخستین سطر آن، آخرین سطر صفحه

) هم به این شکل مرتّب گردد. 129و127،128دارد. تالش شود: (صص 
ي (ج) است که آن هم به اشتباه (الف) در نظر ) گزینه139(ص6ي پاسخ درست سؤا ل شماره
) عالمت درنگ قرار 146توضیحات(صي غزل درنخستین سطرگرفته شده است. بهتر است بعداز کلمه

) ...بگیرد. (دراین غزل، حافظ داستان
) آمده است، با 154س و ناشناس) در(صتعریف ومصادیقی که براي اسم معرّفه ونکره(شنا

هاي این دو اسم ومثال در جمله و نه خارج از وبهتر است به نشانههاي فرا گیران به کلّی متفاوت استدانسته
است. مرکّب حرفی به میان نیامده- آن پرداخته شود. هم چنین دراین بخش از اسم هاي مشتق ومشتق

براي )َ ك-قیر است ونه تصغیر. همان طور که می دانیم: وند(درکلمه ي مردك براي تح)َ ك-درضمن (
تصغیر(مرغک) تشبیه(پشمک) تقلیل(ضیعتک) تحبیب(طفلک) تکریم(حسنک) تحقیر(مردك)و ... همه کاربرد 

دارد.
نامیده می اگر اسم بعداز یکی از حروف اضافه قرار گیرد، متمم فعل«) آمده است:155در(ص

تر است درمورد دو نوع متمم اختیاري(متمم قیدي)و متمم اجباري بحث شود تاتضادي با در این جا به».شود
ي پیدا نشود. هاي گذشتهدانسته
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نیز برخی ازاضافات مثل اضافه بنُوت یا پدر(مادر) فرزندي(رستم درمبحث انواع اضافه،
ي نمادین یا مت(عبوث زهد) اضافهي همراهی یا مالزي ترجیحی(قهرمان قهرمانان) اضافهزال)اضافه

ي مبحث مربوط به نقش اسم، نیامده است. در همین صفحههاي دیگرسمبلیک(یوسف حسن) و نمونه
بهتراست بین نقش، نقش نما ونقش تَبعی یا وابسته مطالبی آورده شود. مثالً مسند، مفعول، متمم و فعل نقش 

چون قابل حذف -بدل، معطوف و تکرار نقش تبعی دارند. قید اند. حروف اضافه یا حروف ندا نقش نمایند و
نقش اصلی ندارد.-است

) منتقل شود. قسمتی ازبوستان که با عنوان: 160)درموردسعدي، به باالي(ص159توضیحات(ص
است، تکراري است. گزینش شده)(فضیلت خاموشی

ي یکی از امامان نی، فرزند یا نوادهي امام زاده درمورد بوسهل زوزدر توضیح مربوط به واژه
امام به بزرگان «ضبط شده است. در حالی که درجاهاي دیگر، معنی آن: محتشم وبزرگ وباشکوه آمده است.

امام روزگار بود در ]بونصر[علم و پیشوایان دینی گفته می شد... بیهقی در جاي دیگر نیز دارد که
نماید در دربار غزنویان کرّامی و متعصب، سد که درست می)و به نظر می ر1385:83ر.ك. مصطفوي»(دبیري.

اي در دربار امیر سلطان توانست باشد. ازامامان اهل سنت نیز فرزند ویا نوهي امام میکدام فرزند ویا نوه
)184محمود ومسعود نبوده است. (ص 

) آمده است 203و 202ي او در( صص عنوان ناصر خسرو قبل از مطالبی است که از سفر نامه
این سنت رعایت "ي شعرا و نویسندگان تقریبا) نیست. چون در مورد بقیه205ونیازي به تکرارآن در(ص 

) 211و210شده است. درمورد انواع ادبی،کمترین توضیحی درکتاب نیامده است. به عنوان مثال در(صص 
ات مناسبی گنجانده می شد. انتظار می رفت که درمورد نوع ادبی مناظره و قالب قطعه توضیح

آشفته، مبهم و در بیشتر مواقع –مثل مبحث اسم–مباحث دستوري نوع صفت و تقسیم بندي آن
مرکّب به میان نیامده است واین در شناخت - نادرست است. و در این جا هم سخنی از صفت مشتق ومشتق 

اي به خودي خود، صفت نیست هیچ واژهصفت و انواع آن ضعف بزرگی است. همان گونه که واضح است ،
ي این کلمات که به عنوان صفت ارائه و صفت زمانی وجود دارد که موصوفی وجود داشته باشد. پس همه

ي قید ارتباط برقرار می کنند: دانش جوي خوب درسش اند.گاهی نیز با مقولهمی شود، اسم مشترك با صفت
اند.البتّه تفاوت صفت با ضمیر هم الزم است دراین مبحث را می خواند. دانشجو درسش را خوب می خو

اگر جمع بسته شوند، قبل از فعل و . گنجانده شود. چرا که همان واژگان مثل: این وآن، کدام، چند، همه و..
ها و اسمشان درنگ وجود داشته باشد، ضمیرند و نه صفت.حرف قرار گیرند و یا بین آن

ي ي حضوري یا ذهنی هم عالوه بر حذف به قرینهزم است قرینهدرمورد حذف به قرینه، ال
ي معنوي افزوده شود. ي قرینهلفظی و قرینه

هاي هر مکتب هاي ادبی جهان ضرورت دارد که خصوصیات یا ویژگیدر بخش معرّفی مکتب
سی سیسم است که کالادبی بیان شود تا این مکاتب از هم باز شناخته شوند. براي نمونه نخستین مکتب؛
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ي یونان و روم باستان، اصل خرد گرایی، هایی چون :تقلید از طبیعت، تقلید از آثار برجستهداراي ویژگی
آورده شده است، درست نیست fable(fabula)تعریفی که براي نوع ادبی یا ژانر فابل . است. و..آموزندگی

هاي هایی مانند ترانهدرست آن و هم چنین نمونهها هم نادرستند. بهتر است تعریف و به تبع آن، مثال
ي حیوانات جورج اورول از نوع فابل آورده شود ایزوپ،آثار الفونتن، داستان هاي بیدپاي، کلیله و دمنه، قلعه

هم توضیح داده شود.جاي ادبیات عرب وترك parableهایی از نوع پارابل ي آن با پارابل و نمونهو به رابطه
بخش خالی است والزم است درمورد تاریخ ادبیات عرب وترك هم مطالبی در این بخش گنجانده هم در این 

گردد.
به نظر می رسد اگر طنز ولطیفه هم در بخش تعریف دیگر انواع ادبی باشد، مفید خواهد بود. 

ه دیگر طنز پردازان مشخّص کردن حد ومرز انواع ادبی طنز و لطیفه با انواع دیگر چون: هجو و هزل واشاره ب
)246گویان موفّق ادوار گوناگون تاریخ زبان و ادب فارسی نیز بسیارضروري است. (صوهجووهزل

ي زبان با فکر، انواع زبان هاي زبان، رابطهها،ویژگیکه تعریف زبان وکارکردها ونقشازآن جایی
می بایست در همان 282-288ی صص اند، این بخش از کتاب؛یعناموري مهم و برجستهو زبان شناسی

ابتداي کتاب گنجانده شود. آن چه هم در پایان براي پایان نامه نویسی، گزارش، مقاله ومانند آن آمده است، 
هاي مختلف مقاله مربوط به چند دهه گذشته و با رویکردي کامالً سنتی است. امروزه انواع مقاله، بخش

انواع ارجاعات، فیش برداري از نوع قلم . ن، نتیجه گیري، منابع ومآخذ و..مقدمه، متکلیدواژه،مانند:چکیده،
هاي خاص وظریفند که مطالب این کتاب نمی تواند پاسخ واندازه گرفته تا محتوا ومضمون داراي ویژگی

ي اداري و رسمی) انوع دیگر نوشته چون گوي آن باشد. مضاف برآن، آموزشِ نامه و نامه نگاري (نامه
رسد.امه، مقایسه، خالصه نویسی، انشا و... ضروري به نظر می:سفرن

نتیجه گیري و پیشنهاد.3
ها و نابه با تأمل و مداقه در جاي جاي کتاب فارسی عمومی دانشگاه پیام نور،کم کم کاستی

ت هاي آن یکی پس از دیگر خود را نشان می داد که هرکدام از یک منظر خاص قابل بررسی و دقّسامانی
هاي گوناگون تنظیم و ارائه گردید. باتوجه به حجم باالي ایرادات و نظر بیشتر است. این اشکاالت در دسته

ها در این مقاله گنجانده نشد. ي آناشکاالت همه
نماید که برنامه ریزان این دانشگاه حساسیت و دقّت نظر بیشتري در مورد نگارنده پیشنهاد می

تر توجه به نشان دهند و از این مهم-اي دارندکه اتّفاقاً فراگیران بیشتر و مخاطبان گسترده-این گونه منابع
هاي مخاطب، موضوع مهم وجدي دیگر در تألیف و گردآوري مطالب براي وي ها و دانستهروحیات، اندوخته

بسیار جدي دلیلی است که است که بدون شناخت این موارد، کار با موفّقیت همراه نخواهد بود. این موضوع
نماید.اي از این کتاب ضروري و حیاتی میهمت دست اندرکاران را به ویرایش تازه

منابع و مآخذ
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کریمقرآن-

) شعر مهدي اخوان ثالث از...، انتشاران نگاه، تهران.1389حقوقی، محمد(-

ح محمد علی فروغی، ) کلّیات سعدي، تصحی1387سعدي شیرازي، شیخ مشرف الدین مصلح(-
ناشر تالش، تهران.

)تاریخ ادبیات ایران، ج اول، چاپ بیست وچهارم، ققنوس، تهران.1384صفا، ذبیح اللّه(-

) تهران.1387ؤلّفان، فارسی عمومی، نشر دانشگاه پیام نور، چاپ(مگروه-
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The assay of criticizing (the critical approach or pondering ,analysis and
criticism of general Persian book for students of Payam-e-noor university) Dr. Hafez
Hatami, an assistant professor of language and Persian literature department of payam-

e- noor university.

abstract

Criticism, literary analysis, and educational resources in various ways, the most
important factors influencing the motivation is for fans and viewers. The criticism and
analysis of literary works is one of the important factors of creating motivation for the
readers and addressees from different aspects and causes the creator of the work to be
more careful and consequently creating more valuable and effective works with more
deliberation and careful attention, we understand that criticizing and studying the works
which have more addressees and readers more worth attention. The book of general
Persian for students of payam-e-noor university compiled by the group of compilers, is
of those books which should be considered with a critical and sensitive and more
scruple approach. This article is to study the shortages, objections, and creating

ambiguous problems of the book.
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در متون منظوم عرفانی» سهر«تحلیل گفتمانی مفهوم 
1حاجتیسمیه

دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیالن
چکیده

زکیۀ درون و طی سیر استمکالی خود انواع و مراتب ریاضت از مباحث مهم عرفانی است که سالک براي ت
(بیداري و ترك خواب) از انواع ریاضت است و در کنار روزه، خاموشی، عزلت و » سهر«کند. آن را تجربه می

هاي تمثیلیِ گوناگون در متون منظوم با بیان روایی، ساختار و قالب» سهر«گیرد. مفهوم نشینی قرار میگوشه
یابند و در قالب گفتمان با هم پیوند می» سهر«کارکرد همها و واژگانیافته است. معناي نشانهعرفانی بازتاب 

اي را بازنمایی هاي گفتمانی، معانی ویژهسازي در ساختکنند. برجستهمیوجوه معنایی خاصی را برجسته
دهد. ها را نسبت به هم در تقابل یا تکامل قرار میکند که گفتمانمی

در فرایند گفتمانیِ » سهر«ر این مقاله با روش تحلیل محتوا ـ ضمن پرداختن به موارد فوق ـ مفهوم د
و » سهر«مطرح در متون منظوم عرفانی (آثار منظوم سنایی، عطار و مثنوي مولوي) ردیابی و معناي قاموسی 

هاي ، در نظام»سهر«و درجات ها، مراتب هایی مانند اهداف و انگیزهانعکاس آن در آیات و احادیث، مؤلفه
شود.گفتمانی و جایگاه آن در متون منظوم عرفانی با تمرکز و تأکید بر مثنوي شناسایی و معرفی می

سازي شده طور کلی در دو گفتمانِ عارفانه و زاهدانه برجستهبه» سهر«دهد که نتایج بررسی نشان می
داري و کمیت عبادت با هدف رسیدن به پایگاه برتر زندهاست. در گفتمان زاهدانه بیشتر به جنبۀ ظاهريِ شب

اُخروي و در گفتمانِ عارفانه، کیفیت طاعت، کسب قرب، اسرار و معانی مورد توجه است. در شبکۀ گفتمان 
یافته، ضمن دوري از معناي متعارف و قاموسیِ آن، معناي تأویلی افزایش »سهر«عارفانه شمول معنایی 

یابد. می
گفتمان، عرفان، سهر، مولوي، ریاضتها:ژهکلیدوا

ـ  مقدمه1
ـ درآمد1ـ1

اي باشند بلکه همیشه توانند خود به خود و به تنهایی داراي بار معنایی ویژهمفاهیم اصطالحات زبانی نمی
شوند و با کاربرد در متون، گسترة مفهومی در مجموعۀ اصطالحات، به عنوان نمایندة گفتمان خاص ظاهر می

اي یافتهاي منسجم و سازمانها مجموعهگردد؛ در واقع گفتمانها تعیین میمعانی آنها از طریق گفتمانو 
ها و نهادها با توجه به موضوعات مطرح در آنها تعریف، توصیف و هاي نظامهستند که مفاهیم و ارزش

دگاه عمده مطرح است. ). در مطالعات تحلیل گفتمان دو دی147: 1385زاده،شود(نک: آقاگلتحدید می
نخست دیدگاهی است که تحلیل گفتمان، به بررسی واحدهاي بزرگتر از جمله اختصاص دارد و در آن بیشتر 

1 Hajati64@yahoo.com
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ها در ساختار شود. در دیدگاه دیگر، چرایی و تبیین پدیدهها و واحدهاي زبانی بررسی میبندي مقولهصورت
). 23ـ24: 1379گیرد (نک: تاجیک ه و تحلیل قرار میگفتمانی با توجه و تأکید بر عنصر بافت مورد تجزی

بنابراین در الگوي ترکیبی این دو دسته از رویکرد تحلیل گفتمانی، معناداري کالم و اصطالحات در پیوند با 
شود.اند سنجش و تحلیل میاي که در آن انسجام یافتهحوزه و چارچوب ویژه

که بر ذوق، اشراق و اتحاد با حقیقت عالم تکیه دارد. اي است در جهت کشف حقیقت عرفان طریقه
اي چون وحدت وجود، فنا و بقا، ریاضت و مجاهده، حقیقت محمدیه و... از هاي گسترده و پیچیدهمؤلفه

آسانی ها و اصطالحات عرفانی بهمباحث مطرح در حوزة عرفان است که دریافت مفهوم و معناي این مقوله
دهد و هاي مفهومی گوناگونی را شکل میهاي عرفان نظامی و شناختی بودن حوزهپذیر نیست. تجربامکان

بردن به مفاهیم عرفان هاي پییابند. از راهها در تناسبی خاص در نظام گفتمانی پیوند میها و گزارهاین نشانه
اند همچنین درك و معارف نهفته در متون، توجه به گفتمانی است که اصطالحات و تعابیر در آن مطرح شده

متن و تفسیر آن بدون توجه به زمینۀ حاکم بر کالم دشوار است. کشف و بررسی عناصر تکرار شونده و 
هاي کانونی درك متون است، به این معنی که از کنار هم قرار هاي زبانی در ساختار کالم از روشنشانه

).57: 1389: نصري، یابد (نکها در یک ساختار، معانیِ خاصی تکوین میگرفتن واژه
در تهذیب و تزکیۀ روح، 1هاي تعلیمی و تهذیبی عرفان است و اهل ریاضتریاضت از برترین برنامه

خوابی. در راه نیل به تعالی هاي متفاوتی دارند از جمله: سکوت، گرسنگی، عزلت و کمها و روششیوه
مقابل بر میزان مراقبه و اعمال معنوي افزود. روحی باید از خواب، خوراك، پرورش و رفاه تن کاست و در 

کسب کماالت حقیقی محصول دست کشیدن از حیات معتاد و طی مراحل و منازل تربیتی است. عرفان 
داند که در پرتو آن بیداري دل، مدارج معرفتی و اسالمی درك حقیقت را منوط به عنایت حق به بنده می

. اما مجاهده و تحمل مشقات طریق اگر فقط بر عمل به آداب و پذیر استوصول به سرمنزل مقصود امکان
آیین شریعت محدود گردد و تالشی در جهت تذهیب باطنی و پیوند با مبدأ هستی و دریافت جذبۀ الهی 

شود.یابد و بیداري چشم سر حاصل نمینباشد بیداري چشم سر تداوم می
) و مترادف با تهجد، 261: 1379و بستانی،1961: 2ج1383بیدار ماندن در شب (نک: معین،» سهر«

هاي مرکزي آن است که با شب ارتباط دارد. خلوت شب براي بندگان از بهترین زادة ریاضت و از هسته
دهد که فارغ از هر پدیدة مادي، به اعمال درونی و نفسانی خویش ها ست و این فرصت را به انسان میزمان

بپردازد. 
هاي گفتمانی مختلف در متون ادب فارسی مختلف انعکاس یافته است. در اینجا به ظامدر ن» سهر«مفهوم 

:2کنیمبرخی از آنها اشاره می
ـ عشق:       ـ  ور تـو هسـتی مـرد عاشـق شرم دار       خواب را با دیدة عاشـق چه کار؟1

).394: 1384ي (عطار،چون تو در عشق از سر جهل آمـدي        خواب خوش بادت که نا اهل آمد
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ـ علم خورد و خواب در بازار عقل است و حواس    در جهان عاشقی هم خواب و هم تعبیر نیست 
).93: 1388(سنایی،

قرارم چون برگلت کالله (همان: خواب و بیـ  از عشق آن دو نرجس وز مهر آن دو الله       بی
1011.(

ها ز غمت حجرة بیـداري مـاسـتـاسـت       شبـ روز از طـلـبت پـردة بـیـکاري م
).1114هـجران تـو پیـرایۀ غمـخـواري ماسـت       سـوداي تو سرمـایۀ هوشـیاري ماسـت (همان: 

قـرارخـواب بود و بـیـ نگهبانی:  ـ پاسـبانی بود عـاشـق گشـت زار          روز و شـب بی2
دم شب بخفت!خواب یککاخر اي بیخواب گفتهمـدمی با عاشـق بی

شـد با پاسـبانی عشق یـار        خواب کـی آید کسی را زیـن دو کـار؟«گفـت 
)3555ـ 3559: 1384الیـق بـود        خاصه مرد پاسبان عاشق بـود (عطار،پاسـبان را خواب کـی
دارد: خوابی پاسبانان اشاره سنایی نیز در غزلی به کم

وفا اي پاسبان...ـ گر خود نخسـبی یکـزمان اي کافـر نامهـربان          افـتاد کـار من به جـان اي بی
اي سنگدل اي پاسبان کمتر کن این بانگ و فغان        تا خواب مانم یکزمان اي سنگدل اي پاسبان

)   960ـ 961: 1388(سنایی، 
).74: 1377وان بـاشـــد      لـیـک بـیـدار پـاســبـان بـاشــد (همو،ـ  ســگ به خــواب انـدرون عـ

)393ـ بیماري:   ـ  هسـت شادي دل ستمکاران         خوش و اندك چو خواب بیماران (همان:3
)    1086: 1388مسـتی از صحبتم بپرهیزد         هـمچو خواب از دو چشم بیماران (همو ،

صیل علم:ـ  تح4
ـ  یـادگاري ده ز بیداري شـب خود را مـگر            وقـت رفتـن نـام بهـروزیـت ماند یـادگار

رنج کی گردد قریـن          سیري و خواب اي فتی با علم کی گیرد قرارافسر و فرق اي پسر بی
: 1388ي سپار (همو ،حفظ خواهی مرحلۀ علم از مژة چشمت سپر       فضل جوئی راه شب بر بحر بیدار

217(
ـ  سفر:                 ـ  اسب را بازکشیدي در زین         راه را کـردي بر خانه گـزیـن5

)992راه بیـداري آوردي پـیــش          دل من کردي گمراه و حزیـن (همان: 
گیرد. در این مقاله نیز بیشتر در ذیل ریاضت قرار میدر متون کهن ادب فارسی » سهر«ـ ریاضت: مفهوم  6

شود.از این جنبه بررسی می» سهر«مفهوم 
هاي گفتمانی گوناگونی را فراهم گستردگی معنایی در متون عرفانی ادب فارسی، مجال ظهور نظام

و روشمندي گرفته در متن، بستري مناسب هاي شکلآورد. تحلیل گفتمان، ضمن آشکار کردن گفتمانمی
گانیِ انعکاس هاي اندیشهیابی به افقکند همچنین دستهاي عرفانی ایجاد میبراي کشف و شناخت انگاره
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اي از روابط فعال و ها بر ساختهدهد که گفتمانکند و نشان میپذیر مییافته در آنها را تا حدود زیادي امکان
فاهیم عرفان و تصوف بر پایۀ رویکرد تحلیل گفتمانی، از اند. پژوهش در حیطۀ مدار ساختار و بافت متنمعنی

تري نسبت به مبانی، اصول و اعتقادات معرفتی عرفان فراهم جهت اینکه درك و دریافت بهتر و درست
هاي معنایی آن در افق» سهر«کاوي مفهوم آورد حائز اهمیت است. در این مقاله تالش شده است با گفتمانمی

هاي تقابلی یا تکاملی آنها نسبت به همدیگر و برپایۀ آن، کارکردار و مولوي  معرفیاشعار سنایی، عط
مشخص گردد.

ـ روش پژوهش2ـ 1
آوري شده با هدف اي و الکترونیکی است. اطالعات جمعگردآوريِ اطالعات این پژوهش کتابخانهروش

انی و با استفاده از الگوي ترکیبی از تحلیل محتوا و رمزگشایی به روش توصیفی ـ تحلیلی با رویکرد گفتم
هاي گیرد. مبناي اصلیِ پژوهشِ حاضر به تحلیل محتوایی گفتماننظریات تحلیل گفتمان مورد بررسی قرار می

در آنها اختصاص دارد.» سهر«مطرح  و شناسایی مفهوم 
ـ  پیشینۀ پژوهش2

خیزي و فت که به مفهوم سهر، سحرتوان یاخصوص ادبیات کهن میکمتر شاعري در ادبیات فارسی به
ترین شاعران ادب کهن حاالت روحی و معنوي حاصل از آن توجه و تأکید نداشته باشد. در آثار بزرگ

هاي گوناگون معنایی ها و شبکهدر ساحت» سهر«فارسی: سنایی، عطار، مولوي، سعدي و حافظ، مفهوم 
انعکاس یافته است.

بررسی «اي تحت عنوان نی تحقیقاتی صورت گرفته است از جمله: مقالهدربارة مفاهیم و اصطالحات عرفا
) 1389، تابستان6(پژوهشنامۀ زبان و ادبیات فارسی، سال دوم، شمارة» و تحلیل یقین در متون منظوم عرفانی

(زبان و » رؤیا و نقش آن در متون عرفانی«فرد و احسان رئیسی انجام شده است. توسط علی اصغر میرباقري
اي ) عنوان مقاله1388، پاییز و زمستان52ادبیات فارسی، نشریۀ دانشکدة ادبیات و علوم انسانی تبریز، سال

، پاییز 14(فصلنامۀ زبان و ادبیات فارسی، شمارة » سفر در متون نثر عرفانی«است از منصور ثروت. در مقالۀ 
اي هم با نامها بررسی کرده است.  پایانهاي سفرهاي عرفانی ر)، هوشنگ محمدي افشار ابعاد و انگیزه1388

) در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه گیالن دفاع شده است و در 1383» (خواب و رؤیا در مثنوي«عنوان 
از بعد » سهر«آن نگارنده بیشتر به خواب، انواع آن و ارتباط آن با الهامات سالکان پرداخته است. اما مفهوم 

تمانی کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. کاوي و تمایز گفگفتمان
ـ سهر در آیات و احادیث 3

جا آرام است و اند و همهشب وقت مالقات بندگان خاص خدا با اوست. هنگامی که همگان خفته
چیز در پردة تاریکی مستور، حضور قلب و انقطاع از غیر، که الزمۀ توجه به معبود و محبوب است، همه

داري سکّویی است که بزرگان دین و عرفاي حقیقی از طریق آن تا زندهشود. سهر و شبصل میبیشتر حا
اند. در قرآن و احادیث نیز بر اهمیت و فضیلت بیداري در شب تأکید فراوان شده است. ها رفتهنهایتبی
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کلی در دو بخش مورد طورـ که بیشتر مالزم با نماز شب آمده است ـ به داري در قرآن کریم زندهشب
ـ بخشی از آیات مخصوص 1شود ها ذکر میهایی از آناختصار نمونهاشاره قرار گرفته است. در اینجا به 

یا اَیها المزَّمل* قُمِ «است: شخص پیامبر(ص) است که خداوند در آنها نماز شب را بر ایشان واجب کرده
لَک عسی أن ۀ و منَ اللَّیلِ فَتَهجد بِه نافلـ«) یا در سورة اسراء اشاره شده است: 1ـ 8مزمل/»(اللَّیلَ إِال قَلیالً....

و شبانگاه براي او سجده کن و مقداري «)، در سورة دهر نیز آمده 79(اسراء/» یبعثَک ربک مقاماً محموداً
داري را براي زندهکه فضیلت شبـ بخش دوم آیاتی است،2). 26(دهر/ » طوالنی از شب او را تسبیح گوي

شود و پروردگار خود را با بیم و امید پهلوهایشان از بستر در دل شب دور می«عموم بیان کرده است. 
ها قرار دارند... آنها هاي بهشت و در میان چشمهبه یقین پرهیزگاران در باغ«)، 17ـ 16(سجده/» خوانند و...می

و کسی که در «...)، 15و 17ـ 18(ذاریات/ » کردندسحرگاهان استغفار میخوابیدند و درکمی از شب را می
ترسد و به رحمت ساعات شب به عبادت مشغول است و در حال سجده و قیام از عذاب آخرت می

3). 21ـ23: 1385) (نک: خرّمی،9(زمر/» پروردگار امیدوار است...
ایی نماز و پرداختن به ذکر و عبادت در شب توجه بیداري و برپدر کالم رسول اکرم (ص) نیز به شب

بهترین شما کسانی هستند که «شود. و تأکید بسیاري شده است که ترجمۀ چند مورد از آنها ذکر می
خوانند. اشراف و بزرگان امت من حامالن اند نماز میهنگام که مردم در خوابگفتارند،... و در شب آن خوش

ند. آنقدر جبرئیل دربارة نماز شب به من سفارش کرد که گمان بردم نیکان امت داران هستزندهقرآن و شب
).358: 1390نژاد و دیگران،و نک: عباس26ـ  23: 1385(نک: خرّمی،» من هرگز نخواهندخوابید

ـ گفتمان زاهدانه4
ش، به دنیا در لغت، به معنی روي گردانیدن از چیزي است و زاهد کسی است که در عین کار و تال» زهد«

گردانی از ). زهد در اصطالح، ضد رغبت و میل به دنیا است؛ یعنی روي183: 1378اعتنا باشد (نک: قرشی،بی
).78: 1366شود (نک: مجتبوي، ها و چیزهایی که با مرگ زائل میها و متاع دنیا، اموال، منصبخوشی

ر به طمعِ نجات و دریافت ثواب در آخرت هاي زهد بیشتها و نشانهدر ساختار گفتمان زاهدانه گزاره
شود و غرض و هدف زاهد نوعی سوداگري و داد و ستد است. در گفتمان زهدمحور سالکان عملی انجام می

کشند تا در مقابل به منافع بیشتر و اجر و پاداشی به مراتب برتر از دهند یا از لذایذي دست میرا انجام می
آیند؛ این ترك دنیا بیشتر به دلیل خوف از عذاب دوزخ است که با اندیشۀ زهد اند نائل کاري که انجام داده

). در چارچوب این 77: 1388نیا و پوردرگاهی، در قرن اول و دوم هجري همسانی دارد (نک: صدري
کند و در حقیقت حق را به سجود گفتمان، زاهد خرده عبادت خود را در ترازوي اجر و ثواب اخروي نقد می

فریبد. ولش را به درود میو رس
گونه توان آنها را اینهایی است که میگفتمان زاهدانه در حکایات با بیان روایی و تمثیلی داراي نشانه

تقسیم کرد:
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دور شدن از: عقوبت و عذاب، دوزخ، تشویش و نگرانیها) اهداف و انگیزه1
رسیدن به: اجر و پاداش، بهشت، نعمت، خلد و آرامش    

) اعمال: طاعت و عبادت، دعا و زاري، استغفار، نماز و...2
مقالۀ هفدهم اسرارنامۀ عطار در ستایش  بیداري  و ترغیب به بیداري شب و سحرگاه سروده شده 

ماند همین اینکه، تنها چیزي که از انسان باقی میها وداريزندهاست. دعوت به راز و نیاز با کردگار، در شب
ها ساختار گفتمانی زاهدانه را شکل داده است. عطار هاست؛ این نشانهغنیمت دانستن تهجدها و عبادت

آورد که یکدهد که فرصت خواب بسیار است؛ و در بیان ضرورت بیداري، تمثیل آفتاب را میهشدار می
کند؛ همچنین ستایشی لطیف از بیداري در سحرگاه دارد. در آن هنگام که به یلحظه چشم به خوابی گرم نم

آیند اگر انسان را آهی از دل برآید از دنیا و آنچه در دنیا است تعبیر او همۀ ذرات خاك در جوش می
آورد که روز و شب بیدار ). عطار در همین مقاله حکایت پیري را می1388:58تر است (نک: عطار، خوش

پرسد، دغدغۀ نامشخص بودن جایگاهش بین بهشت و اش را میبود و در جواب کسی که از او دلیل بیداري
کند. عطار شخصیت پیر را با صفات دانا و کامل معرفی کرده است؛ نشانگر این است که دوزخ را مطرح می

کند:گشایی میمزداریش رزندهگونه از شباین بعد تهجد براي چنین فردي ارزشمند است و این
شنـودم من که پیري بود کامـل          نه چـون پیران دیـگر مانـده غافل
نه شب خفتی و نه روز آرمیدي         به روز و شب کسش خفته ندیدي

افـروز         چرا هرگز نه شب خفتی و نه روز؟کسی پرسـید کاي پیرِ دل
بدو گـفتـا نخسـبد مـرد دانـا           بهشـت و دوزخـش در شیب و باال

میـانِ خلـد و دوزخ در زمـانـه          چـگـونـه خـوابـم آیـد در میـانه؟
نیـاوردست کـس خـطّی به نامم         که تا من زیـن دو جا اهل کدامـم؟

رتفت و جانی پ217: 1388ر تب و تاب      چگونه یابد آخـر چـشم من خواب (عطار،دلی پ.(
در ادامه هم ستایش بیداري و ذکر مفاهیمی مانند فدا شدن جان نامداران بر خلوت بیدارداران، تأکید بر 

ارزش و بی حاصل بودن خواب، کوتاهی عمر و غنیمت دانستن آن ذکر بیدار ماندن در پس زانوي خلوت، بی
ست.شده ا

حکایت مرد نمازي و مسجد و سگ در مقالۀ پنجم، به بیان احوال زاهدان ریاکار که به دنبال کسب 
هايِ عزم بیدار ماندن تا صبح براي عبادت، ناله و زاري کردن، اند اختصاص دارد. گزارهوجۀ دنیوي و اخروي

حکایت برجسته و منسجم کرده است و دعا کردن، توبه و استغفار کردن ظاهري، گفتمان زاهدانه را در این 
کند.دیدگاه انتقادي عطار را نسبت به آرزوها و امیال آدمی منعکس می

عـزیمـت کـرد آن مـرد دلـسوز         که نبود جز نمازش کار تا روز...
همه شب تا به روزش بود طاعت         نیاسود از عبادت هیچ سـاعـت
دعـا و  زاري ِ بـسـیـار کـرد او           گـهی توبه گه اسـتغفار کـرد او
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)179الف: 1387بـجــاي آورد آداب و سـنن را            نـکو بنمود الحق خویشـتن را (عطار،
زند و بر اندوختن عطار در حکایت گبري که پل ساخت گریزي به ثبات قدم مسلمانان در دین می

کند:توشۀ آخرت تأکید میره
قیـامـت را  قـوي  نـقـدي  بـبـایـد             کـه آن معـیار نـاقـد را بـشـایـد

اگـر پـاي کـسی را خــفـتـن آیـد              از او کـی سـوي مـنبر رفـتن آیـد
ه حق نرسـد دلـی بر جاي خفتهچـو نتـوان شـد به مـنبر پاي خـفته             بـ

اگـر یــک دم کـسی بـیـدار بـاشـد            چـه گـر یـک دم بود بسـیار باشـد
هـمه عمـرت به غـفـلت آرمـیـدي             زمـانـی روي بـیـداري نـدیـــدي

)185ار گـردد مرگ بـاشد (همان:کـرا خـوابی چـنین پربـرگ بـاشد             که چـون بـید
عطار در جایی دیگر با ذکر اینکه: باید کام و ناکام جهان را در هم شکست تا در جهان دیگر، کامرانی 

داند که از آن چهره یافت انگیزة بیدار ماندن در شب را رسیدن به پاداش، راحتی و آسایشی در جهان برین می
اش اذعان دارد.ري نظام گفتمان زاهدانه در اندیشهشود؛ و با صراحت به برتارغوانی می

). 12ب: 1387روي خود را زعفرانی کن به بیداريِ شب    تا به روز حشر رويِ ارغوانی باشدت (عطار، 
ـ گفتمان عارفانه5
داند نه از دهد که او را مستحق عبادت میعارف کسی است که عبادت خود را از آن جهت انجام می«

» دهندثواب و خوف عقاب. در مقابل اهل معامله که عبادات حق را جهت ثواب اخروي انجام میجهت امید 
هاي شبانۀ خود همچون زاهد در پی معاملۀ ریاکارانه و تجارت گونه ). عارف در بیداري566: 1383(سجادي،

او در جستجوي جوید فراتر از بهشت است هاي شبانۀ خود میبا خدا نیست. حقیقتی که عارف در بیداري
ـ قرب جانان، 2ـ اسرار و معانی 1طور کلی در دو دستۀ کند بهانس و لقاي حق است. آنچه عارف کسب می

شود. اما عبادت عارف در حالت توجه به حق تنزه و دامن کشیدن از ماسوي الحق است. بندي میصورت
مقصود و هدف دیگري است. هدف او نیز برگزیدن و برتري نهادن بر آن مقصود و هدف واال بر هر

طور که بین عارف و زاهد تفاوت وجود دارد؛ در گفتمان عارفانۀ اشعار و حکایات نیز این تفاوت همان
شوند که از سطح ریاضت هایی برجسته میشوند. گزارهرانده میهاي زاهدانه به حاشیهآشکار است و نشانه

هاي ماورایی را در برابر عارف روند و افقاه اخروي فراتر میصرف و راز و نیاز با خالق در ازاي دریافت پایگ
گشایند.می

ـ اسرار و معانی:5ـ 1
هایآب حیوان، نیکی، روز (در مثنوي)، جان تازه، دولت، خلعت جاوید، دریافت اسرار روحانی با گزاره

بندي مان عارفانه صورتکارکردهاي اسرار و معانی در گفتانسان، رحمان، دمیدن صبح و... به عنوان هم
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نامه از بیداري پاسبان در درگاه پادشاه که اند. عطار در پایان حکایت سلطان ملکشاه با پاسبان از الهیشده
پردازد و بیداران و وفاداران الهی را شایستۀ کند به بیداري در بارگاه یار میعمارت خراسان را نصیبش می

شوند.ها واقف میکنه و حقیقت پدیدهداند که با آن بهبین میدیدة حقیقت
چو سلطان یک شب از مردي نشان یافت          ازو آن مـرد نـام جـاودان یـافـت

اگـر تــو هــم شـبـی بـر درگــــه یـار           بـه روز آري زهـی دولت زهی کار
رسـی تــواگـر یـک شـب به بـیـداري رسـی تـو            بــه سـرحـد وفـاداري 

ز فـقـرت خـلعـتـی بخـشـند جـاویـد            که یـک یک ذره بینی چو خورشیـد
).263الف: 1387قرانی (عطار، آري زمــانـی             اگر کوري، شوي صاحبگــرآن دیـده بـه دسـت

ندهد آن دست میم/ که بیبیان کیمیا کن تا بدان«خواهد نامه پسر از پدر میدر مقالۀ بیست و یک الهی
کند و در بخش پدر در پاسخ به درخواست پسرش، حکایت تأویلیِ افالطون و اسکندر را بازگو می» جهانم

کنندة تغییر و هاي شبانه است به عنوان کیمیاي حقیقی ـ ایجادپایانیِ حکایت، تازه جان که حاصل بیداري
شود.     ذاتی و سرشتی ـ معرفی میدگرگونیِ

ـ  سـکـنـدر گـفـت اي مـرد جـهـان تو          بخـفت آسـایشی کـن یک زمـان تـو...
). 389دهـنـدم تـازه جـانـی        روا نـبــود اگـر خـفـتـم زمــانـی (همان: چـو هــر دم مـی

ي دارد و کسانی را که از خواب ( عطار در آغاز مقالۀ هشت اسرارنامه نگرش تأویلی بر خواب و بیدار
دهد. در پایان همین بخش هاي بسیار بشارت میشوند به شاديدنیا، غفلت، خواب شبانه و...) بیدار می

داند:خواب را عامل بازماندن از اسرار و معانی می
دارد از اسـرار بـازت؟آید فـرازت       چـرا مـیـ  چـو وقت خواب می

بمانـی        چـگونه همرهـت گردد مـعانی؟واب بیخود مـیبه وقت خ
چو راه پنج حس در خواب بستت       چرا ذوقـی نـدارد جـان مستت؟...

بـار؟آرد بـه یکچـرا وقت ریاضت جان هـشیـار        تـرا در ذوق مـی
).151: 1388خویش را باز؟(عطار،غرض این اسـت اي جـویندة راز         کـه تو خفته نیابی

داند و در حکایت مالک دینار آن را در گفتمان عارفانه در جاي دیگر بیداري بیداردالن را تنبه می
بندي کرده است.مفصل

ـ  مـالـک دیـنـار مــرد کــار بـــود          از ریـاضـت روز و شـب بـیـدار بــود
خـوابـی بـود دردت مـگــرتـر وي اي پــدر        خـود ز بیگـفـت او را دخــ

باشم حزینگفـت مـالک کی به رحمت همنشین         مـن به خـواب خـود هـمی
زآنـکه خـواب غـفلت از شیـطان بـود        خـود بـه بیـداري هـمـه رحـمان بـود

ـد دولـتـی         خـفـته بـاشم مـن به خـواب غـفلتـیدیـگر آنـکـه چــون بـیـای
چـونـکه در غـفلـت بـیـابد خـفـتـه را       بـگــذرد آن خـــفـتـۀ بنـهـفــتـه را
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بـیـدار، گـیــرد او قـرار       من بـمـانـم دور از او مـحـروم و زار...پـیـش شــب
اي در جـان او تـوحـیـد نـیـسـتت او را دیـده نیست      ذرههـر که در خـوابس

) 245ـ 246: 1345هـر که در خـوابست در غـفلـت بـود       هـر که بیـدار است در دولت بود (عطار،
با بیان روایی به عنوان راهی براي دریافت دولت و سعادت الهی بیان شده است » سهر«در این حکایت 

هاي شبانه قرار گرفته و توصیۀ زنده بودن و حیات واقعی در گرو بیدارينور شدن، دلابیات نیز پرو در ادامۀ 
(همان)» خواب کم کن ختم شد بر این سخن«نهایی این است: 

در بخش اظهار حقایق عارفان نیز خواب مورد نکوهش قرار گرفته است:
شـويکی تـو اندر خواب انسان میشوي ـ  در چـنیـن خـوابـی تو ویـران مـی

رو تـو بیـداري گـزیـن از خـواب زود            تـا شــوي آگــــاه  از سـرّ  ودود
هـر کـه او بیـدار گردد همـچو صـبـح             با دمـیدن یار گـردد همچو صـبـح...

لیـک بیـرون کـردن آن قسم تسـتخواب غفـلت در درون چـشـم تـسـت
خواب و چشمت چون به هم در ساختند          صبـح و بـیـداریت را دربـاخــتـند

منصب و جاهت زیـاده خـورد و خواب          عـاقبت بینـی تـو از وي صد عذاب... (همان: 
)204ـ 205
ـ  قرب5ـ2

ستغراق وجود بنده در حق به غیبت از جمیع صفات خود است. قرب حق به دل قرب در مفهوم عرفانی ا
). عطار در شعري 637: 1383بنده به اندازة قرب دل بنده بدوست با درجات و مراتب متفاوت (نک: سجادي،

ان ها بیبا مقایسۀ جایگاه حضرت موسی و پیامبر اکرم (ص) مراتب انبیاء در تقرب به حق را با ذکر این تقابل
و واعدنا موسی ثَالثینَ لَیله و اَتممناها «نشینی موسی: چهل شب (چله≠شب (شب معراج) کرده است یک

عرش و ایوان کبریا، و ≠مرکب براق، کوه طور≠). پاي برهنه142(اعراف/ ۀ» بِعشرٍ فَتَم میقات ربه اَربعینَ لَیلـ
برتر رسول خدا و جنبۀ عرفانی و کیفیت قرب آن نسبت به بر برتري شب معراج رسول اکرم(ص) و جایگاه 

ها و مقام قرب حضرت موسی بعد از چهل شب اشاره کرده است:داريزندهعبادت و شب
حالـی وشـاق چـاوش عزّت بـدو دوید            کاي نعل خود گرفته ز نعلین شو جدا

رم حریم شـوي در صـف صـفا...نشین         تا محچل شب درین حریم به خلوت چله
آن را خـداي گـفـت ز نـعـلین دور شـو          وایـن را بـراق بیـن که فـرستاد از کجا
آن را ز بعـد چـهل شـب پیوسـته بـار داد         ویـن را شـبـی بـبـرد به خـلوتـگه دنا

الف: 1387ـرش سـاخته ایـوان کـبریا (عطار، آن را ز طـور کـرده سـراي حـرم پـدیــد     وین را ز ع
455.(
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پذیر و در غزلیات عرفانی عطار همه جا درد و سوز و سازِ وصال به معشوق ازلی با زبانی ساده، فهم
ـ بسیار تأثیرگذار بوده است. عطار در غزلی با موالنا ویژه زیبا نمایان است؛ که در آثار شاعران پس از وي به

خودي خویشی و بیبافت عرفانی، تجربۀ رهایی و گسستن از مرز تعینات و زخارف دنیوي را با حال بی
کند:صراحت بازگو میبه

روم...نـهام میروم          چون ز خود نامحرمم از خویش پهـر شبی وقت سحر در کوي جانان می
رومجویان میهمچو لیلی مستمندم در فراقش روز و شب         همچو مجنون گرد عالم دوست

روم هـر سـحر عـنبر فـشـاند زلـف عـنبربار او          من بدان آمـوختم وقـت سـحر زان مـی
).316(همان:
ـ بازتاب سهر در مثنوي6
مثنوي آمده است اما مفهوم ریاضت در مثنوي فراوان ذکر شده لفظ ریاضت کمتر از بیست مورد در «

گیر، به اعمال شاق و آنکه به عنوان ریاضت از آن یاد شود. موالنا همچون مرتاضان و صوفیان سختاست بی
هاي افراطی اعتقادي نداشته است بل ریاضت در مکتب عرفانیِ او به تعادل در آوردن نفس و پرورش ریاضت

). 511: 1384(زمانی،» خفتۀ انسانی استاستعدادهاي
و به هستی » بحر جان«ها، بازگشت به پیام مثنوي فریادي است براي بیداري و خروج از حصار نقش

ها هم رخنه کرده است و به هاي دنیوي حتی در عبادتفراسوي مجازها، تعلقات و پندارهاي مادي. اندیشه
) 2/3574(دفتر» اندپیشهدل و غم اند        زین سبب خستهاندیشهجمله خلقان سخرة «قول خود موالنا 

کوشش، مجاهدت و ریاضت در رسیدن سالک به مقصود سهم و اهمیت اساسی دارد؛ نخستین 
) این در 142: 1388نژاد، هاي عرفانی عارفان منوط و متکی به مجاهداتشان بوده است (نک:روحانیتجربه

هاي اسیر و محکوم اندیشۀ مادي که با رنج و ماللت همراه مود دارد اما موالنا از طاعتاندیشۀ موالنا نیز ن
کند. مولوي در هاي اختصاصیِ خویش را آشکار میها و خالل آنها اندیشهاست گریزان است و در حکایت

دهد. گذرد و رهیافتی نو را ارائه میها میاز تقابل» سهر«پرداختن به مفهوم 
و انواع بیداري با بیان تأویلی در مثنوي بازتاب یافته است به ترتیب » سهر«اي که دربارة یم اصلیمفاه

شاملِ کسب ارمغان روز حشر، تعطیلیِ حواس، رهایی و گسستن از تقیدات دنیوي، تهی شدن از خود و از 
در گسترة » سهر«حق سرشار گشتن، کسب اسرار غیب و بصیرت قلبی، وصال و قرب جانان است. مفهوم 

شود. مراتب سهر و بیداري در مثنوي بیداري صرف محدود نمییابد و در شباندیشۀ موالنا توسع معنایی می
به ترتیب ارزشمندي از باال به پایین نشان داده شده است.1در نمودار شمارة 
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ز باال به پایین: مراتب سهر و بیداري در مثنوي به ترتیب ارزشمندي ا1نمودار شمارة
ـ بیداري نسبت به دنیا: 1ـ 6

دهد: یکی مولوي در داستان قصۀ دیدن خلیفه لیلی را از هشیاري و بیداري دو گونه تعبیر به دست می
بیداري که  در آن توجه به دنیا و زندگی جسمی و مادي است؛ این نوع بیداري در بینش او از خواب بدتر 

ز فرد معطوف به تعینات دنیوي است و همین اشتغال به دنیا انسان را از شعور است زیرا تمام حواس و تمرک
هاي مادي، راه وصول به دارد. نوع دوم، بیداري است که در آن دوري از حجابمینسبت به حق بازو آگاهی

شود.کند و معرفت و آگاهی نسبت به ذات الهی حاصل میحق را روشن می
تر         هست بیداري او از خوابـش بترکه بیدار است او در خوابـ  هر

)412ـ1/413چـون به حق بیدار نبود جان ما         هست بیـداري چو دربنـدان ما (دفتر
( این نوع بیداري در اشعار سنایی نیز آمده است:
وین چه دور است اینکه سرمستند هوشیاران همهاین چه قرنست اینکه در خوابند بیداران همه  

گـویان دیـن        خواب غفلت بینم اندر چشم بیداران همه طوق منّت یابم اندر حلق حق
).)596: 1388(سنایی،

داريزندهـ سهر و شب2ـ 6
است. در راه نیل به هاي مهم او خواب اندك داشتن مولوي به جنبۀ بیداري شبانه نیز توجه دارد و از پیام

تعالی روحی باید از خواب، خوراك و به طور کلی پرورش و رفاه تن کم کرد و در مقابل بر عبادات افزود. 
ـ در شـب بد رنـگ بس نیکی بود         آب حیوان جفـت تـاریکی بود

). 312: 1386فی، در شب تاریک جوي آن  روز را       پیش کن آن عقل ظلمت سوز را (واعظ کاش
را در نظام زاهدانه آورده است ولی به طور ضمنی بر مراقبت و متوجه حق بودن براي » سهر«موالنا گاه 

درك و دریافت رموز تأکید دارد.
اي کـز پی نیـامد مثـل آن؟فرسـتادي دمی بر آسـمان          نیکیـ کـی
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ـدار تو           بینـی هـر دم پـاسـخ کـردار تو...گـر مراقب بـاشی و بی
آن که رمزي را بداند او صحیح           حاجتش ناید که گویندش صریح

ص)4/122ایـن بـال از کـودنـی آید تـو را        که نـکردي فـهم نـکته و رمـزها (دفتر
پرداخته است. بازگشت به سوي خداوند داريزندهنبۀ دیگر به شبمولوي در بخشی از دفتر اول از ج

اي از عبادات را و اندوختهرا دارند که توشهداند و افرادي، اجازة ورود به این مهمانیمیرا مانند یک مهمانی
ۀ معنوي به عنوان هدیه به همراه داشته باشند. راهکاري که او براي کسب ارمغان روز حشر و ورود به عرص

کردن در خواب و خور است. کند صرفهدر عالم غیب پیشنهاد می
ـ حق تعالی خلق را گوید به حشر         ارمـغـان کو از بـراي روز نـشـر

نــوا           هم بدان سـان کـه خَلَقنـاکُم کـذاجِـئتـُـمـونـا و فُـرادي بـی
آویز را           ارمـغـانـی روز رســتـاخــیـز راسـتهیـن چـه آوردیـد د

یــا امـیـد بـازگـشـتـنـتان نبـود            وعـدة امـروز بـاطـلـتـان نـمـود
اش را از خـري           پس به مطبخ خاك و خاکستر بري   مـنکري مهـمانـی

نـهـی؟در درِ آن دوســت پــا مـیاي منکر چـنین دست تـهی    ورنـه
اندکی صرفه بکن از خواب و خور          ارمـغـانی بـهـر مـالقـاتــش بـبـر
)3185ـ  3192/ 1شـو قَـلیلَ النّومِ مـمـا یهـجـعـون     باش در اسـحار از یـسـتَغفـرون (دفتر

ول سورة مزمل که خداوند پیامبر را به عنوان نمونۀ اعالي افراد داراي عقل مولوي با توجه به آیات ا
گونه بر اهمیت این رفتار تأکید کند و ایندهد به بیداري و سهر اشاره مییاب مورد خطاب قرار میمعرفت

دارد:
)1457/ 4دفتر هین قُم اللیلَ که شمعی اي همام          شمع اندر شب بود اندر قیام (

نوا که در ابیات فوق مشخص شده بر اندیشۀ هاي ارمغان، روزنشر و رستاخیز، دست تهی و بینشانه
اي از کند اگرچه در این ابیات نشانههاي شبانه که مولوي بیان میزاهدانه در این اشعار اشاره دارد. بیداري

هاي شبانه به قرب حق نیست و هدف از بیداريداري براي دریافت رموز معرفت یا رسیدن بهزندهشب
اندوختن زاد و توشۀ روز حشر محدود شده است؛ اما انگیزة آن با اهدافی که در گفتمان زاهدانه بیان شد 

اي به دریافت پاداش، کسب کند ولی اشارهمتفاوت است. موالنا  فرد را به بیدار ماندن در شب تشویق می
کند که در مهمانی پروردگار، و... ندارد بلکه از عبادات شبانه به ارمغانی تعبیر میجایگاه و پایگاه آن جهانی

بنده با خود به همراه دارد. انگیزة اصلیِ از بند خواب رستن فرد، این است که در هنگام حضور در بارگاه 
الهی پیشکشی به همراه داشته باشد و جنبۀ معامله و داد و ستد در آن مطرح نیست.

ـ بیداردلی در عین خواب 3ـ 6
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دهد. داند و آن را در تقابل با خواب عوام قرار میموالنا خواب عارفان را از نوع خواب خواص می
خویشی و فناي خود و گذار از دنیا و مادیات است این خواب، خوش است و با بیداري دل، خواب عارف بی

گردد هاي معانی متصل میت که در آن فرد به چشمههوش و جان همراه است. چنین خوابی مطلوب موالناس
گردد شود و با دستان فرشتۀ خواب به سوي مرغزار روحانی رهسپار میو از حواس و تعلقات آن آزاد می

موالنا در غزلی به این امر اشاره کرده است: 
راه غیب بگشایدـ  نماز شام  چو خورشـید در غـروب آید            ببندد و این ره حـس،

بـانی کـه گـلـه را پـایـد به پیش در کند ارواح را فرشـتۀ خـواب             به شـیوة گـله
به المـکـان به سـوي مـرغـزار روحـانـی       چه شهرها و چه روضـاتشان که بنماید!

ان را ازو فروسـایدهزار صورت و شخص عجب ببیند روح            چو خواب نقش جه
هماره گـویی جـان خود مقیم آنـجا بود        نه یـاد این کـنـد و نـی مـاللش افـزاید

: 1383لرزد        دلش چنان برهد که غمیش نگزاید (نک: امیري، ز بـار و لخت که اینجا بر آن همی
216.(

طور که خود اند همانبا پروردگار در ارتباطجویندگان حق در خواب هم به عوالم غیب راه دارند و 
). در عالم خواب نیز به آن 3/1114(دفتر» هاخفتۀ بیدار باید پیشِ ما/ تا به بیداري ببیند خواب«گوید موالنا می

کنند و رفتن آنان جنبۀ محسوس ندارد. مولوي براي روند اما از هیچ دري عبور نمیسوي زندگی مادي می
آورد:اند تمثیل اصحاب کهف را میهخواب به بیداري حقیقی و عالم گستردة معنا متصل شداین دسته که در

ـ  اولیا را خواب ملک است اي فالن!        همچو آن اصحاب کهف، اندر جهان
ـ 3556/ 3رونـد و بـاب نــه (دفتربـینـند و آنجا خواب نه       در عـدم در مـیخـواب می

3555(
عارفان وارسته در خواب با عالم ملکوت در پیونداند و خواب آنان عین بیداري است.

چـرم، ایقـاظ نـی، بل هم رقـودـ  همچو آن اصحاب  کهف از باغ جود        مـی
اختـیـارخـفته باشـم بر یـمـین یـا بر یسـار           برنـگـردم، جـز چـو گـو بی

هـم به تـقلـیب تـو تـا ذات الیمـین           یا سـوي ذات الشمال اي رب دیـن!...
رهم زین چـار مـیخ چـار شـاخ            یادگـارم هسـت در خـواب ارتـحالمی

)225ـ 6/219واب اي صـمد! (دفترچشم از دایۀ خـهـاي خـود      میشـیـر آن ایـام مـاضـی
اش بردن انسان به عالم داند که وظیفهاي میموالنا در این مورد نیز دیدگاه متفاوتی دارد؛ خواب را دایه

خویشی و فراخناي غیب و معنویت حق است و از این رو چنین خوابی توأم با غفلت نیست بلکه بی
ظاهر خواب کسب تجارب روحانی است و اگر چه فرد به اختیاري که در آن است همراه با معرفت وبی

4کند.است اما در هندوستان دل و  معیت حق سیر می
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ـ  بیداري دیده و بیداري دل 4ـ 6
هاي خود در تالش براي رهایی از تعینات و رسیدن به عالم داريزندهعارف در اندیشۀ موالنا در شب
رسد که تعطیلی حواس ظاهري او بدون اي میارف دنیوي به مرحلهمعناست و در پیکار با تعینات و زخ

کند و به این مرحله در گفتمان مثنوي سطوح و مدارج فوق را طی می» سهر«شود. مفهوم خوابیدن حاصل می
گردد.رسد که بیداري چشم سر با بیداري و آزادي دل و جان همراه میمی

ها ز جان سـربر زندتا که غیبیخواب خواب اندر کند      ـ   حس را بی
).1835ـ 3/1836ها (دفترها         هـم زگردون بـرگشـاید باببـه بیـداري ببـینـی خـوابهـم 

).1114ها (همان/ـ  خـفـتـۀ بـیـدار بـایـد پـیـشِ مـا          تـا به بیـداري ببـیند خـواب
داند و شرح بیداري دل و تر میکند بیدار دلی را ارزشمندري ارائه میمولوي در سیر تکاملی که از بیدا

داند. در داستان موسی و فرعون دو ساحر جوان که توصیف  احوال بیداران را در ظرفیت هزاران مثنوي نمی
زیر فرستد و آن دو موسی را خفته درپرسند و پدر آنان را به نزد موسی میاز پدر خود راز کار موسی را می

یابند. چنین خوابی به قول حضرت علی (ع) خواب زیرکان است (حبذا نوم االَکیاس) موالنا در درختی می
آورد:توصیف نوع خواب موسی می

اي کـو بــود بـیـدار جـهـانـ  چـون بیامد دیـد در خرمابـنـان                 خـفتـه
چشم سـر                 عرش و فرشـش جمله در زیـر نـظربهر نازش بـسته او دو

اي بـسـا بیـدار چـشم خـفته دل                خود چـه بیـند دیـد اهـل آب و گـل
آنکـه دل بیـدار دارد چـشـم سـر                 گر بخـسـبد بـرگـشـایـد صـد بصـر 

اي بیـدار بـاش                 طـالـب دل بـاش و در پـیکـار بـاش نهگر تو اهـل دل
خسب خوش              نیست غایب ناظرت از هفت و شـشور دلت بیدار شد می

گفت پیغمبر که خسبد چشـم من                لیـک کـی خسـبد دلـم انـدر وسـن؟
رس خـفته گیر               جـان فـداي خـفتـگـان دل بـصـیـرشاه بیـدارسـت حا

)1229ـ 1221/ 3وصـف بـیـداريِ دل اي مـعـنوي        در نگـنجد در هـزاران مـثـنوي (دفتر
شود و در آن به بیداردلی شیخ در عین خوابیدن چشم سر در دفتر دوم مثنوي احوال شیخی بازگو می

اشاره شده است:
حالت من خـواب را مـانـد گـهـی                  خواب پندارد مر آن را گـمـرهی

چـشم مـن خـفـته، دلم بـیـدار دان                 شـکـل بـیـکار مـرا بـر کـار دان
»ـامعیـناي تَـنـام                  الیـنـام قَـلـبـی عـن رب االَن«گفـت پیـغـمبـر کـه: 

).3565ـ 2/3562چشم تو بیدار و دل خفته به خواب         چشم من خفته، دلم در فتحِ باب (دفتر
داند اگر اصحاب کهف موالنا خوابی که با بیداري دل باشد را مانند خواب اصحاب کهف ارزشمند می

آنان باعث رستگاریشان شدند در حقیقت خوابماندند گرفتار فساد و تباهی حکومت دقیانوس میبیدار می
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 شد. در اندیشۀ مولوي خوابی که همراه با دانش و معرفت نسبت به اسرار غیب باشد ارزشمند است (نَوم
کرد آن قوم را/ زآن که » کاالنعام«نام «و در بیت ة). علَی الجهلِ  یا  نوم عالم عبادة علی علمٍ خَیرٌ من صال

).4/1523دلی را بیان کرده است (دفترخوبی تفاوت جوهري بین خواب و بیداربه » نسبت کو به یقظه نَوم را؟
ـ   پس بخـسبم، باشم از اصـحاب کهـف            بـه ز دقـیانـوس، آن مـحبـوسِ لهف

ـوس بـودشـان مصـروف دقـیـانوس بـود           خـوابـشـان سـرمـایـۀ نـامَََََََََََََََََََََََیقـظـه
).39ـ37خواب بیداري است چون با دانش است      وايِ بیداري که که با نادان نشسـت (همان/

دهد که سهر و بیداري در گفتمان  ها و انعکاس آنها در اشعار مولوي نشان میتوجه به این مؤلفه
گذاريِ موالنا بر گریز شده است. الویتسازي شعري موالنا در جهت گفتمان عارفانه و بینش تأویلی برجسته

ها در مثنوي مولوي از ریا و ظاهرگرایی و پرداختن به باطن و تعالیِ روحی است القاي این مفاهیم و پیام
کند.اهمیت نگرش تأویلی به مفاهیم عرفانی در نزد او را  مشخص می
شاعران بزرگی چون سنایی و عطار است دیدگاه موالنا در زمینۀ سهر و بیداري اگر چه در ادامۀ آثار

ولی نوع نگرش او به خواستۀ قلبیِ عارف در مسیر رسیدن به المکان غیب و پیوستن به دنیاي اسرار و معانی 
ها معناي خود ها، تعابیر و گزارهکند که واژهو معیت حق از لونی دیگر است و این امر به درستی مشخص می

کند بندي میاي را مفصلکند و نظام معانیِ ویژهو گفتمان ویژة آنان کسب میرا بر اساس اندیشۀ گویندگان
).68: 1379(نک: تاجیک، 

نوشتپی
کار هاي بدنی انسان بهـ ریاضت در لغت به معنی تمرین و تعلیم اسب است و سپس در مورد ورزش1

کردن آن بر اطاعت امر پروردگار و رفته است و در اصطالح عرفا بازداشتن انسان از هواهاي نفسانی و وادار
رام کردن نفس سرکش تا به سمت بهیمیت و سبعیت سوق پیدا نکند و با ترویض و تربیت آن نفس اماره از 

).268ـ 269: 1374امارة بالسوء بودن و تمرد رها شود (نک: یثربی، 
شبی از «بارك المروزي آمده است: ذکر ائمتهم من اتباعِ التابعین در ذکر احوال عبداله مـ در باب فی 2

میان مستان برخاست... و اندر زیر دیوار معشوق بیستاد، و وي برآمد بر بام، تا بامداد هر دو در مشاهدة 
یکدیگر بیستادند. عبداله چون بانک نماز بشنید پنداشت که نماز خفتن است. چون روز روشن شد، دانست 

).147: 1387(هجویري،» که همه شب مستغرق جمال معشوق بوده است
ـ 51/18)، (49ـ 52/49)، (50/40داري اشاره شده است: (زندهـ در این آیات نیز به موضوع سهر و شب3

).2131ـ 2133: 1386) (نک: خاتمی،76/26)، (73/20)، (1ـ 37/7)، (18
طور گذرا به این اندیشه اشاره کرده است: ـ(سنایی نیز به4

: 1388تند هست اندر رقیم    به ز بیداري شما خواب جوانمردان غار (سنایی،چو ز دقیانوس خود رس
189 (.(
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گیرينتیجه
با بررسی اشعار سنایی، عطار و مولوي پیرامون سهر و بیداري دو گفتمان زاهدانه و عارفانه قابل شناسایی 

» سهر«اصل از بررسی مفهوم طور کلی نتایج حاست. در اشعار هر سه شاعر این مفهوم انعکاس یافته است. به
نشان داده شده است.1در اشعار سنایی، عطار و مولوي در جدول شمارة

در اشعار سنایی، عطار و مثنوي مولوي» سهر« : نتایج بررسی مفهوم 1جدول شمارة 
بررسی مفهوم 

سهر
مثنوي مولوياشعار عطاراشعارسنایی

ـ بازتابِ بیشتر نوع بازتاب
یتبدر ساختار تک

بازتابِ بیشتر در 
ساختار روایی 

هاحکایت

بیت و ـ بازتاب در تک
ساختار روایی

معناي قاموسی  
و تأویلی

ـ معناي قاموسی 
رنگ و انعکاس کم
در معناي تأویلی

ـ معناي قاموسی و  
معناي تأویلی

ـ توسع معنایی مفهوم 
سهر از معناي قاموسی به 

معانی تأویلی
ی ـ کارکرد تقابلکارکرد

هاگفتمان
ـ  کارکرد تقابلی 

هاگفتمان
ـ کارکرد تکاملی 

نسبت به هم و هاگفتمان
بندي گفتمان صورت

خاص مولوي در مثنوي
ـ گفتمان عارفانه گفتمان

و زاهدانه
ـ  ارائۀ مجزاي 

دو گفتمان

ـ  گفتمان عارفانه 
و زاهدانه

ـ  ارائۀ مجزاي دو 
گفتمان

ـ گفتمان عارفانه و 
زاهدانه

تلفیق دو گفتمانـ

در آثار منظوم عطار نیز در نظام » سهر«هایی از این دو گفتمان ارائه شده است. در اشعار سنایی رگه
ها بازتاب یافته است و تفاوت ماهوي و کیفی بین دو نظام گفتمانیِ زاهدانه و عارفانه از هم روایی و حکایت

فهومی نبست به هم کارد تقابلی دارند. در گفتمان زاهدانه هاي مقابل تفکیک و مشاهده است و این نظام
سازي شده کمال فطري مترتب انسان کسب توشه آخرت و کمیت طاعت با اندیشۀ سود و زیان برجسته

یابد و ریاضت عارف ریاضتی عمودي است. در گفتمان عارفانه این کمال در رسیدن به معرفت حق معنا می
است.

هاي شاعران گذشته است اما روش مولوي، بیان دقیق و ساختار و دار اندیشهوامدر مثنوي اگرچه مولوي
داري از مقدمات تزکیۀ باطنی است و زندهتابد. در بینش عرفانی موالنا شبمعارف صرف گذشتگان را برنمی

م کند که با وجود خواب بودن چشم سر در عالسالک در طی مجاهدات شبانه آگاهی و بصیرتی کسب می
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رسد که بیداري سر و سر را همراه با هم دارد. در واقع نظام مفهومی اي میکند و سپس به مرتبهمعنا سیر می
یابند. موالنا دستاوردي نو از این مفهوم را در شوند و کارکرد تکاملی میعارفانه و زاهدانه در مثنوي تلفیق می

مثنوي را در جایگاه برتري نشانده » بیداري«از بندي خاص مولويمثنوي ارائه کرده است و همین صورت
است.

کتابنامه
قرآن کریم
ل.1385زاده، فردوس (آقا گلتحلیل گفتمان انتقادي، تهران: علمی و فرهنگی، چاپ او ،(
) نامۀ کارشناسی ارشد، دانشکدة ادبیات و ، پایان»خواب و رؤیا در مثنوي) «1383امیري، ماهرخ

گیالنعلوم انسانی دانشگاه
) فرهنگ جدید عربی به فارسی ترجمۀ منجدالطالب، ترجمۀ محمد 1379بستانی، فؤاد افرام (

بندرریگی، تهران: اسالمی، چاپ دوم.
) گفتمان و تحلیل گفتمانی، تهران: فرهنگ گفتمانی.1379تاجیک، محمدرضا  (
) سالمی، چاپ چهارم.) فرهنگ موضوعی قرآن کریم، تهران: دفتر نشر فرهنگ ا1386خاتمی، احمد
) 77مبلغان، شمارة» داري در سیرة پیامبراکرم (ص)زندهتهجد و شب) «1385خرّمی، جواد ،

.28ـ 20صص
مواجید عرفانی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسالمی، چاپ دوم.1388نژاد، حسین (روحانی (
) ان: نشر نی، چاپ سوم.) میناگرعشق: شرح موضوعیِ مثنوي معنوي، تهر1384زمانی، کریم
)فرهنگ اصطالحات و تعبیرات عرفانی، تهران: طهوري، چاپ هفتم.1383سجادي، جعفر (
)دیوان سنایی غزنوي، به اهتمام مدرس رضوي، تهران: سنایی، چاپ 1388سنایی، مجدودبن آدم (

هفتم.
) ن، تهران: نگاه.، تصحیح محمد روشۀالطریقـۀ و شریعـۀ الحقیقـۀ ) حدیقـ1377ــــــــــــــ
زبان و ادب فارسی نشریۀ »زاهد، صوفی، عارف ، ولی«نیا، باقر و پوردرگاهی، ابراهیم، صدري ،

.73ـ 97، صص1388، بهار و تابستان 52، سال 209دانشکدة ادبیات و علوم انسانی تبریز، 
هاي قرآنی ششناسی و علوم تربیتی، مشهد: بنیاد پژوه) روان1390نژاد، محسن و دیگران(عباس

، چاپ دوم.1حوزه و دانشگاه، ج
)کدکنی، تهران: سخن، چاپ پنجم.) اسرارنامه، تصحیح محمدرضا شفیعی1388عطار، فریدالدین
) کدکنی، تهران: سخن، چاپ سوم.نامه، تصحیح محمدرضا شفیعیالف) الهی1387ــــــــــــــ
) ب) دیوان عطار، تهران: گلسار1387ــــــــــــــ.
) مظهرالعجایب، تصحیح احمد خوشنویس، تهران: سنایی.1345ــــــــــــــ (
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) الطیر، تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران: سخن، چاپ دوم.) منطق1384ــــــــــــــ
)چاپ هشتم. 3) قاموس قرآن، ، تهران: دارالکتب االسالمیه، ج 1378قرشی، سید علی اکبر ،
 چاپ دوم. 2) علم اخالق اسالمی، ترجمۀ جامع السعادات، حکمت، ج 1366(مجتبوي، سید جالل ،
) فرهنگ فارسی، تهران: امیرکبیر، چاپ بیست و یکم.1383معین، محمد (
) ج، چاپ 6) مثنوي، توضیحات محمد استعالمی، تهران: سخن، 1379مولوي، جالل الدین محمد

ششم.
) راز متن، تهران: سروش1389نصري، عبداله (.
)لب لباب معنوي، مقدمه و تصحیح عبدالکریم سروش، تهران: 1386واعظ کاشفی، مالحسین (

صراط.
المحجوب، تصحیح محمود عابدي، تهران: ) کشف1387بن عثمان (هجویري، ابوالحسن علی

سروش، چاپ چهارم.
)فلسفۀ عرفان، قم: دفتر تبلیغات اسالمی، چاپ سوم.1374یثربی، یحیی (
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عارف و بیان معارف (معرفت نفس ، روح ، دل و سرّ )مجلس گویان
محمد حاجی آبادي
دانشگاه آزاد اسالمی واحد آزادشهر

چکیده 
کتاب هاي نثري که بزرگان تصوف در شرح مبادي و اصول عرفان و بیان احوال و مقامات سالکان 

فارسی به شمار می آید که از طریقت به فارسی به رشته تحریر کشیده اند، از جمله ي مهم ترین آثار نثر
جذبه و حال خاصی برخوردار است. باید اشاره داشت که بخش عمده اي از نثرهاي صوفیانه نثر هاي تعلیمی 
است که شامل تذکره ها، مکاتیب، مقاالت، مجالس و غیر آن میشده است. از این میان، برپایی مجلس وعظ و 

ن و راهی براي فهم و تعلیم و تبلیغ اعتقادات دینی و عرفانی هاي کهیکی از رسم"مجلس گویی"ه تعبیري ب
بوده است. درمجالس، گوینده سعی داشته عالی ترین اندیشه ها را به وسیله ساده ترین اشکال منطقی القاء 
کند. در این گونه آثار هدف اصلی گوینده یا نویسنده بیان اصول و مبانی عرفان، تعلیم اندیشه و آداب 

بحث درباره ي احوال قلبی، نفس، روح و دل و خاطر و هواحس نفسانی،تجربه هاي روحانی، صوفیانه، 
مشاهدات قلبی، حاالت برخاسته از عشق و محبت نسبت به خداوند می باشد. از سویی دیگر عرفان، معرفتی 

باب معارف مبتنی بر کشف و شهود و اشراق و درون بینی است. در مقاله ي پیش رو، نگارنده بر آن است که
را در چهار موضوع (معرفت نفس، روح، دل و سرّ) در نمونه هایی از مجالس وعظ و خطابه ي واعظان و 

مجلس گویان عارف موردبررسی قرار دهد و نگرش آنان را نسبت به این موضوعات تحلیل نماید .
مجلس گویی، وعظ، معرفت نفس، روح، دل، سرّ ها: کلیدواژه
مقدمه

درکههرچندداردتقدمشعربرفارسینثرکهکرداشارهبایدنکتهاینبهعرفانیودینیهیممفابیاندر
اولینلیکندارد،مفاهیمگونهاینتاثیرازنشانکهخوردمیچشمبهابیاتیپراکندهطوربهفارسیشعر

نثربنابراین. استغزنويسناییگرفت،بکارشعردرراعرفانیوااليهاياندیشهجديطوربهکهشاعري
ازمتقدمصوفیانآثارکهاینبهتوجهبا. استبودهعرفانیمفاهیمخدمتدرشعرازپیشدههچندفارسی

بودهروزگاريچهازصوفیانههاينثراولینپیدایشکهکردداوريتواننمیقطعطوربهاسترفتهمیان
درفارسیزبانبراوتاکیدوخراساندرتصوفشدنومیعمدرالخیرابیابوسعیدهايکوششاما. است

پیشگامرااوعرفانینثرهاييمقولهدرتاداردمیآنبرراپژوهشگرذهنخویش،تعلیماتيعرضه
. استشدهالتوحیداسراروالخیرابیسعیدابوسخنانواحوالکتابدرکهاشاراتیاساسبربویژهبداند،

احوالبیانوعرفانوتصوفاصولومباديشرحدرصوفیانکهنثريهايکتاب) 1388:60غالمرضایی،(
بهفارسینثرآثارمهمترینيجملهازاند،کشیدهتحریررشتهبهفارسیبهطریقتسالکانمقاماتو

مصاحبتوآمیزشاثربرصوفیه. استبرخوردارخاصیجاليورونقوحالوجذبهازکهآیدمیحساب
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سادهوروانفارسیبهخودمنثورآثاردرویادادندمیترتیبکهمجالسیدرآنان،ارشادبهعالقهومردمبا
دربتوانندبهترتادادندمیارائههاییشاهدوهامثلها،حکایتباهمراهراخودمطالبوگفتندمیسخن

وبازتابدارايکهاستخاصیتازگیوسادگیدارايصوفیانهنثر. بگذارندتاثیروشنوندگانخوانندگان
برعالوهکهاستفارسینثربهممتازيهاينمونهدارايصوفیه،تعلیمیهايکتاب.باشدمیخاصیگیرایی

درحتیکهدارندخاصايجاذبهولطفوبرخوردارندنیزادبیتعبیراتلطایفازتعلیمیهايجنبه
نثرازايعمدهبخشگفتباید)250:1380فسایی،رستگار. (کنندمیاپیدشاعرانهآهنگیوذوقمواردي

آنان. استشدهمی... ومکاتیبمجالس،مقاالت،ها،تذکرهشاملکهاستتعلیمیهاينثرصوفیانه،هاي
میان،آنازکهاندجستهتمسکوتوسلهاییشیوهبهخویشآرايومطالبتبیینوتوضیحوطرحبراي
است.بودهنویسیمجالسوگوییمجلسيهشیویکی

گویی ومجلس گویانمجلس
مجلسنیززمانی. باشددرسومؤعظهمحلکهمکانیبهمجالسواستنشستنمحلمعنیبهمجلس

میایرادمحلیدرکهايموعظهوخطبهبهعنوان،همینسپسوانددانستهمترادف"مقامه"کلمهبارا
همگردمجلسدرکههمراجماعتینیزو"قصاصمجالس"و"خطبامقامات"مانندگشت،اطالقشد،
گوییمجلس) 544: 1366خطیبی،. (گفتندمینیز"مجلس"کهچنانگفتندمی"مقامه"آمدند،می

توانمیرامجلسبنابراین. استبودهمنبربربیشترکهآنجزومسجددرکردنوعظوگفتنوعظازکنایه
انواعازراآنپند،وموعظهوتمثیلوشعرباتوامخطابیوگفتاريلحنکهدانستمکتوبسخنرانینوعی
در"گوییمجلس"تعبیريبهووعظمجالسپاییبر) 250: 1380رستگارفسایی،. (سازدمیجدانثردیگر
بویژهعرفانیودینیاعتقاداتتبلیغویمتعلوفهمبرايراهیوکهنهايرسمازیکیاسالمازپسایران
اندبودهمتعددياسالمیهايفرقهایرانقدیميجامعهدر. استشدهمیشمردهمتوسطمردمعوامبراي

بهمخصوصمراکزدرفرقههرمجالسواندداشتهخویشخاصهايمدرسهومسجدیک،هرمعموالو
مجالسبهخودهايخانقاهدرتصوف،یافتنعمومیتروزگارازمتصوفه. استشدهمیتشکیلفرقهآن

ایندر. استداشتهممتازمقامیقومهردینیادبیاتدروعظمجالسبنابراین. پرداختندمیبحثووعظ
چههروکندالقاءمنطقیاشکالترینسادهوسیلهبهراهااندیشهترینعالیداشتهسعیگویندهمجالس
ايپارهکهجاییتانشیندمیدلدربیشترسخناناین. باشدترسادهخطابیقیاساتوترعالیقلبیالهامات

عالوه) 109:1364کوب،زرین. (گیردمیقرارادبیخالدآثاريجرگهودرماندمیباقیهاقرنهاآناز
باشندداشتهوافیتبحروکافیاطالعخویشزمانهشرعیعلومازبایستمیمجالسسخنورانوواعظان

فهمخوردرراخویشمجلسمطلبنیکیبهبتوانندتاخوردار،برنیکووشیوابیانیوزبانازآنکنارودر
وواعظانبودجاایندر. سازندفراهمراشنوندگانخاطرانبساطتاکنندبیانحالمقتضايبهومستمع
اقبالبرعالوهاند،رسیدهمیعظیمشهرتیبهوافتهیمیفراوانمهارتخویشکاردرکهگویانیمجلس
ازکهاستآمدهمیسببموضوعهمین. اندکردهمیتوجهآنانبهنیزقدرتومکنتصاحبانمردم،عموم
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غالمرضایی،. (دهندنشانخوشرويگوییوعظشغلبهبسیاريدینی،مدارسعلومطالبانمیان
اندبودهخویشزمانهعارفانوعالمانازگویانمجلسوواعظانازريبسیاکهاستاینجالب) 312:1388

آنانازنمونهچندبهاختصاربهاکنونکهاستماندهباقیايشایستهوخوردرتقریراتوتالیفاتآنانازو
آناستفارسیعرفانیادبدردستزبروماهرگویانمجلسازیکیالخیرابیسعیدابو: شودمیاشاره
دریاخانقاهدرکهگونههمانبهاوحیاتزماندرراسعیدابومجالسآید،میبرالتوحیداسرارازکهگونه
خواجههرات،پیرگویی،مجلسعرصهدردیگر.شخصیتاندنوشتهمیايعده. استکردهمیالقاجمع

تاکالموحدیثوتفسیروتذکیروبهخطاووعظازويآثارقلمرو: گفتتوانمیکهاستانصاريعبداهللا
بسیارمشابخاقوالنقدواحوالترجمهوطریقتتعالیمواسراربیانوالهیمعارفوعرفانواخالق

قواعدوادبفنونباآشناوسخنسمندبرتواناسواريرااوهامیداناینازمیدانهردر. «استگسترده
آیندگانفراروينوهايراهتاکوشدمینثرهايشیوهتحولوغییردرتآگاهانهکهیابیممیبالغت
دربودهمقیمبغداددرکهسالیسهآننیز،شهرستانیعبدالکریم) 33:1377موالیی،مقدمه رسایل،(»بگشاید
هاينمونهترینکهنازیکیوبودیافتهبسیارقبولعوامنزدبارهاینودراستگفتهمیوعظنظامیه

بوده،نظامیهمدرسهواعظتنهانهاوبود،نظیرکماوتوفیقوشهرتتذکیرووعظدر. اوستآنازسمجال
بر« کهگفتبایدشهرستانیفارسیمجلسدربارهاما. استگفتهمیمجلسنیزخوارزموخراساندربلکه

بیشترشهرستانیمجلس. استسلوكوعرفانوزهدمعانیمتضمنغالباکهمولويوسعديمجالسخالف
داستاناو. استبودهزمانچربدستواعظانازغزالیاحمد) 117:1383کوب،زرین. » (داردتحقیقجنبه

شکافتمیخاراسنگتحذیرشهنگامبهکهبودواعظیآنبرعالوه. بودآورسخنواعظیولطیفسرایی
زبانبهغزالیاثرترینمعروف) 298:1342یی،هما. (افتادمیحاضراناندامبرلرزهتذکیرشمجالسودر

یاخطابتمنبردراوستتقریراتبلکهباشدنمیغزالیتالیفکتاباین. اوست"مجالس"کتابعربی
شدهمیاوازکههایییا پرسشاندکردهمییادداشتراهاآننویسانتعلیقهکهبغداددردرسشمجالس

خطیبیحسینبنمحمدالدینبهاءالعلماءسلطانمولوي،پدر. استشتهدابیانشفاهیبطوراوواست
کهدارد» معارف« بنامکتابیهفتمقرناوایلوششمقرناواخردرصوفیهمشایخازولدبهاءبهمعروف

استآوردهدرکتاببصورتودادهترتیبونظمراهاآنخودکهاومواعظومجالسازاستايمجموعه
دادهقراربحثموردانگیزدلوشیوابیانیبامجیدقرآنازتاویالتیوتفاسیرودینوعرفانحقایقآنودر

ووعظ. استبودهوواعظفقیهیکمقامدرتبریزيشمسباآشناییازقبلمولوي،عرفان،خداوندگار. است
فقیهقونیهدراو. استشدهمحسوب میفکريوتربیتیسنتیموالنايخانوادهدربازدیرازمنبريبالغت

وجلوه،مشتاقمریدانازدحاموداشتبسیارطالباننیزاووعظمجالس. بودآوازهبلندواعظیومدرسو
. اوست"سبعهمجالس"است،باقیکهاينشانهتنهااووعظمجالساز. دادمیمجلسبدانخاصیشکوه
وتوحیددراوپنجگانهمجالس. دارددلپذیرولطیفبسیارمجلسنجپنیزسعدياجل،شیخآن،برعالوه
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ایناولیاومشایخسخنانوزهادوعرفاحکایتونیستخالیلطیفاشعاروامثالاز. استتحقیقوزهد
خویشگوییمجلسووعظبه"گلستان"کتابازحکایاتیدرخودنیزسعدي. بخشدمیزینترامجالس
شیرازي،بقلیروزبهانمانندرادیگريهاییشخصیتشده،اشارهگویانمجلسوواعظانجز. دارداشارت

تبریزيعتیقیسمنانی،عالءالدولهرازي،الدینمیبدي،نجمالدینرشیدکازرونی،ابواسحاققشیري،ابوالقاسم
شمرد.برتوانمیرادیگرکسانو

نویسیمجالس
بزرگانمشایخمیانبازدیراز. استدادهتشکیلآنانمجالسومقاالتارمتصوفهتعلیمیآثارازبخشی

هايمناسبتبهیاوپرسندگاندیگریامریدانبهپاسخدرخواص،حلقهدرکهاستبودهمرسومتصوف
اینازايمجموعه. اندکردهمیتحریرهاراآنافراديیافرديمعموالوکردهمیایرادسخنانیمختلف،

استمعروفمجالسوملفوظاتومقاالتومعارفهاينامبهمعموالکهاستماندهباقیسخناننهگو
يجملهاز. اندکردهمیآوريجمعآنانمریدانوشاگردانراصوفیانهمعارفومجالسازهایی.نمونه

کردهآوريجمعراآننیاللبافارسبنصاعدکهعربیزبانبهاستبودهبغداددرغزالیاحمدمجالسآنان
استبودهمجلسسهوهشتادبرمشتملآنوبودرسانیدهنیزبغداددرغزالیاحمدرؤیتوبه

کههمانگونهبهبردنامتوانمیراالخیرابیابوسعیدمجالسفارسیزبانبهنیز) 79: 1388غالمرضایی،(
مجالساینکنندگانثبتضبطوآثاراینقالننادقت. اندنوشتهمیايعدهکرده،میتقریرراآنشیخ
وهاگفتگوحتیوشیخسخنانوعباراتعینحتیالتوحید،اسرارچونهاییکتابدرکهاستشدهسبب

وادبیدقیقارزشوصوفیهماثوراتوشودحفظاست،بودهاصلدرکهنحوهمانبهدیگرانبااومباحث
ابواسحاقشیخوعظمجالسازمطالبیچنینهم) 251:1380فسایی،گاررست. (بماندمحفوظهاآنهنري

الدولهعالءپراکندههايگفتارکهمجلسچهلیا. استشدهنقل"المرشدیهفردوس"کتابدرکازرونی
کاملنمونهاما. استکردهآوريجمعراآنالسجستانیسابقبناقبالکهمریدانشازبعضیبااستسمنانی

فرزندولدسلطانچونهاییشخصیترامجالسایناحتماالکهموالناستسبعهمجالسیکیس،مجال
گذرانیدههمموالنانظرازراهاآنشایدواندکردهبازخوانیسپسونوشتهچلبیالدینحسامومولوي
آنازکههنوشتشاگردانشوخودبرايسعديرامجالسایناست،سعديپنجگانهمجالسدیگر. باشند

مجالساینازبعضیکهشودمیمالحظهپس) 109:1383کوب،زرین(گویندمجلسوکنندتذکیرمجالس
بهمشایخخوددیگرايپارهواستآمدهدرتحریررشتهبهتصوفمشایخارادتمندانومریدانيبوسیله
آنبهاصطالحدرکهاستهاییکتابسیفارنثربازماندهانواعازکهگفتباید. اندگماردههمتآنتالیف

استادان. نویسندمیراآنشاگردانوکندمیتقریررامطالبیاستادآثارگونهایندرکهگویند"امالی"
راآنچهونشستندمیکاغذوقلمباهاآناطرافدرشاگردانوکردندمیجلوسدرس،محلدرقدیم

عربیادبدر. داردسابقهفارسیزباندرهموعربیدرهمآثارنوعینا. نوشتندمیگفتند،میاستادان
آنمشهورترینازالشجريابنامالیوحجرابن،امالیمرتضیسیدامالیحاجب،ابنامالیدرید،ابنامالی
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عبداهللاخواجهالصوفیهطبقاتومولويفیهمافیهولد،بهاءمعارفچونآثاريپارسیادبدروهاست
اینک باشناختی که از مجلس ومجلس ) 264:1380فسایی،رستگار. (اندآمدهفراهمراههمینازانصاري

را درآثار موردمطالعه بانگاهی به موضوع معرفت بررسی می نماییم،»معارف«گویی به دست داده شد،بحث
معرفت
تهذیبومجاهدتوریاضتطریقازتااوستشناختوحقمعرفتصوفیمقصودومقصدباالترین

راشناختومعرفتاینآنان،ارشادمراتببستنبکاروکامالنباهمنشینیوصحبتراهازیانفستزکیهو
مراحلودرجاتطیوعرفانراههمینهدفاینبهرسیدنوسیلهتنهاکهاستمعتقدسالک. آوردبدست
ایندرتصوفمشایخهمه: «کهگفتباید. استمانعوحجابوسددیگريطریقهر. استطریقت
بهسلوكمقدماتبودندرستصورتدرکهموهبتیوعطاییاستامريمعرفتکهاندمتّفقموضوع
ازاولمعرفتاینو. معرفتبههدایتداللتبهاستعقلمتابعتمقدمات،آنونمایدمیرويسالک

میمنتهیخداشناسییاحقمعرفتبهسرانجاموشودمیشروعاستخودشناسیهمانکهنفسمعرفت
صفاتوافعالشناختنآنوبسواستخداشناسییعنیدوممعرفتهمیندرآدمیسعادتوگردد

شودمیتبدیلالیقینعینبهمروربهکهاستالیقینعلمصورتبهابتدادرمعرفتاین. استتعالیخداي
)314: 9،ج1388گوهرین،. (»استمحبتآنثمرهو

تعریفایناساسبر. استکردهتعریفاست،آنآن چنانکهچیزعینبهاحاطهرامعرفتعبداهللاخواجه
فطريمعرفتعامهمعرفت. خاصهمعرفتوعالممعرفتعامه،معرفت. کندمیتقسیمدرجهسهبهراآن

اما. انبازنددیگرانباآندرهمانهبیگوکافرکهداندمیمعرفتیعبداهللاخواجهرارسمیمعرفت. است
واحوالمعرفتاینينتیجهکمترینوحقیقتافقازاستمعرفتیخاصهمعرفتیاحقیقتیمعرفت
داشتنآنشرطوبیانمعرفتنهاستعیانمعرفتاین. کندمیعطاآندارندهبهخداوندکهاستوالیات

پیرآن،برعالوه)نودویکـنود: الصوفیهطبقاتمقدمهی،موالی. (استخداوندبرتوکّلودرستیقین
وداناییوتواناییشناختیکتایی،وهستیشناخت: داندمیدرجهسهبررامعرفتمیدانصددرهرات

دومواستاسالمبناياول«معرفتکهداردعقیدهنیز. نیکوییودوستداريونیکوکاريشناختومهربانی
)315-314: 1377رسایل،خواجه عبداهللا،. (»اخالصبنايسوموایمانبناي

جهتدروبرآمدهاشامارهنفسبامبارزهصدددرکهاستکسیدر اندیشه ابوسعید ابوالخیرعارف
میماکودکانآنک: «گویدمی. پرسندمیمعرفتدربارةاواز. استبرداشتهگامنفسانیهواجسزدودن
یکبهخاصتفسیرایندرابوسعید) 307: 1366منور،محمدبن!» (کنماحدیثپس،کنپاكبینیگویند،

درمردانگیعرفان،عالمدرزیرانیندیش،کودکانهیعنی»کنپاكبینی: «گویدمیکهدارداشارترایجمثل
.استنفستهذیب
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ستونراحقشناختومعرفت) ص(أکرمرسولحضرتازحدیثینقلیباقشیريابوالقاسماماماستاد
سودیگرازواستعلممعرفت: نمایدمیتحلیلگونهاینراعارفوعالمبینرابطهوشماردبرمیدین
شناختبهکهاستکسانیویژگیمعرفت. عالمعارفواستعالم،عارف. استمعرفتنوعیخودعلم
میمعرفتتفسیروتعبیربهخویشتنكدرواستعدادبراندازهکسیهرکهگفتباید. اندشدهنایلحق

هوشیاريهاينشانهازفقرونیازيبیکهدارداشارتدیگرجاییدرو) 541-540: 1379قشیري،. (پردازد
خوفوعشقشیرازي،بقلیروزبهان) 543: همان. (استمحوچیزهمهازعارفکهحالیدراستصحوو
روزبهان .» (ترخائفعارفترکههروعارفترعاشقترکههر: «گویدمیوشماردبرمیعرفانالزمهرا

عشقمعرفت،دیگر،بیانبهاستمعرفتبدایتعشقنهایتکهگویددیگرجاییدرو) 110: 1366بقلی،
)145: همان. (استیافتهکمال

قوهبهدوآنکمکبهانسانکهاستآنبرايازانسانیبصروسمعقوهکهاستآنبرنظرراولدبهاء
کهاستدیدهوگوشتشخیصقوهبهانسانکار. شناسدبازمؤمنازراکافرتابرسدمعرفتوتشخیص

بهاء. (استتمییزواخالصحضورومحبتومعرفتبهانسانارزشوکندمیپیداقیمتوقدر
وعبادتپروبالباعرفتمومرغآیدنمینائلمعرفتبههرگزشهوتوصحتعاشق) 106: 1382ولد،

اوآه. استالهیزیباییجمالرؤیتازناشیعارفآه)225: همان. (درآیدپروازبهتواندمیکهاستعشق
)26: همان. (استچونیبیازنیزاوواشکچگونگیوچونیازفارغ

سهاینازیکهروکندمیتقسیمشهوديونظريعقلی،معرفتنوعسهبهرامعرفترازيالدیننجم
نوعایندرانسانهاتمامکهاستآنعقلیمعرفتکهاستمعتقداو. شماردبرمیانسانهاییویژهرانوع

. باشندمیپویاندوهردینوکفرشناختایندروشودمیشاملرامردمعامهوشریکندهمبامعرفت
طریقتدرقدمشرعدستوراتقوانینطبقکهاستمردمانیخاصنظري،معرفتو)114: 1380رازي،نجم(

،سومنوعو) 116-115: همان.(دارندراشهوديمعرفتوحقیقتعالمسازيزمینهقصدواندنهادهمعرفت
والجنّخلقتماو: «کهاستگشتهاستوارآنپایهبرخلقتواستآفرینشرازکهاستشهوديمعرفت
)120: همان(»لیعبدوناالاالنس
ازشدنخالیمستلزمالهیمعرفتانواربهدلچشمشدنمنورواخالقیمکارمبهنیلموالنااندیشهدر
وبشريطبیعتبامبارزهحالعیندرکهنفسبامجاهدهاما. استنفسانیهواهايازیافتنرهاییوخودي

منزلگاهازخروجباخواهدمیطریقسالککهچرادارد،بسیاردشواريالبتّهاستآنازناشیعاداتیا
آندرپرخطرهايلغزشگاههمکهداردپیشدرراراهیوبرساندانسانیکمالشامخقلّهبهراخودنفس،
موالنادر مجالس:اشارتو.طلبدمیواالهمتیکردنشطیهمواست
استآندرخلقاینکهورطهزینشويریاضت          بیرونبهبسوزيهستیتپردهگر«

استبعیانآنگهسرّاینتوبیکبار          بردیدهکونینزوخویشازشويپنهان
»استآنازخلقاینواقعهایندردید          سرگشتهتواناثباتدراست،نفیعالماین
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)78: 1372مولوي،(
کهاستآنبروجویدمیاستناد»ربهعرفدفقنفسهعرفمن«حدیثبهمعرفت،بحثدرسعدي

: 1381سعدي،. (استالهیمعرفتبامنردبانشناسیخویشتنعالوه. استخداشناسیزمینهخودشناسی
اند،گداختهحقعشقآتشبهدلشانپیوستهونوشیدهراالهیعشقشرابکهجاییآنازحقمردان) 971

. استآشناییویگانگیهستچههرونیستبیگانگیهیچحقونانآبینوحقنددرگاهآشنایانزمرهدر
ازکهزاهدانبرخالفاستخوددوربهطوافحالدرعارف. استحیرتدایرهعارفانمنزل)974: همان(

تعبیري.بهگردندمیدیگرمنزلواردمنزلی،سرگذاشتنپشتباوکنندمیطریقطیدیگرمنزلبهمنزلی
)983: همان. (استانفسیسیرعارف،سیر

وبدانصوفیوداردراحیاتحکمسالکبرايواقعدروقتایناند،خواندهالوقتابنراعارف
چنانوآیندهغمنهوداردگذشتهاندوهنهوضعآندرچون. استسرشاروآن،زندهازحاصلسرخوشی

ایندرکازرونیابواسحاق. استنمودهاموشفرراهمهاوغمهاهمهکهاستمشغولخویشدلاورادبه
راعارفی. نرودبدرخودوقتگردازوباشدخویشوقتفرزندعارفیعنیوقته،ابنالعارف: «گویدباره

سخنباويکهخواهیمیکهگفتندرااو. بیابمکسیتاکهدادجواب. بگويمعنیاینازسخنیگفتند
آن. باشدويوقتويهمتبلکهنباشدمستقبلوماضیويهمتهکخواهممیکهکسیآنگفتگویی؟

)65: 1333عثمان،محمودبن. (»مستقبلالولهماضیالالصوفیبودناپرواآندرويکهوقتی
والیتصاحبرا) ع(علیموالومعرفتوعلمشهرستانخواجهرا) ص(أکرمپیامبرتبریزيعتیقی
. استبودهغدارومکّاردنیايازکندندلسایهدرخاصاناینعرفتمخواندکهمیمعرفتشهرستان

درفرجام این بحث ،رکن معرفت درچهار زیر شاخه ي معرفت نفس،روح،دل وسرّمورد )162: 1386عتیقی،(
تحلیل قرار می گیرد،

نفسمعرفت. 1
مبارزهکیفیتوآنشناختنازطریقتسالککهاستمهمبسیارمسائلازیکیتصوفدرنفسموضوع

شودمیستیزپنهاندشمناینبامبارزهصرفسلوكوسیروطریقتدراووقتبیشترواستناگزیرآنبا
منشأنفسکهاستاینبراعتقادشانصوفیانهمهاما. استشدهنهادهمبارزهاینبراساسشسلوكاصوالًو

دفعونیستنهایترااومکروحیلتورويدوستاستدشمنی. استسیئهاخالقمعدنوذمیمهصفات
ازاودشمنیواستدشمنانتریندشمناوکهزیراکارهاستمهمترینگردانیدنمقهوررااووکردناوشر

میدادهمبتديسالکانطریقتدرکهفرمانیاولینکهاستجهتاینازاست وبیشترکفّارودنیاوشیاطین
وطبیعتوبشریتوحیوانیروحاولشکرواستآدمیخوددرکهاستنهانیدشمنینابامبارزهشود

. استهويوشهوت
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برمی»مهینغزاي«یا»اکبرجهاد«رانفسبامبارزهتصوفمشایخدیگرچونانعبداهللاخواجههراتپیر
کشکافر: «گویدمیو. داردیممقدماست،مشرکانوکفّاربامبارزهکهاصغرجهادبرراآنوشمارد
. استمهینغزايبرداشتنامارهنفسهوايسرنامراديتیغبهیابی،اندكکشخویشتنامایابیبسیار

عالوه،) 163: رسایلخواجه عبداهللا ،...» (پردازمیدیگرکاربهآنگاهبگذاراستحقتوبرکهراآننخست
وطلبازنیزرااووگرددمیآخرتودنیادرانسانغبنعثبانفسانیآرزوهايونفسشدنغالب

غالبتوبرنفسهوايومرادکهدارگوشطالباي. «داردمیبازاوست،واقعیمطلوبکهحقجستجوي
دولتازینترااستدشمنکهمدهآلتشدار،میکوفتهفضولشسرودارمیبستهمرادشدستنگردد،

)102:همان. » (گرداندآخرتودنیامغبونکهبیندازدطلبکاري
ومجالسدرواستبودهنفسانیآرزوهايونفسبامبارزهصدددربشدتالخیرابوسعیدابی

توانمیحقیقتدر. استداشتهمیبرحذرنفسانی،هوايبهمیلمذموم،صفتازرامخاطبانشاندرزهایش
دشمنچونرانفساو. استبودهاستوارباطنتهذیبوکشینفسبرمیهنهپیرتعلیماتاساسکهگفت

وساختخواهدمقهورراانساناونشود،غالباوبراشمجاهدهباانسانچنانچهکهکندمیمعرّفیقهاري
قهررااوتواگروبکشدترااونکشیرااوتواگراست،نفسازهاوحشتهمه: « گویدمیکهاینجاست

)289:منورمحمدبن. (»کندخودمغلوبوکندهرقراتواونکنی
ازنهادطریقتوسلوكسیروجادهدرقدمسالککههمیناست،اینبراعتقادراقشیريابوالقاسمامام

استآنمجاهدهاصلکهدانستباید. بپردازدنفسيمجاهدهبهکهباشدکردهجزمراعزمبایدابتداهمان
یکی. استبارزصفتدواماره رانفس.بازدارداوست،آرزويچهآنازراخویشتنامارهنفسانسانکه

و. «استخداونديبندگیوعبادتازاوسرپیچیدیگريونفسانیامیالوشهواتسويبهاوشتافتن
و: «دیگرجاییدرو) 148: قشیري...» (دارددوستآنچهازاستنفسبازکردنخومجاهدهاصلبدانک
اسالمواقعیرمز) 146:همان(نیایدبويهیچطریقتاینازنباشدمجاهدهصاحببدایتاندرکههربدانک

حرامشهوتهايازبداشتندسترفتاشارتکههمانگونهنفسمخالفت. استامارهنفسبامخالفتدر
همهسرنفسمخالفتبدانک. «هاستزشتیآنازیکیحسادتواستنفسخويپلیديوزشتی. است

نفسجویندگانچونبدانکوبکشمخالفبشمشیررانفس: گفتاسالمازپرسیدندپیرياز. عبادتهاست
)226- 225: همان.» (شودفروانسروشناییآیندپدیدار

دروبیندمیآنانجانودلبرامارهنفستسلّطازناشیراآدمیانرذالتوپستیشیرازي،بقلیروزبهان
وتوسلوبا ويالفتمحبوب،محبترهاندمیامارهنفسآتشازراآنانآنچهاستباوراینربعوض
وفسقوزهروفسادوخمراهلباشد،راخلقرذالبهیمی،اما. «است) ص(محمديشریعتبهتمسک
درو) 16-15: روزبهان(... ». فتدبدانکهباشدامارهنفسمیانازونیستهويبتاثیرجزمعاصیارتکاب

قهرباویابدمینجاتشیطانیونفسانیخطراتازکهاستعشقآتشبهدلکهدارداشارتدیگرجایی
جانچونکهاخی،یااعلم. «گذاردمیمطمئنّگیمرتبهدرقدمخویشامارگیمرتبهازنفسکهاستعشق
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تهذیبشیطانیونفسانیخطراتازعشقآتشبهدلوشدراسخعشقسرّدرویافتتربیتانسانیبعشق
راعشقمقامراروحآموختند،عشقمنازلازعقلگشت،مطمئنهعشققهرلگدتحتدرامارهنفسیافت،

)99:همان...» (گرفتمعنیرنگحیوانیوحسینفسشدپیدا
همینامااست،ساقطاوازکالیفتازبسیارينشودبالغونرسدرشدبهانسانتااستبرآنبهاءولدباور

انساندوشبرکهمهمیوظایفجملهازشود،میوظایفیانجامبهمأمورومکلّفرسیدبلوغمرحلهبهکه
لذّتومزهتواندمیانسانکهاستايمجاهدهچنینسایهدرواستنفسباجهاداست،شدهنهادهبالغ

الهیوپسندیدهاوسکناتوحاالتتمامتابرگزینداهللامحبتویدوستبارهایندر. نمایددركراآخرت
تانکردندتکلیفونفرمودندجدالوجنگبلوغوقتراتوآخر: «گویدبارهایندرالعلماءسلطان. گردد

بااستجهادواستجنگعینکهتکلیفشديبالغکهاکنونیافتیآخرتمزهازنانوبرداشتیهامزه
پسندیدهتوحرکاتهمهتاباشرااهللامردوستیهمهتوبرسیهمآخرتبمزةتافرمودندترانفسوطبع
همنشینیودوستیاظهارآدمیبازیبایشخالوخطبانفسمارتن،بهشتدر)105-104: بهاءولد(شود
پیوستهوناسازنددوسنفوعقل) 80:همان. (نمایدگمراهرااوکهداردآنقصدهایشوسوسهباوکندمی
سرکشنفسومتواضععقلصفت،شیطاننفسوخواستفرشتهعقل. استکشمکشوتنازعدوآنبین

قتلشاست،جانودلقاتلکهنفسدیو) 81: همان. (استدوزخنفسوسرايبهشتعقلسرايمتکبر،و
دشمنکهنفسدیوایندارويکهدماندیشیخودبا. « استممکنومیسرصبروریاضتجهاد،شمشیربه

هنردرنهرهیدنويدستازتااستکردنصبرآندروجوعوجهادتیغبهاوستقتلدراستمنجان
) 203: همان. » (استکردنتنبلوخفتنجايیکیوکردنتیزخاطروورزیدن
نفسمقاموارزش. استقایلنیزامهلووملهمهنفسدوبهمطمئنّهوامارهنفسدوبرعالوهدایهنجم

« استگشتهمشرّفالهیتشریفاینبهاووکردهیادقسمبدانخداونديحضرتکهداندمیآندرملهمه
ملهمهنفسبهانسانتمیزوتشخیصقوهعالوه) 359: رازينجم» (تقویهاوفجورهافالهماسویهاماونفس
تابشباعثملهمهنفسهمچنین) 364: همان(سازدمیممتازباطلازراحقوناسرهازسرهبدانکهاست
میبینحقاشودیدهبیندمیراکسوهمهچیزهمهخدانوربهپسآنوازشودمیمومندلبرالهینور

کهنگردحقبنورنگردبهرچهتاشودمتمکّندلدرحقنورکهاستآنمهلمگیمقامونهایت. «گردد
یادقسمبداننیزحقحضرتکهاستآنبهلوامهنفسارزشو)367-366: همان) (بنوراهللاینظرالمؤمن(

بالنفساقسمالوالقیامهبیوماقسمال(کهگرددخداونديحضرتقسممحللوامهنفساینجا. «استکرده
گذاشتفرودراوتشقاوکمالواستنفستزکیتدرآدمیسعادتکمال«باري) 358: همان).» (اللوامه
)173: همان(»طبعمقتضايبراستنفس

محسوبحقراهدرسلوكقدماولینوکمالبهنیلاصلیشرطنفسبامجاهدهنیزموالنااندیشهدر
نیاید،توفیقآنمکروکیدازجلوگیريونفستزکیهبهریاضتالتزامباکهمادامیانسانشکبیشودومی
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بلقیسبهراسلیماننامهماجرايدوممجلسدررومیالدینجالل. ماندمیباقیحیوانیحیاتمرحلهدر
دروداردبرمیتمثیلرويازپردهروشنیبهنهایتدروگویدمیسخنهدهدرسالتازوکندمینقل

سینهبراخدسويازلحظههرکهعقلهدهدوامارهنفسبلقیسوخداستسلیمان: کهگویدمیتاویلش
سیلمانازمنمرادمندوستاناي. «گرداندزندهآندرراخدایادتاکوبدمیمنقار) امارهنفس(بلقیس

هرنفسبلقیسسرايگوشهدرکهاستعقلهدهدازمرادوامارهنفسبلقیسازمرادواستحقحضرت
اوبرنامهوکندمیبیدارخوابازرانفسبلقیساینوزندمیبلقیسسینهدراياندیشهمنقارلحظه

بلقیسچونکسانیرهانندهتواندمیکهخداستمباركنام،تنهاحالهردر) 73: مولوي.» (کندمیعرض
ساختپیکراهدهد«باشدنفسابلیستلبیسوفریبازاندآمدهگرفتارخویشتنامارهنفسچنگالدرکه
مشعلهنوربهراتهمتبادیهمنقطعانآنتافرستادگمراهانآنوالیتبهخویشحضرتازرسولیبه

. » آردتقدیسوتحقیقصحرايبهابلیستلبیسدستازرابلقیسوبرهاندضاللتظلمتازهدایت
)72:همان(

اگرتستهمراهتوتوییهنوزبایزیدکهآمدندا. «استخودبینیتركدرنفسدر اندیشه سعدي مجاهده
)975: سعدي.» (آيدروبگذاردربرراخود. تعالونفسکدعرسیبماهکخواهی

ازانسانرهاییونجاتمایهنفسهوايبامخالفتوحقاوامرازاطاعتکازرونی،ابواسحاقشیخ
سایهدر)135-134: عثمانمحمودبن. (جاودانیورستگاريمایهوداندمیخلقوحقبرابردررسوایی
آنجايبهوکشیدزیربهسلطنتتختازرانفسپادشاهتوانمیکهاستآنبامخالفتونفسمجاهده
. باشدسلوكمبتدیانواقعهخوداین. «سازدخویشمطیعرانفستانشاندفرماندهیتخترا برروحپادشاه
خلیفهکرسیربکههواسلطان. کنندآغاززدنقدمنفسخالفبهوشوندمشغولسلوكبهسالکانچون
دروبترسدآنستازعبارتی) هواهآلههاتخذمنافرایت: (کهکردهآغازخداییدعوياستنشستهروح
روحازوتعديظلمبهنفسغلبهبهکهخالفتکرسیازهواسلطانکهبیندسالکهوابرروحغلبهوقت
)146-145: 1379سیستانی،الاقبامیر...» (بنشاندخودجايبرراروحوآیدفروداستگرفته
روحمعرفت. 2

عبارتروح: جملهازنیستمانعوجامعآنهاازیکهرکهاستشدهارائهمختلفیتعاریفروحدربارة
میانتمیزوگفتنسخنکهاستناطقهقوهآنروحیا. کثیفکالبددراستمودعکهلطیفاعیانیازبود

: صفتهفتدارايربانیاستايلطیفهروحیا. استآنصفاتازآنومانندتدبروتفکّروتذکّرواشیاء
روحکهاندآوردهآنکیفیتدربارةو،دیگرصفاتوحیاتوبقاءوانسوحلموعلمومحبتونورانیت

خدايحیاتازاستحیاتییاالهیانوارازاستنوريروحیا. استزندهبدانتنکهاستزندگیآن
روحانسانی،روحالقدس،روحاللقاء،روحاعظم،روحاضافی،روح: اندبرشمردهانواعیروحبراي. تعالی

جگوهرین،. (نفسانیروحوناطقهروحقدیم،روحنباتی،روحجمادي،یامعدنیروحقدسی،روححیوانی،
است،ویژهآدمیبهحقنظر. استربوبیتآینهبشریتچونالخیرابوسعیدابیاندیشهدر)117-118: 6
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خلقت(فرمودودرگذشتامرازرسیدکهآدمبهنوبتولیاستبودهبسندهامريراعالمهمهآفرینش
). پانزده/29روحیمنفیهنفختو«گفت. استخواندهخویشنفخهراروحو) هشتوسی/75بیدي

اشارتانسانمنزلتومقامبهدیگرجهتیزاوروحارزشبهجهتیازمطلباین) 313: منورمحمدبن(
.دارد

یکدیگرتسخیربهرادواینخداوندکهداندمیجسموروحازمرکّبراانسانقشیري،ابوالقاسماستاد
عالوه. نیستقدیمواستحقآفریدهروحدیگرسوییازبینند،حشروعقابوثوابکهاستآوردهدر

میانایندرومعرفتجايرادلومحبتمحلراروحاو. شماردبرمیالهیايلطیفهراروحوسرّقشیري
)134: قشیري. (کندمیقلمداددلازترشریفراروح

استکردهخلقرامتفاوتیاخالقواشباحوارواحتعالیحقکهبر این باور است»عبهرالعاشقین«مؤلّف
جاللی،قدسی،ارواحبهراارواحاو. باشدخاصیفعلمنشأتواندمیودارداطواريآنهاازیکهرکه

ارواحومطهرافعالمنشأملکوتیوروحانیارواحکهکندمیتقسیمهواییوروحانیربانی،وجمالی
برمیحالتدوروحبرايروزبهانعالوه) 94: روزبهان. (استذمیمهاخالقصدورمحلنفسانیوهوایی
میالهیمحبتوعشقواهللاخشیتپروردگار،تعظیمبهحالتایندرکهحرکتحالتیکی: شمارد
وابستگیوتعلّقاتوهامشغولیدلنفیسالکدلازروحمقامایندرکهاستسکونحالتدیگر. پردازد

درچونسکونیکیوحرکتیکیداردحالتدوتوروحکهگفتیمراخوداکنون. «کندمیدنیاییهاي
ماندهچونودهدعملاهللامحبتوعشقدریاواهللاخشیتدریاواهللاتعظیمدرراويحرکتآیدرکتح

آنبويچیزيیابچیزيشودمتعلّقخواهدکهبارهرکنمینفیويازمشغولیهایعنیدارساکنششود
گونهبهراروححاالتدیگرجاییدرو) 234:همان. » (یابیاستراحتوبینیعجبتاکنمینفیراعلقه

مالزمشدارد،باطلبهگرایشکهروحیدارد،بردررامفاهیمهمانحدوديتاکهشماردبرمیدیگراي
نگاهدر) 330:همان. (استمنزلهمخوشیکه بااستنیکوییبهمعتقدکهروحیواستناخوشیوبدي

دلمربیتواندمیواستغیبنورپیشرویشاست،روحانیجهاندرربانیعقولکوهساراول،روحاو
صاحبربانیشرابواسطهبهروحعالوه)90:همان. (گردانداحوالومقامواخالقصاحبرااووباشد

)81:همان. (شودمیمدارجومعارف
تمامدداروجودارواحبینکهگانگیدووتضادواسطهبهواستحاالتیراروحولدبهاءاندیشهدر

روحبردیگرجاییوگیردقرارمیحرمتواحترامموردروحجایی. نگرددجمعآنهاازیکیدرحاالتاین
آدمیگرایش)357: ولدبهاء. (شودمیعطاروحبرگاهیوآمیزندمیدرروحبازمانی. شودمیآوردهرحم

دلوروحبابیشترحقمردانوقحمصاحبت باوهمنشینیاما. استفطريامريظلمتوتاریکیبه
میصحبتآنباورودمیآنبنزداستشکالیوتاریکیکهکجاهراستطلبتاریکیآدمیاما. «است
الهیپاكروحبهمتعلّقارواحتمامباري) 82:همان.» (روحستباودلستبابیشترمنصحبتچنانکدارد
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همهکهمیدیدمو. «استپاكروحازآنانسکونوقراريیبتمامواوستسويبهواوستازهمه. است
میاهللازومیخزنداهللازونشیندمیاهللابرواندشدهپرّانهمهونیستندبیشالیتجزيجزوهمینروحها

)4:همان...» (پرند
مخلوقاتکلمبدأومنشأ.استبودهاجسادواجسامازقبلروحآفرینشوباید اشاره داشت که خلق

: نویسدمیبارهایندررازينجم. استانسانیارواحمنشأ) ص(محمديپاكروحو از این میانروح
علیه. بودمحمديپاكروحانسانیارواحمبدأوبودانسانیارواحموجوداتومخلوقاتمبدأکهبدانک«

علیهخواجهچون). نوري(دیگرروایتیدرو) روحیتعالیاهللاخلقمااول(فرمودچنانکالسالموالصلوه
مبدأ). فالكاالخلقتلمالوالك(کهبودکائناتشجرهثمرهوموجوداتخالصهوزبدهالسالموالصلوه

علیهخواجهواستايشجرهمثالبرآفرینشکهزیراباشدکهنبایدچنینجزوآمداوهمموجودات
خواستموجوداتچونتعالیحقپسباشدثمرهتخمازحقیقتبهجرهشوشجرهآنثمرهوالسالمالصلوه
خبرمیوالسالمالصلوهعلیهخواجهچنانک.پدیدآورداحدیتنورپرتوازرامحمديروحنوراولآفرید
)38-37:رازينجم).»(منّیوالمومنوناهللامنانا(دهد

گواراترینپروردگارشنزددرمجرّدروحکهستامرگازبعدواقعیحیاتوزندگیموالنا،اندیشهدر
مجلسآندرارواحمیانرا،روح. «استسرايآندراومستیوشاديوکندمینوشراروحانیشراب

بیآشامند،میدردهانولببیوگیرندمیقدحدستبینوشند،میارتیاحراحشده،مجرّدارواحکه
احیاءبلامواتاًاهللاسبیلفیقتلواالذینتحسبنالو: (کهکوبندمیپايپاي،وبیکنندمیسراندازيسر،
هِمعندبوخورندمییعنی) فرحینیرزقون: (راحتندچهدرروحانیانآنکهفرمایدمیارواححالشرح) ر
)39: مولوي...» (دهانبیولببیومعدهبیوتنبیآشامند،می

عنایتهمینواستگشتهانسانحالشاملکهپروردگارجانبازانددمیعنایتیراروحسعدي،
. نیستبیشگامیکخدایشتاانسانفاصلهکهاندنگفتهدلیلبیوباشدمیاشهستیمبدأبهاورساننده

فیهنفختواینستعبارتآنازکهاستتعبیهگوهريتودرونکهزیرااسترسانیدهبخودترااوعنایت«
بمنتوگفتتیرباحالزبانباونگریستپسبازمرغ. زدندتیريرامرغیکهآنستاینمثال. وحیرمن

بخودراماکهتوییهم. رساندتودرراماآنکهاندکردهتعبیهمادرچیزيتوازگفترسیديچون
آفرینش) 983: سعدي.» (ربیرفتعلَماربیلوالوبربیربیعرفتنهاديمانهاددرتعبیهاینکهرسانیدي

قالبکدامبهروحهرکهداندمیقدیمشعلمباپروردگارواستبودهاشباحخلقتازپیشسالهاارواح
ازویابندمیتمثّلحقبندگانبرخاصیبندگانوصورتهابهبدنهابهپیوستنازقبلروحیهروپیونددمی

مریمنزدیکبهوکردتمثّلمرديشکلبهالسالمعلیهجبرئیلکهبینینمی«.نمایندمیدفعرابالهاآنان
خدارسولنزدبهوکرديتمثّلکلبیدحیهبصورتگاهو) سویابشراًلهافتمثّل(قرانستنصچنانکهدرآمد
روحخواجه: «بارهایندرتبریزيعتیقیاشارتو) 121: سیستانیامیراقبال...» (آمديسلموآلهوعلیصلی

اصحابی(کهستارگانهمچوماوبودماهخواجه. پرسیدنبایدقدرشبازروحاحوال. قدرشبباللوبود
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کهبودعالمروحخواجه. پرسیدنبایدشبازماهاحوالبود،شببالل)واهتدیتماقتدیتم،بایهمکالنجوم
)161:1386عتیقی،. (»بوددلسویدايباللو) االفالكخلقتلمالوالك(

دلمعرفت. 3
زبانبهدلازمرادکهبداناکنون: « استآمدهچنیندلدربارة»الکفایهمفتاحوالهدایهمصباح«در
همبهاودرابدوازلسرّویافتکمالبدووآمدهحرکتدراوازوجوددایرهکهاستنقطهآناشارت
بهاووجود... شدمتجلّیاوبرباقیوجهوجاللجمالورسیدربصمنتهايبهويدرنظرمبتدايوپیوست

استاکبرقلبعرش. استرحمانعرشمثالبرانسانوجوددردلو. بدوعشقوجودواستقائمعشق
چهاردلاستگفتهوالسالمالصلوهعلیهرسولو.... صغیرعالمدراستاصغرعرشقلبوکبیرعالمدر

آنوسرنگونسیاهدلیدوم. استمؤمندلآنوبودافروختهچراغیويدرکهروشناكپدلیاول: است
کهذووجیهنمصفّحدلیچهارم. استمنافقدلآنوایمانوکفرمیانمترددمعلّقدلیسوم. کافراستدل

)241-240: 1389کاشانی،عزالدین.» (نفاقمحلدیگروبودایمانمحلاوازوجهی
شئوناتآینهداردکهاستعداديوقابلیتبحسبواستالوهیتحضرتمظهرانسانیدل: «کهگفتباید

:کهفرمودگشته،الهیهمتناهیهغیر
)103:1388الهیجی،(»منزلراستعالمدودل               خداوندحبهآمدکهخرديبدان
. رودمیشماربهشناختومعرفتوسیلهتنهاواستتصوفپایهواساسواعظمرکنقلبودلپس

کشتوغرسجایگاه. استحقحضرتگاهتجلّیواعلیمالءقدسیانتماشاگاهدلهرات،پیرنگاهدر
حالدراخالصومحبتوصدقچوندرختانیکنارشدرکهاست»اهللاالالهال«بنامايطیبهشجره
وبرکتبارانوآسایندمیآنسایهدرآرامیبهآسمانوزمینخلقکهدرختانیچنین. هستندرویش
خواجه . (استمهذّبومطهردلهايبرکتبهروزيورزقبارانیقینبهوباردمیآنانبرالهیرحمت

آنوبپروراندنیزرادلبایدبلکهبیندیشدآنفربهیوجسمپرورشبهنبایدانسانتنها) 14: عبداهللا ،رسایل
اهمالنیزنبایدنیکاعمالدروگرددمحشوردارالقراردرنیکانباتا. برهاندغفلتخسکوخارازرا

اسرارازمملوکهدلیالبتّهاستانسانراهنمايودلیلدلمیهنه،پیرنظردر)45: همان.(داشترواوسستی
رادلشحقیقیعارف. باشددهپرده اي ازغفلت کشیآنرويبرنفسانیودنیوياشغالکهدلینهباشد،الهی

درشخصیچنین. استساختهحقحضرتگاهجلوهراآنوپاكنفسانیهايمشغلهوکدوراتتماماز
. یابدمیدرراالهیعنایتوفضلپیوستهپاكقلبیرهگذرازواستگرنظارهراالهیجمالپرتوجاهمه

»کلقیمهکلعاقبهوقَلبهامرءدبن.» (والرحمهبالفضلناظرٌالقلبوقلبهامرءرمحمجاییدرو) 309: منو
: همان. (سنجدمیدلقضاوتاساسبرراامورمصلحتکهنهدمیبرکسیراخردمندودانشمندنامدیگر
ازمنظورهمینبه. بودخواهدمهیاترآنبرحقتجلّیباشد،مصفّاترانساندلآینهچههرگفتبایدو) 246
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حقبردلودلبردست: «گفتماشیخبنهیم؟کجابردستنمازدرشیخايکهکردندسؤالشیخ
) 287:همان.» (جاللهجلّ

انسانیجوارحواعضاءدیگرخشوعدل،خشوعکهاستآنبروداندمیخشوعجایگاهرادلقشیري،
راخویشتندیدندراکسیودلستوعخشمحلکهاندکردهاتفّاقو: « گویدمیوداشتخواهددنبالبهرا

. زانوسراندرنهبوددلاندرخشوعفالنیاگفتندرااو. برگذاشتهسراززانوهاسروشکستهوکشیدهفراهم
خاشعتودلاگرگفتکردهمیبازيرويومويبانمازاندرکهدیدرایکیسلموعلیهاهللاصلیپیامبرو

)218-217:قشیري.» (بوديشعخانیزتواندامهايبودي
شد،پاكکدوراتومعاصیتیرگیهايازدلآیینهکههمیناستباوراینبرشیرازيبقلیروزبهان

کسبالهینورالیزالمنبعازراخویشتننوردلیچنین. گشتخواهدآشکاردلآیینهدرالهیحسنجمال
خوشدلماديعالموطبیعتلذّتوخوشیبهگرااستربانیشوقمحلدل) 48: روزبهان. (کردخواهد

ودلمراقبه)98-97:همان. (شدخواهدسوختهالهیغیرتآتشدروگشادهرویشبرشهوتدوزخدرِکند،
عشقمرغوآوردخواهدارمغانبهانسانبرايراقدسعالمفضايدرطیراندنیوي،اشغالواثقالازبریدن

دلصافیوپاکیبهکسهردریافتودركعالوه) 107-106: همان. (شددخواهقفسهمانسمرغبا
الهیجمالمشاهدهخاص،محبتایندنبالبهوبرخوردارندخاصمحبتیازحقخاصبندگان. اوست
. گشتبرخوردارخاصمحبتیازمنزلیهردرونهادالهیمنازلدرقدمتوانمیکهاینجاستدرواست

)133:همان. (استیارزیباییوجمالمشاهدهازاشینهممحبت
واعضاءدیگرفرماندهراآندیگرسوییازوآوردمیشماربهپروردگارتختوکرسیرادلولدبهاء
ازباشدتختسریردلست،اهللاکرسیوسریر: «نویسدمیبارهایندرونمایدمیمعرّفیانسانیجوارح

آنآرامشودلرقّتسببعبادتوطاعت) 259: ولدبهاء...» (رسدمیبجوارحدلتختازفرمانهاآنک
. گرداندمیسپیدلطفشباراسیاهدلهايوزدایدمیدلهاازرامعاصیاستغفارشباپروردگاروگرددمی

یدسپولطیفدلیانسان،پوسیدهوخاکیکالبددرونازخویشعنایتولطفباپروردگار) 420:همان(
خداوندکهواداشتمجاهدهبهبایدراجسم. استدلاعضاءهمهمغز. اوستبهکارهاهمهکهآوردبرون

. استآوردهایمانخداوندبهورسیدهیقینمرحلهبهکهدلی) 40-39: همان. (استجانودلخریدار
درگاهازراخویشاجاتحتمامبایداو. شودمتمایلالهیدرگاهجزدیگرکسیوچیزبهنبایدهرگز

)87: همان. (بطلبدآمرزشاوازپیوستهخدا،ازبرگشتسبببهوبخواهدپروردگار
ازومعشوقوعاشقاتّصالحلقهدلسوییاز. استمعشوقبهنسبتعاشقالفتوانسزمینهدل
دیگردلیمحبتنورازصفامقامدررادلجانولیکن. «باشدمیمعرفتوعشقساززمینهدیگرجانب
دلکهراکسآنیعنی) قلبلهکانلمنذکريذلکفیانّ: (فرمودچنانکنیستراآدمیهردلکههست
میجانودلراآنماکهخواهدمیحقیقیدلنفرمود،اثباتدلراهرکس. باشدانسخدايبارااوباشد

:بیتاند،گفتهچنانکخوانیم،
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)192:رازينجم(شد  دلنامشوچکیدفروقطرهزدند             یکحرورگبرعشقسرنشتر
طور. استاسالممعدنکهاست،صدردلاولطورشمارد،میبراطواريدلبرايرازينجمعالوه

طور. استانسومحبتوعشقجایگاهکهشغافدل،سومطور. استایقانوایمانمعدنکهقلبدوم،
حضرتمحبتجایگاهکهالقلبحبهدل،پنجمطور. استحقحضرتمشاهدهمحلکهفوادچهارم،

واستالهیاسرارمخزنوغیبیمکاشفاتمعدنکهسویداءششم،طور. استمقرّبانویژهوخداوندي
- 195:همان. (استالوهیتصفاتتجلّیمحلکهاستشدهخواندهالقلبمهجهدل،هفتمطورباألخره

آخرتودنیاویابدمیتجلّیآنبرحقصفاتجملگیواستحقحضرتنمايتمامآیینهدلريبا) 197
آفاقیسیريتواندمیانسانکهاستدلسایهدرکهدانستبایدوباشدمیدلآینهبرايپوششیحکمدر
.باشدداشتهانفسیو

استآیینهجهاندودررنظاست                   منظورآیینهجانوانسوجودمقصود«
)3:همان(»استآیینهآنغالفجهاندوهراست                   وینشاهنشاهیجمالآیینهدل

بهوشودمیدلآینهبریارتجلّیازمانعکهاستحجابیشهوتوهويکهاستنظراینبرموالنا
حکمبهتوچون. «بودخواهدمهیاترحقحضرتپذیرشيبرادلیچنین. باشدپاکتردلآینهچههریقین
عالم،مطلوبايمعنی،عروس: گوییمی. رودمیحجابدرنیزاوروي،میاندرپوستدروشهوتهوي

توکهزیرا: گویدمیاوجوابرفتی؟حجابدرچرابازنمودي،جمال! عیبیبیکمالايعینی،صورتاي
حیوهالعلم« حدیثآوردنباپنجممجلسدرمولويهمچنین)27: ولويم.»(رفتیشهوتوهويدرحجاب

باعثراصالحعملوحیاتمایهراعلماوپردازدمیعلمتفسیروتحلیلبه»الذنوبکفّارهالعملوالقلوب
اوجبهآنپروبالباعارفانوظاهرستاهلوهموظنورايکهواقعیعلماما. شماردبرمیبداعمالپاکی

وکندصافیوخالیجسمانیاوصافازراخودانسانکهآیدمیحاصلوقتیکنند،میپروازیقینمراتب
واسماءاسرارباوحیطریقازانبیاءکهاستعلمیهماناین. شودزنگبیآینهمجاهدهوریاضتدر

بهترینوبخشدمیجاودانیزندگانانسانبهمعرفتباتوأمدانشوعلم. داردمیمربوطاشیاءحقایق
آگاهیاست،دلآگاهیعلمزیرا. «رهاندمیغفلتوافسردگیازرادلآنتبعبهواوستزندگانیسرمایه
خبرزخمازونداردخبرگرماوسرماازشودخبربیتودستچون. استمردگیآگاهیبیاست،زندگی
رادلآیینهتاریکیوظلمتالهی،فرمانازتمرّدوسرکشی) 100:همان.» (استمردهدستم: کهگوییندارد،

نتیجهاین: « گویدمیسعديوآردارمغانبهراصفاواخالصاو،فرمانبرداريودارددنبالبه
آیینهدروآردتاریکیفرمانتركکهنگردانیضایعبخیرهوعزیزبدانیاوقاتقیمتتافرمانبرداریست

.ددیتوانچیزيتاریک
)972-971: سعدي(»دوستجمالبنمایدچونخوردهدار      زنگارپاكآیینهتونیستحجابسعدي
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تافراموشیایننیاريیادراخودیارهرگزکهیارياي. «خداستازدلبریدننتیجهرسواییوفراموشی
) 974: همان» (کی؟تارسواییاینايساختهبرکسهرباکهايکی؟

دلش. داردحقبهنسبتکهراسخیایمانواعتقادسبببهمؤمنبندهسمنانی،الدولهعالءهاندیشدر
سیستانی امیراقبال. (سازدنمیغافلحقو ذکریادازرااوو مانعیحجابو هیچخداستمشغولهمیشه

:147(
وگذشته.استالهیییدتأوقدرتانسان،دلپشتیبانواستدلبهانساناعتباروارزشعتیقینگاهدر

استحقفعلدارد،تعلّقدلبهآنچه. اوستجوارحوأرکانبهمتعلّقعملشواستدلبهمؤمننیتازآن
المؤمنقلب(کهاستتعالیخداياصابعاومقوياکنون. «آگاهستآنازحقفقطکهاسترازياینو

نتوانستندتحملجبالوارضوسماواتکهرایزيچکهاستبنابراینپس) الرحماناصابعمناصبعینبین
)177:1385عتیقی،(» ...اوعملازباشدبهترمؤمننیتپسکردتحملاوکردن،
سرّمعرفت. 4

اندگفتهبزرگان. بدندرروحمثلاستشدهنهادهودیعهبهدلدرکهاستايلطیفهاصطالحدرسرّ
رازدودگیوصفاآنرسدقربمقامبهویابدزدودگیوصفاوشودخالصنفسانیکدورتازروحهرگاه

راصفتآنکهگرددمیآنوصفتصفاایندارايروحازپیرويبهاستروحتابعکههمدلونامندسرّ
وسیلۀبهوالهینظربادلمناجاتحالتازاستعبارت: کهاندآوردهسرّتعریفدرگروهی. گویندسرّ
: 6گوهرین،ج. (محبتمحلروحومعرفتمحلدلواستمشاهدهمحلسرّشاننظردرو. رفتمعنور

نوعازآید،میفرودعارفدلبرقلبیشهودوکشفطریقازآنچهکرداشارهبایدنکتهاینبه) 233
ازوگیردمییاريمحسوساتازبناچارها،آنبیاندردارد،حسیوجوديانسان،چوننیست،محسوسات

عباراتألفاظقالبدرروحانیتجربیاتومعانیگونهاینگنجانیدناست،محسوساتنوعازألفاظکهآنجا
. کنندمیگلهکلماتوحروفتنگنايازپیوستهعارفانکهاستعلّتهمینبه. دشواربساستکاري

زبان«راآنخودآنانکهخاصتعبیراتیوهاواژهوخاصمفاهیمیبااستزبانیعارفان،زبانبنابراین
دستراويخوابدریاکهاستمفاهیمیتراودمیعارفذهنازکهخاصیمفاهیم. اندنامیده»اشارت

یادلبهمعنیالقايهايراهدیگرعبارتبهوبیداريدریاوبیداريوخوابمیانحالتیدریادهدمی
درانصاريعبداهللاخواجهراستاایندر) 235:1388غالمرضایی،. (کشفوغیبیالهامیاواقعهیارویاست

ورموزگونهایناوعاجزندآندركودیدازظاهراهلکهدارداشارترموزيواسراربهخویشآثار
رموزواسراربیانبهفصلدووچهلرسالهدراو. کندمیبیانوتأویلوکشفعرفاشیوهبهرااسرار
وظاهريهايداللتدارايصوفیهشیوهبررااحادیثحالهمهدرپردازدومینبوتمقامسیرتویثاحاد

چوننیزآنبهعملونیستمیسرهمگانبرباطنیاشاراتورموزودریافتالبتّهکهداندمیباطنی
واحوالنقلودارداختصاصعرفانند،وسلوكاهلکهخاصگروهیبهنبوياحادیثاسراردریافت

نبوياشاراتهمانباطنیمفادبهطایفهاینقیاموپایبنديعملیدادننشانبرايرسالهایندرمشایخکردار
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سرّبهرااشصدگانهمیادینازسوموهشتادمیدانهرات،پیر) پنجوهشتاد: رسایلمقدمهموالیی،. (است
نتواندعبارتآنازهرگزکهنهاندرداردحقباکهاستمردخالصهآنسرّگویدمیودهدمیاختصاص

یکیوفرشتگانازیکیونهانآدمیانازیکی: استنوعسهوکردنتواندحکایتخودازراآنمردوکرد
خودازآنچهو»حقیقتمکاشفت«فرشتگانازآنچهواست»خلوت«استنهانآدمیازآنچه. نهانخوداز

)321:رسایلخواجه عبداهللا ،. (است»مواصلتاستغراق«نهان
جهدبهکهشماردمیبرالهیالطافازايلطیفهراسرّوحقاسرارازسرّيرااخالصالخیرابوسعیدابی

شیخچیست؟اخالص! شیخیا: « گفتیکی. استپروردگارعنایتوفضلبهبلکهنیستجدو
نظرکهبندهجانوسرّدرحقاسرارازاستسرّياخالص:استگفتهسلموعلیهاهللاصلیرسول:گفت
موحدکهموحدواستسرّآنرقیبمدد،آنواستسبحانپاكنظرازسرّآنمددواستسرّبداناوپاك

حقالطافازاستايلطیفه: «گفتشیخ» چیست؟سرّآنشیخاي: «گفتکسی.» استسرّبداناست
بهنهگرددپیداتعالیحقرحمتوفضلبهلطیفهآنو) دووچهل/19بعبادهلطیفاهللا(گفتچنانک
وفضلبهکندنظرحزنونیازبدانآنگاهآردپدیددردلشحزنیواراداتیونیازيابتدا. بندهوفعلکسب

وگوینداهللاسرّرالطیفهآنومرسلنبیالومقرّبملکعلیهالیطلعکهبنهددلآندرايلطیفهرحمت،
)293-292:منورمحمدبن...» (استاخالصآن

واستمشاهدهمحلکهخواندمیالهیايلطیفهراسرّواستهمدلابوسعیدبانیزقشیرياماماستاد
اصلوروحهمچونقالباندرلطیفبودچیزيسرّ: « گویدمیوشماردمیبرروحازترلطیفراسرّ

و. بودمعرفتجايدلهاواستمحبتمحلروحچنانکاست،مشاهدهمحلآنکهندکواجبایشانهاي
حکمبرگروهینزدیکوتعالیوسبحانهراحقجزنبوداطّالعبرويسرّسرّونبوداشرافسرّترااندگفته

میانسرّازنیزقشیري) 134: قشیري.» (دلستازترلطیفروحواستروحازترلطیفسرّایشاناصول
)151:همان. (کندمیتعبیراخالصبهتعالیخدايوبنده

درکند،میدركراالوهیتصفاتتجلّیانواربدانانسانکهپنجگانهمدرکاتازیکیرازيالدیننجم
اسرارخانهگنجینهکهدلدرمصباحیهمچونراآنکندومیاشارهسرّبهخفی،وروحودلوعقلکنار
اقتضاءآنغایتبیقدرتونهایتبیحکمتپس: « دارداشارتچنیناو.آوردمیشمار،بهتاسغیب
صفتزجاجهدلیبود،غیبخانهگنجینهکهآدمباطندرقدرتبیدآدمطینتتخمیروقتدرکهکرد،

کهسازدمصباحیدلزجاجهمیاندرونهدکدرکثیفجسدمشکاهدرراآنوصفاغایتدرکثیفیبسازد
)121:رازي.» (نهدمصباحآندرخفیفتیلهوگویندسرّآنو) زجاجهفیالمصباح(

وحقیقتمردرااووداندمیزمینیانوآسمانیانگشايمشکلوعالمیانرحمتراپیامبرموالنا،
مشکلکهفرماحلرامامشکلللعالمین،رحمهاي: « گویدمیوخواندمیالهیاسرارورموزترجمان
:شعرتویی،امروززمینوآسماناهلمشکالتگشاي
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) 24:مولوي(»ترجمانستیزخاطرراالهیرمزنشانستی         همهعالمایندرراحقیقتمرداگر
اینباوبیندمیالهیفرمانخطبرسرنهادنوبندگیوطاعتنتیجهرابندگاندلروشناییسعدي

: سعدي. (شودمیگشودهبندهرويبرروحانیمشاهداتوغیبیمکاشفاتوراسرادرِکهاستروشنایی
971(

راچیزيالهیاسرارجزاوکهاستاینشماردبرمیعارفبرايکهبارزویژگیدوکازرونیابواسحاق
دوستکهعارفدلبراستحرامکهاندگفتهتصوفاهلازبعضی: «گویدمیونکنداشارتونشنود

اوچشمبراستحراموخویشخدايرازجزبشنودکهاوگوشبراستحراموخویشخدايجزدارد
.» خویشخداياذکارواسرارازکنداالّعبارتآنکهاوزبانبراستحراموخویشبخداياالّکندنظرکه
)203: عثمانبنمحمود(

استالهیاسراروعلوم،جامع) ع(علیحضرتعارفانمقتدايوپیشواسمنانیالدولهعالءدراندیشه
درمیاناوباراخویشقلبیمکنوناتواسرارازايپارهحضرتکهآن داشتشایستگیکهمحرمی.تنها
بودنشستهاشتربرطالبابیبنعلیالمؤمنینامیرروزي«:کرداشارتشیخ. استبودهزیادبنکمیلنهد،

دراسراروعلومچونکهبودرسمیرااوونشاندبرخودپشتپسبربودسراصاحبکهرازیادکمیلو
اسرارآغازوبنشاندخودپیشراکمیلورفتیآنجابراندازدراخبريازوکهخواستیوزديموجاوباطن
بسیاريعلمهايتعالیحقاینجادرکهکرداشارتخودصدربهکمیلیاکهفرمودآنازبعد... کرديگفتن
)207-206:سیستانیامیراقبال.» (بگویماوباکهیابمنمیدلیاهلامااستنهاده

اسراريجملهازاینواستحقکاردارد،تعلّقبندهدلبهآنچهکهاستباوراینبرتبریزيعتیقی
وورکمصالیالینطراهللان(مالئکه،ايکهآیدخطابعزّتحضرتاز. «اگاهستآنبهحقفقطکهاست

.استمنکاردارد،تعلّقدلباآنچهنیست،تعلّقدلباراشما) ونیاتکمقلوبکمالیینظربلاعمالکمالیال
)178: 1385عتیقی،(»  نیستراهراتواندرپردهنیست              بدینآگاهتوجانرازایناز

نتیجه
راهیوکهنهايرسمازیکیاسالمازپسایراندر"گوییمجلس"تعبیريبهووعظمجالسپاییبر
. استشدهمیشمردهمتوسطمردمعوامبرايبویژهعرفانیودینیاعتقاداتتبلیغوتعلیموفهمبراي

. پرداختندمیبحثووعظمجالسبهخودهايخانقاهدرتصوف،یافتنعمومیتروزگارازمتصوفه
داشتهسعیگویندهمجالسایندر. استداشتهممتازمقامیقومهرنیدیادبیاتدروعظمجالسبنابراین

وترعالیقلبیالهاماتچههروکندالقاءمنطقیاشکالترینسادهوسیلهبهراهااندیشهترینعالی
باقیهاقرنهاآنازايپارهکهجاییتانشیندمیدلدربیشترسخناناین. باشدترسادهخطابیقیاسات

واندبودهخویشزمانهعارفانوعالمانازگویانمجلسوواعظانازبسیاريکهاستاینجالب.ماندمی
بیشترچههرمارامجالسبررسیومطالعه.استماندهباقیايشایستهوخوردرتقریراتوتالیفاتآناناز
شیوهودهندهتشکیلعناصروالبمطترکیبوتنظیموطرحنظرازبویژهمتصوفهنویسینثرشناختدر
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وکشفبرمبتنیاستمعرفتیوآیدمیپدیددینپایهبرعرفانکهگفتباید.رساندمییاريآنانبیان
. استنسبیعارفاندرنگرشاینواستدینبههنرينگرشعرفان،چونوبینیدرونواشراقوشهود

درنگرشطرزاینواستنگرشاینازبرخاستهکهخوریممیبرمسایلیوموضوعاتبهمتصوفهآثاردر
وروحانیهايتجربه. یافتتوانمیکمترکنند،میطرحراهاآنمتصوفهکهايشیوهبهدینیمتوندیگر
نمونهدست،اینازاموريوخداوندبهمحبتوعشقازبرخاستهحاالتها،واقعهقلبی،مشاهداتقلبی،

وسیر: ازدانستعبارتاختصاربهراصوفیهآثاراینازدستهاینمطالبتوانمیمجموعدر.هاستآني
ونفسانیهواجسوخواطرودلوروحونفسيدربارهبحثقلبی،احوالمقامات،پیمودنوسلوك
است.نفسانیاحوالونفسدرآنانتاملحاصلکهخاصشناسیرواننوعیبهتوجه

کتابنامه:
.منوچهري: تهرانمعین،محمدوکربنهنريتصحیحالعاشقین،عبهر،)1366(روزبهان،شیرازي،بقلی_
الزمانبدیعحواشیوتصحیحاتبا،)جلددو(معارف،)1382(الدین،بهاءالعلماسلطانولد،بهاء_

.طهوري: تهرانسوم،چفروزانفر،
،)مقاله(تبریزسفینهدرتبریزيعتیقیالدینجاللصوفیانهمجالس،)1386/ 1385(حیدر،حسنلو،_

.اسالمیآزاددانشگاه: زنجانیازدهم،ودهمشمارهعرفان،تخصصیمجلهدوم،ونخستقسمت
.زوار: تهراناول،چفارسی،ادبدرنثرفن،)1366(حسین،خطیبی،_
چموالیی،سرورمحمدمقابلهوحتصحیبهفارسی،رسایلمجموعه،)1377(،انصاريعبداهللاخواجه_

.توس: دوم،تهران
.سمت: تهراناول،چفارسی،نثرانواع،)1380(منصور،فسایی،رستگار_
.سخن: تهرانششم،چها،اندیشهوهایادداشت،)1383(عبدالحسین ،کوب،زرین_
.جاویدان: تهراندیگر،چیزهاياز،)1364(،_________________
: تهرانچهارم،چفروغی،علیمحمدتصحیحسعدي،کلیات،)1381(عبداهللا،الدینمصلحدي،سع_
.پیمان
اول،چحقیقت،عبدالرفیعتصحیحسمنانی،الدولهعالءمجلسچهل،)1379(اقبال،امیرسیستانی،_
.اساطیر: تهران
چکریمی،سعیدوپورجوادينصراهللاکوششبهعتیقی،دیوان،)1388(الدین،جاللتبریزي،عتیقی_
.فارسیادبوزبانفرهنگستان: تهراناول،

.بهشتیشهیددانشگاه: تهراناول،چصوفیانه،هاينثرشناسیسبک،)1388(محمد،غالمرضایی،_
تصحیحعثمانی،احمدبنحسنابوعلیترجمهقشیریه،رساله،)1379(هوازن،بنعبدالکریمقشیري،_
.فرهنگیوعلمی: تهرانششم،چفروزانفر،نالزمابدیع
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: تهراناول،چهمایی،الدینجاللتصحیحالکفایه،مفتاحوالهدایهمصباح،)1389(عزالدین،کاشانی،_
.زوار

. زوار: تهراناول،چجلد،دهتصوف،اصطالحاتشرح،)1388(صادق،سیدگوهرین،_
محمدرضاتصحیحومقدمهراز،گلشنشرحفیاالعجازاتیحمف،)1388(یحیی،بنمحمدالهیجی،_
.زوار: تهرانهشتم،چکرباسی،عفّتوبرزگر
محمدرضاتصحیحومقدمهسعید،ابیالشیخمقاماتفیالتوحیداسرار،)1366(منور،بنمحمد_

.آگاه: تهراناول،چکدکنی،شفیعی
دوم،چافشار،ایرجکوششبهالصمدیه،اسراریفالمرشدیهفردوس،)1333(عثمان،بنمحمود_
.ملیآثارانجمن: تهران
: تهراندوم،چسبحانی،. ه.توفیقدکترتصحیحسبعه،مجالس،)1372(محمد ،الدینجاللمولوي،_
.کیهان
م،نهچریاحی،امینمحمداهتمامالمعاد،بهالیالمبداءمنالعبادمرصاد،)1380(،رازيالدیننجم_
.فرهنگیوعلمی: تهران
.فروغی: تهراننامه،غزالی،)1342(الدین،جاللهمایی،_
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چراغ ها را من «کارکرد راوي، زاویه دید، شخصیت و شخصیت پردازي ها در خلق داستان  
نوشته زویا پیرزاد» کنمخاموش می

پورعلی حاجی
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

چکیده
امل بسیاري در خلق یک داستان دخالت دارند و عوامل بیشتري تا آن داستان مورد پسند بدون شک عو

از آن » کنمچراغ ها را من خاموش می«همگان شود و در جایگاه قبول خاص و عام قرار گیرد. داستان بلند 
نوان بهترین منتشر و به ع) 1380(دسته آثاري است که جاي خود را از سال ها پیش پیدا کرده است. درسال 

رمان شناخته شده است. این پژوهش سعی دارد برخی عوامل موثر در موفقیت این رمان را واکاود. با این 
هدف نگاهی دوباره به شیوه هاي هنري زویا پیرزاد در استفاده از برخی عناصر داستان انداخته است. از این 

ید را مورد بررسی قرار داده است. نتیجه میان شخصیت و شخصیت پردازي و همچنین نوع راوي و زاویه د
اي که حاصل شده است حکایت از ان دارد که چگونگی کاربرد این عناصر در موفقیت داستان نقش کلیدي 

داشته است.
عناصر داستانی، شخصیت، شخصی پردازي، گفتگو، زاویه دید، راوي. ها:کلیدواژه

مقدمه
) وارد عرصه داستان نویسی 1370» (مثل همه عصرها «د به نام زویا پیرزاد با اولین مجموعه داستانی خو

) به 1377) و یک روز مانده به عید پاك (1376» (طعم گس خرمالو«شد. بعد دو مجموعه دیگر به نام هاي 
چراغ « ) به چاپ رساند. اولین رمان پیرزاد1381داستان هاي مجموعه اول اضافه شد و با عنوان سه کتاب (

) منتشر و به عنوان بهترین رمان شناخته شد و دومین رمان او نیز 1380درسال (» وش می کنمها را من خام
) منتشر شد.1382در سال (»عادت می کنیم «بنام 

هدف این پژوهش بررسی و تحلیل شخصیت، شخصیت پردازي، راوي و زاویه دید در رمان چراغ ها را 
من خاموش می کنم است؛
و در رمان » کالریس«زاد زنان هستند در رمان چراغ ها را من خاموش می کنم قهرمان رمان هاي پیر

دراین رمان ها انواع شخصیت هاي،ایستا،پویا،جامع، ساده، نوعی، همراز وتصادفی به ». آرزو«عادت می کنیم 
م چشم می خورد.مردان داستان هاي او درمجموعه اول ازروشنفکران اجتماعی و مبارزان سیاسی هستند، آد

هایی ساده که فاقد پیچیدگی هاي خاص می باشند، افرادي مثبت که پایبند به عقاید وهویت فرهنگی خود 
هستند. 

پیرزاد در آثارش در تجزیه و تحلیل اعمال و رفتار افراد داستانش حوصله بسیار به خرج داده و با 
موشکافی علل رفتارها و کنش هاي آنان را بیان می کند.
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ی پیرزاد درگفتگو وتوصیفات اوست،گفتگوهایی که باصفات اجتماعی افراد داستان نمودار اوج هنرنمای
شده است،دربسیاري ازقسمت هاي داستان هایش وظیفه اصلی بردوش گفتگوهاست. از قدرت نمایی هاي 

پیرزاد در گفتگوها، تطابق شخصیت اجتماعی داستان و طرز گفتار آن هاست.
زنانه، مهارت فراوان از خود نشان داده است گویی سال ها ارتباط نزدیک پیرزاد درساختن گفتارهاي

وصمیمانه اي با زنانی که از آن ها سخن می گوید دارد، به ظرافت گفتار وکنایه هاي متداول بین زنان طبقه 
خاصی از اجتماع آگاهی کامل دارد و باموسیقی خاصی که در کالم شخصیت ها می گذارد ویژگی هاي نهفته

شخصیت آن ها را بازگو می کند.
تراکم فعل،کوتاهی جمالت، سادگی وتکرار ازبارزترین ویژگی هاي گفت وگو دررمان هاي پیرزاد است.

درشخصیت پردازي و تجزیه و تحلیل شخصیت هاي داستان و کشف حقیقت درون و برون آن ها 
ئه مستقیم بطورصریح در موردشخصیت ازشیوه هاي مستقیم وغیرمستقیم استفاده شده است.پیرزاد درارا

هایش اعالم نظرمی کند وتمامی ابعاد شخصیت داستانش رابدون کم وکاست معرفی می کند. درتوصیف 
ظاهر افراد، اخالق و افکار آنها قلمی توانا دارد و می توان در این شیوه او را دنباله رو جالل آل احمد 

را من خاموش می کنم، ارائه صریح شخصیت ها با یاري دانست. هنر پیرزاد بخصوص در رمان چراغ ها 
گرفتن از شرح و توصیف مستقیم توسط شخصیت اول داستان می باشد.

پیرزاد به کنش و رفتار توجه خاصی دارد ورفتار افراد را درجهت ارائه شخصیت آن ها انجام می 
می دهند. همراهی فضا ومحیط دهد.مردان و زنان داستانش رفتاري مطابق باشخصیت هایشان ازخود نشان

داستان باکنش و رفتار شخصیت ها به صحنه هاي داستان زیبایی خاصی بخشیده است. ظرافت هاي 
رفتارمردان درداستان هاي او دربرخورد با همسرانشان ومشکالت زندگی نشان داده شده است. مردانی که 

ت آن ها بوده وهمه آنها در آخر اصالح می اهل فعالیت و سیاست بود و رفتارهاي آنها متناسب به روحیا
شوند.

در قسمت انتخاب نام ها و شخصیت هایش هرچند که کاري سلیقه اي است اما موفق عمل کرده و نام 
هایی که انتخاب کرده داراي محبوبیت و جذابیت می باشند

ي نیست. عنوان داستان با عنوان داستان هایش گیرا وجذاب می باشد، پیش پا افتاده، کهنه، قالبی و تکرار
چراغ ها را من خاموش «محتوا و درون مایه آن سازگاري دارد و بعد از مطالعه داستان پی می بریم که عنوان 

با محتوا ارتباط زیبا و معناداري پیدا می کند.» می کنم 
ها پیرزاد توصیف محیط داستان و همسویی با حاالت روحی و روانی افراد داستان از دیگر هنرنمایی 

است. دریک جمله می توان گفت پیرزاد نویسنده حاالت و احساسات روحی وروانی بخصوص در مورد 
زنان است. دربحران هاي داستان را با جان بخشی با افکار همسو می کند،ترس ها، دلهره ها،

انی را به اضطراب ها، دغدغه ها،نفرت وعشق ها بامهارت بسیار تشریح می کند،گاه حاالت روحی و رو
طورمستقیم شرح می دهد وگاه فضا و لحن را با آن همراه می کند. این گونه توصیف وتطابق آن بامحیط را 
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می توان ناشی ازدیدگاه رئالیسی پیرزاد دانست،این گونه حاالت توصیف،وقتی که شخصیت هاي اصلی 
توصیف آن را می توان هنر پیرزاد داستان زن باشد به اوج می رسد؛زیرا برداشت وادراك صحنه هاي زنانه و 

دانست.
گفتارها،رفتارها، خصلت هاي اخالقی وحتی توصیف قیافه ظاهر و همراه با توصیف محیط به دلیل سبک 

رئالیسی نویسنده با واقعیت منطقی سازگاري دارد.
ی منطقی حوادث و داستان هاي پیرزاد آغاز وپایانی زیبا دارد،خواننده درانتظار وبالتکلیفی نمی ماند؛توال

وقایع، تناسب کامل شخصیت ها و بحران داستان به رمان هاي او زیبایی خاصی بخشیده است.وسواس 
ودغدغه هاي فکري زنان داستان او پذیرفتنی است، درکنار درون مایه اصلی داستان ها به مسائلی مانند 

انسانیت، کمک به همنوع و وفاداري هم سخن می گوید 
ین رمان، زندگی خانوادگی زنی ارمنی (کالریس) سی و هشت ساله در آبادان دهه چهل را خالصه رمان: ا

به تصویر می کشد، راوي و قهرمان داستان کالریس است، او مادر سه فرزند، دو دختر دوقلو به نام هاي 
زنی آرمینه وآرسینه ویک پسر جوان به نام آرمن است. همسر او،آرتوش،کارمندشرکت نفت است. کالریس

است زحمتکش که تمام وقت خودرا صرف خانواده ودیگران می کند. با آمدن همسایه جدید زندگی و 
تفکرات او دگرگون می شود و با دوستی امیلی دختر خانواده سیمونیان با فرزندان کالریس، رابطه همسایگی 

زندگی می کنند؛دختر خانواده آن ها آغاز می شود. مادرامیلی فوت کرده و پدرش به اتفاق مادربزرگش با هم 
امیلی بادوستی آرمینه وآرسینه توجه آرمن راجلب می کند. امیل پدر امیلی که همکار آرتوش درشرکت نفت 
است با نزدیک شدن به خانواده کالریس نگاه دوستانه خود را به کشمکشی عاطفی وعاشقانه تبدیل می کند 

ي نامتعارف امیل از کالریس و تقاضا از او براي مالقات واحساسات کالریس را برمی انگیزد. درخواست ها
در خلوت دو احساس متضاد را دراو برمی انگیزد. از یک سو میل مشکوك براي محبوب شدن و از سوي 
دیگر، وحشت زده از آنکه به عشقی ناخواسته دچار شود. این کشمکش تا قسمت هاي سی و هشت داستان 

ه می شود که امیل تصمیم به ازدواج با زنی به نام ویولت دارد. خانواده امیل با اوست. تا اینکه کالریس متوج
ناگهان آبادان را ترك می کنند وهیچ کس نمی داند به کجا رفته اند. این واقعه باعث می شود کالریس به 

روانه ها هم گفته بود: پ« خود بیاید و به عالقه بین خود و همسرش پی ببرد و همه چیز را زیبا و آرام ببیند:
»مهاجرت می کنند.به آسمان نگاه کردم. آبی بود. بی حتی یک لکه ابر.

نماي کلی شخصیت ها-2
سی و دو شخصیت نقش ایفا می کنند، دوازده زن ده مرد و » چراغ ها را من خاموش می کنم« در رمان 

و یک مرد می باشد. »آرمن ،آرمینه و آرسینه « و سه کودك »  کالریس« ده نوجوان که شخصیت اصلی 
ازلحاظ طبقه ي اجتماعی همه شخصیت هاي داستان دریک سطح می باشند زنان نقش بیشتري درداستان 
دارند وداستان حول محور اتفاقات خانوادگی می چرخد. کودکان نیز شخصیت هاي اصلی می باشند که در 
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سن و خانم نوراللهی، در روندکلی همه جاي داستان به چشم می آیند، شخصیت هاي فرعی؛ مانند یوپ  هان
داستان نقش بسزایی دارند.

نمودار حضور شخصیت ها در صحنه هاي رمان:

زنان:-2-1

کالریس:-
شخصیت اول داستان، ایستا وساده است ودرتمام طول داستان تغییر نمی کند زنی است کدبانو آشنا به 

وظایف زندگی:
روپوش در آوردن،دست و رو شستن. کیف پرت «دم و داد زدم درخانه که باز شد دست کشیدم به پیشبن« 

)9: 1391(پیرزاد، » نمی کنیم وسط راهرو. 
ور ایرادگیر حی و حاضر گفت « او همیشه با افکارش درگیر است و این کشمکش همه جا با اوست: 

)20پیرزاد، »(اوالً مربوط به کارش است. ثانیاً از اول می دانستی.«
درقفل کردن چه ربطی به تنها بودن دارد؟ هربار جواب داده بود نمی «نم بارها پرسیده بود ور بهانه گیر ذه

)66(پیرزاد، .» دانم 
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زیاد سیگار نمی کشیدم، فقط گاهی که خانه خلوت بود دوست داشتم « او همیشه تنهاست و اهل سیگار:
)64پیرزاد، »(کنم. بنشینم توي راحتی چرم سبز، تکیه بدهم به پشتی، سیگار بکشم و فکر 

یکی ازعیب هایم این بود که « حاضر جواب نیست و اهل سکوت است و از بدقولی خوشش نمی آید:
)82(پیرزاد، » نمی توانستم در جا جواب آدم ها رابدهم.حرف بی ربط که       می شنیدم ساکت می ماندم.

است و مردد، اهل شعر و داستان: )او حساس 96بزرگترین آرزویش ازدواج خواهرش آلیس است.(پیرزاد، 
» شروع کردم به ریز ریز کردن کلنکس و فکر کردم چرا همیشه در بدحالی یا خوشحالی یاد پدرم می افتم. « 

)168(همان، 
آمدم به صفحه اول و یک بار دیگر جمله امیل را خواندم. ورق زدم، رسیدم به فصل اول و شروع کردم « 

ردم و باورم نشد. آخرین بار که این قدرطوالنی، یک نفس و بی وقفه کتاب به خواندن. به ساعتم نگاه ک
)168(پیرزاد، » خوانده بودم کی بود؟

تنهایی، کم توجهی آرتوش باعث می شود که نگاه دوستانه وصمیمی امیل او را دچار کشمکشی عاشقانه 
دوست نداشتم بکنم و باید می کردم، کاش می شد به جاي همه این کارها که « کند و او را شیفته امیل نماید:

» لم می دادم توي راحتی سبز و می فهمیدم مرد قصه ساردو بین عشق وتعهد کدام را انتخاب می کند.
)178(پیرزاد، 
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راه رفتم و فکر کردم مدام درخانه ماندن ومعاشرت با آدم «و این توهم باعث می شود او خود را گم کند:
)199(پیرزاد، » مسائل تکراري کالفه ام کرد. باید کاري کنم براي دل خودم.هاي محدود وکلنجار رفتن با 

چه جالب، من هم همین «سوار اتوبوس خط بوارده شدیم.تمام راه حرف زدیم و نمی دانم چند بارگفتیم 
باور کن تعارف نمی کنم. با هیچ کس این همه حرف براي « دم در خانه بسته ها را داد دستم و گفت » طور

)200(پیرزاد، » تن ندارم.گف
و دائماً با خود کلنجار می رود:

چرا مو شانه می کنی؟ چرا با این همه وسواس به دست هایت کرم می مالی؟ شانه را گذاشتم روي میز « 
)234(پیرزاد، » آرایش. چه می خواهد بگوید؟ اگر گفت چه بگویم؟ چه باید بگویم؟

دیدار باامیل در خلوت وهجوم ملخ ها به اوج خود می این کشمکش درقسمت سی و هشت داستان و 
جرعه اي آب خوردم یا نخوردم؟ بلند شدم رفتم طرف پنجره. روي هره پر ازملخ بود. مرده و نیمه « رسد: 

« جان. آسمان تاریک بود و صدایی می آمد که تا آن وقت شبیه اش را نشنیده بودم امیل از پشت سر گفت 
)235پیرزاد، » (صداي بال ملخ هاست.

ببین کالریس، می دانم تجربه «داشتم عرق می کردم.چند لحظه فقط سکوت بود و بوي خاك.نگاهم کرد.
»اش را نداشتی، ولی ـــــــ

»زودتر بگو« توي دلم گفتم 
»نگو« توي دلم گفتم 

گیره برداشت بعد دستش را از روي دست« و در آخر می داند که تنهایی او باعث شده است اشتباه فکر کند:
ولی باید بگویم. تو تنها دوست منی. تو حتماً می فهمی. تصمیم گرفته ام با ویولت ازدواج « و برگشت. 

مهم نبود مرد قصه باالخره بین عشق و تعهد کدام را انتخاب می کند. از « و خودش را سرزنش می کند:»کنم.
تنفر بودم که نمی فهمد مرد قصه چقدر احمق مرد قصه متنفر بودم که این قدر احمق است. از زن قصه هم م

)250(پیرزاد، » از همه احمق تر خودتی.« است. بلند شدم رفتم به آشپزخانه و به خودم گفتم 
رفتم به اتاق خواب، روي تخت دراز کشیدم و خیره به پنکه سقف با خودم حرف زدم. چرا فقط « 

ا می زنند درست گوش نمی کنی؟ چرا به آلیس ایراد حماقت بقیه را می بینی؟ چرا به حرف هایی که آدم ه
)256(پیرزاد، » می گیري؟ خودت که بدتري.

مادر کالریس: (آرشالوش وسکانیان)-
از شخصیت هاي اصلی داستان، ایستا،ساده ونوعی است. نشان دهنده طبقه اي از مادران دلسوز وسواس 

که درطول داستان شخصیتی ثابت دارد.
)24رگ شوهر هنوز سیاه می پوشد و مو رنگ نمی کند. (پیرزاد، سال ها بعد از م
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از پدرش کم ارث برده بود ثروت :« زیاد اهل معاشرت نیست و از همسایه جدید خوشش نمی آید 
شوهر هم اضافه شد. توي جلفا معروف بود به المیرا سرخور...بی دلیل که نیست مادرش سرزا رفت. چند 

)27(پیرزاد، » ز پنجره پرت کرد توي باغ.سال بعد پرستارش خود را ا
اگر می خواستم مثل زن هاي شتره «او تا حدودي از خودراضی است. حساس به کارهاي خانه و نظافت:

توي راهرو مادر انگشت کشید روي میز »« شلخته مدام کیف وکفش بخرم نه تولیسانس می گرفتی، نه آلیس
)از نظر 40قد است که باید حد معاشرت را نگه داشت. (پیرزاد، )معت29(پیرزاد، » گردگیري نکردي؟« تلفن. 

مادر گفت: مانیا لنگه ندارد. با این همه گرفتاري باید خانه اش را « او زن فقط باید خانه دار خوب باشد:
نینا خانه را نشان می )« 81(پیرزاد، » ببینی. همیشه جمع و جور و مرتب. عین دسته گل. به این می گویند زن.

(پیرزاد، » نگاه کن. چه ریخت و پاشی. انگار دیروز اسباب کشی کرده.« اد و مادرم زیر گوشم غر می زد.د
117(

از دیدن قیافه هراسان و نگرانش خنده ام « او همیشه نگران کالریس و آلیس است و هراسان در کارهایش:
که آلیس تا آن وقت ازدواج نکرده گرفت. مادرم از هراتفاقی هراسان و بابت هر چیز نگران می شد. از این

)« 148(پیرزاد، » بود مدام نگران بود و وقتی هم مردي در زندگی خواهرم پیدا می شد ترس برش می داشت.
مادر معموالً تند کار می کرد اما وقت هایی که عصبانی بود حرکاتش شبیه فیلم هاي قدیمی می شد، سریع و 

)160(پیرزاد، » منقطع.
سلیم کهن سال دراین رمان، مادرکالریس است که زنی سنتی است و او نهایت آرزویش نمونه زن ت« 

ازدواج دخترش آلیس است طوري که براي او نذر ونیاز هم کرده است، درضمن آن قدر پاي بند سنت است 
که بعدازسال ها مرگ همسرش هنوزلباس سیاه بر تن دارد و مو رنگ نمی کند و مالك خوبی و بدي زنان در

نظر او تمیزي ومرتب بودن خانه آن هاست. نینا را به خاطر شلختگی دوست ندارد اما مانیا معلم مدرسه بچه 
مانیا لنگه ندارد. با این همه گرفتاري باید خانه اش را ببینی. همیشه جمع «ها را دوست دارد و می گوید: 

زي و نظافت را خیلی دوست دارد، مادر کالریس تمی». وجور ومرتب. عین دسته گل.به این می گویند زن
درعین حال غرغرو وخرافاتی است و با دامادش هم مرتب درحال کشمکش است.که البته بعد از ازدواج 
آلیس، دامادش از او می خواهد که با آن ها زندگی کند و او همین دعوت را می پذیرد و خیال کالریس از 

)136: 1391(حیدري، » این جهت راحت می شود.
یس:آل-

خواهر کالریس و از شخصیت هاي پویا و جامع است او پرستار بیمارستان است و با ورود یوپ هانسن 
به داستان و ازدواج با او شخصیتش به کلی تغییر می کند خودپسند است و هر ازدواجی را توهین مستقیم به 

)32خودش می داند. (پیرزاد، 
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باشم؟ ازخانواده حسابی نیستیم که هستم. تحصیالت ندارم من چه عیبی دارم که انگشتر برلیان نداشته« 
»که دارم.

)34(پیرزاد، » ارزش من خیلی بیشتر از اینهاست. اصالً تو از بچگی به من حسودي می کردي.«
)36اهل پرخوري است و شوخی و با مسخره بازي سروته قضیه را هم می آورد (پیرزاد، 

ردن از خود است.پز می دهد و تخصص اصلی او تعریف ک
جمعه ها رفتن به قنادي نگرو و خریدن نان خامه یی تازه براي آلیس ازکلیسا رفتن روزهاي یکشنبه 

)هر کجا که برود اولین کارش پیدا کردن آینه است تا مطمئن شود که موهایش به 67واجب تر بود. (پیرزاد، 
ستان و بعد از ازدواج با یوپ او شخصیت )در آخر دا75هم نریخته یا ماتیکش پاك نشده است. (پیرزاد، 

بیخود به مردم تهمت نزن. ما که نمی دانیم چی «آلیس بانخ دور بسته گاتا ور می رفت.« دیگري پیدا می کند:
شده؟ به هر حال به ما مربوط نیست، به آلیس نگاه کردم. انگار بار اول بود می دیدمش. از وقتی خواهرم را 

به مردم تهمت می زد و درمورد کوچک ترین جزئیات زندگی همه اظهارنظر می می شناختم مثل آب خوردن 
حس کردم یوپ » طفلک ویولت؟« و » به ما مربوط نیست.» «به مردم تهمت نزن؟«کرد وحکم می کرد وحاال...

)287را خیلی دوست دارم. (پیرزاد، 
رایط را براي خود می آلیس زن سلطه جوي رمان، الگوي زنان سطحی نگر و یک بعدي است که ش« 

سازد هرچند بین سنت و تجدد در نوسان است. او کارمند بیمارستان شرکت نفت آبادان است و مدرك 
لیسانس اتاق عمل را از انگلستان گرفته است تمام هم وغم او مساله ازدواج است و هدفی جز ازدواج ندارد 

گلیسی پیدا کند. آلیس وقتی می بیندکسی واگر هم تحصیالتی درانگلیس کرده صرف این بوده که شوهران
ازاطرافیان ازدواج کرده و اوهنوزموفق به ازدواج نشده حالش بد می شود،توقعات او خیلی باالست و ارزش 

آرتوش اول می خواست با من ازدواج کند، «خود را خیلی باال می داند وآن قدرخودخواه است که بگوید
و هنگامی که متوجه می شود امیل مرد مجردي است » نداخت وسطبعدکالریس مثل قاشق نشسته خودش را ا

و به همسایگی کالریس آمده از او می خواهد مهمانی صورت بدهدتا اوبتواند باامیل آشنا شودوبا او ازدواج 
کندکه البته خوش آمدکالریس نیست ودرنهایت هم با مرد هلندي آشنا می شود وکار به ازدواج می کشد و به 

ینه خودش می رسد و همین ازدواج باعث متعالی شدن آلیس می شود که دیگر نمی خواهد به آرزوي دیر
مردم تهمت بزند و یا این که در مورد کوچک ترین جزئیات زندگی همه اظهارنظرکند وحکم 

)135: 1391حیدري،»(صادرکند.
المیرا سیمونیان:-

از شخصیت هاي واسطه می باشد، کالریس مادر امیل و مادربزرگ امیلی است. شخصیتش پویا، جامع و 
در اولین برخورد او را اینگونه توصیف می کند:
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در ارتفاعی که منتظر بودم کسی را ببینم هیچ کس را ندیدم. سرم را خیلی پایین بردم تا دیدمش. قدش « 
افتنی سیاهی بسته کوتاه بود. خیلی کوتاه. تقریباً تا آرنجم. لباس روپوش مانند گلداري پوشیده بود و شال ب

بود دور کمر گردنبند مروارید سه رجی به گردن داشت.
چشم ها را باز کرد، سر باال گرفت و انگار تازه متوجه ام شده باشد زل زد به صورتم. « زنی با اخالق تند:

موها یکدست »ببخشید بچه احمق حواسم را پرت کرد.« بعد تند دست کشید به موهاکه پشت سرجمع بود.
ودخترك مثل خرگوشی که دنبالش کرده باشند از »راه بیفت!«بود. بی توجه به من روبه امیلی غرید سفید

)15و 14آشپزخانه بیرون دوید. (پیرزاد، 
خانم سیمونیان قاشق چنگال را توي بشقاب جفت « منظم و وقت شناس وداراي رفتارهاي ضد و نقیض:

مدرسه رفتن یا نرفتن دلیل دیر و زود خوابیدن نیست. بچه « کردودستمال سفره را ازروي زانو برداشت.   
باید به برنامه مشخصی عادت کند. امیلی سر ساعت نه می خوابد. امیل هم که بچه بود به پرستارش 

پس لطفا یادتان نرود و «چند لحظه سکوت کرد. بعد لحنش عوض شد. )« 52پیرزاد، »(دستورداده بودم ــــــ
»برایتان کنار گذاشته ام.ــــــ یک شیشه چاتنی

زبانم بند آمد.از رفتارضد ونقیضش سردرنمی آوردم.گفتم باآشخن صحبت می کنم، براي چاتنی تشکر 
کردم وگوشی را گذاشتم.توي این فکر بودم که باید اول به آشخن بگویم با چه اعجوبه اي طرف است. 

)84(پیرزاد، 
ندارد.تا می آیی فکر کنی چه موجود خودخواه و خانم سیمونیان کم از دکتر جکیل و مسترهاید«

)91(پیرزاد، » وحشتناکی، کاري می کند ازش خوشت بیاید و البته برعکس.
جرعه اي قهوه خورد و سر بلند کرد. چشم هایش شبیه دو تیله سیاه بود. تک سرفه اي کرد.  نمی دانم « 

هیچ کس از خودم حرف نزده بودم. شاید آن شب چرا حرف زدم. عادت به درد دل ندارم . هیچ وقت با 
)230(همان، » چون فکر می کردم کسی نمی فهمد. چرا فکرکردم تو می فهمی، نمی دانم.

خانم نور اللهی:-
از شخصیت هاي فرعی، ایستا و واسطه است مسلمان بوده و با ارمنیان رابطه خوبی دارد، منشی آرتوش، 

همسرکالریس است.
زیادي حرف می زند و بعضی وقت ها بیخودي هیجان زده می شود، هدفش زنی است الیق، یک کم 

)  درکار خانه و فعالیت هاي اجتماعی 77، 76بدست آوردن حق راي براي زنان ایرانی است. (پیرزاد، 
آوریل برگزار می شود شرکت فعال دارد، هدفش 24بسیارموفق است، درمراسمات ارامنه که در بزرگداشت 

تحاد زنان ایرانی و شرکت آنان در فعالیت هاي سیاسی و اجتماعی است.نزدیک کردن و ا
خانم نوراللهی از زنان فعال وسلطه جویی است که تسلیم نشدن ومبارزه کردن را ازکانون خانوادگی 

پا توي یک کفش «پدري آغاز می کند،پدر ومادرش که به قول خودش تازه متجدد وتحصیل کرده هم بودند 
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ه باید با پسر عمویم ازدواج کنم،می دانم توي ارمنی ها رسم نیست ولی بین ما ازدواج فامیلی کرده بودند ک
» بدکه نیست هیچ، به قول قدیمی ها ثواب هم دارد، حتماً عقد دختر عمو و پسر عمو توي آسمان را شنیدید؟

)195(پیرزاد، 
به نام پیمان که دوستش دارد ازدواج البته او تن به این ازدواج نمی دهد و به کمک پسرعمویش با پسري 

می کند.
خانم نوراللهی با وجود سه فرزند، فعالیت اجتماعی هم می کند. مسایلی از قبیل حق راي زنان، قوانین «

ازدواج و طالق ارامنه، حق نگه داري فرزند بعداز طالق، حقوق زن در تاریخ ارمنیان و درصد با سوادي زنان 
ارد و می خواهد در این زمینه ها اطالعاتی کسب کند. او به مرزي از خودآگاهی و براي او اهمیت فراوان د

بلوغ فکري رسیده است که نه تنها خود در مسایل اجتماعی، سیاسی شرکت می کند، بلکه سایر زنان را نیز به 
بوم هم سر بیداري و مبارزه براي احقاق حقوقشان دعوت می کند. اوحتی براي جوان ها وفرزندان این مرز و

آوریل اهمیت می دهد و 24ستیز دارد وحتی به مسایل تاریخی، سیاسی مسلمانان و غیرمسلمانان مثل مراسم 
برایش مهم است دراین باب اطالعاتی داشته باشد چون معتقد است که فاجعه است، مسلمان و ارمنی ندارد. 

)134: 1391حیدري، »(
شخصیت هاي واسطه و تصادفی:-2-2

یوما، خانم رحیمی، آشخن، ژولیت، ویولت، مانیا،شخصیت هاي تصادفی داستان هستند، نقششان در نینا،
داستان جزیی است اما وجودشان ضروري می باشد.

زنان دراین رمان بیشترین نقش را درصحنه هاي داستان دارند، قهرمان و راوي داستان زن است. دکتر 
ت هاي زن را در این رمان به چند گروه تقسیم می کند:حیدري در مقاله زنان سلطه و تسلیم شخصی

گروهی که آگاهانه سلطه جویی می کنند وبه دنبال هدفی هستندمانند: کالریس وخانم نوراللهی-1
گروهی که ناآگاهانه سلطه جویی می کنند و اغلب شخصیت هاي سطحی نگر هستند مانند: آلیس-2
).141: 1391سال هستندمانند: المیرا سیمونیان (حیدري، گروهی که شخصیت هاي سلطه جویی کهن-3

او از نظر مدرن و سنتی بودن نیز زنان سلطه جو را از یکدیگر متمایز می کند:
زنان مدرن مانند: کالریس، آلیس، خانم نوراللهی.-1
)141زنان سنتی مانند: المیرا سیمونیان. (همان، -2

ردان است، پیرزاد به شناخت شخصیت هاي خود از طریق قهرمان اهمیت زنان دراین داستان بیش از م
داستان (کالریس) اهمیت زیادي می دهد. درحقیقت زن شخصیت اصلی داستان و راوي است و در محور 

داستان است. و شخصیت آنها تحت سیطره و نفوذ مردان نیست.
نه فقط نقش ثانوي را بر عهده دارد؛ دنیاي پیرزاد دراین رمان دنیاي زنان است، زنانی تحصیل کرده که

بلکه محور بوده و توضیحات، گفتگوها و فضاي داستان را در اختیار گرفته اند.
کودکان: آرمینه، آرسینه، آرمن-
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آرمینه وآرسینه دختران کوچک ودوقلوي کالریس وآرمن پسر نوجوان و پانزده ساله او هستند که داراي 
ه و دراکثر صحنه هاي داستان حضور دارند:شخصیت اصلی، ایستا وساده بود

آرمینه وآرسینه: دختران شلوغ، بازیگوش، تقریباً همه کارهایشان شبیه هم حتی لباس پوشیدن و غذا 
خوردن؛ کارهاي همدیگر را چه خوب و چه بد تایید می کنند، زیاد حرف می زنند به سینما عالقه زیادي 

دارند.
،ایستاوساده داستان می باشد ازدو قلوها بزرگتراست اهل شیطنت و برادرآن ها،آرمن،ازشخصیت اصلی

بازیگوشی است، با امیلی دختر همسایه و دوست دوقلوها رابطه خوبی دارد وحاضر است بخاطر او هر کاري 
بکند.

او در نامه اي به امیلی عشق و عالقه خود را اینگونه ابراز می کند:
ـــــ تا آخرین روز زندگی فراموشت نخواهم کرد. با دستور تو امیلی عزیزم که از همه زیباتري ـ« 

حاضرم تا آن سر دنیا با تو بیایم و از دست مادربزرگ با استبداد و پدر بدون رحم نجاتت بدهم. من هم از 
دست خواهرهاي احمق و مادرم که فقت بلد است ایراد بگیرد وغذا بپزد وگل بکارد و غور بزند وپدرم که 

دارد شترنج بازي کند و روزنامه بخواند نجات می یابم. مرگ بر همه پدرها و مادرها و فقت دوست 
)190(پیرزاد، » مادربزرگ ها. 

مردان:-2-3
آرتوش:-

شوهرکالریس از شخصیت هاي اصلی داستان است که شخصیتی ایستا، ساده و نوعی دارد و در طول 
داستان تغییري نمی کند.

باً از هیچ کس خوشش نمی آید، اهل سیاست و بحث هاي سیاسی است به روزنامه می خواند، تقری
همسرش زیاد توجهی ندارد، حوصله همسایه بازي ومعاشرت اجباري ندارد. با مقصر شمردن هر کسی که 
اتفاقی برایش می افتد محبتش رانشان می دهد، عاشق شطرنج است واهل غرولند وخودخواه گاهی خونسرد 

و فراموش کار.
مسأله اعتقاد نیست. مسأله خودخواهی ست. ما زن ها از صبح «ز جا بلند شدم خوراك لوبیا را هم زدم. ا« 

تا شب باید جان بکنیم که همه چیز براي شما مردها آماده باشد که به خیال خودتان دنیاي بهتري بسازید. نه 
)262(پیرزاد، » به فکر ما هستید، نه به فکر بچه ها.

امیل سیمونیان:-
همسایه کالریس از شخصیت هاي واسطه و مقابل می باشد که حضورش باعث بروز کشمکش در 

قهرمان داستان می شود:
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امیل سیمونیان با کت شلوار سرمه یی، کراوات خاکستري و چشم هاي سبز لبخند زد. دستم را بردم جلو «
)45زاد، (پیر» دستش را آورد جلو. ولی به جاي دست دادن خم شد دستم را بوسید.

حرکاتش نرم است و بی عجله،  قد بلند و خوش پوش و خوش قیافه. اهل شعر است و داستان و 
(پیرزاد، » حتی حرف مادرش که می شد لحن حرف زدنش تغییرمی کرد.«شطرنج. ازمادرش حساب می برد.

12(
براي « از می کند:در صفحه اول کتاب داستانی که به کالریس می دهد دوستی خود را به او اینگونه ابر

باور کن تعارف نمی کنم. با هیچ « و یا »کالریس، که می توانم روزها و روزها به حرف هایش گوش بسپارم.
)200(پیرزاد، » کس این همه حرف براي گفتن ندارم.

یوپ هانسن:-
شخصیتی ساده و ایستا دارد واز شخصیت هاي واسطه در داستان می باشد که زندگی و شخصیت آلیس 

را متحول می کند.
مردان داستان پیرزاد از روشنفکران اجتماعی ومبارزان سیاسی هستندکه اهل ورزش وشطرنج   می 
باشند،آدم هایی ساده که پیچیدگی هاي خاص می باشند.ازرفاه نسبی برخوردارند به سنت ها وگذشته 

ندگی خود تالش    می وهویت فرهنگی خود اهمیت می دهند، افرادي مثبت ومطلوب که براي اصالح ز
کنند، در پویایی شخصیت هاي مقابل خود نقش بسزایی دارند.

قهرمانان مردکه نقش منفی درداستان داشته باشند وجود ندارد.خصلت هاي پلید نیز درمردان دیده نمی 
ردان شود، مردان، آدم هایی عادي اند که منافعشان وبرنامه هاي زندگی شان با هم تفاوتی ندارد،اگرچه م

داستان پیرزاد کمتر نقش اصلی را برعهده دارند، اما درجاهایی که حضور دارند،حضورشان تعیین کننده و 
قاطع می باشد. پیرزاد به برتري مردان اعتقاد ندارد اما نقش آنان را در کارهاي اجتماعی انکار نمی کند، آنان 

موس و پررنگ می باشد.درداستان تصمیم گیرنده نهایی اند وحضور آنان درداستان مل
شیوه هاي شخصیت پردازي:-3

پیرزاد درشخصیت پردازي از شیوه هاي مستقیم و غیرمستقیم شخصیت پردازي استفاده می کند اودر 
توصیف ظاهر افراد، اخالق وافکار آنها قلمی توانا دارد. می توان دراین کار یعنی توصیف ظاهراو را دنباله رو 

حیط وتیپ هاي اجتماعی نیزدراکثر قسمت هاي داستان به چشم می خورد.اما آل احمد دانست، توصیف م
هنرپیرزاد ارائه صریح شخصیت ها بایاري گرفتن ازشرح و توصیف مستقیم توسط شخصیت اول داستان می 

باشد. 
در رمان چراغ ها را من خاموشمی کنم، آدم ها که نقش پیشبرد روایت ها را بر عهده دارند، ازطریق ذهن«

راوي (کالریس) روایت می شوند وموقعیت هایی که درآن ها قرارمی گیرندو واکنش هاي آنان،دربازگویی 
ذهنی کالریس درك می شود.شخصیت محوري(کالریس) زندگی را درآینه ذهن خود جست وجو می 
کندودراین جست وجو سخت نیازمند نگرش دقیقی برچهره خود است. کنش هاي روزمره وتک گویی هاي 
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هنی اش چهره واقعی او رابراي خواننده روشن می کند.دراین رمان چندین زن حضوردارند؛همگی ذ
باشخصیت هاي متفاوت که به طرزي ناهمگون با هم می اندیشند و هرکدام ازآنان نمادي براي کلیشه هاي 

)140: 1391نیکوبخت و دیگران، »(متعارف زنان در جامعه شرقی اند. 
قیافه ظاهري:

امیلی:توصیف 
ازدوقلوها بلند قدتر بود و وسط دو صورت سرخ وسفید وگوشتالو، رنگ پریده والغر به نظر می « 
)2(پیرزاد، » رسید.
)12(پیرزاد، » امیلی به من نگاه کرد. چشم هاي درشتش مثل دو تیله سیاه و براق بود.« 

توصیف المیرا سیمونیان:
سیاه. گردنبند مروارید دیروزي را انداخته بود روي بلوز. بلوز سفید بقه بسته به تن داشت با دامن « 

جوراب نایلون پوشیدن بود که ازدیدنش گرمم شد. کفش هاي ورنی مشکی و پاشنه بلند را که دیدم فکر 
)38(پیرزاد، » کردم شماره کفشش باید سی باشد، اندازه پاي دوقلوها.

توصیف مادر و خواهرش:
اد،وسط درخت ها و شمشادها و زیرنور تند خورشید، شبیه گل آفتابگردان خواهرم با لباس زرد گش«

)67(پیرزاد، » بزرگی بود و مادر الغر وتکیده با لباس سیاه، شبیه تکه چوبی خشک.
توصیف یوپ:

» مرد هلندي بلند قد بود. با موهاي صاف خیلی کوتاه رنگ کاه. صورت کک مکی اش به قرمزي می زد.«
)124(پیرزاد، 

وصیف دوقلوها:ت
دوقلوها زل زدند به من، موهاي مجعد از زیر تل هاي همرنگ زده بودند بیرون، گونه هاي گوشتالو گل « 

)139(پیرزاد، » انداخته بود و نگران، منتظر واکنش من بودند.
توصیف یوما و فرزندانش:

ي ازته تراشیده ردیف صبح به این زودي یومابود.چهارپسربچه باصورت هاي گردآفتاب سوخته وکله ا«
پشت سرش ایستاده بودند. هرپنج تا،گونی وکیسه وکارتن مقوایی دستشان بودوگوش تا گوش لبخند می 
زدند. پسربچه ها را تا آن روز ندیده بودم و لبخند یوما را اولین بار بود، می دیدم. چهار تا از دندان هایش 

)241(پیرزاد، » شت سبز داشت.طال بود وروسري قرمزبزرگش تاکمر می رسدگل هاي در
پیرزاد سعی کرده است طبقه اجتماعی، شرایط محیطی، سن وثروت را نیز درقیافه ظاهرنشان دهد:

توصیف یک زن کلفت که از این راه امرار معاش می کند:
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یاد آشخن افتادم که هفته اي دو بار براي کمک درکارهاي خانه می آمد پیش ما و هفته اي یک بار می «
فت خانه مادر وآلیس. شوهرش بعد از عمل کمر فلج شده بود و بازنشستگی مختصري از شرکت نفت می ر

صب تا شب بازار کویتی ها وکنار « گرفت. پسرش تازه از سربازي برگشته بود و بیکار بود و به قول آشخن 
)54(پیرزاد، » شط گز کردن و روزي دو پاکت سیگار دود کردن و تخمه شکستن، شده کار و زندگیش.

توصیف آقا سعید تعمیرکار:
صاحب تعمیرگاهی نزدیک سینما خورشید بود. هربار آرتوش و شورلت را می دید می خندید، دست « 

(پیرزاد، » باز شوي جان خراب شد.«هاي سیاه شده رامی گذاشت روي موهاي وزوزي سیاه ترش و می گفت:
167(

م می خورد و پیرازد قیافه ها را با تفصیل بیشتري بیان می کند توصیف قیافه ظاهر دراین رمان زیاد به چش
اوسعی می کند طبقه اجتماعی،شرایط محیطی،سن و ثروت را درقیافه ها نشان دهد، او در این کار از تشبیه 
نیزغافل نمانده است و درتوصیف ظاهر به چیزهایی را که پسند خواننده عام باشد نیز تکیه دارد. اهمیت دادن 

موها، حالت چشمان، ظاهر چهره، از خصوصیاتی است که خواننده را به داستان عالقمند می کند.پیرزاد به 
ظاهرشخصیت هاي داستانش را دراکثر موارد باتفصیل و یک جا شرح می دهد. بادقت و شیوه خاص ظاهر 

وتی ندارد.او قهرمانان خودش را معرفی می کند. درتوصیف ظاهر شخصیت هاي اصلی و فرعی براي او تفا
دراین توصیفات نهایت دقت وظرافت را به کاربرده است.دربیان توصیف ظاهر شخصیت هاي داستان می 

توان اورادنباله رو داستان نویسانی مانند دولت آبادي،چوبک و دانشور دانست.
گفتگو:-4

سن آنها متناسب گفتگو دربیشتر قسمت هاي رمان دیده می شود وگفتارها با افراد و طبقات اجتماعی و
است. درگفتارنشانه هایی از ویژگی هاي روحی واخالقی افراد داستان به چشم می خورد:

آرمینه و آرسینه طبق معمول یکی در میان حرف می زدند.
»امیلی با مادربزرگ و پدرش آماده آبادان.«
»کاش موهاي ما هم مثل موهاي امیلی صاف بود.«
»است.امیلی از ما سه سال بزرگتر «
»امیلی قبالً ها مسجد سلیمان مدرسه می رفته.«
»لندن هم مدرسه رفته.«
»ککلته هم مدرسه رفته.«

)12(پیرزاد، » ککلته نه، خنگ خدا، کلکته.«آرمن زد زیر خنده. 
در قسمت سی و هشت داستان وظیفه اصلی داستان بر دوش گفتارهاست:

صندلی ام راکمی » به خاك حساسیت دارم.«رلب گفتم زی» آره«سرتکان دادم که » بهتر شدي؟« پرسید 
»ببین کالریس، می دانم تجربه اش را نداشتی، ولی ـــــــ«عقب کشیدم ونشستم...نگاهم کرد.
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»زودتر بگو.«توي دلم گفتم 
»نگو«توي دلم گفتم 

(پیرزاد، » ـمنظره توي حیاط جالب نیست. می دانم ازملخ خوشت نمی آید، ولیــــــ« نفس بلندي کشید. 
236(

از قدرت نمایی هاي پیرزاد در گفتار، تطابق شخصیت اجتماعی داستانش و طرز گفتار آنهاست:
بسیار بسیار قشنگ هست « یوپ هانسن براي اینکه با ویولت دست بدهد، تقریباً روي زمین زانو زد. « 

)124(پیرزاد، » خرگوش.
زن انگلیسی که معلم پیانو بچه هاست:

نمره تلفن شما به هانومِ... هانومِ... اسمش چی هست؟ همسایه « شروع کالس بچه ها پرسید قبل از« 
اوه سیمونیان. امروز تلفن کرد. هیلی «دست گذاشت روي پیشانی کک مکی اش. » سیمونیان« گفتم» شما.

»هانومِ غریبی هست.
شیوه سخن گفتن یک تعمیرکار:

خانم «ي سر شورلت، دور از گوش آرتوش به من می گفت تقریباً هربار که آقا سعید می آمد باال
مث خانوماي دیگه یه کم غر بزنین به جونِ شوهرتون،آقا مهندس حتماً یه -ببخشین ها!-مهندس،اگه شمام

)167(پیرزاد، » ماشین مدل باال می خره.
یا راننده خط واحد:

پریروز مسافر تهرونی «خندیدوگفتو ازجلو راننده گذشتند. آقا عبدي »پاس«بچه ها یک به یک گفتند
»ماس«گفت » پاس«داشتم. شنید مسافرهاي شرکت نفتی یه چیزي میگن وپول بلیط نمی دن، به جاي 

شکر خدا بچه خیلی بهتره، آوردیمش خونه. «خندیدیم وآقاي عبدي دکمه بستن در را زد و روکرد به من. 
)173(پیرزاد، » د برو د.«لمه زد. نینا ازپشت سق» خانم خواهرتون خیلی محبت کردن تشکر.

گفتار شخصیت ها به خوبی نشان دهنده روحیات و خصوصیات اخالقی آنهاست:
آلیس » مهم نیست بابا. لک ترشی آب بزنی رفته.«گارنیک گفت: »زود روي لک نمک بپاشید.«مادرگفت: 

تو که « ن. امیل به امیلی گفت: وآلیس شروع کرد به توضیح داد» گازا چی؟:«یوپ گفت » قضا بال بود« گفت:
سرزنش نمی کرد، فقط داشت می پرسید امیلی بغض کرده بود. » ترشی دوست نداري، چرا کاسه را برداشتی؟

»دستش خورد. از قصد که نکرد.«نینا گفت: 
برگشتیم سرمیز. امیل ازجا بلند شد وتا ویولت ننشست، ننشست. بعد به امیلی که کنارش ایستاده بود 

(پیرزاد، » خیلی ببخشید که لباس قشنگتان را لک کردم.« امیلی با صداي بلند گفت: » معذرت بخواه.: « گفت
210.(
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به نظر می رسد اوج هنرنمایی پیرزاد در رمان چراغ ها را من خاموش می کنم در گفتگوهاست که در 
نمانده است وبیشتر اوقات همه قسمت هاي داستان به چشم می خورد، او ازظرافت هاي لهجه اي نیز غافل

با موسیقی خاصی که درکالم افراد می گذارد،ویژگی هاي نهفته اي از شخصیت آن ها را بازگو می کند. 
ساختار جمالت و افعال متناسب وگویاي حس زنانه اي است که درصحنه هاي داستان دیده می 

اجتماع واز کارمندان شرکت نفت شود.درگفتارها بافت فرهنگی واجتماعی شخصیت ها که ازطبقه متوسط 
می باشند به چشم می خورد.

به دلیل نزدیکی اعتقادي ومذهبی نویسنده با راوي داستان، دقت وظرافت هاي خاص درکاربرد کلمات، 
ساختار جمالت و توجه به حالت هاي روحی گوینده به چشم می آید. پیرزاد در این رمان به سن، فرهنگ 

فتارها توجه خاصی دارد.،جنس، محیط و شخصیت درگ
یکی از ویژگی هاي ساختاري جمله ها درآثار پیرزاد، استفاده از خط فاصله (ــ) در پایان بعضی گفتگو 

هاست.این نویسنده باکاربرد این نشانه، جمالت را ناتمام رها می کند ودرپایان آن ها سکوت می کند:
» به نینا کمک کنم میز بچیند.«از جا پریدم. » ه ــــــاصالً بیخود آمدیم. اصالً تقصیر کالریس بود ک«... 

به در نگاه کرد و از نبودن مادر و آلیس که مطمئن شد پقی زد زیرخنده و » تنهایی؟«توي آشپزخانه نینا پرسید 
)122: 1361.(پیرزاد، » راستش، ویولت را با خودم آوردم آبادان چون که ـــــــ«یواش گفت 

، این ویژگی از فرهنگ و اجتماع سرچشمه می گیرد که زنان را از اول از حرف زدن از نظر نشانه شناسی«
» منع می کردند. کاربرد این نشانه (ــ) که نشانه فرا زبانی است در این رمان شاید در نقد این تفکر باشد.

)29: 1383(حق شناس و دیگران، 
کنش و رفتار:-5

به رفتار توجه خاصی دارد و رفتار وکنش افراد رادرجهت » مچراغ ها رامن خاموش می کن«پیرزاد در رمان
ارائه شخصیت آن ها انجام می دهد.مردان وزنان داستانش کنشی مطابق با شخصیت هایشان از خود نشان می 

دهند.
نظم وانضباط مادرکالریس،خودخواهی آلیس، بازیگوشی بچه ها،فراموشی وعدم توجه به خانواده همه و 

کنش هاي این شخصیت ها به خوبی به چشم می خورد.همه در رفتار و
»گردگیري نکردي؟«توي راهرو مادر انگشت کشید روي میز تلفن. « 
مادر صندلی «نفس بلندي کشید، دستگیره را ول کرد وشروع کرد به مرتب کردن جین هاي پشت دري « 

زر ورق را برداشت برد » ري.به نظرمن هم باید حد معاشرت رانگه دا«را با سروصدا پس زد و ایساد. 
)41انداخت توي سطل زباله. (پیرزاد، 

همان لباس چین داري که تو «روکرد به مادر. » لباس قرمز راپونزل نیست.«آرسینه دوید توي آشپزخانه. « 
» م.پیدا نشود، راپونزل مهمانی نمی آید. راپونزل نیاید من و آرمینه هم نمی آیی«پا زمین کوبید. » دوخته بودي.

»دست زد به کمر و زل زد به من.
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مادر روزي دوبارکف آشپزخانه را می شست و پشت سرزن هایی که خربزه وهندوانه را نشسته می « 
)66(پیرزاد، » گذارند توي یخچال بد می گفت.

الزم نبود بپرسم کجا. هر جا می رفتیم اولین کارآلیس پیدا کردن آینه بود و مطمئن شدن از این که « 
هایش به هم نریخته یا ماتیکش پاك نشده؟ الزم هم نبود بپرسم من چرا بیایم؟ آلیس محال بود تنها برود مو

)76(پیرزاد، » دستشویی. 
حالت رفتاري قهرمان داستان به هنگام کشمکش و عدم تمرکز به زیبایی توصیف شده است:

دم وبازکردم، پیچیدم و باز پشت میز آشپزخانه نشستم ودستم رفت طرف سرم. مو دورانگشت پیچی«
»کردم.
مو دور انگشت پیچیدم و به  نقاشی باالي تلوزیون نگاه کردم.« 

شروع کردم به ریز ریز کردن کلینکس وفکر کردم چرا همیشه دربد حالی یاخوشحالی یاد پدرم می افتم؟ 
بود که حالم خوب هول شدم. یعنی این قدر مشخص » حالتان خوب نیست؟«خانم نوراللهی تانشست پرسید:

نیست؟
دستپاچه توضیح دادم که این روزها سرم شلوغ است و مدام مهمان دارم و درگیر بچه ها هستم و هوا گرم 
است و شرجی کالفه ام می کند و بچه ها بزرگ که می شوند مسایلشان هم بزرگ می شود و سعی در 

خوبی نیستم و اطرافیان هم عوض کمک فهمیدن وحل مسایل آدم را خسته می کند وگاهی حس می کنم مادر
باربیشتري می گذارند روي دوشم و خسته ام و ـــ داشتم گریه می کردم.

گفتم و گفتم و گفتم. آرتوش شنید وشنید و شنید. بعد جا شکري را از روي میز برداشت. هنوز داشتم 
)258(پیرزاد، آرتوش داشت با درجاشکري  ور می رفت.» بی فکري، خودخواهی.«فریاد می زدم 

هماهنگی محیط باکنش ورفتار شخصیت ها اوج کار پیرزاد دراین داستان است، دراکثر صحنه ها قبل از 
آنکه اتفاقی رخ دهد محیط نیز با رفتار شخصیت ها همسو می شود وخود را آماده رخ دادن اتفاق می کند:

طمئن شوم خواب نیستم. منظره توي این بار مجبور شدم با هردو دست گونه ها را فشار بدهم که م«
حیاط؟ از ملخ خوشم نمی آید؟ از جا بلند شد. از جا بلند شدم و رفتیم به راهرو.

چمن و درخت و شمشاد و راه باریکه، همه چیز و همه جا یکدست خاکی بود. رنگ خاکی ملخ. 
)237(پیرزاد، » ست.چندلحظه گذشت تابفهمم فقط رنگ نیست، که خودملخ است، که همه جا پراز ملخ ا

تا درخانه همراهش رفتم. دم در برگشت دست گذاشت روي بازویم و لبخند بی رمقی زد. 
در امتداد » کمکش کن. تصمیم درستی نیست. نصیحتش کن.«شال راکشید تا زیرچانه. »امیل زود می بندد.«

ه پر بود از گل کاغذي هاي سرخابی. راه باریکه راه افتاد. باد شال را روي شانه هایش تاب می داد. راه باریک
درخت بید مثل زنی که از غصه گیس بکند آشفته بود و کالفه. قطره هاي باران به زمین نرسیده بخار می 

)232(پیرزاد، » شدند و آسمان سرخ سرخ بود.
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جهت و پیرزاد به اندازه دیگر موارد شخصیت پردازي، به رفتار نیز توجه می کند. کنش و رفتار افراد در 
همسو با شخصیت ارائه شده آن ها انجام می شود و نویسنده تسلط خاصی برعادات و رفتار شخصیت هایش 
دارد، رفتار دوقلوها، برخوردهاي مادر با دختر، مادر با نوه، حالت ها و کنش هاي کالریس دربرخورد با امیل، 

ادن ظرافت هاي رفتاربازیگران است. کنش هاي متقابل آرمن وامیلی و...نشان ازقدرت نویسنده درنشان د
اوسعی می کند ظرافت هاي رفتارمردان را دربرخوردبا همسرانشان و بامشکالت زندگی نشان دهد.مردان 
پیرزاد دراین داستان مردانی اجتماعی واهل سیاست وفعالیت هستند، رفتارهاي آن ها متناسب با روحیات 

آنهاست، مردانی که در آخراصالح می شوند.
نام:- 6

نام ها و عنوان کتاب درحقیقت همانند ویترینی است که خواننده را به داستان ترغیب می کند. پیرزاد در 
آغاز رمان در خصوص انتخاب شخصیت ها و اتفاق ها می گوید:

این داستان واقعی نیست. آدم ها واتفاق ها کامالً خیالی اند،  هرچند زمان کم وبیش مشخص است، « 
»ان ها دستکاري شده اند.برخی از مک

هر چند انتخاب نام شخصیت ها کاري سلیقه اي است، پیرزاد در انتخاب نام شخصیت ها موفق بوده 
است و نام هایی را که در فرهنگ ارامنه داراي محبوبیت و جذابیت می باشد انتخاب کرده است. عنوان 

شد و پیش پا افتاده کهنه و قالبی نیست. این داستان، عنوانی گیرا و جذاب است و برانگیزاننده فکر می با
عنوان در سیزده جاي کتاب استفاده شده است و در حقیقت نام کتاب برگرفته از جمالت کتاب است و با 

کم ترین کار دریک خانه خاموش کردن چراغ است که این کار «محتوا و درون مایه داستان سازگاري دارد 
هم به عهده کالریس می باشد:

م را از توي جیب پیشبند در آوردم و کتاب را گذاشتم توي قفسه. خسته بودم و حوصله خواندن دست«
چراغ ها را تو خاموش «نداشتم.آرتوش روزنامه را انداخت روي میز وایستاد.کش وقوس آمد وخمیازه کشید. 

ه کرده بود و روزنامه افتاد زمین.نگاهش کردم.ازهفده سال پیش بیست کیلویی وزن اضاف»می کنی یامن؟
موهاي قبالً پرپشت و مجعدش حاال کم پشت بود و صاف. فکرکردم چقدر عوض شده. داشتم فکر می کردم 

»من.«با عجله گفتم » پرسیدم چراغ ها را تو خاموش می کنی یا ـــــ«حتماً من هم عوض شده ام که گفت 
. رفتم طرف در و چراغ نشیمن را خاموش روزنامه را از روي میز برداشتم و ایستادم. پیشبندم را باز کردم

)24(پیرزاد، » کردم.
در انتخاب عنوان باید به دونکته توجه کرد ابتدا عنوان کتاب و بعد انتخاب نام شخصیت و اکثر 
نویسندگان سعی می کنند که از یک اسم دوبار درداستان هایشان استفاده نکنند وحتی سعی می کنند براي 

خود هم نامی تازه بیاورند، نام هایی چون کالریس، آرتوش، آلیس، آرمن، آرمینه، شخصیت هاي دسته چندم
آرسینه، امیل، امیلی، نینا، ویولت، المیرا و... از نام هاي پرکاربرد در فرهنگ ارامنه می باشد. اشخاص فرعی 

سعید تعمیرکار و...داستان نیز نام هایی ساده و یکنواخت دارند مانند، یوما، شاهنده، آقاي دواتیان، آقا
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توصیف حاالت و ویژگی هاي روانی و همسویی با محیط داستان-
محیط ومکان در رمان چراغ ها را من خاموش می کنم پا به پاي شخصیت ها و حوادث توصیف به 
زیبایی توصیف شده اند، اوج کار و هنرنمایی پیرزاد همگامی محیط با فکر شخصیت و اتفاقاتی است که قرار

است رخ دهد:
محیط و آرامش درونی-7
گل کاغذي سرخابی توي دستم مچاله شده بود. قورباغه چاقی از باغچه بیرون پریده نشست درست « 

)35(پیرزاد، » روبرو و زل زد توي چشم هایم. بلند شدم رفتم تو.
تطابق محیط با آشفتگی رفتار شخصیت داستان:-
صداي قورباغه ها و جیرجیرك ها می آمد. نور اتاق کم جان بود. چند دقیقه کسی حرف نزد. از حیاط «

خانم سیمونیان ساکت غذا می خورد. فکر کردم باید حرفی پیش بکشم... امیل سیمونیان نگاهش هنوز پایین 
)51(پیرزاد، » بود و من حرفی براي گفتن پیدا نکردم.

تطابق محیط و افکار کالریس-
بار کوچک ترین تردیدي نداشتم که این یکی اصالً و ابداً به درد آلیس نمی این » شاید این یکی ــــــ«

)72(پیرزاد، » خورد. از جوي خیابان بوي لجن به دماغم خورد.
توصیف حالت پریشانی کالریس:

عصبانی و بی حوصله و غرزنان رفتم تا رسیدم به میدان. آفتاب رفته بود اما هنوز هوا گرم بود. از نهر پهن 
لجن می آمد.روي یکی از نیمکت هاي دور میدان نشستم. پشت سرم ردیف درخت هاي بیعار بود بوي 

وبوته هاي خرزهره باگل هاي سفید وصورتی. زیر منبع آب وسط میدان،گربه الغري چیزي دنبال کرده بود. 
ا انواع حشره و خزنده قورباغه یا مارمولک...فکرکردم از وقتی که به آبادان آمده ام، زندگیم جنگ دایمی بوده ب

)178(پیرزاد، » که از بچگی متنفر بودم و هنوز هم هستم. حال تهوع مدام بوده از انواع بوها.
توصیف حالت اضطراب:-
از خواب پریدم. قلبم تند می زد و خیس عرق بودم. آرتوش خواب بود. مالفه را پس زدم. ژاکت نازکی « 

دم و رفتم حیاط. هوا گرگ و میش بود. بوي گل شبدر می آمد و روي لباس خواب پوشیدم، دم پایی پا کر
)216(پیرزاد، » بوته گل سرخ غنچه هاي تازه داده بود.

در امتداد راه باریکه راه افتاد. باد شال را روي شانه هایش تاب می داد. راه باریکه پربود از گل کاغذي « 
شفته بود و کالفه. قطره هاي باران به زمین هاي سرخابی. درخت بید مثل زنی که از غصه گیس بکند آ

)232(پیرزاد، » نرسیده بخار می شدند و آسمان سرخ و سرخ بود.
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جرعه اي آب خوردم یا نخوردم؟ بلند شدم رفتم طرف پنجره. روي هره پر از ملخ بود. مرده و نیمه « 
ود وصدایی می آمد که تا آن وقت جان. فکر کردم کاش گلدان را از زیر پنجره برداشته بودم. آسمان تاریک ب

)235(پیرزاد، » صداي بال ملخ هاست.«شبیهش را نشنیده بودم. امیل از پشت سرگفت: 
همسویی محیط وآرامشی که بعد ازکشمکش هاي عاطفی طوالنی درپایان داستان کالریس قهرمان داستان 

به آن دست پیدا می کند:
آبادان عجیب بود. پا زدم و تاب تکان خورد. داشتم فکر می باد مالیمی آمد که براي آن وقت سال در « 

کردم براي سفر به تهران چه لباس هایی بردارم و سوغاتی چی بخرم که پروانه اي از جلو صورتم گذشت. 
یکی دیگر دیدم و بعد یکی دیگر وـــــــ هر » چه پروانه قشنگی«سفید بود با بال هاي قهوه یی. تا فکر کنم 

رفتند نشستند روي بوته گل سرخ.هفت هشت تا 
(پیرزاد، » به آسمان نگاه کردم. آبی بود. بی حتی یک لکه ابر.» پروانه ها هم مهاجرت می کنند«گفته بود 

293.(
توصیف فضا و پشیمانی کالریس:

از جایی که عالمت گذاشته بودم دو خطی خواندم و کتاب را بستم. مهم نبود مرد قصه باالخره بین عشق 
تعهد کدام را انتخاب می کند. ازمرد قصه متنفر بودم که این قدر احمق است. از زن قصه هم متنفر بودم که و 

از همه احمق تر «نمی فهمد مرد قصه چقدر احمق است. بلند شدم رفتم به آشپزخانه و به خودم گفتم 
)250(پیرزاد، » خودتی.

پیدا می کند:توصیف پشیمانی و آرامش کالریس تا آخر داستان ادامه
بسته بود.4خیابان خلوت بود و هوا داغ. حتی قورباغه ها هم ساکت بودند. در خانه جی -
فکر کردم نمی خواهم بدانم مرد داستان ساردو چه تصمیمی می گیرد. فکر کردم از داستان هاي ساردو -

خوشم نمی آید.
رفتند. مثل باران آبادان که تا می آمدي فکر کنی تکیه دادم به میز تلفن و فکرکردم ناگهان آمدند و ناگهان

می بارد، دیگر نمی بارید .
به درختچه ارغوان یا ون یا زبان گاوي سوم نگاه کردم که چند وقت بود اسم نداشت. بعد از حمله ملخ 

ها و دوباره جوانه زدن، حسابی جان گرفته بود...
وانی بخصوص در مورد زنان است. می توان گفت پیرزاد نویسنده حاالت و احساسات ر

دربحران هاي داستان با مهارت احساسات شخصیت هاي داستان را تشریح می کند وفضاي داستان را گاه 
با جان بخشی به اشیاء بی جان با افکار همسو می کند، ترس ها و دلهره ها، اضطراب ها، دغدغه ها، نفرت ها 

ه حاالت روحی و روانی و افکار و اندیشه ها را به طورمستقیم و عشق ها با مهارت بسیار تشریح می کند گا
شرح می دهد و گاه فضا و لحن شخصیت ها را با آن همراه می کند. در دغدغه ها و پریشانی هاي عاشقانه 
کالریس، صحنه ها، رفتارها و گفتارها همه در خدمت انتقال این احساس به مخاطب به کار گرفته می شود و 
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مشاهده شد ازتوصیف محیط هم در آغاز و هم در پایان داستان به گونه اي هنرمندانه استفاده همان طور که
شده است.

احساسات زنانه در این رمان مهم ترین جایگاه را دارند ومسائل روحی آنها را از طریق اعمال و رفتارها 
رفتارهاي شخصیت هاي نشان داده می شود و همه فضا و محیط داستان در خدمت انتقال این حاالت و

داستان به مخاطب است.
راوي و زاویه دید:-8

همان طورکه گفته شد زاویه دید یا زاویه روایت دریچه اي است که نویسنده به روي مخاطب  می 
گشاید تا خواننده ازتمام زوایا، حوادث و صحنه هاي داستان آگاه شود. این زاویه دید برتمامی عناصر داستان 

خصیت و شخصیت پردازي تأثیر دارد.به خصوص ش
زاویه دید درحقیقت نگرش هنري نویسنده داستان است که از طریق راوي بیان می شود، در حقیقت راه 

ارتباطی ما بین نویسنده داستان و خواننده است. 
درونی است. راوي داستان شخصیت اصلی وقهرمان»چراغ ها را من خاموش می کنم «زاویه دید رمان 

می باشد،راوي خودآگاه که همانند دوربین فیلم برداري درهمه صحنه ها حضوردارد »کالریس«داستان 
وتجربیات و احساسات هیجان انگیز خود را ازصمیم قلب بیان می کند.راوي و قهرمان داستان نه فقط از 

شمکش عاطفی عقاید خود صحبت می کند بلکه درمورد خصوصیات اخالقی دیگران نیز داوري می کند، ک
واخالقی در همه جاي داستان با راوي همراه است:

بیرون که رفتند ور بدبین ذهنم مثل همیشه پیله کرد. دخترك با آن دقت به چی نگاه می کرد؟ مبادا « 
جایی کثیف باشد؟نکند آشپزخانه به چشمش زشت یاعجیب آمده؟ورخوش بین به دادم رسید. آشپزخانه ات 

» د اما هیچ وقت کثیف نیست، درضمن نظر یک دختر بچه نباید براي آدم مهم باشد.شاید زیادي شلوغ باش
)10(پیرزاد، 

یکی از ویژگی هاي سبکی آثار پیرزاد، کاربرد جمله هاي پرسش در قالب حدیث نفس است که اغلب با 
شغولی ها و بسامد قیدها وتعدد جمله هاي پیرو و وابسته است. به نظر می رسد این ویژگی ناشی از دل م

وسوسه هاي زنانه است:
بیرون که رفتند وربدبین ذهنم مثل همیشه پیله کرد. دخترك با آن دقت به چی نگاه می کرد؟ مبادا جایی 

)10کثیف باشد؟ نکند آشپزخانه به چشمش زشت یا عجیب آمده؟ (پیرزاد، 
یان جمالتشان پرسش هایی زبان شناسان معتقدند زنان به دلیل گفتمان دیالکتیک ومکالمه گري،درپا«

نیکوبخت و »(مطرح می کنند تا نظر مخاطب را هم بفهمند و این حاکی از جنبه تایید طلبی زنان است. 
)136: 1391دیگران، 

این نوع کشمکش ها که درحقیقت نوعی تک گویی درونی است گاه درهم و آشفته می شود:
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می کند که وارث عنوان لُردي است. ترجمه وازگن قرن نوزده. زنی آمریکایی بامردي انگلیسی ازدواج« 
روان بود و ساده. خانم سیمونیان می داند پسرش می آید خانه ما؟ چرا نداند؟ لُرد بزرگ از اینکه پسرش با 
دختري آمریکایی ازدواج کرده است دل چرکین است وپسر را ازعنوان وارث محروم می کند. دوقلوها حتماً 

. من که هیچ وقت توي خانه ماتیک نمی زنم. جمله خیلی طوالنی است، دوجمله از قصه خوششان می آید
اش کنیم. مدادم کو؟ چه چیزي مهم تر از بچه ها؟ پسر لردمی میرد. پدر بزرگ عجب آدم خودخواهی است. 

)151(پیرزاد، » طفلک زن آمریکایی. آرتوش خودخواه است.
گاه نیز نوعی حدیث نفس:

براي این به آقا مرتضی فکر می کنی که نپرسم چراداري ماتیک می زنی؟ «خند زد. ور ایرادگیر پوز« 
شانه را گذاشتم روي میز »چرا مو شانه می کنی؟ چرا با این همه وسواس به دست هایت کرم می مالی؟

تصمیم درستی « آرایش. چه می خواهد بگوید؟ اگر گفت چه بگویم؟ چه باید بگویم؟ مادرش گفته بود 
(پیرزاد، » بگو دوست هستیم. دوست هاي خوب. « دامنم را صاف کردم. ور مهربان راهنمایی کرد. » نیست
234(

از جایی که عالمت گذاشته بودم دو خطی خواندم و کتاب را بستم. مهم نبود مرد قصه باالخره بین عشق 
ز زن قصه هم متنفر بودم که و تعهد کدام را انتخاب می کند. از مرد قصه متنفر بودم که این قدراحمق است. ا

از همه احمق تر «نمی فهمد مرد قصه چقدراحمق است. بلند شدم رفتم به آشپزخانه و به خودم گفتم 
)250(پیرزاد، » خودتی.

تا اولین دلمه را پیچیدم و گذاشتم توي دیگ، دو ورذهنم کشمکش را شروع کردند.« 
»خیلی احمقی«
»اي مشترك داشته باشند اشکال دارد؟چرا کجاي این که دو نفر عالقه ه« 
»هیچ اشکالی ندارد، ولی ـــــــ« 
»حاال چون یکی زن است و یکی مرد نباید با هم حرف بزنند؟«

راوي داستان عالوه بر کشمکشی که در درون دچار آن است به اطراف خود نیز به دیده تردید  می نگرد، 
د به قضاوت می گذارد و گاه گاهی به خصوصیات خود ذهن شکاك و بدبینی دارد؟ همگان را از دید خو

اشاره می کند.
راوي) بیشترمورد استفاده نویسندگان -همانطورکه گفته شدانتخاب زاویه دیداول شخص مفرد(من

تواناست و بهترین داستان هاي جهان درهمین شیوه نگارش یافته است. پیرزاد در این شیوه با مهارت خاص 
ته است انگیزه ها اعمال و آرزوهاي اشخاص داستان را به نمایش درآورد. راوي داستان وزیبایی کالم توانس

باوجود اینکه زنی خانه دار است که دائماً درکشمکش وکلنجار با خود غوطه می خورد اما از توصیف 
ر این کوچکترین صحنه اي نمی گذرد؛ دنیاي اطراف او زیبا و جاندار بوده حتی  قورباغه هاي حیاطش نیز د

ماجراي عاشقی و عاطفی با او هم صدا هستند.
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نتیجه گیري:-9
پیرزاد این رمان را در سبکی رئالیسی نوشته است، شخصیت اصلی داستان زن بوده و از اقلیت هاي 
مذهبی ایران(ارامنه) می باشد،داستان درآبادان ودردهه چهل اتفاق افتاده است حس مشترك زنانه،بین 

ی، اشتراك هاي مذهبی ویکی بودن محل زندگی درطرح و توصیفات این رمان بی تأثیر پیرزادوشخصیت اصل
نیست.

پیرزاد دراین رمان زندگی را زیبا می داند،به فضایل اخالقی اهمیت می دهد ازخودخواهی، دروغ، 
پرحرفی متنفر و خدمت به هم نوع، مردم دوستی، عشق مادرانه و دوستی را می ستاید.

ی شخصیت هاي داستانش را به خواننده می شناساند. شخصیت هاي داستان طبیعی بوده او با موشکاف
وتیپ هاي مختلف اجتماعی،کارمند،راننده خط واحد،حاجی نان فروش،کلفت هاي خانه، درداستانش 
خودنمایی می کنند.کارهایی که شخصیت هاي داستانش انجام می دهند وچیزهایی که    می دانند درحد 

مان آدم هاست، گفتگو و توصیف در همه قسمت هاي داستان وجود دارد.توانایی ه
جمالت درگفت وگوها ساده وکوتاه می باشد،الفاظ کهنه وپوسیده نیست،گفتگوها طبیعی است و 

خصوصیات فردي و اجتماعی اشخاص در آن نمایان است.
موضوع رمان می باشد:چگونگی پرداخت واتمام داستان بسیار زیبا ومتناسب با محتویات و 

شروع: صداي ترمز اتوبوس مدرسه آمد. بعد قیژ در فلزي حیاط و صداي دویدن روي راه باریکه وسط 
چمن. الزم نبود به ساعت دیواري آشپزخانه نگاه کنم. چهار و ربع بعد از ظهر بود. در خانه که باز شد دست 

جعبه دستمال کاعذي را شراندم  وسط » شستن.روپوش درآوردن، دست و رو«کشیدم به پیشبندم و داد زدم 
میز و چرخیدم طرف یخچال....

پایان: باد مالیمی آمد که براي آن وقت سال در آبادان عجیب بود. پا زدم و تاب تکان خورد. داشتم فکر 
می کردم براي سفر به تهران چه لباس هایی بردارم و سوغاتی چی بخرم که پروانه اي از جلو صورتم 

شت. سفید بود با بال هاي قهوه اي. گذ
به آسمان نگاه کردم. آبی بود. بی حتی یک لکه ابر.» پروانه ها هم مهاجرت می کنند«گفته بود 

شروع داستان با قیژ در فلزي حیاط، صداي دویدن و کارهاي یک زن خانه دار آغاز می شود. در پایان نیز 
گیرند، پروانه هایی که آنها نیز خواهند رفت، آسمان نیز آبی و باد مالیم می شود پروانه ها جاي ملخ را می 

صاف و بدون ابر می شود.
زنان پیرزاد، زنانی تحصیلکرده بوده که درفعالیت هاي اجتماعی نیز نقش بسزایی دارند. زنان و شخصیت 

اکنش نشان هاي منفی درداستان وجود ندارند، مشکالت زندگی را می پذیرند وبا حساسیت در مقابل آن و
می دهند.
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دررمان پیرزاد، شخصیت هاي واسطه وتصادفی نیز به زیبایی توصیف شده و ازخصوصیات اخالقی آنها 
چشم پوشی نکرده است.

شخصیت هاي واسطه داستان در پویا شدن شخصیت هاي اصلی نقش دارند، پیرزاد بامهارت تمام 
گره می زند و »امیل سیمونیان-هانسنیوپ «احساسات شخصیت هاي اصلی را باشخصیت هاي واسطه 
می آفریند.او براي توصیف »کالریس و امیل«زیباترین توصیفات وکشمکش ها رابه خصوص درمورد 

کشمکش هاي عاطفی وآشفتگی درونی قهرمان داستان ازفضا و محیط بیرون به خوبی کمک می گیرد. 
ال احساس و اضطراب به خواننده کمک می کنند:باد وحتی قورباغه ها و ملخ ها نیز در انتق-گل ها-درختان

در امتداد راه باریکه راه افتاد. باد شال را روي شانه هایش تاب می داد. راه باریکه پر بود از گل کاغذي « 
هاي سرخابی.درخت بید؛مثل زنی که ازغصه گیس بکند آشفته بود وکالفه. قطره هاي باران به زمین نرسیده 

)232(پیرزاد، » ن سرخ و سرخ بود.بخار می شدند و آسما
پاکت به دست برگشتم خانه. خیابان خلوت بود و هوا داغ. حتی قورباغه ها هم ساکت بودند. در خانه « 
)252(پیرزاد، » بسته بود.4جی 

گفتگو وتوصیف ازمهم ترین عناصري است که درآن صفات و ویژگی هاي اشخاص داستان نمایانده می 
شود.

محصول یک تلقی کالسیک از مفهوم رمان و یک نقطه شروع » ها را من خاموش می کنمچراغ « 
درخشان دیگر براي نویسنده اي است که درحوزه داستان کوتاه امتحان خودش را پس داد. وقابلیت هاي 

بستر خودش را به اثبات رسانیده است. پیرزاد ازجهان درون انسان ها نمی نویسد وسیل اندیشه و خیال را در 
تک گویی درونی به تصویر نمی کشد.

پیرزاد از ناگفتنی ها، تابوها و آرزوها و افکار آشکار و پنهان شخصیت هایش نمی نویسد. شخصیت هاي «
« فرهنگی ایران فراترنمی نهند وچنانچه شخصیت زن رمان -پیرزاد، قدمی از ارزش هاي جا افتاده اجتماعی

فل به مردي دل ببازد، پس از رفتن معشوق، آرامش گذشته اش را بازمی ناغا» چراغ ها را من خاموش می کنم
یابد. ازآن جا که دررمان چراغ ها رامن خاموش می کنم، شخصیت اصلی داستان، زنی خانه دار است، 
پرداخت بیش از اندازه به جزئیات خانه داري و کارهاي سنتی زنان در داستان، هرچند که هم چون کارخانه 

)171: 1388گودرزي نژاد، .»(است، اما می تواند قابل قبول باشد و بیگانه به نظر نمی رسد خسته کننده
دراین رمان به دنبال متحول شدن کالریس همسرش آرتوش نیز متحول می شود وعنایت بیشتري به او « 

ازها و وحتی کالریس دارد، البته تحول آرتوش در حد همان توجه عاطفی اوست ولی این که درمقابل نی
حقوق کالریس وظایف تحمیلی بر او سرتسلیم فرودآور نیست،اگراینگونه بود بایستی آرتوش براي کارکردن 
کالریس درمنزل حقی قایل می شدوخود رادرانجام این کارها شریک می دانست آرتوش باید می فهمید که 

ارزش به حساب آورد. آرتوش کارکالریس درخانه، کارغیرمولد و بیرون ازعرصه عمومی نیست که آن را بی
نه تنها کار کالریس درخانه را نادیده می گیرد او را نیز ترغیب می کند که کارترجمه انجام دهد که ازبیکاري 
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به درآید. به هرحال دراین آثار همت راوي بر این اندیشه جزم شده تا علیه اندیشه اي که درجامعه 
مردانه جامعه در زنان رفته و می رود، مبارزه کند راوي می مردساالري واز طریق زبان، تفکر وکنش هاي 

)144: 1391(حیدري، » خواهد راه رهایی را بگشاید.
درونی است، رواي داستان، شخصیت اصلی و قهرمان » چراغ ها رامن خاموش می کنم«زاویه دید دررمان

حنه ها حضور دارد و تجربیات و داستان می باشد، رواي خود آگاه که همانند دوربین فیلم برداري درهمه ص
احساسات هیجان انگیز و زنانه خودرا ازصمیم قلب بیان می کند. راوي این زمان نه فقط ازعقاید خود 

صحبت می کند بلکه درباره خصوصیات اخالقی دیگر شخصیت هاي رمان داوري می کند.
نفس و تک گویی درونی کشمکش عاطفی و اخالقی در همه جاي داستان با راوي همراه است، حدیث 

که بخاطر دغدغه هاي عاطفی وعاشقانه راوي و قهرمان داستان همیشه با او همراه است، راوي عالوه بر 
کشمکش درونی به اطراف خودنیز به دیده تردید می نگرد، ذهن شکاك و بدبینی دارد همگان را از دید خود 

اره می کند.شخصیت،شخصیت پردازي و زاویه به قضاوت می گذارد و گاه گاهی به خصوصیات خود نیز اش
دید درآثارپیرزاد به زنان اختصاص دارد ومردان بیشتر قسمت خاکستري داستان هستند.ساختار قوي گفتگوها 

و فضا سازي مناسب، توصیف محیط و تطابق با کنش هاي زنانه این اثر را به اثري فمینیستی نزدیک می کند.
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سامی الباروديمحمود بررسی تطبیقی عشق به وطن دراشعارفرخی یزدي و
مهین حاجی زاده
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

ضیاءهاشم
دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده
هاي اصلی وطن دوستی یا همان حس ناسیونالیستی،یکی از موضوعات اصلی ودرواقع یکی از دغدغه

بسیاري از شاعران،چه درمیان شاعران ایرانی وچه در میان شاعران عرب،بویژه در دوره ي معاصر بوده 
ي معاصراین موضوع را همچنین براي پرداختن به مسائلی دیگر مانند به چالش کشیدن است؛شاعران در دوره

ظهار مشکالت جامعه از طریق زبان شعر وادبیات وارتباط با اهاي دوران خود،با انتقاد وطعنه زدن وحکومت
تحلیلیدر صدداست که با –توصیفیپژوهش حاضر با تکیه بر روشدادند ؛مردم، مورد استفاده قرار می

پرداختن به موضوعات مختلف مربوط به حس وطن دوستی شاعرانی چون فرخی یزدي وسامی البارودي در 
آثارشان،بویژه مسائل سیاسی،فرهنگی واجتماعی آن دوران،مضامین مشترك وطن دوستی دوشاعررا 

. مورد بررسی قرار دهد،ها ازهمدیگردردومحیط متفاوت ولی با برخی شرایط یکسان واحیانا تأثیرپذیري آن
که وطن پرستی دوشاعر بیشتر در اثر شرایط ناگوار سیاسی واجتماعی دورانشان پژوهشآن است دستاورد کلی

صورت خودجوش از عواطف واحساسات شاعران ناشی شده ه بگرایشبوده،هرچند که در مواردي نیز این 
،استبدادودخالت بیگانگان درشعر فرخی یزدي بیشتراز باروديگرایی ومسائلی چون آزادياست؛البته این ملی

دلیل درغربت ماندن زیاد بارودي،گرایش وطن دوستی وشکایت ازتنهایی وغربت،در شعر وي ه وبنمود دارد 
پیدا کرده است.بیشتري، نمود

.فرخی یزدي،سامی البارودي،وطن دوستی، ادبیات تطبیقیواژگان کلیدي: 

مقدمه- 1

دبیات تطبیقی،در واقع یک پل ارتباطی قوي وتأثیر گذار روابط ملتها درزمینه هاي گوناگون حوزه ا
است؛ این تأثیر وتأثر از ادبیات همدیگردر آثار ادیبان وشاعران زیادي نمود یافته ودرادبیات تطبیقی این مؤلفه 

"گویارد"بتوان در تعریف ) شاید اوج این تأثیر وتأثر را4: 1390بسیارخودش را نشان داده است.(سیدي،

یافت :ادبیات تطبیقی تاریخ روابط ادبی بین المللی است،پژوهشگر حوزه ادبیات تطبیقی مانند کسی است که 
در سر حد قلمرو زبان ملی به کمین می نشیند تاتمام داد وستدهاي فکري وفرهنگی میان دو یا چند ملت را 

یابیم که شاعران وادیبان کنیم با بررسی بیشتراین حوزه در می) اگربیشتر دقت4مورد بررسی قرار دهد(همان:
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در طول تاریخ با تأثیر وتأثر از همدیگر سهم بسزایی را در غنی کردن ادبیات همدیگر داشته ودر پیشبرد 
اند؛ تاجاییکه این ویژگی اساس ودرنمایه اصلی وجهت دهی بسیاري ازوقایع اجتماعی روزگار خود موثر بوده

)شاید به همین دلیل است که 7م درمیان بنیانگذاران اصلی آن یعنی فرانسویان بوده است .(همان: این عل
حاکمان در هر عصري از شاعران چون سکویی وتکیه گاهی براي اهداف خود سود جسته اند وشاعران نیز به 

ي از موارد هر دو گروه تبع با نزدیکی به حاکمان وامراء سعی در پیشبرد اهداف خود داشته اند که در بسیار
به اهداف خود رسیده ولی در بسیاري از موارد نیز شاعران وادیبان گرفتار گشته اند.دراین دوره ي پر فرازو 
نشیب معاصر نیزبسیاري از شاعران که از شرایط نابسامان سرزمین خود به ستوه آمده اند از این مقام ومنزلت 

ر قلب جوامع خود،برضد استبداد وظلم حاکمان خود شوریده اند خود خوب استفاده کرده وبا رخنه کردن د
واین شرایط مشابه هر چند در جوامع مختلف وحتی دور از هم باشد ،بازباعث ایجاد یک طیفی ازشعرا 
وادیبانی گشته بامضامینی مشترك در آثارشان  که رهایی وطن خود را تنها درقرار دادن عشق به وطن خود  

اند؛این حس وشور وطن دوستی وناسیونالیستی را بویژه در دوران معاصر ادبیات عرب یا در آثارشان جسته 
یابیم.ایران درآثار شاعران زیادي بوضوح می

وطن پرستی ازمهمترین درونمایه هاي بسیاري از شاعران متعهد وظلم ستیز در طول تاریخ بوده 
ي بهبود شرایط اجتماعی دوران خود استفاده است؛این شاعران از هنر شاعري وسخن وري خود در راستا

کرده اند وبا خلق آثاري ورخنه کردن در دل افراد ملت خود در بسیاري ازوقایع تغییر دهنده ي جوامع دوران 
خود بسوي آزادي وبرابري وعدالت،تأثیر گذار ودر مواردي راهبر بوده اند. در مورد این وطن دوستی، شفیعی 

این این عشق به وطن را شاید در اعتقاد اسالم به حس انتر ناسیونالیم جست ولی يریشه"گوید:کدکنیمی
دراسالم به معناي اعتقاد به یک کشور مستقل مطرح نبوده است بلکه این فکریعنی اعتقاد به یک وطن مستقل 

)پس این مضمون یک مضمون جدید است که بیشتر در شعر 1390:3(توکلی ،"ي قرون جدید استزاییده
شاعران معاصربویژه پس ازدو جنگ جهانی وفروپاشی امپراتورهاي جهان شمولی چون روم وعثمانی بوجود 

آمد.
اي دور دارد ولی بصورت علمی ومنطقی بیشتر توسط اندیشمندان ادبیات تطبیقی ریشه در گذشته

ادبیات تطبیقی "طه ندا از نویسندگان معاصر عرب می گوید:.فرانسوي به شکل امروزي آن درآمده است
)2: (همان"بررسی تاریخ تأثیر وتأثر ملل از همدیگر می باشد 

این ادبیات با حوزه هاي مختلف ووسیع آن در حال حاضر ،یکی از روشهاي مهم در حوزه تحقیقات 
ین نظري است وتحقیقات مربوط به آن در هر زبان وادبیاتی نام ویژه اي دارد که با توجه به حوزه پرداخت ا

.نام دارد"ادبیات تطبیقی"ودر زبان فارسی"األدب المقارن"مقاله درزبان عربی
مقاله حاضر در نظر دارد که به تطبیق حس وطن دوستی یا عشق به وطن در آثار دو شاعردر دو ادبیات 
ومحیط متفاوت بپردازد؛یک شاعروطن پرست ایرانی معاصر ویک شاعر معاصر مصري،دوشاعري که تحقیق 
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درصدداست که مظاهر مختلف این وطن دوستی وبرخی زوایاي ناروشن ارتباط این حس وعالقه را به 
مضامین ومظاهر بهي بحث وبررسی بگذارد؛ تا بلکه مخاطب از تشابه شرایط اجتماعی دوران دو شاعر،منصه

قدر با پرداختن به این مشترك ادبیات ملتهاي آنان در این موردبیشتر ودقیقترآگاه شود وبداند که دو شاعر چ
در این راستا پژوهش .اندعشق در هوشیاري وآگاهی وبهبود شرایط ناگوارمردمان روزگار خود سهیم بوده

حاضر به سواالت زیر پاسخ خواهد داد:
عوامل اصلی سوق دادن دوشاعر به گرایش وطن دوستی چه بوده است؟-1

ط ناگوار جامعه آنها کمک کرده است؟وطن دوستی شاعران مذکور تا چه حد به بهبود شرای-2
پژوهشي پیشینه- 2

. دادندرواجادبیتحقیقاتدرراجدیدشیوهاینهستندکهکسانینخستینفرانسويپژوهشگران
وانگلیسیادبیاتتاثیرازگاهفرانسهادبیاتتاریخدرسدرسوربناستادانازویلمنیکی1828درسال

جلد. انگیختبرمیهاملتاینادبیاتسنجشبهرادانشجویانوگفتمیسخننسهفراادبیاتبرایتالیایی
ادبیاتاصطالحویلمنکهبودمجلدایندروشدمنتشر1983سالدراوهايسخنرانیمجموعهچهارم
بهتوانمیتطبیقیادبیاتفرانسويوانمندمکتبتنمایندگانمیاناز. بردکاربهبارنخستینبرايراتطبیقی

پژوهشگروظیفهمکتب،اینبراساس. کرداشارهتیگمامبلوپلوناتی،رنهکارهژانمارهسفرانسواگویار،ماریو
)2: 1392(رنجبر،.هاستملتبینادبیومبادالتروابطمطالعهتطبیقیادبیات

ورد بررسی قرار شاید تا اآلن به صورت تطبیقی آثار این دوشاعر بخصوص در رابطه با عشق به وطن م
نگرفته باشد ؛ولی هر یک از این دو شاعر بصورت تطبیقی، آثارشان در حوزه هاي مختلفی با شاعران دیگر، 

بررسی تطبیقی تجلی عشق به وطن در اشعار فرخی "يمورد بحث وبررسی قرار گرفته است؛مانند مقاله
ویا مقاله )1390(د رضا توکلیشاعر معاصر ووطن دوست عراقی توسط محمو"یزدي ومعروف الرصافی

از "بررسی تطبیقی استعمار ستیزي در خاورمیانه با تکیه بر اشعارشاعرانی چون فرخی یزدي والرصافی"
ویا میان شاعران ) 1391(همین نویسندهویا مقاله مضامین برجسته بین فرخی وعارف قزوینی از ید اله بهمنی 

دغدغه هاي اجتماعی در اشعار اخوان ثالث و "نند مقاله دیگر ازسنخ استعمار ستیزي ووطن دوستی ما
ي صورت مختصر قسمتی ازگرایشات سیاسی ووطن دوستانهه ویادرمقاالتی ب) 1390(از فرهاد رجبی"البیاتی

چشم اندازهاي شعر غربت وتبعید در شعر "سامی البارودي مورد بحث وبررسی قرار گرفته است؛ مانندمقاله
توسط ابویسانی. اما پژوهش "نوگرایی در شعر البارودي"ویا مقاله)1390(س گنجیتوسط نرگ"البارودي

مستقلی در خصوص موضوع حاضر  بین دو شاعر مذکور مشاهده نشد.
نگاهی به زندگی فرخی یزدي- 3

1889هجري شمسی مقارن با سال 1268محمدفرخییزدي،درسال 
مه،تحصیالتمقدماتیرادرمدرسهمسیونرهایانگلیسییزدبانامبااینه. میالدیدریکخانوادهزحمتکشیزدیبهدنیاآمد
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. استعدادشاعریفرخیاززماننوجوانیآشکارگردید. بهپایانآورد»مدرسهمرسلین«
پانزدهسالهبودکهبهمناسبتاشعاریکهعلیهمدیرمدرسهسرودهبود،ازمدرسهاخراجشدوچندیبهکارگریرویآوردتادراوا

،بهگروهآزادیخواهانپیوست »جنبشمشروطه«ن
. داد»ضحاك«سالگی،درمراسمعیدنوروز،برخالفشاعرانمداح،شعریعلیهحاکمیزدسرودوبهاولقب23فرخیدر

فرخییزدیازاینزمانبهعنوان. حاکموقتیزد،دستوردادتالبهایفرخیرابانخوسوزندوختندواورابهزندانافکندند
ش،.ه1300رفتودرسال»تهران«فرخیبعدازرهاییاززندان،به. شهرتیافت»شاعرلبدوخته«
. اعتراضکرد»ایران«نوشتوبهدخالتانگلیسیهادرنظامحکومتی»سردارسپه«راانتشاردادومقاالتتندیعلیه»فانروزنامهطو«

آنگاهبهایرانبازگشتوهنگامهقرارداد. چندیدرآنجابود. شد»عراق«ازتهرانرهسپار»جنگبینالمللیاول«فرخیدراوایل
،شعریعلیهاینقراردادسرودکهبراثرآن،زندانیشددر»وثوقالدوله«
اما،اودرمجلسدر. ،فرخیازیزدبهعنواننمایندهمجلسانتخابشد»فتمقانونگذاريدورهه«
. رفتوبهجمعآزادیخواهانایرانیپیوست»آلمان«ایکهمیشد،بهقرارداشتوسرانجام،بهسببتهدیدهایجانی»گروهاقلیت«

ویبهدلیلتنگدستیوفشارهایدولت،بهایرانبازگشتوبهوسیله
1939ش،مقارن با .ه1318دستگیرشدودرمهرماه»پلیسمخفیشهربانیتهران«

)12: 1357(مکی،.میالدیاورادرزندانباآمپولهواکشتند
-اوخودراعاشقآزادي. فرخییزدي،روزنامهنویسوشاعرتوانایملیوسیاسیایراناست

. کندینامدودرتماماشعارشازاینعشقمقدسخوددفاعوحمایتمی
-دبهآنگونهسازمانمجموعهاشعارفرخی،سرودآزادیوبرابري،پیکاربابیگانهپرستیونادرستی،واعتراضشدی

. هایسیاسیواجتماعیایاستکهسیاستهایاستعماریامپریالیسمرابردوشملتهاتحمیلکردهاند
فرخیکهخودازطبقاتپاییناجتماعبرخاسته،ازتهیدستانوستمدیدگانحمایتمیکندوجهانآرمانیخودرادنیاییبرکنارازظلموبی

عدالتیمیداندوخویشتنراچنینمعرفیمیکند:
ماخیلگدایانکهزروسیمنداریم

ونسیمنداریم،زکسبیمنداریمچ
هرمشکلیآسانشودازپرتوتصمیم
اشکالدرایناستکهتصمیمنداریم

درراهتو،دل،خونشدوجانمبهلبآمد
چیزدگریالیقتقدیمنداریم

پابندجنون،دستخوشپندنگردد
)170: 1382ماحاجتپندوسرتسلیمنداریم (یزدي،

نگاهی به زندگی محمودسامی البارودي- 4
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. هجري شمسیدرقاهرهمتولدشد1217میالدي مقارن با سال1838محمودسامیالبارودي درسال
. یکیازخویشاوندانبهتعلیماوهمتگماشت. محمودهفتسالهبودکهپدرشراازدستداد

-دیوان. بهمدرسهنظامرفتوچونفارغالتحصیلشدافسریآشنابهفنونجنگیبودهمچنینبهادبومطالعهآثارادبیمشتاقبود
. داشتدراینزمانبودکهطبعششکفتهشدوزبانشاستقامتگرفتخواندوباادبایمعاصرخودآمیزشهایشعررامی

درحدودبیستسالگیبهنظمشعرپرداخت
. بارودیپسازآنبهیکرشتهمسافرتهادستزدوبهآستانهرفتودرآنجازبانترکیوفارسیرا نیکوفراگرفت.

. دراینسفربهخدیویاسماعیلپیوستاوبهمصرشبازگردانیدوبهخدمتسپاهشواداشت
رکردتادرفنوننظامیآنهامطالعهکندودرجنگیکهمیانعثمانیوبالکاندرگرفتهبودشرکتجبارودیسپسبهفرانسهوانگلستانسف

. خدماتاوموجبشدکهدرکارهاینظامیودولتیبهمناسبعالیبرسد. ست
. چونانقالبعرابیپاشادرگرفتمحمودسامیازکسانیبودکهدرآنشرکتجستوسپسباانقالبیوندیگربهجزیرهسیالنتبعیدشد

. آنبهآموختنزبانانگلیسیومکاتبهبابرخیازادباپرداختهفدهسالدرتبعیدگاهگذررانیدودرضمن
دراینسالهاخاطراتغمانگیزخودرادرقالبشعرهاییزیباریختتابرایخودشتسلیباشدوبرایزمانشراهنمابهنهضتیدرجهانشعر

)1: 1389(انثی،.
پنجسالباقیمانده ،درمصر. عباسدوماورااجازتدادتابهمصربازگردد،خدیو

سالگی بدرودحیاتگفت.66در سن 1904ودومطالعهپرداختتادرسالازعمرشرابهنظمشعروجمعآوریآثارخ

درمصربارودینخستینکسیبودکهشعرشچونآرزوئیدرقرایحادبادرخشیدورکودادبیرابهحرکتبدلکردوازادبیاتبرانگیزنده
.بارودیبهشعرزندگیدوبارهبخشید. گویندازاوبهعنوانشاعرنهضتسخنمی.نمونهکاملیدربرابرچشممردمقرارداد

یبارودیاینفضیلتبساستکهافکاررابیدارکردهوآنهارابهآنحیاتپرطپشیکهدرزیرخرابههایزبانعربیهمچنانپنهانماندهبودبرا
سوقداد.(همان)

هاي تطبیق دو شاعرعوامل وانگیزه- 5
رسد که دو شاعر در ي زمانی کم بین دو شاعرکه حدودا پنجاه سال می باشد،به نظر میبا توجه به فاصله

تأثیروتأثراتی را براسلوب ومکاتب همدیگر داشته اند؛ البته چون فرخی ،مساوي روزگارخودشرایط بسیار 
یزدي در اواخر زندگی سامی البارودي در اوج شاعري خود قرار داشته است تأثیر پذیري وي از آن شرایط 

توان گفت که طبیعتا بیشتر بوده است هر چند که با خفقان سیاسی ودوران بد اجتماعی آن دوران نیز نمی
ي ایرانی نگرفته باشد که این موضوع با ارتباط تاریخی بین سامی البارودي نیز الهامی ازآن شرایط بد جامعه

رسد بلکه در مواردي واضح وروشن است،لذا در این بخش شرایط وانگیزه دوفرهنگ نه تنها بعید به نظر نمی
دادن آنها به گرایش وطن دوستی ووطن پرستی هاوعوامل مشترك درونی وبیرونی دوشاعر که موجب سوق 

گردد:طور اجمالی ومفید بررسی میه شده است، ب
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هردو شاعربا توجه به پست ومقامات عالی که در دولتهاي دوران خودداشتند از این طریق به الف)
د وهرگز این اسالیب گوناگون استعمار واستبداد که بر تن جوامعشان چون لباسی پوشانده شده بود واقف بودن

ي روزگار خود نشد .درجات باال دردولت ودرمیان مردم باعث غفلت آنان ازدرماندگی مردم وجامعه
هر دوشاعر درطول مبارزات خود وبروز دادن آن در آثارشان مسیر مشابه ونزدیک به هم را پیموده ب)

کشاندن آنها به سرحد مرگ بوده اند مسیري آکنده از رنج وزحمت وگرفتاري ،که در بسیاري از موارد باعث 
است.

شاعران در هردو محیط عربی وایرانی تقریبا با یک سري مشکالت مشابهی مانند فقروفالکت جوامع ج)
ي خود ،استبداد وازهمه مهمتر دشمن مشترك که در آن روزگاردولت انگلیس با دخالتهاي آشکارش در همه

ترین مصداق عشق به وطنشان براي رهایی آن ازچنگال دیکها بود،مواجه بودند.شاید این مورد نززمینه
استعمار بوده است.

ي تاریخی وفرهنگی بسیار باال چون ایران ومصر می زیستند که هر هردو شاعردر کشوري با پیشینهد)
عقل سلیمی در آن روزگار پرخفقان واختناق براي رهایی ملت خود باید راهی جز این نمی رفت.شاعران که 

دیدند براي نجات آن ازذوق ادبی سرشارشان کمک ث ارزشمند تاریخی وادبی خود را برباد رفته میمیرا
هاي امید را در دل مردم ایجاد کرده وچراغ ي دوران خود روزنهجسته وبا رخنه در دل مردمان به ستوه آمده

هاي بعدي روشن ساختند.امید وظلم ستیزي ونجات جامعه ي خود را براي نسل
هردو شاعر در دوران خود آغازگر مضمونی جدید در شعر وادبیات بوده اند،یکی پرچمدار آزادي بوده و)

وبا میهن پرستی خود شاعر آزادي لقب گرفته ودیگري شاعر تجدید ونوگراي سنتی بوده که بر ضد رکود 
جمود فکري وضعف، در عرصه ي سیاسی برحاکمان و در عرصه ي فرهنگی نیز بر قلم بدستانی که داراي

بودند،شوریده است..
وعامل بسیار مهم دیگر، مسؤلیت تحسین برانگیز ،تاریخی وفراموش نشدنی این دو فرهیخته است که ي)

هاي مختلف سیاسی وادبی،هرگز عشق به مام وطن را فراموش بارسیدن به اوج محبوبیت وکمال درعرصه
شه این شاعران در عرصه هاي مختلف جوامع نکردند؛همین مسأله یکی از رازهاي ماندگاري فکرواندی

خودشان است.
سخن بزرگان درباره دو شاعر- 6

هردوشاعر دردوران خود آغازگرطرحی نودر ادبیات خودشان بوده اند لذا ازاین نظر نیز ادیبان 
وروشنفکران زیادي را بسوي خود جلب کرده ودر واقع هردو مسبب خلق مکاتبی ویژه هستند،فرخی یزدي

با مکتب وطن پرستی وآزادي روشنگر نسلهاي بعد ازخود شد طوري گفته می شود از این نظر تاریخ ادبیات 
معاصر ایرا ن در طول صد سال مانند وي را به خود ندیده است؛از طرفی دیگر درآن سوي مرزها ودر 

نت گرایانه ونئو مملکتی دیگر شاعري که هم سده ي وي وکمی پیش از وي بوده با ایجاد یک نوگرایی س
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کالسیسم واحیاي مکاتب گذشته ي ادبیات خود با افتخار به گذشتگان وآثارشان ،با پوشاندن طرحی 
نودرادبیات معاصر عرب وي نیزمانند فرخی دراین دوره ي پر التهاب آغازگر ودر واقع روشنگر نسلهاي 

یخ ادبیات معاصر دوتمدن جهان ساز بعدي خود شد؛ لذا دراواخر بحث الزم به نظر رسید که دو روشنگر تار
ایران ومصر را از نظر بزرگان دیگر این عرصه مورد توجه قرار داده شود:

بیشتر منتقدین جدید بویژه آنها که شعر عربی قرن نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم میالدي را مطاله کرده 
دانند.ن میوشاعر آ"نهضت") را آغازگر 1904-1838اند، محمود سامی البارودي (

اما اسلوب بارودي در سرودن شعر اسلوب مخصوص "گوید : مصطفی صادق الرافعی درباره او میالف:
خودش است زبان و اندیشه دیگران ازآوردن چنین اسلوبی ناتوان است .ساختار شعري بارودي چنان استوار 

(ورزي،بی تا: "که بر دل می نشیند.است که با روح و جان انسان بازي می کند وچنان روان و بی پیرایه است
6(

داند که بر پیشینیان و آیندگان برتري جست او در خلیل مطران نیز او را یگانه عصر خویش میب:
گمارد که گهگاه معناي شعر را تحت تاثیر قرار می دهد. با این وجود استفاده از واژگان استوار چنان همت می
)7ن:از ارزش شعراش کاسته نمی شود.(هما

شیوه نوینی که در شعر بارودي ،اذهان را به طرف خود جلب کرده وآنان را به "محمد حسن هیکل :ج :
حیرت واداشته است، تصویر گرایی واقع گرایانه در شعر وي است که با وجود سادگی داراي قوت است وبر 

") .1942:14پایه ي ارایه هاي لفظی مانند جناس وطباق وتوریه قرار ندارد (بارودي،

اوویژگی دارد که در تاریخ ادبیات جدید مصر،همتایی "محمود عقاد درباره ي وي چنین می گوید:د :
ندارد؛وآن اینست که به یکباره با وجود این همه ضعف وسستی در ادبیات وشعر عربی،به آن یک نوع 

)90: 1376(شکیب انصاري،"استحکام وتازگی داد .
زادیخواهی بوده است که در سوگ وفراق وي نیز شعرهاي بسیاري سروده فرخی نیز از جمله شاعران آ

اند ووي را یگانه مرد روشنگر وشهید راه آزادي دانسته اند:
سراید:ادیب برومند؛ شاعر معاصر درباره ي وي چنین می

آفرین بر رادمردي کآفت بیداد بود                      پادشاهان را زقید بندگی آزاد بود
د مردي داد ،در پیکار با ارباب جور            زانکه بر دوشش لواي اعتالي دادبوددا

گرچه یکسر بود با غم گرم آویز وستیز      چون همی جنگید با خودکامگان،دلشاد بود
)1382:5اي دریغا زین شهید راه آزادي که گشت   غرقه در دریاي خون،هرچند طوفان زاد(یزدي،

فرخی کسی است که برخالف تمام "ي وي می گوید:معاصر حسین مکی دربارهي محقق ونویسنده
ي کسانی که مدعی آزادي ومیهن دوستی بودند، تنها مردي است که دست از تمام عالیق مادي وهمه

تجمالت زندگانی شسته وچون طوفانی سهمگین به اصل زور وبناي استبداد حمله برده وسالیان متمادي با 
)12و11: 1389(مکی،"زمان خود جنگیده واز هیچ شکنجه وآزاري نهراسیده استعناصر استبداد 
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مضامین مشترك آثار وطنی دوشاعر- 7
مضمون اشعار وطنی ووطن دوستی دو شاعر خطاب به مردمانشان است که در واقع با دستاویز قرار 

کنند واز این ان روزگار خودشان میدادن مام وطن گریزي بسیار ماهرانه به ذکر مصیبتها وگرفتاریهاي مردم
طریق وبا ذکر مواردي مانند بدبختی اقشار رنجبر وکارگروافراد مظلوم وفقیر،آزادي،جهل وخرافات 

ي غرب وبسیاري دیگر ازمسائل ومشکالت هاي دست نشاندهمردم،دخالت بیگانگان،ناکارآمدي دولت
ي وسنتهاي اصیل مردمان خود درتغییرات اجتماعی مردم وهمچنین برخی مبادي واصول دینی واعتقاد

محسوس وبهبود شرایط بد جوامع خود وبه انگیزه واداشتن مردم وهوشیارکردن آنان سهم بسزایی وبلکه 
فراموش نشدنی در تاریخ جوامع خود داشته اند که در این بحث به ذکر مضامین مشترك ویا مشابه دو شاعر 

م به ذکر است که از مضامین وطن پرستی اشعار دو شاعر برخی به در اشعارشان پرداخته می شود،البته الز
صورت ضمنی در آثار شاعران آمده وبرخی نیز نسبت به هم کم رنگتر هستند مثال مضامینی چون آزادي 
وفقرومظلومیت در شعر بارودي کمرنگ ودر ضمن مفاهیم دیگر دال بر وطن پرستی آمده است ویا مضمون 

طور کلی عشق به وطن وحس ناسیونالیستی ه کمرنگتر از بارودي آمده است ولی بشعر غربت در شعر فرخی
ي مضامین ومفاهیم آن به طور مستقیم ویا غیر مستقیم در آثار دو شاعرنمود بسیار بارزي دارد که به با همه

یابند:هاي مختلف در اشعار هر دو شاعر تجلی میگونه
نگان در کشورشانظلم ستیزي ومبارزه با خیانت بیگا-1- 7

سامی البارودي با فساد استبداد و خیانت بیگانگان به ستیز برخاست، روحیه وطن پرستی قابل 
ستایشی داشت بیش از چهل سال از عمر خود را در امید به سازندگی، پیشرفت، بلند پروازي و آرمان گرایی 

و فرهنگ آن در اشعارش مشهود است. سپري کرد. وصف جنگ افتخار به اجداد و نسب و بالیدن به مصر 
همچنین براي دفاع از وطن حضور فعالی در جنگها داشت.او نسبت به وطن بسیار حساس است و از جایگاه 

سراید.(ورزي،بی یک انسان قهرمان و از موضع استقامت و ایستادگی و عزت و بزرگواري براي وطن شعر می
)8تا:

ه وازنظر وي استبدادوخودکامکی ووابستگی آنان به غرب،باعث بارودي به نکوهش حاکمان ظالم پرداخت
داند که از ي مقام وملکی میاز بین رفتن مجد وبزرگی وعزت آنان گشته است؛ودرضمن حاکمان را شیفته

نظر وي ازبین رفتنی است وعدل وعقوبت ظالمان را به خدا وهمچنین آینده موکول کرده است:
أغرّك الملک الذي ینفدیا أیها الظالم فی ملکه     

)1/253: 1942إصنع بنا ما شئت من قسوة       فاهللا عدل،والتّالقی غد(البارودي،
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در قصیده اي دیگر دیده می شود که بارودي بی محابا وبه طور آشکار حامیان وقت را مورد مذمت 
بهتر از زندگی همراه با ذلت داند ومرگ راوهجو قرار می دهدو آنان را افرادي ضعیف العقل وسست رأي می

خواري می داند:
)258دع الذّل فی الدنیا لمن خاف حتفه    فللموت خیرمن حیاة علی األذي  (همان،

ألم یأن لألیام أن تبصر الهدي                فتخفض مأنوفا،وترفع جهبذا
)260(همان،إذا لم یکن بالدهر خبل لما غدا            یسیر بنا فی ظلمۀ الجور هکذا

ي غرب را به راهزنان ودزدان درلباس مبدل تشبیه کرده فرخی نیز در اشعارش عوامل دست نشانده
کند:ومردم را علیه آنان به مبارزه وتغییر شرایط روزگار بد خویش دعوت می

بدبختی ما تنها ازخارجه چون نبود   هر شکوه که ما داریم از داخله بایدکرد
فظ در قافله دزداند     این راهزنان راطرد، ازقافله باید کردبا جامه مستح

)119: 1382اهریمن استبداد آزادي مارا کشت    نه صبروسکون جایز، نه حوصله باید کرد(یزدي،
ودر جایی دیگرمردم را به بره هایی که قربانی دولت دست نشانده ي انگلیس است تشبیه کرده 

انی می نامد:وحاکمان را یک مشت عیاش وج
)135پافشاري پی حق خود اگر ملت داشت       مال اوغارت یک دسته عیاش نبود     (همان:

این ستمکاران که می خواهند سلطانی کنند   عالمی را کشته تا یک دم هوسرانی کنند
)118جشن وماتم پیش ما باشد یکی چون بره را   روزگار جشن وماتم هردورا قربانی کنند (همان:
هاي مشترك در واقع مبارزه ودعوت به مقابله با بیگانگان بویژه دولت دخالتگر انگلیس،از درونمایه

هایی جز گیرند که دولتاشعار دو شاعر است که در بسیاري از موارد دولتهاي خود را به باد انتقاد واستهزا می
دست نشاندگان بریتانیا نیستند مانند این اشعار فرخی:

ري وبی رحمی ومظلوم کشی     شیوه وعادت دربار بریتانی نیستجز جفاکا
)110فتنه در پنجه یک سلسله لرد است ومدام            کار آن سلسله جز سلسله جنبانی نیست (همان:

ي زمان خود باعث شد که نگذارند به مملکت هاي دست نشاندهبارودي نیزبا انتقاد صریح ازدولت
ت زیادي را دور ازوطن در آوارگی وسرگردانی باشد.خویش باز گردد ومد

غربت ودرد دوري ازوطن-2- 7
هردو شاعر مدتی را بخاطر ظلم جور حاکمان وقت خود در غربت سپري کرده اند هرچند که سامی 
البارودي بیشتر از فرخی درد هجرت ودوري کشیده است ولی فرخی نیز در همین دوران کم غربت ودوري 

ه عشق وطن ودیار خود اشعاري سروده است،فرخی در اوایل جنگ جهانی دوم به بین النهرین ازوطن ب
مهاجرت کرد واز آنجا به عراق وسپس عازم کوفه شد، عشق به وطن ووطن پرستی در وي به حدي بوده که 

در غربت نیز گویند از کوفه تا ایران را پاي پیاده وحتی برهنه به ایران مراجعت کرده است طوري که وي می
کشد:خواب وطن خود را می بیندودر اشعارش به زیبایی به تصویرمی
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خواروزار وبی کس وبی خانمان ودربدر       با وجود اینهمه غم شاد وخرسندیم ما
ارتقاء مامیسر می شود با سوختن               بر فراز مجمر گیتی چواسفندیم ما

)80گوشه گیر وسربلند وسخت پیوندیم ما(همان: جاي ما در گوشه صحرا بود مانند کوه  
غربت ودوري در شعر بارودي، نمود بارزتري دارد. درواقع این تبعید ودوري از وطن یکی مضامین 
اصلی وگرایش وطن دوستی وي بوده است،در طی مدت زیادي که در غربت بوده مسائلی چون مرگ اقوام 

تاثیر زیادي را دراشعار وطنی وي داشته وحتی درتکوین شخصیت اصلی شاعري وي دوستان وخانواده وي،
تأثیر فراوانی داشته است. دراین اشعار شاعر از درد دوري وطن هم صحبت مناظر طبیعی ،مانند آسمان 

شود، گویی که همدمی جز آنان در غربت ندارد:وستارگان وماه  می
دون الهالل سراج الح فی طاقکأنّ النجم الثریا وهو مضطرب       

)2/323: 1942ألمستک بائقۀ          والعدتک سماء ذات أغداق(البارودي،"روضۀ النیل"یا 
شاعر ازاین درد دوري به تنگ آمده وگویی که شبهاي وي پایانی برایش نیست و رسیدن به وطنش را 

عشق وعالقه شاعر به وطن وبیزاري داند که این نهایتمانند یک عاشق،رسیدن به وصال ومعشوق خود می
وي از دوري وغربت است.

ما أطول اللیل علی الساهر             أما لهذا اللیل من آخر
)106و105فهل الی الوصلۀ من شافع      أم هل علیا  الصبوة من ناصر(همان: 

))1/102کأنما الصبح خاف اللیل حین رأي     ظلماءه ذات أسداد فلم یلج (همان،
او نسبت به وطن بسیار حساس است و از جایگاه یک انسان قهرمان و از موضع استقامت و ایستادگی و 

سراید.عزت و بزرگواري براي وطن شعر می
ي استبداد عامل استعمار وغربزدگی جوامع دو شاعر از عوامل مشترك در تبعید وآوارگی شاعران دوره

وره معاصر ادبیات عرب زیاد بوده که با توجه به خیل فراوان بوده است،این دوري وغربت تا حدي در د
ي مستقل با مضامینی مستقل از شعر وادبیات عرب نامید که توان آنرا یک دورهشاعران نفی وغربت حتی می

هاي منحصر به فرد خود را دارد.ویژگی
مضمون سیاسی در اشعار دوشاعر-3- 7

هاي نیمه سیاسی ودر بسیاري موارد تمام سیاسی خواند،شعر غزلتواناشعارفرخی را به طور کلی می
وي ساده کردن ومردم فهم ساختن مباحثی است براي ایجاد شور واشتیاق اقالب وظلم ستیزي.با انقالب 

هاي وي چراغ الله ي را به حد اعال رساند ،غزلمشروطیت این نوع شعر بسیار نمود یافت ولی فرخی آن
سوزد خونی که وهمناك ولرزه آوراست ولی روشنایی را با رنگ خود خیال انگیز ومؤثر است که با خون می

ي هاي متقارن ورنگهاي مالیم وهماهنگ در زمینهسازد.این غزل همچون قالی ریز بافتی است که که نقشمی
)22: 1384هاي خون به نظم در آورده است.(بابایی،را با روشی هنرمندانه با لکهخود دارد که شاعر آن
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)80: 1382اي که پرسی تا به کی دربند دربندیم ما        تا که آزادي بود دربند دربندیم ما (یزدي،
گر خدا خواهد بجوشد بحر بی پایان خون    می شوند این ناخدایان غرق درطوفان خون

)173مان:با سرفرازي نهم پادرطریق انقالب           انقالبی چون شوم،دست من ودامان خون (ه
ودر جایی دیگر با انتقاد شدید ازحکومت وبا وجود مصیبت وگرفتاري که از گفتن اشعار سیاسی برسرش 

آمده باز در اوج امید وخود باوري به درونمایه هاي سیاسی در اشعار خود ادامه می دهد:
واي بر شهري که درآن مزد مردان درست   از حکومت غیر حبس وکشتن و تبعید نیست

)106ت عفو عمومی راست باشد یا دروغ        هرچه باشد از حوادث فرخی نومید نیست(همان:صحب
اي نو پوشید ودر واقع موضوعات سیاسی نیز از موضوعاتی بوده که بارودي نیز به این مضمون جامه

دهد. رار میي پیشگامان نئو کالسیسم قدر آن نوتجدد ونوگرایی ایجاد کرد همان کاري که وي را درزمره
ي دوران خود قرار داد اواین غرض را براي بیان نفس پروقار وسرکش خود در مقابل ظلم وظغیان جامعه

وهمین پرداختن خوب ونوگرا به شعر سیاسی وي را چون رهبري در میان مردم خود قرار داد وبه همین 
اسی ودر واقع ظلم ستیزي در این این مضامین سی) 7: 1387.(غیبی ،خاطر گرفتار بند وزندان وتبعید گشت

اشعار وي به خوبی نمایان است،این ویژگی اشعار معاصر مصري است که درآن دوره نمود بارزي در اشعار 
بسیاري از شاعران دارد شاعرانی که چون محمود سامی البارودي طعم تلخ دوري وهجران وطن را چشیده 

طول هزاران سال بدست آورده اند، بودند لذا با این وشاهد برباد رفتن میراث ارزشمند ملت خود که در
اشعار هرچند دور ازدیار خود بوده اند ولی با وجود نفوذي که چون راهبرانی در میان ملت خود داشتند به 

بسیاري از وقایع ومصیبتهاي ملل خود در خالل این اشعار به زیبایی تمام پرداخته اند:
تنی عن قبول الظلم بالمالال عیب فی سوي حریۀ ملکت      أع

)3/447: 1942(البارودي،ل تبعت خطۀ ابا ثوي فسرت بها     علی  و تیرة  آداب  و آسا
ي خود می ي اجتماعی است که علیه ظلم حاکم جامعهبارودي در اشعار سیاسی خود یک نقد کننده

د که چگونه با وجود این همه خواري انگاري مردمان خود را به باد انتقاد می گیرشورد واهمال وسستی وسهل
وذلت آنان دست به اقدامی نمی زنند : 

وکیفترونالذلدارإقـــامـۀ         وذلکفضالللهفیاألرضواسـع
أرىرؤوساًقدأینعتلحصادهــا             فأینوالأینالسیفالقواطع؟

فکونواحصیداخامدینأوافزعـوا     إلىالحربحتىیدفعالضیمدافـع
لصوتلمیقضحاجـۀ       ألیولبانیالصدىوهوطائـــعأهبتفعادا

) 212و2/211: همانفلمادرِأناللهصورقبلکـــــم             تماثیل لم یخلقلهن مسامـــــع(
دلسوزي زیاد نسبت به وطن-4- 7

حنین ودلسوزي نسبت به وطن مضمون وویژگی مشترك وبارز اشعار وطنی دو شاعر بوده است همان 
وشوري که بانی وانگیزه پرداختن دو شاعر به بیشتر مصیبتها ومشکالتی است که استعمارواستبداد حس 
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هاي خودکامه ومستبد زمانشان بر سر آنان ومردمانشان آورده است واین ویژگی در اشعار فرخی حکومت
رودي بسیار بیشتر بسیاربیشتر از اشعار سامی بارودي است واز طرفی هم شعر آوارگی وغربت هم در اشعار با

از فرخی یزدي است وآن هم به سبب بیشتر ماندن وي در آوارگی وغربت است.
دهد.دوشاعربهنحوچشمگیریخودرانشانمیاین وطندوستیدراندیشۀ

داند:فرخیخرسنداستکهملتنجیبایراناوراوطنپرستمی
)167: 1382زدي،ملتنجیبایرانخواندهبایقینوایمان           شاعرسخنشناسم،شاعروطنپرستم(ی

آخرایبیشورمردمعرقایرانیکجاست    شدوطنازدستآیینمسلمانیکجاست
)187حشمتهرمزچهشدشاپورساسانیکجاست   سنجرسلجوقکومنصورسامانیکجاست(همان:

)186رورایرانیاسالمپرست                 همتیزآنکهوطنرفتچواسالمزدست(همان:پایوطن
)191دلپیغمبرراظلمستمکارانخست (همان:بیرقایرانازخصمجفاجوشدهپست         

گوید ونغمه هاي اندوهگین وي در باره میهن وسرزمینی که وبارودي نیز بسیار از مصرودوستانش می
به ان عشق می ورزد هرگزخاموشی نمی پذیرد:

فیا (مصر) مداللهظلکوآرتوى        ثراکبسلسالمنالنیلدافــقِ
أریجایداویعرفهکلناشــقِوالبرحتتمتارمنکیدالصـبا    

فانتحمىقومیومشعبأسرتی     وملعبأترابی،ومجرىسوابقی
)2/362: 1942قـــی(بارودي،تمائمـــی         وناطنجادالمشرفیبعاتبالدبهاحاللشباب

ویا هنگام بازگشت وي به مصر احساس وشور وحال وي را به مام وطن این چنین بیان می کند:
ذهمصـر       فإنیأرىفیهاعیوناًهیالسحرُبابلَرأیالعینأمهأ

نواعسأیقظنالهوىبلواحـظتدینلهابالفتْکۀِالبیضُوالسمرُ
واللفؤاددونسلطانهاحـمىهاسترُدون فلیسلعقلانغشْی

)130ر(همان:فإنیکُموسىأبطاللسحرَمرةًفذلکعصرالمعجزاتوذاعص
نداي غیبی که قلبش از آن آگاهی ن،احساس می کند که یک ودر جایی دیگر در شوق بازگشت به وط

دارد وي را فرا می خواند،هرچند که این ندا را گوش نمی شنود ولی وي با قلبش آنرا احساس می کند 
ودرواقع وي نیز لبیک گفته و سرزمین وآنچه از آب وخاك ونسیم وبو گلهایش است،را می ستاید:

)256(همان:أت أسماعیلبیک یا داعی األشواق من داعی     أسمعت قلبی وإن أخط
یا حبذا جرعۀ من ماء محنیۀ          وضجعۀ فوق برد الرمل بالقاع

)258همان:ونسمۀ کشمیم الخلد قد حلمت         ریا األهیر من میث وأجراع (
ذکر آزادي وستایش آن-5- 7
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اي وطن پرستی که آزادي نیز از نمودهاي بارز اشعار وطن پرست در طول تاریخ بوده است ولی به معن
ي معاصر تاریخ ادبیات مورد توجه آزادیخواهان بوده است یک نماد تازه وسمبلیک است که بویژه در دوره

ي ادبیات آزادیخواهان وعدالت پیشگان ووطن پرستان طور گسترده وارد عرصهه ایران از مشروطه به بعد ب
شود:بارودي دیده میقرار گرفت،بویژه در اشعار فرخی یزدي بسیار واضحتر ازال

آن زمان که بنهادم سر به پاي آزادي          دست خود زجان شستم ازبراي آزادي
تامگر بدست آرم دامن وصالش را                می دوم به پاي سر درقفاي آزادي
با عوامل تکفیر صنف ارتجاعی باز                حمله می کند دایم بربناي آزادي

زاي ماهرانه درجنگ است         ناخداي استبداد با خداي آزاديدرمحیط طوفان
شیخ از آن کند اصراربر خرابی احرار        چون بقاي خود بیند در فناي آزادي
دامن محبت را گر کنی زخون رنگین           می توان ترا گفتن پیشواي آزادي

)177: 1382(یزدي،
زنظر وي مقدس است که حتی به آن سوگند می خورد:قدر این مفهوم اآن ودر جایی دیگر 

قسم به عزت وقدر ومقام آزادي       که روح بخش جهان است نام آزادي
به پیش اهل جهان محترم بود آنکس  که داشت از دل وجان احترام آزادي

)181اگرخداي به من فرصتی دهد یک روز      کشم زمرتجعین انتقام آزادي (همان:
خورد والبته نه به آن معناي عام که در شعر فرخی شعار بارودي نیز به معنایی دیگر به چشم میآزادي در ا

دیدیم، که این نوع بیشتر در ادبیات سیاسی  قرون اخیر دیده می شود؛بلکه با توجه به اینکه بارودي بیشتر در 
طوري ه بینیم.بر اشعارش میغربت بوده ،نوعی رهایی وآزادي ازقید وبند غربت وبازگشت به مام وطن را د

که رها شدن از وضعیت خود را به شتري که از نعمت آب محروم گشته ودرعطش رسیدن به آن بسر می 
ویژه در بیت دوم که برخورداري مردم از نعمت آزادي ورفاه را به برخورداري آنان از ه برد،تشبیه کرده است.ب

بیند.خود را در بند وبی نصیب میبارانی که آنها را دربرگرفته تشبیه کرده است و
متی ترد الهیم الخوامس منهال                      تبلّ به األکباد وهی عطاش

)2/165: 1942أري الغیث عم األرض من کل جانب      وموضع رحلی لم یصبه رشاش  (بارودي،
عاشدیار یعیش المرء فیها منعما                    وأطیب أرض اهللا حیث ی

)166فیا رب رشنی کی أعیش مسددا           فقد یستقیم السهم حین یراش(همان:
طال شوقی الی الدیار،ولکن           أین من مصر من أقام بکندي

)1/217حبذا النیل حین یجري فیبدي       رونق السیف وإهتزاز الفرند    (همان: 
افتخار به گذشته ومجد وعزت آنان-6- 7

بسیاري از موارد دو شاعراز اوضاع نابسامانی که روزگارشان ووطنشان بدان مبتال گشته اظهار نفرت در
کنند ودر عین حال با مقایسه زمان حال جوامع خود با گذشته ي پر افتخاروپر ازمجد وبزرگی خود ودرد می
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واز این راه می خواستند هاي دوران خود بودندبیشتر در صدد ایجاد نفرت وبیزاري مردم نسبت به حکومت
مردم را آگاه کنند که قبال چگونه بوده اند واآلن به چه مصیبتی گرفتار شده اند،بارودي در ابیاتی اینچنین مجد 

کند:گذشتگانش را یادآوري می
فما لکم ال تعاف الضیم انفسکم        والتزول غواشیکم من الکسل

)3: ج1942(البارودي،سالفکم فی األعصر األول وتک مصر التی أفنی الجالد بها     لفیف أ
ودر جایی دیگر با یادآوري اهرام مشهور مصر وبانیان آنها سعی درگوشزد کردن مردمانش دارد که 

بهایی برایشان به یادگار گذاشته اند که حتی حوادث روزگار نیز نمی تواند آنها را گذشتگان چه میراث گران
به گذشتگان ومیراث ارزشمندشان افتخار می کند که چه ملتهایی که با گذشت ازبین ببرد واز این طریق 

روزگار مفاخر وآثارشان ازبین رفته ولی میراث ارزشمند ما با گذشت روزگار زنده وپا بر جاست:
سل الجیزة الفیحاء عن هرمی مصر    لعلک تدري غیب ما لم تکن تدري

رخنیها بین البریۀ بالفأقاما علی رغم الخطوب لیشهدا         لبا
)2/47همان:فکم امم فی الدهر بادت وأعصر       خلت وهما اعجوبۀ العین والفکر(

فرخی نیز اشعار زیادي را به افتخارگذشتکان مرز وبوم خویش سروده واوضاع واحوال فالکت بار زمان 
نهاي گذشته به رخ مستبدان وحاکمان خود را با گذشته اش به باد انتقاد می گیرد وبزرگی ومجد ایران رادرزما

زمانه ي خود می کشد،که چگونه با وجود مردان بزرگی چون داریوش ،کوروش،رستم و... چگونه مزدوران 
ي دولتهاي استعمارگر روس وبریتانیا،جاي آنها را گرفته اند.دست نشانده

سیروس بوداین همان ایران که منزلگاه کیکاوس بود        خوابگاه داریوش ومأمن 
جاي زال ورستم وگودرزو گیو وطوس بود    نی چنین پامال جور انگلیس وروس بود

این وطن رزم آوري مانند قارون دیده است    وقعه ي گرشاسب وجنگ تهمتن دیده است
هوشمندي همچوجاماس وپشوتن دیده است     شوکت گشتاس ودارائی بهمن دیده است

: 1382(فرخی،
)187و186

یرانقدفاع از مظلومان وف-7- 7
. غزلبهاینموضوعپرداختهاست24فرخیدر

. اودرچهاردهغزالزکارگر،دریازدهغزالزدهقان،پنجغزالزفقیر،یکغزالززحمتکش،ویکغزالزرنجبرحمایتکرده است
یننکتهنشانمیدهدکهفرخیچوندهقانزادهاستومدتیازعمرشرابه ا

: 1391.(بهمنی،دکارگریسپریکرده،درشعرشحمایتازطبقۀکارگر،دهقان،وزحمتکشجامعه بسیاردیدهمیشو
ي اوج توجه وي به اقشار ضعیف )فرخی در اشعار خود بویژه ازکارگر حمایت کرده واین نشان دهنده14

ي طبقاتی حاکم آن روزگاروپیامدهاي بد آن بوده است حال اضح به فاصلهاي وجامعه بوده ودرواقع اشاره
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آنکه بارودي چون از طبقه ي مرفه بوده و مقامات بسیار عالی وزارت وحتی نخست وزیري داشته این ویژگی 
پرداختن به قشر طبقه ي پایین جامعه که نمودي ازمردمان وطن شاعر است ودر وطن پرستی بسیاري از 

عاصر دیده می شود ،بصورت مستقیم در اشعار سامی البارودي دیده نمی شود:شاعران م
شوریده دل به سینه بعنوان کارگر         شورید وگفت جان من وجان کارگر
شاه وگدا فقیر وغنی کیست آنکه نیستم      محتاج زرع زارع ومهمان کارگر

)149: 1382رخوان کارگر (فرخی، سرمایه دار ازسر خوان راندش زجور  با آنکه هست ریزه خو
ودر جایی دیگر به فاصله ي میان فقیر وثروتمند اشاره می کند وبه پروردگارش شکایت می 

کند که جانفدایی جوانان براي آزادي وطنشان در دوره مشروطه،به کندوهمچنین به این مسأله اشاره می
شتی کشور خود با برخی دیگر از کشورهاي فراموشی سپرده شده وارزشی نداردوبا مقایسه وضعیت معی

کند:خاورمیانه مانند مصر،فرمانروایان مملکت خود را به حاکمان ظالم گذشته آن کشور یعنی فراعنه تشبیه می
یارب زچیست برسرفقر وغنا هنوز     گیتی به خون خویش زند دست وپا هنوز

دیار ندارد بها هنوزدردا که خون پاك شهیدان راه عشق         یک جو در این 
با آنکه گشت قبطی گیتی غریق نیل           درمصر ما فراعنه فرمانروا هنوز

)150اي شیخ ازحصیر فریبم مده به رزق             کاید زبوریاي تو بوي ریا هنوز(همان: 
توجه به اسالم ومبادي دینی-8- 7

هایی تا حد افراط هم رفته اند طوري که برخیها توجه به اینکه دو شاعر وطن پرست بوده اند ودر جا
) را هم به آنان زده اند 1386:2/1569اتهاماتی چون شووینیستی یا همان وطن پرستی بی حد ومرز(روحانی،

،با وجود این در آثارشان اشاره هایی به اسالم ومبادي آن دیده می شود واین گواه این مسأله است که آنان در 
جد وعزت خود وگذشتکان خود اسالم واصول آنرا نیز فراموش نکرده ودر بسیاري از اشعار افتخار کردن به م

دو شاعر این مورد را به وضوح می بینیم:
فرخی یزدي هر چند تحصیالت آکادمیک عالی نداشت ولی در اشعار وي اسالم گرایی ومیل به باورهاي 

ایران چون الزم وملزوم هم فرض کرده،ومردم طوري که در اشعارش اسالم وه دینی بوضوح دیده می شود،ب
را خطاب قرار می دهد که اگر اسالم را از دست دهند گویی که وطنشان را از دست داده اند:

)1382:266نخست آفرین برخدایی اوست    که ذاتش منزه زچون وچراست (یزدي،
جز ایزد پاك حاکم عادل نیست      جز موجد خاك،قاضی قابل نیست

)1382:216همه عابدند ومعبود یکی است      دنیا همه ساجدند ومسجود یکی است (یزدي،عالم 
)191اي وطن پرست ایرانی اسالم پرست    همتی زآنکه وطن رفت چو اسالم زدست(همان:

کند که این استبداد شود و اشاره میودر جاي دیگر جلوه ها ومفاهیم قرآنی ودینی وپیامبران دیده می
ي خائنان اسالم فروش است وراه چاره را در اتحاد ویکرنگی مردم اگوار مردمان روزگارش، نتیجهووضعیت ن

دهد که مبادا عقاید اسالمی ودینی آنان تحت تأثیر عقاید ي اسالم می داند.واز طرفی هشدار میدر سایه
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ادیان بوده که در اثر ي اسالم گرایی ونگرانی وي از تهدیدهاي دیگرمسیحیت قرار گیرد واین نشان دهنده
تهاجم ودخالت بیگانگان دچارش گشته است.وي همچنین اظهار تأسف کرده که اسالمی که روزي سروري 

توان فهمید که وي نه تنها چون پیامبر داشته واکنون اینچنین ،غریب ومهجور مانده است. ازاین اشعارش می
الم ودفاع از آن،وطن پرستی واسالم خواهی را با هم حد ومرز نبوده،بلکه با اعتقاد به اسدر وطن پرستی بی

داشته است.
):82خوب وبد را از عمل اي گوهري بشناس قیمت     کز نبی بشناختند آزادگان قدر نبی را(همان:

)191خلفا را همه دل غرقه به خون است     حال حیدر نتوان گفت که چون است زکفر  (همان:
ش     همگی متحد ومتفق ودوش بدوشغیرت توده اسالم در آید در جو

حفظ قرآن را بر دفع اجانب تازند     یا موفق شده یا جان گرامی بازند
مسجد ارباید امروز کلیسا نشود   یا وطن فردا منزلگه کلیسا نشود

بود اسالم ستمدیده چو اسالم غریب    وین دو معدوم زجور وستم اهل صلیب
)192چو رسول مدنی سید وساالري د اشت  (همان:حبذا روزي کاسالم طرفداري داشت 

بارودي نیز با وجود اینکه سالهاي زیادي را در غربت بوده است،همین امر یک فرصت براي اندیشیدن 
بیشتروایجاد یک جهانبینی فلسفی ودینی در نزد وي بوده،که دربرخی از اشعار گرایشات وي را به زهد 

کند که وي را به غیر از خود دایش عاجزانه درخواست میوازخوحکمت ودین دیده می شود 
واگذارنکرده،چون نیازهاي درونی وي فقط با وي برطرف می شود.

)3: ج 1942(البارودي،دینی الحنیف وربی اهللا        وشهادتی أن لیس أال هو
یارب هب لی من الکرامۀ ما  یسرّ نفسی،فإنّها وجره

)2/95فإنّ نفسی إلیک مفتقرة (همان:وال تکلنی لمن یعذبنی        
در جایی دیگراعتقادات وي به حوادث ووقایع اجتناب ناپذیر روزگار وباور دینی وي به قضا وقدر دیده 

؛وهمچنین شاعر معتقد است که خوشی هاي روزگار دوام نداردواگر امروز با راحتی سپري گردد می شود
،به طریقی نا خوشایند به نظر می رسد.درواقع بدلیل وقایع غیر منتظره ویا گذشته

وکیف یعیش الدهر خلوا من األسی     سقیم یغادي بالهموم ویطرق
)2/352لعمر أبی إنّ الحیاة وإن صفت                  مسافۀیوم فهو صفو مرنّق(همان:

)353وما الدهر إال مستنعد لوثبه        فحذرك منه فهو غضبان مطرق (همان:
لیس فی الدنیا ثبوتکل حی سیموت

)1/96حرکات سوف تفنی      ثم یتلوها خفوت (همان : 
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بارودي جدا از ابیات پراکنده اي که درباره موضوعات مختلف دینی دارد بطور مستقل قصیده اي طوالنی 
که آنرا به دارد که قصیده اي بسیار زیباست "کشف الغمۀ فی مدح سید األمۀ"نیز در مدح پیامبراکرم با عنوان

)14: 1390سروده است.(گنجی،"البردة"سبک وروش قصیده ي مشهور بوصیري یعنی

گیرينتیجه- 8
-ي آنها وکنارهم قرار دادن نظرات ودیدگاهبا بررسی که در دیوان شاعران ومقاالت نوشته شده درباره

گیري ،برداشت ونتیجهتصورت گرفهاي بسیاري از ادیبان وروشنفکران معاصروتحلیل ونظرخود محقق
ي تاریخی اند و پیشینهي کمی از هم می زیستهبحث بدین شرح است که دو شاعر، در یک سده وبا فاصله

تأثیر نبوده ونزدیک به هم تمدن مصروایران،در ایجاد برخی ازافکارنزدیک به هم واحیانا مشترك در آنها بی
ي نو اند هرکدام در ایجاد یک شیوهاي شعر وادبیات داشتههدو شاعربا یکه تازي که در یکی ازمیدانهر است.

اند.در ادبیاتشان سهیم بوده ودین خود را به فرزندان  بعد از خود ادا کرده
ي روشنگري وپرورش یک نسل آزادیخواهی که فرخی یزدي با اشعار وطن پرستانه خود با ذکر همه

ود آورد گواه این حقیقت است که ادبیات ایران زمین ي ایرا ن زمان خود،بوجهاي دچار شده جامعهمصیبت
سوي رهایی از یوغ ه هاي پرواز ایران بوده بي طالیی مشروطیت در واقع یکی از بالدر دوره

هاي آزادگی ووطن دوستی درروزگار شاعرانی مایهاستعمارواستبداد وظلم.ودر حقیقت ادبیات با این درون
... دچار تغییر وتحول اساسی گشت ومضامین ومکاتب جدیدي چون عشقی و، قزوینی، بهار، چون فرخی

هاي سنتی ادبیات اضافه کرد.نگاري را به رشتهادبیات سیاسی وروزنامه
ادبیات معاصر عرب نیز با ظهور شاعرانی چون بارودي،باعث تغییر وتحوالتی در بسیاري ازنواحی 

وبا "دیوان"ویا "ابولو"دادن جماعات جدیدي چونادبیات آنها گشت،درآن دوره نیز شاعران با تشکیل
پرداختن به موضوعاتی جدید چون تجدید ویا نئوکالسیسم وبسیاري از مکاتب دیگروآوردن مضامینی جدید 

خواستند از یک نوع قهقهرایی ورکودي که بعد از دوره ي عباسی به ادبیات عرب می، با تکیه بر گذشتگان
هاي مختلف براي نفوذ در مردم وکشاندن ها نیز شاعران از حربهکنار این فعالیتوارد شده بود،نجات یابند در

ها از جمله ادبیات وشعر،به مضامینی چون وطن ي زمینهي آباد کردن مملکت خود در همهآنها به عرصه
عدها هاي درخشان ادبیاتشان در گذشته، روي آوردند که بپرستی وآزادي وافتخار به مجد اقوامشان ودوره

ي معاصرومشروطه در ایران، باعث ایجاد مضامینی جدید چون واقع فعالیت این مکاتب جدید نیز مانند دوره
گرایی ،آرمانگرایی وادبیات مهجر وغربت و... گردید.گرایی،طبیعت

منابع ومآخذ
..نشر:مازگرافیکهزار سال شعر فارسی).1369ابراهیمی،جعفر،(-1
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.10-1صص125مجله رجیم،شماره ،  »امی الباروديمحمود س«. )1392انثی،احساس،(-2
نشر:امید فردا.، ).اشعارسه شاعرانقالبی1384بابایی،داودعلی،(-3
،انتشارات:دارالمعارف.3و1،2.جلددیوان باروديم).1942بارودي،محمودسامی،(-4
،ادبیات پارسی »مقایسه مضامین برجسته فرخی یزدي وعارف قزوینی«)،1391بهمنی،یداله،(-5

.36-19ره دوم،صصمعاصر،شما
،ادبیات »بررسی تجلی عشق دراشعارفرخی ورصافی«)،1390توکلی محمدي،محمودرضا،(-6

.5دوره جدید،سال سوم،ش:تطبیقی دانشکده ادبیات دانشگاه شهید باهنر،
www.baktash-ha.com»زندگی نامه فرخی یزدي«)،1392حیدریان،(-7

www.movj66.com»درآمدي بر ادبیات تطبیقی«)،1388رنجبر،محمود،(-8

،انتشارات:دانشگاه کردستان.2کردي.جلد–).فرهنگ فارسی 1386روحانی،ماجد مردوخ(-9
انتشارات:گروه پژوهشگران ایرانی، ادبیات معاصر ایران).1382سیدجوادي،حسن،(-10
،فصلنامه نقد وادبیات "تحلیلی برادبیات تطبیقی-درآمدي توصیفی«)،1392سیدي،سیدحسین،(-11

.21-1،صص 3،شماره ، تطبیقی،سال اول
نشر:دانشگاه اهواز، تطور األدب العربی المعاصر).1376شکیب انصاري،محمود،(-12
.1،پژوهشنامه زبان وادبیات فارسی،شماره"مفهوم آزادي درادبیات فارسی"طغیانی،اسحاق-13
، مجله دانشکده »مصرتجددونوگرایی درشعر شاعران نئوکالسیک«)،1387غیبی،عبداألحد،(-14

.186دانشگاه تهران،شماره:ادبیات وعلوم انسانی 
مجلۀ الجمعیۀ األدبیۀ لللغۀ ،»شعر المنفی والمغترب لدي سامی البارودي«)،1390گنجی،نرگس،(-15

.40-21،صص21العربیۀ وآدابها،ش:

،گروه عربی استان اصفهان با » بارودي ونوسنت گرایی«. ورزي،محمدجعفر،(بی تا)-16
اه تربیت مدرس.همکاري روح اهللا نصیري دانشجوي دکتراي دانشگ

چاپسیزدهم،انتشارات امیرکبیر.، ).دیوان فرخی یزدي1382یزدي،فرخی،(-17



١٨٥١
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

سیماي هشت پیامبر الهی در اشعار عطار نیشابوري
دکتر مرتضی حاجی مزدارانی
استادیار دانشگاه پیام نور
مرجان باقرزاده مقدم
کارشناس ارشد زبان وادبیات فارسی

چکیده
روشنی چشم دلِ فرهیختگان عارف و زاهد و زینت بخش اشعار عطّار می باشد. حضور پیامبران مایۀ

اي در آثار عطّار برخوردار می باشد و شیخ هرجا قصص دینی و روایات مذهبی همواره از جایگاه واال و ویژه
هایی از که بایسته و شایسته است از احوال آن بزرگان مدد جسته، بیان معنا می نماید. در این پژوهش جلوه

ها در آثار عطّار نیشابوري آمده است، مورد بررسی قرار گرفته زندگی هشت تن ازپیامبران الهی که نام آن
هاي سترگ و عمیق عطّار نسبت به مسائل فکري و است که در حقیقت راه گشاي دستیابی به اندیشه

باشد.هاي عرفانی آن روزگار میاندیشه
پیامبران،منطق الطیر، الهی نامه، مصیبت نامه، دیوانعطّار، شرح حالها:کلیدواژه

مقدمه
هاي عرفانی و انتقال آن به هاي عرفانی، داستان پیامبران، وسیله اي براي بیان و تعلیم اندیشهدر مثنوي«

دیگران است. این منظور، با تکیه بر معنی ظاهري داستان از راه تفسیر و با تکیه بر معنی باطنی آن از راه 
)40: 1385پورنامداریان، تقی، ».(شودتأویل و تبدیل عناصر و اجزاي اصلی به مفاهیم انتزاعی برآورده می

که شیوة اصلی بیان و روش تعلیم، نقل داستان و حکایات مستقل و نتیجه گیري –هاي عطّاردر مثنوي
توان یافت.هاي متعددي میمثال-هاستعرفانی از آن

الطّیر، که حکایات کوتاه مندرج در داستان اصلی و جامع کتاب نامه و منطقمه، الهیناعطّار هم در مصیبت
هاي دیگر بسیار استفاده کرده است. چنان که مثالً در است، از داستان پیامبران نیز در کنار حکایات و تمثیل

عطّار ضمن حمد گردد. در مثنويمصیبت نامه بیش از بیست و هشت حکایت به داستان پیامبران مربوط می
و ستایش خداوند و نعت پیامبر اکرم (ص)، به داستان پیامبران اشاره شده است.اشعار عطّار، اصل، ذکر 

هاي کوتاه و گرفتن نتایج تعلیمی عرفانی از آن هاست، اما گاهی به ندرت، در ضمن تمثیل ها به حکایت
شود، که در حوال نفسانی انسان نیز اشاره  میمعنی مجازي و باطنی بعضی عناصر داستانی و مقایسۀ آن با ا

پردازیم: این جا به شواهدي از آن می
از لُژن پر کرد جبریلش دهانچون همی شد غرقه فرعون آن زمان

در دگر نیمه ز عالم رفته بودنیمۀ قول شهادت گفته بود
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عینگر تمام این قول گفتی آن لاي روح األمین !« از کرم گفتی که 

»کردمی محو، از کمالِ قادريچارصد سالش گناه کافري

کند و این که اگر بر حسب عادت هم بوده عطّار، پس از نقل این ماجرا، به فرعون نفس خویش اشاره می
است، پیش از مرگ شهادت بر زبان جاري کرده است و بر شهادت خواسته است و خفته است و از خداوند 

از ازل گلیم دل از گناه سیاه آمده است، توفیقش دهد که آن را سپید کند، چون کار متوقّف خواهد که اگر می
بر توفیق اوست:

در حقیقت با آن که مثنوي ها و غزلیات عطّار ترکیبات اضافی تشبیهی یا استعاري، اندك محدود است، اما 
نمونه هایی از کاربرد عناصر داستانی را به صورت رمز و استعاره، یعنی بدون مقایسۀ صریح با مفاهیم باطنی 

بینیم.آن ها، در مثنوي وي می
خطاي بی تردید عطّار، همواره بر آن بود که تا سخن عارفانه و عرفان عاشقانۀ خویش را با ترازوي بی

عرفان انبیا و اولیا و معصومین توزین نماید و با محک معرفت آن پاکان از چاه لغزش و گناه بسنجد تا 
ت آن بزرگوران پرداخته و خطایی در آن آگاهی ها راه نیابد.چنان چه در آثارش به شناسایی صورت و سیر

باري آخر در شهادت بوده امخالقا گر ز اهل عادت بوده ام

کو ندارد جز شهادت هیچ چیزپس مرا فرعونِ نفسی هست نیز

ت    خاسته ست   و  خفته   بر   شهادپیش از مرگ این شهادت گفته است
است

باز خر جان را ز صد لونّی او...محو گردان کبر فرعونّی او

پس مرا فرعونِ نفسی هست نیزکو ندارد جز شهادت هیچ چیز

نه به بوي علّتی هم رنگ شیرتو توانی کرد مویی را چو قیر

-262(مصـ . ویم، اي کریمتو سپیدش کن، چو مگر سیاه آمد مرا رنگ گلیم
275(
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اشعارش را با ذکر نام مبارك انبیا و اولیاء حضرت حق نموده است، چرا که پیامبران راهنماي بشریت  بودند 
و عارفان ما که هدایت گران جامعه بودند، از پیامبران و روش آن ها بدون شک تأثیر گرفتند.

شعاري است که در حقیقت جلوه اي از پیامبرانی مواردي که در این پژوهش به آنها می پردازیم، بیان ا
چون ادریس، جرجیس، زکریا، شعیب، صالح، ایوب، یحیی، یونس را از دید عطّار بیان می کنند و توضیحی 

در مورد شخص پیامبران و حوادث مهم زندگی ایشان.  
حضرت ادریس(ع)

زیسته و نام او در و پیش از نوح میادریس به نقل بسیاري از مفسران پیامبري است که پس از آدم، «
تورات(اخنوخ) و در عربی(ادریس) است. او جد پدر نوح است و فرزند یاردبن مهائیل بن قینان بن انوش بن 

محل والدت آن حضرت را با اختالف، سرزمین ) «49: 1388(مولوي نیا، محمدجواد، ». شیث بن آدم(ع) است
رسد و دانسته اند. نسبت ادریس(ع) با چهار واسطه به شیث(ع) میبابل یا شهر منف، پایتخت قدیم مصر

: 1387(جاد المولی، محمد احمد، ». سال از عمر ادریس(ع) گذشته بود که آدم(ع) از دنیا رفت368گویند می
او خیاط بود و تا قبل از ایشان مردم «زیست... . ادریس در نزدیک کوفه در مکان فعلی مسجد سهله می) «61

کردند، او نخستین کسی بود که خیاطی کرد و طرز راي پوشش بدن خود از پوست حیوانات استفاده میب
». کردندهاي دوخته شده استفاده میدوختن لباس را به انسان آموخت و از آن پس مردم به تدریج از لباس

سال گفته 365تا 300ین عمر ادریس را تا قبل از صعودش به آسمان، ب) «46: 1387بیگم، (آزرمی، معصومه 
)65: 1387جادالمولی، محمداحمد، ».(اند. در مورد سن دقیق ایشان اختالف نظر وجود دارد

وجه تسمیه ادریس
کرده و پیش از هاي آموزنده را تدریس میاند که معارف الهی و حکمتبدین جهت او را ادریس خوانده«

رخی تواریخ آمده: ادریس نخستین کسی بود که با قلم، خط هر چیز به درس دادن اشتغال داشته است. در ب
چنین به علم کیمیا نیز نوشت او عالوه بر مقام نبوت به علم نجوم و حساب و هیأت نیز احاطه داشت و هم

)49: 1388مولولی نیا، محمدجواد، ».( آشنا بود
دراست کتاب توسط ایشان بسیاري از علما علّت نامیدن آن حضرت را به این نام به خاطر کثرت «

اند: اگر آن حضرت به ادریس معروف شد بدین جهت بوده که که علّامه طباطبائی هم فرمودهاند. چناندانسته
)14/84: 1363(طباطبایی، محمد حسین، ». بسیار مشغول به درس دادن بوده است

ادریس در قرآن
:در قرآن مجید فقط دو بار از ادریس نام برده شده است

یس یادکن، او واذْکُرْ فی الکتَابِ ادرِیس انَّه کَانَ صدیِقاً نَبِیاً * و رفَعنَاه مکَاناً علیاً؛ در این کتاب، نیز از ادر«
)56،57/19(مریم،  ». بسیار راستگو و پیامبر بزرگی بود. و ما او را به مقام بلندي رسانیدیم
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» و دریسا معیلَ وسا حینَ؛ و والنَ الصم منَّهنا اتحمفی ر مخَلْنهاَد بِرینَ* ونَ الصفْلِ کُلٌّ مذَالک
اسماعیل(ع) و ادریس(ع) و ذوالکفل(ع) را (به یادآور) که همه از صابران بودند و ما آنان را در رحمت خود 

)85،86/21(انبیاء  ». ها از صالحان بودندوارد ساختیم، زیرا که آن
در سورة انبیاء فقط نام آن حضرت برده شده، ولی در سورة مریم اوصافی نیز براي او بیان شده: «

(مولوي نیا، ». و در این که منظور از مکان باال چیست، اختالف است"صاحب مکان باال"، "نبی"، "صدیق"
)50: 1388محمدجواد، 

که خدا وي را بدان مکان رفعت داده یکی "علیاًمکان"ممکن است مراد از «عالّمه طباطبایی فرموده اند: 
از درجات قرب باشد زیرا به نظر ایشان رفعت مکانی و صعود دادن به جایی بلند هر چند که باالترین 

اند که مراد از این اند: بعضی هم گفتهرود و در ادامه ایشان فرمودههاي متصور باشد مزّیتی به شمار نمیمکان
ه خداوند ایشان را به بعضی طبقات آسمانی باال برده و همان جا قبض روحشان کرده که اگر آیه این است ک

منظور این باشد آن گاه مقصود، نشان دادن یکی از آیات بالغه قدرت الهی است و همین خود مزّیت قابل 
)84، 14/85(موسوي همدانی، محمدباقر، ». توجهی است

 حضرت ادریس(ع) در آثار عطّار
بار در 1بار در الهی نامه و 2بار در دیوان، 1بار نام ادریس پیامبر را آورده است:4عطّار در اشعار خود 

الطّیر نامی از ادریس(ع) ذکر نکرده است. مصیبت نامه و جالب توجه آن که عطّار، در منطق
)206(غ.    باز کردوقت  گشت  که   ان   چشم  ادریسپیش از اجل بمرد و بدان زندگی رسید 

)444(الـ    بر   ادریس    بنشین        کیمیا        ساز       دو پر در سایۀ سیمرغ کن باز

)18(الـ.     بیابد  گوي        بر  باید       ز        ادریسزهی رحمت که گر یک ذره ابلیس

)419(مصـ. بگفت     ادریس    را "وحیما اَ"درس  بعد از آن در صدر شد تدریس را 

اي است که در وقایع شب معراج بدان اشاره شده است.تدریس رسول براي انبیاء و از جمله ادریس نکته
حضرت ایوب(ع)

پسر "رازخ"پسر"اموص"مشهور میان ارباب تفسیر و تاریخ آن است که حضرت ایوب(ع) پسر «
(مجلسی، محمدباقر، ». یم(ع) است، و مادرش از فرزندان لوط(ع) بودپسر اسحاق پسر ابراه"عیص"

423:1387(
نام حضرت ایوب به عنوان یکی از پیامبران نمونه الهی در صبر و شکیبائی و شکر گزاري در چهار سورة 

ساخت تا خداي تعالی ایوب(ع) را به بال مبتال .«42و ص:83، انبیاء:84، انعام:163قرآن آمده است: نساء: 
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صبر او را بیازماید. ابتدا او را تنگدست گردانید و سپس فرزندان او را بمیرانید و نیز او را سخت بیمار 
». ساخت، اما ایوب بر این همه طاقت آورد و ننالید. از این نظر محنت ایوب و خاصه صبر او معروف است

)147: 1371(شمیسا، سیروس، 
».انّا وجدناه صابِراً؛ همانا ما یافتیم او را شکیبا«فرماید: یم44، آیۀ38خداوند در سوره ص

در بدن ایوب(ع) کرم افتاد چون ایوب بر این بال طاقت آورد و صبر کرد خداوند او را بخشود و در زیر 
پایش چشمه یی روان ساخت. ایوب(ع) خود را با آب آن شست و از بیماري رهایی یافت. این چشمه به 

اُرکُض بِرِجلک هذا مغتَسلٌ بارِد و «فرماید: می42، آیۀ 38یوبی مشهور است. خداوند در سورة صعین ا
».شَراب؛ پاي به زمین زن در این آب سرد شتشو کن و از آن بیاشام

اند: از پاي راست بر گویند که: از کوب پاي ایوب یک چشمه جوشان شد و بعضی گفتهمفسرین می«
یی خنک برجوشید که وفت یک چشمه گرم بر روئید تن شوي را و پاي چپ بر زمین نواخت چشمهزمین ک

)855، 3/854: 1380(فروزانفر، بدیع الزّمان، ». سزاي نوشیدن بود
خداوند پاداش صبر ایوب(ع) را داد. ثروت او را برگرداند و فرزندانی بیش از اوالد اولش به او عنایت «

: 1387(جادالمولی، محمد احمد، ». (ع) نمونه کاملی از یک بندة مؤمن، صابر و شکور بودکرد، چرا که ایوب
443 ،444(
 وب(ع) در آثار عطّارحضرت ای

بار نام ایوب(ع) را آورده 4عطّار، در دیوان که نامی از حضرت ایوب ذکر نکرده، اما در بقیه آثار خود 
کس از تقدیر خود خبر ندارد و کارها کند یکی در باب آن که: هیچیاست: در الهی نامه دو حکایت را ذکر م

کند و در حکایت دیگر نیز از روایت ایوب بر طبق روال همیشگی در جریان است از روایت ایوب استفاده می
رساند و اگر لطف حق نباشد، کوشش کند تا بگوید: فقط لطف ازل است که انسان را به سامان میاستفاده می

نامه، به نام این پیامبر اشاره الطّیر و یک بار هم در مصیبترسد. او یک بار هم در منطقالک به جایی نمیس
کرده است. 

روایت رنج و اندوه بی حد و هم چنین بیماري او که منجر به کرم گذاشتن بدنش شده و نیز صبر ایوب 
مبر از طریق قصص قرآن و روایات انبیاء به در شعر عطّار آمده است، بدون شک روایات مربوط به این پیا

اي است که او با توجه چنان که اکثر روایات و اساطیر، در شعر عطّار به گونهدست عطّار رسیده است، اما هم
دارد، روایت مربوط به ایوب نیز چنین به آن روایات یا اساطیر، مطالب عرفانی و اخالقی خویش را بیان می

است: وایت ایوب را براي تبیین افکار عرفانی و بیان عقاید خویش به کار بردهاست. پس عطّار، ر
وب، در الهینامهحکایت ای

که عمري در بالیی بود مضطرچنین نقل است کایوب پیمبر 
هم از کرمان بسی سختی کشیده...هم از گرگان دنیا رنج دیده

)2060-2066(الـ    
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کنی؟ اگر تو در ب که عمري گرفتار بالیا و مصایب بود، گفت: چرا ناله و شکوه نمیروزي جبرئیل با ایو
هر نفس به پاي مرگ بروي خدا را از آن باکی نیست و اگر هم عمري شکیبایی کنی باز هم سودي ندارد. 
گیرد عطّار، براي این که نشان دهد که استغناي خداوند آن قدر است که به شکر انسان، کاري صورت نمی

دارد. بنابراین و خداوند احتیاجی به این عبادت ندارد، جبرئیل را در مقابل ایوب مضطر به گفتگو وا می
خداوند غنی است و کسی از چند و چون تقدیر گردان با خبر نیست، ولی کارها بر طبق روال همیشگی در 

جریان است.
در جایی دیگر عطّار می گوید:

که  چندین  سال   گشت   از   کرم   بزرگی گفت ایوب پیمبر 
مضطر

چو کرد آهی نجاتش داد معبود ز چندان رنج آهی بود مقصود
اگر آهی برآري «بدو گفتا اي بر سر به زاري زکَریا اره

مزن دم تا کند اره تمامت کنم از انبیا بسترده نامت
خواستاه میوزین یک خامشی را رخواستعجایب بین کزین یک آه می

توان بود، این بیندیش... نه خامش میتوان کرد از بر خویشنه آهی می
ز لطف حق بتابد آفتابیمگر از پیش برخیزد حجابی 

جهانی درد را درمان نباشدکه چون آن لطف از پیشان نباشد
)6517- 6505(الـ.   

کشد، که . عطّار، بیماري سخت ایوب را پیش می»آه صاحب درد را باشد اثر«براي بیان و تأکید این که:
چون به کلّی از همه چیز مأیوس شد، جز از خداوند، آهی کرد که آن آه کارگر افتاد. در نتیجه از آن رنج و 

که بدنش -زکریا-اندوه خالصی یافت، پس از آن همه رنج، تنها همین آه مرا بوده است، اما از پیامبري دیگر
نیم کردند، توقع داشت که دم هم برنیارد و آه نکشد. این از عجایب است که انسان را سرگردان را با اره دو 

» او«توان خاموشی گزید، پس هرچه توان از پیش خویش آه کرد، نه میکند و در کار خدا حیران، که نه میمی
ایمان راه ننماید و لطف او رساند. پس اگر خدبخواهد همان است. تنها لطف ازل، کار انسان را به سامان می

از پیش نخواهد که کسی را راهبري کند، کوشش سالک در این راه به جایی نخواهد رسید. 
مورد نظر عطّار نیست، بلکه با سنجش و سبک و سنگین کردن روایت مربوط » ایوب«در این جا شخص

ات از صبر ایوب جز به ایهام نقل گیرد، چنان که حتّی در این روایاي مطابق عقاید خویش میبه او نتیجه
نشده است، اما ایوب به عنوان پیامبري که رنج کشیده است و به جهت او این همه بال دیده، خالی از لطف 

نیست. 
)206(مصـ.         مانده در کرمان و گرگان پیش در باز ایوب ستم کش را نگر
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).42/38اشاره است به آیۀ شریفه (ص ، 
یر روایات مربوط به ایوب اثري نیست، ولی در مقدمۀ کتب خویش در ستایش خداوند، آن جا که از سا

برد کهکند، نامی هم از ایوب میروایات مربوط به پیامبران را اشاره وار ذکر می
شود: اي به روایت زندگی اوست که در ذیل بدان اشاره میتنها اشاره

)428(مصـ.          کرمان با بهشتش زد بدلملک کرد ایوب نبی را نو محل

حضرت جرجیس(ع)
نام جرجیس در قرآن نیامده است، اما در تفاسیر و در قصص اسالمی به نام و داستان وي اشارت رفته 

زیسته است. وي مرد صالح بود جرجیس از پیامبران بنی اسرائیل بود، که پس از حضرت عیسی(ع) می«است.
اند و بعضی از کرد و یارانی شایسته داشته و همگی به دین عیسی(ع) بودهطین زندگی میو در سرزمین فلس

ها گرفته بودند. و چون مردم فلسطین از دین اصلی حواریون را درك کرده بودند و دین صحیح را از آن
مولوي ».(شتندداها مخفی میمسیح منحرف شده و به دین انحرافی گرائیده بودند، آنان مذهب خود را از آن

)333: 1388نیا، محمد جواد، 
جرجیس(ع) را سه بار یا چهار بار کشتند و باز زنده شد. از این رو عذاب او مشهور است. علّت کشته «

کرد و سرانجام نیز توفیق یافت تا مردم را خدا شدن مکّرر او این بود که ملک وقت را از پرستیدن بت منع می
)209، 208: 1371، شمیسا، سیروس».(پرست کند

جرجیس از نظر بالکشی در راه حق، شباهت بسیار با ایوب دارد و از همین نظر مانند ایوب، مظهر تحمل «
و صبر و بال و استقامت در راه حق و ایثار در هوا خواهی محبوب است. چندین بار کشته شدن و هر بار، بار 

از ظاهر داستان برمی آید، کشته شدن جسمانی است هاي صعب را به جان خریدن اگر چه، چنان کهشکنجه
تواند با هر صوفی جانباز و پاکبازي قابل مقایسه کند که در راه عشق محبوب هر بالیی را با جرجیس را می

میرد و هر لحظه آمادة جان کند و پیش از مرگ طبیعی به مرگ ارادي و اختیاري میروي باز استقبال می
)267:1385پورنامداریان، تقی، ».(ستباختن در راه معشوق ا

 جرجیس(ع) در آثار عطّار
بار نام جرجیس را به کار برده و جالب آن است که فقط در الهی نامه از آن حضرت نامی ذکر 2عطّار، 

کرده است. او در مصیبت نامه و منطق الطّیر و دیوان نامی از جرجیس(ع) ذکر نکرده است و از حوادث 
فقط به کشته شدن آن حضرت(که سه بار او را کشتند) اشارت کرده است:روزگار جرجیس

بگردانید بر جرجیس گردونسه بار آن کافر اندر آتش و خون
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زخاك او برآمد الله زاري تنش شد ذّره ذّره چون غباري 

رسید از هاتف عزت خطابشمیان این همه رنج و عذابش

صافنخواهد خورد بی دردي میِ الفهر کز دوستی ما زند«که

»که گردونشان رود بر هفت اندامسزاي دوستان این است مادام

ترا هیچ آرزویی هست در خاك؟اي جرجیس غمناكبدو گفتند که

که یک بار دگر در زیر گردونآرزو این است اکنون«مرا گفت، 

آید دگر بارم خطابی که تا کنندم پاره پاره در عذابی 

»که او در دوستی ما قدم زدکه چندین رنج در جانم رقم زد
)5602-5594(الـ.  

حضرت زکریا(ع)
. آیۀ دوم از "کندخدا او را یاد می"شود و معنی این نام آن است که نامیده می"زاخاري"زکریا در عبري«

. آیۀ دوم از "کندخدا او را یاد می"این نام آن است که شود و معنینامیده می"زاخاري"زکریا در عبري«
به این وجه تسمیه اشاره یی دارد. نام زکریا در قرآن مجید ذکر "ذکْرُ رحمت ربک عبده زکرِیا"سورة مریم 

شده است. قرآن مجید از زکریا تحت دو عنوان یاد کرده است:
حیی. زکریا از فرزندان سلیمان بن داوود و مجاور بیت المقدس یکی کفالت مریم و دیگر تولّد حضرت ی

)106، 107ق:1424=1382(سید، فاطمه کلثوم، ». بود و کفالت مریم را نیز به عهده داشت
گفت: اي مریم این یافت، بدو میرفت نزد او رزق و روزي میهر گاه زکریا به محراب نزد مریم می«

دهد، از پیش خدا است که خداوند هر که را بخواهد بی حساب روزي میگفت:روزي تو از کجا آمده؟ می
جا بود که زکریا پروردگار خویش را خواند و گفت: پروردگارا به من از جانب خود فرزندي پاکیزه در این

ببخش که تو شنواي دعا هستی، فرشتگان او را در وقتی که در محراب به نماز ایستاده بود ندا دادند که خدا
دهد و او تصدیق کنندة کلمۀ خدا (یعنی عیسی) است و آقا و پارسا و پیغمبري از تو را به یحیی بشارت می

)2/272تا: (رسولی محلّاتی،سید هاشم، بی». شایستگان است
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ام نیز ام و زوجهکه خود به سن پیري رسیدهزکریا گفت: خدایا، چگونه مرا فرزندي خواهد بود با این«
کنی؟ . فرشتگان گفتند: آیا از این که بر خالف اصول طبیعی خداوند به تو فرزندي دهد تعجب مینازاي است

مگر نه آن بود که خداي تو را از عدم به وجود آورد؟ زکریا گفت: بار خدایا، براي من آیت و نشانی معین 
ز با اشاره با مردم سخن کن. خداوند فرمود: نشان واقع شدن این کار براي تو آن خواهد بود که تا سه رو

)350: 1386(خزائلی، محمد، ». خواهی گفت
روزها یکی پس از دیگري گذشت و آثار حمل در همسر زکریا آشکار شد و پس از پایان دوران حمل، «

خداوند پسري زیبا، پاك و خردمند به او عطا فرمود. پسري که در کودکی علم و حکمت به او داده شد و بعد 
)177: 1361(صحفی، محمد، ». شامخ نبوت مفتخر گردیدهم به مقام
(ع)اکشته شدن زکری

جناب زکریا پس از کشته شدن فرزندش یحیی به دستور پادشاه آن زمان از ترس از شهر خارج شد «
المقدس پنهان شد. مأمورین شاه به تعقیب او وارد باغ شدند. درختی هاي اطراف شهر بیتو در یکی از باغ

در آن جا بود، و زکریا میان آن درخت رفته و پنهان گردید. مأمورین به راهنمائی شیطان که به صورت انسانی 
) 281: 1388(مولوي نیا، محمد جواد، ». درآمده بود، به کنار درخت آمدند و با اره درخت را به دو نیم کردند

که آهی کشی و ناله کنی که نامت از جریدة صابران اي زکریا مبادا رسید که » ال ریبی«از عالم غیب نداي 
محو کنیم و چون اثر اره بر سر زکریا رسید، گفت: خدایا هزار شکر که خون مرا بر سر کوه محبت تو 

)89:1379(موسوي، سید محمد مهدي، ». ریزند، آنگه صبر کرد تا به دو نیمش کردندمی
»س را اتهام وي به زناي با مریم میدر بعضی از تواریخ، علّت خارج شدن زکریدانند، ا از شهر بیت المقد

کرد و مریم نیز بدون داشتن شوهر حامله شده بود. چون شخص دیگري جز او نزد مریم رفت و آمد نمی
کرد. و یهود را علیه زکریا تحریک یهود گفتند: این حمل از زکریاست، و شیطان نیز به این شایعه کمک می

ن حضرت به ناچار شهر را ترك کرد و به آن باغ پناه برد، ولی یهودیان او را تعقیب کردند و در آن کردند و آ
)281: 1388(مولوي نیا، محمد جواد، ». باغ میان آن درخت او را شهید کردند

 ا(ع) در آثار عطّارحضرت زکری
بار هم در الهی نامه و در 1الطّیر و در منطقبار 1عطّار، در آثار خود دو بار نام زکریا را ذکر کرده است: 

مثنوي مصیبت نامه و دیوان نامی از زکریا(ع) ذکر نشده است. نکتۀ جالب آن که عطّار در آثار خود فقط به 
شود:کشته شدن زکریا اشاره کرده است که در ذیل بدان اشاره می

)211(منـ.     داره بر سر دم نزد خاموش شباز زکّریا که دل پر جوش شد

)1177(منـ.    اره بر فرقش نهند او تن زندعاشق آتش بر همه خرمن زند
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)6507(الـ.    بدو گفتا اگر آهی برآرياي بر سر به زاري زکَریا اره

)6508(الـ.  مزن دم تا کند اره تمامتکنم از انبیاء بسترده نامت 

حضرت شعیب (ع)
هاي اعراف و هود و شعراء و عنکبوت یاد شده است. در ع) ده بار در قرآن مجید ضمن سورهنام شعیب(

راجع به قصۀ تزویج حضرت موسی(ع) با دختر شعیب(ع) سخن به میان آمده 28تا 22سورة قصص از آیۀ 
زار و سیصد شعیب از فرزندان صالح پیغامبر بود، و از صالح تا او ه«و این قصه در تورات هم مسطور است.

)242: 1386(نیشابوري، ابواسحق، ». و بیست و پنج سال بود و مادرش دختر زادة لوط بود
نامند، زیرا وي در رهبري قوم خود، زبانی نرم و بیانی مالیم و می"خطیب االنبیاء"مفسرین شعیب(ع) را «

آنان را به عبادت خدا، و ترك ظلم سخنانی دلنشین به کار برد و در استدالل و اقامۀ برهان به بهترین روش، 
)108: 1361(صحفی، محمد، ». دعوت کرد

شعیب(ع) از پیغمبران بنی اسرائیل که قوم به او نگرویدند و به سخنان او در مورد یکتاپرستی و «
درستکاري در ترازو و پیمانه وقعی ننهادند تا خداوند برایشان گرما فرستاد. مردم به صحرا رفتند و در سایۀ

ابري پناه گرفتند، لیکن از ابر آتش نازل شد و کافران را بسوخت. شعیب(ع) به سبب نابودي قوم خود چندان 
هاي و در سوره"اصحاب االَیکه"اسم قوم شعیب 177و176گریست تا کور شد. در سورة شعرا، آیات 

)362: 1371(شمیسا، سیروس، ». است"مدین"دیگر(از جمله هود) نام شهر او 
شعیب(ع) «شود. از ابن عباس نقل شده است که: مدت عمر حضرت شعیب(ع) اختالف مشاهده میدر

(مولوي نیا، ». ها عمر آن حضرت بیش از این مقدار هم آمده استسال عمر کرد و در بعضی از نقل242
)201: 1388محمد جواد، 

 حضرت شعیب(ع) در آثار عطّار
بار در دیوان. نکتۀ 2بار در الهی نامه و 2نام شعیب(ع) را ذکر کرده است: عطّار ، در آثار خود چهار بار 

بار 1نامه چنین در الهیالطّیر از آن حضرت ذکري نشده است. عطّار همجالب آن که در مصیبت نامه و منطق
است.آن حضرت را به صورت دانندة راز نام برده

الم، در الهی نامهحکایت شعیب علیه الس
از ان پس چشم پوشیده همی زیستب از شوق حق ده سال بگریستشعی
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که شد ده سال دیگر خون فشان بازخدا بیناش کرد از بعد آن باز 

دگر ره چشم روزي کرد بِه زانشدگر ره تیره شد دو چشمِ گریانْش

دگر ره نیز نتوانست نگریست... دگر ده سال دیگر زار بگریست 

بسی بگْري که غم بسیار داري یزا گر نه این دیدار داري عز

به چشم عاشقان در، اشک بیش است که چندانی که در دل رشک بیش است
)5671- 5655(الـ.   

شعیب از شوق و محبت خدا آن قدر گریست که نابینا شد. آن گاه خداوند بینایی اش را باز گرداند. باز 
ینا شد و بینایی اش را باز گردانید تا سه مرتبه و مرتبه چهارم خداوند به او وحی آن قدر گریست که ناب

کنی آن را به کنی تو را امان دادم و اگر از شوق بهشت گریه میفرستاد اي شعیب اگر از ترس جهنم گریه می
ز شوق تو بخشیدم. شعیب(ع) گفت: اي خداوند من، گریۀ من از ترس جهنم و شوق بهشت نیست، بلکه ا

کنم.لقاي تو و محبت تو که در دلم قرار گرفته است گریه می
خواهد به شوق که اصل و است که عطّار میاي که بیشترین تأکید عطّار از ذکر شعیب است، آننکته

کند، فهم این نکته است که زاهد به چه که عارف را از زهد جدا میاساس حرکت سالک است اشاره کند. آن
کند، اما عارف گریه اش به خاطر شوق دیدار دوست از جهنم و میل به بهشت خدا را عبادت میخاطر ترس 

بندگان خاص، خدا را به خاطر آن «است. این مطلب قابل مقایسه است با سخنی از موال علی(ع) که فرمود: 
د این سخنان هر چن». کنند، نه به شوق بهشت و نه به ترس از دوزخکه شایسته عبادت است، عبادت می

عارفان دلنشین است، اما معاندانی هم داشته است. فهم این سخن نیاز به حصول و وصول مراتب دارد که 
دشوار است. 

نه آنی که شعیبم را شبانیایا موسی سخن گستاخ تا چند

تو آنی که شبانی را بخوانی   من آنم که شعیبت را شبانم
)824(غ.             

صالح (ع)حضرت
از حیث زمان بعد از « صالح از پیامبران عظیم الشأن (ع)، نام مبارکش در کالم اهللا مجید نه بارآمده است.
قرشی، ».(پرست بودندنوح و قبل از ابراهیم است. این رسول گرامی بر قوم ثمود مبعوث شد که قومی بت

)1/144: 1361اکبر، علی
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نبی را به رسالت فرستادیم و او به قوم خود گفت: خدایی را حبراي هدایت و ارشاد قوم ثمود، صال«
پرستش کنید که جز او خدایی نیست و اوست که شما را از خاك بیافرید و براي عمران و آبادي زمین 
برگماشت پس از خداوند طلب مغفرت و آمرزش نموده و به سوي او بازگشت و توبه کنید، چون که خداي 

فرماید. به صالح گفتند: تو پیش از این شنود و اجابت میک بوده و دعاي همه را میمن به همه خالیق نزدی
چه پدرانمان که مدعی رسالت شوي نزد ما مورد اعتماد و مایه امیدواري بودي. اینک ما را از پرستش آن

-62(هود، ». ياگوئی بدگمان شده و سلب اعتماد ما از خود کردهچه میکنی و ما به آنپرستیدند منع میمی
64/11(

حضرت صالح(ع) در آثار عطّار
نامه ذکر کرده است و در باب شتر صالح آن را بار نام حضرت صالح را در مصیبت1عطّار، در آثار خود 

بار ذکر 9را، » ناقه«به کار برده است که نکتۀ جالب آن است که نام» اشتر«و » ناقه اهللا«و » ناقه«به صورت 
بار نیز نام اشتر را ذکر کرده است.عطّار، در مورد 3ذکر شده است، و » اهللاناقه«آن به صورت بار 2کرده که 

شود:ناقه اشعاري سروده که در ذیل بدان اشاره می
ايتا برون آید ز کوهت ناقهايکوه خود درهم گداز از فاقه

جوي شیر و انگبین بینی رواناي یابی جوانچون مسلّم ناقه

خود به استقبال صالح آیدتران گر مصالح آیدتناقه می
)636-634(منـ.   

جا از روایت مربوط به معجزة صالح و بیرون آمدن ناقه استفاده کرده و به گروهی از مردم که عطّار در این
فس خویش را دهد که: با فقر، کوه وجود خویشتن را بشکافند، یعنی نبه عللی به خویش گرفتارند، اندرز می

اي از تکامل اي از حقیقت دست یابند، وقتی که چنین کردند آن گاه به مرحلهسرکوب کنند تا به سرچشمه
در این جا کوه، مظهر و رمز نفس «ها خواهد آمد.روحی و تقرّب خواهند رسید که صالح پیامبر به پیشباز آن

نفس مطمئنّه بدل کرد و در آن صورت نه تنها توان آن را به سخت جان است که با قهر آن و ریاضت آن، می
ساخته می شود که اولین نفع -روح پاك و مجرد-این مرکب سرکش، رام خواهد شد، بلکه از آن(ناقۀ صالح)

آن، مورد پذیرش حق واقع شدن است. و در نتیجه مردان خدایی چون صالح پیامبر، تو را مورد نظر قرار 
)393: 1373زاده، رضا، (اشرف». یاري خواهند کردخواهند داد و در این راه تو را

سنگ  شق  شد،  ناقه  آمد   در   طلببود در سنگ اي عجب» ناقَه اهللا«

شیر    حق    را    برگرُفت»    ناقه اهللا«گفت» فُزْت و رب الکعبه«چون علی
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را    بارکشاشتر   حق  ،  شیر   حق  گویی الحق بود خوشگر به حق می
)612-610(مصـ.      

کُم و الی ثَمود اَخاهم صلحاً قالَ یا قَومِ اعبدواهللاَ ما لَکُم منْ اله غَیرُه قَد جاءتْکُم بینَه منْ رب«اشاره است به
تَمسوها بِسوء فَیاْخُذَکُم عذاب اَلیم؛ و بر قوم ثمود، هذه ناقَه اهللاِ لَکُم اَیه فَذَروها تاْکُلْ فی األرضِ اهللاِ و ال

برادرشان صالح را به رسالت فرستادیم. گفت: اي قوم خداي را پرستید که جز او شما را خدایی نیست. اکنون 
معجزي واضح و آشکار از طرف خدا آمد، این ناقۀ خداست که شما را آیت و معجزیست بزرگ او را 

». ا در زمین خدا چرا کند و قصد سویی دربارة او مکنید که به عذابی دردناك گرفتار خواهید شدواگذارید ت
)73/7(اعراف،   

)4494(مصـ.      بس   بود   در   پیش  صف»   ناقه اهللا«گه شما را نیز ظاهر یک خلف

)615(مصـ.         »ریناَشْقَی األخ«شیر   حق   را   کشته  »اَشقی األولین«اشتر حق، کشته

)7387(مصـ.      ايکس   را    نه   بزي   نه   ناقههیچايدر قبیله اوفتاده فاقه

)35(منـ.          گاو    زر     در     نالۀ     زار     آوردناقه از سنگی پدیدار آورد

)374: 4(الـ.  ملحقدر     او     نمایدز     آبی      دانۀ     ز سنگ خاره اشتر او نماید

حضرت یحیی(ع)
نامند و یوحنا نیز، به همین نام مسمی است جان می"John"ژان یا "Jean"هاي اروپائییحیی را در زبان«

خزائلی،محمد، ».(باشدایست و یکی مصحف دیگري میرابطه"یحنا"و "یحیی"و به ظن قوي میان لفظ 
ام یحیی پنج بار در قرآن کریم ذکر شده و در عداد انبیاء به شمار رفته است.)  ن667، 1386

این روایت نظیر روایت «یحیی فرزند زکریاست که خداوند در سن پیري از زنی عاقر به او عطا کرد. و 
امبران بنی یحیی بن زکریا از پی) «1373:386زاده، رضا، (اشرف». اسحق است و تولّد او از ساراي، زن ابراهیم

سالگی به نبوت مبعوث شد. یحیی اسرائیل است که از کودکی به وي علم و حکمت داده شد. او در سی
زمانی که عیسی به پیامبري مبعوث شد، یحیی او را تصدیق کرد و به اشاعۀ آیین او پرداخت. یحیی(ع) تعمید 

)617: 1371یروس، (شمیسا، س». دهندة مسیح بود و پس از صعود او به آسمان کشته شد
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(ع)شهادت یحیی
اي جهات عجیب بود، غالب مورخان مسلمان و نه تنها تولّد یحیی شگفت انگیز بود، مرگ او هم از پاره

یحیی قربانی روابط نامشروع یکی «چنین منابع معروف مسیحی جریان این شهادت را چنین نقل کرده اند: هم
باز فلسطین، پادشاه هوس"هرودیس"رم خویش شد به این ترتیب که هاي زمان خود با یکی از مهااز طاغوت

دختر برادر خود شد و زیبائی وي دل او را در گرو عشق آتشین قرار داده، لذا تصمیم به "هیرودیا"عاشق 
ازدواج با او گرفت. این خبر به پیامبر بزرگ خدا یحیی رسید، او صریحاً اعالم کرد که این ازدواج نامشروع 

باشد و من به مبارزة با چنین کاري قیام خواهم کرد. سرو صداي این و مخالف دستورات تورات میاست
دید ترین مانع راه خویش میرسید. او که یحیی را بزرگ"هیرودیا"مسأله در شهر پیچید و به گوش آن دختر 

هاي خویش بردارد. تصمیم گرفت در یک فرصت مناسب از وي انتقام گیرد و این مانع از سر راه هوس
چنان در وي نفوذ کرد که ارتباط خود را با عمویش بیشتر کرد و زیبائی خود را دامی براي او قرارداد و آن

به اوگفت: هر آرزوئی داري از من بخواه که منظورت مسلماً انجام خواهد یافت. » هیرودیس«روزي 
ها انداخته، و ا او نام من و تو را بر سر زبانخواهم، زیرگفت: من هیچ چیز جز سر یحیی را نمی"هیرودیا"

خواهی دل من آرام شود و خاطرم شاد گردد، باید این عمل را همۀ مردم به عیب جوئی ما نشسته اند، اگر می
توجه به عاقبت این کار تسلیم شد و ورزید بیوار به آن زن عشق میکه دیوانه"هیرودیس"انجام دهی. 

ی را نزد آن زن بدکار حاضر ساختند، اما عواقب دردناك این عمل، سرانجام دامان چیزي نگذشت که سر یحی
)1368:13/29(مکارم شیرازي، ناصر، ». او را گرفت

 حضرت یحیی در آثار عطّار
بار در 3بار به نام یحیی اشاره کرده است و جالب توجه آن است که نام یحیی را 7عطّار، در آثار خود 

الطّیر آورده است، ولی در الهی نامه ذکري از آن حضرت نشده بار در منطق1بار در دیوان و 3، مصیبت نامه 
است. عطّار در آثار خود به داستان سر بریدة یحیی اشاره کرده و در یک بیت نیز به زهد یحیی اشاره کرده 

است.
ارسی زیاد به کار رفته است. داستان سربریدة یحیی در طشت زرین، از جمله روایاتی است که در ادب پ

عطّار نیز ازین روایت مربوط به یحیی استفاده کرده است و در اشعار خود ذکر کرده است:
گام نخست بر در دنیی نهاده اند...آنها که پاي در ره تقوي نهاده اند

)295(غ.     انددر طشت سر بریده چو یحیی نهادهزاد ره و ذخیرة وادي مهیب

خواهد نهایت درجۀ توکّل و زهد و ترك دنیاي اصحاب سلوك را برساند، از این طّار در جایی که میع
حکایت بهره گرفته است. راه سلوك راهی پر خطر است، پس توشۀ این راه، جز از خود گذشتن نیست، 
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یحیی رمزي همچو یحیی که سر بریدة خویش، درین راه، در طشت اخالص نهاد. بدیهی است که در این جا 
رود.براي نهایت زهد و تقوي و از خود گذشتگی معرفی شده است که به عنوان تمثیل این مورد به کار می

)35(مصـ.. کندپس به حی ماندن اشارت میکند تا سر یحیی ست غارت می

دارد که نیز در عطّار با استفاده از لفظ یحیی و توجه به روایت مربوط به قتل یحیی(ع) این بیت زیبا را
توان به آن اصل عرفانی توجه داشت که زندگی ابد، در سایۀ مردن پیش از مقدمه و در نعت خداست. که می

مرگ است، مردن از هوي و هوس ها، و ترك تعلّقات که مایۀ حیات ابد است.
زندان را واصل یحیی، مظهر کسانی است که این دنیا را زندانی ترسناك می دانند و شرط رهایی از این«

)1381:160(مطهري، مرتضی، ». شدن و پیوستن به معبود خویش می دانند
)212(مصـ.  زار،    سر    بریده    در   طشتی   چو    شمع  باز یحیی را نگر در پیش جمع

)431(منـ.  با     حسین    خویش    در    سلکش   کشید    چون سر بریدة یحیی بدید

)5(ق.        بخون    یحیی    و    سبطین   و   جملۀ شهدا   خون حمزه و عثمان و مرتضی و عمرب

)792(غ.  درین سر باختن این سرّ بدان  گر  مرد اسراري چوبار آمد سر  یحیی،  سرش  بر  تیر،  کی  ماند 
است که مرد صاحب سر تنها از درسر بریدن یحیی، که خواست خداوند است نه چیزي ظاهري، اسراري

آن باخبر است.

حضرت یونس(ع)
دانند و او را در یونس لفظ یونانی به معنی کبوتر است. وي را یهودیان مانند ما مسلمانان یکی از انبیاء می«

آورند. به موجب تورات یونس فرزند امتايعداد انبیاء درجۀ دوم به شمار می
)687: 1386خزائلی، محمد، ».(به معنی فانی و میرندهبوده و امتاي لفظی است عبري

اسرائیل بود، که پس از سلیمان بر اهل نینوي (موصل) مبعوث گشت، و یونس بن متی) از پیامبران بنی«(
». باشداند که به معناي خدوند ماهی و همدم ماهی میالحوت)  هم لقب دادهاو را (ذوالنون) و یا (صاحب

271: 1388د جواد، (مولوي نیا، محم(
اي به نام آن جناب آمده و در آن داستان این پیامبر بزرگ در قرآن بطور اجمال آمده است.در قرآن سوره

سوره تنها در ضمن یک آیه اشاره به توبه و ایمان قوم یونس شده، و مجموعاً در شش سوره نام یونس ذکر 
او همراه با نام جمعی از پیامبران آمده، در چهار سورة شده، که در دو سوره، یعنی (نساء و انعام) فقط نام 
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باشد، نامش ذکر دیگر، با تفصیل بیشتري که مربوط به قوم آن حضرت یا با قسمتی از حاالت آن پیامبر می
.51تا 41، نون: آیۀ 139، صافات: آیۀ 88، انبیاء: آیۀ 289گردیده و آن چهار سوره عبارتند از: یونس: آیۀ 

ها یکی روبیل مردي مدت سی سال قومش را دعوت کرد، جز دو نفر ایمان نیاوردند و آنیونس(ع)«
دانشمند و حکیم و آزموده و از خاندان نبوت و صاحب احشام و اغنام بود و دیگري به نام تنوخا مردي بود 

ونس مشاهده کرد کرد و مشغول زهد و عبادت بود. هنگامی که یکن که به وسیلۀ هیزم کندن ارتزاق میهیزم
آزرمی، ». (آورند تضرع و زاري کرد، به خداوند متعال و براي آنان درخواست عذاب کردقوم به او ایمان نمی

)224: 1387معصومه بیگم، 
یونس از میان قوم خود بیرون رفت تا او را نیابند و به او التجا نکنند. مردم به درگاه خداوند توبه کردند «

فته شد و عذاب الهی بازگشت. خداوند بر یونس خشم گرفت که چرا از میان قوم خود و توبۀ ایشان پذیر
بیرون رفته است. در این زمان یونس سوار بر کشتی بود. کشتی در غرقاب افتاد. مردم قرعه زدند تا کسی را 

داختند و در آب اندازند تا کشتی سبک شود. هر سه بار قرعه به نام یونس اصابت کرد. یونس را به آب ان
ماهی بود و از این رو به او ذوالنّون یا ذوالحوت و یا ماهیی او را بلعید. یونس هفت یا چهل روز در شکم

هاي دریا و شکم پس ندا کرد یونس در تاریکی) «631،632: 1371(شمیسا، سیروس، ». صاحب حوت گویند
کنم تو را به درستی که من زیه میها و گفت: نیست پروردگاري مستحق عبادت مگر تو و تنماهی در شب

)87/21انبیاء،   ».(بودم از ستمکاران بر نفس خود
)88/21انبیاء،  ».(فَاستَجبنا لَه و نَجینَه منَ الغَم و کَذلک نُنْجِی الْمؤْمنینَ«خدا توبۀ یونس را پذیرفت. 

او در این مدت کیفر شده و مجازاتش به پایان گاه به ماهی دستور داد یونس را به ساحل برد چرا کهآن«
رسیده بود. ماهی، یونس(ع) را کنار ساحل انداخت. یونس که الغر و ضعیف شده بود، خداوند لطفی در حق 
او کرد و بوتۀ کدویی باالي سر یونس(ع) رویاند، یونس از این کدو خورد و استراحت کرد و نیروي خود را 

(جادالمولی، ». به او امر کرد که به شهر خود بازگردد و به جمع قومش بپیونددبه دست آورد. سپس خداوند 
) و براي هدایت صد هزار تن یا بیشتر مبعوث گردید.442: 1387محمد احمد، 

داستان یونس و گریختنش از قوم خود و در کشتی نشستن، و بعد در شکم ماهی و تاریکی آن افتادن و «
وم بازگشتن، داستان دل (روح مجرد قدسی) است که از اصل خود جدا شده و بعد بیرون آمدن و به سوي ق

رود و مدتی به لذایذ مادي و جسمانی آید و در ظلمت بدن و عالم جسمانی فرو میبه عالم هیولی و صور می
گردد و سرانجام نجات پیداافتد و به یاد خدا مشغول میشود و سپس به یاد وطن اصلی خود میمشغول می

: 1364(پورنامداریان، تقی، ». گرددکند و به سوي ارواح پاك و آزاد آسمانی، یعنی قوم و اصل خود، باز میمی
181(
حضرت یونس(ع) در آثار عطّار
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الطّیر. بار در منطق1نامه وبار در مصیبت2هاي خود ذکر کرده است: بار نام یونس(ع) را در مثنوي3عطّار 
نامه از است و در دیوان و الهیالطّیر ذکر کردهبار در منطق1نامه وبار در مصیبت1ون را: بار نام ذوالن2ّو نیز

است. عطّار، در شعر خویش از روایت یونس، تنها به موضوع در شکم ماهی رفتن او یونس(ع) ذکر نشده
وایت خود جنبه عارفانه و گونه به رداند. و بدینتوجه دارد و ماهی و شکم او را، نفس و زندان تاریک آن می

دهد.عاشقانه می
شاد     رفته     تنگدل     باز      آمدهخه خه اي قمري دمساز آمده

-661(منـ.  در   مضیق   حبس   ذوالنون مانده ايتنگدل زانی که در خون مانده اي
662(

حوت اذْ نادي و هو مکْظُوم؛ براي حکم خداي فَاصبِرْ لحکْمِ ربک و التَکُنْ کَصاحبِ ال«اشاره است به 
خود صبر کن و مانند یونس که ازخشم در عذاب امت تعجیل کرد، مباش که در ظلمت بطن و زندان شکم 

)87/21) و نیز (االنبیاء،   48/68(القلم،   ». ماهی افتاد و به حال غم و اندوه خدا را خواند
خواهی   دید   بدخواهی    نفسچند اي شده سرگشتۀ ماهی نفس

تا     توانی     سود     فرق     ماه    راسر بکَن این ماهی بدخواه را

)665-663(منـ.  مونس  یونس  شوي  در  صدر  خاصگر بود از ماهی نفست  خالص

کشد و آن را ن میدر این جا ماهی، کنایه از نفس است که روح آدمی را در ظلمت خویش به زندا
گیرد. اگر خیال رهایی داري، باید این ماهی را نابود کنی، تا از شرّ آن در تنگی زندان خویش می» یونس«چون

خالص شوي در این صورت است که شایسته همنشینی (یونس) خواهی بود. وگرنه تا ابد در تنگی زندان 
این نفس خواهی ماند، و در نهایت پستی جان خواهی داد.

)39(مصـ.    در درون بطن حوتش قوت دادذات ذالنّون را چو سر در حوت داد

آنندراج، ذیل یونس)».(کنایه از رفتن روز و آمدن از شب است«یونس در دهان ماهی شدن: 
)429(مصـ.   کردش از مه تا به ماهی پادشاهرهبر یونس شد از ماهی به ماه

ز فرود آمدن از اوج اعتبار (مه) به سرنوشتی که زندانی شکم نهنگ (ماهی) کنایه است ا«از مه به ماهی، 
)477: 1388شفیعی کدکنی، محمدرضا، ».(باشد

)4497(مصـ.   شود خلوت سرايیونسی را میوز شما یک ماهی پاکیزه جاي
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برد و مردمان هم مالمتش فَالتَقَمه الحوت و هو ملیم؛ ماهی دریا او را به کام فرو«اشاره است به 
)142/37(صافّات،   ». کردندمی

نتیجه گیري
هایی از زندگانی اگر بخواهیم دیدگاه و طریقۀ شعر سرایی عطّار نیشابوري را درخصوص اشاره به جلوه

شعرا اي ازهاي زندگانی پیامبران را مثل عدهپیامبران، مالك عمل قرار دهیم باید اذغان نماییم که عطّار جلوه
کنند، بیان نکرده است..که حوادث زندگی این راهنمایان واقعی بشر را به صورت داستان بیان می

دهد، تر در اشعار دیگر شاعران رخ نشان میکه نام آن ها کمخوریمدر اشعار عطّار به نام پیامبرانی بر می
مثل: شعیب، جرجیس، زکریا و ادریس پیامبر.

هایی از زندگی پیامبران دارد که به صورت تمثیل و تلمیح آورده اشاراتی به جلوهعطّار در دیوان خود
است و نیز در مثنوي هایش آن وقایع و حکایات را به صورت مفصل و کامل بیان نموده است.

هایی از زندگی پیامبران از دیرباز، چه بسا از همان عصر نزول وحی تاکنون توجه خاص مسلمانان به جلوه
هایی هاي مرتبط با قصص قرآن و داستانوند تنگاتنگی با معارف دینی پیدا کرده است که شمار فراوان کتابپی

از زندگی پیامبران چه به صورت نثر و نظم حاکی از همین امر است و از یاد نباید برد که هرچه با داستان 
و چه بسا رودنماید و در ذهن فرو میر میتر با شنونده ارتباط برقرااي که باشد آسانبیان شود در هر زمینه

هاي زندگانی پیامبران را به صورت داستان همان گونه که مولوي در بعضی که اگر عطّار نیشابوري نیز جلوه
نمودند.داد افراد رغبت بشري نسبت به مطالعۀ اشعار نغز میهاي مثنوي انجام داده است انجام میقسمت

دهد که هرکدام از پیامبران در وجهی از ژوهش این نتیجه را به دست میبررسی و کنکاش در این پ
تر ظاهر شده اند، چنان چه حضرت ایوب تر و به تعبیري پر رنگشخصیت فردي و هویت اجتماعی درخشان

(ع) در صبر و بردباري و حضرت یحیی (ع) در زهد و عبادت و پرهیزگاري ممتاز شده اند. 

کتابنامه
ریم.قرآن ک-1
) قصه هاي قرآن (از خلقت آدم تا رحلت خاتم). قم: تهذیب. 1387آزرمی، معصومه بیگم (-2
) تجلّی رمز و روایت در شعر عطّار نیشابور. تهران: انتشارات اساطیر.1373اشرف زاده، رضا (-3
ي عرفانی ) رمز و داستانهاي رمزي در ادب فارسی (تحلیلی از داستان ها1364پورنامداریان، تقی (-4

فلسفی ابن سینا و سهروردي). تهران: شرکت علمی و فرهنگی.
) داستان پیامبران در کلیات شمس، شرح و تفسیر عرفانی 1385پورنامداریان، تقی (-5

داستان ها در غزل هاي مولوي. تهران: موسسه مطالعاتی و تحقیقات فرهنگی.
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ه محمد آفتابی، ویراستار: مهدي صباغی، قم: ) قصه هاي قرآن، ترجم1387جادالمولی، محمداحمد (-6
امیرالعلم.

)  دیوان حافظ ؛ به تصحیح علّامه محمد قزوینی و دکتر قاسم غنی ، 1377حافظ، شمس الدین محمد (-7
به کوشش عبدالکریم جربزه دار. تهران: اساطیر. 

) اعالم قرآن. تهران: امیرکبیر.1386خزائلی، محمد (-8
تی، سیدهاشم (بی تا) قصص قرآن یا تاریخ انبیاء (از آدم تا خاتم النّبیین. رسولی محالّ-9

[بی جا]: انتشارات علمیه اسالمیه.
) الهی نامه شیخ فریدالدین عطّار نیشابوري. اسالم 2003ق = م 1424= 1382سید ، کلثوم فاطمه (-10

آباد: مرکز تحقیقات ایران و پاکستان.
فرهنگ تلمیحات، تهران: فردوس. )1371شمیسا، سیروس (-11
) قصص قرآن. قم: انتشارات اهلبیت.1361صحفی، سید محمد (-12
) ترجمه تفسیر المیزان، مترجم: سید محمد باقر موسوي همدانی. قم: 1363طباطبایی، محمد حسین (-13

دفتر انتشارات اسالمی.
، مقدمه، تصحیح و تعلیقات محمدرضا شفیعی ) مصیبت نامه1386عطّار نیشابوري، محمد بن ابراهیم (-14

کدکنی. تهران: سخن.
مقدمه، تصحیح و تعلیقات محمدرضا شفیعی ) الهی نامه،1387عطّار نیشابوري، محمد بن ابراهیم (-15

کدکنی. تهران: سخن.
رضا شفیعی مقدمه، تصحیح و تعلیقات محمد) منطق الطّیر،1388عطّار نیشابوري، محمد بن ابراهیم (-16

کدکنی. تهران: سخن.
) شرح مثنوي شریف. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.1380فروزانفر، بدیع الزّمان (-17
فرهنگ آنتدارج.-18
) قاموس قرآن. تهران: دارالکتب االسالمیه.1361قرشی، علی اکبر (-19
تهران: آدینه ». حیوه القلوب«السالم ) تاریخ انبیاء علیهم 1387مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی (-20

سبز.
) عرفان حافظ. [بی جا]: انتشارات صدرا.1381مطهري، مرتضی (-21
) تفسیر نمونه. قم: دارالکتب االسالمیه.1368مکارم شیرازي، ناصر (-22
) خالصه االخبار شامل تاریخ انبیاء از آدم تا خاتم و زندگانی و 1379موسوي، محمد مهدي (-23

زات چهارده معصوم (علیهم السالم) و آداب و سنین اسالمی و دستورات شرع مطهر نبوي؛ تصحیح و معج
ویرایش رضا مرندي. تهران: جمهوري.
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) تاریخ انبیاء (از خلقت آدم (ع) تا رحلت خاتم (ص). ناشر: موسسه 1388مولوي نیا، محمدجواد (-24
انتشارات امام عصر (عج).

) قصص االنبیاء (داستان هاي پیامبران) به اهتمام 1386ابراهیم بن منصور (نیشابوري، ابواسحاق -25
حبیب یغمائی. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
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» رجل سیاسی«بررسی بازتاب مسائل اجتماعی، سیاسی دوران مشروطه در داستان کوتاه 
محمد علی جمال زاده در چارچوب تحلیل گفتمان انتقادي

١شیروانزهرا حامدي 

شناسی، دانشگاه فردوسی مشهددانشجوي دکتري زبان
دکتر شهال شریفی 

شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد  دانشیار گروه زبان
چکیده

محمد علی » یکی بود یکی نبود «از کتاب  » رجل سیاسی « در این پژوهش به بررسی و تحلیل داستان 
پرداخته شده است . راهبردها و ابزارهاي زبانی و تحلیلی جمال زاده در چارچوب تحلیل گفتمان انتقادي 

ارائه شده در تحلیل گفتمان انتقادي براي کشف و آشکار ساختن الیه هاي زیرین انواع متون و گفتمان ها و 
پی بردن به حقیقت نگرش، ایدئولوژي و طرز تفکر نویسندگان آنها(که متأثر از شرایط اجتماعی، سیاسی و 

مدار ارائه شده در اند. در این پژوهش از برخی از مؤلفه هاي گفتمانمی باشد) بسیار مناسبفکري زمانشان
چارچوب فرکالف شامل واژگان و معانی آنها ، گزاره پردازي، نام گذاري و ارجاع ، کنایه ، مجاز و همچنین 

شده و چگونگی بازتاب مؤلفه موضوعات یا کالن ساختارهاي معنایی ارائه شده توسط ون دایک بهره گرفته 
نشان داده شده است . در این » رجل سیاسی «مسائل و واقعیات اجتماعی و سیاسی دوره مشروطه در داستان  

داستان، نویسنده از این مؤلفه ها براي نشان دادن حقایق و اوضاع اجتماعی سیاسی جامعه استفاده کرده است 
م کرده است.و به صورت غیرمستقیم انتقاد و اعتراض خود اعال

تحلیل گفتمان انتقادي، کنایه، مجاز، گزاره پردازي، کالن ساختارهاي معناییها:کلیدواژه
ـ مقدمه:1

می توان گفت ادبیات داستانی در ایران از دوره ي مشروطه آغاز می گردد؛  در این دوره تحوالت 
سیاسی و فرهنگی در تمام عرصه اجتماعی وسیاسی بسیاري رخ داد و تجددخواهی و نوگرایی اجتماعی ، 

هاي داخلی طنین انداز شد. سهم ادبیات داستانی دراین دوره به خصوص داستان هاي کوتاه چشم گیر و قابل 
توجه است. در دروه مشروطه کتب داستانی و نشریات و روزنامه ها  نقش مهمی در ساختار زبانی جامعه 

هاي کوتاه خود هم بر گونه هاي زبانی جامعه و هم بر داشته اند. نویسندگان در این عصر با داستان 
ایدئولوژي و افکار حاکم بر جامعه تاثیرگذار بوده اند و پی بردن به الیه هاي زیرین زبانی آن ها می تواند 
نحوه شکل گیري تحوالت سیاسی و اجتماعی جامعه را باز بشناساند. می توان گفت ك ادبیات داستانی از 

دیدگاههاي سیاسی و اجتماعی حاکم بر جامعه بهره ي بسیار گرفته است. تشکیل انجمن هاي زبان، براي بیان

1 .hamedishirvan@gmail.com
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ادبی نویسندگان و شاعران خود گواه این مطلب است که آنان با تبیین عقاید و افکار خود, خط مشی 
است که ایدئولوژیکی مشخصی را بر جامعه تزریق می کرده اند. کمترین تاثیر نویسندگان معاصر این بوده

زبان نوشتاري را چه از حیث ساخت آوایی و چه از حیث نحوي و گزینش اصطالحات, به گفتار عامیانه 
نزدیک کرده اند و محمد علی جمال زاده به عنوان شاخص ترین و بنیان گذار این سبک، نویسنده اي است 

ید بسیاري از نویسندگان قرار که شیوه او در نوشتن، گونه اي روایت یا داستان گفتاري است که مورد تقل
طی شش داستان گوشه اي از زندگی طبقات مختلف » یکی بود یکی نبود« گرفت.  او در مجموعه داستان 

مردم ایران در عهد مشروطه و چشم انداز جامع و کاملی از اوضاع اجتماعی سیاسی روزگار با زبانی ساده و 
به تصویر کشیده است . در این پژوهش به بررسی و تحلیل شیرین و با کاربرد اصطالحات و تعابیر عامیانه

از همین کتاب در چارچوب تحلیل گفتمان انتقادي پرداخته شده است . » رجل سیاسی « داستان 
تحلیل گفتمان که امروزه به گرایشی میان رشته اي در علوم اجتماعی تبدیل شده است از اواسط دهه 

زبان شناسی، هرمنوتیک و تبار شناسی و دیرینه جنبش انتقادي ادبیات ،ریشه در 1970تا اواسط دهه 1960
شناسی میشل فوکو دارد .این اصطالح (تحلیل  گفتمان) را نخستین بار زبان شناس معروف انگلیسی زلیک 
هریس به کار گرفته است. در تحلیل گفتمان معموالً سعی می شود به تحلیل ناگفته هاي یک متن پرداخته 

راي مثال آنچه را که نویسنده نمی خواهد یا نمی تواند بگوید ، بیشتر مد نظر است. این ناگفته ها از شود. ب
طرق مختلفی مانند بررسی واژگان یک متن و معانی آنها ، داللتهاي ضمنی واژگان و عبارات ، بررسی مؤلفه 

الت و مؤلفه هاي نحوي مختلف هایی چون استعاره ، کنایه ، مجاز، حسن تعبیر و سوء تعبیر و ساختار جم
می توانند آشکار شوند. متون نتایج و عواقب متعددي دارند ؛ آنها میتوانند نگرش ، عقاید یا کردار و رفتار 
افراد را تغییر دهند . داستان ها و متون داستانی نیز می توانند نقش مهم و مؤثري در تغییر یا تثبیت نگرشها ، 

اد جامعه داشته باشند . می توان گفت هر نویسنده اي با کاربرد گفتمان یا گفتمان عقاید و رفتار و کردار افر
هاي خاصی ، عالوه بر اینکه دیدگاهها و نظریات خود را ارائه می دهد ، در شکل دهی ایدئولوژي ها و طرز 

سی و اجتماعی فکر مخاطبان خود نیز نقش بسزایی دارد. در دوران مشروطه نیز به دلیل خفقان و استبداد سیا
نویسندگان قادر به بیان مستقیم پیام ها و اعتراضات خود نبوده و آنها را در گونه هاي مختلف ادبی چون شعر 
، رمان ، داستان کوتاه و ... به صورت غیرمستقیم می گنجاندند و ادبیات تأثیر بسزایی در افکار و عقاید و 

فا می کرد. در این نوشتار به بررسی همین پیام هاي بیداري مردم و حوادث سیاسی و اجتماعی دوران ای
جمالزاده  با بهره گیري از ابزارهاي  زبانی ارائه شده در تحلیل گفتمان » رجل سیاسی«پنهانی در داستان کوتاه 

پرداخته می شود.
ـ مفاهیم نظري پژوهش2
ـ گفتمان ، تحلیل گفتمان و تحلیل گفتمان انتقادي1ـ 2
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وم گفتمان در تعاریف تحلیل گفتمان و تحلیل انتقادي گفتمان ، یک مفهوم کلیدي و مهم از آنجا که مفه
میباشد ،در ابتدا توضیح مختصري در مورد این مفهوم ارائه میشود. 

در میان تعاریف فراوان ومختلف وگاه گاه متضادي که در مورد گفتمان توسط صاحب نظران حوزه هاي 
) یک تقسیم بندي دوگانه در مورد معناي واژه گفتمان ارائه داده 2008(1نستون مختلف بیان شده ، باربارا جا

است که با مفهوم گفتمان مد نظر در این پژوهش نیز سازگاري دارد. او می گوید میتوان گفتمان را یک اسم 
در نظر گرفت. در این صورت گفتمان به عنوان یک اسم3و یا یک اسم قابل شمارش2غیر قابل شمارش 

است ؛  اگر "4نمودهاي عینی و واقعی کنش ارتباطی با به کارگیري ابزار زبان "غیر قابل شمارش به معنی 
گفتمان به صورت یک اسم قابلِ شمارش به کار برود ( که در این صورت میتوان  آن را به صورت جمع هم 

ننده طرز فکرهاي خاص روشهاي خاص سخن گفتن که منعکس ک"به کار برد)  در این صورت  به معناي
می باشد ؛ این روشهاي به هم پیوسته طرز "هستند و همچنین خود نیز آن طرز فکرها را شکل می دهند

تفکر و سخن گفتن ایدئولوژي ها را می سازند و کارشان این است که قدرت را در جامعه به جریان در 
ر به صورتی مجزا از هم  نشان میدهند ؛ بدین آورند.برخی از تحلیل گران این دو معناي گفتمان را در نوشتا

آغاز می کنند و گفتمان ( Discourse)صورت که گفتمان در کاربرد اول را (غیر قابل شمارش) با حرف بزرگ
) 2:2008. (جانستون،(discourse)در کاربرد دوم را ( قابل شمارش) با حرف کوچک

فتمان ، نظرات مختلفی ارائه شده است. برخی آن را در منابع مختلف در مورد خاستگاه و منشا تحلیل گ
و حتی برخی به 60میالدي نسبت می دهند ، عده اي دیگر به اوایل دهه  50به به زلیگ هریس و دهه 

گذشته هاي دورتر و دوران ارسطو ؛ اما در مجموع می توان گفت تقریبا نقطه اشتراك و توافق اکثر نظریات و 
تحلیل گفتمان این است که تحلیل گفتمان در نیمه دوم قرن بیستم آغاز شده است. دیدگاهها در مورد منشأ

تحلیل گفتمان را می توان واکنشی در برابر شکل سنتی تر زبانشناسی (زبانشناسی صوري ، ساختاري) 
رد. دانست که بر واحدهاي متشکله و ساختار  جمله تمرکز می کند و سرو کاري با تحلیل زبان کاربردي ندا

یعنی -مسئله تحلیل گفتمان بر خالف زبانشناسی صوري عبارتست از انتقال مفهوم ساختار از سطح جمله
) . می توان گفت شالوده 171: 1382به سطح متن بزرگتر.(میلز ، -روابط دستوري چون فاعل، فعل ، مفعول

ارد ، ریشه در دوگرایش مهم در ها و بنیان هاي اکثر تعاریف و نظریاتی که در مورد تحلیل گفتمان وجود د
تحلیل زبان فراتر از سطح "زبانشناسی یعنی ساختگرایی و نقشگرایی دارند.آنهایی که تحلیل گفتمان را به مثابه

میدانند ، "زبان به هنگام کاربرد"در نظر می گیرند ، ساختگرایند و آنهایی که گفتمان را به مثابه "جمله
نقشگرا می باشند.

1 Barbara Johnstone
2 A mass noun
3 A countable noun
4 In the medium of language
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ان در زبانشناسی متوقف نماند. در مدت نسبتا کوتاهی (نزدیک به دو دهه) این گرایش از تحلیل گفتم
2، میشل پشو1زبانشناسی اجتماعی و زبانشناسی انتقادي ، به حکمت متفکرانی چون میشل فوکو، ژاك دریدا

تقادي به و دیگر متفکران برجسته مغرب زمین وارد مطالعات فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی شد و شکل ان
خود گرفت. 

دهه هفتاد میالدي شاهد صورتی از تحلیل گفتمان و متن بود که به نقش زبان در سازماندهی روابط 
قدرت در جامعه توجه داشته و به آن آگاه بود.در آن دوران اکثر پژوهشهاي زبانشناختی بر جنبه هایی صوري 

یل می داد و می توان آن را از جنبه هاي خاص از زبان متمرکز بودند که توانش زبانی سخنگویان را تشک
کاربرد زبان مجزا کرد . در جایی که رابطه بین زبان و بافت مد نظر بود (مثالً در مورد توانش کاربردي زبان ) 
هنوز جمله و سازه هاي تشکیل دهنده آن به عنوان واحدهاي پایه زبانی در نظر گرفته می شدند. هدف اکثر 

ناختی زبان در آن دوران ، توصیف و توضیح تنوع زبانی، تغییر زبان و ساختار تعامالت پژوهشهاي جامعه ش
ارتباطی بود و توجه کمی به موضوعاتی مثل سلسله مراتب اجتماعی و قدرت پرداخته میشد. در چنین 

گر یک نوع فضایی توجه به متون ، تولید و تفسیر آنها و رابطه آنها با ساختارها و حرکتهاي اجتماعی ، نشان
عالقه کامالً متفاوت بود. برخی از فرضیات پایه در زبانشناسی انتقادي و تحلیل گفتمان انتقادي که در مراحل 

اولیه هم بسیار مهم بودند عبارتند از: 
ـ زبان یک پدیده اجتماعی است.1
که در زبان به ـ نه تنها افراد بلکه گروهها و نهادهاي اجتماعی هم معانی و ارزشهاي خاصی دارند 2

روشهاي نظام مندي بیان می شوند.
ـ واحدهاي زبانی مد نظر در ارتباط ، متون هستند.3
ـ خوانندگان/ شنوندگان در رابطه با متون به عنوان شرکت کنندگانی غیر فعال نیستند.4
)5:2001ـ بین زبان علم و زبان نهادها و غیره ، شباهتهایی وجود دارد.(وداك،5

)معتقد است : ایده نظري کنترل کننده در پس تحلیل انتقادي گفتمان این است که متون 2008جانستون (
از مهمترین راههایی هستند که ایدئولوژي توسط آنها جریان می یابد و باز تولید میشود که خود این متون 

ن ساز و کارهاي براي تولید ، گردش و دریافت خود، درون یکسري ساز و کارهاي گفتمانی قرار دارند وای
گفتمانی هم باز درون یکسري ساز و کارهاي اجتماعی قرار دارند. هدف تحلیل گفتمان انتقادي این است که 

کشف کند گفتمان و ایدئولوژي چگونه به هم مربوطند و در هم تنیده شده اند.
با گزینش هاي روشهاي سخن گفتن طرز تفکر را تولید و باز تولید می کنند و طرز تفکر را می توان 

دستوري ، سبکی ، واژگانی و هر جنبه دیگري از گفتمان ، کنترل کرد . هر گزینش زبانی ـ نه تنها هر 
گزینشی در مورد چگونگی تولید زبان ، بلکه هر گزینشی در مورد چگونگی تفسیر آن نیز ـ نوعی انتخاب 

1 Derrida, J
2 Pecheux
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تژیک است به این معنا که هر گزاره است در مورد چگونگی مفصل بندي و توصیف جهان. هر اتنخابی استرا
: 2008اي ، روشی است براي براي مشاهده دنیا به دلخواه آن انتخاب و نه انتخاب هاي دیگر.( جانستون ، 

53 (
ـ رویکرد نورمن فرکالف2ـ2

تحلیل گفتمان انتقادي براي فرکالف عبارتست از : تحلیل رابطه میان کاربرد عینی زبان و ساختارهاي 
ـ متن: 1ده تر فرهنگی اجتماعی . او براي هر رویداد گفتمانی سه جنبه در نظر میگیرد که عبارتند از:  گستر

یا نوشتاري باشند و متون شنیداري میتوانند فقط سمعی باشند(رادیو)، یا سمعی 1متون ممکن است شنیداري 
.3ارهاي اجتماعیـ ساز و ک3و  2ـ  سازو کارهاي گفتمانی2بصري باشند(تلویزیون) ، 

تحلیل متنی عبارتست از شیوه سازماندهی گزاره ها و اینکه چگونه این گزاره ها به یکدیگر مربوط شده و 
به طور متوالی در کنار یکدیگر قرار میگیرند. در واقع تحلیل متن شامل صورتهاي سنتی تحلیل زبانی ، یعنی 

کوچکتر از آن و تحلیل نظام آوایی و نوشتاري تحلیل واژگانی ، معنایی و دستوري جمالت و واحدهاي
میباشد. و همچنین شامل تحلیل نظام متنی فراتر از سطح جمله نیز میشود که دربرگیرنده روشهایی میشود که 
از آن طریق جمالت به هم مربوط میشوند و مسائلی مانند سازماندهیِ نوبت گیري در مکالمه یا ساختار کلی 

مه را نیز در بر میگیرد. تحلیل متن هم شامل صورت متن میشود و هم محتواي معنایی یک مقاله در یک روزنا
آن.

جنبه ساز و کار گفتمانیِ یک رویداد ارتباطی شامل فرآیندهاي مختلف تولید و مصرف متن میشود ، در 
ی تحلیل این مرحله است که تحلیل ما یک تحلیل گفتمانی میشود نه صرفا تحلیل متنی.تحلیل گفتمان یعن

متون هنگامی که آنها در شرایط اجتماعیِ تولید و مصرف قرار گرفته و به آن مربوط میشوند. 
فرکالف همچنین میگوید یک تحلیل انتقادي گفتمانِ تمام عیار باید تحلیل ساز و کار فرهنگی اجتماعی 

در بر بگیرد که این یعنی متن یا جریانات فرهنگی و اجتماعی که رویداد اجتماعی بخشی از آن است را نیز
سازو کار اجتماعی یک رویداد ارتباطی.

فرکالف در تحلیل خود از مؤلفه هاي مختلفی چون انتخاب واژگان ، نامگذاري و ارجاع ، استعاره، کنایه ، 
مجاز ، مؤلفه هاي نحوي،عوامل انسجامی و غیره براي تحلیل متون بهره می گیرد که در این پژوهش چهار 

واژگان و معانی آنها ، نامگذاري و ارجاع ،کنایه ، مجاز  براي تحلیل متون انتخاب شده اند. مؤلفه 
ـ روش تحقیق، مؤلفه هاي مورد استفاده3
ـ  انتخاب واژگان و معانی آنها  : تحلیل واژگان خاصی که در یک متن به کار رفته اند تقریبا همیشه 1

میباشد . واژگان نشان دهنده تأثیر جامعه و قضاوت هاي شخصی می اولین مرحله هر تحلیل گفتمانی یا متنی 

1 oral
2 Discursive practices
3 Social practices
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باشند؛ یعنی عالوه بر معانی صریح تحت اللفظی ، معانی ضمنی را نیز منتقل میکنند. تمام انواع واژگان و 
بخصوص اسامی، افعال، صفات و قیود عالوه بر معانی صریح خود شامل معنی ضمنی نیز میباشند. 

: طریقی که افراد در متن وگفتمان نامگذاري میشوند میتواند تاثیر مهمی بر طرز 1ارجاعـ  نامگذاري و 2
نگرش به آنها داشته باشد. همگی ما به طور همزمان داراي مجموعه اي از هویت ها ، نقشها و خصوصیات 

طریقی که هستیم که میتوانند براي توصیف دقیق ما به کار روند ، در حالی که معانی متفاوتی دارند.
کارگزاران اجتماعی نامگذاري میشوند ، نه تنها گروههایی را که افراد در آنها عضو هستند را مشخص میسازد 
( حداقل گروههایی که نویسنده / گوینده عمدا میخواهد که عضو آنها باشند) ، بلکه رابطه بین فرد نام 

)                                                                 49: 2007ن ،گذارنده و فرد نامگذاري شده را نیز مشخص میکند.(ریچاردسو
نویسندگان  باید براي افراد موجود در داستان ها و متون خود  نامی ارائه دهند و این نامگذاري همیشه 

د را در یک گروه مشتمل بر انتخاب است و مسلماً با ترجیح یک مقوله اجتماعی بر مقوله اي دیگر ، آنها افرا
قرار داده و از گروههاي  دیگر خارج میکنند یا میخواهند یک گروه اجتماعی را در میان دیگر گروههاي 

این انتخابهاي نامگذاري را 2) 2001یکسان قابل جایگزینی ، در مرکز توجه قرار دهند. رزیگل و وداك(
گفته اند که انتخاب اینکه یک شخص یا گروه را با نامیده اند و3"استراتژي ها یا راهکارهاي ارجاعی متن "

عبارت خاصی توصیف کنیم ، میتواند اهداف سیاسی، اجتماعی و روانشناختی متفاوتی را دنبال کند. 
راهکارهاي ارجاعی انتخاب شده ، نقش مهمی را در متن ایفا میکنند. آنها نه تنها معنا و ارزشهایی 

بت میدهند ، بلکه همچنین نوعی انسجام بین روش توصیف یک کارگزار نس4اجتماعی خاصی را به مرجوع 
اجتماعی و طریقی که دیگر کارگزاران اجتماعی توصیف شده اند و مورد ارجاع قرار گرفته اند را به وجود 

می آورند .
مستقیم : از دیگر موارد مربوط به تحلیل متن، انتخاب کلماتی است که براي باز نمود 5ـ گزاره پردازي3

6تر ارزشها و خصوصیات کارگزاران اجتماعی به کار میروند ؛ این توصیفات راهبردهاي گزاره پردازي متن

نامیده می شوند ؛ یعنی فرآیند نسبت دادن صفات و ویژگیهایی به اشخاص ، حیوانات ، اشیا ، رویدادها ، 
اره پردازي است که اشخاص وغیره بر اعمال و پدیده هاي اجتماعی از نظر زبانی. از طریق راهبردهاي گز

اساس کمیت ، کیفیت، مکان ، زمان و غیره ، مشخص شده و توصیف میشوند ؛ استراتژي هاي گزاره پردازي 
گروههاي حرف اضافه اي، 8( شامل صفات ، بدل ها 7اصوالً توسط صورتهاي خاصی از ارجاع ، اسنادي ها

، گروههاي حرف ربط ، ...)، مسند ها یا اسامی ، صفات و اي، گروههاي ربطی ، گروههاي صفتی ،وابسته ها 

1 Naming and reference
2 Reisigl  and wodak
3 Text’s referential strategies
4 Referent
5 Predication
6 Text’s predicational strategies
7 Attributes
8 Appositions
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، 3، همچنین اشارات2قیاس ها ، تشبیهات ، استعاره ها و دیگر صنایع بدیعی 1ضمایر اسنادي ،با هم آیی ها 
، پیش فرضها و معانی ضمنی محقق میشوند. از گزاره پردازي یا اسناد همچنین میتوان براي انتقاد 4، تجسم ها
م کردن و متزلزل ساختن شخصیت برخی کارگزاران اجتماعی هم استفاده کرد.انتقاد ، بدنا

:  دستورهاي سنتی کنایه را اینچنین تعریف می کنند: گفتن چیزي در حالی که منظور مورد 5ـ کنایه 4
ست نظر چیزي دیگر است. ولی چنین تعریفی کارآیی الزم را ندارد ؛ چرا که یک نکته مهم را از قلم انداخته ا

؛ اینکه یک عبارت کنایه آمیز ،  غالباً انعکاسی از سخن و گفته شخص دیگري است. براي مثال فرض کنید 
، سپس آنها به گردش رفته ، » امروز چه روز خوبی براي گردش و تفریح است « کسی به دوستش بگوید: 

روز خوبی براي گردش و تفریح امروز چه« ولی ناگهان باران شروع به باریدن میکند، سپس نفر دوم میگوید: 
، یعنی گفته دوستش را عیناً تکرار میکند.ولی بین معنا و منظور مورد نظر او و دوستش کامال تفاوت » است

وجود دارد . نقش اصلی گفته او این است که نوعی دیدگاه و نگرش منفی نسبت به گفته دوستش یا خود او 
) 123: 1992یز دیگري ـ ابراز کند.( فرکالف، ـ مثل خشم ، نیش و کنایه و طعنه یا هر چ

یکی از اجزاي درون چیزي ، به جاي آن قرار داده میشود. : نوعی جایگزینی است که در آن6ـ مجاز 5
شود. در Xمربوط  و جزئی از آن است ، جایگزین خود Xدر واقع نوعی جانشینی که در آن چیزي که به 

عبارت یا شیء جایگزین کلمه ، عبارت یا شیء دیگري از یک حوزه معنایی واقع در فرآیند مجاز یک کلمه ، 
مربوط به آن شود.مجاز از استعاره متفاوت است ، به این دلیل که استعاره با خصوصیات مشابه سروکار دارد ، 

ولی مجاز با رابطه اي مستقیم ترعمل میکند. 
یک متن ، بلکه در روشی که به کار برده میشود از جنبه تحلیل گفتمانی اهمیت مجاز نه در حضور آن در 

، نهفته است.اغلب مجازها ها به این دلیل به کار میروند که عامالن مسئول ، ناشناخته اند. به عبارت دیگر 
مجاز گوینده یا نویسنده را قادر میسازد تا عامالن مسئول ، متاثر یا شرکت کننده را ناپدید کرده یا آنها را در 

)67ـ 68: 2007نگه دارد.( ریچاردسون ،پشت پرده 
ـ تجزیه و تحلیل متن داستان بر اساس مؤلفه هاي ذکرشده4
ـ خالصه داستان رجل سیاسی1ـ4

داستان درباره شخصی است به نام شیخ جعفر که به شغل پنبه زنی و حلّاجی مشغول است و بر حسب 
ه کرده خود را سیاسی و طرفدار ملت و دموکراسی اتفاق از ازدحام و شلوغی مردم در مقابل مجلس استفاد

جا می زند و همین امر باعث می شود فوت و فن رفتارها و اصطالحات سیاسی را بیاموزد و از این طریق به 
نان و نوایی برسد و از جریان هاي مخالف سیاسی  به نفع خود استفاده کند و با تظاهر به حق خواهی و 

1 Collocations
2 Rhetorical figures
3 allusion
4 Evocations
5 Irony
6 Metonym



١٨٧٨

١٨٧٨

مجموعه مقاالت

وکالت مجلس برسد اما چون از کار سیاسی و از ترس جان در بیم و عذاب عدالت خواهی براي ملت به 
است خود را از مرکز حکومت دور کرده به شهر نایین اکتفا می کند و با همان وجهه ي ظاهري و نفوذ 
سیاسی پسرش را نیز به ریاست معارف فارس می رساند و از این طریق از زندگی سخت و دشوار حالجی و 

ماتت زن خالصی می یابد و به نان و نوایی بی حد و حساب می رسد.پنبه زنی و ش
اما این فقط الیه بیرونی و ظاهري داستان است؛ در ادامه به تحلیل هاي افکار ، عقاید ، اعتراضات ، 
حقایق و پیام هاي نهفته در داستان با استفاده از  برخی از مؤلفه هاي مطرح شده در تحلیل گفتمان پرداخته 

شود. به علت فراوانی نمونه ها در هر مورد به آوردن تعدادي از آنها اکتفا شده است. می 
ـ بررسی واژگان و اصطالحات و گزاره پردازي2ـ4

در سطح واژگان اولین نکته قابل توجه کاربرد فراوان لغات و اصطالحات عامیانه و گفتاري( بخصوص 
ن است . اصطالحاتی که پیش از این به ندرت در ادبیات و مورد استفاده طبقات پایین تر جامعه) در داستا

متون نوشتاري یافت می شدند. جمال زاده این کار را در راستاي همگانی کردن ادبیات و نفی انحصار ادبی 
به دست عده محدودي انجام داده است. در ادامه نمونه هایی از این اصطالحات آورده شده است:

هم مثل خر وامانده که معطل هش است،مثل شتر مست، ککش هم نمی گزد، از قضا بختمان هم زد، ما 
قلچماق، شوخی موخی، فکلیها(در اشاره به وکالي مجلس)، کج و معوج، کشک و ماست و زهرمارهاي 
دیگر، به عقل جن، یک چیزهاي آب نکشیده اي، عرو عوري، سگ  دو، قاز سیاه، بقال و چقال، لیچار، 

ها، چاروادار، شعر بند تنبانی،پرروي چاخان آپاردي، پاچه ورمالیده،تازه مازه،  ... : بامبولها و دوز و کلک
همانطور که مشاهده می شود واژگان و اصطالحاتی از این قبیل در محاوره و گفتار کاربرد دارند تا در نوشتار 

و ادبیات  
وصفی داراي بار معنایی منفی براي نکته قابل ذکر دیگر اینکه نویسنده مکرراً از واژگان، صفات و عبارات

توصیف حاج علی و شیخ جعفر و... بهره برده است که این صفات در واقع به افراد صاحب قدرت و مقام در 
آن دوران بر می گردند.

حاج علی که یکسال پیش آه نداشت با ناله سودا کند  ؛ حاج علی بی سروپا و یکتا قبا 
ا خودم را به تعجب در آورد... : بیان تمسخر...حرفهاي کلفتی میزدم که بعده

... یک دفعه خودم را در محضر وکال دیدم و از دست پاچگی یک لنگه کفشم از پا در آمد و یک پا کفش 
را یک پا برهنه وارد شدم..: در همه این موارد نویسنده با کاربرد عبارات منفی و تمسخر آمیز می خواهد این 

فرادي به مقام هاي باال رسیده ان که کفایت و صالحیت الزم را ندارند.واقعیت را بیان کند که ا
... بعد از آن چند نفر دیگر هم حرفهاي پیچیده و کج و معوج می زدند...

... دموکراتها و اعتدالیها و کشک و ماست و زهرمارهاي دیگر... : باز هم واژگان منفی براي توصیف 
سیاسیون
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ریف تازه اي قدم در معرکه انها بگذارد... : در توصیف وکال و سیاسیون... وچشم ندارند ببینند ح
... ولی حاج علی را می دانستم که گرگ باران خورده و بامبول باز ... است ....

ـ  بررسی مجاز و نامگذاري و ارجاع3ـ4
ه است، از اسامی خاص نویسنده به جاي اشاره مستقیم به نام افراد یا گروههایی که به انتقاد از آنها پرداخت

که در تمام طول داستان نیز مکرراً به » حاج علی«و » شیخ جعفر«عامیانه استفاده می کند. شخصیتهایی چون 
آنها اشاره شده است در واقع مجاز از سیاستمداران و افراد صاحب جاه و مقامی می باشد که بدون داشتن 

که صالحیت آن را ندارند. همچنین القابی چون خاقان کفایت الزم و دانش و آگاهی در مقامی نشسته اند 
السلطنه، فغفور الدوله ، فالن السلطنه نیز مجاز از اشراف و شاهزادگان می باشند.

...در صورتیکه همسایمان حاج علی که یکسال پیش آه نداشت با ناله سودا کند کم کم داخل آدم شده و 
ن روزها هم وکیل مجلس میشود ... برو وبیایی پیدا کرده و زنش میگوید که همی

... حاج علی بی سروپا و یکتا قبا از بس سگ دوي کرده و شرو ور بافته بود کم کم براي خود آدمی شده 
بود، اسمش را توي روزنامه ها می نوشتند ...

یم ...... کم کم بیکارها و کورو کچلها هم دور و ور ما افتادند و ما خودمان را صاحب حشم و سپاهی دید
مجاز از طرفداران و اطرافیان » بیکارها و کورو کچلها«در این جمله و جمالت مشابه دیکر عباراتی چون 

سیاسیون می باشند. نویسنده می خواهد بگوید افراد فاقد کفایت و صالحیت در جایگاههاي مهم نشسته و در 
خود را مستقیم بیان کند از مجاز و بیان غیر اداره کشور دست دارند ؛ اما چون نمی تواند این اعتراض و انتقاد

مستقیم بهره گرفته است. 
...یکی را نمی دانم فالن السلطنه بزور از خانه اش بیرون کرده بود...    

در این جمله فالن السلطنه مجاز از اشراف و شاهزادگان می باشد. همچنین یکی از مرسومات رایج در 
ف و شاهزادگان و صاحبان مقام از سوي پادشاه بوده است ؛ که نویسنده با عصر مشروطه دادن القاب به اشرا

کاربرد واژه فالن در واقع به این واقعیت اشاره داردو به آن اعتراض می کند. ضمن اینکه در طول داستان 
مشاهده می شود که شخصیت اصلی داستان ـ شیخ جعفر ـ به محض ورود به مجلس و در واقع سري بین 

خطاب » آقا شیخ جعفر« و » جناب حاج شیخ جعفر« ،» جناب آقا شیخ جعفر« آوردن به صورت سرها در
می شود. در واقع نویسنده با این کار می خواهد بگوید که آدمها همان آدم هاي قبلی اند و فقط القابی به 

آنها اضافه شده است .   
ـ بررسی کنایه4ـ4

چیزي در حالی که منظور مورد نظر چیزي دیگر است و اینکه همانطور که اشاره شد کنایه یعنی گفتن 
یک عبارت کنایه آمیز ،  غالباً انعکاسی از سخن و گفته شخص دیگري است. حال در این قسمت موادري از 

کنایه را بررسی می کنیم. در همه این موارد نویسنده چیزي گفته  درحالی که منظورش چیز دیگري است.
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و گوش شیخ جعفر نمی رفت و درد وطن کار را از اینها گذرانده ...  نویسنده کامالً ...ولی این حرفها ت
کنایه آمیز سخن گفته و منظور او این است که همه چیز جز درد وطن در اعمال سیاستمداران دخیل است.

... این بود که رو به جمعیت کرده و گفتم : مردم احترام قانون الزم است ! 
م به کلی متفرق شده اند و معلوم شد ملت با غیرت و نجیب بیش از این پافشاري را در ... ولی دیدم مرد

راه حقوق خود جایز ندانسته ....
... بادي در آسنین انداخته و گفتم بله آخر مملکت هم صاحبی دارد ! آمال ملت باید به عمل آید....

ررا از اینها گذرانده... ... ولی این حرفها تو گوش شیخ جعفر نمیرفت و درد وطن کا
...اي ایرانیان ! اي با غیرت ایرانی! وطن از دست رفت تا کی خاك تو سري؟ اتحاد ! اتفاق!برادري!...

در این جمالت لحن نویسنده در عباراتی چون ملت با غیرت و نجیب،درد وطن وآمال ملت کامالً کنایه 
ارد که فقط حرفهاي قلمبه زده و شعار می دهند، به آمیز است و به سخنان و عملکرد وکالي مجلس اشاره د

ظاهر طرفدار ملت و حقوق ملت هستند ،اما در عمل کاري از پیش نمی برند. در جمالت زیر نیز لحن کنایی 
و تمسخر آمیز نویسنده مشهود است . در همه این موارد نویسنده از کنایه براي بیان غیر مستقیم اوضاع 

ض به عملکرد سیاسیون و صاحبان قدرت بهره برده است.نابسامان کشور و اعترا
... امروز روزي است که وکالي ملت شجاع و نجیب ایران باید تکلیف خود را دا کنند و اال ملت حاضر 
است جان خود را فدا کند و من مسئول نمی شوم که جلوي ملت را بتوانم بگیرم...  باز هم لحن کنایه آمیز و 

سیون فقط شعار می دهند.اشاره به اینکه سیا
... پیش از آنکه خودم به خانه رسیده باشم شرح شجاعتم بآنجا رسیده بود ...  

در این جمله منظور نویسنده دقیقاً بر عکس است، چرا که شیخ جعفر کاري نکرده که شجاعت باشد.
و ملت نجیب و ... و گویا به کلی فراموش کرده که چند دقیقه پیش واسطه مستقیم بیت هیئت دولت

غیور ایران بوده است...
... هر دو فرزند رشید ایران و مدافع استقالل و آزادي انند! : نویسنده منظورش این است که به تنها چیزي 
که نمی اندیشند استقالل و آزادي کشور است. باز هم کنایه و گفتن چیزي و منظور دیگري داشتن.نویسنده 

نایی از جانب شیخ جعفر یا درباره او بیان کرده که تا چندي پیش نه چنین تمامی این حرفها را با لحن ک
چیزهایی به گوشش خورده بود و نه اینگونه سخنانی بر زبان رانده بود و می خواهد بگوید که هم اکنون نیز 

خودش از حرفهایی که میزند چیزي دستگیرش نمی شود.
افالطون زمان، ارسطوي دوران... : اینها نیز القابی ... پیشواي حقیقی ملت، پدر وطن و وطن پرستان، 

هستند که روزنامه ها براي شیخ جعفر به کار برده اند و نویسنده با تمسخر و کنایه بدانها اشاره می کند.
ـ بررسی کالن ساختارهاي معنایی5ـ 4
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حت عنوان ون دایک که از صاحب نظران تحلیل گفتمان می باشد، در تحلیل هاي خود مؤلفه اي ت
مطرح می کند. یعنی موضوعات غالب ؛موضوعاتی که در متون 2یا کالن ساختارهاي معنایی1موضوعات

بیشتر بدانها اشاره شده است . در داستان رجل سیاسی در خالل موضوع اصاي داستان که به تصویر کشیدن 
نیز مطرح شده اند که در اوضاع و شرایط اجتماعی سیاسی در دوران مشروطه میباشد ، موضوعات دیگري 

این قسمت به آنها اشاره می شود. 
ـ انتقاد از وکالي مجلس و به طور کلی سیاسیون و اعتراض به اعمال و عملکرد آنها1

... در صورتی که همسایه مان حاج علی که یک سال پیش آه نداشت با ناله سودا کند کم کم داخل آدم 
گوید که همین روزها هم وکیل مجلس می شود. با ماهی صدتومان دو شده و برو بیایی پیدا کرده و زنش می

هزاري چرخی و هزار احترام!..
... حاج علی بی سروپا و یکتا قبا از بس سک دوزي کرده و شرو ور بافته بود کم کم براي خود آدمی 

ا وکیل هم می شد شده بود، اسمش را توي روزنامه ها می نوشتند و می گفتند دموکرات شده و بدون برو بی
و با شاه و وزیر نشست و برخاست هم می کرد...

... حرفهاي کلفتی می زدم که بعدها خودم را هم به تعجب در آورد...
... و ما هم بادي در آستین انداخته و با بادو بروت هر چه تمامتر داخل شدیم . ولی پیش خود فکر می 

حرفت چیست و مقصودت کدام است چه جوابی می دهی....کردیم که مرد حسابی اگر حاال از تو بپرسند 
...چند نفر دیگر هم خیلی حرفهاي پیچیده و کج و معوج زدند ومن چیزي که دستگیرم شد این بود که 
فکلی موسفید اولی رئیس الوزراء بود و باقی دیگر هم سر گنده هاي دموکراتها و اعتدالیها و کشک و ماست 

و زهرمارهاي دیگر...
دیروز هیچ کس پهِن هم بارت نمی کرد امروز بر ضد شاه و صدر اعظم علم بلند می نمایی, با فوج ...

فوج سرباز و سیالخوري طرف می شوي, مثل بلبل نطق می کنی...
... بادي در آسنین انداخته و گفتم بله آخر مملکت هم صاحبی دارد ! آمال ملت باید به عمل آید.... 

ز یکدفعه راه صد ساله رفتی و اآلن در کوچه و بازار اسمت بر سر همه زبانهاست...... برادر اگرچه دیرو
... و من هم هی قول و وعده بود که مثل ریگ خرج می کردم...

... و من هم مثل اینکه سر سیم مخصوص وزارتخانه هاي ایران و خارجه با صندوقخانه اتاقم وصل باشد 
دادم ...جوابهاي مختصر و معما مانند ... می

ـ انتقاد از روزنامه ها و روزنامه نگاران2
...فردا صبح روزنامه هاي پایتخت هرکدام با شرح و تفصیل گزارشات دیروز را نوشتند و حدت و 

کردند ..» حسیات ملت« حرارت مرا حمل به بیداري 

1 Topics
2 Semantic Macrostructures
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بکند و یک » یوعن ترو« ... حتی یک نفر آمده بود می گفت اسمش مخبر است و می گفت می خواهد مرا
چیزهاي آب نکشیده اي از من پرسید که بعقل جن نمی رسید...

... از همان فردا هی روزنامه بود که پشت روزنامه مثل ملخی که به خرمن بیفتد بخانه ما باریدن گرفت و 
دیگر لقبی نبود  که به ما ندهند... 

ـ انتقاد از عملکرد اشراف و شاهزادگان3
فالن السلطنه بزور از خانه اش بیرون کرده بود و ملکش را تصاحب نموده بود.... ...یکی را نمی دانم

... و دستگیرم شد که از چه قرار است ؛ خاقان السلطنه پا تو کفش فغفورالدوله کرده و اسم مارا هم شنیده 
و میخواهد اسبابچینی براي انداختن او بکند...

.. در جامعه و در بین صاحبان مقام و قدرت و استفاده از مقام و ـ اشاره به رواج ریا و تملق و رشوه و .4
قدرت در جهت منافع شخصی و مالی

... ولی همین که پاشنه ات محکم شد آنوقت دیگر خودت هم جزو گزمه و قراول چهارسو می شوي 
نی که کسی دیگر گزمه و قراول که اذن شب الزم ندارند ولی بازهم معلوم است ، اگر بتوانی شیوه اي بز

نفهمد رشوه می گیري و حتی بزن و بچه ات هم متشبه کنی آنوقت دیگز از آن سرگنده هاي سیاسیها می 
شوي ....

... باید دست و پایی کرد و دوز و کلکی چید...
... ولی چندماهی که وکالت کردم دیدم کار خطرناکی است، اگرچه نان آدم توي روغن است ....

نطق شما بودم، قیامت کردید .... راستی استادي به خرج دادید. افالطون زمان خود ... و گفت امروز پاي
هستید. مجسمه شمارا حتماً از طال خواهند ریخت....

... انگار در قالب تعارف و تملق ریخته شده بود : دهنش می گفت : خانه زادم، چشمش می گفت 
ی گفت خادم آستان شمایم ، خالصه مثل دجال کمترین شما هستم، گردنش خم می شد و راست می شد و م

گوئیا هر موي تنش زبانی داشت و از همین تعارف هاي هزار تا یک غاز قالب میزد ...
ـ اشاره به فقر و وضع بد معیشتی مردم5

... جیبم از آیینه نوعروسان پاکتر بود و در هیچ جا یک غاز سیاه سراغ نداشتم...
رسه حسنی بود .......از همه بدتر ماهیانه مد

ـ بحث و نتیجه گیري5
همانطور که مالحظه شد در این داستان نویسنده از شیوه روایی و داستانی و حکایتی براي بیان حقایق و 
مسائل و مشکالت جامعه زمان خود بهره گرفته است. واژه ها و اصطالحات عامیانه و محاوره اي به 

بین طبقات پایین تر جامعه به کار میروند، در راستاي همگانی خصوص واژگان و اصطالحاتی که بیشتر در
کردن ادبیات در بین عامه مردم و نفی انحصار ادبی در بین خواص و اقلیت به کار رفته اند. همچنین براي 
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بیان اعتراض و انتقاد نسبت به اوضاع سیاسی اجتماعی کشور و عملکرد صاحبان قدرت از صفات و اژگان 
ه شده است. دو مؤلفه مجاز و کنایه نیز به بیان غیر مستقیم این اعتراضات کمک کرده اند. در کنار منفی استفاد

بازنمود وضعیت سیاسی و اجتماعی کشور، برخی دیگر از کالن ساختارهاي معنایی بیان شده در داستان نیز 
اعمال و عملکرد آنها، انتقاد از عبارت بودند از : انتقاد از وکالي مجلس و به طور کلی سیاسیون و اعتراض به 

روزنامه ها و روزنامه نگاران، انتقاد از عملکرد اشراف و شاهزادگان، اشاره به رواج ریا و تملق و رشوه در 
جامعه و در بین صاحبان مقام و قدرت و استفاده از مقام و قدرت در جهت منافع شخصی و مالی و اشاره به 

فقر و وضع بد معیشتی مردم.
آخر اینکه ادبیات و گونه هاي مختلف ادبی در عصر مشروطه ابزاري بوده است براي رساندن پیام سخن 

براي » رجل سیاسی« هاي سیاسی و اجتماعی ؛ و همانطور که مالحظه شد جمال زاده در داستان کوتاه 
اره پردازي بهره رساندن پیام هاي خود از ابزارهاي زبانی مختلفی چون مجاز، کنایه ، انتخاب واژگان و گز

بسیار برده است.
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اعداد اساطیري در شعر معاصر 
تن از شاعران این دوره)6(با نگاهی به شعر 

1حمیده حجازي

گیلدانشگاه مک –پژوهشگر موسسۀ مطالعات اسالمی دانشگاه تهران 
2دکتر صغري سلمانی نژاد مهرآبادي

استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده  
اند و همواره فراتر از عدد در ر زندگی بشر، نقشی اساطیري داشتهاعداد در اولین ظهورشان د

کردند. از آغاز و در خاطرات جمعی بشري، اعداد اغلب نماد مفـاهیم خاصـی   سطح امروزي عمل می
نماد ها، آخشیج، د فصلچهار،عدسه نماد تمامیت، است.اند. عدد دو بیشتر در مفهوم شر و بديبوده

مام کننده است. عدد پنج به ویژه در اسالم داراي اهمیت خاص و واالیی اسـت  و در کنار سه، تمذکر 
است. این عدد نشانگر مراحل سـیر و سـلوك اسـت و در هفـت     مانداال و کمال و عدد هفت، بیانگر 

ها نقش اساطیري خود را به خوبی نشان داده است. با اینکـه امـروزه از نقـش اسـاطیري اعـداد      خوان
بینیم که ناخودآگاه جمعـی شـاعران گـاه آنـان را بـه اسـتفاده از       شعر معاصر میکاسته شده است، در

-بینیم به ایفاي نقش پرداختهمفاهیم نمادین اعداد واداشته است که با معانی فراتر از آنچه در ظاهر می
ده الگویی این عناصر در شعر معاصر بررسی شاي اعداد یا مفاهیم کهناند. در این مقاله نقش اسطوره

است.

الگو، اعداد، شعر معاصر هاي کلیدي: اسطوره, کهنواژه
مقدمه-1

اند. کنار گذاشتن اعداد از زندگی روزمـره  اعداد و ارقام همواره سرشار از مفاهیم متعدد بوده
ـ   Pliممکن نیست. پلی( -ین اختـراع بشـر را عـدد مـی    ر) در کتاب رؤیا و تعبیر رویـا، شـگفت انگیزت

هـا هسـتند، مفهـومی    ). عدد نیز مانند فضا و مکان، که دو اصل اسـطوره 1371:275شمارد(رك.پلی، 
-ها و تصویرهاي اسـطوره تهیأزیر بناي همه«اي دارد. کاسیرر معتقد است مفهوم عدد کامالً اسطوره

گیرند. زمانی دراز پیش از آنکـه عـدد، واحـد محـض     تري شکل میپیشرفتهشود که در مرحلهاي می
شد. حتی در اوایل پیدایش ریاضیات علمی، پرستیده می» عدد مقدس«گیري شود، به منزلهبراي اندازه

ایـن  ). وي تقدس اعداد را نتیجه121: 1387(کاسیرر، » رسیداین پرستش به مشام میهنوز هم رایحه

١ hamidehhejazy@yahoo.com
٢ salmaninejads@yahoo.com
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در درون شمارد که عدد همچون پیوند جادویی عمل کرده و قبل از ارتباط دادن دو امر، آنها را امر می
سازد. روح، همساز و همسان می

گیرنـد.  الگوها قـرار نمـی  کهناي کاربرد ندارند و در حوزهالبته تمام اعداد در مفهوم اسطوره
شمارد. گرین نیز در توضیح تصاویر پلی اعداد یک تا دوازده را بیانگر صورت خاصی از شخصیت می

- این اعداد را نشان میالعادهکند که اهمیت فوقره میالگویی تنها به اعداد سه، چهار، و هفت اشاکهن

). البته سایر اعداد هم ممکن است در نظر ادیان و مذاهب مختلـف داراي  163: 1376دهد(رك.گرین، 
الگـوي اعـداد پرداختـه و سـپس طـرز      اهمیت خاص باشد. در اینجا به اساطیر مربوط به مفهوم کهن

کنـیم. بـه ایـن منظـور شـعر شـش تـن از شـاعران         ا بررسی مـی شاعران معاصر از هر عدد راستفاده
معاصر(نیما، اخوان ثالث، سهراب سپهري، شفیعی کدکنی، طاهره صـفارزاده و موسـوي گرمـارودي)    

مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است و نحوه پرداختن آنها به هر یک از اعداد، بررسی شده است.

شاعران معاصر الگوي اعداد در شعر کیفیت ظهور کهن-2
عدد دو2-1

عدد یک به ویژه در ادیان الهی عددي مقدس به شمار رفته؛ رمز الوهیت و یگانگی محسوب 
تواند مظهـر تضـاد و نـوعی درهـم ریختگـی      گیرد و از این رو میگردد. دو در مقابل یک قرار میمی

آرامش موقت نیروهاسـت و  رمز تعارض یا ،دو«ها آورده است: باشد. شمیسا به نقل از فرهنگ سمبل
هاي سرّي، عدد دو شوم قلمداد شده است. این عدد داللت نیز نشانه گذشت زمان است. در تمام آیین

مرگی و تغییر و ثبات است. دو، با مادر بر سایه دارد و نیز نشانگر جنسی بودن، اتصال بین مرگ و بی
هـا  ز انشـقاق و ثنویـت باشـد. سـیرن    تواند رمـ نیز مربوط است و هم چنین میMagna Materعظمی

)Siren    یعنی زنان افسونگري که نیمی پرنده و نیمی انسان یا نیمی ماهی و نیمـی انسـان بودنـد، در (
مثبـت  از مفـاهیم مفاهیم منفی بیشـتر ،). در این عدد153: 1383شمیسا، »(برخی تصاویر دو دم دارند

ز، روشنی و تاریکی، آبادي و ویرانی، خـوبی  است. دو نشان از نوعی ثنویت و تضاد است. شب و رو
-دهند؛ بنابراین دو عددي منفی محسوب میو بدي، تندرستی و بیماري و....نوعی ثنویت را نشان می

شود. 
جالب آن است که در شعر شاعران معاصر نیز، استفاده از این عدد بسیار انـدك و در برخـی   

اغلب مواردي که به کار رفته است، نتوانسته هـیچ بـار   موارد در حد صفر است. مثالً در شعر نیما در 
مـوارد در کنـار چشـم آمـده و منظـور از آن جـز       معنایی خاصی را به خواننده القا کند؛ زیرا در همه
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). 253نیمـا، مجموعـه شـعر :    »(نگویند تا شیر خوابیده است/ دو چشم وي امشب نتابیده است« است:شمارش چیز دیگري نبوده

در این بیـت نیـز بـاز    )266همان : »( فتان/ شیفته کردش بدان لبان شکر خند برد دل طاهر از دو دیده« این بیت: همچنین در
زیر بام شکسته بر رخ شب/ بام دیگر شکسته است کنـون/  « هدف شاعر از به کار گرفتن عدد دو اشاره به تعداد است: 

).206(همان: » درد چشمها دو کاسه خونلیک آن استخوان شمار طمع/ می

الگـویی  بنابراین عدد دو، در این ابیات از نیما،  ظاهراً در هیچ یک از این موارد، مفهوم کهـن 
خاصی ندارد و تنها هدف از آن شمارش است؛ با این حال مفاهیم منفی را در کنـار همـین شـمارش    

ان طمع با همین دو یابیم. نتابیدن دو چشم و شکستگی بام شب و دریده شدن استخوعادي هم در می
دهد. در شـعر  شود و ناخودآگاه مفهوم شر نهفته در این عدد را نشان میکاسه خون (چشم) همراه می

گـذرد.  ) تعداد فرزندان کَرَم دو تاست، و روزگار او بسیار سخت مـی 253مجموعه شعر :،محبس(نیما
استان، شوم شده است.در این شعر دو همان نماد شر و تضاد است و به نوعی براي قهرمان د

کدکنی نیز به طور ناخودآگاه و با توجه به معتقدات مردم عامی، عدد دو را نشانه شـر  شفیعیِ
هم به عدد سه و هم به عـدد دو اشـاره نمـوده و گفتـه     » کالغ«گرفته است؛ بدین صورت که در شعر 

وان دگـر دو غـار و   »!/ خیر«آسمان/ این یکی سه غار از او شنیده، گفته: اند مردمان/ از صداي غار غار او/ زیر این کبود ها گرفتهفال« است: 
).102(خطی زدلتنگی: » شر!«گفته/ 

در شعردیگر شاعران معاصر عدد دو، کمتر مفهوم اساطیري به خود گرفته و حتی در مواردي 
الگویی دارد، نمودش بسیار اندك است.هم که مفهوم غیر کهن

عدد سه 2-2
انگر نور و روحانیت همراه با نوعی وحدانیت است. در مسیحیت سخن از تثلیـث  عدد سه بی

شود. به عقیده کاسیرر این سه مورد در عدد سه به یک واحد القدس دیده میمقدس پدر، پسر و روح
انگارشی خـدا،  سه پایه طبیعی پدر، مادر و فرزند هنوز هم به آسانی در بطن سه گانه«شوند. مبدل می

). اوزنر تقدس عدد سه را ناشـی از عصـر   41: 1378کاسیرر،»(وح القدس قابل تشخیص استپسر، ر
اعداد بوده و از این رو بیانگر کمال و کلیت مطلق شده داند که این عدد پایان رشتهفرهنگ ابتدایی می

از او بینیم که او براي کنار گذاشـتن بـالی،  به صورت کوتوله می» ویشنو«). در تجلی 240است(همان:
سـازد.  خواهد اجازه دهد در جایی سه گام بردارد و سپس زمین و آسمان و جو را از آن خود مـی می

هندوها تفاسیر متعددي از سه گام ویشنو کرده، گاه طلوع و غروب و اوج خورشید را مفسر این سـه  
بـرق در آسـمان و   آگنی اعم از تجلی آتش قربانی در زمین، رعـد و گام دانسته و گاه آن را سه جلوه

). در هر حال سـه گـام ویشـنو و تفاسـیر     72: 1377اند(رك.ذکرگو،درخشش خورشید در جو دانسته
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هاي ایرانـی نیـز   مربوط به آن به نوعی، تقدس عدد سه را در نزد هندوها سبب شده است. در اسطوره
سـازند کـه حـافظ    رومندي مـی اي دارد. اهورامزدا، آناهیتا و میثره(مهر) تثلیث نیالعادهسه اهمیت فوق

).395: 1386سلطنت و آثار آن هستند(بهار،
کوشد با طلسم و با سـه  در اثر ویرژیل دختر دلباخته می«گوید: فریزر در اهمیت عدد سه می
هاي مختلف، دافنیس را از شهر به سوي خود جلب کنـد. ...در  گره به هر یک از سه رشته نخ به رنگ

اسبی که در بهار به گشت و چرا ها] قفلی را سه بار دور گلهگرگاز حملهخطه تور [براي جلوگیري 
گویند: بـا ایـن قفـل فـوالدي،     بندند و میکنند و میگردانند و در این حین، قفل را باز میرود، میمی

). ایـن عمـل ناشـی از قـدرت     26: 1384فریـزر، »(بنـدم هاي خاکستري را در برابر گله میدهان گرگ
اگـر  «شود به ایـن صـورت کـه    دد سه است. یونگ معتقد است عدد سه از چهار مشتق میجادویی ع

آورد؛ پـس  مساوي تقسیم شود، دو سه گانه به وجود مـی چهارگانه به عنوان نماد تمامیت به دو نیمه
اصـل  ). همچنین سه، در برابر چهار که تـداعی کننـده  131: 1368(یونگ،» شودسه از چهار مشتق می

سه خواهر، خواهرانی هستند کـه  «است، بر اصل نرینه داللت دارد. همچنین جونز معتقد است مادینه
اسـاطیر  کـال نویسـنده  ). هنریتامک82: 1366جونز،»(در اساطیر یونانی و رومی، تجسم رمزي تقدیرند

نکات کند. بررسی این عدد در شعر شاعران،النهرینی، عدد سه را عدد خواب و رؤیاها قلمداد میبین
کند.الگوها آشکار میاي را راجع به کهنپوشیده

برد که نیازمند مـادر اسـت. او ایـن گونـه گفتـه      نیما عدد سه را در وصف پسرکی به کار می
کند حرفش از حرف دگر/ نگذرانیده سه پاییز هنوز/ خواهش لقمه نـانی کـرده / دلکـش خـون و همـه      زند دور نگاه پسرك/ میمی« است: 

الگـویی داشـته باشـد.    تواند مفهومی کهنعدد سه در این بیت، می). 145نیما یوشیج،مجموعه شعر: »( گرخون به ج
سخن از یک پسر است، اما هنوز سه ساله نشده است. با توجه به اینکه عدد سه  نماد مذکر است، سه 

-د. شاعر مـی کنسالگی در این بیت، نشان از پسري است که نوعی ضعف و ناتوانی را هم تداعی می
کند.خواهد نیازمندي کودك را نیز به مادر خاطر نشان سازد؛ این است که از عدد سه استفاده می

الگـویی از آن  رسـد مفهـوم کهـن   گونه از عدد سه استفاده کرده که به نظر میسهراب نیز این
حیرت ماسیده روي آن/ سـه حفـره کبـود کـه     اشکدیریست مانده یک جسد سرد/ در خلوت کبود اتاقم/ ...برچهره «شود: برداشت می

صـورتش  داند کـه سـه حفـره   سهراب خود را جسد سردي می).49سپهري، هشت کتاب: »(خالیست/ از تابش زمان
خـالی دارد.  کبود و خالیست. سه، نماد روحانیت و آگاهی است و اینجا صورت شاعر تنها سه حفـره 

ها ی براي سؤاالت مربوط به جهان است؛ اما هنوز آنیابی به پاسخرسد وي در طلب دستبه نظر می
را درنیافته است.  
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هـان  « گوید: یال خویش سخن میاخوان نیز در یکی از اشعارش از سه بار زائیدن مادیان سرخ
حر زاییـد/ در کـدامین   کجایی، اي عموي مهربان! بنویس/ ماه نو را دوش ما با چاکران در نیمه شب دیدیم/ مادیان سرخ یال ما سه کرّت تا سـ 

شاعر از نوعی خوشی و سر زندگی سرشـار اسـت.   ).85اخوان، آخر شاهنامه: »(ست این چنین یا آنچنان بنویسعهد بوده
دل و جانش به نوعی آگاهی و نور نیز رسیده است. عدد سه در این ابیات بر جنس مذکر نیـز داللـت   

ت شرح حال خود و توضیح احوال درونی اوست. دارد. راوي مردي است از اهالی خراسان و این ابیا
اي را نشان دهد؛ زیـرا مـاه در   تواند رسیدن به آگاهی تازهوي ماه نو را دیده است و این دیدن ماه می

). 284: 1377الگویی نماد آنیما و یا نیمه پنهان مرد است(رك. یونگ، تصاویر کهن
ا سه اصل مهـم در وجـود مـادر قلمـداد     عدد سه در این ابیات نیز آمده و حس، نطق و نما ر

گانـه در  اهمیت اصول سه)113اخوان، در حیاط ...: »(ماند؟وز آن سه روح مادر، آیا حس/ یا نطق یا نماست که می:« کرده است
من ایـن را  :« اساطیر کهن ایرانی و آیین مسیحیت، ناخودآگاه ذهن شاعر را به این اصل متوجه کرده است

ا ...:  » گیرند، آتش! ان هر سه، دود و شعله و رقص/ از آتش ریشه مینیز دانم/ که این شاعر آتش را بنیان سـه  ). 303(اخوان، دوزخ امـ
اصل دیگر، یعنی دود و شعله و رقص دانسته است. آتش خود نماد انرژي، حرکت و حتی در برخـی  

اي به یکدیگر متصل سازد. گونهخواهد به موارد نماد آنیما است. گویا شاعر اصل مادینه و نرینه را می
آتش را که اصل مادینه است به سه بخش تقسیم کرده تا مفهوم مذکر از آن اسـتخراج شـود. البتـه در    

توجـه نبـوده اسـت کـه اهـورامزدا،      گانه ایران نیز بـی این مورد ناخودآگاه جمعی شاعر به اساطیر سه
).395: 1386آن هستند(رك. بهار،آناهیتا و میثره (مهر) سه اصل عمده حفظ سلطنت و آثار

خدا، هنر و زندگی را در کنار هم قرار داده » سه نهان ازلی«شفیعی نیز در شعري تحت عنوان 
اي از آن سوي دانندگی/ روزي اگر زین سه یکی شد عیان/ آن دگران محو شوند از میان/ چیست خدا و هنر و زندگی؟/ پرده: « گویدو می

ار نور/ این سه نهانند ز فرط ظهور/ عمر بشر صرف در این راه شد/ لیک از این راز که آگاه شد؟/ تا که جهان اسـت  لیک چو هستی و چو دید
)399شفیعی کدکنی، ستاره دنباله دار: »(و نظام جهان/ این سه نهان اند و نهان و نهان 

هی، روحانیـت و  تـوان سـه را در آن مفسـر نـور، آگـا     صفارزاده هم در این زمینه بیتی دارد که می
ام/ که محض تفنن/ سـه بـار   ام/ و بلوچ را/ خیره ماندهبیهوده ایستاده« دانست: مسیحیت و اساطیر سه گانه ایرانی وحدت 

مفهوم نور و آگاهی به ویژه در سه وعده نمـاز  ). 75صفارزاده، سفر پنجم: »(خواندچرد/ سه وعده نماز میدر روز/ علف می
توانـد اشـاره بـه    مـی » چردسه بار در روز/ علف می« ؛ اما در مورد عبارتخواندن قابل مشاهده است

خاصیت جادویی این عدد داشته باشد که آن شخص را به خود مشغول کرده است و جونز نیز بـه آن  
). 82: 1366اشاره نموده است(رك.جونز، 

یـی/ بـه جـوانی    نامـه با شبو قلبم را همراه« نیز است و نوعی قداست در خود دارد: مذکر عدد سه نماد 

شـاعر  ).10صفارزاده، طنـین در دلتـا:   »(دوچرخه سوار تقدیم کردم/ ارتعاش انگشتانم/ تا سه کوچه دورتر/ در جیب هاي ارمکم ادامه داشت
زن، و جوان دوچرخه سوار، مرد است. شاید همین امر سبب شده است شاعر ناخودآگـاه از ارتعـاش   
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مردانۀ وجود ر و نیمهمذکّرتر سخن بگوید، تا داللت این عدد را بر نماد انگشتان خود تا سه کوچه دو
یش(آنیموس)نشان دهد.خو

وقتی از عالم و هرچه در آن اسـت دلگیـر شـده از زبـان دوسـتانش      » سفر اول«صفارزاده در 
صفارزاده، طنین در دلتـا:  »(مگفت: در یک سال فقط سه شهر را سیاحت کردیآلفردو می:« گویددهد تا اینکه میسخنانی ارائه می

بوده است؛ چون عدد سه بر همراهاندکی بینش و آگاهی این سیاحت با دهد که این نکته نشان می). 23
یک روز دوشـنبه، سـه بیکـار را در    « خرد و آگاهی هم داللت دارد. عدد سه در این ابیات هم تکرار شده است: 

ختر در سه پیرهن گلدار/ با سه بینی بزرگ در یک امتداد/ ادي گفت: خواهرند/ سـیندولف گفـت:   پارك دیدیم که کنار هم ایستاده بودند/ سه د
).25صفارزاده، طنین در دلتا: »(اند/ هر سه روي شانه چپشان برگشته بودندیهودي

جونز از سه خواهر در اساطیر یونانی، به عنوان رمز تجسم و تقدیر نام بـرده اسـت. در ایـن    
رسد صفارزاده نظري نیز به اصل مسـاله  توانند رمز تقدیر باشند؛ اما به نظر میاهر میابیات نیز سه خو

تواند نمادي از شـر  درگیري فلسطین و اسرائیل داشته است. همچنین برگشت آنها روي شانه چپ می
). 82: 1366و ناراحتی باشد(رك. جونز،

شـمارد.  ي مفهـوم کمـال نیـز مـی    داند و از این رو آن را حاویونگ سه را مشتق از چهار می
داند که از آن سوي جنـون بـه   ترین موسیقی را آهنگ سه تاري حزین میبرهمین اساس شفیعی کامل

زنـد، در آن سـوي جنـون/ بـر سـه تـاري ایـن چنـین         گوش کن!/ کیست آن که زخم مـی « رسد: گوش می
شود این نوازنـده مجهـول نیـز    مداد میاز آنجا که عدد سه نماد مذکر قل). 112(شفیعی، خطی زدلتنگی: »حزین

نوازد.باید مردي ناشناس باشد که آهنگ حزین زندگی را می
خوشـا  « نمـود یافتـه اسـت:    » سه تـار «تنها دو بار در ترکیب 3در شعر گرمارودي هم عدد 

تو خوابی بـاز  ي نی/ دو چشم بر هم و بر سینه دوباره کنار تو وکتابی باز/ یکی دو پنجه سه تار و سه چار ناله
سه، اصل نرینه و چهار اصل مادینه است و شاعر براي هماهنگی با آنیما ) 87گرمارودي، سرود رگبار: »(

« گوید: طلبد تا به یگانگی و وحدت با آنیما دست یابد. در جاي دیگر نیز میاین دو را در کنار هم می
).313(گرمارودي، باغ سنگ: »باغچه عاشق و سه تار و اتاق/ کوچه باغ ده و تنور و اجاق 

را بر سایر آالت موسیقی ترجیح دادند و دلیل » سه تار«رسد گرمارودي و شفیعی، به نظر می
-مستتر مـی » تارسه«این امر، مردانه نگریستن آنها به دنیاي بیرون است. سه نماد مردانگی است و در 

باشد.

عدد چهار2-3
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رود. چهار فصل سال بـا ایـن   الگویی به شمار مییر کهنترین عدد در بین تصاوچهار متداول
زندگی، چهار فصل، اصل متداعی با دایره، چرخه«شود. گرین عدد چهار را نماد به تصویر کشیده می

) ایـن  162: 1376(گـرین،  » دانـد مادینه، زمین، طبیعت و چهار عنصر (خاك وهوا و آب و آتش) مـی 
ط است. چهار نماد کمال و تمامیت است و در مسیحیت نیز ارزش عدد به نحو عجیبی با سه در ارتبا

دیگر که مـریم مقـدس اسـت، کامـل     واالیی دارد. یونگ معتقد است تثلیث مسیحیت باید با یک پایه
شود. در جاي دیگر نیز در کنار سه عامل نیکی پدر، پسر و روح القدس جنبـه منفـی یعنـی دجـال را     

یک چهار گوش است و نیـز چهـار   کنندهل ظاهري صلیب که تداعیشمارد. شکبراي تکامل الزم می
-انجیل همراه با مبشر آنها، همچنین توجـه بـه چهـار جهـت اصـلی بـا ایـن عـدد نمـایش داده مـی          

الگـویی باشـد.   ترین عدد در بین اعـداد کهـن  رسد چهار، کهن). به نظر می83: 1370شود(رك.یونگ،
گردد و همیشه ها و شاید به دوران قبل از تاریخ برمیین زمانرمز رقم چهار از حیث قدمت به دورتر«

با تصویر خداي خالق جهان توأم بوده است. رمز تربیع، تجسم کمابیش مستقیم خداونـد اسـت و در   
). غناي این عـدد از  178: 1366دالشو،»(رویاهاي اشخاص حاکی از چیزي شبیه به خداي باطنی است

توانند اشکال دیگري راه منشعب از مانداال و چهار باد کیهانی نیز میسایر موارد آشکارتر است. چهار
در بسیاري از ادیان نام خداوند از چهار حرف تشکیل شده اسـت: دیـوا،   «از این عدد باشد. همچنین 
). 86: 1386ترقـی،  »()در یونـانی Thos)، در زبـان آلمـانی و تئـوس(   Gottالهه، یهوه، دي یو، گـات( 

امل تقدس عدد چهار را ارتباط آن با فضاي کیهانی دانسته و معتقـد اسـت چهـار    ترین عکاسیرر مهم
جهان آشکار اسـت.  ارتباط مقدسی با مناطقی از فضا دارد و در هر چهارگاه این شکل کلی چهارگانه

در قرون وسطی، چهار انتهاي صلیب را  معادل چهار منطقه بهشت اعم از شـمال،  جنـوب، شـرق و    
). این عدد به خاطر ارتباط با صلیب در بین مسـیحیان نمـاد   1378:236د(رك.کاسیرر،پنداشتنغرب می

اي برخـوردار اسـت. حتـی    العـاده رود و از اهمیت فوقبرکت و فراوانی و جهانگیري نیز به شمار می
: 1370کننـد(رك.یونگ، هاي مسیحی در مجلس دعاي اختصاصی خود چهار شمع روشـن مـی  اسقف

نیـز عـددي   وداباطن در این عدد مستتر است، از این رو کامل است. در کتاب )؛ همچنین ظاهر و81
شود؛ زیرا این کتاب به چهار بخش منقسم است. قرآن نیز از چهـار نـوع تقسـیم    مقدس محسوب می

باشد. بندي برخوردار است که شامل جزء، حزب، سوره و آیه می
یان در آغاز، تنها به چهـار آسـمان معتقـد    کند که حتی ایرانبهار از استاد خود هنینگ نقل می

: 1376اند و اعتقاد آنان به هفت آسمان به سبب نفوذ عمیق نجوم بابلی بر ایرانی است(رك. بهار، بوده
اصلی رسمیت داشت و در تعداد خدایان و فرزندان آنها عدد چهـار بـه   ). در مصر هم چهار نقطه66

هـا  هلیوپلیسـف ةدر اسـطور «ه هیچ وجه تصـادفی نیسـت.   شود که این تکرار بنحو عجیبی تکرار می
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-اي که در جریان مومیایی کردن جسد بیرون کشیده مـی شود و اندرونهداراي چهار فرزند می» نوت«

-خود توسط چهار الهه حمایت مـی شود. آنها نیز به نوبهشود، توسط چهار پسر هوروس حمایت می
ایان مذکر و مؤنث در اسطوره هرموپلیس را نیز ناشـی از  ). هارت تعداد خد20: 1374هارت،»(گردند

دهد.داند که شکلی از توازن و کلیت را نشان میاهمیت عدد چهار می
آید که به در فرهنگ نمادها آمده است که طبق سفر پیدایش، از بهشت عدن رودي بیرون می

دت عمر انسـان از چهـار بخـش    گیري شده و مشود. زمان با چهار واحد اندازهچهار شعبه تقسیم می
). در بـین متصـوفه و   554: 1378کودکی، جوانی، میانسالی و پیري تشـکیل شـده است(رك.شـوالیه،   

عارفان ایرانی نیز چهار از ارزش واالیی برخوردار اسـت. آنـان مراحـل سـیر و سـلوك را چهارگانـه       
دانند. طریقـت  خاك مربوط میدهند. در اول شریعت را بهشمرده و آن را معادل چهار عنصر قرار می

جویند. آخـرین مرحلـه کـه همـان چهـارمین      را در ارتباط با باد دانسته و معرفت را در عنصر آب می
). 561تا 558درجه و نهایت عرفان است، حقیقت است و معادل آن آتش قرار دارد (رك.همان: 

رود. دانشمندان و شمار میترین عدد است و نماد کمال الهی به بدین ترتیب عدد چهار کامل
ها پیش بین دایره و عدد چهار ارتباط مستقیم قائل بوده و دایره را به معنی خدا طبیعی در قرنفالسفه

دانستند. یونگ بر آن است که تصاویر الوهیت نهفته در بطن ماده در علم کیمیا، سـرزمین بهشـت،   می
ماهی گرد در دریا که منشأ آفرینش بود، همه و همه تخم مرغ اولیه که جهان از آن اراده شد، یا همان 

اکسیر اعظـم را کـه شـامل سـیاهی،     با عدد چهار و دایره در ارتباط هستند. وي همچنین چهار مرحله
شود که هم اهمیت معجزه آساي چهار رنگ را نشان داده و سفیدي، سرخی و زردي است، یادآور می

ادیـان و مـذاهب   بـه بعـد). عـدد چهـار در کلیـه     81: 1370کند(رك.یونگ،هم عدد چهار را تبیین می
مختلف، مورد توجه و اهمیت واقع شده که این امر خود موجب شگفتی بسیار است. ما نیـز در شـعر   

هاي مختلف استفاده از این عدد را بررسی خواهیم کرد. شاعران جنبه
گوید(نیمایوشـیج،  از چهار سرباز براي بـردن چهـار زنـدانی سـخن مـی     در شعر محبسنیما 

)که در این شعر، چهار، نماد تمامیت است. گویا تمام جهـان بـراي   112-100: 1384مجموعه اشعار، 
اند.اند و هیچ راه فراري باقی نگذاشتهبه بند انداختن تمام بیچارگان همراه شده

بیعـت و  چهار عدد عناصـر ط مورد استفاده قرار گرفته است.اخوان مرتبه در آثار 7،این عدد
کرد/ در بـه چـار   آن که نامش چون هماوردي طلب می:« فصول مختلف است. اخوان به این مفاهیم اشاره داشته است

است که دایـره » خوان هشتم«این ابیات بخشی از شعر )200اخوان، در حیـاط ...:  »(افکند هاي عالم لرزه میارکان میدان
از آن اصل و تمام جهان بوده است. چهار رکن در ایـن  طبیعت را به چهار رکن تقسیم کرده و منظور 
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هوم مرغ دور پروازي/ وهان کجاست؟/ پایتخت این دژ آیین قرن پر آشوب/ .../ کاندران با فضله م« ابیات نیز یادآوري شده است: 
اخـوان، آخـر   »(روبنـد بند/ پاك مـی کوآشوبند/ هرچه هستی، هرچه پستی، هرچه باالیی/ سخت میچار رکنی هفت اقلیم خدا را در زمانی برمی

).106شاهنامه: 

گوید، که در آن هرگونه اصل موهوم نیز مورد توجه اي سخن میزدهوحشتاخوان از جامعه
خواهد کل جهان را آشفته وصف کند. این اند. او میواقع شده و اعمالی چون جادو و ... اهمیت یافته

هارگانه (آب، باد، خاك و آتش) نیز در این ابیات مورد گوید. عناصر چاست که از چار رکن سخن می
). کـل حیـات و   113(در حیـاط ...:  » مانـد چار اسقطس و شش جهت و نه بام/ زیشان امان کراسـت کـه مـی   « توجه واقع شده است:

(اخوان، دوزخ اما ...: » چار فصلت بی کدورت، چون حباب آبی روشن« زندگی نیز تحت عنوان چار فصل، مورد توجه شاعر قرار گرفته است:
310.(

دهد. چهار تکبیر مجـازاً بـر   نیز خود را نشان می» چهار تکبیر«اهمیت عدد چهار در اصطالح 
رسد، این اصطالح عالوه بـر اشـاره بـه تعـداد تکبیـر در      مفهوم وفات و مرگ داللت دارد. به نظر می

کند. کامل شدن دور حیات ز داللت میمذهب تشیع در هنگام خواندن نماز میت بر تمامیت و کمال نی
عمر نیز با این اصطالح بیان شده است. مفهوم تمامیت در ذهن اخـوان، او را بـر آن   و پر شدن پیمانه
ها ها/ و گرفتار مصیبتکشتی، طوفان زده، در چار موج غارت و دریاي وحشت« را نیز بیافریند: » چار موج«داشته تا عبارت 

خواهد تمام زندگی را در هجوم مشکالت تصویر کند. این است که آن را اخوان می).212اخوان،زندگی...: »(
در امتداد چار موج غارت خوانده است. 

گردم/ هنوز همـان چهـار تـا هسـتند/     ها برمیدارم به فصل: « داردبسامد باالیی4شعار صفارزاده نیز، عدد در ا

هاسـت و ایـن بیـت هـم     عدد چهار، نشان فصـل ).44زاده، حرکت و دیروز: صفار»(خواند شان میها هنوز از سبزینهعلف
گوید که همـان  مستقیم براي همین مفهوم استفاده شده است. مصراع سوم، از باروري زمین سخن می

بانگ حراج :« اصل مادینه است و با چهار مرتبط است. در این بیت نیز چهار فصل مورد توجه شاعر است
).80صفارزاده، سفر پنجم: »(ر چار فصل این مغازه حراج استاز همه سوي آید/ د

شـبی در  « عالوه بر این، عدد چهار در این ابیات، بیانگر چرخه زندگی و زمین و طبیعت است: 
ـ   »(کردند خواب دیدم سوار بر چهار اشتر شده بودم/ چهار اشتر به هم پیوسته و چهار اشتربان/ مرا هلهله می )79روز: صـفارزاده، حرکـت و دی

گوید. ایـن چهـار   رسد صفارزاده از نوعی اشراف و تسلط خویش بر تمام زندگی سخن میبه نظر می
تواند مراحل چهارگانه سلوك عرفانی را نیز تداعی کند. می

در اشعار صفارزاده عدد چهار با حروف و کلمات دیگر همراه شده و ترکیباتی ساخته اسـت  
خواهد از همه جا سـخن بگویـد، عبـارت    خود دارند؛ مثالً وقتی میکه مفهوم کلیت و تمامیت را در

-هاي شهر را/ همه چهار گوش/ همه ممهور عکس مـی او دوربینی داشت/ دریچه« برد: چهارگوشه، چارسو و ... را به کار می

چهارگوش گویدگرفت؛ بنابراین میخواهد بگوید کامل عکس میمی). شاعر55(صفارزاده، سد و بازوان: » گرفت
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، 13دیدار صـبح:  شود(رك.صفارزاده، گرفت. این کمال و تمامیت در ابیات دیگر نیز دیده میعکس می
آغـاز سـال/   « نیز مورد استفاده صفارزاده قرار گرفته است:» چار بالش«عدد چهار در ترکیب ). 167و 132

).176همان: »(ش استست/ این بالشی که زیر سرماست/ از چار بال... آغاز عاشقانه بیداري

هـا، اصـل مادینـه و بـاروري و     مرتبه از عدد چهار استفاده کرده و فصل10صفارزاده حدود 
کمال و تمامیت را از آن اراده کرده است. البته چهل نیز یکی از ضرایب عدد چهار است و بـه همـین   

وجه است. صفارزاده در این دلیل اهمیت واالیی دارد. این عدد به ویژه در عرفان اسالمی بسیار مورد ت
ما ایستاده بودیم/ معصوم و خواب زده/ خـواب آلـود/ در هـر نگـاه/ روح     « کند: مرتبه از عدد چهل صحبت می3ابیات نیز 

)18صفارزاده، سفر پنجم: »(خاست/ کسري چرا چهل بستر؟/ کسري چرا چهل حاجب؟ملول جبار/ ... از آستان چهل بستر برمی

عر از عدد چهل مفهوم بسیار واال و مقدسی در نظر داشته است. به همـین  رسد شابه نظر می
کمـال و کلیـت در عـدد چهـل در     دهد. جهت کسري و عدد چهل را در کنار هم مورد سؤال قرار می

سی شبانه روز به مناجات با خدا پرداخت و بـا ده  (ع)موسیاساطیر مختلف نیز نمود یافته است. مثالً 
را بر آن داشته تا با شـک و  شاعررا کامل کرد. بنابراین کلیت و تمامیت این عدد، شبانه روز دیگر آن

تردید به خسرو پرویز و عدد چهل نگاه کند. چهل بستر نشان از خواب عمیق و غفلت شدید پادشـاه  
آید.است؛ اما ناگهان شاعر متوجه قداست و الوهیت موجود در این عدد شده و برایش سؤال پیش می

حتی در این آخرین/ که درنگی چهار سـاله شـد/ و غبنـی    «گفته است: رودي نیز در استفاده از عدد چهار گرما

، عدد چهار را عددي بزرگ قلمـداد  وي).41گرمارودي، سرود رگبار: »(/ که چار سال عشاق/ چهار هزار سال استنهادبزرگ
سان نیز به چهار مرحلـه کـودکی،   کند که معادل با عمري طوالنی است. جالب این که مدت عمر انمی

4اي که بـه  کامل است؛ دایرهشود. چهار در اینجا نماد یک دورةجوانی، میان سالی و پیري تقسیم می
اي به چهار عنصر داشته باشد و بـه  تواند اشارهبخش تقسیم شده است. همچنین درنگ چهار ساله می

دهـد. هـر   ست؛ زیرا نوعی پیوستگی با ماده را نشـان مـی  کامالً متناسب ا» غبنی بزرگ نهاد «ویژه با عبارت 
سیر و سلوك باشد.گر چهار مرحلهتواند تداعیچند به نحوي نیز می

-مـی (ع)از ضرایب چهار، چهل اهمیت بسیار واالیی دارد. گرمارودي خطاب به امـام حسـین  

ایـن چهـل روزه شـدن، نمـاد     .)51دي، باغ سنگ: گرمارو»(و تو نخستین کسی/ که ایام حج را/ به چهل روز کشاندي« سراید:
بر اینکه مقبول و کامل بوده و عالوه(ع)خواهد بگوید، حج امام حسینکمال و تمامیت است. شاعر می

وي عرضه شده است.به ظاهر امر اشاره کرده، مفهوم مستتر در عدد چهل نیز ناخودآگاه بر

عدد پنج  2-4
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عالمت وصلت «کند. تعداد حواس را بیان می، وي آدمی استپنج، شماره انگشتان دست و پا
» اند. در ضمن پنج عدد مرکز، هماهنگی و تـوازن اسـت.   است و فیثاغورثیان آن را عدد نکاح خوانده

)  1378:24(شوالیه، 
-اي دارد. چین، ژاپن، ایرلنـد، آمریکـاي  العادهاین عدد در بین بسیاري از ممالک اهمیت فوق

یابند که پنج رنگ و گانه درمیقوانین بشري را پنجها کلیهاند. چینیکش و هند از این جملهالتین، مرا
-اي از آن هستند. در هند، پنج عدد شیواست و اصل زندگی را نشـان مـی  طعم و لحن و سیاره نمونه

ین آدم دهد. در اسالم نیز عدد پنج بسیار مقدس است و اشاره به پنج نور آفریده شده پـیش از نخسـت  
پنج پر، پنج نماز، خمس اموال، پنج تکبیر، پنج کلید قـرآن مجیـد در راز   ستاره» فرهنگ نمادها«دارد. 

ــی     ــدد در اســالم م ــن ع ــدس ای ــه را نشــان از تق ــنج انگشــت دســت حضــرت فاطم ــان و پ -عرف
طوري ). عدد پنج در بین برخی از فالسفه نیز از اهمیت باالیی برخوردار است، به 252داند(رك.همان:

داننـد.  هستند و پنج اصل خدا، نفس، هیولی و زمان و مکان را قدیم می» قدماي خمسه« که معتقد به 
البته اسماعیلیان اگرچه به تقدس عدد پنج معتقدند و بر این پنج مورد تأکید دارند؛ اما قدیم بودن آنها 

اند.به ویژه قدمت زمان و مکان را رد کرده
چند بار مورد استفاده قرار گرفته است. نیما براي استفاده از این عـدد  در اشعار نیما عدد پنج 

شـاعر  )280: نیما،مجموعه کامل اشـعار »( ها داشت به هر پنج قدم خسته وامانده به ره خارکنی / شکوه«بیت زیر را سروده است: 
را بـا کمـک   ناخودآگاه این عدد را نماد اصل و اساس زندگی دانسته و شکایت خارکن از کل زندگی

این عدد بیان کرده است. عالوه بر این وي در شعر محبس نیز از پنج، چند بار استفاده کرده است. در 
کند. پنج، عـددي  گوید و سپس قاضی را توصیف میآغاز شعر از پنج کرّت بر طبل کوبیدن سخن می

وید با نام دین و عقاید بـه  گمقدس به ویژه در بین شیعیان است. نیما در این شعر با دیدي انتقادي می
گذارند.پردازند و جاي هیچ گله و شکایتی نمیظلم و ستم می

وقتی که فصل پنجم این سال/ با آذرخش « گوید: می» فصل پنجم«شفیعی کدکنی در شعري تحت عنوان 
تمام کوچه و بـازار/ رنـگ درنـگ کهنگـی و     رحم/ شست از/ آغاز شد/ باران استوایی بی-سیالب سرفراز-و تندر و توفان/ و انفجار صاعقه/ 

گوید، از جاري مرگی سخن میدر این شعر، شاعر از زمان بی).247هاي ...: شفیعی، در کوچه باغ»(خواب و/ خاك را
وقتی که فصل پنجم این سال/ آغاز شد/ و روح سـرخ بیشـه/ از آب رودخانـه گـذر کـرد/ فصـلی کـه در        : « حیات، از آزادي اسیران

هاي نشابور/ سرشار از ترنم مجنون خواهد شد/ / هزار ارغوان شگفت/ نخواهد پژمرد/ ... دیوارهاي واهمه خواهد ریخت/ و کوچه باغفضایش
).249(همان: » قالده و زنجیر مجنون بی

ها و مشکالت خاص خویش است؛ اما با توجه به قداسـت  چهار فصل سال سرشار از سختی
ها خواهد بود؛ فصل درخشش. شاعر، ، فصل پنجم فصل کمال و زیباییو اهمیت پنج در قاموس شیعه
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دانـد کـه در وراي   کند و آن را معادل اقلیم هشتم مـی هرچند فصل پنجم را فصلی ماورایی قلمداد می
افق ذهن و زمین موجود است؛ اما در حقیقت ناخودآگاه به اهمیت عدد پنج توجه داشته است.

رسد معنایی فراتر از ظـاهر عـددي خـود    ا ذکر کرده که به نظر میر5بار عدد اخوان نیز یک
روز رحلت، پوستینش را به ما بخشید/ ما پس « گوید:اي از شخصی واال میداشته باشد. شاعر در ضمن بیان خاطره

).87اخوان، آخر شاهنامه: »(از او پنج تن بودیم/ من بسان کاروان ساالرشان بودم 

در اینجا به طور ناخودآگاه تحت تأثیر قداست این عدد به ویژه در بین 5رسد عدد به نظر می
، دختـر بزرگـوار ایشـان، امـام     (ص)نور آغازین خلقت معتقدند و پیامبر5تن و 5شیعیان باشد که به 

داننـد. شـاعر نیـز    را مورد احتـرام و داراي جایگـاهی برتـر مـی    (ع)و امام حسین(ع)، امام حسن(ع)علی
اي ضمنی به پاکی بازمانـدگان و قداسـت   شمارد، تا به گونهبعد از آن بزرگ را پنج تن میجاماندگان 

آن سفر کرده اشارتی داشته باشد.

عدد هفت2-5
هفت عددي بسیار آشناست و ما روزانه راجع به این عدد شـاهد مصـادیق بسـیاري هسـتیم.     

فت بـار طـواف در اطـراف خانـه     آسمان، هفت خوان رستم و سهراب، ههفت روز هفته، هفت طبقه
شنویم. تقدس عـدد  بینیم یا میخود آنها را میهاي اندکی هستند که در زندگی روزانهکعبه و... نمونه

-شود. این اهمیت بیش از همه در اساطیر بـین هفت در تمام ادیان و ملل بدون شک و شبهه دیده می
-قام برترین خدا، به مبارزه به تیه مت برمیدهد. وقتی مردوك جهت کسب مالنهرین خود را نشان می

انگیزد تا پشت او روانه شده و سبب آشفتگی درونـی تیـه   میاو، هفت باد را برخیزد، پس از محاصره
شش روز و هفـت شـب /   «گیلگمش آمده است: مت گردند. در هنگام توصیف توفان نیز در اسطوره

). حتـی  77: 1373کـال، (مـک » توفـان / .... فرونشسـت  وزید / ......وقتی هفتمـین روز رسـید،   باد می
اي شود که هنگام ورود به جزیره نیاي اسطورهگیلگمش براي آزمون و کسب عمر جاودان، موظف می

اَدپه نیز مبارزه با باد روز نخوابد که معادل همان مدت امتداد توفان است. در اسطورهخود هفت شبانه
گردد. ایشتر وقتی قصـد فـرود بـه    مدت هفت روز به سمت زمین میجنوب مانع از وزش این باد تا

اي آیینـی و  پس صحنه«جهان زیرین نزد خواهرش ارشکیگل را دارد، باید از هفت دروازه عبور کند، 
نرگل و ارشکگیل نیز این هفـت دروازه  ) اسطوره96(همان: » افتد.تکراري در هفت دروازه اتفاق می

-ها و بادها به شمار مـی کال معتقد است هفت، عدد سالحگردد. مکفتم باز میرا دارد و نرگل روز ه

رود. 
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-در کتاب زراتشت نامه که راجع به زرتشت نوشته شده است، به او هفت معجزه نسبت مـی 

آن قبل از پیامبري اوست و هفتمین آنها همان پیامبرشـدن وي اسـت. همچنـین    دهند که شش معجزه
-کنـد و هـیچ گزنـدي بـه وي نمـی     در نـزد بـرزین کـروس زنـدگی مـی     زرتشت تا هفـت سـالگی   

شـود کـه از   ). در این آیـین سـخن از هفـت امشاسـپند نیـز مـی      177-1370:173رسد(رك.آموزگار،
هاي زرتشتی داراي هفت پایه است. در زند بهمن یسـن نیـز   جاودانگان هستند. آسمان نیز در اسطوره

در نزد مصریان، « شود که نماد زندگی است. همچنین یاي صحبت میک ریشهاز درخت هفت شاخه
). 178: 1364(دالشو،» رقم هفت نماد زندگی جاودان و ابدي بود

در اساطیر پایان جهان بین هند و اروپاییان نیز ایـن اعتقـاد وجـود دارد کـه جهـان در آتـش       
اي منفجـر خواهـد   هافق در شـعل «خواهد سوخت و این امر مساوي با پایان جهان است. بر این اساس

شد، هفت یا دوازده خورشید در آسمان ظاهر خواهد گردید و دریاها را خشک خواهد کـرد و زمـین   
هفت بخشـی  ). عالوه بر این وجود هفت سیاره در آسمان، نقشه56: 1376(الیاده،» را خواهد سوزاند

اي هند و بابل و ایـران،  هجهان در کتاب بقراطی، سازماندهی کل جهان در هفت سازمان طبق اندیشه
اهمیت این عدد است. کاسیرر معتقد است تقدسی که براي اعداد یـک تـا چهـار در نظـر     تماماً نشانه
گیـرد. وي اهمیـت هفـت را بیشـتر در     تر به عدد هفت تعلـق مـی  بسیار عالیشود، با درجهگرفته می

هــا واقــع شــده باشــند النهرینــیآشــوري بــین–جاهــایی مــی داندکــه تحــت تــأثیر فرهنــگ بــابلی 
).222: 1378(رك.کاسیرر،

هفت مرحله واقـع شـده   آیین میترا که در اساطیر یونان و روم نیز ریشه دوانده است، بر پایه
-1گانه میترائیسـم عبارتنـد از:   است. این مراحل ظاهراً از هفت سیاره گرفته شده است. مراحل هفت

سرباز کـه معـرف عنصـر    -3کند. ر آب را نمایان میهمسر که عنص-2کالغ که نماد عنصر هواست. 
پارسی که -5شیر که نماد آتش است و اشاره به پایان جهان با سوختن در آتش دارد. -4خاك است. 

پیر کـه  -7پیک خورشید که عالئم مشخص آن تازیانه، هاله و مشعل است. -6ایزد قیم او ماه است. 
).185تا 167: 1380ورمارزن، ترین درجه در این آیین است(رك. عالی

دادند. نام هفتمین ماه سال را مهر آنان روز هفتم هفته را مقدس شمرده و مورد توجه قرار می
شـود.  اند که عالوه بر دوستی، مفهوم پیمان و خورشید را دارد و بر آیین میترائیسم نیز اطالق مینهاده

نواخت اند و او چنگی میخورشید) اختصاص دادهدر یونان نیز هفتمین روز ماه را به آپولون (خداي«
104: 1383شـاهین، »(که هفت سیم داشت و مصریان هفت ایزد روشنایی و هفت ایزد تاریکی داشتند

یونانی عدد هفت به آتنه باکره که از مادري زاده نشده تعلق دارد و کند که در فلسفه).کاسیرر بیان می
هـاي  از همـان زمـان  «شناختند. البته هفت را عددي کامل میهفت عدد خداست. در قرون وسطی نیز
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هاي یونانیان و در اعتقادات اقـوام آلمـانی   قدیم عدد نُه با هفت رقابت داشته است. در اساطیر وکیش
). فریـزر در شـاخه   233: 1378کاسـیرر، »(گانه را داشته انـد هاي هفتنیز فواصل نه گانه شبیه به دوره

کند کـه در ضـمن آنهـا جـادوگران     ت و نُه و تقدس آنها،  اساطیري را نقل میزرین راجع به عدد هف
-قبیله یا پزشکان با بستن نخ به بدن بیمار و زدن هفت یا نه گره که در هر روز یکی از آنهـا بـاز مـی   

). 268: 1384پردازند(رك. فریزر،شود، به درمان درد و تب بیمار می
د و در توصیف بودا براي گزینش راه میانه برآننـد کـه   هندوان نیز به اهمیت عدد هفت واقفن

روز در پاي درخت انجیر با پاي چلیپا نشست تا درونش منور شد و حقیقت عـالم را  بودا هفت شبانه
). در سنت یهود از شمعدانی هفت شاخه که نماد زنـدگی اسـت و از   132: 1377دریافت(رك.ذکرگو،
گویند. آید، سخن میآسمان به زمین می

) آمده است که براي پیـامبران اولـوالعزم هفـت رنـگ مجسـم      364ها (صدر فرهنگ سمبل
اند و عدد هفت نیز هفتصد بار در انجیل ذکر شده است. آدم را با رنگ سیاه یا مات آورده و نوح کرده

-به رنگ آبی، ابراهیم سرخ و موسی سفید است. داوود زرد و عیسی سیاه براق و محمد(ص) سبز می

).در اسالم نیز هفت عددي مقدس است. اشاره به آفرینش هفت آسـمان  104: 1383د(رك.شاهین،باش
آمده است. در آغاز نماز، هفت 15و نوح/3، الملک/12، طالق/12هاي فصلت/و هفت زمین در سوره

تکبیر سنت شده است. طواف دور کعبه هفت مرتبه اسـت. هفتمـین روز هفتـه مقـدس اسـت و روز      
شود. لمداد میظهور منجی ق

هاي تمثیلی و عرفانی اغلب از هفت گلبرگ تشکیل شـده انـد و   دوبوکور معتقد است که گل
در روایات مربوط به کتاب مقدس «. همچنین )101: 1376(رك.دوبوکور،رساننداهمیت این عدد را می

ـ  آمده است که دو تن نمرده : 1379فـراي، »(ود.اند. خنوخ و الیاس (ایلیا) و خنوخ هفتم فرزنـد از آدم ب
) وي همچنین عامل برطرف شدن قحطی در زمان داود نبی را قربانی کـردن هفـت پسـر شـاول     217
تربیـت معتقدنـد.   گانـه هفت امامی هستند و به مراتب هفت). اسماعیلیان نیز شیعه223داند(همان:می

یت نزد آنـان بـه شـمار    مستجیب، مأذون، داعی، حجت، امام، اساس و ناطق هفت مرتبه از مراحل ترب
روند.  می

تواند نماد جمع مؤنث و مـذکر باشـد. سـه،    هفت، مجموع سه و چهار است و از این رو می
به عالوه رقم هفت رمز باروري و زاینـدگی و جمـع ضـدین و نقـض و     « مذکر و چهار، مؤنث است.

نقص و اتحاد زن و مرد نسخ دوگانگی و ثنویت و در نتیجه نماد وحدت انسان و نمود انسان کامل بی
و درون و بیرون است؛ زیرا از جمع عدد چهار (زمین) که نماد مادینگی است و رقم سه (آسمان )کـه  
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). یونگ نیز به اجتماع سه و چهار در راستاي 55: 1376(ستاري،» رمز نرینگی است حاصل آمده است
ت ناکامل، نرینه و نماینـده سه در روانشناسی یونگ عددي اس«ساختن عدد هفت توجه خاصی دارد. 

سـاحت تاریـک و   قلمرو خودآگاه روان و در کنار آن عدد چهـار، مادینـه و کامـل اسـت و نماینـده     
» رسـیم ناخودآگاه روان... از یک کاسه کردن سه و چهـار بـه هفـت، بـه عـدد تمامیـت و کمـال مـی        

شود؛ از ترین آنها محسوب میترین اعداد و کامل). بدین ترتیب هفت یکی از مهم116: 1374(یاوري،
یابد.این رو حتماً در کالم شاعران هم نمود بیشتري می

» هفت پیکـر  « عدد هفت دو بار در شعر نیما مورد استفاده قرار گرفته است یک بار در واژه
که نام کتاب نظامی است و یک بار نیز با رنگ همراه شده است. نیما در ایـن ابیـات از مفهـوم کامـل     

زیبایی دشت از نظـر شـاعر   )292نیما، مجموعه شـعر:  »(دشت از گل شده هفت رنگه« ن این عدد بهره برده است: بود
نجال روي حصیرش « بیند. در این بیت نیز گفته است: در حد کمال است. این است که آن را هفت رنگ می

).249(همان: » خوانددر اتاقش تنها/ هفت پیکر می

-الوه بر این که اشاره به نامی خاص داشته است،  به نحوي نمادین میرسد نیما عبه نظر می

پنهان خود بشمارد. سه، نماد تانیث و چهار، نمـاد تـذکیر اسـت و    خواهد نجال را در حال یافتن نیمه
باشد. نجال در حال خواندن کتـابی  پنهانی هر شخص میجمع این دو که هفت است، نماد یافتن نیمه

دهد. دیگرش پیوند میر ناخودآگاه با نیمهاست که او را د
در اشعار سهراب عدد هفت نمودي نداشته است؛ اما اخوان پـانزده مرتبـه از عـدد هفـت در     

هاي هند و بابل و ایران، جهان به هفـت بخـش تقسـیم    جاهاي مختلف استفاده کرده است. در اندیشه
). اخوان نیز 447: 1375د بود(رك.یاحقی،شد و حتی تعداد دریاهاي موجود در جهان نیز هفت عدمی

/ که او هرگز بـه هفـت اقلـیم جـد، در هـیچ      -دروغ و راست-و ما دانیم/ « به این هفت اقلیم چندین بار اشاره کرده است: 

منظور از هفت اقلیم در حقیقت کل جهان است. دقیقاً ایـن مفهـوم در   ).69اخوان، در حیاط ...: »(منزل بار نگشاید
کهن هفت اخوان به عقیده).272و دوزخ ...: 106آخر شاهنامه: گري نیز آمده است(رك.اخوان،ابیات دی

(همـان:  » -سـت اي مانـده هفت دریا را نشـانی، چکـه  -ست/ اي ماندهیادگار از گنج بادآور، برایم سکه« دریا نیز اشاره داشته است: 
262.(

اي از آن بر نظر شاعر خشکیده و تنها قطرهمراد از هفت دریا یعنی تمام دریاهاي جهان که از 
-آسمان صحبت شده است. در آیـین نجـوم ایرانـی   جاي مانده است. در قرآن نیز از طبقات هفتگانه

اند. اخوان در ایـن ابیـات از نُـه گنبـد و     آسمان اشاره کردهگانهگانه و گاه نُهبابلی گاه به طبقات هفت
در ترك آسایش/ به نُـه گنبـد رسـید و هفـت     -تجرید را-ی الجرمچو عیس« هفت اختر سخن گفته است: 

)69(اخوان، در حیاط ...: » اختر چار تکبیرم 
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نیز به ویژه براي شمارش چندین مرتبه دیگر استفاده کرده اسـت کـه   » نُه«البته اخوان از عدد 
از آن هستند و همان اختالف هایی و ... نمونه» تاریکی نُه تو«، »نُه بام«، »نُه خم گردون«عباراتی چون 

رسانند. اهمیت عدد هفت در آیین زردشت به ویژه در تعداد امشاسپندان راجع به طبقات آسمان را می
گرا دارد و در بسیاري باشند، نمودار شده است. اخوان نیز ذهنی اسطورهکه هفت تن از جاودانگان می

ویژه یاد هفت امشاسـپند را مایـه حیـات ابـدي     از اشعارش اساطیر کهن را مورد توجه قرار داده و به
هاي از اینجا تا کنار چشمه راهی نیست/ چنین باید که شهزاده در آن چشمه بشوید تن/ .../ پس از آن هفت ریگ از ریگ« خوانده است:

یگـش را/ بـه نـام و یـاد هفـت      ست/ کنارش آذري افروزد و او را نمازي گرم بگذارد/ پس آنگه هفـت ر ها چاهیچشمه بردارد/ در آن نزدیک
).142-141اخوان، از این اوستا: »(اي جوشانامشاسپندان در دهان چاه اندازد/ از او جوشید خواهد آب/ و خواهد گشت شیرین چشمه

گیرنـد. شـاعر راه   این هفت امشاسپند، نماد نیکی هستند و در مقابل هفت عامل شر قرار مـی 
آموزد. این هفـت تـن   ریگ و هفت امشاسپند به شهزاده میآب حیات را با کمک هفتیافتن چشمه

مگر دیگر فروغ ایزدي آذر مقدس نیست؟/ مگـر  « اند: مرگ در جایی دیگر نیز توسط اخوان یادآوري شدهجاوید بی

قداست هفت امشاسپند، سبب به وجود آمـدن هفـت آتشـکده    )143(همـان:  » آن هفت انوشه خوابشان بس نیست؟ 
مرگ از خواب برخیزند و جهان را پـر از  اخوان منتظر است تا این هفت جاوید بیمقدس شده است.

نـه جویـد زال زر را تـا    « انـد:  پاکی و خوبی کنند. این هفت امشاسپند در این جا نیز مورد توجه قرار گرفتـه 

.  )140ر شاهنامه: اخوان، آخ»(بسوزاند پر سیمرغ و پرسد چاره و ترفند/ نه دارد انتظار هفت تن جاوید ورجاوند
» هفـت خـوان  «ها نیز خود را حفظ کرد و به ویـژه در عبـارت   اهمیت عدد هفت در حماسه

نمودار شد. قهرمانان و پهلوانان برتر براي اثبات قدرت و برتري خود و چیرگی بـر سـیاهی و تبـاهی    
میدنـد. رسـتم و   ناکردند، که این هفت مرحله را هفت خوان مـی دشوار عبور میباید از هفت مرحله

هفت خوان را زاد سرو/ .../ یا « اند: خوان گذر کردهاند که از هفتترین پهلوانان شاهنامهاسفندیار هر دو بزرگ
اخوان، در حیـاط ...:  »(کنم اکنون روایت کرد/ خوان هشتم را، من روایت می-به قولی ماخ ساالر، آن گرامی مرد/ آن هریوه خوب و پاك آیین

196.(

کشـد و  خیانت شغاد به رستم را بـه تصـویر مـی   صحنه» خوان هشتم«ان در شعر زیباي اخو
دانـد کـه   آید. او مرگ رستم را در حقیقت گذر از خـوان هشـتم مـی   بسیار زیبا از پس این کار بر می

دهد تواند خود را نجات دهد، اما آنقدر از این خیانت سیاه آزرده است که به خود اجازه نمیرستم می
و در همان )201(همان: » پهلوان هفت خوان، اکنون/ طعمه دام و دهان خوان هشتم بود « تا از چاه فریب شغاد بیرون بیاید. 

خوان هشتم جان سپرد.
شاعر عالوه بر اینکه یک مفهوم حماسی را آورده ناخودآگاه بـه دلیـل قداسـت عـدد هفـت،      

ترین عـدد یـادآوري شـود.    ار دیگر ارزش کاملمرگ پهلوان را به خوان هشتم مربوط کرده است تا ب
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هاي خرافی مردم ساده دل نیز به این عدد بوده اسـت. قداسـت   جالب اینجاست که اخوان متوجه نگاه
هایی چون هفت امامیه شده است، اما گاه نیز با چاشنی خرافـات  عدد هفت سبب به وجود آمدن فرقه

ایـن دعـا را مـادرم    «ود. اخوان در شعري تحت عنـوان  شهاي دیگري نیز ساخته و پرداخته میداستان
کنـد. داسـتان از فـرد    به این مفهوم اشاره کرده و با زهرخندي این خرافات را رد می» آورده از قزوین

دهد و گوید که دعایی را آورده و به یکی از زندانیان که روحانی است نشان میساده لوحی سخن می
شـود.  این دعا را هفـت صـبح جمعـه بخوانـد، از زنـدان آزاد مـی      چه معقتد است مادرش گفته چنان

گویـد/ یـک   هفت صبح جمعه باید خواند/ راست گفته مادرت اما/ یک روایت هفت می« دهد: گونه به او پاسخ میروحانی این
تا هفتصد، نومیـد شـیطان اسـت ...    ها یکی هفتاد هم گفته/ تو شروع از هفت کن، بعد از چهل هفتاد/ بعد هم روایت هم چهل هفته/ از روایت

تقدس عدد هفت همراه با ضرایب آن چون هفتاد و هفتصد در ایـن ابیـات   . )195اخوان، زندگی می گوید ...: »(
ذکر شده است.

اخوان نیم نگاهی نیز به هفت خط جام داشته است. جالب است که جام شراب نیز به هفـت  
که بتواند هفت خط را لبالب پر کرده و بنوشـد(رك.  شد و شرابخوار کامل کسی بودبخش تقسیم می

). مفهوم هفت خط به عنوان انسان مکار و حیله گر نیز مورد استفاده این شاعر قرار گرفته 139همان: 
)229همان: »(یک وکیل کاردانِ خوب، یعنی هفت خط هر دو سو چاپ منافق خوي « است:

ترین عدد است. وکیل هفت خـط یعنـی   این جا نیز هفت، عددي کامل محسوب شده و قوي
بینیم که در ایـن ترکیـب نیـز    کسی که کامالً همه را اغفال کرده و از هر جانب سود خود را بطلبد. می

مفهوم کمال و تمامیت به عدد هفت داده شده است. بدین ترتیب اخوان با نگاهی نافذ بیشترین سـهم  
را در بین اعداد مقدس به عدد هفت داده است.

مرتبه از عدد هفت و ضرایب آن استفاده کرده است که گاه از عدد هفت و گاه  18عی نیزشفی
گانـه مند شده است. اعتقاد بـه تقسـیمات هفـت   نیز از هفتاد و هفتصد به عنوان ضرایب این عدد بهره

ن ترین این مـوارد اشـاره بـه هفـت آسـما     ترین و عاديشود. سادهجهان در اشعار شفیعی نیز دیده می
) 399شفیعی، از بودن و ...: »(شد آنجا، در هفت آسمان تافت آنچنان که فروغ فرشتگان/ بی رنگ مینور سیاه ابلیس/ می« است: 

اشاره به وجود هفت آسمان، هم در قرآن آمده است و هم مطابق با علم نجوم بابلی است که 
شفیعی، بـوي جـوي ...:   »( که این کفر در زیر هفت آسمان هم نگنجدمرا آتشی باید و بوریایی/ « به ایران نیز سرایت کرده است: 

آسمان، آیا چـه خواهـد   گفتم/ کاین زمین، بیروزگاري بود و می« در این ابیات، همین مفهوم باز تکرار شده است: . )487
).329( شفیعی، در ستایش ...: »آرمان، آیا چه خواهد بود؟بود؟/ وین زمان در زیر این هفت آسمان، پرسم/ که زمین و آسمان، بی

کردنـد کـه دقیقـاً بـه     گاه نیز به جاي هفت آسمان، از هفت ستاره یا هفت کوکب استفاده می
که تا پرسم « همان تقسیمات طبقات آسمان اشاره داشت و شفیعی به این مفهوم نیز توجه کرده است. 
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داشـت/ سـرودي   ن هفت کوکب/ چه آهنگ میاز این سو/ ...در آن روزگاران که چون تو/ یکی بود در زیر ای
ها و دریاهـا هـم   بندي عالوه بر آسمان، شامل خشکیاین تقسیم). 324همان: »(که بودیش همواره برلب

اي از جهان ارائه داده است که به هفت بخش تقسیم شده بود. ایـن  شد. بقراط در کتاب خود نقشهمی
رین است و به ایران رسیده، در این ابیات نیـز نمـودار   النهگانه که میراث فرهنگ بینسازماندهی هفت

هـاي  شفیعی، در کوچه باغ»(نور دروغ زندانی/ و هفت کشور/ از معجزات او لبریزبیمارهاي مصنوعی/ میان خیمهشفا دهنده« شده است: 

گفت اگر « د: این هفت کشور، اشاره به کل خلقت و تمام زمین دارد. دریاها نیز هفت مورد هستن).288...: 
).306همان: »(خواهد گریست/ هفت دریاي جهان/ یک قطره باران بایدششان/ ابر میدر سوگ

النهرین است که پس از اسـالم بـه ایـران نیـز وارد     اشاره به هفت دریا برخاسته از جامعه بین
تقد بـه هفـت   مع-که تا حدود بسیاري مشترکات فرهنگی با ایران دارند-شده است. البته هندوان نیز 

دریا بودند. به همین جهت است که ترکیبات هفـت بحـر و هفـت آب نیـز مـورد توجـه شـاعران و        
اهمیت عدد هفت، سبب شـده اسـت   )  73و 44مرثیه هاي ...: شفیعی، نویسندگان قرار گرفته است.(رك. 

مامیـت نهفتـه   آنها به نحوي مفهـوم کمـال و ت  تا ترکیبات بسیاري با این عدد ساخته شود که در همه
هیچ در آیینه حیرت نگاهـان اسـیر دژ، نیسـت جـز     « دارد: » هفت بند«اي به است. شفیعی در یکی از اشعارش اشاره

منظـور  )119شفیعی، شبخوانی: »( پرهیب دیوان و/ نهیب خیل جادو زاد/ زینهار از این طلسم هفت بند آب و آیینه/ و درخت جادوي بنیاد 
گر آن نیست. این ابیات بخشی طلسم کامل و قوي است که هیچ چیز چارههمان» هفت بند«از طلسم 

است که ذهن شاعر را ناخودآگاه به مفهوم همان هفت مرحله، هفت منزل و » هفتخوانی دیگر«از شعر 
« دهـد:  نیز خـود را نشـان مـی   » هفت جوش«هفت وادي کشانده است. قدرت عدد هفت در عبارت 

هاي هفت جوش هر هـزاران شـهر دشـمن را/ بگشـوده و دیگـر طلسـمی بسـته بـاقی نیسـت          و آرزوي ما/ دروازهجادوي بابلسا/ بر رغم کام 
).145شفیعی، خطی زدلتنگی: »(

-مـی » هفت جـوش «ها سخن بگوید آن را خواهد از نهایت استحکام دروازهشفیعی وقتی می

همیت عدد هفت در قاموس ایرانـی،  العاده این طلسم کامل را باطل نموده است. انامد؛ اما قدرتی فوق
ها فراهم نموده است. این هفت سین که عبارت است از هفـت  عید آنجایگاه هفت سین را در سفره

-مـی » سیر، سماق، سرکه، سیب، سبزه، سکه و سنجد«شود و شامل که با حرف سین شروع میءشی
ه شده است هفـت شـاخه از هفـت    شود. گفتهر ایرانی دیده میشود، هنگام تحویل سال نو در سفره

). شاعر در این ابیات به طور ضـمنی  448: 1375گیرد (رك.یاحقی،گیاه نیز در کنار سفره عید قرار می
شد گرت بود سین سرودي/ که هفتـاد  هاي دیگر/ چه میکنار سبو سبزه عید و سین« هفت سین نوروز را مد نظر داشته است: 

ترین سین در سـفره شفیعی مهم). 412شفیعی، ستاره دنباله دار: »(هیمه خشک پاري که بوديسین گر تو را هست و آن نه/ همان 
شمارد.داند و جز آن را مهم نمیسال جدید را سین سرور و شادي می
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نیز عنوان شعري است که شفیعی در دفتر خطی زدلتنگی آورده اسـت. عـدد   » هفت سالگی«
شود. شـاعر در  ترین اعداد محسوب میترین و قوياملاست و از این رو ک4و 3هفت حاصل جمع 

کنـد. تصـاویر   الگوي تمامیت و مانداال را نیـز مطـرح مـی   آغاز این شعر ناخودآگاه چند شکل از کهن
-وار و نماد کمالند با عنوان شعر که از عدد هفت سخن میمیدان، ساعت و گل خطمی که همه دایره

گویـد و جالـب آن اسـت کـه     ها هـم سـخن مـی   این شعر از نقصگوید با هم متناسبند. اما شاعر در
شهر پر از مزبله، زباله و ناله/ خاشه به چشمان و استخوان بـه  « نماید: ها را نیز با کمک عدد هفت بیان میتمامیت نقص

).167شفیعی، خطی زدلتنگی: »( گلوگاه/ کور و کبود است عمر کوچه و کودك/ با قدم هفت سالگیش بر این راه

است. هفت سال تقسیم شده7هفت سالگی سن کاملی است؛ چون در اسالم نیز سن، به سه 
فرمـانبردار و در هفـت سـال سـوم     ،کودك رئیس و سرور است. در هفت سال دوم،سال اول زندگی

شود. شفیعی در یکی از اشعارش که تلمیحی به داسـتان حضـرت ایـوب    مشاور و وزیر محسوب می
این بار هـم،  « کند به عدد هفت توجه خاصی نشان داده است: هاي زرین را یادآوري میخدارد و باران مل

هفتـه و/  ناگاه/ زرین ملخ بارید/ آري/ اما نه بر ایوب/ اما نه بر ایوب/ بر مشت کرمی، در کنار راه/ زیرا که بعد از/ هفت سال و/ هفـت مـاه و/  
شـفیعی، در  »( ي دریغا! هیچ پیدا نیست:/ یعنی/ انبوهی از کرم است و ایوبی در آنجا نیست اساعت/ چندان که هفت اندام خود را جست/ دید 

).369ستایش ...: 

ترکیب دیگري است که در ابیات مورد توجه قرار گرفته است. دکتر معین هفت » هفت اندام«
ست و آن توضیح داده ا» هفت خلیفه«اندام، هفت خلیفه، هفت عضو و هفت طور دل را تحت عنوان 

را مجمـوع پـنج   بار نیـز آن  را کنایه از (دل، شش، جگر، زهره، گرده، سپرز و معده) دانسته است. یک
شمرد. هفت عضو را شامل هفت قسمت بدن که در وقت سـجود  حواس و روح حیوانی و عقل برمی

-یگیرد (پیشانی، دو کف دست، دو سر زانو، دو سر انگشـت شسـت پـا) نیـز مـ     روي زمین قرار می
بر هفت سـال و مـاه و هفتـه و سـاعت، بـه      ). شاعر در ابیات باال عالوه1203:1382دانند(رك. معین، 

هفت اندام نیز اشاره کرده که همه دلیل بر اهمیت این عدد در ناخودآگاه ذهن بشري است.
سـورة بقـره در   261توجه به عدد هفت و ضرایب آن در قرآن نیز مشاهده شده اسـت. آیـۀ   

سبیلِ اللَّـه کَمثَـلِ   مثَلُ الَّذینَ ینْفقُونَ أَموالَهم فی« ال نیک و میزان بازخورد آن آورده است: پاداش اعم
کننـد،  کسانى که اموال خود را در راه خدا انفاق مـى : ...کُلِّ سنْبلَۀٍ مائَۀُ حبۀٍ حبۀٍ أَنْبتَت سبع سنابِلَ فی

شفیعی با الهـام از  ... . ت خوشه برویاند که در هر خوشه، یکصد دانه باشدهمانند بذرى هستند که هف
اي درون ظلمت زمین، در انتظار/ و لیک ایـن  سال پار/ دانه« آن آورده است: این آیۀ قرآن و استفاده از هفت و ضرایب

).489شفیعی، بوي جوي ...: »( شمار ار و بیزمان:/ هفت سنبله/ به روي بوته زیر آفتاب/ هفت چهره صبور/ سال دیگرش ببین/ هفتصد هز

اندازد که عبارتند از هفت تـن  نیز می» هفت اخیار«این هفت چهره صبور ما را به یاد ترکیب 
) هفت تن که از 1201:1382از جمله سیصد و پنجاه و شش مردان غیب (رجال الغیوب) (رك. معین، 
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را » هفـت کـوي  «راستاي توجه به عدد هفت ترکیب تر هستند. شفیعی درسایر مقربان برتر و برگزیده
»( آنجا که او خروش برآرد به هفت کوي/ دیـو و دروج راه نیابـد بـه مسـکنش     « نیز در این بیت مورد توجه قرار داده است: 

).448شفیعی، ستاره دنباله دار: 

تی باشد. تواند کنایه از هفت آسمان و زمین، و یا به عبارت دیگر کل جهان هسکوي میهفت
جاروب « دار و ظهورشان در آسمان با عدد هفت مرتبط است: هاي دنبالهشفیعی، حتی معتقد است ستاره

آورد که شاید/ از دود آه انسان/ بزداید آسمان را/ نزدوده باز گردد/ تا باز بار دیگر/ هفتاد ذوذنب را/ هفتاد سال یکبار/ دستی که نیست پیدا/ می
)419همان: »(یگر آرد/ تکرار این گمان راسال زان پس/ جاروب د

دنباله دار هفتاد از ضرایب هفت است و به همین دلیل داراي ارزش است. شاعر ظهور ستاره
داند تا آسمان را از دود آه مردم پاك کند. ایـن حسـن تعلیـل بـا     در هر هفت سال را به این جهت می

افزاید. در کل، شفیعی عالقـه فهوم مورد نظر میتکامل و تمامیت عدد هفت همراه شده و بر زیبایی م
رسـد. او دوسـتدار تکامـل و    بسیاري به عدد هفت دارد و این امر در بررسی اشعارش بـه اثبـات مـی   

اي داشته است.ترین عدد توجه ویژهفردانیت است و به همین دلیل است که به کامل
انـد. عـدد   ورد استفاده قرار گرفتهاین عدد و ضرایبش حدود دوازده مرتبه توسط صفارزاده، م

ها و بادهاست. عدد اسـاطیر مختلـف، عـدد سـیارات در آسـمان، تعـداد دریاهـا در        هفت عدد سالح
رساند. عددي که تقدس در اصل وجودش نهادینه شده است. این اصل خشکی و روزهاي هفته را می

ارزاده نیز که به اصل قداست این تري برخوردار است. صفدر بین سایر موارد از قدرت بیشتر و محکم
بردند/ ها میهاي متحد شب/ به جرم حق طلبی/ به سوي دار شقاوتوقتی که جان جوانم را/ جاسوس« گوید: عدد معتقد است، می

).112صفارزاده، دیدار صبح: »(بود "هفت مبین"امید من/ به اتحاد 

رساند. در اساطیر هفت گـره  میو محکم بیش از همه اهمیت عدد هفت را » هفت مبین«این 
جلوي شقاوت » هفت محکم«). اینجا نیز 268: 1384شود(فریزر،ها میو یا نه گره سبب درمان بیماري

خواهد از چیزي تمام و کمال سخن بگویـد،  گیرند. صفارزاده در چند مورد، وقتی میو گمراهی را می
شحاالن/ سپاهیان/ دلخستگان/ ستم شدگان/ هر هفت تـن/ بسـته بـه زنجیـر     دنبال این طلیعه خو« گیرد؛ مثالًاز این عدد کمک می

-ها را ذکر کند؛ این است که میصفارزاده در نظر دارد با این عدد، تمام گروه). 39صفارزاده، سفر پنجم: »(زور 

« گویـد:  خواهد تمام شهر مدائن را هوشیار توصیف کنـد مـی  همچنین وقتی می.»هر هفت تن«گوید: 

تـاریخ، حقیقـت را   . )44همـان:  »(فته است/ و هفت شهر مدائن به خویش آمده است/ به صـبح و هشـیاري/ بـه روز و بیـداري    شب ر
روشن کرده است و شهر مدائن، نماد این حقیقت است. شـاعر تمـام و کمـال بـودن ایـن وضـوح و       

روشنی حقیقت را با عدد هفت بیان کرده است.
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مورد توجه بوده و داراي اهمیتی واالست. به عنوان مثـال  عدد هفت در آداب کهن ایرانی نیز 
شود، زینـت بخـش   ء مختلف که با حرف سین شروع میدر آغازین لحظات شروع سال نو هفت شی

هاي ایرانی است. صفارزاده از این مورد هم غافل نبوده و با این ابیات، ناخودآگـاه اهمیـت ایـن    سفره
مجلل سال/ آن هفت سین مبارك/ نزول فرمودند/ سالم/ سـالم/  در بامداد خرّم نوروز/ به سفرهامروز/ :« عدد را یادآوري کرده است

وي خستگی از کارهاي اداري را نیز، به صورت تمام و کمال با کمـک عـدد   . )7صفارزاده، گزینه اشعار: »(سالم
صفارزاده وقتـی  ). 69ده، دیروز و حرکت: صفارزا»( دلتنگی مردي بود که در شیلی هفت پست اداري داشت « کند: هفت بیان می

-خواهد تمام کودکی خود را از دست رفته قلمداد کند به مرگ دوست هفت ساله خود اشاره مـی می
).12(صفارزاده، طنین در دلتا: » بهترین همبازي من دختر همسایه مان بود که در هفت سالگی مرد « کند: 

دهـد.  ایـن عـدد را نشـان مـی    اهمیت دوبـاره هفت، عدد روزهاي هفته نیز هست و این امر،
یهوه مشرق را به رودخانه داد/ و شنبه را به بیکاران/ هر هفت روز هفته حـراج اسـت/   « صفارزاده به این مسأله هم اشاره دارد: 

عر در تکمیل اهمیت این عدد در ناخودآگـاه ذهـن شـا   ).180صفارزاده، سفر پنجم: »(اندحتی به شنبه شکر فراغت نداده
خوانم/ بانوي ما/ آن قبر هفتگانه/ آن گور رو نهفته/ زدیدار اشقیا/ در بلند می« توان به این ابیات نیز اشاره داشت: کرمانی می

صـفارزاده،  »( قلب ماست/ این هفتگانه صورت قبر/ .../ معناي کامل درد است/ دردي به سهمگینی درد امام/ امام هفتم/ در انقیاد دائمـی زنجیـر  
).112ر صبح: دیدا

شویم. به عنوان مثال در بین شیعیان امـام  با نگاهی به این ابیات متوجه مفاهیم دیگري نیز می
تواند ناشی هفتم به عنوان باب الحوائج مطرح شده است. این عقیده عالوه بر آزموده بودن این امر، می

بانوي بـزرگ اسـالم و مـادر تمـام     از جایگاه این امام بزرگوار نیز باشد. همچنین شاعر، قبر ناشناخته
شمارد. این امر عالوه بـر واقعیـت خـاص تـاریخی خـود، بـه       امامان را قبري هفتگانه و رو نهفته می

اهمیت عدد هفت در بین مسلمانان نیز اشاره دارد. چنان که پیش از این نیز بیان شد، اهمیـت برخـی   
ه خـاص قـرار گیرنـد. بـر همـین اسـاس       ها نیز مورد توجـ اعداد سبب شده است تا ضرایب این رقم

خواهد به تکثیر و افزایش تعداد بیداران اشاره کند، از ضرایب عدد هفـت اسـتفاده   صفارزاده وقتی می
بـدین ترتیـب اعـداد    ).30صفارزاده، بیعت با بیـداري:  »( ماند/ هر تن/ هزار تن/ هفتاد هزار تن شود و میتکثیر می« کرده است: 

اند.ر نیز، از تقدس موجود در عدد هفت برخوردار بوده و مورد توجه قرار گرفتههفتاد و هفتاد هزا
در بین شاعران معاصر باید گفت که گرمارودي چندان توجه زیادي به این عدد ندارد و تنهـا  

و از هر سنبله/ « گوید: کرده است. او در توصیف باغ معنا میبار به این عدد اشارهدر آثار بررسی شده یک
.)96گرمارودي، گزینه شعر: »( فت پروانه/ برداشتمه

تواند یادآور هفـت شـاخه درخـت زنـدگی باشـد. هفـت امشاسـپند همیشـه         این هفت پروانه می
هـاي  هفـت گلبـرگ گـل   جاویدان، هفت مرحله سیر و سلوك در وادي عرفان، هفت شـهر عشـق و  
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یابی خـود بـه نـوعی    خواهد دستمیشاید شاعر در این بیتتواند مورد توجه باشد ونیز میعرفانی
شهود عرفانی را بیان نماید. 

نتیجه گیري-3
الگوها، بارهاي معنـایی  مفاهیم پر رمز و رازي هستند که در دنیاي نمادها و کهنداراي اعداد، 

الگـو، کمتـر خـود را    کنند. علمی شدن جهان امروز، سبب شده است تا این کهـن فراوانی را حمل می
شاعران و نویسندگان از مفاهیم ماورایی این اعداد و ارقام غافـل باشـند. همچنـین علـم     نشان دهد و

نگاه آن به اعداد چنان بر حواس و اذهان سیطره یافته که در ناخودآگاه نیز کمتر مجال ریاضی و نحوه
ـ آورد. با این حال، کهنالگوها فراهم میبروز مفاهیمی برتر را در قالب این کهن ه هـر شـکل   الگوها ب

دهند. اعداد نیز در شعر معاصر مورد توجه هستند و ذهن هر شاعر به نحوي ممکن، خود را نشان می
خاص با آنها درگیر شده است. 

الگویی عدد دو است و بیشـترین اقبـال   در بین اعداد اساطیري، کمترین توجه به مفهوم کهن
الگویی به این عدد عدد دو تعلق مفاهیم کهنترین دالیل کم توجهی به متوجه عدد هفت است. از مهم

توان با وضوح بیشـتر در  در اساطیري دور و فراموش شده است. تنها مفهوم ثنویت و دوگانگی را می
این عدد یافت؛ اما سایر مفاهیم اعم از شر و بدي، شوم بودن این عدد و گذشت زمان بسیار دیریـاب  

طیري و ماورایی نیاز است تا این مفاهیم را دریابد. سهراب دو هستند و ذهنی کامالً غلتان در عالم اسا
اند و شفیعی فقط یک بار آن را ذکر کرده الگویی این عدد اشاره داشتهبار و نیما سه بار به مفهوم کهن

است. سایرین نیز اشعارشان خالی از آن است. در مورد سهراب باید گفت نگاه اشراقی او این امکـان  
بحران زده خود، به دنبـال مفـاهیم شـر و    گرایی جامعهم آورده است. نیما نیز در سمبلرا برایش فراه

-ت نمادي منفی نگریسته است. شفیعی نیز احیاناً در آموزهربدي است و ناخودآگاه به این عدد به صو
رده هاي پیچ در پیچ ذهن خویش بـرآو داالنبار آن را ناخودآگاه از هاي خود به آن رسیده بوده و یک

است. 
عدد سه در شعر تمام شاعران مورد توجه بوده است؛ اما صفارزاده بـیش از دیگـران بـه ایـن     
مفهوم اشاره داشته است. او هفت بار از این عدد سخن گفته و آن را نماد تقـدیر دانسـته اسـت. ایـن     

رسـد مفهـوم   رود. به نظر مـی عدد سراسر رمز و راز است و به نوعی منشق از عدد چهار به شمار می
مذکر بودن این عدد در برابر چهار که بر مؤنث بودن داللت دارد، سـبب توجـه بیشـتر صـفارزاده بـه      

ها به ایـن امـر منتهـی    عنوان یک شاعر زن به این عدد شده است و در حقیقت قانون جذب ناهمگون
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-جسته است کـه مهـم  الگوي اعداد بهره گردیده است. البته صفارزاده در کل بیشتر از سایرین از کهن

توان ناشی از نگاه دینی وي دانست که به نوعی ذهن او را اسـاطیري کـرده و بـا    ترین دلیل آن را می
کند و مفاهیم رمزآلود پیوند داده است. عدد چهار نیز ارتباطی ماورائی در فضایی مقدس را تداعی می

باز بیشترین نمود را در اشعار صفارزاده دارد. 
تـر از چهـار   مند نیست و شفیعی نیز عدد هفت را کامله اعداد چندان عالقهسهراب در کل ب

گویـد. ایـن عـدد، در اغلـب     داند. بنابراین با تمام توان از عدد مقدس و رمزآلود هفت سـخن مـی  می
هاي مختلف، با این عـدد  ها در آییناساطیر و ادیان قابل توجه است. مراحل بسیاري از سیر و سلوك

و اسالم نیز توجه خاصی به آن نشان داده است. آشنایی شفیعی با اساطیر مختلف و نیز مرتبط هستند
گرایی مثبت در وجود وي، او را بـه اسـتفاده   آگاهی از توجه عارفان بزرگ به این عدد، همچنین کمال

در ي دارند. قداست هفتزیادالگو واداشته است. اخوان و صفارزاده هم به این عدد توجه از این کهن
صفارزاده و اساطیري بودن این عدد به ویژه در شاهنامه موجب توجه اخوان به آن اسالم سبب انگیزه

شده است.

هـاي مختلـف برآمـده و مـا     هایی است که از کتابالبته این موارد همراه با شواهد و برداشت
گوها و ارتباط آنها با اساطیر، التوانیم با قطعیت این تفاسیر را بیان کنیم. رمز آلود بودن کهنهرگز نمی

سازد. مطمئناً در هر گوشـه از  اي به خود مشغول میامر پیچیده و پرتنشی است که هر کس را به گونه
هـاي بسـیاري باشـد و مطالعـه بیشـتر و دقـت بـاالتر، امکـان         تواند جاي بحـث مطالب ارائه شده می

تر را فراهم خواهد آورد.اظهارنظرهاي دقیق
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شناسی شعر دیداريآسیب
لیال حر

گاه گیالندانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانش
چکیده

هاست که مقام و جایگاه توان از زوایاي مختلف نگریست ، مجموعه این نوع نگاه کردناي میبه هر پدیده
شود که با هاي شعري و ادبی محسوب میسازد ؛ در این میان شعر دیداري از انواع قالبآن را مشخص می

پردازد و تالشی است ش طرحی براي مخاطبان میاستفاده از هنر گرافیک و بازي با کلمات و حروف به نمای
هنرمندانه جهت به نقش درآوردن احساس و مفاهیم و پیام شعر. 

ها و شناسی شعر دیداري است ، که طی آن توانمنديآنچه در این پژوهش به دنبال آنیم، آسیب
شود .هاي این قالب شعري بررسی میمحدودیت

- کردي کارکردگرایانه ، به چهار سؤال اصلی مطرح  شده ، پاسخ میاین مقاله با روش توصیفی و با روی

تأثیر غرب در پیدایش و فرم این اشعار به چه -2هاي این نوع شعر کدامند؟ ها و ضعفمحدودیت-1دهد. 
تر است؟ و به طور کلی این پدیده هاي شعر دیداري در کدام بخش برجستهتوانمندي–3میزان بوده است؟ 

آید و جایگاه آن در مجموعه شعر معاصر کجاست؟یبه چه کار م
ها .ها، توانمنديشناسی، محدودیتشعر دیداري، آسیبها:کلیدواژه

مقدمه 
هایی را در پی دارد ، و مانند هر نوآوري اگرچه در آغاز کار ، تحول جامعه بشري همواره نوآوري

ات بخشی از جامعه همخوانی داشته نامأنوس است ولی در صورتی که با سمت و سوي حرکت و روحی
کند. به عبارت بهتر در هیچ کجاي دنیا، آثار هنري و احساسات نهفته باشد، جاي خود را در آن میان باز می

)109: 1384اند مگر در دنباله عوض شدن شکل زندگی اجتماعی .( شمس لنگرودي ،در آن، عوض نشده
اي در ایران نیز باید گفت ات به عنوان یک مطالعه بینارشتهشناسی شعر و بطور کلی هنر و ادبیدر آسیب

هاي جدید فکري و که همواره بیم و هراس اهالی هنر و منتقدان را از تأثیر مخرب عوامل سیاسی و جریان
شناختی بر یک صداي مورد پسند به همراه داشته و اینچنین شد که جامعه ادبی و هنري ما چند صدایی زیبایی

تابند، چرا که یک صداي بر حق (سنت) در ذهن تک تک افراد در سطوح مختلف نهادینه شده است را برنمی
؛ این تفکر بنیادین و زیربناي فکري که نزد تمامی افراد پذیرفته شده و به طور مثال تنها شعر حافظ و سعدي 

عر شاملو و فروغ و ..نشان پسندند و یا بسته به نوع و حال کنونی جامعه عالقه به شو بطور عام سنت را می
بینی جامعه ایرانی و تفکري است که در تمام سطح جامعه رواج دارد . جامعه دهند ، بازخوردي از جهانمی

پردازد، عمالً هریک از افرادش تنها به یک صدا قائل امروز ما در عین اینکه به نقد قدرت و تک صدایی می
ها باید پس زده شود .کند که در تمامی حیطهمیهستند و هرگونه صداي دیگري را مخرب تلقی
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مثل اینکه صداي ادبیات زبانی باید خاموش شود ، صداي ادبیات دیجیتالی ، تلفیقی یا هنر آوانگارد، 
که با نگاهی گذرا به جریان فکري غرب شاهدیم که طرفداران هرنوع جریان صدایی مطلوب نیست؛ درحالی
کند، هاي بسیاري دارند که صداي آنان را منعکس میي خود مجله و کتابفکري بدیع و هنر پسامدرن برا

)1392آنکه صدایی ناموجه قلمداد شوند . (صادقی ، بی
شمار از هرگروه و جناح مخالف، هاي بیامروزه ضمن تالش شاعران، شعر دیداري با وجود مخالفت

و حاکم مطلق عرصه شعر آسیب ه بدنه اصلیشود که بهنوز به عنوان یک جریان شعري نابهنجار قلمداد می
خواهی افرادي دارد که تنها یک هنجار و رساند. این عملکرد حاصل و دال بر ذهن تک ساحتی و تمامیتمی

پذیرند .عرف مسلم را می
است که با پیشرفت روزافزون و شتابنده جامعه در صنعت ، فرهنگ ، اجتماع ، سیاست و ... این در حالی

هایی که پس از مشروطه سازيها و جریانطلبد . شعر معاصر با وجود حاشیهز پیشرفت متناسبی را میشعر نی
- تمام این مصیبت"و انقالب اسالمی رخ داد ، نتوانسته چندان در جذب مخاطب موفق عمل کند ، به قولی 

نیازهاي مخاطب در بحث هاي غلط شاعر از نامه ادبیات معاصر ما آن هم در این اواخر ناشی از برداشت
شناختی و تجربه حاالت روانی به روزمرگی رسیده از یک سو و نیز زورآزمایی شاعر در باز تعریف زیبایی

فضایی جدید و به دور از قید و بندهاي فخامت ، صالبت و پرمایگی در شعر از نظر محتوا و قالب و ورود 
بخشد و اینکه ، این شاعر است که به کلمات شخصیت میکلماتی با درجه فخامت بسیار پایین صرفاً با شعار 

)1388( عباسی ،"عدول از قیدهاي اخالقی و برهم زدن دستور زبان و .... است .
هاي شعري توسط نیما شکسته شد دیگر حساسیت چندانی در خلق قوالب شعري و از زمانی که قالب

ین تعریف قدیم از شعر نیز در مقابل نیازهاي شاعر و شود ، همچنهاي نوین در این زمینه مشاهده نمیتجربه
- مخاطب دیگر جوابگو نیست، از طرفی با تغییر رویکرد ادبیات معاصر ما به سمت رئالیسم ، فضا براي ساده

گویی بیشتر، آماده گردید، درنتیجه این اشعار با به چالش کشاندن و شکستن ساختار و یا به عبارت بهتر با 
زدایی ، جلوه بهتري پیدا کردند .شنایینمایش گذاشتن آ

نکته قابل توجه این است که در تاریخ شعر فارسی معموالً جریان غالب همیشه با رویکردي بوده که در 
یافت که داراي قابلیت استعالیی بود ، به عبارتی منِ شاعر نه اي فقط اجازه ورود به شعر میآن تجربه انسانی

هاي خاص و فردي ، در گرفت و موقعیتلکه در جایگاه یک انسانِ عام قرار میدر موقعیت یک کاراکتر ، ب
هاي  هاي برجسته شعر سالدر شعر امروز و نمونه"من"این نوع شعر ، هیچ جایگاهی نداشت. ولی این 

حتی هاي خاص یاشود از تجربهاند که میدهه هفتاد ، دیگر آن منِ عام نیست . شاعران نسل پنجم نشان داده
)1392خصوصی شعر ساخت .( محیط ، 

در همین راستا الزم به یادآوري است  که رواج هنرهاي تجسمی ، گرافیک ، فیلم ، سینما و ... و شرایط 
شود و جبهه خاص روانی و اجتماعی و حتی سیاسی جامعه و آنچه با عنوان ایدئولوژیک از آن یاد می

ره همراه با توسعه نگاه پست مدرنیستی ، سبب شد تا افراد زیادي به ایدئولوژي ستیز برخی از شاعران این دو
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سمت رویکردهاي جدید و نو سوق یابند و با خلق و آفرینش اشکال و تصاویر ملموس و دیداري که از 
)58: 1389ساخت توجه مخاطب را جلب نمایند .( احمدیان ،واژگان شعري برمی

گري از خوانش شعر به روي مخاطب یا خواننده که باعث خروج از طرفی با به نمایش گذاشتن بعد دی
ذهن از حالت تک ساحتی گردید ، مخالفان زیادي در قالب سردمداران شعر، بحران هویت و خطر بزرگ را 

که باید پذیرفت این نوع شعر هم بخشی از پیکره دار فارسی فریاد زدند. در حالیبراي شعر اصیل و ریشه
مانده و کارکردگرایانه آن .چراکه شکل دادن به ساختار توان گفت بخش پنهانحتی میشعر فارسی است و 

مایه در شکل و قالب آن  از جمله بیرونی شعر در جهت نشان دادن و آشکار ساختن مضمون و درون
کارهاییست که شاعران امروز ما گامی نیماوار برداشتند .

روش ، ضرورت  و اهداف تحقیق  
شناسانه شعر دیداري ه صورت توصیفی و با رویکردي کارکردگرایانه به بررسی آسیباین پژوهش ب

شناسی، معموالً به نفی و پردازد ، در باب ضرورت این تحقیق باید گفت، از آنجا که در بحث از آسیبمی
تیجه ، با شناسی؛ در نکنند و بیشتر نگاه و توجه آنان به نقد است تا آسیبطرد موضوع مورد بررسی رو می

هاي شعر دیداري را ها و در عین حال توانمنديها و ضعفاین رویکرد، سعی خواهیم داشت تا محدودیت
با این نوع نگاه مورد بررسی و توصیف قرار دهیم . 

پیشینه پژوهش
شکنی نیما، دیگر شاعران با شعر دیداري ادامه شعر حجم و موج نو در ایران است که در واقع، با سنت

ت قلب و اعتماد به نفس بیشتري توانستند در این راه گام بردارند، آنچه امروز با عنوان شعر دیداري شاهد قو
کند. نقطه آغاز و شروع جریان شعر نو از نگاه نوگرایانه هوشنگ آن هستیم از همین موضوع حکایت می

صفحه از مجله مفید به گلشیري نشأت گرفته بود که با بها دادن به شاعران جوان و اختصاص یکی دو
آمد. این نظري است که رضا چایچی در باره شعرهایشان بانی حرکت عظیم شعر نو درایران به حساب می

) پیش ازین شعر بسیار ایدئولوژي زده بود ، اما پس 13: 1379شعر بعد از انقالب ابراز کرده است.(روانشید،
اي فردي خودشان را در شعر شکل دهند و به دنیال بیان از آن هریک از شاعران به نحوي سعی داشتند تا دنی

قطعیت در شعر نبودند ، آنگونه که هرکس با دیدگاه خودش بتواند در آن فضا جوالن دهد و تعبیرهاي خاص 
کم شعر شکل و ساختاري تصویري به خود گرفت ، خود را داشته باشد. با سپري کردن این دوران کم

اي و صفحات در این زمینه، در ابتداي امر در حد گفتگو و نقدهاي روزنامهصورت گرفته نیزهايپژوهش
مجازي اینترنتی بود تا اینکه به مرور زمان به مجالت علمی پژوهشی و تحقیقات استادان و دانشجویان راه 

ا تأکید بر گیرد. پژوهشگران و استادان ادبیات فارسی بها، بیشتر حوزه زبانی آن را دربر مییافت. این پژوهش
شعر دیداري در ایران کمتر به مقایسه و تقابل این گونه با مشابه غربی آن پرداختند. درحالی که با بررسی 

تري از شعر در ایران  دست یافت.توان به شناخت بهتر و روشناینچنینی می
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است که  گویا ها، شعرهاي تصویري و دیداري در ادبیات معاصر ایران از دکتر رضی یکی از این نمونه
آید، معنا در تعامل متن و تصویر از دکتر شعیري نیز ضمن توضیحات  فتح بابی در این تحقیقات به شمار می

گیرد، چندان به نوع کاربردي شناسی را دربرمیي زبانمفصلی که دراین باره عرضه داشتند چون بیشتر حوزه
با عنوان ادغام نوشتار و تصویر در متون ادبی براساس این نوع شعر کمکی نکرد. مقاله خانم دکتر لیال صادقی

نظریه ادغام مفهومی ضمن راهگشا بودن براي پژوهش حاضر، دید و افق روشنی نسبت به نظریات غربی 
گشاید که مفید است. ولی تأکید مقاله ایشان بر تحلیل شناختی تصویر براي پاسخگویی به براي خواننده می

ضمن ارتباط و پیوند تصویر و نوشتار در این مقاله، راه دیگري پیش روي قرار معناهاي متکثر است، که
دهد.می

مرحوم دکتر غالمرضا رحمدل نیز در مقاله موسیقی دیداري در شعر شاملو ضمن توضیحات مفصل و 
ارزنده ، بر موسیقی این نوع اشعار تکیه و تأکید داشتند.

دهند به تحلیلی که از نظریه لورا رایدینگ جکسون ارائه می"ها دور شویداي واژه"علیرضا جعفري در 
شناخت ما از نظریه ایشان و شباهت با نظریات و شعرهاي دیداري زمان ما افزودند.

سازي با تأکید بر دیداري بر مقوله برجسته"هاي درون مصراعی در شعر معاصربرش"فروغ صهبا نیز در 
اي با عنوان تأملی در اشعار نامهاختند.ضمن اینکه خانم نصیبی پایانهاي شعر پردکردن تصاویر در مصراع

اي به رشته تحریر درآوردند که دراین رضا پنجهخانم صفارزاده ، آقایان منشی زاده و ایرانی و علیدیداري
زمینه مفید بوده است .

بیرانوند در کتاب شرح هاي نوآوري در شعر معاصر و دکتر لی در کتاب گونههمچنین دکتر کاووس حسن
هایی اي شعر معاصر تحلیلحاشیه نیز تا حدودي به جریان شعر نو امروز با عنوان اصطالحی جریان حاشیه

ارائه دادند که قابل استفاده است.
ـ چارچوب مفهومی1
شعر دیداري و روند پیدایش آن -1-1

توان در آثار ر ماست که سبقه آن را میاي ادبی از ادبیات معاصگونهconcrete verseیا شعر دیداري
کالسیک ایران و جهان به نحوي مشاهده کرد، شاعر در این نوع شعر با استفاده از هنر گرافیک و به هم 

زند . در ریختن اسلوب شعري و تالقی اشکال و ظاهر حروف و کلمات دست به آفرینش سبکی نوین می
گیرند که کلیت اثر به صورت طرح و اي کنار هم قرار میه گونهها باین نوع شعر واژگان و سطرها و مصراع

شود . در مایه و موضوع اثر باشد ، نشان داده شکل خاصی که به نوعی بیانگر حالت و ذهنیت شاعر یا درون
توان گفت شاعر با این رویکرد و عملکرد و با استفاده از روش هنجارگریزي به نگارش یا نوشتن واقع می
که براي دهد ، طوريدیداري می–) و به آن حالت نوشتاري 34: 1380پردازد ( صفوي ، شعر مینقاشانه

توان آن را با صداي بلند خواند ، بلکه براي درك مفهوم  ولذت بردن ، فقط باید تأثیرگذاري بر مخاطب نمی
)896: 1376به آن نگریست و با دیدن ساختار شعر پی به معناي آن برد . ( انوشه ، 
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طور کلی به هر نوع شعري که صرفاً از حالت سماعی خارج شده و مخاطب جهت درك بهتر و لذت به
شود ، به تعبیري در شعرهاي دیداري ، شاهد نزدیکی و همنشینی کلمه بیشتر نیازمند مشاهده گردد، اطالق می

و تصویر در کنار یکدیگر هستیم.
ریشه اي ریشه و اصالت بوده و نباید آن را امري دفعی و بیشعر دیداري مانند هر پدیده دیگري دار

تر در معرض نمایش دانست که به یکباره در این زمان بوجود آمده، هرچند که در این دوره بیشتر و جدي
قرار گرفته است ، چرا که پیش ازین ذهنیت شاعر بیشتر سماعی بوده تا دیداري، زیرا  با پیدایش و افزایش 

و سینما و فیلم و ... خواه ناخواه ذهنیت تصویرپرداز شاعر نیز با آن همگام و همسو خواهد شد . فناوري روز 
در واقع وقتی شاعر دنیاي معاصر در مواجهه با مظاهر گوناگون تکنولوژي و تغییر رفتارهاي تبلیغاتی و 

هر موصوف در شعرش به وري از مظاگیرد، ناگزیر تحت تأثیر این عوامل ، به بهرهبصري اجتماع قرار می
توان به ترسیم چیزي پردازد. این نکته را باید در نظر گرفت که گاهی تنها با گفتن نمیبهترین صورت می

نیز، پژوهشگران افتد. در تاریخچه شعر دیداريپرداخت و لذتی که در دیدن است در شنیدن کمتر اتفاق می
ق.م متن شعر را به شکل موضوعی که شعر آن را 3آغاز قرن برخی از شاعران یونانی در "بر این باورند که 

است که کادن برخالف نظر آبرامز ) این درحالیAbrams. 1993:34( "نگاشتند . کرد ، میتوصیف یا القا می
) و این نوع cuddon . 1984: 32("اند . میالدي به کار برده5این شیوه را شاعران ایرانی قرن "معتقد است 

ها تالش آپولینر در بررسی و تحلیل کند ؛ همانطور که گروهی دیگر ، سالاي شرقی معرفی میا پدیدهشعر ر
دانند . ساز و آغازگر این نوع شعر در غرب میهاي خطی آثار شرقی در کتابخانه پاریس را زمینهنسخه

)514: 1350(هنرمندي ، 
اگر چند کالیگرام آپولینر را مبناي شعر "یسد: نوگیري پژوهشگران میصفارزاده در برابر این موضع

( صفارزاده ، "اند . هدفی انجام دادههاي بیدیداري بدانیم، خطاطان و دعانویسان ما زودتر چنین کوشش
1365 :161(

گوي ما از همان آغاز شعر دري در پی عینی کردن و حال آنچه مسلم است این که شاعران پارسیبا این
طور که برخی شاعران از طریق نوشتن متن شعر اند . همانتصویرهاي تخیلی خود به مخاطب بودهنشان دادن 

به صورت مشجر ، مطیر و یا اشکال هندسی ( مربع ، مدور و ... ) یا تصویرسازي و القاء مطلب با استفاده از 
نوشتار با تصویر همراه قابلیت صوتی کلمات و حروف یا ترکیب نوشتار با نقاشی و .. راه را براي آشتی 

کردند .
ترین ایام تاکنون همانند خون در رگ شعر فارسی جریان داشت، تا دیداري کردن زبان شعري از قدیمی

هاي شعري خود را نشان شکنی نیما ، به تدریج در شعر موج نو و حجم و دیگر جریاناینکه پس از سنت 
رواج یافته و در ادامه 60و 50هايمعاصر بویژه در دههداد. در واقع باید گفت که شعر دیداري در دوره 

هاي گوناگونی گرا و پسانیمایی رونده راهی بود که بصورت شاخهشعر نیمایی ، آزاد ، سپید ، موج نو ، حجم
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هاي پست مدرنیستی هاي غربی و رواج مدرنیست و نگاهها متأثر از مکتبدرآمد که اکثر قریب به اتفاق آن
که در پست مدرنیسم تالش براین است که روابط درونی هم ، عالوه بر ظاهر و ساختار شعر ، از بود ؛ چرا

باشند که گویی در ارتباط با هم » ناغافل«هم گسیخته شوند و حتی کلماتی که باید کنار هم قرار گیرند ، چنان 
تأثیر شعر تحتاغلب«اريشعر دیدتوان گفت که ) به عبارت بهتر می208: 1383نیستند ؛ ( تسلیمی ، 

نیز و در ایرانگرفترونقادبیاتعرصهبهکوبیسمدامنۀشدنو کشیدهکه با ظهور ایماژیسماستغربی
).2009، (رضی» تأثیر گذاشت.آننو بر رواجموججریان

، شعر دیداري معاصر ما در توضیح این مطلب باید افزود که در سیر رابطه میان شعر و هنرهاي تجسمی
الشعاع شعر غرب بوده ، در پیدایش ایماژیسم ، اصرار بر اینست که آفرینش تصویر جزء تزئینی غالباً تحت

یابد ؛ در هر حال آید و به ادبیات راه میشعر نیست ، بلکه شالوده آن است ، پس از آن ، نیز کوبیسم پدید می
وررئالیسم را نیز در پیدایش شعر حجم و موج نو مؤثر دانست و اذعان باید این جریانات و نیز دادائیسم و س

)9: 1391زاده ،کرد که نقش مهمی در توسعه شعر دیداري ایفا کرده است .( حسن
اند گرفتهبهرهگوناگونیهايایجاد تصاویر و شکل هاي مورد نظر از شیوهاشعار برايگونهاینشاعران

و زیاد ها؛ کممصراعنویسیگون؛ گونهشعريواحدهايو جدا نویسیتجزیه: «عبارتند از هامهمترین آنکه
و فناز هنر خوشنویسیگیريمورد نظر؛ بهرهاشکالبهدستیابیبرايهر مصراعتعداد هجاهايکردن

)2009ضی: ر» (در کنار نوشتار ؛ تکرار و...از نقّاشیگیري؛ بهرهآرایی صفحه
ـ تفاوت شعر دیداري و شعر تصویري1-2

نکته بسیار مهم و قابل یادآوري ، نگاه یکسانی است که برخی نسبت به شعر دیداري و تصویري اظهار 
دهند و در هر دو اي از ادبیات معاصر ما را شکل میاند ، درست است که هر دو نوع این اشعار ، گونهداشته

سازد ، این است که شعر تصویري شنیداري رد ، اما آنچه این دو را از هم متفاوت میهم هنر گرافیک نقش دا
باشد . در مورد اول ، شعر از جهت نگارشی به ـ دیداري است ولی شعر دیداري نوشتاري ـ دیداري می

و شود که ساختمان ظاهري آن به شکل چیزي باشد ، شکل با مضمون آن مناسبت دارد اي نوشته میگونه
کند ؛ در اینگونه شعر ، نحوه چینش اجزاي آوایی و واژگانی شعر و معنی و احساسی را به خواننده منتقل می

گذارد که با صور خیال آن در ارتباط است . اما شعر ها تصویري را به نمایش میچگونگی قرار گرفتن مصراع
نگاه کردن به ظاهر گرافیکی شعر امکانپذیر تر آن است و فهم پیام شاعر لزوماً بایافتهدیداري صورت تکامل

گردد مانند شعر میزگرد مروت از خانم صفارزاده . این شعر براي تأثیرگذاري بر مخاطب ناگزیر است که می
دیده شود . به عبارت بهتر ، در شعر دیداري این زمینه دیداري ، افراطی است و کلیت و اساس آن بر صفحه 

)897: 1376ها .(انوشه، ژهکاغذ قرار دارد نه در وا
هاي مختلف شعر دیداريگونه-1-3

سال اخیر و یا حتی پیشتر از این ، کارهایی انجام شده که یک سر آن ادبیات بوده و سر دیگرش 50در
-اي بودن ادبیات و ارتباط با تصویر و گرافیک پس از پیشرفتهنر گرافیک و نقاشی ؛ در واقع این بینارشته
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اي این این چند دهه شاهد آن بودیم ، شعرهایی از نوع دیداري را پدید آورد که هریک به گونههایی که در
جریان ادبی را به پیش بردند ، از جمله این اشعار عبارتند از : کانکریت ، توگراف ، عکاشی ، خواندیدنی و 

دیجیتالی ، که در ادامه به تعریف و پیدایش هریک از آنها خواهبم پرداخت.
لف ) کانکریتا

گیردرا در بر میشیوه اي از نگارش شعر ،توشیح یا شعر کانکریت :در معرفی شعر کانکریت باید گفت
مندي از به زبان دیگر با بهرهکه کلمات در قالب یک شکل قابل تشخیص یا انتزاعی به خواننده عرضه شود.

.صل کار هم شعر است هم گرافیککند که حاامکانات صوري حروف و کلمات،شاعر اثري تولید می
استعاره یا ها در جهت خلقهاي متافیزیک تصاویر و اشکال گرافیک نیز دست شاعر را براي کاربرد آنقابلیت

توان براي را می"شعر نگاره"که در فارسی عنوانشعر کانکریتگذارد.تشدید نیروي متافیزیک اشعار باز می
در مقایسه با تنوع و کالسیک شرق و غرب از دیرباز رواج داشته استوآن به کار برد در ادبیات کهن

-صوري که در شکل بخشیدن به توشیح مورد استفاده قرار میباید افزود که اشعار کانکریت اینگرافیکی

توان از هاي شعر کانکریت در ایران می) از نمونه408: 1385صفاري ، (گرفته بسیار معدود بوده است.
نام برد که عالوه بر شکل شنیداري uni mystica) به نام 1330هوشنگ ایرانی در مجموعه خاکستري(اشعار

مشرف آزاد که پرواز پرنده را "با من طلوع کن"بر صورت دیداري آن نیز تکیه دارد  و همچنین از مجموعه 
- 158: 1383خانم صفارزاده یاد کرد.( تسلیمی ،"میزگرد مروت"نشان داده، یا7با عدد

)                          36: 1386(صفارزاده ، .)156

ب ) شعر توگراف 
جوید یا به تعبیري دیگر شکل هاي دیداري کلمات بهره میشعرتوگراف شعري است که از ظرفیت

اي در کنندهساختارِ شعر و ...، اثر ِ تعیینتوگراف واژگان،در شعرگذارد.گرافیکی کلمات را به نمایش می
شروع به 70اي است که از دهه رضا پنجهمبدع این شعر علیگذارند.چگونه دیده شدن میخوانده شدن و

سرودن شعري با واسطه تصویر گرافیکی کرد ؛ وي خود معتقد است که شعر توگراف را براي تغییر ذائقه 
در واقع تعرفه "شعرتوگراف"ارد ؛ نموده که ریشه در ادبیات گذشته ما و در شعر فرانسه دخواننده ایجاد 
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ترین توان گراف را نزدیکوري از قابلیت شعري نهفته در ماهیت گراف است، به زبانی دیگر میایجاد بهره
)1392. ( سپاهی یونسی ، همنشین شعر دانست

م گمان درك پیااز این رو بیآیدبر اساس ضرورت موقعیت خود متن پدید مینیز کارکرد هر تصویر 
در بطن "من ایران را دوست دارم"مستلزم برداشتی توافقی از معنا و قرارداد (نشانه) است. براي مثال جمله  

، بهترین استفاده گرافیکی را برد"دوست دارم"و "ایران"توان از دو کلمه خود داراي ظرفیتی است که می
شکل گرافیکی قلب"دوست دارم"ه جايشکل گرافیکی نقشه ایران و یا ب"ایران"به جاي کلمه یعنی

شود که براي بسیاري از مخاطبان آشناست و البته . در این فرآیند از دو نشانه بهره برده میقابل استفاده است 
کند و بعد شود ابتدا ذهن او این کلمات را مجسم میاي مواجه میباید پذیرفت وقتی مخاطب با چنین جمله

رسد.که به فهم دوست داشتن ایران میاز طریق این تجسم است 
دیگر مفهوم ، ممکن است گراف ِقلب در یک کتاب علمی باید این نکته را نیز در نظر گرفت که البته

.دوست داشتن را ندهد
تواند از فیزیک تنها می"شعرتوگراف"این است که شاعر هم، آسیب شناسی استفاده از زبان تصویر

یا مخاطب با این کلمات پیش از این در پیرامون شود میآن در پیرامون ما یافت عینِکلماتی بهره جوید که 
که شاعر با کلماتی که در عین وجود آنجاستکار مشکل این البته .خود ارتباط تصویري برقرار کرده است

ببرد، مواجه ها بهره هاي فیزیکی یا دیداري آنتواند از ظرفیتداشتن و احساس کردن از سوي مخاطب نمی
شود. می

توانیم نشان دهیم مگر آن که براي نشان به عنوان مثال کلماتی چون: شرف، انسانیت، کالم و ... را نمی
ه شده ئدادن و به تصویر کشیدن آن ها نیز دست به خلق تصاویر دیگري بزنیم که به زعم نگارنده تصویر ارا

ه نخواهد بود بلکه توصیف یا حالتی از آن کلمه است که دیگر تصویر فیزیکی یا رفتار فیزیکی خود آن کلم
تواند شاعر براي بیان و ارتباط با مخاطب متوسل شده است. به تعبیري دیگر در این نوع کارها شاعر تنها می

ت نمادهایی أهایی که نیازمندند خود را به هیشود، نشانههایی عینی بهره گیرد که گاه بدل به سمبل میاز نشانه
اردادي نیز تثبیت کنند.قر

پ)عکاشی 
امروزه تکنولوژي، بسیاري از مفاهیم را دگرگون کرده و شناخت سنتی ما را از هنر زیر سئوال برده است. 

هاي پذیرفته شده هنر از ها میان شکلگذاريها و فاصلهبسیاري از مرزبندي،در دنیاي تکنولوژیکی امروز
توان و نباید در قفس کلمه زندانی دیگر شعر را هم نمیمطرح شده استمیان رفته و ابعاد جدیدي در آن

شد نیست.دیگر کرد.دیگر گرافیک محدود به آن نوع از تولیدات بصري که به منظور تکثیر چاپی ساخته می
شد.تداخل هنرهاي عکس،تصویري نیست که در اتاقک تاریکی به نام دوربین روي فیلم و کاغذ ثبت می

.هاي جدیدي براي بیان هنري بوجود آورده استهاي بیانی تازه و قابلیتم ظرفیتمختلف با ه
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در واقع واژه اي است که از تلفیق شعر و هاست ، ها و نوآوريکه برآمده از همین دگرگونیعکاشی 
کند که موجب از تمهیدي استفاده میعکس به وجود آمده است. شاعر با نشاندن تصویر در کنار کلمه،

- کوتاهزمان سرعت است و مفاهیم باید درزمان،گردد.تر با خواننده میواسطهتر و بیراري ارتباطی سریعبرق
ترین زمان ممکن انتقال یابند.شعر دیداري (عکاشی) محملی است براي انتقال مفاهیم در کوتاهترین زمان 

.ممکن

س به عنوان یک ضرورت تکنیکی و هایی است که در کنار کلمه از عکافشین شاهرودي از جمله چهره
در واقع تلفیق صنعت عکاسی به عنوان یک (دال) و نثر شاعرانه .بردمعنایی جهت ایجاد التذاذ بیشتر بهره می

مرگ ِبراي خلق یک اثرِ مؤلف و إشاعه فرهنگ ضد روایت در بستري که به فصل)مدلول(به عنوان یک
تواند شاعرانه باشد فرمی که در ذات خودش می.دیگرگون بیافریندتواند فرمیانجامد خود میایدئولوژي می

)1388نیکنام،. ( مند در بطن خود و کالبد خود اشاره کندو به یک حرکت نظام
ج) خواندیدنی 

. گره خورده استمهرداد فالح با نامخواندن و دیدن است. این عنوان نام خواندیدنی تلفیق دو کلمه
اي از شعر است که تعبیر منتقدان، شباهت بسیاري به شعرهاي کانکریت دارد در واقع گونهکه بهخواندیدنی

شاعر سعی دارد به وسیله ي چینش کلمات گاه به یک تصویر عینی مثل خیابان ولیعصر و گاه به تصاویر 
ست دست یابد.وذهنی که برگرفته از تخیل ا

هاي گرافیکی کارکردهاي کالمی؛ اند و موتیفاري یافتههاي کالمی، کارکرد دیدها، موتیفدر خواندیدنی
کنند ، کارکرد بصري و شان را ایفا میاش نقش آشنا و زبانیهاي کالمیکوشد ضمن اینکه نشانهاین شعر می

دیداري هم از خود به جا بگذارند و برعکس ؛ در واقع این آشتی بین شعر و گرافیک چیزي است که به 
شیده است .خواندیدنی هستی بخ

- فالح ، بعد از مجموعه بریم هواخوري ، شعر را از حالت نوشتار عادي یا سطري خارج کرده و ویژگی

هاي گرفیکی بدان بخشید . به عبارت دیگر ،وي با این کار ، ظاهر شعر را عوض نموده و آن را دچار نوعی 
فرا برده و اینجا جایی است که "صحنه"را به "صفحه"دگردیسیِ زیبا و شگفت زده کرد ؛ خواندیدنی 

)1390فالح ، کند . (کلمه با فیزیک و متافیزیکش ، هردو ، نقش ایفا می
ها ، براي نخستین بار است که نقش مخاطب در شعرآفرینی تا سطح خود شاعر در نظر شاعر خواندیدنی

تر از نش اثر ، بسیار گستردهباال رفته و کنش و حضور مخاطب در خواندیدنی و دامنه خالقیتش در خوابی
شعر سطري شده است . ( همان)

که در شعر کانکریت از تکرار یک کلمه مثال قفل باید گفتتفاوت این نوع شعر با شعرهاي کانکریت در 
که در این شود مضاف بر آناما در خواندیدنی لزوما این امر محقق نمیسازند.شکل تصویري قفل را می، 

اي در جهت نمایش بهتر اثر چه به لحاظ بهره مندي از رنگ و از ظرفیت نرم افزارهاي رایانهگونه شعر شاعر 
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ها ندارد و رسد شاعر درك و شناخت مناسبی از همنشینی رنگ. هر چند که گاه به نظر میکند ... استفاده می
شناسی را د ساختارهاي رنگرسد به عمکند و البته گاهی نیز به نظر میها توجهی نمیرنگییا به روانشناس

. زندبه هم می

)1392(سایت ماهنامه شمیم، 

از آسیب شناسی شعرهاي خواندیدنی آن است که این نوع شعرها به شدت وابسته به عرصه مجازي 
ها را در مانیفست اسب به ، هرچند که فالح اخیراً چند نمونه از این خواندیدنیها و اینترنت استسایت

نده است .چاپ رسا
شعر دیجیتالی د)

امکانات پویانمایی و صوتی و واي از شعر است که شاعر در کنار کلمه از تصویر گونهشعر دیجیتالی نیز 
تواند به کمک نرم افزارهاي شود شاعر میدر شعر نام برده مییهنگامی که از فیلمبرد مثالًتصویري بهره می

این شعر کامالً برگرفته از غرب بوده که البته .رد نظر را به نمایش بگذارداي و الکترونیکی آن قطعه مورایانه
هاي نوین ، خیلی گسترده بدان پرداخته نشده و یا در صورت اجراي بخاطر ورود دیرهنگام و یا کند فناوري

ر همین این شعر در صفحات مجازي همانند نوع غربی خود چندان میدان عمل و بروز نیافته اس ، با اینحال د
برد ، ناگفته نماند حد هم قابل ستایش است ولی باز هم مثل دیگر اشعار دیداري از بحران مخاطب رنج می

که هریک از این اشعار مخاطبان خاص خود را بسته به سالیق و عالیق ویژه خود ، دارا هستند.
ه گسترش هنر دیجیتال از و شعرهاي اینترنتی در ادامe poetryدر پیدایش شعر دیجیتال باید گفت که 

هاي تازه درباره تقابل نوشتار و گفتار در عصر دهکده جهانی و ارائه دیدگاههاي فیلسوفاننظریهیک سو و
هاي سنده شکل گرفت و تئوریسینکتاب در محدود نمودن نویرشدهاي رو بهو محدودیتژاك دریداآراء 

ارائه نظریاتی در باب وید باتلر باو دییلولیس داگالسمایکل جویس،تد نلسونمعروفی نظیر 
به گسترش این دیدگاه هاي تو در توي مجازي هر کدامنوشتن در فضاي مجازي و ایجاد حلقههایپرتکست

البته این طبیعی است چرا که هیچ گاه خروجی مشخصی شکل نگرفته است که e poetryکمک نمودند .در
تواند دیگري را انکار در وضعیت پسامدرن هیچگاه شاهد پایان قطعی نیستیم و به فرض هیچ شعري نمی

پذیر است در صورتی امکاندهد که البته این امرنماید بلکه در یک فضاي متکثر هر کس کار خود را ارائه می
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بازي در وضعیت پسامدرن را پذیرفته باشند و اشته و قاعده که شاعر و مخاطب بر دیدگاه پسامدرن تسلط د
)1385د.( میرکریمی ، دیگر به دنبال هدف مدرنیستی نباشند و به دنبال معناي مشخص از یک شعر نباشن

هایی است که در ایران به این نوع شعر روي آورده است ؛ هرچند که در قیاس با علی ابدالی نیز از اولین
توان افق روشنی براي شعر دیجیتال توانسته بطور گسترده از این تکنیک بهره ببرد ولی مینوع غربی آن ن

هاي نوین ، در نظر گرفت . هاي روزافزون فناوريهمراه با پیشرفت
شناسی اشعار دیداريآسیب-2

فاوت است ، خورد با نوع غربی آن در آن سوي مرزها کامالً متشناسی در ایران تیتر میاما آنچه از آسیب
ها ، در رشته پزشکی است که در تلفیق با دیگر رشتهpathologyبستر اصلی این اصطالح یا معادل آن 

آمیزد ، گیرد ، غرض از بیان اصالت این اصطالح اینست که وقتی با ادبیات درمیاي به خود میشکلی بینارشته
ه عنوان درمانگر خشونت و افسردگی بکار گرفته ها را خاموش کند و از آن بیعنی ادبیات قادر است بیماري

صورت بود که باید از حضور شناسی شعر معاصر در کشور ما فهمیده شده ، بدینشود، ولی آنچه از آسیب
- یک جریان شعري نابهنجار جلوگیري به عمل آید ، با این دید که به جریان حاکم و اصلی شعر آسیب می

اند ، شعر دیداري در مخاطبان شعر با نوع کالسیک و بعضاً نیمایی آرام گرفتههاست رساند ؛ و از آنجا که سال
که باید به این درك رسید که طرد هرگونه جریان شود ؛ درحالیحکم سونامی براي آن اشعار محسوب می

اش در نظر گرفته هاي آن متناسب با زمانهآنکه آگاهی و شناخت و جستجویی از توانمنديشعري جدید بی
پذیرند ؛ این نوع ها تنها یک هنجار و عرف را میشود ، دال بر تک ساحتی بودن مخاطبانش دارد ، چراکه آن

ها و احیاناً شناسی از نوع اصل این اصطالح نیست ، بلکه باید در پسِ محدودیتبرخورد ، دیگر آسیب
مثبت و منفی را با رویکرد هاي روزگار خود را دریابیم ؛ باید هردو دید نواقصش قادر باشیم ضرورت

اش بکار گیریم .کارکردگرایانه
هاي موجود در یک اثر هنري و ادبی به منزله نفی ها و کاستیالبته ناگفته نماند که پرداختن به ضعف

هاي زیباشناسانه هاي هنري و تلقیهاي آن نیست ؛ چرا که در هر عصري یکسري شاخصهها و زیباییارزش
اش ، به نقطه قوتی تبدیل کند و با این هاي آن را مطابق با اصل زمانیی ممکن است ضعفوجود دارد که حت

وجود دامنه معنایی و کارکردش در آن عصر با دوره دیگر متفاوت گردد .
ها ها و کاستیمحدودیت-2-2

درك و هم آن گذارد ، پیش از اینکه بهپیشتر نیز گفته شد که در ایران وقتی امر نوي ، پا به عرصه می
که باید گیرند ، درحالیبرسند بالفاصله چون با سنت آنان سازگار نیست ، در برابر آن جبهه و موضع می

هاي دیگر است هایی در عرصهپذیرفت که هرچیزي در عین داشتن یکسري معایب و نواقص داراي توانمندي
 .
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اشته باشد و مورد قبول همگان قرار شاید یکی از عواملی که سبب شد شعر دیداري چندان مخاطب ند
هایی است که در مقایسه با شعر کالسیک و یا شعر پیش از خود دارد ،؛ درست است که قالب نگیرد ، کاستی

اي بازتابی داشت، و ساختار آن از حالت نیمایی هم فراتر رفته ولی چنانچه در راستاي فرهنگ ایرانی یا منطقه
جه همگان قرار گیرد ، زیاد بود .این احتمال که بیشتر مورد تو

کنند ، بحران مخاطب است که این مطلب خود هایی که از شعر دیداري یاد میدر واقع یکی از محدودیت
گویند ، به دلیل عدم توجه ناشرین و مسئولین شود ؛ آنگونه که شاعران این اشعار میبه چند شاخه تقسیم می

توجهی و عدم دقت در ورد مستبدانه با این نوع شعرها و بینشریات بخصوص صفحات شعر مجالت و برخ
روند. از طرفی انتشار الکترونیکی ها میگزینش اشعار خوب، مخاطبین در سطح عموم کمتر به سراغ آن

شود چون جامعه امروز این شعرها را به صورت چاپ هاي آنان میها و اشعار شاعران از محدودیتکتاب
هاي سنگینی روبرو هستند .رفته و در صورت چاپ هم با هزینهکاغذي بطور کامل نپذی

ها دیده نشدن و رایگان بودن و در نظر نگرفتن حقوق مؤلف ، ثبت ملی نشدن آثار ، در مطبوعات و رسانه
هاي ذهنی شاعران امروز ما در رابطه با نشر الکترونیکی آثارشان امکان سرقت آثار هم از جمله موارد دغدغه

است .
ر همین راستا ، در بحث مخاطبان ، گروهی به خاطر مأنوس شدن اذهان با شعر کالسیک کمتر به سراغ د

اي دیگر هم مخاطبان شعر زنند ، دستهسازي را پس میروند و به نوعی هرگونه تغییر و جریانشعر معاصر می
اند ، درنتیجه برایشان گرفتهمعاصرند که با شعرهاي امثال نیما،شاملو ،اخوان ، فروغ و سهراب و ... انس

دشوار است که عالقه خود را به اینگونه اشعار سوق دهند .این نکته را هم باید در نظر گرفت که  وقتی در 
هاي ادبیات ، آن توجهی که به سمت و سوي اشعار کالسیک است ، در محیط دانشگاهی ، به ویژه دانشکده

گویند و امه که جاي خود دارند ، شاعران براي شاعران شعر میشود ، در نتیجه مخاطب عشعر نو دیده نمی
کنند .دهند و خود را نقد میکنند و بهم هدیه میکتاب چاپ می

ها بوده و در آغاز کار، با درواقع حقیقت اینست که همیشه جریانات تازه هنري، داراي این محدودیت
ر کنار عالقه و انس خوانندگان به شعر کالسیک ، بحران مخاطب و پذیرش از جانب جامعه روبرو هستند ؛ د

اند و در این امر مهم دخیلند و اینکه باید افزود که شاعران ما نیز در جلب و جذب مخاطب ناموفق عمل کرده
اند شعر اي که گویا فراموش کردههاي روز جامعه دارد ، به گونهها از مردم و واقعیتنشان از عدم شناخت آن

بینی و ایدئولوژي شفاف و عمیق ، بسیاري از شاعران را اشکال گوناگون ظاهر شود، فقدان جهانتواند درمی
ها را فاقد اندیشه و تفکري مانا و ژرف . در واقع آنان با گیر کرده و شعر آنگرفتار دور و تسلسلی نفس

کننده با آن یک مصرفمفاهیمی که دنیاي مدرن بدیشان داده، بطور جدي برخورد نکرده و تنها به صورت 
)1388(عباسی ، تواند یک بحران براي جلب مخاطب باشد.اند. و این خود میروبرو شده
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شود و اي نگریسته میها شاید این مطلب باشد که به شعر و شاعري با دیدي طایفهاز دیگر مشکالت آن
گنجند ، این امر با مشاهده نقدهایی یالمعارف گروه دیگر نمشان ، در دایرههرکدام بسته به نوع جریان شعري

شود  .ها منتشر شده ، به خوبی فهمیده میکه از هرکدام از این گروه
-ها بیآورند ، چرا که به بیانیه آنبرخی از شاعران امروز ، کسرا عنقایی را شاعر به شمار نمی« مثل اینکه 

هم با این گوید ، آنشعر فرا مدرن و حرکت میدانند کهاعتناست ؛ یا علی باباچاهی را از زمانی شاعر می
پور از شعرهاي محکومی است که در دادگاه خصوصی مدعا که باباچاهی متأثر است نه تأثیرگذار . شعر زرین

چور نسبت به کارهاي سید علی صالحی انصاف به خرج نداد غ بهزاد تأیید نشد . خود زرین» شعر حرکت « 
: 1383تسلیمی ، ...»( بافد و تر ولی میو ریش نیمه سفیدان را اگرچه محترمانهسفیدان خواجات ، کفن ریش

به این سو بوجود امده و رشد کرده است و 70اي است که از دهه هاي شعري) این مطالب براي جریان216
ت و هر یک به گیرد ، هرچند که این اشعار هم مورد انتقاد دیگران واقع شده استنها شعر دیداري را دربر نمی

پردازد .طرد و پس زدن دیگري می
یکی از مواردي که در بحث از فقدان مخاطب براي شعر دیداري نام بردیم که درواقع حکایت از کاستی 

سازي و بازتاب فرهنگی آن بوده ،که در توضیح این مطلب و نقطه ضعف این نوع شعر داشت ، بحث فرهنگ
عصران  و رقیبان بوده گرفتن از هما شکل داده ، بیشتر نوآوري و پیشیباید گفت آنچه دغدغه شاعران ما ر

شود ، مسائل اجتماعی هم که در برخی موارد ، هدف نزد آنان رنگ باخته و نادیده گرفته میاست ، طوري
مانند مسائل فرهنگی جزء عناصر مغفول در اشعار دیداري است که البته شاید هدف شاعران از این نوع 

د شعري ، انتظارشان از مخاطبان براي کشف مضامین مسکوت مانده در اشعارشان باشد . چراکه دیگر، برخور
شاعران در قالب یک مصلح اجتماعی در شعرشان حضور ندارند بلکه بیشترین رسالتشان مقابله و کنار زدن 

ن گفت که تنها روشِ بیان تواهاست و به نوعی کسب فردیت شعري ؛ بنابراین میاي واژهزبان و معناي رسانه
تغییر کرده است . 

که این نوع شعرها به شدت وابسته به باید گفتخواندیدنی دیداري از جمله شناسی شعرهاي از آسیب
ها را در مانیفست ، هرچند که فالح چند نمونه از این خواندیدنیها و اینترنت استعرصه ي مجازي سایت

اسب به چاپ رسانده است .
هاوانمنديت-2-3

تواند شکل و قالب بگیرد و در بسیاري اوقات ، شکل از آنجا که شعر دیداري متناسب با مضمون می
گیرد و به عبارت اي مستقیم با محتواي آن دارد و صورت در خدمت القاي محتوا قرار مینوشتاري شعر رابطه

» دار ست و شعر در حکم نقاشی زباننقاشی ، شعر بی زبان ا« شود ، به قولی بهتر به نقاشی نزدیک می
) در واقع با این افق دید ، ما استحاله مضامین را در قالب تصاویر خواهیم داشت ؛ 43: 1346کوب ، (زرین
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توان از این هنر زبانی در راستاي برخی صنایع از جمله اي به شعر دیداري میپس  با داشتن نگاهی میان رشته
ده کرد . ها استفاپوستر و جلد کتاب

ها، نگاه و برداشت کارکردگرایانه این شعرهاست، نکته مهم و اصلی و در عین حال برجسته این توانمندي
چراکه بخش کاربردي ادبیات ما متأسفانه مغفول مانده است و کاربردي کردن ادبیات در راستاي ماندگاري 

بهتر آن خواهد بود .
هایی است که فراتر از فرد و در اي از نشانهر هنري مجموعهدر واقع اعتقاد به این مهم هم، که هر اث

سازد که عناصر شود، این نکته را بر ما روشن و راه را هموار میگستره باورها و فرهنگ جامعه مطرح می
بینی مستتر در جامعه و افراد تصویري قادرند به تحلیل و کشف زوایاي ناشناخته باورها و اعتقادات و جهان

. با این نوع نگرش قادر خواهیم بود بین این اشعار و فرهنگ جامعه ایرانی پیوند بزنیم . این عمل با بپردازد
مقایسه اشعار دیداري ایران و غرب بهتر معلوم خواهد شد . { با مروري بر مقاالت و کتب غربیان این نتیجه 

ن را در قالب و شکل دیداري نشان ها با صراحت بیشتري محتوا و موضوع و عنوان کارشابه دست امد که آن
دهند .}می

سازي آن است ، در واقع با این عمل ، به توسعه ها بومی هاي این توانمنديیکی دیگر از زیر شاخه
اي بهتر سازد نقش فرهنگ منطقهاي و ملی کمک خواهیم کرد ، و از آنجا که تصور تصویر میفرهنگی منطقه

ترین احساسات در قالب تصاویر محسوس و ملموس ویرسازي ، انتزاعیشود ، چرا که با تصبرجسته می
شود .مقابل دیدگان مخاطب به نمایش درآورده می

گیري نتیجه
ها در دنیاي امروز کامالً فرق کرده با آنچه در گذشته شاهد به طور کلی باید بپذیریم که نوع زندگی انسان

هایی شود تواند به موازات این تغییرات دچار تفاوته هم میآن بودیم و در عین حال خیلی از مسائل گذشت
ها ، همین توجه به اشعار دیداري است که برخی عمالً اعتراف نمودند که کامالً برگرفته از غرب .یکی از آن

ه اي در هر یک از هنرها از جملاست که در مدل ایرانی آن ، تغییراتی داده شده است ، با اینحال وقتی امر تازه
شود نباید بالفاصله به مقابله با آن پرداخت چه کامالً نو و بدون پیش زمینه باشد چه برگرفته از شعر ایجاد می

تغییر بماند ، خواه ناخواه غرب . مهم طرز استفاده و عملکرد آن است ، هر چیزي وقتی به صورت راکد و بی
این معنی نیست که کامالً باید شعر کالسیک را دهد ، البته این مطلب بهو بزودي مخاطبانش را از دست می

کنار گذاشت و یا شعر نیمایی را به بایگانی اذهان سپرد ، بلکه مقصود اینست که بهتر است با تکنولوژي و 
فناوري روز پیش رویم و طرز استفاده از این فضاي مجازي را در راستاي هرچه بهتر شدن هنر و ادبیات خود 

هایی که براي شاعر و مؤلف به همراه دارد ها و دغدغهکترونیکی آثار ضمن برخی کاستیبکار گیریم ، نشر ال
تري بهره برد ( در سطح گسترده آن و بی بیم از توان از آن در آینده به شکل و منطق اصولیراهی است که می

را که حضور فضاي مجازي یابند ) ؛ چسرقت آثار ادبی و ... ، وگرنه چه بسا که برخی از آثار اینگونه نشر می
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هاي ترکیبی هنرها رواج بیشتري بگیرد ، همانطور که شعر عکس ، خواندیدنی ، کانکریت و باعث شده گونه
شدند .... محصول همین فضاها هستند که در گذشته کمتر دیده می
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اي درباره رابطه میان شعر و هنرهاي تجسمی(شعر رضا پنجه) ، گفتگو با علی1391زاده ، علی (حسن
مصور) ، روزنامه آرمان .

-مجله الدراسات االدبیه ، ایرانشعرهاي تصویري و دیداري در ادبیات معاصر) ، 2009رضی ، احمد ( 
.53شماره–جامعه لبنان 
، تهران : آرویج1) ، باشاعران امروز ( گفتگو با شاعران نسل نو)،ج1379روانشید،م (

ن : سازمان چاپ و انتشارات علمی نقاب ، تهرادروغ شعر بی) ، شعر بی1346کوب ، عبدالحسین (زرین
-رضا پنجهشعر خوب هم نیاز به تبلیغ دارد ( گفتگو با علی) ،1387سپاهی یونسی، عباسعلی (

A111935اي).روزنامه قدس ، کد 

)، تاریخ تحلیلی شعر نو ، تهران : مرکز .1384شمس لنگرودي ، محمد (
شناسی و شعر دیجیتال ،) ، آسیب1392صادقی ، لیال (

poetry.html-digital-http://leilasadeghi.com/naghd/note/668
) ، حرکت و دیروز ، شیراز : نوید .1365صفارزاده ، طاهره (

-411، صفحات 12و11) ، از پرنده توشیح تا پرواز کانکریت ،گوهران، شماره 1385(صفاري ، عباس
408

، تهران : سوره مهر .1به ادبیات ، جشناسی ) ، از زبان1380صفوي، کوروش (
http://www.foroghestan.blogfa.com/post-معاصرشعرشناسیآسیب،)1388(داوود،عباسی

aspx45
هان ( شعرانه)آفرینم پس هستم ، سایت تخصصی شعر ایران و ج) ، می1390، مهرداد (فالح

58.html-54-07-11-11-2012-39/1220-32-15-16-08-http://sherane.com/index.php/2012
نویسش، ) ، بخشی از گفتگو با مهرداد فالح ، مجله شعر در هنر 1392محیط، هادي ( 

entretien.html#haut-http://www.poetrymag.ws/revue/fallah



١٩٢٥
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

) ، گفتگو با علی ابدالی نخستین شاعر و تئوریسین شعر دیجیتال زبان 1385میرکریمی، سید حسن (
هشتادفارسی ، گاهنامه ادبی ، هنري

abdali.html-ali-http://www.hashtaad.com/naghd/116/
) ، روزنامه اعتماد ، 1388نیکنام ، الدن (

mazdak.html-poem-visual-lasadeghi.com/naghd/note/554http://lei
) ، بنیاد شعر نو فرانسه ،تهران : زوار .1350هنرمندي، حسن (

/http://shamimshomal.ir. چند خواندیدنی از مهرداد فالح 92آبان 20سایت ماهنامه شمیم شمال . 

post_11html-/07/blog1980http://www.asar.nameاز مهرداد فالح ،چند خواندیدنی 

Abrams . m.h.(1993) . ,A Glossary of literary terms ,by Holt Rinehart &Winston,inc .
florida .

Cudden , J.A (1984) . A Dictionary of Literary terms , 6th edition , Penguin books, newyork
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هاي عشق در شعر مهدي اخوان ثالثجلوه
1پورسعید حسام

دانشیار دانشگاه شیراز، گروه زبان و ادبیات فارسی
2گردآفرین محمدي

دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی،دانشگاه شیراز، گرایش ادب غنایی
چکیده

اي امیدبخش اما سرشار جویان را به گسترهري است که گویی راهساي آنعشق در هر شکل و نوعی، لطیفه
هاي عشق تحت تأثیر رخدادهاي فرهنگی و اجتماعی و شرایط روانی و خواند. جلوهاز رنج و خطر فرا می

شعر و هنر شعري هر شاعري هاي مختلف متفاوت است و در گسترهها و مکانفکري فرد و اجتماع در زمان
هاي او از شهرت دارد. اخوان اگرچه در سرودن شعر عاشقانه مشهور نیست، برخی عاشقانهاي ویژه جلوه
- است؛ اخوان مرد شکستدادهتحلیلی نشان-اي برخوردارند. دستاورد این پژوهش به روش توصیفیویژه

- کند و در اوج دلزدگی به عشق پناه میاي است که داستان شکستش گاهی در سخنش خودنمایی میخورده
هایی است که هاي ناب هستی را برایش خلق کند. البته اوج شهرت اخوان در سرودهبرد؛ تا معشوق لحظه

دار و در وصف هجران و هاي او مخاطبهاي اجتماعیش سروده است، و بهترین عاشقانهتحت تأثیر دغدغه
هاي وان است که شعلهدوستی و عشق به مظاهر ایرانی ویژگی اصلی عشق در شعر اخفراق یار است. ایران

گرم و گیرایی دارد. او دشوارترین مفاهیم اجتماعی، سیاسی و عاشقانه را به زبان جد و طنز در قالب کهنه و 
گیرد و حس که حس اجتماعی شاعر، واکنش نارضایتی عمیق او را از آنچه هست، در بر میسراید؛چناننو می

یدن در پس نفی هستی آلوده است.اش واکنش رضایت او از امکان عشق ورزعاشقانه
مهدي اخوان ثالث، آثار اخوان ، ادبیات معاصر، شعر معاصر، عشق.ها:کلیدواژه

مقدمه
عشق در زبان عرفان معنایی دارد و در زبان شاعران غیر عارف و داستان سرایان و افسانه پردازان معنا و 

تی است که انسان را به معشوق حقیقی خویش مفهومی دیگر. در زبان عارفان حقیقی، عشق آن حالت ملکو
متوجه می سازد، ولی در زبان فرد غیرعارف و مردم عامی، عشق یک معناي مجازي و غیر حقیقی » اهللا«یعنی

دارد. عشق مجازي در طول تاریخ مفهومی بسیار گسترده تر یافته و  بسیاري مواقع با جمال پرستی و زیبایی 
، عشق مجازي را واسطه و ري از صوفیه و عرفا نیز به آن گرایش نشان دادهاست و بسیاپرستی همراه شده

اند.ارتباطی براي رسیدن به عشق عرفانی دانسته

1 . shessampour@yahoo.com
2 . Mohammadi_9002@yahoo.com



١٩٢٧
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

سنایی غزنوي نخستین شاعري است که توانست در قالب غزل عالوه بر مفاهیم عشقی و تغزلی متداول 
ي و حتی مبارزه با ستم حاکمان عصر را نیز پیش از خود، مضامین جدیدي از قبیل عرفان، زهد، رندي، قلندر

بیفزاید که با عطار این مفاهیم طی طریق کرد و با جالل الدین مولوي به کمال رسید
که هم در فرم و هم در مضمون متحول شد. شعر معاصر عاشقانه  ایران رویکردي جدید به غزل داد؛ چنان

گرایانه شود. تلقی وحدتهایی آغاز میا غزل واژهترین ویژگی این اشعار که نخست ببه جهت مضمون مهم
کند. هایی فراتر از گذشته برخورد میشود و شعر با واقعیتاز هستی است. مفاهیم جدیدي در شعر مطرح می

گفت وگویی دو سویه میان عاشق و معشوق به وجود آمده و باالخره تحول ادراك زیبایی شناختی را در شعر 
ت.فارسی ایجاد کرده اس

پس از مشروطیت رفته رفته چهره  معشوق از آن کلیت خود در شعر سنتی فاصله گرفته و به چهره اي 
اندك اندك، کلیت معشوق در شعرهاي غنایی ـ که یکی از خصوصیات «ملموس و حسی نزدیک می شود.

ود و شعرا ششعر کالسیک بود ـ خیلی کمتر می شود. در این دوره چهره  معشوق آشکارتر و مشخص تر می
از شکل موهوم معشوق گریزان می شوند و به مسائل ملموس تري درباره عشق و روابط عاشقانه میان دو 

) حضور این تجارب ملموس در اشعار غنایی امروز 63و 62: 1382(شفیعی کدکنی،» انسان روي می آورند
اي از حیطه اشعار تجارب سازندهدر صورتی است که در شعر سنتی، بعد از دوره سامانیان و غزنویان، چنین 

عاشقانه رخت بر بسته بود.
جلوه معشوق در شعر معاصرکه در شعر کالسیک بی سابقه است، پیوند تنگاتنگی با دیدگاه انسان معاصر 
دارد؛ همان دیدگاهی که اساساً موجب پیدایش قالب و محتواي شعر نو شد. اگر توصیفات شعر عاشقانه 

که انسان تر از شعر گذشته است، ناظر به تفکر این جهانی شاعر امروز است، حال آنتر و ماديامروز حسی
دیروز براي معنویت، ارزشی متعالی تر قائل بود و به همین جهت در اشعار عاشقانه گذشته، چندان توجهی 

به معشوق زمینی به چشم نمی خورد.
گونه که در نگرش دیرینه وجود آدمی به هاي دیرینه متفاوت بود. بدینگرایش عاشقانه  نو با گرایش

اجزایی مجزا و مغایر تقسیم می شدند که یک بخش جسم و بخش دیگر روح بود، طبعاً عشق نیز از این 
در شعر عاشقانه  معاصر در فاصله گیري از سنت غنایی کهن، هم نظریه  متفاوتی از خود «تجزیه متاثر بود که 

اي آغاز می شود که بنیادي دیگرگون بنا می نهد. با این گرایش رابطهمی پردازد، و هم ساخت خود را بر 
اوجش یگانگی و اتحاد دو فردیت آزاد و مستقل است. این یگانگی، در هماهنگی درونی دو سوي رابطه، به 

) در شعر معاصر، روح و جسم هر دو اصالت دارند 91: 1378مختاري،» ( هماهنگی انسان و جهان می گراید.
از وحدت میان عاشق و معشوق است. جاي عاشق و معشوق پیوسته با یکدیگر جا به جا می شود، و سخن 

هاي خود هستند.هر دو هم عاشقند و هم معشوق و طالب نتایج کوشش
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به معناي معمول و مرسوم دارد؛ » عاشقانه«شعري که برخواسته از ذهنیت غنایی باشد، حقیقتی فراگیرتر از
قعیت غنایی ذهن یک شاعر عاشق را نمایان می سازد و از طرف دیگر موقعیت غنایی چرا که از یک طرف مو

ذهن یک ملت را که در هماهنگی با ذهنیت جهانیست، نمایانگر است.
در ذهنیت غنایی، هیچ فرقی میان موضوع ها نیست. هرچه در نهاد آدمی وجود دارد، می تواند موضوع 

شعر عاشقانه نیز باشد. 
ت شخصی، از بیان احساسات عمومی تفکیک ناپذیر است. عشق و شعر عاشقانه در اینجا بیان احساسا

یک مفهوم انسانی، ملی و جهانی است.  هر چه به این مفهوم مربوط باشد به عشق و شعر عاشقانه نیز مربوط 
انسان، است. از این جهت است که گاه شاعري در اشعار غنایی خویش از آزادي، میهن، عدالت، خوشبختی، 

شعر، خدا، طبیعت و ... چنان عاشقانه سخن می گوید که از بسیاري شعرهاي عاشقانه معمول، عاشقانه تر 
) ذهنیت غنایی شعر عاشقانه به طور عام، سرگذشت شعر و عشق است که 193-184: 1378است.( مختاري،

هر دوي آنها در هر عرصه اي شاهد یکدیگرند.
ن در دوران معاصر  نمود بیشتري یافته است و شعر اخوان  از این فردیت و احساسات شخصی شاعرا
گیرد.هاي سیاسی و اجتماعی قرارمیجنبه در انرژي عاشقانه، جداي از انرژي

پژواك عشق در شعر اخوان 
هاي اوشهرت که به سرودن شعرعاشقانه مشهورنیست، اگرچه بعضی ازعاشقانهاخوان شاعري است

هاي حاکم براذهان عموم و فریادي از سردرد و ناامیدي است. شعر او بیشتر بیانگر یأسبسیاریافته است؛ زیرا
تواند داستان شکست خود را در سخنش پنهان نماید؛ اما وقتی از همه اي است که نمیاو مرد شکست خورده

برایش خلق را » لحظه هاي ناب هستی«پناه می آورد تا عشق و معشوق» عشق«دل زده و نومید می گردد به 
کنند.

هاي خاطره وزد؛ لحظههاي عاشقی او میانگیز در شادترین و آزادترین لحظهچون نسیمی خاطرهعشق هم
تر مخاطب را، هم او که زند، آن نازنینهاي یاد، آنگاه که درآرزوي دیوانگی با او، او رابه نام صدا میدرباغ
هاي بهشتش می سرنوشت و زیباترین گوشهرین خندهتتر از مریم، روح روییدن، سحر جوانه، خوشمریم

اي تو، اي بهترین، اي گرامی/ اي نازنین تر مخاطب،/ اما تو بی شک عجیبی،/ « باشد، انسانی زمینی است:
تر از مریم، آن زن که زایید طفلِ خدا را، پاکی تو، پاك و بزرگ و نجیبی/ تو روح روییدنی، سحر سبز مریم

ش ترین خنده  سرنوشتی،/اي باور، وعده هاي خداوند. نه آیه و نشانی از آسمان دارد و نه جوانه ... / تو خو
را باور » آزادي«پرتوي و رنگی از عرفان، معشوق راست و راستین پاکی است که شاعر تنها از زبان اوست که 

ام می بر سرِدست، / نام گوید: آزادم و عهدم این است/ کاول قدم راه میخانه پویم/ و اولین جمی کند. او می
)57: 1389تو، نام تو، نام تو گویم... (حقوقی، 



١٩٢٩
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

-نیاز میرهاند و بیعشق و معشوق براي اخوان ابدیتی از خوشی و خشنودي است که او را از زمان می

غروب و بی زوال گرما بخش است که حضورش نافیِ زشتی ها و بدهی هاست، کند. عشق براي او آفتابِ بی
و اما بی خبر بودیم، با شور شباب و روشناي عشق،/ که این « ها:ها و ناکامیها و سرخوردگیکستانکار ش

چندم شب است از ماه؟/ و پیش از نیم شب، یا بعد از آن، خواهید دمید از کوه؟/ و خواهد بود/ طلوعش با 
) عشق 29(همان: » تافت...زوالی روز و شب میغروب زهره، یا ظهر زحل همراه؟/چرا که در دل ما آفتاب بی

ها را اوج و جلوه می بخشد؛ حتی اگر عاشق هاي زندگی است که دیگر جذبهاي از جذبهبراي اخوان جذبه
گرفتارِ حضیضِ محض باشد. عشق به باور او و براساسِ دریافت او حتی به سکون و رخوت سنگ هاي 

فته که آگاهی و شعور در برابر آن فرود است. ساحلی، تالش و خیزش موج را می بخشد، جذبه اي تعالی یا
بخشد؛/ گرچه اي که زندگی را اوج میها، اما/ جذبهاي از جاذبهجذبه«گوید: ) او می126-123: 1381(بهفر، 

پرسد از می-بخشد/ چیست این؟ناشی در حضیضی محض/ و سکون سنگ ساحل را تقال و تالشِ موج می
این مجذوبِ آن جذبه؟ منم آیا؟/ خویشتن را بیند و پرسدزخود:این این چیست؟/ کیست-خود آدمی 

کیست؟/ گرشعوري مانده باشد به وجودخویشتن او را/ گرچه کمتر ممکن است آن اوج عالی را/ در 
) 165: 1387(اخوان ثالث،» حضیضی چون شعور افتد/ ورنه از آن اوج دور افتد...

کند. آفات جاري و ظلمانی زندگی را چراغان و نور افشان میخاص دیرینه است که همهعشق، آن جذبه
گون که شاعر لذت آن لحظه را مانند قصري شاد، همچنان تا زنده باشد، زنده اي عطرآگین و افسانهلحظه

گاه  آن را به تاراج فراموشی نخواهد داد: یاد عطرآگین آن افسانه گون لحظه/ نور باران و خواهد داشت و هیچ
چنان تا زنده باشم، باران!/ چون رواق حسرتی، از کاخ رویایی.../ لذت آن لحظه را مانند قصري شاد/ همگل 

) اوج شهرت اخوان 286-283گاه آن را به تاراج فراموشی نخواهم داد...(همان: زنده خواهم داشت/ هیچ
می دارد که او را شاعري اجتماعی ما را بر آن » کتیبه«و » شهر سنگستان«،»زمستان«ثالث با شعرهایی از قبیل

نیز یافت می » آخر شاهنامه«از مجموعه  » 3غزل«قلمداد کنیم؛ هرچند در میان دفترهاي شعر او اشعاري چون 
شود؛ اما ذهنیت غنایی در شعرهاي اخوان تحت شعاع دغدغه هاي اجتماعی او قرار می گیرد.

او مفهومی کلی است و همه چیز را در عشق می شاید به سبب همین دید اجتماعی باشد که عشق از نظر
نقش عشق؟ تمامت نقش به عهده عشق است، تا عشق نباشد هیچ کار هنري، هیچ شعري به وجود نمی «بیند. 

آید. اما عشق به چی و کی، حرف دیگري است من از عشق مفهوم دیگري براي خود دارم. همین اآلن هم 
شق به همین لحظه و البته در هنگام تغنی و سرایش، این عشق به عشق مرا وادار به نوشتن کرده است. ع

می رسد. بی عشق زندگی مفهوم ندارد، اصالً ممکن نیست، یا اگر باشد پوچ است و هیچ و » بی تابی«مرحله 
سرد و یخ زده، مثل هسته  زردآلو که از الي یخ درآوري، بشکنی و ببینی پوك است. عشق در طبیعت زندگی 

پر و پیمان زندگی است یا حتی باید گفت عشق خود زندگی است. تعبیر و لفظ دیگري است است هسته 
)159: 1387(اخوان ثالث، » براي مفهوم  و معنی زندگی. 
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هایی در قالب غزل که در شوند:یکی عاشقانههاي اخوان به لحاظ فرم به دوگروه عمده تقسیم میعاشقانه
هاي زیادي از آن یافت می شود. دوم عاشقانه نمونه» وم و بر دوست دارمترا اي کهن ب«و » ارغنون«مجموعه

در «،»از این اوستا«،»آخر شاهنامه«،»زمستان«هایی که در قالب شعر آزاد یا نیمایی است که در مجموعه اشعار
می باشد.» دوزخ،اما سرد«،»زندگی می گوید:اما باز باید زیست...«،»حیاط کوچک پاییز،در زندان

ها و تحوالتی در تر اشعار او نیز هست درطول زمان دچار دگرگونیالبته بخش کوچکها کهعاشقانهاین 
- اندیشه شاعر شده است؛ اما این دگرگونی هاي اندیشه به نسبت تحوالت تأمالت شاعر در مسایل سیاسی 

گوید، به فضایی اجتماعی بسیار اندك است. باید دانست که اخوان در هنگامه اي که از عشق سخن می 
انتزاعی و مجرد از جامعه گام می نهد. گویی اجتماع و هستی اي که شاعر چنان تلخ از آن ها سخن می گوید 
در حضور عشق، کم رنگ و به یکسو نهاده می شوند در اجتماعی که: سالمت را نمی خواهند پاسخ گفت،/ 

ر یاران را/ نگه جز پیش پا را دید، نتواند،/ که سرها در گریبانست،/ کسی سر بر نیارد کرد پاسخ گفتن و دیدا
ره تاریک و لغزان است/ و گر دست محبت سوي کس یازي،/ به اکراه آورد دست از بغل بیرون/ که سرما 

)97: 1376سخت سوزانست...(اخوان ثالث،
سخن می شاعر تلخ و مأیوسانه از جامعه سخن می گوید؛ اما در همین اجتماع هنگامی که شاعر از عشق 

گوید و رویکردي کامالً متفاوت می یابد گویی عشق را جداي از هستی بررسی می کند. در هنگامی که از 
اجتماعی چنین محزون از باغ بی برگی، از خانه  آتش گرفته اش و از دشمنانش که مودبانه خنده هاي فحشا 

اگر « . را می سراید. اخوان معتقد استو ..» 3غزل«و یا » لحظه ي دیدار«بر لب است می گوید، عاشقانه هاي 
در زبان فارسی با آن که قسم غزل به نسبت بیش از همه اقسام گفته شده و گفته می شود؛ با این همه غزلی 

اي جمیل از هستی در آن چنگی به دل همگان بزند، لحظه-نه هر قولک بچه پسند-که حقیقتاً غزل باشد 
گویان ما ها باشد، بسیار نادر است، براي این است که اغلب غزلو همه دلمتجلی باشد و زبان همه  ضمیرها 

اند و نمی توانند بر آن مرز مشترك عواطف بشري دست یابند و به آن مرحله بلند در اغلب موارد نتوانسته
عروج کنند. این است که کارشان اغلب شخصی و بی رمق است. جان و جمال واقعی ندارد. همه جا در این 

کامالً محدود شخصی، بی ارتباط روحی و معنوي با دیگران مطرح است. غالباً یک » من«ونه غزل ها یکگ
گزارش احوال خصوصی است: من عاشقم، من غمگینم، عشق و غم پدرم را درآورده، پرم را آتش زده، یار 

و استعاراتی مکرر و بی وفایی کرده، از هجرش رنج می برم و از این حرفها، آن هم با تعبیرات و تشبیهات
)133: 1387(اخوان ثالث، » مبتذل محدود به سنت هاي هزارساله...

هاي اخوان در میان اشعارش بسامد کمتري دارند، اشعار اروتیک او نیز در بین همان گونه که عاشقانه
اش در میان می دهعاشقانه هایش کمتر است. در این دسته از اشعار تمنیات مردانه را کامالً بی پروا با خوانن

اش در این مواقع سراسر وصل جسمانی و لذت شهوانی است، بی آن که رویکردي گذارد. ذهنیت عاشقانه
تازه به مقوله عشق داشته باشد. هم از این رو شعر عاشقانه اش در بسیاري از موارد به شعر اروتیک یا شعر 
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باش که سیرت کنم ز بوسه  شاداب/ از اي لب گرم من؛ از تف عطش خشک،/« شهوانی نزدیک می شود:
لب و دندان و چهره اي، که بر آنها/ رشک برد الله و ستاره و مهتاب/ اخترکان شب بخیر! خسته شدم باز،/ 
 بسترم از انتظار خسته تر از من/ خسته ام، اما خوشم که روح خدایان/ شاد شود شاد،تا شب دگر از من/ مست

ر دولبم خنده، تا که خند کند روز/ باز ببینم سعادت تو چقدر روم به بسترم امشب/ بشعف می
)21و 20: 1384اخوان ثالث،»(است،/بسترِخوشبختم اي...بسترپیروز! 

هایی نهایت آرمان براي شاعر کام جویی است. این جا دغدغه  مرز مشترك عواطف در چنین عاشقانه
مطرح نیست. شاعر تنها به دنبال لذت جسمی و جنسی بشري و رابطه بی واسطه در عشق با نگاه انسانی تازه

خواهد تمام می رود. شاید هدف شاعر از سرودن چنین شعري پناه بردن به دامن فراموشی باشد که می
خویش رابه این طریق آرام کند. عشقی سحطی میان دو فرد، بدون این که نگران هاي پاسخ نیافتهپرسش
امشب به یاد « واقع چنین عشقی پناهگاهی براي شاعر شکست خورده است:پردرد و رنج باشد. در جامعه

کنم/ چون مشتري درخشان، چون اي که بخوابد به دامنم/ من ناز میمخمل زلف نجیب تو/شب را چو گریه
نام ترا به»/ آنجا نگاه کن«زهره  آشنا/ امشب گر به نام صدا می زنم ترا/ نام ترا به هر که رسد می دهم نشان/

)64و 63: 1387اخوان ثالث،»(شادي آواز می کنم/ امشب به سوي قدس اهورایی/ پرواز می کنم
کنیم. شعر هایی از اشعار او را بیان میهاي اخوان نمونهبراي آشنایی با وضعیت عاشقانه

تاه در اي عاشقانه است. این شعر کوطور که از اسمش پیداست. بیانگر لحظههمان»زمستان«ازمجموعه»لحظه«
قالبی نو گفته شده؛ اما بیانگر مضمونی سنّتی است. اخوان در این شعر معشوق را براي خود می خواهد و 

ترسم، کس عاشق اویند/ لیک میتو عاشق اویی/ گرچه دانم همه:« رقیب را بر نمی تابد: همه گویند که 
هاي اخوان ثالث زیباترین عاشقانهیکی از »دیدارلحظه) «106: 1376همان، »(یارب!/ نکند راست بگویند

دیوانه، مست و گویی در «است.هرچند شاعردر این شعر چون شاعران کالسیک از شوق دیدار معشوق،
او در کنار عاطفه وعشق پرشورش موجبات ماندگاري این شعر را است؛ زبان نرم و غزل واره» جهانی دیگر

توسط تیغ »خراش صورت«ها از ارتکاب و منع آن»لد«و»دست«،»تیغ«فراهم آورده است. مخاطب قراردادن
، نه فقط این غزل را »دل«براي » نخورده مست«همراه صفت ، به»پریشان کردن صفاي زلفک توسط دست«و

امروزي تر کرده، بلکه لطافت و تب و تاب هاي مقتضی لحظات دیدار عاشقانه را براي این شعر به ارمغان 
ام ، مستم /باز می لرزد ، دلم ، دستم/باز گویی در جهان ک است/باز من دیوانهلحظه  دیدار نزدی«آورده است: 

دیگري هستم/هاي ! نخراشی به غفلت گونه ام را ، تیغ /هاي ، نپریشی صفاي زلفکم را، دست / و آبرویم را 
)54: 1384(اخوان ثالث،» دیدار نزدیک است.نریزي ، دل!/ اي نخورده مست / لحظه

را می توان گل سر سبد عاشقانه هاي اخوان به شمار آورد. خلوص و » آخر شاهنامه«موعه از مج» 3غزل«
زبان نرم این شعر، برخالف شعرهاي اجتماعی اخوان که توأم با لحن و ترکیبات حماسی است، آن را در نوع 

ی از است. انعکاسخود برجسته کرده است. شاعر در این شعر به مرز مشترك عواطف بشري دست یافته
اي تکیه گاه و پناه/ زیباترین لحظه هاي/ «زیباترین احساسات شاعر در برخورد با عشق و معشوق است: 
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گل ساکت نازهایت/ در کوچه باغ گل سرخ پرعصمت و پر شکوه/ تنهایی و خلوت من!/ در کوچه باغ
ه رفتن/ در کوچه شرمم/ در کوچه هاي نوازش/ در کوچه هاي چه شبهاي بسیار/ تا ساحل سیمگون سحرگا

) دقت در 67و 66: 1389اخوان ثالث،»(هاي مه آلود بس گفت و گوها/ بی هیچ از لذت خواب گفتن...
توصیف لحظه ها و آنات عاشقانه که شاعر با معشوق خود داشته است فضاي این شعر را به درجه اي از 

ها، شاهد سر و سر عاشق و معشوق گاه آن کوچه واقعیت نزدیک کرده است که گویی خواننده نیز در نهان
)187: 1387است. (معین، 

نیز گرچه ما با جدایی عاشق و معشوق مواجه می شویم؛ اما ژرفاي بیان شاعر به شعر، » دریچه ها«در شعر
هستی و حقیقتی چند سویه داده است. دغدغۀ شاعر، گستگی از یگانگی است. با آن که در این شعر سخن از 

ما چون دو «اي از عشق و عشق ورزي مواجه است: اما خواننده با بیانی فراخ و گسترههجر و فراق است؛ 
دریچه ، رو به روي هم /آگاه ز هر بگو مگوي هم /هر روز سالم و پرسش و خنده/ هر روز قرار روز اینده/ 

سته ست/ زیرا بهشت ، اما ... آه / بیش از شب و روز تیره و دي کوتاه/ اکنون دل من شکسته و خعمر آینه
(اخوان » ست/ نه مهرفسون، نه ماه جادو کرد/ نفرین به سفر ، که هر چه کرد او کردها بستهیکی از دریچه

)49و 48: 1389ثالث، 
هاي اجتماعی گفتنی درمورد تغزالت درخشان اخوان این است که او در این شعرها کامالً از دغدغهنکته

ور اصلی تخیل و عاطفه هستند جداست. آن چنان که خواننده حس سیاسی که در دیگر شعرهاي او مح–
نیست. عشق وتغزل در شعر اخوان، چون شاملو » زمستان«به عنوان مثال همان گوینده» 3غزل«کند گویندهمی

اي براي پرسش ها و درگیري هایی غیر از خود عشق نمی تواند باشد.و فروغ، زمینه
و فروغ آنهایی هستند که در وصال معشوق سروده شده اند؛  اما بهترین هاي شاملو زیباترین عاشقانه

» امید«ناامیدعاشقانه هاي اخوان اغلب در هجران و دوري از یار سروده شده است و این خود با روحیه
که می توان گفت با غزل هاي گذشته  ایران که بیشتر در فراق یارند تا در وصال او خوانی دارد و هم اینهم

)188: 1387نزدیک است. (معین،
هاي اخوان نیستند، توان نادیده انگاشت که اشعار عاشقانه نه تنها وجه غالب سرودهاما این حقیقت را نمی

هاي بسیار باریکی از شعر او را اشغال کرده اند. درغزلیاتی که به سبک قدما گفته است لحظه هاي بلکه رگه
درك حضور معشوق صورت گرفته، در فضایی انتزاعی به تصویر می ورزي خیالی خویش را که بدون عشق

کشد. غیبت معشوق در شعر و بی وفایی و بدعهدي او و نصیحت به دم غنیمت دانستن و ... همه مضامینی 
کهنه و قدیمی است که بدون ابتکار خاصی، توسط شاعر تنها تکرار شده است و در آنها نه نگرش تازه اي 

ی شود و نه خواست جدیدي براساس نیازهاي جدید مطرح شده است. او در این اشعار به هستی مشاهده م
می کوشد با همان زبان کهن و البته فاخر و ریشه دار و پر طنین و با اندوهی تصنعی که خاص عاشقان است، 

به سرودن عاشقانه ها بپردازد:
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یست/ بپرس از ماه و اختر تا بدانی / شبی ترا دانم که هیچ از ما خبر نیست/ وگرنه بی وفاییت این قدر ن«
نبود که ما را چشم ترنیست/ دگر با ما وفا کن، اي فرشته/ که بیش از این تحمل در بشر نیست/ بیا جانا، 
وفاي حسن از عشق/ اگر کمتر نباشد، بیشتر نیست/ ببین کز رفتگان دردست تاریخ/ ز رسم دهر خطی جز 

)27: 1388اخوان ثالث،»(زود است/ درین آفاق, کز ما هم اثر نیست...خبر نیست/ اال دریاب فرصت، را که
عشق  میهن

هاي شعر اخوان است. شعله هاي این احساس عاشقانه در شعرهاي او گرم و ایران دوستی یکی از ویژگی
از صراحت بیشتري برخوردار است و در حقیقت، » ترا اي کهن بوم و بر دوست دارم«گیر است: ولی در 

ز پوچ جهان هیچ اگر دوست دارم/ ترا، اي کهن بوم و « نه و نمونه اي کامل از پایبندي او به ایران است:نشا
گرامی گهر دوست دارم/ترا،اي کهن زاد بوم بر دوست دارم /ترا، اي گرانمایه، دیرینه ایران/ترااي

ات، هم هنردوست دارم/ ات رخشدومن/هم اندیشهآفرین نامور دوست دارم/هنروار اندیشهبزرگبزرگان/
ات را/ که دارم/شهیدان آزاد و فرزانهوتردوستکویرت چو دریا و کوهت چو جنگل/همه بوم وبر،خشک

)158و 157: 1387اخوان ثالث،»(بودندفخربشردوست دارم
ترین مفاهیم اجتماعی، سیاسی و است که نرم واستادانه، مشکلاخوان درشعر خود به زبانی دست یافته

هاي او، عشق به ایران تمام اندیشهگنجانید؛ اما خمیر مایهنه را به جد یا طنز، در ژانرهاي کهن و نو میعاشقا
رغم شناخت و علیاست. او شاعري است که موقعیت تاریخی و حساس خویشتن را در طول حیات می

ا در خدمت ذوق و اندیشید و شعرش ربا ادب غرب، ایرانی میتسلط بر ادب فارسی و تازي و آشنایی
نماید خویش و خواهان/ بیشِ من بیگانه امروزتگرچه بس«مردم سرزمین خود قرار داده بود: مصلحت

دیوانه چون من وارت/ عاشقیاي هم/ عمر و جان کردم نثارت، عاشقم دیوانهخویشی ندارد دوستت، بیگانه
هم نگنجد/ نیست رطلی در انیران سنجد این، اي هم/ عشق و ایمانم به ایران، در دو گیتی نیستت، فرزانه
)85همان: ...»(پیمانه اي هم 

هاي این دو شعر اخوان، همانند شعر فردوسی سرشار از عشق به فرهنگ و تمدن خویش است و سروده
) 261: 1370شاعر، دوست داشتن این کهن بوم و بر است. بنابراین اخوان ستایشگر فردوسی است.( کاخی، 

گمانم، که آن بى / ولى بى/ سخنهاى شیعى، شعوبى نگفتجفتنگویم که فردوسى پاك«گوید: که میچنان
/ کران پاك دریاى ژرف/ یکى بینظیر/ به یک آدمى جامه، صد بیشه شیر/ چو مردان افسانه بود و شگرف

ستود/ چو باد همانا ز هر دین و ملت مه داشت/ همه هر چه زد نقش، زیبا نگاشت/ اگر خاك، یا آب و آتش
بهاري، همه خوش ستود.../گر از آب گوید، روان است و پاك/ ور آتش، فروزنده و تابناك/ اگر گفت از 
ابریشم و پرنیان و گر گرز پوالد و ببربیان/ و گر بایدش گفت آرام و نرم/ به آهستگی و به آزرم و شرم/ همه 

./ من از شهر اویم، شناساش نیز/ هم آوا و هم درد گر حریرین و هموار گفت/ به آیین و زیبا و ستوار گفت..
/ و همتاش نیز!/ بر ایران پرستی، شعوبی گري/ انیران گدازي و گُندآوري/ سلحشورى و شعر و شور و منش

)307: 1387اخوان ثالث، ...»(دلیرى و گردى و کار و کنش
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گونه که باید وطنان او آنکه هماست و با آنعشق اخوان به وطن عشقی پاك و دور از اغراض سودجویانه
اند و حتی در آخر عمر کمر به آزار او بستند؛ اما او بهترین آرزوها را براي وطن دارد: خاطر او را پاس نداشته

اي هم/ بازهم مست تر ازمن عاقلی،دیوانهساماني هم/ نیست بیهیچ شب شمعی نسوزد هیچ شب پروانه«
اي هم/ اي وطن آباد مانی، سربلند، آزاد مانی/ جهان هر نو خراباتی،کهن میخانهازمیِ پیرمغانم، گرچه دیدم/ در

)85: 1387(اخوان ثالث،» اي هم...گرچه بهرِ من نداري کلبه اي، کاشانه
معشوق اخوان 

ترین گاه غمگینهاي تنهایی وخلوت اوست. اوتکیهگاه و پناه زیباترین لحظهبراي اخوان تکیه» معشوق«
گاه و پناه/ اي تکیه« ي عاشقی بوده است که اکنون در دوري از او حسرت نگاه هایش را می خورد:هالحظه

هاي باغ گل تیره و تلخ اندوه/ در کوچهنگاهت تهی مانده از نور/ در کوچههاي کنون بیترین لحظهغمگین
اخوان »(رشید پاره است؟فروز تو خوچه شبها که کنون همه کور/ آنجا بگو تا کدامین ستاره است/ که شب

از اهالی گیالن می شود؛ اما در این عشق ورزي » توران«) او در جوانی عاشق دختري به نام68: 1389ثالث،
ناکام می ماند. بسیاري از شعرهاي عاشقانه ارغنون و برخی از شعرهاي دفتر زمستان به این عشق نافرجام 

که در گیالن/ به زلفی با هزاران آرزو دادیم پیوندش/ کنون در ولی ما را دلی آشفته بود، آن هم «اشاره دارد: 
)47: 1388همان،»(گوشه غربت به وصلش آرزومندم/ به وصل آن گل اندامی که خواراست آرزومندش...

او ماجراهاي تلخ عشق خود را با زبانی ساده بیان می کند. یکی از این ماجراها داستان سفر اخوان ثالث 
به رشت براي دیدار معشوق است. او به امید آن که در سال نو معشوق خویش را ببیند، راه 1328در اسفندماه

و 283: 1380هاي پرگل رشت  بر خود هموار می کند. (محمدي آملی،دراز سفر را از پشت ورامین تا دشت
گردد. )؛ اما با بی مهري معشوق مواجه می شود که این امر باعث شکست عاطفی و عشقی در او می284
گردد و همین شکست در عشق باعث سرودن بازتاب زیباي این شکست عاشقانه می» داستان عشق ما...«شعر 

باز دیشب حالت ): «58: 1385گردد(شریفیان، اشعار غمگنانه در دوري و فراق یار و گله و شکایت از او می
شوق گریه در سر داشت، من نگذاشتم/ من حالتی جانکاه بود/ تا سحرسوداي دل با ناله بود و آه بود/ چشم،

ور نه از طوفان روح من خدا آگاه بود/ صحبت از ما بود و من در پرده کردم شکوه ها/شرم، رهزن شد واال ّ 
اشک من در راه بود/ آري اي دیر آشناي سنگدل،توران من/ گفت و گو بود از تو، اما مبهم و کوتاه بود/ 

کند/ سرگذشت دل شکستن بود و بس جانکاه بود.../ آمدم تا سال را بر کاشکی سر بشکند، پا بشکند، دل نش
روي توران نو کنم/ ورنه زي رشت آمدن، اسفند مه بیگاه بود/ آمدم، اما ندیدم مهري از آن ماهروي/ یاد از آن 

گریه گرید، آريعهدي که مهري در دل این ماه بود.../ عید نوروزم عزا شد، این هم از اقبال من/ ابرهم می
اخوان »(سال جدید...تا چنین گریان شود با خنده»/ امید«آمددارد حال من.../ کاش این نوروز هم اینجا نمی

)239-237: 1388ثالث، 
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نوع نگرشی که در تمام دوران شعري اخوان به خوبی مشهود است، نگرش جدا کردن عشق از دنیایی 
این نوع نگرش در تمام دوران شعري او باقی است. «است.است که براي او مملو از رنج و زحمت و آلودگی 

بر یک روال و یک نهج، با یک تأویل، در یک چشم انداز و یک فرجام. میان دو حس درونی او فراقی هست. 
این یک نیمه است و آن یک نیمه دیگر که جز دو یا چند مورد گذرا با هم یگانه نیستند؛ اگر هم تناقضی در 

زهمین دوگانگی درون است.این گرایش هست. ا
حس اجتماعی شاعر، واکنش نارضایتی عمیق او را از آن چه هست دربردارد و حس عاشقانه او واکنش 

(مختاري، » آن هستی آلوده ، و در نتیجه بیرون آن...» نفی«رضایت اوست از امکان عشق ورزیدن، در پس 
)519و 518تا: بی

که دردهاي اجتماعی بر مبارزه و شکست است. عشق بدون اینندیشهاخوان، خالی از ارمانتیسم عاشقانه
جز چند شعر که گاه از تلخی و درداندیشگی «آن سایه افکنده باشد. از درد دوري و جدایی مایه گرفته است. 

او مایه اي دارد، بقیه عاشقانه ها، در یک زاللی غریزي رخ می دهد که چه از بابت نفی و چه از بابت اثبات،
)بنابر این معشوق در بیشتر اشعار اخوان 521(همان: » از ذهن اجتماعی و اعتراضی او مایه نگرفته است... 

امشب «ثالث، مفهوم اجتماعی، خیالی، وهمی و عرفانی ندارد، جز این که معشوق و یک عشق زنده است: 
در راه/ بوي تو ، بوي تو ، بوي / دل آرزوي تو ، و آنگاه/ این بستر ِ تهمت آغشته چشمدلم آرزوي تو دارد

خواهش،/ هولی بوي تو در لحظه هاي نه پروا ، نه آزرمی از هیچ/ تن زنده، دل زنده، جان جملهتو دارد!/
نه،شرمی نه ازهیچ،/ آن بو که گویدتو هستی/ دراوج شور هوس،اوج مستی/ جبران خشمی که ازخلوت دوش 

ین مشخصه این لحظه هاي بی خویشی عشق، فقدان درد در بارزتر) «47: 1387اخوان ثالث، »(دارم...
آنهاست. وقتی دنیا را سراسر درد گرفته است، اگر بشود لحظه اي از آن دور ماند، مطلوب آدمی فراهم آمده 

کند،  به دلیل ادراك عاشقانه خاصی ) اگر در زندان فقدان معشوق را حس می521تا: مختاري، بی»(است... 
ذر ذهنیت عاشقانه بدان دست یافته باشد، بلکه تنها به این دلیل است که در زندان از نیست که در رهگ

معشوق خود دور مانده و هواي عیش درسرش افتاده است.
چه کسی بهتر از » وادي بی سرانجامی و خوف«در آن دوران هول و وحشت، درمیان آتش و خون، در آن 

فریند. براي همین است که نمی خواهد او را وارد فضاي می تواند خاطري آسوده براي او بیا» معشوق«
اجتماعی عصر خود کند. تمایل او این است که حداقل در این عرصه آلوده پاك و نجیب بماند تا در 

رحم،/ تفتیده در دوزخ آفتاب در دشت هول و درندشت بی«ها را ببیند: وجودش همه پاکی ها و خوشی
سرانجامی و خوف،/ از تشنگی خستگی برده از یاد؛/ وز سافر،/ آواره وادي بیامرداد؛/ آنگه که گمگشته مرد م

اي خستگی تشنگی را فراموش کرده؛/ در خاك و خون می کشد تن،/ حالی، نه زنده، نه مرده.../ با آرزوي تو،
اي ترین عهد و عادت/ آرزوي همیشه،/ گویی درین گوشه ي غم،/ امشب من آزادم، آزاد.../ اد تو شیرین

)54-51: 1387(اخوان ثالث، ...» آشناي غم و شادي من/ عشق تو زیباترین راستیها،/ زندان و آزادي من 
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نوردد و حتی از عرش باالتر می شاعر با معشوق اهورایی و نجیب خود تمامی صحراهاي خداوند را درمی
با تو دیشب تا کجا « رسد:یی می»تجرد و رها«رود؛ تا آن سوي خدا، از سرزمین الهی او نیز می گذرد و به 

بردت/ از تا خدا و آنسوي صحراي خدا رفتم/ با تو نیک اي عطر سبز سایه پرورده/ اي پري که باد میرفتم/
آمد به هاش میهاي عطر/ تا دیاري که غریبیهاي سبز/ تا بهار سبزهچمنزار حریرپرگل پرده،/ تاحریم سایه

)77و 76: 1387(اخوان ثالث، ...» تا تجرد ، تا رها رفتم چشم آشنا، رفتم.../ پا به پاي تو
گیري یافته و از موجودي در مرزِ هاي نخست رشد انسانیِ چشممعشوق در این اشعار برخالف مجموعه

هاي بی نظیر جنسی و به مثابه  ابزار اطفايِ جنسی مرد فراتر رفته و ضمنِ انسان بودن و نبودن و با جاذبه
نگاهش ها، آن اندازه از نظر شخصیتی تعالی یافته که در غمگین ترین لحظه هایی که اکنون بیحفظ آن جاذبه

پرشورترین «، »نورسازهاي غم آلود این عمر بی«و » در نورغرفه«و » نور«از نور تهی مانده است، نمادي از
شگفتا ، چه -این بستر امشب نور دراین شبِ تلخ ِدیجور/ اي غرقه«را براي او می نوازد: » پرده عاشقانه

/ بوي تو، بوي تو دارد/ بوي شبستان ِ موي تو دارد/ بوي شبانی که خوشبخت بودیم/ در بستري -حالی ست
)48و 47: 1387(اخوان ثالث، » تا سحر می غنودیم/ بوي نترسیدن ما...

رساند هستی میز کار مایهنیازي و برخورداري اپیوستگی ویگانگی، شاعر و معشوق را به فرا اوجی از بی
عشق آنان را گردند و کعبهها بر اطراف آنان میشوند و ستارگان و کهکشهانکه قطب و مدار هستی می

و در ما بود و گرد ما/ طواف کهکشان ها و «ترین ستارگان نور می افشانند: کنند و براي آنان روشنطواف می
)29: 1387اخوان ثالث،»(ترین کوکب...ي ما/ طلوع طلعت روشنمدارِ اختران روشنِ هر شب/ و ازما و برا

و » دم غنیمت دان و با پرهیز و پروا قهر«اي از معشوق است و می گوید: شاعر، عاشق وصل و لذت لحظه
/دریاب کاین دم نپاید/دریاب و دریاب ، شاید/ دیگر به چنگت !آن بو که چون عشوه هاي تو گوید : عزیزا

بی دان و عمري ، میدیش/ آن شکوه و خشم دوشین رها کن/ مسپار دل را به نیاید/ امشب ش
)47همان:»(تشویش...

اخوان و معشوق زن 
از شماري مثبتی ندارد.در واقع به جز تعداد انگشتمعموالً تا قبل از مشروطه، زن درادبیات ایران چهره

رین، فرنگیس و رابعه شخصیت زن به نیرنگ، تاریخی واساطیري نظیر: گردآفرید، آناهیتا، شیهايشخصیت
شود؛ اما در نتیجه تغییر و تحوالت جنبش مشروطه و وفایی وصفات ناشایست دیگرتوصیف میخواري، بی

ارتباط با ملل پیشرفته شیوه نگرش به زن در جامعه ایرانی تغییر می یابد. شعر اخوان در مورد زنان متأثر از 
است؛ اما با این حال زن در شعر او چهره اي دو گانه دارد. چهره یک زن در شعر نگاه نو بعد از عصر بیداري 
تو، آنچه در خواب بینند،/ «سرشت، آسمانی و آرمانیست که اخوان دوست دارد:او زنی اثیري اهورایی، مریم

آنچه خواهند هاي خیال آفرینند/ تو، آنچه در قصه خوانند/ تو، آنچه بی اختیارند پیشش/ و پوشیده در پرده
.../ تو نوش ِ آسایشی، ناز ِ لذت/ تو راز ِ آن، آن ِ جان و جمالی/ اي خوب ، اي خوبی ، اي نامش ندانند
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(اخوان ...»هاي زاللی/ ك لحظه  ساده و بی ماللی/ اي آبی روشن ، اي آبخواب/ تو ژرفی و صفوت ِبرکه
تو زنی «مرد را در زهدان می پرورد: -فه قهرمان اي است که نطدیگر مادینه) و چهره49-46: 1387ثالث، 
/ .اي دیریناي، ساالري و از مرد هم پیشی/ جامه جنست زن است، اما/ درد و غیرت در تو دارد ریشهمردانه

کم مبین خود را، که از بسیار هم بیشی/ گوهر غیرت گرامی دار، اي غمگین/ مرد، یا ساالر زن، باید بدانی این 
وزان صدره تیره تر از شب،/ اهل غیرت روزیش درد است/ خواه در هر جامه، وز هر جنس،/ ،/ کاندرین ر

)231: 1387اخوان ثالث،»(...درد قوت غالب مرد است
اخوان با آوردن مرد یا ساالر زن یعنی برابر نهادنِ مرد با ساالر زن، نشان می دهد که تا چه اندازه مفهوم 

است. یا زمانی که همانند فردوسی نمی خواهد اي او نهادینه شدههساالري و سروري مرد در اندیشه
با توام من، « قهرمانانش فقط مردان باشند، زن لطیف  مهربان را در هیأتی مردانه تر از مردان تجسم می کند:

میوه دار ایل !/ تیهوي شاهین شکار کرد!/ که به تاري ازکمند يآي دخترجان !/ شیردختر، اي شکوفه
) در برابر این 234همان: »(گیري/ صد چنان سهراب یل را،آن که نتوانست/ نازنین گردآفرید گرد...تگیسوی

شخصیت زن را » اژدها عفریته اي منحوس«تندیس آرمانی از زن، تصویري دیگر قرار دارد. اخوان در شعر
ا روبهی مکار و محتال ماري خوش خط و خال ی«دهد. زنی به نام طاووس که مثَل برابر با اژدها قرار می

ها کرده و از شیر که عمري به پایش جان فشانی» ساده دل و صادق و با صفایی« مرد» شاتقی«مردش» است
که کند. اخوان بعد از اینبرایش فراهم کرده بود، گرفتار زندان می» کوه قاف«مرغ تا جان آدمیزاد را از پشت

س را بیان می کند، در پایان ماجرا این گونه نتیجه می به دست دختر عمو طاوو» شاتقی«علت زندانی شدن
یک فریب ساده ي «گیرد: ماجرا چندان مفصل نیست، اصال ماجرایی نیست/ راست می گوید که می گوید:

هرچه این بیچاره خوب و صادق و «وز نخستین داستان ها، ماجراي شاتقی را با زنش طاووس/ ».../ کوچک
مثل ماري خوش خط و خال است./ بلکه باید گفت/ »/ «ی معرفت معکوسست؛/در عوض آن ناکسِ بساده

شاتقی ده یازده سال است باتزویرِ آن پتیاره »/ «اژدها عفریته اي، منحوس،/ روبهی مکارومحتال است
وز ».../ گیر کارش چیست؟/ هیچ کاري؟هیچ اقدامی؟»/ داند چه وقت آزاد خواهند شد.زندانیست./ و نمی

شت و پاکی این مرد،/ هر دلی با حزن و حیرت، سخت می لرزید/ و بر آن نفرین و براین آفرین صفا و از گذ
)243-241: 1387کرد...(اخوان ثالث،می

کند. این این برداشت و نگاه غیرانسانی و محدود نسبت به زن، طیف هستی و تنوع انسانیش را انکارمی«
رویاروي و متضاد بازتابِ ار انسانی زن و تقلیل او به دو چهرهها و کردویژگیگستردهاصرار درکاهش دامنه

مرد ساالر نسبت به زن است. تصویر یک بعدي، مسطح و محدود زن حس و ذهن درتضاد و مرد سامانه
بازتاب هراسِ مرد است از -در کنار مرد بیچاره  خوب و صادق و ساده -لکاته یا اژدهاي عفریته  منحوس

مردساالر و واهمه از شورش اوست برنظامی که برحسب سامانهسرکش زن تحت سیطرهنیروي طغیان و
(بهفر، » مقتضیات خود، هستی زن را نظم بخشیده، بودن او را تعریف و حدود انسانیش را تبیین کرده است

)130و 129: 1381
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که انسان در آن عامل اخوان نتوانست به عشقی دگرسان که نیما نیز از آن سخن گفت دست یابد. عشقی 
اصلی تحقق عشق باشد و یا پیامی از عشقی انسانی داشته باشد. وجه غالب عشقی که اخوان از آن سخن می 

اي هم نیست. عشق طبیعی که در آن حداکثر گوید، عشق طبیعی است که داراي مناظر گوناگون و گسترده
-هاي اهورایی پاکی را تجربه میاخوان لحظهآرمان، وصال جسمانی و حالوت حاصل از آن است. تنها گاهی 

کند که در آن تجربه هاي عمیق تر و پاك تري را نمایش می دهد و عاشق و معشوق به سوي یک رابطه  بی 
واسطه پیش می روند. اما این وجه در اشعار اخوان بسیار اندك است. اخوان در اغلب اشعارش درد و دغدغه  

عشوق را با خود هم سو و همگام نمی بیند. معشوق درشکست و پیروزي اجتماع دارد و در این رهگذر م
بیند. او شاعر آگاهی ندارد و یا شاعر چنین قدرتی را در او نمیشاعرسهیم نیست؛ زیرا ازدرد و دغدغهمبارزه

زمینی را داراست که لحظه هاي عیش و عشرت شاعر را کفیل است.فقط یک چهره
گیرينتیجه

که شعر رسد؛ چنانادبیات معاصر با آنچه در ادبیات سنتی آمده است، متفاوت به نظر مینمود عشق در
پردازد و نیز ساختار خود را هاي متفاوتی از خود میگیري از سنت غنایی کهن نظریهمعاصر در فاصلهعاشقانه

د بیشتري دارد. اخوان نهد. فردیت و احساسات شخصی شاعران در شعر معاصر نموبر بنیادي دیگرگون بنا می
-هاي او شهرت ویژه دارند. او مرد شکستاگرچه به سرودن شعر عاشقانه مشهور نیست، ولی برخی عاشقانه

زدگی و نا تواند داستان شکست خویش را در سخنش پنهان کند، بلکه در اوج دلاي است که نمیخورده
کند. چون ذهنیت غنایی در شعر میا برایش خلقهاي ناب هستی ربرد و معشوق، لحظهامیدي به عشق پناه می

هایش چندان به چشم هاي اخوان در بسامد سرودههاي اجتماعی اوست، عاشقانهاخوان تحت تأثیر دغدغه
پروا آید، اگرچه تمنیات مردانه را بیهایش به چشم نمیهاي اروتیک او نیز در میان عاشقانهآید و سرودهنمی

دار اخوان در وصف هجران و دوري از یار سروده هاي مخاطب. بهترین عاشقانهکندبا مخاطب مطرح می
دوستی و عشق به مظاهر ایرانی ویژگی اصلی عشق در شعر اخوان است که گرما و گیرایی اند. ایرانشده
نه و نو که دشوارترین مفاهیم عاشقانه، اجتماعی و سیاسی را به زبان جد و طنز در قالب کهاي دارد؛ چنانویژه
سراید. اخوان نتوانسته است به عشقی که انسان عامل اصلی تحقق آن است و یا پیامی از عشقی انسانی می

داشته باشد، دست یابد، بلکه وجه غالب عشق او طبیعی و بدون مناظر گوناگون است. عشق طبیعی که وصال 
هاي اهورایی و پاکی را تجربه هجسمانی و حالوت حاصل از آن حداکثر آرمان آن است. اخوان گاهی لحظ

روند. واسطه پیش میبه سوي یک وصال بی-هایی اندكهرچند در سروده-کند و عاشق و معشوقمی
صرفاً زمینی هاي او سهیم نیست و یک چهرهها و دلزدگیهاي اجتماعی، شکستمعشوق اخوان در دغدغه

دارد.
کتابنامه

هنامه،تهران، انتشارات زمستان.)، آخر شا1389اخوان ثالث، مهدي،(-1
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) ارغنون، تهران، انتشارات زمستان.1388اخوان ثالث، مهدي، (-2
)، از این اوستا، تهران، انتشارات زمستان.1387اخوان ثالث، مهدي، (-3
) ترا اي کهن بوم و بر دوست دارم، تهران، انتشارات زمستان.1387اخوان ثالث، مهدي، (-4
)، زمستان، تهران، انتشارات مروارید.1376هدي، (اخوان ثالث، م-5
)، سه کتاب:درحیاط پاییز، در زندان. زندگی می گوید:اما باز باید زیست...، 1387اخوان ثالث، مهدي،(-6

دوزخ اما سرد، تهران، انتشارات زمستان.
)، عاشقانه ها و کبود، تهران، انتشارات زمستان.1384اخوان ثالث، مهدي، (-7
زده(نقدي بر عاشقانه هاي معاصر)، چاپ اول، تهران، هاي شب)، عشق درگذرگاه1381هفر،مهري،(ب-8

انتشارات هیرمند.
)، بررسی فرایند نوستالوژي شعر فارسی، کاوش نامه سال هفتم، شماره 1385شریفیان، مهدي،(-9

،ترجمه حجت اهللا )،ادبیات فارسی ازعصر جامی تا روزگار ما1382شفیعی کدکنی، محمدرضا،(-10
اصیل،تهران، نشر نی.

ي مهدي اخوان ثالث)، تهران، نشر ناشران.برگی(یادنامه)، باغ بی1370کاخی، مرتضی،(-11
)،آواز چگور(زندگی و شعر مهدي اخوان ثالث)تهران،ثالث.1380محمدي آملی، محمدرضا،(-12
یت غنایی معاصر)، تهران، تیراژه.)، هفتادسال عاشقانه (تحلیلی از ذهن1378مختاري، محمد، (-13
)، تغزل در شعر نو، محالت زبان و ادبیات.1387معین،مهدخت،(-14
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نامۀ بیغمیعیاري و عیاران در داراب
آباديدکتر محمود حسن

دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
١پورزهرا خزاعی

فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستاندانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات 
چکیده
هاي عیاري، و... تقسیم هاي جنگی، عشقی، دینی، داستانتوان به داستانها را از لحاظ محتوایی میداستان

گویان ها سینه به سینه توسط قصهکرد. داراب نامۀ بیغمی داستانی عامیانه و شفاهی است که در طی قرن
- چه را بیغمی روایت میوسط بیغمی روایت شد و محمود دفتر خوان هر آنمنتقل، و در قرن نهم هجري ت

- مردي و عیاري میي تحریر در آورده است.موضوع آن جنگ وجنگاوري بر سر عشق، جوانکرد، به رشته
هاي کهن ایرانی است، در مورد پیشینه و کارکردهاي عیاران نظرات مختلفی ارائه باشد. آیین عیاري از آیین

نامه، اصول، ت اما بیشتر این نظریات به ایرانی بودن و قدمت آن اشاره دارند. نقش عیاران در دارابشده اس
گیر و مهم است. این پژوهش قصد بررسی جایگاه عیاران را در داراب هاي آنان چشمکاريوظایف و شیرین

عیاري و تغییر نقش و جایگاه آنها اي از ها، اصول و کارکردهاي عیاران، پیشینهنامه دارد و ضمن بیان ویژگی
رو، جاسوس و ...در ارائه داده است. نتایج تحقیق نشان از اهمیت نقش عیاران در قالب پهلوان، شطار، شب

هاي مهم داستان حضوري تعیین کننده دارند و با کارهاي داستان داراب نامه است. آنها در بیشتر صحنه
گشایند ومورد اعتماد شاه و بزرگان هستند.ار و کور را میهاي بسیار دشوشگفت و شیرین خود، گره

عیاري، داراب نامه، بیغمی، کارکردها، اصولها:کلیدواژه
مقدمه

آیین عیاري، ریشه و پیشینۀ آن
عیاران سرزمین ایران و مشرقِ آن از جمله سیستان و بیشتر صاحب نظران برآنند که، خاستگاه اولیۀ

-اریخ عیاري در دوران پیش از اسالم اطالع چندانی در دست نیست با این حال میاز ت«خراسان بوده است.

ي ساسانی وجود هاي دورههاي دوران اسالمی آمده است، در اندرزنامهنامهدانیم که بسیاري از آنچه در فتوت
الحکایات الشعراي بهار ضمن حواشی جامعی که بر منتخب جوامع). ملک778: 1383(برنجیان، » داشته است

عیار در لغت عرب ریشه و اصلی به معنی خود ندارد و در لغت عربی «نویسد: ي عیار میي واژهنوشته درباره
هم معنی درستی براي این لغت نشده و گویند عیارکسی است که بسیار بیاید و برود و صاحب ذکاوت نیز 

ي و از نبودن این معانی و نبودن اصل و ریشهباشد و نیز گویند کسی که بسیار گردش کند و چاالك باشد. . . 
رسد که این لفظ معرّب و از فارسی ماخوذ باشد و اصل آن حقیقی ازاین لغت در زبان عربی چنین به نظر می

1  .khazai_zahra@yahoo.com
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وار بوده است اییار پهلوي باشد به معنی یار که عربی آن رفیق است و اصل این لغت در پهلوي قدیم اديکلمه
هاي ساسانی و ي اتصال عیاران به دورهاییار و در زبان دري یار شده است... و گویا رشتهوار وو بعدها ایی

). پس بنیاد 34: 1382حاکمی، ←»(اندخواندهکشیده است و آنان یکدیگر را یار میشاید پیشتر از آن عهد می
هاي اي دیگر از جمله سرزمینهاین آیین و مسلک، در ایرانِ پیش از اسالم گذاشته شده و از ایران به سرزمین

ویژه در در قرون وسطی در بیشتر کشورهاي اسالمی مشرق زمین و به«عربی اسالمی و اروپایی رفته است.
)؛ آیین فتوت از دل 18: 1382(حاکمی، » شدي فتوت نامیده میایران جمعیت فتیان به وجود آمد که دسته

شود، عیاران از دوران پیش از اسالم صاحب نظران دریافت میگونه که از کالمعیاري به ظهور رسیده بود. آن
ي اسالمی صورت گرچه رشد و گسترش آیین عیاري و اقبال عام به آن در دوره«اند. و در شرق ایران بوده

اي عیاري را در تاریخ ایران پیش از هایی در باب آن نوشته شده اما سرچشمهگرفته و در این دوران کتاب
زند که عیاري از تشکیالت صنفی شهر مداین پایتخت ساسانیان آغاز جست. ماسینیون حدس میاسالم باید
).59: 1384پور، (رك: حسام» شده است

اند.در تاریخ سیستان نیز در عیاران بزرگ و مشهور مانند یعقوب لیث صفاري نیز از همین خطه برخاسته
و ابوالعریان با او بیامد و این «ان اشاره شده است، از جمله چند موردي که نام عیاران آمده، به سیستانی بودنش

186: 1383تاریخ سیستان، »(ابوالعریان مردي عیار بود از سیستان و سرهنگ شماران بود و غوغا یار او بودند
لیث بن فضل هرچه به سیستان به دست کردي طعام ساختی و عیاران سیستان را مهمان، کردي و «)؛نیز 

باز مردي دیگر از بست برخاست احمد قولی گفتند و عیاران و مردان مرد بر «)؛ و198(همان: »خلعت دادي
او جمع شدند چه از بست و چه از سیستان و حرب کردند... و یعقوب لیث و عیاران سیستان او را قوت 

).212همان: »(کردند
، سیستان را جهان پهلوانگرشاسب بنا بر روایات ملی«گوید: حمداهللا مستوفی بارها در نزهه القلوب می

توان دریافت که یکی از دالیل اهمیت این منطقه و به خصوص سیستان ). می142: 1362(مستوفی، » بنیاد نهاد
از لحاظ عیاري، شاید وجود خاندان گرشاسب بوده است. زیرا عیاران در ابتدا همیشه همراه با پادشاهان و 

عیاري مبارزه با ظلم و ستم بوده که حضوري پیوسته و دائمی در ایران ياساس فلسفه«اند، وپهلوانان بوده
ترین متن عیاري).آبادي، شاهنامه کهنحسن»(داشته است

هاي خداوندان زور را دارد. گیريهاي ایرانیان در برابر سختآیین عیاري همان، حال و هواي جنبش«
(همان). » دیدگان و بینوایان بودرگ و گرفتن داد ستمداران بزي عیاران مبارزه با اشراف و زمینهدف عمده

گونه سازمان رفتند، اما در داراب نامه ایناساساً عیاران سازمانی در مخالفت و اعتراض به خالفت به شمار می
و تاسیساتی وجود نداشته، و عیاران به صورت مستقل از دولت و شخص پادشاه و یا قهرمان اصلی عمل 

روي، طراري، دزدي و... به دستور و تحت نظارت شاه و دادند از شبچه انجام میهر آنکردند بلکه نمی
اند، در ابتدايِ حضورشان در خدمت پادشاه زاده بوده است. عیاران که از دوران پیش از اسالم وجود داشتهشاه

ز حضور اعراب و کم در دوران اسالمی و پس او حکومت بودند و پیمان وفاداري با شاه داشتند اما کم
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ي طبقاتی، فساد، ظلم و جور در جامعه، از حکومت جدا شدند و به صورت مغوالن در ایران و ایجاد فاصله
هاي تشکیل دادند و رئیس و سردار براي خود تعیین کردند که یعقوب لیث یکی از مستقل براي خود گروه

این سرداران بود.
ت و جایگاه عیاران به عنوان طبقه و گروهی تاثیرگذار و مهم دلیل انتخاب این موضوع براي تحقیق، اهمی

نامه و اهداف و کارکردهایشان بود.در داراب
هاي مختلف و استفاده از مقاالت تحلیلی، ضمن مراجعه به کتابخانه و سایت-روش انجام تحقیق توصیفی

باشد.و کتب مربوط می
تعریف عیاري

باشد، که یکی از مردي میبیان شده است یکی از آن معانی، جواني عیار معانی متفاوتیبراي واژه
- ترین وجوه اشتراك داستانمردي یکی از مهمجوان«هاي عیاران در داراب نامه است، همچنین ویژگی

).118: 1382محجوب، »(هاست
گی دارد، اما مردي و مرداناین واژه در متون فارسی بیشتر معناي جوان«اند: ي عیار گفتهدر باب واژه

گري، چاالکی، سرکشی، از جان گذشتگی، شجاعت، زیبایی، روي، هوشمندي، حیلهمعناهایی مانند شب
کدام به تنهایی هاست و هیچي این واژهتوان گفت معناي عیاري همهمالحت، دزدي و. . . در آن هست و می

).57: 1384پور، (حسام» کندمعناي واقعی آن را به ذهن تداعی نمی
شدند و عیاران که در هر خطه و هر روزگار به نام و لقبی خوانده می«نیز در تعریف عیاري آمده است: 

اي بودند که خوانند، فرقهمی» جوانمردان«نامیدند و در قسمتی از ایران ایشان را می» فتیان«اعراب آنان را 
براي کسب و حفظ نام از جان خویش آنها». ي خویش داشتندآداب و رسوم و تشکیالت و مقرراتی ویژه

).594: 1382اند (محجوب، رو بودهمرد و شبگذاشتند. عیاران پهلوان، جوانمایه می
ویژگی و اصول عیاران

گوید: این شود، چنین میمحجوب در مورد ویژگی و اصول عیاران که عیاران داراب نامه را نیز شامل می
پیاده -بلکه همیشه–اند. غالباًك و شجاع و پرتحمل و خنجرگذار بودهمردمان دلیر و بردبار و زیرك و چاال

هاي سپاهیان تفاوت داشته است. به چاالکی به اردوي دشمن اند. لباس آنان نیز با دیگر صنفپیمودهراه می
د کشنپیچیده به دوش می"مالشال و دست"کنند و در هوش میروند و پهلوانان و سرداران دشمن را بیمی

هاي گوناگون، حتی مطربی و دانند، از پیشهآورند. همه زبانی را میو دوان دوان او را به اردوي خویش می
کنند و هرگاه کار بر آنها دشوار شود، چندین آوازه خوانی سررشته دارند و هر دم در لباسی دیگر جلوه می

رسنگی اردوي دشمن به یاري خنجر خویش روند و گاه از چند فدرند و از معرکه به در مینفر را شکم می
کنند... پهلوانان از طلوع تا ي سرداري که باید دزدیده یا کشته شود سر بیرون میزنند و از زیر خیمهنقب می
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کنند و عیاران براي پیش برد کار خویش تاریکی شب را مورد استفاده قرار غروب آفتاب در میدان نبرد می
)291-293: 1382دهند (محجوب، می

باشد.در داراب نامه سوگند خوردن مخصوصاً در سوگند خوردن و وفاي به سوگند از اصول عیاران می
ماندند. عیارانی که خورند، پاي آن سوگند مینزد ایرانیان نقش و جایگاه مهمی دارد و زمانی که سوگندي می

کاري با ایرانیان خود را از مهلکه نجات همشدند، با قسم خوردن به از سپاه دشمن به دست ایرانیان گرفتار می
گونه کردند. از ایندادند و اعتماد ایرانیان را که به قسم خوردن بسیار معتقد و حساس بودند جلب میمی

ها در داراب نامه فراوان است.سوگند خوردن
شد و سوگند تاش جلدك را براي جاسوسی به سپاه ایران فرستاد اما او اسیر دست عیاران ایرانطرم

خورد که با آنها یکی شود و به جان امانش دهند. پس به سوي سپاهش رفت و گفت ایرانیان بسیار غافلند؛ بر 
- 139: 2ج1381تاش وارد شد(رك: بیغمی، آنها شیبخونی زنید.در آن شبیخون شکست سختی بر سپاه طرم

135 .(
زاد اشت شبانه به سپاه ایرانیان برود و سر فرخطارق عیار خدمات فراوانی براي سپاه یمنیان کرد و قصد د

گیر کرد، طارق ناچاراً براي حفظ جان و بهزاد را بیاورد. اما بهزاد با زیرکی، خود را به خواب زد و او را دست
). 590-593سوگند خورد که با ایرانیان یکی شود (رك، همان: 

جایی که سوگند در داراب نامه جایگاه اشد، از آنبنامه جزو اصول عیاران میوفاي به عهد نیز در داراب
خوردند، در وفاي به آن پایدار بودند.بستند و برآن سوگند میمهمی دارد، هرگاه عهدي می

ي مظفرشاه) که توسط جنیان ربوده شده بود، آشوب عیار همراه مظفرشاه به دنبال توران دخت (معشوقه
ي حضور او در همین فصل که به نام او و مظفرشاه است باشد ترین صحنهرفت، وشاید بیشترین و پررنگ

ي وفاداري او به مخدومش مظفرشاه است (آشوب عیار در خدمت مظفرشاه و توران دخت) واین نشان دهنده
).164: 2ج1381(رك: بیغمی، 

از آن به سپاه بادرفتار توسط عیاران ایرانی شناسایی و دستگیر شد و ناچار شد با ایرانیان یکی شود. پس 
: 1خود بازگشت و براي همکاري با ایرانیان به دروغ به آنها گفت طارق در سپاه ایران بود (رك: همان، ج 

661-658.(
مینو فرنگ جاسوس ملک ارغوش فرنگ پادشاه قبروس که براي جاسوسی آمده بود اما گرفتارِ بند ایرانیان 

توانست با ترتیب دادن شبیخونی، هفت هزار مرد از خاصان شد، براي حفظ جان با ایرانیان همکاري کرد، و
).795-796ملک ارغوش را به کام مرگ بکشاند. و در عهد خود نسبت به ایرانیان وفادار باشد(رك: همان: 

هاي ظاهري عیاران، طرز لباس پوشیدن، دوندگی و روندگی آنها و نامه به ویژگیعالوه بر این، در داراب
است. لباس عیاران بیشتر به رنگ سیاه است، و شاید این امر به دلیل شرایط شغلی آنها که ... اشاره شده

رفتند که در کردند یا به جاسوسی میپرداختند، باشد؛ مثالً شبانه حمله میبیشتر شبانه به انجام امور مهم می
- گفت ما را عیاري رونده«د. ماندناین صورت با پوشیدن لباس سیاه در تاریکی شب از دید دشمنان مخفی می
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باید که از عقب این لشکر برود و از نیک و بد هرچه واقع شود، زود ما را خبر کند. طیفور وزیر گفت: اي می
اي شاه، ما را عیاري هست به غایت خردمند و عاقل و کاردان و رونده و خنجرزن که در شب تاریک 

اري طراري خنجرگذاري، که در شب تاریک خال از رخ کارهاي بزرگ کند. او را طلب کردند، درآمد. عی
زنگی ببردي، قبا نمدي سیاه پوشیده، و کمندي گرد کمر در آورده، و از دو طرف خنجري آبدار در آویخته؛ 
از این سیاهی، گردن باریکی، دست درازي، حیله بازي که ابلیس با همه تلبیس از آن کبیس کاسه لیس تلبیس 

). 270: 1381(بیغمی، » مت کردآموختی، در آمد و خد
زور فرمود تا شبرنگ عیار را طلب کردند.شخصی درآمد سیاه چرده، قبایی از نمد سرخ پوشیده، و پیل«

کالهی نمد سرخ برسر، و دو خنجر از دو طرف بر میان بسته، و کمندي در آویخته؛ زمین خدمت ببوسید. 
). زر سرخ را بیشتر به 256(همان: » رجی راه بدو دادندملک داراب فرمود تا هزار دینار زر سرخ به جهت خ

بردند.دستان کردن بقیه با خود در راه میجهت هم
آشوب عیار، عیار دربار مظفرشاه، چست و چهنده و رونده و دونده ودانا و زیرك بود. مظفرشاه سیاوش 

بهزاد براي کار راستی جنگ مشورت عیار را که ازسوي داراب شاه پیغام آورده بود، به او سپرد و با پهلوان 
).512کرد (همان: 

سالح عیاران
کردند. عیاران همیشه نامه استفاده میترین سالحی بود که عیاران در دارابخنجر و کمند بیشترین و اصلی

شان بوده است. ها برايترین سالحکمندي برکمر و خنجري بر میان داشتند زیرا این دو ابزار جزو اصلی
دادند در نتیجه به جاي شمشیر، ان کارهاي خود را بیشتر به صورت فردي، بدون جنگ، و شبانه انجام میعیار

صدا با آن دشمنان را سر ببرند و احتیاجی به تر بود تا به صورت آرام و بیخنجر براي آنها بسیار مناسب
و ناگشودنی را بدون نیاز به هاي بلندشمشیر و شمشیرکشی نداشتند. همچنین با استفاده از کمند، قلعه

دار برکشید و بر سرین آن بهروز عیار خنجر آب«کشیدند. بانان را به زیر میکردند و قلعهلشکرکشی فتح می
و دو خنجر از دو طرف بر ). «65: 2ج1381(بیغمی، » خفتگان آمد و هر ده سرهنگ را سر از تن جدا کرد

).256(همان: » میان بسته، و کمندي در آویخته
(محجوب، » اند، و سالح آنها کارد، کمند، انبر، سوهان و دشنه بودرو بودهمرد و شبعیاران پهلوان، جوان«

اي متفاوت و گونهشان بود که به). خنجر، کارد، شمشیر، کمند و. . . از جمله ابزار کار و سالح594: 1382
ز خنجر براي نقب زدن، دفاعِ شخصی، آزادي بردند از جمله ابراي اهداف و مقاصدي گوناگون به کار می

کردند. بندیان و. . . استفاده می
الحیات در باغ به عیش مشغول است. صبر کرد تا شب درآمد. در نیمه شب سیاوش معلوم کرد که عین«

برخاست و آلت عیاري از کمند و خنجر برخود راست کرد و از وثاق بیرون آمد تا به پاي برج و بارو رسید. 
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-41: 1ج1381(بیغمی، » به خم کمند باال رفت و از آن طرف از خندق بگذشت و رو به باغ نشاط آباد کرد...
40.(

کردند و همیشه همراهشان بود، داروي بیهوشانه یکی دیگر از ابزار کار عیاران که از آن فراوان استفاده می
دادند. بیهوشانه ب و. . . به خورد دشمن میهاي مختلف مثال در میان حلوا، نان، شرابودکه آن را به صورت

طور که گفتیم آنها کارهاي خود را به صورت آرام و در این داستان فقط مخصوص عیاران است زیرا همان
هالل عیار چون «دادند در نتیجه بیهوشانه براي آنها کاربردي و مهم بود. بدون نیاز به لشکرکشی انجام می

: 1381(بیغمی، » بدانست که این عیاري است و به طریق عیاري با ایشان کار کردعالمات بیهوشانه را بدید 
419.(

طارق عیار مظفرشاه را شبانه هنگامی که در خواب بود با کمک داروي بیهوشانه زنده به سپاه خود برد 
).530(همان: 
باشد به معنی ار میی-ي ایاراي است فارسی و صورت تغییر یافتهي عیار، چنان که گذشت، کلمهواژه

چنان که در قابوس نامه نیز آمده برخی از ). اما آن448: 1345مرد (دهخدا، دوست و رفیق صمیمی و جوان
هرگز به انتقام گذشته مشغول نباشی و بر «. . . باشد. مردان متفاوت از عیاران میهاي جوانصفات و ویژگی

مردي طمع از چیز خلق مردي نیست. . . و اگر جوانانوي خیانت نه اندیشی که خیانت کردن در شرط جو
چندگونه هنر بود: یکی بدان که جوانمردي عیاري آن بود که او را از آن).«326: 1381عنصرالمعالی، »(ببر...

که دلیر و مردانه وشکیبا بود به هر کاري و صادق الوعد و پاك عورت و پاك دل بود و زیان کسی به سود آن
).307(همان: .» و زبان خود از دوستان روا دارد و ... بر آن سفره که نان خورد بد نکند و. . خویش نکند 

اند گاهی عیار و جوانمرد را یکی و گاهی و در چه در داراب نامه آمده ودیگران گفتهپس با توجه به آن
ي بیرون آمده است اما در دانند، به عبارتی دیگر جوانمردي از دل عیاربرخی اصول از هم جدا و متفاوت می

باشد.برخی اصول با آن متفاوت می
ها فراوان است مثالً هنگامی که فیروزشاه همراه ها وجان فدا کردنگونه جوانمرديدر داراب نامه از این

ي مسافران بدون قادرشاه در کشتی خواجه الیاس به آن بال گرفتار شدند فیروزشاه فوراً براي حفظ جان بقیه
مسوولیت را به گردن به مراد برسد حاضر شد جان خود را فدا کند که قادرشاه اجازه نداد و خود اینکهآن

گرفت.
ها مشترك باشد ي گروهعالوه بر جوانمردي سایر صفات عیاران به همین صورت، ممکن است با بقیه

باشند عیاران و پهلوانان ز اسالم میهایی که متعلق به دوران پیش امانند پهلوانی. در داراب نامه و دیگر داستان
ي پهلوان نامه شاهد آمدن نام عیاري با واژهبا هم، در بعضی مواقع یکی بودند و ما چندین مورد در داراب

داده است.اي که گویا هم پهلوان عیار بوده و هم عیار اعمال پهلوانی انجام میگونهباشیم. بهمی
کنند و در پی داشتی خدمت میو طرار نیست زیرا بدون هیچ چشمدر داراب نامه عیار به معنی دزد

ي عیار یک بار باشد. ابزار کار آنها مشخص و متفاوت از بقیه است.در شاهنامه کلمهیان نمیدزدیدن از کاروان
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می گر و مزخرف) آمده است اما کارهایشان زیاد در شاهنامه آمده است هنگاهم به معنی منفی آن (آدم حیلهآن
پوشد تا به چاه بیژن برود و او را بیرون بیاورد چیزي جز عیاري نیست. در که رستم لباس مبدل بازرگانان می

داراب نامه برخالف شاهنامه بسیار فراوان این کلمه آمده است و به کارها و تدبیر و زرنگی و ابزار کارشان 
).190: 1382هم توجه شده است (رك محجوب، 

ي نبرد کنند و در مواقع الزم عیاران مانند پهلوانان در صحنهاهی پهلوانان عیاري میدر این داستان گ
هاي متفاوتی ممکن است بردوشش جنگند، به صورتی که عیار کارکردها و مسوولیتشوند و میحاضر می

د هستند کند و دو شخصیت مجزا با خصوصیات منحصر به فرد خوباشد اما در نهایت عیار با پهلوان فرق می
اي دارند.و هر یک اصول و کارکردهاي ویژه

نامۀ بیغمیکارکردها و وظایف عیاران در داراب
رسانی ي نامهي حضور عیاران در داراب نامه صحنهرسانی و شطاري: اولین و بیشترین صحنهپیغام-1

آنهاست.
رسانی نزد شاه فیدوس ملک بربر اي به او داد و او را به عنوان پیغامشبرنگ عیار، که ملک داراب نامه

فرستاد تا پیغام به دنیا آمدن فیروز را به آنها بدهد اولین عیاري است که نام او در داراب نامه آمده است 
).9: 1381(بیغمی، 

کردند، به این دلیل که بسیار رونده و سو براي فرستادن پیغام روانه میهمیشه عیاران را به این سو و آن
شبرنگ عیار و سیاوش را طلب کردند و ایشان را خلعت و نعمت فرمود و نوازش کرد و «زیرك بودند

شاه به ملک فارس روانه کرد و سیاوش را به هیرمند و آذربایجان پیش شاه مظفر شبرنگ را به سوي کرمان
).509(همان: » شاه فرستاد

است که با این صفت به کمک سپاه خود حل هاي عیاران تدبیر و دادنِ راهتدبیرگري: از دیگر ویژگی-2
- گري خود سپاه را نجات میشتافتند و در مواقع حساس که کاري از کسی بر نمیامد آنها با تدبر و حیلهمی

دادند.
ي لوطیه فیروزشاه و فرخ زاد گرفتار شدند که با تدبیر و زرنگی بهروز در راه بازگشت باز در جزیره

). 233-240: 1381رهایی یافتند (رك: بیغمی، 
ي خود هالل با شبرنگ به سوي سپاه یمن رفتند تا خبري بیاورند، هالل فرصت را غنیمت شمرد و نقشه

الحیات در کجاوه نهید و از شهر بیرون برید تا را با یمنیان در میان گذاشت و گفت کنیزکی را به عنوان عین
م اندازیم. در آن شب هالل عیار با تدبیرِ خود دو سردار جا به دازاد را به همین بهانه در اینفیروزشاه و فرخ

).664-672زاد و خورشید شاه) و شبرنگ را دام انداخت.(رك: همان: بزرگ(فرخ
دادن مشاوره در امور مهم: عیاران نقش مشاور در سپاه را نیز داشتند، و بیشتر موارد مشاوره و حضور -3

- است. حرفی را که عیار میحل دادن به سپاهیان خود بودهو راهها و جاسوسی بین سپاه دشمنآنها در جنگ
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تر بود و پادشاه نیز از آنها کمک کردند. خیلی مواقع حرف آنها از حرف و نظر شاه مهمزد حتماً عملی می
-اند و حتی پادشاه شخص اول مملکت، از آنها بیها بودهترین شخصیتگرفت. پس تقریباً عیاران از مهممی

ترین ترین و زیركاز نبود. از آن جمله هالل، که از عیاران سپاه شاه سرور یمنی بود و تقریباً یکی از مهمنی
-عیاران بود، و کارهاي بسیاري به دست او صورت گرفت، در کارهاي مهم همیشه از او کمک و مشاوره می

شبرنگ گفت ). «287همان: »(خورشیدشاه گفت چه باید کردن؟ شبرنگ گفت: بی تعلل حمله کنید«گرفتند. 
مصلحت در آن است که هم امروز که آفتاب طلوع کند کوس حربی فرو کوبید و عزم جنگ ایشان کنید، تا 

).291: 1381(بیغمی، » ایشان را نیز ناچار شود حربی عظیم پیش گیرند
پاه در مواقع سختی و رفتند و چشم امید سپهلوانی: عیاران عالوه برعیار بودن، پهلوان نیز به شمار می-4

فیروزشاه گفت: «دادند. هاي شبانه انجام میرويبحرانی به آنها بود و بیشتر کارهاي خود را به صورت شب
چین حرکت کند؟ و دو سردار ما را بدین شما عیاران سپاه ایرانید، و پهلوانان لشکر ما باشید، عیاري با ما هم

شما این معنی را تحمل کنید؟ بهروز گفت: اي خداوند، شما را طریق بگیرد و یک عیار را مقید گرداند، 
رود، حالیا تا شب درآید ما نیز کمر خدمت بر میان بندیم، و معلوم است که کار عیاري بیشتر به شب پیش می

).474(همان: » جان کمروار در میان بندیم، باشد که کار خود پیش توانیم برد
روي هاي عیاران توانایی شبها و مهارتترین ویژگیرین و برجستهتروي و روندگی: یکی از مهمشب-5

رود، حالیا تا بهروز گفت: اي خداوند، شما را معلوم است که کار عیاري بیشتر به شب پیش می«آنهاست. 
» شب درآید ما نیز کمر خدمت بر میان بندیم، و جان کمروار در میان بندیم، باشد که کار خود پیش توانیم برد

در ي پهلوانان ایران را توسط جادوگريِ خود از میدان جنگ بهي جادو همه). هنگامی که مقنطره474همان: (
ي عیاران سپاهش را جمع کرد ( بهروز، آشوب، شبرنگ، سیاوش، طارق) و گفت چه کسی کرد، داراب همه

نوش باد "دل کرد و با نام رود تا از پهلوانان ما خبري بیاورد؟ طارق صورت خود را مببه سپاه دشمن می
). 657-661: 1381شبانه به میان یمنیان رفت و ... (رك: بیغمی، "سقا

بعد از آن طارق عیار صبر کرد تا از شب دو پاس بگذشت دوباره به سپاه ایران بازگشت و هالل عیار و 
زرگ به او خلعت و انعام شاه شجاع و ملک نصر یمنی را نجات داد. شاه سرور و شاه ولید به خاطر این کار ب

).587-588بسیار دادند (همان: 
اي که در هیچ قسمت از متن شاهد آن نیستیم که براي گونهعیاران در روندگی نیز بسیار توانا بودند به

کردند.هاي طوالنی را طی میوآمد خود از مرکب استفاده کنند و همیشه پاي پیاده مسافترفت
» رود...چه در شبانه روز شصت فرسنگ میاي عظیم گشته است چنانروندهبهروز بزرگ شده است و «

).192(همان: 
آساي، تا مصر به چند وقت توانی رفتن و شاه سرور او را خلعت داد و انعام فرمود و گفت: اي برق«

امه به او آساي گفت به دولت شاه یمن به ده روز بروم و به ده روز بیایم. شاه سرور شاد شد و نآمدن؟ برق
گفتند.آسا می) شاید به دلیل همین روندگیش او را برق439-440(همان: » داد و او را روانه کرد
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روي جهانسوز را خدمتکاري بود که او را شیرك عیار نام بود، مرد عیار و طراري بود و در قسم شب«
). 646: 2(همان، ج» دستی داشت

شدند. در این داستان پیشرو و براي جاسوسی فرستاده میجاسوسی: عیاران همیشه زودتر به عنوان-6
ي موارد گرفت، از دیگر وظایف عیاران بوده که تقریباً در همهجاسوسی که بیشتر به صورت شبانه صورت می

-اند، موفق بودند و با جاسوسی خود کمکجز چندین مورد که به دست سپاهیان و عیارانِ ایرانی به دام افتاده

زاده فیروزشاه با جمعی از مبارزان در کمین بودند. طارق عیار را شاه«کردند. توجهی به سپاه میهاي قابل
).260: 1381(بیغمی، » پیشتر فرستاده بودند تا جاسوسی کند

آساي جاسوس را فرمود تا حاضر کردند و خلعت فاخر پوشانیدند و بسیار نعمت شاه ولید برق«
» آسا فرستادند و لشکر را با یراق تمام روانه گردانیدندتند و به دست برقبخشیدند و نامه را جواب نوش

)446(همان: 
ي حضور هالل عیار در داراب نامه جایی است که پادشاه یمن شاه اسد را به سوي چنین اولین صحنههم

).270مکه و هالل را از پس او براي جاسوسی فرستاد (همان: 
ر عیاران مهم و پررنگ است که حتی گاهی نام عیار را با عنوان وظیفه و نقش جاسوسی به قدري د

).570(همان: » گفتنددر سپاه مصر به جز طارق، عیاري بود که او را تارك جاسوس می«آوردند جاسوس می
هاي مهم عیاران است و در این کار مهارت بسیاري گري و فریب دادن از ویژگیفریب دادن: حیله-7

شدند و یا قادر به فریب جادوگران دادند و متوجه نمیدیگر را فریب میي که گاهی حتی هماداشتند به گونه
- مرد است. زیرا فقط عیاران از ترفند فریب سود مینیز بودند، و این ویژگی وجه تمایز عیار با پهلوان و جوان

جویند.
زاد را که در چنگ زرده زشاه و فرخي جادو نسبت به خود استفاده کرد و فیروي زردهبهروز عیار از عالقه

).226-232: 1381در بند بودند، نجات داد و به کمک فیروزشاه زرده را کشت (رك: بیغمی، 
هالل عیار وقتی به دست عیاران ایرانی گرفتار شد و او را در بند کردند، با ایشان یکی شد، اما فقط به 

). مکر عیاران بسیار بوده است 423ه یمنیان بکند (همان: زبان و نه با دل. پس منتظر فرصتی بود تا خدمتی ب
گفتند چه آنها میشان هم از آن جهت که حاکمان به عیاران خود اطمینان داشتند و هرآنهم به جهت زیرکی

شان وارد شدند ضربه و شکست سختی بر سپاهشان یکی میدادند، پس هر وقت عیاران با دشمنانانجام می
شد.می

شان کمک وري و قدرت بیان و فصاحت باالي عیاران آنها را در رسیدن به اهدافري: سخنوسخن-8
کرد.می

وري او بود که در چند جا از داراب نامه ي بهروز فصاحت و سخنهاي خاص و برجستهیکی از ویژگی
شاه او را به عنوان رو شد و یا هنگامی که فیروزي جادو روبهبه آن اشاره شده است، مثالً جایی که با زرده
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ي امرا و ارکان دولت در فصاحت و بالغت او متعجب شاه سروربا جمله«قاصد به دربار شاه سرور فرستاد 
).364(همان: » ماندند

ي جادو رفتند و با زیرکی و بهروز و آشوب و بادرفتار عیار براي نجات پهلوانان ایرانی به سوي مقنطره
ند پهلوانان را نجات دهند و مقنطره را دست بسته به سپاه آوردند و روز وري بهروز توانستفصاحت و سخن

وري از جمله صفات و ). سخن675-685: 1381بعد او را در میان میدان بر دار کشیدند (رك: بیغمی، 
هایی است که براي نقش عیاران ضروري بود.ویژگی

ها، خطرناك مثل ربودن بندیان از زندانانجام دادن کارهاي خطرناك و عجیب و غریب: کارهاي مهم و -9
-گاه از انجام دادن آن طفره نمیها و. . . مخصوص عیاران بود که هیچکشتنِ جادوگران، باطل کردن طلسم

کردند، اما چون به دانستند. هرچند در قبال انجامِ آن پول و زري دریافت نمیي خود میرفتند و آن را وظیفه
شان اي مانعرسیدند دیگر هیچ سختیدادند و به هدفشان که نام بود، میا انجام میهدف کسب نام این کارها ر

اند و آن ده کس را که بر ایشان الدوله و نیک اختر وزیر و شموط را از زندان بردهامشب شاه سیف«شدنمی
).70: 2(همان، ج» اندهاند... این کار عیاران است که این فتنه را برانگیختاند، ایشان را سر بریدهموکل بوده

).479: 2اي نفوذ ناپذیر بود، بگیرد (همان، جبهروز به کمک سایر عیاران توانست دژ لولو را که قلعه
دخت به کوه قار رفت و توانست اورا از چنگ ي جادو براي نجات تورانآشوب عیار به کمک روحانه

).404: 1ي جادو رهایی بخشد (همان، ججندله
تواند کردن، من بروم جا مدخل نمیعیاري من به بدان نوعی استکه موضعی را که دیو در آنهالل گفت:«

). 779: 1(همان، ج» جا بیرون آرمخالد ولید را از آن
نامه و تاریخ پیش از اسالم به صورتی بوده که وظایف عیاران در دوران بعد: وظایف عیاران در داراب

تري تفکیک شد.بعد از ظهور شان تغییر کرد و به صورت ریزایفشرحش گذشت، امادر دوران متأخروظ
کردند ویژه از قرن دوم به بعد آیین عیاري از جهت نوع رسالتی که عیاران براي خود تعریف میاسالم و به

گران و مهاجمان بدل شد و از تحول یافت. گرفتن حق بینوایان و نان رسانی به آنان به قیام سیاسی علیه اشغال
هاي ایرانیان بر ضد تسلط اعراب (اموي و عباسی) و دیگر بیگانگان همراهی نمود ین جهت با دیگر نهضتا

آبادي، و نقش مهمی در تحوالت سیاسی و اجتماعی جهان اسالم مخصوصاً ایران ایفا کردند(رك: حسن
فرودي زیاددر تمام ادوار ي مغول، عیاران تقریباً با فراز و سمک عیار: افسانه یا حماسه). تا هنگام حمله

هاي بسیاري علیه حاکمان مختلف انجام دادند؛ از بعد از حضوري موثر و قدرتمند در جامعه داشتند و قیام
مغول عیاران دچار انحراف و انحطاط شدند. و بیشتر در نقش اوباش و باجگیران ظاهر شدند، این انحطاط 

ر به اوج خود رسید، تصویر منفی که از آنان به عنوان روز به روز شدت گرفت و سرانجام در دوران قاجا
لوطیان و اوباش و چاقوکشان در کتب ثبت شده ناشی از همین انحطاط و انحراف است. تا بدان حد که 

اي براي غارت و چپاول جان و لوطیانِ مسخرة عهد قاجار در خدمت سرگرم ساختن مردم و گاه نیز وسیله
به جلو)90: 1393آبادي، گردیدند (رك: حسنپناه مال و ناموس مردم بی
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زنان عیار
کند، دلیري است. سراسر در میان اوصاف پسندیده و اخالق حمیده، صفتی که دقت آدمی را جلب می«

جا باید گفت که زنان تاریخ ما پر است از پهلوانی و مردانگی و زورآزمایی و اسب دوانی و تیراندازي.در این
(علوي، » کردندها شرکت میعت و دالوري همتاي مردان بوده و در مواردي در جنگایرانی نیز در شجا

1377 :16.(
شان به زن مثبت بوده است، در نتیجه اکثراً زنان داراب نامه شجاع، در داراب نامه نیز، بیشتر موارد نگاه

روي و جویی و مبارزه گاهی شباند زنان نیز مانند مردان عالوه بر جنگدلیر، کارآزموده، و پهلوان بار آمده
بینیم.کنند، در چندین مورد عیاري زنان را در داراب نامه میعیاري می

دهد نامه کارهایی انجام میترین زنی است که در دارابافروز: دختر عسطور شاه، دومین و مهمجهان-1
جو پیدا کرده است. او شجاع و جنگزیسته طبیعتی مردانه، ي میدر شآن عیاران او که از کودکی تنها در قلعه

دارد (رك: بیغمی، ي خود نگهالحیات را از میان میدان جنگ به در برد وتا آمدن فیروز در قلعهتوانست عین
).243-275: 2ج1381

بان افروز براي آزادي پهلوانان ایرانی با شجاعت تمام به زندان رفت و توانست کلید را از طورِ زندانجهان
).334-336آنها را نجات دهد (همان: بگیرد و

-افروز خیلی مبارز است و چند سردار عظیم مثل طرمافرور کردن خیلی کار است، که جهاندفع جهان«
).596(همان: » اندتاش و خرطوس و قرنوس و میراق و قنطروس به دست او به قتل آمده

توان جزء عیاران به دلیل کارهایش میتاش را نیز بهي طرمزرین تاج: خواهر زرین تیغ و محبوبه-2
حساب آورد. او برادر و معشوق خود را از بند ایرانیان رهانید و جمله زنان و دختران سپاه ایران را که در 

الملک دختر خیمه خواب بودند یا سر برید و یا شبانه به طریق طراري آنها را همراه خود به قیصریه برد(شفاء
).202-203: 1381اندام دختر اسکندرشاه) (بیغمی، ر شاه سلیم. گلنوش دختشاه نعمان. گل

زاد را روند تا فیروزشاه و فرخجایی که بر بام قصر میالحیات و شریفه نیز آنالبته به جز این دو، عین
دهند و مانند شوند، از خود شجاعت و دالوريِ بسیاري نشان میببینند اما گرفتار نگهبانانِ شاه سرور می

عیاران کمند و خنجر همراه خود دارند.
نتیجه

باشد. اما بعد از اسالم با رواج ظلم و ستم و هاي کهنی بود که متعلق به پیش از اسالم میعیاري از آیین
مردان بودند که براي خود ایجاد شکاف طبقاتی در جامعه رواج بیشتري پیدا کرد. عیاران گروهی از جوان

هدف اصلی آنها در ابتدا ایستادگی در برابر دشمن، دفاع از میهن، و خدمت به اي داشتند و اصول ویژه
-پوشی نمیشخص شاه بود و براي رسیدن به این اهداف از هیچ کار و تالشی(حتی بخشیدن جان) چشم

کردند.
نواع باشد و در آن اگیر مینامۀ بیغمی یکی از متون کهنی است که جایگاه عیاران در آن مهم و چشمداراب

-توان نقش، وظایف، و کارکردهاي عیاران در دارابشان ذکر شده است. با بررسی آن میکارکردها و وظایف
چنین ایرانی بودن عیاري را اثبات کرد.نامه را مشخص، و قدمت و دیرینگی آن، هم
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در نقش عیاري، وظایف نامه و. . . عیاراندر متون ابتدایی و باز مانده از ایران باستان نظیر شاهنامه، داراب
نامه اي که در دارابگونهگرفتند. . بهمختلفی نظیر پهلوانی، جاسوسی، مشاوره و. . . را هم زمان بر عهده می

تواند زن باشد، هم شاهزاده، هم پهلوان و شجاع و ...، اما در دوران بعدي این وظایف و کارکردها عیار هم می
هایی خاص و مستقل شدند.دیگر جدا و شامل گروهجاسوس، و. . .از هماز هم تفکیک شدند. پهلوان، عیار،

کتابنامه
-83، صص 210، ش 1383، چیستا، تیر »هاي جوانمرديمفهوم و ویژگی«)، 1383برنجیان، شاپور (-
776.
می و نامه، با مقدمه و تصحیح و تعلیقات ذبیح اهللا صفا، تهران: عل)، داراب1381احمد (بنبیغمی، محمد-

فرهنگی.
)، مؤلف نامعلوم، تصحیح ملک الشعراي بهار، تهران: زوار.1383تاریخ سیستان (-
)، آیین فتوت و جوانمردي، تهران: اساطیر.1382حاکمی، اسماعیل (-
، ش 1384، مطالعات ایرانی، پاییز »نقش عیاري در فرهنگ و تمدن ایرانیان«)، 1384حسام پور، سعید (-

.53-74، صص 8
هاي همایش شاهنامۀ ترین متن عیاري، مجموعه مقاله)، شاهنامه کهن1393آبادي، محمود (حسن-

.89-110فردوسی و مطالعات هنري، مشهد: نشر زروند، صص 
، 1386)، سمک عیار: افسانه یا حماسه؟، مجلۀدانشکدة ادبیات و علوم انسانی مشهد، پاییز1386همان، (-

.37-56، صص 158ش
نامه، زیر نظر محمد معین، تهران: انتشارات دانشگاه.)، لغت1345اکبر (یدهخدا، عل-
)، زن در ایران باستان، تهران: هیرمند.1377علوي، هدایت اهللا (-
نامه، به کوشش غالمحسین یوسفی، چ نهم، تهران: )، قابوس1381بن اسکندر(عنصرالمعالی، کیکاووس-

امیرکبیر.
ها و آداب و رسوم مردم یات عامیانۀ ایران (مجموعه مقاالت دربارة افسانه)، ادب1382محجوب، جعفر (-

ایران)، به کوشش حسن ذوالفقاري، تهران: چشمه.
القلوب، تهران: دنیاي کتاب.)، نزهه1362مستوفی، حمداهللا (-
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بر مبناي شیوة پراپ"لغت موران "تحلیل ریخت شناسانۀ داستان 
حسین حسن پورآالشتی

یار گروه ادبیات دانشگاه مازندراندانش
مهدیه جوادي
دانشجوي دکتراي ادبیات فارسی دانشگاه مازندران

چکیده
ها به بندي حکایتبر اساس الگوي والدیمیر پراپ،  معموال ردهشناسانههدف از پژوهش هاي ریخت

تحلیلها با هم است. درآنها و مقایسۀها به اجزاي سازندة آنروشی علمی و ساختاري از طریق تجزیۀ آن
راشیوهاینبارمی روند . او نخستینشماربهپریانداستانها ،اجزاي سازندةشخصیتوعملکردها"پراپ"

ومکاندهد،میرخغیرواقعیجهانیدرکهاستپریان داستانیقصۀ. آزمودروسیپریانهايقصهدرباره
.استباورنکردنیوشگفتادهايرخدازسرشاروحقیقی نداردهايشخصیت
اثراز شهاب الدین سهروردي می پردازد. این"لغت موران"داستانمقاله، به بررسی ریخت شناسانۀاین

.اثر بیان شده استیکدرحکایتدهقالبکه دراستفارسیزبانبهواشراقشیخمستقلآثارازیکی
و نمایشی آن و از سوي دیگر تمثیلی  بودن آنهاست و ویژگی خاص این حکایات از یک سو جنبه روایی 

بنابراین آن را به داستان هاي پریان پراپ نزدیک می سازد. مقصود در این مقاله نه تحمیل نظریه بر متن ،  
نقدگسترةدراستکوششیحاضرمقالهاعتباراینبلکه نوعی تطبیق و یافتن شباهت ها و نشانه هاست . به

برداشتیونوخوانشیبهبتوانطریقاینازریخت شناسی والدیمیر پراپ تارویکردپرتودرومعاصرادبی
.یافتیکی از آثار شهاب الدین سهروردي دستازنو

لغت موران ، داستان پریان ، ریخت شناسی ، پراپ ها: کلیدواژه
بیان مساله
براي اولین بار عناصر روایت و کنش نخستین کسی بود که "شهاب الدین سهروردي "رسدبه نظر می

شوند وارد هاي داستانی خاصی را که حوادث آن در یک یا چند خط سیر مشخص زمانی و مکانی حادث می
ساختار حکایت کرد. 

، آوردن اسامی اشخاص، » خیالی« و » مثالی«بیان مراحل سلوك و بازگرداندن آن به زمان ها و مکان هاي 
اص و راهگشا در داستان هاي دیگران نمودي نداشته و معموالً آن داستان ها یا جایگاه ها و نمادهاي خ

هاي عرفانی هاي داستاناند؛ دیگر نمونهداستان واره ها، فاقد خویشکاري هاي اصلی یک داستان منسجم بوده
اند. چون و فلسفی ظاهراً تنها بر مبناي سنت فکري عرفان و تصوف و فلسفه اسالمی به رشته نگارش درآمده

که متأخر شیخ اشراق "ابن سینا"هاي فلسفی عربی اشخاصی چون -بحث ما در زبان پارسی ست از داستان 
شود. بوده و اتفاقاً چند داستان هم بدین شیوه دارند،  صرف نظر می
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ست متن مورد بررسی این مقاله، داستان لغت موران است  . این داستان مجموعه اي از ده حکایت کوتاه ا
است که . اثر لغت موران یکی از آثار مستقل شیخ اشراق و به زبان فارسی بوده و ویژگی منحصر بفرد آن این

صورت موجز بیان کرده است . در این اش را در یک اثر بهچکیدة نظریات شیخ اشراق در داستان هاي فارسی
ه نظر می رسد تأکید سهروردي به این داستان و حکایت هاي درونی آن، عناصر داستانی رعایت شده اند و ب

عناصر معنادار است، و از آنجا که پاره اي از عناصر عیناً یا  بسیار مشابه در همه یا اکثر این داستان ها تکرار 
شوند، دسته بندي و استخراج بسامد آنها به شناخت هرچه بیشتر زیرساخت هاي فکري نویسنده کمک می

می کند. 
) ، با بررسی صد قصۀ پریان متوجه وجود ساختاري یکسان در آن ها و 1970-1895والدیمیر پراپ  (

وجود سی و یک عنصر ثابت شد که بر اساس نظمی خاص در پی هم می آیند. عناصري که وي آن ها را 
نامید . در حقیقت خویشکاري عملکرد شخصیتهاي قصه از نظر اهمیتی است که در مسیر سایر » خویشکاري«

داستان دارد. وي پس از تعیین کارکردها و استخراج مصادیق آنها، به راههاي محتمل ترکیب و واکنش هاي
حرکت هاي موجود در قصه ها پرداخت.

هدف ما  نیز از این نوع بررسی که به تسامح ریخت شناسی نامیده شده است نشان دادن ساختارهاي 
و همچنین توجه به این مساله  که با بررسی مشابهی است که روابطشان به متن معنا و انسجام می بخشد

ساختاري می توان به تفاوت هاي موجود میان آثار به ظاهر یکسان پی برد.
عنوان  ریخت شناسی در نظر گرفته شده است در حقیقت ترکیبی است از بررسی آنچه در این مقاله به

ري ها به شیوه اي که به بررسی ساخت هاي روایتی ، بررسی شخصیت هاي روایت ساز  و بررسی خویشکا
والدیمیر پراپ  نزدیک است . 

اهداف و پرسش هاي پژوهش
الف . اهداف پژوهش

نوعی تطبیق و کشف واحد هاي یکسان در این نوع آثار و نشان دادن این موضوع که اگرچه برخی 
و نیز حاکم بودن روحیۀ تمثیلی فارسی  ، بنا به زمینه تمثیلی و عرفانی -خویشکاري هاي آثار  داستانی 

اي منحصر به فرد هستند ، اما در شیوه ساختاري و نمایشی با افسانه هاي پریان یا داستان ایرانی خود بگونه
هاي جادویی شباهت هاي بسیاري دارند و می توان به وضوح این آثار را با توجه به شخصیت ها و 

ین نوع  بررسی را نه فقط در حکایت هاي منثور که در کارکردهایشان تقسیم بندي کرد و بنابراین می توان ا
حکایت هاي منظوم نیز به کار برد .

ب . پرسش هاي پژوهش
تمثیلی داستان هاي شیخ اشراق و به طور خاص حکایت هاي مورد –با این فرض که ظاهر بیان داستانی 

یان است ، پرسش هاي این بررسی ما از داستان لغت موران شبیه داستان هاي جادویی یا قصه هاي پر
پژوهش بر این موضوع متمرکز است که چه شباهت ها و تفاوت هایی می توان میان ساختار داستان هاي از 
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نوع پریان با داستان هاي تمثیلی شیخ اشراق   قائل بود ؟ مخصوصا به لحاظ شیوه بیان و اهداف قصه گویی ، 
پراپ بر حکایت هاي این داستان منطبق می شود ؟و چه میزان نوع خویشکاري هاي معرفی شده توسط 

پیشینۀ پژوهش 
ها معموال یا بر اساس هاي گذشتگان در حوزة داستان ،  ابتدا معطوف به  چند مؤلفه بود  . قصهپژوهش

هاي برادران گریم، بولته و بندي می شدند . پژوهشهاي ظاهري طبقهمحتوا و مضمون و یا بر اساس مشابهت
، افاناسیف، آدرین بولون ، آرنه و تومپسون  و پروفسور اُلریش مارزلف از این دسته هستند. بر اثر پولیفکا 

-هاي دیگر از جمله ادبیات و هنر، نخستین بار فرمالیستشناسی نوین و تعمیم آن به حوزهدستاوردهاي زبان

) 1928» (هاي پریانهشناسی قصریخت«هاي روسی به روشی علمی به تجزیه و تحلیل قصه پرداختند. 
شناسی، در این زمینه مشهورترین پژوهشی بود که والدیمیر پراپ روسی به تأثیر از دستاوردهاي جدید زبان

انجام داد. تحقیقات بعدي، در زمینه روایت شناسی، غالباً در جهت تکمیل نظریۀ پراپ صورت گرفته است.
سی قصه، بر اساس الگوي والدیمیر پراپ انجام شده، شناي ریختهایی را که در زمینهدر ایران، پژوهش

توان به چند رویکرد تقسیم کرد: می
هاي متون قدیمی ، مانند کلیله و دمنه یکی از این رویکردها در صدد آزمون الگوي پراپ بر روي قصه

روینی و ) پ1387، (»شناسیروایتدرآنکاربردهايوپراپوالدیمیرساختارگراییالگوي«است. پژوهش 
هاي ناظمیان از این نوع است که در آن با هدف ارزیابی قابلیت الگوي پراپ، به تحلیل و بررسی حکایت

را » فابل«ي شناسانهاند که الگوي پراپ، قابلیت تحلیل ریختاند و به این نتیجه رسیدهکلیله و دمنه پرداخته
ها، یک اثر داستانی را به صورت وع خاصی از قصههایی هستند که بدون توجه به ني دوم، پژوهشدارد. دسته

) محبوبه خراسانی،  1383» (شبریخت شناسی هزارویک«اند؛ کامل، بر اساس الگوي پراپ، بررسی کرده
ي دیگر آثاري هستند که ) علی فرهادي.  و دسته1387» (هاي کوتاه صادق هدایتشناسی داستانریخت«

تحلیل ساختاري داستان « نظوم را  به شیوه پراپ بررسی کرده اند، مانند بخشی از یک داستان بلند معموال م
.نقابی و قربانی )1391»(شاه سیاه پوشان 

در مورد داستان هاي تمثیلی یا عرفانی از بعد ارتباط یا شباهت آن با داستان هاي پریان یا افسانه هاي 
وال بررسی یک داستان منظوم خاص از میان جادویی و بررسی به آن شیوه پراپ ، کارهاي انجام شده معم

» ریخت شناسی قصۀ قلعۀ ذات الصور « مجموعه اي از داستان هاي فراوان یک اثر است از آن جمله است 
) روحانی و اسفندیار که از میان حکایات تمثیلی فراوان مثنوي موالنا یک حکایت مورد بررسی قرار 1389(

ساکی )1390» (قصه از مثنوي مولوي بر اساس نظریۀ والدیمیر پراپ شکل شناسی دو « گرفته است  و یا 
وشیرویه . اما در مورد داستان هاي منثور عرفانی و تمثیلی ، بخصوص آثار شیخ اشراق که جنبه اي فلسفی 
نیز دارند تقریبا هیچ پژوهشی از دید ادبی و ساختاري صورت نگرفته و اغلب توجهات به این آثار از جنبه 

ي ادبی و ساختاري آن .شناختی ، فلسفی و عرفانی آن است و نه شیوهمعنا
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روش پژوهش
اي. روش به کاربرده شده در نگارش این مقاله شیوة تحلیل محتواست و شکل تحقیق بصورت کتابخانه

، تجزیه و تحلیل شده است. »هاي پریانشناسی قصهریخت«این مقاله با تکیه بر روش پراپ در کتاب 
، ازمحبوبه خراسانی به دلیل آگاهی رسانی از اشکال »شناسی قصه هاي هزار و یکشبریخت«نین مقاله همچ

کتاب قصه «ي آماري این پژوهش، تحلیل شخصیت ها در این نوع داستان ها بسیار مفید واقع شد . جامعه
از این » لغت موران«، ویرایش جعفر مدرس صادقی است که داستان مورد بررسی ما یعنی » هاي شیخ اشراق

کتاب انتخاب شده است .
در این مقاله پس از ارائه دادن خالصه اي از حکایت مورد بحث ،شخصیت ها ، راوي و مخاطب حکایت 

اند و سپس ساختار داستان از نظر نقطه تعادل آغازین ، اوج داستان یا برهم خوردن تعادل و -بررسی شده 
لیه مورد تحلیل قرار گرفته است و  در بررسی نهایی این حکایت ها  ، بازگشت یا عدم بازگشت به تعادل او

با یاري گرفتن از جدول خویشکاري هاي پراپ  ، شکل ریخت شناسی شده داستان را به خواننده نشان می 
دهد .

تمثیل بعنوان نوع ادبی :
Comparative)یات تطبیقیي ادبي آثاري از چند سرزمین متفاوت، نیازمند ورود به حیطهبررسی و مقایسه

literature)و مناسبات بینامتنی(Inter textuality relationship). است
تمثیل پیوند استواري با روایت داستانی دارد. به همین جهت بسیاري از محقّقین تمثیل رمزي را با اسطوره 

این شیوه نام اشخاص و اشیا آمیخته و نخستین روایت هاي اسطوره اي را تمثیل روایی خوانده اند . در
)142: 1384رمزي از یک مفهوم مجرّد است (فتوحی رود معجنی، 

در همۀ موارد نمی توان تناظري یک به از آن جا که تمثیل هاي عرفانی سهروردي از نوع رمزي هستند 
ک معنایی را بر برقرار کرد و این ناشی از ویژگی رمز است که ییک بین الیۀ ظاهري و الیۀ باطنی تمثیل

)1376:58(تقوي، .نمی تابد

داستان هاي رمزي همچون دیگر داستان هاي تمثیلی از چیز مشخّص و قابل قبولی حکایت نمی کنند. به 
همین جهت کشف و تأویل معنی رمز نیز مانند ظهور آن با شعور و استعداد ضمیر و اقتضاي روحی کاشف و 

)227: 1364امداریان، تأویل کننده ارتباط دارد . (پورن
تمثیل هاي رمزي سهروردي از روایت داستانی و نماد و استعاره شکل گرفته است  . روایت داستانی تعین 
معنایی دارد ، ولی نماد به دلیل ویژگی هایی که دارد نامتعین است . در تمثیل هاي سهروردي اغلب نماد 

وردي حتّی از نمادهاي اساطیري برداشتی سهر.شخصی نیست، بلکه برداشت از نمادها شخصی است 
شخصی و عرفانی کرده است .
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:تمثیل و داستان پریان

ها را به ها عناصري دارند که آنآمده است، این نوع داستان(Allegory)که در تعریف تمثیل داستانیچنان
علق دارند و بخشی از روایات مانند کرده است. داستان پریان به ادبیات قومی ت(Fairy tale)داستان پریان

- 1815-1812» (هاي خانگی قصه«ي مشهور خود، در مجموعه"براداران گریم "شفاهی هستند. نخستین بار 
)333، 1380اي علمی دادند.( جعفري : ها جلوهآوري کردند و به آنها را جمعم) آن1822

هاي قهرمانی است که ماجراهایی وربختیداستان پریان، روایتی به نثر است، که دربارة خوشبختی و ش
یابد. وجود جادو، طلسم، حضور بختی دست میکند و سرانجام به نیککمابیش فوق طبیعی را تجربه می

هاي پریان معلوم نیست. برخی هاست. منشاء قصهگونه داستانهاي اینآور، از ویژگیموجودات مرکب و وهم
ي هاي گریم در مجموعهو قصه» داستان هزار و یک شب«دانند. می»  بداستان هزار و یک ش«ها را منشاء آن

هاي ماوراء طبیعی هستند. در قصۀ پریان، هر واژه، هر تصویر ذهنی و هر وضعیت داراي کالسیک از داستان
.دو یا حتی سه معنی است: یک معناي دنیوي، یک معناي قدسی و یک معناي راز آموزانه

شود، آب حیات و گیاهان شفابخش، نیز عنصرهایی از داستان پریان دیده میدر آثار مورد بررسی ما
هاي اي غیر واقعی، تغییر ماهیتشان مشخص نیست. موجوداتی با چهرهموجوداتی که هویت دقیق انسانی

ییر ها موجودات، تغنوعی در تمام این آثار وجود دارد. در این داستانناگهانی و ... از عناصري هستند که به
اند. در توصیف موجودات یا عناصر مینوي زیبایی به اغراق اند و آمیغی از چند موجود مختلفشکل یافته
گونه مفاهیم در زبان عادي مشکل است، شود، چون سخن از مفاهیمی فرا واقع است و آوردن اینکشیده می

کند که براي جدیدي خلق مینویسنده با آمیختن چند چیز محسوس بار احساسی را گسترش داده و موجود 
گویی یا شعور مخاطب قابل تجسم است. بیشتر موجودات مینوي زیبایی شگرف دارند و داراي قدرت سخن

شکلی  منتقل کننده مفاهیمند. در توصیف موجودات  دنیوي  نیز خالق آثار با آمیختن چند موجود آزار یا به
تر نشان دادن آنان، وهم یا تر و انبوههاي آنان و بزرگاندازهرسان، افزودن عناصر ماللت و دلتنگی تغییر دادن

.آفرینددلتنگی بیشتري می

تر بودن فضاي داستان را بهتر می نمایاند و هم با شریک کردن تخیل نویسنده با این کار هم فرا واقع
نده با آزاد بودن در کند. خوانمخاطب در تجسم موجودات و فضاي داستان باور بیشتري را به مخاطب القا می

هاي ذهنی خود مخلوقاتی را ترین تجربهها با زیباترین یا هولناكتصور موجودات خیالی و پیوند زدن آن
ترند. استفاده از تخیل خواننده در خلق اثر روشی است که امروزه نیز در آفریند که بسیار زیباتر یا هراسناكمی

گیاهان و موجودات مینوي گاه توان .، ادامه یافته استپریان استادبیات جادویی که به نوعی نوادة داستان
آیند. آنان دهند و به شکل پیر یا راز آموز درمیکنند و گاه تغییر ماهیت میسخن گفتن دارند، گاهی پرواز می

.گردند-می زندگی جاوید دارند و حتی پس از تغییر ماهیت به شکل نخستین باز



١٩٥٧
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

ندگان و جهان سرشار از زندگی جاودانه و شادي،تعابیري ست که شکوه عالم الساعه، پرموجودات خلق
چه را که در ابتدا مینو، منزلگاه و ماواي اصلی ما را نشان می دهد ، سالک پس از کسب فیض نهایی تمام آن

ره گاه حقیقت است،همراه راهنمایش به مرکز عشق سرمدي که تجلیبیند.  و بهشکلی دگرگون میدیده، به
.بردمی

روایت شناسی و پراپ :
روایت شناسی علمی است  متأثر از دستاوردهاي زبانشناسی، با تجزیه و تحلیل روایت ها به واحدهاي 
کوچک معنایی که در صدد کشف ساختاري واحد و جهانی است و قبل از هرچیز مبناي علمی دارد. با نگاه 

وان گفت که روایت به هرگونه داستان منظوم یا منثور گفته تبه تعاریف ارائه شده از سوي صاحب نظران می
می شود که دربرگیرندة مجموعه اي از وقایع، شخصیت هاي داستانی، گفتار و رفتار آن ها باشد (ابرمز، 

1384 :214.(
ي گونه هاي همچنین روایت شناسی رشتۀ جدیدي است که به بررسی نظریه و شیوة کلی روایت در همه

پردازد. این نظریه مخصوصاً به شناخت عناصر روایتی اي می پردازد که پیوسته در آثار مختلف -ادبی می 
تکرار می شوند و به تحلیل گفتمان هایی می پردازد که روایت از طریق آن ها بیان می شود (همان).
ان شناسی روایت شناسی که از دل ساختارگرایی بیرون آمده است مبانی و اصول بنیادین خود را از زب

در حقیقت، روایت شناسان عالوه بر موضوع و روش بررسی داستان، هدف «ساختارگرا وام گرفته است 
: 1388(صافی پیرلوجه و سادات فیاضی، » نهایی روایت شناسی را نیز از زبان شناسی ساختارگرا وام گرفتند

به "دستورزبان دکامرون"تاب ). اگرچه اصطالح روایت شناسی را نخستین بار تزوتان تودوروف در ک161
کار برد اما نخستین گام را در این حوزه والدیمیر پراپ برداشت. صرف نظر از مطالعات قدیمی متون و 

، اثر پراپ، آغاز »ریخت شناسی قصه هاي پریان«اشکال روایت، می توان گفت که روایت شناسی جدید با 
.(Baldik, 2004: 166)شد 

-هاي روایتتوان مشهورترین اثري دانست که در حوزة پژوهشیان را میهاي پرشناسی قصهریخت

مند، به تجزیه و تحلیل روایت به صورت عینی، علمی و قابل شناسی، با تکیه بر روشی ساختاري و نظام
شناسی به شناسیک کار پراپ، معتقد بود که روایتپردازد. یاکوبسن ضمن تأکید بر اهمیت روشاعتماد می

). پراپ که در اساس به دنبال کشف 147: 1386قیق واژه با کتاب پراپ آغاز شده است . (احمدي، معنی د
هاي پریان را به عنوان فرضیه براي ها بر مبناي آن بود، ژانر قصهبندي قصهروشی ساختاري و علمی براي رده

بندي نحوي جمله به نهاد قسیمهاي خود برگزید. او نظریۀ روایتی خود را با اقتباس نخستین تتحلیل و کاوش
توان نهاد و گزاره را تغییر داد هاي روایتی، میو گزاره تدوین کرد و متوجه شد که در محور جانشینی جمله

). پراپ در بررسی افسانه هاي 141: 1388که ساخت آن دچار مشکل شود (سلدن و ویدوسون، بدون آن
دهند، -قصه ها مختلف اند، ولی کارهایی که انجام می هايجادویی روسی به این نتیجه رسید که شخصیت

خویشکاري به ) نامید. Functionاز شمار معینی تجاوز نمی کند. آنگاه واحد سازنده روایت را خویشکاري (



١٩٥٨

١٩٥٨

مجموعه مقاالت

معناي عمل یکی از شخصیتهاي قصه از نظر اهمیتی  است که در تعیین مسیر سایر واکنش هاي داستان دارد. 
کارکردها و استخراج مصادیق آنها، به راههاي محتمل ترکیب و حرکت هاي موجود در وي پس از تعیین 
قصه ها پرداخت . 
کند و متن را به یکاهاي بنیادي فرو شناسی خود از سرمشق علوم طبیعی پیروي میپراپ در روش

ود در مورد شواهد ها را کشف کند. کامیابی او در کاربرد قواعد خشکند تا قواعد باز فراهم آوردن آنمی
بینی چیزي گشاید . این قدرت پیشکننده را بر مدل علوم طبیعی میبینیانداز یک قدرت پیشپرشمار، چشم

بود که براي نقد ادبی  آن روزگار یکسره تازگی داشت .
لغت موران و ریخت شناسی به شیوه پراپ

اصل تمامی آنها حول محور اصل داستان لغت موران مجموعه اي از ده حکایت کوتاه است، که در 
الهوتی انسان و محرومیت کوردالن ، از ادراك حقیقت می گردد، همچنین یادآوري می نماید که انسان ها 

اصل الهی خود را فراموش کرده اند، و ریاضت ها الزم است تا دوباره به عالم باال بازگردند .
ارند، این پرندگان یا پرندگانی نمادین اند که در در این حکایت ها، بیش از همه پرندگان نقش برعهده د

داستان هاي پیشینیان و کتب مقدس از آنها نام برده شده است، چون هدهد و طاووس، یا صفت مشخصی 
.دارند مثل خفاش که از نورگریزان است، یا جغد که در روز کور است

ر است با راوي داناي کل ثابت که در هر این داستان ها حاصل مناظره و گفتگوي غالباً حیوانات با یکدیگ
داستان شخصیت ها عوض می شوند: آفتاب پرستان، پرندگان، الك پشت و دیگر حیوانات با هم سخن می 
گویند. در داستان سوم، سلیمان با عندلیب سخن می گوید، و در داستان نهم، ادریس با ماه؛ همه و همه گویی 

نهایت باز هم تأکید بر جنبه هاي روح آدمی است، بر دریچه هاي نمایند. در-زبان یکدیگر را درك می 
روشن یا تاریک ذهن و روح، که یا آدمی را به پرواز تشویق می کند و یا او را از پرواز باز می دارد .

( حکایت موران و قطره شبنم )1حکایت 
در حالیکه صبح است و فصل اول حکایت چند مور است که براي تدارك قوت خود به صحرا رفته اند، 

قطرات ژاله بر برگ گیاهان نشسته ، درباره اینکه اصل ژاله از کجاست، بین موران مناظره اي در می گیرد، 
لکن سرانجام موري متصرف آنها را به صبر می خواند تا که ببینند میلش به کدام سوست  .بر اثر گرماي 

."از هوا بود و هوا رفت"ی شود که آفتاب، شبنم از نبات آهنگ باال می کند و معلوم م
:شخصیت ها

گر :  مور متصرفکنش
کنش پذیر  :  سایر موران

الدین  سهرورديراوي  :  شهاب
)روایت شنو : یکی از یاران و عزیزان ( مخاطب
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:ساختار  حکایت

، دیدن ژاله بر نباتتعادل اولیه : حرکت موران رو به صحرا
نزاع بر سر چیستی ژالهبر هم خوردن تعادل:

تعادل مجدد : حضور مور متصرف ، دعوت به صبر ، بخار شدن ژاله
ها  نماد 

و حاکم)  ( داستان سنگ پشتان 2حکایت 
فصل دوم گفت و گوي چند سنگ پشت است که در ساحل دریا تفرج می کنند و مرغی منقش را بر 
روي آب شناور می بینند. یکی می پرسد: مرغ آبی است یا هوایی؟ مناظره باال می گیرد، قاضی حاکم آنها را 

کند و معلوم می شود که مرغ به صبر فرا می خواند، ناگاه بادي سخت برآمده، مرغ به اوج هوا پرواز می
منقش آبی نیست. الك پشتان از قاضی توضیح می خواهند و چون توضیح قاضی در حد فهمشان نیست، 

کنند .سپس حاکم را معزول کرده بر او خاك می پاشند. تمثیل یاد شده در موضوع بانگ برآورده  و هیاهو می
آنها داراي صحنۀ دیگري هم هست: سنگ پشتان سخن لکن افزون بر .و ساختار با فصل اول هماهنگی دارد

قاضی را نمی پذیرند، او را عزل میکنند و بر او خاك می پاشند.
:شخصیت ها

)گر : سلحفات ( سنگ پشتانکنش

کنش پذیر : حاکم
الدین سهرورديراوي : شهاب

)روایت شنو : مخاطب ( یاران و دوستان

:ساختار حکایت

، تماشاي ساحل توسط آنها ، پیدا شدن مرغی منقش بر روي حضور سنگ پشتان در ساحلتعادل اولیه :
آب   

، حضور قاضی حاکم ، جدال با حاکم ، عزل                 بر هم خوردن تعادل : نزاع سنگ پشتان بر سر چیستی آن
حاکم و خاك پاشیدن بر او

تعادل مجدد  : بازگشت سلحفات به  نشستنگاه

1–α:2وضعیت اولیه–eوضعیت حرکت و دور شدن :

3–Eحضور یاریگر -4: سوال و جواب : *

5-En پایان و نتیجه
داستان 
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مادها : ن
1-α2: وضعیت اولیه–E خبرگیري یا سوال و جواب :
3–D4: حضور بخشنده–X- ( نزاع ) شر

5-1x شر ( عزل :
)حاکم

( بلبل و سلیمان ) 3حکایت 
مرغان در ، خالصه تمثیل چنین است: همۀ "حضرت سلیمان (ع )"فصل سوم داستان مرغان است و 

به عندلیب پیغام می فرستد تا نزد او برود ، عندلیب که "سلیمان"پیشگاه سلیمان حاضر بودند، جز عندلیب، 
چنین است  و طریق آن "سلیمان  "هرگز از آشیان به در نیامده بود، به یاران خود رو کرد و گفت: فرمان

القات میسر نشود.است، که ما ترك آشیانه گوییم و نزدیک او شویم و گرنه م
:شخصیت ها

کنش گر : سلیمان ، مرغ سالخورده
کنش پذیر : عندلیب

الدین سهرورديراوي : شهاب
روایت شنو : یکی از دوستان و یاران

:ساختار حکایت

تعادل اولیه : حضور مرغان در نزد سلیمان 
طلب کردن عندلیبیمان ،بر هم خوردن تعادل :    عدم حضورعندلیب ، پیغام فرستادن سل

تعادل مجدد :  حرکت مرغان به سوي سلیمان
نمادها :

1–α2:  وضعیت اولیه–β غیبت یکی از افراد  :
* :  پیدا شدن -3
گریاري

4:Dعمل بخشنده

5 :n rE  پایان داستان

( جام گیتی نماي کیخسرو )4حکایت  
می گوید، جامی که به واسطۀ آن هرچه می "کیخسرو "م ،  سخن از جام گیتی نماي فصل چهار

جام پوششی از چرم دارد و ده «خواست می دید و از جزئیات عالم آگاهی می یافت. سهروردي می گوید: 
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) جام، دل است و پوست چرمیش جسم است و ده بند 299، 1356(سهروردي : » .  بند از آن خورده است
، حواس ظاهر و باطن.آن

شخصیت ها :
کنش گر   : کیخسرو

کنش پذیر  : جام جهان بین
راوي : شهاب الدین سهروردي

مخاطب : یکی از دوستان و یاران
ساختار حکایت 

تعادل اولیه : کیخسرو پادشاه ایران است 
از غیب و کائنات ، اطالع حاصل کردنبر هم خوردن تعادل : مالکیت جام گیتی نما ( شئ جادویی )

آن ،بوسیله                
تعادل مجدد : ناپدید شدن جام پس از مفقود شدن کیخسرو

نمادها :
1–α وضعیت:
اولیه 

2–F دریافت :
شئ جادویی

: خبرگیري∑3

( موانست شخصی با یکی از ملوك جن)5حکایت 
دة حکایت این است که کسی که با یکی از ملوك جن فصل پنجم در بیان شیوة سلوك عرفانی است. چکی

اگر « و جن می گوید:  » پس از این کی می توانم تو را ببینم؟ «شود، زمان وداع از او می پرسد: -مأنوس می 
خواهی مرا ببینی مقداري از کندر بر آتش نه و در خانه هرچه آهن پاره، و از اجساد سبعه هرچه صریر و 

، 1387مدرس صادقی : ...»  ( پس از دریچه به بیرون نگر. چون کندر سوخته را بینی صدا دارد، بینداز. 
43(.

:شخصیت ها

گر : یکی از ملوك جنکنش
کنش پذیر : یک انسان

الدین سهرورديراوي : شهاب
روایت شنو : یکی از دوستان و یاران

:ساختار حکایت
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نتعادل اولیه : موانست با یکی از ملوك ج
ي خودادامه تعادل : رهنمود جن براي مشاهده

شود .این داستان بسیار کوتاه است ، و حادثه یا تعلیق ندارد، خط سیر نیز جابجا نمی
نمادها : 

1–Lجستجو ( سؤال و جواب ) ∑–2: موانست :

3-nE پایان داستان

ش با حربا)( خصومت چند خفا6حکایت 
فصل ششم معارضۀ مشتاقان حقیقت و کوردالن گریزان از آن را باز می گوید. حربایی با چند خفاش در 
می افتد؛ آنها شبانه حربا را گرفته، اسیر می کنند و در کاشانۀ ادبار خویش محبوس می گردانند. بامدادان 

می گیرد که هیچ عذابی بدتر از مشاهده آفتاب دربارة چگونگی تعذیب او تدبیر می کنند و رأیشان بر این قرار
نیست. بر حال خویش قیاس کرده ، او را به دیدن آفتاب تهدید می کنند. آفتاب بر می آید و خفاشان حکم را 

اجرا می کنند ، غافل از اینکه حربا آرزوي دیدن آفتاب را دارد .
:شخصیت ها

کنش گر : چند خفاش
)ستپذیر : حربا ( آفتاب پرکنش

راوي :  شهاب الدین سهروردي
روایت شنو : یکی از دوستان و یاران

:ساختار حکایت

تعادل اولیه : وجود ندارد و داستان از خط تعلیق آغاز می شود .
، تصمیم به شکنجه و قتل اوربودن حربا،ادامه مشاجره،تعادل بر هم خورده یا تعلیق : مشاجره

، مشاهده حربا آفتاب راحربا به آرزوي خودتعادل بازگشته : رسیدن 
نمادها : 

1-X  ( خصومت ) 1-2:  شرx شر ( ادامه و سخت شدن :
مشاجره و دشمنی) 

3–:A 2-4ربودنAزندانی کردن :
5-3A6شتن گرفتن : تصمیم برک–Sنجات پیدا کردن قهرمان :

( هدهد و بومان)  7حکایت 
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در این حکایت سخن از هدهدي است که همنشین بومان شده است، هدهدي که به حدت  بینش  مشهور 
است با بومان روزکور شبی را گذراند و بامداد که قصد رفتن می کند، بومان با تعجب می پرسند: این چه 

ت که می خواهی به روز حرکت کنی؟ هد هد می گوید: حجاب و تاریکی برطرف شده، چرا راه بدعت اس
نپیمایم؟ بومان به خاطر این بدعت فریادي از خشم برآورده، منقار وچنگال به چشم هدهد فرو می برند و 

ن طریق از اذیت ناسزا می گویند. هدهد ، براي گریز از کشته شدن، مثل آنها خود را کور نشان  می دهد. بدی
و آزار آنها نجات می یابد. 

:شخصیت ها

کنش گر : بومان
کنش پذیر : هد هد

الدین  سهرورديراوي : شهاب
روایت شنو : یکی از یاران و دوستان

:ساختارحکایت

رد .، هد هد روز قصد سفر ک، هدهد شب در نزد آنها ماندتعادل اولیه : هد هد به سرزمین بومان رسید
قصد کور کردن و کشتن هد هد ، مبتدع خواندن هدهد،برهم خوردن تعادل :  بحث بومان با هد هد

، تظاهر هدهد به کوريتوسط بومان
تعادل مجدد : نجات یافتن هدهد

نمادها :
1–X شر( افتادن هد :
هد 

در میان بومان)
: جستجو ( سئوال و جواب) ∑–2

3–mot x:1-4انگیزه شرx (حمله به هد هد ) شر :

5–A6: تصمیم  به کشتن-فریفتن :

7–S8: نجات قهرمان-Negنتیجه منفی از خوبی :

( پادشاه و طاووس)8حکایت 
پادشاهی باغی دارد، پر از ریاحین و ازهار و فصل هشتم حکایت دورافتادن آدمی است از اصل خود. 

پرندگانی با  نغمه هاي خوش. طاووسی چند، به غایت زیبا و خود آرا، در آن منزل دارند. پادشاه دستور می  
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دهد که یکی از طاووس ها را در چرمی بدوزند چنان که از نقوش زیبایش هیچ ظاهر نماند و نتواند جمال 
.ن می دهد او را زیر سله جاي دهند و فقط منفذي براي ریختن ارزن باز گذارندخویش بیند ، همچنین فرما

آن طاووس خود را، ملک را، باغ را و دیگر طاووس ها را فراموش می کند؛ به مسکن تاریک وظلمانی 
پندارد هرچه هست همان است و اگر کسی وراي آن را ادا کند او را کافر مطلق -خویش دل می بندد و می 

داند و جاهل؛ اما هرگاه بادي خوش وزیدن می گیرد و بوي شکوفه و ریاحین بدو می رسد، نشاط می 
واضطرابی در خود می یابد و تأمل و تفکر می کند. روزگاري در این حیرت می ماند تا پادشاه  می فرماید، 

در میان باغ می مرغ را از سله و چرم خالص دهند ، طاووس چون از آن حجاب بیرون می آید، خویشتن را
رت زده می شود و حسرت ها می بیند و با دیدن آن زیبایی ها و شنیدن آن اصوات و الحان خوش، حی

.خورد
:شخصیت ها

کنش گر : پادشاه
پذیر : طاووسکنش

الدین  سهرورديراوي : شهاب
روایت شنو : یکی از یاران و دوستان

:ساختار حکایت

طاووس در باغی خوش وخرمتعادل اولیه :  زندگی 
، دوختن چشمانش ، گرفتن خوراك و روزي محقر ،خو بر هم خوردن تعادل : گرفتار شدن طاووس

کردن به زندان ، احساس هیجان و اضطراب از تنفس بوي 
، حیرت و تأسف بر روزگارتعادل مجدد : آزاد  شدن طاووس

خیر به صورت اولیه باز نمی گردد  .
نمادها :

1–α2: وضعیت اولیه–x- (گرفتن طاووس )  :شر
3–A4: زندانی کردن–for فراموشی :

5–rec6: یاد آوري–S نجات  :

( سخن گفتن ماه و ستارگان با ادریس)9حکایت 
هاي  ادریس که پیامبر خداوند است می تواند به امر خداوند با ماه و ستارگان صحبت کند و آن ها راز

خلقت را بر او آشکار می نمایند .



١٩٦٥
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

شخصیت ها : 
کنش گر :  ادریس

کنش پذیر : ماه و ستارگان
راوي : شهاب الدین سهروردي

روایت شنو : یکی از دوستان و یاران
ساختار حکایت :

تعادل اولیه : ادریس پیامبر خداست
جادویی )بر هم خوردن تعادل : سخن گفتن ماه و ستارگان با ادریس ( امر

تعادل مجدد  :  وجود ندارد  و امر جادویی براي ادریس باقی می ماند .
نمادها :

1–α2: وضعیت اولیه–F امر جادویی ( سخن گفتن :
ماه و ستارگان)

: جستجو ( ∑–3
سوال و جواب )

( حکایت ابله و چراغ و آفتاب )10حکایت 
راغی پیش آفتاب داشت و آفتاب نور چراغ او را ناپدید کرد. فصل دهم سخن از ابلهی می گوید که چ

مادرش گفت: اگر چراغ را از خانه به نزد آفتاب برند، خاموش و بی نور شود. در این تمثیل کوتاه، آفتاب 
.خداوند است و چراغ غیر حق است که در مقابل آن نور نیز نوري ندارد

شخصیت ها :
کنش گر : فرد ابله  ، چراغ 

پذیر : مادر ، آفتابکنش
راوي : شهاب الدین سهروردي

روایت شنو  : یکی از دوستان و یاران 
ساختار حکایت : 

تعادل اولیه : چراغ در مقابل آفتاب قرار می گیرد .
بر هم خوردن تعادل :  ناپدید شدن نور چراغ 

تعادل مجدد : وجود ندارد .
نمادها :

1–α2: وضعیت اولیه–Tوضعیت : تغییر
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: جستجو ( ∑–3
سوال و جواب )

4–EX نتیجه گیري :

نتیجه گیري :
-توان نتیجه گرفت که اگرچه خویشکاريشناسیِ داستان لغت موران میبر اساس بررسی و تحلیل ریخت

بسیار ها از عناصر ثابت این ده حکایت هستند ، اما  بر خالف داستان هاي پریان شمار آن ها در هر حکایت
محدود است و توالی آن ها نیز یکسان نیست ، همچنین هر حکایت ترکیب متفاوتی با دیگر حکایات دارد . 
برخی از آن ها کامال با فرهنگ شرقی و ایرانی  و مطابق سنت عرفانی تنظیم شده اند و خویشکاري هاي 

در تمام شئون زندگی این قوم نفوذ منحصر بفرد دارند و مذهب که  جزو پایه هاي اعتقادي ایرانیان است و 
دارد درحکایات یا قصه هاي تمثیلی این تاثیر را به خوبی نشان داده است . 

برخی از خویشکاري ها مانند حضور شر یا خبر گیري یا جستجو در اکثریت قریب به اتفاق  حکایت 
ور دارند همچنین برخی از این هاي لغت موران تکرار شده اند و تعدادي از آنها نیز فقط در یک داستان حض

در قصه هاي پریان یکسان هستند ."پراپ"خویشکاري ها با جداول خویشکاري هاي 
عناصرمتغیر  داستان ساز چون مکان، زمان، زاویه دید و شخصیت ها، درحکایت ها کم و بیش حضور 

ز به شکل ثابت وجود دارند که در دارند و به  نظر می رسد که در زیر الیه هاي این عناصر متغیر، عناصري نی
رغم تفاوت سطحی و ظاهریشان، تکرار می شوند . استفاده از گفتگو در این -همه این داستان ها، علی 

داستان ها پر رنگ ترین نقش را دارد و به عنوان ابزاري براي فضا سازي و شخصیت پردازي در نظر گرفته 
ط پراپ که همگی روایت خطی دارند و آغاز و پایان قصه می شود. بر خالف داستان هاي بررسی شده توس

به ترتیب وقوع حوادث است ، در برخی حکایت هاي لغت موران ، داستان از نقطه تعلیق آغاز می شود و 
ساختار روایی دارند و نه اطالع رسانی صرف . در این داستان ها غالبا طرح داستان ، نظمی است که نویسنده 

تان می دهد و  پس و پیش کردن عناصر داستان معموال به دلیل هدفی است که در پس  به میل خود به داس
بیان داستان ها نهفته است وبنابراین تاویل ها و نتیجه گیري هاي گوناگون از آن محتمل است ، اما داستان 

هاي پریان پراپ اغلب فقط در پی قصه گویی است و همیشه پایان خوش دارد  . 
کتابنامه

،  فرهنگ توصیفی اصطالحات ادبی، ترجمۀ سعید سبزیان، تهران، رهنما.1384برامز، ام. اچ ،. آ1
، ساختار و تأویل متن، ، تهران، مرکز.1386احمدي، بابک ، .2
، ریخت شناسی قصه، ترجمه مدیا کاشی گر، تهران، روز.1368.پراپ، والدیمیر، 3
هاي پریان، ترجمۀ فریدون بدره اي، تهران، توس.، ریخت شناسی قصه 1386پراپ، والدیمیر ،.4
، تهران ، علمی و فرهنگی.1364. پور نامداریان رمز و داستانهاي رمزي در ادبیات فارسی ،5
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، حکایت هاي حیوانات در ادب فارسی، تهران: روزنه.1376تقوي، محمد ،.6
، سیر رمانتیسم، تهران، مرکز.1380. جعفري جزه، مسعود، 7
.6، فصلنامۀ پژوهشهاي ادبی، شمارة »ریخت شناسی هزار و یک شب«)، 1383راسانی، محبوبه (. خ8
، شرح رسائل فارسی سهروردي، تهران، حوزه هنري.1376سجادي، سید جعفر، .9

، راهنماي نظریۀ ادبی معاصر، ترجمۀ عباس مخبر، تهران، 1388سلدن، رامان و ویدوسون، پیتر ، .10
طرح نو.

، تصحیح هانري کربن، تهران، 2و 1، مجموعه مصنفات / ج 1356هروردي ، شهاب الدین ، . س11
انجمن فلسفه ایران.

، لغت موران، تصحیح و مقدمه نصرا... پورجوادي، تهران، مؤسسه 1386. سهروردي ، شهاب الدین ، 12
پژوهش حکمت و فلسفه ایران.

اشراق، ویرایش جعفر مدرس صادقی، تهران، مرکز.، قصه هاي شیخ1387.سهروردي ، شهاب الدین ،13
، »نگاهی گذرا به پیشینۀ نظریه هاي روایت«، 1388صافی پیرلوجه، حسین و سادات فیاضی، مریم ، .14

2مجلۀ  نقد ادبی، شمارة 
، مجلّۀ » ارزش ادبی ابهام از دو معنایی تا چند الیگی معنا « ،  1387فتوحی رودمعجنی ، محمود،.15

. 8،  شمارة 62ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلّم ، دورة 
، درآمدي تاریخی بر نظریه هاي ادبی از افالتون تا بارت، ترجمه شاپور 1388. هارلند، ریچارد، 16

جورکش، تهران، چشمه.
17 - Baldick, Chris(2004), The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms, second edition, Oxford:

Oxford university press.
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اجتماعی، وقایع و شخصیت هاي تاریخی دورة اشکانی و - نحوه بروز ساختارهاي سیاسی
ساسانی در ویس و رامین، خسرو وشیرین و دیگر داستان هاي عاشقانه

حسین حسن رضایی
اندانش آموختۀ دکتراي زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهر

چکیده
اجتماعی و بیان جزئیات احوال اشخاص نیست، با این حال -ادبیات هرچند گزارش حوادث تاریخی

اجتماعی یک عصر -میان تاریخ و ساختارهاي اجتماعی با ادبیات رابطه نزدیکی وجود دارد و ساختار سیاسی
توان مشاهده کرد. این مقاله در را مستقیم یا غیر مستقیم در آثار ادبی آن دوره و رفتار شخصیت هاي آن می

اجتماعی  و وقایع تاریخی را –پی آن است تا نمونه هایی از این ارتباط و نحوه بروز ساختار سیاسی 
مخصوصا در دو منظومه غنایی فارسی، ویس و رامین و خسرو و شیرین، نشان دهد. براي این منظور ابتدا با 

سرو وشیرین تفاوت روایت دو شیوه ادبی و تاریخی به اختصار ذکر روایت فردوسی و نظامی از ماجراهاي خ
بیان شده است. در ادامه براي تایید نظر مقاله، چند مورداز وقایع و شخصیت هاي تاریخی و ساختارهاي 
اجتماعی در منظومه هاي غنایی فارسی مثال آورده شده و در پایان،مقاله نشان می دهد که شاعر و نویسنده 

ذیر صرف جامعه و حوادث آن نیست، بلکه گاه ممکن است در اثر خود  بر باورها و سنت هاي تنها تاثیر پ
جامعه خود نقد و اعتراض داشته باشد.

عشق، حوادث تاریخی، قابلیت مکرّر خواندن، ویس و رامین، خسرو و شیرین.ها: کلیدواژه
مقدمه

د جوامع انسانی را از فاصلۀ دور  مشاهده با نزدیک شدن به دنیاي تاریخ و واقعیت کم کم می توان سوا
کرد. این سواد اگرچه آن قدر واضح نیست تا بتوان در مورد آن نظر قطعی داد، اما وجود آن مانند راهنمایی 

اي را در مورد آن دورة رهاند و چارچوب کلّیخبري میاست که خوانندة را از گمراه شدن در وادي بی
نهد.از سوي دیگر حوادث تاریخی و اجتماعی را که در حکم ختیار وي میتاریخی و شخصیت هاي آن در ا

را »آزمایش مکرر«مادة خامی براي نویسنده و شاعر میباشند، یک دوبار بیشتر نمی توان خواند؛ به عبارتی اینها 
نقش برنمی تابند، اما قوة ذوق و خیال شاعرو نویسنده این حوادث و حکایات را که در حکم گلی خام و بی

و نگار می باشند، به چنان کوزة پر نقش و نگاري تبدیل میسازد که غیر از او و مردمان همعصرش، آیندگان 
نیز بتوانند بارها و بارها از آب لطف آن بچشند و باز طالب آن باشند.از این رو یکی از مهمترین معیارهاي 

گزارش یا اثر صرفا تاریخی قابلیت و ظرفیت تفاوت ادبیات با اثر غیر ادبی آن است که اثر ادبی،بر خالف 
را بر می تابد و از نظر عاطفی تأثیري » آزمایش مکرر«را دارد، یا به گفتۀ رسالۀ لونگینیوس » خواندن مکرر«

ذهن انسان نقش «است و در » مقاومت در برابر آن نه تنها دشوار بلکه غیر ممکن«در انسان  ایجاد می کند که 
از » ماجراي حسنک وزیر«) به همین سبب غزلی از حافظ یا 25: 1379ذارد.(لونگینیوس،باقی می گ» پایدار
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تاریخ بیهقی را میتوان بارها و بارها خواند و لذتی مجدد و گاه مضاعف برد، اما خواندن وقایع یا گزارش ها 
ست و خواندن و اسناد تاریخی مربوط به یک کشور بیشتر براي مردمان همان کشور داراي اهمیت و ارزش ا

عمر آن به همان مدت شنیده شدن در همان بار «آنها هم معموال همان بار اول جالب است و شاید بتوان گفت
)25: 1379است. (لونگینیوس،»اول محدود

در مورد علل فاصله گرفتن یک شخصیت یا ماجراي تاریخی از شکل واقعی و اولیه خود و تبدیل شدن 
ی توان علل گوناگونی ذکر کرد. اولین و مهمترین عامل قوة تخیل شاعر و آن به امري ادبی و آرمانی م

نویسنده است. شاعر با قوه تخیل خود به اصل ماجرا و واقعه تاریخی  که کوتاه و مختصر است، شاخ و برگ 
شاه یا«می دهد و کم را بیش و بیش را کم می سازد تا از نظر عاطفی بیشتر بر خوانندگان تاثیر بگذارد. 

شود یک شخصیت یا ماجراي تاریخی ازواقعیت و عشاق هم عامل دیگري است که موجب می»شاهزاده بودن
شکل اولیه خود دور شود و لباس افسانه بر تن کند. اصوالً عشّاق در افسانه ها و ادوارِ کهن اغلب از شاهان 

عشقی «عشق در یونان باستان یا شاهزادگان هستند. به تعبیر دیگر عشق در ادبیات کالسیک ایران همانند
ها براي سازندگان قصه«ایست که همه شایستگی و شرایط رسیدن بدان را ندارند.گویا) مرتبه1است.(» گرانخبه

آنکه حس اعجاب عامه را برانگیزند و بنوازند عمداً رویدادهاي مربوط به قهرمانان خود را با دستگاه 
). شاهزاده بودن عشّاق، سبب شده است 284: 1371(زرین کوب، » انددادهپادشاهان و شاهزادگان پیوند می

تا مردم در طول زمان، به ماجراهاي عشقی آنان شاخ و برگ بیشتري بدهند و آن را از اصل اولیه خود، که به 
دنیاي زمینی و واقعیت زندگی انسان نزدیک بوده دور گردانند و به افسانه نزدیک سازند.. برخی هم مانند 

اثري را عامل خیالین و غیر واقعی جلوه کردن آن می دانند. هدایت » موضوع گستاخانۀ«ادق هدایت ص
دهد داستان عاشقانه ویس و رامین ریشۀ تاریخی داشته باشد یا قابل انطباق با برخی اشخاص احتمال می

لوانان و شخصیت هاي است، په» چون موضوع ویس و رامین بسیار گستاخانه انتخاب شده«تاریخی باشد، اما 
).381: 1389نماید و با تاریخ وفق ندارد.(هدایت، آن خیالی می

به هر حال هرچند بدون اطالع از وقایع تاریخی و ساختارهاي اجتماعی و فرهنگی یا این امر که اثري 
لذت برد، اما توان منظومۀ یا اثر عاشقانه اي را خواند و از آنریشۀ تاریخی دارد یا ذهنی و تخیلی است، می

هاي عاشقانه، تواند ما را در شناساندن آبشخور و ریشۀ منظومهآگاهی از تاریخ و ساختارهاي اجتماعی  می
تحول تدریجی آنها و...یاري برساند.آگاهی از زمینه هاي تاریخی و ویژگی ها یا روحیات اخالقی و اجتماعی 

یابی رفتار برخی از شخصیت هاي منظومه ها عاشقانه ملت هاي گوناگون حتی می تواند خواننده را در علت
غربی) به »(= رومی«و آثار غنایی یاري برساند. به کمک چنین رویکردي می توان صفات نامناسبی که مریم 

می دهد پی برد: شیرین در شاهنامۀ فردوسی، چهره و تصویر خوبی ندارد. به همین سبب » شرقی«شیرین
اي کم آوازه و حتّی سبکسر خسرو با شیرین مخالفند، زیرا وي را زنی از خانوادهبزرگان و موبدان با ازدواج

دانند. از سوي دیگر مریم، زن خسروپرویز هم با حضور شیرین در دربار موافق نیست. از این رو و بدنام می
ت، به که در شاهنامه به شیرین نسبت داده شده اس» سبک سر بودن«بعید نیست برخی از صفات مخصوصاً 
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وسیله زنان دیگر خسروپرویز، از جمله مریم و بخاطر حسادت زنانه آنان باشد. مریم از آنجا که زن رسمی 
پادشاه است و شاهزاده هم است، توانایی آن را دارد حتّی صفات خوب شیرین مانند دلبري و طنازي را نشان 

حسادت زنانه، مریم اهل روم است و او بداند و به دیگران نیز چنین القا نماید. عالوه بر» سبکسري«
اي خشک و خشن بود و کمتر با تخیالت شاعرانه سروکار داشت. به همین زندگانی مردم روم تا اندازه«

توانستند مانند زنان کشورهاي دیگر عواطف مردان را برانگیخته و دلشان را به دست هاي روم نمیجهت زن
که با دالرایی، قیصر روم و اُکتاویوس را دلباختۀ خود کرده » و پاترهکلی«بیاورند و از راه رشک و حسد رفتار 

کردند. این سوء تعبیر منحصر به کلیو پاتره نبود، بلکه زنان رم بود به بداخالقی [و سبک سري] تعبیر می
و گفتند زنهاي شرق جز تمتعظرافت طبع و دلبرائی زنان شرق را عموماً حمل بر بدسیرتی آنها نموده و می

).38-39تا: (مارسل فرانسوي، بی» رانی منظور دیگري ندارندشهوت
اجتماعی یک دوره -این مقاله می کوشد تا ارتباط وقایع و شخصیت هاي تاریخی و ساختار هاي سیاسی

یا یک سرزمین را در آثار ادبی آن دوره نشان دهد.چون شاعر یا نویسنده در جامعه زندگی میکند، اثر وي 
هر اندازه هم که آرمانی و تخیلی باشد، باز هم با جامعه، وقایع و ساختارهاي اجتماعی دوران خود هم، حتی 

ارتباط دارد، این ارتباط گاه آشکار و مستقیم است و گاه ناآشکار و غیر مستقیم.. بررسی و تحلیل همۀ 
اق و حوادث داستان اجتماعی یک عصر و تطبیق آن با عشّ-شخصیت ها و وقایع تاریخی یا ساختار سیاسی

هاي عاشقانه، امري است که نیاز به تألیف کتابی مستقل دارد. از این رو  ما در این مقاله تنها به بررسی نمونه 
سیاسی دوره اشکانی و ساسانی و برخی حوادث و شخصیت هاي تاریخی این دو -وار ساختار اجتماعی

هاي عاشقانه همچون خسرو و شیرین و ویس و رامین دوره و رابطۀ آنها با بعضی عشّاق و حوادث داستان 
پردازیم.می

اي از تفاوت روایت تاریخی با روایت ادبی با نگاهی به روایت فردوسی و نظامی از داستان نمونه
خسرو و شیرین

تفاوت روایت فردوسی با روایت نظامی از شخصیت خسرو و شیرین و حوادثی که براي آنان اتفاق 
بارز تفاوت میان  شیوة بیان تاریخی با ادبی است. فردوسی تنها به گزارش واقعی آنچه در مورد افتد،نمونهمی

شیرین یا خسرو شنیده است اکتفا کرده، اما نظامی براي آنکه این ماجراها از  شکل خبر و گزارش تاریخی 
تر یا به تعبیري دقیقهابیرون آیند و با ساختار داستان عاشقانه متناسب و هماهنگ گردند، دست کاري

در اصل ماجرا نموده است. روایت فردوسی، گزارش صرف است و در پی تأثیر عاطفی بر » هاییهنرنمایی«
خواننده نیست. فردوسی تاریخ را شنیده و بیان نموده، اما نظامی تاریخ را به ادبیات و هنر بدل کرده است. 

بیت به 122ساله خسرو پرویز، تنها در 38ران پادشاهیِ بیت مربوط به دو4080فردوسی در شاهنامه از 
بیت) به 6500داستان عاشقانه خسرو با شیرین پرداخته، در حالیکه نظامی کلّ منظومۀ خسرو و شیرین را (در 
اي معمولی، اما این موضوع اختصاص داده است. شیرین در روایت فردوسی دختري است ارمنی و از خانواده
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می شاهزاده و ولیعهد ارمنستان است؛ شاهزاده بودن شیرین با ساختار داستان عاشقانه که در آن در روایت نظا
عاشق فروتن و خاکسارست و معشوق برتر و واالتر تناسب دارد. در روایت فردوسی، خسروپرویز در 

در حالیکه در اي از زندگی خود، همزمان مریم، شیرین و گردویه (خواهر بهرام گور) را به زنی دارد،دوره
- 513: 1992/1371روایت نظامی تا مریم زنده بود خسرو زنی دیگر را به همبستري خود برنگزید.(متینی،

) این روایت  هم به ساختار داستان هاي عاشقانه نزدیک تر است. در عشق کامل، عاشق تنها متوجه 512
خسرو پرویز نزدیک است، زیرا معشوق است و الغیر، اما داستان فردوسی به حقیقت تاریخی زندگی

اند. فردوسی در می داشتهپادشاهان معموالً افرادي هوسران بوده و همزمان در حرمخانۀ خود چندین زن 
شاهنامه نگاه واقعی خسرو پرویز را نسبت به شیرین بیان کرده است: خسرو، شیرین را تنها به خاطر 

اي هوسران و داراي اگرچه خسرو در ابتدا شاهزادهخواهد. در خسرو و شیرین نظامی هم جویی میلذت
حرمخانه است، با مریم، دختر قیصر عقد نکاح بسته است و با شیرین برخوردي چون زنان حرم خانه و 

آورد و عشق را در کنیزان دارد، اما سیاست دلبري و آگاهی شیرین، این پادشاه هوس پیشه را بر سر عقل می
نظامی به مانند فردوسی بیان کننده صرف واقعیت نیست، بلکه او واقعیت را بیش و سازد. وجود او بیدار می

سازد تا تأثیر و لذت بخشی آن افزون گردد. اگر شیرین در شاهنامه زنی است معمولی و کم آوازه و کم می
ه غنایی ). در منظوم28: 1375ندارد (خالقی مطلق، » پیش از ازدواج با خسرو آوازة خوبی«حتّی بدنام که 

نظامی شیرین زنیست آگاه و در اوج ایستاده، زنی که دست نجات به سوي مرد گرفتار در چاه هوسرانی دراز 
کرده است تا او را از اسارت در چنین چاهی نجات دهد و چشمان وي را به دنیاي عشق و انسانیت باز کند. 

یخی دورة اشکانی و ساسانی اجتماعی، وقایع و شخصیت هاي تار-نحوه بروز ساختارهاي سیاسی
در ویس و رامین، خسرو وشیرین و دیگر داستان هاي عاشقانه

شکل هنري و ادبی بخشیدن به وقایع یا شخصیت هاي تاریخی و واقعی و بدین طریق جاودان نمودن آن 
اصطالح ها دیده می شود. به عنوان مثال در ادبیات عرب دو ها امري است که در ادبیات و فرهنگ اکثر ملت

شعري بود گستاخانه و حاکی از ماجراهاي روزمرة «وجود دارد. تشبیب » نسیب«و » تشبیب«هاي به نام
).به عبارت دیگر  159: 1372کلود واده، ».(ترآرمانی و عشّاقش دست نیافتنی«، اما نسیب شعري بود »زندگی

ت.در ادبیات فارسی نیز می توان با تفاوت نسیب و تشبیب در حقیقت همان تفاوت بیان تاریخ با ادبیات اس
اجتماعی و فرهنگی یک دوره خاص و تطبیق آنها با آثار ادبی آن دورة -مطالعۀ تاریخ وساختارهاي سیاسی

به رابطۀ مسلّم میان آنها پی برد. نمونه بارز چنین امري داستان ویس و رامین و خسرو و شیرین است. داستان 
متعلق به دوره اشکانیان. زمینه ها و ریشه هاي تاریخی در این داستان چنان عاشقانۀ ویس و رامین اثري است 

(محجوب، » نویسی مقدور و ممکن باشد قابل تطبیق با واقعیت استکار داستان«آشکار است که تا آنجا که 
).این در حالیست که محقّقان تا چند سال اخیر اعتقاد داشتند ویس و رامین داستانی است 479: 1371

رواقعی و افسانه اي که به صورت شفاهی، نسل به نسل روایت گشته و به دست ما رسیده است، اما غی
اجتماعی و اقتصادي دورة اشکانی نشان میدهد که ویس و -تحقیقات اخیر در مورد تاریخ و نظام سیاسی
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یا حوادث دورة رامین و برخی از شخصیت هاي آن ریشه تاریخی دارد و قابل تطبیق با برخی از شخصیت ها
شد. یک نفر به عنوان پادشاه اشکانی است. در دورة اشکانیان سرزمین وسیع ایران به صورت فئودالی اداره می

در رأس حکومت قرار داشت و به دلیل وسعت زیاد کشور، پادشاه ادارة هر سرزمینی را به یکی از فئودال 
ی زیر نظر حکومت مرکزي یا پادشاه بودند. درنتیجه کرد. این فئودال ها از نظر سیاسهاي خویش واگذار می

بایست به پادشاه باج و خراج می پرداختند و در مواقع ضروري مانند جنگ با گسیل داشتن سرباز و 
نمودند. اگرچه این فئودال ها از تدارکات، حکومت مرکزي را تقویت و از آن در برابر دشمنان محافظت می

ودند، اما در مورد مسائل اجتماعی، اقتصادي، آداب و رسوم و فرهنگ از آزادي نظر سیاسی زیر نظر پادشاه ب
توانست در منطقه خود آداب و رسوم خاص خود را داشته باشد. نسبی برخوردار بودند و هر فئودالی می

انقیاد به شدند تا عالوه بر اظهار ارادت و سران این فئودال ها معموالً سالیانه یکی دوبار در پایتخت جمع می
: 1369پادشاه و تبادل نظر در مورد مسائل کشوري و سیاسی، به عیش و نوش هم بپردازند. (خالقی مطلق، 

هاي ساختار اجتماعی و  فئودالی حکومت را در طرح و ها و رگه)با نظري به داستان ویس و رامین نشانه284
موبد پادشاه و حاکم اصلی کشور است. توان مشاهده کرد. در این داستان شاه ساختار این منظومه می

زیردست او حاکمان جزء یا فئودال هایی قرار دارند که از نظر سیاسی تابع او هستند. مانند حاکم شهر ري، 
همدان، اصفهان، گیالن و...اما از این آزادي نیز برخوردارند که در مسائل اجتماعی و فرهنگی مطابق میل خود 

که جامعه اشکانی از نظر سیاسی، جامعۀ تک صدایی نیست، در ساختار داستان رفتار نمایند. همان طوري 
توان مشاهده کرد. برخالف داستان خسرو و شیرین، که تک صدایی ویس و رامین هم این چند صدایی را می

است، یکی دو قهرمان اصلی بیشتر ندارد و خواننده از وضعیت دیگر شخصیت هاي داستان چندان خبري 
، در منظومۀ عاشقانۀ اسعد گرگانی غیر از ویس و رامین چندین شخصیت اصلی و محوري حضور یابدنمی

دارند و خواننده عالوه بر شاه موبد(=پادشاه سرزمین بزرگ ایران)با اعمال و روحیات دیگر شخصیت هاي 
ویس یا شاه موبد شود. تنها رامین و داستان مانند ویرو، شهرو، دایه، رامین، ویس، بهروز و...هم آشنا می

برند، بلکه دیگران هم در این امر نقش دارند، به طوریکه نبود یکی از نیستند که حوادث داستان را پیش می
).284کند.(خالقی مطلق،همان: زند و در آن ابهام ایجاد میآنان به ساختار داستان لطمه می

ین با وقایع و شخصیت هاي تاریخی داستان خسرو و شیرین نظامی بیش از داستان عاشقانۀ ویس و رام
» بودنعاشق پیشه«ارتباط دارد، از این رو بیشتر قابل تطبیق با واقعیتست. به نظر می رسد این امر ناشی از 

) گویا چنین ماجراهاي عاشقانه اي براي خسرو پرویز بیش از دیگر 2اکثر شاهان سلسلۀ ساسانی است.(
خسروپرویز از نظر زمانی به دورة تاریخی نزدیک تر است مردم شاهان ساسانی اتفاق افتاده، یا چون 

اند. از سوي دیگر  همانند داستان ویس و ماجراهاي عاشقانه و حکایات مربوط به او را بیشتر در یاد داشته
اجتماعی دورة ساسانیان را در منظومۀ خسرو و شیرین نظامی هم می –رامین، نشانه هایی از ساختار سیاسی 

شاهده کرد. در زمان ساسانیان، دیگر نظام فودالی حاکم نبود، بلکه شاه در راس کار قرار داشت و توان م
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حاکمان نواحی دیگر، آن استقالل دوره اشکانیان را در برگزاري آداب و رسوم فرهنگی و اجتماعی خود 
ن رو در داستان خسرو نداشتند، زیرا حکومت مرکزي این امر را در تضاد با استقالل خود فرض میکرد. از ای

و شیرین نسبت به داستان ویس و رامین از شخصیت هاي فرعی کمتر سخن می رود و حوادث داستان بیشتر 
از -آنجا که خسرو با مریم است–مربوط به یک نفر یا همان خسرو پرویز است. حتی در مواضعی از داستان 

ست. از سوي دیگر همانگونه که بر اساس شیرین که از شخصیت هاي مهم و اصلی داستان است خبري نی
اسناد واقعی و تاریخی بهرام گور بعد از مرگ هرمز، پدر خسرو، مدعی و رقیب تاج و تخت میشود و در 
غیاب خسرو بر تخت شاهی تکیه میزند، در داستان خسر و شیرین نیز گویا نظامی با وارد کردن فرهاد در 

اه سیاسی خسرو را در منظومۀ خویش هم نشان دهد. نظامی هوسران داستان می خواهد این تزلزل موقتی پایگ
بودن خسرو پرویز را هم عالوه بر ذکري از  حرمسراي او، با شرح عشق بازي خسرو با زنی آنکاره از 

نشان می دهد.» شکر«اصفهان به نام 
ظومه هاي ویس و نمونه هاي دیگري از ساختارهاي اجتماعی و طبقاتی دورة اشکانی و ساسانی را در من

رامین و خسرو وشیرین می توان مشاهده کرد. هرچند مستقیم یا آشکارا از نام آن طبقۀ یا افراد خاص در این 
آثار یاد نشده و فقط اعمال آنان ذکر شده باشد. نمونه چنین امري اسواران یا شوالیه ها هستند: در داستان 

به عنوان شوالیه نام برده نشده اما توصیفاتی که از دوران خسرو و شیرین و ویس و رامین از خسرو یا رامین 
جوانی و اعمال آنها میشود، آنان را به طبقه اجتماعی جوانان عیاش و شوالیه ها یا اسواران دوران اشکانی و 
ساسانی بسیار شبیه می سازد.مثالً در داستان ویس و رامین، رامین بیشتر دوستدار روي خوش، سرود و 

هاي مختلف از جنگ و از جنگ و نبرد گریزان است. به همین سبب چندین بار به بهانهموسیقی است
) یا aswaranگریزد و به نزد ویس برمی گردد. این خصوصیات رفتاري رامین، او را به اَسواران (می

ول ماه به وظیفۀ ماهانه خود را در همان روزهاي ا«سازد. کسانی که هاي عیاش دورة اشکانی شبیه میشوالیه
: 1369(خالقی مطلق،» کردند و دار و ندار آنها همیشه در گرو بودپاي زن و شراب و کباب خرج می

هاي عیاش دورة اشکانی با اعمال خسرو پرویز پادشاه ) این توصیفات از رامین یا اسواران و شوالیه3).(276
ز، پدر خسروپرویز، بر تخت سلطنت هوسران ساسانی نیز قابل تطبیق است. بهرام چوبین بعد از مرگ هرم

کند که شایستگی یاد می» دوستدار رود و سرود، گرم عشقبازي «نشیند. او خسروپرویز را با صفاتی نظیر می
ادارة کشور را ندارد:

کزین کودك جهان داري نیاید
ببخشد کشوري بر بانگ رودي
هنوز از عشقبازي گرم داغ است

پدر کش پادشاهی را نشاید...
ز ملکی دوست تر دارد سرودي
هنوزش شور شیرین در دماغ است

)113: 1389(نظامی، 
عالقه و تمایلی که در رامین و خسرو به شنیدن آواز رود و سرود وجود دارد، هم نشان از وجود زمینه ها 

انتخاب پادشاه توسط آنان و ریشه هاي تاریخی عشق و موسیقی دوستی ایرانیان و یکی از معیارهاي اصلی
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بوده است. در ایران باستان داشتن استعداد عاشقی از شرایط پادشاهی بوده است. به عبارت دیگر توانایی 
ورزي در ایران، تنها یک ویژگی مخصوص طبقۀ اشراف یا ممتاز جامعه نیست، بلکه شناخت عشق و عشق

اغلب اوقات از «ر فرهنگ عامه ایرانی [قبل از اسالم] اي است که در انتخاب پادشاه هم مؤثّر است. دویژگی
اند، زیرا از هنر دوست داشتن و از عشق... چیزي رود که شایستۀ فرمانروایی نبودهشهریارانی سخن می

االبرار در مورد انتخاب جانشین یکی از شاهان ). حکایتی که در ربیع120: 1372(کلود واده، » انددانستهنمی
کند: است، توجه ایرانیان به استعداد پادشاه در زمینۀ عشق ورزي و عالقه به موسیقی را تأیید میایرانی آمده

یکی از شاهان ایرانی درگذشت و کودکی خردسال بر جاي گذاشت، ولی وزیري دانشمند داشت که براي «
رکت درآمد و پاي سنجش میزان هوش و استعداد کودك چند مغنّی احضار کرد تا نغمه سر دهند. کودك به ح

(همان). نگاهی به داستان هاي » بر زمین کوبیدن گرفت آنگاه وزیر او را به جاي پدرش به شاهی برگزید
کند. خسرو پرویز، جوانی است عاشقانه ایرانی مانند ویس و رامین، خسرو و شیرین نظرات فوق را تأیید می

ه دوستدار رود و سرود است، در مجالس بزم عیاش و دوستدار رود و سرود و رامین هم عالوه بر این ک
نوازد.خواند و رود میسرود می

عالوه بر نمود یافتن ساختار سیاسی و اجتماعی یک عصر در آثار ادبی آن دوره، می تواننمونه هاي جزئی 
تري را هم از نشانه هاي حضور وقایع تاریخی و آداب و رسوم اجتماعی در آثار ادبی دوره اي خاص نشان 
داد.از آنجا که از دورة ساسانیان و احوال پادشاهان آن، نسبت به دوره هاي قبل اطالعات زیادي وجود دارد، 
در ادامه به ذکر چند حادثه که براي برخی از شاهان ساسانی اتفاق افتاده و نمود یافتن این حوادث در داستان 

ازیم. وقتی منظومه ها و آثارعاشقانۀ ادبیات خسرو و شیرین و دیگر منظومه هاي متأخر ادبیات فارسی می پرد
فارسی را می خوانیم این حوادث در اغلب آنها دیده می شود: در خواب دیدن عشاق یکدیگر را، سفر کردن 

بازي یا فرار عاشق از کشور خود به سرزمین معشوق، مواجهه با خطرها گوناگون در طول مسیر سفر، عشق
با دختري بیگانه و معموالً روستایی، بازرگان معرفی کردن عاشق خود را به موقّت و چند روزه در میان راه 

پدر معشوق یا حاکم سرزمین بیگانه، موافقت معشوق با خواسته عاشق و مخالفت پدر و مادر او با این 
خواسته، وجود رقیب چه براي عاشق چه براي معشوق، آزمودن معشوق عاشقان مختلف و انتخاب 

)از میان این حوادث، 1388ق را و سرانجام ازدواج کردن و عقد نکاح بستن عشّاق. (ستاري، ترین عاششایسته
با رویداد تاریخی سفر شاپور دوم به سوي روم یا قباد » سفر کردن عشّاق به سرزمین معشوق«به عنوان نمونه 

کند و در س به ري فرار می) در داستان ویس و رامین نیز، آنگاه که رامین با وی4به سوي هیتال مطابقت دارد.(
کنند شاه موبد در جستجوي ویس به سفري پر رنج و خانۀ بهروز، یکی از دوستان صمیمی رامین، اقامت می

رود:حاصل، در کوه و بیابان میمشقت، اما بی
مرا دیوانه پندارند و بی هال
هم از شادي هم از شاهی بریده

که دیوانه چو من باشد به هر حال
با گور و آهو آرمیدهچنین 
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)159: 1389(اسعد گرگانی، 
بازرگان معرفی کردن عاشق از دیگر نمونه هاي تاثیر حوادث تاریخی در منظومه هاي عاشقانه،  است. این 

) 5عمل با عمل تاریخی شاپور دوم که خود را در جامۀ بازرگان به قیصر روم معرفی کرد قابل انطباق است.(
کند.(نقیب ن امیرارسالن نامدار هم امیر اسالن در بدو ورود به فرنگ خود را جهانگرد معرفی میدر داستا
) در شاهنامه هم، رستم براي رهایی بیژن از چاه افراسیاب، در هیات و شکل 70-1378:60الممالک،

)274: 1369دهد. (خالقی مطلق، رود و بیژن را نجات میبازرگانان، به توران می
مخصوصا در داستان ویس و رامین نقش مهمی ایفا می کند، وجودي »دایه«ن و داللگان عشق هم، دایگا

هایی که فرزندان بزرگان را پرورش ها یا ندیمهاند. این داللگان عشق تنها دایهکمابیش تاریخی و واقعی داشته
هاي اشراف خی چیزها به خانهزنانی هم بودند که به ظاهر براي فروش بر«کردند، نبودند، بلکه و تربیت می

رفت و آمد داشتند، ولی کار اصلی آنها، رساندن همه گونه اخبار از جمله و به ویژه پیام دلدادگان به یکدیگر 
شویم. این زنان تا همین اواخر هم در ایران هایی از این زنان، در داستان زال و رودابه، آشنا میبود. با نمونه

شند و کارشان این بود که در ضمن فروش سفیداب اصل و کیسه حمام مرغوب، بودند و شاید هنوز هم با
).285(خالقی مطلق،همان: » کردنددار را هم رد و بدل مینشانی جوانان سر به راه و دختران خانه

نکته اي که دراینجا باید بدان اشاره کرد این است که بعضی حوادث تاریخی به دلیل گذر زمان تغییر 
اند. این حوادث وقتی از منظومه هاي غنایی یا  قالب قصیده به قالب غزل منتقل شده اند تغییراتی شکل داده 

یافته اند. به عنوان نمونه سفر کردن از مضامین رایج در منظومه هاي عاشقانه فارسی است و ریشه تاریخی نیز 
یل مطالب را دارد به تفصیل از این دارد. در منظومه هاي عاشقانه نیز به دلیل اینکه قالب مثنوي ظرفیت تطو

موضوع سخن رفته است. اما بعد از قرن ششم که غزل به جاي قصیده و مثنوي جایگزین و محمل عشق می 
هاي شود، موضوع سفر کردن عشاق نیز تغییراتی می کند. چون حجم و ساختار غزل نسبت به منظومه

هاي طوالنی و بیان مفصل جزئیات مواجه بوده، عاشقانه کوتاه و مختصر است، شاعر با محدودیت توصیف
به همین سبب با انتخاب سفر به بتکده یا میخانه توانسته است با یک تیر دو نشان بزند: هم عنصر قدیمی 

هاي عاشقانه به نوعی محک و معیار صداقت عاشق به حساب می آید، در غزل سفر کردن را که در منظومه
اب سفرِکوتاه مدت عشاق به بتخانه یا میکده، به ساختار غزل لطمه وارد نکند. به حفظ کند و هم اینکه با انتخ

عبارتی شاعر آزمون را نگه می دارد، اما مواد آن را تغییر می دهد. بدین صورت که بجاي سفر هاي طوالنی 
الب غزل که نیاز به شرح و تفصیل دارد، رفتن به میکده و بتخانه را پیش روي عاشق می نهد تا هم با ق

سازگار باشد و  هم میزان عشق عشاق را بسنجد. بدین سان رفتن به میخانه و بتکده جایگزین سفر به کوه و 
شود و چون در میخانه و بتخانه دیگر خطرهایی مانند گرسنگی، گرما و سرما، شیر، گرگ و...وجود بیابان می

» تلخِ مردافکنِ هفت منی«موانع فوق، شراب دهد و بجايندارد، شاعر مواد آزمون و محک عشق را تغییر می
داند دهد و تنها کسانی را شایسته ورود به میخانه و بارگاه عشق میرا در میخانه به عنوان محک عشق قرار می

) از این رو سخن از رفتن به میکده، میخانه و بتخانه و... 6که توانایی نوشیدن چنین شرابی را داشته باشند. (
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همان شکل تغییر یافتۀ سفر هاي طوالنی در منظومه هاي عاشقانه است و به اعتقاد کلود واده در غزل فارسی
شکّی نیست که رفتن به میخانه و دیر (که بعدها در شعر فارسی بتخانه نامیده شد) جلوة دیگري از سفر به «

زیمت به سوي مقصدي گمان از آن رو که جهاد و زیارت و حج هر دو شکلی است از عبی«دیار غربت است 
هاي عشق و عاشقی است. در واقع همه مفاهیم کهن عرب با مفهوم غیر مطمئن که خود یکی از ویژگی

). هرچند نظر کلود واده در مورد شعر عرب است، اما همانطوري 291(کلود واده، همان:» آمیزدعزیمت درمی
تواند صادق باشد. در غزل فارسی، چه یکه خود وي اشاره کرده، نظریۀ فوق در مورد شعر فارسی هم م

عرفانی چه عاشقانه، ابیات فراوانی هست که در آن از سفر عاشق به کعبه، بتخانه، دیر و...یاد می شود:
بجز از خدمت رندان نکنم کار دگرگر بود عمر به میخانه رسم بار دگر

)221: 1387(حافظ، 
سوز و نیاز است     آنجا که نیاز است چه حاجت به نماز استزآتشکده و کعبه غرض 

)649: 1336(خواجوي کرمانی، 
ارتباطی متفاوت میان تاریخ و اجتماع با ادبیات

شاعر یا نویسنده همیشه تاثیر پذیر صرف جامعۀ خود و سنت هاي آن نیست، بلکه گاه ممکن است برخی 
ت بداند و در اثر خود به انتقاد از آنها بپردازد. هرچند این انتقاد از سنت ها و باور هاي جامعۀ خود را نادرس

ها یا شخصیت غیر مستقیم و ناآشکار باشد. به عنوان مثال داستان ویس و رامین عالوه بر آنکه داراي ریشه
باشد، آداب و هاي تاریخی و واقعی است، نقد کنندة برخی آداب و رسوم نادرست دوران خود هم می

ه حضوري چشمگیر در جامعه دارد و گویی زندگی عشّاق و اعمال آنان اعتراض غیر مستقیمی بر رسومی ک
آن است. در داستان ویس و رامین، ازدواجِ ویس نه ساله با شاه موبد پیر و فرتوت به تلویح نقدي است بر 

کند و او را ه میهاي او را با رامین توجیبازيوجود چنین آداب و رسومی. عاملی که اعمال ویس و عشق
بیشتر قربانی میبیند تا گناهکار. داستان خسرو و شیرین هم عالوه بر آنکه از ماجراها و شخصیت هاي 
تاریخی تأثیر پذیرفته، به فرهنگ دوران و سرزمین خود نیز انتقادي غیر مستقیم دارد. این که در این داستان 

هاي ازدواج«د ناخودآگاه و غیر مستقیم اعتراضی باشد بر توانشود، میخسرو عاشق زنی از سرزمینی بیگانه می
) 7هاي حکومتی و بزرگان، رایج بوده است.(که در ایران، مخصوصاً در بین خانواده» فامیلی و مصلحتی

هاي کامجویانه و مکرّر خسرو گویی انتقاد و اعتراض زن ایرانی است همچنین امتناع شیرین در برابر خواسته
لود، تحقیرآمیز و صرفاً جنسی یا کاالیی برخی مردان به او. براي نظامی بیان مسقیم اینکه آبر نگاه هوس

خسرو زن باز و هوس ران است ممکن نبوده، اما خواننده با خواندن احوال و اعمالی که نظامی به خسرو 
وي نور عشق، بر نسبت می دهد، خواه ناخواه خسرو را مردي هوسران و زن باره می بیند که سرانجام به نیر

تاریکی ستبر هوس فایق می آید.
نتیجه گیري
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اجتماعی و ماجراهاو شخصیت هاي تاریخی -ارتباط داشتن داستان هاي عاشقانه با ساختارهاي سیاسی
امري مسلّم است. این ارتباط به خودي خود نه امتیازي براي داستان هاي عاشقانه است و نه عیب یا قصوري، 

ارتباط، خواننده را در درك و فهم برخی رفتار هاي شخصیت ها و  و رویدادهاي منظومه اماآگاهی از این 
اي خام است که شاعر یا نویسندة خالق آن را مطابق هاي عاشقانه یاري میکند. رویداد تاریخی مانند ماده

پیدا کند. در » شدنمکرر خوانده « فرهنگ و روح زمانۀ خود به اثري زیبا و جاودانیتبدیل می کند تا قابلیت 
این تبدیل شکل، شاعر معموال حوادث و شخصیت ها را کم و بیش یا بزرگ و کوچک می سازد تا تاثیر 
عاطفی بیشتري بر خواننده بگذارد. بدین ترتیب، ادبیات و هنرتافتۀ جدا بافته از جامعه و مردم نیست، بلکه 

آیینۀ دوران و مردم خوداست.
پی نوشت ها

را، برآمده از فرهنگ یونان باستان و خصوصاً فلسفۀ افالطونی است. بنابر این دیدگاه، تنها گ) عشق نخبه1
عده خاصی مانند شاهان، آگاهان، صاحبان تجربه، اهل فلسفه، شعر یا موسیقی ممکن است دربارة ماهیت 

مردمان با فرهنگ هایی برسند و آن را درك کنند. این دیدگاه معتقد است که عشق متعلق به عشق به بصیرت
خبري نباشد، از احساس عاشقانه هم » شیک و پیک«و اشراف است و آنگاه که از وقت فراغت، ثروت و امور 

کنند [اما] اشراف گیري میدهاتی ها جفت«تر معتقد است: خبري نخواهد بود. این نظریه در شکلی افراطی
).115-116: 1374(گري و توفکسیس، بهار » شوندعاشق می

ورزي همراه بوده است: اردشیر بابکان، نزد اردوان ) حتّی تأسیس این سلسله با چاشنی عشق و عشق2
بندد و دارد. گلنار با دیدن اردشیر به او دل می» گلنار«اشکانی تبعید یا گروگان است. اردوان کنیزي زیبا به نام 

گردند. چون اردوان از ماجراي فرار آنان میکند و با اردشیر به سوي فارس روانموجبات فرار او را فراهم می
خورد و بدین گونه سلسله ساسانی به کشد و در نبرد با اردشیر شکست میشود به پارس لشکر میمطلع می
تیرماه). عالوه بر شاهان مذکور ساسانی، براي قباد و بهرام گور هم 17: 1388آید. (اسالمی ندوشن، وجود می

تیرماه)17: 1388اند. .(نک: اسالمی ندوشن، اي نقل کردهچنین ماجراهاي عاشقانه
دهد، شباهت بیشتري میان شخصیت ) توصیفاتی که خالقی مطلق در مورد اسواران یا شهسواران می3

جوانانی که با زنان و دختران اشراف «کند: تاریخی اسواران با شخصیت رامین و خسرو و حتی زال آشکار می
اسواران یا شهسوارانی بودند که مانند سرباز فراري روي جبهه جنگ کمتر به خود دیده پنهانی رابطه داشتند

بودند، در گوي زدن و باز پراندن بیشتر مهارت داشتند تا در شمشیر زدن و نیزه انداختن. شب از دیوار کاخ 
ها و ها و مزهها و کبابرفتند تا روز از دیوار دژ دشمن... از سازها و آوازها و شرابتر باال میدلبر چابک

(خالقی » ها اطالع کافی داشتند .جامه و رزم افزارشان غالباً در گرو می فروشان بود و دلشان در دام دلبرانبزه
).285: 1369مطلق،
تواند نماد پیروزي بر هواي درون و ) اسطورة سفر عالوه بر اینکه وجود تاریخی و واقعی دارد، می4

هاي عاشقانه، عاشق در حین سفر به سرزمین امل هم تلقی گردد. در اکثر منظومهرسیدن به مرتبه عشق ک
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معشوق در میانه راه با خطرهاي گوناگونی مانند اژدها، دیو، گرگ،  شیر، گرسنگی،  تندباد، گرماو سرما 
توان ده، میشود. این موانع از آنجا که در اکثر داستان ها عاشقانه و حتّی غزل فارسی تکرار شو...مواجه می

توان گفت عاشق قبل از وصال معشوق باید از فکر خود و خودخواهی، آنها را امري داللتمند دانست. می
تعلّقات دنیایی، نفس ،شهوت و...خالی شده یا بر آنها پیروز گشته باشد. در این صورت است که او لیاقت 

است.» آزمون صداقت عشق عاشق«نه هاي عاشقاوصال معشوق را خواهد داشت. پس سفر کردن در منظومه
) اسالمی ندوشن علت سفر یا فرار عشّاق در کسوت بازرگانان به سرزمین دشمن را اجازه نداشتن مردم 5

اند توانستهداند، حال آنکه بازرگانان به دلیل تمکّن مالی و جایگاه اجتماعی میعادي براي ورود به دربار می
تیرماه)17: 1388. (اسالمی ندوشن، به دربار رفت و آمد داشته باشند

) اشاره به اشعار ذیل از حافظ:          6
)357: 1387نوش کن جام شراب هفت منی      تا بدان بیخ غم از دل برکنی (حافظ،

) ازدواج چندین تن از شاهان ساسانی مانند اردشیر بابکان، شاپور دوم، قباد، خسرو پرویز و... با دختري 7
توان اعتراض غیر مستقیم و ناخودآگاه اینان به ازدواج هاي مصلحتی یا دیگر یا با کنیزان را میاز سرزمین

گاه موجب اقتدار «شده و دانست. این ازدواج هاي معموالً به دلیل مصالح سیاسی انجام می» تنظیم یافته«
: 1357(آزاد، » موثر بوده استها نیز پادشاهی میگردیده [و] در بسیاري از موارد در دفع کدورتها و دشمنی

هاي این نوع ازدواج از دوران باستان تا دورة معاصر قابل مشاهده است. بعد از مصالحه لیدي ). نمونه47-46
کند. (همان) یا سلطان مسعود براي در و ماد، آستیاك پسر کیاسکار با دختر آلیات، پادشاه لیدي ازدواج می

مال شرقی خود، قدرخان، دختر قدرخان را براي خود و دختر بغراتگین، امان ماندن از خطر حمله همسایه ش
) به ندرت 164-165کند (همان: پسر قدرخان را براي پسر و ولیعهد خویش، مودود، یکجا خواستگاري می

اي از آن را در آمده که چنین پیوندهایی، با عشق و عالقه قلبی طرفین همراه باشد. اگر هم نمونهپیش می
احترام «ها در بهترین حالت رابطۀ خواهد بود. اکثر این ازدواج» النادر کالمعدوم«بتوان یافت در حکم تاریخ

» عاشقان مجبور«توان گفت این عشّاق ) به تعبیر سنایی می266-277: 1369اند. (مزلو، بوده» بدون عشق
اند:بوده

)529: 1362زیبا نباشد ما و من (سنایی، بگذر از گفتار ما و من که لهوست و مجاز      عاشق مجبور را
کتابنامه:

).پشت پرده هاي حرمسرا، چاپ اول، ارومیه: انتشارات انزلی. 1357آزاد، حسن ،(
) .مه، تصیح و تحشیه محمد روشن، 1389اسعد گرگانی، فخرالدینویس و رامین، چاپ چهارم، با مقد ،(

تهران: صداي معاصر.
).17، 24512، روزنامۀ اطالعات، شماره »سلسلۀ ساسانی و عشق«)، 1388اسالمی ندوشن، محمد علی

.1388تیر ماه 
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).فصلنامه ایرانشناسی، سال سوم، شماره »از ویس و رامین تا خسرو و شیرین «)، 1370بنانی، امین ،
.713-708)، زمستان، صص 12چهارم( پیاپی 

) .( شمس الدین محمد شیرازي )پ پنجم،( بر اساس نسخه تصحیح شده )، دیوان حافظ، چا1387حافظ
قزوینی)، به کوشش رضا کاکائی دهکردي، تهران: ققنوس.–غنی 

).دیوان اشعار خواجوي کرمانی، به کوشش احمد سهیلی خوانساري، تهران: 1336خواجوي کرمانی ،(
کتابفروشی بارانی و محمودي.

) .فصلنامه ایرانشناسی، سال دوم، شماره »بیژن و منیژه  و ویس و رامین« )، 1369خالقی مطلق، جالل ،
.298-273)، تابستان، صص 6دوم(پیاپی  

) . فصلنامه ایراشناسی، سال پنجم، »تو را که دست بلرزدگوهر چه دانی سفت«)، 1372ـــــــــــــــ ،
.95-89)، بهار، صص17شمارة اول( پیاپی 

) . فصلنامه ایرانشناسی، سال هشتم، شماره »رسی تن کامه سرایی  در ادب فا«)، 1375ـــــــــــــــ ،
.54-15)، بهار، صص 29اول( پیاپی 

) .شماره ]کتاب[، مجله فرهنگ، »شیرین: آمیزه اي از عقل و عشق« )، 1371راشد محصل، محمد تقی
.166-149دهم، پاییز، صص 

).اساطیر.)، از چیزهاي دیگر، چاپ سوم(اول اساطیر)، تهران:1371زرین کوب، عبدالحسین
) .اسطوره عشق و عاشقی در چند عشقنامه فارسی، چاپ نخست، تهران: نشر 1388ستاري، جالل ،(

میترا. 
) . پیوند عشق میان شرق و غرب، چاپ دوم( چاپ اول نشر فردا) اصفهان: نشر 1379ـــــــــــــ ،(

فردا.
) .غزنوي، چاپ سوم، به اهتمام )، دیوان حکیم سنایی 1362سنایی غزنوي، ابوالمجد مجدود ابن آدم

مدرس رضوي، تهران: کتابخانه سنایی.
) .بازتاب تجدد خواهی و ناسیونالیسم در ادبیات آغاز دوران پهلوي« )،  1379/2000قیصري، علی« ،

.212-181)، تابستان،صص 71(پیاپی 3فصلنامه ایران نامه،سال هجدهم،شماره 
) .چاپ اول، ترجمه جواد حدیدي، تهران: مرکز نشر ) ، حدیث عشق درشرق1372کلود واده، ژان ،

دانشگاهی.
) .ترجمه قدرت اهللا مهتدي، فصلنامه »باز هم از عشق بگوییم «)، 1374گري، پل و آناستازیا توفکسیس ،

.124-112، بهار، صص 1هستی، سال سوم، شماره 
 ) .نی، چاپ اول، تهران: )رسالۀ لونگینوس در باب شکوه سخن، ترجمه رضا سید حسی1379لونگینوس

نگاه.
.مارسل فرانسوي. (بی تا)، تاریخ عشق، ترجمه اسداهللا اشتري، بی جا، ناشر: ح.دانشسار
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).فصلنامه ایرانشناسی، سال چهارم، شماره سوم(پیاپی »خسرو و شیرین« )، 1992/1371متینی، جالل ،
.527-512)، پاییز، صص 15

).فصلنامه »به سیر عشق در داستان ویس و رامیننظري« )، 1371/ 1992محجوب، محمد جعفر ،
.511-469)، پاییز، صص 15ایرانشناسی، سال چهارم، شماره سوم ( پیاپی 

) .دایره المعارف فارسی، چاپ چهارم، به سرپرستی غالمحسین مصاحب، 1383مصاحب، غالمحسین ، (
کبیر).تهران: شرکت سهامی کتاب هاي جیبی( وابسته به موسسه انتشارات امیر

).انگیزش و شخصیت ، چاپ دوم، ترجمه احمد رضوانی، مشهد: موسسه چاپ 1369مزلو، آبراهام اچ ،(
و انتشارات آستان قدس رضوي.

) .(موالنا جالل الدین محمد )دیوان کبیر( کلیات شمس)، چاپ دوم، با تصحیحات و 2535مولوي ،(
ن: امیر کبیر.مجلّد). تهرا5ج(در 10حواشی بدیع الزمان فروزانفر، 

) .( جمال الدین الیاس بن یوسف )خسرو وشیرین، چاپ یازدهم، به کوشش 1389نظامی گنجوي (
سعید حمیدیان، تهران: قطره.

) .امیر ارسالن نامدار، چاپ اول ( ویراست جدید )، تهران: موسسه فرهنگی، 1378نقیب الممالک ،(
هنري و سینمایی الست فردا.
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الدین فریدون عکاشهحیح منشآت جاللشناسی  و تصنسخه
١فاطمه حسن زاده اصفهانی

مدرس دانشگاه فنی و حرفه اي.دانشکده فنی و حرفه اي دختران قم
اکرم صالح زاده

زاده محبوبه حسن
چکیده

شناسی و تصحیح متن از مسایل مهم و حیاتی فرهنگ ماست. بدان سبب که معارف و مسئله نسخه
ي فرهنگ امروزي است. نخستین گامی که در راه استواري پایه و اساس و پشتوانهفرهنگ گذشتگان اساس 

هاي خطی است. با در نظر هاي ملی و نسخهعلوم ادبی و گسترش ادبیات ایرانی باید برداشت،احیاي بارنامه
فریدون عکاشه را با روش الدیناست؛ مجموعه منشآت جاللگرفتن چنین هدفی، نگارنده تالش نموده

نویسی به عنوان یکی از فنون نویسندگی در انتقادي تصحیح نماید. در ایران از عصر ساسانیان، منشآت-قیاسی
ي منحصر به عکاشه، نسخهاست. مجموعه منشآت اي داشتهي فرهنگ و ادب فارسی جایگاه ویژهگستره

منشى وشاعران قرن هشتم از مترسالن وي مجلس است. عکاشه ي آن در کتابخانهفردي است که تنها نسخه
در شعر و نثر فارسى و عربىاین منشی زبردست. استحافظ بزرگعصرهماینجو ودستگاه حکومت آل

دهد که هاى زمان در اشعار او نشان مىدانشحضور چشمگیر اصطالحات علوم واست.بسیار توانا بوده
بیشتر در مدح و ستایش، فتحنامه، اوضوع منشآتمو. استداشتهعکاشه بهره کافى و وافى از همه علوم زمان

هاى سیاسى، علمى، ادبى، عرفانى و مذهبىدعوت است که به نام یا خطاب به شخصیتو تهنیت، تعزیت
زبانى وهاى لفظى و معنوى در حد کمال بهره بردهاست. عکاشه در تمامى این مکتوبات، از آرایهنوشته شده

.استهنمودتیار کامالً متکلف و فنى را اخ
الدین عکاشه، تصحیح، نسخه خطی.منشآت، جاللها:کلیدواژه

مقدمه
ي نسخه شناسی و تصحیح متن از مسایل مهم و حیاتی فرهنگ ماست؛ بدان سبب که معارف و مسئله

ي فرهنگ امروزي است. جالل الدین همایی در مقدمه مصباح الهدایه فرهنگ گذشتگان اساس و پشتوانه
)9ترین خدمت به ملت ایران و فرهنگ ایرانی را احیاي آثار مهم گذشتگان دانسته است.(صبزرگ

تر و هدف اصلی از این پژوهش نیز احیاي یک متن ارزشمند است و به دست دادن متنی هر چه دقیق
ي زبردست قرن هشتماست. متنی که حاصل تراوشات قلم تواناي شاعر و نویسندهتر به متن اصلینزدیک
است.

ي مجلس موجود ي منحصر به فردي است که تنها در کتابخانهمجموعه منشآت فریدون عکاشه نسخه
ي یک می باشد اما که اثر جزء آثار ادبی درجهاست و عکس یا میکروفیلمی از آن در جاي دیگر نیست. با آن

1.f.hasanzade@tvu.ac.ir
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است. این امر ممکن است دالیل تاکنون اقدامی براي شناساندن این نویسنده و منشی تواناي قرن هشتم نشده
مختلف داشته باشد؛ از جمله بودن شاعران و نویسندگان بسیار بزرگ در قرن هشتم که تمامی توجه محققین 

اند و یا شاید به خاطر نثر فنّی و گاه مصنوع آن باشد که تاکنون کسی و پژوهشگران را به خود جلب کرده
آن نکرده است.سعی بر زدودن غبار مهجور بودن از چهرة 

دکتر قاسم غنی در کتاب گرانقدر خود، تاریخ عصر حافظ، از نسخه خطی این منشآت به عنوان یکی از 
است. او حتی منابع اصلی در معرفی آل اینجو استفاده کرده  و جاي جاي به این اثر گران سنگ استناد نموده

ي است. عالوه بر آن رسالهبه طور کامل آوردهي مهم ربیعیه عکاشه را در پاورقی اثر جاویدان خود، رساله
ي تغریت امین الدین کازرونی به مسعود شاه را به عنوان دو سند ي جالل الدین مسعود شاه و نامهفتح نامه

معتبر در معرفی دوران آل اینجو در متن کتابش به طور کامل آورده است که این خود بیانگر اهمیت و اصالت 
باشد.نسخه می
ایی اند، رسالههایی که در قرن هشتم پدید آمدهها و جنگالل الدین فریدون عکاشه در اکثر مجموعهاز ج

باشد. که چندین ي بسیار ارزشمند بیاض تاج الدین احمد وزیر میاز آن جمله مجموعه.ضبط گردیده اسـت
ه تصحیح نموده است که رساله) در آن است .این مجموعه را دکتر زمانی علویج8رساله ازعکاشه (حدود 

توان گفت تا حجم زیاد و سنگین متن، ایشان را از پرداخت دقیق رسایل عکاشه بازداشته است. بنابراین می
ي منشآت فریدون عکاشه صورت نگرفته است.کنون پژوهشی در زمینه

باشد. ابزار اي میي آن به صورت کتابخانهادبی است و شیوه-روش این پژوهش بر مبناي موضوع تاریخی
ي قرآن، افزارهاي نبأ و سلیم در زمینههاي اطالعاتی و استفاده از نرمبرداري، بانکگردآوري اطالعات، فیش

ي جستجوي مرجع اشعار فارسی و عربی ) در زمینه2و 1و الموسوعه الشعریه و دهخدا و فرزانگان (3درج 
است.

(mon. sa.at)منشآت 

ها، رسایل، نامه، مکاتیب،»انشاءکرده شده«به معنی -اسم مفعول از انشاءيصیغه-منشآت جمع منشاء 
هاي دیوانی یا اي از نامهاصطالح ادبی، مجموعه).در2866، 1373پردازى است(دهخدا،نویسندگى و سخن

- چنین آن چه منشیان در قالب پیشدوستانه است که منشی دیوانی یا نویسنده غیر دیوانی نوشته باشد و هم
ي مهم و کهن نثر فارسی، از روزگار گونه). این1376،822نگاشتند(انوشه،نویس در دستور کارها مى

هاي متنوع سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و تاریخی رواج داشته است. مکاتیب عصر ساسانیان و در موضوع
یب به حیات خود با اند. پس از اسالم نیز ترسل و مکاتساسانی داراي نثري آراسته و اسلوب رسمی بوده

هاي بازمانده نثر کهن فارسی به انواع مختلف سلطانیات، اخوانیات، شدت بیشتري ادامه داده است. این نامه
که منشیان دیوانى براى نوشتن نامه، عهدنامه و سوگندنامه قابل تقسیم استمنشور، توقیع، فتحنامه، شکست

) گفتنى است که7513،366اى را رعایت کنند.(خطیبی،ط ویژهبایستى اصول و ضوابها، مىهر یک از این گونه
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اى وسیلههاى منشیانه و مترسالنه که در عین حال فصیح، بلیغ و موزون باشددستى در نگارش نوشتهچیره
است.بودهمؤثر در ترقى منشیان در دستگاه دیوانى و نیز از راهکارهاى نفوذ در بزرگان مملکتى

هاي کالمی و الفاظ دشوار در این نوع هاي ترسل و انشا، انواع صنایع و آرایهامهنپس از تدوین آیین
مکتوبات راه پیدا کرد و همگی رسایل به خصوص اخوانیات صحنه معارضات ادبی و علمی مترسالن و 
میدان رقابت آنان شد. این قبیل تصنعات و تکلفات مبالغه آمیز از اواخر قرن ششم آغاز شد و تا عصر 

منشى را بر لغات عرب و اشعار، امثال و «زگشت ادبی در قرن دوازدهم ادامه داشت. چنانکه معتقد بودند:با
تمثیل و استعارات صورت نبنددقدر وقوفى باشد چه زینت عبارات بىبلغا بهانحاى تراکیب

)1373،362(بهار،.
وشن و تمام نماي اوضاع سیاسی، ي ري ادبی، همگی این مکاتیب آیینهچه مسلم است عالوه بر جنبهآن

اجتماعی، فرهنگی، تاریخی و ادبی عصر نگارش خود است. از آن جا که اغلب منشیان همواره در سفر و 
-گرفتهاند، از نزدیک در جریان حوادث و اتفاقات مختلف قرار میحضر مالزم رکاب سالطین و حکام بوده

-عات مهم تاریخی و سیاسی است که با مد نظر قرار دادن آناند؛ بنابراین بسیاري از رسایل ایشان حاوي اطال
اند، دست ها گذشتهتوان به بسیاري از حقایق تاریخی که تاریخ نویسان پیشین سهوي یا به عمد از آنها می
یافت. 

جا که بسیاري از این ترسالت در نهایت تکلف و تصنع است و پژوهشگران علوم مختلف به دلیل ازآن
توانند به خوبی از اطالعات ارزشمند این مکاتیب استفاده نمایند، الزم هاي ادبی آن ها نمیدشواريها و گره

هایی برداشته شود. در این مقاله سعی برآن است که ها گاماست در جهت معرفی،تصحیح و رفع مشکالت آن
هاي ارزشمند نثر فارسی بپردازیم.به معرفی یکی از این مجموعه

لدین فریدن عکاشه  منشآت جالل ا
جالل الدین فریدون عکاشه از مترسالن و شاعران قرن هشتم هجرى و منشى دستگاه حکومت آل اینجو 

عصر حافظ بزرگ است. با آن که از منشیان و شاعران نامى و زبردست عصر خود بوده، اما کامالً و هم
کره و تاریخ ادبیات، تاریخ، اعالم و هاى تذرغم جستجوى زیاد در اغلب کتاباست. علىناشناخته مانده

اى را در مورد او یافت. سعید نفیسى در کتاب تاریخ نظم و نثر در ایران و زبان توان نکتهانساب نمى
)، هر کدام 1091، ص2/3اهللا صفا در تاریخ ادبیات ایران (ج) و دکتر ذبیح765،ص2و ج214،ص1فارسى(ج

اند. لبى کامالً مشابه، به معرفى بسیار مجمل و مختصرى از او پرداختهدر حد یک پاراگراف کوتاه و با بیان مطا
)، در 3573، ص 5هاى خطى فارسى احمد منزوى (ججز این دو منبع و معرفى یک سطرى فهرست نسخه

هایى از نثر و نظم او را هیچ منبع دیگرى، سخنى از زندگى این شخصیت ادبى نیست. دکتر قاسم غنى، نمونه
). شاید بتوان گفت اوج 51، 41، 35، 10است. (صص ث در آثار و افکار و احوال حافظ آوردهدر کتاب بح

شهرت و وسعت نفوذ کالم حافظ، موجب گمنامى عکاشه و احیانا دیگر هم عصران او که نامى از آنها نیست، 
شده است.
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است و سه تن از اینجو بودهآید، فریدون عکاشه، منشى دربار آلها و اشعار او بر مىآن چنان که از نامه
.ق) و برادرانش جمال الدین ابواسحاق اینجو 743الدین مسعود شاه(پسران شاه محمود اینجو؛ یعنى جالل

هایى را به افراد ها نامهاست و از جانب آن.ق) را مدح کرده739.ق) و شاه غیاث الدین کیخسرو (758(
مختلف نوشته است.

هاى او اطالعى در دست نیست. از روى برخى از منشآت او که به شخصیتاز تاریخ دقیق تولد و وفات
قمرى در قید حیات بوده است.750توان حدس زد که حداقل تا سال تاریخى نوشته شده، مى

هاى زمان چون ریاضیات، نجوم، موسیقى، طب، حکمت و حضور چشمگیر اصطالحات علوم و دانش
هاى عکاشه بهره کافى و وافى از همه علوم زمان داشته است و با کتابدهد کهفلسفه در اشعار او نشان مى

قوت «مشهورى که در زمینه ي این علوم نوشته شده، به طور کامل آشنا بوده است. به این عبارت ها بنگریم: 
تنبیهات و اشارات که از «) ؛ 52عکاشه، رساله رحیقیه، ص»(القلوبى که قانون کلى شفا و نجات است.

فه مقامات العارفین وارد گشته بوده نصب العین خاطر و خیال و دستور اقوال و افعال خواهد صدرص
این کمینه بنده معتقد را در زوایاى ضمیر انوار که مخزن االسرار الهى و مهبط انوار نامتناهى «)؛ 75ص ».(بود.

)76ص »( است جاى دهند.
اى که در مدح ابواسحاق اینجو سروده، چنین اشاره اش از علوم مختلف در قصیدهمندىخود او به بهره

شهریارا شهر بخشا بنده ي درگاه تو                /     صرف خواهد کرد در اوصاف تو جان و « کند:  مى
جهان  

)60ص»( گرچه مستغنی است زر آفتاب از امتحانامتحان فرما عیار طبع اورا در علوم        /   
ن فریدون عکاشه در شعر و نثر فارسى و عربى بسیار توانا بوده و در شعر عکاشه تخلص جالل الدی

اى از ماند. نمونهکرده است. قصاید او گاه ملمع و اغلب مصنوع است و از این حیث به قصاید خاقانى مىمى
ملمعات او چنین است:

غناء الغوانیبده ساقیا باده ارغوانى /                    فقد هزّ عطفى«
وبادر الى الروض نشرّب و نطرّب/         بسجع القمارى و رجع القیانی

)19ص»( ایا لعل تو چشمه زندگانى /                   و یا وصل تو مایه کامرانى...
ثر ترسالت یابد.این آمیختگى شدید عربى و فارسى در ناین قصیده تا انتها به این صورت ملمع ادامه مى

هر چند على تمادى » وان دعاء الملخصین مجاب«خوانیم: شود. در یکى ازمکتوبات او مىعکاشه نیز دیده مى
االیام و تطاول الشهورو االعوام آن جناب معلّى، لطف تفقدى ارزانى نفرمودند، چون قوافل حجاج خراسان ـ 

عوا من مشعر الحرام الى مشعر الکرام و من قبلۀ و قد رج«سلمهم اهللا تعالى ـ متوجه آن کعبه آمال بودند 
الصالت الى قبلۀ الصالت و من موقف المروه و الصفا الى موقف المروه و الصفا و من منى الخَیف الى منى 

)19ص »( به رفع این کلمات تجدید عهد اخالص واجب نمود.» الضیف
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نامه، تهنیت، تعزیت، دعوت و امثال آن موضوع رساالت و منشآت عکاشه بیشتر در مدح و ستایش، فتح
هاى سیاسى، علمى، ادبى، عرفانى و مذهبى نوشته شده است. از جمله است که به نام یا خطاب به شخصیت

-ي او که از طرف مسعود اینجو خطاب به شیخ امینها و قصاید مدحیه او خطاب به برادران اینجو؛ نامهرساله
ق) در مورد فرار امیر 740نامه حادثه سال (ف سده هشتم نوشته است؛ فتحالدین بلیانى کازرونى عارف معرو

پیرحسین چوپانى از شیراز و ورود امیر جالل الدین مسعودشاه به شیراز و نامه او که از طرف شیخ ابو 
ق) در هرات نگاشته، قابل ذکر است.771اسحاق اینجو خطاب به ملک معز الدین حسین کَرت (متوفى 

هاى لفظى و معنوى در حد کمال بهره برده است و زبانى کامالً تمامى این مکتوبات، از آرایهعکاشه در
شود، کاربرد فراوان لغات عربى، متکلف و فنى را اختیار کرده است. آن چه بیش از همه در آثار او دیده مى

تشهاد به آیات، احادیث، امثال سجع و موازنه، انواع جناس، ترادف و تکرار و اطناب، تمثیل و ارسال المثل، اس
و اشعار فارسى و عربى است. عالوه بر ابیاتى که از خود در ضمن مکتوباتش آورده، از شعرایى چون 
فردوسی، انوري، عنصرى، خاقانى، نظامى، ظهیر فاریابی، سعدي، متنبى، صاحب ابن عباد، بدیع الزمان 

است. نثر و نظم هایى را ذکر کردهبه مقتضاى مقام بیتهمدانی، الثعالبی و دیگر شعراى فارسى و عربى نیز 
با چهره گشایان هواى ربیعى و نقش بندان قواى طبیعى « فریدون عکاشه سرشار از تشبیه و استعاره است: 

لعبتان بهار و نو رسیدگان ازهار را چون بتان خُلَج و قندهار در حله حسن حال و حلیه کمال جمال و اعتدال، 
دهند ـ فتبارك اهللا احسن الخالقین ـ تر وجهى جلوه مىینش در نظر ارباب دانش و بینش به خوببر منصه آفر

همواره بر خشک رود فراق « )و 54و دست اصطناع واهب الصور که عقل فعال و مدبر عالم عناصر است....(
حت و ثنا بر ذروه با صدمه سیالب افتراق، کشتی صدق مودت را لنگر ثبات اخالص فرو گذاشته و بادبان مد

)26سهیل سها فراشته....(
اى از نکته بسیار جالب توجه و تا حدودى ابتکارى در مورد فریدون عکاشه این است که او براى پاره

است. نام گذارى منشآت و مکتوبات در میان منشیان و اى را برگزیدههاى ویژهمنشآت و قصاید خود نام
نویسندگان، تقریبا بى سابقه است.

فریدون عکاشه دو رساله و دو قصیده خود را که در مدح جالل الدین مسعود شاه و غیاث الدین 
کیخسرو، برادر او، سروده ربیعیه نامیده است. رساله ربیعیه او در ستایش جالل الدین مسعود شاه با عبارت 

) و قصیده ربیعیه او در 1شود(صآغاز مى» الحمد هللا العلى االسماء محیى نبات االرض بماء السماء و...«
آغاز گردیده »  /  فقد هز عطفى غناء الغوانىبده ساقیا باده ارغوانى« ستایش همین ممدوح با بیت 

) 19است.(ص 
رساله ربیعیه او در ستایش غیاث الدین کیخسرو با بیت:

)27ص»(راباز این چه جوانى و جمالست جهان را    /  وین حال که نو گشت زمین را و زمان«
شود و دنبال آن دومین قصیده ربیعیه شاعر با مطلع:آغاز مى

)18ص»(انداند / حلقه ي یاقوت گل بر خرده ي زر کردهالله را از ژاله در ّو گوهر کرده« 
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دو رساله و دو قصیده نیز با عنوان رحیقیه دارد که در ستایش جالل الدین مسعود شاه و شیخ ابواسحاق 
هاى او در مدح ممدوح اخیر با بیت:ته و سروده است. رحیقیهاینجو نوش
)51ص»(چیست صافى جوهرى همچون خرد روشن روان  /  آتش سیال کابى منعقد باشد روان«

آید:شود و به دنبال نثر آن، قصیده مدحیه با مطلع زیر مىآغاز مى
)56ص »(رشید رخشان در کف ساغر نشانپرست   /   مطلع خومخزن لعل بدخشان زو دهان مى« 

شاعر در این قصیده نهایت مبالغه را در مدح ابواسحاق به کار برده است:
/   هر زمان بر هم زند سرمایه دریا و کان1زبده ي عالم جمال دین و دنیا کز شرف « 

بندد مغزها در استخوانها در کالبد     /        بى نوال او نبى هواى او نیاید روح
ي بند کمندش ملک و جاه اردوان خسته نعل سمندش طوق و تاج اردشیر /     بسته

تکلف بهر او کردى فدا نوشین روانعهد عدلش را اگر نوشیران دریافتى /         بى
)58(ص » ز مرکز آن تا مدار فرقدانپایه قدرش چه دانند از ثریا تا ثرى /          فرق دان ا

عالوه بر رساالت و قصاید ربیعیه و رحیقیه، رساله حدیدیه، رساله میمیه، رساله نحلیه و فتحنامه از جمله 
گوید: رساالت نام گذاري شده ي فریدون عکاشه است. او خود در مورد نظم و نثرش مى

اندفظ / طعنه بر باد شمال و آب کوثر کردهنظم و نثرم در صفاتت هم به معنى هم به ل« 
اند نازنینان ضمیرم کز براى چشم بد             /       روى نیکو را نقاب از عنبرِتر کرده

)37ص»(اند گرچه بکرند از دم انفاس قدسى جمله را /         مریم آسا حامل روح مطهر کرده
اینجو دهد که نثر این دبیر گمنام دربار آلنامداران نثرهاي منشیانه، نشان میمقایسه آثار عکاشه با سایر 

ترازي کند.  تواند با آثار بزرگان صناعت دبیري هممی
هاى موجودمعرفى نسخه

)2263ى اساس (منشآت: نسخه-
ا شود. و تنهى مجلس شوراى اسالمى نگهدارى مىى منحصر به فردى است که در کتابخانهنسخه

ایى است که از مجموعه منشآت فریدون عکاشه موجود است. این نسخه در همان زمان مؤلف در سال نسخه
سطر به خط رقاع ممتاز.8سانتى متر و هر صفحه 13×8ى صفحه226.ق) فراهم شده است. در 786(

العلى االسماء محیى نبات االرض بماء السماء و...آغاز: الحمدللّه
من تنمیقه صباح یوم االربعاء فى شهر شعبان المعظم سنه ست و ثمانین و سبعمائۀ، کتبه پایان: قد فرع

حاجى محمد الحافظ.

در سایر نسخه ها این مصرع چنین آمده است: شیخ ابو اسحق دریا دل که دست جود او1
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) چنین عنوان شده است که 219ى مجلس شوراى اسالمی(ج ششم، صدر فهرست نسخ خطى کتابخانه
جا ند صفحه جابهنسخه افتادگى دارد. در صورتى که صفحات مذکور چ95ـ 96و 23ـ 24هاى بین، صفحه

توان این به هم ریختگى را مرتب کرد.شده و با کمى دقت مى
) گوناگون و فارسى2914ـ جنگ (

ها شنگرف. مالک: اعتضاد ق. عنوان1234ى رجب یى، در آدینهنستعلیق حاجى اسماعیل اسفرجانى قمشه
. این مجموعه 21×13سطر 25) و 5/31× 12برگ (416ق. 1297ق. وقف سپهساالر در1287السلطنه در 
آن رحیقیه و ربیعیه عکاشه است.12و 11باشد که رساله هاى مختلف میداراى بخش

) عربى ـ فارسى4559ـ مجموعه (
5/25×5/16برگ، اندازه جلد 358ى نهم، شامل پانزده رساله، خط نسخ، کاتب عبدالحى، تاریخ آغاز سده

سید عبدالکریم بن عبید کاتب دمشقى بدارالسلطنه با مهر (الهى بن السید محمدرضا الشبروتملک عبداللّه
الحسینى).الغنى عبده عبداللّه) و مهر (الواثق باللّه119عبدالکریم یرجى حسن بختام 

ها و شعرهاى تعزیت و تهنیت که عربى و فارسى ى یازدهم: منشآت فریدون الشهیر به عکاشه؛ نامهرساله
ایى نشده است اما در فهرست هاى نسخ خطى هیچ اشارهاین مجموعه در فهرستر). به 219باشد. (مى

) این نسخه معرفى شده است.241/ص12ى مجلس (ج کتابخانه
ـ مجموعه

رساله که در صفحه عنوان فهرستى 41سطرى، داراى 25برگ 214، نسخ. در or5321. موزه بریتانیا 71ف
آن است که کامالً هاى این رسالهز فریدون عکاشه است. از ویژگىاز آنها هست. رساله هفتم این مجموعه ا

ها نیز یافت نشد.باشد و در سایر مجموعهبدون نقطه مى
2425ـ جنگ: ف 

مقارن با سلطنت شاه شجاع -الدین احمد وزیر فارس. این بیاض را تاج210/3شهردارى اصفهان ش 
ق) گردآورده 782در سال(-یران شاه شجاع بوده است) و به احتمال قوى یکى از وز760ـ 786مظفرى (

رسد به دستور او در آن به نظم و نثر ى آنها نزدیک به هفتاد و هفت تن مىاست. چندین دانشمند که شماره
اند. این نسخه آشفته و پس و پیش شده است و حدیث و عرفان و ادب به عربى و فارسى چیزى نوشته

ي دوم این جنگ مماشحه الخواجه جالل صفحه دارد. رساله954برگ و477مطالب آن منظم نیست روى هم
باشد که تنها الدین فریدون عکاشه مىق) است. این رساله از رسایل جالل782الدین نعمان، در شعبان (

ها یکى همین ى اول آن ـ چند سطر ـ متعلق به او نیست، ظاهرا از موارد پس و پیش بودن صفحهصفحه
پژوه نیز نامى از عکاشه نیامده است در حالى که عالوه بر این متن، . در فهرست نسخ خطی دانشمورد است

اى از رسایل باشد، هم چنین صفحات پراکندهایى نیز با نام جالل الدین فریدون عکاشه در مجموعه مىرساله
بس که در سال ) و اشعار او نیز در مجموعه یافت شد. در اهمیت نسخه همین892ـ ص 648او (ص 
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ى تحقیقات ایرانى عکسی از اصل نسخه ـ بدون هیچ گونه تصحیح و .ش ) به یاد بود پنجمین کنگره1353(
بازخوانى ـ توسط دانشگاه اصفهان به چاپ رسید.

267ـ جنگ: ف 
برگ که داراى سه بخش است. در 165ى پرفسور مکرمین بن خلیل بن االبستانى، نسخ، در کتابخانه

تن از شاعران بلندآوازه آمده است. در بخش منشآت به 33ست شعرهاي فارسی و عربی بیش از بخش نخ
است که رساله چهارم متعلق به جالل الدین فریدون عکاشه ي ارزشمند جمع آوري شدهنثر؛ هفت رساله

ى اساس ها و در نسخههایى که در این جنگ از عکاشه آمده در سایر جنگ). بعضى از رساله62ـ48است(
هم نیست.

508ـ جنگ: ف 
ى هشتم است. برگ، به نظم و نثر عربى و فارسى از سده121)، نسخ، در 280(شسلیمانیه چلبى عبداللّه

ق). در این جنگ شعرها و منشآت عکاشه در کنار 763نوشته مسعود بن منصور بن احمد متطبب در شعبان( 
س و پشتوانه ي فرهنگ امروزي ماست گردآوري شده است.بسیاري از آثاري که  هر یک در حد خود اسا

1612جنگ: ف -
ى مجلس شوراى اسالمی است. از این مجموعه در ى تقوى که اکنون در کتابخانه)کتابخانه216(شنسخه

کتاب بحث در آثار و افکار و احوال حافظ یاد شده است و یادداشتی نیز از دکتر غنی درآغاز نسخه است. 
است. در .ق)گردآورى شده814باشد که توسط عبدالحى درسال (می5/25×5/16يبرگ در اندازه720داراي 

آن انشاى مرحوم جالل الدین فریدون عکاشه به 63عنوان در این جنگ وجود دارد که عنوان 119مجموع 
فارسى است.

ي اساس سبک نگارش و رسم الخط نسخه
مرسوم زمان نگارش است. نگارنده در تصحیح متن، آن را به ي رسم الخط نسخه منشآت بر اساس شیوه

است.ى امروزي (مطابق دستور خط فارسی، مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی) بازنویسی کردهشیوه
)، 201فارسى مطابق رسم الخط قدیم با یک نقطه به شکل جیم نوشته شده است: جهره = چهره(ص» چ«

)، سراجه 24)، جاك  = چاك(ص6)، جکاوك = چکاوك(ص2ین(ص)، جندین = چند34جمن = چمن(ص
هاى بسیار زیاد دیگر.) و نمونه32= سراچه(ص

)، نرکس = 2)، مکر = مگر(ص2فارسى را همه جا با یک سرکش نوشته است: کوهر = گوهر(ص» گ«
(و صدها نمونه دیگر).9)، کردانید = ص 7)، خدایکان = خدایگان(ص5نرگس(ص
)و... .43) ، برده = پرده(ص100برتو = پرتو(ص »: ب«یک نقطه به صورت با» پ«آوردن 
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)، 22ها(ص)، کلها = کله182ها(صجمع : خانها = خانه» ها«هنگام اتصال به » هاى بیان حرکت«حذف 
ها(ص )، پردها = پرده103ها(ص)، دریچها = دریچه101ها(ص)، زخمها = زخمه182ها(صخیمها = خیمه

).34ها(ص = الله)، اللها 33
)، زانک 22)، هرآنچ (ص65)، آنک(ص 40موصوله گاهى به صورت: بدانک (ص » چه«و » که«اتصال 

) و موارد بسیار دیگر.79و 88)، چنانک (ص 18(ص 
)و... .129)، بران (ص 71)، بدین (ص15حذف همزه بعد از حرف اضافه: درین (ص 

)، و.... .32)، ایستاذه(ص29)، نسیم باذ (ص15بذان(ص)،3)، دارذ(ص2نوشتن ذ به جاى د: نموذ(ص
)، قوة 140)، حیوة = حیات(ص13موافق رسم الخط عربى: حضرة = حضرت(ص» ت«به جاى » ة«نوشتن 

)و... .87)، نجاة = نجات (ص85= قوت (ص 
)، 14)، سخنست(ص85)، حیوانیست(ص71در فعل اسنادى در اغلب موارد: متداولست(ص» الف«حذف 

)و... .15طست (صمنو
)، مترصدانرا  105است: مشتاقانرا (صمفعولى معموالً متصل به کلمه نوشته شده» را«حرف اضافه یا » به«
).4) ، بصحرا (ص 2)، بنوعى(ص 103(ص

183،10است. (صصشدهبعضی از کلمات به تقلید عربی به صورت سلیمن، رحمن، ثلثه و...نوشته
.)...92و

)، تنگ ناى = 22دان = خاندان(صشوند و بر عکس، خانهامروز متصل نوشته مىجدا نوشتن کلماتى که
).13)، سخن دان = سخندان(ص138تنگناى(ص

است: وسمۀ گاهى همزه کوچکى بر روى آن گذاشته شده» ى«غیر ملفوظ هنگام گرفتن » هاى«کلمات با
).32)، طرة بنفشه(ص18کبک (ص

).35ر نوبهار از بس خوش و خورمى( صنوشتن خورمى به جاى خرمى؛ باغ را د
.93)، ائمه = ایمه (ص )78همزه وسط در کلمات فارسى؛ صائب = صایب (ص 

).97)، قبضه خنجر گزار=گذار(ص101نوشتن گزاردن به جاى گذاردن: قدمى چند گزارد = گذارد(ص
ت.صحرا جنت = ى اضافه گذاشته نشده اسدر اضافه یا وصف کلمات مختوم به الف، معموالً کسره

).13) ، اولیا دولت، اولیاى دولت(ص9صحراى جنت(ص 
).24پایان کلمه النسی و امري (ص» ي«گذاشتن دو نقطه زیر

و موسوم فرخنده فیروز که باشد، به حکم آنکه در ین نوروزدر جایى که نیاز به درنگ مىگذاشتن
مالذ بنى ). زبده ملوك عالم15جم است(صطراز دیباچه جشن شاهان عجم و عنوان طرب نامه افریدون و 

).17جهان معانى (صسپهر معالىقانون جهانبانىآدم 
نقطه تایپ کردن البته امکان بی-نقطه نوشته شده است:الخط قدیم گاهى کلمات بىهمانند اغلب رسم

سم عدلست )اکر ح16در وصف اعتدالى که هواى دین و دولت و رونق و طراوانى که.. (ص-کلمات نیست
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در وى لو نورى و کرحسم ملکست در وى لوحانى اال نا نرید هواى بهارى و ران کریه حندد کل بوسیایى 
).26(ص

نتیجه گیري 
ي تصحیح متن از مسایل مهم و حیاتی فرهنگ ماست؛ بدان سبب که معارف و فرهنگ گذشتگان مسئله

ر راه گسترش ادبیات ایرانی باید برداشت این نخستین گامی که دي فرهنگ امروزي است.اساس و پشتوانه
خود را احیا کنیم؛ یعنی کمر سعی و کوشش » هاي ملیبارنامه«است که پایه و اساس علوم ادبی را استوار و 

ببندیم تا آثار معتبر نظم و نثر قدیم، با تصحیح کامل و دقیق در دسترس همگان قرار گیرد.
سی که به صورت نسخ خطی باقی مانده است؛ منشآت است. این هاي مهم و کهن نثر فاریکی از گونه

نوع نثر از روزگاران گذشته و در موضوع هاي متعدد و متنوع و با زبانی آراسته و ادیبانه رواج داشته است. 
منشآت داراي مضامینی چون عزل و نصب، مدح و رثا، پیروزي و شکست در جنگ، عهد و پیمان، مناشیر و 

نامه، عهدنامه، امان نامه، سلطانیات واخوانیات است که اغلب با بیانی مصنوع و مه، شکستنافرامین، فتح
است.متکلف نوشته شده

از جنبه کالمی و اهمیت صرف ادبی این نوع آثار که بگذریم، آن چه مسلم است همگی این مکاتیب 
بی عصر نگارش خود است. به ي روشن و تمام نماي اوضاع سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، تاریخی و ادآیینه

رساند. جریان هاي مهم و نکاتی ارزنده ي تاریخی خود، مورخان را یاري میخصوص در شناخت بیشتر دوره
گردد. آداب و رسوم و از زندگی و باورهاي مردان بزرگ تاریخ ، ادب و هنر، در خالل این مکاتیب آشکار می

می شود به گونه اي که با دقت و بررسی آن ها می توان قواعد حاکم بر اجتماعات و زندگی مردم روشن 
دورنمایی کلی از زندگی هر عصر ترسیم نمود.

نماید. و همگی این امور توجه بیشتر به این قبیل آثار ادبی و فرهنگی باقی مانده از گذشته را الزم می
شگران علوم مختلف به دلیل که بسیاري از این ترسالت در نهایت تکلف و تصنع است و پژوهباتوجه به این

توانند به خوبی از اطالعات ارزشمند این مکاتیب استفاده نمایند، الزم ها نمیهاي ادبی آنها و دشواريگره
هایی برداشته شود. ها گاماست در جهت معرفی، تصحیح ، شرح و رفع مشکالت آن

کتاب نامه
ول. تهران. سازمان چاپ و انتشارات.). چ ا2). دانشنامه ادب فارسى(1376انوشه، حسن. (-
. چ هفتم، تهران. انتشارات امیر کبیر.3شناسى. ج). سبک1373بهار، محمد تقى. (-
). راهنماى تصحیح متون. ج دوم. تهران. میراث مکتوب.1384جهانبخش، جویا. (-
). فن نثر در ادب پارسى. چ دوم. تهران. انتشارات زوار.1375خطیبى، حسین. (-
هاى کتابخانه مرکزى دانشگاه تهران،انتشارات بنیاد ).فهرست میکروفیلم1348پژوه، محمد تقى.(دانش-

فرهنگ.
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تهران. انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.-مدخل منشآت-). لغت نامه1373دهخدا، على اکبر.(-
ل. قم. مجمع ذخایر . چ او1). بیاض تاج الدین احمد وزیر. ج 1381(-تصحیح -زمانی علویجه، علی-

اسالمی.  
). تاریخ ادبیات در ایران. چ دهم. تهران. انتشارات فردوس.1372صفا، ذبیح اهللا. (-
). گنجینه سخن. چ سوم. تهران. انتشارات امیرکبیر.1353. (---------
). مجموعه منشآت(نسخه خطی).786عکاشه، جالل الدین فریدون.(-
. چ ششم. تهران. انتشارات زوار.1در آثار و افکار و احوال حافظ. ج). بحث 1374غنی، قاسم. (-
). نقد و تصحیح متون. مشهد. بنیاد پژوهش هاي اسالمی آستان قدس 1369مایل هروي، نجیب. (-

رضوي.
). فهرست نسخه هاي خطی فارسی، موسسه فرهنگی منطقه اي، تهران.1349منزوي، احمد. (-
اریخ نظم و نثر در ایران و زبان فارسی. انتشارات فروغی. چ دوم. تهران.). ت1363نفیسی، سعید. (-
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هاي شاهنامهبررسی تقدس، زایی، دادگري و پاالیندگی در کوه
عبداهللا حسن زاده میرعلی
عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان
محمد درزي
دانشجوي دکتري دانشگاه سمنان

چکیده
اند. این موضوع در اساطیر ایرانی نیز کامالً آشکار یی پراهمیت بودههاها همواره در باور بشر مکانکوه

ها ذکر شده است؛ تقدس، زایایی، دادگري و کوههاي ما برايهایی که در اسطورهاست. مهمترین ویژگی
هاهاي ایرانی است. در این اثر کوهترین متون حاوي اسطورهي فردوسی یکی از مهمپاالیندگی است. شاهنامه

ها از این ها نمایان هستند. کوهي مذکور به انحاء مختلف در آنگانههاي چهارنقشی بسیار حیاتی دارند و نقش
مردان و محل اجراي عدالت نظر که جایگاه هبوط و عروج انسان، کشف آتش، محل زندگی کاتوزیان و دین

و و نماي شاهان و پهلوان، ویژگی حیات ي نقششان در ظهور و نشها بواسطهیابند. آنهستند، جنبه تقدس می
ي ها، نقش دادگرانهنمایند. اجراي افعال دادگرانه و بر پا شدن عدالت بر فراز این کوهو زایایی را آشکار می

یکی -پدر حماسه-ها در پاالیش پهلوانان و به طور خاص زالآنسازد و در نهایت ویژگیها را هویدا میآن
ها است.م آنهاي مهدیگر از نقش

کوه، زایایی، تقدس، دادگري، پاالیندگی و شاهنامه فردوسی.  ها:کلیدواژه
مقدمه

در -هانخستین مسکن انسان-ها حائز اهمیت بودند، زیرا از سویی غارهاها از دیرباز در زندگی انسانکوه
یازهاي اساسی انسان محسوب ترین ني یکی از مهمکنندهها فراهمها جاي داشتند و بدین شکل آندل کوه

-آمدند و همها به شمار میشدند، از سوي دیگر ابزارهاي ابتدایی بشر سنگی بودند که خود جزئی از کوهمی

- ها استخراج میهاي بعد از عصر حجر، یعنی در ایام مفرغ و آهن نیز فلزات مذکور از دل کوهچنین در دوره

هاي ابزارآفرین براي او به در تأمین نیاز مسکن بشر، نخستین مکانشان ها افزون بر نقش مهمشدند. پس کوه
ترین عامل تفاوت انسان و حیوان از دیدگاه کارل آمدند. در باب اهمیت ابزار همین بس که مهمشمار می

ي آن است که بشر بسیاري از عناصر واسطههمین ابزار است و به-م19فیلسوف بزرگ قرن -مارکس
ي حیاتی بشر نقش اصلی گیري دو نیاز و خواستهاست. بنابراین کوه در شکلرا تولید کردهفرهنگی و تمدنی

راه نیست که از این اهمیت شگفت در میان آدمیان در ادوار مختلف برخوردار باشد.داشته است و پر بی
زیستند؛ ها میکوهاند. در یونان، خدایان بر فرازها مهم و محترم بودهدر اساطیر و ادیان اکثر ملل کوه

بوده است، زیارتگاه آتنا در کوهی مشرف -خداي خدایان یونان-آپولون بلندترین کوه یونان زیارتگاه زئوس
به شهر آتن بوده است و خاك آدم توسط پرومته در شمال شرقی کوه دلفی سرشته شده است. در میان مردم 
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گاه یهوه بر موسی بوده است و در کوه طور سینا، جلوهمدیترانه هم کوه از همین تقدس برخوردار بوده است. 
گردد. طور زیتا یا کوه زیتون در کنار بیت المقدس همین کوه است که موسی به رسالت الهی برانگیخته می

ها، ) و در نهایت ساخت زیگورات193: 1381محل عروج عیسی به آسمان بوده است (حمداهللا مستوفی، 
ي این موارد و ها به سبب اهمیت و خجستگی آنها بوده است. همهتشبه به کوهاهرام و گنبدها نیز نوعی

تواند بر قداست کوه در میان ملل مختلف صحه بگذارد. موارد بسیار دیگر، می
ي نعمت و فراوانی بوده است. اند. نقش کوه بر مهرها نشانهها از دیرباز اهمیتی خاص داشتهدر ایران کوه

است؛ مثالً یک لیوان سفالی ها و مهرهاي ایرانی قابل رؤیت بودهها بر سفالینهین زماناین نقش از دورتر
ي چهارم پیش از میالد خطوطی زیگزاگ دارد که نماد کوهستان است.  مکشوف در شوش از اواسط هزاره

) 82: 1389(قرشی، 
ها بحث کرده است مون کوهترین منبعی که پیراهاي مختلفی سخن رفته است و مبسوطدر ایران از کوه

شده است. البرز به عنوان باشد. در هشت فقره آغازین این یشت به پنجاه و سه کوه اشاره زامیادیشت می
اشاره شده است و به همین » زِرِذَز«گردد. پس از البرز به دومین کوه جهان یعنی نخستین کوه عالم معرفی می

هاي عالم به دوهزار و دویست و چهل و چهار نهایت تعداد کوههاي دیگر معرفی شده است و در شکل کوه
)485: 1389کوه رسیده است. (اوستا، 

مرکز هاي آن است کند و کوه تیرگ را که یکی از قلهبندهش کوه البرز را محیط بر عالم معرفی می
است ه اشاره شدمین کتابر هد) 71: 1385(فرنبغ دادگی، .داردبیان میگذردمیاي که محور عالم از آننقطه

اي از چگاد دائیتی بر کوه البرز قرار دارد. (فرنبغ دادگی، و تیغهکه سري از پل چینود به البرز پیوسته است
1385 :129  (

بوده است. در ها تقدساست. یکی از این ویژگیهاي خاصی داشتهها در میان ایرانیان ویژگیکوه
شود، هشتاد و هفت فقره باقی مانده آن به فقره پیرامون کوه سخن گفته میزامیادیشت پس از آنکه در هشت 

هاست.فرّ اختصاص دارد که این خود مؤید جنبه آسمانی، شکوه و جالل کوه
ها در ایران مبعوث شدن زردشت به پیامبري بر فراز آن است. وي بنا بر روایات هاي قداست کوهاز نشانه

ر دگردد. کیانسه به پیامبري برگزیده میدر نزدیکی دریاچه» اوشیدن«یا » اوشیدا«و سنن دینی در کوهی به نام 
با شتاب او رفت،«است:اشاره شدهکوهبه گفتگوي اورمزد با زرتشت بر فراز19يفقره22ندیداد فرگرد و

ابر جایی که بیشهدرپرسش مقدسکوهبهاییرمن آرزو شده(پسندیده)درنگ فراز رسید با کوشایی،بدون
) 137: 1385(رضی، ».داشت)پرسش مقدس(میان اورمزد و زرتشت جریان

ي معابد المثناها«.هاستز آنبر فرااهساختن معابد و آتشکدههاست، ي دیگري که مبین تقدس کوهو نکته
ها رات بابلیزیگودهند.زمین و آسمان را تشکیل میيرو پیوند برجستهاینهاي کیهانی هستند و ازکوه
روحانی با دهد و فردبرج هفت آسمان نجومی را ارائه میيهفت طبقهکیهانی بوده است کهکوهاغراقبی

) 33: 1375،(الیاده».رسیدعالم میيها به قلهصعود از آن
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ي همههاي کوه در اساطیر ایران زنده و زایا بودن آن است. در نظر ایرانیان باستانیکی دیگر از ویژگی
-گردد و زمین هم از آب رشد و نمو میعناصر طبیعت به نوعی زنده هستند. آب از آسمان زاییده و روان می

گردد. براي مثال کوه البرز مهمترین کوه اساطیري ایران زایش، رشد و نموش یابد و کوه هم از زمین زاده می
ل تا ماه پایه، دویست سال تا خورشید پایه کشد؛ دویست سال تا ستاره پایه، دویست ساهشتصد سال طول می

) 71: 1380و در نهایت دویست سال تا آسمان برین. (فرنبغ دادگی، 
هزار پیش از آمدن اهریمن به [کار] آفرینش [بد]، به مدت یک«چنین آمده است: ي کوهدر بندهش درباره

ا فرارویاند و ریشه در زمین [بدواند]. هسال گوهر کوه از زمین آفریده شده بود ... مانند درخت که شاخه
ها در زیر زمین به یکدیگر پیوستند و گذر آب [زیر زمینی] از پایین به باال آفریده شد و آب چنان ي کوهریشه

ي این است که کوه ) این مطلب بندهش نشان دهنده86: 1391(بهار، ». هادر کوه تاخت که خون در رگ
ریشه دوانده و آب از زیر و زبر آن روان است. مانند درختی است که روییده، 

، روییده و نظایر آن آمده »از زمین سر برآورده«هاي در زامیادیشت هرجا از کوهی یاد شده است با فعل
هشتمین کوهی است که از » رئودیتا«یازدهمین کوهی است که از زمین سر برآورده یا » ارزیشه«است. مثالً 

که خود این کوه اخیر به معناي روییده و رسته ) طرفه این467-465: 1389اوستا، زمین سر بر آورده است. (
ها قرار دارند نیز با صفاتی که مؤید حیات و زایایی آنهاست ها بلکه دژهایی که بر کوهاست. نه تنها کوه

تر است. جالباند؛ مثالً گنگ دژ با صفاتی چون قوي، استوار، زنده و همیشه بهار خوانده شده خوانده شده
بود که با سالحش صاعقه پرهاي» ایندره«کردند و این ها در اساطیر هندي بال داشتند و پرواز میاینکه کوه

)156: 1389شان کرد. (قرشی، آنها را چید و یکجانشین
است. دادگري یکی از صفات پسندیده در میان و پاالیندگی آندادگريدر نهایت دو ویژگی دیگر کوه

گفتند؛ اگر اي که میگونهاي قائل بودند، بهلل مختلف بوده است. ایرانیان هم براي این موضوع اهمیت ویژهم
دهد و خود و سرزمینش در سراشیبی پادشاهی از طریق داد و دهش خارج شود، فره ایزدي را از دست می

شدند، جایگاهی ي بشر محسوب میهاي مهمی براها همواره مکانکه کوهجاییگیرند. از آنانحطاط جاي می
آمدند. بنابراین بسیاري از رویدادهاي مهم که در آن نیروهاي بسیار مناسب براي این صفت مهم به شمار می

ها نقش پاالینده را نیز برعهده است. در کنار دادگري کوهها رخ دادهاند، در کوهخیر بر شروران فائق آمده
ي را در خود محو نمایند و از نیکی به بهترین شکل ممکن پاسداري کنند. توانند هر شرها میدارند. آن

هاي شاهنامهبررسی تقدس، زایایی، دادگري و پاالیندگی در کوه
ي بخش وسیعی از  زبانان است. شاهنامه دربردارندهترین اثر حماسی فارسیشاهنامه فردوسی بزرگ

، توان به بسیاري از سنتها، آدابا کنار زدن غبار ظاهر آن میهاي ایران باستان است که بها و حماسهاسطوره
اي برخوردار است که ساختی اسطورهها و... قوم ایرانی دست یافت. شاهنامه از ژرفها، عقاید، توتماندیشه

ه هایی که نقش حیاتی در شاهنامتوان به این موضوع پی برد. یکی از مکانآن میهايتنها با دقت در داستان
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توان از سویی به اهمیت دهد، میها روي میهستند که با واکاوي رویدادهاي که بر فراز آنهاکنند، کوهایفا می
هاي ایرانی پی برد و از سوي دیگر در دریافت اساطیر ایرانی و رمزگشایی ها و اسطورهها در حماسهاین مکان

هاي شاهنامه بررسی ایایی، دادگري و پاالیندگی در کوهها اقبال یافت. با این مقدمات چهار عنصر تقدس، زآن
شود.می

تقدس-1
اي کامالً مقدس هستند که بسیاري از هاي اساطیري ملل مختلف، امکنههاي شاهنامه مانند کوهکوه

دهند. در شاهنامه به هیچ روي صراحتاً کوه مکانی مقدس ها روي میرویدادهاي باارزش و مهم بر فراز آن
ه نشده است، بلکه براي تبیین قداست آن به ساخت و پرداخت رویدادهاي مهم و اهورایی بر فراز آن نامید

ها صحه گذاشته شده است. این قداست به پنج شکل اقدام گردیده است و به این شکل بر قداست این مکان
در شاهنامه نمود یافته است:

جایگاه هبوط و عروج انسان: -الف
شاهنامه گیومرث است. اوست که براي نخستین بار آیین تخت و کاله براي جهان به نخستین شهریار در

آورد. اما گیومرث در متون دینی زردشتی نه نخستین شهریار یا انسان بلکه سرنوع(ارکی تایپ) ارمغان می
شود و در انسان است که در یورش اهریمن به زمین نخست به آز، نیاز، درد، بیماري، گرسنگی و... دچار می

ها در شاهنامه همین هبوط و ) یکی از وجوه قداست کوه83-80: 1380رسد. (فرنبغ دادگی، نهایت به قتل می
هاست. زیست نخستین انسان و شهریار در آن

اندرون ساخت جايکوهنخستین بهدخدايــکیومرث شد بر جهان ک
)1/13: ج1385(فردوسی، 

تواند ارتباط وي هنامه گرشاه است؛ به معنی شاه کوه که این نیز خود میکه لقب گیومرث در شاطرفه این
با کوه را مورد تأکید قرار دهد.

ترین شاهان حماسه نیز بر فراز آن رخ که کوه با هبوط انسان مرتبط است، عروج یکی از مهمافزون بر این
شود. واقع میرویداد مهمی بر باالي آنباید از قداست زیادي برخوردار باشد که چنیندهد و قطعاً کوهمی
- رسد و فرمانکشد، به قدرتی برابر با جمشید میکه پدر بزرگ خود افراسیاب را میخسرو پس از آنکی

شود، وي از ترس ابتال به گناه جمشیدي آورد. این موضوع باعث میسان پادشاهی او پدید میاي بهروایی
این تصمیم، کیخسرو به همراه تنی چند از پهلوانان ایران بر فراز کوه تصمیم به ترك قدرت بگیرد. پس از

رود.می
شهریارهمه بازگردید بیبدان مهتران گفت زین کوهسار

اندرون ساخت جايکوهنخستین بهکه راهی دراز است و بی آب و سخت
)                                             1/1101: ج 1385(فردوسی، 
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شود و به کند و در میان برف و سرماي شدید ناپدید میجاست که با سروش دیدار میوي در همین
نماید.آسمان عروج می

مگر با سروش آشنایی بودمرا روزگار جدایی بود 
تن بگسلمدل تیره گشته زاز این راي گر تاب گیرد دلم 

کی نامور پیش چشمه رسیدچو بهري ز تیره شب اندر چمید 
که باشید پدرود تا جاودانچنین گفت با نامور بخردان 

مبینید دیگر مرا جز به خوابکنون چون برآرد سنان آفتاب 
مباشید اگر بارد از ابر مشکشما بازگردید زین ریگ خشک 
کجا بشکند شاخ و برگ ز کوه اندر آید یکی باد سخت 

درخت
شما سوي ایران نیابید راه  ببارد بسی برف ز ابر سیاه 

)1/1102: ج1385(فردوسی، 
تواند اوج اهمیت عجین هستند و این موضوع میشود که هبوط و عروج انسان هر دو با کوهمشاهده می

را آشکار نماید.و قداست این مکان
جایگاه پیدایش آتش: -ب

شده. افزون بر ایران سایر تش در فرهنگ ایرانی همیشه ارزشی آیینی داشته است و ارجمند شمرده میآ
اند. آتش کانون مناسک دینی ایرانیان باستان بوده شمردهملل هند و اروپایی نیز آتش را گرامی و محترم می

دانستند و از چنان قداستی ا میمزدرا پسر اهورهاست. آتش چنان ارزشی براي زردشتیان داشته است که آن
اند.داشتهي دورش میاشان برخوردار بوده که باید از هر آالیندهبراي

آفرین خوانم بر یزش و نیایش، نثار خوب،
آمیز که بر تو، اي آتش،نثار آرزو کردنی و نثار ستایش

شود)مزدا، (نثار میپسر اهوره
ستی، ي دعا هي ستایش هستی، شایستهتو شایسته

ي دعا باشی، ي ستایش باشی، شایستهباشد که تو شایسته
هاي مردمان.در خانه

نیکی باد مردي را
)48: 1386راستی بپرستد. (هینلز، که تو را به

ها گرفت. کوهاست، باید در مکانی مقدس جاي میآتشی که از چنین ارزش و قداستی برخوردار بوده 
فرنبغ، -هاي زردشتیترین آتشکدهگرفتند. مهمها جاي میها بر فراز آنهاي مقدسی بودند که آتشمکان
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ها جاي داشتند؛ آتش فرنبغ در روشن کوه به سرزمین کاریان، آتش بر فراز کوه-گشنسب و برزین مهر
) بنابراین پر بیراه 91: 1380گشنسب بر فراز کوه اسنوند و آتش برزین مهر بر کوه ریوند. (فرنبغ دادگی، 

است، کوه را جایگاه پیدایش آتش قرار دهد. یست اگر بخشی از اساطیر ما که در اختیار فردوسی قرار گرفتهن
کند. وي روزي از مسیر در شاهنامه هوشنگ کسی است که آتش را به شکلی تصادفی کشف می

اما سنگ به جاي اندازد، شود. سنگی میگذرد که ناگهان ماري سیاه در برابر او آشکار میکوهستانی می
اي از آن کند که موجب خورد شدن آن سنگ و پدید آمدن جرقهبرخورد به مار به سنگ کوچکی برخورد می

آید.شود و بدین شکل آتش پدید میمی
گروهگذر کرد با چند کس همیکی روز شه جهان سوي کوه 

سیه رنگ و تیره تن و تیزتاز   پدید امد از دور چیزي دراز 
چشم از بر سر چو دو چشمه دو 

خون 
گون   ز دود دهانش جهان تیره

گرفتش یکی سنگ و شد تیزچنگ نگه کرد هوشنگ با هوش و سنگ 
جوي سوز مار از جهانجهانبه زور کیانی رهانید دست 

جست 
همان و همین سنکگ بشکست برآمد به سنگ گران سنگ خرد 

خرد
دل سنگ گشت از فرغ آذرنگفروغی پدید آمد از هر دوسنگ

از این طبع سنگ آتش آمد فرازنشد مار کشته ولیکن ز راز
)18-1/17: ج1389(فردوسی، 

هاست، گیري جشن مهم سده، خود یکی دیگر از وجوه قداست کوههمین پیدایش آتش در کوه و شکل
از اسالم بوده است و به یقین باید چه آتش یقیناً مهمترین عنصر از عناصر چهارگانه در فرهنگ ایران پیش 

ترین مکان جایگاه آن گردد، مکانی که خود قداست و اهمیت آتش را داشته باشد. پاك
نکته دیگري هم که در این بخش از داستان قابل توجه است تشبیه آتش به کوه است.

همان شاه در گرد او با شب آمد برافرخت آتش چو کوه 
گروه

)1/18: ج1389(فردوسی، 
خواهد عظمت آتش را بنمایاند و از سوي دیگر شاعر در این تشبیه از سویی با مانندگی آتش به کوه، می

هاست. الزم به ذکر است که در پی کنار هم نهادن این دو عنصر اهورایی و آشکارسازي اهمیت و قداست آن
همیت و در مواردي قداست مشبه خود، به براي نشان دادن عظمت، اها به عنوان مشبهدر شاهنامه بعضاً کوه

اند. مورد استفاده قرار   گرفته
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جویان کندآورانهمه رزمکه آمد سپاهی چو کوه گران 
)515/ 1: ج1389(فردوسی، 

ي ملی ایرانیان باشد.ها در حماسهي دیگري از اهمیت و تقدس کوهتواند نشانهاین موضوع می
جایگاه کاتوزیان(آتوربانان):-پ

ي پیش از مسیح است و قبل از آن چیزي ترین آثار گردونه در میان هند و اروپاییان مربوط به هزارهقدیمی
بینیم. این تاریخ زمان تقسیم طبقاتی جوامع هند و ایرانی است. در این زمان این جوامع به سه طبقه نمی

که » اَثروان«که وظایفی نظامی داشتند و » انارتشتار«که وظیفه دامداري و کشاورزي با آنها بود، » واستریوشان«
)    47: 1388پرداختند. رئیس قبیله مظهر این سه نیرو بود. (بهار، به رتق و فتق امور دینی می

بندي در شاهنامه نیز قابل رؤیت است. تقسیم جامعه به طبقات اجتماعی در شاهنامه به تقریباً همین تقسیم
کند: طبقه نخست کاتوزیان(آتوربانان)، مان را به چهار طبقه تقسیم میجمشید منسوب شده است. وي مرد

گروه دوم نیساریان، گروه سوم بسودیان و گروه چهارم اهتوخشیان. کاتوزیان در میان این طبقات از اهمیت 
ها آنترین نقطه جهان باید جایگاهبیشتري برخوردار هستند و مسؤولیت مذهبی کشور با آنهاست، لذا مقدس

شان همخوانی داشته باشد. گردد تا با رسالت اهورایی
اشبه رسم پرستندگان دانیاشگروهی که کاتوزیان خوانی
پرستنده را جایگه کرد کوه   جدا کردشان از میان گروه

نوان پیش روشن جهاندارشان     بدان تا پرستش بود کارشان
)1/24: ج1389(فردوسی، 

مردان و پارسایان: دینکوه جایگاه-ت
هاي دور محل زیست خدایان بوده است، به مرور زمان و با پیشرفت دانش نجوم و رشد ها در گذشتهکوه

النهرین، بسیاري از خدایان این نواحی به آسمان منتقل شدند و از آن پس جاي خود را به قهرمانان آن در بین
شدند. ترین موجودات محسوب میترین و مقدسز خدایان مهممردان و پارسایان دادند که پس اایزدي، دین

شان بهترین مکان براي عبادت و حضور ها به خاطر آرامش، سکوت، بلندي و عظمتدر طول تاریخ هم، کوه
ها توجیه توان به سادگی حضور دین مردان و پارسایان را بر فراز کوهاست. با این مقدمات میپارسایان بوده

ها باشد.ارتباط با قداست آنها نباید بیفت که قرار گرفتن آنان در این مکانکرد و دریا
ها قابل رؤیت است. اما نکته قابل توجه مردان و پارسایان در کوهدر شاهنامه چند مورد از حضور دین

حوري و پردازند، بلکه در حماسه صاحب نقشی مها به زهد صرف نمیي این پارسایان این است که آندرباره
بزرگترین -نشینی و پارسایی با شناختن افراسیاب ساز هستند. هوم کسی است که افزون بر کوهسرنوشت

توانست از بود، هرگز افراسیاب نمیکشد و اگر جوانمردي و عطوفتش نمیاو را به بند می-دشمن ایرانیان
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که موجب اسیر شدن افراسیاب و کشته مردي هوم است ي داستان هم این پايدست او رهایی یابد و در ادامه
گردد.خسرو میشدنش به دست کی

برد، کودك را به در داستان فریدون نیز، وقتی فرانک براي حفاظت فرزند از بیداد ضحاك او را به کوه می
ه وسیلکند باشد که بدین پذیرد و با مهربانی از او نگهداري میسپارد. مرد دینی فرزند را میمردي میدین

دوباره نژاد ایرانی و تخت کیانی سر به ثریا ساید. 
برم خوبرخ را به البرز کوهشوم ناپدید از میان گروه

چو مرغان بر آن تیغ کوه بلندبیاورد فرزند را چون نوند
که از کار دینی بی اندوه بودیکی مرد دینی بر آن کوه بود

یران زمینمن سوگواري ز ادینفرانک بدو گفت کاي پاك
همی بود خواهد سر انجمنمایه فرزند منبدان کاین گران

پدروار لرزنده بر جان اوتو را بود باید نگهبان او
)    38/ 1: ج1389(فردوسی، 

مردان و عارفان در شاهنامه آشکار در هر دو داستانی که نقل شد، نقش پر رنگ اجتماعی و میهنی دین
گیري صرف و مردم رفان شاهنامه است. عرفان شاهنامه عرفانی همراه با گوشهاست. اصالً این ویژگی ع

گریزي نیست. عرفان شاهنامه عرفانی پویا، معتدل و اجتماعی است که زهد و پارسایی را در ترك کامل دنیا 
طن است. ي خدمت به شاه، مردم و وداند، بلکه همواره در پی آبادانی کشور بواسیلهاعتنایی به آن نمیو بی

ترین پتیارگان مردان البرز به طور مستقیم یا غیر مستقیم عامل نابودي ضحاك و افراسیاب مهمهوم یا دین
کنند. در حقیقت آنها نه تنها پهلوانان عالم علوي ي خود را در راه میهن ادا میگردند و نقش عمدهشاهنامه می

کنند.فرینی میآهستند، بلکه در عالم سفلی نیز چون قهرمانانی نقش
کوه جایگاه نبردهاي بزرگ: -ث

ترین نبردي که در دهد. مهمها روي میهایی هستند که نبردهاي مهمی در آنها یکی از جایگاهکوه
دهد، یک جنگ دینی است؛ نبردي مقدس میان گشتاسب و ارجاسب تورانی. شاهنامه بر فراز کوه روي می

یانت زردشتی، توسط ارجاسب تورانی مورد سرزنش و تهدید قرار گشتاسب پادشاه ایران پس از پذیرش د
خواند و پذیرفتن دین جدید را بدعتی گیرد. وي گشتاسپ را به بازگشتن به آیین آبا و اجدادي فرا میمی

-کند. گشتاسب که حاضر به تغییر دیانت خود نیست، به نبرد با شاه خیونان همت مینابخشودنی عنوان می

همیت این جنگ از این جهت است که تنها نبرد مذهبی بخش غیرتاریخی شاهنامه است و طرفه گمارد. وجه ا
ي مستقیمی بین قداست کوه و این نبرد رسد رابطهدهد. به نظر میاینکه این نبرد مهم بر فراز کوه رخ می

را آشکارتر آنتر سازند و خواهند قداست این نبرد را پررنگها میمقدس وجود داشته باشد. گویی کوه
نمایند.
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دهد. در تک تک این نبردها نیروهاي خیر ها رخ میافزون بر این مورد، نبردهاي مهم دیگري هم در کوه
ها صحه بگذارند. موارد آورند تا به شکلی بر قداست و اهمیت این مکانموجودات اهریمنی را از پاي درمی

هاست:ي آنذیل از جمله
اش را در نبردي سخت ها نیايافتد. آنر شاهنامه، با اهالی دژ سپند اتفاق مینخستین رزم جدي رستم د

اند. دژ آنها بر فراز کوهی قرار دارد که هیچ منفذي براي ورود به آن وجود ندارد و تنها خدعه است که کشته
اهداف ترینشود و یکی از مقدسراهگشاي ورود بدان است. رستم به شکل بازرگانی به آن دژ وارد می

رساند. کشی را بر فراز آن کوه به انجام میشاهنامه یعنی کین
کوه «ها او را در شود. آنجا گرفتار دیوان میمورد دیگر سفر کاووس به مازندران است. وي در آن

گردد کنند. رستم براي نجات وي از راهی دشوار و با گذر از هفت خان رهسپار مازندران میاسیر می» اسپروز
دهد. مهمترین نبرد رستم با دیوان مازندران در خان پس از نبرد با دیوان آن سرزمین کاووس را نجات میو 

دهد. در این خان دیو سفید در بن غاري جاي دارد که وي با کشتن او شاه و ایرانیان هفتم در کوهی رخ   می
گرداند.ها باز میشان را به آندهد و    بیناییرا نجات می

بیامد پر از کینه و جنگ سرجایگه تنگ بسته کمروزان 
بر آن نره دیوان گشته گروهچو رخش اندر آمد به آن هفت کوه

به گرد اندرون لشکر دیو دید به نزدیکی غار بی بن رسید
)269/ 1: ج1389(فردوسی، 

دلیلی دیگر بر قداست و دهد ورخ میترین نبردهاي شاهنامه است، در کوهاین جنگ که یکی از مهم
گستري باشد. در این باره در ادامه بحث خواهد شد.شاید ارتباط کوه با عدالت

ها در این مکان اشاره کرد، و نابودي آنتوان در آن به حضور پتیارگان بر فراز کوهي دیگري که مینمونه
از دست او در عذابند. » روم«مردم ماجراي اژدهاي کوه سقیالست. اژدهایی که بر ستیغ کوه ساکن است و 

همه جاي خوردن گه کام و سوریکی برز کوه است از ایدر نه دور
شده مردم روم از او در ستوهیکی اژدها بر سر تیغ کوه

ز دریا نهنگ دژم برکشدهمی ز آسمان کرکس اندر کشد
)1/1131: ج1389(فردوسی، 

ي شود، اما او که از عهدهکشتن این اژدها به او محول میاهرن کسی است که براي تصاحب دختر قیصر
طلبد و این دالور جالي وطن کرده، اژدها را از پاي در آید، انجام این مهم را از گشتاسب میاین کار بر نمی

آورد. داستان گشتاسب و اژدهاي کوه سقیال شباهت عجیبی به داستان زیگفرید دارد، با این تفاوت که در می
-رویین تنی به فرزند او منسوب میکند، بلکه ویژگیتن نمیجا شستن تن با خون اژدها، قهرمان را روییناین

پهلوانان شاهنامه کشته -هم یک نیروي اهریمنی دیگر بر فراز کوه توسط یکی از شاهگردد. در این داستان
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ود. شاید هم این موضوعات ریشه در ها از هر عنصر نامبارك نشان داده ششود تا به نوعی پاکسازي کوهمی
شود، هرچند تفکر دوآلیستی زردشتی داشته باشد. در این اندیشه نیروي خیر در نهایت بر نیروي شر پیروز می

ها همان وجود اهورایی هستند که در نهایت موجودات اي کامروا باشد. کوهکه موجود شر نیرومند و در دوره
کنند.شان نابود میاهریمنی را در دل

حیات و زایایی-2
اسطوره تاریخی است که «شوند. ها خارج میها از دل اسطورهحماسه مادر اسطوره است؛ یعنی حماسه

ها و بنیادهاي مینوي و برین شده است و از خودآگاهی به ناخودآگاهی رسیده است؛ با حماسه کمابیش ارزش
-که حماسه زادهآیند. از این روي، با آناز مینو به گیتی بازمیافتند؛ واي دیگربار از پایگاه برین فرومیاسطوره

آید، در سرشت بیش از اسطوره به تاریخ نزدیک است و با شکفد و برمیي اسطوره است و از درون آن برمی
تر شوند و روندي زمینیها گیتیگ میها اسطوره)در حقیقت در حماسه186: 1390کزازي، »(پیوندد.آن در می

اي شاهنامه دشمنان آدمیان، دیوان هستند، در بخش پهلوانی این دشمنان به یابند. اگر در بخش اسطورهمی
ها ها در اسطورههایی که براي کوهگردند. یکی از ویژگیهایی از جنس خود مردمان آن کشور بدل میانسان

ي حائز است، اما نکتهزم داده شدهذکر شده است، زنده و زایا بودن است. در این باره در مقدمه توضیحات ال
ها جاي دارند؛ افرادي که در هایی است که بر فراز کوهها به اَشَونجا انتقال این ویژگی از کوهاهمیت در این

ها مصدر بسیاري از خیرات و نتایج زیند و در داستانها مینمایند و بر فراز آنها نشو و نما میاین مکان
ها ها در مسیر تبدیل به حماسه، به ساکنان کوهدر حقیقت اسطوره حیات و نشو نماي کوهگردند. پراهمیت می

جا مردمان یابد و در همانهاست که بر فراز کوه پرورش میي این اشونگرد. فریدون از جملهمنتقل می
برند وه میآیند. کیخسرو شخص دیگري است که او را را براي رهایی از خشم افراسیاب به کگردش جمع می

گریزد تا انتقام پدر را از پدربزرگ بستاند. یکی دیگر از شاهان زمین میمردي گیو به ایرانجا به پايو از همان
ي کشور و به تعاقب آن زید کیقباد است. زال پس از مشاهده ناتوانی گرشاسب در ادارهشاهنامه که در کوه می

سازد.تن و نشاندن وي بر تخت شاهی به سوي البرز کوه روانه مییورش افراسیاب به ایران، رستم را براي یاف
که برگیر کوپال و بفراز یال به رستم چنین گفت فرخنده زال

گزین کن یکی لشکر همگروهبرو تازیان تا به البرز کوه
مکن پیش او بر درنگ اندکیابر کیقباد آفرین کن یکی

یگه از تاختن نغنويگه و ببه دو هفته باید که ایدر بوي
همی تخت شاهی بیاراستندبگویی که لشکر تو را خواستند

نبینیم شاها تو فریاد رسکه درخورد تاج کیان جز تو کس
) 1/226: ج1389(فردوسی، 

که نژاد از شاهان دارد تا پیش از تکیه زدن بر تخت شاهی در کوه شود کیقباد با آنطور که رؤیت میهمان
- ها افراد ناتوان و بعضاً کمرسند که البته برخی از آنکند. در شاهنامه شاهان متعددي به شاهی میزندگی می


