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خرد نیستند، بلکه از یابند، نه تنها افرادي ناتوان و بیها پرورش میخردي هستند، اما پادشاهانی که در کوه
ترین شاهان نقل شد بدون اغراق باارزشاند. شاهانی که در باالهاي حماسهترین شخصیتترین واستثناییمهم

پیش ي بحرانیي جامعهدهند و تا حدودي احیا کنندهاند که کشور را از تهدیدات خارجی نجات میشاهنامه
هاست، یکی نقش زایایی، حیات و کوهکاريي دو خویشدهندهاز خود هستند. بنابراین این موضوع نشان

سازي بشریت از هر گونه بدي. هرآنکه بر فراز عنان آن، نقششان در پالودههمها و در کنار ونشو و نماي آن
گردد. در پراکند و یا اگر نهادش بد باشد، تخمش از جهان محو مینهد، در جهان تخم نیکی میها گام میکوه

اهورایی دهندگیِها نقش زایشی و پرورشتر پیرامون این ویژگی بحث خواهد شد. در حقیقت کوهادامه بیش
ها ها نه تنها در پرورش افراد تأثیرگذارند، بلکه موجد تربیت و رشد مثبت و انسانی آنو سپندي دارند و آن

نیز هستند.
دادگري-3

ها ها به خاطر قداستی که دارند بهترین مکانهاست. کوهي آنها نقش دادگرانههاي کوهیکی از ویژگی
شود. سه ایزد مهر، ها برقرار میهاي زردشتی نیز عدالت بر فراز کوهرهبراي اجراي عدالت هستند. در اسطو

ي سرود ها را از خانهها اعمال انسانپردازند. آنها میرشن و سروش بر فراز کوه البرز به بررسی اعمال انسان
ر اعمال بد سنجند. اگر اعمال نیک فرد بسازند و به شکلی دقیق با قرار دادنشان در ترازویی میخارج می

کنند فرستند، اگر اعمال بد بر اعمال نیک چربید، وي را به دوزخ منتقل میفزونی داشت، او را به بهشتش می
) این دادگري در 96: 1386دهند. (هینلز، اش میو اگر اعمال نیک و بدش با هم برابر بود، در همیستگان جاي

گردند. در برقراري عدالت محسوب میترین مکانها مهمهشود، یعنی کوها انجام میهم در باالي کوهحماسه
گردد:جا به دو مورد مهم اشاره میاین

ضحاك در اوستا یکی از دیوان است. وي داراي سه سر، سه پوزه و شش چشم است و بدنش از انواع 
گردد و او میآید که جم مانع ي آتش مقدس برمیاست. او در صدد خاموش کردن شعلهموذیات انباشته شده

ماند، کند. اما حالوت پیروزي ضحاك چندان پایدار نمیاو هم به انتقام این عمل، جم را با اره به دو نیم می
دهد. روایت اش پایان میکشد و بر پادشاهی بیدادگرانهي قدرت به زیر میچرا که فریدون او را از اریکه

است.فردوسی در کلیت و ساختار به روایت اوستا نزدیک 
سوي شیرخوان برد بیدار بخت    بر آن گونه ضحاك را بسته سخت

خواست کآرد سرش را نگونهمیراند او را به کوه اندرونهمی

به خوبی یکی راز گفتش به گوش آنگه خجسته سروشبیامد هم
گروهببر همچنان تازیان بیکه این بسته را تا دماوند کوه

به هنگام سختی به بر گیردتزیردت                           مبر جز کسی را که نگ
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به کوه دماوند کردش به بندبیاورد ضحاك را چون نوند 
)1/53: ج1389(فردوسی، 

کشد، او دو بار قصد طور که در ابیات فوق آشکار است، فریدون ضحاك را در دماوند به بند میهمان
جایی که در اساطیر زردشتی ضحاك نماد بدترین آفریدگان و مرگش یکی از کند، اما از آنکشتن ضحاك را می

ها از گردد؛ چون هنوز زمان مقرري که بديمقدمات پایان جهان است، سروش خجسته مانع از این امر می
اب ي زمین رخ بر بندند، فرانرسیده است. ضحاك تا آن زمان باید بر فراز دماوند زندانی بماند. دلیل انتخپهنه

ها و نقش مثبت آنها در باورهاي مردمان، ریشه در همان این کوه براي اجراي عدالت افزون بر اهمیت کوه
دانند. در ها و جایگاه برقراري عدالت میاندیشه اساطیري زردشتیان دارد که دماوند را محل قضاوت روان

اهریمنی، پتیارگی و ستم باید بر فراز حقیقت این قله با اجراي عدالت ارتباطی تنگاتنگ دارد و ضحاك نماد 
سرچشمه و منبع عدالت یعنی دماوند عقوبت گردد.

هاست. کند، مسأله پناه آدمیان از بیداد به آنها را تأیید میي کوهمورد دیگري که به نوعی نقش دادگرانه
را ببوسد و در پی آن اش هايدهد شانهاش سخن گفته شد، به ابلیس اجازه میضحاك که پیش از این درباره

کشند و مغزشان روید. این مارها خوراکشان مغز آدمی است. هر روز دو جوان را میبر دو کتفش مارهایی می
هاي ارمایل و گرمایل وارد دربار بین به نامکه دو خورشگر پاکدین و پیشکنند. تا اینرا خوراك این مارها می

رهانند و به جاي مغز او از مغز وان را از جور ضحاك میشوند و هر روز یکی از این دو جضحاك می
-کنند و سپس آن جوان را به پناه بردن به کوه فرا میگوسفند براي سیر کردن ماران ضحاکی استفاده می

ي دیگري هم بینیم کوه در این بخش از داستان پناهگاهی براي رهایی انسان از بیداد است. نمونهخوانند. می
اش به دست یابد، پایان پادشاهیدهد، این است که ضحاك در پی خوابی درمیستان رخ میکه در این دا

هاي سست شود تا با نابودي وي پایهفریدون است. پس در پی او از دیاري به دیار دیگر رهسپار  می
از ستم گیرد تا جایی که مادر فریدون براي رهایی فرزند در نظر میحکومت خود را مستحکم نماید. پناه

ضحاکی در امان بماند، کوه است.
چنین گفت با مرد زنهار داردوان مادر آمد سوي مرغزار

فراز آمده است از ره بخردي استاي در دلم ایزدي استکه اندیشه
که فرزند و شیرین روانم یکی استهمی کرد باید کزین چاره نیست

ستانشوم تا سر مرز هندوببرم پی از خاك جادوستان
برم خوبرخ را به البرز کوهشوم ناپدید از میان گروه

)1/38: ج1389(فردوسی، 
تري مکان امنشود، این است که براي رهایی از جور، کوهاي که در این ابیات دیده میترین نکتهمهم

جهت اجراي تواند آن را مکان مناسبی براي تدارك و آمادگیهاي جهان است و بشر مینسبت به سایر بخش
گیرد و حتی ي آسیب قرار میشود در آستانهعدالت در نظر بگیرد، چه وقتی فریدون در مرغزار نگهداري می
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گردد، اما پس از حضور در کوه دیگر از آسیب اش توسط لشکریان ضحاك نابود میگاو برمایه و محل زندگی
ماند.در امان می

ر بودن و وجود حیوانات درنده همیشه بهترین پناه براي رهایی العبوالبرز به خاطر صعببه هر حال کوه
بینیم که نواحی آنها از مصائب و بیدادهاي واقع در نجد بوده است. اگر به تاریخ ایران رجوع کنیم، میانسان

اند. دیدهتر آسیب میاند یا الاقل کمشده، در امان بودههایی مداومی که به فالت ایران میسوي البرز از یورش
ها در شاهنامه به پناهگاهی براي بشر جهت رهایی از بیداد بدل گردند.پس پر بیراه نیست کوه

پاالیندگی-4
مزبور ي قداست، ویژگی اي به دورند. شاید در کنار مسألههایی پاك هستند و از هر آلودگیها مکانکوه

اي است بسیار پاك و باید از هر باشد. آتش پدیدههاها بر فراز کوهدومین دلیل براي قرار گرفتن آتشکده
توانستند نزدیک گذراندند، میترین تطهیرها را میاي به دور باشد. به آتش بهرام تنها موبدانی که سختآالینده

ه ککردند که مبادا آن را بیاالیند. دلیل اینپوشیدند و از روبندهایی استفاده میشوند و آنان نیز باید دستکش می
بار 1128توانستند به این آتش مقدس نزدیک شوند، روند دشوار تطهیر آن بود. این آتش را مردم عادي نمی

ها بر پاکی این عنصر سپند داللت دارند. ي این) همه372: 1386کردند. (هینلز، در طول یک سال تطهیر می
و قداستش جاي گیرد و کجا بهتر پاکیکننده است، باید در مکانی متناسب باآتش که تا این حد پاك و پاك

ها همراه و مکمل ها جاي داشتند و کوههاي زردشتی بر باالي کوههاي دور غالب آتشکدهها؟ در گذشتهاز کوه
اند.ها براي پاکسازي بشر از هر آلودگی و زشتی بودهاین آتشکده

ازد، داستان زال زر است. زال وقتی از سها را آشکار میترین داستان شاهنامه که نقش پاکسازي کوهمهم
شود پدر، او را موجودي منحوس و اهریمن بنامد.شود سپیدموست. همین مسأله باعث میمادر زاده می

ي بدنشانچه گویم از این بچهکشانچو آیند و پرسند گردن
پلنگ و دورنگ است و گرنه پري استي دیو چیست؟گویم که این بچهچه

)1/107: ج1389(فردوسی،
گونه کند، تا نابود شود و بدینکند و در کنار البرز کوه رهایش میسام، زال را از خانه و کاشانه دور می

اش از نحوستش در امان بماند. خود و جامعه
از آن بوم و بر دور بگذاشتندبفرمود پس تاش برداشتند

)1/107: ج1389(فردوسی، 
جا برد. در اینترین کوه اساطیري ایران، یعنی البرز میو او را برفراز مهمدهدسیمرغ زال را نجات می

دارند. هر دوي سیمرغ و البرز، که نامشان در حماسه ملی ایران با هم عجین شده است، خویشکاري یکسانی
حقیقت زالی گیرند. در ها موجوداتی مقدس و آرمانی هستند که نقش تعلیم و پاالیندگی زال را برعهده میاین

ي سیمرغ به فراز واسطهاي دور افتاده رها شود، بهکه قرار بود براي نجات یافتن بشر از نحوستش در نقطه



٢٠٠٥
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

که پس از گذر سالیان، زال در اش دیگرگونه شود. طرفه اینرود تا در آنجا سرنوشت و هستیکوه البرز می
قدمی و فرهمندي نی همراه بوده است، با خوشگردد و نامش که در آغاز با زشتی و بدشگوجهان شهره می

شود.عجین می
پی پور با فرهیاز آن نیکبه سام نریمان رسید آگهی

)1/108: ج1389(فردوسی، 
گردد. وي پس از هبوط از شود. زال از این پس به پدر حماسه بدل میجا روند حماسه دگرگون میاز این

شود که بس با وجود پیشینش متفاوت است. او دیگر نه تنها موجودي میالبرز و پالوده شدن در آن، تبدیل به 
هایش، روح حماسه گرياهریمنی نیست، بلکه وجودي اهورایی و حتی نیمه ایزدي است که با تدبیرها و چاره

شود. ترین رویدادها و نجات بخش ایران زمین در تنگناها تبدیل میساز مهمگردد و به چارهقلمداد می
گیري:جهنتی

اند. ایرانیان هاي مختلف برخوردار بودهاي در میان مردم سرزمینها از دیرباز از اهمیت و اعتبار ویژهکوه
-اي داشته است. در میان ویژگیها این ویژگی تبلور ویژهاند و در اساطیر آنهم از این قاعده مستثتنی نبوده

است. یکی بیش از سایرین در شاهنامه جلوه داشته ویژگیها ذکر شده است، چهار هاي مختلفی که براي کوه
گردد. اول در قالب هبوط و هاي مختلف در شاهنامه رؤیت میبه شکلها تقدس است. این ویژگیاز این

عروج انسان، دیگري به صورت محل پیدایش آتش به عنوان سپندترین عنصر در فرهنگ ایرانی، سوم محل 
مردان و بقه اجتماعی یعنی کاتوزیان بر فراز آن. چهارم به صورت ظهور دینترین طقرار گرفتن مقدس

- کنند و در نهایت به شکل محلی براي جنگپارسایان بر باالي آن و نقش کلیدي که در همین مکان ایفا می
هاي ش، برخی از نقها به دنیاي حماسهها و ورود آنهاي مقدس و مهم. افزون بر این، با تغییر شکل اسطوره

گردد. یکی از این ها تقویت میي گیتیگ آنشود و جنبهها و موجودات دیگري محول میها به پدیدهکوه
کنند میها زندگیهایی که بر فراز کوهها است که این نقش در شاهنامه به انسانها حیات و زایایی آنویژگی

- ها برترین شاهان و بزرگیابند، اینزاده و رشد میشود. برخی از شاهان و پهلوانان شاهنامه در کوهمنتقل می
یابند، حتی یک مورد پتیارگی، بدذاتی ها پرورش میترین پهلوانان شاهنامه هستند. در میان بزرگانی که در کوه

ي دیگري است که گذارد. دادگري مؤلفهها صحه میشود که خود بر اهمیت این مکانو ناشایستگی دیده نمی
ترین دشمنان ایران هاي شاهنامه و یکی از  بزرگدهد. ضحاك یکی از بدترین شخصیتها رخ میهبر فراز کو

شود، در کنار این موضوع بسیاري از افراد در شاهنامه براي رهایی از بیداد به در کوه البرز به بند کشیده می
سازد. پاالیندگی ویژگی ا برجسته میها در شاهنامه ري کوهشوند. این موارد نقش دادگرانهها پناهنده میکوه

سازند و به سوي اهورایی شدن پیش ها هر عنصر ناپاکی را پالوده میهاي شاهنامه است. این مکاندیگر کوه
یابد، زال است که عمالً مدبر شاهنامه و رمز ترین شخصیتی که در شاهنامه در کوه پاالیش میبرند. مهممی

ها که قابل اصالح و پاکسازي مقیم کوهت. افزون بر این موجودات اهریمنیي استاد توس اسخرد در حماسه
ها باشد.گردند و این هم شاید تأکید دیگري بر نقش پاکسازي کوههاي مختلفی نابود مینیستند، به شکل

کتابنامه:
). از اسطوره تا حماسه، اول، تهران، سخن. 1388آیدنلو، سجاد (-1
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سوم، تهران، قطره.بهمن سرکاراتی،يترجمهسطوره بازگشت جاودانه،). ا1390(میرچاالیاده،-2
اول، تهران، سروش.نصراللّه زنگویی،يترجمهس، قدس و نامقدم،)1375(میرجاالیاده،-3
). پژوهشی در اساطیر ایران، ویراستار: کتایون مزداپور، نهم، تهران، آگه.1391بهار، مهرداد، (-4
). نگاهی به تاریخ اساطیر ایران باستان، تحریر سیروس شمیسا، اول، تهران، علم. 1388رداد (بهار، مه-5
). فرهنگ اساطیر ایران باستان، اول، تهران، آبگین رایان.1388آبادي، محمد (خرم-6
). اوستا، شانزدهم، تهران، مروارید.1391دوستخواه، جلیل (-7
اول، تهران، بهجت. ،)ندیدادو). کتاب مغان (1385(هاشمرضی،-8
هاي جهان،ترجمه:علی اصغر سعیدي، سوم، تهران، نشر چشمه.ي حماسه).گنجینه1385شالیان، ژرار (-9

). حماسه سرایی در ایران، نهم، تهران، امیرکبیر. 1389صفا، ذبیح اهللا (-10
ول، تهران، نشر روزنه.). شاهنامه، به اهتمام: توفیق سبحانی، ا1385فردوسی، ابوالقاسم (-11
). بندهش، ترجمه: مهرداد بهار، سوم، تهران، توس.1385فرنبغ، دادگی (-12
). آب و کوه در اساطیر هند و ایرانی، دوم، تهران، هرمس. 1389اهللا (قرشی، امان-13
شم، زرین: پژوهشی در جادو و دین، ترجمه: کاظم فیروزمند، ش). شاخه1388فریزر، جیمز جرج (-14

تهران، آگاه. 
). مازهاي راز، چهارم، تهران، مرکز. 1391الدین (کزازي، میر جالل-15
). رؤیا، حماسه، اسطوره، ششم، تهران، مرکز. 1390الدین (کزازي، میرجالل-16
ي ایران، نقد و بررسی: مهرداد بهار، ). بنیادهاي اسطوره و حماسه1388کویاجی، جهانگیر کوورجی (-17
تهران، آگاه.سوم،

). اسطوره زال، اول، تهران، توس. 1379مختاري، محمد (-18
). نزهه القلوب، تصحیح محمد دبیرسیاقی، اول، قزوین: حدیث امروز.1381مستوفی، حمداهللا، (-19
ي مطالعات فرهنگی. ). روایت پهلوي، اول، تهران، مؤسسه1367میرفخرایی، مهشید (-20
)، شناخت اساطیر ایران، ترجمه: ژاله آموزگار و احمد تفضلی، دوازدهم، تهران، 1386هینلز، جان (-21

نشر چشمه. 
ها در ایران، دوم، تهران، فرهنگ معاصر. واره). فرهنگ اساطیر و داستان1389یاحقی، محمد جعفر (-22
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بررسی و تحلیل مضامین اخالقی برگرفته از قرآن کریم
در شعر ابن یمین فریومدي

1میه حسنعلیانس

استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهان
چکیده

قرآن کریم از ابتداي نزول خود بر پیامبر رحمت (ص) تأثیري ژرف بر همگان داشته است. از جمله 
ها هاي مختلف هستند و ابن یمین فریومدي از آناند شاعران در دورهافرادي که تأثیرات بسیار از قرآن گرفته

ی نبوده و بدون شک نه تنها از الفاظ قرآنی جهت غناي اشعار خود بهره گرفته بلکه از معانی واال و مستثن
هاي قرآنی در شعر  خود استفاده کرده است.  مفاهیم و ارزش

از این رو مقاله حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی اشعار ابن یمین را مورد کنکاش علمی قرار داده و 
نی مورد استفاده توسط شاعر را بررسیده است. مفاهیم و معانی قرآ

، صبر، حکمت قناعتهاي تحقیق بیانگر آن است که ابن یمین به معانی واالي قرآنی چون ترین یافتهمهم
ها در اشعار خود پرداخته است. آخرت گرایی نظر داشته و به آنیاد مرگ و قرآنی، 

اهیم واال.قرآن کریم، ابن یمین، معانی و مفها:کلیدواژه
ـ مقدمه:1

هاي اثرپذیري ادیبان و به خصوص شاعران با طبع حساس و شاعرانه خود از قرآن کریم از یکی از جنبه
همان ابتداي نزول این معجزه جاویدان، مفاهیم و مضامین اخالقی و حکمی موجود در قرآن است که شاعران 

اند. گیري از آنها بر غناي شعر خود افزودهبا بهره
از سوي دیگر بررسی این مفاهیم و مضامین اخالقی و حکمی در آثار بزرگان ادبیات میزان توجه و اهتمام 

دهد. و ازسوي سوم اخالق و مفاهیم آن به عنوان هاي دینی نشان میادیب (شاعر یا نویسنده) را به آموزه
و اسالمی همیشه مورد توجه ادباي هاي دینی هاي اصلی فرهنگ ایرانی و نیز تحت تأثیر آموزهیکی از زمینه

فارسی بوده است.
یکی از شاعران شیعی قرن هشتم ابن یمین فریومدي است که توجه وي به اخالقیات در شعرش زبانزد 

هاي دینی را که از پدر فاضل خویش فرا گرفت و خود به نوعی عامل به آنها همگان بوده است. وي آموزه
کرد در شعرش به کار گرفته و آنها را به دیگران توصیه کرده است. اجرا میبود و در زندگی زهدمآبانه خود 

از این رو مقاله حاضر به بررسی مفاهیم حکمی و مضامین اخالقی برگرفته از قرآن کریم در شعر ابن 
پردازد. یمین می

شده است. اي نیز استفاده روش مورد استفاده در پژوهش توصیفی ـ تحلیلی است و از روش کتابخانه

1 . shassanalian@yahoo.com
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هایی چند درباره ابن یمین انجام شده که اشاره به برخی از آنها نسبت به پیشینه تحقیق اینکه پژوهش
خالی از لطف نخواهد بود: 

از منوچهر اکبري، در ضمیمه مجله دانشکده » دنیاگریزي و جهان ستیزي در قطعات ابن یمین فریومدي«ـ 
.122تا 95، از ص 2، ضمیمه شماره 1380ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، 

، 1383از رحمان مشتاق مهر، در نامه پارسی، » کار در خراسان قرن هشتمابن یمین خیامی محافظه«ـ 
. 78تا 65، ص 33شماره 
. 30تا 7، ص 45، شماره 1388، از علی اکبر احمدي دارانی، آینه میراث، »حافظ و ابن یمین«ـ 
هایی از مکتب اسالم، ، از رحمان مشتاق مهر، درس»ث در شعر ابن یمین فریومديتأثیر قرآن و حدی«ـ 
. 59تا 49، ص 7، شماره 44، سال 1383

مقاله اخیر اگر چه در ده صفحه تأثیر قرآن و حدیث را بررسیده ولی بیشتر به کاربرد الفاظ قرآنی در شعر 
ابن یمین اشاره داشته و کمتر به مفاهیم پرداخته است. 

ـ ابن یمین فریومدي: 2
امیر محمود بن یمین الدین طغرایی فریومدي خراسانی معروف به ابن یمین در اواخر قرن هفتم در 

). صاحب 416، 1373فریومد متولد شد و در سایه عنایت و توجه پدر فاضل خود تربیت یافت (یاسمی، 
ع، زاهد، عرفان مذاق، درویش مشرب و داراي ادیبی فاضل، شاعر، قان«کند: ریحانۀ األدب از وي چنین یاد می

صفات حمیده و خصال پسندیده و از اکابر عرفا و ارباب سیر و سلوك به تکمیل و تهذیب آداب و اخالق 
اش متوسط بوده باز هم صوري و معنوي پرداخته و با زراعت امرار معاش نمودي و با آنکه قریحه شعري

و نصایح و شهامت و عزت نفس و علو همت و مفاسد چاپلوسی و اشعار او به وواسطه اشتمال بر اخالق
مذمت رهین منت بودن ناکسان و مطالب حکمت و عرفان محل توجه دانشمندان و نقل مجلس شاه و وزیر و 

، ابن یمین). 1349(مدرس، » برنا و پیر شده ودر مضمون خود بی نظیر ودر حکم امثال دائر است
درگذشت و در فریومد در کنار قبر پدرش به خاك سپرده شد 769سال وي بعد از عمري طوالنی در 

).   951: 2، 1369(صفا، 
ـ حکمت و اخالق: تعریف، اهمیت: 3

است. هنگام مراجعه به فرهنگ لغت معانی مختلفی » مكح«کلمه حکمت در اصل عربی بوده و از ریشه 
شود:اشاره مییابیم که در اینجا به برخی از آنها براي این واژه می

»). مكح«فارس، اند (ابندانسته» بازداشتن«برخی معناي اول این ریشه را 
»). مكح«منظور، شناخت بهترین چیزها با برترین دانشها (ابن

دارد (طریحی، در اصطالح حکمت این گونه تعریف شده است که: علمی که انسان را از کار زشت باز می
»). مكح«
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ز قابل تأمل است که معناي لغوي واژه در هنگام ارائه تعریف از اصطالح حکمت مد نظر علما این نکته نی
بوده است مثال طریحی با نظر به معناي بازداشتن حکمت را تعریف کرده است.

، درست داورى کردن در/ درباره موقعیتهاي دشوار، »حکم کردن«اند: حکمت یعنی همان و یا برخی گفته
گیري و عمل درست و از اقتضائات حکمت است و یا علم همراه با عمل؛ سخن اي تصمیممقدمه الزم بر

.)97ـ 96موافق با حق؛ سخن معقول دور از حشو (جرجانی، 
). 268: 2الهدي، دهد (علمدانشی که آدمی به کمک آن افعالش را از روي تدبیر و اتقان انجام می

یا علم است و یا انجام کار خوب و درست، زیرا کمال فخر رازي می گوید: مراد از حکمت در قران 
انسان در دو امر است شناخت حق به خاطر خود آن و شناخت خیر به خاطر عمل به آن. اولی به علم و 

). 72: 7تا، ادراك با واقع و دومی به انجام عدل و صواب بر می گردد (فخر رازي، بی
ااست از: حکمت عملی و نظري و هر یک از این دو اند که عبارتبراي حکمت دو تقسیم ذکر کرده

حکمت مربوط به مسائل خاصی است. حکمت نظري علم مابعد الطبیعۀ، ریاضی، علم طبیعی را در بر دارد و 
). 18، 1385حکمت عملی مربوط به تهذیب اخالق، تدبیر منازل، سیاست مدن است (طوسی، 

شود بیشتر مربوط به ابن یمین که در این بحث ارائه میهاي ها و حکمتبا توجه به آنچه گذشت آموزه
حکمت عملی است؛ چه ابن یمین در شعر خود بر تهذیب خلق، رعایت جانب اخالق و انصاف در امور 

تأکید داشته است. 
شاید تعریف ابن منظور همان تعریف مناسب براي حکمت دینی باشد که مصداق بارز آن شناخت 

خداست.
)، ارسطو در 1524، 1337(دهخدا،» است و به معناي سجیه، سیرت استعمال می شوداخالق جمع خلق«

ترین هدف نوشتار اخالقی راهنمایی بشر به خیر و سعادت مهم«تعریف اخالق اینگونه بیان داشته است که: 
ن خیر تریتر و بهتر است و عالیاست و اخالق در پی این است تا نشان دهد که چه شکلی از زندگی مطلوب

ترین خیر مأموریت انسانی آدمی در چیست، تا چون این خیر معلوم شد وظیفه وي دنبال کردن آن باشد عالی
تواند به سعادت دسترسی است و آن تکمیل فضایلی است که نفس شایستگی آن را دارد و به وسیله آن می

). 18، 1361(ارسطو، » یابد
داوند سبحان پیامبران را براي ترویج اخالق و نیکو در ضرورت اخالق و اهمیت آن همین بس که خ

بدان که خداي تعالی بر مصطفی (ص) ثنا گفت بر خوي نیکو و گفت: وإنک لعلی «ساختن آن فرستاده است 
تر چیزي که اندر و گفت: عظیم» اند که تا مکارم اخالق را تمام کنمخلق عظیم و رسول گفت: مرا فرستاده

). 3، 1387(غزالی، » ترازو نهند خوي نیکوست
شود که افعالی بدون تأمل و نویسد: خلق به حالتی از نفس گفته مییحیی بن عدي در تعریف اخالق می

تفکر و به صورتی ناخواسته از وي صادر می شود (همان). 
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علماي اخالق هم از حکمت نظري و هم حکمت عملی باخبرند هم درباره بود و نبود و هم درباره باید «
اي به فالن خلق مبتال شود پایانش سقوط و هالکت گویند اگر فرد یا جامعهگویند مثال مینباید سخن میو 

ماند این سخن از بود اي از فضایل اخالقی طرفی بندد از قداست برخوردار می شود و میاست و اگر جامعه
مند شود هم در دنیا و هم در آخرت گوید جامعه باید چنین باشد تا سعادتو نبود است و باید و نباید هم می

). 27، 1379(جوادي آملی، » و جامعه نباید آنچنان باشد تا شقاوتمند نگردد
اساس شعر خوب احساسات شدیده و اخالق عالیه شاعر است و براي شناخت شعر خوب «از دیگر سو 

). 3، 1371(بهار، » آوریمشرح حال و شرح اخالق شاعر را به دست می
ن اخالقی در شعر ابن یمین:ـ مضامی4

در این بخش از مقاله خوانشی دقیق از دیوان ابن یمین صورت گرفته و با تأمل در مضامین اخالقی شعر 
هایی که برگرفته از قرآن کریم بود اشاره شده است. وي به نمونه

ـ یاد مرگ: 1ـ 4
نسان یادآوري می کند که زندگی این شود و این نکته را به ادر قران در مورد مرگ آیات چندي یافت می

: 3[آل عمران ﴾کُلُّ نَفْسٍ ذَائقَۀُ الْموت﴿ها طعم مرگ را خواهند چشید: ندارد و همه انسانجهان دوام و بقایی
] و این که انسان هر کجا باشد مرگ به سراغ وي خواهد آمد و راه 57: 29و عنکبوت 35: 21و نیز انبیا 185

]78: 4[نساء ﴾أَینَما تَکُونُوا یدرِکْکُم الْموت ولَو کُنْتُم فی برُوجٍ مشَیدةٍ﴿واهد داشت: فراري وجود نخ
ابن یمین نیز به این نکته اشاره داشته و این گونه سروده است: 

ـ قناعت: 2ـ 4
قناعت به معناي اکتفا کردن به اندك از آنچه مورد نیاز انسان است، زیاده طلبی نداشتن در خرج و صرف 

در آیات قران به .مال و هر چیزي، اندازه نگه داشتن، حرص و طمع نداشتن و ضد اسراف کاري می باشد
ه هر کسی نشان نمی دهند و به اصطالح با سیلی صورت خود را افرادي اشاره شده است که نیاز خود را ب

للْفُقَرَاء الَّذینَ ﴿سرخ نگاه می دارند و قناعت پیشه می کنند و خداوند به انفاق به ایشان دعوت کرده است: 
غْنیاء منَ التَّعفُّف تَعرِفُهم بِسیماهم لَا أُحصرُوا فی سبِیلِ اللَّه لَا یستَطیعونَ ضَرْبا فی الْأَرضِ یحسبهم الْجاهلُ أَ

ها را برادران روي نهی شده است و قران آن] و نیز از اسراف و زیاده273: 2[بقره ﴾یسأَلُونَ النَّاس إِلْحافًا
] 27: 17[اسراء ﴾نُ لرَبه کَفُوراإِنَّ الْمبذِّرِینَ کَانُوا إِخْوانَ الشَّیاطینِ وکَانَ الشَّیطَا﴿شیطان نامیده است: 

دارد:کند و وي را از حرص و آز بر حذر میابن یمین مخاطب خود را به قناعت دعوت می

پس بکیوانش میکشی ایوان اینکه حصن حصین همی سازي  

)480تکونوا خوان (آیت أینما تا بدانی که چیست حاصل آن

گوي مراد از خم چوگان روزگار ایدل نصیحتم بشنو تا برون بري
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همین توجه به قناعت است که باعث پیدایش طبع مناعت در انسان شده و وي را از روي آوردن به 
دارد: دیگران و طلب حاجت از وي نمودن باز می

هاي انسان را در طمع و حرص و آز می داند: شاعر منشأ همه بدبتی

ناعت را صاحب همه جهان می داند: و یا صاحب ق

ـ مشورت: 3ـ 4
آن کریم در دو سوره به این امر مهم اشاره فرموده، و سوره چهل و دوم نیز به همین نام اختصاص یافته قر
فَبِما رحمۀٍ منَ اللَّه لنْت لَهم ولَو کُنْت فَظا ﴿:فرمایداش، چنین میدر خطاب خداوند به پیامبر گرامی.است

ونْ حیظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مغَللَى اللَّهکَّلْ عفَتَو تزَمرِ فَإِذَا عی الْأَمف مهشَاوِرو مرْ لَهتَغْفاسو منْهع ففَاع کآل ﴾ل]
]159: 3عمران 

خواهد که در کارها با آنان مشورت کند؛ اگر چه در واقع خداوند عزوجل در این آیه، از پیامبر می
فرماید: اش صحه بگذارد. عالمه طباطبایی میاین کار خوب و پسندیدهخداوند با این بیان خواسته است بر

خداوند در این آیه، این سیره حسنه و پسندیده پیامبر را امضا کرده است؛ چرا که آن حضرت پیش از نزول 
کرد و در کار جنگ احد نیز با آنان مشورت کرده بود؛ در حالی که این آیه ازآیه، با یاران خود مشورت می

).56: 4جمله آیاتی است که در خصوص جنگ احد بر پیامبر(ص) نازل شده است (

)410سیمرغ وار قاف قناعت کن اختیار (خواري مکش ز حرص چو مرغان خانگی 

)479ور بود حاتم احتمال مکن (منت از دوست بهر دنیایی  

در میان خالیق عالمکه میشود واقع   هر بالیی

منشأ آن بال ز بیش و ز کمچون نکو بنگري طمع باشد

از بهشت برین برون آدمگر نبودي طمع نیفتادي

بسترد وارهد ز محنت و غمهر که نقش طمع ز لوح ضمیر

)476گر دلی بایدت خوش و خرم (از طمع دور باش ابن یمین

پادشاهان جهان جمله گداي تو شونداگر اقلیم قناعت شودت زیر نگین 

عارفان طالب خاك کف اي تو شونددست نفس تو چو کوته شود از شاخ مراد 

)368تا بزرگان جهان طالب راي تو شوند (از طمع روي بگردان و قناعت بگزین
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٢٠١٢
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خداوند متعال در سوره شورا نیز در ستایش مؤمنان، به برخی از کارهاي خوب آنها اشاره فرموده، چنین 
] 38: 42[شوري ﴾و مما رزقْناهم ینْفقُونَبینَهمو الّذینَ استَجابوا لرَبهِم و أَقاموا الصالةَ و أَمرُهم شُورى﴿:گوید

فرماید: این آیه اشاره دارد که آنان اهل رشد و رسیدن به واقعیت هستند عالمه طباطبایی در ذیل آیه مبارکه می
)18 :63 .(

شمرد: ابن یمین در شعر خود به امر مهم مشورت فراخوانده مزایا و محاسن آن را می

نده است و معموال بعد از استشاره و استفاده از آراء اگر چه ابن یمین توکل را از یاد نبرده و به آن فرا خوا
و نظرات و دیگران باید کار را به خدا واگذار کرد و بر او توکل نمود: 

ها : ـ شکر و سپاس از نعمت4ـ 4
تنها بر هر نعمتی شکري واجب است بلکه هر شکري نیز خود نیاز به سپاس و شکر دارد از اوصاف نه 

إِنْ شَکَرْتُم وآمنْتُم وکَانَ اللَّه شَاکرًا ﴿داند: خداوند شکور است و او خود را نسبت به شکرگزاران شاکر می
ي اوست اگر چه این هاوند سپاس از نعمت] و نیز یکی از مظاهر ذکر و یاد خدا147: 45[نساء ﴾علیما
] در قرآن خداوند متعال 34: 14[ابراهیم ﴾وإِنْ تَعدوا نعمت اللَّه لَا تُحصوها﴿ها قابل شمارش نیست: نعمت

فَاذْکُرُونی ﴿ها برحذر داشته است فرموده است: بندگان را به ذکر و یادش فراخوانده و از ناسپاسی نعمت
] 152: 2[بقره ﴾رْکُم واشْکُرُوا لی ولَا تَکْفُرُونِأَذْکُ

ابن یمین کفران نعمت را حتی از کفر بدتر دانسته است: 

ـ دوري از دنیاطلبی و دنیاپرستی:5ـ 4

گلبن باغ دولتش بشکفتشاوره کرد هر که در کارها م

در جهان با دو شخص باید گفتهر مهمی که باشد از بد و نیک 

همچو الماس در تواند سفتاوال آنکه او بحق گویی 

)354با تو بیرون بیاورد ز نهفت (ثانیا با کسی که صورت صدق

تعقل کن تعقل کن تعقلبه هر کاري که خواهی کردن اول 

توکل کن توکل کن توکلمکن اي جان من از کس شکایت 

آن نه کفران که عین کفرانستشکر انعام منعم ار نکنی 

)346که مثنی کفر کفرانست (هست کفران فزون ز کفر از آن  
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سوره 64از ویژگی هاي دنیا در قرآن این است که دنیا بازیچه ایست که ارزش دل بستن ندارد. در آیات 
زخرف دنیا به عنوان لهو و لعب معرفی گردیده است و در آیات دیگر به بازیچه 35محمد و 36عنکبوت، 

ا لَعب ولَهو وزِینَۀٌ وتَفَاخُرٌ بینَکُم وتَکَاثُرٌ فی الْأَموالِ اعلَموا أَنَّما الْحیاةُ الدنْی﴿فرماید: هاي دنیا اشاره نموده، می
آخرَةِ عذَاب شَدید ومغْفرَةٌ والْأَولَاد کَمثَلِ غَیث أَعجب الْکُفَّار نَباتُه ثُم یهِیج فَتَرَاه مصفَرا ثُم یکُونُ حطَاما وفی الْ

و نَ اللَّهالْغُرُورِم تَاعنْیا إِلَّا میاةُ الدا الْحمانٌ و20: 57[حدید ﴾رِضْو[
از مصادیق زهد و عدم دل بستن به دنیا این است که بر طبق آیه قرآن کریم از خوشی دنیا شادان نبوده و 

]23: 57[حدید ﴾ا بِما آتَاکُملکَیلَا تَأْسوا علَى ما فَاتَکُم ولَا تَفْرَحو﴿از حوادث بد آن غمگین نباشد: 

و یا سروده است که: 

متَاع قَلیلٌ ثُم مأْواهم جهنَّم وبِئْس ﴿در بسیاري از آیات قرآن از دنیا به عنوان کاالي مختصر یاد شده است:
اده197: 3[آل عمران ﴾الْم [﴿یمأَل ذَابع ملَهیلٌ وقَل تَاعنحل ﴾م]117: 16 [

مین این مضمون را این گونه بیان داشته است: ابن ی

ـ توجه به شناخت نفس:6ـ 4
هاي الهی محدود به عالم بیرون نیست بلکه درون در قران کریم به این مطلب اشاره شده که آیات و نشانه

] و نیز در حدیث 53: 41[فصلت ﴾سنُرِیهِم آیاتنَا فی الْآفَاقِ وفی أَنْفُسهِم﴿است: آدمی نیز نشانه و آیت الهی
ابن یمین در ببان این مطلب آورده است:» من عرف نفسه فقد عرف ربه«وارد شده که: 

فس آدمی بر اساس آنچه در قرآن کریم وارد شده داراي مراتب و درجاتی است که نفس البته قابل ذکر ن
ترین آنهاست و انسان باید آن را بشناسد و از پیروي هوا و هوسش باز دارد؛ چرا که دایم به اماره خطرناك

1کند.ها امر میبدي

. انواع نفس انسانی عبارت است از: 1
]8و 7: 91[شمس ﴾فْسٍ وما سواها فَأَلْهمها فُجورها وتَقْواهاونَ﴿ـ نفس ملهمه: 1

)410میدار ممکنات جهان جمله در شمار (شادان مشو زنیک و زبد هم غمین مباش 

مخور اندوه آن که چیزي نیستگر جهانی ز دست تو برود  

هم مشو شادمان که چیزي نیستعالمی نیز ار بدست افتد

)350درگذر از جهان که چیزي نیست (ذر استبد و نیک جهان چو بر گ

)408برکن دل از جهان که متاعیست مختصر (گر آرزو عزت جاوید بایدت 

)20خود را بدان که عارف خود عارف خداست (ایدل گرت شناختن راه حق هواست  



٢٠١٤

٢٠١٤

مجموعه مقاالت

باید آن را از پاي خود درآورد تا داند که انسان سالک در راه خدا ابن یمین هواپرستی را چون خاري می
توان راه رفتن یابد:

ـ روزي معین و به دست خداست: 7ـ 4
ا و ههاي دینی این امر مسلم می شود که خدا به جهت عالم و آگاه بودن به همه زمانبا تأمل در آموزه

وما ﴿صالح همه موجودات مقدار رزق و روزي برایشان مشخص کرده است. آیات زیر به این امر اشاره دارد: 
] و نیز 6: 11[هود﴾نٍمنْ دابۀٍ فی الْأَرضِ إِلَّا علَى اللَّه رِزقُها ویعلَم مستَقَرَّها ومستَودعها کُلٌّ فی کتَابٍ مبِی

]60: 29[عنکبوت ﴾کَأَینْ منْ دابۀٍ لَا تَحملُ رِزقَها اللَّه یرْزقُها وإِیاکُمو﴿فرمود:
ابن یمین در چند جاي دیوان به این مسأله اشاره دارد:

و یا سروده است که: 

خورد:و این که هر کس روزي خود را می

البته نباید از نر دور داشت که اگر چه رزق و روزي مشخص و معین است ولی باید با تالش و کوشش به 
. ابن یمین از اشاره به این مطلب غافل نبوده است:دنبال آن بود

]96: 20[طه ﴾وکَذَلک سولَت لی نَفْسی﴿ـ نفس مسوله: 2
]53: 12[یوسف ﴾وما أُبرِّئُ نَفْسی إِنَّ النَّفْس لَأَمارةٌ بِالسوء إِلَّا ما رحم ربی﴿ـ نفس اماره:3
]2: 75[قیامت ﴾ولَا أُقْسم بِالنَّفْسِ اللَّوامۀِ﴿ـ نفس لوامه:4
]28ـ 27: 89[فجر ﴾یا أَیتُها النَّفْس الْمطْمئنَّۀُ ارجِعی إِلَى ربک راضیۀً مرْضیۀً﴿نفس مطمئنه:ـ5

)8خار هوا (جهد کن کز پاي خود بیرون کنیایدل ار خواهی گذر بر گلشن دار البقا 

گردد بجهد بیش از آن و پیش از این واصل نمیاند   رزق مقسومست و وقت آن معین کرده
)386(

نه بجد و جهد دادستندکوشش در است روزي خلق    به ب

گر چه مردم در آن فتادستنداز تکاپوي رزق نگشاید

گر چه دست دست برگشادستندبی بر و بار ماند برگ چنار

تاج زر بر سرش نهادستندباز نرگس فکنده سر در پیش

)402هر کسی را هر آنچه دادستند (تا بدانی که طلعست همه

بیقین دان کسی نخواهد خوردهر چه رزق تو باشد اي درویش 

)405نتوانی بجهد حاصل کرد (وآنچه روزي دیگران باشد 
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ـ رضا:8ـ 4
توجه دارند رضا و رضایتمندي است رضا در لغت به یکی از مسائل مهمی که به خصوص عارفان به آن 

دانند و نیز شادمانی دل به آنچه معناي خشنود شدن است (دهخدا) و اهل سلوك آن را لذت بردن در بال می
ومنْ ﴿). در قرآن این گونه آمده است که: 1378که پیش آید و یا رفع کراهت و تحمل مرارت (سجادي، 

]. 125: 5[نساء ﴾أَسلَم وجهه للَّه وهو محسنٌ واتَّبع ملَّۀَ إِبرَاهیم حنیفًا واتَّخَذَ اللَّه إِبرَاهیم خَلیلًاأَحسنُ دینًا ممنْ 
منظور از نیکوکاري هر گونه نیکی با قلب «در این آیه تسلیم مطلق در برابر خدا و نیکوکاري بیان شده است: 

از پیامبر (ص) سؤال شده منظور از احسان چیست؟ فرمود: هر عملی در مسیر بندگی و زبان و عمل است 
او تو را ببیند و دیگر پیروي از بینی و اگر تو او را نمی بینیخدا انجام دهی آنچنان باشد که گویا خدا را می

). 144، 1380(مکارم شیرازي، » آیین پاك ابراهیم است
: 57[حدید ﴾لکَیلَا تَأْسوا علَى ما فَاتَکُم ولَا تَفْرَحوا بِما آتَاکُم﴿ناد به آیه خواجه نصیر الدین طوسی با است

رضا خشنودي است و آن ثمره محبت است و مقتضاي عدم انکار «] رضا را این گونه تعریف کرده است: 23
(همان).» است چه در ظاهر و چه در باطن و چه در دل و چه در قول و ه در فعل

داند که اولین آن رضا به قضاي الهی است (اصول کافی، کتاب مام علی (ع) ایمان را داراي چهار رکن میا
الهی رضا بقضائک «االیمان والکفر). وحضرت سید الشهداء در آخرین نجوایش با خالق هستی چنین فرمود: 

). 157: 1(مطهري، » تسلیما ألمرك
کند:گذرد دعوت میی بر انسان میابن یمین به رضایتمندي از آنچه در زندگ

و یا این گونه بیان داشته که: 

ـ تواضع: 9ـ 4
هاي ن پرداخته شده  تواضع و فروتنی است. در نصیحتهاي اخالقی مهم که در قران به آیکی از ارزش

]، و یا از 18: 31[لقمان ﴾ولَا تُصعرْ خَدك للنَّاسِ ولَا تَمشِ فی الْأَرضِ مرَحا﴿لقمان به فرزندش آمده است:

زحمت چه کشی ز بهر جستنگفتند چو هست رزق مقسوم 

گشتست حواله گه معینگفتم که بلی ولی از این پیش 

)494وآن دگري بروم و ارمن (روزي یکی بمصر و شامست

)386گردد بجهد (کانه خواهی زآسمان حاصل نمیهر چه میاید ز نیک و بد بدان خرسند باش 

)389گر نکویی و گر بدي باشد (بقضا دادنت رضا اولی 
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حمنِ الَّذینَ وعباد الرَّ﴿صفات بندگان خدا تواضع است که قرآن ضمنی به آن اشاره دارد آن جا که فرمود: 
]63: 25[فرقان ﴾یمشُونَ علَى الْأَرضِ هونًا وإِذَا خَاطَبهم الْجاهلُونَ قَالُوا سلَاما

هاي زیر حاکی از توجه ابن یمین به تواضع ابن یمین به مقوله تواضع در اشعار خود پرداخته است. نمونه
در شعرش است: 

و یا این گونه سروده است: 

داند:ابن یمین آبرو و حفظ آن را در تواضع و فروتنی می

داند:وي تواضع و افتاده بودن را باعث بزرگی و مناعت طبع می

البته ذکر این نکته ضروري است که تواضع بر دو نوع است اول تواضع در برابر خدا و دوم تواضع در 
برابر مردم و در معاشرت با ایشان که هر آن چه در این باب از ابن یمین نقل شد در رابطه با تواضع در برابر 

خلق و مردم است. 
ـ اخالق نیکو: 10ـ 4

را اي شده است. خداوند متعال رسولش (ص)هاي دینی به خلق نیک و رفتار حسن توجه ویژهدر آموزه
]. 4: 68[قلم ﴾وإِنَّک لَعلَى خُلُقٍ عظیمٍ﴿ستاید: با خلق نیکو می

رد و اخالق نیک دابار باشد بر حذر میابن یمین در خطاب به نفس وي را از این که در راه آخرت سنگین
شمارد: باري و طی مسیر میرا مایه سبک

)368عالمی معتقد صدق و صفاي تو شوند (و یقین  پیشه کن جود و تواضع که بتحقیق

کند بر سریر شرف سلطنتکسی کو طریق تواضع رود   
)349بود با فرومایگان مسکنت ( )349بود با فرومایگان مسکنت (تواضع بود با بزرگان ادب

)435نی چو آتش از هوا در تاب و تفس (آبرو خواهی چو خاك افتاده باش 
)349بود با فرومایگان مسکنت (

با خلق جهان بجاي می آردر باب تواضع آنچه دانی 
)349بود با فرومایگان مسکنت ( )419نزدیک کریم طبع مقدار (کند ترا تواضعکافزوده 

خاصه کاین راه بیکران باشدچون کنی کی رسی بمقصد خویش 
)349بود با فرومایگان مسکنت ( )369قطع این ره بیک زمان باشد (لیک ار خوي نیک همره تست 
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داند و دیگر چیزي از خدا میترین سرمایه خود و بیان داشته که انسان عاقل اخالق نیک را مهم
خواهد: نمی

تواند اخالق نیک را به دست آورد ولی ابن یمین آن را موهبتی از نکته قابل تأمل این که اگر چه آدمی می
داند. جانب خدا می

اخالق نیک نکوکاري و احسان به دیگران است:از مظاهر مهم 

]. 77: 28[قصص ﴾ما أَحسنَ اللَّه إِلَیکوأَحسنْ کَ﴿و قرآن کریم نیز انسان را به نکویی دعوت کرده است: 
ـ صبر و شکیبایی: 11ـ 4

تابی، زبان نگشودن به شکایت و نگهبانی اعضا و جوارج از اضطراب و داري از بیصبر در لغت نگه
صبر در لغت حبس نفس است «گوید: نگرانی است (دهخدا). خواجه نصیر الدین طوسی درباره لغت صبر می

وقت وقوع مکروه و ال بد آن منع باطن باشد از اضطراب و باز داشتن زبان از شکایت و نگاه از جزع به 
). 41، 1361(طوسی، » داشتن اعضا از حرکات غیر معتاد

هاست و هیچ ثمري خوب از اعمال و رفتار انسان ها و خوبیصبر و استقامت زیربناي کسب همه فضیلت
شود. در قرآن آیات زیادي به صبر، صابران اختصاص چشیده نمیبدون صبر و شکیبایی به دست نیامده و

اش رضایت خدا ] صبري مورد ستایش است که انگیزه7: 74[مدثر ﴾ولرَبک فَاصبِر﴿داده شده است. در آیه 
غَاء وجه والَّذینَ صبرُوا ابت﴿اند: باشد. از نظر قرآن صبر نوعی عبادت است و صابران مورد تجلیل قرار گرفته

[رعد ﴾أُولَئک لَهم عقْبى الدارِربهِم وأَقَاموا الصلَاةَ وأَنْفَقُوا مما رزقْنَاهم سرا وعلَانیۀً ویدرءونَ بِالْحسنَۀِ السیئَۀَ 
13 :20 .[

خواند: ابن یمین در برخی ابیات، خود را به صبر و شکیبایی فرا می

داند:وي صبر را از عالمات دانایی و خرد می

خوي نیک ار عاقلی از هر چه داري خوشترست خوي نیک ار دادت ایزد هیچ دیگر گو مباش  
)343(

مایه هردوشان نکوکاریستسود دنیا و دین اگر خواهی 

عین تقوا و زهد و دینداریستراحت بندگان حق جستن

بیش بخشیدن و کم آزاریستگر در خلد را کلیدي هست

)367اند (کاندر ازل بهر چه رود خامه راندهچه چاره ابن یمین رو صبور باش آري 

از عالمات بخردي باشدصبر در کارها چه نیک و چه بد 

)389هر قضایی که ایزدي باشد (بشتاب از تو رد نخواهد شد
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خواند: ها فرا میريو نیز به صبر در بالها و گرفتا

وبشِّرِ ﴿اند:ا اشاره شده و صابران بر مصیبت مورد تجلیل قرار گرفتههو نیز در قرآن به صبر بر مصیبت
 لَیهِمع کونَ أُولَئاجِعر إِنَّا إِلَیهو لَّهۀٌ قَالُوا إِنَّا لیبصم متْهابینَ إِذَا أَصابِرِینَ الَّذۀٌ الصمحرو هِمبنْ رم اتلَوص

کند:ابن یمین نیز به صبر در مصیبت دعوت می]،157ـ 155: 2[بقره ﴾دونَوأُولَئک هم الْمهتَ

ـ پرهیز از غیبت و بدگویی:12ـ 4
از مضامین اخالقی مهم که در قران به آن توجه شده پرهیز از غیبت و بدگویی از دیگران است؛ چه این 

ها را از بین می برد. قرآن فرموده بدگویی، غیبت و ها و محبتها کدورت ایجاد کرده و اساس دوستیبدگویی
یا أَیها الَّذینَ آمنُوا لَا ﴿کند فرموده است: و استهزاء نمودن را از مظاهر ظلم و ستم معرفی میمسخره کردن 

ولَا تَلْمزُوا أَنْفُسکُم یسخَرْ قَوم منْ قَومٍ عسى أَنْ یکُونُوا خَیرًا منْهم ولَا نساء منْ نساء عسى أَنْ یکُنَّ خَیرًا منْهنَّ 
]11: 49[حجرات ﴾تَنَابزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْس الاسم الْفُسوقُ بعد الْإِیمانِ ومنْ لَم یتُب فَأُولَئک هم الظَّالمونَولَا

شود هر که در صدد عیب جویی هر که در آیات و اخبار ائمه اطهار (ع) تتبع داشته باشد بر او معلوم می«
). و در 518، 1387(نراقی، » ترین ایشان استترین افراد انسان و رذلاست خبیثمردم و رسوا کردن ایشان

]. 1: 104[همزه ﴾ویلٌ لکُلِّ همزَةٍ لُمزَةٍ﴿قرآن هم آمده: 
ابن یمین در شعر خود از این عمل زشت باز داشته است: 

ـ همراه کردن قول با عمل:13ـ4

صبر او را نکوترین کارستهر که در محنتی گرفتارست 

سهل باشد که عاقبت روزيزانتظار ار چه باشدش نوري 

یا از آن انتظار باز رهدیا قدم در ره مراد نهد

به صبوري گشاده شد بستهایم و دانستهامتحان کرده

بنشین و صبر کن که صبوري دواي اوستنشاندت اي دل اگر زمانه به غم می

وآنکس که کرد این مثل خوش براي اوستبا دور روزگار نشاید ستیزه کرد

بر دهد الحق سزاي اوستگر جان به باد با ژنده پیل پشّه چو پهلو همی زند

هرگز به ذم کس نزنی پیش کس نفسنشوي اي عزیز من خواهی که خوار می

به هر چه یاد می کنی پیش من ز کسزیرا که با تو کس نکند ماجرا در آنک

وآن کس که شهره گشت به بد گفتن در 
جهان

کس را به صحبتش نبود در جهان کس
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قرار داده پوشانند سرزنش کرده و مورد توبیخهاي خود جامه عمل نمیقرآن کریم کسانی را که به گفته
یا أَیها الَّذینَ آمنُوا لم تَقُولُونَ ما لَا تَفْعلُونَ  کَبرَ مقْتًا ﴿داند: است؛ چرا که آن را موجب خشم خداوند متعال می

]3ـ 61:2[صف ﴾عنْد اللَّه أَنْ تَقُولُوا ما لَا تَفْعلُونَ
خوانده، بلکه همراه ساختن قول با عمل را نیز ستوده ابن یمین در چند بیت زیر نه تنها به وفادار بودن فرا

است:

شمارد:و نیز آن را از نظر عقلی امري ناپسند می

و یا گفته است:

نتیجه: 
مضامین حکمی شعر ابن یمین نتایجی چند به دست آمد که عبارت است هاي اخالقی وبا تأمل در آموزه

از:
ـ ویژگی مهم اخالق در شعر ابن یمین پند و اندرز است. 

مدار چون وجدان بیدار جامعه و سخنش نداي این وجدان بوده که ـ وي به عنوان شاعري آگاه و اخالق
شود. مینشیند وي را به مسیر کمال رهنمون در جان مخاطب می

ترین مضامین اخالقی و مفاهیم حکمی برگرفته از قرآن در شعر ابن یمین عبارت است از: یاد مرگ، ـ مهم
ها، توجه به شناخت نفس، روزي معین و به دست خداست، رضا، قناعت، مشورت، شکر و سپاس از نعمت

دن قول با عمل.همراه کرتواضع، اخالق نیکو، صبر و شکیبایی، پرهیز از غیبت و بدگویی،
کتابنامه

ـ قرآن کریم. 
ه). معجم مقاییس اللغۀ. قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی. 1404ـ ابن فارس، احمد بن فارس. (
نشر ادب حوزه. ه). لسان العرب. قم:1405ـ ابن منظور، محمد بن مکرم. (

بهر یاران نو زیاران کهنبا وفا باش و وصل و فصل مکن 

)498شود بسخن (کار کرده نمیدر عمل کوش و ترك قول بگو 

)529با وي (هر قول که فعل نیست نزدیک خرد پسند ناید  

کدوي سر که بدي بایزید بسطامیاگر بروي ترش کار فقر راست شدي 

تغار نیل بدي شیخ احمد جامیوگر بخرقه ازرق تمام گشتی کار

)524امام شهر شدي خرس در نکو نامی (وگر برقص کسی شهره و علم بودي
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جوقی. تهران: انتشارات دانشگاه ). اخالق نیکو ماخوس. ترجمه و تمهید صالح الدین سل1381ـ ارسطو. (
تهران. 

شناسی. تهران: چاپخانه سپهر. ). سبک1356ـ بهار، محمدتقی. (
). کتاب التعریفات. چاپ گوستاو فلوگل، الیپزیگ، چاپ افست بیروت 1845بن محمد. (ـ جرجانی، علی

1978 .
رآن). قم: نشر اسراء. ). تفسیر موضوعی قرآن کریم (مبادي اخالق در ق1379ـ جوادي آملی، . (

نامه. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. یاسمی). لغت1377اکبر. (علیـ دهخدا،
تا). التفسیر الکبیر. بیروت: دار إحیاء التراث العربی.  ـ فخر رازي، محمد بن عمر. (بی

). فرهنگ اصطالحات و تعبیران عرفانی. تهران: طهورر. 1378ـ سجادي، سید جعفر. (
). تاریخ ادبیات در ایران. تهران: فردوس. 1369ـ صفا، ذبیح اهللا. (

). أوصاف األشراف. تهران: انتشارات هدي.  1361ـ طوسی، نصیر الدین. (
اخالق ناصري. تصحیح و توضیح مجتبی مینوي و علیرضا حیدري. چاپ ششم. ). 1385ـ ـــــــــ. (
تهران: خوارزمی. 

). رسائل الشریف المرتضى، قم: چاپ مهدى رجائى. 1410. (بن حسینالهدى، علیـ علم
). کیمیاي سعادت. به کوشش حسین خدیو جم. تهران: انتشارات علمی 1387ـ غزالی، محمد بن محمد. (

و فرهنگی. 
). دیوان ابن یمین. به اهتمام حسینعلی باستانی راد. تهران: انتشارات کتابخانه 1344ـ فریومدي، ابن یمین. (

یی. سنا
األدب فی تراجم المعروفین. تبریز: شفق. ). ریحانۀ 1346ـ مدرس، محمدعلی. (

). حماسه حسینی. تهران: صدرا. 1366ـ مطهري، مرتضی. (
. تهران: دار الکتب 19). تفسیر نمونه. با همکاري جمعی از نویسندگان. چ 1380ـ مکارم شیرازي، ناصر. (

اإلسالمیۀ.  
ن.). معراج السعادة. تصحیح رضا مرندي. تهران: بی1387د. (ـ نراقی، حاج مال احم
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مضامین پایداري در انقالب مشروطیت با محوریت عارف قزوینی
اشرف حسنوند

ي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه آموختهدانش
1دکتر ابراهیم واشقانی فراهانی

انشگاه پیام نوراستادیار گروه زبان و ادبیات فارسی د
چکیده

شود که تحت تأثیر شرایطی چون اختناق و استبداد عنوان ادب پایداري معموالً به آثاري اطالق می
ستیزي و مبارزه با بیداد داخلی یا تجاوز گریزي و قانونهاي فردي و اجتماعی، قانونداخلی، نبود آزادي

آید. از آنجا که بخش بزرگی از اجتماعی پدید میهاي سیاسی، فرهنگی، اقتصادي و بیرونی در همۀ حوزه
ماهیت و هویت ادبیات پایداري با فرهنگ عمومی جوامع درهم تنیده شده، در ایران اسالمی ما هم از دیرباز 

توان دید و در دوران معاصر در هایی از ادب پایداري را در متون پهلوي و همچنین شاهنامۀ فردوسی مینمونه
الدین کند و شاعرانی چون میرزادة عشقی، سیداشرفدب پایداري جلوهاي ویژه پیدا میانقالب مشروطه ا

دهند. عارف قزوینی یکی از ترین فعالیت را در این زمینه انجام میگیالنی و فرخی یزدي وعارف قزوینی بیش
اً به مبارزه و خواه ایران بود که در راه هدف واالي خود قلماً و قدمفعاالن سیاسی و روشنفکران آزادي

بینی و افشاگري بر علیه استعمارگران و حکام زر و زور و مستبد پرداخته و در عین حال هم از لحاظ جهان
ي خود عمل نکرد و تیغ انتقادش حاکم و وزیر و حتی خواهانههم از جهت عملکرد جداي از باورهاي آزادي

نی در مقابل استعمارگران دفاع کرد و لبۀ تیز تیغ انتقاد شاه را هم در بر گرفت و با تمام وجود از ایران و ایرا
را بر شاهرگ متجاوزان گذاشت و تا آخرین نفس از وطن و عشق به وطن سرودولقب شاعر ملی مشروطه را 

به حق به خود اختصاص داد. 
ادب پایداري، عارف قزوینی، ادب، مشروطه، استبداد، استعمار.ها:کلیدواژه

. مقدمه:1
است که براي اعتراض علیۀ ظلم و بیداد و مقابله با حاکمان اياومت، شامل هر سروده یا نوشتهادب مق

شود و هدف از آن بیدار کردن مردم و ترغیب آنان علیۀ جور و تجاوز بیگانگان سروده یا نوشته می
شوند، از سروده میدوستیخواهی و نوعخواهی، عدالتپیشگان عصر است. این آثار که با تکیه بر آرمانستم

لحاظ مضمون، مقاوم و تسلیم ناپذیرند و از نظر لفظ و آهنگ، برانگیزاننده و شورانگیز. 
هاست و در هیچ قالب ملی و یا چارچوب اجتماعی مفهوم پایداري، مفهومی عام در فرهنگ همۀ ملت

ي است. در واقع پایداري شکافد و مخاطب آن ژرفاي وجدان عام بشرگنجد، بلکه مرزهاي قومی را مینمی
مفهومی خاص است با مصادیقی جهانی که جدا از باورهاي سیاسی و آیینهاي مذهبی و تفکرات اجتماعی 
یک ملت وجود مستقلی ندارد و مردم دنیا به هر شکل و زبانی و در هر سطحی از فرهنگ و تمدن که باشند 

1 .vasheghani1353@gmail.com
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» لویی آراگون«توان به کشورهایی هم چون فرانسه در حوزة ادب پایداري فعالیتهایی داشتهاند. از جمله می
و » جبرا ابراهیم جبرا«، فلسطین »حکمت«، ترکیه »پتوفی«، مجارستان »لورکا«، اسپانیا »پابلو نرودا«شیلی 

توان  به دورة باستان شوري، آمریکاي التین، ویتنام و از جمله ایران اشاره کرد. ادب پایداري را در ایران می
توان گفت که در شعر دوران بندي کرد. در واقع میاز مشروطه و مشروطه تا انقالب اسالمی دستهیعنی پیش 

مشروطه موضوع پایداري در برابر ظلم و بیداد، ناآگاهی و استبداد و آلودگی صاحبمنصبان و طمع همسایگان 
ها و ذهن شدر شعر و آثار شاعري چون عارف قزوینی  به اوج خود می رسد و همین امر جاي پرس

هایی  را براي بسیاري از افراد به وجود می آورد که:مشغولی
اي از زنجیرة ادب پایداري محسوب کرد؟ آیا عارف قزوینی را می توان  حلقه

هاي فکري، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی روزگار عارف قزوینی که موجب بروز مضامین پایداري در زمینه
شعر وي شد، چه بود؟

پایداري در شعر عارف قزوینی به لحاظ موضوع و محتوا چیست؟هاي حوزه
نمودهاي ادبی پایداري در شعر عارف قزوینی چگونه است؟

بحث:-2
ي لغوي:ادب پایداري، تعریف و ریشه-2-1

پایداري از نظر لغوي به معناي ایستادگی کردن، با کسی در امري برابري کردن، استواري و ضدیت کردن 
شود که عنوان ادب پایداري، معموالً به آثاري اطالق می»). پایداري«ت کردن است(معین، ذیل است و مقاوم

گریزي و قانون هاي فردي و اجتماعی، قانونتحت تأثیر شرایطی چون اختناق و استبداد داخلی، نبود آزادي
گیرند، بنابراین کل میهاي ملی و فردي و ... شهاي قدرت، غضب و غارت سرزمین و سرمایهستیزي با پایگاه

هایسیاسی، فرهنگی، اقتصادي و جان مایۀ این آثار مبارزه با بیداد داخلی یا تجاوز بیرونی در همۀ حوزه
که ايتوان گفت هر نوشته یا سرودههاي ضد آزادي است. در واقع میاجتماعی و ایستادگی در برابر جریان

دهد در حوزة ادب پایداري جاي اخلی یا تجاوز بیگانگان نشان میها را در برابر عوامل استبداد دمبارزة ملت
گیرد.می

ادب پایداري در جهان:-2-2
هاست و با یک نگاه کوتاه و گذرا به پیشینۀمفهوم پایداري و مقاومت، مفهومی عام در فرهنگ همه ملت

ماندگار و جاویدان است. ادب یابیم که این حوزه محشون از آثارهاي جهان درمیادب پایداري ملتحوزة
جغرافیایی خاص نبوده و نیست و هر ملتی که پایداري خاص یک کشور یا ملت و محدود به یک حوزة

هاي اخالقی و دینی و اجتماعی است کمابیش دراین داراي هویت ملی ،فرهنگی و تاریخی و معتقد به ارزش
توان نشان و ردپایی از عنصر پایداري را یافت ، ادب اند و درآثار ارزندة جهان میحوزه آثاري خلق کرده

پایداري هر چند ممکن است در کشورهاي مختلف به اشکال مختلفی بروز و نمود پیدا کند اما داراي 
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خمیرمایۀ واحدي است و آن هم حفظ هویت، اصالت و استقالل طلبی در برابر تهاجم بیگانگان است که در 
مرام وانگیزهاي قابل ارزیابی و سنجش است و باید در نظر داشت که ادب هر اندیشه و اعتقادي و با هر

هاي مذهبی و تفکرات اجتماعی یک ملت وجود مستقلی مقاومت و پایداري جدا از باورهایسیاسی و آیین
ندارد.

ادب پایداري، یک مفهوم خاص با مصادیق جهانی است و مردم دنیا با هر مشرب و مرامی و هر رنگ و 
با عنوان ادب پایداري دارند و نویسندگان ی و در هر سطحی از فرهنگ و تمدن در ادبیات خود حوزهايزبان

» لویی آرگون«توان به اند، از آن جمله میاي بودهو شاعران آنان در این زمینه خالق اثر یا آثار نفیس و ارزنده
رسالت خود را حفظ هویت و اصالت و بزرگترین شاعر ادب پایداري فرانسه اشاره کرد. این شاعر بزرگ 

تنها شاعري که دفتري ماالمال از احساسات زمان جنگ به یادگار گذاشت. «بیند و فرهنگ فرانسه می
- احساساتی که از زمان نخستین آگهی بسیج همگانی تا لحظه لبخند زدن پاریس آزاد شده همگی آن را در می

هاي مهم ادب پایداري آمریکاي التین است وي یکی از چهره» اپابلونرود). «270: 1371(شکري غالی،» یافتند
پایداري مردم شیلی را در برابر نظام زورگو و ستمگر حاکم با زیبایی » خوانمتو را می«در شعري تحت عنوان 

در واقع یک مفهوم انتزاعی و ذهنی با عنوان سرزمین پایداري و «کشاند نرودا تر به تصویر میهر چه تمام
دهد و شاید به همین دلیل است که شعر وي در بستر مت را بر مفهوم رایج وطن و میهن ترجیح میمقاو

).1357:210(تفضلی، » آزادیخواهی ملل جهان جریان دارد
نیز یکی از مشهورترین نویسندگان ادب پایداري سیاهان است و در اثر معروف خود » هریت بیچر استو«

نویسی خلق هاي پایداري در عرصۀ داستانانگیزترین نمونهترین و هیجانانیکی از درخش» ي عمو تُمکلبه«
شاعر ملی مجارستان » شاندر و پتوفی«وجوي عدالت اجتماعی بوده است که در جست» لورکا«است و یا کرده

هاي انبیاب«سرایندة شعر » جبرا ابراهیم جبرا«توان به هاي درخشان شعر پایداري در روزگار ما میاز نمونه
اش را جراحتی در چشمانش وطن اشغال شده«و یا محمود درویش شاعر مقاومت ملی فلسطین که » تبعید

هاي اخیر بارزترین نمونه ادب پایداري را که در قالب مفاهیمی مثل دین و در پرتو اشاره کرد.در سال» داندمی
انقالب «کند در ادبیات ۀ دین ظهور پیدا مییابد و با درون مایهاي مذهبی به شکل تازه تجدید حیات میقیام

مشاهده کرد.» انتفاضه فلسطین«و » اسالمی ایران
ادب پایداري در ایران پیش از مشروطه:-2-3

بخشی بزرگ از ماهیت و هویت ادبیات پایداري با فرهنگ اسالمی ایرانی در هم تنیده شده از این رو 
توان با تحلیل درونی ادبیات کالسیک ایران مورد بررسی قرار میها و نمودهایی از ادبیات پایداري راجلوه

جستجو کرد.زیرا حماسه در میان هایی از ادب پایداري را در قالب ادب حماسی و اسطورهايداد. و گونه
هنگام وقوع حادثه، تکیه بر مفاخر کهن و «ترین کاربرد را در حوزة ادب پایداري دارد. انواع ادبی بیش

نخستین اثر «). از این رو 26: 1380(کاکایی، » شودواطف و غرایز در آثار ادب حماسی نمودار میتحریک ع
حماسی که در متون پهلوي به دست ما رسیده، یادگار زریران است که در آن جنگی با انگیزة پاس داشت 
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گر چون داستان بهرام هاي دیتوان به کتاب).  عالوه براین  می1377:34(تفضلی، » دهدفرهنگ دینی رخ می
چوبین، رستم و اسفندیار، کارنامۀ اردشیر بابکان، داستان پیران ویسه، کتاب بندهشن، مینوي خرد و خوتاي 

ترین اثر ادبی که بیانگر پایداري ایرانیان در برابر دشمنان خارجی است نامک اشاره کرد. اما بدون شک بزرگ
ایستادگی و دالوري قوم ایران را در برابر اششی از جاودانهشاهنامۀ فردوسی است.حکیم ابوالقاسم در بخ

تورانیان به تصویر کشیده است. در واقع شاهنامه بر اوج قلۀ شعر گذشته در پایداري ملت ایران در مقابل 
دشمنان خارجی داد سخن داده است. شاهنامه سراسر دعوت به خرد و دادگري و مردانگی و پاکی و مبارزه با 

خردي و تجلی روح بلند و آرمانگرایی و وجود فضیلت طلبی سرایندة آن است ایستادگی تباهی و بیفساد و 
هاي جنگ با دشمنان خارجی است، طغیان و پایداري نمادین کاوة آهنگر در مقابل دیوان و تورانیان از نمونه

است:براي پایداري در مقابل حکام ظالم زمانهدر برابر ضحاك بیدادگر، استعارهاي
زمشک وزعنبر سرشته نبودفریدون فرح فـــرشته نبود

)252: 1361به دادودهش یافت آن نیکویی     تودادودهش کن فریدون تویی (فردوسی، 
تواند بیگانه با فرهنگی عمومی جامعه باشد چنان که با زبان رایج عصر خویش ارتباط ادب پایداري نمی

کند و در تاریخ اي که در دوران معاصر آبشخورهاي متعدد و متنوعی پیدا میتنگاتنگ و محکم دارد به گونه
هاي کسب استقالل هستند با بروز آراء و عقاید فلسفی و دینی هایی نظیر ایران که به نوعی گرفتار زمینهملت

یعه هاي شهاي متعدد حکومتشود. و در شعر شاعران شیعه و قیامادب پایداري در شکلی خاص ترسیم می
سازند و چون آل بویه و اسماعیلیان و در دورة صفویه حاکمیت مذهب تشیع اقتدار خود را بر ایران برقرار می

مقام فراهانی و -هاي ایران و روس در آثار بزرگانی مثل قائمدر ادبیات پیش از مشروطه هم در دورة جنگ
گزینند نمود و جلوة به مردم عصر برمیادیب پیشاوري که توسل به تاریخ گذشته را براي آگاهی و اندرز

کند.پیدا میویژهاي
ادب پایداري در انقالب مشروطه:-2-4

و این ناسازگاري در کشور ما پایداري و مقاومت چیزي است که با وجود ناسازگارها معنا پیدا میکند
-ی شاعران به اوج خودمیهاي ملی و میهنهمزمان با انقالب مشروطیت و جنگ جهانی اول متأثر از گرایش

در دوران سلطنت ناصرالدین شاه عوامل و موجباتی پدید آمد که هر کدام به تنهایی در پیدایش «رسد. 
هاي آزادیخواهی مؤثر بودند و اشخاص مانند میرزا ملکم خان ناظم الدولۀ اصفهانی که عضو وزارت اندیشه

هاي متعدد و بسیار مفیدش انقالبی شود رسالهچاپ میامور خارجه ایران است و روزنامۀ قانون او در لندن
شود.آورد و باعث بیداري و پاشیدن تخم نهضت انقالبی در ایران میدر طرز فکر ایرانیان پدید می

ترجمۀ مقاالت میرزا فتحعلی آخوندزاده، رساالت و اشعار میرزا آقاخان کرمانی، جراید فارسی که در مصر 
هاي پی در پی در روسیه تزاري، شود، شکست روسیه از ژاپن و جنبشمنتشر میو هندوستان و استانبول

شود تار و پود سازمان فاسد انقالب روسیه و انعکاس جنگ آن به وسیلۀ روزنامۀ مالنصرالدین باعث می
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ل اجتماع ایران دچار تزلزل شود و طبقۀ حاکم ایران را از طرز ادارة قدیمی متوحش سازد و مردم براي قبو
هاي اول قرن سیزدهم تحولی اساسی و انتخاب راه و روش نوین زندگی اجتماعی که بذر آن از همان نیمه

پور، آرین»(هجري پاشیده شده بود به تدریج و تأنی رشد و نمو کند و انقالب مشروطیت را به وجود آورد
1372 :962.(

در برابر ظلم و ناآگاهی و استبداد، شود تا شاعران موضوع پایداري انقالب مشروطه خود بستري می
- دهند. چنانکه محمد تقی بهار خطاب به محمد علی شاه میآلودگی صاحب منصبان در رأس همه امور قرار 

سراید:
)127: 1372پور،کش است  حال خوش ملت از او ناخوش است (آرینواي به شاهی که رعیت

ابل حوادث روزگار خود و جامعه بحران زده و شاعران زمان مشروطه بهترین شعر پایداري را در مق
اند. شاعري چون میرزادةعشقی شاعر میهنی و آزادیخواهی تنها به عدالتی آن زمان سرودهسراسر تبعیض و بی

نظیري که دارد با مقاالت سیاسی تند و تیز مردم را کند و با شجاعت بیسرودن شعرهاي انقالبی قناعت نمی
رود که در روزنامۀ قرن کند و در مبارزه تا آنجا پیش میلیسم و عمال آنان دعوت میبه مبارزه علیۀ امپریا

آید و او را شود و حکومت به ستوه میسراید و روزنامه توقیف میبیستم اشعار موهنی نسبت به رضاخان می
).344: 1382کنند(حاج سید جوادي، سالگی ترور می31در سن 

ی جز وطن و میهن در سر ندارد و براي دفاع از آب و خاك اجدادي و گویا این شاعر آزاده هیچ عشق
کند:پردازد و وثوقالدوله را در غزلی با عنوان ملت فروش خطاب میمی1919مخالفت با قرار داد 

کنداي وثوق الدوله ایران ملک بابایت نبود       تا که بفروشی به آن کو  زرفشانی می
)1373:16(حائري، 

هاي هنري ترین شخصیتساز ایران یکی از جذابترین تصنیفترین و برجستهف قزوینی بزرگیا عار
سال با تمام 16از روزي که انقالب مشروطیت در این سرزمین روي داد به مدت «فرهنگی دوران مشروطیت 

باس شعر هاي ملت در لهاي مهیج و بیان خواستهوجود با انقالب همقدم و همگام بود و به واسطۀ نطق
کرده است و از تهیج احساسات ملت بر علیه دستگاه ظلم و بیدادگري نارضایتی خود را از اوضاع نمودار می

). عارف این آمیختۀ آزادگی و پیچیدگی، 1382:241(حاج سید جوادي، » کردحکام و زمامداران کوتاهی نمی
سمی شاعر انقالب مشروطیت ایران را به با تعصب غریزي خود به مفاهیم وطن و آزادي معنا داد و مقام ر

: مقدمه).و این سلسله با سید اشرف الدین گیالنی و الهوتی  شاعر آزادة ایران 1388دست آورد(سپانلو، 
فرخی یزدي  ادامه می یابد.

مروري کوتاه بر زندگانی عارف قزوینی:-2-5
ین به دنیا آمد تحصیالت اولیه ي خود ه.ش)در قزو1285میرزا ابوالقاسم، فرزند مال هادي وکیل در سال (

را در مقدمات فارسی و عربی در مکتب خانه گذراند از دوران کودکی آثار ذوق و نبوغ در سیماي او پیدا بود 
ش) موسیقی و آواز را نزد 1271-2از کودکی از ذوق موسیقی نصیبی وافر داشت و از این رو در سال هاي (
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سالگی 16در نزد حسین واعظ هم به فن روضه خوانی مسلط شد. از حاج سید صادق خرازي فرا گرفت و 
به سرودن شعر پرداخت و در اندك زمانی آوازه ي شعر و آواز دلکش او در تهران و شهرهاي دیگر پیچید. 

هاي آخر عمر خود را که مصادف با ). عارف این شاعربزم و رزم دورة مشروطیت سال11: 1381(عارف، 
شاه و قلع و قمع مخالفان وي بوده در همدان گذرانید، به احتمال زیاد عارف در همدان روي کار آمدن رضا

به میل و رضایت خود نبوده است و به دستور حکومت دیکتاتوري که وجود این شاعر وطن پرست را به 
همن ب2ترین تصنیف ساز ایران درترین و برجستهصالح نمی دانست تبعید کردند. این شاعر ملی و بزرگ

چشم از جهان فرو بست و در صحن آرامگاه بوعلی سینا به خاك سپرده شد.1312
آثار عارف قزوینی:- 6- 2

صد و پنجاه غزل و قطعه و قصیده و مثنوي و تصنیف و مجموعۀ آثار عارف قزوینی در حدود یک
ر سیاسی و اجتماعی و مقداري اشعار متفرقه از فکاهی وغیره است. عارف شعر را وسیله اي براي بیان افکا

هاي زیباي میهنی اوست. در واقع عارف را تر به سبب تصنیفداند، اما شهرت وي بیشتهیج عامۀ مردم می
).351: 1382گذار واقعی تصنیف در ایران دانست(حاج سید جواديباید بنیان

جلوه هاي پایداري در شعر عارف قزوینی:-2-7
حکام زور:مبارزه با استبداد داخلی و-2-7-1

تابند. چگاه آن را برنمیهاي آزاده هیظلم و ستم امري نکوهیده و مخالف فطرت انسانی است و انسان
ستیزي و رویایی با ستمگران در ادبیات فارسی بازتاب ویژهاي داشته اما در آثار برخی اگرچه موضوع ظلم

تر عمر ران عارف قزوینی است که بیششاعران به صورت بارزتري جلوه پیدا کرده است. از جملۀ این شاع
خود را صرف مبارزات سیاسی و مبارزه با عوامل روز و زر کرده است و به سبب اعتقادات خویش، به 

است. عارف یکی گیري و برخورد کردههاي مختلفی موضعاست، به شیوههایی که بر مردم جامعه میشدهستم
سال با 16که انقالب مشروطیت در این سرزمین روي داد تا مدت از شعراي آزادي خواه ایران بوده و از روز 

ملت در تمام انقالبات همقدم و همگام بود و به واسطه ي خطابه ها و نطق هاي مهیج و بیان خواسته هاي 
کرد و از تهیج احساسات ملت با دستگاه ملت در لباس شعر نارضایتی خود و مردم را از اوضاع نمودار می

کرد، مخصوصاً موقعی که گري حکام و زمامداران کشور که از نزدیک بود، کوتاهی نمیظلم و بیداد 
مشروطیت به  دست محمد علی شاه تعطیل شد.

شاه، خوي خودکامگی پیشه کرده و در صدد برهم زدن اساس مشروطیت افتاده بود مجلس را محمدعلی
د و به دفاع از نظام مشروطیت برخاسته بودند که شماري از آزادي خواهان و شاعران در آن سنگر گرفته بودن

به توپ بست و جمعی از آزادي خواهان را کشت. عارف زبان اعتراض گشود و به شورانیدن مردم علیه 
ها گیرد و به آنشاه و یارانش را به طعنه می). عارف، محمدعلی157،1372پادشاه پرداخت. (ذاکر حسین،

:زندخنده می
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ان شه کن                     خطاهاي مادرخطاها نگه کننگاهی به شاه و یار
مشاور که بود و چه کس گفت با شه             که خود را مجهز به توپ و سپه کن

ور شو به مجلس           تو با توپ و یکسانش با خاك ره کنکه گفتت شها حمله
لک و ملت تبه کن ؟دوستان را               که گفتت برو مکه گفتت درو کن وطن

که گفتت بیا خلق در خاك و خون کش            که گفتت شها روز خود را سیه کن ؟
که گفتت چنین و چنان کن واز آن پس          هم از اوج مه، جاي در قعرچه کن ؟

کُن                  بکش مردم و، خویش را رو سیه کنز روسیه آن روسی رو سیه
)67: 1381ها زین گنه کن (عارف،ارف و شو فراري             از این کشور و، توبهکنون بشنو از ع

شاه شاه و پناهیدن وي به سفارت روسیه، عارف در هجو محمدعلیعلیو پس از فتح تهران و خلع محمد
این غزل را سرود و او را به باد انتقاد گرفت :

بنوش باده که یک ملتی به هوش آمدپیام دوشم از پیر می فروش آمد                
پوش آمدهزار پرده ز ایران درید استبداد                 هزار شکرکه مشروطه پرده

زخاك پاك شهیدان راه آزادي                  ببین که خون سیاوش چه سان بهجوش آمد
هخامنش چو خدا خواست منقرض گردد       سکندر از پی تخریب داریوش آمد

نوش آمدجو جامی                 زدیم باده و فریاد نوشاي فتح جوانان جنگبر
فروش آمدفروشی، ارث است این عجب نبود        چرا کز اول آدم وطنوطن

)                              71:1381کسی که رو به سفارت پی امیدي رفت         دهید مژده که الل و کر و خموش آمد (عارف،
و انتقاد را تا آنجا پیش می برد که صراحتأ می گوید :

منم دشمن خونی خسروان                        کز آنان شد ایران چنین ناتوان
خداي وطن کاش معجز کند                        ترحم بدین خلق عاجز کند

)79: 1381سپارد به ملت زمام وطن (عارف، کَند ریشۀ جانی و راهزن
المتکلمین و میرزا جهانگیرخان  صوراسرافیل و تازد و او را قاتل ملکشاه میو در پایان هم به محمدعلی

گوید از ایران برو و گور خود را گم کن:کند و میزنازاده خطاب می
را قاتلی"جهانگیر"را"ملک"تو منفور در چشم هر عاقلی       

زایران برو گور خود گم بکن                     زنا زاده خوانده ست بابت تورا (همان)
برد و صفت اصلی او اي براي انتقاد از معایب و مفاسد ملی به کار میعارف که شعر را چون حربه

گریه را به مستی "تقاد از دیکتاتوري ناصرالملک، تصنیف دوستی و آزادي با زبان قول غزل است، در انوطن
دهد. اي که ناصرالملک دستور دستگیري او را میساخته و باعث تکدر خاطر وي گشته به گونه"بهانه کردم

عارف که قبالً از این امر مطلع شده بود، به اصفهان گریخت و بعد از مدتی که موضوع فراموش شد، به تهران 
در این تصنیف ناصرالملک را دزد خوانده :بازگشت. وي 
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از چه روزي چون ارغنون ننالم                  از جفایت اي چرخ دون ننالم
)328:1381چون نگریم از درد چون ننالم                      دزد را چو محرم به خانه کردم (همان ،

میرزا از یک طرف و محمدعلیهادر موقع نیابت سلطنت ناصرالملک وقتی که به تحریک روس
خیانت به "السلطنه و ساالرالدوله از طرف دیگر، ایران را محل تاخت تاز قرار داده بودند، عارف، غزل شعاع
را ساخت :"وطن

)77دوباره فتنه چشم تو فتنه برپا کرد               دلم از شهر چو دیوانه رو به صحراکرد (همان، 
شرط اشراف و بیداد گران و درباریان خوشگذران غافل از حال ملت بود، هیچ عارف که مخالف بی قید

کس را از تیر انتقاد خود در امان نمی گذاشت. این بار نوبت احمد شاه بود که زهر تیر آبدار انتقاد عارف را 
د:نامکن و وکیل خائن و دزد میاحمد شاه را مملکت خراب"پرستخسرو بیگانه"بچشد. وي در غزل 

نابود باد خسرو آن کشوري که خواست          بیگانه در قلمرو، مالک رقاب کن
)134بر باد رفته باد هر آن مجلسی که هست         خاکش وکیل خائن و دزد انتخاب کن (همان، 

اي دارد به مرگ کلنل پسیان و بریدن سر او و انتقاد از احمدشاه:اشاره"دالکیه"و همچنین در قصیدة 
وگويگفتا تو دالکی یقین دان مرده شوي                 جمله سرها را برد بیت

تیغ دادن برکف دالك مست                      به که افتاد شاهی احمد به دست
)150آن کند زخمی سر و این سر برد                 سر ز سرداران یک کشور برد(همان، 

ساخت و خیز میهاي افسونت استبدادي را چشیده بود و از آن نغمهعارف خود تلخی و دردهاي حکوم
گیرد و اشعاري افکار عمومی را منقلب می کرد. عارف در اشعار خود گاه رضاخان را چنان به باد انتقاد می

سراید که دیگران حتی شهامت شنیدن آن را ندارند و به او توصیه شاهی میدراوج اختناق و سانسور رضا
تر در رود بلکه اشعاري با لحنی تندتر و انتقادياي براي شاه بسراید. او نه تنها زیر بار نمیند که مدیحهکنمی

سراید :شاه میمورد ظلم رضا
به عهد چشم تو یک دل امید وار نشد        برو که عهد تو برگردد این که کار نشد

این روز و روزگارنشدبه روزگار تو یکروزخوش بکس نگرفت      خوشت مباد که 
نریخت باده به دور تو در گلوي کسی          که در شکنجه اندیشه اي خمار نشد
نهال مردي و مردانگی چنان خشکید           که سالها شد و یک نادرآشکار نشد

زمام مملکت آن سان به دست غیر افتاد         که بی لجام کسی از وي زمامدار نشد
)215ه آن که چشم طمع              به مال دارد، این مملکت مدار نشد (همان، مدار چشم توقع ب

شود و اعتنایی عارف به خود خشمگین میرا در جواب رضاشاه که از بی"پاسخ به رضاشاه"عارف غزل 
"کندگویند عارف شاعري است ملی، آن وقت این شاعر ملی اجنبی ها را مدح میمی"گوید: اش میدرباره

روده است:س
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خانی نیستبه عهد ما جز از هیز و دزد و جانی نیست       بهغیراصل زر و زور و خان
پرست دهد جان خود به راه وطن           به حرف یاوه و جان دادن زبانی نیستوطن

به نام خود کنی امالك خلق شرمت باد            که قلدري بود این، طرز قهرمانی نیست
پاول به پهلوانی تو                 شدي تو راهزن این رسم پهلوانی نیستندید کس به چ

)227اي اما به دست اجنبیان              که رتبت تو به تأیید آسمانی نیست (همان، صعود کرده
عارف که هیچ گاه تن به مدح و ستایش حکام نداده و آزاد زیست، همواره از اعمال وکالي خائن اظهار 

هاي خود وکالي توده مردم را خیانت کار می خواند و معتقد است تا زمانی که این کرد و در سرودهنارحتی 
وکالي خائن در مجلس حضور دارند، اوضاع این مملکت بسامان نخواهد شد و سر این خائنان باید باالي 

دار برود :
نکنندوکیل تودة ملت براي هر خائن                که شد وزیر سرو سینه سپر

)194جز این مدار توقع سر خیانتکار               به دار تا نرود رفت دردسر نکند (همان، 
باز هم به این وزراء دزد و غارتگر چنین تاخته :"دزد انتخاب مکن"وي در غزلی دیگر با عنوان 

ز خائنین وطن جز به پاي چوبه دار        میان جمع ، تو تفریق درحساب مکن
کعبه آمال و مجلس شورا          این خراب شد ،آن کعبه را خراب مکندل است

)191زدستبرد وکیل و وزیر غارتگر             شدي چو لخت دگر دزد انتخاب نکن (همان، 
و در پایان درغزل پوشالی شاه و مجلس، وزیر کابینه و ملت را از دم پوشالی می خواند وازاین که ملت 

کند:برد، بسیار اظهار اندوه میخبري به سر میفلت و بیاینگونه در خواب غ
چه داد خواهی از این داد خواه پوشالی؟       زشاه کشور جم جایگاه پوشالی

به جاي تاج کیانی و تخت جم مانده ست       حصیر پاره به جا وکاله پوشالی
سپاه پوشالیبه قدر یک سر موي عدو نیندیشد             از این سپهبد واز این 

)193ببین چه غافل و آرام خفته این ملت           چو گوسف ند، در آرامگاه پوشالی (همان، 
هاي پایداري و مبارزه با استبداد و استعمار:جلوه- 2- 7- 2

خواهانۀ اوست. جویانه و آزاديهاي صلحهاي طرح تفکر در ادب پایداري، انسان و آرمانیکی از زمینه
که تهاجم و اشغال سرزمینی به منزلۀ سلب حیات توأم با آزادي و ادارة سرزمین اشغال شده بدیهی است 

است. کسب آزادي و تالش براي نیل بیشتر به آن از مفاهیم اصلی شعر پایداري در توجیه حقانیت دفاع است 
ل توانایی که در و بدون شک یکی از عناصر مهم در ادبیات پایداري پیشروان فکري جوامع هستند که به دلی

با آغاز جنگ "کنند. بهره گیري از ابزارهاي ادبی در آفرینش ادبیات پایداري دارند نقش عمدهاي را ایفا می
جهانی اول جریان هاي مختلف سیاسی در ایران آغاز شد و حزب ها و انجمن هایی که غالبأ به ساز دیگران 

بع تابع جریانی شد که عناصر ملی در آن غلبه داشت و می رقصیدند، روي کار آمدند. عارف آزادي خواه بالط
چون تجاوزات دولت هاي همسایه به وطن بی طرف او شدت یافت عارف با مجاهدان ایرانی زبان به 
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عارف در این دوره از عمر خود کنسرت هایی با شکوه و پر از ازدحامی را در تهران "اعتراض گشود. 
د و هر ترانه اي را که می خواند، مانند تیر آبداده اي بود که به جگر برگزار کرد وهر شعري را که می سرو

گاه مستبدان خود خواه فر می رفت. عارف با شور و حرارتی که داشت وطن فروشان ریا کار را پیوسته آماج 
).     351،1382پور، (آرین"دادحمله و مالمت قرار می

ها در ایران لدوله بر سر کار آمد با آمدن او نفوذ انگلیسیامآب وثوقه.ق کابینۀ انگلیسی1334در رمضان "
آشکارا افزایش یافت و چند ماه بعد دولت وثوق الدوله با تشکیل دستۀ تفنگداران جنوب موافقعت کرد. در 

منطقه نفوذ 1907ایران نخستین اقدام دولت انگلیس پر کردن خالء سیاسی در منطقه اي از که مطابق قرارداد 
معروف است این 1919کند که به قرارداد اخته شده بود. بدین منظور اقدام به انعقاد قراردادي میروسیه شن

قرارداد شش ماده اي ضامن همه منافع انگلیسی ها در ایران بود به موجب این قرارداد دو رکن اعظم 
بالمانع انگلستان بر گرفت و تسلط کامل و کشور،یعنی ارتش و دارایی تحت نظر مستشاران انگلیسی قرار می

شد، اما به محض این که این قرارداد در جراید منتشر شد، تحریکات شدیدي بر ضد ایران تامین می
ها و مقاالت شدیدالحنی خواهان شبنامهها و آزاديالدوله عاقد قرارداد، به عمل آمد و جمعی از دمکراتوثوق

انداز د مرده باد وثوق الدوله در خیابان هاي تهران طنینبر ضد دولت منتشر ساخت و کار به آنجا رسد که فریا
). 364،1372(ذاکر حسین،"بود

را به "نالۀ مرغ"وثوق انگلیسی با سایر مخالفان همنوا شد و تصنیف 1919عارف در مخالفت با قرارداد
این مناسبت ساخت و در تئاتر باقراُف کنسرتی برگزار کرد:

الحزن استآباد     ز اشک ویران کنش آن خانه که بیتاي کو شود از دست اجانب خانه
کند:الدوله را اهریمن و دشمن مملکت معرفی میو در ادامه وثوق

آن کس را که در این ملک سلیمان کردیم      ملت امروز یقین کرد که او اهرمن است
)120ف، همه اشراف به وصلت خوش همچو خسرو    رنجبر در غم هجران چو کوهکن است (عار

از اینکه سرزمین کاوه پامال اجنبی شده اظهار تآلم می کند و یاري "امبه مرگ راضی"عارف در غزل 
گري چون سام و گیو و رستم دستان می جوید که ایران را از چنگال اجنبی رها سازد در این غزل وثوق 

ت کردي :گیرد که چرا کشور ساسان را دچار ننگ حقارالدوله را به باد انتقاد می
به مرگ راضیم از این وضع نا منظم ایران      زپا فکنده مرا سخت غصه و غم ایران

چه شد گیو نیو و رستم ایران"سام "دیار کاوه لگد کوب اجنبی بود آوخ           کجاست
به انگلیس که تلبیس اوست برتر از ابلیس     فروخت خاك وطن را وزیر اعظم ایران

کاش مادرت به عزایت          که از وجود تو ملت گرفت ماتم ایراننشسته می بود ای
) 121شده ست کشور ساسان دچار ننگ و حقارت    زبون خواروسرافکنده گشت پرچم ایران (همان، 
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کند این اوضاع نا بسامان نیز سامان خواهد پذیرفت و وثوق الدوله از و در اخر کار اظهار امیدواري می
ها به خود بسیار دیده است :ی خواهد خورد، زیرا ایران از این گونه نابسامانیایران مشت محکم

امیدوار نشستم کنون و چشم براهم          که کی خورد به دهان تو مشت محکم ایران
)121ز وضع درهم امروز ما مباش هراسان       که چشم چرخ بسی دیده وضع درهم ایران (همان، 

که در مخالفت با قرارداد مزبوراست با لحنی تند انتقادي نسبت به عاملین این "سپاه عشق "و در غزل 
قراداد می گوید که :

خدا چوطرة زلفت کند پریشانش             کسی که مملکت و ملتی پریشان کرد
الهی آن که به ننگ ابد دچار شود            هر آنکسی که خیانت به ملک ساسان

)125ست بگو         که خصم، ملک تورا جزو انگلستان کرد (همان، به اردشیر غیور درازد
گوید :شرف خطاب کرد و میفروشی بیالدوله را وطنو در پایان هم وثوق

زده در کشور ما نیستدر فتنه یغماگري چشم تو اي شوخ      آن چیست که غارت
)138الوزرا نیست (همان، شرفی مثل وزیرگر پر شود ایران همه از حضرت اشرف      یک بی

کشور در آتش جنگ و نا امنی می سوزد و متجاوزان خارجی، هر یک از سویی وارد خاك ایران شده 
شهر هایی را متصرف شده اند؛ دولت که اغلب دست نشاندگان خارجی هستند و در این سو و آن سو گردن 

مردم بی گناه مشغولند؛و باالخره آزادي کشانی با سوء استفاده از نا توانی دولت مرکزي به قتل و غارت
خواهان و میهن دوستان نیز در اعتراض به وضع موجود، اغلب در جنبش هاي ملی گرد آمده و به مبارزه 
مسلحانه روي آورده اند عارف نیز یکی از آن مبارزان بود که صداي اعتراض خود را از این اوضاع نابسامان 

که در آن بدبختی مملکت، بیچارگی ملت، بی کفایتی دولت، و از "مرگ لباس"به اوج رساند و غزل مهیج 
دیگر طرف فتنه روس انگلیس در ایران را سرود:

زحد گذشت تعدي، کسی نمی پرسد         حدود خانه بی خانمان ما ز کجاست
براي ریختن خون فاسد این خلق           خبر دهید که چنگیز پی خجسته کجاست

کابینه سر زلفش              که روزگار پریشان ما زدست شماستبگو به هیأت
کند معلوم       که خانه خانه غیراست یا که خانه ما ستچه شد که مجلس شورا نمی

)93ست      زدست غیرچه نالیم هرچه هست از ماست (همان، خراب مملکت ازدست دزد خانگی
جهانگیر ساخته و در این شعر به هر یک از دول محارب را در موقع جنگ "یادگار کاوه "عارف غزل 

گوید: -دسته اي که طرفدارانی در ایران داشته اند اشاره شده است می 
آتش به جان چند تن افتد که بیگناه         بی موجبی به ملتی آتش بجان زدند

از پرده کار زهد فروشان برون فتاد       روزي که پا به دایره امتحان زدند
ایران چنان تهی شد از هر کسی  که دست           ایرانیان به دامان ما نا کسان زدند

)97زدند (همان، "شونمان"سردارهاي مانده از کاوه یادگار            صف زیر بیرق و علم
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هاي تزاري در خراسان تبریز آشکارا به حقوق ملی ایرانیان تجاوز کردند، عارف با تآثروقتی که روس
وخشم چکامه وشعر و غزل سرود و احساسات ملی و انتقادهاي سیاسی اجتماعی خود را بیان کرد. عارف 

کوچکترین خیال من این بود اي کاش در تبریز بودم و خون من در آن خاك مقدس ریخته تا "می گوید 
"دیدن استبدانند از زندگی چشم پوشیدن و در خاك آرمیدن، بهتر از دشمن دیرینه در خاك خویشتن

).364(همان،
از دست عدو ناله من از سر درد است      اندیشه هر آنکس کند ازمرگ،نه مرد است

)317جانبازي عشاق نه چون بازي نرد است     مردي اگرت هست، کنون وقت نبرد است (همان، 
از به سوي آنان روس و انگلیس در تخریب بنیه مالی ایران کار را بجایی رساند که دولت ناچار دست نی

دراز کرده اما دولتین به واسطه تنگدستی ایران، این وجوه جزیی را با تحصیل شرایط سخت و ننگین ادا 
کردند :

خوابن وکیالن و خرابند وزیران              بردن به سرقت همه سیم و زر ایران
)316امیران (همان، ما را نگذارن به یک خانه ویران             یارب بستان داد فقیران ز 

مبارزه با جهل و خرافه:-2-7-3
هاي مختلف وجود داشته و همواره باعث دغدغههاي فکري و یکی از مسائل و مشکالتی که در جامعه

ذهنی روشنفکران و پیشروان جامعه بوده است. جهل و نادانی و عدم آگاهی مردم نسبت به مسائل مختلف 
هاي مختلف به روشنگري پرداخته و مردم را اند به صورتکوشیدهه میبوده ونویسندگان و شاعران همورا

نسبت به آن مسائل آگاه کنند. شعر مشروطه در واقع تلنگري است بر خفتگان و خفته شدگان آزرده، رهایی 
از جهل و خرافات و چشم بستگی و تاخت و تاز بر بی دانشی و جهالت از وجوه مهم شعر این دوره است. 

ها تمامی کند و آنها میردم کوچه و بازار در نهضت مشروطه المحاله شاعران را درگیر حضور آنحضور م"
عوام -گیرند. شاعران در پی آنند که توده مردم (رعایاتالش خود را براي بیداري و هوشیاري مردم به کار می

). 100: 1384(آژند، "ها بنمایانند) را دمی به خود بیاورند تا دام راه را به آن
رود مضمون مکرر شعر شان بر آنها میفقر و جهل پریشانی و پاشیدگی عوام و ستمی که از چشم بستگی

مشروطه است. شاعران گاهی آسیمه سر عنان زبان رها می کنند و بر جمود فکري و انحطاط زندگی عوام می 
نی و بی دانشی عوام می داند و از این تازند. عارف یکی از این شعرا است که جهل و فقر را نتیجه طبیعی نادا

امر بسیار اظهار اندوه می کند: 
گروهی که در جهل و نادانی اند           خدا را سزاوار کشتن نی اند

)269تو این نکته ها را ندانی چرا                که از جهل فقر است خبط و خطا (عارف، 
می داند و معتقد است مردن بهتر است از در جهل و نادانی و در جاي دیگر جهل نادانی را برابر با مرگ 

زیستن :
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)216ملتی از دانش اگر ماند دور              جهل برد زنده ورا سوي گور (همان، 
گوید :و در غزل فقر جهل می

معارف ببر بهر این جاهالن                 که گردند آگه ز وضع زمان
نخواهد شدن جانی و راهزنچو شد صاحب دانش وعلم و فن  

)269چه گویم که یاسین به گوش خرست          که او خود تبهکار و غارتگر است (همان، 
گیري:نتیجه-3
اي از تجاوز به طبیعت بشري است و ادبیات پایداري محصول همدلی میهنی یا قومی در برابر گونه-3-1

ست که جسورانه در مقابل ظلم و ستم و تجاوز و تعدي و ستمگري روانی نسلی ا–در واقع بازتاب روحی 
هاي جسور در تاریخ ایران، نسلی است که انقالب مشروطه را رقم زدند و سپس ایستند و یکی از این نسلمی

پاس داشتند. 
ترین شاعران پایداري در دوران مشروطیت ایران است.عارف قزوینی از برجسته-3-2
اي کامل دانست، اما به حیث شعر توان عارف قزوینی را به صرف شاعري، چهرهمیهرچند که ن-3-3

ي ادبی و هنري با استبداد، استعمار، ستم و خرافه ترین سهم را در مبارزههایی است که بیشپایداري، از چهره
دانست.داشتند و از این جهت او را باید همدوش جسورترین شاعر مبارز آن عهد یعنی میرزادة عشقی 

هاي محتوایی شعر پایداري عارف، متنوع و موثر است و وي عالوه بر ستم داخلی، شجاعانه حوزه-3-4
کرد.به استعمار و اشغال نیز مبارزه می

نواز عارف، تأثیرگذاري و شیوع شعر پایداري عارف به سبب همراهی آن با موسیقی و صداي روح-3-5
است.و نام عارف قزوینی رقم زدهبرد و برشی مضاعف براي شعر عارف

کتابنامه:
، تهران: زوار.2)، از صبا تا نیما، جلد 1372پور، یحیی، (آرین-
)، فرخی یزدي،سرانجام یک رویایی سیاسی، تهران: شیرازه.1381آذري شهرضایی، رضا، (-
عۀ علوم انسانی. )، تجدد ادبی در دورة مشروطیت ، تهران: موسسۀ تحقیقات و توس1384آژند، یعقوب (-
)، تاریخ ایران پیش از اسالم، تهران: سخن.1377تفضلی، احمد، (-
هاي تیرباران شده ها، تهران: امیرکبیر.)، نامه1357تفضلی، م.(-
، تهران: قطره.1)، شاهنامۀ فردوسی، جلد 1361حمیدیان، سعید، (-
ران، تهران: گروه پژوهشگران ایران.)، بررسی و تحقیق ادبیات معاصر ای1382حاج سید جوادي، حسن، (-
)، سده میالد میرزاده عشقی، تهران: مرکز.1372حائري، سید هادي، (-
، تهران: علم.2)، تاریخ ادبیات سیاسی ایران در عصر مشروطیت ، ج1377ذاکر حسین، عبدالرحیم، (-
، تهران: علم.1ت، ج)، تاریخ ادبیات سیاسی ایران در عصر مشروطی1372ذاکرحسین، عبدالرحیم،(-
)، دیوان، به کوشش محمدعلی سپانلو و مهدي اخوت، چاپ، تهران: نگاه.1381عارف قزوینی، (-
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معرفی جواهراالسرارِ شیخ آذري اسفراینی
*آباديرضا حسین

دانشگاه آزاد اسالمی واحد نیشابور–کارشناس ارشد عرفان اسالمی 

چکیده

ي آثار منظومش او را از که به واسطهشیخ آذريه.ق) مشهور به 866(میبن علی ملک اسفراینةحمز
ي عرفان و ادب فارسی به رشته تحریر درآورده است. این دانند، اثري منثور نیز در حوزهشاعران قرن نهم می

-، آنبه علّت اینکه تا کنون تصحیح منقّحی از تمامی ابواب آن صورت نگرفتهجواهراالسرارکتاب با عنوان 
پژوهانِ کشور معرفی نگردیده است. این مقاله ضمن معرفی ي علمیِ عرفانچنان که باید و شاید به جامعه

ي ي آن خواهد پرداخت. در ادامه جنبهگانههاي چهارهایی از این کتاب، اجماالً به تبیین محتواي بابنسخه
ول این اثر بوده، براي مخاطبین استدالل و گونه بودن جواهراالسرار نیز که گویا وجه مغفالمعارفةدایر

ي عرفان اسالمی و ادب پارسی در یادآوري خواهد شد. مطالب گردآوري شده در موضوعات متعدد در حوزه
ي قرآن؛ احادیث نبوي؛ کالم منثور و منظوم مشایخ صوفیه؛ و اشعار هایی که بر حروف مقطّعهخالل شرح

تواند از ي این کتاب آمده است، خود میهاي چهارگانهتیب در بابسرا، به ترمغلقِ شاعرانِ پارسی
هایی چون عرفانی بسازد، تا بتوان مطالب ارزشمندي را در مدخل-اي ادبیگونهالمعارفةجواهراالسرار دایر

شناسی؛ توحید، وحدت وجود و انواع تجلّی در خداشناسی؛ طبقات اولیاء الهی، نبوت و والیت در انسان
شناسی؛ اسالم، کفر، فقر، سوادالوجه، شطح، خرقه، قلندر م الهوت، جبروت، ملکوت و ناسوت در هستیعوال

هاي عرفان؛ و حتّی مباحثی در شعر و شاعري در آن یافت. و سرانجام اینکه با توجه و قلندریه در دیگر زمینه
شناسی نیز قلمداد کرد.  در شطحتوان کتابی به محتواي سه باب اول جواهراالسرار حتّی این اثر را می

شناسی.آذري، عرفان نظري، شطحجواهراالسرار، شیخها:کلیدواژه
Mahdi.bidbargi@yahoo.com*

مقدمه

ي اسامی بسیاري از این در دنبالهاسفراینیي پسوند دقّت در اسامی مشاهیر خراسان شمالی و مشاهده
زادگاه اندیشمندان بسیاري بوده است، بطوریکه اسفراینشهر ت که ها، گویاي این حقیقت اسشخصیت
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ي اسالمی اي که در دورهترین منطقهترین شهر و بزرگمهم«معتقد است تاریخ مشاهیر خراسان شمالیمولّف 
اي از گذشته تا به امروز در آن پرورش شدهدر خراسان شمالی از آن یاد شده و مشاهیر شاخص و شناخته

بزرگان «کند که البتّه او در همین کتاب تصریح می)85: 1389آقامالیی،».(اند، شهر قدیمی اسفراین استیافته
و مشاهیر اسفراین بیشتر در نیشابور، جرجان، بلخ، طوس، بغداد و تعدادي که اهل سیر و سیاحت بوده، در 

هاي این آثار بر جاي مانده از مقبره)88همان: ».(اندهاي اسالمی به کسب علم و حدیث پرداختهدیگر سرزمین
خورد، ضمن تأیید مطالب مذکور، حاکی از این بزرگان نیز که در نقاط دور و نزدیک این شهر به چشم می

اند نام و یاد بزرگانشان با گذر زمان، نه تنها به دست واقعیت است که اهل این دیار نیز به سهم خود کوشیده
دانه شود. فراموشی سپرده نشده، که جاو

ه.ق)، شاعر و 866-784(بن علی ملک اسفراینیةفخرالدین حمزشهر، یکی از بزرگان این کهن
اي گوي شیعیِ عصر تیموریان است، که در اواخر قرن هشتم در شهر اسفراین، در خانوادهعارف پارسی

ماهی “آذر”، بهارستان سخنمله متمکّن و صاحب منصب متولّد شد. بنا بر برخی منابع تاریخی و ادبی از ج
و به )341: 1388آبادي،کرده(ر.ك: اورنگاست که این شخصیت در آن متولّد شده و بدین ماه تخلّص می

مشهور شده است. شیخ آذريهمین علّت نیز به 
هاي برجسته در زندگی آذري، سفرهاي متعدد او به بالد مختلف از جمله بیهق، یکی از شاخصه

ي هندوستان بوده که از ، هرات، تبریز، کردستان، بکر، حلب، شام، مکه، مدینه، کربال، دکن و گلبرکهطوس
/ 2: ج1388یابد.(ر.ك: هندوشاه استرآبادي، اوان نوجوانی وي شروع شده و تقریباً تا پنجاه سالگیِ او ادامه می

؛ و 451–2/443: ج1338بیگدلی، ؛ و آذر 59: 1385؛ و هدایت، 303-300: 1366؛ و سمرقندي، 374-377
–: سی و یک 1390؛ نیز آذري اسفراینی، 61/ 4: ج1362؛ و خواندمیر، 126-125/ 2: ج1376شوشتري، 

الدین محییبارِ تجربیاتش به برکت مجالست و مؤانست تقریباً ده ساله با مشایخی چونکولهچهل و دو)
متعددي که به اقصی نقاط خاور و حتّی سرحدات روم داشته؛ ؛ در کنار سفرهايشاه نعمت اهللا ولیو 1طوسی

، او را از دربار آورد که با قوت گرفتن میل به زندگی صوفیانههاي ارزشمندي را برایش به ارمغان میاندوخته
کشد، تا سی سال آخر عمر خود را به تألیف و احمد شاه بهمنی در هندوستان، به زادگاهش اسفراین می

طالبان سپري نموده و در همان جا نیز وفات یابد.ارشاد
هجري در 840است که در جواهراالسراریکی از آثار تألیف شده در دوران اخیر زندگی شیخ، 

این مقاله با هدف معرفی این اثر ارزشمند و کمتر شناخته شده، ابتدا آید.اسفراین به رشته تحریر در می
ي گانهه مخاطبین معرفی کرده و در ادامه به اجمال به تبیین محتواي ابواب چهارهایی از این کتاب را بنسخه

ي این اثر، یعنی هاي مورد غفلت واقع شدهجواهراالسرار خواهد پرداخت. در ادامه نیز یکی از شاخصه
آن براي مخاطبین استدالل و یادآوري خواهد شد.“گونه بودنالمعارفةدایر”

معرفی کرده یحیی الدین محّمد الغزالی الطوسیاین شخصیّت را ،٣٧۶د سوم صفحھ در جلمطلع سعدین و مجمع بحرین مؤلّف .١
نموده است.و او را بھ غایت عابد و زاھد و عالم دانستھ کھ با سالطین و امرا بھ ابّھت و عظمت اختالط و انبساط می
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هایی از جواهراالسرارهبخش اول: معرفی نسخ
هجري توسط شیخ آذري و در شهر اسفراین به نثر فارسی به نگارش 840چنانکه ذکر شد این اثر در 

هاي نوشتهي دستفهرستوارهنسخه از این کتاب را شناسایی کرده و در 21مصطفی درایتی درآمده است. 
: 1389ري هر کدام آورده است.(ر.ك: درایتی، با ذکر محل نگهداري و برخی مشخصات ظاهایران (دنا)

نگارنده به تصویر دو نسخه از نُسخ مذکور در این فهرستواره، دسترسی یافت که برخی مشخصات )1067
، به خط نسخ، کتابت 5882به شماره ”االسراراالسرار منتخب مفتاحجواهر“باشد: این نُسخ بدین شرح می

برگ 187، شامل 1298، به خط نستعلیق، کتابت 758به شماره ”هراالسرارجوا“صفحه؛ و458، شامل 1043
گردند. اي)، که هر دو نسخه نیز در مجلس شوراي اسالمی نگهداري میصفحه2(

جا و در قالب یک کتاب تصحیح االسرار به صورت منقّح، یکي جواهربا اینکه هنوز ابواب چهارگانه
70در قالب زهرا فرودي کارشناسی ارشد خانم نامهم این کتاب به عنوان پایاننشده است، ولی باب اول و دو

به تصحیح رسیده 1382ها و تعلیقات در سال صفحه شامل فهرست37صفحه متن و 150صفحه مقدمه، 
صفحه 66قالب در محسن محمدي عقداي دکتراي آقاي است.  باب چهارم این کتاب نیز به عنوان رساله

. یک تصحیح شده استتصحیح1379سال در ها صفحه تعلیقات و فهرست200وصفحه متن 170، مقدمه
االسرار صورت پذیرفته و به چاپ رسیده است از جواهر1386در سال احمد شاهدغیر منقّح نیز توسط آقاي 

حیح نشده است. از طور کامل تصاالسرار در آن بهکه این کار نیز کامل نبوده و فصل دوم از باب سوم جواهر
با مشخّصات ذیل در حال احمد شاهداالسرارِ تصحیح و چاپ شده به همت هاي مذکور تنها جواهرمجموعه

متر سانتی5/23×5/16مندان ادب و عرفان قرار دارد: این کتاب در قطع وزیري با ابعاد حاضر در اختیار عالقه
به چاپ رسیده است. در این کتاب از سی و سنبلهسطر، توسط انتشارات 28و به طور متوسط هر صفحه 

هفت سرّي که شیخ آذري در فصل دوم از باب سوم شرح کرده، تنها دو سرّ آمده است و سی و پنج سرّ 
صفحه پیوست (شامل 37صفحه متن و 274صفحه تقریظ و مقدمه، 8دیگر محذوف است. این کتاب داراي 

اقوال عرفا و حکما، عبارات عربی، اسامی خاص، ابیات فارسی، فهرست آیات، احادیث، جمالت دعایی، 
باشد. االسرار) میتصاویري از برخی نسخ خطی جواهر

توان توان گفت اگر از باب سوم این کتاب هم، تصحیحی منقّح انجام شود، میبطور خالصه می
این کتاب -االسرارمختلف جواهردر صورت همکاري مصححین ابواب–اي نزدیک امیدوار بود که در آینده

ارزشمند را تصحیح شده و به زیور طبع آراسته دید.

بخش دوم: مختصات محتوایی
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هر مخاطب قبل از ورود به جزئییات محتواي جواهراالسرار، با تورقی در این کتاب به طور میانگین 
آیه یا حدیثی باشد. به طوري که به ي عربی مواجه خواهد شد، که ممکن استدر هر صفحه با چند جمله

یعنی -االسرارحدیث را فقط در باب اول و دوم جواهر110آیه و 120توانید قریب به عنوان نمونه، شما می
) پس از آیات و احادیث؛ اشعار فارسی و 238-233: 1382مشاهده نمایید. (ر.ك: فرود، -یک پنجم این اثر

بیت 150اند. به طوریکه قریب به گیري داشتهاالسرار نقش چشمثر جواهرعربی نیز به سهم خود در تزیین ن
اند. امثال و عبارات عربی از مشایخ االسرار را آراستهبیت عربی فقط باب اول و دوم جواهر20فارسی و 

اند.بزرگ عرفان و تصوف نیز به تناسبِ موضوعِ کتاب، در سرتاسر کتاب به ویژه سه باب اول پراکنده
پس از ذکر این مقدمه، بر اساس محتواي جواهراالسرار که در صفحات بعد بیشتر تبیین خواهد شد، 

ي این کتاب باشد. اما از آنجا که ترین ترکیب براي معرفی اولیهشاید مناسب» عرفانی-نثرِ فارسیِ ادبی«تعبیر 
هایی که در مورد اثر به کار برده، شخصیتشیخ آذري گویا اکثر علومی که فراگرفته بوده را در تألیف این 

) معرفی نموده و 1067: 1389(درایتی، » چند دانشی«را اند، گاهی آن االسرار به اظهار نظر پرداختهجواهر
مشتمل بر ”االسرار است شیخ آذري تصانیف بسیار دارد و از آن جمله کتاب جواهر«اند که: برخی نوشته
لودي، ».(تاب را مطالعه نموده باشد، داند که شیخ را استعداد به چه مرتبه بودهو هر کس آن ک“چندین علوم

االسرار، ضمن اینکه کم و ي جواهرلذا در اینجا به عنوان بهترین راه، با معرفی ابواب چهارگانه)55: 1387
رفته نیز وقوف نسبی بیش با محتواي هر باب آشنا خواهیم شد، نهایتاً به علومی که در تألیف این کتاب به کار 

پیدا خواهیم کرد.
دیباچه:

یا مفَتّح االبواب إفتَح «کند که: گونه آغاز میاین“بسم اهللا الرحمن الرحیم”آذري مقدمه را پس از 
او در ادامه به نثر مسجع به )1: 1387آذري طوسی، ».(أبواب قَلبی و قُلوب المسلمین و أنت خیرُ الفاتحین

پردازد و عباراتی که او در حمد و نعت حضرت حق آورده را شاید بتوان س حضرت حق میحمد و سپا
ي خداشناسی قلمداد کرد. او در جمالتی موزون و موجز به صفات علیم، هاي وي در حوزهي اندیشهعصاره

به عنوان حکیم، بصیر، سمیع، عظیم، محیط، عزیز، قدیم، واجب، باطن، احد، صمد و واحد اشاره کرده است. 
آباد را دیده، سمیعی که صداي ي ازلیت، آزال اسرار بدایتبصیري که از دریچه«نویسد: نمونه در جایی می

همانجا) او در ادامه، سالم و درود خود را ».(آباد عدم قبل از وجود شنیدهاصوات ذرات کاینات را از خموش
لحمراء و اإلکسیر االحمر و الکبریت األحمر محمد بن البیضا و الزّبرجد الخضراء و الیاقوت اةالدر«نثار 

پردازد.نماید و به نعت حضرت رسول(ص) می) می3همان: »(عبداهللا
هجري در چهار 830را در االسرارمفتاحکند که ابتدا کتاب ي همین دیباچه او تصریح میدر ادامه

السرار اقدام نموده است. او که جواهراالسرار را اهجري به تألیف جواهر840باب تألیف کرده و بعدها در 
بعد چون کرّت ثانیه «کند که: ي نگارش جواهراالسرار را چنین بیان میداند، انگیزهاالسرار میمنتخبی از مفتاح
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میسر گشت، الحمد هللا علی التّوفیق؛ به دارالملک احمدشاه غازي، 1هم، احرامِ حرمِ محترم بستن از جانب سند
ن کتاب از جهت کثرت اعزّه دارالعباد در معرض التماس افتاد، بعد الرجوع الی الوطن و ارجاع عنان از سفر ای

عرب و غنیمت برکات مناسک حرم در ایام فراغت، عزیمت کرده شد که آن کتاب ناگزیر را دستوري و 
و دررِ آن محروم نمانند و آثار آن سوادي گرفته شود، تا غواصان دریاي زخار حقایق و اسرار، از معرفت آللی 

ي دیگر در استکتاب معارف آن کتاب و دستور فواید این فصول و در عجم معدوم و مندرس نگردد؛ و داعیه
ابواب آن بود که از زلّه و ذخایر این سفر با برکت آنچه غنیمت یافته، در این دستور درج کرده آید، چون 

هاي ایشان و معارف آن، در چنین استکتاب اقتصار مرعی داشته و خرقهتواریخ مشایخ، مولد، مدفن و نسبت
اطناب و ترادف را خرج کرده شد و سبب ورود کتاب و تعداد اسامی کتب منقول عنها و اکثر فصول مقدمه را 

دهد که چون تغییرات انجام شده آن ) او ادامه می78: 1382فرود، ».(به اسرار فصول کتاب تخفیف کرده آمد
ي کتاب را نیز تغییر نداده است.در نبوده که اصل محتواي کتاب دگرگون شود، لذا خطبهق

داند که در آن معارف و لطایف را از اي میضمن اینکه جواهراالسرار را مجموعهآذري در دیباچه
ه نکاح درآورده هاي تسبیح در کنار هم چیده و به تعبیري بنادرترین کتب موجود گردآوري کرده و مثل دانه

کند، یک اینکه اگر در معنی یا لفظ، عیبی مشاهده کردند، ضمن عفوِ است؛ دو نکته را به مخاطبان تأکید می
مؤلّف، بر اصالح آن همت کنند؛ و دیگر اینکه چون آذري در تألیف کتاب از آراء و نظریات اقوام و مذاهب 

ر در جایی از کتاب مطلبی مشاهده کردند که با ظاهر شرع مختلف بهره برده است، از مخاطبان انتظار دارد اگ
آن بیان «قابل تطبیق نبود، ضمن اینکه در آن تأمل بیشتري کنند، آن مطلب را دلیلی بر مذهب آذري ندانند، که 

توان مذهب خواهد بود، نه مذهب. خداوندانِ عقل را معلوم است که از انشاء، حکم بر اعتقاد نمی
)81همان: ».(کرد

هایی که در جواهراالسرار آورده، مادامی که در آن موضوع شروح کند که او در شرحآذري تصریح می
سایر بزرگان و متقدمین را دیده، آنها را به شروح خود ارجحیت داده و آنها را بدون کم و کاست، نقل و قول 

- سر داشته، تبرّکاً آورده است. او نمونهکرده است و اگر خود نیز شخصاً شرحی را در آن موضوع یا کالم مع
اهللا شرح رباعی سید نعمت«برد: گونه نام میهاي خود ترجیح داده را اینهایی از شروح متقدمین که بر شرح

ولی، شرح رباعی سید قاسم انوار، شرح فاتحه، شرح کبریه، شرح قلندریه، شرح غزل کنار و میان، شرح حل 
رح امیر قوام الدین] شرح أنا اقلّ، شرح معماي هندوستان، شرح پارسی مشکل [شرح جاروبیه و ش

)82همان: ».(سبحانی
االسرار که نثري مسجع را ي جواهرناگفته نماند که چینش کلمات و ترکیب عبارات در دیباچه

- سب از هر دو متن نمونهاندازد، که در اینجا و به تناي گلستان سعدي میاند، مخاطبین را به یاد دیباچهآفریده
آید.اي می

دیده است.» ھند«زھرا فرود مصحح باب اول و دوم جواھراالسرار در برخی از نَُسخ، این کلمھ را.١
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گلستان سعدي: 
ي و واصفان حلیه“ما عبدناك حقِّ عبادتک”ي جاللش به تقصیر عبادت معترف که عاکفان کعبه«

.“ما عرَفناك حقِّ معرِفَتک”جمالش به تحیر منسوب که 
نشان چه گوید بــازدل از بیبیگــر کسی وصف او ز من پرسد              

»بـرنیــاید ز کشتــگــان آوازعــاشقــان کشتگان معشوقــند
)3: 1382(سعدي، 

االسرار شیخ آذري:جواهر
) و جواهر حقایق گنجور 59(انعام/“الیعلَمها الّا هو”ي ملکوتش، در آستین کلید خزاین اسرار گنجینه«

)18عمران/.(ال“شَهِد اهللا اَنَّه ال اله الّا هو”ي انهخجبروتش، در شهادت
»عزّت ذاتت یقین را در گمان انداختهاي کمال تو زبان را از بیان انداخته      

)1: 1387(آذري طوسی، 
ي دیباچه، براي آشنایی مخاطب با محتواي جواهراالسرار، لیستی از احادیث نبوي؛ آذري در خاتمه

1کند.شایخ؛ و ابیات شعرا که در جواهراالسرار شرح و تفسیر خواهد کرد را به اجمال ارائه میکالم م

باب اول: (در اسرار فواتح کالم اهللا تعالی)
بدان، علَّمک اهللا تَعالی بِالتَّفهیم، که در تفسیر الف، الم، میم و «کند: گونه آغاز میآذري این باب را این

و از همین )97: 1382فرود، ».(اند که...اي گفتهعه، مفسران را چند مذهب است، طایفهباقی حروف مقطّ
ها یا فرَقِ مختلف در باب حروف مقطّعه دیدگاه متفاوت از شخصیت19ي جاست که به اختصار به ارائه

کند. نقل می-هادگاهبا تفصیل بیشتري نسبت به سایر دی–پردازد. او در ادامه، نظر صاحبان علم حروف را می
برد نیز قابل تأمل است، البتّه عالوه بر این تفصیل، عباراتی که شیخ آذري در توصیف گروه اخیر به کار می

اما ارباب علم جفر، که محرمان اسرار علم حروف و کاشفان تکرار آحاد و الوفند و «نویسد: آنجا که می
)103همان: ».(لم جفر چنین گویند...ي عمعرفت حروف مخصوص ایشان است، بر قاعده

نظر دیدگاه تقریباً مختلف درخصوص حروف مقطّعه، آذري مانند یک صاحب20پس از تبیین بالغ بر 
ي او در پردازد. کالم آذري در این بخش که حاکی از اطّالعات گستردهبه تبیین نظر خود در این حوزه می

ي دیدگاه خود از اشعار تأمل است. البتّه او در جاهایی نیز، جهت ارائهي علم حروف است قابل توجه وزمینه
اهللا [احتماالً استرآبادي]، عطّار و عباراتی از عالءالدوله سمنانی مدد گرفته شیخ محمود شبستري، موالنا فضل

است. 

این احادیث، عبارات و ابیات در صفحات بعد و بھ تناسب ھر باب معرفی خواھند شد..١
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دیدگاه 20ي بیش ازها از حجم کمتري برخوردار است. ولی ارائهاین باب نسبت به دیگر باب
ي دیدگاه متفاوت در این خصوص که تقریباً نیمی از این باب را به خود اختصاص داده؛ و در ادامه، عرضه

ي دیگر این باب را، شاید بتوان به تبحر شیخ آذري در علم حروف نسبت داد.خود در نیمه
باب دوم: (در اسرار احادیث نبوي)

االسرار را به خود اختصاص داده، به تبیین اسرار صد جواهردر15آذري در باب دوم که قریب به 
حدیث را که به زعم وي نیاز به شرح داشته را 9احادیث نبوي، احادیث نبوي پرداخته است. او از مجموعه

1انتخاب کرده و به تشریح اسرار آنها اقدام نموده است.

و احادیث نبوي و علوي؛ از آراء مشایخی گیري از آیات قرآن او در شرح این احادیث ضمن بهره
الدین کبري، خواجه محمد پارسا، چون عزالدین محمود کاشانی، سعدالدین حمویه، عالءالدوله سمنانی، نجم

اهللا ولی، سلمان ساوجی و ناصر خسرو نیز به خوبی هاي بزرگانی چون مولوي، شبستري، شاه نعمتو سروده
مدد گرفته است.

مصحح باب اول و دوم –اینکه خانم فرود» إذا تَم الفقر فَهو اهللا«ي حدیث ذکر دربارهنکته قابل 
با وجود ذکر این حدیث در «اند معتقدند: هاي متعددي از این اثر دسترسی داشتهکه به نسخه–جواهراالسرار

یز که به تصویر دو ) نگارنده ن83همان: ».(فهرست، در هیچ یک از نُسخ به طور مستقل شرح نشده است
ي احمد شاهد دسترسی داشت، مطلب فوق را تأیید ي چاپ شدهاالسرار و نسخهنسخه از نُسخ خطّی جواهر

نماید.می
شناسی، امامت، شناسی، انساني توحید، هستیدر این باب به تناسبِ احادیث مذکور، آذري درباره

البتّه با -اند هاي دیگري که در این احادیث بودهکلید واژهوالیت، نبوت، کفر، اسالم، فقر، سوادالوجه و
مطالبی آورده است.-رویکردي عرفانی

باب سوم: ( در اسرار کالم مشایخ رضوان اهللا علیهم اجمعین)
درصد حجم کتاب را به خود اختصاص 56االسرار است، تقریباً ترین باب جواهراین باب که طوالنی

که گویا پس از کالم پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع) بیشترین ارزش را براي اقوال بزرگان داده است. آذري
پردازد. البتّه او قبل از اینکه به عرفان و تصوف قائل است، در این باب به شرح و تفسیر کالم این بزرگان می

-خود را به این طایفه نشان میشرح شطحیات ایشان در این باب بپردازد، با عباراتی نغز و زیبا، ارادت قلبی
فشانان گدا ي جامعیت، بلبالن بوستان جبروت، مرغان ربوبیت، گنجکماالن دایرههایی چون صاحبدهد. تعبیر

نماي و اوصافی فراوان از این دست را که آذري در کنار آیات و احادیثی چند در پیشه، اکسیر اعظم، آینه تمام
-ي جایگاه واالي مشایخ در نزد آذریست؛ خود به مثابهمن اینکه نشان دهندهوصف این طایفه آورده است؛ ض

آذری در این باب بھ ترتیب از احادیث ذیل رمز گشایی کرده است:.١
اَلِوالیھُ اَفَضُل ِمَن ؛ نَّ هللاَ َخلََق آَدَم علی ُصوَرتھإِ ؛ َمن ماَت ولَم یُعَرف اِماَم َزمانِھ ماَت َمیتَھً جاھلیّھ؛ َمن َعَرَف نَفَسھ فَقَد َعَرف ربَّھ

ه إذا تَمَّ الفقر فَھُو ؛ الفقُر سواُد الوجِھ فی الداَرین؛ إِذا اََ◌َحبَّ هللا عبداً لَم یَُضُره الَذنب؛ کاَن هللا تعالی َزماناً لَم یَُکن فیھَ ُکفر و ال اِسالم؛ النُبُوَّ
.َعِملِھنیَھُ المؤمن خیٌر ِمن؛ هللا
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اي مفصل براي شروع این باب است. تنوع طریقت در تصوف؛ تعابیر متفاوتی چون نقبا، نجبا، ي خطبه
- سلهرود؛ روایاتی در تبیین شأن و مقام سرسلاقطاب، قطب االقطاب و.... که براي برخی از متصوفه به کار می

ي پیدایش خرقه در تصوف از دیگر ي عارفان یعنی حضرت علی (علیه السالم)؛ انواع خرقه و تاریخچه
ي این باب، آذري به آنها پرداخته است.موضوعاتی هستند که در مقدمه

بندي منطقی در دو فصل تدوین شده است که عبارتند از:و اما این باب با یک تقسیم
اسرار کالم منثور مشایخ.فصل اول: در بیان -

فصل دوم: در بیان اسرار کالم منظوم مشایخ.-

ماجراي 1باشند،ي عربی منثور از بزرگان عرفان که عمدتاً از شطحیات میدر فصل اول یازده جمله
اند. گشایی و شرح عرفانی شدهکشتی گرفتن خواجه عبدالرّحمن و یک معما طرح شده که به ترتیب رمز

ي داراي مضامین عرفانی را انتخاب نمونه37ي ادبیات منظومِ فارسی، در فصل دوم آذري از مجموعه
بیت را به 7کرده و به شرح و تفسیر عرفانی آنها پرداخته است. از این ابیات که گاهی شبه شطح نیز هستند 

2آوریم:عنوان نمونه می

. این جمالت عبارتند از:١
َرَھا الجاِھلون؛ اَلِعللَم اَعُبد َرباً لَم اََره؛  َفھ َفَسّماه َخلقاً ؛ُسبحانی ما اَعَظُم َشأنیُم ُنقَطھ َکثَّ اَلّصوفی ؛إِنَّ هللا لّطف ّنفَسھ َفَسّماه َحقّاً و َکثَّ

مت ِبالُعبوِدّیھَلیَس َبینی و َبیَن َرّبی فرق ِاّال َتق؛َغیر َمخلوق ؛أنا أقل ِمن َرّبی ِبِسنَتین؛إِنَسلََخت ِمن ِجلدی َکما إِنَسَلَخت الحیَّھ ِمن ِجلدھا؛دَّ
.أالفالک َتدور َعلی األنفاس بنی آدم؛ُملکی أعَظُم ِمن ُملکِکَ و لِوائی أعَظُم ِمن لِواِء محمد (ص)؛َمَحبھ هللا رأس ُکلِّ خطیئھ

بدین ترتیب است:کردهاو در این فصل از باب سوم شرح و تفسیردیگر ابیاتی را کھ .٢
اند بر یک سـر حـرفھفتاد و دو ملــت

در چـلھ چھــل در است از ظلمت و نور
فرزنــــد عــزیــــــز قــره العـیـــن

آنـم کھ جھان چو حقھ در مشت من است
منتھـی درس عشــق کــرد بــھ وقت ادا

د در اصــل وجودســھ نقطھ یــکی شدن
حــــورا بـھ نظــاره نگــارم صــف زد
ای مـشــکل حــل و حــــّل مشـــکل

آدیـنھ بــھ بــازار شدم وقتـک چـاشـت
در منــزل اول بــھ دو فــرسنـگی ھستی

ی شیـر ألستی جـــان، عطـســھگربــھ
دوش وقـت صبـحدم برچـرخ پاالن یافتم

تم، دانی کھ چیستدانی یافکوھی اندر پنبھ
بھ ســر مناره اشتــر رود و فــغـان برآرد
مھتـــاب بـرآمد کلـک از گـور برآمـــد
داد جــاروبــی بـھ دسـتــم آن نــــگار

آن پــادشـاه اعظـم در بستـھ بود محـکم
شیـن و میـم و سین و دال و کاف و نـون

خـوانـیدانی پس فاتحھ میبیـمارم و مـی
دار کھ در شھر دو سـھ طرارنـدھـلھ ھش

مسلمانان من آن گبرم کھ بتخانھ رھا کردم
اصـلــم ز قـلـنـدر اســت، فرعـم ز عـدم

ی عـشــقاند در ازل جـامـھخـوش بافـتـھ
کدورات طـبایع را چنان از دل فرو شـستـم

در سـیـر وجــود سـوی مـسـخ افــتــادم
ار تــاچـنـد صـنـعــت رفــت ایــن انـک

فـی الجملھ کسی نــی کھ گشاید در حرف
گر فھــم کنـی حــل شودت کــّل امــور
عـالــم بــھ کـم و بـــھ کیــف و األیــن

ایــن قـوت حق زقــوت پشت مـن اسـت
آمــوز را حـرف شناس ھــجـاطـفل نــو

تــا آدم بیــچـاره درآمــد بـھ ســـجــود
ـود برکـف زدرضـوان زتـعـجـب کـف خ

ـوی ازل بــھـشـــت مـــنــــزل«زان سـ
تــا پنبـھ خــرم، خر علی گوش نـداشــت
در قــافـلـھ امـت مــرحـوم رسیـــدیـــم
شیــر بلــرزد چــو کـنــد گربـــھ مــــو

ی خشخاش سنــدان یافــتـمدر میــان دانھ
دانی یافتم، دانی کھ چـیستبحری اندر سرمھ

ھان شــدم من اینجا مکنـیدم آشـکـاراکـھ ن
از ریـگ سیــھ چــرده سقنــقور بــرآمــد
گفـت کـز دریـــا بـرانـگــیزان غـــبـــار
پــوشـیـده دلــق آدم نــاگـاه بـر درآمـــد
از مــیـانـھ شـمــس دیــن آمـــد بـــرون

دانـی کز فاتـحـھ بــیـمـارمای دوسـت نمی
ـر کـاله از سـر شـھ بـردارنــدکـھ بـھ تـزوی

شدم بر بـام آن خـانھ بھ عـالم در نـدا کـردم
نــپــذیرد عــالـــموز نـــنــگ مـرا مــی

گـــر یــک خــط سـبز بـر کـنارش بـودی
یک نقطھ سھ خط پیداکھ بر سطح ملّمع شد ز

وز عــالــم مــسـخ سـوی فـسـخ افــتـادم
ار زاد از ھــل أتــــیزآب و گــــل انــکــ
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عــارف خــدا نـدارد او نـیست آفــریــدهگفـت در بیـابـان رندي دهـل دریـده   مـی
در طـور نبوت عــدم از حــق شی شــد                    هــر نقطه که قابــل صــفت بود حـی شد

کــفر و ایـمـان قـریـن یــکـدیـگـرنــد                   هــر کــه را کـفـر نیــست ایـمـان نـیـست
شـــایـــد صـادر اسـت و نفـس از عقـل                هــــر دو صـــادر از او نــمــیعـقـل از او

چون شاهد و مشـهود یکی دیدم و دانـست                 در مـذهب مـا اسـم همــه عـین مسـماسـت
ویشتن را در کنــار گیـرم به هر دم خیـابـم دمـادم بـوي یـار               زان همیاز کنـار خویش می

آن خــرد بــخـشی کــه عـالم ذات اوست                جـمـلـه عـالـم مـصـحـف آیـات اوســـت
ي شرحش را در این فصل داده، بیت ذیل در هیچ بیتی که آذري وعده37البتّه خانم فرود معتقد است از 

حی بر این بیت نیافت:اي شرح نشده است، که نگارنده نیز در نُسخ موجود شرنسخه
مـنتهی درس عشـق بـه وقـت ادا                       طـفل نوآموز را حـرف شنـاس هـجا

)85: 1382(ر.ك: فرود، 
2بیت را از عطار و 3بیت را از مولوي، 9افزارهاي ادبی، از ابیات مذکور نگارنده با جستجو در نرم

سهم شیخ نظام خالدي، میر سیدعلی همدانی، ابوسعید ابوالخیر، شاه هاي شبستري یافت. بیت را از سروده
16اهللا ولی، عمادالدین نسیمی، قاسم انوار و سعدالدین حموي را هر کدام یک بیت دیده، و سرایندگان نعمت

بیت از ابیات مذکور را پیدا نکرد. 
یم هر چه بهتر اسرارِ کالم مشایخ، نه هاي اول و دوم براي تبیین و تفهآذري در این باب نیز مثل باب

عربی، جوید، بلکه از کالم دیگر بزرگان عرفان از جمله ابنو احادیث بهره میتنها از آیات متعدد قرآن
ویژه شیخ علی همدانی و اشعار معاصرین و متقدمین خود بهالقضاه همدانی، میرسیدسمنانی، عینعالءالدوله

گیرد. شاعر دیگر به خوبی مدد می35اهللا ولی و دست کم عطّار، شاه نعمتمحمود شبستري، مولوي،
قبل از معرفی باب چهارم الزم به یادآوریست با توجه به اینکه هم روزبهان بقلی کتاب شرح 

؛ هم -البتّه حروف مقطّعه-کند و آذري نیز باب اول را با شرح حروفشطحیاتش را با شرح حروف آغاز می

نـــفــس اول رانـــد بـــر نــفــس دوم
بــود مـردی سـنـگ شد در شــھر چـیـن
بھ اصـل خـویـش یـک ره نـیــک بنــگـر

گویم کـھ ھسـت این نکتھ باریکچـھ مــی

مــاھـــی از ســرگـنـده بـاشــد نــی ز دم
اشــک باریـدی ز چــشـمـش بــر زمــیــن
کـــھ مـــادر را، پـــدر شـــد بـــاز مـــادر
شـــب روشــــن مــیـــان روز تــاریـــک
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دهد و هم آذري باب دوم را با شرح احادیث نبوي؛ و آخر اینکه هر دو ادامه میشطح النّبیزبهان با شرح رو
توان کتاب جواهراالسرار را از این منظر کتابی اند، میبه شرح شطحیات مشایخ صوفیه در آثار خود پرداخته

شرح ي ادبی جواهراالسرار را با بهشناسی نیز قلمداد کرد. حتّی اگر بخواهیم فقط از جندر حوزه شطح
گیريِ بجا، شایسته و مکرّر از مقایسه کنیم، حضورِ ذهنِ آذري در استمداد و بهرهروزبهان بقلیشطحیات

توانیم فضیلتی براي جواهراالسرار نسبت به اثرِ کالمِ منظومِ سایرِ شعرا در شرح شطحیات صوفیه را می
م.ماندگارِ روزبهان قلمداد نمایی

ي ي باب سوم اینکه نگاه وحدت وجودي آذري به عوالم هستی؛ و کارکرد ویژهآخرین نکته درباره
عربی است هاي اقتباسی او از مکتب ابنترین دیدگاهانسانِ کامل در پیدایش، دوام و حتّی پایانِ هستی از عمده

پردازد. ها میکه در خاللِ شرحِ برخی شطحیات صوفیه در این باب به ابراز آن
باب چهارم: (در بیان کالم شعرا)

/ 4: ج1378گردد،(ر.ك: صفا، با توجه به اینکه آذري خود از بزرگان شعر در قرن نهم محسوب می
نظر در باب چهارم به شرح مشکالتی که در اشعار برخی شاعران احساس ) او به عنوان یک صاحب169

نویسد که در آن به کمک اي مفصل در بیان شعر و شاعري میمقدمهکرده، پرداخته است. او در این باب
پردازد. او پس از این مقدمه، باب احادیث و روایات متعدد به تبیین جایگاه رفیع شعرا و کالم ایشان نیز می

ل درصد حجم این کتاب را به خود اختصاص داده، به ده فصل به شرح ذی25االسرار که تقریباً چهارم جواهر
نماید:تقسیم می

مورد)11فصل اول در اشکال قصاید مشهوره (-

مورد) 9فصل دوم در اشکال قصاید مجهوله (-

مورد)11فصل سوم در اشکال غزلیات مشهوره (-

مورد)2فصل چهارم در اشکال غزلیات مجهوله (-

مورد)5فصل پنجم در اشکال مقطّعات (-

مورد)2فصل ششم در اشکال مثنویات (-

مورد)1هفتم در اشکال رباعیات (فصل-

فصل هشتم در شاعري و ما یتعلّق بها.-

مورد)3فصل نهم در اشکال معمیات (-
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فصل دهم در اشکال لغز.-

ي دکتراي خود معتقد است االسرار در چکیده رسالهمحسن محمدي عقدا، مصحح باب چهارم جواهر
ي نونیه ي خاقانی، قصیدهي ترسائیهمشهور همانند قصیدهبه شرح برخی ابیات قصاید«که آذري در این باب 

ابوالمفاخر و قصاید مشکل انوري و غزلیات حافظ، کمال خجندي و دیگر غزلسرایان و مثنوي نظامی و 
)1: 1379محمدي عقدا، ».(برخی معماها پرداخته است

توان یک اش میگانههاي دهصلباب مذکور [=چهارم] را با ف«الدین محمدي نیز معتقد است: شمس
) 584–575: 1390محمدي، ».(شناسی قبول نموداثر علیحده و مستقل ادبیات

االسرار نقل کردیم، در اینجا به را براي جواهر“چند دانشی”تر نیز در این مکتوب عبارت چنانکه پیش
اي را هایی از علوم متفرّقهاین ادعا، نمونهبندي و حسن ختام بخش دوم از این مقاله و در تبیینعنوان جمع

کنیم.ها بهره برده است را ذکر میکه آذري در تألیف این کتاب از آن
تواند مؤید تبحر استفاده از آیات متعدد قرآن کریم، روایات و احادیث متعدد در جاي جاي این اثر می

ي این کتاب؛ امتزاج نثر و نثر مسجع او در دیباچه)4: آذري در قرآن و علوم حدیث باشد.(ر.ك: همین اثر
اختصاص یک باب به کالم شعرا؛ )7-6هایی موزون؛(ر.ك: همین اثر: نظم فارسی با عبارات عربی در ترکیب

سرا، ضمن اینکه نشان از اشراف او به نظم فارسی دارد، ها شاعر پارسیاستخدام اشعار بسیار فراوان از ده
-ار او را نیز به اثري ادبی بدل کرده است. اطّالع آذري از علم حروف که در تفسیر حروف مقطّعهاالسرجواهر

آذري طوسی، ي قرآن و شرحِ کالمِ مشایخِ صوفیه بر اساس قواعد این علم نمود پیدا کرده است؛(ر.ك:
دت، وفات، نَسب ) ذکر تاریخ وال650-642: 1390؛ نیز نصرآبادي، 51-50و 46و 34-33و 1387:17-23

مطالبی که در علم )23تن از بزرگانِ عرفان و تصوف؛(ر.ك: همین اثر: 40و گاهی سلسله مشایخ ِقریب به 
اطّالعاتی که در علم ریاضی به تناسب بحث )226-224: 1387موسیقی ارائه کرده؛(ر.ك: آذري طوسی، 

-48ه(ر.ك: آذري طوسی، نسخه خطی: شرح شطحیات نظم و نثر متصوف)226ر.ك: همان: (آورده است؛
زند، همگی شناسی روزبهان بقلی پهلو میکه در جاي جاي جواهراالسرار پراکنده است و به شطح)178

به اُلفت “االسرارجواهر”اي با عنوان هایی هستند از علوم متعددي که به برکت قلم آذري در مجموعهنمونه
اند.گرد هم آمده

-د، مصحح دیوان اشعار شیخ آذري نیز، وقوف شیخ بر علوم متعدد را تأیید کرده و ایننژادکتر یوسف

قصاید شیخ آذري و تلمیحات فراوان او به اسرائیلیات و اصطالحات نجوم، هیئت، فقه و «نویسد که: گونه می
خویش کسب کرده اي کافی از علوم زمانسایر علوم متداول زمان خود، نشانگر آن است که شاعر جوان بهره

)1390:7نژاد،یوسف».(است

المعارف ةي یک دائرجواهراالسرار به مثابهبخش سوم: 
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المعارف کاري بس بزرگ و طاقت فرساست. ضمن اینکه براي مؤلّف ةپر واضح است که نوشتن دائر
العات بسیار گسترده، یک المعارف، دسترسی به منابع و مآخذ معتبر و دست اولِ علمی و داشتن اطّةدائر

بندي اطّالعات، تنظیم، تبیین و گاهی باشد؛ داشتن مهارت کافی، و ذهنی هوشمند جهت طبقهپیش نیاز می
گردد.گیري مباحث طرح شده یک ضرورت و الزام تلقّی میاوقات نتیجه

است، محقّق و یا گروه ها نوشته شده المعارف به تعداد مقاالتی که ذیل مدخلةمعموالً در هر دائر

است. ورزي آنان مقاالتی در تبیینِ وجوه مختلف آن مداخل بودهاند که حاصل تالش و اندیشهمحقّقاتی بوده

تر بوده و تمام مقاالت را یک نفر نوشته باشد، در این المعارف، تخصصیةحال اگر تصور کنیم که دائر

المعارفی قابل قبول و ةي کار، دائرضاعف بدانیم. و اگر نتیجهفرسا بودن کار را متوانیم طاقتصورت می

گر؛ و توان شخصیتی صبور و با حوصله؛ و ذهنی توانمند و تحلیلي علمی شود، میمعتبر براي جامعه

اي قابل ستایش براي صاحب اثر متصور بود.اندیشه

ادبی اثبات -ي عرفانیاي با صبغهگونهارفالمعةبا این نوع نگاه اگر بتوانیم جواهراالسرار را دائر

توان اندیشمندي توصیف کرد که به تعداد احادیث؛ شطحیات مشایخ؛ و نماییم، بدین ترتیب مؤلّف آن را می

ي علمی است، که مقاالتش را در یک ابیاتی که به شرح و تفسیر آنها پرداخته، به تعبیر امروزي، صاحب مقاله

را در هاي کوتاه و اقتباسی آن اي که اگر شرحتدوین کرده است. مجموعهواهراالسرارجمجموعه تحت عنوان 

-المعارف تخصصیِ عرفانیةمقاله در قالب یک جلد دائر80را مشتمل بر حدود توانیم آن نظر نگیریم، می

صفحه قلمداد نماییم.500ادبی و در حجمی قریب به 

ذکور و همچنین نشان دادن ارزشِ علمیِ کار شیخ آذري، به عنوان نمونه حال به منظور اثبات ادعاي م

ي علمی در مدخلِ ي قرآن در جواهراالسرار آورده را، یک مقالهمطالبی که او در شرح و تفسیرِ حروف مقطّعه

اسالمی المعارف بزرگ ةاي تحت همین عنوان در دائرتلقّی کرده و آن را اتّفاقاً با مقاله“حروف مقطّعه”

کنیم. مقایسه می

ي نقطه نظر و عقیده20آذري در باب اول جواهراالسرار در شرح و تفیسرِ حروف مقطعه، بالغ بر 

کند و در پایان نظر خود هاي متفاوت ذکر میمختلف در باب حروف مقطّعه قرآنی را به نقل از افراد یا فرقه
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المعارف بزرگ اسالمی ةنیز در دائرشهرام خداوردیانرساند. میرا در این باب طرح کرده و بحث را به پایان

نقطه نظر را از پژوهشگرانِ مسلمانِ معاصر و خاورشناسانِ متأخّر 7دیدگاه مختلف را از متقدمین و 20تقریباً 

ست که نماید این اتر میي قابل توجهی که ارزش کار مؤلّف جواهراالسرار را روشنکند. حال نکتهنقل می

توان یافت. با این توضیح که سختی ي مشترك را نزد محقّقِ معاصر و شیخ آذري متقدم مییافته11حداقل 

-آوري ارتباطات، دستیابی او را به منابع اطّالعاتی به طور معجزهکارِ محقّق قرن نهم با محقّقِ معاصر که فن

هاي مشترك خداوردیان و مقایسه کنید یافتهآسایی آسان کرده است به هیچ وجه قابل مقایسه نیست. حال

اند.که در جدول ذیل به تناظر آمده“حروف مقطّعه”آذري را در ذیل مدخل 

المعارف بزرگ ةهاي خداوردیان در دائریافتههاي آذري در جواهراالسراریافته

اسالمی

-مجموع مقطّعات که در قرآن آمده است، مع

که در بیست و نه التکرار، هفتاد و هفت حرف است 

سوره آمده است.

اند، در حرف78حروف مقطّعه که در مجموع 

ي قرآن کریم هاي مبارکهسوره از سوره29سرآغاز 

قرار دارند.

اند که این سرّي است مستور و اي گفتهطایفه

ها نهان که هیچ کس قولی است محجوب، در پرده

برد.راه [بدو] نمی

اند اسراري محجوباین حروف حقایقی مستور و

که خداوند آنها را برگزیده است.

که از علماي أخطَب و کَعبِ بن أشرَفحی بن

بنی اسرائیل بودند، پیش رسول صلی اهللا علیه و آله 

-آمدند و سؤال کردند از الم و گفتند: سوگند می

دهیم تو را به خدایی که به جز او خدایی نیست که 

خدا آمده است؟ رسول البتّه این حروف از پیش 

دیان پس از گفته شده است که گروهی از یهو

ي الم از زبان رسول اکرم(ص)، و شنیدن مقطّعه

مطابقت دادن آن در حساب جمل و دستیابی به عدد 

، پنداشتند که به طول سالهاي دوام دین اسالم 71

اند: اما رسول اکرم(ص) بدون توضیح دست یافته
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خدا گفت: بلی. پس ایشان گفتند که ما چگونه در 

دین تو درآییم که این حروف به حسابِ جمل 

کنند که دین تو و امت تو هفتاد و یک داللت می

سال باشد. رسول بخندید. ایشان گفتند: بیش از این 

هست؟ گفت: بلی! المص، الم، المر. 

اند: المص، الر و المر. خاصی در پاسخ ایشان فرموده

رات [از حروف مقطّعه] بعد از حذف مکرّ

، ق، ع، ط، ص، ح، اماند: چهارده حرف نورانی می

ها این که از ترکیب آننو ي، ه، ر، ل، م، ك، س

.کُهحقٌّ نُمس راطُ علیعبارت بیرون آمده است: ص

برخی از علما با حذف حروف تکراري در 

اي و هاي فرقهمقطّعات، عباراتی در تأیید دیدگاه

توان به اند، که از آن جمله میاج کردهکالمی استخر

عبارت صراطُ علی حقٌّ نُمسکُه نزد علماي شیعی ... 

اشاره کرد. 

گوید از ترکیب این حروف اسم جبیرسعید بن 

شود. چون الر و حم و ن که با اعظم ظاهر می

شود. یکدیگر ترکیب کنی الرّحمن می

مقطّعه در روایتی، اسم اعظم مستتر در حروف 

دانسته شده است ... مثالً از ترکیب الر و حم و ن، اسم 

آید.الرّحمن پدید می

اند که این [حروف مقطّعه] قومی دیگر گفته

اسماي سور نیست، بلکه اسم اعظم است. و از 

عنه روایت است اهللارضیبن عباسعبداهللاحضرت 

علی علیه السالم در جنگ امیرالمؤمنینکه حضرت

ین روي به آسمان کرد و گفت: یاکهیعص! صفّ

یاحمعسق! اُنصرنا علی من ظَلَمنا!

گاه نیز خود مقطّعات، اسماء الهی دانسته شده که 

ي امام خداوند بدانها سوگند خورده است ... از ادعیه

فرمود: یاکهیعص! یا علی (ع) است که گاه می

حمعسق.

در برخی روایات، مقطّعات، تنها مفاتیحی بر أسماء ... فی اند این حروف مفاتیح اسمایند برخی گفته
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معنی کهیعص، الکاف یدلُّ علی کَونه هادیا، و الیاء 

علی أنه یجیرُ من النار، و العین یدلُّ علی أَنَّه العلّام، 

و الصاد علَی الصادق.

اند. ... از جمله آن که و صفات حق تعالی قلمداد شده

از کافی، “کاف”ي مریم، ابتداي سورهدر کهیعص در 

“صاد”از علیم و “عین”از حکیم، “یا”از هادي، “ها”

از صادق دانسته شده است.

گوید: هذه حروف مسکتَه و این آن قُطرَبو 

و آله وحی علیه بود که چون پیغمبر صلی اهللا

گذراندي، کافران شَغَب کردندي و مشغَلَه گفتندي: 

لهذَا القرآن و الغو فیه. این حروف تهجی ال تَسمعوا 

را در اوایل سور فرستاد تا چون رسول بدین ابتدا 

کردي کفّار به تعجب سماع کردندي، آنگه آنچه 

مقصودي بودي بر ایشان خواندي.

تالش آنها [مشرکان عرب] براي روگردانی از 

اي مهم محسوب سپاري به قرائت قرآن، مسئلهگوش

؛ آن گونه که نامأنوس بودن حروف شده استمی

مقطّعه، موجبات سکوت و جلب نظر مستمعان به 

آورده و توجه آنان را به غیر کلمات قرآن را فراهم می

انگیخته است.معمول بودن کالم وحی را برمی

به “مال”اشاره به أنا، “الف”ي الم حرف در مقطّعهاند: الم، معناه اهللا أعلَم.در این موضع گفته

ي الم بدان به أعلم است و بنابراین مقطّعه“میم”اهللا و 

معنی است که أنا اهللا أعلم.

اند که صحابه گرد تفسیر این روایت کرده

اند.حروف نگشته

برخی نیز نبودن روایاتی مشتمل بر پرسش صریح 

صحابه از رسول اکرم(ص) در خصوص حروف 

نی مقطّعات مقطّعه را حاکی از اطّالع آنها از معا

بودگی اند. ... اگر چه ممکن است آنها از سردانسته

ذاتیِ معانیِ آن حروف یا اختصاصِ علمِ مقطّعات به 

مقاتل اند. چنان که کسی مانند خواص اطمینان داشته
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از تفسیر حروف مقطّعه امتناع کرده است.بن سلیمان

“میم”جبرائیل و از “الم”اهللا و از “الف”مراد از 

 د صلی اهللا علیه و آله است. [یعنی هذا وحیمحم

من اهللا علَی لسان جبرائیل إلی محمد.]

به “الم”به اهللا، “الف”همچنین مروي است که 

به محمد (ص) داللت دارد و با “میم”جبرئیلِ امین، 

حاکی از “الم”ي این مالحظات معناي کلی مقطّعه

به حضرت ي اهللاوساطت جبرئیل در انتقال کلمه

محمد(ص) است.

- 14: 1387آذري طوسی، ر.ك:هاي مشترك آذري و خداوردیان در باب حروف مقطّعه(ي یافتهمقایسه

)378-374/ 20: ج1391؛ و  خداوردیان، 21

ي دو طرف جدول مذکور مجدداً نگارنده توجه مخاطبین را به ارزش کار آذري و با مقایسه
کند که اوالً منابع اطّالعاتی مثل امروزه به آسانی در دسترس نبوده و در عصري جلب میگستردگی اطّالعات ا

اند.     هاي خطّی بودهو ثانیاً اگر برخی منابع نیز در دسترس بوده، همگی نسخه
هايِ مختلف ذیل یک عنوان را، در جواهراالسرار در مورد آوريِ دیدگاهموارد مشابه این نوع گرد

توانیم شاهد باشیم. به طور مثال آنجا که شیخ آذري قصد تفسیر  الفقرُ سواد الوجه الحات دیگري نیز میاصط
عقیده را به مخاطبش 11دیدگاه، و در تشریح سوادالوجه بالغ بر 10فی الدارین را دارد، در تبیین فقر حدود 

شرح بیت) و یا آنجا که به72-66: 1387آذري طوسی، ر.ك:کند.(عرضه می
نـپـذیـرد عـالـموز نـنـگ مـرا مـیاصلم ز قلندر است و فرعم زعدم

شناسی قلندریه، در بیت مذکور، اطّالعات جامعی پیرامون واژهقلندري پردازد، به مناسبت واژهمی
ك: آذري کند.(ر.ي این فرقه و مختصري در باب مالمتیه به مخاطب خود عرضه میتاریخچه، مشایخِ اولیه
در جواهراالسرار آمده خرقهي مدخل ) به همین شیوه اطّالعات خوبی درباره163-160طوسی، نسخه خطی: 

آذري ر.ك:است، مطالبی مثل معنی خرقه، انواع خرقه، سنَدي در باب استحصان خرقه و فواید خرقه.(
توان و مواردي این چنین نیز، میتوحید، ذنب، محبوب، طبقات اولیاء) البتّه در باب 86-78: 1387طوسی، 

اند در جواهراالسرار مشاهده کرد.مطالب مفیدي را که به سبک مذکور و به لطف قلم آذري گرد هم آمده
چنانچه قبالً نیز اشاره شد با توجه به اینکه این اثر ارزشمند هنوز بطور کامل، یکجا و در قالب یک 

بین پنهان نمانده است. حال مطالب آن از نگاه محقّقین دقیق و نکتهجلد تصحیح و منتشر نشده است، در عین
- است.(ر.ك: حسندر برخی آثار خود به محتواي جواهراالسرار استناد کردهعالمه حسن زاده آملیبطور مثال 

از دیگر افرادي که از جواهراالسرار بهره ) 73-72/ 1: ج1365زاده آملی، ؛ و حسن83: 1378زاده آملی، 
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ختمی و الدین همایون فرخرکنتوان به اند میسته و با استفاده از آراء آذري به تفسیر ابیات حافظ پرداختهج
/ 4و 3، 1: جلدهاي1381؛ نیز ختمی الهوري، 117/ 1: ج1361اشاره کرد.(ر.ك: همایون فرخ، الهوري

مرحوم «بزرگانی چون ) محسن محمدي فشارکی نیز معتقد است2534و 2315، 2314، 718، 680، 426
کوب در کتاب جستجو در تصوف و دنباله آن، و تعلیقات شرح قصیده ترسائیه دکتر عبدالحسین زرین

سجادي در تعلیقات دیوان خاقانی؛ مرحوم احمد گلچین معانی در تعلیقات تذکره مینورسکی؛ شادروان دکتر
در [=جواهراالسرار]گر پژوهشگران از این کتابیاد سعید نفیسی در مقدمه دیوان عطّار و دیمیخانه و زنده

)228-205: 1384محمدي فشارکی، ».(اندمواضع متعدد بهره گرفته
اند، بطوریکه خذ آثار خود بهره جستهأخّرین، متقدمین نیز گویا از این کتاب به عنوان مأعالوه بر مت

به سبب آن که ترجمه حال بسیارى از هدولتشاتذکره «معتقد است نفحات األنسمصحح محمود عابدي
مشترکاتى یافته است. بخصوص آنچه راجع است به نفحاتشاعران عارف و صوفى را در خود دارد، با 

توان گفت که دست کم بخشى از مقایسه این مشترکات مى.بزرگانى مانند سنایى، عطار، موالنا، سعدى و ...
)43: 1375.(جامی، »جواهراالسرار شیخ آذرى استحتماالًاز آنها از یک منبع مأخوذند، و آن هم ا

خالصه اینکه نگارنده معتقد است با توجه به محتواي غنی جواهراالسرار که به اقتضاي ساختارِ کتاب 
در موضوعات مختلف و به اهتمام آذري در این اثر جمع آمده است، در صورت تصحیح این کتاب و 

ي دسترسی آسانِ محقّقین توان زمینهاي از اصطالحات عرفانی در پایان آن میاختصاص فهرست یا نمایه
ي هر اصطالح، گردآوري بیشتري را به مجموعه اطّالعات ارزشمندي که آذري با همت و زحمت زیاد درباره

اکنون «ویسد: ني این ذخایر اطّالعاتی ارزشمند و متنوع در جواهراالسرار میکرده فراهم کرد. او خود درباره
ي [طوایف]، و محیط است بر اغلبی از مسائل بدان که این کتاب مشتمل است بر اکثري از لطایف شریفه

سوالف لطیفه، که در هر قرنی از آن گوهري به دست غواص روزگار افتد، و ناسفته در درجِ طبعِ ابنايِ دهر 
ماس طبع سفته، در سبک انتظام منخرط گردانیده و در ماند؛ جمله را به القرنآً بعد قرن دایر و سرگردان می

ي معرفت اربابِ طلب را تحیتی و حمایل دانش اصحاب شرف را از آن ترصیعی یک رشته کشیده تا قالده
باشد. و عرایسِ ابکار که در حجرات ضمایر ازکیاي دوران مستور و محجوب مانده بود، مجموع را در 

گاه نظّارگیان به نظر علَیکُم بِالوجوه الحسان به لنّکاح سنَّتی جمع آورده تا در جلوهي اَي محکمهدارالعصمه
اند: بیتحکم کثِّروا النِّکاح ابناي دهر را از تواصل و تزویج آن، صورت تناسل حاصل آید. چنان که گفته

»ي معشوق به عاشق که نموديرخسارهگر باد نبــودي که سر زلــف ربـودي
)6: 1387(آذري طوسی، 

بودن جواهراالسرار آورد این است که، شیخ آذري المعارف ةتوان بر شبه دائراز دیگر شواهدي که می
هایی از شخصیت منتَسب به عرفان را نیز در این کتاب آورده است. شخصیت40اي قریب به اطّالعات تذکره

محمد باقر علیهما السالم؛ تا مشاهیري چون بایزید بسطامی، ابوالقاسم انبیاء و ائمه مانند حضرت خضر و امام 
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هایی کمتر شناخته شده قشیري، ابوسعید ابوالخیر، عطّار، شمس تبریزي، موالنا، عالءالدوله سمنانی؛ و چهره
اهیم مانند شیخ محمد ادکانی، نورالدین عبدالرّحمن کسرقی اسفراینی، ابواسحق ابراهیم بن محمد بن ابر

ها گاه مفصل بوده و در حد چند صفحه، مثل آنچه که در شرح حال موالنا آورده اسفراینی. ذکر این شخصیت
اي که ) و گاهی بسیار مختصر در حد یک خط، مثل اشاره132-129است.(ر.ك: آذري طوسی، نسخه خطی: 

)114به تاریخ وفات ابوالقاسم قشیري داشته است.(ر.ك: همان: 
پایان به عنوان حسنِ ختامِ این قسمت از مقاله، کالم محسن محمدي عقدا محقّقِ معاصر و مصححِ در

–المعارف گونه بودن جواهراالسرار ةي خود مبنی بر دائرباب چهارم جواهراالسرار را، به منظور تأیید عقیده

آوریم، که او نیز معتقد شهاد میبه است-ي عرفان و ادب پارسی البتّه با قید تخصصی بودن آن در حوزه
- ةي قدیم؛ همانند: درالمعارف گونهةهاي دایرتوان در عداد کتاباین کتاب [= جواهراالسرار] را می«است: 

) 228-205: 1384محمدي فشارکی، ».(الدین شیرازي و یواقیت العلوم و ... دانستالتاج قطب
گیرينتیجه

عرفانیست که هنوز به شایستگی به جامعه -ري اسفراینی اثري ادبیجواهراالسرار تألیف شیخ آذ
پژوهان کشور معرفی نگردیده است. در ارزشمندي این اثر ذکر دو نکته کافیست. یک اینکه علمی عرفان

کوب، نفیسی و سیدضیاءالدین زاده آملی، مرحوم زریناندیشمندان و محقّقین بزرگی از جمله عالمه حسن
اند؛ و دیگر اینکه تصحیح باب اول و دوم این اثر خی آثار خود به مباحث این کتاب استناد کردهسجادي در بر
نامه کارشناسی ارشد، و تصحیح باب چهارم آن به عنوان رساله دکترا در محافل علمی کشور به عنوان پایان

اند. تأیید و کار شده
و برخی نُسخ خطّیِ جواهراالسرار، این اثر را ي موجودهاي تصحیح شدهنگارنده با تدقیق در باب

توان اثري علیحده ي عرفان نظري دانسته، و معتقد است که باب سوم آن را حتّی میمیراثی ارزشمند در حوزه
شناسی نیز قلمداد کرد. در شطح

- ل شرحي عرفان اسالمی و ادب پارسی در خالمطالب گردآوري شده در موضوعات متعدد در حوزه

ي قرآن؛ احادیث نبوي؛ کالم منثور و منظوم مشایخ صوفیه؛ و اشعار مغلقِ هایی که آذري بر حروف مقطّعه
تواند از جواهراالسرار ي این کتاب آورده است، خود میهاي چهارگانهسرا، به ترتیب در بابشاعرانِ پارسی

- ب ارزشمندي در باب توحید، وحدت وجود، انسانعرفانی بسازد، که بتوان مطال-اي ادبیگونهالمعارفةدایر

شناسی، طبقات اولیاء الهی، والیت و نبوت، انواع تجلّی، خرقه، قلندریه، فقر، شطح، شعر و شناسی، هستی
شاعري و مباحثی از این دست در آن یافت. 

ین سایر ابواب، در پایان نگارنده امیدوار است با تصحیح باب سوم جواهراالسرار و همکاري مصحح
ي علمیِ ادب و عرفان کشور بیش از پیش معرفی گردد.این کتاب به زیور طبع آراسته و به جامعه
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مـنـابـع 

ي فوالدوند.، ترجمهقرآن کریم.1

، با تصحیح و تحشیه و تعلیق حسن سادات ناصري، تهران، آتشکدهخان، آذر بیگدلی، لطفعلی بن آقا.2

.1338، 2انتشارات امیرکبیر، ج 

، به اهتمام محسن کیانی و عباس رستاخیز، دیوان آذري اسفراینیآذري اسفراینی، حمزه بن علی، .3

.1390تهران، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شوراي اسالمی، چاپ دوم، 

. 1387، تصحیح احمد شاهد، مشهد، سنبله، االسرارجواهرآذري طوسی، حمزه بن علی، .4

، نسخه خطی، کتابت االسراراالسرار منتخب مفتاحجواهرعلی ملک، ، حمزه بن --------.5

.5882، کتابخانه مجلس، ش1043

.1389، مشهد، مرندیز ،تاریخ مشاهیر خراسان شمالیآقا مالیی، ایرج، .6

، تصحیح عبدالمحمد آیتی و حکیمه دسترنجی، تهران، بهارستان سخنآبادي، میرعبدالرزاق، اورنگ.7

.1388فرهنگی، انجمن آثار و مفاخر

.1375تصحیح محمود عابدي، تهران، اطّالعات، چاپ سوم، ،األنسنفحاتجامی، عبدالرحمن، .8

، تهران، سازمان چاپ و انتشارات الحکمممدالهمم در شرح فصوصزاده آملی، حسن،حسن.9

.1378وزارت ارشاد اسالمی، 

.1365، 1نشر فرهنگی رجاء، ج، چاپ پنجم، تهران، مرکز هزار و یک نکته،--------------.10

بهاءالدین خرمشاهی، تهران، تصحیح،شرح عرفانی غزلهاي حافظختمی الهوري، عبدالرحمن، .11

.1381، چاپ چهارم، 4و 3و 1قطره، جلدهاي

، به کوشش کاظم موسوي دایره المعارف بزرگ اسالمی، »حروف مقطعه«خداوردیان، شهرام، .12

.1391، 20رف بزرگ اسالمی، ج بجنوردي، تهران، مرکز دایره المعا



٢٠٥٣
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

، زیر نظر محمد ، تاریخ حبیب السیر (فی اخبار افراد بشر)الدینالدین بن همامخواندمیر، غیاث.13

.1362الدین همایی، تهران، خیام، ج چهارم، دبیر سیاقی و با مقدمه جالل

و مرکز اسناد مجلس تهران، کتابخانه، موزههاي ایران (دنا)،فهرستواره دستنوشتهدرایتی، مصطفی، .14

. 1389شوراي اسالمی، 

.1382، تهران، اقبال، کلیات سعديبن عبداهللا، سعدي، مصلح .15

.1366، به همت محمد رمضانی، تهران، پدیده خاور، چاپ دوم، تذکره الشعراءسمرقندي، دولتشاه، .16

نوایی، تهران، ، تصحیح عبدالحسین مطلع سعدین و مجمع بحرینالدین عبدالرزاق، سمرقندي، کمال.17

.1383، 3پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ج

.1376فروشی اسالمیه، ج دوم، ، تهران، کتابالمومنین، مجالساهللاشوشتري، نور.18

.1378، چاپ هشتم، 4، تهران، فردوس، جتاریخ ادبیات در ایرانصفا، ذبیح اهللا، .19

نامه کارشناسی ارشد، گروه ، پایاناالسرارتصحیح باب اول و دوم نسخه خطی جواهرفرود، زهرا، .20

.1382زبان و ادبیات فارسی، کرج، دانشگاه آزاد اسالمی، 

، به اهتمام حمید حسنی و بهروز تذکره مرآه الخیالخان، خان بن علی امجدلودي، شیرعلی.21

.1387صفرزاده، تهران، روزنه، چاپ دوم، 

موج دریاي معرفت ،»شیخ آذري اسفراینیاهمیت ادبی جواهراالسرار«الدین، محمدي، شمس.22

-575): 1390تک شماره(المللی شیخ آذري)،ها و گزیده مقاالت همایش بین(مجموعه چکیده

584.

دانشکده ادبیات و علوم ، »الخیرشرح شیخ آذري بر حورائیه ابوسعید ابو«محمدي فشارکی، محسن، .23

.228-205): 1384(41، شانسانی(دانشگاه اصفهان)

، االسرار( بخش کالم شعرا) شیخ آذري اسفراینیتصحیح و شرح جواهرمدي عقدا، محسن، مح.24

.1379ي دکترا، گروه زبان و ادبیات فارسی، اصفهان، دانشگاه اصفهان، رساله
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موج دریاي معرفت ،»حروفیه و شیخ آذري با تکیه بر کتاب جواهراالسرار«،مجید،نصرآبادي.25

- 640): 1390، تک شماره(المللی شیخ آذري)قاالت همایش بینها و گزیده م(مجموعه چکیده

650.

، مقدمه و تصحیح و تعلیقات ابوالقاسم دادفر و گیتا تذکره ریاض العارفینخان، قلیهدایت، رضا.26

.1385اشیدري، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 

.1361، 1نا، جتهران، بی، حافظ عارفالدین، همایون فرخ، رکن.27

، تصحیح و تعلیق و توضیح و اضافات از محمدرضا تاریخ فرشتههندوشاه استرآبادي، محمدقاسم، .28

.1388، 2نصیري، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، ج

ي دکترا، گروه زبان و ادبیات فارسی، ، رسالهتصحیح دیوان شیخ آذريعلی، نژاد، یوسفیوسف.29

.1390احد علوم و تحقیقات،تهران، دانشگاه آزاد اسالمی و

جامعه شناختی از  رمان گزارش یک مرگتحلیلی
موسی حسین زاده
دانشجوي دکتراي جامعه شناسی

چکیده
اي را بوجود یهدر جامعه شناسی، راندل کالیز از جمله جامعه شناسانی است که به دنبال آن است تا  نظر

دف کالینز در جامعه شناسی عبارت است از پیوند دوباره نظریه آورد که در خدمت پژوهش تجربی درآید . ه
با تحقیق. او براي رسیدن به این هدف نظریه تضاد را به جامعه شناسی ارایه داد . دراین بررسی که به روش 
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تضاد کیفی است عناصر و شخصیت هاي رمان گزارش یک مرگ اثر گابریل گارسیا مارکز با توجه به نظریه 
گیرد .  د مطالعه قرار میکالینز مور

نظریه تضاد، راندل کالینز، گزارش یک مرگ، تحلیل رمانها:کلیدواژه
خالصه داستان گزارش یگ مرگ

پردازد. در یک روستاي مارکز در این داستان به روابط سنتی و ناموس پرستی اهالی آمریکاي التین می
ه دور افتاده در کلمبیا بایاردو سان رومان ثروتمند و کوچک در نزدیکی دریاي کارائیب در واقع در یک منطق

تازه وارد با انخال بیکاریو ازدواج میکند ، بعد از جشن گرفتن عروسی تازه عروس و داماد به خانه جدیدشان 
میروند در شب زفاف بایارددوسان رومان متوجه میشود که نو عروس او باکره نبوده بعد ازآنکه داماد از این 

اه می شود به همراه همسرش به خانه پدري او میروند و جریان را به اطالع انها میرساند آنخال موضوع آگ
مقصر را جوانی معرفی میکند به نام سانتیاگو ناصر که از همسایه هاي خانواده بیکاریو در روستا میباشد 

کثر اهالی روستا اعالم میکنند برادرهاي آنخال پدرو و پابلو آماده دفاع از آبروي خانواده می شوند آنها به ا
(براي رهاي از این شرمندگی ) بطور یقین سانتیاگو را خواهند کشت .ولی درآن لحظه هیچ کس اقدام موثري 

دهد چون بسیاري از روستاییان حرف هاي برادران ویکاریو را براي جلوگیري ازکشتن سانتیگو انجام نمی
سانتیگو در جریان موضوع است به هر حال دوبرادر به سمت جدي نگرفتند وعده اي هم خیال میکردند که 

خانه سانتیگو می روند و او را در کنار در ورودي خانه خودش با چاقو به قتل میرسانند در جلوي مردمی که 
فقط نظاره گر ماجرا بودند و یا نخواستند کاري کنند یا نتوانستند جلوگیري کنند.

نظریه تضاد راندل کالینز 
به دنبال انسجام و یکپارچگی مفهومی "براي ارایه نظریه خود اهدافی را مشخص کرده است او کالینز

.(همان)"هدف کالینز عبارت بود از پیوند دوباره نظریه با تحقیق "）1386，سیدمن（"بود
جامعه شناسی تضاد خواهان آن است که علم راستین جامعه باشد. به نظر کالینز جوهر علم عبارت است "

ز تبیین واقعیت تجربی . تمامی انواع تبیین ها علم به حساب نمی آیند؛تنها آنهایی حقیقتا علمی اند که ا
گوناگونی هاي موجود در رفتارهاي اجتماعی را در زمان ها و مکانهاي مختلف توضیح دهند و به صورت 

ل سلیمی متوسل می شودکه (همان) کالینز به این دانش عق"اصول کلی و یا قوانین اجتماعی طرح می شوند.
چنین دیدگاهی ）1386，سیدمن（فقط افراد وجود دارند و جوهره اصلی زندگی اجتماعی تضاد است 

تبیین ها را بر پایه انسان هایی واقعی قرار میدهد که به دنبال منافعی واقعی اند . نظریه تضاد با این فرض 
د که به دنبال ارضاي نیازها و خواسته هاي شان آغاز می شود که زندگی اجتماعی از افرادي تشکیل می شو

هستند . آنان منابع مادي (مانند ثروت یا قدرت فیزیکی ) و فرهنگی(مانند تحصیالت یا مهارت هاي کالمی ) 
را که در دسترس دارند براي تامین اهدافشان به کار می برند.

یاب اند و با فرض این که افراد منابع از آنجایی که کاالهاي مطلوب (مانند ثروت ،احترام و قدرت )کم 
نابرابري که در دسترس دارند به کار می گیرند تا به اهدافشان برسند تمام کسانی که در اجتماع با یکدیگر رو 
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در رو می شوند در گیر تضاد می شوند و بر اساس رابطه فرماندهی و فرمانبرداري ساخت می یابند. ساختار 
بازتاب دهنده توزیع نا برابر قدرت است.فرهنگی و نهادي هر جامعه 

ایده اصلی نظریه تضاد عبارت است از این که انسان ها حیواناتی اجتماعی ، اما مستعد تضادند . و مجبور 
بودن ذاتا تجربه اي نامطلوب است.(همان) کالینز اظهار می دارد که میزان منابعی که انسان ها تحت فرمان 

مستقیما بر مالکیت یا عدم مالکیت قدرت اثر می -مل ثانویه (مانند ارتباطات)به همراه دیگر عوا–دارند 
گذارد ،که این نیز به نوبه خود بر  رفتار و سازمان اجتماعی اثر می گذارد . پیوند دوگانه اي میان میزان منابع 

خشند ؛ قدرت نیز و رفتار اجتماعی وجود دارد. ابتدا منابع تمایز گذار به آدمی قدرت تمایز گذاري می ب
تاثیرات اجتماعی خاص خود رادارد. دوم میزان منابع تراکم اجتماعی ،یا میزان دسترسی به شبکه هاي 

(همان).اجتماعی را تحت تاثیر قرار می دهد
interaction ritual chains"حلقه هاي آیینی بر هم کنش"نظریه 

ود آمدن تضاد و ظاهر شدن این تضاد در رفتار کالینز در نظریه حلقه هاي آیینی برهم کنش براي بوج
انسان ها مراحلی را در نظر می گیرد .  

حضور فیزیکی
ایجاد مانع براي غیر خودي ها (مرز بندي با غیر خودي ها)

توجه کانونی متقابل بوي موضوع(تمرکز کانونی توجه)
حالت عاطفی مشترك

انسجام گروهی ،پیوند اعضاي گروه
سمبل هاي گروهی

حالت هاي هیجانی ( احساس اخالقی)
انرژي عاطفی فردي

دانشگاه پیام نور مرکزتحصیالت تکمیلی تهران ، ،ترم 1سرمایه فرهنگی فردي (جزوه کالسی نقد تحلیلی 
)1392دوم دانشجویان ورودي 

تحلیل رمان گزارش یک مرگ با نظریه تضاد کالینز
قه هاي آیینی برهم کنش مصداق این مفاهیم را از متن رمان در این قسمت با توجه به موارد نه گانه در حل

گزارش یک مرگ ارایه خواهم داد.
داستان با ارایه مشخصات کلی از اشخاص و نوع فکر و شاید سطح پیشرفت آنها آغاز می شود و این را 

داشتن شرایط نویسنده با این نشان می دهد که در این جامعه روستاي هنوز تعبیر خواب مهم است آن هم با
یک روز ممکن است نحس باشد یا نباشد . یا در 13خاص درست جواب می دهد به عنوان مثال در صفحه 

دیدن پرنده در خواب سالمتی می آورد . در ادامه  سانتیاگو ناصر  را معرفی می کند با اسلحه هاي 16صفحه 
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ع قدرت به حساب می آیند و همه از این که دارد ،  مزرعه موروثی پدرش(ثروت) که هردو این ها جزئ مناب
ها برخوردار نیستند. البته اسم هم مهم است که یک اسم ترکیبی از اسامی اسپانیایی و عربی است.و همچنین 
از عادتهاي مثل لباس هاي خاص براي مکانها و مراسم هاي مختلف می پوشند.   این لباس روزهاي پر 

مختلفی که نام می برد که هر کدام را در موارد خاص خود )و همچنین اسلحه هاي 15اهمیتش بود(ص
استفاده می کرده اند .در ادامه براي معرفی بیشتر سانتیاگو ناصر را با مشخصات موهاي مجعد و پلکهاي نژاد 
عرب معرفی می کند. که از پدر و مادر به نوعی چیزهاي متفاوتی را به ارث برده است غرایز را از مادر و 

)در ادامه وبراي نشان دادن ویژگی هاي بیشتري از مقتول یکی از 18دبیر را از پدر ....(صشجاعت و ت
رفتارهاي او را بیان می کند

سانتیاگو ناصر ،وقتی دخترك آمد تا کاسه ي خالی قهوه اس را بردارد ،مچ دستش را گرفت و با او "
د را و در واقع تضاد را نشان میدهد و در ادامه اولین برخور"گفت : باید کم کم خودت را آماده کنی

ویکتوریا گوثمن کارد خون آلود را نشانش داد و بی آنکه لبخندي بزند با لحنی دوستانه گفت ولش کن "
سفید!خاطرت جمع !تا وقتی من زنده ام از این چیزي به تو نمی ماسد. ویکتوریا گوثمن در بحبوحه بلوغ 

تسلیم ابراهیم ناصر شده بود.
)20مرد دیگر به دنیا نیامده . ... درست عین پدرش یک تکه گه بود (صنظیر این 

این موارد نشان می دهد که اگر سانتیگو ناصر در این جامعه کشته می شود نه تنها به خاطر کار ها و 
شخصیت خودش که ممکن است به خاطر کارهاي که پدرش هم انجام داده باشد و این که پسرابراهیم ناصر 

ان با ربط یا بی ربط کشته می شود در واقع تنها مربوط به خود او نیست بلکه ممکن است ریشه در این است
هاي آن در  نژاد ،زبان ،ثروت ،قدرت،شرافت... باشد. که در جامعه باعث ایجاد تمایز می شوند . در ادامه 

جامعه با وارد کردن داستان تضاد در جامعه را با نشان دادن صفتهاي مورد قبول و همچنین ناشایست در 
بایاردوسان رومان نشان میدهد . وتضاد موجود در جامعه را در رعایت کردن و نکردن این صفات نشان 
میدهد و در نهایت نشان میدهد که اگر کسی از این صفات مورد قبول تبعبت نکند به چه نحو در تضاد با 

با این تضاد ممکن است برخورد کند .جامعه قرار خواهد گرفت و جامعه در این فرایند به چه نحو 
در ادامه با توجه به نظریه تضاد و مفاهیم نه گانه نظریه ي حلقه هاي آیینی برهم کنش ، مصداقهاي که در 

متن داستان آمده است ذکر خواهد شد .
ر حضور فیزیکی: برادران ویکاریو با بیش از دوازده نفري که براي خرید شیر آمده بودند قصدشان را د

)در میدان حاضر شدند رفتن چاقو ها را انتخاب کردند و وقتی چاقو ها را از آنها گرفتند 70میان گذاشتند(ص
دوباره چاقو تهیه کردند و تصمیمشان را عملی کردند.آنها براي تیز کردن کاردهایشان آمدند و با صداي بلند 

)73ر را سفره کنند(صمشغول صحبت شدند تا مابشنویم که می خواهند شکم سانتیاگو ناص
ایجاد مانع براي غیر خودي ها (مرز بندي با غیر خودي ها): ویکتوریا گوثمن کارد خون آلود را نشانش 
داد و بی آنکه لبخندي بزند با لحنی دوستانه گفت ولش کن سفید ! خاطرت جمع ! تا وقتی من زنده ام از 
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) این 20بلوغ تسلیم ابراهیم ناصر شده بود.(صاین چیزي به تو نمی ماسد. ویکتوریا گوثمن در بحبوحه
جمله در واقع نشام می دهد که افراد جامعه گروه مقابل خود را شناخته اند و براي خود حریمی را تعیین 
کرده اند وبراي دفاع از این حریم حتی چاقو هم در دست خواهند گرفت تا از خود در مقابل غیر خودي ها 

کنند.و دست دازي هاي آنها دفاع
توجه کانونی متقابل روي موضوع(تمرکز کانونی توجه): خاطرت جمع !تا وقتی من زنده ام از این چیزي 

). به نظر میرسد  این  جمله می تواند توجه کانونی رو موضوع آبرو  را نشان دهد . به 20به تو نمی ماسد(ص
ه است حاال  براي حفظ آن در نسل این ترتیب که فردي که خود قربانی خواسته هاي جنسی فرد دیگري شد

بعدي خود تالش می کند و همه چیز او شده است حفظ آبرو و این که نگذارد از فرد دیگر ي از نوع و طبقه 
او توسط یک نفر دیگر سوئ استفاده شود . مخصوصا که این شخص پسر همان پدري است که با او در 

وي خون آلود هم آمادگی جامعه اي  را به نمایش می ارتباط بوده است. و از طرف دیگر نشان دادن چاق
گذارد  که در تمام افراد این طبقه خاص توان انجام کار را دارند و براي حفظ آبرو خود و طبقه خود هر 

کاري را انجام خواهند داد 
) 23حالت عاطفی مشترك:    درست عین پدرش یک تکه گه بود . از ته دل آرزو داشته او را بکشند(ص

این احساي مشترکی است که افراد یک طبقه در تضاد با گروه دیگر در احساسات خود نشان می دهند و آنها 
را به بد ترین شکل ممکن توصیف می کنند.

) 23انسجام گروهی ،پیوند اعضاي گروه:   هر دو آنها می دانستند چه واقعه اي در حال وقوع است(ص
ر بیان خاطرات وجود دارد نشان از این دارد که همه از وقوع این فضاي که در داستان ترسیم شده است و د

حادثه آگاه بوده اند .این آگاهی و عدم تالش موثر از جلوگیري از این حادثه به نظر من نشان از انسجام و 
پیوند اعضاي گروهی از جامعه را نشان می دهد که منافع خود را که در این داستان حفظ آبرو است در از 

رفتن و کشته شدن سانتیاگو ناصر می بینندمیان
سمبل هاي گروهی: بایار دوسان رومان در واقع براي این جامعه روستاي تبدیل به یک سمبل شرافت و 
مردانگی میشود(جذاب ،شریف، خوش قلب ،نماز می خواند، آواز مقدس جمعی راهم به التین می 

هم قابل احترام است و نمایندگی شرافت و قداست را ) در داستان این سمبل گروهی که بسیار 39خواند(ص
در داستان دارد قربانی خواسته هاي نامشروع فردي به نمایش گذارده می شود که به جزئ خودش و منافع 
خودش به چیز دیگري فکر نمی کند. در جاي دیگر نیز نشان می دهد که بایاردوسان رومان که در واقع یک 

برا ي اغلب مردم تنها یک قربانی وجود داشت و آن "قربانی این جرایان است.سمبل براي جامعه است تنها
که در واقع سمبلی از همه صفات قابل احترام باي این جامعه است و همه با او "هم بایاردوسان رومان بود .

هم دردي و همزاد پنداري می کنند .
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نشان از عشق پاك و خالص است و در در این داستان سمبل دیگري هم وجود دارد و آن پیر مردي است
جریان داستان بایار دوسان رومان که قرار است براي نسل بعدي جاي آنها بگیرد و تبدیل به یک الکو و 

سمبل شود در یک حالت نمادین به مکان زندگی این پیر مرد نقل مکان می کند 
دن به نظر من مهم است چون در ) صلیب کشی82برادران ویکاریو وقتی انها را دیدند صلیب کشیدند(ص

واقع نشان دهنده سمبلی گروهی است که به داشتن شرافت و رعایت قوانین و رعایت عرف رانشان میدهد.
حالت هاي هیجانی ( احساس اخالقی): مادر  به آنها گفت : می فهمم بچه ها حفظ آبرو از همه چیز مهم 

چه خیالی در سر دارند . نه تنها موافق بودم بلکه اگر پابلو تر است و نباید معطل کرد. ...   می دانستم آنها
)75وظیفه اي مردانه اش را انجام نمیداد با او ازدواج نمی کردم.(ص

انرژي عاطفی فردي: برادران ویکاریو نیز غیرت و مردانگی شان را به اثبات رسانده بودند . و خواهر 
)96فریب خورده شان هم شرافتش را باز یافته بود(ص

سرمایه فرهنگی فردي: در این جامعه کوچک که منابع کم و قدرت هم در دست تعداد محدودي از افراد 
است ،افادي در این جامعه توان سوئ استفاده از شرایط را دارند و از افراد براي ارضائ نیازها و زیاده 

معه قرار دارد که همه چیز هخواهی هاي خود سود می برند (مثل سانتیگو ناصر و پدرش) در طرف دیگر جا
را از دست می دهد و فقط منتظر زمان است تا براي بال هاي که به ناحق بر سرش آمده است تالفی کند و به 
نوعی شخصیت و جایگاه قدرت مند را در جامعه اش به دست آورد . در این داستان به دست آورده سمبل 

می کنند می بینیم از جمله آنها بیماري سوزاك است که در هاي از مردانگی را در دو برادر که اقدام به قتل
داستان به نوعی به عنوان مردانگی و بزرگ شدن افرادتلقی می شود . حاال به نظر می رسد براي این خانواده 
که در این جامعه چیزي ندارد که از دست بدهد و فقط براي آنها آبرومهم است ،براي حفظ آن باید کار کرد 

مادر  به آنها گفت :می فهمم بچه ها حفظ آبرو از "حتی می توان انسان دیگري را هم از پا در آورد. و در را 
همه چیز مهم تر است و نباید معطل کرد. ...   می دانستم آنها چه خیالی در سر دارند . نه تنها موافق بودم 

) 75(ص"می کردم.بلکه اگر پابلو وظیفه اي مردانه اش را انجام نمیداد با او ازدواج ن
نتیجه گیري :

در مطالعه و باز خوانی داستان گزارش یک مرگ با نظریه تضاد کالینز که با هدف فراگیري و قابلیت 
استفاده در زمینه هاي مختلف ساخته شده است ، مصداق هاي مفهومی از داستان گزارش یک مرگ با توجه 

ار گرفت . با در نظر گرفتن این داستان به عنوان یک به نظریه حلقه هاي آیینی برهم کنش مورد شناسی قر
متن به نظر می رسد که نظریه تضاد قابلیت تبیین کنندگی عناصر و عملکرد شخصیت هاي داستان را دارد . از 
این نظریه حتی با انتقادهاي که به آن وارد است می توان در تبیین امور اجتماعی بهره گرفت .در تحلیل نهایی 

غیر متعارف شخصیت هاي این داستان در جلوگیري از قتلی که همه از آن به نوعی با خبر بودند ، نه از رفتار 
ناتوانی در جلوگیري از این قتل ونه  هر دلیل دیگري ،موثر نبوده است  ؛ بلکه همه یا اکثریت افراد این 

صی است در واقع با عدم جامعه فرضی به دلیل تضاد با شخصیت نمادین این داستان که نماینده گروه خا
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جلوگیري از  این قتل خود را در انجام آن سهیم کرده اند . واین نشان دهنده اوج تضاد در این جامعه است 
که همه افراد خود را در این تضاد سهیم می دانند . و براي نشان دادن این تضاد چه به صورت عمل مستقیم 

از این کار ،سایر شخصیت ها داستان خود را در این قتل که در در برادران ویکاریو و چه با جلوگیري نکردن 
واقع دفاع از حیثیت جامعه و اهداف جامعه است  سهیم می کنند.

کتابنامه
 تهران1386سیدومن ،استیون؛ ترجمه جلیلی ،هادي ؛کشاکش آرا در جامعه شناسی،نشر نی، چاپ اول ،
تهران1387ش یک مرگ ، نشر ماهی ،گارسیا مارکز،گابریل؛ ترجمه گلستان لیلی، گزار،
 دانشگاه پیام نور مرکزتحصیالت تکمیلی تهران ، ،ترم دوم دانشجویان 1جزوه کالس نقد تحلیلی ،

)1392ورودي 
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هاي عاشقانهجایگاه و تاثیرمنظومۀ ویس و رامین بر منظومه
حسین حسینعلی
مدرس دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید بهشتی زنجان

1راديفرهاد م

کارشناس ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید بهشتی زنجان
چکیده
در ادبیات فارسی Lyric(2کران ادبیات غنایی (هاي منظوم عاشقانه در حقیقت دریایی از اقیانوس بیداستان
زه ادبیات عاشقانه که به صورتهایی منحصر به فرد در موضوعات مختلف، در حورغم ارائه نمونهاست. علی

منظومه داستانی عاشقانه، به شکل غزل، قصیده و مثنوي ارائه شده است. منظومۀ ویس و رامین به عنوان 
شود. این منظومه اثر فخرالدین اسعد گرگانی هر چند اي زیبا و ماندگار در ادبیات فارسی محسوب مینمونه

هاي هاي غنایی منظومهگذار در ساختارا به عنوان یک منظومه تاثیراولین منظومه ادبیات عاشقانه نیست، ام
شود.تاثیرپذیري نظامی در داستان خسرو شیرین از وي، حفظ ساختار عاشقانه بعد از خود محسوب می

اي هاي قبل از خود و موارد دیگر، این داستان را به منظومهاساطیري، استفاده از وزنی متفاوت با منظومه
توجه بدل نموده است. این مقاله برآن است تا جایگاه و تاثیر داستان ویس و رامین را چه قبل از شایستۀ

هاي مطرح ادبیات فارسی بررسی نماید  سرایش و چه بعد از آن تا حدود قرن هشتم به عنوان یکی از داستان
این منظومه به عنوان یک اثر و به دوستداران ادبیات فارسی این نکته را خاطر نشان کند که نباید از نقش 

گذار در ادبیات فارسی غافل بود.تأثیر
ادبیات عاشقانه، ویس و رامین، ادبیات فارسیها: کلیدواژه

مقدمه:
-هاي ادبی در میان همه ملل مختلف جهان، یکی از غنیمایهها و بنادبیات غنایی به عنوان یکی از گونه

دار در طول تاریخ همواره به عنوان یک ژانر ادبی پرطرفدار و ریشهدهد و ترین محتواي ادبی را تشکیل می
ها در هر عصري در هر قوم و زبانی محسوب می شود. با ها و ناکامیبیان کننده جان آرام و احساسات، شادي

رفته  این گونۀ ادبی چه به صورت تلفیقی در سایر ژانرهاي رشد ادبیات فارسی دري در دربار سامانی رفته
هاي ها و چه به صورت مستقل وچه به صورت منظومۀ بلند ارائه گردید. داستاندبی نظیر حماسه و داستانا

آید،  رسد، در دورة بعد از اسالم نیز هرچه به این سو میعاشقانه که سابقه  آن به دوران ایران باستان می
گیرد. بیشتر مورد توجه و اقبال قرار می

shaer.ir@gmail.com----info@shaer.irپست الکترونیکی: www.shaer.irمدیر تارنماي . 1
. در خصوص این نوع ادبی ر.ك: شمیسا، سیروس، انواع ادبی2
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اي نظیر همین داستان ویس و رامین و ها ساختار اسطورهانی است که برخی از آنهاي این داستان ایرریشه
اي چونزال و رودابه در شاهنامۀ فردوسی، که مربوط به دوره اشکانیان است یاریشه هاي عاشقانهیا داستان

ا به دوران وی» خسرو و شیرین«تاریخی دارند یعنی قهرمانان آن در تاریخ قابل تشخیص است، همانند داستان 
ها هم از ادبیات ملل دیگر اما برخی از این داستان». محمود ایاز«شوند مانند داستان بعد از اسالم مربوط می

و » وامق و عذرا«هاي دهند  مانند داستانوارد زبان فارسی شده و بعد از اندك تغییري به حیات خود ادامه می
که ریشۀ » لیلی و مجنون«و داستان » ورقه و گلشاه«چون داستان که ریشه یونانی دارند و یا » سالمان ابسال«

ها اند و ریشۀ اصلی آنها هم از طریق ادبیات مذهبی وارد شدهعربی دارند و البته برخی از این داستان
سلیمان و «و » یوسف و زلیخا«هاي .مانند داستان1ها تورات و سپس قرآن استعبریست و منشاء اصلی آن

اي هاي عاشقانهاند. بعدها در دورة صفوي داستانهاي چندي در این خصوص سروده شدهمنظومهکه » بلقیس
هاي عاشقانه مستقل از قرن پنجم اند. سرایش منظومهکه منشاء هندي دارند، وارد زبان و ادبیات فارسی شده

شاد بهر و عین « و»سرخ بت و خنگ بت « شروع شده است. زمانی که عنصري سه منظومۀ وامق و عذرا، 
-هاي فرعی محسوب میاي که به عنوان داستانهاي عاشقانهرا سرود،  همزمان با او البته داستان» الحیات 

و... اما ما فقط »بیژن و منیژه« ، »رستم و تهمینه«، »زال و رودابه«هاي شدند در داخل شاهنامه بود نظیر داستان
هاي اند را به عنوان نخستین داستانرا که در سطور فوق ذکر شدهتوانیم سه داستان منظومۀ عنصري بلخیمی

اي از عاشقانه قلمداد کنیم که هیچکدام از آنها به طور کامل به دست ما نرسیده است و تنها ادبیات پراکنده
به اثر شاعر نامعلوم که به غلط » یوسف و زلیخا« هايآنها باقی مانده است. اما در همان قرن پنجم مثنوي

به عنوان منظومۀ کامل عاشقانه باقی مانده است از »  عیوقی» «ورقه و گلشاه«فردوسی منتسب شده بود، و 
هاي گانه از میان داستانبررسی و تاثیر این دو منظومه نباید غافل شد. چرا که پس از سرایش این منظومه پنج

وامق و «هاي فراموشی گذاشتند. اما از داستانتقریباً رو به » شاد بهر و عین الحیات«و » سرخ بت و خنگ بت«
هاي گوناگون شده و به طوري که به هاي متعدد و روایت تقلید» یوسف و زلیخا«و » ورقه و گلشاه«، »عذرا

نظیره سروده شده است. 1»ورقه و گلشاه«بار و 16» وامق و عذرا«بار،  22»یوسف و زلیخا«ترتیب از 
چه جالب توجه است منشاء هیج یک از این داستانهاي سه گانه ایرانی نیست و به ) و آن87، 1382(ذوالفقاري

ترتیب  یونانی، عربی و عبري است.
ویس و «منظومۀ عاشقانه سراغ داریم،که منظومه 300به هر صورت ما در ادبیات فارسی نزدیک به 

هرچند که  در قرون دهم و یازدهم شود. ها محسوب میفخرالدین اسعد گرگانی نیز یکی ازآن منظومه» رامین
سروده اند، اما چون از » ویس و رامین«هاي نامی اصفهانی و المعی نیز منظومه هایی به نام دو شاعر به نام

هاي شاخص و به عنوان یکی از منظومه» ویس و رامین«ها نشانی باقی نمانده است امروزه منظومۀ آن

کتاب مقدس، عهد عتیق، سفر پیدایش، کتاب تواریخ ایام-1
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بیت دارد.  این منظومه عالوه بر 9000انۀ ویس و رامین در حدود شود. منظومۀ عاشقتاثیرگذار محسوب می
بیان شیوا و پر شور و بی تکلف، از نظر اشتمال بر لغات و ترکیبات قدیمی و به کار بردن امثال و اشارات به 

رود. ضمن آداب و رسوم و خرافات قدیم حائز اهمیت و از ماخذ مهم فرهنگ عامه در ایران به شمار می
ه این اثر، به ابیاتی بر می خوریم که رنگ و بویی از امثال و حکم دارند و بسیاري از آنها سایر و رایج مطالع
است.

فخر الدین اسعد گرگانی از شاعران متعلق به قرنپنجم است که به جز ویس و رامین اشعار پراکندة دیگري 
شیم به خواجه عمید ابوالفتح مظفر از وي باقی مانده است.اگر نگاهی تاریخی به این منظومه داشته با

حاکم اصفهان می رسیم، که از فخرالدین به نظم کشیدن اثر را درخواست کرد. از آنجا که اثر -نیشابوري
است: چون هاي پهلوي به شعر فخرالدین راه یافتهها و ترکیبمنثور اصلی به زبان پهلوي بود، بعضی از کلمه

ور کلی این منظومه ساده، روان و از لغات عربی نا مأنوس خالی است. این دژخیم، دژپسند و دژمان. اما به ط
) و اما از نگاه 3، 1390است. (گرگانی م) به نظم درآمده1054.ق (ه446تا 432هاي کتاب در فاصلۀ سال

شده است نه از زبان از متن یک لهجه فهلوي ترجمه» ویس و رامین«استاد عبدالحسین زرین کوب، مثنوي 
این داستان، چندان پر شور و بی تکلف ماجرا ها و سرگذشت هاي عاشقانه در«پهلوي و هم ایشان معتقدند: 

جستجوي اصلی تاریخی و و اقعی براي آن زاید به و عاري و بی ریا است که جستجوي اصلی کهنه و حتی
) 37، 1362(زرین کوب » نظر می رسد. 

الکتاب از اعقاب و نسل نیوي ملقب به صدر صاحب کتاب روضهنباید فراموش کرد که ابوبکربن زکی قو
)1226، 2/3ج 1371ق در قونیه وفات یافته است(صفاه694فخرالدین اسعد گرگانی بوده است در سال 

هاي هدف این مقاله آن است که اهمیت و نقش این منظومه در تثبیت ادبیات غنایی عاشقانه و ساختار
بایست بیش از این مورد توجه یادآوري نماید که این یکی از مواردي است که میغنایی آن را بررسی کرده و

همگان قرار گیرد.
پیشینۀ تحقیق:

هایی از سوي محققین ها و نوشته فخرالدین اسعد گرگانی مقاله» ویس و رامین«هرچند دربارة منظومه 
دکتر محمد «و » مجتبی مینوي«، »صادق هدایت«، »بدیع الزمان فروزانفر« ،  » مینورسکی«بنام چون 

اي نیز سعی و تالششان بر این بوده است  که به بررسی نوشته شده است و همچنین عده1»جعفرمحجوب

از کتاب ویس و رامین چهار چاپ انتقادي منتشر شده است که آخرین آنها به همت دکتر محمد روشن با مقابله متن -1
کتابشناسی آن ها چنین است: هاي انتقادي پیشین منتشر شده است که مشخصات

 ،تهران1314ویس ورامین به سعی و اهتمام مجتبی مینوي، انتشارات معارف  ،
 ،تهران1337ویس و رامین با مقدمه و حواشی و تعلیقات، دکتر محمد جعفر محبوب، نشر اندیشه ،
،تهران1349ویس و رامین به تصحیح ماگالی تودوا و الکساندر گواخاریه، بنیاد فرهنگ ایران ،

و چاپی که در این مقاله بدان اشاره شده است:



٢٠٦٤

٢٠٦٤

مجموعه مقاالت

هاي غنایی منظومه«در کتاب »  عبدالعلی برومند«نقش آن در ادبیات غنایی بپردازند و به عنوان مثال مرحوم 
) 119و 115،  1384(صورتگر» س و رامین اختصاص داده است.در ادبیات فارسیحدوداً چند صفحه را به وی

بایست به تحلیل و نماید  که در این خصوص کارهاي زیادي انجام نشده است و همچنان میاما چنین می
اي با بررسی این منظومه پرداخته شود، اما مقاله هایی  منتشر شده است که از آن جمله می توان به مقاله

نوشتۀ دکتر مهدي محقق. در این مقاله بیشتر احادیث و » ویس و رامین« هایی دربارة منظومۀعنوان: یادداشت
) مقالۀ دیگري  با عنوان: 1336امثال و اشعار مشهور ذکر شده در ویس و رامین آورده شده است. (محقق، 

ده در این نوشتۀ عبدالحسین نوشین.بررسی شده است نویسن"نکاتی چند دربارة منظومۀ ویس و رامین"
نوشته با بیان چند موضوع مطرح شده در باره این منظومه ، نکات قابل توجه در داستان ( مانند نامه ها یا 

)1389لغات به کاررفته یا صنایع بدیعی) را بیان می کند. (نوشین، 
سوس شمار ادبیات فارسی بسیار محبا این حال جاي خالی تحقیقات در این زمینه در میان تحقیقات بی

است.
خالصه داستان ویس و رامین

در مرو پادشاهی بود به نام موبد منیکان که شاه فرمانروایان بود روزي در جشن بهاري چشمش به شهرو 
به بهانه پیري، به خواستگاري ، شاه موبد "ماه آباد"کند. شهرو ملکه سرزمین می افتد و از او خواستگاري می
ن می بندد که اگر دختردار شد، وي را به عقد شاه موبد در بیاورد. سالها می پاسخ رد می دهد اما با او پیما

آورد و نام او را ویس می گذارد. ویس بزرگ و زیبا می شود و مادرش قصد گذرد و شهرو دختري به دنیا می
شکر کشی می می کند تا او را با فرزند دیگرش، ویرو پیوند دهد اما شاه موبد با شنیدن این خبر به ماه آباد ل

کند شهرو ویس را تسلیم موبد می کند. موبد برادر جوانش رامین را براي آوردن ویس از ماه آباد می فرستد. 
در میانه راه پرده کجاوه کنار می رود و رامین عاشق ویس می شود. پس از رسیدن به مقصد، ویس یه یهانه 

ه شاه موبد تا یکسال با او کاري نداشته باشد. دایه عزاداري براي پدر، از دایۀ خود می خواهد که کاري کند ک
شود و موبد تا آخر عمر ناتوان از انجام ازدواج باقی می ماند. از سوي موبد را طلسم می کند اما طلسم گم می

شود. دایه دلش به رحم می دیگر رامین که در عشق ویس چون شعله سوزان است، دست به دامان دایه می
ریف از رامین در گوش ویس می کند. پس از مدتی مقاومت ویس نیز تسلیم می شود و به آید و شروع به تع

دیدار رامین رضایت می دهد. پس از مدتی آوازه عشق این دو در سراسر سرزمین می پیچد و موبد از آن 
صرار می خبردار می شود و هر دو را تهدید به رسوایی و مجازات می کند اما آن دو باز بر عشق ممنوع خود ا

ورزند. بزرگان کشور رامین را نصیحت می کنند که در برابر برادر خود نایستد واال هالك می شود. رامین 
کشور را ترك و در نقطه دیگري از جهان با زنی به نام گل ازدواج می کند. ویس در فراق رامین اندوه بسیار 

 ویس رامین، با تصحیح دکتر محمد روشن با دو گفتار از صادق هدایت و مینورسکی، انتشارات صداي معاصر، چاپ
،  تهران1389سوم، 
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یمانی که با هم بسته اند یاد آوري می کند. پس از  می خورد و نامه هاي فراوان براي او می فرستد و او را از پ
مدتی رامین هواي ویس را می کند و باز می گردد. این بار ویس و رامین با هم می گریزند و لشکري گرد 
آوري می کنند و به جنگ موبد می روند. موبد هم براي مقابله با آنها آماده می شود اما شبی در اردوگاه لشکر 

له می کند و او را می کشد. با مرگ موبد همه به رامین روي می آوردند و او بدون جنگ گرازي به او حم
پادشاه می شود و با ویس ازدواج می کند و سالها با هم زندگی می کنند تا اینکه ویس به مرگ طبیعی فوت 

می شود. رامین از سلطنت کناره گیري می کند و کنار قبر ویس روزگار می گذراند .
هاي عاشقانه:منظومه 

گونه که قبالً گفته شد، این اي قائل شویم همانباید نقش ویژه» ویس و رامین«بی شک براي منظومۀ 
هاي اصیل ایرانی است که گویا روایت اصلی آن از دورة اشکانی باقی مانده بود و روایتی منظومه از داستان

اسالم همواره مورد توجه بوده است. به طوري که پهلوي از آن به نثر بوده  در اوایل قرون نخستین بعد ا ز 
) فخرالدین 18کند. (همان؛ االصل  در یکی از فارسیات خود به نام این منظومه اشاره میابوئؤاس شاعر ایرانی

اي پهلوي به لهجۀ فارسی اسعد گرگانی نیز به این مورد در اثر خود اشاره کرده است، که این متن را از نسخه
ده و به نظم کشیده است. معلوم نیست که نسخۀ پهلوي مورد استفادة فخرالدین اسعد منظوم دري برگردان

بوده یا همان نسخۀ اولیه برگردانده شده به پهلوي در قرون نخستین بود و یا این که روایتی دیگر بوده است. 
جاي خالی آن را باید اذعان داشت که فخرالدین اسعد گرگانی خود بر اهمیت این داستان واقف بوده و

کرد:احساس می
مرا یک روز گفت آن قبلۀ دین«

چه گویی در حدیث ویس و رامین
گویند چیزي سخت نیکوستکه می

در این کشور همه کس داردش دوست
بگفتم کان  حدیثی سخت زیباست

زگرد آوردة شش مرد داناست
ندیدم زان نکوتر داستانی
نماند جز به خرّم بوستانی

وي باشد زبانشو لیکن پهل
نداند هرکه برخواند بیانش

نه هرکس آن زبان نیکو بداند 
)37، 1389(گرگانی » و که خواند همی معنی بداند 

فخرالدین اسعد در اثر خویش شاید به این نتیجه رسیده بود که اثر وي از منظومه هاي قبل از خود برتر 
ري متفاوت با پیشینیان خود داشته باشد.خواهد شد، بنابراین سعی کرد در سرودن این داستان کا
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هاي سه گانۀ در مقایسه با ویس و رامین  و داستان هاي عاشقانه قبل از آن باید گفت که:از منظومه
دانیم ساختار کلی آن چگونه بوده است. در خصوص یوسف و زلیخا که عنصري  دقیقاً اطالعی نداریم و نمی

خلق داستانی بود که از یک طرف جنبۀ دینی داشته باشد و از طرف معلوم است سرایندة نامعلوم آن هدفش
هاي شاهنامه بر دیگر هم عاشقانه باشد. این سراینده در مقدمه خویش ضمن ابراز پشیمانی از سرودن داستان

اساس یک رویاي الهام شده مدعی است که یک داستان قرآنی که هم جنبۀ عاشقانه داشته باشد را سروده 
) 34، 1373یقاست. (صد
شاعر شهید دورة » جریره«از روایتی که گویا منسوب به  » عیوقی«نیز به نظر خود» ورقه و گلشاه«منظومۀ 

هاي عاشقانه )منظومه125، 1382جاهلیت و صدر اسالم بوده است ترجمه و منظوم شده است. (ذوالفقاري
شود. بایدگفت ، وزن حماسی محسوب میبه بحر متقارب بوده است، این وزن بیشتر» ویس و رامین«قبل از 

که رواج این وزن در قرن پنجم قابل تأمل است. اما فخرالدین اسعد گرگانی شاید یک وزن را در مثنوي 
هاي عاشقانه شد. هرچند مثنوي ترین آن براي منظومهسرایی رواج داد که پرکاربردترین، بهترین و مناسب

ها منظومۀ عاشقانه چون رودکی و... منسوب است اما به هر صورت آناي  در این بحر به شاعرانی پراکنده
مفاعیلن «نیستند و شاید نظر فخرالدین اسعد گرگانی به این خاطر به وزن بحر هزج مسدس محذوف یا 

ترین وزن قابل تطبیق با وزن هجایی فهلویات بود که معطوف شده است که این وزن مناسب» مفاعیلن فعولن
ها شد. پس انتخاب این وزن به عنوان یک وزن مثنوي عاشقانه هاي روبیتی یا همان ترانههلويبعدها وزن ف

هاي عاشقانه بر این وزن گفته شده است و وزن متقارب  و ها یک سبک مخصوص شد که اکثر منظومهبعد
شد. حتی هاي عاشقانه به کار بردههاي عروضی به صورت ناچیز در قرون بعدي براي منظومهسایر بحر

را بر این وزن سروده است. البته سرایش این » خسرو شیرین«نظامی گنجوي وزن مثنوي مشهور خویش یعنی 
شد و از  لحاظ انتخاب وزن داستان توسط نظامی نیز از لحاظ خود داستان یک داستان عاشقانه محسوب می

یل است. در جاي جايِ داستان خسرو و ها بی بدبر مثنوي نظامی و سایر مثنوي»ویس و رامین«مسلماً تأثیر 
دهندة توجه بسیار زیاد حکیم نظامی گنجوي به شود؛ که نشانشیرین، رد پایی از ویس و رامین دیده می

منظومۀ فخرالدین اسعد گرگانی است. حتی در قسمتهایی از کتاب نیز، وي دقیقاً نام کتاب و یا شخصیتهاي 
ویژة او به آن منظومه است. آنچه که مسلّم است، فخرالدین در میان کند؛ که نشان از توجه آن را ذکر می

داشته است. دکتر حسن ذوالفقاري ادعا نموده » خسرو و شیرین«هاي هاي عاشقانه تلمیحاتی به داستانداستان
همین داستان است ولی با وزن بحر هزج مسدس اقرب یا مفعول » لیلی و مجنون« است که انگیزة نظامی در

کند که این شاهکار نظامی گنجوي باعث شد که به مرور زمان منظومۀ یلن فعولن. بعد خاطر نشان میمفاع
نیز از رونق بیافتد.» ویس و رامین«

هاي عاشقانه، رد و بدل نامه نویسی است، آوردن نامهیکی دیگر از ابداعات فخرالدین اسعد گرگانی ده
هاي غنایی عاشقانه متداول شد، حتی ها در بعضی از منظومهشدن آن میان عاشق و معشوق سبکی بود که بعد
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نامه و ... سروده شد و حتی در قرون بعد از آن نامه یا عشاقهاي دههاي مستقلی به ناماز قرن هفتم مثنوي
نویسی از قرن هفتم پا به پاي » نامهسی«نویسی و » نامهده«نامه سرایی هم متداول گردید. بنابراین سنت سی

زمان با آغاز هاي ادبیات غنایی متداول شد.  به طوري که همهاي عاشقانه به عنوان یکی از بخشظومهمن
نویسی توسط شعراي قرن هفتم و هشتم ابوالمجد کاتب تبریزي گردآورنده سفینه تبریز » ده نامه«سرایش 
ویس و «مندرج در منظومه » مهناده« از شاعران قرن هفتم و هشتم  آورده و قبل از آن  » نامهده «تعدادي 

کند نامه ها را آورده است. این مساله اثبات میرا به طور کامل در اثر خویش و پس از آن هم بقیۀ ده»  رامین
ها و ساختارهاي که توجه به این بخش در منظومۀ ویس و رامین رایج بوده است. اما باید باید به سایر جنبه

اش در رغم قولی بودن ساختار و غنایی عاشقانه. این داستان عاشقانه علیغنایی این مجموعه نیز بپردایم
دوران گذشته توجه چندانی نشده است و عامل دوم به به کناره کشیده شدن این منظومه متناسب نبودن 
روحیات داستان با زندگی اجتماعی ایرانی ها بعد از اسالم بود. در هر صورت این عامل در کنار آثار نظامی 

» خسرو وشیرین«و »  لیلی و مجنون« بسیار محسوس بود. نماد عشق پاك توأم با وارستگی را که در منظومۀ
» عنصري بلخی«هاي منظوم عاشقانه بینیم  در این داستان نمی بینیم وشاید دلیل اصلی از میان رفتن داستانمی

هایی چون ز بین برود. اشاراتی که کتابا» ویس و رامین«همین عامل باشد. اما این امر باعث نشد که شهرت 
مجمل التواریخ والقصص، المعجم فی معابیر اشعارالعجم،  تاریخ گزیده نسبت به آن دارند و حتی و داستانی 

ها بوده است و شاید هم از دهد این داستان در آن روزها بر سر زبانرا که در الهی نامه آورده است، نشان می
هاي خطی این داستان و همچنین شده است. اندك بودن نسخهآن روزگار محسوب میآثار عرفانی و عاشقانه

اشارة شاعري چون نورالدین عبدالرحمن جامی در اثربهارستان مبنی بر کمیاب بودن نسخۀ این کتاب نشانگر 
» صفهانینامی ا« شود به طوري که شاعرانی چونکه بعد از قرن نهم به مرور این داستان فراموش میاین است

ماند. در قرن دهم با وجود سرودن نظیره براي این مثنوي حتی نسخه هایی از آنها باقی نمی» المعی«و 
با این مقدمات دوره معاصر بود که باز به این منظومه توجهات بیشتري شد و متون انتقادي از آن توسط 

ل در این است که علی رغم علل ذکر محققین ایرانی و خارجی به طبع رسیده است. حال با این اشارات سوا
شده چرا با تعداد اندکی از آن نسخه ها در خصوص ویس و رامین باقی مانده است؟ اینجاست که باید 

رسد در خصوص بیان فاخر ادبیات استادي این شاعر را که هرچند به پاي شاعري چون نظامی گنجوي نمی
غنایی به رخ بکشیم.

اسعد گرگانی در سطور پیشین اشاره کردیم اکنون هم به مواردي دیگر می ما به نوآوري هاي فخرالدین 
پردازیم.

شود آنان هایی است که عشق طرفین با دیدار یکدیگر آغاز میداستان ویس و رامین از آن جمله داستان
دیدن هرچند از کودکی در دامن یک دایۀ بزرگ پرورش یافته بودند. اما این دیدار در کجاوه است که باعث

زد  فخر الدین این گاه که ویس در کجاوه بود و پرده آن به کنار میرامین ویس را و دل باختن به او میکند آن
صحنه را زیبا سروده است.
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چو بادى بر عمارى بر گذشتى«
جهان از بوى او خوش بوى گشتى

تو گفتى آن عمارى گنبدى بود
ز موى ویس یکسر عنبر آلود

تابنگاریده بدو در آف
فرو هشته برو زرین نقابى

گهى تابنده از وى زهره و ماه
گهى بارنده مشک سوده بر راه

گهى کرده درو خوبى گل افشان
زنخدان گوى کرده زلف چوگان
عمارى بود چون فردوس یزدان

عمارى دار او فرخنده رصوان
چو تنگ آمد قصاى آسمانى
که بر رامین سر آید شادمانى

فروزدز عشق اندر دلش آتش
بر آتش عقل و صبرش را بسوزد

بر آمد تند باد نوبهارى
یکایک پرده بربود از عمارى

تو گفتى کز نیام آهخته شد تیغ
و یا خورشید بیرون آمد از میغ

رخ ویسه پدید آمد ز پرده
دل رامین شد از دیدنش برده

تو گفتى جادوى چهره ننودش
به یک دیدر جان از تن ربودش

آلود بودىاگر پیکان زهر
نه زخم بدین سان زود بودى

کجا چون دید رامین روى آن ماه
تو گفتى خورد بر دل تیر ناگاه

ز پشت اسپ که پیکر بیفتاد



٢٠٦٩
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

چو برگى کز درختش بفگند باد
گرفته زاتش دل مغز سرجوش

)82، 1389گرگانی»( هم از تن دل رمیده هم ز سر هوش
خسرو و « شود نظیرعشق نخستین با همین دیدار شروع میهاي عاشقانه فارسی در بسیاري از منظومه

و...  اما توصیف شاعران از ایندیدار نخستین بسیار مهم است و » لیلی و مجنون«و » سالمان و آبسال«، »شیرین
می تواند آیینه انعکاس قریحۀ شعري یک شاعر باشد. چیزي که هر شاعري هم نتوانسته است به خوبی از 

اند قوت طبع نظامی گنجوي و فخرالدین اسعد در میان شعرایی که منظومۀ عاشقانه سرودهعهدة آن برآید و
باشد .گرگانی بیش از دیگر شاعران می

-اند کمتر موفق شدههاي عاشقانه سرودهشاعرانی که در توصیف اندام  و سراپاي معشوق قهرمان، داستان
ها ویس معشوق رامین در اندام و و روحیات و شخصیتاند آن را به زیبایی بسرایند توصیفات مختلفی از 

بیت  این توصیفات همان بخشی است که اوایل داستان منظومه مورد بحث ماقرار گرفته است اما شاید شاه
نویسد:کند  فخرالدین اسعد گرگانی میشاعر سراپاي معشوق را وصف می

گهى گفتى که این باغ بهشتست«
تستکه یزدانش ز نور خود سرش

تنش آبست و شیر و مى رخانش
همیدون انگبینست آن لبانش

روا بود ار خرد زو خیره گشتى
کجا چشم فلک زو تیره گشتى
دو رخسارش بهار دلبرى بود

دو دیدارش هالك صابرى بود
به چهره آفتاب نیکوان بود

به غمزه اوستاد جادوان بود
چو شاه روم بود آن روى نیکوش

دوسیه پوشدو زلفش پیش او چون 
چو شاه زنگ بودش جعد پیچان

دو رخ پیشش چو دو شمع فروزان
چو ابر تیره زلف تابدارش

به ابر اندر چو زهره گوشوارش
ده انگشتى چه ده ماسورهء عاج

به سر هر یکى را فندقى تاج
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نشانده عقد او را در بر زر
به سان آب بفشرده بر آذر

چو ماه نو برو گسترده پروین
گنده اندر سر و سیمینچو طوق اف

جمال حور بودش طبع جادو
سرین گور بودش چشم آهو

لب و زلفینش را دو گونه باران
شکر بار این بدى و مشکبار آن
تو گفتى فتنه را کردند صورت
بدان تا دل کند از خلق غارت

و یا چرخ فلک هر زیب کش بود
)48همان؛ »( بران باال و آن رخسار بننود 

هاي و ساختار ادبیات بتوان گفت که وصف سراپاي معشوق یکی از زیباترین  بخششاید به جرأت
غنایی فارسی است. فخرالدین اسعد گرگانی به عنوان یکی از شاعران توانمند قرن ششم به خوبی از عهدة 
این کار برآمده است همچنان علی رغم سرایش  سیصد مثنوي عاشقانه در ادبیات فارسی جایگاه خویش را 

- حفظ کرده است. آن توصیف فوق الذکر را با توصیف ذیل از نظامی گنجوي در وصف شیرین مقایسه می
کنیم:
پري دختی پري بگذار ماهی«

به زیر مقنعه صاحب کالهی
شب افروزي چو مهتاب جوانی

سیه چشمی چو آب زندگانی
کشیده قامتی چون نخل سیمین

دو زنگی بر سر نخلش رطب چین
د آن نوش لب راز بس کاورد یا

دهان پر آب شکر شد رطب را
به مروارید دندانهاي چون نور

صدف را آب دندان داده از دور
دو شکر چون عقیق آب داده

دو گیسو چون کمند تاب داده
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خم گیسوش تاب از دل کشیده
به گیسو سبزه را بر گل کشیده
شده گرم از نسیم مشک بیزش

دماغ نرگس بیمار خیزش
بر خود چشم خود رافسونگر کرده

زبان بسته به افسون چشم بد را
به سحري کاتش دلها کند تیز

لبش را صد زبان هر صد شکر ریز
نمک دارد لبش در خنده پیوست
)285نظامی گنجوي، »(نمک شیرین نباشد وان او هست

ورد. همین خالبته استادي نظامی نسبت به فخرالدین اسعد گرگانی در این زمینه به وضوح به چشم می
هاي ها در دورة صفویه منجر به خلق منظومهتوصیف سراپاي معشوق که از فخرالدین شروع شده بود بعد

نامه گردید.مستقلی تحت عنوان سراپا
هاي عاشقانه از زیبائیهاي آن به شمار توصیف بیماري عاشق و برخی موارد بیماري معشوق نیز در منظومه

ها به سراغ رهاي ادبیات غنایی به شمار می رود. بیماري در برخی از منظومهمی رود و یکی دیگر از ساختا
هاي بیماري عاشق است. فرق شاعر با آید معموالً الغري،  خمیدگی،  زردي و افسردگی از نشانهعاشق می

ترین صورت توصیف کند و این خصوصیت در دیگران باید در این باشد که او بتواند آن فضا را به عالی
کند:نیز مشهود است.  فخرالدین بیماري رامین را این گونه توصیف می» ویس و رامین«

به گونه اشک خون چندان براندي«
که ازخون پاي او در گل بماندي

بدین زاري و بیماري همی زیست
نگفتی کس که بیماریت از چیست

آلود گشتهزگریه جامه خون
)58همان؛ »(زناله روي زرداندود گشته

تواند به اندازة سراپاي معشوق، ذوق  بیماري عاشق را نمیتوان ادعا نمود که هیچ شاعر خوشته میالب
سرایند به طور عموم در زندگانی زیبا توصیف کند. دلیل امر هم مسلّم است شعرایی که مثنوي عاشقانه می

خسرو و «ي در منظومۀ اند  و به طوري که حتی شاعري چون نظامی گنجوخود نیز دلباختۀ معشوقی بوده
همسر و محبوبۀ خود داشته است و  سرانجام کار هم دلیل شورانگیز »  آفاق«گوشه چشمی هم به »  شیرین

دانیم آیا داستان فریدالدین عطار در خصوص انگیزة  فخرالدین در سرودن بودن داستان همین علّت است.نمی
ها  و ساختارهاي ادبیات غنایی مایهعاشقانۀ دیگر بنهاي همان عشق او بود یا در داستان» ویس و رامین» 
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چون تراژدي، بزم، توقیدو مقامات، مناجات، گفتگوهاي عاشق و معشوق، و...  هم وجود دارد. حال باید دید 
ها و ساختارهاي مورد اشاره را هم دارد؟کدام یک از ن مایه» ویس و رامین«منظومۀ 

ها:توحید سرآغاز منظومه
والً بخش آغازین منظومۀ عاشقانه است در این بخش حمد و ستایش خداوند و ذکر اسماء او توحید معم

همتایی و یکی بودن خداوند است در شود در توصیف خداوند یکی از مسائل مورد توجه بیبحث می
این گونه توضیحات ساده و قابل فهم است» ویس و رامین«الخصوص  در منظومه هاي عاشقانه علیمنظومه

گوید:مانندي خداوند چنین میوچندان احتیاج به شرح و تفسیر ندارد.  فخرالدین دربارة بی
نشاید وصف او گفتى که چون است«

که از تشبیه و از وصف او برون است
به وصفش چند گفتى هم نه زیباست
که چندى را مقادیرست و احصاست

کجا وصفش به گفتن هم نشاید
دکه پس پیرامنش چیزى ببای

به وصفش هم نشاید گفت کى بود
کجاهستش را مدت نپینود

و گر کى بودن اندر وصفش آید
پس او را اول و آخر بباید

نه با چیزى بپیوسته ست دیگر
که پس باشند در هستى برابر

نه هست او را نهاد و حد و مقدار
که پس باشد نهایاتش پدیدار
نه ذات او بود هر گز مکانى

شد نهانىنه علم ذات او با
زمان از وى پدید آمد به فرمان
)19، 1389(گرگانی» به نزد برترین جوهر ز گیهان 

در منظومۀ بعدي به مرور این سه بخش آغازین منظومه عاشقانه بیشتر به صورت براعت استهالل در 
صفت جمال و جمیلی و عشق الهی است.

معراج نامه:
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ویس «راج نامه است. موضوعی که جاي خالی آن در منظومۀ هاي عاشقانه معهاي منظومهیکی از ساختار
هایی که در نعت پیامبر خورد. وصف معراج پیامبر در قصیدهفخرالدین اسعد گرگانی به چشم می» و رامین

ها اعم از عاشقانه و عارفانه به طور عموم وجود دارد و اولین بار ها و منظومهسروده شده است و در مثنوي
به کار برده شده است. بعدها شاعران که مقلدین خمسه سرایی شدند بخشی از مقدمۀ » گنجوينظامی «توسط 

دانستند که شامل ابیاتی تا سی بیت بوده است که آثار خود را بعد از توحید و نعت پیامبر،  وصف معراج می
دورة آغاز منظومه هاي هفتگانه رسیدن به عرش اعلی و... بود.اوایل قرن ششم مفاهیم آن طی کردن آسمان

هاي عاشقانه بود، قبل از قرن ششم یعنی هنگام  آغاز خمسه سرایی نظامی متداول نبود. 
توصیف مجالس بزم آرایی:

هاي  مهم در ابراز وجود یک شاعر و نمایش قوت طبع او می تواند باشد. مجالس این موضوع از بخش
ماسی نیز جایگاهی دارد، در جاي جاي شاهنامه می توان هاي حهاي عاشقانه در منظومهبزم عالوه بر منظومه

مجالس بزم توصیف شده است و »  ویس و رامین«آرایی را دید. در بخش هایی از منظومۀ توصیفاتی از بزم
پاي هیچ اثري به آن نرسد . بدین منظور » نظامی گنجوي» «خسرو وشیرین«شاید در این زمینه به جز منظومۀ 

شود:ي از مجالس بزم، به بخش توصیفی بزم شاه موبد اشاره میابه بررسی نمونه
بتان چین و ترك و روم و بربر«

بنفشه زلف و گل روي و سمن بر
به باال هریکی چون سرو آزاد

به جعد زلف همچو مورد و شمشاد
یکایک راز زر ناب و گوهر
کمرها بر میان و تاج بر سر

زچندان دلبران و دلنوازان
وي طاووس و بازانبه رنگ و خ

به دیده چون گوزن رودباري
)44همان؛ »(به چشم و لب روان را درد و دارو 

ها. تر است تا سایر منظومهشادمانه» خسرو شیرین«و » ویس و رامین«مجالس بزمی در دو داستان عاشقانۀ 
نبود افکار و عقاید اسالمی باعث هاي پیش از اسالم است .ثانیاً ها مربوط به داستانبه هر حال اوالً این داستان

هایی ها جوالن دهند. نبودن توصیفات عالی در منظومهتر در این گونه داستانشده است که شاعران راحت
عدم شناخت از نکتۀ اولین و نفوذ انگارة دینی درموضوع آن است. » یوسف و زلیخا« و » وامق و عذرا« چون 

گوید که شرایط براي می»  نظامی گنجوي«اده است چرا که خود هم مساله س» لیلی و مجنون«در منظومۀ 
توصیف زیبا و شاد بیشتر در این منظومه به دلیل این که محیط آن بیابان است، دشواربود.

هاي عاشقانهحسرت وصال در داستان
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ی هم رسند و گاهگاه به هم نمیهاي عاشقانه گاهی عاشق و معشوق در حسرت وصالند و هیچدر داستان
ها در بینابین داستان بین عاشق و شود. اما در برخی از داستانوصال آن دو به یکدیگر قطعی محسوب می

معشوق یک یا چند بار وصال صورت میگیرد وصف چگونگی و حالت وصال بخشی از این گونه ادبیات 
ن وصال را به گونۀ زیر داستانی فارسی است. در اولین وصال بین ویس و رامین فخرالدین اسعد گرگانی ای

کند:توصیف می
به گوهر بانوان را بانوي تو«

به غمزه جاودان را جادوي تو
گل کافور رنگ مشک بویی

بت شمشاد قد الله رویی
تو از خوبی کنون چون آفتابی

خنک آن کس که تو بر وي بتابی
به بالي تو ماند سرو و شمشاد
اگر در هر دو ماند نقش نوشاد

ایی آن رخشنده ماهیتو در زیب
کجا تاریکی و تیمار  کاهی

ترا دادست بخت آن روشنایی
)127همان؛ »( که زنگ از جان بدبختان زدایی

الزم به  یادآوري است که فخر الدین اسعد گرگانی معموالً تمثیالت در  میان داستان و در خصوص 
شود.تر مییات، شعر و توضیحات شاعر زیباوصال آنها نیز دو سه بیتی تمثیل آورده است، اما در اواسط اب

است و چنانچه آن را » ویس و رامین مشهود«گفتگوهاي مابین عاشق و معشوق در جاي جاي منظومۀ 
-شود. نوع گفتگوها، زبان ، حال و شیوة عشقبیشتر واکاوي نمود، امانت نویسنده به اصالت داستان محقق می

- کند که شاعر به اصل داستان وفادار مانده است و اصوالً داستانمیهاي مختلف منظومه ثابت ورزي در بخش

عنصري در حین » وامق و عذرا« هاي عاشقانه اولیه مشمول این حکم هستند، در بخش هاي باقی ماندة 
بررسی اسماء، اشخاص و اماکن که همگی یوناي االصل هستند به وفاداري عنصري بلخی به اصل داستان 

ا در روایت هاي بعدي این منظومه آنقدر تغییرات و تصرفات در داستان ره یافته است، که شویم امواقف می
اند که از آن با مقتضیات زمان خود وفق توان به این نکته پی برد که که شاعران در هر عصري تالش نمودهمی

ر عشق ایران دورة دهند به همین دلیل است که عشق سیال حاکم بر متن ویس و رامین نه تنها مبتنی بر ب
هاي آنچنانی را در ادبیات فارسی نبینند.......... نیست ، بلکه باعث شذ که شاعران به طور کل منظومه
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و » خسرو شیرین« باید گفت این نظامی بود  که بامهارت و استادي خود  توانست با بازآفرینی در منظومۀ 
هاي او مورد استقبال ار خود قرار دهد، بلکه منظومهتنها مورد پسند اهل ذوق روزگرا نه» لیلی و مجنون«

خسرو «نظیره و از منظومۀ57» لیلی و مجنون«هاي بعد نیز قرار گرفت . به طوري که از منظومۀ شااعران دوره
)87، 1382نظیره در ادبیات فارسی سروده شد. (ذوالفقاري52» شیرین

هاي عاشق و معشوق و بالعکسشکوائیه
شود که این شکوائیه ها دو طرفه از قسمت هاي رمانتیک در ادبیات غنایی محسوب میاین بخش نیز 

است در بخشی از نامۀ ویس به رامین  می خوانیم :
چرا بردي زمن آن روي چون خور«

که چون جان و روانم بود در خور
همی تا دور ماندستم ز رویت
ز باریکی نمانم جز به مویت

ستبه رو انده گسارم آفتاب ا
که چون رخسار تو با نور و تاب است

ه گسارم اخترانندبه شب اند
)350، 1389(گرگانی» که چون بینم به زران تو مانند

نتیجه گیري:
هدف اصلی این مقاله بیان تاثیر و تاثرات داستان ویس و رامین در تاریخ ادبیات فارسی بود. و نقش و 

رغم عدم استقبال از منظومه که محدود بودن نسخ خطی و نبودن نفوذ آن در قلمرو ادبیات فارسی، اما علی 
شود که این داستان به دلیل نداشتن مسائل تربیتی مطابق با مضامین اسالمی و نظیره هاي دیگر معلوم می

هاي وي در این زمینه قابل که درحقیقت نوآوري» نظامی گنجوي«همچنین پیدایش شاعري توانمند چون 
شد که از قرن هشتم به بعد شاعران به خمسه سرایی روي آورند و یا در قالب جدیدتري که توجه بوده باعث 

نامه نویسی از جمله قالب هایی بوده اقبال نشان دهند علی الخصوص ده» ویس و رامین«از اصل هم بر اساس 
فته  رو به فراموشی نهاد. بود که بدان اقبال فراوان نشان داده شد. سرانجام با آغاز قرن نهم این منظومه رفته ر

توان به جنگ مال صدرا  اشاره کرد.اما  در قرن ها درج شده است که مسها و سفینهبخشی از آن در جنگ
معاصر باز توجه پژوهشگران ایرانی و خارجی  را به سوي خود جلب کرد و سرانجام دوباره توجه و اقبال 

هایی که از سرایش منظومه  می گذشت هایت تعجب اینکه دههبیشتر از گذشته به این اثر نشان داده شد در ن
به زبان گرجی ترجمه شده بود و علی رغم اینکه محیط جغرافیایی گرجستان به گنجه زادگاه نظامی نزدیک 

در محیط ادبی گرجستان بیشتر از نظامی بود. متن کامل این متن » ویس و رامین«بود ولی  محبوبیت وجایگاه 
ه در دسترس است.گرجی هم امروز

نکات ذیل سبب برجسته تر شدن این اثر و اهمیت آن در میان متون زبان و ادبیات فارسی است:
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به وزن بحر هزج تنها وزن عروضی که تطبیق یافته با فهلویات دوبیتی بود، براي سرایش » ویس و رامین«
وزن متقارب(یعنی همان وزن منظومه منظومه عاشقانه مطرح گردید منظومه هاي عاشقانه قبل از آن همگی به 

هاي حماسی) بودند .
اي در باشد که جایگاه ویژه» خسرو و شیرین«یک انگیزة قوي می توانست براي سرایش » ویس و رامین«

ادبیات غنایی دارد.
اش باقی مانده است. تنها اثر دست نخورده ایرانی است که عالوه بر آن ساختار اساطیري» ویس و رامین«

حال که داستان خسرو شیرین تغییرات و روایات مختلفی داشته است.در
نامه عاشقانه در جاي جاي این متن باعث شد که ان بخش از اثر مورد توجه بسیاري از شاعران آوردن ده

آن بخش به صورت جداگانه آمده است. پس از قرن هفتم ده نامه نویسی » سفینه تبریز« قرار گیردو حتی در
یک سبک و ژانر ادبی متداول گردید. و شاید یتوان گفت که ریشۀ سراپا نویسی از این منظومه به عنوان

است.
با وجود همه این موارد ایراد چندي نیز بر کلیت این مثنوي وارد است از آن جمله جریان عشق حاکم بر 

حوادث داستان تمامیت داستان بر مذاق خوانندگان و وابستگان فرهنگ ایرانی خوشایند نیست،  در
خورد که عوامل ضعف این اثر است.ناهماهنگی هایی به چشم می

هاي تراژدي غربی زیبایی و پایان این داستان نیز پایانی تراژدیک است، اما این تراژدیک همانند داستان
حالوت خاصی ندارد. 

کتابنامه
)،تهران: انتشارات نیما.)، منظومه هاي عاشقانه ادب فارسی، چاپ اول،1382ذوالفقاري، حسن
)،ویس رامین با دو گفتار از صادق هدایت و 1389گرگانی، فخرالدین اسعد، به کوشش محمد روشن  ،(

مینورسکی، چاپ سوم، تهران: انتشارات صداي معاصر. 
).تهران: انتشارات جاویدان.4)،  یادداشت ها و اندیشه ها (ج1362زرین کوب، عبدالحسین ،(
یوسف و زلیخا، چاپ اول ، تهران: -)،  منسوب به فردوسی1369د حسین زاده، (صدیق، دکتر محم

انتشارات آفرینش.
)،چاپ هفتم، تهران: انتشارات فردوس2/3)، تاریخ ادبیات در ایران، جلد1371صفا، ذبیح اله ،
)،ن.)، منظومه هاي غنایی فارسی، چاپ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهرا1384صورتگر، لطفعلی
) .منظومۀ ویس و رامین. تهران: انتشارات نیک فرجام. (با اندکی 1390گرگانی، فخر الدین اسعد (

تغییر).
) .464-461):114)، یادداشتهایی دربارة ویس و رامین. نشریۀ یغما. دي (1336محقق، مهدي..
.نظامی گنجوي،() کلیات خمسه نظامی گنجوي،  چاپ دوم، تهران: انتشارات امیرکبیر
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) .271)، نکاتی چند دربارة منظومۀ ویس و رامین. نشریه چیستا. خرداد(1389نوشین، عبدالحسین.(
حقوق زنان از دید جالل آل احمد

با نگاهی به آثار و زندگی خصوصی با مرحوم سیمین دانشور
دکتر سید احمد حسینی کازرونی
استاد دانشگاه آزاد اسالمی بوشهر
1محمدرضا کمالی بانیانی

ضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی ایذهع
چکیده

پنهان جامعهدهند. این نیروي اجتماعی همواره مانند نیمهما را زنان تشکیل میحدود نیمی از افراد جامعه
اند و در فرایندهاي اجتماعی و سیاسی عمل کرده است؛ اما همواره مردان در متن و زنان در حاشیه مانده

در اند. نقش اجتماعی زنان،به میان آمدهاند، هاي اجتماعی فرصتی یافتهها و بحراننشیبهرگاه در فراز و
تر تلقی شده؛ اما باز هم نقشی در حاشیه ، جديهاي پیش از آنتاریخ معاصر ایران اگر چه نسبت به دوره

زندگی جالل آل در عصر در اعصار مختلف تاریخ به طور اعم وحقیق پیرامون پایگاه اجتماعی زنان تاست. 
به طور اخص یکی از موضوعاتی است که همواره ذهن تاریخ نگاران را به خود )پهلوياحمد (عصر 

جالل آل احمد یکی از شخضیتهاي بزرگ و بارزي است که به وضعیت زنان چه در مشغول داشته است.
انوضعیت زناز ه تصویري روشن ارائضمن هدف از این تحقیق خانواده و چه در اجتماع پرداخته است.

زندگی جالل آل احمد، بررسی حقوق آنها از دید وي از خالل آثارش می باشد. عالوه بر این ایرانی در عصر 
زندگی خصوصی او با مرحوم سیمین دانشور حاوي نکاتی است که می تواند دیدگاههاي جالل را بهتر 

ها نیل به این هدف تا حدي میسر د شده و جمع بندي آنها از منابع یاکه با گردآوري یافتهآشکار سازد
بسیار به زنان کهآثار جالل به ویژه  داستانهاي ويبه کامل و دقیق تالش شد که با مراجعه همچنینگردید.

.این موضوع مورد بررسی قرارگیرد، و وضعیت آنان می پردازد

ورآل احمد، حقوق زنان، فمنیسم، سیمین دانشها:کلیدواژه
مقدمه 

در طول تاریخ بشریت شخصیت انسانی همواره دچار تحول و تغییر بوده است و این امر یکی از 
خصوصیات غیرمنفک وي است که می خواهد بر همه چیز و همه کس دست یابد و به عبارت دیگر بر زمین 

بر همه چیز حکومت و زمان حکومت کند. برهمین مبنا است که همواره کوشیده است با اندیشیدن و تمرکز،
کند. رسیدن به چنین هدفی ، یکی از هزاران هزار رویاهاي انسانی بوده و می باشد. البته در این گیرودار، این 
مردان بودند که توانستند گوي و میدان را از زنان بربایند.  قبل از به وجود آمدن این دوران ، با برتریهایی که 

1 . Banianimohammad@gmail.com
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و پرورشی ، اجتماعی و سیاسی به دست آورد، دوره اي در زندگی بشر زن در مسائل اقتصادي ، خانوادگی 
آغاز شد که به نام عصر زن ساالري ( مادر شاهی ) مشهور است. این دوره به دنبال دوره اي است که زن و 
مرد، بی آنکه زحمتی را در امر تولید متحمل شوند، یکسان از مواهب طبیعی بهره مند بوده اند، و آغاز آن 

» گوردن چایلد«نی است که انسان به امر کشاورزي و برخورداري بیشتر از زمین آگاهی می یابد. به قول زما
در بین ملل کشاورز ، زن عامل خویشاوندي است . در زندگی کالن ، کارهاي مهم به دست زن انجام می 

همین جا سرچشمه شود، به همین مناسبت نقش اساسی به عهده اوست. مساله قدرت و اولویت زن نیز از
)59: 1346می گیرد. (چایلد، 

با اینکه زن توانست برتري و سروري خود را هزران سال در جامعه ابتدایی بشر محفوظ دارد، اما به 
ذکر خواهد شد ، این امر نتوانست همیشگی باشد، و اندك اندك پس از یک دوره ي "دالیلی که متعاقبا

دساالري آغاز می شودکه ، نشان هاي آن در زمان حال نیز به گونه تساوي و همسانی در قدرت ، عصر مر
هاي متفاوت و مختلفی به چشم می خورد. اما آنچه مسلم است این است که ، محیط طبیعی و اوضاع 
جغرافیایی ، یکی از بنیادي ترین عوامل شکل گیري فرهنگ ، شیوه ي زندگی و چگونگی تولید مادي و 

ت. این امر در دورانهاي دورتر ، که هنوز صنعت و تکنولوژي سلطه نیافته بود، معنوي جوامع انسانی اس
چشمگیرتر می نمود، و از این رو ، نخستین هسته هاي نظام هر جامعه اي را باید کمابیش در نحوه ي ارتباط 

هاي آن جامعه با طبیعت جستجو کرد؛ و چون جغرافیا همیشه عامل مسلط بشمار نمی آید، به تحقیق عامل
دیگر اجتماعی و اقتصادي را نیز باید در این رده کارساز دانست؛ طبیعت و جغرافیاي ایران، حدود و مساحت 
، پستی و بلندي ، آب و هوا، دگرگونی هاي طبیعی پدید آمده طی ادوار زمین شناختی و جز اینها ، هر یک به 

رات زیادي گذاشته است،که از یکی جمله  صورتی در تکوین حیات اجتماعی و فرهنگی مردم ساکن ایران ، اث
آن اثرات که به صورت محسوس تري قابل تشخیص می باشد، اثري است که این عامل بر روي حیات 
اجتماعی زن ایرانی داشته است. براي اینکه بتوان به یک برداشت صحیح از این مبحث رسید، قبل از اینکه به 

د از آن بحث کرده است پرداخته شود، وضعیت زن را در دو وضعیت زن و حقوق و در دوره اي که آل احم
دوره ي زیر مورد بررسی قرار بگیرد و همین گونه با بررسی روند سیر تاریخی وضعیت زنان بپردازیم. 

زن در آغاز تاریخ ایران 
ورود مردم ساکن فالت ایران ( قبل از ورود آریائیان، کشور ایران با این نام شناخته  می شد) پیش از

آریائیان با اینکه کم و بیش در واحدي سراسري به سر می بردند، اما  در منطقه هاي مختلف داراي سنتها و 
آداب خاصی بودند که به اوضاع و شرایط جغرافیایی ، اجتماعی و تاریخی هر منطقه بستگی داشت. زن به 

انواده و تربیت کودکان را بر عهده عنوان مادر خانواده ، داراي نقش عمده اي بود و چون خدمت اعضاي خ
داشت، گویی نظم خانواده و موجودیت آن بر ابتکار و قدرت مادر استوار بودو پدر در مرتبه اي نازل تر ، 

قرار می گرفت. بر همین اساس، مرد، در رتبه اي پایین تر از زن قرار داشت. 
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ن دلیل ، زن با برادر و یا خواهر خود، رابطه  زن و شوهر ، رابطه اي صمیمی و دوستانه نبود؛ به همی
احساس الفت بیشتري داشت و در مقابل مرد نیز ، با مادر و خواهر و برادرش داراي انس و الفت بیشتري 
بود. همچنین مرد با فرزندان خود نیز رابطه اي چندانی نداشت و گاه از قبیله  خود جدا می شد و در خاندان 

. زن به کار ، اشتغال می ورزید
در این دوران ، زنان گرداننده ي خانواده و برطرف کنندگان مشکالتی بوده اند که براي خانواده به وجود 
می آمده است. همچنین زنان بودند که با کار کردن بر روي زمین ، آغاز کننده و در حقیقت مبدع نظام 

دست زنان اتفاق افتاده است نه به در اجتماعات ابتدایی قسمت اعظم ترقیات اقتصادي به « کشاورزي بودند. 
با طریقه هاي کهن خود به شکار اشتغال داشتند. "دست مردان، در آن هنگام که قرنهاي متوالی مردان دائما

زن در اطراف خیمه زراعت را ترقی می داد و  هزاران هنر خانگی را ایجاد می کرد که هریک روزي پایه  
)51: 1354نت، صنعتی بسیار مهمی شده است ... (دورا

از لحاظ زندگی اجتماعی و اقتصادي باید یادآور شد که زیست همگانی در  خانه هایی ابتدایی، غالب بر 
زندگی فردي بوده است. اما به مرور زمان ، این فردیت  جاي خویش را به جمع می دهد. با این وجود زن ، 

ن ، حتی زن به مقام روحانیت می توانست روشنایی بخش کانون زندگی به شمار می رفت و در همین دورا
در مراسم رقصهاي مذهبی زن منزلتی تمام داشت. در گورهاي دختران این دوره آثاري پیدا شد که « برسد. 

).حتی در میان قبائل 33: 1348نشان دهند ه ي اعتقاد به زنده شدن آنان در عالم بعد می باشد. (انصاف پور،
همیت فوق العاده زیادي برخوردار است. بنابراین می توان گفت که در این از ا» جده « موجود ، پرستش 

دوره تا حدودي ، زن ساالري حکمفرما بوده است. چرا که زن به علت برتریی که  در کارهاي کشاورزي و 
مسائل اقتصادي و همچنین، داشتن روح پرورشی در حفظ خانواده ، داراي قدر و اولویت خاصی نسبت به 

بود. گیرشمن ، نویسنده ي کتاب ایران از آغاز تا اسالم اذعان کرده است که در این جامعه بدوي مرد شده
وظیفه مخصوصی به عهده ي زن گذاشته شده بود. وي گذشته از آنکه نگهبان آتش و شاید اختراع کننده و 

ریشه هاي سازنده ظروف سفالین بود ، می بایست چوب دستی بدست می گرفت در کوه ها به جستجوي
در نتیجه می بایست عدم تعادلی بین وظیفه ي …خوردنی نباتات یا جمع آوري میوه هاي وحشی بپردازد 

زن و مرد ایجاد شود و شاید همین امر اساس بعضی جوامع اولیه بود که ، زن در آنها بر مرد تفوق یافته است 
)10-11: 1349ن،. در چنین جوامعی زن کارهاي قبیله را اداره می کند. (گیرشم

اما این امر نتوانست همیشگی باشد و به تدریج جاي خویش  را به یک تساوي و همسانی متزلزل دادو 
سپس به طور کامل محو شد و جاي خویش را به مردساالري داد. مرد بدین ترتیب پا به پیش رفت و چون 

یق زن صورت می گرفت به اختیار جنس حق پدري در خانواده شناخته شد، انتقال ارث که تا به موقع از طر
مرد در آمد ، حق مادري در برابر حق پدري سر تسلیم فرود آورد و خانواده ي پدر شاهی که بزرگترین 

شناخته شد . حتی …خانواده ریاست آن را داشت در اجتماع  به منزله واحد اقتصادي و قانونی و سیاسی و 
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رت زنان بودند، به شکل مردان ریش داري در آمدند که در واقع مظهر به صو"خدایان نیز که تا آن موقع غالبا
). 18-20: 1354پدران و شیوخ قبیله بودند(دورانت،

زن در ایران باستان
براساس اعتقادات مذهبی ایرانیان باستان، خلقت زن و مرد براساس عدالت و مساوات بوده است . زن از 

کامل تر کند و زن جزیی از مرد محسوب می شده است. همانگونه دنده ي چپ مرد به وجود آمده تا او را
که می دانیم انسان اساطیري ایرانی ، از نژاد کیومرث است. کیومرث نخستین انسانی است که از عالم مینو به 
زمین فرستاده شد. بعد از  مرگ کیومرث که توسط اهریمن روي می دهد، از نقطه ي او ، دو ساقه ریواس به 

چیده از زمین می رویند. این دو گیاه اندك اندك شکل آدمی به خود  می گیرند، یکی زن است و هم پی
مشیانه نام دارد و دیگر مرد است و مشیه اسم اوست. این دو در واقع پدر و مادر انسانها هستند.
ان را پرستش اهورامزدا به آنها سفارش می کند که نیک اندیش و نیک گفتار و نیک کردار باشند و دیو

نکنند. بنابراین هر دوي آنها به نخستین چیزي که اندیشیدند این بود که هر یک از آنها خشنودي طرف مقابل 
را بدست آورد. مالحظه می شود که باالتر از نیاز دنیوي و وجودي آدمیان به وصل ، یک نیاز مشخص و 

آرزوي وصل و پیوند بین دو قطب مذکر و مونث زیستی در اساطیر ایرانی وجود داردو آن رهایی از تنهایی و 
است ؛ و می بینیم که بنا به اسطوره ها ، زن و مرد ابتدا یکی بوده اند و بعد به دو نیم شدند و از آن پس هر 

مرد به دنبال نیم گمشده اي خود که زن است، می گردد تا دوباره با او در آمیزاد و یکی شود. 
اذعان کرد که بر طبق اساطیر ، در آغاز آفرینش ، میان  زن و مرد تساوي بر همین مبنا می توان چنین 

وجود داشته است. این تساوي را می توان در تعداد امشاسپندان، نیز مشاهده کرد. که ، تعداد آنها شش تا 
است که، سه تاي آنها مذکر و سه تاي بعدي مونث می باشند. ویژگی ها و صفاتی که به هریک از 

ان مونث داده شده ، به خوبی موقعیت ، مقام و ارزش زن را می نمایاند. امشاسپند
اما ، با وجود تمام این مسائل و چنین برابریی که در خلقت زن و مرد در اعتقادات ایرانیان وجود داشته 

ك و است، در عمل و حتی در قوانین موجود ایران باستان ، زن و مرد داراي اختالفات فاحشی بوده اند. مدار
زنان "شواهد بسیاري وجود دارد که به ما نشان می دهد که زنان نقشی در جامعه ي خود نداشته اند و عمال

چه در سنن و عرف مرسوم د رجامعه ي آن روز و چه در قوانینی مملکتی ، جز کنیزکانی در خدمت مرد 
براي این "است. چون دختران طبعاتربیت دختران جنبه ي خانه داري داشته "یا یقینا"نبوده اند و احتماال

به عنوان کدبانوي خانه در صحنه ي اجتماع گام نهند. نه اینکه به عنوان یک "تعیین شده بودند که بعدا
شخص وارد اجتماع شده و بتواند پابه پاي مرد کارکند. طبق قوانین قدیم ، زن از شخصیت حقوقی برخوردار 

ه همانند یک شیء  با او برخورد می شده است که در تملک نبوده است. یعنی شخص فرض نمی شد، بلک
کسی قرار می گرفته است. همانند دوره آغازین که در مورد آن صحبت شد، شوهر حق داشته زن اصلی خود 
را ، حتی بدون جلب رضایت زن خود ، به طور موقت به همسري بدهد و اعتراض زن نسبت به قرارداد 
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ي موقت او به شوهر دیگري بی اثر و بی اعتبار بوده است. و این وضع ، شوهر اصلیش درباره ي واگذار
موقعیت استعماري  زنان را در جامعه ي گذشته ي ایران به خوبی نشان می دهد. شاهد دیگري بر این مدعا 
این است که ، وقتی خشایار شاه در مجلس بزمی  به ملکه وشی دستور می دهد به بزم بیاید و زیبایی اندام 

ویش را به دیگران بنمایاند. اما او امتناع می کند. خشایار شاه چون از دادوران خواست مجازات او را تعیین خ
کنند، تمام دادوران گفتند: ملکه وشی نه تنها نسبت به شاه نافرمانی کرده است، بلکه همه ي مردم کشور را 

و شوهران خود را تحقیر می سازند و می آزرده است، زیرا از این پس همه ي زنان به وي نگاه خواهند کرد
گویند ملکه سر از فرمان شاه پیچیده است، پس باید اعالم دارد که وشی دیگر ملکه ي ایران نیست، پس 
خشایارشاه به تمام کشورهاي تحت صرف نامه اي می نویسد، حاکی از این که مرد در خانه ي خود، خدا 

هد بود:است. توصیف آناهیتا، دلیل این مدعا خوا
ناهید زنی است جوان، خوش اندام، باالبلند، برومند، زیبا و با چهره اي آزاده، بازوان سفید وي به ستبري 
شانه ي اسبی است. با کمربند تنگ که در میان بسته تا سینه اش ترکیب زیبا بگیرد و مطبوع واقع شود . ناهید 

د گوهر نور پاش نصب است، بر سر دارد، و از به جواهرات آراسته تاجی زرین به شکل چرخی که بر آن ص
آن نوارهاي پرچین آویخته ، طوق زرین دور گردن و گوشواره هاي چهار گوشه در گوش دارد. از قوزك پا 

)32: 1341(کارنوي،…به پایین کفشهاي درخشان پوشیده و با بندهاي زرین محکم بسته است 
مهمترین مایه هاي اصلی نوشته هاي ادبی فرهنگ ما را تمتع جنسی یافتن مرد از زن نیز یکی دیگر از

تشکیل می دهد . از این نوع اشعار در تمام نوشته ها و داستان هاي عشقی گذشته و حتی در شاهنامه نیز، جز 
در دو یا سه مورد که از زن به نیکی یاد شده، زن موجودي زیبا خوانده شده که بتواند پسر بزاید و خانه را 

ش شوهر خود فراهم سازد. این نکته در قرن بیستم، یکی از مبانی مهم اعتراضات زنان را در نهضت براي آرام
هاي آزادیخواهی شان تشکیل می دهد. نولدکه بر این عقیده است که زنها در شاهنامه، که اصیل ترین و 

منظومه بیشتر از راه پرمایه ترین منظومه ي حماسی ایران است، مقام مهمی را حایز نیستند، وجود آنها در
)                                                         116: 1351هوس و یا از راه عشق است.  (نولدکه،

البته نمونه هایی هم، وجود داردمبنی بر اینکه، زنان نیز می توانسته اند مخالفت خویش را ابراز دارند، 
ابل. پدر رودابه که با ازدواج وي با زال مخالف است، اسیر خواهش همانند مخالفت رودابه با پدرش شاه ک

هاي دختر خویش می گردد و در نهایت با این ازدواج موافقت می کند. با این وجود اثرات پدرساالري را می 
توان به خوبی مشاهده کرد؛ که نمونه هاي دیگري از آن را می توان در شاهنامه مشاهده کرد (داستان کتایون 

گشتاسب و رستم و تهمینه).با تمام نقشهاي مثبت و خوبی که زن در این دوره، در بعضی از مواقع داشته و
است، پدرساالري در جامعه ي باستان نقش اول را بازي می کرده است. دلیل اصلی پدرساالري، قدرت بدنی 

هان امروز، در بعضی نقاط به مردان که در آن دوره داراي اهمیت خاصی بوده است می باشد. این مساله در ج
عنوان یکی از حربه هاي به وجود آوردن خفقان براي زنان، اعمال می شود. 

زن از اسالم تا به امروز
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با ظهور دین اسالم ، دریچه اي براي بدست آوردن تساوي و از بین رفتن نابرابرهاي اجتماعی و حقوق از 
ید و با برپا شدن حرمسراها، زمینه براي تزلزل مقام زن در دست رفته زن، باز شد. لیکن این امر دیري نپای

جامعه فراهم آورد و اتفاقات دیگر تاریخی مانند حمالت اقوام خارجی و جنگهاي که گاه و بی گاه در میان 
خودشان ایجاد می شد، آن را تقویت نمود. دین اسالم در مقایسه با ادیان و نظام هاي حقوقی دیگر،براي زنان 

یژه اي قایل است و به آنان حقوق شایسته اي اعطا کرده است. به عنوان مثال، در قرآن کریم آیات ارزش و
بسیاري ذکر شده است که اشاره به برابري زن و مرد دارد، که این برابري را می توان در مسائل گوناگون 

بودن این آیات فقط به شماره مشاهده کرد که در زیر به تعدادي از آنها اشاره خواهد شد. البته به علت زیاد
آیه و نام سوره ي آن اشاره می شود:

آیاتی که در مورد برابري خلقت زن و مرد سخن به میان آمده است:
سوره ي فرقان/  آیه هاي 54سوره ي نحل/  آیه ي 72و 40آیه هاي اولیه ي سوره ي نساء/  آیه هاي 

سوره ي علق.2سوره ي حجر/  آیه 33و 23
سوره ي 184سوره ي اعراف و در نهایت 189و 12سوره ي اسراء، 61ین آیه هاي شماره ي همچن
شعراء. 

آیاتی که در مورد یکسانی زن و مرد در مورد عبادت و بندگی خداوند، می باشد:
سوره ي احزاب37و 35سوره ي محمد / آیه هاي 19سوره ي نوح/ آیه 28آیه ي 

نی مرد و زن در معاد و آخرت ذکر شده است :آیاتی که در مورد یکسا-3
سوره توبه72و 68سوره ي حدید/  آیه هاي 13و 12سوره ي فتح/ آیه هاي 69آیه ي 

متاسفانه با ایجاد سوء تعبیراتی،  باز هم موقعیت زنان را متزلزل ساخت و تعصب ناموسی که بر اثر 
که مردان براي دور نگاه داشتن زنان و دختران خویش از مسلمان بودن در مردم پیدا شده بود، باعث شده بود 

دید مردان، آنها را خانه نشین کردند و کم کم حتی اجازه ي حرف زدن را نیز از آنها گرفتند.
این حالت هر چند در ابتدا، با یک مبارزه  منفی براي جلوگیري از به فحشا کشیده شدن زنان صورت می 

جود آمدن تعصبات بسیار شدید و بی پایه و اساس، نتایجی بسیار وخیم به وجود گرفت، اما در نهایت با به بو
آمد. زیرا بعد از آن زنان مجبور شدند براي همیشه در زیر چادر خود را پنهان کنند و در خانه ها محبوس 

کم چنان شوند. بنابراین، با پیدا شدن عقاید خرافی و به قول جالل کلثوم ننه اي ، در جامعه ي ایران کم 
دست و پاي زن به نام دین بسته شد که دیگر کاري براي زن جز رفتن به مجالس روضه خوانی و خالی 
کردن عقده ها و یا ارضاي نیازمندي هاي شوهر باقی نماند. در این میان بساط حرمسراها نیز روز به روز 

می یابد. چنانکه در زمان گسترش یافت و کم کم ارکان اجتماعی، اقتصادي و حتی انسانی رو به زوال
قاجاریه این وضع به اوج خود می رسد و در حرمسراهاي درباریان و امیران و حکام و افراد با نفوذ گاه بیش 
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از هزاران زن زندگی می کنند که همه آنها در شلیته و شلوار و چادر و روبنده در اندرون ها محبوس می 
شوند. 

درست یک قرن پیش یعنی مقارن انقالب مشروطیت، زنان ایرانی بر همین اساس، مالحظه می کنیم که 
نیز به پیکاري خردمندانه و دامنه دار دست می یابند و مطالبات خود را در حوزه هاي سیاسی و اجتماعی و 

فرهنگی پیش می نهند و بر تحقق آن تاکید می ورزند. 
هاي نخستین پس از انقالب مشروطه، سال.ي مردم و جامعه، نسبت به زنان بودي نگرش تازهاین نتیجه

با آغاز .اندجوي هویت و امنیت برآمدهواي است که در آن، هر گروه اجتماعی و حتی زنان در جستدوره
اتفاق افتاد. کننده،ي پهلوي، در زندگی فردي و اجتماعی زنان ایران وقایع و حوادث دگرگونسلطنت سلسله

آمیز جلوه کرد. در این عصر هاي خشونتدر شکلکه مکتوم و نهفته بود،در عصر پهلوي، بحران حقوق زن،
براي نخستین بار در تقابل آشکار با یکدیگر قرار طلبی، حول محور حقوق زن،بود که تجددگرایی و سنت

هاي جدي براي او گرفته گرفتند. از این دوره به بعد نقش زن، به تدریج در جامعه اهمیت یافته، تصمیم
ي زنان بوده ترین بهانه براي قلم فرسایی و نقد و تحلیل و تفسیر دربارهکشف حجاب، مهمواقعه.شودمی

ي ایران را بر مال ساخت. پس از . ش، بحران حقوق زن در جامعهه1314است. موضوع رفع حجاب زنان در 
ا نبودن حجاب زنان در جامعه پدیدار ها پیرامون نقش زن و آثار اجتماعی بودن یموجی از تحلیلاین واقعه،

شد، با ها، که به طور عمده توسط نوگرایان و وابستگان حکومت نوشته میشد. در برخی از آثار و نوشته
اي از احیاي حقوق زن دانستند؛ ولی در آثار علماي دینی و منتقدان آن را نشانهدادي،تجلیل از چنین روي

به این ترتیب، .شودها شمرده میریم زنان و پایمال کردن حقوق انسانی آناجتماعی، این واقعه تجاوز به ح
ي آموزش زنان است که پدیدهدهد: یکیشاه روي میدو اتفاق مهم در زندگی اجتماعی زنان در عصر رضا

ي رهتصمیم حکومت درباهاي اعتراض و انتقاد در میان زنان است و دوم،ي آن، ایجاد ظرفیتپیامد ناخواسته
شود. دو ها تلقی میهاست که در واقع تجاوز به حریم خصوصی و عادات فرهنگی و دینی آننوع پوشش آن

ي واحد تاریخی ها، در دورهزمان؛ از یک سو رشد دادن به زنان و از سویی سرکوب اجتماعی آنفرایند هم
ات منفعل و خاموش زنان را که در جنبشی به نیروي اجتماعی زنان داده و حیشود. این دو طرح،انجام می
.سازدبه جریانی پویا و ملتهب تبدیل میي ایران تداوم داشته است،ها در جامعهطول قرن

ي کرده از جنس زن در ایران تربیت شد؛ اما با وجود همهي رضاشاه یک نیرویی تحصیلگرچه در دوره
نند صغار و مجانین در رأي دادن و انتخاب شدن منع کرده ها، در همین دوره، قوانین انتخاباتی، زنان را مااین

ي اجتماعی منسجم و ي زنان گرفته شد فاقد فلسفهتصمیماتی که دربارهدهد،بود. این نکات نشان می
ي زنان را به هم ریخته، در عین تعادل تاریخی جامعههاي ضد و نقیض،بوده است. این سیاستاندیشیده،

.بخشیدها نمیمندي نیز به آنت ساختحال تعادل و وضعی

هاي هاي خودجوش و مقاومتهاي حقوقی، زنان نتوانستند جنبشهاي سیاسی و ناکامیبه دلیل سرکوب
هاي تحصیل، مخصوصاً در سطوح دادن فرصت.اي در مقابل اقدامات رضاشاهی نشان دهندمدنی گسترده
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کرده به مرور به زنان شاغل اي بعد، فعال کرد. زنان تحصیلهعالی به زنان، این نیروي اجتماعی را در دهه
آرام، تعلیم سیاسی و فرهنگی ببینند و فعالیت و مشارکت خود را در تبدیل شدند. آموزش باعث شد زنان آرام
.میان سایر نیروهاي اجتماعی تثبیت کنند

نوشتند و ي آزادي زنان میربارهها قبل از رفع حجاب و بعد از آن، مطبوعات ایران مقاالت متعددي دماه
کردند. همه روزه آرایش موي سر و امثال آن درج میهایی براي طرز لباس پوشیدن، مدل لباس،دستورالعمل

هاي داخلی در روزنامههاي فیلم، زنان خلبان و ورزشکار اروپایی،ستارهتصاویري از زنان دانشجو، هنرپیشه،
ها را به تنها تأثیري عمیق در تغییر زندگی اجتماعی زنان نداشت، بلکه تنها آنشد. این تبلیغات نهمنعکس می

تنها اثر اقدامات رضا شاهی نسبت به زنان که به سرعت خود را نشان .دادزدگی سوق میسمت و سوي غرب
داد فعالیت حال آنکه زنان در جریان مشروطه نشان دادند که استع.داد، ورود زنان به مشاغل پایین اداري بود

شاه براي بازگشت علما به تهران نشان از در امور اجتماعی را دارند. اجتماع زنان در اطراف مظفرالدین
جز اقدامات سطحی رضاشاه در تجدد زن ایرانی،.حساسیت زنان ایران در مسایل اجتماعی ـ دینی داشت

ي زنان به اجرا هایی که دربارهي از سیاستبسیار.انهدام کانون خانواده و رواج فساد چیزي را در بر نداشت
اي براي کل جامعه در پی درآمد، بدون در نظر گرفتن ساختار اجتماعی و بافت فرهنگی بود که نتایج پرهزینه

داشت.
زنان و حقوق آنها از دید آل احمد

دیدگاه مورد آل احمد، موقعیت و منزلت زنان را از چند جنبه ي مختلف و یا به عبارتی دیگر، از چند
بررسی قرار داده است؛ که البته در تمام این دیدگاه ها ، وي سعی کرده است سلطه ي مردان بر زنان را به 
خوبی نشان دهد. از دید جالل، در مواقعی هم که به زنان اجازه ي حضور در جامعه داده شده است و یا زنان 

هایی، تا حدودي نشان دهند که از دوران مرد ساالري و توانسته اند در   قسمت هایی از اجتماع با انجام کار
نفوذ مرد کاسته شده است، فقط در جهت برآورده شدن خواسته هاي مردان بوده است که در ادامه ي بحث 
به این موارد اشاره خواهد شد. وي حیات اجتماعی زنان را در آن زمان از دو دیدگاه مورد مطالعه قرار داده 

به آنها اشاره خواهد شد:است که به ترتیب 
زن در خانواده-

خانواده نظامی نیمه بسته است که نقش ارتباطی داخلی را ایفا می کند و داراي اعضایی است که وضعیت 
ها و مقامهاي مختلفی در خانواده و اجتماع احراز کرده و با توجه به محتواي نقش، وضعیت ها، افکار و 

قش    می کند. در جهان بینی اسالمی، خانواده گروهی متشکل از افراد ایفاي ن…ارتباطات خویشاوندي و 
است که داراي شخصیت مدنی ، حقوقی و معنوي است. در فرهنگ تمام کشورها، خانواده به عنوان شالوده 
ي اساسی هر جامعه و مهمترین بخشی که می تواند باعث ساخت جامعه اي سالم شود، شناخته میشود. 
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حیث روابط موجود در آنها، می توان به خانواده هاي متزلزل و متعادل تقسیم بندي کرد. عالوه خانواده را از 
بر این تقسیم بندي، از حیث ساختار نیز خانواده ها به گروههایی تقسیم می شوند که عبارتند از : 

خانواده هاي پدر ساالر
خانواده هاي مادر ساالر
 پدر و مادر یکسان است)خانواده هاي برابري یافته (که نفوذ
.(که هدف اصلی در این خانواده ها، فقط تربیت فرزند است )خانواده هاي فرزند دار
 خانواده هایی را که آل احمد از آنها صحبت به میان آورده است، خانواده هایی هستند، متزلزل و

پدر ساالر. 
خصوصیت خانواده پدر ساالر

دیکتاتور) تصمیم می گیرد. به عبارت دیگر او همانند یک فرد نظامی در این نوع خانواده ها، فقط چدر (
است که ، فقط مسؤول امر و نهی است و کار دیگري غیر از آن ندارد:

ظهر که از مدرسه برگشتم، بابام داشت سر حوض وضو می گرفت. سالمم توي دهانم بود که باز خرده 
پشت بون هوله ي منو بیار. عادتش بود. چشمش که به فرمایشات شروع شد: بیا دستت را آب بکش. بدو سر 

)31: 1379یک کداممان می افتاد، شروع می کرد، به من یا مادرم و یا خواهر کوچکم.(آل احمد،
در محیط چنین خانواده هایی، ترس، وحشت و اضطراب بر افراد غلبه دارد، که باعث تبدیل محیط 

شود:خانواده به یک میدان منازعه و درگیري می
و خانه عجب سوت و کور بود. همیشه غروب ها این جور بود. از در و دیوار معلوم بود که بابام آن …

وقت رفته مسجد. اما این بار که مسجد نرفته بود، رفته بود قم. وقتی بابام خانه بود اگر امر و نهیی هم نداشت 
را تشخیص داد. انگار هواي خانه و کسی هم پهلویش نبود و اتاقش هم که خاموش بود می شد حضورش

سنگین بود. همه چیز یواش بود و سرجاي خودش و هیچ چیز را نمی شد به هم بزنی و آن وقت مگر جرات 
)76: 1379(آل احمد، …می کردم، سر به سر خواهر کوچکم بگذارم. اما حاال که او نبود 

ن رفته است و به قول خود جالل هیچ در این خانواده ها روح نشاط، شادابی، به صورت کامل از بی
دلخوشیی در این خانواده ها وجود ندارد:

حسین سوري هم می آمد. گنده و چرك و پشمالو، یک پوستین داشت که همیشه می پوشید، اما زیرش 
لخت لخت بود. مجمعه هاي حلبی اش را می گذاشت بغل کفش ها و عصا به دست می رفت تو و از هر که 

و بابام و رفقاش می خندیدند و …د، یکی دو تا      می گرفت ... بعد می رفت وسط مجلس سیگار می کشی
مرا که چاي و قلیان می آوردم می فرستیدند دنبال نخود سیاه. غیر از این هیچ دلخوشی دیگري درین خانه 

)21-22تازه نبود. تا مرا گذاشتند مدرسه و راحت شدم.(همان: 
اده هایی که در واقع زیر مجموعه اي از دو ویژگی باال می باشد، سلب اختیار ویژگی دیگر چنین خانو-

و عدم آزادي افراد خانواده می باشد. آل احمد با به کارگیري چند سمبل، به خوبی جو یک خانواده ي 
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پدرساالر را تصویر کرده است. در داستان جشن فرخنده از مجموعه ي پنج داستان ، ماهی قرمز سمبل آزادي
است. حسادت جالل نسبت به این ماهیها  نشان دهنده ي جو خفقان و سلب اختیار و آزادي در محیط 
خانواده است. وي از اینکه ماهیها داراي آزادي رفت و آمد و حرکت کردن به راحتی در حوض می باشند، و 

می رفتار می کند و کاري به کار همچنین از اینکه پدر وي، اینقدر به ماهیها توجه       می کند و با آنها به نر
آنها ندارد، ناراحت است و      می کوشد که ماهیها را مورد اذیت و آزار خویش قرار دهد:

دستم را زدم توي حوض که ماهی ها در رفتند و پدرم گفت: کره خر! یواش. و دویدم به طرف پلکان بام. 
ض را. وضو که می گرفت اصالً ماهی ها از ماهی ها را خیلی دوست داشت . ماهی هاي سفید و قرمز حو

جاشان هم تکان نمی خوردند .اما نمی دانم چرا تا من می رفتم طرف حوض، در می رفتند. سرشان را می 
کردند پایین و دم هاشان را به سرعت می جنباندند و می رفتند نه حوض. این بود که از ماهی ها لجم می 

)31-2: 1379ن دادم و حاال روي پشت بام بودم.(آل احمد،گرفت. توي پلکان دو سه تا فحش بهشا
و در جایی دیگر آمده است:

از کنار حوض که می گذشتم، اداي ماهی ها را در آوردم با آن دهان هاي گشادشان که نصفشان را از آب 
شیدم در می آوردند و یواش ملچ و ملوچ می کردند. بعد دیدم دلم خنک نمی شود. یک مشت آب رویشان پا

)35(همان: …و دویدم سراغ مطبخ 
شاید هم یکی از دالیلی که آل احمد، در سال هاي بعدي زندگی خویش، به    ماهی هاي قرمز عالقه ي 
عجیبی پیدا می کند، همین عامل بوده است، یعنی نیاز به آزادي بی چون و چرا همانند ماهیها. مرحوم دکتر 

این عالقه ي جالل به ماهیهاي قرمز اشاره کرده است و اذعان می کند سیمین دانشور(همسر جالل) ، نیز به 
که، جالل در اوقات فراغت با آرامش بی نظیري که از او بعید بوده است، به گل هاي باغچه ور می رفته و به 
هرس کردن مو، و زدن شاخه هاي خشک درختها می پرداخته است. وي در ادامه ي صحبت هاي خود می 

گوید :
سته که شد کنار یک حوض کاشی یک وجبی که وسط حیاطمان داریم،  می نشیند و ماهیهاي قرمز خ…

را که از تمام حیوانات دوستر دارد شماره می کند. اگر زمستان ها مثل زمستان پارسال سخت باشد ماهیها می 
…ر می کند میرند اما به هر جهت در حوض ما همیشه ماهی هاي قرمز هست. فوري جاي خالیشان را پ

)80: 1378(دهباشی،
تصویر برج روي تمبر یک نامه که از کشور عراق، براي پدر جالل فرستاده شده بود سمبل و نماد دیگري 

از آزادي است : 
اما چه کنم که براي بابام فقط از این دو جا کاغذ می آمد. توي     همه ي آنها یکی از تمبرهاي …

رجی بود که مارپیچ و به نوکش که می رسید باریک می شد. یک سوار هم عراق را دوست داشتم که بر ب
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(آل …جلوي آن ایستاده بود به اندازه ي یک مگس. آرزو می کردم جاي آن سوار بودم. و حتی جاي اسبش 
)36-7: 1379احمد،

س مجموعه چنین عواملی در نهایت باعث فرار جالل و برادرش شمس از خانواده می شود. مرحوم شم
آل احمد برادر جالل نیز همانند جالل، به فضاي دیکتاتورانه ي خانواده ي خویش اشاره می کند وي اذعان 
می دارد که هر چند پدر، در برابر بی طاقتی ها مادر و تنگ حوصلگی هاي او جز با سکوت و خویشاوندي 

نش، به ویژه ما پسران، شیوه ي و لعنت فرستادن بر شیطان عکس العمل نشان نمی داد، اما در برابر فرزندا
دیگري داشت. حتی در برابر خطاهاي جوانانه و کودکانه ي ما، متوسل به تنبیهات فوق طاقتی می شد. این 
تنبیهات، غالباً فلک بود و یا عصاي آبنوسش ران و پاي ما را کبود می کرد که بزودي التیام می یافت. اما فشار 

وانست تحمل کند؛ و دهان به اعتراض به پدر و دست التجا به پروردگار بر روحی این تنبیهات را مادر نمی ت
می داشت. و پدر بود که تمام بار این مشقت ها را در سکوت و تنهایی اش باید تحمل می کرد. به یقین 
سفرهاي بسیارش به عتبات عالیات و تشریف مکررش به مکه و هند و شامات، گریزهایی بود که از سر 

حتی      می خواهم احتمال بدهم هوویی که سر مادرمان آورد، مفر دیگري بود تا ناچار گردد با اضطرار، و
حضور دایم خود در قفس خانه، به استمرار و تداوم یک جو عصبی و متشنج غذا داده باشد. مجموعه ي 

مرا به –ود که اختالف سنی من و جالل ب–چنین فضایی، جالل را و سپس به فاصله ي کمتر از شش سال 
نقطه ي انفجار و طغیان نزدیک کرد و طغیان ما     جوان ها، انگیزه اش طغیان علیه مربی و حاکم خانه بود، 

جالل در آستانه ي بیست سالگی از …به صورت طغیان علیه باورهاي اخالقی و عقیدتی خانواده بروز کرد 
)150: 1376قفس خانه گریخت و من در هجده سالگی. (آل احمد،

که در بعد اجتماعی منزلت زن در ادامه ي همین مبحث به آن –هر چند با اجراي کشف حجاب 
، احساس می شد که شاید اولین قدم در جهت 1314دیماه 17توسط رضا خان در -پرداخته خواهد شد 

ه به وجود احقاق حقوق زنان، همین مساله باشد، اما با مسائل و مشکالتی که در حول و حوش همین مسال
آمد، نه تنها زن نتوانست به حقوق خویش دست یابد، بلکه در گرداب استشمار فکري است که به تبع آن به 

وجود آمد، نیز گرفتار شد. 
اما تصاویري که آل احمد از وضعیت و موقعیت زنان در خانواده به نمایش  می گذارد، نمودار 

از » خواهرم و سمبل عنکبوت«ن بوده اند. در داستان مردساالري بسیار شدیدي است که زنان گرفتار آ
ذکر شده است، نگاهی می اندازیم. طرح و عناصر این داستان که نقشی سمبولیک » پنج داستان«مجموعه ي 

دارند، به خوبی نشان  دهنده ي این واقعیت است که زن ایرانی، چگونه در زیر سلطه ي مرد، له شده است. 
ي است که ممکن است در ابتدا ذهن خواننده را متوجه تم اصلی نکند اما با دقت نظر و آغاز داستان به گونه ا

گذشت داستان می توان به هدف آل احمد دست یافت:
اولین بار هفته ي پیش دیدمش. عصري بود و شوهر خواهرم آمده بود احوال پرس. من که رفتم برایش 

یب. و چه درشت! حتی کرك هایش را هم می شد دید؛ چاي ببرم، چشمم افتاد بهش. سیاه و بزرگ و بدترک
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از همان فاصله. گوشه ي باالي درگاه، پشت شیشه، یک تار پت و پهن تنیده بود که همه ي سه گوش درگاه 
: 1379را گرفته بود. و هشت تا گوله ي سیاه به این ور و آن ورش آویزان بود. حیوانکی مگس ها.(آل احمد،

55(
حمد در این داستان به کار برده است به شرح زیر می باشند:سمبل هایی که آل ا

مگس: سمبل زن و ضعف و ناتوانی وي در مقابل مرد می باشد. (خواهر)
عنکبوت:  سمبل مرد و سلطه گري وي می باشد.(شوهر خواهر) 

رار تار عنـکبوت: سمبلی بـراي محیط خفقـان وگرفته ي یک خـانواده است که در زیـر سلطه ي مرد ق
دارد:

مگر من از این شوهر خواهرم خوشم می آید؟ درست است که من از مگس هم بدم می آید. اما …
حاضر نیستم حتی یک مگس در تمام عالم به دام هیچ عنکبوتی بیفتد. خیلی هم اتفاق افتاده که بعد از 

مگس گرفته ام و برده ام دم –که مبادا بابام از خواب بپرد –ظهرهاي گرم تابستان به عنوان بازي بی صدا 
سوراخ مورچه ها  انداخته ام. اما هر وقت یکی از همین مگس ها را گرفتار تار عنکبوتی دیده ام، فوراً 
آزادش که کرده ام هیچ، بلکه خود عنکبوت را هم با تار و سوراخ النه اش همه را درب و داغان کرده ام. اما 

ر عنکبوت هم که نجات می دهی دیگر به دردخور نیستند؛ نمی عیب قضیه این جاست که مگس ها را با تا
دانم چرا. حتماً به همین دلیل است که من اصالً از عنکبوت بدم می آید. مگس وقتی گرفتار می شود یک 
جور وزوز خفه دارد. مثل اینکه صدا از ته گلویش در می آید. فرقی هم نمی کند. چه گرفتار مورچه ها، چه 

اي کسی مثل من که پاهایش را می چسبم و می گذارم بی خود بال بزند. اما وقتی گرفتار تار گرفتار انگشته
عنکبوت است مثل اینکه صدایش باز هم خفه تر می شود. انگار عنکبوت ها دم دهان مگس را هم می بندند 

الم روي هوا مگس دارد ساق و س…من چه می دانم …که نتواند کمک بخواهد. یا بیخ گلویش را می گیرند 
می پرد که یک مرتبه گیر می کند به تار عنکبوت، عین یک توپ کوچولو که می خورد به تور والیبال. البد 
چشمش نمی بیند یا گیج است و سر به هوا [اشاره به وضعیت زنان]. ولی مگر می شود تار عنکبوت را دید؟ 

یاید دست و پا کند مثل اجل معلق رسیده. از بس که نازك است. خود من هم گاهی نمی بینم. آن وقت تا ب
بدیش این است که مگس ها اول قضیه جدي نمی گیرند. دقت کرده ام، حتی صداشان هم در نمی آید یک 
خرده این ور و آن ور می شوند و همچه که یکی از بال هاشان [همانند ناله کردن خواهر در این داستان، بعد 

…ا از پاهاشان گیر کرد و عنکبوت رسید، آن وقت صداشان در می آید از دچار شدن به مریضی] یا دو سه ت

- 3(همان: …ولی عیب کار این جاست که مگس ها وقتی صداشان در می آید که کار از کار گذشته است
62(

، مشاهده می کنیم که زنی به خاطر اینکه شوهر جدیدش، نمی خواهد بچه ي کس »بچه  مردم«در داستان 
رد، (بچه شوهر اول زن) مجبور می شود بچه ي خویش را در خیابان رها کند تا دل شوهر دیگري را بپذی
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خویش را راضی کند و هم بتواند به زندگی خویش ادامه دهد. هر چند، فقر عامل اصلی این کار ذکر شده 
نه یک زن است، اما این کار زن، به طور کامل نشان دهنده ي موقعیت زن در جامعه آن روز است. اینکه چگو

به خاطر امر شوهر خویش، عزیزترین کس خود را از دست می دهد:
خوب من چه می توانستم بکنم؟ شوهرم حاضر نبود مرا با بچه نگاه دارد. بچه که مال خودش نبود، مال 
شوهر قبلی ام بود، که طالقم داده بود، و حاضر هم نشده بود بچه را بگیرد. اگر کس دیگري جاي من بود 

کرد؟ خوب من هم می بایست زندگی می کردم. اگر این شوهرم هم طالقم می داد چه  می کردم؟ چه می
ناچار بودم بچه را یک جوري سر به نیست کنم. یک زن چشم و گوش بسته، غیر از این چیز دیگري به 

نبودم. می دانستم فکرش نمی رسید، نه جایی را بلد بودم، نه راه و چاره اي می دانستم. نه اینکه جایی را بلد 
می شود بچه را به شیرخوارگاه گذاشت یا خراب شده ي دیگري سپرد. ولی از کجا که بچه ي مرا قبول می 

)12: 1376.(آل احمد،…کردند؟ از کجا می دانستم حتم داشته باشم که معطلم نکنند و آبرویم را نبرند
علل مردساالري از دید جالل آل احمد

خرافات دینی
دین اسالم به ایران، زنان ایرانی توانستند در پرتو اسالم مقداري از حقوق از دست رفته ي با ورود

خویش را بازیابند. چرا که در دین اسالم به زن ، حق و حقوق بسیار باال و واالیی اعطا شده است. اما همان 
لط گري و حکومت خویش طور که در آنجا هم اشاره شد، متاسفانه با گذشت زمان، عده اي از مردان که تس

را بر زنان در خطر می دیدند، با بهانه کردن دین، نه تنها زنان اجازه ندادند زنان به حقوق خویش دست یابند، 
بلکه زیر فشار و سلطه ي بیشتري قرار گرفتند و همان آزادي ناچیز خود را که گاه گاهی به  آن دست می 

یافتند، نیز از دست دادند. 
وء تعبیراتی که از احکام و قوانین مربوط به زن در دین اسالم، توسط مردان انجام گرفت، در واقع با س

داستان زنی به نام هاجر است که از الك به ویژه از » الك صورتی«زنان دچار چنین مشکالتی شدند. داستان 
:رنگ صورتی آن لذت می برد و دوست دارد که یکی از آنها را داشته باشد و استفاده کند

تا به حال الك به ناخن هاي خود نمالیده بود و هر وقت از پهلوي خانم شیک پوشی رد می شد و یا اگر 
براي خدمتگذاري به عروسی هاي محل خودشان دعوتش می کردند زیاد توي نخ خانم ها  می رفت . نمی 

ك صورتی را پسندیده دانست  چرا ولی دیده بود که  خانم ها الك هاي رنگارنگ  به کار می برند. او ال
یکی دو بار هوس ماتیک هم کرده بود و گذشته از آن او نمی دانست چگونه لب خود را هم با …بود

)31-2: 1376(آل احمد،…سرخاب گلی کند 
اما هاجر به دو علت به آرزوي خود نمی رسد : اول فقري که دامنگیر او و شوهرش است که خود می 

الري به حساب بیاید و دوم اعتقاد و تعصب دینی شوهر هاجر است که باعث می تواند از علل مهم  مرد سا
شود  هاجر نتواند به آرزوي خویش دست یابد؛ به عبارت دیگر از عللی که هاجر همانند زن هاي دیگر 
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داراي آزادي حتی در این مورد کوچک نیست همین مساله است . نمود اول این اقتدار در داستان الك 
ایسه اي است که هاجر میان خود و زن همسایشان انجام می دهد:  صورتی مق

طوري که کسی نفهمد کمی به ناخن هاي خود نگریست گرچه دستش از ریخت افتاده بود ولی ناخن 
هاي بد ترکیبی نداشت همه سفید کشیده و بی نقص بودند چه خوب اگر می توانست آنها را مانیکور کند 

همسایه شان محترم زن عباس آقاي شوفر افتاد پزهاي ناشتاي او را که براي تمام  اهل این جا بی اختیار با یاد
)32محل می آمد  در نظر آورد حسادت و بغض راه گلویش را گرفت و درد در ته دلش پیچید... (همان: 

یت شوهر در ادامه ي داستان بعد از جالل بسیار زیاد که حتی به کتک کاري میان آنها می انجامد. در نها
- منع مذهبی الك –هاجر دید مذهبی خویش را اذعان  می دارد و در واقع علت واقعی مخالفت خویش را 

اعالم می کند :
اوستا رجبعلی یک ربع دیگر آمد و هاجر را هم به اتفاق خود برد چایی ریخت جلوي هر دوشان 

ل کتک کاري دارین هاجر بغضش ترکید خوب! می خاین از خر شیطان پایین بیاین یا بازم خیا–گذاشت./  
چرا گریه می کنی آخه شوهرتم تقصیري ندارد.چکنه دلش از زندگی سگیش -و دست به گریه گذاشت./ 

- پره دق و دلیش سر تو در نیاره؟/ عنایت توي حرف او دوید  و با لحنی آرام ولی محکم و با ایمان گفت:/ 
آخه این زنیکه ي کم عقل نماز کمرش می زنه وضو می گیره چی میگی اوستا اومدیم و من هیچی نگم ولی 

اي -و با این الکاي نجس که به ناخونش مالیده نمازش باطله. آخه این طوري که آب به بشره نمی رسد که.: 
بابا توام .ناخون که جزو بشره نیسش که هر هفته چار مثقال ناخوناي زیاد تو می گیري و دور می ریزي اگر 

)45ود که چیدن هر نوك سوزنش کلی کفاره داشت. (همان: جزو بشره ب
باید توجه داشت که جالل آل احمد اسالم را عامل مردساالري و در نتیجه از بین رفتن حقوق زن نمی 
داند. وجود خرافات و سوء تعبیرات گوناگون توسط مردان و افراد فرصت طلب نه تنها باعث از بین رفتن 

ه باعث خدشه دار شدن دین مبین اسالم  نیز می شود. این آیه بدان معنی نیست که حقوق زنان می گردد، بلک
شوهر هر کاري دلش خواست بتواند انجام بدهد، بلکه اختیار او محدود به مصالح افراد خانواده است و در 

لغی است که مقابل آن نفقه را براي زن قایل شده که پرداخت نفقه نه به عنوان  مقدمه و غیره است، بلکه مب
زن با آن امور خانواده را اداره خواهد و در صورت عدم پرداخت نفقه از طرف مرد زن می تواند با مراجعه با 
محکمه ي شرع او را وادار به پرداخت کند و یا از او طالق بگیرد. نمونه اي از اقتدارگري مرد در بحث طالق 

را می توان در داستان زن زیادي مشاهده کرد: 
من در که می زدم درست همان حالی را داشتم که آن روز همه پشت در اتاق مهمان خانه -رسیدیم وقتی

داشتم و او خودش را گرفت و کشید تو شاید بدتر از آن روز هم بودم سر تا پا می لرزیدم برادرم آمد  و در 
یادم رفت "راموش کردم اصالرا باز کرد من همچه که چشمم به برادرم افتاد مثل اینکه همه ي غم دنیا را ف

که چه خبر شده است. برادرم هیچ به روي خودش نیاورد. سالم و احوالپرسی کرد و رفتیم تو از داالن هم 
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وسط حیاط که رسیدیم نکبتی بلند بلند رو به …گذشتیم و توي حیاط که رسیدیم زن برادرم توي حیاط بود 
ه دیگه نگذارین برگرده )) و تا من فریاد بزنم (( آخه چرا همه گفت (( این فاطمه خانم تون دست تون سپرد

که با همان پاي افلیجش پرید توي داالن و در کوچه را پشت سر خودش بست.(آل …؟ من نمی دونم 
)181-82: 1378احمد،
فقر -2

و سطوح عامل دومی که از میان داستانهاي آل احمد مرد ساالري را می نماید، فقر است. در تمام بخشها 
جامعه به فقر به عنوان یک عامل مخرب نگریسته می شود. در بسیاري از خانواده ها فقر عامل به وجود آمدن 
جوي متشنج می گردد بلکه به همان اندازه حال به وجه هاي گوناگون قدرت پدر خانواده و سلطه ي وي را 

ار مرد و زیر فشار بودن زن و در نهایت افزایش   می دهد در داستان بچه ي مردم یکی از علل عمده ي اقتد
بچه شوهر قبلی خود را در سر راه گذاشتن،  فقر و بی چیزي است. 

عدم خودباوري -3
خوشبختانه به نظر می رسد دنیاي به این بزرگی بتواند تعداد بی نهایتی  از مردم را با فلسفه هاي متفاوت 

ندارند دنیاي محدود تري دارند و دنیاي شخص آنها بسیار در خود جاي دهد؛ اما آنهایی که  اعتماد به نفس
کوچک و زندگیشان محدود به استعداد بالقوه آنهاست.

همانگونه که مردان ، زن را فاقد این خصوصیت می دانستند و یا به عبارت دیگر اجازه نمی دادند که 
رفته بودند که واقعاً نسبت به مردان در زنان این گونه فکر کنند، زنان نیز خود فاقد این ویژگی بودند و پذی

سطحی پایین تر قرار دارند عده اي از زنان ، به سادگی خود را ناقص العقل و یا کم عقل می دانستند و در 
نتیجه ، خود را اسیر دست مرد قرار داده ، به آن نیز ایمان و اعتقاد داشتند : 

من چه می دونم اوستا . من که -گی هاجر خانم ؟/ و روي خود را به هاجر کرد و افزود : هان چی می…
یه زن ناقص العقل ییشتر نیستم که کجا مسئله سرم میشه ؟/ این چه حرفیه می زنی ؟ ناقص العقل کدومه ؟ 
تو نبایس بزاري شوهرتم این حرفا رو بزنه . حاال خــودت داري می گیش ؟ حیف که شما زنا هنوز چیزي 

)45: 1376،سرتون   نمی شه.(آل احمد
عدم خودباوري ، نتیجه ي بسیار سوء دیگري را نیز در بر خواهد داشت و آن بیشتر شدن انگیزه هاي 
شهواتی و همچنین روند تبدیل شدن هر چه بیشتر زن به یک نوع کاال را تسریع می کند که به تدریج چنین 

ی پیش می روند که بسیاري از مردان ، اندیشه هایی، جاي الگوها و سمبلهاي واقعی را می گیرند و تا جای
دلبري و کاال شدن زن را جز طبیعت زن به حساب  می آورند . 

بی سوادي -4
در دوران مشروطیت ، که جنبش هایی از زنان جهت رسیدن به حقوق اجتماعی زنان صورت گرفت ، 

زه با بیسوادي بود . آنها با یکی از اولین کارهاي که این جنبشها در صدر کارهاي خویش قرار دادند، مبار
تشویق زنان به سوي باسوادي ، گام بزرگی در جهت رسیدن هر چه زودتر به اهداف خویش برداشتند . اگر 
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نگاهی به ساخت مدارس دخترانه در این دوران بیندازیم ، مشاهده می کنیم که ساخت این مدارس نسبت به 
ده است . دوره هاي پیشین ، رشد قابل مالحظه اي داشته ش

اما ممکن است در ذهن عده اي این سئوال به وجود بیاید که چرا ، هنگامی که شرایط تحصیل براي زنان 
وجود دارد ، عده اي از زنان از سواد و علم استقبال نمی کنند و یا به عبارت دیگر نسبت به آن بی توجه 

ن گفت که ، چنین امري ناشی از عدم هستند؟ در جواب این سئوال فقط می توان در یک عبارت کوتاه چنی
خودباوري زنان است :

آنقدر اوقاتم تلخ شده بود که نکردم نون خشکامو ازش بگیرم : بی عرضگی رو سیاحت ! یکی نبود بگه 
آخه فالن فالن شده واسه ي چی مفت و مسلم دو من نونتو دادي به این مرتیکه الدنگ ببره ؟ چکنم ؟ هر 

ه بیشتر نیستم . خدام رفتگان ما رو نیامرزه که این طور بی دست و پا بارمون آووردن . چی باشه یه زن اسیر ک
نه سوادي ، نه معرفتی ، نه هیچ چی ! هر خاك تو سر مرده اي تا دم گوشامون کاله سرمون میزاره و حالیون 

)38: 1376نمیشه.(آل احمد،
هاي خود را در  بی سوادي خود می داند : در داستان  زن زیادي ، شخصیت داستان ، علت تمام ناکامی

خاك بر سرم کند ! که همین طور دست روي دست گذاشتم و هر چه بارم کردند کشیدم . همه اش 
تقصیر خودم بود . سی و چهار سال خانه ي پدرم نشستم و فقط راه مطبخ و حمام را یاد گرفتم . آخر چرا 

؟ خط و سوادي پیدا کنم ؟ می توانستم ماهی شندر غاز پس نکردم در این سی و چهار سال هنري پیدا کنم
انداز کنم و مثل بتول خانم عمقزي یک چرخ زنگل قسطی بخرم و براي خود خیاطی کنم .  برادر کم چـه 
قدر باهام سر و لکه زد که سواد یادم بدهد . ولی من بی عرضه ! من خاك بر سـر ! همـه اش تقصیـر خودم 

)180: 1378(آل احمد،بود. حاال می فهمم.
آنچه که ذکرش حائز اهمیت است اینکه ، بی سوادي زنان باعث خرافاتی شدن هر چه بیشتر آنها را در 
پی خواهد داشت . روي آوري زنان به تفکرات جاهالنه ، حاصل اولیه ي  بی سوادي  است . از بین بردن 

وهاي جاهالنه و خرافاتی میان زنان ، در و گفتگ» خواهرم و عنکبوت«سرطان توسط سرب داغ در داستان 
داستان سمنو پزان ، از جمله نمونه هایی است که آل احمد به آنها اشاره کرده است : 

دختر -عمقزي گل بته همان طور که دود قـلیان را در می آورد با خاله آب نباتی حرف می زد : 
-ن . بیـا پهـلـوي خودم تا سر چله آبستنت کنم . جون صد بار بهت گفـتم ایـن دکتر مکـترهـا را ول ک

عمقزي من که حرفی ندارم . گفتی چله بري کن کردم . گفتی تو مرده شور خونــه از رو مــرده بپر که 
پریدم و نصف گوشت تنم آب شد . خدا نصیب نکنه . هنوز یادش که می افتم تنم می لــرزد . گفتی دوا به 

. خیال می کنی روزي چهل تا نطفه ي تخم مرغ فراهم کردن کار آسونی بود؟ خورد شوهرت بده که دادم 
)35: 1379اونم یک   هفته ي تموم ؟(آل احمد، 
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عالوه بر سایر مواردي که عنوان شد ، دو عامل دیگر نیز در میان آثار آل احمد به چشم می خورد که از 
یاند . این دو مورد عبارتند از : دید وي عامل مردساالري و خفقان و بردگی زنان را می نما

تعدد زوجات–الف 
همواره در طول تاریخ ، تعدد زوجات دال بر استثمار ، خفقان و بردگی زنان بوده است . در داستان جشن 
فرخنده از مجموعه ي پنج داستان که در واقع ، داستان زندگی جالل آل احمد در دوران کودکی خویش است  

آمده است :  
همه -آخه صیغه یعنی چه آقا جون ؟ /-ی از جلوي ابوالفضل گذشتند ، دختره داشت می گفت : وقت…

آهاي جاري ! بال از بغل گوشت -. / …ش واسه دوساعته دختر جون. همین قدر که باهاش بري مهمونی 
)53: 1379گذشت ! نزدیک بود سر پیري هوو سرت بیاریم.(آل احمد، 

مورد اشاره کرده است : شمس آل احمد نیز به این 
وقتی می خواهم احتمال بدهم هوویی که سر مادرمان آورد مفر دیگري بـود تا ناچار گردد تا با …

حضور دایم خود در قفس خانه ، به استمرار و تـداوم یـک جو عصبــی و متشنج غذا داده باشد.(آل 
)150: 1376احمد،

در داستان سمنوپزان ، نیز چنین آمده است :
می بینی خواهر ؟ کرم از خود درخته . همین خاله خانباجی هاي بی شعور و پیه هستند که شوهر الدنگ 

)26: 1378من می ره با پنشش تا بچه سرم هوو می آره. (آل احمد، 
در کتاب سنگی بر گوري، آل احمد به بهانه هاي گوناگون به این مسأله می پردازد و در تمام آن حالتها، 

اي موضوع دیگري در میان است، تنفر خویش را از این مسأله نشان داده است و آن را خارج از هر چند پ
عدالت ، آن عدالتی که باید در حق زنان به اجرا در بیاید ، می داند . وي با نشان دادن اینکه  این کار فقط 

ن پرداخته و کار چنین مخصوص انسانهاي شرقی و انسانهاي سنت پرست است ، به گونه اي به دفاع از زنا
انسانهایی را به تمسخر می گیرد . در واقع جالل آل احمد ، با این صحبت به گونه اي می خواسته 
مردساالري و قدرت و سیطره ي مردان را ، که به خاطر رسیدن به هر آرزویی ( همانند بچه دار شدن که در 

، به نمایش می گذارد : این کتاب مطرح می باشد) ، حقوق زنان را پایمال می کنند
مسأله اي اصلی ایـن اسـت که در تمـام این مـدت آدم دیگري از درون مـن فریاد دیگري داشته . یعنـی 
از وقتی حـد و حصـور دیـوار واقعیـت کشـف شـد و طــول و عرض میدان میکروسکپی ، شاید هـم 

تاریخ و آرزوها و همه مطابق شرع و عرف. که پیـش از آن . و ایـن آدم ، یک مرد شــرقی با فریاد سنت و
چه می گوید این مرد؟ می گویـد از ایـن زن بــچـه دار …پــدرم بود و بـرادرم بود و دامادها هستند و 

نشدي زن دیگر . و جوانتر. و مگر می توان کسی را پیدا کرد که در ایــن قضـیــه امایی هم بگوید؟ جز 
د پـس طالق را براي چـه گذاشته اند ؟ و تو که می خواهی مثل همه باشی و زنت ؟ ولی آن مـرد می گوی
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عادي زندگی کنی . بفـرما . ایـن گوي و این میدان . یا بنشیند و هووداري کند . آخر الزمان که نیست.(آل 
)70: 1360احمد،

د در کشور ما را که در و همانگونه که گفته شد ، در ادامه آل احمد به صورتی طنزوار ، تنها عدالت موجو
مورد زنان انجام می پذیرد ، عدالت جنسی! است : 

و آن مرد نه تنها اینها را می گوید بلکه به آنها عمل هم می کند . تمبانـش که دو تا شد دو تا زن دارد …
انه و یک چهار اطاقی که خرید یکی دیگر . یک شب اینجا و یکشب آنجا . یـک دستـمال بسـته براي این خ

، یکی براي آن دیگري . و عیناً مثل هم . عدالت پاییـن تنـه اي . تنها عدلی که در والیت ما سراغ می توان 
گرفت . آنهم گاهـی و نه همـه جــا . و راستــش او را بگذارم کنار و شهید نمایی را می بینم در تمام این 

ن مرد شرقی جدال داشته ام تا با ما یعنی ای–مدت من بیشتر با مشکل حضور این شخـص دیگر خود 
مسائل دیگر . خیلی هم دقیق .دو تایی جلوي روي هم نشسته اند و مثل سگ و درویش مدام جر و جنجر 

.(همان)
درجایی دیگر ، وي پدر و برادر خویش را که هر دو روحانی بودند و دو زن داشتند مورد تمسخر و 

نکوهش قرار می دهد : 
آنها آدمهـاي دیگري بودند با زندگی دیگر . آنها هر دو روحانی بودند . نان ایمان خیلی ساده است .-

مردم را می خوردنـد . حافـظ سنـت بـودنـد . چــون دور نمی رفتند ناچار تجدید فراش می کردند . مگـر 
)72می شـود مرد بود و شصـت ســال آزگار با یک زن سر کرد؟(همان: 

اعث خفقان و بردگی زنان بوده است ، اما تک همسري به صورت غربی نیز به هر چند تعدد زوجات ، ب
هیچ وجه نمی تواند به صورت مدل مطلق پیشرفت خانواده ها تلقی گردد؛ زیرا هرگز برابري زن و مرد را 
تحقق نبخشیده است . تک همسري معنایش این نیست که از نظر تاریخی زن و مرد روابطشان بر سازش و 

متکی شده است؛ بلکه بر عکس به نظر می رسد استثمار یک جنس به وسیله ي دیگري ، در چنین هماهنگی
رابطه اي بیشتر مسجل گشته و سبب تضادي بین زن و مرد شده که در تمامی تاریخ و ماقبل تاریخ نیز سابقه 

نداشته است . 
ب: لحن صحبت کردن زنان

ري در آثار آل احمد می باشد لحن خشن زنان در مورد دوم که می تواند نشان دهنده ي مردساال
توصیفاتی است که از شوهران خویش دارند؛ به عبارت دیگر ، هر وقت زنان نامی از شوهرانشان می برند ، 
عالوه بر اینکه لحن آنها بسیار خشن است ، با صفاتی زشت و با فحش و بد و بیراه نام آنها را همراه می کنند 

 :
هر ؟ کرم از خود درخته . همین خاله خانباجی بی شعور و پیه هستند که شوهر الدنـگ می بینی خوا-

می گن سه روزه داره درد می بـره . سـر تختــه ي مـرده …من می ره با پنشش تا بچه سرم هوو می آره 
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یرت شور خونه ! حاجی قرمساق منم البد االن باال سرش نشسته عرق پیشونیش رو پاك می کنـه . بـی غ
)26: 1378فرصت رو غنیمت دونسته.(آل احمد،

در جایی دیگر آمده است : 
چی می گی دختر ! یعنی شوهر دیوثش تو راه آب -حاال چرا گناه مردمو می شوري مادر ؟ / -

گیرش آورده ؟ خونه ي خـرس و بادیه ي مس ؟ فعالً صدا شو در نیاز . یادتـم باشـه تو یه ظــرف دیـگه 
)31-2ـمنو  بکشیم . باباي قرمساقت که آمد می گم با خود میراب قضیه رو حل کنه.(همان: براي س

البته این مسأله جنبه دیگري نیز دارد و آن صفاتی ناپسند است که مردان در این داستانها ، در مورد زنان 
ر ، جالل آل احمد براي خویش ، در هنگام صدا زدن و یا گفتگوي جدال آمیز به کار برده اند . به عبارت دیگ

نشان دادن این امر ، هر دو طرف قضیه را مد نظر خویش قرار می دهد : 
مادرم بود نفهمیدم کی از مطبخ در آمده بود ، ولی می دانستم که حاال دعوا باز در خواهد گرفت و ناهار 

حاال دیگر باید دستشو بگیرم زنیکه ي لجاره ! باز تو کار من دخالت کردي ؟ -را زهر مارمان خواهد کرد . / 
)37: 1379و سر و کون برهنه ببرمت جشن.(آل احمد،

زن در جامعه 
در تاریخ پر فراز و نشیب کشور ما ، زنان همواره  فریادها سر داده اند، تالشها کرده اند تا از یوغ مردان 

زن موجودي است که در خارج شوند.  برخورداري از آزادي و برابریهاي اجتماعی حق مسلم زنان است.
کنار مرد زندگی می کند و یار و همدم و مونس و شریک او است؛ اما هرگز مثل مرد پر قدرت نبوده است 
بلکه چون انسانی ضعیف ، مادونی مطیع و بازیچه اي منفعل براي اوقات فراغت مرد ، در اختیار وي بوده 

که از برآوردن نیازهاي خود عـاجز است . او است. زن خود را محتاج مرد حس می کند و تصور می کند 
اسیـر قدرت مرد است و براي زنده ماندن و حتی براي تغذیه باید از مرد کمک بگیرد و اینجاست که زن 
نقش واقعی خود را در پهنه ي گسترده ي جامعه ي انسانها ، از دست می دهد و کار به جایی می رسد که 

ـده ، خــود را بــا مــرد (مظهر قدرت ) پیوند دهد.می خواهـد بـه هـر نحــو کــه شـ
همانگونه که در مباحث گذشته به صورت گذرا به آن اشاره شد ، در جامعه اي که جالل در آن زندگی 
می کرد و حتی در بسیاري از جوامع امروزي ، زن این موجود انسانی ، که بقاي بشریت را با دنیا آوردن 

پیش از آنکه انسان باشد ، یک کاالست. شیئی است که می توان آن را حتی مورد نوزادان تضمین می کند ، 
مطالعه قرار داد و از او بهره برداري نمود . کاالیی است مصرفی ، که براي لذت بردن از آن استفاده می کنند. 

ف از بیان این البته ممکن است بیان این مطالب بحث انگیز باشد . اما باید به این نکته توجه داشت که هد
مطالب ، جریحه دار ساختن روح زن نیست ؛ بلکه هدف نشان دادن تنزل موقعیت و مقام زن در اجتماع و در 
نتیجه استثمار همه جانبه ي شخصیت وي است . استثماري که روح و جسم و فکر زن را وادار به اطاعت 

ز مقام انسانی است. همه جانبه از مرد نموده و از او موجودي منزوي ساخته که دور ا
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ممکن است این سوال مطرح شود که اصوالً آل احمد و بسیاري از صاحب نظران هدف اصلیشان مخالف 
با حضور زنان و اجتماع و آزادي آنها بوده است. این افراد را می توان به چند گروه تقسیم کرد :

در نتیجه ، پیوسته حضور زنان در الف : عده اي که واقعاً مخالف با حضور زنان در اجتماع هستند و 
ادارات، سازمانها ، بخشها و سایر مراکز رسمی و غیر رسمی کشور را منع می کنند . این افراد به دالیل 
گونـاگون ، حضـور زنـان را بـاعـث بــه وجــود آمدن  مشکالت و مسائل عدیده اي می دانند که در 

شد . اینها همان افرادي هستند که از تئوریهاي خفقان زنان ، نهایت به ضرر اجتماع و مردم آن تمام خواهد
طرفداري  می کنند . 

اغلب تجزیه و تحلیل هاي سوسیالیست ها مبتنی بر این فرض است که دستاویز عده اي که آغازگر انقیاد 
ر زنان است ، ظرفیت کمتر زنان براي پذیرش کارهاي جسمانی است . اختالف زیست شناسی دو جنس مذک

و مؤنث و تقسیم کاري که بر این اساس مبتنی است ، در سرتا سر تاریخ به صورت یک ضرورت اجتناب 
ناپذیر به نظر آمده است. بر این اساس ، زنان پیوسته در تقسیم بندي کار ، به عنوان یک عضو غیر مفید 

گیرد و زنان فقط محصور محسوب می شوند ، که در نتیجه ي چنین امري مرد کار و خالقیت را به عهده می 
در کارهاي خانواده و یا به عبارت دیگر زنان باید فقط کارهاي زنانه انجام دهند . نویسندگان بزرگی همانند 
مارکس ، انگلس ، دوبوار و ... از جمله کسانی بوده اند که ادامه یافتن خفقان زنان را مربوط به بعد از تثبیت 

نسته اند.  بر همین مبنا اعتقاد دارند که اگر این روند و جریانات ادامه شدن پستی و فرومایگی جسمیت زن دا
پیدا کنند به تدریج اجتماعی خالی از زنان خواهیم داشت. تاکید این افراد بر دو جیز است: 

از لحاظ جسمانی –1
ین تر از دسته اول مردانـی هسـتند که از دیـد آنهـا ، زن از لحـاظ جسـمـی و روانـی در سطحی پای

مردان قرار دارند. 
درصد کوچکتر از مرد است و در جاي خود ثابت شده است که هر قدر 15جمجمه ي زن به نسبت -

تمدن انسان زیادتر می شود این تفاوت هم بیشتر می شود . به عبارتی دیگر با پیشرفت تمدن انسان ذهن و 
د و یا  مغز زن سبک تر از مغز مرد است، قلب زن مغز مرد توسعه می یابد و ذهن و مغز زن توسعه نمی یاب

گرم کوچکتر از قلب مرد است 60به مقدار 
خون زن هم از لحاظ رنگ و وزن و هم از لحاظ ترکیب با خون مرد متفاوت است.-
از لحاظ روانی -2

از –اره شد که به تعدادي از آنها اش–بر اثر کاستی هایی که از لحاظ جسمانی براي زنان ذکر شده است 
لحاظ روحی و روانی نیز زنان را در رده اي پایین تر از مردان قرار داده اند.

ب : دسته ي دوم که به مخالفت با حضور زنان در اجتماع می پردازند ، آنهایی هستند که فقط در ظاهر  
نان را ، وسیله اي براي مخالف این امرند ، اما در باطن ، از این حضور راضی هستند . زیرا این افراد حضور ز
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ارضاي هوسهاي خویش می دانند . بنابراین سعی می کنند که با طرفداري از زنان و حقوق آنها ، به هدف 
خویش دست یابند . در حالی که نه تنها واقعاً آزادي واقعی را به زنان نمی دهد ، بلکه حتی اشتغال آنها را نیز 

مانع می شوند:
ایم ؟ به زن نه تنها اجـازة تظاهر در اجتمـاع را داده ایم فقط تظاهر ، یعنی پس در حقیقت چه کرده …

خودنمایی ، یعنی زن را که حـافظ سنت و خـانواده و نسـل و خـون است به ولنگاري کشیده ایم . به کوچه 
ت یک مد آوردیم به خـودنمایی و بی بند و باري وا داشتـه ایم . کـه سر و رو را صفا بدهد و هر روز ریخ

تازه را به خود ببندد و ول بـگردد . آخر کاري ، وظیفه اي ، مسئولیتی در اجتماع ، شخصیتی؟(آل احمد، 
1375 :102(

هر چند جالل خواستار حضور زنان در تمام عرصه هاي اجتماع است اما هنگامی که تزلزل شخصیت 
نان خانه دار ، خواستار حضور زنان در زنان را درجامعه و مکان هاي اداري مشاهده می کند، با توصیف ز

خانه است و با نوعی زن خانه دار را مـی ستـایـد . در داستــان جشن فرخنده از مجموعه ي پنج داستان ، 
هنگامی که به توصیف زنی که همراه یک صاحب منصب به خانه ي آنها آمده بود (همـان هـوویــی که از 

کار بردن کلمه ي  زنکه به گونه اي مخالف خویش را با چنین به آن صـحـبت شــد) می پردازد ، با به
اصطالح آزادیهایی اعالم می دارد : 

فهمیدم که البد با بام باز نمی خواسته بره مسجد . هوا داشت تاریک مـی شد که رفتم دم در . یک 
رگم . چارقد کوتاه صاحب منصب بود و دنبالش یک زن سر واز . یعنی چارقد به سر. هم سن هاي خواهر بز

گل منگلی داشت . هیـچ زنی بـا ایـن ریـخت توي خانه ي ما نیامده بود . کیف به دست داشت و نوك پنجه 
مادرم پایین کرسی نشسته بود و او را فرستاده بـود باال . سـر جاي خودش . یک جفـت …راه می رفـت 

که وسط صف نشسته ي نماز جماعت ایستاده کفش پاشنه بلند دم در بود . درست مثل یک آدم لنگ دراز 
بله بوي عطر بود . از آن عطرها ! لب هایش …باشد . یک بوي مخصوصی توي اتاق بود که اول نفهمیدم 

)47-9: 1379(آل احمد،…از بوي آن زنکه هم بدم آمده بود …قرمز بود و کنار کرسی نشسته بود 
ت عمیق ارزشهاي انسـانی و تغییـر جهـت اساسی در اثر این دگرگونی روحی و فکري و تغییرا

فرهـنگ و دانـش ، زن به اصطـالح آزاد شـد . امـا آزاد تنـها از قیـدهاي اجتماعی ، خـانـوادگی و مـذهبـی 
، نه با کتـاب و دانـش و ایــجاد فرهنـگ و بـاال رفتـن سطـح شعور و شنـاخـت ، بلـکـه با بـی بنـد و 

شـی و طـرد معیـارهـاي راستــیـن ، و پذیرش معیارهاي منحط غربی. بنابراین چنین بـاري ، با سنـت ک
آزادیی از دید آل احمد آزادي است ، اما نه آزادي انسانی ، چنین آزادیی ، تنها از نوع آزادي کاذب جنسی 

است. 
ه خود مصرف آنچه که جالل خطر ان را یاد آورمی کند این است که مصرف کاالهاي تولیدي ، خود ب

هاي دیگري را نیز تداعی می کند . زیرا وقتی لباس عوض شد ، کفش و کاله و تیپ و سلیقه و عقیده هم 
عوض می شود . به همراهش ، سنت و تاریخ و آداب و رسوم و ارزش ها نیز به علت تطابق باید عوض 
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یل ایرانی قرار بگیرد ؟ پس آنچه که شود . اما آیا چنین رفتار و اعمالی   می تواند الگوي یک زن آزاد و اص
مهم است آن است که زن ایرانی الگو می خواهد . براي او چگونه شدن مطرح است . او می خواهد 
خویشتنش را باز یابد و خود را بسازد او نه تصویر دیروزي کهنه را می پذیرد و نه نقاب نوي را که می 

ز او ، چهره اي اصیل، مستقل و آگاه است . شهید مطهري نیز خواهند بر چهره ي قدیمیش بزنند. احتیاج و نیا
در کتاب نظام حقوق زن در اسالم عالوه بر تاکید بر این مسأله خطرات تقلید گرایی زنان را یادآور شده است 
. ایشان اظهار داشته اند که زنان باید حقوقی مساوي با مردان داشته باشند و آزادیهاي واقعی که همیشه و در 

ول تاریخ از ایشان سلب شده است به ایشان بر گردانده شود. امـا نبـایـد ایـن الگـوها مطـابق با اصـول ط
غربی بـاشد:

من هرگز ادعا نمی کنم حقوقی که عمالً در اجتماع به ظاهر اسالمی ما نصـیب زن می شد ارزش مساوي 
روري است به وضع زن اعطا کرده و در طول با حقوق مردان داشته است . بـارها گفته ام که الزم است و ضـ

–تاریخ عمالً متـروك شـده به او پـس داده شـود؛ نه اینکه با تقلید و تبعیت کورکورانه از روش مردم غرب 

که هزاران بدبختی براي خـود آنـها به وجود آورده ، نام قشنگی روي یک فرضیه غلط بگذاریم و بدبختی 
)124: 1378ی هاي نوع شرقی یک زن بیفزائیم .(مطهري،هاي نوع غربـی را بـر بدبخت

جالل ضمن دفاع از حقوق زنان و تاکید بر ضرورت حرکتی جدي و فراگیر براي رفع ستم از زنان و 
–بیهوده شرایط اجتماعی و فرهنگی آنان همواره بر این نکته پافشاري کرده است که هر تالش فرهنگی 

یگاه مطلوب خود باید بر طبق ارزشها و آرمانهاي ایرانی بوده و از هر گونه حقوقی در راه رسیدن زنان به جا
خودباختگی بر کنار باشد . البته این واقعیت نیز وجود دارد که جریان دفاع از حقوق زنان به دلیل برخوردار 

آن نبودن از مبانی مستحکم برخاسته از فرهنگ و سنن دینی و ملی یک کشور و همچنین عدم درك صحیح 
از طریق زنان ایرانی باعث می شود که بر عکس آن چیزي که انتظار می رود این جریان باعث انحراف و 
فساد زنان شود . در جواب این سؤال که الگوي زن ایرانی چه باید باشد ، باید گفت : نه این و نه آن . الگوي 

د تعصب و عقیده هاي ضد انسانی و زن ایرانی ، چهره ي اصیل ، آزاد و انسانی است . زنی که نه در بن
خرافات اسیر است و نه در بند ظاهر سازي هاي جور باجور به نام آزادي . زن آزاد ، به آن زنی می گویند که 
در پی شناخت و آگاهی است؛ پاي بند به اعتقادات فرهنگیش است . چهره اي با فرهنگ ، با شعور ، با 

مسؤولیت.
آل احمد و فمنیسم 

نگی رنسانس را می توان نقطه  عطفی مهم در طول تاریخ   بشریت دانست که در شکل گیري نهضت فره
حرکت هاي اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی و اقتصادي جهان معاصر نقش تعیین کننده اي داشت . دستاورد هم 

شر ، این نهضت ، توجه به یافته هاي تجربی و عقل ابزاري در سیاست گذاري زندگی فردي و اجتماعی ب
توجه به خود یا اومانیسم گرایی و همچنین برآورده شدن حقوق مادي و محدود کردن حاکمیت مذهب بود. 
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پیام مهم رنسانس این بود که خداوند باید سلطنت کند نه حکومت . در این دیدگاه انسان توانایی اداره ي 
و هدایت نداشت . نتیجه ي قطعی دارایی جمیع شئونات و مناسبات بشري را دار بودو نیازي به راهنمایی 

نهضت رنسانس، در هم ریختن مناسبات اجتماعی و به زیر سئوال رفتن بسیاري از اصول و ارزشهاي رایج 
بوده ؛هر چند پیدایش مکاتب مهم و متعدد فلسفی ، سیاسی و اقتصادي از دستاوردهاي مهم این انقالب      

زن و حقوق اجتماعی زنان زمان  زیادي الزم داشت . طرح می باشد. اما تا تغییر نگرش موجود نسبت به
نظریه ي برابري زن و مرد به قرن هفدهم باز می گردد. برخی نخستین فمینیست را آنبراد استـریت می 
دانـنـد که آبیگالی ادامز همسر جان ادامز از رهبران جنگهاي استقالل آمریکا حرکت وي را ادامه داد . برخی 

انگلیس باز می گردانند . نویسندگانی چون کریستین دوبی سان 1698نهضت را به انقالب سال نیز سابقۀ این
ماري ولتن و ژرژ ساند در این عرصــه آثاري بر جاي گذاشتند . این حرکت در دوران انقالب فرانسه نضج 

ت فمینیسم ). در حقیق25: 1377گرفت و توسط کندورسه و سن سیمون  ادامه یافت(موسسه فرهنگی طه،
می خواست جاي حقوق از دست رفته ي زنان را پر کند ، چرا که زنان را مانند مردان داراي شخصیت 
اجتماعی می دانست . اما این نهضت ، داراي نقایصی بود و نتوانست به صورت کامل از حقوق زنان به دفاع 

وق طبیعی و فطري بشر آغاز شد و در بپردازد. به عنوان مثال ، حرکتی که از قرن هفدهم میالدي به نام حق
قرن هجدهم در فرانسه به ثمر نشست ، حقوق زنان در این حرکت تقریباً نادیده گرفته شده بود. در اوایل 
قرن بیستم بود که جنبش طرفداري از حقوق زن در انگلستان آغاز  می شود . در این دوره بود که زنان به 

ه پایمال شدن حق خود کردند . نهضت هاي آغازین فمینیسم فقط خود آمدند و شروع به اعتراض بر علی
متضمن این نکته بودند که باید با مردساالري و سلطه و حکومت مرد، مخالف بشود. در هر صورت ، این 
جریان ، حرکتی بود که براي احقاق حقوق زنان به وجود آمد و هر چند گاهی هم داراي نتایجی بسیار سوء 

کل سطح تفکرات جهانی را نسبت به زنان و موقعیت اجتماعی آنان را ارتقاء بخشید . هم بود ، اما در
هر چند گفته شده است که فمینیسم در ایران داراي چنان زمینه اي نبوده است و یا اینکه داراي پیشینه اي 

نان ایرانی و درخشان نبوده است ، باید اذعان کرد که با ظهور و تداوم فمینیسم در غرب ، بسیاري از ز
همچنین بسیاري از سازمانها و گروههاي حمایت از حقوق زنان و در نهایت عده ي زیادي از صاحب نظران 
و نویسندگان ( هر چند که در آغاز تعداد آنها اندك بود ) ، به نوعی به آن نظر داشته و خواستار پیاده شدن 

یچ گاه فمینیسم ، نتوانسته است به صورت کلی و بسیاري از اصول آن بوده اند ؛ ولی به دالیل گوناگون ه
اساسی مطرح گردد، اگر هم مطرح شده است با مسیر اصلی و دیدگاههاي واقعی آن متفاوت بود. بشري 
دلریش، نویسنده ي کتاب زن در دوره ي قاجار معتقد است که فمینیسم در ایران داراي پیشینه اي تاریک 

نبوده است. از دید وي ، زن ایرانی گر چه پا به پاي مردان در تمامی صحنه است و از زمینه ي الزم برخوردار 
ها حضور نداشـت، اما از نعمت مالکیت وارث بسیاري از حقوق دیگر بهره مند بود و از ارکان نظام مستحکم 

ن هر خانواده به حساب می آمد . وي در ادامه اذعان می کند که زنان مسلمان ایرانی به صورت پیدا و پنها
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زمان که حضور خویش را در اصطالحات اجتماعی ضروري می شمردند ، بی باکانه پا به میدان می گذاشتند 
)53: 1375و در پیروزي از نداي حق طلبی مجتهدان و عالمان دینی از هیچ تالشی دریغ نداشتند.(دلریش،

…ز حیث حقوق اجتماعی و از بین رفتن تبعیضات جنسی ، آزادي اجتماعی زنان ، برابري زن و مرد ا

همه و همه از اصول اولیه ي فمینیسم است که آل احمد به آنها اشاره کرده است. نکته مهم اینکه جالل به 
طور صد در صد و کامل فمینیسم را نمی پذیرد ، بلکه فقط اصولی از آن را پذیرفته و خواستار پیاده شدن آن 

زنان را بدون هیچ قید و شرطی می داند در حالی که جالل چنین در جامعه می باشد. فمینیسم غربی ، آزادي 
آزادي را نه تنها باعث ایجاد فساد و تباهی در جامعه می داند ، بلکه باعث از بین رفتن هر چه بیشتر حقوق 

زنان می داند . مخالفت وي با کشف حجاب رضاخانی ، نشان دهنده ي این مطلب است . 
ه می تواند به خوبی نشان دهنده ي تأثیر پذیري  آل احمد از فمیـنیسـم یکی از نشانه هاي بارزي ک

آزادي اي است کـه وي بــراي زنـان -هر چند وي سه صورت کنایه آمیزي آن را مطرح می کند-بـاشــد
در امـر ازدواج خـواستار آن شده اسـت. زنان بر طبق سـنن و عرف جامعـه فـقط باید  منتظر باشند که 

به خواستگاري آنها رفته وسپس ازدواج کنند .در حالی که در بسیاري از موارد حتی حق آزادي انتخاب مردي 
وجود ندارد. اما مشاهده می کنیم که خانم نزهت الدوله در داستان خانم نزهت الدوله زنی است که به دنبال 

د شوهرخود را انتخاب می شوهر ایده آل خود می گردد. به عبارت دیگر با نظرخویش وسلیقه ي شخصی خو
کند. و بر خالف عرف وسنتهاي اجتماعی جامعه که تا به حال مردان زنان مورد نظرخویش را انتخاب می 
کردند گام بر می دارد.نکته دیگري که دراین داستان به چشم می خورد این است که خانم نزهت الدوله، 

ه راحتی و بدون هیچ مانع و سدي ،از شوهر هنگامی که از ازدواجهاي خویش احساس ناکامی می کند، ب
خویش جدا می شود ،در حالی که درجامعه ي  ما چه در گذشته وچه در حال، زنان نمی توانند به سادگی از 
شوهران خویش جدا شوند واین مردان هستند که می توانند به راحتی، گویی که پیراهنی را از تن خود به دور 

الق بدهند :می اندازند، زنان خویش را ط
سالم واحوال پرسی کردیم و رفتیم تو. از داالن هم 000سرتا پا می لرزیدم .برادرم آمد ودر را باز کرد 

گذشتیم. و توي حیاط که رسیدیم زن برادرم توي حیاط بود و مادرم از پنجره اتاق باال سر کشیده بود که 
بلند بلند رو به همه گفت : (( این فاطمه ببیند کیست و او پشت سرم آمد. وسط حیاط که رسیدیم نکبتی

)) که با 000خانم تون. دست تون سپرده. دیگه نگذارین برگرده.)) و تا من آمدم فریاد بزنم (( آخه چرا 
)182: 1378همان پاي افلیجش پرید توي داالن و در کوچه را پشت سر خودش بست .(آل احمد،

اینکه به راحتی، خود به دنبال شوهر مطلوب خویش می گردد:در حالی که خانم نزهت الدوله ، عالوه بر
خانم نزهت الدوله اول کاري که کرده بود این بود که خانه اي مجزا گرفت و ماشینی خرید وچهار شنبه 
ها را روز نشست قرار داد وخودش زمام کارها را به دست گرفت . گر چه از روي اکراه واجبار ، ولی دوسه 

دید خارجه واسطه فرستاد وبه هواي دیدن بچه ها و نوه هایش مخفیانه به خانه ي شوهر بار پیش وزیر ج
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سابق ودخترهاي شوهرکرده ي خودش رفت وآمد می کرد وتورمی انداخت .حیف که پدرش مرده بود وگرنه 
)52: 1378کار را دوسه روزه روبه راه می کرد.(آل احمد،

و به راحتی هم از او طالق می گیرد:
این دیگرطاقت فرسا بود وخانم نزهت الدوله همان شب تصمیمش را گرفت .وفردا صبح خانه ...

وزندگی را ول کرد وپس از نه سال شوهرداري یک سر به خانه پدر آمد.(همان)
را با داستان خاله سوسکه وفمینیسم، نوشته ي » خانم نزهت الدوله«تا حدود زیادي می توان داستان 

یسه کرد . در این داستان مشاهده  می کنیم خاله سوسکه، همانگونه که از عنوان خاله می آذردخت بهرامی مقا
پیر ومیانسال است و هنوز نتوانسته ازدواج کند، ( همچنانکه در جامعه "توان فهمید سمبل یک زن تقریبا

، یک معضل بزرگ امروز ما، نیز موارد بسیار زیادي از این نمونه ها را مشاهده می کنیم که در جاي خود 
که  یکنفر آنان قصاب، -اجتماعی به شمار می رود) به دنبال شوهر می گردد وخود به سراغ مردانی  می رود 

و از آنها سئوال می کند که آیا با او ازدواج میکنند یا نه ؟ بعد از جستجوي زیاددر آخر -دیگري نجار و ... 
آذر دخت بهرامی، سعی کرده اند این معضل اجتماعی زن یک موش می شود .چه جالل آل احمد وچه خانم

به نمایش بگذارند.
حقوق زنان از دیدگاه آل احمد 

برابري زن و مرد
یکی از مهمترین و برجسته ترین مسائلی که جالل در مورد حقوق زنان مطرح  می کند ، این است که 

ته وهمچنین از تمام حقوق اجتماعی اي که زنان بتوانند همانند مردان در تمام صحنه هاي اجتماع حضور داش
مردان از آن برخوردارند نیز بهرمند شوند. امروزه همه ي کشورهاي عضو  سازمان ملل متحد ، با امضاي 
اعالمیه هاي جهانی حقوق بشر، برابري تساوي زن و مرد را پذیرفته اند وآنچنانکه در مقدمه ي این اعالمیه 

زمان متعهد شده اند که احترام جهانی ورعایت واقعی حقوق بشر و ذکر شده است، دول عضو این سا
آزادیهاي اساسی را، با همکاري سازمان ملل متحد تامین کنند. همچنین مردم ملل متحد ایمان خود را به 
حقوق اساسی بشر و مقام و ارزش انسانی  و تساوي حقوق مرد و زن مجدداً اعالم کرده اند. بر طبق بخشی 

المیه ها، تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق باهم برابرند. همه داراي از این اع
عقل و وجدان می باشند وباید نسبت به یکدیگر با روح برابري رفتار کنند و هیچ تمایزي بین آنها وجود 

رنگ ، جنس ، زبان ، مذهب ندارد .هر شخصی می تواند بدون هیچ گونه تمایزي ، مخصوصاً از حیث نژاد ، 
و... از تمام حقوق و کلیه ي آزادیهایی که در اعالمیه ي حاضر ذکر شده است ، بهره مند گردد . ماده ي 
شانزدهم این اعالمیه در مورد زناشویی است که درآن یاد آوري شده است که هر زن و مرد بالغی حق دارند ، 

و...با همدیگر زناشویی کنند و تشکیل خانواده دهند .در تمام بدون هیچگونه محدودیت از نظر نژاد ، ملیت 
مدت زناشویی و هنگام طالق ، زن و شوهر در کلیه ي مسائل مربوط به ازدواج ، داراي حقوق مساوي 

)155-56: 2536باشند.(قایم مقامی،
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اده ي قانونی ، از حدود یک صد م1346به طور کلی می توان گفت ، در حقوق مدنی ایران قبل از خرداد 
که در قانون مدنی ایران در مورد روابط خانوادگی وجود داشته که هیچ ماده ي حقی را براي زن به رسمیت 
نمی شناخت و این چند ماده قانونی نیز بر اساس فتواي علماي دینی بوده است. در این قانون زن به منزله ي 

، تمکین کردن زن به اراده ي مرد بود و از 1108و 1107کاالیی پست شمرده می شد. زیرا بر اساس مواد 
وظایف زن قلمداد گشته و صریحاً ذکر شده بود که زن در صورت عدم تمایل به تمکین مستحق هیچگونه 

، ریاست خانواده از خصایص شوهر محسوب می شد ودر 1105نفقه اي نخواهد بود .به موجب ماده ي 
(از خصایص شوهر است و نه وظیفه ). زن به صورت -ب می آمد واقع می توان گفت که امري ذاتی به حسا

قانونی ، آلت دست مرد قرار می گرفت و از مشغول شدن به هر نوع شغل ویا حرفه اي بدون اجازه شوهر 
)157خود منع شده بود.(همان: 

ر و بدبخت به نمونه این موارد را می توان در داستان زن زیادي مشاهده کرد. در این داستان زن چنان اسی
تصویر کشیده شده است (هر چند زن داراي نقص کچلی باشد اما این تنها دلیل بدبختی وي نمی باشد) که 

: 1378حاضر بودم کلفتی همه شان را بکنم ویک سال دست نگه دارد، ولی نکرد(آل احمد،« اذعان می دارد : 
محسوب می شد که بر طبق شرایط عقد الزم ) . عالوه بر موارد فوق عقد ازدواج براي زن یک عقد الزم174

، هیچگونه راه اعتراضی ، براي زن وجود نداشت و در مقابل مرد میتوانست هر زمان که اراده کند ، زن 
خویش را طالق بدهد .

آزادي واقعی -2
و همانگونه که در مباحث قبل نیز گاهی به آن اشاره شده ، آل احمد خواهان اعطاي آزادي هاي واقعی 

حقیقی به زنان است .آزادي واقعی آزادیی است که در عین حالی که زنان می توانند در هر زمینه هاي 
مختلف به فعالیت بپردازند، شخصیت آنها نیز حفظ می شود . علت مخالفت آل احمد با کشف حجاب نیز از 

ظاهر به نظر می رسید همین مساله سرچشمه می گیرد .از دید جالل ، با اعالم کشف حجاب، هرچند که در
زنان خواهند توانست تا حدودي آزادي هاي از دست رفته ي خویش را بدست آورده اند ، اما در عمل 
مشاهده شد که نه تنها چنین آزادیی، نتوانست حقوق پایمال شده ي زنان را به آنها برگرداند ، بلکه باعث به 

مد پیوسته سعی می کند که به زنان بفهماند که انحراف کشیده شدن و پست شدن شخصیت زنان شد .آل اح
آزادي واقعی چیست و چگونه باید آن را بدست آورد؟

با به وجود آمدن این آزادي ، زن می توانست در همه جا حضور یابد و مورد توجه مردان و هوسهاي آنان 
است که عمالً مورد قرار بگیرد. از این حیث ، تنها چیزي که عاید زن شده است یک شخصیت کاذب حقوقی

احترام واقعی افراد قرار نمی گیرد .در حالی که الزمه ي به وجود آوردن شخصیت اجتماعی زن احتیاج به 
زمینه ي فکري خاص دارد که در آن نه تنها زن مورد لذت جویی مرد واقع نمی شود، بلکه از قیمومیت و 
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وازم و واجبات غربزدگی است و بنابراین با آن به انقیاد  فکري مرد نیز خارج می شود. چنین آزادیی، از ل
شدت مخالف می ورزد :

از واجبات غربزدگی یا مستلزمات آن آزادي دادن به زنان است. ظاهراً البد احساس کردیم که به قدر کار 
ۀ درصد نیروي انسانی مملکت نیازمندیم که گفتیم آب و جارو کنند و راه بندها را بردارند تا قافل50این 

)102: 1375نسوان برسد! اما چه جور این کار را کرده ایم؟(آل احمد،
افزایش آمار طالق ، برهم خوردن نظم امور اجتماعی ، به وجود آمدن فرزندان غیر مشروع ، افزایش آمار 
جنایات و غیره، از اندك نمونه و یا اندك نتایج سوء چنین آزادي است. از این جهت می توان جالل آل 

را با  نیکالس دیوید سن مقایسه کرد. وي ادعاهاي نظریۀ فمینیسم غربی را ، مبنی بر اینکه زنان به این احمد
طریق می توانند سایر آزادیهاي خویش و هم چنین حقوق خویش را بدست آورند،  مورد نکوهش قرار می 

است. وي خاطرنشان می دهد و اذعان می دارد که این نظریه فقط در همان حد حرف و صحبت باقی مانده 
کند که گر چه فمینیسم نداي مبارزه با تحقیر و زن ستیزي را سر داده است ، اما خود به تحقیر زنان می 
پردازد و به گونه اي دیگر زن ستیز است ، شوهر داري و مادري که از راههاي کمال زنان است از سوي 

، گر چه پیش از این قانون با زن به مثابۀ کاالي فمینیسم به شدت مورد حمله قرار  می گیرد. از دید وي 
جنسی رفتار    می شد ، اما امروزه زن اساساً اعتبار جنسیت خود را از دست داده است و اگر پیش از این ، 
عامل اصلی بی ارزش نمودن زنان مردان بودند ، امروزه خود زنها این کار را انجام  می دهند. اگر دشمن 

ئل جنسی بود، دشمن امروز زنان اصالت عدم جنسیت و برابري زن و مرد است . وي در قدیمی ، اصالت مسا
- 1: 1377ادامه تصریح کرده است که نقایص فمینیسم در محتواي ادعاهاي آن است.(موسسه فرهنگی طه،

90(
بنابراین: 

همدوش مرد تا ارزش خدمات اجتماعی زن و مرد و ارش کارشان (یعنی مزدشان) یکسان نشود و تا زن 
مسئولیت اداره گوشه اي از اجتماع (غري از خانه که امري داخلی و مشترك میان زن و مرد است) را به عهده 
نگیرد و تا مساوات به معنی مادي و معنوي میان این دو مستقر نگردد، ما در کار آزادي صوري زنان سال 

)102: 1375نداریم.(آل احمد، …هاي سال پس از این هیچ هدفی و غرضی 
از بین رفتن تبعیض جنسی -3

مسأله زن و جنسیت وي از دیر باز یکی از مسائل بحث برانگیز در تمامی کشورها بوده است . نظام مرد 
ساالري حاکم در جوامع محدودیت هاي زیادي را براي زنان بوجود آورده است. این جریان به تدریج 

همواره فرودست و مردان به عنوان باال دست زنان انتخاب موجبات پدید آمدن مراتبی شد که در آن زنان
شوند .در حقیقت می توان نام این جریان را زن ستیزي ویا نا برابري جنسیتی نهاد که همواره یکی از پایه ها 

و محورهاي اساسی مرد ساالري در جهان بوده است و می باشد.
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ما « ی رنج برده اند و پیوسته فریاد می زنند که زنان به عنوان سکه ي مسخ شده همواره از چنین تبعیض
زنان خواسته هایی داریم. نمی خواهیم چون زن هستیم از حق و حقوق اجتماعی کمتري برخوردار باشیم. 
می خواهیم جایگاه اجتماع مان را ، همسرمان را ، شغل مان را و خالصه نوع زندگی مان را با آگاهی و اختیار 

خواهیم به صرف زن بودن اجبارهاي گوناگون بر زندگیمان سایه افکند ، و  با ما هم خود برگزینیم .  نمی
چون کودکان نابالغ رفتار شود .می خواهیم چون انسانیم ، حق داشته یاشیم نه قدرت و آنان نیز که صاحب 
قدرت اند به حق قانونی خود قناعت کنند. نمی خواهیم چون زورمان کمتر است کتک بخوریم و 

قیرشویم. می خواهیم نه تنها مردان بر ما سلطه نداشته باشند بلکه سلطه گري از روي زمین محو شود. می تح
خواهیم در ذهن ، زبان و زندگی روزمره ،انسان را جایگزین زن و مرد کنیم فقط به این دلیل ساده که انسانیم. 

اي دیگر فرا دست هستند ، حداقل به و در یک کالم می خواهیم نظامی را که عده اي در آن فرودست وعده 
عقب نشینی وا داریم . این ها به عالوه هزاران آرزوي دیگر ، خواسته هاي ما زنان را شکل میدهد  ،تحول در 
زبان واندیشه ها مان ، تحول در رفتار و قضاوت هامان ، تحول در عادت ها و سنت ها مان ، و باالخره باور 

)67: 1379عه، نشر توس».(به توانایی هامان
عده اي که چنین می اندیشند ، همواره با به کار بردن لفظ زنانه ، در مکانها و زمانهاي گوناگون سعی می 
کنند زن را موجودي فرو دست و محقر نشان دهند ، که این طرز تفکردر میان کلیه ي مردم اجتماع نیز 

که نمودي منفی داشته باشد ، سریعاً به وي رسوخ پیدا کرده است و اگر زمانی شخصی کاري را انجام دهد 
هشدار داده می شود که این کار زنان است و آن را انجام مده ، وحتی مورد تمسخر هم قرار می گیرد .اما باید 
توجه داشت که بسیاري از خصلت هاي زنان به صورت طبیعی در مردان هم وجود داردو همچنین بسیاري از 

وجود دارد.خصلتهاي مردان نیز در زنان
در طول تاریخ همواره ، نخستین سئوالی که والدین هنگام تولد یک نوزاد می پرسند یکسان است: آیا 
نوزاد پسر است یا دختر ؟ضرورت و فوریت این سئوال نشان می دهد که همه ي جوامع اهمیت زیادي به  

بول دارند که حالت خاص مردانگی تفاوت بین زن و مرد می دهند . اعضاي هر جامعه معموالً این فرض را ق
وزنانگی آنان همانند تمایزات بیولوژیکی بین زن و مرد بخشی از طبیعت انسانی را تشکیل می دهد .لذا 
نقشهاي جنسیت ، معموالً  انعطاف پذیر می باشند. محتواي خاص مردانگی و زنانگی قبل از هر چیز یک 

خته می شود . هیچ    جامعه اي براي تولید نقشهاي محصول اجتماعی است  که توسط هر نسل از نوآمو
خاص جنسی ، هر چه که باشد ، بر طبیعت تکیه      نمی کند. و نیز حتی همۀ جوامع با نابرابري هاي بین 
زنان ومردان مشخص می شوند اما این نابرابري هاي جنسیت را از دو جنبه یا دیدگاه مورد مطالعه قرار داده 

)275-80: 1372اه عبارتند از : دیدگاه کارکردگرایی و دیدگاه ستیز.(رابرتسون،اند .این دو دیدگ
در دیدگاه کارکرد گرایی فرض بر این است که همه جوامع تفاوتهاي جنسیت را تشویق می کنند. زیرا 

و این تفاوتها اثرات مثبتی بر کل جامعه دارد. آنان چنین خاطرنشان می سازند که حداقل در جوامع سنتی 
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ماقبل صنعت ایفاي نقشهاي متفاوت کارکرد زیادي براي زنان و مردان داشته است. از آن جایی که زن عمدتاً 
به خاطر حمایت متکی به مرد است ونیز از آنجایی که مرد از نظر جسمانی قادر به تحمیل خواسته هاي خود 

مرد می شود. در نتیجه تسلط او، برزن است، لذت مرد بطور اجتناب ناپذیر عضو مسلط در رابطه ي زن و 
فعالیت ها و الگوهاي شخصیتی او بیشتر به نظر       می آید و امتیاز بیشتري به دست می آورد . پس از آن، 
منشاء اجتماعی تفاوتهاي نقش جنسی فراموش می شود ونقشهاي زنان و مردان، در عوض به عنوان چیزي 

)281تلقی می گردند.(همان: که از طریق عوامل زیستی تعیین شده است، 
اما از دیدگاه ستیزگرایان، نابرابري زنان و مردان به سادگی شکل دیگري از قشربندي اجتماعی است. 
مردان فقط در صورتی می توانند  از پایگاه برتر برخوردار شوند که زنان پایگاه پست تري داشته باشند 

د که امتیازات اقتصادي، اجتماعی وسیاسی خود را والگوهاي موجود نقش جنسیت به مردان اجازه می ده
حفظ نمایند. منشاء کلی نابرابري جنسی از دیدگاه ستیزگرایان عبارت است از نابرابري اقتصادي بین مردان و 
زنان. در حقیقت شواهد میان فرهنگی تأیید می کند هنگامی که زنان تولید اقتصادي کمتري از مردان داشته 

که زنان درخانه بمانند و مردان در خارج از خانه کار کنند، پایگاه آنان بطور قابل مالحضه باشند یا هنگامی 
اي پایین تر از مردان قرار خواهد گرفت. علی رغم این کلیشه که زنان بیش از مردان سخن می گویند وبه 

ه هنگام گفتگو، زنان عبارت دیگر مردان نمی توانند به اندازه ي زنان حرف بزنند ، ولی واقعیت این است ک
)282-85تحت استیالي مردان قرار می گیرند . و مردان زیادتر از زنان حرف می زنند. (همان: 

هاجر شخصیت اصلی داستان الك صورتی خود اذعان می دارد که ناقص العقل و اسیر است . در یک 
که افرادي هستند که به علت انجام عبارت کلی ، زنان داستان هاي آل احمد ، به معناي واقعی زن نیستند ، بل

کارهاي زنانه ، آنها را در گروه زنان قرار دادند . نام این چنین زنانی زن نیست بلکه کنیز ، برده ، مستخدم و 
... است. شهید مرتضی مطهري نیز تصریح می کند که (( من وقتی برخی نوشته ها می خوانم و می بینم در 

یگانه اصلی را که به کار می برند اصل تضاد است ( زن و مرد را مانند دو طبقۀ تفسیر تاریخ روابط زن و مرد،
در جنگ و کشمکش بوده است فرض می کنند ) دچار تعجب می شوم و بر "دیگر اجتماعی که دائما

جهالت و نادانی آنها تأسف می خورم. اگر تاریخ روابط پدران و فرزندان را بتوان از نظر حس استخدام و 
مار تفسیر کرد ، روابط تاریخی زنان و شوهران را نیز می توان از این نظر تفسیر کرد. درست است که استث

مرد از زن همیشه زورمندتر بوده است ، اما قانون خلقت مرد را از نظر غریزي به شکلی قرار داده است که 
سایگان خود روا می داشته ، نمی توانسته است نوع سمتهایی را که به غالمان و بردگان و زیردستان و هم

درباره ي زن روا دارد ، همان طوري که    نمی توانسته است آن نوع سمتها را بر فرزندان خود روا دارد 
)17: 1378)).(مطهري،

نگاهی به حضور زنان در امور مختلف جامعه و همچنین درصد بسیار باالیی که زنان توانسته اند در 
دهاي مختلف علمی ، به خود اختصاص دهند، نمونه اي از هزاران نمونه اي تحصیالت دانشگاهی و المپیا

است که زنان را نه تنها کمتر از مردان نشان نمی دهد ، بلکه حتی برتري آنها را فرودست تر از مردان ، از هر 



٢١٠٦

٢١٠٦

مجموعه مقاالت

عالی لحاظ به ویژه از حیث جنسیت می دانند. اگر سئوال شود که پس چرازنان توانسته اند به این درجات
دست یابند، فوراً اذعان می دارند که زنان خود این چنین نبوده اند و نمی توانند باشند. بلکه وجود مردان 
است که زنان می توانند در کنار آنها به تکامل دست یابند . از دید این افراد اگر ابراهیم در این میانه نبود ، 

داشت. همین افراد، چنین ادعایی را نیز در مورد خانم فروغ ، چیزي جز همان حس زنانه براي ارائه کردن ن
سیمین دانشور، همسر جالل نیز مطرح کرده اند. در حالی که خانم دانشور حتی قبل از اینکه همسر جالل آل 
احمد شود، در زمینه ي ادبی فعالیت داشته و مثالً در چهارده سالگی با   مقاله اي تحت عنوان زمستان بی 

سالگی با چاپ کتاب آتش 27ی ما نیست کار خود را آغاز کرده و تولد ادبی خود را در شباهت به زندگ
در « با چاپ سوشون بر قله ي رفیع ادبیات تکیه می زند. 1348خاموش  ادامه داده است . وي در سال 

ردانه حقیقت خانم دانشور نخستین کسی است که با کاري مدون و پی گیر ، قصه ي ایرانی را از انحصار م
خارج و صداي مخفی مانده، در گلو خفه شده و فرودست انگاشته شده ي زن ایرانی را از پستو به دنیاي 

) بنابراین نه خانم سیمین دانشور فقط به خاطر وجود جالل آل 36: 1379(نشر توسعه،» قصه دعوت کرد
ل احمد فقط به خاطر سیمین احمد توانسته است به چنین درجاتی نائل گردد و نه از طرف دیگر ، جالل آ

توانست به چنین عظمتی دست یابد . باید توجه داشت که در ((تأثیرپذیري انسانها از یکدیگر و از فرهنگ ، 
جامعه ، زبان و غیره جاي هیچ شکی نیست، زیرا انسان از گوشت و خون و روح آفریده شده ، نه سنگ و 

ل و همراه براي هر انسان خصوصاً هر هنرمندي، زن چوب و آهن؛ و تردید نیست که داشتن مخاطب هم د
یا مرد، غنیمت است. اما بی شک این تأثیر و تأثر دو جانبه است و از همین رو تحرك زنده ي فروغ به دلیل 
فروغ زنانه ایست که در جان داشت و اال بودند فروغ هاي دیگر و گلستانهاي دیگر. این که مدام از تأثیر 

ییم ریشه در همان تفکر مردساالري دارد که مهمترین رسالت زنان را در این می بیند که مردان بر زنان بگو
نشینند و زایند شیران نر. و همین جماعت اند که سیمین را زیر چتر جالل آل احمد که قدر مسلم براي 

د بپذیرند که جامعه ي فرهنگی ، ادبی و اجتماعی ما عزیز و براي سیمین عزیز توانست می داند و نمی خواهن
سیمین و جالل هر دو از یکدیگر و محیط فرهنگی و ادبی دوران خود تأثیر پذیرفته و در کنار یکدیگر 

با این حال، خانم دانشور همچنان پا می فشارد که …فضایی مناسب براي شکوفایی فرهنگی فراهم کرده اند 
)37من سیمین دانشور خواهم ماند نه سیمین آل احمد.(همان: 

ر به نامه هایی که جالل ، در طی سفري که خانم دانشور براي انجام مطالعاتی در زمینه زیباشناسی به اگ
آمریکا رفته بودند ، براي وي فرستاده است ، توجه کنیم خواهیم دید که جالل به سیمین به عنوان یک زن ، 

مرد پی خواهیم برد : چگونه می نگریسته است و همچنین رابطه ي میان این دو به عنوان یک زن و
نامه اول : سیمین جان ، اگر تنها مورد عالقه ي آدم ، تنها دلخوشی آدم ، تنها هم زبان آدم، تنها دوست، 
تنها معشوق، تنها عمر آدم و اصالً همه ي وجود آدم را یک مرتبه از او بگیرند و  ببرند آن طرف دنیا بگذارند 

دیگر نمی شود تحمل کرد . 
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: تازه از تمام دنیا بریده بودم و دلم را به تو خوش کرده بودم که تو رفتی. خودت می دانی که نامه دوم 
من در تو مفري را جسته بودم و حاال واي به حال من ، مفر از دستم رفته است، حاال چه کنم . بدان که دستم 

شته اند که زنان توسط مردان به کاري نرفته است. و در جایی دیگر آل احمد ، برخالف اشخاصی که اذعان دا
به پیشرفتها و درجات باال دست می یابند ، تصریح کرده است که اگر سیمین و راهنمایی هاي او نبود ، به این 

موفقیت ها دست نمی یافته است : 
از …و در حقیقت نوعی یار و یاور ، این قلم که اگر نبود چه بسا خزعبالت که به این قلم درآمده بود 

به این ور هیچ کاري به این قلم منتشر نشده که سیمین اولین خواننده و نقادش نباشد .(همان: 1329سال 
38(

نتیجه
از مباحث فوق ، می توان نتیجه گرفت که آل احمد بر طبق اصول جامعه ي اسالمی، خواستار اعطاي 

یابند. از دید آل احمد زن با تمام حق و حقوقی است که زنان می توانند با آن  عزت و کمال خویش را باز 
مرد در حقوق برابر است و  هیچ تفاوتی ندارد . مردان نسبت به زنان هیچ برتري ندارند که بخواهند بر طبق 
آن ، به زنان به دیده ي حقارت بنگرند . زنان باید بتوانند در اجتماع حضور یابند و همانند مردان شغل هاي 

اما  حضور آنان در اجتماع و صحنه هاي مختلف جامعه تا زمانی بزرگ و کلیدي را بدست می گیرند.
مناسب و مفید خواهد بود که مورد سوء استفاده مردان قرار نگیرند. آزادیهاي کاذب اجتمایی نه تنها باعث 
افول شخصیت زنان و ایجاد محیط نا امن براي آنان می شود بلکه ارزش و مقام زن را تا حد یک کاال و شی 

احترام يمی آورد. عالوه بر این آل احمد معتقد است که باید به تفاوتهاي جنسی زنان و مردان با دیدهپایین 
ي مساعدي شان را به شکوفایی رسانند، زمینهبنگریم، به زنان امکان دهیم تا در بازار کار استعدادهاي ذاتی

دوشادوش هم به کار و تالش مشغول فراهم آوریم تا زنان و مردان به درك جدیدي از هم دست بیابند و 
ي مساعد براي این تشریک مساعی مهم و اساسی، خیانتی است در حق شوند. از دید وي فراهم نکردن زمینه

هر دو جنس زن و مرد و نیز خیانتی است به کل جامعه.
کتابنامه

)وسفیان ، ) ، انجمن هاي نیمه سري زنان در نهضت مشروطه ، ترجمه  جواد ی1377آفاري، جانت
تهران:بانو 

)پنج داستان ، چاپ دوم ، تهران: فردوس.1379آل احمد ، جالل ،(
)زن زیادي، چاپ پنجم، تهران: فردوس.1378آل احمد  ، جالل ،(
)غربزدگی، چاپ دوم، تهران: فردوس.1375آل احمد، جالل ،(
)سنگی بر گوري، چاپ اول، تهران: رواق.1360آل احمد، جالل ،(
 ،سه تار، چاپ چهارم، تهران: فردوس.1376جالل(آل احمد ،(
)جالل از چشم برادر، چاپ دون، تهران: بدیهه.1376آل احمد، شمس ،(
)حقوق و مقام زن از آغاز اسالم در ایران، تهران.1348انصاف پور، غالمرضا ،(
)جامعه شناسی سیاسی، تهران: نی.1347بشریه، حسین ،(
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)وره ي قاجار ، چاپ اول ، تهران: تبلیغات اسالمی.) ، زن در د1375دلریش ، بشري
)تاریخ تمدن، احمد آرام، تهران، تهران: اقبال.1354دورانت، ویل ،(
)آزادي یا اسارت زن، چاپ چهارم، تهران: جاویدان.2536قائم مقامی، فرهت ،(
)رجمه و نشر کتاب.)، ایران از آغاز تا اسالم ، ترجمه  محمد معین،  تهران: بنگاه ت1349گیرشمن ، ر
)نظام حقوق زن در اسالم ، چاپ بیست و هفتم ، تهران: صدرا1378مطهري ، مرتضی ، (
)نگاهی به فمینیسم، چاپ اول ،تهران: معاونت امور اساتید و دروس معارف 1377موسسه فرهنگی طه ،(

اسالمی.
)مور اساتید و دروس معارف ) ، تازه هاي اندیشه ، چاپ اول ، تهران:معاونت ا1377موسسه فرهنگی طه

اسالمی.
)حماسه ملی ایران ، ترجمه بزرگ علوي ، چاپ دوم، تهران: سپهر.1351نولدکه ،تئودور ،(
)سیر تاریخ، ترجمه احمد بهمنش، تهران: دانشگاه تهران.1346چایلد، گوردن ،(
)اساطیر ایران ، ترجمه  احمد طباطبایی ، تهران: اپیکور.1341کارنوي، ا.جی ، (
)91)، ((مطرود روشنفکران و غربزدگان))، کیهان، شماره 1378دژکام، تقی.
)یادنامه جالل آل احمد، به کوشش علی دهباشی، چاپ اول.1378نشر به دید ،(
)در آمدي بر جامعه، ترجمه حسین بهروان، چاپ اول، تهران: آستان قدس 1372رابرتسون، یان ،(

رضوي.
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ل خطاهاي نحوي فارسی آموزان چینیتجزیه و تحلی
1زهرا سادات حسینی

دانشجوي دکتري دانشگاه فردوسی مشهد واحد بین الملل
2امیررضا وکیلی فرد

عضوهیات علمی دانشگاه امام خمینی
3محمدرضا پهلوان نژاد

دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
چکیده:

شود  که در حوزه زبانشناسی م محسوب میتداخل و خطاهاي زبانی،یکی از مشکالت فراگیري زبان دو
شود. شناخت و بررسی خطاها و ارائه راهکارهاي مناسب در جهت دهی آموزشی به کاربردي بررسی می

کند.پژوهش حاضر، ابتدا با نگاهی اجمالی به مباحث تئوري نظریه تحلیل معلمان و پژوهشگران  کمک می
انشاي فارسی آموزان 80از تحقیق میدانی  انجام شده بر روي کند با تکیه بر نتایج حاصل خطاها تالش می

یابی برخی خطاها نحوي زبان چینی زبان  دانشگاه بین المللی امام خمینی در سطح متوسط، به بررسی و علت
آموزان چینی بپردازد. هدف از این پژوهش، پاسخ به این پرسش است که علل بروز خطاهاي نحوي  

دهد که تاثیر زبان اول در یادگیري ها نشان میدر یادگیري زبان فارسی چیست؟بررسیفراگیران چینی زبان
زبان دوم مشهود است، با توجه به اینکه زبان چینی با زبان فارسی قرابت کمتري دارند و زبان فارسی از 

ویک 4ان چین تبتاي از خانواده هاي زبهاي هندو اروپایی است اما زبان چینی  متعلق به شاخهخانواده زبان
زبان نواختی است و نیز باالترین بسامد خطا در عدم صرف فعل است.

خطاهاي نحوي، یادگیري زبان فارسی، زبان چینی.ها:کلید واژه
مقدمه:

همواره با فرایند آموزش و یادگیري همراه است؛ و به تحلیل خطا بخشی از زبان شناسی کاربردي است و
کند تا نیازها و مشکالت آموزشی زبان آموزان را بشناسند معلمان و مولفان کمک میعنوان راهبرد آموزشی به 

7حائز اهمیت است و کوردر6و اشتباه5و براي رفع مشکالت آن اقدام کنند. البته تمایز قائل شدن بین خطا

به عوامل کنشی داند اما اشتباه ) خطاهاي زبانی را تکامل نیافتن دانش زبانی فرد در زبان جدید می1982(
کند. بدین ترتیب بر اهمیت چون محدودیت حافظه، خستگی، نداشتن تمرکز و مسائل حسی فرد اشاره می

1 Imsh.2650@yahoo.com
2 amirreza.vakilifard@gmail.com)
3pahlavan@um.ac.ir
4Sino-Tibetan language
5error
6 mistake
7corder
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ي خطا افزوده شد، چرا که خطاها نمایانگر میزان و سطح یادگیري و راهبردهاي به کار گرفه شده در پدیده
میزان پیشرفت زبان آموزان خود را بسنجند و اند. ضمن آنکه معلمان به کمک تحلیل خطا فرآیند آموزش زبان
شناسایی -1) هدف از تحلیل خطا را 2002(1ریچاردز ي تدریس مناسب را اتخاذ نمایند.بر اساس آن شیوه

شناسایی عواملی که باعث بروز -2برند.راهبردهایی که زبان آموزان در یادگیري زبان مقصد به کار می
هاي مشترك در یادگرفتن زبان به منظور آموزش دادن یا در شناسایی تفاوت-3شود خطاهاي زبان آموزان می

ها و مندشباهتتواند گام موثري در بررسی نظامتهیه و تدوین مواد درسی. البته  یکی از نتایج تحلیل خطا می
) اظهار 45: 1982طور که کوردر (هاي دو یا چند زبان و مشکالت یادگیري زبان دوم باشد، زیرا همانتفاوت

سازد. مقایسه دو زبانه، بر اي را مهیا میهاي مطالعات زبانی مقابلهدارد: بررسی خطاها، معتبرسازي یافتهمی
اي به هایی بین زبان مادري و زبان دوم موجود است. مطالعات مقابلهاساس این نظریه استوار است که تفاوت

هاي توصیف نمایند. تجزیه و تحلیل خطا پیش بینیها را کشف وشوند تا این تفاوتاین جهت انجام می
کند. تجزیه و تحلیل خطا در این مفهوم یک تکنیک نظریه واقع در شالوده مقایسه دو زبانه را اثبات یا رد می

هاي هاي گفتهتجربی براي اعتبار بخشیدن به نظریه انتقال است. خطاها به واسطه اعمال نظریه زبانی به داده
گردند. هرچه نظریه زبانی بسنده تر شده توسط زبان آموز یا گروهی از زبان آموزان توصیف میغلط تولید 

توان در تجزیه و تحلیل باشد توصیف زبانی خطاها نیز بهتر صورت خواهد گرفت که همین پیشرفت را می
اي مشاهده کرد. مقابله

نه افراطی، گونه ضعیف و گونه میانه رو.اي قائل است: گو) به سه گونه تحلیل مقابله70: 2001کشاورز (
ها و ساختارهاي زبانی که به لحاظ صورت، معنی و کاربرد میان ) معتقد بود که یادگیري واژه1957لدو (

هایی است که میان زبان اول و دوم شبیه تر از آنزبان اول و دوم تفاوت فاحش دارند، به مراتب مشکل
) 186: 1968(3نام گرفت. لی2ردارند. این فرضیه به نام فرضیه افراطیهستند. و یا از تفاوت کمتري برخو

براي این گونه خطاها اصولی قائل است:
تداخل زبان مادري زبان آموز، تنها عامل بازدارنده در یادگیري زبان دوم است.-1
مادري هاي میان زبان دوم و زبان ها در یادگیري زبان دوم، ناشی از تفاوتپربسامدترین دشواري-2

ها است.آن
ها بیشتر شود به همان میزان یادگیري نیز دشوار است.هرچقدر که تفاوت-3
توان به دست آورد. پس ها میبا مقایسه دو زبان آنچه را که باید آموزش داده شود، به بهترین شیوه-4

هاي موجود میان دو زبان است.چه را که زبان آموز باید بیاموزد، مجموعه تفاوتآن

1richard
2 Moderate Version
3 Lee
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هاي میان آن دو در جهت ها و شباهتوردهاي مقایسه دو زبان به منظور پیش بینی تفاوتدستا-5
آموزش و یادگیري زبان دوم الزامی است.

به دلیل برخی انتقادات مطرح شده د رمورد گونه افراطی، پژوهشگران فرضیه دیگري را به عنوان فرضیه 
ربه هاي پیشین زبانی مانند تجربه زبان مادري، نقش پر اهمیت تجمطرح کردند. فرضیه ضعیف به  1ضعیف

کند. انچه که مسلم است، تفاوت فاحش بین زبان مادري و زبان مقصد است که منجر به بروز تاکید می
)249: 22007بیشترین میزان خطاها در یادگیري زبان دوم میشود.(براون

) بر 1975(3اند.کیپارسکی و بارتدهپژوهشگران تحلیل خطاها را با معیارهاي متفاوتی طبقه بندي کر
اند. خطاهاي کلی آن اساس معیار درك پیام  انواع خطاهاي زبانی را به  دو گروه کلی و جزیی تقسیم کرده

کنند؛ ولی خطاهاي جزیی دسته از خطاها هستند که در درك پیام زبانی و برقراري ارتباط مشکل ایجاد می
کنند. مثال اشتباه در کاربرد صورت مفردو جمع واژه خللی ایجاد نمیمشکالت ساختاري هستند که در ارتباط

) بر اساس 1986شود. اما کوردر(از نوع جزیی و کاربرد نادرست کلمات ربط، خطاي کلی محسوب می
افزایش: -2شوند. حذف: برخی از عناصر زبانی حذف می-1صورت ظاهري خطاها را به مواردي چون : 

- 4شوند. انتخاب: عناصر زبانی نادرست انتخاب می-3روند. زي به آنها نیست به کار میعناصر زبانی که نیا
ها نادرست است.  در تقسیم بندي دیگر ترتیب: انتخاب عناصر درست است؛ ولی ترتیب قرار گرفتن آن

- 3واژي ساخت-2آوایی -1) خطاها را برمبناي عناصر زبانی طبقه بندي کرده است: 2001کشاورز (
)با تایید مشابهت 1973فرهنگی سبکی. عالوه براین تقسیم بندي ها کوردر (5معنایی –واژي-4دستوري 

داند که یادگیري زبان دوم با فراگیري زبان اول، خطاهاي زبانی را بخشی اجتناب ناپذیر از زبان آموزي می
از نظر دلیل وقوع، به سه نوع تقسیم ي تالش فراگیرنده براي شناسایی زبان جدید است. او خطاها را نتیجه

کند:می
شود.درون زبانی: خطاهایی که بر اثر تداخل زبان اول ایجاد می-1
آید و شامل فرازبانی: خطاهایی که بر اثر کاربرد نادرست قواعد دستوري زبان دوم به وجود می-2

زبانی / استثناها، قیاس هاي کاربردي قواعدموارد زیر است: (تعمیم نابه جا، نادیده گرفتن محدودیت
نا به جا، بسط افراطی، تصحیح افراطی ومقوله بندي نادرست)

ي مطالب یا مواد آموزشی نیز خطاهاي خاصی به ي ارائهکارهاي آموزشی:روش تدریس ونحوهراه-3
معنی گوید و آن را همدنبال دارد. مثال معلم معموال براي توضیح معناي یک واژه، واژه دیگري می

1 Weak Version
2 Brown
3 Kiparsky & Bart
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ها کاربرد یکسان ندارند و این کند. در صورتی که این دو واژه در تمام بافتي اول معرفی میهواژ
کار سبب خطاي کاربردي زبان آموز خواهد شد.

)  بروز خطاها را بر اساس مراحل یادگیري زبان دسته بندي کرده است:237: 1381براون(
:1ظام یافتگیمرحله اول: مرحله خطاهاي اتفاقی یا مرحله قبل از ن

در این مرحله یادگیرنده فقط به طور مبهم از بعضی ترتیبات منظم که در گروه خاصی از مواد 
خواهد بنویسد باشد. در این مورد خطاهاي یادگیرنده در مورد آنچه که میزبان وجود دارد، مطلع می

فراگیر قادر به تصحیح و زند و از قواعد آن دقیقا آگاه نیست. در این مرحلههایی مییا بگوید حدس
باشد.توضیح خطا نمی

:2مرحله دوم: مرحله ظهور بین دو زبانی
در این مرحله فراگیر درحال درك یک نظام و درونی کردن قواعد معینی است. در این مرحله 

تر باشد و خطاهاي هایش ثابتتواند نظامی را تشخیص دهد؛ در طرح و ساخت گفتهفراگیر می
ي ذهن او شده ي آن است که قواعد ملکهیکدستی را مرتکب شود و اینها نشاندهندهنسبتا ثابت و

باشد. در این مرحله با وجود است. هرچند به معیار گویندگان اصلی زبان، این قواعد نادرست می
ها را تصحیح کند.تواند آنشود، فراگیر نمیاینکه خطاها به فراگیر گوش زد می

3م یافته و منظممرحله سوم: مرحله نظا

دهد. اگر چه قواعد در در این مرحله، فراگیر درتولید زبان دوم ثبات بیشتري از خود نشان می
ها از نظر درونی، خود سازگارتر و از نظر اند، ولی آنذهن یادگیرنده هنوز تماما خوش فرم نشده

ادرند که خطاهایشان را باشند. در این مرحله فراگیرندگان قتر به نظام مقصد میتقریبی نزدیک
تصحیح نمایند، حتی اگر موقعی که خطاها به صورت اشاره یادآوري شوند..

مرحله چهارم: مرحله ثبات یا بعد از نظام یافتگی
شود بر نظام زبانی تسلط یافته در این مرحله یادگیرنده به طور نسبی خطاهاي کمتري مرتکب می

باشد. در این یادگیرنده می"4خود اصالحی"وانایی است. از خصوصیات مهم این مرحله ظهور ت
گردد. منظور از جا افتادگی کامل این است که ها آشکار میدر زبان"5جا افتادگی کامل"مرحله 

-ها دوام پیدا میشوند که مدتفراگیران زبان با وجود تسلط در روانی زبان نیز دچار خطاهایی می

1- systematic stage -pre
2 - Emergent stage
3 - Systematic stage
4 - correction -Self
5 - Fossilization
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خصوص در گفتار اکثر کسانی که زبان هدف را بعد اظ آوایی بهکند. این پدیده به طور معمول از لح
کند.هاي خارجی مسلک تظاهر پیدا میاند، معموال به صورت لهجهاز دوران بلوغ آموخته

ي تحقیق:پیشینه
پژوهشگران و محققان آموزش زبان دوم ایرانی و غیرایرانی مطالعات متعددي تاکنون در خصوص تحلیل 

اند که در این بررسی ابتدا به مطالعات غیر ایرانی در هاي مختلف انجام  دادهیادگیري زبانخطا در آموزش و 
ها در پیرامون آموزان چینی در فراگیري زبان انگلیسی پرداخته و سپس مطالعات ایرانیخصوص خطاهاي زبان

کنیم.   خطاهاي فارسی آموزان اشاره می
مطالعات غیرایرانی:

تایج بررسی تحلیل خطاي زبان آموزان چینی در یادگیري زبان انگلیسی بیانگر آن ) ن2007(1ایکسینگ
است که زبان اول در راهبردهاي یادگیري زبان دوم موثر است و مهمترین خطاها ناشی از راهبردهایی که 

ت.گیرند و تداخل متقابل عناصر زبان اول با زبان دوم اسزبان آموزان در فرایند یادگیري به کار می
) در تحلیل خطاهاي نحوي زبان آموزان چینی در یادگیري زبان انگلیسی به ده 2007(2هیوچوا و بارتز

دهد که خطاها ناشی از دو کند و نتایج این پژوهش نشان مینوع از خطاهاي زبان آموزان چینی اشاره می
عامل دیگر را خوب علت است که بارزترین آن به خاطر تداخل زبان اول زبان آموزان چینی است و

داند. یادنگرفتن دستور زبان انگلیسی می
چونگ() با بررسی خطاهاي زبان آموزان چینی در مهارت نوشتن زبان انگلیسی، نشان داد که زبان آموزان 

دهد که ها نشان میچینی در تعیین حروف تعریف بیشترین خطا را در گرامر زبان انگلیسی دارند. تفاوت
هاي بی جا از این حروف است. و براي ه از حروف تعریف ناشی از فراموش کردن و استفادهاشتباه استفاد

اولویت بندي شوند و  زبان آموزان مطالعه  درسی  خارج  از کالس را باید خطاهاي حروف تعریفاصالح 
توسعه دهند.

اگیري زبان انگلیسی از ) نتایج مطالعه بررسی خطاهاي زبان آموزان چینی در فر2011(3یوه شن و ین چیو
دهند و زبان دیدگاه رده شناسی  نشان داد که زبان آموزان ساختار زبان اول را در درون زبان دوم توسعه می

کنند در حالیکه  زبان آموزان پیشرفته تمایل آموزان مقدماتی بیشتر ساختار برجسته سازي نهاد  را استفاده می
ساختار زبان مقصد است استفاده کنند.دارند از ساختار برجسته نهاد که از

مطالعات ایرانی:

١xing
2Chun-Hui Chou&Kevin Bartz
3 Yueh Shen & Yen Chiu
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البته پژوهشگران آموزش زبان فارسی به بررسی تحلیل خطاهاي فارسی آموزان پرداخته اند اما در مورد 
اي عامل زمان در ) به بررسی مقابله1381فارسی آموزان چینی کار تخصصی انجام نشده است. حسینی کیا (

و  به پیش بینی خطاهاي فارسی آموزان آلمانی پرداخته است.فعل فارسی و آلمانی 
) به بررسی خطاهاي امالیی، نحوي، ساختواژي و معنایی فارسی آموزان عرب زبان پرداخته 1381نوابی (

نفر از زبان آموزان مرکز آموزش زبان دانشگاه بین المللی امام خمینی 50است. جامعه آماري این پژوهش 
هاي تحقیق بیانگر آن است که خطاها ناشی از انتقال بین زبانی نسبت به دیگر خطاها از یافتهباشد. قزوین می

بسامد بیشتري برخوردار است.
زبان آموزان سطح مقدماتی انگلیسی زبانان در یادگیري زبان 81) خطاهاي نوشتاري 1385مطبوعی بناب (

ي امالء، ساختواژي، وده است و در چهار حوزهمورد ب1024فارسی را بررسی کرده است. تعداد کل خطاها 
معنایی طبقه بندي کرده است. در این تحقیق نشان داده شده است که پربسامدترین خطاها -نحوي و واژگانی

هاي آن است. ي نحو و زیر مقولهمربوط به امالء و سپس حوزه
-هاي عرب زبان، چینی، کرهیت) به بررسی خطاهاي نوشتاري فارسی آموزان از مل343: 1387گله داري(

اي، اندونزیایی، هندي، پاکستانی و آلمانی بودند؛ که این تحلیل بدون در نظر گرفتن زبان اول فراگیرندگان و 
دهد که بیش از نیمی از نقش آن در ایجاد تداخل زبانی صورت گرفت و دربررسی آماري خطاها نشان می

خطاي واژگانی بوده است. ي خطاهاي نوشتاري فارسی آموزان در حوزه
) به شناسایی خطاهاي نوشتاري آلمانی زبانان در یادگیري زبان 1598: 1389فاضل زاد و خلیل خانه(

فارسی پرداخته اند و بر مبناي جدول خطاهاي کودر طبقه بندي کرده اند. و نتایج پژوهش حاکی از آن است 
65خطا در زمره خطاهاي واژگانی و 85ي آوایی، خطا در زمره خطاها35خطاي شناسایی شده، 185که از 

خطا نیز در زمره خطاهاي ساختاري است. با توجه به  نتایج این پژوهش بیشترین خطاهاي نوشتاري آلمانی 
هاي نوشتاري و زبانان به کاربرد واژه در بافت ارتباط دارد و آموزش کاربردي واژه به منظور افزایش مهارت

روري است و دانستن معناي واژه به تنهایی کافی نیست.کاربردي زبان امري ض
آموزان آلمانی زبان در سطح مقدماتی فارسی34) به تجزیه و تحلیل خطاهاي نوشتاري1389احمدوند(

پرداخته است. پیامدهاي این پژوهش خطاهاي واجی را به عنوان پربسامدترین خطاها دانسته است و نیز علت 
ها در دو گروه خطاهاي میان زبانی و خطاهاي درون زبانی دانسته یب بسامد وقوع آنوقوع کلیه خطاها به ترت

دهد.است. این امر تاثیر بیشتر زبان فارسی را در بروز خطاها نسبت به زبان آلمانی نشان می
هاي میان خطاهاي فارسی آموزان غیر فارسی زبان، ) به بررسی و تحلیل تفاوت1391شقاقی و جعفروند (

-نامهآموزان، پرسشپردازد. براي ارزیابی میزان خطاهاي زباندرك یا تولید جمالت داراي عناصر قطبی میدر 
اي با جمالت داراي قطب منفی به شرکت کنندگان داده شده است. متغیرهاي سن، زبان مادري در نظر گرفته 

ان در دو سطح متوسط و پیشرفته آموزان غیر فارسی زبنفر از زبان46شده است. جامعه آماري این پژوهش، 
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اند؛ درصد زن هستند. زبان آموزان با توجه به زبان مادریشان به دو گروه تقسیم شده26درصد مرد و 74که 
اي، ژاپنی، انگلیسی، ترکی، عربی، هندي و آلبانی بودند و گروه زبان آموزانی که زبان مادریشان چینی، کره

فغانی بودند که زبان مادریشان دري بود. افراد گروه اول را غیر فارسی زبان دوم فارسی آموازنی که از ملیت ا
و دري زبانان را فارسی زبان در نظر گرفته است. براي هر دو گروه زبان مادري به عنوان متغیر مستقل و 

هاي ي آزمون بررسی عناصر قطب منفی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.  نتایج بررسینمره
آموزان غیرفارسی صورت گرفته در مورد عناصر قطب منفی بیانگر این است که مشکالت و خطاهاي زبان

زبان و فارسی زبان در جمالت داراي عناصر قطب منفی نیستند.   
) خطاهاي نوشتاري دانش آموزان ایرانی ترك زبان سطح متوسط و 1391علوي مقدم و خیرآبادي (

اند که برحسب بسامد رخداد، خطاهاي ساختاري از بیشترین تعداد ه و نتیجه گرفتهپیشرفته را تحلیل کرد
اند.برخوردار بوده

ي آواها، به بررسی رابطهآموزان فارسی در حوزه) با تمرکز بر خطاهاي زبانی زبان1392ابوالحسنی چیمه (
ان آموزان پرداخته شده است. بین خطاهاي تلفظی موجود در گفتار آنان با خطاهاي موجود در نوشتار زب

هاي چینی، فارسی آموزان سطح متوسط جمع آوري شده است و از ملیت30هاي این پژوهش از انشاي داده
فرانسوي، اوکراینی، چکی، آلمانی و روسی بودند. متغیر زبان مادري در این تحقیق مورد نظر نبوده و داده

نوع خطاهاي رایج در تلفظ شفاهی زبان آموزان با انواع خطاهاي اند. با انطباقشدهپس از بررسی طبقه بندي
موجود در نگارش آنان مشخص شد که مشکالت نگارشی ناشی از تلفظ بسامد بیشتري از خطاها در نگارش 

خطا 30ها با تعداد دهند. در حوزه مربوط به تلفظ تعداد خطاهاي مربوط به واکهرا به خود اختصاص می
هاي ها بودند و نیز در حوزه نگارش مشکالت عمومی خط فارسی بیشتر متوجه نویسهنبیشتر از همخوا

مختلف و آواهاي مشابه بوده است.
هدف از این تحقیق پاسخ به این سواالت است که علل بروز خطاهاي نحوي  فراگیران چینی زبان در 

ی آموزان چینی چیست؟یادگیري زبان فارسی چیست؟ و باالترین بسامد وقوع خطاهاي نحوي فارس
روش تحقیق:

شود. سپس این اختالفات به عنوان اي دو زبان، ابتدا اختالفات ساختاري مشخص میدر بررسی مقابله
شوند. این ادعا که تفاوتهاي مذکور منبع بروز مشکالت در هاي مشکالت بالقوه زبان آموزي مطالعه میحوزه

"ايفرضیه بررسی مقابله"گذارند، تحت عنوان ن آموز تاثیر میاند و بر پیشرفت زبایادگیري زبان خارجی

) باور بر این است که اگر عناصر زبانی مشابه در زبان مادري و 107: 12003شناخته شده است.(کریستال
هایی در شود. ولی تفاوت میان آنها موجب دشواريمقصد وجود داشته باشد، یادگیري زبان مقصد تقویت می

شود. بررسی مقابله اي عموما مقایسه ساختاري دو زبان از نظر آواشناسی، صرف، نحو و واژگان یادگیري می
است.  

1 Crystal
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کند، تفاوتهاي  نحوي زبان اول با زبان دوم  بعضی از عواملی که در یادگیري زبان دوم تداخل ایجاد می
زبان چینی که زبان نواختی است  هاي هندو اروپایی است امااست. از آنجایی که زبان فارسی از خانواده زبان

است؛ در نتیجه از لحاظ ساختارهاي نحوي 1تایی از خانواده هاي زبان چین تبت-اي از هانمتعلق به شاخه
) منشأ 81: 2001هایی دارند.خطاهاي نحوي از نظر نوع بسیار متنوع هستند؛ کشاورز (با زبان فارسی تفاوت

خطاهاي مربوط به کار برد حروف -2خطاهاي مربوط به کاربرد زمان -1خطاهاي دستوري را  عبارتند از: 
خطاهاي مربوط به کاربرد نادرست صورتهاي معلوم و -4خطاهاي مربوط به حرف تعریف -3اضافه 

داند و معتفد است خطاهاي مربوط به صفات و قیود  می-6خطاهاي مربوط به ترتیب واژگانی -5مجهول 
دهند. اما حوزه همراه اصول و قواعد نحوي زبان مادري خود را به زبان دوم انتقال میکه زبان آموزان در این

شوند.هاي موجود مشاهده شده، شناسایی و معرفی میدر این پژوهش  به خطاهایی که در داده
انشاي سطح  متوسط آموزشی بزرگساالن 80ي آماري تحقیق حاضر  شامل جامعهنمونه و جامعه آماري:

باشد و جهت انتخاب نمونه از آموزان چینی مرکز  آموزش زبان دانشگاه بین المللی امام خمینی مییفارس
ي دسترس  انتخاب شده است.روش نمونه

ها استفاده شده، ازمتون نوشته شده توسط زبان هاي زبانی که در این تحلیل از آندادهابزار پژوهش:
کنیم و است. در این روش از نوشتن آزاد یا انشا استفاده میآموزان از روش خود انگیخته جمع آوري شده

ي خود دهیم تا بدون توجه خاص به صورت زبانی، به بیان نظر و عقیدهموضوعی را به زبان آموزان می
هاي زبانی و خطاهاي ناشی از عوامل محیطی و ها، اشتباهآوري داده) پس از جمع2001بپردازند. (کشاورز، 

ادگیري جدا شدند و تنها خطاهاي درون زبانی و فرازبانی بررسی شد و براي تأیید پیش بینی راهبردهاي ی
آموزان تعیین خطاها، از زبان آموزان مصاحبه شد تا دالیل خطاهاي خودشان را بیان کنند؛ سپس خطاهاي زبان

د تا نقاط ضعف زبان گردید و بر اساس نوع طبقه بندي شدند ونیز به بررسی بسامد وقوع خطاها پرداخته ش
آموزان مشخص شود.

تحلیل خطاها:
ها و ارائه نتایج در دو بخش پرداخته خواهد شد. ابتدا خطاهایی که در این بخش به تجزیه و تحلی داده

مربوط به خطاهاي درون زبانی هستند و در انشاهاي زبان آموزان منعکس شده بحث خواهد شد. سپس 
شود.شاره میخطاهاي مربوط به فرازبانی ا

خطاهاي درون زبانی:
این نوع خطاها ناشی از انتقال زبان مادري در زبان مقصدند. یعنی به خاطر دانش زبان چینی در فارسی 

اند:هاي ذیل از این دستهتوان انتقال منفی و یا تداخل در فارسی قلمداد کرد. نمونهها را میاند. آنرخ داده

1Sino-Tibetan language
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هاي هر کلمه در جمله (فاعل، ها جایگاه کلمه درون جمله نقشباندر برخی از ز: 1توالی کلمات-1

براي نشان دادن روابط دستوري هایی که از این شیوهدهد. در زبانمفعول و فعل و...) را نشان می
کنند، توالی کلمات تا حدود زیادي ثابت است، اما اگر زبانی از مطابقه براي نشان دادن استفاده می

تواند آزاد باشد یا حداقل قید و بندهاي توالی کلمات بهره ببرد، توالی کلمات آن میروابط دستوري 
ثابت را نداشته باشد. (راسخ مهند، ) زبان فارسی که داراي روابط دستوري فاعل+ مفعول+ فعل 

)sovتر از  توالی کلمات بهره )  به علت داشتن مطابقه قوي براي نشان دادن روابط دستوري کم
براي نشان (svo). در عین حال، زبان چینی که داراي روابط دستوري فاعل+ فعل+ فاعل بردمی

کند. دادن روابط دستوري از توالی کلمات استفاده می

هاي بارز توالی کلمات  زبان فارسی با زبان چینی در حروف اضافه یکی از تفاوت: توالی حروف اضافه
شوند. مثال: به خانه رفتم، با هواپیما آمدم. اما در زبان ظاهر می2سماست. حروف اضافه زبان فارسی قبل از ا

شود. هم اضافه می3شود، حروف اضافه بعد از اسمچینی عالوه براینکه حروف اضافه قبل از اسم ظاهر می
حرف ونیز کنند.شوند و در برخی موارد به صورت مستقل عمل میگاهی اوقات باهم دیگر ظاهر می

把اضافه bǎرود تا نشان دهد که اسم نقش ي مفعول مستقیم است، قبل از اسم به کار میدهندهکه نشان
شود.بعد از مفعول مستقیم استفاده می"را"که، در زبان فارسی حرف مفعولی در جمله دارد. درحالی

wǒ de bēizi dǎ pò le.bǎTǎ
他把我的杯子打破了｡

او را فنجانم شکست.
wǒ deمفعول= (فنجانم) bēizi

: خطاهاي توالی حروف اضافه1جدول شماره 

استفاده همزمان از دو حرف 
اضافه 

"را"حرف 

1 Word order
2 prepositions
3 Postpositions
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من کالس فارسی شنبه دارم.
االن میخوریم غذا

ممکن است نخواهد به دانشگاه یا 
شرکت او پیاده برود.

در من بیست و یک سالگی ارتشی 
زندگی تمام شدم.

در چین را دریاها، دریاچه ها،
ها فراوان دارد.رودخانه

که بعد از مفعول به کار "را"مورد مربوط به حرف اضافه 19مورد خطاي توالی حروف اضافه مشخص شده، 28از مجموع  
مورد مربوط به استفاده همزمان از دو حروف اضافه بوده است.چون در زبان چینی استفاده توامان از دو حرف 9برده شده و 

و به همین خاطر، زبان آموز هنگام استفاده از زبان فارسی یکی را کافی ندانسته و از حرف اضافه دوم هم اضافه رایج است 
استفاده کرده است.

گیرد اما همیشه ثابت نیست و گاهی اوقات  مفعول در زبان چینی معموال بعد از فعل قرار میتوالی مفعول:
شود. حذف فاعل و مفعول در زبان چینی زمانی ی حذف میشود و حتقبل از فعل و یا قبل از فاعل ظاهر می

دهد که معنا در بافت مشخص و روشن باشد.رخ می
در زبان فارسی فعل با فاعل خود از لحاظ (اول، دوم و سوم) و شمار(مفردو جمع) مطابقت :  1مطابقه

فعول و... ) مطابقه نداشته ها (فاعل، متواند با هیچ یک از موضوعکه در زبان چینی فعل میدارد. درحالی
شود و فقط یک شکل از هر فعل موجود است. و حفظ جدول صرف افعال غیر باشد.  فعل صرف نمی

کند. یعنی ضروري است. این به این معنا است که  توالی کلمات در زبان چینی  به روابط دستوري اشاره می
که زبان فارسی دادن کاري است. با توجه به اینکند و یا در حال انجام دهد که چه کسی صحبت مینشان می

باشد، بنابراین  اغلب فارسی آموزان چینی داراي مطابقه قوي هست ولی زبان چینی داراي مطابقه ضعیفی می
توانند انطباق دهند و باعث ایجاد خطا در یادگیري و هنگام کاربرد  تطابق فاعل با شناسه فعل به راحتی نمی

شود. می

خورم.من چاي میخوریم.میما چاي 

1 agreement
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خوري.تو چاي میخورد.او چاي می

مورد آن فعل را به صورت مصدر 73مورد خطاي صرف فعل و عدم تطابق فعل و فاعل،132از مجموع 
ل از لحاظ شخص با یکدیگر تطابق نداشتند. این نوع خطا باالترین مورد فعل و فاع59به کار رفته است و 

اند و زبان آموزان متوجه بسامد وقوع خطاها را داشته است که قواعد زبان چینی به زبان فارسی تعمیم داده
پنداشتند که صرف فعل و تطابق معادل دیگري براي فعل است.شدند و میخطاهاي خود نمی

اي از خطاهاي مطابقه: نمونه1جدول شماره

عدم مطابقه فعل و فاعلفعل ساده گذشتهکاربرد صورت مصدري فعل
شما باید با دیگران صحبت 

کردن
سرم را پایین انداختن

من یک بچه دارم ولی او از 
من جدا شدن

من در کالس است.
من هجده سال دارم و 

جوان است.

من در مشهد با 
کند.همکالسی زندگی می

ابگاه ناهار ما در خو
خوردند.

تو خیلی خوش اخالق و 
مهربان است.

شما کجاست؟

هاي مختلف کنند و فعل در زمانزبان چینی براي بیان زمان دستوري از قیود استفاده میزمان دستوري:
هاي گذشته، حال و که در زبان فارسی زمانکند. و فقط صورت زمان گذشته ساده را دارند. در حالیتغییر نمی
برند.کار میآینده را به

خواهم بروم.میمن به بیلیجینگ  فردا 

روم.میمن به بیلیجینگاالن
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رفتیم.میبه بیلیجینگ اغلبما سال گذشته 

مورد تشخیص 23ساده و مورد استفاده از زمان گذشته85مورد خطاي زمان دستوري، 108از مجموع 
شود.خطاي زمان گذشته ساده و مصدر داراي بسامد باالیی است که بیانگر خطاي درون نادرست دیده می

زبانی است.
: خطاهاي زمان دستوري2جدول شماره

حروف اضافه:

حرف هاي اضافه، کلمه هایی هستند که کلمه یا گروهی را به فعل، صفت یا به اسم و نظایر آن ها نسبت 
.دهندمی

حرف اضافه در زبان چینی  براي ارتباط بین اسم، ضمایر و گروه اسمی در داخل جمله است ونیز افعال 
شوند. حرف اضافه حرکت حروف اضافه خاصی ندارند.حرف اضافه به دوگروه عمومی و حرکت تقسیم می

براي نشان دادن حرکت در زمان و مکان است که پرکاربردترین آن عبارتند از:

出 – chūخارج 進 / 进 – jìn –
داخل

從 / 从 – cóng از (مکان – 到 – dào به (مکان –

تشخیص نادرست زمانگذشته ساده

شوهر همیشه به من گفت

انشااهللا وقتی به کشورم رفت، تبلیغ 
دین کن

ج کرد و یک بچه دارد.او ازدوا

بعد از اذان مغرب مسلمانان روزه 
خود را باز کردند.

هوا سرد است، شما باید لباس 
پوشی.زیاد می

ما نباید دیگران را آزاردهنده
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و زمان) وزمان)

حرف اضافه عمومی عبارتند از :

給 / 给 – gěi به، 
براي

對 / 对 – duì- به
(کسی)

用 – yòng – با 替 – tì – براي 
(کسی)

مورد 27ل انتخاب نادرست، مورد شام48مورد خطاي حروف اضافه تشخیص داده شده، 93از مجموع 
مورد حذف حروف اضافه افعال که الزم بوده 18ها نیاز نیست و که به آناستفاده از حروف اضافه به هنگامی

دادند ولی در انتخاب آن دچار است. بنابراین، زبان آموزان بیشتر مواقع  کاربرد حروف اضافه را تشخیص می
شدند.خطاي فرا زبانی می

انتخاب نادرستاضافه حذف

-امروز ایران برف بزرگ می
بارد.

ایران صنایع دستی معروف تر از چین است 
و نفت زیادتر است. (حذف در)

من براي درس خواندن به 
خاطر این از چین به ایران آمدم.

کنم.من به خوابگاه زندگی می

من به چین به ایران آمدم.

شود. براي نشان دادن صفت د و جایگزین فعل وصفی میآیدر زبان چینی صفت بعداز اسم میصفت: 
很کنند و اگر صفتی قیدي نداشته باشد، قیدمثبت  همیشه از قید استفاده می (hěn)برندکه به را به کارمی

不مثبت بودن صفت است و براي منفی کردن صفت عالمت منفی-1معناي  (bù)قبل از صفت به کار می-
برند. 

استفاده "تر"و "ترین"ي ساخت صفت عالی و صفت تفضیلی به ترتیب از وندهاي در زبان فارسی برا
کنیم که نشان دهنده بعد از صفت اضافه می,,کنیم درحالی که در زبان چینی،عالمت  می

درجه صفت است.

منفی کردن صفتعدم کاربرد فعل اسنادي
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مورد 43مورد منفی کردن صفت براي صفت و 25مورد خطاي صفت تشخیص داده شده،68از مجموع
عدم کاربرد فعل اسنادي است.

خطاهاي درون زبانی:

ند.شود که ناشی از پیچیدگی ساختار زبانی زبان مقصد هستبه پیرامون خطاهایی پرداخته می

کنند که دهد که قواعدي وجود دارد و زبان آموزان فرض میتعمیم افراطی: این نوع خطا زمانی رخ می
جا کاربرد و مصداق دارد.  این قواعد در  همه

اند که درست نیست. مریم ها به ي واژگان تعمیم دادهسازي   رابه همهآموزان قواعد جمعجمع: زبان
فصل بهار زیبا هستند.کالس آمدند. درختان ها در 

آن در آینده حتما کشور بهترین در دنیا است.عالمت صفت عالی: 

ي ما خیلی مفید و سودي دارد.نکره: به نظرم مهاجرت براي پیشرفت کردن جامعه"ي"

کند، ها تعمیم داده است، دندانم درد میفعلمنفی کردن فعل:  زبان آموز، عالمت نفی فعل را  به همه
نم درس نخوانم.توانمی

نتیجه گیري:
اند که زبان مادري در یادگیري اي در مورد یادگیري زبان خارجی، نشان دادهمطالعات زبانشناسی مقابله

هاي تحقیق میدانی نشان داد که چینی زبانانی که مشغول طور که بررسییک زبان جدید تاثیر گذار است.همان
هاي دستوري، صفت و  حروف اضافه طابقه،  ترتیب واژگانی،  زمانیادگیري زبان فارسی هستند، در کاربرد م

شوند؛ و پربسامدترین نوع خطا، کاربرد نادرست از مصدر و زمان گذشته ساده دچار خطاهاي خاصی می
است که منشا این خطاها، بیشتر تاثیر و دخالت زبان اول فراگیران یعنی زبان چینی بوده است که این تاثیر در 

آموز موجب شده است. اقع از برداشت شخصی زباناکثر مو

معلم زیبا 

کالس بزرگ

مداد قرمز

.ناخیلی معلم خوب نیست

فاطمه نادوست خوب است.

من دانشجو ناخوب نیستم
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آورند وفراگیران هرگز متوجه گاهی  این خطاها دخالتی در معنا و یا در ارتباط اختاللی بوجود نمی
هاي زبان اول و دوم یا دستورالعملی که اطالعات روشنی درباره خطاهاي خود نخواهند شد. آموزش تفاوت

ها را از زبان دوم خود حذف کنند.واند راهی باشد که فراگیران این ویژگیتگیرد، میها را در بر میآن
که رابطه یک به یک بین شایان توجه است که مدرسان هنگام تدریس مطابقه و  زمان دستوري، علم به این

وزان از زمان دستوري زبان فارسی با زبان چینی ندارد، باید سعی کنند راهکارهایی را اتخاذ نمایند تا زبان آم
یافتن معادل دقیق و تعمیم به زبان مادري خود اجتناب کنند و ذهن آنان را به سمت تفکر و نگرش سخنور 

بومی سوق دهند.
ها کمک کند تا در برخی از تواند به معلمان در ارزیابی زبان آموزان در تدریس و آزمونها میاین یافته

هاي مناسب براي رین زبان آموزان نپندارند وبه تهیه سوألموارد خطاهاي زبان آموزان را ناشی از عدم تم
ها بر اساس خطاها بپردازند. آزمون

کتابنامه:
تعامل تلفظ و نگارش ارتباط بین مشکالت تلفظی و خطاهاي نگارشی ")، 1392ابوالحسنی چیمه، زهرا، (

جستارهاي زبانی. دردست چاپ."فارسی آموزان غیر فارسی زبان.
تجزیه و تحلیل خطاهاي نوشتاري فارسی آموزان آلمانی زبان سطح مقدماتی، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: ).1389مد(احمدوند، اح

دانشگاه شهید بهشتی.

هاي اي عامل زمان در فعل فارسی و آلمانی و پیش بینی خطا). بررسی مقابله1381حسینی کیا، اکبر (
رشناسی ارشد، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.فارسی آموزان آلمانی، پایان نامه کا

آموزان غیر فارسی زبان در جمالت )، بررسی خطاهاي فارسی1391شقاقی، ویدا و جعفروندگیگلو، لیدا. (
ي دوم.ي آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، سال اول. شمارهداراي عناصر قطب منفی، پژوهشنامه

آموزان غیر ایرانی، مجموعه مقاالت سمینار آموزش هاي نوشتاري زبان،تحلیل خطا1387گله داري، منیژه،
زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، کانون زبان ایران.
آموزان ایرانی غیر تحلیل اشکاالت نوشتاري دانش"). 1391علوي مقدم، سید بهنام و خیرآبادي، معصومه (

.43م، شماره هاي آموزشی، سال یازدهفصلنامه نوآوري"فارسی زبان.
). شناسایی و تحلیل خطاهاي نوشتاري آلمانی زبانان در 1389فاضل زاده، آرمین و خلیل خانه، مریم.(

بندي خطاهاي کوردر، کتاب الکترونیکی مجموعه مقاالت پنجمین یادگیري زبان فارسی بر مبناي جدول طبقه
.1615-1598معلم،  ،سبزوار: دانشگاه تربیت1389همایش زبان و ادبیات فارسی  آبان 

ررسی خطاهاي نوشتاري زبان آموزان سطح مقدماتی انگلیسی زبان در یادگیري زبان فارسی،پایان نامه ).1385مطبوعی بناب،مجید، (
کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.

ان، پایان ، تجزیه و تحلیل خطاهاي نوشتاري فارسی آموزان عرب زب1385نوابی، اعظم سادات قمصري،
نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه عالمه طباطبایی.
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نقد زن محوري در اشعارچهاربانوي شاعر(پروین، فروغ ،سیمین وفرزانه )
1سهیال حسینی

مدرس دانشگاه فرهنگیان- دکتري زبان وادبیات فارسی
احمد منصوري رضی

مدرس دانشگاه فرهنگیان- دکتري زبان شناسی
چکیده

یک موجود پرعاطفه واحساس دوشادوش مرد درتمام صحنه هاي زنـدگی حضـور مــؤثر وارزشـمند     زن
دارد.درادبیات به صورت یک قهرمان ظاهرشده ،حماسه می آفریند. درادبیات غنایی به صورت یـک معشـوق   
جلوه گري می کند. درنقدزن محور اساس کار بر ایجاد یک چارچوب خـاص زنانـه بـراي بررسـی آثارزنـان     

هاي ادبی است. درتاریخ ادبیات ایران آثار زنان شـاعر  و تحلیل وتفسیر درهمه قالبدرتمام جوانب اعم ازخلق
وهنرمنددرنوع خودخواندنی و با ارزش است.همزمان باعصرجدید و ورود زنان به عرصۀ آفرینش هـاي ادبـی   

زنان سخنوردیگر همچـون: صـفیه   ،در سرزمین هنرپرور فرارود،فرزانه خجندي بانوي هنرمند تاجیک در میان
گلرخسار ،زلفیه عطایی،ادیبه و...به خاطر نوگرایی واندیشه هاي نـوین جایگـاه خاصـی پیـداکرده ودلسـروده      
هایش درنشریات داخل وخارج از کشور تاجیکستان به چاپ رسیده است. مطالبی که این جستار را در برمـی  

اند درزمان خـود نگـرش هـایی مشـخص     ین شاعران توانستهگیرد به این صورت است که دریابیم تا چه حد ا
ومجزا از جایگاه زنان ارائه دهند و تصویري مناسب از زنان روزگار خودرا نمایان سازند.مهم تـرین نکتـه اي   

شود وتا اشعار فرزانه ادامه می یابد، توفیق آنـان در دسـت یـابی بـه زبـان زنانـۀ       که از اشعار پروین شروع می
حضور کلمات ،اصطالحات و تعبیرات خاص نشان می دهد که آنـان کوشـیده انـد بـه سـاخت      مستقل است. 

جدید در شعردست یابند و اشعارشان را از آمیختگی با شعر مردان متمایز سازند.
نقدزن محوري، زبان زنانه، احساسات زنانه، شاعران زن معاصر، فرزانه خجندي.  ها:کلیدواژه

ربانوي شاعر(پروین، فروغ ،سیمین وفرزانه )نقد زن محوري در اشعارچها

مقدمه
که برایجادیک چارچوب خاص زنانه براي بررسی آثارزنان درتمام جوانب نقدزن محورهمان نقدي است

»«feminismمحوري)زن144: 1387کند.(ام.اچ.ایبرمز،هاي ادبی تاکیدمیوتحلیل درهمه قالباعم ازخلق 
و هادر کنار فرصتاجتماعیواقتصاديسیاسی،هايتمامی بخشدربایدزناناستدمعتقکهاستاي نظریه

براین م.به وجودآمدو 1960اندیشه عمالً از دهه سال اینهایی دست زنند.به فعالیتمردانبامساويامکانات
کند. ادینهرا نه»زناننهضت آزادي«باورکردتاتالشکهاجتماعی شدهايجنبشمجموعهفمنیسماساس،

دراین مکتب با .گریر نام بردوگرمینفرایدنمیلت، بتىسیمون دوبووار، کیتتوان ازاین نظریه میپیشگاماناز

1 . s.hossaini71@yahoo.com
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باالشچوزنانوگذشتهکنونىموقعیتانتقادىبررسىمستلزممخالفتاست. اینمخالفتزنانودنبفرودست
)31: 1381،است.(نجم عراقیحاکمساالرانهمردهاىایدئولوژى
نشیب بسیاري عبورهاى پرفرازوازگذرگاهتاریخدرطولنقطۀ مقابل ادبیات پدرساالرانه فمینیسمىادبیات

گرفتن زنان به عنوان شخصیت دربرابرشخصیت هاي مذکرهمواره تبعی بوده است.نادیدهاست.حضورزنانکرده
یافتن درآثار بسیاري از هنرمندان جهان دانهاصلی یا وادار ساختن او به تغییر موضع دادن ودیدگاه هاي مر

بازنانبهمربوطخاص خود،حضورمسائلو فرهنگىایران نیز با ساختارفکرىنقش آفرینی کرده است.در
وقرار دادن آنان درکنارشعر معاصر زن محورياست.توجه به مباحثهمراه بودهبسیاريوتحوالتتغییرات

براىرابزرگىدستاوردتواندبگیرد،میمطالعه قرارمورددرستىاگر بهکهاستجدیدىهاىازمقولهیکى
باشد.داشتههمراهبهمعاصرنقدوادبیات

سو به فرهنگ وادبیات از منظرنظام زن محور ازیکدراین مقاله نگارنده به دنبال آن است که با بررسى
تصویرترسیم شده از زنان را موردتاهددمىامکاناجتماعىوفردىمذکّرحاکم برفضايمردان وفرهنگ

خود، بهتر از تصویر غیر واقعىگرفتنوفاصلهشناختنبادهدکهامکانخود زنانقراردهند.همچنین،بهبازنگرى
)80: 1384ترسیم کنند.(تلخابی،خودازترىدرستتصویرویابندبازکنندوارزیابىخودرابتوانند

آثارزنان شاعروهنرمندي که درنوع خود بسیار گرانسنگ  است، نام شاعران درتاریخ ادبیات ایران،درمیان 
در درخشد.برتارك شعروادب خوش میوپروین اعتصامیبهبهانیزن معاصر ایرانی به نام: فروغ فرخزاد،سیمین

ه از شاعران این خطبرد ومیارث ادب فارسی ارزشمندي ازپیشینهزبان،شعرتاجیکستان فارسیشاعرانمیان
درشعرامروزي تاجیکستان تأثیرآشکاريو بیدل خجندي همچون:رودکی،فردوسی، حافظ، کمالبرجستهشاعران

داشته اند. عالوه براین، ادبیات روس وحتی شعر معاصرایران هم براین تأثیرات افزوده اند.شاعران تاجیک با 
آشنایی وعالقه با اند،ازطریقپیشینیان آفریدهيکهن وبا دیدي نو به شیوهآن که بیشترین آثارخود را درقالب

شعر نیمایوشیج،سهراب سپهري،فروغ فرخزاد واحمد شاملو در قالب نیمایی هم آثاري ازخود به 
ازدهه هفتادوهشتاد قرن بیستم با ورودشعرنوبه حوزة ادبیات ).408: 1376یادگارگذاشته اند (شعردوست،

آغازفصل ایمان بیاوریم به«اري به وجودآمد.با انتشار دفترشعرتاجیکستان دراین سرزمین طرفداران بسی
کشف رازهاي قلبی، بازتاب به خاطرمیان نسل جوان، دربه ویژهتاجیکستان درشعرواندیشه فروغ »سرد

با شعرفروغ زندگی که یکی ازاین جوانان.قرارگرفتدرد اشتیاق،مورد استقبالبیاناحساسات فردي، درد عشق، 
، فرزانه خجندي است. عالقه مندي به اشعارفروغ به حدي است که او را سایۀ ورزیدعشق میاوو به کردمی

- اشعارسایر بانوان ایرانیتاجیک چاپبرتوجه به شعرفروغ،درمیان روشنفکرانفروغ می نامند. عالوه
خاص خود را پیدا عالقه مندان،طرفداراندرمیانودیگرانهمانند:سیمین بهبهانی،پروین اعتصامی،ژاله اصفهانی

هاي خاصی چه از لحاظ موضوع و محتوا وچه ازلحاظ کرده است. ازآنجا که دراشعار سیمین بهبهانی نوآوري
اوزان عروضی وجود دارد،شاعران جوان تاجیک به اشعارش گرایش بسیاري دارند.دریک نگاه کلی ،شعر 
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نه درشعر پروین وتوجه ویژة او به ادبیات پروین از این دو شاعر ذکر شده قدمت بیشتري دارد ولی حس مردا
کالسیک با اوزان سنگین وکالم پر صالبت سبب شده درمیان شاعران تاجیک کمتر ازفروغ وسیمین مورد 

توجه قرار گیرد.
هنرپرورتاجیکستان فرزانه خجندي ادبی،درسرزمینهايهمزمان باعصرجدید و ورود زنان به عرصۀ آفرینش

به خاطر رمیان زنان سخنوردیگر همچون: صفیه گلرخسار،زلفیه عطایی،ادیبه و دیگرانهنرمند تاجیک دبانوي
نوگرایی واندیشه هاي نوین جایگاه خاصی پیدا کرده ودلسروده هایش درنشریات داخل وخارج از کشور 

به ازآنجا که در اشعارپروین،فروغ وسیمین ودرادامه اشعار فرزانه توجهتاجیکستان به چاپ رسیده است.
صریح عواطف واحساسات شود وبیاناندیشه هاي زن مدارانه  وابراز شجاعانۀ عقاید به روشنی دیده می

؛ دراین پژوهش به دنبال آن هستیم که شعر زنان استعمده هاي از ویژگیبه گونه اي پررنگ لطیف
در اشعاراین ك و افتراقساختارهاي زن محوري را از زوایاي گوناگون دراشعارآنان بررسی نموده نقاط اشترا

- هرچه بیشتر دیدگاهشناخترا بافرزانه شاعر نوگراي تاجیکی موردنقد وتحلیل قراردهیم.سه زن معاصر ایران

ادبی میان آنان است.تاکنون دربرابرشخصیت هاي شعري آنان درکناروجوه اشتراك وافتراق ،نشان از پیوندعمیق
ن ایرانی مقاله اي گسترده که جوابگوي ابعادشعري ایشان باشد انجام علمی فرزانه و مقایسه ایشان با شاعران ز

نشده است.این پژوهش درکنار نو و جدید بودن، به خاطر بررسی ابعاد زن محوري درشعر زنان معاصر 
درایران و تاجیکستان،روند تحول شعرمعاصردرخالل بررسی آثار این چهار زن شاعر حائزاهمیت است تا به 

شود و با بررسی ادبیات و شعر زنان چهره هنري آنان در پیشرفت و ارتقاي شعر توجه مینقش آنان در 
درآغازاین تحقیق به بررسی پیشینۀ موضوع می ادبیات معاصر ایران و تاجیکستان به روشنی ترسیم گردد.

شاعررا تحلیل درادامه میزان تاثیر پذیري شاعران نوگراي تاجیک به ویژه فرزانه خجندي ازاین سه پردازیم. 
مطرح می شود که:هااین پیش فرضنماییم دربررسی اشعار آنان می

تاثیرپذیري شاعران فارسی زبان فرارود به ویژه درشعر معاصر از شاعران زن ایرانی چه حد است؟میزان-1
ارد؟حضوراین سه شاعرزن ایرانی واندیشه هاي آنان درمیان شعرمعاصر تاجیک چه جایگاهی د-2
توجه به زن محوري درمقام مقایسه شاعران زن ایران و تاجیک چه شباهت ها وتقابل هایی دارد؟-3
عملکرد این شاعران در توجه به جایگاه زن محوري و ابعاد گوناگون آن چگونه است؟-4
باالترین برجستگی وتشخّص شعري درمیان آنان  چگونه است؟-5

از ابزار اسنادي گیريو با بهرهتحلیلی درچارچوب نظریه بینامتنی -توصیفیش:براساس روپژوهششیوه
با تحقیق اي،مقاالت مرتبطوکتابخانهتحقیق اسناديگیرد.با استفاده از روشموردتدقیق قرارمیفرایندتحقیق

شود.میجهت پیشبرد پژوهش حاضروجامعیت بخشیدن،به منظوراثبات مطالب شواهدي براي هر مورد ارائه 
در آغاز به بررسی تحقیقاتی که تاکنون درراستاي اهداف این مقاله انجام شده است می پردازیم.

نقادانۀ زن محوري درمیان سه تن از شاعران زن ایران با بررسیموضوعپیشینه موضوع:ازآنجا که اساس این
و سیمین) ایرانی(پروین، فروغشاعرزنسهایننامگردیده،موجودمشخصمنابعدرمیان؛آنچهاستتاجیکشاعرزن
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دو به دو، و یاجداگانهدرایران شاعرزن ازاین سه هرکداماست.دربارهمعاصرایرانبا ادبیاتخوردهپیوند
ها وسهم آنان درروندتحول شعرنو فارسی آنها، تأثیرگذارياست.درموردارتباطشدهانجامپژوهش بسیاري 

معرفی هر کدام ازآنها در یادنامه این سه شاعرزن است.نمونه کامل حقیقی نوشته شدهچندین مقاله و رسالۀ ت
(اخترچرخ ادب)،یادنامه سیمین بهبهانی(زنی با دامنی شعر)، یادنامه فروغ ایرانی یادنامه پروین اعتصامی

ازآنان ترین اثربراي شناخت هریک وجامعترینشمارمهمدرنامه فروغ) وجودداردکهفرخزاد(شناخت
هاي او،دربخشوزندگیاحوالاولدانشگردربخشاحمد»هاازتبارروشنیاياعتصامی شاعرهپروین«است.درکتاب
را اشعارایشان آخردیوانودربخشکالمفنونازگیريپروین،بهرهبینی،دیدگاهها وجهانصور خیالبعدي درباره

و رمانتیسممکتببررسیبهحسینیازدکترمریم»اعتصامیدرشعـرپروینرمـانتیسم هايجلـوه«است.مقالهآورده
و زندگیگوناگونوابعادمراحل»سبزافراگهواره«پردازد.کتابشاعررمانتیک مییکعنوانبهمعرفی پروین

یکی از از علی محمد حق شناس با نام» سازمت وطندوباره می«شود.مقاله بررسی میبهبهانیشعرسیمین
منابع تحقیقی،بررسی است. در میانچاپ شده1381سال30ت ودرمجلۀ کارنامه شمارهغزلیات سیمین اس

عال باسیمین بهبهانی مقاله پرتونوريوتحقیق دربارة این سه شاعرزن ایرانی،نمونه هایی نیزوجود دارد.دریادنامه
هايپرداخته اند.درمقالهشعري این سه شاعرواندیشهبه مقایسه ابعادزندگی»درسه مرحلهپروین،فروغ،سیمین«نام

هرکدام به طاهره سید رضایی» روح زنانه درشعر پروین، فروغ وسیمین«و فرشته مولوي» عاشقانه تا مادرانهاز«
تحلیل وبررسی مضامین ومحتواي هر یک ازآنان می پردازندوتشابهات و تفاوت هاي آنان را ازلحاظ 

سه شاعر زن معاصربا نمونه اي ازسنت تحلیل تعامل«قالهاند. در ماحساسات زنانه مورد کنکاش قرارداده
زن ایرانی پرداخته هاي این سه شاعربه طور مفصل به بررسی ویژگی»مهدي زرقانی«از»رایج ایرانیفرهنگی

،آنهارا ابعادگوناگون زندگی واشعارفروغ وپروین را نقدنموده» یادبعضی نفرات«است.سیمین بهبهانی درکتاب
ارداده است.همچنین درسخنرانی ها و مصاحبه هاي به عمل آمده ازایشان در رابطه با اشعار موردمقایسه قر

چشمه «است.درکتابکردهبیانارزشمنديفروغ واشتراکات وتقابل هاي ادبی ومضمونی با ایشان مطالب
خته شده غالمحسین یوسفی درمقاالت جداگانه به کندوکاو اندیشه هاي این سه شاعر زن ایرانی پردا»روشن

با صادقی تحصیلیازطاهره» ویژگی شعرزنان وتفاوت آن باشعرمردان در شعر معاصر «است.درپایان نامه
ویژگی هاي شعرزنان با ارزشی دربارهدفاع شده است نکات1374در زمستان راهبري  محمد خوانساري که

سیمین «و » از و فرود فروغفر«هایی بانام بخش»دیروز وامروز شعرفارسی«آمده است.ضیاءموحد درکتاب
به نقد وتحلیل اشعار این دو شاعر پرداخته است.»بهبهانی در شعر معاصر

فرزانه خجندي نیزشاعرنوپردازتاجیک درمیان شاعران هم عصرخودخوش درخشیده است.درباره فرزانه 
به چاپ رسیده سی درایرانوخط فارزبانبه»سوزناتمام«و»پیام نیاکان«هايدواثربانامومجموعه اشعاراو تا کنون

داند،که پس ققنوسی بال افشانی می«فرزانه را همچون:-پژوهشگر ادبیات تاجیک-اصغرشعردوستعلیاست.
ومردمان را فریفته خودکرده از سال ها غارت وکشتاردوباره به کالم پارسی آواز سرداده
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شعروادب به بیان ویژگی هاي عمده»اندازشعرامروز تاجیکستانچشم«کتابدر)و1375:3شعردوست،»(است.
تاکنون چندمقاله نگاشته شده است. خجنديفرزانهشعريهايویژگیمعرفیدربارهتاجیک پرداخته شده است.

هاي واندیشهبه بررسی مضامین»شاعر فرزانه«باعنوان مقاله الدینیدکترکمال138شماره »زنانمطالعات«درمجله
ش. در ویژه نامه 1386بهار14سال هشتم شماره» رودکی«فرهنگی–ادبیهشعري اوپرداخته است.درفصلنام

به معرفی ابعاد شعري » قیام آفتابی شعر«ودیگري با نام»فرزانه سخن«خجندشناسی دومقاله یکی با عنوان 
روسیه وکشورهاي اروپایی چاپ اند.مقاله هاي بسیاري درباره ي فرزانه خجندي درتاجیکستان واوپرداخته

ونشر بافته است.ازآنجا که بیشترآنان به خط سیرلیک بوده است آشنایی با زوایا وخفایاي اندیشه هاي فرزانه 
هاکتاب ومقاله ومجموعه دفاتر اشعار ایشان به زبان فارسی نیاز به کارعظیم ترجمه وبرگردان کردن بیش از ده

است ونگارنده تاحدامکان کوشیده است ازعهده ي آن برآید.
.براساس موضوع تحقیق دربخش اول شودمیعمده تقسیمبخش به سهحاضر پژوهش.ي تحقیقجزاا

بامعرفی کوتاه زندگی هرکدام شود.درقسمت دومآن پرداخته میودرمقدمه به نقدزن محوروپیشینه تاریخی
با نقد سوم ایشان تاثیرگذاري آنان در شعر ایران و تاجیکستان ودربخشو ادبیازشاعران وجایگاه علمی

وتحلیل اشعارسه شاعرزن ایرانی وفرزانه خجندي با کنکاش در مجموعه آثارآنان نقش کاربردي زن محوري را 
دهیم.درآغاز به معرفی هریک از آنان می پردازیم.مورد تحلیل فرارمی

ریز ه.ش. در تب1285در بیست و پنجم اسفند » رخشنده «اش اعتصامی نام اصلیپروینمعرفی کوتاه پروین.
معروف به اعتصام الملک پدر پروین از نویسندگان ودانشمندان بزرگ ایران،اولین به دنیا آمد.یوسف اعتصامی

بودکه اولین اشعارپروین را درهمین مجله »بهار«اي بانام چاپخانه را درتبریزبنا کرد.اومدیرمجله
- احساسات لطیفدرپرورشبود.ويفاختر اعتصامی بانویی با تدبیر،صبور، خانه دار و عفیمنتشرکرد.مادرش

داد.خانواده پروین اهل مطالعه وبه اشعاردخترش،عالقه فراوانی نشان میداشتوشاعرانه دخترش نقش مهمی
بودند. او ازکودکی با مطالعه آشنا شد. مطالعه اشعار منوچهري، انوري ، فردوسی، فرخی، ناصرخسرو، نظامی، 

نخست سالگی سرود.12در» اي مرغک«نا کرد. اولین قطعه شعر را با ناممولوي اورا با دنیاي شعرکالسیک آش
آمریکایی به پایانرا درمدرسه دخترانه ودبیرستاندبستاندرس آموخت و سپس در تهران دورهپدردر مکتب

گردید.به اخذ دیپلم نائل1303رسانیدودرخرداد 
وجود پر از مردي تندخو و ناآشنا بهازآنجا که اورد.ازخویشان پدري ازدواج کبا یکی1313درتیرماه پروین

.جدا شدو پروین از شوهرشیافتاز دو ماه و نیم پایان پسآن دوزناشویی شورواحساس پروین .زندگی 
سوم علمی ي به او نشان درجه1315وزارت معارف دریافت.شهرت 1314به سال از چاپ دیوان اشعارپس

بسپاریدش.تر از مننشان را نپذیرفت و با این نوشته آن را باز گردانید:شاید به شایستهنا پروین آام،اعطا کرد
کتابخانه .مدت ها ،درحساس او وارد ساختروحرسخت بروحی اي مرگ پدرضربه1316به سال 

1320دین ماه درسوم فرورتا آن که گذرانید.بود.بیشتراوقات خودرا به مطالعه میمشغول به کارعالی دانشسراي
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خانوادگی به خاك شانزدهم همین ماه بدرود زندگانی گفت.اورا درقم درآرامگاهحصبه شدودردچار بیماري
سپردند.

قصیده، مثنوي و قطعه بیت درقالب هايشش هزار و پانصد و بیستبیش ازدیوان اشعار شامل اثرپروین:
است. شدهچاپ تجدیدهاتاکنون باراست و

ه.ش.در تهران متولد شد.پدرش نظامی بسیارسخت گیر 1313ه فروغ.فروغ فرخزاد به سالمعرفی کوتا
-ازسیزده، چهارده سالگی غزلوپرنده گذشت.درنوروعروسک،نسیماشگرا.کودکیومادرش بانویی صبور، سنت

رستان وارد .به مدرسه رفت و بعد از اتمام دوره اول دبیولی هیچ گاه آنها را به چاپ نرساندسرود،هایی می
با 1330هنرستان نقّاشی شد وازهمان زمان سرودن شعر را با سرعت و حجم بسیار آغاز نمود.در سال

همراه اوراهی اهواز شد.سال بعد صاحب پسري به نام کامیار شد. عشق به عالم پرویزشاپورازدواج کردوبه 
ی از شوهر جدا شد .با این جدایی ، شاعري اورا مجبورکردمیان شعروزندگی یکی را انتخاب کند.پس از مدت

قانون فرزندش را از او گرفت و او براي همیشه ازدیدن پسرش محروم شد.
منتشر کرد.تجربه هایی،که هنوز شکل واقعی » اسیر«با نام1334فروغ اولین مجموعه دفترشعررا درسال 

را منتشرکرد.در » عصیان« ازآن کتابوپس »دیوار«بعد،مجموعه دفترشعري با نامخود را پیدا نکرده بود.دردوسال
وبه دنبال آن کتاب » تولدي دیگر«را بیابد.با انتشارکتابخودششعريکرد فضايجدید،سعیدوتجربه شعري

واو را به عنوان یک شاعر صاحب سبک شگفتی همگان را برانگیخت»ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد«ناتمام
مطرح ساخت.

به هنگام رانندگی براثر تصادف جان 1345بهمن 24سالگی درروزدوشنبه فروغ سرانجام درسی وسه 
بهمن در گورستان ظهیرالدوله به خاك سپرده شد.26سپرد و در روز چهارشنبه 

)، ایمان بیاوریم به آغاز 1341)، تولدي دیگر (1338)، عصیان (1336)، دیوار (1334مجموعه آثار.اسیر(
)1342فصل ِ سرد (

فخرعظماارغنوناست.مادرشدرتهران1306سالمتولدبهبهانیخلیلی.سیمینازسیمینکوتاهمعرفی
» اقدام«عباس خلیلی نویسنده وپژوهشگرومدیرروزنامه نگارو آشنا به چندزبان وپدرشروزنامهشاعر،نویسنده،

اشته و نمونه اي حادثه هاي مهم زندگی اواین است که درچهارده سالگی دیداري با پروین داست.یکی از
با 1325از شعرش را براي او خوانده است.پس ازگذراندن دوره ي دبیرستان وارد مدرسه مامایی شد.درسال 

با علی نام فامیل همسرخود را برگزید.پس ازمدتی ازاو طالق گرفت ووحسن بهبهانی ازدواج  کرد
دریافت مدال بین اپ نمود و سال بعد به چ» سه تار شکسته«.اولین مجموعه شعررا با نام کوشیارازدواج نمود

المللی صلح به پیشنهاد نیما یوشیج نائل آمد. قالب عمده اشعاراوغزل است.اوشاعري است پرکار و تاکنون 
موزش و پرورش درآمعلّمها با سمت سیمین سالها مجموعه دفترشعربه چاپ رسانده است. بیش ازده
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و مصمم با خلق مضامین نو به کارسرودن قالب هاي متنوع رتالشاکنون هم چنان با کهولت سن پخدمت کرد.
پردازد.به ویژه غزل در اوزان نو وابداعی می

،)1961(»مرمر«،)1955(»چلچراغ«،)1954(»جاي پا«،)1951(»تار شکستهسه«مجموعه آثارسیمین.
یک «،)1992(»جامهذینکاغ«،)1983(»دشت ارژن«،)1980(»خطی ز سرعت و آتش«،)1971(»رستاخیز«

است.)2003(»مجموعه اشعار«،)1995(»دریچه آزادي
ادب چهره هاي درخشان واصیل خجندي با نام اصلی عنایت خواجه آوا یکی از معرفی کوتاه فرزانه.فرزانه

سخنوره.ش. ازپدرومادري ادیب و1342م. برابربا 1964شاعرگران قدربه سالایناست.معاصر تاجیکستان
چهره هاي ادبی معاصر قریحه ترینتاجیکستان، ادیب مصور ویکی ازخوشتولدشد.فرزانه را شاعر خلقیم

عظیم درحوزه تحولینویدبخشم. درعرصه شاعري1980شناسند.حضور او درنیمه اول دهه تاجیکستان می
هایش نیز از سرودهاي جموعهو مشعرمعاصرتاجیک است.تاکنون بیش ازدهها دفترشعرازایشان به چاپ رسیده

اند.چاپ شدهوایران،عراق،پاکستانهلند، ژنو وجراید ادبی آمریکا، پاریس، لندن وهادر مجله
ي برجسته نسل روشنفکر سرزمین فرارود باقلمروشعري گسترده است. جنبه هاي اجتماعی نمایندهفرزانه

اورا به یکی از تواناترین شاعر شتنیشعرش همراه با بیان لحظات مختلف زندگی بازبان صمیمی ودوست دا
نگاه شاعرانه وژرف گرایانه اندیشه هاي انفسی را برهر چیز ۀعصرخود تبدیل نموده است.درکالمش، به واسط

دیگر ترجیح می دهد.
معراج ،)1996سایه ي غزل()،1994(آیت عشق)،1987(برگ سبز)،1987ریز(طلوعِ خندهمجموعه آثار.

)، صد 2009درقفس()، بلبلی2008صدبرگ غزل()،2007)،مهر گل مینا(2003ي از مولیان()، قطره ا2000شبنم(
2)و...2011)سه برگه (2011ویک غزل(

با نگاهی گذرا به اشعارزنان به طورعمده بیش از همه زن بودن آنها بهترین عامل براي بیان احساسات 
هاي وادگی و با احساس، یکی از ویژگیمسائل عاطفی و خانپررنگ تربیان آنان شده است.وعواطف لطیف
توجه به نوآوري وخالقیت شعري طرفداران .و درنظرآنان از جایگاه باالیی برخورداراستشعر زنان است

خاص خودش را دارد. 
داشته است. نظراو درباره ي هریک از این فرزانه خجندي توجه خاصی به این سه بانوي شاعرایرانی

آنان به دیده ي احترام می نگرد و به سبک هاي شعري هریک از آنها عالقه او به.شاعران  قابل تأمل است
منداست.

- یک پیوندبزرگ روحانی دارد. اشعارپروین بیانفرزانه معتقداست که با پرویننظر فرزانه دربارة پروین.
عزت وشرف می دردهاي اجتماع است ودنیاي عمیق اخالقی را درشعراو می توان توصیف می کندو اورا مظهر 

داند.
به چاپ »جامه ي عریانی«که در ایران با نام » دریاي سوزان«فرزانه درآغاز مقاله نظر فرزانه دربارة فروغ.

فروغ فرخزاد را خیلی « رسیده است، درباره فروغ وجایگاه او، مطالب با ارزشی ارائه داده است.او معتقداست که:
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کنند. ه از زندگی که دیگران در آن سن و سال خودسازي آغاز میدیر شناختم در نوزده سالگی، در آن مرحل
آگین آب را به عالم شب آلودم که بی حرکت من ، رستاخیزي شگفت بود که صداي نقرهفروغ در جهان 

هاي اوهام را از چشم من درهم فکند و گفت : زندگی را ببین چه بسا زمینی و بوي خواب می داد آورد و پرده
، چه بسا صمیمی و روشن . شعر او با من حرف می زد. آن روزگار من فروغ را شاعر دل خود یافتم و زیبا 

هرگز گمان نبردم روزي از تجارب او چیزي خواهم برداشت و از کالمش وام خواهم گرفت و آن چنان اورا در 
».2خود جاي خواهم داد ،که  برخی  مرا  سایه فروغ  گویند

غ تو فزون  از یزداناي فـرو
وي فـروغ سخنت بیش ازآن
چه عنایت که به من تابیدي

نـوري و نورِ سخـن تابیدي!
من ز تو دورم  و با تو واصل

).18از تو بیگـانه و بـا تــو همدل(سین سالم،
سه شاعر نسبت به سیمین ارادت ویژه اي دارد.او معتقداست فرزانه درمیان ایننظر فرزانه درباره سیمین.

دت دارد؛ اماعشق وعالقه ي او به کار آفرینندگی سیمین بهبهانی بیشتر هرچند نسبت به پروین ابرازارا
است.این رستاخیز و پویایی درمدح وجذب دروجودش نسبت به سیمین همچنان هست(مصاحبه اختصاصی 

آشنا شده است.مضامین نو،خلق یژگی هاي شعري او،نخستین بارتوسط استاد الیق با فرزانه). با سیمین و و
اوزان بدیع ونوآوري ها درلفظ ومعنا از عوامل تمایل فرزانه به بانوسیمین شده است.این ابرازعالقه تاحدي است 

گوید: درود یسراید. درآغاز این قطعه شعر مبه افتخار ایشان می»فرشته ي فروردین«که شعري سپیدبا نام 
واین قطعه را با سالم ودرود ادامه می دهد:» سبزونیلی وارغوانی به سیمین بهبهانی

به تو سالم می فرستم
به تو اي با پرستوان همسال

به تو اي با پرنده ي دل من همسن
به تو ،اي باد شباهنگ وباغِ صبح آئین

).36به تو فرشته ي فروردین.(سین سالم، 
دهد که درجاي خود زیبا و پرازاحساس است:هم قلم فرزانه صفت هایی خاص به سیمین نسبت می

سبزترین ابتکارهاي بهار، شاعربنفشه پیام،یادگارکهن زیبایی، دیباچه ي تمنا، سرلوحه ي محبت وغیره
- کند و اورا سراینده ي شعرسپید و وزن عروض آزاد میین اشاره میهاي شعري سیماست.دراین قطعه به سبک

سراید.براي داند. درتعبیر شاعرانه اي آورده است که سیمین به وزنِ تپش دل وتپشِ گل وتپشِ باد ،غزل می
طلبد و امیدوار است که شعر سیمین:شاعرعمر طوالنی و پر از سعادت می
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قانه ترینباز هم عاشقانه باد عاش
غزل خاص بهبهانی تو

باز هم جاودانه باد جاودانه ترین
).37شعر ایران وجهانی تو. (همان، 

قصدداشتم این اشعار را برایش ارسال دارم، بعد فکرکردم به مخاطب « گوید:دریکی ازمصاحبه ها،فرزانه می
مصاحبه اختصاصی ».(شنوندخاطب من تمام کسانی هستند که آن را  میرسیدن پیام ضرورت ندارد.دیگرم

کند تا با الهام بافرزانه )فرزانه همچنان درجست وجوي فکرهاي بدیع ونواست وآنها را سوي خود جذب می
الزم به ذکراست بررسی تمام ابعاد و اندیشه گرفتن ، تراوش ذهنی خود را تا بیکرانه هاي شعري گسترش دهد.

طلبد.فرزانه با شاعران معاصرایران کاري بس عظیم وگسترده رامیهاي 
زن بیشترشعررا دستمایه ازآنجاکه درشعر معاصر توجه به محتوا از اهمیت بسیاري برخورداراست.شاعران

گرابرون، شاعرمعاصراکثرزنانمشترك،اندیشند.درکناروجودمضامینمیظاهرآنوکمتربهبیان عقایدخود قرارداده
شودمیاي پیداترخوانندهمکطورمثال.بهدارندتوجهوسیاسیاجتماعیتحوالتوجامعهویدادهايربهند.یعنیسته

ودردویا قرارنگیردجامعهدیدگانوستمهاي او با محرومانکه دیوان پروین را بخواندوتحت تأثیرهمدردي
آیدوبا ازخودمحوري بیرون مید، ایشان فروغ فرخزا»سردآغازفصلایمان بیاوریم به«و»تولدي دیگر«کتاب

دراین میان فرزانه نیز به واسطه ي مفاهیم ومضامین افکند.مسائل متعددآن نظر میبهنگرشی تازه به اجتماع و
دراین بخش  چند مورداز برجسته ترین ویژگی زنانه داراي نکات اشتراك بسیاري با شاعران زن ایرانی است.

دهیم:نقد وبررسی قرار میاین چهارزن شاعررا مورد 
هنري زبانو درواقع،زبان مهمترین وسیله ارتباط انسانی است.شعرنیزگونه اي اززبانزبان زنانه:-1
در ظاهر خود به بیان حاالت درونی خودمی پردازند. پروین ممکن استزبان شعري .هریک از شاعران با است

پروین اولین دفترشعرچاپبادهد.شعرش تشخّص میزبان خاصی نداشته نباشدودراصل این محتواست که به
صالبت و استواري درکالم پروین باعث شد همگان فکرکنندسراینده این اشعارمرداست تا » بهار«درمجله ادبی

شعر در این باره می سراید:ايبهار قطعهۀدوم مجلدرآخرین شماره سالخودبراي اثبات شاعريپروین که حدي
باید داشت دلاطل، پاكـبر ِـفکار ِغبـاز

کاین آئینه جاي گرد نیستو ـدیدـدانـتا ب
چو برخی ز اهل فضلمرد پندارید پروین را

).379.( دیوان اشعار ،نیستمرداین معما گفته نیکوتر که پروین 
به جزییات زندگی بسیارآدم ها واشیا ودر توجه .هرچنددربرخوردباه استمرداناو تا حدي بسیاري زبان
. در استشعر معاصر فروغ ،یکی ازچهره هاي شاخص .سازدویژگی هاي زنانه ي خود را آشکار میروزمره 

درساختارشعري اش قشر زن بسیار .گیردبسیاربهره میجنس زن ویژهعاطفی -هاي احساسی از واژهاشعارش 
غالب شاعران دراصلاست.تشخیص ان قابلپیش از فروغ به سختی ازشعرمردتازنشعرشاعرانرد.اهمیت دا



٢١٣٤

٢١٣٤

مجموعه مقاالت

اندو همانند آنان عاشق زلف سیاه و خط و خال معشوقمرد دیدهما،جهان درون و بیرون را از چشم شاعرانزن
عمیق با خصایص نگاه تا پیش از فروغ،درادبیات درمیان شاعران زن ذکراین نکته ضروري است که.شده اند

من یک زن هستم وتصمیم دارم که درشعرم هم چنان زن باقی«:معتقداستدرحالی که فروغ .ایمنداشتهزنانه
او،به طور لیه براین اساس،دراشعار او).115: 1378شمس لنگرودي،»(بمانم و به هیچ وجه خیال بازگشت ندارم

احساسات ظاهري پروا به بیانبیکهاشعارعاشقانههمانشود.گذاشته مینمایشبهسطحی شاعراحساساتعمده
- تجربیاتبیناست.سادگی سرشارازشعرفروغ.استسابقه ایران بیدرادبیاتکه درنوع خودپردازدمیخود

اساس هاي عشقوسختیعاشقانه،گله ازمعشوقاحساساتبیانگذاردنمیاي فاصلهو شعري زندگیروزمره
دهد.میدگی اورا تشکیلموضوعات اشعار دوره اول زن

با امیدي گرم وشادي بخش
با نگاهی مست ورویایی
دخترك افسانه می خواند
نیمه شب درکنجِ تنهایی

بی گمان روزي زراهی دور
رسد شهزاده اي مغرورمی
رشِ کوچه هاي شهرخورد برسنگفمی

)75ضربه ي سمِ ستورِ بادپیمایش( دیوار ،
حضورفروغ با اشعاري که احساسات که حاصل تجربۀ شخصی اوست. فروغ ، یک زبان نویی استزبان

زنانه بسیار صمیمانه و هنرمندانه به تصویرکشیده شده است به اشعارش تمایزخاص بخشیده است.دردنیاي 
به عمد بردوآگاهانه زبان زنانه را درشعرخودبه کار می.ت همه درفضایی زنانه ادا شده اندشعري او کلما

کند.سازي میبرجسته 
پروایی وسرکشی ي اول، سخنانش سرشار ازگستاخی،بیسیمین نیزمانند فروغ دو دوره زندگی دارد.دردوره

ي دوم شود،ولی دردورهآغازمیگوید.اشعارش با اولویت جنسی زنانهاست،بیشترازخود وآرزوهایش می
ن،زبان شعرم:«گویدمیزبان شعرخود،سیمین دربارهرود.شعرش به سمت ادبیات اجتماعی وعاطفی پیش می

- دانند که چه میمیخواهندودانم که چه میآن که خود خواسته باشم که چنین باشد.میبیزبان مردم است 

شعري او زنانه زبان.عواطف انسانی استازلبریز شعراو ).1371:17سیمین بهبهانی،»(گویم. همین و بس...
هاي زن محوري وفمنیستی.شخصیت زنانه با سایه و روشن هاي آن درآثارش نمایان است. است با گرایش

نگرد.گاهی نیز به دنیاي زنان با بحران هاي آگاه ویکدل وازدریچه نگاه او،به همه چیزمیدر حکم مادريگاهی
پردازد که دراوج به شرح اززنانی می»رقاصه«و»نغمه روسپی«درقطعه اشعارکند.ی ازآنان اشاره میاخالقی برخ

بدبختی وبیچارگی به دنبال راه رهایی خود هستند.
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فرزانه خجندي ازآن دسته شاعران جوان تاجیکی است که درآغاز شاعري با اندیشه هاي فروغ فرخزاد 
زبان زنانه فرزانه  گرم ه روحش با شعرفروغ ایجاد کردبه آن عالقمندشد.اي کیگانهآشنا شد وبه خاطر احساس

ي حجب وحیاتوانبه وضوح میاست.بند پايبسیار به اصول و آداب اجتماعی و مذهبی و دلنشین است.
دربارة زن بودن چنین تعبیري »افسانۀ دوشیزه اي«درقطعه شعرکالم را از همان آغاز تا پایان دراشعارش دید.

د:دار
شاید سعادتی است عجیب وپاك

زن بودن وصـواب وگنه کردن
بلکه عجیب تراست به این دنیا

).96با چشمِ دخترانه نگه کردن.(سین سالم ،
ریحه ي تابناك نشیند. قاحساسات بسیارلطیف وقلبی ماالمال از محبت وعشق فرزانه، بسیار بر دل می

شاعرانه،هویت شعري خاصوترکیباتي لغاتحوزهگستردگی وصداقت دارد.پر ازاصالتوطبعی روان وشعري
فرزانه آن را به دوگانه اش(دوست » ترانۀبدرود«سازد.درقطعه شعري مانندایشان وزنانه بودن شاعررا نمایان می

ار است.ازجنس زن) تقدیم نموده است، تعبیرات زنانه در آن بسی
ماه آبان 

چون زنی ،که در سرِ خود اولین
موي سفیدي دیده است.

تیرمه مثل زنی 
که یاد ِفصلِ نوجوانی می کند.

شاید اي دوشیزه ي سبز،
یک شبِ بی اخترِ محزون

یک شبی که باد می گوید حدیث تلخِ مجنون
فصلِ نازو دلبري را

).39-38فصلِ عشق و نازهاي عجیبِ دختري را.(نبض باران ،
روایی وقتی دنیا را از چشم یک دختر پاك با نگاه ةبه شیو» دنیاي دختري«و»انگشترین«درشعرسپید

کند، همه مانند: دیارعشق، روزان پرکرشمه، بهار زمردگون وغیره توصیف میمی بیندو با تعبیراتی معصومانه 
شود. چیززیبا می

شود، زن یک شخصیت پرعاطفه واحساس وقتی وارد حوزه ي ادبیات میاحساسات وعواطف زنانه.-2
را به آفریندویا به عنوان معشوق باعث غزلسرایی شده، ادبیات غناییابتدابه صورت یک قهرمان حماسه می

.درتاریخ ادبیات نیزآثار زنان شاعر وهنرمند نیزدرنوع خود بسیار خواندنی وبا ارزش آوردمیوجود 
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است.درمیان شاعران زن معاصر ایرانی نام فروغ فرخزاد، سیمین بهبهانی وپروین اعتصامی بر تارك شعر و 
درخشد. میادب خوش

راي هریک از آنان می پردازیم. ازنظر قدمت درمیان براي روشن شدن هریک از آنها به تحلیل جداگانه ب
زنانه ویمناظراتش،نگاهرسد پروین دربه نظرمیگیرد.میاعتصامی جاياین چهاربانوي شاعر،ابتدا نام پروین

دهد،نشانی از یک سلیقه زنانه دارد.دو طرف مناظراتش قرارمیدرگزیند وچیزهایی که او برمی.داردعاطفی 
: نخ، سوزن، ماش،عدس شود،ازقبیل توجه بهدیده میشاعرزنانگی ه هایی از نشانپروین عناصرکالمیدر
با .درآشپزخانه درذهن شاعرجرقه زده استبراي نخستین بارهمان چیزهایی است؛انگارجان طبیعت بیغیره.و

چوب ها و بینیم.پروین با رعایت همه چارمیاو از زنانگیه کمترین نشانپروینقصاید درتمام اینها،
برخی معاصران،خاصه آشنایان با ادبیات زبان مردانه شعرسروده است.،به طوررسمی وباقراردادهاي ادبیات 

هاي عشق ورنگ زنانۀ آن را در شعر پروین وتبهاي جسمانیغرب زمین و شعر امروز،وقتی انعکاس کشش
ط پرورش پروین وعفاف وحفاظ آن نماید، توجه به مقتضیات عصرومحییابند، در نظرشان نامنتظر مینمی

عام یکی ازموضوعات). 415: 1374ومنش وخصلت سراینده خاص خود اوست(غالمحسین یوسفی،
. پروین استایرانی ۀحقوق زن و جایگاه آنان در جامعبهبوطدرشعرمشروطه توجه به زنان و مسائل مر

دهد، ه میئاز زن ایرانی ارااوکه ،يتصویره است. بردبه سرشعر مشروطه فضاي فکري وفرهنگیدراعتصامی
ۀفرشتي هستی ورکن خـانهرا، او جایگاه زنعظمتجامعه است.دربیان سنت وعرف ، مطابق با فرهنگ 

نظام عالم ناتمام خواهد بود.شکه بدون وجود،اندخوعشق می
درآن سراي که زن نیست انس وشفقت نیست

د  که دل  مـرد ،مـرده است رواندرآن وجـو
زن  از  نخسـت  بـود  رکنِ  خـانـه ي  هستی

).245که ساخت  خانه ي بی پاي بست و بی بنیان؟ (دیوان اشعار ،
ر نظر پردازد.دمیکرده است.باالفاظ ساده و پرازنکات اخالقی به مسائل زنان روشنفکروتحصیلپروین زنی

شود.درنظراو، زنی قابل هاي پسندیده است که با حضورش درخانه انس والفت حاکم میاو،زن نمودار خصلت
یکی نجابت وحیا داشته باشد.علم وفضل باشد وکه ازتوجه به ظاهر و تقلید ازدیگران بپرهیزد.اهلستایش است

دانش بی بهره زیوروقتی زن از . استش براي کسب دانش و آگاهی الت،پروین به زنانمهماز توصیه هاي 
به حفظ گوهر سادگی و پاکی و پرهیز زنان رابپوشاند.همچنین نادانی او تواندنمیهیچ زیوريدیگرباشد 

خویش را توجهآراستگی ظاهر، تمام مهم دانستنبه جاي زنان شاعر،برخالف بسیاري از .کندتوصیه می
:استکردهمضامین دینی و اخالقی صرف

سادگی و پاکی و پرهیز یک یک گوهرند
).130،دیوان اشعار(ر کانی نبودـوهـگتنهاده ـر ارزنـوهـگ
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می زنان در ایران به طور عمده  به مسائل »زن در ایران«و» انسۀفرشت«،»نهال آرزو«هايبا نامشعرقطعه سه در
پردازد.

ن پیش از این گویی که ایرانی نبودزن در ایرا
).12اشعار،دیوان(انی نبودـره روزي و پریشـز تیـه اش جـپیش

جدانبودن زن از ، آنچه عامل سعادت زن است.معتقداستداندمیبسیارهم درعرصه اجتماعراحضورزناناو
ازمنظرانسانی وازعشق خبري نیست وندارددرشعرپروین مقام معشوقی زناست.اجتماع با فراگیري علم ودانش

را دارد.مادرو فرزندي شایسته رسیدن به کمال عشقبا،حضوردرجامعهبا که انسانید. نگربه مقام زن می
وسازگارنجیب وزنانیباکه پروین درباره جایگاه زنان دراشعارپروین،این نکته مهم استجمع بنديدریک

زنانییا پیرند.اغلب دخترکانی فقیرشان استخانواده،هم وغم آنها.تقدیرداده اندبهرضاکهسروکار داردمطیع 
زنان اندگاه فرضی.اشخاص حقیقیگاه،آیندمیدرشعرپروینکهونصیحتگر.زنانینگرانخسته ومظلوم یا مادرانی

گوژپشت، یم، پیرزن: دختریتهستندولی زنان فرضی پروین فراوان .موسیمادرمریم ومثلبسیارکمند.حقیقی 
ز میان غیره است.امادر،دخترفقیر،بانوي خیاط ودختر بیزیبا صنم،بیوه زن، همسر قاضی، پیرزن، عروس،مادر،

واستق السنت و اخنده همیشگی،پذیرهمان صفاتباشوند.مادربارها تکرارمی،مادرودختریتیم،این زنان
هرچند نسبت به سه شاعر دیگر فروغ، مردم است.مه ذهن عا،ایجادترحم ودلسوزي دریتیمصفت اساسی دختر

به با این وجود،پروینمنعکس شده است،دراشعارش عمیق زنانهۀعاطفکمتر احساسات ووفرزانهسیمین
کند.بیان میموجودات و اشیاشکل، آن هم در رامادريۀصورت غیرشخصی عاطف

رودرروي همیشه کوشد، است. اومیق زنانهانعکاس عواطف و روحیات عمییکی از پیشتازان فروغ فرخزاد
رمن یک مقدارحالت زنانه دارد، خب این خیلی شع«گوید:دراین باره می.کندبرخوردزنانبا مسائلهمگان

ا اگرپاي سنجش ارزشهاي هنري پیش ام؛یک زنم،است. من خوشبختانهت زن بودنمطبیعی است که به علّ
حسی ت شرایط جسمانی،.طبیعی است که یک زن به علّدواند مطرح باشتدیگر جنسیت نمیکنمبیاید فکر می

که ،نسبت به مسائلی بدهده یک مرد نباشد و یک دیدزنانهشاید مورد توج،ه کندش به مسائلی توجاو روحی
).174: 1377بهروز جاللی،(»با مال مرد فرق می کند

خواهد .ازآنان میخود فرا خواندحقبراي گرفتنزنان را به تالشکوشدنیز همانند پروین وسیمین میفروغ
به نمایش گذارند.استعدادهاي خود را در زمینه هاي مختلف کرده، فعالیت اجتماع شوند. وارد عرصه هاي 

نمونه اي از شعر فروغ:
پی آزادي خویشا ـز از جـخی

خاموشیخواهر من ز چه رو
لب حق خود اي خواهر منکن ط

از کسانی که ضعیفت خواندند
از کسانی که به صد حیله و فن
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.)114(دیوان اشعار ،بنشاندندتو را خانه ه ي گوش
ردانمآزادي زنان ایران وتساوي حقوق آنها با«گوید.آرزوي او:درمصاحبه هاي خود ازآرزوهایش میفروغ 

واقف هستم و نیمی الًبرندکامعدالتی هاي مردان میهایی که خواهرانم دراین مملکت دراثربیرنجاست.من به
ایجاد یک محیط مساعدبراي فعالیت هاي ،برم.آرزوي منم آنها به کار میالم دردها و آازهنرم را براي تجس

ن را ظاهر آذوق خودش وکه استعدادعلمی و هنري و اجتماعی بانوان است وبه زن ها اجازه بدهند
شود. بیانسطحی و پیش پا افتاده بسیار مسائل ممکن است درآثاراولیۀ فروغ.)59: 1377بهروز جاللی،(»سازند

شعردررود.در زمان شاعریک کارعظیم ِانقالبی به شمار میرنج جنس زن محرومیت وبه تصویرکشیدن ولی
: گیرد.درنظراو، زن سنتیرا با طنزي تلخ به مزاح  میمردانوزنانیاني سنتی مفروغ رابطه»کوکیعروسک«

هاي کوکی بودتوان همچون عروسکمی
اي، دنیاي خود را دیدبا دو چشم شیشه

اي ماهوتتوان در جعیهمی
با تنی انباشته از کاه، 

الي تور و پولک خفتبهها در السال
ي دستی،توان با هر فشار هرزهمی
سبب فریاد کرد و گفتبی

).208.(دیوان اشعار، آه، من بسیار خوشبختم
دهد، جالب توجه است. نسبت میو دختر شعرهایش به زندر فروغ صفت هایی که دریک جمع بندي 

االتعبارتند از: دختر خوشبخت، عروس خینقل کرده است.این صفات دیگرانگاه از زبان شاعر وگاه از زبان
دیرپا، زنان ساده کامل، شاه پریون، کولی خانم، خاله خانباجی، زن کوچک، زن ساده لوح عادي، زن افسونگر، 

وغیره است.خو، زنی تنها، زن افسردهدامن کشان، زن بدبخت دل افسرده، زن افسرده مرموز، زنی دیوانهزنی
عد جنسی بهمانند فروغ به سیمین،اشعاردورة اولیه درجایگاه خاص خود را دارد.درشعرسیمین بهبهانی،زن

آمدن از زندان جهالت بیرونبهوداندشکفته میگلماننددلفریبی وزیبایی را درزناواست.بسیارکردهتوجهزن 
کند:میش دعوت

اي زن چه دلفریب و چه زیبایی
اییـیـدنهـتـل شکفـگویی ــگ

ل ماندمـگل گفتمت ز گفته خج
گل را کجاست چون تو دالرایی
اي زن به اتفاق کنون می کوش

.)16دیوان اشعار،(ل برون آییـجهايِـتنگنز ـک
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ا فمنیستی آگاه و دانا ام،فمنیست است و مدافع حقوق زن ویک سیمین نگاهی زنانه دارد،ا وجود آن کهو ب
اندیشه هاي فمنیستی او اینگونه خود را آشکار .ري درتاریخ ایران و منصف درقضاوت هاي خوداالبه مردس

مرد درزندگی است:کند که خلقت زن همچون مرد برابر است وسعادت واقعی همراهی وهمگامی زن ومی
اي مرد! یار بوده ام و یاورت شدم

شیرین نگاربوده وشیرین ترت شدم
یک عمر همسرتوشدم ،لیک درمجاز،

).136-135اینک حقیقت است اگر همسر شدم.(دیوان اشعار، 
نگاه بسیارند.دارد.زنان خوب و بد وجلوه هاي متنوعچهره هاي متعدد،زن درشعرسیمینبه طوراجمال 
بسیار حضور دارند. دراشعارشبدنام جامعه یا زناننان فقیر.زاستبودهو وسیع زنان،واقعیسیمین به مسائل

.ندترحم،دراوج بدبختی بیشتر قابل زناناین»رقاصه«و»واسطه«،»روسپی«هاي درقطعه
دختر طناز، دختر رقاص، زن خسته، داغدیده مادر، شوخ چشم، :ارتند ازشعرسیمین عببرخی دیگر از زنان

زن جوینده ي راه، مادرخجسته فرخ پی، زنی خامش و سنگین دل،مامک پرمهر، ،دخترگل پیکر، زن عامی
پریسا، خاتون مادر، زن آشوبگر، دخترك افسونکار، دختر فقیر سیه چرده ي ملیح، بیوه،زن اسیر، سارا، دختران

یک این اشعار قهرمانوجوددارد.کولی وارهبا عنواناشعاري او،در شعروغیره است.دایی،  زنی گنگسوزن
کولی نماد زن ایرانی یا خود شاعر است.کلمه کولی بار معنایی خاصی بخشیده براست. سیمین کولی
هرچند د تحمل کند.تواننمیرااطاعت کورکورانهو داندرا حق خود میکه آزاديیانسان آگاه.هماناست

قدرتمندانه به کارش ادامه می دهد.    ؛ولیتنها و خسته است
تالش زن براي زیستن.آنچه درشعر شاعران زن جزء یکی ازموضوعات عمدةآنان قرارگرفته است، -3

کنند.سخن اززنانی است که خود چرخ زندگی را می چرخانند و با مشکالت آن دست وپنجه نرم می
ن: بادوك خویش! پیرزنی گفت وقت کاردرشعر پروی

کـاوخ! ز پنبه رشتنم  مـوي شـد  سپید
از بس که برتو خم شدم و چشم دوختم

کم نورشد  گشت دیده ام  و قامتم خمید
دیروز خـواستم چو به سـوزن کنم نخی

).239-238ـر ندید. (دیوان اشعار ،لرزید  بنـد دستـم و چشمم دگ
درشعرفروغ:  پنجره ي روبه رو را نگریستم

آمد،بازار درزیر قدم ها پهن می شد ،کش می
آمیختبا تمام لحظه هاي راه می

و چرخ می زد،درته چشمِ عروسک ها
ت با سرعت به سوي حجم هاي رنگی سیال.بازار مادر بود که می رف
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و بازمی آمد
).135با بسته هاي هدیه وبا زنبیل هاي پر(ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد ،

اززبان مادري سخن می گوید که سنگینی بار زندگی را به »آغوش رنج ها«درشعرسیمین: دراین قطعه شعر 
- کشد وهربار که طاقت ازکف می دهد وجود کودکان به او وآینده ي نامفهومش امید  میتنهایی بردوش می 

دهد.
کودکان عزیز ودلبندم!

زندگانی مراست بار گران
لیک با منتش به دوش کشم 

).73که نیفتد به شانه ي دگران  (دیوان اشعار ،
فرزانه:با استفاده از زبان ساده وسهل به تالش زنان براي امرار معاش می پردازد.  درشعر

گرمی بازاراست.
گونه گونه  سخن وضرب و قدم ها  ونفس ها

با هم آمیخته اند
لیک یک جا ازانبوه صداها،

س ونرم جداشد،به گوشِ من آمد:یک صداي شنا
).107خواهی؟..(سین سالم ، خواهر جان، وسمۀ تر نمی-
اي کندکه درفصل گرما برپشتش بستهماجراي زنی را بیان می»زنی ردیف رنج هاي جاویدان«درقطعه شعر

وبارها شاهد آن هستیم؛ که ما بارهاتبدارش را درآغوش گرفته است.موضوع داستان واقعیتی استداردوکودك
رود و کند. زنِ تنها با شتاب پیش میاما نگاه تیزبین شاعربا دقت ونکته بینی خاص خود ماجرا را دنبال می

را کودکانشکه سرپرستیتنهاستکند تا دوکودکش را که از او عقب مانده اند، صدا بزند.او زنیگاهی درنگ می
پا زده است.اکنون کنده است وبه تمام تمایالت خود پشتازهمه چیزدلبه خاطرفرزندانشاست.گرفتهبرعهده

خواهد با آن زن خرد.فرزانه میبیندوآرام وصبور رنج ها را به جان میرنگین خود را درفرزندانش میآرزوهاي
گردد:تنها ، همدردي کند حس دلسوزي شاعردراین ابیات نمایان می

ی نمی توانمش نمودو من خجل ازآن که کمک
).46نگاه دردمند خویش را به خانه باز می کشم. ( پیام نیاکان، 

کند به سرودن قطعاتی بپردازند که نشان از حقایق تلخ درتوصیفات گاهی ترسیم جامعه آنان را ناگزیر می
رمستقیم یا غیر مستقیم طوفرزانه به» انجام«سیمین و»رقاصه«فروغ »دیوشب«جامعه دارد.قطعه شعرهاي 

که درکناربیان وقایع بکر وزنده اجتماع با نگاه دلسوزانه اي همراه با ترحم به نقدازاینگونه افرادمی پردازد زنانی
مجبورندبراي امرارمعاش به فساد تن بدهند.شرمنده ازاعمال خودگرفتار پلیدي هاي خود هستند.دراشعار این 
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ناروايهايستموتبعیضبردنبینازبرايورنمایان جلوه می کندتالشآنچه درترسیم جامعه به طدو شاعر
و و اجتماعیسیاسیهايدرصحنهواستقالل،حضورمالکیتحقزنان،داشتناجتماعیسیاسیجنسی،مشارکت

است ودراشعار آنان بسیار دیده می شود.جنبش زن محوريمثبتاز پیامدهايزنانوهنريرشدعلمی،فرهنگی
.دراین توجه به حس مادري استزنان شاعر،ر اشعدرازنانگی برجستۀهايویژگیاز یکیه مادر:جایگا-3

نخستین پرورشگاه بزرگان عالم ، دامان مادر.می داندمادري اومهرِرا،بزرگ ترین مال و ثروت زنراستا،پروین
در زندگیپروین که آنبامادر با جایگاهی واال، منشأ تربیت نسلی است،که وارث جامعه است.است.

واقعی یآیند.مادراناغلب درنقش مادر به صحنه میا زنان شعراورا تجربه نکرده است، امشدنمادرخصوصی 
، ، فداکار،آگاهولیت پذیر،گرم وسرد روزگار چشیدهئ،مسنهایت دلسوزبی، کدبانو،مهربان: زنانینمادین،یا

از. بسیاريددهرنج میرااوداستان هاي که قهرمانان ،دي استبزرگترین دراز یکی مادري بیند.گرنصیحت
هنرمندانه صورت گرفته یتیمسرپرست و کودکان بیةترسیم چهراحساسی باپروین در بیان مسائلاشعار

.ازدردمی پکودکانآن ایفاي نقش مادرانه به توصیف حاالت مختلف است واو با 
گزرهده ام ـدیـادر نـمِروي

.یستنیتیم روشنِطفلچشم ِ
دامنِ مادران خوشست ،چه شد
که سرِ من  به هیچ دامن نیست
خواندم از شوق، هرکه را مادر

).236گفت با من، که مادرِ من نیست(دیوان اشعار ،
.کندگنجشک بازگو میبرايکبوترزباندن را ازت مادر شلذّشاعر»حدیث مهر«قطعهدر

از دید برعکس،از دید مادر به فرزند ویا.از دو دیدگاه قابل بررسی استموضوع مادر در شعر فروغ
،حس مادرنسبت به فرزندبیشتر است.درنمونه اي از شعر فروغ درد ردوره ي اولاشعادرنسبت به مادر.فرزند

:ا کودکش رنج نکشدکند بمیرد امدعا میمادر به حدي باالست، که کودکش ريرنج یک مادر به هنگام بیماو

با گونه هاي سرخ تب آلوده 
طفلی غنوده در بر من بیمار

وان در هم آشفتهـسـگیبا 
ز درد نیاسودهبتا نیمه ش

و تبدارش رانگشت هاي الغ
هر دم میان پنجه ي من لرزد
جانم بگیر و کم بده آزارش 

).145(دیوان اشعار،کنم که خداوندامن ناله می
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-میدلم براي باغچه«.درشعرشودمییلسوفانه و انتقادي .کالمش فنگردمیبه مادرمنظرفرزندفروغ ازوقتی 

عامیانه وه واندیشسادگیگراست،کهمادرسنت.کشدرا به تصویرمیمادر و دخترنسل تفاوت نگرش دو»سوزد
را به تعارض بین سنت ومدرنیسم اوست.درست برخالف دختر.این قطعه شعرهايگاه خرافه گرایی ازویژگی

.گذاردنمایش می

ش سجاده اي است گستردهاتمام زندگیمادر 
درآستان وحشت دوزخ

همیشه در ته هر چیزيمادر
.به دنبال جاي پاي معصیتی می گردد

و فکر می کند که باغچه را 
.آلوده کرده است،یک گیاهکفر ِ

.)340،(دیوان اشعارمادر گناه کار طبیعی است
.قادر به بر آوردن توقعات کودکانه فرزندش نیستي است کهفقیرآشنا دراشعارسیمین، مادرازچهره هاي

مادر قادر نیست به خاطر بدهکاري ها وقرض هایش براي فرزندش لباس نوبخرد.شاعر دراین قطعه شعر از 
گوید:زبان مادر می

مـزد کـار سخـت  طاقت سوز را
از پی  یک مـاه ، آوردم به چنـگ

با دلی از آرزو سـرشـار و گـرم
).180-179سوي منزل، روي کردم بی درنگ( دیوان اشعار، 

گوید جامه هایش همگی پاره شده است. مادر:دربرابرخواستۀ فرزند که می
شرمگین ،آهسته، گفتم زیرلب:

).180-179همان، »( صبرکن فرزند من! ماه دگر...-«
شغل معلمیوبه خاطرسه فرزند است مادر.اودمادرتوجه داربه نقشوفروغ بسیارسیمین نیز هم چون پروین

یشاعر مردمبه یک را ،اوسیمینۀمهر ومنش مادرانرد.این حس مادرانه را داهمیننسبت به شاگردانش نیز
گوید در ست.گاهی اززبان مادر هاله اي از نگرانی وتشویش درباره  آینده فرزندانش سخن میتبدیل کرده ا

حالی که مجبوراست بار سنگین این زندگی را بردوش کشد. 
هرچه سوي گذشته می نگرم

جز غم ورنج حاصلم نبود
چون به آینده چشم می دوزم

جز سیاهی مقابلم نبود
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کودکان عزیز ودلبندم
زندگانی مراست بارِ گران

لیک با منتش بردوش کشم
).99-97که نیفتد به شانه ي دگران ! (دیوان اشعار، 

آسمانی است. عشق ترین هدیهترین ودلنشینبشري،بزرگاحساس ترینخداییعشق وجایگاه آن:عشق-4
دربارة عشق وجایگاه آن برد.درونی وجود و راهبراحساسات است که تضادها را ازمیان میهمان انسجام

هرکدام ازشاعران به نوعی سخن گفته اند.گاهی عشق با مضامین دنیوي،گاهی با مفاهیم تخیلی وگاه با عشق 
وعاطفه واحساس است.او هرقدر،عشق ظاهري یرمایه اندیشۀ پروین،عشقشود.خمحقیقی ومعبودازلی بیان می
عشقمعنوي،تعابیري مانندعشق به خدا ومحبت مادري دارد.عشقداند.دربارهمیرا عامل گمراهی ونابودي 

وجود دارد.این امردرست برخالف موضوع زنان شاعراست که بسیاربه آن پرداخته پروین کالمکمتر درزمینی 
شود.مفهوم اساسی عشق،همان در شعر پروین عشق زن و مرد درنهایت عفت و دور از آلودگی بیان میاند. 

گذاردودرچهرة درنظراو عشق ازحالت جسمانی پا فراتر میگزیدن ازلذّت هاي مادي است.عشق الهی با دوري
آن بهترین شکل درق عشپر از راستی و صداقت با رنگی حقیقی وماورائی خود را نمایان می سازد.درتوصیف 

:آمده است 
یک ورق نیستز ـق را جـاب عشـکت

).       320.(دیوان اشعار ،در آن هم نکته اي جز نام حق نیست
شاعر درونیازحاالتحکایتوهمگیشعرفروغندکلیديجزءکلماتو...وقلب،عشقمانند:دلکلماتیکاربردنبه
ها و اخالقیات خانگی،دربرابرسنتاسارتکه درچهاردیواريزنی استکلمات ازجانباینینبارسنگدارد.

-کند.او با آوردن کلماتی پشت سرهم از امیدها و ناامیدي ها میباآن مقابله میگرفته،خانوادگی قرار

خیامی است.به گوید.بسامدباالي این کلمات درآغاز نشان ازتنهایی،غربت وپوچی درهاله اي ازاندیشه هاي 
مرور فروغ به سمت تکامل اندیشه وتوجه به معنویات ومذهب  پیش رفته است.

عشق:-
تنهاست واز پنجره اي کوتاه-

به بیابان بی مجنون می نگرد.
به گذرگاهی با خاطره اي مغشوش
از خرامیدن ساقی نازك درخلخال

وزش ظلمت را می شنوي؟
انه به این خوشبختی می نگرممن غریب

)188من به نومیدي خود معتادم.(تولدي دیگر،
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درتمام دفاتر شعر فروغ تلخی وگزندگی کالم نشان از شرایطی است که شاعردرآن گرفتاراست .او 
کند.درکنارتمام عشقی که به زندگی دارد شور مرگ را نیز حرمت می گذارد وبه همان نسبت ازآن یاد می

وزماننگرد.به نظراو عشقآن میپیامدهايومادي به عشقايفروغ به گونهدورة اول شعرمانندسیمین
آید ودنیا را رنگ می زند.اي به سراغت میشدهکنی فراموشمیشناسدوآنگاه که گماننمیمکان 

عشق آمد  چنین سرخ، آه، با آن که دیر است
سرخ گل،رسته در برف ،راستی دلپذیراست
عشق،اي عشق،اي عشق،قله تامن،چه راهی!
گام هایم چه لرزان ،دست هایم چه پیراست

آه، تـرسم  اي  دوست کـز  نسیـمی بـلـرزد
)135رعت وازآتش،عشق تـردید تصـویـر، خفته  درآبگیـراست.(خطی زس

شعرسیمین مانند فروغ از عشق مادي آغاز می شود تا عشق به آزادي و وطن پیش می رود.او خواستار 
کند.مرداست و در برابر آن اعتراض میبرابري زن و

چرا،چرا نورزم عشق؟مگر نه عشق شیرین است
همیشه عاشقم،عاشق!که شورزندگی این است

سپاس شعله ات ،اي شمع،که عین روشنی کردي
)59میان این سیه باالن،مراکه بال رنگین است.(یک دریچه آزادي،

داند.اومعتقداست عشق فقط روابط ظاهري عاشق ومعشوق فرزانه نیزخمیرمایۀ اندیشه وتفکرش راعشق می
ورسیدن به کمال وپختگی است.شعراو سرشارازاین حس دادن به روح بلکه توجه اصلی آن اصالتنیست

با عشق حقیقی عاشق حق ومشتاق لقاي اویند.اوعشق راستین را عمیق درونی است که تمام موجودات هستی 
پیونددهنده ادیان وعامل رسیدن به جاودانگی می داند.این نظر درجادوي کالمش نیز نمایان است:

ئی است،هم شعاع کف موسیعشق هم آتش پرومت
هم صلیب عیسی،هم نیلوفر بودا،هم طلوع میترا

عشق معراج مصطفی است
عشق زیباترین خالصه ي تمام معرفت هاست

عشق ترکیب خداست
).186پس فراتر زخویشتن قدمی باید ماند.( سین سالم،

عشق دراشعارفرزانه ازعشق زمینی ومادي شروع می شود تاعشق ملکوتی و آسمانی همه را در برمی گیرد. 
داند.در بسیاري ازموارد،عشق از حالت عادي نیروي قدرتمند عشق را نجات بخش عالم واتحاد نوع بشرمی

گردد.شود و به عشق انسانی مبدل میخود خارج می
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ي عشق معنایی کامالًاجتماعی به خود شعري فرزانه است. گاهی واژهمایهی ازبنازآنجاکه مفهوم عشق یک
گیردوبا عوالم دنیاي امروزي مقایسه می شود.درست برابر با اندیشۀ فروغ .ظاهراً عشق درمعناي اکسیرگونه می

درگیرمسائل روزانۀ خود شده گویدکه مردم آنچنانخودبا دنیاي کنونی قرابتی ندارد. فرزانه نیز با زبان طنز می
اندکه ازعشق و رموز عاشقانه  بی خبرند ودرنظر آنان عشق معنایی دگرگونه دارد:

وقتی که من عشق می گویم،آدمان می پرسند:
عشق ؟یعنی چه؟پول ،منزل وآب

پول، چراغ وگاز
).115م غم مخور.(سوزناتمام ،ما  هم  نداده ای

همانند فروغ وفرزانه کمترسیمین وجوه اشتراك وافتراق در زن محوري:درمیان شاعران زن معاصر-5
.پیداستآنها هاي زن بودن نشانه،لغات و ترکیباتةحوزخود ودرنگ درندگی خصوصی ،درتوجه به زپروین

وپس ازآن سیمین ودرادامه فروغبراي اولین باردرشعر.مادرانه استۀعاطفبارزترین احساس وعاطفه در آنها، 
ۀهاي زناننگاهاندشد. آنان توانستهرشعر فارسی مطرح دبا تصاویري جدیددربارة زن موضوعاتی فرزانه تاحدي 

ادبیات معاصر ۀوصمیمانغناي عاطفینو نمایند وبري با مضامینتبدیل به اشعار،رون و بیروندجهانازخودرا 
پروا وبدون خویش بیشخصیواحساساتها ها،آرزوخواستهدربیانفروغ کهمهم این استتهبیفزایند.نک

تمایالت با احساسات عمیق یک زن شرقی، آن، فرزانهدرست مقابلگویداي سخن میگونه مالحظههیچ
ت گرایی درآمیخته اساشعارپروین که با سنتکند.میحیا مطرحدرهاله اي ازحجب وهایش را وخواسته

ایرانی است، درست مقابل اندیشه هاي فروغ فرخزاد که گویی به مبارزة فرهنگی پرداخته وبه یادآورزن سنتی
شود.سیمین ودرادامه ها ودیوارهایی است که مانع حضوراجتماعی زنان درجامعه میدنبال ازمیان بردن سنت

ند که مانع پیشرفت اند.هرچند سیمین فرزانه آرام وبی صدا با صبرو حوصله به جدال با سنت هایی می پرداز
گیرد ودیگر پرشتاب وعصیانگرانه به بیان شخصیت وجایگاه کند،ولی بعدآرام میدرابتدا کمی تندروي می

است.فرزانه جایگاه زنان را بودهآنکه فرزانه ازآغازشاعري به دنبالايهمان نکتهپردازد. اجتماعی زن نمی
خورد.خوشبینی هاي فرزانه نسبت به فروغ عی فمنیسم اعتدالی به چشم مینهد.درشعرش نوبسیارحرمت می

وسیمین بیشتراست.آنچه مهم است این است که فرزانه به دنبال مبارزه با نظام مردساالري نیست وهرگز 
.زن دراشعار توصیف می کندرااو دراشعارش وضعیت زنان امروزنگرشی بدبینانه نسبت به مردان ندارد.

نمونه اي ازخصلت ارزشی است. معتقداست زن درکنار پذیرش سنت ها وآنچه خداوند درنهادش قرار فرزانه 
داده است شایستۀ یک بانوي اصیل و صاحب تمدن است. بارها به این نکته اشاره کرده است که هدف اصلی 

س وجسم زن یک زن برقراري آرامش درخانواده و پرورش فرزندان نیکوست.برخالف اندیشه هایی که برجن
دهد،کمترین توجه به جسم کاردارند که دراشعار فروغ فرخزاد و تاحدي در سیمین بهبهانی خود را نشان می

زن دارد. فرزانه اصالت زن را به سادگی ونپرداختن به ظاهر و دوري ازتجمالت ظاهري می داندکه یادآور 
مضامین پروین اعتصامی است.
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از شاعران زن اگربخواهیم فهرستییان فرزانه با شاعران زن ایرانی،مقایسه اي مدربررسینکته پایانی:
. خواهد بودها درصدر این فهرستپروین،فروغ،سیمین وفرزانه این چهارزنمعاصرتهیه کنیم بی شک نام 

یکدیگر را تداعی می ها وافکاراین چهارشاعرزن به قدري به یکدیگر نزدیک است که گویی اغلباندیشه
اجتماع زمان خودشده اند توانسته انددرمیان مردم اجتماع خود وسایر حالزبانبراساس آن که هرکدام.کنند

جوامع رسوخ کنند.
زن معاصر بررسی شعر این سه شاعرزن ایرانی درظاهرنشان داده هاي نقد اشعارشاعراندرکتابتاکنون

پروین شاعري است یگر شده است.است که زن بودن آنان عاملی براي نزدیکی احساسات وعواطفشان به یکد
یعنی ؛ یادآورباورهاي زن سنتی ایرانی است. فروغ درست مقابل اوستایستاده و اشعارش غالباًکه دردل سنت

گیرد. یعنی ازبرعکس پروین در برابر سنت فرهنگی قیام کرده است.سیمین درست درمیان این دوقرار میاو
و از سر حوصله به جدال با این سنت می پردازد، اما وآرام آرامبیرون خزیدهالريدل سنت فرهنگی مرد سا

1387مهدي زرقانی،».(نه شتاب فروغ را دارد و نه می خواهدآن چنان عصیان گرانه همه چیز را ویران کند
زن مدرن ةزنی مطیع ومظلوم و درون گرا. فروغ چهر،کندسنتی ایران را ترسیم میپروین شخصیت زن)381:

شود نه معشوق و هر میکند که زنی است معترض و خواهان آزادي.زن در شعر پروین نه عاشقمییاشنقّرا
و کند گاه عاشق است میکه فروغ معرفیزنی. پذیردمیکند جبرگرایانه     ترسیم میچه را که جامعه براي او 

سنتی است و نه امالًنه ککندکهرا معرفی میداردرویاهاي خودرا تحقق بخشد.سیمین زنیسعی.گاه معشوق
العملی نشان نمی .فرزانه نیزدربرابرجنسیت زن عکسگرایش داردمدرن وبنا برمقتضیات به هردوجانبتماماً

- دهدبا آن که یکی از پربسامدترین واژة کاربردي فرزانه عشق است ؛ او دربیان حاالت عاشق ومعشوق درپرده
د. کشاي از حجب وحیا همه چیز را به تصویرمی

. دهندوفرزانه  هرکدام درزمان خود فریاد سر میسیمین،پروین، فروغدرتعبیري ازشعرآنان بایدگفت که 
انعکاس فریاد بیشتر خودرا نمایش درشعر سیمین .شوددرشعر فروغ به فریاد تبدیل می، صداي آرام پروین 

دهدوتابشر باقی است انعکاس این فریاد دهد ودرشعرفرزانه دوباره فریادآرام و پرشور به کارخود ادامه میمی
.تا ابد ادامه خواهد داشت

. به مرز جدیدي از صمیمیت شاعرانه دست یافته استفرزانه خجندي بانوي نوگرا وصاحب سبک تاجیک
درمیان اشعار شاعران .کندزالل،روشن،پاك و پر اشراق جلوه میگونه اي بهتصاویرشعرياشعارش،درمجموعه

ه زنانه گسترش یافته و زن بیشتر درهیأت مادر خود را نمایان ساخته است.با درنگی برسیر شعر تاجیک اندیش
شود. بسیاري از منتقدان فرزانه را شخصیتی و انسان مداري بیشتر دیده میاومانیستیمیانه مسألهدرآسیاي

وشتن ومطالعه و برقراري دانند.فرزانه همچنان جستجوگرو پرتالش به کار نفرهیخته با آینده اي روشن می
محافل ادبی با شاعران واندیشمندان درشهر خجند، مشغول است و بنا به اظهار نظر کارشناسان محافل ادبی 
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او تاکنون هايآینده اي پر فروغ تر در انتظار اوست .باید منتظر خلق آثار برجسته اي از فرزانه بود، آفرینش
)3: 1375کند. (شعردوست،شعرمعاصرتاجیکستان کفایت میبراي ثبت ِنامِ او درزمرة خداوندگاران

پی نوشت:
بقیه اشعار ایشان به خط فارسی برعهده ي نگارنده بوده است الزم به ذکراست تاکنون دودفترشعرازایشان -1

با نام هاي نبض باران وسین سالم توسط نگارنده توسط شوراي گسترش زبان وادبیات فارسی وسفارت 
ی درتاجیکستان را چاپ نموده یا دردست چاپ است.به منظور دریافت نکات اساسی جمهوري اسالم

دراشعارشان بیش از دهها دفترشعرفرزانه را به فارسی برگردان نموده ام تاکوچکترین زوایاي شعري ایشان از 
نظر دورنماند.

دریاي «درایران و»یجامه عریان«نقد وتحلیل فرزانه ازآثار فروغ که درمقاله پژوهشی ایشان با نام-2
درمجالت تاجیکستان به چاپ رسیده است.»سوزان

کتابنامه
،تهران:نى.زنان،شناسىجامعه)1381منیژه(عراقى،نجمپامال،آبوت
تهران: نقش-.اولچاپ).به کوشش منوچهر مظفریان،(دیوان پروین اعتصامی)1385(اعتصامی، پروین

اندیش.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،انتشارات:، تهران2ادب فارسی، جهفرهنگنام)1376(انوشه، حسن
.فرهنگ توصیفی  اصطالحات ادبی ،ترجمه سعید سبزیان: رهنما1387جفري گالت( -ایبرمز. ام.اج(
.تهران:نشرسخن.-با قلب خود چه خریدم.)1371(بهبهانی،سیمین
--------------)1374(.تهران:نشرسخن  -یک دریچه آزادي
---------------)1385(چاپ سوم،تهران: نگاه-.مجموعه اشعار.
،ترفند.تهران:فمینیسم،وشاهنامه)1384مهرى(تلخابى
چاپ، در دستدر شعر معاصر ایراننوآوريهاي) گونه1383(، کاووسلیحسن.
)شعر و شاعران،تهران، چاپ اول.انتشارات:نگاه.1368حقوقی، محمد (
ترجمه عبدالحسین سعیدیان،انتشارات: امیرکبیر،تهران1369ف ادبی، (دایره المعار(
)591) فرهنگ اصطالحات ادبی،انتشارات: مروارید،چاپ چهارم،ص1387داد سیما
)،فروغ فرخزاد، تهران، نشر: قصه، چاپ اول.1380ساري، فرشته(
تهران: الهدي.-چشم انداز شعر امروز تاجیکستان.)1376(شعردوست،علی اصغر
)، نگاهی به فروغ، تهران،نشر:مروارید، چاپ سوم.1376شمیسا، سیروس(
انتشارات امیر کبیر، چاپ دوم:،اسیر،تهران)1334(فرخزاد  فروغ.

--------------)1342(،خانه کتابومروارید :انتشارات:تولدي دیگر، تهران.

--------------)1352(پنجممروارید ، چاپ:انتشارات:، دیوار ، تهران.
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-------------)1370(مروارید ، چا پ نهم:ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد ، انتشارات.

--------------)1376( مروارید، چاپ پنجم:انتشارات،دیوان اشعار ، تهران.

چاپ اول،انتشارات سروشبا مقدمه ي دکتر شعردوست،،پیام نیاکان)،1375(فرزانهخجندي.
-------------)1377سال 23،ترجمه محمد رضا موحدي، فصلنامه شعرشماره»ي عریانیجامه«)مقاله،

133-130ششم،تهران ،  صص
-------------)1385(چاپ اول،نشر رسانشبا مقدمه صفرعبداهللا،،سوز ناتمام.
)جستارها  درباره ي زبان ادب وفرهنگ تاجیکستان،انتشارات: اساطیر، 1382محمدجان شکوري بخارایی(

ول،چاپ ا
)واژه نامه ي هنرشاعري،انتشارات: مهناز،چاپ دوم.1373میرصادقی میمنت (
)شعرنودرایران،ترجمه همایونتاج طباطبایی،انتشارات: نگاه،چاپ اول. 1380ورا.ب.کلیل شتورینا(
،توسعهتهران:فمینیستى،هاىنظریهفرهنگ)ترجمه:فیروزه مهاجر،1382مگى(هام
،الدنتهران:زنان،روانشناسىرحمتى،اد)ترجمه بهز1377ژانت(هاید
علمی، انتشارات:، تهرانروشني). چشمه1356(، غالمحسینیوسفی.
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آسیبب شناسی درس  آیین نگارش فارسی
دکتر سید محسن حسینی
استادیار دانشگاه لرستان

چکیده
آموزي است . همچنین به نگارش یکی از چهار مهارت اصلی (خواندن ،نوشتن،شنیدن و گفتن) در زبان 

واسطه اهمیت نگارش در یادگیري ، آموزش و انتقال دانش ؛بر نامه ریزان آموزشی در مقاطع مختلف 
تحصیلی همواره سعی کرده اند این مهارت را در فراگیران ارتقا دهند.

ش اهمیت این مساله موجب شد ه چهار واحد درسی در رشته زبان و ادبیات فارسی به آموزش نگار
همه فقدان راهبرد مشخص در آموزش این مهارت ،روزآمد نبودن سر فصل و مواد اختصاص یابد بااین
هاي درسی مناسب ،تکیه بر روش هاي نا کار آمد گذشته و مغفول ماندن اهمیت این آموزشی ، نبود کتاب

درس موجب شده اهداف آموزشی این در س محقق نگردد. 
آسیب شناسانه درس نگارش فارسی صورت گرفته است نخست پزوهش حاضر که با هدف بررسی 

هاي آموزشی و شیوه  هاي تدریس مطرح می مشکالت این درس را در حوزه هاي سرفصل درسی ،کتاب
هاي درسی و روش هاي کند  آنگاه به ارائه الگوها و راهبردهاي مناسب در زمینه ي اصالح سرفصل ،کتاب

تدریس می پردازد.

: نگارش فارسی ،رشته زبان و ادبیات فارسی ،آسیبب شناسییديواژه ها ي کل

مقدمه و بیان مساله
4در س نگارش ویرایش یکی از دروس رشته زبان و ادبیات فارسی است که در دو نیمسال تحصیلی و 

واحد درسی  با هدف ارتقاي مهارت نوشتاري دانشجویان این رشته تدریس می شود .علی رغم اهمیت این 
هاي آموزشی و دیگر قراین بر می رس به عنوان یکی از مهارت هاي اصلی زبانی آنچه از شواهد امر، کتابد

آید حاکی از این است که وضعیت این درس چندان مطلوب نیست. 
این  مقاله که بر گرفته از طرحی پژوهشی در زمینه آسیب شناسی درس نگارش فارسی است  (حسینی ، 

هاي ترین مشکالت و آسیبفارسی  مهمت تا با بررسی آسیب شناسانه درس نگارش) در پی آن اس1389
درس مذکور را شناسایی کرده ،راهکارهاي  اصالح ،ارتقاء و بهبود آن را بررسی نماید. این پژوهش در ابتدا 

پس ها ي درس نگارش  در حوزه هاي سه گانه سرفصل ، کتاب و روش تدریس می پردازد . سبه بیان آسیب
راهکارهاي اصالح و بهبود  این درس را ارائه می دهد.
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پیشینه تحقیق
در بررسی ها وجستجوهاي صورت گرفته، تحقیقی مستقل در این خصوص یافت نشد درواقع 
برخالف درس انشاء وآیین نگارش مقاطع راهنمایی ودبیرستان که به واسطه رویکردهاي جدید آموزش 

وکاو آسیب شناسانه قرار گرفته ، دروس دانشگاهی واز جمله درس نگارش وپرورش مورد بررسی وکند
ویرایش کمتر مورد ارزیابی قرار گرفته اند.

) به طور کلی به بررسی مساله 1384مقاله نگارش هاي دانشگاهی در دانشگاه هاي ایرا ن (حسرتی 
موضوع مورد بررسی نگارش علمی و اهمیت ان در رشته هاي دانشگاهی پرداخت هیچ ارتباطی با

ندارد.سهیال فرهنگی نیز در  مقاله بررس و ارزیابی [کتاب]آیین نگارش ویرایش پیام نور به بررسی اجمالی 
) در چشم اندازي جدید در آموزش آیین نگارش 1387) عالیی (1385کتاب درسی پیام نور پرداخته است (

در س ظاهرا براي دانشجویان کاردانی رشته زبان هاي جدید تدریس را در تدریس این فارسی  یکی  از شیوه
وادبیا ت فارسی تربیت معلم  مورد بررسی قرار داد ه است.

روش تحقیق
تحلیلی _اطالعات و داده هاي این تحقیق به شیوه ي کتابخانه اي و بر مبناي روش تحقیق توصیفی

زیابی اولیه اي از وضع موجود درس جمع آوري شده است. در ابتدا ضمن جمع آوري اطالعات مقدماتی ار
هاي آیین نگارش  صورت گرفته سپس به منظور  تکمیل داده هاي تحقیق و نیز با نگارش فارسی و کتاب

ترین مسائل درس هدف  سنجش دقیق تر  برخی از نتایج   پرسش نامه اي نیزطراحی وتدوین شد ومهم
د ارزیابی ،پرسش وکندوکاو مجدد قرار گرفت، در این نگارش فارسی ،از طریق دو دسته سؤال باز وبسته مور

ارزیابی بیست نفر از استادان و مدرسان دانشگاه هاي مختلف کشور که خود مستقیما به تدریس نگارش می 
پرداختند  و یا کتا بهایی در این زمینه نوشته بودند مورد پرسش قرار گرفتندکه  برخی از نتایج ان در این مقاله  

است.ارائه شده
هاي موجود در درس ترین اشکاالت و آسیبهما ن طور که ذکر شد این تحقیق با هدف بررسی مهم

نگارش فارسی رشته زبان و ادبیات فارسی به رشته تحریر در آمده است .پیش از شروع تحقیق فرضیه اي 
هاي تدریس مطرح شد مبنی بر اینکه عمده مشکالت این درس در سه بخش کتاب درسی، سرفصل و شیوه

قابل بررسی است.  این فرضیه بعدا در پیمایشی هم که صورت گرفت تایید شد   از این رو در این بخش 
ها مورد بررسی قرار می گیرد سپس راهکارهایی براي اصالح کاستی ها و  ارتقاء این درس    ابتدا آسیب

ارائه می شود
هاي درس نگارش فارسیها و کاستیترین آسیب.مهم1

با رجوع به نظر سنجی صورت گرفته در خصوص وضعیت فعلی درس نگارش  می توان ضمن رسیدن 
به ارزیابی کلی از این درس به مهم ترین آسیب ها و مشکالت آن نیز پی برد.
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%  از کسانی که در خصوص  وضعیت درس نگارش فارسی مورد پرسش قرار گرفته بودند وضعیت 70
ها وضعیت تدریس نگارش را قابل قبول دانسته اند . % آن25زیابی کرده ، تنها فعلی این درس  را ضعیف ار

ها تدریس نگارش فارسی را % آن5هیچ یک از پرسش شوندگان این وضعیت را مطلوب ارزیابی نکرده ، تنها 
غیر قابل قبول دانسته اند.

ت این درس را در چه ترین مشکالپاسخ مدرسان درس نگارش فارسی در پاسخ به این سوال که مهم
عامل یا عواملی می بینید نیز تا حد زیادي تایید کننده ي فرضیه نخستین بوده است.

هاي نامطلوب  تدریس ، ضعف کتابهاي درسی و % پاسخ دهندگان گزینه ي همه موارد ( شیوه60
-سرفصل

ر سرفصل هاي درسی% نیز ب15هاي نامطلوب تدریس% بر شیوه15هاي درسی ) را انتخاب کرده اند .  
% پرسش شوندگان ضعف کتابهاي درسی را عامل بروز مشکل دانسته اند .10تأکید ورزیده اند ، تنها 

همین دو سوال و پاسخ هاي بر آمده از آن به خوبی نشان می دهد که موضوع مورد تحقیق ما واجد 
هاي سه گانه درس سیباهمیت کافی بوده است همچنین این جواب ها صحت فرضیه ما را در خصوص آ

نگارش فارسی تایید می کند.
. سرفصل آموزشی 1.1

هایی که درس نگارش فارسی را تهدید می کند ، مربوط به سرفصل این ترین آسیبیکی از مهم
واحد درسی است . سرفصل فعلی این درس بسیار گـنگ کلی و مبهم تنظیم شده است . اگر چه در این 

به سال ها پیش است ، بازنگري هایی صورت گرفته ولی ظاهراً هنوز هم همان سرفصل سرفصل که مربوط
قدیم مالك عمل است . 

"در این سرفصل که تصویري از آن در قسمت پیوست ها آمده است ، هدف از آموزش این درس

هاي اخالقی و به جنبهآشنایی دانشجویان با نمونه هاي جالب و معروف از نوشته هاي ادباي فارسی با توجه
اجتماعی شان و نیز بررسی نکات ادبی این متون عنوان شده ، همچنین قدرت یافتن دانشجویان به نویسندگی 

. در سرفصل مذکور از مدرسان خواسته شده با بررسی متونی از ادب "و نگارش صحیح بیان شده است 
ماعی و اخالقی باشند ، نکات مربوط به درست نویسی فارسی ( نظم[؟] یا نثر ) که داراي امتیازات ادبی و اجت

هاي این ترین مشکالت و آسیب. مهم"و قواعد نگارش را مطرح نمایند تکلیف هم به دانشجو بدهند
سرفصل که در حقیقت در غالب درس هاي رشته زبان و ادبیات فارسی کم و بیش قابل مشاهده است  به 

شرح زیر است :
توجهی به نیازهاي روز دن سرفصل و بی. روزآمد نبو1.1.1

همان طور که مشاهده می شود از عمر این سرفصل نزدیک به سی سال می گذرد در این سی سال 
شده که قبالً مطرح نبوده است . براي مثال در زمانی که مسائل مختلفی در حوزه هاي نگارش ویرایش مطرح
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تخصصی اي چون ویرایش ، وب نگاشته ها و نگارش خلّاق این سرفصل نوشته می شده مسائل گسترده و 
وجود نداشته که تهیه محتواي درسی برایش ضروري باشد .

گذشته از این اقتضائات زمانه حاضر ، اهمیت و ضرورت نگارش را آنچنان تغییر داده ، شاخه هاي آن را 
بهتی ندارد . امروزه نگارش به آنچنان گسترده ساخته است که به هیچ وجه با  محتواي سرفصل فعلی مشا

)انواع بی شماري یافته و در گونه هایی چون نگارش علمی 1383:7عنوان نوعی رسانه مجازي  (محمدي فر 
، نگارش رسانه اي ، نگارش ادراي ، نگارش ادبی، نگارش حقوقی  نگارش فلسفی و غیره چهره اي کامالً 

هاي جدید تري چون بندينیز در قالب مطالب و تقسیمتخصصی و حرفه اي به خود گرفته است .مسائل آن
شناسی ،ساختار شناسی و کالبد شناسی نگارش قابل طرح و سبک شناسی نگارش ،فرم شناسی نگارش روش

بررسی است (همان) به هر حال جا دارد سرفصل درس نگارش با توجه به نیازهاي جامعه امروز مورد 
آن گنجانده شود. بازنگري قرار گرفته مسائل جدید در

ومانع نبودن .جامع1.1.2
یکی از مشکالتی که شاید به واسطه گنگی و ابهام سرفصل در کتابهاي نگارش پدیدار شد . 

شده در این کتا ب هاست ؛ در واقع گاه مشاهده می شود . بسیاري از مطالبی ومانع نبودن مطالب مطرحجامع
اشته باشد مغفول مانده در عوض بسیاري از مطالبی که ارتباطی با نگارش که باید در کتابهاي نگارش وجود د

ندارد در این کتاب ها راه یافته است . براي مثال بخش زیادي از مطالبی که تحت عنوان مرجع شناسی و 
هاي نگارش تدریس می شده یا  می شود ، هیچ گونه ارتباطی با روش تحقیق و آداب سخنوري در کالس

حوزه ندارد . سرفصل مطلوب باید به گونه اي طراحی شود که ضمن در برگرفتن غالب مطالب مسائل این
مرتبط با موضوع از ورود مباحث غیر مرتبط و حاشیه اي جلوگیري نماید . سرفصل فعلی تعیین خط مشی و 

این مسأله راهبرد مناسب ، نوع تمرین ، نوع مطالب و محتواي درس را بر عهده مدرس گذاشته و به واسطه
سؤاالت مقدر زیادي را در ذهن مدرسان درس به وجود آورده است :

چگونه است ؟ تقسیم بندي منطقی مطالب کدام 2و1اولویت بندي مطالب و محتواي درسی در نگارش 
است ؟ 

کتاب مناسب تدریس باید چه ویژگی اي داشته باشد؟ مهارت هاي نگارشی کدام هاست ؟ چگونه 
2و1مهارت ها را در دانشجویان پدید آورد ؟ هدف هاي آموزشی  و رفتاري درس هاي نگارش توان این می

کدام هاست ؟
تمرین هاي مناسب درس نگارش باید چه ویژگی هایی داشته باشد ؟ نمونه هاي مناسب نگارش باید چه 

کدام نکته ها ویژگی هایی داشته باشد ؟ مرز نگارش و نویسندگی کجاست ؟ در آموزش ویرایش باید به
بیشتر توجه شود ؟ در ویرایش کدام شیوه خط باید مورد توجه قرار گیرد ؟ تقدیم و تأخیر محتواي درسی 

چگونه است ؟
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هاي موجود در سرفصل این پرسشها و پرسشهایی از این دست همه و همه حکایت از نقصان و کاستی
ناپذیر ساخته است . گذشته از این بخشی از درسی است ، نقصانی که بازنگري در سرفصل را امري اجتناب

هاي درسی نیز به واسطه گنگ بودن سرفصل است در واقع وقتی سرفصل ناقص مشکالت موجود در کتاب
باشد امکان تهیه درس نامه هم فراهم نخواهد بود.

ت % پاسخ دهندگان بر ضرور55شایان ذکر است در نظر سنجی صورت گرفته از مدرسان درس نگارش   
ها معتقد بوده اند این بازنگري تا حدودي % آن40بازنگري حتمی و ضروري در سر فصل ها تأکید کرده اند ، 

% نیز در این باره نظري ابراز نکرده اند  این عده در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه در 5الزم است .  
گزینه همه موارد ( کاربرد ي % پرسش شوندگان55اصالح سر فصل به چه نکاتی باید بیشتر توجه کرد؟ 

شدن مطالب ، توجه بیشتر به نویسندگی و نگارش خلّاق و به روز شدن مطالب درسی ) را انتخاب کرده اند .  
% نیز گزینه ي توجه بیشتر به نویسندگی و 20% صرفاً بر کاربردي تر شدن مطالب تأکید ورزیده اند  و 25

نگارش خلّاق را انتخاب کرده اند .    
.کتابهاي درسی و مواد کمک آموزشی 1.2

رسد یکی دیگر از مواردي که به درس نگارش فارسی آسیب رسانده است ، پس از سرفصل به نظر می
شناسی مشخص جهت تدریس نگارش حجم زیادي ازکتابهایی است که بدون در نظر گرفتن راهبرد و روش

هاي آیین رسد علت اصلی بروز این گونه مشکالت در کتابر میویرایش مورد استفاده قرار می گیرند . به نظ
. بخشی از مشکالت این کتاب ها 1نامه دانشگاهی استنگارش توجه نکردن به اصول ضروري تدوین درس

عبارتند از:2هاي مذکور استکه وِیژگی عمومی کتاب
. دخالت دادن موضوعات غیرضروري در نگارش 1.2.1

به آموزش نگارش اختصاص یافته به مطالبی برمی خوریم که ارتباطی با مبحث در غالب کتابهایی که
نگارش ندارند. فی المثل موضوعاتی از قبیل ؛ بیان و سخنوري و سخنرانی ، آیین مطالعه و یادگیري ، دستور 

ي هاي خواندن متن ، نقد ادبی ، اصول ترجمه ، مکتب هازبان فارسی مرجع شناسی و روش تحقیق ، شیوه
مطالب غیرمرتبط زیادي ( نیمی از کتاب ) وجود دارد » برسمند سخن « ادبی ، اقسام شعر فارسی . . در کتاب 

که ارتباط خاصی با امر نگارش و   ویرایش ندارند . نگاه دوباره به فهرست مطالب این کتاب شاهد صادقی 
: گفتار دوازدهم ، تحول نثر فارسی از بر این مدعاست بعضی از گفتارهاي غیرمرتبط   این کتاب عبارتند از

روزگاران قدیم تا امروز گفتار سیزدهم ، نقد ادبی، گفتار چهاردهم مکتب هاي ادبی ، گفتار پانزدهم ، اصول 
ترجمه ، گفتار شانزدهم ، سخنوري ، گفتار هفدهم ،   اقسام شعر    فارسی ، گفتارهجدهم ، دستور زبان 

)105-1366:103فارسی . (وزین پور ، 
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گنجاندن این مطالب در البه الي کتابهاي نگارش جداي از مبهم بودن سرفصل ناشی از عدم اطالع کافی 
شناسی نویسنده از مباحث  اصلی نگارش است همچنین درج این مطالب حکایت از آن دارد که روش

نگارش رعایت نشده، نگارش بر اساس منطقی علمی آموزش داده نمی شود . 
ربط بودن مسائل ارائه شده در کتاب نگارش به حدي است که نویسندگان مسائل مربوط به دستور گاه بی

تاریخی زبان ( مسائلی از قبیل نشانه هاي جمع و تثنیه در فارسی باستان و اوستایی ) را نیز جزو مطالب 
) 47-1383:46نگارش به حساب آورده است . (بنگرید به رنجبر

رایش دانشگاه پیام نور نیز از این قاعده مستثنی نیست در این کتاب به مسائل  کتاب آیین نگارش وی
اصلی نگارش ویرایش چندان توجهی نشده . نه از شیوه خط فارسی خبري است نه مباحث مربوط به درست 
نویسی و نشانه گذاري به شکلی کامل و دقیق طرح شده است   به تعبیر دیگر بسیاري از مباحث در این 

ب ابتر مانده است . نویسندگان در هیچ جاي کتاب شناخت درستی از نگارش ، مراتب ، انواع و اقسام آن کتا
ارائه نمی دهند مطالبی که در جلد اول کتاب درباره تاریخچه ویرایش و نگارش در ایران آمده عمدتاً به ذکر 

ه است . مطالبی که سودي به حال مطالبی در خصوص انواع خط ، انواع کاغذ ، انواع جلدکتاب اختصاص یافت
مخاطب ندارد زیرا وقتی او از ماهیت ویرایش بی اطالع است چه فایده اي دارد که مثالً بداند خط کوفی 
ترکستانی چیست و کاغذ خانبالغ با کاغذ مأمونی چه تفاوتی دارد ؟  نویسندگان  در کتاب دوم بعد از شروع 

وي می آورند بدون اینکه تعریف درستی از نگارش خالق یا هنر مطالب با بازنویسی به معرفی داستان ر
نویسندگی ارائه کرده باشد . فصل پنجم کتاب اول نیز به تصویر سازي اختصاص دارد که در آن آرایه هاي 

ادبی  به شکلی ابتدایی توضیح داده شده است بدون آنکه ارتباط آن با مبحث نگارش به خوبی تبیین شود.
)تاریخ خط و 101و 100: 2ج1383درباره ي طرز تهیه و ساخت انواع کاغذ (انوري ، در این کتاب

نوع قطع 12نوع جلد و 15خط 39نوع کاغذ 31)ذکر اسامی 1:83: ج  1383کتابت فارسی ( انوري  ،
ز به ها امروز منسوخ شده اند. بخشی از مطالب این کتاب نی)که بسیاري از آن91و 90کتاب ( همان :ص

صفحه 34نقد ادبی و ادبیات اختصاص یافته که به کلی با موضوع کتاب بی ارتباط است . گذشته از این
به آشنایی با برخی از اصطالحات چاپ و نشرمطلبی نیز که در قسمت ویرایش این کتاب تحت عنوان 

دانستن اصطالحات فنی صورتی نامنسجم  و غیرمرتبط فراهم شد ه  چندان فایده اي به حال مخاطب ندارد .
چاپخانه که بعضاً قدیمی و متروك شده اند چه ارتباطی با ویراستاري دارد . واژگان و اصطالحاتی چون 
چاپ اوزالید ،  چاپ اُفست ، خمیر مکانیکی ، کاغذ هندي ، کاغذ امنیتی ، اشپون ، پونت ، خمیر شیمیایی ، 

وست هاي فراهم شده در پایان جلد دوم نیز چنین چه سودي به حال مخاطب دارد . گذشته از این ،پی
وضعیتی دارد . هیچ معلوم نیست نویسنده محترم بر چه اساس و با چه هدفی برنامه درسی و مشخصات 
دوره آموزش ویراستاري مرکز نشر دانشگاهی را که گاه مبلغ ، شهریه  نام مدرسان و بررسی دیدگاه هاي 

در کتاب 3ل می شود ، در کتاب درسی نگارش ویرایش گنجانده اند . شرکت کنندگان در دوره را نیز شام
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آیین نگارش سمت نیز پاره اي مطالب در حوزه فن مطالعه و مرجع شناسی در کتاب گنجانده شده که 
ارتباطی با مبحث نگارش ویرایش ندارند .                                                                     

هاي نظري  و کاربردي نبودن. تأکید صرف بر جنبه1.2.2
هاي نگارش شده  ، عدم توجه به تمرین و ها و آفت هایی که گریبانگیر غالب کتابیکی از آسیب

حل تمرین است .
ه کتابشان به این نکته اذعان دارند که مهارت یافتن در نگارش بدون اگر چه غالب نویسندگان در مقدم

ها براي تمرین درس نگارش تمهید خاصی ) اما بیشترآن98:  1،ج1383تمرین دست نیافتنی است(انوري 
نیندیشیده اند . در این کتاب ها خبري از حل تمرین نیست بسیاري از مؤلفان این کتاب ها درس نگارش را 

درسهاي نظري برابر دانسته اند یا اگر چنین نظري هم نداشته اند حاصل کارشان چنین شده است .  با دیگر 
همین مسأله باعث می شود که درس نگارش به بیان پاره اي مطالب کلی در خصوص اهمیت نگارش و 

ضرورت یادگیري آن همچنین بیان کاربرد عالئم سجاوندي خالصه شود . 
همه این تمرین ها نیز مثل کتاب پیام نور  گاه تمرین هایی هم گنجانده شده بااینالبته در برخی کتابها

بیشتر جنبه تئوري دارند تا عملی  . این مسأله در نتیجه همان نگاه تئوري زده صرف صورت گرفته است  . 
امري که باعث می شود ، اهداف واقعی مترتب بر  درس نگارش که همان آموزش مهارت نگارش و 

یسندگی است محقق نشود ازینرو با دانشجویانی مواجه می شویم که بعد ازفراغت از تحصیل از نوشتن نو
یک نامه اداري ساده عاجزند. 

روح کلی حاکم بر کتاب سمیعی گیالنی نیز  ( به خصوص در بخش نگارش ) تئوري پردازي صرف 
ي نیست . سؤاالت و تمرین ها در است از آموزش روش ها و تکنیک هاي نگارش و نویسندگی در آن خبر

هاي این اثر جایی ندارد در واقع بزرگترین مشکل این کتاب همین نکته است و ازینرو گاه  صرفاً در کالس
هاي دیگر ها و نواقصش با استفاده از جزوه ها و   کتابدرس از این کتاب روخوانی شده یا اینکه کاستی

ر سنجی درس نگارش شرکت کرده بودند بر این  کاستی و نقص جبران می شود  غالب مدرسانی که در نظ
این کتاب   تاکید ورزیده بودند.

شناسی مشخص در آموزش نگارش .فقدان روش1.2.3
امروز نگارش در جهان اهمیت دو چندانی یافته است ، زیرا گسترش علوم و توسعه رسانه هاي 

کرده که قبالً وجود نداشته است . در جهان امروز در ارتباطی قلمروهاي جدیدي را پیش روي بشر باز 
هاي خاص نگارش آن حوزه پدید آمده است . مثالً نگارش علمی بسیاري از حوزه هاي علوم بشري شیوه
نگارش فلسفی نگارش حقوقی و غیره .

واسطه شناسی آن مطالبی پدید آورده اند که بهاز این گذشته عده اي از محققان درباره نگارش و روش
)1381اشتراکات فراوان  تقریباً در همه زبانهاي دنیا کاربرد دارد . (بنگرید به محمدي فر 
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متأسفانه در کتابهایی که در حوزه نگارش فارسی به رشته تحریر درآمده ، توجه چندانی به این کتابها 
بهاي نگارش مشهود است و تألیفات نشده است .جداي از این مسأله پراکندگی محتوایی خاصی در کتا

انسجام و راهبرد خاصی در این کتاب ها حاکم نیست . مطالب بر اساس نظم منطقی کنار هم قرار نگرفته 
) کتاب نگارش بدون طرح مقدماتی درباره 1است . براي مثال در کتاب نگارش ویرایش پیام نور جلد (

می شود ، یا اینکه در همان جلد یکباره در نگارش ، انواع و ضرورت آن بالفاصله با گزارش نویسی آغاز 
بخش نگارش مطالبی در خصوص ویراستاري مطرح می شود . سپس در بخش دوم که به ویرایش اختصاص 

دارد بار دیگر مطالبی در باب ویراستاري بیان می شود . 
همیت آن ) بدون ذکر مقدمه اي در باب نگارش ، انواع و ا1380( حیدري  ،1در کتاب نگارش 

مطالب بالفاصله به شیوه امالي فارسی شروع می شود . فصل چهارم کتاب نیز بدون اینکه ارتباط ساختاري با 
دیگر بخشهاي کتاب داشته باشد ، به بازنویسی و بازآفرینی اختصاص یافته است  .فصل پنجم همین کتاب به 

است  یادداشت برداي و تهیه فیش و فصل ششم به خالصه نویسی مربوط 
در بسیاري از کتاب هاي آیین نگارش هیچ یک از فصل ها بر اساس ساختار واحد و اسلوب و 

شناسی خاص کنار هم چیده نشده اند . در حقیقت این مطالب به تکه هاي پراکنده اي از یک جورچین روش
توانند ارد نمیمی مانند که به شکل ناقص کنار هم گردآمده ند و چون نظمی منطقی در وراي آن وجود ند

منعکس کننده تصویري درست در ذهن مخاطب باشند . 
) ، 1383هاي نگارش ویرایش ( رك رنجبرنگاهی به فهرست مطالب و نحوه تقسیم بندي برخی از کتاب

حاکی از آن است که گاه خود نویسندگان نیز تصویر روشنی از تمامی  مسائل نگارش به شکلی مدون و 
منسجم نداشته اند . 

اي نامه.عدم رعایت ساختار آموزشی مناسب مبتنی برنگارش درس1.2.4
هاي آموزشی مبتنی بر سرفصل و نیز با تکیه بر آموزش گام به گام مسائل تنظیم می شود معموالً کتاب

. به عبارت دیگر بخش هاي مختلف یک کتاب آموزشی به مثابه حلقه هایی از یک زنجیر هستند که همه با 
یک مجموعه را تشکیل می دهند . بااین همه در کتابهاي مورد بررسی ظاهراً هیچ گونه نظم و ساختار هم

4نامه در ان رعایت نشده است منطقی وجود ندارد . چراکه اصول نگارش درس

.مشخص نبودن اهداف درسی 1.2.5
ت با یان همه در هاي آموزشی تعیین اهداف رفتاري و آموزشی دروس اسیکی از ویژگی هاي کتاب

هاي مورد بررسی به این مساله توجه نشده است.کتاب
این مسأله ناشی از مبهم بودن سرفصل ، عدم توجه نویسنده به ماهیت و کیفیت آموزش است . جز در 

هاي این دانشگاه رعایت شده ، در دیگر کتابها هاي پیام نور که آن هم به واسطه ساختار کلی کتابکتاب
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شناسی ،  نامشخص بودن اهداف درسی را نیز به دنبال خواهد اي به این مطلب نشده  البته فقدان روشاشاره 
داشت . 

هاي درسی .حجم نامناسب کتاب1.2.6
گاه حجم کتابهاي نگارش بسیار بیشتر از حجم مورد نیاز جهت یک نیمسال تحصیلی است . براي 

صفحه درباره ي آیین 200صفحه مطلب دارد . نویسنده بیش از 500مثال کتاب برسمند سخن ، نزدیک به 
سخنوري اصول ترجمه ، مکتب هاي ادبی ، اقسام شعر فارسی ، دستور زبان فارسی سخن رانده است . 

هاي درسی جهت آموزش یک نیمسال عکس این مسأله نیز صادق است ، گاه حجم مطالب کتاب
) وقوع چنین مسائلی ناشی از درك 0138کتاب نگارش حیدري تحصیلی بسیار اندك است (بنگرید به

نادرست اصول نگارش یک کتاب درسی دانشگاهی است . 
اند توجهی نویسندگان به قواعدي که خود آموزش داده.بی1.2.7

اند در بسیاري از موارد مشاهده شده که خود نویسندگان نیز به قواعد نگارشی اي که خود آموزش داده
جهند براي مثال در کتاب آیین نگارش ویرایش  پیام نور به موارد متعددي از خطاهاي نگارشی بی تو

ویرایشی بر می خوریم که خود نیاز مند اصالح ویرایش است براي مثال:
این نکته باید محرکی دیگر باشد ، تا شما امر نوشتن را جدي بگیرید و برنامه هایی که به شما می 

) 4و1:3ج 1383و به مو انجام دهید . (  انوري  ،فرستیم به دقت وم
را به اشتباه به کار برده است . ) به( نویسنده  احتماال تحت تأثیر زبان مادري [ ترکی ] حرف اضافه

در کتاب آیین نگارش سمت نیز این اشکاالت به شکل دیگري رخ نشان می دهد: 
واهد از به کار بردن تعابیر عامیانه در نوشته شان پرهیز کنند . براي مثال نویسنده کراراً از مخاطبان می خ
)      47: 1374در کتاب استفاده می کند . ( سمیعی ، » دیمی « حال آن که خودشان بیش از پنج بار از کلمه     

) از دیگر تعابیر عامیانه 141) و یک آب شستشو دادن (همان  ص 142تعابیر ذي نقش (  همان ص 
اي است که در این کتاب به  کار رفته است . 

هابندي.قدیمی بودن برخی مطالب و تقسیم1.2.8
ها و تعاریف است براي مثال بنديهاي نگارش قدیمی بودن بعضی مطالب  تقسیمیکی از مشکالت کتاب

ندي یکی از مصداق هاي کهنگی مطالب کتاب سمیعی  ، استفاده مؤلف از اعداد رومی جهت طبقه ب
)  همچین وي نشانه هاي سجاوندي را نشانه هاي وصل 208، 204، 203مطالب کتاب است .    (  رك 

ومانع ) که به نظرقدیمی می آید. تقسیم بندي ارائه شده در خصوص انواع نوشته جامع226وفصل نامیده . ( 
رش در این روزگار صرفاً به نبوده تا حد زیادي قدیمی و ناکارآمد شده ، چرا که گونه هاي مختلف نگا

خاطرات ،نامه ها و سفرنامه ها خالصه نمی شود
.مغفول ماندن برخی موارد1.2.9
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یکی دیگر از مشکالت این کتاب ها مغفول ماندن برخی مطالب است غالب کتاب ها اشاره اي به مبحث 
ه نگارش را صرفاً در نگارش خالق نکرده اند براي مثال در کتاب نگارش سمت نویسنده مطالب مربوط ب

چهار فصل کلیات ، زبان نوشته ، خصایص بالغی زبان و راه هاي پروردن معنی خالصه کرده است و البته 
بسیاري از مطالب مهم این حوزه را از قلم انداخته است . مطالبی چون  انواع نگارش و انواع نوشته ، 

گارش خالق به معنی امروزینِ آن وجود ندارد نشناسی نگارش ، فرم شناسی و ساختارشناسی نگارش .روش
. همچنین از مکاتبات ادراي  و گزارش نویسی هم خبري نیست.در این کتاب به  برخی مسائل  اصلی 
نگارش ویرایش چندان توجهی نشده . نه از شیوه خط فارسی خبري است نه مباحث مربوط به درست 

بیر دیگر بخشی از مباحث در این کتاب ابتر مانده است . شده ؛به تعنویسی و نشانه گذاري به درستی مطرح
نویسندگان در هیچ جاي کتاب شناخت درستی از نگارش ، مراتب ، انواع و اقسام آن ارائه نمی دهند مطالبی 
که در جلد اول کتاب درباره تاریخچه ویرایش و نگارش در ایران آمده عمدتاً به ذکر مطالبی در خصوص 

کاغذ ، انواع جلدکتاب اختصاص یافته است . مطالبی که سودي به حال مخاطب ندارد زیرا انواع خط ، انواع
وقتی او از ماهیت ویرایش بی اطالع است چه فایده اي دارد که مثالً بداند خط کوفی ترکستانی چیست و 

کاغذ خانبالغ با کاغذ مأمونی چه تفاوتی دارد ؟
ن بخشی از مشکالت این درس را به کتاب مرتبط می در ارزیابی صورت گرفته نیز پرسش شوندگا

% پاسخ دهندگان 75مشکالت کتابهاي درسی نگارش چیست ؟     -دانستند. آنان در پاسخ به این پرسش که
گزینه همه موارد ( کاربردي نبودن کتابها و پرداختن صرف به مسائل نظري خلط ،  مباحث و دخالت دروس 

% نیز 10شناسی مشخص در تدوین کتابهاي د  را انتخاب کرده اند ، ان روشدیگري چون مرجع شناسی ، فقد
% پاسخ 5شناسی مشخص تأکید ورزیده اند . تنها % نیز بر فقدان روش10صرفاً برکاربردي نبودن کتابها و 

دهندگان خلط مباحث و دخالت دروس دیگر را مشکل کتابهاي نگارش تلقی کرده اند .          
ش شوندگان در خصوص این سوال که در تدوین کتابهاي مطلوب نگارش چه اصول و همچنین پرس

% پاسخ دهندگان گزینه همه موارد (درج تمرین هاي مختلف در پایان 55معیارهایی باید در نظر گرفته شود
شناسی منسجم و منطقی درتدوین مطالب ، توجه صرف به  مسائل صوري و محتوایی)  هر درس اتخاذ روش

شناسی منسجم و  منطقی درتدوین مطالب را معیار اصلی ها  نیز اتخاذ روش% آن35نتخاب کرده اند ، را ا
% پاسخ دهندگان خواهان توجه صرف به  مسائل صوري و محتوایی نگارش شده اند 10فرض کرده اند ، تنها 

.
.روش هاي تدریس 1.3

دریس نادرستی است که در این درس به هاي تهاي جدي درس نگارش روشیکی دیگر از آسیب
کار گرفته می شود در این شیوه استاد با نگاهی کامالً نظري و تئوري پردازانه  و بر اساس شیوه تدریس  غیر  

فعال به آموزش نگارش می پردازد . 
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و به در روش هاي تدریس غیرفعال  معلم نقش اساسی را بر عهده دارد و مطالب را غالبا به شیوه شفاهی 
صورت متکلم وحده یا تک گویی بیان می کند دانش آموزان در این شیوه صرفا شنونده مطالب هستند.   

در مقابل روش تدریس فعال به شیو ه اي گفته می شود که در آن فراگیران در جریان آموزش نقش فعالی 
فه بین دانش آموزان و معلم بر عهده دارند و معلم نقش هدایت کننده را ایفا می کند و یک تعامل دو طر

وجود دارد .
هاي سنتی محسوب می شود ال اقل در اموزش نگارش نا کار روش هاي غیرفعال که امروزه جزو روش

) دالیل ناکار امدي این روش ها را که باعث کسالت بار شدن و نا 1387امد محسوب می شوند عالیی( 
)1387:69است(عالیی هاي نگارش شده اند بررسی کردهمؤثر بودن کالس

هاي تدریس مشارکت عده اي از مدرسان به جاي دادن تمرین و تکلیف درسی یا استفاده از شیوه
محور و کاربردي و  روش هاي تدریس کارگاهی یک سري اصول و مفاهیم را آموزش می دهد حتی گاه  . 

ا طوطی وار به انبان  ذهن وارد کرده ،  و و دانشجو بدون آنکه فهم درستی از آن داشته باشد ، این مطالب ر
بعد از آزمون پایان نیمسال این مطالب را فراموش می کند ،بدون اینکه  هیچ مهارتی به دست آورده باشد. یا 

چیزي را فرا گرفته باشد یا اینکه اصال اموزشی دیده باشد.
ن اموزش و یادگیري رابطه تام دیویی که اولین بار الگوهاي یادگیري مشارکتی را مطرح کرده است بی

وتمامی برقرار کرده است او ضمن مقایسه تدریس با فروشندگی معتقد بود هیچ فروشی صورت نمی گیرد 
مگر اینکه  خریدي انجام شده باشد  مردم فروشنده اي را که ادعا می کند تعدادزیادي کتاب فروخته است 

ا شاید معلمانی باشند که صرف نظر از اینکه آیا کسی ها را نخریده مسخره می کنند امولی عمال کسی آن
1379چیزي یادگرفته یا خیر تصور می کنند روز خوبی را از نظر تدریس پشت سر گذاشته اند (مهر محمدي 

:14 (
در نظر سنجی نیز نیمی از پرسش شوندگان معتقد بود ه اند که برگزاري کالسهاي بازآموزي یا روش 

ها را داراي %نیز برگزاري این کالس40هاي تدریس مؤثر است در بهبود شیوهتدریس نگارش تا حدودي
هاي فعلی در تدریس این درس تاثیر زیادي دانسته اند این پاسخ به شکل تلویحی اذعان می کند که روش

مطلوب نیست و نیازمند بازنگري است
.راهکارهاي بهبود درس نگارش        2

رش راهکارهاي ذیل توصیه می شود ؛ براي بهبود وضعیت درس نگا
.اصالح سرفصل ؛2.1

هاي موجود در این حوزه که بسیار هم اساسی است مشکل همان طور که پیشتر اشاره شد یکی از آسیب
سرفصل است شاید اگر سرفصل درس نگارش باصراحت و دقت بیشتري تنظیم می شد ، برخی از 

سرفصل درس نگارش باید نکات متعددي را در نظر داشت . هاي دیگر از بین می رفت . در اصالح آسیب
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سرفصل مذکور به صراحت و روشنی تبیین شده باشد ؛ نیازهاي روز و اقتضائات زمانه را جواب گوید 
ومانع باشد ؛ اهداف آموزشی و رفتاري درس را به خوبی آشکار کرده باشد ؛ با هدف ارتقاء یک ؛جامع

هاي کاربردي و تمرینی نگارش بیشتر بپردازد ؛به نظریه پردازي شد ؛ به جنبهمهارت زبانی تدوین شده با
صرف محدود نشود ؛ برخی از متون اصلی درسی و کمک درسی را معرفی کند ؛

.اصالح کتاب درسی 2.2
هاي جدي درس نگارش فارسی دانشگاه ها ناشی همان طور که پیشتر اشاره شد یکی دیگر از آسیب

اي درسی است . در بخش قبل مشکالت این کتاب ها بیان شد ، در این بخش ضمن بیان ویژگی هاز کتاب
همه ضروري هاي کتاب مطلوب نگارش الگوي مناسبی از یک کتاب درسی نگارش ارائه خواهد شد .  بااین

ترین شاخص هاي کتاب می نماید پیش از پرداختن به موضوع اصلی برخی دیدگاهها در خصوص مهم
ی دانشگاهی مطلوب در رشته هاي علوم انسانی تبیین شود.درس

برخی از ویژگی هاي کتاب مطلوب دانشگاهی2.2.1
ها ي این کتاب ها اند   بر کاستیهاي درسی علوم انسانی را مورد مطالعه  قرار دادهبیشتر کسانی که کتاب

تاکید ورزیده اند
ها معیارها  و شاخص هاي ند که بسیاري از آنهاي موجود این حقیقت را آشکار می کبررسی کتاب

ترین دلیل آن مشخص نبودن مالك ها ویژگی هاي کتاب مطلوب و الزم یک کتاب درسی را ندارند مهم
) 21: 1376مطلوب دانشگاهی  و نا آشنایی مولفان و تدوین کنندگان در این زمینه است (آرمند  ،

آموزشی را با مشکالت جدي روبه رو می کند به همین دلیل هاي درسی نظام نارسایی و کاستی در کتاب
مولفان عالوه بر برخورداري از تخصص و مهارت الزم در زمینه موضوع مورد نظر باید به اصول و فنون و 
مشخصه هاي تالیف کتاب درسی اشراف داشته باشد چرا که غفلت از این مساله موجب اتالف وقت و 

بود.سرمایه انسانی و مادي خواهد
هاي درسی علوم انسانی صورت گرفته  تا کنون چندین بررسی در خصوص ویزگی هاي مطلوب کتاب

است
) شاخص هاي کتاب مطلوب درسی دانشگاهی را این چنین بر شمرد ه است:1359خلخالی   (

د،  مطالب و فعالیت هاي پیشنهادي در کتاب درسی باید بر اساس برنامه  و هدف هاي آموزشی معین باش
توالی مطالب در یک سیر مشخص و با توجه به یادگیري هاي قبلی فراگیر باشد ، مطالب و فعالیت هاي 
پیشنهادي باید بر انگیزش و تحریک حس کنجکاوي تاکید بسیار داشته باشد،  پرسش ها و تمرین ها باید در 

ش ها و نگرش ها و مهارت جهت ارزشیابی قلمرو ها و سطوح متعدد تفکر انسانی و همچنین ارزیابی ارز
)1359(خلخالی هاي علمی باشد
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ترین  ویژگی هاي  کتاب درسی مطلوب دانشگاهی از دیدگاه استادان و دانشجویان  ) مهم1376آرمند( 
را اینگونه بر شمرده است: 

در روي جلد کتاب طرحی متناسب با محتوا ي کتاب آورده شود ، از شکل و تصویر تا حد امکان براي 
تفهیم بیشتر مطالب استفاده شود ، توضیحات خاص مثالها و نمودارها از طریق کادر هاي سیاه و سفید یا 
رنگی از متن کتاب تفکیک شود ، هدف هاي آموزشی در ابتداي کتاب آورده شود ، در پایان کتاب منابعی 

ق مطرح شود ،خالصه  هر براي مطالعه بیشتر معرفی شوند،  در پایان هر فصل سواالتی براي بحث و تحقی
فصل  در پایان همان فصل آورده شود، واژه نامه ها و فهر ستهاي مختلف (موضوعی ،اعالم وغیره براي 

1376سهولت بازیابی مطالب آورده شود) ارجاعات توضیحی و کتابنامه اي در پاورقی ذکر شود (آرمند ،
محتوایی، ظاهري، ساختاري ،زبانی و روشی هاي) نیز کتاب درسی را از جنبه1388) احمد رضی(25-26:

مورد بررسی قرار داد 
)نیز  بخشی  از یافته هاي خلخالی و آرمند را  در زمینه شاخص 1389پژوهش یارمحمدیان و همکاران ( 

) 59-1389:58هاي کتاب درسی مطلوب در علوم انسانی تایید کرد (یار محمدیان ،
ق نیز صورت گرفت اکثر قریب به اتفاق پرسش شوندگان که خود در نظر سنجی اي که براي همین تحقی

هاي کتاب درسی در پاسخ به این سوال که کتاب مناسب مدرسان درس نگارش بوده اند ضمن تایید کاستی
نگارش باید چه ویژگی هایی داشته باشد ؟پاسخ هایی از این دست داده ا ند:

ها ه کند ، هم نگارش را به عنوان یک دانش و علم به آنهاي مهارتی و خالق دانشجویان توجهم به جنبه
بیاموزد . تناقض و کلی گویی در آن نباشد ، کاربردي و روزآمد باشد با علوم دیگر ،  مثل : مرجع شناسی ، 

هاي آموزشی و نظري تمرین سؤال و کار دستورزبان و  زبان شناسی درنیامیخته باشد . باید عالوه بر جنبه
ومانع و مختصر باشد ، با هدف آموزش مهارت طراحی شده باشد . شته باشد . کاربردي و جامععملی هم دا

نیازهاي حال و آینده را تأمین کند ، سطح مخاطبان را در نظر داشته باشد . قبل از هر چیز در یک کتاب 
ل ها و تأکید نگارش باید قواعد درست نویسی و نگارش صحیح رعایت شود . توالی منطقی مباحث و سرفص

بر موضوعات مهم ضروري است . کاربردي ،کم حجم ، روشمند ، پر مثال ، بدون تناقض و پریشانی باشد . 
روشمند ومنطقی باشد ، بر ارتقاي مهارت هاي نگارش دانشجویان تأکید داشته باشد . مفید ، مختصر و 

حث عملی ویژگی هاي نوشته هاي خوب توان به یک کتاب صرف محدود شد . به مباومانع باشد . نمیجامع
بیشتر بپردازد . نمونه هاي ذکرشده در کتاب زیاد باشد . در انتهاي کتاب تمرین هاي مناسب براي کار در 

نامه ها ) فراهم هاي رایج در نگارش کتابهاي آموزشی و درسی ( درسکالس گنجانده شود . بر اساس شیوه
شده باشد . 

ترین شاخص هاي کتاب توان مهمخ ها و نیز برخی دیگر از یافته هاي تحقیق میحال با تکیه بر این پاس
شناسی،محتوایی و زبانیدرسی مطلوب نگارش فارسی را در  مولفه هاي چهارگانه ساختاري و صوري ،روش

طبقه بندي کرد
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. ویژگی هاي کتاب مطلوب نگارش ویرایش فارسی 2.2.2
ي.وِیژگی هاي ساختاري و صور2.2.2.1

الف)نظام مند و روشمند بودن کتاب ؛ شایسته تر آن است که کتاب بر اساس نظام و ساختار مشخص 
مطالب آن بنا بر اولویت بندي اي تدوین یابد .نامهشناسی منطقی و شیوه درسآموزشی  و اتخاذ روش

ا به گونه اي ارئه کند آموزشی از ساده به پیچیده کنار هم قرار گیرد . در این خصوص نویسنده باید مطلب ر
که سیر و توالی مطالعات قبلی و بعدي را در یک خط سیر مشخص نشان دهد و زمینه برخورد فعاالنه 

مخاطب را با موضوع فراهم کند.
همچنین شاسیته تر آن است که اهداف آموزشی و رفتاري هر درس یا هر فصل از قبل مشخص گردد تا 

خص شده یا الاقل به خود او فهمانده شود که هدف از آموزش درس انتظارات نویسنده از دانشجو مش
پژوهش ها نشان می دهند «چیست . از سوي دیگر بهتر است پیوند اندام واري بین مطالب کتاب برقرار باشد 

هاي درسی که سازماندهی بهتري دارند یا ساز ماندهی خود را براي خواننده روشن و آشکار آن دسته از کتاب
: 1384ملکی،  »(ند بر میزان فهمیدن به خاطر سپردن و به کار بستن اطالعات آموخته شده می افزایدمی ساز

13 (
؛ زیرا که حجم بیشتر موجب اتالف حجم مطالب متناسب یک نیمسال تحصیلی طراحی شده باشدب)

وقت و  هزینه خواهد بود .حجم کمتر نیز اهداف آموزشی را محقق نخواهد ساخت.
هاي نگارش ، فقدان تمرین درسی ؛ یکی از اشکاالت اساسی کتابتمرین مناسب در هر بخشدرج پ)

اصوالً در کتابهاي آموزشی ، تمرین نقش مهمی دارد ، حال چه رسد به کتابهایی که به قصد آموزش -است
یک مهارت تدوین می شوند . شایسته تر آن است در هر بخش مؤلف پس از آموزش نکات اساسی درس 

مرین هاي متنوع را هم پیش بینی کند. ت
توان به عنوان مطالعه آزاد بخشی از متن کتاب درسی را میاختصاص بخشی از متن به مطالعه آزاد ت) 

تواند  فارغ از دغدغه آزمون و نمره افق هاي طراحی کرد درج چنین تمرین هایی عالوه بر ایجاد انگیزه می
تواند پس از درج منابع اصلی هر فصل در پایان .  همچنین مولف میتازه تري را پیش روي مخاطب بگشاید

فصل برخی منابع تکمیلی را براي مطالعه بیشتر دانشجو ذکر نماید . 
تهیه کتاب شناسی مناسب در پایان هر بخش ث). 

ل به تواند در ایجاد انگیزه و مراجعه دانشجویان مفید واقع شود . الاقدرج چنین کتاب شناسی هایی می
هایی تحریر شده است .  در این بخش نیز روز آمد آنان می آموزد در حوزه هاي مورد نظر نگارش چه کتاب

بودن و جدید بودن منابع حائز اهمیت است.
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شاسیته تر است تفکیک مناسبی 2و 1اختصاص دو کتاب یا دو بخش کلی مجزا به نگارش ویرایش ج)
صورت پذیرد  . همچنین شایسته تر است مطالب 2نگارش ویرایش و آیین1میان  آیین نگارش ویرایش 

نگارشی از مباحث ویرایشی تفکیک گردد
؛  به گونه اي که  حجم فصل ها با یکدیگر تناسب چ )فصل بندي دقیق منطقی و هم ارز مطالب کتاب 

ار گرفته باشد  و داشته باشد و هر یک از فصل ها  در مجموعه اندام وار کتاب  در جاي درست خویش قر
هر فصل به گونه اي عمل کند که در کنار دیگر فصل ها هدف آموزش بر آورده سازد.

شایسته است جمع بندي مطالب هر فصل در پایان فصل ارائه شود، تمرین ها  به صورتی جداگانه در 
هر فصل اهداف پایان هر فصل ذکر شود منابع  و ماخذ تکمیلی در پایان هر بخش ارائه شود ، در آغاز

رفتاري و آموزشی ذکر شود همچنین در آغاز هر فصل مقدمه پیش زمینه اي  و پیش سازمان دهنده درج شود  
تا ایجاد سوال و انگیزه کند. نمایه ها و فهرستهاي مختلف موضوعی جهت تسهیل بازیابی مطالب و مراجعات 

مکرر دانشجویان ارائه شده باشد.
بصري، نوشتاري و گرافیکی  براي القاي بهتر مطلباستفاده از تمهیداتح ) 

نویسندگان کتاب درسی نگارش باید از تمام ابزارها و امکانات بصري نوشتاري اعم از جدول ،نمودار، 
تواند مستقیم یا غیر مستقیم در کادرها ي سیاه و سفید ،انواع قلم و جلوه هاي مختلف صفحه آرایی که می

یرد کمک  بگیرندخدمت القاي مطلب قرار گ
.ویژگی هاي محتوایی2.2.2.2

الف)تازگی و روز آمد بودن مطالب درسی و توجه به اقتضائات و نیاز هاي روزگار معاصر  در امر 
. دانش بشر همواره در حال تغییر و دگرگونی است  . نیاز هاي او نیز مدام دگرگون می شود نگارش ویرایش

ه درسی کاربردي می نماید  همواره باید به  این دو مساله توجه ازینرو در درسی همچون درس نگارش ک
داشت. بدون شک این مساله مورد دلخواه مخاطبان هم خواهد بود در قدیم بسیاري از مسائل نگارشی امروز 
مثل نگارش هاي ژورنالیستی یا نگارش هاي الکترونیکی وجود نداشت ولی امروز خود یک مقوله گسترده 

ثل نگارش آگهی هاي تبلیغاتی یا داستانک یا خیلی از مسائل دیگر. یا مثال مقوله نگارش خالق است یا فی الم
هاي درسی اجتناب از همین روست که در دوره هاي مشخص مثال ده ساله تجدید نظر  کلی در کتاب

ناپذیر می نماید
اي براي انتقال دانش به کتاب درسی دانشگاهی نباید فقط وسیله برانگیزاننده تفکر انتقادي باشدب)

خوانندگان باشد بلکه باید مطالب آن بتواند سوال هاي جدیدي در ذهن دانشجویان ایجادکند و افقهاي تازه 
اي را پیش روي آنان بگشاید این هدف از طریق بر انگیختن حس کنجکاوي و کاوشگري در دانشجویان و 

) 1388:23آموزش تفکر انتقادي به انان تحقق می یابد (رضی، 
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؛در بسیاري از کتابهاي مورد مطالب غیرضروري و غیر مرتبط در آن راه نداشته باشدومانع باشدپ) جامع
بررسی مطالبی در خصوص مرجع شناسی و روش تحقیق ، فن مطالعه ، آیین سخنوري و فنون خواندن متن ، 

له نگارش بی ارتباط است . نقد ادبی ، مکتب هاي ادبی ، دستور زبان آمده که به طور کلی با مسأ
ت)برانگیزاننده و نشاط انگیز

نویسنده کتاب درسی باید شناخت درستی از مخاطب یا مخاطبان خو داشته باشد تا بتواند بر مبناي آن 
شناخت مطالب درسی اش را به گونه اي طراحی کند که بتواند نوعی تحول اعم از مهارتی یا شناختی در او 

شک اگر فراگیران کتاب درسی را منطبق بر نیاز ها، عواطفشان بدانند در پذیرش آن مصر پدید اورد . بدون 
ازینرو محتواي کتاب درسی باید با توجه به زمینه هاي عاطفی شناختی و مهارتی دانشجویان « تر خواهند بود

)24همان : »(ارائه شودـ
ج)با هدف آموزش یک مهارت خاص طراحی شده باشد  

ونه هاي نگارشی مناسب) انتخاب نمچ
توانند  مخاطب را مستقیم یا غیر مستقیم با انواع و اقسا م نمونه هاي نگارشی در زمینه هاي مختلف می
ها  آشنا سازد  ازینرو این نوع متون اهمیت بسزایی در نگارش و قوانین نوشته یا نانوشته حاکم بر  آن

ن ئتصور این که کتاب نگارش بدون نمونه باشد بسیار اطر همی0هاي آموزش نگارش دارد   و به خکتاب
هایی مشاهده شد که این گونه بود از سوي دیگر بسیاري از نمونه هاي نگارشی دشوار است هرچند گاه کتاب

هاي نگارش به دلیل کهنگی زبان و شیوه بیان چندان جذابیتی براي مخاطبان ندارند ، به کار رفته در کتاب
که از نمونه هاي جدیدتر استفاده شود .شایسته تر آن است

..ویژگی هاي زبانی2.2.2.3
هاي درسی  رعایت اصول نگارش ویرایش در خود کتاب

اگر این ویژگی در دیگر  کتاب  هاي درسی اهمیت زیادي دارد ،در کتاب درسی نگارش ویرایش که خود 
می یابد.به تعبیر دیگر نویسندگان  و الگوي درست نویسی را اموزش می دهد  اهمیت و ضرورتی دو چندان

هاي نگارش ویرایش باید  بیش از هر کس دیگر اصول نگارش ویرایش صحیح را در مولفان کتاب
ها تاکید کرده هایشان به کار بندند . تا دیگر شاهد  خطاهایی نباشیم که خودشان بارها بر نادرستی آنکتاب

ها  ویژگی هاي زبان علم ( صراحت، روشنی پرهیز از زبان عامیانه اند.  گذشته از این، در نگارش این کتاب 
و مجازي)  رسم الخط معیار ،نشانه گذاري صحیح ، باید رعایت گردد . کتاب نگارش ویرایش خود باید 

بهترین و در دسترس ترین نمونه  درست نویسی ، و زیبا نویسی باشد 
. اصالح روش هاي تدریس2.3
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هاي توان سطح کیفی کالسهاي نگارش را افزایش داد . امروزه روشاي تدریس میهبا بهبود روش
تواند با تدریس متعددي غیر از بیان یک سویه و یک طرفه مطلب ( استاد به شاگرد )  وجود دارد که می

درگیر کردن دانشجو در امر یادگیري نتایج مؤثرتري دربر داشته باشد 
توان به شکلی محسوس مهارت هاي نگارشی کالس به شیوه کارگاهی می. براي مثال از طریق برگزاري 

را آموزش و ارتقاء داد و از نحوه پیشرفت مهارت و میزان یادگیري در فراگیران اطالع حاصل کرد ،امر 
آموزش و یادگیري را مؤثر نشاط انگیز ساخت ضمن اینکه همه افراد کالس به شکل مطلوب در امر آموزش 

هاي مطلوب تدریس نگارش هاي تدریس به نمونه هایی از روشمی کنند . در بخش روشفعاالنه شرکت
اشاره شده است . 

رسد بتوان از طریق برگزاري کالسهاي مهارت افزایی یا بازآموزي بتوان ها به نظر میگذشته از این شیوه
ي بود که پرسش شوندگان هاي مطلوب آموزش نگارش را از نو آموزش داد . این امر از جمله مواردروش

بر ان تاکید ورزیدند جداي از این مطلب آنان در پاسخ این پرسش که  راهبردهاي شما براي بهبود روش 
هاي تدریس نگارش چیست ؟ برموارد زیر تاکید کردند:

تا کید بر انجام تمرین هاي عملی، ایجاد انگیزه براي نگارش و یادگیري مباحث آن در دانشجویان ، 
هاي نگارش به شکل کارگاهی . استفاده از روش هاي نوین تدریس و کار جمعی و گروهی گزاري کالس.بر

.. بخش عمده اي از کار به دانشجو محول شود به صورت تمرین و تکرار و تکلیف درسی ، تأکید بیشتر 
رت ها . براي کشف خالقیت و قدرت نوشتن و پرورش آن و ارائه راهکارهایی در جهت تقویت این مها

در این بخش به منظور آشنایی مدرسان  دو شیوه و الگوي تدریس ارائه شده سپس الگوي مذکور جهت 
تدریس نگارش به کار گرفته می شود . 

. آموزش نگارش بر اساس الگوي تشریک مساعی ؛ 2.3.1
ی خواهد پس از نفره دانشجویان توزیع می کند و از آنان م3مدرس  نوشته ها را در گروه هاي 

خواندن متن ها ، آن ها را بر حسب موضوع ، ساخت و سبک بر اساس الگوي استقرایی دسته بندي نمایند . 
از آنان انتظار می رود به محض آنکه نوشته ها را دسته بندي کردند ، براي گزارش دسته بندي خود به سایر 

د را با دسته بندي هاي دیگران مقایسه کنند . ها بتوانند دسته بندي خودانشجویان آماده شوند ، تا آن
دانشجویان با همکاري یکدیگر فهرستی از راه هایی را که بر اساس مالك هاي ساخت سبک موضوع و نوع 

اند ، گرد می آورند ، سپس مدرس نمونه هاي دیگري از نوشته را به آنان می دهد تا پس از نثر تشخیص داده
د قرار دهند و در صورت لزوم دسته بندي را گسترش دهند . این جریان تا بررسی در دسته بندي هاي جدی

آشنایی دانشجویان با انواع نوشته تکرار می شود . 
مدرس سپس به آنان تکلیف دیگري می دهد . در یکی از این تکالیف از دانش آموزان می خواهد تعیین 

دارد ؟کنند آیا ارتباطی بین موضوع نوشته و نوع و سبک نثر وجود
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هم کوشی و هم افزایی در گروه هاي مبتنی بر تشریک مساعی بیش از محیط هاي مبتنی بر رقابت و -
هایی که بر اساس شیوه تشریک مساعی سازمان می یابند ، این فردگرایی  ایجاد انگیزش می کند . در کالس

اش هاي مشترك برخوردار شوند و امکان به وجود می آید که دانش آموزان به یکدیگر آموزش دهند و از پاد
نسبت به روش هاي مطالعه فردي بر مطالب درسی تسلط بیشتر داشته باشند . همچنین مسئولیت مشترك 
احساسات مثبت تري نسبت به تکالیف و افراد دیگر ایجاد می کند روابط بهتر میان گروهی به وجود می آورد 

)1372:78از خویشتن می شود . (بروس،و براي دانش آموزان ضعیف منجر به تصویر بهتري

.. آموزش نگارش بر اساس الگوي کاوشگري گروهی ، ( آموزش از طریق 2.3.2
جریان مردم ساالر )

در این راهبرد مفاهیم کاوشگري و معرفت از اهمیت اساسی برخوردار است . کاوشگري با رو به رو 
شود . جریان اجتماعی بر کاوشگري افزوده و خود شدن با مسأله و معرفت منتج از کاوشگري تقویت می 

مورد بررسی قرار گرفته بهبود می یابد . 
. 2. رویارویی با موقعیت مبهم ( با طرح قبلی یا بدون آن )  1در این شیوه ، مراحل زیر ، طی می شود ؛   

ی ( تعریف مسأله . تدوین تکلیف براي بررسی و سازمان دادن بررس3کشف واکنش ها نسبت به آن موقعیت 
. فعالیت مجدد با برخورداري از نتایج 6. تحلیل پیشرفت و جریان   5. بررسی گروهی و مستقل 4)        

) 108(همان،
نخستین عنصر کاوشگري گروهی ، آن رویداد مبهمی است که فرد بتواند بدان واکنش نشان دهد . 

ن را در قالب موقعیت مسأله وار در کالس طرح نماید .   تواند . محتواي مورد نظر را برگزیده آمدرس می
هدف این شیوه رشد معرفت و آگاهی است . البته در نظر ثلن معرفت کاربرد اصول و قواعد عام برگرفته 

ازتجربیات پیشین براي رسیدن به تجربه جدید است .
نمونه 

وه در پی یافتن پاسخ برمی آیند . مدرس ویژگی هاي یک نوشته خوب را جویا می شود . گر
ابتدا هرکس چیزي می گوید ، در ادامه بحث هاي تندي درمی گیرد . مدرس با این پیشنهاد در 
بحث مداخله   می کند که گروه با قبول اختالف نظرها بانظمی بیشتر عوامل مؤثر را بررسی کنند در این 

اوت در اختیار گروه ها گذاشته می شود . اعضاي گروه هر یک عواملی مرحله ، نمونه هایی از نوشته هاي متف
را که به ذهنشان می رسید فهرست می کنند . نقش مدرس یا مربی در کاوشگري گروهی ، نقش یک مشاور 
صمیمی است او باید تجربه گروه را در سه  سطح زیر هدایت کند : مسأله گشایی یا سطح تعیین تکلیف ( 

یست ؟ عوامل دست اندرکار کدامند ؟ )  سطح مدیریت گروه ( اکنون به چه اطالعاتی نیاز ماهیت مسأله چ
داریم ؟ براي دریافت آن چگونه خود را سازمان دهیم ؟ سطح معنی  فردي ( درباره ي این نتایج چه فکر می 
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ر است . کنید ؟ ) این نحوه تدریس از آن جهت دشوار و حساس است که جوهره کاوشگري فعالیت فراگی
توان ازخارج تحمیل کرد . مربی در عین حال باید جریان گروه را تسهیل کند . براي هدایت مسأله را نمی

توانایی هاي گروه به فعالیت هاي آموزشی پادرمیانی کند ، براین فعالیت هاي آموزشی نظارت کند تا معناي 
وع بوده و هدف هاي کاوشگري علمی فردي از آن تجربه به دست آید . روش مذکور بسیار جامع و متن

یکپارچگی اجتماعی و یادگیري جریان اجتماعی را به هم می آمیزد . این روش صمیمیت و اطمینان میان 
فردي احترام به مقررات و خط مشی هاي مورد مذاکره ، استقالل در یادگیري و احترام به شأن دیگران را 

پرورش می دهد . 
ها یا ترکیبی از توان از آنهاي بسیار دیگري نیز وجود دارد که میذکرشده شیوهها و الگوهايغیر از شیوه

5ها براي تدریس نگارش و ویرایش بهره برد آن

گیرينتیجه

توان چنین نتیجه گرفت:از برآیند مطالبی که ذکر شد می

همه بااین.درس نگارش ویرایش  در رشته زبان ادبیات فارسی از اهمیت بسیاري برخوردار است1

هاي متعددي باعث شده این درس ان طور که باید در راستاي تقویت مهارت نوشتن ها و نارساییکاستی

دانشجویان مؤثر واقع نشود .

ترین هاي تدریس غیرفعال  سنتی از مهمهاي درسی نامناسب و روش. سرفصل ناقص و قدیمی ،کتاب2

عوامل ناموفق بودن این درس است.

ترین مشکالت ومانع نبودن از مهمتوجهی به نیازهاي روز و  جامعمد نبودن سرفصل و بیروزآ1. 3

سرفصل است 

هاي نظري  و کاربردي نبودن ،  دخالت دادن موضوعات غیرضروري در نگارش . تأکید صرف بر جنبه4
ارش شناسی مشخص در آموزش نگارش، عدم رعایت ساختار آموزشی مناسب مبتنی برنگفقدان روش

ها ،  حجم نامناسب بندياي ، مشخص نبودن اهداف درسی   قدیمی بودن برخی مطالب و تقسیمنامهدرس
ترین عوامل کاستی اند  از مهمتوجهی نویسندگان به قواعدي که خود آموزش دادههاي درسی ، بیکتاب
هاي درسی است.                                                   کتاب
هاي تدریس غیرفعال و سنتی ،کارگاهی  نبودن کالس هاي تدریس ،استفاده از شیوه.قدیمی بودن شیوه5

هاست .هاي روش تدریس این کالسها از آسیب
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طلوب براي این نامه دانشگاهی  مرسد بتوان با  اتخاذ برخی رویکردها در امر نگارش درس. به نظر می5
درس(روشمندي و ساختار مند ي ، روز آمدو جامع و مانع بودن و غیره)  ،همچنین اصالح سرفصل و 

هاي نوین تدریس فعال ، مشارکت محور و کارگاهی بتوان ضمن اصالح و رفع استفاده از الگوها و شیوه
کاستی ها کارایی این درس کلیدي را افزایش داد

پی نوشت

1379نامه مطلوب بنگرید به محمدي فر ، هاي درس.براي  ویژگی1

هاي آیین نگارش را  جداگانه بررسی کرده که به دلیل تنگی مجال صرفا به .نگارنده  تعدادي از کتاب2
.1389برخی از نتایج آن اشاره می شود . براي دیدن نتایج  این بررسی بنگرید به حسینی، 

1385یرایشی این  کتاب بنگرید به فرهنگی، .براي دیدن سایر اشکاالت نگارشی و و3
1379نامه بنگرید به محمدي فر هاي استاندارد  نگارش درس. براي شیوه4
. 1372و بروس 1380. براي روش هاي  نوین تدریس بنگرید به آقا زاده محرم و محمد احدیان  5
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منابع و مآخذ
کتاب درسی مطلوب دانشگاهی از دیدگاه استادان و يهایژگیو) 1376.آرمند، محمد  و همکاران( 1

26تا 21ص 2شماره 1376دانشجویان  پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی خرداد و تیر 
چاپ سوم ، تهران ، 2و1آیین نگارش ویرایش ) 1383،(دارپشتمحمدیعل.انوري ، حسن و 2

انتشارات دانشگاه پیام نور .
) الگوهاي تدریس ، مترجم ؛ محمدرضا 1372، یوري شاورز ،(بروس جولیس ، مارشال ویل 3

بهرنگی ، چاپ دوم ، تهران ، ناشر  مترجم . .
ي ایران ،حلقه گمشده آموزش عالیهادانشگاهنگارش دانشگاهی در )، 1384.حسرتی، مصطفی  ؛( 4

.138-103صص36-35شماره  1384ي در آموزش عالی  ،بهار و تابستان زیربرنامهفصلنامه پژوهش و 
آسیب شناسی  درس نگارش فارسی و ارائه راهبر مؤثر ) 1389.حسینی  سید محسن و همکاران  (5

)  ( طرح پژوهشی)  دانشگاه لرستان،  معاونت پژوهشی و فناوري، هاي تدریس آندر ارتقائ کیفی شیوه
8630118شماره 

. گسترهیساول ، قزوین ، نشر ، چاپ ا2و1آیین نگارش )1380. حیدري ، غالمرضا ، ( 6
ویژگی هاي مطلوب کتاب درسی و اصول تنظیم بررسی و ارزشیابی آن نشریه شماره 1359.خلخالی  م 7

تهران  سازمان پژوهش و نوسازي آموزشی  .17
هاي درسی دانشگاهی   ،پژوهش و نگارش ي ارزیابی و نقد کتابهاشاخص) 1388.. رضی، احمد،(8

.30تا 21صص 21شماره 1388بهار کتب دانشگاهی
،چاپ سوم  تبریز، پویاي دانش.1آیین نگارش )1383..رنجبر ابراهیم ، (9

، تهران ، مرکز نشر دانشگاهی  . آیین نگارش)1374.سمیعی ، احمد ،(10
پژوهش و نگارش ي جدید در آموزش آیین نگارش فارسی ، اندازچشم)  1387.عالیی ،نیلوفر، (11

.82-65صص20ب دانشگاهی  زمستان شماره کت
، نامه دانشگاه پیام نور2و1) بررسی و ارزیابی آیین نگارش ویرایش 1385،( .فرهنگی سهیال 12

.158-151صص14انسانی سمت  تابستان و پاییز  شماره علوم
رات فرهنگ و ) ،آشنایی با مدرك شناسی ، تهران ، سازمان چاپ و انتشارات وز1379،  (_____.13

ارشاد اسالمی. 
ي ویرایش ، نگارش ، چ سوم ، تهران سازمان چاپ و نامهوهیش)    1381، (محمدرضا..محمدي فر ،14

انتشارات وزرات فرهنگ و ارشاد اسالمی .    
تهران مرکز 15شیوه طراحی و تالیف کتاب درسی سخن سمت شماره 13ص 1384.(ملکی حسن  15

وم انسانی وابسته به سمت.تحقیق و ترجمه عل
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،تهران سازمان معلمتیتربیادگیري و –ی فرایند یاددهی شیبازاند) 1379.مهر محمدي ،محمود ( 16
ي آموزشی ،انتشارات مدرسه.زیربرنامهپژوهش و 

سخن ، چاپ اول ، تهران ، فروغی  .  بر سمند) ،  1366..وزین پور ، نادر ( 17
هاي درسی دانشگاهی علوم انسانی بر اساس )  ارزیابی کتاب1389(و همکاران  انیمحمدار.ی18

1389هاي درسی دانشگاهی  پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی  پاییز و زمستان ي مطلوب کتابهاشاخص
60-38صص 23شماره 
)راهنماي روش هاي نوین تدریس ،تهران،آییژ1380.آقا زاده محرم و محمد احدیان(19
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)1388تا 1358ي هاسالسی سال شعر کودك در ایران (در فاصله فرودوفراز
1دکتر سیدمحسن حسینی

زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لرستاناریاستاد
وجیهه علی بابایی
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

چکیده
واسـطه  است از این میان شعر کـودك بـه  هافتیاختصاصي ادبی روزگار ما به کودکان هانشیآفربخشی از 

ي زیبایی شناسانه خاص، سادگی و صـمیمیت زبـان و کارکردهـاي فکـري، فرهنگـی، عـاطفی در       هاتیجذاب
تربیت کودکان اهمیت بسزایی یافته است.

ي پس از انقالب و رویکـرد جمـع   هاسالمرتبط با کودکان در منتشرشدهي شعري هامجموعهحجم وسیع 
ي به نام شعر کودك اسـت نقـد و بررسـی    امقولهاعران کشور به این حوزه بیانگر پیدایش وتثبیت زیادي از ش

هدف این پژوهش است.طی پـژوهش حاضـر مشـخص    نیترمهمپس از انقالب سالهیسدر دوره مسئلهاین 
نـه یزمدري از تجربـه شـاعران پیشـین    منـد بهـره پس از انقـالب ضـمن   سالهیسشد که شعر کودك ایران در 

در این پژوهش شـعر  موسیقی، صور خیال، زبان و مضمون تحوالت ودگرگونی هاي بسیاري نیز داشته است.
تـا  1358است در دوره اول (شدهيبندطبقهواسطه مقتضیات زمانی و شرایط فرهنگی در چهار دوره کودك به

دراست.شعارزدهمحور و گاه پیام شدتبهشرایط فرهنگی و اجتماعی ریتأثتحت عمدتاً) شعر کودك 1368
سـوق  هـا جنبـه ) با ورود شاعران جوان شعر کودك به سمت تکنیکی شدن در همه 1376تا 1368(دوره دوم 

) شعر کودك با فراز ونشیب زیادي مواجه شد از سـویی بـا افـزایش    1383تا1376پیدا کرد و در دوره سوم (
کیفی دچار افـت  نظرازي شعري هامجموعهاز سویی ي کودك مواجهیم. هاکتابشاعران کودك و رشد کمی 

تولید انبوه شعر به دلیل عدم رعایـت مـوازین شـعري شـعر     رغمیعل) آ1388تا 1383(شد. در دوره چهارم 
صـور  ي، زبـان معیـوب،   اشـه یکلي موسـیقیایی، مضـامین سسـت و    هـا یختگیردرهمکودك دچار رکود شد. 

شعر این دوره را به سمت رکود سوق داد.خصوصبهیی است که هابیآسنیترمهمي و پیچیده از اشهیکلالیخ
ادبیات کودك، شعر کودك، انقالب اسالمی.ها:کلیدواژه

درآمد
به حوزه تخصصی کودکان اختصاص دارد.ابدییمي از شعرهایی که در روزگار ما انتشار اعمدهبخش 

از رشد کمی وکیفی زیادي برخوردار شد از آنش کودك در سالهاي پس از انقالب نسبت به سالهاي پیشعر
شعري مستقل در میان ◌ٔ گونهعنوانبهتوانست منتشرشدهي که با توجه به حجم وسیع آثار وسیع اگونهبه

و هابیآسي از اپارهدر سالهاي اخیر به دلیل همهنیبااشعر معاصر ایران جایگاه خاص خود را پیدا کند. 
تنها بخش اندکی در حافظه وذهن کودکان باقی ماند و یا بر افتهیانتشاروسیع آثار از میان حجم هایکاست

1. hoseyna_sm@yahoo.com
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آشنا نبودن شاعران حوزه شعر کودك با مخاطب و مقتضیات فکري و رسدیمزبانشان جاري شد. به نظر 
علت این امر باشد.نیترمهمعاطفی و فرهنگی وي و نیز رعایت نکردن قواعد و ضوابط شعر کودك 

برخی از دالیل فراز و 88تا 58ژوهش ضمن بررسی وضعیت کلی شعر کودك در فاصله سالهاي این پ
و بررسی قرار داده است.موردنقدنشیب شعر کودك را در سالهاي پس از انقالب 

روش تحقیق
منتشرشدهی مراحل تحقیق به آثار طتحلیلی است.-اجراي این پژوهش مبتنی بر روش توصیفی◌ٔ وهیش

ي مراکز و نهادهایی ي چون شوراي کتاب کودك مراجعه شد. هاگزارشنقد شعر کودك و نیز در خصوص 
است. شدهيبندطبقهدر این پژوهش بر اساس تغییر و تحوالت تاریخی سیاسی شعر کودك در چهار دوره 

ي مورد هاهدوري کلی ادبیات کودك در هریک از هایژگیواشاره وار بهاست که ابتداگونهنیاشیوه کار به 
.شودیمبیان ي شعر کودكهاشاخصهنیترمهمسپس شودیمنظر پرداخته 

پیشینه تحقیق
در همهنیابااست شدهنوشتهو مقاالت متعددي هاکتابدر خصوص شعر کودك در ایران اگرچه

ي(رضا شجرخصوص ارزیابی شعر کودك در سی سال پس از انقالب کار چندانی صورت نگرفته است. 
اتیمختصر ادبضمن ارائه تاریخچه «)در کتاب بررسی و تحلیل ادبیات کودك از آغاز تا دهه هفتاد 1384

مطلبی با عنوان در)1374ارائه کلیاتی در خصوص شعر کودك پرداخته است. حسین حداد( بهصرفاًکودك 
ي منتشرشده قبل و هاابکتاطالعاتی در خصوص تعداد شاعران و »نمودارهاشعر کودك در آیینه آمارها و «

تحلیلی نقد گزارش«نیز در کتابسید علی کاشفی خوانساريکرده است) ارائه1373بعد از انقالب (تا سال 
مسائل مربوط به نقد ادبیا ت کودك و نوجوان را تا صرفاً«77تا 58ادبیات کودکان و نوجوانان در سالهاي 

طی زی) ن1378مریم رزازي () و1379مهدي حجوانی ()1378باقري (مهنازبررسی کرد ه است.1377سال 
.سید مصطفی اندپرداختهپس از انقالب سالهستیبمقاالتی به بررسی کلی ادبیات کودك و نوجوان در دوره 

از شعر کودك و هانمونهي اپارهائه رضمن ا) در کتاب شعر کودك از آغاز تا امروز1382موسوي گرمارودي( 
شناسانه به موضوع داشته است .دکتر پروین سالجقه هم در کتاب بیآسآن نوعی نگاه تاریخچه کلی

. در منبع شناسی انددادهرا ارائه ي نقد شعر کودك و نوجوانهاهینظر) 1385محققانه از این باغ شرقی (
باشد یافت شعر کودك را پس از انقالب بررسی کرده فرازوفرودخاص طوربهمستقلی که مقدماتی هیچ منبع

نشد.
1368ي تا هاسال1358نخست دوره.1

نهادهاي انقالبی، لیتشکانقالب،وتابتبی ماست با روزهاي پر موردبررساین دوره که نخستین دوره 
ي سیاسی شروع هاگروهي هايریدرگدوران حماسه و مقاومت ترور و تحمیلیجنگاشغال سفارت آمریکا،

اتیادبي به رهبري خاتمه یافت. این اوضاع بر اخامنهامام و انتخاب آیت اله شد و با پذیرش قطعنامه رحلت
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ی وبیان شعارزدگو سیاسی شدنباعثي نخستین این دوره هاسالدر خصوصبهگذاشت ریتأثکودك نیز 
مستقیم و غیر هنري ادبیات کودك شد

کلی ادبیات کودك در این دورهتیوضع1.1
شاعران و نویسندگان تعدادي مستقل و افزایش اشاخهعنوانبهت کودك یافتن ادبیاتیرسم.1.1.1

کودك
ي از ادبیات اشاخهعنوانبهآشفتگی) چندسالهاز دوره نظرصرفپیش از انقالب ادبیات کودك و نوجوان (

ادبیات کودك، به کودك از چشم کودك گراننشیآفرموجب شد مسئلهقرار گرفت. این موردتوجهو هنر 
تا پیش از انقالب جز در موارد معدود درواقعي عینک سیاست و تعلیم و تربیت. هاشهیشرند. نه از پشت بنگ

دست به دامن ناچاربهرونیازامثل کیانوش) حوزه ادبیات کودك شاعر و نویسنده مستقلی نداشته (
.انددهیدآنان وردنظرمو با اهداف ساالنبزرگنویسندگان و شاعرانی شده که کودك را از دریچه چشمان 

ي نخستین پس از هاسالکودك بود. در سندگانینوو تعداد شاعراني این دوره افزایش هایژگیواز دیگر 
از انقالب بود پاي در عرصه نویسندگی و شاعري گذاشته برآمدهپیروزي انقالب جوانان زیادي با که 

ر اسیبدشدهیتولآثارباعث شد حجم مسئلههمین ي عرضه کردندارحرفهیغرا هرچند شانیادبنخستین آثار 
1.باشدبیشتر از دوره پیش از انقالب 

در مضامین وگرایش بیشتر به محتواتنوعاجتماعی،_. توجه به موضوعات دینی وسیاسی1.1.2
سیاست زده بود. تا چند سال پس از شدتبهانقالبي پس از پیروزي هاسالادبیات کودك در نخستین 

فضاي اجتماعی، سیاسی و فرهنگی موجود بیشترین موضوع و مضمونی که در آثار ریتأثب تحت انقال
ي هاسالي هایآشفتگموضوع مذهب، مبارزه، استقالل و وحدت ملی بود. به دلیل خوردیمکودکانه به چشم 

ات کودکان بسیاري از کسانی که با ادبیسودجویان نیز قرار گرفت.موردتوجهمضامینی نیچننخستین،
علیه هایماهدر دریا مثالًي حول این مضامین ساختند که در آن اشهیکلآشنایی نداشتند با شتاب مطالبی 

علیه شیر و یا مردم روستا علیه کدخداي ظالم و در هاخرگوشستمگر، در خشکی خواریماهکوسه یا مرغ 
.شدندیمعلیه عقاب متحد هاپرندهآسمان 

ازنظربه بعد هم در مضامینی تنوع ایجاد شد و هم آثار شعر و داستان 1362سال از حدود جیتدربه
.کنندیمی رشد نیآفرییبایزاستحکام ساختار و کیفیت 

نویسندگان مدنظري کودك هاکتابي دراتازهدر ده سال نخست پس از پیروزي انقالب طرح موضوعات «
دفاع، خدا، قیامت، ترافیک، اجاره خانه، فوتبال، کشتی، و شاعران قرار گرفت: غصه صندلی، صف نان، شهید، 

براي کودکان و کارشده، به دایره موضوعات نمودندینمي قالی و ... که اغلب کودکانه هاگلتبعیض نژادي، 
)12: 1378(باقري، »نوجوانان راه یافتند.
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ي پیروزي هاسالستین داشت گرایش به موضوعات دینی در نخانقالب ماهیتی دینی اعتقاديازآنجاکه
انقالب، نابسامانی صنعت نشر و فقدان نظارت وتابتبدوران پر هرچندانقالب افزایش چشمگیري یافت

نشر کودکان فاصله زیادي داشته باشد .و ضروریاتهاستهیباباموجب شد آثاري پدید بیاید که
یافتن شعرتیاهم.1.1.3

ي نخست پس از انقالب توجه ویژه به شعر است.هاسالدك در ي کلی ادبیات کوهایژگیویکی دیگر از 
یی براي اینکه هانظمي یا سازترانهیی بود براي هاواژهنداشت. شعر ذکرقابلشعر کودك جایگاه درگذشته

را به زبانی دیگر نصیحت کنند خیال در شعر کودك جایگاه اندکی داشت و کمیت و کیفیت شعر هابچه
کودك پایین بود.

از این میان سه نفر شعر کودك را جدي گرفتند و از گفتندیمنفر براي کودکان شعر 21پیش از انقالب 
ي) به معنی درست شعر کودك نزدیک شدند و آباددولتدو نفر (محمود کیانوش و پروین همآن سه نفر 

161)1378جود در سال (ي موآمارهاي خود راه دادند. برابر بر شعرهارا به شدهفراموشاین عنصر » خیال«
37، 57. پیش از سال دانندیمخود را شاعر کودکانه سرا هاآناز نفر25که اندگفتهشعر هابچهبراي نفر

عنوان کتاب شعر کودك در ایران 200در دهه اول انقالب آنکه حالاست منتشرشدهعنوان کتاب شعر کودك 
)75: 1374حداد،است (منتشرشده

ي در اینجا ضروري است و آن اینکه آموزش مدونی براي شاعران و نویسندگان کودك اهنکتالبته ذکر 
. شدندیمشاعري و نویسندگی آشنا وفنفوتبا وخطاآزمونغالب جوانان از راه هاسالوجود نداشت. در آن 

را صدسالهه که دچار این توهم و پندار شده بودند که رمیشدیمروروبهبه همین دلیل گاه با جوانانی 
رشد کیفی ادبیات کودك و نوجوان هم پاي و هم ارزش رشد شدیمموجب مسئلهنیااندطی کرده شبهکی

کمی آن نباشد.
نقد و بررسی ادبیات کودکان نسبت به دوران پیش از انقالبرشد.1.1.4

است. در این کردهدایپاگرچه در مقایسه با دوره پیش از انقالب نقد ادبیات کودکان توسعه چشمگیري 
. ردیگیمي مسجد، نقدهایی بر آثار داستانی صورت هابچهدوره در نشریاتی همچون گاهنامه سوره و گاهنامه 

غالباًنقدهاي این دوره همهنیباا. اندپرداختهنقدبهدر این دوره کسانی چون نادر ابراهیمی و رضا رهگذر 
.اندپرداختهشخصیت نقدبهي نقد اثر جابهبا زبانی تند عمدتاًي نبوده بدون رعایت اصول نقد پردازي احرفه

ي این دوره این است که نقدها غالباً درباره آثار داستانی است از نقدهاي شعري خبري هایژگیواز دیگر 
نیست .یکی از علل رشد داستان کودك در مقابل شعر نیز همین است که بیشتر از شعر در معرض نقد و 

است. رضا رهگذر، فریدون عموزاده خلیلی، مهدي حجوانی، محسن و نقی سلیمانی از نقد رفتهقرارگداوري 
با سلسله مقاالتیشاعران ومنتقدانی بود که با نگارش. جعفر ابراهیمی شاهد از معدودانددورهنویسان این 

نقش بسزایی در نقد شعر این دوره ایفا کرد.»ي شعرسوبهپلی «عنوان
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» حاشیه«نقد و بررسی ادبیات کودك به نام دو نشریه در عرصهغیر از نشریات ویژه کودکاندر این دوره
در عمل نخستین نشریه در طول تاریخ مطبوعات ایران است که تمام مطالب »قلمرو«منتشر شد. » قلمرو«و 

)161: 1383آن ویژه مباحث نظري ادبیات کودك بود. (کاشفی،
رشدي داستانی و تألیفی،هاکتابرشدچشمگیر انتشار آثار کودك،ی صنعت نشر، افزایشنابسامان

کودك و نوجوان از دیگر کمی و کیفی مطبوعاترشدي شعر،هاکتاباز طریق خصوصبهتصویرگري 
ي ادبیات کودك در این دوره بود.هایژگیو

ي هاتجربهبرهیکتاین برهه مقطعی است که در آن نویسندگان نسل جدید انقالب بیشتر با درمجموع
در ژهیوبهاعتناقابلي نسل پیش، جسورانه وارد میدان شده، آثاري هاافتهو یهاتجربهشگفت خود و نه اتکا بر 

عرصه شعر و داستان و در قالب مطبوعات و کتاب آفریدند و به حیات مستقل ادبیات کودك و نوجوان در 
نبوده بعضاً دچار اگرچه آثار به لحاظ تکنیکی چندان قويدر این دههدرواقعجامعه ایران رسمیت بخشیدند. 

واسطه طرح گسترده مقوله جدیدي به نام ادبیات بودند، بهي ایدئولوژیکهاآموزشی و بیان مستقیم شعارزدگ
بوده است.رگذاریتأثبعد بر حوزه ادبیات کودك هاسالکودك بسیار حائز اهمیت بوده تا 

)1368تا 1358ازکودك (شعر وضعیت.1.2
. ورود جوانان به حوزه شعر کودك1.2.1
هاي پیشین اشاره شد در سالهاي نخستین این دهه فرصت و مجال فراخی فراهم که در بخشطورهمان

برهیتکقدم در عرصه شعر کودك بگذارند این عده با وخطاآزمونشد تا جمعی از جوانان انقالبی از راه 
ها و موضوعات ي آوردن به مضمونباروو فیشرینیمآبادي و یش، پروین دولتتجربه شاعرانی چون کیانو

گیري شعر کودك پس از انقالب شدند.ساز شکلبرخاسته از شرایط سیاسی اجتماعی آن روز زمینه
هاي خاصی که پیش از انقالب بر ادبیات و شعر کودك احاطه و سلطه داشتند از با این اقدام انحصار گروه

دشدهیتول، فراهم آمد با حضور این عده میزان آثار بااستعدادو زمینه براي حضور گسترده جوانان بین رفت
افزایش پیدا کرد و دوره جدیدي در شعر کودك ایران آغاز شد.شدتبهجهت کودك نیز 

. برتري شعر نسبت به داستان1.2.2
مقایسه با داستان از جایگاه در سالهاي نخست این دهه برخالف سالهاي پیش از انقالب شعر در 

خواستند با زبان و قالب ي برخوردار شد. مجالت آن روزگار پر بود از شعر شاعران جوانی که میمناسبتر
رسد سادگی و صمیمیت قالب شعر را به نسل نوپاي آن روز القا کنند. به نظر میموردنظرشانهاي شعر پیام

ها، علت در نشریات، رویکرد عمومی براي بازگشت به سنتکودك، امکان و مجال فراوان براي چاپ شعر 
اصلی رجحان قالب شعر به داستان باشد.

این امر موجب شد تعداد شاعران کودك بعد از انقالب چند برابر شاعران کودك قبل از انقالب هرحالبه
شعر کودك ◌ٔ نهیدرزمي طورجدبهبودند که فیشرینیمآبادي و یباشد. پیش از انقالب تنها کیانوش، دولت
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تن گذشت، همچنین 15در دهه نخست انقالب تعداد شاعران جدي کودك از مرز آنکهحالکردند فعالیت می
عنوان کتاب شعر کودك چاپ شد اما در دهه اول 37پیش از انقالب تنها «نشر کتاب شعر کودك ◌ٔ نهیدرزم

)75: 1374حداد،». (استمنتشرشدهعنوان کتاب شعر کودك 200انقالب بیش از 
. شتا بزدگی، شعارزدگی و آموزش غیر هنري و مستقیم1.2.3

در سالهاي نخستین با توجه به وضعیت خاص سیاسی و اجتماعی خصوصبهبسیاري از اشعار این دهه 
بازار سالهاي نخستین درآشفتهآن روزگار گرفتار نوعی شعارزدگی و بیان صریح و مستقیم و غیر هنري است. 

اي از جوانان پرشور و انقالبی که با اصول شعر کودك آشنایی چندانی نداشتند از روي شور ه عدهاین ده
قرار دادن موضوعات سیاسی هیمادستهاي سیاسی چپ با هاي هنري ادبی گروهانقالبی و در برابر فعالیت

صالح اشعارشان را نیز ی و ابازخواناجتماعی روز به شعر گفتن براي کودکان روي آوردند. اینان که فرصت 
ازنظرنداشتند، موجب پیدایش شعرهایی شدند که جداي از آموزش مستقیم مسائل سیاسی و ایدئولوژیک 

بندي دستوري نیز معیوب بود:نگارش و جمله
هاي رهبر [را] / فرمودهمیوجوشجنبما نسل پرخروشیم/ آماده و به هوشیم/ فرزند انقالبیم/ در حال 

)1366:40حق بپوشیم. (ارژنگ،درراهوشیم/ علم و هنر چو زیور/ و به گبرفرمان
هاي شعر، سروده جعفر ابراهیمی شاهد براي نمونه خبرنامه شوراي کتاب کودك در بررسی کتاب شکوفه

پرداختن به مفاهیم انتزاعی چندان تناسبی با کودکان ندارد وزن و بحر شعرها گاهی متزلزل «نویسد:چنین می
)1363رش شورا (گزا». است

نویسد:می1363این شورا در بررسی شعرهاي سال 
1چهارفصلکند، مثالً در کتاب نباید تصور کرد چون کودك خردسال است مطالب نامربوط را درك نمی«

و پاافتادهشیپآیند و گاه چنان نامربوط به دنبال هم میهافصلها و سایر ویژگی مطالب مربوط به میوه2و 
ی نمایانگر شاعر نبودن سراینده است. وقت آن رسیده که کسانی که خوببهشود که ن دشوار بیان میگاه چنا

شناسند کار سرودن و به نظم درآوردن را کنار هاي کار سرایندگان را نمیشاعر نیستند و مبانی نظم و شیوه
)1364(گزارش شورا، ». بگذارند

فراشاعران کودك را به بازنگري و دقت بیشتر 1364داوران و منتقدان شوراي کتاب کودك در سال 
اند آن را به دست نقاش و ناشر نسپرند، از . تا به ظرافت و لطافت پیام درونی شعر دست نیافتهخوانندیم

ی نپسندند، بیشتر هم خود را آسانبهنوشتن بپرهیزند، از نصیحت مستقیم دور شوند، هر طرحی را شعارگونه
حوادث بکنند و از به وجود آوردن حوادث تصنعی خودداري کنند.وخمچمها و انسانوقت مشاهده زندگی

. نشریات کودکان، کانون احیا و رشد شعر کودك1.2.4
این امکان فراهم شد تا از طریق نشریاتی چون کیهان ذوقصاحببعد از انقالب براي بسیاري از جوانان 

دست بزنند.وخطاآزمونشعر کودك به ◌ٔ نهیدرزمسازان ندههاي مسجد، شاهد آیها، آیش، سوره بچهبچه
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قدم در این عرصه گذاشته بودند از از شاعران جوان،ترشیپگردانندگان این نشریات که خود اندکی 
ساز ظهور نسل جدیدي از شاعران شعرها و نیز چاپ و انتشارشان در نشریات زمینهواصالححکطریق 

همان جوانانی بودند که نخستین بار ازجملهنژاد نیا، افسانه شعبانکوه قاسمکودك شدند. ناصر کشاورز، ش
شعرشان را از این طریق منتشر ساختند.

اي در رشد شعر کودك ایفا کرده توان ادعا کرد نشریات کودك در دهه انقالب سهم عمدهمیرونیازا
ر بوده است.ها از دیگر نشریات بیشتاست البته در این میان سهم کیهان بچه

اي شعر. فقدان نقد حرفه1.2.5
یکی از مشکالت شعر کودك در دهه نخست پس از انقالب فقدان نقدهاي عالمانه و محققانه شعر است 

از نقد شعر خبري نبود. هاسالواسطه نقدهاي محققانه رشد و توسعه پیدا کرد در آن برخالف داستان که به
اي بود که در باب شعر و شاعري در داد مقاالت پراکندهوان دید هنري میتنها چیزي که تا حدي به شاعران ج

که جعفر ابراهیمی شاهد در مجلس » ي شعرسوبهپلی «شد از آن جمله سلسله مقاالت نشریات منتشر می
رساند.به چاپ می» آیش«

. تغییر در محتوا و مضمون اشعار1.2.6
عت، بازي و سرگرمی، پند و نصیحت و اندرز تشکیل پیش از انقالب مضمون عمده شعر کودك را طبی

در دهه نخست تحت تأثیر فضاي سیاسی اجتماعی و فرهنگ ناشی از انقالب ژهیوبهداد اما بعد از انقالب می
و جنگ، مضامین و موضوعات شعري شاعران کودك به سمت مذهب، مبارزه با ظلم، دفاع از کشور و 

.حمایت از مستضعفان سوق پیدا کرد
هاي فرهنگی و مذهبی جامعه که در شعار بازگشت به خویشتن رویکرد شاعران به باورها و پشتوانه

ی، وانجحهاي پس از انقالب است (هاي برجسته و بارز شعر کودك در سالشد از ویژگیمتجلی می
اي دهه ). همچنین پرداختن به مضامین و موضوعاتی چون روستا، جنگ و شهادت در تمامی ساله1379:55

خورد. مضامین دینی نیز یکی از مضامین رایج در شعر کودك است.نخست به چشم می
ی رنگ و بوي ایدئولوژیک نوعبهبخشی از رویدادهاي اجتماعی اواخر دهه پنجاه و دهه شصت ازآنجاکه

در دهه کهآنحالي مضامین دینی در شعر کودك مواجه هستیم.ریگاوجو دینی به خود گرفت در این برهه با 
درصد از کل اشعار 37/17ي صورت گرفته تنها هایبررسدر یکی از «کاهش یافته است.مسئلههفتاد این 

)184، 1386یزرقان(»مورد بررسی به نوعی جنبه دینی داشته است
ها مورد توجه شاعران و نویسندگان قرار گرفت: هاي بچهاي در کتابدر این دهه طرح موضوعات تازه

، نادانی ریگان، شهید، دفاع از میهن، خدا، قیامت، تبعیض نژادي، گلهاي قالی که اغلب کودکانه صف نان
اي بود که تعجب بعضی شاعران کودك قبل از انقالب را نیز به همراه داشت. نمودند. این امر به گونهنمی

)12: 1378(باقري،
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ع صورت گرفت که حتی روزهاي این تغییر رویکرد در موضوع و محتواي شعر کودك آن چنان سری
سراسر حماسه و شور انقالب را نیز از دست نداد:

آي دسته دسته دسته/ قفل قفس شکسته/ مرگ به شاه ظالم/ گفتیم دسته دسته
آي خنده خنده خنده/ توي هوا پرنده/ شاه فراري شده/ آمده وقت خنده

شد دهان غنچهآي غنچه غنچه غنچه/ سینی و نقل خنچه/ از سفر آمد امام/ وا
آي باغچه باغچه باغچه/ خورشید روي طاقچه/ پیروز شد انقالب/ گل داد باغ و باغچه

)117ها، ص (شعر و شکوفه
ها محاصره اقتصادي، جنگ مانند مسائل گروهکآنازپسحوادث و رویدادهاي انقالب و رخدادهاي 
ازمقاومت و پایداري و جهاد و مبارزه و یی چون هاارزشتحمیلی و پیامدهاي آن موجب تکریم و احیاي 

)1384،143حق در اشعار کودك شد. (شجري،درراهی و فداکاري گذشتگخود
انعکاس جنگ و شهادت در شعر این دوره تقریباً در تمامی سالهاي این دهه وجود دارد. شاعران کودك 

جنگ و مقاومت براي کودکان به تبیینزدهشتابدر سالهاي نخست وقوع جنگ تحمیلی با بیانی صریح و 
تر، غیرصریح و تا حدودي کودکانه قالب و بیانی هنرمندانهجیتدربهپرداختند، امري که در سالهاي پایانی دوره 

پیدا کرد.
دارمتفنگمن سربازم 

طناب دارمدارمنیدورب
رمهــا باال مــیاز تپه

بینمدشمن رو از دور می

مسلسل و فشنگ دارم
اي پـر آب دارمقمقمـه

گیرمیک طرف سنگر می
زنمسایه شو با تیــر می

)111ها، پیشین، ص (شعر و شکوفه
الظاهریعلباران شهرها همچنین شهادت کودکان و نوجوانان که در این میان حتی بمباران و موشک

تحسین منعکس شد:درخورنماید در شعرهاي این دوره با صمیمیتی موضوعی کودکانه نمی
نیلوفر و پروانه/ از کوچۀ ما رفتند/ از کوچه ما یک شب/ تا پیش خدا رفتند

را/ یک دفعه به باال بردهاآنخورد/ از پنجره هاآنیک موشک بد آمد/ در خانه 
ام تنها/ در کوچه و در خانههم بازي من بودند/ نیلوفر و پروانه/ حاال شده

)116ص ، هاشکوفهکه برگردند. (شعر وکاشيابهار آید/ کهیوقتمثل گل و پروانه/ از باغ سفر کرند/ 
ژهیوبهها و موضوعاتی بود که در شعر این دوره مضمونازجملهنیز » فرزندان شهدا«پرداختن به موضوع 

در سالهاي نخست جنگ به شعر کودك راه یافت.
هي من اشارسوبهکنه نگاه بکن به آنجا/ بابام شده ستاره/ از آسمون می

/ بابام شده همسفرپارهپارههاي شب پر/ با ابر کالغ پر گنجشک پر/ ستاره
)114ص ، هاشکوفهنگاه بکن به آنجا/ بابام شده کبوتر/ پر زده از این هوا/ به یک هواي بهتر (شعر و
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هاست، نیز دردر کنار مواردي که ذکر شد روستا و بازگشت به روستا را، که نمودي از بازگشت به سنت
تعداد زیادي از شاعران و نویسندگان کودك اهل ازآنجاکهیابد. از سوي دیگر شعر این دوره بسیار نمود می

روستا بودند موضوعات مربوط به روستا یکی از موضوعات غالب در شعر کودك در دهه نخست شد.
ودك پس از انقالب، توان گفت در اولین مقطع از دوران شعر کبندي این بخش میجمععنوانبههرحالبه

گرا و هاي فانتزي اشرافی دوران پیش از انقالب فاصله گرفته، مضامین اجتماعی و واقعشاعران از مضمون
درگیر پیام بود شاعر حس شدتبهدر این دهه شعر کودك جامعه را جایگزین آن ساختند.مبتالبهمسائل 

وظیفه تربیت نسل پس از انقالب را بر عهده داردکرد در جایگاه باالتري نسبت به مخاطب قرار داشته، می
. فقدان نوآوري در زمینه موسیقی شعر1.2.7

اند. موسیقی نوآوري چندانی نداشتهازنظربرخالف موضوع و مضمون، شاعران کودك دهه اول انقالب 
و یا حتی یک هاي عروضی و تقلیل آن از مسدس و مثمن به مربع این شاعران همانند کیانوش با شکستن پایه

در واقع «اند؛ پایه عروضی در بحرهاي هزج، رجز، رمل، منسرح و متقارب و دیگر بحرها ذوق آزمایی کرده
احتماالً از بحور کهآناند جز اي را ارائه ندادهشاعران دهه اول انقالب در استفاده از اوزان عروضی کار تازه

موسوي »(اندعران دوره اول در آن بحرها شعر نگفتهاند که شاعروضی جدیدي براي سرودن شعر سود برده
)1382:226گرمارودي، 

اگرچه زبان شعرها بعضاً به سمت زبان گفتار سوق پیدا کرد ولی موسیقی آن غالباً موردنظردر دوره 
موسیقی هجایی پیدا کرد، همچنین در این دوره طرز تلقی صبغهمبنایی عروضی داشت و کمتر رنگ و 

غالباً ریتم و آهنگ و حتی قالب رونیازاهاي کیانوش بود از موسیقی شعر شبیه اندیشهشاعران کودك
اي شد. غالب شاعران شعرهایشان را در قالب تکراري و حتی کلیشهموردنظرشعرهاي کودك در دوره 

بود.ها شعر سرودهکیانوش در آن وزنهاآنسرودند که پیش از هایی میو بر اساس همان وزنچهارباره
واسطه عدم تسلطش به وزن و ی شاعر و نیز بهزدگشتاببسیاري از شعرهاي آن دوره به دلیل همهنیباا

قالب و قافیه دچار مشکالت فراوانی بود.
جهت آموزش پیش از وپرورشآموزشنقد غالمرضا ارژنگ بر مجموعه شعرهایی که توسط وزارت 

آشکار 1366و 1365ضعیت شعر کودك را در سالهاي بود تا حد زیادي وشدههیتوصدبستان چاپ و 
سازد.می

اي از این اشکاالت مربوط به موسیقی وزن وقالب شعر است در شعر زیر بیت اول بر وزن بخش عمده
است و چهار بیت آخر بر وزن مفاعلن مفاعل. بدین ترتیب یک قصه مثنوي در دو وزن » مفاعلن مفاعلن«

متفاوت ساخته شده است.
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تون/ شعارتون امیده /پایان شب سپیده/ راه تون/ با فریاد و همهمههمه از گل بهترا/ دست خدا با همهاي 
/ تن به ستم میرینمخدا راه ماست/ راه خوب انبیاست/ ظلم و ستم پلیده/کار شاه و یزیده/ ما زیر ظلم 

)1366:43،ارژنگ(دیم.نمی
بر هم خورده است.شعرنیزنوزدر این شعر عالوه بر اشکاالت اساسی قافیه،

کنهکنه/ قوي و پر کار میتر از این غذا/ کسی تا حاال ندیده/ شیر ما را خوشحال میکامل
هرج و مرج موسیقایی گاه به قالب شعر هم سرایت کرده و قالب را در هم ریخته است.

نه با بال قشنگ/ یکی دو زند توي هوا/ پروازرد و گلی رنگ به رنگ/ سیاه و سفید از همه رنگ/ چرخ می
)46ده تا شدند/ از روي شاخه پا شدند (همان: تا

هاي شعري این دورهترین شاعران و مجموعهمهم1.3
اي از اینان پس از در دهه نخست تعداد زیادي از شاعران جوان قدم در عرصه شعر کودك گذاشتند. عده

عر از ادامه کار در عرصه شعر کودك منصرف چاپ چند شعر در نشریات کودك یا انتشار چند مجموعه ش
پور، محمد کاظم مزینانی و بیوك ملکی از این امینقیصرشده به حوزه شعر نوجوان یا بزرگسال گام نهادند.

اند.دسته
شان را از سالهاي نخست پس از انقالب در نشریاتی چون دسته دیگر شاعرانی بودند که کار شعري

شان در حوزه کودکان نامشان را به عنوان شاعر کودك ه با استمرار فعالیت شعريآغاز کرد» هاکیهان بچه«
هاي ترین مجموعهترین شاعران و مهمبرجستهازجملههاي ذیل ها و کتابي نامهرروبهماندگار ساختند. 

باشند.در دهه نخست میمنتشرشدهشعري 
دوست (درسی براي گنجشک ی رحمان)، مصطف66/ مثل یک گل کوچک 65نیا (کالغ پر شکوه قاسم

هاي )، جعفر ابراهیمی شاهد (غنچه66)، منوچهر احترامی (حسنی نگو یه دسته گل 66/ من غنچه شدم 61
)، بیوك ملکی (ستاره باران 66/ کالغه و االغه و بلندترین صدا 63)، اسدا... شعبانی (برکه 66ها / میوه65شعر 

.67نه، قرآن ، آییگل0)، وحید نیکخواه آزاد 66
1376تا 1368دوم دوره.2

کلی ادبیات کودك در این دورهتیوضع2.1
تفکر غالب سیاسی اجتماعی در این دوره سازندگی کشور و بهبود وضعیت اقتصادي وحرکت به سمت 

و تحوالت در فضاي فکري و فرهنگی نگرش موجب بروز پاره اي تغییراتنیااست.توسعه و پیشرفت
د. ادبیات کودك نیز در این برهه ضمن فاصله گرفتن از آرمانگرایی هاي دوره قبل و بیان مستقیم جامعه گردی

وغیر هنرمندانه با تغییر در موضوع رفته رفته به سمت نوعی حرفه اي شدن گام برداشت.
ي نیز از این حوزهاعدهاي در حوزه شعر و داستان کودك ظهور کردند.ي تازههاچهرهدر این دوره 

بزرگ ساالنهي هادگاهیددور شدن شاعران و نویسندگان از دنیاي کودکی و دخالت همهنیبااخارج شدند.
ي همیشگی منتقدان ادبیات کودك بودهادغدغهدر ادبیات کودك یکی از 
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شده مندعالقهنیز ساالنبزرگي داستان و شعر هاکیتکنحتی به و شاعران کودكبسیاري از نویسندگان
قاسم شکوهکردند.اشکودکانهي هانوشتهی را به شکل محتوا و فن پیچیده وارد سالبزرگي دنیاي هابهجاذو 

آگاهانه و به دلیل دور آنان کهنیا که این مقوله را همچون ویروسی در ادبیات کودك پنداشته معتقد است 
ي هایدگیچیپعمل کردند که یاز کسانتردرستو تریاصولشدن از فضاي کودکی از این حوزه خارج شدند 

تحمیل کردند. هابچهی را با همان شکل پیچیده و نه در قالب جدید و کودکانه به دنیاي سالبزرگدنیاي 
ناخواسته حظ و لذت مطالعه را کنندیمتزریق هابچهی را به دنیاي سالبزرگي عالم فرازوفرودهایی که هاآن
)1374:36. (قاسم نیا،گذارندیمرا نوآوري و اسم چنین عملیرندیگیمهابچهاز 

و هاتالشوضعیت کلی مطبوعات این دوره از ثبات بیشتري برخوردار است. در این برهه اصل 
ي برهه اول بیشتر هاحرکتزیرا ؛ دهدیمابتکارهاي مطبوعاتی نسل انقالب در عرصه کودك و نوجوان ثمر 

، مجالت رشد و نشریه پویه ریشه در هابچهنقالب است. کیهان ي پیش از اهاداشتهمبتنی بر حفظ و تداوم 
که هم نوپا باشد، هم گذاردینمي قدم به میدان اهینشردر دهه اول،رونیازاي پیش از انقالب دارند. هاسال

یعنی در مقاطع گوناگون سنی شاهد تولد نشریاتیافتدیماما در دهه دوم این اتفاق ؛ نیرومند و هم ماندگار
. دهندیمو سطح مطبوعاتی را نسبت به گذشته ارتقا روندیمهستیم که کارهایی اساسی و بدیع به شمار 

روح ساختن و نو شدن در اصوالً.شوندیمي تازه از آزادي بیشتري برخوردار هامضمونمطبوعات در طرح 
بوعات که براي مطالعه کودکان ) بعضی مط1379،30از آثار برهه اول است. (حجوانی،ترپررنگآثار این برهه 

ي گلها،هابچههانیک،مهتاب،آفتابگرداناز: زشد کودك،اندعبارتاندمنتشرشدهو نوجوانان در برهه دوم 
زندگی.
یی است که با هدف آموزش کودکان منتشر هاکتابرشد ي دیگر ادبیات کودك در این دورههاشاخصهاز 

؛ ي اول دبستان بودندهاسالي سنی پیش از دبستان و هاگروهار مربوط به آثاین آثار اغلباندشده
ي هاگروهآموزش و تربیت براي این باهدفي ابتدایی دهه هفتاد تعداد آثاري که هاسال، در گریدعبارتبه

از بیست عنوان اثري که براي گروه سنی 72در سال کهيطوربهبیش از آثار ادبی بود، شدندیمسنی نوشته 
).1379گزارش شورا،(.اندشدهآموزش مستقیم نگاشته باهدفاثر18از دبستان موجود بوده، پیش 

ي کودك و رقابت بین هاکتاببر ترجمه، افزایش تعداد فیتألو فانتزي، برتري گراواقعسبک نوسان بین
ي ادبیات کودك در این دوره بودهایژگیوو رشد صنعت نشر از دیگر ناشران

1376تا 1368شعر کودك از وضعیت2.2
دوران رشد و شکوفایی شعر کودك محسوب مجموعدرساله شعر کودك دومین برهه از دوره سی

ي هاآموزشي فراوان، وخطاهاآزمونجهیدرنتآیند و به میدان میرفتهرفتهشود. نسل دوم شاعران کودك می
یابند.دست میقبوللقابو نقدهاي صورت گرفته در نشریات به شعري ختهیوگرجسته
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درباره کیفیت اشعار و اندمنتشرشده1368کتاب شعر که در سال ودوستیبشوراي کتاب ضمن بررسی 
ها توانایی شاعران جوان ما در ارائه شعرهاي کند: در بررسی این کتابمیاظهارنظرتوانایی شاعران آن، چنین 

وانایی درك تخیل کودکان و ایجاد ارتباط با آن نیز از جانب تشدهروشنکامالً معناریدزیبا، پربار و خوب،
)1370بود. (گزارش شورا،شدهیبررسهاي مثبت آثار شاعران از نکته

هاي شعر کودك در دوره دوم عبارت است از:ترین ویژگیبرخی از مهم
هاي قدیمیهاي تازه و خروج برخی چهره. ظهور چهره2.2.1

ران عرصه کودك که در دوره قبل کارنامه مطلوبی از خویش به یادگار گذاشته در این برهه برخی از شاع
شان برگزیدند. قیصر هاي دیگري را براي فعالیت ادبی و هنريبودند با شعر کودك خداحافظی کرده عرصه

زاد، آخواهکینرا براي کودکان سروده بود) بیوك ملکی، وحید » ظهر روز دهم«(که منظومه ماندگار پورنیام
اند غالب این عده بعدها با سرودن شعر براي نوجوانان شاخۀ دیگري جواد محقق، اسدا... شعبانی از این جمله
...از شعر معاصر ایران را توسعه بخشیدند

عالء، افسانه شعبان نژاد، بابک نیک طلب، حسین احمدي، نیافشناصر کشاورز، محمد کاظم مزینانی،
شاگردان شاعران برهه اول توانیماین گروه را درواقع؛ انددورهتازه این يهاچهرهاز علی اصغر نصرتی،

آزاد، شعبانی، امین پور، محقق و نیري به شمار آورد.خواهکینمانند، رحمان دوست، قاسم نیا، ملکی، 
همهنیبااآغاز کردند. هابچهدر مجله کیهان 1358اغلب شاعران برهه اول، حرکت خود را از سال 

ي باالتر ظهور امرتبهو در گذارندیمتعدادي از شاعران مقطع دوم استادان خود را در برهه اول پشت سر 
و شعر کودك همچنان داستان71تا 68ي اول برهه دوم یعنی حدود سال هاسالدر کالمک. در یکنندیم

.کندیمافت جیتدربهکیفیت روندي رو به رشد دارد اما ازنظر
کسوت خود نیز پیشی گرفتند و وره شاعران جوانی ظهور کردند که بعدها حتی از استادان پیشدر همین د

قرار گرفتند ناصر موردتوجهشاعران برتر عرصه شعر کودك عنوانبههاي سوم و چهارم نیز همواره تا دوره
اند.نژاد از این جملهکشاورز و افسانه شعبان

ن اشعارتدریجی در محتوا و مضموتحول2.2.2
رفتهرفتهوتاب سیاسی اوایل انقالب در این دوره شاعران کودك با پشت سر گذاشتن دوران جنگ و تب

اي مفاهیم اجتماعی کناره گرفتند.از بیان مستقیم غیر هنرمندانه و شعاري پاره
د که در مضامینی چون طبیعت، اجتماع، خانواده، بازي و سرگرمی، تعلیم و تربیت، از جمله مضامینی بو

شعر این دوره با زبان و بیانی هنرمندانه بیان شد. زبان و اسلوب بیان این اشعار عمدتاً مبتنی بر زبان رسمی 
نوشتار بود هرچند در اواخر دوره رفته رفته به سمت زبان گفتار گرایش پیدا کرد.

هاي شعري این دوره ونهشعر زیر که با موضوع رحلت امام (ره) در دوره مورد نظر سروده شده یکی از نم
است.
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گل یاد است/ یاد رخ رهبر/ اي زیبا/ این گل،من کودکی هستم/ چون دیگران اما/ در باغ دل دارم/ گلبوته
ها رویید/ یاد یادش براي من/ از عطر گل بهتر/ او چون پرستویی/ از شهر ما کوچید/ اما گل یادش/ در سینه

)117چه با ما نیست/ یادش ولی با ماست. (شعر وشکوفه ها، ص امام آري/ همچون گلی زیباست/ او اگر
هایی است که در دوره پیش گذشته از زبان استوار شعر، موسیقی و قالب شعر فاقد اشکاالت و آسیب

بندي مطلوبی نیز برخوردار است. تصاویر شد همچنین ساختار روایی شعر نیز قابل قبول بوده از پایاندیده می
شعري به کار رفته در شعر نیز متناسب درك و فهم کودك انتخاب شده است.و ایماژهاي 

. تکنیکی شدن شعر2.2.3
تکنیک رشد ي هم از نطرشعرنسبت به دوره قبل هم از نظر ساختار و انسجام شعر کودك دراین دوره

ري برخی چشمگیري یافت. شاعران کودك در این دوره رفته رفته با تسلط یافتن بر فنون و قواعد شع
هاي ادبی و هنري را که عمدتاً خاص شعر بزرگسال بود وارد شعر کودك کردند، و ظرافتهایدگیچیپ

هاي انتزاعی و مجرد ذهنی، صور خیال پیچیده و واژگان هاي غیرمعمول، مضموناستفاده از اوزان و قالب
عر و مخاطب شد.ها بود که بعدها باعث فاصله افتادن بین شادشوار، بخشی از این ظرافت

هاي اصولی و نقدهاي روشمند شعري. فقدان آموزش2.2.4
هاي آموزشی خاص شعر کودك خبري نیست. ها و کارگاهدر این دوره نیز همچون دوره گذشته از دوره

ها و مقاالت مربوط به شعر نیز عمدتاً نقد شعر کودك نیز بسیار پراکنده و غیر روشمند است. معدود سخنرانی
دوست و اسدا... شعبانی نگاشته یا ارائه شده است.محمود کیانوش، مصطفی رحمانتوسط

شدن شاعر از فضاي شعر کودكدور.2.2.5
در بسیاري از شعرهایی که در این دوره به اسم کودك سروده شد از حال و هواي کودکی خبري نیست

.کنندیمشاعران مفاهیم مجرد و ذهنی را با زبانی غیر کودکانه بیان 
از:اندعبارتهاي برتر شعري اي از مجموعهبرخی از شاعران مطرح این دوره و پاره

)، اسدا... شعبانی 70نیا (دوستان داداشی )، شکوه قاسم68دوست (صد دانه یاقوت مصطفی رحمان
متل آتل، 70)، ناصر کشاورز (از قناري تا کالغ 68ها )، افشین عال (خوش بحال ماهی69هاي نقاشی (موش

)، حسین احمدي 72). علی اصغر نصرتی (مثل یک قو 69)، حمید هنرجو (الال گل شب بو 76کلوچه 
)، احد 69)، منوچهر احترامی (خروس نگو یه ساعته 69هارنگ) احمد خوانساري (باغ 72(تنهایی و درخت 

). 74ژاد (بابا و باران ن) افسانه شعبان72)، صفورا نیري (سرخ و صورتی 69ده بزرگی (قصه گرگ و آهو 
)75طلب (سرود کوچولوها )، بابک نیک75صفورا نیري (چکاوك و چمنزار 

1383تا 1376سوم دوره.3
کلی ادبیات کودك در این دورهتیوضع.3.1
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این دوره را باید دوره دوره ارتقاي بینش سیاسی جامعه ورشد فرهنگ اگر دوره قبل دوره سازندگی بود
ي صنفی و مدنی فضا را براي توسعه هاتشکلت گذشته از این، فضاي باز سیاسی گسترش نقدپذیري دانس

ي صنفی هاتشکلی از برکات این دوره ایجاد کمسائل فرهنگی و از جمله ادبیات کودك مهیا ساخت. ی
انجمن وترجمه براي کودکان و نوجوانانخانهکودك و نوجوان بود. انجمن نویسندگان کودك و نوجوان،

بودند.هاتشکلتصویرگران کودك و نوجوان از جمله این 
. رشد نقد ادبیات کودك3.1.1

رشد فضاي نقدپذیري در جامعه شکل گرفته بود انتشار ریتأثي این دوره که تحت هاشاخصهیکی از 
نامه ادبیات در حوزه نقد ادبیات کودك و نوجوان بود. نشریات گلبانگ، پویش، پژوهشنشریات تخصصی

انتشار این نشریات جاي خالی جلسات نقد با.اندجملهودك و نوجوان، کتاب ماه کودك ونوجوان ازاین ک
ادبیات کودك نیز تا حدودي پر شد و مباحث مطرح شده در این نشریات زمینه را براي حرفه اي شدن 

اجتماعی و رشد ادبیات کودك و نیز نقد عالمانه ادبیا ت کودك فراهم کرد گذشته از این فضاي مساعد
ي غیر دولتی در این مقطع شد.هاتشکلفرهنگ عمومی موجب رشد 

ي عامه پسندهاکتابسفارشی نویسی و رواج وعیش. افت آثار ادبی،3.1.2
دراین مقطع عوامل متعددي از جمله فشار و بحران اقتصادي به نویسنده و ناشر و همچنین رشد 

شد و به هاآنکودکان و نوجوانان که موجب رکود مطالعه در بین ي ویژه هایسرگرمي تصویري و هارسانه
ي ناشران شوند از هادگاهیدتدریج نویسندگان و شاعران را به این نقطه سوق داد که بیش از گذشته تسلیم 

ي کودك منتشر شدند که بر خالف گذشته  در کنار توجه بیشتر به هاکتابینرودر این دوره  نوع جدیدي از 
و میل کودك به نوعی با سفارشی نویسی و عامه پسندي همراه شد . هرچند بودند نویسندگان و خواست 

شاعرانی.مانند شکوه قاسم نیا، ناصر کشاورز، مصطفی رحمان دوست، محمد کاظم مزینانی، اسدا... شعبانی 
چنین نویسندگانی . «هم  بودند که تالش داشتند در عین سفارشی نویسی  به ورطه ابتذال آثار بازاري نیفتند
ند تا تعادلی دیکوشیمپیش از آنکه بخواهند یک سره چشم و گوش بسته به خواست بازار و ناشر توجه کنند 

ي هاکتاببین خواسته بازار، خواسته ناشر، خواسته کودك و نیاز واقعی او برقرار کنند. لذا نوع تازه اي از 
ي هنري کارش عدول کرده بود اما مایه هاارزشحدي از نویسنده فقط تاهاآنپدید آمد که در پرفروش

ي نسبتاً فراموش شده ادبیات عامیانه هاتیشخصهنري را در کل بدنه کار حفظ کرده بود. او همچنین به سراغ 
...یی درباره نخودي، پهلوان پنبه، حسن کچل، مالنصرالدین، حسین کرد شبستري،هاکتابایران رفت و  

)45همان (ي و ... کند.دیهارا جایگزین پینوکیو، اي کی یوسان،هاآندیکوشنوشت و 
تدریجی شعررکود.3.1.3

اواخراین مقطع با رکودي جدي در زمینه شعر هنري کودك و نوجوان و به ویژه شعر نوجوان رو به در
فعال در و نه شاعران قوي دست سابق حضوري کنندیمرو هستیم. دیگر نه شاعران جدي و جدیدي ظهور 
از: مهري ماهوتی، رودابه حمزه اي، اندعبارت، کنندیماین عرصه دارند. شاعرانی که در این برهه ظهور 



٢١٨٦

٢١٨٦

مجموعه مقاالت

آتوسا صالحی، عرفان نظر آهاري، محمود پور وهاب، محمد عزیزي، شاهین رهنما، تقی متقی، حمید هنرجو، 
هاآن، باید اعتراف کرد که معدل آثار هاجهشداوود لطف اهللا، سید سعید هاشمی... که صرف نظر از پاره اي 

اصلی این است که بین شاعر و مخاطب فاصله افتاده مشکلاز معدل آثار دو برهه پیشین، پایین تر است.
ي دیگري که هایسرگرمازینرو در مقابل اندکردهي بزرگساالنه خود را وارد شعر کودك هادگاهیداست انان 

جذابیتی براي کودك ندارد در نتیجه کتاب شعر دیگر فروش هاکتابن خاص زندگی مدرن است دیگر ای
رودینم

آثار غیر داستانیرشد.3.1.4
به سمت تألیف آثار غیر داستانی، از جمله آثار ي نیمه دوم دهه هفتاد، گرایش نویسندگانهاسالدر 

اد این آثار، از آثار ترجمه هم به علمی، هنري و سرگرمی، دانش اجتماعی و آثاري از این قبیل بوده است. تعد
آثار غیر داستانی تألیف به سهیمقاي که در اینجا باید به آن اشاره کرد،انکتهلحاظ کمی بیشتر بوده است. 

تألیف تشکیل –لحاظ کمی، با تعداد این آثار در دهه شصت است. در دهه شصت بخش عمده آثار را داستان 
اما از نیمه دوم دهه هفتاد، ؛ ه تألیف آثار غیر داستانی و شعر بوده استو بیشترین کمبود در زمیندادیم

نویسندگان گرایش شدیدي به تألیف آثار غیر داستانی پیدا کرده ، این آثار به لحاظ کمی توانسته اند بر آثار 
عداد آثار تألیفی و تانددهیرساین دو حوزه به نسبتی متعادل 78سال تألیف غلبه پیدا کنند .تنها در –داستان 

)1379گزارش شورا،(در حوزه داستان، با تعداد آن در حوزه غیر داستان، تقریباً برابرشده است.
شعر کودك در این دورهتیوضع3.2

در ابتدا رکود در پایاناوج.3.2.1
فراز و گیرد. شعر کودك در این دوره با برهه سوم شعر کودك را در برمی1383تا 1376فاصله سالهاي 

هاي بسیار مواجه شد از سویی چاپ نشریات تخصصی در حوزه ادبیات و شعر کودك، برگزاري نشیب
هاي صنفی و ایجاد فضاي مناسب فرهنگی گیري تشکلهاي مرتبط با شعر کودك، شکلسمینارها و جشنواره

سفارشی موجب رشد کمی و تا حدي کیفی شعر کودك شد و از سویی گرایش بیش از حد شاعران به
اي، پیچیده، تکراري و بزرگساالنه ،دست کم گرفتن مخاطب و نویسی، استفاده از تصویرهاي کلیشه

انگاري و سطحی نگري در آفرینش ادبی رفته رفته در سالهاي پایانی دوره موجب رکود و افت شعر سهل
االنه شوراي کتاب اي که در گزارش سشد. به گونه_ي پایانی این دوره هاسالبه خصوص در -کودك 

از آن این چنین یاد شد:1379کودك در سال 
شاید بتوان گفت شعر کودك و نوجوان در روزگار کنونی در نشیب کامل است. شعرهاي [بررسی شده] «

هاي اخالق مهربان با کودك و نوجوان، همدلی با مخاطب، حضور شور زندگی، امید به آینده، از جنبه
کتاب بررسی 35ها بسیار تهی هستند به همین سبب نیز از میان ؤثر به درون انسانهاي نو و نگاه ماندیشه
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(گزارش ». اثر توانست به فهرست [آثار مناسب] راه یابد یک ترجمه و دو سروده3تنها 1379شده در سال 
)1380شورا،

نبودن مضامین، تصاویر و زبان شعريکودکانه.3.2.2
شود کودکانه نیست. این مسأله در مورد ودکان و به اسم آنان سروده میمضامین غالب اشعاري که براي ک

بیان کلی اشعار نیز صادق است گاهی اوقات مفاهیم مجرد ذهنی شیوه بیان تصاویر ذهنی ایماژها و زبان و
رود که براي مخاطبانش قابل درك نیست. این امر که به دلیل دخالت دادن نگاهفراوانی در شعر به کار می

بزرگساالنه در شعر کودك و نیز تکنیک زدگی شاعران پدید آمد در شعر شاعران کهنه کارتر بیشتر به چشم 
ي مثال در شعر زیر:براتا شاعران جوان.دیآیم

یک رسدیمبادي غریب /در کویري دور دست /الشه یک گور خر /روي خاك افتاده است /وزدیم
خون و گوشت /زیر چنگالی سیاه/درمیان سینه اي/پاره پاره ناگهان ي هالختهالشخور /باپر و بالی سیاه /

از / قلب سرخ گور خر / نوش جانت ال اقل/ با دلم زدیخیمپیدا دلی / سرخ اما نیمه جان/ ناله بر شودیم/
آهسته تر

نسیم ،گور خرشانیهاهیساسالم،شانیهاوهیمناصر کشاورز،
عر قلب مادر ایرج میرزا ست از جهت نقش دل و معنویت آن در که کلیشه اي نازل و بر گرفته از ش

ایماژها و زبان شعري آن نیز خارج ) عالوه بر این1387:518سالجقه، (ردیگیمقلمرو ادبیات بزرگسال قرار 
شعر کودك بوده خشونت موجود در آن نیز در خور روح لطیف کودك نیست.از حوزه

:دهدیمن درشعر زیرنیز رخ نشاهابیآسهمین 
/گریه تا هست پر غصه و غم / خنده تا مینآریدرگهمین است/این که ما سخت زندگی هر چه باشد

هست ما شادمانیم / این ولی حرف یک روي سکه است/حرف این سکه تنها همین است/خنده هم گاهی از 
ها دلنشین نیست/غصه روي درد است /گریه هم گاه از روي شادي است/ ابرها تا نگریند در باغ/خنده غنجه

و شادي از یک نژادند/معنی زندگی هم جز این نیست.
،دو روي سکههاچهیدرکوچه بیوك ملکی،

مبتنی بر شعر نیزمضمون و درون مایهبه دنیاي کودکی راه یابدتواندینمعالوه بر زبان بزرگساالنه اي که 
ي دو هاتقابل«کودکان. ی آن از دنیاي سادهفلسفه اي بزرگساالنه است که خود عاملی است در جهت جدای

اندیشه اي بزرگساالنه است که با هاتقابلگانه حاکم بر کل هستی و در ك معناي وحدت از همزیستی این 
دنیاي کودك و نوجوان هماهنگ نیست و به طور کلی از یک نژاد بودن غصه و شادي و درك معناي زندگی 

1387(سالجقه،»کیمانه در شعر کودك و نوجوان چندان جایگاهی ندارددر این قضیه آن هم با فلسفه اي ح
)517ص 

پس از دهه شصت شعر کودك از حالت اصلی و کودکانه خارج شد شاید بتوان علت این امر را تالش 
شاعران در راستاي وارد کردن شعریت در شعر کودك دانست همین مسأله آفت شعر کودك شد و سن شعر 
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د. کم کم شعر کودك به فراموشی سپرده شد و بیشتر شاعران به شعر نوجوان گراییدند یا کودك را باال بر
اینکه به جاي آنکه کودکانه بسرایند نوجوانانه سرودند

ها کودکانه بود و با بیان کودکانه سروده امتیاز شعر کودك در اوایل انقالب این بود که بیشتر موضوع
اما در این روزگار سن شعر کودك باال رفت. ؛ نگریستنده دنیاي کودك میشد. شاعران از منظري کودکانه بمی

تصویرها و ایماژهاي شعري پیچیده شده، موضوعات شعري آنقدر مجرد و ذهنی شد، که مناسب مخاطب 
کودك نبود.

توجهی به مخاطب یا درك حد و حصر در شعر موجب بیهاي بیاصرار شاعران در اعمال نوآوري
ده است.ناصحیح او ش

جعفر ابراهیمی شاهد ضمن اظهار تأسف در خصوص کم توجهی ناشران به شعر کودك وضع شعر 
بار دانسته، شعر کودك را در این دوره امري فراموش شده تلقی کرده و ضمن کودك را در نشریات اسف

نیازي به شعر خاص اذعان به این نکته که در دنیا چیزي به اسم شعر نوجوان وجود ندارد و اصوالً نوجوانان
دارد یکی از دالیل افزایش تعداد شاعران کودك و نوجوان آسانی سرودن شعر براي خود ندارند اظهار می

هاي دوره کودکی و نوجوانان است چرا که هر شاعري که طبع روانی داشته باشد و اندکی نیز تجربه
ه شعر گفتن براي کودکان بسیار مشکل تواند شعر نوجوان بسراید.در صورتی کغنی باشد میاشینوجوان

فرساست در حال حاضر، قشر عظیمی از شاعران و است. همچنانکه گفتن قصه براي سنین کودکی طاقت
سال نیز به 12سرایند غافل از اینکه کودکان زیر نویسند و میسال می12نویسندگان براي گروه سنی باالي 

)16: 1378ابراهیمی،(خود نیازمندند.آثار ادبی و شعري در حیطه سن فهم و درك 
واسطه روي کار آمدن رقیبان تازهدست رفتن مخاطبان بهاز.3.2.3

هاي شعر به دهند. دیگر کتابشاعران کودك در اواخر این دوره رفته رفته مخاطبانشان را از دست می
سأله جداي از عملکرد گیرد. این مروند و به طور کلی استقبال چندانی از شعر صورت نمیفروش نمی

شود. در واقع رواج ضعیف برخی شاعران از تغییرات بازار نشر و نیز شرایط فرهنگی جامعه نیز ناشی می
پسند و کارتونی، درگیر شدن بیش از حد کودکان با مسائل درسی و آموزشی، افزایش انتشار آثار داستانی عامه

هاي ب باعث شده شعر و خواندن شعر از فهرست خواندنیهاي سرگرم کننده تلویزیونی و گرانی کتابرنامه
کودك ایرانی حذف گردد.

از:اندعبارتهاي شعري مطرح در این دوره برخی از شاعران و مجموعه
)، 78دوست (بابا آمد نان آورد ناصر کشاورز ()، مصطفی رحمان،)77نیا (به خاطر خروسه شکوه قاسم

)، مهري ماهوتی (یه توپ 78الدین اکرمی (آهاي آهاي بهاره جمال،)79کان اسدا... شعبانی (رنگین کمان کود
) 79گل بی بی و باد خزان (یصمصامنی) نسر80)، حمید هنرجو (دل پروانه تنگ است 77قلیه دارم قل

)82ي آسمان هاپنجرهنیک طلب (بابک
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1388تا 1383چهارم دوره.4
کلی ادبیات کودك دراین دورهتیوضع.4.1

ي شعر در مقایسه با داستانهاکتابشیافزا4.1.1
ي دوره مورد نظر افزایش چاپ آثار شعري کودکان است در واقع در این دوره بر خالف هایژگیویکی از 

ي تألیفی بیشتر بوده است به خصوص در سال هاداستاني شعر نسبت به کتاب هاکتابي قبل تعداد هاسال
ي کلی بسیاري از هایبررسي ترجمه اي هم بیشتر شده است. هر چند در هاانداستي شعر از هاکتابکه 85

و ي ادبی و زیبایی شناختی است و تا حدي بیانگر نوعی هرج و مرجهاارزشي شعر این دوره فاقد هاکتاب
)114- 1384:113آشفتگی در عرصه شعر کودك است. (وطنی،

افزایش نویسندگان و شاعران زن4.1.2
افزایش 1379ندگان و شاعران زن که از دهه هفتاد با افزایش نسبی رو به رو بود از سال حضور نویس

به بعد تعداد 1383چشمگیر یافت و در دوره مورد نظر ما به باالترین درصد رسیده است. در واقع از سال 
مگیري از نویسندگان و شاعران زن بعد از دو دهه در فهرست آثار مناسب شورا کتاب کودك به طور چش

مربوط به هاآناغلب گونه فانتزي و آثار هاسالنویسدگان زن در این تعداد مردان بیشتر شده است. گرایش
به طور کلی گروه سنی خردسال و کودك بوده است. این در حالی »ج-ب «، »ب-الف«ي سنی هاگروه

ي گذشته کاسته شده هاسالایسه با ي اخیر و در مقهاسالاست که از فعالیت نویسندگان مرد به ویژه در 
ي سنی بوده و تقریباً به یک میزان در دو گونه فانتزي و هاگروهدر تمام هاسالاست. فعالیت مردان در این 

به ي اخیرهاسالنکته شایان ذکر اینکه گرایش نویسندگان مرد به ویژه در اندداشتهواقع گرا آثار مناسب 
ي اخیر به حوزههاسالبیشتر بوده است. گذشته از این نویسندگان در » د-ج «و » ج-ب «ي سنیهاگروه

)105-1378،104. (رزازي،اندداشتهطنز جهت گروه سنی نوجوانان هم گرایش 
ي تألیفیهاداستاني ترجمه اي و کاهش هاداستان. افزایش 4.1.3

نسته بر آثار داستان تألیفی غلبه کند. تعداد آثار داستانی ترجمه اي در دوره مورد نظر افزایش داشت و توا
ي ترجمه اي و هم در مقایسه با آثار غیر داستانی و شعر هاداستاندر مقابل آثار داستانی تألیفی هم در برابر

تعداد را داشته است. این در حالی است که به لحاظ کیفی نیز رشد چندانی در آثار داستانی تألیفی نیترکم
اثر رسیده که در مقایسه با سال 80تعداد آثار به 85زارش شوراي کتاب کودك در سال . طبق گشودینمدیده 

درصدي داشته است.50کاهش 84
آثار فانتزي بر آثار واقع گراغلبه.4.1.4

ي ابتدایی هاسالغلبه آثار فانتزي بر آثار واقع گرا کامالً محسوس بوده است در در دوره مورد بررسی
بر گونه واقع گرا غلبه کند و هر ساله بیش از نیمی از آثار مناسب را توانستیمونه فانتزي دوره مورد نظر گ

ي سنی هاگروهي گذشته به هادهههمچون اغلب آثار در هاسالبه خود اختصاص دهد. آثار واقع گرا در این 
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و بعضاً مستقیم و ي تکراري هاامیپي آخر دبستان اختصاص یافت و داراي موضوعات و هاسالنوجوان و 
ي سنی اغلب درون مایه اي روان شناختی جامعه شناختی،هاگروه. آثار واقع گرا مربوط به این انديشعار

ی و آموزشی داشته درباره مسائل ناشی از جنگ، فقر و محرومیت، مهاجرت از روستا، رویارویی با تیترب
حیط پیرامون، تنهایی، غرور، استقالل، کمک و خودگذشتگی، ارتباط با مازمشکالت زندگی شهري، بیکاري،

. در مقابل درون مایه آثار فانتزي اغلب اخالقی و گاه فلسفی و اجتماعی بوده با موضوعاتی اندبودهبخشش 
با حیوانات، ارتباطچون ترس، تنهایی، بازي، عشق، صلح، آرزو، محیط زیست، آزادي، دوستی و مهربانی،

اختالف و تضاد بوده است.
ي سنی ب و جهاگروهبیشتر به توجه.4.1.5

سنیي سنی کودك (دبستان) پیش گروههاگروهي سنی رویکرد اصلی همچنان هاگروهدر مورد توجه به 
ي سنی پیش از دبستان بوده است. هاگروهي گذشته مربوط به هادههتوجه همچون نیترکمنوجوان بوده و 

روه سنی در دوره مورد نظر بیش از کل تعداد این نوع آثار در دهه هر چند مجموع تعداد آثار مناسب این گ
به این گروه سنی حداقل است؛ به ویژه گروه سنی صفر است. هنوز هم گرایش نویسندگان و شاعرانهفتاد

اثر مناسب بوده و 8سال تنها 6تا 4سهم کودکان 83. در سال اندنداشتهتا چهار سال که عمالً سهمی از آثار 
)1384. (گزارش ساالنه شوراي کتاب کودك،اندبودهاثر مناسب 10، این کودکان داراي 83ر سال د

. کاهش گرایش به سوي بازنویسی و باز آفرینی متون ادبی کهن4.1.6
در این دوره گرایش به سمت ادبیات کهن با کاهش زیادي رو به رو بوده است اغلب آثار در این زمینه 

و ارائه آثاري با مضمون باز آفرینی متون کهن بسیار اندبودهویسی یا آثار تجدید چاپ بازنویسی یا ساده ن
بوده که طی 82ي آغازین دهه هشتاد بیشترین تعداد باز آفرینی مربوط به سال هاسالمحدود بوده است طی 

)1383آن فقط شش اثر باز آفرینی مناسب مشاهده شده است. (گزارش شورا، 
جمع بندي

) که به نوعی دوران اوج گیري ادبیات کودك و 1383تا 1376ي پایانی دوره قبل (هاسالقایسه با در م
ي شاعران و نویسندگان هستیم هاتیفعالشاهد رکود 88تا83ي هاسالدر فاصله شدیمنوجوان محسوب 

ان با افزایش فعالیت که نویسندگان و شاعررفتیمبا وجود پویایی و نشاط پدید آمده در دوره قبل انتظار 
جدي تر به سمت یافتن جایگاه واقعی خود در این عرصه پیش روند با این همه يهاعرصهخود و آموزش 

ي مورد نظر این انتظار را بر اورده نساخت .جداي از شرایط سیاسی و هاسالرکود به وجود آمده طی 
مؤثربه نظر تا حدي در این رکود ي فرهنگی که هااستیساقتصادي به وجود آمده و تغییر و تحول 

است.دالیل دیگري را نیز می توان براي این مساله سراغ گرفت که پرداختن بدان مجال و مقال دیگري می 
طلبد
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)1388تا 1383از کودك (وضعیت شعر بررسی.4.2
تاً هاي شعر نسبت به سالهاي پیش، از رشد نسباگرچه چاپ کتاب1388تا 1383در فاصله سالهاي 

محسوسی برخوردار بوده اما این رشد صرفاً کمی بوده و از منظر کیفی شعرهاي منتشر شده به مراتب از 
تر بوده است.سالهاي پیشین ضعیف

عدة زیادي از کسانی که ادعاي شاعري کودکان را دارند در آشفته بازار فقدان نظارت کیفی بر محصوالت 
از ده کتاب شعري براي کودکان و خردساالن منتشر کرده راه فکري و فرهنگی کودکان گاه در سال بیش 

)118تا 1384111وطنی (اند.صدساله را یک شبه طی کرده
اند برخی دیگر از شاعران کودك نیز که دیگر پا به سن گذاشته و از دنیاي کودکی بسیار فاصله گرفته

اند. شعرهاي کرار خویش دست زدهبدون شناخت مخاطب و بدون درك نیازهاي واقعی کودك امروز به ت
اند.پیشین خود را با اندکی پس و پیش کردن واژگان، روزآمد ساخته در بازار کتاب کودك منتشر ساخته

ي غلط هاآموزشهاي موسیقایی و وزنی، محتوا و مضامین سست و کم مایه، به هر حال در هم ریختگی
، ساختار معیوب فقدان آگاهی و اندیشه، تکرار موضوعات و و نابجا، استفاده از مفاهیم انتزاعی دور از ذهن

تولید انبوه شعر از جمله مصادیقی است که باعث شده برهه چهارم از مقاطع چهارگانه شعر کودك را دوره 
رکود بنامیم.

هاي شعري این دوره، کودك و شعر کودك آن چنان دست کم گرفته شده که گاه از در برخی از کتاب
دن تعدادي واژه بدون توجه به زیبایی واژگان و زیبایی ترکیب، با پس و پیش کردن ترکیب کنار هم چی

اند.هاي ضعیف و اجباري سعی در ایجاد ریتم کرده نام شعر بر آن نهادهنحوي جمله با گذاشتن قافیه
)49: 1388حیدري شاهی، (

تر رعایت شده وزن هر لحظه ست کمترین مسأله اموسیقی و بار آوایی کلمات که در شعر خردساالن مهم
ها یکدست نیست. به همین دلیل خواندن و شنیدن و در نتیجه فهمیدن کند. وزن در بندها و مصرعتغییر می

شود به این شعر توجه کنید تا دریابید رکود شعر کودك در دوره مورد نظر صرفاً در شعر با مشکل مواجه می
کار و صاحب سبک را هم گرفتار ساخته است:ران کهنهکار رخ نداده بلکه شاعشاعران تازه

ات یه رنگه رنگارنگی/ قرمز و آبی و زرد/ آمد برام گل آورد/ دسته گل من تو چقدر قشنگی/ هر شاخه
هر که تو را هدیه برام آورده/ کاري بهشتی کرده/ تو گلدان و باغچه و باغ و بیشه/ هرجا باشی دوست دارم 

یبا/ چه نعمتی شکر خدا.همیشه/ گل گل ناز و ز
دوست).(چند تا ستاره واي خدا، مصطفی رحمان

شود که با ذهنیت معصوم کودکان مغایرت دارد براي مثال در شعر زیر در این شعرها گاه مطالبی بیان می
که ظاهراً به سفارش شهرداري سروده شده و خانه شعر کودك و نوجوان آن را به چاپ رسانده کودکان به 

شوند:مند شوند با نابودي حیوانات آشنا میینکه به حفظ پاکیزگی و دوست داشتن محیط زیست عالقهجاي ا
ببین موشو آخ/ پنیر و برداشت/ رفت توي سوراخ/ کاش اون پنیره/ آلوده باشه/ موشه بمیره.
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، خانه شعر کودك و نوجوان)9هاي ساعت (ترانه
کند براي مثال در کتابی با ازي و تفکر صحیح نیز دور میپردبعضی شعرهاي این دوره کودك را از خیال

شود دست از خیال پردازي بردارد؛ در شعر هاي مختلف به کودك القاء میبه شکل» آرزوهاي من«عنوان 
خوانیم:این کتاب چنین می» شاپرك«

به تار اون خواد یه روزي/ بشم مث شاپرك/ هی بکشم با شادي/ این ور و اون ور سرك/ ... / دلم می
عنکبوت/ اگر بچسبه بالم/ همه باید بشینن/ گریه کنن به حالم/ من دیگه دوست ندارم/ شاپرکی شاد باشم/ 

خوام که آزاد باشم.ترسم از عنکبوت/ میمی
شود:در شعر بره آن جا که کودك در خیال بره شدن است در آخر این گونه پشیمان می

خوره/ یه روزي/ گرگه بیاد تو دره/ چند تامونو میآگهاشم/ ... / اما خواد که االن/ مثل یه بره بدلم می
.مونبره/ بهتره زودتر بیام/ ازین خیاال بیرون/ تا جون من بمونه/ از این خطر در اچند تامونو می

بندد در شعري با عنوان بهتر از این پردازي را به کودك میسرانجام شاعر پس از اینکه در هر گونه خیال
پردازد پرداخته است:یشه/ خودت باشی همیشه از زبان شاپرکی همه چیزدان به نصیحت کودك خیالنم

برو یه آینه بردار/ ببین خودت رو در اون/ ببین به تو چی داده/ این خداي مهربون
دعا بکن تو دنیا/ خودت باشی همیشه/ یه آدم مهربون/ بهتر از این نمیشه

بروجنی)(آرزوهاي من، بنفشه رسولیان 
نتیجه کار شاعر این کتاب چیزي جز لطمه زدن به رابطه کودك با طبیعت و ترساندن او از هر گونه 

)51خطرپذیري، تخیل و خالقیت است چیزهایی که اساس دنیاي کودکی است.(همان 
توان به افراد زیر اشاره کرد:از شاعران این دوره می
، بازي با انگشتان 85هاي نوازش دوست (ترانهصطفی رحمان)، م83نی میهاي میناصر کشاورز (مجموعه

)، بابک نیک طلب 87)، حمید هنرجو (لپ قرمزي کجایی 85تی تی کاله تی)، افسانه شعبان نژاد (ماه تی84
)84درخت خانه ما وهاب (پور محمود).84هاي هوپی )، مرضیه جوکار (مجموعه83هاي کودکان (ترانه

نتیجه گیري
به این نتایج دست یافت: توانیمند مطالبی که ذکر شد از برای

در چهار توانیمواسطه مقتضیات زمانی و شرایط فـرهنگی شعر کودك را در دوران پس از انقالب به
ج )، 1376تا 1368از (، ب) دوره دوم )1368تا 1358دوره اول (از الف (دوره طبقه بندي و بررسی کرد. 

)1388تا1383از ()، د) دوره چهارم 1383ا ت61373(آ سوم (دوره
سالهاي نخست پیروزي انقالب فضاي سیاسی اجتماعیریتأثدر دوره اول شعر کودك به شدت تحت 

ي این دوره عبارت است از: رسمیت یافتن ادبیات کودك هایژگیونیترمهمونیز دوران جنگ تحمیلی است. 



٢١٩٣
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

ي کودك، توجه هاکتابسبک واقع گرا افزایش کمی و کیفی و نوجوان، پیدایش موضوعات جدید، توجه به 
ي کودك نابسامانی صنعت چاپ ونشر کتاب کودك.هاکتابویژه به شعر کودك، رشد تصویرگري 

در دوره اول جوانان زیادي به عرصه شعر کودك وارد شدند. شعرنسبت به داستان برتري و رجحان یافت 
، هابچهدر شعر راه پیدا کرد. در این دوره نشریات ادبی چون کیهان هایزدگوشعار هایشتابزدگي اپارهو 

. هرچند طی دوره مذکور شعر کمتر به شکل شدیمکانون، آموزش، نقد و بررسی شعر کودك محسوب 
ي و عملی نقد شد. رویکرد شاعران به مضامین دینی اجتماعی و فرهنگی برخاسته از انقالب، فقدان احرفه

ي شعر کودك در دوره مورد نظر است مصطفی رحمان هایژگیوه موسیقی شعر از دیگر نوآوري در زمین
دوست، شکوه قاسم، منوچهر احترامی، وحید نیکخواه آزاد، قیصر امین پور از شاعران مطرح این دوره 

.شوندیممحسوب 
نگی کشور ي جدید در شعر کودك و تغییر و تحول در فضاي فرههاچهرهدوره دوم شعر کودك با ظهور 

ي نشریات کودك ارسانهو حرکت به سمت توسعه اقتصادي و سازندگی آغاز شد. در این دوره کارکرد 
افزایش یافت. نویسندگان وشاعران کودك به سمت سفارشی نویسی روي آوردند در این دوره همچنین در 

ه، بازي و سرگرمی مضمون و محتواي اشعار تحول تدریجی صورت پذیرفت ومضامینی چون طبیعت، خانواد
ي هاقالباستفاده از اوزان و (بیشتر مورد توجه قرار گرفت گذشته از این شعر کودك به سمت تکنیکی شدن 

عال، حمید هنرجو، علی اصغر نیافشي انتزاعی) پیش رفت.هامضمونخیال پیچیده صورغیر معمول،
.شوندیموان این دوره محسوب نصرتی، ناصر کشاورز، صفورا نیري، اسدا... شعبانی ازشاعران ج

ي فرهنگی و اجتماعی و هایدگرگوني سیاسی، هاتیفعال) با رشد 1383تا 1373(دوره سوم شعر کودك 
ي عامه پسند هاکتابي صنفی نویسندگان کودك و نوجوان، رشد نشریات کودك، رواج هاتشکلایجاد 

ن، نوسان بین سبک واقع گرایی و فانتزي ي کودك و نوجواهاکتابکودکانه، رکود شعر، افزایش تعداد 
وافزایش تعداد نویسندگان وشاعران زن همراه است. شعر کودك در این دوره با فراز ونشیب بسیار مواجه 
شد. ازسویی چاپ نشریات تخصصی در حوزه ادبیات وشعر کودك به همراه برخی عوامل دیگر موجب رشد 

گرایش بیش از حد شاعران به سفارشی نویسی، استفاده از کمی و تا حدي کیفی شعر کودك شد. از سویی 
ي پیچیده، دست کم گرفتن مخاطب، سهل انگاري و سطحی نگري در آفرینش ادبی موجب اشهیکلتصویر 

3صرفاًکتاب بررسی شده در این حوزه 35از میان 1379رکود شعر کودك شد. تا جاییکه فی المثل در سال 
خوب شوراي کتاب کودك قرار گیرد. مهري ماهوتی، بابک نیک طلب، صفورا اثر توانست در فهرست آثار

شانيشعري هاتیفعالبخش نیترمهمو جمال الدین اکرمی از شاعرانی هستند که نیري، افسانه شعبان نژاد
در این دوره رخ داده است.

ي شعر در مقایسه هاابکتدوره چهارم شعر کودك با تغییرات گسترده فرهنگی درکشور آغاز شد. افزایش 
ي، غلبه آثار فانتزي بر آثار واقع گرا، اترجمهي هاداستانبا داستان، افزایش نویسندگان و شاعران زن، افزایش 



٢١٩٤

٢١٩٤

مجموعه مقاالت

ي هایژگیوتوجه بیشتر به گروه سنی ب و ج و کاهش رویکرد به بازنویسی و باز آفرینی متون ادبی کهن از 
کلی ادبیات کودك در این دوره است.

ي غلط و نابجا، هاآموزشي موسیقایی و وزنی، محتوا و مضامین سست و کم مایه، هایختگیرهم در 
استفاده از مفاهیم انتزاعی دور از ذهن، ساختار معیوب، فقدان آگاهی و اندیشه، تکرار موضوعات و تولید 

اد شود. حمید انبوه شعر از جمله مصادیقی است که باعث شده دوره چهارم دوره رکود شعر کودك قلمد
کشاورز، مصطفی رحمان دوست، بابک نیک طلب، افسانه شعبان نژاد، از ناصرهنرجو، مرضیه جوکار،

.شوندیمشاعران مطرح این دوره محسوب 
پی نوشت

پژوهشنامه ادبیات نمودارهاشعر کودك و نوجوان در آیینه اماره و 82-1374:73به حداد دیبنگر.1
2شماره 1374کودك و نوجوان پاییز 

کتابنامه:
،دي ماه.16، کتاب ماه کودك و نوجوان، شماره »چهره دیگر شعر کودك)«1378،( جعفرابراهیمی ،
،48تا41ي آموزشی قبل از دبستان، آدینه هاکتابشعر در صورت)،1366( غالمرضاارژنگ
) ،گذشته چگونه ارزیابی سال20یطوضعیت ادبیات کودك و نوجوان را در ) «1378باقري، مهناز

، اردیبهشت.7، کتاب ماه کودك و نوجوان، سال دوم، شماره »؟دیکنیم
خانه شعر کودك، تهران، نشر شهر  1385(9ي ساعت هاترانه  (
) نامه ادبیات کودك و ، پژوهش»سیري در ادبیات کودك و نوجوان پس از انقالب) «1379حجوانی، مهدي

، بهار.20نوجوان، سال پنجم، شماره 
)پژوهشنامه ادبیات کودك و نوجوان نمودارها) شعر کودك و نوجوان در آیینه اماره و 1374حداد حسین

2پاییز شماره 
) ،کتاب ماه کودك و »نگاه نزدیک تر به شعر کودك و نوجوان«) 1388حیدري شاهی سرایی، زهره ،

54-48، آبان.49شماره نوجوان، سال دوازدهم، 
ي کودکان قبل از دبستان به کوشش منوچهر ترکمان ، چاپ یازدهم برا)  1386؛ (هاشکوفهو شعر

،تهران، مدرسه
 ،چند تا ستاره واي خدا ،تهران ،نیستان.) 1386ی (مصطفرحماندوست
) ،کتاب ماه کودك و »سال پس از انقالب30وضعیت ادبیات کودك و نوجوان در )  «1378رزازي، مریم ،

، بهمن.16شماره نوجوان، سال دوم، 
)آرزوهاي من، اصفهان، فرهنگ و مردم با همکاري رعنا.1387رسولیان بروجنی بنفشه (
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) ،70بررسی محتوایی شعر کودك در دهه «،)  عباس پور نوغانی، محبوبه1386زرقانی، سید مهدي« ،
، زمستان159مشهد، شماره مجله دانشکده ادبیات و   علوم انسانی

) ،از این باغ شرقی، چاپ دوم، تهران، کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان،.1387سالجقه، پروین (
) ،بررسی و تحلیل ادبیات کودکان از آغاز تا ده هفتاد، چاپ اول، تهران، عیاران.1384شجري، رضا(
 ،1388تا 1358از سال (،»گزارش ساالنه شوراي کتاب کودك«شوراي کتاب کودك .(
 ،نامه ادبیات کودك و نوجوان، ، پژوهش»ی در شعر کودكسالبزرگویروس «) 1374( قاسم نیا، شکوه

، پاییز.2سال اول، شماره 
) ،77تا 58)گزارش تحلیلی نقد ادبیات کودکان و نوجوانان در سال 1383کاشفی خوانساري، سید علی ،

چاپ اول، قم، سپهر.
) ي بنفشه (قدیانی)هاکتابنسیم، تهران،شانیهاهیساسالم شانیهاوهیم)  1377کشاورز ناصر
)  تهران ،کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانانهاچهیدر) کوچه 1376ملکی بیوك،
 )،شعر کودك از آغاز تا امروز، چاپ اول، تهران، وزارت 1382موسوي گرما رودي، سید مصطفی(

فرهنگ و ارشاد اسالمی،.
ی از یک فاجعه انسانی در حیطه نشر کتاب گزارشعر کودك؛انبوه شدیتول)   .1384ی محسن،  (وطن

118-98111و 97شماره 1384آبان و آذر ماه کودك و نوجوانکتابکودك،



٢١٩٦

٢١٩٦

مجموعه مقاالت

شناختیجامعهمنظرازدورکیمو) مثنويدر(موالناتربیتیهاياندیشهبرتحلیلی
حسینیمریمسیده

اه آزاد اسالمی واحد دهاقان دانشجوي دکتري جامعه شناسی فرهنگی دانشگ
1هایلمهاحمدرضادکتر

استاد تمام زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان 
چکیده

. استشدهاندیشهوفکرصاحباننظراتوآراءدرتنوعبروزبهمنجرتربیتوتعلیممسالهپیچیدگی
بهموجودآراءبررسیوتحلیلضمنکهکندمیایجابهاشهاندیوآراءاینازبهتربرداريبهرهضرورت

وبیانضمننوشتارایندرلذا. شناختراافکارایندرمتفاوتومشابهنکاتوپرداختهنیزهاآنمقایسه
تربیتوتعلیمزمینهدردورکیمشناختیجامعههاياندیشهنیزومثنويدرموالناعرفانیهاياندیشهتحلیل
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مقدمه ( دربیان مساله و  اهمیت موضوع )
تعلیم و تربیت همیشه یکی از ضرورت هاي موثر در زندگی اجتماعی انسان  و از عوامل مهم رشد و 

و هنر تعلیم و تربیت« گسترش فرهنگ و تکامل جوامع بشري بوده است تا بدان حد که از نظر کانت، 
داري در بین تمامی ابداعات بشري از همه دشوارتر است. به عبارت دیگر، او بیان داشته است که حکومت

ماهروزاده، » ( سازد، نیست.بشر تنها با تعلیم و تربیت آدم تواند شد، و آدمی چیزي جز آنچه تربیت از او می
ه در دین مبین اسالم، بسیار واال و ارزشمند جایگاه تعلیم و تربیت در هر فرهنگ اصیلی، به ویژ) « 46: 1389
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است. تعلیم عامل رشد و شکوفایی بشر و ارتقاي فکري، جسمی و روانی است که از این طریق زمینه به 
منظور پرورش تن، شخصیت، ایجاد اعتماد به نفس و یافتن فلسفۀ صحیح حیات، براي بهتر زیستن فراهم می 

که در قبال جامعه دارد آشنا می سازد و به انسان اخالقی بودن را می آموزد. شود. تعالیم، آدمی را به وظایفی 
بارانی و گل افشانی ،  » ( به طوري که اخالق حسنه با تعلیم رشد می یابد و انسان به مقام انسانیت می رسد.

1391 :64(
علم آن را به تعلیم بیش از هر چیز آموختن دانش به دیگران است و به معارفی محدود می شود که م

گاه شاگردان القا می کند. اگر قصد از آموزش  به کار بستن آن نباشد دانش مفید واقع نمی شود.  تعلیم  آن
اي براي پدیداري  تغییر و تحول در نوآموز گردد و او را در انجام کارها توانا سازد و مفید است که زمینه

انایی ها. به بیان دیگر تربیت عبارت است از تنظیم توانایی اي گردد براي تربیت یعنی به کار بستن توزمینه
هاي فرد به گونه اي که حسن رفتار او را در جنبه هاي مادي و معنوي زندگی ضمانت کند . معارف و 
معلومات نمی تواند همیشه به عنوان یک عامل نیرومند و موثر براي عمل  و رفتار فرد باشد . زمانی دانش و 

اند سازنده و سامان بخش باشد که در زندگی و طرز رفتار او مورد استفاده قرار گیرد . به معلومات می تو
همین دلیل است که متفکران اجتماعی از گذشته تا حال بر جنبه هاي گوناگون تربیتی در انسان تاکید کرده 

پرورش کنونی ، جوامع اند تا چگونه او با خود ، طبیعت و با دیگران سازگاري یابد . هم چنین در آموزش و 
امکانات گسترده اي را براي تعلیم افراد خود تدارك می بینند به گونه اي که آن ها را قادر نموده تا به کمک 
دانش و معلومات خود بر طبیعت تسلط یافته و در رفع نیازها از آن بهره مند گردند اما مشکل این جاست که 

مینه تربیت  حقیقی انسان را فراهم گرداند . یکی از موانع تربیت این آموزش ها و تعلیمات هنوز نتوانسته ز
حقیقی انسان در آموزش و پرورش کنونی آن است که جوامع  به جاي آن که تربیت انسان را وسیله اي براي 
تکامل ویژگی هاي انسانی و اخالقی قرار دهند ، انسان را بیش تر براي مقاصد خود تربیت می کنند و آن را 

هت اهداف خود به کار می گیرند . در ج
زیستن در دنیاي امروز و رویارویی با چالش ها و مسائل تربیتی ، گاه بشر را به واکاوي مجدد در اندیشه 
ها و تفکرات اجتماعی بر می انگیزد تا بدین طریق با دقت در این آراء و اندیشه ها راه حلی براي مسائل و 

رنگ در چنین موقعیتی موجب تباه شدن قدرت آدمی در تاثیر گذاري بر چالش هاي مبتال به  بیابد  که د
جریان زندگی خویش خواهد بود و اگر این  واکاوي مبتنی بر نگاهی مسئله مدار و به منظور جستجوي راه 

گم گشته خویش باشد ، می تواند آدمی را در ارائه راه حل هایی براي رفع چالش ها یاري رساند .  
به دیدگاه هاي تربیتی مطرح در میان بزرگان فکر و اندیشه در راستاي نیازهاي تربیتی زمان نگاهی تازه 

حاضر ، ما را به نگرشی نو در ماهیت انسان ، جامعه و تعلیم و تربیت رهنمون می گردد ، به ویژه آن که این 
بی معلمی نیز بوده بزرگان خود در عرصه تعلیم و تربیت و در مقام نظر و عمل صاحب اندوخته هاي تجر

باشند .پرداختن به آراي اندیشمندان مختلف و مقایسه آن ها می تواند در اتخاذ راه کارهاي تربیتی موفق  تا 
حدي راهگشا باشد . در این نوشته سعی می شود اندیشه هاي دو متفکر را در زمینه تعلیم و تربیت بررسی 
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لمان که  اندیشه هایش  ، چون دریایی گسترده است که نماییم . یکی موالنا به عنوان عارف و ادیبی مس
اند . حدیث تعلیم و اي از آن چشیدهو جرعهنویسندگان و محققان بسیاري در شرح احوال وآثار او قلم زده

ها تمثیل وار به طور پراکنده اي از مثنوي را به خود اختصاص داده و موالنا در این بحثتربیت، بخش عمده
ي مباحث تربیتی پرداخته است . نگارنده در این تحقیق از از دیوان خود به طرح پراکندهدر جاي جاي 

ها و تمثیالت فراوان آمده به اندازه هاي تربیتی مولوي  که  در مثنوي به طور پراکنده و ضمن داستاندیدگاه
زم به توضیح است که به دلیل الوسع بهره برداري نموده و آن ها را مورد تبیین جامعه شناختی قرار  می دهد.

تعلیم و تربیت به صورت منظم و طبقه بندي شده، » مثنوي« قالب عرفانی اشعار موالنا و از آن جهت که در
ها و تمثیالت به صورت پراکنده بیان است و مولوي غرض و مقصود خود را در قالب قصهمطرح نشده

ه صورتی غیر مستقیم میسر خواهد بود . اندیشمند دیگر امیل کند ، استنباط افکار و اندیشه هاي تربیتی او بمی
دورکیم جامعه شناس فرانسوي است که رویکرد ویژه اي به جامعه و اجتماع و تعلیم و تربیت دارد و خود از 
بنیانگذاران جامعه شناسی آموزش و پرورش تلقی می شود . این مطالعه و مقایسه آراي این دو متفکر در 

شان دهد که آن ها با چه دیدگاهی به انسان ، تعلیم و تربیت او و الزامات آن  نگاه می کنند و صدد است تا ن
غایت تعلیم و تربیت از نظر آنان چیست و نهایت این که چه وجوه اشتراك و افتراقی در اندیشه هاي آنان 

قابل ادراك است. 
روش تحقیق : 

م در زمینه تعلیم و تربیت در قالب این مقاله به دو شکل دستیابی به اندیشه هاي تربیتی موالنا و دورکی
انجام گرفته است :

اسنادي که با مراجعه به کتاب ارزشمند مثنوي معنوي و نیز کتب و مقاالت –مطالعه تحلیلی –الف 
موجود در باره اندیشه هاي این دو متفکر در زمینه تعلیم و تربیت به بررسی پرداخته و اندیشه هاي آن ها

مورد تحلیل قرار گرفته است .
مطالعه مقایسه اي که در آن پس از بررسی و مطالعه آراي این دو متفکر به مقایسه و ارزیابی وجوه -ب

اشتراك و تفاوت آراي آن ها در مورد تعلیم و تربیت پرداخته شده است .  
پیشینه تحقیق : 

که در ارتباط با مثنوي معنوي به عنوان یک اثر جستجو در منابع موجود در زبان فارسی حاکی از آن بود
تعلیمی ، تالیفات و تحقیقات متعددي به ویژه در حوزه زبان و ادبیات به انجام رسیده است و شرح هاي 
فراوانی در باره این اثر گرانبها وجود دارد ، اما به دلیل عدم ارتباط با موضوع این مقاله از باز شماري آن ها 

ردد و ذکر این نکته الزم می آید که جستجوي انجام شده براي دستیابی به کتاب یا مقاله اي خود داري می گ
که با رویکرد جامعه شناختی به موضوع حاضر یعنی تعلیم و تربیت در مثنوي معنوي پرداخته باشد ، به نتیجه 
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و در این زمینه به نگارش در نرسید فلذا به نظر می رسد این مقاله از کارهاي آغازینی است که با این رویکرد 
می آید . 

چارچوب نظري : 
شناختی، سعی ترین نظریات جامعهبه عنوان یکی از مهم» کارکردگرایی«در اینجا، با تأکید بر نظریه 

کارکردگرایی از رهیافت هاي عمده در جامعه شناسی است که « شود دیدگاه این دو متفکر تبیین گردد. می
ان نظریه تعادل ، وفاق و کارکردگرایی ساختاري از آن یاد می شود . بر اساس نظریه گاهی اوقات تحت عنو

کارکردگرایی ، یک کل مرکب از اجزائی است که آن را به وجود می آورند و در بقاي آن سهیمند ، اگر چه 
تا هم اجزا و هم کل ممکن است دچار تغییر و دگرگونی شوند . بدین ترتیب کارکرد گرایی می کوشد 

ماهیت در هم بافته یک نظام اجتماعی را در کلیت آن درك نماید . فرض اصلی این نظریه این است که 
جامعه و نهادهاي موجود در آن مثل آموزش و پرورش ، اجزاي به هم پیوسته اي هستند که هریک نقش مهم 

امیل دورکیم یکی از نظریه ) 19-20: 1389شارع پور ، .»( و ضروري در حفظ بقاي کل جامعه ایفا می کنند 
یکی از مهم ترین کارکردهاي آموزش و پرورش انتقال ارزش ها « پردازان مکتب کارکردگرایی معتقد است : 

و هنجارهاي اجتماعی از نسل گذشته به نسل جدید و گسترش آن در میان اعضاي جامعه است . به نظر 
حیات نخواهد بود و آموزش و پرورش این همگنی دورکیم هیچ جامعه اي بدون حفظ تجانس قادر به ادامه 

) 20: 1381محمدي ، » ( را ایجاد می کند . 
هاي نظام ترین بخشتوان گفت: از منظر این دیدگاه، نظام آموزشی به عنوان یکی از مهمبنابراین، می
ظ نظام اجتماعی و پذیري را  براي حفشود که کارکرد مهم و ضروري انتقال فرهنگ و جامعهجامعه تلقّی می

ها، و آموزش بقاي آن بر عهده دارد. در این زمینه، مسائلی مانند تربیت اخالقی، انضباط، انتقال ارزش
شوند. از این چشم انداز شناسان و صاحب نظران این مکتب مسائلی مهم قلمداد میتخصص از دیدگاه جامعه

می تساهل بتوان گفت که  موالنا نیز چون  دورکیم و با بررسی که در افکار موالنا انجام شد ، شاید با ک
اندیشه هاي کارکرد گرایانه اي در زمینه تعلیم و تربیت ارائه داده است . 

نگاهی به مثنوي مولوي ، ادبیات تعلیمی  
اگر ادبیات را زاییده فطرت هنرجو و هنرپرور انسان بدانیم و به این قائل باشیم که ادبیات هنگامی به « 
هنر و زیبایی می رسد که این هنر ظاهري با یک تعهد درونی از سوي آفریننده آن همراه باشد، بالتبع به اوج 

این نتیجه خواهیم رسید که عالی ترین نوع ادبیات، گونه اي است که انتقال دهنده این تعهد درونی باشد و 
ي و لغوي ایجاد کند که همانا این در مخاطب تاثیري واالتر و ژرف تر از تاثیر لذت از هارمونی هاي ظاهر

لذت، لذتی است که زاییده تنبه و دگرگونی فکري و روحی مخاطب است.در حقیقت باید گفت ادبیات 
هنگامی ادبیات است که به این دستاوردهاي متعالی یعنی تعلیم و تربیت جوامع و نسلها رسیده باشد و بی 

» از غنی ترین ادبیات ملل از این ویژگی برخوردار است . شک ادبیات کالسیک سرزمین ما نیز به عنوان یکی
در سایت روزنامه اطالعات) 1385(حسینی طه ، 
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ادبیات تعلیمی در دو معناي خاص و عام به کار می رود . در معناي خاص به شیوه هاي آموزش یک 
ا اجتماعی و علمی است و هاي اخالقی یحرفه یا هنر خاص و در معناي عام به آثاري که  محتواي آنها آموزه

شود. ادبیات تعلیمی که امروزه در معناي عام آن مورد نظر شود اطالق میبه هدف تعلیم و تربیت آفریده می
پردازد و است، ادبیاتی  اخالقگرا است که  گوینده و یا نویسنده به قصد تعلیم و آموزش به آفرینش اثري می

گیرد. بی شک باید موالنا را از  نخستین شه و هدف خود به کار میهنر را براي ترویج اخالق و فکر و اندی
بزرگ معلمان اخالق و ارزشهاي واالي انسانی دانست که اندیشه هایش می تواند چراغ راه جامعه اي باشد 

که غرق روزمرگی هاي دنیاي مدرن شده است .  
که تاسی از اندیشه هایش الگوي موالنا جالل الدین محمد بلخی، شاعر پر آوازه قرن هفتم هجري « 

بسیاري ازاندیشمندان و مفاخر حوزه اخالق وعرفان است، امروز به الگویی ارزشمند براي ساختن آرمان شهر 
انسانی تبدیل شده است.توجه به اخالق و ارزشهاي ناب انسانی خمیر مایه اصلی مدینه فاضله اي است که 

دیشه و عقاید موالنا باید به یک نکته اساسی نظر کنیم که دنیایی که موالنا معمار زبردست آن است.در تبیین ان
موالنا در آن می زیسته با دنیاي مدرنیته امروز متفاوت بوده، اما توجه به دیدگاههاي موالنا براي دنیاي جدید 
ضروري است چرا که مولوي تنها براي زمان خویش سخن نگفته بلکه براي سرشت پاك و بی آالیش همه 

سانهاي جهان هستی سخن سرایی کرده است .ان
درس آموزي از مکتب موالنا منحصر به زمان و مکان نیست ، مرز جغرافیایی ندارد و نمایندگان مکاتب 
مختلف شاگردان این معلم عرفانی اند.عرفانی که مالي روم نماینده مکتب آن است، گذشته از آب و رنگ 

ي هستی شناسی و انسان شناسی است تا آنجا که چه بسا پند نظري و فلسفی ، دیدگاهی نو به نگرشها
واندرزهاي استادانه اش ذوق و قریحه شاگردان طریقش را برمی انگیزد.موالنا از عرفان به عنوان ابزاري 
ارزشمند براي تغییر آدمیان بهره گرفته و با چاشنی علم و ایمان ، جسم و جان را اسیر روح پاك کرده تا 

، در 1392مهدي زاده، »( نجا که به تعبیر خود، پله پله تا مالقالت خداست ، رهنمون شود. مراتب سلوك آ
سایت صبح ساوه ) مولوي نه فقط در سروده ها و حکایات ادبی خود دغدغه آموزش و پرورش را دارد و 

گفتار نیز سالک را به کسب فضایل اخالقی تشویق می کند و  رذایل را نکوهش می نماید  ، بلکه در عمل و
با پرهیز از اعمال ناشایست ؛ در قالب معلمی عامل در می آید که عمالً درس اخالق و فضیلت را می دهد . 
او در مقام عالمی که در عمق وجودش به تعلیم و تربیت انسان ها می اندیشد ، تالش می کند اندیشه هاي 

تا  به نحو بهینه اي در مشتاقان هدایت و تربیت تعلیمی و تربیتی اش را به زیور  شعر و سخن موزون بیاراید 
چون مشاهده کردیم که به هیچ نوعی به طرف حق مایل نبودند و از اسرار الهی محروم می .« نهادینه شود 

ماندند به طریق لطافت سماع و شعر موزون که طباع مردم را موافق افتاده است ، آن معانی را در خورد ایشان 
)74: 1388، زمانی .»  ( دادیم 
تفکر موالنا را به اعتباري می توان از دو خاستگاه منبعث دانست :« 
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باید ها و نباید هایی که از خاستگاه عرف اجتماعی و فرهنگ عمومی نشات می گیرد و از آن به اخالق 
تعبیر می شود . 

ه می گیرد  و از آن به باید ها و نباید هایی که از فکر و تجربه و روان شناسی اجتماعی موالنا سر چشم
اندیشه اجتماعی تعبیر می شود . مراد از اندیشه اجتماعی ،  به نظرها و نظریه هایی اطالق می شود که از فکر 
دانایان نشات می گیرد ، نه از عرف عام ، و اندیشه پرداز ، مخاطبان را در برقراري روابط انسانی و مناسبات 

) در 53: 1384رحمدل ، .» ( تاوردهاي اندیشه اجتماعی توصیه می کند و ارتباطات اجتماعی ، به رعایت دس
واقع علی رغم مشابهت موجود میان اندیشه اجتماعی و اخالق اجتماعی ، وجوه افتراق مشخصی وجود دارد 
که باعث تمایز آن ها می شود . اخالق ریشه در عرف و فرهنگ و آرمان هاي اجتماعی دارد که از گذشتگان 

رسیده و در جامعه نهادینه شده ولی اندیشه اجتماعی زاده فکر و تجربه هاي حسی و خرد ورزي به ارث 
دانایان و فرهیختگان است و ریشه در واقعیات  موجود دارد .

مثنوي اثري عرفانی است و هدف موالنا از به کار بردن مضامین تربیتی  رسیدن به کمال نفس است، لذا 
بر اساس رویکردهاي جامعه شناختی ، هم زمان مستلزم بررسی اندیشه اجتماعی او تحلیل آراي تربیتی موالنا

در باره انسان و جامعه  است تا از این طریق بتوانیم به آراي جامعه شناختی او در زمینه تعلیم و تربیت نائل 
شویم .
اندیشه اجتماعی موالنا در باره تعلیم و تربیت در مثنوي :-الف

دیدگاه عرفانی خود و با نگرشی توحیدي به جهان هستی ، سراسر عالم را صاحب حیات، موالنا بر اساس
شعور و اراده دانسته و معتقد است که اجزاي هستی فرمان خدا را می پذیرند و مطابق مشیت او  هرلحظه در 

تعالی می داند موالنا حیات را حرکتی بی وقفه به سوي« حال نو شدن و همواره در راه تحول و تکامل اند . 
)403: 1370شیمل ، » ( ، استکمال تمامی آفرینش از فروترین مظاهر تا برترین تجلی 

بی خبر از نو شدن ، اندر بقا هر نفس، نو می شود دنیا و ما 
)1144/ 1: 1387( زمانی ، 

و هم چنین:
آن ستی گوید و را که پیش از این 
چون بنوشیدم جِهاد آذري 

جوشیده ام اندر زمنمدتی
زین دو جوشش ، قُوت حس ها شدم 
در جمادي گفتمی : ز آن می دوي 
چون شدم من روح ، پس بارِ دگر 

من چو تو بودم ز اَجزايِ زمین 
پس پذیرا گشتم و اندر خوري 
مدتی دیگر درون ِ دیگ ِ تن 
روح گشتم ، پس تو را اُستا شدم 
تا شوي علم و صفات معنوي

جوشِ دیگر کُن ز حیوانی گذر 
)4208تا 3/4203( همان ، 
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لیکن نقطه تمرکز موالنا در مثنوي در میان تمام مخلوقات هستی بر روي  انسان است و گرچه او هرگز 
چنان در اندیشه انسان است که در هر بحثی که پا می نهد بی « خود را یک انسان شناس معرفی نکرده  

خوانساري .»( از مساله انسان در می آورد و همواره نگران خویشتن خویش و نگران دیگران است اختیار سر
انسان از دو منظر  ممکن است مورد توجه قرار گیرد: یکی از لحاظ این که انسان )  « 95-94: 1387، 

ت انسان را چنان که چیست و داراي چه ماهیتی است ، و دیگر از لحاظ آن که چه باید باشد . از دیدگاه نخس
هست می نگرند یعنی انسان عینی خارجی را به صورت یک موجود طبیعی با همه ضعف هایش و با همه 
خوي هاي جانوري و مقتضیات طبیعی اش مشاهده می کنند . از دیدگاه دوم او را از لحاظ آن که شایسته 

ی به صورت انسان مطلوب و انسان ایده است که چگونه باشد و چه سان زندگی کند ، در نظر می آورند، یعن
آل یا به تعبیر بهتر انسان کامل . همان انسانی که شیخ در روز روشن چراغ به دست به گرد شهر می گردد و 
او را می جوید....البته دانستن این که انسان چگونه باید باشد و چگونه می تواند به درجه انسان مطلوب و 

م آن است که نخست انسان آن چنان که هست به خوبی شناخته شود تا امکانات و ایده آل اعتال یابد ، مستلز
استعدادهاي او معلوم گردد و آن چه او را از راه باز می دارد و از اوج گرفتن او مانع می آید ، به خوبی 

همان ) » ( دانسته آید.
دي او ، توجه به موالنا جهت شناخت و کسب دریافت صحیحی از انسان و  ماهیت و حقیقت وجو

گذشته او و سیر تکامل و دگرگونی او را  از ماده تا رسیدن به انسان مورد توجه قرار می دهد به گونه اي که 
هر مرحله از مراحل وجود انسان ، تکامل مرحله قبل تلقی می شود .او این معنا را در ابیاتی زیبا چنین می 

سراید : 
از جمادي مردم و نامی شدم 

حیوانی و آدم شدم مردم از
حمله دیگر بمیرم از بشر 
بار دیگر از ملک قربان شوم 
پس عدم گردم چون ارغنون 

وز نما مردم به حیوان سر زدم 
پس چه ترسم کی ز مردن کم شدم 
تا بر آرم از مالیک پیر و سر 
آن چه اندر وهم ناید آن شوم 
گویدم کانا الیه راجعون

)  3906تا 3901/ 3:  1387(زمانی ، 
مطابق آموزه هاي مثنوي در طبیعت تضادي دائمی و فراگیر وجود دارد که الزمه تطور طبیعی است . « 

نشانه هاي این اصل فراگیر ، که هستی انسانی نیز از آن مستثنی نیست ، در همه جا آشکار است . وجود 
ین خیر و شر که هم در فرد و هم در اجتماع شئون و مراتب مختلف در انسان زاده همین اصل است و تضاد ب

)13: 1388شاکر ، .» ( انسانی مصداق دارد ، از همین واقعیت ناشی می شود 
ذره با ذره ، چو دین با کافري این جهان جنگ است کُل ، چون بنگري 

)36/ 6: 1387( زمانی ، 
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نبه هاي مختلف بوده و از نیروهاي متضادي که به لذا موالنا بر این باور است که خلقت انسان داراي ج
وسیله خداوند در نهادش به ودیعه گذارده شده تشکیل شده که هریک انسان را به سویی می کشاند.انسان 

جسمی و نفسانی دارد و از طرفی به ماوراي طبیعت وابسته است و صاحب روح. -ازیک سو تعلقات طبیعی
کاندرین یک شخص هر دو فعل هست
نیم او مومن بود ، نیمیش گبر 
گفت یزدان ات ، فَمنکُم مومن 
همچو گاوي  ، نیمه چپش سیاه 
هر که این نیمه ببیند ، رد کند 

گاه ماهی باشد او گاه ،  شست 
نیم او حرص آوري ، نیمیش صبر 
باز منکُم کافر گبر کهن 
نیمه دیگر سپید همچو ماه 

ند هر که آن نیمه ببیند کَد ک
)608تا 604/ 2( همان ، 

موالنا معتقد است که آدمی داراي دوجنبه بیرونی و درونی است ، جنبه بیرونی که « به عبارت دیگر 
ظاهر است ، کالبد مادي و جنبه درونی که پنهان است همان روح  مجرد و جان روحانی است که در محدوده 

راي بقاي خود نیاز به پیوند و ارتباط با بدن دارد و در این ارتباط ، حس قابل مشاهده و لمس نیست . روح ب
) 66: 1382بازگیر ، .» ( اصل با روح است و بدن ، فرع و سایه اي از روح است 

روح بی قالب نتاند کار کرد 
قالب بی جان کم از خاکست دوست 

قالب بی جان بود بی کار و سرد 
پوست روح چون مغز است و قالب همچو

( همان ) 
ازمنظر نگاه موالنا به جهان هستی و انسان چنین بر می آید که نباید جریان تربیت را امري ثابت و الیتغیر 
فرض کرد چه به تبعیت از تحول دائمی عالم هستی ، جریان تربیت و برنامه درسی نیز باید فرایندي پویا 

با موقعیت و زندگی افراد به اجرا در آید و نیز جریان تربیت در آدمی در اصل به جنبه هاي باشد و متناسب
درونی او یعنی روح معطوف است تا به جنبه هاي بیرونی . به بیان دیگر هدف تربیت باید اصالح باطن و 

بر این تاکید ازطرف درون فرد باشد و مربی یا متربی نباید به ایجاد تغییرات ظاهري بسنده نماید .عالوه 
موالنا بر اولویت دادن روح و درون بر تن و جسم نشان از آن دارد که تمایل و تمرکز موالنا بر تربیت 

بزرگساالن است تا کودکان .  
هم چنین  تضاد بین نفس و تعلقات طبیعی از یک طرف و تعلقات روحی از طرف دیگردر نظر موالنا 

عیه مخالف در آدمی هست که هریک او را به سوي خود می خواند و در گویی دو دا« چنین می نمایدکه  
انجام هر عمل ناچار یکی از آن ها بر دیگري غلبه می یابد . این تضاد درونی ، زمینه ساز حرکت وجودي 
انسان می گردد و وجود دو داعیه مخالف ، اختیار ذاتی او را رقم می زند . پس دست کم در برخی موارد ، 

» ( خود را بر سر دو راهی انجام یا ترك فعل و قادر به اجابت هر یک از این دو داعی مخالف می یابد انسان 
)13: 1388شاکر ، 

هر یکی با هم مخالف در اثر هست احوالم خالف همدگر 
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)51/ 1387:6( زمانی ، 
داشته و بر همین اساس از مالمت به عبارت دیگر بر خالف حیوان که یک راه  بیش تر در پیش رو ن

وجدان و احساس شرمساري آزاد است ، انسان بر سر دوراهی انتخاب هاي زندگی و شک و تردیدها مسئول 
این کار را بکنم بهتر است یا آن کار را ؟ از نظر مولوي این خود نشان از آن « است. او دائم با خود می گوید 

مختار « مجبور نیست و صاحب اختیار است ، هرچند از نظر موالنا دارد که انسان بر خالف سایر موجودات
) :597: 1374زرین کوب ، »( بودن انسان هم از مشیت و قضاي الهی خارج نیست 

این که فردا این کنم یا آن کنم 
در تردد مانده ایم اندر دو کار 
این کنم یا آن کنم او کی گود ؟ 
هیچ باشد این تردد در سرم 

دلیل اختیار است اي صنم این
این تردد کی بود بی اختیار 
که دو دست و پاي او بسته بود 
که روم در بحر یا باال پرم 

)411تا 408/ 6: 1387(زمانی ، 
به همین دلیل موالنا به نقش معلم و راهنما در تربیت انسان توجه خاص داشته و از این نقش به عنوان پیر 

ه است . پیر در ادبیات عرفانی کاربرد زیادي دارد و الفاظ  شیخ، مراد، ولی، مرشد، دلیل راه، و مرشد یاد کرد
همه در نزد عرفا به همین معنی استعمال شده است. پیر به معنی پیشوا و رهبري است که سالک، بی مدد آن 

رابطی هستند که انسان شود و امکان دور افتادن از طریق حق وجود دارد. آنان واسطه و به حق واصل نمی
کند.خاکی به یاري آنان از عالم قدس، فیض معنوي دریافت می

پیر را بگزین که بی پیر این سفر 
پس رهی را که ندیدستی تو هیچ 

هست بس پر آفت و خوف و خطر
هین مرو تنها ، ز رهبر سر مپیچ 

)2945و 2943/ 1( همان ، 
ي با در نظر داشتن قوه اختیار آدمی می کوشد با ارائه بینش به انسان مختار ، تنها موالنا در سراسر مثنو«  

او را آگاهی بخشد و متذکر شود . در جریان تربیت ، خود انسان در نهایت مسئول است و باید وجود خویش 
ذکر می شود تالش کند و مربی بیرونی فقط حقایق را مت–خداوند –را ارتقا بخشد و در جهت رسیدن به او 

)142: 1388سجادیه ، » ( که ممکن است آدمی از آن ها غفلت کرده باشد . 
چون بکاري جو ، نروید غیر جو 
جرم خود را بر کسی دیگر منه

جرم بر خود نه ، که تو خود کاشتی 
رنج را باشد سبب بد کردنی 

قرض تو کردي ، ز که خواهی گرو؟!
ش ده هوش و گوش خود بدین پادا

با جزا و عدلِ حق کن آشتی 
بد ز فعل ِ خود شناس از بخت ، نی 

)428تا 425/ 6: 1387( زمانی ، 
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این تاکید بر اختیار و اراده در آدمی می تواند در بینش تربیتی موالنا نقش تاثیر گذاري داشته باشد چه 
نموده و آن را قائم به فرد دانسته است . یکی موالنا با این تاکید جهت جریان تربیت را از محیط متوجه فرد

از آموزه هاي مهم تربیتی موالنا که منبعث از همین اندیشه است ، مسئولیت آدمی در جریان تربیت خویش 
نقطه تمرکز در جریان تربیت اصالح خویشتن است و تربیت مربی نیز در نهایت باید به خود سازي « است . 

)در همین 142: 1388سجادیه ، .» ( این صورت نمی توان آن را تربیت نامید متربی منتهی شود ، در غیر
راستا یکی از مهم ترین آموزه هاي تربیتی موالنا مبارزه با نفس است . چه منشا و ریشه همه بد اخالقی ها و 
ظلم ها و تضییع حقوق دیگران نفس آدمی است . از نظر مولوي شکستن بت هاي ظاهري و به اصطالح 
اصالح ظاهر بسیار آسان تر از شکستن بت نفس است ، زیرا ریشه همه مفاسد اخالقی در نفس است و تا آن 

اصالح نشود هیچ  اصالحی به سرانجام نمی رسد.
مادر بت ها ، بت نفس شماست 
آهن و سنگ است نفس و ، بت شَرار 
سنگ و آهن زآب ، کی ساکن شود ؟

بت شکستن سهل باشد نیک سهل 

ن که آن بت مار و این بت اژدهاست زآ
آن شَرار از آب می گیرد قرار 
آدمی با این دو ، کی ایمن شود 
سهل دیدن نفس را جهل است جهل 

)778تا 772/ 1: 1387( زمانی ، 
موالنا مهار نفس را در اولویت و اساس اخالقیات قرار می دهد و معتقد است براي ورود به وادي کمال 

باید نفس را در بند کرد که البته کار آسانی نیست چون نفس همانند اژدهایی است که تنها به دست ابتدا 
انسان هایی وارسته چون موسی (ع ) کشته می شود .

تو طمع داري که او را بی جفا 
هر خسی را این تمنی کی رسد ؟ 
صد هزاران خلق ز اژدرهاي او 

بسته داري در وقار و در وفا 
باید که اژدرها کُشد موسیی

در هزیمت کشته شد از راي او 
)1066تا 1064/ 3( همان ، 

از نگاه « به همین منظور یکی از مسئولیت هاي مهم هر فرد در جریان تعلیم و تربیت خود  این است که
معرفت بپردازند چون موالنا انسان ها  ابتدا باید به مرتبه خودشناسی دست یابند ، پس از آن به کسب علم و

در غیر این صورت ، علم نه تنها راه گشا نخواهد بود بلکه سبب انحراف و گمراهی هم خواهد شد . عالوه 
بر این علم اگر بدون تزکیه نفس در اختیار شخص قرار گیرد ، بسان تیغی برّان در دست زنگی مست ، باعث 

)41: 1389،مختاري صومعه علیایی .» ( تخریب و ویرانی می شود 
خویش را صافی کن از اوصاف ِ خود 
بینی اندر دل ، علومِ انبیا 

تا ببینی ذات پاك صاف خود
بی کتاب و بی معید و اوستا 

) 3461تا 3460/ 1: 1387( زمانی ، 
و :
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بد گهر را علم و فن آموختن 
تیغ دادن در کَف زنگی مست 

جاه و قران علم و مال و منصب و

دادن تیغی به دست راهزن 
بِه که آید علم ، ناکَس را به دست
فتنه آمد ، در کف بد گوهران 

)1438تا 1436/ 4( همان ، 
چه موالنا مایه انسانیت  و شاخص مهم تمایز انسان از سایر موجودات را ،عالوه بر اختیار در  قوه خرد و 

ایی یادگیري و کسب علم و معرفت می داند و به همین دلیل بر عقل و علمی تاکید دارد اندیشه انسان و توان
که او را هر چه بیش تر به درجه کمال انسانی نزدیک نماید. 

اي برادر تو همان اندیشه اي 
گر گل است اندیشه تو گلشنی 

مابقی تو استخوان و ریشه اي 
ور بود خاري تو هیمه گلخنی 

)278تا277/ 2( همان ، 
موالنا عقل و علوم منتج از آن را دو گونه می داند . یکی عقل مکسبی و یا علم مکسبی که حاصل « 

تالش و کوشش و صرف وقت و به مکتب رفتن و درس خواندن است که حکم جوي آبی را دارد که اگر از 
دوم که بخشش یزدان است و چون چشمه سر چشمه بسته باشد ، قطع می شود . دیگري علم الهی و عقل 

) از آن به 65کهف آیه »(و علَّمناه من لَدنّا علماً « اي در جان جاري است و این همان است که طبق آیه قرآن 
)1380:374(امیري خراسانی ، .» علم لدنی تعبیر می شود 

عقل ، دو عقل است : اول مکسبی 
از کتاب و اوستاد و فکر و ذکر 
عقلِ تو افزون شود بر دیگران 
عقل دیگر بخشش یزدان بود 
چون ز سینه آب دانش جوش کرد 
ور ره نبعش بود بسته چه غم 
عقل تحصیلی ،  مثال جوي ها 
راه آبش بسته شد ، شد بینوا 

که در آموزي چو در مکتب صبی 
از معانی ، وز علوم ِ خوب و بکر 

گران لیک تو با شی ز حفظ آن 
چشمه آن در میان جان بود

نه شود گَنده ، نه دیرینه ، نه زرد 
کو همی جوشد ز خانه دم به دم 
کآن رود در خانه اي از کوي ها 
از درونِ خویشتن جو چشمه را 

)1969تا 1960/ 4: 1387( زمانی ، 
هم فرهیختگان جامعه و هم هدف مولوي در تمام مثنوي ، آموزش مخاطبانش از هر قشر و گروهی ، 

اختالف عقل افراد را به محیط و تعلیم و « مردم عادي است .از نگاه موالنا آدمیان با یکدیگر متفاوتند . موالنا 
: 1388سجادیه ، » ( تربیت مربوط نمی داند و معتقد است این تفاوت ، تفاوتی وجودي به شمار می آید . 

143(
در مراتب از زمین تا آسمان این تفاوت عقل ها را نیک دان
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هست عقلی کمتر از زهره و شهاب هست عقلی همچو قرص آفتاب 
)                                                  460و 459/ 5:  1387( زمانی ، 

ل الیق خود مراد از استکمال انسان این است که هر کس به کما« برهمین اساس موالنا اعتقاد دارد که 
برسد . یعنی همه قواي باطنی او به مرتبه فعلیت خود برسد . خواه این قوا در جهت نیک بختی باشد یا نگون 
بختی . افراد بشر همچون معادن اند که در یکی الماس درخشان نهفته است و در دیگري زغال ، در یکی زر 

ین است که آن قواي نهفته به مرتبه فعلیت رسد گرانبهاست و در دیگري سنگ بی قدر . و راز آفرینش آدمی ا
)  476: 1382زمانی ، .» ( و در ظهور آید 

در خالیق روح هايِ پاك هست
این صدف ها نیست در یک مرتبه
واجبست اظهار این نیک و تباه
بهر اظهار ست این خلق جهان

روح هاي تیره گلناك هست
در یکی درست و در دیگر شَبه

ظهارِ گندم ها ز کاههمچنانک ا
تا نمانَد گنجِ حکمت ها نهان

)  3028تا 3025/ 4: 1387( زمانی ، 
و یا :

اوالً بشنو که خلق مختلف
در حروف مختلف ، شو رو شَکی است

مختلف جان اند از یا تا الف
گرچه از یک رو ، زِ سر تا پا یکی است

)  2915تا 2914/ 1( همان ، 
موالنا حتی علم آموزي را وسیله کمال و سعادت انسانی دانسته و زمانی آن را سودمند می داند که به 
عمل در آید . به بیان دیگر دانش  و علم آموزي صرفاً از طریق نظریه پردازي و گفتارهاي نظري  که در 

لکه زمانی تعلیم  به واقع صورت می گیرد که به کتاب ها و دفاتر می تواند موجود باشد ،  به دست نمی آید ب
رشد  توانایی هاي انسان کمک کند و در زندگی عملی او به کار آید :

علم آموزي ، طریقش قولی است 
فقر خواهی ، آن به صحبت قائم است 
دانش آن را ، ستاند  جان  ز جان 
در دل سالک اگر هست آن رموز

حرفت آموزي طریقش فعلی است 
نه زبانت کار می آید ، نه دست 
نه ز راه دفتر و ، نه از زبان

رمز دانی نیست سالک را هنوز 
) 1065تا 1062/ 5(همان ، 

بنابراین ، این انسان که از دیدگاه موالنا عالوه بر بعد جسمی و حیوانی خود داراي روح و جان الهی نیز 
ر  با تعلیم و تربیت  در راه ارتقاي شخصیت خود قدم بر ندارد هست و به قوه عقل و اندیشه مجهز است ، اگ

چه بسا در مرتبه اي هم سطح با سایر حیوانات می ماند و اگر در جهت ارتقاي آنها قدم بر دارد از مالیک نیز 
برتر خواهد شد. مثنوي معنوي مکتب یا دبستانی است که موالنا براي پرورش جان آدمیان بنا کرده است. 

موالنا ، کتابی است تعلیمی به منظور پرورش انسانی که  بتواند در  فضایل اخالقی به کمال برسد. مثنوي
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موالنا در مثنوي علم و معرفت را اصل و گوهر انسان تلقی نموده و آن را مایه رجحان انسان بر حیوان دانسته 
عرفت و دانش برتر است . و انسانی را ملکوتی می داند و او را بر فرشته برتري می دهد که  در م

جان نباشد جز خبر در آزمون 
جانِ ما از جانِ حیوان بیشتر 
پس فزون از جانِ ما جانِ ملَک

وز ملَک جانِ خداوندانِ دل 
زآن سبب آدم بود مسجودشان 

هر که را افزون خبر ، جانش فزون 
از چه ؟ ز آن رو که فزون دارد خبر 

تركکو منزّه شد ز حس مش
باشد افزون ، تو تحیر را بِهِل 
جان او افزون تر است از بودشان 

)3329تا 3326/ 2( همان ، 
به همین دلیل است که موالنا از فسادها و وسوسه انگیزي هاي نفس بیمناك است و از آن به خدا و یاد او 

نیز در رهایی از رنج هاي مادي و پناه می جوید و تسبیح خداوند  را مایه نجات و رستگاري می داند و
جسمانی می گوید : 

ذکر حق است چون پاکی رسید 
می گریزد ضدها از ضدها 
چون در آید نام پاك اندر دهان 

رخت بر بندد ، برون آید پلید 
شب گریزد چون بر افروزد ضیا 
نی پلید ي ماند و ، نی اندهان 

) 188تا 186/ 3( همان ، 

و : 

تزکیه البته نباید تصور کرد که موالنا به یک باره علوم اکتسابی و مدرسه اي را کنار می نهد و تنها به« 
درون و صفاي دل می پردازد ، بلکه او علوم غیر الهامی را ارزشمند دانسته و به شرط این که حاجب و مانع 

مختاري » (  معرفت این دسته از عالمان نباشد را  مقدمه اي براي رسیدن به علوم وحیانی معرفی می کند. 
، علم آموزي را سه نوع می داند . علم معمولی موالنا از یک نظر گاه « ) در واقع 53: 1389صومعه علیایی ،

و تجربی ، علم حرفه ها و شغل ها و علم فقر یا صوفیانه ، که عنایت بیش تر موالنا به نوع سوم یعنی علم 
فقر یا صوفیانه است . این علم به صحبت و مصاحبت پیر نیازمند است . دانشی که موثر است باید از طریق 

» د . در حالی که بقیه دانش ها آموختنی است و می توان کسب کرد و آموخت . اشراق و مصاحبت کسب شو
)او بر این عقیده است که آدمی باید با کسب علم و دانش در طریق کسب 372: 1372( امیري خراسانی ، 

د را روحانی افرا» من«اند تا کماالت قرار گرفته و وجود حقیقی او آشکار شود .به همین جهت رسوالنی آمده
شود. شناخت خود به ها و کماالت از همین جا ناشی میها باز شناسانند، چرا که منشا همه سعادتبه آن

ین جهان دریاست و تن ، ماهی و روح ا
گر مسبح باشد ، از ماهی رهید 

یونس محجوب از نور صبوح 
ورنه هضم گشت و ناپدید  

)            3141تا 3140/ 2(همان ، 
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انجامد و شناخت خدا نیز به معنی نجات از ضاللت و رسیدن به سعادت است که همانا شناخت خدا می
ي درونی و اصالح خود ، فرد را رسیدن به کمال، الیق انسان است. با این همه  موالنا ضمن تاکید بر خودساز

از  مشارکت در زندگی اجتماعی و روابط اجتماعی منع نمی کند و شرط این خودسازي و تزکیه را در 
زندگی اجتماعی می داند.   

موالنا در باره ارتباط انسان و جامعه ، محیط اجتماعی را جایی می داند که که خصلت ذاتی و درونی 
بد لیکن با جدا شدن از آن بیگانه می شود . او این مفهوم را به خوبی درابیات  آدمی در آن تبلور می یا

آغازین خود چنین می سراید که :
بشنو از نی چون حکایت می کند 
کز نیستان تا مرا ببریده اند 

از جدایی ها شکایت می کند 
از نفیرم مرد و زن نالیده اند 

چه )/ دیبا1:  1387( زمانی ، 
می شود ، کمال گرا و » انسان بما هو انسان « اندیشه اجتماعی مولوي آن گاه که معطوف به « درواقع 

ستایش گر است . او انسان را مانند قرآن و عصاي موسی و نفس عیسی ، مجموعه اي از حقایق متعالی و رمز 
و زنجیر تن گرفتار آمده است . اما آن اندر رمز می داند ، مرغ باغ ملکوتش می خواند که چند روزي در کنده 

گاه که انسان را در موجودیت اجتماعی اش مورد ارزیابی قرار می دهد ، او را موجود مسخ شده اي می یابد 
که از فطرت و جبلّت قدسی و عرش خود خارج شده و به صورت دیو و دد و گرگ آدم خوار در آمده و 

)53: 1384ل ، رحمد» ( جواب خوبی را با بدي می دهد . 
واقعیت آن است که  انسان موجودي است اجتماعی و سعادت و کمال انسـانی  او در گرو زندگی 
اجتماعی و تعهدات اجتماعی است . اگر انسان از اجتماع و تعهدات اجتماعی اش فاصله بگیرد  در اصل از 

به یک شیء غیر مفید و حتی سعادت و کمال انسانی  خود فاصله گرفـته اسـت و در چنین حالتی است که
مضر در جامعه تبدیل می شود و خشونت و تجاوز ، زورگویی و انحرافات اخالقی و تعدي به حقوق دیگران 
برایش آسان  می شود به گونه اي که از نفیر آن مرد و زن ناله سر خواهند داد . به همین دلیل است که موالنا 

ر جامعه اهمیت کارکردي قائل بوده و آن را از ضروریات طی براي مشارکت در زندگی اجتماعی و حضور د
عارف واقعی با مردم راه می رود ، « طریق کمال در آدمی می داند  و در توصیف عارف پاکباز معتقد است که 

در معابر قدم می زند و با مردم دادو ستد می کند و به گفتگو می پردازد ..... در واقع ارتباط با همنوعان عالوه 
بر این که وسیله اي مناسب براي خودشناسی و خودسازي او به شمار می رود ، می تواند زمینه ساز درك 

) به 14-15: 1390محمودیان و فرهنگی ، .» ( بهتر او از راهی باشد که براي رسیدن به هدف باید بپیماید 
پیامبر در مقابل ترك دنیا طور مثال ، موالنا در بیان پیامدهاي مثبت زندگی اجتماعی در سنت اسالم و

ورهبانیت و نیز در مزیت عبادات جمعی می گوید:
مرغ گفتش خواجه در خلوت مه ایست 
از ترهب نهی کردست آن رسول

دین احمد را ترهب نیک نیست 
بدعتی چون در گرفتی اي فضول 
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امر معروف و زمنکر احتراز جمعه شرط است و جماعت در نماز 
)480تا 478/ 6: 1387( زمانی ، 

ویا در باره مزیت  خدمت به جامعه می 
سراید : 

رنج بد خویان کشیدن زیر صبر 
خیر ناس ان ینفع الناس اي پدر 
در میان امت مرحوم باش

منفعت دادن به خلقان همچو ابر 
گرنه سنگی چه حریفی با مدر
سنگ احمد را مهل محکوم باش

)483تا 481/ 6(همان ، 

هم چنین موالنا همنشینی با افراد بد سرشت را مانع کسب فضایل انسانی دانسته و اجتناب از این طایفه را 
که مثل سم مهلک اند را تاکید نموده است.

دوستی جاهل شیرین سخن 
جان مادر ، چشم روشن گویدت

کم بشنو ، کآن هست چون سم کهن 
غم و حسرت از آن نفزویدتجز 

)1423تا 6/1422(همان، 
و یا :

مسجد است آن دل که جسمش ساجد 
است 

یار بد چون رست در تو مهر او 
بر کن از بیخش که گر سر بر زند 

یار بد خرّوب هر جا مسجد است 
هین از او بگریز و کم کن کفت و گو 
مر تو را و مسجدت را بر کند 

) 1385تا 1383/ 2( همان ، 

تواند سازد، هم نشینی با مردان کامل نیز میاز نظر موالنا هم چنانکه دوست ناباب، انسان را گمراه می
اي باشد که ما را به خویشتن تواند همانند آینهنشین خوب و مؤمن میانسان را به کمال رساند. دوست و هم

خویش رهنمون سازد:
روي آن یاري که باشد زان یار ست اال روي یار آینه جان نی

)97/ 2( همان ،
مولوي مشورت با عاقالن را در هر کاري الزم دانسته و آن را موجب کاهش خطا و تقویت فکر می داند :

کز تشاور ، سهو کم تر رودامرهم شوري برايِ این بود 
)6/2612(همان ،

: و 
عقل ها مر عقل را یاري دهد مشورت ، ادراك و هشیاري دهد
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)1/1043( همان ، 
و در مقایسه میان مشورت با نیکان و بدان چنین می سراید:

زانکه با عقلی چو عقلی جفت شد 
نفس ، با نفس دگر چون یار شد 

مانع بد فعلی و بد گفت شد 
ر شدعقل جزوي عاطل و بی کا

)21تا 20/ 2( همان ، 
به بیان دیگر موالنا با اشعار زیباي خود نشان می دهد که همان گونه که بعضی عوامل اجتماعی  ممکن 

اي از عوامل اجتماعی نیز وجود دارند که موجب کندي است سبب اعتالي روح و تکامل انسان شود، دسته
شوند. و تنزل در آن میمراحل تربیتی و یا حتی عقب گرد 

امیل دورکیم -ب
) ، جامعه شناس بزرگ قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم است . اگرچه 1858-1917داوید امیل دورکیم ( 

بنیانگذاري علم  جامعه شناسی را به اگوست کنت فرانسوي نسبت می دهند ولی دورکیم اولین کسی بود که 
و به صورت علمی در زمینه جامعه شناسی دست به تحقیق و کرسی استادي جامعه شناسی را تاسیس 

وي « پژوهش زد . از امیل دورکیم به عنوان بنیانگذار جامعه شناسی آموزش و پرورش نیز یاد می شود . 
بخش اعظم وقت و سعی خود را به مطالعه آموزش و پرورش اختصاص داد و براي اولین بار به طور نظام 

آموزش و پرورش و جامعه پرداخت . از دیدگاه دورکیم ، آموزش و پرورش یک مند به بررسی رابطه بین
واقعیت اجتماعی است و یکی از عناصر اساسی جامعه شناسی محسوب می شود . دورکیم معتقد بود که 

) 21: 1389شارع پور ، » ( واقعیت هاي اجتماعی بر رفتار فرد تاثیر می گذارند . 
و پرورش از مفهومی ناشی می شود که وي در باره انسان قایل بود . به عقیده تصور دورکیم از آموزش « 

او ، آدمی در اصل یک مخلوق زیستی به دنیا می آید و به خاطر این ضرورت که مآالً موجودي اجتماعی 
است و باید در جامعه زندگی کند بالفعل ملزم به آموزش و یادگیري شیوه هاي زندگی اجتماعی جامعه 

است . از این رو ، در نظر دورکیم آموزش و پرورش اهمیت خاصی احراز می کند و  وسیله خویش 
عالقه بند ، » ( سازماندهی خود فردي و خود اجتماعی به صورت یک واحد منضبط و معنی دار است . 

نه تعلیم و ) به همین دلیل  در ادامه تالش می شود به پاره اي از اندیشه هاي دورکیم در زمی35و 37: 1370
تربیت اشاره شود . 

اندیشه هاي تربیتی دورکیم :
دورکیم تعلیم و تربیت را شرط ضروري براي شکل دهی به هستی اجتماعی قلمداد می کند . به اعتقاد « 

« ) او  می گوید : 63: 1391سیروسیان ، .» ( او هستی انسانی را تنها می توان با تعلیم و تربیت تصور کرد 
ل پدران ، مادران و آموزگاران بر کودك است . این عمل کلی در تمام لحظه ها موجود است . در تربیت عم

زندگی اجتماعی مرحله اي و حتی می توان گفت در خالل روز لحظه اي وجود ندارد که در آن نسل هاي 
( همان ) و در نهایت »جوان با بزرگتران خود در تماس و بنابراین در معرض تاثیر آن ها قرار نداشته باشند . 
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نسل بالغ از طریق آموزش « آن چه که او از مفهوم آموزش و پرورش ارائه می کند مبین این نکته است که : 
) به 21: 1389شارع پور ، » ( و پرورش بر کسانی که هنوز آماده زندگی اجتماعی نیستند ، تاثیر می گذارد . 

رش متناسب با اهداف و ارزش هاي آن جامعه است ، لذا عقیده دورکیم در هر جامعه اي آموزش و پرو
محتواي برنامه هاي آموزشی و نحوه اجراي آن از جامعه اي به جامعه دیگر و از زمانی به زمانی دیگر 
متفاوت است . به بیان دیگر  ساخت آموزش و پرورش هر جامعه باید ، با ساخت و ویژگی هاي آن جامعه 

ز این انطباق و همخوانی که آن را در مقایسه جامعه ساده ابتدایی با جامعه پیچیده انطباق داشته باشد . وي ا
صنعتی نشان داده است و معتقد است که در هر یک از این جوامع ، اصول تعلیم و تربیت ، شیوه هاي ارائه و 

ه میزانی از توافق اکتساب آن به گونه هاي متفاوتی اعمال می شود .در واقع هر جامعه براي تداوم خود نیاز ب
در ارزش ها و هنجارهاي اجتماعی  در بین افراد جامعه  و نیز به تخصص و کسب مهارت در مشاغل نیاز 
دارد که از طریق آموزش و پرورش آن را تامین می کند  و جامعه با تعلیم و تربیت کودك را براي تلفیق 

ش و پرورش ، حفظ نظم و  ثبات در جامعه و موفق با جامعه راه می اندازد. به بیان دیگر کارکرد آموز
اجتماعی کردن فرد است . 
آموزش و پرورش وسیله اي براي رسیدن به هدف است ، اما این جامعه است «  دورکیم معتقد است که 

که هدف را تعیین می کند نه فرد ، کارکرد آموزش و پرورش ، توسعه توانایی هاي فرد به خاطر خود او 
» ( کرد اصلی آن توسعه توانایی ها و امکانات بالقوه اي است که جامعه به آن ها نیاز دارد . نیست بلکه کار

انسانی که آموزش و پرورش تولید می کند ، به نوعی است که جامعه « ) به اعتقاد او 22: 1389شارع پور ، 
انسان ، « ورکیم معتقد است ) د23همان : » ( آن را تعیین می کند . اما این انسان ، چه نوع انسانی است ؟

انسان نیست مگر آن که متمدن باشد و تمدن پذیري انسان هم تابع زندگی جمعی اوست . به نظر او تنها 
وجه تمایز انسان از حیوان در اجتماعی بودن و تعلق انسان به جامعه نهفته است . در این راستا او معتقد است 

اخالق به عنوان وجود دستگاهی از وظایف و تکالیف ، دلیل بر آن : پس ما به این نتیجه می رسیم که وجود 
است که جامعه درحکم یک شخص اخالقی کیفاً متمایز از اشخاص فردي است که خود در بر گیرنده آن ها 
و ناشی از ترکیب آن ها است . جامعه وجود نوعی و نیز متمایز از افراد است ، زیرا اگر غیر از این باشد ، 

: 1390نواح ، » ( ضوعی نخواهد داشت و وظیفه اخالقی تکیه گاه خود را از دست خواهد داد. اخالق مو
49 (

با توجه به جایگاه کانونی اخالقیات در نظریه دورکیم در خصوص جامعه ، او به طرح این اندیشه « 
قد بود ، نخستین پرداخت که تمام آموزش و پرورش ، در تعلیم و تربیت اخالقی خالصه می شود . کانت معت

کوشش در تربیت اخالقی ، تکوین خوي  یا منش است و منظور از خوي یا منش ، استعداد عمل کردن بر 
طبق اصول است . اندیشه اخالقیات در کانون نظریه دورکیم قرار داشت و موضوعی بود که دورکیم خود را 

الق از نظر او مستلزم نظمی در رفتار است که ) مفهوم اخ23: 1389(شارع پور ، » کامالً وقف آن کرده بود .  
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انظباط این نظم رفتاري را تضمین می کند . او در باره آموزش اخالقی به سرشت انظباطی مدرسه و رابطه آن 
با مقتضیات انظباط اخالقی توجه ویژه اي داشته و در همین رابطه  هدف آموزش را تضمین تعدیل آرزوها و 

قیده دارد معلم نیز باید خود را به عنوان  نمونه اخالق عرضه کند ، یعنی کسی که تسلط بر نفس دانسته و ع
)1390رفتار کودك را از طریق سلوك خویش و نیز از طریق تعلیم مستقیم شکل می دهد .( نواح ، 

بحث و نتیجه گیري :-پ
رار او بر زمین آغاز در زندگی بشر ، تربیت مسئله اي بنیادي است که از لحظه آفرینش انسان و استق

گردیده و هیچ زمانی در تاریخ بشري پیش نیامده که او از تربیت و هدایت بی نیاز باشد . ارزش تعلیم و 
تربیت آدمی و زیانهایی که بر اثر نقصان آن دامن گیر فرد و جامعه تواند شد، از سوئی، و احتمال انحراف آن 

هاي مربوط به کند که فعالیتك از سوي دیگر، ایجاب میاز مسیر صحیح در مدت نسبتاً طوالنی رشد کود
تعلیم و تربیت به درستی صورت گیرد. همین امر نظریه پردازان و متفکران بسیاري را از حوزه هاي مختلف 
به بحث و بررسی در این موضوع واداشته و هرکدام از زاویه نگاه خود به بررسی جنبه هاي متفاوت این 

. مولوي و دورکیم از جمله متفکرانی هستند که از دو حوزه متفاوت ، یکی از حوزه عرفان پدیده پرداخته اند 
و ادبیات و دیگري از حوزه علم و جامعه شناسی به این موضوع توجه نموده اند . 

آن چه موالنا را به فکر سرودن مثنوي انداخت، ضرورتی بود که او در تربیت روح آدمیان و لزوم پیوند « 
عقل و عشق می دید. این سه نیرو، یعنی جان، عشق و عقل موهبت هاي خدایی اند و منشاء آسمانی و آن با 

الهی دارند، برخالف جسم که از آب و گل سرشته شده است و پاي در خاك این جهانی دارد. اما روح از 
مرگ یا در همین جایی دیگر به این عالم فرود آمده است و می تواند به همان جا بازگردد. کی؟ پس از 

زندگی؟  مثنوي معنوي مکتب یا دبستانی است که موالنا براي پرورش جان آدمیان پایه ریزي کرده است. او 
می خواهد که هرکه در این دبستان درس بخواند، بتواند پروردگار خود را در همین جهان پیش روي خود 

» ش تر ار آن که به مرگ طبیعی از دنیا بگذرد.حاضر ببیند و رستاخیز خود را در همین جهان برپاي دارد، پی
)15/2/1391(به نقل از الهوتی در سایت آکادمی مطالعات ایرانی لندن نوشته شده در تاریخ 

امیل دورکیم نیز در فعالیت هاي علمی اش بیش از پیش در پی آن بود که دانش اجتماعی و جامعه 
ه کار گیرد و از این نظر خود را پیشرویی می دانست که با شناسی را براي ایجاد انسجام و توازن اجتماعی ب

پیروي از قوانین جامعه شناختی علم گرا به دنبال اصالح جامعه است. به تصور او اصالحات اجتماعی و 
اخالقی از طریق ساختار و محتواي آموزش و پرورش در سمت و سوي خیر جامعه خواهد بود . 

پیشین در مورد آراي این دو متفکر در باره تعلیم و تربیت مطرح شد ، با توجه به مباحثی که در صفحات
مواردي نیز به عنوان تشابه و تفاوت در آراي ان ها قابل ذکر است : 

نگاه موالنا به انسان نگاه عرفانی است که ماخوذ از قرآن کریم است . این نگاه ، به انسان به صورت یک 
. عرفان با الهام از قرآن مجید هم چگونگی پیدایش و فلسفه خلقت او را کل با ابعاد وجودي متعدد می نگرد

به وسیله عرفان -طبیعت و نهاد  او –مطرح می کند و هم نحوه تکامل و سعادتش را . ابعاد وجودي انسان 
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مشخص و نیازهاي او و نحوه ارضاي آن ها تبیین می شود . در پرتو همین نگرش ، هدف از رشد انسان ، 
ایل و شیوه هاي آن ، رابطه انسان با خود ، دیگران و البته با خداوند میسر می گردد. وس

موالنا در پرتو نگاه عرفانی ماخوذ از قرآن ، انسان را موجودي چند بعدي می داند که یکی از ابعاد مهم 
وجودي او ، اجتماعی بودنش است . 

رسیدن به سعادت و کمال است . او خلق شده تا با هم چنین هدف از وجود انسان از منظر نگاه موالنا ،
طی طریق و گذر از مراحل مختلف به انسان کاملی تبدیل شود که کمال او در بر گیرنده سعادت دنیوي و 
اخروي او است و این امر نیز تنها به وسیله یک فرد تنها و منزوي بدون ارتباط و تعامل با دیگران قابل تحقق 

یل افراد از اجتماع و مشارکت در آن بی نیاز نیستند و فقط با زندگی در جامعه و قبول نیست . به همین دل
انجام تعهدات اخالقی در مقابل دیگران می توانند هم نیازهایشان را برطرف نمایند و هم خود به کسب 

ت و کمال آن فضایل و به درجه کمال نائل آیند . یکی از مهم ترین نیازهاي افراد در جامعه که موجب سعاد
ها نیز خواهد بود ، تعلیم و تربیت مناسب است . به عقیده موالنا ، اگر این امر به طور صحیح انجام شود ، نه 
تنها فرد را به سعادت می رساند بلکه مبنایی براي تحقق مدینه فاضله و جامعه اي آرمانی می گردد که همه 

ن شهر جامعه اي وراي وضع موجود و حتی داراي طبیعتی افراد در خیر و سعادت به سر می برند . این آرما
است وراي طبیعت موجود . جامعه مدنی موالنا جامعه اي است اثیري که با گرته برداري از دنیاي مثالی باز 

بخشی از اندیشه اجتماعی موالنا ، ماخوذ از روابط اجتماعی موجود ( « پروري و باز آفرینی شده است.  البته 
) است که می توان از آن به رئالیسم اجتماعی تعبیر کرد . رستنگاه این بخش از اندیشه وضع موجود 

اجتماعی موالنا بایدها و نباید هاي واقع گرایانه جامعه است و موالنا آن ها را در قالب نظریه هاي اجتماعی ، 
نسانی بیان داشته است . براي اصالح ساختار اجتماعی موجود و هنجارمند کردن و ضابطه مند ساختن روابط ا

) 54-55: 1384رحمدل ، »(  
باید گفت  هدف موالنا  از درس و تعلیم  رسیدن به کمال است .کمال از دیدگاه موالنا تخلق به اخالق 

او براي کسب فضایل اخالقی و ترك رذایل پند و اندرز می دهد تا سالکان راه طریق بتوانند « حمیده است. 
به سالمت نفس نائل آیند . فضایل اخالقی از ارکان اساسی سعادت بشر و مایۀ تعالی و با یافتن راه صواب

تکامل مادي و معنوي است. بسیاري از دانشمندان عقیده دارند که صفات و خلقیات پسندیده عامل 
تواند شناسی و معیار درست زندگی انسان است. در حقیقت نوع بشر در پرتو اخالق خوب میوظیفه
هاي دوستی را بین خود محکم کند و به کامیابی و موفقیت، که شایستۀ مقام عالی انسان است، دست پیوند
)65-66:  1391بارانی و گل افشانی ،» ( یابد. 

پس به طورکلی باید گفت ، دیدگاه موالنا در زمینه تعلیم و تربیت برگرفته از نگاه عرفانی اوست که نگاه 
ا واقع گرایانه . هدف وي  از مطرح کردن مباحثی حول انسان و تعلیم و تربیت ، آرمانگرایانه تلقی می شود ت

چگونگی طی طریق و رسیدن به کمال مطلوب است ، کمالی که جز در صورت تحقق آرمانی جامعه و رفتار 
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ی اخالق–انسانی میسر نیست . بنابراین نگرش غالب موالنا در مثنوي و در این موضوع نگرشی ایده آلیستی 
است . 

دیدگاه موالنا ، بیشتر فردگرایانه است و زمانی که در باره چگونگی رسیدن به سعادت و کمال  و تربیت و 
تزکیه خود بحث  می کند تمرکز او روي فرد بوده و نقش محوري را به فرد می دهد تا جمع و دیگران . 

ورت  اجتماع را بر طرف کردن نیاز دورکیم نیز مثل موالنا ، انسان را موجودي اجتماعی می داند وضر
هاي انسان دانسته و عقیده دارد که انسان ها در جامعه بهتر می توانند نیازهاي خود و دیگران را بر طرف 
کنند. او  از دیدگاه کارکردگرایانه به جامعه و نهاد هاي موجود در آن مثل آموزش و پرورش نگاه کرده و این 

ه اي می داند که هر یک نقش مهم و ضروري در رفع نیازهاي کل جامعه و نهادها را اجزاي به هم پیوست
حفظ بقاي آن ایفا می کنند. بر همین اساس ، انسان بر حسب ضرورت که مآالً موجودي اجتماعی است و 
باید در جامعه زندگی کند بالفعل ملزم به آموزش و یادگیري شیوه هاي زندگی اجتماعی جامعه خویش 

است. 
معتقد است که هدف آموزش و پرورش اجتماعی کردن افراد متناسب با ارزش ها و هنجارهاي دورکیم 

جامعه و آموزش تخصص و مهارت هاي مورد نیاز در جامعه به افراد است که از طریق نسل بالغ بر روي 
نسل جوان انجام می گیرد و این امر هم موجب حفظ نظم و همبستگی اجتماعی می شود و هم به بقاي 

جامعه کمک می کند . 
دورکیم به عنوان یک جامعه شناس کارکردگرا ، که در بحث از هدف از تعلیم و تربیت روي نظم و 
همبستگی اجتماعی تاکید می کند ، چندان تمایلی به تمرکز روي فرد ندارد و روي سخن او بیش تر به جمع 

ر نسل بالغ بر نسل جوان دارد . به بیان دیگر ، ، ارزش ها و هنجارهاي اجتماعی ، نقش معلم و مدرسه و تاثی
او دیدگاهی جمع گرایانه داشته و در تعلیم و تربیت بر نقش جامعه و دیگران بر فرد تاکید می کند. 

دیدگاه دورکیم واقع بینانه است که این خود می تواند از یک طرف ناشی از علم گرایی و روحیه 
و اوایل قرن بیستم باشد و هم ناشی از تفکر 19اسان درقرن پوزیتیویستی حاکم بر اندیشه جامعه شن

کارکردگرایانه دورکیم باشد که هدف از طرح مباحث اجتماعی از جمله تعلیم و تربیت از طرف او در واقع 
صرفاً چگونگی حفظ نظم و همبستگی اجتماعی در میان افراد جامعه است . 

دو متفکر بر اجتماعی بودن انسان و این که جامعه و روابط بنابراین می توان گفت که به دلیل تاکید هر 
اجتماعی واسطه رفع نیازهاي افراد و تعلیم و تربیت آنان است ، تفکر آن ها مشابه قلمداد نمایم . 

هم چنین هر دو متفکر تعلیم و تربیت مناسب را وسیله کسب فضایل و تخلق به اخالق مطلوب دانسته و 
جاري و نابسامانی می دانند .عدم آن را موجب نابهن

از آن جایی که موالنا نیز چون دورکیم به تعلیم و تربیت انسان از منظر فایده گرایانه یا کارکردي نگاه می 
کند ، می توان او را نیز به نوعی در ردیف متفکران اجتماعی کارکرد گرا قرار داد.   

کتابنامه
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) علم از دیدگاه موالنا ، نشریه دانشکده ادبیات و علوم 1380یز امیري خراسانی ، احمد ( تابستان و پای-1
.367-394، صص 159و 158انسانی دانشگاه تهران ، شماره 

) مثنوي ، دریاي فضایل تربیتی و تعلیمی ، در 1391بارانی ، محمد و گل افشانی ، رشید ( بهار-2
. 63-86صص پژوهشنامه ادبیات تعلیمی ، سال چهارم ، شماره سیزدهم ، 

، 203) جسم و روح در مثنوي مولوي ، نشریه کیهان فرهنگی ، شماره 1382بازگیر ، مهناز (شهریور -3
. 66-67صص 
) ، در سایت روزنامه اطالعات ، 1) در آمدي بر ادبیات تعلیمی (1385حسینی طه ، سید محسن ( -4

.11/3/1385تاریخ انتشار : 
، صص 31) انسان شناسی موالنا در مثنوي ، در نامه انجمن ، شماره 1387خوانساري ، محمد ( بهار-5
124-93 .
) نگاهی به ساختار اجتماعی اندیش مولوي در مثنوي ، مجله علوم 1384رحمدل ، غالمرضا ( بهار -6

اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز ، دوره بیست و دوم ، شماره اول.
سر نی ،تهران : انتشارات علمی و فرهنگی .) 1374زرین کوب ، عبدالحسین (-7
)  متن کامل مثنوي معنوي جالل الدین محمد بلخی ، بر اساس نسخه رینولد 1378زمانی ، کریم ( -8

نیکلسون ،  تهران : نشر نامک.  
) میناگر عشق ، شرح موضوعی مثنوي معنوي موالنا جالل الدین محمد بلخی ، 1382زمانی ، کریم ( -9

: نشر نی . تهران 
) پیوندهاي موضوعی فیه مافیه با مثنوي و دیوان شمس ، پژوهشنامه 1388زمانی ، کریم (پاییز -10

.   69-79، صص 9فرهنگ و ادب ، شماره 
) باز خوانی برخی از آراي تربیتی موالنا و پیش فرض هاي فلسفی آن ، 1388سجادیه ، مهناز ( بهار -11

.  121-150، سال هشتم ، صص 29شی ، شماره فصلنامه نوآوري هاي آموز
) تربیت و جامعه شناسی دورکیم ، نشریه کتاب ماه ( علوم اجتماعی ) 1391سیروسیان ، مهین ( -12
. 62-63، صص 59شماره 
) جامعه شناسی آموزش و پرورش ، تهران : انتشارات سمت . 1389شارع پور ، محمود ( -13
، صص 146) اخالق و هستی انسانی در مجله کتاب ماه دین ، شماره 1388(آذر شاکر ، محمد رضا -14

17-11 .
) شکوه شمس ، ترجمه حسن الهوتی ، تهران : انتشارات علمی ، فرهنگی . 1370شیمل ، آن ماري (-15
) جامعه شناسی آموزش و پرورش ، تهران : انتشارات فروردین.1370عالقه بند ، علی ( -16
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) موالنا در مثنوي تربیت روح آدمیان را در نظر دارد ، در سایت آکادمی 1391هوتی ، حسن ( ال-17
.12/1391/ 15مطالعات ایرانی لندن ، تاریخ انتشار : 

) فلسفه تربیتی کانت ، تهران : نشر سروش . 1389ماهروزاده ، طیبه (-18
قدي بر مبانی نظام آموزش و پرورش ایران ) رهایی بخشی یا سلطه ؟ ن1381محمدي ، محمد علی ( -19

، تهران : نشر نقد فرهنگ . 
خودشناسی حلقه –) ارتباط از نگاه مولوي 1390محمودیان ، زینب و فرهنگی ، علی اکبر ( بهار-20

. 1-18، صص 12گمشده ارتباطات در فصلنامه مطالعات رسانه اي ، سال ششم ، شماره 
) دانش پاك تحلیلی از نگاه مولوي در باره علم و عشق 1389صابر ( پاییز مختاري صومعه علیایی ، -21

.  41-64، صص 54و خود شناسی ، نشریه نامه پارسی ، شماره 
) لزوم تدبر در اندیشه هاي موالنا ، ضرورت اجتناب ناپذیر جامعه امروز ، 1392مهدي زاده حسین (-22

. 8/7/1392در سایت صبح ساوه ، تاریخ انتشار : 
) تحلیل جامعه شناختی نظریه تعلیم و تربیت امیل دورکیم ، 1390نواح ، عبدالرضا ( بهار و تابستان -23

- 60، صص 2و 1، شماره هاي 2-18مجله علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز ،  دوره ششم ، سال 
43.
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و زکریا تامربررسی تطبیقی مکان و زمان در داستانهاي کوتاه احمد محمود
وملُّار حبشّ

،( از کشور سوریه).دانشگاه تهران- دانشجوي دکتري زبان وادبیات فارسی
دکترعلی محمد مؤذنی

دانشگاه تهران- استاد زبان وادبیات فارسی
چکیده

وجود مکان در کنار زمان یکی از عوامل تشکیل دهنده ساختار فنی وهنري داستانها یا تکنیکهاي هنر 
حفظ کننده ظرافت و ،پردازي به حساب می آید، قطعاً وجود زیبایی هاي مکانی و زمانی به نوبه خودداستان

براي ،از لحاظ غنی گشتن و پر بار بودن یک کتاب و نگارش مختص به خود،نوعی حسن و نیکویی گسترده
ضمن آثار داستان نویسی وجود مکان یا زمان در ،نویسنده می باشد. همانند سایر عناصر و مضامین داستانی

غیر ونظر مستقیم یا،دیدگاهیادر قبال مکان پیرامون خود یا در طی توصیف راوي داستان ،خود شخصیتها
مستقیم وي صورت می گیرد و بروز می نماید.

نگارنده در این مقاله تالش مى کند مفهوم مکان و زمان بعنوان دو عنصر مهم هنرى را بویژه با پیشرفت 
ن کوتاه در طى ده ها سال نزد دو نویسنده زکریا تامر و احمد محمود بررسى کند، زیرا ایشان گاهی از داستا

سایر عناصر بهره برده اند. همچنین این پژوهش سعى مى کند وجوه ابزارهاى هنرى بیش ازاین عناصر و
بندى کند.تشابه وتمایز این عناصر را در داستانهاى کوتاه این دو نویسنده بیان ودسته 

، ادبیات تطبیقی .مکان، زمان ، داستان کوتاه ، زکریا تامر ، احمد محمودها:کلیدواژه
مقدمه :

می گویند ، این صحنه ممکن "صحنه"زمان ومکانى را که در آن عمل داستانی صورت می گیرد ، "
نده اي صحنه را براي منظور است در هر داستان متفاوت باشد وعملکرد جداگانه اي داشته باشد ، وهر نویس

خاصی به کار گرفته باشد . بعضی از نویسندگان در استفاده از صحنه مقصود ومنظور خاصی را دنبال می 
کنند وبعضی نه ... بنابر این نویسندگان بزرگ امروز به تأثیر محیط بر شخصیت هاي داستان توجه بسیار 

)449: 1385( میر صادقی،"ق بیفتد و در زمانی به وقوع بپیوندد.دارند ، زیرا  داستان حتماً باید در جایی اتفا
به عنوان مثال می توان گفت که شب تداعی کننده جدایی یا برخی ازپدیده ها و حوادث است که گاهی با 
بعضی از شخصیتها منطبق می باشد، و روز هم در برابرشب داراي همین حالت بوده است. همچنین می توان 

در زمان هاي صبح وظهر و مغرب و شامگاه نیز مشاهده نمود. بنا براین هر داستانی در یک این شرایط را
مکان یا یک برهه مکانی یا زمانی خاصی اتفاق می افتد.

زمان در کنار مکان و حقیقت ، به هنگام وقوع هر حادثه معمولی یا بزرگ همان ستون دوم، براي هر 
اولین چیزي که به ذهن خطور می کند پرسشهاي ذیل می باشد: حادثه یا صحنه اي  محسوب گردیده، و 
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حادثه کجا اتفاق افتاده است؟ چه زمانی واقع شده؟ چگونه به وقوع پیوست؟ و با چه ابزار یا وسیله اي به 
وجود آمد؟ بنابراین این چهار پرسش، تشکیل دهنده یک صحنه معمولی براي هر حادثه یا رویدادي می باشد 

ر هر اثر هنري مانند داستان یا رمان یا سریال یا فیلم یا غیر این موارد هیچ درگیري و نزاع میان ؛  همچنین د
شخصیتهاي در خأل صورت نگرفته است، بنابر این کدام شخصیتی می تواند تحت تأثیر محیط جغرافیایی 

مکان و زمان از هر سو خود قرار نگیرد؟ یا چه شخصیتی متأثر از عوامل زمانی پیرامون خود نمی باشد؟ پس 
در برگیرنده شخصیتها و حوادث بوده در حالی که رابطه جدل گونه همیشگی، میان زمان و مکان باقی می 
ماند، از این رو، زمان در تالش براي تغییر مکان برآمده ، در حالی که مکان در برابر این تغییر مقاومت می 

کار به جوانب و اندیشه هاي معینی اشاره داشته یا ارائه کند؛ و همانطوري که برخی از مکانها به طور آش
دهنده نوعی برداشت از یک حالت مشخص تقلید گونه می باشد، همین طور هم زمان بدین صورت عمل می 

نماید. 
این تطبیق بر اساس تشابه زمینه هاي هنري و اجتماعی وجغرافیایی و زمانی وهمچنین بر پایه جنبه هاي 

ین دو داستان نویس بزرگ صورت گرفته است . بطور عام در مورد بررسی تطبیقی میان مشترك زندگی ا
داستانهاي کوتاه احمد محمود و زکریا تامر یا بررسی تطبیقی بین مفهوم مکان و زمان نزد هر دو نویسنده 

مکان و کارهاي تطبیقی انجام نشده است. مقاله حاضر به بررسی تطبیقی صحنه وصحنه پردازي یا  بررسی 
زمان در داستانهاي کوتاه احمد محمود و زکریا تامر اختصاص دارد. همچنین به بررسی همانندي ها و 

ناهمسانی هاي این دو نویسنده در زمینه وشیو ي استفاده از عناصر مکان وزمان در داستان کوتاه می پردازد. 
مکان :-1

ر یکدیگر تأثیر گذار می باشند، بدین معنا که مسلماً میان انسان و مکان مناسبات متقابلی وجود دارد که ب
ظهور مکان در دو حالت واقعی ومجازي خود احتماالً با شخصیتها در ارتباط بوده یا با آنها ادغام گردیده 
است، لذا توصیف طبیعت، خانه ها، اسباب، اثاثیه، خیابانها، و مکانهاي متعدد به عنوان ابزاري براي ترسیم 

مکان ؛ ارتقا دهنده "حاالت درونی و روانی آنان می باشد. مکان را این گونه تعریف می نمایند : شخصیتها و 
)148م : 2011(گروه از مؤلفین،"ي اشخاص و حوادث زمان در یک عمق وژرفاي مورد نظر می باشد.

یتهاي محققان و پژوهشگران معتقد به حالت جدل گونه یک رابطه متقابل میان مکان، حوادث، شخص
داستانی همچون خیابانها، مناطق سبز، روستایی یاشهري، قهوه خانه یا خانه، و زندان بوده، وبرآن اتفاق نظر 
دارند، دو داستان پرداز احمد محمود و زکریا تامر در بسیاري از پدیده هاي مکانی باهم تشابهاتی داشته که 

در ر یک شخصیت محوري( فرد شکست خورده)برخی از آن پدیده ها متناسب و همگام با طبیعت و ساختا
حال حرکت، بدون هیچ هدفی در زمانهاي متعددي می باشند. مانند خیابان ، قهوه خانه، زندان ، اتاق 
وحشتناك، میکده، کارگاه،  رستوران، شه، روستا، راه، کلبه ها، بندر، دریا، رود خانه، و سایر پدیده هاي 

یهاي مکان را از نظر دو داستان پرداز به شیوه هاي متعدد یا مطابق بامفاهیم طبیعی و واقعی. پس می توان زیبا
پردازیها، می توان زیبایی هاي ساده مکان را به این صورت از جمله این زیباگوناگون مورد بررسی قرار داد.
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کانها به مکان معمولی)  که برخی از این م–مکان صمیمی -مکان هندسی -بیان نمود :( مکان مجازي 
صورت مفصل تر با امور دو جانبه و ابعاد ذیل در ارتباط بوده ، و یا با آن همگام می باشد :

ارزان–پایین = ارزشمند –مکان عالی -
غریبه ها و بیگانگان–دور = اهل و خویشاوندان –مکان نزدیک -
پیچیده ومبهم–غالف گذاري شده = واضح وقابل فهم –مکان باز -

باید اشاره داشت که دو داستان پرداز زکریا تامر واحمد محمود ممکن است در متمرکز شدن نسبت اینجا
به برخی از مکانها از جمله خیابان ، قهوه خانه ، زندان ، و مانند آنها با یکدیگر تشابهاتی داشته باشند، ولی در 

ا شخصیتهاي موجود را به طور عین حال  این دو داستان نویس احتماال مکانهاي ویژه وخاص به خود ی
جداگانه مورد بررسی قرار می دهند، این مسأله به عنوان امري طبیعی است که سبک ، شیوه ، و هنر هر دو 
داستان نویس در این زمینه متمایز می گردد. از این رو، رابطه دو داستان نویس زکریا تامر و احمد محمود ، 

جلیات آن و ابعاد مورد نظر به چه صورت می باشد؟ از نظر هر دو باشخصیات و قهرمانان خود در مکان و ت
نویسنده هر چیزي داراي زبان مختص به خود است ، سپس لغت مکان به چه صورتی می باشد ؟  مکان از 
چه چیزي براي ما سخن گفته وما را بدان آگاه می سازد ؟ و آیا می توان مکان را به جاي شخصیتها به کار 

برد؟
(بسته ، تاریکی ، نابودي و سرکوب کردن):*زندان 

وجود زندان یا سلول ؛ به عنوان یک مکان بسته، از جمله پدیده هاي مکانی مهم در نزد هر دو نویسنده 
زکریا تامر و احمد محمود به شمار می رود . وبدون شک همانا زندان داراي یک داللت معنایی بر حالت 

بودي ، سرکوب شدن ، تنهایی، و غربت می باشد ، که در متالشی کردن تاریکی و سیاهی و در ارتباط با نا
بنیان و وجود شخصیت وقهرمانان داستانها سهیم بوده ، وهمانطوري که هر مکان داراي یک ارزش منفی گرا 

مواجهه گردد ؛ که گاهی به طور مخفیانه یا مثبت می باشد ؛ پس باید با یک مکان مثبت دیگر و مورد ظهور
به عنوان مسأله اي تکراري در داستانهاي دو "سلول زندان"یا "زندان"می ماند ، و بیان این مکان باقی

نویسنده مذکور آشکار می گردد ، والبته زندان را نمی توان به عنوان یک مکان صمیمی یا محبوب و دوست 
ست که به طور همیشگی دچار داشتنی براي قهرمان داستانها دانست ؛ بلکه به عنوان یک مخاصم و دشمنی ا

گردد.افسردگی و اندوه و رؤیاهاي غیر واقعی می
به تصویر می کشد؛ پس قهرمان "النهر "زکریا تامر ، زندان را در ضمن قهرمان داستان خود به نام 

همان زندانی که با ورود به آن نیست -پس از ورود به راهروهاي تاریک زندان "عمر السعدي "داستان 
در درون سلول زندان -ابود گردیده ، و از آن به عنوان یک مولود تازه به دنیا آمده خارج می گردیم ون

انداخته می شود :
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و دفع عمر السعدي أخیراً إلى زنزانۀ . و عندما أغلق بابها خلفه تطلّع عمر السعدي فیما حوله ، فألقى "
ن ثمۀ نور قلیل ینبعث من مصباح کهربائی متدل من سلک نفسه وحیداً ، ولم یکن للزنزانۀ أي نافذة . وکا

حدیدي قصیر مثبت فی السقف . وکان هناك أیضاً فراش ملقى على األرض کجثۀ هامدة ، فتمدد عمر فوقه ، 
وأخفى وجهه فی الوسادة ، فدهمت أنفه فی الحال رائحۀ غریبۀ ، وخُیل إلیه أنها رائحۀ مخلوقات ستهلک عما 

)73الف: |2001(تامر،"قریب .
وعمر السعدي به تازگی به درون سلول زندان انداخته می شود ؛ در آن هنگام که درب زندان "ترجمه :

پشتش بسته می گردد ؛ خود را در آنجا تنها می بیند ، در حالی که این سلول زندان هیچ پنجره اي نداشت 
م آهنی کوتاه و متصل به سقف می درخشد ، و وتنها اندك نور و روشنایی از چراغ آویزان شده از یک سی.

در آنجا همچنین بستري مانند یک جسد بی جان وبی حرکت انداخته شده است ، لذا عمر السعدي بر باالي 
آن بستر داراز کشیده وچهره خود را با بالش پنهان می کند که ناگهان بینی او بویی ناشناخته را استشمام می 

."وآفریدگانی است که به زودي نابود خواهند شده آن رایحۀ مخلوقاتکند ، و به نظرش می آید ک
در متن پیش شاهد بسیاري از حاالت و واژگان متناسب و پیشفرضی با مضمون زندان و امور مربوط به 

سلول زندان هیچ –تنها –بست –آن می باشیم و از آن جمله و واژگان و عبارت می توان به : سلول زندان 
بویی ناشناخته و بیگانه (براي داللت نسبت به –جسد بی جان –آویزان –نور اندك –اي نداشت پنجره 

تنفر و کراهت و بد بویی) اشاره کرد، و همچنین جمله پایانی که بطور کل به یک مکان وحشتناك تاریک و 
دارد . و عدم وجود گرفته وسرکوب کننده براي قهرمان داستان یا شخصیت داستانی بیچاره وبینوا اشاره 

پنجره در زندان هم از این مکان یک جاي بسته کامل براي مرگ به تصویر می کشد، اما علی رغم این موارد 
اندکی روشنایی در این مکان وجود دارد.

در نزد "تکرار"وجود این صحنه یا توصیف زندان و سلول آن ؛ با توصیف یکی از قهرمانان داستان 
وارد زندان گردیده "بابک"احمد محمود مشابه وهمسان می باشد ،  لذا یکی از قهرمان داستان به نام 

بابک ، گوشۀ سلول نشسته بود وسیگار می کشید ، "وسلول زندان خود را به این شکل توصیف می نماید: 
از باز شدن در جابجا شد. وکیل باشی در دود سبکی که الي تارهاي نور رنگ پریده چراغ تو هم می پیچید

را بست و از سوراخ گرد در بهشان نگریست و زیر لب زمزمه کرد یک دو سه چشمهاي بابک خسته و از 
)8: 1341(محمود،"حال رفته می نمود.

همچنین در اینجا جمله ها و واژگانی به کار رفته که منعکس کننده سرکوب و تاریکی و سیاهی زندان 
، در مقابل با زندانی که "سوراخ گرد در–در بسته –نور رنگ پریده چراغ –سلول –گوشه "باشد می 

هیچ پنجره اي در آن وجود ندارد ، شاهد تصویر روشنایی ونور می باشیم ، هرچند که خیلی اندك و کم بوده 
است.

همانا شاهد "تکرار"و "النهر"بدین صورت که به هنگام خواندن توصیف سلول زندان در دو داستان 
صورتی عام ومتداول واقعی براي آن سلول ؛ بدون هیچ ویژگی خاص درگیري می باشیم.  همچنین عناصر 
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این سلول زندان تنها به عنوان داللتهاي معنایی حامل نوعی موازات و برابري میان زندگی درون آن با مرگ 
دهنده اي در این رابطه داراي عناصر تشکیلبه نوبه خودمی باشد . بدین گونه وجود زندان یا سلول زندان

بوده که به عنوان عناصر یک مکان حقیقی فضاي قابل توجهی را در داستانهاي زکریا تامر واحمد محمود در 
همۀ ابعاد و جوانب به خود اختصاص داده است.

اي مثبت؛ فقر ونداري، *زیر زمین زکریا تامر و کلبه یا آلونک یا کپر احمد محمود(عمیق= ارزشه
محرومیت ، سرکوب وتاریکی):

علی رغم اینکه داللت مکانی در اینجا به ابعاد و جوانب فقر و نداري و صورتهاي محرومیت وسرکوب و 
ظلم اشاره دارد ؛ ولی واقعیت این مکان هم ارتباط یافتنش با ارزشهاي مثبت به اعتبار یک مکان مخصوص به 

باشد . این مکان همان پناهگاه قهرمان در داستانهاي زکریا تامر و احمد محمود قشر فقیر و زحمتکش می 
است که به آلونک ساده یا محقر یا زیر زمین تاریک خود باز می گردد ؛ تا بعد از گردش در خارج و خیابانها 

با سادگی ومیان مردم استراحت نماید ، در اینجا ما هم شاهد یک ارتباط محکم و متین میان سادگی مکان
یا راوي اقدام به سخن پردازي از قهرمان و "مول"قهرمان وساده زیستن او می باشیم. لذا قهرمان در داستان 

مکان محقر وي می نماید ؛ از این حیث که در بیرون تمام آن پدیده هاي متمدن و در فقر و نداري خود 
زندگی می نماید :

ا نمیخورد ؛ هر روز که با اندازة خرج روزانه بدست میآورد کار لندهور همیشه کار نمیکرد او غم فردا ر"
را تعطیل میکرد ، نان و تره اي میخرید و بطرف آلونک خود که در کنار آبهاي گندیدة خارج شهر بود میرفت 
... آنجا که او میزیست کسان دیگري هم زندگی میکردند ، کپرهاي زیادي بود ، با انواع و اشکال مختلف . 

نظم و ترتیب و خیابان بندي !! در آنها نشده بود ، توهم، نامنظم و هر کدام یک شکل ولی از رعایتهرگز
نظر نوع مصالحی که بکار برده شده بود ، همه متحد الشکل هر کس قطعه زمین مرطوب مملو از کثافتی را 

و سمبه هایش را با گونی گرفته بود ، بایک تکه حصیر و چند قطعه چوب ، کپري درست کرده بود و سوراخ 
)28: 1338(محمود ، "و مقوا گرفته بود و بدین ترتیب از شر کرایه خانه راحت شده بود .پاره

را مالحظه کرده که به یک مکان ناچیز و ساده اشاره دارد؛ "کپر"و "آلونک"در اینجا کلماتی همچون
شهر ومدنیت وشهر نشینی اضافه نماییم و بنابر پس چگونه است؛ اگر به این مکان ؛ وجودش را در بیرون از 

این؛ نشانه هاي فقر وتنگدستی افزایش پیدا کند، عالوه بر وجود این مکان در کنار آب آلوده و فاضالب و 
یک احساس و شعوري نسبت به عمومیت دادن همچنین با اشاره به افزایش این آلونک ها به منظور اعطاء

آلونک ها در انواع و شکلهاي گوناگون وبه هم ریخته.آن و وجودفقر وانتشار دادن
یا نماد نداري و فقر در نزد احمد محمود را می توان در داستانهاي زکریا تامر "آلونک"لذا معادل مکان 

در یک زیر زمین تاریک و اتاق وحشتناکی مالحظه نمود، و قهرمان داستان زکریا تامر به مانند قهرمان داستان 
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کننده وسخت ؛ تنها مالحظهد به هنگام بازگشت از یک روزگاري خسته کننده و طاقت فرسااحمد محمو
یک اتاق وحشتناك یا زیر زمین تاریک یا آلونک محقري ناچیز یا شبیه به یک خانه می باشد .

؛ به معناي زیر زمین وعنوان که خود حامل داللت مکانی است"القبو"زکریا تامر در داستانی باعنوان 
بیانی دارد:

ب: |2001(تامر، "إنی أعیش فی هذا القبو ، العالم یجثم فوقی . إنی سأظل حتى النهایۀ فی قعر المدینۀ."
38(

این منم که در این زیر زمین زندگی می کنم ، دنیا بر باالي سرم می ایستد . مسلماً تا پایان عمر "ترجمه : 
"د.خودم در قعر مدنیت وشهر نشینی خواهم مان

روزگاران متوالی بر قهرمان بدون هیچ سرور و شادمانی حادث می گردد، وزکریا تامر با در این زیر زمین
ها أنذا مرة أخرى فی قبوي ال أقدر على الفرار من "ادامه دادن سخن وحدیث خود از زیر زمین می گوید : 

)41( همان : "قبضته الحجریۀ . أطبقت عینی باستسالم ...
آگاه باشید؛ من خودم هستم که بار دیگر در زیر زمین خود قرار گرفته و نمی توانم از چنگال ":ترجمه 

"سنگ گونه ومحکم آن فرار کنم. چشمهاي خود را به حالت تسلیم شدن برهم گذاشتم...

در حالی که زکریا تامر توصیف این حالت بینوایی و نا امیدي خود را از این زندگی وحشتناك در زیر 
مین خود ادامه می دهد ؛ همان زیر زمینی که همچون سرنوشت از آن گریزي نیست . مانند امر قطعی ؛ ز

قهرمان را به تسلیم شدن در برابر چنگال سنگ گونه ومحکم این زیر زمین سوق می دهد، لذا تشابه آشکاري 
رد، بنابر این آلونکها از نظر وجود دا"احمد محمود و زکریا تامر"میان مکانها از نظر هر دو داستان نویس 

احمد محمود در خارج از شهر و زیر زمین زکریا تامر دور از شهر قرار دارد ، وآن پناهگاه واین زیر زمین 
همچون سر پناهی براي فرار و گریز از هم و غم زندگی و دردهاي آن به حساب می آید.

اشاره دارد ، و بدین وژي و باور اختالف طبقاتیلذا این دو مکان مذکور یا همه این مکانها به یک ایدئول
گونه  مکان بسته اي می یابیم که حامل معانی تاریکی و نابودي و زور و سرکوب ومحرومیت می باشد ، 
وبدین ترتیب روحیه غربت و عزلت و تنهایی میان قهرمان با محیط  دور و بر خودش عمیق تر وگسترده می 

تامر و همچنین احمد محمود به یک بارقه امید در بیان مخالف یا مقابل با این شود، و با این وجود  زکریا 
مکانهاي سیاه و تاریک تلویحاً اشاره می نماید ، به صورتی که مناعت نفس و عزت و کرامت و بزرگی را در 

تامر نزد قهرمان متواضع وساده محمود وهمچنین برخی از فضاهاي سبز بیرون از زیر زمین در نزد زکریا 
واتاقهاي تاریک مربوط به آن را می توان مالحظه نمود .

*قهوخانه ( بی کاري ، بیهودگی ، ال ابالگیري ):
وجود قهوه خانه  نزد دو داستان پرداز همراه با سایر مکانهاي مورد تردد قهرمانان و شخصیتهاي داستانی ، 

در نزد احمد محمود و زکریا تامر بهتر از فضاي گسترده اي به خود اختصاص داده است ، لذا قهرمان یک
قهوه خانه را  به عنوان یک پناهگاه و یا مکان استراحت بعد از خستگی یا در طی انتقال و جابجا شدن از 
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مکانی به جاي دیگر را نخواهد یافت ، و قهوه خانه به عنوان مکانی است که گروهی از مردم از قشر متوسط 
دیده و در برخی اوقات هم فرهنگیان و روشنفکران و اساتیدي که به دنبال یک به طور معمول در آن جمع گر

فضا و محیط مشخصی براي نویسندگی خود می باشند ، در آنجا گرد یکدیگر جمع می شوند. ولی با این 
وجود؛ قهوه خانه به عنوان مکانی باقی می ماند که در آن شخص یا قهرمان داستان از نظر احمد محمود و 

قهوه خانه در یا تامر؛ پر حرفی و وراجی ها وکالم مردم را می شنوند ، این در حالی است که وجودزکر
دهنده یک داللت کشور سوریه باقهوه خانه در ایران از لحاظ توصیف داخلی براي مکان ساده که ارائه

در قهوه خانه معنایی بر کسالت وتنبلی علی رغم شلوغی و ازدحام در آن بوده؛ تفاوتی ندارد. و
یا شاهنامه خوانی وجود دارد که از شاهنامه و "نقال"همچون قهوه خانه در کشور سوریه ایرانی

پیشین ایرانیان و تاریخ بزرگ آنان سخن می گوید ، و در نزد عربها یا در کشور سوریه قهرمانیهاي
"یا "ماجراجوى بنی هالل "یا "زیر سالم"صحبت از شرح حال وحکایتهاي مردمی همچون "حکواتی"

ومانند آن می کنند، ولذا وجود قهوه خانه در داستانهاي زکریا تامر به مانند داستانهاي احمد "عنتر وعبله
محمود به عنوان مکان استراحت کارگران و کشاورزان به حساب می آید ، از این لحاظ که قهرمان 

ده ، و در خیاالت خود سیر می نمایند ،  از این رو ؛ مردم پیرامون خود در یک سکوت و آرامش بومراقب
وجود این نگاه بیهودگی وال ابالگیري به قهوه خانه است را می توان در وصف راوي داستان از نظر احمد 

مالحظه نمود :"مسافر"محمود براي قهوه خانه از خارج در داستان 
رنگ ورو رفته آویزان بود ، لنگه هاي در آنطرف پل کنار یک تخته اي پشت شیشه هایش چند مجلۀ "

قهوه خانه اي ، مثل دهان مرده اي که تمام زندگیش با نا امیدي گذشته باشد ، نیمه باز بود و از الیشان یک 
در قهوه خانه رسید باد سختی از روي برف وقتینوار پهن روشنایی کم رنگ ، روي برف کوچه افتاده بود.

ایش زد . باعجله رفت تو . قهوچی تازه چوب توي بخاري فرنگی انداخته بود برخاست و شالقکش بگونه ه
)3: 1338( مول ، "و حاال داشت سماور را آتش میکرد .

لذا رفت وآمد قهرمان در این داستان به سوي قهوه خانه در چندین مرتبه تکرار می گردد ، پس مکانی 
شکننده وجود ندارد مگر قهوه خانه که به او  گرمی و دیگر براي پناه بردن به آن از هواي سرد و فضاي 

راحتی می دهد و صورت عبث گرایی و نا امیدي یا ضعف در توصیف راوي نسبت به آنچه که در داخل 
قهوه خانه جاري گردیده ، خالصه می شود:

گرفته که او هنوز توي قهوه خانه نشسته . سیگاري گوشه لبش بود و داشت به یک تابلوي قدیمی گرد "
به یکی از جرزهاي قهوه خانه آویزان بود نگاه میکرد . چشمهایش هیچ حالت بخصوص نداشتند ، پوست 

)7( همان : "سفید گونه هایش و دماغ پهنش از سرما پوست انداخته بود .
قهوه بنابراین نقش قهوه خانه در نزد زکریا تامر بسیار متفاوت نیست، همچنین ویژگیهاي آن با ویژگیهاي 

خانه داستانهاي احمد محمود یکسان می باشد،  لذا مشتریان یا مردم زیارت کننده از قهوه خانه از جمله 
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کارگران هستند که در استراحت کامل نشستند وبه آرامی چاي می نوشند و بدون توجه واهمیت به چیزي به 
یی براي نفس کشیدن ومکانی براي پر پر حرفی بایکدیگر می پردازند، پس قهوه خانه براي آنان به عنوان جا

"چانگی و وراجی کردن و رد وبدل کردن کالم وخبرها می باشد، زکریا تامر به زبان قهرمان داستان 

در حالی که از قهوه خانه و مردم آن صحبت به میان آورده ؛ بیان می دارد :"الزرقاء الخشنۀاألغنیۀ
هذا المقهى عمال یشتغلون فی المصانع القریبۀ و فالحون و إحدى هذه النقاط مقهى صغیر ... و رواد "

یجلسون -مثلی –بائعون متجولون و سائقو سیارات و تراکتورات و عربات وحمالون و أناس بال عمل 
ب |2001(تامر ، "باسترخاء ، یحتسون الشاي على مهل ، و یثرثرون دون أن یکون بینهم أي معرفۀ سابقۀ .

:11(
کی از این اماکن ، قهوه خانه کوچکی است ... و مشتریان این قهوه خانه  کارگرانی هستند که ی"ترجمه :

در کارخانه هاي نزدیک به آن مشغول به کار بوده اند ، عالوه بر کشاورزان ، فروشندگان دست فروش، 
در استراحت کامل که با آرامی و–مانند من –صاحبان خودروها، تراکتور داران، باربران، و مردم بی کار 

وراجی می نشسته و چاي می نوشند . و بدون آنکه میان آنان شناختی از قبل باشد ؛ با یکدیگر پر حرفی و
".کشد

آنچه که زکریا تامر سخن از آن به میان آورده به طور خالصه با مردم قهوه خانه و مشتریان آن در 
ن چه بسا قهوه خانه همان تنها مکانی است که قهرمان داستانهاي احمد محمود ، مطابقت داشته است، همچنی

در خالل آن می تواند ارتباط ساکت گونه اي با مردم داشته باشد ، و با این وجود ؛ ممکن است نوعی 
برخورد در محیط قهوه خانه اتفاق بیفتد، على رغم اینکه وجود قهوه خانه به عنوان مکانی مورد فرض براي 

این مکانها یا وجه مشترك آنها در این داستانها خواه می باشد که نکته مهم در تماماستراحت کردن و آرامش
در زیر زمین باشد یا زندان یا کالنتري یاقهوه خانه یاحتی باغ و خیابان ومانند اینها در این موضوع است که 

، وبدبختی او می این مکانها باقهرمان این داستانها در تعارض و خصومت بوده وشاهد کشته شدن، غربت
باشند. درست است که این مکانها می توانند در برخی از اوقات راوي را اغوا و فریب دهند، و این توهم را 
داشته باشند که در آستانه محقق ساختن آرزوهاي راوي می باشند، ولی در پایان صورت خصمانه خود را 

ستان انواع متعددي را به خود می گیرد که گاهی آشکار ساخته، و مکان مخالف یا دشمن گونه در رمان یا دا
اوقات به عنوان یک زندان یا یک محیط خالی از انسان، مکان غربت وتنهایی یا تبعیدگاه ومانند آن می باشند.

*خیابان :
بدون شک ؛ مکانِ تنگ ومحدود، یا خیابانهاي تنگ؛ خود حامل یک داللت معنایی بر نوعی خفگی و 

باشند، در حالیکه عملکرد مکان بزرگ و وسیع یا خیابانهاي پهن؛ داراي یک داللت دارا مى شکست را
معنایی بر آزادي و آسودگی خیال و آرامش می باشند ، گاهی اوقات هم این رابطه از این مبنا دورتر به نظر 

ک مکان در یک خیابان یا یمی آید، به خصوص با یاد آوري قهرمان در نزد زکریا تامر یا احمد محمود
از برهه اول به عنوان دشمن به نظر –همان طوریکه گمان می شد -معمول یا رایج در این رابطه؛ خیابان 
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ولی این مکان یا خیابان همچنین از نظر زکریا تامر با قهرمان در خصومت بوده، و حامل هیچ نمی رسد،
ود ساده تر می باشد ، بنابر این خیابان امنیتی براي او نمی باشد، حال آنکه صحنه از نظر قهرمان احمد محم

به طور معمول  بعنوان مکانی است که از نظر خواننده از صورت عادي خود چندان تفاوتی ندارد.
در نگاه احمد محمود خیابانها سنگ فرش شده اند به عنوان یک داللت معنایی نسبت به یک دوره زمانی 

ی در درون شهر است ، اما حال کلی خیابانها در ایران به طور قدیم یا در اشاره اي به اماکن نیمه باستان
همیشگی همراه با توصیف درختان در دو طرف آن با بادهایی است که آنها را به بازي در می آورد.

راوي با مردي مست در شب همراه با دو فرد فراري از زندگی و در به در و آواره در "باهم"در داستان 
نماید، در حالی که آنان در حال آواز خواندن و درد ودل کردن می باشند، همچنین وجود خیابان مالقات می

خیابان مطابق با وصف راوي به صورت ذیل ، جلوه می نماید :
خیابان دراز بود . از کمر خم بود و نرمه بادي که وزیدن آغاز کرده بود با سرشاخه هاي بلند و نازك "

خش خش برگهاي زرد بود و صداي آب بود که تو جوي کنار خیابان سیالبی درختان بازي می کرد وحاال ،
)87ب : 1387( محمود، "می رفت 

چندان تفاوتی ندارد ، همانطوریکه "آسمان کور"مورد نظر در توصیف خیابان در داستان پس مسأله
ي احمد محمود می باشد ، خیابانهاي خالی و کوچه هاي تنگ و باریک حامل قهرمان بحران زده در داستانها

به همین صورت هم مسأله مورد نظر در نزد قهرمان وشخصیتهاي داستانی زکریا تامر مورد توجه می باشد، 
خلوت، تنهایی، خالی بودن خیابانها، و تنگ بودن مکان انعکاس دهنده حالت روانی شکسته شده و بنابر این

که قهرمان زکریا تامر از خیابانهاي کوچک به سوي خیابانهاي انزوا گونه قهرمان می باشد و حتی در آن موقع 
پهن یا بزرگی حرکت می نماید که انعکاس دهنده یک جنبه دیگري از حیات پیچیده شهر نشینی است، علی 
رغم این مسأله، قهرمان داستان در اینجا احساس گمشدگی و غربت را در این مکانها داشته ، همچنین وجود 

د زکریا تامر بدون هیچ اسم ونشانی می باشد که این خود چه بسا با بیان احمد محمود از خیابانها در نز
خیابانها بویژه در مبناي توصیف نشانه ها در تناقض باشد.

و بصقت بسخط ثم تابعت زحفی عبر خواء الشارع ، ومن حولی "می گوید : "القبو"راوي داستان 
حارس لیلی یجر جسمه البدین بالقرب من کوخه الخشبی ، وأبنیۀ و مصابیح شاحبۀ متدلیۀ من أعمدة سود، و

)37ب : |2001( تامر ،  "نوافذ قلیلۀ مضاءة ...
و از روي خشم ؛ آب دهان خود را بر زمین انداختم ، سپس به حرکت خود با وجود خالی "ترجمه : 

رنگ پریده آویزان شده از ستونهاي سیاه ، و بودن خیابانها ، ادامه دادم ، در حالی که پیرامون من ، چراغهاي 
یک پاسپان شبانه وجود داشت که بدن خود را به آلونک چوبی خویش نزدیک می کشاند و همچنین 

."ساختمانها و پنجرهاي روشن ...
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وجود این نوع از اماکن به میزان پوچ گرایی ، بی هدفی، و دشمنی اشاره دارد  که قهرمان با آنها در 
ی باشد ، عالوه بر میزان تنفر حالت نا امیدي، بیهودگی، غربت، سیاهی، ومالیخولیایی در زندگی م
این خیابان، به کارگیري واژگان غمگین و تیره گونه این توصیف مختصر را پر می نماید، می خوانیم توصیف

–ویزان آ–چراغهاي رنگ پریده –خالی وپوچ –خزیدن من –از روي خشم –آب دهان انداختم ":

"آلونک چوبی .–می کشد –ستونهاي سیاه 

تمام این واژگان حامل مفهوم یک نواختی، عدم توجه، احساس شکست، و حرکت بی هدف می باشند.
*محله در نگاه زکریا تامر یا روستا از دیدگاه احمد محمود :

ه صورت مکان ساده مردمی در واقع، توصیف این رویارویی یا مقابله میان دو مکان براي اشاره کردن ب
همان داللت بر یک جامعه سنتی "محلۀ قویق""محلۀ السعدي"است، پس حقیقت محله از نظر زکریا تامر 

پس محافظه کار می باشد، واین در حقیقت با باغها وروستایهاي نزد احمد محمود مشابهت چشمگیر دارد،
همان جنوب ایران و خوزستان با تمام ویژگیهایی مکان عمومی براي داستانهاي عمده احمد محمود معموالً

آن مناطق می باشد که ادبیات احمد محمود به عنوان الگویی براي ادبیات منطقه اي قرار داده است، ولی در 
حقیقت زکریا تامر محله میانۀ سنتی را به طور خاص براي شهر دمشق و شرق ما به طور عام مورد تمثیل قرار 

خاورمیانه همان مکان عام وگسترده براي داستانهاي دو نویسنده به حساب می آید.داده، در حالی که
وبه "خوزستان"احمد محمود روستا را به طور معمول به عنوان یک روستاي واقع در جنوب ایران 

صورت یک حالت ساده و معمولی توصیف می نماید که مکان این روستا ممکن است گاهی اوقات مورد 
، یا اینکه "در سایۀ سپیدارها"در داستان "عربان"وبه نام مورد بیان واقع شود، مانند روستاي شناخت باشد 

توصیف بدون اسم باقی می ماند، در حالی که احمد محمود در بیشتر اوقات به مکانهاي حقیقی اشاره دارد، 
می پردازد، در مقابل ؛ بلکه به ذکر نامهاي مناطق و رود خانه ها و شهرها در غرب ایران به طور آشکار

ولی آنها می باشند،"حارة قویق"یا "حارة السعدي"مکانهاي زکریا تامر حامل نامهاي غیر حقیقی همچون 
در حقیقت از یک محیط واقعی در محله هاي قدیمی شهر دمشق و محله هاي مردمی سخن می گویند.

ما در برابر بیان یک مکان روستایی ساده با "ارکهی"در سایه سپیدارها و"و "برخورد"در داستانهاي 
آن و اشخاص و عادات و خانه هاي موجود می باشیم ، و در جامعه روستایی تعدادي از تمام جزئیات

شخصیتها  به مبادله دور و نقشهاي خود از شیخ، پیر، روستا، همچنین کدخدا، و سایر آنان می پردازند ، آنها 
می باشند ، همانطوریکه محلۀ مردمی در نزد زکریا تامر که محلۀ هاي مردمی و رهبران وفعاالن در آنجا

به توصیف کوچه "کهیار"قدیمی در بسیاري از داستانها بدین صورت می باشد. احمد محمود در داستان 
"هاي روستا به زبان راوى به صورت ذیل می پردازد :

از جا جست . از مزرعه گندم خارج شد و خود را با تقریباً نیمه شب بود که کهیار با تصمیمی قاطع"
اولین خانه هاي دهکده رسانید. چند کوچۀ تنگ وپیچ در پیچ را پشت سر گذاشت و به مسجد رسید حاال تا 
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خانۀ خودشان چند قدمی فاصله نداشت . یکسال بود که فامیل خود را ندیده بود . به در منزلشان رسید. همان 
).84: 1338(محمود ، "بود ، هنوز بجاي خود باقی بود.در بزرگ کوبیده شده

بنابر این کوچه هاي تنگ و باریک روستا ، همان کوچه هاي مربوط به محله هاي باریک محلی و مردمی 
محله و کد خدا یا بزرگ در داستانهاي زکریا تامر ، ومحله هاي او می باشند ، و همچنین در این روستا شیخ

صیتهایی که از قبل بیان شده ؛ وجود دارند ، و هر چند که الفت و دوستی و خاطره شیرینی محله و سایر شخ
در مکان قهرمان و روستاي او وخیابانها و کوچه ها وجود دارد ولی حالت موجود در بیشتر اماکن وجاهاي 

قهرمان باقی مانده محلی از نگاه زکریا تامر مورد اختالف می باشد ، و در اینجا مکان در تضاد و خصومت با
و شاهد شکسته هاي وي می باشد . لذا قهرمان حتی در محلۀ خود که بدان غریب ونا آشنا بوده ؛ احساس 

امنیتی نداشته و داراي شعوري همراه با غربت و گم شدگی و ترس و بی قراري می باشد .
لکنها لیس فولکلوراً سیاحیاً ، وتفوح فی القصص رائحۀ دمشق و حاراتها و غوطتها ، شمسها و رطوبتها ، "

الف : |2001( تامر ، "التمر فی استعراض بل فی تمزق ، فی صراع تراجیدي ، فی لحظۀ أزمۀ حادة خانقۀ 
غالف المجموعۀ األخیر)

و در داستانها ، بوي دمشق ومحله ها و زمین سرسبز و حاصلخیز آن ، خورشید و نمناکی "ترجمه :
ما نه به صورت یک فرهنگ سیاحتی که به بیان در نمی آید؛ بلکه بصورت یک موجود پخش می شود ، ا

"تراژدي ونسبت به یک لحظه در شرایط بحرانی شدید و خفه کننده از میان رفته است .

انتقال یافتن از یک فضاي مکانی به یک جو مکانی دیگر همچون انتقال از محله یا روستا به سوي 
و یا به سوي شهر پدیدة گذرا نیست که از اهمیت آن کاست. بنابر این تغییر و پیشرفته یا تازه و نومحلۀ

جابجا شدن مکانها به یک نقطۀ تحول قاطعی در طرح داستان منجر خواهد شد و در نتیجه در ترکیب بندي 
روایت وشیوه دراماتیک مورد اتخاذ ، همین نقطه تحول جاري خواهد شد .

ودن به مکانهاي باز در نزد دو نویسنده مانند دریا یا بیابان یا رودخانه یا بوستانها در اینجا نباید از اشاره نم
وباغهاي کشاورزي یا نخلستانها وبنادر غفلت نمود . این مکانها نسبت به محلۀ ها وخیابانها یا زندانها از 

ششی از جانب قهرمان یا فضاي کمتري در نزد زکریا تامر برخوردار بوده، همچنین غالباً به عنوان تالش و کو
شخصیتها براي گریز از مکانهاي تنگ، زندانها، و زیر زمینها می باشد که وجود مکان باز در داستانهاي زکریا 
تامر مجسم کننده یک صورت داللتی گسترده و وسیع براي بازي نمودن با رؤیاها وحالت شعر گونه در حال 

ه ، وبیان وي از این جاها به طور سریع و فوري می باشد، پرواز و میل به آزادي خواهی و تخیل گري بود
همانطوري که در مورد هر چیزي درون داستانهاي خود  وزبان وسبک وي همین عادت را در پیش گرفته 

است.
*میدانها :
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این مکانها چه در روستا یا شهر به منظور داللت بر حضور جمعی در نزد قهرمانان داستان وبه علت 
یا فراخواندن تمام شخصیتها  براي مشاهده یک مسأله بزرگ در مأل عام  نسبت به یک مکان بسیج کردن

عمومی صورت گرفته است، همانطوریکه به عنوان وظیفه یا نقش این مکانها در قدیم به حساب آمده ، همراه 
پس فضاي باعدم وجود وسایل ارتباط جمعی واطالع رسانی عمومی براي مردم مانند این روزها است. 

موجود یا براي صدور امري است که باید آن را براي همه آموزش دهد یا به منظور اجراي حکمی است که 
غریبه ها "باید از آن بیم داشته باشد و درك وفهم همه واقع شود مانند اعدام کردن، همانطوریکه در داستان 

در یک میدان عمومی "نعمت"ان داستان از احمد محمود ذکر شده است به گونه اي که اعدام کردن قهرم"
) در نزد زکریا تامر از 44: 2002(تامر ، "19"و در برابر دیدگان مردم صورت یافته، یا مانند داستان شماره

این جهت که میدان اصلی ومردي در حال به دار آویخته شدن مقابل مردم در سپیده دم می باشد.
بنادر ): –بیابان –*مکانهاي خاص ( نخلستانها 

طبیعی است که هر نویسنده اي برخی از اماکن مورد تناسب بافضاي عمومی داستانهایش را به طور خاص 
ذکر نماید ، خواه به طور جزئى  باشد یا کلی ، بدین معنا که جزء  کوچکی از مکان یا مکانی بازتر وعالوه بر 

ها دارند ،  مکانهاي متعدد دیگري بوده که حوادث اماکن پیشین که هر دو نویسنده باهم ، وجوه اشتراکی در آن
بسیاري از این داستانها در آنها رخ داده است ، به ویژه در نزد احمد محمود از این لحاظ که داستانهاي فراوان 
وي در یک محیط مکانی خاص به نام جنوب ایران با شامل شدن تمام طبیعت آن مکانها صورت می پذیرند، 

یابانی خشک بر بسیاري از شخصیتهاي داستانی وي و حرکاتشان تأثیر گذار بوده است، و بدون شک مکان ب
لذا در نسبت دادن حرارت و گرما نسبت به سرعت حوادث همراه با احساس قهرمانان به نوعی از تنفر و 

خستگی  ونا راحتی وجود دارد .
ت باقهرمان حالتی که در داستانهاي با این وجود ، مکانهاي مورد نظر به طور آشنا وغریب یا در خصوم

زکریا تامر قبالً بوده ؛ به حساب نمی آید . لذا این مکانها وبه ویژه بنادر ، نخلستانها ، بیابانها و آبها ؛ همگی 
مأنوس وعادي ورایج وهمخوان با شخصیتهاي احمد محمود می باشد، وتشکیل دهنده یک فضاي کامل شده 

به محیط جنوب ایران و بنادر و لنگر گاههاي آن ، به حساب می آید . اي با شخصیتها و زمان نسبت 
جزئیات مکان  که عبارت از یک بندر نفتی بوده را مورد مالحظه قرار داده ومی توان "بندر"در داستان 

نش از این جزئیات دقیق و واقع گرا ، صورت مکانهاي مشابه و بنادر دیگر را در نگاه احمد محمود یا قهرمانا
خالصه نمود :

ورقه هاي سفید آهنی سقف انبارهاي گمرك ، نور خورشید را باز می تابد. آفتاب ولرمی ، سر تا سر "
بندر را روشنی بخشیده است. مردم ، تنبل و بی حال و وارفته به نظر می رسند. به ندرت صدایی شنیده. همه 

پارچه تکیه داده اند و سیگار دود می کنند. شب چیز آرام و بی تکان است. نگهبانان گمرك ، سینۀ عدلهاي 
قبل باران مختصري زده و زمین را تر کرده و حاال ، از عدلهاي پارچه ، واگنهاي متروك ، دیوارهاي آجري 
انبارها، شیروانیها، زمین و ... از کلبه هاي کارگران بخار برمی خیزد. سگها، با تهیگاههاي فرورفته ، که غالباً 
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پاهشان زیر چرخهاي قطار مانده و قطع شده است، زیر آفتاب پهن شده اند و زمین را بو می کنند. دستها و یا
ساختمان بزرگ گمرك ، با کاشیهاي فیروزه اي رنگش می در خشد. امواج ریز و آبی دریا ، زیر نور 

به دوش ، اینجا و خورشید، چشم را می زند . کارگران اسکله ها و راه آهن ، با دیلمی به دست و یا پتکی 
آنجا پراکنده اند . صداي قطاري که از اسکله به محوطۀ گمرك می آید ، خشک است و یکنواخت و این صدا 
، سکوت بندر را که زیر آفتاب پهن شده است ، نمودارتر می کند . کشتی ها ، دور و نزدیک لنگر انداخته. 

رنگ به رنگ زده است. نفتکش بزرگی که پهلو پرچمهاي کشتیها ، رنگ آبی و یکدست آسمان را وصله هاي
می گیرد ، با ابهت سوت می کشد و لحظها اي بعد ، بندر را تکان می دهد. آهنگ تند جازي که از باشگاه 
ملوانان بیرون می زند ، دور و نزدیک شنیده می شود. باشگاه راه آهن ، با نرده هاي آهنی رنگ خوردة 

د خط آهن است ، خشک و سوت و کور ، به دیوارهاي اخرایی رنگ و اطرافش که کنار رشته هاي متعد
پنجره ها وپشت دریهاي زرد و بنفش باشگاه ملوانان دهن کجی می کند. کلبه هاي کارگران از پشت ایستگاه 

) 56: 1389+ ساجدي،42: 1385(محموى، "شروع می شود.
قهرمانان خود صحبت می نماید که آنها را در احمد محمود در اینجا از مکانهاي مربوط به داستانها و 

داستانهاي زکریا تامر نمی یابیم، بیشتر داستانها ووقایع داستانهاي زکریا تامر درون شهرها اتفاق می افتاد، و 
کمتر نام بیابان یا دریا  یا بنادر را در آن می توان مالحظه نمود، همچنین وجه مورد تمایز مکان در نگاه دو 

داز این است که مکان از نظر زکریا تامر واحمد محمود  با حرکت شخصیتها در ارتباط بوده است ، داستان پر
ولی زکریا تامر در ضمن انتقال یافتن شخصیتها یا حرکت آنان از مکان پایین تر به سوي مکان باالتر یا 

–میکده ها –وه خانه ها میدان )، یا اماکن بسته عمومی ( قه–حرکت از مکان بسته به مکان باز( خیابان 

سینماها ) تالش می کند تا یک حالتی از دوستی والفت ورابطه بین شخصیتها واین اماکن ایجاد شود، ولی 
این مکانها ، از محقق ساختن این مطلب ناتوان بوده، لذا آنها(شخصیت ها یا قهرمان) به همان مکان اولیۀ 

ردند که در آن ناتوانی وشکست خود اعالم می دارند که خود اتاق تاریک) باز می گ–ومبدأ خود(زیر زمین 
باعث گوشه گیري و غربت و نابودي مجدد قهرمان می گردد و این بازگشت موجب ارجاع به جهان درون 
شخصیت، دنیاي رؤیت، وتصورات و خیال می گردد ، چونکه همانا  انسان در درون این شیوة مکانی در 

)  30: 2006خیال یک مکان دوست داشتنی ومحبوب را خلق نماید . ( نجم، تالش است که در واقعیت یا 
*مکان حقیقی ومکان مجازي یا نمادین :

مسألۀ مورد نظر در اینجا میان دو نویسنده باهم تفاوت داشته و به کیفیت نگارش هر کدام از آنان مرتبط 
دن باید داراي یک مکان حقیقی یا عکس آن می گردد، اما این بدان معنا نیست که داستان در صورت واقعی بو

باشد، یا اینکه نامهاي قهرمانان  به طور واقعی شود، وعلیرغم اینکه احمد محمود بیشترین داستانهاي خود را 
در مکانهاي واقعی روایت کرده ، همچنین حوادث موجود هم نا آشنا به نظر نمی آیند بلکه احمد محمود 

روف را هم اشاره می کند، ولی از حالت رمز واشاره براي فضاي مکانی یا زمانی گاهی اوقات به نام اماکن مع
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وحتی نامهاي اشخاص استفاده نموده و لذا این شیوه هم مورد استفادة زکریا تامر قرار گرفته است و در ساده 
کرد؛ از این حیث که اشاره "النمور فی الیوم العاشر "ترین مثالها در نزد این دو نویسنده می توان به داستان 

سخن از قفس به عنوان یک مکان براي زندانی کردن ببر ، تا داستان به پایان رسد و با مکان نمادین و ببر 
مجازي هم آشنا شویم ، پس ببر می تواند به عنوان یک شهروند یا یک آدم عربی یایک فرد شرقی به حساب 

کانی وسیع تري است که احتماالً به یک شهر یا غیر آن آید ، یا اینکه وجود قفس تنها به عنوان یک فضاي م
اشاره دارد. لذا وجود این مسأله یا اشاره نمادین مکانی یا مجازي در فکر و اندیشه زکریا تامر با مکان مجازي 

در نگاه احمد محمود؛ همگام می باشد ."چشم انداز"قهرمانان و حوادث وقهرمانان داستان 
دین که در شهر بدون نام یا عنوان جاري می گردد شاید به جاي اشاره کردن به شهر بنابر این داستان نما

به یک زندان اشاره می نماید، زیرا راوي نظاره گر حوادث شهري از وراي پنجره اي مشبک وآهنی می باشد، 
وچک پس وجود دو مکان  نسبت به دو داستان به طور مجازي وحالت نمادین براي داللت نسبت به حالت ک

بودن یا بزرگتر بودن از قفس به زندان سپس به شهر مورد استفاده قرار گرفته است.  همچنین امکان دارد که 
این مکان مجازي مکمل حوادث همچون درختان می باشد ؛ درختانی که به عنوان مانع در راه قهرمان یا 

یر آن می شوند ، در حالی که گوشه ها و زوایایی قرار می گیرند که موجب مخفی کردن شخص فراري و غ
وجود مکان در اینجا به عنوان یک عنصر از عناصر اثر هنري به حساب نیامده ، بلکه تنها توضیحی است که 

باید مورد بیان واقع شود .
زمان:-2

پژوهشگران زمان در داستان را به دو حالت کلی تقسیم نموده اند:
زمان نوشتن و زمان خواندن می شود.حالت اول: اسلوب یا شکل بیرونی که شامل 

حالت دوم: اسلوب داخلی که در برگیرنده زمان گذشته، حال، وآینده می باشد.
* زمان خواندن:

نزد هر دو نویسنده مذکور، زمان خواندن به طور باز و گشوده و بی نهایت است که علت آن هم وجود 
در آغاز مسیر ادبی خود می باشد که مانند داستانهاي داستانهاي کوتاه نوشته شده از جانب این دو نویسنده

پایانی، همواره مورد خواندن قرار گرفته یا تحت بررسی و مطالعه تا کنون می باشد ، بدین معنی که آثار و 
مجموعه داستان هاي این دو نویسنده و شخصیت بزرگ مانند احمد محمود و زکریا تامر با در برگرفتن غمها 

سائل بزرگ بشري به طور قطع در طول زمان باقی می ماند و از بین نخواهد رفت، لذا تمام و اندوهها و م
مسائل مورد پردازش این دو نویسنده و بررسی آنها در داستانهاي خود مانند زن، مرد، مرگ، فقر، گرسنگی، 

ئل مذکور مربوط به اختالف  طبقاتی، سرکوب، زندان، و آزادي به حساب آمده. از این رو، تمام ابعاد و مسا
یک زمان محدود نبوده بلکه متناسب با هر زمان و مکان و در هر جایی که انسان یافت شود، می باشند.

*زمان نوشتن:
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باید در اینجا بدین مسأله توجه نمود که زمان نوشتن داستان یا مجموعه داستانها با زمان چاپ آنها  در 
ار این داستانها می تواند براي زمانهاي طوالنی و تا سالهاي تفاوت می باشد، چونکه چاپ کردن یا انتش

متمادي به تأخیر بیفتد، و یک داستان یا جزئی از آن براي چاپ یا انتشار مورد منع قرار گیرد. در هر حال ؛ 
آنچه حائز اهمیت است همان دوره زمانی یا زمان مورد نظري است که دو داستان نویس احمد محمود و 

آثار و داستانهاي خود را به منظور شناخت میزان ارتباط زمانی و تاثیر حوادث و رویدادها در آن زکریا تامر
روزها و آن زمان بر سبک و اسلوب و محتواي داستانها به نگارش درآورده اند.

پیش از این مطرح گردید که دوره زمانی یا زمانی که دو نویسنده نوشتن وسیر داستانهاي خود را آغاز 
ده اند، به طور تقریبی با هم همگرا و هماهنگ بوده. پس بدین جهت هر دو نویسنده نگارش داستان کوتاه کر

هجري شمسی) 1338را در پایان دهه پنجاه وآغاز دهه شصت از قرن میالدي گذشته یعنی در پایان دهه (
زکریا تامر و تا ابتداي دهه ) شروع نموده اند، وهمین نگارش حتی در ابتداي هزاره سوم نزد 1340وآغاز دهه(

نود از سده گذشته نزد احمد محمود ادامه یافته است، حال آنکه این مدت زمانی دربرگیرنده بسیاري از 
حوادث در همه زمینه ها و ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و مانند آنها در ایران، سوریه، 

ار دیگري است که آنها را به هنگام سخن گفتن از تاریخچه خاورمیانه، و دولتهاي عربی همراه با وقایع بسی
داستان کوتاه در سوریه و ایران بیان داشتیم. 

*زمان درونی ( گذشته، حال، آینده):
ترتیب زمان منطقی یا همیشگی براي وقوع حوادث یا ماجراهاي یک داستان معمولی خود به عنوان آغاز 

نده می باشد، این امر بر اساس مفهوم گسترده این حالت یعنی در طی زمان گذشته و ادامه زمان حال تا آی
روزها یا ماهها یا سالها یا چه بسا در ضمن یک روز میان صبح، ظهر، عصر، و شب صورت می گیرد. 
همچنین نباید زمان کنونی داستان ها را فراموش کرد که در چه فصلی از فصول سال عالوه بر توجه نسبت 

ل آن واقع شده است، لذا داللت معنایی و اشاره بر این حالت متوالی از زمان گذشته به  زمان به ترتیب متداو
حال  سپس آینده در ضمن اوایل داستان ها آشکار می گردد که با فعل گذشته آغاز یا داللت بر زمان وقوع 

ه مورد داللت و اشاره بدان حادثه را در گذشته دارد ، این امر با توجه به ذکر کلمه صبح یا گذشته یا آنچه ک
بوده، صورت می پذیرد.

از احمد محمود در نظر بگیریم؛ در ابتدا وقوع داستان "در تاریکی"پس اگر ترتیب زمانی را در داستان 
به طور عام در تابستان بر ما پوشیده نمی ماند، که این امر در ضمن جمله هاي اولیه اي کامل می شود که در 

ان گذشته داللت دارند:عین حال بر زم
) 50الف: 1387( محمود، "دانه هاي گندم می رسید ورنگ سبز خوشه ها به زردي می گرایید"

سپس زمان با استمداد از گسترش یافتن ادامه یافته ، و به این امر اشاره دارد که حوادث داستان در طی 
که از صبحگاه آغاز و از ابتدا داراي یک یک روز و در امتداد روز و شب جاري گردیده است، بدین صورت 
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بنابراین صبح در زمان گذشته به وسیله داللت فعل "صبح آغاز می شد"اشاره علنی وآشکار می باشد. 
سایه به دیوار "مداوم یا ادامه دار شروع گردیده ، سپس زمان از صعود و کمک گرفته تا به نیم روز برسد:

) 52(همان :"ومردها بلند شدند و رفتند که ناهار بخورند  رسیده بود، ظهر که نزدیک می شد
"آفتاب به غروب می رفت"آنگاه زمان عصر فرا رسیده بعد از آن خورشید مایل به غروب می گردد

)  ودر ادامه شب فرا می 54(همان :"هوا تاریک شد ، صداي گاوها افتاد و زوزة شغالها  بلندتر شد."سپس
رسد. 

ادث متوالی به منظور رسیدن به اوج خود در پایان داستان همراه با یک زمان آشکار، یک لذا وجود حو
ترتیب زمانی روشنی از صبح تا به شب می باشد. 

هرچند این ترتیب سنتی زمان در برگیرنده تعدادي از داستان ها یا چه بسا اغلب آنها در نزد احمد محمود 
از یک مکان در داستانهاي زکریا تامر هم موجود می باشد . همان می باشد، لذا همین ترتیب زمانی در بیش

"الباب القدیم: درب قدیمی"، "شمس صغیرة: خورشید کوچک"، "الجریمۀ: جرم"طوري که در داستانهاي 

"الرغیف الیابس: قرص نان خشکیده"و"چهره اول–الوجه األول "،"لیلۀ من اللیالی : شبی از شب ها"، 

می خورد. به چشم
عنوان حامل اشاره زمان براي داللت بر یک روز "نهار و لیل: روز و شب"وبه عنوان مثال در داستان

احمد محمود، بدان اشاره شده است."در تاریکی"کامل دارد ، همان گونه که در داستان 
در صبح نیز اتفاق افتاده داستان با فعل گذشته آغاز شده و حادثه"نهار و لیل : روزي وشبی"در داستان

است. 
) 39: 2000( تامر، "نشرت الجرائد الصباحیۀ خبراً ..."

"روزنامه هاي صبح  خبري را منتشر کردند ... "ترجمه :

پس داستان در صبح آغاز وتا میانه روز ادامه دارد سپس به شب می رسیم به طوري که 
) 40( همان : "خباراستمع نواف مساء إلى نشرة تلفزیونیۀ لأل"

"نواف به خبر شامگاهی از تلویوزیون گوش فرا داد"ترجمه : 

آن گاه در پایان داستان یادي از زمان نیمه شب می بینیم
) 43( همان :"ولما عاد نواف إلى غرفته بعد منتصف اللیل وجد کتبه صامتۀ ونائمۀ"

ازگشت، کتاب هاي خود را ساکت و آرام و در و چونکه نواف به اتاق خود بعد از نیمه شب ب"ترجمه :
"حالت خواب یافت

ولی پایان داستان با دارا بودن یک داللت معنایی درآینده به طور آشکار در دیدن خواب و رویاهاي خیالی 
آینده نگر قرار گرفته است، بدین گونه ترتیب زمانی این داستان از صبحگاه تا شامگاه سپس به نیمه شب 

نظر می آید، اگر به عنوانهاي موجود در مجموعه داستانها در نزد هر دو نویسنده به مانند یک ابتدا وآینده به
وآغازي توجه نماییم که شاهد داللتهاي مستقیم زمانی وغیر آن بوده، همچنین وضعیت عنوانهاي داستانها در 
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که زکریا تامر عنوانهاي ذیل هر مجموعه اي از مجموعه ها بدین حالت می باشد به طوري که دیده می شود
ربیع فی "، "النمور فی الیوم العاشر: ببرها در روز دهم"را براي مجموعه داستان هاي خود به کار برده است

بنابراین داستانهاي "نداء نوح: فریاد نوح"، "الحصرم: غوره"، "الرعد : تندر"،"الرماد: بهاري در خاکستر
غوره داراي داللت هاي زمانی معینی بوده، یا در درون خود حامل دالتهاي زمانی یا روز دهم ، بهار ، تندر و 

دریا هنوز آرام "وقتی می باشند در حالیکه نزد احمد محمود این مسأله در عنوانهاي ذیل مشخص شده است 
ن دارد و که یکی از این داستان ها داللت بر تابستان و دیگري بر فصل زمستا"زائري زیر باران"، "است

هرچند که به طور غیر مستقیم می باشند. 
وقتی "، "سه ساعت دیگر"نزد احمد محمود داللت بر زمان در خود عنوانهاي داستانها ظاهر می شود: 

. و همچنین درنزد زکریا تامر "عصاي پیري"و"تکرار "،"زیر آفتاب داغ"، "بود و نبود"،"تنها هستم، نه
"الصیف : تابستان"مانهایی را یافته که در برگیرنده عنوانهاي داستانی متنوع می باشند مانند: نامها و وقتها و ز

"، "أقبل الیوم السابع : روز هفتم فرا رسید"، "اللیل : شب"، "فی لیلۀ من اللیالی : در شبی از شبها"،

الساعۀ "، "ستون سنۀ : شصت سال"، "نهار ولیل : روز وشب"،     "األیام السعیدة : روزهاي خوشبختی
صباح "، "الیوم األخیر للوسواس الخناس: آخرین روز وسوسه کننده پنهانکار"، "الثامنۀ : ساعت هشت

."الغروب: غروب"و"الخیر: صبح به خیر
این صورت کلی از زمان همانند موضوع مکان اشاره به اهمیت این دوعنصر و عامل وارتباط محکم آنها 

دیگر وتکیه دو داستان پرداز زکریا تامر و احمد محمود بر آن دو امر به طور کلی به منظور رساندن با یک
پیامهاي مختلف و انتقال مفاهیم می باشد. در حالی که زمان در برخی از حاالت داللت بر صورتهاي مشخص 

ین داستانها داشته است؛ پس در رابطه با همزیستی داستان پرداز با آنها یا قهرمانان داستان وشخصیتهاي ا
هنگامی که به عنوان مثال از شب نزد هر دو نویسنده سخن می گوییم ارائه آن به صورت تقریبا مشابه و به 
عنوان بیان شب همچون نمادي براي احاطه هر تاریکی و ظلمتی است که فرد و غربت وي را همراه با اضافه 

ه است وهمچنین هر آنچه را که منفی گراست در برمی کردن یک صورت پوچ گرا و بدون توجه شامل شد
گیرد. 

بنابراین شب نمی تواند شب عاشقان وشب زنده داري و شادي به حساب آید بلکه آن شب مرگ 
از "با هم"وآوارگی ودربه دري وجنایت و درد و دوري و تلخی و عذاب می باشد و این مفاهیم در داستان 

اري دیده می شوند، به گونه اي که بهتر از شب  و دربه دري و با حالت احمد محمود به طور روشن وآشک
مستی در خیابان قدم زدن به منظور بیان گمشدگی و آوارگی و تنهایی خویش نیافته است  و در حقیقت تمام 
حوادث داستان در یک شب یا در نیمه شب جاري می گردد ؛ اما مشخص است که قهرمان به طور متوالی به 

وره گردي در خیابان پرداخته ، و بدان عادت نموده است، و در آن هنگام که دوست شبانه به وي می این د
گوید:
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)194ب :1387(محمود،"مگه هر شب، شبگردي می کنی "
ولی لطیفتر این که شخص پاسخ نمی دهد بلکه دنباله رو عملکرد خود وخواندن آن در قالب شعر و به 

شد.صورت ترانه و سرود می با
لذا شب طوالنی است در حالی که این دو مرد آواره در طول شب و حتی تا صبح در خیابانها قدم می 
زنند، در اینجا شب پناهگاه و سر پناهی براي اینان بعد از قرار گرفتن در معرض خیانتها و دردها و عذابها 

و سایر عواملی گردد که بر او و شده است، لذا این شب باید همراه با شراب خواري و پرسه زدن در خیابان
بر قهرمانان احساس غربت وتنهایی وتباه شدن وگمگشتگی را به طور کامل اعطاء کرده است. 

است که در "ابوفهد"اینجا جوان مست که از نظر احمد محمود در راه ها تلوتلو می خورد همان خود 
نه باز می گردد، لذا شب در اینجا به یک پناهگاه نزد زکریا تامر نیمه شب به خا"خورشیدي کوچک"داستان 

و سر پناهی براي ابوفهد فقیر وندار بدل شده است ولی این شب حامل آرزوهاي ابوفهد  و عملی کننده 
آرزوهاي وي در آینده نیز می باشد، از این رو شب چهره وحالت درد آور وي را پوشانده، از این لحاظ که 

"مول"از مجموعه "کهیار "اق غالبا در شب رخ می دهد ، پس در داستان قتل وخودکشی و سرقت و قاچ

ودر طول شب به سوي دشمن خود آتش گشوده و وي را به قتل می رساند  و او هم در اثر "کهیار"خود
"شلیک گلوله می میرد؛ لذا اوج داستان و مهم ترین حوادث آن در شب واقع شده و همچنین در داستان

در ابتداي داستان شاهد ارتباط شب با کشتن و قتل می باشیم:"ي آفتابراهی به سو
)56: 1385(محمود ،"شب که از نیمه گذشت ، غالم قاتل بیدار شد"

و همین طور در داستانهاي فراوان زکریا تامر به گونه اي که شب با گورستانها ومردگان وکشتن وتجاوز 
به عنف همراه می گردد.

با مراحل متعدد خود به خصوص صبح به عنوان زمانی است که داراي دو داللت متناقض که "روز "اما 
در حقیقت امر می باشد. بنابراین روز از بعد داللت زمانی نسبت به آغاز یک روز جدید داراي پویایی ونشاط 

ز داستانهاي احمد همراه با طلوع خورشید همچون داللت بر خیر و نیکی دارد. این مسأله را در آغاز بسیاري ا
محمود یا در هنگام صحبت کردن از صبح  و سپیده دم یا طلوع خورشید مالحظه می نماییم ، ومصداق این 

به چشم می خورد. در حالی که ضد این مسأله را می توان درتقارن "در تاریکی"امر در مقدمه داستان
بیابیم  و از این رو قهرمان "زیر باران"تان وهمراهی صبح با آشکار شدن حقیقت قهرمان گرسنه به مانند داس

در صبح با حالتی پر انرژي خارج می گردد ، در حالیکه معده او خالی است و با ناپدید شدن خورشید میان 
ابرها و باز گشت آنها نویسنده طرح ارتباط صبح را با گرسنگی قهرمان مورد نظر تکرار می نماید. اما زکریا 

ر بعد مثبت در صبح را در داستانها و اوایل آنها  مشاهده نمود ، و لذا این مسأله یا این نگاه تامر که می توان اث
مورد خالصه قرار داد به طوري که "الرجل الزنجی : مرد زنگی "را در ضمن مقدمه موجود در داستان

آن تمام امور پیرامون خورشید به عنوان داللت روز اعطاء کننده متانت و وقار وآرامش بوده ، وحالت زیباي
خود را شامل می شود:



٢٢٣٦

٢٢٣٦

مجموعه مقاالت

شمسی هذا النهار قرص مستدیر أصفر ، یرقد فی شرایین ضوئه شیء غامض ودي یضفی مسحۀ من "
الوداعۀ والطمأنینۀ على کل األشیاء التی یمسها . وإنی ألتطلع فیما حولی بشیء من النهم ، فأبصر األبنیۀ الغافیۀ 

التی یتبعثر عبر فضائها بضع غیوم رقیقۀ ، و أرى عن بعد سیارة تنساب خفیفۀ باستسالم تحت زرقۀ السماء
)  21ب: |2001( تامر، "هادئۀ متزنۀ ، وأشجاراً خضراً متفرقۀ .

خورشید من  در این روز همچون قرص دایره اي شکل زرد رنگی ایست ، که در رگهاي نور "ترجمه :
میرود که اثري از آرامش و وقار و متانت را برتمام اشیاء مورد تماس او چیزي مبهم و پیچیده آرام به خواب 

با خود، کامل می نماید . وهمانا من با حالتی از پرخور به دور و بر خود می نگرم تا اینکه ساختمانهاي فنا 
ده شده شده اي را با حالتی تسلیم گونه در ذیل کبودي آسمانی ببینم که در فضاي آن چند تکه ابر نازك پراکن

است ، و از دور خودرویی را که سبک بال وآرام و با وقار جریان یافته ، و درختان سبز گوناگونی را مشاهده 
"می کنم.

و حقیقتا این رابطه دوستانه و محبت آمیز میان قهرمانان داستانهاي زکریا تامر  و صبح یا روز به طور کلی 
ولی اهتمام و توجه زکریا تامر به زمان و ترتیب فصلها در عمل در حاالت نادر و خیلی اندك به نظر می آید. 

صهیل الجواد األبیض : شیهه "متراکم سازي لغت آشکارا به نظر می آید ؛ مانند آنچه که در پایان داستان 
بدان پرداخته شده است. از این لحاظ که داستان پرداز، مطابق با این ترتیب بندي ( زمستان، "اسب سفید

ن ، بهار و پاییز) چهار فصل را مورد بیان قرار داده ، و در موقع سخن گفتن پیرامون هر فصلی در تابستا
تالش است تا آن را با یک سري مجموعه مفاهیم وحوادث وتصورات براساس زبان راوي ارتباط دهد ، که 

می توان خود زکریا تامر را داراي یک شخصیت سخنگو بدین اسم  دانست .
زمستان:  

داي نی شبهاي زمستان با یک شفقت و مهربانی عجیبی آواز می خواند. که با حالت رقصان و جامه ص
سفیدي در میان مه کبود به خود می پیچد. بلبل مجروح بر شاخه درخت لیمو آواز می خواند، عطرش پنجره 

د. سپیده دم اي سبز رنگ را می بوسد. اسبان خسته اي که در یک آسفالت در خشانی به خواب رفته ان
همچون چوبه دار است. زنان با صبر و شکیبایی سیب می خورند و با حالتی برهنه و عریان بر بالشهایی از 

ابریشم دراز می کشند. مردان مانند کونه هاى سیگار هستند .
تابستان :

.، اي انگشتان محکم خود را در خون لرزان من فرو می رود ، و بر باالي شهرهاي متروکه می دود..
صورت رنگ پریده آن طلوع کُن ، اي صبح خسته کننده. سوت قطار. بدرود بدرود. رنگ خشک به  یک 

موسیقی گرم داراي بالهایی مبدل می شود.
بهار:
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جهان دربهاي خود را براي بهار می گشاید. آسمان سبز است. خاك سبز است. کوهها سبز هستند. ابرها 
هستند. غم واندوه هم سبز است. من هم به رنگ سبز هستم... خاکستري ... سبز هستند. دریاها نیز سبز رنگ

سیاه. همه چیز سیاه است...
پاییز:

اي پاییز من را به جنگلهایی از الغري  واشکها ببر. و در دو چشمان معشوقه دفن شده ام در زیر شنهاي 
را مالحظه کردم؛  که بدون هیچ بیابانهاي بی آب وعلف، درشکه هایی  با بارهایی سنگین  از مردگان

هیاهویی گذر می نماید. شمعهاي پنجره ها را خاموش کن. اي مادرم منتظر بازگشت من نباش.
آنچه که در این کالم مفصل در مورد فصلهاي چهار گانه مورد توجه می باشد همان آمیختگی یا ارتباط 

به وجود نوع یا رنگ آن زمان و اثر بخشی آن بر مکان دادن آنها با رنگها به عنوان اشاره و داللتی دیگر نسبت 
و شخصیتها و حوادث موجود می باشد.

ولی احمد محمود در این راستا چگونه به این فصلها نگریسته است؟ 
و چگونه زمان بهار، پاییز، تابستان، و زمستان پدیدار گشته است ؟

ن منظور بوده است؟آیا این زمانها از نظر زکریا تامر داراي رنگهایی بدی
آیا این فصلها و رنگها نو ع و ارتباط یافتن معمول خود را حفظ نموده اند؟

از این رو فصلها در فکر خواننده حمل کننده اشارات ومفاهیم متداولی بوده که احتماال در نظر همه مردم 
مشابه به نظر آمده و با تمام مخلوقات در ارتباط است.

داستانهاي أحمد محمود همراه با برف، باران، و تگرگ شدید می باشد توانسته شکل بنابراین زمستان در 
و قالب طبیعی خود را حفظ کند،  لذا یک روز زمستانی به طور معمول در حالت دگرگونی وتغییر و نا آرامی 

از "سافرم"وکوتاه مدت بوده  همچنین می توان اثر بخشی مستقیم فصل زمستان بر شخصیتها را در داستان 
لحاظ تردد کردن و وجود غضب وخشم  ومقید کردن حرکت به عملکرد همین فصل مورد نظر را مشاهده 
نمود. همان زمانی که سنگینی خود را بر تمام شخصیتها و از آن جمله روایت کننده داستان پهن کرده، اما 

شتري را به قهرمان اضافه می ارتباط یافتن زمستان با غروب آفتاب نوعی حس تنهایی وغربت و اندوه بی
نماید:
بی حال و نا امید  روي تخت قهوه خانه افتاد . غروب سنگینی بود. براي او تمام غروبها درد انگیز بود. "

ولی این غروب؟... نه !، این یکی برایش از همه درد انگیزتر بود، براي اینکه با یک شکست تازه در آمیخته 
)8: 1338( محمود، "بود

ر: بها
که بدون تغییر زمان وظاهر آن همچون زمستان کوتاه مدت وگذرا نمی باشد ، در اینجا داستان نویس در 
تالش براي بخشیدن نهایت یک مدت زمانی  به یک روز بهاري است و چرا بدین گونه نباشد ، حال آنکه در 
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ها و راوي داستان و مکان و حتی آن روز همه چیز زیبا و دلپذیر بوده ، و انعکاس یافتن این زمان برشخصیت
صورت یافته است."کابوس"اسلوب داستان همچون داستان 

تابستان: 
وجود تابستان از نظر احمد محمود به عنوان یک داستان نویس داراي زمان طوالنی تري است که نوعی 

ی همچون بیابان یا حالت گم شدگی اي و از دست دادن امید و آرزو را به خصوص در ارتباط یافتن با مکان
شنها را منعکس می کرده است ، در حالی که ظاهرا زمان در اینجا به پایان نرسیده ، و تشنگی با فشار آوردن 

سه ساعت "به محیط اطراف خود بر طول زمان می افزاید ، که بهترین مثال در این زمینه  وقایع داستان
ساعت به طول انجامیده تا به سالهایی همراه با فضاي می باشد. ودر اینجا زمان همچون کش از سه "دیگر

تابستان  و روزهاي بلند آن امتداد  می یابد، در حالی که اهمیت زمان در اینجا ضمن ارتباط یافتن با حادثه 
در حالتی که پدر خود را در "تیمور"وتکرار آن براي بیش از یک مرتبه همچون قالب ذیل و بر زبان 

قرار داده ومتذکر این مسأله در حال حاضر شده است، به طور آشکار نمایان گردیده تا گذشته مورد خطاب 
)65(همان: "بابا جون سه ساعت دیگر برمیگردم "جایی که می گوید:  

زمان مربوط به فصل پاییز:
قرار مورد بررسی"بود و نبود"می توان آن را در طی برخی از داستانهاي احمد محمود به مانند داستان

داد؛ در این داستان سخن راوي به علت اثر گذاري زمان ویکنواختی آن وحالت ضعف و سستی که فصل 
پاییز در طول روز به انسان بخشیده ، به طور واضح و روشن پدیدار می شود. خواندن این مقطع از داستان ما 

اه داستان نویس و شخصیتهاي را از هر  نوع شرح وتفسیري در مورد تأثیر گذاري زمان  در اینجا و نگ
داستانی او به وجود زمان بی نیاز می گرداند:

عصرهاي مالل انگیز پاییز برایمان یکنواخت و خسته کننده شده بود . با اینحال می توانستیم هر روز "
ید و بنشینم و به آفتاب تنبل و پریده رنگ نگاه کنیم که رو دیوار می خز–که حاال گل نداشت –کنار باغچه

).32: 1385( محمود،"باال می رفت
دو داستان نویس به وسیله تواتر یا ترتیب زمانی باحوادث مقدم گردیده یا حادث شده در آینده بازي می 
کنند، تا بدین وسیله نوعی تأثیر هنري را بر خواننده عملی سازند. لذا لغو شدن واحد زمانی سلسله وار را در 

ترتیب زمانی سنتی می یابیم که در این صورت زمان داستان متکی بر اسلوب بازستانی برخی از آثار به دور از 
در سطح روایت و نگارش و شیوه می باشد، وگاهی از پایان داستان آغاز گردیده ، سپس زمان رو به بازگشت 

ن مسأله در نزد نموده ، تا آشکار کننده جایگاه ها وجوانب خود باشد در حالیکه ما نمونه هاي  متعددي از ای
از احمد محمود بدین امر متوجه می "کهیار "دو نویسنده در اختیار داریم، لذا به عنوان مثال در داستان  

گردیم؛ که همانا راوي شروع به استرداد و باز خوانی حوادث و رویداد ها از جایی می نماید که در آنجا به 
"شدن با رقیب خود به نام رضا قلی در مورد معشوقه بعد از درگیر"کهیار"اتمام می رسد به طوري که
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به شهر گریخته آنگاه زمان ما را به سوي گذشته از این لحاظ انتقال می دهد که قهرمان مذکور همچون "گلی
یک نوجوان روستایی با دوستان وخانواده کشاورز خود در کوچه هاي روستا می زیسته ، و داراي مهارتها 

گذشته بوده است ، ودر نتیجه به بیان درگیریهاي به وجود آمده میان کهیار و رقیبش رضا وتوانمندیهایی در 
قلی پرداخته است ، که به دنبال این حوادث به سوي شهر گریخت( زمان ابتدایی داستان).

ی از نظر زکریا تامر داراي یک مطابقت کل"االبتسامۀ: لبخند"این مسأله به طور کامل با حوادث داستان 
می باشد، بدین صورت که وي حوادث را با ارجاع دادن به نقطه پایانی شروع می کند، زیرا که قهرمان در 
حالتی که وحشت زده فریاد می زند  به سوي میدان اعدام برده شده، وآنگاه زمان ما را  براي بازیابی زندگی 

در حالی است که دو نویسنده در بین قهرمان مذکور از زمان کودکی او به سوي گذشته انتقال می دهد. این
عناصر زمان گذشته  و حال وآینده در حال تردد بوده ، همان گونه که در تالش براي رصد کردن گذشته و 
زیباییها و جوانب خیر خواهانه آن در برابر زمان کنونی و آرزوها و خاطره ها و دردهاي آن که از بین برنده 

ع آینده می باشد ، شاهد به کار گیري فعل گذشته ( کان: بود) می باشیم، و هر نوع شادي و سرور و مانع طلو
گاهی اوقات دو نویسنده به لغو زمان متوسل شده ، و آن را یه عنوان یک زمان آزاد گونه مناسب براي هر 

چشم "و"اجاره نشینان"سالی در نظر می گیرند ، چرا که حالتهاي فاجعه غم انگیز وتراژدي در داستانهاي 
در منظر زکریا تامر منوط به یک زمان و "دمشق "و "البستان: باغ"از نظر احمد محمود و داستانهاي "انداز

وقت مشخصی نیست. بطوریکه داستان دمشق با عبارتی از زمان گذشته شروع و به طور باز به سوي گذشته 
) و در حقیقت 33پ: |2001ی باشد (تامر،توجه دارد ، در حالی که با زمان حال و آینده همسان و متشابه م

داستانهاي بسیاري از زکریا تامر بدین صورت نگاشته شده اند.
نتیجه گیري: 

در پایان می توان خالصه مفهوم مکان، زمان، ابعاد وجوانب آن را از نظر زکریا تامر به طور اجمال  در 
این چند سطر بیان نمود :

به عنوان یک مکان ایدئولوژیک براي توضیح یک فکر و اندیشه و تأکید مکان از نظر زکریا تامر در اصل 
بر یک تناقض گویی محسوب گردیده یا به ارتباط عناصر داستان نسبت به یکدیگر می پردازد. این مکان به 
ذات خود چنین عملی را انجام نمی دهد یعنی مکانی است که فاقد استقالل گرایی است. همانا ما با مکان در 

ن داستانها به عنوان یک تجربه وآزمون  هم زیستی نداشته بلکه به اعتبار یک داللت معنایی ، و تا زمانی که ای
به عنوان یک تجربه با مکان در زیستن نباشیم ، پس طبیعی است که از حالت هنرمندانه و فنی داستان دور 

و قالب هنري است که آن هم به علت گردد ... ومکان در این داستانها فاقد یک جدل گرایی ، براي صورت 
 منفی گرا بودنش می باشد ، عالوه بر فاقد ونداشتن عنصر تاریخی است همچنین زکریا تامر عنصر انسانیت

2011مکان را بر آن افزود بدون استفاده از این انسانیت بر مبناي فرا واقعی قانع کننده است.( گروه از مؤلفین،
 :158(
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فهوم مکان از نظر احمد محمود در اغلب اوقات ساده تر از این امر می باشد ، پس اما خالصه وچکیده م
مکان منفصل از شخصیتهاي داستان وعناصر آن نبوده وبا جنبه زمانی به منظور تکوین وایجاد فضاي داستان 
کامل می شود ومکان هم عنصري است که در بسیاري از اوقات در حوادث داستان تأثیر گذاره بوده و
شخصیتهاي آنان بر اساس هویت و وجه تمایزات مورد چاپ قرار می دهد ، می توان این مسأله را به وضوح 

و بیابانی و بنادر "داخلی"در تمام مکانهاي ، مربوط به جریان یافتن داستانهاي احمد محمود وبه ویژه محیط 
گدالنه را بر قهرمانان ، داستانها جنوب  ایران و طبیعت منطقه خشکی دانست که به نوعی ، رفتارهاي سن

منعکس کرده وبه لحاظ منطقی طبیعت جنوب یک فضاي گسترده اي را از داستانهاي احمد محمود به خود 
اختصاص داده است که وي به عنوان فردي است که دوران کودکی و جوانی خود را در آنجا گذرانده وبه 

ت طوالنی در تهران زندگی کرده است اما همچنان به خوبی آنجا را می شناسد ، با این وجود که وي مد
مکان اصلی و زادگاه خویش خوزستان تعلق یافته، بدون آنکه آن را رها سازد همانطوري که آن منطقه را به 

عنوان یک کشور و سرزمین ومکانی زیبا بنابر عشق وعالقه ونگاه خود قرار داده است .
به زمان گذشته در صدد برآمده تا بدین وسیله و زمان حال بر در نتیجه دو نویسنده مذکور با استناد

محکوم دانستن واقعیت ادامه دار بیفزایند حال آنکه هر دو در موضوع خالصه کردن یا هنر متراکم نمودن 
زمان باهم اختالف نظر داشته، لذا مشاهده می گردد که زکریا تامر یک دوره زمانی طوالنی را در یکی از 

به فضاي واقعا کوچکی خالصه کرده است که به ندرت می توان در داستانهاي احمد محمود آن داستانهایش
را مشاهده کرد،  پس زمان از نظر ایشان با یک آرامش بیشتري در حال حرکت می باشد.
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معرفی نسخه ي جامع خاقانی و مقایسه سبک شناسانه ي آن با گلستان سعدي
1اکرم حقانی مبارکه

دانشگاه پیام نور
دکتر حمیدرضا قانونی
استادیار دانشگاه پیام نور
محمد ابراهیم ایرج پور
استادیار دانشگاه پیام نور

چکیده
اب جامع خاقانی اثر نفیس عبدالرزاق دنبلی،یکی از کتابهاي ارزشمند و سرشار از ذوق و هنرمندي هاي کت

دنبلی می باشد.این کتاب،از بسیاري جهات ،نثري است شبیه به نثر گلستان سعدي.
دنبلی، در اثر خود به نام جامع خاقانی به شیوه ي سعدي عمل کرده است و در جاي جاي مـتن بـه بیـان    

کایات وپند و اندرز در قالب داستان پرداخته است .حکایت هایی شیرین و جذاب که با سادگی منحصر بـه  ح
کند. از وجوه مشترك دنبلی و سعدي،می توان به اسـتفاده ي بـه   خود ذهن خواننده را درگیر ادامه موضوع می

ه گیـري از آیـات و احادیـث و    دور از  تصنّع از زیورهاي کالمی از قبیل سجع، ترصـیع و موازنـه و نیـز بهـر    
استفاده ي به جا از اشعار و امثال اشاره کرد.

در این مقاله قصد بر آن است که به مقایسه ي این  دو اثر گران سـنگ ادبیـات فارسـی،از جهـت ادبـی و      
نگارشی  با ذکر  مثال و نمونه بپردازیم.

و موازنه و آهنگ کالم معطوف سجعدر هر دو کتاب، توجه نویسنده در عین سادگی و صراحت متن  ،به
است و متن سرشار از هنرمندي ها و ابداعات نویسنده ي خود می باشد.

مقاله ي حاضر،به معرفی عبدالرزاق دنبلی و شیوه سبکی نوشتاري او می پردازد و در ادامه به بیان شباهت 
و مقایسه آن با کتاب گلستان سعدي می پردازیم.

قانی، گلستان،سعدي، سجع، سبکجامع، خاها:کلیدواژه
مقدمه: 

(اشاره اي کوتاه به زندگی دنبلی)
به دنیا آمد.خويقمري در 1167خان دنبلی  است که در سال عبدالرزاق بیگ فرزند نجفقلی« 

نزد کریم خان زند فرستاد.کرد وي تا زمان شیرازنوان گروگان روانه ده ساله بود که پدرش وي را  به ع
کرد. اوقات خود را به رحلت کریمخان در شیراز و پس از آن در اصفهان تحت نظر و در رفاه زندگی می

1 . shabe_aftabi_79@yahoo.com
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با دانشمندان و ادیبان آن شهرها گذرانید و در ادب و شعر و نویسندگی بزبانهاي فارسی تحصیل و معاشرت
نمود.و عربی و علوم زمان خود به حد کمال رسید.. عبدالرزاق بیگ مفتون تخلص می

هاي دنبلی به آغا محمدخان بعد از تصرف اصفهان عبدالرزاق بیگ را به همراه سایر خانزاده1199در سال 
یجان فرستاد. بعداز کشته شدن احمدخان، خدادادخان به حکومت تبریز بازگشت و عبدالرزاق نیز سامان آذربا

بخش کار وي گردید. بعد از مرگ خداداد خان ،عبدالرزاق به تبریز بر گشته و با عایدي امالك خود زندگی 
عبدالرزاق بیگ را به مراغه فرستاد و او را به احمدخان مقدم سپرد.فتحعلی شاه1214کرد. در سال می

در نوروز یکی از آن سالها فتحعلی شاه از بیتی که او براي حاکم مراغه نوشته بود خوشش آمد  ووي را 
دالرزاق قصایدي سروده و مورد نوازش قرار گرفت و مقرر شد در تالیف زینت به تهران احضار کرد. عب

التواریخ با میرزا رضی و میرزا عبدالکریم اشتهاردي مشارکت نماید.
کرد، عبدالرزاق بیگ سمت مهردار نایب السلطنه را به تبریز عزیمت میعباس میرزاکه 1218در سال 

به مکه معظمه تشرف 1241سال باقی عمر خود را در تبریز گذرانید و در سال 24داشت. از آن تاریخ وي 
در تبریز فوت کرد.وي دو پسر داشت حاجی محمد آقا و بهاالدین1243حاصل نموده و در سال 

)1206دنبلی،مآثر سلطانیه:»(آقا
آثار عبدالرزاق دنبلی

 و منتخب اشعار آنهااجارفتحعلی شاه قنگارستان دارا، حاوي شرح حال شعراي دوره
اي از علما و تجزیۀاالحرار وتسلیۀاالبرار.ذکر مختصري از حسب ونسب دنابله ،تراجم احوال عده

معاریف و شعراي معاصر خود .
 حدائق الجنان،شامل سرگذشت دنبلی در شیراز احوال شاعران و فضالي شیراز هم دوره دنبلی

است .
 زبان عربیشعراي عرب و بیان نوادر اشعار و اقوال آنها به روضۀاآلداب و جنۀااللباب،  حال.
به زبان فارسی.1241، ماثر سلطنت فتحعلی شاه از زمان جلوس وي تا سال مآثر سلطانیه
استزبان التین)، اصل این کتاب به سفرنامه کروسینسکینامه ترکی (ترجمه ي فارسی عبرت
 جامع خاقانی، در تاریخ و مآثر فتحعلی شاه است
یوان و غزلیاتکلیات د
مثنوي ناز و نیاز، در بحر خسرو و شیرین
اي به نام مختار نامهمنظومه
.حدیقه، مشتمل بر شرح حال شعراي عرب و معانی فارسی بعضی از اشعار آنها
االنوار، به زبان فارسی است مشتمل بر شرح حال شعراي عرب و عجم و حل معضالت حقایق

است.تالیف شده1230ال نکات اشعار آنها، این کتاب در س
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االدباء، حدیقه متضمن منشآت و مطارحات شعراي عرب و عجم و فصاحت و بالغت حدائق
اقوال آنان 

نامه، در باره احواالت مختار ثقفیمثنوي همایون
1»الجنه، مشتمل بر تاریخ سلسله دنابله. ریاض

ویژگی هاي سبکی گلستان و جامع خاقانی
الف) شکل.

ز لحاظ شکل  و ظاهري نثري است  آمیخته به نظم و گهگاه   حکایت هایی در قالب شعر گلستان: ا
آورده شده  است.گلستان مشتمل بر مضامین و موضوعات مختلف مرتبط با زندگی است.سعدي با ذوق 
سرشار و مهارت ذاتی خود،چنان عمل نموده که جنبه داستانی حکایت هاي آن با جنبه هاي ادبی آن در هم 

دغام شده و چیزي جدا و منفک نمی باشد..شیوه اي که به بهترین شکل ممکن بیان کننده نکات اخالقی و ا
تربیتی می باشد. که در قالب شعر یا نثر آورده می شود .

سعدي شاعري زبان گشاده و عالمی زیسته با مردم و آشنا با انواع شخصیت ها و خصوصیات آن «
که اغلب زندگی او را به سه مرحله تقسیم بندي کرده اند،در سومین هاست.به گفته ي تذکره نویسان

قمري، به شیراز برگشته و یکسال بعد از آن پس از سیر و سیاحت ها و 654ي زندگی خود،سال مرحله
تحصیل انواع علوم دینی و عقلی و کسب تجربیات فراوان،منظومه ي معروف بوستان و سال بعد گلستان را 

وعه هایی سرشار از آن چه در تمام این سال ها کسب کرده،به جهانیان عرضه می به عنوان مجم
)1362:56خزائلی،».(کند

سعدي به عنوان مردي با تجربه  و پخته که در تمام عمر از فراز و نشیب هاي بسیار گذشته و از محضر 
ربه کرده و آموخته است را در بزرگان نیز بهره ها برده، در تمام  این سال ها آن چه از دیگران شنیده و تج

)1385:183کتاب گلستان به رشته تحریر درآورده است. (رك،زرین کوب ،
جامع خاقانی نیز به مانند گلستان نثري  است خوش آهنگ و ساده و روشن.نثر آن به ظرافت تمام  به 

دنبلی در کتاب جامع دور از تصنع و دشواري هاي  کالمی و استفاده از کلمات دشوار و ناهمگون است.نثر 
خاقانی نثري است به دور از هر گونه خودنمایی و واژگان غریب و نامانوس. با برخورداري از ارزشهایبی 
شمار ادبی از قبیل سادگی بیان،پرمایگی،خوش آهنگی، لطیف بودن سخن که به راحتی معنا را به خواننده القا 

می کند.

سینا، )مآثر سلطانیه، تاریخ جنگ هاي اول ایران و روس، به اهتمام غالمحسین صدري افشار، تهران: انتشارات ابن1206. دنبلی، عبدالرزاق،  (١
چاپ اول: خورشیدي. (متن قدیمی و بدون مشکل حق تکثیر).

.1383کوشش فیروز منصوري. تهران: انتشارات اطالعات، ). بهعبدالرزاق دنبلی. مآثر سلطانیه (از روي نسخه موزه بریتانیا
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خداوند  وائمه شیعه ودر ادامه به زندگی و خصوصیات کتاب دنبلی به مدح و ستایش و تمجید از 
اخالقی پادشاهان و امرا وهم چنین عارفان نامدار و حکماي یونان پرداخته است.و در انتها به مدح و مذمت و 

نکوهش صفات نکوهیده چون بخل و حسد و ....پرداخته است.
اب موضوعات مختلف نوشته است. نثر این کتاب در بردارنده  حکایت هایی است که نویسنده  در ب

حکایت هایی که  به مانند گلستان سعدي،دستمایه پند و اندرز قرار می گیرد. و اندیشه هاي بلند و حکیمانه 
او با حکایت هاي شیرین و جذاب با موضوعات بکر و متنوع همراه است.در بیان حکایات و مدایحش هرجا 

تفاده کرده است و در سرتاسر کتاب از آیات و احادیث و متن اقتضا کرده از شعر و مصرع شعري هم اس
عبارت هاي عربی و قرآنی زیادي استفاده کرده است. اشعار زیاد در میان نثر به چشم می خورد.اشعاري که 

سروده خود اوست و به جا و درست در ادامه متن قرار گرفته و به فهم بیشتر موضوع کمک می کند..
خاقانی نثر است ولی مکرراً براي  تفنن و براي فهم بیشتر درمتن از نظم از لحاظ ظاهري متن جامع

استفاده کرده است.
کمتر جایی از نثر دنبلی را می توان در این کتاب یافت که از قطعه شعر بیا حتی مصراعی براي بیان 

حکایت هایش استفاده نکرده باشد
د،در راستاي همان حکایت  و براي فهم بیشتر سعدي عموما در پایان حکایاتش شعري چند بیتی  می آور

خواننده ، ولی دنبلی عموماً شعرهایش به چند بیت و گاها چند صفحه می رسد و گاها تک مصراع هایی هم 
دارد که براي اشاره و مثال در متن آورده شده است...

ت به استثناي اشعار دیگر این که به مانند سعدي اشعار سردوده شده در این کتاب از خود نویسنده اس
عربی که استفاده از اشعار عربی در متن هم به وفور دیده میشودکه هم از خود نویسنده  وگاها از شاعران 
دیگر می باشد.البته تک مصراع هایی هم در متن به چشم می خورد که از شاعران دیگر گرفته شده و به 

صورت مثل در بین حکایات و داستان هایش آورده است.
عناصر زبانی_ب 

سعدي استاد بی بدیل در انتخاب واژه هاست. و مهارت خاصی در این زمینه دارد.به گونه اي که می توان 
سعدي را یکه تاز این میدان دانست. او در واژه گزینی مهارت دارد. واژه را به جا انتخاب می کند و در جاي 

ان دید که به نظر اضافی و زاید باشد و به قولی بی خود می نشاند. در تمام نثر گلستان،واژه اي را نمی تو
دلیل آورده شده باشد.در متن سعدي ، با وجود این که از کلمات عربی استفاده کرده و لی در انتخاب این 

عبارات و واژه ها نهایت دقت را به کار برده تا در استفاده از آن ها افراط نکرده باشد.
ان شده است  و اگر جایی به دارزا کشیده ،بی شک علتی دارد و سخن سعدي همواره صریح و موجز بی

موضوع خاصی را از این داراز ،در نظر دارد.
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عمق نگاه سعدي  در فرهنگ و زبان مردم عصر خویش،ذهن او را توانا و خالق ساخته و باعث شده آن 
ي،طروات و تازگی با هم چیزي که در نظر دارد را به بهترین شکل ممکن بیان کنددر زبان سعدي،استوار

ادغام شده است.در حکایاتش حتی حکایات کوتاه و موجزش،نکته را به خوبی به خواننده القا می کند.
یکی از موجزترین حکایت هاي گلستان:

هندویی نفط اندازي همی آموخت.حکیمی گفت:تو را که خانه نشین است بازي نه این است(باب 
)13هفتم،حکایت 

خود با استفاده از آگاهی عمیق او از زبان فارسی و آگاهی و شناخت فرهنگ و زبان مردم دنبلی در کتاب 
عصر خویش اندیشه هاي خود را به بهترین شکل ممکن بیان می کند .

در نثردنبلی در کتاب جامع خاقانی ، کمترجایی به لغات دشوار وپرتکلف و مصنوع برمی خوریم  و 
اي بدون تکلف و مصنوع،نثر او را دلنشین و روان وپرتحرك ساخته است .استفاده ي  او از سجع و جناس ه

در جامع خاقانی،دنبلی به نسبت اینکه حکایات بیان شده و هم چنین  مدایح نوشته شده  عموما در مورد 
پیامبران و امامان و حاکمان عرب و حکماي یونان و عارفان بوده جمالت و عبارات و اشعار عربی به وفور 

نوشته اش به چشم می خورد.در حکایاتی که مربوط به مدح و ستایش است این وفور را می توان به در 
وضوح مشاهده کرد. مانند: 

ودر تواریخ مسطور است که حضرت یوسف صدیق علیه السالم در قحط سال مصر غالت را در آن 
چنان که متنبی گوید :جاضبط فرمود و قومی از ارباب سیر برانند که بانی آن قباب معلوم نیست

یتَحلَّف آالثار عن اَصحابِها              ضیاءیدرِکُها الفَتَی فَینب
1)29اَینَ الَّذي الهِرمانُ من ینبا بِه            ما قَومه ما قَومه بِالمصرَ ع   (دنبلی،بی تا، ص

نیز در کاربرد واژه هاي عربی و احادیث افراط نمی کند و چنان هنرمندانه کلمات و واژگان عربی سعدي 
را در متن می گنجاند که در حین خواندن متن،احساس نامآنوس بودن و مهجور بودن آن ها احاس نمی شود.

عناصر ادبی_ج
است و گستردگی و تنوع در کتاب جامع خاقانی در حکایات بسیار از سجع و جناس استفاده کرده

جمالت آهنگین و مسجح در نثر او خودنمایی می کند.
)سجع و توازن1

کاربرد سجع و موازنه  در آثار هر نویسنده اي، هنرنمایی و مهارت  آن نویسنده را نشان می دهد.
وجد می سعدي از سجع و موازنه ،موسیقی درونی در متن به وجود می آورد که هر خواننده اي را به 

آورد

این نسخه هنوز چاپ نشده است و ارجاع آن به نسخه می باشد.١
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.فراش باد صبا را گفته تا فرش زمردي بگسترد و دایه ابر بهاري را فرموده تا بنات نبات در مهد زیمن 
بپرورد،درختان را به خلعت نوروزي قباي سبز ورق در برگرفته و اطفال شاخ را به قدوم موسم ربیع کاله 

)29یات سعدي،دیباچه،)(فروغی،محمد علی،کل29شکوفه بر سر نهاده....(فروغی،دیباچه:
ابلهی را دیدم سیمین ،خلعتی ثمین در بر و قصبی مصري بر سر،و مرکبی تازي در زیر ران و غالم از پی 

)26دوان.(باب سوم،حکایت 
در جامع خاقانی به مشابه گلستان  ،این سجع و موازنه  گوشه اي از هنرنمایی هاي بی شمار دنبلی است  

ایقاع و موسیقی است  به  صورتی که آهنگ با ذات و جوهر کلمات قرین نثر دنبلی سرشار از سجع و
شده و جز ال ینفک کالم می شود..

سپاس و ستایش آن را که به ستودن سزاست و بر بخشش و بخشودن توانا و پادشاه رحمتش بر غضب «
)23دنبلی ،بی تا : »(فایق و عفوش بر رحمت شایق،ذاتش قدیم و فضلش عمیم.

کردگارا تو دانایی که نادانیم را چه مایه است و توانیم تا چه پایه .همگان را به دانش و آگاهی کریما ،«
»الف و مرا به جهل و نادانی اعتراف

راه سعادت آن جهانی پویم که عزّت دنیاي فانی ناپایدا است و عزّت عقبی باقی برقرار.هاورن قبول «
)233همان:  »(نکرده
جناس_2

نواع جناس دیده می شود.در  نثر سعدي ا
ابلهی را دیدم سیمین ،خلعتی ثمین در بر و قصبی مصري بر س،و مرکبی تازي در زیر ران و غالم از پی 

)26دوان.ر(باب سوم،حکایت 
)238از دو درم شمشیر چوبین مهیا ساخت و از هشت درهم دیگر برگ عیشی مهنّا،مهیا داشت (دنبلی  :

)239و نفس را مذلّت دهم.(همان، گفت تا تن را مشقّت نهم 
)228صاحب مقامات علّیه و جامع کماالت سنیه     .(همان، 

واج آرایی_3
دنبلی از طریق آرایش واج ها نیز موسیقی کالمی را به اوج می رساند..

)5سپاس و ستایش آن را که به ستودن سزاست وبر بخشش وبخشودن توانا.(دنبلی،بی تا:
سیدالشهدا ،سه سال داشت و سی و چند سال با پدرش سید الساجدین علیه السالم هنگام شهادت جدش

)155بود(همان:
سعدي نیز از آرایش واج ها به مانند بقیه ي عناصر ادبی در کتابش استفاده کرده و برجنبه موسیقی زبانش 

می افزاید.
خوشه باید چید هر که مزروع خود بخورد و به خوید        وقت خرمنش 

اقتباس و تضمین در جامع خاقانی_4
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آوردن آیات و احادیث در نثر نویسی، هنر نویسنده و ابداعات او را نشان می دهد و از نگاهی هم  نشان 
از آگاهی و تسلط فراوان او به کالم قرآن  و احادیث و باطن و ظاهر آن هاست.

ست که سعدي از تضمین  آیات و احادیث در جهت یکی از نکات مهم و قابل توجه در گلستان این ا
روشن تر بیان کردن معانی خود استفاده کرده در عین اینکه رعایت ویژگی هاي نثر را رعایت کرده.

سعدي نیز به مانند بقیه و نویسندگان و شاعرانی که با او هم دوره و هم عصر بوده اند،از آیات و اشعار 
ش استفاده کرده است که این کاربرد ،به آراستگی ظاهر کالم و لفظ کمک عربی و احادیث در جاي جاي کالم

کرده است .
استفاده سعدي  از این آیات و احادیث که همراه با سادگی و به دور از هر گونه تکلف و دشواري است 

کوتاه ،هم به صورت واضح و آشکارا آورده شده است و گاه به صورت اشاره کوتاه یا تلمیح.گاه این اشارات
با بطن و عمق کالم عجین شده که خواننده به سادگی متوجه استفاده از ایات در بین کالم نمی 

)40:1381:_39شود.(رك:یوسفی،
((ظالمی را حکایت کنند که هیزم درویشان خریدي به حیف و توانگران را دادي به طرح....صاحبدلی بر 

،باب اول)26یا بوم که هر کجا نشینی بکنی(حکایت او بگذشت و گفت:ماري تو که هر  که را ببینی بزنی
حاکم از این سخن برنجید و روي از نصیحت او در هم کشید و بر وي التفاتی نکرد.اَخَذَته و العزّه باالثم  

)1381-78تا شبی آتش مطبخ در النبار هیزمش افتاد(یوسفی: 
سوره بقره اشاره می کند(واذَا قیلَ لَه 206شریفه که چنان که می بینیم در ادامه حکایت به  قسمتی  از آیه

(.....هسبثمِ فَحبِاال  زَّهالع اتَّقِ اهللاَ اَخَذَنه
(پادشاهی را شنیدم که به کشتن اسیري اشارت کرد .بیچاره در حالت ناامیدي به زبانی که داشت ملک را 

د؟یکی از وزراي نیک محضر گفت:اي خداوند دشنام دادن گرفت و سقط گفتن...ملک پرسید که چه میگوی
،باب اول)1جهان همی گوید و الکَاظمینَ الغَیظ و العافینَ عنِ النَّاس)(حکایت 

سوره آل عمران می کند.134که اشاره به آیه 
ش دنبلی  نیز در کتاب جامع خاقانی به کرات از آیه  ها و داستان هاي گذشته اقتباس کرده و در میان متن

آورده است.
)135گفته،(دنبلی:» انّا هللا و انا الیه راجعون«مسلم از آواز سم اسبان دریافت که کار چنان است.

.آن جناب فرمود ان اهللا اصطفی آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین ذریه بعضها من بعض. 
)140و سر مبارك به آسما بلند کرد. (همان:

و خروس و قمري و جغد و اسب و حمار چه می گویند؟فرمود که دراج الرحمن علی یهودي گفت دراج
العرش استوي می گوید و خروس اذکر اهللا یا غافلون می گوید و قمري الهم اللعن به بغض محمد و آل و 
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ر جغد سبحان ربی المعلود و اسب روز جهاد  الهم انصر عبادك عل المومنین علی الکافرین و حمار بر عشا
)112می کند و ابلیس را دیده بانک می زد.( همان: 

تضاد_5
سعدي به نوعی استاد آوردن تضاد در حکایت هایش می باشد.

وقتی به جهل جوانی بانگ بر مادر زدم،دل آزرده به کنجی نشست و گریان همی گفت: مگر خُردي 
)6فراموش کردي که درشتی می کنی؟(باب ششم، حکایت 

رسنه است و قانع به نانی سیر(همان،باب هشتم)حریص با جهانی گ
هر چه زود آید دیر نپاد( باب هشتم)

دنبلی نیز از تضاد در جهت زیباتر کردن کالم بهره برده است:
)14تا به عدد هر نوع از فضیلت دو رزدیلت معلوم شود یکی از حد افراط و دیگراز جانب  تفریط(دنبلی:

)29است باشد و آب سرد و تر است و آتش گرم و خشک(همان:یقین کن یقینی چنان که کژ نه ر
)30دنیا بر  این معانی مختلف که این نیک و بد و خوش و ناخوش و نرمی و درشتی نهاده شد(همان:

این نفس تو صافی با تیره میامیز و پاکی با پلید الفت مگیر و تو روشنی با تاریک هم قرین 
)32نباش(همان:

)6ید ثواب.مرایشان را برانگیزند(همان:به تهدید عقاب و نو
شیوه تقلید از گلستان

گلستان نمونه ي بارزي از نشان نبوغ و استعداد سعدي در شاعري و نویسندگی می باشد.سعدي همواره 
در سرتاسر نوشته هایش انسان ها را به شناخت نیک و بد راهنمایی می کند و سعی بر این دارد که راه 

ده هایش نشان دهد و آن ها را از گژي و ناراستی محافظت کند.او براي پیشبرد این درست  را به خوانن
هدفش، ،از داستان و مثل و افسانه و دلیل و برهان  و هر آن چیزي که به خواننده براي فهم بیشتر کمک کند، 

استفاده می کند. 
تعداد ابواب-1

باب اول در است:هفت بابودیباچهکاست که داراي یگلستان،کتابنثرمهمترین اثر سعدي در
باب چهارم در فواید –باب سوم در فضیلت قناعت–باب دوم در اخالق درویشان–سیرت پادشاهان

باب -باب هفتم در تأثیر تربیت–باب ششم در ضعف و پیري–باب پنجم در عشق و جوانی–خاموشی
.هشتم در آداب صحبت

، گنجانده شده است.عالوه بر امثالوآیاتواحادیثي جاي آن ،هر باب شامل حکایاتی است و در جا
سخنان حکمت انگیز و لطیف نیز خصوصا در باب هشتم، در آن بسیار دید می شود .آن

جامع خاقانی نیز به مانند گلستان کتاب خود را در چند  صحیفه و باب نگاشته است.دنبلی در این باره 
نوشته:
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که در اجناس فضائل ترتیب داده شد واجب نمود وضع این کتاب را بر چهار به حکم این مقدمات « 
صحیفه نهادن و در هر صحیفه براي انواعی که در تحت جنس آن فضیلت باشد بابی جداگونه گذاشتن و 
حکایات مناسب هر باب را در مقامش ایراد نمون و براي قصص و حکایات دیگر که مشغولی خاطر را 

نیز صحیفه در انجام کتاب بردن پس فهرست ابواب صحایف پنجگانه را بر این جمله مرتب اسبابی تواند بود
ساختم و ترتیب حکایات را در عنوان ابواب پرداختم

صحیفه اول  در حکمت و آن شامل بود ایراد ظهور نور مطهر حضرت سید االنبیا و شرح بعضی از آیات 
قدمه و نصایح ملوك ماضی و جواهر نکات اعلی حضرت ظل و معجزات آن سرور صلوات اهللا علیه را در م

اللّهی روحی فداه را در خاتمه و منتخب ترجمه کتاب ینبوع الحیات حضرت ادریس علیه السالم و مقاالت 
بعضی از حکماي پیشین را در یک باب دهم در این صحیفه دیباچۀ جداگانه مرتب داشتم براي ذکر حاالت و 

حضرت سید الوصیین و ائمه معصومین صلوات اهللا علیهم اجمعین و حکایات معجزات و آیات باهرات 
جمعی از صحابه و صلحاي امت حضرت سید المرسلین( ص)  قومی از دانشوران بعد از بعثت خاتم النّبیین 
صلوات اهللا علیه و معاصرین این دولت جاوید قرین مشتمل بر یک مقدمه و چهار باب  مقدمه    در مناجات 

)17دنبلی:......»(درگاه حضرت رب العزه و گرایش به زمین بوس حضور بارق النور اشرف پادشاهی به
)درآمیختگی نظم و نثر 2

دنبلی به مانند سعدي ، کمتر جایی را می توان در کتابش دید که از قطعه شعري یا مصراعی براي توضیح 
ش  در جهت زیباتر و آهنگین کردن کالمش استفاده بیشتر متن خود بهره نبرده باشد.و  استادانه از این رو

کرده است .
در گلستان سعدي ،نظم به وفور یافت می شود واین آرایش با مهارتی بی بدیل انجام گرفته است .

خزایلی درباره این خصوصو می  نویسد:
ی نمایند و اجزاي سخن در عین استقالل و گسستگی،با هم پیوستگی معنوي دارند.به صورت پراکنده م«

)192خزائلی:»(به معنی جمع اند.هر جز مرکب از نظم و نثر است
) بیان مطالب در قالب حکایات 3

عمده مطالبی که دنبلی سعی در بیان کردنش دارد را در قالب حکایاتی که شنیده یا با ذهن خالق خود 
ه اي را مشتاق به ادامه خواندن و خلق کرده بیان می کند.حکایات بسیار شیرین و ساده و روانی که هر خوانند

درك مطلب می کند.
)جمله بندي و شکل  وکاربرد افعال 4

سعدي بعضی از افعال را با پیشوندهاي قدیم به کار برده مانند برنشستن،بر رفتن(به برجی برفت و ذرجی 
)57بدزدید) (ص

ویا آوردن صیغه هاي خاص مانند بخفتی،بخسبی
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ی آید که در متن از افعال با پیشوندهاي قدیم استفاده کند ولی گاهاً از این دنبلی کمتر از سعدي پیش م
نوع افعال در بین متنش به چشم می خورد:

چنین مسطور است که در  ایام دولت سلطان ملکشاه،شبی در خواب به جناب  شیخ االسالمی گفتند که از 
)224نبلی،بی تا:براي ازدیاد عمر و دولت سنجربن ملکشاه دعا می کرده باش(د

و درمیان آن گروه چنان قرار یافته که هر شب به خانه ي یکی از احباب رفتندي و تاسفیده صبح به 
)222شراب مشغول گشتندي.و چون دور ضیافت به اتمام رسیدي از سر گرفتندي .(همان:

)38اي نفس،من تو را بینا کردم و تو می نیاموزي.(همان:
ول زبان فارسی گاهی در جمله بندي ها به تقدیم فعل بر جمله تفنن کرده سعدي با وجود رعایت از اص

است گاهی فعل ها را که بایستی مطابق قاعده در آخر جمله با باالخره بعد از فاعل و مفعول آورده 
)135باشد،مقدم آورده یاد دارم که در ایام جوانی گذر داشتم به کویی و نظر به رویی(بهار:

ي آهنگ و سجع فعل را مقدم آورده است:هم درآن  هفته یکی را دیدم از ایشان بر پاد و گاه به مالحظه 
) 135پایی روان غالمی در پی دوان)(همان:

حذف فعل در دوره سعدي رواج داشت و سعدي هم به همین شیوه پیش می رفته.گاهی دیده می شود 
دست برفته بود و به ترك جان گفته و مطمع که چهار یا پنج فعل را به قرینه حذف کرده است: یکی را دل از

نظرش جایی خطر ناك و مظنه ي هالك نه لقمه اي که متصور شد که به کام آید یا به دام آید     
)137)(همان:

دنبلی نیز در متنش به فعل هایی بر می خوریم که دو یا چند فعل را به قرینه حذف کرده است و یا فعل 
داشته است.را مقدم بر فاعل و مفعول

یکی از اصحاب را که در آن انجمن منزلتی بیش بود و با من الفتی ، از پیش ایشان را مالمت کرده شرط 
)12فراست به جاي آورد، که شما را این چه فهم است ودرایت ؟(دنبلی:

ابولهب گفت ،خوب جزا دادي پسر عم خود را.حضرت رسالت فرمود صدف سینه او را پر کردم از علم 
)26حلم و فهم و دانش(دنبلی:و 

نتیجه:
با توجه به آن چه از مختصات سبکی و نوشتاري این دو کتاب ارزشمند ادبیات بیان شد،دیدیم که در 

مختصات سبکی و زبانی،نثر جامع خاقانی مشابه گلستان سعدي می باشد.
ی کند.کتابی که در نگاه اول و با مرور صفحات آن ،گلستان سعدي را در ذهن تداعی م

در هر دو کتاب مملو از حکایاتی است که هدف مشترکی را دنبال می کنند و آن تعلیم و پند و اندرز می 
باشد
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درجامع خاقانی دنبلی و  گلستان سعدي عموم حکایت هایی که می بینیم،حکایت هایی هستند که یا 
از ذهن خلّاق خود به حکایت پردازي جنبه تاریخی داشته و نویسنده به بازگویی آن می پردازد و یا این که 

به شیوه پند و اندرز  می پردازند
حکایت هاي روایت شده در کتاب جامع خاقانی همواره مملو از نکته سنجی ها و ظرایف خاصی است 
که سرشار از تنوع و تازگی است که هر خواننده را مشتاق به خواندن می کند.و به گونه این تقلیدي از کتاب 

عدي می باشد.گلستان س
کتابنامه

)  ،مآثر سلطانیه، تاریخ جنگ هاي اول ایران و روس، به اهتمام غالمحسین 1206دنبلی، عبدالرزاق(
سینا، چاپ اول: خورشیدي. (متن قدیمی و بدون مشکل حق تکثیر).صدري افشار، تهران: انتشارات ابن

کوشش فیروز منصوري. تهران: ،به1383ا).:عبدالرزاق دنبلی. مآثر سلطانیه (از روي نسخه موزه بریتانی
انتشارات اطالعات، 

)،گلستان سعدي،به تصحیح غالمحسین یوسفی،چاپ ششم،تهران 1381سعدي،شیخ مصلح الدین،(
:خوارزمی

:مقدمه،کلیات سعدي،امیرکبیر،تهران)1363فروغی، محمد علی،
نخستین کنگره ي تحقیقات خزائلی،محمد،(نکاتی درباره گلستان و بوستان، مجموعه خطابه هاي

)193_1353:183ایرانی،دانشگاه تهران
:سبک شناسی،انتشارات امیرکبیر،تهران1361بهار،محمد تقی،
:،شرح گلستان چاپ پنجم، تهران:جاوید1362خزایلی محمد،
:از گذشته ي ادبی ایران،تهران:الهدي1375زرین کوب،عبدالحسین،
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شناسان شناختیو آراي زباني عبدالقاهر جرجانیي استعارهنظریه
1جوسیاوش حق

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران
2مسعود اسکندري

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی
چکیده

هاي داراي شعر و ادبیات همواره ي ملتهاي بیانی در بین همهترین صورتاستعاره به عنوان یکی از مهم
ترین هاي اسالمی باید شیخ عبدالقاهر جرجانی را اصلیي سرزمینبوده است. در حوزهمحل بحث و مناقشه

ي ي نظریهپرداز این زمینه به حساب آورد و مکتب اورا باید مکتبی پیشتاز در بالغت دانست. دامنهنظریه
در شکلی اي که دارد تا روزگار معاصر و حتی،ي طرح عمیق، دقیق و گستردهي وي به واسطهاستعاره
هاي جدید هاي اسالمی نیز کشیده شده است. یکی از این نظریهتر، در خارج از مرزهاي سرزمینگسترده

متعلق به مارك جانسون و جورج لیکاف است که ابتدا به سال » ي شناختیي استعارهنظریه«درباب استعاره 
ي نکات ي جدید به واسطهاین نظریهمطرح شد. کنیمها زندگی میهایی که با آناستعارهدر کتاب 1980

ي ها از حوزهبارزي که در خود دارد بسیار مورد توجه قرار گرفته است؛ نکاتی همچون فراتر بردن استعاره
-گیري آن و قول به شکلشعر و ادبیات و بررسی آن در زبان روزمره و همچنین نفی مفهوم شباهت در شکل

هاي بارز است. پژوهش ي این ویژگیي عقلی، از جملههاي پیچیدهگیري تعابیر استعاري بر اساس فرایند
ي جدید خواهد ي عبدالقاهر جرجانی و این نظریهي استعارهي نظریهحاضر، به شکلی موجز، به مقایسه

پرداخت و در آن نشان داده خواهد شد که این دو نظریه در چه مواضعی با یکدیگر اتفاق نظر دارند و در چه 
گیرند.در تقابل با یکدیگر قرار میجایگاهی 

ي شناختی، وجوه اتفاق و اختالف.استعاره، عبدالقاهر جرجانی، استعارهها:کلیدواژه
مقدمه

وجود هاي نقد ادبی به حساب آورد. اگرچه امروز به دلیل بهترین نحلهنقد بالغی را باید یکی از کهن
هاي مدرن، شیوهشناختی، هرمنوتیک، نقد پستاسطورههاي جدیدي همچون نقد روانشناختی، آمدن شیوه

نشینی کرده است؛ اما هنوز هم تحلیل گفتمانی و... این شیوه از نقد ادبی اندکی از موضع پیشین خود عقب
شناسی دارد. بررسی ابزارهاي هاي مربوط به نقد ادبی و سبکحضوري انکارناپذیر و حتی فعال در بررسی

شود. یکی از این هاي جدیدي در این زمینه کشف میگاه حوزههم جذاب است و هم گاهاین شیوه از نقد نیز
گام بوده است و هنوز هم در گوشه و کنار جهان هاي ادبی همها با بررسیباشد که قرنابزارها استعاره می

توان از ن زمینه میآورند؛ که در ایي آن سخنان جدیدي به میان میکنند که دربارهپردازانی ظهور مینظریه

siavashtavasin@yahoo.com. (نویسنده مسئول) 1
2 .Bardiya_masoud@yahoo.com
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: 1390شناختی امبرتو اکو(هاي نشانه)، بررسی95ـ 88: 1386ي تعاملی ریچاردز(هاوکس، ي استعارهنظریه
اي خاص بدین ي شناختی جانسون و لیکاف و... نام برد؛ که هرکدام از دریچهي استعاره)، نظریه304ـ 231

اند.یقت استعاره را آشکار ساختهاي از حقاند و طبعاً هرکدام گوشهمسأله نگریسته
ي ي استعارههـ) است. نظریه471پردازان استعاره شیخ عبدالقاهر جرجانی(متوفی: یکی از بزرگترین نظریه
باشد از چنان دقتی برخوردار است که گاه نگري در آثار پیشینیان و معاصرینش میوي که ماهیتاً حاصل ژرف

هاي نوین شناسی که امروز یکی از دانشگیرد. دانش معنیسیر قرار میبا نظریات نوین این عرصه در یک م
شناسان براي معرفی آنچه در میان معنی«هایی دارد اما ي استعاره هم بررسیدر عرصه زبانشناسی است درباره

ایست ي عبدالقاهر جرجانی نیست و دقیقاً همان نکتهاستعاره تاکنون متداول بوده است، چیزي بیش از گفته
اي به جاي دهد؛ یعنی انتخاب نشانهکه یاکوبسن نیز براي معرفی چگونگی عملکرد استعاره به دست می

ممکن است براي ). این مسأله267: 1387صفوي، »(اي دیگر از روي محور جانشینی و بر حسب تشابهنشانه
گونه حساب آورند. اما باید در اینمحققان ادبی اغواکننده باشد تا جرجانی را منتقد یا زبانشناسی نوین به 

ها و اظهارنظرها محتاط بود. چراکه اوالً باید دید که کدام نظریه از اصالت بیشتري برخوردار است و بررسی
هاي دو نظریه کامالً منطبق بر هم نیست. ي جنبهدرثانی باید دانست که همه

ي جرجانی با یکی از این ي استعارهبین نظریهيگیرد مقایسهآنچه که در این تحقیق مورد بررسی قرار می
ي باشد و با در نظر گرفتن احتیاط خاصی که الزمهمی» ي شناختیاستعاره«هاي جدید این زمینه یعنی نظریه

گیري ي شکلهاست به مواضع اشتراك و افتراق این دو نظریه خواهد پرداخت. ابتدا نحوهگونه از بررسیاین
ي هاي اسالمی نشان داده خواهد شد و پس از آن این نظریه در قیاس با نظریهر سرزمیني استعاره دنظریه

ي شناختی قرار خواهد گرفت.استعاره
گیري یک نظریهشکل

در این بخش ابتدا الزم است تعریف جرجانی از استعاره ذکر شود. پس از مطالعه دالئل االعجاز 
تعریف او از استعاره اندکی دشوار به نظر برسد چراکه یکی از واسرارالبالغهممکن است در نگاه اول یافتن

ایست که البته تنها خاص او نیست و این امر ویژگی اکثر نویسیهایش پراکندههاي او در نگارش کتابویژگی
شناسی اش نبوده بلکه او قرآننویس به مفهوم امروزيباشد. باید توجه داشت که جرجانی بالغتآثار کهن می

رساند و صرفاً به مسائلی هاي کالم خدا مدد میت که هدفش طرح مسائلی است که به بازشناسی زیباییاس
پردازد که در آن روزگار در بین علما و فضال محل مناقشه بوده است.می

ي علم بیان است و است؛ این کتاب دربارهي استعاره در کتاب اسرارالبالغهموضع اصلی جرجانی درباره
کند اما بعدها مواد اي به نام و حدود علم بیان نمیي بدیع، البته جرجانی در این کتاب اشارههم دربارهاندکی 

دهد که گیرد؛ یعنی نامی را به خود تخصیص میگیرند که انحصاراً علم بیان نام میآن در ساختاري جاي می
این کتاب «پردازد؛ نقش مفردات کالم میشد. او در این کتاب به ي فنون بالغی نهاده میپیش از آن بر همه
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ضمن بحث بدیع در آثار شاعران عرب، توجه ویژه به بالغت قرآنی دارد. روش تحلیل عبدالقاهر جرجانی بر 
اي کند و توضیح یا حل آن را به گونهي موردنظر را بیشتر به صورت سؤال مطرح میاین روال است که پدیده

). 259و 258: 1380عبادیان، »(به سؤال بوده استکند که گویی پاسخ استدالل می
آید؛ بلکه آبشخور آن منشأیی است که الساعه به وجود نمیاي به طور خلقاما باید دانست که هیچ نظریه

گیري یک نظریه و هاي بنیادینی است که به شکلگویند. پارادایم یا ابر نظریه به معناي اندیشهبدان پارادایم می
ي جرجانی را، با توجه به ي استعارهدهد. نظریههاي مورد استفاده براي تبیین آن جهت میهمچنین روش

وجو نمود: اول، رهیافت مجازي به استعاره. توان در دو پارادایم اصلی جستآراي گذشتگان او، حداقل می
شدند، آنهایی که میي اصلی تقسیمنویسان نخستین به دو دستهکه، بالغتدوم، رهیافت تشبیهی. توضیح این

ي دیگر کسانی که از منظر تشبیه به استعاره دادند و دستهاستعاره را از منظر مجاز مورد بررسی قرار می
ي جرجانی از ترکیب و باززایی هر آن چیزي که قدما و معاصرین وي بیان اند؛ و تعریف استعارهنگریسته

انی در آنجاست که از دیدگاه ارسطویی در باب تفاوت و برجستگی آراي جرج«اند به وجود آمده است. داشته
رود و استعاره را به مثابه ارتباط میان تشبیه و استعاره (که مبتنی بر معیارهاي صوري و زبانی است) فراتر می

). 84: 1387سارلی،»(آوردفرایندي ذهنی، عقالنی و روانشناختی در نظر می
هاي هنري آن پرداخته استعاره، ساختار تولید و درك و نیز ارزشمانندي به نگري بیاو با دقت و ژرف«

هاي آنان وري از پژوهشبهرههاي پیشینیان پرداخته و ضمناست. در این راستا به کاوش در اندیشه
: 1389انوار و دیگران، »(هاي منحصر به فردي را نیز عرضه داشته استاصالحاتی را ارائه داده است و اندیشه

8.(
افت مجازي به استعارهرهی

هاي اسالمی به توان در آراي ارسطو جست؛ اما در سرزمینمنشأ این نوع نگرش را به طور کلی می
ي استعاره متأثر از گردد. ممکن است این دو نیز دربارهي جاحظ و عبداهللا ابن معتز بازمیتعریف استعاره

ي ند، پس الزم است ابتدا موضع ارسطو دربارهي اسالمی باشي آثار او در دورهارسطو از طریق ترجمه
ي اسالمی آشکار شود. اما قبل از وارد شدن استعاره مشخص شود تا میزان تأثیرگذاري نظریات وي در دوره

ي معنوي اصطالح ي حوزهتفاهمات، الزم است اندکی دربارهبه این مبحث، براي پرهیز از بروز برخی سوء
نخستین سخن گفته شود؛ چراکه این اصطالح در نظر آنان با آنچه که امروز مجاز نویسان مجاز در بین بالغت

شود تفاوتهاي بسیاري داشته است.نامیده می
کالسیک اسالمیتبارشناسی مفهوم مجاز در بالغت

نویسان شناسان و بالغتابتدا باید توجه داشت که در این بخش مقصود از بالغت کالسیک آثار قرآن
ي اصطالح مجاز در بالغت اسالمی، به شکل رسمی، به آراي ابوعبیده معمربن مثنی ت. پیشینهنخستین اس

ي مجاز ترین ویژگی سبکی این کتاب تکرار واژهگردد. مهمهـ) در کتاب مجازالقرآنبازمی210تمیمی(متوفی: 
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ش با آن چه او از اي با پیش فرض اصطالح امروزین مجاز با آن مواجه شود و از پیاست که اگر خواننده
کند آشنا نباشد قطعاً گرفتار نوعی سردرگمی خواهد شد. مجاز اراده می

ابوعبیده در تفسیر خودش از آیات قرآن «کند به اینکه: در این مورد مصحح کتاب به درستی اشاره می
در معنایی واحد به کار را» تأویله«و » تقدیره«و » غریبه«و » معناه کذا«و » تفسیره کذا«و » مجازه کذا«عبارات 

هایی که قرآن در تعبیراتش به کار گرفته برد و این بدان معناست که مجاز در نزد او عبارتست از روشمی
مثنی، بی تا: »(انداست و این معنی اعم از آن معنایی است که بعدها علماي بالغت براي مجاز در نظر گرفته

آن به کیفیت وصول به فهم معانی قرآنی با پیروي از اسالیب کالم ابوعبیده در مجازالقر«). در واقع 19و 18
عرب پرداخته است...معناي مجاز نزد ابوعبیده آن معناي بالغیی که علماي بالغت در دوران متأخر اراده 

اي که مانع از اراده معناي اند، و آن استعمال لفظ در غیر معنایی که عرب وضع کرده است همرا با قرینهکرده
توان بدان اسناد داده شود؛ در مجاز عقلی نیست. صلی شود؛ در مجاز لغوي، یا اسناد چیزي به آنچه که نمیا

بلکه ابوعبیده از لفظ مجاز معناي لغوي آن را اراده کرده است و آن معبر و ممر و طریق است، و معنی 
).18و 17ق: 1377طبانه، »(مجازالقرآن راههاي وصول به فهم معانی قرآنی است

پس معناي مجاز در نظر ابوعبیده هرآن چیزي است که در قرآن جایگزین کالم عادي شده باشد و این 
له به مناسبت معنی استعمال لفظ در غیر موضوع«معنی ابداً مترادف با معناي اصطالحی آن، که مبتنی است بر 

باشد؛ هرچند که آن را ). نمی172: 1370همایی، »(اي که بفهماند مراد معنی حقیقی کلمه نیستاصلی با قرینه
دهد به چند نمونه هایی که او تحت عنوان مجاز مورد بررسی قرار میتوان از انبوه مثالشود. میشامل می

ي مجاز آنست که لفظی به صورت مثنی بیاید، آنگاه خبر آن بر سبیل جمع آورده شود، از جمله«اکتفا کرد. 
).10](مثنی، بی تا:1»[طوعاً أو کرهاً قالتا أتینا طائعینأئتیا«که خداوند فرمود: چنان
هاي مجاز آنست که [چیزي] حذف شود و در آن [جمله] بصورت مضمر حضور داشته باشد، و از نمونه«

).8] (پیشین: 2»[وسأل القریه...«فرمود: 
ه شده است ذیل عنوان اي را که در قرآن به کار گرفتابوعبیده تمام مسائل زبانی، صرف و نحوي و بالغی

دهد؛ چراکه او و هم عصرانش معناي لغوي واژه مجاز را از ریشه جاز، یجوز مجاز مورد بررسی قرار می
مورد توجه قرار داده بودند و آنچه که در دوران متأخرتر تحت عنوان مجاز مدنظر قرار گرفت مفهومی خاص 

را هدف گرفته بود.
-هـ) نیز در تأویل مشکل القرآن همین نگاه به مجاز را می276ي(متوفی: قتیبه دینورپس از ابوعبیده، ابن

- گویی و روشبراي اعراب در سخن مجازهایی هست و مقصود از آن طریق سخن«گوید: پروراند. وي می
هاي آن است. و از آن جمله است: استعاره، تمثیل، القاب، تقدیم، تاخیر، حذف، تکرار، اخفاء، اظهار، 

ح، کنایه، ایضاح، مخاطبه الواحد مخاطبه الجمیع، جمیع خطاب الواحد، واحد و الجمیع خطاب تعریض، افصا
).21و 20ق: 1393»(االثنین، قصد بلفظ الخصوص لمعنی العموم، بلفظ العموم لمعنی الخصوص
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لفظ هـ) در العمده در توضیح 463رشیق قیروانی(متوفی: یابد تا این که ابناین تعریف از مجاز ادامه می
یابد...و تر ازحقیقت است و پایگاهی مناسب درگوش و جان میها مجاز بلیغدر اکثر زبان«نویسد: مجاز می

-شود که ابن). تا اینجا مشخص می266ق: 1401»(تشبیه و استعاره و سایر محاسن کالم زیر مجموعه مجازاند
جز «گوید: تیار نموده است ولی در ادامه میقتیبه را اخرشیق نیز در برابر مجاز موضع ابومعمربن مثنی و ابن

اند؛ که نامیدن چیزي شناسان] بابی را به آن ،یعنی مجاز، اختصاص دادهآنکه آنان [علماي بالغت و یا قرآن
است به وسیله اسمی که با آن چیز مقاربت داشته باشد و یا سببی از آن باشد، مانند آنچه که جریر بن عطیه 

گفته است:
]3السماء بأرض قوم      رعیناه و إن کانوا غضابا[إذا سقط 

دهد جا نشان میپیشین). که در این»(اش [با آسمان] اراده کرده استکه از آسمان باران را بواسطه نزدیکی
قتیبه و او، مفهوم مجاز در حال تغییر و تحول بوده است و برخی از ي بین ابنپیش از او، یعنی در فاصله

اند. اما قتیبه در نظر داشتند اراده کرده، از مجاز معناي دیگري سواي آن چه که ابوعبیده و ابنعالمان بالغت
اعراب بسیار از مجاز «گوید: جا که وي میرشیق هنوز از مجاز همان برداشت قدیمی را دارد؛ یعنی آنابن

ش از مجاز همان چیزي است که ). منظور265پیشین: »(شمرندکنند و آن را از مفاخر کالمشان میاستفاده می
اند. و همچنین است، چنان که در ادامه خواهد آمد، در مبحث ابوعبیده و ابن قتیبه از این لفظ انتظار داشته

استعاره.
ي مهمی است که در هنگام بررسی مفهوم مجاز در مطلبی که در این بخش بدان اشاره گردید مسأله

ي پژوهش حاضر خارج است. اما طلبد که از حوزهحقیقی مجزا را میبالغت سنتی باید بدان توجه داشت و ت
هاي مربوط به هاي اصلی بررسیآن چه که به عنوان رهیافت مجازي به استعاره به عنوان یکی از پارادایم

توان اقوال هاي آن را میاستعاره در این تحقیق اراده شده است، مجاز به معناي امروزي آن است که سرچشمه
رشیق فصلی را به مجاز به معناي امروزي قتیبه دینوري که به قول ابننویسان سنتیِ پس از ابنطو و بالغتارس

وجو نمود.اند جستآن اختصاص داده
ارسطو و استعاره
دهد. شعرکالم مجازي را در چهار افق مختلف مورد بررسی قرار میارسطو در فن

این است که چیزي را به چیزي دیگر نقل کنند، و نقل هم یا نقل از مجازعبارت از «گوید: ویدرتعریفمجازمی
- زرین»(جنس به نوع است یا نقل از نوع به جنس، یا نقل از نوع به نوع است، یا نقل به حسب تمثیل است

پردازد:). و در ادامه به توضیح این موارد می150: 1387کوب،
که: در اینجا کشتی من ایستاد. زیرا لنگر انداختن هم نقل از جنس به نوع مثالش این عبارت است«

ها هزار کار بزرگ شود. اما نقل از نوع به جنس مثل این عبارت است: اولیس دهنوعی ایستادن شمرده می
کند... نقل از نوع به نوع مثل این عبارت است: زندگانیش را ها هزار داللت بر بسیاري میکرده است. زیرا ده

اش را قطع کرد، در اینجا به پایان آوردن وقطع کردن هردو اي تیز زندگیتیغی به پایان آورد یا رویینهبا رویینه 
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به یک معنی آمده است و معنی هردو جان ستاندن و هالك کردن است. مراد از نقل به حسب تمثیل آن است 
تعبیر چهارم باشد با تعبیر سوم که از چهار تعبیر مفروض، نسبت تعبیر دوم با تعبیر اول درست مانند نسبت 

نسبت بین جام و باکوس همان نسبتی است که بین سپر و مارس وجود دارد. بنابراین ممکن که ... چنان
).152پیشین: »(هست از سپر به جام مارس و از جام به سپر باکوس تعبیرکرد

خست متفاوت است و این کند با سه مورد نشود مورد چهارمی که ارسطو ذکر میکه مالحظه میچنان
ي مشابهت دانست. اما محققان شرق و توان استعاره به معناي امروز آن یعنی مجاز به عالقهمورد آخر را می

کند و اینکه منظور او از این لفظ مجاز بوده است یا که ارسطو از آن استفاده میMetaphorغرب درباره لفظ 
اند؛ چنانکه ترنس هاوکس این لفظ را به معناي سته تقسیم شدهاستعاره مردداند و در این زمینه به دو د

کوب مجاز را ترجیح داده است و در این تحقیق نیز ترجمه اخیر مرجح استعاره دانسته است ولی زرین
در این بخش از کتاب ارسطو مجاز دانسته شود یا استعاره Metaphorدانسته شد؛ ولی چندان مهم نیست که 

شناسی[یا مجازشناسی] از استعاره [یا مجاز] به عنوان گذاري استعارهکه ارسطو در پایهواضح است«چراکه 
). 238: 1390اکو،»(اصطالحی عام استفاده کرده است، درواقع دو نوع استعاره اول ارسطو مجازند

ي سألهنویسان نخستین اسالمی متأثر از ارسطو دانسته شوند یا خیر؛ بلکه مچندان مهم نیست که بالغت
اند: جاحظ(متوفی: اند، از این جملهاي از آنان استعاره را از منظر مجاز نگریستهمهم این حقیقت است که عده

هـ) که در ذیل بیت زیر:255
]4و طفقَت سحابه تغشاها          تَبکی علی عراصها عیناها[

از ابر دانسته بر سبیل استعاره و نامیدن هاییجا براي ابر است و باران را اشکها در اینچشم«نویسد: می
و 152ق: 1418جاحظ،»(ي اسمی غیر از اسم خودش هنگامی که در جایگاه او قرار بگیردچیزي به وسیله

153.(
عاریه دادن کلمه به چیزي که بدان کلمه شناخته شده «نویسد: هـ) می296معتز(متوفی: و پس از او ابن

ي استعاره قتیبه دینوري دربارهها ابن). پس از آن2ق: 1402»(شده استنیست از چیزي که بدان شناخته 
ق: 1393»(ي سببیت و مجاورت یا مشاکلتاي در جایگاه دیگري است به عالقهقرار دادن کلمه«نویسد: می

قتیبه شود که تعریف ابن). که اگر در این تعریف دقت شود و با تعریف جاحظ مقایسه گردد دانسته می135
و 26: 1988شود(الصاوي، ي بین دو سوي استعاره، هرچند به شکل عام، میتر است و او متذکر عالقهضحوا

انتقال لفظی از یک معنی به معناي دیگر است؛ اما او «هـ) استعاره 285). همچنین بر طبق نظر مبرّد (متوفی: 27
گیرد و تعریفش مانع ي مطلقِ نقل در نظر میکند. پس مبرد استعاره را به معنااین انتقال را مقید و مشروط نمی

).207: 1413غریب علی عالم،»(از دخول غیرِ استعاره نیست
هـ) در الصناعتین عالوه بر آنچه که گذشتگان او در باب استعاره 395نهایتاً ابوهالل عسکري(متوفی: 

گیرد که بر ي استعاره در نظر میهایی را برااند انتظار دیگري را نیز از آن داشته است. او نقشمطرح ساخته
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گردد و در این جایگاه به کاربردن اي نادرست قلمداد میاي فاقد آنها باشد استعارهطبق آن اگر استعاره
استعاره انتقال عبارت است از جایگاه مورد استعمال خودش به جایگاه دیگر براي «حقیقت اولی است. 

معنی و برتري بیان(معنی) یا تأکید و مبالغه در آن (معنی) حصول اغراضی. و این اغراض ممکن است شرح 
رود(= آرایش کالم) وتمامی یا اشاره بدان(معنی) با الفاظ کم(= ایجاز) یا نیکو ساختن جایگاهی که به کار می

باید بین «دهد که ). و در ادامه توضیح می205ق: 1319»(هاي استعاره صحیح استاین موارد از ویژگی
). 208و 207پیشین: »(مستعارمنه معنی مشترکی باشدمستعار و 

کند. دهد و آن را در فصلی مجزا از تشبیه بررسی میاما ابوهالل استعاره را ذیل عنوان بدیع قرار می
داند؛ حال آنکه این دو مشخص نیست که چرا عسکري تشبیه و استعاره را مربوط به دو قلمرو جداگانه می

دیگر نزدیک هستند و تفاوت آنها تنها در این است که تشبیه، حاصل تقابل صورت بیانی بسیار به یک
تصویري بین دو معناي متفاوت است؛ اما استعاره صورت واحدي است که در آن صورت اصلی و صورت 

کنند و خالصه اینکه نزدیکی این دو صورت بیانی به حدي است که گاه در تشبیه مستعار باهم تالقی پیدا می
). و همین 61: 1988اند(الصاوي، کردهشده و آن را استعاره قلمداد میگان مشتبه میر بر پژوهندهبلیغ ام

تفاوت قائل شدن بین تشبیه و استعاره و تفکیک قلمرو آن دو از یکدیگر دالّ بر این است که ابوهالل چندان 
متوجه ماهیت تشبیهی استعاره نبوده است.

رهیافت تشبیهی به استعاره
بر «دانند که ها براي تحقق استعاره است و اغلب، استعاره را مجازي میترین مؤلفهت یکی از اصلیشباه

باشد تشبیه است، و آن اساسی که استعاره بر آن استوار می«). یعنی 204: 1388فاضلی، »(تشبیه بنا شده باشد
هاي مربوط به استعاره در بین ررسیشود که استعاره فرع آن است. و از آغاز ببه همین دلیل، اصلی شمرده می

اند، و بیشترعلما عکس ها را تشبیه دانستهاند و بعضی از استعارهعلماي بالغت، آنان این دو را باهم آمیخته
).300ق: 1377طبانه، »(اندها عنوان استعاره را اطالق کردهاند و بر برخی از تشبیهاین قضیه عمل نموده

رتباط تنگاتنگ این دو با یکدیگر است چیزي که بالغیون نخستین شاید چندان دلیل این آمیختگی تنها ا
و اتفاقاً آن را اند به آن به دیده انکار نیز ننگریستهاند؛ اما گاهی که با آن مواجه شدهبدان توجه نداشته

ست؛ وي در هـ) نخستین کسی باشد که بدان برخورد کرده ا337جعفر(متوفی: اند. شاید قدامه بنپذیرفته
اند که در آن قبحی بسیاري از شاعران بزرگ جدید نوعی از استعاره را استعمال کرده«گوید: نقدالشعر می

وجود ندارد...و در آوردن این نوع از استعارات عذرشان موجه است هنگامی که استعاره را از تشبیه خارج 
کرده باشند. مانند سخن امريءالقیس:

]5ی بصلبِه      و أردف أعجازاً و ناء بکلکَلِ[فقلت لَه لما تمطَّ
که گویا قصدش این است که شب در بلندي و طوالنی بودن همچون کسی است که صلب خود را[براي 

ي مشابهت را در گردد که قدامه عالقه). بر این اساس مشخص می175بی تا: »(رفع خستگی] کشیده است
استعاره پذیرفته است.
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کند که اي را گوشزد میتر نکتههـ) با دقت هرچه تمام392قاضی عبدالعزیز جرجانی(متوفی: پس از این، 
گوید. هرچند ي استعاره سخن میي استعاره بسیار حائز اهمیت است. وي در الوساطه بین...دربارهدر نظریه

کند؛ ار مهم را گوشزد مینویسد کوتاه و در حد یک پاراگراف است اما مطلبی بسیآنچه که او در این زمینه می
ي استعاره به عبدالقاهر جرجانی در نظر توان همین یک جمله را در حکم پلی براي رسیدن نظریهکه میچنان

کند را، پیش از وي گرفت. بخشی از آن چیزي که قاضی جرجانی در این بخش درباره استعاره گوشزد می
استعاره مبتنی «ست یافته بود. فارابی بر این عقیده بود که: فارابی نیز در تتبعات خویش در این زمینه بدان د

است بر انتقال داللی بین کلمات مختلف و یا اینکه استعاره نوعی از ابدال است؛ چراکه لفظی به لفظ دیگري 
ي بین دو طرف استعاره [= مستعارمنه و گردد که عالقهشود. در اینجا آشکار میکه شبیه آن است بدل می

تر، تعبیر استعاري، حاصل باشد، بدین سبب که استعاره یا به معناي دقیقي اتحاد و امتزاج میله] عالقهمستعار
).234: 1984کمال عبدالعزیز، »(شود مگر بر اساس تعاملی که بین این دو وجود داشته باشدنمی

اند اي که ذکر کردهعارهبرخی از اهل ادب در انواع است«نویسد: اي میقاضی جرجانی نیز در اعتراض گونه
اند:این بیت ابونواس را نیز استعاره دانسته

و الحب ظهرٌ و أنت راکبه      فإذا صرَفت عنانه إنصرفا
دانم چراکه معنی بیت این است که محبت به معناي پشتی است که چون عنانش و من آن را استعاره نمی

المثل است یا تشبیه کشی و این سخن یا از نوع ضربدر دستت باشد به هر طرف که بخواهی آن را می
چیزي به چیز دیگر ولی استعاره آنجاست که درآن تنها به اسم مستعار از اصل اکتفا شود و انتقال عبارت در 
مکانی غیر از مکان خودش صورت بگیرد و مالك آن نزدیکی شباهت است و مناسبتی که میان مستعار و 

میختن لفظ به معنی تا آنجا که میان آنها منافرتی وجود نداشته باشد و هیچکدام را مستعارمنه وجود دارد و آ
). تعریفی بسیار دقیق از استعاره است اما از آن پرداختی که در کار 40ق: 1331»(از دیگري اعراضی نباشد

هایی را گامباید اعتراف کرد که استعاره با قاضی جرجانی«عبدالقاهر جرجانی وجود دارد عاري است؛ ولی 
دارد که به دست هیچ یک از علماي قبل از وي برداشته نشده بود و آشکار ساختن تفاوت میان استعاره برمی

).18ق: 1415شیخون،»(و تشبیه را هیچ یک از پیشینیان وي متعرض نشده بودند
کند به: را تعریف میهـ) را نیز باید به این گروه اضافه نمود، رمانی استعاره386ابوالحسن رمانی(متوفی: 

). و در ادامه شروطی 10م: 1934»(له لغوي آن معلق سازند از باب نقل به منظور بیانتعبیري را به غیر ماوضع«
الزم است سه چیز در آن باشد: «کند که در واقع ادامه تعریف فوق است، از جمله: را براي استعاره لحاظ می

ي ستعار نقل شود از اصل به فرع براي آشکار ساختن و هر استعارهمستعار، مستعارله و مستعارمنه و لفظ م
ي دیگري وسیلههاست و مانند تشبیه بیان یکی بهبلیغی اجتماع دوچیز است با معنی مشترکی که بین آن

اي ناگزیر است از وجود معنی مشترکی بین مستعار منه و مستعارله(پیشین). گردد...و هر استعارهحاصل می



٢٢٦١
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

زند. صدع در لغت به معناي تکه تکه شدن، ] را مثال می6ي: فَاصدع بِما تُؤمر به [براي استعاره آیهرمانی 
تر از حقیقت است چرا در این جایگاه استعاره بلیغ«دهد که خرد شدن، شکستن و... است. رمانی توضیح می

). توضیح اینکه وصف مشترك 11پیشین:»(که صدع به امري، تأثیرگذارتر است مانند تأثیر خرد شدن شیشه
خردشدن شیشه و ابالغ پیام خداوند از سوي پیامبر با صداي بلند، برانگیزانندگی ناگهانی شنونده است.

). این جمله 268ق: 1401»(استعاره برترین نوع مجاز است«رشیق قیروانی نیز بر این عقیده است که ابن
رشیق از مجاز در این جمله آن مجازي نیست که ظور ابنممکن است اندکی گمراه کننده باشد؛ چراکه من

دانیم، بلکه او، چنان که در گذشته توضیح داده شد، مجاز را اي از آن میشناسیم و استعاره را شاخهامروز می
استعاره و تشبیه و سایر «در اینجا به مفهوم عامش در نظر گرفته است. یعنی مجازي که به قول خودش 

نظرات مختلفی در باب استعاره وجود «گوید: ). او در ادامه می266پیشین: »(ر مجموعه آنندمحاسن کالم زی
گیرند:اند که براي چیزي آنچه را که متعلق به او نیست به عاریت میدارد از آن جمله کسانی

]7وغداه ریحٍ قد وزغتو قرّه     إذا أصبحت بید الشمال زمامها[
اي دیگر آن [= استعاره] را از یت گرفته شده است و زمام براي صبح. و عدهو دست براي باد شمال به عار

تشبیه بیرون کشیده اند[استعاره را نوعی از تشبیه دانسته اند]:
]8....                   و ساق الثریا فی مالءته الفجر[

رخی این نوع دوم را، گوید که بو چادرشب را براي سپیده دم به عاریت گرفته است...وي در ادامه می
-گردد، استعاره ناقص شمرده و آن نوع اول را که در بیت لبید آمده را ترجیح دادهنوعی که بر تشبیه حمل می

-رشیق، این دیدگاه غلط است به این سبب که آن منتقدان تنها استعاره قریب را میاند و به نظر او، ابن
).269و 268پیشین: »(پسندند
عدم مبالغه بسیار در استعاره و [عدم] بعد بین «گزیند. اواستعاره موضعی میانه را برمیرشیق در باب ابن

شمارد و همچنین تجویز مستعارمنه و مستعارله را تا حدي که باعث ایجاد تنافر در میانشان شود را الزم می
به حقیقت نزدیک کند که استعاره نباید چندان هم قریب باشد که از ساختار مجازي فاصله بگیرد ومی

).25ق: 1415شیخون، »(گردد

تبلور دو رهیافت اصلی به استعاره در تعریف عبدالقاهر جرجانی
که گاه با دادند چنانتري مورد بررسی قرار میکه مالحظه شد گروه نخست استعاره را در افق گستردهچنان

ید و مجاز را اعم از استعاره معرفی پوکرده است، اما جرجانی مسیر دیگري را میمجاز آمیزش پیدا می
غرض «گوید: کند؛ وي در اسرارالبالغه پس از آوردن فصلی مفصل درباره مجاز و شناساندن انواع آن میمی

).328: 1389جرجانی، »(من از این فصل این است که روشن کنم که مجاز اعم از استعاره است
داند. گام ي شمول آن را محدودتر از مجاز میاما دایرهپذیرداو در این جا عملکرد مجازي استعاره را می

ي این نوع از مجاز است؛ شیخ عبدالقاهر به پیروي از قاضی جرجانی، مشابهت را بعدي، مستلزم یافتن عالقه
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ي با استعاره که گفته شد قاضی جرجانی در رابطهپذیرد و چنانبه عنوان اصلی مسلم براي تحقق استعاره می
میزان آن، نزدیکی شباهت و مناسبت مستعارله و مستعارمنه است و باید لفظ ومعنی آن «اور بود که بر این ب

).40ق: 1331»(گونه در آمیخته باشند که منافرتی میان آنها احساس نشود و یکی از دیگري رویگردان نباشد
نماید بر این باور اشاره میشیخ عبدالقاهر نیز دراسرارالبالغهضمن اینکه به پیروي کردن از قاضی جرجانی 

است که این اشتباه قدما (یعنی ملحوظ نداشتن مفهوم شباهت در استعاره) باعث شده بود که میان استعاره 
).329ـ 328: 1991ومجاز تفاوتی قائل نباشند و به خطا بیفتند(جرجانی، 

دلیل «و تصریح می کند که: نماید وي همچنین دلیل این اشتباه قدما را نگاه ادیبانه آنان معرفی می
گونه که روش اینهمه(= عدم تمرکز بر مفهوم شباهت براي تحقق استعاره) این است که استعاره را، همان

اند، ولیکن انتقال لفظ از چیزي به چیز دیگر به سبب شعرشناسان است، بر تشبیه و غیر تشبیه اطالق کرده
و آمیزش یکی با دیگري است. اینان به معناي عرفی عاریه پوشی بین آن دو هاي خاص و نوعی از همویژگی

شود و از جاي اصلی خودش که استحقاق او بوده اند که بر اساس آن چیزي از مالک خود گرفته مینگاه کرده
صحیح این است که «گوید: ). و در ادامه می400پیشین: »(به جایی که مقر اصلی آن نیست انتقال یافته باشد

).401پیشین: »(منحصر به چیزي بدانی که روش انتقال آن روش تشبیه باشد، به منظور مبالغهاستعاره را 
هاي مربوط به استعاره از سوي عبدالقاهر جرجانی گشوده و از همین جاست که فصل جدیدي در بررسی

ي به مجاز بودن اي دیگر نگریسته شد؛ آنان در عین وفادارشود. پس از جرجانی و با او، استعاره از زاویهمی
استعاره آن را بر اساس سازوکارهاي تشبیهی سنجیدند و این کار البته با جرجانی آغاز گردید. کامالً مشخص 

تر آن و همچنین تقریب به است که پس از چند قرن تمرکز بر عملکرد مجازي استعاره، براي تعریف دقیق
هاي ذهنی اند؛ گویا بین بازتابعاره است، استفاده کردهذهن، از اصطالحات مرتبط با تشبیه، که البته مبناي است

گردد، و تشبیه، که از صراحت بیشتري برخوردار است، استعاره، با وجود اینکه بر مدار یک لفظ استوار می
نزدیکی بیشتري بوده است تا بر اساس آن بتوان استعاره را تعریف نمود. 

مکنیه، را بر اساس ذکر و همچنین عدم ذکر یکی از دو سکاکی دو شکل اصلی استعاره، یعنی مصرحه و 
). 369ق: 1407اند(کند که این نوع از مجاز را استعاره نامیدهکند، و در انتها اشاره میسوي تشبیه تعریف می

گوید: دهد. وي هنگام بحث از مجاز میقزوینی نیز همین مسیر را ادامه میبر همین اساس پس از وي خطیب
اش غیر مشابهت باشد و در غیر این صورت استعاره است. و اغلب استعاره را استعمال ل عالقهمجاز مرس«

نماید و هم با ). که هم صراحتاً به مجاز بودن استعاره اشاره می66ق: 1302»(اندبه در مشبه دانستهلفظ مشبه
الیضاح فی علوم البالغه از باب دهد. و نهایتاً در ابه سازوکار تشبیهی آن را نشان میدو لفظ مشبه و مشبه

له ي آن شباهت معناي آن به ماوضعنویسد: استعاره نوع دوم ازمجاز است که عالقهتفسیر این مهم می
). 285ق: 1424باشد(
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ي مشابهت مشخص گردید. اما بینش تا اینجا حد اصلی استعاره که مبتنی است بر مجاز به عالقه
پذیرد. چراکه در نظر او هر جزئی از زبان نقشی را در نظم یف را نمیکارکردگراي جرجانی هنوز این تعر

تجانس بین دو لفظ «کند. کند. او حتی براي به کاربردن جناس در کالم هم شروطی را ذکر میکالم ایفا می
). و در 7: 1991جرجانی، »(شود مگر اینکه معانی آن دو پایگاهی ستودنی در عقل داشته باشدتحسین نمی

طه با استعاره نیز او مبالغه و ایجاز را یکی از کارکردهاي اصلی آن دانسته و آن را منحصر در استعاره مفید راب
ي آن فوایدي و غرضی از اغراض که بدون این نوع استعاره استعاره مفید آن است که به وسیله«داند. می

). 33و 32پیشین: »(گردید عاید انسان گرددحاصل نمی
ي مشابهت به کار رفتن لفظی به جاي لفظ دیگر با عالقه«انی از استعاره مبتنی است بر: پس تعریف جرج

». به شرط دارا بودن کارکرد
ي جرجانی حائز اهمیت است از این قرار است که او استعاره ي استعارهي مهم دیگري که در نظریهمسأله

به متکی در استعاره بر اخص صفات مشبهکند و جامع (= وجه شبه)وجو میرا جایی در وراي زبان جست
توان سخن قاطعی گفت لیکن باره نمیدر این«نویسد: به میي تأکید بر اخص صفات مشبهاست. او در زمینه

اي هست که باید بدان اعتماد بست و در آن دقت نظر به کاربرد و آن این است که هرگاه در در اینجا نکته
گیرد و بخاطر آن تشبیه بکنند و این یک تشبیه و قیاس کامالً به قرار میچیزي صفت معروفی باشد که ش

- گاه پوشیده و مخفی نمیمعروفی باشد، همچون نور و زیبایی در خورشید یا اشتهار و تابانی او و اینکه هیچ

-متعارف میشونده است و امري عادي و ها آسان و رامگونه شبهماند ... [در این استعاره] اسم در مفهوم این
- آیند و اینها مخصوصي اصل به حساب میها شناخته شده و به منزلهها از این اسمباشد از آنکه این وصف

کند صفت دلیري پس هرگاه به شیر تشبیه می). «200و 199: 1389جرجانی، »(ترین اوصافی هستند که دارند
).201همان: »(کندو بدان توجهی نمیکنددهد و هرچه را جز آن ترك میرا برابر چشمان خود قرار می

تعریف جرجانی از استعاره
ي جالب اینجاست که در هر مقطع کند و نکتهجرجانی در مقاطعی از اسرارالبالغه استعاره را تعریف می

نویسی نماید. موضوعی که برخاسته از آن ویژگی پراکندهبه یک قید از تعریفی که مد نظرش است اشاره می
گردند و در ادامه تعریف استعاره با توجه به مرام خاص جرجانی استنباط بتدا این تعاریف بیان میقدماست. ا

گردد.می
اي در هنگام وضع لغت اصلی شناخته شده داشته باشد و شواهدي استعاره فی الجمله این است که واژه«

- ر این واژه را در غیر آن اصل بهشده سپس شاعر یا غیر شاعداللت کند که بهنگام وضع بدان معنی اطالق می
گیرد و این را به آن منتقل سازد انتقالی که نخست الزم نبوده و در اینجا شبیه به عاریت دادن کار

).30: 1990جرجانی،»(است
).32(پیشین: » کاربرنداسمی را در غیر ماوضع له به مناسبتمشابهتی که میان آن دو هست به«در استعاره 
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است که لفظ یک معنی اصلی داشته باشد، آنگاه از آن اصل به یک شرطی که گذشته تعریف آن این «
هد:). و ادامه می238پیشین: »(است منتقل شود

کند یعنی آنرا از اصل لغوي ي گفتنی در استعاره این است که داللت بر اثبات حکمی بر لفظی مینکته«
برد و این انتقال همیشه بخاطر شبهی هد و بکار میدخود درآورده و در جایی که بدان وضع نشده قرار می

پیشین).»(است که بین معنی نخستین و معنی بعدي وجود دارد.
همانگونه که علت و غرض استعاره تشبیهی است که بر وجه مبالغه باشد، اختصار و ایجاز نیز یکی از «

). 191پیشین، »(اغراض آن است.
مجاز اعم از استعاره «دارد که ت این نکته را بیان میجرجانی در بخشی که مربوط به مجاز اس

ورزد که در استعاره باید مفهوم مشابهت را ). و با تکیه بر نظریات قاضی جرجانی تأکید می398پیشین: »(است
به بعد).398در نظر گرفت تا با سایر مجاز ها خلط نشود(همان: ص 

نوعی از مجاز است. در تعریف دوم و چهارم پذیرد که استعارهدر تعریف اول و سوم جرجانی می
ورزد. در گیرد و بسیار بر آن تأکید میي شباهت را به عنوان اصلی مهم براي تحقق استعاره درنظر میمسأله

اي از گیرد و در تعریف آخر آن را شاخهتعریف پنجم او براي استعاره اهداف و کارکردهایی را در نظر می
کند.ي مشابهت را براي آن شرط میودن عالقهداند و دارا بمجاز می

ي آن استعاره مجازي است که عالقه«توان استعاره را از دیدگاه جرجانی تعریف نمود و گفت: اکنون می
ضمن اینکه وي در » مشابهت است و غرض از آن تشبیهی است که براي مبالغه و ایجاز و اختصار باشد.

هاي سنتی در گیرد؛ اقدامی که آشکارا معارض با دیدگاهنیز در نظر میتعریف اول سهمی را براي غیر شاعر 
شود نه موضوعی هاي کالسیک زبان، استعاره موضوعی زبانی تلقی میدر نظریه«باب استعاره است چراکه 

مربوط به اندیشه. فرض برآن بود که بیان استعاري و قلمرو زبان روزمره و معمول دو دنیاي کامالً متفاوت و 
ي یکدیگرند. زبان روزمره عاري ازاستعاره است و استعاره از سازوکارهایی بیرون از قلمرو زبان سلب کننده

).136: 1390لیکاف، »(گیردمعمول و روزمره بهره می

ي شناختی استعارهنظریه
است هاي مربوط به زبان براین عقیدهزبانشناسی شناختی به عنوان یکی از رویکردهاي جدید در بررسی

اي شود و ساختار صوري زبان نه به عنوان پدیدهزبان اساساً به عنوان نظامی از مقوالت در نظر گرفته می«که 
بندي، سازوکار پردازش و تأثیرات تجربی و محیطی مورد مستقل، بلکه در نظام مفهومی کلی، اصول مقوله

اي از موارد زبانی ذهنی، تنها بازتاب و در پارهدانش ). «59: 1381گلفام و یوسفی راد، »(گیردمطالعه قرار می
شود. ي فرایندهاي عصبی کنترل میتر شناختی که به واسطههاي کلیایست از تواناییصورت تخصیص یافته

توان زبان را شود؛ بنابراین دیگر نمیاز این رو، در این نظریه پیوستاري میان انواع شناخت و زبان فرض می
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ي در ذهن یا مغز درنظر گرفت، چه برسد به اینکه بخواهیم چنین جایگاهی براي نحو در اي جداگانهحوزه
شناختی، شناختی، جامعه). و این انواع شناخت شامل مسائل زیست9: 1390بارسلونا،»(نظر بگیریم

-تر کردهدهي مطالعات خود را گسترشود. بنابراین این قسم از زبانشناسان دایرهروانشناختی، فرهنگی و ... می
اند و از لفظ و ساختارهاي عینی زبان فراتر رفته و ماهیت زبان را در ارتباط با مسائل شناختی مورد بررسی 

اند.قرار داده
مطالعات زبانشناسی شناختی در چند دهه اخیر، ماهیت جدیدي براي استعاره تعریف کرد که بر «همچنین 

از صور کالم نیست، بلکه فرایندي فعال در نظام شناختی بشر ي ادبی یا یکیاساس آن، استعاره فقط آرایه
). اساس این طرح را دو دانشمند این عرصه یعنی جورج لیکاف و 120: 1389هاشمی، »(شودمحسوب می

ریزي کردند و بعدها توسط کنیمپیهایی که با آنها زندگی میدر کتاب استعاره1980مارك جانسون به سال 
آن «نویسد: می» ي معاصر استعارهنظریه«ي مشهور سط و تکوین یافت. لیکاف در مقالهزبانشناسان دیگر ب

اند نه در زبان، که در اندیشه باید هاي بیان استعاري و شاعرانه حاکماي که بر شیوهسازوکارهاي عمومی
تر درباره دقیق). و در توضیحی 136: 1390لیکاف، »(اندهاي کلی در قلمروهاي مفهومییافت؛ اینها نگاشت

گاه آن جایگاه استعاره به کلی در زبان نیست، بلکه خاست«نماید. سازوکار استعاره نیز همین مطلب را بیان می
). 137پیشین: «(سازي یک قلمرو ذهنی بر حسب قلمرو ذهنی دیگر یافترا باید در چگونگی مفهوم
زند. را مثال می» عشق یک سفر است«ي هي مفهومی جملي خود درباب استعارهلیکاف در تبیین نظریه

باید توجه داشت که ساختار استعاره در نظر اروپاییان با ساختار آن در بالغت اسالمی به کلی متفاوت است. 
شود؛ در مجاز مرسل ي بین قلمرو مبدأ و مقصد در استعاره از نوع الف، ب است تلقی میرابطه«در نظر آنان 

).191: 1390ایبانز، »(نشیند را دارداي ب میاین رابطه شکل الف، به ج
-شود را نیز استعاره به حساب مینامیده می» تشبیه بلیغ«در واقع آنان آن چیزي را که در بالغت اسالمی 

-آورند و این مطلبی است که عالمان بالغت اسالمی به کرّات بر سر استعاره بودن یا نبودن آن مناقشه نموده
افتد. لیکاف تعاره در بالغت اسالمی یک لفظ است و بسط تقریبی آن در ذهن اتفاق میاند. بهرحال مدار اس

استعاره با درك قلمرو تجربی، یعنی عشق، براساس قلمرو تجربی کامالً «دهد که درشرح این مثال توضیح می
و مبدأ(در اینجا سفر) توان نگاشت از یک قلمرتر، استعاره را میمتفاوتی، یعنی سفر، سروکار دارد. به بیان فنی

). 143: 1390لیکاف، »([مستعارمنه] به یک قلمرو مقصد(در اینجا عشق) [مستعارله] دانست
گونه استنباط شود دهد که اگر بر شکل ظاهري این جمله متمرکز شویم ممکن است اینلیکاف توضیح می

ی، براین عقیده است که استعاره در ذهن اما وي، همچون جرجان» اندها از نوع گزارهدراین نظریه استعاره«که 
ي عزیمتی براي دستیابی به این مسأله باشند که عشق توانند نقطههاي اینچنینی تنها میگیرد و جملهشکل می

عاشقان با «که اي که به همراه دارند؛ چنانو سفر درذهن باهم متناظراند؛ چه خودشان و چه مفاهیم فرعی
هاي مشترك عاشقان متناظر است با مقصدهاي ي نقلیه، هدفه متناظر است با وسیلهي عاشقانمسافران، رابطه



٢٢٦٦

٢٢٦٦

مجموعه مقاالت

ها در سفر، مشکالت و مسائل موجود در رابطه متناظر است با موانعی که برسر راه سفر وجود مشترك آن
).144پیشین: »(دارد

از این قرار است که هاي دیدگاه کالسیک در باب استعارهاند که نقصلیکاف و جانسون بر این عقیده
کند و ي مفاهیم را حقیقی فرض میداند، همهداند، اساس استعاره را شباهت میماهیت استعاره را کلمه می«

داند؛ و سرانجام اینکه استعاره را یک تفکر عقالنی و خودآگاه استعاره را مربوط به بخش غیر حقیقی زبان می
).1389:122هاشمی، »(هاي ما شکل گرفته استهن و بدناي که با طبیعت ذکند نه شیوهقلمداد می

تشریح دو نظریه
گیرد ي جرجانی بدین شرح است که: استعاره از آنجا که در ذهن شکل میي استعارهگزارش کلی نظریه

شود و بخش عینی آن، یعنی مجاز عقلی است و چون فردي قصد بیان آن را داشته باشد متوسل به زبان می
ها قدرت اعمال آن ویژگی منحصربه فرد ذهن را در شکل دادن گزیند و از این روي که واژهبرمیکلمات، را

وگو از استعاره، در ها، مجاز لغوي است. در واقع در گفتبه استعاره ندارند، نتیجتاً استعاره، در سطح واژه
استعاره به کاربردن لفظی «ورند که: سطح زبان، تناقضی وجود دارد. قائالن به مجاز لغوي در استعاره بر این با

- تناقض اینجاست که ابتدا استعاره امري صرفاً زبانی تلقی می». ي مشابهتبه جاي لفظ دیگر است به عالقه
شود در ي این نوع از مجاز در فرازبان است. مشابهت که در استعاره، اصل محسوب میشود اما قلمرو عالقه

افتد، بلکه این ذهن انسان است که این شباهت را بین واژه اتفاق نمیسطح زبان و در بین شکل ظاهري دو
کند. پس اگر استعاره امري صرفاً زبانی ـ با آن مفهوم ساده در بین لغویون دو مفهوم شناسایی و برجسته می

شیر، ي مشابهت نیز باید به سطح شکل ظاهري دو واژه موکول شود. یعنی مثالً واژه عرب ـ تلقی شود، عالقه
اند به جاي یکدیگر به به معناي آن جانور خاص، و شیر خوراکی از آنجایی که از لحاظ شکل نوشتاري شبیه

رسد.کار گرفته شوند که امري مضحک به نظر می
پس استعاره چیزي فراتر از سطح کلمات عادي است و قلمرو آن همواره عقل بشر است. به واقع در یک 

وار، به معادالت یابد که، فرمولژه از نوع شهودي آن ـ ذهن این فرصت را نمیویحالت خاص شاعرانه ـ به
اللغوي روي بیاورد، بلکه پیش از اینها ـ با تکیه بر محتویات خویش ـ متوجه ظرفیت برجسته شدن یک فقه

تر است از جنس آن دیگري شود و طبیعتاً در این فرایند آنکه ضعیفصفت مشترك مابین دو پدیده می
گردد و این کار جهت مبالغه در صفتی که در آن پدیده نخست به صورت ضعیف وجود دارد محسوب می
یابد. که ي شناختی میي استعارهي او وجوه اشتراك و افتراقی با نظریهگیرد. و از این حیث نظریهصورت می

ي بسیار مهمی است.ه مسألهترین وجه مشترك این دو نظریه یافتن استعاره در قلمرو عقل است که البتمهم
ي کالسیک استعاره از سوي هاي مطرح شده در باب نظریهي نقصتحقیق در باب درستی یا نادرستی همه

ي کالسیک ي پژوهش حاضر است؛ اما یکی از ایراداتی که به نظریهجانسون و لیکاف خارج از محدوده
توان مورد و با تکیه بر آراي جرجانی در این باب میهاي خودشان اند را بر اساس گفتهاستعاره وارد نموده
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ي جرجانی ي استعارهکه گفته شد این دیدگاه جدید، شباهت را، که در نظریهنقد و تحلیل قرار داد. چنان
» عشق به مثابه سفر«ي:داند. اما در تحلیل استعارهگردد، در تحقق استعاره دخیل نمیاصلی مهم محسوب می

ي عاشقانه متناظر است با وسیله نقلیه، ت که تناظرها از این قرارند: عاشقان با مسافران، رابطهبراین عقیده اس
ها در سفر، مشکالت و مسائل موجود در هاي مشترك عاشقان متناظر است با مقصدهاي مشترك آنهدف

رابطه متناظر است با موانعی که برسر راه سفر وجود دارد. 
شود که به عنوان کند؟ کدام امر سبب میحصول این تناظرها را تضمین میسؤال اینجاست که چه چیزي 

ي عاشقانه در تناظر با موانعی که بر سر راه سفر وجود دارد قرار مثال مسائل و مشکالت موجود در یک رابطه
- رسد که هیچ چیز به جز شباهت، چه در عالم خیال و چه در دنیاي واقع، متضمن شکلبگیرد؟ به نظر می

گیري این تناظرها نیست. در واقع، صرف ایستادگی در برابر نظریات کالسیک، موجب این امر نیست که 
مسائلی که با ماهیت یک نظریه مرتبط است حذف گردد.

-کنند؛ چراکه نظریهوجو میباري، زبانشناسان شناختی استعاره را در وراي مسائل زبانی صرف جست

بررسی استعاره صرفاً در ارتباط با زبان کالمی، در چهارچوبی صرفاً «ند که پردازان جدید زبان بر این باورا
ها پیش ـ ابداً نه بدین معنا که وي ). جرجانی نیز قرن234: 1390اکو، »(شودزبانشناختی، مایه شرمندگی می

ي واسطهزبانشناسی مدرن تلقی گردد و یا قول به اینکه او طرحی زبانشناختی در دست داشته است؛ بلکه به
ي تاریخی ـ متوجه این نکته شد که استعاره امري هاي منحصر به فردش در آن برههنبوغ خاص و اندیشه

افتد و عبارت کالمی تنها بازنمودي از آن فعالیت ذهنی است. است که در ذهن اتفاق می
کنی که گویا صور مینمایی و چنان تاسم اصلی را حذف می«نویسد که در استعاره وي در اسرارالبالغهمی

دهی، و قصد تو تشبیه امر پیچیده و مخفی در آن اسم متعلق به او نبوده است واسم دوم را به او اختصاص می
گردد که این اسم، اگر بتوان در ذهن نفس و ضمیر توست و از ظاهر حال و صورت کالم چنین استنباط می

که توضیح داده شد و از متن کالم جرجانی دانسته ان). و چن322: 1991»(تصور کرد، براي او وضع شده است
داند؛ شوند شباهت میهاي استعاري به کار گرفته میشود وي اساس ارتباط دو واژه را که در کنشمی

کنند که اساس این تناظرها در ذهن بر اند، اما مشخص نمیبرخالف لیکاف و جانسون که شباهت را نفی کرده
چه چیزي است.

گري که آراي جرجانی در باب استعاره با زبانشناسان شناختی دارد از این قرار است که استعاره تفاوت دی
ترین خواهیم مخصوصاز این نظر که با استعاره اسم می«ورزد؛ به تأکید میجرجانی بر اخص صفات مشبه

).406پیشین: »(معناي آن اسم را براي مستعار اثبات نماییم
براي مرد شجاع، تنها شجاعت شیر مدنظر است. اما زبانشناسان شناختی بر این یعنی در استعاره شیر

شود؛ هرچند که خود این زبانشناسان در به تناظر بر قرار میاند که بین تمام اوصاف مشبه و مشبهعقیده
ضیح اند. ایبانز در توتحقیقات بعدي خود به نتایج دیگري بر خالف آنچه که توضیح داده شد دست یافته

اگرچه براي فهم استعاره، همه تناظرها ضروري هستند، «کند که خاطرنشان می» زمان پول است«ياستعاره
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کند، یعنی همانی که بین نوع کاال یا منبع وقت قرار دارد. این [ولی] فقط یکی از آنها جنبه مرکزي پیدا می
).186: 1390»(دهدید شکل میتناظر است که به آنچه شاید بتوان معناي ضمنی اصلی استعاره نام

وجوي ي تناظرها را به پیش بکشند جستشاید آنچه که لیکاف و جانسون را بر آن داشته است تا مسأله
ها و در هاي کالم ادبی، در همه زمانها در زبان روزمره باشد؛ اما از آنجا که یکی از بزرگترین ویژگیاستعاره

ي تناظرها، حداقل در سخن ادبی، چندان کارایی نداشته رسد که مسألهبین همه ملل، مبالغه است به نظر می
توان این مسأله را ها وجود داشته باشند، اما نمیباشد. هرچند که ممکن است این تناظرها در برخی از استعاره

اند.ها نیز هستند که بر اخص صفات متکیبه عنوان یک قاعده عام پذیرفت چراکه بسیاري از استعاره
گیرينتیجه
ي تأمل آید که شایستهچه که به اجمال در این مقاله مورد بررسی قرار گرفت نتایجی به دست میاز آن

ي جرجانی که از ترکیب آراي پیشینیان و معاصرین وي و باززایی این آرا به ي استعارهاست. اوالً اینکه نظریه
ي پیشرو در  هاي اسالمی به عنوان یک نظریهي سرزمینانضمام نظرات عمیق و دقیق وي است، در حوزه

گیرد که تا روزگار شود. این نظریه بدین سبب که طیفی گسترده دارد، فضاي وسیعی را دربرمینظر گرفته می
-ي شناختی دربارهي استعاره از جهاتی چند با نظریهشود. در ثانی، آراي جرجانی دربارهمعاصر نیز کشیده می
کند. ابتدا از این جهت که ق به مارك جانسون و جورج لیکاف است تالقی پیدا میي استعاره که متعل

داند و سهمی براي پردازان جدید، استعاره را منحصر در کار و بیان شاعرانه نمیجرجانی نیز همچون نظریه
آید ز به حساب میترین نقطه نیي تالقی دیگر این دو نظریه ـ که البته مهمگیرد. نقطهغیرشاعر نیز در نظر می

وجوي جایگاه استعاره در عقل است؛ بدین معنی که هر دو نظریه استعاره را فرایندي پیچیده در ذهن ـ جست
ي اصلی است که در ذهن شکل یابد و تنها بازنمودي از آن استعارهدانند که در آن لفظ اهمیتی ثانویه میمی
ناقض یکدیگراند. اول اینکه مفهوم شباهت در آراي گیرد. اما این دو نظریه در دو جهت اصلی نیزمی

ي جدید که شباهت را در آید؛ برخالف نظریهجرجانی یک اصل مهم براي تحقق استعاره به حساب می
که گفته شد تناظرها در دل خویش مفهوم شباهت را سازد. چناناستعاره نفی کرده و تناظر را جانشین آن می

اي دیگر از باشند. خود این تناظرها نیز از جهت دیگر با جنبهین تناظرها میدارا هستند و عامل تضمین ا
به ي استعاره جرجانی مخالف است؛ زیراکه در آراي جرجانی استعاره بر اساس اخص صفات مشبهنظریه

ا تر است؛ چراکه تناظرها تنهي جرجانی موفقگردد. در این جهت نیز نظریهبندي میگیرد و تقسیمشکل می
شود هاي روزمره داراي حیثیت هستند و در دنیاي شعر و شاعري که اساس آن بر مبالغه استوار میدر استعاره

هاي استعاري درگیر کارایی الزم را ندارند. ممکن است کشف تناظرهایی که بین دو مفهومی که در کنش
کند: تنها زبانشناسی شناختی ـ مطرح میپردازان متأخرکه ایبانز ـ یکی از نظریههستند جالب باشد؛ اما چنان

ي شیخ عبدالقاهر جرجانی است.یابد و این به معناي صحت نظریهیکی از این مفاهیم مرکزیت می
ها:نوشتپی
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». آییموجود آیید خواه از روي اطاعت و خواه از روي اکراه. آنان گفتند: ما از روي طاعت میبه. «1
.11فصلت/ 

.82یوسف/ ». سؤال کناز آن شهر. «2
. هنگامی که باران به زمین قومی ببارد، [شترانمان] را می چرانیم اگرچه آنها [= صاحبان زمین] 3

خشمگین شوند.
ها شروع به گریستن نمود.هایش بر روي زمین. ابري شروع به پوشاندن کرد و چشم4
اش دور خود را دنبال خودآورد و سینهپس به شب گفتم وقتی پشت خودرا دراز کرد و سرین و کفل. «5
بیت از امرؤالقیس می باشد.» شد.

.94حجر/ ». با صداي بلند بگو آنچه را که به تو امر شده است. «6
. بامدادان که باد سرد شمال می وزید و زمام آن باد به کف باد شمال بود و من سرمارا از خود دفع می 7
کردم.
که سپیده در چادرشب او بود.براند درحالی. و پروین را درپیچید و 8

کتابنامه
ق)،البدیع، به کوشش اگناطیوس کراچکوفسکی، بیروت: دارالمسیره1402ـ ابن معتز، عبداهللا(

-)، مفهوم االستعاره فی بحوث اللغویین و النقاد و البالغیین...، منشأة1988ـ الصاوي، احمد عبدالسید(
المعارف.

، چ هفتم، قاهره: مکتبه الخانجی.1ان و التبیین، جق)، البی1418ـ جاحظ، (
م)، اسرارالبالغه،تعلیق محمود محمد شاکر، مکتبه الخانجی.1991ـ جرجانی، عبدالقاهر(
)، اسرارالبالغه، ترجمه جلیل تجلیل، چ پنجم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.1389ـ ــــــــــــــــــ(
ویل مشکل القرآن، شرحه و نشره سیداحمد صقر،چ دوم، قاهره: ق)، تأ1393ـ دینوري، ابن قتیبه(

دارالتراث.
-الملیهق)، النکت فی اعجازالقرآن، تصحیح الدکتور عبدالعلیم، دهلی: جامعه1934ـ رمانی، علی بن عیسی(

االسالمیه.
شعر، چ ششم، تهران: امیرکبیر.)، ارسطو و فن1387کوب، عبدالحسین(ـ زرین

ق)، مفتاح العلوم، ضبطه و... نعیم زرزور، طبع الثانی، بیروت: 1407وب یوسف(ـ سکاکی، ابویعق
دارالکتب العلمیه.

ق)، االستعاره، طباعه و النشر و التوزیع: دارالهدایه.1415ـ شیخون، محمودالسید(
)، معنی شناسی، چ سوم، تهران: سوره مهر.1387ـ صفوي، کورش(

وم بالغت، ترجمه دکتر محمدرضا ترکی، تهران: سمت.)، تاریخ و تطور عل1383ـ ضیف، شوقی(
ق)، بیان العربی، چ دوم، مصر: مطبعه الرساله.1377ـ طبانه، بدوي(
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للکتاب.العامهالمصریهالشعرعندالفالسفه المسلمین، الهیئه)، نظریه1984ـ عبدالعزیز، محمدکمال(
انه: مطبعه محمود بک.ق)، الصناعتین الکتابه و الشعر، آست1319ـ عسکري، ابوهالل(

ق)، البالغه بین الناقدین الخالدین عبدالقاهر جرجانی و ابن سنان 1413ـ غریب علی عالم، عبدالعاطی(
خفاجی، بیروت: دارالجیل.

)، دراسه و نقد فی مسائل بالغیه هامه، چ سوم، تهران: سمت.1388ـ فاضلی، محمد(
ساطه بین المتنبی و خصومه. تصحیح و شرح احمد ق)،الو1331عبدالعزیز(بنـ قاضی الجرجانی، علی
عارف الزین. مطبعه العرفان.

تا)، النقدالشعر، تحقیق دکتر محمد عبدالمنعم خفاجی، بیروت: دارالکتب ـ قدامه بن جعفر، ابی الفرج(بی
العلمیه.

ق)، تلخیص المفتاح، بیروت.1302ـ قزوینی، محمد بن عبد الرحمن(
العلمیه.البالغه، بیروت: دارالکتبفی علومق)، االیضاح1424ــــــــــ(ـ ــــــــــــــــــــ
ق)، العمده فی صناعه الشعر و نقده، الطبعه الخامسه، بیروت: دارالجیل.1401ـ قیروانی، ابن رشیق(

کتبه تا)، مجازالقرآن، عارضه بأصوله و علّق علیه: محمد فؤاد مزکین، قاهره: مـ معمربن مثنی، ابوعبیده(بی
الخانجی.

)، استعاره، چ سوم، ترجمه فرزانه طاهري، تهران: مرکز.1386ـ هاوکس، ترنس(
)، معانی و بیان، تهران: نشر هما.1370الدین(ـ همایی، جالل

مقاالت:
آفرینی مبناي تفکر و ابزار زیبایی←ي مهر.، چ دوم، تهران: انتشارات سوره»استعاره«)، 1390ـ اکو، امبرتو(

ره با مقاالتی از امبرتو اکو، مایکل ردي، جورج لیکاف و...، گروه مترجمان، به کوشش فرهاد ساسانی.استعا
، »شناسی استعاره از دیدگاه عبدالقاهر جرجانیمبانی زیبایی«)، 1389ـ انوار، امیر محمود و دیگران(

.20ـ 1ي زبان و ادبیات فارسی، سال دوم، شماره هشتم، صص نامهپژوهش
، اصفهان: »ها و قلمروها در درك استعارهنقش نگاشت«)، 1390یبانز، فرانسیسکو خوزه روئیز ماندوزا(ـ ا

انتشارات نقش جهان.         استعاره و مجاز با رویکرد شناختی با مقاالتی از آنتونیو بارسلونا،کورت فیارتز و 
...، گروه مترجمان.  

، اصفهان: انتشارات نقش جهان.          »اختی در باب استعاره و مجازي شننظریه«)، 1390ـ بارسلونا، آنتونیو(
استعاره و مجاز با رویکرد شناختی با مقاالتی از آنتونیو بارسلونا،کورت فیارتز و ...، گروه مترجمان.

.19، ش .5هاي ادبی، سال، پژوهش»اي نو براي تاریخ استعارهانگاره«)، 1387ـ سارلی، ناصرقلی(
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، زیباشناخت، ش: »استعاره و تشریک مساعی عبدالقاهر جرجانی در تبیین آن«)، 1380ان، محمود(ـ عبادی
.264ـ 255، صص: 4

هاي علوم شناختی، ش: ، تازه»زبانشناسی شناختی و استعاره«)، 1381راد(ـ گلفام، ارسالن و فاطمه یوسفی
.64ـ 59، صص: 15

مبناي تفکر ←ي مهر.، چ دوم، تهران: انتشارات سوره»هي معاصر استعارنظریه«)، 1390ـ لیکاف، جورج(
آفرینی استعاره با مقاالتی از امبرتو اکو، مایکل ردي، جورج لیکاف و...، گروه مترجمان، به و ابزار زیبایی

کوشش فرهاد ساسانی.
ازدهم، پژوهی، ش: دو، ادب»نظریه استعاره مفهومی از دیدگاه لیکاف و جانسون«)، 1389ـ هاشمی، زهره(

.140ـ 119صص: 
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بازتاب قصص انبیاء در شعر سهراب سپهري
1مریم حقی

استادیار دانشگاه پیام نور مرکز خوانسار
چکیده

ي برند، آرایهیکی از صنایع ادبی که شاعران از آن در جهت افزودن به زیبایی، ایجاز و عمق شعر بهره می
رود که شاعران از آن در ح در متون ادب فارسی به شمار میتلمیح است. سرگذشت پیامبران از منابع مهم تلمی

اند. تر کردن شعر خود بهره بردهجهت خلق مضامین و تصاویر شاعرانه و غنی
) از شاعرانی است که بارها هنرمندانه از این تلمیحات در شعر خود استفاده 1359-1307سهراب سپهري (

میحی به داستان پیامبران وجود ندارد و در تمام اشعار او تنها کرده است. هر چند در شعر سپهري به ظاهر تل
- یک بار نام یکی از پیامبران الهی (ارمیا) آمده است ولی با دقت در اشعار سهراب به تلمیحات متعددي برمی

اي ظریف و پوشیده به زوایاي زندگی آنان اشاره کرده است. خوریم که شاعر بدون ذکر نام پیامبران، به گونه
آمده است.» حجم سبز«و » مسافر«هاي بیشتر تلمیحات سپهري به داستان انبیا در مجموعه

خاستگاه اغلب این تلمیحات قرآن و تورات است و در میان این تلمیحات، تلمیح به داستان حضرت آدم 
در اشعار و خوردن میوه ممنوعه باالترین کاربرد را به خود اختصاص داده است و یکی از تلمیحات مرکزي 

هاي مختلف سرگذشت آنان در شود. این مقاله به بررسی جایگاه پیامبران و بازتاب جنبهسپهري محسوب می
پردازد. شعر سهراب سپهري می

قرآن، تورات، پیامبران، تلمیح، شعر معاصر، سهراب سپهريها:کلیدواژه
مقدمه

ه به آیه، حدیث یا داستانی مشهور در ضمن هاي بدیع معنوي و عبارت است از اشارتلمیح یکی از آرایه
ي تشبیهی بین مطلب و داستانی است ساخت تشبیه و تناسب دارد زیرا اوالً ایجاد رابطهتلمیح دو ژرف«کالم. 

)112: 1383(شمیسا، » و ثانیاً بین اجزاء داستان، تناسب وجود دارد.
دد و از سوي دیگر نقش مهم و مؤثري را گرکاربرد تلمیح در شعر از یک سو موجب خلق معانی تازه می

کند. تلمیح تأثیر شعر را در خواننده تر ساختن تصاویر شعري ایفا میانگیزتر کردن و همچنین غنیدر خیال
ي معلومات ي دامنهدهندهگیري از این آرایه نشانچنین بهرهافزاید و همکند و بر لطف و عمق آن میبیشتر می

است. و غناي فرهنگی شاعر 
افزاید، زیرا:آوردن تلمیح در شعر و نثر به زیبایی کالم می«

سازد یعنی انتقال از کثرت به وحدت است.اي میان مطلب اصلی برقرار میاوالً) تناسب و رابطه
شود و این تداعی اي، داستانی کامل یا کل مطلبی در ذهن تداعی میاي یا جملهثانیاً) در تلمیح با واژه

رین و خوش است.بسیار شی

1 .Maryamhaghi17@yahoo.com
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(ر.ك. وحیدیان کامیار، » شود.ثالثاً) در تلمیح ایجاز هست یعنی معانی بسیار در کمترین الفاظ آورده می
1383 :66-68(

هاي پیامبران است. اند، داستانتر کردن شعر خود از آن بهره بردهیکی از منابعی که شاعران جهت غنی
به سرگذشت پیامبران، مضامین مختلف و ابیات لطیفی را خلق کرده ها و تلمیح شاعران بر اساس این داستان

اند. سازي زبانشان بهره بردهو از آن براي عمق بخشیدن به شعر خود و برجسته
هدف از نگارش این مقاله بررسی تلمیحات مربوط به داستان پیامبران در شعر سهراب سپهري است. آثار 

رنگ، زندگی خوابها، آوار آفتاب، شرق اندوه، صداي پاي آب، سپهري به ترتیب چاپ عبارتند از مرگ
گردآوري شده است. » هشت کتاب«اي با نام مسافر، حجم سبز و ما هیچ ما نگاه که همگی در مجموعه

سپهري تنها یک بار نام یک پیامبر (ارمیا) را در شعر خود آورده است و بقیه تلمیحات او به قصص انبیاء 
یم است. سپهري در نامگذاري اشعار خود نیز از روش غیرمستقیم استفاده کرده است. به صورت غیرمستق

بی «کند. مثالً عنوان هاي او این است که با اسم شعر، خواننده را به فضاي شعر هدایت مییکی از شیوه«
ن در کند که شعر در مورد عروسک است که هیچ اشاره صریحی به آخواننده را هدایت می» روزها عروسک

). سمبولیست ها از شیء یا امر مورد 451-450: 1388(شمیسا، » شعر نیست و یادآور اشعار سمبولیستی است
کرد، حال آنکه آنان به دنبال حقیقت بردند زیرا اسم مسمی را تبدیل به حقیقت مبتذل میوصف اسم نمی

کردند که به آن آنان بود بحث میپنهان بودند، لذا با جمالتی حول و حوش آن حقیقت پنهان که مد نظر 
) 460است. (همان: » کنایه از موصوف«گفتند و با اصطالحات بالغی ما سمبول می

بررسی همین تلمیحات مضمر در شعر سپهري بیانگر آشنایی او با منابع مختلف به ویژه تورات است. 
آن اشاره کرده است:به انس خود با کتب آسمانی و در رأس آنها قر» شورم را«سپهري در شعر 

]1) [240: 1389قرآن باالي سرم/ بالش من انجیل/ بستر من تورات/ و زبرپوشم اوستا (سپهري، 
شود.در این جا به ترتیب تاریخی به ذکر شواهد به دست آمده و نقد و تحلیل آنها پرداخته می

آدم (ع)-1
طه و ص) آمده است و از او به عنوان هاي بقره، اعراف، حجر،بار در قرآن کریم (سوره25نام آدم 

ي داستان آدم در قرآن چنین است: نخستین پیامبر و نخستین انسان (آدم ابوالبشر) یاد شده است. خالصه
خداوند پس از خلقت آسمانها و زمین، از خاك بشري آفرید و از روح خود در او دمید و همسري از جنس 

ي فرشتگان به جز ابلیس تور داد در مقابل او سجده کنند. همهخودش برایش آفرید. سپس به فرشتگان دس
سجده کردند و ابلیس از درگاه الهی رانده شد. خداوند آدم و همسرش را در باغی سکنی داد و آنها را از 
نزدیک شدن به درختی باز داشت. شیطان آن دو را فریب داد و آدم و همسرش از درخت ممنوعه خوردند و 

افرمانی به زمین هبوط کردند. داستان آدم با جزئیاتی بیشتر در تورات نیز آمده است. به کیفر این ن
تلمیح به داستان حضرت آدم (ع) حجم وسیعی از تلمیحات شعر سهراب را به خود اختصاص داده است 

است.» میوه ممنوعه«و بیشترین بخش این تلمیحات مربوط به 
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آدم (ع) و میوه ممنوعه- 1-1
سورة 25-19سورة بقره، آیات 38-35کریم داستان هبوط آدم و خوردن میوة ممنوعه در آیات در قرآن 

ها سورة طه آمده است. طبق این آیات خداوند بعد از آفرینش آدم و همسرش، آن123- 115اعراف و آیات 
شدن به را از نزدیکها هاي بهشتی را بر آنان مباح کرد و تنها آنرا در بهشت سکونت داد و خوردن تمام میوه

درختی نهی کرد. ولی شیطان آن دو را وسوسه کرد و گفت اگر از آن درخت بخورید جاودان خواهید شد. 
هایشان ظاهر گردید و با برگ چون آن دو از امر خداوند عصیان کردند و میوة آن درخت را خوردند، عورت

مگر من از این درخت منعتان نکردم «ا ندا داد: هدرختان بهشت شروع به پوشاندن خود کردند. خداوند به آن
ها را پذیرفت و امر ها توبه کردند و خداوند توبۀ آنآن». و به شما نگفتم که شیطان دشمن آشکار شماست

کرد که به زمین فرود آیند. 
20به آن اطالق شده است. تنها در آیۀ» شجره«در قرآن کریم نوع میوة ممنوعه مشخص نشده و فقط لفظ 

سورة طه آمده است که شیطان به آدم و همسرش گفت که آن درخت، درخت 120سورة اعراف و آیۀ
جاودانگی است و اگر از آن بخورید زندة جاوید خواهید شد. 

در تفاسیر و قصص قرآن، روایات فراوانی دربارة شجرة ممنوعه آمده است. برخی از این روایات، 
اند که به نظر اکثر اند و آن را گندم، انجیر، انگور، کافور و... دانستهتفسیري مادي از درخت ممنوعه کرده

بلکه کند،مفسران، درخت ممنوعه گندم بوده است (گفتنی است که عرب شجره را تنها به درخت اطالق نمی
یا معنوي از این درخت کرده و آن را جاودانگیگوید). برخی نیز تفسیريهاي گیاهان نیز شجره میبه بوته

).152-150: 1385شیرازي و همکاران، اند. (ر.ك. مکارمحسد دانسته
در تورات آیاتی از باب دوم و سوم سفر پیدایش (تکوین) به ماجراي میوة ممنوعه اختصاص یافته است 

اما ممانعت بخور از همۀ درختان باغ بی«ها خداوند آدم را در باغ عدن گذاشت و به او امر فرمود: که طبق آن
(سفر پیدایش، » از درخت معرفت نیک و بد زنهار نخوري زیرا روزي که از آن خوردي هرآینه خواهی مرد

) 17و16باب اول، آیات 
هاي او آفرید. مار که از همۀ حیوانات صحرا چون آدم تنها بود خداوند همسرش حوا را از یکی از دنده

هرآینه از خوردن میوة آن درخت «داد و به او گفت: که خداوند ساخته بود هوشیارتر بود زن را فریب 
داند در روزي که از آن بخورید چشم شما باز شود و مانند خدا عارف نیک و بد نخواهید مرد بلکه خدا می

آید، از میوة نما و دلپذیر میچون زن دید که آن درخت براي خوراك نیکوست و به نظر خوش». خواهید بود
اند. گاه چشمان هر دوي ایشان باز شد و فهمیدند که عریانود نیز داد که بخورد. آنآن خورد و به شوهر خ

). 8-1هاي انجیر به هم دوخته سترها براي خویشتن ساختند (سفر پیدایش، باب سوم، آیات پس برگ
ها را از باغ عدن بیرون کرد و به زمین فرستاد.ها آگاه شد آنخداوند چون از نافرمانی آن
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بوده » بینایی«یا » نیکی و بدي«یا » علم و دانش«یا » معرفت«ین، درخت ممنوع در تورات درخت بنابرا
گردد). مفسران مسیحی و هاي تورات تعبیري شده است که همه به یک معنا بازمیاست (در هریک از ترجمه

سویی نماد یهودي معتقدند میوة درخت ممنوعه، سیب بوده است. از همین رو در فرهنگ غرب، سیب از
دانش و  معرفت و از سویی نماد امیال و آرزوهاي زمینی به ویژه امیال شهوانی است (ر.ك. شوالیه و گربران، 

: ذیل سیب).1382
داستان آدم و درخت ممنوعه از مضامینی است که در ادب فارسی بازتاب فراوانی داشته است. در ادبیات 

شجره ممنوعه گندم دانسته شده است ولی اغلب شاعران معاصر در کالسیک معموالً متأثر از فرهنگ اسالمی، 
ي آن را اند و شجره ممنوعه را معرفت و میوهتلمیح به آن، فرهنگ غرب و روایت تورات را مد نظر داشته

اند. در شعر معاصر غالباً سیب رمز میوة ممنوعه و سمبل عشق، آگاهی، معرفت و گاه سمبل سیب برشمرده
فرمانی و عصیان قلمداد شده است. گمراهی و نا

-ي درخت ممنوعه را دستمایهي آدم و حوا و خوردن میوهسهراب سپهري از شاعرانی است که اسطوره

ي ممنوعه در شعر سپهري بسیار گسترده است و ي بسیاري از غزلیات خود قرار داده است. تجلی میوه
گیرد. برمیبیشترین بخش تلمیحات به داستان آدم (ع) را در 

داند و آن را به عنوان سمبل معرفت، آگاهی و بینایی به کار ي منهیه را سیب میسهراب در شعر خود میوه
ي سهراب و پر بسامد در از لغات مورد عالقه» سیب«توان دریافت که برده است. با نگاهی به شعر سپهري می

هاي سپهري هم بعد) است. سیب حتی در نقاشیهاي پایانی او (از حجم سبز به ویژه مجموعهشعر او به
سهراب در کارهاي آخرش هی سیب کشیده است. «نویسد: اي دارد، چنانکه مرتضی ممیز میجایگاه ویژه

: 1379(حقوقی، » اي است، تلنگریستها اشارهاند. سیبها افتاده و ماندههایش روي خاكدرختانی که سیب
300-301 .(

اتاق «، سپهري با تورات آشنایی داشته است؛ او در »مسافر«ي و نیز منظومه» تاق آبیا«با استناد به کتاب 
نگاري را از شرق و ایران وام گرفته است، در به هنگام بیان این مطلب که غرب و هنر مسیحی قرینه» آبی

طین و اند، قسطنآدم و حوا در دو سوي درخت معرفت«هایش به درخت معرفت اشاره دارد: خالل صحبت
). از این رو معناي نمادین سیب، در شعر سهراب، مرتبط با 51: 1370(سپهري، » هلنا در دو سوي صلیب

ي آگاهی و معرفت ي ممنوعه را میوهي ممنوعه است و با تأثیر از تورات، میوهداستان آدم و حوا و میوه
ي فروغ فرخزاد سروده شده، هي حجم سبز که در مرثیاز مجموعه» دوست«دانسته است. سپهري در شعر 

سیب را در معناي سمبولیک به کار برده است:
ي نورها دراز کشید/ و هیچ فکر نکرد/ که ما میان پریشانی تلفظ و رفت تا لب هیچ/ و پشت حوصله

) 403: 1389درها/ براي خوردن یک سیب/ چقدر تنها ماندیم. (سپهري، 
ي دانایی ه و رمز معرفت و آگاهی است. آدم به تنهایی از میوهي ممنوعاشاره به میوه» سیب«جا در این

گوید به تنهایی و بدون همراهی حوا، جا نیز سهراب مینخورد؛ بلکه به همراه حوا از آن تناول کرد. در این
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به داند که کدام در را بگشاید و به کدام وادي وارد شود تاتوان از سیب خورد و به آگاهی رسید. او نمینمی
تواند اي میرستگاري برسد. سپهري در این شعر به فروغ چون یک همراه معنوي نگاه کرده است که به گونه

ي معرفت به او کمک کند و همراهیش نماید؛ اما فروغ با مرگش وي را نماد حوا باشد و براي چیدن میوه
و حسینی، 67: 1386. شریفیان، ي دانایی و رسیدن به معرفت، تنها گذاشته است (ر.كبراي خوردن میوه

گوید که با خوردن سیب روازنه در دهان از وهمی سخن می» متن قدیم شب«). سپهري در شعر 228: 1375
ي ممنوعه است: ي اساطیري میوهکند. دلیل این وهم و هراس همان یادآوري خاطرهخود احساس می

هاي من از هوش / در خطاب تو انگشتسیب روزانه/ در دهان طعم یک وهم دارد/ اي هراس قدیم!
) 436: 1389چینند. (سپهري، هاي اساطیري/ میوه میهایم نهایت ندارند:/ امشب از شاخهرفتند/ امشب/ دست

». التَقرَبا هذه الشَّجره«اشاره به نهی خداوند دارد که به آدم و حوا فرمود: » خطاب تو«و » اي هراس قدیم«
دارد و سرانجام » همرنگ هراس«اي گوید که میوهنیز از باغی سخن می» تاریکيمیوه«سپهري در شعر 

ي چیند. به احتمال زیاد در این شعر منظور از باغ همان باغ عدن و بهشت و منظور از میوهدستی آن را می
ي ممنوعه است:همرنگ هراس همان میوه

نوشید نورخورده میباغ باران
ناكاو به باغ آمد، درونش تاب

در سر راهش درختی جان گرفت
پرتوي افتاد در پنهان او:
در جنون چیدن از خود دور شد.
شور چیدن ترس را از ریشه کند:

هاي تر دوید:لرزشی در سبزه
ها ناپدید...اش در زیر و بمسایه
اش همزاد همرنگ هراس.میوه

دیده بود آن را به خوابی ناشناس.
رخت.دست او لرزید، ترسید از د

دست آمد، میوه را چید از درخت.
)183-182(همان: 

ي ممنوعه و هبوط، معموالً با ي ازلی چیدن میوهدر شعر سهراب چیدن میوه به سبب تداعی خاطره
چون سفرها در شعر «نویسد: هاي شعر سهراب دانسته و میمایهترس همراه است. حقوقی این ترس را از بن

هاش، ترس از چیدن میوه اي ترس است و از نخستینسهراب اغلب ذهنی است، همه در آغاز توأم با گونه
ي بر آن (اگرچه به معنی ارتکاب ي همان ترسی است که غلبهچیند. این زادهاست و سرانجام میوه را می

ممنوع و چیدن میوه ي زندگی است. ترس پدر و مادر نخستین که سرانجام لمس درخت گناه)، آفریننده
). 43-42: 1379(حقوقی، » کندممنوعشان به زیستن بر خاك محکوم و مجبور می

ترین ي میوه چیدن خود را در نهفتهاي نزدیک، خاطرهي شاخهبا مشاهده» اي نزدیک«سپهري در شعر 
اي هم که در آن باغ و میوهدر این شعر همان باغ عدن است» ترین باغهانهفته«آورد. منظور از ها به یاد میباغ

ي ممنوعه است:چیده شده همان میوه
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تابی ي نزدیک! از سر انگشتم پروا مکن./ بیها، دستم میوه چید./ و اینک، اي شاخهترین باغدر نهفته
)  161-160: 1389تر. (سپهري، انگشتانم شور ربایش نیست، عطش آشنایی است./ درخشش میوه! درخشان

ي گوید که در سایهنیز سهراب از باغی در دوران کودکی سخن می» صداي پاي آب«مشهور يدرمنظومه
که در این باغ خورده شده است:» ي کال خدامیوه«دانایی واقع شده است و 
ي برخورد نگاه و ي دانایی بود/ باغ ما جاي گره خوردن احساس و گیاه/ باغ ما نقطهباغ ما در طرف سایه

جویدم در ي کال خدا را آن روز، میي سبز سعادت بود/ میوهد/ باغ ما شاید، قوسی از دایرهقفس و آینه بو
) 277خواب.   (همان: 

تواند نمادي از بهشت گمشده یا همان باغ عدن باشد. شمیسا در تحلیل این بند باغ دوران کودکی می
ست، یعنی هنوز کودك بودم و به حقیقت و ي خدا سیب باشد که رمز معرفت اشاید مراد از میوه«نویسد: می

). 54: 1370(شمیسا، » معرفت نرسیده بودم
نیز سیب با توجه به داستان آدم و حوا، سمبل معرفت و » در گلستانه«و » و پیامی در راه«در دو شعر

ور شدن دست در لب سیب در بند زیر هم). احتماالً شعله350و 340: 1389آگاهی است (ر.ك. سپهري، 
ي ممنوعه است:تلمیح به بهشت اساطیري و داستان میوه

) 433شد. (همان: ور میپیش از این در لب سیب/ دست من شعله
کنیم که در حین صحبت، به سپهري، به گفتگوي زن و مردي برخورد می» مسافر«ي در پایان منظومه«

ها با اتحاد و کمک هاي آنو دستاندنشسته» هیچ«کنند و این که روي زندگی قبل از هبوط اشاره می
اند؛ یعنی خود را تر و تازه نموده ي ممنوعه را چیده و در حرارت یک سیب دست و رو شستهیکدیگر، میوه

):66: 1386(شریفیان، » اندو غبار جهل را از دست و صورت خود زدوده
دیم/ و در کدام زمین بود/ ها، یک روز/ صداي چیدن یک خوشه را به گوش شنیو در تراکم زیباي دست

) 328: 1389رو شستیم؟ (سپهري، وکه روي هیچ نشستیم/ و در حرارت یک سیب دست
ي گندم است که بنا بر روایات و باورهاي اسالمی به احتمال زیاد همان خوشه» خوشه«در این شعر «

اشاره به باغ » هیچ«عه است و ي ممنوشود. سیب هم بنا به روایت تورات رمز میوهسبب هبوط آدم و حوا می
).172: 1375(حسینی، » عدن دارد

حوا گناهکار نخستین - 1- 2
جا کند همهي ممنوع اشاره میي شیطان و خوردن آدم و حوا از میوهقرآن هنگامی که به ماجراي وسوسه

ي ند و حتی طبق آیهداضمیر را به صورت تثنیه آورده و نقش هر دو آنها را در ارتکاب این گناه یکسان می
کند. در صورتی که در تورات، مار ابتدا به ي طه، شیطان ابتدا آدم را به خوردن میوه وسوسه میسوره20

کند. به ي درخت ممنوعه وسوسه میدهد و بعد حوا آدم را به خوردن میوهرود، او را فریب میسراغ حوا می
داند. کند و مرد را در ذات خود از گناه مبرّي میمعرفی میعبارت دیگر تورات، زن را به عنوان مقصر اصلی
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بنابراین اغوا شدن مرد (عاشق) توسط زن (معشوق) ریشه در نگرش تورات دارد. سپهري نیز در شعر 
شمارد:ي غفلت و فریب خوردن حوا برمیبه تأسی از تورات، هبوط را نتیجه» مسافر«

کتاب فصل ورق خورد/ و سطر اول این بود:/ حیات، ي یک سرو/و با نشستن یک سار روي شاخه
)315-314: 1389ي حواست. (سپهري، غفلت رنگین یک دقیقه

ي آن هبوط آدم و حوا به ي ممنوعه است که نتیجههمان خوردن میوه» یک دقیقه غفلت«منظور شاعر از 
زمین بود.

ستر عورت- 1- 3
یعنی برگی » الجنَّهورقِ«ممنوعه خوردند، برهنه شدند و با يمطابق آیات قرآن وقتی آدم و حوا از شجره

اي نشده ). در قرآن به نوع این برگ اشاره121و طه: 22از برگهاي درختان بهشت خود را پوشاندند (اعراف: 
ي درخت چید و خورد و به زن از میوه«است. در تورات این برگ، برگ درخت انجیر دانسته شده است: 

هاي داد و او نیز خورد. آنگاه چشمان هر دو باز شد و از برهنگی خود آگاه شدند؛ پس با برگشوهرش هم
). 7-6: 3(سفر پیدایش، » درخت انجیر پوششی براي خود درست کردند

را به کار برده » برگ انجیر ظلمت«با توجه به این بخش از تورات، تعبیر » متن قدیم شب«سپهري در شعر 
است: 

ي آب در حسرت رساند/ سینههاي سبز نجومی!/ برگ انجیر ظلمت/ عفت سنگ را میخناي میان س
سوزد/ سیب روزانه/ در دهان طعم یک وهم دارد/ اي هراس قدیم!/ در خطاب تو عکس یک باغ/ می

) 436-435: 1389هاي من از هوش رفتند. (سپهري، انگشت
هبوط از بهشت به زمین-4-1

خوریم که هر چند سخنی از آدم و حوا و میوه ممنوعه نرفته مواردي برمیدر هشت کتاب سپهري به 
»:برخورد«ي هبوط آدم و حوا به زمین است مانند بند زیر از شعر کنندهاست ولی مضمون شعر تداعی

رفت؟/ تنها دو جا پا نوري به زمین آمد:/ دو جا پا بر شنهاي بیابان دیدم/ ازکجا آمده بود؟/ به کجا می
)124-123: 1389شد/ شاید خطایی پا به زمین نهاده بود (سپهري، ه میدید

پروراند و هم با طرح را در سر می» از کجا آمدن و به کجا رفتن«در این شعر سهراب هم سوداي خیامیِ «
کند. اوج اندیشه آورد که از انسان به خطاي پروردگار یاد میتعریض نیچه را فرایاد می» خطا در قلم صنع«

رسد:اي از هبوط مییابیم که سهراب به تأویل عارفانهمی» مسافر«دینی هبوط را در منظومه 
)318: 1389من از هجوم حقیقت به خاك افتادم (سپهري، 

(ر.ك.اقبال، » داند.او افتادن به عالم خاکی را به سبب کمی طاقت آدمی در برابر تجلی حقیقت الهی می
1387 :65(
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بهشت و روح ازلی یکی از مبانی نوستالژي در مکتب رمانتیک است. در این حالت نوستالژي دوري از«
» کند.زندگی می» غریبستان«کند از اصل خود دور شده است و مانند یک تبعیدي در این شاعر احساس می

) این نوستالژي در هشت کتاب سپهري نمودي بسیار گسترده و عمیق دارد که به 55-54: 1386(شریفیان، 
کنیم: کر دو مورد از آن اکتفا میذ

ام/ جایم اینجا ام/ که روي علفهاي تاریکی چکیدهآلود یک ستارهام/ من شبنم خوابروي علفها چکیده
)82-81: 1389ام (سپهري، ام/ از چشم ناپیداي خطا چکیدهي چکیدهنبود.../ من ستاره

)195: 1389ال رفتی و خدا شدي (سپهري، از ستیغ جدا شدیم:/ من به خاك آمدم و بنده شدم/ تو با
ي ممنوعه را از تلمیحات ي آغاز خلقت به ویژه ماجراي خوردن میوهتوان تلمیح به اسطورهدر مجموع می

زند و تکرار تلمیح مرکزي تلمیحی است که در آثار یک شاعر، دایم دور می«مرکزي در شعر سپهري دانست. 
ح در بین تلمیحات دیگرش کامالً چشمگیر است. از دیدگاه روانکاوانه، شود و یا بسامد تکرار آن تلمیمی

ها ها و نفرتها و خواستهتلمیحات مرکزي با ناخودآگاه هر شاعر در ارتباط هستند و به طور غیرمستقیم عالقه
)     16: 1385(محمدي، » کنند.هاي او را براي ما آشکار میو نخواسته

موسی (ع)-2
باشد و وقایع زندگی او بیش از دیگر پیغمبران در قرآن سی بار در قرآن مجید مذکور مینام موسی صد و

- دادند و بزرگترین ملت موحد به شمار میآمده است زیرا یهودیان عربستان جمعیت انبوهی را تشکیل می
: 1389لی، آمدند. مسطورات قرآن مجید در وقایع موسی با مندرجات تورات فعلی زیاد موافقت دارد (خزائ

اسرائیل است که شباهتهاي ). بیشترین بخش تورات نیز در رابطه با ماجراي حضرت موسی و قوم بنی617
ي حضرت موسی در قرآن دارد. سپهري در تلمیح به وقایع زندگی موسی (ع) بیشترین توجه را زیادي با قصه

به تکلم خدا با موسی در طور داشته است.
موسی (ع) و درخت -1-2

به موجب آیات قرآن وقتی موسی همراه همسر و فرزندان خود از مدین رهسپار مصر بود، در شبی سرد و 
ي آتش انجا اش گفت شما بمانید تا من براي تهیهتاریک از دور بر کوه طور نوري را مشاهده کرد، به خانواده

» یا موسی انّی أنَا ربک«گفت: میبروم. وقتی نزدیک شد، نور آتشی را بر درخت دید و ندایی از آن شنید که
یعنی اي موسی من پروردگار تو هستم. اینگونه رسالت موسی آغاز شد. در قرآن نوع درختی که موسی 

). در تورات نیز 30آمده است (قصص: » شجره«صداي خدا را از آن شنید مشخص نشده است و فقط لفظ 
). در تفاسیر این درخت را درخت نخل، 6-1: 3خروج، گوید (اي با موسی سخن میخداوند از میان بوته

اند. درخت زیتون، درخت تاك، درخت عناب و گاه درخت علّیق دانسته
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و بنا به همین 1»و کَلَّم اهللاُ موسی تَکلیماً«نساء نیز بر تکلم خدا با موسی تأکید شده است: 164در آیه 
گوید که با تلمیح به این آیه از مسافر تنهایی می» مسافر«گرفت. سپهري در شعر» اهللاکلیم«آیات موسی لقب 

در تب و تاب است:  » تکلیم«آید و دچار گرمی گفتار است و از حرارت می» طور«از سیاحت اطراف کوه 
به دوش من بگذار اي سرود صبح وداها/ تمام وزن طراوت را/ که من دچار گرمی گفتارم/ و اي تمام 

ي خود را به من خطاب کنید،/ به این مسافر تنها، که از سیاحت ن/ وفور سایهدرختان زیت خاك فلسطی
)323: 1389در تب و تاب است. (سپهري، » تکلیم«آید/ و از حرارت می» طور«اطراف 

شجر موسی را درخت زیتون دانسته است. شاعر خود » مسافر«رسد سپهري در این بند از شعر به نظر می
آید. او از این تکلیم دچار حرارت شده ه که پس از گفتگو با خدا از کوه طور پایین میرا به موسی تشبیه کرد
ي خود او را خنک کنند.خواهد با سایهو از درختان زیتون می

به ملتقاي درخت و خدا اشاره کرده است که احتماالً منشأ آن همین » هم سطر، هم سپید«سهراب در شعر 
ر درخت است:ماجراي موسی و تجلی خداوند ب

آمیزد/ ... باید به ملتقاي درخت و خدا ي سبز/ تکرار الجورد/ با حسرت کالم میبین درخت و ثانیه
)430-429: 1389خودي و کشف. (سپهري، رسید/ باید نشست/ نزدیک انبساط، جایی میان بی

وریم:خبه دفعات به همخوانی متن با داستان حضرت موسی برمی» به باغ همسفران«در شعر 
روید/ و تنهایی ي آن گیاه عجیبی است/ که از انتهاي صمیمیت حزن میصدا کن مرا/ صداي تو سبزینه

کرد/ بیا زندگی را بدزدیم/ آن وقت میان دو دیدار قسمت کنیم.../ مرا بینی نمیمن شبیخون حجم تو را پیش
)398-396: 1389گرم کن. (سپهري، 

داوند با حضرت موسی از میان درخت و غافلگیر شدن حضرت موسی این شعر تبادر دارد به گفتگوي خ«
زیرا براي آوردن آتش رفته بود و با حضور خداوند مواجه شد. دو دیدار نیز متبادر به دو مالقات حضرت 

اش ي آتشی است که موسی براي گرم کردن خود و خانوادهنیز یادآور بوته» مرا گرم کن«موسی با خداست. 
)51: 1386(ر.ك. اقبال قره شیران، » آن آتش بگیرد.خواست از می

ید بیضاء-2-2
) یکی از 22(طه: 2»و اضمم یدك إلی جِناحک تَخرُج بیضاء من غَیرِ سوء آیه أُخري«ي مطابق آیه

- آورد از سپیدي میبرد و چون بیرون میمعجزات حضرت موسی این بود که دست خود را زیر بغل می

دون آنکه عیبی داشته باشد. این معجزه در تورات چنین آمده است: خداوند به موسی فرمود: درخشید ب
که آن را بیرون آورد دید که دستش موسی دستش را داخل ردایش برد و همین» دستت را داخل ردایت ببر.«

قتی موسی بار و» حاال دستت را دوباره داخل ردایت ببر!«بر اثر جذام مثل برف سفید شده است. او گفت: 

و خداوند با موسی سخن گفت.-1
ي دیگري (از سوي خداوند) است.عیب بیرون آید؛ این نشانهو دستت را به گریبانت ببر تا سفید و بی-1
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دیگر دستش را داخل ردایش برد و آن را بیرون آورد، دید که دستش دوباره صحیح و سالم است. (سفر 
). 7-6: 4خروج، 

از جِرمی نورانی در کف دست سخن گفته است که برخی » به باغ همسفران«سهراب در مصراعی از شعر 
):51: 1386اقبال قره شیران، اند (ر.ك. آن را تلمیحی به ید بیضاء موسی (ع) دانسته

)398: 1389بیا ذوب کن در کف دست من جرم نورانی عشق را (سپهري، 
داود (ع)-3

اسرائیل و پدر سلیمان است. قرآن مجید نام داود شانزده بار در قرآن مجید آمده است. او از پیامبران بنی
میر) بر او نازل شده است ولی یهودیان ي رسل شمرده که کتاب آسمانی زبور (مزاحضرت داود را در جمله

اسرائیل هستند. دانند بلکه در نظر ایشان، داود و سلیمان دومین و سومین پادشاهان بنیداود را پیغمبر نمی
آوازي داود و همصدایی کوهها و مرغان با او، نرم پیروزي داود بر جالوت، نزول کتاب زبور بر او، خوش

ي حضرت ترین مطالبی است که دربارهگري او و نیز آزمایش داود از عمدهشدن آهن در دست داود و زره
). در شعر سهراب به بخشهایی از مزامیر داود 312-302: 1389داود در قرآن مذکور است (ر.ك. خزائلی، 

اشاره شده است.
زبور (مزامیر) داود (ع)-1-3

آسمانی نازل شده بر داود، زبور ذکر شده ) به صراحت نام کتاب 55و اسراء: 163در قرآن مجید (نساء: 
. نام دیگر زبور، مزامیر (جمع مزمار به معنی نی) است و بنا به قاموس کتاب 1»و آتَینا داود زبوراً«است: 

و 304: 1389شده است (خزائلی، اند که هماهنگ با نی سروده میمقدس زبور را از آن جهت مزامیر نامیده
مزمور است که هفتاد و دو مزمور را داود، دو مزمور را سلیمان و بقیه 150امیر شامل ). کتاب زبور یا مز347

اي است از شعر است و مجموعه» کتاب مقدس«اند. مزامیر یکی از دلپذیرترین کتب را اشخاص دیگر نوشته
م شادي و غم و سرود که به زبانی شیوا، روحیات و رویدادهاي تاریخی قوم یهود و روحیات مردم را در هنگا

توانیم قلب خود را به سوي خدا بگشاییم و فهمیم که در هر حالتی که باشیم میکند. از این کتاب میبیان می
ي کتاب مزامیر) است. (ر.ك. تورات، مقدمه» پرستش«با وي راز و نیاز کنیم. موضوع اصلی کتاب مزامیر 

النهرین و ار برده و به نابودي تمدن مشرق در بینرا به ک» آسمان مزامیر«، ترکیب »مسافر«سپهري در شعر 
کند:خاموشی بربط داود اشاره می

به هوش آمدم،/ نواي بربط »/ بابل«ي ،/ در آن سفر که لب رودخانه»مزامیر«و بار دیگر، در زیر آسمان 
- اب میهاي تر بید تتاب/ به شاخهآمد/ و چند بربط بیخاموش بود/ و خوب گوش دادم، صداي گریه می

) 318: 1389خوردند. (سپهري، 

و به داود زبور دادیم.-1



٢٢٨٢

٢٢٨٢

مجموعه مقاالت

این بند شعر همانگونه که خود سهراب در حواشی چاپ اول آن ذکر کرده است تلمیح به مزمور صد و 
نزد نهرهاي بابل آنجا نشستیم و گریه نیز کردیم «سی و هفتم از کتاب مزامیر دارد که مضمون آن چنین است: 

که ما خود را آویختیم. بر درختان بید که در میان آنها بود. زیرا آنانیهاي چون صهیون را به یاد آوردیم. بربط
را به اسیري برده بودند در آنجا از ما سرود خواستند و آنانی که ما را تاراج کرده بودند شادمانی خواستند که 

(مزامیر، » یکی از سرودهاي صهیون را براي ما بسرایید. چگونه سرود خداوند را در زمین بیگانه بخوانیم؟
) 155-154: 1370) (شمیسا، 4- 1، آیات 137مزمور 

اي سابقه در ادب فارسی است و نشانگر آشنایی سپهري با تورات است به گونهاین تلمیح از تلمیحات بی
] 2که درك و دریافت درست آن مستلزم مراجعه به کتاب مقدس است. [

نوازي داود (ع)بربط-2-3
نوازي حضرت داود دارد:ر بند زیر اشاره به بربطد» بربط«ي تکرار واژه

هاي تر تاب/ به شاخهآمد/ و چند بربط بینواي بربط خاموش بود/ و خوب گوش دادم، صداي گریه می
) 318: 1389خوردند. (سپهري، بید تاب می

شاره شده به مهارت فراوان داود در نواختن این آلت موسیقی ا» بربط عود«در قاموس کتاب مقدس ذیل 
نوازي داود ). در آیات زیر از مزامیر که از قول داود بیان شده، صراحتاً به بربط171: 1383است (هاکس، 

اشاره شده است:
اي اورشلیم، اگر تو را فراموش کنم، دست راست من از کار بیفتد تا دیگر بربط ننوازم؛ اگر از فکر تو «

(کتاب » رجیح ندهم، زبانم الل شود تا دیگر سرود نخوانمهاي خود تي خوشیغافل شوم و تو را بر همه
)6و5، آیات 137مقدس، مزامیر، مزمور 

داود (ع) و همسر اوریا-3-3
تشبیه کرده است و تلمیحی » یک قطعه آواز«را به » مزامیر شب«، »شب تنهایی خوب«سپهري در شعر 

ق شدنش بر همسر اوریا کرده است:ي حضرت داود (ع) و عاشظریف به یکی از اسرائیلیات درباره
ها را بتکان، کفش به پا کن و بیا./ و بیا تا جایی که پر ماه به انگشت تو هشدار دهد/ و زمان روي پلک

ي آواز به خود جذب کند/ پارسایی است در آن کلوخی بنشیند با تو/ و مزامیر شب اندام تو را، مثل یک قطعه
: 1389ي عشق تر است. (سپهري، چیز رسیدن به نگاهی است که از حادثهجا که تو را خواهد گفت/ بهترین 

374(
نواخت و آواز کند. داود مزمار (نی) را زیبا میتلمیح شعر به حضرت داود را تبادر می» مزامیر شب«

خواند، تمام رهگذران، جانوران و هاي زبور را با صداي زیباي خود مینیکویی داشت و آن گاه که سروده
کرد.ی جمادات را مجذوب خود میحت
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ها تلمیح اصلی این قسمت به داستان عاشق شدن حضرت داود به زن وزیر خود اوریا است. در افسانه
آمده است که شبی داود در محراب عبادت خود مرغ عجیبی را دید و به دنبال آن رفت. مرغ باالي دیوار خانه 

ام پرنده را بگیرد چشمش به حیاط خانه همسایه خود نشست و همین که حضرت داود خواست از باالي ب
اوریا افتاد و همسر او را مشغول استحمام دید و بر او عاشق شد. داود اوریا را به جنگ فرستاد و با حیله به 

)52: 1386کشتن داد و زن او را تصاحب کرد. (ر.ك. اقبال قره شیران، 
سلیمان (ع)-4

ي سلیمان، تسلطش بار مذکور است. در این موارد حکم عادالنه17ود در قرآن مجید نام سلیمان پسر دا
بر باد و جنیان و شیاطین، سرگرم شدن او به دیدن اسبان، آشنا بودن به زبان مرغان و حیوانات دیگر، گذشتن 

ي آنجا بلقیس، فرستادن نامه براي النمل و شنیدن سخن مورچه، خبر آوردن هدهد از سبا و ملکهاز وادي
لقیس و دعوت او به خداپرستی، آمدن بلقیس نزد سلیمان و چگونگی آگاه شدن اطرافیان از مرگ سلیمان ب

: 1389بیان شده است. در تورات سلیمان پسر داود سمت نبوت ندارد و فقط پادشاه است. (ر.ك. خزائلی، 
386-389(
هدهد-1-4

دانست الطیر) را مین زبان مرغان (منطقي نمل آمده حضرت سلیماسوره17و 16همانگونه که در آیات 
و مرغان همچون دیگر جانداران فرمانبردار او بودند. در تفاسیر آمده است که پرندگان همواره بر سر سلیمان 

اي دارد. هدهد ابتدا گستردند تا آفتاب بر او و سپاهش نتابد. در میان این پرندگان، هدهد جایگاه ویژهسایه می
ي سلیمان را براي بلقیس برد. آورد و سپس نامهي آن (بلقیس) را براي سلیمان میو ملکهخبر سرزمین سبا 

الطیر عطار آور و پیک شهرت یافته است. در منطقي پیامي نمل، هدهد به عنوان پرندهبنابر آیات سوره
ر، پیر و مرشد کامل هدهد راهنماي مرغان به سوي سیمرغ در کوه قاف و در سایر متون عرفانی نیز نماد راهب

، »مسافر«گر شده است. سهراب سپهري در شعر ي نمادین هدهد در شعر معاصر نیز جلوهاست. این جنبه
هدهد را به عنوان رمز پیر و راهنما آورده است:

رسم به یک هدهد/ و گوش کن که همین حرف در تمام کجاست سمت حیات/ من از کدام طرف می
)314-313: 1389زد. (سپهري، را به هم میي خوابسفر/ همیشه پنجره

کتاب جامعه-2-4
ها به سلیمان هاي تورات است که همچون کتاب امثال و غزل غزلکتاب یا سفر جامعه یکی از بخش

ي تورات اند). در ابتداي کتاب جامعهي آن را از جامعه بن داود دانستهمنسوب است (البته برخی نویسنده
ي آن به احتمال زیاد سلیمان توان یک کتاب فلسفی قلمداد کرد. نویسندهجامعه را میکتاب «آمده است: 

است. حکیم و فیلسوفی است که بین ایمان و شک، امید و یأس، لذت و رنج، مفهوم زندگی و پوچی در 
داند که انسان خاکی مجبور است زمان حال را پشت سر گذاشته، به سوي آینده در نوسان است. او می
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ي کتاب (تورات، مقدمه» رکت باشد ولی از آینده اطالعی ندارد، پس بهتر است که از زمان حال لذت ببرد.ح
به نام این کتاب اشاره کرده است:» مسافر«جامعه). سهراب سپهري در شعر 

کردند./ و من بلند اشاره می»/ ارمیاي نبی«ي خاموش و در مسیر سفر راهبان پاك مسیحی/ به سمت پرده
) 318: 1389خواندم. (سپهري، می» کتاب جامعه«لند/ ب

راهبان مسیحی همچون ارمیاي نبی در انتظار ظهور مسیح هستند ولی سهراب در مقابل این عمل 
گوید این کارها بیهوده و تکراري است و آنچه بوده باز خواند و میراهبان مسیحی، بلند بلند کتاب جامعه می

هم خواهد بود.
یا (ع)ارم-5

ي بقره، نام شخصی را که از سوره259ي نام ارمیا در قرآن نیامده است اما برخی مفسران در تفسیر آیه
). بر 707-706: 1389اند (ر.ك. خزائلی، المقدس گذشته و آن را ویران یافته است ارمیا یا عزَیر دانستهبیت

دارد که ورزد و اظهار میگزیند، ارمیا امتناع میطبق تورات، هنگامی که خداوند ارمیا را براي رسالت برمی
هاي خدا را براي دهد که او را یاري خواهد کرد. ارمیا پیامتجربه است اما خداوند به او اطمینان میجوان و بی

خیزند. ارمیا آنها پذیرند و با او به دشمنی برمیکند ولی آنها دعوت او را نمیقوم یهود در اورشلیم بازگو می
کند. سرانجام همانگونه که ارمیا گویی میترساند و سقوط اورشلیم و ظهور مسیح را پیشرا از عذاب الهی می

آیند. پس از ویرانی اورشلیم، خورد و مردم آن به اسارت بابل درمیگویی کرده بود اورشلیم شکست میپیش
در تورات » مراثی ارمیا«سرود که با عنوان هایی نیزارمیا در رثاي این شهر و اهالی آن بسیار گریست و مرثیه

ي کتاب ارمیا اند. (ر.ك. تورات، مقدمهگفته» پیامبر اندوه«یا » نبی گریان«موجود است. به همین سبب ارمیا را 
و مراثی ارمیا)

تنها پیامبري است که سهراب در اشعار خود از او صراحتاً یاد کرده است. این تلمیح که در شعر » ارمیا«
سابقه در شعر فارسی است:آمده است از تلمیحات نادر و بی» مسافر«

کردند/ و من بلند اشاره می»/ ارمیاي نبی«ي خاموش و در مسیر سفر راهبان پاك مسیحی/ به سمت پرده
)318: 1389خواندم. (سپهري، می» کتاب جامعه«بلند/ 

اي باشد و بین اي نبی شاید اسم تابلوي نقاشیي ارمیشمیسا در تفسیر این بند از شعر نوشته است که پرده
گویی کرده بود (شمیسا، راهبان مسیحی و ارمیاي نبی تناسب است زیرا ارمیا ظهور مسیح موعود را پیش

). عالوه بر این سهراب میان خاموشی پرده و بلند بلند کتاب خواندن خود نیز تضاد زیبایی ایجاد 155: 1370
کرده است.

اي از میکل آنژ وجود دارد که ارمیاي نبی را پس از ویرانی اي سیستین تابلوي نقاشیبر سقف کلیس«
دهد که دست بر دهان گذاشته و سکوت اختیار کرده است. برخی معتقدند سهراب در اورشلیم نشان می

کرده را دیده است و در این شعر به همین تابلو اشاره هاي خود به این کلیسا رفته و این نقاشیمسافرت
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است. اشاره به راهبان مسیحی (وجود نقاشی در کلیسا) و خاموشی پرده (سکوت ارمیا و دست به دهان 
)kafshhayamkoo.persianblogfa.ir» (بودنش در این نقاشی) از قراین این نظر است.

محمد (ص)-6
چهار بار حضرت محمد (ص) خاتم پیغمبران الهی و صاحب شریعت اسالم است که نام مبارك ایشان

) در قرآن کریم آمده است. مدح حضرت محمد (ص) در 29و فتح: 2، محمد:40، احزاب:136عمران: (آل
هاي خود پس از ها و منظومهشعر سنتی فارسی جایگاه خاصی داشته است و بسیاري از شاعران در دیوان

د. عالوه بر این در دادنحمد و ستایش خداوند بخشی را جداگانه به نعت پیامبر (ص) اختصاص می
کردند. جاي اشعار خود نیز به حوادث زندگی پیامبر و احادیث و اقوال ایشان اشاره میجاي
القمرشق-1-6

ي انگشت ایشان است. بر طبق روایات، کافران ي دو نیم شدن ماه به اشارهیکی از معجزات پیامبر، معجزه
اي به آنها نشان دهد. پیامبر (ص) به آنها گفت شما ، معجزهمکه از پیامبر خواستند براي اثبات پیامبري خود

خواهیم این ماه که بر آسمان  است به دو نیمه شود و یک نیمه به مشرق خواهید. گفتند میاي میچه معجزه
فرو شود و یک نیمه به مغرب. پیامبر (ص) گفت که این بر خداي عزوجل آسان است. پس در شب 

ود از خداوند خواست تا ماه را فرمان داد و ماه به دو نیمه گشت و یک نیمه به مشرق چهاردهم که ماه تمام ب
).590: 1389فرو شد و یک نیمه به مغرب و مردم آن ماه را بدانگونه دیدند (شمیسا، 

شود، تنها در بند زیر از شعر ي مستقیمی به شخصیت پیامبر اسالم (ص) دیده نمیدر شعر سپهري اشاره
و شمیسا، 70: 1371به نصف شدن ماه اشاره کرده است که برخی صاحبنظران (حسینی، » اي آبصداي پ«

اند:القمر پیامبر دانستهي شق) آن را تلمیح به معجزه410: 1383
)291: 1389اي ماه را نصف کند. (سپهري، خندم اگر فلسفهترکد/ و نمیخندم اگر بادکنک میمن نمی

سایر موارد-7
اي ضمنی به معجزات پیامبران و اشاره» حجم سبز«در کتاب » ي تماشاسوره«قسمتی از شعر سپهري در

کند:ها مینسبت سحر دادن منکران به آن
در کف دست زمین گوهر ناپیدایی است/ که رسوالن همه از تابش آن خیره شدند/ پی گوهر باشید/ 

ي باالي سرم چیدم، گفتم:/ چشم را باز برگی از شاخهها را به چراگاه رسالت ببرید/ زیر بیدي بودیم/ لحظه
داند، سحر!/ سر هر کوه رسولی گفتند:/ سحر میشنیدم که به هم میخواهید؟/ میکنید، آیتی بهتر از این می

)378-376: 1389دیدند/ ابر انکار به دوش آوردند. (سپهري، 
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ان الهی و از جمله پیامبر اسالم (ص) مکرراً ي پیامبرو این همان مضمونی است که در قرآن در مورد همه
و لَو «سوره مبارکه انعام خطاب به پیامبر چنین آمده است: 7به آن اشاره شده است؛ به عنوان مثال در آیه 

1»نَزَّلْنا علَیک کتاباً فی قرْطاسٍ فَلَمسوه بِاَیدیهِم لَقالَ الَّذینَ کَفَروا انْ هذا الّا سحرٌ ُمبینٌ

گیرينتیجه
سپهري به زوایایی از زندگانی شش پیامبر الهی (آدم (ع)، داود (ع)، موسی (ع)، » هشت کتاب«در 

ي آخر هاي اول و مجموعهسلیمان (ع)، ارمیا (ع) و محمد (ص)) اشاره شده ست. این تلمیحات در مجموعه
آمده است. غیر از » حجم سبز«و » مسافر«ي هاکم است. بیشتر تلمیحات سپهري به داستان انبیا در مجموعه

یک مورد (ارمیاي نبی) نام هیچ پیامبري در هشت کتاب نیامده است و تلمیحات پوشیده و غیرمستقیم و 
بدون ذکر نام انبیا تنها به حوادث زندگی آنهاست. 

ت آدم، ي آغاز آفرینش، خلقسهراب داراي بینشی اساطیري است و به همین جهت تلمیح به اسطوره
ي ممنوعه و هبوط او پربسامدترین تلمیح در اشعار اوست. تلمیحات او در این زمینه غالباً خوردن میوه

ي ممنوعه سیب و رمز معرفت و دانایی است. برگرفته از تورات است: در شعر سهراب، میوه
نوشتپی
این سخن سپهري یادآور حدیثی از حضرت عیسی (ع) است بدین مضمون:-1

شارقَ األرضِ خادم فئی فی الشتّاءر و دجاالرض و وسادي الح راشیتی رجالي و فداي و دابمی ی
(خدمتکار من دو دست من است و مرکبم دو پاي من و بسترم زمین و بالشم سنگ و گرمابخشم در زمستان 

)239، ص 14گیر) (بحاراألنوار، ج هاي آفتابمکان
سرزمین «معتقد است که سهراب با خواندن شعرهاي الیوت به ویژه شعر بلند البته دکتر بهرام مقدادي-2

تصمیم به استفاده از این بخش تورات گرفته است. الیوت در قطعه سوم این شعر پس از انتقاد از » حاصلبی
ها، تنهایی و غربت خویش را در روش زندگی مردم در مغرب زمین و انحطاط اخالقیات در آن سرزمین

بردند اسرائیل که در تبعید به سر میاي از تورات با غریبی و غربت قوم بنیین خود با آوردن اشارهسرزم
) 55: 1377کند. (مقدادي، مقایسه می
کتابنامه
.قرآن کریم
کتاب مقدس .
 ،اقبال قره شیران، فرزاد؛ نقش تلمیح در اشعار سهراب (صفاي باغ اساطیر)، کیهان فرهنگی

. 53-48، صص 247-246، شماره 1386بهشت فروردین و اردی

ست خود لمس کنند باز کافران گویند این کتاب نیست مگر سحري آشکار. اگر ما کتابی بر تو فرستیم در کاغذي که آن را به د-1
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 ،ــــــــــــــــــــ ؛ من مسلمانم (گرایشات دینی در اشعار سهراب سپهري)، کیهان فرهنگی
.65-64، صص 359، شماره 1387اردیبهشت 

) گلهاي نیایش (شعر و نقد سهراب سپهري)، تهران: نیلوفر.1375حسینی، صالح (
) خاموش (نظري به شعر سهراب سپهري)، تهران: نیلوفر.) نیلوفر1371ـــــــــــــ
) شعر زمان ما (سهراب سپهري)، چاپ یازدهم، تهران: نگاه.1379حقوقی، محمد (
) اعالم قرآن، چاپ هشتم، تهران: امیرکبیر.1389خزائلی، محمد (
) ي دیگر، تهران: سروش.) اتاق آبی به همراه دو نوشته1370سپهري، سهراب
هشت کتاب، تهران: مروارید.1389ـــــــ (ـــــــــ (
 مجله زبان و ادبیات فارسی »بررسی فرایند نوستالژي در اشعار سهراب«شریفیان، مهدي؛ ،

.1386دانشگاه سیستان و بلوچستان، سال پنجم، بهار و تابستان 
 ،اشعار هاي سیب، کبوتر، گل سرخ و نیلوفر در بررسی سمبل«شریفیان، مهدي و یوسف داربیدي

(پیاپی 21ي ادبیات و علوم انسانی شهید باهنر کرمان، شماره ي دانشکده، نشریه»سهراب سپهري
18 ،(1386.

) .نگاهی تازه به بدیع. تهران: میترا.1383شمیسا، سیروس .(
) .فرهنگ تلمیحات. چاپ دوم، تهران: میترا.1389ـــــــــــــــ .(
) دبیات معاصر. چاپ دوم، تهران: میترا.). راهنماي ا1388ـــــــــــــــ
) نگاهی به سپهري، چاپ دوم، تهران: مروارید. 1370ـــــــــــــــ (
) .فرهنگ نمادها. ترجمه و تحقیق سودابه فضایلی، تهران: 1382شوالیه، ژان و آلن گربران .(

جیحون.
) .میترا. ). فرهنگ تلمیحات شعر معاصر. چاپ دوم، تهران1385محمدي، محمدحسین :
) .تحلیل و گزیده شعر سهراب سپهري. تهران: مؤسسه فرهنگی و 1377مقدادي، بهرام .(

انتشاراتی پایا،.
) .تفسیر نمونه. چاپ سی و دوم، تهران: دارالکتب 1385مکارم شیرازي، ناصر و همکاران .(

االسالمیه. 
) .ران: سمت.شناسی. ته). بدیع از دیدگاه زیبایی1383وحیدیان کامیار، تقی
) .قاموس کتاب مقدس. چاپ دوم، تهران: اساطیر.1377هاکس، جیمز .(

 kafshhayamkoo.persianblogfa.ir
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جلوه هاي علم نجوم در تصویرگري  بدرالدین چاچی
محمد حکیم آذر

رئیس دانشکده ادبیات دانشگاه آزاد شهرکرد 
غالمرضا هاتفی مجومرد
مدرس دانشگاه فرهنگیان یزد

جوي دکتري زبان وادبیات فارسی دانشگاه آزاد شهرکرددانش
دکتر فضل اهللا رضایی اردانی
رییس دانشگاه فرهنگیان یزد

چکیده
بدر الدین چاچی یکی از شاعران قرن هشتم هجري و از مقلّدان تواناي خاقانی است که تاکنون شعر او 

داشته است. یکی از ویژگی هاي سبکی بدر در ایران مورد توجه قرار نگرفته  و آثارش در ایران رواج ن
چاچی و دیگر شاعران این عصر، استفاده گسترده از انواع علوم و فنون روزگار از جمله نجوم می باشد. 
بدرچاچی که علم نجوم را به طور کامل فرا گرفته بود، با پشتوانه ي استعداد سرشار، معلومات گسترده، ذهن 

هاي این علم و مهارت بی نظیر خود از مجموع اصطالحات و احکام، ظرافتوقاد و طبع روانش، با استادي 
در تصویر گري هاي شعري خود استفاده کرده است.

ترکیب و تلفیق و اصطالحات نجومی با اعتقادات دینی و اساطیري همراه با رعایت انواع تناسب هاي 
و شگفت انگیز است که خواننده را لفظی و معنوي و ترفندهاي زیبا سازي کالم ، گاهی آن چنان هنري

حیران و متعجب می کند و در برابر هنرنمایی و سحر قلم او تسلیم می سازد.
ي دقّت و ژرف ساخت هنري و زیبا شناسی شعر بدرچاچی پاره اي از این مقاله کوشیده است تا بر پایه

تحلیل نماید و میزان چگونگی تصاویر شعري او را که ملهم از اصطالحات و احکام نجومی است بررسی و
و شگردهاي استفاده ي بدرچاچی از این باورها و اصطالحات را در تصویر سازي نشان دهد.

بدرالدین چاچی، دیوان بدر چاچی، علم نجوم، صورخیالها:کلیدواژه
مقدمه

مداري در قرن هشتم هجري یکی از دوره هاي پربار شعر و ادب فارسی است و شاعران و نویسندگان نا
این عصر پا به عرصه ي وجود گذاشته اند. یکی از شاعرانی که در این دوره در قصیده ، غزل و قطعه جایگاه 
ممتازي دارد؛ بدرالدین چاچی است.بدرالدین چاچی به واسطه ي استفاده بیش از حد در به کارگیري باورها 

هن وبا ترکیب هاي بدیع و هنري در بین توده ي و اصطالحات نجوم، همراه با تشبیه و استعاره هاي دور از ذ
مردم جایگاهی نیافته است و اشعارش در زمره ي دیریاب ترین ومتکلّف ترین اشعار ادب فارسی است؛ بدر 
درجامعه اي زندگی می کند که شاعر شرایط سنگین و دشواري دارد یکی از این شرایط احاطه ي کامل بر 
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در انواع علوم متنوع «ها در شعر است و به قول نظامی عروضی شاعر باید: علوم متداول روزگار وکاربرد آن
باشد و در اطراف رسوم مستطرف، زیرا که چنان که شعر در هر علمی به کار همی شود، هرعلمی در شعر به 

)47: 1364نظامی عروضی، »(کار همی شود.
یی، به نقطه ي پایانی خود نزدیک شده و شاید یکی از دالیل این امر آن است که در این دوره قصیده سرا

شاعران قبلی گفتنی ها را گفته اند؛ بنابر این شاعران در پی استفاده از شگردها و مضامینی هستند که در شعر 
قدما سابقه نداشته باشد تا بدین وسیله بتوانند شیوه ي تازه اي را درحوزه ي قصیده سرایی ایجاد کنند و 

ی است که با تجدید نظر در حوزه تصاویر شاعرانه و خیال شعري سبب می گردد بدرچاچی یکی از شاعران
: 1336که شعر او به گونه اي باشد که به قول مؤلف مجمع الفصحا وي را داراي طرز غریب باشد.( هدایت، 

436(
اکثر مردم هند فخر می کنند که فالن کس دیوان بدر چاچ را درس«به قول مولف کتاب مخزن الغرایب 

)305م: 1986هاشمی سندلیوي، »(می گوید.
اگر چه شعرش نهایت دقت « وبه جهت همین تصنّع هاست که صاحب تذکره ي هفت اقلیم می گوید: 

ادوارد براون، بدرچاچی را درکنار امیرخسرو » دارد اما از غایت پیچیدگی مفقود از مزه وکیفیت گردیده.
که در هندوستان اشتهار و احترامی تمام دارند و مردم هند مقام دهلوي و حسن دهلوي به عنوان سه شاعري

)1357:468، 3آنها را بعد از مولوي وسعدي قرار می دهند یاد کرده است. (برون،ج
عزیزاحمد اشعار بدر را نقطه تحولی درتوسعه سبک مخصوص هندي برشمرده و استادسعیدنفیسی، 

جانی دانسته و وي را آخرین شاعري که بدین سبک سخن سروده قصاید و قطعات وي را به سبک آذربای
)1344:468،معرّفی کرده است .(نفیسی،

در روزگار بدر چاچی یکی از علوم متداول، علم نجوم است که سده هاي پنجم وششم روزگار 
عمرخیام در در ظهور دانشمندانی نظیر ابوریحان بیرونی وحکیم«اعتالي آن در سرزمین هاي اسالمی است.

مشرق و ابن صاعد اندلسی وابو اسحاق زرقانی در مغرب متصرفات اسالمی گواه این مدعا است. تألیفات 
(ماهیار، » زیج طلیطی وزیج ملکشاهی وتقویم جاللی از فعالیت هاي مهم نجومی این عصر به شمار می رود.

اطلّاع بر آن علم در آن روزگار براي اهل ) و متأثر از همین مسئله است که آموختن علم نجوم و 571: 1369
فضل ودانش و ادب امري ضروري بوده به نحوي که اصطالحات و باورهاي نجومی در زمره ي 

پرکاربردترین مضامین علمی شاعران این دوره به حساب می آید.
ترین دلیل بدرچاچی از جمله شاعرانی است که در این میدان گوي سبقت را از دیگران ربوده است ومهم 

آن این است که او به همه ي دانش هاي زمان خود وقوف کامل داشته است .استاد فروزانفر در کتاب سخن و 
بسیاري اطّالع و احاطه وي بر لغات فارسی وعربی و «سخنوران درباره ي شعر بدرچاچی می گوید:

راء و افکار ساده وي گردیده... و اصطالحات  فالسفه و اطبا و دقّت ادبی او درترکیب الفاظ سبب پوشیدگی آ
به قضیت انصاف باید گفت رنج خوانندگان در ادراك مقاصد او با نتیجه اي که پس از غور و دقّت و مراجعه 
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به شروح حاصل می کنند برابر نیست... معلومات وي در قوت طبع  وي بر ابداع این تراکیب دستیاري قوي 
ف بدین نتیجه می رسیم که رابطه معنوي بسیاري از این مفردات در حال بوده است چه پس از تتبع و نظر ژر

ترکیب، زاده ي تدبیر علمی و اطّالعات وسیع گوینده آنها می باشد....
یقین است که دقت و باریک اندیشی بسیار که خیال را از حد طبیعی بدان سو کشاند، مطلوب نیست و 

از اعتدال می آید و به لغز و معما می ماند، هرچند در همین بدین جهت گاهی اندیشه وي به نظر ، بیرون
حال توانایی طبع وي محسوس است ولی خواننده را به غرض اصلی که تأثّر از خیال گوینده باشد دسترسی 
نیست، با این همه ژرفی فکر،گمان می رود که استاد به مسامحه و صلح انگاري درمقام تشبیه هم گاهی 

با موافقت پاره اي جهات از تخلّف بعضی دیگر صرف نظر می کرده است،در دیوانش متمایل می شده و
)1344:615ابیاتی دیده می شدکه همه  دقایق تشبیه را دارا نیست.(نفیسی،

با توجه به این مقدمه در مقاله ي حاضر سعی بر این است تا جنبه هاي هنري کاربرد علم نجوم در 
جزیه وتحلیل قرار گیرد و با دیدي تازه و بر اساس دقّت در ژرف ساخت تصویر سازي بدر چاچی مورد ت

هنري و ادبی شعر جایگاه و ارزش زیبایی آفرینی هاي او در این زمینه مشخص شود.
بازتاب علم نجوم در شگردهاي تصویرگري بدرچاچی

ق العاده ي بدرچاچی شاعري خلّاق و مبتکر درحوزه ي زبان و تصویرگري هاي آن است .تسلّط خار
بدرچاچی بر زبان و تصویر هاي بدیع در شعر او خواننده را به یاد اشعار خاقانی می اندازد. شباهت شیوه ي 
این دو شاعر تا به حدي است که به راحتی می توان برخی ابیات بدر را که در آن به استقبال قصیده اي از 

بیت مشهور بدر به خاقانی از شباهت مفردات و خاقانی رفته است در شعر خاقانی جاي داد؛ انتساب این 
ترکیبات زبان این دو شاعر حکایت دارد.

آهوي آتشین را چون برّه در بر آرد          کافور خشک گردد با مشک تر برابر
عالوه بر شباهت هاي مذکور که دلیل توجه بدر به شعر خاقانی است وي یک بار نیز در قصیده اي که در 

ال قصیده اي از خاقانی رفته، از لقب وي به تصریح یاد کرده است و در مقام مقایسه شعر خود را آن به استقب
بر شعر خاقانی ترجیح داده است:

)273: 1387افضل که از فرمان او بیرون نشد خاقان او          آب رخ دیوان او زین شعر غرّا ریخته(بدر، 
ز هیچ کوششی فرو گذار نمی کند شعر او سرشار از صنایع بدرچاچی در کاربرد آرایه ها در کالم خود ا

لفظی ومعنوي است از قبیل:ایهام، تشبیه، استعاره، مراعات نظیر، جناس و...
والحق که در صنعت ایهام، ذهنی خالق و مبتکر دارد، ظرافت و هنر بدر چاچی در به کار بردن این ایهام 

آورد، به طوري که با تأمل در شعر بدر می توان به ایهام ها و ها ، هنر و صنعت خواجه شیراز را به یاد می 
نکات تازه اي در شعر حافظ دست یافت چنان که در بیت زیر بدر می گوید:

)266زهی کمان تو را تیر آسمان صد پی      براي چرخ زمه مشتري شود هرماه(بدر: 
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وبه نظر می رسد که حافظ نیز در این بیت
)157: 1367منش آورم به کف     گر بکشم زهی طرب ور بکشد زهی شرف(حافظ، طالع اگر مدد کند دا

را مورد توجه داشته باشد."کشیدن"و "زه"ایهام تناسب بین 
قدرت تصویر سازي و ترکیب آفرینی بدر چاچی در حد اعجاز است و او توانسته است با مهارت و 

رینی استفاده کرده و مجموعه اي بی بدیل از تصاویر شعري استادي تمام از شگردهاي متنوعی براي تصویر آف
با استفاده از علوم گوناگون از جمله نجوم آفریده است تخیل قوي و دانش زیاد بدر در پیوند هنري سبب 
آفرینش تصاویر ممتاز در شعر او گشته است و مجموعه هایی سرشار از تناسبات لفظی و معنوي را به وجود 

ات تصویري و کنایات و استعارات را به مدد افالك و ستارگان خلق کرده و در گردش خیال آورده و ترکیب
پدیده هاي واحد را در قالب تصاویري بکر و زیبا عرضه داشته است.چنان که در بیت زیر می گوید:

)238رخ مریخ زآن سرخ است کو خورشید انور را        تشبه کرد با چتر سیاه آل بهرامش(بدر:
ا در بیت :وی

)85شب ز سر هاللت ار سلسله بر سحر نهد       مه زقصب امان خوهد چادر مستعار را(همان: 
در دیوان بدر مجموعه هاي درهم تنیده اي از تصاویر شعري را می بینیم که به مدد صور فلکی با 

تحلیل وبررسی برخی از رعایت انواع تناسب هاي لفظی ومعنوي شعر بدر را به اوج رسانده است. اینک به
شگردهاي بدرچاچی در به کارگیري هنري باورها و اصطالحات نجومی می پردازیم.

تصویر سازي 
هنر اندیشیدن در قالب « ) دیدگاهی دارد که می گوید: potebeniyaدر باره ي شعر وشاعري ، پوتبینیا(

)131: 1386قاسمی پور، »(تصاویر است بدون تصویر هیچ هنري به ویژه هیچ شعري وجود ندارد.
وما اگر این دیدگاه را بپذیریم باید اذعان کنیم که بدرچاچی در زمره ي تصویرگرایانی است که تصاویر 
شعري او، از جمله تصاویر نجومی، براي بیان ما فی الضمیر وتوضیح وتبیین وبیان اندیشه ها وخیاالت او به 

نمایش گذاشته شده است.
است که در طرح و بیان احساسات و اندیشه هایش از هر وسیله وابزاري که بتواند وي از جمله شاعرانی

سود می جوید، گاهی در شعر او می بینیم که براي بیان یک موضوع خیلی ساده و عادي و متعارف مانند 
طلب شراب از ممدوح در قصیده اي تصویر متفاوت و زیبایی ارائه می دهد یک بار با نظر به دایره جمع

شرابخواران به یاد دایره ي مینا و فلک می افتد و بار دیگر چرخش آسمان را به یاد می آورد و به خاطر خط 
زیباي لب یار، پریشانی روزگار را نتیجه پریشانی زلف یار می داند و می گوید:

محو شد نقطه ي زر دایره ي مینا را         جز خط جام میار از پی عشرت ما را
لک کرد نهان الله ي زرد       رو ز مه برفکن آن سنبل گل فرسا رانسترن زار ف

روي مه راند مه نور زآیینه ي خویش     گر به خورشید کنی عرضه رخ زیبا را
حلقه ي زلف تو تا چند پریشان دارد         دل سرگشته ي آشفته ي پر سودا را
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)79ي جان من شیدا را(بدر:دانه ي خال رخت چند بر آتش دارد           مرغ پرسوخته
مهارت و استادي بی نظیر بدرچاچی در توصیف باعث شده است که او به زیبا ترین شکل ممکن 
اندیشه هایش را به تصویر بکشد. بیت زیر نمایش زیبایی از توانایی بدر در توصیف با بهره گیري از بروج 

فلکی واصطالحات نجومی است:
)77هوایش چرخ زن    دانه جمع آرش سحر عنقاي زرین شهپر است(همان: طوطی پرّان گردون در 

بدر چاچی در این بیت به جمع شدن دانه ها (ستارگان) به وسیله ي عنقاي زرین شهپر (خورشید) به 
پدیده ي احتراق کواکب اشاره کرده است.

)86همان:چو پادشاه جهانگیر عالم باال        به فردخانه ي سرد وزیر شد تنها(
پادشاه و وزیر در این بیت استعاره از خورشید و ماه است .فردخانه، خانه اي است که مردم غریب از راه 
رسیده در آنجا فرود آیند. فرد خانه ي سرد وزیر،استعاره از برج سرطان است که خانه ي ماه است.علت این 

بر خالف پنج سیاره ي دیگر یک خانه دارند که سرطان را فرد خانه ي ماه خوانده این است که ماه وخورشید
و علت این که آن را سرد گفته ،این است که در نجوم احکامی سرطان برجی است سرد و تر وآبی. 

)384: 1366(مصفی،
علّت این که کلمه ي خورشید را به کلمه ي تنها مقید کرده این است که در برابر خورشید دیگر ستارگان 

طور خالصه بدر می خواهد بگوید که خورشید وارد برج سرطان شد.دیده نمی شوند و به
گاهی نیز استفاده از اصطالحات نجومی براي تصویر سازي از نوع غیر مستقیم است به طوري که در نگاه 
اول معناي نجومی کلمه جلب توجه نمی کند بلکه در ارتباط با دیگر واژگان وکل کالم و با توجه به معناي 

بیت، ایهام تناسب، معناي نجومی به ذهن خواننده تداعی می شود ومنظور از ایهام تناسب این است دور از
که:

الفاظ جمله در آن معنی که مراد گوینده است با یکدیگر متناسب نباشد اما در معنی دیگر تناسب داشته «
)1366:272همایی، » ( باشد.

صطالحات نجومی و ارتباط با دیگر واژه ها در بیت آرایه ایهام بدرچاچی در ابیات زیر با استفاده از ا
تناسب ساخته است. در بیت  زیر، قوس یکی به معنی برج قوس  و دیگر به معنی کمان است و در معنی 

ایهامی به کار رفته است و همچنین قوس با واژه هاي زهره و مشتري تناسب دارد .
)93قوس تو را مشتري زهره به بیع وفا(بدر:تا نزند بر دلی چشم تو تیر جفا      

واژه بدر در این بیت  دو معنی را به ذهن می رساند و در واقع ایهام دارد: یکی به معنی ماه شب چهارده 
و دیگر به معنی نام شاعر است.واژه بدر به معنی ماه شب چهارده با واژه هاي کمان، چرخ و شاه خاور به 

اسب دارد.معنی خورشید ایهام تن
)79تا کمان چرخ کیش تیر را مستقل است       تا کمال بدر در اقبال شاه خاور است(همان:
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خورشید و حرکت آن در بروج فلکی از تصاویر بسیار زیبایی است که در شعر بدر بیشترین تصویر 
شید را این گونه به آفرینی را باعث شده است. در قصیده ي صفت آفتاب وگریز به مدح ممدوح ، شاعر خور

میدان تصویر می کشاند:
برسر چاه زهره بین آهوي زرنگار را              میل سوي کمان نگر ترك سنان گذار را

بر سر طاس آبگون سوي سراي مشتري         رقص کنان دوان نگر ساغر زر نگار را
اهد زنگبار رارومی روز  را ز سر رفت کاله زر چو شد        صدره نسیج یک شبه ش

نقطه ي زرد نا شده بر ورق سحر رقم            بوکه به دست آورم چون قلم آن نگار را
خیز که الله زار شد سبزه فشاند نسترن               رو تو زالله برفکن سنبل تابدار را

ار راهمچو سفینه جان به لب  آمده درمحیط غم         این همه  هست و از توام نیست رجا کن
بسد حل شده سوي عقد گهر دوان شود          گر تو شکر فشان کنی لعل ستاره بار را

)83بدر پر از شفق کند این دو ستاره را زغم           گر تو شکرفشان کنی لعل ستاره بار را(بدر: 
ر با در ابیات فوق سخن این است که خورشید وارد برج حمل گردیده است.اما تصویرسازي بد

اشکال و بروج فلکی، زیبایی بی مانندي به شعر بخشیده و آن را به قطعه ي هنري بدل نموده است.کثرت 
تشبیهات و استعارات و کنایات در کنار انواع تناسب هاي لفظی و معنایی  سخن بدر را تا حد اعجاز باال برده 

است.
ت.چنان که می دانیم با استفاده از تشبیه یکی دیگر از شگردهاي تصویرگري خاقانی تصرّف در تصویرهاس

تفضیل و مشروط می توان تصویرهاي مبتذل و تکراري را به صورتی خالق و هنري ارائه کرد .بدر از این 
شگرد به زیبایی هرچه تمام بهره برده است و درموارد متعددي مشبه را بر مشبه به  برتري داده است.

)104که بر کناره ي خورشید سایه طوبی است(بدر:چو شام خط تو را بدر دید روشن شد  
با توجه به تصویر شام خط  در مصراع اول ،خط همانند شب سیاه است و منظور از کناره خورشید، 
استعاره از صورت روشن وزیبا می باشد وخط در برابر صورت تو مثل سایه درخت طوبی سیاه است .خط 

طوبی تشبیه شده است وهمان طورکه قبالً گفته شد واژه بدر ایهام دارد و یک بار به شب   ویک بار به سایه 
یکی از معانی دور از ذهن آن ماه شب چهارده است که با واژه شام  ،روشن وخورشید ایهام تناسب می سازد 

.و همچنین شاعر در مصراع دوم آرایه ي تلمیح را نیز  به کار برده است که باعث زیبایی بیت گردیده است

تصویرسازي با شگردهاي بدیعی
به ندرت در شعر بدرچاچی می توانیم تصویري پیدا کنیم که با آرایه هاي بدیعی وشگردهاي زیبا شناسی 
کالم همراه نباشد. آرایه هایی که معموالً درکنار تصاویر شعري بدر به چشم می خورد عبارتند از : تضاد ، 

، حسن تعلیل، پارادکس ، ایهام، ایهام تناسب، وآرایه هاي موسیقایی تشبیه، استعاره، کنایه، اغراق،استخدام
نظیر، واج آرایی ، تکرار و انواع جناس که به ذکر چند نمونه بسنده می کنیم.
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تصویرسازي با اغراق
چنان که می دانیم بزرگ گردانیدن معنی خرد و خرد گردانیدن معنی یزرگ یکی از شگردهاي ادبی است 

)1364:44ی سمرقندي آن را یکی از ارکان اصلی شعر می شناسد.(نظامی عروضی،که نظامی عروض
در شعر بدرچاچی ساختن اغراق هاي شاعرانه با استفاده از اصطالحات نجومی بازتاب گسترده اي دارد 

،مثالً
بعبده اَسري «دربیت زیرآرایه اغراق این گونه به کار رفته است که عطارد با دود مشعله ها برماه،آیه ي

می نوشت. منظور از تیر، عطارد است که به دبیر فلک هم شهرت دارد و به همین جهت نوشتن را به او »لیالً
نسبت می دهند.

)88بدر:»(اَسري بعبده لیالً«زدود مشعله ها می نوشت بر مه،تیر        سواد آیت 
است به یاد تو نوازندگی کند و یا در بیت زیر بدر می گوید  اگر ستاره زهره (ناهید) که چنگی فلک 

ستاره ي قطبی با چنگ وساز ناهید.به رقص درمی آید و از آسمان بیرون می افتد
)132بریاد تو ناهید اگرچنگ سراید         صد قطب به رقص آید واز چرخ در افتد(همان:

خواهد عظمت ویاد در قصیده  چهارده در بیان رفتن شب وآمدن روز وگریز به مدح ممدوح، وقتی می 
وشکوه ممدوح خود را  بیان کند پایه ي تخت پادشاه را بر سر ستاره فرقدان می داند و می گوید:

)127ورد زبان انس و جان باد همین که شاه هند       پایه ي تخت بخت را بر سر فرقدان گرفت(همان:
چی صورت فلکی را براي البته در بسیاري از موارد غلو ها از نوع معکوس است به طوري که بدر چا

نشان دادن عظمت ممدوح خرد وکوچک جلوه داده است:
)141لواي قدر تو سر زآسمان چنان برکرد     که افتراق دویی از میان جوزا شد(همان:

بلندي مقام پادشاه به حدي است که میان ستاره دوپیکر جدایی انداخت.
)177بود یک مگس سبز در نظر(همان:درجوف چار قبه زآیین که بسته شد        نه چرخ 

خیمه بزرگ پادشاه به حدي بزرگ است که نه طبقه ي آسمان در برابر آن یک مگس کوچک به نظر می 
آید.

)108این اطلس مرصع نه تو سپهر نیست         عکس فروغ چتر شه هفت کشور است(همان:
هفت آسمان تصویر عکس چتر رنگارنگ پادشاه می باشد.

)109بال باز زرِ چتر آلِ شاه        هفت آسمان زیک مگس سبز کمتر است (همان:در زیر
هفت آسمان با همه عظمت و شکوهی که دارد در واقع در برابر چتر شاه از یک مگس کوچک ترمی 

باشد.
تصویر سازي با حسن تعلیل



٢٢٩٥
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

بی علتی ذوقی بیان کند که دراصطالح علم بدیع ، حسن تعلیل آن است که شاعر یا نویسنده براي بیان مطل
)261در واقع علت حقیقی آن نباشد ولی لطف ورونقی به کالم وي ببخشد.(همایی:

در بیت زیر شاعر علّت زرد بودن خورشید را  به خاطر آه صبح می داند .همچنین  وجود آرایه هاي ادبی 
دیگر نظیر تناسب وتشخیص وتشبیه شعر بدر را زیبا وهنري نموده است.

)107زرین قباست شاهد خور        لیک از آه صبح زرد خد است(بدر:حور 
)114تیر زسهم تیر تو تاب گرفته درکمان           از پی آتش این زمان میل به سوي آذر است(همان:

در بیت فوق ،علت تمایل عطارد به سوي ماه آذر به خاطر این است که کجی تیر با آتش اصالح می 
ن بیت وجود آرایه هاي ادبی ، ایهام ، جناس تام واستعاره باعث زیبایی شده است. مراد از تیر اول شود. در ای

، عطارد و مراد از کمان، برج قوس است.کمان خانه ي وبال تیر است .آذر نهمین ماه شمسی به معنی آتش 
این است که چون کجی تیر نیز ایهام دارد و پی به معنی کمان هم است که با کمان تناسب دارد.و معنی بیت

به آتش اصالح می یابد پس براي آن ، عطارد را در این وقت رغبت به سوي ماه آذر است.
)120همیشه تا کمی مه زقرب خورشید است    چنان که راستی روز وشب به میزان است(همان:
ن ماه به خاطر در این بیت شاعر علت کوچک شدن ماه را این گونه بیان کرده وگفته است: کوچک شد

نزدیکی به خورشید می باشد. از دالیل علم هیأت محقق است هرقدر که ماه به خورشید نزدیک گردد، 
جرمش کمتر و ناقص تر می شود و مراد از میزان ،معادل با ماه مهر است  که به معنی اعتدال پاییزي اشاره 

دارد.
تصویر سازي با متناقض نما
ی در شعر بدر از بسامد نسبتاً باالیی برخوردار است و از آن جمله است:ترکیب ها وتعبیرهاي پارادکس

ترکیب، آب خشک و آتش تر در این بیت به ترتیب استعاره از ساغر و شراب است و مراد از ماهی برج 
حوت است و برج حوت معادل با ماه اسفند است.

)   162آر آتش تر(بدر:چون رفت سوي ماهی از دلو چشمه ي خور     در آب خشک ما را پیش
و یا در بیت زیر ،بیوه زن پنج شویه ، پارادکس دارد و مراد زهره است وپنج شوي او پنج ستاره دیگر 
سواي آفتاب است زیرا آفتاب در شب در نمی آید و آن پنج ستاره عبارتند از :قمر، عطارد، مریخ، مشتري و 

ن پنج ستاره دارد و با توجه به  این که کلمه ي میزان زحل .بعضی می گویند خانه ي زهره، میزان است و آ
پنج حرف دارد. پاغنده  ، گلوله ي پنبه حالجی کرده است وکنایه از هالل سه شبه که در بعضی ایام نزدیک 

زهره است.
)197تا وقت شام بیوه زن پنج شویه را           پاغنده در کنار نهد چرخ اخضرش(همان:

م پارادکس دارد و مراد از دو طرف در بیت عبارت است از شمال وجنوب، زیرا در بیت زیرچشمه بی ن
در شش ماه تابستان آفتاب، شمالی می باشد وشش ماه زمستان، جنوبی است.

)258چشمه ي بی نم برد الي دجا را زخاك       زانکه میان محیط از دو طرف شد روان(همان:



٢٢٩٦

٢٢٩٦

مجموعه مقاالت

س است.مراد از ماهی، برج حوت می باشد و پنج ماه نو، ثریا در بیت زیررسیدن چشمه به ماهی پارادک
و بدر به ترتیب استعاره از پنج انگشت ، دندان ها و جام شراب است. قران ماه  با ثریا ، نزد اعراب نشانه اي 

)102از پایان یافتن سردي هوا وزمستان می باشد.(مصفی: 
سد او را شرف الحق گردد.منظور از مصراع دوم این است که چون بدر به ثریا ر

)258چشمه به ماهی رسید پنج مه نو فرست     تا به ثرّیا کند بدر شفق خور قران(همان:
سایه انداختن بر آفتاب پارادکس است. برجیس یا مشتري ، آفتاب ضمیر، کنایه از مرد عاقل می باشد.

)185مایه ي وقت طلوع نور دهد       پیش برجیس آفتاب ضمیر(همان:
کافور گرم و مشک سرد  هر دو پارادکس است و مراد از چاه زهره در این بیت برج سنیله است زیرا که 

)345هبوط زهره در سنبله است.(مصفی: 
مصراع دوم بیت زیر به اعتدال پاییزي اشاره دارد

روان شد بازخشت زر زچاه زهره درمیزان       که با کافور گرم از وزن مشک سرد شد یکسان
)244مان:(ه
،پارادکس است و بیت اشاره به زخمی شدن بدر درجنگی دارد که بیمار و نزار شده بود، »کمال نقصان«

بنابر این این شعر را در بیان نقاهت خود و مدح پادشاه سرود.
)117وجود بدر چنان در کمال نقصان است      که پیش بدرهالل آفتاب تابان است(همان:

تصویر سازي باجناس
در این بیت جناس تام دارد در مصراع اول نام شاعر و درمصراع دوم ماه شب چهارده مراد » بدر« هواژ
است 

)117وجود بدر چنان در کمال نقصان است      که پیش بدرهالل آفتاب تابان است(همان:
ود آمده در بیت زیر، مراد از تیر اول ، عطارد و  تیر دوم منظور تیر جنگی می باشد وجناس تام به وج

است.
)114تیر زسهم تیر تو تاب گرفته درکمان           از پی آتش این زمان میل به سوي آذر است(بدر:

تصویر سازي با تشبیه
فراوانی تشبیه یکی از ویژگی هاي آشکار شعر بدر چاچی است. مشبه به ها در شعر بدر معموالً حسی 

وگاهی  تشبیهات تازه اي به کار می برد که قبل از او در شعر است و از محیط پیرامون او انتخاب می شود  
هیچ کدام از شاعران سابقه نداشته است.مثالً مانندکردن زلف به مار و خط به مور در ادب فارسی نمونه هاي 

فراوان دارد ولی مانند کردن خط به مار ،متداول و مشهور نیست؛ 
)93م تو در باغ حسن آهوي نرگس چرا(بدر:خط تو بر گرد گل مار شکن در شکن         چش
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تنم در دیده ي مردم چو مور زرد در جنبش     خطت بر الله چون مار سیه بر آتشی پیچان
)246(همان:

در بیت زیر آسمان به مزرعه ي سبز تشبیه شده است و این تشبیه بین اکثر شاعران رواج داشته است، مثالً 
حافظ می گوید:

)224وداس مه نو         یادم از کشته ي خویش آمد و هنگام درو(حافظ: مزرع سبز فلک دیدم
همچنین در این بیت ، آهوي ماده استعاره از خورشید وشیر نر کنایه از برج اسد است.

)76سبزه زار آسمان را در پناه عدل او     مرتع آهوي ماده سینه ي شیر نر است(بدر:
هی را گویند ونام برج فلکی است که به صورت اوست  در این بیت جدي به معنی بزغاله نر ، گوسفند کو

شاخ جدي  به  آشیان کرکس تشبیه شده است و طاووس شب پیما هم استعاره از ماه می باشد .کرکس زرین 
پر کنایه از نسر طایر که ستاره اي است روشن که برهر دو شاخ برج جدي واقع است.

را   شاخ جدیش آشیان کرکس زرین پر استتا درین نیلی قفس طاووس شب پیماي 
تصویر سازي با استعاره

کثرت استعاره یکی از ویژگی هاي آشکار شعر بدر است ؛ فزونی استعاره ها در اشعار بدر به حدي 
است که شعر به صورت چیستان ومعما در می آید، نظیر این بیت که در وصف قلم سروده شده و  واژه هاي 

و مورچه و قمر به ترتیب استعاره از قلم، مرکّب،سیاهی حروف وکاغذ است:مار و مشک
)159مورچه بین صد هزار در پی او بر قمر(بدر:مار زراندوده بین در دهنش مشک تر 

در بسیاري از موارد چنانچه معنی مجازي یکی از کلمات دانسته شود،پی بردن به معنی استعاري کلمات 
ثالً در این بیت:دیگر آسان خواهد بود؛م

)194در کاسه هاي نقره بر این سفره ي زرش(همان:مهمان کنم خیال رخش را به آب شور 
اگر بدانیم که کاسه نقره استعاره از چشم است؛ پی بردن به اینکه آب شور و سفره زر به ترتیب استعاره از 

نجاست که کلمه اي را که خود در مقام اشک و رخسار زرد است دشوار نخواهد بود.عالقه بدر به استعاره تا آ
استعاره است به چیز دیگري تشبیه می کند، نظیر این بیت :

)109پاره آتشی که بر برَد است(همان:تا بود لعل یار وقت سخن            
)163عنّاب شکرینت لعل ستاره در بر(هماناي زلف عنبرینت شمشاد الله پرور 

که هر دو استعاره از لب معشوقند به ترتیب به پاره آتش ولعل مانند شده اند که در آنها لعل وعنّاب 
ها درشعر بدرعمدتاً حسی است واز محیط پیرامون او انتخاب می شود وهمین توجه شاعر به »مشبه به.«

داشته باشد.» صبغه اشرافی«محیط اطراف باعث شده است که تصاویر شعراو
تصویر سازي با کنایه
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نایه درلغت به معنی پوشیده سخن  گفتن است ودر اصطالح سخنی است که داراي دو معنی قریب ک
و بعیدباشد، واین دو معنی الزم وملزوم یکدیگر باشند،پس گوینده آن جمله را چنان ترکیب کند وبه کار 

)256بردکه ذهن شنونده از معنی نزدیک به معنی دور منتقل گردد.(همایی: 
بدر از آرایه کنایه  به وفور استفاده گردیده است و الزم به ذکر است معانی کنایات از فرهنگ در دیوان 

کنایات دکتر حسن انوري ،  و فرهنگنامه شعري دکتر رحیم عفیفی ،استخراج گردیده است
باز سفید نهان شدن، کنایه از شب شدن است.

)123هاي زر جمله در آشیان گرفت(بدر:باز سفید شد نهان زاغ سیاه از طرب       پر زد وبیضه 
به برج حمل رسیدن خورشید، کنایه از نوروز وسال نو می باشد.

)   162چون رفت سوي ماهی از دلو چشمه ي خور             در آب خشک ما را پیش آر آتش تر(همان:
)163آهوي آتشین را چون برّه در بر آرد       کافور خشک گردد با مشک تربرابر(همان:

به پیش ترازو، کنایه از برج حمل است.زیرا حمل در پیش میزان واقع است. ومشهور است که آفتاب را 
در برج حمل شرف حاصل می شود.

)109زان مهر زر به پیش ترازو شرف گرفت        کان جا به وزن مشک به کافور همبر است(همان:
بیضه ي زر برکشیدن،کنایه از طلوع کردن خورشید

)95ن زخروش خروس طوطی نه بال چرخ     بیضه ي زر بر کشید باز زحلق غراب(همان:چو
پرزدن زاغ سیاه، کنایه از شب شدن است.

)123باز سفید شد نهان زاغ سیاه از طرب       پر زد وبیضه هاي زر جمله در آشیان گرفت(همان:
تیر، در این بین به معنی تیره است وکنایه از محاق ماه است

)232ی شود چو کمان وگهی سپرگه تیر       چو روي وابروي وزلف زره نگار صنم(همان:گه
تیره وبی آب شدن ماه، کنایه از روز شدن می باشد.

)159طاسک سیمین ماه تیره وبی آب شد       صبح چو بر کف نهاد ساغر زرین خور ( همان:
جنیبت کش گردون،کنایه از ماه
)203گردون      هراي زراندوده برافکنده بر ابرش(همان:درکش قدح می که جنیبت کش

چاه زهره، کنایه از برج عقرب است که خانه ي وبال زهره است.
)83برسرچاه زهره بین آهوي زرنگار را      میل سوي کمان نگر ترك سنان گذار را(همان:

چترمروارید، ظاهراً به معنی چترمروارید نشان وکنایه از آسمان است.
)205راز چتر مروارید زان شد باز زرین پر       که مرغ صبح را یک دم نبود از ناله آرامش(همان:ف

چه ناهید، کنایه از برج سنبله (برج ششم معادل شهریور ماه می باشد که خانه ي هبوط ناهید است.).
)148همیشه تا طبق سبز،کاسه ي زر را        میانه ي چه ناهید وقت آب نهد(همان:
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حاوي گردون، کنایه از فلک نهم می باشد
)89بساط بارگهت صد چو حاوي گردون       غالم پایگهت صد چو پادشاه ختا(همان:

خانه گوچک گلین،کنایه از عرش می باشد ویا سراچه گل کنایه از دنیا است.
)106دل عاشق سراچه ي گل نیست    کارگاه جاللت صمد است(همان:

کنایه از روشنی صبح صادق  وروز شدن است.خرگاه زدن عمودسحر،
)266زمهر بزم تودر چارطاق زنگاري        ز زر سرخ عمود سحر زند خرگاه(همان:

در برکشیدن،پوشیدن، به تن کردن ومصراع اول،کنایه ازفرا رسیدن شب است. یعنی،تا موقعی که آسمان 
(در شب ها)خلعت سیاه عباسیان در تن می کند.

)151لعت عباسیان در برکشید        شاه مشرق را چو مه یک نوبت جوالن رسید(همان:آسمان تا خ
درورم افتادن،کنایه از بلند شدن شب است.

)153گشت زدق در گداز، رومی شمشیر باز      در ورم افتاد باز زنگی آیینه دار(همان:
رواق مسیح، کنایه از فلک چهارم می باشد 

)105واق مسیح چو حبس خانه ي قارون فرود قعر ثري است(همان:به پیش قصر همایون تو ر
زاغ در قفس شدن، کنایه از سپري شدن شب است.

)90مرغ سر انداز شد بلبله دمساز شد      زاغ سیه باز شد در قفس انزوا(همان:
زره،کنایه از خطوط شعاع است.

)177ه کمان گاه سپر(همان:تا برآید زره از خود زراندوده ي مهر       زیر تیراست قمرگا
سبز برّه، کنایه از برج حمل می باشد.وصفت سبز را شاید از آن جهت به حمل نسبت داده که فرا رسیدن 

بهار باعث سر سبزي می شود،همچنین صحراها وجایگاه چریدن گوسفندان به برج حمل نسبت دارد.
)109دیش در بر است(همان:نوروز نیز آمده آورده عیدي اي      یک سبزه برّه کاهوي زر

سپر ،کنایه از ماه کامل است.
)177تا برآید زره از خود زراندوده ي مهر       زیر تیراست قمرگاه کمان گاه سپر(همان:

سپر زر درکمان رفتن،کنایه ازهرگاه خورشید وارد برج کمان شود ،شب ها طوالنی می گردد 
)186سپر زرد درکمان چون تیر(همان:دراز شد زره عنبرین شب پی آن    که می رود 

سفره گلریز برداشتن توسط آسمان،کنایه از صبح شدن
)136آسمان سفره ي گلریز چو بردارد صبح       در دهان خنده زنان قرص مزعفر گیرد(همان:

سمور،جانوري است از خانواده روباه که پوستش سرخ مایل به سیاهی وتیرگی باشد در این بیت کنایه از 
ریکی شب است.تا

)211مراو را آهوي زردي دونده در دم گرگی       سمور درعقب پویان سگان برگوشه ي بامش(همان:
سیاه پوش بودن قطب،کنایه از تیرگی شب  ویا کنایه از تیرگی جرم ستاره ي قطب می باشد.



٢٣٠٠

٢٣٠٠

مجموعه مقاالت

)123مان:ترك نسیج پوش مه ترك کاله زرد گفت      قطب چو زاطلس سیه خرقه ي طیلسان گرفت(ه
شاه مغرب،کنایه از هالل است.

)165نعل براق رزمت ابروي شاه مغرب      دود چراغ بزمت روي عروس خاور(همان:
شیر نر،کنایه از برج اسد می باشد

)76سبزه زار آسمان را در پناه عدل او     مرتع آهوي ماده سینه ي شیر نر است (همان:
)161کآهوي ماده گریخت از دهن شیر نر(همان:تا که به هنگام سیرتیر کند این ندا  

طاووس شب نما در ربودن، کنایه از روز شدن می باشد.
)166تا زیر بال طوطی طاووس شب نما را     هر صبح در رباید عنقاي زرد شهپر(همان:

عمود زدن از زر سرخ، کنایه از روشن شدن روز می باشد.
)266ز زر سرخ عمود سحر زندخرگاه(همان:زمهر بزم تو در چار طاق  زنگاري   

گوشه ي تیر بودن کمان،کنایه از گوشه نشینی ، به این اعتبار گفته است که در قوس،وبال عطارد 
است،پس گویا تیر دراو بیکار ومنزوي  وگوشه نشستن شده است.

)153نگار(همان:هیچ کمان دیده اي گوشه ي تیر اي نگار        کز سپر زر شود خانه ي او چون 
مارسفید، کنایه است از صبح صادق است.

)90باز کبود است چرخ ،بال زنان در هوا         مارسفید است صبح مهره ي زر درقفا (همان:
محوشدن نقطه زر در دایره مینا،کنایه از به پایان رسیدن شب وطلوع خورشید می باشد.

)79خط جام میار از پی عشرت ما را(همان:محو شد نقطه ي زر دایره ي مینا را        جز 
مطرب،کنایه از ستاره ي زهره است.

آن چنگ بین مصنوع دف از بیت مطرب در شرف      بل ماهی اي دان از صدف زیور بر اعضا ریخته
)267(همان:

تاب مطرب پنج شویه،کنایه از زهره وپنج شوي او کنایه از پنج ستاره دیگر به جزآفتاب می باشد زیرا آف
)434در شب نمی باشد.(مصفی:

دوش چو شاهد حبش آینه در دهان گرفت     مطرب پنج شویه را مهر سه خواهران گرفت
)123(همان:

معلق سور، کنایه از آسمان می باشد.
)184همیشه تا که سرا پرده دار چرخ زند     به صبح خیمه ي زرین براین معلق سور(همان:

،کنایه از مردن وبه پایان رسیدن دنیانه طارم شش روزه درافتادن
)133کاي بدر کلید درعرفان به کف آور      زآن پیش که نه طارم شش روزه درافتد(همان:

هفت خواهران، کنایه است از هفت کوکب بنات النعش می باشد.
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فتپرچم بیرق تو شد گیسوي هفت خواهران                 چون مه رایتت به خور روز وغا قران گر
)127(همان:

تصویر سازي با مجاز
منظور از آرایه  ي مجاز، استعمال لفظ است در غیر معنی اصلی و موضوع لَه حقیقی به مناسبتی و آن 
مناسبت را در اصطالح فن بیان عالقه می گویند.چنان که همان لفظ دست وپاي را بگویند و از دست ،معنی 

فالن کس را بر تو دستی نیست و در دوستی تو «ت اراده کنند:قدرت و تسلط و از پاي معنی ثبات و مقاوم
)247همایی: ».(پاي ندارد

در دیوان بدر از اصطالحات نجومی به شیوه ي مجاز استفاده شده است ؛ در بیت زیر کیوان مجاز از فلک 
هفتم می باشد.

)120در:چراغ دوده ي بهرام کاستان درش          فراز کنگره ي هفت طاق کیوان است(ب
شهاب، درخشش هرچیز سپید باال بر آمده می باشد و در بیت زیر مجاز از ستاره روشن که نزدیک صبح 

طلوع می کند.
)95از علم آفتاب قبه ي ماه اوفتاد     پرچم شب را گشاد از سرنیزه شهاب(همان:

آفتاب، نورخورشید است و در این بیت، مجاز از خورشید می باشد.
)103نبل مرغول بر کنار گلی است      به عارض تو چه روي آفتاب را دعواست(همان:تو را که س

همچنین در بیت زیر، ستاره ،شفق و پروین مجاز به عالقه شباهت می باشد و به معنی،چشم، اشک 
خونین و دندان می باشد.

)195ان:بدر از ستاره ریخت شفق چون طلوع کرد        پروین میانه ي دو هالل سخنورش(هم
عقرب در این بیت مجاز به عالقه شباهت به معنی زلف سیاه می باشد.

)202آن عقرب شبرنگ که مه منزل او شد        صد نیش زده بر دل ریش من غمکش(همان:
فرق و فرقدان درشعر فارسی استعمال فراوان دارد و نمودار بلندي و اعتالست و به چشم هژبر و الله و 

ست. فرقد، دو برادران می باشد و آن دو ستاره ي پیشین است از هفت اورنگ کهین و نرگس مانند شده ا
فرقدین و فرقدان هر دو تثنیه فرقد است گاهی با فرق به رعایت نوعی جناس همراه شده 

)599است..(مصفّی:
)392خوناب شفق زفرقدان بر رخ بدر             از نرگس زهره ابروي جادوي اوست(بدر:

نتیجه
درچاچی از شاعران صنعتگري است که شعر او در ایران مهجور مانده است وتأمل در شعر او می تواند ب

نکات تازه اي را در شعر شعراي متقدم آشکار سازد.
بدر چاچی در دوره اي زندگی می کند که بازار قصیده سرایی دچار رکود  گردیده وشاعران در جست 

تازه اي در شعرند؛ بنابر این شاعران این دوره، گرایش زیادي به استفاده وجوي مضامین تازه براي ایجاد شیوه
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از مضامین علمی واطالعات  وفنون وصنایع روزگار خویش دارند. یکی از متداول ترین این علوم ، نجوم 
است واز آن جا که بدر چاچی با تمام ریزه کاري ها وظرافت هاي این علم آشنا بوده به بهترین وجه ممکن 
از اصطالحات نجوم وفن نجوم در تصویر سازي استفاده کرده است. البته استفاده ي بدر از اصطالحات و 
باورهاي  نجومی یک نوع استفاده ي ابزاري براي تصویرگري است، بنابر این هرچند کاربرد علم نجوم در 

مدح وتوصبف است.   شعر بدر گسترده است، اما در همه جا هدف او مضمون سازي وتصویر آفرینی  براي
استفاده ي بدر از اصطالحات و احکام نجومی براي آفرینش هنري و تصویر سازي در شعر به صورت 
هاي مختلف در دیوان او جلوه می کند، از جمله ، تلفیق تصویر با شگردهاي بدیعی؛ کمتر تصویري را می 

ی ومعنایی همراه نباشد.در بین آرایه هاي توان در شعر بدر سراغ گرفت که با انواع صنایع وآرایه هاي لفظ
معنوي، اغراق، تضاد، ایهام ، تناسب، حسن تعلیل، پارادکس و از میان  همه ي آرایه هاي ادبی ، کنایه از 

پرکاربرد ترین شگردهاي ادبی است که در تصویر سازي بدر  با اصطالحات نجوم به کار رفته است.
عاره سخنان ساده وگاه مکرر خود را در صورت هاي فاخر و همچنین بدر توانسته است به کمک است

جذاب و نو بیان کند، وجود بیش از صد تعبیر، استعاره و ترکیبات تصویري از خورشید و دیگر سیارات  و 
بروج فلکی در شعر او بهترین گواه بر قدرت ترکیب سازي و تصویر آفرینی اوست.
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) چهار مقاله. به اهتمام محمد معین. چاپ هشتم. تهران: امیر کبیر.1364نظامی عروضی (
)تاریخ نظم ونثر در ایران وزبان فارسی. تهران: میهن1344نفیسی،سعید(
)ور) مخزن الغرائب. به اهتمام محمد باقر اله1986هاشمی،شیخ احمد علی خان
)مجمع الفصحا، به کوشش دکتر مظاهر مصفا،تهران، امیرکبیر1336هدایت،رضاقلی خان(
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سروده هاي ناصر خسرو و سرود هاي مانوي
1دکتر حسن حیدري

دانشیار دانشگاه اراك 
لیال سلمانی
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

چکیده
معتقدات او نباید با مضامین سرودهاي ناصر خسرو یک مبلغ اسماعیلی مذهب متدین است و ظاهرا

مانوي شباهتی داشته باشد اما با بررسی دقیق می توان  وجوه تشابهی بین این دو پیدا کرد. مواردي چون: 
ستایش خرد و خردگرایی، اهمیت علم و دانش، لزوم همراهی دین با خرد و آگاهی، تفضیل روح بر جسم ، 

شی از این وجوه تشابه است. برخی مشترکات درون دینی دیگري نیز و دنیا ستیزي بختأکید بر اخالقیات
هست که رخی ریشه در روش شناسی برخورد با متون دینی و برحی دیگر به باور واعتقاد مربوط می شود. 
مواردي مانند روش تأویل ، معاد روحانی و تناسخ از این دست است. در این جستار از این وجوه اشتراك و 

موارد اختالف آن سان که در اشعار ناصر خسرو بازتاب یافته، بحث شده است . نیزاز برخی 
ناصر خسرو، مانویت، خرد گرایی، علم، تأویل، معاد روحانی .ها:کلیدواژه

مقدمه
عنوان یک کیش جدید از سوي آورنده آن مطرح شده و مذهب اسماعیلی یک اگرجه عقاید مانویت به

این که یکی از وجوه تسمیه هر دو گروش ثنویه است خود نشانی از وجود برخی آیین  انشعابی است اما 
وجوه شباهت  در این دو کیش است هر چند ممکن است این برنام از باب اتهام باشد. هم چنین این تسمیه 
و نسبت زندقه ممکن است نشان از احساس مشترکی باشد که در ذهن منتقدان این دو گروه وجود داشته 

است. 
در این مقاله سعی شده است به مقایسه این دو آیین پرداخته شود . البته با این قید که نویسندگان این 
جستارمالك ارتباط را آن طور که در سرودهاي مانوي و سروده هاي ناصر خسرو منعکس شده در نظر گرفته 

زبان شاعرانه دو طرف تغییر اند. بنابر این ممکن است عقاید هر دو کیش و مذهب در خالل عبور از ذهن و
کرده ومن باب مثال روح شاعرانه پیدا کرده باشد. این تذکار بدان سبب است که رفع دخل مقدري کند از 
آنچه که ممکن است اهل تحقیق بپرسند از کجا معلوم که اینها عقاید اسماعیلی باشد و آنها عقاید مانوي 

می توانیم با قطعیت بیشتري داوري کنیم. ناصر خسرو با محسوب شود؟. اگرچه در باب اشعار ناصر خسرو 
حرارت تمام از این معتقدات دفاع می کند و آنها را مکرر تبلیغ می کند و بدان افتخار می کند. اما به هر حال 
از باب احتیاط با توجه به آثار باقی مانده از متون مانویان از یک سو و دیوان ناصر خسرو از سوي دیگر نتایج 

1 .h-haidary@araku.ac.ir
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ن بررسی شود. پیداست که عقاید اسماعیلی در دیوان ناصر خسرو جامه نظم پوشیده است و بیان  ادبی آن آ
عقاید نیز در این تحقیق مد نظر است . 

جو آشنایی عمیقی با عقاید ادیان داشته است، چنانچه این موضوع ناصرخسرو به عنوان یک شاعر حقیقت
ر است. از جمله بر کیش مانویت هم نقد ها دارد : از نقدهاي مکرر او بر این عقاید آشکا

7، بیت 133قصیده به یکی صانع ناید شکر و رخپینگم ازین شد ره مانی که ز یک گوهر 
هاي مانوي (زبور چنین ترجمه فارسی سرودهدر این جستار دیوان او جامعه مورد مطالعه ماست. هم

. مانوي) بخشی دیگر از پهنه این جستجو است
پیشینه تحقیق :

تشابهات فکري، آیینی و اعتقادي میان مانویت و اسماعیلیه موضوعی نسبتا جدید است و تا کنون تحقیقی 
هم بیشتر بوسیله پژوهشگران خارجی انجام چندان در این زمینه صورت نگرفته و تنها به صورت موردي آن

نامه ناصرخسرو نوشتۀ ملیحه استان در روشناییشده است . یکی از مقاالت فارسی با عنوان میراث ایران ب
هاي هاي مانوي و آموزههاي آفرینش در آموزهمایههایی در بنکرباسیان است. در این پزوهش وجود همسانی

از » بازتاب فرهنگی کیش مانوي«اي با عنوان اسماعیلی حکیم ناصرخسرو به اثبات رسیده است. نیز مقاله
منتشر شده است که نشان می دهد بازتاب دینی، اعتقادي و فرهنگی گنوسیان در ایران ابوالقاسم اسماعیل پور 

و جهان اسالم از اواخر سده سوم میالدي آغاز شد و تا نهضت اسماعیلیه ادامه داشته است ودر کنار فالسفه 
اند.دهاسالمی، دانشمندان اسماعیلی برخی اصطالحات و مضامین ویژه مانوي را در آثار خود بکار بر

بررسی وجوه اشتراك : 
یکی از نکات مشترك که نقش مهمی در رویکرد سیاسی و تبلیغی هر دو کیش دارد اعتقاد به مراتب و 
مناصب دینی است. از جمله مراتب و مناصب مطرح در مانویت: زروان، عیسی، وهمن، مانی، امام، معلم، 

ین مناصب و مراتب دعوت اسماعیلی طبق تقسیم قسیس، شیوخ، کاتب، برگزیده و سماعین است . هم چن
بندي ناصرخسرو عبارت از هفت مرتبه : ناطق، اساس، امام، حجت، داعی، مأذون و مستجیب است.  

از دیگر نکات قابل توجه میان این دو فرقه اعتقاد به معاد روحانی است. آیین مانویت به جهان پس از 
داند، لیکن معتقد به جسم و روح و به عبارتی پایان کار جسم میمرگ معتقد بوده و قیامت را روز جدایی 

کند. از دیدگاه اسماعیلیه نیز معاد، روحانی محض جاودانگی روح است و معاد را معاد روحانی معرفی می
شان کیفر است. بر اساس این دیدگاه خداوند مردگان را بدون پوست و استخوان اولیه و با آن جوهر حقیقی

جسمانی خواندن معاد در نظر داعیان فاطمی مساوي است با نسبت دادن عجز به ذات اقدس الهی. کند. می
)216: ص 1380(رك: فرهاد دفتري، 

در یکی ازسرود هاي مانوي می خوانیم :
امروز 



٢٣٠٥
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

روز دهشِ جدایی جسم و روح است
)265م، مزمور آه، اي روح من!                                             (فرگرد دو

کیهان فانی شود 
)273اما تو نامیرا! ...                                               (فرگرد سوم، ص 

خوشا، زمان عزیمت فرا رسیده است
)                             250بود که به منزلگاه خویش باز گردم.                       (فرگرد دوم، مزمور 

روحانی بودن معاد بار ها در شعر ناصر خسرو منعکس شده است :  
جان تو اهل معادست و تنت اهل معاش  قصیده دوجهانست و تو از هردوجهان مختصري   

38، بیت 129
بر جان نبود ز مرگ نقصانو او مرد    این جهان درتن خورد
ست عصیانکو را ز تن آمدهکند   جهــان   عقوبت   جـان را   ن

43-41، بیت 183آسان  برهی  ز مرگ  آسان   قصیده چون  گشت یقین که جـان نمیرد  
مترتب بر این بحث در شعر ناصر خسرو عدم اعتقاد به بهشت محسوس و زمینی و جسمانی است که 

آن نیز در شعر او جایی ویژه دارد.       
گوید که به مانی نکته شایان توجه دیگر بحث تأویل (جز الینفک آراء مانویت) است. ابن خلدون می

ثنوي، زندیق گفتند چون از ظاهر به تأویل، یعنی از ظاهر کتاب زردشت به تفسیر آن یعنی زند روي آورد. 
) 173، ص 2تا: ج (عبدالرحمن ابن خلدون، بی

اند و نیز در معانی متفاوتی همچون منافق، مشرك، مذهبی مختلفی نسبت دادههاي قومی گروهزندیق را به
اند. ظاهرا لفظ زندیق برهر مخالف و معارض فکري و عملی مسلمان یا غیر مسلمان مرتد، مجوس و... آورده

اي یاد کرد. عنوان جریان تاریخی معینی با مختصات ویژهتوان از زندیق بهاطالق شده است، لذا نمی
گذار معناي آزاداندیش و بدعتاند که بهخوانده» زندیق«را در دوره اسالمی تازیان، پیروان دین مانی

که قائل به تفسیر کتاب دارد. زندیق در زبان پهلوي یعنی کسی(نوآور) است، اما عموماً مفهوم بدکار و مطرود 
ي اهل تأویل و تفسیر است. مانویان عقاید دینی معناعبارتی زندیق بهگزارانه باشد، بهاوستا به شیوه بدعت

کردند. اسماعیلیان را نیز به دالیل مختلف از جمله اعتقاد به تأویل خود را در قالب تفسیر اوستا بیان می
دانستند :که آنان خود را اهل فضل و دانش میاند درحالینامیدهبددین 

نش پاك بودي و نبودي فضل چندانش مرا گویند بددینست و فاضل، بهتر آن بودي  که دی
51، بیت 108قصیده 

22، بیت 135رافضی و  قرمطی و  معتزلی قصیده نام نهی اهل علم و حکمت را    
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اند. به همین دلیل هر دو هاي مختلف تحت تعقیب و شکنجه بودهاهل تأویل در هر دو گروه در دوره
ت تقیه و احتیاط عقاید خود را در قالب تأویل و تفسیر کتب دینی زمان اند که از جههایی بودهازجمله گروه

کردند.خود (اوستا و قرآن) بیان می
گیرد و هاي ضد مذهب حاکم قرار میجالب این است که بعد از سرکوب مانویان، تأویل ، پوشش اندیشه

و در زبان پارسی زندیک به معناي یابددین میزندیق که یکی از مقامات عالی مانوي است معناي بددین و بی
گزارانه بود.     پیرو زند بود و زند تفسیر اوستا به شیوه بدعت

هاي خوردن گوشت و نوشیدن شراب:از نمونه تأویالت مانی در بدي
... سدیگر [این] که نادان شود، چهارم [این] که جان ریمن شود، پنجم [این] که شهوت افزاید. ششم 

گو شود. و هفتم [این] که، به بسیار، تهمت زننده شود. هشتم [این] که صدقه او پاك کرده [این] که دروغ
کرفگی شوند (=نادرستکار)، دهم [این] که با پختن [گوشت] گناهکار شود، نشود. نهم [این] که درویشان بی

یازدهم [این] که منش [او] بشود، دوازدهم [این] که بیش اوژدن آرزو  کند.  
و مستی نُه گونه زیان و گناه بود. یک [این] که بیهوش شود. ددیگر [این] که دردمند شود. سدیگر از می 

[این] که پشیمان شود. چهارم [این] که بد سخن شود. پنجم [این] که ترس افتادن بود(؟). ششم اینکه  بادافره 
شرم شود... . یابد. هفتم [این] که ... بی

نمودند:هاي دنیوي محروم میخود را از نعمتبا چنین دالیل و تفاسیري 
ام، که براي من تلخ استشهوت شیرین را نچشیده

ام... آتشِ خوردن ونوشیدن را چنان تاب آورده
)247که بر من چیره نگردد.                (فرگرد دوم، مزمور 

یل اعمال عبادي دین خود پرداخت و یک کتاب او به ناصرخسرو نیز از جمله کسانی است که به تأو
نام وجه دین سرشار از تأویالت است. از دیدگاه او نماز، روزه، زکات و سایر فرامین شرعی امثالی هستند که 
مردم براي رهایی از دوزخ باید در پی یافتن معانی آن باشند. تأویل ، روش اصلی ناصر خسرو در فهم دین و 

دنیاست.
هاي بهشتی تأویل بهشت و دوزخ، دانایی را بهشت و نادانی و جهل را دوزخ نامیده است. و نعمتاو در 

داند.بیند و همه آنها را نیازمند تأویل میهاي مادي دنیا نمیرا همچون نعمت
43، بیت 16در بهشت ار خانه زریــن بود    قیصر اکنون خود به فردوس اندراست  قصیده 

اندیشه و شعر   آراء گنوسی در 
اي از ادیان، اي یونانی است.مکتب گنوسی مجموعه) به معناي معرفت و شناخت واژهgnosisگنوسیس(

هاي دینی است که در همه آنها نوعی معرفت باطنی و روحانی و فوق طبیعی مایه نجات آدمی مذاهب یا نحله
شناخته شده است.



٢٣٠٧
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

هاي میان آن دو تشکیل شده، هایش از کنش و واکنشپدیدهدو اصل بنیادي در آیین مانویت که جهان و 
عبارتی روح و ماده است. روح محبوس در جسم از باورهاي گنوسی است که این همان نور و ظلمت و به

باشد. روح او اسیر جسم است و جسم اسیر اش میروح نیازمند رهایی و نجات و بازگشت به وطن اصلی
سازد. توجه به اش میکند و آلودهبا بدي آمیخته شده و پیوسته او را تهدید میهاي آنجهانی که همه پدیده

هاي مانوي و ناصرخسرو در مضامینی همچون هاي گنوستیک است که در سرودهمبدأ و مقصد دنیا از شاخه
هاي توجهی به خواستهاعتباري دنیا و لزوم ترك آن، یأس و بدبینی، غربت روح، خوار شمردن نفس و بیبی

نفسانی رنگ گرفته است.  
ام...از جهان روي گردانده

اي بیش نیست...زیرا مضحکه
)277ام.           (فرگرد سوم، مزمور ي فقر را پذیرفته، فرا پوشیدهجامه

)250خویشتن را برهنه خواهم کرد از جهان         (فرگرد دوم، مزمور 
تا  نیازارد  ترا  این مار چون  بیدار نیست   ور ست این جهان زو بگذر و با او مشمار خفته
15، بیت 147قصیده 

دهر  بدگوهر   به شرّ  آبستن است       جز  بال  هرگز  نزاد  این  حامله  
24، بیت 132قصیده 

زدیو تنت حذر کن که برتو دیوتنت      فسوسها  همه از  یکدگر بتر  دارد   
26، بیت 131صیده ق

هر آنچه که در این جهان 
به چشم خاکیان ارزمند است

)284(فرگرد سوم، مزمور شکوهشان گذرا ست...           
45، بیت 116گاهیست دار الرّحال  قصیده بل الفنججهان را مپندار دار القرار 

زندگی آنان که بر زمین زیند
... نه چیزي در آن بود سزاوار و دلخواه

گاهی استبل خانه
)283(فرگرد سوم، مزمور توز ...               بس تلخ و کینه

- شک نقد وارد بر این آراء در زمینه افراط و تفریط و نداشتن تعادل در چنین افکاري است، که زمینهبی
سازد. هاي انحراف و گمراهی پیروانش را فراهم می

جایگاه جسم و روح در آراء گنوسی 
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این دو در همه کیش ها و از جمله این دو آیین و کیش انسان مرکب از جسم و روح است و شناخت
مورد توجه است . از نظر مانویان روح از جنس این عالم و متعلّق به آن نیست و تن آن را در خود زندانی 
کرده است. تن و جسم مادي در نظر آنان از ارزش و اعتباري برخوردار نیست چراکه آفریده دیوان و اهریمن 

گیرند، این نگرش دقیقا عکس نگرشی است که زرتشتیان هاي تن را نادیده مییل خواستهاست به همین دل
بدان معتقدند. آنها انسان را آفریده اهورا دانسته و براي تن و جسم اهمیت قایلند. جالب اینکه مضامین 

م و روح موجود در اشعار ناصرخسرو و بسیاري از شاعران فارسی زبان دیگر با آنچه مانویان براي جس
که دین رسمی ایرانیان باستان، زرتشتی بود نه مانویت :      قایلند، مطابقت دارد، درحالی

بدین زندان و این بند از چه افتادچه گویی کاین علُوي گوهر پاك  
12-8، بیت 29بر این زندان و این بند آفرین باد     قصیده ترا زندان جهانست و تنت بند 

ر تن مسکن دارد، تنها خوردن و نوشیدن شناسدآتشی که د
) 239ي کالم خداوند است.                (فرگرد نخست، مزمور اما روح هماره تشنه

35، بیت 52ترا تن تو چو بند است و این جهان زندان      مقرّ خویش مپندار بند و زندان را    قصیده 
مطلب دیگر اینکه نور و ظلمت در عرفان مانوي تأویلی از روح و تن است. ناصرخسرو نیز به این نور 

داند. اشاره کرده است و جان و روح را از نور یزدان می
اي که نور یزدانیتو خاك نهاین جامه و جامه پوش خاك آمد  

6-5، بیت 28مر جان تـرا تنـست بارانـی     قصیده تَنــت گر گلیــم  آیــد  بارانــی 
نیز در روشنایی نامه منسوب نور و ظلمت را به جان و تن تأویل کرده است :

326اش دل     بیت گلش ظلمانی و نورانیهمه در ذات انسان هست حاصل  
*تمثیل هاي مشترك در باب جسم و روح 

خوریم، در بررسی تطبیقی آثار مورد نظر به مضامینی مشترك در قالب تمثیل با معانی یکسان برمی
به معناي تن و دربردارندة روح و ساحل در و ساحل وگرگ و برّه که در آن کشتیتمثیلهایی چون کشتی

انوي و اشعار شاعر نیز کار رفته است . این مضامین در قطعاتی از زبور ممعناي روح، عالم دیگر و آخرت به
خورد. به چشم می

شخص تو کشتی است و عمر باد مقابلبار جهان  بحر دیگرست  و  بدو در 
هم برساندش،   اگرچه دیر،  بـه ساحلباد مقابل  چو راند کشتی را  راست 
تا به   چه بارست   کشتیـت   متحمـلساحل تو محشر است نیک بیندیش

45-43، بیت 61قصیده 
ندید این آب و کشتی را مگر هشیار بینائی این اشخاص کشتیهاست آب این دریا و زمانه

26-25، بیت 230قصیده 
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شود و معاد، معادي طبق عقاید ناصرخسرو که شیعه هفت امامی است، تن در آن عالم مؤاخذه نمی
تی به گیرد همان روح است. رساندن بار کشروحانی است. پس بار کشتی که در محشر مورد سؤال قرار می

ساحل دقیقاً همان مفهومی است که در زبور نیز چنین الفاظی با این معانی وجود دارد: 
امخوشا، نبردي که به پایان برده

امخوشا، آن کشتی که به ساحل رسانده
و توفانی آن را سرنگون نکرد

اي بودمراهبر کشتی شکسته
)253دوم، مزمور تا به کشتی حقیقت برخوردم.                   (فرگرد 

عیسی، اي روشنی، ... 
رهایم مکن در برهوت این جهان! 

اماش نگاهبانی کردهدارد، از بار کشتیاین قدرتی که گیهان را نگاه می
در شرف لغزیدن به ژرفاي دریا بودم 

)269اما به ساحل بازگشتم.                              (فرگرد دوم، مزمور 
بادیست صبائی و جنوبی و شمالی   و، تن تو کشتی و، عمرت دریاست جهان 

21، بیت 21قصیده 
*گرگ و برّه 

ات باشممرا فرو مگذار، بگذار برده
در حضور فرزندان ماده (اهریمن)

یک از دیوان بر من چیره گردند...مگذار هیچ
ات را نگاهبان باشي روشنیبره

)252(فرگرد دوم، مزمور از گرگان وحشی ویرانگر!       
عیساي نجات بخش! بر تو استغاثه برم!

فراز آي...
) 275چه، گوسپندي سرگردانم...                     (فرگرد دوم، مزمور 

فراز آي، اي شبانِ نیکو   
)292بره از دهان گرگ فراز کش!                   (فرگرد دوم، ص 

افتاده  در رمه،  رمـه رفته  به شـب چرهت گرسنه و  دشت  پر بره سگرگ آمده
هریک به حرص خویش همی پر کند درهگرگ، از رمه خوران و رمه، درگیا چران

این  نکته  یاد گیر  که نغــزست  و نادرهست و بره گرگ را گیاست گرگ گیا بره
رگ و بره مباش و بترس  از  مخاطره ...گبنـگر  در این مثال  تن خویش  را ببین 
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بسته به بند سخت در این  نیلگون کـره؟تر ازاین تن چه بایدتچیزي همی عجب
پنهان در این حوران و دست و کران بره؟است اسیر   این جان پاك تو زچه رو مانده

14-1، بیت 125قصیده 
3، بیت 132ین کرد بر دانا مله     قصیده دانیال اخانه خالی بهتر از پر شیر و گرگ   

مضامین اخالقی
هاي مانوي در میان صفات نکوهیده آنچه بیش از همه به در اشعار ناصر خسرو و نیز در زبور و سروده

آید، پرهیز و باز داشتن از صفاتی همچون: آز، حرص و طمع، شهوت و ... است. جالب اینکه هفت چشم می
اند : د آدمی دمی در آثارهردو شخصیت شمرده شدهصفت ناپسند در وجو

اند...هفت دیو خوفناك از من رمیده
)282...چه نتوانستندم به دام شهوت اندازند،...                       (فرگرد سوم، مزمور 

کزان یاران جدایی بایدت جستدرین زندان حریفی چند با تست         
چهارم مکر و پنجم شهوت و نازسوم آز       یکی بخل و دوم حرص و

کزین  یاران  خلل  پذرفت کارتششم کبر و حسد هر هفت یارت          
383روشنایی نامه، بیت 

****
ام...... حیات را به گردن نیفکنده>آزمندي<...یوغ 

)                            278کنم.                                  (فرگرد سوم، مزمور و گذر از شهوت را آرزو می
دور بفگن بار آز از پشت و یالزشت بار است، اي برادر، بار آز            

رو نه زین عقال   زینِ بخت بد فاسب آزت سوي بدبختی برد             
31-28، ابیات 34قصیده 

****
لزوم همراهی دین با خرد :

اهمیت دانش و معرفت در آیین مانویت تا بدان جاست که خرد، کنش، اندیشه، تصور و فهم همگی 
- فرزندان مهرایزدند که در آفرینش جهان دخیلند وجایگاه واالي خرد در قرار گرفتن او کنار دین روشن می

شود :
ام...خرد را به نگاهبانی دین گمارده

)298اند...                   (فرگرد سوم، ص ها گرداگرد پدر ایستادهائون
در قصاید ناصر خسرو نیز یک اصل در فهم دین به کار گیري خرد است. او نیز دقیقاً همین تعبیر نگهبانی 

و باغبانی خرد از دین را به کار برده است : 
که در جان ز دین تو نهالی نشانیچون کهن گشت شاید   نهال تنت



٢٣١١
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

ســـر تو  برآید  به  چرخ  کیانینهالی که  چون از دلت  سر برآرد  
برو مـــر خرد  را  رود  باغبانی...نهالی که باغش دل تست و زایزد  

39-37، بیت 94قصیده 
****

ي روشنی، خورشید قلب من!...آه، اي اندیشه
تو گواه منی، رامشی ندارم به جز تو، آه، اي اندیشه!

چراغی که تو برافروختی،
)33به دیناوري فروزانش داشتم.               (فرگرد پنجم، سرود 

از دین چراغ کن ز خرد میتینگر گوهر سخنت همی باید    
37، بیت 41قصیده 

اند، این همان لزوم داشتهدر واقع هم مانی و هم ناصرخسرو چراغ اندیشه را بوسیله دین روشن نگه
رساند.همراهی دین با دانش را می

... به خردت، ایمان ببخش
)40ات، کمال ببخش...            (فرگرد پنجم، سرود شهبه اندی

بر اسپ زبان اندر این پهن میدانخرد را عنان ساز و اندیشه را زین         
2، بیت 39قصیده 

داند. دین، دانشی الهی است که دو را از هم جدا نمیست و آندین و دانش در نظر ناصرخسرو یکی
عنوان متفکر در جستجوي دانشِ دین یعنی شناخت شود. او بهوسیله پیغمبران و امامان به بشر ابالغ میبه

اصولی است  که دین به مسلمانان عرضه داشته است.
که در دل نشسته به فرمان یزدانخرد سوي هر کس رسولی نهفته  

35، بیت 39قصیده 
ست برتو ازین باب؟برخوان  چه خواندهخرد کو  رسول خدایست  زي تو      

42، بیت 39قصیده 
سولی در انتظار فرمان خداي شود، در اینجا خرد رتشبیه خرد به رسول در اندیشه مانوي نیز دیده می

خود به تصویر کشیده شده، همانطور که فرزندان مهرایزد (خرد، اندیشه و... ) به فرمان ایزد باالتر از خود 
بوده و براي نجات انسان نخستین (هرمزدبغ) راهی شدند.

ی میان عقل و هاي مانی و ناصرخسرو برقرار نمودن آشتترین تالشتوان گفت یکی از عمدهدر واقع می
نویسد، وي همراهی این خود را به همین دلیل می» جامع الحکمتین«دین است که حکیم ناصرخسرو کتاب 

-گوید خداوند طاعتی را که از روي دانش و آگاهی نباشد، نمیداند که میدو مقوله را تا آنجا ضروري می

پذیرد:  
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28، بیت 20جاهــالنه قصیده مبر پیش او طاعــت خداي از تو طاعت به دانش پذیرد 
نتیجه

حاصل مقایسه برخی از مضامین موجود در میان آثار ناصر خسرو و مانویت ، نشانگر مشترکاتی در بین 
آن مذهب و این کیش است . خرد و خردگرایی، اهمیت علم و دانش، لزوم همراهی دین با خرد و آگاهی، 

اعتباري دنیا از این جمله اند. بیاهمیت روح در مقابل جسم، تأکید بر اخالقیات،
هایی نزدیک به آراء منظور بیان بهتر برخی افکار خود از مؤلفهعالوه بر مفاهیم مشترك، ناصرخسرو به

عنوان تمثیلی براي تقویت بیان خود به کار برده است. مانویت بهره برده است، مثالً ثنویت و دوانگاري را به
وارد مشترك دیگري می رسیم که در امر فهم دین و دنیا مطرح بوده اند . از تر به مهاي دقیقدر بررسی

جمله آنها تأویل، تناسخ و معاد روحانی است. البته این مشابهت ها دلیل بر آن نیست که ناصر اعتقادي به 
اندیشه هاي مانی داشته بلکه به عکس آنها را نقد و طرد کرده است.

کتابنامه
)مانی، مانیگري، صوفیگري، تهران: فرهاد، چاپ اول.1384مد(آقامحمدي، علی مح-1
پور، تهران: فکر روز، ) زبور مانوي، گزارش فارسی از ابوالقاسم اسماعیل1375آلبري، سی. آر. سی(-2

چاپ اول.
) مانی به روایت ابن ندیم، ترجمۀ محسن ابوالقاسمی، تهران: 1379ابن ندیم، محمد بن اسحاق(-3

طهوري.
) در جستجوي دینی گمشده(دین مانی)، تهران: پازینه، چاپ اول.1387کبري شالچی، امیرحسین(ا-4
پور، تهران: فکر روز، چاپ ) آیین گنوسی و مانوي، ترجمۀ ابوالقاسم اسماعیل1373الیاده، میرچا (-5
اول.

پ اول.) اسماعیلیه از گذشته تا حال،تهران: فرهنگ مکتوب، چا1386پور، محمدسعید(بهمن-6
کوشش عزیزاهللا علیزاده، تهران: فردوس، چاپ اول.او، به)مانی و دین1379زاده، سیدحسن(تقی-7
، دو خطابه در انجمن ایرانشناسی به انضمام متون عربی و ₋₋₋₋₋₋₋₋₋₋)1335(₋₋₋₋₋₋₋₋₋₋₋₋₋₋-8

مجلس، چاپ اول.فارسی درباره مانی و مانیگري، فراهم آوردة احمد افشار شیرازي، تهران: چاپخانه
) تحقیقی در احوال ناصرخسرو قبادیانی، بکوشش عزیزاهللا علیزاده، تهران: 1379(₋₋₋₋₋₋₋₋₋₋₋₋₋-9

فردوس، چاپ اول.
) ثنویان در عهد باستان، تهران: فرهنگ مکتوب، چاپ اول.1381جاللی نائینی، محمدرضا (-10

دیوان ناصرخسرو، دانشگاه اراك، چاپ هاي ترکیبی) فرهنگ لغات و واژه1389حیدري، حسن (-11
اول.

) اسماعیلیه(مجموعه مقاالت)،قم: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.  1380دفتري، فرهاد(-12

7
6

7
7
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اي، هاي میانه، ترجمۀ فریدون بدرههاي اسماعیلی در سده)تاریخ و اندیشه1381(₋₋₋₋₋₋₋₋₋₋₋₋-13
اول.تهران: نشر و پژوهش فرزان روز، چاپ 

هاي یک جماعت مسلمان)، ترجمۀ )مختصري در تاریخ اسماعیلیه(سنّت1387(₋₋₋₋₋₋₋₋₋₋₋₋-14
هاي، تهران: نشر و پژوهش فرزان روز، چاپ اول. فریدون بدر

)مانی و سنت مانوي، ترجمۀ عباس باقري، تهران: نشر و پژوهش فروزان روز، 1380دوکره، فرانسوا(-15
چاپ اول.

نامه دهخدا، جلد دوم، تهران: دانشگاه تهران.  ) لغت1375اکبر(دهخدا، علی-16
اهتمام مجتبی مینوي و مهدي )دیوان اشعار حکیم ناصرخسروقبادیانی، به1357قبادیانی، ناصرخسرو(-17

محقق، زیر نظر مهدي محقق و چارلز آدامز، تهران: دانشگاه تهران، چاپ اول.
پور، تهران: اسطوره، چاپ مانوي، ترجمۀ ابوالقاسم اسماعیل) هنر1384یواخیم(-کلیم کایت، هانس-18

اول.
)شرح سی قصیده از حکیم ناصرخسرو قبادیانی، تهران: انجمن آثار و مفاخر 1384محقق، مهدي(-19

فرهنگی. 
)تاریخ جامع ادیان از آغاز تا امروز، ترجمه علی اصغرحکمت، تهران: پیروز، چاپ 1354ناس، جان(- 02
سوم.

هاي مانی و مانویان، تهران: حوزه هنري.)نوشته1387امقی، ایرج(و-21
)مانی و تعلیمات او، ترجمه نزهت صفاي اصفهانی، تهران: مرکز، چاپ اول.1376ویدن گرن، گئو(-22
هاي ایران، ترجمۀ منوچهر فرهنگ، ویراستۀ آرزو رسولی، تهران: آگاهان )دین1377ویدن گرن، گئو(-23

ایده، چاپ اول.
هرست مقاالتف
1/5میراث ایران باستان در روشنایی نامه ناصرخسرو، ملیحه کرباسیان، نامه انجمن -1
- پیوند جان و تن از مانویت تا اسماعیلیه، فیلیپ ژینیو، ترجمۀ شهناز شاهنده، فصلنامه فرهنگ (زبان-2

.  334-317، ص 17شناسی)، ش 
پروین تاجبخش، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی بازتاب افکار اسماعیلیه در آثار ناصرخسرو،-3

281-261، ص 1381دانشگاه تهران، زمستان 
افکار نوافالطونی و گنوسی در حدیث، ایگناتیس گلدزیهر، ترجمه رضا الهی منش، هفت آسمان، ش -4

219-181، ص 36
در حاشیه زبور مانوي، علیرضا ذکاوتی قراگزلو.  -5
. 264-254ی، ایرج وامقی، مجله آینده، سال چهاردهم، ص سخنانی از مان-6
. 625-621گنوس اسالمی (غالت و علویان)، کاووس جهانداري، مجله آینده، سال چهاردهم، ص -7
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، 2و 1تأویل و تناسخ و بقایاي آیین نقطوي، علیرضا ذکاوتی قراگزلو، معارف، دوره پانزدهم، شماره -8
. 1377آبان -فروردین

ناصرخسرو و علوم رایج زمان خود، محمدرضا برزگر خالقی، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی، -9
.73-63ص 

یادکردهاي دین زرتشت در متون مانوي، ابراهام ویلیامز جکسن، ترجمۀ داریوش احمدي، هفت -10
. 188-183، ص 25آسمان، ش 

پور، پژوهشنامه علوم جم هجري، ابوالقاسم اسماعیلمانی و مانویت در روایات کهن پارسی تا سدة پن-11
انسانی.
. 950-943دین مانی، محمدجواد مشکور، مجله وحید، ش یازدهم، سال سوم، ص -12
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ي مولويحرکت جوهري در اندیشه
علی حیدري
دانشیار دانشگاه لرستان
نورالدین بازگیر
دانشگاه لرستان

چکیده
ی جنبش و حرکت در ذات اشیاء، به عنوان یک بحث جدي در موضوع حرکت و حرکت جوهري؛ یعن

ها و ترین ایام تاکنون مطرح بوده است. در عرفان اسالمی هم این موضوع به صورتبین فالسفه از قدیم
-هاي دیگري بیان شده است. تعبیرات و اصطالحاتی در کالم عرفا هست که مبین این نوع حرکت میعبارت

خنان عارفانی همچون مولوي، عطار، شیخ محمود شبستري و... این موضوع به کرّات و باشد. در اندیشه و س
با عبارات و اصطالحاتی چون: تجدد امثال، تبدل امثال، خلق جدید، خلع و لبس، حرکت حبیسریان عشق در 

اجزاي عالم و ... بیان شده است. 
ي مولوي بررسی کنیم و نشان دهیم که اوالً: مسألههاي ، بنا داریم این مسأله را در اندیشهما در این مقاله

حرکت جوهري نزد مولوي، چه حرکتی است؟ ثانیاً اعتقاد به این حرکت چه نتایج و تأثیراتی در اندیشه و 
کالم مولوي و عرفا دارد؟ 

حرکت جوهري، عرفان، عشق، مولوي. ها: کلیدواژه
)87/ 27(قرآن کریم، »  مرُّ مرَّ السحابو تَرَي الجِبالَ تَحسبها جامده و هی تَ«

مقدمـــه:
، براي اولین بار به صورت جدي و منسجم در آرا و اقوال مالصدرا مطرح شده »حرکت جوهري«موضوع 

ي اسالمی در آثار و اقوال پیشینیان، از جمله حکماي یونان و سپس فالسفه» حرکت«ي است. البته مسأله
ي ضیافت و از ی، خواجه نصیر و... مطرح بوده است. به عنوان مثال، افالطون در رسالهمانند: ابن سینا، فاراب

در «آید که: ) و البد این سخن مشهور هم فرایاد می67: 1381کند. (صناعی،قول سقراط این مسأله را بیان می
رجوع شود ي اسالمی همچنین براي اطالع از آراي فالسفه» توان شنا کرد.یک رودخانه دوبار نمی

). اما کسی که توانست با فهم عمیق آراء مشائین و تعمق و تدبر در حکمت 55-88: 1388به(ملکشاهی،
ي اشراق و در پرتو صفاي باطن و قلب سلیم، به صورتی مستدل و منسجم این بحث را مطرح کند و نظریه

معلم «گوید: این مورد میحرکت جوهري به نام او مشهور و معروف شده است، مالصدراست. ملکشاهی در
ي جوهر را جایز ندانستند و ابن سینا هم براهینی بر عدم اول و فارابی و جمهور فالسفه، حرکت در مقوله

ي قدیم و است. ولیکن هراکلیتوس افسوسی و اصحاب ذره از فالسفهامکان وقوع حرکت در جوهر آورده
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به وقوع حرکت در جوهر مختار مالصدرا شتند. عقیدهي عرفا به حرکت جوهري عقیده دااهل کشف و همه
)236(همان: » است.

-اند که در اقوال و اندیشهشود،در میان عرفاي قبل از مالصدرا، کسانی بودهطور که مالحظه میهمان
ي این اند. از جملهها و تعبیراتی مختلف، این مسأله؛ یعنی حرکت جوهري را بیان داشتههایشان به صورت

توان از مولوي نام برد. فا میعر
شناسانه، خداشناسانه، هستی شناسانه و... وجود دارد. هاي فراوانی اعم از: انساندر مثنوي معنوي، اندیشه

است. مولوي معتقد است » ي ذراّت و ذات هستیحرکت و پویایی در همه«هاي ناب یکی از این اندیشه
چه هست حرکت و جریان مستمري است که به خاطر استمرار ایستایی و سکون در هستی وجود ندارد و هر

رسد: ي ما ساکن به نظر میآن، در دیده
)1144، ب1: د1368نماید در جسد (مولوي، رسد        مستمري میعمر همچون جوي نو نو می

ي تحقیقپیشینه
به عنوان نمونه، عزیزاهللا در مورد حرکت و جنبش در اشعار موالنا تحقیقات ارزشمندي انجام شده است. 

دارد که با یک بحث فلسفی به اقسام تجلی و » مشترکات اندیشه موالنا و مال صدرا«اي با عنوان ساالري مقاله
) ایشان 103-118: 1377پردازد.(عزیزي،و ... میثابت و سیالوقوه در مقابل فعل،خلق مداممواردي مانند: 

آورد. هایش را از شبستري میي مثالکند و بقیهر مولوي استناد میدر این مقاله فقط دو مورد به اشعا
دارد که در آن با زبانی علمی » فیزیک کوانتوم و مکاشفات موالنا«اي با عنوان همچنین محسن فرشاد مقاله

شان لهایشان در مقاکند. خوانی دارد نقل و تحلیل میابیاتی از مولوي را که با فیزیک کوانتوم مطابقت و هم
هاي کوانتومی اندیشه«تا) همچنین کتابی تحت عنوان گویند.(فرشاد، بیچیزي در مورد حرکت جوهري نمی

همگرایی انسان با «اي با عنوان ) آقاي حسین نوین مقاله1384دارد. (فرشاد، » - پیوند علم و عرفان-موالنا
هاي فیزیکی از جمله کیفیت و کمیت ظریهدارند که بعضی از ن» ي کیهان شناسی مولويجهان هستی در نظریه

در اشعار هاي کوانتومی در همه جاي هستی و وجود شعور در تما اجزاء مادي جهان، وجود میدان»نور«
حرکت و جنبش «اي تحت عنوان )مهوش واحددوست در مقاله5-33: 1388موالنا بحث کرده است. (نوین، 

طور که پردازد. اما همانهاي مولوي میاشعار و به خصوص غزلحرکت دريبه مسأله» هاي مولويدر غزل
: 1386هاي مولوي بررسی کرده است. (واحددوست، از عنوان مقاله پیداست؛ این مسأله را فقط در غزل

فاعل و مبدأ و منتهاي حرکت از دیدگاه موالنا جالل «اي با عنوان ) آقاي قاسم صحرایی در مقاله207-236
شان ابیات مولوي را در اپردازد. ایشان در مقالهي حرکت و فاعل حرکت در اشعار موالنا میألهبه مس» الدین

ي مقاله بر قوس نزولی و کنند. در واقع بیشتر توجه نویسندهباب  فاعل و مبدأ حرکت بررسی و تحلیل می
اي ادي نیز در مقاله) آقاي محمد خداد343-329: 1379صعودي حرکت و فاعلیت خداوند است. (صحرایی، 

اند اما درمورد حرکت نوشته» ي یگانگی و فنا در نزد موالنابررسی فیزیک تطبیقی کوانتوم با اندیشه«با عنوان 
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عرفان، زیباشناسی و شعور «جوهري مطلبی گفته نشده است. اصغر طالیی مینایی نیز کتابی تحت عنوان 
منتشر کرده است که حائز اهمیت است. » کیهانی

در این نوشته ابتدا تعاریف حرکت، سپس انواع حرکت و حرکت جوهري و در ادامه تعبیرات عرفا در 
ي مولوي بیان شده، تحلیل و شود، سپس حرکت جوهري در ابیات و اندیشهمورد حرکت جوهري آورده می

شود. بررسی می
تعریف حرکت 

: 1388(ملکشاهی،» یی به جاي دیگر است.حرکت در نزد اهل لغت به معناي جنبش و انتقال جسم از جا«
ي گوید: کمال قوه از جهت قوه بودن است. ابن سینا با افزودن واژه) ارسطو در تعریف حرکت می22

گونه تغییر داده است: حرکت کمال نخست قوه از جهت قوه بودن است. تعریف ارسطو را این» نخست«
ه است: بهترین چیزي که به آن تعریف ماهیت حرکت الدین شیرازي در تعریف حرکت چنین آوردقطب
گوید: اند، آن است که حرکت،خروج شیء است از قوه به فعل، الدفعه. شیخ اشراق در المطارحات میکرده

اي تدریجی است.همچنین فخر رازي جنبش را حدوث حرکت صرف بیرون آمدن از قوه به فعل به گونه«
)312-315: 1378تدریجی دانسته است. (ادیانی، 

اند که مراو را حد حرکت، حکما، بدل شدن ذات چیزي نهاده«گوید: ناصر خسرو در تعریف حرکت می
اي طباطبایی، هر تغییر تدریجی) علّامه39: 1385(ناصرخسرو،» هاي بدل شدن.اي از گونهذات است، به گونه

ي داند.ایشان معتقدندحرکت در همهمیدهد، حرکترا که براي جسم در یکی از صفات و حاالتش دست می
)61-62: 1368شئون طبیعت حکمفرماست. جهان طبیعت مساوي است با حرکت.(طباطبایی،

این ». تدریجی بودن« و » از قوه به فعل درآمدن«در تمام تعاریف فوق دو چیز مشخص ومشترك است: 
هاي مستند علمی براي نشان دادن رشد فیلمتوان با مثالی نشان داد. در برخی از ي حرکت را میدو مشخصه

هاي زمانی معین (مثالً هر یک برداري ثابت به فاصلهو تغییرات تدریجی یک گل یا گیاه با یک دوربین عکس
ها را به سرعت و پشت گیرند و بعد از گرفتن تعداد زیادي عکس، آنبار)از موضوع عکس میساعت یک

بیند؛ یعنی در هاي تدریجی را یکنواخت و به صورت حرکت میین عکسدهند. چشم ناظر اسرهم نشان می
واقع حرکتی هم هست، ولی بدون این تکنیک،چشم انسان قادر به درك و دیدن این حرکت تدریجی 

مالصدرا در کیفیت ادراك حرکت سخن دقیقی دارد که «آمده است: »نهاد ناآرام جهان «نیست.در کتاب 
حسوسی است به کمک عقل یا معقولی است به کمک حس... کار حس مضمونش این است: حرکت م

یابد و عقل است که تصاویر حسی را وقتی برداري از حوادث است... حس به تنهایی حرکت را درنمیعکس
)25-26: 1389سروش،»(برد.کند، به سیالن حرکت راه میمالحظه می

انواع حرکت از نظر فالسفه و حکما
اند که حرکت بر سه روي است: یکی از او و گفته«... گوید:ي تعریف حرکت میامهناصرخسرو در اد

طبیعی است و دیگري قسري است و سه دیگر ارادي است. اما حرکت طبیعی، مر حرکات طبایع و افالك را 
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ند گفتند... و اما حرکت قسري مر حرکتی را گفتند که اندر مطبوعات آید و مر آن را برخالف طبع بجنبان
چون حرکت سنگی که ما مر او را سوي هوا براندازیم تا به قهر سوي هوا برشود و به طبع فرود آید... و اما 

(ناصرخسرو، همان: » اند.حرکت ارادي مر حرکت جانوران را گفتند که ایشان به حرکات مختلف متحرك
40-39(

ي زیر است: مقولهبندي دیگري از حرکت هست و آن وقوع حرکت در چهار همچنین تقسیم
کم: مانند رشد درخت.-1
کیف: مانند رسیدن میوه.-2
وضع: مانند حرکت یک جسم نسبت به یک جسم یا وضع دیگر.-3
اَین: مانند حرکت جسم از مکانی به مکان دیگر.-4

) 256براي تفصیل انواع حرکت رجوع شود به (ملکشاهی،همان: 
شود، منظور نه حرکت ارادي است، ي حاضر هرگاه از حرکت صحبت میالزم به ذکر است کهدر نوشته

ي فوق؛بلکه مقصود حرکتی است که در ذات و جوهر عالم امکان نه حرکت قسري و نه مقوالت چهارگانه
وجود دارد.  

حرکت جوهـري از نظر فالسفه-3
را نیز بشناسیم. » ضعر« و » جوهر«الزم است اصطالحات » حرکت جوهري«قبل از شروع بحث در مورد

چه قائم به ي هر چیز. آناصل و خالصه«گونه آمده است: در فرهنگ معین در تعریف جوهر و عرض این
که از صفات چیز دیگر شود، گفتند ماهیت بر دو قسم است: یا خودش مستقالً بدون آنذات باشد. قدما می

ماهیت دیگري شود و آن عرض نام گیرد و نام آن جوهر است و یا از صفات و عوارض وجود می
جوهر: «آمده است که: » فرهنگ اصطالحات فلسفی مالصدرا«) همچنین در1/1256: 1364معین،»(دارد.

ها آن است که موجوداتی که مستقل بوده و در تقرر وجودي نیاز به محل نداشته باشند. و حقّ وجود عینی آن
است از موجودي که وجود آن فی نفسه عین عرض: عبارت« و » در موضوعی از موضوعات نباشند.

)185: 1379(سجادي،» وجودش براي غیر و در غیر باشد. مانند سفیدي و سیاهی.
براساس حرکت جوهري، تنها حرکت افالك و «گوید: می» شرح حکمت متعالیه«اهللا جوادي آملی در آیت
باشدکه سیال است و نه تنها داراي ي جهان طبیعت و ماده مطرح میها مطرح نیست، بلکه سلسلهآسمان

حرکات مکانی، وضعی و کمی و کیفی است، بلکه ذات و جوهر آن نیز متحرّك است. جهان طبیعت سراسر 
حرکت و تالش و کوشش است و این کوشش را کشش الهی برعهده دارد. هر موجود طبیعی، خواه آسمانی 

(جوادي آملی، » و باشد بلکه خود عین حرکت است.که حرکت وصف او خواه زمینی ذاتاً پویاست. نه آن
در این صورت از جهان طبیعت جز سیالن چیز دیگري نیست و در «گوید: ) هم او در ادامه می307: 1368

)315(همان: » میان ماده جز طلب چیز دیگري نیست و هیچ هویتی جز طلب و کوشش نخواهد بود.
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هر لباسی که هست، خواه به صورت جماد خواه به صورت ي صدرالمتألهین، جسم طبیعی دربه عقیده«
گیاه و خواه به صورت حیوان و غیره، همیشه در حال حرکت و تغییر است. درعالم ماده سکون و ثبات 
وجود ندارد. سکون و ثبات مختص عالم عقل و عوالم الهی است... جان سخن صدرالدین این است که 

اي است توان تفسیر کرد.اگر حرکتی در ظاهر هست نشانهي ثبات نمییهي ثبات و یا برپاحرکت را در سایه
جوهر عالم طبیعت دائماً در »صورتی در زیر دارد آنچه بر باالستی«از حرکتی که در باطن جریان دارد؛ و 

شود. ي ذات و جوهر این عالم است. هرگز از آن منفک نمیحرکت و تغییر و تجدد است. این حرکت الزمه
شود و از انسانیت بیرون رود بلکه ه حرکت به این معنی نیست که مثالً حقیقت انسان حقیقت دیگري میالبتّ

به این معنی که حقیقت انسان داراي درجات الیتناهی است و وجود انسان یک »استکمالی و اشتدادي«تغییر 
-اتصال به حقیقت قدسیهوجود تدریجی سیالی است که از نخستین سلول شروع شده و به مقام عقل مجرد و

)36(سروش، همان: » گردد.ي عالم  و فناء فی اهللا منتهی می
- حرکت جوهري غیر از حرکت در جوهر است. وقتی انسان راه می«گوید: محمد فنایی اشکوري می

کند اما حرکت جوهر در این حال در نسبت مکانی (اَینی) است نه در خود رود،جوهرش هم حرکت می
ي حرکت جوهري،فقط حرکت ما مراد از حرکت جوهري حرکت جوهر در ذات خود است... نظریهجوهر... ا

کند بلکه با اثبات حرکت در جوهر جسمانی، کلّ عالم مادي یکپارچه در حرکت در  یک مقوله را اثبات نمی
: 1385(اشکوري،خواهد بود.اگرجوهر، سیال بلکه عین سیالن باشد تمام اعراض نیز در سیالن خواهند بود.

ء است ناگزیر باید متحرّك و ء که علّت حرکت شینهاد و جوهر شی«) مالصدرا معتقد است که 43-11
ء که در مکان و ناآرام باشد و آن هم حرکتی ذاتی و از پیش خود، نه حرکتی وام کرده و عاریتی؛ یعنی شی

را پشت سر و  » خود«کند و دائماً میتر در خودش حرکتکند، در واقع در سطحی عمیقکیفیت حرکت می
)45سروش، همان: »(کند هم در خودش.گذارد. هم خودش حرکت میزیر پا می

رسد مراد و منظور مالصدرا از حرکت جوهري، حرکت با توجه به مجموع مباحث مطرح شده، به نظر می
ي الیتجزاي ماده، تصور حرکت ترین اجزاي ماده است. زیرا بدون حرکت در ذرات هستی و اجزادر کوچک

پذیر و پذیرفتنی نیست که حرکت از سکون پدید آید. اگر ذاتی در و جنبش میسر نخواهد بود. این، امکان
تواند موجد تواند حرکت ایجاد کند؛یعنی موجودي که واجد حرکت نباشد نمیذات خود متحرك نباشد، نمی

و موجب حرکت  شود. به قول جامی:
)23: عقد چهارم: ب1353بخش(جامی، ته از هستیبخش  چون تواند که شود هستیذات نایاف

از » ذره«ي یونان، مانند: هراکلیتوس و همچنین اصحاب البته شبیه این عقیده در میان برخی از فالسفه
) ضمناً این اصل که ذرات بنیادي114دیرباز مطرح بوده است. براي تفصیل بیشتر (ر.ك.ملکشاهی،همان: 

رود. اند،جزء بدیهیات و مسلمات فیزیک به شمار میوقفه در حرکتاتم،دائماً و بی
ي جهان کند، حرکتی است که پیوسته،ذات و جوهرهیی که مالصدرا بیان میحرکت استکمالی و اشتدادي

نیز برد. گسترش مرزهاي هستی در نتایج نجومی و اخترفیزیکی جدیددهد و رو به کمال میرا گسترش می
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هابل پس «گوید:دان مشهور انگلیسی میبه تصریح آمده است. به عنوان نمونه، استیون هاوکینگ، اخترفیزیک
ي طیف نوري هاي باقی عمر را صرف فهرست کردن فاصله و مطالعههاي دیگر،سالاز اثبات وجود کهکشان

به سرخ است؛ یعنی همگی از ما دور ها انتقال ها نمود... او با کمال تعجب دید که طیف بیشتر کهکشانآن
منتشر کرد؛ هرچه کهکشان از ما دورتر است با 1929آورتر از آن چیزي بود که در سال شوند. حیرتمی

گیرد. این اکتشاف به معناي آن بود که برخالف تصور رایج آن زمان، جهان سرعت بیشتري از ما فاصله می
)60: 1385هاوکینگ،»(ل گسترش است.ایستا نیست و در حقیقت مرزهاي آن در حا

انواع حرکت از نظر عرفا-4
توان گفت حرکت در اصطالح عرفا به اعتبار تنزل و ترقی با توجه به دوري بودن مراتب وجود، می«

مدارج وجود به سه معنی: یکی تجلّی وجودي و دیگر تقلّب آنی جواهر و تجدد ماهیات و سوم سیر کشفی 
)101(ملکشاهی، همان: » ه سوي حق آمده است.و رفتن از باطل ب

در واقع دو نوع از این سه حرکت (حرکت اول و سوم ) همان است که در مباحث عرفانی با عنوان قوس 
شود. ملکشاهی این ابیات مولوي را به ترتیب، ناظر به قوس نزولی و ها یاد مینزولی و قوس صعودي از آن

داند:صعودي می
قوس نزولی

وصف آدم مظـهر آیـات اوســتصـطـرالب اوصـاف علوستآدم ا
همچو عکس ماه اندر  آب جوستنماید عکس اوستهرچه در وي می

واندر او تابان صفـات ذوالجــاللخلق را چـون آب دان صاف و زالل
)3138-3139،ب6: د 1368(مولوي،

قوس صعودي
که دانیشکشد آن خالقیمیبـاز از حیوان سـوي انسانیـش
تا شد اکنون عاقل و دانا و زفتهمچنین ز اقلیم تا اقلیم رفت

استهم از این عقلش تحول کردنیهـاي اولینـش یاد نیـستعقل
تا هزاران عقل بیند بوالعجبتا رهد زین عقل پر حرص و طلب

)3646-3649، ب4(همان: د
نزولی و صعودي: رسد این دو بیت هم ناظر باشد بر قوس به نظر می

زند سوي وجودخوش معلّق میها زود زوداز فسون او عدم
زود او را در عدم دو اسبه راندباز بر موجود افسونی چو خواند

)1449-1450،ب 1(همان: د
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ي حاضر نیست.بلکه یک موضوع مورد بررسی در مقالهالبتّه نه حرکت نزولی و نه حرکت صعودي، هیچ
است، مد نظر ماست. » تقلب آنی جواهر و تجدد ماهیات«ین دو حرکت وجود دارد و آن حرکتی که بین ا

کنیم، تنها، مقصودمان همین نوع بنابراین هنگامی که حرکت جوهري را در اقوال عرفا از جمله مولوي بیان می
ارد. ي بین دو قوس نزول و صعود و در جهان ماده ددر فاصله» کائن«حرکت است؛یعنی حرکتی که 

حرکت جوهري از نظر عرفا-5
ي قبل از بیان نظر عرفا در مورد حرکت جوهري الزم است یادآوري شود، که خود مالصدرا در رساله

ي تجدد در جواهر در آثار کند که تجدد در جواهر مذهب جدیدي نیست... مسأله، تصریح می»حدوث«
)325طرح شده است.(ادیانی، همان: الدین به ویژه در فتوحات و فصوص الحکم عرفانی محیی

ي حرکت جوهري به زبان شعر در عطار در طرح مسأله«نویسد: ي اسرارنامه میشفیعی کدکنی در مقدمه
ي ي یونانی است که در دورهي حرکت جوهري، یک اندیشهقلمرو عرفان ایرانی، آغازگر است... اصل اندیشه

ي فارسی و عربی تا ران بوده است.قبل از عطار در شعر عارفانهاسالمی نیز مورد اشاره و توجه بعضی متفکّ
است، آن هم بدین شیوایی و ظرافت. بعدها در سخنان دانم هیچ کس به این موضوع نپرداختهآنجا که می

ي سخنان هاي ابن عربی و اتباع او، دنبالهعارف شبستري که خود از شیفتگان عطار بوده است و در اندیشه
ي فلسفی شده ه شد. در آثار صدرالدین شیرازي این ادراك شاعرانه از وجود تبدیل به نوعی نظریهعطار گرفت

)30: 1386عطار، »(است.
را به » ادراك عارفانه«،  »ادراك شاعرانه«البتّه بایستی متذکّر شویم که اگر شفیعی کدکنی به جاي ترکیب 

ي ي شاعرانه نیست. بلکه یک مسألهي یک مسألهي حرکت جوهرتر بود. چراکه مسألهبرد مناسبکار می
ي ي حرکت جوهري را یک اندیشهکه شفیعی کدکنی اصل اندیشهعرفانی، فلسفی و هستی شناسانه است. این

» ي ضیافترساله«ي یونان باشد. همچنان که افالطون در اش به برخی اقوال فالسفهداند شاید اشارهیونانی می
موجود زنده پیوسته در تغییر است پیوسته در حال مردن و زاییدن است و «کند که از قول سقراط نقل می

تنها،تن نیست که چنین است، جان ما نیز همین حال را دارد. در طبیعت هیچ جانداري آن نیست که بود. 
ي) الزم به یادآوري است که این عقیده67: 1381(صناعی،» گیرد.پیوسته نوي است که جاي کهنه را می

افالطون فقط در مورد موجودات زنده و انسان است و چیزي در مورد حرکت در اجزاي عالم و در ذات اشیا 
در آن نیست. اما در عقاید و اقوال عرفاي ما نه تنها موجود زنده، بلکه کل هستی در حرکت و سیالن است. 

اینجا عطار وارد یکی از «گوید: اسرارنامه می» عقل و عشق«ي دوم شفیعی در همان مقدمه، در مورد مقاله
ي اجزاي کاینات است و ي سرَیان عشق در همهشود که آن مسألهي عرفانی میزیباترین قلمروهاي اندیشه

دهد که تکامل نیازمند عشق است.[مقایسه شود با حرکت استکمالی] عطار به شیواترین بیانی توضیح میاین
) 29ي کاینات قرار داده است.(شفیعی، همان: شق را نیروي محرّکهي تکامل هستی، عکه خداوند در زنجیره

ترین مسائل عرفانی؛یعنی گوید در پایان این مقال، (عشق و عقل) عطار به یکی از مهمایشان در ادامه می
آورد:پردازد و این ابیات را شاهد میحرکت جوهري و سیر دیالکتیکی وجود می
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برون گـیـرد زیـک یـک ذره صــد رازازاگـر چشـم دلـت گـردد بـدین بـ
نـبـیـند یک نفَس، جـز در روش رويهـمـه ذرات عـالـم را درایـن کـوي

تو بی چشمی و در تو این روش هستاند و در روش مستهمه در گردش
)641-643(عطار، همان: ابیات

اند و اصوالً اش تعبیر نکردهناي فلسفیاند و آن را به معنام نبرده» حرکت جوهري«عرفا به صراحت از 
کردیم؛ بار اول به طور منسجم و مدون، از که نقل ي حرکت جوهري،به شیوه و سیاق امروزي چناننظریه

توان به چیزي جز ها را نمیسوي مالصدر مطرح شد. اما تعبیرات و اصطالحاتی در کالم عرفاست که آن
انند: تجدد امثال، تبدل امثال،خلق جدید،خلع و لبس، حرکت حبی، حرکت جوهري تعبیر کرد. اصطالحاتی م

سریان عشق در عالم و... مثالً تعبیر خلق جدید در این ابیات مولوي:      

آسمان و آفتابی دیگر است غیب را ابري و آبی دیگر است 
یاغیان فی لبس من خلق جدیدناید آن الّا که برخاصان پدید

)2035-2036، ب 1د (مولوي، همان:
ي حرکت جوهري مالصدرا ملهم از سخنان عرفاست. در سخنان شک نظریهبی«گوید: اشکوري می

است. عرفا با استفاده عرفایی چون: ابن عربی، مولوي و شبستري، تجدد و حرکت عمومی اشیاء تصریح شده
کنند. ثال، تبدل امثال و خلق جدید یاد میي عرفانی با عناوینی همچون: تجدد اماز تعابیر قرآنی از این نظریه

ي مخلوقات اعم از مادي و [البتّه] تجدد امثال عین حرکت جوهري نیست. تجدد امثال عام است و همه
شمارد. اما حرکت جوهري مختص به عالم مادي مجرد،جوهر و عرض را یکسان مشمول تجدد و تبدل می

)11-43: 1385اشکوري،»(است.
حرکتی که عبارت است از وجود عالم، حرکت حب(عشق) است و رسول اهللا(ص) «وید:گابن عربی می

عرَف. و اگر این فرماید: کُنت کَنزاً مخفیا فَاَحببت أن أنیز در حدیث قدسی به همین امر اشاره دارد، که می
)1/597: 1373(خرمشاهی،» آمد.محبت نبود عالم به عین وجود نمی

تجدد امثال در اصطالح عرفا به «گوید: می» تجدد امثال و حرکت جوهري«عنوان الدین همایی درجالل
این معنی است که فیض هستی و اعطاء وجود از مبدأ فیاض واجب الوجود، دم به دم و آن به آن و لحظه به 

شود... اگر درست دقّت کنیم تجدد امثال شامل حرکتلحظه بر موجودات و ماهیات امکانیه تجدید می
» تر از حرکت جوهري و عرضی است.تر و گستردهشود؛ یعنی مفهوم ومصداقش وسیعجوهري نیز می

)164-1/165: 1376(همایی،
دارد: بیان می» فرق حرکت حبی با حرکت جوهري چیست ؟«ابراهیمی دینانی در پاسخ به این سؤال که 

ي یک اصطالح فلسفی است... حرکت جوهري هم به اصطالح عرفا حرکت حبی است. که حرکت جوهر«
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توانیم حرکت جوهري را به اصطالح یک عارف حرکت حبی بدانیم.در واقع حرکت جوهري فراگیر بودن می
اند که به مقام نبات دهد... تمام جمادات در حرکتو متعالی بودن حرکت حبی را در ذات اشیاء نشان می

اند تا به مقام انسانی نی برسند تمام حیوانات هم در حرکتاند تا به مقام حیواي نباتات در حرکتبرسند همه
برسند و انسان در حرکت است با سراسر هستی خودش تا به حق تبارك و تعالی برسد که این را حرکت 

وبالگ حکمت اسالمی)»(متعالی گویند.
خرمشاهی در تفسیر این بیت از حافظ: 

عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد در ازل پرتو عشقت ز تجلّی دم زد   
-هایی که موالنا میي آنعشق محور جریان و سریان هستی است وهمه«کند که: سخنی از عراقی نقل می

شود که عرفا از آن به حرکت ي قرآن است، (یحبهم و یحبونَه)؛ یعنی از حب آغاز میگوید از آیات کریمه
- ي عشق را بازمیي آفرینش با عشق یا به انگیزهي دوم، همین نظریهدر آغاز لمعهکنند. عراقی حبی یاد می

: 1373خرمشاهی،»(نماید: سلطان عشق خواست که خیمه به صحرا زند،درخزانه بگشاد،گنج بر عالم پاشید.
1/598 (

حرکت جوهري در اشعار مولوي-6
ي که اندیشهیی کامل داشته و احتمال اینهاي او آشنابدون شک مولویی با آثار عطار به ویژه مثنوي

ي دل خوردگی آیینهحرکت جوهري را در آثار عطار خوانده باشد،فراوان است. اما قطعاً روشنی و صیقل
تأثیر نبوده است. اینک ابیاتی از موالنا در ارتباط با حرکت جوهري:هاي او از هستی بیمولوي نیز بر دریافت

باز شد که انـا الیه راجـعـونبرون صورتی آید صورت از بی
پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتی 

است
مصطفی فرمود دنیا ساعتی است

خبر از نو شدن اندر بقابی شود دنیا و ماهر نفس نو می
نماید در جسدمستمري میرسد عمر همچون جوي نونو می

بانی به دستچون شرر، کش تیز جنآن ز تیزي مستمر شکل آمده است
در نظر آتش درآید بس درازشاخ آتش را بجنبانی به ساز

نماید سرعت انگیزي صنعمیاین درازي مدت از تیزي صنع
)1141-1147، ب1: د1368(مولوي، 

و این حکم؛یعنی افنا و ابقا و میراندن و زنده کردن،حکمی است «گوید:فروزانفر در توضیح بیت دوم می
ي تعالی در صفات متقابله... و چون تجلّی که فیض منبسط و اضافهاي تجلی و ظهور حقمستمر به اقتض

گردد، پس آثار آن نیز دائم و پایدار است و انسان و سایر اشیا ي حق است،هرگز گسسته و منقطع نمیاشراقیه
)2/432: 1361(فروزانفر،» شوند.میرند و زنده میدر هر آنی در تصرف قهر و لطف می
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ي صوفیه، آفرینش ظهور حق است و صور، مراتب ظهور به عقیده«گوید: مچنین در توضیح بیت بعد میه
چه به دوام و پذیرد، آفرینش همیشه در تغییر و تبدل است. آنو تجلّی خدا هستند و چون تجلّی تکرار نمی

)2/432همان، » (شود ذات حق است که به این تعبیر جوهر و اساس آفرینش است.ثبات متّصف می
گوید: کند و میالبته مولوي در بیت اول بازهم انواع دیگر حرکت؛ یعنی قوس نزولی و صعودي را بیان می

گردند. همچنین در ابیات چهارم تا آخر، اند و دوباره به طرف خداوند بازمیموجودات از عدم به وجود آمده
گونه که چرخاندن سریع گوید هماندهد و میمیمولوي با ذکر یک مثال، حرکت در عالم امکان را توضیح 

شود بیننده آن را مستمر و به صورت یک خطّ آتشین تصور کند، تغییر و تحول ي آتش، سبب مییک شاخه
گوید:رسد. در جاي دیگر چنین مینواخت به نظر میدائمی جهان بدین سبب مستمر و یک
، ب 1: د1368میرد مالل(مولوي، وتا ز نادیدن فرهر زمان نو صورتی و نو جمال

3264(
)123، ب3بنگر اندر  نزع جان ایمانت را (همان: دهر زمان نزعی است جزو جانت را

هستی بهتر به جاي آن نشانداز مبدل هستی اول نماند
)791-792، ب5دیگر دوم در ابتدا(همان: دبعد یکهاهمچنین تا صدهزاران هست

)740، ب6یی شد صفت زنگی سترد(همان: درومیچگی بمردمرد بالغ گشت آن ب
)464، ب3ناطقان کانا الیه راجعون (همان: دجمله اجزا در تحرك در سکون
همچو جو اندر روش کش بند نیحال هر روزي به دي مانند نی 

فکرت هر روز را دیگر اثرشادي هر روز از نوعی دگر 
)3642-3643، ب5(همان: د

خنبک زنان بر نیستی دستک زنان اندر نمایی در وصل خود در وصل اصل اصل خود ستیهر ه
)176، غ 1: ج 1366(مولوي، 

و لیکن آن حرکت نیست فاش و اظهارياي و دوان ز کودکی تو به پیري روانه
)3088، غ2(همان: ج 

ي معروف صوفیه به نام مبین قاعده«گوید:می» حال هر روزي به دي مانند نی«کریم زمانی در شرح بیت 
ي بینی نو و پویاي موالنا. در تفکر متعالی او جهان و همهي جهاندهندهتبدل امثال و تجدد امثال است و نشان

کنند و ي کهنه و ژنده را برمیها، آن به آن در حال تغییر و گذار از صورتی به صورتی دیگرند. جامهپدیده
)5/999: 1378زمانی،»(رود.ین خلع و لبس تا نفخ صور میپوشند. ااي نو میجامه

سان موالنا با تدبر در گردون، حقایقی دیگر مرتبط با حرکت جوهري بر ما آشکار ذهن وقّاد و قلب آیینه
سازد:می

)787، ب5: د1368ي دل کو به گردون بنگریست   دید کاینجا هردمی میناگري است (مولوي، دیده
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- در اندیشه و کالم موالنا به بار آورده است؛ می» حرکت جوهري«ر و نتایجی که موضوع ي آثااز جمله

توان به موارد زیر اشاره کرد:
تضاد 1-6

گیرد؛ تضاد بین قوه و فعل و است. حرکت از تضاد سرچشمه می» تضاد«ي این حقایق بحث از جمله
مروز نظیر فیزیک) هم قابل توجیه است؛ حرکت تضاد بین نقص و کمال. از لحاظ علمی (منظور علوم مادي ا

دانند؛یعنی به نوعی در اتم که ها میي اتم (پروتون) را به دلیل اختالف بار الکتریکی آنالکترون به دور هسته
گفتند،عامل و عنصر تضاد موجود استو حرکت، ناشی از این تضادهاست. شاید ها آن را جزء الیتجزي میقرن

سراید:هاي فیزیک جدید، این ابیات را میکه گویی مولوي، مطابق با آخرین یافتهبرهمین اساس است
ذره با ذره چو دین با کافرياین جهان جنگ است چون کل بنگري

وآن دگر سوي یمین اندر آن یکی ذره همی پرّد به چپ
طلب

)36-37، ب 6: د 1368(مولوي، 
زیک بنگریم: ذره (الکترون)، ذره (پروتون)، دین (بار الکتریکی مصراع دوم بیت اول را از منظر علم فی

مثبت)، کافري (بار الکتریکی منفی).
در مورد بیت» فیزیک کوانتوم ومکاشفات موالنا«ي محسن فرشاد در مقاله

وآن دگر سوي یمین اندر طلبآن یکی ذره همی پرّد به چپ    
باشد. این بیت ي کوانتومی است، این بیت میواقعی داراي اندیشهیکی از ابیاتی که به معنی «گوید: می

کشد بدون طرح قضیه در ریاضیات محض و بدون استفاده از که تقارن ذرات در عالم هستی را به تصویر می
» شود.ي کوانتومی و اصل تقارن به ذهن متبادر میهاي فیزیکی عنوان شده؛ مع ذالک همان اندیشهمدل

) ابیات زیر نیز متضمن همین معناي تضادند:53تا: (فرشاد، بی
، 6: د1368زین تخالف آن تخالف باز دان(مولوي، جنگ فعلی هست از جنگ نهان

)44ب
)47، ب6در عناصر درنگر تا حل شود (همان: دها قائم بوداین جهان زین جنگ

)50، ب6: دالجرم ما جنگییم از ضرّ و سود (همانپس بناي خلق بر اضداد بود
)53، ب6هر یکی با دیگري در جنگ و کین (همان: دموج لشکرهاي احوالم ببین

چون آن جهان (عالم مجردات) خالی از تضاد است،لذا از نظر موالنا در آنجا حرکت و در نتیجه تغییري 
وجود ندارد، پس الجرم:

)56، ب6یست (همان: د که آن ترکیب از اضداد نآن جهان جز باقی و آباد نیست      زآن
گردد:گوید وقتی انسان به خدا برمیو براي همین است که موالنا می

)47، ب6رفت از وي جنبش طبع و سکون     از چه؟ از انّا الَیه راجِِعون (همان: د 
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الزمانی و المکانی عالم مجردات-2-6
ی در عالم مجردات است. مولوي نیز ، الزمانی و المکان» حرکت جوهري«یکی از نتایج اجتناب ناپذیر 

داند: مانند عطار، عالم مجرّدات را المکان و الزمان می
ماضی و مستقبل و حال از کجاست؟المکانی که در او نور خداست

هردو یک چیزاند پنداري که دوستماضی و مستقبلش نسبت به توست
)1151-1152، ب 3(همان: د 

کند که حرکت در آن باشد و حرکت هم کت است. گذشته و آینده جایی معنا پیدا میي حرزمان زاییده
در آن وجود داشته باشدو الجرم در این الزمانی و المکانی است که: » تضاد«دهد که در جایی رخ می

)3505، ب 1هست ازل را و ابد را اتحاد عقل را ره نیست آن سو ز افتقاد(همان: د 
نسان سیر تکاملی ا-3-6

)791، ب5هستی بهتر به جاي او نشاند (همان: داز مبدل هستی اول نماند
از فنا پس رو چرا برتافتیاین بقاها از فناها یافتی 

اي اي نافقابر بقا چفسیدهزان فناها چه زیان بودت که تا
پس فنا جو که مبدل برتر استچون دوم از اولینت بهتر است

تاکنون هرلحظه از بدو وجوددي اي عنودصد هزاران حشر دی
- 800، ب5وز نما سوي حیات و ابتال (همان: دخبر سوي نما از جمادي بی

796(
داند ومعتقد است هرچه زمان موالنا ضمن توجه به حرکت جوهري، این حرکت را در جهت تعالی می

ي در فناهاي متوالی است. هر فنا مقدمهنشیند و بقاي زندگی گذرد، هستی بهتري به جاي هستی اول میمی
تري است. این پارادوکس واقعی هستی است.بقاي بهتر و کامل

وز نما  مردم به حیوان سر زدماز جمادي مردم و نامی شدم
پس چه ترسم کی ز مردن کم شدممردم از حیوانی و آدم شدم 

رتا برآرم از مالیک بال و پي دیگر بمیرم از بشرحمله
چه اندر وهم ناید آن شومآنبار دیگر از ملک پران شوم

کلُّ شَیء هالک الّا وجههاز ملک هم بایدم جستن زجو      
)3901-3904، ب3(همان: د

پذیر را که با توجه و عنایت به همین حرکت استکمالی و اشتدادي است که مولوي، این ابیات دل
چنان دهد. آنسراید و تفسیر و برداشتی خوشایند از مرگ ارائه میی است،میهاي متوالموضوعش مرگ

کند کاش همین لحظه بمیرد. در پرتو این حرکت استکمالی، مرگ پختگی و کمال خوشایند که آدم آرزو می
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اي است که تا خام و نارس است بر درخت جهان چسبیده است. اما وقتی است. زندگی آدمی همچون میوه
شود:گزان شد، از دار دنیا جدا میو لبشیرین

هاي نیم خامما بر او چون میوهاین جهان همچون درخت است اي کرام
که در خامی نشاید کاخ رازآنها مر شاخ را سخت گیرد خام

ها را بعد از آنسست گیرد شاخگزانچون بپخت و گشت شیرین لب
)1293-1295، ب3(همان: د 

سیر تکاملی هستی-4-6
»: حرکت حبی«گوید؛ همان تعبیر سخن می» حرکت«مولوي گاهی همچون ابن عربی با تعبیر عشق از 

گر نبودي عشق بفسردي جهاندور گردون را ز موج عشق دان
چون شکر شیرین شوم از شور عشقعشق قهار است و من مقهور عشق

ق ساید کوه را مانند ریگعشعشق جوشد بحر را مانند دیگ 
عشق لرزاند زمین را از گزافعشق بشکافد فلک را صد شکاف

)3854-3857، ب5(همان: د 
کوه در رقص آمد و چاالك شدجسم خاك از عشق بر افالك شد

طور مست و خرّ موسی صاعقاعشق جان طور آمد عاشقا
)26-25، ب1(همان: د 

-توان بر اساس اخترفیزیک، تحلیلی به دست داد که پر بیمی» گر نبودي عشق بفسردي جهان«در مصراع 

که بگوییم در لحظات کشف و راه هم نباشد و اگر احیاناً درست از آب درآید، هیچ توجیهی ندارد الّا این
توانیم ی از آن را در این ابیات میي موالنا، این مفاهیم عظیم بر قلبش تابیده شده و انعکاسشهود عارفانه

اي است با جرم بسیار بسیار زیاد و حجم کم؛ یعنی چاله؛ ستارهببینیم. استیون هاوکینگ معتقد است که سیاه
-قدر حرکت در ذرات آن کم شده که تقریباً به صفر رسیده است. در این صورت آن ستاره به نوعی یخ میآن

-چنان که هیچ نوري یاراي گذشتن از میدان مغناطیسی آن را ندارد. و بدینشود.آنزند و جمع و متراکم می
)109-130: 1385آید. (ر.ك. هاوکینگ،چاله پدید میگونه است که یک سیاه

زد. گوید اگر عشق (مقایسه شود با حرکت) نبود،جهان یخ میمولوي در مصراع مورد نظر می
مالحسین کاشفی در مورد همین بیت:

گر نبودي عشق بفسردي جهانون را زموج عشق دان دور گرد
گویند که هر متحرّکی را ناچار است از میل مقدم بر آن اشارت است به آن معنی که حکما می«گوید: می

حرکت که باعث و سبب آن حرکت شود و آن را به جهت معینی مخصوص گرداند و آن میل طبیعی ذاتی که 
دد، اثر عشق است که سرایت کرده، بیت:ي قاهري، ساکن نگرجز به غلبه

طبایع جز کشش کاري ندارند     حکیمان آن کشش را عشق خوانند 
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ي کمی و کیفی و اَینی و وضعی، میل و حرکت دیگري هست از مبدأ اما نزد محققان غیر از حرکات اربعه
- ي اعیان موجودات است به غلبهت که همهآفرینش تا منتهاي عالم و آن ثوران سیر وجود و اقتضاي ذاتی اس

) 351: 1386(واعظ کاشفی،» اند.ي میل او از قوه به فعل آمده
پاسخ موالنا به دو سؤال-7

گوئیم: ذات و جوهر دائم در حرکتند، این که میدر مبحث حرکت جوهري دو سؤال مطرح است. اول این
است و تا ابد بار(همان بار نخست) گرفتهاین حرکت را یککه، است؟ دیگر اینحرکت را از چه یا که گرفته

دهد؟ مولوي در یک ادامه دارد؟ یا نه قدرتی فراتر از زمان و مکان هر لحظه حرکت را در محرَّك قرار می
داند: می» تجلّی فیض مستمر الهی«دهد اوحرکت اشیاء را بیت به هر دو سؤال پاسخ می

، 1فعلی مدان (همان: د کار و بیر ورا بیمکلّ یومٍ هو فی شأن بخوان
)3071ب

فعل نبودن خدا را به استمرار فیض او در حرکت بخشیدن به هستی در جهت کار و بیشاید بتوان بی
رسیدن به کمال تعبیر و تفسیر کرد.همچنین این بیت:          

، 6مان: دورنه ساکن بود این بحر اي مجید (هاولم این جزر و مد از تو رسید
)210ب

یا این بیت از غزلیات: 
شکافد کوه رارسد برمیهر دم تجلی میعالم چو کوه طور دان ما همچو موسی طالبان

)9، غ 1: ج 1366(مولوي، 
موالنا جریان قوانین را در جهان هستی مستند به استمرار «گوید:در همین زمینه محمدتقی جعفري می

ي ذرات و شود. چون همهداند... وقوانین هر لحظه از طرف خداوندي حفظ میها میظت خداوندي از آنحفا
ها در هر لحظه مستند به فیض الهی ي آني قوانین است پس همهها و روابط اجزاي جهان تبلور یافتهپدیده

آورد. در ابیات به وجود میاست. به همین جهت است که مشیت الهی هر لحظه هستی را در مجراي قوانین 
ترتیب منعکس است:موالنا حفاظت دائمی خداوندي از قوانین بدین

ماه آن ماه است و آب آن آب نیستها بگذشت این قرن نویستقرن
گرچه مستبدل شد این قرن و اممعدل آن عدل است و فضل آن فضل هم

بر دواموین معانی برقرار وها رفت اي همام ها بر قرنقرن
عکس ماه و عکس اختر برقرارشد مبدل آب این جو چند بار

بلکه بر اقطار اوج آسمانپس بنایش نیست بر آب روان
)3179-3175، ب 6: د 1368(مولوي، 
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مقصود موالنا از اقطار اوج آسمان، فضا و کرات آسمانی نیست بلکه منظورش عامل فوق طبیعت متحول 
)164-165: 1366جعفري،»(باشد.اوندي میاست که مشیت خد

گیرينتیجه
دهد. عرفان اسالمی عموماً و عرفان مولوي خصوصاً، دیدگاهی باطراوت و تازه از هستی به دست می

بیند. رکود و سکون و سکوت در هستی دیدگاهی که هر چیز و همه چیز را متحول و هردم نوشونده می
هاي ضربی اندوه هم نیست یکسره شادي است.شور و جنبش و وزنزدگی و غم ونیست به همین سبب دل

انگیز او از هاي دلي فراوان موالنا به رقص و سماع و روح امیدوارانه و برداشتغزلیات شمس،عالقه
ي اجباري هستی،همگی حکایت از همین سرزندگی و نشاط دارد.در این دیدگاه حتّی مرگ نیز نتیجه

گزان شدن سیب زندگی است، سیبی است و پایانی دردناك نیست؛ رسیدن و لباستکمال و حرکت اشتدادي
شود.که از درخت مادیت و هستی ملموس جدا می

پذیر بلکه اجتناب ناپذیرند. بدون تضاد حرکتی در بینش عرفانی مولوي، تضادهاي هستی نه تنها توجیه
آور نخواهد بود. ي مادي هراسمتصور نیست و بدون حرکت، کمال ناممکنو دیگر، پایان دنیا

توان از در پرتو عرفان موالنا و اعتقاد به حرکت و سیالن در هستی و نتایج منشعب از این اعتقاد، می
دهد. در این اي که نمایی باز و گسترده از هستی پیش چشم قرار میاي دیگر به زندگی نگاه کرد. زاویهزاویه

و گرگ و گوسفند و بیابان و آبشار و آسمان و ابر، تابلویی بدیع بر ، کوه و دره و سنگ و علف»نماي باز«
- هاي ناگزیر و گریزناپذیر زندگی را شیرین و قابل تحمل میآورند که تماشاي آن، رنجدیوار حیات پدید می

سازد. 
کتابنامه:

) را، جلد )،حرکت در فراسوي ماده، مجموعه مقاالت همایش جهانی مالصد1378ادیانی، سید یونس؛
هشتم، تهران، بنیاد حکمت اسالمی.

) ي مجلس شوراي اسالمی.)،سبحه االبرار و...، چاپ سنگی، تهران،کتابخانه1353جامی، عبدالرحمان؛
)ي تدوین و نشر آثار عالمه ها، چاپ سوم،تهران،مؤسسهبینی)،مولوي و جهان1386جعفري،محمدتقی؛

جعفري.
)ه اسفار اربعه، ج )،شرح 1368جوادي آملی، عبداهللا؛چاپ سوم، تهران، الزهرا.6حکمت متعالی ،
) المللی انجمن ترویج زبان وادبیات مقاالت ششمین همایش بین)،مجموعه1390خدادادي، محمد؛

فارسی، دانشگاه مازندران.
) حافظ نامه، چاپ ششم، تهران، علمی و فرهنگی.1373خرمشاهی، بهاءالدین؛،(
) ح جامع مثنوي، چاپ سوم، تهران، اطالعات.)،شر1378زمانی،کریم؛
) 78)،مشترکات اندیشه موالنا و مالصدرا، کیهان اندیشه ، شماره 1377ساالري، عزیزاهللا؛.
) فرهنگ اصطالحات فلسفی مالصدرا، چاپ اول، تهران، وزارت فرهنگ.1379سجادي، سید جعفر؛،(
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) تهران، صراط.)،نهاد نا آرام جهان، چاپششم، 1389سروش، عبدالکریم؛
) فاعل و مبدأ حرکت در ... ، مجموعه مقاالت همایش سراسري مولوي شناسی، 1389صحرایی، قاسم؛،(

دانشگاه کردستان.
) ي ضیافت افالطون، مقدمه و ویرایش فرهنگ جهانبخش، چاپ )، رساله1381صناعی، محمود؛

اول،تهران، جامی.
) ش رئالیسم، مقدمه و پاورقی مرتضی مطهري، چاپ )،اصول فلسفه و رو1368طباطبایی، محمد حسین؛

تهران، صدرا.
) عرفان، زیبا شناسی و شعور کیهانی، چاپ اول، تهران، رسا.1383طالیی کینایی، اصغر؛،(
) اسرار نامه، مقدمه تصحیح و تعلیقات محمدرضا شفیعی 1386عطار نیشابوري، شیخ فریدالدین؛،(

کدکنی، چاپ اول،تهران، سخن.
چاپ اول، تهران، نشر علم. »پیوند علم و عرفان«هاي کوانتومی موالنا)،اندیشه1384حسن؛(فرشاد،م،
-----------تا)،فیزیک کوانتوم و مکاشفات موالنا، سایت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات ؛ (بی

فرهنگی.
) ار.1361فروزانفر، بدیع الزمان؛شرح مثنوي شریف،چاپ سوم، تهران، زو،(
حرکت جوهري و تجدد امثال، فصلنامه علمی پژوهشی معرفت فلسفی، 1385کوري، محمد؛ (فنایی اش،(

ش چهارم.
) لب لباب مثنوي، به اهتمام سید نصراهللا تقوي،تهران، اساطیر.1386واعظ کاشفی، مالحسین؛،(
) فرهنگ فارسی، چاپ هفتم، تهران، امیرکبیر.1364معین،محمد؛،(
) استیفاي اقسام آن، تهران، چاپ چهارم، سروش.)،حرکت و1388ملکشاهی، حسن؛
) مثنوي معنوي، به کوشش رینولد آلن نیکلسون،چاپ اول، تهران،مولی.1368مولوي، جالل الدین؛،(
) دیوان شمس تبریزي، مقدمه بدیع الزمان فروزانفر، چاپ سوم، تهران، 1366مولوي، جالل الدین؛،(

جاویدان.
 زاد المسافرین، تصحیح محمد بذل الرحمان، چاپ دوم، تهران، 1385(ناصر خسرو قبادیانی، ابومعین؛،(

اساطیر.
) ي پارسی، ،نامه»ي کیهان شناسی مولويهمگرایی انسان با جهان هستی در نظریه) «1388نوین، حسین

.33تا5. صص49و48شماره 
) شی دانشگاه )،حرکت و جنبش در غزل هاي موالنا، فصلنامه علمی پژوه1386واحد دوست، مهوش؛

.69و68،ش17الزهراء، سال 
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) ها)، ترجمه محمدرضا چالهي زمان (از انفجار بزرگ تا سیاه)،تاریخچه1385هاوکینگ، استیون؛
محجوب،چاپ دهم، تهران،سهامی انتشار.

) گوید،چاپ نهم، تهران، هما.)،مولوي چه می1376همایی، جالالدین؛
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ي قصاید بر غزلیات خاقانیسایه
1حیدريعلی

دانشیار دانشگاه لرستان
قاسم صحرایی
دانشیار دانشگاه لرستان
محمد کریمی
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

چکیده
- در سرودن غزل تحت تاثیر قصاید و عادات قصیدهوي به قصیده موجب شده است تا خاقانی تمایل 

هایی بسراید که قصیده گونه است. سرایی قرار بگیرد و غزل
از نظر زبان؛(به کارگیري تعابیر و الفاظ خشن، استفاده ازتعابیري که برگرفته از خوي غزلیات خاقانی

آید، سراییاست، استفاده از مصطلحات لغوي، استفاده از تعابیري که از ارکان قصیده به شمار میقصیده
ل در غزل، مدح ل و هواي تغزّرویه از اصطالحات علمی از قبیل طب،  نجوم و...) محتوا؛(حاي بیاستفاده
هاي تعداد ابیات زیاد در غزل، به کارگیري ردیف(غزل، استفاده از مضامین رایج در قصیده و...) شکل؛ورثا در

طوالنی و قوافی دشوار، شریطه در غزل و...) و زیباشناسی(استفاده از تشبیهات وتصاویري که لطیف نیستند، 
در الی رویه از صنایع بدیعی از قبیل ترصیع و موازنه، رد الصي بیاستفادهاستفاده از اوزان نامطبوع عروضی، 

قرار گرفته است.او سراییقصیدهي شیوهالعجز و فروعات آن، التزام، حسن طلب و...)تحت تاثیر 
ه.غزل، قصیدتغزّل، خاقانی، زبان، ها:کلیدواژه

مقدمه:
فارسی از جمله قصیده و غزل طبع آزمایی کرده است. هاي شعرخاقانی شاعري است که در انواع قالب

هاي دیگر نیز مهارت و استادي خود را نشان داده است، اما شهرت وي درگرو که وي در قالببا وجود این
ي قصایدش هایش در زیر سایهقصاید غرّاي اوست و همین امر باعث شده تا دیگر آثار او از جمله غزل

گذار در تکامل غزل به حساب وي در غزل شاعري صاحب سبک و از شاعران تاثیرکه مغفول بماند. حال آن
سرایان دیگر که در کنار قصیده به سرودن ي اوست که غزل رونق یافت و او نیز مانند قصیدهآید. در دورهمی

تمایل به جا که طبع و دستگاه فکري خاقانی مسرایی تمایل نشان داد. از آنپرداختند، به غزلغزل نیز می
سرایی قرار گرفته است. به طوري که قصیده است، وي در سرودن غزلیات تحت تأثیر قصاید و عادات قصیده

هاي وي قصیده گونه است. بعضی از غزل

1. aheidary1348@yahoo.com
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زوال قصیده و رونق غزل:
قصیده قالب رایج شعر فارسی از اوایل قرن چهارم تا پایان قرن ششم است. بر اثر تحوالت سیاسی و 

ماعی که در این قرن (قرن ششم) اتّفاق افتاد از جمله روي کار آمدن سالجقه، انتقال پایتخت از خراسان اجت
به عراق عجم رواج تصوف، قصیده از رواج افتاد. هر چند در این قرن بازار قصیده هنوز رونق داشت، اما تا 

ي کم شکوه و گالیه از کینهقرن کمشد. در این ي غزنویان کاسته حد زیادي از حدت آن نسبت به دوره
آورند. کم به دنیاي درون روي میروزگار با اهل فضل و شکایت از شعر و شاعري پا گرفت و شاعران کم

گردد و اندك شود و غزل قالب رایج میهاي غزل در این قرن (قرن ششم) استوار میپایه«نویسد: شمیسا می
رسد. انوري، ظهیر و جمال و کمال هفتم و هشتم به اوج خود میکه در قرن یابد تا آناندك تکامل می

غزل را » تصوف«اصفهانی و سعدي از نظر لفظ و سنایی و عطّار و خاقانی و نظامی و مولوي از نظر معنی 
آید که هم از نظر لفظ وهم از نظر معنی غایت غزل که حافظ به وجود میبخشند تا آنترقّی و تکامل می

کند. از طرفی ساختار اي زندگی میسرا در چنین دوره) خاقانی قصیده73-74: 1373(شمیسا، »فارسی است.
ي خود و دیگر مسائل در ي طبع عاشق پیشهذهنی او به سوي قصیده تمایل دارد و از طرفی دیگر به واسطه

سرایی گرایش او به قصیدهي فکري جا که پس زمینهاین از آنپردازد. بنابرسرایی نیز میکنار قصیده به غزل
دهد.     سرایی را به غزل نیز تسرّي میدارد، عادات  ناشی از قصیده

که خاقانی هاي او چندان مورد توجه قرار نگیرد، حال آنشهرت قصاید خاقانی باعث شده است که غزل
ررسی تحول غزل امري نقشی مهم در تکامل غزل ایفا کرده است. بنابراین بررسی غزل خاقانی در راستاي ب

مطلبی که غالباً از نظر عامه مستور مانده است این است که خاقانی «نویسد: ضروري است. علی دشتی می
باشد. اگر قدرت در تلفیق و ابداع در بیان و تسلّط بر فنون ادب، خاقانی را در صف اي میسراي گرانمایهغزل

شویم که اندیشه دارد، احساس ي وي با شاعري مواجه میهادهد، در غزلسرایان جاي مینخستین قصیده
هاي استوار و بلند ریخته که شایسته دارد، مشرب عرفانی و جهان بینی دارد و صور ذهنی خود را در غزل

) 108: 1339(دشتی، » سرایان مبتکر جاي داد.است او را در صف غزل
گیرد تا با آن به شعر اي را به کار مینی هر پدیدهنگرد یعها با دید شاعرانه میخاقانی به تمام پدیده

- خاقانی چونان جهان شناسی پندارگرا، هر چیز را به شعر می«گوید: سرودن بپردازد. کزّازي در این باره می
تواند پیامی شعري را در خود نهفته باشد. براي او بنیاد شعر است: اگر سخنوري چون ناصرکشد هر چیز می

ها و باورهاي دینی خویش را به زبان شعر گوید خاقانی فلسفه کند تا اندیشهدر کار فلسفه میخسرو شعر را
هاي دینی یا فلسفی به یاري آفریند. خواست او باز نمود اندیشهبرد. از فلسفه شعر میرا به قلمرو شعر می

سراید تا از پدید آورد. اونمیي شعري راتواند بن مایهها میشعر نیست، هر کدام از این باورها و اندیشه
) خاقانی عالوه بر قصاید درغزل 185: 1368(کزّازي، » گیرد تا بسراید.فلسفه سخن بگوید، فلسفه را به کارمی

اش خاقانی تا حدود زیادي در غزل نیز همچون قصیده«نویسد: کند. حمیدیان مینیز این شیوه را دنبال می
آسمان براي خلق مضامین شاعرانه است. دین و معارف اسالمی، مصداق بارز به هم دوختن زمین و 
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ها، مسیحیت، تصوف و عرفان، علوم مختلف از طب و نجوم، منطق، طبیعیات، موسیقی و غیره، رسوم و آیین
رسد. گزاف نیست اگر بگوییم تراکم عناصر فولکلور و... همه چیز در شعر او به نوعی به وحدت شاعرانه می

اي کند... غزل او استعداد تبدیل به مجموعهیع گوناگون چه بسا جاي را بر عنصر عاطفه تنگ میخیال و صنا
از عواطف دقیق را داشت اگر شاعر تا بدین حد در پی تلفیق عناصر بعید خیال در درون هزارتوهاي ذهنی 

)59-60: 1383(حمیدیان، » گشت.نمی
-هاي بعید است. او میها و استعارهوي آوردن به کنایهي خاقانی در قصاید اجتناب از سادگی و رشیوه

ي استعارات و تشبیهات و کنایات  دشوار بیان کند. او ترین مفهوم و مضمون را در لفافهکوشد تا حتّی ساده
فرستد. (اسالمی زند و خواننده را به سفري دراز به دنبال شکار معنی میحرف خود را به سبک خود می

خواهد معانی متالطم در ذهن را بیرون مشاعر بیدار و حساس او می«گوید: ) دشتی می79: 1383ندوشن، 
شود و براي گنجاندن معانی غم این ندارد که اجزاي جمله جاي ریزد، ناچار به استعاره و کنایه متوسل می

. پس طبعاً پستی و خواهد مکنونات خیالی خویش را بیرون دهدآورد. میخود قرار نگیرد پس تعقید به بار می
)       38: 1339(دشتی، » شود.هایش پیدا میبلندي در گفته

ي تاثیر پذیري پس از ذکر این مقدمات، به بررسی تاثیر پذیري غزلیات خاقانی از قصاید او در چهار حوزه
پردازیم:از نظر زبان، محتوا، شکل و زیبا شناسی می

تأثیر پذیري از نظر زبان:-1
استفاده از تعابیر ناخوش و خشن در غزل:. 1-1

کند. از آن ي تحول غزل است و غزل در دوران او روزگار جوانی خود را طی میخاقانی از شاعران دوره
ي خاص او نیست. از این رو زبان غزل او کامالً هموار سرایی شیوهسراست و غزلگذشته وي شاعري قصیده

سرایان خوب روزگار خود معرّفی زانفر در سخن و سخنوران او را از غزلفرو«نویسد: نشده است. شمیسا می
دست نیست به طوري که برخی از الفاظ و اوزان و معانی نماید که غزلیات خاقانی یککند، اما اشاره میمی

زند:رسد. آن گاه مثال میغزلیات او چندان مناسب غزل به نظر نمی
همه عبـده نویسـد سگ پاسبان ما راتو گردونبه دو چشم آهوي تو که به دولت 

)7/551(1
ي التزامات، الفاظ غزل را به ي غزل نیست و گاهی به واسطهشایسته» عبده نویسد«نویسد: لفظ سپس می

کشاند. مانند غزلی که مطلعش این است: زشتی و تنافر می
ش نشنـاسـدنـوبـر آن بـه کـه خسدلبــر آن بـه کــه کـسـش نشـنـاســد

)124/602(

ي صفحه است.عدد سمت راست بیانگر شماره ي غزل و عدد سمت چپ نشانگر شماره1
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کند:همچنین از این که گاه مقام  معشوق در آثار خاقانی حقیر است انتقاد می
دولـت از ناکسـان به کـس نرســدوصـلـش انـدیشـه چـون کــنـم امـروز

)98/591(
)97-98: 1373(شمیسا، » ي غزل سرایان روا نباشد.چه ناکس خواندن دوست در رویه

روح الـقـدسـت همـیــن نـویـســدن بـه تــو عــبــده نویسـنـد             شــاهــا
)105/594(

که این تکلّفات در خور غزل نیست اما خاقانی تحت تأثیر قصاید در غزلیات نیز آن را اعمال کرده با این
برد. علی دشوار به کار میاست. خاقانی گاه تحت تأثیر قصاید و عادات قصیده سرایی الفاظ و تعابیر خشن

چکد و پشت سر آن خوریم که روانی و آسانی زبان سعدي از آن میاحیانا به بیتی برمی« نویسد: دشتی می
آید:بیتی زمخت و خشن می

در پـسـتـی غـم فـتـاده جـانــمبـاالي ســر ایـسـتــاده روزم
ـوخـتـــه روانــمي سپــالــودهچـون ریـم آهـن زبـنـد آهن

»از دست کـس آب چـون ستانـم ترم ز سگ گـزیـدهلب تشنه
)194/634(

)32–33: 1364(دشتی، 
نیز آمده است.222و 182هاي تعبیر سگ گزیده در غزل

هاي فراوانی دارد. هر چند بسامد آن نسبت به هآوردن ابیات و الفاظ زمخت در غزلیات خاقانی نمون
هاي متروك یا نامأنوس، ترکیبات غریب و زننده، واژه«گوید: قصاید او کمتر است. دشتی در جاي دیگر می

یابید. (دشتی، هاي تاریک خاقانی را حتّی یک بار در سراسر دیوان حافظ نمیتشبیهات دور از ذهن و استعاره
سرا زمانی که به ان غزل زبان ساده گویی است. زبان دشوار و زمخت خاقانی قصیده) زب116-115: 1364

گیرد.شود اما گاه نه تنها  از لطافت بلکه از خشونت نیز مایه میشود، تا حدودي ساده میسرودن غزل باز می
حیــض هـمـه رنـگ و بـوي شـسـتـیـماز زن صــفـــتــــــی بـــه آب مـــــردي

)190/633(
گـــریـــه  و دیــده  را  زنــا شــویـــیخـــون  بـکــري کــجـــاسـت گــر دادي

)295/679(
ي قالب لطیف غزل نیست. بینیم در ابیات باال خون بکري و حیض شایستهکه میچنان

قانی به کرّات در قصاید خود آورده و در غزلیات نیز از آن استفاده کرده است، تعبیر خشن دیگري که خا
کنیم:است. در اینجا به ذکر دو نمونه اکتفا می» دندان مزد«تعبیر 

بـپــذیـــري اگـــر، روان فـــرستــیــــمدنــدان مـــزد  ســگـــان  کـــویــــت             
)201/638(
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جـــان دهـــم جــاي دگــر مهـمــان شـونــدان بــه دنـــدان مـــزد تــو          از بــن د
)245/657(

هاي زیر نیز از تعابیر ناخوش است که خاقانی متأثّر از قصاید خود در غزلیاتش در نمونه» سگ جان«تعبیر 
نیز آورده است:

ري از سـگ کـوي تـو نــدیــدمروزي نـظـسـگ جـان شـدم از بس ستـم عـالـم سـگ دل
)206/640(

نیز به کار رفته است.118، 117، 60ي هاي شمارهاین تعبیر در غزل
تعبیر کیسه به صابون زدن: 

و آمده تا هـوش را خـانـه فـروشـی کـنــدعشـق تو عقـل مرا کیسـه به صـابـون زده است          
)139/609(

زنیتو عمر او را هر زمان کیسه به صابون مین شد پیش تو گوهر فشانخاقانی از چشم و زبا
)333/697(

تعبیر ناشتا بودن:
ي موزون بیـارمطرب جان خـوش نواست نعرهشـاهــد دل ناشتـاست درد زبـان گــزبـده         

)161/619(
ایـمه صبوحـی چشیـدهزان مـی بده که دي  باي سـاقـی الغـیــاث که بـس ناشتـا لبـیـم

)182/628(
. استفاده از الفاظ خشن:2-1

الفاظ و لغات بسیاري که الیوم متعارف نیست در میان اشعار و ابیات او «نویسد: علی ناصح میمحمد
) خاقانی 7-8: 1359(ناصح، » پسندند.مندرج است و از این جهت است که بعضی از ممیزان اشعار او را نمی

برد:قصایدش در غزل نیز الفاظ خشنی مانند: یاسج، غمروار، غرچه و... به کار میهمچون 
چون صبر کرد غارت زایمان چه خواست گویی     چـشـم کمـانکـش او ترکـی است یاسـج افکن

)299/681(
تــو غـمـــروار در هـــوس شـــام و چاشتی صبح تو شام گشت و فلک بر تو چاشت خورد

)297/680(
امخــطّّ  فـــراق  بـر خــط شـــروان کشیـدهز ســـگ غـــــرچـــــه الجـــــرمامآزرده

)222/648(
، 124، 122، 69، 67، 51، 31، 16، 13،12، 1ي هاي شمارههاي یاد شده خاقانی در غزلافزون بر نمونه

ن استفاده کرده است.از الفاظ خش318، 276، 258، 250، 229،234، 221، 190، 174
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سرایی است:استفاده از تعابیري که برگرفته از خوي قصیده3-1
. تعبیر سگ خواندن خود: 1-3-1

خواند که شاعر خود را سگ کوي ممدوح یا معشوق و حتّی کمتر از سگ کوي معشوق میاین
وانی است مصطلح شده براي تشبیه سگیه عن«نویسد: تعبیري متأثّر از قصیده است. سعید حمیدیان می

) این تعبیر و مضمون از تعابیر و 42(حمیدیان، همان: » نفس شاعر به سگ در برابر ممدوح یا محبوب.
سگ «مضامین رایج در قصیده است که خاقانی در غزل نیز از آن بهره برده است. حتی وي غزلی نیز با ردیف 

با این مطلع دارد: » کویت
ام بی تو به جان سگ کویتسـگ جان شدهجـان مـن آن سـگ کـویـتمـن خـاك تـوام 

)60 /575(
زیــن قـــدر گــمـــان خـطـــا نـه بایستی خـــود را ســگ کــوي تــو گـمـــان بـــردم

تـی ســگ مـــحــــرم آســتــانـــه بایـسـبــــس   مــحـــــرومـــــم   ز آستانت            
)276/671(

، 231، 229، 217، 215، 211، 201، 180، 159، 106، 101، 95، 56،72، 43، 6ي هاي شمارهدر غزل
نیز این تعبیر آمده است.300و 298، 293، 289،290، 270
. حلقه به گوش و چاکر بودن: 2-3-1

عضی از عناصر شکلی غزل وي شود تا بي استاد شروان به قالب قصیده باعث میگرایش ذوق و قریحه
خواند؛ در غزل نیز خود متاثّر از  قصاید باشد و همانطور که خود را در قصاید در برابر ممدوح چاکر و... می

ي شیراز و را در مقابل معشوق چاکر و حلقه به گوش و امثال آن بخواند. با آن که شیخ اجل و خواجه
ها به نحوي است که  هاي آنخوانند، اما لحن عاطفی غزلوق میدیگران نیز بارها در غزل خود را چاکر معش

کند.مخاطب استنباط روابطی از نوع معمول در قصاید مدحی نمی
قرارهـاي بیهـا بنفـشـه رنگ ز تبلبوارگوشـم  بنفـشـهپیـش لـب تو حلـقــه بـه

)157/617(
ـدیـی کـن بـه چـاکــر نــوازيخــداونتـو  را  چـاکـري  گشت  خـاقـانـی  آخــر

)312/687(
نیز این تعابیر را آورده است. 218و 146، 110، 112، 163، 56، 51ي هاي شمارهخاقانی در غزل

تعبیر خراج ستاندن:3-3-1
این تعبیر ازتعابیر رایج قصیده است. زیرا پادشاهان و موالی از رعایا و مردم خود خراج و مالیات

اند. دهستانمی
ما هیچ کسانیـم، کس از ما چه ستانـد    آن کس که کسی هست خراجی دهد از خود              
)82/584(
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این تعبیر آمده است. 225، 186، 12، 7ي هاي شمارهدر غزل
ه نزدیک و تعابیري ک» بار دادن«، »بار یافتن«مانند شود و تعابیري که با آن ساخته می» بار«تعبیر 4-3-1

به این مفهوم است:
ها یکی دیگر از تعابیري که در قصاید رایج است و خاقانی متأثّر از قصاید در غزل نیز از آن

و همچنین تعابیري که » بار دادن«، »بار یافتن«ساخته است مانند: » بار«استفاده کرده تعابیري است که با لفظ 
و... .» به سرا پرده راه یافتن«، »ي تشریف راه یافتنه پردهب« نزدیک به این مفهوم است مانند: 

ي او بـار مـرا بــودلکـن به سـرا پـردهبـودنـد بسـی سـوختـگـان گــرد در او            
)145/611(

بس دیـده کز جمـالت امیـدوار بــوديگـر بـر در وصـالــت امیـد بـار بــودي            
)310/686(

نیز اعمال شده است.317و271، 232، 189هاياین تعبیر در غزل
تعبیر افشاندن:5-3-1

زند و متأثّر از خوي هاي خاقانی موج مییکی دیگر از تعابیر و مضامین رایج قصیده که درغزل
افشانی کردن و زراست. چرا که در گذشته در دربار پادشاهان عمل نثار» افشاندن«قصیده سرایی اوست تعبیر 
» افشاندن«گرفته است. شدت این تأثیر به نحوي است که حتّی چند غزل با ردیف و شکر افشانی صورت می

ها دارد:  با این مطلع
ور زخـم زنـی دل را بـر خـنـجــرت افـشـانـمگـر رحـم کنـی جانـا جـان بر سـرت افشـانـم

)200/637(
در پـاي تـو هــر سـاعـت جـانـی دگـر افشـانددیـده بـر افـشـانـد دل پـیـش خـیـال تـو صـد

)65/577(
دستیاري کن که دستی بر جهان خواهم فشـاند  اندر آي اي جان که در پاي تو جان خواهم فشاند  

)111/597(
-هاي شمارهابیات غزلشود، خاقانی در افزون بر این سه غزل که تعبیر افشاندن در تمام ابیات آن دیده می

نیز تعبیر افشاندن 336و 333، 308، 265، 261، 249، 232، 215، 198، 191، 185، 166، 122، 34، 7، 6ي 
را به کار برده است.

توان به این موارد اضافه کرد.را نیز می» تحفه دادن«و » پیشکش کردن«و » دیت خواستن«تعابیري چون 
نماید تا غزل:کیبات و مصطالحات لغوي که بیشتر در قصیده موجه می. استفاده از تعابیر و تر4-1
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وجه امتیاز خاقانی ازتمام گویندگان، باالخص سعدي در «نویسد: دشتی در رابطه با مصطلحات لغوي می
برد، اصطالحات و همین امر است که کلمات را در معانی خاصی که دور از الفت اهل زبان است به کار می

» کند.ها آشنایی زیادي نیست استعمال میکه فقط در کتب لغت ضبط شده است و عامه را با آنترکیباتی
) خاقانی از این تعابیر و ترکیبات در قصاید خود بسیار بهره گرفته است. به کار بردن این 104: 1339(دشتی، 

- ي فراوان این ترکیبارد. استفادهها اگر در قصیده موجه باشد با قالب غزل چندان سنخیتی ندتعابیر و ترکیب

ها در قصاید خاقانی باعث شده است تا طبع و ذوق او به این امر معطوف گردد و در سرودن غزلیات خود 
ها بهره گیرد. نیز از آن

. تعبیر جوجو شدن:1-4-1
يخرم بارمن آن جوسنگ خالت را به صد جان میکند گو کن   گونت جوجو میمرا گر خاك گندم

)324/692(
نیز از 324و 249، 240، 230، 210، 165، 109، 82، 49، 45ي هاي شمارهتوان در غزلاین تعبیر را می

نظر گذراند.
. تعبیر از بن دندان:2-4-1

هـم پیشـکـشـی دانـم بـازار نیـنـدیشـمور جان زبـن دندان در عرض لبـش آرم
)210/642(

به ناخن آمدن و خون از ناخن روان بودن:. تعبیر و ترکیب خون3-4-1
نــاخنــان را بـه مــی خضــاب دهیــدپیـش کــز غــم بـه نـاخـن آیــد خـــون        

)104/594(
. تعبیر آب زیر کاه و کاه زیر آب: 5-4-1

آبتو آب زیر کـاهـی و من کـاه زیــرحال من و تو از من و تو دور نیست از آنک         
)14/554(

نیز آورده است. 271و 245، 135،240، 5ي هاي شمارهها را خاقانی درغزلاین گونه تعابیر و ترکیب
آید:. استفاده از تعابیري که از لوازم قصیده به شمار می5-1

ه هستند. تعابیري چون خدایگان، آستان، حضرت، ندیم، خطبه خواندن، و امثال آن از لوازم قصید
هاي خود نیز آورده است. حمیدیان در آیند، در غزلخاقانی این تعابیر را که از لوازم قصیده به حساب می

به لحن و لوازم قصیده در این ابیات دقت کنیم:« نویسد: ذیل  این ابیات می
در کـوي قلنـدري مقیـمیـممـا حضـرت عـشـق را ندیمیـم

هم درد پرسـت را ندیمـیـمنـیـمهـم  میکـده را  خـدایـگـا
»موقـوف امانـت عظـیمـیـم وار در خـــرابــاتخـاقــانــی

)54دانند. (حمیدیان، همان: را از لوازم قصیده می» ندیم«و » خدایگان«، »حضرت«ایشان 
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توان هاي دیگر را میتوان  از لوازم قصیده دانست. نمونهغالم، چاکر، آستان، خطبه خواندن و... را  نیز می
، 323، 312، 249، 245، 222، 215، 187،193، 122، 112، 110، 98، 86، 83، 42،70يهاي شمارهدر غزل

دید.  335و 334
. استفاده از علوم متداول از قبیل طب و نجوم:6-1

راهمشود و اسباب دشواري قصایدش را فیکی از مواردي که در قصاید خاقانی به وفور دیده می
رویه از اصطالحات و مفاهیم مربوط به علم نجوم  وطب است. خاقانی  تحت تأثیر ي بیساخته؛ استفاده

قصاید در غزل نیز از اصطالحات و مفاهیم این دو علم استفاده کرده است. این مسایل ممکن است در غزل 
شاعران دیگر نیز باشد ولی بسامد آن در غزل خاقانی بیشتر است.

مصطلحات نجوم:. 1-6-1
که سهم الغیب در طالع فتادتنهان حال ما پیداست بر تو

)58/574(
ها هر است و آن بخشی است ویژه در آسمان برج» بخت« اي ویژه در اختر شماري و به معنی سهم واژه

اند؛ نامیدهاند. سهم آفتاب را سهم الغیب میگفتهي هر کسی را پیش میي آن، آیندهکدام از هفتان را که بر پایه
شده است. خوانده می» سهم السعاده«ها، یکی این سهم بوده است و دیگر سهم ما که ترین سهمشناخته

) 771: 1388(کزازي، 
این داغ نا امیدي در اختیار من چه؟دیدم به طالع خود عشق آمد اختیارم                

)257/663(
- ترین زمان است براي انجام کاري، با بررسیدن حالاختیار در اختر شماري، برگزیدن بهترین و خجسته

)836هاي ستارگان. (همان: 
طالعی به ز اتّصال تو نیسترو؛ که خورشید عشق را، همه روز

)31/564(
باشد که در این کاربرد و معنی با طالع ایهام تناسب دارد. اتّصال ي اختر شناسی میاتّصال از واژگان ویژه

قران گرد آمدن بود و این دو ستاره «یا همان قران را استاد بزرگ، ابوریحان بیرونی این گونه تعریف می کند: 
)   207تا: ن بیرونی، بی(ابوریحا» را باشد، آنگاه بیشتر، هر گاه که به یک جاي گرد آیند از درازاي برج.

152و 125، 234، 197، 182، 144، 143، 113، 74،110، 57، 56، 51، 35ي شمارههايدرغزلخاقانی
نیز از اصطالحات و مفاهیم علم نجوم استفاده کرده است.

. مصطلحات طب: 2-6-1
تب بر بودن نیشکر:

هـا گـر نیشکرم بخشیـالـی ببـرم تبحهاست مـرا در دل و نیشکّـرت اندر لـب         تب
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)270/668(
ي شکر و بنفشه داروي سودازدگی است:آمیزه

زآن شکر و بنفشه به سودا رسید کارسـودا بـرد بنفشـه به شکّـر چـرا مـرا              
)157/617(

: ذیل مهر تب)1363. (رامپوري، اي است که بالخاصیت دفع تب کندمهرتب: مهر تب، مهره
و آن کـــس کـه بـه تـو رســد مـــرا 

گـویـــد        
کــو مــهـــر تـب تــو زیــر لـــب دارد

)130/606(
عودالصلیب: عود الصلیب، در باور پزشکی کهن براي دیوزدگی و صرع مفید بوده است.

عودالصلیب من خط زنّارسان اوستاوست               ها زبانآن نازنین که عیسی دل
)37/564(

و 275، 202،270، 192، 181، 131، 82، 25، 13ي هاي شمارهتوان در غزلدیگررامیهاي نمونه
مشاهده کرد.315
ي بیش از حد از اصطالحات نرد و شطرنج:. استفاده7-1

دن خـوش عشـق از اول بیدق سودا فرو کر
است      

شــه رخ غــم در پــی آن بر نتـابد هر دلی

دستخــون ماندن به پایـان برنتابد هـر دلــیمال و هستی باختن سهل است از اول دست لیک      
)304/684(

، 176، 161، 122، 63،100، 23، 1ي هاي شمارههایی که ذکر شد خاقانی در غزلعالوه بر نمونه
اصطالحات نرد و شطرنج را به کار برده 335و 324، 316، 240، 216، 214، 208، 205، 197، 189
است. 
رویه از مضامین و تعبیرات مربوط به جنگ و سوارکاري: ي بی. استفاده8-1

خـــون کــرد هــزار جـــان شـیــریــــنچشم تو زنیم ز هر غمزه

ي ما متاز چندینبر دیدهچــــــاالكتـــر اي ســــــــوارآهـسـتــــه

)233/652(
ي فکري وي تحت تاثیر قصاید، رزمی و حماسی است. به همین دلیل گاه در در وصف مجالس پس زمینه

بینیم:ي زیر میبرد. همانطور که در نمونهبزم، تصاویر مربوط به میدان رزم را به کارمی
جــام ســـوار آمــد و قـنیـنـه پـیــادهاز پـی آن تــا حـصــار غـــم بـگـشــایـی               
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)262/665 (
استفاده از مضامین، تعبیرات و تصاویر میدان رزم  و سوار کاري در غزل خاقانی بسامد باالیی دارد که به 

ي آن اشاره شد.چند نمونه
نظر محتوا: تأثیر پذیري از-2
. مدح در غزل:1-2

ي ششم به بعد که اندك شده است. اما از سدهدانیم غالبا براي مدح از قالب قصیده استفاده میکه میچنان 
یابد. شاعران گاه در غزل نهد و غزل به عنوان قالبی مستقل از غزل رونق میاندك بازار قصیده رو به افول می

ي اصلی قصیده را بر عهده گرفت. خاقانی تحت تأثیر عبارتی دیگر قالب غزل وظیفهنیز به مدح پرداختند. به 
قصاید در غزل نیز به مدح پرداخته است: 

تـر ...  دل دزدي و نگـریزي، طـرّار چنیـن خوشتـر     ریـزي و  نندیشی عیـار چنیـن  خوشخون
تـرفلک رخـش است رهـوار چنین خوشبهـرام کیخسرو جانبخش است با فـرّ سیاوخش اسـت     

)160/618(
نیز 336، 335، 324، 269، 238،  235، 222، 200، 196، 157، 146، 88، 61، 30يهاي شمارهغزل
اند. مدحی
.  حال و هواي تغزّل:2-2

سرودن سرایی است و تغزّل نیز جزء آغازین قصیده بوده است، لذا خاقانی هنگام کار اصلی خاقانی قصیده
هاي او حال و هواي تغزّل ابتداي ها تحت تأثیر تغزل قصاید بوده است. به طوري که بسیاري از غزلغزل

قصاید را دارند .
ي مـن شـانـیي من شرطـی ال التوبـهفـالـقهـوهمـا انـصـف نـدمـانی لـو انـکــر  ادمـانـــی              

آن جـام سـفـالـیـن کـو و آن راوق ریـحـانـی...بـود دانــی             ریـحـان بـه سفـال انـدر بسـیـار 
)336/698   (

، 324، 278، 269، 262، 265، 263، 259، 255، 238، 185، 161، 157، 146، 104،  3هاي شمارهدرغزل
نیز حال و هواي تغزّل حاکم است. 339و 338، 337، 335

پولکی:. مضمون عشق به اصطالح 3-2
که براي تصاحب معشوق گریزي از مضمون عشق به اصطالح پولکی یعنی این«گوید: سعید حمیدیان می

-سرایی و ناشی از سر و کار داشتن با معشوقداشتن و افشاندن زر و سیم نیست از موضوعات عصر قصیده
)40(حمیدیان، همان: » هاي بازاري و غالمان و کنیزان است.
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کـنــیکـالّا حـدیـث  زر  فــراوان  نمـیـه هـمـان بـه کـه کـم کنـم             بـا تو حدیث بـوس
کنـیکنـی و از جان نمیاز زر حـدیث میدهـم به جـاي زر ایـن نادره کـه تـو          جــان می

)305/684(
ته است.نیز نمود یاف303و 281، 142، 75، 69، 56ي هاي شمارهاین مضمون در غزل

. مرثیه در غزل:4-2
هاي او اي از قصاید خاقانی را مرثیهمرثیه نیز یکی از مضامین رایج در قصیده است. بخش قابل مالحظه

سرایی، غزل رثایی سروده است: دهد. وي متأثّر از این خوي قصیدهتشکیل می

رمـان در گـذشت...درد مـا از دست دکـار عشـق از وصـل و هجران در گذشت           
داند که  سلطان درگـذشـتخاصه  میي عـشـق  تـو  بــر دارد  جـهـــان           فتـنـه

)15/554(
هایی که از نظر محتوا، وزن، قافیه و ردیف متأثّر از قصاید است:. سرودن غزل5-2

ها و هم در قصاید آمده بار در غزلشویم که مضمون آن چنددر دیوان خاقانی گاهی با ابیاتی مواجه می
بینیم. سرا نیستند این موارد را به کرّات میاست و این امري طبیعی است. حتّی در اشعار شاعرانی که قصیده

توان فهمید که غزل متأثّر از قصیده شویم که به طور محسوس میرو میاما در دیوان خاقانی گاه با غزلی روبه
خاقانی سروده شده است. به عنوان نمونه خاقانی در غزلی با مطلع: سرایی و عادات قصیده

دستیاري کن که دستی بر جهان خواهم فشـانداندرآي اي جان که در پاي تو جان خواهم فشاند
)111/597  (

ي زیر با این مطلع بوده است:از نظر محتوا، وزن، ردیف، قافیه، تعابیر والفاظ تحت تأثیرقصیده
دست مستی بر جهان خواهم فشانداي دل که جان خواهم فشاندالصبوح 

)40/140(
تأثیر پذیري از نظر شکل:-3
. تعداد ابیات زیاد در غزل:1-3

اند. داریوش بیت ذکر کرده12و 15هاي بدیعی، معموالً حداکثر تعداد ابیات غزل را معموال بین کتاب
مشروط است که «... نویسد: کشّاف اصطالحات الفنون میبه نقل از صاحت» آفاق غزل فارسی«صبور در 

اند فاما الحال آن طریقه غیر متجاوز از دوازده نباشد، اگرچه بعضی شعراي سلف زیاده از دوازده هم گفته
اند و هم شعري که زیاده بر آن بود، آن را قصیده گویند. مسلوك است و اکثر ابیات غزل را یازده مقرّر کرده

داند. بیت می15بیت و ابیات قصیده را بیش از 10تا 5) شمیسا ابیات غزل را معموال 81: 1370(صبور، 
اند و هماهنگ شناخته) اگر چه سنّت شکنان مرز گریزي چون موالنا، حد و مرزي نمی302: 1381(شمیسا، 
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سه بیت تا پنجاه، شصت هایشان از دو، هاي درونی و برونی، غزلبا حال و هواي عاطفی و روانی و انگیزه
)    3: 1383پذیرفته است. (راستگو، بیت دگرگونی می

شود تا در تعداد ابیات غزل نیز تحت تاثیر قصاید تعلّق خاطر خاقانی به قالب قصیده موجب می
ي هاي شمارهرسد. همچنین در غزلبیت می19تعداد ابیات غزل به 328قراربگیرد. به طوري که در غزل 

47،
تعداد ابیات بیش از پانزده بیت است.329و 222، 182، 60، 56

هاي طوالنی:. به کار بردن ردیف2-3
هاي قالب قصیده است. خاقانی همچون قصایدهاي طوالنی یکی دیگر از ویژگیاستفاده از ردیف

شود:یبرد. مطلع  دو غزل به عنوان نمونه ذکر مهاي طوالنی به کار میدر غزلیات نیز ردیف
سـاز وصـل و سـوز هجران برنتـابد هر دلیناز جـنـگ آمـیـز جـانـان  برنتـابد هـر دلـی           

)304/684(
ز دیوان هوا کارم چنان آمد که من خواهمبه میدان وفا یارم چنان آمد که من  خواهـم

)197/636   (
303و 300، 299، 296، 249، 219، 169، 166، 98، 89، 51، 49، 20، 7ي هاي شمارهخاقانی در غزل

هاي طوالنی به کار برده است.متاثر از قصاید ردیف
. استفاده از قوافی دشوار:3-3

هاي قالب قصیده است. خاقانی در غزلیات خود متأثّر از هاي دشوار یکی دیگر از ویژگیاستفاده از قافیه
غزلی با این مطلع: قصاید، قوافی دشوار به کاربرده است. در
در یک نظر آن همه فـریـبش بیندر یک سخـن آن همـه عتیبـش بیـن

)237/654(
ي هاي شمارهي غزل قرار داده است. وي در غزلعتیب، فریب، رکیب، حجیب، نشیب و حسیب را قافیه

قوافی دشوار استفاده کرده است. نیز از338و 337، 263، 174، 124، 100، 51، 13

. شریطه در غزل:4-3
شریطه؛ قسمت پایانی قصیده است که شاعر در ابیات پایانی در حق ممدوح خویش دعا و از 

کند که این دعا معموال دعاي تأبید است. خاقانی گاه در خداوند براي او عمري طوالنی و جاودانی طلب می
کند:هاي مدحی مانند قصاید در حق ممدوح یا معشوق دعا میابیات پایانی  غزل
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به سه بوس خوش فندق شکنت...به دو میگون لب پسته دهنـت
دل نمـانـده است ز دیـر آمـدنـتتو بمـان دیـر که  خاقـانـی را

)47/568(
نیز شریطه آورده است.93و 88ي ارههاي شمخاقانی در غزل

تأثیر پذیري از نظر زیباشناسی:-4
. دادن  وزن و آهنگ مطنطن و حماسی و مردانه به غزل:1-4

زند گاهی از حیث هایی که غنایی است و از عشق دم میهاي خاقانی حتّی آنغزل«گوید: علی دشتی می
اي که رعد ماند. این لهجهي فحل و مردانه به قصیده میوزن و آهنگ و صالبت تعبیرات و تشبیهات و لهجه

کند که شاعر با معشوق سر جنگ دارد، نیز براي بیان حاالت عشق جهد و آدم خیال میو برق مبارزه از آن می
)245: 1364(دشتی، » رسد.چندان مناسب به نظر نمی

رطـل زود افکـن کـجـاستدیر وصـالي روشـن کجـاسـت                تیـره زلفـا بـاده
خـاك مرد آستین  جوشن  کجـاسـت...جرعـه زرابست بر خـاکـش مـریــز               

)29/560(
صالبت تعبیراتی چون آستین جوشن، زودافکن و وزن شعر (فاعالتن فاعالتن فاعلن) آهنگی حماسی به 

غزل بخشیده است.
لب تـو قیـمـت شـکــر بشـکـسـترخ  تــو رونــق  قـمــر  بشکـســت  

صـف عقلم به یک نظر بشـکـست...ي تو بیـرون تاخـت                     لشـگــر غـمــزه
کـه سـر نـیـش در جگـر بشـکـستنـیـش مــژگـان چـنـــان زدي در دل                    
)24/558(

ردیف بشکست و تشبیهات و تعبیراتی چون لشگر غمزه، صف عقل، نیش مژگان آهنگی در این غزل نیز 
کند که با نگاهی صف عقل او را در ي معشوق را به لشکري تشبیه میمردانه به غزل داده است. شاعر غمزه

اقانی ي مردانه دارند در دیوان خهایی که وزن و آهنگ مطنطن و حماسی و لهجهگونه غزلشکند. اینهم می
ي آن اشاره شد.  بسامد بسیار باالیی دارد، که به دو نمونه

. استفاده از اوزان نامطبوع:2-4
ي غزلیات خاقانی باید گفت که بعضی الفاظ و اوزانی اختیار کرده که درباره«نویسد: فروزانفر می

) 313: 1369(فروزانفر، » با غزل مناسبت ندارد.
یم غزل قالب لطیفی است. بنابراین سرودن غزل در بحور نا مطبوع عروضی از لطافت آن دانکه میچنان

کاهد. خاقانی در سرودن غزلیات از نظر وزن نیز در مواردي تحت تأثیر خوي قصیده سرایی خود بوده می
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غزل او است و از اوزانی استفاده کرده است که متناسب قالب قصیده است و همین نکته باعث شده است که 
در مواردي آهنگ سنگین قصیده را به خود بگیرد.     

سرودن غزل بر وزن مفعول مفاعلن مفاعیلن(هزج مسدس اخرب مقبوض صحیح عروض ضرب):
خــورشـیـد ز روي وراي او بـیـنــیمـاهــی کـه قـد از قـفـــاي او بـیـنی               

)321/691    (
نیز از این وزن بهره برده است.237و 224، 81ي هاي شمارهوي در غزل

وزن مستفعلن فعلن مستفعلن فعلن (بحر بسیط مثمن مخبون):
چشم و چراغ مرا جایی شگرف، چه جارفتم به راه صفت دیدم به کوي صفا          

)4/549(
شعر عذب نیست و آن گانه که عجم را بر پنج بحور از این بحور پانزدهو با آن«نویسد: شمس قیس می

)158: 1360(شمس قیس، » طول است و مدید و بسیط و وافی وکامل.
وزن فعالتن مفاعلن فعالتن مفاعلن (بحرخفیف):
علم اللّه که جان من چه کشید از جفاي توتو چه دانی که از وفا چه نمودم به جاي تو      

)242/656(
-شمارد و بدون آن که نامی از زحاف آن بیاورد میفیف میشمس قیس این را از فروعات بحر خ

)161(همان: » اي مثمن گفته است و هیچ ذوقی ندارد.رودکی قطعه«نویسد: 
. استفاده از تشبیهات و تصاویري که لطیف نیستند:3-4

گاه با شویم و در غزلیات خاقانی گاه با تشبیهات و تصاویر لطیف و بسیار زیبا مواجه می
جا که خاقانی از این اند تا غزل. ازآنتشبیهات و تصاویري که لطیف نیستند و بیشتر متناسب قالب قصیده

هاي خود به وفور استفاده کرده است؛ در سرودن غزلیات نیز تحت تأثیر ها و تصاویر خشن در قصیدهتشبیه
کند. همانطورکه در یري استفاده میسرایی بوده است و گاهی ازچنین تشبیهات و تصاواین خوي قصیده

به قرار داده است: ي زیر  صابون  را مشبهنمونه
نیسـت گـردي چـو گـردهـا شـوییبه وفا جمع را چـو صـابـون باش

)295/679(
ي زیر:یا تشبیه دیگ عیش در نمونه
دمـش بــوي جــان بـه کـس نرسـدبـینـپـزدبــی غـمــش دیـگ عـیـش کـس

)98/591(
صیـدت ز خـون و خـاك چـرا برنداشتـیصید توام فکنـدي و در خـون گذاشـتــی        

در پاي هجـر سـوخته دل چون  گـذاشتـیداشتــی مرا       وصلت چو دست سوخته مـی
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دنـدان مـار بر جگـرم  چـون  گمـاشتــیمـارم به دوستـی        ي داشـتـی چو مـهـرهمی
)297/680(

ي مار الذکر تصاویر در دو بیت اول لطیف و زیباست اما در بیت سوم تشبیه شاعر به مهرهي فوقدر نمونه
و تعبیر دندان مار تصویري زمخت ایجاد کرده است.

ي زیر:یا در نمونه
جز رنگ خماهنی نیابیي چــرخ را  ز آهــمپیـروزه

)325/693(
ي کیسه، طویله و ي چرخ به رنگ خماهن زیبا نیست. همچنین تشبیهاتی را که با  واژهتشبیه پیروزه

، 36، 31، 23، 2ي هاي شمارهدر غزلتوان به این موارد اضافه کرد. خاقانیآخور و الشه ساخته است، می
هاي ناخوش نیز به کرّات از این دست تشبیه333، 323، 289، 221، 211، 201، 194، 139، 60، 57، 55، 39

استفاده کرده است. 
سرایی است:استفاده از تشبیهاتی که برگرفته از عادات قصیده4-4

خوریم که آالت و ابزار جنگی و سوار کاري و شکار رمیدر غزلیات خاقانی در موارد بسیاري با ابیاتی ب
ي معشوق را به تیر وابروي او را به کمان تشبیه به عنوان یکی از طرفین تشبیه قرار گرفته است. مثال غمزه

شود. چه بسا شاعرانی ها نه تنها در دیوان خاقانی بلکه در ادبیات ما به وفور دیده میگونه تشبیهکند. اینمی
هایی در اند. شاید اگر چنین تشبیههایی به کرّات استفاده کردهاند اما از چنین تشبیهسرا هم نبودهقصیدهکه

سرایی او بدانیم چندان مقبول طبع خوانندگان قرارنگیرد. اما گاه غزلیات خاقانی را ناشی از خوي قصیده
ا  چنان به عنوان یکی از طرفین تشبیه قرار داده که خاقانی آالت و ابزار جنگی و یا مالئمات و لوازم آن و... ر

هاي زیر گواه این مدعاست:سرایی او دانست. نمونهتوان آن را متأثّر از عادات قصیدهمی
ي مرکب چه خوش استنقطه بر حلقـهي  تنگ  زره اسـت                  دهنش  حلقه

به سپر بر زده  کـوکب چه خـوش استمـه سپـر کرده  و شب مـاه  سـپـر    
)51/570(

توانست تنگی لب معشوق خود را مطابق سنّت ادب پارسی به غنچه و... تشبیه کند. اما عادات او می
هاي مرکب با استعاره همان ي تنگ زره تشبیه کند. همچنین از حلقهسرایی باعث شده است تا به حلقهقصیده
هاي ریزي است که براي استواري بیشتر بر زره ي زره منظور میخزره را اراده کرده است و نقطههاي حلقه

را که استعاره از روي معشوق است به سپر مانند کرده است.» ماه« اند. دربیت دوم نیز کوفتهمی
در بیت زیر نیز زره را یکی از طرفین تشبیه قرار داده است:

ي زرهم  بر کرانه باز آوردچو نقطهگوهر تیغ              ي صف مردان بدم چو میانه
)116/599(

یا تشبیه زلف معشوق به زره و رزمگاه در ابیات زیر: 
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بوي زره غالـیـه فـامــت نـرسـانـیـدباد آمـد و بگسسـت هــوا را ز ره ابــر                 
)143/611(

در رزمگه زلفش گردون سپر اندازدسپـر اندازد                در عرضگـه عشقـش فتنـه 
)68/578(

یا تشبیه می به شمشیر و تیغ:
چــون  تـیــغ  فــراسـیـاب در دهآن خـون سیــاوش از خــم جــم

)255/661(
- رز که تسلیم شده است، متأثّر از عادات قصیدههمچنین تشبیه عشق به معرکه و تشبیه عقل به انسانی مبا

سرایی است:
کان حمـلـه که آورد رستـم نپذیـردي عشـق تو عقلـم سپـر افکنـد              در معـرکه

)150/614(
یا تشبیه دیده به هندویی جنگجو:

هددهندوي دیده تیغ را بهر تو آب میاتاي روکه به دست غمزهدیده بر آب کرده
)153/615(

نیز به کار رفته است.337و268، 222، 104، 68، 19، 15يهاي شمارهاین قبیل تشبیهات در غزل
. استفاده از صنایع بدیعی که بیشتر با قالب قصیده سازگار است:5-4
. حسن طلب: 1-5-4

ت که شاعر سؤال و یکی از جمله بالغت آن اس«گوید: صاحب ترجمان البالغه در تعریف حسن طلب می
خویش اندر شعر پیدا نکند و اگر چاره نیابد مضمر بگوید تا پس سخن آراسته داند به صفت و لفظ ومعنی؛ 

) محمد 127: 1362(رادویانی، » المعروف. یعنی سؤال خوب نیم ازعطاست.السؤال نصفاند: حسنچی گفته
(فشارکی، » کسی به نحوي ظریف و لطیف.خواستن چیزي است از «فشارکی نیز در نقد بدیع می نویسد: 

ي بعد قرار سرایی او در مرتبهسرایی است و غزل) از آنجا که استاد شروان کار اصلی اش قصیده134: 1379
دارد و حسن طلب نیز از صنایع ادبی رایج قصیده است؛ درغزلیات نیز در ابیات پایانی از ممدوح یا معشوق 

کند. چیزي را طلب می
خـداونــدیــی کـن بــه چـاکــر نـــوازيچـاکـري گشـت خـاقـانـی  آخــر             تو را 

)312/687(
سال نو گشت آخر آن مرسوم بتوان تازه کرداز لبت هر سال ما را شکّـري مرسوم بود        

)64/577(
.نیز این صنعت به کار رفته است300و 270، 163،320، 87هاي در غزل
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. صنعت التزام:2-5-4
» اي را تکرار کنند.التزام یا اعنات، در هر مصراع یا بیت شعر کلمه« نویسد: شمیسا در تعریف التزام می

هاي ها یا بیتهایی را در سراسر پارهاگر سخنور واژه یا واژه«گوید: ) کزّازي نیز چنین می78: 1386(شمیسا، 
اند و اي را به کار گرفته است که بدیع نویسان آن را تکرار جدا دانستهسروده پاس بدارد و باز آورد، آرایه

اي از این تکلّفات که شاید در قصیده قابل اغماض باشد و در شعر ) پاره85: 1373(کزازي، » اند.التزام خوانده
رایی اوست.سشود که متأثّر از خوي قصیدههاي خاقانی دیده میغنایی مطبوع و روا نیست در بعضی از غزل

ي بنفشه در هر مصراع التزام کرده است:خاقانی درغزل زیر که مطلع آن ذکر شده است، کلمه
قـرارهـاي بیها بنفشـه رنـگ ز تبلبوار       پیش لب تو حلقـه به گوشـم  بنفـشـــه

)157/617(
التزام به کار برده است.ي نیز آرایه328،  169، 158، 95، 47،60، 37هاي شمارهوي در غزل

ي بیش از حد ازصنایع بدیعی ترصیع، موازنه، رد الصدرالی العجز و... که بیشتر متناسب استفاده.3-5-4
قصیده است: 

شود و از لذت طبیعی کند که قریحه خراش میخاقانی همانند قصاید در باب صنایع لفظی آنقدر افراط می
در به کارگیري ترصیع و موازنه به میزان فراوان تحت تاثیر قصیده است و «نویسد: کاهد. حمیدیان میشعر می

دانیم که ترصیع معموال متناسب با روح قصاید غرّا و مطنطن و با غزل ناسازگار است و باعث تکلّف در می
)45(حمیدیان، همان: » آن.

شروطی است. وي در ادامه موازنه در غزل تا حدودي ممکن است مالئم  طبع باشد که آن نیز منوط به 
به همین سان صنایعی چون تقسیم رد الصدر الی العجز و رد العجز الی الصدر و التزام لفظی «نویسد: می

ها بیشتر با قصیده و اهداف آن تناسب دارد، درحالی که خاقانی در غزل هم خاص در تمام شعر و امثال این
ي این دو که ابیات غـزل را بهصیع و مـوازنه یا آمیـزهکند؛ به ویژه ترهـا زیاد استفاده میاز آن

)62(همان: » سازد.قصیده شبیه می

ترصیع و موازنه: 
ي بدیعی هاي متوازي و موازنه تقابل اسجاع مختلف است. این آرایهدانیم ترصیع تقابل سجعچنان که می

کنیم:عنوان نمونه ذکر میدر بیش از شصت غزل خاقانی به کار رفته است. حال ابیاتی را به 
نـوبر آن بـه کـه خسـش نشـنـاســــددلـبـرآن بـه که کــسـش نشـنــاســـد

)124/602(
و ز یک جهـتـم دو قبـلـه  برخـاسـتاز یــک نــظــرم  دو دلـبـــر افــتـــاد                  
)35/563(

ردالصدرالی العجز:
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ی با مطلع زیر در بیشتر ابیات آن از این صنعت استفاده کرده است:خاقانی در غزل
الصبوح اي دل که از کار دو عالم فارغیمدر دو عالـم کـار مـا داریم کـز غـم فارغـیـم      

)184/630(
کـم زن همه عالم را پس گو کم خاقانـیخـاقـانـی اگر خواهی کـز عشـق سخـن رانی       

)336/698(
نیز وارد شده است. 250و 173، 159، 142، 137، 75، 69ي هاي شمارهاین صنعت در غزل

رد الصدر الی االبتداء:
فـــریـــاد بـســوخـت در دهـــانــمفـــــریـــاد کــــــز آتـــش دل مـــــن            

)194/634(
رد الصدر الی العروض:

بریمدیر آمـدیم و زحمت خـود زود مید سر چـو گـل        گل درد سـر برآرد و مـا در
)181/628(

هاي دیگرردالصدر الی االبتداء،ردالصدر الی العروض، ردالعروض الی االبتداء و ردالعروض الی نمونه
، 175، 157، 152، 136، 46، 42، 36،38،41، 33، 29، 28، 25، 21، 14، 11، 10، 4يهاي شمارهالعجز در غزل

توان دید.نیز می314،328، 311، 302، 301، 297، 256، 253، 227،230،238، 226، 194، 181
گیري:نتیجه

بینیم که معموال قصیده قالب مدح، اگر به طور کلی به قالب قصیده، تغزّل و غزل نگاهی بیندازیم می
شعر و زبان گویاي عشق است. تغزل قالب وصف و غزل قالب اشعار عاشقانه است. به عبارتی غزل زبان دل 

ي فراق و درد هجران است؛ هرچند که از قرن ها و قصههاي معشوق و بیوفاییمضمون غزل غالبا ذکر زیبایی
ششم به بعد داراي وضع مشخصی گردید و بعد از آن بر اساس قانون تحول و تکامل ادبی تغییراتی پیدا کرد. 

هاي آشنا و خوش هاي نرم و روان و هموار، با قوافی و ردیفوزنغزل قالب لطیفی است که در ابیات کوتاه،
شود. بنابراین تکلّفات قصیده درخور این قالب لطیف نیست.آهنگ و با الفاظ و تعابیر لطیف سروده می

سرایی سرایان عصر خود و تاریخ ادب پارسی است که در کنار قصیده به غزلخاقانی از بزرگترین قصیده
ي سرایی شیوهو غزلیاتی سروده که در تحول و تکامل غزل مؤثر افتاده است. از آنجا که غزلنیز پرداخته

خاص وي نیست و دستگاه فکریش متمایل به قصیده است، گاهی در سرودن غزلیات تحت تاثیر قصاید و 
اند. گونهم که قصیدهشویهاي او با ابیاتی مواجه میگیرد. به همین دلیل در غزلسرایی قرار میعادات قصیده

ي تاثیرپذیري از قصاید برخی ابیات بسیاري از ابیات غزل خاقانی در نهایت زیبایی است اما گاه به واسطه
کاهد.کشد و از لذت طبیعی آن میغزل او به تنافر می
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عابیري که توان گفت خاقانی از نظر زبان؛ (استفاده از الفاظ و تعابیر خشن، استفاده ازتبه طور کلی می
سرایی است، استفاده از ترکیبات و مصطالحات لغوي، استفاه از تعابیري که از ارکان برگرفته از خوي قصیده

ي بیش از حد از رویه از علوم متداول از قبیل نجوم، طب، و... استفادهي بیآید، استفادهقصیده به حساب می
حال و هواي تغزل در غزل، استفاده از تعابیر و اصطالحات نرد و شطرنج) محتوا؛ (مدح و رثا در غزل،

هایی که از نظر محتوا، ردیف، قافیه و وزن متاثر ازقصاید است) شکل؛ مضامین رایج در قصیده، سرودن غزل
هاي طوالنی و قوافی دشوار، شریطه در غزل، تعداد ابیات زیاد در غزل) زیباشناسی؛ (استفاده از ردیف

هاي بدیعی که بیشتر متناسب قصیده است از جمله ترصیع و موازنه، التزام، صنعترویه از ي بی(استفاده
حسن طلب، رد الصدر الی العجز و فروعات آن، استفاده از اوزان نامطبوع عروضی، استفاده از تصاویر و 

.ي قصاید خود استهایی که لطیف نیستند، دادن آهنگ حماسی و مطنطن به غزل) تحت تأثیر شیوهتشبیه
کتابنامه

) دعلیي زندگی.) از رودکی تا بهار، چاپ اول، تهران: نغمه1383اسالمی ندوشن، محم
د بن احمد (بی تا). التفهیم الوائل صناعهد جاللبیرونی، ابوریحان محمالدین   التنّجیم، به اهتمام سی

ي انتشارات انجمن آثار ملّی.جا): سلسلهچاپ)، (بیهمایی، (بی
،سعدي در غزل، چاپ اول، تهران: قطره.1383سعید (حمیدیان .(
ادي، چاپ هفتم، بدیل. دیوان الدین ). افضل1382شروانی (خاقانیین سجخاقانی، به اهتمام ضیاءالد

تهران: زوار.
) خاقانی شاعري دیر آشنا، چاپ چهارم، تهران: اساطیر.1364دشتی، علی .(
) ي کل و وزارت فرهنگ و هنر.پ چهارم، تهران: انتشارات اداره). قلمرو سعدي، چا1339دشتی، علی
) د بن عمرترجمان البالغه، به تصحیح و اهتمام پروفسور احمد آتش و انتقاد       1362رادویانی، محم .(

ملک الشّعرا بهار، چاپ دوم، تهران: اساطیر.
) دد محمفرهنگی.). عرفان در غزل فارسی، تهران: علمی و1383راستگو، سی
) ینغیاث اللّغات، به کوشش منصورثروت، چاپ اول، تهران: امیر کبیر.1363رامپوري، غیاث الد .(
) ین کوب، عبدالحسینبا کاروان حلّه، چاپ پنجم، تهران: جاویدان.1362زر .(
)س رضوي، چاپ 1360شمس قیسد قزوینی و مدرالمعجم فی معابیر اشعار العجم. به تصحیح محم .(

م، تهران: زوار.سو
) انواع ادبی، چاپ نهم، تهران: فردوس.1381شمیسا، سیروس .(
) سیر غزل در شعر فارسی، چاپ چهارم، تهران: فردوسی.1373شمیسا، سیروس .(
) نگاهی تازه به بدیع، چاپ اول، تهران: فردوس.1386شمیسا، سیروس .(
) گفتار.). آفاق غزل فارسی، چاپ دوم، تهران1370صبور، داریوش :
) چاپ چهارم، تهران: خوارزمی.2). سخن و سخنوران، جلد 1369فروزانفر، بدیع الزّمان ،
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) دنقد بدیع، چاپ اول، تهران: سمت.1379فشارکی، محم .(
) ینرخسار صبح، چاپ اول، تهران: نشر مرکز.1368کزّازي، میر جالل الد .(
) ینپارسی، چاپ اول، تهران: نشر مرکز.). زیباشناسی سخن1373کزّازي، میر جالل الد
) ینهاي دیوان خاقانی، چاپ ششم، تهران: نشر مرکز.). گزارش دشواري1388کزّازي، میر جالل الد
)د علی7-8، صص1ي ، شماره5ي ارمغان، سال ). شرح حال خاقانی، مجله1359ناصح، محم  .
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پردازي در سه رمان هاي شخصیتشیوه
ي بابا سبحان،گاواره باننهجاي خالی سلوچ،آوس

1فاطمه حیدري

دانشیارگروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج
زهرا خان محمدي
دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فازسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج

چکیده
آوسنه ي «، »جاي خالی سلوچ«: محمود دولت آبادي از توانمندترین رمان نویسان، در آثار خود از جمله

ویري که براي اکند.از میان این آثار تص، رنج و ادبار روستاییان ایران را بیان می»گاواره بان«و»باباسبحان
کند. دولت را به یکی از بهترین آثار رئالیستی معاصر تبدیل میمی آفریند،آن»جاي خالی سلوچ«قهرمانان 

برد و با توصیفات محلی می ي زندگی روستایی هاي زندهان خود به صحنهآبادي خواننده را همراه قهرمان
می ي پوشیدن لباس، صحبت کردن و آداب و رسوم، خواننده را با محل وقوع داستان آشنامانند نحوه

« یکی از قوي ترین داستان هاي او درباره ي فقر ومبارزه براي حیات است، در» آوسنه ي بابا سبحان«سازد.
دوره ي » جاي خالی سلوچ« میلتیاریسم حاکم بر جامعه ي تشنج آفرین را وصف می کند و در» بانگاواره

گذار از فئودالیسم را ترسیم می نماید.درهرسه داستان ،نویسنده درگیر مشکالت زندگی روستائیان است 
وایی تصویر می وتصاویري واقعی ازحوزه ي ادبیات روستایی به دست می دهد واشخاص داستان ها را به شی

کند.
شمرده می شود و نیز شیوه یکی از مهم ترین عناصر داستانکه ، بررسی انواع شخصیت مقالههدف این

هاي شخصیت پردازي دولت آبادي در این سه رمان در منطقه ي جغرافیایی خراسان است.
.آباديپردازي، منشاء شخصیت، محمود دولتشخصیت و شخصیتها:کلیدواژه

دمهمق- 1
ادبیات همواره سعی «شود.ادبیات نوعی شناخت است، شناختی که سبب کسب تجربه و شادمانی می

کرده است به بیان واقعیات جامعه با توسل به هجو، کاریکاتور و آرمان سازي رمانتیک بپردازد. در واقع 
شرایط زندگی خود و افراد کند. ادیبان هر جامعه با توجه به ادبیات به نوعی تصویري از اجتماع ارائه می

کنند. از سوي دیگر در این مساله نیز تردیدي وجود ندارد که در پیرامون، الگوهاي مورد نظر را انتخاب می
ولک، »( شود.ها به جامعه و فرهنگ حاکم بر آن دیده میهایی از وابستگی آني نویسندگان، نشانهآثار کلیه

آراء و موضوعات فی نفسه در داستان وجود ندارند، بلکه از « است که)ژان پل سارتر بر این عقیده 119:1382
شوند وبه سبب پیچیدگی و تعداد روابطی که با اشخاص مختلف ها در شخصیت بیان میطریق تجسم آن

نمایند که به دفعات بیشتري آن را لمس کنند، رسند و آنگاه واقعی تر میداستان دارند به عمق هستی می

1. Malihe.pormohamadi @ yahoo.com
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عبارت است از « )شخصیت مهمترین عنصر داستانی است و119:1382سارتر،»(دارند، بگذارند. بچرخانند، بر
شبه شخصیتی تقلید شده از اجتماع، که بینش جهانی نویسنده، بدان فردیت و تشخیص بخشیده 

ها،هاي فردي و موروثی است که نویسنده با بیان آن) هر شخصیتی، داراي ویژگی349:1368براهنی،»(است.
هاي روستایی و زندگی هایش به مسائل و موضوعکند، دولت آبادي در داستانشخصیت خود را معرفی می

هاي محروم و زجر دیده و محرومیت کشیده و عقب هاي داستان هایش، رعیتپردازد. شخصیتدهقانان می
مانده دهات دور افتاده هستند. 

هاي شخصیت پردازي شیوه- 2
توان تقسیم کرد:روش مستقیم و پردازي را در یک تقسیم بندي کلی به دو دسته میهاي شخصیت روش

روش غیر مستقیم. 
کند. در برخی ي اول، نویسنده به طور مستقیم، شباهت شخصیت را با افراد دیگر توصیف میدر شیوه

وش غیر مستقیم نیز گوید، قهرمان شبیه کیست؟ در رموارد نیز شخص دیگري در داستان است که به ما می
دهد اما در روش مستقیم، شخصیت خود به طور صریح نویسنده، شخصیت را در حین عمل به ما نشان می

دهد. روش مستقیم در داستان ضروري است، ولی به تنهایی نباید به کار رودوهیچ گاه متقاعدکننده نظر می
ان رخ ندهد، دیگر داستان نیست، بلکه به کنش داستان به شخصیت وابسته است. اگر عملی در داست.«نیست 

)66:1381(عبداللهیان،» شود.یک مقاله شبیه می
تواند به چهار شیوه به شخصیت رمان می«کند:اي مفید و مختصر پیشنهاد میروالن بورنوف تقسیم بندي

ما معرفی شود:
 از زبان خود شخصیت
 از زبان شخصیت دیگر
استان است از زبان راوي که خارج از د
.212:1378بورنوف،روالن،رئال،اوئله،»(تلفیقی از سه شیوه فوق الذکر.(

سبک  محمود دولت آبادي
محمود دولت آبادي با رویکردي تازه به مسائل روستایی، تصویري هنرمندانه از روستانشینان ایرانی در 

آبادي سهم قابل توجهی در تکامل هاي ادبی و اجتماعی آثار دولت آورد، ارزشي گذار، پدید مییک مرحله
هاي قرن ي شخصیت پردازي، پیرو رئالیستکنند. دولت آبادي از لحاظ شیوهرمان ایرانی براي او تعیین می

هاي داستان آگاهی کامل دارد.(میر نوزدهم اروپا است، داناي کلی است که از درون و برون آدم
)551_550:1386عابدینی،
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با مضمون غیبت و » جاي خالی سلوچ«اي دولت آبادي همیشه با یک بحران است. آغاز بندي داستان ه
هاي روزگار سیاه و اوضاع اقتصادي و شود. در این داستان تصویري از ستمهجرت ناگهان سلوچ شروع می

) 200:1380دهد..(مهرورز،اجتماعی روستا ارائه می
کند. این زن در طول داستان و خاتمه پیدا میمرگان نام زنی است که جاي خالی سلوچ با او شروع

ي یک زن دهد. وي که عادي ترین نمونهحضور مداوم دارد و اصلی ترین محور داستان را هم او تشکیل می
هاي زن موجود شود. این زن در مقایسه با دیگر شخصیتروستایی است بسیار قدرتمند و توانا جلوه گر می

اي خاصی دارد که ناشی از حضور مداوم او در طول داستان است. ازدیگر هدر آثار دولت آبادي ویژگی
شخصیت هاي داستان می توان به عباس،ابراو،سلوچ،هاجر و...اشاره کرد.

ي بابا سبحان ي فرضی رخداد جاي خالی سلوچ و آوسنهي چهل، پنجاه، که دورهي عمده در دههمساله
اقتصادي بعد از اصالحات ارضی -بت به تولید و وقایع اجتماعیي زیاد آمدن نیروي کار نسمساله-است
است.

کند. ایفا می» ي بابا سبحانآوسنه«بابا سبحان ،پیرمردي است که  نقشی محوري در ماجراهاي داستان 
هاي مختلف آن است.نویسنده شناختی درونی از زندگی مورد نظر خود کمال این داستان در تناسب فصل

هاي رمان نظیر صالح،غالم،مسیب،عادله و... کند. شخصیتا با صمیمیت و شوري در خور بیان میدارد و آن ر
در حد نقشی که در ماجرا دارند، پرداخته می شوند، هیچ یک زائد نیستند و نقش تزئینی ندارند. هر 

ي رنج بابا سبحان کامل شود. کند تا منظومهشخصیت، دیگري را تکمیل می
میلتیاریسم حاکم بر جامعه تشنج آفرین است. دولت آبادي در گاواره بان نیز خط » بانگاواره « در

کند، طرح هر دو داستان بر مبناي رنج یک پدر بسط را دنبال می» ي بابا سبحانآوسنه« ماجرایی داستان
گري هستند. ها در ستیز با ستمیابد.(همان) سربازگیري مضمون اصلی این داستان است. در اینجا انسانمی

قنبرعلی شخصیت اصلی داستان ودیگر شخصیت ها عبارتند از:عمو قربانعلی،گروهبان، صفورا،مدقلی 
ها در ستیز با ستمگري هستند.و... در اینجا انسان

ها و واکنش ها، مسیر حوادث و هاي خود چون دانایی کل به روحیات، کنشدولت آبادي در داستان
رسیدن به مناسبات جدید اجتماعی،ناظراست و داستان گویاي فروپاشی اقتصاد طرح و پیرنگ سنتی و
هاي روحی و خلقی رود و خصوصیتها می)نویسنده به قالب شخصیت199:1380روستایی است. (مهرورز،

ي شخصیت پردازي وي در هر سه داستان، بیشتر مبتنی بر توصیف کند؛شیوهها را براي خواننده تشریح میآن
هاي دیگر است. توصیفات کامل و دقیقی که در مورد هر شخصیت یم از زبان راوي فضول یا شخصیتمستق

هاي توان پی به ابعاد مختلف وجودي شخصیتمیگذارد و به سهولتداده می شود، جاي ابهامی باقی نمی
ه است. راوي در ها داراي چهره هستند. عنصر توصیف در این سه اثر برجستداستان برد.  تمامی شخصیت

کند. گاهی سایر ها را در ماجراها، با جزئیات بیان میهمه جا حضور دارد و احوال و احساسات شخصیت
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آورند یا در ذهن هاي دیگر به صورت مستقیم بر زبان میهاي داستان، با آنچه در مورد شخصیتشخصیت
کنند. ها را معرفی میگذرانند آنمی

محمود دولت آبادي در سه رمان هاي شخصیت پردازي روش
پردازي رمان هایش استفاده کرده است :هاي زیر در شخصیتنویسنده از روش

توصیف شخصیت داستانی از زبان راوي سوم شخص -1
ي او توسط راوي هاي ظاهري و چهرههنگام ورود شخصیتی براي بار اول در داستان، ابتدا ویژگی

هاي او اعم از بارز شخصیت پردازي دولت آبادي این است که شخصیتهايشود. از ویژگیمیتوصیف
اصلی و فرعی، و سیاهی لشکر چهره دارند. توصیف کربالیی محمد دوشنبه، پدر ساالر عبداهللا در 

ي مستقیم آمده است: به شیوه» جاي خالی سلوچ«داستان
مانست. میسته بود به یک کلوخ کالني جوي که نشپیر مردي کوتاه قد و در زمین کوفته. روي زاله«

گرچه کوتاه، اما درشت استخوان و محکم بود. صورتی گرد، پیشانی برآمده، ریش سفید و قبضه پرکن، با 
)175:1384دولت آبادي،»(هایی که اشتهاي جوانی هنوز در آن نمرده بود....چشم

ي قدي عادله پاي آینه«شود: میوصفاین گونه »آوسنه ي بابا سبحان «عادله در اولین حضورش در 
زد، میهاي طالیش توي آینه برقکرد: چاق، سرحال و خندان بود. دندانمیایستاده بود و خودش را نگاه

) 41:1357دولت آبادي،»(موهاي پرپشت و فرفري اش دور پیشانی حلقه زده بود و...
هاي گرد، قد بلند، و همیشه، صورت باز، شانهمثل«این گونه وصف می شود:»گاواره بان«در صفورا

)15:2536دولت آبادي ،»( هاي پر شرم.چشم
هاي درونی و روحی به صورت مستقیم از زبان راوي:توصیف ویژگی هاي ظاهري و بیان ویژگی-الف

، هاي پسردلگیر و آزرده از خمناله«غم وغصه وخشم مرگان با توصیفات راوي کامال محسوس است: 
پیچید میسمج و سخت سر در برابر آن چه پیش آمده بود، هم خون به چشم و بر خشم، مرگان در خود

اي نبود تا بتواند او بیماري براي مرگان چیز تازه-کرد.... ناخوشمیومی کوشید تا خوددار بماند. کاري باید
هش هاي غریزي عادله به طور کامل ) ویژگی نفسانی و خوا58:1384دولت آبادي،»(را از کوره بدر کند...

گروهبان، «شود، گروهبان شخصیتی ترسناك و بی رحمِ وکدخدا در برابراو ذلیل وناتوان می نماید: میوصف
گذشت. و کدخدا ذلیل بود. هنوز دستش را جلو بینی میبرید ومیپیش چشم او، مثل شمشیر دو دمه بود.

) 26:2536دولت آبادي،»( کرد.میو خمیده، پیش پیش گروهبان حرکتهاي به جلکاسه کرده بود و با شانه
هاي اشخاص با توجه به توصیف چهره و حالت ظاهري: بیان ویژگی-ب

است،راوي ویژگی هاي درونی ا و را که بر هاجر از خود شخصیت مستقلی ندارد مطیع فرمان دیگران
هاجر وامانده ایستاده بود. او هنوز ناچیزتر از آن به «کند: چهره ي ظاهرش سایه می افکند با روشنی بیان می 

ماند تا میآمد که بتواند چیزي از خود بروز بدهد، اگر شده غم خود را در ناخوشی برادر. هاجر بایدمیشمار
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فرمانی برسد. تا کسی چیزي بخواهد بطلبد. حتی هنوز چندان براي خود جاباز نکرده بود که بتواند به میل 
ي غالم ننه«ي غالم آمده است:) در توصیف ننه57:1384دولت آبادي،»(اي به آب ببرد و برگردد...خود کوزه

هایش فقط یکی باقی مانده شد بجا آورد. صورت پهن و بزرگش درهم شکسته و از دندانمیرا دیگر مشکل
دولت »(بیده بود. هایش ریخته و پوست به استخوانش چسبود. ابروهایش جابجا سفید شده، مژه

)76:1357آبادي،
هایی که در عموقربانعلی خسته و بیمار است. شخص پر تالش و زحمت کشی است که با وجود سختی

قربانعلی خسته بود، خسته تر از هر غروب بود. «کشد: کند ولی باز هم دست از کار نمیمیهنگام کار تحمل
انده و سیاهش کرده بود و او، از زور درد، زمین را، کلف (گاز امروز باز قلنج به سراغش آمده و درهمش پیچ

) 11:2536دولت آبادي،...»(افتند و میهایش از خستگی دارند پایینکرد شانهمیزدن) گرفته بود. دیگر حس
هاي دیگرتوصیف شخصیت دا ستانی از زبان شخصیت-2

شود، اما این تنها راه میخص توصیفها توسط راوي سوم شهاي ظاهري و درونی شخصیتویژگی
هاي دیگر دست دارند. توصیف هاي داستان نیز در توصیف مستقیم شخصیتتوصیف نیست، بلکه شخصیت

گیرد: مییک شخصیت از زبان دیگر به دو روش صورت
ها ویژگی ظاهري و درونی گیرد که یکی از آنمیگاهی گفت و گو میان دو شخصیت صورت-الف

کند. میخصیت سوم شخص و غایب را براي دیگران بیانش
هاي عباس می هاي ابراو و خود،و هم به ویژگیعلی گناو هنگام گفت وگو با ابراو،هم به ویژگی

چسبد. اما این میمانی، خلق و خوي خودم را داري. دستت به هر کاريمیعلی گناو: تو به خودم«پردازد: 
قتش رفته! مثل خشتی که از میان دو نیم کرده باشی. به جاي این که سرش را به کاري بند عباس، به دایی دیال

پاید. میي این و آن رازند. همیشه دست و کیسهمیکند، دایم چشمش این طرف و آن طرف چار چار
یان )ونیز ناراحتی  باباسبحان درگفت وگوي م148:1384دولت آبادي،»(چشمش دزد است، گرسنه است...

هاي دیگري شخصیتهاي داستان، با آنچه دربا رهگاهی یکی از شخصیت-شوکت و صالح بیان می شود.ب 
کند، به جاي آن که شخصیتی در مورد شخصیت غالب با میها را معرفیگذراند، آنمیاندیشد و در ذهنمی

هاي دیگر، خواننده را با مورد شخصیتي خود دردیگري حرف بزند و او را مستقیماً معرفی کند، با اندیشه
کند:چهره ي سلوچ غایب از فضاي روستا در ذهن مرگان، سلوچ این میها و حتی شخصیت خودش آشناآن

هاي قفل شده گودي چشم هایش، صورت قاق کشیده اش، اخم پیشانی اش، لب«شود: میگونه توصیف
ي شوالپیچ، او را به نزدیک تر آمد. پاهاي برهنه اش، جثهاش، کبودي چهره، کاله نخی کهنه اش، آمد، آمد!

آمد. مثل سایه. نگاه بر خاك خشک پیش پاهایش داشت و پیشمیکشاندند. نرممیترنزدیک و نزدیک
) 240:1384دولت آبادي،»(آمد...می

نیز » بابا سبحانآوسنه ي«آمد. درمیدر جوامع روستایی  به دنیا آمدن پسر، حسن بزرگی به شمار
کند کند فرزندش پسر باشد. اما بر خالف او براي صالح فرقی نمیمیشوکت دل شوره دارد و در دلش آرزو
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شوکت پاي دریله شد. سرش «ي منطقی بودنِ صالح است. فرزندش دختر باشد یا پسر؟ این رفتار نشان دهنده
ي رگ و پی اش حسشیرینی درد را در همهرفت ومیهایش سیاهیشد، چشممیگیج بود، دلش شوري

شمرد. پسر میکرد. دیگر آن قدرها به ماهش نمانده بود. حتی از بیست و پنج روز هم کمتر. و او روزمی
)7:1357دولت آبادي،»(بود؟ انشاء اهللا. صالح که گفته بود: هر چه باشد قدمش روي چشم.

شود: میدر داستان توسط سید عاشق این گونه معرفیدر اولین حضورش» گاواره بان«قنبر علی در
چونکه تا حال دو بار از دست -ها قنبر را گیر بیندازند و با خودشان ببرنددانست اگر اجباريمیسید عاشق«

دارند و آن وقت هیچ کس نیست که بتواند جاي میجا نگاهشآنچهار پنج سالی-مامورها فرار کرده است
) 6:2536دولت آبادي،»(دان کشتی چوقه پر کند...او را توي می

ها توجه به جزئیات در رفتار و عملکرد شخصیت-3
در بسیاري موارد جزء جزء مراحل کارهاي قهرمانان داستان را نویسنده طوري بیان کرده است که بیانگر 

لیست هاي اروپاست.وي این است که نویسنده خود با تمام وجود ، تجربه و لمس کرده است که یادآور رئا
کند. مانند توجه به جزئیات رفتار مرگان میها را با جزئیات و ظرافت وصفها ي شخصیتها و واکنشکنش

» آوسنه ي بابا سبحان«در»غالم«) جزئی ترین عمل 111:1384و فرزندان در روشن کردن آتش. (دولت آبادي،
جزء به جزء بیان می شود و تصویري » واره بانگا«از چشم راوي دور نمی ماند .  حرکات مدقلی  در 

مد قلی از بام به دیوار آمد، و از دیوار به روي آخور و از آخور به حیاط به اتاق رفت، «سینمایی می آفریند:
) 8:2536دولت آبادي،»(هایش را ور کشید، از در بیرون رفت.. گیوه
یاهی لشکرهاي سهاي ظاهري و حاالت درونی شخصیتتوصیف ویژگی-4

هاي سیاهی لشکر از خصوصیات هاي ظاهري و درونی شخصیتپرداختن به جزئیات در بیان ویژگی
هاي این رمان چهره و صورت ظاهري دارند. است ، حتی بی اهمیت ترین شخصیتهاي دولت آباديداستان

هاي آخر عمر د که سالپدربزرگ عباس، تنور مال بنامی بو«در توصیف پدر بزرگ عباس آمده است: 
گرفت. طوري راهمیرفت باید دست به سر زانویشمیکمرش تا خورده بود. چمبر شده بود. وقتی راه

) 71:1384دولت آبادي،»(کرد حال و دمی است نوك بینیش به خاك بخورد.میرفت که عباس حسمی
کدخدا نعمت با دو ژاندارم قد کوتاه و «د: ي بابا سبحان آمده بودني دو ژاندارم که به خانهتوصیف چهره

سرجوخه کوتاه بود، و الغر و «گوید: می) در توصیف سرجوخه118:1357دولت آبادي،»(سیاهتاب وارد شد.
) 24:2536دولت آبادي،»(کچل.
ها استفاده از تشبیه در توصیف شخصیت-5

ها به کاري یا درونی شخصیتهاي ظاهرهایی که نویسنده در توصیف مستقیم ویژگییکی از روش
برد، استفاده از آرایه تشبیه است. وي با تشبیه آدم هاي داستان به نباتات و حیوانات،محیط داستان هایش را می

به منبعی غنی براي مطالعه ي زیست محیط روستایی بدي می کند.
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تشبیه به جمادات و نباتات-الف
اي که زیر ي غالم، مثل هراسهننه) «400:1384دولت آبادي،»(ود.اي گز، سر پا ایستاده بمرگان، مثل بوته«

داد، حتی از ته قلعه میهایی کهرگبار خیس شده باشد لرزید و از معرکه بیرون رفت. اما زوزه اش، فحش
عموقربانعلی مثل یک نهال مو در زمستان، پیچ و خم برداشته و ) «100:1357دولت آبادي،»(شد.میشنیده

)79:2536دولت آبادي،»( بود.خشک شده
تشببه به حیوانات -ب

آمیزد چنان که کربالیی میها را با تصاویري از حیواناتدولت آبادي در این رمان ظواهر بسیاري از آدم
نامد. خرچنگ، شتر، الشخور، میدوشنبه را به افعی پیر و راه رفتنش را رتیل وار و خوي او را عقرب مانند

جاي «.. به مناسبت محیط روستا فضاي زندگی انسانی را در این رمان اشغال کرده اند. عباس درگرگ، گربه و.
نمی گفت «شود:-پس از بیرون آمدن از چاه و صدمه ي روحی به جغد خاموش تشبیه می» خالی سلوچ

نمود که یمگفت، در صدا و در معنا چندان گنگمیگفت. قفل بسته. به ندرت. و گاهی اگرعباس هیچ نمی
ها همان یکی دو روز اول آمدند. عباس را دیدند و رفتند. پیرها گفتند کرد، بعضیمیسرگردانی مادر را بیشتر

) صفیه به بز پیر 289:1384دولت آبادي،»(هول کرده و رفتند. همه رفتند. عباس، در خانه ماند. جغد خاموش.
انند می شوند. ي شیر متشبیه می شود. صفورا و قنبرعلی به دو بره

ها ي شخصیتشخصیت پردازي با بیان گذشته-6
ها است. نویسنده بعد از آوردن هر شخصیت در ي آنهاي شخصیت پردازي، بیان گذشتهیکی از روش

گوید که بر او میکند ومیي آن شخصیت، توضیحاتی بیانهاي ظاهري او، از گذشتهداستان و بیان ویژگی
ها به ي شخصیتاکنون در این نقطه و مکان قرار گرفته است. پرداختن به گذشتهچه گذشته است که

هایی با حضور کم رنگ در داستان نیز شود بلکه در مورد شخصیتشخصیت اصلی و فرعی محدود نمی
کند. میصدق

پیمود. میحسی نو... چون هنگامی که خود مرگان دشت بلوغ را ملنگ و مست«ي مرگان:بیان گذشته
تواند در آغوش بکشد. آن میي مردهاي جهان راکرد همهمیمثل بیست سال پیش. روزهایی که احساس

) غالم شخصیتی بی کار، هرزه، الابالی، بی کس، غیر 99:1384دولت آبادي،»(روزها مرگان بهار مست بود...
ضاي خانواد، شخص سالم و مفیدي اي رشد کرده است که هیچ یک از اعقابل اطمینان است. او در خانواده

کنار خط طرق از خماري مرده بود. برادرش حبس بود. -وقتی که غالم صغیر بود-پدرش«نبوده است. 
ي )گذشته36:1357دولت آبادي،»(کرد و...میهایش ریخته باشد روز را شبمادرش، مثل شغالی که دندان

آمده است. » گاواره بان«نیز درعموقربانعلی
هاي فعلی دیگران ها در شخصیتي برخی از شخصیتترسیم آینده-7

ي مدقلی است. عمو قربانعلی پس از مرگ پدرش، خیلی زود شخصیت عمو قربانعلی تصویري از آینده
دنبال گاواره رفت و اکنون مدقلی نیز بر اثر بیماري پدر، سعی دارد دنبال گاواره رفته و چهره اش، رنگ کویر 
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رود، صورت مدقلی میمدقلی مدرسه اش را پشت سر انداخته و هرروز دنبال گاواره به ریگ«د. به خود بگیر
هایش را بلندتر برهاي نازك توي چشمهایش از باد سرخ شده، و حاال قدمرنگ کویر به خود گرفته، رگ

)71:2536ت آبادي،دول»(کرد.میبندد. مدقلی به سوي مرد شدن قدم کشمیدارد و کمرش را محکم ترمی
کشاند. این مادر اي میزند و مادر او را به دریچهمیدختر بچه ي داستان از دیدن گروهبان خشکش

اي ي دختر بچه است که در آینده باید در برابر ظلم و ستم سکوت کرده و خود را در گوشهترسیمی از آینده
دختر بچه یی سه چهار ساله ایستاده بود و به گروهبان در ته دکان دریچه یی بود و توي دریچه«پنهان سازد: 

هاي بچه به پر پر آمد، کرد. چشم گروهبان به روي بچه افتاد و یک لحظه نگاهش کرد. لبمینگاه
هایش جمع شد، پیشانی اش توي هم رفت و بغضش ترکید، دست بزرگ زنی که خمیر هایش لرزید، لبگونه

)در جاي خالی سلوچ وقتی 29:2536دولت آبادي،»(ي بچه را گرفت و...، شانهآلود بود از کنار دریچه آمد
شوند رقیه( زن علی گناو) مثل پیراهنی چرکین الي در مرگان و هاجر براي خرید عروسی به شهر برده می

گر آخر و عاقبت هاجر است. کند. تصویري که نمایانها نگاه میایستاده به آن
ها و الفاظ رکیک فرهنگ حاکم مرد ساالري و رواج با توجه به دشنامتوصیف شخصیت داستانی-8

کاربرد الفاظ مستهجن در میان ارباب مآبان و ساالران داستان هاي دولت آبادي را با دشنام هایمحلی درآمیخته 
گیرد.: میاست:ساالر بی باقی از جا در رفته و مرگان را به باد تشر

ي بی چاك و ي پاچه ورمالیدهاي زنکهدهی؟! شیرین زبان شدهمیال به منداري یک بند جواب سر با«
کنی من هم شان و هم زبان تو هستم که دهن به دهن تو بگذارم و باهات یکی به دو کنم؟ میدهن! خیال

)عادله در جایگاه خانواده اي اربابی بد دهن است و در غیاب 41:1384دولت آبادي،»(چی به خیالت رسیده؟
اي واو داده. منکه به گردن ها خیلی بهاو از این قول و وعده«شوهر مرده اش به او بی احترامی می کند:

ي ي حرفاي مفت او عمل کنم؟ او همین یک دونگ زمینم که به تو فروخت و برامن هراسهنگرفتم تا به همه
دولت »(خورد.میها زیادگهسر پالیز تراشید غلط کرد... خدا نیامرز تا نفسش و استاده بود از این 

) گروهبان نسبت به افراد روستا با بی احترامی سخن می گوید.49:1357آبادي،
تاثیر عنصر لحن و گفت و گو در شخصیت پردازي -9

نویسنده نسبت به اثر است به طوري که خواننده آن را حدس بزند، درست مثل » ي پرداختشیوه«لحن 
ن است طرز برخورد او را با موضوع و مخاطبش نشان بدهد، مثالً تحقیر آمیز، اي که ممکلحن صداي گوینده

ابراو بی نگاه به علی گناو، گفت: من که قول نداده ام تا آخر عمر توي آن گلخن زندگانی کنم؟! «نشاط آور،
خیلی -گفت: هایش را بر هم فشرد ورود دیگر! علی گناو دندانمیآورد دنبال آنمیآدم کار بهتري که گیر

) لحن علی گناو تهدیدآمیز است.226:1384دولت آبادي،»(رسیم، باشد!میخوب باشد! باز هم به هم
تاثیر عنصر فضا در شخصیت پردازي -10
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گذارند اما میاي بر خواننده اثرهایی وجود دارند که هر یک به گونهدر داستان جاي خالی سلوچ  صحنه
ي شتر مست به عباس و جنگ و گریز این دو با هم ي حملهه یاد ماندنی، صحنهاز جمله فرازهاي قوي و ب

می آورد. در قسمتی از داستان آوسنه ي بابا سبحان  به است ، که فضاي خوف انگیز وهم آلود به وجود
متعلق به غالم» الله«شود. یکی از این دو خروس به نام میي جنگ بین دو خروس پرداختهتوصیف صحنه

است. این خروس نمادي است براي معرفی غالم و فضاي حاکم در این قسمت که همان فضاي حاکم بر کل 
بار اندوهان را در مقام پدر بیشترقربانعلی می کشد. اومرکز رنج ها و دل واپسی » گاواره بان«داستان است.در 

انه دستگیر و به حسینیه برده هاي زندگی جاري در داستان است.وي در قسمتی از داستان هنگام خروج از خ
می شود و به جرم این که پدر قنبر است مورد شکنجه و آزار شدید قرار می گیرد که فضاي شکنجه شدن 

عمو قربانعلی به طور کامل توصیف می شود.
جنسیت و موقعیت اجتماعی شخصیت ها:

شوند: زنان، مردان و هاي موجود در سه رمان، از لحاظ جنسیت به سه گروه تقسیم بندي میشخصیت
نوجوانان. 

گاه -هاي دیگرش، نگاهی بسیار مثبتزنان: دولت آبادي چه در این داستان و چه در برخی داستان-1
نسبت به زنان قهرمان خود دارد. زنان روستا به لحاظ موقعیت اجتماعی به دو -ستایش آمیز و اسطوره وار

مند. شوند: زنان مرفه و زنان دردگروه تقسیم می
هاي گوناگونی وجود دارند که از میان این شخصیت ها، فقط در رمان جاي خالی سلوچ، شخصیت

کند. او در حقیقت، چهار تن زن هستند و از این میان هم، تنها مرگان نقش اساسی در داستان بازي می
زندگی فداي همسر و ي زنان روستایی رنج کشیده، مقاوم و صبوري است که همه چیز خود را در نماینده

شود که حضوري هاي اصلی محسوب میاند. مرگان جز شخصیتفرزندان کرده و هیچ گاه براي خود نزیسته
شود. مرگان همواره در کار پر رنگ و موثر در داستان دارد. او مانند مردان، قدرتمند و شایسته وصف می

کند. مرگان به عنوان پا به پاي وي کار میرساند و در برداشت محصول نیز دامداري به مردش  یاري می
تواند یکی است بلکه می» جالی خالی سلوچ«شاخص ترین زن داستان نه تنها توانمندترین شخصیت زن در 

هاي زن در ادبیات روستایی باشد، اوشخصیت اصلی و مسلمه (زن کدخدا)، زهرا (خواهر از بهترین چهره
هاي دیگر زن در داستان که حضور وهاجر دختر دوازده ساله شخصیتذبیح اهللا)، رقیه (زن اول علی گناو)

هایی هستند که براي کسب روزي و کم رنگ تري دارند. زنان مرفّه در داستان جاي خالی سلوچ شخصیت
کنند، از جمله مسلمه، (زن کدخدا) که امرار معاش نیازي به تالش ندارند و مانند همسران ارباب زندگی می

گوید. زنان موجود توانمند ها آمده است با طعنه سخن میرگان که براي سفیدکاري به منزل آندر برابر م
کنند مثل مرگان ها براي خود صاحب شغل و درآمد هستند یا پا به پاي مردان خود کار میشوند. آنوصف می

نشیند، هاجر که با که در هر کاري توانمند است، رقیه زن اول علی گناو که در حمام شوهرش پشت دخل می
کند. وجود داشتن سن کم، پا به پاي مادر بیرون از خانه کار می
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نیز زنان افرادي پر توان، صبور، توانا هستند و حضوري موثر در داستان دارند. » آوسنه ي باباسبحان«در
اي از نهشوکت یکی از شاخص ترین زن داستان نه تنها شخصیت مثبت و مقبولِ داستان است بلکه نمو

کشد. عادله تنها ي زن روستایی است. او علی رغم باردار بودن، از فعالیت و کار روزانه دست نمیچهره
ي گروهی از اربابان است که فقط به منفعت نماینده» آوسنه ي باباسبحان«شخصیت همسر ارباب در داستان 

هاي زن موجود در هند.  از شخصیتدهاي موجود را به نفع خود تغییر میکنند و موقعیتخود فکر می
داستان، شوکت، عادله، مادر غالم و صفیه (نوکر عادله) حضور بیشتر و مادر شوکت، صغري، کوکب بلوچ و 

زن قلی حضور کم رنگ تري دارند. 
حضور چشمگیري ندارند. این زنان نقشی در وقوع » گاواره بان«هاي زن در داستان اغلب شخصیت

شود منفی و تحقیر آمیز و زشت نیست. فریب دارند.تصویري که از زن در داستان ارائه میحوادث داستان ن
اي در مشکالت غوطه ور هستند شود زیرا به اندازهکاري، حسادت و سایر رذایل اخالقی در آنان دیده نمی

که دیگر جایی براي حسادت و بدبینی باقی نمی ماند . 
از مصیبت دیده ترین اقشار جامعه هستند به جز دختر کدخدا که او نیز ،»گاواره بان« زنان در داستان

ها در این داستان اشخاص فرعی یا سیاهی گیرد.. زندر داستان مورد نگاه تحقیرآمیز سرگروهبان قرار می
ها احترام خاصی قائل است. زن لشکرند، اما نگاه دولت آبادي به زنان داستان از روي عشق است و براي آن
عبارتند از: کوکب، » گاواره بان«نماد رنج و استقامت است. پرکار و قوي و مظلوم. زنان موجود در داستان 

نساء، (زن قربانعلی)، صفورا، بی بی (مادربزرگ صفورا)، زن کل موشی و دختر کدخدا. 
مردان، مرد هستند. با نگرش دقیق به زندگی» جالی خالی سلوچ«هاي رمان، مردان : اکثر شخصیت-2

ها پی برد. توان به شرایط حاکم بر زندگی آنها با مشکالت، میها و چگونگی برخورد آنشغل و درآمد آن
کنند. مردان در دو محیط شهر و روستا زندگی می

داران، کشاورزان، شتربانان، صاحبان مشاغل شامل پول» جاي خالی سلوچ« مردان روستا نشین در
ي روستا بر کنند. در این رمان جامعههاي مختلف از دسترنج دیگران استفاده میگونهوافرادي هستند که به

هایی که امورشان ي هم نیستند. آنشود که گویی همسایههاي اقتصادي به دو قطب تقسیم میاساس تفاوت
الر عبداهللا، علی گذرد. (مانند داماد آقا ملک، کربالیی دوشنبه، کدخدا نوروز، سابا درآمدهایی که دارند می

ي سلوچ، کنند (مانند خانوادهگناو و غیره) و گروه دوم کسانی که زیر فشار فقر براي زنده ماندن مبارزه می
ها گویی هاي اصلی رمان از گروه دوم هستند و رفتار آنحاج سالم، و پسر دیوانه اش مسلم و غیره) شخصیت
ها براي تکمیل پیرنگ و تصویر ي شخصیتاشد و بقیهفقط یک هدف دارد؛ زنده ماندن به هر قیمت که ب

فضاي اجتماعی داستان خلق شده اند. 
نیز مرد هستند. مردان در داستان نسبت به زنان » آوسنه ي بابا سبحان«هاي موجود در بیشتر شخصیت

اورزان، تري دارند. شخصیت اصلی داستان مرد است. مردان روستایی این داستان شامل، کشحضور پررنگ
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باشند. در این رمان ها میکارگران اربابی، صاحبان درآمد و شغل، اربابان، سایر روستانشین ها، و امنیه
هاي فرعی و مکمل را ها و کارگران اربابی نقشکشاورزان نقش اصلی را در شکل گیري حوادث دارند و امنیه

سبحان،صالح،کدخدا،عسگر، غالم و...اشاره کرد.کنند. ازشخصیت هاي مرد این رمان می توان به :باباایفا می
نیز مرد هستند. رمان، رمان مرد محور است، نویسنده سعی » گاواره بان« هاي داستاناکثر شخصیت

ها تقسیم کند، مانند:قنبرعلی،عمو قربانعلی، سیدعاشق، کند انرژي داستان را به تساوي بین شخصیتمی
. .مردان روستانشین در داستان شامل کشاورزان، گاوچران ها، قهرمانان کدخدا، گروهبان،ر ئیس حوزه و..

تري نسبت به اربابان و ها در داستان نقش پررنگها و سایر روستا نشینان هستند. امنیهورزشی، اربابان، امنیه
. ها به عنوان سیاهی لشکر براي تکمیل پیرنگ خلق شده اندها دارند و سایر شخصیتسایر روستانشین

شوند نوجوانان:  نوجوانان موجود در داستان جاي خالی سلوچ خیلی زود درگیر مشکالت زندگی می-3
پسر » ابراو«آنان وقتی براي بازي و خوشگذرانی و خواب ندارند، باید پا به پاي بزرگترهاي خود کار کنند ، 

ع کردن پنبه بپردازد. نوجوانان ي مرگان در نبود پدر مجبور است به همراه برادر خود به جمساله15-14
پسر کوچک باباسبحان ، با وجود سن کم در » مسیب«کوشا، مقام، سخت کوش و استوار هستند. 

کند. همراه برادرش به کار کشاورزي مشغول است. او بر خالف برادرش، هاي مهمی ایفا میداستان،نقش
هاي مهیج در داستان د آمدن صحنهشخصیتی عجول، پرخاشگر و بد دهن است. وجود وي سبب به وجو

هاي سیاهی لشکر به صورت نمادین جلوه می به عنوان شخصیت» گاواره بان« شود. حضور کودکان درمی
کنند.

هاانواع شخصیت
هاي اصلی، فرعی، سیاهی لشکر، هاي موجود در این سه  رمان عبارتند از: شخصیتانواع شخصیت

هاي ایستا و پویا. و شخصیتهاي صحنه هاي نوعی، شخصیتشخصیت
(Protagonist)شخصیت اصلی -1

شخصیت«کند، گیرد و نظر ما را به خود جلب میشخصی را که در محور داستان کوتاه یا رمان قرار می«
) 70:1376میرصادقی،»(نامند.داستان می(Protagonist)» شخصیت مرکزي«یا » اصلی

توان این گونه بیان کرد:       لی را میهاي شخصیت اصبه طور کلی ویژگی
خورد .وضعیت او با ماجراي اصلی داستان گره می« 
شود.ي او تمام میي او شروع و با حل مسالهماجراي داستان با طرح مساله-2
ي اوست، بهتر است هر چه شود و حوادث اصلی داستان دربارهچون داستان با او شروع و تمام می-3

داستان حاضر و به طور کامل معرفی شود و پس از گره فکنی و خارج شدنش از داستان بهتر سریع تر در
است داستان هر چه سریع تر تمام شود. 

بیشترین توصیف ظاهري و درونی چه مستقیم و چه غیر مستقیم از آن شخصیت اصلی است. -4
)50: 1383(سناپور،» هاي اصلی معموالً چهره دارند.شخصیت
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و » آوسنه ي باباسبحان« ،بابا سبحان در»جاي خالی سلوچ« ن شخصیت ها می توان به مرگان دراز ای
اشاره کرد.» گاواره بان«قنبرعلی در

شخصیت فرعی -2
ها عالوه بر شخصیت اصلی، ممکن است یک یا چند شخصیت دیگر نیز در داستان بیایند، این شخصیت

مقایسه با شخصیت اصلی نقشی کم رنگ و حضوري پس نامیم که دررا به طور کلی شخصیت فرعی می
ماجراي داستان نقش هاي اصلی در پیش بردهاي فرعی هم مانند شخصیتاي دارند. شخصیتزمینه

دارند،ولی می توان  گاهی آن ها را از داستان حذف کرد بدون این که به ماجراي اصلی داستان لطمه بخورد. 
هاي ها هم مثل آدمي خودش بداند. شخصیتشخصیت اصلی همه چیز را دربارهتواند بگذاردنویسنده نمی«

ي کند، دربارهي شخصیت اصلی بیان میواقعی ادراکی محدود دارند. شخصیت فرعی، اطالعات مهمی درباره
رید هاي اصلی داستان برداهاي فرعی تنها کاري که باید کرد این است که نگاه خود را از شخصیتشخصیت

)از این دسته شخصیت 68:1387اسکات کارو،»(تا بتوانید ببینید چه کسان دیگري در آن دور و بر وجود دارند.
ها می توان به عباس،ابراو،سلوچ،هاجر و...در جاي خالی سلوچ،شوکت،صالح،غالم،عادله و...درآوسنه ي بابا 

شاره کرد.سبحان وعمو قربانعلی،نساء،صفورا،سید عاشق و...در گاواره بان ا
هاي سیاهی لشکر شخصیت-3

هاي داستان سیاهی لشکر هستند. سیاهی لشکرها براي ایفاي نقش مختصر و کوتاه در اکثر شخصیت
ها براي تکمیل پیرنگ داستان است. سیاهی شوند و حضور آنکنند و بعد ناپدید میداستان حضور پیدا می

نویسنده، «ل نسبت به گروه دوم نقش پررنگ تري دارند.شوند که گروه اولشکرها به دو دسته تقسیم می
هاي پس زمینه هستند و به منظور واقعیت بخشیدن به ها آدمسیاهی لشکرها را اصالً بسط نخواهد داد. آن

اسکات »(شوند.اند و پس از آن محو و فراموش میداستان یا اجراي نقشی جزئی در نظر گرفته شده
)116:1387کارو،

ي اولهی لشکرهاي درجهسیا-الف
یابند و طوري حضور این افراد در داستان پر رنگ تر و بیشتر است و در طول داستان گاه گاه حضور می

ها تاثیري در روند داستان ندارند اما به نیست که یک بار حاضر شوند و سپس خارج شوند این شخصیت
گناو، مسلمه، زهرا، حاج سالم، مسلم، محمد ي اول: ننهصورت مقطعی نیز نیستند. سیاهی لشکرهاي درجه

غریب و.... در جاي خالی سلوچ،صفیه،بیگم،خدیجه،استوار،خالو،اسکندر و... درآوسنه ي بابا سبحان،دختر 
کدخدا، استوار پیر حیدر، سرگرد داش مشدي، مال، مد موسی و....در گاواره بان.

ي دوم سیاهی لشکرهاي درجه-ب
اي کوتاه در داستان هاي درجه اول دارند. فقط براي لحظهگ تري از سیاهی لشکراین افراد حضور کم رن

کنند و گاهی حضورشان در فضا سازي داستان موثر است.   وارد شده و ماجراهاي داستان را به هم متصل می
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واسقی، هاي این گروه عبارت هستنداز: حلیمه، دختر قوچانی، بی بی عبدل، شهمیر آسیابان، بهترین نمونه
صفدر و....در جاي خالی سلوچ،امان اهللا،قاسم،ولی قیطو،پسر کدخدا،پسر آقاي گل و...در آوسنه ي بابا 

سبحان، زن کل موشی و دخترش، پدرعموقربانعلی، قجرچشم سیاه، رجب زاغی و.... در گاواره بان. 
هاي صحنه شخصیت-4

گویند و عمل تان دارند. سخن نمیهاي صحنه حضور کم رنگ تري از سیاهی لشکرهاي داسشخصیت
هاي داستان یا پیشبرد حوادث آن نقشی ندارند. حضور دهند و در معرفی شخصیتچندانی هم انجام نمی

ها مانند سیاهی لشکر، آسیبی به عناصر ها فقط براي تکمیل و توصیف فضاي داستان است و حذف آنآن
هایش آمد و توي ریشهاي چشمش آب پایین میا از گوشهکرد، امعموقربانعلی گریه نمی«زند. داستان نمی

ها توانستند در خیال خود، هر کدامشان یک جور ي چاقو را پیش برد...و آدمشد. گروهبان تیغهگم می
گروهبان را بکشند و رگ و پی اش را تکه تکه کنند، بجوند و خاك کنند، و برخیزند و به خانه هاشان 

) شخصیت هاي دیگر این گروه عبارت هستند از:مردم رباط،کولی ها مسافرین 54:2536دولت آبادي،»(بروند.
و...در اوسنه ي بابا سبحان،سربازان،مردم روستا و..در گاواره بان. 

هاي نوعیشخصیت-5
اي از مردم است که او را از دیگران ي خصوصیات گروه یا طبقههاي نوعی یا تیپ نشان دهندهشخصیت«

اي است براي مثال خود. براي آفریدن چنین شخصیتی، باید حقیقت را نوعی، نمونهشخصیتکند.متمایز می
» ي واقعی و زنده گرفت و با هنرمندي در هم آمیخت تا شخصیت نوعی مورد نظر آفریده شود.از چند نمونه
است  که دچار ها یی ي گروهی از زن) مانند رقیه در جاي خالی سلوچ  که نماینده101:1376(میر صادقی،

کند،بابا سبحان نماینده ي پدران زحمت کش بوده که بار غم جبر زندگی شده همیشه با نکبت زندگی می
هاي زندگی بردوش آن ها است وهمچنین گروهبان در گاواره بان نماینده ي امنیه ها است. 

هاي ایستا  شخصیت- 6
تمام « غییرنشود یا به عبارت دیگرشخصیت ایستا، شخصیتی است که در طول داستان دست خوش ت

دهد تاثیري بر شخصیت داستان نگذارد و یا تأثیر اندکی بگذارد. قهرمان داستان حوادثی که در داستان رخ می
) 110:1377اسکولز،»(از ابتداي داستان تا انتهاي داستان همان فرد باشد بدون تغییر یا اندك تغییري.

او، رقیه، کربالیی دوشنبه و.... در جاي خالی سلوچ ،صدیقه از جمله: مرگان، سلوچ، علی گن
گدا،عسگر،عادله ،کدخدا و...درآوسنه ي بابا سبحان،قنبرعلی،سید عاشق،کدخدا و...درگاواره بان. 

هاي پویا شخصیت-7
اي از شخصیت پویا، شخصیتی است که درطول  داستان، بر اثر حوادث پیش آمده تغییر کند و جنبه«

و، عقاید و جهان بینی او یا خصلت و خصوصیات او دگرگون شود. قهرمان داستان در انتهاي شخصیت ا
) الزم به ذکر است شاهکارهاي ادبی 94:1376(میر صادقی،» داستان با قهرمان ابتداي داستان متفاوت است.

ها و تحول شخصیتهاي کوتاه، غالباً مجالی براي تغییرهاي پویا هستند اما در داستاناغلب داراي شخصیت
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،بابا »جاي خالی سلوچ« هاي پویا: عباس، ابراو، هاجر، میرزا حسن و.... درنیست. از شخصیت
».گاواره بان« ،عمو قربانعلی،مد قلی در»آوسنه ي بابا سبحان« سبحان،شوکت،صالح،غالم،مسیب و..در

منشاء شخصیت-8
کند و بسیاري از عواطف، د تن هم ذات پنداري میها حتماً با یک یا چنمعموالً خواننده در بین شخصیت«

بیند. گاهی حتی نزدیکی یک شخصیت به فردي که ما در زندگی ها میهاي خود را در آنذهنیات و واکنش
ي چگونگی آفرینش یک شخصیت یا تیپ شود. کنجکاوي دربارهشناسیم، حیرت انگیز میروزمره خود می

هاي واقعی ها نمونهکند که شخصیتن نکته رهنمون میادبی، خواننده را به دریافت ای
)57:1371دقیقیان،».(اندداشته

هاي موجود در سه ها است پروتوتیپهاي آثار دولت آبادي، حضوراین  پروتوتیپیکی از ویژگی
توان تقسیم بندي کرد: داستان را این گونه می

هایی با منشاء طبقاتی            شخصیت-الف
هاي آنان کشد و بیانگر ویژگیي اجتماعی خاصی را به تصویر میشخصیت هایی با منشاء طبقاتی، طبقه

است. آثار محمود دولت آبادي آیینه ي تمام نمایی از ابعاد گوناگون زندگی دهقانان ایرانی است.زوال زندگی 
دولت آبادي نیز یکی از بهترین آثار در این زمینه » جاي خالی سلوچ«انی در ایران حدود دهه ي چهل دردهق

محسوب می شود.
هاي برگرفته از زندگی خصوصی نویسندگان شخصیت-ب

اند و هنرمند سعی در به این نوع ازسرچشمه ي شخصیت ها در زندگی شخصی نویسنده وجود داشته
ی دارد که در زندگی شخصی خود دیده و تجربه کرده است و بر روحیات او تاثیر تصویر کشیدن چیزهای
توان به مرگان،عباس، ابراو، هاجر و موال هاي این نوع، در داستان جاي خالی سلوچ میگذاشته است. از نمونه

گرفته شده امان اشاره کرد. علی گناو، مسلم و سالم و کربالیی دوشنبه نیز از محیط و مشاهدات نویسنده 
جالب این که وقتی مادرم جاي خالی سلوچ را خواند، «گوید: است. دولت آبادي در خصوص این افراد می

) 143:1388چهل تن،»(ها را نوشته بودي.»ایباو«ي همسایه، گفت: در اشاره به همان خانواده
هاي روانیهایی با منشاء بیماريشخصیت-ج

اند به هدف تحلیل روان شناسی و روان قعیات و موشکافی دقیق توانستهنویسندگان بسیاري با تکیه بر وا
ي هاي خود دست یابند. بر اثر اندوه شدید یا ترس، ممکن است رنگ مو سفید شود. مبارزهکاوي شخصیت

اي است در شرایط هاي کتاب. کل کتاب مبارزهعباس یک وجه سمبولیک دارد در مقایسه با باقی قسمت
نامساعد. 

اندازد که با سفید شدن موهاي ترس از مرگ و مقابله با شتر مست چندان خوفی در دل عباس می
دهد.از طرفی پروتوتیپ ادبی است. نمونه ي آن در کلیله و دمنه عباس و پیري زود رس او خود را نشان می
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بگریخت و به حکایت آن مرد است که از پیش اشتر مست«گرچه با نتیجه گیري متفاوت، وجود دارد: 
ضرورت، خویشتن را در چاهی آویخت و دست در دو شاخ زد که بر باالي آن روئیده بود و پایهاش بر 

)56:1386(منشی،» جایی قرار گرفت...
هایی با منشاء مذهبیشخصیت-د

هاي صالح و غالم روبه رو هستیم. تقابل دو نیرويي باباسبحان با دو شخصیت به نامدر داستان آوسنه
خیر و شر.بین این داستان و داستان هابیل و قابیل تشابهات فراوانی وجود دارد ، شخصیت نیک و مورد قبول 
کشته می شود، جنگ و نزاع بر سر یک چیز مشترك است، در پایان داستان شخصیت بد از عملی که انجام 

گیرد. داده است پشیمان شده ، عذاب وجدان می
طیري هایی با منشاء اساشخصیت-ه

هاي پهلوانی ما حاوي تعدادي از مهم ترین مسائلی است که در برابر انسان باستان قرار داشته است داستان
توان با شخصیت رستم مقایسه کرد. رستم پهلوانی در و تا کنون از تازگی آن کاسته نشده است. قنبرعلی را می

. شکست رستم یعنی شکست یک کشور و ي روستا استي کشور و قنبرعلی کشتی گیري در محدودهگستره
نابودي قنبر یعنی نابودي روستا. 

نتیجه گیري - 3
روایتی از زندگی مردمی است که » گاواره بان« و» ي بابا سبحانآوسنه«، » جاي خالی سلوچ «هر سه رمان 

ا را یافت. هر روز هي آنتوان، نمونهها میدر حصار زمان و مکان قرار ندارند و در تمامی اعصار و دوران
ها تحت تاثیر شرایط توان در زندگی روزمره مشاهده کرد. خوب و بد بودن آني این افراد را مینمونه

هاي ي ادبیات روستایی است، اکثر شخصیتیابد و از آن جایی که هر سه داستان در حوزهمختلف، نمود می
ها به شمار هاي بارز آنها از ویژگیهاي داستاني روستا هستند، بنابراین ملموس بودن شخصیتآن پرورده

ها خوب عمل کرده است، وي براي پرداخت رود. نویسنده در شخصیت پردازي و روند تحول شخصیتمی
هاي ظاهري و درونی هاي غیر مستقیم استفاده کرده است. ویژگیها از روش مستقیم بیشتر از روششخصیت
ها داراي شود. تمامی شخصیتمستقیم از زبان راوي فضول وصف میها با جزئیات تمام به صورتشخصیت

چهره هستند. عنصر توصیف در این سه اثر برجسته است. راوي در همه جا حضور دارد و احوال و 
هاي داستان، با آنچه در کند. گاهی سایر شخصیتها را در ماجراها، با جزئیات بیان میاحساسات شخصیت

کنند. ها را معرفی میگذرانند آنآورند یا در ذهن میبه صورت مستقیم بر زبان میهاي دیگرمورد شخصیت
هاي پویا در در اثر هاي پویا هستند. شخصیتهاي ایستا بیش از شخصیتدر هر سه رمان شخصیت

ها را یهها هستند و خشونت و ظلم امني امنیههاي نوعی، بیشتر معرف طبقهکنند. شخصیتاي تغییر میحادثه
کشند. به تصویر می

ها ها حضور دارند، گاه براي پیوند سایر شخصیتهاي دیگر در داستانسیاهی لشکرها بیش از شخصیت
یابند. ي روستایی در داستان حضور میو گاه براي تکمیل پیرنگ داستان و گاه براي به تصویر کشیدن جامعه
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فراوان به چشم     می »جاي خالی سلوچ« ویسنده، درهاي برگرفته از زندگی خصوصی نشخصیت
توان گفت در هر سه رمان شخصیت پردازي مردان نسبت به زنان با دقت بیشتري خورد. به طور کلی می

صورت گرفته است.

کتابنامه
)ي پریسا خسروي ي دید در داستان. ترجمه). شخصیت پردازي و زاویه1387اسکات کارو، اورسون

ران:نشر شمس.سامانی. ته
)ي فرزانه طاهري. تهران :نشر مرکز. ).عناصر داستان. ترجمه1377اسکولز، رابرت
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صد سال داستان نویسی ایران. تهران :نشر چشمه.1386دینی، حسن(میرعاب.(
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٢٣٦٩
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

ي جمالت پرسشی روایت رستم و اسفندیاراغراض ثانویه
1فاطمه حیدري

یات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرجدانشیار گروه زبان و ادب
2ماه نظري

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج
چکیده

یکی از انواع جمالتی که در علم معانی از جایگاه ویژه اي برخوردار است، جمالت پرسشی و اغراض 
براي طرح مفاهیم متعدد و متنوعی به کار 	یاري دارد و نهفته در آن است که در میان آثار ادبی نیز شواهد بس

ي استفهامی، طلب امري مجهول و مقصود اصلی آن طلب اخبار است، اما گاهی پرسش کننده، می رود. جمله
برد. این گونه پرسش هاي ادبی و استفهام هاي میکارپرسش خود را به قصد و غرضی جز مقصود اصلی به

بی پاسخ اند و براي رسیدن به کارکردهاي بالغی مانند اظهار شگفتی، انکار، امر، بالغی در جمله غالبا 
روند، چنان که فردوسی در شاهنامه، جمالت پرسشی بسیاري را نه خواهش، نهی و حسرت و...به کار می

ها براي اغراض گوناگونی که درخور کار برده بلکه از آنفقط به قصد طلب خبر و کشف امري مجهول به
هاي بیانی گوناگون این نوع جمالت در القاي رنگ و شان و مقام روایتی حماسی است بهره و از  ظرفیت

ي طوس، اغراض آوازهکند که شاعر بلندجوید. روح حماسی این روایت ایجاب میي حماسه مدد میروحیه
ي این حسرت و ...که ویژهي دیگري را چون مفاخره، تهدید، تحقیر،ترس، تشفی درون، استرحام، نهی،ثانویه

ي جمالت پرسشی خاص روایتی گیرد. در این مقاله کوشیده شده اغراض ثانویهکارگونه روایات است، به
رزمی، مورد بررسی قرار گیرد.

جمالت پرسشی، رستم و اسفندیار، اغراض ثانویهها:کلیدواژه
ي تحقیقپیشینه
هاي معنایی نقش«)،160-131: 1390سینی و دیگران،آقاح»(اهمیت پرسش در متون عرفانی«مقاالت

هاي شیوه«) و 34-1381:17رحیمیان و شکري احمدآبادي،»(منظوري جمالت پرسشی در غزلیات حافظ
هاي بالغی نقد و تحلیلی بر مبحث پرسش در کتاب)«26-7: 1382آقاحسینی، »(بالغی در شعر ناصرخسرو

وع اغراض ثانویه جمالت پرسشی پرداخته و این موضوع را در )به موض1392(آقاحسینی و همکار، » فارسی
ي روایت رزمی و حماسی رستم اند، ولی دربارهمتون عرفانی، دیوان حافظ و کتب بالغت نقد و بررسی کرده

و اسفندیار تاکنون پژوهشی صورت نگرفته است.

مقدمه:
1 . fateme_heydari10@yahoo.com
2 . nazari113@yahoo.com
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عنوان یکی از وان یکی از علوم قرآنی و سپس بهعناي دارد و بهعلم معانی در میان علوم ادبی جایگاه ویژه
علوم بالغی و ادبی در میان دانشمندان ایرانی و اسالمی مطرح است. مقصود اصلی و نهایی این علم، معرفت 
و آگاهی به وجوه اعجاز قرآن کریم و سپس اطالع بر اسرار سخن بلیغ عربی و فارسی و بازشناخت آن از 

ي زبان عربی است و تنها در چند دهههاي نگاشته شده در این فن بهیشتر کتابسخن غیر بلیغ بوده است. ب
هایی از شعر و نثر فارسی آغاز شده است. در میان زبان فارسی و با استفاده از مثالاخیر تدوین علم معانی به

س علم معانی یاد دانشمندان ایرانی و اسالمی معموالً از عبدالقاهر جرجانی (قرن پنچم هجري) به عنوان مؤس
علم ترین اندیشمندانی است که براي نخستین بار در تدوین مباحث مربوط بهشود. وي یکی از بزرگمی

صورت یک دانش مستقل درآورد، این علم تالیف نمود و آن را بههایی مختص بهمعانی کوشید و  رساله
ي الصناعتین ابوهالل عسکري(قرن در رسالهتر مثالًگرچه مباحثی از این دانش را در آثار دانشمندان قدیمی

هایی صورت گرفته احتمال زیاد در ایران پیش از اسالم نیز در این باره فعالیتتوان دید. بهچهارم هجري) می
شمارد. هاي بالغی ایرانیان پیش از اسالم میبرد و آن را از کتابنام کاروند نام میاست، جاحظ از کتابی به

) 71-21: 1373(شمیسا،  
بندي و اند، مطالب، طبقهتألیف کتب و رساالت پرداختهدانشمندانی که پس از جرجانی در این باره به

اند و پیش گرفته» دالئل االعجاز فی علم المعانی« ي او در کتابروش ارائه مطالب را کم و بیش مطابق شیوه
اند اغلب همان مباحث مربوط زبان فارسی نوشتهههاي معانی که بدانشمندان متاخر در این علم نیز در کتاب

اند. در این ویژه در شعر بودههایی در زبان فارسی، بهدنبال یافتن مثالزبان عربی را مطرح کرده و تنها بهبه
جا همان مشکلی بیان دیگر، در اینهاي زبان فارسی است. بهتوجهی قرار گرفته  ویژگیچه مورد بیمیان آن

-زبان دیگر، مشاهده میهاي سنتی وجود دارد، یعنی تحمیل مقوالت یک زبان بهح دستور زبانکه در طر

)21-2شود.(همان، 
دهند که استادان این فن اي را تشکیل میمجموعه» بدیع«و » بیان«علم معانی همراه با دو علم دیگر یعنی 

) در این علم زیبایی متون ادبی مورد 24-5(همان، برند. از آن نام می» علم بالغت«و یا » علم بالغی«با عنوان 
علم معانی دانشی است که زیبایی و تأثیر آثار ادبی را از دیدگاه ساختمان کالم، مورد «گیرد: توجه قرار می
مقتضاي حال مخاطب، یعنی متناسب با میزان فهم و ادراك دهد بدین منظور که سخن بنا بهبحث قرار می

شود بدانها اصول و قواعدیست که شناخته میعلم به« بیانی دیگر ) به57: 1371(صادقیان، ».شنونده بیان گردد
الفاظ عربی و فارسی ... «رجایی موضوع این علم را ». ي کالم عربی و فارسی با مقتضاي حالکیفیت مطابقه
شمارد. بر می» کندي معانی دومی که متکلم بلیغ از کالم مطابق با مقتضاي حال اراده میاز حیث افاده

)21: 1359(رجائی، 
ساخته » مقتضاي حال«ها کیفیت مطابقت کالم با ي قواعدي است که با کمک آناین علم شامل مجموعه

که در چه وضعیت شود. منظور از اقتضاي حال معموالً همان اقتضاي حال مخاطب یا خواننده است و اینمی
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سخنان گوینده یا شنونده چه مگین است یا آرام و ...) و نسبت بهروحی قرار دارد (شاد است یا محزون، خش
مقتضاي حال بیان نشود موضعی اتخاذ کرده است (موافق است یا منکر است یا خالی الذّهن). کالمی که به

تفاهم و تأثیر نامطلوب تواند تأثیر مطلوب را در مخاطب یا خواننده ایجاد کند و حتی ممکن است سوءنمی
بدون رعایت عبارت دیگرکند و یا سبب شود مخاطب مطالب گوینده را نامفهوم یا نامربوط بداند. بهایجاد 

گیرد.گاه کالمی که بر مقتضاي حال است ممکن است طور مطلوب صورت نمیاقتضاي حال ارتباط زبانی به
که مقتضاي حال با مقتضاي آیدبر مقتضاي ظاهر نباشد. یعنی ظاهراً مقتضی ننماید. از این معنی چنین برمی

ظاهر تفاوت دارد. 
هرگاه گوینده، شنونده را همچنان که هست، فرض کند و سخن را بر وفق حال وي آورد، گویند کالم به 

چه مقتضاي ظاهر، بیان شده است... اما گاهی متکلم، از روي غرض و مصلحتی مخاطب را برخالف آن
ي منکر قرار منزلهالذّهن را بهکه خالیکند مثل اینخود بیان میکند و سخن را بنابر مصلحت هست فرض می

آورد. در این الذّهن فرض کرده، کالم را بدون تأکید میداده، کالم را با تأکید بیان کند و یا منکر را خالی
ز گویند: کالم برخالف مقتضاي ظاهر، ایراد شده است، ولی باید توجه داشت که این نوع عدول اصورت می

علت و مقتضاي ظاهر، خارج شدن از مقتضاي حال نیست بلکه عین مقتضاي حال است زیرا گوینده بنا به
سببی چنین کرده است. مثالً کسی که سخن حقی را انکار کند و بر درستی عقیده باطل خود، بیهوده اصرار و 

مطلب روشن است که نیازي قدر حقیقت یعنی آن» سخن همین است که گفتیم«ورزد بدو گفته شود لجاج می
) 61: 1371تأکید ندارد. (صادقیان:به

کند که با موضوع اقتضاي ظاهر ارتباط مستقیم مطلبی را بیان می» حکم و الزم حکم«ي بارهشمیسا در
دارد:

مقصود از سخن گفتن، یا افاده و بیان حکم است یا الزمی از لوازم حکم .. اما گاهی مراد ما اطالع رسانی 
الزمی از لوازم آن نظر داریم... اکثر نویسندگان کتب کنیم بلکه بهستقیم نیست یعنی مفاد خبر را اراده نمیم

- اند که بهاتفاق مثال زدهاند و قریب بهمعانی، الزم حکم را تا همین حد که اعالم از اطالع باشد تعریف کرده
الزم «توان معناي که ما از این امر مطلعیم. اما میگوئیم: قد حفظت القرآن و مراد ما این استحافظ قرآن می

را توسع داد و گفت اگر مقصود معناي اولیه جمله باشد بیان حکم و اگر مراد معانی ثانوي باشد الزم » حکم
) 40-39: 1373حکم است.(شمیسا، 

با این فرض توان چنین نتیجه گرفت که هرگاه گوینده برخالف مقتضاي ظاهري سخن بگوید (بنابرین می
اغراض «مقتضاي حال باشد) منظور وي بیان الزم حکم یا معناي ثانوي است که گاه نیز آن را که سخنش به

معانی اضافی موجود در ي عبدالقاهر جرجانی فصاحت و بالغت سخن وابسته بهاند. به عقیدهنامیده» اُخري
و علم معانی بر اساس آن تبیین شده است. کالم است این معانی و مقاصد اضافی یا ثانویه در قرآن مطرح

فراوانی مطرح شده علماي بعدي بالغت، بر این ) این اغراض در قرآن به253-212: 1383(شوقی ضیف، 
)253-212اساس علم معانی را کمال بخشیدند. ( همان: 
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ه دقایق و از آن رو که بالغت فارسی مبانی آغازین خود را از بالغت عربی گرفته است علماي فن گا
همین اند بهاند و از خزائن سخن فارسی و اغراض آن غافل ماندهظرایف کالمِ پرسشیِ فارسی را ذکر نکرده

چه در مقاصد جمالت استفهامی توان در مقاصد ثانوي جمالت پرسشی فارسی مقاصدي جز آنجهت می
عربی و فارسی کتب قدماي بالغت است سخن گفت.

المعانی، ، مثال در مختصرپرسشی در کتب بالغت یکسان بر شمرده نشده استي جمالتاغراض ثانویه
هشت و در کتاب معانی شمیسا، بیست و هشت غرض در نظر گرفته شده است. تعداد کل اغراض ثانویه در 

هاي ذکر شده هاي بالغت فارسی با نمونهرسد که باید اذعان داشت که در کتابمورد می38کتب بالغی به
)4: 1392عربی گسترش بیشتري یافته است. (آقاحسینی،حسین و همکار،اد  این مقاصد نسبت بهتعد

ي برخی بالغت (تأثیر و نفوذ) که صفت معنی است بعد از فصاحت (درستی و وضوح) که به عقیده
ریم، بکار مییابد، یعنی در حالی که کلمات و جمالت را درست و مطابق هنجار بهصفت لفظ است تحقق می

همین دلیل موضوع مقتضاي حال خواننده یا مخاطب باشد تا مؤثر و دلنشین افتد بهکوشیم تا کالم ما بهمی
مقتضاي حال هاست که متکلم بهعلم معانی عمدتاً بررسی جمالت از جهت معانی و کاربردهاي ثانوي آن

رسی کالم و گفتمان در بافت زبان، ي مشترك این تعاریف پرداختن این علم برمخاطب بیان کرده است. نکته
معناي ثانوي، مفاهیم مقتضاي حال و مقتضاي ظاهر  است.

-1به هشت باب تقسیم کرده است. » مقاصد علم معانی«هاي علم معانی را، تحت عنوان رجایی باب
- 8فصل و وصل -7انشاء -6قصر -5احوال متعلقات فعل -4احوال مسند -3احوال مسندالیه -2اسناد خبري 

هاي ها یا فصل) اما در کتب متاخرین در تقسیم بندي باب22: 1359ایجاز و اطناب و مساوات. (رجایی،
» امري«، »پرسشی«، »خبري«بندي جمالت را بهبندي معمول پیروي نشده است. شمیسا تقسیمکتاب از تقسیم

دهد موضوع فصلهاي تشکیل میرا » انشاء«، که مجموعاً باب ششم علم معانی کالسیک، یعنی باب »عاطفی«و 
)  بنابر نظر 165-79: 1389دو تا پنج کتاب خود قرار داده و هر کدام را جداگانه بررسی کرده است. (شمیسا،

توان به دو جزء تقسیم کرد: محتواي خبري یا ي انشایی (اعم از پرسشی، امري یا عاطفی) را میوي هر جمله
گزاره اي جمله و محتواي انشایی آن. 

یکی از رایج ترین پدیده هاي انشاء پرسش است که آگاهی خواستن از چیزي است که شخص آن را نمی 
-) پرسش ابزاري است که گوینده از آن بهره می29: 1375داند و مخاطبش را آگاه فرض می کند.(تجلیل، 

- عنوان یکی از شیوهجوید تا از مخاطبش براي آگاهی مدد گیرد، اما پرسش بالغی مقاصد متفاوتی دارد و به
کوشید مخاطبان خود را گیرد چنان که سقراط مانند ماما میتفکر صورت میهاي تعلیم  و واداشتن مخاطب به

کشف داشت و از این طریق آنان را بهتفکر وامیهاي متوالی آنان را بهتولد پاسخ برانگیزد و از راه پرسشبه
) و گاه براي برانگیختن مخاطب براي پذیرش 222: 1381پور مشکاتی،شد.(علیپاسخ درست رهنمون می

- رود، چنان که شعرا و نویسندگان عارف یا متکلم چون مولوي و ناصرخسرو در متون خود بهکار میعقاید به



٢٣٧٣
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

دو نوع ادبی (بالغی) و شدند، پرسش از اقسام انشاي طلبی است و جمالت پرسشی بهاین طریق متوسل می
کند پرسشی می) تقسیم کرد  این جمالت در زبان ادبی حاوي معنی ثانوي است گویندهغیر ادبی (غیر بالغی

ي پرسنده در این نوع پرسش بالغی یا ادبی در حالی که مقصودي پنهان از طرح آن دارد در حقیقت انگیزه
اي نهفته در پرسش برانگیخته نکرده است، بنابرین در این علم معندریافت پاسخ مبنی بر دانستن، او را به

شود، این معنا که شاعر و نویسنده با مهارت و جمله که با نقش دستوري جمله تناسب ندارد بررسی می
معنی «شناسی دارد در معنیمستقیم بیان میصورت غیرگیرد و بهاستادي با استفاده از ابزار زبان بهره می

)68: 1366شود. (پالمر، نامیده می» تصوري
اسفندیاري رستم وحماسه

پردازد بنابرین مخاطب براي طرح پرسش میاي دیگرگون بهاي متفاوت و با گسترهزبان ادبی با شیوه
کند این ي ظاهري زبان را برداشته مقصود شاعر  یا نویسنده را جستجو میدریافت مقصود پنهان گوینده رویه

: 1353)، استفهام تولیدي(رجایی، 74: 1376و مازندرانی 105: 1373ي پنهان معناي مجازي (همایی،انگیزه
دست دو طریق بهها به) نام گرفته است. مقصود این گونه پرسش206: 1385) یا پرسش هنري(کزازي،142
رود و این معنا با وجود کار میمجاز که موضوع آن واژگان یا جمالتی است که در معنی دیگري به-1آید:می

شود براي فهم معناي مجازي قرینه نیز قیقی و غیر حقیقی است فهم میاي میان معناي حعالقه که رابطه
امر مجهول باشد خارج و به گاهی ادوات استفهام از معناي حقیقی خود که طلب علم به« ضروري است. 

کنایه که -2)  142: 1353رجایی، »(شوند، در معانی دیگر که مناسب با مقام است.معونت قرائن استعمال می
موقعیت و اهی قرینه و عالقه در جمله وجود ندارد و فهم معناي اصلی و پنهان گوینده با توجه بهدر آن گ

شود.هاي زبانی موجود و بافت کالم دریافت میها و ظرفیتزمینه
یابد ولی خود شاعر حماسه از انواع ادبی است که در آن ذوق و استعداد هنري شاعر مجال ظهور می

هاي یک ملت ها و قهرمانیي دالوريدهد. شعر حماسه دربارههایش را دخالت نمیوجود ندارد و اندیشه
کند بلکه در بیان گوید، بنابرین شاعر در حوادث دخالت نمیبراي کسب استقالل و تکوین ملیت سخن می

و دهد.فردوسی در بیان داستان رستم حوادث و سرنوشت قهرمانان ذوق و هنر و صنایع ادبی را دخالت می
هاي بالغی است نوعی براعت اسفندیار انسجام متن را رعایت کرده است، ابیات آغازین که حاوي پرسش

کار برده با متن رعایت تناسب را رعایت کرده و مقدمه شوند و شاعر میان صنعتی که بهاستهالل محسوب می
این روایت رزمی که در عین خوانی و انسجام دارند. در جمالت پرسشی ي آن همي داستان و نتیجهو تنه

گردد، عناصر مقاومت، مفاخره، تهدید، تحقیر و ...به مناسبت موضوع دیده حال نوعی تراژدي محسوب می
شود.مطابقت کالم با موضوع اثر، تعریف دیگري از بالغت است فردوسی در سرودن شاهنامه به این نکته می

ت، اغراض ثانوي جمالت و لحن خود را در خدمت حماسه توجه داشته و واژگان، تعابیر، تشبیهات، استعارا
قرار داده است. در حماسه سخن از ستیز انسان با سرنوشت، مبارزه بر سر قومیت و جنگ با زور و گردنکشی 

ي مطلب اصلی است و خواننده با کند که پیش زمینهي خود را با ابیاتی مناسب آغاز میاست. وي سروده



٢٣٧٤

٢٣٧٤

مجموعه مقاالت

شود. برد و از همان ابتدا به وقوع فاجعه رهنمون میي اصلی پی میمایهازین به درونمواجهه با چند بیت آغ
نماید:آغازي در این ابیات که حاوي پرسش بالغی روي میاین شگرف

1چو از ابر بینم همی باد و نم        ندانم که نرگس چرا شد دژم7

خروش هژبرندانم که عاشق گل آمد گر ابر         چو از ابر بینم 10
پایان ناخوش و نافرجامی را العارف، پیش از شروع روایتدر این براعت استهالل، راوي با صنعت تجاهل

نوعی تشبیه مضمر همراه با غلو است و یا کند. ژرف ساخت صنعت تجاهل العارف ، اغلببینی میپیش
انگیز، و ضمن طرح پرسشی شاعرانه و خیالکنداي باالتر از تشبیه صریح را افاده میتشبیه بالکنایه که درجه
گردد.به بیان و به خواننده القا میشأنی مشبه و مشبهوحدت، همسانی، و هم

العارف مفید اغراقتجاهل
کند و چون این صنعت با لطایف ادبی همراه باشد در تجاهل العارف گوینده خود را نادان وانمود می

. این صنعت بدیعی براي تحسین کالم، مبالغه در وصف و تقویت و شودموجب تزیین و آرایش کالم می
کند:) در این بیت بهمن، رستم را شناخته ولی تجاهل می287-286: 1376تاکید مقصود است. (همایی، 

که این رستم است    و یا آفتاب سپیده دم است؟دل گفت بهمنبه321
- کند و پاسخ میبیت پایین همان سوال را تکرار میپرسد زیرا در داند و میسیمرغ پاسخ پرسش را می

دهد:
سان نژندبدو گفت که اي ژنده پیل بلند     ز دست که گشتی بدین1248
چرا رزم جستی ز اسفندیار       چرا آتش افکندي اندر کنار؟1249

اند، متراژدي سرانجام خوشی ندارد ناچار در چایان روایت چیزي جز افسوس و حسرت به جاي نمی
پشوتن می داند چه کسی اسفندیار را کشته ولی وانمود به نادانستن می کند:

چنین کوه جنگی ز جاي     که افگند شیر ژیان را ز پايکه کند این1406
که کند این پسندیده دندان پیل    که آگند با موج دریاي نیل1407

شمول حکم
-شود، اظهار پایانی نافرجام و ناخوش، میکار میبلبل راوي است و رمزگونگی شاهنامه در این بیت آش

تواند هم براي جدال میان پیر و جوان، هم ستیز میان عقیده و ایدئولوژي و یا براي از دست رفتن هویت 
ي بردارست، فردوسی با دخیل کردن عاطفه و احساس خویش جملهباشد، معنی ثانوي تودر تو و تاویل

که قابل تامل استپرسشی را به عاطفی تبدیل کرده 
به زیر گل اندر چه موید همی؟که داند که  بلبل چه گوید همی13

ي رستم و اسفندیار ارجاع داده شده است.کتاب رزم نامهي ابیات بهي همهشماره1
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شود شاعر با بیان استفهام انکاري حکمی کلی و فراگیر داده یعنی حکمی که گوینده داده شامل همه می
پرده از گوید و با ایهامی هنرمندانه به توصیف ذهنیت راوي می پردازدکهداند که بلبل چه میهیچ کس نمی

راز و رمزها می گشایدو نمادین سخن می گوید، یعنی سیر شاعر از طبیعت بیرونی و عینی به درون و ژرف 
ساخت سخن است.

چنین داد پاسخ ستاره شمر             که بر چرخ گردون نیابد گذر54
ازین بر شده تیز چنگ اژدها               به مردي و دانش که آمد رها55

شمولی حکم مرگ و گریزناپذیري از عدم را فردوسی ز چنگ اژدهاي گردون رها نیست. جهانکس اهیچ
کند.نمایی میکند و موضوعی را که براي همگان بارزست برجستهبا قطعیت از زبان منجم بیان می

که داند که فردا چه باید بدن            بدین داستانی نباید زدن529
وید  در این باره که فردا چه خواهد شد نباید سخنی گفت گویا منظور آن است گاسفندیار به رستم می

) پشوتن نیز  که به نوعی 125: 1381داند چه خواهد شد.(شعار، انوري،کس نمیکه موضوع روشن است هیچ
داند.کسی راز جهان را نمیجاودانگی نایل آمده پذیرفته که هیچ

که داند ز دین آوران و مهانپشوتن همی گفت راز جهان        1397
تشفی درون و حیله

گوید نامه اي به بهمن بنویس و او را مورد لطف قرار بده بدین ترتیب هم اندوه جاماسب به گشتاسب می
از دست رفتن اسفندیار رفع می شود و هم توجه بهمن از ستم گشتاسب منصرف می گردد:

ي درد اسفندیار؟ارندهکه داري به گیتی جز او یادگار       گس1638
گشتاسب می داند که جز بهمن کسی نمی تواند جانشین مناسبی براي اسفندیار باشد بنابرین جاماسب 
انتظار پاسخ ندارد  انتخاب بهمن به وسیله ي جاماسب مرهمی بر درد ناشی از پرخاش و بدبینی دیگران به 

شوتن به وي نسبت هاي ناروا و ناپسند داده است. اوست او را گناه کار می دانند چنان که در ابیات زیر پ
بگفت این و رخ سوي جاماسب کرد     که اي شوم بدکیش و بدزاد مرد1566
تو آموخــــــــــتی شاه را راه کژ         ایا پیــــــــر بی راه و کوتاه کژ1572

ترس توام با شک و تردید از بدفرجامی
بپرسید شاه از گو اسفندیاربرفتند با زیج ها بر کنار    31
او را بود زندگانی دراز        نشیند به شادي و آرام و ناز؟«که 32
به سر بر نهد تاج شاهنشهی         بر او پاي دارد بهی و مهی؟33

جا جاماسب که از نوعی آگاهی برخوردار است خرد خود را در بدفرجامی اسفندیار و شومی رستم در این
پرسد که آیا زندگی اسفندیار طوالنی است و تاج شاهی بر سر ندد.گشتاسب از جاماسب پیشگو میببه کار می

ي سیاسی حتی عاطفه را تحتخواهد که زود پاسخ پرسش خود را دریابد، توطئهخواهد گذاشت؟ و می
پوشش قرار داده است.
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هال زود بشتاب و با من بگوي    کزین پرسشم تلخی آمد به روي45
او چون زریر سپهبد بود         مرا زیستن زین سپس بد بودگر46
ورا در جهان هوش بر دست کیست     کزان درد ما را بباید گریست؟47

اندیشی جویی یا حیلهتدبیر و چاره
پرسد گوید و میگیري خود سخنانی میي تصمیمکند و دربارهگو مشورت میشهریار نیز با جاماسب فال

شنود که مرگ اسفندیار در زابلستان و به دست رستم ي کیفیت مرگ اسفندیار از جاماسب میو حتی درباره
خواهد بود:

به جاماسب گفت آنگهی شهریار    به من بر بگردد بد روزگار؟50
که گر من سر تاج شاهنشهی      سپارم بدو تاج و تخت مهی51
به کابلستاننبیند بر و بوم زاولستان           نداند کس او را52
شود ایمن از گردش روزگار    بود اختر نیکش آموزگار؟53

منظور شهریار از پرسش، تدبیر و چاره جویی یا حیله اندیشی است زیرا گشتاسب هم از فرجام کار باید 
ي متبرك به چهار تن داد به گشتاسب مطلع باشد، در زراتشت نامه بهرام پژدو آمده که زرتشت چهار ماده

داد تا چشمانش را بر جهان دیگر بگشاید به جاماسب بوي خوش بخشید تا موجب دانایی و روشن شراب 
تن شود. ( بهرام اش شود به پشوتن جام شیر داد تا زندگی جاودان یابد و به اسفندیار انار داد تا رویینبینی

ا هم ترکیب شده تا داري حکومت  ب) خرد جاماسبی و خرد سیاسی گشتاسبی براي نگاه77: 1367پژدو، 
فرستد.اسفندیار از پاي درآید و این بار دوم است که گشتاسب او را به پرتگاه می

پایان رسانند:خواهد موقتا جنگ را بهي فرا رسیدن شب براي نجات خویش از اسفندیار میرستم به بهانه
شب تیره هرگز که جوید نبرد؟  تو اکنون بدین رامشی باز گرد1155
کند:داند موافقت میکه اسفندیار او را از مکر و حیله و نیرنگ بري نمیبا این 
تو مردي بزرگی و زور آزماي    بسی چاره دانی و نیرنگ و راي1161

تمسخر همآوردتحقیر و
گونه، قهرمانان طرف مقابل را با گو در شاهنامه است. در اینوهاي عنصر گفتتحقیر همآورد یکی از گونه

هاي خود یا ضعف همآورد یا تعبیري که حاکی از پستی و کوچک داشت است تحقیر دن برتريبه رخ کشی
گوي دو پهلوان ایرانی در آن، وهایی است که اساس گفتکنند. داستان رستم و اسفندیار از معدود داستانمی

هاي او ستم و دالوريیابد. در این داستان،اسفندیار که به موقعیت خاندان رخوانی اختصاص میاغلب به رجز
ي زال (دستان بدگوهر دیو زاد، مردار پذیر دربارههایی نادلپردازد و با ذکر واژهخوانی میواقف است به رجز

کند. رستم در مقابل اسفندیار سکوت دادن غرچگی و دیوي به سام) اورا تحقیر میخوار،و نادانی و نسبت
پردازد:میکند و با جمله اي پرسشی نهی او پیشه نمی
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هاي نادلپذیر؟بدو گفت رستم که آرام گیر         چه گویی سخن644
ي ي شکست به رستم، با بیان تحقیر آمیز توأم با تمسخر شأن و مرتبهاسفندیار در نبرد اول با مشاهده

- ا حتمی میدهد و در معنی ثانوي پیروزي خود ررستم را از همانندي بافیل تا حد همانندي با روباه ننزل می
پندارد زیرا یکی از اهداف علم معانی توجه از معانی حاضر به معانی غایب است:

نیروي پیـل مست      ز پیکان چرا پیل جنگی نجستچرا گم شد آن1131
رزم اندرون فــــرّه و برز تومردي و گرز تو      بهکجـــا رفت آن1132
چو آواز شـــــیر ژیان بشنديباال چرا برشدي        گــریـــزان به1133
چرا پیل جنگی چو روباه گشت          ز رزمت چنین دست کوتاه گشت1134

تحقیر و تمسخر رستم
رجز خوانی  و خوارداشت مخاطب، جنگی روانی است. اسفندیار خشم رستم را که از سرپیچی او ناشی 

گیرد:  شده به تمسخر می
گويوجوي         چرا تیز گشتی بدین گفترستم چنین گفت که اي نامبه874

کردن ي مناسبی براي برجستهي گفت و گو شیوهگیرد شیوهدر دیالوگی که میان طرفین جنگ در می
شود گاه توانمندي و جو آغاز میگوي دو جنگودادن آن است. موضوع با گفتتر نشانموضوع و عمیق

خلق معانی گونه فردوسی بهپردازند و  اینو تحقیر طرف مقابل میتمسخرکشانند گاه بهرخ میتیزهوشی را به
گرداند:جمالت پرسشی منتهی میشیوه هاي مختلف بهمتعدد پرداخته به

پرده سراي؟رستم چنین گفت که اي سر گراي      چرا تیز گشتی بهبه885
زابلی این گونه در هم شکستی اسفندیار به رستم پس از اولین شکست می گوید: تو که سرآمد پهلوانان

چه کسی به کمک تو خواهد آمد؟
پاي          که خواهد بدن مر تو را رهنمايباال چنین چند باشی بهبه1147

خان با مدد از جمالت استفهامی در قالب معانی ثانویه(استفهام تقریري) اسفندیار با یادآوري گذر از هفت
دارد:میستم را به اقرار واکند و راظهار مباهات و افتخار می

خان پیش من    چه آمد ز شیران و از اهرمن؟شنیدي که در هفت712
کشد که:اسفندیار براي رستم خط و نشان می

سوار؟ببینیــــم تا اسب اسفندیار         سوي آخر آید همی بی1042
خداوند روي؟ایوان نهد بیي رستم جنگ جوي      بهوگر باره1043

) 37: 1389شود شاید غرضش طنز باشد.(شمیسا، نظر شمیسا چون این سخنان از زبان اسفندیار بیان میهب
فردوسی در مورد اسفندیار « نویسد:گوید و میي مقتضاي حال میکه اندکی پیش از این سخن دربارهحال آن

-تر و پرکه رسمی و محترمانهکار برده استلغات اسب و سوار و در مورد رستم لغات باره و خداوند را به

)36دهد.(همان: رستم نشان میي قلبی او را بهتر است و عالقهطمطراق
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تحقیر و تمسخر اسفندیار
گیرد و نیز و در دو بیت بعد ضمن تحقیر و سبب آیین تازه(زردشتی)کوچک میرستم، اسفندیار را به

پردازد.مفاخره میتمسخر وي به
گشتاسبی     بدین تازه آیین لهراسبیچه نازي بدین تاج 748

-نظران بیت زیر را داراي غرض ثانوي توبیخ و مالمت و سرزنش ذکر کردهگرچه برخی از صاحب
ي روایت فردوسی نشانگر ) باید گفت زمینه65: 1384مقدم و اشرف زاده،و علوي145: 1389اند(شمیسا، 

کسی گفته پرسد چها استهزاء و ریشخند از اسفندیار میتحقیر و تمسخر است نه توبیخ و مالمت، زیرا رستم ب
کارست که تواند مرا در بند درآورد.  گشتاسب در نظر رستم شهریاري فریبدست مرا ببندي؟ آسمان هم نمی

گاه ورزد، گواه این نظر همین بس که هیچفرزند خویش دریغ نمیبراي دوام قدرت خویش حتی از جان
ب نرفته است: پیشگاه گشتاسرستم به
که گوید برو دست رستم ببند    نبندد مرا دست چرخ بلند 749

تحقیر بهمن
بخندید رستم بدو گفت شاه              زبهر خورش دارد این پایگاه357
گونه داري به خوان      چرا رفتی اندر دم هفت خانخورش چون بدین358
چو خوردن چنین داري اي شهریار؟چگونه زدي نــــــــیزه در کارزار         359

ویژه که هنگام رجزخوانی قدرت خود و در این غرض مقصود رستم از پرسش، تمسخر بهمن است به
شود و رستم ي ده یک رستم نخورده، ضعیف جلوه داده میشود. بهمن که به اندازهناتوانی حریف مطرح می

کند.او را تحقیر می
سشی براي توبیخ و سرزنشي پرتحقیر خودي توأم با جمله

هاي فشانیها و جانشود اسفندیار واقعیات را نادیده بگیرد، گویی دالوريسرنوشت و تقدیر سبب می
پردازد در حالی که قبال در اعتراض به پدر رستم را فراموش کرده تجاهل می کند و به تحقیر فرزند خود می

گوید:او را شیرگیر خوانده است پس خشمگین به بهمن می
تو گردن کشان را کجا دیده اي     که آواز روباه نشنیده اي458
که رستم همی پیل جنگی کنی     دل نامور انجمن بشکنی؟459

کند و متهم به گیرد او را تحقیر میهاي رستم را از زبان بهمن نادیده میاسفندیار از روي خشم بزرگی
ت زیر اسفندیار از این که پدر در سپردن تاج و تخت شاهی کند و در بیکشان میتجربگی و ندیدن گردنبی

پردازد:و از سوي دیگر به توبیخ و مالمت پدر میبه او خلف وعده کرده از یک سو احساس حقارت
مرا از بزرگان برین شرم خاست        که گویند گنج و سپاهت کجاست؟99

مفاخره
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دمند گردن نپیچد ز راستنژادي ازین نامورتر که راست            خر662
کند و غلبه آوري خود افتخار مینژاد و نامي پرسشی اظهار مفاخره و مباهات است رستم بهغرض جمله
کشد:رخ میبر دیو سپید را به

بازوي خویش این امید؟که کندي دل و مغز دیو سپید           که دارد به730
شد که اگر کاووس کشته میام، چنانن شهریاران بودهکند که من پشتیبارستم یادآوري و مباهات می

آمد:وجود نمیسیاوش به
گر از یال کاووس خون آمدي     ز پشتش سیاوخش چون آمدي744

تهدید و ترساندن دشمن
کشد و براي رخ میهاي دیگر بهگو، قهرمان، اقتدار و توانایی خود و قومش را در جنگوگونه گفتدر این

آذر قدرت و توان گونه که نوشپردازد هماني حریف با تعظیم خود به تهدید دشمن میتضعیف روحیه
کشد:رخ زواره میاسفندیار را به

که پیچد سر از راي و فرمان او        که یارد گذشتن ز پیمان او؟1066
کند:ي روز قبل تهدید میاسفندیار، ضمن تحقیر، رستم را با یادآوري واقعه

ش کردي تو سگزي مگر          کمان و بر مرد پرخاشخرفرامو1327
هشدار

گوید:بهمن به رستم می
بپرهیز و پیچان شو از خشم اوي     ندیدي(مبادا) که خشم آورد چشم اوي؟268

نبرد جاي تسلیم شدن همچنان از خان و مان سخن بگوید کار بهدهد که اگر بهرستم هشدار میاسفندیار به
د:خواهد انجامی

همیهمی        رخ آشـــــــــتی را بشوییاز ایوان و خان چند گویی1345
دارد تا با لحنی پرسشی به رستم هشدار دهد که تسلیم شود و در عین حال خشم اسفندیار  را وامی

سخنش متضمن کثرت نیز هست:
به رستم چنین گفت اسفندیار      که تا چند گویی سخن نابکار1032

اغراق
اغراق آن است که در صفت کردن و «گوید: نمایی از اهداف صنعت اغراق است چنان که همایی میگبزر

کرد خود ) قهرمان خود و عمل262: 1376همایی،»(روي کنند.ستایش و نکوهش کسی یا چیزي افراط و زیاده
ن روایت گشتاسب براي کند. در اینمایی مییا وضعیت حریف مقابل را با استفاده از تشبیه و استعاره بزرگ

گوید:تحریک اسفندیار با اغراق می
که نام تو یابد نه پیچان شود     چه پیچان ؟ همانا که بی جان شود104
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فریب
ورزد زیرا جاماسب گشتاسب براي نابودي اسفندیار در جنگ با رستم از هیچ حیله و نیرنگی دریغ نمی

کرده بوده است :بینی پیشگو، هوش هوش او را به دست رستم پیش
چه باید مرا بی تو گنج و سپاه     همان گنج و تخت و سپاه و کاله146

استفهام انکاري تاکیدي
گوید قطعا نمی توان پاي رستم را به بند کشید:پشوتن به اسفندیار می

چگونه توان کرد پایش به بند    مگوي آن که هرگز نیاید پسند555
پوشد:تان جنگ علیه تو نمیگوید کسی خفزواره به رستم می

بدو گفت خیز اسب من برنشین      که پوشد ز بهر تو خفتان کین1139
کنند:کند تا به رستم بگوید مهتران هرگز تو را فراموش نمیاسفندیار به بهمن سفارش می

فرامش تو را مهتران چون  کنند؟        مگر مغز و دل پاك بیرون کنند 259
ردن انکار یعنی زشت شم

گوید: رفتار بد از شاه زشت است پس خاطرجمع باش میاسفندیار براي قانع کردن رستم در تسلیم شدن 
سزد:کند و چنین رفتاري از شهریار نمیقطعا شاه بدرفتاري نمی

چو بیند تو را کی کند شاه بد؟        خود از شاه کردار بد کی سزد؟  959
پرسش تقریري 

مخاطب به صحت قول گوینده اقرار می کند. به مطلب مورد اقرار مقربه می گویند. در استفهام تقریري« 
) در استفهام تقریري اغلب ادات 137: 1389شمیسا،»(آیا پایان کار همه مرگ نیست؟(یعنی حتما هست).

د کني پر سوز و درد خویش را براي گشتاسب تداعی میشود. اسفندیار گذشتهسوال با فعل منفی همراه می
- خواهی لهراسب و فرشیدورد خستههاي بیشماري براي مبارزه با جاماسب،رهایی خواهران، خونکه چه رنج

صحت قول گوینده اقرار دارد، بهاي تاج و تخت، پس در این استفهام تقریري مخاطب بهتن که تحمل نکرد به
شکنی چه کند؟ ز درون خویش و پیمانگونه گشتاسب به تأثیر سخنان اسفندیار اطالع کامل دارد، اما با آهمان

پرسد:دستور گشتاسب در غل و زنجیر است، جاماسب از وي میکه اسفندیار بهاین است که  هنگامی
نسوزد دلت بر چنین کارها           بدین درد و تیمار و آزارها؟88

ارزید :گوید قطعا مهمان تو خرامی را میرستم به اسفندیار می
ید مهمـــــــان تو؟             چنین بود تا بود پیمان تو؟خرامی نیرز588

خواهد:گوینده در بیت زیر نیز اقرار می
نه من کوهم و زیرم اسبی چو کوه؟          یگانه یکی مردمم چون گروه876
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کند اما زور و قدرت و ایستادگی داند گرچه در ظاهر انسانی جلوه میگوینده خود و اسبش را کوهی می
- این عقیده را میکند و از شنونده اقرار بهجویان زورمند تلقی میگروه و خیل جنگخود را بسان قدرت یک

ي یک گروه منزلهآیا نه این است که من کوهم و اسبم نیز کوه است یک تن انسانم، اما به«طلبد، 
) 172: 1381شعار،انوري،»(هستم.

نهی
کنند که اغلب پیام نهی، بازدارنده از ه، پهلوانان را از جنگیدن منع میاطرافیان قهرمانان، گاه با پند و توصی

ي آوري و جنگ است. حاصل جمله بازدارنده است ساختار و روساخت جمالت به شیوهکینه توزي، و خشم
شستن از شود اما با اغراض نهی و بازداري از جنگ و ویرانی در بیانی کنایی دست و دلپرسشی طرح می

کند:ین را توصیه میخشم و ک
خشم؟   بشوي از دلت کین و ز خشم چشمکین و بهگویی بهتو با او چه912

در این پرسش، خرد مثبت پشوتن میل به ایجاد تعادل و بازداشتن از شر و بدي دارد:
پشوتن بدو گفت که اي نامدار      برادر که یابد چو اسفندیار؟545

دهد محرمانه به دارد. خدمتکاري که شراب میا از انجام عملی باز میگوینده در پرسش زیر نیز مخاطب ر
بري.گوید: شراب را با آب آمیخته نکن غلظت آن را از میان میپشوتن می

چرا آب برجام می بفگنی     که تیزي نبید کهن بشکنی؟799
بی هراس آرمیده پشوتن پس از دیدن زاري کتایون برجسد اسفندیار گفت این همه در او را مکوب او

است:
تنگی چه کوبی درش نهیپشوتن چنین گفت با مادرش     که چندین به1598
روان      چو سیر آمد از مرز و از مرزبانست و روشنکه او شاد خفته1599

اي براي هاي معانی و بیان شاهدي براي ادات استفهام ذکر شده اما غرض ثانویهبیت زیر در یکی از کتاب
) در مصراع اول، کتایون با اضهار همدردي با اسفندیار بر او 36: 1364نظر گرفته نشده است.(صفا، آن در 

کند که دارد زیرا بنا بر ابیات بعدي کتایون به اسفندیار یادآوري میکند و او را از ستیز با پدر باز میتحکم می
خواهی مکن:گنج و سپاه داري و زیاده

پسر     ز گیتی چه جوید دل تاجور؟دیدهبدو گفت که اي رنج17
کثرت 

کند:دارد ولی اسفندیار سرپیچی میبارها پشوتن، برادر اسفندیار او را از جنگ باز می
کار شو         ز گفتار گشتاسب بیزار شو؟مرا چند گویی گنه919
پشوتن بدو گفت که اي نامدار           چنین چند گویی تو از کارزار؟924

ومیدي و نگرانیاظهار ن
پشوتن  اسفندیار را خیره دل می بیند و از این که دیو را به دل راه داده نگران است:
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ها بگسلمچگونه کنم ترس را از دلم   بدین سان کز اندیشه928
پشوتن خرد متعالی دارد و حامی حق و نیکی است به همین جهت نگران است:

زیر؟ه دانم که پشت که آید بهدو جنگی دو شیر و دو مرد دلیر      چ929
شود:گیري میاز پرسش رستم از زواره نیز نومیدي و نگرانی نتیجه

بترسم که با او نیارم زدن     ندانم کزین پس چه شاید بدن؟1004
تو اکنون سپه را هم ایدر بدار     شوم تا چه پیش آورد روزگار1005

ید:گورستم به زال پس از  پایان نبرد روز اول می
بِرستم من از چنـــــگ آن اژدها         ندانم کزین خسته آیم رها1219
چه اندیشم اکنون؟جزین نیست راه         که فردا نگردانم از رخش پاي1220

غرض وي، اظهار ناتوانی و نومیدي خود و رخش در برابر اسفندیار است. 
سوال از مخاطب غیر انسانی

گذارد و دهد و با بیان پرسشی، نگرانی خود را با او در میان میر میرستم جوشن خود را مخاطب قرا
- شود که میشود جوشن به انسانی تشبیه میي تخییلیه یا اسناد مجازي خلق میي مکنیهبدین ترتیب استعاره

تواند بشنود:
کنون تا چه پیش آرد اسفندیار    چه بازي کند در دم کارزار940

بیان تمنی 
از نرّه شیر ژیان         به پیش پدر بر کمر برمیان؟چه نیکوتر21

دارد که میي درونی آن از آرزوي نهانی کتایون پرده برگرجه بیت باال با ادات تمنی همراه نیست الیه
ي دیگر حالت جمالت برداري پسر از پدر است تا از بروز فاجعه ممانعت شود و از جنبهدار فرماندوست

نیافتنی توام با کند و از طریق معنا، بیانگر احساس گوینده است و مفاهیم آرزوي دستیعاطفی را القاء م
انگیز سرنوشت فرزند را که پیروز کند گویا پایان غمانداز میاندوه و نومیدي را در گوش جان خواننده طنین

ر،زال که آرزوي پیروزي دارد. در بیت زیبلندتر از صداي راوي اعالم می» چه نیکوتر« نخواهد شد با کالم 
شنود:فرزند خود را دارد برخالف میلش از او می

»گفتی؟ کزان تیره گشتم رواناي نامور پهلوان         چه«بدو گفت که942
) دچار 940گفت زال با شنیدن سخنان رستم ،خطاب به جوشنش(بیت داند چه گفته ولی اي کاش نمیمی
گفت.ستم نمیشود و تمنا دارد که اي کاش رغم می

اعتراض 
هایش براي سو دویدنسو و آنکند که ایناو اعتراض میاسفندیار که قبال  فریب گشتاسب را خورده به

است؟چه بوده
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بهانه کنون چیست من بر چیم    پر از رنج پویان ز بهر کیم؟100
ار است واقف بود به هاي رستم که پشت و پناه ایران زمین و شهریها و فداکاريوي که به قهرمانی

کند:ي شرایط اعتراض میگشتاسب در باره
چه جویی نبرد یکی مرد پیر؟      که کاووس خواند ورا شیرگیر120

رستم که قصد تسلیم شدن ندارد و اسفندیار را بر جنگ مصر می بیند به او پیشنهاد می کند سواران زابلی 
ار اعتراض می کند:را به جنگ بکشانند و خود تماشا کنند، اسفندی

گویی چنین نابکار؟چندین چه«چنین پاسخ آوردش اسفندیار       که1032
تنگی نشیبچرا ساختی بند و مکر و فریب           همانا بدیدي به1034

نادانی اسفندیار در این تراژدي نادانی و جبر از ارکان موضوع است رستم که قصد تسلیم شدن ندارد به
کند:اعتراض می

همی جان من در نکوهش کنی       چرا دل نه اندر پژوهش کنی؟842
تسویه

) تسویه در کتب بالغت از اغراض ثانویه 154: 1379تسویه حکم دادن به تساوي دو نسبت است.(رجایی،
) 47ي امر شمرده شده است اما برخی آن را از اغراض استفهام نیز دانسته اند.(آق اولی، بی تا: 

چه باید مرا جنگ زابلستان          وگر جنگ ایران و کابلستان1035
جنگ زابلستان و جنگ ایران و کابلستان فرقی ندارد.

تنبیه یا عبرت
ي دارد که پادشاهان پیشین با همهغرض زال  تنبیه و عبرت دادن است. فردوسی مخاطب را به تامل وا می

ردند و رفتند:شکوه و عظمت، دنیا را ترك ک
کجا شد فریدون و هوشنگ شاه      که بودند با گنج و تخت و کاله1286

دارد تا شاید چشم بر حقیقت بگشاید و هوشیار شود پشوتن، اسفندیار را به مباحثه و مجادله وا می
ورزي ینهي وي سرانجام جنگ بدي و زشتی و کستاید. به عقیدهجوید میگوید کسی را که بزم میبنابرین می

آورد: بار نمیاست در معناي مجازي، بزم صلح است و خونریزي جز زشتی به
یکی بزم جوید یکی رزم و کین       نگه کن که تا کیست با آفرین؟559

رستم در مقام آگاهی دهنده می خواهد اسفندیار را از جنگیدن منصرف کند به اسفندیار می گوید 
ر نامداري خواهد فرستاد تا سرانجام به تو گزند رسد:گشتاسب تو را به جنگ هر جنگ آو

که تا کیست اندر جهان نامدار    کجا سر بپیچاند از روزگار839
اظهار شگفتی

رستم شگفت زده از این امر است که چرا گشتاسب دستور بستن پاي او را داده است:
بپرسم ز بیدارشاه بلند     که پایم چرا کرد باید به بند424
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د و تقریر خبرتاکی
گونه جمالت پرسشی سوال اینآید بهي خبري میي پرسشی معموال جملهدر این صورت پس از جمله

)141: 1389گویند.(شمیسا،) میexpositoryتوضیحی یا تفسیري (
تن و نامدارچرا رزم جستی ز اسفندیار     که او هست رویین1263

-گوید: چرا امروز پژمرده و افسردهي رستم به میدان جنگ میپشوتن به اسفندیار پس از بازگشت دوباره

آورند؟بار میاي؟ این دو پهلوان را چه شده که این همه رنج و مشقت به
اياي   همانا به شب خواب نشمردهچه بودت که امروز پژمرده1322
دو یل را چه بود     که چندین همی رنج باید فزود؟میان جهان این1323

دهد:پاسخ میسپس خود 
زمان نو به نورو        که کین آورد هربدانم که بخت تو شد کند1324

دعا
ي پرسشی را در مفهوم دعا و طلب چاره و کند، فردوسی از زبان رستم جملهمناجات میرستم با خداوند 

امر ونهی و گونه جمالت افتادگی و خضوع و خشوع بیشتر است تا استعال وبرد. در اینکمک به کار می
)1386:70الزام.(علوي مقدم و اشرف زاده،

که خواهد ز گردن کشان کین من       که گیرد دل و راه و آیین من؟1168
تعظیم 

عظمت و بزرگی بهمن رستم را به تعظیم وي واداشته است:
به موبد چنین گفت که این مرد کیست    من ایدون گمانم که گشتاسبی است338

استرحام
خواهد تا نزد زال برود و از او طلب چاره و کمک کند.از زواره میرستم
ها بر آزار چیست؟نگه کن که تا چاره ي کار چیست     برین خستگی1141

کمک رستم بشتابد چون در غیر این صورت اصل و نسب زال از میان خواهد تا بهزال از سیمرغ می
خواهد رفت:

کجا خواهم اندر جهان جاي جستگر ایدون که رستم نگردد درست1251
ي ما ز بن     کنون بر چه رانیم یکسر سخنشود کنده این تخمه1253

حسرت و افسوس
چه آمد برین تخمه از چشم بد     که بر بدکنش بی گمان بد رسد1408
کجاشد به رزم اندرون ساز تو    کجاشد به بزم آن خوش آواز تو1409
ن تو      توانایی و اختر و دین توکجا شد دل و هوش و آیی1410



٢٣٨٥
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

یابد، در این گونه جمالت پرسشی نهایت افسوس و حسرت گوینده حاکی از ناکامی پهلوان تجلی می
پسر در خاك تپیده چنان که کتایون مادر اسفندیار با لحنی سرشار از افسوس و حسرت و اندوه خطاب به

گوید:می
که را داد خواهی به چنگ نهنگکزین پس که را برد خواهی به جنگ 1555

اظهار مخالفت و عجز
گرانمایه دستان همی کند موي             برآن خستگی ها بمالید روي1205
بدو گفت رستم که ازین غم چه سود     که این زآسمان بودنی کار بود1207

-تر میقضا وقدر را با بیت بعدي مؤکداظهار مخالفت رستم با زاري پدر و خویشان و بیان عجزدر مقابل 
کند و براي ایجاد تعلیق در خواننده که از فرجام کار رستم دیوافکن، هراسان شده خبر را بر مبتدا مقدم آورده 

(بدو گفت رستم...) تا احساس و ذهن خواننده را در ماجرا بیشتر درگیر کند.
گیرينتیجه

داب و رسوم قهرمانان ملی و قومی سزمین ایران است. با روایت حماسی رستم و اسفندیار، نمایشگر آ
توان هم به نیات و هم چگونگی عملکرد اشخاص بررسی و تحلیل جمالت و منظورشناسی گوینده می

داستانی پی برد، بررسی زبانی و معانی نهفته در پشت ظاهر کلمات و جمالت، هم ارزش هنري متن و هم 
کند، ضمن این که کشف نکات دستوري، معانی، به جامعه را شناسایی میها و آیین و رسوم  مربوطاندیشه

-چه در وراي جمالت و عبارات قرار دارد، کمک میبیان، بدیع و کشف تصاویر به فهم متن و رسیدن به آن

این کند. فردوسی در ساختار شناسی آثار راهنمایی میبندي و سبکطبقهکند و ساختار انواع ادبی را تبیین و به
کشمکش روحی، جسمی، و ها عناصر مربوط بهاي بهره جسته که در وراي آنتراژدي از جمالت پرسشی

-هاي جنگاوري چون رجزخوانی، تحقیر، تهدید، مفاخره، افسوس و حسرت و... بهآداب و رسوم وآیین
یابد.مستقیم به مخاطب انتقال میصورت غیر

نامهکتاب
،درراالدب، قم، هجرت.1373آق اولی،حسام الدین ،
 ،زراتشت نامه، به کوشش محمد دبیر سیاقی، تهران.1367بهرام پژدو،
 ،معانی و بیان، چاپ پنجم، مرکز نشر دانشگاهی.1370تجلیل، جلیل،
 ،نگاهی تازه به معنی شناسی،  ترجمه کورش صفوي، نشر مرکز.1366ر. پالمر، فرانک ،
،غه، انتشارات دانشگاه شیراز.، معالم البال1379رجایی، محمد خلیل
،رزم نامه ي رستم و اسفندیار،چاپ بیست و چهارم، نشر قطره.  1381شعار،جعفر.انوري، حسن ،
 ،چاپ دوم، ویرایش دوم، نشر میترا.1389شمیسا، سیروس، معانی ،
 ،تاریخ و تطور علوم بالغت، ترجمه ي محمد رضا ترکی، سمت.1383شوقی ضیف ،
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طراز سخن در معانی و بیان، یزد.1382،صادقیان،محمد علی ،
آیین سخن، مختصري در معانی و بیان فارسی، چاپ دوازدهم،ققنوس.1364اهللا، صفا، ذبیح،
،معانی و بیان،چاپ ششم، سمت.1384علوي مقدم محمد  و رضا اشرف زاده ،
آیین تدریس و روش کالس داري، قم، پارسایان.1381پور مشکاتی، مهران، علی ،
معانی زیبا شناسی سخن پارسی،  چاپ ششم، نشر مرکز1385ازي، میر جالل الدین، کز ،
،انوارالبالغه به کوشش محمدعلی غالمی نژاد، میراث 1376مازندرانی، محمد هادي محمدبن صالح ،

مکتوب.
،معانی و بیان، به کوشش ماهدخت همایی، چ دوم، هما.1373همایی، جالل الدین ،
مقاالت
 ،29مجله نامه پارسی، شماره ،» هاي بالغی در شعر ناصرخسروشیوه«، 1382آقاحسینی.
 هاي بالغی فارسینقد و تحلیلی بر مبحث پرسش در کتاب«، 1392آقاحسینی،حسین و الهام سیدان «

.33ي شماره16ي ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان سال ي زبان و ادب دانشکدهنشریه
 کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی، شماره »اهمیت پرسش در متون عرفانی«، 1390و دیگران،آقاحسینی،

22.
،هاي معنایی منظوري جمالت پرسشی در غزلیات نقش«،1381رحیمیان و شکري احمدآبادي

. 35نشریه علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز،شماره »حافظ
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راب نخشبیتأملی در احواالت عسکر بن الحصین ابوت
١نفیسه حیدري فرد

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی
چکیده

ه.ق) پرداخته شده است. 245در این مقاله به احیاي نام یکی از بزرگان اهل طریق در سده سوم ه. (
عسکر بن الحصین ابوتراب نخشبی عارف و محدث، از کبار مشایخ خراسان و از طبقه اول این طایفه بود که 

گر اقرانش در نهایت زهد و انزوا و انقطاع از دنیا و تحمل ریاضت هاي سخت و در توکل و قناعت چون دی
زندگی می کرد. در علم و زهد، تقوي و فتوت؛ و زهد و توکل وحید عصر خود بود. با ابوحاتم اصم و ابو 

یند در اشارات و حاتم عطار بصري صحبت داشته و استاد ابوعبداهللا جال و ابوعبید بسري بوده است. گو
کلمات نفسی عالی داشت، کتابی نیز به او نسبت می دهند اما امروز جز سخنانی در آثار پیشینیان از او به 

جاي نمانده است.
اعم از قدیم و –نویسنده در این جستار احوال و اقوال ابوتراب نخشبی را با توجه به منابع موجود 

تحلیل احواالت او براساس نظریات یونگ پرداخته است. گردآوري کرده و سپس به بررسی و -جدید
براساس آنچه یونگ درباره تیپ هاي شخصیتی می گوید ابوتراب فردي است درون گرا و رویکرد او به 

بینی و نظام ارزشی سازد تا از جهانجهان اطراف مبتنی بر شهود است. قطعاً تعیین تیپ افراد، ما را قادر می
ته باشیم.آنها درك بهتري داش

عسکربن الحصین، ابوتراب نخشبی، تصوف اسالمی، درون گراي شهوديها:کلیدواژه
:مقدمه

هاپیتدرافرادمیتقساستبودههمراهتیشخصمفهومباهموارهدوري هاگذشتهازکهی مسائلازی کی
) م.ق377-460ی (یونانپزشکبقراطبهمربوطنهیزمنیادرهاتالشنیاول. استمختلفي هادستهو

مزاجبرکهدارندراآنتیقابل) سوداوصفرابلغم،خون،(بدنی اصلعیماچهارکهبودمعتقدي و. است
پیتچهارشاملبقراطي بندطبقه. شوندتیشخصدررفتاررییتغموجبق،یطرآنازوبگذارنداثرافراد
کردندارائهيگریدي هاپیتگریدپزشکانبعدهبآنازي. صفراوو ییسودا،یمغبل،يدمو: شودی مافراد

کارلبهتوانی مجملهآناز. دارندی شناختستیزی تیماهگریدی برخوی روانشناختی تیماهی برخکه
:کرداشارهی سیسوئمتفکروشناسروان) 1961-1875(یونگگوستاو

استادي روانکاونظامبندیپاراخودتداابدراو. بود) 1856-1939(دیفروگموندیزشاگــردانازونگی
اعتقادی باستادآراءبهجیتدربهاما. بودکردهی معرفخودي معنووارثرااودیفروکهیی جاتادانستی م

1. N_heydarifard@yahoo.com
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راآندیفروي کاوروانازاتشینظرزیتماي برایونگ. آمدبرهاآنلیتکموحیتصحدرصددوشد
.دینامی لیتحلی روانشناس

برتوانندی مکهاندشدهلیتشکمجزاساختاریاستمیسچندازروانیاتیشخصکلیونگرنظاز"
".هستندی جمعاریناهشو،یشخصاریناهش،)ego(خود،یاصلي هاستمیس. بگذارندریتأثگرییکد

)1390:117شولتز(
. داردبرعهدهراماي هاتیفعالتیمسئولواستخودمانازمای آگاهخود،. استي اریهشمرکزخود

. استفردةشدسرکوبوشدهفراموشعواطفوافکارشاملpersonal unconsciousیشخصاریناهش
ۀیسرماcollective unconsciousی جمعاریناهش. شوندی مدهینامcomplexعقده،یشخصاریناهشاتیمحتو

. هاستآدمۀهماالشتراكمابهگریدارتعببهوانسان؛ازشیپوانسانۀگوناتیتجربازاستي اپردامنه
شکلابتدادرهاآن. برخوردارندی ارثي هاشیگرانیااز،یزندگدري عادي هاتیموقعتعدادبههاانسان"
. باشندی معملوادراكازی خاصنوعاحتمالانگریبصرفاًوهستند،ي محتوی بي ها
نسبتاًصورتبهوآورندی موجودبهرای اتیمحتور،شتیبتکرارباهاشکلنیا) 48،ص1937/1959یونگ(

تعدادکهنیابا) 125: 1391ستیفي گوریگروستیفجس(".شوندی مانینماالگوهاکهنختهیانگخود
موسیآنما،یآنه،یساپرسونا،: ازعبارتندهاآننیتربرجستهامادارندوجودarchetypeالگوهاکهنازي ادیز
). self(خودو

) ذهن هشیار و ناهشیار را در بر می گیرد و با ایجاد توازن بین جنبه هاي متضاد selfکهن الگوي خود (
متضادعناصرنیبتعادلوکاملرشدباخود بیترتنیابه.انجامدی متیشخصثباتووحدتروان به 

آگاهخود،وجودي هاجنبهی امتمازیونگکاملانسان. ابدی یمدستself-realizationی پرورانخودبهروان
. ندهستهماهنگبا یکدیگر اوتیشخصابعادۀهمبلکهیستنسلطماوبرروانسطوحازیکچیهواست

.دارندحضورناخودآگاهصورتبهافرادتماماریناهشدراماشودی محاصلندرتبهکاملی خودپروران
راگرادرونوگرابروني هاتیقطببحثبارنیاولي برا1915سالدرروان،سطوحبرعالوهونگی

extraversionیی گرابرون:استدادهصیتشخرانگرشنوعدووجودانسانتیشخصدرونگی. کردمطرح

ی رونیبوی نیعي ایدنبهی رواني انرژبرگرداندنباکهاستی نگرشییگرابرون. introversionییگرادرونو 
.دکنیمخوددروني ایدنمتوجهراانسانانهیگرادرونگرشنکهی حالدرشودی ممشخص

را در یروانکارکردچهار،یونگ همچنین با توجه به روش هاي متفاوت درك دنیاي بیرونی و درونی
چهارنیا. intuitionشهودوsensingکردنحس،feelingاحساس،thinkingتفکر: ازعبارتندکهافراد نام برد

. هستندی رعقالنیغي کارکردهاازشهودوکردنحس: کردفیتعرنیچنخالصهطوربهتوانی مراکارکرد
ی عقالني کارکردهاازاحساسوتفکر. کنندی نمی ابیارزراهاآنامارندیپذی مرااتیتجربکارکرددونیا

.شوندیماتیتجربی ابیارزوقضاوتشاملکههستند
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برون: ازعبارتندکهندیآی موجودبهونگی یروانشناختپیتهشتردکارکچهارونگرشدوبیترکاز
ي گرادرونمتفکر،ي گرادرون؛ويشهودي گرابرون،یحسي گرابرون،یاحساسي گرابرونمتفکر،ي گرا

ي.شهودي گرادرون،یحسي گرادرون،یاحساس
منابعازی نخشبابوترابنیالحصبنعسکرخراسانخیالمشاخیشاحوالواقوالحاضر،ۀنوشتدر
در. استشدهپرداختهیونگاتینظربراساساوي هاشهیاندوآراءلیتحلوی بررسبهوي گردآورموجود

گانههشتي هاپیتازیککدامابوترابی تیشخصپیتکهمیدهپاسخسؤالنیابهمیکوشی ممجالنیا
.استیونگ

ست؟یکی نخشبابوتراب
در.مشهورورعو؛توکلوزهدفتوت،وعلمبهوبودفهیطانیادانیسازوقتیطرشگانیپاریعاز

هنگامدروننهادنرمنیبالبرسرسالچهلای یسکهي حدبهداشتریناپذنفوذوراسخی عزممجاهده
یمهیبادقطعراحلهوزادیبوتوکلباکهبودی خیمشاجملهاز. نهادی مسختنیزمبرسرخوابغلبه
.پرداختی منفسهیتزکبهسختي هااضتیرباوکرد

کهاستی کتابتنهادهیگزخیتارواندنوشتهنیالحصبنمحمدبنعسکرونیالحصبنعسکررانامش
درامااندگفتهابوترابرااشهیکنکتبۀهم). 641: 1381یمستوف(استگفتهنیحصبنی علرااونام

کجاست؟نخشبکهنیاجزاستی نخشبدارد،وجودظرناتفاقآنبرآنچهنسبتش،
".بودعراقنخشبازی بعضزعمبهوترکستاننخشبازی برخةدیعقبه": میخوانی ماالدبحانهیردر

. کندی می معرفخراسانخیمشااکملازرااوکتابةسندینوهمبازوجودنیابا) 45: 1346مدرس(
استان": آوردی مسومقرندرخراسانمنطقهووسعتةدرباری سینفدیسعازنقلبهخودکتابدری تسکیبلن

رانیای شرقشمالقسمتتمامشاملورفتی مشماربهرانیاي هااستاننیترمهمونیتربزرگخراسان
".نخشبیانسف... زابلستانکابل،رخد،یارخج: کردندی ممیتقسی نواحنیابهراآنوبودنیچسرحدتا

)27: 1364یسکیبلنت(
فیرددراوازهیالشافعالفقهاءطبقاتچنانکهداشت) 150-204ی (شافعمذهبفروع،درابوتراب

: 1389ي نوو(".عهیالرفباالحوالنیالمذکورقهیالطرعلماءاحد": سدینوی موبردی منامی شافعيعلما
: 1339شاهیعلمعصوم(قیالحقاطرائق،)185: 1347پژوهدانش(نامهروزبهانچونیی هاکتابدر) 350
قیشقبهی نخشبابوترابۀخرقةشجر) 63: 1380عثمانبنمحمود(هیالعنامصباحوهیالهدامفتاح،)151
خیشبدانکه": میخوانی ممرشدخیشخرقهشجرهذکردرهیالمرشدفردوسدرنمونهي برا. رسدی می بلخ

صاحبکهاکارنیحسی ابوعلخیشوداشتاکارنیحسی ابوعلخیشازخرقهزیالعزروحهاهللاقدسمرشد
]خیش[ازابوجعفر]خیش[وداشتعبداهللابنابوجعفرازریکبخیشوداشتریکبخیشازخرقهبودریکبخیش

قیشقخیشازابوترابخیشوداشتی نخشبابوتراب]خیش[ازابوعمرو]خیش[وداشتي استخرابوعمرو
بنی موسوداشتدیزبنی موسازی فارسسلمانوداشتالسلمهیعلیفارسسلمانازقیقشخیشوی بلخ
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ی رضیعلنیرالمؤمنیامازوعمرنیرالمؤمنیامازی قرنسیاووداشتارواحهماهللاقدسی قرنسیاوازدیز
ی صلی مصطفحبتصوخدمتدرعنهمااهللای رضی علنیرالمؤمنیاموعمرنیرالمؤمنیاموداشتعنهمااهللا
لیجبرئازالسلموهیعلاهللای صلاهللارسولحضرتوگرفتنداوحضرتازخرقهوبودندالسلموهیعلاهللا
) 24: 1333عثمانبنمحمود(".اعلماهللابود،آوردهعزتحضرتازالسلمهیعللیجبرئوالسلمهیعل

زیني اخانوادهصاحبایگوکهاستنیادیآی مدستبهابوترابی زندگةدربارکهي گریداطالعاتاز
ی الالسفرریکثکان": استداشتهفراواني هااحتیساندگفتهنیهمچن) 1391:312عطار. رك. (استبوده
استداشتهحضورغزواتی بعضدراندگفتهو) 315: تای ببغدادخیتار("...مرهریغبغدادقدمومکه
کهستینیی سفرهاازانبارتریزدیمري برازیچچیهکهدهیورزی مدیتأکمطلبنیابرهموارهحالنیدرع

)286: 1385الشئ. (دهدانجامنفسي هواازتیتبعبه
ی برخواستبردههابهرهحنبلاحمدوی بلخقیشق،يبصرعطارحاتماصم،حاتمصحبتازابوتراب

ارادتاوبهوداشتهمالقاتی بسطامدیزیابوباي ونیهمچن. انددانستهاواستادانازهمرامذبوحي رازی عل
.  استدهیورزی م

ی علبنمحمد،یکرمانشجاعبنشاه،يرازنیالحسبنیوسفقصار،بنحمدونه،یخضروبناحمد
مصاحبتازکههستندی اشخاصازی محاسبحارثوی فرجبنابوجعفر،یاصفهانسهلبنی عل،يترمذ

ازی بعضدرواواقراناززینخرازدیسعی ابوی خراسانابوحمزه،يبغدادابوحمزه. ندابردهبهرهابوتراب
وصدی نخشبابوترابرامونیپدرگفتکهاستشدهتیحکای فرجابناز". اندبودههمراهاوباسفرها

گریدوبودجالابنی یکدوآناندگفته. کسدوجزنمردریفقهاآنازکدامچیهکهدمیدراکسستیب
)245: 1382سراجابونصر("ي.بسردیابوعب

راابوترابکهاستنقل"کهنیاجملهازاستشدهنقلیاتیحکادانشیمربااواحواالتانیبدر
دیبای مدیزیباراتو،ییتوکهنیچن: کهی گفتوستهیپابوتراب. بودوجدصاحبوروگرممیعظبودي دیمر
چون: گفتابوترابکند؟چهرادیزیباند،یبرادیزیباي خدابارصدروزهرکهی کس: گفتدیمري روز. دید

نه. استتفاوتدهیددری. نیبدیزیباقدربهی نیبدیزیباشیپچونو،ینیبخودقدربهینیبراي خداتو
وآمددیرمدلبرسخننیابار؟یکراخلقجملهوشدخواهدی متجلبارکی-عنهاهللای رض-راقیصد

دندیرادخیش. برفتندشانیابودرفتهآببه. نبودخانهدرخیش. بسطامبهامدندیبدوهر. میبروتازیبرخگفت
چشموافتادابوترابدیمربردیزیباچشمچون. بردرکهنهی نیپوستودستدرآبییسبوآمد،ی مکه
خیشمرگ؟ونظرک! یخایش: گفتابوتراب. دادبجانوفتادیبودیبلرزحالدرخ،یشبرابوترابدیمر

ی معنآندیزیبامشاهدهدر. نبودآنکشفوقتهنوزکهبودي کارجواننیانهاددرابوترابي ا: گفت
. نداشتندیوسفجمالطاقت. افتادنیچنزینرامصرزنان. رفتفرونداشت،طاقت. شدکشفی کبارگی

هیصوفي هاکتابدرتیحکانیا) 146: 1391عطار(".نداشتندخبرکهآناز. کردندقطعکباریبرادستها
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مرصاددرجملهازاندپرداختهقیطرنیادري انکتهانیببهآنبراستنادبایکهروداشتهي اریبسبازتاب
کهصفتبهرگشتی صافنهیآچوناست،حقصفاتوذاتنهیآانسانبدانکقتیبحق": میخوانی مالعباد
ی تجلصاحبتصرفشودظاهرنهیآازکهصفتهر. شودیمتجلدروصفتبدانکندی تجلبروتحضر

نظرکهحالدرافتاد،رای نخشبابوترابدیمرکهبودچنانکندی تجلاماتتبصفتاگر[...] نهیآآنازنهبود
کسهربرهمتکسنیچن. دادبجانوبزدي انعرهافتادي وبردیزیبانظرکهحالدرافتاد،ي وبردیزیبا

)322-1389:323يرازنجم(".کندهالکشگماردکه
خیمشاازی گروه": سدینوی مهاآنوصفدراللمعدرسراجابونصرکهاستی کسانگروهدرابوتراب

وهاابانیبوندیگوی متركرابرادرانافتادنددوروطنوخانهازوکردندقطعراخودقیعالکههم
وکسبهونندینشی نمآرامیی جادرونندیگزی نمبری همدموسپرندی متوشوزادی براهای کخش

حقاشگفتهکه-خداوندچهندینمای مامبرشیپآرامگاهداریدوخداي سوبهروند،یگرای نمي زیچ
ازدیگوی دق"و) 1382:208ابونصرسراج(").125/بقره(میساختمردمآرامشگاهراخانهما: دیفرمای م-است

و،يمصرذالنونکس،چیهنبودشانیاچونکهدمیدریپچهارودمیدراریپششصد: کهدمیشنجالابن
)131: 1388يریقش("ی.نخشبابوترابوشیخوپدرويبسردیابوعب

سالنیچندوبودستادهیاموقفچهل": اوستاحوالقتیحقي ایگوابوترابوصفدرفوقتیحکا
تاخواستندحورانازی قوم. شدخواببهسحرگاهدرباریکحرمدرمگر. بودننهادهبالشبههرگزرس

حوران. ندارمحوري پرواکهغفور،بههستیی پرواچندانراما: گفتخیش. کنندعرضهاوبرراخود
تا. نبودقبولتوشیپراماکهبشنوند: کهکنندی مشماتتمایارانامااستنیچنچندهر! بزرگيا: گفتند

وردیگقراربهشتدرکهفرداتادیبروبودشماي پروارازیعزنیاکهستینممکن: کهدادجوابرضوان
که: گفتابوتراب. دیآري جابهاسترفتهخدمتدرکهي ریتقصودییایبگاهآنوند،ینشمملکتریسربر
گفتهوریاخسطورازچنانکه) 310: 1391عطار(".دیکندمتخ: گوم،یآفروبهشتبهمناگر! رضواني ا

براغلبکهگرانیدازریگکنارهاستی شخصابوترابشودی ممشخصاووصفدرسراجبونصري ها
واهایرؤها،ي پردازالیختماموجودبای دروني ایدنباواستداشتهتمرکزخوداحساساتوافکار

.استگرادرونافراد اتیخصوصاز،همهنیایونگنظرطبقواستهماهنگآني فردي هابرداشت
) 335: 1386یحیفصمجمل.رك(استکردهذکررا. ه225سالی حیفصمجملتنهااووفاتسالةدربار

کهبودنمازدربصرههیباددراندگفته. استشدهاشاره. ه245سالاالولي جمادهفدهمبهمنابعگریددرو
ی شعراني الکبرطبقاتو) 217: تای بي البغدادبیخط(بغدادخیتاردر. دادجانودیوزاوبرسمومباد
ابوعمرواما. "السباعنَهشتهو"استآمدهاووفاتةدربارحاتیتوضنیاۀادامدر) 1373:83یشعران(

اوبهدرندگانازی آفتوضررچیهوداشتی نمنگهرااوزیچچیهدیگوی متعرفکتابدري اصطخر
) 484: 1371يکالباد. (سپردندخاکشبهوشناختندرااویافتهوقوفمردمانتادینرس

ابوترابحاالتوسخنانی بررس
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آنفیتعردرکههاستآننیآخروسالکی عالمقاماتازرضاونیمقربمقاماتنیتری عالازتوکل
چههرکهي داراعتقادی یعن. استکردهکهعهدهادري داراستوارراي خداکهاستآنتوکل": ندیگوها

بهاستنکردهتوقسسمتچههروشوندمشغولآندفعبهجهاناگرچهرسدتوبهاستکردهتوقسمت
تونزدگرددبرابرکهاستآنتوکلکه: اندگفتهی بعضو. نرسدتوبهاستجهاندرچهاگرجهدتوجد
وکراهترفعازعبارتعرفانزددر"رضاو) 279: 1388نیگوهر(".معدوموموجودواندكواریبس

سلوكاهلاصطالحدررضااندگفتهزین. استتوکلازبعدرضامقام. استقدروقضااحکاممرارتتحمل
: 1373يسجاد(".استحقي رضادرآمدنونفسي رضاازخروجرضااندگفتهواستي بلوبهتلذذ
416(

هیباددردانیمربارکی": شودی ماشارههاآنبهکهداردی احوالوسخنانمقاماتنیاةدرباررابابوت
سبب")1391:312عطار(".ستینزیگراوازکهآناز] ستینریگز:گفتخیش. قوتاز[ستینزیگر: گفتند

آنتوکل"".قتیحقبهخدابرکردنتوکلآناعالءواستاجابتآنادناءاستدرجههفدهحقبهوصول
ردیگبازاگرویی گوشکردهداگري. داربستهي خدادردلوی افگنتیعبودي ایدردرراخودکهاست
وپوشدبازی عورتکهبودآناولباسویابدکهبودآناوقوتکهاستآنریفق") 313:همان("ی.کنصبر

آنازبعدتوکلاحوالدراءالعلومیاحچهارمربعدری الغزو) 314: همان(".باشدجاآندرکهآناومسکن
است،الیعاوکینزدهماونفسو[...] کندصبری گرسنگبرکهکرددینشافیتکلراعبال":سدینوی مکه
نتوانداگروکندصبری مدتی گرسنگبرآنکهبردینمامساعدتکهآنمگرگذارد،عیضاراآنکهنباشدروا

ی مابوترابازی تیحکاانیببه".اوي برانباشدرواتوکلگردد،مشوشعبادتشوشودربمضطدلشو
پوستي سودستبودگرسنهروزسهآنچهازپسکهدیدرایی صوفی نخشبابوتراب": آوردی موپردازد
: 1391ی غزال(".توکلبامگرنباشدتصوف،يا. ریگالزمبازارد،ینشاراتوتصوف: گفتکرد،درازخربزه

470-469(
تومثلوتوبهچگونهمرا: گفتخیش. ما؟بههستحاجتچیهراتو: کهدندیپرساوازکهاستنقل"

چهحاجتبهرای راض. رضااممقامدری عنیستینهمحاجت-جلوعز-يخدابهمراکهبود؟حاجت
. قُوتهوحولهی الکلُواالقدارِحِیمفاترِیبغالمعاشِابواباستَفتَحمن: ابوتٌرابقالَ")1391:314عطار("کار؟

حاتم) 151: 1389یسلم(".بِیالغأسبابمنوقتکلی فهیعلیرِدبماالرضا: فقالاالقدارِ؟حیمفاتمافَسئل
نیايرضاحالتانگریبکهکندی منقلی تیحکااوازاستبودهحاضرغزواتی بعضدرابوترابباکهاصم
ابوترابراخودخیششددهیکشصفوفنیطرفازووستیپدرکفارباقتالکهحالآندر: استی ربانمرد

چون. کردمی ماستماعاوطیغطکهچنانرفتخوابدرونهادسپربرسروبخفتنیالصفنیبکهدمید
اگر: گفتخیش. بودتواندونهچگکهنومواستراحتازدارمعجبوقتنیادرگفتمبرخاستوشدداریب
درکهي افراد) 398: 1386یکاشان. (نشمارندمتوکالنجملهازراتوی دانی فرقزفافوقتازراوقتنیا
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ی نمدركخوبراهاآنگرانیدهستند،اعتنای بی عملمسائلبهرندیگی مقراري شهودي گرادرونپیت
. رسندی منظربهنامتعارفوبیغروبیعجهاآنشودی مدبدهزینتیحکانیادرکههمانطوروکنند

)120: 1390شولتز. رك(
باي زیچعباداتازستین"".نرودآسمانریزدرونسپردنیزمکهاستآنی صوف":اوستسخنانازو

:لکمی هستیلوثالثه،تحبونانتم! الناسهایاای") 91: 1362يانصار(".دلهاخواطراصالحازترمنفعت
الون،یاثنتطلبونوللورثهوالمالالمال،تحبونوهللا؛الروحوالروح،تحبونوهللا؛ی هوالنفس،تحبون

لهصحفمن. اءیاالشمقدمهفانههمک،احفظ) 148: 1389ی سلم("الجنهی فهماوالراحه؛والفرجتجدونهما
فإنهنفسهی علبکیفلاحدکمی علالنعمواتَرتتَاذا") 151:همان("احوالهوافعالهمنذلک،بعدماصحهمه،
لَکعملاندربودصادقبندهچوندیگوابوتراب") 188: 1421سراجابونصر("نیالصالحقِیطرریغبهس

کهوقتآنابدیبآنحالوتآناندرآردي جابهاخالصچونبکند،عملآن،کهآنازشیپابدیبحالوت
ازکنمدرازی حرامبهدستچونکهآناست،ي عهدي خدابامنانیم") 119: 1388يریقش(".بکندعمل

بودهیی گداوي گروزهیدرمجاهدتآدابواضتیري هاراهاز ی کیآنکهبا) 120:همان(".مراکشدبازآن
ي حدتای نخشبابوترابامادادندی مدستوربدانرادانیمرهیصوفخیمشانفس،شکستنمنظوربهکهاست

یخانقاهاندرکههرگفتکهدمیشني وازدیگودینجبنلیاسماع"کهکندی ماجتنابکارنیاازسخت
داریبدبرخواندقرآنی مصحفازکههروکرد،سؤالدیبپوشی مرقعشماازکههروکردسؤالبنشست
بهاستزندهکهاستی دلهادلاز") 120: همان(".بودسؤالهمهنیااو،خواندنقرآندندیبشنتامردمان

ابوترابداردی مآنبرراماکهاستسخناننیادرتوجه) 313: 1391عطار("ی.تعال،يخداازفهم،نور
شود،ی منییتعیی گرادروننگرشتوسططیمحبههاآنواکنشکهمیدهقراري افرادفیرددررای نخشب
ي گرادرونافراد". ردیگی مسرچشمهشهودشانازی ذهنيایدنوی رونیبي ایدنازهاآندركکهي افراد

ی رونیبتیواقعبهوهستندی ذهناصوالًکهشوندی متیهداي اریناهشي هاتیواقعادراكباي شهود
بهاثرکهزندیبرانگرایی هاي ریگمیتصمتوانندی مواستي قواریبسهاآني شهودادراك. ندارندی شباهت

)143: 1391ستیفي گوریگروستیفجس(".دارندی ماندنیاد
آنعنوانازکهآنبدوناستآوردهآنازی عبارتوکردهاشارهاوازی کتاببهاللمعدرسراجابونصر

منجندالحکمهاهللارحمهی النخشبترابی ابکتابِی فوجدت": استنیاعبارتآنوآوردانیمبهی نام
درکتابآنازي زیچامروزهاما) 188: 1421سراجابونصر(".نیدیالمرابآدبهاي قوی یتعالاهللاجنود
. استآمدهانینیشیپآثاردرپراکندهطوربهاواقوالشدمشاهدهقبلسطوردرچنانکهوستیندست

: تای بعمادابن. رك(استبودهنوشتهثیحددرزینیی هاکتابظاهراًقت،یطردراوسخنانازگذشته
بنعبداهللابنمحمدا،یزکربنمحمدبنعبداهللازاوست،یندستدرهانوشتهآنازي زیچامروزهکه) 108

بنفتحوده،یشنی مثیحدي نشابورنصربناحمدورینمبنعبداهللابنمحمدحماد،بنمینعمصعب،
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ازگرانیدوجالابوعبداهللا،يرازنیحسبنیوسفحنبل،بناحمدبنعبداهللاعاصم،ی اببنابوبکرشخرف،
. اندکردهی متیرواثیحداو

فرمودهی تعالحق: گفتو": استجملهآنازکهانددادهنسبتاوبهقرآنریتفسدری کلماتنیهمچن
ی بعباراتبرکردناطالقو. باطلاشاراتوفاسدي دعواالستینکبائروکبائر،ازدیباشدورکهاست
. "جادلوکُمیلائهمیاولی الوحونَیلَنَیاطیالشَانَو"ی: تعالاهللاقال: قالثم. قتیحقی بی تهانیمالفاظوی معان

)332: 1368ي جوزابن. رك؛313: 1391عطار(
ی ولتقربزانیمنشانگرگاهکهیی جاتات؛یوالاصولازواستانیصوفي اعتقادی مبانازی یککرامت

احوالنیازینحانیابورونایسابنچوني افالسفهان،یصوفازگذشته. استآمدهی مشماربهی الهدرگاهدر
آوردهی مشاهدرااهللاکالمازی اتیآآناثباتي برامنکرانپاسخدرشانیاخودواندکردهاثباتودیتائرا

تیببهرامنیدرسباملکۀسیبلقی پادشاهتختکهخواستکارگزارانشاز) ع(مانیسلحضرت: اند
حاضرراآننهدهمبرچشم) ع(مانیسلحضرتنکهیاازقبلایبرخبنآصفاوریوزاورند،یبالمقدس

منْهذَالَقَاعنْدهمستَقرارآَهفَلَماطَرْفُککیإِلَیرْتَدأَنْقَبلَبِهکیآَتأَنَاالْکتَابِمنَعلْمعنْدهي الَّذقالَ". کرد
ی نوعبهگرفتهقرارانیصوفةزمردرشانیانامکهی کسانازیکهربیترتنیابه) 40/ نمل("ی...ربفَضْلِ

ازآن،نوعهردرکرامت،ازمتعددییهانمونهازاستمملوهاآنی زندگواندداشتهکاروسرکرامتبا
ی مستثنقاعدهنیااززینی نخشبابوتراب. درندگانکردنرامونمارایبدادنشفاتاگرفتهبیغازدادنخبر

ی حیفصمجملو) 169: 1348ی بناکتی (بناکتخیتارچونیی هاکتابه،یصوفمنابعازگذشتهوستین
ی مبابنیادراونظرانیببهتنهاجانیادر. انددادهنسبتاوبهی کراماتیکهرزین) 1368:335یخواف(

تشنهمراگفتیارانازی یکبگشت،راهازبودم،مکهدری نخشبابوتراببادیگوی شرقابوالعباس". پردازم
بهکهآرزوستچنانگفتجوانمردآنآمدداریپدخوشوسردوروشنآبچشمهزدنیزمبري پااست،
ودادآبراماوخوردآبنباشذ،کوترینآنازکهدیسپنهیآبگازبرآمد،ی قدحزدنیزمبري پاخورمقدح

ایاولبه،ی،تعالي خداکهکارنیاندرندیگوچهتواصحاب،يروزگفتابوتراببودمابامکهبهتاقدحآن
ازترامنبود،کافربداناردینمانیاکههرگفتآردمانیانیبدکهاالدمیندکسچیهگفتمکندکرامت

شدنفتهیفرندیگوی متواصحابکهگفتآن،دراندگفتهکهندانمزیچچیهگفتدمیپرساحوالقیطر
آنبازوراکرامتنکنداقتراحکههروکرامتبابود،سکونحالاندرفتنیفراست،چناننهحق،ازاست
)677: 1388ي ریقش(".بودانیربانمرتبتآنننگرد

:يریگجهینت
درابوتراب. میپرداختی نخشبابوترابراسانخالزهادخیشبزرگ،ی صوفی معرفبهجستارنیادر

ی خیمشاجملهازو پرداختندی منفسهیتزکبهسختي هااضتیربا،داشتریناپذنفوذی عزممجاهده
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. کردندی مهیبادقطعی همدمبدونوراحلهوزادی بتوکل،باوکردندی متركراخودقیعالکهاست
بودي رأصاحبزین-ثیحدوریتفس-ی نیدعلومدرآنبرعالوه،دهندی منسبتاوبهقتیطردری کتاب
. چندی کراماتوانینیشیپآثاردرپراکندهاستی اقوالتنهااستی باقاوازامروزهآنچهاما

بودهی عملمسائلبهاعتنای بوریگکنارهپرداز،الیخوداشتهتیواقعبای کمتماسابوتراباز آنجا که 
وهاکارکردانیمزا. دربارة تیپ هاي شخصیتی، ابوتراب فردي درون گراستیونگاتینظرساسااست بر

کنش روانی ابوتراب به این دلیل کهبردی منامی رونیبوی دروني ایدندركدریونگکههم یی هاکنش
ي شهودنوعازاست،دهیرسیمنظربهنامتعارفوبیغروبیعجاند؛و کردهینمدركخوبرااوگرانید

.است
:کتابنامه

دیمجقرآن
هیریالمنالطباعهاداره: قاهره. سیابلسیتلب). 1368ی.(لعنبنمرحدالبع،يوزجناب
تهراني. هرولیمابینجقاتیتعلوحیتصحمقدمه،ی. عربابنرسائل). 1367. (نیالدنیمع،یعربابن :

یمول
دارالفکر: روتیب. اولجلد. ذهبمناخباری فالذهبشذرات]. تای ب. [دماحنبیحدالبعاد،معناب
،ي.الهنداوی مصطفمصحح. یالماالسوفصتالخیارتیفعملال). 1421ی. (علبنعبداهللابونصرسراج

هیالعلمالکتابدار: روتیب
آلننولدیرهیتحشوحیتصح. یالماالسوفصتلاخیارتیفعملال). 1382ی.(علبنعبداهللاسراج،ابونصر

.ریاساط: تهرانی. محبتي مهدترجمه. کلسونین
یالعربالتراثاءیاحدار:روتیب. نهمجلد. هیالنهاوهیالبدا).  1408. (رمعنبلیاعماسر،یثکناب
توس: تهران.سرورموالئىمحمدتصحیحولهمقاب. هیالصوفطبقات). 1362. (دمحمنبهلدالبع،يارصان
نییللمالدارالعلم: روتیب. چهارمجلد. االعالم) 1989. (نیرالدی،خیالزرکل
گفتار: تهران. ورجاوندزیپروترجمه). انهیمي ایآس(ماوراءالنهروخراسان). 1364. (،الکساندریسکیبلنت
یآثارعلمانجمن: تهران. شعارجعفرکوششبهی. ناکتبخیتار). 1348. (دمحمنداودبمانیسل،ابویبناکت
انتشاری سهامشرکت: تهران. اولجلد. اسالمخیتاراعالمفرهنگ). 1385. (رضای،علیتهام
محمودقاتیتعلوحیمقدمه،تصح. االنسنفحات). 1386. (احمدبنعبدالرحمنبننیالد،نوریجام

سخن: تهراني. عابد
دارصادر: روتیب. پنجمجلد. البلدانمعجم). 1376. (عبداهللابنیاقوتاهللاعبدی ابنیالد،شهابيحمو
دارالکتاب: روتیب. دوازدهمجلد. المسالهنیدماودادغبخیارت]. تای ب. [یلعندبماح،يدادغببیطخ

هیالعلم
ریاساط: تهران. اولجلدی. حیفصمجمل). 1386. (محمدبن،احمدیخواف
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یعلمآثارانجمنانتشاراتسلسله: تهران. نامهروزبهان). 1347ی. (محمدتقپژوه،انشد
يطهور: تهرانی. عرفانراتیتعبواصطالحاتفرهنگ). 1383. (جعفر،يسجاد
یالخانچمکتبه:قاهرهه،ییشرنینورالدقیتحقبه. هیالصوفطبقات).1389. (نیحسبن،محمدیسلم
ی عرفانشرحالفتاح،الملکاسماءشرح(االرواحروح). 1389. (منصوربناحمدنیالد،شهابیسمعان

یفرهنگی علم: تهراني. هرولیمابینجحیتصح). اسماءاهللابر
یالحلبی البابی مصطف: قاهره. اولجلدي. الکبرطبقات). 1373. (احمدبن،عبدالوهابیشعران
تهراني.محمددیسیی حیترجمه. تیصشخي هاهینظر). 1390. (شولتزالنی دنیسوشولتز،دوان :

شیرایو
حاتیتوضومتنحی،تصحیبررس. اءیاالولتذکره). 1391. (میابراهبنمحمدنیدالدیفر،يشابوریعطارن

زوار: تهرانی. استعالممحمدفهارسو
نیحسکوششبهی. خوارزممحمدنیموالدترجمه. نیالدعلوماءیاح). 1389.  (محمدبن،محمدیغزال

یفرهنگی علم: تهران. جمویخد
تهراني. محمددیسیی حیمترجم. تیشخصي هاهینظر). 1391. (ستیفی جي گوریگروست،جسیف :

یفرهنگی علم
عیبدحیتصحعثمان،احمدبنحسنی ابوعلترجمه. هیریقشرساله) 1361.(هوازنبنقشیري،عبدالکریم

زوار: تهران. فروزانفرالزمان
ومقدمهوحیتصحبا. هیالکفامفتاحوهیالهدامصباح). 1386ی. (علبنحمودمبننی،عزالدیکاشان

نشرنما: تهرانیی. همانیالدجاللقاتیتعل
ریاساط: تهران. عتیشرجوادمحمدکوششبه. التعرفکتاب). 1371. (ابوبکرمحمد،يکالباذ
زوار: تهران. سومجلد. تصوفاصطالحاتشرح). 1388. (صادقن،یگوهر
انجمن: تهران. افشاررجیاکوششبه. هیاسرارالصمدی فهیالمرشدفردوس). 1333. (عثمانبنمودمح

یملآثار
آثار: تهران. انیمظفرمنوچهرحیتصح. هیالعنامصباحوهیالهدامفتاح).  1380. (عثمانبنمحمود
،شفق: زیتبر. هفتمجلد. اللقباوهیبالکننیالمعروفتراجمواالدبحانهیر). 1346. (محمدعلىمدرس
ریرکبیام: تهرانیی. نوانیعبدالحساهتمامبه. دهیگزخیتار). 1381. (،حمداهللایمستوف
ریاساط: تهران. ترانجیلیگاهیتحشوحیتصح. القلوبنزهه). 1389. (،حمداهللایمستوف
حیتصحبه. دومجلد. قیالحقاطرائق). 1339. (نیدابعالنیزنبومصعمدمحمشاه،یعلمعصوم

یبارانکتابخانه: تهران. محمدجعفرمحجوب
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المعارفرهیدامرکز: تهرانی. اسالمبزرگالمعارفرهیدادر. "ینخشبابوتراب"). 1385. (نیالشئ،حس
ی.اسالمبزرگ

یفرهنگوی علمتانتشارا: تهرانی. احیرنیاممحمد. العبادمرصاد). 1389. (دمحمنبهلدالبع،يرازمجن
لداقلمی:تهرانی. صوفمردان). 1379. (نوربخش،جواد
هینیالدالثقافهمکتبه: قاهره. عمری علقیتحق. هیالشافعالفقهاءطبقات). 1389.(شرفبنیی یح،ينوو
يطهور: تهراني. محمودعابدحیتصح. المحجوبکشف). 1389. (عثمانبنی عل،ابوالحسنيریهجو
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در اشعار فروغ  فرخزاد»  طنز سیاه«یا » گروتسک«
دکترفخرالسادات خامسی هامانه
استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فنی و حرفه اي یزد

چکیده
گونه اي هنجارگریزي و تحریف » گروتسک«.تردید گروتسک استیکی ازمشخصات ادبیات مدرن، بی

و غریب و زشت را شامل می شود که از بستر ساختمند و هدفمند است و هرچیز تحریف شده ، غیرعادي 
معمول روایت انحراف یافته باشد . 

اغراق،وافراطناهماهنگی،: ازاستسازد،عبارتمیگروتسکرااثریککههاییویژگیبارزترین
استناهنجاريفیلسوفانۀتمسخرکه نوعینظراینازگروتسک. ترسناکیوآوريخندهونابهنجاري
سازي است که از طریق آن یا وارونهي گروتسک در ادبیات، بیگانهوجه مشخصهدارد.طنزبهشبیهکارکردي

.شوددار بودن از سوي دیگر جوهرش عیان میتوسط اغراق از یک سو و خنده

بافروغسیاهاشعار.می شود» یگروتسک«زبان، محملی براي خلق لحظه هاي فرخزاد نیز شعر فروغدر 
عشق،ومعشوقروشنتیرههايساالر، جلوهجنسیتفرهنگمفاهیممتفاوت،زبانیوعرضمهمحتوایی
وفاشابتدادرفروغزبان. استکردهبیانو یأس هایشناکامی هادردها،همۀباراانسانومنجایگاه
.شودنزدیک میو در اغلب موارد به زبان گروتسک اياسطورهونمادگرا، طنزآلودرمانتیک،سپسعریان،

به گونه اي که این عناصر در دو مجموعه شعر آخرین فروغ جلوه اي خاص می یابد .
و ویژگی هاي آن، به واکاوي نمود سبک » گروتسک«در این مقاله پس از درآمدي بر مفهوم لغوي 

پرداخته می از  فروغ فرخزاد » ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد«و » تولّدي دیگر«در  دو شعر » گروتسک«
شود .

گروتسک، ادبیات، فروغ فرخزاد، تولّدي دیگر، ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد .ها:کلیدواژه
مقدمه

جلوه دادن بسیار سیاه یک ضعف است. در لغت هر چیز »طنز سیاه«یا همان (Grotesque )» گروتسک«
یا صور عجایب یا عجیب و غریب »گروتسک«تحریف شده، زشت، غیرعادي، خیالی یا باورنکردنی را 

براي مثال اگر کاریکاتوریستی بینی یک فرد را بزرگتر از حد عادي نشان دهد طنز است ولی اگر .گویندمی
توان به کارهاي روالن از سري کارهاي طنز سیاه می.به جاي صورت فرد یک بینی بکشد این طنز سیاه است

است. در ایران منتشر شده(tenant)ام مستاجرتوپور اشاره کرد که کتابی از او با ن
آید، چون به می» مغاك«به معنی grottescaالتینِ ةو واژgrottescoایتالیاییِِةاز واژ(grotesk)گروتسک

این تزیینات .دهدساختند، ارجاع میهایی که قیصرهاي روم میاي از تزیینات داخل مغاكنوع ویژه
اي و دوجنسه حیوان و گیاهان و موجودات افسانه-اي از انسانسال پیش، آمیزه32000هاي دیواري نقاشی
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ي رصهعگذاشتند. این واژه ابتدا در اواخر قرن پانزدهم، در عصر رنسانس، در تاریخ هنر پا به را به نمایش می
)Wikipedia.org(.هاي مذکور باشدگذارد تا نامی براي نقاشیوجود می

مفاهیم انسانی و مسائل و معضالت ۀشیوه هایی است که می تواند محل مناسبی براي ارائروتسک از آن گ
مضامین و موضوعات ۀاجتماعی باشد. بزرگانی چون بکت، پونسکو و حتی شکسپیر از این شیوه براي ارائ

مورد نظر خود استفاده کرده اند.
ادبیات و تئاتر راه پیدا کرد. این سبک گروتسک ابتدا سبکی در نقاشی و معماري بود و اندك اندك به 

آمیخته است از رئالیست، سوررئالیست و اکسپرسیونیست و از همین رو سهل و ممتنع است. سهل از جهت 
.اجراییةاینکه ظاهري کمدي دارد و ممتنع به لحاظ ساختار و سبک و شیو

...ترس، اضطراب، اشمئزاز ودر گروتسک همه چیز کاریکاتوري و دگرگونه است. وحشت، هراسناك، 

همه از خصوصیات گروتسک است. گروتسک خویشتن خویش را به ما می نمایاند و ماهیت واقعیت را نشان 
می دهد. گروتسک نقاب از این ظاهر انسانی که براي خود ساخته ایم بر می گیرد و حیوانیت درون را ظاهر 

واقعی خود، هراسان به فکر فرو می رود و در گروتسک می سازد و هم از این روست که انسان با دیدن خود
واقعی ةخنده در گلو خفه می شود و بر لب می ماسد و مخاطب از خود می پرسد آیا این منم؟ آیا این چهر

انسانی من است؟ از همین رو وحشت و هراس و اشمئزاز و اضطراب او را در بر می گیرد و خنده بر لبانش 
)19: 1385(تدین، .ارش بازنمایی حقیقت واقعیت استخشک می شود. گروتسک ک

هدف کلی گروتسک این است که ترس و انزجار را از عمق به سطح بکشاند و ظاهر کند، سپس آن را در 
سطح، با لعابی از خنده بی ضرر سازد. حال تا چه حد و چگونه در این هدف خود موفق باشد، بستگی به 

.دذوق وسلیقه، و بینش مخاطبان دار
» ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد« و » تولّدي دیگر« در شعر فروغ فرخزاد به ویژه در دو مجموعۀ شعر 

مجمع فضالي فکور و « گاهی با نوعی طنز یا ریشخند روبرو هستیم .این ریشخند گاه کالمی است ؛ مانند : 
)406(تولّدي دیگر : » فضله هاي فاضلِ روشنفکر
الالیی تمدن و / پستانک سوابق پر افتخار تاریخی/ غوش مهربان مام وطنآ«و گاهی ساختاري : 

)402-403(همان : ...و جق و جق جقجقه قانونفرهنگ
در سطرهاي ذکرشده در باال، سطر نخست نقیض خود (و ریشخند خود) را در قرارگرفتن در متن چنین 

سه با سطرهاي بعدي دربردارد؛ در سطر دوم، در مقایشعري و با درنظرگرفتن اصل تساوي و رابطه جانشینی
را به ضد خود، یعنی گول زنک تبدیل کرده » سوابق پرافتخار تاریخی«پستان، کل ةبه واژ» ك«اضافه شدن 

جق و جق ِ «را چون ترانه اي خواب آور و » تمدن و فرهنگ«، »الالیی«است؛ و در سطرهاي سوم و چهارم، 
.بازي یا صدایی مزاحم معرفی می کندرا چون اسباب » قانون«، »جقجقه

مرگ «، » تضاد و تناقض«، » اغراق«، » وحشت انگیزي« این زبان طنز گاهی با درآمیختن با عناصري چون 
به خود می گیرد  .» گروتسکی « و....رنگی از فضاي » مسخ و دگردیسی«، » اندیشی
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، به نمود آن در اشعار فروغ فرخزاد و ویژگی هاي آن» گروتسک«در این مقاله پس از آشنا شدن با 
خواهیم پرداخت . 

گروتسک
مانعوجامعتعریفیکدرگنجیدنازآن،ماهیتبهبنامفهوم،اینگفتبایدتعریف،هرگونهازپیش
میرنگبییاوکمرنگرادیگروجوهآن،وجهیکبرتأکیدواستچندوجهیايمقولهکهچرازند؛سربازمی

دروآمیزندمیهمدرآندرهامقولهبسیاريچون-استتخیلیووهمیبیشوکمايمقولهوتسکگر.دساز
در آن می توان یافت اما با راخیالعنصرهمهازبیشووحشتدار،خندهبودن،عبثوعجیبناهنجاري،آن
.استمتفاوتفانتزيلمعادرموجودهنجارگریزيباگروتسگهنجارگریزيزیراتفاوت دارد ؛» فانتزي«

است،خوشایندآناغراقومی دهدرويرؤیاوخیالعالمدراست وبرگشت پذیرفانتزيکهدرحالی
طنزبارادنیاپوچیوبديوخرابییاذهنازخارجدنیاي واقعیمسخرگیوناهمخوانیناموزونی،گروتسک،

در.استدارخندهوانزجارآمیزهمزمانواقی ناخوشاینداغربابرگشت،قابلغیرکهکشدمیتصویربهترسو
)2: 1390(تسلیم، طالبیان، .هاستناهنجاريفیلسوفانۀتمسخرنوعیگروتسک،واقع

مسخره، مضحک،بی تناسب « :ازاستعبارتفارسی-انگلیسیفرهنگدرگروتسکبامترادفهايواژه
انگیز،خیالی، شگفتنگاري،عجایبناجور،شگفت آور،،و بی معنی، آدمِ عجیب، جانور عجیب و غریب

)592: 1388.(ر.ك.حق شناس، » خندگریهآور،خندهناجور،ناموزون،ناساز،ناآشنا،
تغییرشکلوشده،غریب،مسخوعجیباشکال«راگروتسکمشخصۀآکسفوردادبیِواژگانِفشردةفرهنگ

کتابهمین.کندجلوه» انسانچهرةوبدناجزايدرکهعجیبوغیرعادي«تغییراتیویژهبهداندمی» یافته
بروداندمی» هاانسانظواهرِورفتارهاازغریبکاریکاتورهایی«و تجسمِ ترسیمادبیاتعرصۀدرراگروتسک

طورِبهکهايشخصیت داستانی«افزاید: میهمپایاندر.بردمینامدیکنز راچارلزهايهم داستاننمونهاي
)Baldick, 1992: 108»(نامندمیگروتسکنیزراآنباشدغریبوعجیبايکنندهنگران

انسانسیمايِگروتسک معموالً« که داردتأکیداینبرنخستپیشینمنبعِمانندراتلجادبیِواژگانِفرهنگ
) .(ر.ك. شربتدار، Childs &Fowler, 2006: 101» (دهدمینشانشدهکاريدستوآمیزمبالغهشکلیبهرا

)106-107: 1391انصاري، 
اینهامانندوو نگارگريمعماريدرکهگروتسکازهاییجنبهبهآکسفوردهنراصطالحاتفشردةفرهنگ

بهادبیهايفرهنگدرهمپیشترکهاستاشاره شدهمضمونیهمانبهبخشهمیندر.داردتأکیدداردحضور
است (کالرك ، حیوانیاَشکالِباترکیبکههاانسانازغریبیبین تصاویرارتباطبهعنییبود،شدهاشارهآن

1389 :141. (
همزمانکهداندمیياثررا، گروتسکغربادیبانازشعريونیداستايهانمونهآوردنِازبعدتامسون،

)9:  1384ن،است . (تامسو» آورخنده«و » مشمئزکنندهوزاوحشتمحتواي«داراي 
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فوق،مواردبرافزون.می دهدانتقالمخاطببهنفرتولذتیاترسوخندهمیانمردداحساسیگروتسک
.انزجاربالذتیاترسباخندهواقعیت،باانسان،اغراقغیرباانسانجمع:استنمامتناقضايپدیدهگروتسک

(یعقوبی جنبه سرایی ، فشی ، .کندجلوههمزمانآناینمتبیاجوانب ناهمگونکهمی کنداقتضاچنینآنذات
1390 :246(

گروتسکپیشینۀ
پردازي، در اصل به شیوه آرایش دیوار و سقف سردابه (گرُتو)هاي پیدا شده در گروتسک یا عجایب

در ها و گیاهانهاي خیالی آدمیان، جانوران، گلشد. در این تزئینات، شکلهاي رم باستان گفته میویرانه
هاي شانزدهم میالدي رواج پیدا کرد و در مورد شکلةاند. این اصطالح در سدهم بافته شدهطرحی متقارن به

از قلممحمد سیاه.شدکار بردهبه-سازيبه خصوص در مجسمه-یا مضحکسناكآمیز، ترکژنما و اغراق
)Wikipedia.org. (هایی در این شیوه داردقدیم است که طرحایراننگارگرانمعدود 

.رسدمیرومی،فرهنگدربه ویژهمسیحیت،سال هاينخستینبهکمدستغرببهگروتسکپیشینۀ

بهکهرهاییدیوا.می آمیختنددرهمعجیبايشیوهبهراحیوانوگیاهانوانسانتصویرنقاشی،که درهنگامی
ازآنتوصیفدروکشفرمدرمیالديشانزدهمقرندربارنخستینبرايبودند ،نقاشی شدهصورتاین

نقاشینوعاینبهاشاره» گروتسکو«و صفتشداستفادهغاروحفرهبه معناي» گروتو«و»گروت«کلمۀ 
گردید.(ر.ك. رایجانگلیسیزباندرامالمینهباوشدفرانسهزبانوارد»گروتسک«صورتبهکلمهاین.داشت

رواجتزیینیهنرهايوسازيمجسمهمعماري،دردوبارهرنسانس، این سبکدوران) . در23: 1384تامسون، 
.استایتالیاییمشهور) نقاش1520-1483» (رافائل«آن نمایندةترینبرجستهکهیافت

قراراستفادهمورد» فرانسوا رابله«توسطمیالديانزدهمشسدةدومنیمۀدربارنخستینبرايگروتسک
می رفت،شماربهفرانسهادبیاتفکاهیوطنزسرشناسهايچهرهازکهرابله.نهادادبیاتعرصۀپا بهوگرفت

تصاویرازجسمانیوماديزندگیاصلوجسمانیعیوبوهانقصبدن،  به ویژهشرح اعضايوتوصیفدر
وگارگانتوا« کتابشخصیت هايبرخیکرد؛ مثلمیاستفادهافراطوبا اغراقهمراهودارخندهدوگانۀ

دررسدمینظربهتعبیر نمود . اما»گروتسک رئالیسم« به ازآنمیخائیل باختینبعدهاکهامري» پانتاگروئل 
شناختفلسفیمباحثبهآنورودوشناسیزیباییمقولۀیکعنوانبهورود گروتسکباهجدهمقرنآغاز

آثاربهنوکالسیسم، گروتسکوخردعصردرشده باشد . در این قرن، یعنیآغازآنادبیصرفهنر، کاربرد
همسازي، ازآثارگونهاینومی شداطالقنابهنجاروآمیز، غیرعادي)، مبالغهBizarreمضحک، فراشگفت(

درغربینویسندگانومنتقدانبسیارکوشش هايرغمحال علیهربه.جستمیدوريهماهنگیوهمخوانی
« معروف کتاب» کیزر ولفگانگ« قرن بیستم میالدي، که تامفهوم، گروتسکاینشناختبراينوزدهمقرن

نخستینعنوانبه) را منتشر ساخت ، نوعی کمدي خشن پنداشته می شد . کیزر1957» (ادبیات درگروتسک
« گروتسک را این گونه معرفی می کند : کرد، ماهیتمطرحجامعویافتهنظاماصلیعنوانبهراآنکهکسی

راآنکهچشم  اندازيازآشناستدنیايدیدناست؛ یعنیخودبیگانهازوپریشاندنیاياینتجلیگروتسک
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ایندوهرهمزمانیادهدجلوهترسناكیامضحکراآناستممکنبودنعجیباینومی نمایدعجیببس
حالیدرپردازگروتسکهنرمندکهمفهوماینبه.هاستپوچیبابازيببخشد . گروتسک،بدانراهاکیفیت

حرکتیگیرد، گروتسکمیبازيبهراهستیعمیقکند . پوچیمیپنهانظاهرباخندةراخاطرکه اضطراب
) 30-31: 1384مسون ، (تا» آنها طردوشیطانیوپلیدعنصرهايبرجهت تسلّطدراست

ویژگی هاي گروتسک 
شدهآن عرضهدربارةییهایهنظروآمدهعملبهگروتسکپیرامونايپراکندههايپژوهشبیستم،قرنتا
:گرفتشکلگروتسکمهم بهواساسیرویکرددوپژوهشگروپردازنظریهدوازسويبیستمقرندرامابود،

.باختینمیخائیلرویکرددوموکایزرولفگانگرویکردیکی

کایزرالف) رویکرد
ازادبیاتوهنردرگروتسکنامباکتاب خودانتشاربا1957در آلمانی،منتقدونویسندهکایزر،ولفگانگ

مهمروشِورویکردیکوسبکیکمثابۀبهگروتسکاي تثبیتبرراجديگام هاينخستینکهبودکسانی
ماروزگار.ماستروزگار» بیگانۀخودازوپریشاندنیايتجلیگروتسک« کایزراز نظر.برداشتهنري-ادبی

، تحوالت،هاویرانیگیر،عالَمهايجنگدررازیاديهايدههوسال هاویکمبیستوبیستمقرندر دو
آنمانندونگی،فره، اجتماعی،تکنولوژیکیآورِسرگیجهوعمیقتغییراتو،هاشدنمدرن،هامهاجرت

راحتتواندنمیبینندهکهتحوالتیاست؛تحوالت ژرفاینبارویارویینوعیگروتسک.استکردهسپري
ولیشودسردرگمیدچارشانمشاهدهوآنهاباتماسازنخستدر نگاهشاید.بیایدکنارآنهاباوکنددرکشان
هنرمند « کایزرتعبیربه.ریزدمیبیرونتماسورویاروییاینازرادرونشاضطرابِاي تلخخندهبادرنهایت

بازيبهراعمیق هستیهايپوچیکند،میپنهانظاهرةخندباراخاطراضطرابکهدرحالیپرداز،گروتسک
)ibid: 31» (گیردمی

باختینب) رویکرد
اماداند،میتودهفرهنگیوندپهمآن راوبیندمیکمديوطنز،خنده،باپیونددرراگروتسکباختین

درچهآنهرباختیننظر) از250: 1384دارد . (مکاریک ، تأکیدآنمخوفواهریمنیهايجنبهبرکایزر
ايگیرد،سویهمیقرارروزگارمذهبوحکومترسمیوانعطافبدونوخشکهايمقابل خواسته

) 111-112: 1391دارد .(شربتدار، انصاري، گروتسک
عناصر گروتسک عبارتند از : 

) disharmonyناهماهنگی(
بارزترین خصیصۀ گروتسک ، عنصر ناهماهنگی است . این ناهماهنگی می تواند از کشمکش ، برخورد ، 

.آمیختگی ناهمگون ها یا از تلفیق ناجورها ناشی شده باشد

) comic and terrifyingخنده آور و خوفناك(
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گروتسک نوشته اند ، آن را با مضحکه و هراس درآمیخته اند . عده اي که همۀ کسانی که در خصوص
گروتسک را نوعی کمدي می دانند ، آن را در ردة بورلسک ( نوعی تقلید در ادبیات انگلستان که به منظور 

مضحکۀ سرگرمی و تفریح ، عیبی را با استفاده از کلماتی پرمعنا و سنگین بزرگنمایی می کنند ) و انواع دیگر 
عامیانه طبقه بندي کرده اند .دیگرانی که بر کیفیت خوفناك گروتسک تکیه دارند ، آن را مرز دنیاي رازها و 
خارق العاده ها دانسته و به دنیاي ماوراءالطبیعه سوق می دهند . متن گروتسک نباید به گونه اي باشد که در 

بپندارد که با مضحکه روبروست و نفس اثر را که سرانجام ، اثري مضحک و تفریحی از کار درآید یا مخاطب 
وحشت و نفرت مجسم است جدي نگیرد . البته باید دقت نمود تنها در اثر کشمکش عنصرهاي متضاد است 

.که تاثیر ویژة گروتسک حاصل می شود
افراط و اغراق 

است ، بدین جهت گروتسک داراي طبعی افراطی است و عنصر اغراق و زیاده روي از خصایص بارز آن 
اغلب از روي اشتباه با فانتزي و خیال پردازي همردیف شمرده می شود . دنیاي گروتسک با تمام عجایب 
آفرینی ، همان دنیاي آشناي ماست و از خیال پردازي بسیار دور است . دنیاي گروتسک حقیقی ، مستقیم و 

ثر در دنیایی خیالی و بدون اشاره به دنیاي بی پرده است و همین است که آن را قدرتمند می سازد . اگر ا
واقعی خلق شود ، دیگر گروتسکی وجود نخواهد داشت .

) abnormalityنابهنجاري(
که نسبت به گروتسک نشان نابهنجاري ، منشأ مضحکه و وحشت و انزجار است . واکنش هاي معمول

دافعۀ همزمان ) ، حاصل مواجهه با داده می شود (احساس نشاط و انزجار ، خنده و ترس ، جاذبه و 
نابهنجاري شدید است . شاید به خاطر همین ماهیت نابهنجار گروتسک و نحوة عرضۀ مستقیم و افراطی این 
نابهنجاري است که آن را به عنوان مطلبی عذاب دهنده و نفرت انگیز ، توهین به عفاف و طغیانی علیه 

.حقیقت و هنجار محکوم می کنند

کارکردهاي گروتسک عبارتند از : و اهداف و
) aggressiveness and alienationپرخاشگري و از خود بیگانگی(

تاثیر گروتسک از طریق یک ضربۀ ناگهانی اعمال میشود و به همین دلیل می توان از آن به عنوان سالحی 
.براي حمله و پرخاش بهره برد

تاثیر روانی 
تسک احساس اضطراب ، ناشی از مضحکه اي است که به افراط می گوید که در گرو» تامس کرامر «

کشیده شده است . ولی برعکس این گفته ، گروتسک شکست و طرد اضطراب ناشی از جهل و معضالت 
با استناد به این تعریف و با توسل به دیدگاه » مایکل ستیگ « توضیح ناپذیر ، توسط مضحکه و خنده است . 

بازگشت ترس هاي دوران کودکی به تعریفی روانشناختی از گروتسک می رسد در خصوص تابو و» فروید « 
: گروتسک یعنی اداره کردن خارق العاده به وسیلۀ مضحکه .
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) tension and unresolvabilityتنش و گشایش ناپذیري (
عنصر کمیک دو حالت همزمانگروتسک در یک زمان هم آزادي بخش است و هم تنش زا . براي مثال

.را پیش می آورد : خنده اي از ته دل و خنده اي که مفید یا دفاعی است

گروتسک می تواند بی هدف حاصل شده و در ساختن آن هیچ قصد و عمدي نباشد . هنرمندان بزرگ 
هم ممکن است گاهی از روي اشتباه به گروتسک رسیده باشند ولی تعداد نویسندگانی که دوست داشته اند 

» فردریک کمپنز « می توان سک خلق شده در آثارشان مشهور شوند اندك است . براي نمونهگروتبه دلیل
1.شاعر آلمانی را نام برد که به گروتسک پرداخته است

گروتسک در ادبیات 
در ادبیات گروتسک گونه اي هنجارگریزي و تحریف ساختمند و هدفمند است . حضور امر گروتسک ، 

و عدم رضایت –از جمله زمان و مکان و کیهان –ظم و انتظام و هماهنگی کل هستی معلول عدم اعتقاد به ن
انسان است . گروتسک از این منظر ، آمیزش دو عنصر متضاد است : تراژدي ، یعنی » هستی حال و آینده« از 

ناي پرداخت پرداخت مضامین پایدار ، بنیادین و مشترك بشریت همراه با پایانی فاجعه آمیز ، و کمدي به مع
مضامین گذرا، نه چندان مشترك و مسائل عادي به طرزي شوخ و سرزنده با پایانی که اگر خوش نباشد ، 

) 237-238: 1392فاجعه آمیز هم نیست .  (بی نیاز، 
ادبیاتمشخّصاتازیکیرواینازشود،میبیگانهونامانوساست،طبیعیکهآنچهادبیاتدرگروتسکبا
ومایه هادرونادبیاتنوبلبرندگانازبسیاريآثاردرامروزهکهآنجاتا.دانستگروتسکتوانیرا ممدرن
2است .رؤیتقابلهاي گروتسکی،زمینه

:کردخالصهگونهاینتوانمیراادبیاتدرگروتسکبنابر آن چه پیش از این اشاره شد، ویژگی هاي

هیوالگونهراآنمحتوايتامی اندازدشکلازوکردهریفتحراحقیقتزیرااست؛ناهنجارگروتسک،
چونسازاست،بیگانهوسازوارونهگروتسک،صورتاینبه.بگذاردنمایشبهودادهآن برجستگیبهساخته،

گروتسک هر آن چیز تحریف شده، غیر عادي و ) « 5: 1390شود. (تسلیم، طالبیان، تحریف میحقیقتآندر
)238: 1392بی نیاز، .» ( ا شامل می شود که از بستر معمول روایت انحراف یافته است غریب و زشت ر

) Metamorphosisاستحاله(مسخ،دگردیسی،پوشانی،چهرهواقعیت،دركعدموحسدادندستاز
.استگروتسکیحوادثوهاشخصیتمشخصاتدیگرازوارگیشیءوماشینیسم، ناهمزمانی

گروتسکتوسطبوده،آشنااینازپیشکهچیزي.استآفرینوحشتبودن،داردهخنعیندرگروتسک
درکهانگیزاندبرمیراوحشتوشاديمثلمتناقضیاحساساتتازهفرمهمینوشودمیشقّهچندوچند معنا

راانگیزرتنفکهشودمییافتهچیزيکمترکند،میاشارهپونسکوکهچنان.شودمیمتجلّیتصاویر گروتسکی

savalanart.blogfa. com» گروتسک« ) ، 1385/ 11/ 27خلیل زاده، محمد (١
theater . ir» نگاهی به  چگونگی دریافت جایزة نوبل توسط هارولد پینتر« ) ، 7/8/1384عظیمی، امین (٢
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) از این منظر ، گروتسک خواننده را به ریشخند وا می دارد، اما 254: 1383جدا کند(کوندرا،دارخندهاز
)238: 1392هدفش خنداندن او نیست ، بلکه ایجاد انزجار و چندش است . ( بی نیاز، 

است،کاريگروتسکنخستنوعدر.یابدمیبروزمجزّاکامالًشیوةدوبهادبیات فارسی،درگروتسکاما
ورفتهجلوبهگامیککهاستطنزدرخلّاقیت باالییقدرتچناندارايادیب.کامالً هوشیارانهوهنري

کهصالحیعمرانازشعراینمثلکند؛میسرگردانهاناشناختهبهیافتنیدستمرز اسرارآمیزدررامخاطب
مخاطبذهنبرالیهبهالیهترحم،وطنزنظیرمتضادحتّیومختلفعواطفمعیارهاي گروتسکبامطابق

:گذارندتأثیرمی

رکابزدمی
نداشتسرکهسواريدوچرخهاي،کوچهدر

مرغی
نداشتپروبالولیپریدمیباددر

طفلی
خشکشیرنسلاز

مکیدمیخون
مادرشمرگاز

نداشتخبرطفلک
خواندمیوحشتنمازمردي

برنداشتخاكازسرودمانسجدهحالدر
تانکومسلسلوتوپ
!نداشتاثردیگر

کهاستآخرايکلیشهجملهگروتسکی،آورخندهوانگیزترحموآوررعبفضاهايهمۀآنباتضاددر
نمونه از منشی زاده :اینیا.کندمیبیانراعبارتیطنززمانهموطنز موقعیتهم

ماهايدست
بودکوتاه

نخیلبرخرماهاو
بریدیمراخودهايدستما
خرماهاسويبهو
پر

تا
ب
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کردیم؛
خرما

فراوان
ریختزمینبر

دیگرماولی
!نداشتیمدست

هايلطیفهراآنهاينمونهغرب،درکهداردوجودناآگاهانهگروتسکنوعیآگاهانه،شیوةاینمقابلدر
غربدرامانیست؛مرسومماادبیاتدرآننظیرگفتبتوانشایدکهدهدمیتشکیلآورشچندوخشونت بار

از» جرأتودلبیانسانهايبرايرحمانهبیاشعار«) درکتابHarry Graham»(گراهامهري«وار لطیفهاشعار
شمار می رود :بهآنهاينمونه
»سادهشوخی«

پرسیداوازرهگذري.زدمیقدمخیاباندرشادمانیو(!)استثناییاحساسیکباگوستاو،من،پسرروزآن
به من نشان بدهید؟» برمتون«قبرستانبهراراهتریننزدیکتوانیدمیشما:

.کنیدبنديشرطمنپیشنهاديراهرويتوانیدمیشماالبتهراه؟تریننزدیک

فکرمیچهمنپسرگوستاودربارةمردم.دادلهگذشت،میکهاتوبوسیزیربهرارهگذرمن،پسروقتآن
)17ب: 1377دهد! (ضیایی، میانجامبامزه ايکارهايگوستاوبخواهیدراراستشکنند،

،اجتماعیهايمحرّكتأثیرازشده،نوشتهگروتسکبهراجعکهمنابعیدرچهاگرکهآندیگرمهمنکتۀ
فارسیادبیاتوایراندرکمدستامااست؛نرفتهواضحیاشارة،گروتسکازگیريبهرهدرو اقتصاديسیاسی

التتحووتغییراند،گرفتهبهرهخودآثاردرگروتسکازکهشاعرانیونویسندگاناغلبکرد،تصورتوانمی
وکشتاروجنگیاهابحرانفجایع،چونتاریخییاسیاسیاجتماعی،ناگواروحوادثپیشامدها،اجتماعی

عنوانبه.اندقرارگرفتههاجریانآنتأثیرتحتیاوکردهتجربهمستقیمیاغیرمستقیمبه صورتراآنظایرن
وسیاسیمتزلزلاوضاعازگرفتهنشأتتوانمیراهدایتوصادقنیمایوشیجدرونمایه هاي گروتسکیمثال

شاعرانازبسیاريکنونی،روزگارردیا.دوم دانستپهلويآغازواولپهلويدورانبه ویژهاجتماعی؛
اشعاردرکهپورکرمکوروشوصادق کریمیحاللی،امیدخواجات،بهزاداصلی،سرانیلیالچونخوزستانی

مستقیمغیریامستقیمرا به صورتعراقوایرانجنگدورانه اند،بردباالیینسبتبهبهرةگروتسکازخود
)6خود) برکنار نمانده اند .(همان : زندگییاتولدمحلدوران (دراینتتأثیراازحداقلوکردهتجربه

ویژگی هاي گروتسکی شعر فروغ
دفترازبه ترتیبوکردمنتشرخودشعريدورهپایانتاآغازازکهشعر،دفترپنجدرفرخزادفروغ

)که1345سرد(فصلآغازبهبیاوریمتا ایمان)1343دیگر(تولّدي،)1336عصیان(،)1335دیوار(،)1313اسیر(
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حالدردفترپنجایندرکهچیزيتنها.استروروبهیاس،درونمایۀومنفیاحساساتبااوستاثرآخرین
محدود است،اولدفترهايدرکهايبینیجهانوناپختهکهزبانی.استفروغبیانواست  زبانتحولوتغییر

)21: 1389(صفایی ، احمدي، .شودمیترپختهوسنجیدهتدریجبه
ایمان بیاوریم « و » تولّدي دیگر« در اشعار متاخر فروغ  به ویژه در دو مجموعه «گروتسک«یاسیاهطنز

نمود می یابد:» به آغاز فصل سرد
دادمگوش

تاریکزدهوحشتخیاباندر
راقلبشگویینفریک
دکرلهپازیرفاسدحجمیمثل
تاریکزدهوحشتخیاباندر

ترکیدستارهیک
... دادمگوش
بودمتورمخونطغیانازنبضم

...تنمو
سقفمعوجوکجهايخطرويگشتنمتالشیيوسوسهازتنم

دیدمراخودچشم
سنگینرطیلیچو

خفقاندر،زرديدر،کفدرشدمیخشک
هایمجنبشهمهیاداشتم

راکدآبیمثل
آرامآرامشدممینشینته

داشتم
گودالمدربستممیلرد

دادمگوش
زندگیمهمهبهدادمگوش
خوديحفرهدرمنفوريموش

رامهملزشتسرودیک
خواندمیوقاحتبا

نامفهوموسمججیرجیري
پیمودمیزنانچرخرافانیايلحظه
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فراموشیسطحبهشدمیروانو
مرگشهوتـشهوتازبودمپرمن،آه

کشیدتیرآورسرساماحساسیاز... دوهر
آه

آوردمیادبهمن
رابلوغمروزاولین

انداممهمهکه
معصومبهتیدرشدمیباز
مبهمآنبابیامیزدتا

نامعلومآن،گنگآن
راخودروشنایی

)324-325کشید(تولّدي دیگر : خمیازهلرزانخطیدر
نشکفتهايدر این اشعار نمود می یابد ، زشت و غریب و دلهره آور است و در عین حال خندهکهطنزي

جاناتان«داستانیطنزدر،»هوگوویکتور«اشعاردرپیشترهاییصحنهچنین. شودمیپژمردهخوانندهلبانبر
که»کافکافرانتس«کنندهطلسمداستان»مسخ«درویژهمی شود بهدیدههااروپاییکارهايدر... و»سویفت

يهانمونهمعاصروکهنشعريکارهايدرواستشدهمنعکسهمهدایتصادق»کوربوف«درحدوديتا
دید .شاملوآثاردراز آن را می توان

ویژگی هاي گروتسکی اشعار فروغ-5-1
درهم ریختگی / تغییر محور جانشینی-5-1-1

و دختران عاشق
با سوزن دراز برودري دوزي

)103چشمان زودباور خود را دریده اند . (تولّدي دیگر: 
زي استفاده می کنند و در اینجا شاعر براي معموال از نخ و سوزن براي دوختن و به هم وصله کردن چی

را نیز در ذهن مخاطب » بی حیا شدن« بافت معنایی » چشم دریدن«دریدن و پاره کردن . البته اینجا اصطالح 
) با سوزن چیزي را دریدن هم ترسناك است و هم خنده 11-12: 1387پدید می آورد  . ( مدرسی، ملکی، 

دار  و از نشانه هاي گروتسک .
فروغ با جابجایی ارزش هاي جامعه و خلق »  دي دیگرتولّ«از مجموعه » اي مرز پرگهر«در شعر 

برگزیدگان فکري که در کالس « و یا » گهوارة مؤلّفان فلسفه  اي بابا به من چه ولش کن « اصطالحاتی چون 
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و نه » آن چه که بود«ي از ابا روایتی اسطوره، به بدنۀ پوسیدة اجتماع طعنه می زند و »اکابر حضور می یابند
نوعی فضاي گروتسکی ایجاد می نماید :» تآن چه که هس«از 

و اولین نفس زدن رسمیم
آغشته می شود به بوي ششصد و هفتاد و هشت شاخه گل سرخ

محصول کارخانجات عظیم پالسکو
موهبتیست زیستن ،آري

در زادگاه شیخ ابودلقک کماچه کش فوري
نبک تبار تنبوريو شیخ اي دل اي دل ت

شهر ستارگان گران و زنِ ساق و باسن و .... و پشت جلد 
و هنر 

» اي بابا به من چه ولش کن « گهوارة مؤلفان فلسفۀ 
واي!-مهد مسابقات المپیک هوش

جایی که دست به هر دستگاه نقلی تصویر و صوت می زنی ، 
از آن

بوق نبوغ نابغه اي تازه سال می آید
فکري ملتو برگزیدگان

)403-404وقتی که در کالس اکابر حضور می یابند . (تولّدي دیگر : 
تضاد و تناقض-5-1-2

.استتناقضوتضادایجادسازد،میراتصویريطنزجملهازوطنزکهمقوالتیعمده ترینازیکی

مقولۀاینتأثیرتحتمهه...ونماییکوچکنمایی،درشتتجانس،عدمناهماهنگی،اغراق،دیگر نظیرمقوالت
)13: 1390(تسلیم، طالبیان، .تناقضندوطنز؛یعنی تضادعمدة

و اولین کلنگ ساختمان رفیع زندگی ام را
همراه با طنین کف زدنی پرشور

)138بر فرق فرق خویش بکوبم (تولّدي دیگر: 
اي ویرانی و تباهیاولین کلنگ طرح یا ساختمان را معموال براي بنا و آبادانی می زنند نه بر

برادرم شفاي باغچه را 
)452در انهدام باغچه می داند . (ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد: 

شفا نمی تواند در انهدام و نابودي  باشد .
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در یک وباشندتناقضدریکدیگرباچیزدووقتی.ضدینجمعیعنیتناقض؛ایجادمی دانیم،کهچنان
وتصویريطنزهاياست . حرکت از دیگر عناصر» حرکت«این تناقض حاوي مقوله به وحدت برسند،

:)14: 1390کاریکاتورهاست . (تسلیم، طالبیان، 
پس این پیادگان که صبورانه 

بر نیزه هاي چوبی خود تکیه داده اند 
)374آن باد پا سوارانند؟(تولّدي دیگر : 

در بستري از تصویري گروتسکی نموده است .ایجاد حرکت » بادپاسوارن« با » پیادگان«ترکیب 
و بر فراز سر دلقکان پست

و چهرة وقیح فواحش
یک هالۀ مقدس نورانی

)363مانند چتر مشتعلی می سوخت .(تولّدي دیگر : 
حرکتی است که در خود خنده و اندوه و یا به » سوختن هالۀ مقدس نورانی بر سر چهرة قبیح فواحش«

ا توامان دارد.بیانی تراژدي و کمدي ر
)331هایهوي زندگی در قعر گور؟(همان : 

در خود فرورفتن «است . نمونه آن سیاهطنزازايگونه ايعمدةمباحثازیکی» غیر عادي بودن« مبحث 
در اشعار زیر است :» افراد از تصور شهوتناکی هنگام دیدن مراسم اعدام 

آنها غریق وحشت خود بودند
يو حس ترسناك گنهکار

ارواح کور و کودنشان را
مفلوج کرده بود

پیوسته در مراسم اعدام
وقتی طناب دار

چشمان پرتشنج محکومی را 
از کاسه با فشار به بیرون می ریخت

آنها به خود فرو می رفتند
و از تصور شهوتناکی

)365-366اعصاب پیر و خسته شان تیر می کشید .(تولّدي دیگر : 
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، مخاطب از سویی احساسی از ترس و وحشت با خود دارد و از سوي دیگر در این تصاویر گروتسکی
از اینکه دیدن بیرون ریختن چشم محکومی اعدامی از کاسه ، تماشاگر را به تصوري شهوتناك کشانده است ، 

خنده اي تلخ بر لبانش می نشیند . 
اغراق-5-1-3

.استاغراقدرافراطگروتسک،شگردهايازدیگریکی

اشمئزازوخندهیاترسوکمديمانندهمبانامتناجسوناهماهنگمتضاد،حالتدوتلفیقحاصلکهيطنز
احساس دودچاردریافتازپسرابیننده/خوانندهکهتصویريیانوشتاريطنزیاوباشدهراسناكویا مسخره
بهرهگروتسکطنزازکهاثري.ستنیسادهطنزیکمفهوماینبهوگروتسکیاستاثريکند،میناهماهنگ

.بخنددیاکندگریهبایدداند،نمیويکهطوريبهمی کند،ایجادمخاطبدرراسرگردانیباشد،حالتبرده

طنز«آن بهجهتهمینبهواستگروتسکیطنزدوگانۀماهیتازبرخاستهايحالت دوگانهچنینانتقال
)24:الف1377ایی،است . (ضیشدهگفتهنیز»کنندهمشمئز

مشخصتوانمیبه سختیکهطوريبهآمیزند،میدرهمبادرونیودوجانبهايرابطهدرطنزباگروتسک
عناصرمشابهیازسبکدوهرشدهسببمقولهدواینارتباط.استگروتسکیاطنزاثر،یککدام قسمتکرد

اغراق وناهماهنگیمقولۀدوامابرند؛بهرهخودبیانیشیوةدرتجانسعدموناهماهنگیاغراق،نابهنجاري،چون
ناهمگون آمیختگیبرخورد،کشمکش،چونعواملیازمعموالًناهماهنگیاین.ارتباطندبعد اینترینبرجسته

جِدحالتازرااثريمی تواندکهاستروش هاییازیکینیزاغراق.آیدمیهم پدیدباناجورهاتلفیقیاها
کهزمانی.می برندبهرهآنازخودساختاردرگروتسکهموطنزهماست کهچیزيهماناینوندکخارج

میپدیدگروتسکیطنزشود،میناپذیرتحملخندهوو انزجارترسبینمی رسد وکشمکشافراطبهطنز
(تسلیم، .باشدسکیگروتآنتبعبهو،طنزآمیزاغراقداراياثرهرکهنیستمعنابداناینالبته.آید

)7: 1390طالبیان،
در شعر فروغ نیز  این اغراق در طنز نمودي خاص می یابد و بیان وي را به دنیاي گروتسکی نزدیک می 

سازد :
معشوق من

با آن تن برهنه بی شرم
بر ساق هاي نیرومندش

چون مرگ ایستاد
خط هاي بی قرار مورب

اندام هاي عاصی او را
در طرح استوارش

بال می کننددن
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معشوق من 
گویی که تاتاري

در انتهاي چشمانش
پیوسته در کمین سواریست

گویی که بربري
در برق پرطراوت دندان هایش

)345-346مجذوب خون گرم شکاریست(تولّدي دیگر: 
در تصاویر گروتسکی زیر نیز اغراق در طنز دیده می شود:

می توان همچون عروسک هاي کوکی بود
شیشه اي دنیاي خود را دیدبا دو چشم

می توان در جعبه اي ماهوت
با تنی انباشته از کاه

سال ها در البالي تور و پولک خفت
می توان با هر فشار هرزه دستی

بی سبب فریاد کرد و گفت :
)342تولّدي دیگر : »(آه من بسیار خوشبختم«

ي می یابد:وضوح بیشتر» آن قدر«اغراق هاي فروغ گاهی با واژه هایی چون 
حق با شماست 

من هیچگاه پس از مرگم
جرأت نکرده ام که در آیینه بنگرم

و آنقدر مرده ام
که هیچ چیز مرگ مرا دیگر

)371ثابت نمی کند ( تولّدي دیگر : 
جلوه اي خاص دارد:» تولّدي دیگر«از مجموعه » اي مرز پر گهر«این اغراق در طنز در شعر 

من می توانم از فردا 
کوچه هاي شهر، که سرشار از مواهب ملّیستدر

و در میان سایه هاي سبکبار تیرهاي تلگراف
گردش کنان قدم بردارم

و با غرور، ششصد و هفتاد و هشت بار ، به دیوار مستراح هاي عمومی بنویسم:
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خط نوشتم که خر کند خنده....
و افتخار این را دارد

خود را-ه پلکاننه از را–که می تواند از همین دریچه 
دیوانه وار به دامان مام وطن سرنگون کند

و آخرین وصیتش اینست
که در ازاي ششصد و هفتاد و هشت سکه، حضرت استاد 

آبراهام صهبا
) 408-409مرثیه اي به قافیه کشک در رثاي حیاتش رقم زند (تولّدي دیگر: 

ادغام ابعاد-5-1-4
یاوحشتباکمديمنتظرةغیروسریعتعویضویکدیگردرونناهمگوگوناگون)سطوح(ابعادادغام
در » ترك خوردن پوست تن«است؛ نمونۀ آن گروتسکیآثارخصوصیاتازدیگرآوري،یکیو خندهترسناکی

کالم فروغ است: 
)329دیدم که پوست تنم از انبساط عشق ترك می خورد .(تولّدي دیگر : 

:استگروتسکدافاهازیکیمخاطبهدفمندکردنگیج

من خوشه هاي نارس گندم را
به زیر ..... می گیرم

)465و شیر می دهم(ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد : 
مگر می توان خوشه هاي نارس گندم را همچون کودکی شیرخوار در بغل گرفت و شیر داد؟

و مرگ، زیر چادر مادر بزرگ نفس می کشید . 
بکشد و مگر نفس کشیدن از آن زندگان نیست چگونه است که مرگ مگر مرگ انسان است که نفس

نفس می کشد و خود را در زیر چادر مادر بزرگ پنهان سازد؟ و این گیج کنندگی همراه با شعر ادامه می یابد 
:

و مرگ آن درخت تناور بود
که زنده هاي اینسوي آغاز

به شاخه هاي ملولش دخیل می بستند 
پایانو مرده هاي آن سوي 

به ریشه هاي فسفریش چنگ می زدند 
و مرگ روي آن ضریح مقدس نشسته بود

که در چهار زاویه اش ، ناگهان چهار الله آبی
)441-442روشن شدند .( ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد : 
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و یا نمونه هاي زیر:
سالم اي شبی که چشم هاي گرگ هاي بیابان را

و اعتماد بدل می کنی به حفره هاي استخوانی ایمان 
و در کنار جویبارهاي تو ، ارواح بیدها را
)429ارواح مهربان تبرها را می بویند (همان : 

چه می تواند باشد مرداب
چه می تواند باشد جز جاي تخم ریزي حشرات فاسد

)464افکار سردخانه را جنازه هاي بادکرده رقم می زنند .(ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد : 
نمونه اي دیگر -خواب سرد و ساکت سیمرغان  که نمادي از پرواز و اوج گرفتن و شکوه و بزرگی ان 

می تواند بود:
)385ما به خواب سرد و ساکت سیمرغان ره یافته ایم . (تولّدي دیگر : 

دگردیسی / مسخ-5-1-5
حتیوآنعکسوشیءیکشیئیتبهانسانتنزّلیاانسانبهحیوانبرعکسیاحیوانبهانساندگردیسی

:داردنمودفروغگروتسکیاشعار) در14: 1390(تسلیم، طالبیان، به شیء،شیء

)378تنم به پیله تنهاییم نمی گنجید . (تولّدي دیگر : 
)351و سرانجام تو در فنجانی چاي فرو خواهی رفت .(همان : 

)328ساعت پرید.(همان : 
شاید مرا از چشمه می گیرند
شاید مرا از شاخه می چینند

شاید مرا مثل دري بر لحظه هاي بعد می بندند 
شاید...

دیگرنمی بینم . 
ما بر زمینی هرزه رویییدیم

)465ما بر زمینی هرزه می باریم . (ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد : 
مرا به زوزه دراز توحش

در عضو جنسی حیوان چه کار
خالء گوشتی چه کارمرا به حرکت حقیر کرم در 

مرا تبار خونی گل ها به زیستن متعهد کرده است .
)466تبار خونی گل ها می دانید ؟(همان : 
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بهره گیري از همزاد و متضاد-5-1-6
به عنوان یکی از شگردهاي گروتسک، در اشعار فروغ به ویژه در دو مجموعه » همزاد و متضاد«استفاده از 

قابل مشاهده است ، به ویژه با عناصري که در تضاد با » یاوریم به آغاز فصل سردایمان ب« و » تولّدي دیگر«
شخصیت راوي/ فاعل عمل می کنند و با رفتاري مخالف و غیر همسو با فاعل به نوعی رقیب وي محسوب 

) 15: 1390می شوند .(ر.ك. تسلیم، طالبیان، 
همچنان که قلب هامان

در جیب هامان نگران بودند
)441م عشق قضاوت کردیم . (ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد : براي سه

تمام روز نگاه من
به چشم هاي زندگیم خیره گشته بود

به آن دو چشم مضطرب ترسان
که از نگاه ثابت من می گریختند

و جون دروغگویان
) 379به انزواي بی خطر پلک ها پناه می آوردند. (تولّدي دیگر: 

وج سقفروي خط هاي کج و مع
چشم خود را دیدم

)324چون رطیلی سنگین  خشک می شد در کف ، در زردي ، در خفقان(همان : 
وحشت انگیزي- 5-1-7

در شعر فروغ گاه اعمالی وحشت انگیز و تصاویري ترسناك با زبانی طنزآمیز بیان می شوند و نشانه هاي 
گروتسکی شعر او را بیش از پیش آشکار می سازند :

اردار زن هاي ب
نوزادهاي بی سر زاییدند

و گاهواره ها از شرم
)362به گورها پناه آوردند.(تولّدي دیگر : 

مردان گلوي یکدیگر را
با کارد دریدند

و در میان بستري از خون
با دختران نابالغ

)365همخوابه شدند . (همان : 
آیا زمان آن نرسیده ست
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که این دریجه باز شود باز باز باز
ان بباردکه آسم

و مرد، بر جنازة مردة خویش 
)376زاري کنان نماز گزارد؟(همان : 

تمام روز از پشت در
صداي تکه تکه شدن می آید

و منفجر شدن
همسایه هاي ما همه در خاك باغچه هاشان به جاي گل

خمپاره و مسلسل می کارند ...
و بچه هاي کوچه ما کیف مدرسه شان را

از بمب هاي کوچک
)454ده اند .(ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد: پر کر

مضامین گروتسکی در اشعار فروغ -5-1-8
حضور موجودات ترسناك یا نفرت « ، » یاس فلسفی«، » هیچ انگاري«، »تنهایی و انزوا«، » مرگ اندیشی«
اشعار از جمله مضامین گروتسکی است که در» مکان ها و فضاهایی ترسناك چون گورستان..«، » انگیز

مرگ «فرخزاد نیز حضوري پر رنگ دارند . شاید وجود اغلب این عناصر ریشه در عنصر نخستین یعنی 
داشته باشد . » اندیشی

ۀتوان سایکه میطوريباشد بهشعري فروغ فرخزاد میمایهترین بنترین و برجستهمرگ و زوال اصلی
.او حس کردخوبی روي دیگر موضوعات شعر را بهمرگ و عناصر آن

او، عشق او، خوشبختی او، زندگی اجتماعی اطراف او، همه و همه دستخوش زوالی غیر قابل ۀگذشت
کند که گوید از کلماتی استفاده میکه مستقیماً از مرگ و زوال سخن نمیجلوگیري هستند و حتی جاهایی

...گم شدن، گور، مرده، ویرانی وتوان بوي مرگ را از آنها شنید. کلماتی مثل: کفن، پوسیدن،خوبی میبه

»مرگ اندیشی«
)452برادرم به باغچه می گوید قبرستان(ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد : 

»دیگر تمام شد«به مادرم گفتم : 
همیشه پیش از آنکه فکر کنی اتفاق می افتد« گفتم: 

)437(همان : .» باید براي روزنامه تسلیتی بفرستیم 
اه هاي پیچاپیچمگر تمام این ر

در آن دهان سرد مکنده
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)380به نقطۀ تالقی و پایان نمی رسند؟( تولّدي دیگر : 
و عشق و میل و نفرت و دردم را

در غربت شبانه قبرستان
)370موشی به نام مرگ جویده ست .( همان : 

)325شهوت مرگ(همان : –آه من پر بودم از شهوت 
»تنهایی و انزوا«

زي که درس هندسه اش رامن مثل دانش آمو
)454دیوانه وار دوست می دارد تنها هستم (ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد: 

تنهاتر از یک برگ 
)312با بار شادي هاي مهجورم(تولّدي دیگر: 

» یاس فلسفی«و  » هیچ انگاري«
و گرمی تن جفتم

)380به انتظار پوچ تنم ره نمی برد (تولّدي دیگر : 
قاب خالی ماندة یک روزمی توان در 

نقش یک محکوم یا مغلوب یا  مصلوب را آویخت
می توان با صورتک ها رخنۀ دیوار را پوشاند

)342می توان با نقش هایی پوچ تر آمیخت (همان : 
)315را در راه ها دیدیم...(همان : » هیچ«ما 
»حضور موجودات ترسناك یا نفرت انگیز« 

و سوسک ....آه 
)464ک سخن می گوید .( ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد : وقتی که سوس

مانند مارهاي مرده از دو سوي گلوگاهش
)432باال خزیده اند (همان : 

کالغ هاي منفرد انزوا
)426در باغ هاي پیر کسالت می چرخند .(همان : 

»مکان ها و فضاها و واژه هاي ترسناك«
جنازه هاي خوشبخت 

جنازه هاي ملول
ه هاي ساکت متفکرجناز

) 436جنازه هاي خوش برخورد ، خوش پوش، خوش خوراك(ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد : 
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من شبدر چهارپري را می بویم
)447که روي  گور مفاهیم کهنه روییده ست. (همان : 

)445من از میان ریشه هاي گیاهان گوشتخوار می آیم . ( همان : 
نتیجه گیري

خنده آوري و «و » نابهنجاري«، »افراط و اغراق«، » ناهماهنگی«سیاه با ویژگی هایی چون گروتسک یا طنز 
نوعی هنجارگریزي و تحریف هدفمند در هنرهایی چون نقاشی و معماري و تئاتر و ادبیات ایجاد » ترسناکی

است ، مرزي می کند . این سبک که براي نخستین بار در نیمۀ دوم سده شانزدهم میالدي وارد ادبیات شده
میان تراژدي و کمدي و گریه و خنده در کالم به وجود می آورد . در ادبیات فارسی ردپاي این سبک را می 

یافت . » صادق هدایت «و » نیما یوشیج« توان در آثار افرادي چون 
در اشعارش به ویژه در دو مجموعۀ » گروتسک«یکی از شاعرانی است که ویژگی هاي » فروغ فرخزاد«

نمودي خاص دارد .» ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد«و » تولّدي دیگر«عري ش
، » ادغام ابعاد«، » اغراق«، » تضاد و تناقض«، » درهم ریختگی / تغییر محور جانشینی« عناصري چون

سبب » مضامین گروتسکی«و حضور » وحشت انگیزي«، » بهره مندي از همزاد و متضاد«، » دگردیسی / مسخ«
ا طنز نهفته در کالم فروغ، رنگ و فضایی گروتسکی یابد  و شعر او نمونه اي شاخص از سبک شده ت

گروتسک در ادبیات فارسی گردد .
کتابنامه

)درآمدي بر داستان نویسی و روایت شناسی، تهران: انتشارات افزار، چاپ سوم.   1392بی نیاز، فتح اهللا . (
)یات ، ترجمۀ غالمرضا امامی، شیراز : نشر نوید شیراز . ) . گروتسک در ادب1384تامسون ، فیلیپ
)روزنامۀ رسالت، شمارة » خندة گروتسک، خندة دراماتیک است) . «1385تدین صدوقی، سید علی ،

) .1385آبان 19(6032
)تلفیق احساسات ناهمگون و متضاد(گروتسک) در طنز و ) . «1390تسلیم جهرمی، فاطمه، طالبیان یحیی

(بهار و 3، فنون ادبی ، شمارة » ونۀ مورد مطالعه کاربردي کاریکلماتورهاي پرویز شاپورمطایبه (نم
.1-20تابستان) ، صص

)فارسی، تهران : فرهنگ -) . فرهنگ معاصر هزارة انگلیسی1388حق شناس، علی محمد و دیگران
معاصر . 

) گروتسک« ) ، 1385/ 11/ 27خلیل زاده، محمد «savalanart.blogfa. com.
)گروتسک و ادبیات داستانی، بررسی مفهوم گروتسک و ) . «1391شربتدار، کیوان، انصاري، شهره

(پاییز 2، ادبیات پارسی معاصر، شمارة » کاوش مصداق هاي آن در داستان هاي کوتاه شهریار مندنی پور
.105-121و تابستان) ، صص 
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) افت جایزة نوبل توسط هارولد پینترنگاهی به  چگونگی دری« ) ، 7/8/1384عظیمی، امین «theater . ir.
)فصلنامۀ » مقایسۀ شعر سیاه فروغ فرخزاد و نصرت رحمانی) . «1389صفایی، علی، احمدي، علی ،

.9-36(بهار) ، صص27پژوهش هاي ادبی، شمارة 
)و 73، کیهان کاریکاتور، شمارة » گروتسک در کاریکاتور«الف) . 1377ضیایی، محمد رفیع

. 22-24(فروردین واردیبهشت) ، صص 74
__________________» .مهرداد و 78و 77، کیهان کاریکاتور، شمارة » گروتسک و طنز)

.  16-17شهریور) ، صص 
)دیوان اشعار، تهران : انتشارات مروارید ، چاپ هفتم . 1379فرخزاد، فروغ . (
)کسفورد ، ترجمۀ الهام السادات رضایی ، تهران ) . فرهنگ فشردة اصطالحات هنر آ1389کالرك، مایکل

: نشر برگ نگار . 
)هنر داستان نویسی، ترجمۀ پرویز همایون پور، تهران : نشر قطره، چاپ ششم . 1383کوندرا، میالن . (
)فصلنامۀ  ادبیات فارسی، » تناقض نمایی در شعر فروغ فرخزاد) . « 1387مدرسی، فاطمه، ملکی، الناز ،

.1-17بهار و تابستان) ، صص (11شمارة 
)دانشنامۀ نظریه هاي ادبی معاصر، ترجمۀ مهران مهاجر، محمد نبوي، تهران 1384مکاریک، ایرنا ریما . (

: نشر آگه ، چاپ اول .
)بهار » گروتسک (طنز آمیخته) در آثار جمال زاده) . « 1390یعقوبی جنبه سرایی، پارسا، فشی، طیبه ،

.245-254، صص(پاییز) 3ادب، شمارة 
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مالیسمبررسی حکایات خلد برین از دیدگاه مینی
1حمیرا خانجانی

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی
2فریبا شیرانی

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی
چکیده

-که پس از پیدایش داستان کوتاه قرار میمالیسم جریانی است مینیدر سیر داستان نویسی معاصر جهان، 
است و ایجاز و فشردگی آن بیش از داستان کوتاه است. » لحظه«د؛ چون به لحاظ قالب، داستانگیر

مال(داستانک) در ادبیات فارسی در قرن بیستم میالدي و به تأثیر اگرچه رمان،داستان کوتاه و داستان مینی
-ان یافت که با داستان مینیتوهایی میاز ادبیات مغرب زمین پیدا آمده، اما در ادبیات کالسیک فارسی نمونه

تر است. در این ناپذیري دارند. بسامد این حکایات به ویژه در متون عرفانی فارسی بیشمال شباهت انکار
هاي این نوع داستانی را دارا هستند؛ ویژگی شود که اکثر یا تمامی ویژگیهایی یافت میدسته از متون حکایت

ردگی بیش از حد، محدودیت اشخاص، محدودیت زمانی، هایی همچون: طراحی ساده، ایجاز و فش
گرایی، سادگی زبان و برجستگی برخی از عناصر داستان مثل روایت و گفتگو.محدودیت مکانی، واقع
هاي کوتاه شود، چنانکه اوال قالبهاي فشرده در ادبیات فارسی،تنها به نثر محدود نمیگرایش به حکایت

ار جذابیت داشته، ثانیا حکایات کوتاه منظوم در قالب مثنوي نیز پرطرفدار شعري مثل رباعی و دوبیتی بسی
وحشی بافقی از این دیدگاه مورد بررسی قرار » خلد برین«بوده است. در این مقاله حکایات کوتاه در منظومه 

ها جستجو شده است.اند و مختصات داستان مینی مال در آنگرفته
واقع گراییایجاز، سادگی،، حکایت،ي خلدبرینمثنومالیسم،مینیها:کلیدواژه

مقدمه
، از شاعران مشهور ایران در قرن دهم هجري است. زادسالِ متخلّص به وحشىمحمدالدین موالنا کمال

ه باشد. دردر بافق یزد به دنیا آمدهجري قمري939سال او به درستی دانسته نیست، اما به احتمال زیاد در
ورفتبرادرش به یزد به اتفاقادب آموخت. در عنفوان جوانیالدین على بافقىشرفمحضر درانینوجو

داري پرداخت. به شغل مکتبجا کسب فیض کرد و سپس به کاشان رفت و در آناز محضر علماي این شهر
و با او به مخالفت پرداختندکاشان، از جمله محتشم، فهمی، ضمیري و غضنفر گلجاريچند تن از شعراى 

ي او گفته:از جمله غضنفر گلجاري در بارهبه هجو او روي آوردند.
وحشی و برادرش چو خلوت کردند           در ملک سخن ترك خصومت کردند«

1 . ho_khanjani1222@yahoo.com
2 . arta_fa_sh@yahoo.com
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» هر شعر کـه در کهنه کتــابی دیدند            بــــردند و برادرانه قسمـت کردند.
: شانزده)1363(وحشی

ترك کاشان را رفت که حتی او را به بدمذهبی مهم ساختند. از این رو وحشی جا پیشاین هجویات تا آن
کرد. قسمت اعظم زندگانی وحشی با پادشاهی شاه تهماسب صفوي مصادف بوده است. سعید نفیسی در 

وي از شاعرانی بوده که یک قسمت از عمر خود را در ایران و قسمت دیگر را در «مقدمه دیوان وي نوشته: 
در دربار جالل الدین محمد اکبر پادشاه معروف «: هفده) در هندوستان 1363(وحشی» نده است.هند گذرا

با خواجه حبیب اهللا، از اعیان هند ... «(همان) و سرانجام » بابري هند از سرایندگان معروف به شمار [می]رفته.
آورده بود با خود برداشت و همسفر شد که به ایران بازگردد و اموال بسیار که در مدت اقامت در هند دست 

(همان)  اما نظر دکتر ذبیح اهللا صفا به کلی » به کشتی نشست...کشتی شکست و هر چه داشت به تاراج رفت.
وحشی مردي پاکباز، وارسته، حساس، بلند «گوید:با نظر سعید نفیسی (که نقل شد) مغایر است. استاد صفا می

هاي مندي از نعمتعهد وي، سفر و مهاجرت به هند و بهرهگیر بود، با آنکه سنت شاعرانهمت و گوشه
دربار گورکانی هند ...بود، او از ایران پاي بیرون ننهاد...و براي کسب معاش تنها به ستایش رجال یزد و کرمان 

) ممدوح و حامی واقعی او غیاث الدین محمد میرمیران حاکم یزد و 764،ص 2/5:ج 1367(صفا» پرداخت.
درگذشت، 991و پس از آنکه در زندگی کردیزدتا پایان عمر در وحشیاهللا ولی بود.شاه نعمتاز نوادگان

. در همان شهر در محله پیر برج در جوار امامزاده فاضل به خاك سپرده شد
هاي مکتب وقوع به شمار است که از شعبه» واسوخت«وحشی در شعر فارسی بنیانگذار طرز نوي به نام 

تر به سبب اشعار عاشقانه و سوزناك اوست.وحشی بیشرود. شهرتمی
مجموعه اشعار وحشی بین هشت هزار و پانصد تا نه هزار بیت است؛ بدینقرار: 

و رباعی، قطعه، غزل، بندترجیعو بندترکیب،قصیدهدیوان اشعار بیش از پنج هزار بیت و شامل -الف
مثنوي
بیت 592در االسرارمخزنبر وزن » خلد برین«منظومه -ب
)نظامیخسرو و شیریناستقبال از (در بیت1569درناظر و منظورمنظومه-ج
)نظامیخسرو و شیریناستقبال از بیت (هم در 1070در اد و شیرینفرهمنظومه-د

سروده وخود در آغاز این به پیروي از نظامی و بر وزن مخزن االسرار ن خویش را مثنوي خلد بریوحشی
:استمنظومه به این مطلب اشاره نموده 

بانی مخزن که نهاد آن اساس               مایه ي او بود برون از قیاس
)385: 1363از گنج خود آباد داشت(وحشیخانه پر ازگنج خداداد داشت           عالمی

موضوع این منظومه سخن واهمیت سخنوري است، که شش حکایت کوتاه داردو درون مایه ي هر شش 
حکایت اهمیت سخن است.این حکایت ها از بسیاري جهات به داستان هاي مینی مالیستی عصر ما شباهت 

هاي مینی مالیستی بررسی شده است.دار. دراین مقاله شباهت هاي  این حکایات با داستان 
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مالیسممینیپیشینه ي
داستان کوتاه یکی از انواع ادبیات داستانی است که در قرن اخیر بسیار مورد توجه واقع شده واز آغاز تا 
کنون شیوه وسبک هاي متفاوتی داشته است .اما آن چه در تمام انواع داستان کوتاه وجود دارد و از عناصر 

اب می آید طرح و پیرنگ است.        اصلی به حس
که پسامدرن به تدریج جاي مدرن را در تمام شاخه هاي هنر گرفت، مینی مالیست میالدي، 1960دهه ي 

نیز به عنوان سبکی جدید وارد دنیاي هنر شد.
اي هنري است که اساس آثارخود را بر پایه سادگی بیان و روش همالیسم یک مکتباده گرایی یا مینیس

هنرهایی چون معماري، نقاشی، سینما، موسیقی بنیان گذاشته است.ساده وخالی از پیچیدگی معمول فلسفی
وادبیات تحت تاثیر اصول این مکتب قرار گرفته اند.

شکوفا شد، به نوعی موجد اصلی پدید آمدن نظریات تئوریک 1920که در دهه "فرمالیست"جنبش 
باوم و ویکتور اشکلوفسکی و حتی پردازانی چون بوریس آیخندرباره داستان کوتاه بود. نظریه

ها مالیستمینی. مون و... در بسط و گسترش آن تأثیر داشتندشناسانی چون تسوتان تودورف و کلودبرهروایت
هاي فلسفی و ها به حساب آورد. گرچه در پدید آمدن آن خیزشباید فرزند خلف جنبش فرمالیسترا می

)1378( جزینی، .تأثیر نبودپس از جنگ جهانی دوم بیهايسیاسی سال
مالیسم در ادبیاتمینی

کی از شیوه هاي داستان نویسی قرن بیستم داستان هاي مینی مالیستی است که آن را در فارسی خردگرایی 
) ترجمه کرده اند.79،ص1377( میرصادقی ،

بر ایجاز و کوتاه نویسی بنا شده است. وجود داستان هاي مینی مال داستان هایی هستند که اساس آن ها
کوتاه «مالیسم ادبیات داستانی را مینیبسیاري از عناصر داستان در این شیوه ي داستان نویسی الزم نیست .

تفاوت داستان کوتاه با داستان مینی مال را نباید تنها در حجم البته .«اندخوانده» داستانِ کوتاه کوتاه«و » نویسی
خورد. تفاوت عمده هاي دیگري جز کوتاهی حجم در این آثار به چشم میو کرد. چرا که ویژگیآن جستج

) 35:1378جزینی»( .این دو بیش از آنکه کمی باشد کیفی است
مینی مالیسم در ادبیات، سبک یا اصل تعریف ادبیات مینی مالیستی در فرهنگ بریتانیکاآمده است؛در«

بنا شده است. آن ها در فشردگی ایجاز بیش از حد محتواي اثرافراطی وگیادبی است که بر پایه ي فشرد
و ایجاز تا آن جا پیش می روند که فقط عناصر ضروري اثر، آن هم در کم ترین و کوتاه ترین شکل باقی 

» می رود.بماند. به همین دلیل برهنگی واژگانی و کم حرفی از اصلی ترین ویژگی هاي این آثار به شمار
)    1378:35(جزینی
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مهم ترین ویژگی که براي داستان مینی مال برشمرده اند، داشتن طرح و پی رنگ ساده است. نکته قابل 
توجه این است که این داستان ها طرح دارند ولی طرح آن ها ساده و به دور از پیچیدگی است.در این نوع 

ثه اي ساده و عادي است.داستان فقط یک حادثه رخ می دهد که آن حادثه نیز،حاد
این شیوه ي داستان نویسی را نپسندیده اند. از نظر آنان یک داستان کوتاه یا بلند باید ادبیبرخی منتقدان 

با مقدمه چینی آغاز شود،در داستان گره افکنده شود، داستان به نقطه ي اوج برسد تا خواننده از خواندن آن 
ترین نویسندگان از مهماین مراحل را ندارند، از نظر آنان مردودند. لذت ببرد وچون داستان هاي مینی مال 

.این سبک میتوان به ریموند کارور اشاره کرد

زندگی را به برشی کوتاه از یک ، چینی وجود ندارد. این داستان هاهاي مینی مالیستی مقدمهداستاندر 
ت برونی آن ها توصیف نمی شود.و گاهی حاالحاالت درونی شخصیت هادر داستان،دنتصویر می کش

درون مایه ي داستان هاي مینی مالیستی اغلب دغدغه هاي کلی انسان «اما به هر حال با تمامی اوصاف 
)39:1378(جزینی»است؛ مرگ، عشق و تنهایی.

از عناصري است که در این سبک داستان پردازي مورد توجه قرار و گوگفت عالوه بر طرح وپی رنگ،
و به نویسنده ي مینی مال کمک کمی کند که کوتاه ترین بیان را گفت و گبهره گیري از شیوه ي می گیرد.

داشته باشد.
قضاوت نمی کند. ا شخصیت ها می شود و در باره ي آن هحوادث وراوينویسنده ي مینی مالیست 

ي شخصیت ها به عهده . اظهار نظر در بارهی پردازددرونی شخصیت ها را نیز نمویژگی هاي به بیانیحت
نیازي به داشتن انگاره اي کامل ندارد. ممکن اصال«داستان کوتاه معتقد است » یان رید«.ي خواننده است

( »است اصلن آغاز و پایانی نداشته باشد و تنها یک وضعیت موجود را نشان دهد و نه توالی رخدادها را.
)84:1376رید

یرزایی:نمونه داستان کوتاه کوتاه از سهیل م
قاضی روي میز خم شد:خب دخترم؛دلت می خواد با مادرت زندگی کنی یا پدرت؟

.دخترك زیر چشمی به قاضی نگاه کرد.چشم گرداند

.چند لحظه به زن و مرد خیره ماند

.قاضی از مرد و زن خواست که براي چند دقیقه دادگاه را ترك کنند

.بسته شددخترك با نگاه،رفتن آنها را دنبال کرد تا در 

.قاضی از جا بلند شد

!رفت و روي صندلی کنار او نشست:خب؟

.دخترك آه کشید:گیج شدم

قاضی خم شد و همان طور که موي اورا نوازش می کرد،پرسید:چرا؟
.دخترك رو به او کرد:آخه سارا میگه خودمو نصف کنم. یه نصفه رو بدم به پدر
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نها نمی مونن.مگه نه؟نصفه ي دیگرو به مادر.این طوري هیچ کدوم ت
قاضی با تعجب پرسید:سارا دوستته؟

.دخترك سر تکان داد:اوهوم.بهترین دوستمه

.عروسک را به سینه چسباند:گیج شدم

!واسه چی؟_

واسه این که نمی دونم کدوم نصفه رو بدم به کی؟_
چه فرقی میکنه؟_
...آخه اون نصفه ایی که قلبم توشه_

.مادرش افتاد.صداي ضربان قلبش را می شنیدقاضی بی اختیار به یاد 

.هر چه سعی کرد تا چهره ي پدرش را به یاد بیاورد،نتوانست

.از کنار دخترك بلند شد و آهسته گفت:بده به اونی که بیشتر دوستت داره

.کتش را مرتب کرد و رفت پشت میز نسشت

کهدخترك،عروسک را به سینه چسباند:ولی اون نصفه رو میدم به کسی 
.بیشتر دوستش دارم

!قاضی چشم تنگ کرد:به مادرت؟

.دخترك،موي عروسک را نوازش کرد:نه.میدم اش به سارا

ویژگی هاي داستان هاي مینی مال 
plotطرح -

پیرنگ وابستگی میان حوادث داستان را به طور عقالنی و منطقی تنظیم می 
ی پیرنگ را به دو نوع باز و بسته تقسیم نموده و پیرنگ باز را نظم )  آقاي میر صادق1390،64کند.(میرصادقی،

در این نوع داستان ها( با پیرنگ باز) اغلب گره گشایی قاطعی وجود «طبیعی حوادث تعریف کرده است.
)80:1390میرصادقی»( ندارد یا اگر داشته باشد زیاد به چشم نمی زند.

است. در این نوع وپیرنگ بازسادهالیستی داشتن طرحمهاي مینیهاي مهم اغلب داستاناز خصیصه
ها طرح چندان پیچیده و تو در تو نیست. تمرکز روي یک حادثه اصلی است که عمدتاً رویداد شگرفی داستان

اگر سعی کنید یکی از «گفته است:سامرست موام در مورد داستان هاي چخوف . آیدهم به حساب نمی
)28:1376(استون» ندارد.می بینید چیزي براي تعریف کردن وجود،کنیدداستان هاي چخوف را تعریف 

دهد، البته عدم اي رخ نمیرسد اصالً حادثهشود که به نظر میها طرح چنان ساده میدر بعضی داستان«
)32: 1378جزینی»(.طرحی تعبیر کردپیچیدگی طرح را نباید به بی

:طرح داستان در شش حکایت خلدبرین چنین است
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طرح داستان حکایت اول
فضولی به در خانه عابدي می رود ودر می زند. عابد در نمی گشاید، فضول پندي از او می خواهد و عابد 

دوري گزیدن از خلق را ( رفتار خودش ) بهترین پند براي او می داند.
طرح داستان حکایت دوم

دشاه می شود .شاه به پیشنهاد وزیر شرط پادشاهی دختري زیبا دارد ،درویشی خرقه پوش عاشق دختر پا
وصال را براي درویش این می داند که صد گردنبد مروارید شب چراغ بیاورد.  درویش با یاري موجودات 
دریایی از عهده ي شرط بر می آید. ولی به پادشاه می گوید چون خواسته اش سبب ناراحتی شاه است از 

همتی درویش دخترش را به درویش می دهد.آرزویش دست می کشد. پادشاه به سبب بلند
دید چو بر همت او شهـــــریار              کرد براو عقد جواهــر نثار
گفت تویی قــــــابل پیوند مـن             هست سزاوار تو فرزنـد من

)396:1363خواندعزیزان وبه صد جد وجهد              بست بدو عهد زلیخاي عهد(وحشی
تان حکایت سومطرح داس

سخنگویی خطایی کرد. خبر به والی رسید .والی او را به زندان انداخت. در زندان آن سخنور نامه اي به 
شاه نوشت و پادشاه پس از خواندن نامه کسی را فرستاد تا او را آزاد کردند واز وي عذر خواستند.

طرح داستان حکایت چهارم
ا می گشت.به ویرانه اي رسید که ماري خوش خط وخال در ان جاهلی در جستجوي گنج ویرانه هها ر

جا بر روي زمین خوابیده بود،آن مار را با دست گرفت و مار وي را نیش زد.دشمنی دانا بر بالینش آمد و 
دست مار زده را قطع کرد.مارگزیده شاکی شد وعلت کار او را پرسید.آن شخص جواب داد ضربه ي من که 

از بوسه ي مار بسیار بهتر است.سبب قطع دست تو شد 
طرح داستان حکایت پنجم

فردي نادان خري بیمار داشت. خر را نزد دالل برد تا برایش بفروشد. دالل شروع کرد به وصف آن خر 
بیمار. جاهل این توصیفات را که شنید جلو آمد وگفت اگر خر من این قدر خوب است خودم آن را می 

خرم.

طرح داستان حکایت ششم
خارکش فقیري که در اثر خارکنی زخم هایی بر پشتش ایجاد شده بود روزي سر به آسمان بلند کرد و 
به در گاه خداوند شکوه کرد.روزي هنگام خارکنی ظرفی از بوته ي خار بیرون آمد که پر از طال بود،آن ظرف 

ین که حبر به شاه رسید که فالن را به خانه برد و راز  به همسرش گفت.همسرش نیز به همسایه ها گفت تا ا
خارمش گنج جسته است.او را نزد شاه بردند،شاه جاي گنج را از او پرسید وخارکن گفت :

گنج زمن می طلبی گنج چیست          حاصل ایـام به جز رنج چیست
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)408:1363گنج کنی مشربــــته اي را لقب          گنج کند خاك به سر زین سبب( وحشی
شاه باور نکرد و اورا شکنجه کرد.اما پاد

محدودیت مکان وزمان 
محدودیت زمان و مکان است. به ذکر کرده اند، مالیستیهاي مینیداستانیی که براي هاخصوصیتیکی از

افتد. اتفاق میکوتاه مالیستی در زمانی هاي مینیحوادث بسیار کوتاه است. داستاندلیل کوتاهی حجم ، زمان
دهد. بسیار ناچیز رخ میتغییردر مکان داستان نیز و گذشت زمان بسیار کم است. ها ثابتستانچون زمینه دا

.شودبه همین دلیل اغلب یک موقعیت کوتاه و برشی از زندگی براي روایت داستانی انتخاب می
زمان و مکان درحکایت اول

د فضول بیرون خانه است.و زمان ماجراي این حکایت پشت در خانه عابد است که عابد درون خانه و فر
این حکایت نیز بسیار کوتاه و به اندازه ي یک گفتگوي کوتاه ( تنها دو سه جمله بین این دو رد وبدل می 

شود.)
زمان و مکان درحکایت دوم

وقتی دختر پادشاه در ایوان قصر است و -مکان در این حکایت به چهار صحنه محدود می شود الف
کنار –دیدار شاه با درویش و بیان کردن شرط خود پ -یند و دلباخته ي وي می شود.بدرویش او را می ب

دریا درویش به دنبال گوهر شب چراغ رفته است.
) 395:1363مرد گدا پیشه چو این مژده یافت     رقص کنان جانب عمان شتافت(وحشی

آخرین مکان که شاه براي بار دوم با درویش دیدار می کند.–ت 
دیگر صحنه ها در قصر اتفاق افتاده اند ،پس مکان محدود به قصر می شود.» ب«ه به جز مورد البت

زمان در این حکایت محدود به پنج گفتگو است. 
زمان و مکان درحکایت سوم 

سخنور در جایی سخن می گوید، او را دستگیر می کنند و به زندان می برند در زندان نامه اي به شاه می 
ستاده شاه به زندان می اید  .نویسد و فر

زمان هم چندان نمی گذرد در حد یک ماجراي ساده 
زمان و مکان درحکایت چهارم

در این حکایت نیز مکان ویرانه است که توصیف نشده است. 
زمان و مکان درحکایت پنجم

ه ذهنیاتی که در این حکایت نه توصیف مکان است ونه نامی از مکان برده شد وخواننده خود با توجه ب
دارد مکان را در ذهن می سازد.

زمان و مکان درحکایت ششم
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در این حکایت حوادث در دو مکان اتفاق افتاده اند: یکی بیابانی که خارکن خار می کند ودیگري در 
قصر که مواخذه می شود. 

داستان هاي در هیچ یک از این شش حکایت مکان و جزئیات مکان توصیف نشده است،همانگونه که در
مینی مال امروزي مکان توصیف نمی شود.

characterشخصیت

اشخاص ساخته شده اي را که در داستان و نمایشنامه و...ظاهر می شوند،شخصیت می نامند....خلق «
چنین شحصیت هایی را که براي خواننده در حوزه ي داستان تقریبا مثل افراد واقعی جلوه می کنند،شحصیت 

)84:1390میرصادقی»( وانند.پردازي می خ
) شخصیت ها گاه در 86:1390میرصادقی»(در داستان کوتاه اغلب مجالی براي شخصیت پردازي نیست.«

داستان تغیر وتحول می یابند، این تحول در اندیشه،عقیده ویا خصوصیت هاي اخالقی و رفتاري او می تواند 
تغییري در وي ایجاد نمی شود یا تغییر آن چنان باشد.گاهی نیز شخصیت پویا و ایستاست یعنی هیچ گونه

اندك است که به چشم نمی آید.
در داستان هاي مینی مال تنها یک واقعه اتفاق می افتد. طبیعی است که شخصیت هاي چندانی هم در این 

ن چه داستان حضور نداشته باشند.شخصیت ها در این نوع داستان گاهی تغییر وتحول اندك پیدا می کننداما آ
یک لحظه خاص از زندگی او را قابل توجه استاین که نویسنده سیر تحول شخصیت را دنبال نمی کند، بلکه 

.عمومآ افراد عادي هستند ي مینی مالداستان هاشخصیت هاي در. گذاردبه نمایش می
شخصیت ها در حکایت اول

جراي حکایت گفتگوي میان این این حکایت دو تنها دو شخصیت دارد یکی عابد و دیگري فضول که ما
دو ست.

شخصیت ها در حکایت دوم
شخصیت ها ي این حکایت پادشاه ،دختر پادشاه ،وزیر و درویش خرقه پوش هستند و عالوه بر این افراد 

موجودات دریایی نیز در ساختن این حکایت دخالت دارند.
جایگاهپادشهــــی بود مـــالئک سپاه         بـرفلـک از قـــدر زدي

در حــرمش پرده نشین دحتري         اختر سعدي وچه سعد اختري...
)393:1363جلوه ي او دید یکی خرقه پوش        آمد از آن جلوه گري در خروش(وحشی

شخصیت ها در حکایت سوم
شخصیت هاي این حکایت سخن گو ، والی ، زندانی ، پادشاه  و فرستاده پادشاه

ارمشخصیت ها در حکایت چه
شخصیت هاي حکایت چهارم عبارتند از: فرد جاهل،دشمن وي ومار

جاهلی از گنج خرد تنگ دست           آرزوي گنج به دل نقش بست...
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)401:1363داشت یکـی دشمن دانــا رسید          بر سر آن خسته که مارش گزید(وحشی
شخصیت ها در حکایت پنجم

ر ،دالل و خرین حکایت نیز سه شخصیت دارد: صاحب خ
خارکن ،همسر خارکن وپادشاه

در حکایت ها شخصیت یا قهرمان بین دو تا پنج نفر است که شاعر این شخصیت ها را توصیف نکرده و 
تا پایان داستان تغییر چندانی در آن ها ایجاد نمی شود.

واقع گرایی
که روي می دهد ،براي زندگی انباشته از وقایع متنوع و موقعیت هاي گوناگون است.هر واقعه اي

نویسنده می تواند در حکم مواد خامی باشد ،مواد خامی که از آن ها داستان هاي پر شور و احساسی خلق 
)144:1390میرصادقی»(کند یا حتی رمان هاي بزرگ و باارزشی بیافریند.

الی براي داستان هاي مینی مال رئالیستی محسوب می شوند و کوتاهی بیش از حد این داستان ها مج
خیال پردازي باقی نمی گذارد.

واقع گرایی حکایت اول
ماجراي این حکایت بر پایه ي گفتگو بین دو شخصیت است که هم  گفتگو ها وهم شخصیت ها عاري 

از هرگونه تخیل  هستند.
واقع گرایی حکایت دوم

یایی  به یاري در حکایت دوم عنصر تخیل دخالت دارد و هنگام جمع کردن مروارید ،موجودات در
درویش خرقه پوش آمده اند .البته این گونه تخیالت  را می توان کرامت دانست .آن چه قابل بحث است این 

است که آیا کرامت هاي صوفیانه را می توان واقعیت دانست یا نه؟
مردم آبی چــــــو خبــر یافتند         بهــــر تماشا همـــــه بشتافتند...

ـه گر مـــــدتی        دور سپهــــــرش بدهـد مهلتیلب بگشودند کـ
بس که ازین بحر برون ریـزد آب        عرصه ي این بحر نمایـد سراب

به که در این بحــر شناور شویـم        همچو صدف حامل گوهر شویم...
)495:1363بس که فشاندند بر آن عرصـه در        دامــن صحرا ز گوهـر گشت پر(وحشی

واقع گرایی حکایت سوم
در این حکایت نیز شاعر از عنصر تخیل بهره نبرده است.اما متن نامه اي که شحصیت اصلی براي شاه می 
نویسد مشخص نیست واین که شاه فقط با خواندن نامه او را ببخشد و کسی را براي عذر خواهی از او 

بفرستد چندان واقعیت هم به نظر نمی رسد.
که بیندازیـــش           بود نوایی ز سخـن ســازیشچون نـــی تیري 



٢٤٢٩
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

گشت چو مژگان قلمش اشک ریز           زد رقم داد یکــی را کـه خیز
بهــــر بیان کـــــردن احوال من           گشته مجسم صفـت حـال من
جامه ي او ساختـــه ام کــاغذین           دادزنان راست لباس این چنین

ردم ازآن رو سـراپا سیاه           تا طلبد داد مــــــن از پادشاهکــــــــ
آن سخـــن تازه ي پر سوز و درد          برد و به شــه داد فرستاده مرد

)399:1363شاه چو بــــرخواند درآمد زجاي          گفت شتابند بــــه زندان سراي ...(وحشی
واقع گرایی حکایت چهارم

تخیل دخالت ندارد .چه بسا افرادي که جان بر سرجستجوي گنج نهاده اند.در این داستان
واقع گرایی حکایت پنجم

داستان این حکایت نیز نه تنها با واقعیت هاي زمان شاعر که با واقعیت هاي این زمان نیز منطبق است.
dialgueگفتگو

عناص مهم است،پیرنگ را گسترش می گفت وگو بنیاد تئاتر را پی می ریزد اما در داستان نیز یکی از«
)463: 1390میرصادقی»( دهد و درونمایه را معرفی می کند و عمل داستانی را به پیش می برد.

چون در داستان هاي مینی مالیستی نویسنده براي توصیف صحنه و شخصیت ها زمان ندارد،بنابراین گفت 
خوبی بشناساند و هم موضوع داستان را جذاب وگو در این سبک نقش اساسی دارد تا هم شخصیت ها را به

: 1378(جزینی» این سه عنصر، دادن سرعت بیش تر در انتقال اطالعات داستانی را بر عهده می گیرند.«سازد. 
مینی مالیست ها براي بیان روایت داستان از گفت و گو بهره می برند تا کوتاه ترین بیان را داشته باشند. )39

ت منظومه ي خلد برین داستان بر پایه ي گفتگوي بین شخصیت هاست و در هیچ در تمام شش حکای
کدام مقدمه چینی وتوصیف صحنه وجود ندارد.مکان وزمان در هیچ یک از حکایت ها توصیف نشده است. 

در حقیقت این حکایت ها را وحشی نقل کرده تا پیام وپندي را به گوش خواننده برساند.
براي داستان هاي مینی مال بر شمرده اند ایجاز در توصیف و پرهیز از آرایه هاي از دیگر ویژگی هایی که

ادبی است که البته این ویژگی در این حکایت ها به چشم نمی خورد. چون به زبان شعر بیان شده اند، شاعر 
ي فرهاد و ناگزیز از آوردن آرایه هاي ادبی و توصیفات معمول شاعرانه است ،اگرچه در مقایسه با منظومه

شیرین و ناظر ومنظور توصیفات کمتر استفاده شده است.

نتیجه
داستان هاي کوتاه کوتاه( مینی مالیستی) در ادب اروپا سبک وشیوه اي نو به حساب می آید. اما این شیوه 

ی ي داستان پردازي در ادبیات فارسی از قدیم وجود داشته است. اگر چه تمام ویژگی هاي داستان هاي مین
مال در حکایت هاي قدیم فارسی نیست، اما شالوده و هدف هر دو نوع یکی است ومی توان حکایت هاي 

کهن فارسی را نوعی مینی مالیست شرقی دانست .
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در شش حکایت منظومه ي خلد برین بسیاري ویژگی هاي داستان هاي مینی مالیستسی وجود دارد. 
ف شخصیت هاي هر حکایت است. گفتگوها در این حکایت ها بسیار کوتاه ومعر

طرح  و پیرنگ در تمام این شش حکایت وجود دارد و البته همان گونه که از یک داستان مینی مال انتظار 
می رود، بسیار ساده و بدون هر گونه پیچیدگی هستند.

ون زمان و مکان در این حکایت ها محدود به همان یک حادثه که حادثه ي اصلی نیز هست، می شود. در
مایه ي حکایت ها هر یک به گونه اي به بیان نتیجه ي سخن پرداخته است .

بسیاري حکایت هاي عارفانه و تعلیمی که در آثار بزرگان ادب فارسی وجود دارند، حکایت هایی بسیار 
کوتاه هستند که هدف گوینده یا نویسنده ي آن تنها بیان حادثه است و توصیف صحنه و شخصیت وزمان 

در آن ها هدف نویسنده نیست. حادثه در این حکایت ها همانند داستان هاي مینی مال جذاب و داراي  ومکان 
کشش و گیرایی الزم است تا جاي خالی توصیفات پر شود و خواننده را نیز جذب نماید.

کتابنامه
:نشر مرکز.، تهرانرهمه چیز و هیچ چیز؛ حسن افشا، 1376(استون، ویلفر و دیگران-1
دوره ي ،ماه نامه ي کارنامه،ریخت شناسی داستان هاي مینی مالیستی)، 1378زینی،محمد جواد (ج-2

تهران:اول، شماره ي ششم، تیر و مرداد
)، داستان کوتاه،فرزانه طاهري، تهران :نشر مرکز 1376رید، یان(-3
)، تاریخ ادبیات در ایران ، تهران: فردوس1368صفا،  ذبیح اهللا (-4
)، عناصر داستان،تهران:نشر سخن1390رصادقی،جمال(می-5

)،واژه نامه هنر داستان نویسی،تهران:کتاب مهناز1377میر صادقی ،جمال ومیرصادقی،میمنت(
)، کلیات دیوان وحشی بافقی، به کوشش م. درویش، تهران: جاویدان1363وحشی بافقی (-6
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نمودهاي زروانی گري در گرشاسب نامه
1جستهدکتر فرامرز خ

استادیار گروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه هرمزگان
شیوا شاکري

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه هرمزگان 
چکیده

باورهاي اقوام مختلف در ادوار مختلف تاریخی در آثار ادبی آن قوم انعکاس دارد قوم ایرانی و گرایش 
ده مستثنی نیست این عقیده که  یکی از دالیل تقدیر باوري پررنگ آنان یعنی زروانی گري نیز از این قاع

ایرانیان است در آثار ادبی زبان فارسی به خوبی مشاهده می شود یکی از این آثار گرشاسب نامه است که در 
دوره اسالمی نوشته شده ولی داستانی مربوط به ایران پیش از اسالم را روایت می کند. این پژوهش درپی 

این باور در گرشاسب نامه به حضور محسوس این باور در این کتاب رسیده است. یافتن ردپاي
زروانی گري، گرشاسب نامه، بخت، تقدیرباوريها:کلیدواژه

مقدمه         -1
اقوام مختلف در دوره هاي مختلف باورهایی دارند که بر تصمیمات و رفتارشان  تاثیر می گذارد و در 

کند همین نفوذ موجب می شود  این باورها در متون ادبی تولید شده در آن قوم رسوخ عمق جانشان نفوذ می 
کنند.                      

یکی از این باورها که در ایران رواج داشته اعتقاد به زروان است.معتقدین به زروان بر این باورند که 
ت به خلقت زدند و نبرد بین نیکی و بدي زاده شدند و دس–زمان –اهورامزدا و اهریمن هر دو از زروان 

آغاز شد ، جنگی که در نهایت با پیروزي نیروهاي اهورایی به پایان می رسد.                                                        
ندارد. در واقع نمایشنامه اي نوشته زروان خدایی است که امر او محتوم است و هیچ تغییري در آن راه

شده و انسان ناگریز از اجراي آن است. او بی اختیار این کار را انجام می دهد و حتی صدمه هم می بیند. و 
ثنویت "در نهایت می میرد بدون اینکه ثواب ببرد یا مجازات شود. وقتی دین زرتشت در ایران رواج پیدا کرد 

ر که ازلی و ابدي اند معضلی را به بوجود آورد که تشویش را به همراه آن هم با دو نیروي خیر و ش
داشت.چاره این دوگانگی تصور قدرتی بیکرانه بود که از آن دو نیروي خیر و شر زاده می شد. این تثلیث در 
میان توده ها به راحتی  جاي ثنویت را می گرفت. از تاثیرات زروانی یکی هم جبریت بود و تقدیري که 

) دین زرتشتی فقط در برهه اي خاص توانست جبر گرایی 10:1384(زنر "اختران براي مردم رقم می زند. اب
ریشه دار در ذهن ایرانی را کم رنگ کنداما زروانیسم با نگاه تقدیرگرایانه اش راه خود را به دین زرتشت باز 

ي خود را به اسالم داد کرد و در دوره ساسانی رواج بسیار یافت اما در نهایت دین زرتشت جا

1. faramarz.khojasteh@gmail.com
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اگرچه شکست خورداما در جبرگرایی ریشه داري که از آن زمان تاکنون یکی از خصیصه هاي "زروانیسم"و
)650. (همان"بازر تفکر ایرانی بوده است زنده ماند

زروانی گري در ایران پیش از اسالم -2
ز اسالم رواج داشته است. بخت از یکی از نمودهاي زروان گري اعتقاد به بخت است که در ایران پیش ا

به معناي بخشیدن و قسمت کردن است baghلحاظ لغوي به معناي پاره،تکه،بخش و از ریشه   هند و ایرانی 
و واژه ایرانی بغ به معنی خداوند و بسیاري واژه هاي دیگر به همین معناست   برهان قاطع  بخت  بروزن 

،سهم واژه هاي دیگري هم هست که معناي بخت را درخود baxtي سخت  را به معنی طالع  می داند ودرپهلو
دارد مثل چرخ،سپهرو اخترکه هرکدامشان اشاره اي به آسمان دارندمعنی واژه هاي گفته شده در کل این حس 
را  القا می کند که تقدیرباوري  اعتقاد به نیرویی ماورایی است که اتفاقاتی خارج از اختیار انسان را رقم می 

و انسان نه در رقم خوردنش نقشی دارد نه توان تغییریامقابله با آن را دارد این اعتقاد در آثار مکتوب   به زند
...پس از آن نیز با اردشیر مهر و دوستی و دوشارم "جامانده از دوران پیش از اسالم نیزنمودداردبه عنوان مثال

)171:1312(هدایت:"گرفتند همین که اردوان بشده بخت بخفتی
یکی از  گرایش هاي فکري ایرانیان باستان اعتقاد به زروان خداي زمان است خدایی که نامش نخستین 
بار در اسناد نوزي که ظاهرا الواحی هستند مربوط به سده دوازده پیش از میالد آمده است و تقریبا همان 

ان است و به مرور و با گذر زمان مفهومی را می رساند که امروز از خداوند داریم.نامش به معناي چیره بر زم
معناي خداوند زمان پیداکرده است.

طبق اساطیر ایران  باستان زروان سال ها براي داشتن فرزند قربانی کرد و چون صاحب فرزند نشد به 
پذیرفته شدن قربانیش شک کرد از یقین او اهورامزدا و از شکش اهریمن به وجود آمد زروان چون می 

ا به دهانه رحم نزدیک تر است و زودتر به دنیا می آید عهد کرد فرزندي که اول به دنیا می دانست اهورامزد
آید را به خدایی جهان برگزیند اهریمن  وقتی متوجه این موضوع می شود شکم را می درد و زودتر بیرون 

که مقام هرمزد از می آید زروان نیز طبق عهدي که بسته است خدایی را به اهریمن می دهد اما تاکیدمی کند
او باالتر است و در نهایت او مالک جهان خواهد شد،این آغازنبرد خیروشراست که با پیروزي اهورامزدا به 

درمتون پهلوي "پایان می رسد.اعتقاد به زروان در آثار مکتوب به جا مانده از ایران باستان نیز نمود دارد 
فریده اي از زمان بی کرانه نمایانگر می شود که که زمان به عنوان آ-زمان کرانه مند–زروان درنگ خداي 

قطعی نهاده شده براي نبرد میان هرمزد و اهریمن است و این چنین به عنوان پیمان توصیف و بیان می شود 
همانی که نه هزار زمستان را در بر می گیرد تا این که کامل شود و دیگرهیچ کس نمی تواند آن را تغییر دهد 

)دین زرتشت هم با این که تقدیرگرانیست و بر تالش انسان تاکید دارد از 379،1384(زنر:"ش سازدیا دگرگون
نفوذ تفکر زروانی بی نصیب نمانده و در آن زروان به عنوان زمان درنگ خداي یا زمان کرانه مند از زمان بی 

چنین "وضوح دیده می شود :کرانه آفرید شده و نیرومند ترین آفریده است که این موضوع در سطور زیر به 
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گوید در دین که زمان نیرومند تر از دو آفرینش است ، آفرینش هرمزد و آن اهریمن زمان یابنده جریان 
کارهاست زمان از نیک یابندگان یابنده تر است ، زمان از آگاهان آگاه تر است. چنان که داوري به زمان توان 

شود (اگر) تقدیر (باشد) در زمان آراسته فراز شکسته شود کس از کردن (به) زمان است که خانمان برافکنده 
مردمان میرنده از او رهایی نیابد نه اگر به باال پرواز کند نه اگر به نگونی چاهی کند و در نشیند و نه اگر زیر 
چشمه آبهاي سرد فرو گردد. هرمزد از آن خودي خویش از روشنی هاي ماده تن آفریدگان خویش را فراز 

ورید به تن آتش روشن پدید کرد و از دور پیدا ، از ماده مینو که پتیاره را که در هر دو آفرینش است ببرد. آ
)36:1385(فرنبغ دادگی:"باشد که (آن را) توان باشد که آنرا (زمان) خوانند

ه اش راه را به این ترتیب می توان نتیجه گرفت که اعتقاد به قدرت مطلق زروان و تغییر ناپذیر بودن اراد
براي تبدیل تقدیرگرایی به خصیصه بارز تفکر ایرانی هموار کرده است.

اعتقاد به زروانیسم زمینه اعتقاد به ستارگان و تاثیرشان درسرنوشت انسان را فراهم کرد چنان که در 
در بندهش سپهر تن زروان درنگ خداي و تقدیر ایزدي خوانده شده است. این باور موجب شد منجمان که 

کارشان پیشرفت زیادي داشتند نقش مهمی درجامعه ایفاکنندودر دربار پادشاهان حضورداشته باشندوحرف 
هایشان موردوثوق باشد.ایرانیان معتقد بودند از روي وضعیت قرار گرفتن اجرام آسمانی در آسمان می توان 

آینده
ست گرفته شود شد، یا زمان مناسب نوزادراپیش بینی کرد و متوجه خوب یا بد بودن  تصمیمی که قرار ا

براي انجام کاري را انتخاب کرد.در دین زرتشت هم خورشید و ماه  آفریده خرد مقدس و قابل ستایش 
شمرده می شوند و  ستارگان نیز مقدس و قابل احترامنداین اعتقاد  در همه دوره هاي تاریخی   پررنگ و 

مخلوق آمده است که اردشیر تولد حضرت عیسی را از اتفاقاتی قابل تامل بوده و به عنوان مثال در عجائب ال
)47:1384که در آسمان رخ می دهد می فهمد (ر.ك.طوسی:

تقدیرباوري که نتیجه اعتقاد به زروان است در ایران بعد از اسالم نیز به رواج خود ادامه داد فرقــــــه 
از اسالم بسیار تقدیر گرا بودند موجب ادامه و هاي جبر گرایی مثل اشاعره که به دلیل فهم تقدیرگرایانه 

تشدید تقدیرگرایی شدند ناگفته نماند حمایت حکومت هاي مستبد از این فرقه ها که براي تحکیم سلطه 
خودشان انجام می شد در پیشرفت این فرقه ها و رواج عقیده شان تاثیر زیادي داشت نکته جالب توجه در 

از اسالم و ایران بعد از اسالم بحث پاداش و مجازات است در تفکر زروانی مقایسه تقدیرباوري ایران پیش 
ثواب و عقاب مفهومی ندارد اما جبرگرایان اسالمی به این موضوع بی اعتقاد نیستند .

معرفی گرشاسب نامه-3
به پایان رسیده است. آن طور که 458گرشاسب نامه داستان منظومی است که ظاهراً سرایشش در سال 

د اسدي می گوید :خو
به پیروي و روز نیک اختريشد این داستان بزرگ اسپري 

)414؛1389شده چار صد سال و پنجاه و هشت(اسدي:ز هجرت بر او سپهري که گذشت
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این کتاب با ابیاتی درباره توحید آغاز می شود. بعد به نعت پیامبر گرامی اسالمی می پردازد و سپس 
ان بیان می کند و پس از آن درباره طبایع چهارگانه سخن می گوید. سپس مردم را مطالبی را در نکوهش جه

می ستاید و بعد از تن و جان صحبت می کند و با بیان چرایی گفتن قصه ادامه می یابد و پس از آن شاه 
بودلف را ستایش می کند و از مردانگی گرشاسب سخن به میان می آورد. و بعد داستان آغاز می شود. 

استانی که با به پادشاهی رسیدن ضحاك و آوارگی جمشید آغاز می شود ، جمشید در این آوارگی به طور د
اتفاقی با دختر کورنگ شاه ، پادشاه زابل آشنا می شود و ازدواج می کند و از او داراي فرزندي به نام تور می 

ند فرزندي به او عطا می کند. به نام شود. تور بعد از مرگ پدر و پدربزرگ به پادشاهی زابل می رسد و خداو
شیدسب که پس از پدر پادشاه زابل می شود. از شیدسب هم پسري متولد می شود به نام طورگ که از 
کودکی میل به جنگاوري دارد و خداوند به او پسري می دهد به نام شم. از شم هم اثرط زاده می شود که پدر 

شد می کند و بعد از اثبات تواناي اش در جنگاوري تبدیل به گرشاسب است ، گرشاســـب زاده می شود. ر
پهلوان اول ایران می شود. 

بسامد بخت و واژه هاي مشابه در گرشاسب نامه: - 4
بخت که به عنوان نمودي از زروانی گري در گرشاسب نامه حضور پر رنگی دارد از دیدگاه لغوي به 

ست حاکی از تاثیر نیروهاي عالم باال بر سرنوشت انسان واژه ي معناي بخش و بهره و در اصطالح واژه اي ا
بار در گرشاسبنامه به کار گرفته شده که در بعضی موارد      با واژه اي دیگر ترکیب شده و به 75بخت 

صورت صفت به کار رفته است:
)36؛1389یکی تیره روز و یکی تیره بخت (اسدي:یکی جفت تخته یکی جفت تخت

)54شاهی که از تاج و تخت        به درویشی افتد شود شوربخت (همان،...دگرپاد
)152دگر ره سپهدار  پیروز بخت                       زمالح پرسید کار درخت (همان

)239شه از داد و بخشش بود نیکبخت               کرا بخشش و داد  نیکوست بخت (همان،
)106فرستاده آمدسبک پیش تخت (همان،بخواندش سپهدار  پیروزبخت          

در باقی موارد به عنوان یک مفهوم به کار رفته است که در مواردي به عنوان یک موجود زنده فعال عمل 
می کند.

)58چوخرسند نبود در افتد به چاه  (همان: کرا بخت فرخ دهد تاج و گاه
)303زچهرشهی بخت بزدود گرد (همان،سپهر از دل دهر بزدود درد             

) 120به زودي کشد بخت از آن خفته کین             چو بیداري او را بود در کمین (همان،
) 57هم از بخت ترسم که دمساز نیست                     هم از تو که با زن دل راز نیست (همان،

)                                                               61زتست این که جم را به من داد بخت (همان،زتو بود فرخ مرا تاج و تخت         
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بخت با واژه هاي دیگر ترکیب هاي متعددي ساخته که به برخی از آن ها که در گرشاسب نامه به کار 
رفته با ذکر مثال اشاره می شود:                  

شوربخت
)72:1389زشاه ازچه پذرفتی این جنگ سخت (اسدي:اسب گفت اثرط اي شوربخت  به گرش
بدبخت

)148کسی نیست بدبخت و کم بوده تر         زدرویش نادان دل خیره سر      (همان،
آشفته بخت  

)    68زشیدسب کین کش بترسیدسخت  (همان،فروماند کابل شه آشفته بخت      
بخت برگشته

)48یکی گمره بخت برگشته ام                 ز گم کردن راه سرگشته ام    (همان،
بخت آور

)122هنر هر زبخت بد آهو بود                زبخت آوران زشت نیکو بود  (همان،
تیره بخت

)92که کرکس بود تاجت و دار تخت (همان،یکی شاه گردانمت تیره بخت          
چیره بخت 

)334سه روز این چنین بودپیکارسخت        نگشت از دلیران یکی چیره بخت (همان،
فرخنده بخت

)121به زور وهنرپادشاهی و بخت          نیابدکسی جز به فرخنده بخت     (همان،
ایی می دهند نیز در این اثر آورده شده است به واژه هاي دیگري که مثل بخت معناي یک نیروي ماور

بار 46طور مثال : اختر 
)                        305ز دو رویه دشمن ندانم برست           نه پیداست کاختر کرا یاورست (همان،

بار40آسمان 
)253به پاسخ چنان گفت پیر آن زمان          که هست این خداي آمده ز آسمان (همان،

بار 1تقدیر 
)34به تقدیر یزدان شده کارگر              چو زنجیر پیوسته در یکدگر    (همان،

بار21زمانه 
)93زمانه بگردد زمن در نبرد               از آن پیش کش گویم از راه گرد (همان،

در گرشاسب نامه به کار رفته است.

ب نامهنمودبخت در واکنش هاي قهرمانان گرشاس-5
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تاثیر بخت  در واکنش هاي قهرمانان گرشاسب نامه  به شرح زیر است:
وقتی که موفقیت دور از دسترس است یا دسترسی به آن سخت و دشوار است مثل رزم هایی که شکل 

می گیرد. براي تشویق افراد به انجام کار از بخت و اقبال سخن به میان می آید:
اطر کمی سپاهش می ترسد به جنگ بهو برود مشاورانش با بیان این که به عنوان مثال وقتی مهراج به خ

اگر بخت یار باشد کمی سپاه مشکلی ایجاد نمی کند ، بحث را شروع می کنند و سپس با برشمردن ویژگی 
هاي گرشاسب و بیان قدرت و توانمندیش مهراج را به جنگ با بهو تشویق و ترغیب می کند و سرانجام وي 

و به جنگ تن می دهد:مجاب می شود
)89به از بیکران لشکر و کار سخت     (همان چو لشکر بود اندك و یار بخت

شاه طنجه که شکست خورده براي این که به سپاه شکست خورده ي خود دلداري دهد و آنان را به جنگ 
الت جنگی و تعداد تشویق کند می گوید : پیروز میدان جنگ را بخت و اقبال مشخص می کند نه سپاه و آ

لشکریان.
)390زبختست نز گنج و مردان مرد(همان دگر گفت ، پیروز گاه نبرد

نتیجه اش هم این می شود که :
دلیران ناوردگاه آمدند(همان)دو لشکر که به هم کینه خواه آمدند

گاهی اوقات هم همین بخت و اقبال است که دلیل تصمیم گیري است:
خود را براي شکست دادن گرشاسب با بهو در میان می گذارد ، بهو با این امید که بخت وقتی زنگی نقشه 

باعث پیروزیش می شود ، با او موافقت می کند. این در حالی است که بهو مطلقا امیدي براي پیروزي ندارد. 
جالب اینجاست که وعده می دهد :

ه دست تو این کار سختبهو شاد شد گفت اگر زانکه بخت                برآرد ب
)119تو را بر سر ندیب ، شاهی دهم               به هند اندرت پیشگاهی دهم(همان : 

مبتر نیز هنگامی که عزم جنگ با ایرانیان می کند ، انگیزه اش همراه کردن بخت است .
کند.فغفور چین وقتی به جنگ می رود یک بت را با خود همراه می برد تا بخت نیز همراهیش 

بتی بود از زر گوهر نگار                        فراوان برآورده لولو به کار
)355ببردش که تا گر شود کار سخت               کندش او گه رزم پیروز بخت(همان:

گاهی بخت دعایی است که در حق دیگري می شود زمانی که مهراج به گرشاسب می گوید :
)103شب دشمنان تو بی روز باد(همان :دبه هر جنگ بخت تو پیروز با

فغفور چین هنگامی که شکست می خورد و افسوس و دریغ به پادشاهی از دست رفته اش را می خورد 
بی گناه است و نیک و بد از -عامل اجرا کننده بخت  -از این اعتقاد صحبت به میان می آورد که چرخ  

ش تا حدود زیادي شبیه به عقاید اسالمی به نظر می رسد:سوي خداست که این واکن
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گناه از بر چرخ گردان نهیچو از تو بود کژي و بی رهی 
)368که گردون یکی ناتوان همچو تست  (همان ز یزدان شمر نیک و بدها درست

یا از او گرفته می بخت و اقبال نیروي است که پادشاهی و بزرگی فقط در سایه آن به فرد داده می شود 
شود. به عنوان مثال بهو براي توجیه شکست خوردنش از گرشاسب که در دفاع از مهراج با او جنگیده بود 

پاي بخت را به میان می کشد :
نیابد کسی جز به فرخنده بختبه زور و هنر پادشاهی و تخت

)123نبود چه سود(همان:هنر بد مرا بخت فرخ نبود                    چو باشد هنر بخت
و در جاي دیگري نیز چنین آمده است :

)45به ناکام ضحاك را داد تخت(همان:که بر شاه جم چون برآشفت بخت
در گرشاسب نامه بخت به مرغی تشبیه می شود که بر سر هر شاخه اي دلش بخواهد می نشیند و این به 

ي یا عدم کامیابی و شکست وجود ندارد و تنها این این معناست که دلیل و منطقی براي کامیابی و پیروز
بخت است شکست یا پیروزي را تعیین می کند:

جهان باغ و ماها سراسر درختچو پرنده مرغی ست فرخنده بخت 
نشسیند برآن کاخ کایدش رايبه باغ اندرون مرغ پران زجاي

ایران پیش از اسالم در گرشاسب نامه-6
است که داستان هاي مربوط به ایران باستان را بازگو می کند پس طبیعی است که گرشاسب نامه اثري

عقاید آن دوره را در خود بازتاب داده باشد خصوصاً که این کتاب زمانی نوشته شده که جامعه ایران هنوز 
س عقاید و هواي آن دوره را در سر داشت و مایل بود دستاوردهاي آن دوره را حفظ کند. به همین دلیل انعکا

باورهاي مربوط به آن دوره در این اثر کامالً محتمل به نظر می رسد. جلوه یکی از باورهاي آن دوره مربوط   
به  بازتاب زروان و زروانی گري  ست و در جاي جاي متن به ویژه در باور قهرمانان گرشاسب نامه در 

بهو می نویسد ادعا می کند می تواند کشاکش رزم و میدان  دیده می شود. گرشاسب در نامه اي که به
باعث شود زمانه از دشمنش روي بگرداند و پیروز شود و این در واقع نشانه قدرت اوست و او به این قدرت 

می نازد.
)  1382/92از آن پیش کش گویم از راه گرد (اسدي زمانه بگردد زمن در نبرد

تصویر خدایی است که بی رحمانه قاطعیت به خرج –با آن امر محتوم-تصویري که از زروان ارائه شده 
می دهد و اگر براي کسی بد بخواهد به هیچ شکلی نمی توان مانعش شد این تصویر در گفتگوي جمشید با 
دختر کورنگ نمود دارد. از آنجا که زمین را آماجگاه زمان می داند ، زمانی که چرخ یا آسمان ، کمان و انسان 

هدفش است.
)55،1383نشانه تن ما و چرخش کمان (اسدي آماجگاه زمانزمین هست
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زمانه و دست قدرتمندش و اتفاقاتی که رقم می زند باعث ایجاد این طرز تفکر می شود که زمانه یک 
روز دشمن کسی است و روز دیگر دوست همان شخص و چرخ که اجرا کننده دستورات اوست ، دو دست 

گهر دارد.                                  دارد که در یکی تیغ و در دیگري 
گه این راست دشمن گه آن راست یار    زمانه چنین است ناپایدار 

بدین تیغ دارد به دیگر گهر    دو دست است مر چرخ را کارگر 
)272یکی را تن از تیغ بی سر کند (همان،یکی را به گوهر توانگر کند

پرسشی که گرشاسب از برهمن می کند و جوابی که برهمن می دهد ، گرشاسب نامه 145در صفحه 
یادآور پرسش و پاسخ موبدان در شاهنامه است که کامالً صبغه زروانی دارد.

همه ساله تازان سیاه و سمندکدام است گفت این دو اسپ نوند
هم اندر تک و هم بمانده به جايسواران هر دو به ره تیز پاي

)145سوارانش ماییم و ره عمر ماست(اسدي : شب اند این دو راستبدو گفت روز و 
در شاهنامه هم آمده :

همان زال با نامور موبداننشتسند بیدار دل بخردان
از آن پیش بین تیزهش بخرديبپرسد مر زال را موبدي

که رسته ست شاداب با فرّهی  که از ده و دو تاه سرو سهی
نگردد کم و بیش بر پارسیاخ  سیاز آن هر یکی برزده ش

دگر موبدي گفت کاي سرفراز                 دو اسپ گرانمایه و تیز تاز
یکی زو بکردار دریاي قار                      یکی چون بلور سپید آبدار

به رنج اند و هر دو شتابنده اند                 همان یکدیگر را نیابنده اند
کان سی سوار          کجا بگذارنند بر شهریارسدیگر چنین گفت

همان سی بود راست چون بنگرندیکی کم شود باز چون بشمرند
... زمانی پر اندیشه شد زال زر             برآورد یال و بگسترد پر

و زان پس به پاسخ زبان برگشاد          همه پرسش موبدان کرد یاد
درخت بلند                که هریک همی شاخ سی بر کشندنخست از ده و دو 

به سال ده و دو بود ماه نو                  چو شاهی نو آیین ابرگاه نو
به سی روز مه را سرآید شمار               برین سان بود گردش روزگا ر

هدواسب دونده سپید و سیاه                    که مر یکدیگر را نیابند را
بدین سان شب و روز دان اي شگفت         کز اینجا شگفتی توانی گرفت

)247:1:1389(فردوسی :سواران هشیار گردررسی                     که گه  بیست و نه باشد و گاه سی
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اعتقاد به تأثیر ستارگان در گرشاسب نامه-7
تن زروان -آسمان-د به این که سپهرهمان طور که در  بخش هاي قبل گفته شد زروانیان اعتقاد داشتن

درنگ خداي و عامل اجرا کننده تقدیر رقم خورده است.
بنابراین اعتقاد به ستارگان و تاثیر آنها در سرنوشت آدمی کامالً طبیعی است.

در گرشاسب نامه هم این موضوع نمود دارد شخصیت ها حرف منجمان را بی برو برگرد می پذیرند و 
زي می کنند.طبق آن برنامه ری

–جمشید –ستاره شناس دختر کورنگ پادشاه زابل را آگاه می کند که اخترت نشان می دهد از این فرد 

پسري خواهی داشت و دختر با اطمینان کامل منتظر این اتفاق است.
)54،1383نشان داده ام ز اخترت سربه سر(اسدي از او خواهدت داد یزدان پسر 

به دختر خبر داده که همسرش شاهی گرانمایه است و از او پسري زیبا خواهد پیش از این همین منجم 
داشت. دختر که این حرف را باور کرده است و خواستگاران خود را جواب می کند ، وقتی جمشید را می 
بیند و متوجه می شود فرد مورد نظر اوست ، بدون هیچ تریددي براي رقم خوردن این ازدواج تالش می 

کند.
که افسون و نیرنگ را مایه بوداو را زنی کابلی دایه بودمر 

زگفتار او کم نبودي نه بیشنهان سپهر آنچه گفتی ز پیش 
بدین الله رخ گفته بود از نهفت                که شاهی گرانمایه بایدت جفت

که بوسه دهد خاك پایش سپهرپسر باشدت زویکی خوب چهر 
همی بد نهان راز ، دل پر امیدزان نویدکنیزك شده شادمان 

)47هر آن کامدي خوار بگذاشتی(همان:ز خواهنده کس پیش نگذاشتی 
ضحاك به خاطر اینکه ستاره شناس گفته است اگر با گرشاسب رابطه خوبی داشته باشد پادشاهیش بر 

ز او براي مبارزه با دشمنانش جاي می ماند او را بسیار گرامی می دارد و او را به خود نزدیک می کند و ا
کمک می گیرد.

ستاره شمر نیز گشت سپهر                     بدو گفته بود از ره کین و مهر
که گر بد نماییش مانی نژند                  ورش خوب داري نبینی گزند

برو گرددت راست بر کار تخت                برآید به دستش بسی کار سخت
)194زین روي بازار اوي                    نجستی ز بن هرکز آزار اوي(همان روا داشت 

در متون پارسی به دفعات دیده می شود که وقتی قرار است تصمیمی گرفته شود ، ابتدا به ستاره شناس 
ار مراجعه می شود تا بارصد کردن موقعیت ستارگان درباره اجرا کردن یا نکردن تصمیم نظر بدهند و اگر قر

است به تصمیم که گرفته شده عمل شود زمانی مناسب تعیین شود مثل زمانی که سیاوش شاهنامه می خواهد 
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سیاوشگرد را بنا کند ،   به ستاره شناس روي می آورد ، گرشاسب هم وقتی می خواهد زرنج را بسازد ، 
ستاره شناس و مهندس استخدام می کند:

به هند آن که به نامداربه روم وز اختر شناس و مهندس شمار
)219که در کار ناسوده روزي زرنج(همان : بیاورد و بنهاد شهر  زرنج

گرشاسب در دربار خود ستاره شناسی دارد که از روي وضعیت ستاره ها به او می گوید که در کابل 
جنگ می شود و پدرت به دردسر می افتد و تو باید براي کمک به نزد او بروي:

که خیزد یکی شورش اندر جهانفته بد راز اختر نهان ... بدو گ
بیاید بر اثرط کند کار تنگدر این مه ز کابل سپاهی به جنگ
ز پیوستگانت کم آید کسیز زاول گره گره گشته گردد بسی

کنی رزم و ز اختر شوي کامکارترا رفت باید سرانجام کار
)224رست ایدرست    (همان :چو هفته سرآید دفرستاده اینک به راه اندرست

گرشاسب به قدري به این پیش گویی اعتماد دارد و منتظر تحقق آن است که وقتی فرستاده اي نمی آید 
ستاره شناس را مورد عتاب قرار می دهد که چرا کارت را درست انجام ندادي؟

ندیدي دروغ از تو گفتن که جست(همان)بدو گفت چون بخش اختر درست
هم به قدري به کارش اعتقاد دارد که می گوید پیش گویی اش درست نشود از کارش کناره ستاره شناس

گیري می کند.
به آتش نهم دفتر هر چه هست(همان)... و گرنه نیارم بدین کاردست 

گرشاسب وقتی از شکار بر می گردد و بیمار می شود از ستاره شناس می خواهد به او بگوید سرانجام 
کجا خواهد رسید. و ستاره شناس هم می گوید : اگر ده روز طاقت بیاورد خطر از او دور بیماري او به

خواهد شد که در واقع از مرگش خبر می دهد و خبر درستی هم هست.
جهان خواهد از جانش بگسست مهر... بدانست کش بست بند سپهر 

که بهره چه ماند ستش از روزگاربفرمود تا بیند اختر شمار                          
چنین گفت گریان و رخساره زردستاره شمر دید و آن گه به درد
)401زید شاه با کام دل سالیان(همان که ده روز اگر بگذرد بی زیان

ف شاهنامه نکته اي که در مورد این پیش گویی ها جالب توجه است و گفتنش ضروري ، این که بر خال
که در بعضی موراد به پیش گویی ها اعتماد نمی شود در گرشاسب نامه پیش گویی ها مورد توجه قرار می 
گیرد و در تصمیمات اثر می گذارد در واقع شخصیت هاي گرشاسب نامه به پیش گویی ها اعتقاد دارند و به 

آن عمل می کنند.
بود، فردي را دید که آینده او را پیش بینی کرد:مثالً وقتی که گرشاسب براي کمک به پدرش رفته 
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نیاي تو جمشید شه بد درستهنرمند گرشاسب گر نام توست
بسی رزم ها کرد خواهی شگفتبه مردي جهان را بخواهی گرفت

)225از آن دیو گیتی کنی بی هراس(همان به بند آوري بازوي منهراس
پیش گویی استفاده کرد و از او خواست به مردم شهري که و آن فرد در واقع از اعتقاد گرشاسب به این

بر حاکمش پیروز شده آسیب نزند و گرشاسب هم به او قول مساعد می دهد. اعتقاد به ستارگان در گرشاسب 
نامه به نقش آفرینی منجمان محدود نمی شود آسمان در گرشاسب نامه حضور دارد و گاهی با نام چرخ از آن 

جمشید که هویتش را پنهان کرده است عکسش را بر پرنیان می بیند بی تاب می شود و یاد می شود. وقتی
دختر کورنگ دلیل بی تابیش را می پرسد او پاسخ می دهد:

)55که مهر از چنان شه چرا برگرفت(همان:ز خوي بد چرخ ماندم شگفت 
دو طرف به تأثیر ستارگان در در گرشاسب نامه جنگهاي زیادي رخ داده که در بسیاري از آنها اعتقاد 

پیروزي یا شکست نمود دارد تا آنجا که درباریان مهراج به او می گویند:
)89نه از گنج بسیار و از لشکر است(همان گه رزم پیروزي از اختر است

و پس از شنیدن این حرف ها:
)89به یک هفته کار سپه کرد راست(اسدي ببد شاد و مهراج لشکر بخواست 

ط شخصی تعریف می شود که ((اخترش)) روز به روز به بزرگی اش می افزاید فرقی نمی کند اثر
شایستگی کافی براي ((بزرگی)) را دارد یا نه :

)69بزرگی فزودش همی روز روز(همانبه هر کار بد اخترش دلفروز 
عنوان فرزندي آسمان نقشی مهمی در اعطاي مواهب زندگی به انسان دارد تا آنجا که گرشاسب را به

شایسته به اثرط هدیه می کند.
سپهرش یکی نامور پور داد(همان)چو بختش به هر کار منشور داد

آسمان در شادکامی یا تلخکامی انسان ها نقش دارد تا آنجا که ضحاك شادکامی را از اختر می داند:
)81(همانامی گشادکه بر ما در شادکدگر گفت کز گشت چرخیم شاد

چرخ ، چهره ي قهار و خشن هم دارد چون عامل اجرا کننده بخت است و طبیعتا داراي قدرتی مطلق که 
کسی را یا راي مقابله با آن نیست:

)118نه چون بخت بد شد بود چاره سود(همان نه با چرخ شاید نبرد آزمود
که از آسمان آمده و این نشانه جایگاه ماورایی  همان طور که دیده می شود صحبت از خدایی است 

آسمان است.
است که سهم هر کسی را می دهد و یکی از او توانمند و دیگري ناتوان می شود:–آسمان –سپهر 

)360یکی زو توانا دگر ناتوان(همان چنین است بخش سپهر روان
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ه اي ندارد در جنگ با نریمان شکست می پادشاه یکی از شهرهاي توران به خاطر این که از اختر نیک بهر
خورد. این در حالی است که اصالً دلیلی براي جنگیدن با او وجود ندارد و این نریمان است که با حمله بی 
جا باعث آسیب دیدن او می شود ولی در گرشاسب نامه موضوع طوري مطرح می شود که گویی مسئله فقط 

نداشتن اختر نیک است:
)322به پیکارش آورد لشکر ز شهر    (همان ختر نیک بهرنبد شاه را ز ا

ومثال هاي دیگري که براي جلوگیري از به درازا کشیدن کالم از آوردنشان صرفه نظر شد.
نتیجه گیري:

در این پژوهش در حد بضاعت به معرفی زروان و زروانی گري و نمودش در گرشاسب نامه پرداخته شد 
سالمی نوشته شده است اما به دلیل بیان داستانی مربوط به ایران باستان می تواند . گرشاسب نامه بدر دوره ا

عقاید آن دوره را هم بازتاب دهد یکی از این عقاید گرایش به زروان است که به خوبی در این اثر نمایش 
در نظر داده شده است براي پی بردن به چند و چون این گرایش در این اثر می توان هم سطح واژگانی را

بار در گرشاسب نامه به 75گرفت هم واکنشها را .بخت که اعتقاد به آن یکی از نتایج گرایش به زروان است 
کار رفته است ودربعضی موارد   به تنهایی و به عنوان یک مفهوم به کار رفته که در برخی ابیات چینش واژه 

مین موضوع اعتقاد به تاثیرگذاري بخت را ها به صورتی است که بخت را موجودي زنده تصویر می کند و ه
بار،زمانه 40نشان می دهد.واژه هاي مشابه بخت هم در گرشاسب نامه کم به کار نرفته اند :آسمان 

بار در گرشاسب نامه آمده اند.1بار و تقدیر هم معناي عــربی بخت هم 46بار،اختر21
در رفتار خود دارند ،گرشاسب که اکثر شخصیت هاي گرشاسب نامه رنگی از  اعتقاد به بخت را 

شخصیت اصلی ست وقتی از زابل به همراه سپاهی به دربار ضحاك می رود ،سپاهی که ضحاك براي او 
آماده کرده را نمی پذیرد و معتقد است که روز نبرد این بخت است که کار را انجام می دهد و همین سپاهی 

را برایش رقم خواهند زد.که با خود آورده است در صورت یاري بخت پیروزي 
جمشید هم براي پس گرفتن موقعیتش از ضحاك تالشی نمی کند و مغتقد است بخت او را از تخت 

پادشاهی به زیر کشیده است.
اثرط به اطرافیانش که از نا مناسب بودن شرایط جنک با شاه کابل سخن می گویند پاسخ می دهد می 

جنگد.جنگیم تا ببینیم خدا چه می خواهد و می
بهو وقتی از گرشاسب شکست می خورد به ناتوانیش درمقابل گرشاسب فکر هم نمی کند و همه چیز را 

بسته به بخت می بیند.
نکته جالب توجه این است که این است که شخصیت هایی که کامال از تقدیرباوري به دورند در جبهه 

و ساالرهاي آفریقایی که اثري از تقدیرباوري مخالف قهرمان یعنی گرشاسب قراردارندمانند زنگی،قیصر روم
در رفتارشان دیده نمی شود.
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یکی از واکنش هاي تقدیر گرایانه شخصیت هاي گرشاسب نامه اعتقاد به پیشگویی ست پیشگویی ها 
کامالً مورد اعتقاد شخصیت ها هستند و آن ها کامالً طبق پیشگویی ها عمل می کنند مثل جایی که پیشگویی 

به او از جنگی قریب الوقوع خبر می دهد و گرشاسب را شکی در درستی این پیشگویی نیست و گرشاسب
منتظر جنگ می ماند این مسئله به نوعی به همان تقدیر باوري باز می گردد چرا که اگر انسان داراي اختیار 

این وقایع طبق یک دانسته شود و غیر قابل پیش بینی بودن رفتارش چنانکه هست لحاظ شود انتظار این که
الگوي خاص و از پیش تعیین شده پیش بروند انتظار بیجایی است. چرا که دراین دیدگاه انسان با استفاده از 
قدرت اراده و خالقیت و صد البته توکل به خداوند رحمان قادر است اتفاقاتی غیر قابل تصور و تعجب 

اردي دیده می شود که همه چیز را به بخت نسبت می برانگیز را به نفع خودرقم  بزند . در گرشاسبنامه مو
جنگی که انسانی ست نیز می می شود مثالًدهند و این شامل مواردي که نشأت گرفته از خطاهاي کامالً

نیازي به آن نبوده در می گیرد. فردي کشته می شود و بعد بیان می شود قسمت این بوده و بخت همراه اصالً
ر است . از تمایل اسدي به تبرئه قهرمان داستانش گرشاسب که در مواردي بی جا به نبوده و زمانه بیدادگ

جنگ و خونریزي می پردازد که بگذریم رد پاي تقدیرباوري را در این بخش ها نیز می توان دید.
برخورد شخصیت ها با مقوله بخت و تقدیر به نوعی ست که گویی به راحتی با آن کنار می آیند همه چیز 

به گردن تقدیر می اندازند وخود را از اشتباهاتشان تبرئه می کنند و با وقایع تلخ ناشی از این اشتباهات را 
کنار می آیند به عنوان مثال بهو شکستش در جنگ مهراج را به بخت نسبت می دهد.با توجه به توضیحاتی 

شاسب،جمشید،اثرط،مهراج که داده شد می توان گفت که از بین شخصیت هاي موثر گرشاسب نامه خود گر
وبهو شخصیت هایی تقدیرگراهستند و بقیه اگر هم اعتقاد به تقدیر داشته باشند اعتقادي کم رنگ است و در 

مواقع خاص بروز می کند مثل ضحاك که تنها واکنش تقدیر گرایانه اش اعتقاد به پیشگویی ست.
کتابنامه

تصحیح  حبیب یغمایی ، تهران ، دنیاي کتاب       ): گرشاسب نامه : 1389سدي طوسی،علی بن احمد( ا
)برهان قاطع : به اهتمام محمد معین                              1376تبریزي ، محمد حسین خلف (
 ) مینوي خرد : به کوشش ژاله آموزگار ، چاپ چهارم ؛ تهران ؛ توس       1385تفصلی ، احمد (
 ) جایب المخلوقات ؛ به اهتمام منوچهر ستود ؛ تهران ؛ علمی ) ع1382توسی ، محمد بن محمود

فرهنگی
)تقدیرباوري درمنظومه هاي حماسی فارسی(شاهنامه و ویس ورامین)،ترجمه 1388رینگرن،هلمر(

ابوالفضل خطیبی،تهران،هرمس
)زروان یامعماي زرتشتی گري،ترجمه تیمورقادري ،تهران،امیرکبیر                1384زنر،آر.سی(
)از ایران زردشتی تا اسالم،ترجمه مرتضی ثاقب فر،تهران،ققنوس          1384شاکد،شائول(
)ِِ؛شاهنامه؛به کوشش جالل خالقی مطلق؛تهران؛مرکزدایرةالمعارف بزرگ اسالمی      1389فردوسی:ابوالقاسم(
 ) توس              ) بندهش ؛ به کوش مهرداد بهار ؛ تهران ؛ 1385فرنبع دادگی
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)تقدیروسرنوشت در ادبیات فارسی وتاثیر آن بر فرهنگ  امردم ایران،مجله 1382کرمی،محمدحسین(
129،صفحه83وبهار82دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه   تهران،زمستان

)زرتشتی درباره  ، زمان چیستا،اردیبهشت -)زروانیسم آموزش روحانی1380گلوبا،پاول
62،صفحه179و178،شماره1380وخرداد

 ) یادرگار زریران ؛ تهران ؛ اساطیر                       1374ماهیار نوابی : یحیی (
 ) مروج الذهب ، ترجمه ابوالقاسم پاینده ؛ تهران ؛ علمی فرهنگی 1383مسعودي : علی بن الحسین (
 ) اهی به پیشینه دانش ستاره شناسی در ایران ؛ )  کاوش رصد خانه مراغه و نگ1366ورجاوند : پرویز

تهران ؛ امیرکبیر                  
) زند و هومن یسن ( و کارنامه اردشیر بابکان) ؛ تهران ؛ جاویدان     1312هدایت : صادق (
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زبانانطرح تهیه و تولید محتواي آموزش الکترونیکی زبان فارسی به غیرفارسی
1دکتر ابراهیم خدایار

دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس
2دکتر زهرا عباسی

استادیار زبان شناسی دانشگاه تربیت مدرس
چکیده

اي دویست ساله دارد؛ اما استفاده از اینترنت در آموزش الکترونیکی به آموزش از راه دور در جهان پیشینه
دانشگاهی دانشگاه مجازي امریکا به صورت برخط گردد، زمانی که برخی از دروس میالدي برمی1980سال 

در 1380هاي الکترونیکی رسمی به ارائۀ دروس برخط در سال برگزار شد. در ایران نیز اولین آموزش
دانشگاه تهران  اختصاص دارد. با توجه به ضرورت شروع این نوع آموزش در حوزة آموزش الکترونیکی 

آموزشی، نگارندگان طرح حاضر تهیه و ود این نوع منابع آموزشی و کمکزبانان و نبزبان فارسی به غیرفارسی
اند. در این طرح که با همکاري تولید محتواي آموزشی الکترونیکی زبان فارسی را وجهۀ همت خود قرار داده

افزار آموزشی تحت وبگذاري کانون زبان ایران درحال انجام است، نرمدانشگاه تربیت مدرس و سرمایه
) زبان فارسی براي هفت مقطع شامل Learning management system (LMS)ستم مدیریت یادگیري (سی

ترم مجزا تولید خواهد شد. محصول نهایی 21در 2و 1، پیشرفته 2و 1، میانی 2و 1مقدماتی، مقدماتیپیش
وشتن، دستور زبان، درس الکترونیکی بوده و در هر درس آموزش تلفظ، شنیدن، گفتگو، خواندن، ن252شامل 

افزار ها در نرمها، کارکردهاي زبان فارسی و اصطالحات کاربردي ارائه خواهد شد. درنهایت تمام درسواژه
بر آموزش چهار مهارت زبانی، آموزش خط و الفباي فارسی، ها عالوهویژه قرار خواهند گرفت. در این درس

آموزان با زبانه، ارزشیابی آموزشی و آشنایی فارسیبانه و تکهاي دوزنامهها، ارائه واژهآوانگاري تمام درس
فرهنگ ایرانی نیز در ارائه محتواي آموزشی لحاظ شده است. شیوة آموزشی مورد نظر در این پژوهش شیوة 

مند به یادگیري زبان فارسی هستند. ارتباطی و مخاطبان آن بزرگساالن عالقه
هاي زبانیگیري الکترونیکی، سیستم مدیریت یادگیري، مهارتآموزش زبان فارسی، یادها:کلیدواژه

1. Hesam_kh1@modares.ac.ir
2. abasiz@modares.ac.ir
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راستی آزمایی رباعیات خیام 
هادي خدیور
استادیار گروه زبان ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان

چکیده
بسیاري از رباعیاتی که در آثار چاپی و خطی به خیام نسبت داده شده است از او نیست. بخش عظیمی از 

قبال و استقبال داخلی و جهانی به این رباعیات عالوه بر جمال و شکوه ادبی و فلسفی بعضی از این رباعیات ا
معلول عوامل دیگري و بعضاً هیاهو براي هیچ است. بدین منظور نسخه مصحح رشید یاسمی و روزن آلمانی 

وي آن ترجمه کرده است را که بعضی مترجمان عرب از جمله احمد صافی نجفی رباعیات خیام را از ر
رباعی از دیگر شاعران است. دیگر 73رباعی این مجموعه دقیقا351ًایم که از تعدادبرگزیده و نشان داده

گونه راستی آزمایی دارد.رباعیات این مجموعه و کل رباعیات منسوب به خیام نیاز به این
رباعیات، احمد صافی نجفی، رشید یاسمی، روزنها:کلیدواژه

:مهمقد
خیام نیشابوري معلول درست است که بخشی از اقبال و استقبال داخلی و جهانی به رباعیات حکیم عمر
اند که در این مقاله به جمال و شکوه ادبی و فلسفی رباعیات است اما عوامل دیگري در این زمینه دخیل

ایم.کردهها اشارهبعضی از آن
م، شرق شتاس و پژوهشگر انگلیسی حدود بیست سال در سه از قرن نوزدهم که فیتز جرالد شاعر، مترج

نوبت بعضی رباعیات منسوب به خیام را ترجمه آزاد کرد، یک نوع شیفتگی، تمایل، هیجان و هیاهو براي 
خواندن، فهمیدن و ترجمه رباعیات در جهان پیدا شد.

ویژه رباعیات آگاه شوند کافی و بهبراي این که خوانندگان عزیز این مقاله به کثرت توجه به خیام و آثار ا
شناسی عمر کتاب«تالیف حسن شهباز و » سیري در بزرگ ترین کتاب هاي جهان «است به دو کتاب ارزشمند

منبع 2569کنیم که در کتاب دوم از فاطمه انگورانی و زهرا انگورانی مراجعه کنند. براي نمونه اشاره» خیام
و آثار او ارتباط دارد.در دنیاي عرب نیز جنبشی علمی، فلسفی و ادبی براي برده می شود که به خیام التین نام

ترجمه رباعیات به وجود آمد و شاعران و پژوهشگران و نویسندگان عرب در این رقابت جهانی کوشیدند بر 
الترجمات «یکدیگر سبقت بگیرند . دکتر یوسف حسین بکار بخشی از این شور و شوق و هیجان را در کتاب 

رباعیات «از منشوررات دانشگاه قطر، نشان داده است. این کتاب را به فارسی به نام » عربیه لرباعیات الخیامال
ایم.اینجانب و دکتر علی طاهري ترجمه کرده» خیام در ضیافت شعرعربی

میالدي پنجاه و پنج مترجم و شاعر عرب تمام یا بخشی از رباعیات1988درکتاب مذکور آمده که تا سال 
نثر عربی برگرداند و خیام و خیامی و منسوب به او را از روي ترجمه فیتر جرالد، یا متون فارسی به نظم و
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اند و هر یک به نحوي عشق و عالقه و شیفتگی مفرط خود را نسبت به رباعیاتی تحلیل و تفسیر کرده
).36-40: 1988ار،ها اختالف هاي اساسی وجود دارد.(بکاند که در صحت انتساب آنمعطوف کرده

در این مقاله ما براي نشان دادن این که بخشی از این گرایش و شور و اشتیاق غیر واقعی و کاذب است و 
ایم تا بعضاً اغراض و امیال خاص در رواج آنها دخالت داشته است،به بررسی یکی از این کتب پرداخته

ها و دیوان هاي ها، تذکرهتوانیم در جنگمشخص شود ردپاي بسیاري از رباعیات منسوب به خیام را می
رباعی را به نام 351اند . احمد صافی نجفی ها هنوز نامشخصشاعران دیگر بیابیم  و سراینده  بسیاري از آن

ها را نیز مقابل ترجمه عربی خیام از نسخه رشید یاسمی و روزن آلمانی به عربی ترجمه کرد و متن فارسی آن
ها از منتشر کرد اگر چه بعدها خود به علت سوءاستفاده"رباعیات عمرالخیام"ا عنوان قرارداد و در کتابی ب

ها ابراز تأسف نمود. کتاب مزبور در موسسه این رباعیات که به نحوي موضوع مقاله ما نیز هست از انتشار آن
ع مساله اصلی ما در اي جامع به چاپ رسیده است. در واقهمراه با مقدمه2002البالغ بیروت لبنان در سال 

این تحقیق مشخص کردن درصد صحت انتساب رباعیات منتخب احمد رشید یاسمی و روزن آلمانی و در 
هاي نسبتاً خوب از رباعیات به زبان عربی نتیجه ترجمه احمد صافی نجفی است که اتفاقاً یکی از ترجمه

هاست.ارسی و سایر زبانبسط مساله  به همه منتخبات رباعیات منسوب به خیام در فاست و
ما با بررسی هاي اجمالی این نسخه متوجه می شویم که انتساب بسیاري از رباعیات از این مجموعه بنا 
به دالیلی که به تفکیک ابیات آورده می شود صحیح نیست. الزم به تذکر است که نمونه این تحقیق را 

تا راهگشایی براي پژوهشگران رباعیات اصیل جام دادشود با بسیاري از دیوان رباعیات منسوب به خیام انمی
خیام باشد و خوانندگان از هر ملیتی نیز به صحت وسقم این رباعیات واقف گردند:

:2رباعی شماره 
مهمان تو آمده است از عالم پاكروحی که منزه است ز آالیش خاك

مساكزان پیش که گوید انعم اهللامی ده تو به باده    صبوحی    مددش
ثبت 178به کوشش احمد ابومحبوب به شماره "دیوان رباعیات اوحدالدین کرمانی"رباعی فوق در 

)119:1366است.(اوحدالدین کرمانی، 
:9رباعی شماره

این چه بیچارگی استیکبار بمیرچون   مردن  تو  مردن یکبارگی است

رگی است.این چه غمخواانگار نبودخونی و نجاستی و مشتی رگ و پوست

)184:1386مضبوط است.(عطار نیشابوري، 835رباعی باال در مختارنامه عطار نیشابوري، به شماره 
:10رباعی شماره 

باشد که  به   جوي  رفته بازآید آب گفت ماهیی در  تب و تاببا بط می
دنیا پس مرگ ما چه دریاچه سرابچو من و تو هر دو گشتیم کبابگفتا
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)52: 1367داند (رشیدي تبریزي، الدین بندار رازي میونی رباعی فوق را از کمالاستاد همای
:11رباعی شماره

فرزانه در او  خراب  اولی تر و مستدنیا نه مقام تست نه جاي نشست
دستزآن پیش که در خاك روي باد بهزنآتش  غم   زیاده   آبی میبر 

)173: 1377دانند.(ذکاوتی قراگزلو، زاکانی میق را از عبیدآقاي علیرضا ذکاوتی قراگزلو، رباعی فو
:18رباعی شماره

شادمانی دي شدو آن تازه بهارافسوس که  نامه  جوانی  طی  شد
فریاد ندانم که کی آمد کی شدو آن مرغ طرب که نام او بود شباب

صورت:رباعی فوق به
ی  بگذشتسرمایه عیش  جاودانافسوس که ایام جوانی بگذشت
کز جوي من آب زندگانی بگذشتتشنه به کنار جوي چندان خفتم

)354: 1361در دیوان ظهیرالدین فاریابی آمده(ظهیرالدین فاریابی، 
جاي به فخرالدین عراقی »اشعه اللمعات«گفتار شده در پیشعین آنچه از دیوان ظهیرالدین فاریابی نقل

م).نسبت داده شده است.(جامی، بی تا: هشت
: 19رباعی شماره 

و آن کس که گنه نکرده چون زیست بگوناکرده گناه در جهان کیست بگو
پس فرق میان  من و تو   چیست     بگوکنم و تو بد مکافات دهیمن بد

)106: 1379آورد(رضا،پرفسور فضل اهللا رضا این رباعی را در ردیف رباعیات منسوب به خیام می
: 1384بدون ذکر نام شاعر آمده است.(شمس تبریزي،» مقاالت شمس تبریزي«ر بیت دوم رباعی فوق د

210(
صورت:رباعی فوق به

ناکرده گنه درین جهان کیست بگو...ین جهان توان زیست بگوجرم دربی
).262: 1366آمده .(اوحدالدین کرمانی،"دیوان رباعیات اوحدالدین کرمانی"در 

الباقی گول پینارلی آن را حذف کرده و آن را اند:...عبدرباعی فوق نوشتههم چنین استاد همایی در مورد
اند که به خیام و مولوي و اوحدالدین کرمانی و داند . از قول سعید نفیسی نوشتهاز فخرالدین عراقی می

ي هاسرمدکاشانی نیز منسوب است. شیخ عطار را هم خود نگارنده(منظور استاد همایی)در یکی از مجموعه
)51: 1367قدیم پیش از قرن نهم هجري دیده است(رشیدي تبریزي،
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"توانیم اضافه کنیم که در    منتخب احمد صافی نجفی این مطلب را هم می19درباره رباعی شماره 

به تصحیح و توضیح نسرین محتشم آمده که رباعی فوق در نزهه المجالس بدون "کلیات فخرالدین عراقی
).364: 1381ه...(عراقی، ذکر نام گوینده آمد
:37رباعی شماره 

جام  پیاپی  و  لبالب  توبهازهر  روز  بر آنم   که   کنم   شب   توبه 
در موسم گل زتوبه یارب توبهاکنون که رسیده وقت گل هم غم نیست

: 1367ي،جام و پیاله لبالب توبه آمده (رشیدي تبریزگونه:ازطرب خانه اینمصرع دوم رباعی فوق در
218(

: 1386نیشابوري،آمده است(عطار1716هم چنین رباعی فوق در مختارنامه عطار نیشابوري به شماره 
298(

:38رباعی شماره 
در طبع و دلم میل شراب است هنوزبر   روي   گل    از   ابرنقابست   هنوز

جانامی خور که آفتاب دست  هنوزدر خواب مرو چه وقت خواب است هنوز
)297آورده شده است(همان،1704رباعی فوق نیز در مختارنامه به شماره 

:45رباعی شماره
و این چهره کهربا چو یاقوت کنیدنفسان مرا زمی قوت کنیداي هم

چوب رزم  تخته  تابوت  کنیدوزفوت شوم به باده شوئید مراگر
وئید مرا. هم چنین استاد همایی رباعی گونه آمده: چون در گذرم به می بشطرب خانه مصرع سوم ایندر

)52متنو54: مقدمه1367داند.(رشیدي تبریزي، فوق را از حال و هواي اشعار خیام بیرون می
:47رباعی شماره

کاي رند خراباتی و دیوانه ماآمد سحري ندا زمیخانه ما
پیمانه مازآن پیش که پر کنندبرخیز که پر کنیم پیمانه می

)174: 1377ذکاوتی رباعی فوق را از سلمان ساوجی دانسته اند.(ذکاوتی قراگزلو، استاد علیرضا
:48رباعی شماره 

چهوین نامه عمر خوانده گیر آخرچهدنیا  به  مراد  رانده  گیر  آخر 
چهصد سال دگر بمانده گیر آخرگیرم که به کام دل بماندي صد سال

: 1366آمده :(مرقی کاشانی،183به شماره »محمدمرقی کاشانیمصنفات افضل الدین«رباعی فوق در کتاب
722(

:49رباعی شماره 
خور که دمی خوش تر از این نتوان یافتمیمهتاب  به  نور  دامن  شب  بشکافت
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خاك  یک  به  یک  خواهد تافتاندر سرخوش باش و بیندیش که این ماه بسی
)297: 1386نیشابوري، آمده است.(عطار1701رباعی باال در مختارنامه به شماره 

)291: 1364در ردیف رباعی هاي خیام وار آمده است.(دشتی، "دمی با خیام"هم چنین در کتاب
:50رباعی شماره 

می  کدویی  زگوسفندي  رانیوز دست دهد زمغز گندم نانیگر
عیشی است که نیست حد هر سلطانیبا ماه رخی نشسته  در  ویرانی

)و محمدعلی فروغی 296چند رباعی خیام وار آورده است.(همان،« دشتی رباعی باال را تحت عنوان علی 
)15: 1372آمده.(میرافضلی،126ثبت کرده. در طرب خانه به شماره 175بدون ذکر ماخذ به شماره

: 54رباعی شماره 
هر ذره  زهر  ذره  گرفتند  کناراین  اهل  قبور  خاك  گشتند  و  بخار

خبرند از همه کاربیخود شده و بیخورده درستآه این چه شرابست که نا
گونه ثبت است:در طرب خانه این رباعی این

هر  ذره  زهر   ذره   گرفتند  کناراین  اهل  قبور  خاك  گشتند  و  غبار
خبرند از همه کاربیخود شده و بیروزشمارآه این چه شرابی است که تا

)15-16: 1367داند(رشیدي تبریزي،د همایی رباعی را از عطار میضمناً استا
گونه آمده:این94در مختارنامه رباعی مذکور به شماره 

هر  ذره  ز   هر   ذره    گرفتید   قراراي  اهل قبور!  خاك  گشتید  و  غبار
از همه کاراید و بی خبرخود شدهبیاین خود چه سراي است که تا روزشمار

)197: 1386(عطار نیشابوري، 
:56رباعی شماره 

بهر   نشست   آشیانی   داردوزدر دهر هر آن که  نیم نانی  دارد
شاد بزي که خوش جهانی داردگونه مخدوم کسینه خادم کس بود

اال به اهتمام دکتر احمد مهدوي دامغانی رباعی ب»شیخ عبدالعزیربن محمد نسفی»«کشف الحقایق«در کتاب 
فرموده است:و استاد مهدوي دامغانی در تعلیقات و آن عزیز از سر همین نظر« عیناً بعد از این عبارت آمده 

)202: 1359اند منظور از آن عزیز کیست؟(نسفی،مشخص نکرده
صورت: انصاف بده که خوش جهانی دارد آمده (شمس به» در مقاالت شمس تبریزي«مصرع چهارم رباعی

)380: 1384تبریزي،
:59رباعی شماره 

با الله رخی اگر ترا فرصت هستدستچون الله به نوروز قدح گیر به
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پستناگاه ترا چو خاك گرداندنوش به خرمی که این چرخ کبودمی
)291: 1364رباعی باال در کتاب علی دشتی تحت عنوان چند رباعی خیام وارآمده.(دشتی، 

: 60رباعی شماره
نوشم از آن که کامرانی من استمیجوانی    من    استامروز   که   نوبت

تلخ است از آن که زندگانی من استعیبش مکنید گرچه تلخ است خوش است
)173: 1377رباعی فوق به نام قمري آورده شده است.(ذکاوتی قراگزلو،»عمرخیام«در کتاب

:66رباعی شماره
روبه آرام گرفتوآهوبچه کرد آن قصر که بهرام در او جام گرفت

دیدي که چگونه گور بهرام گرفتگرفتی همه عمربهرام که گور می
کتاب شناس فاضل آقاي «نویسد:داند و درباره آن میآقاي علی دشتی رباعی باال را منسوب به خیام می

ایرج افشار این رباعی را در نسخه خطی قرن ششم هجري که در آخرآن چند مقاله از سدیدالدین 
ور(معاصراثیرالدین اخسیکتی) ثبت شده است یافته اند و احتمال می دهند که از خود او باشد... چون اع

مصدر این رباعی فقط نسخه طرب خانه و روزن و نخجوانی است آن را از رباعیات مختاربدین فصل منتقل 
)114: 1383)و        (خدیور، (و)طاهري، 292: 1364دشتی، »(کردم

:67رباعی شماره 
همه مستی از تو هشیارتریمباایناي   مفتی   شهر  از  تو  پر کارتریم

خوارتریمانصاف بده کدام خونتو خون کسان خوري و ما خون رزان
گونه درج شده است: اي صاحب فتوا، زتو این85رباعی باال به شماره » ترانه هاي خیام«در کتاب 

)97: 1353پرکارتریم...(هدایت، 
)221: 1364داند. (دشتی، رباعی را منسوب به خیام میعلی دشتی

70رباعی شماره 
کیخسرو روز مهره در جام افکندخورشید کمند صبح بر بام افکند

آوازه   اشربوا   در    ایام   افکندخور که منادي سحرگه خیزانمی
)294آورده(همان، » رباعیات خیام واره«علی دشتی رباعی فوق را با عنوان

:74رباعی شماره 
گفتم که نجات کلی ام حاصل شدطبعم به نماز و روزه چون مایل شد

و این روزه به نیم جرعه می باطل شدافسوس که آن و ضوبه بادي بشکست
)136و52: 1367دانند .(رشیدي تبریزي،را از عبید زاکانی می74الدین همایی رباعی شماره استاد جالل

: 82رباعی شماره 
ساقی  می ناب  در  سبو خواهد کردخواهد کردید آمد و کارها نکوع
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این خران فرو خواهد کردعید از سربند  روزهافسار  نماز  و  پوزه
اند من باور ندارم که ثبت است استاد همایی در پاورقی نوشته534رباعی فوق در طرب خانه به شماره 
)134ن،اصل این رباعی از حکیم خیام باشد.(هما

هـ . ق 742مجموعه اشعار و مراسالت فارسی و عربی «اما آقاي میر افضلی نشانه این رباعی را در 
)20-3: 1372فضلی، آورده...(میرا

: 84رباعی شماره 
بی باده ارغوان نمی بایدزیستسبزه گریستابر آمد و باز بر سر
ه کیستتا سبزه خاك ما تماشاگتماشاگه ماستاین سبزه که امروز

گونه آمده است.این1681به شماره » دیوان رباعیات اوحدالدین کرمانی«رباعی فوق در 
وصل رخ یار نمی شاید زیستبیچشم ابرنوروزگریستسبزه چوبر

ما تماشاگه کیستسبزه گورتاشد الله زخاك دیگران مجلس ما
).300: 1366(اوحد الدین کرمانی،

: 85رباعی شماره 
حالی خوش کن تو این دل شیدا راه نمی شود کسی فردا راچون عهد

رابسیار     بتابد    و    نیابد   ما  ماه اي ماه که ماهنوش به نورمی
صورت زیر در مختارنامه آمده:و به7020در طرب خانه ثبت است به شماره 213رباعی فوق که به شماره 
وش کن دل پر سودا رایک امشب خکند کسی فردا راچون عهده نمی

رابسیار     بتابد    که   نیابد     ما  نوش به نور ماه اي ماه که ماهمی
)297: 1386(عطار نیشابوري،

: 86رباعی شماره 
لذات جهان چشیده باشی همه عمربا یار اگر نشسته باشی همه عمر

خوابی باشد که دیده باشی همه عمرهم آخر عمر رحلتت باید کرد
و با تغییرات زیر در مصرع اول و سوم متعلق به اوحدالدین کرمانی است.1682رباعی فوق نیز به شماره 

، 1366با یار اگر آرمیده باشی همه عمر.... چون حاصل کار مرگ خواهد بودن (اوحد الدین کرمانی، 
300(

:88رباعی شماره 
بینممیدر زیرزمین نهفته گان بینممفرش خاك خفته گان میبر

بینم نا آمدگان و رفته گان مینگرمچندان که به صحراي عدم می
با تغییري جزئی(بستر به جاي مفرش) در مختارنامه آمده است.927رباعی فوق نیز به شماره 
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)197: 1386(عطار نیشابوري، 
: 98رباعی شماره 

قصدي دارد به جان پاك من و تواین چرخ فلک بهر هالك من و تو
تا سبزه برون دمد زخاك من و توبر سبزه نشین بیا که بس دیر نماند

خور که فلک بهر هالك من و تو) و مصرع هایی در مصرع اول(میرباعی باال نیز در مختارنامه با تفاوت
)298آمده است.(همان،1717سوم(بر سبزه نشین که عمر بسیار نماند)به شماره 

: 111رباعی شماره 
گر برگویم حقیقتش هست درازکه چیست این نفس مجازپرسیدي می

آن دریا بازو آنگاه  شده  به قعرنفسی   است   پدید  آمده  از  دریایی
)95آمده.(همان،162رباعی باال در مختارنامه به شماره 

:112رباعی شماره 
از داس سپهر سرنگون سوده شدیموافسوس که ما بیهده فرسوده شدیم

نابوده  به  کام  خویش  نابوده شدیمندامتا  که  تا  چشم  زدیمدردا  و 
آمده 65جاي داس)به شماره جاي بیهده و طاس بهفایده بهرباعی فوق در طرب خانه با دو تغییر جزئی(بی

)65داند(همان، )و استاد همائی رباعی را از عطار می63: 1367(رشیدي تبریزي، 
).362: 1386نیشابوري،عیناً مانند متن مترجم آمده (عطار2201به شماره در مختارنامه رباعی مذکور 

:114رباعی شماره 
مپوشاز بهر خدا جامه تزویرپندي دهمت اگر مرا داري گوش
ابد را مفروشاز بهر دمی عمرعقبی همه ساعتی و عمر تو دمی

دنیا یک دم) و مصرع ت ودر طرب خانه رباعی فوق با تفاوت در مصرع سوم(عقبی همه ساعتی اس
)اما استاد همائی رباعی 37: 1367آمده(رشیدي تبریزي، 128چهارم (از بهر دمی ملک ابد را مفروش)به شماره 

)54داند. (همان،را از خیام نمی
:118رباعی شماره 

جام کشید بار تن نتوانمبیبی  باده  ناب   زیستن  نتوانم
و من نتوانمجام دگر بگیریک من بنده آن دمم که ساقی گوید

رباعی فوق را زیر عنوان چند نمونه از رباعیات منسوب به »نگاهی به عمر خیام«اهللا رضا در کتابفضل
).105: 1380هایی جزئی آورده.(رضا، خیام با تفاوت

: 121رباعی شماره 
آید  ز  تراب   چون   روم   زیر  ترابچندان بخورم شراب کاین بوي شراب

از بوي شراب من شود مست و خرابخاك  من  رود  مخموريبر  سرور 
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گونه آمده: ( تاگرسرخاك من رسد مخموري) و استاد همایی نیز مصرع سوم این رباعی در طرب خانه این
)66و54: 1367مانند فروغی رباعی را از خیام نمی داند.(رشیدي تبریزي،

:123. رباعی شماره 23
یا در  پی  نیستی  و   هستی  گذردودپرستی  گذردتا  کی  عمرت  به  خ

آن به که به خواب یا به مستی گذردنوش که عمري که اجل درپی اوستمی
خور که چنین عمر شده (میگونه نوشتهدر طرب خانه آمده این200مصرع سوم این رباعی که به شماره 

د به دیوان خطی مجد همگر و مجمع الفصحا، که مرگ از پس اوست) ضمناً مرحوم استاد همایی با استنا
داند.همگر میرباعی را از مجد

:124رباعی شماره 
بهتر   زمی   ناب   کسی   هیچ  ندیدتا زهره و مه در آسمان گشت پدید
به ز آن  چه فروشند چه خواهند خریدمن در عجبم زمی فروشان کایشان

)293: 1364عی خیام واره آورده است(دشتی، علی دشتی رباعی فوق را تحت عنوان چند ربا
:125رباعی شماره 

فارغ بودن زکفر و دین دین من استمی خوردن و شاد بودن آیین من است
گفتا  دل  خرم  تو کابین  من  استگفتم به عروس دهر  کابین  تو  چیست

)293، داند.(همانرباعی فوق را نیز علی دشتی از جمله رباعیات خیام واره می
:126رباعی شماره

گردنده فلک  زبهر  کاري بوده استپیش از من و تو لیل و نهاري بوده است
کاین مردمک چشم  نگاري بوده استزنهار قدم    به  خاك    آهسته       نهی

صورت زیر .بدون نام گوینده آمده .رباعی فوق به»مرموزات اسدي«در کتاب
در هر عصري زمانه داري بوده استاستدر هر قرنی بزرگواري بوده 

کاین مردمک چشم نگاري بوده استخاکی که بر و پاي نهی نرمک نه
)118: 1381(نجم الدین رازي،

شاید از خیام باشد اگر چه در مجموعه هاي «انداستاد محمدرضا شفیعی کدکنی درباره رباعی فوق نوشته
ختلف این رباعی و تقلیدهایی که از آن شده در سفینه فرخ منسوب به وي چنین رباعیی نیافتم. شکل هاي م

)189همان،»(آمده406
:130رباعی شماره 

یک ذره زخاك با زمین یکتا شدیک قطره   آب بود   با  دریا    شد
آمد مگسی پدید و  ناپیدا    شدین عالم چیستآمد شدن  تو اندر
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آمده ولی استاد همایی آن را از مختارنامه عطار 156ره این رباعی با اندك تفاوت در طرب خانه به شما
)43: 1367داند. در مختارنامه تصحیح دکتر شفیعی یافت نشد(رشیدي تبریزي،می

:134رباعی شماره 
دلی که دور است به جورنوش به خوشمیدر دایره سپهر      ناپیدا     غور
را    چشانند  به  دورجامی است که جملهنوبت که به دور تورسد آه  مکن

)72دانند.(همان،استاد همائی رباعی فوق را از بابا افضل کاشانی می
:155رباعی شماره 

باهم نفسان     نیز    فراهم   نرسمترسم که چو زین بیش به عالم نرسم
شاید که به زندگی در آن دم نرسیماین دم که در اوییم  غنیمت   شمریم

)23دانند اما در مختارنامه تصحیح دکتر شفیعی یافت نشد(همان،اد همائی از عطار میرباعی فوق را است
: -156رباعی شماره 

قولی است ولیک دل در و نتوان بستبود   مردم مستگویند که دوزخی
فردا بینی بهشت  را  چون  کف دستعاشق و مست دوزخی  خواهد بودگر

)54داند. (همان،همایی از خیام نمیفکر و ساختار رباعی فوق را استاد
:165رباعی شماره

گذرددریاب دمی که با طرب میگذرداین   قافله   عمر  عجب   می
گذردپیاله را که شب میپیش آرساقی غم فرداي حریفان چه خوري

علی اگر چه رباعی فوق منتخب صادق هدایت، طرب خانه، آکسفورد، نخجوانی، ذکاوتی است ولی آقاي 
)118: 1383چند رباعی خیام وار آورده است(خدیور، طاهري، « دشتی رباعی را در مبحث

: 171رباعی شماره 
وین عمر گریزپاي چون سیماب استتاب استبر کف من نه که دلم درمی

دریاب  که  آتش   جوانی   آب  استبرخیز که بیداري دولت خواب است
، 1377ز اشعار سید حسن غزنوي محسوب شده است.(ذکاوتی قراگزلو،رباعی باال ا» عمرخیام«در کتاب

174(
:172رباعی شماره 

و آن یار  عزیز  تندخو   خواهد  بودگویند به حشر گفتگو خواهد بود
خواهد بودخوش باش که عاقبت نکونکویی  نایداز خیر محض  جز 

)173وب شده است. (همان،رباعی فوق نیز از سروده هاي عزیزالدین محمود کاشی محس
:177رباعی شماره 

گريدانی که چرا همی کند نوحههنگام سپید دم خروس سحري
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خبريکز عمر شبی گذشت و تو بییعنی که نمودند در آیینه صبح
)اما استاد همایی را رباعی از 147: 1367رشیدي تبریزي، «در طرب خانه آمده 147رباعی فوق به شماره 

). در 51و41اند(همان، نویسند که رباعی را به شیخ ابوسعید هم نسبت دادهداند و میبقلی میشیخ روزبهان
بیاض هم رباعی زیر با عنوان 894در صفحه «آمده که » رباعیات خیام در شش جنگ کهن فارسی«مقاله 

الت و سخنان حا«) در کتاب هاي 16: 1372خورد.(میرافضلی، للشیخ العارف روزبهان قدس سره به چشم می
رباعی یافت نشد.»اسرارالتوحید«و »چشیدن طعم وقت (مقامات کهن و نویافته بوسعید)«و « ابوسعید ابوالخیر

:179رباعی شماره 
رسد به ما نار بس استور نور نمیگر گل نبود نصیب ما خار بس است

بس استمحراب و کلیسیا  و زنار خرقه و  خانقاه و  شیخی   نبودگر
)172: 1377دانند(ذکاوتی قراگزلو، قراگزلو رباعی را از اوحد کرمانی میاي علیرضا ذکاوتیآق

:187رباعی شماره 
ورگوشه نشین شوي همه وسواسیگر شهره شوي به شهر شرالناسی

کس  نشاسد  ترا  تو  کس  نشناسیبه  زین  نبود  گر خضر و  الیاسی
)174ست(همان، رباعی فوق نیز به بابا افضل منسوب ا

:190رباعی شماره 
مگر اي بر آن چه عاقالن نگرایندآرایند از  بهر  تو  عالم  ارچه   می

برباي نصیب خویش کت بربایند.بسیار چو  تو  شدند و  بسیار آیند
رباعی فوق در دیوان رباعیات اوحدالدین مراغه اي آمده است.

:200رباعی شماره 
باشد که برم ره زنشینی به فرازعالم  رازبازي بودم  پریده  از

رفتم باززآن در که درآمدم بروناینجا چو نیافتم کسی محرم راز
) اما استاد همایی 28: 1367در طرب خانه ثبت است(رشیدي تبریزي، 28رباعی فوق به شماره 

)آقاي ذکاوتی نیز در 14،افضل کاشانی آمده.(هماننویسند این رباعی در نسخ خطی جزو رباعیات بابامی
)174: 1377داند(ذکاوتی قراگزلو، رباعی را از بابا افضل می» عمرخیام«کتاب 

سبک عارفانه رباعی دور از شیوه حکیمانه خیام و «...اند دکتر محمدامین ریاحی درباره این رباعی نوشته
ت.آید که از خود نجم رازي اسبرمی»قو«و »س«حتی بابا افضل است و از نسخ

)133) ضمناً رباعی در مرصادالعباد آمده(همان،600، 1373(نجم رازي، 
:206رباعی شماره 

و قدر استشادي و غمی که در قضانیکی و بدي که در  نهاد  بشر  است
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تر استچرخ از تو هزار بار بیچارهچرخ مکن حواله کاندر ره عشقبر
ء رباعیات اوحد الدین کرمانی آمده (اوحد الدین ، جز123با اندك اختالف به شماره رباعی مذکور

)123: 1366کرمانی، 
:212رباعی شماره 

گه مرد حاللیم و گهی مرد حرامیک دست به مصحفیم و یک دست به جام
نی  کافر  مطلق  نه مسلمان تمامماییم   در   دین    گنبد     فیروزه    مقام

هایی اندك آمده(اوحد الدین کرمانی، الدین کرمانی با تفاوتدر دیوان اوحد636رباعی فوق به شماره 
)173: 1377) هم چنین استاد ذکاوتی رباعی را جزء اشعار مجیر بیلقانی آورده.(ذکاوتی قراگزلو: 173: 1366

:214رباعی شماره 
اندها که به شب مدام در محرابو آنها  که  کشنده   شراب   نابندآن
بیدار  یکی  نیست  همه  در  خوابندهمه درآیندخاك یکی نیست بر

)173رباعی فوق را نیز استاد ذکاوتی در ردیف رباعیات مجیر بیلقانی آورده است.(همان، 
:219رباعی شماره 

جمعی   متحیرند   در   شک  و  یقینقومی متفکرند در مذهب و دین
ه آن است و نه اینخبران راه نکاي بیناگاه   منادیی    برآید   زکمین

دهد (رشیدي تبریزي، استاد همایی در طرب خانه رباعی باال را به شیخ شاه سنجان خوافی نسبت می
در جزو رباعیات 143فروغی آن را از گفته هاي مسلم خیام شمرده و به شماره « نویسند) و هم می51: 1367

)52-53همان »(خیام ثبت کرده است
به ترتیب زیر آمده است.187رباعیات اوحدالدین کرمانی به شماره رباعی مورد بحث در دیوان

قومی   دگر   اوفتاده   در   راه  یقینقومی به گمان فتاده اند ره دین 
خبران راه نه آن است و نه اینکاي بیاي  برآرند  آوازناگاه به گوشه

)120: 1366اوحدالدین کرمانی، (
: 221رباعی شماره 

در صحن چمن روي دل افروز خوش استخوش  استه  گل  نسیم  نوروزچهربر
زدي مگو که امروزخوش خوش باش واز دي که گذشت هرچه گویی خوش نیست

است
داند اما در مختارنامه تصحیح دکتر شفیعی نیست.استاد همایی رباعی فوق را مختارنامه می

: 223رباعی شماره
و این حرف معما نه تو خوانی و نه منو نه مناسرار ازل  را نه  تو  دانی

چون پرده  برافتد  نه  تومانی  و  نه منهست از پس پرده گفتگوي من و تو
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)105، 1380رباعی فوق در ردیف رباعیات منسوب به خیام آمده است.(رضا، 
:238رباعی شماره 

دنددرپاي اجل یگان یگان پست شیاران موافق  همه  از  دست  شدند
دوري دوسه پیش تر زما مست شدندخوردیم زیک شراب در مجلس عمر

)169: 1364علی دشتی رباعی باال را در ردیف رباعیات خیام وار آورده است(دشتی ، 
: 250رباعی شماره 

می خوردن او نزد خرد سهل استخورم و هر که چو من اهل بودمن می
خورم علم خدا جهل بودگرمی ندانستمی خوردن من حق ز ازل می

: 1367داند. (رشیدي تبریزي، الدین قمري میاستاد همایی با استناد به تاریخ گزیده رباعی فوق را از سراج
52(

:260رباعی شماره 
بی مونس و بی حریف و بی همدم و جفتخور که به زیر گل بسی خواهی خفتمی

له   که   پژمرده   نخواهد   بشکفتالهر زنهار به  کس  مگو  تو  این  راز  نهفت
الدین همایی رباعی فوق را از آن نجیب الدین جرفادقانی شاعر کم شهرت قرن هفتم هجري مرحوم جالل

)77داند.(همان، می
: 267رباعی شماره 

یا  با  صنمی  ساده رخی  خندان  خورخوري تو با خردمندان خورگر باده
اندك خور و گه گاه خور و پنهان خورزمسابسیار مخور فاش مکن ورد

در مورد رباعی فوق آقاي میرافضلی نوشته است این رباعی در سه جاي این جنگ (مجموعه اشعار و 
و 7)برگ 487خانه الالاسماعیل ترکیه به شماره هـ. ق جنگ خطی کتاب742مراسالت فارسی و عربی : 

با ضبط:155و 117

بنیوش چنانک گویمت و آن سان خورخورگر بنگ خوري اي به رخ  تابان
اندك خور و گه گه خور و پنهان خورمخور، فاش مکن و رد مسازبسیار

) بدون ذکر ماخذ این گونه است (یعنی 109شده و در رباعیات طبع فروغی (شبدون نام گوینده درج
کرمانی نیز به نقل از همین آنچه ما درج کردیم). این رباعی در بخش ملحقات دیوان رباعیات اوحد الدین

خانه گنج بخش پاکستان به نام جنگ واردشده که ناشی از اشتباه مصحح دیوان اوست. در جنگ کهن کتاب
)43-44: 1372بها ...آمده.(میرافضلی، سعد

:278رباعی شماره 
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و  از  خاك  خرابات  تیمم  کردیمما خرقه زهد بر سرخم کردیم
عمري که درون مدرسه گم کردیمریابیمشاید که درون  میکده  د

گونه آمده:این531رباعی فوق در دیوان رباعیات اوحد الدین کرمانی به شماره 
خود را به می ناب به مردم کردیمما جامه نمازي، به لب خم کردیم

ها گم کردیمآن عمر که در مدرسهدر   کنج    خرابات    بیابیم   مگر
)282، 1366(اوحدالدین کرمانی، 

: 285رباعی شماره 
کردم همه مشکالت گردون را حلازجرم خضیض خاك تا اوج زحل

هر  بند  گشاده  شد  مگر  بند  اجلو حیلبیرون جستم زبند هر مکر
این رباعی را به بوعلی «اندآمده و استاد همائی در پاورقی نوشته18رباعی فوق در طرب خانه به شماره 

جزو رباعی هاي مسلم «اند؛ اما در رباعیات خیام مرحوم فروغی... رالدین رازي نیز نسبت دادهسینا و امام فخ
)12: 1367تبریزي،)(رشیدي100صفحه119خیام اختیار شد(رباعی

زعم من، سراینده این ابیات که به«اند اهللا رضا رباعی را منسوب به خیام دانسته و مرقوم داشتهآقاي فضل
داند که چه اندازه آدمی در کشف دشوارهاي علم اي میروه دانشمندان دانست. هر پژوهندهتوان از گرا نمی

)104: 1380ناتوان است...(رضا،  
:290رباعی شماره 

کم ماند ز اسرار که مفهوم نشدهرچند دلم  زعشق   محروم   نشد
معلومم شد که هیچ  معلوم نشد.اکنون که به چشم عقل درمی نگرم

همایی )و استاد20: 1367با اندك اختالفی آمده (رشیدي تبریزي، 54وق در طرب خانه  به شماره رباعی ف
)51نویسند به ابن سینا نیز منسوب است.(همان، دانند و میاین رباعی را از فخرالدین رازي می

ستداران و پرداخته ذهن دو»نویسددانند و میاهللا رضا رباعی فوق را هم منسوب به خیام میآقاي فضل
)105: 1380زدگان است، نه اهل علم و پژوهندگان(رضا، ستایشگران علم یعنی علم

: 305رباعی شماره 
حکمی که قضا بود زمن می دانیدر  گوش  دلم  گفت   فلک   پنهانی
خود را برهاندمی  زسرگردانیدرگردش خویش اگر مرا دست بدي

)296: 1364ند رباعی خیام وار آورده(دشتی، را در ردیف چآقاي علی دشتی رباعی باال
: 308رباعی شماره

ورگرد  گنه زرخ   نرفتم   هرگزگرگوهرطاعتت نسفتم هرگز
زیرا که یکی را دو نگفتم  هرگزنومید نیم   زبارگاه  کرمت



٢٤٦٠

٢٤٦٠

مجموعه مقاالت

یام در طرب خانه رشیدي آمده اما استاد همایی ساخت و شکل و فکر آن را از خ2این رباعی به شماره
)54: 1367داند و ظاهراً به کسی هم منسوب نیست.(رشیدي تبریزي، نمی

:319رباعی شماره 
منزل شک تا به یقین یک نفس استوزتا به دین یک نفس استاز منزل کفر

چون حاصل عمر ما همین یک نفس استداراین یک نفس عزیز را خوش می
)139: 1366(اوحد الدین کرمانی، 

:321ه رباعی شمار
یک ذره نه کم شود نه خواهد افزودچون رزق تو آنچه عدل قسمت فرمود

چه هست  می باید بودآزاده زهرآسوده زهر چه  نیست  می باید  شد
علیرضا ذکاوتی قراگزلو رباعی را از عزیزالدین محمود کاشی یا سلمان ساوجی دانسته است(ذکاوتی 

)172: 1377قراگزلو، 
:322رباعی شماره 

برمن در عیش  را  ببستی   ربیابریق    می   مرا    شکستی   ربی
خاکم به دهن مگر تو مستی ربیخورم و تو می کنی بد مستیمن می

دانند. از جمله استاد همایی سبک و اکثر شارحان و پژوهشگران رباعیات خیام رباعی فوق را از خیام نمی
)54: 1367ند.(رشیدي تبریزي، داسیاق اندیشه رباعی را از خیام نمی

:323رباعی شماره 
ورنیزشدن به من بدي کی شدمیگر   آمدنم   به  من  بدي  نامدمی
نه   بدمی   نه  شدمینه  آمدمیبه زین نبود که اندرین دیر خراب

دي آمده و استاد همایی رباعی را از سنائی دانسته است(رشی71در طرب خانه  رباعی فوق به شماره 
)297: 1364)آقاي علی دشتی رباعی را در ردیف رباعی هاي خیام وارآورده(دشتی، 51و23: 1367تبریزي، 

:325رباعی شماره 
رنج  است  نصیب   مردم   دور اندیشکار   نا  آمده   پیشغم  چند   خوري   به  

یسکز  خوردن  غم  رزق نگردد کم و نخوش باش و جهان تنگ مکن بر دل خویش
)173: 1377رباعی فوق به بابا افضل نسبت داده است.(ذکاوتی قراگزلو، » عمر خیام«در کتاب 

:343رباعی شماره 
عفو  تو  امید  است  که  گیرد  دستممن  گنه  روي  زمین  کردستمگر

عاجز تر از این مخواه کا کنون هستمروز  عجز  دستت گیرمگفتی که  به 
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آمده و منسوب به ابوسعید و خواجه عبداهللا انصاري است.3خانه به شماره فوق در طربرباعی
الدین باخرزي نسبت داده این رباعی را به شیخ سیف» نفحات االنس«استاد همایی نوشته اندجامی در

).7: 1367است(رشیدي تبریزي، 
:344رباعی شماره 

ید بزیستهرگز دیدي کسی که جاوچندین غم  مال  و  حسرت دنیا چیست
با   عاریتی   عاریتی   باید   زیستاین یک دو نفس که در تنت عاریتی است

)174: 1377رباعی فوق به پور بهاي جامی نسبت داده شده است(ذکاوتی قراگزلو، » عمرخیام«در کتاب 
: 348رباعی شماره 

تو روح مجردي بر افالك شوياي دل زغبار جسم اگر پاك شوي 
کائی  و  مقیم  خطه  خاك شويمن تو شرمت باداعرش است نشی

شده : ثبت746صورت زیر در دیوان رباعیات اوحدالدین  کرمانی به شماره رباعی فوق به
اي دل تو گر از غبارتن پاك شوي                    تو روح مطهري بر افالك شعري

)186: 1366و....(اوحدالدین کرمانی، 
یرالدین فاریابی تعدادي رباعی به سبک و سیاق رباعیات خیام(خیام واژه) وجود . در دیوان حکیم ظه72

دارد:
سرمایه عیش جاودانی بگذشتافسوس که ایام جوانی بگذشت
کز جوي من آب زندگانی بگذشتتشنه به کنار جوي چندان خفتم

)354: 1361(ظهیرالدین فاریابی، 
در  قدح  یاران  ریختد  و  مییار آمخوران ریختباد آمد و گل بر سر می

نرگس مست خون هشیاران ریختوزاز   عنبر    تر    رونق    عطاران   برد
)55(همان:

رباعی که احمد صافی نجفی از نسخه رشید یاسمی و روزن به عربی ترجمه 351در مجموع از تعداد 
یات منتخب او از خیام نیست.تري صورت پذیرد نزدیک به نیمی از رباعکرده اگر تحقیق گسترده

دست هاي رباعیات به زبان هاي دیگر بهتر از آنچه در مورد ترجمه صافی نجفی بهوضعیت سایر ترجمه
)شاعر غنائی و معروف عرب نیز داستان جالبی با رباعیات خیام 1852-1981رامی(نیست. مثالً احمدآمد

دارد.
نسخه نسبتاً معتبر غربی و بسیاري از 9گوید با استناد به میرباعی خیام را آن طور که خود 168او تعداد 

ترجمه کرد. رجوع شود به ناشدنی به عربی فصیح و زیبامنابع شرقی و غربی با شور و شوق وصفمراجع و
اي نسبتاً علمی بر آن نوشت اما همین کنکاشی م و مقدمه1923بیروت -احمد رامی، دارالعوده»رباعیات الخیام«
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رباعی منتخب او انجام 168رباعی مترجم احمد صافی نجفی انجام دادیم اگر در مورد 351در مورد که ما 
شود بسیاري از رباعیات بافکر و سبک و سیاق رباعیات اصیل خیام هم خوانی ندارد...

کند این هیاهو، شیفتگی، عشق و جذبه و شور و نشاطی که رباعیات خیام تا جائی که انسان مالحظه می
آزاد فیتزجرالد در دنیا به وجود آورده مقدار زیادي کاذب است و شاید بتوان گفت مخصوصاً بعد از ترجمه

هیاهو براي هیچ است اگر اغراض خاص پشت آن نباشد.
علیرضا ذکاوتی قراگزلو، » عمرخیام«کافی است خوانندگان محترم رباعیات منتخب خیام در کتاب هاي 

فضل »نگاهی به عمر خیام«علی دشتی، » دمی با خیام«الدین همائی، استاد جالل"رباعیات خیام(طرب خانه)"
ترانه هاي «عالمه محمدتقی جعفري، » تحلیل شخصیت خیام«کیوان قزوینی، »شرح رباعیات خیام«اهللا رضا، 

ا را همنتخب فروغی را از نظر بگذارند و اختالف سالیق و برداشت"رباعیات خیام"، صادق هدایت و »خیام
در رباعیات منتخب بررسی نمایید. این درحالی است که صدها کتاب غیرعلمی بازاري را ما در عداد این 
کتب نیاورده ایم.  با توجه به آنچه گذشت خواننده گرامی اذعان خواهد کرد که نسبت داده هر رباعی به خیام 

مجعول دیدن چقدر از شیوه علمی به قاطعانه و خود وآمال و افکار خود را در آیینه رباعیات مشکوك و 
دوراست.

:کتابنامه
و تعلیقات . حاالت و سخنان ابوسعید ابوالخیر. مقدمه و تصحیح1384الدین. ابوسعید ابوالخیر،جمال

محمدرضا شفیعی کدکنی. تهران: سخن. چاپ اول.
 .اخر فرهنگی چاپ اول.       و مفشناسی عمر خیام. تهران: انجمن آثار. کتاب1381انگورانی، فاطمه(و)زهرا

خیام. بیروت: الموسسه العربیه للدراسات و النشر .      م. جماعه الدیوان و عمر2004بکار، یوسف حسین. 
م. الترجمات العربیه لرباعیات الخیام.دوحه: منشورات جامعه القطر.                    1988ــــــ ، ــــــــ. 

عه اللمعات. تصحیح حامد ربانی. تهران: گنجینهجامی، عبدالرحمان. بی تا. اش
 .تحلیل شخصیت خیام. تهران: انتشارات کیهان. چاپ دوم. 1368جعفري، محمدتقی .
 .رباعیات خیام در ضیافت شعر عربی. همدان : روز اندیش. چاپ 1383خدیور، هادي(و)علی طاهري.

اول. 
.نظوم محمدحسین السیفی. بغداد: ناشر المولف. م. رباعیات الخیام. تعرپب منثور و م2005خیام، عمر

طبعه االولی.
. ازل(رباعیات خیام). تهران: انتشارات میر سعیدي فراهانی. چاپ اول.اسرار1381ـــــ ، ـــــ
 . .رباعیات حکیم عمرخیام. تهران: انتشارات بهزاد. چاپ دوم1363ـــــ ، ـــــ .
ره تعریب الصافی النجفی. بیروت: داراحیاء التراث العربی.ـــــ ، ـــــ . رباعیات عمرخیام المصو
 ،رباعیات عمرالخیام. تعریب احمد الصافی النجفی. بیروت: موسسه البالغ.2003ــــ النیسا بوري .
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 .دمی با خیام. تهران: اساطیر. چاپ پنجم.1364دشتی، علی .
 .اپ اول.. عمر خیام. تهران: طرح نو. چ1377ذکاوتی قراگزلو، علیرضا
 .مرموزات اسدي در مزمورات داوودي . مقدمه ... محمدرضا شفیعی کدکنی. 1381رازي، نجم الدین .

تهران: سخن. ویرایش دوم.
 . مرصادالعباد. به اهتمام محمدامین ریاحی. تهران: شرکت انتشارات علمی و 1373ــــ ، ـــــ .

فرهنگی. چاپ پنجم.
 .ام. بیروت:دارالعوده.م. رباعیات الخی1923رامی، احمد
الدین همائی، تهران: . رباعیات خیام(طرب خانه). تصحیح جالل1367تبریزي، یار احمد. رشیدي

موسسه نشر هما. چاپ سوم.
چاپ دوم.1380خیام. تهران: . نگاهی به عمر1380اهللا. رضا، فضل .
 .د ابوالخیر). تهران: سخن. . چشیدن طعم وقت(از میراث عرفانی ابوسعی1385شفیعی کدکنی، محمدرضا

چاپ اول.
 .مقاالت شمس تبریزي. تصحیح میترا مهرآبادي. تهران : انتشارات دنیاي کتاب. 1384شمس تبریزي .

چاپ اول.
ترین کتاب هاي جهان. تهران: امیرکبیر. چاپ سوم.شهباز، حسن. سیري در بزرگ
 .رین محتشم. تهران: زوار چاپ سوم.. کلیات فخرالدین عراقی. تصحیح  نس1381عراقی، فخرالدین
.مختارنامه. مقدمه.... محمدرضا شفیعی کدکنی. تهران: سخن. چاپ سوم.1386عطار نیشابوري .
 .دیوان.به اهتمام شیخ احمد شیرازي، تهران: فروغی. چاپ سوم.1361فاریابی، ظهیرالدین .
 .جربزه دار. تهران: اساطیر.. رباعیات خیام. به اهتمام ع.1372فروغی، محمدعلی(و)قاسم غنی
 .شرح رباعیات خیام. تهران: سازمان چاپ و انتشارات فتحی.1363قزوینی، کیوان .
.محبوب. تهران: . دیوان رباعیات اوحد الدین کرمانی. به کوشش احمد ابو1366کرمانی، اوحد الدین

انتشارات سروش. چاپ اول.
 ،الشیخ ابوسعید)مقدمه .... محمدرضا شفیعی کدکنی. . اسرارالتوحید(فی مقامات1371محمد بن منور

تهران: موسسه انتشارات آگاه. چاپ دوم.
 .مصنفات. تصحیح مجتبی مینوي(و) یحیی مهدوي. تهران: 1366مرقی کاشانی، افضل الدین محمد .

انتشارات خوارزمی. چاپ سوم.
 .29نامه معارف شماره لفص"رباعیات خیام در شش جنگ کهن فارسی".1372میرافضلی، سید علی -

.3-20. مرداد و اسفند. 30
 .کشف الحقایق. به اهتمام احمد مهدوي دامغانی. تهران: انتشارات بنگاه 1359نسفی، شیخ عبدالعزیز .

ترجمه و نشر کتاب. چاپ دوم.
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 .هاي خیام. تهران: کتاب هاي پرستو.چاپ ششم..ترانه1353هدایت، صادق
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ومۀ روایی مهرة سرخبررسی عوامل شتاب در منظ
بنت الهدي خرم آبادي
دانشجوي دکتري دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده
-ترین شاعران حماسیشعر حماسی در ادبیات معاصر رنگ و نمودي دیگرگونه یافته است. از برجسته

آرش «سراي معاصر، سیاوش کسرایی است. آوازه و شهرت کسرایی بیش از پیش مرهون سرودن منظومۀ 
اشاره کرد که کمتر توجه محقّقان را به » مهرة سرخ«هاي حماسی او باید به است. از دیگر منظومه» گیرکمان

اي آن، خود جلب کرده است. این منظومه یک شعر حماسی و در قالب نمایشنامه و به سبب قالب نمایشنامه
ر عوامل از قبیل توصیفات و اي منظومه در کنار دیگهاي خاص روایی است. قالب نمایشنامهداراي ویژگی

هاي طوالنی، شانه به شانه حرکت کردن راوي اصلی با هاي متعدد، حدیث نفسها، وجود راويدرنگ
هاي گوناگون و طوالنی، به روایت، شتاب منفی بخشیده و سبب شده است که زمان هاي فرعی، دیالوگراوي

تر از زمان داستان شود. روایت طوالنی
تداوم، حماسه، روایت، زمان، ژرار ژنت.ها:کلیدواژه

بیان مسأله
روالن بارت معتقد است که ادبیات خوب و بد، منحط و مترقّی وجود ندارد، روایت، روایت است. روایت 

توان آن را توصیف کرد و خصوصیاتش را برشمرد. از نظر هاي بشري است که تنها مییکی از جهانی
شناسان به عهده داشته هاي روایتاي در تشکیل نظریهن روس، سهم عمدهگرایاهاي شکلتاریخی، نظریه

اي هاي کسانی همچون آیخن بلوم و ویکتور شکلوفسکی تأثیر عمدهگرایی روس با نظریهاست. مکتب شکل
). 14-10: 1371شناسی داشت (اخوت، هاي روایتدر شکوفائی نظریه

د، نقد ساختارگرایانه است. سه تن از مشهورترین نمایندگان پردازشناسی مینوع نقد ادبی که به روایت
ساختارگرایی، ا.ژ.گریماس، تزوتان تودوروف و ژرار ژنت هستند. هر کدام از اینان نظریۀ روایی خود را بر 
پایۀ آثاري طرح کردند. گریماس نظر روایی خود را بر پایۀ آثار ژرار برنانوس، تودوروف بر اساس رمان 

ژنت بر مبناي در جستجوي زمان از دست رفته اثر بزرگ مارسل پروست بنا نهادند (تایسن، دکامرون و 
1387 :370.(

گیرند. به اي از رخدادها و حوادث غیر تصادفی است که در سیر زمانی و سببی صورت میروایت، سلسله
زمان بررسی).20-18: 1380دهند (آسابرگر، هایی هستند که در زمان رخ میها، داستانعبارت دیگر؛ روایت

و باگیرد،صورت میرواییسخندرزمانمندهايتوالی و ترتیب وقایع یا بخشپایۀ ارتباط بینبردر روایت،
). ژنت کار تحقیقاتی Genette ،2000 :92شود (داستان مقایسه میاي همین وقایع درهزنجیرتوالی و ترتیب

ومر شروع کرد. او اذعان داشت که در ایلیاد نظم و ترتیب حوادث درست خود را از آغاز با ایلیاد و ادیسۀ ه
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نگري (بازگشت به عقب) در آن فراوان است. او معتقد است که شوند و گذشتهاز وسط ماجرا شروع می
عنصر زمان، به عنوان مالکی براي ). «77: 1384شود (ژنت، ها همزمان با ادیسه باب میپریشیکاربرد زمان

هاي کنونی، مفهومی ساختارگراست. چرا که ههاي روایی مربوط به گذشته و یا گزارگزارهساخت میانتعیین 
دهد و نیز تا بدانجا که متکی بر شناخت هاي خاص یا تغییرات یک حالت را نشان میروابط میان موقعیت

).54: 1383والن، (ت» هاي ویژه است، مفهومی ساختارگرا استگزارهها و تمایزات خاص میانتشابه
ها است. پیش از ژنت، تودوروف نیز به زمانمندي بنابراین؛ زمان یک ابزار روایی مهم در ساختار روایت

روایت اشاره کرده بود اما او هیچ گاه نتوانست به ارائۀ نظریۀ مستقّلی در این زمینه دست پیدا کند. به نظر 
روایت اشاره کرده و هرولد واینریخ و ژنت آن را بسط رسد که نخستین بار توماشفسکی به زمانمندي می
-شناسی را در برابرمان میژنت ضمن بحث از پروست کل یک نظام روایت). «90: 1391اند (مارتین، داده

(اسکولز، » اندبوث، و بسیاري دیگران در آن سهیم بودههاي روس، تودوروف، وینگذارد که آثار فرمالیست
هاي روایی هاي دیگر نظریهپردازي است که در صدد رفع نواقص و کاستیت نظریه). ژرار ژن230: 1379

گرفت و به ها را تکمیل نمود و همچنین نظریۀ او همۀ جوانب یک اثر روایی را در بر میپرداخت و آن
ن کنان ها از جمله: زمان که یکی از ابزارهاي مهم در روایت است و به قول ریمومسائل مهم و بنیادین روایت

پردازي و زاویۀ رنگ زمانی از روایت حذف شود، به منزلۀ کلّ روایت است، همچنین، شخصیتاگر خطّ کم
دید راوي اشاره کرده است. بنابراین محقّق این پژوهش با مطالعۀ نظریات او در این راستا بر پایۀ نظریات او 

ر متن و بر هم زدن طول متن یا به عبارتی بر عمل خواهد کرد. ادبیات معاصر ایران با ایجاد هنجارشکنی د
پروازيبلندهاي ژنتگیري و تداوم نظریۀ ژنت است. هدفهم زدن روایت خطّی، بستر مناسبی براي شکل

-). ژنت، روایت361: 1381میگیرند (هارلند، قرارساختارگرااصلاز برنامۀبیروننحويبهودارندکمتري

اي که نظر ژنت را به کند. نخستین نکتهبندي میدستوري، وجه و صدا تقسیمشناسی را به سه مقولۀ زمان
). بنابراین، 87: 1384ها در رویدادهاي یک متن روایی بود (برتنس، خود جلب کرد، نحوة ارائۀ ترتیب زمان

، ژرار ژنت و ترجمۀ لوسی w.khanesh.irwwشود (زمان دستوري شامل نظم/ترتیب، تداوم و بسامد می
). 372و 371: 1387گیلمت)، (تایسن، 

کند. کشف شگردهاي روایی در آگاهی از سبک روایی مؤلّف به نزدیک شدن به ذهنیت نویسنده کمک می
ها، هنر و نبوغ نویسندگی مولّف، عوامل جذب یک متن روایی عالوه بر آشنایی خوانندگان از خالقیت

سازد. بررسی اجزاي منظومۀ مهرة سرخ در یک ارتباط ندگان را براي خواندن آن متن روایی روشن میخوان
آمیزي با یکدیگر دارند، پیام و محتواي متن را به نشینی مجاورت مسالمتارگانیک و در طی روابط هم

شود. بنابراین؛ ایی مینشینی این اجزا منجر به کشف ارتباطات معنکنند. کشف چگونگی همروشنی تحلیل می
این جستار بر اساس اظهارات زمان روایی ژرار ژنت با تمرکز بر بخش تداوم زمان به تحلیل منظومۀ مهرة 

پردازد.سرخ می
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پیشینۀ تحقیق
بررسی تداوم زمان روایت در «در این زمینه تألیفات بسیاري صورت گرفته است. مقاالتی همچون: 

- بررسی عنصر زمان در منظومه«)،1390از عباس جاهد جاه و لیال رضایی (»نههاي فرعی کلیله و دمحکایت

بررسی رابطۀ زمان و تعلیق در روایت پادشاه و «)، 1387از ناصر نیکو بخت و دیگران (» هاي روایی معاصر
ارسی هاي زبان و ادبیات فزاده و قدرت اهللا طاهري در پژوهشاز زهرا رجبی، غالمحسین غالمحسین» کنیزك

)، 1382شناسی، ابوالفضل حرّي، زیباشناخت، مرکز مطالعات و تحقیقات هنري ()، روایت و روایت1388(
اي است از غالمحسین نام مقاله» شناسی ققنوسبررسی عملکرد روایت در اشعار نیما با تکیه بر نشانه

از » هاها و راويروایت«له: هایی از جم)، کتاب1390زاده، قدرت اهللا طاهري و فرزاد کریمی (غالمحسین
هاي روایت از مارتین گریگوري کوري و ترجمۀ محمد شهبا، دستور زبان داستان از احمد اخوت، نظریه

شناسی (شکل و کارکرد) از جرالد پرینس، روایت داستانی (بوطیقاي معاصر) از شلومیت واالس، روایت
ز رابرت اسکولز، تحلیل انواع داستان از میشل آدام و ریمون کنان، درآمدي بر ساختارگرایی در ادبیات ا

هاي مرتبط با این موضوع؛ نظریۀ نقد ادبی از جاناتان کالر، ترجمۀ فرزانه فرانسواز رواز و... . از دیگر کتاب
طاهري، درآمدي تاریخی بر نظریۀ ادبی از افالطون تا بارت، از ریچارد هارلند و ترجمۀ علی معصومی و 

هایی در این حوزه است. زیر نظر فرزان سجودي شامل مقاله» شناسیدانشنامۀ روایت«ابی با عنوان دیگران، کت
، اما تا کنون، تحقیقی 1382، آبان 11گرانیگاه روایت، پل ریکور، ترجمۀ محمد اکسیري، همشهري ماه، ش 

ین جستار براي نخستین بار که به بررسی تداوم زمان در منظومۀ مهرة سرخ پرداخته باشد، وجود ندارد  و ا
به این مبحث پرداخته است. 

روش تحقیق-1-2
نظریۀ روایی ژرار اي دربارة، پس از ذکر مقدمهتحلیلیروش هاي، باین جستار با تکیه بر منابع کتابخانه

ژنت، و تمرکز بر بخش زمان دستوري، به بررسی عوامل شتاب در منظومۀ روایی مهرة سرخ، سرودة سیاوش 
گیري شده است.هاي به دست آمده، نتیجهسرایی پرداخته و در پایان بر اساس دادهک

مختصري از زندگی ژرار ژنت
است که در راستاي تطبیق دادن و نیز ترویج نظریات 1960ژرار ژنت، چهرة برجسته و شاخص دهۀ 

به مطالعات ادبی تالش شناسیساختارگرایانۀ فردینان دوسوسور در زبانشناسی و کلود استروس در انسان
ترین نظریات خود دربارة تحلیل متون دارد که در آن ژرف» گفتمان روایت«کرد. تأثیرگذاري ژنت، ریشه در 

هاي به عاریت گرفته شده از گرامر افعال، بنديهاي خود را مبتنی بر مقولهروایی را ارائه داده است. او تحلیل
د از: زمان دستوري که روابط زمانی در روایت را مشتمل بر زیر دهد. تقسیمات اصلی عبارتنسازمان می

کند. حجم و تنوع پاسخ به نظریۀ ژنت آنقدر گسترده بود هاي روابط نظم، تداوم و بسامد بررسی میمجموعه
واداشت. البته الگوي اصلی او در برابر تغییرات » گفتمان جدید روایت«گویی در کتاب دوم که او را به پاسخ
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به سمت 1955در پاریس متولّد شد. در سال 1930ذر زمان تقریباً دست نخورده باقی ماند. ژنت در سال گ
آموختگی و سپس تدریس در دورة راهنمایی و بعد از آن تدریس در رشتۀ ادبیات فرانسه نائل شد. در دانش
- اعی گردید. (سایت انساناستادیار و بعد مدیر مطالعات در مدرسۀ تحصیالت عالی علوم اجتم1967سال 

شناسی و فرهنگ، از ویلیام نیلز و ترجمۀ منصوره اسدي مقدم).
، معتقد »نویسماندیشم، اما بهتر از آن دو میمن از پرادون و کوراس بهتر نمی«ژنت بر اساس گفتۀ راسین: 

جود دارد، اما این اي مشترك است، واست که همواره تفکّر یا معنایی که بین شاعران در هر درجه و رتبه
شوند. از دوران باستان، ذوق بیان میروح و بیهاي گوناگون، زیبا و مؤثّر یا بیتفکّرات در قالب شیوه

- یاد می» هاي طبیعی و معمولیهایی براي حرف زدن به دور از شیوهشیوه«تحت عنوان » هاآرایه«ریطوریقا از 
هاي روایی شناسی ژنت، به بررسی تکنیکارائۀ نظریۀ روایت). بنابراین در ادامه با289: 1391کند (ژنت، 

سیاوش کسرایی در منظومۀ مهرة سرخ خواهیم پرداخت.
نظریۀ روایی ژرار ژنت-3

زمان دستوري در نظریۀ ژرار ژنت عبارت است از: چینش رویدادها از منظر زمانی که در برگیرندة سه 
شود. این سه عامل مربوط به زمان هستند.میfrequency/و بسامدduration، تداوم/orderمبحث ترتیب/

-: عبارت است از: روابط میان تداوم در داستان که با دقیقه، ساعت، روز، ماه و سال اندازهdurationتداوم/
حجمی. _شود. یعنی یک رابطۀ زمانی شود و طول متن که در قالب خط و صفحه نمایش داده میگیري می

نهد و آن را به دو نوع سرعت منفی و دست آمده از این رابطه، پویایی و سرعت نام میژنت به مقیاس به 
کند. سرعت منفی: اختصاص یک تکّه کوتاه از متن به مدت درازي از داستان. سرعت بندي میمثبت تقسیم

: 1387نان، )، (ریمون کGenette ،1972 :128مثبت: اختصاص یک تکّۀ بلند از متن به مدت کمی از داستان (
). عنصر زمان از آنجا در روایت حائز اهمیت است که به کمک روایت، این عنصر 372: 1387) و (تایسن، 73

شود. نقش این عنصر نظم حاصل از تجربۀ بشري است در قالب طرح یا داستان ریخته میکه جوهر بی
جربۀ بشري را که در زمان پراکنده و غیر تواند تسازندة داستان، در این است که ارتباط بین زمان و روایت می

).325و324: 1391یافته بازیابی کند (بامشکی، دهد، به شکل منظّم و سامانقابل تکرار روي می
چهار شگرد در ایجاد نوع شتاب:

: زمان روایت صفر و زمان داستان در جریان است. سرعت حداکثر. Ellipsis:(ST=N , NT =0. حذف (1
).78: 1387داوم به صورت مستقیم با خأل اطّالعاتی در ارتباط است (ریمون کنان، حذف در بخش ت

: زمان  داستان متوقّف اما زمان روایت در جریان است. Pause. :(NT =n;ST =0. مکث توصیفی (2
ین شود تا منحصراً جا به گفتمان راوي بدهد. توصیفات ایستا در ارویداد قطع می-حداقل سرعت. داستان

گیرند. در این بخش زمان روایت در جریان و زمان داستان ساکن است. توصیف و تفسیر از مقوله جا می
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دهند. دو هاي فرعی روایت را تشکیل میروایت هستند که در کنار یکدیگر حالتهاي حالت بنديتقسیم
). 32: 1390شگرد روایی در وقفه (درنگ) در سیر روایت هستند (جاهد جاه و همکار، 

توانند طول ها میگنجد. چکیده: فشردگی زمانی در این بخش میSummary. :(NT>ST. تلخیص (3
تر از زمان داستان است.باشند. زمان روایت کوتاهمتفاوتی داشته

Scene :(NT. صحنۀ نمایش (4 = ST زمان روایت و داستان یکسان هستند. زمان روایت با زمان داستان :.
طبق است. گفتگو مثال خوبی براي این مورد است.هماهنگ و من

کند و حس قصوي بودن را بیش از دار مینمایی حکایات را خدشهوجود چنین شگردهایی اندکی واقع
کنند. این شگردها به درك راوي از اهمیت نسبی لحظات و اپیزودها وابسته است (ژنت، پیش منتقل می

، سایت خوانش: از ژنت و ترجمۀ لوسی 91و 90: 1391، مارتین، 75و 74: 1387)، (ریمون کنان، 79: 1384
شوند. گیلمت). مکث توصیفی و صحنۀ نمایش سبب شتاب منفی و حذف و تلخیص سبب شتاب مثبت می

- در ادامه با مشخّص نمودن نوع شتاب در روایت مهرة سرخ، به عوامل مؤثّر در ایجاد نوع شتاب آن می

پردازیم.
ها را ترکیب کرد: توان آنتوان به میزان متفاوتی به کار برد، حتّی میسرعت روایی را میاین چهار نوع

توانند میزان باشد. تغییرات سرعت در روایت میتواند در خودش یک چکیده داشتهمثالً یک صحنۀ گفتگو می
، از ژرار ژنت و لوسی گیلمت www.khanesh.irشده به رخدادهاي مختلف داستان را نشان دهند (اهمیت داده

). 91و 90: 1391و ترجمۀ محمد علی مسعودي) و (مارتین، 
کنم: گوید: من به طور اجمالی بر اصل سرعت که توسط اسمیت ارائه شده، اشاره میباره میژنت دراین

از آن، شفاهی یا نوشتاري، قدرت آن را ندارند که سرعتی هیچ داستانی خواه تخیلی یا غیر از آن، ادبی یا غیر 
هایی که تند و هماهنگ، مانند سرعت افسانه را داشته باشند. افزایش سرعت، کاهش سرعت، حذف و توقّف

هاي حقیقی است هاي تخیلی تماماً روایتها، در روایتترین ترکیبکند، در متفاوتشخص مشاهده می
)Genette،1990:760 ;761.(

گویند. باید توجه داشت که سرعت روایت به مدت تندي ارائۀ رویدادها را به اصطالح، سرعت روایت می
). اهمیت سرعت/تداوم: 58: 1391زمانی که نگارش آن روایت طول کشیده، هیچ ربطی ندارد (پرینس، 

بر واکنش ما به کلّ روایت تأثیر سرعت ارائۀ رویداد روایت شده بر پردازش و ارزیابی ما از آن رویداد و نیز 
شود و اهمیت بیشتري تر میتر باشد، آن رویداد برجستهگذارد. پس، هر چه توصیف یک رویداد مفصلمی
یابد. به همین ترتیب، هر چه دفعات توصیف یک رویداد بیشتر باشد، احتماالً اهمیت بیشتري دارد. این می

). عواملی که سبب 62: 1391مرکز کنیم و بر برخی خیر (پرینس، شود بر برخی رویدادها تکار باعث می
اند: بخشیدن شتاب منفی به روایت مهرة سرخ شده
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هاي طوالنی و متعدددیالوگ

ها، اي است. در دیالوگکند، چون متن یک اثر نمایشنامهدر این روایت، دیالوگ، نقش اول را بازي می
ها به روایت شتاب منفی بخشیده است. مانند: توصیف موقعیت و حالت شخصیت

اند و تهمتن از راه پرداز/ گیسو فکنده در نفس باد/ آوازه دادهتهمینه در برابر آینه، سرمست عشق و زمزه
رسد... و یا:می

سهراب خشم خورده و ناالن/ ز آن رو ژاژخواه دهانی به نیشخند نگوید/ نوخاسته نگر که به بازو و 
جا/ طوق و نگین رستم دستان/ آنگاه تهمینه را به حوصله خواهان اما در درود بر تو و بدرود... نابهبربسته به

وگوي سهراب و تهمینه، سهراب و رستم، هایی که در روایت اعمال شده، عبارتند از: گفتانواع دیالوگ
هایی و تهمینه و پرسشسهراب و گردآفرید، و سهراب و حکیم. نخستین دیالوگ مربوط به مکالمۀ سهراب

پرسد، است. مکالمۀ سهراب و گردآفرید: دیدار ما است که سهراب از تهمینه در باب سرنوشت شوم خود می
زیاده درین سرگذشت بود/ بیگاه و پرشتاب/ بگذار همچو سایه در این شب فرو شوم/ ... سهراب بگفت: نه/ 

هاي مکرّر که به و گوي سهراب با حکیم است. توصیفهاي طوالنی، گفتبا من دمی بمان...از دیگر مکالمه
الي هر یک از شوند، در البهجهت تکرار و تأکید و برجسته نمودن حوادث و حاالت و احساسات بیان می

کند. این عوامل، نقش بسزایی در افزایش شتاب منفی به پیکرة روایت ایفا می
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اعمال حدیث نفس
عوامل شتاب کند و منفی منظومۀ مهرة سرخ است. نمونۀ زیر حدیث اعمال حدیث نفس یکی دیگر از 

نفس رستم است:
زد نهیب نه/ هان گفت دل که: رستم بنگر، ببین نه بوي تو را دارد بگو بجو/ افسوس عقل باطل میمی

دشمن است او... 
بی ها شامل حدیث نفس سهراب، تهمینه، حکیم، و رستم است. حدیث نفس، مخاطاین حدیث نفس

ها گشاي حدیث نفسندارد. درونمایۀ حدیث نفس بر محور توصیف یا بیان عقیده است. در روایت گره
از ابداعات شکسپیر است. او براي » هاملت«نامۀاغلب براي بیان عقیدة درویش هستند. این شیوه در نمایش

ها، حدیث نفس ن ضمیر پنهان آنهایش و بیاهاي درونی و ذهنی شخصیتاولین بار به منظور توجه به جریان
هاي استفاده از جریان سیال ذهن است (میر صادقی، نامه به کار برد. حدیث نفس، یکی از روشرا در نمایش

). حدیث نفس از جمله عوامل درنگ و مکث توصیفی است که سبب شتاب منفی در 418و 417: 1376
ایت نسبت به زمان داستان شده است. زمان داستان هر روایت شده و در نهایت منجر به طوالنی شدن زمان رو

مدت زمانی را که شامل باشد، یقیناً شامل هجوم و حمالت رستم و سهراب به یکدیگر و کشته شدن سهراب 
به دست رستم و افسوس و حسرت رستم در سوگ از دست دادن یگانه فرزند است و نسبت به زمان داستان 

ها و توصیفاتی که راوي مترتّب ساخته، بیان ها و درنگسطور و عبارات با تعلّلها،که در قالب الفاظ، واژه
شده، کوتاهتر است. 

کاربرد افعال مکرّر و مترادف براي تأکید 
ها و برجسته نمودن کاربرد افعال مکرّر و مترادف براي تأیید و تأکید حاالت و روحیات شخصیت

، از جمله علل بخشیدن شتاب منفی به روایت است. مانند:موقعیت تراژدي اشخاص و صحنه و مکان
گداختسوخت میسهراب روي خاك می

هاي تلخ به شاخ از چه آفرید؟/ این دسته گل چه کس ز کجا چید؟/ مادر ز بهر من این جاودانه این میوه
بستر پر را که گسترید؟...

ر معناي مکانی دارد. این زمان ما را از آنچه ماضی استمراري به جاي آنکه معناي زمانی داشته باشد بیشت«
چرا که بر عکس، –کند. این بدان مفهوم نیست که کنش یا رخداد به گذشته تعلق دارد نگریم جدا میمی

بلکه –تالش بر این است تا این احساس در ما تداعی شود که در لحظۀ وقوع رخداد ما نیز حضور داریم 
اي چند، در پیش روي ما قرار دارد، و دقیقاً به همین منظور اد، با فاصلهبدان مفهوم است که کنش یا رخد

توانیم شاهد وقوع رخداد باشیم... بنابراین، کاربرد ماضی استمراري در رمان بدین مفهوم نیست است که می
و آن خواهد بگوید که انویس، نسبت به شخصیتش، در موقعیت آینده جاي دارد، بلکه خیلی ساده میکه رمان

).88و 87: 1389(آدام و رواز، » شخصیت نیست، و تالش او این است که این شخصیت را به ما بشناساند
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وصف حاالت و صحنه و مکان رخداد
ساز فراهم شدن اي مهرة سرخ که سببهاي برجسته و اساسی منظومۀ نمایشنامهتوان گفت: از ویژگیمی

بت به زمان داستان شده است، تو در تو شدن همۀ عوامل بستر مناسب براي منفی شدن شتاب روایت نس
شود. هم وصف صحنه و مکان، و هم است. به عبارتی؛ در یک حدیث نفس، هم توصیف و درنگ یافت می

کاربرد افعال مکرّر. این الیه در الیه بودن و تو در تو بودن خود، یکی دیگر از عوامل منفی شدن زمان روایت 
است. 

استوار/ در آسیاي دردش/چون سنگ سوده است/ تنها و دور مانده و ناشاد...تهمتن آن کوه 
راوي سوم شخص یا همان راوي اصلی، در هر بخش از منظومه که روایتگري را به دست یکی از 

ها سپرده به وصف صحنه و موقعیت شخصیت پرداخته و پس از اتمام آن بخش و آغاز بخش دیگر شخصیت
کند. هاي او آماده میر، صحنه را براي ورود او و پیش کشیدن رفتار و دیالوگو ورود شخصیت دیگ

گري راهاي گوناگون، روایتبه دست گرفتن راوي
در آغاز راوي اصلی که همان راوي سوم شخص است، به توصیف صحنه و رخداد پرداخته و در ادامه با 

پردازد. در آغاز راوي شروع به یۀ دید او به آن میمعرّفی شخصیت، روایتگري را به دست او سپرده و از زاو
____راوي    ____سهراب  ____تهمینه  ___سهراب __پردازي کرده و سپس: راوي قصه

____تهمینه  ____راوي  ____تهمینه  _____راوي   ____سهراب   ____تهمینه    

_____سهراب  _____راوي    ____تهمینه   _____راوي  ____سهراب _____راوي   

سهراب _____راوي  _____رستم   ____راوي  _____رستم   ____راوي   
سهراب _____راوي     _____گردآفرید   ______سهراب  ____گردآفرید   _____

حکیم  ____راوي  _____حکیم   _____راوي _____سهراب   ____راوي   ____
راوي، روایتگري _____حکیم    _____راوي ______حکیم    ____راوي   ______

داستانی و برجسته کردن موقعیت هاي دروناند. مداخلۀ فراوان راوي اصلی در معرّفی راويرا به دست گرفته
بب طوالنی شدن زمان روایت شده است. و صحنۀ رویدادها، س

داستانیهاي درونشانه به شانه حرکت کردن راوي اصلی با راوي
-هاي دروناز دیگر عواملی که به روایت شتاب منفی بخشیده، حضور مستمرّ راوي اصلی در کنار راوي

خص است، حضور هاي داستان، راوي اصلی که همان راوي سوم ششخصیتداستانی است. مابین دیالوگ
هاي درون داستانی، شانزده بار مداخله کرده و هر گري راويمستمر و دائمی دارد. این راوي در خالل روایت

گري را به دست گرفته و دربارة روحیات، خصوصیات، بار پس از یک دیالوگ، بین دو شخصیت، روایت
. حکیم در پی اعتراض سهراب به سرنوشت پردازدچند و چونی صحنه و مکان به اظهار نظر و موشکافی می

دهد:خویش چنین پاسخ می



٢٤٧٣
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

اما حکیم/ از اوج جایگاه بلندش/ غم گشته روي چهرة سهراب/ یا جستجوکنان در نقشی از کتاب/ دارد 
دریغ و دردي/ بیرون ز هر کالم/ زین رو به گفت دیگر آرد سخن به لب/ آرام/ اي آرزوي تنگدالن/ برکشیده 

ك ساللۀ رستم/ آرام/ در راه پر مخاطره بگذاشتی چو گام/ ... تندي چرا به من؟...نام/ تا تار
و یا:

در توصیف حاالت رستم بر بالین پسر:
تاب/ آلود/ رستم کنار پیکر بیپر درد مانده اشک فرو خورده/ از خود به خشم/ خسته و خاك

دستش میان موي پسر بود... 
گیرينتیجه

ST<NTدر بخش تداوم، با توجه به زمان داستان و زمان اختصاص داده شده به روایت، باید گفت که 

تر از زمان داستان است. دو عامل مکث توصیفی و صحنه سبب شتاب است. به عبارتی زمان روایت طوالنی
داستانی که ن درونهاي گوناگون و متعدد از سوي راویااند. در بخش صحنه، دیالوگمنفی در روایت شده

ها توصیفات سپارد، اعمال شده است و در خالل این دیالوگها میگري را به آنراوي اصلی ادامۀ روایت
ها، و ... مکثی که دربرگیرندة توصیفاتی دربارة فضا، صحنه و مکان، حاالت و احساسات، روحیات شخصیت

هاي طوالنی یت مهرة سرخ عبارتند از: دیالوگشود. از دیگر عوامل مسبب شتاب منفی در روااست، می
هاي متعدد توأمان با توصیف و درنگ، کاربرد افعال تکراري و مترادف، حدیث نفس، به دست گرفتن راوي

هاي فرعی و مداخلۀ او. باید متذکّر شد که گري را، شانه به شانه حرکت کردن راوي اصلی با راويروایت
اند، در ارتباط مستقیم با نوع نوشتار حاضر یعنی شتاب منفی در روایت شدهسازوجود همۀ عواملی که سبب

هاي متعدد و توصیف صحنه و فضا و روحیات و یک اثر نمایشی هستند. یک متن نمایشی، وجود راوي
تابد. ها را برمیحاالت شخصیت

کتابنامه
) ،ت، احمددستور زبان داستان، اصفهان: فردا.1371اخو .(
نامه)، ترجمه: آذین ). تحلیل انواع داستان (رمان، درام، فیلم1389، ژان میشل و فرانسواز رواز (آدام

زاده و کتایون شهپرراد، چ سوم، تهران: قطره.حسین
) ،ات، ترجمه: فرزانه طاهري، تهران: نشر آگه.1379اسکولز، رابراتدرآمدي بر ساختارگرایی در ادبی .(
) د رضا لیراوي، ).1380آسابرگر، آرتورروایت در فرهنگ عامیانه، رسانه و زندگی روزمره، ترجمه: محم

تهران: سروش.
) ،هاي مثنوي، تهران: هرمس.شناسی داستان). روایت1391بامشکی، سمیرا
) ،د شهبا، تهران: مینوي ). روایت1391پرینس، جرالدشناسی (شکل و کارکرد روایت)، ترجمه: محم

خرد. 
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زاده و فاطمه حسینی، هاي نقد ادبی معاصر، ترجمه: مازیار حسین). نظریه1387س، (تایسن، لوئی
ویراستار: حسین پاینده، چ اول، تهران: نگاه امروز: حکایت قلم نوین.

) درآمدي نقّادانه و زبانشناختی بر روایت، ترجمه: ابوالفضل حرّي، بنیاد سینمایی 1383توالن، مایکل .(
فارابی.

اس و لیال رضایی (جاهدجاه، عهاي فرعی کلیله و دمنه، بوستان ). بررسی تداوم زمان در حکایت1390ب
.32، ص 9، پیاپی 3، ش 3ادب، سال 

) ،روایت داستانی: بوطیقاي معاصر، ترجمه: ابوالفضل حرّي، تهران: 1387ریمون کنان، شلومیت .(
نیلوفر.

) زاده، تهران: قطره.، مترجم: آذین حسین1ها ). آرایه1391ژنت، ژرار
) ،شناخت، پور، مجلّۀ زیبا). حکایت قصوي و حکایت واقعی، ترجمه: انوشیروان گنجی1384ژنت، ژرار

.96-75، صص 12ش 
) د شهبا، تهران: هرمس.). نظریه1391مارتین، واالسهاي روایت، ترجمه: محم
) عناصر داستان، چ سوم، تهران: سخن.1376میر صادقی، جمال .(
معصومی،علی:ترجمهبارت،تاافالطونازادبیۀنظریبرتاریخیدرآمدي). 1381، (ریچارد، لندهار

.چشمه: تهرانل،اوچاپجورکش،شاپورنظرزیرامامیغالمرضااسالمی،ناهید

 Genette; Gerard and else;(1990). Fictional Narrative; Factual Narrative; Poetics Today; Vol. 11; No.
4; Narratologhy Revisited II; pp. 755-774;Duke University Press.

 Genette , Gerard .(2000). Order in Narrative in Narrative Reader.Martin Macquillan. London and
New York: Routledge.

 Genette; Gerard (1972); Figures III. Paris: Seuil. P. 128.
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هاي طنزپردازي سعدي در گلستانبررسی شیوه
1سوگل خسروي

دانشجوي دوره دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران 
چکیده

گرایی در نثر کالسیک فارسی است، اثري اخالقی و تربیتی ي واقعترین نمونهگلستان سعدي که عالی
غرایزش، با محیط اطرافش و با همنوعانش. مشکالت آدمی در رویارویی بااست که پر است از مسائل و

کالم است که براي گیري او از طنز دریکی از دالیل تأثیرگذاري و ظرافت کالم سعدي در گلستان بهره
هاي متفاوت ایجاد شده است. سعدي به عنوان معلم اخالقی که منادي اهداف گوناگون و با شگردها و شیوه
- یابی به چنین هدفی از هیچ تالشی دریغ نمیی است، به منظور دستاخوت انسانی و مبشر عدالت اجتماع

ي روزگارش، از معایب و مفاسد آن، کارگیري زبان طنزآمیز، انتقاد خود را از اجتماع و جامعهکند؛ او با به
قد کند. طنزهاي سعدي غالباً  نگویی، ریا و نفاق عامالن و کارگزاران بیان میپادشاهان و درباریان، دروغ

جامعه و اجتماعی است که در آن ساختارها و قوانین موجود با قوانین و ساختارهایی که باید باشند، متفاوت 
- و بلکه تضادي عمیق دارند او براي افشاگري و رسوا کردن چنین جامعه و چنین نظامی، طنز را به کار می

عمال نامتناسب و ناسازگار را در معرض هاي مختلفی عناصر، افکار، اگیرد و با استفاده از شگردها و شیوه
شوند؛ یا در دارد. طنزهاي گلستان به دو شیوه بیان میگذارد و مخاطب را به تأمل و تفکر وامینمایش می

هاي آن با اعمال و رفتار ناسازگار و متناقض خود آن را هایی است که شخصیتها و داستانقالب حکایت
اي همچون تشبیه، ایهام، تناقض، تضاد، اغراق، کنایه کاربردن شگردهاي بالغیکنند و یا از طریق به ایجاد می

هاي آن بررسی ها و نمونههاي طنزپردازي در گلستان با ذکر حکایتشود. در این مقاله شیوهو... ایجاد می
.شده است

گلستان، طنز، حکایت، سعدي.ها:کلیدواژه
مقدمه

ي ارسطو، از تعبیري است که مشائیان از انسان دارند و بنا به گفتهخندد. این انسان حیوانی است که می
تواند بخندد، چرا که الزمۀ خنده، قوة تعقل و تفکّر و دریافتی میان همۀ جانوران، تنها آدمیزاد است که می

عمیق، فراحسی و عقالنی از رویداهاست. انسان به طور ناگهانی میان واقعیت و حقیقت، میان آنچه هست و
افتد. این خنده که به بیند و از مشاهده این ناسازگاري و عدم تجانس به خنده میآنچه باید باشد، تناقض می

تواند اصالح را در پی داشته باشد و گاهی نیز به دور از طور معمول با تحقیر و استهزاء همراه است، می
) 1: 1381یخته از لذت و رنج است. (صدر،تحقیر، نوع همدردي را در خود نهفته است و به تعبیر افالطون آم

توان یافت که هنرمندان آن از طنز، شوخ طبعی و اي از ادب و فرهنگ را میشاید بتوان گفت کمتر حوزه
هاي ادبیات ایران و ادبیات کشورهاي استبداد دیده و ستم کشیده، مزاح استفاده نکرده باشند و یکی از ویژگی

1 . Sogol.khosravi@yahoo.com
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توانند ن است. طبیعی است که در چنین فرهنگ و فضایی که مردم نمیرواج طنز و هزل و شوخی در آ
صریحاً انتقاد کنند، از راه سخنان دو پهلو، مبهم و غیرصریح و خنده و گاهی گزنده، انتقادهاي خود را بیان 

) 14: 1364کنند. (حلبی، می
کنند. (فرشید ورد، میهاي ادبی را به لحاظ لحن کالمی به دو نوع اصلی فکاهی و جدي تقسیم سبک

) فکاهی یا کمدي هر سخن خنده آوري شامل هزل، هجو و طنز است. ارسطو معتقد است که 672: 1363
گوید که کند و بر همین اساس، ابن سینا در شفا میتراژدي از مردان خوب و کمدي از مردان بد تقلید می

: 1381(صدر، .هاستمدي بیان شرها و بديهاي مثبت انسان و کها و خصلتمقصود از تراژدي بیان خوبی
کوشیدند که تنها دادند و نمیطورکه هست نشان می) طنزنویسان مردمانی صریح بودند و طبیعت آدمی را آن2

عفتی، ها را به معرض نمایش در آورند؛ بلکه انسان را ترکیبی از پاکی و ناپاکی، عفت و بیها و خوبیپاکی
نستند و از پررنگ کردن و برجسته کردن وجوه منفی او باکی نداشتند؛ بنابراین، طنز داانسانیت و حیوانیت می

هاي خاص براي بیان مسائل انتقادي جامعه بوده و هست. و طنزپردازي یکی از شیوه
طنز - 1

اي عربی است و به معناي افسوس کردن، به کسی خندیدن، استهزاء و تمسخر است طنز در لغت واژه
انگیز که ضمن انتقاد از شخص، تیپ اجتماعی یا ) و در اصطالح، کالمی است هنري و خنده339: 1382(داد، 

) مبناي طنز بر 36: 2، ج 1372(آرین پور، 1موضوعی خاص، هدفش اصالح فرد، جامعه یا یک اندیشه است.
ی، اصالح و تزکیه اي تلخ و دردناك و نیشدار که هدفش اشاره و تنبیه اجتماعشوخی و خنده است؛ اما خنده

هاي پنهان را ي کارد جراحی است نه چاقوي آدم کشی ؛ زیرا زخماست، نه ذم و مردم آزاري. طنز به منزله
بخشد. (همان)ریزد و بیمار را بهبود میهاي آن را بیرون میشکافد و چرك و پلیديمی

انند که باید داراي پنج شرط باشد؛ از داي نیز طنز را کالمی گزنده، هشدار دهنده و در لباس ادب میعده
ي اجتماعی داشته باشد نه خصوصی، لحنش انتقادي باشد، هدفش اصالح امور باشد، داراي نوعی جمله جنبه

) 5: 1362ابهام و عاري از هر گونه کلمات رکیک باشد. (مستجیر، 
ست، ولی از جهت زبانی تر اها و نواقص به هجو نزدیکطنز از میان انواع ادبی، از جهت نقد عیب

کند. طنز با نیشخندي کنایی که آمیخته با ابهامی مضحک صراحت هجو را ندارد و با ظرافت بیشتري عمل می
: 1381نهد و همین نکته امتیاز طنز نسبت به هزل و هجو است. (صدر، است، پاي را از جادة شرم بیرون نمی

6 (
ي طنز در ادبیات فارسی پیشنیه-2

ي چندان آور بیان شود، در ادبیات فارسی ما سابقهیري کلمه طنز، براي انتقادي که به صورت خندهبه کارگ
طوالنی ندارد. هرچند که طنز در آثار قدیم ما از جمله تاریخ بیهقی، در آثار سنایی، سعدي، موالنا و.... نیز به 

اروپایی نداشته است. در گذشتۀ آثار satireکار رفته است؛ ولی کاربرد وسیعی به معناي فعلی کلمه و به معنی 
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ي انتقاد مستقیم و شخصی داشت و به دور از هر گونه نکات شد که بیشتر جنبهادبی ما هجو به کار برده می
هاي آغازین در ردیابی شوخ طبعی در ادبیات کشورمان به سال) «11: 1384اخالقی و آموزنده بود. (جوادي، 

اي روشن از اثر شوخ طبعی در قالب هجو ظاهر شد. از پیش از آن تاریخ سابقهرسیم کهحکومت اسالمی می
ادبی هجو، هزل یا طنز در کشورمان در دست نیست و بسیاري سرودن شعر هجایی در ادبیات فارسی را 

انتقاد ) اما نباید هجوگویی و یا طنز و12: 1381(صدر، » دانند.نتیجه ارتباط با اعراب پس از آمدن به ایران می
را در ادبیات فارسی حاصل آشنایی با فرهنگ عرب بدانیم؛ چرا که این موضوع به سرزمین و یا قوم خاصی 

هایی چون مدح و هجو با خورد. از آن جا که مقولهشود و در میان همۀ اقوام و ملل به چشم میمحدود نمی
یط مطابق مراد نباشد یا اوضاع جامعه احساسات و درونیات انسان سروکار دارد، طبیعی است زمانی که شرا

رو به نشیب و افول باشد، اعتراض و انتقاد را به همراه خواهد داشت و زبان ظریفان و نکته سنجان نیز 
)159: 1391شود. (دولت آبادي، و دامن کش، گشوده می

ما ردپاي طنز را ؛ ا2هاي طنز باقی مانده به زبان فارسی، شعرهاي هجایی و هجویه استاز نخستین نمونه
توان دید. سوزنی سمرقندي، هجوگوي معروف قرن چهارم هاي مختلف تاریخی میدر میان شاعران دوره

رسیم به قرن هفتم که با طنز و پندهاي نیشدار سعدي در است که زبانی بسیار تند و گزنده دارد؛ تا می
رسیم که تم نیز به عبید زاکانی و حافظ میشویم و در قرن هشهاي موالنا در مثنوي مواجه میگلستان و هزل

اند. در کل، طنز در ادبیات فارسی به دو صورت هاي طنز در ادبیات فارسی را به وجود آورندهبهترین نمونه
نمود یافته است:  نخست به عنوان نوعی ادبی که در کل متن حضور دارد، مانند اخالق االشراف عبید 

: 1384شود. (چناري، ی بالغی و عنصري ادبی که در جاي جاي اثر ظاهر میو دیگر به عنوان صنعت3زاکانی
توان در آثار سعدي، هایی از طنز بالغی را می) در ادبیات سنّتی بیشتر با نوع دوم طنز مواجهیم؛ نمونه40

مولوي، سنایی، عطار، حافظ و... دید.
هاي طنزپردازي شیوه-3

: 1384اخالقی باشد، خواه سیاسی، ادبی و شخصی (جوادي، –ی ي طنز، خواه طنز مذهبمهمترین جنبه
سازد، طرز برخورد آن با موضوع است. )، موضوع آن است؛ اما آنچه این نوع ادبی را از انواع دیگر جدا می13

نامه، انواع شعر، تواند باشد از رمان، نمایشگیرد هر چه میي طنزنویس قرار میانواع آثار ادبی که دستمایه
:4ترین آنها عبارتند ازهاي ایجاد طنز محدودند و اصلیها و شیوهنثر و.... اما تکنیک

. تحقیر و کوچک کردن:- 3-1
خواهد مورد هاي طنزنویسی است که نویسنده شخصی را که میترین تکنیکتحقیر کردن یکی از عمده

ق بد جلوه دادن شأن و مقام او، موجب کاستن سازد و از طریانتقاد قرار دهد، از تمام ظواهر فریبنده عاري می
خواهد با پایین آوردن این گونه اشخاص ) طنز نویس می62: 1364شود. (حلبی، قدر و بی ارزش کردن او می

)18: 1384ها را متنّبه سازد. (جوادي، ي دیگران، آنپرمدعا به پایه
بزرگ کردن یا ستایش اغراق آمیز و نامعقول:-3-2
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) یا زمانی که مدح و ستایش از حد 23اهمیت است (همان: بزرگ کردن مطلبی غیرجدي و بیاین شیوه،
هاي شاخدار بگوید، شنونده گذرد و نویسنده یا مداح براي خشنود کردن ممدوح خود دروغمعقول می

)84–85: 1364کند که شاعر قصد استهزاء و ریشخند ممدوح را داشته است. (حلبی، احساس می
تشبیه به حیوانات:-3-3

شود تا با گیرد، یکی اینکه فرصتی و امکانی براي نویسنده فراهم میتشبیه به حیوانات به دو دلیل انجام می
انتقاد غیرصریح و غیرمستقیم، مورد بازخواست و مجازات قرار نگیرد. دیگر اینکه، طنز نویس با مقایسه و 

کشد و مورد انتقاد و ریشخند را از مقام رفیع و واالیشان فرو میتشبیه کردن قربانیان خود به حیوانات آنها 
)67و 66: 1364و حلبی 19: 1384دهد. (جوادي، قرار می

ي طنزآمیز:تقلید مضحک و کنایه-3-4
ي طنز است که خود انواع مختلفی دارد. بدیهی است که هر ي طنزآمیز یکی از فنون عمدهتقلید یا نظیره

کند که معایب و نواقص آن ي طنز پیدا میي طنز و انتقاد ندارد. این کار زمانی جنبهبهنوع تقلیدي جن
)29: 1384آمیزي مورد استهزاء قرار گیرد. (جوادي، شخصیت به صورت مبالغه

تحامق یا کودن نمایی:-3-5
اند پرداختهشک نیست که حمق یا کم خردي مایۀ یاوه سرایی است؛ اما بیشتر کسانی که به هزل یا هجو

ها و معضالت اند؛ بلکه بسیاري از آنها هوشمند، نکته سنج، و در شناخت نابسامانیمردمانی ابله و کودن نبوده
نویس از طریق تحامق، ) طنز675: 1364اند. (حلبی، تر بودهي خود از مردم عصر بیناتر و آگاهاجتماع و زمانه

ي آنها را مورد ریشخند قرار کند و کارهاي ناروا و مسخرهمیهاي رایج در میان یک طبقه را نقدنابخردي
- گرایی و عوام فریبی و ریاکاري را مورد انتقاد قرار میدهد. یا گاهی از این طریق معتقدات پوچ و خرافهمی

) 76و 79دهد. (همان: 
گلستان سعدي -4

گونه که هست به ط پیرامونش را آناند دنیاي واقعی اوست که در آن، محیي گلستان سعدي گفتهدرباره
تصویر کشیده است. این اثر بیشتر شبیه به یک فیلم مستند است که از زندگانی روزمره و عادي آدمی تهیه 

) 230: 1377شنود. (پورپیرار، بیند و میزند، زشت و زیبا را میشده که در جهان اطراف خود پرسه می
هاي بسیار گذشته و فکور است که در سراسر عمر از فراز و نشیبتصویر سیماي مردي دنیا دیده و پخته و 

ها برده است. با طبقات مختلف از ها آموخته و بهرهها کرده، نکتهها و رنديدر جاهاي مختلف عشق ورزي
پادشاهان و وزیران گرفته تا افراد متوسط و عامه حشر و نشر داشته، به سفرهاي مختلف رفته و در هر جا 

). سعدي در این کتاب، انسان را با 250: 1355دیده و شنیده و تجاربی کسب کرده است (یوسفی، چیزهایی
کند. هایی که در وجود او هست، تصویر میي معایب و محاسن و با تمام تضادها و تناقضدنیاي او و با همه

وبی و بدي و پر است از دنیاي گلستان، دنیاي واقعی است که پر است از زشتی و زیبایی، اندوه و شادي، خ
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ها و تضادهاي موجود در اجتماع سعدي؛ گلستان از لحاظ مطالعات اجتماعی عصر سعدي کتابی قابل تناقض
- دهد. (زرینگرایی (رئالیسم) را در نثر کالسیک فارسی جلوه میي واقعترین نمونهمالحظه است که عالی

)113: 1383کوب، 
توان به نکات بسیار ظریف و مسائل مهمی دربارة اوضاع آن میهاي با تأمل در گلستان و حکایت

حکومت، رفتار پادشاهان و عامالن، رسوم جامعه، احوال و افکار و معتقدات مردم و طرز تفکر طبقات 
-مختلف در آن عصر پی برد. در واقع، گلستان سعدي ناظر به اخالقیاتی است که تأمل در آن، شناخت جامعه

)77(همان: 5سازد. یي عصري را ممکن م
طنزپردازي در گلستان -5

به نظر برخی از گذشتگان، گلستان فاقد هر گونه طنزي است و یا آنکه طنز موجود در گلستان اندك 
، حال آنکه یکی از مهمترین عواملی که باعث تاثیرگذاري گلستان سعدي شده است، وجود نکات 6است

آمیزي ماهرانه به آفرینش گلستان پرداخته و سازي و رنگطنزآمیز ظریف در آن است. سعدي با ترکیب
سخنان لطیف و حکمت آموزش را گاهی در لباس جد و زمانی در پوشش هزل بیان کرده است. هانري ماسه، 

کند ي طنزپرداز رومی که پیشرو بسیاري از طنزپردازان اروپا بوده، مقایسه میسعدي را با هوراس، نویسنده
) و نویسنده بزرگی چون ارنست رنان نیز، با خواندن گلستان، سعدي را با همین طنزپرداز 346: 1364(ماسه، 

)35: 1384داند. (پزشک زاد، رومی مقایسه کرده، او را هم سطح طنزپردازان قرن طالئی طنز فرانسه می
ارة طنزپردازي ها دربدانند، در مقابل نظر غربیشاید علت اینکه برخی گلستان را فاقد هر گونه طنز می

سعدي در گلستان، به اختالف در درك ما از معنی و مفهوم طنز مربوط باشد. ما معموالً بین لطیفه و فکاهه که 
) ما نباید 38گذاریم. (همان: هدفش خنداندن است، با طنز که خنده در آن وسیله است نه هدف، فرقی نمی

د؛ بلکه در کنار لبخندي که ممکن است به همراه داشته انتظار داشته باشیم که حکایات گلستان ما را بخندان
دارد تا از سطح کلمات و جمالت عبور کرده؛ پیام اصلی متن را دریابیم. هدف باشد ما را به فکر و تأمل وامی

طنز اصالح آدمیان و خصوصیت اصلی آن، انتقاد است؛ البته انتقادي غیر مستقیم و غیر صریح که البالي 
ي تلخی است که از خنداند که این خنده، خندهات سرگرم کننده وجود دارد، گاه ما را میحکایات و روای

هاي روزگار برآمده است. در حقیقت طنزپرداز در پی خنداندن نیست هدفش انتقاد و ها و تناقضناهماهنگی
گوید:اصالح جامعه و رفتارهاي آن است. چنان که خود سعدي می

)106: 1384هزل بگذار و جد از او بردار   (گلستان، ر به مزاحت نگفتم این گفتا
سعدي ظریف طبعی پاکباز است که این ظرافت و شوخ طبعی او موجب شده که بعضی با بی دقتی، پاره 

ي شوخی و ظرافت بیان گردیده است، اي از سخنان او را که به قصد جلب رغبت و مزید نفوذ بر شیوه
خواهی چون سعدي ناروا و اندیش و خیرکنند. این اتهام بر مردي فرزانه، نیکبدآموز و منحرف کننده تلقّی 

غالب گفتار « گوید: ي گلستان می) همچنان که خود او در خاتمه138: 1،ج1373نادرست است. (امامی،
آمیز و کوتاه نظران را بدین علت زبانِ طعن دراز گردد که مغز دماغ بیهودهسعدي طرب انگیز است و طبیت
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فایده خوردن کار خردمندان نیست ولیکن بر راي روشن صاحبدالن که روي سخن در بردن و دود چراغ بی
هاي شافی را در سلک عبارت کشیده است و داروي تلخ نصیحت به ایشان است، پوشیده نماند که در موعظه

)191: 1384، (گلستان» شهد ظرافت بر آمیخته تا طبع ملول ایشان از دولت قبول محروم نماند.
هاي طنزآفرینی سعدي در گلستان شیوه–5-1

طنز، نوعی کاریکاتور کالمی است. همان گونه که کاریکاتوریست از طریق اغراق در درشت نمایی یا 
کشد، طنزپرداز نیز با نشان کوچک نمایی اعضاي چهره یا بدن شخصی، نامتناسب بودن آن را به تصویر می

)41: 1384شود. (چناري، مختلف، موجب استهزاء، انتقاد و خنده میدادن ناسازگاري عناصر 
هاي طنز و طعنه و عناصر چنان که اشاره شد یکی از مختصات سبکی گلستان سعدي، استفاده از شیوه

العمل طبیعی روح لطیف و ي اول عکسهاي انتقادي در درجهآمیز است. در واقع انتخاب این شیوهاستهزاء
ها، است؛ آزردگی او از محیط اجتماع و مفاسد و معایب آن، از انواع تزویرها و دروغ گوییي سعديآزرده

هاي زاهدان در آن دوران است. روزگار سعدي روزگار پرآشوبی بود؛ عصر ها و خودفروشیعوام فریبی
وزگار را استبداد و خودسري امراي ترك و مغول. مغوالن فاتح و نیرومند، بخش اعظم جهان اسالمی آن ر

هاي گردد. انسانتر از آب جاري میتحت تسلط خود گرفته بودند. سعدي دیده بود که خون آدمی آسان
یی از ي سرزمین ایران به ویرانهوحشت زده به نقاط دور دست جهان گریخته و پراکنده شده بودند و همه

ي عوامل فسق و فجور و زرق و ) در عصر سعدي همه161: 1، ج1373انسانیت مبدل شده بود. (انصاري، 
اي غیر مستقیم تزویر در کار بودند و دست به یکی شدند و سعدي جز با سالح طنز و طعنه و آن هم به شیوه

توانست با این مفاسد و معایب روبرو شود. در واقع، بیان طنز آمیز سعدي، اعتراض و پوشیده، چگونه می
ها و خشم و نفرت او نسبت به فساد و از بین رفتن اخالق حسنه یها و عوام فریبشدید او علیه این ریاکاري

ها خواهد با رسوا کردن جنایت و مسخره کردن حماقت، آن را برجسته سازد تا توجهو فضیلت است. او می
به آن جلب شود. او از شیادي و عوام فریبی سیاستمداران و اربابان قدرت آزرده است و چون انتقاد صریح و 

کند. آمیز و طنزآلود و شوخی بیان میهاي هزلاعمال این گروه ممکن نیست، آن را در لباس داستانجدي از
گرایی، با انتقاد از وضع ي کمال جویی و آرمان) طنزپردازانی چون سعدي با داشتن روحیه50: 1364(حلبی، 

آن پیروزي نهایی انسانیت و اخالقی و اجتماعی موجود در پی ایجاد وضعی بهتر و آرمانشهري هستند که در
آدمیت متصور است. 

توان دانست که سعدي معلم یکی دیگر از عوامل گرایش سعدي به طنز و شوخ طبعی را در این می
اخالق است. او یک مصلح اجتماعی است، نیکخواه و اندرزگر است. آثار سعدي به اعتبار موضوع و محتوا به 

هاي اخالقی است و آثار عاشقانه و تغزلی. ه مایۀ آنها پند و اندرز و آموزششوند: آثاري کدو دسته تقسیم می
) سعدي به حقیقت یک حکیم بزرگ اجتماعی و معلم 67: 1378سعدي یا ناصح است یا عاشق. (موحد، 

ي درك درست از اخالقی است، او منادي اخوت انسانی و مبشّر عدالت اجتماعی بوده و این هر دو را الزمه
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نگرد با اي دارد؛ در درون او یک شاعر که دنیا را از دیدگاه عشق میداند. او وجود دوگانهآدمیت میمفهوم
کند، همخانه است. این هم که در کالم معلم یک معلم اخالق که انسان را در مسیر تکامل اخالقی دنبال می

شده در وجود اوست که البته به آمیزد، الزام طبیعت شاعري نهادینه اخالق گاهی جد و هزل به هم در می
)113و 115: 1383کند. (زرین کوب، جالل و وقار تعلیم اخالقی او لطمه اي وارد نمی

) که می کوشد از طریق طنزپردازي 51: 1364ي سعدي است (حلبی، هاي زیباشناسانهي دیگر، انگیزهنکته
فتی مخاطب را برانگیزد. طنز در گلستان پذیر و چندمعنایی نماید و شگگویی سخن خود را تأویلو مبهم

ي ناسازگاري و تناقض در رفتار، کردار و گفتار هایی است که بر پایهها و حکایتسعدي یا به شکل روایت
ها گاهی طوري شود و یا به سبب کاربرد عناصر بالغی. در این حکایتها ایجاد میها و انتقاد از آنشخصیت

شود. در ها را از متن بگیریم، ماهیت طنزآمیز آن مخدوش میه است که اگر آناز صنایع بالغی استفاده شد
واقع، ایجاد طنز در گلستان با استفاده از شگردهاي ادبی معنوي، همچون تشبیه، استعاره، تضاد، ایهام و.... در 

آید. م میمقایسه با شگردهاي لفظی همچون جناس، سجع و... کاربرد بیشتري دارد و بسیار بیشتر به چش
هاي طنزآمیز گلستانها و داستانبررسی حکایت-5-2

همان طور که گفتیم سعدي یک ناصح اخالقی و مصلح اجتماعی است و آثار او پر است از پند و اندرز 
هاي ها و کشتارها و ویرانیعامترین دوران تاریخ ایران از حیث قتلو نکات اخالقی. او که در وحشتناك

- ي امراي ترك و مغول و نتایج و پیامدهاي ناگوار آن از فقر روزافزون، خرابیحکومت مستبدانهپیاپی، شاهد
هاي پیاپی، سستی و فتور دمادم گرفته تا رواج انواع فساد و تزویر و عوام فریبی و ریاکاري بود، براي 

هاي خود را ت. او اعتراضاي جز پناه بردن به سالح طنز نداشاعتراض و انتقاد به این مفاسد و معایب چاره
ها و ها و حماقتکند تا با رسوا کردن جنایتآمیز بیان میهاي طنزها و داستانمستقیم و در قالب حکایتغیر

همال را به چالش زیر سئوال بردن شیادي و ستمگري سیاستمداران و اربابان قدرت، آن قدرت به نظر بی
کشد. 

گوید ي پادشاهان میسیرت پادشاهان است، از راه و روش پسندیدهسعدي در باب اول کتاب خود که در 
کند و با انتقاد از اعمال و کردار ناشایست، آنها را از هاي نیک و پسندیده هدایت میو آنها را به خصلت

دارد. خوي و خصلت بد وامی
أي و خودکامگی ها، حکایت انوشیروان و وزراي او است که در نکوهش استبداد ریکی از این حکایت

زدند و کردند و هر یک رایی همیوزراي انوشیروان در مهمی از مصالح مملکت اندیشه همی«پادشاهان است. 
کرد. بزرجمهر را راي ملک اختیار آمد. وزیران در خفیه پرسیدند که: رأي ملک همچنین تدبیري اندیشه همی

آن که انجام کار معلوم نیست و رأي همگان ملک را چه مزّیت دیدي بر فکر چندین حکیم؟ گفت: بموجب 
تر است تا اگر خالف صواب آید بعلت در مشیت است که صواب آید یا خطا. پس موافقت رأي ملک اولی

متابعت او از معاتب ایمن باشیم.
به خون خویش باشد دست شستنخــــــالف راي سلطان راي جستن 
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)81: 1384گلستان، »(تن اینک ماه و پروینبـباید گفاگر خود روز را گوید شب است این 
مستقیم و پوشیده از بعضی در این حکایت طنز ظریفی نهفته است که به علت همین ظرافتش و انتقاد غیر

بیند نظرها پنهان مانده است. زنده یاد غالمحسین یوسفی، در این حکایت مصلحت وقت و صیانت نفس می
کاري و دهد که این روح محافظهول در زمان سعدي را نشان میکه شاید تصویري از خودکامگی حکام مغ

). به هر حال پیداست که طنز این 265: 1355احتیاط نموداري است از محیط ناامن در آن زمان(یوسفی، 
حکایت مغفول مانده است. این حکایت سعدي مصداق طنز به معناي واقعی آن است؛ یعنی شامل انتقادي 

غیرصریح است که درك و دریافت آن محتاج اندکی تأمل است. سعدي در این حکایت تند و گزنده و البته 
نظیر، خودخواهی و استبداد رأي پادشاهان را مورد هدف قرار داده است. خواننده که در ابتدا، با ظرافتی کم

- ي بعد هدف واقعی را تشخیص میبیند، در مرحلهجز جواب عجیب و خالف اخالق بزرگمهر چیزي نمی
ي خلقیات راوي حکایت یعنی سعدي که چگونه ممکن دهد. این روشنایی از دو منبع است یکی از سابقه

است چنین کسی مبلغ و مشوق خالفگویی و دورویی باشد؟! و منبع دیگر دو بیت آخر حکایت است که 
د به عنوان نشیند. دروغ بایتمسخر و استهزاء در آن قابل تشخیص است و چون کاردي بر جگر پادشاه می

گوید تا وقتی تیغ ) سعدي می134و 136: 1384راست به عرض پادشاه برسد تا عزّ قبول یابد. (پزشک زاد، 
توانند از آنها متوقّع باشند که آنچه صواب خودخواهی و استبداد رأي پادشاهان باالي سر وزیران است، نمی

مظهر «، و انتخاب انوشیروان دادگر، »ردمنددستور خ« است و مصلحت مملکت، بگویند. انتخاب بزرگمهر، 
، عمدي است که چنین پادشاه عادلی با داشتن چنین وزیر خردمندي از خودکامگی و استبداد »داد و کشوربانی

)137خرد! (همان: در امان نیست، چه رسد به پادشاهان بیدادگر با وزیران بی
الدعوه طلب بینیم که از درویشی مستجابمیهاي دیگر این نوع طنز را در حکایت حجاج یوسف نمونه

خدایا جانش بستان. گفت از بهر خدا این چه دعاست. «گوید: کند. و درویش در جواب میدعاي خیر می
). بیان متناقض حکایت باال کامالً 67: 1384(گلستان، » گفت: این دعاي خیر است تو را و جمله مسلمانان را

داند که ظلم و جور او همگان را به خیري در حق حجاج یوسف میآشکار است. درویش مرگ را دعاي
7ستوده آورده است.

، با ظرافتی استادانه و با مهارتی 8ي قاضی همدان به پسر نعلبندهمچنین سعدي در حکایت ماجراي عالقه
ت را آنچنان دهد؛ اما او خار مالمهاي قاضی را مورد انتقاد قرار میمثال زدنی فساد و تباهی و سیاهکاري

زند، اما در میان حکایت ماهرانه البالي الفاظ و عبارات کشیده که در نظر اول زشتی و فساد آن چشم را نمی
بینیم که این اعتنایی او نسبت به آگاهی پادشاه از کارش، میي اعمال و رفتار زشت قاضی و بیبا مشاهده

اش دارد. و در نهایت، زخمی هم به و افکار عمومیمأمور نگاهبان سالمت جامعه چه نظري نسبت به جامعه 
خنداند ملک نیز با عطوفت ملوکانه از مجازات زند که چون قاضی ملک را میجان پادشاه و همۀ پادشاهان می
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گذرد که این هم یادآور نقش خنده و اخم پادشاهان در سرنوشت آدمیان در سراسر تاریخ است! میاو در
)161: 1384(پزشک زاد، 

هوس کشورگشایان و وي مهم بستگی سرنوشت آدمیان به هويسعدي در حکایت دیگري به مسئله
هارون الرشید را چون ملک مصر مسلم شد گفت: بخالف آن طاغی که «کند. فرمانروایان خودخواه اشاره می

سیاهی ترین کسی از بندگان،به غرور ملک مصر دعوي خدایی کرد نبخشم این ملک را مگر به خسیس
»داشت خصیب نام، ملک مصر به وي ارزانی داشت....

در واقع این حکایت انتقاد تند ولی غیر مستقیم از تصمیم نابجا و سخیف یکی فرمانرواي قادر است که 
باید فرمانروایان را به تفکّر و تأمل وا دارد. 

در این مضمون انجام داده، کند و طنزپردازي زیادي نیزانتقاد دیگري که سعدي در گلستان مطرح می
هاست. طبیعی است در اجتماع پر از زرق و ریا و نیرنگ، نمایینمایی و زاهدانتقاد از ریا و ریاکاري و صوفی

کند. ریاکاري و دورویی عموم طبقات را آلوده می
ن به نماز تر از آن خورد که ارادت او بود و چوزاهدي مهمان پادشاهی بود. چون به طعام بنشستند کم«

برخاستند بیشتر از آن کرد که عادت او بود تا ظنّ صالح در حق او زیادت کند... چون به مقام خویش باز آمد 
سفره خواست تا تناولی کند. پسري داشت صاحب فراست. گفت، اي پدر باري به دعوت سلطان طعام 

هم قضا کن که چیزي نکردي که نخوردي؟ گفت: در نظر ایشان چیزي نخوردم که بکار آید. گفت: نماز را
) 88: 1384(گلستان، » بکار آید.

این حکایت در انتقاد از زاهد ظاهرنما است که پیش پادشاه از روي ریا، خارج از عادت خود عمل کرده 
9بود.

آزاري، غیبت و بدگویی، رواج هاي ناشایست و بدي همچون مردمهمچنین سعدي در گلستان خصلت
نصافی در جامعه، حرص و طمع و بخل و خساست افراد خسیس و پست را مورد انتقاد، اعدالتی و بیبی

دهد. استهزاء و تمسخر قرار می
یکی در مسجد سنجار بتطوع بانگ نماز گفتی به ادائی که مستعمان از او نفرت گرفتندي و صاحب «

جوانمرد این مسجد را خواستش که دل آزرده شود. گفت: ايمسجد امیري بود عادل، نیکوسیرت، نمی
مؤذنانند قدیم... تو را ده دینار بدهم تا جایی دیگر روي... بعد از مدتی پیش امیر بازآمد و گفت: اي امیر بر 

کنم. امیر بخندید و ام بیست دینارم میدهند که جایی دیگر بروم و قبول نمیمن حیف کردي، این جا که رفته
). 131(همان: » دینار راضی گردند... گفت: زینهار تا نستانی که به پنجاه 

خوانم. گفتند: از بهر خدا گفت: از بهر خدا میخواند و میناخوش آوازي ببانگ بلند قرآن همی«یا 
) موضوع مورد انتقاد در این حکایت، هر نوع کاري است که شخصی براي رضایت و 132(همان: » مخوان... 

کند. دهد و موجبات آزار و اذیت دیگران را فراهم مینجام میتوجه به منافع دیگران اخشنودي خودش بی
همچنین سعدي در حکایت بازرگانی که صد و پنجاه شتر بار داشت و چهل بنده و خدمتکار اما باز هم قانع 
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اي به انسان و حرص و طمع ارضاء نشدنی او )، انتقاد گزنده117نبود و در سر خیال سفر داشت... (همان: 
بیند. همۀ دارایی خود را در مقایسه با آنچه متوقّع داشتنش بود، ناچیز میکند که می

یا حکایت روباهی که بیم آن داشت که همراه شتران گرفتار شود، در بیان عدم عدالت و انصاف در آن 
لیث را که گریخته بود، به سبب از باب اول گلستان، یکی از بندگان عمرو23در حکایت 10عصر است.

ها و شوند. این حکایتاي دیگر مجبور به بخشودن او میکند و لحظهوزیر با او محکوم به مرگ میدشمنی
ي ي بشري و مربوط به همههایی است که مبتال به کل جامعهها حکایت دیگر همگی در انتقاد از نارواییده

ه حقوقی که وظیفه دفاع از آنها هاست. استبداد رأي و خودخواهی فرمانروایان، تجاوز قضات بها و مکانزمان
هایی چون خست، حسادت، دروغگویی، سخن را دارند، حرص و طمع سیري ناپذیر ثروتمندان و ضعف

چینی و... دردهایی است که همه جا و همیشه دامنگیر بشر بوده و هست. 
و اشعار مختلف بخشی از طنز گلستان، به سبب کاربرد عناصر بالغی است؛ البته این در جمالت، حکایت 

یکسان نیست و ممکن است در حکایتی، طنز موجود به خاطر عناصر بالغی نباشد، بلکه عامل دیگري در 
ها را از متن ایجاد طنز دخیل باشد؛ ولی در مواردي نیز طوري از صنایع بالغی استفاده شده است که اگر آن

میان، بیشترین کاربرد شگردهاي بالغی مربوط دهد. در اینبگیریم، ماهیت طنزآمیز بودن خود را از دست می
به شگردهاي معنوي است تا شگردهاي لفظی؛ صنایعی چون تضاد، تناقض، مبالغه و اغراق، تشبیه، کنایه، 

11تعریض و.... از جمله مهمترین اینهاست.
سعدي در حکایت، یکی را زنی صاحب جمال در گذشت و مادرزن فرتوت به علت کابین در خانه 

کّن بماند. مرد از محاورت وي به جان رنجیدي و از مجاورت او چاره ندیدي تا گروهی آشنایان به متم
آید که اي در مفارقت یار عزیز گفت: نادیدن زن بر من چنان دشوار نمیپرسیدن آمدندش. یکی گفتا چگونه

) 141دیدن مادر زن (همان: 
همان ابتدا، رنگ طنز به خود گرفته است؛ توصیف موضوع و فضاي حکایت طوري است که داستان از 

-نادیدن زن بر من چنان دشوار نمی«ي اما در قسمت پایانی آن، سعدي با به کارگیري صنعت تضاد در جمله
ایجاد طنز کرده است.» آید که دیدن مادر زن

ادن به انتقاد یکی از شگردهاي معمول و ممتاز طنزپردازان، مبالغه و اغراق است که به خاطر بیشتر مایه د
گیرد. در واقع، کنند. سعدي نیز این شگرد را براي انتقاد و طنزپردازي به کار میو اثرگذاري از آن استفاده می

آمیز و برجسته کردن صفات منفی و مضحک چیزي یا شخصی موجب طنزآمیز هاي اغراقسعدي با توصیف
شود. شدن آن می

دند، خواست تا در حالت مستی با وي جمع شود، دختر ممانعت یکی را از ملوك کنیزکی چینی آورده بو«
کرد. ملک در خشم رفت و او را به سیاهی بخشید که لب زیر بینش از پره بینی در گذشته بود و زیرینش به 



٢٤٨٥
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

) آنچه 84همان، »(گریبان فرو هشته، هیکلی که صخرالجن از طلعتش بر صیدي و عین القطر از بغلش بدمیدي
کند، توصیف اغراق آمیزي است که از چهره و حالت غالم سیاه شده است.آمیز میطنزاین حکایت را

یکی از شگردهاي طنزپرداز براي ایجاد طنز، به کاربردن تشبیه و مانند کردن شخص یا کردارش به 
ن حیوانات و امور ناسازگار است تا با کالم غیرصریح هم از مجازات احتمالی بگریزد و هم با تشبیه کرد

قربانیان خود به حیوانات آنها را از مقام رفیع خود فروکشیده مورد انتقاد و استهزاء قرار دهد. 
ابلهی را دیدم سمین با خلعتی ثمین در بر و قصبی مصري بر سر و مرکبی تازي در زیر ران و غالمی از «

فتم: خطی زشت است که به بینی این دیباي معلم را بر این حیوان الیعلم؟ گپی دوان. کسی گفت سعدي می
)119(همان: » آب زر نوشته است... 

عابدي را پادشاهی طلب کرد، عابد اندیشید «یکی دیگر از شگردهاي طنزپردازي، کنایه و تعریض است: 
که دارویی بخورم تا ضعیف شوم مگر اعتقادي گه در حق من دارد زیادت شود آورده اند که داروي قاتل 

بخورد و بمرد.
چون پسته دیدمش همه مغز                                پوست بر پوست بود همچو پیازآن که

)170(همان: » پارسایان روي در مخلوق                                          پشت بر قبله می کنند نماز
اي است از نهایت ریاکاري زاهدان دنیادوست.که مصراع پایانی کنایه

-ام کنایه تعریض است که کاربرد آن براي ایجاد طنز بیشتر از اقسام دیگر است. تعریض جملهیکی از اقس

اي است اخباري که در نکوهش یا تنبیه و یا مسخره کردن کسی باشد. سعدي در تعریض به برخی قاضیان و 
) 190(همان: » رینی.همه کس را دندان به ترشی کند گردد مگر قاضیان را که به شی«گوید: ستانی آنها میرشوه

شود. براي درك و فهم اهمیت تیري که یا در حکایت زیر با تعریضی بسیار ظریف از منجم انتقاد می
باید عزت و شوکت و مقام واالي منجمان را در دربار شاهان و تأثیر شوم شان را ٰ◌ سعدي به قلب منجم زده

اعصار مشیر و مشاور پادشاهان در تمام مراحل ها در نظر آورد که همیشه در طی قرون ودر سرنوشت ملت
ي دانش آنها خطرها داشت. به این علت است که سعدي ترین چون و چرا دربارهکشورداري بودند و کوچک

) 144: 1384ٰ◌ زادبا طنز ظرافت خاصی علم ادعایی آنها را انکار کرده است. (پزشک
بهم نشسته. دشنام داد و سقط گفت و درهم افتادند و مردي بیگانه دید با زن اوٰ◌ منجمی به خانه درآمد«

فتنه و آشوب برخاست. صاحبدلی بر آن واقف شد گفت: 
)131: 1384(گلستان » تو بر اوج فلک چه دانی چیست؟             که ندانی که در سراي تو کیست

گیرينتیجه 
واي طنز او غالباً  نقد جامعه و هاي گلستان طنزآمیز است و موضوع و محتکالم سعدي در برخی حکایت

اجتماعی است که در آن ساختارها و قوانین موجود با قوانین و ساختارهایی که باید باشند، متفاوت و بلکه 
گیرد تضادي عمیق دارند. سعدي براي افشاگري و رسوا کردن چنین جامعه و چنین نظامی، طنز را به کار می

مختلفی عناصر، افکار، اعمال نامتناسب و ناسازگار را در معرض نمایش هايو با استفاده از شگردها و شیوه
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شوند؛ یا در دارد. طنزهاي سعدي در گلستان به دو شیوه بیان میگذارد و مخاطب را به تأمل و تفکر وامیمی
هاي آن با اعمال و رفتار نامتناسب و متناقض خود ایجادهایی است که شخصیتها و داستانقالب حکایت

اي چون تشبیه، تضاد، تناقض، اغراق و مبالغه، کنند. یا این طنز از طریق به کاربردن شگردهاي بالغیطنز می
دهد. شود که اگر آنها را از متن بگیریم ماهیت طنز بودن خود را از دست میکنایه و تعریض ایجاد می

یابی به ی است، به منظور دستسعدي، این معلم اخالقی که منادي اخوت انسانی و مبشر عدالت اجتماع
ي خودش که کند؛ او با برشمردن معایب و مفاسد جامعه، نه تنها جامعهچنین اهدافی از هیچ تالشی دریغ نمی

خدمتی تمام جوامع بشري را مورد نقد قرار داده است و بدین وسیله خودخواهی و استبداد پادشاهان، خوش
ي هدان، حرص و آز ثروتمندان و فساد قاضیان و خالصه همهو چاپلوسی درباریان، ریا و ریاکاري زا

ناهنجاري هاي اجتماع را افشاء و مورد انتقاد قرار داده است.
هایادداشت

- داند و دیفو، داستاندرایدن، شاعر و درام نویس انگلیسی، نهایت طنز را اصالح عیوب و نواقص می.1

)7: 1381داند. (صدر، نویس انگلیسی، سرانجام طنز را تهذیب و اصالح می
ي ي سعیدبن عثمان، سردار عرب و خاتون بخارا و دیگري هجویهي اهل بخارا دربارهیکی از هجویه.2

)44: 1366ابیه و مادرش است. (کاسب، زیادبنبني عبداهللایزیدبن مفرغ، شاعر یمنی، درباره
ي وجوه به آن پرداخت؛ مهعبید زاکانی اولین شخصی است که طنز را جدي گرفت و آگاهانه در ه.3

البته کسانی مثل قاضی حمیدالدین در مقامات حمیدي سعدي در گلستان و در خبثیات، زمینه ساز 
)10: 1382ظهور عبید بودند. (صالحی، 

ها، قلب اشیاء و الفاظ و نقل قول ها و ارزشهاي دیگري چون خراب کردن سمبلها و تکنیکبه شیوه.4
)42: 1384و جوادي، 80، 70: 1364. (حلبی، توان نام بردمستقیم می

ي ملل و اقوام عالم گوید: سعدي به زبان همهامرسون، نویسنده و متفکر آمریکایی در نوزدهم می.5
هاي او مانند هومر و شکسپیر و سروانت و مونتینی همیشه تازگی دارد. او کتاب گوید و گفتهسخن می

داند که دستورهاي اخالقی آن قوانین ي دیانتی جهان میگلستان را یکی از اناجیل و کتب مقدسه
)227: 1380المللی است. (دشتی، عمومی و بین

اند اي نکردهي طنزپردازي سعدي اشارهشناسان ما همچون دکتر ذبیح اهللا صفا  یا اصال به جنبهسعدي.6
وجود طنز در گلستان با ذکر اي نیز به ) و عده149: 1376اند. (صفا، و یا فقط از هزلیات او نام برده

)36: 1384اند. (پزشک زاد، آور است و هدفی جز خنداندن ندارد، بسنده کردههایی که خندهنمونه
84، 83، 80: 1384هاي دیگر گلستان با این مضمون طنز ر.ك. گلستان، ي حکایتبراي مشاهده.7
145ر.ك. همان: .8
و...102، 96، 93ر.ك. همان: .9
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70ر. ك. همان: .10
از آرش دولت آبادي و » سازي طنز گلستانتاثیر بالغت در برجسته«ي براي اطالعات بیشتر ر.ك. مقاله.11

کش.موسی دامن
کتابنامه

 1372،چاپ چهارم، نشر زوار،2آرین پور، یحیی، از صبا تا نیما، ج.
 ،ذکر جمیل سعدي، گردآوري: کمیسیون ملی یونسکو»سعدي، آموزگار قرن«امامی، محمدعلی ،–

.1373ایران، چاپ چهارم، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
 ،شیخ سعدي و تصور او از یک جامعه آرمانی«انصاري، نورالحسن« ،
 ،1384پزشک زاد، ایرج، طنز فاخر سعدي، چاپ دوم، نشر شهاب.
 ،1377پورپیرار، ناصر، مگر این پنج روزه، چاپ دوم، نشر کارنگ.
1384خ طنز در ادبیات فارسی، چاپ اول، انتشارات کاروان، جوادي، حسن، تاری.
 ،39-52، صص 1384، 45-46، پژوهشنامه ي علوم انسانی، ش »طنز در شعر حافظ«چناري، عبداالمیر.
 ،1364حلبی، علی اصغر، مقدمه اي بر طنز و شوخ طبعی در ایران، چاپ اول، انتشارات پیک.
 ،1382چاپ اول، انتشارات مروارید، داد، سیما، فرهنگ اصطالحات ادبی.
 ،1380دشتی، علی، قلمرو سعدي، چاپ دوم، انتشارات اساطیر.
 فصلنامه ي »تاثیر بالغت در برجسته سازي طنز گلستان«دامن کش، موسی، –دولت آبادي، آرش ،

.156-173،صص 1391، 3تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)، سال پنجم، ش 
1383وب، عبدالحسین، حدیث خوش سعدي، چاپ سوم، انتشارات سخن، زرین ک.
 ،1381صدر، رویا، بیست سال با طنز، چاپ اول، انتشارات هرمس.
 1376، چاپ ششم، انتشارات فردوسی، 3، 2، 1صفا، ذبیح اهللا، گنجینه ي سخن، ج.
 ،1382صالحی، عمران، خنده سازان و خنده پردازان، نشر علم.
 ،1363، انتشارات امیرکبیر، 2خسرو، درباره یادبیات و نقد ادبی، ج فرشیدورد.
 ،1366کاسب، عزیزاهللا، چشم انداز تاریخی هجو، چاپ اول، نشر تابش.
 ،1384گلستان سعدي، تصحیح و توضیح غالمحسین یوسفی، چاپ هفتم، انتشارات خوارزمی.
وي اردبیلی، غالمحسین یوسفی، ماسه، هانري، تحقیق درباره ي سعدي، ترجمه ي محمدحسن مهد

.1364چاپ اول، انتشارات توس، 
 ،1362مستجیر، محمود، هزار نکته، چاپ اول، انتشارات نوین.
 ،1378موحد، ضیاء، سعدي، چاپ سوم، انتشارات طرح نو.
 1355، انتشارات دانشگاه فردوسی، 1یوسفی، غالمحسین، دیداري با اهل قلم، ج.
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سبکی شعر نظیري نیشابوريبارزترین ویژگی هاي 
1حسین خسروي

دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد 
2شاهپور شهولی کوه شوري

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایذه 
و دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی واحد شهرکرد

چکیده 
به شمار می آید. این سبک از اوایل سده ي » اصفهانی«یا » هندي«از پیشگامان سبک » نظیري نیشابوري«

نام گرفته » بازگشت ادبی«سال ادامه یافته و تا آغاز دوره اي که 150یازدهم هجري متداول گردیده، مدت 
است، رواج داشته است . 

سبک مزبور، داراي اختصاصات یا ویژگی هاي ممتاز و برجسته اي است که آن را از سایر سبک هاي 
متمایز می سازد. تجلّی این ویژگی ها در سروده هاي شاعران پیرو این سبک، یکسان نیست . شعر فارسی، 

را بیابند و هر ویژگی را با » نظیري« در این جستار، نگارندگان بر آنند بارزترین ویژگی هاي سبکی شعر
ذکر شواهدي از شعر او ، باز شناسانند . 

نظیري نیشابوري شعر، سبک، ویژگی، سبک هندي،ها:کلیدواژه
مقدمه 

است . زادگاهش  نیشابور است ، » اصفهانی « یا » هندي « از شاعران پیشگام سبک » نظیري نیشابوري « 
992می دانند .  زادسالش ، در تذکره ها ذکر نشده است . در سال » جوین « گر چه عده اي نیز او را از 

خان خانان  و پس از آن به دربار اکبر شاه ، از سلسله ي  هجري روانه ي هند شده ، به دربار عبدالرحیم 
به 1019در احمد آباد گجرات مقیم شده، در 1002تیموریان هند راه می یابد . پس از گزاردن حج در سال 

دربار جهانگیر شاه می پیوندد . او ضمن آگاهی کامل از فنّ زرگري ، با تجارت عمر می گذراند و سرانجام 
در احمد آباد از دنیا می رود و در محله ي تاجپوره ي آن شهر به خاك سپرده می شود. 1021در سال 

نظیري شیعه ي دوازده امامی و ثابت عقیده بود. 
در دوران او هنوز سال هاي آغازین بروز و ظهور خود را تجربه می کرد و فرم نهایی و » سبک هندي « 

نیفتاده بود، انصاف را که نو آوري ها و بدایع کار او و تصویر » جا « متعالی خود را نیافته بود و به قولی هنوز 
« (طاهري ». هاي زنده اي که در بیشتر غزل هاي وي به چشم می خورد،از هر نظر قابل توجه و تعمق است

: ع مقدمه).1379» حسرت 

1 . H-khosravi2327@yahoo.com
2 . Shahvali1341@yahoo.com



٢٤٨٩
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

روع سبک بازگشت  هجري ) تا پایان آن (ش11شعر سبک هندي از نقطه ي آغاز این سبک (اوایل قرن 
سال تداوم داشته و در سیر و تطور خود ، فراز و فرودهاي بسیاري را پشت سر گذاشته است . 150ادبی ) 

در کنار چنین فراز و فرودهایی ، تجلّی ویژگی هاي این سبک در شعر شاعران پیرو آن نیز یکسان نیست ، از 
ي شاعر از اختصاصات سبک هندي آگاه می شویم ، و این رو در بازنگري شعر نظیري با کم و کیف بهره مند

در می یابیم که کدام ویژگی هاي سبکی ، درخشان تر و داراي بسامدي باالتر است و کدام خصیصه ها ، 
رنگ و جلوه اي کم رنگ تر دارد. 

زندگانی نظیري نیشابوري 
م و اوایل سده ي یازدهم میرزا محمد حسین نظیري نیشابوري از شاعران بلند آوازه ي سده ي ده« 

هجري و بحق از بازماندگان نام آور استادانیست که در پایان قرن نهم و آغاز قرن دهم در خراسان می زیستند 
و آیین سخنوران پیشین را درگیر و دار دشواري هایی که در راه فرهنگ ایرانی پدید می آمد ، پاسداري می 

) .897-898: 1371(صفا، ». کردند 
سال تولّد وي در شعر « ه دنیا آمدن او دقیقاً معلوم نیست . در مورد زادگاهش نیز اختالف است . سال ب

» جوین « العجم و تاریخ ادبیات در ایران ، ذکر نشده است . زادگاه او نیشابور است اما بعضی هم او را از 
) .1379:65(حسن زاده ، ». دانسته اند 

رز نو به شمار می آید و در قصیده نیز دستی دارد . چون در خراسان به نظیري در غزل از پیشگامان ط« 
روانه ي هند شد و در سلک 992شاعري نام بر آورد ، به کاشان رفت و چندي در آن شهر گذراند. به سال 

ز حج گزارد و بعد ا1002مداحان عبدالرحیم خان خانان در آمد . سپس به دربار اکبر شاه راه یافت . در سال 
بر تخت سلطنت نشسته بود ، شاعر را به 1014بازگشت ، در احمد آباد گجرات مقیم شد . جهانگیر که در 

به مالزمت رسید. 1019دربار خود فراخواند و او در 
نظیري به فنّ زرگري آگاهی تمام داشت ، به تجارت می گذرانید و از این راه ثروتمند شده بود . بیشتر 

قرا می کرد . شعرا از تشویق و حمایت  او برخوردار بودند و تنی چند از آنان مدحش عواید خود را صرف ف
) . 66: 1381(قهرمان ، ». در احمد آباد چشم از جهان پوشید1021گفته اند . به سال 

او را در محله ي تاجپوره ي احمد آباد به خاك سپردند . گورش بر جاست و گنبدي بر آن ساخته اند. « 
ر مذهب دوازده امامی و در عقیدت خود استوار بود و کسانی را که نسبت به دین بی اعتنایی می نظیري ب

) . 901-902: 1371صفا ، ». ( نمودند، به بدي می نگریست
عبارتند از : » نظیري « بارزترین ویژگی سبکی شعر 

یأس و نامرادي -1
ومیدي است و از این نظر شباهت زیادي به شعر قریب به اتّفاق شاعران سبک هندي مملو از یأس و ن«

شعر رمانتیک هاي اروپا دارد . شعر رمانتیک ها نیز پر از یأس ، شکست ، ناکامی و رنج بود ، و علت این 
شباهت ، شباهت زندگی این دو گروه از شاعران جهان است ، شاعران سبک هندي و رمانتیک ها ، هر دو 
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هر دو –به همین سبب –جامعه ي بازرگانی و متمرکز بودند و زاییده نخستین مرحله ي شهر نشینی 
) . 91-92: 1372(شمس لنگرودي ، ». گرایش هاي فرد گرایانه داشتند 

اظهار یأس و نامرادي  از بارزترین ویژگی هاي شعر نظیري است و سیالیت چنین یأسی را می توان  
آشکارا در شعر او دید:

که گفت سد سکندر نمی شود سوراخ؟بگرفت غبار لشکر یأجوج غم ، جهان

)84: 1379(نظیري  ، 

شاعر، با تلمیح به داستان سد اسکندر و لشکر یأجوج، در مصراع اول غم و اندوه برخاسته از یأس 
خویش را به لشکر یأجوج مانند کرده ، با آوردن  مصراع دوم به شکل پرسش ، بر این نکته  تأکید می کند که 

چنین غمی ، حتّی سد سکندر را نیز می تواند بشکند و سیل جاري سازد. 
در بیت زیر نیز با بیانی غلو آمیز می گوید اندوه و حسرت دلم ، خنده را پیش از رسیدن به لبم ، به شیون 

تبدیل می کند:
تا به نزدیک لب آرم خنده را ، شیون شودسینه ي پرحسرتی دارم که از اندوه او 

)133(همان : 

گاه یأس و غم خود را با وجود این که هماآسا استخوان او را می خورند ،حتی اگر مغز جان او  را 
بخورند، میمون و مبارك می داند :

بر من مبارکند گرم مغزجان خورند درد و غمت که همچو هما استخوان خورند

) 126(همان : 

خویش آگاه می شود که آن را مانند زهر می داند :گاه نیز چنان به تلخی و یأس
دوا چو داروي تلخت کند شکر ندهند به زهر یأس بساز و مجو حالوت کام  

) 100( همان :

نظیري همچون سایر شاعران شبک هندي بر این باور است که غم و یأس  انسان امري محتوم و تقدیري 
چنین یأس و اندوهی ، او را رها نخواهد کرد :ازل نوشته است و حتی با مرگ نیز 

نمی رسد غم عالم به انتها هرگز از پی حرص مراد کمتر رو  » نظیري « 

) 163( همان : 

مزارم ار به گل و ارغوان بیارایی به مرگ هم نرود خار خار غم ز دلم 

)318( همان : 
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جستجوي معنی بیگانه -2
ه صراحت از تالش خویش براي دست یابی به معانی بیگانه سخن می گوید :شاعر سبک هندي ب

می کند» معنی بیگانه « صائب تالش می کنند» تازگی لفظ « یاران تالش 

) 2022: 1370(صائب ، 

، معنی بیگانه ؛ آن تازه معنی که پیش از این کسی نبسته باشد ، معنی لطیف و عمده ( گلچین معانی
1381 :348. (

، پذیرفتنی نیست ، همه ي شاعران این سبک ، » یاران تالش تازگی لفظ می کنند « این ادعاي صائب که 
یکی از تالش هاي خستگی ناپذیر « به بیهودگی پرداختن به ساخت الفاظ تازه و خوش تراش آگاهی دارند . 

اعر سبک هندي دریافته بود که پس از شاعري شاعر سبک هندي ، یافتن معنی  غریب و بیگانه است. شاید ش
چون حافظ با آن الفاظ تراش خورده ، نو آوري در لفظ، تالشی بیهوده است . بنابراین همه ي توان خود را 
در یافتن معنی نو به کار گرفت و به راستی در این راه موفّق بود، به طوري که بیشترین مضمون را در این 

).1379:27ده ، (حسن زا». سبک می بینیم 
اما پژوهشگران سبک هندي در میزان توفیق شاعران این سبک در دست یابی به معانی تازه ، وحدت نظر 

البتّه تمام مضامینی که توسط شاعران سبک هندي ساخته شده ، نمونه هاي موفقی از تحقق شاعرانه « ندارند . 
ینی معتاد  می گردد بالطّبع همیشه این خطر وجود ي بینشی ژرف نیستند . هنگامی که ذهن شاعر به باریک ب

». ( دارد که از چنین استعدادي در جهت هنر نمایی صرف و برانگیختن حس شگفتی خواننده استفاده شود
) .23: 1371دریاگشت،

چنین جستجویی را در شعر نظیري نیز می توان دید ، هر چند دریافت معانی شعر نظیري در قیاس با 
سبک هندي ، آسان تر است . ابیات زیر نشان دهنده ي این جستجوست : سایر شاعران

ضیافت کرد ابرامم به شیرینی لبانش راسوال بوسه اي کردم از آن لب رخ گزید از قهر  

)18: 1379( نظیري، 

مسیح آب خضر می دهد به جام جمش دلی که راه به آن چشمه ي زنخدان برد

)193( همان :

داغم ز شور لعل تو خونابه در ایاغ ز خمم به بوي مشک تو تبخاله در دهن 

)214( همان : 

نور بیضا هیأت تابان ز سیما ساخته لؤ لؤ منثور پاشیده ز رویت در وضو 

)439(همان : 
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اغراق -3
ها نمونه هایی از آن وجود اغراق یکی از آرایه ها و ابزارهاي تصویرساز شعري است و در همه ي دوره«

دارد؛ اما بسامد آن ممکن است در شعر یک فرد یا یک دوره افزایش یابد؛ از جمله در شعر سبک هندي 
بسامد اغراق زیاد شده است و نوع اغراق ها هم افراطی تر است؛ یعنی اغراق به مرتبه غلو رسیده است. در 

).74-75: 1389(خسروي، ». تواقع مشخصه ي اصلی سبک هندي اغراق و افراط اس
نیز جلوه اي بسیار روشن دارد به گونه اي که از تک بیت هاي اغراق آمیز فراتر » نظیري « اغراق در شعر 

رفته ، گاه در تمام ابیات یک غزل ، اغراق نزدیک به غلو را می توان دید. از جمله دو غزل او با مطالع زیر :
بر زمین ، منصور افرازد ستون دار ما ر ما بر فلک تابد مسیحا رشته  ي ِ زنّا

)13: 1379(نظیري ، 

قطعه ي باغ خلیل آزرمآتشین گفتار خاکی پیکرم

)240(همان : 
در بیت زیر ، صداي بوسه بر لب ساغر به کیفیتی است که حریف مست خواب را بیدار می کند !

را از خواب که در آرم حریفلب ساغر چنان زنم بوسه 

) 37(همان : 

شکل نیستی دارد و در تصویري پارادوکسی ، شکر خند » تنگی « یا اغراق بیت زیر که دهان معشوق در 
چنین دهان نیست و شی ، حیات بخش جان عاشقان است !

هستی جان ها ز شکّر خند اوست گر چه شکل نیستی دارد دهانش 

)49( همان : 

غراق آمیز او در بیت زیر که تعالی بخشی عشق ، موجب شده است که پاي جبرئیل نه تنها به و ادعاي ا
مقام متعالی او ، بلکه به اریکه ي خیال او نمی رسد : 

عشق بس پایه ي معراج مرا عالی کرد پاي جبریل به کرسی خیالم  نرسد 

)149( همان : 

ی داند :در رباعی زیر نیز خود را همت مطلق م
نی حرص که فاقه زیر دستم دارد نی حوصله ام که جرعه مستم دارد 

می نتواند بلند و پستم داردمن همت مطلقم که مستی و خمار 

) 539( همان : 
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ارسال المثل یا تمثیل -4
ممکن است کالم حاوي ضرب المثلی باشد یا جنبه ي ضرب المثلی داشته باشد . به عبارت دیگر« 

شمیسا ، ».( نویسنده یا شاعر ، ضرب المثلی را در سخن خود به کار گیرد و یا کالم او بعداً ضرب المثل شود
1367:81.(
بیش از تمام دوره هاي ادبی ، در شعر شاعران عصر صفویه ، بخصوص در سبک اصفهانی از این « 

. )144: 1371(دریا گشت ، ». صنعت شعري استفاده شده است 
موجب گردیده که گاه در سروده هایش با ابیاتی روبرو می شویم » نظیري « خالقیت شگفتی انگیز هنري 

که سروده ي خود اوست اما از چنان کیفیتی برخوردارند که نه تنها خواص بلکه عوام آنها را از سر رغبت به 
پیدا کرده ، زبانزده خاص و عامند : » یر مثل سا« عنوان ضرب المثل پذیرفته اند . دو بیت زیر از او ، حکم 

جمعه به مکتب آورد طفل گریز پاي را درس ادیب اگر بود زمزمه ي محبتی 

)1379:33(نظیري، 

پل بسته اي که بگذري از آبروي خویشدست طمع چو پیش کسان می کنی دراز 

)201(همان :

د : و دو بیت زیر نیز در حکم تمثیل ان
جامعه ي سرو تا سر زانوست شاهدان چمن تهی دستند 

)72( همان : 

پرواز مرغ بسمل جز زیر پر نباشد از لب برون نیاید آواز عشق بازان 

)103( همان :

ایهام -5
از آن دو معنا را ایهام آن است که سخنور واژه اي را آنچنان نغز در سروده ي خود به کار ببرد که بتوان « 

دریافت : یکی معنایی که نخست و به یک باره دریافته می شود؛ و آن را معناي نزدیک می نامیم؛ دو دیگر 
معنایی که با درنگ و کاوش در بیت بدان راه می برند؛ و آن را معناي دور می خوانیم. آنچه در آرایه هاي 

) .128-1373:129کزّازي ، ».(ایهام فزونتر خواست سخنور است ، معناي دور است
هر « عده اي از پژوهشگران ، ایجاز و ایهام را خصلت منحصر به فرد شعر دوره ي صفوي می دانند : 

چند که ایجاز و ایهام پیش از این نیز همواره نقش مسلّمی در شعر داشته ، ولی شاعران این سبک این عناصر 
قابل نفوذي فشرده  و موجز شد، راجر سیوري می را چنان به کار گرفتند که گاه شعر تا حد غیر

نویسد:شاعران صفوي در تالش براي تازگی و کشف اندیشه هاي لطیف و استادانه ، موفق به ایجاد ابیات یا 
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مجموعه ي ابیات فشرده ، موجز و پر مغزي شدند که در اشعار دوران دیگر یافت نمی شود. احسان یارشاطر 
این جنبه است که خصلت منحصر به فرد شعر صفوي است و نشان دهنده ي می گوید این جنبه و تنها

پیشرفتی نسبت به شعر دوران قبل می باشد. و شدت این کیفیت است که عنوان سبکی جدید را به شعر 
) .75: 1372(شمس لنگرودي ، ». صفوي ارزانی داشته است 

را در ابیات زیر از نظیري می بینیم : » ایهام «کاربرد 
گرمی سوداي یوسف بشکند بازار ما چون مگس بر قند می جوشیم بر مطلوب خویش 

) 14: 1379(نظیري، 

عشق و آرزو.-معامله    ب–به این معانی  ایهام دارد: الف » سودا« واژه ي 
که تلخم می نماید شکّر امروز چنان سودا مزاجم را گرفته 

)166( همان : 

عشق و آرزو ، ایهام دارد . -جنون  ب–، به معانی الف » ودا س«واژه ي 
بیابان شور اگر می آورد یوسف به چه دارد تجلّی جمالی هست در هر جا که ذوقی هست 

)144(همان :

نمکین -طعم شور داشتن   ج-به معناي غوغا و هیاهو   ب–ایهام هست : الف » شور « در واژه ي 
)(زیبا بودن

زچنگ هند جگر خواره یا نبی اهللا گرم به مخلب طایر توان برون آورد 

)425( همان : 

هندجگرخوار ، مادر معاویه که در جنگ احد ، پس –کشور هند ب –هند ایهام دارد : الف » واژه ي « 
از شهادت حمزه ، عموي رسول اکرم (ص) ، جگر او را از سینه بیرون کشید و جوید . 

ایهام تناسب -6
آن است که الفاظ جمله در آن معنی که مراد گوینده است با یکدیگر متناسب نباشد، اما در معنی دیگر « 

تناسب داشته باشد . مثال از گفته ي سعدي در بوستان :
که بیماري رشته کردش چو دوكیکی را حکایت کنند از ملوك

تناسب ندارد . اما » دوك« ی نوعی از بیماري است و از این جهت با در این جا به معن» رشته « کلمه ي 
) .272: 1371(همایی ، ». رشته در معنی ریسمان و نخ ، با کلمه ي دوك متناسب است 

، ایهام تناسب هست : » نظیري « درابیات زیر از 
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رش کس چه داند همه هیچ بود چون کممژده ي کام به ما داد  دهانش ز اول 

)190: 1379(نظیري 

بر سر کویش از این عربده بسیار شده صد حسین از لب او شربت کامی نچشید 

)290( همان :

است اما در معناي دیگر به » آرزو« در معناي مورد نظر شاعر به معناي » کام « در هر دو بیت ، واژه ي  
، ایهام تناسب دارد .  » لب« و در بیت دوم با لفظ» دهان« ؛ در بیت اول با لفظ » دهان« معناي 
اسلوب معادله -7
اسلوب معادله آن است که شاعر در یک مصراع مطلب مورد نظر خود را بیان کند سپس براي این که «

خواننده نظرش را بپذیرد در مصراع دیگر  مثالی محسوس براي آن بیاورد. 
معموالً  در مصراع اول آورده می شود و مطلب محسوس مطلب معقول (پیش مصرع) که نظر شاعر است

در مصراع دوم. اما همیشه این طور نیست و گاه جاي آن ها عوض می شود. شاعران سبک هندي به مصراعی 
». که نظرِ شاعر را در بردارد، پیش مصراع و به شاهد یا نمونه ي حسی آن مصرع برجسته می گفتند

).149: 1389(خسروي، 
این اسلوب معادله در شعر فارسی قرن دهم به بعد « اسلوب معادله در سبک هندي بسیار باالست. بسامد

محور اصلی سبک است ولی در شعر قدما هم نمونه هاي آن را می توان یافت ، با این تفاوت که اسلوب 
ه این معادله را معادله در آنجا میان دو بیت برقرار است ولی در سبک هندي همیشه میان دو مصراع است ک

).85: 1375(شفیعی کدکنی، » می توان یافت . 
است : » نظیري « ابیات زیر نمونه هایی از اسلوب معادله در شعر 

بوي می باقی بود چون بشکنی پیمانه را گر رود عشق از مزاج پیر ، لذت کی رود 

)30: 1379(نظیري ، 

ند دل چو نباشد کباب دود کآه که عاشق کشد از خامی است 

) 39(همان: 

ز خود گر بگذري شاهی کنی در ملک بی 
خویشی   

عزیز مصر گردد هر که در غربت وطن 
)132(همان:گیرد

کنند مردم بد خو به بی گناه نزاع ضعیف افکن و مسکین کشند چشمانت 

)214( همان : 
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تکرار -8
که در سبک هندي کاري بسیار شایع –وتیف هاي یک غزل در غزل دیگر در شعر نظیري ،از تکرار م

که بگذریم ؛ از میان سایر انواع تکرار ، تکرار قافیه ، جلوه اي بارزتر دارد . در این دوره تکرار قافیه –است 
است . » چگونه گویی « براي آنان با اهمیت تر از » مضمون جدید گویی« عیب شمرده نمی شود، زیرا 

در شهر سبک هندي ، برخالف سنّت رایج استادان سبک خراسانی و آذربایجانی و عراقی ، که تکرار « 
قافیه را عیب می شمردند ، شاعران سبک هندي ، تکرار قافیه را به فاصله ي یک یا دو بیت ( و گاه بی هیچ 

شفیعی کدکنی ، ».(آورده اند فاصله اي ) عیب نمی شمرده اند بلکه آن را نوعی هنر نمایی نیز به حساب می 
1366:71 . (

است : » نظیري « دو غزل زیر شواهدي گویا از تکرار قافیه در شعر 
گدا هنگام مردن، پادشاهی آرزو دارد تو می رانی  و خاطر با تو ذوق گفتگو دارد  

...کدامم  مجلس و سامان که می خوردن به 
یاد آرم 

ردن آروز دارد چراغ تیره اي دارم که م

که بلبل گشت مست و غنچه اش گل در گلو ...سزد گر باغبان درهاي باغ از ناز بگشاید 
دارد  نظیري « کدامین بود جام لطف ؟و کی دادي 

را » 
هنوز آن بسته لب  آب غریبی در گلو دارد 

)140: 1379(نظیري 

تورهن است و جان ز لطف تو دلم به قهرحضور وقت نمی یابم و حالوت فرض
قرض  نه سنّتم ز تو سنّت بود نه فرضم فرض به هم بر آمده از شوخی تو اوقاتم 

به غمزه حاجت ابرو نمی نماید فرض فلک حجاب دعایم نمی شود اما 

که تا به گردنم از بار منّتت در قرض ...به شکر نعمت تو بر نمی توانم خاست 

معلّم ملکوتت به علم کردم فرض چو مزد کار آخر » نظیري« ضل اوست ...به ف

)206(همان :
استفاده از تصاویر پارادوکسی -9
و » پیر«پارادوکس یا تناقض، اجتماع دو امر متضاد است که قابل جمع شدن نیستد؛  مثالً اگر دو واژه ي «

وییم این دو واژه با هم تضاد دارند؛  چون دو عنصر در جمله اي یا بیتی وجود داشته باشد می گ» جوان«
تناقض دارد، چون آن دو عنصر » پیرِ جوان«جداگانه هستند و هر کدام در جاي خود قرار دارند. اما ترکیبِ 

جداگانه در این جا یکی شدند و در عین حال یکدیگر را دفع می کنند به عبارت دیگر قابل جمع شدن 
).95: 1389(خسروي، ». نیستند
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تصویرهاي پارادوکسی را در شعر فارسی ، در همه ي ادوار ، می توان یافت . در دوره هاي نخستین « 
اندك و ساده است و در دوره ي گسترش عرفان بویژه در ادبیات مغانه ( شطحیات صوفیه چه در نظم و چه 

مد این نوع تصویر از آن هم باالتر در نثر ) نمونه هاي بسیار ساده دارد با این همه در شعر سبک هندي ، بسا
) .57: 1366(شفیعی کدکنی، ». می رود

از پارادوکس ، سود جسته است :» نظیري « در ادبیات زیر ، 
به ناله اي که ندارد اثر چه کار مرا هزار گونه شکایت به ضمن خاموشی است 

) 14: 1379(نظیري ، 
ست . ، پارادوکس ا» شکایت ضمن خاموشی « 

سرمایه ي درستی مادر شکست ماست امروز آنچه تاج سر ماست دست ماست 

)46( همان : 
، پارادوکس است . » درستی در شکست « 

مژده ي دل می رسد از لب به گوش غم نخورم غایب من حاضر است 

) 186( همان :
، پارادوکس است . » غایب حاضر « 

کس چه داند که همه هیچ بود چون کمرش د دهانش ز اولمژده ي کام به ما دا

)190( همان :

، پارادوکس است . » همه هیچ « 
زندگی از مردگی ، شهد زسم داشتن سور گرفتن به سوگ ، نوش مکیدن زنیش 

)408( همان : 

، سلسله اي از پارادوکس است .» شهد سم « و » زندگی ِ مردگی « ، » نوش ِ نیش « ، » سورِ سوگ « در 
انواع تشبیه -10

آن است که چند  مشبه و چند مشبه به باشد و هر مشبه بهی را تالی مشبه خود « تشبیه مفروق : -الف
) . 1371:238(همایی ، ». قرار دهند

علی سحاب و صدف فاطمه ، محیط نبی 
شد  

که چون حسین و حسن شان دو قیمتی گهر 
)369: 1379(نظیري ،آمد 

که آفتاب  محمد شد و علی قمر آمد همیشه تا به سپهر کمال و فضل هویداست 

)370همان : 
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چاشنی عاشقی شربت دکّان او شعر مسیح دل است معنی او جان او 

) 417( همان : 

) 234(همایی ، همان : ». بیشتر باشدآن است که دو طرف تشبیه دو چیز یا « تشبیه مرکّب به مرکّب : -ب
همچو شاخ سنبلی پیچیده بر شاخ گلی بنده ي آن تاب گیسو و خم بازو شوم 

)317(نظیري ، همان :

آن است که نخست تشبیه کنند و پس از فراغت از تشبیه ، مشبه را بر مشبه به ، « تشبیه تفضیل : -ج
).236همایی ، همان :».(تفضیل و ترجیح دهند

سرو از آزادگان بند اوست گردن شمشاد را  زلفش بخست

)49( نظیري ، همان: 

زبانی در کنایت ، سیلی استاد از آن خوشتربه بیرحمی دلی داري ، دل صیاد از آن خوشتر 

)52( همان:

که اول همه ي مشبه ها آن است که چند مشبه و چند مشبه به بیاورند ، بدین ترتیب:« تشبیه ملفوف -د
).238همایی ، همان :». ( و بعد از آن همه ي مشبه به ها را ذکر کنند

تا تو نیاز عشقی از خود نشان بیابی تمثیل عشق و عاشق ، بحر و غریق بحر است 

/
)317(نظیري ، همان : 

و بسامد تشبیهات نو ، چشمگیر نیست: 

زلفش ربوده از خم چوگان روزگار تاب سیب ذقن مگوي ، بگو گوي آف

)156(همان:

ورود لغات و اصطالحات عامیانه به شعر -11
از امتیازات سبک هندي نسبت به سبک هاي پیشین داخل کردن بسیاري از کلمات کوچه و بازار و به « 

ار سبک هندي ، یکی از قول معروف  کلمات غیر شاعرانه در شعر است .... استفاده از این کلمات در اشع
اصول ، و یکی از جنبه هاي چشمگیر کار است. و علّت این امر ، از دست دادن تخت شاهانه و پیدا کردن 

) . 85: 1372(شمس لنگرودي ، ». تخت قهوه خانه بود 
را نشان می دهند : » نظیري « ابیات زیر نمونه هایی از کاربرد لغات و اصطالحات عامیانه در شعر 

ستی و شاهد پرستی ، هرزه خندي و م
نشاط 

کارکار می گساران است و دیگر کار نیست
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)51: 1379( نظیري ، 

نعلم که در آتش ز رخش بود قمر گشت شاید شوم انگشت نما همچو مه نو 

)53(همان:

طور جلوه ها در بطن عاشق هست کاندرپر بجا گر عشق این جا الف رفعت می زند
)57( همان:نیست 

چیده ایم از گل این بادیه دامانی چندبهر عشرت طلبی ، لخت دل آریم برون 

)148(همان :

تناقض در گفتار -12
اینان (شاعران سبک هندي ) بسیار شده است که لفظ و معنی را فداي مضمون ساخته و حتّی براي آن « 

هند، خالف عقیده و ایمان خود و حتی  واقعیت امر سخن رانده اند . که مضمون تازه اي را از دست ند
دریا ». ( موضوع هاي متناقض که گاهی هم از مضمون هاي واحدي ساخته شده ، دال بر همین معنی است 

) 408: 1371گشت ، 
نیز از چنین تناقضی مصون نمانده است . » نظیري « ذهن و زبان 

می بیند : »  نشسته در ظُلَم« لع زیر ، خود را در مصراع اول  غزلی با مط
چراغ تیره شبم با سحر چه کار مرا نشسته در ظلمم با قمر چه کار مرا 

» جاوید « که ذکر صفت » محرم جاوید آفتاب شدم « اما در مصراع اول بیت سوم همین غزل ، می گوید 
بر شدت تناقض می افزاید. 

به آشنایی مشتی شرر چه کار مرا اب شدم چو ذره محرم جاوید آفت

)1379:14( نظیري ، 

از محبوبی شکایت می کند که پاسخ نامه » جوابی ننوشت « در مصراع اول مطلع غزلی دیگر با آوردن 
هاي فراوان شاعر را نداده است : 

ننوشت سطري از غیر نیامد که کتابیآن که صد نامه ي ما خواند و جوابی ننوشت 

، سخن پیشین خویش را نقض می » به ما نامه روان کرد « اما در مصراع دوم بیت دوم غزل ، با آوردن 
کند : 

که به  ما نامه روان کرد و عتابی ننوشت شمع بی شعله به پروانه فرستاد آن دوست 

)78( همان:
در غزلی دیگر با مطلع : 
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در جهان عشق زادیم از دیار ما مپرسما مپرسما به دل شادیم از باغ و بهار

را با آوردن مصراع اول بیت پنجم همین غزل ، نقض می کند : » ما به دل شادیم « جمله ي 
گوکس از آغاز و از انجام کار ما مپرسچشم گریان آوریم و جان پرحسرت بریم 

)177(همان:
طنز-13

نزدیک نمی شود : » هزل« الیمی است که هرگز به درجه ي ، طنز معتدل و م» نظیري « طنز 
که مست شیشه در آغوش پارسا بشکست چنان به یک دگر آمیختند شیخ و ندیم 

)44: 1379( نظیري 

که هر دو مصرع، داراي طنز هست . 
دگر ز گوشه ي خلوت برون خرام و مترس به یک دو چلّه که تسخیر ابلهان کردي 

)178( همان: 

طنز در مصراع اول است یعنی این که گوشه نشینی زاهدان ریایی براي فریب ابلهان است . 
به عیار خس نیرزم چه بلند قدر مردم به قطار کس نگنجم چه گرانبها اسیرم 

)238(  همان: 

که هر یک از مصراع هاي بیت ، داراي طنز است . 
بیم زیان نیست ز سوداي من خري این قدر ارزم که به هیچم 

)264( همان: 

که مصراع اول مرکز و محور طنز است و مصراع دوم موجب تکمیل آن است . 
تقلید مضامین شاعران گذشته -14

این ویژگی نیز از خصایص بارز شعر شاعران سبک هندي است . زیرا شاعران سبک هندي کثرت استقبال 
عر شاعران ادوار پیشین را نه تنها عیب نمی شمردند بلکه این کار را نشانه ي برخورداري و نظیره گویی از ش

از شم واالي هنر سرایش می دانستند. 
دارد ، » حافظ « از میان شاعران پیش از خود، بیش ترین استقبال  و نظیره گویی را از شعر » نظیري « 

ابراز داشته است : خود او ارادتش را به خواجه ي شیراز ، بدین سان
گردیده مقتداي دو عالم کالم ما تا اقتدا به حافظ شیراز کرده ایم 

)21: 1379( نظیري 
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حافظ شیراز را دیوان فرّخ فال کو ؟حسب حال خوش کس از مجموعه ي یاري نخواند 

)282(همان: 

از شعر حافظ ، قطعی است . » ي نظیر« مورد استقبال و نظیره گویی 20از این رو ، بیش از 
زندگانی با عزیزان عیش با یاران خوش است گر کند گیتی وفایی با وفاداران خوش است 

)68( همان: 

با مطلع زیر است : » حافظ « که استقبالی از غزل 
صحن بستان ذوق بخش و صحبت یاران 
خوش است 

وقت گل خوش باد کز وي وقت میخوران 
ت خوش اس )117: 1368(حافظ، 

بر سر راهش بیندازید مکتوب مراشرم می آید ز قاصد طفل محبوب مرا 

)10(نظیري : 

با این مطلع است : » بابا فغانی « این غزل استقبالی از غزل 
ذره اي میل محابا نیست محبوب مرا بد نمی آید هالك دوستان خوب مرا

)1362:92(بابا فغانی ،

گوش نزدیک لبم آر که آوازي هست تو مپندار که این قصه به خود می گویم

)79(نظیري ،همان :

است : » مولوي « که نظیره گویی از این بیت 
تا که هشیارم و بیدار یکی دم نزنم تو مپندار که من شعر به خود می گویم 

)1368: 1387( مولوي ، 

بسیار سرکه در سر این ماجرا رود نه ارزان خریده اند عشّاق ناز حسن

)85(نظیري، همان :

است : » سعدي «که نظیره گویی از این بیت 
بسیار سر، که در سر مهر و وفا رود گر من فداي جان تو گردم، دریغ نیست 

)125: 1385( سعدي ، 

امه نمازي ، رخ نمازي بس مساز جتو خو برو به هر آالیشی قبول دلی 

***
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)182(نظیري ، همان :

) . 1376:536جامه نمازي کردن : کنایه از پاك کردن و شستن (عفیفی ، 
است . » سلمان ساوجی «که این بیت ، نظیره گویی از بیت زیر است که سروده ي 

نماز چون صراحی نتوان پیش بتان برد تا به دردي ِ قدح جامه نمازي نکنی 

)187: 1367( سلمان ساوجی ، 

و دو بیت زیر :
سر و برگ من نداري ، به کجا روم ؟چه 
سازم ؟

دل پر شکایت از غم ، لب پر حکایت از تو 

)279( نظیري، همان :

سروبرگ خود ندارم ز خیال روي و مویی نه گلم کفاف رنگی نه گلم پسند بویی 

)321( همان :

است با مطلع زیر : » عراقی « استقبال  از غزل معروف که
چه کنم که هست این ها گل باغ آشناییز دو دیده خون فشانم ز غمت شب جدایی 

که در بیتی از آن چنین آمده است : 
که شنیده ام ز گل ها همه بوي بی وفایی سروبرگ گل ندارم ، به چه رو روم به گلشن 

)299: 1375،( عراقی 

تیر بهتر که پیر در پهلومرشدت به جوان که مثل است 

مضمون بیت بر گرفته از گلستان سعدي است : 
). 417: 1366(سعدي،» . زن جوان را اگر تیري در پهلو نشیند، به که پیري « 

در خانه نشاندیم دگر بخت دژم را بسیار دویدیم و به جایی نرسیدیم 

)327یري،همان : ( نظ

است : » فروغی بسطامی « مضمون  بیت برگرفته از این بیت 
یک قوم دویدند و به مقصد نرسیدند یک جمع نکوشیده رسیدند به مقصد 

)163: 1367(فروغی بسطامی ، 

نو داد نسق شاه جهانگیر جهان را ترتیب کهن تازه شد آیین زمان را 
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)329( نظیري، همان : 

که استقبال از قصیده ي انوري با مطلع زیر است : 
و این حال که نو گشت زمین را و زمان را باز این چه جوانی و جمال است جهان را 

)68: 1376( انوري ، 

وز دامنش نثار به دامن در آورم هر شب به ذیل صحبت جانان تن آورم 

)396( نظیري، همان : 

غوغا به شیروان و به ارمن در آورم ندي به هم نبردي خاقانی و مجیر ... چ

)399(همان : 

با مطلع زیر است : » خاقانی « که این قصیده در استقبال از قصیده ي 
پرگار عجز ، گرد سروتن در آورم هر صبح پاي صبر به دامن در آورم 

)163: 1375(خاقانی ،

ه هاي عرفانی انعکاس اندیش-15
یکی از ویژگی هاي سبک هندي ، بازتاب افکار و اندیشه هاي عرفانی در شعر شاعران پیرو این سبک 
است . گر چه این شاعران ادعاي سیر و سلوك و وصول به عالم حقیقت را دارند اما تنها رگه هایی از عرفان 

یی معلوم الحال و اهل می خواري ، مدیحه گویی ، مدعایی ایشان را در شعرشان می بینیم زیرا بعضاً انسان ها
هجو سرایی و گرفتار حسادت ، زشت گویی و ثروت اندوزي و از این قبیل رذایل  اخالقی اند. 

، بیانگر تامل درونی او و گرایش ذهنی اش به عرفان رایج مورد ادعاي شاعران »نظیري « ابیات زیر  از 
سبک هندي است : 

انقطاع از دنیا 
تشریف شاه اکبر و عباس شاه را عشق آمد و به خرقه ي پشمین فروختیم 

)27: 1379(نظیري ، 

دعوت به طلب 
شرم از طلب مدار که زنّار عالم است گر پیر سالکی خبر از طفل راه پرس 

)52( همان : 

مخالفت با خرقه پوشی 
باس فقر و فنا پاره به ، رفو بگشالشکاف خرقه به دقّت چه می کنی پیوند ؟
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) 26( همان : 

گرگی که در درونست ترا گوسپند کن آرایش برون چه کنی پشم گوسپند؟ 

)266( همان : 

ترغیب  و تشویق به پیروي از پیر مغان 
در مقامی کاب حیوان است غیر از سورنیست بر در پیر مغان هرگز نمی میرد کسی 

) 56مان :( ه

بر آستانه ي میخانه سائل افتاده ست گداي پیر مغان شو که پادشاه فقیر 

)64(همان : 

» صومعه « بر » خرابات « ترجیح  
نازم به خرابات که مردود ندارد یک کس به در صومعه مقبول نظر نیست 

)230( همان : 

توکّل
نشسته ایم که خرما در اوفتد ز نخیل رسوم فقر و توکل دراز دستی نیست 

)230( همان : 

نتیجه 
» طرز نو« نظیري نیشابوري  از پیشگامان سبک هندي یا اصفهانی است.این سبک که گاه از آن با عنوان 

(اواسط قرن دوازدهم هجري » بازگشت ادبی « نیز سخن می گویند ؛ از اوایل سده ي یازدهم تا آغاز دوره ي 
بک غالب شعري ادبیات فارسی بوده است .ویژگی اساسی این سبک ، خروج از اعتدالی است که در ) ، س

دوره هاي پیشین مرسوم بود . خروج از اعتدال ، شعر سبک هندي را وارد راه بی بازگشت اغراق می کند . 
وتیف و مضمون ) ، شاعر سبک هندي در تزاحم زیاده  گویی ها ، تکرار ها (تکرار  لفظ ، مصراع ، بیت ، م

یأس ها ، تناقض گویی ها ، حرمان ها ، غزل سرد سرایی ها ، معنی بیگانه تراشی ها و تظاهر به اندیشه هاي 
عرفان نمایانه گرفتار است .

، مستثنی نیست ، با این تفاوت که شعر نظیري در مقایسه » طراز ناسازي « نیز از چنین » نظیري«طرز شعر 
سبک هندي ، بسیار ساده تر است و این سادگی موجب می شود که خواننده ي شعر با شعر سایر شاعران

وي در دریافت معنی  و مضمون شعرش با دشواري روبرو نشود . به نظر می رسد  خود شاعر رغبتی به 
دشوار سرایی نداشته است .
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، تناقض در گفتار و از میان  ویژگی هاي سبک هندي ، یأس ، اغراق ، استفاده از تصاویر پارادوکسی
تقلید از مضامین  شعري شاعران گذشته ، بیش ترین بسامد را در شعر نظیري دارند ؛ ویژگی هاي دیگر 
همچون اسلوب معادله ، ارسال مثل ، تکرار و انعکاس اندیشه هاي عرفانی در درجه ي دوم اهمیت قرار می 

بیه ، ورود لغات و اصطالحات عامیانه ، ویژگی هایی گیرند . جستجوي معنی بیگانه ، طنز، ایهام ، انواع تش
هستند که در جایگاه پس از ویژگی هاي درجه دوم  جاي دارند . 
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» چراغ ها را من خاموش می کنم«بررسی کهن الگوها در رمان
1مژده خسروي

فارسی،دانشگاه شهرکردکارشناس ادبیات داستانی
2دکتر اسماعیل صادقی

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی،دانشگاه شهرکرد
3پروانه پیوند

کارشناس ادبیات داستانی فارسی،دانشگاه شهرکرد
چکیده

اثر زویا پیرزاد با نگاه بر روان شناسی یونگ »چراغ ها را من خاموش می کنم«بررسی کهن الگوها در رمان
نقادان ادبی در زمینه روان شناسی متون ادبی انجام شده است که در زمینه ناخوادآگاه فردي و و آثار

جمعی،سایه، صورت هاي مثالی، پرسونا(نقاب)، عشق، اعداد،حیوانات، درخت(گیاهان) بحث شده است. 
ها در رمان می مهمترین نتیجه حاصل شده، یافتن کهن الگوهاي شناخته شده و جایگاه متناسب استفاده از آن

باشد که مثال ها و نمونه هایی براي اثبات هر یک ارائه شده است. همچنین کهن الگوها متناسب با سبک 
نویسندگی زویا پیرزاد، بصورت طبیعی و ساده در رمان آورده شده اند.

زویا پیرزاد، ناخودآگاه، کهن الگو، سایه، صورت هاي مثالی، پرسونا(نقاب).ها:کلیدواژه
قدمهم

یکی از جنبه هاي بررسی ادبیات داستانی زنان در ایران، رویکرد اسطوره شناسی و در نوع خاص؛ کهن 
) است. که از طریق آنها می توان بسیاري از جنبه ها و صورت هاي آثار Arche typeالگوها یا آرکی تایپ(

نویسندگان زن ظهور نوعی ادبیات داستانی را بررسی کرد و عواطف و روحیات نویسنده را شناخت. در آثار
آشپزخانه اي و پیوند آن با الگوهاي اجتماعی، موجب روشن شدن روان خودآگاه و ناخودآگاه زنان در عرصه 
داستان و رمان شده است. زنانِ نویسنده در چند سال اخیر توانسته اند با بکارگیري استقالل در نویسندگی 

پیرزاد از جمله این نویسندگان است که از وي سه مجموعه داستان آثاري شاخص را بوجود بیاورند. زویا
کوتاه چاپ شده است:

چراغ «رمانِ ). 1377) و یک روز مانده به عید پاك(1376)، طعم گس خرمالو(1370مثل همه عصرها(
ن با انتقال حس زنانگی موجب گسترش خوانندگان اثر شد. در این رمان بیا» ها را من خاموش می کنم

افسردگی ها و نوعی وسواس فکري، شخصیت اصلی را دچار انزوا و تنهایی می کند و همان طور که از نام 
رمان پیداست؛ آخرین فردي است که در پایان شب به استراحت می پردازد.

1 . khosravi70m@gmail.com
2 . sadeghiesma@gmail.com
3 . peyvand792@gmail.com
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پیشینه پژوهش: 
هش هایی از بحث هاي تازه در ادبیات و نقد ادبی محسوب می شود. از جمله پژو» کهن الگویی«نقد 

که در این زمینه صورت گرفته عبارتند از: روش نقد اسطوره اي از فرزاد قائمی و دیگران(مجله ادبیات و 
)، بازشناسی کهن الگوها و عناصر نمادین در داستان بیژن و منیژه از طبیه جعفري و 165شماره1388زبان ها،

ط به این پژوهش اند عبارتند از: شخصیت )، و آثاري که اندکی مربو1392زینب چوقادي(مجله فنون ادبی،
اثر زویا پیرزاد از آسیه گودرزي نژاد(مجله ادبیات فارسی » چراغ ها را من خاموش می کنم«پردازي در رمان 

)، روند تکوین سبک زنانه در آثار زویا پیرزاد؛ تحلیلی بر پایه سبک 14،شماره1388دانشگاه آزاد خوي،
)، زنان سلطه ئ تسلیم در آثار 18، شماره 1391خت و دیگران(مجله نقد ادبی،شناسی فمینیستی از ناصر نیکوب

). بررسی کهن الگوها یا نمونه هاي اولیه در 1389زویا پیرزاد از حیدري و بهرامیان (مجله اندیشه هاي ادبی، 
هن تاکنون مورد پژوهش قرار نگرفته است. مشخصه هاي اصلی و مهم ک» چراغ ها را من خاموش می کنم«

م)؛ جست و جو کرد. وي ا 1875-1991الگو را می توان در آثار روان شناسِ سوئیسی، کارل گوستا ویونگ (
کاوش عمیق در روان، دو حیطه خود آگاه و ناخودآگاه را مورد بررسی قرار داد و با کشف صورت هاي 

رساند. کهن الگوها مفاهیمی مثالی، پرسونا(نقاب)، سایه(شَدو)، به تحلیل مفاهیم مشترك میان جوامع یاري
کهن الگوها، جهانی و در همه جا «دیرینه و کهن اند که جلوه هاي آن ها در ادبیات تمامی ملل دیده می شود. 

ه ارث می یکسان اند، به این ترتیب که همه افراد تصاویر و تجسمات اساسی یگانه اي را ب
)1375،58کالوین:»(برند.

»خاموش می کنمچراغ ها را من«خالصه رمانِ
صاحب سه فرزند "کالریس"رمان زندگی خانوادگی زنی ارمنی را توصیف می کند. شخصیت اصلی رمان

، کارمند ارشد شرکت نفت "آرتوش"است. او در کنارهمسرش "آرسینه"و "آرمینه"، "آرمن"به نام هاي
او در اوج کشمکش درونی همیشه نسبت به عالیق خود بی اعتناست. زمانی که "کالریس"زندگی می کند.

نگذشته "سیمونیان"است؛ متوجه همسایگان جدید می شود. هنوز چند وقتی از سکونت خانواده سه نفري
موفق می شود رابطه نزدیک با دو قلوها برقرار کند و در یک چشم "امیلی"است که دختر این خانواده به نام 

"کالریس"که همکار نزدیک شوهرِ "امیلی"پدر "امیل"را شیفته خود ساخته است،"آرمن"بر هم زدن 

زنی با خصوصیات متضاد نسبت به "امیل"نزدیک کند. مادر "کالریس"است؛ توانسته خود را به خانواده
پس از مدتی از عالقه شدید "کالریس"می شود و او را محرم راز خود می کند. "کالریس"پسرش، مجذوب 

ناگهان آبادان را ترك "سیمونیان"می شود. خانواده-خود راوي-"یسکالر"نسبت به یکی از بستگان"امیل"
به عالقه "کالریس"می کنند و هیچ کس نمی داند به کجا نقل مکان کرده اند...این واقعه باعث می شود 

عمیق شوهرش نسبت به خانه و خانواده پی ببرد.
مفاهیم روان شناسانه و بررسی آن ها در رمان:
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دي:ناخودآگاه فر-1
در کنار » یونگ«مطرح شد و سپس در روان شناسی » فروید«بحث ناخودآگاه فردي قبالً توسط 

ناخودآگاه جمعی به کار رفت. ناخودآگاه فردي مجموعه اي از افکار و تجارب است که توسط ذهن هشیارِ 
گاه فردي وارد می شخصی سرکوب و یا نادیده گرفته می شود، و در مواقع لزوم به آسانی به حیطه خودآ

شود.
تمامی تجربیاتی که براي دست یابی به هشیاري بسیار ضعیف بوده و یا کم و بیش از آن کم قوه بوده «

). بنابراین رنج ها، 1375،58(کالوین:» اند؛ که در هشیاري باقی بمانند؛ در ناآگاهی شخصی ذخیره می شود.
وقوعشان، نامربوط یا کم اهمیت بوده اند در بخش مسائل حل نشده و یا ناسازگاري هایی که در هنگام

ناخودآگاه شخصی قرار دارند. هنگامی که رادي بازي هاي دوران کودکیش را به خاطر می آورد؛ یک قُل 
براي بدست آوردنِ  سنگ ها، "آلیس"به سختی جمع کرده، دعواي "کالریس"دوقُل و سنگ هایی که 

،راوي بحث می کند؛ همگی "کالریس "با "آلیس"وایت؛ که خواهرش لجبازي آلیس و همچنین زمانِ مورد ر
در یک تداعی آزاد، در هنگام نشستن در صندلی چرم راحتی سبز، در افکار راوي می گذرد و با زندگیش 

کنار می آید:
به یا حرف پدر افتادم که می گفت: نه با کسی بحث کن، «

ی انتقاد کن، بحث کردن با آدم ها بی فایده است... نه از کس
حق با تو بود...و به پدر قول دادم که در جواب «با خود گفتم

).1380،35پیرزاد:»(گفت، بگویم حق با توست"آلیس"هر چه
سایه جدیدش کنجکاو می ناخودآگاه شخصی در خواب ها نقش مهمی دارد. راوي کم کم نسبت به هم

شود و در خواب گویی رفتارهاي آن ها را می بیند:
دو قلوها را صدا زدم و گریه می کرده و زنِ دامن قرمز«

می خندید و دور حوض می رقصید و بچه را باال و پایین
).216همان،»(می انداخت

، نمادها بر اساس احتمالِ وقوع وارد خواب هاي راوي می شوند؛ زیرا نگرانی راوي در لحن بنابراین
خواب دیدن یک اتفاق «روایتگري او آشکار است و می توان از طریق آن ها نمادهاي خاصی را شناخت.

).1377،69یونگ:»(است...خواب منبع اصلی شناخت ما درباره نماهد است
رش نشان داده می شود. پس از چندي بدون اینکه با کسی صحبت کند، در رنج هاي راوي با افکا

خیابان قدم می زند و با یادآوري خاطرات شیرین زندگیش در تهران نسبت به زندگی در آبادان، موجب می 
شود تا کمبودها را هر تمام تر احساس کند.

ر قشنگ بود...یاد خانه مان افتادم در تهران، حیاط کوچک چقد«
قرچ قرچ برف زیر چکمه ها چه صداي خوبی داشت.
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چند سال بود برف ندیده بودم؟ چنـد سال بود پالتـو نپوشیده بودم
دستکش دست نکرده بودم؟...اصالً چرا آمــدم؟ چرا تهـران نماندم؟ 

باشد آمد آبادان یا براي اینکه نزدیک من باشد؟مادر براي اینکه با آلیس 
تاحاال چه کسی کاري را فقط براي من کرده؟

»خودم در سی و هشت سالگی چه کاري را فقط و فقط براي خودم کرده ام
).178-179(همان،

دي و بی حاصلی می کند؛ نشان می بیان حاالت درونی راوي، روحیه شخصیتی او را که احساس ناامی
دهد.
ناخودآگاه جمعی:-2

مجموعه اي از عقاید، باورها و افکار پوشیده که در نتیجه تکامل تدریجی ذهنِ بشر بوجود آمده و به 
گونه اي موروثی و قابل انتقال اند؛ در حیطه ناخودآگاه جمعی قرار می گیرند. این عقاید و باورها توانایی 

ناخودآگاه جمعی، مخزن ذخیره تصاویر «نهانی براي واکنش نشان دادن به تجربیات کنونی دارد.بالقوه و
، 1375کالوین:»(مکنون و پوشیده است که یونگ غالباً آن ها را تصاویر ابتدایی یا تصاویر بدوي می نامید

251.(
ارد شده و تحت کنترل عقاید و باورها پس از مطابقت ها ي ذهنی و تجربیات فردي به خودآگاه و

ذهنیت هوشیار شخصی قرار می گیرند و قابل تغییر(با حفظ مفاهیم) می شوند و نیز موجب می شوند تا 
شخصیت اصلی "کالریس"اینکه تجربیات جدید با آمادگی بیش تري مورد پذیرش شخصیت قرار بگیرند. 

ر می شود؛ زیرا بر خالف آداب و رسوم احوال پرسی می کند، غافلگی"امیل سیمونیان"رمان، زمانیکه با 
شناخته نشده با او رفتار می شود و او امیدوار است که دیگران متوجه استرسِ او نشوند.

دستم را که بردم جلو، دستش را آورد جلو، ولی به «
جاي دست دادن، خم شد، دستم را بوسید. آرتوش تک
سرفه اي کرد...امیدوارم عرق تنم زیر حلقه آستین جا
نینداخته باشد. آرمن انگار حواسش نبود. فرصت نشد

).45، 1380پیرزاد:»(فکر کنم حواسش کجاست؟
راوي پذیرفته است که همسایه جدیدشان آداب خصوص به خود را دارند. به همین خاطر برایش 

ندانی ندارد و به توصیف خود ادامه می دهد. محتواهاي ناخودآگاه جمعی صورت هاي نشناخته اهمیت چ
شده اند؛ که شخصیت رمان نیز با آن ها مواجه است. با باور یونگ تمامی تجربیات بشر مربوط به ناخودآگاه 

فردي است؛ زیرا جمعی است؛ اما باید پذیرفت که هر کدام از مفاهیم ناخودآگاه جمعی وابسته به طبیعت
قابل انتقال اند و به تدریج به خودآگاه می رسند. راوي گریه می کند، غمگین می شود و احساس خستگی 
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خود را ناشی از محیط اطراف می داند. همه این ها با توجه به نظرات یونگ برخاسته از روحیه جمعی است؛ 
؛ بلکه براي اهداف اجتماعی و حتی درون زیرا فقط به خاطر خودش چنین واکنش هایی را بروز نمی دهد

خود نیز در تالش و تکاپوست. گاهی اعتراف می کند و با اعترافات خود زمینه جبران کاستی هاي زندگی را 
اعتراف همواره جمعی بوده و باید هم جمعی باشد؛ فقط براي خود شخص انجام نمی «فراهم می کند. پس 

).1382،58ونگ:ی»(شود؛ بلکه به خاطر جمع نیز هست
توضیح می دهد که چرا از زندگیش ناراضی است و خیلی زود خواننده را "گارنیک"براي "کالریس"

متوجه می کند که هدف راوي این است که اهداف خود را مشخص کند. از این رو اعترافات خود را می 
پذیرد و آن ها را درست می داند:

سیاست بازي هاي آرتوش کالفه ام...گفتــم از دست«
مسأله اعتقاد نیست؛ مسأله خودخواهی است... مطمئن بودم
که یک جایی حق با من است و با این حال نمیدانستم چه

بگویم؟ که به نظر نیاید نـک و ناله زنی غرغروست که با
).262، 1380(پیرزاد:» شوهرش دعوا کرده....

مذهبی و برخی از انواع رؤیاهاست. که با اشتراکات -این ناخودآگاهی آفریننده اندیشه هاي دینی
).402، 1383فراوانی در میان ملل روبروست.(مکاریک:

کهن الگو ها در رمانِ پیرزاد بر اساس نظریات یونگ:-3
موعه اي از معلومات و تجاربی که از گذشتگان دور به ما می رسد و روي هم رفتارهاي مج

ناخودآگاهی را تشکیل می دهند، الگوهاي شناخته شده اي هستند که شخصیت رمان نیز با آن ها مواجه می 
، Par،1990»(الگوهاي تکرار شونده موقعیتی و شخصیتی که داراي معانی یکسانی هستند:«شود و به عبارتی

309.(
این الگوهاي شناخته شده از ناخودآگاه جمعی بوجود آمده و هر کدام معانی خاصی دارند؛ زیرا ناشی 

چراغ ها را من «). مهمترین کهن الگوهایی که با رمان123، 1376از تحول و تغییرات جوامع اند. (بتولی:
ربرداند؛ عبارتند از:انطباق دارند و نیز در روان شناسی یونگ پرکا» خاموش می کنم

سایه، صورت هاي مثالی، پرسونا(نقاب)، عشق، اعداد، حیوانات، گیاهان که به سبب فراگیر بودن، 
قابلیت تغییر، گذشته گرایی، تابع شرایط بودن و مطلق بودن، پیوسته در حال تغییر اند.

تکامل نیافته شخصیتی سایه(شَدو): شامل مجموعه اي از صفات ناخوشایند است که با قواي-3-1
سایه عبارتست از بخش درونی و الیه پنهان شخصیت که مجموعه اي از همه عناصر «همواره پنهان می شوند.

). سایه جنبه صنفی و ناسازگارِ شخصیتی اما جنبه هاي 73، 1372(شمیسا:» روح شخصی و جمعی است
در کشمکش و انزواست و موجب شده روحیات مثبت نیز دارد. ساید در این رمان پیرزاد؛ قرار گرفتن راوي 

خود را نشان دهد.
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جنبه هاي مثبت سایه: با توصیف و توضیح کلماتی مثل: گل کاغذي، شمشادها، گل سرخ ، گوشواره، 
سیندرال، جشن آخر سال، و...در این رمان است. راوي در برابر هر چه در محیط اطراف می بیند واکنش نشان 

می دهد:
بوته گلِ شرخ را خـودم توي باغچه کاشته بودم وبا«

همه بدبینی آقا مرتضـی که هر بار می آمد؛ می گفت:
» خانم مهندس، جسارت نباشه، نه گمونم به گل بنشینه«

).30، 1380پیرزاد:».(هفته پیش غرق گل شده بود
ایی زنانه از دیگر جنبه هاي مثبت سایه است:در این رمان طبیعت گر

به دو باغچه نگاه کردم، این طرف و آن طرف راه باریک.«
به میخک ها و شاه پسندها و گل هاي میمون و غره اي و
اطلسی که آقا مرتضی گُله به گُله توي هر دو باغچه کاشته

بوده به درخت بید نگاه کردم....از بوته گل کاغذي که دیوار
را پوشانده بود گلی افتاد... گل کاغذي سرخابی را از روي
پله برداشتم و توي دست چرخاندم...هر بار می رفتم تهران

).34-33-32-31همان،»(بوته گل سرخی باالي قبر پدر می کاشتم
جنبه هاي منفی سایه: در این رمان با ترکیباتی مثل: بوي لجن از نهر پهن، درخت هاي بیعار، حال 

تهوع، بوي لجن جوي ها، گرما و شرجی، بوي گاز پاالیشگاه، حشره و خزنده، نشان داده شده:
روي زمینباد داغی آمد و از درختــی تخم لوبیا شکلی افتاد «

یک آن به خود آمدم. کرم است یا ملخ و تند پرتش کردم زمین...
).178همان،»(همه این ها و بیش تر از همه گرما و شرجی

حتماً داشت بر می گشت خانه تا احمد آباد، تا کوچه تنگ«
یک ساعت بیش تر باید پا می زد... و پر خــاك و خل اش،

در نور کم چراغ هاي پایه فلزي، چشم دوختم به درخت هاي
).181-180همان،»(بیعار که میدان را دور می زدند...

چنین نگرش نومیدانه اي به زندگی از جنبه هاي منفی سایه است. راوي در جستجوي پدیده اي است 
که مطابق با خواسته هایش باشد و از چنبره گرفتار یها خالص شود.

تأثیرات مثبت سایه: این نوع کهن الگو اگر چه تقریباً با تأثیرات منفی شناخته می شود اما تأثیرات مثبت 
شخصیتی نیز دارد، و باعث دور شدن افکار منفی و رشد فکري می شود. همان طور که راوي می گوید:

تــوي دلم گفتم: زنکه خـــود خواه متوقع، خیال می کند «
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همـه کلفت نـوکرش اند...کنارش راه افتـادم و از این که توي
خجالت کشیدم،صدایش»زنکه خودخواه متوقع«دلم گفته بودم

).180همان،»(جوري بود که دلم سوخت....
دلجویی می کند و با او "المیرا سیمونیان"وي از گفته خود پشیمان می شود؛ با صحبت کردن از را

صمیمی می شود و به خوبی می داند که هر دو با هم یک عقیده اند و در کنشی زیست شناختی، همه توانایی 
).172، 1385هایشان را به مصرف رسانده و با فداکاري موجب خوشبختی دیگرا اند.(ستاري:

تصویرها:-4-1
راز آفرینش، تولد، مرگ، «آب: کهن الگوي آب متداول ترین نماد ناخودآگاه از نظر یونگ است.-4-1-1

).174، 1377گورین:»(رستاخیز، پاالیش و شفا باروري و رشد.آب متداول ترین نماد ناخودآگاهی است
نمونه اي از آب در رمان با مفهوم پاالیش و شفا، رشد و تولد:

تابستان ها وقتی که ما یا یکی از همسایه ها«
 درخــت ها را آب می دادیم بــوي خــاك

).178، 1380پیرزاد:»(خیس بلند می شد
همچنین آب در این رمان نماد تازگی و طراوت نیز هست و به گونه اي شادي و حیات و سر زندگی 

).33، 1364باشالر:»(آب مظهر و نشانه زن است«را نشان می دهد. آب نماد و نشانه نیکویی است. 
خورشید در حالِِ طلوع: نشانه اي از تولد و آگاهی درونی است و به نوعی حس آرامش را در -4-1-2

).1377،175راوي ایجاد می کند.(گورین:
یشه هاي رنگی، نوراز پنجره کنارِ محراب و از پشت ش«

).1370،220پیرزاد:»(می تابید و کلیسا کمی روشن شد
راوي در کلیسا احساس آرامش خاصی دارد و به اجراي مناسک خاص می پردازد.

خورشید در حالِ غروب: نشانه مرگ، نابودي و پایانِ عمر است که در این رمان با واژه تاریکی -4-1-3
:نشان داده شده
»هوا داشت تاریک می شد. نه کسی می آمد، نه کسی می رفت«

).179(همان،
صلیب: کهن الگوي صلیب، خود در روان شناسی یونگ با نام مانداال یاد شده که نماد خویشتن -4-1-4

).123، 1390فروزنده:است که به فردیت می رسد و اشکال دایره اي شکل  و منظم از نمونه هاي آن است.(
نفسِ بلندي کشیدم، زانو زدم، صلیب کشیدم، «

).221، 1380پیرزاد:»(چشم ها را بستم و خواندم...
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این نشانه عقیده و دین داري است و عبادت کردن راوي در کنار یافتن آرامش در کلیسا به معناي رو 
گی راوي است و براي او در حکم یک مسئله مهم شخصی است. بنابراین جزئی به نظم رفتن امور آشفته زند

).14، 1382از وجود اوست.(یونگ:
رنگ ها:-4-2
).175، 1377سرخ: نشانه خشونت، بی رحمی و آشفته بودن است.(گورین:-4-2-1

»لباس قرمز عروسک انگارامیلی را روي زمین نگه داشت«
).44، 1380زاد:(پیر

سبز: نماد آرامش، احساس، رشد و باروري است.-4-2-2
دوست داشتم بنشینم توي راحتی چرم سبز..سیگار بکشم «

).64(همان،» و فکر کنم
سیاه: نماد تاریکی و ظلمت، شر، ابهام و مرگ است:-4-2-3

درم می گذشت هنوز سیاهمادر با اینکه سال ها از مرگ پ«
).25همان، ».(می پوشید و مو رنگ نمی کرد

سفید: نشانه پاکی، نور و نیز چندگانه بودن است.-4-2-4
لباس آستین پفی سفیدي پوشیده بود، با کفش «

).45همان،»(و جوراب سفید
کی معنوي را نشان می دهد.آبی: مفاهیم مثبت و ساده و نیز پا-4-2-5

امیل سیمونیان کت و شلوار سفید پوشیده بود. با راه هاي«
).132همان، »(خیلی باریک و آبی

راوي در همه جاي رمان با توصیف رنگ ها، فضاسازي می کند و بخش هاي رمان زنده و ملحوس 
است.
لگوهاي طرح شده توسط یونگ سازگاري فرد با محیط بصورت یکی دیگر از کهن اپرسونا(نقاب):-4-3

صورت ظاهر فرد در جمع و زره محافظ سازگاري اجتماعی «نامیده می شود. نقاب» پرسونا«ظاهري است که
). وقایع و رویداد ها در این رمان، غالباً با رفتارهاي سازگارانه صورت می گیرد. راوي 1372،17یونگ:»(است

ر واقعی خود را نمی گوید. گویی همیشه در پی کسب رضایت مخاطب است و گاه خود در اکثر مواقع نظ
راوي هم متوجه این موضوع می شود:

و مهربان خندید خودت هم که داري کتابی حرف«
).48، 1380پیرزاد:»(می زنی

شکایت ها را بر زبان می آورد:راوي در صفحات پایانی داستان شیوه اعتراض پیش می گیرد و 
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ما زن ها از صبح تا شب باید جان بکنیم که همه چیز«
بــراي شما مـــردها آماده باشــد که به خیـــال 

).262همان، »(خودتان دنیاي بهتري بسازید..
کند:(راوي) مشفقانه جانب احترام را رعایت می"کالریس"همچنین 

آلیس گفت: حواست کجاست؟ پرسیدم موي کوتاه«
به من...شـروع کردم به جمــع کردن فنجان ها و با 

)70همان، »(حتما، چرا که نه؟«عجله گفتم
تسامح و سازگاري راوي، نقاب اوست.

وان را ایفا می کند. رمان به طور محسوس نقش هماهنگ کننده میان خودآگاه و ناخودآگاه رعشق:-4-4
از کلمه عشق استفاده نمی کند؛ اما مفهوم عشق به زندگی اساسی ترین معنا در بافت رمان است و عقیده 

راوي را نشان می دهد:
نمونه آن در رمان:

پروانه ها «پروانه اي از جلو صورتم گذشت... گفته بود «
به آسمان نگاه کردم آبی بود بی» مهاجرت می کنندهم

).293همان،»(حتی یک لکه ابر
مفهوم عشق در رمان  سود چندان  مثبتی ندارد و در پایان راوي گونه جدیدي از عشق را تجربه می 

شق به خانواده و کند، چون ازدواج آلیس تمامی رنج هاي راوي را پایان داده است. و رندگی راوي با ع
مادرش ادامه می یابد. و تصویر مظلومیت او، تالش او براي دست یافتن به کمال و بیان تقال کردن و نوع 

)22، 1384زیستن او، همگی تفسیر معناي عشق او به زنده بودن است.(کمپل: 
ود نداشته تصور شهر آرمانی در ذهنیت شخصیت که در آن هیچ گونه کم و کاستی وجآرمانشهر: -4-5

باشد و تمامی زیبایی ها آنگونه که بوجود آورنده آرامش خیالِ فردي باشد؛ آرمان شهر نامیده می شود. در 
این رمان راوي به گذشته می اندیشد و کودکیش را به خاطر می آورد. او در جست و جوي یافتن جائی با 

همین ویژگی هاست:
ن افتادم در تهران. حیاط کوچک چقدر یاد خانه ما«

قشنــگ بود. کوچه مان یـادم آمد با چنـارهاي بلند. 
تابستانها وقتی که ما یایکی از همسایگان درخـت ها 

»را آب می دادیم بوي خاك خیس بلند می شد...
).178(همان،

راوي در حسرت همان روزها از خود سؤال می پرسد:
چند سال بود برف ندیده بودم؟ چند سال بود «
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»پالتو نپوشیده بودم و دستکش دست نکرده بودم؟....
).178(همان، 

از زندگی می شود."کالریس"ه هاي راوي این تصورات موجب مشخص شدن خواست
اعداد-4-6
نور، آگاهی معنوي و اصل «عدد سه: ععد سه نشانه آگاهی و هماهنگی درونی است-4-6-1
).1377،177گورین:»(مذکر

عدد سه پیوسته در رمان تکرار می شود از سویی تعداد فرزندان راوي است و از سوي دیگر غالباً دو 
فی بازي می کنند(سه نفري). همسسایه جدید راوي نیز تعدادشان سه نفر است.قلوها با دوستشان سو

دو قلوها و سوفی روي تاب حیاط نشسته بودند. هر«
بار تاب باال می رفت، سه نفري با جیغ و خنده دست

).1380،203پیرزاد:»(دراز می کردند طرف درخت بید
تداعی کننده چرخه حیاط، «چهار: چرخه زندگی و طبیعت و سرشت را تداعی می کندعدد -4-6-2

، 1377گورین:»(چهار فصل، اصل حادینه، زمین، طبیعت، عناصر چهارگانه (آب، خاك، هوا، آتش) است
177.(

ت در ابتداي رمان، راوي با دیدن ساعت چهار بعد از ظهر متوجه آمدن بچه ها از مدرسه می شود و تغییرا
فصول نیز از همین عدد گرفته شده، بعالوه روان شناسان معتقدند اعداد زوج نماد مؤنث بودن و اعدا فرد 

).128، 1390نماد مذکر بودن است.(فروزنده:
هفت: مشهورترین عددي که در بحث کهن الگو دیده می شود عدد هفت است و نشانه کامل -4-6-3

). نمونه عدد هفت در رمان1377،177گورین:»(م کاملکامل شدن یک دایره یا چرخه نظ«شدن است
پول ریختم توي صنـدوق چـوبی و مثـل همیشه هفت«

شمع روشن کردم؛ شش تا براي بچه ها و آرتوش و آلیس
).221، 1380پیرزاد:»(و مادر و شمع هفتم براي پدر

کهن الگوي حیوانات:-4-7
نماد توان و نیروي خاص، «مار: نیروي خاص که مبهم است و مربوط به ناخودآگاه روان است-4-7-1

). نمونه آن در رمان با لفظ مارمولک آورده 1377،177گورین: »(شر، فساد، شهرت، تخریب و ابهام  است
گل ها آورده است.شده و آن را در خالل بازي دو قلوها در میان 

در معناي «کهن الگوي درخت: درخت به معناي زندگی بی پایان و فناپذیري و حیات گیتی است.-4-8
). نمونه آن در بخشی می بینیم که راوي زیر 178همان،»(عام، دال بر حیات گیتی، رشد و فزایندگی مکرر،...

درخت نشسته است.
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است که از برگشدرخت کنار همان درخت سدر«
سرشوي درست می کنند، فکر کردم چند تا درخت 
»داریم که اسـم میوه اش با اسم درخت یکی نیست

).1380،219(پیرزاد:
رابطه غرایز با کهن الگوها

ناخودآگاه می شوند و بصورت کهن الگوها اساس ایجاد غرایز اند که بصورت اختیاري وارد حوزه 
ابزارهاي عقالنی محض قابل بررسی نیستند. تکامل رفتاري و رشد غرایز کامالً اخالقی و شخصی است، و 
به نوعی زندگی حقیقی انسان در ساختمان روانی او همچنان زنده است و در موقعیت هاي گوناگون مجال 

).40، 1382بروز می یاید.(یونگ:
دین داري را بصورت محسوس دارد. او براي رفع نیازهاي خانواده و "کالریس"غریزه زندگی: -1

برقراري آرامش و سکون تالش می کند و کهن الگوهایی در ارتباط با این غرایز در روایت گري او بوجود 
می آید. او جزء به جزء کارهاي خانه، آشپزخانه، پختن غذا، درست کردن عصرانه، و...را شرح می دهد. کهن

الگوها وابسته به غریزه ها فرق می کنند همچنانکه در روایت نیز کهن الگوها شکل تکامل یافته تري 
).1377،96یونگ:»(کهن الگو یک گرایش غریزي است«دارند.
غریزه مرگ: سرخوردگی، رنج کار تکراري در خانه، نگرانی ها، آشفتگی درونی راوي را می -2

انی است که ملخ ها به شهر هجوم آورده اند؛ راوي وحشت زده می شود و سازند.نمونه اي از این غریزه زم
پس از مدتی که از خانه بیرون می رود همه چیز رنگ خاك به خود گرفته است.

از آسمـان ملخ می بارید. صداي افتادنشان روي زمین«
شبیه خــش خــش مچاله شدن خرده هاي کاغذ بود.

»حتمـاً هنوز می لـرزیدم، یا رنگم پریده بود؟
).235، 1380(پیرزاد،

نتیجه گیري:
نقد کهن گرایی بحث مهمی در روان شناسی و به طور خاص اسطوره شناسی است. کهن الگوها در 

دآگاه فردي و جمعی در راوي یا از زویا پیرزاد نشانگر روان ناخو"چراغ ها را من خاموش می کنم"رمانِ
شخصیت اصلی رمان اند و به نوعی روان کاوي می شوند. این کهن الگوها مهمترین صورت هاي شناخته 

در راوي، جنبه هاي » نقاب«شده اثر هستند که با نوع مفهوم و کاربردشان متناسب اند. استفاده از کهن الگوي 
تارهاي مثبت و منفی و تأثیرات آن در شخصیت را نشان می دهد. رف» سایه«ناخودآگاه متن را ایجاد کرده و 

صورت هاي مثالی از مهمترین نمونه هاي مطرح شده در رمان محسوب شده و متناسب با مفهوم در رمان به 
کار رفته اند و با اشتراکات میان جوامع بوجودآمده اند. استفاده از این نمونه ها نشانگر طبیعت گرا بودن 
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موجب معنا یافتن بیش تر رمان شده و » کهن الگو«ن زن و استفاده از واژگان و جمالت زنانه است. نویسندگا
متناسب با فضا و شخصیت هاي رمان است.
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ون وتحلیل آن درشاهنامه فردوسیبررسی آسمان از نگاه هاي گوناگ
1مهین خلیلی ترکی

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
مشهد2دبیر آموزش و پرورش ناحیه 

چکیده
یعنی مانند آسیا از جهت حرکت گفته اند."مان"(=آسیا) و"آس"آسمان، که وجه تسمیه آن را از 

هن ایرانی چون مهرپرستی و مزداپرستی و باالخره هاي کآسمان وروشنان فلکی در ایران باستان و در آیین
آیین یکتاپرستی زرتشتی، جایگاهی خاص داشته اند، تا جایی که در فرهنگ اساطیري مردم راه یافته و آسمان 

اند.  ساختهرا جایگاه ایزدان و فرشتگان دانسته، و دست نیایش به سوي گنبد دوار و آسمان نیلگون بلند می
رده با روشنان فلکی درخشان وخیره کننده خود سبب گشته تا صاحبان ذوق، اندیشه وهنر این آسمان گست

به خصوص شاعر خردمند حکیم توس به شوق آمده و در سرودهاي خود تصویرآفرینی هاي زیبایی را از 
آسمان ارائه دهد.

ي متفاوت وتحلیل شکل، در این مقاله تالش شده، در باب آسمان و تعابیر گوناگون آن، به بیان دیدگاه ها
طبقات، رنگ، گوهر وجودي و جنسیت آسمان درمتون باستانی و اعتقادات و باورها و با تطبیق باشاهنامه 

پرداخته شود و همچنین کار بردهاي گوناگون آسمان را دراین اثر گران سنگ برشماریم.
آسمان، شکل، طبقات، رنگ، گوهر وجودي، جنسیت، شاهنامه.ها:کلیدواژه

آسمان و افالك
شود. این گنبد ظاهري جزء آسمان فضاي ممتد و گستردة گنبد مانندي است که در باالي زمین دیده می

شمار اعم از ستارگان  ثابت و کواکب سیار و اقمار سیارات و فضایی است الیتناهی که اجرام سماوي بی
د، در آن قرار دارد و نیز زمینۀ آثار علوي دهنستارگان که میلیاردها منظومه و حتی کهکشان را تشکیل می

گون است. قدما آسمان را متشکل از مجموعه افالك مانند ابر و برف و باران و تگرگ و شبنم و بخارات گونه
: ذیل مدخل آسمان)1387خواندند. (ر.ك. مصاحب، دانستند و نیز هر یک از افالك را آسمان میمی

از جمله بطلمیوس و اغلب دانشمندان اسالمی و ایرانی به جز معدودي بسیاري از دانشمندان یونانی و« 
پنداشتند که زمین در مرکز عالم ثابت است و آسمان کرة مانند ابوریحان بیرونی و عبدالجلیل سنجري می

بسیار بزرگی است که ستارگان در آن قرار دارند و این کرة بسیار بزرگ با همه ستارگانش بر گرد و قطب 
نامیدند. این گردش گردد. به همین دلیل آسمان را گاهی مجازاً چرخ و گردون نیز میشمال و جنوب میثابت 

ظاهري امروزه هم با اندك تأملی در آسمان قابل مشاهده است. این حرکت ظاهري که برخاسته از حرکت 
ت ، موجب وضعی زمین به دور محور خود در جهت عکس حرکت ستارگان (یعنی از مغرب به مشرق)اس

) 310: 1349(نلّینو، » اي بسیار بزرگ تصور کنند.شده است. آدمیان، عالم را چون کره

1 . Mahin.khalili46@gmail.com
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سماء چیست؟ این نام به تازي بر آن چیز افتد که زبرتر «گوید: ابوریحان بیرونی در وجه تسمیۀ آسمان می
نام کردند یعنی مانندة آس از جهت خانه ... پارسیان او را آسمان باشد و بر تو سایه کند چون ابر، و چون بام

)58: 1362(بیرونی، » حرکت او که کرده است.
آسمان در واقع دامی است که اهریمن و دیوان در آن گرفتار «در فردگرد نخست دربارة آسمان آمده است: 

ست. از یابند و سرانجام در دوزخ که میان زمین اآیند و راه بازگشت به جهان تاریکی خویش را باز نمیمی
) 48: 1384(بهار، » میان خواهد رفت.

نامی است که ایرانیان به » اهورامزدا«نویسد: ترین نماد اهورامزدا بود ، تا جایی که هردوت میآسمان مهم«
)        33: 1366(ورجاوند، » دهند.االفالك یا به عبارت دیگر به تمامی آسمان میفلک
ن، آسمان نخستین مخلوق مرئی و گیتایی اهورامزدا است که در طول در مزدیسنا و روایات اساطیري که«

اولین گاهنبار، یعنی چهل و پنج روز نخست سال آفرینش، پدید آمده است. درازا و پهنا و عمق آسمان 
دهند که آسمان را از زمین جدا نگه دارد و از مساوي است. در جهان مینوي، فروهرها اهورامزدا را یاري می

دارد و به این جهت ) اما در جهان مادي، آسمان را چیزي نگه نمی13فتادن آن جلوگیري کند. (یشت ها، فروا
)44: 1388(یاحقی، » توصیف شده است.» ستونبی«به 

لْعرْشِ الَی ستَوي عالسموات بِغَیرِ عمد تَرَونَها ثُم الَّذي رفَع اهللاُ ا«در قرآن کریم نیز به همین مضمون آمده: 
ستون برافراشت آن گاه بر نگرید بیها را چنان که میلْقَمرَ ... داست آن ذات پاکی که آسمانالشَّمس واوسخَّرَ 

)2(سوره رعد: آیه »عرش قرارگرفت وخورشید وماه را مسخر اراده خود ساخت... 
را آفرید و خود نیز با آفریدگانش در آن هرمزد، نخست آسمان « بینیم کهمی» روایت پهلوي«که در چنان

آسمان مینوي آسمان است که او را چون گوردي «) و به گفته بندهش 53: 1368(میرفخرایی، » ساکن است.
(= جامۀ پشمین) بر تن دارد، او این آسمان را نگاه همی دارد تا اهریمن را باز تاختن نهلد، ایزد آسمان وظیفۀ 

)42: 1374(عفیفی، » ن و دیوان را دارد.دشوار زندانی ساختن اهریم
که اهریمن براي پلید ساختن آفریدگان به درون آسمان وارد شد، خوانیم: هنگامیدر روایت دیگر باز می

مینوي آسمان چون ارتشتاري دلیر که زره فلزي پوشیده بود ـ که خود آسمان فلزي است ـ به بانگ بلند و «
: 1366(گزیده زاد سپرم، » گاه تو را باز نهلم.اي، آناکنون که اندر آمده«خروش سخت به اهریمن گفت که: 

ترتیب آسمان در اساطیر ایرانی هم نخستین آفریده و هم جایگاه هرمزد و از یاران او در نبرد با ) بدین8
اهریمن است.

تعابیر مختلف از آسمان 
پردازیم.و گاهی هوا آمده که به شرح آنان میدر شاهنامه آسمان با تعابیر سپهر،گنبد، چرخ، فلک، گردون 

سـپـهـر
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: 1380(زنجانی، » در فارسی باستان سپتیر یعنی سپهرداد = آسمان آفریده، در پهلوي هوسپتیر و سپیهر.«
(مایل به سفیدي، سفید) آمده و به قول گایگر » سویتر«) (به قول نلدکه این کلمه مستقیماً از سانسکریت 605

(حاشیه برهان قاطع: به تصحیح دکتر معین) سپهر » جا ناشی است.(خاکستري رنگ) از آن» سپرا«کلمۀ افغانی 
) 171: 1386، 1نام دیگر آسمان است و ازآن بیشتر، آسمان پرستاره خواسته شده است . (ر.ك. کزازي، ج 

سپهر از زروان، سپهر به معناي بخت و اقبال، در پهلوي لقب خداي دارد، بنا به اساطیر زردشتی، «
خداي زمان، پدید آمده است. او تن زروان است و جهان مادي در او است. او را در ادبیات پهلوي چون 

هایی چون فلک گردان و چرخ گردون در ادبیات فارسی بازماندة آن اسطوره دانند. استعارهچرخی می
ز او ساخته است. سپهر، هرمزد را است.سر نوشت جهان در دست اوست.نیکویی کردن و بدي کردن هر دو ا

کاران است، سپهر،گاه با دهد. او چون کشاورزان جامۀ نیلگون برتن دارد و حامی کشتدر آفرینش یاري می
)158: 1384(بهار، » شود.واي یکی شمرده می

بلند سپهر در شاهنامه با ترکیباتی سپهر پیرگشته، سپهرگردان، سپهرروان، سپهرکهن، سپهربرکشیده، سپهر
و... همراه شده است: 

که تا چون نماید به ما چرخ مهر

خداوند کیوان و گردان سپهر

ستاره تو گفتی به آب اندرست

وگر خود دگرگونه باشد سخن

نگارندة برکشیده سپهر

چه بازي کند پیرگشته سپهر
)1386: 383(فردوسی ، 

فروزنده ماه و ناهید و مهر
)3: 1(همان، 

سپهر روان هم به خواب اندرست
)41678: 1149(همان، 

شهی نوگزیند سپهر کهن
)27606: 759(همان، 

کز اویست پرخاش و آرام مهر
)41678: 1149(همان، 

شده است. سپهر خجسته، سپهر » مردان «هایی از سپهر براي تصاویر در شاهنامه فردوسی گاهی وصف
)331: 1369سپهر روان و ... (ر.ك. رستگار فسایی، نبرد، سپهر همایون، سپهر وفا، 

گشایندة بند بسته تویی

پدر نام تو چون بزادي چه کرد

کیان را سپهر خجسته توئی
)16303: 450(فردوسی، 

کمند افگنی گر سپهر نبرد 
)150819: 417(همان، 

گـنـبـد
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) 190: 1386(کزازي، » قبه در تازي ریختی از گنبد باشد.بوده است و gumbatگنبد در پهلوي گومبت «
)402: 1353(نوشین، » کنایه از سپهر، آسمان«

در «داند. گنبدي بودن آسمان از یک باور و اسطوره هندي برخاسته است که منشاء حیات را آب می
از » گنبد«چون آسمان همها از جمله فرهنگ هندي کل هستی در آغاز هستی دریایی بود که اي از فرهنگپاره

)195: 1383هال، »(هاي جهان پایین شد. هاي جهان باال از آبمیان آن سر برآورد و سبب جدایی آب
در میان اساطیر ایرانی آسمان به صورت گنبدي شکل بودن نشان داده نشده است بلکه به انحناي زره و 

ه اهریمن چون در تاخت و آفرینش هدفمند دو دین گوید ک«خود نشان داده شده: شکل قوسی بودن کاله
زوري خویش را دید، بازگشتن را آرزو کرد. مینوي آسمان، چونان آفریدگان (هرمزد) و پیروزيِ ایزدان و بی

تا ارتشتاري اَروند که زره فلزین دارد، که خُود آسمان است، مقابلۀ (با) اهریمن را مهیا ساخت و تهدید کرد،
)63: 1369(دادگی، ...» تر از آسمان، پیرامون آسمان بساخت ی سختکه هرمزد بارویآن

کننده و نمادي از تقدس آسمان است. چون مساجد، ضریح مقبرة امامان تداعیگنبد بناهاي مقدس هم
هاي گنبد تیزرو، گنبد چرخ، گنبد الژورد و گنبد در شاهنامه نیز تصویري دیگر از آسمان است که به صورت

است.... آمده
پدید آمد این گنبد تیزرو

چو بر گنبد چرخ رفت آفتاب

تو گفتی که بر گنبد الژورد

شگفتی نمایندة نو به نو
)43: 2(فردوسی ، 

دل طوس و گودرز شد 
پرشتاب

)1343: 372(همان، 
بگسترد خورشید یاقوت زرد

)638: 19(همان، 
هاي گنبد آسمان جنبش و تحرّك آن است که در اسطوره نیز به آن اشاره شده ویژگیترین یکی از مهم

اي نهاد که در دوران آمیختگی به حرکت ایستند؛ سپس بر فراز اشیا، او سپهر آن اختران را چون چرخه«است: 
)44: 1369(دادگی، » ستارگان نیامیزنده را قرار داد.

ه دارد:فردوسی در شاهنامه به این موضوع توج
چنین آمد این گنبد تیز گرد 

چنین گردد این گنبد تیز رو

گهی شادمانی دهد گاه در
)12151: 336(فردوسی ، 

سراي کهن را نخوانند نو
)9374: 261(همان، 
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اي بیان تحرّك و ناآرامی آسمان در ابیات صرفاً حاصل فضاي حماسی آن نیست بلکه نتیجۀ بینش اسطوره
شود.باشد. که در جاي جاي شاهنامه این بینش و آگاهی او به اساطیر یافت میحکیم فردوسی نیز می

کجا نام او آفریدون بود

چو برگاه باشد سپهر وفاست

گشادند لب کاي سپهر روان

زمین را سپهري همایون بود
)659: 20(همان، 

به آورد گه چون نهنگ بالست
)39557: 1091(همان، 

جهاندار با  داد و روشن روان
)44745: 1232(همان، 

چـرخ
(فرهنگ » ، آسمان و فلک، طاق ایوان و طاق درگاه سالطین و غیره را گویند.»چرخ«درادب فارسی «

(برهان قاطع)» ترین ویژگی آن دوران و حرکت است.مهم«معین: ذیل چرخ) و 
فلک جسمی است چون گوي گردنده اندر جاي : «گویدابوریحان بیرونی نیز قریب به این مضمون می

خویش. اندر میان او چیزهاست حرکت ایشان به سرشت خویش به خالف حرکت فلک است، ما اندر میان 
چون حرکت بادریسه و فیلسوفان او را اثیر اوییم و او را فلک نام کردند، از بهر حرکت او که کرده است. هم

)56: 1363(بیرونی، »نام همی کنند.
انسان اولیه یکی از اولین کارهایی که آموخت بافندگی است. در این فن حیوان استاد او بود، این حیوانات 

آفریند که چون عنکبوت و مرغان بودند، عنکبوت با تنیدن تار به دور خود حجمی هندسی میموجوداتی هم
قا نماد کیهان و شناخت آن شده این حجم دایرسان است. شاید از این روست که عنکبوت در هند و افری

)79: 1376است. (ر.ك. دوبوکور، 
هاي زندگی بشر است، به استخدام در آوردن این وسیله سبب ترین موهبتاختراع چرخ یکی از مهم

چنان اهمیت نمادینی یافت که آسمان تسهیل حرکت و جا به جایی او از مکانی به مکان دیگر شد. چرخ آن
چرخ در «است. چرخ براي تعبیر آسمان در ادب فارسی از بسامد باالیی برخوردار است. یکی از این نماده

هاست، در یونانی ـ رومی نمایانگر ایزد و آسمان و نماد سرنوشت آیین میترا نماد گردش خورشید در آسمان
)112: 1379(کوپر، » است.

در زمان دارد. در تصوف، سماع البروج به معناي چرخ زندگی حکایت از گردش عالمچرخ فلک یا فلک
برد و نمادي از این چرخش و حرکت دورانی است. فرد با چرخش خود از این رمزگرایی کیهانی بهره می

دهد. خاك را به افالك اتصال می
چرخ در شاهنامه نیز این چنین به کار رفته:

که تا چرخ باشد تو بادي به جايبیاورد پیغام هندي ز راي



٢٥٢٤

٢٥٢٤

مجموعه مقاالت

چگونه است ماه و شب و روز چیست

زمین و زمان آفریدکه چرخ و

)40182: 1108(فردوسی ، 
برین گردش چرخ ساالر کیست

)5891: 165(همان، 
توانایی وناتوان آفرید

)796:2824(همان،
رخ گردان، چرخ کبود، چرخ چرخ در شاهنامه با ترکیباتی چون: چرخ برین، چرخ پیر، چرخ ساج، چ

سپهر، ... همراه شده است:
تو گفتی که کیوان زچرخ برین

چنین است کردار این چرخ پیر

زشبگیر تا ماه بر چرخ ساج

چنین گفت کین فرّ زیباي تو

یکی آتش آمد زچرخ کبود

ستاره فشاند همی بر زمین
)20896: 574(همان، 

ت با دانش و یادگیراگر هس
)31364: 864(همان، 

به سر برنهاد آن دل افروز تاج
)21155: 581(همان، 

همی چرخ گردان سزد جاي تو
)5887:165(همان،

دل ما شد از تف او پر ز دود
)14393: 398(همان، 

کفـلـ
رود، فلک است که قدما گاهی تعداد آن را هفت و گاهی نه لفظ دیگري که براي آسمان به کار می

دانند و هر فلک را به نام یکی از روشنان فلک: ماه، عطارد، ناهید، خورشید، بهرام، مشتري، کیوان می
خوانند. در صفحات بعدي توضیحات الزم آورده شده است.می

و بادزمین بندة تاج و تخت ت

گواهی دهد بر زمین خاك و آب

وارهمی تا بگردد فلک چرخ

فلک مایۀ فرّ و بخت تو باد
)12685: 351(فردوسی ، 

همان بر فلک چشمۀ آفتاب
)19514: 537(همان، 

بود اندرو مشتري را گذر
)19572: 539(همان، 

گــردون
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رود و در ي معنوي در شاهنامه به کار میهالفظ گردون نیز درست درمعناي چرخ و با همان برداشت«
)207: 1369رستگارفسایی، »(شود.هایی چون گردون پیر، گردون گردان، گردون گردنده و ... دیده میصورت

چنین است کردار گردون پیر 

کـزویـست گـردون گـردان به 
پـاي

مرا بند گردون گردنده کرد

گهی چون کمانست و گاهی چو 
تیــر

)441: 124ی ، (فردوس
هم اویست بر نیک و بد رهنماي

)1525: 429(همان، 
نگویم که با من بدي بنده کرد

)43228: 1191(همان، 
هــوا

چون زمین هوا نیز در کالم فردوسی گاهی تعبیري است، از آسمان و درست نقطه مقابل زمین است. هم
)206: 1369پذیرد. (ر.ك. رستگار فسایی دهد و تأثیر میدر نتیجه نبردهاي زمینیان تغییر رنگ می

هوا دام کرکس شد از پرّ تیر

ز مغفر هوا گشت چو سندروس

زمین شد زخون سران آبگیر
)3705: 1022(فردوسی ، 

زمین سر به سر تیره چون آبنوس 
)5557: 156(همان، 

شکل آسمان
کم از اعتقادي هند و یار کهن، دستمرغی شکل بودن آسمان را در اساطیر زرتشتی از اعتقادي بستخم«

ترین اساطیر هندي عقیده بر آن بود که از عدم که خود هستی گیرد. از سویی در کهناروپایی سرچشمه می
مرغی پدید آمد، یک سال بر جاي بماند و سپس به دو نیمه گشت، نیمی سیمین که زمین شد، نیمی بود، تخم

)84: 1384(بهار، » زرین که آسمان گشت.
اي طالیی با بیضه«چنین آمده است؛ شود: در ریگ ودا اینمرغ در اساطیر ملل نیز دیده میاسطورة تخم

ها ماند. در پایان سال او پوستی زرین بود، پراجاباتی این بیضۀ طالیی را شکست .مدت یک سال روي آب
و این bhūvahگفت بهوواه و این کالم زمین شد، بعد bhūhکرد ،سخن بگوید، نخست گفت: بهو کوشش

)78: 1346(شایگان، » و این گفتار آسمان شد.svahسخن هوا شد و بعد افزود اسواه 
مرغی است با پوستۀ بیرونی و فراز ، نیز جهان چونان تخمHun-Thienدر اساطیر چین مکتب هوان یاین 

)84: 1373. (ر.ك. کریستی، آن آسمان، پوستۀ درونی آن جایگاه ستارگان و پوستۀ زیرین آن زمین است
کران از او پدید کرونوس یا زمان بود که کائوس (آشفتگی) بیدر اسطوره یونانی نیز بیان شده: نخستین بن

آمد و اثر (اثیر) که نماد کرانمند بود.
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شب پیرامون آشفتگی نخستین را فرا گرفت و پوشش را تشکیل داد که با عمل خالق اثیر، مادة تکوین «
مرغی به خود گرفت که شب پوستۀ آن را تشکیل کم در زیر آن سامان یافت. سرانجام، شکل تخمکمجهان،

اش زمین را به وجود اش گنبد آسمان و نیمۀ پایینیالجثه که نیمۀ باالییمرغ عظیمداد. در مرکز این تخممی
با شب درآمیخت و آسمان و یا روشنی زاده شد که نخستین آفریده بود. همو بود که Phanesآورد، فانس 

)20ـ19: 1375(ژیران، » زمین را پدید آورد و زئوس را هستی بخشید.
و بیشتر مفسران برآنند که آسمان «چنین گفته است: 86، ص 7فخرالدین رازي در تفسیر سورة یس، ج 

این گفتۀ هاي آن بر کوهی است و آسمان چون سقف همواري است و دلیل است؛ بر گسترده است و کناره
کنند که در نصوص چیزي ) ولی در ضمن خاطرنشان می5(سوره الطور، آیه » لْمرْفُوعِٱلسقْف ٱو«خداي تعالی 

)178: 1349(نلّینو، » که آسمان گسترده و مستدیر است وجود ندارد.دلیل بر این
صل به صورت یک آسمان نخستین بخش از جهان بود که آفریده شد. آسمان در ا«در آفرینش مزدایی 

» گذرد.پوسته تهی گرد توصیف شده است که از صخره سخت ساخته شده و از زیر و باالي زمین می
)94: 1377پور، (اسماعیل

کردند. ایرانیان باستان جهان را گرد و هموار مانند بشقابی تصور می«گوید: درباره شکل آسمان هینلز می
اي از الماس بود که جهان را چون صخرهد بلکه جوهري سخت همپایان نبودر نظر آنان آسمان فضایی بی

)29:1382(هینلز،» اي در برگرفته بود.مانند پوسته
تصویر شده است:                                                                       » تخت سیمین«چون اما در شاهنامه، آسمان هم

از آسمانی است که از پرتو ماه سیم فام شده است.تخت سیمین استعارة مصرحه 
سه پاس از شب تیره اندر گذشتچو ماه از بر تخت سیمین بگشت

)25711: 707(فردوسی، 
تخت سیمین استعارة مصرحه از آسمانی است که از پرتو ماه سیم فام شده است.

مرغ و از پهناور و به شکل تخمدر بندهش نیز آمده: نخست آسمان را آفرید روشن، آشکارا، بسیار
) از 40ـ39: 1369خماهن که هست گوهر الماس نر، سر او به روشنی بیکران پیوست. (ر.ك. دادگی، 

هاي آسمان گنبدي انحنا و خمیدگی آن است که در اسطورة ایرانی با زره و خُود به آن اشاره شد و در ویژگی
بیانگر همین شکل » گنبد«بیان کرده است، هرچند خود نام » شتگوژپ«شاهنامه نیز وصف این انحنا را با واژه 

انحنایی آسمان نیز است. 
که خیره چراغ دلم را بکشتنگه کن بدین گنبد گوژپشت

)165: 445(فردوسی، 
طبـقـات آسـمـان
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مایه پایه، )2) سپهر اختران، (1اند (شناختههنینگ معتقد است که ایرانیان در اصل چهار آسمان را باز می«
هاي آسمان شده است. اما اضافه شدن پایه) بهشت که گاه، ابر پایه نیز بدان افزوده می4) خورشید پایه و (3(

تا هفت پایه به سبب عالقه تقدس عدد هفت و اعتقاد به مبارك بودن آن و نیز به سبب نفوذ عمیق نجوم 
آسمان در برابر چهار یا پنج آسمان بنا به اعتقاد قدیم گونه است که هفت بابلی است، بر نجوم ایرانی و بدین

آید که عبارتند از: نخست ابرپایه، دیگر سپهر اختران، سوم سپهر ستارگان نیامیزنده، چهارم ماه به وجود می
پایه، پنجم خورشید پایه، ششم گاه امشاسپندان و هفتم روشنی بیکران باید توجه داشت که فقط ستارگان 

)66: 1384(بهار، » اند و بقیه داراي پایه.داراي سپهر
به یکی از سیارات هفتگانه اند که هر طبقهپنداشتهطبقات آسمان را بعد از دورة ساسانی عموماً هفت می«

قدما معتقد بودند باالي این هفت فلک، فلکی قرار دارد که به ) «46: 1388(یاحقی، » تعلق داشته است.
االفالك و و محیط بر همۀ این افالك، فلک دیگري هست که اطلس، فلکموسوم است» الثوابتفلک«

جا خوانند. اشاره به نُه فلک یا نه کرسی آسمان از ایننیز می» عرش اعلی«شود و آن را النهار نامیده میمعدل
نیز به از آن رو که فلک خورشید است و گانه، آسمان چهارم،نشأت گرفته است. از میان افالك هفت یا نه

جا) (همان» که عیسی هنگام عروج خود از آن نتوانست فراتر رود، در ادبیات فارسی مشهورتر است.علت این
در شاهنامه نیز به فلک چهارم اشاره شده است:

کزین جنگ ما بد آید شتابز چـارم همی بنـگرد آفتـاب
)48764: 1344(فردوسی، 

گیرد که در انطباق با عقول عشره که ان را نه فلک در نظر میشناسی حکمت مشایی تعداد آسمدر هستی«
شود، از جهت صعودي از فلک قمر شروع ها به این دلیل نه عدد میگیرند. تعداد آنسراسر زمین را در برمی

افزایند که شود. گاهی بر این افالك دو فلک اثیر و زمهریر نیز میاالفالك یا فلک محیط ختم میو به فلک
رسانند که این امر تناسب با یازده کوه قاف ها را به یازده میها زیر فلک قمر دارد و تعداد آنآنمکان

)161: 1364(پورنامداریان، » باشد.سهروردي می
شمردند: عطارد، زهره، مریخ، مشتري و زحل ولی بعدها اهالی بابل نخست سیارات را پنج عدد می«

دند؛ یعنی ماه و آفتاب را بر این عده افزودند، و معبد مشهور سیارات سیارات را هفت عدد به حساب آور
صائبان و کلدانیان هفت کوکب را پرستش ) «123: 1338(معین، » گانه را به همین مناسبت بنا کردند.هفت

خوانند. شمیس (شمس)، سرا (قمر)، نیریگ (مریخ)، انبو (عطارد)، بعل (مشتري)،ها میکنند و بدین ناممی
جا)(همان» لیوت (زهره)، کیوان (زحل = کیوان).

هندیان به هشت آسمان اعتقاد دارند، هفت تا آن مقر هفت کواکب سیاره است که زحل، مشتري، مریخ، «
دانند و همین آسمان را اند، آن را هشتم میشمس زهره، عطارد و قمر باشند و آسمانی که جمیع ثوابت در آن

لسموات ٱوسع کُرْسیه »....  «گویند که به زبان اهل شرع کرسی است.ابت میحکما فلک هشتم و فلک ثو
ٱو ضگنجد و نهم که آن را مهااکاس گویند. ها و زمین در کرسی می) یعنی آسمان255(سوره بقره، ...» لْأَر
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» را احاطه کرده است.ها و زمین که محیط همه است و کرسی و آسماناند، جهت آنها نکردهداخل آسمان
)125(همان: 

االفالك و اطلس تعداد گنبدهاي آسمان از هفت عدد شناخته شده در عهد اسالمی به نُه تا رسیده و فلک
که ماهیتی اسالمی دارد و جایگاه عرش و کرسی است و به گنبدهاي پیشین افزوده شده است. هفت آسمان 

تُسبح لَه السموات السبع «آیات متعدد به کار رفته است. تعبیري است که در اشاره به طبقات آسمان در
هاست همه به والْاَرض ومن فیهِنَّ وانْ منْ شَیء إلّا یسبح بِحمده ...  هفت آسمان و زمین و هرچه در آن

ص (مؤمنون) 23، سوره 27(بقره) آیه 2) و سوره 44، أسري، 17(سوره » ستایش و تنزیه خدا مشغولند ... 
و ... 3(الملک) آیۀ 67، سورة 12(تغابن) آیه 65، سوره 11(فصلت) آیه 41، سورة 17آیۀ 

چون اند یک بر دیگر پیچیده، همها هشت گويفلک«ابوریحان بیرونی نیز به هشت فلک باور دارد: 
)56: 1362(بیرونی، » پیچیدن تویهاي پیاز.

پرسند طالب میبن ابیگانه از علیهاي هفتهاي آسمانها و نامابن کواء از رنگ«در کتاب الخصال آمده:
فرماید:و امام در پاسخ می

نام آسمان دنیا رفیع است و آن از آب و دود است.
نام آسمان دوم فیذم است و به رنگ مس است.

نام آسمان سوم اماروم است و به رنگ (فلز) برنج است.
ارفلون است و به رنگ نقره است.نام آسمان چهارم 

نام آسمان پنجم همیمون است و به رنگ طال است.
نام آسمان ششم عروس است و آن یاقوتی سبز است.

)147: 1384(حجازي، » نام آسمان هفتم عجماء است و آن مرواریدي سفید و روشن است.
ها نقل شده، مثالً به هاي آسماننامها و مضمون این روایت، به طریق مختلف و با اندك تفاوتی، در واژه

و 3544تا: هاي فیدوم، ارفلون و هیمون کلمات قیدوم و ارقلون و هیقون آمده است.(صدوق، بیجاي واژه
)470ق: 1406عطاردي، 

گانه را در یک بیت یک جا آورده است:فردوسی در شاهنامه نام طبقات هفت
ید و تیر از برو ماه زیرچو خورشچو کیوان و بهرام و ناهید و شیر

)16269: 449(فردوسی، 
کند، در این بیت به جاي مشتري، شیر را آورده است. در جایی دیگرحکیم توس به این باور تأکید می

آورد و بر آسمان هنگام توصیف میدان نبرد، یک طبقه از طبقات زمین در زیر پاي ستوران تحمل نمی
خیزد. برمی

زمین شد شش و آسمان گشت هشتن پهن دشتز گرد ستوران در آ
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)4445: 125(همان، 
و یا

همه تندرستی به فرمان اوست
زخاشاك تا هفت چرخ بلند

به ژرفی نگه کن که با یزدگرد

همه نیکویی زیر پیمان اوست
همان آتش و آب و خاك نژند

)37586ـ375850: 1037(همان، 
چه کرد این افراخته هفت گرد

)48739: 1343(همان، 
گوهر آسمان

اند و گاهی فلز و گاهی آبگینه. در کتاب دانا و مینوي خرد پنداشتهگوهر مادي آسمان را گاهی سنگ می«
آسمان از گوهر یاقوت ساخته شده است و برخی نیز «) آمده است: 15ـ21، بندهاي 49(چاپ وست، بخش 

)44: 1388(یاحقی، » گویند از الماس.می
آن گاه به خلقت ثُم استَوي إلَی السمآء وهی دخَانٌ...«فرماید: می11م در سوره فصلت آیه در قرآن کری

نخست آسمان را «و در بندهش دربارة آسمان آمده: » ها دودي بود...هاتوجه کامل فرمود که آسمانآسمان
» از خماهن که گوهر الماس نر است.مرغ) وآفرید روشن، آشکارا، بسیار دور و خایه دسیه (= به شکل تخم

)45: 1369(دادگی، 
ام کوه آن است که از خماهن، از گوهر آسمان، میان دریاي فراخکرد است که آب از هوگر بر او او سیند«

)71همان: »(فرو ریزد.
».» اءالعرش من یاقوته الحمر«بحاراالنوار، روایتی از پیامبر اسالم (ص) نقل شده است که 55در جلد «

انغران مینوي انغر روشن است که خانۀ «کند: ) بندهش نیز این مطلب را تصریح می60: 1372(مهاجرانی، 
) فردوسی در شاهنامه نخست آسمان را 113: 1369(دادگی: » گوهرنشان سفته یاقوت مینوان ساخته است. 

داند:در اثر به هم پیوستن چهار گوهر یا عناصر اربعه می
ر دیگر ساختهگهرها یک اند

پدید آمد این گنبد تیز رو
زهرگونه گردن برافراخته
شگفتی نمایندة نو به نو

)43ـ42: 2(فردوسی، 
داند و چرخ کبود را از جنس و در جاي دیگر در ادامه همین مطلب، آفرینش آسمان را از یاقوت سرخ می

گوید: از چهار عناصر رد؛ یعنی به عبارتی میدادند که با گفته پیشین خود تناقض داآب، گرد، باد و دود نمی
اربعه ساخته نشده است.

نه از آب و گرد و نه از باد و دودز یاقوت سرخ است چرخ کبود
)75: 3(همان، 
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پردازیم. فردوسی در در توضیح این بیت نخست به نظر کوورجی کویاجی و سپس به نظر دکتر کزاري می
دهد، این مفهوم را نه تنها اي که آسمان ساخته شده است، به دست میاز مادهپیشگفتار حماسه خود، گزارشی 

داند، که فردوسی آسمان را از یاقوت سرخ میتوان به دست آورد. اینهاي پهلوي بلکه از اوستا نیز میاز متن
فردوسی بیشتر از هاي دینی و فلسفی او دارد که در ژرفاي باور باستانی ایرانیان جاي دارد وشریشه در آموز

)14: 1371کند. (ر.ك. کوورجی کوباجی، استناد می» دانا و مینوي خرد«همۀ آثار زبان پهلوي به 
به درستی معلوم نیست که چرا فردوسی گوهر و گونۀ «فرماید: دکتر کزازي نیز در توضیح این بیت می

را گویا است که قصد او از این سخن آسمان را از یاقوت شمرده است. از ساختار معنایی و نحوي بیت آشکا
خیال شاعرانه نیست بلکه باور باستانی در آن وجود دارد. در باور باستانی آسمان از گونه و گوهرسنگ 

تواند باشد. در بندهش آسمان شده است، بخش نخست در واژة آسمان: آس به معنی سنگ میپنداشته می
اي از سنگ است که پیشینیان آن را مانند جانوران آن گونهبیان شده است که» خُماهن«یک بار آفریده از 

خماهن به …در بحث آفرینش ) «200: 1386، 1کزازي، ج »(کردند.داراي دو گونه نر و ماده تصور می
دهد عنوان گوهر آسمان ذکر شده است. تعاریفی که درباره خماهن در دست است، این تلقی را به دست می

)60: 1372ان یاقوت سرخ باشد.(مهاجرانی، تواند همکه خماهن می
خُماهن به معناي فلز گداخته است و صفتی براي آسمان است. این «گوید: دکتر بهار در گوهر آسمان می

…واژه در فارسی به صورت خم آهن و خماهان به کار رفته است. مؤلف برهان زیر واژه خماهان گوید: 

و به عربی آن را …نر و ماده «به سرخی مایل و آن دو نوع است: رنگ،سنگی باشد، به غایت سخت و تیره 
جا دو اسطوره در این» …حجر حدیدي و صندل حدیدي خوانند و بعضی گویند سنگی است، سیاه و سفید 

هم درآمیخته است: یکی صفت خماهن که اشاره به فلزین بودن آسمان است و دیگري سنگ بودن آسمان، به
چه واژة آسمان در اوستا ـ خستین، اعتقاد دوم نیز در نزد ایرانیان قدمت بسیار دارد، چنان در کنار اعتقاد ن

asman –lasanاي است به معناي سنگ است. بنابر اسطوره دیگر گوهر آسمان، آبگینه سپیده که عقیده
)48: 1384(بهار، » جدیدتر.

شده است که خود زادة سنگ است. در بندهش در جایی دیگر گوهر آسمان فلز آبگینه گون دانسته
مادي فلز را به خویش گرفت. به یاري و همکاري او، خور و چهارم از مینویان شهریور است. او از آفرینش«

مهر و آسمان و اَنغران ... داده شدند (= آفریده شدند). زیرا فلز را استواري از آسمان است و آسمان را بن 
و را قرار از انغران است ـ انغران همان انغر روشن، خانۀ زرین گوهرنشان است گون فلز است و اگوهر آبگینه

که در باال به گاه امشاسپندان پیوسته است. ـ تا بدین همکاري، دیوان را در دوران اهریمنی توان از میان بردن 
)49: 1369(دادگی، » فلز نباشد.
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ر اصل به صورت پوسته تهی گرد توصیف آسمان نخستین بخش از جهان بود که آفریده شد. آسمان د«
» گذرد. آسمان را بر هفت پایه آفرید.شده است که از صخرة سخت ساخته شده و از زیر و باالي زمین می

)94: 1377پور، (اسماعیل
براي شکوه و فرّشان، اي زردشت!«سان سخن رفته است. در فروردین یشت نیز از خماهنی آسمان بدین

اي به میان دارد، دارم که این زمین گرداگرد آن را چون خانهباال، روشن، فراز پیدا نگاه میاین آسمان را در
)34: 1366(میرفخرایی، » این آسمان که در جهان مینوي استوار، دور کران، به شکل خماهن قرار دارد.

از زمرد سبز آسمان اول«مسعودي در مروج الذّهب هر طبقه از آسمان را از گوهري ذکر نموده است: 
است، آسمان دوم از سیم سپیده، سوم از یاقوت سرخ، چهارم از در سپید، پنجم از طالي سرخ، ششم از 

) 20: 1370(مسعودي، » یاقوت زرد و آسمان هفم از نور است.
در ادبیات پهلوي یکی مینوي آسمان و دیگري خود آسمان است که چون سپري با زرهی فلزین بر «

)80: 1384(بهار، » ست.مینوي آسمان ا
در شاهنامه آسمان نیز آهنین وصف شده است که این تنها به خاطر حماسی بودن آن نیست بلکه تأثیر 

اسطوره نیز هست.
تو گفتی سپهر و زمان و زمین

بتوفید ز آواز گردان زمین

بپوشد همی چادر آهنین
)12906: 357(فردوسی ، 

آهنینزترگ و سنان آسمان
)1726: 476(همان، 

چنین به تصویر کشیده شده است:در داستان بیژن و منیژه سیاهی آسمان در شب این
تو گفتی به قیر اندر اندود چهرچو پوالد زنگار خورده سپهر 

)13834: 387(همان، 
بت داده شده است. که از صفات آهنین بودن است.نس» زنگاري«دربیت فوق به آسمان صفت 

سبب شود، بدینبها به یکی از ستارگان سیار نسبت داده میدر نجوم احکامی هر یک از فلزات گران« 
اي که آن فلز منسوب به آن بوده ذکر ها یا نام سیارهگران قدیم این فلزات را به رمز به اسم خود آنصنعت

قرار:اند، بدینکردهمی
خورشید)زر (ذهب) با نام شمس (

سیم (نقره) با نام رمز قمر (ماه)
مس (نحاس) با نام رمز زهره (ناهید)

سرب  با نام رمز زحل (کیوان)
قلع (رصاص) با نام رمزي مشتري (برجیس = هرمزد )

»سیماب (خارچینی) با نام رمز عطارد (تیر) . 
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)456: 1366(ورجاوند، 
توان دهند و به نوعی میطبق هیأت قدیم تشکیل میگانه در واقع طبقات آسمان را این سیارات هفت

توانند نماد آسمان بگیرند و نسبت میان آسمان و فلز مربوط به آن را گفت شاعران هر یک از آنان را مجازاً می
برقرار کنند.

فردوسی نسبت رنگ زرین آسمان را به خورشید داده است:
گویی شستسپهرش به زر آب همان رنگ خورشید دارد درست

)15539: 429(همان، 
رود، مانند: تاج، تخت و گاه و ... که فردوسی میان آسمان زر در ساختن ابزارآالت پادشاهی نیز به کار می

و این لوازم نسبت برقرار کرده است:
نخست اندر آیم زخاقان چین

به سان سپهري یکی تخت زر

که این چرخ و ماه است یا تاج و گاه

بخش سپهرست و تختش که تاج
زمین

)1337: 370(همان، 
برو ساخته چند گونه گهر

)3053: 16(همان، 
ستارست پیش اندرش با سپاه

)6191(همان، 
رنـگ آسـمـان

جذب نور توسط ذرات خُرد غبار و بخار «هاي آسمان، رنگ آن است که ناشی از یکی دیگر از ویژگی
شود که عالوه بر شعاع آبی موجود در جو زمین است، زیادي غبار و مخصوصاً غبار دانه درشت، سبب می

شود و هر هاي دیگر نیز پراکنده شوند و در این صورت آسمان پریده رنگ و سفیدفام و مه مانند میشعاع
د. (هنگام صبح در فصل زمستان، پس از باران و هنگام رؤیت آسمان از وقت و هرجا که ذرات غبار کمتر باش

: ذیل آسمان)1387(مصاحب، » تر خواهد بود.باالي کوه یا از روي اقیانوس) رنگ آبی آسمان روشن
هاي گوناگون و گاهی از طبیعت، پرندگان و گیاهان مدد در ادبیات فارسی در توصیف آسمان از رنگ

ها هاي گوناگون رنگگوید: در استفاده از طیفهاي آسمان میدورانت درباره رنگویل.شودگرفته می
هاي خود را به عنوان نمادي از آسمان برروي زمین تأثیر نبوده است. مردم بابل زیگوراتفرهنگ بابلی بی

با نام هفت نام داشت، این زیگورات هفت طبقه را » بورسیپا«هاي مشهور آنان ساختند، یکی از زیگوراتمی
شناختند، رنگ خاصی زده بودند. طبقه طبقات فلک نامیده و هر طبقه را به نشانه یکی از سیاراتی که می

تحتانی به رنگ سیاه و به نام زحل بود، طبقۀ دوم سفید و به نام زهره، طبقه سوم ارغوانی و به نام مشتري، 
نگ و به نام مریخ، طبقه ششم به رنگ نقره و به نام رطبقه چهارم کبودرنگ و به نام عطارد، طبقه پنجم سرخ
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) در اساطیر زرتشتی، رنگ 382: 1367ماه و طبقه هفتم به رنگ طال و به نام خورشید بود. (ر.ك. دورانت، 
)930: 1377پور، آسمان بیشه مانند و سبز رنگ است. (ر.ك. اسماعیل
و رنگ به هم نزدیک هستند و در شاهنامه هم اي که این دزهره به سفیدي وصف شده است و ماه به نقره

اي  بیان شده است ،گویی فردوسی در این بیت مجازاً از رنگ ماه و زهره براي در بیتی رنگ آسمان  نقره
رنگ آسمان مدد گرفته است.

فروهشته بر گل کمند از کمیناز آن گنبد سیم سر بر زمین
)2422: 69(فردوسی، 

نـرینـگی آسمـان
که شده است. زمانیساس باورهاي اساطیري آسمان، مرد یا پدر و زمین، زن یا مادر انگاشته میبرا« 

تأثیر شمردند. بعدها تحتقدرت اصلی خانواده با مادر بود. در آن دوران ماه را نر و خورشید را ماده می
نیز تغییر یافت و گیري جامعۀ پدرساالري، اعتقادات انسان در مورد ستارگانتحوالت اجتماعی و شکل

)12ـ11: 1379(مسعودي بخاري، » خورشید نر و ماه ماده  شمرده شد.
ـ پدران عالم باال ـ و زمین را که از چهار عنصر » آباء علوي«گانه بر هفت فلک را بعدها ستارگان هفت

ـ مادران عالم پست ـ دانستند.» امهات سفلی« ترکیب شده 
و گفتند: آسمان فایده دهنده و زمین فایده پذیرنده است و «ورده است: الحکمتین آناصرخسرو، در جامع

آسمان به مثل چون مردي است و زمین به مثل چون زنی است و موالید، از نبات و حیوان فرزندان این مرد و 
)261: 1332(ناصرخسرو، » زنند.
جش با مام زمین است که در هاي نمادین آسمان نرینگی و قدرت بارورکنندگی آن و ازدوایکی از ارزش«

اساطیر بسیاري از ملل انعکاس دارد. مثالً بنا به روایات چینی آسمان (یانگ)، پدر (مذکر) است و وصلت آن 
)5: 1382(زمردي، » با زمین (بین) موجب پیدایش انسان گردیده است.

سمان و زمین )که به وجود ها (آآن«در ریگ ودا نیز آسمان، پدرو به وجود آورنده انسان تلقی شده است. 
بخشند ... آن والدین ها را میترین نعمتآورنده خدایانند، به اتفاق خدایان با دانش شگفتی آفرین گزیده

(جاللی » بارور، جهان زندگی را به وجود آوردند و براي فرزندان خویش جاودانی پهناور را در همه سو.
گروهی «مقدسی هم به آن اشاره کرده است. مطابق روایت ایشان اي است که ) و این نکته167: 1372نائینی، 

از مردم هند برآنند که نخستین چیز در پیدایش انسان آن بود که آسمان نر بود و زمین ماده، آسمان بارید و 
)320/1: 1374(مقدسی، » زمین آب آن را پذیرا شد، مانند پذیرا شدن زن آب مرد را در زهدان خویش.

که مطابق روایات اساطیري آنان، آسمان شود، چنانن در روایات یونانی هم دیده مینرینگی آسما
چنین بین قبایل آفریقاي جنوبی و اهالی جنوب (اورانوس)، شوهر زمین (گایا) و فرمانرواي آسمان است. هم

کالیفرنیا آسمان جنسیت مردانه دارد.
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در ادبیات «به نرینگی آسمان اشاره شده است، در منابع مربوط به اساطیر ایران، از جمله بندهش نیز
شود و شبیه مردي است که کُستی زرتشتی براي آسمان، مینویی (وجود نامرئی) بسیار قدرتمند تصور می

) 96/1: 1356(یارشاطر، » (کمربند زرتشتیان) بر میان دارد که به صورت کهکشان در آسمان نمایان است.
دانستند و به نرینگی آن باورمند بودند. (بویس، زد (آسمان) را مقدس میایرانیان پیش از زرتشت نیز ای«

1374 :97(
این باور اساطیري تأثیر خود را در شاهنامه نیز برجاي نهاده و پدر بودن آسمان و مادر بودن زمین، تصریح 

شده است:
کسی را که دختر بود آبکش
پدر آسمان باد و مادر زمین

واب خوشپسر در غم و باب در خ
نخوانم بر این روزگار آفرین

) 25593ـ25592: 704(فردوسی ، 
گاهی به نیابت از آسمان، سخن از ابر و هوا به میان آمده است:

ندانم که عاشق گل آمد گر ابر
بدرد همی باد پیراهنش
به عشق هوا بر زمین شد گوا

چو از ابر ببینم خروش هژبر
درخشان شود آتش اندر تنش

دیک خورشید فرمانروابه نز
)25890ـ25888: 712(همان، 

اي گردش و چرخش افالك به دور زمین همین عاشقی آسمان به زمین باشد که در شاید تحلیلی اسطوره
باال به آن اشاره شد.

چه که بیان شد در باب آسمان دست یافت.بندي زیر به جز آنتوان به تقسیمبا مطالعه در شاهنامه می
هاي خداوند که شاهدي بر هستی اوست:مان از پدیدهالف ـ آس

که گردان بلند آسمان آفرید

کسی کو بلند آسمان آفرید

توانایی و ناتوان آفرید
) 32878: 907(فردوسی ، 

بدو در مکان و زمان آفرید
)33324: 919(همان، 

ب ـ آسمان نماد اوج و بلندي است:
بر شده موج تا آسمانازو که من عاشقم همچو بحر دمان

)2317: 66(همان، 
ج ـ آسمان در سرنوشت آدمیان دخیل است:
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گانه خود برجایگاه رفیع دوازده سرنوشت آدمیان در هزار توي نظام پیچیده و رازآلود ـ در طبقات هفت
شماران، زایچۀ خجسته و گجستۀ هر نوزادبرج فلکی جاي گرفته ـ نقش بسته این گونه است که ستاره

) 177: 1389جویند.(قائمی،اي را در همین لوح سپید مینوي مینوخاسته
ندارد بدین کودك خرد مهرگرفتیم و جستیم راز سپهر

)27600: 759(همان، 
شود: چ ـ نماد قدرت است و براي پیروزي از آن مدد گرفته می

مبادا به جز داد و نیکی گمانترا باد پیروزي از آسمان
)1075: 32(همان،

د ـ نگاه به آسمان، موازي و همراه نگاه انسان به سوي خداوند است:
هاي هاي اساطیري بسیاري است و در روایات اقوام و ملل گوناگون نمودها و نمونهآسمان داراي ارزش
ش ترین تجلیات قداست و سرشار از ارزکه در تاریخ، آسمان از مهمشود، چنانزیادي از آن یافت می

انتهاي خود اقامتگاه خدایان و برانگیزنده به اقتضاي ارتفاع بی«اساطیري مذهبی و حوزة اقتدار الهی است و 
)11: 1382(زمردي، » تجربه مذهبی در وجدان انسان ابتدایی بوده است.

کرانگی و نیروي در دوران اساطیري آسمان جایگاه خدایان بوده و به علّت دست نیافتنی بودن و بی
هاي مذهبی چنین قداست آسمان در تجربهشده است. همآفرینندگی (باران) آن، نماد برتري خداوند تلقی می

از راه رمزپردازي مفاهیم بلندي و عروج و غیره نمایان است. در مزدیسنا نیز سخن از قداست آسمان به میان 
و 24، 11هاي (رهاست در کردهکه سرود اوستایی درستایش فروه» فروردین یشت«که در آمده است چنان

ستاییم که در میان ستاییم و آن چیزهاي خوب می) سخن از ستایش آسمان است: و آن آسمان را می153
. (ر.ك. موالیی، ]اند[ها (= زمین و آسمان) قرار دارند و شایستۀ پرسش و شایستۀ نیایش و شایستۀ یزش آن

1383 :116(
جا مستجاب رود و در آنجا میاست مکان قدسی است. دعاها به آنآسمان، عالم برین و ملکوت اعلی 

شوند.می
همه سرها نهاده سوي آسمان

پس آنگه سوي آسمان کرد روي

سپهدار و گردنکشان آن زمان

بزرگان همه خیمه بگذاشتند

سوي کردگار مکان و زمان
)13267: 367(فردوسی ، 

يکه اي دادگر داور راستگو
)1921: 55(همان، 

گرفتند زاري سوي آسمان
)1298: 359(همان، 

همه دست بر آسمان داشتند
)37116: 1024(همان، 



٢٥٣٦

٢٥٣٦

مجموعه مقاالت

گاه اصلی قدرت نمادین آن خورشید ترین عنصر معنایی آسمان که تجلیرـ آسمان جایگاه قلمرو مهم
باشد:رگان نیز میاست و قلمرو ماه و دیگر ستا

چو خورشید زد عکس بر آسمان

چو پیدا شد از آسمان گرد ماه

همی رفت منزل به منزل سپاه

پراکند بر الژورد ارغوان
)1194: 35(همان، 

شب تیره بفشاند گرد سپاه
)46244: 1273(همان، 

زمین پر سپاه آسمان پر زماه
)28720: 791(همان، 

هاي آدمیان:ز ـ آسمان جایگاه روان
گردد:جا باز میکند و پس از رهایی از قفس تن بار دیگر به آنروح انسان از عالم برین هبوط می

سوي آسمان شد روان جوانفرستادم او را به خان جوان
)45283: 1247(همان، 

آمیز آسمان:پذیري اغراقس ـ رنگ
زتیغ و ز گرز و زکوس و زگرد

قان به قلب اندرون جاي خا
چین

به پرده سراي سپهبد رسید

سیه شد زمین آسمان الژورد 
)11246: 312(همان، 

شده آسمان تار و جنبان زمین
)4031: 388(همان، 

زگرد سپه آسمان تیره دید
)12132: 336(همان، 

کتاب نامه:
)، ارت فرهنگ اي،چاپ دوازدهم،سازمان چاپ وانتشارات وز)،ترجمه مهدي الهی قمشه1386قرآن کریم

وارشاد اسالمی .
اسطوره بیان نمادین،چاپ اول، تهران، سروش.1377پور، ابوالقاسم، (اسماعیل ،(
) ،زاده، توس، تهران.)، تاریخ کیش زرتشت، ترجمه همایون صنعتی1374بویس، مري
) ، پژوهشی در اساطیر ایران، چاپ پنجم، تهران، انتشارات آگاه.1384بهار، مهرداد ،(
الدین همایی، تهران.انتشارات التنجیم، به تصحیح جاللعۀاالوایل صنا)،التفهیم1362ی،ابوریحان،(بیرون

بابک
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) ،هاي رمزي در ادب فارسی، تهران، شرکت انتشارات علمی )، رمز و داستان1364پورنامداریان، تقی
وفرهنگی.

) ،ران، نشر قطره.ودا. (گزیده سرودها)، ته)، ریگ1372جاللی نائینی، سید محمدرضا
) ،انگیز امیرمؤمنان علی (ع)، قم، فارسی الحجاز.هاي شگفت)، خطبه1384.حجازي، سیدعلی رضا
) ،جلد، به اهتمام محمد معین، چاپ دوم، تهران، 5)، برهان قاطع، 1342خلف تبریزي، محمدحسین

سینا.ابن
) ،ران، توس.)، بندهش، ترجمه مهرداد بهار، چاپ سوم، ته1385دادگی، فرنبع
) ،جان، ترجمه جالل ستاري، تهران، نشر مرکز.)، رمزهاي زنده1376دوبوکور، مونیک
) ، تصویرآفرینی در شاهنامه (بررسی و نقد تشبیهات و استعارات در 1369رستگار فسایی ، منصور ،(

شاهنامه فردوسی)، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه شیراز.
) ،الطیر،ی ادیان و اساطیر در شاهنامه فردوسی، خمسه نظامی و منطق)، نقد تطبیق1382زمردي، حمیرا

تهران، زوار.
) ،فرهنگ جامع شاهنامه، تهران ، عطایی1380زنجانی، محمود ،(
) ،ل، انتشارات فکر )، فرهنگ اساطیر یونان، ترجمه ابوالقاسم اسماعیل1375ژیران، فلیکسپور، چاپ او

روز.
) ،هاي فلسفی هند، انتشارات دانشگاه تهراندیان و مکتب)، ا1346شایگان، داریوش
تا)، الحضال ، ترجمۀ سید احمد فهري، تهران، انتشارات اسالمیه.بن حسین، (بیصدوق، ابوجعفر علی
حماسه سرایی در ایران، از قدیمی ترین عهد تاریخی تا قرن چهارم ،چاپ پنجم، 1369اهللا، (صفا، ذبیح ،(

ات امیرکبیر.تهران ،موسسه انتشار
) ،رضا (ع).الرضا (ع)، مشهد، کنگره جهانی امامق)، مسنداالمام1406عطاردي، عزیزاهللا
) ،هاي پهلوي، تهران، توس.)، اساطیر فرهنگ ایران در نوشته1374عفیفی، رحیم
افزار (فردوسی، ابوالقاسم، نرمDCشاهنامۀ فردوسی، مؤسسه خدمات کامپیوتري نور، مرکز تحقیقات (

کامپیوتري علوم اسالمی.
) ،هاي ادبی و فرهنگی در ایران باستان، ناشر: آهنگ قلم.سرایی و سنت)، شاهنامه1389قائمی، فرزاد
) ،ل، اساطیر.1373کریستی، آنتونیاساطیر ژاپن،ترجمه محمد حسین باجالن فرخی، چاپ او ،(
شم، تهران، سمت، چاپ ش1)، نامه باستان، جلد 1386الدین ، (کزازي، میرجالل
فرهنگ مصور نمادهاي سنتی، ملیحه کرباسیان، تهران، نشر فرهاد.1379سی، (کوپر ، جی ،(
) ،هایی در شاهنامه، گزارش و ویرایش جلیل دوستخواه، )، پژوهش1371کوورجی کویاجی، جهانگیر

چاپ اول، نشر زرد رود.
ن مؤسسه مطالعات وتحقیقات )، ترجمه محمدتقی راشد محصل، تهرا1366گزیده زادسپرم، (-
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.علمی وفرهنگی
الجواهر، جلد اول، مترجم ابوالقاسم      الذهب و معادن)، مروج1387بن حسین، (مسعودي، علی-
.پاینده، چاپ هشتم، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
یرکبیر، چاپ پنجم   المعارف فارسی، تهران، انتشارات ام)، دایرة1387مصاحب، غالمحسین ودیگران، (-
)، فرهنگ فارسی، سپهر.1362معین، محمد. ، (-
)، آفرینش و تاریخ، ترجمه دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی،   1374مقدسی،مطهربن طاهر، (-
.تهران، آگاه
)، بررسی فروردین یشت، تبریز، انتشارات دانشگاه تبریز.1373موالیی، چنگیز، (-
ردوسی،چاپ اول،تهران، انتشارات اطالعات .)،حماسۀف1372مهاجرانی،عطاءاهللا،(-
)، آفرینش در ادیان،تهران، مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی.1366میرفخرایی، مهشید، (-
الحکمتین، محمد معین، هانري کربن، تهران، انیستیو ایران و فرانسه.)، جامع1332ناصرخسرو، (-
هاي اسالمی.ترجمه احمد آرام، کانون نشر پژوهش)، تاریخ نجوم اسالمی،1349نلّینو، کرلواَلفوسو، (-
)، واژه نامک، به کوشش سعیدي سیرجانی، تهران، بنیاد فرهنگ ایران.1353نوشین، عبدالحسین، (-
شناسی در ایران)،   )، کاوش رصدخانه مراغه (نگاهی به پیشینۀ دانش ستاره1366ورجاوند، پرویز، (-
ل، موسسۀ انتشارات امیرکبیرچاپ او
اي نمادها در هنر شرق وغرب ،مترجم رقیه بهزاد . ،تهران،فرهنگ )،فرهنگ نگاره1383هال ،جیمز ،(-

معاصر.
) ،ل، تهران،1382هینلز، جان راسلشناخت اساطیرایران، ترجمه ژاله آموزگار و احمد تفضّلی چاپ او ،(

چشمه.نشر
در ادبیات فارسی، چاپ دوم، هاواره)، فرهنگ اساطیر و داستان1388یاحقی، محمدجعفر ، (-
.تهران، فرهنگ معاصر
، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب.1دانشنامه ایران و اسالم، جلد » آسمان«)، 1356یارشاطر، احسان ، (-
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هایی از یک نسخۀ خطیناگفته
(نسخۀ نخجوانی دیوان کبیر مولوي)

1الهام خلیلی جهرمی

ی دانشگاه شیرازدانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارس
دکتر محمدیوسف نیري 
استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز

شیرین رزمجو بختیاري 
دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز

چکیده
ترین نسخ دیوان کبیر مولوي است. این نسخه در کتابخانۀ ملّی تبریز نخجوانی یکی از معتبرترین و مهم

شود و در تصحیح دیوان کبیر مولوي مورد استفادة استاد فروزانفر بوده است، اما این نسخه در ینگهداري م
اند. چون بقیۀ نسخ معرفی نشده است هرچند استاد فروزانفر به اهمیت و اعتبار آن اشاره کردهمقدمه هم

که باید به این ي مولوي چنانهانگارندگان پس از دسترسی به این نسخه دریافتند، متأسفانه در مقابلۀ غزل
اي کنندهها بدان پرداخته نشده، بلکه اطالعات گمراهبدلها و نسخهنسخه توجهی نشده است. نه تنها در ضبط

در مورد این نسخه ارائه شده است. در این مقاله پس معرّفی و توصیف نسخۀ نخجوانی، به غزل396در ذیل 
ایم و در نهایت نگارندگان با تأکید فراوان اهمیت تصحیح و بازنگري ردههایی از این سهوها اشاره کنمونه

دیوان کبیر را با توجه به نسخ موجود و باالخص نسخۀ مورد بحث متذکّر شدند. 
دیوان کبیر، مولوي، نسخۀ نخجوانی، نسخ دیوان کبیر، فروزانفر. ها:کلیدواژه

ـ معرفی نسخه 1
که استاد فروزانفر در تصحیح غزلیات شمس از آن استفاده کرده نسخۀ نخجوانی یکی از نسخی است

است؛ اما براساس مقدمۀ دیوان کبیر این نسخه مدتی در اختیار ایشان بوده است و اولین بار نسخۀ خطی 
اند. اما چون در زمان نگارش مقدمه، این نسخه در دسترس ایشان نبوده، در ملکی خویش را با آن مقابله کرده

آورند:، چنین میوصیف آن تنها به ذکر چند نکته اکتفا کردهت
ایست مشتمل بر نسخۀ عکسی متعلّق به کتابخانه دانشمند مفضال آقاي حاج محمد آقا نخجوانی که نسخه«

ها قرار دارد، به خطّ نسخ متوسط جلی و از حیث و در اول آن فهرست آن» یا«و » ها«و » واو«غزلیات حرف 
گمانم که کتابت آن متأخر از اوایل قرن هشتم ت در خور اعتماد است و تاریخ ندارد ولی بیصحت و دقّ

: یب)1363(مولوي،» صورت نگرفته.

1 . khalilijahromi115@yahoo.com
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طور که ذکر شد، توصیف این نسخه، در دیوان مصحح استاد فروزانفر بسیار مختصر است؛ نه تنها همان
است. بنابراین براي سنجش اعتبار نسخه فی نشدههایش نیز توجه کاتوصیف آن مختصر است، بلکه به ضبط

پردازیم.   به توصیف آن می
هاي خطی نسخه«1شود.داري مینگه» 3621«نسخه نخجوانی دیوان کبیر در کتابخانۀ ملی تبریز به شمارة 

فکر تبریزي ـ محمد و حسین دوست و روشنهاي اهدایی دو برادر فرهنگاین کتابخانه، عموماً مجموعه
» است.اند) اهدا شدهباشد که به کتابخانۀ ملی تبریز (که این دو برادر خود از بانیان آن نیز بودهنخجوانی ـ می

) نسخۀ مذکور از دیوان کبیر اهدایی حاج محمد نخجوانی است و مهر آن در نسخه 72: 1380(قاسملو، 
اي اتب و تاریخ کتابت ان اشارهشود. این نسخه ترقیمه ندارد و در متن نسخه هیچ کجا به کمیدیده
است. نشده

صفحه دارد. در بیشتر صفحات دو ستونی و در برخی موارد چهار 354برگ، معادل 177این نسخه، 
شود. ده صفحۀ اول این است. در تمام صفحات آن رکابه دیده می27ستونی است. تعداد سطرهاي صفحات 

ناقص است و مشخص است که افتادگی دارد، حتی هاست؛ ولی این فهرستنسخه فهرست مطلع غزل
شود:صفحۀ آغاز دیوان (=صفحه یازده) هم با بیت زیر آغاز می

گولطیف اندیشه باشد مرد کماز او اندیش و گفتن را رها کن

دیوان کبیر استاد فروزانفر است با مطلع:2188البته این بیت، آخرین بیت غزل 
رومیان ماست گردان میر مهین هودرین رقص و درین هاي و در

رسد:دهد که آغاز نسخه افتادگی دارد. این نسخه با بیت زیر به پایان میاین مطلب نشان می
در نیست ... ما را چه عدم چه هست چون تو

با مطلع زیر است:38بند بقیۀ این بیت خوانا نیست و بیت چهارم از ترجیع
بر دست شراب آشناییهر روز به گه ز در درآیی

است؛ براي شود، که واضح است، افتادگی رخ دادههایی یافت میعالوه بر این در میانۀ نسخه نیز قرینه
شکنی شیشۀ «به مطلع 2876است که آخرین بیت غزلنسخه نخجوانی، تک بیتی آمده205مثال اول صفحۀ 

است. » مردم گرو از من گیري
، »واو«هاي نسخۀ نخجوانی تنها سه قافیۀ بند است. غزلترجیع12غزل و 835نسخۀ نخجوانی مشتمل بر 

ها از دیگر در یک بحر، غزلرا دارند. نسخ دیوان شمس معموالً وزنی هستند نه الفبایی؛ به عبارت» یا«و » ها«
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ها ن غزلاست. البته از جهت ترتیب قرار گرفتاست. سپس کاتب به سراغ بحر بعدي رفتهالف تا یا آمده
است نه به حروف ماقبل آن. اما نسخۀ نخجوانی الفبایی است نه وزنی و از معموالً به حرف روي توجه شده

است و ترتیب جهت توجه به حروف روي و ماقبل آن منحصر به فرد است، چرا که هر دو را رعایت کرده
اهمیت است که ترتیب قرار گرفتن ها در آن بسیار منظم و در جاي خود است. ذکر این نکته حایز غزل
است و ایشان بر اساس ها براساس حرف روي و ماقبل روي در دیوان چاپی استاد فروازنفر رعایت نشدهغزل

اند و به حرف پیش از روي اند و سپس در هر بحر فقط به حرف روي توجه داشتهها را آوردهبحر، غزل
ها براساس حرف روي به ها بعد از مرتب کردن غزلهرست غزلاند. البته گاهی در تنظیم فتوجهی نکرده

است. در مقدمه نیز کنند، که در دیوان چاپی استاد به این شیوه نیز عمل نشدهحرف اول بیت مطلع توجه می
اند.ها حرفی نزدهایشان در مورد ترتیب غزل

خۀ نخجوانی الفبایی است؛ با این ، نیز مانند نس703حصار مورخ از میان نسخ دیوان کبیر، نسخۀ قره
شروع » نون«که نخجوانی دقیقاً از قافیۀ بعد از را دارد. جالب آن» نون«تا » را«حصار از قافیۀ تفاوت که قره

باشد، در دست » را«تا » الف«هایی با قافیۀ اي که فقط مشتمل بر غزلمتأسفانه نسخه». واو«شده است، یعنی 
بنابراین آن نسخه جلد دوم از » تم المجلد الثانی من...«حصار نوشته شده است: هنیست. در ترقیمۀ نسخۀ قر

تمام شده و سه قافیۀ آخر را ندارد. نسخۀ » نون«اي سه جلدي است؛ چراکه قافیۀ آن در حرف روي مجموعه
یک حصار است و سومین جلد از یک مجموعۀ کامل بوده که متأسفانه فقط نخجوانی هم مانند نسخۀ قره

جلد از آن باقی مانده است. 
بقیۀ این بحر «است، نوشته شده است: 727حصار که مورخ همچنین در پایان نسخۀ دیگري با عنوان قره

بنابراین استنساخ دیوان کبیر به صورت چند جلدي، در میان نسخ ». در دیوان دوم طلب دارند مطالعه کنندگان
داري که تمام حروف الفبا را دربرداشته باشد، ولین نسخۀ ترقیمهکهن، امري طبیعی و معمول بوده است و ا

است  که وزنی ـ الفبایی است و اساس کار استاد فروزانفر در تصحیح دیوان کبیر 770نسخۀ قونیۀ مورخ 
بوده است. 
و » ووا«، »ه«غزل در قافیۀ 1100غزل دیوان کبیر ـ بر اساس دیوان چاپی استاد فروزانفرـ3229از میان 

با قافیۀ » یاء«ها در قافیۀ است. مقایسۀ تعداد غزلآمده» یاء«غزل در قافیۀ » 803«است. از این تعداد آمده» یاء«
ها در قافیۀ دال کند. تعداد غزلهایی را در ذهن خوانندگان ایجاد میاحتمال» دال«چون پر بسامد دیگري هم

لیات شاعران دیگر کامالً متفاوت است. براي مثال در دیوان است. اما این نسبت در غز» 492«در دیوان چاپی
هاي با است، در غزلیات عطار تعداد غزل103» دال«و قافیۀ 85حدوداً » یاء«هاي با قافیۀ خاقانی تعداد غزل

» دال«و 23»یاء«هاي قافیۀ است و در دیوان حافظ تعدا غزل236» دال«هاي با قافیۀ و غزل115» یاء«قافیۀ 
هاي با قافیۀ ها معموال در این دو قافیه تقریباً یکسان است یا غزلرسد که یا تعداد غزلاست. به نظر می145

هاي با غزل بیشتر از غزل311در غزلیات مولوي » یاء«هاي با قافیۀ بیشتر است. اما تعداد غزل» دال«حرف 
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دیوان شعراي دیگر وجود دارد، در غزلیات موالنا است. یعنی نسبتی که بین دو قافیه پر بسامد در» دال«قافیۀ 
شود.متفاوت می

تواند دالیل مختلف داشته باشد ولی تفاوت فاحش این اعداد، احتمالی را در ذهن نگارندگان این امرمی
هایی چند جلدي از دیوان کبیر موجود است، این کند. همانطور که پیش از این اشاره شد، نسخهایجاد می
است. نسخۀ شدههاي پرحجمی هستند. معموالً دیوان کبیر در سه مجلد تنظیم میده نیستند و نسخهنسخ گزی

شود و نسخۀ مورد را شامل می» نون«تا » راء«مجلد دوم از دیوان کبیر است و قافیۀ 703قره حصار متعلق به 
رسد این دو نسخه مکمل ظر میاي که به نشود، به گونهرا شامل می» یاء«تا » هاء«بحث این مقاله قافیۀ 

را داشته باشد و » ذال«تا » الف«است که حرف اي تا کنون به دست نیامدههمدیگر باشند. اما متاسفانه نسخه
فقط جلد دوم و سوم این نسخ را اکنون در دست داریم. با توجه به این نسخ شاید بتوان نتیجه گرفت که 

اند. است و اینک از میان رفتهموجود بوده» ذال«تا » الف«ف از هایی در قافیۀ دال و یا بقیۀ حروغزل
ها حروف چون بسیاري از نسخههاي نگارش نسخه: در نسخۀ مورد بحث همالخط و ویژگیـ رسم1ـ1

» ذ«به صورت » د«نوشته شده است. در پایان کلمات » ب«و » ز«، »ج«، »ك«به صورت » پ«و » ژ«، »چ«، »گ«
و... .  » کرذ«، »بوذ«ر کلماتی مانند نوشته شده است؛ د

نوشته شده است: یافتۀ، گفتۀ...» ة«به صورت » ايـه«
حرف اضافه به کلمات بعد از خود متصل نوشته شده است: بکوي، بقصد...» به«
شود: دهانها، جانها...جمع سرهم نوشته می» ها«
شود: پیمانرا، جان را...میمفعولی در بعضی موارد سرهم و برخی موارد جدا نوشته » را«

نیامده است: اتش، امده...» آ«بر روي » ~«عالمت 
نوشته شده است.» کی«به صورت » که«
نوشته شده است.» نی«معموالً به صورت » نه«

بیان حرکت حذف » ه«، »ها«اند، در حالت افزودن عالمت جمع بیان حرکت ختم شده» ه«در کلماتی که به 
هرها. ذره+ها=ذرها...شود: چهره+ها=چمی

خندي... شود: میفعل جدا نوشته می» می«
شود: اي خدا، اي سیل، اي دل...منادا معموالً جدا نوشته می» اي«
شوند: آن شاه، آن میوه، این چشم ...میجدا نوشته » آن«و » این«
است.نوشته شده» آنک«به صورت »  آنکه«
هاـ توصیف این نسخه در فهرست2

هاي خطی فارسی این اند. در فهرست نسخهدانسته7ها تاریخ کتابت نسخۀ مذکور را قرن فهرستدر 
) توفیق 2551، 3: ج1348(منزوي، ». 7: از سدة 3621تبریز، ملّی«نسخه بدین صورت معرفی شده است: 
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کرده است. ترین نسخۀ دیوان معرفیي از دیوان کبیر، نسخۀ نخجوانی را کهناسبحانی ذیل توصیف نسخه
) صدیق بهزادي که نسخ آثار موالنا را معرفی کرده است، عالوه بر نقل این مطلب، 451: 1373(سبحانی، 

الدین نسخۀ نفیسی از کلیات شمس«کند: مطلبی را در معرفی یک نسخه از فهرست ابراهیم پاشا نقل می
ترین نسخه ی صورت گرفته است. کهنالدین رومسال بعد از وفات موالنا جالل55تبریزي است. کتابت آن 

دیوان از سده هفتم هجري است که یک نسخه از آن در اسعدافندي استانبول و نسخۀ دیگرش در کتابخانۀ 
» شود.ملّی تبریز نگهداري می

ترین نسخه، یک نسخه کننده و نامفهوم است. اوالً معلوم نیست که منظور از کهناین مطلب بسیار گمراه
شود یا دو نسخۀ جداگانه مورد نظر است؛ ثانیاً مشخص نشده است که دو کتابخانه نگهداري میاست که در

سال پس از وفات موالنا نوشته شده است یا نه. 55اي است که ترین نسخه همان نسخهمنظور از این کهن
ۀ جداگانه است، اما البته باید گفت که نسخۀ اسعد افندي و نسخۀ کتابخانۀ ملّی تبریز (نخجوانی) دو نسخ

سال پس از وفات موالنا کتابت شده است چه 55اي که کدام ترقیمه ندارد و معلوم نیست آن نسخههیچ
مشخصاتی دارد. (؟)

ـ نحوة استفادة فروزانفر از نسخۀ نخجوانی3
است به نکاتی دستنگارندگان پس از بررسی نسخه نخجوانی که در دسترس استاد فروزانفرنیز بوده

یافتند که مؤید این مطلب است که در تصحیح، این نسخه به طور کامل مقابله نشده است و متأسفانه به جاي 
ها مطالبی ذکر شده که  بسیار گمراه کننده است. ذکر این مطلب، در زیر نویس
غزل است. در 837هاي این نسخه معلوم شد که نسخۀ نخجوانی مشتمل بر پس از تهیۀ فهرست غزل

هایی برخوردیم که در نسخۀ نخجوانی بود اما در زیرنویس استاد دایت امر به صورت تصادفی به غزلب
دیوان کبیر استاد 7و 6و 5فروزانفر گفته شده بود که این غزل را: خج ندارد. پس از شمارش دقیق مجلّدات 

لی که در نسخۀ نخجوانی موجود غز396فروزانفر و مقابلۀ آن با نسخۀ نخجوانی دریافتیم که در زیرنویسِ 
هاي نسخۀ نخجوانی در مقابله لحاظ است، نوشته شده است: خج ندارد. یعنی تقریباً حدود نیمی از کل غزل

شود: از آن میان به چند نمونه اشاره مینشده است. 

ف
شماره غزل در ردی

دیوان کبیر فروزانفر
شماره صفحه 

فنخجوانی
ردی

شماره غزل 
یر در دیوان کب

فروزانفر

شماره 
صفحه 

نخجوانی
121373226228484
2213832272289112
3214340282299110
421441829231889
5215666302322117
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621585431232693
7215946322368102
8216668332370115
9216725342375110

1021755235238595
11218355362398114
1221856737239995
1321946438240169
14220229392409110
1522082940241181
1622093041241480
17221034422418116
18221139432423118
19222234442424117
20224121452425118
21226022462426118
22226139472437321
23226335482438334
24226864.........

25227063
39

6
3229305

است و در هاي نسخه نخجوانی اشاره نشدهاند، به تمام ضبطهایی هم که مقابله شدهعالوه بر این، در غزل
زیرنویس دیوان کبیر چاپی، شاهد سهوهاي فراوانی هستیم.

، اما مقابله نشده:»خج دارد«شده: هایی که گفتهـ غزل3ـ1
است، خج این غزل را دارد، اما به زیرنویس آمدهپردازیم که درهایی میاینک براي نمونه به بررسی غزل

هاي خج توجهی نشده است:ضبط
:2644* غزل 

)  در زیرنویس این غزل گفته 19، 6: ج1363دیوان کبیر چاپی آمده است. (مولوي، 6این غزل در جلد
در نسخ تهیه هاي موجود شده تنها منبع آن نسخۀ نخجوانی است. براساس فهرستی که نگارندگان از غزل
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نسخۀ دیگر مورد 10گونه که فروزانفر اشاره کرده ـ تنها در نخجوانی آمده و در ـ هماناند، این غزلکرده
ـ همان گونه که در ادامه خواهد آمدـ استفاده فروزانفر این غزل یافت نشده است. اما جالب اینجاست که 

ا منبع ذکر شده در زیرنویس، نخجوانی است.ضبط نخجوانی با چاپ فروزانفر متفاوت است اگرچه تنه
پس از مقابلۀ این غزل در نسخۀ چاپی با نسخۀ نخجوانی دریافتیم که دو بیت در دیوان چاپی فروزانفر 

آمده است که آن دو در نخجوانی نیست:
يیک روز مرا بر لب خود میر نکرد

تو در خواب بدیدمزان شب که سر زلف2
نیست که او رایک عالم و عاقل به جهان 

بگریست بسی از غم تو طفل دو چشمم4
در کعبه خوبی تو احرام ببستیم

جوان بختبگرفت دلم در غمت اي سرو6
نیستبا قوس دوابروي تو یک دل به جهان

بس عقل که در آیت حسن تو فروماند8
هاها و در آزردن جاندر بردن جان

در کشتنم اي دلبر خون خوار بکردم10
ق تو دلم سوخت به یک باردر آتش عش

بیمار شدم از غم هجر تو و روزي12
خورشید رخت با زحل زلف سیاهت

بر خاك درت روي نهادم ز سر عجز14
خامش شوم و هیچ نگویم پس از این من

وز لعل لبت جامگی تقریر نکردي
حیران و پریشانم و تعبیر نکردي
دیوانه آن زلف چو زنجیر نکردي

نش شیر نکرديوز سنگ دلی در ده
بس تلبیه گفتیم و تو تکبیر نکردي
شد پیر دلم پیروي پیر نکردي
تا خسته بدان غمزه چون تیر نکردي
وز وي به کرم روزي تفسیر نکردي
الحق صنما هیچ تو تقصیر نکردي

تاخیر نکرديصد البه و یک ساعت
وز بهر دوا قرص تباشیر نکردي
از بهر من خسته تو تدبیر نکردي

ر قران کرد و تو تاثیر نکرديصد با
وز قصه هجرانم تحریر نکردي
هر چاکر دیرینه چو توفیر نکردي

)19، 6: ج1363(مولوي، 
) اما در نسخۀ چاپی 170است (مولوي، نسخۀ نخجوانی، ص13در نسخۀ نخجوانی تعداد ابیات این غزل 

کشیده شده، ابیات اضافی است که در ها خطبیت دارد. (دو بیتی که در متن غزل زیر آن15دیوان کبیر 
طورکه گفته شد در دیگر نسخ مورد استفادة فروزانفر این غزل نیامده بود. پس از نخجوانی نیامده است) همان

شود که این دو بیت از کجا آمده است. مشاهدة دو بیت اضافی این سؤال مطرح می
ق به نگارنده (=فروزانفر) معرفی شده است و در نسخۀ متعل3در مقدمه جزو اول دیوان کبیر فروزانفر 

و به سبب تازگی » یا«تا » الف«سه نسخۀ اخیره مرتب است بحسب حروف قوافی از «کند: پایان یادآوري می
یک را در مقابلۀ دیوان معتبر نشمردیم مگر گاهی به جهت قرائت کلمات محو شده (که و احتمال تصرف هیچ
: ید) اما 1363(مولوي، مقدمه فروزانفر، » ها استفاده کردیم.ر نسخ عکسی از ایننمود) دخواندنش دشوار می
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متأسفانه در این غزل فروزانفر بدون توجه به ضبط نسخۀ نخجوانی، غزل را بر اساس نسخۀ ملکی خود نقل 
خود تر از ضبط دیوان چاپی است. وي به نسخۀ ملکیکرده است، اگرچه غزل در نسخۀ نخجوانی به سامان

اي که خواننده تصور دانند به گونهکنند و تنها منبع آن را نخجوانی میاي نمیدر زیرنویس این غزل هیچ اشاره
کند ضبط غزل در دیوان چاپی متعلق به نسخۀ نخجوانی است. می

ضبط برخی ابیات بر اساس نسخۀ نخجوانی چنین است:
، 4اي دیگر است. در نسخۀ نخجوانی بعد از بیتونهـ ترتیب قرار گرفتن ابیات در نسخۀ نخجوانی به گ

.8بعد از بیت5آمده است و بیت7بیت
آمده است.»شب تا به سحر لیک«، »بس تلبیه گفتیم و«به جاي 5ـ در بیت 
آمده است »هاها و برآزردن دلدر بردن جان«، »هاها و در آزردن جاندر بردن جان«به جاي 9ـ در بیت 
وانی ترجیح دارد.که ضبط نخج
». درکشتنم«است نه » درکشتیم«به وضوح کلمۀ نخست 10ـ در بیت 
آمده است و در »در آتش هجر تو دلم سوخت«، »در آتش عشق تو دلم سوخت«به جاي 11ـ در بیت 

آمده است. » قرض طباشیر«، »قرص تباشیر«مصرع دوم به جاي 
است. اما ضبط نخجوانی ترجیح دارد و معناي بیت را در دیوان چاپی نامفهوم 15ـ مصراع دوم بیت 

ات احترامی قائل نشدي.یعنی براي چاکر دیرینه» بر چاکر دیرینه چو توقیر نکردي«کند: مشخص می
: 2228* غزل 

، 5، ج 1363بیتی است. (مولوي، 8در دیوان چاپی » جان ما را هر نفس بستان نو«به مطلع 2228غزل 
نسخۀ نخجوانی آمده است. اگرچه در دیوان چاپی گفته شده 43بیت دارد و در صفحۀ 9) در نخجوانی 70

است این غزل را نخجوانی دارد، بیت تخلص آن از قلم افتاده است:
جان ما را هر دمی صد جان نوشمس تبریزي دهی از سرّ عشق

: 2216* غزل 
بیتی است. (مولوي، 13در دیوان چاپی »تن مزن اي پسر خوش دم خوش کام بگو«به مطلع 2216غزل 

نسخۀ نخجوانی آمده است. هرچند در دیوان 31بیت دارد و در صفحۀ 14) در نخجوانی 63، 5، ج 1363
هاي آن توجهی نشده چاپی گفته شده است این غزل را نخجوانی دارد، اما مقابله نشده است و به اختالف

آمده، 8در کنار مصرع اول بیت 9مده، یعنی مصرع دوم بیت نسخۀ نخجوانی مشوش آ9و 8است. بیت 
حذف شده است. این دو بیت در نسخۀ نخجوانی بدین 9و مصرع اول بیت 8بنابراین مصرع دوم بیت 

صورت است: 
هاي گهردار چو صمصام بگوبا زبانها اوستشرح آن بحر که واگشت همه جان
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ه فزونست ز ایام و ز اعوام بگوکشرح آن عمر عزیزي که امید همه اوست

اما این دو بیت در دیوان چاپی در هم آمیخته شده و به این صورت آمده است:
که فزونست ز ایام و ز اعوام بگوها اوستشرح آن بحر که وا گشت همه جان

است تناسب معنایی بیشتري دارد.از نظر مضمونی نیز بیتی که در نسخۀ نخجوانی آمده
»:خج ندارد«شده: هایی که گفتهـ مقابلۀ غزل3ـ2

کنیم که شاهد افتادگی هایی اشاره میجا براي نشان دادن اهمیتی که نسخۀ نخجوانی دارد، به غزلدر این
طلبد، بنابراین اي میهاي نخجوانی مجال گستردهها هستیم. عالوه بر افتادگی ابیات توجه به ضبطابیاتی در آن
پردازیم:ابیات در چند غزل میبه افتادگی 
3000* غزل 

است. اما در آمده255در نسخۀ نخجوانی در صفحه » ساقی بیار بادة سغراق ده منی«به مطلع 3000غزل 
است که این غزل را خج ندارد. لذا در مقابله هم بدان توجهی نشده دیوان کبیر مصحح فروزانفر گفته شده

بیتی است و سه بیت بیشتر از دیوان کبیر چاپی دارد. ابیاتی که در 15ی است. این غزل در نسخۀ نخجوان
نسخۀ خج آمده، از این قرار است:

وقت القطاف جاء لمن کان یجتنی
ان الربیع بارز و الورد ضاحک
انظر الی سوابق اکرام ربنا

التمر قد تناهی و الغصن منحنی
وا حضرت الحدیقه و البان ینثنی

یه علی ذاك یبتنیو ابشر فما یل

:2746* غزل
است. اما در آمده209در نسخۀ نخجوانی در صفحۀ » را که به لطف سر بخاريآن«به مطلع 2746غزل 

) در این غزل شاهد سهوهایی هستیم.81، 6: ج1363است: خج ندارد. (مولوي، دیوان کبیر چاپی گفته شده
(= به عالمت 770استاد فروزانفر یعنی قونیۀشناسی این غزل هم در نسخۀ اساساز لحاظ نسخه

بیتی 19بیت دارد. اما در دیوان کبیر چاپی 20است. در هر دو نسخۀ خطی اختصاري فذ) هم نخجوانی آمده
است: این در دیوان چاپی آمده» دالن چه سازگارياي باد بهار عشق و سودا/ بر خسته: «17است. در ذیل بیت

دارد و عالوه بر بیت مذکور بیت دیگري هم بعد از آن آمده که در » فذ«ته این بیت را بیت را فذ ندارد. الب
صد باغ و بهار پیش رویش/ «است و آن بیت چنین است: نیز هست، اما در دیوان کبیر چاپی نیامده» خج«

اده استاد به زبان دیگر، بیت مذکور که هم در خج و هم در فذـ نسخ مورد استف». افکنده سري ز شرمساري
است.فروزانفرـ آمده، در دیوان کبیر چاپی نیامده

:2743* غزل 
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، )154آمده (صفحۀ »خج «هاي پیشین در مانند غزل» جهان گذشتیرو رو که از این«به مطلع 2743غزل 
در ) این غزل80، 6: ج1363است: این غزل را خج ندارد. (مولوي، اما باز هم در دیوان کبیر چاپی گفته شده

دیوان چاپی نُه بیت دارد. اما در نسخۀ نخجوانی یازده بیت دارد و دو بیت اضافی زیر در دیوان چاپی 
است:نیامده

باز آ و بگو ز حال آن سو
راهی چو پل صراط باریک

با خو تو به طبع از آن گذشتی
اندر پی کاروان گذشتی

ن)این دو بیت باید بعد از بیت هفتم ذکر شوند. (هما
:2476* غزل 

هاي پیشین در خج آمده مانند غزل» هین که خروس بانگ زد وقت صبوح یا فتی«به مطلع 2476غزل 
) این غزل در 217، 5، ج 1363ندارد. (مولوي، » خج«)، اما باز در دیوان کبیر چاپی گفته شده: 156(صفحۀ 

حصار) و خج (=نخجوانی) ـ نسخ مورد =قرههاي قو (=قونیه)، قح (بیت دارد. اما در نسخه26دیوان چاپی 
بیت دارد. بیت زیر در نسخ مذکور آمده، اما در دیوان چاپی نیامده است:27استفاده استاد فروزانفر ـ  

ست و عادتیزنده کنی مردگان خوي شدهجانب ما نگر دمی کان نظر شریف را

، نسخۀ اساس استاد 770که در فذ (=قونیۀ جاستام آمده است. جالب ایناین بیت پس از بیت هفده
فروزانفر) هم آمده ولی در دیوان کبیر چاپی افتاده است.

، »یا فتی«به جاي » یافتی«این غزل در دیوان مصحح استاد فروزانفر سهوهاي مطبعی نیز دارد. از جمله: 
و... .» بادة«به جاي » ةباه«

:2453* غزل 
بیتی است. (مولوي، 11در دیوان چاپی » رسد با پرسش و دلدارییون میبویی ز گرد«به مطلع 2453غزل 

آمده است. باز هم در دیوان چاپی گفته شده 206بیت دارد و در صفحۀ 12) در نخجوانی 200، 5، ج 1363
است این غزل را نخجوانی ندارد. بیت مذکور که باید بعد از بیت چهارم قرار بگیرد، چنین است:

رسد خوش عیش کن هر خار را کش میرسد سرسبزییشوره را کش میمرده بده هر 
گلزاریی

: 2451* غزل 
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بیتی است. (مولوي، 12در دیوان چاپی » اي دارم ز تو در اقتضاي آشتیدریوزه«به مطلع 2451غزل 
فته شده آمده است. باز هم در دیوان چاپی گ147بیت دارد و در صفحۀ 13) در نخجوانی 199، 5، ج 1363

است این غزل را نخجوانی ندارد. بیت مذکور که باید بعد از بیت نهم قرار بگیرد، چنین است:
تا تازه و سبزش کند آب و هواي آشتیبشنو شها هیهاي جان انّا ظلمناهاي جان

: 2222* غزل 
. (مولوي، بیتی است6در دیوان چاپی » سر عثمان تو مست است برو ریز کدو«به مطلع 2222غزل 

آمده است. باز هم در دیوان چاپی گفته شده است 34بیت دارد و در صفحۀ 7) در نخجوانی 67، 5، ج 1363
این غزل را نخجوانی ندارد. عالوه بر آن گفته شده قو (=قونیه) نیز این غزل را ندارد. در حالی که این غزل 

وان چاپی نیامده است:قو آمده است. بیت چهارم نسخۀ نخجوانی در دی91در صفحۀ 
که بیابند چنین مست یکی بر سر کواي بسا خانه شکستند و همه منتظرند

گیري:نتیجه
که باید در مقابله دیوان کبیر مصحح استاد هاي معتبر دیوان کبیر بوده است. اما چناناین نسخه از نسخه

نده و مغلوطی از آن داده شده است. بنابراین کنفروزانفر بدان توجهی نشده و حتی اطالعات نادرست، گمراه
هاي موجود در آن میزان اهمیت این نسخه را دریافتیم و در این مقاله با توجه به مشخصات این نسخه و غزل

در کنار آن نادیده انگاشتن شدن این نسخه در مقابلۀ دیوان را به بحث و بررسی گذاشتیم، هرچند تعداد این 
هاي این نسخه باز است که در مجال یک مقاله بگنجد. اما در حین تصحیح اهمیت ضبطها بیش از آن غزل

ها در دیوان چاپی هایی رخ داده است که در ذیل آنهم آشکارتر خواهد شد. این سهوها نه تنها در مورد غزل
ره شده هم رخ ها در نسخۀ نخجوانی اشاهایی که به وجود آنگفته شده است: خج ندارد، بلکه در مورد غزل

ها با نسخۀ نخجوانی شاهد سهوهاي فراوانی هستیم. داده است و در مقابلۀ غزل
تواند ارزش و اهمیت کار کس نمیالبته با توجه به حجم دیوان امکان چنین سهوهایی وجود دارد و هیچ 

ر زمان با بازنگري و استاد فروزانفر را در احیاي چنین اثر باارزشی نادیده بینگارد. اما متون به مرو
رسد. هاي بیشتر به صحت و اصالت بیشتري میپژوهش
نوشت:پی
اند. کرده، این نسخه را در اختیار نگارندگان قرار دادهـ استاد محمد رضا شفیعی کدکنی لطف1

کتابنامه
) نشر هاي ترکیه. تهران: مرکز هاي خطی فارسی کتابخانه). فهرست نسخه1373سبحانی، توفیق هـ

دانشگاهی. 
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) ریزي علمی و ). کتابنامه مولوي. تهران: مؤسسۀ تحقیقات و برنامه1351صدیق بهزادي، ماندانا
آموزشی، مرکز خدمات کتابداري. 

)میراث، آینه ». هاي خطی مرحوم حاج حسین نخجوانیگزارشی از بعضی نسخه). «1380قاسملو، فرید
.75ـ72، صص 3سال چهارم، شمارة 

 ،اي.هاي خطی فارسی. تهران: مؤسسۀ فرهنگی منطقه). فهرست نسخه1348احمد (منزوي
ین محمد (موالنا جاللات شمس یا دیوان کبیر (1363الدجلد). با تصحیحات و حواشی 10). کلی

الزمان فروزانفر، تهران: امیرکبیر.بدیع
) ات شمس تبریز1386ـــــــــــــــــــــــــي (چاپ عکسی از رويِ نسخه). دیوان کبیر، کلی

خطّی موزة موالنا در قونیه). به اهتمامِ توفیق، هـ سبحانی، تهران: مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفه 
ایران.

1605حصار، کتابخانه گدك احمدپاشا، به شماره حصار، نگهداري شده در شهر افیون قرهنسخۀ قره.
 2113شمارة نسخۀ قونیه، نگهداري شده در موزة موالنا، به.
 د نخجوانی، نگهداري شده در کتابخانه ملّی تبریز، به شماره3621نسخۀ مرحوم حاجی محم.
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عناصر نوستالژي و غم در شعرکودك و نوجوان
1اکبر خلیلی

دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور نقده
2خلیل فائزي

هاستادیار دانشگاه پیام نور ارومی
چکیده

شنا در اقیانوس بی حد و حصر ادبیات فارسی نیازمند سالها کاوش و تعمق در ژرفاي آن است. هر چند 
در برابر قدمت ادب فارسی که پیشینه اي بیش از هزار سال دارد ادبیات کودك و نوجوان همچون نوزادي می 

می توان به آن پرداخت و با نگاهی نماید، اما با این قدمت نه چندان زیاد ادبیات کودك و نوجوان بازهم
موشکافانه به گشت و گذار در کوچه پس کوچه هاي آن پرداخت. یکی از موضوعاتی که می توان در وادي 
ادب کودك و نوجوان بدان پرداخت، موضوع عاطفه است که خود داراي عناصر مختلفی است از جملۀ این 

ارندگان پژوهش حاضر بدان پرداخته اند بررسی آثار عناصر دو عنصر نوستالژي و غم می باشد. آنچه نگ
مثبت و منفی دو عنصر نوستالژي و غم در روحیات حساس کودکان ونوجوانان در اشعار این حوزه  می 
باشد.علت انتخاب این دو عنصر این بوده است که از نگاه روانشناختی انتظار می رود عنصر نوستالژي از آن 

شته مربوط می شود براي مخاطب کودك خود تداعی گر خاطراتی شیرین جهت که به مرور خاطرات گذ
باشد و در مقابل غم که یکی از بارهاي منفی موجود در اشعار این حوزه است قرار گرفته است تا 
بازخوردشان در اشعار کودك و نوجوان بررسی شود. روش تحقیق بدین گونه می باشد که ابتدا تعاریف 

از عناصر مذکور از منابع مختلفی گرد آوري شده و در توضیح زیرساخت مربوطه، به الزمه کاوش در هر یک 
انضمام مثالهاي شعري مرتبط، پیکره اصلی پژوهش را تشکیل داده اند.

نوستالژي، غم، شعر، کودك، نوجوانها:کلیدواژه
مقدمه :

وجز و با استفاده از کیفیات شعر کالمی است آهنگین وموزون که به بیان اندیشه ها و عواطف به شکلی م
ذوقی می پردازد. شعر کودك نیز به طور نسبی از این شاخصه برخوردار است. به همین ترتیب شعر کودك 
نیز مثل شعر بزرگساالن می تواند در قالبهاي کالسیک با استفاده از وزن و قافیه و یا قالبهاي جدید؛ اما با تکیۀ 

). هنر که عمدتاً آزاد است و در بعد عاطفی رفتار 1384،42شود. (پوالدي، بیشتر بر کیفیات آهنگین نشان داده
انسان قرار می گیرد، بهترین و راحت ترین وسیله تعبیر از خویشتن است. وظیفه مهم هنر، ایجاد رابطه میان 

ر طبیعت و انسان است. از این رو هنر باید به عنوان روشی از روش هاي آموزش قرار بگیرد، خصوصاً د
دوره هاي ابتدایی و راهنمایی؛ البته هنري که متحرك و محرك باشد، و ذوق هنري و زیبادوستی را در دانش 

1. akbar_kh_1982@yahoo.com
2. faezikhalil@yahoo.com
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). باید توجه داشته باشیم در پرورش عواطف کودك 230و231، 1387آموزان تقویت کند. (شعاري نژاد، 
مورد نظر است باید بدان رعایت اعتدال و تعادل امري مهم است و طفل در آنچه که در پرورش عاطفی او 

گونه پرورش یابد که متکی به غیر، بار آید نه تکرو و کامالً مستقل و خشن، باید سعی شود عواطفش تعدیل 
). انسان موجود پنج بعدي است یا رفتار او همه شکل هایش پنج بعد را نشان 78، 1391گردد. (جعفري نیا، 

اکولوژیک و پسیکولوژیک یا بعد روانشناختی دربر گیرنده می دهد: بیولوژیک، فیزیولوژیک، سوسیولوژیک، 
، 1387حرکتی و عاطفی ( احساسات و ارزش ها و گرایش ها) است.(همان، _خرده بعدهاي شناختی، روانی

). جدي گرفتن عواطف کودکان به همدلی، گوش دادن مشتاقانه و آمادگی مشاهدة چیزها از دیدگاه آنها 16
) انسان برخالف مشهور و تصور عامه، بیشتر و سریعتر از سایر حیوانات نزدیک 32، 1387نیاز دارد. (گاتمن، 

به خودش تحت تأثیر و نفوذ همنوعانش و شرایط محیطی قرار می گیرد که شاید علت روانشناختی عمده 
دل این ویژگی، وجود بعد عاطفی رفتار یا به گفته مردم دل انسان است و در عین حال گاهی آن چنان سخت

می شود که تاثیر یا نفوذ در او را بسیار دشوار و شاید هم غیر ممکن می سازد. وجود همین ویژگی ظاهراً 
متناقض، طبعاً( خوب تربیت شده) می تواند با کاربرد فنون و تکنولوژي آموزشی ویژه، کودکان و نوجوانان را 

. از ذهن باز براي افکار نو و درست 2د . درست و انتقادي و واقع بینانه بیندیشن1طوري بار آورند که 
. از 4. جرأت دانستن و اندیشیدن متفاوت را داشته باشند تا به خویشتن اعتماد کنند. 3برخوردار باشند. 

. و سر انجام آن باشند 6. از تقلید کورکورانه خودداري کنند. 5تعصب فکري و عملی نامعقول به دور باشند. 
). کودك را باید از واقعیت هاي تلخ زندگی دور نگه داشت. 119و120، 1387نژاد،که استعداد دارند. (شعاري

به گفته جواهر لعل نهرو بزرگترین سرمایه بشر زندگی است و این زندگی ترکیب پیچیده اي است از واقعیت 
ابراین، ها و آشنایی با این واقعیت ها طبعاً به تسهیل زندگی کمک خواهد کرد و شاید هم ضرورت دارد. بن

کودکان را باید به تناسب مراحل رشد و تکاملشان، با واقعیت هاي خوشایند و ناخوشایند طبیعی زندگی آشنا 
کرد و یا به ایشان فرصت داد و حتی فرصت هایی را فراهم آورد که با مسائل واقعی زندگی، البته در حد 

الف. زندگی یعنی روبرو شدن با مسائل خودشان، مواجه شوتد تا عمالً یاد بگیرند و تجربه کنند که : 
گوناگون. ب. چگونه باید یا می توان با این مسائل روبرو شد. پ. چگونه می توان یا باید این مسائل را به 

). 1387،146طور مستقل حل کرد. (همان، 
آیات و احادیث در مورد اهمیت توجه به کودکان

)28، (انفال. دکُم فتْنَۀٌ و أَنَّ اللَّه عنْده أَجرٌ عظیمو اعلَموا أَنَّما أَموالُکُم و أَوال
نزد خدا است. و بدانید اموال و اوالد شما وسیله آزمایش است و پاداش عظیم

ا لَه لَحافظون. اَرسله معناغَدا یرتَع و یلعب و انّحونناصلَهلَانّوافوسلى یا عنّأمک التَبانا مالَوایااَقالُ
)  12و11،یوسف(
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اطمینان نمى کنى؟ در حالى که ما خیرخواه او گفتند: پدرجان چرا تو درباره (برادرمان) یوسف به ما
. فردا او را با ما بفرست که در چمن و مرتع بگردد و بازي کند و البته ما همه نگهبان اوییم. هستیم

)7. (مریم، ه من قَبلُ سمیاغُلَامٍ اسمه یحیى لَم نَجعل لَیا زکَرِیا إِنَّا نُبشِّرُك بِ
.ایمدهیم که قبال همنامى براى او قرار ندادهاى زکریا ما تو را به پسرى که نامش یحیى است مژده مى

) 115، 1378. (یاریگر روش، إنَّ الولَد الصالح ریحانَۀٌ من ریاحینِ الجنَّۀِپیامبر(ص) : 
هاى بهشت است.فرزند شایسته و خوب گلى از گل

، 20. (ابن ابی الحدید جال تَقسروا اَوالدکُم على آدابِکُم ، فَانَّهم مخلوقونَ لزَمانٍ غَیرِ زمانکُمامام علی (ع): 
267 (

اند .زمان شما آفریده شده آداب و رسوم خود را به فرزندانتان تحمیل نکنید، زیرا آنان براى زمانى غیر از 
.                   أَحبوا الصبیانَ و ارحموهم و َإذا وعدتُموهم شَیئا فَفُوا لَهم فَإنَّهم ال یدرونَ إِالّ أَنَّکُم تَرزقُونَهمپیامبر (ص): 
).57، 1383(شیخ االسالمی،

هرگاه به آنها وعده دادید وفا کنید زیرا آنها شما را ودکان را دوست بدارید و به آنان مهربانى کنید وک
دانند. روزى دهنده خود مى

تاریخ ادبیات کودك:
"ادبیات کودك"معاصر است که به طور جدي مباحثی به نام ◌ٔ بدون تردید می توان گفت فقط در دوره

) .با وجود اینکه 29، 1385مطرح شده و به تبع آن، شعر کودك نیز محلّی از اعراب یافته است (سالجقه ،
تفاوت ژرف میان ادبیات کودك و روند کلی ادبیات، بسیار آشکار به نظر می رسد، متخصصانی که به دقت 

). ادبیات کودك به معنی درست کلمه، 497، 1387آن را روشن کرده اند، انگشت شمارند. (خسروي نژاد، 
بیات کودك شامل بخشی از ادبیات است که براي کودکان اواسط قرن هجدهم ابتدا در انگلستان متولد شد. اد

از سن پیش دبستانی تا پایان دوران نوجوانی مناسب تشخیص داده شده است. کتابهاي تصویري، قصه هاي 
فرهنگ عامه، داستانهاي رئالیستی، دانستنیهاي علمی، شعر و بسیاري نوشته هاي دیگرکه از نظر چگونگی به 

و نوجوانان مناسب است از این جمله است. موراگ استایلز، در سرآغاز مقاله طور خاص براي کودکان 
می نویسد : می توانم بگویم چیزي به نام شعر کودك وجود ندارد. اما » شعر براي کودکان«پژوهشی خود 

اشعار فراوانی در مورد کودکان، موجود است که در بیشتر آنها شاعران در جستجوي فراز و نشیبهاي جذّاب 
)     27، 1385دوران کودکی و نوجوانی خود هستند.  (سالجقه ، 

تاریخ ادبیات کودك در ایران :
تحوالت اصلی ادبیات کودك در ایران که از دهۀ چهل آغاز شد، چنین نمودهایی داشت: شکل گیري 

دبیات ناشران ویژة کتابهاي کودك و نوجوان، ظهور تعداد محدودي نویسنده، شاعر و تصویرگر مشخص ا
کودك و کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، ظهور ده ها نشریۀ خاص کودکانه و نوجوانانه، اولین 
تجربه هاي حضور ایران در عرصۀ جهانی و انتشار کتاب هاي تئوري و... گرچه سیاست هاي کلی رژیم 
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رش افکار، پیشاهنگی، پهلوي در مورد کودکان، پیش از دهۀ چهل و با تشکیل نهادهایی چون سازمان پرو
سازمان جوانان شیر و خورشید سرخ و... آغاز شده بود. روند کلی انتشار کتاب هاي کودك و نوجوان، در آن 
سالها با انتقادهاي اساسی روبه روست. غلبۀ چشم گیر ترجمه بر تألیف و انتشار آثاري که هیچ مناسبتی با 

شمارگان در مقایسه با جمعیت، رواج کتاب هاي سطحی و فرهنگ ملی نداشته، قلّت تعداد عناوین و مجموع
عامه پسند همچون کتاب هاي کمیک و بازاري، تعداد انگشت شمار نویسندگان جدي، فراوانی آثار سمبولیک 
که تنها به بهانۀ کودکان منتشر می شدند، و... از جمله انتقادهایی است که در جریان نشر کتابهاي کودك در 

). در مورد اولین کتاب کودك منتشر شده در ایران اتفاق نظر وجود 113، 1387است. (کاشفی، این دوره وارد 
ندارد. چون در بسیاري از کتاب ها به مخاطب آن اشاره نمی شده و نمی توان به طور حتم آن را براي 

میرزا قمري توسط1282کودکان دانست. قدیمی ترین فهرست کتاب هاي فارسی، فهرستی است که در سال 
قمري در تهران 1281تا 1239عنوان کتاب که از سال 338عبدالوهاب معتمدالدوله منتشر شده و در آن 

چاپ شده را نام برده است. فهرست شامل کتاب هاي فارسی خارج ایران و شهرهاي تبریز و اصفهان نیست. 
دستۀ 24موده است. او کتاب ها را به ضمناً تنها به ذکر نام کتاب ها اکتفا کرده و سایر اطالعات را درج نن

). 59، 1387یا همان ادبیات کودك است. (همان ،"کتب بچه خوانی"موضوعی تقسیم کرده که آخرین آن  
نوستالژي :

به معناي رنج کشیدن )Algos) استفاده می شود. (Nostosدر زبان یونانی براي بیان بازگشت از واژه ي (
)              292، 1385ستالژي]رنج بردن ناشی از آرزوي ناکام بازگشت است.  (سالجقه ، ) [نوNostalgiaاست. پس (

(( نوستالژي)) در محور عاطفی شعر کودك، از جهات زیادي اهمیت دارد. به عبارت دیگر، نوستالژي در 
ا به یاد آوردن شعر کودك، با تکیه بر نگاه شاعر شعر کودك به (( زندگی و گذشته)) تعریف می شود. شاعر ب

((کودکی خود و یاد آن دوران)) که آنها را در ذهن خود برجسته و ممتاز ساخته است، به ستایش (( آن 
)  در تصویر ایده آل او از گذشته و دوران کودکی یا 293روزگار خوش از دست رفته)) می پردازد. ( همان، 

ید که دورانی که او در آن زندگی می کند بهترین نشانه هایی که با آن دوران در پیوند است، به کودك می گو
عمر است و باید قدر آن را بداند... (( نوستالژیا و مویه هاي نوستالژیک)) یکی از موضوعهاي شعر ◌ٔ دوره

کودك است که خاص همه کشورهاست و اکثریت قریب به اتفاق شاعران کودك، تصاویر ((نوستالژیک را در 
)294شعر خود دارند))   ( همان،

کودکی ها آسمانی داشتم، آسمان بی کرانی داشتم/ خانه اي در سرزمین آفتاب، دوستان مهربانی داشتم/ 
هرشب از خانه به بام کهکشان، از ستاره نردبانی داشتم/ زیر سقف ساده و سبز بهار، گرم و روشن آشیانی 

چه تا پر می شد از آهنگ کوچ، از داشتم/ در دلم وقتی که باران می گرفت، گنبد رنگین کمانی داشتم/ کو
)                                               28، 1381پرستو کاروانی داشتم/ کودکی ها چون کبوتر پر زدند، کاش از آنها نشانی داشتم. (نیک طلب،
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شاعر کوشیده است دلخوشی و صفاي دوران کودکی خویش را که در آن آرزوهاي بی حد و حصر خود 
حائز ◌ٔ را در البه الي آسمان بی کران، خانه اي در سرزمین آفتاب  و... جا گذاشته است باز یابد. اما نکته

اهمیت این است که چون مخاطب نوجوان در عین التذاذ از این خاطرات،  بر تخیلی بودن آن واقف است و  
دوستانی مهربان را نیز آرزو کرده است و شاعر در پایان شعر ، یعنی آرزوي بازگشت خود (نوستالژیا). داشتنِ 

ممکن است با ایجاد این  ذهنیت که دوست خوب کیمیا شده است براي مخاطبی در این گروه سنی، 
موجبات بدبینی به دوستان و به همه آدمها را در پی داشته باشد.   

ر این آبادي ، پی چیزي دشتهایی چه فراخ! /کوههایی چه بلند/ در گلستانه چه بوي علفی می آمد!/ من د
می گشتم، پی خوابی شاید/ پی نوري،ریگی،لبخندي/ کودکان احساس!جاي بازي اینجاست / و چنان بی تابم، 

، 1382آوایی است، که مرا می خواند. (سپهري،که دلم می خواهد بدوم تا ته دشت، بدوم تا سر کوه/ دورها
14(

دشت ، ◌ٔ خاطرات کودکی خویش است که گویی چشم انداز ِگسترهبه نظر می رسد شاعر آنچنان غرق 
سفر کودکی تا بزرگسالی با آرزوي بازگشت به ◌ٔ دلنواز گلستانه را در لحظه به لحظه◌ٔ بلندي کوهها و رایحه

همان دوران (نوستالژیا) در معیت خود داشته است. شاید بتوان گفت این براي مخاطب نوجوان، در کنار 
نده از منظر شاعر، تداعی گر لذّتی است که محصول همان چشم اندازهاي طبیعت است و حسرت آزار ده

همین لذّت است که تلخی حسرت را براي مخاطب نوجوان شیرین می کند.  
دیشب دوباره چشمهایم را که بستم، در خواب دیدم کوچه هاي روستا را/ دیدم به صحرا می برم مانند 

ا و برّه ها را/ دیدم کبوترهاي چاهی دسته دسته، در آسمان بی کرانش می پریدند/ چوپان، یک گلّه از بزغاله ه
یک گلّه هم از اسب هاي قهوه اي رنگ، در دشت هاي روستامان می چریدند/ از زردي انبوه گندم زار باال، 

شه سر این بار هم یک جفت بلدرچین پریدند/ وقتی که می رفتم به سوي باغ گیالس، خرگوش ها از توي بی
کشیدند/ مادر بزرگم باز هم انگور می چید، بابا بزرگم تاکها را آب می داد/ من کودکی بودم میان گاهواره، 

)24و25، 1381مادر مرا با مهربانی تاب می داد/  (محقق ، 
بازگشت به خاطرات شیرین کودکی این بار چهره اي متفاوت یافته و در خواب به سراغ راوي آمده که 

اطراتی که راوي از کودکی هاي خود در میان باغ انگور و صحرا و برّه ها داشته از یک سو و شیرینی خ
شیرینی خواب هم از سویی دیگر بر خوشایند بودن شعر براي مخاطب نوجوان افزوده است. 

یر روزي که می رفتم، همراه بابایم/ در شهرك بازي، با آرزوهایم/ براسپک چوبی، بابا مرا می شاند/ یک پ
مرد آن را، با دست می چرخاند/ بر پشت آن اسپک، تا می نشستم شاد/ احساس می کردم، می تازد او چون 
باد/ در باد، یال او، چون موج می رقصید/ احساس من را او، انگار می فهمید/ اي کاش جان می داشت، آن 

سپک جان؟/ آرام می خندید، آن اسپک زیبا/ می تاخنم با او، تا آن سر دنیا/ در گوش او گفتم، خوبی تو ا
)10، 1381اسپک بی جان/.(محمدي، 
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راوي شعر این بار خاطرات کودکی خود را با آرزوهاي کودکانه در فضاي شاد شهر بازي گره زده است و 
تصویري شاد را در ذهن خود و به تبع آن در ذهن مخاطب کودك خود بر جاي گذاشته است و ردپاهایی 

رقص یال، درك احساس کودك توسط اسب، و زمزمه در گوش اسب و خندة اسب شاد و دلنشین همچون
را که سالهاي سال پس از حضور در شهرك بازي هنوز هم شیرینی آن در کام راوي حس می شود ناقل 

احساسی شاد براي مخاطب کودك است و این همان حسی است که کودك در پی آن است.  
پاك بود آبی بود/ زیر بال و پر کبوترها، یک بغل شعر آفتابی بود/ آه یادش به خیر آن دوران، سقف ما

یک به یک وقتی از سر کوچه، مثل رویا عبور می کردند/ بال در بال هم کبوترها، آسمان را مرور می کردند/ 
شهر، انگشتر قشنگی بود، آسمان یک نگین فیروزه/ خاطراتم پر از پریدن هاست، با همان شعرهاي هر روزه/ 

ا دو دست سیاه خود خط زد، شهر مشق کبوترانش را/ چشم ها بغض را بغل کردند، دود پر کرد آسمانش ب
)16، 1391را/. (مردانی، 

آنچه مربوط به خاطرة گذشته در شعر فوق است آسمانی پاك و آبی است و شعري آفتابی زیر بال 
ون نگین فیروزه اي رنگ براي زمین اما کبوتران، شهري از پاکی هوا مانند انگشتر و آسمانی از صافی همچ

آنچه مربوط به حال حاضر است چشمانی بغض گرفته و آسمانی دود گرفته است یعنی سیر احساسی شعر از 
بار عاطفی مثبت به سوي بار عاطفی منفی جریان دارد هرچند که نباید از جنبۀ مفید آگاه سازي شعر در مورد 

ی گذشت اما روي هم رفته بار عاطفی منفی در شعر، محسوس است. آسیب هاي مخرب آلودگی هوا به سادگ
آن روزهاي خوب و شیرین، مانند یک رنگین کمان بود/ مانند گردنبندي از گل، که بر گلوي آسمان بود/ 
آن روزهاي خوب و زیبا، چون جویباري بود جاري/ آن جویباري که از آن ماند، نامش براي یادگاري/ آن 

بود، چون کلبه اي گرم و صمیمی/ آن کلبه اي که رفته از یاد، حاال شده خیلی قدیمی/ آن روزهاي با صفا،
روز و شب هاي صمیمی، چون تکه ابر کوچکی بود/ ابري که بارید و فرو ریخت، ابري که نامش کودکی 

) 32، 1382بود/.(ابراهیمی، 
اي طبیعت از جمله رنگین کمان، گردنبند خاطراتی که شاعر به عنوان راوي از آن یاد می کند تمام زیباییه

گل، جویباري جاري و کلبه اي صمیمی را در خود دارد اما تاکی؟ تا پایان برهه اي به نام کودکی. از دید وي 
با پایان کودکی همۀ این زیباییهاي ابر مانند نیز باریده و به خشکی گراییده است. نکتۀ حائز اهمیت این است 

یعنی پایان زندگی؟ کودکی که با ورود به دورة نوجوانی، خود را بزرگ می پندارد با که آیا پایان کودکی 
حرکت در مسیر شعر فوق به بن بستی به نام پایان بارش زیباییها می رسد که خواه و ناخواه تأثیر منفی 

عاطفی را در روحیات مخاطب نوجوان خود خواهد داشت.  
غم و اندوه :

حی است که هنگام از دست دادن چیزي یا کسی پدیدار می شود. طبیعی است حزن و اندوه، هیجانی رو
که کودك براي مرگ گربه اش یا حیوان دیگري ناراحت شود و حتی براي اسباب بازي، خانه، باغ، عزیز از 
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) کودکان، مانند اسفنج، همه چیز از قبیل 189دست رفته و مدرسه اش زانوي غم به بغل بگیرد. ( فی لیوزا، 
لمات، حاالت روحی، غم ها و شادي ها را به خود جذب می کنند. این قابلیت جذبی از بدو تولد در آنها ک

) بچه ها به طور طبیعی به هر آنچه در اطرافشان وجود دارد دل می بندند، 77وجود دارد. ( اولیوریو فراري، 
طراف کودك است بخشی از وجود اوست مثالً به اطرافیان، اشیا، وسایل، خانه و حتی دیوار! هرچیزي که در ا

) عالوه بر ((مادر)) 198، 1381گمشده اي از اوست. (فی لیوزا،◌ٔ و هر آنچه از دست می دهد در واقع تکه
بخشی از جلوه هاي عاطفه در شعر کودك در هیآت ((مصائب زندگی جلوه می کند)) که یکی از مهمترین 

گونه کاربرد عاطفی، در شعر کالسیک بزرگسال فراوان است؛ این◌ٔ آنها، از دست دادن ((پدر)) است. نمونه
اشعاري که موضوع آنها ((یتیم بودن)) است وهمدلی با کودك یتیم. اما به نظر می رسد در شعر کودك ایران 
به ویژه، بعد از انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی، این موضوع به یکی از مضمونهاي اصلی و جدي ادبیات 

تبدیل شده است و گاهی، چگونگی به کارگیري آن، قابل اهمیت است.  ( سالجقه ، کودك و نوجوان، 
) .بعضی بر این باور هستند که فقط باید براي چیزهاي به خصوصی غمگین شد. آنها می گویند 280، 1385

)72، 1387اگر براي هر چیز کم اهمیتی اشک بریزید دیگر به مشکالت بزرگ نخواهید پرداخت. (گاتمن،
، می سوخت مثل کوره/ یک تیر آتشین زد، زیرا که تب به جانم/ بسیار بد تر از بد،شب شب بدي بوددی

یک نفر اما نه/ تسکین دهد دلم را، تا با محبت خود/ مادر نبود اما، تب بود و درد هم بود/ تا صبح پیکر من
تب رفته از تن ، خوبمامروز خوب / شب شد چو روز روشن، از کو شش پرستار/ در آن سیاهی شب، بود
Hashemipour.persianblog.ir/. (رحماندوست)    من

غمی که شاعر، ضمیمۀ شعر کرده، نه تبی است که کودك خیالی شعر از آن ملتهب است و نه سیاهی 
ت و هر چند شاعر کوشیده است تا در شب. بلکه فقدان مادر است که در اصل آتش به جان کودك زده اس

پایان، سیاهی شب را با شمع وجود پرستار همچون روز روشن سازد و با مرتفع شدن تب و بهبودي کودك 
نیز در صدد رفع غم برآید اما نه پرستار و نه بهبودي تب هیچکدام نمی توانند غم فقدان مادر را بزدایند.      

کوچه ها را می رود، پیر مرد دوره گرد/ خستگی را می شود، در تنش احساس کرد/ سهم او یک گاري 
است، از تمام روزگار/ چند کیلو پرتقال، جعبه اي سیب و انار/ دستهاي خسته اش، چون لباسی بی اتوست/ 

/ چهره اش یک گاري اش را می کشد، این همیشه کار اوست/ دستهایش قصه است، گاري اش یک داستان
)11، 1383(لطف اهللا، قاب عکس، روي دیوار زمان/. 

پیرمردي که دوره گردي میکند، نه پدر مخاطب است و نه پدربزرگ او، اما غمی که در تار و پود شعر 
تنیده شده است از پیري و خستگی دوره گرد گرفته تا چروك دستهاي پینه بسته اش، اینها همه تداعی گر 

واه و ناخواه احساس غمی فراتر از سن و سال و روحیات حساس مخاطب کودك خود را  غمی است که خ
به دنبال دارد.
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چوپان کوچک!  نی بزن، تا غصه هایت کم شود/ آواز غمگینی بخوان، تا آسمان بی غم شود/ چوپان 
و باغ هم،زیبا شوند و مهربان/ غم هاي خود را کوچک! نی بزن،شعري بخوان، شعري بخوان/ تا دشت و کوه

)14، 1386آهنگها دنیاي خود را رنگ کن. (ابراهیمی،◌ٔ یک به یک، در نی بریز آهنگ کن/ با نغمه
آنچه در این شعر قابل تامل است، غمگینی و اندوه خاصی است که التیام بخش غم حاصل از آن، چیزي 

حائز اهمیت می باشد وداعی دلنشین با شمه اي از شادي، با غمهاست اما آنچه در این شعر ». نی«نیست جز 
و انتظار مخاطب نوجوان با توجه به احساسات ظریفش نیز همین است تا با پایان شعر، خود را مسرور از 

پایان غم چوپان کوچک ببیند.
ا زد به کنار، برفها رادیدم، خواهرم گفت: ببین، برف می بارد باز/ مادرم گفت هوا، سوز بد دارد باز/ پرده ر

در دلم از شادي، مثل گل خندیدم/ همه جا بود سفید، کوچه و بام و درخت، باز هم می بارید، از هوا برفی 
من شنیدم ناگاه، پدرم زد حرفی:/ ((باز جیب خالی، بازهم بی کاري، سخت/ باز برف و بازي، باز آدم برفی،

((پدر باز هم :))/ پدرم غمگین بود، داشت بر لب سیگار، مادرم گفت((آري:باز می بارد برف؟)) مادرم گفت
شد بی کار))/ درخیابان پدرم، دوره گردي می کرد، سخت می شد کارش، تا هوا می شد سرد/ کار او مشکل 
بود، زیر برف و باران، برف تا می بارید، خانه می شد بی نان/ در دلم غم آمد، مثل برفی بارید، و دلم غمگین 

((برف پارو کردن))/ :د، چشمم اما خندید/ چون که فکري چون، گل زد شکوفه در من، نقشه اي را چیدمش
زود رفتم بیرون، پارویی آوردم، صبح تا شب آن روز، برف پارو کردم/ شب که شد در جیبم، هشتصد تومان 

)25بود، دستهایم آن شب پر ز بوي نان بود. (همان، 
مراه با شادي را با خود به ارمغان می آورد، این بار زیر مخمل سفید خود، برفی که همیشه، سفیدي ه

زمینی برکت می گیرد، و به ظاهر، سفره خانه اي برکت ◌ٔ سیاهی آورده است. چرا که با باریدن برف، سفره
ت می بازد. و این برکت باختن، به باختن روحیه اي حساس منجر  می شود. واین غم و اندوه خیالی، احساسا

لطیف مخاطب نوجوان را نیز تحت تاثیر بار منفی خود قرار می دهد. زیرا غم به اهالی خانه اي مستولی شده 
است که مخاطب نوجوان براي لحظاتی هم که شده خود را جاي نوجوان هرچند موهوم شعر پنداشته است.

، گرم کار شد/ اول از سفره پهن بود، المپ خانه سوخت، خانه تار شد/ ناگهان پدر، با دو دست خود
همه، زیر پاي خود، صندلی گذاشت/ مادرم نبود، خانه بی چراغ، روشنی نداشت/ وقت شادي است، شام 

)19، 1385پدر، بر سر من است. (بکتاش، ◌ٔ حاضر است، المپ روشن است/ جاي مادرم، سایه
تاریکی  می گراید. اما شاعر، فضاي خانه اي را توصیف کرده است که روشنی خانه با سوختن المپ به 

روشنی واقعیِ خانه با مادرِ خانه رخت بر بسته است. و تاریکیِ فقدان مادر براي راوي کودك شعر و به تبع 
آن به مخاطب کودك و نوجوان شعر طاقت فرساتر است. هرچند شاعر کوشیده است فضاي غم انگیز شعر را 

دهد اما  شادي حاصل از روشن شدن المپ و حاضر در دو بند پایانی، به سمت صحنه اي شادي بخش سوق 
شدن شام، هرگز نمی تواند غم فقدان مادر را به شادي بدل سازد. 
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روزگاري اینجا بود، خانۀ عمو عباس/ یک درخت آنجا بود، پر زخوشه هاي یاس/ آسمان شهر من، خانۀ 
وم و بدشگون نالید/ شهر من کبوتر بود/ در پیاده روهایش نخل سایه گستر بود/ ناگهان شبی جغدي، ش

پریشان شد، سر به خاك و خون مالید/ آه، کودکی هایم، خاطرات رنگینم!/ شهر من اگر اینجاست، من چرا 
نمی بینم؟/ خانه ها همه ویران، کوچه ها همه بن بست/ هیچ کس در اینجا نیست، هیچ کس در اینجا هست؟ 

)20، 1381(محقق، 
ی و چشم اندازي دلنشین از خانه و شهري با صفا آغاز می شود. سکه اي که شعر با فضایی آکنده از زیبای

یک روي آن، این همه زیبایی و آرامش را در خود دارد ناگهان روي دیگر خود را که شومی و بدشگونی و 
خاك و خون و ویرانی را در خود جاي داده نشان میدهد. حس دلنشینی که مخاطب نوجوان با آغاز شعر می 

ا آن انس بگیرد به یکباره جاي خود را به حسی پر از غم و اندوه می سپارد.رود ب
کجا رفت آن که خوب و مهربان بود؟، مرا با دستهایش تاب می داد/ غبار شیشه ها را پاك می کرد، به 
گلدانهاي تشنه آب می داد/ دعا می خواند باالي سر من، که بیماري زجانم رخت بندد/ به من می گفت گریه 
کار ابر است، تو گل هستی و گل باید بخندد/ کجا رفت آن که در شبهاي پاییز، برایم دستکش یا شال می 
بافت/ اگر چه تازه می ماندند آنها، ولی او باز هم هر سال می بافت/ حنا می بست بر موي سفیدش، و دستش 

ی شد/ دو سه ماه است مثل گل خوش رنگ می شد/ اگر می رفت یک شب جاي دیگر، تمام زندگی دلتنگ م
که می بینم او را، میان قاب کهنه پشت شیشه/ ومی دانم مرا هم دوست دارد،که می آید به خواب من 

)26، 1381همیشه/( همان، 
فضاي مهربانی که شاعر در شعر خود ترسیم کرده است حال و هواي شعر را به سوي یک نوستالژي با 

د این فضاي آرامش بخش ناگهان در دوبیت آخر که معلوم شده خاطره اي خوش از ایام گذشته سوق می ده
است این همه مهربانی از سوي مادر بزرگ بوده به فضایی پر از حزن و اندوه مبدل شده به طوري که تصویر 
مادربزرگ مهربان که دو سه ماه است رخت از دنیا بر بسته حاال دیگر در قاب عکس و گاه گاهی در خواب 

به تبع آن به دلیل همسان انگاري به سراغ مخاطب کودك می آید، به عبارت دیگر این به سراغ راوي و
مهربانی در طول هشت بیت به قدري ملموس ترسیم شده است که دوبیت پایانی آب پاکی را بر روي فضاي 

پر مهر شعر، جاري می سازد و غم را برجسته تر می کند.    
کامال رفته فرو، رنگ سبزش توي فرش/ لکه اي بد شکل و خود نویسم جوهرش، ریخته بر روي فرش/

زشت، روي فرش افتاده است/ مانده ام من گیج و مات، گریه هم بی فایده است/ قلب من لبریز غم، دستهایم 
جوهري ست/ شانس آوردم فقط، مادرم در خانه نیست/ کاشکی اصال نبود، خود نویسی در جهان/ دارم از 

یمه جان/ می رسد داداش من، خنده اي دارد به رو/ او دبیرستانی است، چی شده ناراحتی، می شوم من ن
خواهر؟ بگو/ لکه با چشمان او، زود پیدا می شود/ بغض من با گریه اي، ناگهان وا می شود/ خواهرم غصه 
نخور، شستن آن ساده است/ لکۀ جوهر به تو، درس خوبی داده است/ خوب اگر دقت کنی، درس در هر 

)20، 1383ست/ مشکالت زندگی، راه حلش نیز هست/. (کشاورز، چیز ه
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در شعر فوق، غمی که راوي متن شعر و  به تبع آن مخاطب کودك با آن دست و پنجه نرم می کند سواي 
از غم هاي دیگر همچون غم فقدان مادر است. غم لکۀ جوهر ریخته بر روي فرش همچون کوهی در برابر 

گویی تمامی غم هاي عالم را بر دوش می کشد. اما آنچه که تأثیر منفی غم را در کودك قد علم کرده است و 
شعر می زداید و بر تأثیر مثبت آن در روحیات حساس کودك می افزاید مقدمه اش با لبخند برادر بزرگتر 

ه از شروع می شود و نتیجه اش با جمله اي که برادر به خواهرش می گوید به ثمر می نشیند. او می گوید ک
هر چیز حتی کوچک نیز می توان درسهاي بزرگ گرفت و حتی مشکالت اصلی زندگی را که به اقتضاي هر 
سنی گریبان گیر خواهد شد نیز راه حلی دارد و این جمله عالوه بر تسکین غم خواهر، حاوي درسی بزرگ 

براي اوست. 
بحث و نتیجه گیري:

و بررسی آراء صاحبنظران و اندیشمندان و تطبیق آن با با بررسی تعاریف و توضیحات مأخوذه از منابع
کودك و نوجوان می توان گفت آنچه حاصل تالش این بخش از شعر و ادبیات است با ◌ٔ روند شعر در حوزه

نه چندان دور این حوزه از شعر، اگر شعر کودك و نوجوان تلفیقی از قریحۀ شاعري و نیم ◌ٔ توجه به پیشینه
اختی به عواطف ظریف و حساس کودك و نوجوان باشد، چه بسا موجب اعتالي نگاهی علمی و روانشن

روحی و ذهنی مخاطب خواهد شد. با عنایت به این نکته که کودك، همیشه کودك و نوجوان، همیشه 
مقابل عناصر عاطفی دلنشین یعنی غم و اندوه را به عینه و با تجربه درك ◌ٔ نوجوان نخواهد ماند و نقطه

نابراین تأثیر مثبت عناصر عاطفی مثبت از قبیل شادي، آرزو، امید، نوستالژي در شعر، بر تأثیر خواهد کرد، ب
محسوس شعر کودك و نوجوان است تالش شاعران عزیز ◌ٔ منفی غم و اندوه در شعر می چربد. آنچه الزمه

ودك و بخش کودك و نوجوان در تزریق دو اکسیر شادي و امید و مهر محبت در رگ نیمه جان شعر ک
نوجوان است.        
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»هاي قالیبافخانه/ هوشنگ مرادي کرمانیداستان بچه«نقد و بررسی
فریده خواجه پور

ییدانشجوي دکتري زبان وادبیات فارسی دانشگاه عالمه طباطبا
چکیده

هوشنگ مرادي کرمانی ازنویسندگان موفّق ادبیات کودکان ونوجوان است که داراي آثار داستانی متعددي 
هاي قالیبافخانه ازجمله آثار وي است که فقر، فالکت، بیگاري کشیدن از اقشار معصوم جامعه و در است.بچه

پردازد تا نقد و بررسی این داستان میه کشد. پژوهش حاضر بنگاهی کلی حقایق تلخ جامعه را به تصویر می
هاي قالیبافخانه در کنار نقاط دهد بچهنقاط ضعف و قوت این داستان را نشان دهد. این بررسی نشان می

قوتی که دارد خالی از ضعف نیست.
.هاي قالیبافخانه، هوشنگ مرادي کرمانیبررسی، نقد، بچهها:کلیدواژه

مقدمه
پردازد تا نقاط ي هوشنگ مرادي کرمانی مینوشته»خانههاي قالیبافبچه«بررسی نقد ژوهش حاضر بهپ

به دست دهد.قوت و ضعف این داستان را یادآورشده و دیدگاهی کلی نسبت به این امر
داستان به زبان بومی است که فقر و فالکت، بدبختی و بیگاري کشیدن از خانه شامل دوهاي قالیبافبچه

- نامه و آثار مرادي کرمانی میاین مقاله ابتدا به زندگیکشد. نویسنده درجامعه را به تصویر میاقشار مظلوم
ي نقد و بررسی به بوتهغالب موارد، عناصر داستان راپردازد و بعد ازآنجاکه بخش اصلی و تحلیلی مقاله در

خانه و هاي قالیبافسی داستان بچهپردازد و بخش پایانی مقاله نیز بررگذاشته، به توضیح عناصر داستان می
دهد.نتیجه این بررسی را نشان می

آشنایی با مرادي کرمانی-1
در روستاي سیرچ از توابع بخش شهداد کرمان متولد شد. 1323کرمانی در شهریورماه هوشنگ مرادي

تدایی را در وي در چندماهگی پدر و مادرش را از دست داد و نزد مادربزرگش پرورش یافت. تحصیالت اب
زادگاهش گذارند. دوره متوسطه را در کرمان و تحصیالت دانشگاهی را در رشته زبان انگلیسی در تهران به 

نویسندگی و همکاري با رادیو محلی کرمان را آغاز کرد. این 1339کرمانی از سال پایان رساند. مرادي
هاي هاي مجید، بچهتوان به قصهها مینویسنده آثار داستانی درخور توجهی نوشته است که ازجمله آن

هاي دیگر، کبوتر توي کوزه (نمایشنامه، مصاحبه)، خانه، نخل، مشت بر پوست، خمره، تنور و داستانقالیباف
تر و نه خشک، شما که غریبه نیستید و مهمان مامان، مرباي شیرین، لبخند انار، مثل ماه شب چهارده، نه

شده هاي این نویسنده به فیلم سینمایی یا مجموعه تلویزیونی تبدیلداستانپلوخورش اشاره کرد. بعضی از 
یک سریال تلویزیونی و (هاي مجید، قصه)محصول کشور افغانستان(اند از: داستان صنوبراست که عبارت

، )فیلم سینمایی به کارگردانی ابراهیم فروزش(، خمره)سه فیلم سینمایی به کارگردانی کیومرث پوراحمد
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فیلم سینمایی به کارگردانی داریوش (، مهمان مامان)چکمه (فیلم سینمایی به کارگردانی محمدعلی طالبی
یازده قسمت سریال (، مثل ماه شب چهارده)فیلم سینمایی به کارگردانی محمدعلی طالبی(، تنور)مهرجویی

.)تلویزیونی و یک فیلم سینمایی به کارگردانی محمدعلی طالبی
برخی عناصر داستانآشنایی با-2

) 49:1388سرشار،»(دانست.توان سیما و نقشه کلی کاردریک تعریف عمومی، پیرنگ را می«پیرنگ: 
اما در پیرنگ باز ي قطعی و مختوم داردشود. پیرنگ بسته، نتیجهبسته تقسیم میپیرنگ به دو نوع باز و

خورد.باشد زیاد به چشم نمیگشایی وجود ندارد یا اگر داشتهگره
هاي داستان کسانی هستند که با اعمال یا گفتار خود قهرمانان و شخصیت«پردازي:شخصیتشخصیت و

ي داستان که براي خواننده در حوزههایی راخلق شخصیت«) 79:1388(شمیسا،»آورند.وجود میداستان را به
)85:1382صادقی،میر(»گویند.پردازي میکنند شخصیتو رمان مثل افراد واقعی جلوه می

داستان آن چیزي مضمون: موضوع یک اثر داستانی همیشه جایی یا کسی یا موقعیتی است و تمموضوع و
اي درواقع موضوع کانون و مرکز توجه داستان و تم یا مضمون نظریهاست که نویسنده درباره موضوع بگوید.

)30-1384:31یونسی، .(شودر میي انسانی اظهاي این قسمت از قلمرو تجربهاست که درباره
کنند و محل داستانی را اي است که نیروهاي متقابل براي آخرین بار باهم تالقی میلحظه«بحران بحران:

تغییري شوند وداستان میهايو موجب دگرگونی زندگی شخصیت یا شخصیتکشانندبه اوج یا بزنگاه می
)86: 1385صادقی، (میر»آورندخط اصلی داستان بوجودمیقطعی در

اي است که نویسنده با آن مصالح مواد داستان ي شیوهدهندهروایت نمایشزاویه دید یا زاویه«زاویه دید: 
)385(همان، »کند.به خواننده ارائه میرا

وگو یا باید جمله گفتهر«دهد ووگو اغلب بخش اعظم داستان را به خود اختصاص میوگو: گفتگفت
: 1291(سلیمانی، »کند.ه افکار شخصیت باشد و یا شخصیت ضمن آن غیر عامدانه خودش را افشادربردارند

66-365(
»خانههاي قالیبافبچه«نقد بررسی-3
نظیر هاي بیهاي مرادي کرمانی موفقیت ایشان در پرداختانکار در داستانپرداخت: نکته غیرقابل-1

هاي قالیبافبچه«ها را در داستان گونه توصیفات و پردازشاینشود.غالب آثار وي دیده میاست که در
پردازهاي عالی کرمانی در ها و صحنهتوان دید. اما در کنار پرداخت زیباي حوادث، شخصیتنیز می»خانه
خانه پرداخت این اثر خالی از اشکال نیست:هاي قالیبافبچه

است که در این قسمت داستان نویسنده » نمکو«راينکته نخست در مقدمه این داستان تا ورود به ماج
دار است و نقشی ازحد کشکشد که بیشرا به تصویر می»علو«دوستشبا»نمکو«هاي زیادي بازيدرصحنه

به »نمکو«منظور معرفی و ورود شخصیتدر پیش برد طرح و تم داستان ندارد. این تصاویر حتّی اگر به
ست در یک یا چند جمله و پاراگراف هم بیان شود.توانفضاي داستان باشد، می
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کلی دهد و تنها توضیحاتخانه نمینکته دیگر اینکه نویسنده پرداخت زیادي به داستان نمکو در قالیباف
اش را وارد ماجراي خاصی دهد و شخصیت اصلیهاي آن میخانه، شرایط و سختیي فضاي قالیبافدرباره

کند.خانه نمیدر فضاي قالیباف
دارد؛ چراکه واردکردن تري قراردر مقام مقایسه پرداخت داستانی در داستان دوم، در مرحله کامل«

افزایند کشند و بر حوادث آن میهاي متعدد به داستان که هرکدام بار قسمتی از آن را به دوش میشخصیت
گیري ماجراي اصلی، به سرنوشت به کشمکش و تأثیر عاطفی آن افزوده است. به تعبیر دیگر، همزمان با پی

)211: 1380سالجقه، .»(استشدهبخت پرداختهاز کودکان نگونبسیاري دیگر
هاي نوجوانان نباشد، مخاطب خانه اگر جزو داستانهاي قالیبافمخاطب و مسائل آموزشی: بچه-2

موزشی براي نوجوانان هاي نوجوانان باید حاوي مسائل آکند پس مطابق داستاننوجوان زیادي را جذب می
باشد اما متأسفانه این اثر باوجود دقّت نویسنده داراي نکات آموزشی منفی است، برخی توصیفات و 

-هاي نویسنده در این اثر مخاطب نوجوان را که ذهنی کنجکاو و جستجوگر دارد به تجربه وامیپردازيصحنه

کند در داستان ن تریاك با جزئیات کامل ترسیم میهاي کشیددارد. متأسفانه توصیفاتی که نویسنده از صحنه
هاي که حتّی براي آرام کردن بچهشودقدر عادي در داستان به تصویر کشیده میشود و آنبسیار تکرار می

دهند.ها تریاك میکوچک نیز به آن
یاك رويقدر یک ماش، درآورد و انداخت تو دهان بچه، ترنیرو از پر چارقدش حب کوچک تریاکی، به«

»حال شد، عادت داشت. راحت شد. خوابید.حس واش به زبان نشست و بچه بیزبان بچه آب شد. تلخی
)88: 1379(مرادي کرمانی، 

باشد اما متأسفانه در رساندن این پیام موفق نبودهاگرچه مقصود نویسنده بدي و انزجار از این عمل بوده
دهد.وجوان را به تجربه و آزمایش سوق مینگر ایشان ذهن مخاطب نو توصیفات جزئی

هاي انبر گیر بود، که میان بالکشید. ته حب را با آتشیتریاك میشده بود واوستا تو اتاقش رو منقل خم«
ازحقۀ وافور پاك کرد. دماغش را باال کشید. وافور را کنار منقل، توي سینی زیر منقل گذاشت. براي خودش 

هورت باال کشید، با بال انبر آتش منقل را زیر خاکستر قایم کرد و بلند چاي ریخت، شیرین کرد و 
)82همان: .(شد

-میها دیدهصورت مکرر و در غالب شخصیتهاست که بهنکته دیگر آوردن نکاتی در اعمال شخصیت

شود که مناسب این نوع داستان و درخور آن نیست.
بعد عقب عقب رفت و خوب قالی را ند. . . .دست برد تو شلوارش و خرت خرت زیر شکمش را خارا«

)83:(همان» ها را دید. انگشت کرد توي دماغ سیاه و پرمویش پیچاند.ورانداز کرد. اسب و سوار و زن و سرو
به تو چه زن فلون فلون شده. –91صچیز! دزدهمهپدرسگ بی-9کنی، تخم حروم؟ ص چکار می«

"92خودت پدرسگ. ص برو پی کار
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اي بومی نویس است در این داستان نیز نویسنده داستانش بان بومی: ازآنجاکه مرادي کرمانی، نویسندهز-3
ترتیب ارتباط خواننده اینو بهاست و همین نکته نثر وي را صمیمیرا به زبان عامیانه و لهجه کرمانی نوشته

کنیم. ینجا به چند نمونه کوتاه اشاره میکند. کل متن داستان با لهجه کرمانی است. در اتر میرا با متن بیش
زنن ور نام از بس شاگرد دارن تیپا می میشه بگیري، ته شه بگیري سه تا کارخونه هست. اوجه سراین«

)48زیرشون بدرشون می کنن. (همان: 
کنی؟ از همون برگاي توت مام توت سیاه داریم. ببین، وقتی توت سیاه خوردي، دستاته خود چی پاك«

نا ره قایم بمال وردستات، سر جو بگذار رویه سنگی، خود یه سنگ دیگه، قایم بکوبونش بعدش اوبکن، ببر
)1379:69(مرادي کرمانی، »شه که نگوشان پاك میچین سیاهیهم

علی)، (صورت علوها بهي استفاده از زبان بومی است آوردن نام شخصیتذکر دیگر که نتیجهنکته قابل
گونه آوردهها و همینها نیز بانام شخصیتاست که حتّی اسم داستانرضا) و . . . .(سین)، رضوح(حسینو

است.شده
ورسوم مردم کرمان خانه آدابهاي قالیبافي بچهورسوم عامیانه: در برخی از موارد، نویسندهآداب-4

نیز گذشته از دادن اطالعات به کشد. این ویژگیزمان حال را به تصویر میروزگاران پیشین و شاید هم
شد مریض که می«کند. مثال:تر میخواننده و آشنا کردن آنان با آداب کرمان نوشته را جذّاب و خواندنی

هایی که روي خشت ها، به چشموخویشها و قومکشید، چشم به تعداد همسایهمادرش روي خشت چشم می
- رسید میاي که به هم میده را تا چهارراه، سر چهارگوشهدار و روغن مالیمالید، خشت چشمبود روغن می

زد و نمکوي ریخت و آتششان میمرغ هیزم میکاشت. روي تخممرغی میدار تخمبرد. روي خشت چشم
)57پراند و. . . .  (همان: کرده را سه بار از روي آتش میمریض و تب

خانه استفاده از شعر در متن داستان است. قالیبافهاينثر: نکته دیگر در داستان بچهآمیختگی نظم و-5
هاي رایج محلی در شود. بسیاري از این اشعار سرودهاین ویژگی در دیگر آثار مرادي کرمانی نیز دیده می

اي گوشهسوها را وارد فضاي داستان کرده و به این طریق از یکاستان کرمان است که نویسنده به زیبایی آن
کند و از سویی دیگر نثر را از یکنواختی خارج کرده و اب خود را به خواننده معرفی میاز فرهنگ و آد

شود.موجب انبساط خاطر خواننده می
خواند:جوادو با سوز و حال غریبی می

مد که من شیدا بگردم         چو ماهی ورلب دریا بگردمبهار او
)57همان: (کوه و آهو دربیابون           همه جفتند و من تنها بگردمپلنگ در

خواند:ماشی شیطونو غریبی می
جونم دل یارتونم کشم بار      کشم بار و نرخداوندا نمی

)51(همان: سوزه سر یک جو دل یار  بسوزه       نمیدل کافر به حال ما
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شیوه خانه با استفاده ازهاي قالیبافهاي بچهشخصیت: نویسنده در پرداخت غالب شخصیت-6
هاي رحمی، بدبختی و بسیاري از ویژگیپردازي غیرمستقیم، موفّق عمل کرده و ترس، فقر، بیشخصیت

مثالً براي نشان تار، گفتار و یا توصیف ظاهر به تصویر کشیده است.ها را با اعمال و رفهریک از شخصیت
حسینو کارش را «کند:گونه توصیف میاینها رارحمی حسینو و اوستا اعمال و رفتار آندادن شخصیت بی

زن! برو شالق -خوب بلد بود، رضو را خواباند. اوستا پاالن خر روي صورت و دهان او گذاشت و داد زد: 
اوستا شالقی که سرش دهان رضو بود، نشست. زنکه روي صورت ودار و بیار، حسینو روي پاالنمنه ور

ها و اوستا با تمام قوت، با حرص و کیف شالق را به پاها، رانزنجیر بود، آورد. اوستا شالق را گرفت: . . .
)91: 1379(مرادي کرمانی، »زد.کفل می

زن دراز، «کند:گونه توصیف میصیت، زن ماشی شیطونو را اینیا با استفاده از شیوه توصیف هر شخ
پرچرك، از وزيهاي وزاي تنش بود. مودیالق، سیاه، گدا صورت، از اتاق بیرون آمد. پیراهن چیت گل گنده

)53(همان: » .جلو چارقدش پیدا بود
خوبی آن را ویسنده بهذکر در پرداخت شخصیت اصلی داستان اول یعنی نمکو است که نتنها نکته قابل

شود و تنها سن و سال وهاي شخصیت او آشنا نمیپردازش نکرده و خواننده بااخالق، رفتار و ویژگی
آورد.دست میاطالعات اندکی از او به

»چراهایی«و مخاطب براي خانه رعایت شدههاي قالیبافروندمنطقی علت و معلولی در بچهپیرنگ:-7
کننده دارد و پیرنگ اثر در هر دو داستان پیرنگی باز است و نویسنده با یابد جوابی قانعمیکه در مسیر داستان 

- آورد خواننده را جذب کرده و تا آخرین صفحات با خود میوجود میهاي زیادي که در اثرش بهبحرانبه
کشاند.
ي کرمانی سیري آرام ندارد و خانه برخالف برخی از آثار مرادهاي قالیبافبچهتعلیق داستان:بحران و-8

تر کنند؛ شوند تا نقطه اوج داستان را قويدرپی آفریده میهایی که پیبحران«پیوسته درگیر بحران است. 
)209: 1380(سالجقه، »رو تعلیق کشمکش و جذابیت داستان به نسبت بعضی از آثار وي بیشتراست.ازاین

روییم سوزاندن خر، محاکمه یداله، فروختن نمکو و بعدازآن بهرومثالً در داستان نمکو با سه بحران متوالی 
رسد.مشخص نمکو به پایان میرسیم که با سوختن صفرو و فرجام نابه اوج و پایان داستان می

هاي دور جریان خانه اثري رئالیستی است که درگذشتههاي قالیبافژانر و زاویه دید: اثر تراژیک بچه-9
هاي قالیبافش ها و همدمینویسد، از تجربیات همشهريخود نویسنده در آغاز کتاب میداشته و چنانچه 

شده و ازآنجاکه نویسنده داناي کل داستان ها از دیدگاه سوم شخص نوشتهاست. این داستاناستفاده کرده
دهد.ها نشان میها، تقدیر و سرنوشت شخصیتها، فضاسازياست حاکمیت خود را بر توصیف صحنه

بافی و کارگاه قالیبافی است اما در نماي خانه، قالیهاي قالیبافموضوع و دورن مایه: موضوع بچه-10
ي کننده خشونت، مرگ، پلیدي و تباهی و اندیشهخانه اثري است منعکسهاي قالیبافکلی و مضمون بچه
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ترین قشر جامعه، زنان عصومشود. بیگاري کشیدن از مسیاسی محسوب می-اي اجتماعیاندیشه«حاکم بر آن
حاصل رنج پنهان است وهاي نکبت وبالي تصویرو کودکان، در جهت خوش آمدن سلیقه بیگانگان، در ال

)212: 1380سالجقه: (» .شودهایی نفیس است که به خارج از کشورصادرمیبختی، تولید فرشاین تیره
همچون سایر آثارش توصیفات را به زیبایی و با هاي قالیباخانه توصیف: مرادي کرمانی در اثر بچه-11

نویسد ازجمله توصیفات زیباي ایشان در این اثر، تصویري است از فضاي جزء میزبانی ساده، دقیق و جزءبه
ها و ها، رنگآدمها،گلها،نخاي نور از سقف، اُریب، از تاریک و روشن، ازلوله«دهد.خانه ارائه میقالیباف
ي نور لولهگردهاي طالیی آفتاب درهاي نازك درها و نخمالید. پرزکف، یا دیوار میپوزه برگذشت.غبارمی
)1379:90مرادي کرمانی، (» .آمدپاکی میبود. صداي گامپ گامپ کوفتن کلوزار وشناور

ست که شود در چند جا دچار اشکاالتی امیي زیبایی و دقّتی که در توصیفاتش دیدههمهاما در کنار
است.کردهها اشارهنیز به آن»صداي خط خوردن مشق«خانم پروین سالجقه در کتاب

گونه توصیف اي نامناسب در یک صحنه: مثالً هنگام زایمان خجیجه وضع مادر او را اینآوردن جمله
»مادر خجیجه التماس کرد، پیش پیر و پیغمبر التماس کرد. هوا را چنگ زد و حرص خورد.«کند:می

)67(همان:
رود که در حال درد کشیدن است نه کسی که شاهد درد براي کسی به کار می»چنگ زدن هوا «که عبارت

است.
ي آسمان روي کوه و دشت گذشت، شکم آبی و بادکردهروزها از نوروز می«انشاء پردازي در توصیف: 

ي کوه ها از دور از سینهبکگشت، صداي کروکر کافتاده بود، کفتري چاهی توي سرخی غروب دشت می
)8(همان: »شد.رفت و شب میآمد، روزبه کوه میمی

آمد و خلیفه ها بوي آش مانده و ترشیده و شیره تریاك داشت. صداي کوفتن کلوزار و پاکی میفحش«
)63(همان: »شکفتند.ها روي قالی میداد و گلفحش می

- ها، جوشتوت هنوز بزرگ و پهن نشده بود. توتهايدرختبرگ«عدم هماهنگی در توصیف طبیعت:
»هاي نورسته بیرون زده بودند.ها و شاخههاي ریز و کوچک، سبز و نارس بودند که تازه از کنار دمبرگ

)27(همان: 
گشتند، از کنار جوي علو و نمکو هیزم هم جمع کرده بودند. به خانه برمی«نویسد:و پاراگراف بعد می

ها قد کشیده بود. بنفشه هم بود. بنفشههاي تازه وعلفشدند. دو سوي جو پر از بوته وعمیق و پرآبی رد 
)27: 1379(مرادي کرمانی، »رنگ.بو و آبیهاي ریز و نازك خوشگل کرده بودند گل

هاي وحشی است که معموالً اواخر اسفند و اوایل ها بنفشهمنظور از بنفشه«نویسد:چنانچه سالجقه می
-هاي سبز در اوایل اردیبهشت و این دو پدیده ظاهراً نمیرویند و عمر کوتاهی دارند ولی توتمیفروردین

)172: 1380سالجقه، (»تواند همزمان باشند.
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ي طرح داستان و تصویرگر خانه در غالب موارد پیش برندههاي قالیبافوگو در بچهوگو: گفتگفت-12
ها آشکار است. اما وگوي آنا در بسیاري از موارد در گفتههاي شخصیتهاست. ویژگیسیماي شخصیت

هاي زشت، فحش و کلمات رکیک است که در هاي این داستان استفاده از حرفتأمل در دیالوگنکته قابل
ها نشانگر فقر فرهنگی منتج از فقر مادي وگو در شخصیتشود. این شیوه گفتمیها دیدهغالب شخصیت

دارد.میهاي رکیک واها را به جدال و پرخاش و حرفها را آشفته و ناآرام کرده و آناست که روان شخصیت
کنی؟ آگه جلوي من جایی رسیده که جلو من نیشاته و میپدرسگ فلون فلون شده، حاال دیگه کارت به«

)88: 1379(مرادي کرمانی، »آدمگیرم، جرت میها بزنی لنگته میاز این حرف
بره ور »پو«ترسی آگه یه خانومی بیشینه ور این قالی، همین شد، میاوستا؟ معلوم که نمیحاال چطو شده «

)87(همان:»فلونجاش!
نتیجه:
هاي مرادي کرمانی برگرفته از زندگی شخصی وي و اطرافیانش و در غالب موارد تصویرگر داستان

هاي قالیباف زندگی و تجربیات همشهريخانه نیز برگرفته ازهاي قالیبافها و تلخی جامعه است. بچهسختی
- ها و ناکامیهاي داستان نمایانگر سختیوگوها و شخصیتویژه مضمون، گفتها بهنویسنده و در غالب زمینه

هاست.
پیرنگ قوي، بحران واست. نثر صمیمی،شدهبه لهجه کرمانی نوشتههاي بومی واین داستان جزو داستان

هاي عالی، استفاده از اشعار وگو و اعمال و رفتار، پرداختها از طریق گفتیتمعرفی شخصتعلیق داستانی،
ي شخصی نویسنده از نکات قوت داستان است اما در کنار نقاط قوت داستان در برخی از این محلی و تجربه

شود.ها نقاط ضعفی هرچند اندك دیده میعناصر و ویژگی
ویژه براي مخاطب نوجوان که قشر اعظم مخاطبان تریاك بههاي منفی و عادي جلوه دان کشیدن آموزش

هاي داستان اول، پردازش ناقص شخصیت نمکو و کتاب را در برگرفته، پرداخت نامناسب برخی از قسمت
عدم دقّت و هماهنگی در توصیفات، از نقاط ضعف این داستان است.

کتابنامه
،چاپ دوم.-شارات پیام آزاديانت،2ج نویسی،الفباي قصه،1388محمدرضا،سرشار
 ،انواع ادبی، تهران: فردوسی، چاپ دهم.،1383شمیسا، سیروس
 ،نویسی، تهران: مؤسسه انتشارات نگاه، چاپ هشتم.، هنر داستان1384یونسی، ابراهیم
 ،صداي خط خوردن مشق (نقد تأویلی آثار هوشنگ مرادي کرمانی) تهران: 1380سالجقه، پروین ،

.چاپ اولمعین،
 ،چاپ اول–خانه، تهران: انتشارات معین هاي قالیباف، بچه1379مرادي کرمانی، هوشنگ
چاپ پنجم–داستان، تهران: انتشارات سخن ، عناصر1385صادقی، جمال، میر
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 ،ماهنامه انشاء نویسندگی، سال چهارم، »انبارداشت نفس در آبتیمار«،1391اکبري شلدره، فریدون
34-39، صص23شماره 

ادبیات داستانی /قصه /رمانس، داستان کوتاه، رمان، تهران: سخن، چاپ 1382صادقی، جمال، میر ،
چهارم

 ،نویسی، تهران: امیرکبیر، چاپ هشتم.، فن داستان1391سلیمانی، محسن
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نجیب، نقیب متتبعان ساحر شروان
1دکتر احمد خواجه ایم

زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواريعضو هیئت علمی گروه 
چکیده

ه .ق، در شمار اولین 665در این مقاله برآنیم تا روشن سازیم، نجیب الدین جرباذقانی (گلپایگانی)متوفی 
هاي پایانی قرن ششم و اوایل قرن هفتم، شاعرانی است که در اوان پس از درگذشت خاقانی ،یعنی سال

ایرانی، خاقانی شروانی او را به وجد آورده و بر اقتفاي او گام نهاده است، در آن ي شاعر چامه سرايآوازه
ي ادب فارسی را در نوردیده بود که نه تنها تمامی عراق عجم بلکه اقالیم هنگام ،اشتهار خاقانی آن چنان پهنه

شاعري خود ساخته ي دیگر پارسی گوي را نیز در برگرفته و بر شاعرانی که سبک عراقی را شیوه و سیره
هایی قابل اثبات بر جاي گذاشته تاثیر گذاشته و لحن و بیان خاقانی در تمامی سروده هاي آنان، رگهبودند 
است.

نجیب الدین عالوه بر یاد کرد نام خاقانی در دیوانش و تبجیل از وي ضمن بیان مفاخره، بسیاري از 
هاي بسیاري از خاقانی به وام گرفته است .سروادهاي ساحر شروان را به معارضه رفته و ترکیب 

شاید پیش از نجیب الدین جرباذقانی شاعري نداشته باشیم که بتوانیم به ضرس قاطع بگوییم در چکامه 
–که غزل محور است –ي سبک عراقی بوده است و با آن که او در محدودههاي خود تحت تاثیر خاقانی

از وي قصیده است که می تواند از نشانه هاي تاثیر پذیري وي از سبک شعر می سروده، بیشتر اشعار بازمانده 
و طرز خاقانی باشد .

.خاقانی، نجیب الدین جرباذقانی ،قصیده ، تاثیر پذیري ، غزل ،استقبالها:کلیدواژه
آنتاثیريششمقرنسترگپردازقصیدهوبزرگشاعر)ق.ه520-595(شروانیخاقانیاستبدیهی

نهادهخودازپسشاعرانازبسیاريبروعصرشهمبر چامه سرایانفارسیادبيدرپهنهفشگرچنان
رامقالهیکازفراتروفراخترمجالی،عمومیيحوزهدرحتیموارد،آنفهرستيارائهصرفاکهاست

تاثیراتشنگرروتااستدربایستهایی، کتابمنظوراینبرايبلکهوکتابگفتبایدواستخوردر
اعران دیگر حتی شاعران معاصر و امروزین باشد .شبرخاقانی

پوییدهرااوراهوکرده،استقبالچامه= خاقانیشعريغالباز این رو بسیاري از شاعرانی که از قالبِ
ازديمتعدومتنوعهايطیفدیگرعبارتبهوانددادهنشانتوجهخاقانیسراییچامهيشیوهبهاند

خاقانیازاستقبالواقتفاوتتبعواندگرفتهپیشدرراخاقانیشاعرييشیوهوبیانینیم کهبمیراشاعران
شصت:1357،خاقانی(شودمیشاملراشاعرانازوسیعیگروههااینودارندخودشعرييکارنامهدررا
).یکوشصتو

1.Khajehim1@yahoo.com
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هاي گوناگون ظاهر گشته است اما خاقانی در وجوه و شکلبا وجود آن که این استقبال و پیروي از
در اذعان به سرآمدي خاقانی یکسان بوده است مثال نوشته اند رویکرد تمامی این شاعران در یک نگاه کلی ،

ي حل مشکالت اشعار او برآمده امیر ظاهرا نخستین شاعري که به خاقانی توجه فراوان کرد و در اندیشه"که 
).1369:152( سجادي ،"ه. ق)بوده است653-735(خسرو دهلوي

ي ایشان که امیر خسرو دهلوي نخستین شاعري ي بخش اول جملهالبته این سخن دکتر سجادي در باره
توجه باشد که به خاقانی توجه فراوان کرده قطعا درست نمی نماید ،زیرا پیش از او تنی چند از شاعران ،

است که هم از نظر زمانی بر ه.ق)666ته اند و از آن میان سیف الدین اسفرنگی(م وان به خاقانی ابراز داشافر
شاعرييشیوهوسبکاقتفايدرشاعريهیچ"ي سیف الدین آورده اندامیر خسرو مقدم است و هم در باره

.)184:1380،ایمخواجه("استنبودههمراهکامیابیبااوکوشش،کوشیدهاگریانکوشیدهبدینسانخاقانی
نجیب الدین جرباذقانی در خور ، از میان شاعران گمنامی که می توان او را پیشرو مقلدان خاقانی نامید 

ي زمانی زندگی خاقانی نیز باشد و با توجه به عمر ذکر است که از نظر زمانی شاید نزدیکترین شاعر به حوزه
ري خاقانی با جوانی نجیب الدین همزمان و مقارن پاره اي از عمر دو شاعر یعنی پیطوالنی نجیب الدین ،

جرباذقانی("ناقصوکوتاهمطلبیا"هاتذکرهدراويبارهدرکهشاعرگمنامیبه دلیل بوده است .
نبودندسترسنیز درو)13:1389،جرباذقانی("اندنگفتهشاعراینازسخنیاصال"یاوآمده)13:1389،

حالشرحبه،مدبري به زیور طبع آراسته گشته محموددکترهمتبهاخیراالبتهکهالدیننجیبدیوان
است.نشده،پرداختهپیشینشاعرانازاوتاثیراتبهنیزواومفصل

بدانمحترممصحححم السماوات آمده و ي سلّدر تایید سخن دکتر مدبري باید به آن چه در تذکره
اذقان بوده و اشعار بسیار نظم نموده جرفموضعازالدیننجیب"آورده؛ کهکنماشارهاندنداشتهالتفاتی

کهراالدیننجیب"دست"مردفيقصیدهازبیتچهارآنپیدرالبتهو)303: 1386کازرونی،("
آندررا"دست"يواژهالدیننجیبکهايقصیدهکهدانیممیوکردهنقلاوستيقصیدهمشهورترین

:مطلعبهاي،چامهکردهردیف
دستساناینازايآلودهکهکیستخونبهبیا که رنگ چرا کرده اي به دستان دست

)99:1389،جرباذقانی(
که البته خود شاعر غ (مفاعلن فعالتن مفاعلن فع الن )بیت در بحر مجتث مثمن مخبون اصلم مسب52در 

کرده اقتفا را )735ي کمال الدین اسماعیل اصفهانی (م برجستهيمبتکر نیست و  قصیده،هم در این قصیده 
که خود نجیب الدین در انتهاي قصیده خود به این نکته اشارتی لطیف کرده و آورده است :

دستسپاهاندرپیشاینازشعرردیفاگر چه طایفه اي کرده اند از اهل هنر
ستدخراسانيجملهازسپاهانازنهبدین قصیده ببردم جهانیان دانند

ح دانشمند کتاب در آن ع و سودمند دیوان اوست که مصحي ممتّکاملترین شرح حال نجیب الدین مقدمه
ي دیوان وي و مقدمه هاي ي مقدمهمجال و مقال به معرفی نجیب الدین پرداخته است و هنگام مطالعه
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بارها در این اندیشه بوده ام که آیا نمی توان از تصحیح گشته ،ان ،دواوین سایر شاعرانی که توسط محقق
ع مرحوم دکتر ضیاءالدین سجادي ي ممتّل دکتر کزازي بر رخسار صبح که آن را باید با مقدمهي مفصمقدمه

ي دکتر شفیعی کدکنی بر تازیانه هاي ي دیوان انوري مرحوم مدرس رضوي و مقدمهتلفیق کرد و مقدمه
ي شعر انوري ي ایشان بر مفلس کیمیا فروش که گزیدهو یا مقدمهاست ي قصاید سنایی که گزیدهسلوك 

وبپوشاندرادکترصفاادبیاتتاریخهايکاستیکهدادترتیبم ل و منظّع و مفصتاریخ ادبیاتی ممتّاست و ...
و باشد جع و منبع در این موارد ي آن شاعر ، کامل ترین مربارهدراطالعاتوهادادهکردنروزبهضمن

.آیدفراهمفاخرهایی دست و جامع در مجموعه کتابجا و یکیک
که غمگنانه باید گفت من در ذهن ناقص خود فرهنگستان را متولی این گونه کارها می بینم و می دانم

:بگویمبایدبدان دست نمی یازد و دل نمی سوزاند و براي چگونه و چسان آن
دگروقتیتابگذارزمانایناین هجران و این خون جگرشرح 

ي تاثیر پذیري نجیب الدین از خاقانی شروانی در ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که محققانی اما در باره
اند مانند ي تاثیر و تاثرات خاقانی از دیگران و بر دیگران پژوهش نموده اند و این مساله را کاویدهکه در باره

اگر چه از شاعرانی کم نام یا خامل )174تا 1372،129ي رخسار صبح (کزازي، استاد کزازي در مقدمه
الذکر چونان عسجدي و عرفی و نظیري و آذر بیگدلی نام برده اند و یا محققان دیگري که تعداد بیشتري از 

ز به تاثیر پذیري نجیب الدین اشارتی ننموده اند ) نی454،1384شاعران را در این رابطه برکاویده اند(رك فالح،
راقم این سطور نیز در مقالتی با عنوان و می توان گفت به شاعران داراي نام و آوازه ، بیشتر پرداخته اند .

.)1380:171،ایمرك:خواجه(استسحر ساحر شروان و معارضان به این متتبعان خاقانی پرداخته
هايچامهبرايپردازينظیرهوخاقانیاشعارتتبعيزاویهدوازخاقانیهبنگاهمعموالالبته 
يزاویهازصرفاخاقانیبههمدیگربرخینیزواستگرفتهانجامشروانیيدهزانجاريچربدستانه

دشوارشعربرخواهندمیکهاندگفتهواندپرداختهاشعارشساختنزاللدیگررويوويشعرصعوبت
در میان تاامبرداشتهفرهاديتیشه"گفتهمحققیکهآنمانندکنندشرحراآنوکنندحادثلطافتیاو

) .2:1382،ماهیار("بتراشمايآبراههصخره هاي دشوار گذر کوه پر صالبت دیوان خاقانی
گفت اجتماع نقیضین نقیض یکدگر باشد و بتوان و نیز این بدان معنا نیست که جمع هر دوي این گفته ،

شعرشارحانيرستهدرهماگراندداشتهشاعريذوقخودکهآورينامادیبانازبسیاريزیرامحال است
یازیدهدستشروانیيزادهدرودگرهايچامهاقتفايواستقبالبههمدیگرسوي، ازباشندخاقانیسترگ

نظیرهراخاقانیاستواروسختهقصایدبرخیکهبینیممیرا)ق. ه653-735(دهلويخسروامیرمثالاند
:مطلعبهفاي خاقانی راو پانزده بیتی مرات الصیکصديجاودانهوجانانهيچامهوسروده

دبستانشزانوسروعشرسرتسلیمدممرا دل پیر تعلیم است و من طفل زباندانش 
)313:1375(خاقانی ،
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جواب گفته است .
، که در آن تذکره ، حدود دو هزار شاعر معرفی و نام برده شده اند "ستیغ سخن "ي منظومتذکرهمولف 

، با بیت:نجیب الدین شاعر، از
نجیبانه در پرده آشوب داشتحجابت گل چهره محجوب داشت

نی از نجیب ) و در توضیحات کتاب عالوه بر نجیب الدین گلپایگا63: 1371یاد کرده است (رك:مردانی ،
ي ذهبیه ه .ق) که از شعرا و مشایخ سلسله1078الدین ترمذي از شاعران عهد سالجقه و نجیب تبریزي (م

ي سیزدهم هم بوده و نیز نجیب کاشانی از شاعران قرن یازدهم هجري و نجیب شاهجهانی از سخنوران سده
اید متذکر شد که در فرهنگ سخنوران نیز همین جا ب). 297: 1371به اختصار تمام یاد کرده است .(مردانی ،

تذکره اي و تاریخ ادبیاتی که با آثار و زندگی نجیب الدین پرداخته اند معرفی شده منابع و ماخذ نسبتا متعدد
ي دیوان براي نجیب الدین ) که تقریبا تمامی این منابع در شرح حالی که در مقدمه925: 1372اند (خیام پور ،

ي عرفات العاشقین ، که مصححح محترم کتاب را آمده مورد استفاده واقع شده ، جز تذکرهگلپایگانی فراهم 
ي خطی ي چاپی کتاب در اختیار مصحح نبوده و صرفا از نسخهچندان بدان التفاتی نبوده است و گویا نسخه

ي محدودي کرده اند .ي دایرة المعارف بزرگ اسالمی استفادهکتابخانه
بعضی گویند از "اخیر الذکر در باب زمان زندگی وي و کمال الدین اسماعیل آمده که ي در همین تذکره

کمال الدین اسماعیل موخر است ، چنان چه در قصیده ي مرّدف دست اشارت به آن کرده، اما خالف است 
).4252: 1379(اوحدي بلیانی ،"وي معاصر بوده و با هم شعر گفته اند چه با 

این گونه تاثیر پذیري ها و استقبال ها از مقوله ي سرقت آن روي بود تا تاکید کنیم که نقل این شواهد از 
موارد انتحال و سرقت ادبی ، رویه اي یکدست حاکم ادبی محسوب نبوده و البته هم این که در در داوريِ 

از شاعران سلف ، نبوده و حکم کلی در این باره بسی دشوار است و هرگز نمی توان تاثیر پذیري شاعري را 
انتحال نامید و تصلّف برخی نو شاعران را در این باره، روا و مجاز شمرد .

که آوازه و شهرت باز می گردیم و یاد آور می شویمو تامل در شعر وياکنون به عصر نجیب الدین 
ي شروانی را به ادهششم و هفتم ، اطراف و اکناف ادب پارسی را در نوردیده بود و نجار زدر قرن خاقانی 

بین نجیب سرایان ادب فارسی از دیگران متمایز ساخته بود که این نمی توانست از چشم تیزي چامهعنوان قله
الدین که شعر با شعور و وجود او آمیخته بود پنهان بماند . در ادامه شواهدي که براي اثبات این که به دلیل 

دیوان خاقانی را در و نزدیکی نسبی زمان دو شاعر ، نجیب الدین مسافت نسبی گلپایگان و تبریز نزدیکی 
شواهد این مدعا ،در ابتدا باید یادآوري ي دست داشته و از آن بهره برده است ، ارائه می گردد . اما در باره

ی دیگر ي تاثیرات آگاهانه و مستقیم و برخاز خاقانی را باید در زمرهکرد که بخشی از تاثیرات نجیب الدین 
را باید در گروه ناخودآگاه و غیر مستقیم و توارد گونه محسوب کرد. نجیب الدین برخی از قصاید و غزلیات 

گاه با یکی یا دو تا و گاه با رعایت تمام موارد مذکور ، خاقانی را گاه با همان وزن و قافیه و ردیف و
استقبال کرده است .
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نجیب از خاقانی در ابتدا باید گفت که یادکرد نام خاقانی آن هم براي ي تاثیرات متفاوت و فراوان در باره
معارضه در دیوان نجیب ، بر اثبات توجه وي به شاعر نامدار شروان، مهمترین دلیل تواند بود ؛ بویژه که 

هاي برتري جویی است و از مفاخرات نجیب ، بوي خودستایینیز چون افضل الدین نجیب الدینخوي
آورده :به مشام می رسد ، آن گونه کهخاقانی

که نیست در همه اقلیم چارمم ثانیجهان پناها دانی که آن یگانه منم 
جز آن که مرا کبریاي خاقانیمرا چنین که منم هیچ در نمی باید

میان روح بهیمی و نفس انسانیمکن از دیگران که فرقی هستقیاس من 
)236: 1389( جرباذقانی ،

و نیز نجیب در مفاخراتش این چنین داد سخن داده :
در کمال هنر و فضل ندارد اشباهخسروا بنده  که همچون تو شهی  

منصب تست کش آورد سوي این درگاههاست ولیکست نه زآني او نیشاعري پیشه
)196: 1389(جرباذقانی ،

پاي خاقانی از جهت خودستایی نهاده و گفته :و پاي درجايِ 
شوند بسته نفس طوطیان خوش گفتاري طاوس نطقم ار ببینندمنم که جلوه

تو آن مبین که ندارم به نزد کس مقدارفضیلت سخنم قدر کیمیا دارد
فغان بوتیماري بلبلخرد ز نغمهاگر زنظم کسی الف می زند داند

)148: 1389(جرباذقانی ، 
که:نمونه هاي دیگري که اکنون مجال پرداختن به آن نیست و یاد اشعار خاقانی را در ما زنده می کندو

در جهان ملک سخن راندن مسلم شد مرانیست اقلیم سخن را بهتر از من پادشا
من سهیلم کآمدم بر موت اوالد الزناگر مرا دشمن شدند این قوم معذورند از آنک

پارگین را ابر نیسانی شناسند از سخاند از سخنخویشتن همنام خاقانی شمار
)32: 1375(خاقانی ، 

و مفاخرات خاقانی آن سان مشهور است که نیاز به استدالل وذکر شواهد را می کاهد. مرحوم محمد علی 
"دقسمت بزرگی از قصاید وي مربوط به کبر و غرور و فخر و مباهات می باش"تربیت در این باره آورده 

خواه که مغرور ،آزاده و افزونی") و خاقانی پژوهان بسیاري نیز ساحر بزرگ شروان را 22: 1378(علیزاده ،
قدر هنر خویش می شناسد و در مراحل گوناگون شاعري حتی در جوانی و آن گاه که با منش خود آشتی 

ي ث).: صفحه1372شیرازي ،معرفی کرده اند .(موید "هاي جان خود را بروز می دهدکامل ندارد  سرکشی
شعري گره خورده می داند که عالوه بر شعر فارسی در شعر فرانسه و يدکتر تجلیل مفاخره را با جوهره

) 174: 1368در آثار شارل بودلر شاعر بزرگ فرانسه هم براي آن می توان نمونه هاي بسیاري یافت .(تجلیل،
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ضمن تفکیک و تعریف "مفاخره در شعر فارسی"نواندکتر امیري خراسانی در کتاب مفصلی تحت عو
قهرمان یکه تاز میدان اشتلم "انواع مفاخره ،بخشی از کتاب را به مفاخرات خاقانی اختصاص داده اند و او را 

) و به همین نکات و شواهد در این تنگناي 237: 1383نامیده اند .(امیري خراسانی ،"و تفاخر و مباهات 
و خاقانی مجال فراخ تري را نیازمند است .ي مفاخرات نجیب الدینکه مقایسهکالم بسنده کنیم 

، مولع بودنش بر ي خاقانی ره سپرده استي هموار کردهاما از دیگر جنبه هاي که نجیب الدین بر جاده
ه و تجدید مطلع است که کمتر میان شاعران سابقه دارد و خاقانی شاعري است که فراوان تجدید مطلع کرد

هاي خاقانی در جاي دیگري به تفصیل ها را به چهار ، رسانده و در باب تجدید مطلعگاه این تجدید مطلع
) اما به جهت تاکید اختصارا اشاره می کنیم که بسیاري از قصاید 6: 1392سخن رانده ایم . (رك: خواجه ایم ،

اید ، چندین بار تجدید مطلع کرده است که ي خود را در چند مطلع سروده و به اعتباري در این قصپر طنطنه
دکتر کزازي در چهار مطلعي استاددر دیوان خاقانی ویراسته14يي التزام صبح به شمارهدر این میان قصیده

و 62ي ي باکورة االسفار به شمارهدر چهار مطلع و قصیده56ي به شمارهي مسمی به بیرق صبحو قصیده
ي : اي عندلیب جان در چهار مطلع و قصیده105ي ش علی نجار شروانی به شمارهي مدح پدر خویقصیده

ي در دو مطلع و قصیده43ي ي موسوم به رخسار صبح به شمارهدر سه مطلع و قصیده59ي ها به شماره
ع ، در دو مطل32ي به شمارهي زلف شبدر دو مطلع و قصیده31ي تهنیت مولود فرزند اخستان به شماره

بیشتر در خور توجهند .
به همین سان و طبعا به تناسب میزان شعرش ، نجیب الدین هم بارها در قصاید خود از هنر تجدید مطلع 

:به مطلع19ي ي شمارهاست و به عنوان مثال او در قصیدهبهره برده
ي حورحکایتی است ز چشم پري و طرهبه باغ صورت بادام و خوشه ي انگور

در بحر مجتث مثمن مخبون اصلم مسبغ (مفاعلن فعالتن مفاعلن فع الن ) سروده شده بیت41در که 
پس از ده بیت مطلع را تجدید کرده و در بیت تجدید مطلع آورده :

که باد چشم بد از ساعد چو سیمش دوربشد ز ساعد او رنگ سیم و آب بلور
)149: 1389(جرباذقانی ،

که در همان وزن و به همان تعداد ابیات به مطلع:27ي ارهي شمو نیز در قصیده
که آمدي بر من آن غزلسراي غزالبه خواب دوش چنان دیدمی ز روي خیال

بیت تجدید مطلع کرده و آورده :21سروده آمده ، پس از 
نشست خسرو خورشید و برکشید اعالمسپیده دم فراز سپهر آینه فام

)182: 1379(جرباذقانی ، 
به مطلع :26ي ي شمارهو نیز در قصیده

فراز تندي این کوه می رود به درنگز چیست یارب کاین طارم شتاب آهنگ
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بیت دو بار تجدید مطلع 49مقصور (مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالن ) در در بحر مجتث مثمن مخبون 
آورده :کرده و در مطلع دوم پس از یازده بیت 

قباي سرو سهی با نهاد قد تو تنگزهی چو الله گل آورده از جمال تو رنگ
بیت مطلع سوم را بدین گونه آورده:21و پس از 

ي گنگخانهي چین است و نقشنگار خانهزبس که باد به گلزار می برد نیرنگ
)173: 1389(جرباذقانی ، 

راي ممدوح یعنی صاحب بدر الدین محمود وشاق به پایان برده است .و قصیده را با دعاي تابید ب
ي شواهد منظور نیست و صرفا تاکید این مساله مد نظر است که نجیب الدین در در این جا نقل همه

ي مرسوم خاقانی بوده و او بدینتجدید مطلع قصاید تحت تاثیر خاقانی بوده؛  زیرا هم تجدید مطلع شیوه
و داب تمامی شاعران نبوده و اندك شاعرانی می شده است و هم این که تجدید مطلع، شیوههنر شناخته 

بدان دست یازیده اند و آن را در شعر خود به کار گرفته اند و این در حالی است که اساسا قصاید نجیب 
ري می بینیم آن گونه که که در خاقانی و انو–الدین چندان طوالنی نیست که ضرورت تجدید مطلع در آن 

ي بیت تجاوز نمی کند مانند قصیده65ترین قصاید نجیب الدین معموال از الزم به نظر آید زیرا طوالنی–
بیت دارد در دیوان نجیب الدین معدود 61که 20ي شماره ي هایی مانند این و قصیدهو قصیده18شماره ي 

ل دارند و معموال تجدید مطلع در قصاید و محدود است و غالب چامه ها ، ابیاتی در حدود سی تا چه
تر به کار می رفته اما اقتفاي نجیب الدین از خاقانی او را به ولع بر تجدید مطلع کشانده است ،تا حدي مطول

هم نمی رسد  تجدید مطلع کرده است 35به حتی در قصایدي که تعداد ابیات آنکه نجیب الدین گاهی
).202: 1389(رك :جرباذقانی ،

ي ترکیب سازي خاقانی که از قضا بسیار به خاقانی ي تاثیر پذیري نجیب الدین از شم و شیوهاما در باره
نزدیک است و بواقع ، نجیب الدین را نیز می بایست شاعري ترکیب پرداز در شمار آورد ، باید یاد اور شد 

فضل هم همین موارد است که میزان که بی تردید بزرگترین دلیل و دعوي بر ادعاي متاثر بودن نجیب از ا
ي توارد دور می سازد و متیقن می کند که نجیب را با دیوان خاقانی سر و سرّي و کارکرده ذهن را از حوزه

می گردد تا عمق این تاثیر بیش از پیش کار و باري اساسی بوده است . اکنون شواهدي از این دست ارائه
جیب الدین هم اگر نه به حرص خاقانی اما به نسبت سایر شاعران عیان و محسوس گردد . نخست این که ن

مولع است و بسیاري از قصاید خاقانی(حدود هفتاد درصد ) مردف "ردیف"چامه سراي در به کار گیري 
گویا این مورد با درصدي کمتر از ساحر شروان در دیوان نجیب هم قابل رویت است اگر چه که اواست و

انه از به کار بردن ردیف هاي خاقانی تن زده است و درحالی که خاقانی قصیده اي مردف به رندانه و آگاه
است به مطلع :"نماید"

)218: 1375دم عاشق و بوي پاکان نماید(خاقانی ،مراصبحدم شاهد جان نماید
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به مطلع :"می نماید "نجیب الدین را قصیده اي است با ردیف 
)139: 1389مثال خلد ، صحرا می نماید(جرباذقانی ،دجهان پیر برنا می نمای

به مطلع :"ساختن "و خاقانی را قصیده اي است با ردیف 
)469: 1375گوهر دل را زتف مجمر غم ساختن(خاقانی ،سنت عشاق چیست برگ عدم ساختن

آورده :ا به یاد می آورد،را ردیف ساخته وبا طنطنه اي که اشعار خاقانی ر"ساخته "اما نجیب 
وز کشتزار آسمان انجم گلستان ساختهپیراهن گردن نگر صد جا گریبان ساخته

)201: 1389(جرباذقانی ،
خاقانی به مطلع :"کام صبح"ي که البته بیشتر قصیده

زرین هزاران نرگسه بر سقف مینا ریختهدر کام صبح از ناف شب مشک است عمدا ریخته
)519: 1375قانی ،(خا

فرا یاد می آورد.
تفاخر را به اوج رسانده و چنین مفاخره کرده است ي جاودانه است که خاقانیو در انتهاي همین قصیده

که :
هست آبروي شاعران زین شعر غرّا ریختهامروز صاحب خاطران نامم نهند از ساحران

با من به قایم عنصري آب مجارا ریختهي نظم دري قایم منم در شاعريبر رقعه
او اگر چه به ردیف کردن برخی واژه هاي کم استعمال که مردف کردن قصاید با آن ها معمول و مرسوم 

:"سایه ". مانند نیست
بر مدار از سر این عاجز حیران سایهاي رخت مهر و سر زلف پریشان سایه

)275: 1389انی،(جرباذق
که پیش از این از آن سخن رفت؛ دست زده ، اما این ها نمونه هاي اندکی است که دیگر "دست "و 

مجالی براي بررسی آن ها نیست .
"بویژه در مطالع قصاید ،"صبح "ي گیري واژهاز سویی دیگر می دانیم که خاقانی را به دلیل به کار

ي خودش که غرر قصاید ادب فارسی را تشکیل می دهد ، کثر قصاید برجستهنامیده اند و او در ا” شاعر صبح
مطلع به مطلع:4بیت و 69اي در ي صبح را تکرار کرده و حتی در قصیدهمکرر واژه

ي صبح آفتابي شب گشت صبح خندهعطسهي صبح از نقابجبهت زرین نمود طرّه
)68: 1375(خاقانی ،

بیت این قصیده ، صبح را به کار برده است . قصاید فراوانی که 69زام کرده و در تمامی ي صبح را التواژه
ها و غالبا در مطالع ، صبح را به کار گرفته بسیار است که از آن جمله می توان به قصاید دیوان خاقانی در آن

قصاید بسیار دیگر اشاره و40، 39، 38، 37، 32،34، 31، 25، 10هاي خاقانی مصحح دکتر کزازي به شماره
کرد .
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زلف "ي اما نجیب گویا به تاثیر از خاقانی در اکثر قصاید و بلکه تمام قالب هاي شعري دیگرش از واژه
ها را ،به کار مشابه آن-اگر چه اندك-گاهی و"زلف و طرّه و رخ و روي"هايتر واژهو یا به طور عام"

نماید که در این یز ، زلف و طرّه را همراه هم به کار برده است که چنین میمطالع نگرفته و در ابیاتی از
باشد ."صبح "در به کار گیري عمدي تعمد ِدرج زلف و طرّه در ابتداي قصاید ،تحت تاثیر خاقانی 

براي نمونه چند شاهد ارائه می گردد.
)137: 1389مهر یار نهد(جرباذقانی ، چو صبح در دلم آتش ز چنان که شام ز زلف بر عذار نهد

)120: 1389نه همانا که دلی را سر و سامان باشد(جرباذقانی ،تا سر زلف تو این گونه پریشان باشد
)234: 1389به دست باد صبا کرده عنبر افشانی (جرباذقانی ،زهی به وقت سحر زلفت از پریشانی

کار من با تو چو زلف تو ز بی فرمانیاي مرا فایده از زلف تو سرگردانی
)238: 1389(جرباذقانی ،

و زن برخاستغریو در غم عشقش ز مردشکن برخاستدلزعارضش چو سر زلف 
)89: 1389(جرباذقانی ،

زشمع گل همه اطراف باغ پر نور استي حور استبیا که بنفشه چو طرّه
)94: 1389(جرباذقانی ،
"عنبر"و "سنبل "و موارد دیگر که اگر بخواهیم 25و 24و 23و22و21يقصاید شمارهو نیز مطالع 

ي مصرّحه از زلف واقع گشته ،تعداد این گونه ابیات بسیار بیشتر می شود و مانند آن را بیفزاییم که استعاره
و تاثیر پذیري این مقوله از خاقانی شروانی سخن بسیار است که در ي ترکیب سازي نجیب الدین .اما در باره

واقع می توان آن را در مقالتی مستقل مورد بررسی قرار داد و اینک صرفا، در مجال وسع این مقاله بدان 
خواهیم پرداخت.

وي به عنوان نخست این که باید بر این نکته تاکید کرد که در تذکره ها و منابع خاقانی شناسی همواره از 
مانند سید الشعرا امیري فیروز شاعري ترکیب ساز یاد شده است واز همین رو برخی از محققان معاصر

بزرگان شعر و ادب ") یاد کرده اند و 374: 1381.(سجادي،"امام خاقانی "کوهی هم از ساحر شروان به
غزل سرایی ثانی صایب شمرده و شناخته پارسی معاصر ، امیر را در قصیده سرایی تالی حکیم خاقانی و در 

)  و البته نوشته اند که آن چه باعث امتیاز خاقانی بر سایر شاعران گردیده است ، به 693: 1381(سجادي،"اند
ها می باشد و از پیشینیان وام ستانی ها و ترکیبات ویژه و گوناگونی است که خود مبدع آنکار بردن واژه

شاعري است که تقلید از وي مشکل است. کالم سنگین، ") او 266: 1370نکرده است (احمد سلطانی ،
)  8: 1387ي او باعث شده که کسی را یاراي نزدیک شدن به او نباشد. (امیري خراسانی، مطنطن و پر هیمنه

ي و در هر حال نجیب الدین جرباذقانی از ترکیبات خاقانی ساز نظیر : اسب سخن ، سبز خنگ ، چشمه
ي طبع ، خام قلتبان ، و... فراوان بهره بده ،که اندك تصفحی در دیوان نجیب آتش غم ، دوشیزهخورشید، 
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الدین روشن می سازد که او به چه مایه و پایه در ترکیب سازي توانمند بوده و دیوان او از ترکیبات زنده و 
مشحون است .-که در بسیاري از آن ها تحت تاثیر خاقانی بوده –پویا 

ذکر است :اثبات مدعا، شواهدي از دو دیوان در خوربراي 
خاقانی :

)1375،200کعبه را چهره در آن آینه پیدا بینند(خاقانی ، بینندآینه سیماشبروان چون رخ صبح
نجیب الدین :

)125: 1389نکند(جرباذقانی ،آینه سیمايرو در این دایرههر که خواهد که بدي هاي جهان کم بیند
خاقانی :

)182: 1375رفت زنگ سخن زنگبار(خاقانی ، ي چرخزآینهي چین نمودخسرو چین از افق آینه
نجیب الدین :

)137: 1389زنگ خوار نهد(جرباذقانی ،ي چرخآینهدرونزاشتیاق عزیزان برآرم آه که او
خاقانی :

ي وحشت به پاي جانخیز از سیاه خانهوحدت به گوش دليسپید مهرهدر دم
)431: 1375(خاقانی ،

نجیب الدین :
صوريسپید مهرهچو دردمند به امرشبدان فزع که رخ ماه و خور سیاه شود

)157: 1389(جرباذقانی ،
خاقانی :

)1196: 1375کز آتش آفرید جهاندارش(خاقانی ،پدري دارمخام قلتبانزین
دین :نجیب ال

)119: 1389نرسد(جرباذقانی ، خام قلتبانروا بود که به منمکارم تو که سرتاسر جهان بگرفت
نجیب الدین :

)147: 1389را فراز خاك شرار(جرباذقانی ،آتش غمهنوزهنوز آب ستم را نشیب عمر مقر
خاقانی :
)500: 1375خفتان او(خاقانی ، ي پشّه سزد صورتصدرهپیل را دود برآرد چنانکآتش غم

این موارد و نمونه ها آن قدر بسیارند که اگر بخواهیم به اندکی از بسیار هم بسنده کنیم باز صفحات 
راقم متعددي را به خود اختصاص خواهد داد و البته صرفا این موارد مشمول ترکیبات نخواهد بود و تصفح

ي ها ومقایسهمانند آب ، اتش ، خورشید، ماه ، آسمان ، و نظایر ایناین سطور ذیل ترکیبات پر کاربرد خاقانی 
آن با ترکیبات نجیب الدین و تدقیق در ترکیباتی که توسط دو شاعر با استفاده از کلمات یاد شده ،ساخته شده 

، ، فزون می کند و نشان می دهد که عالوه بر ترکیب سازيي تاثیر پذیري نجیب را از افضلاست ، حوزه
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و "مهر گیا "و "خواب خرگوشی "و "عتابی"و"فقاع گشودن "نجیب الدین در یادکرد ترکیباتی مانند 
از این قبیل موارد که بسیارند،  در به کار واژگان و افعال هم به خاقانی نظر داشته است .

ت و به دلیل ضیق و الدین از خاقانی هم ، مجال سخن فراخ اسي تاثیر پذیري بالغی نجیبدر باره
اشارت کرد که نوع به کارگیري استعارات و تشبیهات و برخی از صنایع تنگناي کالم ، تنها به این نکته باید 

ي به ي چشمی به شیوهدر دیوان نجیب الدین می رساند که او در این حوزه هم ، گوشهلفظی و معنوي 
اي از مواردي که در دیوان تعداد معدودي از حتی پارهکارگیري موارد مذکور در دیوان خاقانی داشته است و

شاعران به چشم می خورد در دیوان دو شاعر قابل رویت و تامل است . شاهد را این که خاقانی از اندك 
خاقانی در مدح پدرش و شاعرانی است که در دیوانش به مواردي از غلو مردود برمی خوریم همان گونه که 

ده :ستایش نجاري او آور
)502: 1375(خاقانی ، قنطره بستی به علم بر سر توفان اونوح نه بس علم داشت گر پدر من بدي

در مدح ممدوح هم آورده :و نجیب الدین 
فروکنند سر از رخنه هاي این عالمزشوق توست که هر شب مخدرات سپهر

که البته عالوه بر غلو مردود ، حسن تعلیل هم دارد .
آري تامل و توغل در دواوین شاعرانی چون خاقانی کار عشق است و به قول سعدي شیرین سخن 

(قیامت می کنی سعدي بدین شیرین سخن گفتن ) :
ي ما کار دفترستکوته کنم که قصهدر نامه نیز چند بگنجد حدیث عشق

کتابنامه
)، اقانی شروانی ، چاپ اول ،انتشارات ي فنی و تصویر آفرینی خ) قصیده1370احمد سلطانی ،منیره

کیهان ، تهران .
) ،یاب دیوان خاقانی شروانی، چاپ اول، انتشارات دانشگاه شهید )، بیت1387امیري خراسانی، احمد

باهنر کرمان، کرمان.
) مفاخره در شعر فارسی، چاپ اول ، اداره کل ارشاد اسالمی کرمان ، 1383امیري خراسانی ،احمد (

کرمان .
چاپ اول ، نشر اشراقیه ، تهران.) نقشبند سخن ،1368لیل ، جلیل (تج
يمحمود مدبرحیبه تصح"یگانیگلپا"یجرباذقاننیالدبینجوانی)د1389(نیالدبینج،یجرباذقان

باهنرکرمان ، کرمان .دی،چاپ اول ، انتشارات  دانشگاه شه
) ، چاپ دوم ، دکتر ضیاءالدین سجادي) دیوان خاقانی به کوشش1357خاقانی ، بدیل بن علی ،

زوار ، تهران .انتشارات
) ، ي دکتر میر جالل الدین ) دیوان خاقانی (دو جلدي ) ویراسته1375خاقانی ، بدیل بن علی

مرکز ، تهران .چاپ اول ، نشرکزازي،
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، یمیاي سخن ) سحر ساحر شران و معارضان ، چاپ شده در کتاب ک1380، ( احمدخواجه ایم
(مجموعه مقاالت همایش نکوداشت دکتر سید محمد علوي مقدم ) چاپ اول ، انتشارات 

تربیت معلم سبزوار ، سبزوار .دانشگاه
) ،فرهنگ سخنوران (دو جلدي)، چاپ اول ، انتشارات طالیه، تهران.1372خیام پور، عبد الرسول (
) ،روزنه چاپ اول ، انتشارات دانشگاه تهران  و نشرجلدي ) 14) ، لغت نامه (1373دهخدا ، علی اکبر

، تهران .
) ، ي رکن الدین همایونفرخ ، ي سامی به تصحیح و مقدمهي تحفه) تذکره1346سام ، میرزا صفوي

چاپ اول ، صفی علیشاه ، تهران .
)، تهران .پاژنگ ، ) حواشی دکتر معین بر اشعار خاقانی ، چاپ دوم ، نشر1369سجادي، ضیاالدین
) ،انتشارات امیر کبیر ، تهران .ي اشعار خاقانی ، چاپ سوم ،) گزیده1373سجادي، ضیاءالدین
) ،فرهنگ لغات و تعبیرات خاقانی ، (دو جلدي ) چاپ اول ، 1374سجادي، ضیاالدین (

زوار ، تهران .انتشارات
تاد  دکتر احمد مهدوي دامغانی)، اي از مقاالت اس)، حاصل اوقات (مجموعه1381محمد، (سجادي، علی

چاپ اول، انتشارات سروش، تهران.
) ،ي الشعرا ، به کوشش محمد رمضانی ، چاپ دوم ، انتشارات پدیدهة)، تذکر1366سمرقندي ، دولتشاه

خاور ، تهران .
) ، رات ) تاریخ ادبیات در ایران ، (پنج جلد در هشت مجلد ) چاپ سوم ، انتشا1371صفا ، ذبیح اهللا

فردوس ، تهران .
) ،سلّم السماوات، تصحیح عبداهللا نورانی، چاپ اول، 1386کازرونی، شیخ ابوالقاسم ابن ابی حامد ،(

مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران.
) ،رخسار صبح، چاپ دوم، نشر مرکز، تهران.1372کزازي، میرجالل الدین ،(
) ،چاپ اول ، نشر مرکز ، تهران.،) ساغري در میان سنگستان1378علی زاده ، جمشید
) ، يدهی) مجموعه مقاالت برگز1384محبوب ، (ی، فاطمه و طالعیمدرس) 1384فالح، مرتضی

خانه ریدبيبا همکارهیارومیانتشارات جهاد دانشگاهچاپ اول،،جلد اول ،یشناسیخاقانشیهما
.هی، ارومهیدانشگاه  ارومجانیآذربااتیادبیدائمي

) ، شرح مشکالت خاقانی دفتر اول ، از ثري تا ثریا ، چاپ اول ، انتشارات جام 1382ماهیار ، عباس (
گل کرج ، کرج.

) ، ي همایش خاقانی شناسی ،(دو ) مجموعه مقاالت برگزیده1384مدرسی ، فاطمه و طالعی محبوب
ي دائمی ادبیات دبیرخانهجلدي) جلد اول ،چاپ اول، انتشارات جهاد دانشگاهی ارومیه با همکاري 

ارومیه ، ارومیه. دانشگاه،آذربایجان
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) ، ي همایش خاقانی شناسی ،جلد ) مجموعه مقاالت برگزیده1387مدرسی ، فاطمه و طالعی محبوب
ي دائمی ادبیات همکاري دبیرخانهچاپ اول،انتشارات جهاد دانشگاهی ارومیه بادوم

ارومیه.ارومیه ، دانشگاهآذربایجان
چاپ اول، انتشارات سمت ، تهران .)ستیغ سخن،1371، نصراهللا (یمردان
)، به کوشش بدیع الزمان فروزانفر ، چاپ ) غزلیات شمس تبریزي1380مولوي ، جالل الدین محمد ،

پنجم ، انتشارات علم ، تهران .
) شیراز ، شیراز )شعر خاقانی ، چاپ اول ، انتشارات دانشگاه 1372موید شیرازي ،جعفر.
) ، ها و ي هنر شاعري (فرهنگ تفصیلی اصطالحات فن شعر و سبک) واژه نامه1373میر صادقی ، مهناز

هاي آن ) چاپ اول ، کتاب مهناز ، تهران .مکتب
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بررسی تقابل دو نسل در داستان کیخسرو
غزاله خواجه نصیري
مؤسسه آموزش عالی غیر دولتی تابران
همحمود بیک زاد

مؤسسه آموزش عالی غیر دولتی تابران
چکیده

ها، در داستان کیخسرو از شاهنامه فردوسی پرداخته شده است، در این مقاله به روابط برخی شخصیت
ي جوان با گیرند که شامل تقابل پدران و پسران، شاهزادههایی که در دو نسل متفاوت قرار میشخصیت

باشد.پهلوان سالخورده و از این قبیل می
پرستی، مهري، میهنهاي گوناگونی از جمله عشق، بیبه دالیل سیاسی، اجتماعی، عاطفی و انگیزه

اند، رفتارها و کردارهایی مانند تندخویی، آزمندي، ها دچار اختالف و تضاد گردیدهخواهی و... این نسلکین
ها نقش دارند.گیري این تقابلکلگفتاري، بدنژادي و...، نیز در شرایی، خامخردي، خودخواهی، سبکبی

هاي ي آنها، تحلیل شخصیتهاي موجود میان دو نسل و عوامل به وجود آورندهدر این پژوهش، تقابل
ي هر یک مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است و در پایان در نموداري نشان داده ساز، پیامد و نتیجهتقابل

شده است.
خسرو، کارکرد و تحلیلتقابل، نسل، کیها: کلیدواژه

هاتحلیل شخصیت
کیخسرو

« و در فارسی » کی هو سرو « و در پهلوي » کَوي هو سرونگهه « یا » کَوي هو سروه «در اوستا « 
نام پسر سیاوش و فرنگیس و نبیرة کاوس و افراسیاب و یکی از نامدارترین شهریاران » کیخسرو و یا خسرو 

» کی« حماسۀ ایرانیان است. نام کیخسرو مرکب از دو جزء است: جزء نخست همان و دالوران در اساطیر و
هوسرونگهه) =» (هوسرَوه « بینیم و جزء دوم، ( = کوي ) است، که بر نام همه شاهان و شاهزادگان کیانی می

هاي کهن هندو از شخصیت» جم « به معنی نامور و نیکنام یا خویش نام و خوش آوازه است. کیخسرو مانند 
بینیم.میsushraus» سوشروس«نام او را به صورت » ودا « ایرانی است که در 

ها بارها با ستایش و بزرگداشت ویژه و با توصیف پهلوان سرزمینهاي ایران و استوار دارندة کشور دریشت
برده شده است. بنا، بر و کین خواه سیاوش که ناجوانمردانه به فرمان افراسیاب تورانی کشته شده از او نام

اندازد. در راند و جادوان و فرمانروایان ستمکار را برمیاساطیر ایران؛ کیخسرو بر همۀ کشورها فرمان می
فرّه « همانندي دربارةوي آمده است و فروشی او به عنوان ) ستایش بی13-11فروردین یشت ( بندهاي 

)1038، 1373(دوستخواه، » شود.ستوده می» ریار ایرانیترین و دالورترین و بزرگترین شهمندین و درخشان



٢٥٨٤

٢٥٨٤

مجموعه مقاالت

نام کیخسرو در ادبیات پهلوي، کیخسرو یا کی خسروك است. پدرش سیاوش، پسرکی اوس و مادرش « 
و یسپان فریه ( فرنگیس ) دختر افراسیاب است. او هشتمین کس از خاندان کیان و پادشاه کشور خونیروس ( 

دژ است. او مردي کوشا و کارامد بوده و پیش از آنکه زرتشت ظهور کند به ایرانزمین ) است. مولدش گنگ
)191، 1379(واحددوست، » بست.آیین مزدا آگهی داشته و آن را به کار می

دانند. هرودت مورخ بزرگ یونان، برخی از پژوهشگران؛ شخصیت کیخسرو را با کورش یکی می« 
جد » آستو آکس « سیان شنیده بود نگاشت. بنابراین داستان سرگذشت کورش را در ماد چنانچه از قول پار

مادري کورش و پادشاه مادوي را پس از زادن به وزیر خود داد تا به قتل آورد، ولی وزیر وي، هارپاگوس او 
گرفت. سرگذشت » آستو آکس « را به چوپانان داد و کورش میان ایشان تربیت یافت و بعد انتقام خود را از 

دانیم در میان چوپانان هت بسیاري به داستان کیخسرو در توران داردچه، کیخسرو چنانچه میکورش شبا
تربیت یافت و آخر کار نیز انتقام خود و خون خویش را از جد مادریش، افراسیاب گرفت. شباهت این دو 

تباه کنیم. هرودت اي است که تنها با تغییر چند اسم ممکن است آنها رابا هم اشداستان با یکدیگر به درجه
خود مدعی است که غیر از داستانی که از راویان معتمد درباب کورش شنیده سه نوع روایت دیگر نیز درباب 

این پادشاه میان پارسیان معمول بوده است.
او روایتی را که بیشتر به عقل نزدیک بود انتخاب کرده است. غافل از اینکه روایت او بازماندة داستان 

دانست که چند اي یافته بوده است و باز نمیکه میان پارسیان بدان صورت درآمده و شکل تازهکهنی است 
قرن بعد از وي همین داستان به صورت تازه و با تغییرات جدید به موسس شاهنشاهی ساسانی، اردشیر 

)193، 192(همان، » پاپکان نسبت داده خواهد شد. 
داند، هنر، نژاد و گهر که سه چیز را اساس انسان بودن میدر ابیات نخست داستان کی خسرو، فردوسی
تواند باشد. اگر به این سه اصل خرد، افزوده شود، هنر نمیاگر گهر نباشد، هنر هم نیست و انسان نژاده بی

اي ندارد. کیخسرو نمونه بارز این انسان است.ماند و تنها، مرگ چارهانسان از آز و رنج و غم به دور می
نیازد به بد دست و بد نشنودآنک از فریزدان بودگهر 

سزد کاید از تخم پاکیزه برنژاد آنک باشد زتخم پدر
بکوشی و پیچی ز رنجش بسیهنر گر بیاموزي ازهرکسی

که زیبا بود خلعت کردگاراز این هر سه گوهر بود مایه دار
بایدتشناسنده نیک و بدچو هر سه بیابی خرد بایدت

)304(شاهنامه / ص 
را در انتهاي قطبی تصور کنیم که در منتهاي قطب مقابل آن ضحاك اهریمن سیرت خواگر سیاوش فرشته

قرار داشته باشد کیخسرو در میانۀ نیمه خوب یعنی در نقطه اعتدال کامل واقع خواهد شد، اعتدالی که مقصود 
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تی میان دو قطب یاد شده قرار خواهند گرفت. نرمی و ارسطوست دیگر قهرمانان شاهنامه نیز در درجا
گیر است، اما نه چندان که رشته کارها از هم بگسلد صالبت و مهر و قهر را با هم و در جاي خود دارد، آسان

اي از تعادل روح و بخشنده است، اما نه مسرف، شجاع است بدون اقتحام و ...، به همین قیاس مجموعه
(حمیدیان، » واي انسانی است. نه تنها شاه آرمانی، که انسان نمونۀ شاهنامه است.جسم و سالمت کلیۀ ق

1383 ،220(
زادنش غریبانه است و پرورش او همچون دیگر سرافرازان مانند فریدون، زال و کیقباد در محیطی طبیعی 

والدت به شبانان کوه و غیرمتعارف، بدون ناز و نعمت در کوهساران زیرا افراسیاب فرمان داده که او بعد از
قال سپرده شود و غرض او از این کار این است که ذهن و ضمیر او از گذشته و سرنوشت پدر خالی بماند. 

باکی و پاکی چشم و دست و دل، سالمت جسم و روح، و خرد و فرهنگ نیاموزد مبادا هشیار شود بی
گیرد. به دور نیست و تقدیر چنان مه میخلوص در درون و اخالص در اعتقاد از تربیت او در طبیعت سرچش
تاباند، اي که از گذشته تا آینده را باز میاست که همه آگاهیهاي دهر در جامی نمادین به دست او باشد. آیینه

او آمده است تا هزارة آمیزش نیکی و بدي و تناوب پیروزي این یا آن بر دیگري ( گومیچشن ) را به سود 
نیکی پایان دهد.

و حکومت کیخسرو، بشارت دگرگونی عظیمی است که همان پیروزي انجامین نیکی بر بدي وجود «
است. در فاصله قتل سیاوش و آمدن کیخسرو، کشتار، تخریب، شهر سوزي و نابسامانی که همه از 

آورند و خواهی دمار از توران برمیرسد. ایرانیان در جهت انتقامپدیدارهاي اهریمنی است به اوج خود می
)312(همان، » کند.افراسیاب هم به نوبۀ خود همان کار را با ایرانیان می

اي از تخمۀ ایرانی و تورانی است. این تخمۀ دورگه در خور تأمل است چنان که گفتیم کیخسرو آمیزه«
سویه و خسرو آمیزه نرمی سیاوش و صالبت افراسیابی است و باید هر دو کشور فرمان راند و اگر نژاد یک

(همان، » ه داشته باشد مغایر با چنین رسالتی است و طبعا دوباره ایجاد عصبیت میان دو کشور خواهد شد.سر
313(

اش هاي خالصانهها و گریهگوید: که او از هر لحاظ بر شاهان دیگر برتري دارد. نیایشکاووس شاه می
شود. وقتی در آغاز پادشاهی قصد میاي دارد که در هیچ یک از شاهان و پهلوانان دیده نحال و هواي ویژه

شوید، کند، سر و تن میستانی کند، در نیایشگاه همواره با آداب و آیین خاص نیایش میکند از توران کینمی
نهد. هرگز تصمیم مهمی بدون مشورت با پهلوانان کند و دو رخ به خاك میجامه نو و پاکیزه به تن می

گیرد. نمی
ي رزمی او شایان توجه است طراحی دقیق همه جزئیات نبرد پیش از عزیمت به آنچه در مورد سیاستها

کند زیرا نبرد نهائی در پایان هزاره سوم اساطیري، آن است. نام همۀ پهلوانان از خاندانهاي مختلف را ثبت می
بایست با شرکت تمامی نیروهاي نیکی، همچون همۀ متحدان بدي، صورت گیرد.می
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نهد. نقشه واستراتژي حمله را با آگاهی را بر تشویق و کار داوطلبانۀ هر کس بنا میسیاست رزمی خود «
کند، شادي بزم نیز از نظر او نیرو بخش به پهلوانان است. دقیقی که از وضع و موقعیت دشمن دارد تنظیم می

ازار و ویرانگري دارد.کیخسرو با آن همه ستم که از افراسیاب کشیده، قهر و جا را خوش نمیجنگ طلبی بی
)316(همان، » کند.پسندد با کس دیگر نمیکند، زیرا خسرو هر بد که به خود نمیپیشه نمی

شود، مبادا او در حالی که جهان را به اطاعت آورده و دشمنی، آشکار یا نهان برایش نمانده، در اندیشه می
ه یزدان به در کند. پس به دنیاي دل و قدرت فراوان، وي را چون جم، ضحاك، سلم و تور و افراسیاب از را

برد.درون پناه می
اي از مرگ کیخسرو هیچ چیز از مال و قدرت را از آن خود نداسته و هرگز منی نکرده است او نمونه

دهد.پیش از مرگ را نشان می
رگ و کیخسرو باید راز سر به مهر عصر عزت و عظمت پهلوانی را با خود به گور زمان ببرد و دفتر پرب

اي، ندارد همین باشد، با رفتن او باید زمینه هاي اساطیري را بر بندد، شاید حکمت این که او عقبهبار هزاره
براي عصر تاریخی گونه فراهم شود.

افراسیاب
هایی دارد، البته پس از ضحاك شرورترین چهرة شاهنامه است. از اغلب جهات با ضحاك شباهت«

کشد و دیگري برادر اند، یکی پدر را میکُشی همسان، به عنوان مثال، هر دو در خویشتفاوتهایی نیز با او دارد
کشد. هر دو به عنوان نماد داراي عالمت جسمانی جانورخویی هستند، آن؛ با مارهاي روي دوشش و رامی

این، با ویژگی دوزیستی بودنش و نیز هر دو زشت دیدارند. 
ورزد، مثالً به سیاوش در اوایل اقامتش یی گاهی به دیگران مهر میخوافراسیاب با همه خشونت و درنده

خورد، اعتقاد به ایزد آشکار است. در توران و ... . گهگاه در سخن افراسیاب که به دادار یگانه سوگند می
)252(همان، 

شکنی است و این دو خصیصه در او بسیار چشمگیر است. سخت سنگدل او مظهر کین توزي و پیمان
ست، چنان که برادرش اغریرث را به دلیل اینکه چرا به جاي کشتن اسیران ایرانی آنها را رها کرده است و ا

کند، پدرش، پشنگ، هم به سبب قتل پسر، سخت از افراسیاب همان جا با قساوت او را با تیغ به دونیم می
رد و پس از کارها، اغلب پشیمان اندیشی ندامند می شود. افراسیاب پادشاهی است که دل آگاهی و پیشکینه

است.» پیش آگاه « او خصلت اهریمن در برابر اورمزد » پس آگاهی «است که این 
اند.شناسان، افراسیاب را دیو خشکسالی خواندهبرخی از اسطوره

خورد و سپاه خود را یاراي شود، البته وقتی که شکست میافراسیاب گاهی آشتی جوي و پوزش خواه می
بیند. با حریف نمینبرد 
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گیرد برخالف ناراستی بیند و او را در کنار میافراسیاب تنها یک بار آنجا که براي اولین سیاوش را می
همیشگی اش، صادقانه می گوید و به سیاوش مهر می آورد و او را می ستاید و کاوس را اندك خرد و 

د، هرگاه در کنار او حضور داشته باشد، تندخو می خواند. پیران ویسه که حکم عقل افراسیاب را دار
هاي او در نبود پیران به شود، برعکسِ گرسیوز که جهل متصل وي است و دسیسهکردارهاي بدش تعدیل  می

گردد. رسد و سبب کشته شدن سیاوش به دستور افراسیاب میکام می
دارد. زور و بیم در میدان نگاه میکند و سپاهیان خود را انتها باافراسیاب با کشت و کشتار، کشورداري می

اطاعت متّحدان او نیز از روي ترس است و حکومت او دیکتاتوري و مبنی بر تعصب نژادي است که مرگ را 
کند. داند ولی براي خویشان و فرزندان خود بسیار زاري میبراي همسایه خوب می

خسرو بدست نماینده اورمزد، یعنی کیسرانجام در پایان هزارة سوم، این تجسم اهریمن بر روي زمین 
)256-252(حمیدیان، » شود.آیند، کشته میپس از این که همه یالن او از پاي درمی

توس
چهرة او نیز در روایات دینی و ملی با هم متفاوت است ودر حالی که در متون زردشتی یکی از جاودانان «

جز یکی از جاودانان؛ پهلوان زرینه کفش، سپهدار ایران به شمار رفته و در شاهنامه به همه چیز شبیه است، 
در بیشتر جنگها، حامل درفش کاویانی است. او پهلوانی تیز مغز و زود خشم است، اعمالش خالی از 

سبکسري نیست.
توس غرور و خودخواهی فراوانی دارد، اما بارها در نبردهاي انبوه یا تن به تن در حال پشت نمودن و 

پاه خصم، گریخته است.شرمندگی از س
داوري گودرز در حق توس چنین است: 

سپهبد که تندي کند بد بودکه تندي نه کار سپهبد بود 
توس بدبین و بد روحیه و به اصطالح، اهل نفوس بدزدن است. او در نبرد انجامین حضور دارد و 

)265-261، (همان» شود.سرانجام به هنگام عروج کیخسرو در کوالك برف مدفون می

پیران ویسه
هاي دوست داشتنی و بزرگوار شاهنامه است. نقش فعال پیران ویسه اگر چه از کشور دشمن اما از چهره

جویی کرده است. وقتی کند که سیاوش توسط زنگه از افراسیاب، استمداد و چارهخود را از زمانی آغاز می
کند، چنان آهستگی و شایستگی سیاوش شنیده بیان میخواهد آنچه ازافراسیاب از او درکار سیاوش نظر می

گوید: که پس از وصف او می
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که از خون صد نامور با پدروگر خود جز اینش نبودي هنر
همی از تو جوید بدین گونه راهبرآشفت و بگذاشت تخت و کاله

)232(شاهنامه / ص 
ها را داشت ولی سیاوش حاضر نشد کشتن آنکه اشاره به یکصد گروگان تورانی است که کاوس قصد 

گوید: درست نیست که بگذاریم سیاوش از توران پیمان بشکند و آنان را به دم تیغ بسپارد. پیران سپس می
اي گرم بگذرد. زیرا او قطعاً به جاي پدر خواهد نشست، و باید او را براي روز مبادا نگاه داشت. پس نامه

ه شود و شاه دختر بدو دهد تا در توران بماند و پناه ملک باشد و بدین سان هر براي دعوت از او باید نوشت
دو کشور عمالً از آن افراسیاب خواهد شد. تازه اگر هم روزي نزد پدر برگردد افراسیاب با این کار منتی بر 

رآرد و پرورنده پرورند دندان بسر کاووس نهاده است. وقتی افراسیاب بیم خود را از این که بچه شیري که می
بخشد، که هرکس خوي بد از پدر نگیرد از او ایمن باید بود. و کند، پیران به او اطمینان میرا بدرد ابراز می

بیند. کند که پیران صالح میافراسیاب همان می
دارد. منطق اي از استواري راي و سنجیدگی سخن را عرضه میپیران از همین اول با سخنان مذکور نمونه

پذیرد و شاید او از این لحاظ به تمامی قهرمانان شاهنامه تا پایان عصر پهلوانی یرومند او هیچ گاه خلل نمین
گشا است که برتري داشته باشد و تنها بوزرجمهر در عصر تاریخی مانند اوست. براي توران همان قدر راه

اکار و اهل ننگ و نام است، چنان که به زال و رستم و گودرز براي ایران. نه تنها خردمند، بلکه دالور، فد
کند. کند. فردوسی هم جز به احترام از او یاد نمیهنگام لزوم جان خود و آن همه فرزند را نثار کشورش می

هاي پیران در جهت دفع قضاي سوء تا حد توان انسانی است. او نزد افراسیاب آن چنان تمام کارها و گفته
شود. ، برآورده میارجمند است که هرچه بخواهد

نیاز و طبعش بلند است، او خواستار ازدواج سیاوش با فرنگیس است.اما پیران از خواسته بی
کند آن است، که ستاره شماران جنبۀ منفی وصلت سیاوش و فرنگیس آنچه در این مورد جلب توجه می

یگر، آنان زادة این پیوند را ویرانگر اند، ولی پیران جنبۀ مثبت آن را، به عبارت درا براي توران لحاظ کرده
اندیشد که همان فرزندي که بر دو کشور اند، اما پیران به این میتوران و برباد دهندة تخت و تاج آن دانسته

چیرگی خواهد یافت راه جنگ دیرین را ببندد. سیاوش راحت و رفاه خود را از او دارد، در مقابل، پیران هم 
رود و چون به هوش شنود از هوش میداند. پیران وقتی خبر قتل سیاوش را میهرچه دارد از سیاوش می

خواهند تا فرنگیس را از چنگ دژ خیمان افراسیاب رهایی دهد. او به سرعت به سوي آید دلیران از او میمی
نزد او دارد و سپس خود شتابد و دژخیمان را از اجراي فرمان افراسیاب مبنی بر قتل او باز میفرنگیس می

خواند و به اهریمنی که در درونش رخنه رود و پس از مالمت فراوان وي را دیوي از دوزخ جسته میمی
دهد.فرستد و به او، وعید کین خواهی ایرانیان و تباهی توران را میکرده نفرین می
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هاي آنچه براي امثال پیران مهم است چگونگی عملکرد در حیات است و نه مصلحت اندیشی

دخواهانه و حقیر. پیران اسطورة خردمندي، نوع دوستی و میهن پرستی در میان همه انیران است. و از این خو

رو سخن فردوسی، هم در باب زندگی و هم مرگ او از بلندترین سخنان شاهنامه است. 

و سور زود برخیز«گوید: بیند که به او میپیران دل آگاه یا خواب آگاه است. در خواب، سیاوش را می

دهد. پروردگار از طریق پیران خبر به دنیا آمدن کیخسرو را به افراسیاب می» برپاي کن زادن کیخسرو آزاده را.

کند و حتی از کشتن کشی را اگرچه به گونۀ موقت از نهاد افراسیاب دور میسخنان پیران خوي بیداد و آدم

ه بچه را به شبانان کوه بسپارد تا نام و نشان خود دهد کخورد و فقط به پیران فرمان میسیاوش پشیمانی می

را نشناسد.

بیند رنگ از برد، آنگه که افراسیاب برز و باالي کیخسرو را میپیران، کیخسرو را نزد افراسیاب می

لرزد، اما کیخسرو به توصیۀ پیران شود و میاي بر جان جوان بیمناك میپرد و پیران نیز لحظهرخسارش می

گیرد. و بدین سان دوران آوارگی اش میکند که شاه خندههاي ابله و دیوانه را چنان ماهرانه بازي مینقش آدم

اي از زندگی آنان در شهري که سیاوش ساخته، آغاز یابد و برهۀ تازهکیخسرو و دوري مادر از او پایان می

گردد.می

شود و یران رود، عمل پیران دگرگون میکند به ااز هنگامی که کیخسرو براي انجام رسالت خود قصد می

گیرد و حتی اگر الزم باشد حاضر اي پیش میکند و رفتارهاي منافقانهدر جنگ با ایران حضور فعال پیدا می

هاي آرمان گرایانه نیست و براي او هدف به هر به دروغگویی هم هست. او اهل پندار و تخیل و بلندپروازي

خواند.ت. رستم خاندان پیران ویسه را دو رو میاي که برآید مغتنم اسوسیله

دهد، ولی اگر جنگی درگیرد در پیشاپیش سپاه خواهد شود، روي آشتی نشان میپیران هرگاه در مانده می

بود. 
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کارکرهاي تقابل ساز
تقابل کیخسرو با توس

سر کاوس جانشین خواهد فریبرز پکند و میتوس با برتخت نشستن کیخسرو به جاي کاوس مخالفت می

کند. اما پس از نهند، او سرپیچی میاو گردد. بنابراین هنگامی که گردان ایران به پادشاهی کیخسرو گردن می

کند. توس پادشاهی گردد، شایستگی خود را در برابر فرزند کاوس ثابت میاینکه در نبرد دژ بهمن پیروز می

ست.پذیرد و کیخسرو از رفتار او آزرده نیاو را می

بجز توس نوذر که پیچید سرببستند گردان ایران کمر
)299(شاهنامه / ص 

تا با این اضافه به ایجاز، تمام علت مخالفت » توس نوذر « گوید: اي سنجیده میفردوسی در اینجا به گونه-1

توس را که شاهزاده بودن وي است بیان کند.

کند که این موازین به جاي زین شهریاري است و مواظبت میاز سویی پهلوان مراقب اجراي حقوق و موا-2

پندارد که در آیین شهریاري به طور معمول باید پسر جانشین پدر گردد نه آورده شوند، بنابراین توس می

خواهد حقی پایمال نگردد.نوه و می
بنشاند، چون هم یادگار خواهد او را به تخت آورد و میو از سوي دیگر؛ رستم، کیخسرو را به دربار می-3

سیاوش است که رستم او را پرورده است و هم با او براستواري در کین خواهی سیاوش هم آرمان است. 
توس سپهساالر است، در حالی که رستم برترین پهلوان، و محبوبیت و جذابیت چهره رستم سبب شده 

است تا توس در برابر او کوچک شود و به او رشک ورزد.
گیرد آنجا اي در میرود و مشاجرهن رستم و سهراب هنگامی که رستم با تأخیر نزد کاوس میدر داستا

کند.رستم با سخنان تندي توس را خوار می
گیرد.و این عمل توس شاید از رقابت و تقابل او با رستم سرچشمه می

مل ماجرا کسی جز گیرد کشته شدن فرود است، که عاخسرو صورت میتقابل دیگري که میان توس و کی
توس و بدخویی و تیزمغزي او نیست. 
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رساند و از کشندة تنها برادر خود و اما کیخسرو در این جا، رأفت و بزرگواري خویش را به اوج می
گذارد.اش در مقام سپهساالري باقی میگذرد و حتی او را به پاس خدمات گذشتهیادگار سیاوش در می

هاي انسان نیک شاهنامه و مهمترین عفو در سراسر شاهنامه است. البته هترین جلواین یکی از پرشکوه
اند و این کند که پسر و داماد او بدست فرودر کشته شدهشاید کیخسرو به این دلیل با توس اینگونه رفتار می

خسرو بوده است که قصوري در کار داشته است و سپاه را به توس سپرده است.خود کی

ا پیرانتقابل کیخسرو ب
-گیرد که وقتی خبر فرار کیخسرو به ایران به یاري گیو به او میتقابل کیخسرو با پیران هنگامی شکل می

کوشد تا جلوي آنها را بگیرد. کلباد، نستهین و پوالد را به دستگیري کیخسرو و کشتن گیو و رسد وي می
شود، خود پیران به مقابله با آنها ان میفرستد، هنگامی که سپاه مذکور توسط گیو شکسته و گریزفرنگیس می

هاي خواهد پیران را بکشد، کیخسرو به پاس پدريآورد اما وقتی میخیزد که گیو او را به اسارت درمیبرمی
بخشد.او در حق خویش و این که او جانش را از مرگ نجات داده وي را می

شناس است. احساس کشور و شاه خویش وظیفهتوان به این دلیل دانست که او در قبال کار پیران را می

تواند برخاسته از حس صیانت ذات که طبیعی هر حیوانی است باشد، زیرا کندو این کار او نیز میتعهد می

داند که کیخسرو همه چیر را زیررو خواهد کرد و طبعاً خود پیران هم از سرنوشت محتوم جان به در می

ست بگذارد و حرکت و عملی از خود نشان ندهد، به ویژه که او مرد تواند دست روي دنخواهد برد، نمی

عمل است.

دلیل بخشش جان پیران این است، که او پیش از این نجات دهندة جان کیخسرو و نیک خواه او بوده، 

- کند تا با این کار بیبایست به صرف ارتکاب همین یک گناه کشته شود. کیخسرو این کار را میطبعاً نمی

شوند، بعد از آن هر کاري که پیران بکند، حسابی جداگانه خواهد داشت. حساب

پیران پس از این جریان دیگر وجودش سرشار از کینه نسبت به ایرانیان است و قصد آن دارد تا نه ایرانی 

د و دست زنها با ایران حضور فعال دارد. حتی به ایرانیان شبیخون میباقی گذارد و نه ایراینی.و در تمام جنگ

کند. به دهدو لی ساز نبرد میزند. او بارها به لشکر ایرانیان پیشنهاد صلح میبه رفتارهاي منافقانۀ بسیاري می
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بندد. دراین مرحله او نیرنگ باز، دروغگو و فرستد و راه آذوقه را بر آنها میجادو، برف و سرما بر ایرانیان می

بسیار خسروپرست است.

توانست مانند اغریرث پاي از دایره ننگ عاالت که در گذشته از خود نشان داده، میهایی اما با ویژگی

قومی فراتر نهد و با انتخابی آگاهانه جانب انسانیت را بگیرد، ولی او صیانت دستگاه مخدوم خود را 

درز جان شوندو خود او نیز توسط گوگزیند و در نبرد میان ایران و توران، پسر و برادرانش کشته میبرمی

بازد.می

در مورد دگرگونی رفتار پیران بر کیخسرو باید گفت که تا آن هنگام که کیخسرو براي پیران و توران 

کوشید اما کرد و به حفظ کیخسرو میخطري ایجاد نکرده بود، پیران حتی برخالف دستور افراسیاب عمل می

شود و این طرز رود، کردار پیران دگرگون میکند براي انجام رسالت خود به ایران بوقتی کیخسرو قصد می

برخورد او خاص اهل عمل است.

تقابل کیخسرو با افراسیاب

سپارد، تا از کندو به شبانان کوه قال میمهر است و او را از خود دور میافراسیاب نسبت به نوة خود بی

زندي از کیخسرو بر دل او راه یابد، نژاد و پیشینه خود خبري نداشته باشد و در پی آن است که اگر بیم یا گ

شرمی او از گناه سر او را مانند پدرش از تن جدا کند، که همه از بیداد، بدي گوهر و نژاد، افسونگري و بی

گیرد.سرچشمه می

کند که با خون خود مکافات بدکنشی و جادوگري کیخسرو، کین خواه پدر است و سوگند یاد می

برد و سپس خود افراسیاب را به ر افراسیاب پشنگ یا شیده، را از بین میافراسیاب را بدهد، نخست پس

آورد.گر را از پاي درمیکشد و سرانجام گرسیوز توطئهوساطت هوم می
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پذیرد. گیرد و با نیاکشی پایان میگیرد از دامادکشی، سرچمشه میتقابلی که میان نیا و نبیره صورت می

نی به جز شمیر با افراسیاب سخن گوید، او در حین نبرد بزرگ با افراسیاب، توانسته است با زباکیخسرو نمی

کند.هاي خود را یک به یک از او بیان میشکایت

به دل نیستی پاك و یزدان پرستترا چند خواهی سخن چرب هست 
زگفتار کردار بهتر بود...کسی کو به دانش توانگر بود
بر مرد دانا نگیرد فروغزبان پرزگفتار و دل پر دروغ

کنون کز سیاوش نماند استخوان ...پدر کشته را شاه گیتی مخوان
سپارد بزرگی به مردم و کشانکه بر انجمن مر زنی را کشان

که تا دخترش بچه را بفگند...زننده همی تا زیانه زند
استی...چه کرد و چه دید از بد و کسیاوش نگه کن که از راستی

بدان تا نخوانیش پیمان شکنو فاجست و بگذاشت آن انجمن
بزرگی و گردي و راه و راچو دیدي برو گروگاه ورا

بیفگندي آن پاك دل را زپايبجنبیدت آن گوهر بد زجاي
بریدي شبان سرگوسفندسرتا جداري چنان ارجمند

)570-569(شاهنامه / صص
هاي میان ایران و توران شمارد و از کینههاي افراسیاب را برمین این سخنان تمام بديکیخسرو پس از گفت

آورد و آرمان خود را براي ها و نبردها بوده است سخن به میان میاز زمان منوچهر که تور آغازگر این کینه
کند:تر از آن ذکر مینابودي توران نه تنها کین خواهی پدر بلکه وسیع

به داد و دهش من ببندم میانان پاك گردد جهانمگز کز بد
افسر کنمسر بدنشان را بیبد اندیش را از میان برکنم

)571(شاهنامه / ص
داندو غیرمستقیم خواهان صلح است: گناه میافراسیاب قبل از این رویداد، خود را از مرگ سیاوش بی
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یمیادلش بر بدي باشد کنبیره که رزم آورد با نیا
که گردد جهان پر زپرخاش و کینچنین بود راي جهان آفرین

از آموزگاران سرش گشته شدگنه کشته شدسیاوش نه بر بی
بداندیش وز تخم اهرمنیگر ایدونک گویم که تو بدتنی
نکوهش همی خویشتن را کنمبه گو هر نگه کن به تخمه منم

)584(شاهنامه / ص

سرو با شیده (پشنگ)تقابل کیخ
خواهد او را نابود سازد و پشنگ که دایی کیخسرو است تقاضاي هم نبردي با او را دارد، و در حقیقت می

بازد.دهد و خود او، در این مبارزه به دست کیخسرو جان میبه او پیشنهاد کشتی (نبرد تن به تن) می
ر حالی که، کیخسرو از نیروي اهورایی. پس شیده مانند افراسیاب از نیروي جادویی برخوردار است د

نتیجه چیزي به جز نابودي شیده نباید باشد. جنگ کیخسرو و شیده نمادي از تضاد و پیوند ایرانی و تورانی، 
تضاد در بینش و پیوند در نژاد است.

تحلیل و نتیجه
سرو است، اگر چه از دید نبرد بزرگ کیخسرو با افراسیاب و نابودي او که آرمان نهایی و هدف غایی کیخ

حماسی به خاطر کین خواهی پدر و حس انتقام جویی است، اما با توجه به منش و بینش کیخسرو  و این که 
اساطیري است پس باید این نبرد و بعد اساطیري هم داشته باشد تا شخصیت کیخسرو –او انسانی حماسی 

به دوره آمیختگی و پدید آوردن نوآوري است. ستیز میان کامل گردد، که آن پیروزي نیکی بر بدي، پایان دادن 
دهد و این از همان تفکر مزدایی که زندگی انسانی را به دو نیکی و بدي هسته مرکزي شاهنامه را تشکیل می

گیرد و فلسفۀ آن این است که همواره انسان در سایه کوشش کند، سرچشمه میجبهۀ نیکی و بدي تقسیم می
و انسانی پیش گیرد تا بتواند جبهۀ نیکی را بر جبهۀ بدي پیروز گرداند و به وظیفه بشري و تالش راه درست

خود عمل کند، تا پیوسته امیدوار باشد.
براي پیروزي نیکی بر بدي ابزارهایی الزم است، از جمله داد و دهش که یک روش اجتماعی کشورداري 

هاي انسانی است.است و خرد که فشردة کل آموزه
همان چیزي است که روحش وارد شاهنامه شده است و کیخسرو به عنوان انسان نمونه و راستین این

شاهنامه / این ابزار را در دست دارد، در مقابل، افراسیاب نمایندة شر و روش اهریمنی، سالحی به نام آز دارد 
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-خسرو عهدهس باید کیروي و خودبینی انسانی است، پکه مخالف خرد است و وسیلۀ تجاوز، تعرض، زیاده

دار این امر بزرگ ( پیروزي نیکی ) گردد و افراسیاب تنها باید به دست او نابود شود.
داند که جادو شود، اما نمیافراسیاب براي رستن از نابودي و مرگ بر نیروي جادویی خویش متوسل می

اییدي آسمانی و ایزدي دارد، که هوم تواند در برابر نیروي اهورایی کاري از پیش ببرد. و کار کیخسرو تنمی
فرستد تا راز و رمز این افسون را بگشاید.مقدس را به یاري او می

عمل کی خسرو: نشان این است، که اصل پادشاهی و قدرت، براي پاسداري از نیکی است و براي « 
)321، 1379(مختاري،» استقرار و نگاهداري آن، حتی اگر نیاز باشد باید از پادشاهی دست کشید.

تواند به نهایت کمال خود دست یابد، پس باید نیمه خاکی خود را فرو انسان اساطیري در این جهان نمی
گذارد و به سوي ایزدان رهسپار گردد تا به رهایی رسد.

هاي دو نسل در داستان کیخسرونمودار بررسی تقابل

ردیف
دو 

نسل
عامل تقابل

نوع 
تقابل

نتیجهمیانجیپیامد

1
پیرا

و ن 
کیخسرو

،  ، میهن پرستیشاه دوستی-
طبیعیةحفظ جان به عنوان غریز

رفتن به ایران و فراهم کردن -
خواهی سیاوشمقدمات کین

سیاسی 
عاطفی-

مانع از رفتن مادر با فرستادن لشکر-
دست گیو اسیر ه ولی ب،شودو فرزند می

در جنگهاي ایران و توران ، شودمی
ه خسرو بکی، کندي بسیار میهانیرنگ

او را مادرش،هاي او به خاطر محبت
نبرد ایران و توران درکشد ولی سپس نمی

شود.بدست گودرز کشته می

--

2
تو

س و
کیخسرو

، غرور، فرازي، گردنتندخویی
و حفظ ، وظیفه پهلوانی خودخواهی

شهریاريحقوق
سیاسی

مخالفت با پادشاهی او چون 
،فریبرز جانشین کاوس شودخواهد می

خسروتوسط کیفتح دژ بهمن

ۀاندیش
حفظ منافع و 

مصالح ملی

آشتی و 
صلح و به 

پادشاهی رسیدن 
خسروکی

3

افرا
سیاب 
و کی 
خسرو

شرمی از گناه، بیداد، بدي بی
خواهی مهري کینگوهر و نژاد، بی

سیاوش

سیاسی 
عاطفی-

سپردن او به شبانان کوه قال، فرمان 
ا کردن سر از بدن او در صورت گزند جد

رسیدن، نبرد بزرگ با تورانیان و افراسیاب
-

شدن کشته 
افراسیاب به 

کیخسرودست
گري هوم به یاري
دورة و پایان 

آمیختگی نیکی و 
بدي

4

کیخ
سرو و 
شیده 

(پشنگ)

پیوند نژاد ایرانی و تورانی،
تضاد در بینش، برخورد نیروي 

هوراییجادویی با نیروي ا

سیاسی 
عاطفی–

--نبرد تن به تن
جان باختن 

شیده به دست 
کیخسرو
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منابع
.1381اسالمی ندوشن، محمدعلی،چهار سخنگوي وجدان ایران، نشر قطره، تهران، چاپ اول، -
.1364، زندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه، انتشارات دستان، تهران، چاپ پنجم، ------------------
ها، تهران، چاپ گار، ژاله، تاریخ اساطیري ایران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهآموز-

.1376دوم، 
.1362بهار، مهرداد، پژوهشی در اساطیر ایران، انتشارات توس، تهران، چاپ اول، -
.1373پرهام، باقر، نقد خرد سیاسی، نشر مرکز، تهران، چاپ اول، -
.1346شناسی، تهران، چاپ اول، راهیم، فرهنگ ایران باستان، نشر انتشارات انجمن ایرانپورداوود، اب-
.1364هاي رمزي در ادب فارسی، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، پورنامداریان، تقی، رمز و داستان-
.1383حمیدیان، سعید، درآمدي بر اندیشه و هنر فردوسی، انتشارات ناهید، تهران، چاپ دوم، -
.1372هاي کهن، به کوشش علی دهباشی، نشر مرکز، تهران، چاپ اول، خالقی مطلق، جالل، گل رنج-
.1374هاي ایرانی، انتشارات مروارید، تهران، چاپ دوم، ترین سرودهدوستخواه، جلیل، اوستا کهن-
مطالعات فرهنگی، تهران، رستگار فسایی، منصور، پیکرگردانی در اساطیر، ناشر پژوهشگاه علوم انسانی و-

.1383چاپ اول، 
ام، مجموعه مقاالت کنگرة جهانی بزرگداشت فردوسی ستوده، غالمرضا، نمیرم از این پس که من زنده-

، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1369(هزارة تدوین شاهنامه)، دي ماه 
1374.

.1368نج خار، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، چاپ اول، سرّامی، قدمعلی، از رنگ گل تا ر-
.1383طالع، هوشنگ، تاریخ تمدن و فرهنگ ایران، نشر سمرقند، تهران، چاپ اول، -
فردوسی، شاهنامه، بر اساس چاپ مسکو، به کوشش سعید حمیدیان، نشر قطره، تهران، چاپ یازدهم، -

1386.
.1380هاي راز، نشر مرکز، تهران، چاپ دوم، الدین، مازکزازي، میرجالل-
ها، تهران، چاپ اول، ، نامۀ باستان، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه---------------

1379.
شناسی و حماسۀ کوروجی کویاحی، جهانگیر، بنیادهاي اسطوره و حماسۀ ایران، شانزده گفتار در اسطوره-

.1380ش و ویرایش جلیل دوستخواه، انتشارات آگاه، تهران، چاپ اول، پژوهشی سنجشی، گزار
.1379مختاري، محمد، اسطورة زال، انتشارات توس، تهران، چاپ دوم، -
مصفا، ابوالفضل، فرهنگ اساطیري و تاریخی، (از کیومرث تا اسکندر با شواهدي از شاهنامه فردوسی)، -

.1382انتشارات اشتیاق، تهران، چاپ اول، 



٢٥٩٧
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

.1379مؤذن جامی، محمدمهدي، ادب پهلوانی، نشر قطره، تهران، چاپ اول، -
هنیلز، جان، شناخت اساطیر ایران، ترجمه ژاله آموزگار و احمد تفضلی، نشر چشمه، تهران، چاپ دهم، -

1385.
.1379هومن، محمود، تاریخ باستانی ایران، نشر پیام امروز، تهران، چاپ اول، -
.1379هاي اساطیري، انتشارات سروش، تهران، چاپ اول، مهوش، نهادینهواحد دوست،-

یاحقی، محمدجعفر، فرهنگ اساطیر و اشارات داستانی در ادبیات فارسی، انتشارات سروش، تهران، -
.1369چاپ اول، 
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تجلّی قرآن کریم در قصاید مجیرالدین بیلقانی
صبیحه دادبین

نشگاه ایالمکارشناسی زبان و ادبیات فارسی دا
چکیده

تأثیرپذیري شاعران سبک آذربایجانی از آیات قرآن کریم در طول تاریخ ادب فارسی برجستگی خاصی 
اي که بخش مهمی دارد. مجیرالدین بیلقانی شاعر برجستۀ این سبک نیز توجه خاص به این امر دارد، به گونه

ها و اهداف تأثیرپذیري وي از آیات رسی شیوهاز خالقیت هنري او از رهگذر این امر تحقق یافته است. بر
مندي او از آیات قرآن کریم؛ تلمیح، تصویر، اقتباس هاي بهرهقرآن کریم، موضوع پژوهش حاضر است. شیوه

و تحلیل است و اهداف وي از این امر شامل توصیف، تشبیه و تمثیل، تیمن و تبرّك، استشهاد و استناد و 
هاي تأثیر قرآن کریم بر سخن او توجه به واژگان و ترکیبات قرآن است. گر زمینهتعلیل و توجیه است. از دی

مورد از آیات قرآن تأثیر پذیرفته است و شیوة غالب این 462بر روي هم و بنابراین پژوهش او در 
تأثیرپذیري تلمیحی و غالباً با هدف توصیف است. مجیر به منظور وصف و مدح شاهان و درباریان به 

هاي حضرت نوح، موسی، عیسی، سلیمان و بویژه حضرت یوسف (ع) فراوان اشاره کرده که این امر انداست
تواند ناشی از محیط زندگی و عالقۀ شخصی شاعر نیز باشد.گذشته از اینکه یک سنت ادبی رایج بوده، می

اف تأثیرپذیريها و اهدمجیرالدین بیلقانی،قصاید مجیرالدین، تجلّی قرآن، شیوهها: کلیدواژه
مقدمه

زبان از آیات قرآن، در آراستن نوشتار و پرداختن معانی و مضامین خود سود بسیاري از شاعران فارسی 
توان یافت که از این تأثیر برکنار مانده باشد. اند، تا آنجا که کمتر شاعري در طول ادوار شعر فارسی میجسته

توان پی برد که شاعران این سده چندان متأثّر از ارم هجري میهاي سوم و چهبا مروري بر شعر شاعران سده
هاي ششم و هفتم شاهد تأثیرپذیري هرچه بیشترِ اند، اما با گذشت زمان و به ویژه در سدهقرآن کریم نبوده

ه اي که مولوي این تأثیرپذیري را در مثنوي به اوج خود رساندشاعران از قرآن در شعر فارسی هستیم، به گونه
است. شاعران ایرانی قرن ششم نیز در آثار خود به شکل مستقیم یا غیر مستقیم از قرآن بهره برده و فراخورِ 

اند. نفوذ مذهب و شیوع عرفان و بخش مستفیض گشتهاستعداد و ظرفیت خویش از این  سرچشمۀ حیات
اج این گونه معانی و مضامین تصوف و کثرت آثاري که در بردارندة مفاهیم واالي قرآنی باشد، نیز به رو

کمک شایانی کرده است.     
بدیهی است که حوزة تأثیرپذیري شعراي ادب فارسی از قرآن کریم گسترة فراوانی دارد و شاعران و 

بارة میزان تأثیرپذیري مجیرالدین بیلقانی از این منبع اند، اما درها بردهنویسندگان بسیاري در این راستا بهره
کند.تر مینورانی، پژوهشی منحصر و مجزا صورت نگرفته و همین مهم، انجام این بررسی را بایسته
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هاي اي از زیباییاین پژوهش بر آن است تا با بررسی تجلّی قرآن در قصاید مجیرالدین بیلقانی، گوشه
به همین هنرنمایی است به خوانندگان بشناساند. نگارنده در این پژوهش، پس از شرح دیوان او را که مربوط

هاي تأثیرپذیري ادبی وي  از آیات را در چند حوزة تلمیح، تصویر، حال مختصري از زندگی شاعر، شیوه
داخته و در گیري مجیر از واژگان و اصطالحات قرآنی پراقتباس و تحلیل بررسی کرده است. در ادامه به بهره

نهایت اهداف شاعر از کاربرد قرآن بیان کرده است. در پایان مقاله، نمودارهایی به شکل درصدي ارائه گردیده 
ها و اهداف به کارگیري شاعر از آیات نشان داده شده است.که در آن بسامد شیوه

زندگی شاعر-1
اي به بالغت کالم . وي توجه ویژهاز زمرة شاعران برجستۀ قرن ششم هجري است1مجیرالدین بیلقانی

غنا و تأثیرگذاري کالم خویش هایش بهره ببرد و برو کوشیده از این فنون به بهترین نحو در سرودهدارد
خورد، تأثیرپذیري وي از هایش به چشم میهایی که در سرودهمیان شگردهاي بالغی و هنرنماییبیافزاید. از 

مجیر از شاگردان خاقانی بوده و همچون وي در «جلوة خاصی دارد. آیات قرآن کریم است که نمود و 
مضامین و اشاره به علوم مربوط به قرآن دستی تمام داشته است. دیوان او شامل قصاید، غزلیات، قطعات، 

: مقدمه، هفده) که حاوي اطالعات چشمگیري در این 1358(بیلقانی، » بند استرباعیات، ملمعات و ترکیب
او به شهادت برخی از اشعارش به تصوف مایل شده ولی تصوف او با تصوف حافظ و «اشد. بزمینه می

کند درمان اغلب دردها وي در پایان عمر که معرفت حاصل می«)، 582: 1380(فروزانفر،» 2مولوي فرق دارد
» 3کندپیدا میگرایی عارفانه هایی را که در اجتماع بشري با آنها درگیر بوده در تزکیۀ نفس و درونو رنج

: مقدمه، هفده). 1358(بیلقانی، 
هجري را با قرائن موجود سال قریب به تحقیق براي فوت مجیر دانسته است. قبر او در 586صفا سال 

). 721، 2: ج1378مقبره الشعراء تبریز است (صفا، 
از قرآن  انواع استفاده-2

هاي متعالی معانی و مضامین جدید و القاي اندیشهمجیرالدین در قصاید براي خلق تصاویر زیبا، ابداع 
توان به تلمیح، تصویر، ها میهاي مختلف از آیات قرآن بهره برده است که از جملۀ این شیوهخود، به شیوه

اقتباس و تحلیل اشاره کرد:
. تلمیح2-1

کند، تأثیرپذیري ر میاي را در بیت ذکهاي تأثیرپذیري که شاعر به عمد نکته و نشانهیکی از شاخه
به گوشۀ چشم اشاره کردن؛ و در اصطالح بدیع آن است که گوینده در ضمن «است. تلمیح یعنی » تلمیحی«

)، به شرط آنکه، آن اشاره، 328: 1377(همایی، » کالم به داستانی یا مثلی یا آیه و حدیثی معروف اشاره کند
اي تلمیح ). اما باید دانست که هر اشاره56: 1366(شمیسا، تمام داستان یا شعر یا مثل سایر را در بر نگیرد

بهترین تلمیحات آن است که ذهن شاعر و نویسنده، تنها تأثیري از آیه یا حدیث پذیرفته باشد نه «نیست و 
). شاعران 56: 1385(حلبی، » آنکه آن آیه یا حدیث را عیناً از تازي به پارسی درآورد و نام تلمیح بر آن بنهد
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ه دالیل مختلفی ممکن است از تلمیح بهره گیرند. از جمله: رعایت ایجاز و اصل اختصار کالم، تشبیه و ب
گذاري بر مخاطب، ایجاد زیبایی در کالم و ... اما ذکر یک نکته الزم همانند سازي، بزرگنمایی و اغراق، تأثیر

یا موضوع بیان شده باشد تا ماهیتاً بتواند است و آن اینکه در تلمیح حداقل باید دو جزء از یک قصه، حکایت 
). بیشترین استفادة مجیر از آیات و قصص قرآنی از نوع 58: 1389رنگ و بوي تلمیح داشته باشند (اعال، 

). شاعر در قصاید به قصص قرآنی حضرت نوح، 1درصد، ر.ك: نمودار شمارة60.2تلمیح است (حدود 
) بسیار توجه داشته است:موسی، عیسی، سلیمان و به ویژه یوسف (ع

داستان حضرت نوح (ع)
بنابر روایات، پـس از هدایتگري و خیرخواهی نوح (ع) و عدم پیروي قوم و لجاجت فرزندش؛ نوح، قوم 

پس از آن گاه که کشتی آماده و «خویش را نفرین کرد و طوفان بنیان کن پس از ساخت کشتی اتفاق افتاد 
المتی داد که هنگام عذاب چه وقت است و با او قراري گذاشت که چه پرداخته شد ملک تعالی به نوح ع

هنگام این قوم را به عذاب خود گرفتار خواهد کرد. پس فرمود چون از این تنور آب برآید بدان و آگاه باش 
). مجیر بیلقانی نیز در قصاید 76: 1382(نیشابوري، » که وقت عذاب این قوم خدا ناشناس فرا رسیده است

از این داستان در راستاي اهداف خویش بهره برده است. از جمله، بیت زیر که به نفرین حضرت نوح خود 
(ع) اشاره دارد:

4)118کافـــر نعمت تـرا یعــنی خصم ناکست         نوح قضا به صد زبان گفت که رب ال تذر (
) است.26)/71(نوح(» من الکافرینَ دیاراًو قال نوح رب ال تذر علی االرضِ «مأخوذ از آیۀ » ال تذر«تعبیر 

و لقَد اَرسلنا نوحاً الی قومه فَلَبِثَ «نیز بیت زیر که به داستان طوفان نوح (ع) اشاره دارد و متأثر از آیۀ 
) است:  14)/29(عنکبوت(» فیهِم الف سنَه الّا خمسینَ عاماً فَاَخَذَهم الطّوفانُ و هم الظالمونَ

)21تو نوح وار در افکن سفینه در دریا (ه زحمت طوفان گرفت سرتاسرزمان
و ...).200، 160، 151، 81، 69براي مشاهدة شواهد بیشتر در خصوص این داستان، ر.ك: (صص 

داستان حضرت موسی (ع)
ها اشاره شده است که یکی از معجزات وي ید حضرت موسی معجزات زیادي دارد که در قرآن به آن

)، و نیز تبدیل شدن عصاي 12)/27(نمل(...» و اَدخل یدك فی جیبِک تخرُج بیضاء من غیرِ سوء «ا است. بیض
پس خداي تعالی گفت موسی را مترس و عصا بینداز، موسی عصا «موسی به اژدهایی هولناك به امر خداوند 

). در داستان حضرت 199: 1318(مجمل التواریخ و القصص،» بیافکند، اژدها گشت، و آن همه فرو برد
خوریم. در موسی (ع) به جریان تجلّی خداوند در کوه طور و سخن گفتنش با حضرت موسی (ع) بر می

و دیگر، کوه طور است که ایزد تعالی با موسی (ع) مناجات کرد و آنجا آتش و نور «مجمل التواریخ آمده: 
)، از این رو بعد از سخن گفتن خداوند با حضرت 468(همان: » دید که بر اثر آن برفت و پیغامبري یافت

و رسالً قد قصصناهم علیک من قبلُ و رسالً لَّم نقصصهم «موسی (ع) به لقب کلیم یا کلیم اهللا مشهورگشت 



٢٦٠١
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

). گاو پرستی بنی اسرائیل در غیاب حضرت موسی (ع) نیز یکی164)/4(نساء(» علَیک وکَلَّم اهللا موسی تکلیماً
اي زرین چون موسی آنجا برسید قوم خویش را دید که نزد گوساله«هاي زندگی وي است دیگر از داستان

). مجیر بیلقانی نیز براي بیان معانی و 320: 1382(نیشابوري، » برندکنند و پیش او ستایش میعبادت می
، 4ید بیضاي وي (صص مضامین خود بارها به حوادث و وقایع مهم زندگانی حضرت موسی (ع) از جمله

و ...)، تجلی خداوند بر کوه 95، 11، 7و...)، تبدیل شدن عصاي او به اژدها (صص 197، 183، 95، 70، 64
) اشاره کرده است:4) و داستان سامري (ص 131، 21و...)، کلیم الهی وي (صص 171، 70طور (صص 

)160اژدها سازي گر او کرد از عصا ثعبان (تو داري معجز موسی که اندر آتش حمله           تو از رمح
و «) اشاره دارد. یا بیت زیر که متأثر از آیۀ 107)/7(اعراف (» فاَلقی عصاه فهِی ثُعبانٌ مبین«بیت به آیۀ 

) است:52)/19(مریم (» نادیناه من جانب الطّورِ االیمنِ و قرّبناه نجِیاً
)  17به طور و انّی انا اهللا ز حد طور ندا (به خضر و علم لدنی و مجمع البحرین 

داستان حضرت عیسی (ع)
هاي زیادي به زندگی و حضرت عیسی (ع) چهارمین پیامبر صاحب کتاب است که در قرآن اشاره

هنگامی که جهودان با خبر شدند که عیسی کجا است «معجزات وي شده است. مانند عروج او به آسمان که 
کند، بیامدند و او را بگرفتند. آن گاه که خواستند او را بکشند، خداي جا زندگی میاي و کو در چه خانه

» تعالی جبرئیل را بفرستاد و او بیامد و عیسی را از میان جهودان برداشت و بر گرفت و به آسمان برد
یسی را در )، و هنگامی که یهودیان به مریم تهمت زنا بستند او[مریم] سخن گفتن ع546: 1382(نیشابوري، 

). به عالوه مداواي 472: 1386گهواره بر بیگناهی خود حجت آورد و عیسی در گهواره سخن گفت (یاحقی، 
پس از مرگ شخصی به نام عازر عیسی بر سر گور «بیماران و احیاي مردگان از جمله معجزات وي است که 

ی و دم مسیحا به عنوان معجزاتی او رفت و با دم مسیحایی خویش او را زنده کرد. از این جهت، نفس عیس
که به کار بهبود بخشیدن بیماران و زنده کردن مردگان است مورد استفادة شعراي فارسی زبان براي ساختن 

). مجیر نیز بارها در قصاید به داستان حضرت عیسی (ع) توجه داشته 592(همان: » مضامین بدیع بوده است
، 40، 28، 7ی حضرت عیسی (ع) از جمله دم شفابخش وي (صص است. وي تقریباً به اکثر ماجراهاي زندگ

، 20و...) و عروج حضرت به آسمان (صص 167، 34و..)، سخن گفتنش در گهواره (صص 113، 95، 63
و اذ تخلُقُ من الطینِ کهیئه « ... و...) اشاره کرده است. به عنوان نمونه، بیت زیر که به آیۀ 118، 105، 33، 21

ذنی...الطیرِ بااشاره دارد:110)/5(مائده(» ذنی فَتَنفُخُ فیها فتکونُ طیراً با (
)75دم عیسی و دل شاه برابر گیرند (جود مرده ز دلش زنده شد و شاید اگر

:یا بیت
5)152تا آفتاب صدق شود با تو همعنان (پاي از رکاب خاك برون آر چون مسیح

) اشاره دارد.158)/4(نساء(» اللّه الیه و کانَ اللّه عزیزاً حکیماًبل رفَعه«که به آیۀ 
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داستان معراج پیامبر (ص)
مفسران «باشد. یکی از معجزات آن حضرت میها است که معراج، عروج حضرت محمد (ص) به آسمان

و سیره نویسان معتقدند که رسول خدا را یک سال پیش از هجرت به هنگام شب با مرکبی به نام براق به 
سبحان الذي اَسري بِعبده لیالً من المسجد الحرامِ «فرماید: ). قرآن کریم می108: 1388معراج بردند (ماهیار، 

در هر آسمان «گذرد و ). پیامبر به همراهی جبرئیل از هفت آسمان می1)/17(اسري (» قصی ... الی المسجد االَ
رسد که جبرئیل (ع) گذرانند و بدانجا میکنند، سپس او را از هفتاد هزار حجاب میفرشتگان از او استقبال می

ه حق جلّ و عال گفت: فکان گوید: به جایگاه رسیدي، سخن گوي. و آن جایگاه آن بود کپیامبر (ص) را می
» شودخواهد و حاجات او برآورده می) بعد پیامبر از خداوند حاجت می9)/ 53قاب قوسین اَو اَدنی (نجم (

). مجیرالدین نیز به واقعۀ معراج بارها در ضمن نعت رسول اکرم (ص) اشاره کرده 523: 1392(پورنامداریان، 
) اشاره دارد:8)/53(نجم (» نی فَتَدلیثُم د«است. مانند بیت زیر که به آیۀ 

)12رفت از فضاي افق تا خطّ ثم دنا (ايتنها به مرکب جان بی هیچ واسطه
و...).17، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3براي مشاهدة شواهد بیشتر در این زمینه، ر.ك: (صص 

داستان حضرت یوسف (ع)
شاعران بوده است. آنان به زیبایی یوسف ـ که دو سوم هاي دور مورد توجه قصۀ یوسف (ع) از گذشته

و این موضوعی است که در تمام تفاسیر دربارة آن «اند هاي عالم در او جمع بود ـ بارها اشاره کردهزیبایی
نویسد: یوسف را به مصر بردند و نیکو بیاراستند و به بازار مصر بردند که ذکري رفته است. طبري می

اندر مصر خلق بود به نظارة او بیرون آمدند، از زنان و مردان، و مردان همه اندر او مدهوش بفروشند. هرچه 
تافتی، مانده بودند، و روشنایی روي یوسف چنان بود که هر جا که او رفتی روشنایی روي او بر مردمان همی

). 725: 1392مداریان، (پورنا» هاي او هر یکی نیکوترو گیسوها داشت برافکنده همه حلقه گشته، و اندام
ها قرار داشت. یکی از کاروانیان او برادرانش وي را به علت حسادت، در چاهی انداختند که بر سر راه کاروان

را در مصر به فرمانرواي آن شهر به نام عزیز مصر فروخت. بعد از ماجراهاي زیادي به فرمانروایی رسید. 
بیش از همه به داستان حضرت یوسف و وقایع مهم زندگانی سازي مجیر نیز در قصاید خویش براي مضمون

وي توجه داشته است. مانند بیت زیر در توصیف ممدوح که شاعر در آن از ماجراي در چاه افکندن یوسف 
(ع) به زیبایی بهره برده است:

)196عزیزان جهان را دل در آن چاه است زندانی(جهان مصرست و تو یوسف چهی پر آب زیر لب
نیز بیت زیر در توصیف پادشاه که به حسن و زیبایی حضرت یوسف (ع) اشاره دارد:

)199دلی به چاه زنخدان تست زندانی (به حسن یوسف عهدي و این عجب که مرا
، 152، 101، 92، 66، 63، 47، 42، 33، 31، 29، 22براي مشاهدة شواهد بیشتر در این زمینه، ر.ك: (صص 

...).و 199، 196، 186، 157



٢٦٠٣
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

داستان حضرت یونس (ع)
حضرت یونس (ع) از پیامبران بنی اسرائیل است. سالها قومش را به پرستش خداوند دعوت نمود 

روزگاري دعوت نمود، نگرویدند، از میان قوم بیرون رفت، حق تعالی عذاب را سوي ایشان فرستاد، و آتش «
یونس را طلب کردند، آنجا نبود پس بتانرا شکستند و زد و مردمان و پادشاه بدانستد که عذاب آمد زبانه همی

ایمان آوردند و با خلوص دعا کردند، خداي تعالی عذاب از ایشان بگردانید... چون این خبر به یونس رسید 
در کشتی نشست با قومی که بجایی رود، خداي تعالی این کار از وي نپسندید و آن ماهی که شکم وي زندان 

اشت تا بعد از قرعه زدن یونس خود را بدر اندازد و ماهی او را فرو برد و یونس در یونس بود کشتی بازد
(مجمل التواریخ » نماز ایستاد ... و خداي تعالی گفت ار نه از مسبحان بودي تا قیامت در شکم ماهی بماندي

گ نظر داشته که ). شاعر نیز گاه به ماجراي در افتادن یونس (= ذوالنون) به کام نهن222: 1318و القصص، 
) 87)/21(انبیاء (...» و ذَالنونِ اذ ذهب مغاضباً فَظَنّ اَن لَن نّقدر علیه فنادي فی الظلمات «متأثر از آیۀ قرآنی 

است:
)66اند (در درم داري به از ماهی ذوالنون کردهاي استآز را دست و دلت کز هر دو دریا نسخه

داستان حضرت سلیمان (ع)      
وند متعال به بنده و رسول خود، حضرت سلیمان (ع) معجزات و الطاف بسیاري ارزانی داشته بود. از خدا

اي از جنیان و گروهی از شیاطین دادند و طایفهآن جمله، آدمیان و جنیان و پرندگان لشکر او را تشکیل می
و سپس «خوریم. دیو بر میگردنکش را براي او رام کرد. در داستان سلیمان به ربوده شدن انگشتري توسط

آن بود که دیوي بصورت سلیمان بیامد و خاتم از وي بستد، و در دریا انداخت و به جاي او بنشست تا بعد 
از چهل روز انگشتري در شکم ماهی بود که بمزد سلیمان دادند، و خاتم به وي باز رسید و مملکت باز یافت 

مجیر بیلقانی نیز از داستان سلیمان و دیو ـ از آن جهت که ).210: 1318(مجمل التواریخ، » برحمت ایزدي
و اتَّبعوا ما تتلُوا «دیو چهل روز بر مملکت سلیمان حاکم شد ـ بهره گرفته است. مانند بیت زیر که به آیۀ 

) اشاره دارد:102)/2(بقره (...» الشیطانُ علی ملک سلیمان و 
)81و در طاعت حق کار سلیمان نکند (دیفرّ اقبال تو از دشمن تو ناید ازآنک 

داستان حضرت مریم (س)
و چون به هجده سالگی رسید روح القدس بر وي ظاهر شد و باد در «مریم مادر حضرت عیسی (ع) بود 

). شاعر نیز به داستان حضرت مریم (س) 1410: 1374(سجادي، » آستین وي دمید و او به عیسی باردار شد
یا اهلَ الکتاب ... انَّما المسیح عیسی ابنُ مریم «ت. به عنوان نمونه، بیت زیر که به آیۀ اي داشته استوجه ویژه

) اشاره دارد:171)/4(نساء(» رسول اهللاِ و کلمتُه القها الی مریم و روح منه فامنوا باللّه و رسله... 
)           129م به شوهرش (نسبت نکرد خلق چو مریزان مسندش بزرگ شکم شد که حامله است

و...).156، 147، 129براي مشاهدة شواهد بیشتر در خصوص این داستان، ر.ك: (صص 
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هاي قرآنی دیگري از جمله داستان حضرت ابراهیم (ع) مجیرالدین بیلقانی در ضمن قصاید به داستان
)، قارون و گنج او 200و 120، 101، 86، 21و...)، حضرت داود (ع) (صص 128، 92، 77، 73(صص 
)( 40)/9(توبه(...» اذ اَخرَجه الّذینَ کَفَروا ثانی اثنَین اذهما فی الغارِ «...و...) و آیاتی چون 141، 64(صص 

اذا «...)، 126) (ص 253)/2(بقره (» و آتینا عیسی بن مریم البینات و ایدناه بِروح القدس...«... )، 43دیوان، ص 
و...)، 52، 16) (صص 47)/3و آل عمران (117)/2(بقره (» نّما یقول له کُن فیکونقضی امراً فا» کمب مص

) 10)/31(لقمان (...» خَلَقَ السموات بِغیرِ عمد تَرَونَها «)، 84) (ص18)/2(بقره (» عمی فَهم ال یرجعون
اي داشته است:) و ... توجه ویژه25(ص

)100بسیط خاکی اشکال گنبد دوار (ز نون پدید آورد      به امر او که ز کاف و 
. اقتباس: 2-2

اقتباس در لغت به معناي آتش گرفتن، پرتو «است. 6استفادة مجیر از آیات قرآن کریم، گاه از نوع اقتباس
آن است که «) و در اصطالح ادبی 30: 1388(مؤمنی هزاوه، » نور و فروغ گرفتن و فراگرفتن آتش است

(راشد » گوینده در نثر یا نظم عبارتی از قرآن یا حدیث را به صورت بیان مطلب اصلی و ادامۀ سخن درج کند
). در این شیوه، گوینده بخشی از آیه یا حدیث را بی هیچ گونه تغییر و دگرگونی یا با 29: 1389محصل، 

مورد و به میزان 20مجموع، مجیر در ). در37: 1388آورد (جعفري تبار، اندك تغییري در شعر یا نثر خود می
طوبی «... درصد موارد تأثیرپذیري از قرآن کریم، از شیوة اقتباس بهره برده است. مانند بیت زیر که آیۀ 4.3

) را بی هیچ گونه تغییري اقتباس کرده است:29)/13(رعد (» لهم و حسنُ مآبٍ
)26رسد به بشري طوبی لهم و حسن المآب(توقعش همه این است کز عنایت تو               

را اقتباس کرده است:  )35)/37(صافات (» الاله اال اهللا«یا در بیت زیر که آیۀ 
)175چه شوخ چشم کسم الاله الّا اهللا(به عذر روي نهادم پس از هزار گناه 

(قصص » نا اهللاُ رب العالمینیا موسی انّی ا«... مجیرالدین در دیوان بیش از همه به استقبال آیاتی چون 
) 13)/61(صف (» و اُخري تُحبونها نصرٌ من اهللاِ و فتح قریب...«و ...) و 33، 17)  (دیوان، صص 30)/28(

و ...) رفته است. 201، 34(صص 
و...).184، 92، 62، 35، 26، 22، 13، 12، 11براي مشاهدة شواهد بیشتر در این زمینه، ر.ك: (صص 

صویر. ت2-3
گیرد. منظور از تصاویر شعري همان صور خیال (= گاه شاعر تصاویر شعري خود را از قرآن به وام می

درصد کل تأثیرپذیري شاعر از آیات قرآن کریم از مقولۀ تصویر 34.4). 61: 1383ایماژ) است (راستگو، 
، تشخیص، اغراق و به ویژه ). مجیر اکثر تصاویر شعري خویش از جمله استعاره1است (ر.ك: نمودار شمارة

تشبیه را با توجه به آیات، واژگان و ترکیبات قرآنی آفریده است. مانند بیت زیر که شاعر درگاه ممدوح را به 
) تشبیه کرده است:256)/2(بقره (» عروه الوثقی«طور مبالغه آمیزي به ترکیب قرآنی 
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)22ه هست حضرت تو عین عروه الوثقی (به حضرت تــو تقرّب کنند اهل علوم                  ک
) تشبیه 15)/53(نجم(» جنه المأوي«چنین بیت زیر در مدح پادشاه که شاعر جهان فضل را به خوشی هم

کرده است:
)22جهـان فضل بــه خوشی جنّت المـأوي (زهی بزرگ حکیمی که از علوم تو شد               

:یا بیت
)113از قمۀ کرسی است برتر (ي عرشش عیسی نفسی که پا

است.» ممدوح«، استعارة مصرحه از »عیسی نفس«که در وصف پادشاه سروده شده و در آن 
، 32، 30، 25، 22، 20، 18، 16،17، 13، 8،11، 7، 4براي مشاهدة شواهد بیشتر در این زمینه، ر.ك: (صص

33 ،36 ،40 ،50 ،51 ،54 ،62 ،64 ،65 ،70 ،75 ،80 ، ،84 ،88 ،90 ،93 ،113  ،129 ،130 ،132 ،133 ،156 ،
و...).183، 182، 158

. حل(=تحلیل)4- 2
در مبحث اثر قرآن و حدیث بر ادب فارسی، آن است که گوینده آیه یا حدیثی را در شعر و نثر » حلّ«

کامل یا ناقص خارج سازد (حلبی، خود بیاورد، بدان شرط که عبارت آن را از وزن یا صورت اصلیش به طور
درصد آن را به خود 4/0). مجیر نیز در استفاده از قرآن از شیوة حلّ بهره گرفته که حدود 53: 1372

وحفظناها من کُلّ «...). به عنوان نمونه، بیت زیر تحلیلی از آیات 1دهد (ر.ك: نمودار شمارة اختصاص می
) است:18و 17)/ 15(حجر (» بعه شهاب مبینٌشیطان رجیم*الّا من استرق السمع فات

)200هاي شیطانی (چو سر بر آرد از او فتنهسپهر دولت را رمـح او شهاب بس است          
اي الجمع نیستند و چه بسا پارهها، ناسازگار و به اصطالح مانعهدر پایان این بخش باید گفت که این شیوه

در یک نمونه جمع کرد. به عنوان نمونه، بیت زیر که افزون بر اثرپذیري توان با یکدیگرها را میاز آن
بل رفَعه اللّه الیه و کانَ اللّه عزیزاً «تصویري (تشبیه پادشاه به مسیح (ع))، اثرپذیري تلمیحی (تلمیح به آیۀ 

)) نیز دارد: 158)/4(نساء (» حکیماً
)158از انبیا قلّه نشین آسمان(همچو مسیحهست ز جمع خسروان خانه خداي مملکت

:یا بیت
)115خواند همه شب ثناي جانت                    الحمد چو قل هو اهللا از بر (

)) و تصویر 1)/112(توحید (» قل هو اللّه احد«که شاعر به دو شیوة اقتباس (قل هو اهللا برگرفته از آیۀ 
ت.(تشبیه الحمد به قل هواهللا) از آیه سود جسته اس

واژگان و ترکیبات قرآن-3
هاي مختلف در قصاید خود استفاده کرده، گاه از که از آیات به شیوهمجیرالدین بیلقانی عالوه بر آن 

ها وامدار قرآن است. این بخش خود قابل واژگان و ترکیبات بسیاري نیز بهره برده که در به کارگیري آن
تقسیم به موارد زیر است:
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)، ابوذر، اویس، سلمان و بودردا 4مانند سامري (ها، اسامی و القاب خاص قرآنینام واژهبسیاري از -1
)، 33)، احمد (33)، یوسف (30)، محمد (22)، آدم و حوا (22)، ادریس (21)، جعفر طیار (21) ، داود (17(

)، 92)، خلیل (68)، یأجوج (64)،  قارون (63)، یعقوب و زلیخا (41)، بلقیس (35)، اسکندر (34خضر (
) و 200)، لقمان (156)،  عیسی مریم (151)، نوح (130)، یحیی (128)، ابراهیم و آزر (124سلیمان و آصف (

  : ...
)131تا خود مجیـر کیست؟ کــه باشد ثناگرش (هـــارونـی ثنــاش کـنـد موسی کلـیـم 

)161ون راندي به سان موسی عمران (پس از دریا برنخست از حلق فرعونان براندي بر زمین دریا 
) و ...: 84آسمانی همچون قرآن (هايـ نام کتاب2

)21زبور خواندن داود را از روي صدا (چه سود با تو که از راه نطق نشناسی  
) و...:200)، شیطان (126االمین ()، روح88القدس ()، روح8ـ نام فرشتگانی نظیر جبرئیل (3

)71اند ارچه آدم پیکرند (سر بسر ابلیس طبعمع طبع سخن می پرورند   ابن خسیسان کز ط
) و ...:148)، مدین (128)، کعبه (17االقصی (هایی چون مسجدـ نام مکان4

)199حدیث یوسف مصري چو پیر کنعانی (زمن شنو سخن حسن خود که کس نکند
و...: ) 115)، حمد (21هاي قرآنی چون طاها و یس(ـ نام سوره5

به قاف و صاد و به الکهف و سوره الشعراءو یاسین و آیه الکرسیهابــه کاف
)17به سین سبح و با حاء حامی حامیم         به نــون و الــقلم و طــاء طاهــر طـاها (

)، 20)، نماز (18)، حور (9)، خوف و رجا و فنا (7بسیاري از الفاظ اسالمی و عرفانی مانند قیامت (-6
)، 64)، مکنون (54)، نعیم و سقر (50)، شکر (41)، مسطور (29)، حشر (26)، ثواب و عقاب (21تقوي (
)، 73)، دین (70)، سدره (69)، عرش (67)، دعا و استجابت (66)، طین (66)، ظالم (65)، مالیک (64ثاقب (

)، رضوان 81)، کافر (81ت ()، عصیان و عاق و راه ایزد و نعم81)، حق و خطابخشی (81اسالم و مسلمان (
)، محشر 184)، الغیاث (130)، کوثر و طوبی (89)، بهشت (83)، دعا و آمین (83)، احسان (82)، ایمان (82(
)، 16القضات () و ... و ترکیبات اسالمی و دینی مانند قاضی201)، آیت (193)، فردوس (193)، جنّات (186(

)، پل 26)، پنج رکن شریعت (18التقویم ()،  احسن18االسماء ()، آدم17البحرین ()، مجمع17شب معراج (
)، پنج نوبت اهللا 121)، اهللا اکبر (101)، شب قدر و روز شمار (89)، دارالقرار (84)، نفخ صور (33صراط (
) و...:200هاي شیطانی ()، فتنه175)، معاذاهللا (146)، ذوالمن (121اکبرش (

)9بهــر نجــات ببر سر تــا به خطّ رضا (ۀ دلبیــخ امـید بکن تــا سر ز خــطّ
)17بـه صـبر کــردن و تسلیم پختگان بال (به رنج خاطر خاصان به خام کاري دهر

) 37هــر مثالی کــه نــه القوه ِهللا بروست             حکم آن در همه آفاق هبا و هدر است (
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) و ترکیب 165)/2(بقره (» انّ القوه للّه جمیعاً و انّ اهللا شدید العقابِ«... ، مأخوذ از آیۀ »القوه هللا«ترکیب 
) است.23)/25(فرقان (» و قَدمنا الی ما عملُوا من عملٍ فَجعلناه هباء منثورا«، برگرفته از آیۀ »هبا و هدر«

ن  اهداف کاربرد قرآ-4
که در علم کند؛ چنانها بسته به نوع هدف تفاوت میها و اشارتها و استفاده از روایتنحوة کاربرد آیه

گاهی مقصود از خبر، افادة حکم و افادة الزم حکم است و گاهی هم متکلّم در صدد اخبار و اعالم «معانی 
بلکه جملۀ خبریه را براي اغراض نیست یعنی مقصودش از القاء خبر نه افادة حکم است نه الزم حکم، 

چون استرحام (رحم و شفقت)، اظهار ضعف و بیچارگی، حسرت و حزن، فرح و شادي، تشویق دیگري هم
گیري آیات و احادیث کار). شاعران و نویسندگان از به29-27: 1359(رجائی، » بردو ترغیب و... به کار می
گاهی نیست، بلکه بیان صفت و خصلتی، یا دستور دادن به کاري هدف تنها اخبار و آ«اهدافی دارند، زیرا که 

ها جنبۀ استشهادي، تأکیدي و تأییدي ها و حدیثو باز داشتن از چیزي، همراه با اثبات مطلبی است و آیه
). مجیر نیز براي اغراض و مقاصد خاصی چون توصیف، تشبیه و تمثیل، 1066: 1372(راشد محصل،» دارد

، استشهاد و استناد، تعلیل و توجیه و... از آیات بهره گرفته که بیشتر با هدف توصیف بوده است تیمن و تبرّك
و «). به عنوان نمونه ابیات زیر که شاعر براي وصف شهزاده به آیۀ 2درصد، ر.ك: نمودار شمارة43.7(حدود 

...لٌ فی االرضِ خلیفهانّی جاع لمالئکهل کاستناد جسته است: 30)/2(بقره (» اذ قال رب (
چون پدر فرمانده ایران و توران آمـدست از روي خرد7دوش بــا دل گفتم ایـن شهزاده

)35لفظ انــی جاعــل در شأن ایشان آمدست(دان که از قرآن مجددل مرا گفت این قدر می
 :یا بیت

)62که فلک قابل امضاي تو نیست (به قبولی حمد لله که رسیدي به سر قمۀ ملک
) بهره جسته است. نیز بیت 2)/1(فاتحه (» الحمد للّه رب العالمین«که شاعر به قصد تیمن و تبرّك از آیۀ 

) بهره گرفته 33)/29(عنکبوت (» و قالو التَخف و ال تَحزَن...«زیر که شاعر به قصد پند و حکمت از آیۀ 
است:

)11تا ال تَخف دهدت ساالر شرع ندا (سفینه فگندر قلزم خطري جان با 
الجمع هاي گوناگون اثرپذیري، ناسازگار و به اصطالح مانعهاهداف ومقاصد کاربرد قرآن نیز همچون شیوه

و من اَحسنُ «ها را در یک نمونه یافت. مانند بیت زیر که شاعر از آیات قرآنی اي از آنتوان پارهنیستند و می
خلیالًدیناً م اتّخذَ اهللاُ ابراهیم حنیفاً و ابراهیم ع ملّهاتَّب نٌ وحسلّه و هو مل جههو ن اَسلَمو «) و 125)/4(نساء(» م

 ...ذُ اصناماً الههاَتّتّخ آزر اَبیهل براهیمذ قالَ اهم به قصد تشبیه و تمثیل و هم به قصد تعلیل و 74)/6(انعام (» ا (
مدد گرفته است:توجیه 

)73آور بسان آزرند (هم دروگر هم دروغدین ابراهیمشان در دیده مسمارست از آنک 
 :یا بیت

) 15آسا (که مرده زنده کن است از نفس مسیحشه مسیح دم خسرو سلیمان قدر        
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صیف پادشاه و نیز به هدف سورة بقره، به قصد تو102سورة مائده و 110ي قرآنی هاکه شاعر از آیه
تشبیه و تمثیل استفاده کرده است.

گیرينتیجه
،باشد. مجیرالدین بیلقانیهنرنمایی شاعران در قرن ششم میة هاي عمدقرآن، یکی از زمینهپذیري ازتأثیر

یزان مهاي خویش قرار داده است.را دستمایۀ سرودههاي قرآنی مضامین و آموزهنیزدورهاین شاعر برجستۀ 
تلمیح، ؛هاي مختلف ادبیتعالیم وحیانی تا حدي است که از این تعلیمات، به شیوههآَشنایی و احاطۀ وي ب

هاي اثرپذیري از قرآن استفاده که وي از اکثر شیوهبهره برده است. علی رغم اینحلیلتصویر، اقتباس و ت
اهداف ،است. شاعر از کاربرد آیاتدرصد)60.2(حدود تلمیحیيغالب اثرپذیري وةکرده، اما شیو

کرده دنبال میرا تعلیل و توجیه و استشهاد و استناد، تیمن و تبرّك،توصیف، تشبیه و تمثیلجملهمتعددي از 
بهره برده است. این شاعردرصد) از آیات قرآن 43.7از این میان بیشتر به قصد توصیف (حدود است که 

بهره گرفته که در به نیزفراوانیترکیبات خویش از واژگان و وااليو مفاهیم هنگام بیان معانی بلند آوازه 
. مجیر با پرداختن به چنین مضامینی توانسته به اشعار خود لطافت و معنویتی ها وامدار قرآن استکارگیري آن

خاص ببخشد.
هانوشتپی
: ذیل 1378روان و باکو (دهخدا، بیلقان: بیلقان معرّب بیلگان، شهري است در دربند خزر نزدیک ش-1
براي اطالعات بیشتر دربارة شهر بیلقان و حوادث و وقایعی که در این شهر رخ داده است، »). بیلقان«واژة 
.)1378:1484رازي،(ر.ك: 
روي هم رفته نظر او به ظواهر متوجه «دربارة این نکته که مجیر به تصوف مایل شده باید گفت که -2

توان نتیجه گرفت که تصوف مجیر تصنعی و به ت و مغز تصوف کمتر نظر دارد. از اینجا میاست و به حقیق
).582: 1380(فروزانفر،» تصوف عمومی نزدیکتر است

ابیات زیر بیانگر رویکرد شاعر به زهد و تصوف است: -3
گاه کبریا؟ تا تو از هستی خود، خود را نگردانی رها             هـودج جان کــی نهی در بار

کـه دل هنوز به بازار صورت است تو رابرید عقــل تـو را کـی برد به ملک صفا؟     
: مقدمه، هفده)1358(بیلقانی، 

ابیات شاهد مثال، برگرفته شده از دیوان مجیرالدین بیلقانی  با تصحیح و مقدمۀ محمد آبادي است و -4
باشد.یارجاع ابیات براساس شماره صفحۀ دیوان وي م

خاقانی نیز در این زمینه چنین سروده است: -5
)24: 1374که همسایه است با خورشید عذرا؟ (خاقانی، چه راحت مرغ عیسی را ز عیسی  
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» انظُرُونَا نَقتبِس من نورِکُم«واژة اقتباس در چند آیه از قرآن کریم آمده است؛ از جمله در آیۀ -6
).7)/27) و (نمل (10)/20ر.ك: (طه ()، و نیز 13)/57(حدید(

الدین محمد بن محمود بن محمد بن ملکشاه از سلجوقیان عراق مراد شاعر از شهزاده، سلطان غیاث-7
). 34: 1358است (بیلقانی، 

نمودارها
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کتابنامه:
قرآن کریم.-

.1389، فصلنامۀ رشد آموزش زبان فارسی، شمارة دوم، »کندوکاوي درآرایه تلمیح«اعال، محسن؛ -
بیلقانی، مجیرالدین؛ دیوان، تصحیح و تعلیق محمد آبادي، تبریز، انتشارات مؤسسۀ تاریخ و فرهنگ -

. 1385، 34ایران، شمارة
تان پیامبران در کلیات شمس، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات پورنامداریان، تقی؛ داس-

.1392فرهنگی، چاپ اول، 
جعفري تبار، حسن؛ در دلو آفتاب (گفتاري در تأثیر قرآن و حدیث بر ادب فارسی)، تهران: دادگستر، -

. 1388چاپ دوم، 
. 1385پنجم، حلبی، علی اصغر؛ آشنایی با علوم قرآنی، تهران: اساطیر، چاپ -
.1372ـــــــــــــــ  ؛ تأثیر قرآن و حدیث در ادبیات فارسی، تهران: اساطیر، چاپ دوم، -
.1374خاقانی، افضل الدین بدیل؛ دیوان، به تصحیح ضیاء الدین سجادي، تهران: زوار، چاپ پنجم، -

ه تهران، ج دوازدهم، چاپ اول، ـ دهخدا، علی اکبر؛ لغتنامه، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگا
1378 .
رازي، امین احمد؛ تذکره هفت اقلیم، به تصحیح و تعلیقات و حواشی محمدرضا طاهري، تهران: -

. 1378سروش(انتشارات صداوسیما)، ج سوم، چاپ اول، 
. 1383راستگو، سید محمد؛ تجلّی قرآن و حدیث در شعر فارسی، تهران: سمت، چاپ سوم، -
نشکدة ادبیات و ، مجلۀ دا»اهداف معنایی و انگیزشی در کاربرد قرآن و حدیث«راشد محصل، محمدرضا؛ -

.1372علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، سال بیست وششم، شمارة سوم و چهارم، پاییز و زمستان 
ــــــــــــــــــــــــ؛ پرتوهاي از قرآن و حدیث در ادب فارسی، مشهد: آستان قدس رضوي، -
1389.
دیع، شیراز: دانشگاه شیراز، چاپ سوم، رجائی، محمد خلیل؛ معالم البالغه در علم معانی و بیان و ب-
1359 .
سجادي، ضیاء الدین؛ فرهنگ لغات و تعبیرات با شرح اعالم و مشکالت دیوان خاقانی شروانی، تهران: -

. 1374زوار، چاپ اول، 
.    1366شمیسا، سیروس؛ فرهنگ تلمیحات، تهران: فردوسی، -

صفا، ذبیح اهللا؛ تاریخ ادبیات در ایران و در قلمرو زبان پارسی، تهران: فردوسی، ج دوم، چاپ چهاردهم، -
1378
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. 1380فروزانفر، بدیع الزمان؛ سخن سخنوران، تهران: خوارزمی، چاپ پنجم، -
. 1388، تهران: جام گل، چاپ دوم، »گنجینۀ اسرار«، عباس؛ شرح مشکالت خاقانی دفتر پنجم ماهیار-
مجمل التواریخ و القصص، ناشناس؛ تصحیح ملک الشعراء بهار، به همت محمد رمضانی، چاپ دوم، -
1318 .
، فصلنامۀ زیبا »نبررسی مفهوم تأثیر قرآن بر شعر فارسی و اصطالحات وابسته به آ«مؤمنی هزاوه، امیر؛ -

. 1388شناسی ادبی، شماره یکم، 
. 1382نیشابوري، ابراهیم بن منصور بن خلف؛ قصص االنبیاء، تهران: زرین نگارستان کتاب، -
.1379همایی، جالل الدین؛ فنون بالغت و صناعات ادبی، تهران: چاپ هفدهم، -
.1377ادبیات فارسی، تهران: فرهنگ معاصر، ها دروارهیاحقی، محمد جعفر؛ فرهنگ اساطیر و داستان-
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زاده و چخوفگرایی از منظرجمالبررسی مفهوم تطبیقی انسان
سهیال دادستان 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شبستر
ناصر ناصري

چکیده
به لزوم جستجوي عنوان نویسندگان مطرح رئالیست ، با درك نیاز عصر حاضر زاده و چخوف، بهجمال

هاي خود را پرداختن ي اصلی داستانمایهتر در شناخت ابعاد وجودي انسان و سعی در پرورش او، درونبیش
-گرایی در برخی مکاتب ادبیهاي انسانگیري از نظریهاند.این دو نویسنده با بهرهبه شخصیت انسان قرار داده

الگوي مطلوبی از یک انسان را به خوانندگان خود معرفی طور غیر مستقیم،فلسفی غرب، بر آن بودند تا به
زاده و چخوف، مورد بررسی هاي انسانی آثار جمالمایهنمایند و بر آنان تأثیر گذارند. در این نوشتار درون

-زاده و چخوف بودهاست تا آن دسته از ابعاد وجودي انسان که مورد توجه جمالشدهقرار گرفته و کوشش

ازخوانی قرار گیرد.است، مورد ب
گرایی، چخوف، داستانزاده، انسانجمالها:کلیدواژه

مقدمه
هاي مهم عصر حاضر، است.یکی از دغدغهها و عالیق انسانی،بندي به خواستمحوریت انسان و پاي

تردید، .بیدهدبا نهادن انسان در مرکز تأمالت خود، اصالت را به رشد و شکوفایی انسان میاومانیسممکتب
سزایی هاي تأثیرگذار در نگرش مردم  در خوص بعدهاي انسانی سهم بهادبیات به عنوان یکی از عرصه

زاده و چخوف بعدهاي انسانی را عنوان بهترین منبع براي شناساندن بعدهاي انسانی است. جمال-دارد،و به
گردد.گرایی می-محور انسانهایشان حول ي اصلی داستاناند بن مایهي کار خود قرار دادهسرلوحه

نخست در ایتالیا مطرح شد نامش را از » گراییانسان«      نهضتی که در این روزگار زیر نام اومانیسم«
ي آثار یونان قدیم یک نظام ادبی و بود. زیرا رومیان در عصر خود براي مطالعه و تحقیق دربارهرومیان گرفته

ي آثار قدیم ي مطالعهداشتند که در سایهبودند و عقیدهبرقرار ساختهstudia humaitatisفلسفی تحت عنوان 
ي اومانیسم آورد. کلمهتر درتر، یعنی مدنیصورت انسانیتوان قدرت معنوي انسانی را رشد داد و او را بهمی

ادبیاتی متفاوت ي ادبیات انسانی یا ادبیات نسل بشر بهدر اصل به معنی مطالعات آزاد بود. در نظر او مطالعه
اي که باید به آن توجه مذهبی. اما نکتهترتیب اومانیسم یعنی مطالعات غیراینشود. پس بهبا الهیات اطالق می

مذهبی اي در میان باشد، مقابله با ادبیات غیروجه، مقابله در میان نیست بلکه اگر مقابلههیچاست که بهکرد این
صورت زش ادبی بود. باالخره، اومانیسم ایتالیا که در قرن چهاردهم بهقرون وسطی است که اغلب فاقد ار

بود، در قرن شانزدهم به ایجاد ادبیات ملی جدیدي منجر گردید بازگشت به زبان و ادبیات التین شروع شده
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مردم شعر که به زبان ي اشرافی داشت و حتی دانته را به سبب آنترتیب اومانیسم ایتالیا که کامالً جنبهاینبه
)84-1381:86هاي ادبی جهان ،مکتب»(شمرد ماهیت خود را از دست داد.است، شاعر نمیگفته

تواند بر سرنوشت خود اثر بگذارد یا حتی آن را کنترل کند. چون گرایی، انسان میدر مکتب انسان«
ي خود، تعیین کند. با ارادهطور آزاد وتواند، زندگی خوشبختی و بدبختی خود را بهانسان، آزاد است، پس می

دارد، نگرشی است که او به خود و ترین، عاملی که فرد را به حرکت وا میگرایی عمدهطبق دیدگاه انسان
هاي روانی، زیستی اجتماعی و اقتصادي صورتگرایان هر نوع جبرگرایی را بهدنیاي اطراف خود دارد. انسان

)20: 1386شناسی عمومی ،روان»(کنند.آن رد می
ها آلت دست -ها معتقدند که انساناي در مورد ماهیت انسان دارند. آنگرایان نظر خوشبینانهانسان«

و » 1کارل راجرز«گرایی ترین معماران جنبش انسانشان نیستند. برجستهمیراث حیوانی یا شرایط محیطی
پنداره هر فرد، کنترل سط درك خود یا  خودداشت، رفتار انسان عمدتاً توبودند. راجرز باور» 2آبراهام مزلو«

بودند که روانشناسان براي شناختن کامل رفتار اند او و مزلو معتقدبهرهشود که احتماالً حیوانات از آن بیمی
)11: 1383شناسی عمومی ،روان»(ها، باید سیاق اساسی انسان به سمت رشد شخصی را در نظر بگیرند.انسان
به بیروت رفت و » 1326«هجري قمري در اصفهان زاده شد و در » 1309«زاده درمالعلی جسید محمد«

ي متوسطه را نزد کشیشان الزاریست در جبل لبنان در یک دبستان غیر مذهبی نام نویسی کرد، و دوره
و ازطریق مصر عازم پاریس شد. و در پاریس درس حقوق خواند»1328«برد و در به پایان» ي آنطورامدرسه«

گرم جنگ بین المللی نخست، در توفیق یافت. در گرما» دیژون«ي علم حقوق از دانشگاه نامهبه گرفتن دانش
و پس ازشانزده ماه مبارزه در کرمانشاه و بغداد به برلین » به بعد1323«خواهان ایران قرار گرفت، کنار آزادي

، »مزدك مجدد بزرگ ایران«کرد و در همین روزنامه زاده همکاري با تقی» کاوه«ي بازگشت در انتشار روزنامه
سالگی 102در 1376وي در سال و ... را به چاپ رساند.» فارسی شکر است«و » روابط قدیم روس و ایران«

)  13: 1390زاده ،نقد و تحلیل آثار جما»(در یک خانه سالمندان در ژنو، سوئیس درگذشت
نظـران، نقـادي   نویسی نوین ایران، بـه زعـم بسـیاري از صـاحب    ستانزاده، پدر داسید محمدعلی جمال«
نویسی ایران بود که توانست در اندك زمانی نسل جوان آن اي تأثیرگذار بر جریان داستانگیر و نویسندهسخت

زاده. . وندآخعلیزاده، فتحاي، طالبالعابدین مراغهزاده افرادي چون زیندوران را بر انگیزد. البتّه پیش از جمال
زاده کـه تلفیقـی   شده توسط جمال. دستی بر قلم داشتند و آثار خود را به چاپ رساندند، اما شیوه به کارگرفته

نویسی ایرانی بود باعث شد تا نام او را در رأس نسل اول داستان نویسـی  نویسی غربی و قصهاز سبک داستان
: 1382زاده ،نقد و تحلیل آثار جمال»(داد کنند.گر نویسندگان قلمگشایی دیایران قرار گیرد و او را به عنوان راه

49(

١.Carl Rogers
٢Abraham Maslow.
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» آزوف«در تاگانروگ یکی از بنادر کوچک سـاحل دریـایی   1860ژانویه 17آنتوان پاولویچ چخوف در 
خـود و سـه تـن    1811متولّد شد. اجداد او دهقان بودند و جد او که دهقان فعال و بـا انـرژي بـود در سـال     

روبل از مالک خریداري و آزاد نمود. یکی از این پسـران کـه ابتـدا بـه مباشـرت و      3500را به بهاي پسرانش
سپس به بیکاري مشغول شد پدر چخوف بود. چون پدر چخوف دکان بقالی داشت، چخوف مجبـور بـود بـه    

بـه خـورده   هاي دراز در دکان مزبور که بوي روغن و کالباس از آن می آمـد؛ بنشـیند و  دستور پدرش ساعت
نواخـت و کـودك بـه دسـتور پـدرش      هاي پدرش برسد. پدر او عالقه به موسیقی داشت، ویولون مـی حساب

هـاي مـذهبی   مجبور بود در دسته آواز کلیسا شرکت کند و روزهاي تعطیل مرتب به کلیسا بـرود و بـه وعـظ   
د. (سیري بر تـاریخ ادبیـات   گوش دهد بنابراین به قول خود چخوف، کودکی او خالی از نشاط و غم انگیز بو

)48: 1389کالسیک روس،
سـومین  1887و در سـال  » هـاي پتـر  قصـه «نـام  دومین مجموعه حکایـات چخـوف بـه   1886در سال «

طوري ها چخوف شهرت عظیمی در روسیه یافت بهانتشار یافت و با انتشار آن» در تاریکی«نام اش بهمجموعه
جملـه  دبی پوشکین را به او اعطـا کـرد و نویسـندگان معـروف روسـیه مـن      ي اکه آکادمی علوم روسیه جایزه

هاي تهنیت آمیز به وي نوشته و استعدادش را تبریک گفته که اثر عمیقی در چخوف کـرد. در  گریگورویچ نامه
هم چاپ شد. » استپ«چخوف روي صحنه تأتر آمد و در همان سال حکایت » ایوانف«نامه نمایش1888سال 

وان خواست در این حکایت نشان دهد که چه نقـش و نگارهـایی در طبیعـت روسـیه در ادبیـات      نویسنده ج
است. توصیف عالی و جالب توجه چخوف در این اثر جدید خـود از طبیعـت   روس دست نخورده باقی مانده

چخوف در چهل و چهـار سـالگی بـر اثـر ابـتال بـه      روسیه نظر محافل ادبی روسیه را به سوي او جلب کرد.
)  50: 1389.(همان ،.و در مسکو به خاك سپرده شدبیماري سل درگذشت

شود و حتی در زندگی خصوصی او ي آثارش دیده میي چخوف که در همهیکی از خصوصیات عمده«
بر بستر عشق و عواطفشان » استثنائی«و » عادي«هاي دهد شخصیت آدماست که نشان میکند، ایننیز جلوه می

)163: 1371یابد. (نقد و تحلیل بر زندگی و آثار چخوف،و در طول زندگی گسترش میگیردشکل می
نام داشت که شامل » 1886«هاي رنگارنگ هاي کوتاهش، داستاني مهم داستاننخستین مجموعه«
ق هاي چخوف با عنوان در شفي بعدي داستانبود. دو مجموعه» اندوه«و » 1886«، »جراحی«هایی نظیر داستان

-، و داستان» استپ«ي اخیر، داستان توصیفی مشهور انتشار یافت. در مجموعه» 1888«ها ، و داستان»1887«

و کاشتانکا » 1887«ضرر هاي چخوف سخنان بی. از دیگر مجموعه داستاناند، و شادي آمده»بوسه«هاي 
)347: 1386ي بیستم،است.( تاریخ ادبیات جهان ازآغاز تا پایان سده» 1887«

تنها در ادبیات روسی بلکه در ادبیات و هنرهاي زیباي جهان نیز تأثیر مهمی بخشید. ابتکار چخوف نه«
ترین موضوعی که اغلب ذکر آن در داد. مهمها نشاننامهوي روش جدیدي براي نگارش حکایات و نمایش

باشد. براي چخوف اع میي خدمت انسان نسبت به اجتمشناسی و مسئلهرود حس وظیفهادبیات روس می
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چنان که براي اکثر نویسندگان بزرگ روس ادبیات هرگز سرگرمی شخصی نبود و از طرفی وي با تنفّر هم
- پنداشت مینگریست و چون کار نویسندگی را خدمت اجتماعی میمی» هنر براي هنر«بسیاري به تئوري 

)17: 1947نتوان چخوف ،آ»(کنیم باید براي مردم باشد.هر کار خوبی که ما می«گفت 
گرا معرفی گشته است.ي بزرگ و انسانعنوان نویسندهچخوف به

- شهرتی عالمعصرش تولستوي و داستایفسکی که در زمان حیات،ي همچخوف، برخالف دو نویسنده«

چنان با آني چخوف آوازهکرد. از آن زمان به بعد،خود، تنها، پس از مرگ، چنین شهرتی کسبگیر یافتند،
» برادران کارامازوف«و » آناکارنینا«ي تراز نویسندهاست که اکنون در سراسر جهان او را همسرعتی باال گرفته

هنرمند «آورند. افزایش سریع شهرت جهانی چخوف مؤید این نظر تولستوي است که چخوف، به شمار می
جا که در هرمیهنانش، بلکه براي هر کس،همتنها، براي آثار چخوف نه«گوید: است. تولستوي می» زندگی

)37: 1381(دیدار با چخوف،» باشد ملموس و قابل درك است.
داد که روابط اجتماعی دید و نشان میي روس بود که به روشنی میچخوف، نخستین نویسنده«

گی خصوصی و است و نه تنها زندگی رسمی و عمومی، بلکه، حتی زندبورژوایی در روسیه ریشه دوانده
هاي حماقت و خودبینی نه تنها در خانوادهنویسد: دورویی، است. او میخانوادگی را نیز تحت تأثیر قرار داده

بینیم. این ها را در علوم، ادبیات و در میان جوانان هم میاست، بلکه من اینها رسوخ کردهتاجران و در زندان
) 40همان: »(کم فرماست.ي چخوف حاندیشه در برخی از کارهاي اولیه

خواهی عمیق در همراه عدالتطلبی بهبازي و فروتنی در کنار غرور و جاهواقع، دست و دلدر«
چون حکیمی داناست که چگونه حتی از نقاط ضعف خود در راستاي بود. ولی او هماندرونش خانه کرده

- که چخوف حساب فرد را از جمع جدا نمیتوان گفت جوید. به زبان امروزي میمندي خویش سود میتوان
هاي زندگی خانوادگی، چخوف را به کرد. جدال درونی با خصایل منفی، پیکار در جهت زائل کردن ناروائی

ي خودنمائی و سوي کسب فضائل و صفات انسانی سوق داد. دگرگونی آنتوان چخوف به هیچ روي جنبه
ي خانواده، آغاز پا که ابتدا در دایرهي خردههاي طبقهر ضد کاستیامانی بود بواقع پیکار بینمایشی نداشت. در

نقد و تحلیل بر زندگی و اثار چخوف »(بود.ي کارهاي ادبی نیز گسترش یافتهشده، و پس از چندي به عرصه
،1371 :49(

- ست و در آندیدگان او مدافعه از ستم» حیثیت انسانی«زاده، غالباً حمایت از هاي جمالموضوع داستان«

-ها زیان و خسران میي ما از وجود آنسازد که جامعهورزان سیاه درونی را مجسم میها خلق و خوي ستم

یاد محمد »(ي آثار او هویداست و برجستگی آثارش از همین جاست.ي مردم کوي و برزن در همهبرد. چهره
)142: 1377زاده ،علی جمال

دلی در مصاف با تعصب و آور انسانی، پاكناکامی تأثر«ي رون مایهزاده در تمامی آثارش به دجمال«
اي پذیرا و نویسد تنها روحیهنبود میبود یکیپردازد. در آثاري که بعد از یکیدر شکلی یکسان می» سنت

)154–155همان: »(دهد.متحمل، در ستیز با هرگونه تعصب مذهبی،از خود نشان می
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بال و اي شاداب و سبک، و مردمی آثار چخوف اغلب پشت طنز و مطایبهدیدگاه اخالقی، اجتماعی«
-ي ظاهراً بیي روایتی دقیقاً حساب شدهدر پس شیوه» هاي متأخر اودر داستان«غم، و یا گاهی به ظاهر بی

ز طرف و مطلقاً عینی نویسنده، پنهان بود. اما در پس این ظاهر خوددار و عاري از احساس ، از هر سطر ، ا
بر و نگاه تحقیر آمیزش نسبت به دشمنان این حد و حصر او به انسان رنجهایش، عشق بیي نوشتههر کلمه

نقد و تحلیل زندگی و آثار چخوف »(کند.به وضوح خودنمایی می–گريپروري، و طفیلیابتذال ، تن–انسان 
،1371 :139 (

ماند که غش رود، چیزي نمیر جدي به فکر فرو میطواندازد و بهانسان وقتی به دور و برخود نظر می«
اي شریف و قابل تحمل هم خاموشند، مثل یک جنازه هاي تا اندازهکه تمام آدمکند!...و بدتر از همه آن
)108: 1381هاي کوتاه،داستانمجموعه»( کنند.کنند همه، با ترس و لرز نگاهش میخاموشند، فقط نگاه می

- گرایی، نشأت گرفتههایش از مکتب انساني اصلی داستانمایهي واقعی بود، بنگراچخوف، یک انسان

گرایی، است،الزم به توضیح است که این نظرکامالً با نظرات مزلو و راجرز همسانی دارد. در مکتب انسان
ياست. چخوف، انسان را برتر از همهعنوان برترین موجود و اشرف مخلوقات نام برده شدهانسان به

دهد.دهد و اصالت انسان را در رشد و شکوفایی قرارمیداند و به او ارزش بسیار واالیی میموجودات می
ي ما توانایی البته ما موجودات برتري هستیم و اگر به راستی به قدرت عقل انسان اقرار کنیم، همه«

گذرد که ل کشیده شده و چیزي نمیدهد چون انسان به زواکنیم. اما این اتفاق روي نمیخدایان را پیدا می
)213: 1389بیست اثر از چخوف ،»( ماند.هیچ ردي از خالقیت به جاي نمی

ترین برتري انسان بر سایر موجودات زمین زاده عقل را یکی از مهماي همسان با جمالچخوف در عقیده
منفعت را باطل و خیر را از شر وآن، حق را ازيهبه وسیلکهاو به خاطر همان خصیصه است عقلی داند،می

است که به قدر باارزش است که این موهبت الهی تنها به او تعلق گرفتهدهد و انسان آنضرر تشخیص می
شک در نبود عقل، انسان قادر به گردد. بیي واالي انسانی میسر میهارسیدن به هدفي همین عقل،واسطه

دست یابی به آن نبود.
معمولی، نیکی و بدي زندگانی را از خارج یعنی از کالسکه و اطاق گرم و راحت،انتظار یعنی انسان «

)50: 1342خاطرات یک استاد ،»(داند.کشد اما انسان فهمیده و متفکر نیکی و بدي را از خود میمی
ر چیز دیگي عالی تظاهرات عقل بشري، همهجز مرحلهدانید که در این جهان بهشک شما هم میبی«

رود. شمار میفاصل و سر حد بین انسانیت و حیوانیت بهاهمیت است. تنها عقل است که حدارزش و بیبی
)33همان: »(ي کمال و مقام خدایی میرساند.دهد و او را به مرحلهبشر را اشرف مخلوقات جلوه می

طبیعت برتر و باالتر بداند. ها و ستارگان و حتی از تمام نیروهايها پلنگانسان، باید خود را از شیر«
کند، باید حتی خود را از آن چیزي که برایش قابل فهم نیست و در نظرش شگفت آور و عجیب جلوه میمی
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ارزشی است که از همه چیز بیم و هراس برتر و باالتر پندارد وگرنه بشر، نیست؛ بلکه موش کوچک و بی
) 196همان: »(دارد.

-ي خاکی قلمداد کردهي موجودات کرهبهی دارد او نیز، انسان را برتر از همهي مشاجمالزاده هم نظریه
است

)49: 1379(سر و ته یک کرباس،» االنسان لفی خسران«خوانیم کهتر در همان کتاب میحتی باز واضح«
مواره در اند هگرایی بنا نهادهي انسانهایشان را بر پایهزاده و چخوف که محوریت اصلی داستانجمال

زاده در داستان مرغ هاي جدیدي از روحیات انسانی براي خوانندگان خود هستند. جمالصدد بیان بعد
زاده تغییر عواطف گرایی است جمالگوید که منطبق با مکتب انسانهمسایه از بعد جدیدي ازانسان سخن می

کند که حتی گیري اجمالی، بیان میهاست سپس در یک نتیجو خلقیات انسانی را با مدار عالم مقایسه کرده
کند پس انسان با این همه برتري بر طبیعت چگونه تغییر نکند؟مدار عالم تغییر می

ایست از خواهید انسان که مجموعهگفت، باالي چشم، در حالی که مدار عالم بر تغییر است چطور می«
)90-91: 1342ابد.(آسمان و ریسمان،احساسات و عواطف و افکار وعقاید و رسوم و عادات تغییر نی

زاده که دانند، جمالهاي انسانی میعنوان یکی از برترین ارزشزاده و چخوف، اخالق نیکو را بهجمال
نهد چنان، اخالق و خصلت نیکو برایش، قابل ارزش است که دارا نبودن انسان را اشرف مخلوقات نام می

داند. تر از حیوانات میف حیوانات و حتی پستردیي نیکو را همانسان از این خصیصه
اي تنها اخالق بوده است و اي براخالق است و مقصود ازهر مذهب و طریقهگوید بناي هر جامعهمی«

گوید عبادت حقیقی همانا اخالق آدمی که اخالق نداشته باشد با حیوانات برابر و بلکه پست تر است می
نکات اخالقی را بنماید احتیاج به هیچ طاعت و عبادت دیگري مندي است و اگر انسان مراعات 

)185همان: »(ندارد.
هاي اخالقی ناپسند در جامعه، انسان را از برتري به قعر عقیده است خصلتزاده همچخوف هم با جمال

کشاند. ظلم و خودخواهی انسان، سبب ازبین رفتن قدرت درك انسانی می،شود.می
دیگر را توانند یکهاي نفهم میشوند و کمتر از آدمین خودخواه شرور و ظالم میهاي خشمگانسان«

هاي قدر که در میان آدمشود، چون آنبستگی مردم میبفهمند. نباید تصور کرد که اندوه، موجب ایجاد هم
ز چخوف بیست اثر ا»(شود.خورد، در میان افراد شادمان دیده نمیعدالتی و ظلم به چشم میغمگین، بی

،1389 :59(
)70: 1342خاطرات یک استاد ،»(شرافت و حیثیت انسان بر هر چیز، مقدم است.«

ترین وجوه در رسیدن انسان به کمال مطلوب است چخوف، شرافت و حیثیت انسانی را که یکی از مهم
است. سخن گفته

همواره یکی از علل مهم در باز هوي و هوس به عنوان یکی از آفت هاي مهم در نهاد انسانی است که 
است.زاده به این بعد از وجود انسان نیز پرداختهماندن او از رسیدن به کمال مطلوب می شود که جمال
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هاي ژرف انسانی داشت و آموخته بود که چگونه اندیشهآوري گام برمیي نوچنان در جادهچخوف هم«
ي نوجو، همراه با کند. شکوفایی استعداد نویسندهکوتاه بیانهايو تصویرهاي زنده را در حصار تنگ داستان

- ي انسانی آثار او داشت. او آرزوهاي دور و دراز در سر نمیاش، تناسبی موزون با سبک ادبی و جنبهفروتنی
تکلف غوغاي زندگی روزانه را درآورد، بلکه ساده و بیي ادبیات به وجودپروراند که مثالً انقالبی در حوزه

رساند. هاي فکاهی به چاپ میکرد و در روزنامههاي کوتاه با آن عرصه محدودش توصیف میقالب داستان
آمد و در سراسر صورت شاهکارهایی دري زندگی روزمره بود که بعدها بههاي سادههمین وصف صحنه

)67: 1371نقد وتحلیل زندگی و آثار چخوف، »(شد.جهان پر آوازه

هاي شگفت بسیاري هاي طرفه و کار سازيدانم که دنیا دار عجایب است و نیرنگمن میگفتم رفیق، «
باشید و باز ترسم فریب ظواهر امور را خورده باشید و کورکورانه در دام هوي و هوس افتادهدارد ولی من می

)89: 1342آسمان و ریسمان ،»(پشیمان شوید.
م نیک هستم و بس و یک شعري خواند که اگر از انسان تو دنیا دانی من در دنیا تنها به فکر ناگفت می«

)192همان: »(نام نیک بماند بهتر از صد عمارت طالکاري است.
ي زندگی هم به این نوع دیوانگی هاست واال اگر بنل شود که انسان سرتا سر عمر تا هر وانگهی مزه«

اشد دست به سیاه و سفید نزند که چنین عمر و بین عقل و الک منطق نگذارنده بکاري رااول از زیر ذره
)251: 1381سر وته یک کرباس،»( ارزد.حیاتی به یک قاز سیاه نمی

کند بلکه به غیرواقع هم فکر کنید آدم واقعاً خوشبخت، کسی است که نه تنها به واقعیات، فکر«
)147: 1350روشنایی ،»(بیندیشد.

قعی می داند، و اعتقاد دارد که انسان نمی تواند به کمال برسد چخوف رسیدن به کمال آدمی را سعادت وا
و محال و غیر ممکن است.

دوستی، مفاهیمی چون نوعنظریه،یا بشرانگاري دارند. این » اومانیسم«زاده و چخوف نظر جمال
معناي فراترمارائه شده از اومانیسمعناي با توجه بهکند. اماصلح و برادري را به ذهن بسیاري متبادر می

اومانیسم طرز تفکري است که مفاهیم بشري را در مرکز توجه و تنها هدف خود قرار را دارد.از این 
گردانی از خالق خویش و اهمیت دادن به خود وجودي و هویتی دهد. به عبارت دیگر بشر را به رويمی

خواند. فرا می
زیرا که وجود آن مستلزم کمال آدمی است و کمال گفتند سعادت واقعی وجود ندارد و نتواند داشتمی«

)124اي لغو است.(همان: آدمی منطقاً محال و کلمه
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طور -بود، و من متوجه آن نبودم بهبینی من شروع شدهدانم بر اثر مرض یا دگرگونی که در جهاننمی«
همان: »(گرفت.ا فرا میاي به زندگی عادي مردم عامی وجودم رافزونی عطش پرشور و عصبانی کنندهروز
110(

است که داراي شخصیتی محکم، بااراده، باشد. زاده انسانی را داراي ارزش واال دانستهجمال
زند هاي قلنبه میرود و حرفپوشد و شق و رق راه میدر ظاهر، آدم کتملی است که لباس پاکیزه می«
سازد و در فکر چیزهایی که شود و به ظواهر مییاست و به پفی مشتعل و به تفی خاموش م» تو خالی«ولی 

)47: 1379ي ما به سر رسید ،قصه»(ي آدمیت است هیچ نیست.اند و مالزمهآن همه به ما گفته
شود.(آسمان و ریسمان اي که انسان هر قدر به سرعت سیر خود بیفزاید عمرش درازتر میالبد شنیده

،1342 :258(
گرایی و پرداختن به وجوه انسانی تنظیم شده است.ي مهم انسانقولهاین مقاله در صدد بیان م

گیري نتیجه
است که داراي شخصیتی محکم، بااراده، باشد. زاده، انسانی را داراي ارزش واال دانستهجمال.1
یا بشرانگاري دارند.» اومانیسم«زاده و چخوف نظر جمال.2
ترین وجوه در رسیدن انسان ه یکی از مهمزاده، شرافت و حیثیت انسانی را کچخوف و جمال.3

اند. مطلوب تلقی کردهبه کمال
دانند، هاي انسانی میعنوان یکی از برترین ارزشزاده و چخوف، اخالق نیکو را بهجمال.4
نهد چنان، اخالق و خصلت نیکو برایش، قابل ارزش زاده که انسان را اشرف مخلوقات نام میجمال

- تر از حیوانات میردیف حیوانات و حتی پستي نیکو را همسان از این خصیصهاست که دارا نبودن ان

داند. 
ترین برتري انسان بر سایر زاده عقل را یکی از مهماي همسان با جمالچخوف در عقیده.5

آن، حق را از باطل و خیر يهبه وسیلکهاو به خاطر همان خصیصه است عقلی داند،موجودات زمین می
دهدمنفعت را ضرر تشخیص میرا از شر و

-هایشان از مکتب انساني اصلی داستانمایهگرایان واقعی بودند، بنزاده، انسانچخوف و جمال.6

است،الزم به توضیح است که این نظر کامالً با نظرات مزلو و راجرز همسانی دارد.گرایی، نشأت گرفته
است. و اشرف مخلوقات نام برده شدهعنوان برترین موجود گرایی، انسان بهدر مکتب انسان.7

دهند و دانند و به او ارزش بسیار واالیی میي موجودات میزاده، انسان را برتر از همهچخوف و جمال
دهند.اصالت انسان را در رشد و شکوفایی قرارمی
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اسالمی در متون نثر قرن ششم با تأکید بر داستان سمک عیار-بازتاب فرهنگ ایرانی
1خدیجه دانش

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی دانشجوي 
شکراله پورالخاص

یار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلیدانش
چکیده

ها، آداب، اعتقادات و باورهایی است که سینه به سینه از نسلی به نسل اي از سنتفرهنگ، مجموعه
ها، زبان، پوشش و تفکرات دینی و ملی یک ها، آیینتر تمامی افسانهشود و در معنایی گستردهدیگر منتقل می

ویژه در قرن ششم ها در بسیاري از متون ادبی  کهن، بهگیرد. این مفاهیم و ارزشین را در بر میملت یا سرزم
اي داشته است. داستان سمک عیار از جمله متون ارزشمند قرن ششم هجري است که هجري بازتاب گسترده

اقع بررسی و شناخت آداب کند؛ در وخواننده را با اشارات اجتماعی و فرهنگ و اخالقی اقوام ایرانی آشنا می
- و رسوم در داستان سمک عیار و مقایسه و تحلیل آن با موارد مشابه در جهت شناخت بهتر فرهنگ ایرانی

اسالمی راهکار مناسبی است. بنابراین در این جستار بر آن شدیم تا به بررسی و تحلیل آداب و سنن، 
و حجاب زنان و برخی موارد مشابه که هر باورهاي مردمی، تفریحات و سرگرمی، طب و درمان، پوشش

اي از نکات تاریک و ویژه داستان سمک عیار انعکاس یافته است، گوشهکدام به نحوي در متون قرن ششم، به
اسالمی گذشتگان این مرز و بوم را -مبهم زندگی، معیشت، آداب، باورها، اعتقادات، فرهنگ و سنن ایرانی

روشن نماییم.
اسالمی، متون قرن ششم، سمک عیار، آداب و سنن، اعتقادات دینی.-رهنگ ایرانیفها: کلیدواژه

مقدمه:
ترین موضوعاتی است که در ذهن و روح بیشتر جوامع بشري ریشه دوانیده فرهنگ و اعتقاد، از رایج

تا به امروز هاي کهنهاي گوناگون نمایان است. بسیاري از اعتقادات آدمی از دوراناست و آثار آن به شکل
ها، به صـورت خودآگاه یا ناخودآگاه، با هاي مهمی از زندگی انسانشکل گرفته و باعث شده است جنبه

شود.ها با عنوان فرهنگ یاد میعقاید، باورها و آداب و سننی پیوند یابد که از آن
ي ریخته در گذشتههاي مختلف زندگی عوام توجه شده است، جسته و گها به جنبهآثاري که در آن

ي آمیزش روح آن قوم با اند. بسیاري از این آداب و رسوم، نتیجهادبی ایران نیز نشانی از خود به جا گذاشته
هاي تلخ و شیرینی است که در طی تاریخ طوالنی آن را به دست مذهب و محیط پیرامون خود، و تجربه

آورده است.

1  .fr13921@yahoo.com
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عیار صورت گرفت ابتدا جزئیات کامل این داستان مورد در طی پژوهشی که در متن کتاب سمک 
مطالعه قرار گرفت و سعی شد تمامی عناصري که با فرهنگ و سنن و باورهاي ایرانی و اسالمی در ارتباطند 

گونه باورها و آداب آوري شده و با مشخّص کردن عناصر گوناگون فرهنگ ایرانی و اسالمی، جاي اینجمع
سیر و تحلیل کند.را در میان مردم تف

شود که با هاي اصیل آن نوعی خودشناسی است و سبب میامروزه توجه به فرهنگ عامه و پدیده«
هاي فرهنگی و قومی گذشتگان و نیاکان، از هجوم فرهنگ بیگانه در شناخت عمیق آن و پی بردن به ارزش

-هاي فکري و ارزشلکلور مبین آمال و شیوهشناسان معتقدند که فوامان ماند. بیشتر فولکلورشناسان و مردم
ها هایی هستند که از آني تمام نماي تمدنگویند قهرمانان فولکلور، آیینههاي فرهنگی یک ملّت است؛ و می

).1951: 1380(مصاحب، » اندبرخاسته
-ه برمیدر قرون گذشته باورها و آدابی در میان مردم وجود داشت که از فرهنگ و رسوم آن جامع

گذاشت. خوشبختانه بسیاري از این باورها، اعتقادات ي آن روزگار میخاست و تأثیر زیادي بر طبقات جامعه
هایی که از دوران گذشته به یادگار مانده است، منعکس و متجلّی شده ها در قالب داستان و افسانهو آیین
ها از، به باورها و اعتقادات و رسوم و داستانمبادي و سرچشمه هاي فرهنگ پیوسته ي ایران، از دیرب« است. 

شد که هر کدام مبین نیازي خاص و بازتاب آرزویی ملّی و جهت یافته بوده است. هایی مربوط میو اسطوره
ها از انطباق بر احوال تاریخی و باورها و معتقدات قومی، و به طور کلّی، بیشتر این آیین و رسوم و داستان

پذیر، در هر کنند و با صورتی نوآیین و دوامهاي روزگاران را در خود جذب میده، تجربههنگام سفر به آین
).5: 1375(یاحقی، » دهندوضعی به حیات تکاملی خویش ادامه می

اند، خواه ناخواه تحت برند و در تعامل با افراد جامعهشاعران و نویسندگان در بستر جامعه به سر می
جویند. بدیـهی است با ها بهره میگیرند و در آثار خویش از آنورهاي مردم قرار میتأثیر اعتقادات و با

توان بسیاري از نکات تاریک و مبهم زندگی، معیشت، باورها، اعتقادات، ها میتحقیق و تحلیل و بررسی آن
ن نائل فرهنگ و سنن گذشتگان را روشن نمود و به شناخت هرچه بیشتر حیات فکري و اجتماعی پیشینیا

ي کنندهي آن ملّت است. عامل اصلی و تعیینآمد. از نظر ملّی فرهنگ و فولکلور هر ملّتی در حکم شناسنامه
هاي هر ملّتی، فولکلور آن ملّت است. از نظر جهانی، فولکلور هر ملّتی در ي عادتدهندهها و نشانخصلت

ها سایر ملل است و بهترین عامل است که ملّتحقیقت سفیر حسن نیت و مبشّر دوستی و وِداد آن ملّت نزد
).8: 1376کند (شریفی گلپایگانی، پیوندد و باهم آشنا میرا به هم می

ها و آداب و باورهاي مردمی و داستان سمک عیار از جمله متونی است که در آن به بسیاري از سنّت
توان گفت که آنچه از آثار تمدن و تردید میبی« به طور کلّ، فرهنگ و فولکلور آن زمان، اشاره شده است. 

).9: 1364(ناتل خانلري، » شود، همه ایرانی و مربوط به ایران استفرهنگ در این کتاب دیده می
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ها:سؤاالت و فرضیه
بندي کرد؟توان اعتقادات و باورهاي فرهنگی و اعتقادي را دستهچگونه می
مود بیشتري دارند؟کدام دسته از باورها و اعتقادات ن
توانند موهوم و خرافی باشند؟چه تعداد از باورها و اعتقادات می
باشند؟آداب و رسوم و باورهاي ایرانی و اسالمی تا چه اندازه بر زندگی مردم تأثیرگذار می

هايي اوضاع اجتماعی و دیوانی و آداب و رسوم و باورها و اعتقادات و شیوهدر این کتاب درباره
گر این است توان یافت که نشانهاي بسیاري را میکردند، نکتهزندگانی مردمی که در آن دوره زندگی می

کردند.مردم آن زمان کامالً تحت تأثیر این رسوم و باورها بودند و زندگی می
ي آن نههمچنین فرامرز بن خداداد در نوشتن داستان سمک عیار تحت تأثیر اعتقادات و باورهاي عامیا

روزگار قرار گرفته است. می توان گفت که این اثر سرشار از اعتقادات عرفی و همچنین خرافی از جمله 
گیر است؛ و در آن افراد به خواب و رویا اعتقاد به بخت و سرنوشت، موجودات خیالی، چشم زخم، چشم

اهمیت زیادي قائلند.
هدف و ضرورت تحقیق:

ضرورت:
ي از اعتقادات و باورهاي مردم عصر حاضر ریشه در باورهاي گذشتگان دارند و اگر به شک بسیاربی

-شوند و اثري از آنها پاك میها گفته نشود، به مرور زمان از ذهني فرهنگی آندرستی تبیین نشوند و سابقه

ي ود. این تجدد در همهرایران رو به تجدد می« گوید: می» اوسانه«ماند.      صادق هدایت در ها باقی نمی
- شود، رفتار و روش دیـرین تغییر میشود. رفته رفته افـــکار عوض میطبقات مردم به خوبی مشاهـده می

شود. تنها چیزي که در این تغییرات مایه ي تاسف است، کند و آنچه قدیمی است منـسوخ و متروك می
ین ها و رسوم ها و ترانه هاي ملّی است که از پیشینیان فراموش شدن و از بین رفتن دسته اي از افسانه ها، آی

).27: 1354(هدایت، » به یادگار می ماند و تنها در سینه ها محفوظ است
دانیم که بعضی از اعتقادات و باورهاي گذشتگان جنبه ي خرافی دارد و امروزه علم و دانش، می

فهمیدن اعتقادات و باورهاي عامیانه در دوره اي خاص، خرافی بودن آن ها را اثبات کرده است. یقیناً بدون 
درك متون آن دوره مشکل خواهد بود و به دشواري می توان با گذشتگان ارتباط برقرار کرد و در حفظ و 
حراست از فرهنگ و آداب و سنن ملّی و دینی کوشش نمود. با اجراي چنین تحقیقی می توان بسیاري از 

حلّ نمود و موانع حفظ فرهنگ خودي را دفع کرد.مشکالت ادبیات فارسی را 
:تحقیقاهداف

شناخت و تحلیل اعتقادات و باورها و آداب و رسوم در داستان سمک عیار و دسته بندي کردن و -1
ها براي نسل حاضر و آینده. تبیین آن
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ندیشه، باورها و سنّت اي از تاریخ فرهنگی و اجتماعی و تبیین هرچه بیشتر طرز تفکّر، ابررسی برهه-2
هاي گذشتگان این مرز و بوم.
معرّفی داستان سمک عیار

ي ایرانی است که در قرن ششم ه.ق. به وجود آمده و از گزند هجوم ترین افسانهسمک عیار قدیمی
ترین داستان موجود فارسی از نظر اسلوب ي مغوالن مصون مانده است. همچنین این اثر قدیمیوحشیانه

هاي خلف خویش برتري و مزیتی انکارناپذیر دارد. نثر سمک نویسی و ارزش هنري است و بر داستانستاندا
عیار متعلّق به قرن ششم ه.ق. و دوران اعتالي نثر فارسی، که به دست شخصی به نام فرامرز ارجانی به 

هاي نامه است و در آن از دروغهایی مانند کلیله و دمنه و سیاستنگارش درآمده است. دوران نگارش کتاب
دار، و عفاریت منکَر، و عمود هفت هزار منی، خبري نیست و ستایش دلیري و پهلوانی در آن به حد شاخ

اعتدال و به صورت معقول خویش جلوه کرده است.
اي است با حال و هواي ادبیات کهن حماسی که مانند دیگر آثارنامهاین اثر بزرگ از جهتی رزم

ها نمانده و در طول ادوار و روزگاران، سینه به سینه نقل شده است و خانهها و کتابحماسی، فقط در کتاب
شماري هاي یکی از پادشاهان خیالی ایران با دشمنان بیهر اهل قلمی را بدان نیاز است. این اثر داستان جنگ

ي حکومت ایران است و کارهمک عیار، همهکشد و در این مدت فردي به نام سها به درازا می-است که سال
شود، فتح و سرافرازي از آن ِ ایران است. از طرف دیگر آمیز هم نمایانده میي تدبیر او که گاه اغراقبه قوه

داستان سرگذشت عیاران و آیین و رسم و آنهاست.
ي آن روزگار و مفید معهداستان سمک عیار گنجی است شایگان از آداب و رسوم و اوضاع و احوال جا

هاي تاریخی، جامعه شناختی، فرهنگی و دیگر چیزها.بسی فایده
هاي عامیانه اصلی بسیار کهن در تاریخ زندگی یک قوم گونه داستاناین«گوید: مرحوم ناتل خانلري می

کنند و هر بار داستان میآموزند و سینه به سینه نقل ها را میدارند. راویان در طی زمان یکی پس از دیگري آن
گیرد تا براي شنوندگان، غریب و ناآشنا به اقتضاي زمان و به حکم تحول اوضاع جامعه رنگی تازه به خود می

هاست که غالباً ماند و شاخ و برگي تناور درخت بر جاي مینباشد؛ اما ضمناً قالب کلّی داستان مانند تنه
).9: 1364ل خانلري،(نات» شوددستخوش تغییر و تبدیل می

ضمن اثر بدیع خویش -فرامرز بن خداداد بن عبداهللا الکاتب االرجانی-مولّف داستان سمـک عیار
ي اجتماعی و فلسفی و اخالقی آورده که براي همگان سودمند است. سمک عیار تاکنون استادانه هزاران نکته

رود که بعدها نیز بتوان در شده است و گمان نمیي فارسی شناخته ترین متن عوامانه-به عنوان قدیمی
هاي نظم و نثر دري به داستانی عوامانه برخورد کرد که از لحاظ صحت و دقّت و اعتبار و ي متن-گنجینه

).954: 1383فایده بر داستان سمک برتري داشته باشد یا حتّی با آن برابري کند (محجوب، 
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آداب و سنن ملّی و مذهبی
ونی ایران زمین، تداوم فرهنگ پربار و دیرینه اي است که مجموعه اي از هنر و آداب،  سنّت فرهنگ کن

ها و رفتارهاي نیاکان ما را عرضه می دارد. زمینه هاي پیدایش فرهنگ مردمی متعدد است. برخی از این 
ه اي نیز نتیجه ي نیاز باورها ریشه در مذاهب قدیم دارند، برخی دیگر از اسطوره ها سرچشمه گرفته اند و پار

مردم است. بر این مجموعه، ویژگی هاي ذهنی و ابهام دوستی آدمیان را نیز می توان اضافه کرد (صرفی، 
1383 :105.(

آداب و رسوم و سنن جوامع مختلف، نشانی بارز از چگونگی اندیشه و حرکت و پیشرفت آن جامعه با 
دادن مسیر حرکت تاریخی فکر و اندیشه و فرهنگ اقوام اند. خود دارند و اغلب، مواردي معتبر براي نشان 

سنّت ها، رسم و راه ها، آیین ها و هر آنچه هنجارها و ارزش هاي ملّی را پدید می آورد، ریشه در 
ناخودآگاهی تباري گسترانیده است. به همان گونه که سنّت ها و رسم ها و راه ها کمابیش بازتاب هایی 

پذیرند. نمادهاي تباري هر مردمی نیز اهی تباري اند، از مردمی به مردم دیگر تــفاوت میآگاهانه از ناخـودآگ
).128: 1376ویژه ي آن مردم است (کزّازي، 

داستان سمک عیار، حاوي نکات بسیار ارزنده از وضعیت جامعه ي قرون پنجم و ششم و نشان دهنده ي 
عبارت دیگر، معرّف فرهنگ مردمانی است که در یک آداب، سنن و اعتقادات مردم آن جامعه است. به 

سرزمین وسیع زندگی می کنند. آنچه در این کتاب از آداب و رسوم و اعتقادات و طرز زندگی آمده است و 
: 1364روي هم تمدن و فرهنگ نامیده می شود، مربوط به چند قرن نخستین اسالمی است (ناتل خانلري، 

11.(
جشن نوروز

از دیرباز براي این که بهره ي بیشتري از زندگی داشته باشند با انگیزه هاي گوناگون جشن نیاکان ما
« هایی را سازگار با زندگی طبیعی خود ترتیب می دادند تا بدین گونه به همبستگی بیشتري دست یابند. 

ی را به شادي یا پژوهش هاي مردم شناسی، جامعه یا گروهی را سراغ ندارد که در آن مردم، روز یا روزهای
).9: 1378(روح االمینی، » جشن و جنب و جوش شادمانه نپردازند

)، که جشن بابلیان بود، در آن باقی مانده است. zagmukنوروز عید بهاري است و آثاري از زگموك (
فرودینگان ساسانیان نوروز را نوگ روز می گفتند. این در آغاز سال بود و در سال دینی بالفاصله بعد از عید 

می آمد. به موجب روایت دینکرد، هر پادشاهی در این روز فرخنده رعیت ممالک خویش را قرین شادي و 
- 125: 1384سن، خرّمی می کرد. در این عید کسانی که کار می کردند، به استراحت می پرداختند (کریستین

126.(
ه شاهان در این روز از قلعه ها بیرون  جشن نوروز در داستان سمک عیار بسیار گرامی است. چنان ک

می آیند به در میان مردم عادي می روند. بزرگان همراه با مردم به شادي می پردازند و دست از کارهاي 
روزمرّه ي خویش می کشند:
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آن روزي که اینان در آمدند نوروز بود. شاه به رسم نوروز بیرون آمده و در بیرون از قلعه، خیمه و « ... 
).3، ج192: 1363(ارجانی، » خرگاه زده بود و بر تخت سلطنت نشسته

در این روز بزرگ، شاه و دیگران به نوشیدن شراب می پردازند:
کلنگال برخاست و پاي تخت را بوسه داد و گفت: اي شاه بزرگوار، چه می فرمایی. خاقان گفت: « 

).3، ج193(همان: » دهیمامروز نوروز است. شراب می خوریم و فردا جواب می 
همچنین رسم بر این بود که در نوروز به باغی موسوم به باغ نوروزي می رفتند و به شادي می 

پرداختند و به همدیگر عیدي می دادند:
چون نوروز رسید دختر شاه، مه پري، به باغ نوروزي رفت و با دختران در عیش و عشرت می بود. « ... 

صحبت مه پري بود و به عیش مشغول بودند. در اثناي سخن مه پري بر سبــیل مزاح از روزي روح افزا در
افزا مجال سخن یافت و گفت: اي شاه خوبان، به نوروزي از براي تو کنیزکی روح افزا نوروزي طلبید. روح

).1، ج49(همان: » خریده ام و پرورده ام
آداب ازدواج و زناشویی
ت پایدار در میان قبایل و اجتماعات بشري از دیر باز امر شناخته شده اي بود، ازدواج به عنوان یک سنّ

هاي پژوهش« ولی شیوه ها و اعمال و مراسم آن با توجه به سنّت هاي حاکم بر اجتماعات متفاوت است. 
اراي شناسی، مردم شناسی و تاریخی نشان می دهد که ازدواج و خویشاوندي همواره دشناسی، اسطورهدیرینه

).145: 1377(روح االمینی، » مجموعه اي نظام یافته بوده است
برپایی ازدواج و مراسم ها و آداب مختلف مرتبط آن، به اشکال گوناگون در داستان سمک 
عیارانعکاس یافته است. آداب و رسوم قبل و بعد از ازدواج همچون خواستگاري، دادن شیربها، مراسم عقد، 

واردي از این دست. نکته اي که قابل ذکر است این است که انعکاس ازدواج و آداب و مراسم حجله و م
رسوم آن در این کتاب تقریباً در تمام موارد، خاص طبقه ي شاهان و شاهزادگان است و هیچ گونه سخنی در 

مورد برپایی این آداب در طبقات پایین جامعه نیامده است.
خواستگاري

با ازدواج مرزبانشاه با دختر سمارق شاه آغاز می شود. مرزبانشاه بعد از آنکه اطّالع داستان سمک عیار 
می یابد که پادشاه عراق دختري به نام گلنار دارد، قصد خواستگاري از وي می کند و وزیرش را به عنوان 

نماینده ي خود همراه با هدایایی گران بها روانه می کند:
ان خود را که نامش جمهور بود بخواند و آن مال به وي تسلیم کرد. گفت: مرزبانشاه مردي از خویش« 

: 1363(ارجانی، »  با این مال به عراق رو پیش شاه سمارق و دختر وي از بهر من ترتیب کن و بخواه که دانی
).3، ج3
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ل گاهی نیز شاهان براي خوستگاران دختر خود، شروط سختی را تعیین می کردند. به عنوان مثا
خورشیدشاه وقتی به خواستگاري دختر فغفورشاه می رود با سه شرط سختی که براي خواستگاران تعیین 

شده است، رو به رو می شود:
یکی اسبی که رام می باید کردن، و دیگر غالمی چند نخلی فرما، که با وي کشتی باید گرفتن، و سوم « 

دة آن مسأله بیرون آید دختر فغفور، مه پري، زن وي مسأله ایست و جواب باز دادن که هر کس که از عه
).1، ج24(همان: » باشد

آداب عقد کردن
معموالً زمانی که رضایت پدر دختر براي ازدواج حاصل می شد بالفاصله دختر را در حضور بزرگان و 

قاضیان دربار، به عقد داماد در می آوردند.
ه به نمایندگی از طرف مرزبانشاه دختر سمارق شاه را در جایی از این داستان، جمهور زمانی ک

کند سمارق شاه از این وصلت بسیار خوشحال می شود:خواستگاري می
سمارق چون احوال بدانست خرّم شد به دامادي مرزبانشاه فرّخ. در حال بفرمود تا بزرگان و قاضیان « 

(همان: » شاه داد و به جمهور که وکیل او بود دادو اهل علم حاضر آمدند و دختر خویش بدان آیین به مرزبان
).1، ج5

آداب عروسی
معموالً بعد از این که دو طرف رضایت همدیگر را براي ازدواج جلب می کنند آماده ي عروسی می 
شوند. عروسی کردن درفرهنگ ایرانیان داراي رسم و رسوم خاصی است که تقریباً می توان گفت اکثر این 

زدواج هاي داستان سمک عیار به چشم می خورد. آدابی چون دادن جهیزیه براي عروس، گرفتن رسوم در ا
شیربها از داماد و انجام مراسم حجله و آداب دیگر.

وقتی مردي رضایت خانواده ي دختر را جلب می کرد باید هدیه اي بسیار با ارزش به عنوان شیربها به 
ز در یکی از اشعار خود به شیربها اشاره دارد و پیداست که در گذشته خانواده ي عروس می داد. خاقانی نی

: 1382عروسان و خانواده ي آن ها به جز کابین، شیربها نیز از خانواده ي داماد طلب می کرده اند (صارمی، 
178.(

س یا این رسم در داستان سمک عیار به کرّات آمده است. گاهی سرزمینی را به عنوان شیربها به عرو
ي او تقدیم می کنند:خانواده
ابرك گفت: اي ملکه، بدان و آگاه باش که در روزگار قاطوس شاه صفت جمال تو در پیش فرّخ روز « 

بگفتند و عاشق جمال تو شد. نامه نوشت به پدر تو قابوس شاه، و تو را خواستگاري کرده بود که چون تو 
، 350: 1363(ارجانی،» ها بدهم. و بسیار پذیرفتگاري دیگر بکرددختر به من دهی، سرزمین محترقات به شیرب

).5ج
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در این کتاب جهیزیه برخالف امروز که وسایل خانه و زندگی آن را تشکیل می دهد، بیشتر به صورت 
گنج و پول نقد است:

را ترتیب کرد فغفور با مهران وزیر گفت: پنجاه خروار خزانه ترتیب کن از بهر جهاز دختر. مهران آن« 
).1، ج132(همان: » و بر شاه عرض کرد
آداب سوگواري

ایرانیان از همان آغاز تمدن خویش، همان طور که براي مجالس بزم و جشن هاي خود مراسم و آیین 
هاي گوناگون  و باشکوهی داشتند، براي برپایی سوگ عزیزان از دست رفته ي خویش مراسم و  آیین هایی 

ورد توجه است. معموالً اگر عزیز از دست رفته شخص واال مقامی بود، جـوش و خروش و فغان داشتند که م
در سوگواري مرگ امام الحرمین، جوینی، « نشستند. به عنوان مثال، زیادي به راه می افتاد و همه به سوگ می

چ کس از ترس و یا به در نیشابور، تا یک سال سرهاي مردم برهنه و بدون دستار و عمامه و کاله بود و هی
).134: 1379(چیت ساز، » احترام شاگردان و نزدیکان جوینی، جرأت گذاشتن دستار و عمامه را نداشت

آیین سوگواري و برگزاري مراسم عزاداري براي از دست رفتگان، از جمله رسوم و آدابی است که در 
با جزئیات کامل و معمول خود همراه است. داستان سمک عیار بسیار به آن توجه شده است. آیین سوگواري

در سوگواري ها مردم جامه ي سیاه بر تن می کنند و سوگواران در خاکستر می نشینند و خاك بر سر می 
ریزند.

ایرانیان به خانواده دوستی و داشتن روابط عمیق و احساسی با همدیگر معروف اند. وقتی عزیزي را از 
و بسیار جزع می کنند و متناسب با این حال خویش به حرکات و رفتارهایی دست می دهند در غم سوگ ا

دست می زنند که گاه این رفتارها غیرمتعارف می نماید. هانري ماسه در کتاب خود، معتقدات و آداب 
وقتی مردي می میرد تمام اعضاي خانواده و نیز خدمتکاران، ناله هاي وحشتناك سر می « ایرانیان، می نویسد: 

(ماسه، » هند و روي زمین می غلتند، جامه بر تن می دردند و با چهره اي گل آلود در شهر راه می روندد
1357 :147.(

در تشییع جنازه غالباً گریبان جامه ها را چاك می دهند، عمامه و دستار و یا کاله از سر خود برمی « 
(چیت ساز، » رهنه دنبال جنازه حرکت می کننددارند و خاك یا کاه بر سر و شانه ها می ریزند و با پاي ب

1379 :134.(
در داستان سمک عیار وقتی عزیزي از دست می رود، سوگواران، لباس از تن می درند، خاك بر سر  

می کنند، زن و مرد گیسوان خود را می برند و لباس سیاه برتن می کنند.
مه بر تن می درد و خاك بر سر می ریزد:خورشیدشاه وقتی مرگ برادر خویش را می بیند، جا

خورشیدشاه ایستاده بود و نظاره می کرد تا فرّخ روز را خواهند بردن یا نه؛ که ناگاه قزل ملک را دید « 
که تیغ بزد و سر فرّخ روز بینداخت. خورشیدشاه آهی بکرد و خود را از اسب به زیر انداخت و خروش 
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سر کرد. فغفور تاج از سر بنهاد. هامان با جملۀ پهلوانان جامه بدریدند و برآورد و جامه بدرید و خاك بر 
).1، ج607: 1363(اَرجانی، » خاك بر سر ریختند

دفن کردن اموات در این کتاب به دو صورت آمده است. یا مرده را داخل تابوت قرار می دهند و یا آن 
موالً کسانی را در تابوت می گذارند که اشخاص را در داخل چرمی می گذارند و سپس دفن می کنند. مع

بزرگ یا شاه و شاهزاده باشند:
سمک گفت: اي شاه، زینهار، دختر پادشاه است و این پنهان نماند. او را در تابوت باید کردن و در « 

، 155(همان: » خاك دفن کردن. شاه بفرمود تا تابوت بیاوردند و ماهانه را در تابوت کردند و او را دفن کردند
).2ج

ولی زمانی که فردي عادي می میرد او را در داخل چرم می گذارند:
دبور چون این بگفت، بفرمود تا بروند و ایشان هر دو را بیاورند و در چرم گیرند و پیش مادرشان « ... 

).2، ج55(همان: » فرستند
لباس سوگواري

م دیرین در میان اقوام مختلف و از جمله ایرانیان است پوشیدن لباس سیاه در عزاداري یکی از رسو
). در عهد سامانیان رنگ سیاه عالمت سوگواري و ماتم بود، اگرچه رنگ کبود نیز 527: 1362(معدن کن، 

استفاده می شد. در نواحی تحت حکومت آل بویه نیز پوشیدن لباس سیاه مرسوم بوده است (چیت ساز، 
1379 :161.(

سمک عیار در تمام سوگواري ها، افراد لباس سیاه بر تن می کنند:در داستان
، 116: 1363(ارجانی، » شیرافکن را پسري بود نام او شیرویه و در تعزیت پدر جامه سیاه کرده بود« ... 

)1ج
سوگند خوردن

ند. البتّه در چنان در داستان سمک عیار بارها به سوگندهایی برمی خوریم که افراد بسیار به آن وفادار
روزگار پرآشوبی که بنیان هاي اعتقادي در هم ریخته شده بود، روشن است که آداب و رسوم خاصی به جاي 
آن شکل می گیرد تا در مواقع الزم چاره ساز باشد. در این نمونه، آیین سوگند خوردن را می بینیم که قدرت 

ند خوردن آیینی است آسان و بدون نیاز به شرایط قبلی، و عملکرد مهار کننده ي مذهب را پیدا می کند. سوگ
که همه می توانند به سرعت به این آیین درآیند و صداقت و استحکام روانی مذهب را از آن کسب نمایند. 

امتیاز این آیین، تطبیق آن با همه گونه اوضاع و احوال است.
شود؛ چون: سوگند به خداوند، نور و آتش، در داستان سمک عیار، از عناصر گوناگون سوگند یاد می 

خورشید، نان و نمک مردانگی و قدح مردان. همچنین به زند و پازند و دین و آیین نیز سوگند یاد می کنند و 
این خود نشان از عظمت سوگند نزد ایرانیان دارد.
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نشانگر تقدس آتش در اکثر مواقع وقتی سوگندي یاد می شود، به نور و آتش و خورشید است، و این 
و خورشید و روشنایی در نزد ایرانیان است. ایرانیان قدیم براي نور و آتش احترام باالیی قائل بودند و هم 

سوگند می خورند، و چون چراغ خاموش شده، روشن » سوي چراغ « اکنون می بینیم که گاه عامه ي مردم به 
: 1383شسته باشند، صلوات ختم می کنند (محجوب، می شود، اگر دسته جمعی در جایی مانند قهوه خانه ن

68.(
مردم عوام گاهی به آفتاب سوگند می خورند و  می « هانري ماسه نیز این مورد را تأکید کرده است که: 

).299: 1357(ماسه، » گویند: به تیغ آفتاب قسم
در داستان سمک عیار نیز به این گونه موارد سوگند یاد می شود:

... آتشک سوگند خورد به یزدان دادارِ گردگار و به نور و نار و مهر و به نان و نمک مردان، و به «
، 164: 1363(ارجانی، » صحبت جوانمردان که خیانت نکند و به خیانت نیندیشد و آن کند که سمک فرماید

).1ج
آداب لباس پوشیدن

ه آنها بنابر خصوصیات فرهنگی جامعه اي که در آن امروزه هر پاره از پوشاك و آرایه هاي مربوط ب
ها به کار می روند، به صورت رمزي، مفهوم یا مفاهیمی را می رسانند.

آیین و رسوم پوشش در این کتاب در اکثر مواقع مطابق با سطح اقتصادي و اجتماعی افراد است، به 
دگان با پوشش غالمان درباري تفاوت هاي طوري که پوشش روستاییان با پوشش بازرگانان و یا پوشش خربن

چشم گیري دارد. زنان در اکثر مواقع چادر به سر و چکمه به پا دارند، نقاب و مقنعه به سر می کنند. بیشتر 
زنان جامعه حجاب دارند. مردان همیشه کاله بر سر می گذارند و قبا بر تن می کنند.

ي زنانجامه
ه نوعی حجاب خود را رعایت می کنند. می توان گفت این خصوصیت اکثر زنان داستان سمک عیار ب

در تنها نمونه ي لباس زنانه اي که از قرن پنجم قبل از « زن ایرانی ریشه در گذشته هاي بسیار دور دارد. 
میالد باقی مانده است و در آسیاي صغیر به دست آمده است و اکنون در موزه ي استانبول نگه داري   می 

). 517: 1339(هوستن،» شاهده می شود که چادر یا روپوشی سراپاي بدن زن را می پوشاندشود، م
به طور کلّی، چه « از قول علی جواهرکالم می نویسد: » از خشت تا خشت « محمود کتیرایی در کتاب 

رپوشیده بودند پیش از اسالم و چه پس از اسالم، تا این اواخر، زنان ایرانی مثل زنان سایر کشورهاي شرق، س
بود؛ چنان که زنان زردشتی که از پارسیان اصیل و نجیب » سرپوشیده « و در زبان فارسی سره، لقب خانم ها 

» ایرانی می باشند هنوز هم در خانه یا کوچه سر خود را طوري می بندند و حتی یک موي آن نمایان نیست 
).332: و1348(کتیرایی، 
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ه همین گونه است. به طوري که زنان در شهر چادر و نوعی چکمه می در داستان سمک عیار نیز ب
پوشند تا ساق پاي آن ها دیده نشود. عالوه بر آن مقنعه نیز از لوازم پوشش زنان در بیرون از خانه است. 

نقاب بستن هم براي بیرون رفتن از خانه شرط است.
مۀ زنان خواست و خود و روزافزون سمک آن شکر و نبات بر طبق ها نهاد و دو دست جا« ... 

، 123: 1363(ارجانی، » درپوشیدند، و موزه در پاي و چادر در سر؛ و طبق ها برگرفتند و روي به راه نهادند 
).2ج

پوشیدن چادر و چکمه و در کلّ این نوع خاص از حجاب براي زنان، به قدري براي آن ها مهم بوده 
خواهند سوسنه را بدون چادر و چکمه اش ببرند آن ها را دشنام می دهد و است که وقتی مأموران دولتی می 

کند:اظهار ناراحتی می
سوسنه فریاد می کرد و می گفت: رهایم کن تا چادر به سر و چکمه در پا کنم. خادم او را دشنام  « 

گفت: اي خواجه او را رها کن تا داد. عالم افروز فریاد کودکان را شنید که به دنبال آنها راه افتاده بودند. می
چادر بر سر کند. خادم گفت: اي رعنا تو با او چه کار داري؟ عالم افروز جلو آمد و با کارد به او زد و او را 

).2، ج513(همان: » کشت
نقاب نیز از پوشش هاي زنانه بود که به آن برقَع نیز می گفتند. ابن بطوطه که در سده ي هشتم قمري 

زنان به هنگام بیرون رفتن از « یران آمده بود، در سفرش به شیراز در وصف زنان شیرازي می نویسد: به ا
پوشانند و با برقعی که به رخ می افکنند، چهره ي خود را پنهان می دارند، چنان که هیچ خانه، خود را می

).10، ج27-26(دایرة المعارف بزرگ اسالمی: » اندامی از تن آن ها نمایان نمی شود
در داستان سمک عیار، زنان نقاب بر چهره می بندند.

شغال پیل زور وقتی می خواهد دختران قایم را به خانه شان ببرد از آنان می خواهد تا نقاب بر چهره 
بیفکنند:
شغال سر در پیش افکند. گفت: اي دختران، نقاب بربندید که شما را پیش پدر می برم. و نقاب « 

).2، ج212: 1363ارجانی، » ( ستندبرب
مقنعه نیز پوششی بود که زنان با آن سر و روي خود را می پوشاندند، و امروزه نیز کاربرد فراوان دارد:

خواهم صاحب خانه گفت: اي خواهر، بدان که من زنی دلّاله ام و به من هاجر دلّاله می گویند. من می« 
پیشی گیرم. در چشم من تمام مال دنیا هیچ است و هرچه دارم می بخشم. که در جوانمردي از مردان دنیا

).3، ج318(همان: » اگرچه تو مرا با این مقنعه می بینی، ولی جایگاه و مقام من از صد سپاهی بیشتر است
جامه ي مردان

نوعی مردان نیز به نوبه ي خود پوششی هماهنگ با فرهنگ و سطح اجتماعی خود دارند. آن ها به
سعی دارند تا هر چه بیشتر خود را بپوشانند؛ به گونه اي که نداشتن کاله بر سر به همان اندازه برایشان مهم 

است که نداشتن روسري و مقنعه براي زنان. قبا، ردا و شال نیز از جمله پوشش هاي مردانه است.
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اله را از سر برنمی داشتند و در کشور ما، در گذشته هاي نه چندان دور، در حضور اشخاص بزرگ ک
نداشتن کاله عالمت بی احترامی بود. در قدیم رسم بود که حتّی المقدور کاله را از سر برندارند مگر در 

در زمان رضا شاه بر طبق بخش نامه اي قرار شد « مواقع خاصی چون سوگواري یا احوال پرسی و عیادت. 
: 1377(شمیسا، » کالهی و کاله برسر نداشتن قبیح بوده استبیدر کالس، کاله از سر بردارند. به هــر حال

). یکی از آداب مجازات در مورد خطاي اشخاص بزرگ، برداشتن کاله یا دستار و غیره از سر آنان بود. 949
).78: 1376در واقع این عمل اهانتی بزرگ محسوب می شد (امیرقاسمی، 

وصاً در حضور بزرگان، امري ضروري است:در این کتاب نیز داشتن کاله بر سر، مخص
گیل گفت: اي پهلوان نیکو نیست که با این آرایش ما را پیش شاه ببري. بفرماي تا به ما قبا و کاله « 

» بدهند؛ حتی اگر شاه امر به کشتن ما کند. پس قبا و کاله و آنچه الزم بود، آوردند و به آن ها پوشانیدند
.)5، ج334: 1363(ارجانی، 

اعتقادات و باورهاي مردمی
فرهنگ و تاریخ کشورمان، سرشار از اعتقادات و باورهایی است با نمادها و نشانه هاي گوناگون و آیین 
هاي متفاوت، که در زندگی و اعتقاداتمان، در سنّت اخالق و باورهاي اساطیري و آیینی و مذهبی مان، نمایان 

« فی در میان هر ملّت و فرهنگی، امري بایسته و پیوسته است. می شود. وجود باورهاي عامیانه و خرا
باورهاي خرافی جزء جدانشدنی و الینفک همه ي تمدن هاست، چه تمدن هاي پیشرفته، و چه تمدن هاي 

).3: 1382(امیرقاسمی، » بدوي و حاشیه اي
قب ماندگی فرهنگی و بی خرافات عنصري است بازدارنده که در فرهنگ عوام ریشه اي عمیق دارد و ع

فرهنگی و عدم شناخت علمی و توجه به واقعیت ها را یک پارچه سبب بوده است و می باشد (دهخدا، 
1376 :10.(

اصوالً باورهاي خرافی و عوامانه از نادانی بشر در قبال پدیده هاي طبیعی اطرافش به وجود می آمده 
و معلولی قضایا و علل ظهور حوادث گوناگون طبیعی را کشف است. چون مردم نمی توانستند رابطه ي علّی 

کنند، ناچار براي هر حادثه و پیشامد، علّت و عاملی که مانند خود انسان ذي روح باشد، قائل می شدند تا به 
).1، ج67: 1356(راوندي،» این وسیله خود را قانع کنند و بدبختی هاي خود را تخفیف دهند

وحشت غیر منطقی یا ترس از یک چیز ناشناخته، « عریف خرافه می نویسد: گوستاو جاهودا در ت
: 1363(جاهودا، » مرموز، و خیالی؛ یک عقیده، تردید، یاعادات و امثال آن که پایه ي آن ترس و یا جهل است

4-5.(
مردم آن در داستان سمک عیار، به برخی از باورها که می توانند ریشه در خرافات و اعتقادات موهوم

زمان داشته باشند، اشاره شده است. این داستان در قرونی نگاشته شده است که هنوز خرافات به اندازه ي 



٢٦٣٣
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

امروز از میان مردم برنیفتاده است و گزاف گویی و بی حساب سخن راندن، و مبالغه در هر باب نه تنها 
عجیب نیست بلکه امري رایج است.

چشم زخم
به چشم زخم (عین الکمال)، یکی از پاینده ترین و قدیم ترین اعتقادات مسلمانان بدون تردید اعتقاد 

است. باوري که در اعتقادات بسیاري از ملل جهان وجود دارد. به جرأت می توان گفت که اعتقاد به  چشم 
تأثیر چشم در دایرة المعارف دین آمده است که اعتقاد به« بد جهانی ترین و گسترده ترین باور خرافی است. 

).873: 1368خرمشاهی،» ( بد، جهانی است. پیامبر(ص) فرموده است: العینُ حقُ
و ان یکاد اَلَّذینَ کَفَرُوا « قرآن کریم بر درستی این باور صحه گذاشته است. مفسران آیه ي شریفه ي 

) را مربوط 52-51(قلم/ » ه لَمجنُونٌ و ما هو الّا ذکرٌ للعالَمینَلَیزلقُونَک بِاَبصارِهم لَما سمعوا الذِّکرَ و یقُولُونَ انَّ
به چشم زخم و دفع آن دانسته اند. بنابراین باید گفت که چشم زخم به خودي خود یک باور خرافی نیست، 

است. چرا که هم ریشه درقرآن کریم دارد و هم از لحاظ علم روان شناسی بر درستی و صحت آن تأکید شده 
اما درباره ي چیستی، چگونگی و شیوه هاي مبارزه با آن، اعتقاداتی در میان مردم رواج یافته است که به ما 

اجازه می دهد از چشم انداز باورهاي خرافی نیز به آن بنگریم و آن را مورد بررسی قرار دهیم.
خاصی نهفته است که کارایی گروهی از دانشمندان معتقدند در برخی از چشم ها، نیروي مغناطیسی 

زیادي دارد و با تمرین می توان آن را تقویت کرد. هیپنوتیزم نیز از طریق همین نیروي مغناطیسی صورت می 
).51: 1387گیرد (فتّاحی زاده، 

قدما در روي کاغذ یا پوست حیوانات و یا سنگ، اوراد مخصوص یا سخنان حکیمانه را با توجه به 
ان و وضعیت ستارگ

روز و مکان (طالع افراد) می نوشتند و براي دفع بال و چشم زخم و خطرات احتمالی، بر بازو می بستند و 
(شاردن، » یا در جیب لباس با خود حمل می کردند و اصطالحاً به آن حرز یمانی و هیکل شرم می گفتند

1345 :439.(
موالنا در مثنوي می گوید:

گر نماند او جانفزا ازرق چراانفزاچشم تو گر بد سیاه و ج
).1754: ب 1383(مولوي، 

در داستان سمک عیار، باورهاي مربوط به چشم زخم به صورت هاي زیر انعکاس یافته است:
قدرت آسیب چشم زخم حتّی باالتر از قوت و توان پهلوانی است:

ی به مردانگی مقابل خورشیدشاه نیست. گرچه قزل شهران وزیر گفت: اي شاه گورخان، امروز کس« 
).3، ج4: 1363(ارجانی، » ملک هم پهلوان است؛ اما مبادا چشم زخمی به او برسد

سعی می کنند قبل از اینکه آسیبی ببینند از چشم زخم پیش گیري کنند:
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زخم به آتبین نرسید. دیگري آمد و آتبین او را هم بیفکند. تا هشتاد مرد را بیفکند که یکی « ... 
).4، ج212(همان: » خورشیدشاه گفت: او را بازخوانید نباید که او را چشم زخمی رسد

اعتقاد به قضا و قدر
از قدیم االیام در بین فالسفه و متکلّمان در خصوص قضا و قدر و یا جبر و اختیار، مباحث زیادي بوده 

خصوص در سر داشته است که آیا سرنوشت ما از قبل تعیین است. اصوالً آدمی همواره سواالتی را در این
» تقدیر« يشده است، و یا این که در اختیار خودمان است؟ البتّه منظور از سرنوشت در نظر مردم، همان مسأله

است. به این معنا که منشأ همه ي کارهاي خوب و بد انسان خود خداست؛ سعادت و شقاوت و گناه و ثواب 
شود.انجام میبه خواست او 

زروانیان افسانه « گروهی بر این عقیده اند که منشأ این عقیده را باید در عقاید زروانیان باستان جست. 
ها و عقاید بسیاري داشتند و مزدیسنان دوره ي ساسانی هم کم و بیش تابع عقاید ایشان بودند. زروان یک 

ر هم یکی از اصول عقاید این فرقه به شمار می رفت، و اسم دیگرش قضا بود و از این رو عقیده به قضا و قد
: 1374(مختاري، »  از خالل همین مذهب در دین زردشتی نیز راه یافت و در ارکان آن نیز رخنه پیدا کرد

217.(
اعتقاد به قضا و قدر، در داستان سمک عیار نفوذ فراوان دارد، و نشان گر آن است که تقدیرگرایی به 

هاي قدرت خداوند را می توان، در داستان سمک عیار، عنصر دینی نامید. اعتقاد به قضا و قدر وهطور کلّ جل
در این داستان تا بدان پایه است که حتّی تعیین کننده ي سرنوشت قهرمانان است. عقیده داشتند که امکان 

گریز از تقدیر نیست:
کس توان گریخت ولی از قضا نتوان گریخت. سمک عیار گفت: اي برادر، دل فارغ دار که از همه« 

).1، ج411: 1363(ارجانی، » کار نه به مردي و جلدي ماست. یزدان می سازد که کارساز اوست
در داستان سمک عیار اعتقاد بر این است که تالش و کوشش انسان ها بی فایده است و در مقابل اراده 

ي خداوند هیچ است:
).1، ج487(همان: » خواهر، کارها یزدان می سازد، به مردي و عیاري ما نیستسمک عیارگفت: اي« 

و نیز:
ابرك گفت: اي قابوس شاه ... به حیلت و مردي از قضا توان گریختن؟ چون با قضا چاره نیست آنچه « 

دفعِ قضا کردن تو بودنی است بباشد. قضا را به چاره و دانش و استادي باز نتوان داشت؛ که اگر می توانستی
از پیش خورشیدشاه نگریختی. تقدیر یزدان چنین است. به هر چه خواهد باشد. قضا بر همۀ دانش و توانش 

).5، ج136(همان: » و مردي و حیلت و عیاري چیره است
فرّه ایزدي
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از چهره ي آنان در ایران باستان معتقد بودند که همه ي پادشاهان از فرّه ایزدي برخوردارند، و این را 
اجتماعی آریایی است، به -فرهنگی و ثروت اقتصادي-ي فرّه که نماد قدرت سیاسیپیشینه«می فهمیدند. 

دوران جاهلیت آریایی کشانده شده است ... در حکمت دینی آریایی، پیشینه ي فرّ به آغاز آفرینش کشانده 
» انگره مینو (= اهریمن) در گرفته استشده است و نخستین درگیري بر سر فرّ، میان سپنت مینو و 

).318: 1377(افتخارزاده، 
در داستان سمک عیار، به فرّه ایزدي شاهان اعتقاد دارند:

شاه بر تخت و مهران وزیر در طرف راستش نشسته بودند. امراي دولتی نیز هر کدام در جاي خود « 
ورشیدشاه را در دست گرفته بود، خدمت کرد. حضور داشتند که شغال داخل شد و در حالی که دست خ

).1، ج99: 1363(ارجانی، » فغفورشاه به خورشیدشاه نگاه کرد او را با فرّ ایزدي دید
آن مردم رفتند و ماجرا را براي شاه عرض کردند که دو مرد به این صورت از دریا بیرون آمدند اما « ... 

).3، ج374(همان: » ینیمدر یکی از آنها فرّ و شکوه پادشاهی می ب
هاتفریحات و سرگرمی

شکار و آداب آن
ي شاهان و بزرگان، و مخصوصاً شاهان آید، مشغولیت عمدههاي تاریخی بر میگونه که از کتابآن

شناسی، ساسانی، شکار کردن بوده است. در این میان شکار پرّه جایگاه بخصوص داشته است. از دید ریشه
را به معناي چیزي به » پرستنده«اژه در معناي گرداگرد چیزي را فرا گرفتن؛ همان است که پیشاوند این و

).179: 1383نیایش و نماز ایستادن، در آورده است (کزّازي، 
پردازند. روند و بیشتر به شکار پرّه میدر داستان سمک عیار، پادشاهان و شاهزادگان بارها به شکار می

رود، که جزئیات آن کامالً توصیف شده است:جوانی به شکار پرّه میخورشیدشاه در اوان
پس، اتّفاق ایزدي، یک روز شاهزاده به خدمت پدر آمد و شرط ادب به جاي آورد و در وقت بازگشتن « 

زمین را نماز برد. گفت: اي پدر بزرگوار، بنده را شکار دستوري باشد تا یک هفته در کوه و مرغزار، تماشا 
پدر گفت: جان پدر، تو دانی. چون پدر او را دستوري داد خورشیدشاه به سراي آمد پیش مادر و کنم؟ 

ساخت ... خورشیدشاه در این حال هفده ساله بود. از بهر شکار، باز و شاهین و خواهر، ترتیب شکار می
بانه خواست، ... و دستچرخ و یوز و سگ و آنچه بدین ماند بسیار داشتی ... شاهزاده از بازخانه انگشت بانه 

روز، برادرش، با وي همراه. روي به شکار نهادند، و غالمان و لشکر با وي. شاهزاده باز بر دست نشاند و فرّخ
ها و به شکارگاهی رسیدند. آن روز آنچه یافتند بیفکندند. چون شب درآمد هر چه بود به شهر فرستادند. آن

- آفتاب برآمد. شــاهزاده از بازدار باز خواست و با برادرش فرّخبا خاصگیان شراب خوردند تا آن ساعت که

ها زدند. روز به شکار رفت. سپاه روي به کوه نهادند تا شکار روي به مرغزار نهند و سواران به راه
خورشیدشاه بفرمود تا یوزان و سگان برآغالیدند و سواران به تیر، شکار بسیاري بیفکندند. خورشیدشاه 

شاه بردند و آن شب نیز هم شراب خوردند تا روز روشن شد. دیگر باره به جمله به بارگاه مرزبانبفرمود تا 
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(اَرجانی، » فرستادند تا مدت یک هفته برآمدافکندند به شهر میگرفتند و میشکار مشغول شدند. هرچه می
).1، ج10-11: 1363

هاي ورزشیفعالیت
هاي یان امیران و درباریان و گاهی مردم عادي، انجام برخی فعالیتهاي رایج در ماز جمله سرگرمی

گرفت، نه صرفاً به عنوان یک فعالیت ها با هدف بازي و سرگرمی صورت میورزشی بود. بیشتر این فعالیت
مانند هایی هم در آن دوره، که کتابها در زمان سامانیان نیز رایج بود؛ چنانگونه بازياین«سالم و ورزشی. 

).192: 1378(ناجی، » ي آموزشی داشتآیین چوگان بازي (آیین الضرب بالصوالج) تألیف شد که جنبه
هاي ورزشی اشاره شده است، چون: کشتی گرفتن، در داستان سمک عیار به بعضی از این فعالیت

چوگان بازي، شطرنج و ...
کشتی گرفتن

ي مردم، همچون اسب دوانی و تیراندازي، تن فنون آن در میان عامهاز قدیم االیام، کشتی گرفتن و دانس
شد؛ زیرا در صورت بروز جنگ و هاي رایج بود که بعضاً از سوي علماي دین تأیید و تشویق میاز ورزش

توانستند در مقابل دشمن بایستند و تکلیف دینی و ملّی خود را به انجام جهاد، مردم با آمادگی و ورزیدگی می
سانند.بر

شود:ها اشاره میدر سمک عیار نیز به چند مورد کشتی اشاره شده است که در زیر به بعضی از آن
افروز چپ زد و از عالم افروز با جسارت درآمد و بانگ بر عیار زد. عیار درجست تا او را بگیرد. عالم« 

: 1363(ارجانی،» م کشتی او را بر زمین زدپهلوي وي درگذشت و از پسِ پشت وي میانِ وي بگرفت و به عل
).2، ج319

چوگان زدن
هایی است که خاص ایرانیان بوده است و هنوز هم رواج دارد. گوي و چوگان بازي نیز از جمله ورزش

ها فواید بسیاري براي مردان و مخصوصاً در جنگ، داشته است. در فرهنگ چوگان نیز همانند دیگر ورزش
اند و فایده اندر آن، آن اما چوگان زدن که استادان نهاده«گونه آمده است: ي چوگان ایني فایدههاشارات دربار
اند تا ي هدف  نهادهها را شورش نهادند و شمشیر در نیام کردن و تیر انداختن را نشانهي سالحاست که همه

که شمشیر بر اسب چگونه باید زد دست در شمشیر کردن و در نیام کردن استاد شود و خوب راندن بشناسد 
).358: 1377(شمیسا، » ... که چوگان زدن را به کارزار برابر نهادند، مر غلبه کردن خصم را

آموزند:در این کتاب، این بازي را همراه با دیگر فنون به شاهزادگان می
داري آموزند. ادب سواري و دانشاه بفرمود تا استادانِ با علم آوردند تا فرزند او را ادب میمرزبان« 

که در جمله حلقه و نیزه و تیر و کمان و عمود و کمند و پشتک و آشناه و کشتی و شطرنج آموختند چنان
).1، ج9: 1363(ارجانی، » سرآمد بود
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شطرنج
هایی بود که در میــان مردم و درباریان رواج فراوانی داشت و حتی افرادي در آن شـطرنج از بازي

).737: 1377شان شطرنج باختن بود (شمیسا، معروف بودند و شغل
بازي شطرنج در بغداد هم معمول بود و بعضی از ندیمان و خلفا در آن مهارت داشتند. در پایتخت 

).193: 1378سامانیان هم این بازي در محافل دوستانه رواج داشت (ناجی، 
ي سازهاي مطربی دانی؟ گفت: بلی. افروز، همهفت: اي دلدختر شاه با شاهزاده به سخن درآمد و گ« 

گفت: نرد و شطرنج نیز؟ گفت: قدري. بفرمود تا شطرنج آوردند از دندان ماهی مجوف مشک و عنبر کرده. و 
» هاي بلورین برآوردند و به لعب و زیبایی شطرنج باختن گرفتندبساطی از ادیم به ابریشم دوخته و دست

).1، ج51: 1363(ارجانی، 
گیرينتیجه

توان نتیجه گرفت که: شناخت آداب و رسوم و گونه میها، اینها و تحلیلاز مجموع این بررسی
ها، راهی است به سوي ي مردم هم عصر مؤلّف داستان سمک عیار، و درك چگونگی آنباورهاي عامیانه

ه.ق.6تا 4رهنگ و ادب فارسی، یعنی قرون اي از قرون حائز اهمیت در فشناسی دورهشناسی و روانجامعه
-هاي هر ملتی است و تأثیر زیادي بر طبقات مختلف جامعه میترین داشتهفرهنگ و باورها از اساسی

برد، خواه ناخواه تحت تأثیر اعتقادات و باورهاي مردم گذارد. از آنجا که نویسنده در بستر جامعه به سر می
گونه باورهاي عامیانه را در اثر خویش به ناخودآگاه و یا از روي اعتقاد قبلی، اینگیرد، و عصر خود قرار می

گیرد. کار می
ها، بررسی آداب و رسوم در نثر مرسل و موجز داستان سمک عیار، و گستردگی و چگونگی آن

ارتباط نزدیکی که این کند.هاي پیش و پس از آن، آسان میها را در دورهي موارد مشابه و تغییرات آنمقایسه
ي انسانی روزگار مؤلّف دارند، راهکاري است مؤثّر در جهت شناخت بیشتر و بهتر آداب و رسوم با جامعه

فرهنگ مردم.
آید، بسیاري از آنچه که به فرهنگ عامه بر اساس بینشی که از تحلیل متن سمک عیار به دست می

ها اندیشیگونه باورها را ناشی ازکجتوان ایند. امروزه به راحتی میشود، ریشه در جهل و نادانی دارمربوط می
گویی به بسیاري از خرافه ها و عناصر و تصورات نادرست از وقایع دانست و دانش بشري را در پاسخ

قوام ها از ذهن و ضمیر اها تأکید ورزید و به زدودن آنفرهنگ عامه، کافی تلقّی کرد و بر لزوم مبارزه با خرافه
اي با سنن ملّی و فرهنگی ایرانیان کوشید. البتّه باید اذعان نمود که بعضی از عقاید موهوم و خرافی به گونه

گونه عقاید بار فرهنگی فرساست و از آنجا که اینها کاري بس دشوار و طاقتاند که زدودن آنعجین گشته
ها پنهان مانده است، به اند و ماهیت خرافی آنرفتهها، در فرهنگ ایرانی جاي گها بلکه قرنقوي دارند و سال

راحتی قابل تشخیص و زدودن نیستند. گرچه بسیاري معتقدند که همیشه باید منطق بر غریزه پیروز شود، اما 
چنین است؟!سؤال اینجاست که آیا واقعاً این
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خوانندگان را با بسیاري از داستان سمک عیار سرشار از اشارات اجتماعی، فلسفی و اخالقی است که 
کند و بدین ترتیب، بر عمق و لذّت فهم خوانندگان آن اي و تاریخی این اثر آشنا میهاي مهم اسطورهنکته
افزاید.می

دهد که بسیاري از همچنین بررسی عناصر فرهنگ و اعتقادات، در متونی چون سمک عیار، نشان می
دهند و از این نظر، انسان کنونی با انسان گذشته، تفاوت چندانی ه میاین عناصر همچنان به حیات خود ادام

کنیم ندارد. بسیاري از این آداب و رسوم پیشینیان بر زندگی ما به شدت سیطره دارند. با آن که اعتراف می
سازند و رنگی از برخی از این آداب و رسوم دست و پاگیرند و زندگی را از مسیر طبیعی خود خارج می

ها محروم کنیم.بندي به آنتوانیم خود را از اجرا و پايزنند، ولی نمیکلّف بر آن میت
هاي ي آیینی و مذهبی دارند و به تدریج، با تکامل مذاهب بشري، ریشهباورهاي مردمی بیشتر جنبه

ده است.ها کاسته نشها در میان ملّتاند، اما از رواج آندینی باورها، به فراموشی سپرده شده
در نهایت باید گفت که هر رسم، مرکّب از اجزایی است، و در عین حال، مرکزیت و کلّیتی دارد که این 

آورد. آنگاه همین ي واحدي را پدید میکند و مجموعهاجزاي مختلف را تحت نظم معینی با هم ترکیب می
فرهنگ جامعه و نیز زندگانی خود فرد، ي واحدي مستقل در ساخت کلّی ي واحد، خود را به مثابهمجموعه

یابد.جایگاه و نقش معینی می
اند؛ اگرچه خرافی هم باشند، ولی هویت ملّی و مردم هر مذهب و ملّتی، با اعتقادها و باورهایشان زنده

دانند.فرهنگی خود را در گرو چنین باورها و آداب و رسوم می
کتابنامه

اي، انتشارات تالوت.قمشهي مهدي الهی قرآن کریم، ترجمه
 ،.جانی، فار، به تصحیح پرویز ناتل خانلري، مؤسسه1363اَري انتشارات آگاه، تهران، جلد .، سمک عی

1-5.
 ،.ایران آیین و فرهنگ، انتشارات رسالت قلم، تهران، چاپ اول.1377افتخارزاده، م .
 ،.نامه، انتشارات دانشگاه نامه و قابوسسیاستفرهنگی-. نگاهی به مسائل اجتماعی1382امیرقاسمی، م

تبریز، تبریز، چاپ اول.
 ،.ي محمدنقی براهنی، نشر نو، تهران.شناسی خرافات، ترجمه. روان1363جاهودا، گ
 ،.دایرة المعارف بزرگ اسالمی، زیر نظر کاظم موسوي بجنوردي، مرکز 1385جمعی از نویسندگان .

.10هران، ج دایرة المعارف بزرگ اسالمی، ت
تاریخ پوشاك ایرانیان، انتشارات سمت، تهران.1379ساز، م.، چیت .
 ،.نامه، انتشارات علمی و فرهنگی و سروش، تهران، جلد اول و دوم، چاپ . حافظ1368خرّمشاهی، ب

سوم.
 ،.ي جدید.نامه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ دوم از دوره. لغت1377دهخدا، ع
،جلد.2. تاریخ اجتماعی ایران، انتشارات امیرکبیر، تهران، چاپ چهارم، 1356م.، راوندي
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 ،.هاي کهن در ایران امروز، نشر آگه، تهران، چاپ دوم.ها و جشن. آیین1378روح االمینی، م
 ،.ي جام: شرح مشکالت دیوان حافظ، انتشارات علمی، تهران.. آیینه1368زریاب خویی، ع
 ،.اسی، انتشارات امیرکبیر، تهران.ي شاردن، ترجمهنامه. سیاحت1345شاردن، جي محمد عب
 ،.جلد.2. گزیده و شرح امثال و حکم دهخدا، انتشارات هیرمند، تهران، 1376شریفی گلپایگانی، ف
 ،.جلد.2. فرهنگ اشارات، انتشارات فردوس، تهران، 1377شمیسا، س
 ،.عطّار، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، . سیماي جامعه در آثار1382صارمی، س

چاپ اول.
 ،.ي ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ي دانشکده. بازتاب باورهاي خرافی در مثنوي، نشریه1383صرفی، م

.128-103)، ص 12(پیاپی 15ي جدید، ش شهید باهنر کرمان، دوره
شناسی، سال ششم، ش ي شیعهبا آداب و رسوم خرافی، فصلنامهي پیامبر . مبارزه1387زاده، ف.، فتّاحی

.58-39، ص 21
 ،.ي مطالعات و تحقیقات اجتماعی، تهران.. از خشت تا خشت، انتشارات مؤسسه1348کتیرایی، م
ي رشید یاسمی، انتشارات صداي معاصر، تهران، . ایران در زمان ساسانیان، ترجمه1384سن، آ.، کریستین

م.چاپ چهار
 ،.رویا حماسه اسطوره، نشر مرکز، تهران، چاپ دوم.1376کزّازي، م .
 ،.ي باستان، انتشارات سمت، تهران، جلد اول.. نامه1383کزّازي، م
 ،.ضمیر، انتشارات دانشگاه تبریز، تبریز، ي مهدي روشن. معتقدات و آداب ایرانی، ترجمه1357ماسه، ه

جلد اول و دوم.
 ،.ي ایران، به کوشش دکتر حسن ذوالفقاري، نشر چشمه، تهران، جلد دبیات عامیانه. ا1383محجوب، م

، چاپ دوم.2و 1
 ،.ن اسالمی و ادبیات عربی، انتشارات 1374مختاري، مفرهنگ ایرانی پیش از اسالم و آثار آن در تمد .

طوس، تهران، چاپ سوم.
 ،.یر، تهران، چاپ دوم، جلد دوم.. دایرة المعارف فارسی، انتشارات امیرکب1380مصاحب، غ
 ،.مثنوي معنوي، به اهتمام کریم زمانی، انتشارات اطالعات، تهران، دفتر چهارم.1383مولوي، ج .
 ،.سه1364ناتل خانلري، پي انتشارات آگاه، تهران.. شهر سمک، مؤس
 ،.ماعی در قلمرو هایی از زندگی اجتهاي ایرانی و جنبهها و آداب و آیین. خاندان1378ناجی، م

.198-183، ص 65ها، بنیاد دایرة المعارف فارسی، ش سامانیان، مقاالت و بررسی
 ،.اوسانه، انتشارات امیرکبیر، تهران.1354هدایت، ص .
 ،.6و 5، ش 11ي سخن، سال ي ثمینه پیرنظر، مجلّه، لباس در ایران باستان، ترجمه1339هوستن، م ،

.634-624و 524-514ص 
فرهنگ اساطیر و اشارات داستانی، انتشارات صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران، 1375قّی، م.، یاح .

تهران، چاپ دوم.
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انیخاندیجمشازنیزمي های کودکی شناستیروا
1مقدمي داوددهیفردکتر

استادیار دانشگاه شاهد
زادهملکزهرا

دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه شاهد
دهیچک

نیابهی بخشتیهووارتباطي برقراردرنوجوانوکودكی داستاناتیادبیی ربنایزنقشبهتوجهبا
امروز،داستاننقدي ابزارهاومعاصری ادبي هاهینظرازي ریگبهرهباپژوهشگرانکهطلبدی م،یسنگروه

وی داستانمتنی ادبي هاجلوهمضمون،وهیمادرونبرعالوهوپرداختهموفقي هاتیروای بررسبه
نیاازی ک. یندینماجلبمهمنیابهراعرصهنیاسندگانینوتوجهوآشکارراآندررفتهکاربهي شگردها

بهکههاستتیروازباندستوروساختارمطالعهوداستانشناسانهتیروانقدمعاصر،ی ادبي هاهینظر
از.پردازدی م... ويسازی کانونزمان،،يردازپتیشخصطرح،جملهازتیروادهندهلیتشکي اجزاي واکاو

پردازدی مانیخاندیجمشازنیزمي های کودکبلندداستاني شناسانهتیروالیتحلبهپژوهشنیارونیا
درمقدسدفاعآثارسالستیبدهیبرگزودورهنیچهارمدرمقدسدفاعکتابنیبهتري دهیبرگزکه

بضاعتحددراستتوانستهاثرنیادرانیخانرسدی منظربه.شد1379سالکتابهفتهنیهشتم
واحساساتانتقالوخودباخوانندهکردنهمراهدروشدهمندبهرههاشگردنیاازنوجوانشمخاطب

. باشدموفقداستاناولتیشخصي هاکنش
نیزمي های کودک،یشناستیروامقدس،دفاعنوجوان،وکودكاتیادبها:کلیدواژه

مقدمه
ازی آدمکهگاهآن،یانسانذهنشدهتیرواي ایدنی عنیزبانوزباندرانسانمجددخلقتی عنیتیروا
راخودحضورنوعانشهمي براوکندخلقواژگاندرراخودشهیاندزبانردیگی مادی یکودکدوران
زینمافرهنگکهی داستانجهانبهآرامآراموشوندی مدهیآفرهاتیرواکهاستبیترتنیابه. کندآشکار

بهکهداندی محوادثازی ملموسی توالعنوانبهراتیرواتوالنکلیما.گردندی ملیتبداستاستوارآنبر
مربوطهمبهی توالنیاعمدهطیشراازکهداشتتوجهدیباالبتهاند؛آمدههمکناردری تصادفریغصورت

)10:1371اخوت،.(باشدزهیانگباومشخصدیباحوادثانیمارتباطقتیحقدر. استحوادثبودن
لیتحلازرونیهمازواستریپذاسیقی عیطبزبانباندیگوی ماغلباست،کالمانتقالداستانچهاگر

کهداردیی های ژگیوتیرواي ساختارهاداشتتوجهدیبانیبنابرا. کندی متیتبعی شناسزباندرجیراي ها
زباندستوربرساختنیقواننیهموریپذزیتمانیقوانتکرارهانیهم. شوندی متکرارریچشمگي رزطبه

fdavoudy@gmail.com،نویسنده مسؤول-1
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زباندستوروساختارمطالعهعلمتیرواهینظرای یشناستیروا) 18:1387کنان،.(کنندی مجادیاراتیروا
ي بندبیترک،ییسرااستاندعناصرت،یرواساختارمستدلشرحي برای ادبهینظری نوعوهاتیروابرحاکم

.استداستاني هامولفهنسقونظمو
ی مهاواحدنیاانیمروابطکشفبهنهیکمي هاواحدبهمتنفروکاستنوهیتجزباروشنیادرما
بهمربوطي هاپژوهشمخصوصاًواتیادبدرهابحثنیترداغازی کیبهرایاختیرواهینظر. میپرداز

چشمی بررسي براي ترقیدقي ابزارهامتن،لیتحلی سنتي هاروشباسهیمقادروشتهگبدلکودكاتیادب
نوجوانوکودكاتیادببهپرداختني اریبسي برا) 547:1387نژاد،خسرو. (گذاردیممااریاختدرتیرواانداز

انیمدرمانیباورهاتیتثبوالقاءخواهانمااگرکهی درصورتشودی می تلقگانهبچهزیآمریتحقي اگونهبه
ي جدراآنی اهالودادهتیاهمنوجوانوکودكاتیادبژهیبوواتیادببهدیبامیهستبزرگساالنومردم

ی داستاناثرنیاولدرتیرواشناسانهساختارمطالعهبهمیبرآنپژوهشنیادر) 187:1387يپوالد.(میریبگ
یی رواي هاوهیشچهکهمیکنمعلوموپرداختهنیزمي های کودکی عنیمقدسدفاععرصهدرانیخاندیجمش

.استشدهگرفتهکاربهسندهینونظرموردنیمضامي القاي برا

قیتحقنهیشیپ
آثاری شناستیرواموضوعدراما. استموجودي متعددي هاکتابوهامقاله،یشناستیروابابدر

ابعادبهی نگاه:  «ازعبارتندآنهاازی برخکهاستگرفتهصورتي محدودي هاپژوهشنوجوانانوکودکان
ی بررس«فرد،آرامشدایشوپورحسامدیسعاز» اکبرپوراحمدیی جادوسوتسهداستاندري مندتیروا
شعردرشخصاولي راوکاربردونقشی بررس«جاهدجاه،عباساز» کودکانیی روااشعاردرزمانگاهیجا
الیلاز» یشناختروشمنظرازکودکاناتیادبي هاپژوهشی شناستبار«،ییارضالیلاز» کودکانیی روا

- تیسادري مختصرجزبهن،یزمي های کودکداستانلیتحلونقدمورددر. انیمنصورزدانیوفردیمکتب
نگارندگانکهیی آنجاتا،یشناستیرواي حوزهدربخصوصونداردوجودیعلمي مقالهی نترنتیاي ها
.نشدافتی یپژوهشاثراند،کردهقیقتح

نوجوانوکودكی شناستیروا
ي نظري ارشتههمچوننوجوان،وکودكاتیادبدستدردست،ونوجوانکودكاتیادبنقدوهینظر

چیهبهي اژهیوازینچیهاند،زدهقلمی سیانگلزبانبهبارهنیادرکهی کساننینخستاست،مودهیپتکاملراه
دنیکشپرسشبهی پدروبودسادهوروشنشانیاي هاهدف. کردندینماحساسی بخصوصي هینظر

،يسلوالنسچوني افرادعرصهنیامتخصصاننینخستازجمله. نبودندي دئولوژیاایقدرتوفرهنگ
-حوزهگرانپژوهشبعدهاو) 36-23: 1387خسرونژاد،هانت؛تریپرك( بودند... وزیتري جفرتاونزد،

تیرواتادندیکوشتودوروفچوني افرادتیرواي هاهینظرازي ریگبهرهبانوجوانوکودكاتیادبي 
باك،یسکر،یومیب،یکمکترسون،یپچونیمحققانافرادنیاي جملهاز. کنندکودكاتیادبواردرای شناس

وکودكاتیادبدرتیروايحوزهمتخصصانجملهاز) 1386،توالن،رك. ( بودندکمانیهوکزمان
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دانشگاهدراست،سوئدمیمق1981سالازکهاالصلی روسمحققنیاباشد،یموایکوالینایمارنوجوان،
اتیادبدري مندتیرواابعادوتیروابهکهاستی کسانجملهازواستي استادی کرسي دارااستکهلم

ایداستاندستوري فراسو(عنوانباي امقالهدرتاستادهیکوشودادهنشاني اژهیوتوجهنوجوانوکودك
مطرححوزهنیادررای شناستیرواي هینظر) برد؟یمبهرهتیرواي هینظرازکودكاتیادبنقدچگونه

ي کردیروهمچونی شناستیرواي هایبرتري ادآوریکند،یمدنبالرامهمهدفدومقاله،نیادري و. کند
و547: 1387وا،یکوالین. ( کودكاتیادبدرآنکاربردکردنمشخصوی ادبنقدي هاوهیشگریدازجدا
548(

سندهینووکتابی معرف
کردهآغاز1360دههازراخودي جدتیفعالس،ینوشینماوسینوداستانعنوانبهانیخاندیجمش

1372درسالاوکوتاهداستانهمجموعنیاول. استآباداندر1340سالماهوریشهرهفدهممتولدي و. است
موضوعدر» او«نامبارمانشنیاولو1375درسال» ممنوعخطي روي باز«نامبااواثرنیدوممنتشرشد،

ي هاشنامهینماتاکنونواستیی تواناسینوشنامهینماانیخان. استشدهمنتشر1376درسالی اسالمانقالب
شدهنوشتهاواز» کالغازپری دهان«و» نامهنیچهارم«،»پرگار«،»يبندی ني رو«،»کنیرسالعشق«،»بابور«
سالدررا» هیدرونماتانهیزماز«نقدکتابنهیزمدري و. استآمدهدراجرابههاشهرستانوتهراندرو

یمی انریاسندگانینوازکوتاهی داستاناثرهفتدری ادبآثارگانههفتعناصری بررسبهکهمنتشرکرده1383
کهکردمنتشررا» مقدسدفاعی شینماي هاتیوضع«کتابسالهمانزمستاندری آبادانسندهینونیا. پردازد
بامقدسدفاعدورانی موضوعي هانمونهازي ریگبهرهی چگونگوی سینوشنامهینمارامونیپی پژوهش

کتابي هاجشنوارهدراولزهیجارندهبهابارانیخاندیجمش. استهاکشورگریددرجنگترتئابهی نگاه
ی سندگینوعمرمدتدرانیخانمجموع،در. استشده) 82و71،72،75،76،81يهاسال(مقدسدفاع
دفاعژانردرخصوصبهشینماوداستاننقدشنامه،ینمارمان،کوتاه،داستانمختلفي هانهیزمدرخود

کانوني سوازکهاوستآثارنیترتازهازی ماهشکمدرنسوي یهاعاشقانه. استکردهعملموفقمقدس
.استشدهعرضهنوجوانانوکودکاني فکرپرورش

سالدرکهاستی بعثي روهاینتوسطرانیاخاكاشغالنیآغازي روزهاتگریروانیزمي های کودک
نیا. شد1379سالکتابدورهنیهشتمدرمقدسدفاعکتابنیبهتردهیبرگزومنتشرصفحه120در1376
دستازجنگآغازدررااشخانوادهکهپردازدی مچملنامبهی آبادانی نوجوانی زندگازي ادورهبهکتاب

وشودی مافزودهاتشیتجرببررفتهرفتهریمسنیادر.شودی مخرمشهری راهبرادرافتني یبراودهدی م
دستخودازمعلومی فیتعرودیجدی تیهوبهکمکموشودی مبزرگکشد،ی مقدخوانندهنگاهبرابردر

.رسدی ماطرافي جارطیشرادركبهوافتهی
داستانخالصه



٢٦٤٣
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

. برودبختي خانهبهي زودبهاستقرار،یمیمرخواهرش،کهاستچملنامبهی نوجواندربارهداستان
همراهبهی میمری وقت. استسختشیبرااوازي دورخاطر،نیهمبهودارددوستاریبسرای میمرچمل

ی بیغروبیعجدودودیآیمرونیبخانهازچملروند،یمبازاربهی عروسدیخري براننهوکُنارشوهرش
.ندینشیموگوگفتبهاوباوشودیمیغولچملذهندردود. ندیبی مرا

چشمازاستاشترکل،کلاوامنکهغولگردند،یمبردیخرازچملي پسرعمووخواهرننه،کهی وقت
خانهازناندیخري برالیبتبزرگترش،برادرباچملکهی وقت،یعروسازبعدروزهفت. شودیمدیناپدآنها

. شودیمبلندشانکوچهازی ظیغلدودکهنندیبیمآنهاودیآیمی وحشتناکي صداناگهانروند،یمرونیب
در. گرددیبرمخانهسمتبهشودیمعاجزبرادرشافتنیازی وقتوکندیمگمرالیبت،یشلوغانیمدرچمل

وشوهرشوی میمروشدهخراببمباراننیادرآنهاي خانهکهشنودیمهاهیهمساازی کیازکهجاستآن
.اندماندهتنهالیبتواوواندشدهدیشهی همگمادرشوپدر

اثروزدیریمهمدررااثري مستندگونهوکدستیبافتـاشترلککلـي اافسانهعنصری ناگهانورود
ینیععیوقادادنبازتابي براسندهینوتالشکهاستی حالدرنیا. شودیمکینزدی لیتخياافسانهقالببه
. دهدیمي بعدچندی شکلداستانبهداستان،ي راوکناردرغولنیاحضور. استلمسقابلشتریبی واقعو
کهکندیماحساسمرحلهچنددرخوانندهکهدهیآفری عیطبها،تیواقعي واددرراغولنیاچنانآنسندهینو
کندریسلیتخي ایدندراوتاشدهباعث،يراوپرتالطمذهن. ندیبیمرااوی رونیبتیواقعدري راوی راستبه
ومونسکیبهاجیاحتچملکهمواقعازي اریبسدر. ردیبگکمکمحدود،ی قدرتباامای لیتخيموجودازو

ي فاجعهعمقدادننشاندری سعمنظر،نیاازسندهینو. شودیمظاهرمقابلشدراشترکلکلدارد،همدم
بهرهجنگحوادثثبتي برانایبي ابزارعنوانبهچملتیشخصازتوانستهقیطرنیاازانیخان. داردجنگ

.ردیگ

یدروناتیمعنوواحساساتتمامبادارد؛راخودي فردتیشخصيحدودتانداستااولي مهیندرچمل
بهودهدیمدستازراخودتیفردعمالًل،یبتبرادرششدندیناپدازبعدی عنیدوم،ي مهیندری ولاش،

یمردواکندلیمانیخانکههرجااو. ردیگیمقراري واهدافشبردیپخدمتدروسندهینودستابزارعنوان
ي براشیجستجوهادر. شودیمخارجی داستانحوادثایونبردي صحنهازکندارادهاوکهزمانهروشود

ي بدنهازقسمتکیندیبیمکهي دیشههرباوکندیمی طراخودی لیتکممراحلرفتهرفتهبرادر،افتنی
ازی کی،حجتشهادتبا. شودیمتهپرداخوساختهی واقعیرزمي براوردیگیمشکلاشیرزموی دفاع

تینهادروآوردیمدستبهرانیپوتوهیچف،يبعدمراحلدروردیگیمدستبهاسلحه،اودوستانش
. استشدهانیبي اجملهصورتبهی اصلي هیدرونماداستان،ی انیپادربخش. شودیمدشمنبانبردي آماده
: دیگویمچملبهاو.استلیبتاسمهمکهابدییمراي گریددفربرادرش،افتني یجابهچملکهی زمان

".هستمتوبرادرهممندارد،ی فرقچه"

رنگیپوطرح
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ورودی مشیپبهابد،ی یمانیجرداستانآنی طکهی حوادثسلسلهازاستعبارتداستانطرح
هیتکباحوادثازیی شماوالگونظم،نقشه،ازاستعبارتطرحواقعدر. خوردی مرقمقهرمانانسرنوشت

ازهاداستانبیترکدررای اساسشکلدوی روسي هاستیفورمالی. معلولوعلتروابطوتیموجببر
دارد،انطباقمابحثموردداستانباکامالکهبازشکلدر. بستهشکلوبازشکلدانند؛ی مجداگریکدی

آنانیپادری قطعیی گشاگرهواشتهدغلبهآنی ساختگنظمبرحوادثی عیطبنظم
بلکهبودهداستانهیاولمحرکهقوهکهلیبتافتنیبانهداستانمینیبی مکههمچنان) 52:1388،یبامشک.(ستین
.ابدی یمانیپاچملی زندگازي دیجدفصلآغازورشد،یینوزابا

تیرواي هاگزاره
مانندداستاندرتیشخصدیگوی ماو. استی اختشنزبانداستانساختاری بررسدرتودوروفکردیرو

تیرؤقابلرود؛ی ملیبتدنبالبهچملبیترکدرکه. کندی معملفعلماننداوکنشوجملهدراسم
تیموقعسپس. شودی مآغازداریپای تیوضعباداستان. داردخوددررای توالنیچندی تیرواهر. است

کیتفکقابلفصلدوداستاندرپس. شودی محاکمداریپاحالتدوبارهمسرانجاو. دیآی مدیپدي داریناپا
اساساًکهگذارفصلومکررندوستایای نسبطوربهکهداریناپاوداریپاي هاتیوضعفصل. است

) 52:1388،یبامشک.(استیپو
اتیحلمعمومطابقزیچهمهآندرکهستیزندگي عادانیجرنشانگرداستانبرحاکمی کلطیشرا

وشودی مآغازجنگآنازپس. رودی مشیپازدواجوي شاد،یخوشریمسدرآنازفراتری حتوی انسان
بهمذکوری کلطیشرااما. میشوی ممواجههاتیشخصجانبازدفاعکنشبانجایادر. ردیگی می قربان

نیاتیکلومیهستروبروواقعهکیازی برشباماکهاستآننشانگرمطلبنیا. گرددی نمبازتعادلحالت
خودبهراماتوجهتمامستینبنااماداردموضوعمانشبردیپوي ریگشکلدري دیکلی نقشچهاگرماجرا
همانکههیاولتعادلحالتازچملذهندرکهمیهستروبروی میمری عروسبابعدنگاهدر. کندجلب

هیقضنیا. استکردهمشغولخودبهرانوجوانذهنوشدهخارجاستی شگیهمی حاموخواهرحضور
. گرددی مبدلداریپاتیوضعی نوعبهورسدی مانیپابهخانوادهي اعضاگریدوی میمرشهادتبازین

برادرشدنگمازبلکهی میمری عروسازنهوجنگازنهچملی عنی یاصلتیشخصي براداستاناما
کردهتیمسئولاحساسخود،ی زندگرندهیگمیتصمتنهاعنوانبهي وکهجاهمانازدرست. شودی مآغاز

کودكوبودهبزرگترهابهمربوطی عروسایجنگن،یاازقبلتاایگو. ندیبی مخودمتوجهراي افهیوظو
اولعنوانبهشودی مالزمکهی زمانازاما. استدهیدی مخودمعمولوکودکانهدیدچهیدرازراآنها
استآنادآوریودیمؤاشترکلکلحضورکهي روزیدکودکانهومنفعلنگاهآنکناردرکندعملصشخ

خشني ابزارهمساالنش،وي وي خولطافتچندهر. پردازدی مزینقهرمانانهي رفتارهاانجاموي ریادگیبه
لزوممواقعدرنگاهنیانارکدراماندیبی مي قنارکیصفاتباتشابهزدرینرانکفیکالشمثلمرگبارو
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بناونماندهسردرگمدشمنوریاسبارفتارکیبارمرزدرالبتهوندیگزی مبررامهاجمسربازکشتنودفاع
.ندیگزی برمراحیصحی روشتیانسانحکمبه

درکههیاولتعادلتیوضعبهی ابیدستي براچملگذروشودی مآغازبحرانلیبتشدنگمباواقعدر
تصوراتطبقنهکهی تعادل. شودی مآغازاستی هستونبردمعرکهدرخودگاهیجاوخودافتنیاصل

وافتنیبا. شودی مبرآوردهمتعارف،انتظاراتبامتفاوتالبتهوترقیعموباالتری شکلدربلکهخواننده
.هستندچملشدگانگموساالنهم،برادرهاآنانی همگکهیی هالیبتبهوستنیپ

يپردازتیشخص
کنشمرکزومحورکهاستبرجستهومهمعناصرازي پردازتیشخصوتیشخصی داستاناتیادبدر

دستنشیآفربهیی گوتیشخصکیخلقباسندهینو. ردیگی مقرارعناصرگریدوداستانرنگی پوها
ی ژگیوي دارااستي فردی شینماوی داستاناثردرتیشخص. گذاردی مشینمابهراخودلیتخوزندی م

.( ابدی یمنمودکندی مانیبودهدی مانجامکهآنچهراهازهای ژگیونیاکهی ذاتوی اخالقي ها
وکوتاهمختصر،بعدهاامااستبودهمفصلوقیدقي پردازتیشخصهیاولي هادورهدر) 137:1392،يرین

داستانانیجردرراخوانندهتانندیآفری مچهرهی بي هاتیشخصسندگانینوی بعضکهیی جاتاشدهگذرا
) 409:1381ان،یعبدالله. (وادارندتیفعالبه

ونیاولی عنیکنشگرعنوانبهکهی نقشنظراز: کردی بررستوانی ممختلفي هاجنبهازراتیشخص
خودبهکهی سشنای معني هامشخصهلحاظاز. داردبرعهدهداستاندرتیشخصکینقشنیترساده

تاکهنکتهنیابهتوجهوی داستانی شناسنامدیداز. شودی مجداهیبقازآنواسطهبهودهدی ماختصاص
اشخاصاسماوقاتشتریبکهمخصوصاًباشد؛اواتیخصوصکنندهانیبتواندی متیشخصکیاسمحدچه
کنندهمنتقلزیننامکیی یآواوي بصرکلشنیابرعالوه. استی لیتمثاینینمادانهیعامي هاقصهدر

اتیخصوصبههمزمانتوانی مآنقیطرازکهیشیگووزبانبهتوجهبا. استسندهینونظرموردمیمفاه
کالمهیتکنحو،لغات،رهیداش،یگوکالم،اقیسازآنبرعالوه. بردی پي راونظري وجههوتیشخص
واطرافي هامکانوهافضاباارتباطی چگونگ. گرددی منممکتیشخصقضاوتزینگرددی ممعلوم
)130:1371اخوت،.(کندمشخصرامونیپبارااشخاصتعاملنحوهتواندی مامکنهفیتوصنحوه

ی متعادلوصلحامیادرکهاولقسمت. کردمیتقسمجزابخشدوبهتوانی مرانیزمي های کودک
ونوجوانبامأنوسداستاني هاتیشخصوشودی مشاملراکتابنیآغازصفحهچهلحدود،گذرد
ناموافتدی ماتفاقی عیطبگونهبههاکنشی زمانبازهنیادر. هستندمحلی اهالوخانوادهي اعضاعموماً
مانندیی هااسم. هستندآنهابهکودكخاطرتعلقزانیمالبتهوداستانوقوعمکاندهندهنشانهاي گذار

نشانآني انتها"ي"کهی میمرمثالً. مطلبندنیهمانگریب... وی میمرکنار،عموپسرکنار،عمو،لیبتچمل،
عموپسرِای. استتیشخصهیروحلطافتنشانگری طرفازوي وباکودكارتباطی کینزدوتیمیصماز

ی واقعنامی حتکهستادورآنازوگانهیبکودكذهنباآنقدروباشدی میمرهمسراستقرارکهکنار
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قسمتنیادر. استبازاروکوچهمردمروزمرهکلماتهمانافرادگفتارنحوه. شودی نمذکرهماش
ی نقشدرشتریباطرافاناتیجردرودیگوی مسخناشی دنینادی الیختیشخصوخودباشتریبنوجوان
. مینیبینمي وازی خاصوي جدي کنشگرماواقعدر. شودی مظاهرمنفعل
. استحجتنکفیکالشنامکهي قنارمثل. نامدارندهمایاشی حتکهمینیبی مدومقسمتدرمقابلدر

نشانراخودکمتراطرافباچملمحدودارتباطجهتبهاماداشتهوجودهمقبلازي نامدارنیاواقعدر
ناموافتهیرییتغجمعدرخودبهی کمتحضورواسطهبهي وارتباطشدنگستردهباهیقضنیا. استدادهی م

کههاارتباطنیترکوتاهازی کیدرکهي طوربه. گردندی مترمشهودوترپررنگي وذهندرهانشانوها
در. دهدی ماطالعدوستانشبهاونامباراشدنشکشتهخبراست،خودهمسالی نوجوانشهادتشاهدي و

درکامالکهی عملسرعتباودادهبروزخودازي دیجدي کنشگرش،آموزنیکمترباوبرخوردهانیاول
.کندی منابودرای عراقمهاجمسربازدیآی منظربهی منطقمخاطبذهن

سندهینوی حتوهاتیشخصداستان،خاستگاهبودنی جنوبي ایگوهامکانوهاتیشخصنامکلدر
گرهمردمی زندگبای عیطبکامالی شکلبهکهی تصنعي طرزبهنهعباراتوکلماتنیاکهي طوربه. است

ی عباراتدرادعانیاملموسمثال. کنندی ممتبادرذهندرمتعلقاتشهمهبارای معلومي ایجغرافوخورده
.استتیرؤقابل.....وکپرحبانه،چول،خمبه،شگاه،یپاالدوسیفمثل

وخرمشهری عنیخودبومستیزباکهی رتباطای ک. یتوجهندقابلجهتچندازداستاننیادرهانام
اعتقادات؛باارتباطگریدوی. طیمحی خانوادگهملحاظازچهوبودنی عربلحاظازچه. دارندآبادان

ه،یدریحهیتکمثلیی هاناموجود. شودی مانینماشتریببحرانطیشراکهکتابدوممهیندرمخصوصاً
بهی معلوماریبسي اتّکااماکن،وافرادنیبارتباطکهالخصوصی عل. دستندنیااز.... وصالحقاسم،حجت،

ی محاضرشهرشازانتیصودشمنکشتني براعمرانمینیبی مکهچنان. داردی ملوی مذهبي ارهایمع
دری وقتکهحجتایوکندکسانیخاكباکردهبناختنیرعرقوي کارگرهاسالباکهراي اخانهشود

نجایاپرسدی مکهچملجوابدرردیگی مآراماستمحرمامیامراسمي برگزارمحلکههیدریحهیتک
همنقطههماندروکردهمردمي هاي عزادارشرحبهشروعو. شودی نمبهترنیاازدیگوی ماست؟خوب

.رسدی مشهادتبه
قالبدربودهصدددرم،یمستقریغي پردازتیشخصازاستفادهغلبهبااثرنیادرانیخانرسدی منظربه
هربودنچگونهشان،ي ظاهرفیتوصوآناني رفتارنمودانیبباوهاتیشخصنیبي هاالوگیدوگفتار

کهمخصوصا. بگذاردمخاطبعهدهبرراي داوروکندمیترسخوانندهدگانیدبرابردرراهانقشازکی
وردیگی مقرارآنهادربارنیاولي براسفرلیدلبهکهیی هاتیموقعوسني اقتضابهداستانسازی کانون

اتیخصوصواتیدرونلیتحلي برای چندانمجالکهانیاطرافبای نینشهمکوتاهي هافرصتنیهمچن
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فرصتنیکوچکترازسندهینوکهآوردهوجودبهراضرورتنیادهد؛ی نمقرارکودكاریاختدری اخالق
. ندیبرگزنشانداري اگونهبههمرافضاهای حتوکردهاستفادهخوانندهبهادندکدي براخودي ها

زمان
متنبهداستانسطحازحرکتدراو. استژنتژرارمتنزماندربارهدیجدپردازهینظرنیگذارترریتأث

ی مانتخابيبندمیتقسنیاي برارابسامدورشیدب،یترتنیعناووکندی مزیمتماهمازراجنبهسه
. دینما

داستاندروقوعشانآشکاربیترتبهنسبتمتندرعیوقاهیارابیترتدرانحرافگونههر: بیترت
ی منیهمچنتأخرها. رندیگی مي جاتأخروتقدمگروهدودرهای نابهنگام. شودی ممحسوبی نابهنگام

خطایواقعه،تیشخصهمانبهمربوطعاتاطالنکهیابهبسته. باشندی داستاندگرای یداستانهمتوانند
راتییتغی چگونگ.متفاوتعیوقاوهاتیشخصبهمربوطایآمدهآنازشیپبالفاصلهکهباشدی داستان

وسازدی مترجذابوترکنندهسرگرمراداستان،ییروامتني ریگشکلرونددری زمانبیترتدهیچیپ
)85:1386،توالن.(دهدی منشانبهترراهاتیشخص

شاهدداستانشروعدرمثالعنوانبه. ستینی خالزیآمتأخري هانمونهنیاازهمنیزمي های کودک
پدردستبهپسركشدنهیتنبازي ریجلوگي برای میمري هاي گری انجیمازچملخاطراتي ادآوری

سندهینوواستتأخرازي رمکرنوعشاهدابدی یمدرخوانندهکهشودی مانیبی شکلبهنمونهنیا. میهست
ومهرباني خواهر. شودی می میمرگذارریتأثتیشخصوچهرهمیترسبهموفقروشنیاازي ریگبهرهبا

نمونه. داردی گاهیجانیچنزینخانوادهي اعضاهیبقنزدگرددی ممشخصتربعدکهکودكذهندرمحبوب
افرادسپردنخاطربهي برامالكی نوعبهکهاستی میمردنیخندشکلچندبارهي ادآوریتأخر،ازي گرید
بهرفتنقصدبهمسجددرکهی جواندنیخندنحوهمثل. شودی ملیتبدآنهاکردنقضاوتایوگرید

.اندازدی مخواهرشادیبهراچملشهادتهنگامزینتربعدوکردهنامثبتخرمشهر
متندرکهی زمانبادهدی ماختصاصخودبهتیرواکیخواندنکهی زمانمدتی بررسبه: رشید

توجهباراتیرواازقسمتهردرمتنسرعتژنتالبته. شودی ممربوطپردازد؛ی مواقعهکیبهقتاًیحق
رشیدنیبی نسبتصورتبهسرعتنیاگاهآن. کندی می ابیارزتیرواهمانگریدي هاقسمتسرعتبه
ی مانیبصفحهقالبدرآنبهافتهیاختصاصمتنزانیموی زماني هادواحقالبدرداستاندرشدهنییتع

صرفداستانبخشآني روی متني فضاچیهکهمینامی محذفراسرعتحداکثرراستانیهمدر. شود
هیاراوخالصهراعیسرباًیتقرهیارامواردنیابرعالوه. داردقراری فیتوصمکثحذف،مقابلدرونشده

)91:1387توالن،.(مینامی مصحنهراکندباًیتقر
مابحثموردداستانرشید. دیفزایبآنتیجذاببرتواندی ممتنکیدربجاوحیصحرشیدانتخاب

در. کشدی مریتصوبهراي اماههدوی بیتقری زمانبازهامادهداختصاصخودبهرادوساعتحدوددیشا
ی مکاربهراحذفروشاست،آبادانازرفتنتالیبتکردنگمحدفاصلکهيروز20مورددرانیمنیا
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لحظهحجت،شهادتصحنهمثالًمورددری ول. استکردهی مچهمدتنیادري وکهمیدانی نمماوردیگ
ایگوکندیمکیشلی عراقمهاجمسمتبهي قنارباچملی وقتکهآنجاتاکندی مفیتوصراواقعهلحظهبه
کامالًکهخرمشهرپلازناممکنعبورمورددرای. ابدی یمآرامشودهیکشی راحتنفسکهاستخوانندهنیا

کلدر. کندی مبسندهاشترکلکلدوشبرشدنسواری لیتخوخالصهانیببههاستی عراقرسریتدر
دروهکردي ریجلوگمخاطبی خستگازمناسبرشیدي ریگکاربهباتوانستهسندهینورسدی منظربه

.دینماقیتزري وبهراخودنظرموردجانیهلزوممواقع
وخوانندهتوجهجلبباعثتواندی مکهاستمتندرواحدی داستانحادثهکیمکرریی بازگو: بسامد

تکرارشاهدداستانلیاوادر. کندکمکمتني هاتیشخصایهاصحنهقیتعمبهایوشدهاونمودناریهوش
بهرادبستاندورانکهکندی مانیبباردوکودكآنی طکهمیهستکنارعمووچملانیمیی گووگفت

قسمتنیاي. شدمردپسکهکندی متکراردوبارزینعموونشدهمردخوبخوبهنوزورساندهانیپا
درکهی اتفاقاتوخودبهنسبتنوجوانی درونحسازي حدتاوشودمحسوبزینتقدمی نوعتواندی م
.برداردپردهاستشیپ

در. ابدی یمانیپایی جادروداردي اانهیمشود،ی مشروعیی جااز. داردی مشخصریستیرواهر
معموالانهیعامي هاقصه. هاآدمایومکان،یزمانی بایزمانبهي ااشاره. هستي امقدمهشهیهمهاداستان

ازي روزمثل. ستینی میتقوکهی زمان. استقصهژهیوانزمکهی زمانی بشوند؛ی مآغازی زمانی بکیبا
سندگانینوی بعض. ستینهاداستانهمهبهمتعلقآغاز،ي وهیشنیاالبته) 234:1371اخوت،. (روزها

بودنی واقعبروهیشنیا. ردیبگشهیرتیواقعازدیباباشدداشتهمعناوحسداستاننکهیاي برامعتقدند
ی  نوجوانوی کودکدوراني ریالگوپذوي سازهمانندحسوگستردهلیتخکناردروزدوری مدیتأکداستان
) 1:1389شهرام،پور. (گرددبرقرارمخاطبومتننیبی قیعمارتباطشودی مباعث
ي ظاهری زمانی بنیعدرکهی بیترک. میهستروبرومذکورروشدوازی بیترکبانیزمي های کودکدر

خیتاروروزدیمقراخودکهی حالدروکندی مروشنراخودوقوعی زماني بازهلعمطّخوانندهي برا
ی شکلبهی حتو. استگرفتهمدارسآغازازشیپی کمو1359تابستانسمتبهاشارهانگشتیی نکرده،گو

آقاپسرشهادتوی) میمری عروسازبعدروزهفت(چملخانوادهشهادت،یمیمری عروسخیتاری ضمن
بهی انگیعامازی رنگهمبیترتنیبد. کندی مذکرهمرا)های عراقبمبازبعدروزستیب(بقالی مرتض

بامخاطبی همدلهموداردی خوانهماشترکلکلمثلیی هاگزارهحضورباکهشودی مدادهداستان
.گرددی مشتریبداستان

يسازی کانون
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نیا. دیبرگزراي اندازچشمدیباداردی فراوانریناپذزیگراًبیتقراتییجزکهتیرواکیگفتنندیفرآدر
وی احساس،یشناختمنظربامشخصی مکان–ی زمانعیوقاآنازکهاستي دیدهیزاوهماناندازچشم

.شودی متیرواخاص،کیدئولوژیا
شینمادیدهیوزا. کندی منییتعرای فرضخوانندهوسندهینونیبرابطهنوشتهسبکونوشتارلحن

نیبنابرا. کندی مهیاراخوانندهبهراخودداستانموادومصالحآنلهیبوسسندهینوکهستیاوهیشدهنده
ي های کودکدر) 216:1383،یرصادقیم.(ببردباالرااثرتیموفقدرصدتواندی ممناسبدیدهیزاوانتخاب

کانوندر) چمل(کودكکیدادنقراروی کانونحاصطالبهدگاهیدکیگرفتنباکندی می سعسندهینونیزم
واکتشافبهوشدهکیپیتکاراکترکیتیشخصواردلهیوسنیابهاو. کندمحکمرارابطهنیاداستان
ي فضابهراخودی ادراکي فضاوندیگزی برمخودداستاندرراکودكدگاهید. پردازدی ممعنای نیبازآفر
وازدواجریتصوبودنمبهمپدر،توسطشدتهیتنب،یمیمرنبودنازی نگران( کندی مکینزدکودكی ادراک
نیادر..). وشهادتومرگقتیحقبامواجههاندوهاشتر،کلکلبای همراهوتصورخواهر،بختخانه

رااوسندهینوگذاردی موشودی مهمراهاوباوکردهتیمیصماحساسسندهینوباکودكخوانندهروش
. ببردخواهدی مکهجاره

درورفتهجنگباختهیآمی زندگي ایزوادرگذاروگشتبهکودكهمراهکوشدی ماثرنیادرانیخان
خودهمسفرانیی داناونشیبد،یآی مشیپداستانمنظورازبرداشتدرخوانندهوسندهینونیبکهی تفاهم

دركسال،کمرزمندگانبامواجههبرادر،کردنگمده،خانوامرگباشدنروبرو( دهدرشدگامبهگامرا
مخاطبفعاللیتخحسبهاحترامبانیابرعالوهی). عراقریاسبارفتارومهاجمدشمنبابرخوردشهدا،

خواندنکتابچگونهبپروراند،راداستاني هاصحنهکودكآنی طکهزندی مدستیی هاي گذارفاصلهبه
لیناآني هاماجراانیمروابطکشفبهوبرداشتهداستاني رازهاازهپردوردیبگادیرا

ونامدرکهیی هالیبتسرنوشتل،یبتسرنوشتخرمشهر،پلازعبوری چگونگ) . 1387،189،يپوالد(شود
.هستندگروهنیاازدارندچملباگونهبرادري های همسانذات

نوعدوشاهدروشنیابا. ستینگراثرنیابهتوانی مزینشوندگانی کانونمنظرازسازی کانونبرعالوه
وجودتیرواي ایدندرواقعاکهی شوندگانی کانوندستهک. یبودمیخواهی لیتخوی واقعشوندهی کانون
قرارسازکانونتیشخصکیلیتخي هاپروردهریساواالتیخاها،یروزمرهدرکهآنهاگریددستهودارند

.رندیگی م
موجودکینقشدرکهمینیبی می لیتخشوندهی کانونکیعنوانبهرااشترکلکلنیزمي های کودکدر

درتیشخصنیاوجودکهآنجااز. کندی می همراهرااووشدهکالمهمچملباوشودی مظاهری دنیناد
ی نوجوانبهی کودکزاگذاردوراني هاي پردازالیخازي اشاخصهتواندی مستینرشیپذقابلواقععالم

شماربهي فانتزاتیادبازي انمونهانیپرمثلی لیتخموجوداتحضورمیدانی مآنبرعالوهشودمحسوب
عللازی کیوآوردهدستبهکودکانانیمدري اسابقهی برونقستمیبقرننیآغازي هادههازکهرودی م
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شدهدچاربدانکودکانباارتباطدرکنندهکسلی ستیرئالي هاداستانکهاستي هاي دشوارتیموفقنیا
ذوقآنکهی عن. یکرداستنادزین"یعیطبقرابت"هینظربهانیجرنیاحیتوضدرتوانی منیهمچن.بودند

ی طي براآنانهمچونواستکینزدخودتکاملنخستمراحلدربشرذوقبهی عیطبطوربهکودکان
. داردازینعامهفرهنگي هاقصهو) فابل(پندآموزي هاقصهاسطوره،بهخودتکاملمرحله

) 127:1387،يپوالد.رك(
داستانزبان
وواژگانرهیداکهاستنیانبودهغافلآناززینانیخانواستمهمکودكاتیادبدرکهي انکته
( فهمقابلهاتیشبتوعباراتازاستفادهنیعدرالبتهوکندانتخابمخاطبسنبامناسبراکالمساختار

زادگاهي اقتضابهبنا) هیاعالممثلواریدبهدنیچسببادکنک،صدهادنیترکبهانفجاري صدادانستنهیشب
عباراتآنکهالبتهوکندی مآشناآنبارامخاطبوکردهاستفادهزینکشورجنوبی بومعباراتازچمل

آبادانبهفشارافتوتیمجروحازی ناشجهیسرگهیشبت.(ردیگی مقرارنوجوانفهمطهیحدری نوعبهزین
فالشودهیچیپی تیرواي هاکیتکناز) شگاهیپاالدوسیفي صداوخمپارهسوتنیبشباهتانیب،یدوالب
نیزمي های کودکدرمانیابنابر. ورزدي دورشودی مسالکمخوانندهشدنجیگباعثکهمکرري بکها

ومخاطبدركمطابقالبتهوکردهدیجداتیتجربواردراکودكگامبهگامکهمیهستی خطی تیرواشاهد
مکرري ادآور( یپردازدی مهمزیگرپسي هاتیروابهی داستاني هاجنبهدنیبخشعمقوتیتقوجهتدر

...).وپدرتوسطچملهاتیتنبدری میمري هاوساطت،یمیمري هاخندهنیدلنش
تیواقعولیازتخي ازهیآمن؛یزمي های کودک
بههاقصهنیاشیدایپ. دارندتعلقکیفولکلوروی شفاهاتیادببهکودکاني هاقصهازی بزرگدسته

انهیعامي هاقصهدرهاتیشخص. گرددی برمدارندهاانسانکهی مشابهلیمساوهاازینوبشری کودکعصر
)  اهیسایدیسف(سادهی بافتي دارا،یانسانفراي هاقدرتازبودنبرخوردارضمنو. دارندنامتعارفی شکل

بانوع،نیامقابلایکناردر. نهراکیکداموبپسندددیباراکیکدامداندی مخوانندهرونیااز. هستند
چهرهوی زندگي عادعیوقاازامیپانتقالوی زندگبازتابي براکهمیشوی ممواجهی ستیرءالي هاداستان

.میدارکاروسرآنهاباروزمرهی زندگدرومأنوسندماي براکهرندیگی مبهرهیی ها
آناني آرزوهاوهاارزشوهاانسانی زندگازآنهاي دوهرمییبگودیباشدهذکرنوعدوسهیمقادر

ها،تیواقعکیفانتزاتیادب. هاستتیواقعبازتابوهیشوشکلدرتفاوتشاننیترعمدهوگرفتهسرچشمه
لیمساگراواقعي هاداستانکهی حالدردارندی مانیبي استعاروی لیتمثی شکلبهرااعتقاداتوهاارزش

)همان.(دهندی مبازتابی زندگي عادي دادهایرومأنوسومألوفلباسدررا
حضورواشترکلکلي ماجرابا. شودی مآغازافسانهبای نوعبهمینیبی مچنانچهنیزمي های کودک

باکهاستکودكکیعنوانبهچملی روحي های ژگیووی سندورهبامتناسبآغازنیا. اوبیعج
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درصددشدهدادهي وبهکهي ادوبارهفرصتدردیباکهاستاهیسي موجودوداشتهیی آهمي والتیتخ
وادثحی رحمی بوسرعتواسطهبهرشدروندکه( جنگانیجردرکهمروربه. دیبرآاشگذشتهجبران

وشدنکمرنگشاهدگذاردی مینیآفرنقشوي ریگمیتصمعرصهبهپای کودکازچمل) ردیگی مسرعت
بهگوناگوناتیتجربازي بارکولهباچملی وقتتینهادرومیهستاشترکلکلحضوردنیگردنامحسوس

کندی مدایپي ومندریناحساسی اخالقاحکامبهنسبتوابدی یمدستاطرافازبزرگساالنهی شناخت
ازمنبعثهیمادرونازی نوعبامطابقورسدی مخودکارانیپابهي اافسانهموجود. دینمای مرییتغاوضاع

. گرددی مبازاشهیاولگاهیجابهبودآمدهکهشکلهمانبهوشدهبختی دگرگوندچارانه،یعامي هاقصه
کسونیارکیارمطالعاتابدی یمارتباطزینکودكاتیدباباکهی شناسروانمطالعاتنیمهمترازی کی
ریدرگآنهابادیبابلوغبهدنیرسي برای کودکهرکهکندی ماشارهرشدمراحلي هابحرانبهي و. است
تیهوي ریگشکلمتضمنهابحراننیاازکیهربرغلبه. بگذاردسرپشتراآنهاوکندغلبهآنهابرشود،

وبحرانمرحله5خودحاتیتوضدرکسونیار. استی اجتماعي موجودعنوانبهاودنشساختهوکودك
قدرت،ي هاي فانتزانیمآنازکه. بردی منامراکودکاني هاقصهدرموجودي فانتزنوع5آنبامتناسب

کهچملتیشخصی بررسدري فداکاروی قهرمانانجامسروی نیزبیت،ياریهوشحادثه،،ییجوماجراجادو،
رفتن،لیبتدنبالبهاشتر،کلکلمثلي عناصرحضور(کندی مصدقگذراند،ی مرایی ابتداآخري هاسال

)1387:126،يپوالد). (جنگقیمصادتمامبامواجهه
تیروادرنمادازي ریگبهره

اتیتجربوصفاتبانوجوانکیبهمنفعل،کودكمنِکیلیتبدي ماجرانیزمي های کودکگفتدیبا
شدننیاریمسدر. استهمراهزینرورتیصی نوعباوردیگی مسرعتکهی بلوغي ماجرا. استقهرمانانه

هاتیشخصباآنهنرمندانهقیتلفوداستانوقوعدورانبرحاکمی واقعفرهنگازي ریگالگوضمنسندهینو
ی حتومتندرمؤثرجانداروجانیبجوداتموازتوانستهی خوببهنمادهاازي ریگبهرهوداستانعناصرو
فیلطي طرزبهراخوانندهوکردهي برداربهرهخودنظرموردمیمفاهانتقالي راستادرهامکانوفضاهااز
بااناتیجرنیاازشیپکودكفطرتی همراهوموافقتبهی ضمني اگونهبهی حتو. دینماهمراهخودبا
). محرممراسمدرچملستنیگروعاطفهباهمراهوفعالحضور(کندی ماشارهزینهانمادنیا

الزمزاتیتجهبهگرندیکدیهمراهسلوكنیادرکهی ساالنهمباارتباطدرآرامآرامکودكداستانی ط
ازراادواتنیاازکدامهرو. گرددی ممجهزشودی مدادهتیصالحي داراسربازکیبهکهمبارزهي برا
کهي قناربهموسومحجتاسلحهجوان،ي هیچف.(ردیگی ملیتحومودهیپراخودرشدریمسکهی کس

) .قاسمي هانیپوتاست،بستهبدانسبزپارچه
باسخننیایی آهم. برودمدرسهبهدیباچملگریدروزچندکهشودی ماشارهنیآغازصفحاتدر
ی تعالومیتعلي راستادرمدرسهمانندمقدسدفاعکهکندی متیتقوراباورنیاجنگي ماجراهاشروع
. داردیبرمگامافراد
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درراچملایگوکهیی هانیپوتوعاشوراستواقعهوالحسنبنقاسمادآوریکهنوجوانقاسمشهادت
مانند. استبرادرخودبلکهبرادرمثلنهکهی قاسم. استدستنیهماززینکندی می همراهي وریمسادامه

. ستینوهستنامهموبرادرکهلیتب
نسانیبدوخاكاززمیخی برمولبخندزنمی م: کهشودی منوشتهدیشهلیبتراهنیپپشتکهي انوشته

ایگو. استی ناآرامدوراننیادردادهرخحوادثتمامریتفسیی گووداستانم؛ازي گریدفصلآغازشودی م
ی طآندرچملکهاستی متعالي ریسمفهومایگو. اوسترفتنبختخانهبهوی میمرزندهلبخندریتفس
.کندی مریمس

ی تداعکهرسدی مشهادتبهخرمشهردري اهیتکوهینیحسانیمدراستي قنارصاحبکهحجت
خوردهتركوی تشنگواستمقدسدفاعدوراني شهداوکربالدانیشهانیموندیپوکربالارضکلکننده
درراعاشوراظهري فضاکامالشهادتهنگامدربود،ی میمرهیشبشیهاخندهکهي مردي اهلببودن
.زدیانگی برممخاطبدرون
ریغوزیآمخشونتاعمالکردنانیبکناردرکهی عراقنیمهاجمي برای الوحششیجعبارتبردنکاربه
دستنیاازیی هانمونه. رودی مکاربهمخاطبذهندرآنانکردننشانداري براي نمادشکلبهآنانی انسان

ومینموداشارهآنازي محدودتعدادبهنمونهعنوانبهماوشودی مدهیدنیاازشیبداستاننیادر
.میکنی مموکولگریدی فرصتبهراترکاملحاتیتوض

جهینت
میمستقي اتجربهش،یدگزنمحلواسطهبهوبودهساله18-9ی نوجوانی لیتحمجنگامیادرکهانیخان

شخصلتودهیآفرجذابوی قیحقي اثرهااندوختهآنازي ریگبهرهبااستداشتهطهیحنیادری شخصو
ستینکمزینآننوجوانانشمارکهداستاني هاتیشخصبهي و. استنهادهجابهی ماندنوجانداریی ها

.شوندآشناآني هاخموچیپباخودسهمبهوشدهروبروی زندگمشکالتباي دالورباکهدادهجرأت
خوانندهدركبامتناسبواندامبهی داستاننوجوانمخاطبحالفراخوربهنیزمي های کودکسندهینو
اتیتجربدروهمراهخودباراخوانندهی محسوسشکلبهموردی باطنابازي دورنیعدرکهدادهارائه
بهراآنودادهبهازیني ولیتخي هاهیواگوبهی حتکودكکیبای نیشنهمدراو. کندی مکیشري راو

،يپردازتیشخصگفتار،گونهد،یبگوخواهدی مآنچهازی آگاهوي هنرمندباواستشناختهتیرسم
. استدادهارائهریباورپذي اگونهبهودهیبرگزراازشینموردي اجزاگریدوي سازکانون

کتابنامه
،فردااصفهان،داستان،زباندستور).1371(مداحاخوت
پژوهشفصلنامهروزه،یپگنبدداستانشناسانهتیروالیتحل).1388(بهارهداد،پژومند/ رایسم،یبامشک

.45-66،صص23شماره،یادبي ها
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،اتیادبمطالعات،یمیابراهنادري هاکالغداستانازانهیساختارگرای خوانش).1389(سوسنپورشهرام
.1-26صصزمستان،وزییپاك،کود

نوجوانانوکودکاني فکرپرورشکانونتهران،کودك،اتیادبي ادهایبن). 1387(کمال،يپوالد
،ینعمتفاطمهي/ علوفاطمهترجمه،يانتقادی شناختزباني درآمدی شناستیروا). 1386(کلیماتوالن،

.سمتتهران،
ریصر،تهرانن،یزمي های کودک). 1376(دیجمشان،یخان.
نوجوانانوکودکاني فکرپرورشکانونتهران،ر،یناگزي های خوانگرید).1387ی(مرتضنژاد،خسرو.
دانشگاهی انسانعلومواتیادبمجلهداستان،دري پردازتیشخصوداستان).1381(دیحمان،یعبدالله

.409-425صصز،ییپاوتابستانتهران،
،لوفرینتهران،معاصر،ي قایبوطی: ستانداتیروا).1387(مونیرتیشلومکنان.
مجالتهران،داستان،شناخت). 1383(جمال،یصادقریم.
اتیادبمطالعات،يپردازتیشخصوي سازتیشخص).1392(نیپرو،ییمرتضاوسف،یمحمد،يرین

.137-159تابستان،صصوبهارکودك،
خسرونژاد،ی مرتضز،یناگري هایوانخگریدداستان،دستوري فراسومقاله،)1387(ایماروا،یکوالین

.نوجوانوکودكي فکرپرورشکانونتهران،
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نگاري غزالینامهدر سبک استعارة مسلط بررسی 
م درپرمریدکتر 

زبان و ادبیات فارسی؛ دانشگاه بجنورددکتري 
چکیده

در صدد پاسخگویی به وپردازدمینگاري غزالینامهسبک در به بررسی استعارة مفهومی پژوهش حاضر
نگاري غزالی استعارةدر نامهمورد بررسی کدامند؟ هايهاي استعاري در نامههاست که نگاشتپرسشاین

پیوستار که با این هدف ؟دمفهومی با ایدئولوژي نویسنده دارشناختی یا پیوند نشانهچه و چیستمسلط متن 
نگاشتکه آیدبرمینتایج تحقیق . ازنشان دهدنگاري غزالینامهسبک در را ها و کارکرد استعارهاستعاري 

است که در نقطۀ اي غنی شده عنوان استعارة مسلط متن نشانهبه»خلق مسافرند بحضرت آلهیت«رياستعا
چنین مههاي غزالی پدید آورده است.مرکزي ایدئولوژي نویسنده جاي دارد و پیوستار استعاري را در نامه

ها کارکرد انگیزشی و بازدارنده دارند.نگاري غزالی استعارهدهد که در نامهوهش نشان میج پژنتای
.، استعارة مسلطنگاشت استعاريغزالی، نامه، : هاکلیدواژه

درآمد: -1

کند و انواع محدودي از جایی کلمات قلمداد میبالغت سنتی استعاره را موضوعی زبانی و محدود به جابه
ستد میان تصورات ودر صورتی که استعاره اساساً عاریت گرفتن و داددهد، ها را مورد توجه قرار میاستعاره

-مهارت در استعاره) «142به گفتۀ ریچاردز (همان: ). بنا100: 1382(ریچاردز، هاستو معامله میان بافت
مان یاري دهد و ما را قادر تواند ما را در تکوین و تثبیت باورها و اعتقاداتمی-هامهارت در تأویل استعاره

». سازیم در دست بگیریمسازد تا کنترل جهانی را که براي خود می
سازند، کند، این کلمات و عبارات نیستند که استعاره را میبرخالف آنچه که نظریۀ کالسیک مطرح می

بلکه اساس استعاره بر روابط مفهومی میان دو حوزة مبدأ و مقصد استوار است. از این منظر، کار کلمات و 
ها و روابط دو حوزه است که در خالل آن، موضوعات و ویژگیبرانگیختن ذهن ما به برقراري ارتباطی تاعبار

ه نقش یا کارکرد و بگیردمیهاي استعاري مورد  توجه قرار نگاشتدر پژوهش حاضر.شودیمنتقل م
هاي پرسش. خواهد شددر متن پرداختهکارکرد انگیزشی و کارکرد اقناعیسازي، کارکرد برجسته؛ هااستعاره

استعارة مسلط متن ؟ هاي مورد بررسی کدامندهاي استعاري در نامهکه نگاشتاین است مطرح در پژوهش 
و پیوستار استعاري که با این هدف ؟دنویسنده دارشناختی یا مفهومی با ایدئولوژي چه پیوند نشانهست وچی

نگاري غزالی نشان دهد.نامهسبک در را ها کارکرد استعاره
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لیکاف بر این باور دهیم. نظر لیکاف دربارة استعاره را مبنا قرار میهاي غزّالی، در بررسی استعاره در نامه
) لیکاف با مثالی به 197: 1383(لیکاف، » استعاره، یعنی نگاشت بین قلمروها در نظام مفهومی«است که 

ایم:وگوي دو فرد عاشق این جمالت را شنیدهپرداخته است؛ در گفت» قلمروها«و » نگاشت«بررسی مفهوم 
بست رسیده است.  رابطۀ ما به بن

ایم.ایی را پیمودهنگاه کن چه راه طوالنی
دیگر امکان بازگشت نیست.
ایم.حال به یک دوراهی رسیده

توانیم هرکدام به راه خودمان برویم.می
برد.این رابطه راه به جایی نمی

شـود،  که از نگاشت بین دو قلمرو مفهومی سفر و عشق حاصل می» عشق یک سفر است«استعارة مفهومی 
مند بین اي نظاماي از تناظرهاست که به گونهربارة عشق است. نگاشت مجموعهبنیاد مفهومی این شیوة تفکر د

افتد. در این مثال، سفر قلمروي مبـدأ  قلمروي اولیه یا قلمروي مبدأ و قلمروي ثانویه یا قلمرو مقصد اتفاق می
سفر داریم دربـارة  دهد با استفاده از دانشی که دربارةاست و عشق قلمروي مقصد. این تناظرها به ما امکان می

عشق بیندیشیم و سخن بگوییم. 
) در طرح دیدگاه شناختیان دربارة استعاره نوشته است:  63، 1387سجودي (

هاي قابـل تـأملی دربـارة اسـتعاره و نقـش آن در      گرا بحثشناسان شناختلیکاف و جانسون و دیگر زبان
کنند. اسـاس  نقد برداشت کالسیک از استعاره آغاز میاند. اینان بحث خود را با ساختارهاي مفهومی ارائه کرده

مخصـوص  ي یـک آرایـه  رویکرد کالسیک این است که زبان روزمره فاقد استعاره است و اسـتعاره بـه مثابـه   
ي کـارکرد آن بسـیار   ي بیان بدیع و شاعرانه است. این که استعاره ساز و کـاري زبـانی اسـت کـه دامنـه     شیوه

گرایـان از ایـن فراتـر    انه است، پیشتر در کار یاکوبسن نیز مطرح شده است اما شناختتر از زبان شاعرگسترده
فشـارند  رفته و عالوه بر تأکید بر آن که استعاره بخش متعارف از زبان است و نه نامتعارف، بر این نکته پا می

سازي انسان است.فهومکند، محدود به زبان نیست و مبناي فکري یا مکه استعاره فراتر از سطح زبان عمل می
هاي استعاري نگاشت بنیادینی است که دیگر نگاشتبه معناي حقیق،این تدر"استعارة مسلط"اصطالح 

دهندة نگردد و نشاانسجام متن میاین نگاشت بنیادین در نهایت منجر به .گیرندشکل مییا بر پایۀ آن پیرامون آن 
نگاري غزالی، ۀ سبکی در نامهعنوان یک مؤلفدادن پیوستار استعاري بهنشان به منظور ؛ تداوم ذهنیت نویسنده است

خلق مسافرند بحضرت «استعاري نگاشتاین فرض تقویت گردید که هاي غزالی، چندین بارة نامهبعد از مطالعۀ 
جهت اند.هاي استعاري برمبناي آن شکل گرفتهنگاشت بنیادینی است که سایر نگاشت) 30:همان»(آلهیت

اي ه، گزارهانتخاب کردیمهاي گوناگون چهار نمونه نامه با مخاطبان مختلف و از بافتتأیید یا رد فرضیه مذکور، 
ها در رابطۀ بینافردي نویسنده و کارکرد استعارهوها با استعارة مسلط پیوند آن،استخراجرا استعاري هر نامه 
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تحلیلتجزیه و با ایدئولوژي نویسنده استعارة مسلطهومی پیوند مف. در مرحلۀ بعدنمودیمبررسیرا مخاطب 
.کردیم

نظریه استعاره مفهومی از دیدگاه لیکاف و "استعارة مفهومی به خوانندگان فارسی زبان معرفی شده از جمله 
اي زبان فارسی به کار هدر حوزة پژوهشاین دیدگاه اي در این باره است اما ) مقاله1389(هاشمی، "جانسون
هاي پردازیم و سپس نگاشتمیهاي غزالیدر پژوهش حاضر، ابتدا به معرفی مختصر نامهنشده است.گرفته 

نماییم.بررسی میاونگاري استعاري را در سبک نامه
هاي اوغزالی و نامه1-2

از جانب در روزگار خودش چنان مقام و موقعیتی داشته که ها،عنوان نویسندة این نامهغزالی به
از سراي مقدس عزیز نبوي (دارالخالفه) زاداهللا است: گونه مورد خطاب قرار گرفتهدارالخالفۀ بغداد این

الدین االنواره این خطاب صادر شد ... و حقیقت دانسته آید که نظام این جز به خواجۀ امام اجلّ زین
اهللا تأییده تمام نگردد از آنچه او و فریدالزمان ابوحامد محمدبن محمدبن محمد الغزّالی اداماالسالم حجۀ

اهللا، تقدم و زعامت او نماي روزگار است و در زمرة ائمۀ دین ،کثّرهم عالم و انگشتیگانۀ جهان و قدوة
)39: 1362ست. ( غزّالی، است و همۀ زبانها به این اوصاف که از وي نشر افتاد متّفق ارا مسلم شده 

فضائل االنام من هاي غزّالی را یکی از نزدیکانش، به درخواست جمعی از طالبان کالم او با نام مجموعۀ نامه
اي که او بر این گرد آورده است. نام و نشان گرد آورنده بر ما آشکار نیست اما از مقدمهاالسالمحجۀرسائل 

عباس اقباالین .)8-7: 1362از نزدیکان و ارادتمندان  غزّالی بوده است( غزّالی، آید که یکیمجموعه نوشته بر می
فضائل االنام من بناممکاتیب فارسی  غزّالیشمسی تصحیح نموده و تحت عنوان 1333مجموعه را در سال 

هاي اوست. هاست. این کتاب به پنج باب تقسیم شده، چهار باب نخستین شامل نامچاپ کرده االسالمحجۀرسائل
هایی که به ملوك و سالطین در نامه«اند؛ باب اول ها  براساس مقام و  موقعیت مخاطب دسته بندي شدهنامه

، باب »در آنچه بامرا و ارکان دولت نوشته«، باب سوم »هایی که به وزیران  نوشته استدر نامه«، باب دوم »نوشته
در فصول و مواعظ که «و باب پنجم مواعظ او را در بر دارد با عنوان »و ائمه دین نوشتهءدر آنچه به فقها«چهارم 

اي که مخاطب آن سلطان سنجر است. باب دوم دوازده ؛ نامهدر باب اول تنها یک نامه آمده».به هر وقت نوشته
ر الدین و یک االسالم، سه نامه به مجیبرا در بر دارد: پنج نامه به صاحب شهید فخرالملک، سه نامه به شهانامه 

الملک. باب سوم شامل پنج نامه است و در باب چهارم  هشت نامه گرد آمده است.نامه به احمد بن نظام
تعارة مسلط و شناسایی اس-2

هانامهپیوستار استعاري

نگاري غزالی ابتدا به بررسی این شناسایی استعارة مسلط و پیوستار استعاري در سبک نامهبه منظور 
هاي و سپس نگاشتها را معرفی کردههناماینمخاطبان پردازیم؛میهاي او چهار نمونه از نامهویژگی در 

معزالدنیا و الدین «رسلطان سنج،1مخاطب نامۀ شمارة دهیم.مورد بررسی قرار میهاآناستعاري را در 
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) دربارة او ق.582فیمتو) است. ظهیرالدین نیشابوري (168: 1333(راوندي، » ابوالحارث سنجر بن ملکشاه
گوید:می

سلطان سنجر پادشاهی بزرگ بود از واسطۀ آل سلجوق، ممتّع به طول عمر و طیب 
عیش و نشر ذکر و فتح دیار و قهر اعداء. از ابتداء عهد که به خراسان ملک شد از قبل 
برادرش برکیارق تا حدود چهل سال، او را نوزده فتح میسر شد و در هیچ وقت 

)44: 1332(نیشابوري، .»تاد....شکستی نیف
خوانیم:در تاریخ سلسله سلجوقی دربارة سنجر می

کار سنجر در خراسان دوام پیدا کرد و سلطنت وي قوي شد و قدرتش بر همه جا 
بختی در کارها براي سنجر با دوام شد و به نور طالعی و نیکچیره گردید ... پس خوش

)315: 2536(اصفهانی، چهره وي شهرها نورانی شد. 
الصدور دربارة جالل و شوکت و وسعت پادشاهی او آمده است:راحۀدر 

در هر شهري از شهرهاي عراق و امهات بالد ضیاع و ضریبه با خاص گرفت و از 
آن عهد باز سنجر سلطان اعظم شد و خطبه او از حد کاشغر تا اقصی بالد یمن و مکه و 

یجان تا حد روم برسید و بعد ا وفاتش زیادت از یکسال طایف و مکران و عمان و آذرب
)171: 1333کردند. (راوندي، خطبه اطراف بنام او می

ق. در خراسان و اسارت سنجر 548این قدرت عظیم با حملۀ ترکان غز به سال 
پایان یافت. در این فتنۀ عظیم بسیاري از مشاهیر خراسان از جمله امام محمد بن یحیی 

اثیر، ه از اجلّۀ علماي وقت و رئیس نظامیۀ نیشابور بود، کشته شد. (ابننیشابوري ک
1967 :39   (

فضایی که این نامه در آن به نگارش درآمده، تعصب در عقاید و حسادت و رقابت منفی بین 
عالمان است. در این موقعیت اجتماعی، حسودان و متعصبان غزالی را به نوشتن کفر و اباطیل، داشتن 

مؤسس فرقه -ق) 150متوفیاي ملحدان، گرایش به مذهب مجوس و طعن و قدح امام ابوحنیفه(آر
گویی به این راي پاسخاند لذا سلطان سنجر بمتّهم کردهق.) 403(متوفی انیو ابوبکر باقلّ-حنفی

. )11-13: 1362غزّالی،(است احضار کرده در نیشابور رگاه خود کرا از توس به لشغزالیاتّهامات 
الملک طوسی، مشهور به فخرالملک ، خواجه ابوالفتح مظفر، پسر بزرگ خواجه نظام2ۀ شمارة مخاطب نام

است. 
بن ملکشاه بود تا بن الب ارسالن و چندي نیز وزیر برکیارقوي ابتدا وزیر تتش«

والفتح علی سنجر که در امارت خراسات سر میکرد بعد از عزل کیا اب490آنکه در سال 
بن حسیناردستانی طغرائی ملقّب بمجیرالملک و مجیرالدوله وزارت خود را در عهدة او 

که بضرب کارد 500گذاشت و فخرالملک در این سمت باقی بود تا عاشوراي سال 
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هاي غزّالی بفخرالملک همه در ایام ده سال وزارت او در یکی از باطنیه بقتل رسید. نامه
)27: 1362(غزّالی، .»ادر شدهدستگاه سنجر ص

) دربارة او نوشته است:319: 2536بنداري اصفهانی (
فخرالملک بخشنده و داراي خانواده و ثروتمند بود. در معاشرت و صحبت فیروز 

500بود، تأیید خدایی و مقام داشت. کارها را ده سال اداره کرد و در عاشوراي سال 
الدین محمد فخرالملک را وزارت داد ... کشته شد. سنجر پس از پسرش صدر

به امور دینی چندان اهتمامی نداشته؛ اوبه وزیر نوشته کهی) را غزّالی در موقعیت2این نامه (ر.ك. پی 

ند بنابراین نویسنده با یادآوري اهزداي دست به دزدي مینوشیده، ظالمان گستاخ شده و عدهشراب می

را متنبه کرده و او را تشویق نموده تا روش پدر خود را در پیش بگیرد و اجازه سرنوشت حاکمان ظالم، وزیر 

) . 33-31:ندهد کسی در انجام خیرات و صدقه دادن بر او پیشی بگیرد (همان

-یکی از علماي دینی روزگار غزّالی است که با او مکاتبه داشته،»ابن عالمی«3مخاطب نامۀ شمارة 
ب دنیا ساخته بودند، در اي از علماء، دین را وسیلۀ کسنوشته که عدهیلی درموقعیتاین نامه را غزّا. است

غزالی در احیاءالعلوم از وضعیت علوم سعی شده مخاطب آگاه شود تا در این دام گرفتار نشود.این نامه
ته نویسد: و بدین موجب علم دین مندرس شده است و معالم یقین منطمس گشدینی شکایت دارد و می

اند که اقسام علم از سه بیرون نیست: یکی فتواي احکام که قاضیان به کمک آن و به خلق چنان نموده
کنند تا کنند و دوم جدل که فخرفروشان آن را چون زرهی به تن میطرفین دعوا را از یکدیگر جدا می

اي که واعظان بدان عوام را تهی آراستهبر طرف مقابل غلبه یابند و او را محکوم کنند و سوم سخنان میان
اند آنچه خداوند پاك آن را فقه و فیبند ... اما علم طریق دیگري است که صالحان پیشین بدان رفتهمی

حکمت و علم و ضیاء و نور و هدایت و رشد خوانده از میان مردم رخت بربسته و کامالً فراموش شده 
گوید:روزگارش می) و در شکوه از عالمان 17-16: 1374است. (غزالی، 

اند و لکن امروزه طمعهاي گوناگون دهان علما را لجام زده است و لذا سکوت پیشه کرده
اگر هم چیزي بگویند و حق علم خود را ادا کنند روي سعادت را خواهند دید. چرا که فساد 

بۀ مردم در گرو فساد شاهان است و فساد شاهان معلول عالمان و فساد عالمان نیز معلول غل
تواند امر به معروف کند حب و جاه است و هرکه دوستی دنا بر او ظفر یابد، ارذال را نیز نمی

چه جاي اکابر. (همان) 
-(بهپدر یکی از شاگردان غزّالی است که انتظار بازآمدن فرزند خود را به وطن،4ۀ شمارة مخاطب نامو 

ه او را به طلب دانش و تقوي رها کند و اسباب داشت اما غزّالی پدر را ترغیب کرده ک)صلۀ رحممنظور 
.)67: 1362(غزالی، فراغت خاطرش را فراهم نماید
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در نامه به شاهاستعاري نگاشت2-1
جملۀ روي زمین نسبت «، »عمر آدمی صد سال بیش نیست«مانند: هایی در بافت سیاسی نامه به شاه، گزاره

) بر 12-11(همان: ...» هاي زمین گرد و غبار آن کلوخست و همۀ والیت«، »به پادشاهی آخرت کلوخیست
به ل مسند قابل تأویها، کند؛ در این گزارهاگرچه سلطنت باشد، تأکید میارزشی مقام و موقعیت دنیويبی

درتادبدانهستچنانکهدنیاحالاست. بدین جهت بر مخاطب است هایی مانند زودگذر، ناپایدارصفت
کوزةآخرتونمانديکهبوديزرینکوزةدنیااگرکهاندگفتهچنینبزرگانکه«مختصرگردداوچشم

سفالینزة خودکودنیاکهفکیففانیزرینکوزةبرکردياختیارباقیسفالینکوزةعاقلبمانديکهسفالین
ودراندیشدنیکمثلاینکنداختیاردنیاکهبودکسیچگونهعاقلباقیزرینکوزةآخرتواستفانی

).همان(»داردمیچشمپیشهمیشه
نباشدخجلآنازقیامتدر«باید آنگونه عمل نماید که » مسافر حضرت آلهیت است«شاه و از آنجا که

)13(همان: » نباشدشکستگیوضعفآنازرااسالمامروزو
به وزیردر نامهاستعاري نگاشت2-2

، نگاشت بنیادینی است که »خلق مسافرند به حضرت آلهیت«وزیر نیز استعارة در بافت سیاسی نامه به 
که مانند پدر خود در انجام خیرات بر (وزیر) در این راه بر مخاطب است پیوستار متن را پدید آورده است؛ 

:دیگران پیشی گیرد
شهید فرزند نجیب گوهر آن بود که چهار بالش دولت خویش بچاکرخویش تسلیم نکند آن پدر

تو قدس اهللا روحه و وفقک لالقتداء بهچون بشنیدي که صاحب کرمان خیرات میکند، هفت اندام 
وي بلرزه افتادي نه از آن راه که خیرات را کاره بودي ولیکن گفتی که نباید از مشرق تا مغرب کسی 

حرامست بود که در خیرات بر من سبق گیرد و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون حسد اندر همه چیز
مگر در دین که واجبست قال رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلّم ال حسد الّا فی االثنین رجل اتاه اهللا ماالً 

)32(همان: ینفقه فی سبیل اهللا و رجل اتاه اهللا علما فهو یعمل به و یدعو الخلق الیه
ر دست دارد به اصالح امور و در شهري که از قحط و ظلم ویران شده (همان) اگر وزیر که زمام امور را د

عنصر مفهومی است نگاشت استعاري و» اصالح نکردن کارها مصیبت است«؛ نپردازد، مصیبت است (همان)
هاي مختلف نمود پیدا کرده است: به صورتگسترش یافته واین نامه که در کل متن 

ین مصیبت بنشیناگر این کارها بجهد تو باصالح آید، باصالح آور و اگر باز نیاید، بد-1
عالج این مصیبت آب چشم بود نه آب انگور -2
و همۀ دوستداران بیت نظامی بدین مصیبت مشغولند-3
)32(همان: خبر بود و به نشاط مشغولشرط نباشد که صاحب مصیبت از ماتم خویش بی-4

توسع معنایی ایجاد شده » مصیبت«و » اصالح نکردن کارها«تناظر بین دو مفهوم در این استعاره، با ایجاد 
است؛ مضامین و لوازم مصیبت و ماتم که عبارتند از غم و اندوه، گریه و زاري و شیون به حوزة مفاهیم 
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خویش بر برجستگی و » ماتم«خبري صاحب مصیبت (وزیر) از اصالح امور راه پیدا کرده و بیسیاسی و 
ت انگیزشی این استعاره افزوده است.یخاص
در نامه به عالم دینیاستعاري نگاشت2-3

و وظیفۀ » خلق مسافرند بحضرت آلهیت«در بافت علوم دینی نیز بر پایۀ همین نگاشت استعاري که 
:مصیبت استزند، دین را وسیلۀ کسب دنیا ساآنان، اگرعالمان دین در این راه خطیرتر است

چنین دانند که هر که به علم دین مشغولست سالک راه دینست و هیهات فقد و بیشتر خلق 
روي فی المستدرك الصحیحین انّ النّبی صلی اهللا علیه و سلّم قال من طلب علماً مما ینبغی به وجه 
اللّه تعالی لینال به غرض الدنیا لم یجد عرف الجنّه و بحقیقت اهل علم را این مصیبت بسنده است 

جمع فضل و علم بیشتر از خطر مالست که مال از دنیاست و آن را شاید که بدان دنیا طلب که خطر
).66(همان: کنند اما علم از دینست چون وسیلت دنیا سازند از جمله کبایر باشد

ی است که بنیان مفهومی ینگاشت استعار» دین را وسیلۀ کسب دنیا ساختن مصیبت است«در این نامه، 
هاي ذیل بیان شده است:آن شکل گرفته است. این استعاره به صورتمتن بر محور 

بحقیقت اهل علم را این «-1
مصیبت بسنده است که خطر جمع فضل و علم بیشتر از خطر مالست که مال از دنیاست و آن را 

» نیا سازند از جمله کبایر باشدشاید که بدان دنیا طلب کنند اما علم از دینست چون وسیلت د
صاحب دنیا بعلم دین «-2

» خویشتن را معکوس و منکوس بیند و این مصیبتی است جمله علما را
گروهی از این مصیبت غافلند «-3

»بر ایشان مجاز محض استءو بیخبر و اسم علما
و گروهی در این ماتم «-4

»اند اند و از این مصیبت هنوز خالص نیافتهنشسته
و گروهی از این مصیبت «-5

).66(همان: »اند و هم السابقون السابقونخالص یافته

گزینش واژة ». مصیبت«و » دین را وسیلۀ کسب دنیا ساختن«در این استعاره، مفاهیم متناظر عبارتند از: 
گر تأثّر عمیق نویسنده از مسألۀ استفادة ابزاري از دین توسط عالمان دینی در این تناظر، بیان» مصیبت«

در برانگیختن مخاطب » مصیبت«امین غم و اندوه، شیون و زاري از حوزة مفهومی روزگارش است. انتقال مض
تواند تأثیر بسزایی داشته باشد. عنوان یک عالم دینی و تالش در حفظ جایگاه دین، میبه حفظ پایگاه خود به
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که به پدر یکی از اي در نامه2-4
شاگردانش نوشته

کسب علم «، استعارة »خلق مسافرند بحضرت آلهیت«نگاشت بنیادین همسو بادر بافت طبقۀ عامه نیز 
را خلق به بارگاه الهیراهبريشایستگی اند که شکل گرفته است؛ اندك رهروان راه علم»یک سفر است

شوقآلتشانیاعلمکهاست چناناخالقشاناست و علومغوامضادراكي ایمهشانیافهمآنان که دارند. 
-ي خلق به بارگاه الهی میراهبرشایستۀ ، کنندمیمالزمترايتقوراهوشود نمیحطامطلبوایدنجمع

:)68-67(همان: گردند
هاي ذیل نمود پیدا کرده است: تبه صور» کسب علم یک سفر است«نگاشت استعاري این نامه، در
آوردن)ي(رو» ل آورندیبتحصياز هزارن اندك بود که رو«-1
گرداندن، برگشتن) ي(رو» بگرداننديویاز اشغال و اعمال دنيو رو«-2
آوردن)ي(رو» بعلم آورنديق یابند و رویو از آن طبقه که توف«-3
(در راه بودن)» را مالزمت کننديراه تقو«-4
(رهبر و راهنما)» ندیخلق را شايو راهبر«-5
راه)يهايق/ دشواری(عوا» ندزیانگیق میشان مسلّط کند تا عواین را بر ایاطیش«-6
ق)ی(قطع طر» قطع کنندياالستکمال بر وکه ممکن بود آن راه قبلیتا بوجه«-7
ق)  ی(قطع طر» ن طالبیق بر ایطان است در قطع طرین همه از شیو ا«-8
دن به قلّه)  ی(رس» دارد بذروة کمال رسدیساخته مياگر تواند که اسباب فراغت و«-9

» باشـد بـوده  يورزد قاطع راه ویشفقتید و در شفقت بینمایميفتوريدر اسباب فراغت وو اگر «-10
(اسباب و توشه). 

روي آوردن، روي برگرداندن، فاهیمم» سفر«در تناظر با » کسب علم«ن استعاره، با قرار گرفتن مفهوم یدر ا
بـه  » سـفر «هاي راه، قطع طریق، اسباب و توشه و رسیدن به مقصـد، از حـوزة مفهـومی    در راه بودن، دشواري

تر نموده و به کمک و یاري شخصی در حوزة مفهومی کسب علم راه پیدا کرده و آن را براي مخاطب ملموس
انگیزد.  راه مانده (فرزندش) برمی

استعارة ارتباط مفهومی -3
با ایدئولوژي نویسندهمسلط متن

آخرت را در برابر دنیا، سعادت را در برابر هایشدر نامهعنوان یک عالم دینی زهدپیشه، به، غزّالی
دهد و مخاطب را که عموماً از صاحبان شقاوت، خواجگی کار دین را در برابر خواجگی کار دنیا قرار می

آخرت ترغیب یا الزام گردانی از دنیا و گرایش به قدرت یا از وابستگان به قدرت و حکومت است به روي
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گونه باز تعریف و هایی مانند دنیا و آخرت که داراي موقعیت ممتازند بدیندر این گفتمان نشانهکند.می
معنایشان تثبیت شده که دنیا پست و حقیر و آخرت با اهمیت و ارزشمند است. مخاطب به ترك دنیا 

نگاشتو . )1362تر رك. غزالی، ی بیش(براي آگاهاستتشویق و به گرایش به آخرت ترغیب شده
اي غنی شده است که در نقطۀ عنوان استعارة مسلط متن نشانهبه»خلق مسافرند بحضرت آلهیت«رياستعا

در این نگاشت استعاري با ایجاد تناظر بین دو مفهوم زندگی و مرکزي ایدئولوژي نویسنده جاي دارد.
ها که صاحبان قدرت هستند، به انجام خیر و گرفته و مخاطبان نامهسفر، گذرا بودن دنیا مورد تأکید قرار 

اند زیرا که مقصد حضرت آلهیت است و آنان  باید چنان عمل نمایند که در بارگاه نیکی برانگیخته شده
خداوند شرمسار نگردند.

از استکرده بیانآشکارتر ش را آراء و عقاید)،71-63هایی که به عالمان دینی نوشته (در نامهغزالی،
این نامه –تربه اختصار هرچه تمام،نوشته است» االطالق الی کل من یصل الیهعلی نعت«که ايهدر نامجمله 
:را تبیین نموده استودایدئولوژي خ-ترین نامۀ اوستکوتاه

و ملعون ما نۀملعواهللا صلّی اهللا علیه و سلّم الدنیا بسم اهللا الرّحمن الرّحیم قال رسول
فیها الّا ما کان للّه منها، ارتفاع رتبت و جاه و اتّساع ثروت و مال همه تخم شقاوتست و 
سبب وبال آخرت الّا آنچه زاد آخرت و ذخیرة قیامت سازند و در حقّ این مال و 
صاحب این مال چنین گفت نعم المال الصالح للرّجل الصالح و مبرورترین قربتی و 

ترین اکرامی آن بود که مصب آن اهل دین و ورع بود تی و بموضعترین مبرّمقبول
)65همان:والسالم. (

خلق مسافرند بحضرت «رياستعانگاشتها، آنگفتمان زاهدانه در و برجستگی آثار غزالیبررسی
ربع مهلکات کتاب ششم از؛دهدعنوان استعارة مسلط آثار غزالی مورد تأکید قرار میرا به»آلهیت

بدان که آیتها که در نکوهش دنیا «شود: گونه آغاز میالدین به نکوهش دنیا اختصاص دارد و بدیناحیاءالعلوم
وارد است و مثالهاي آن بسیار است و بیشتر قرآن مشتمل است بر نکوهش دنیا و دور گردانیدن مردمان از آن 

». اندان آن است و ایشان را جز براي آن نفرستادهو خواندن ایشان به آخرت بل مقصود از بعث پیغامبر
)421/ 3: 1374(غزّالی، 

در کتاب هفتم مهلکات نیز به بیان نکوهش مال و کراهیت دوستی آن پرداخته است؛ در این کتاب ابتدا با 
گوید:آوردن آیات قرآن و احادیث و حکایاتی از بزرگان دین به بیان نکوهش مال پرداخته و سپس می

هاي آن تریاك بدان که مال چون مار است که در او زهر و تریاك است. پس فایده
ها دو قسم است دینی و دنیوي اما دنیوي به ذکر آن است و آفتهاي آن زهر. فایده

حاجت نیست ... و اما دینی کل آن سه نوع است: نوع اول آنکه بر نفس خود صرف 
. نوع دوم آنچه بر مردمان صرف کند و آن کند: یا در عبادت یا در استعانت بر عبادت
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ایت عرض و استخدام. نوع سوم در حقّ آدمی قچهار قسم است: صدقه و مروت و و
معین صرف نکند و لیکن خیري عام بدان حاصل شود چون بناي مسجدها و پلها و 
رباطها و بیمارستانها و کاویدن چاهها و غیر آن از وقفها که در وجوه خیر سازند. 

)498-497/ 3ان: (هم
است:غزالی یک بار دیگر در کیمیاي سعادت، دنیا را راه گذار رسیدن به حضرت آلهیت دانسته 

راه گذاري است مسافران را به حضرت بدان که دنیا منزلی است از منازل راه دین و
د و بازاري است آراسته بر سر بادیه نهاده تا مسافران از وي زاد برگیرند و مقصوالهیت

اند و ناقص ولکن از دنیا زاد آخرت است که آدمی را در ابتداي آفرینش ساده آفریده
شایستۀ آنکه کمال حاصل کند و صورت ملکوت را نقش دل خویش گرداند، چنانکه 
شایسته حضزت الهیت گردد بدان معنی که راه یابد تا یکی از نظارگیان جمال حضرت 

-هشت وي این است و وي را براي این آفریدهباشد و منتهاي سعادت وي این است و ب

)70/ 1الف: 1361اند. (غزّالی، 
که در گرماگرم بازار داغ رقابت فقیهان و عنوان راه گذار بود دنیا بهزاهدانه و تلقی نگاه در نتیجۀ همین 

سو نهاد و راه سفر ده ساله را در پیش گرفت تا به دور از را به یکزالی جالل و شوکت دنیاعالمان دینی، غ
سیصدقیل و قال اهل مدرسه به خود بپردازد؛ با موکبی پرجالل و شکوه و در جامۀ فاخر به بغداد وارد شد و 

اش و قدرت او اهل عراق از علم و دانایی«) و 31: 1349شدند (غزّالی، شاگرد در کالس درس او حاضر می
488القعده در ذي«) اما او پشت پا به همۀ اینها زد و 511: 2004(ابن کثیر،» آمدندبه شگفت میدر مناظره 

: 1972-1968(ابن خلّکان، » تمام آنچه را که داشت ترك گفت و طریق زهد و بریدن از دنیا را پیش گرفت
218 (

گیرينتیجه
خلق مسافرند بحضرت «استعاري تنگاشنگاري غزالی، در نامهدهد که بررسی انجام شده نشان می

اند. در این نگاشت آن شکل گرفتهپایۀهاي استعاري برنگاشت بنیادینی است که سایر نگاشت»آلهیت
ها استعاري با ایجاد تناظر بین دو مفهوم زندگی و سفر، گذرا بودن دنیا مورد تأکید قرار گرفته و مخاطبان نامه

این نگاشت بنیادین با ایجاد پیوستار اند. خیر و نیکی برانگیخته شدهکه صاحبان قدرت هستند، به انجام 
دهد.میها را داراي پیوستگی و انسجام نموده، تداوم ذهنیت نویسنده را نشان استعاري، متن نامه

اي غنی شده است که ن نشانهعنوان استعارة مسلط متبه»خلق مسافرند بحضرت آلهیت«رياستعانگاشت
انعکاس ایدئولوژي غزالی در دیگر آثار او و برجستگی در نقطۀ مرکزي ایدئولوژي نویسنده جاي دارد. 

هاينامهعنوان استعارة مسلط را به»خلق مسافرند بحضرت آلهیت«رياستعانگاشتها، گفتمان زاهدانه در آن
.دهدغزالی مورد تأکید قرار می

کتابنامه
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در اشعار وحشی بافقی» طرز نو«بررسی 
1هادي درزي رامندي

دانشگاه تهران–دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی 
ناصر چک نژادیان
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی و مدرس دانشگاه

چکیده
تذکره و بسیاري از تواریخ ادب و فرهنگ ها وحشی بافقی یزدي را مبدع و مخترع طرزي تازه در کتب 

) norm) یا  نرم (styleنامیده شده در بوطیقاي امروز ما سبک (» طرز نو«کالم قدما معرفی کرده اند.آنچه در
قاله، بر شمردن .هدف تحریر این م2»انحراف از نرم«نامیده می شود. تعریف مختصر و موجز سبک یعنی

مهمترین و بارزترین عناصر نوآوري در اشعار وحشی است تا دالیل مبدع  و پیشرو بودن او در افکندن کاخ 
مستند گردد و یا حداقل طالیه دار بودن در سبک -آنچه که قدما او را بدان منتسب کرده اند–» طرزي نو«

مورد پژوهش قرار بگیرد -نظر بسیاري از معاصراندر-منتسب قدما و یا به اوج رساندن کالم در این سبک 
و دالیل و عناصر ابداع سبک جدید که در کالم پیشینیان سابقه نداشته و یا آنقدر نبوده که بتوان بر آن سبک 

به مخاطبان امروز شعر وحشی معرفی گردد.-با ارائه شواهد از دیوان او-جدید اطالق کرد 
کتب تذکره، وحشی، طرز قدماطرز تازه، سبک،ها:کلیدواژه

مقدمه:
پرداختن به شخصیت وحشی بافقی و اینکه او که بود و چه کرد و یا اینکه آیا او کرمانی بود یا بافقی و 
یزدي هم از حوصله این مقاله خارج است هم می توان گفت که از همان اوان زندگی وحشی تا به امروز 

ضوع پرداخته اند.به همین دلیل اینک ضرورتی وجود ندارد که به این بسیار درباره او نوشته شده و به این مو
مباحث نیز پرداخته شود.

اهمیت بسزایی دارد سخن برخی تذکره نویسان و –و شاید بسیاري خوانندگان دیگر -آنچه که براي ما 
هم روي مورخان ادبی است که بعد از بحث درباره زندگی و شخصیت وحشی به گونه اي به نقد شعر او

دانسته اند.شاید امروزه یک مخاطب ادبی » طرز نو«آورده و اشعار او را به محک نقد زده و غالبا او را صاحب 
که –در صورت برخورد با چنین ادعایی این درگیري ذهنی در او به وجود آید که اشعار این شاعر قرن دهم 

چه -سست مایگی سخن و سخن وري می دانندبسیاري از ناقدان و سخن سنجان آن را آغاز دوره ابتذال و
ویژگی و برجستگی هایی دارد که موجب شده چنین صفتی توسط نقادان و تذکره نویسان معاصر و همچنین 

تذکره نویسان دوره هاي بعد به او داده شود.

. نویسنده مسئول1
157)،نقد ادبی ،ص Deviation from the norm. تعریف فرمالیست هاي روس از سبک (2
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براي بررسی این موضوع ابتدا به نظر خود وحشی در مورد اشعارش سپس به نظرات صاحبان تذکره می
پردازیم:

نظر وحشی در باب اشعارش:-
طرح سخن نوع دگر ساختمطرح نوي در سخن انداختم      
خانه اي اندر خور کاالي خویشساخته ام من به تمنّاي خویش   
)387تا زندم طعنه ز بی مایگی (خلد برین،ص هیچ کسم نیست به همسایگی  

ن        آنقدر راه که از بتکده تا بیت حرامهست از گفته اي این طایفه تا گفته م
)247روش کلک من از خامه ایشان مطلب      که کالغ ار چه بکوشد نشود کبک خرام (قصاید،ص 

نظرات برخی از صاحبان تذکره :
وقتی که موال محتشم طنطنۀ شاعریش قاف «تقی الدین اوحدي بلیانی در عرفات العاشقین نوشته است:-

».ه بود او (وحشی) در برابر آمد و طرز نوي در عرصه او زدتا قاف گرفت
ابوطالب تبریزي در تذکره خالصۀ االفکار درباره روش سرایندگی و زندگی وحشی چنین نوشته است:-

موالنا وحشی یزدي از شعراي امتیازي و متتبعان طرز بابافغانی شیرازي است مگر اینکه شوخی کالم و بستن «
1».آن افزوده و از عهده آن امر جدید چنانچه باید برآمده...روزمره عوام بر 

متتبع روش «علی قلی خان واله داغستانی در ریاض الشعرا درباره روش سرایندگی او نوشته است:-
بابافغانی است ولیکن شوخی کالم را بر طرز وي افزوده و تغییري در طور باباي مرحوم داده است که بعضی 

ین و نمکین افتاده و بعضی دیگر سست و کم رتبه واقع شده ..... و این روش بر وي ختم از آنها بسیار شیر
شده است و دیگر موالنا وحشی که اکثر به روش روزمره عوام گفتگو کرده لیکن معنی اوستادي و مایه وري 

».او فی الجمله مانع خامی و بی رتبگی کالمش شده است
ی چاشنی درد دارد و تذکره غنی  او را از شعراي شیرین زبان تذکره شمع انجمن می گوید سخن وحش-

معرفی می کند.
نظر برخی از محققان معاصر نیز در مورد جریان ادبی عصر صفوي و شعر وحشی خالی از فایده نیست: 

در دوره صفوي «دکتر احمد تمیم داري در کتاب عرفان و ادب در عصر صفوي در این باب نوشته اند:-
زرگ به دنبال طریقی هستند که هم رابطه خود را با سنن ادبی گذشته حفظ کنند و هم طرز نو و شاعران ب

تازه اي را به وجود آورند.
2»به طرز تازه قسم یاد می کنم صائب          که جاي بلبل آمل در اصفهان خالی است

خالصه االفکار،به نقل از دیوان وحشی،مقدمه-١
109رك عرفان و ادب در عصر صفوي، بخش اول ، ص -٢
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نده است.همان وقتی که مقدمات ظهور اینکه وحشی از طرز خویش سخن گفته، حرفی به گزاف نرا«-
سبک هندي فراهم می شد سبک دیگري نیز در شرف تکوین بود.پایه این سبک را می توان در آثار وحشی 
جستجو کرد.پایه سبکی که وحشی در توسعه و تکمیل آن می کوشید از اواخر قرن نهم و آغاز قرن دهم به 

1».نهاده شد و به موازات سبک هندي در ترقی بوددست بعضی از شعراي آن دوره در ادبیات فارسی 

شعر قدري نامرغوب شد ولی نه «.... شادروان ملک الشعراي بهار در باره شعر دوران صفوي نوشته است:
چنان است که شهرت دارد، بلکه شعرایی مانند فغانی و هاللی و ضیاي اصفهانی و غیرهم پیدا شدند که 

». ک محروم استامروز ایران از داشتن نظیر هری
طرز بیان سادة روان ولی «... دکتر ذبیح اهللا صفا خصیصه شعر فغانی و معاصرانش را چنین بیان کرده است:

استوار و درست و خالی از تکلف همراه با نکته سنجی و مضمون آفرینی و به کار داشتن خیال هاي لطیف و 
ر سخن فغانی و هم عصران و هم طرازانش می عاطفه و احساس رقیق و بدیع و پرشور به همان گونه که د

2».بینیم تا مدتی امتداد داشت

غزلهاي این شاعر «همچنین همو در کتاب تاریخ نظم و نثر پارسی در موضوع ما نحن فیه نوشته اند:
شیرین سخن در لطافت و حسن سیاقت مشهور است،ترکیب بندهاي کوتاه عاشقانۀ او عالوه بر تازگی در 

3».ی از لحاظ لطف سخن و شور و التهاب قابل توجه استادبیات فارس

کسانی که این طرز(واقعه گویی یا معامله بندي)را شیوة «...مولف کتاب شعر العجم در این باب می نویسد:
خاص خویش ساخته اند وحشی یزدي،علی قلی میلی،علی نقی کمره اي هستند.وحشی یزدي چونکه رند و 

معشوقه هاي بازاري سر و کار داشت این طرز را از اعتدال بیرون برد.واسوخت اوباش مشرب بود و بیشتر با
4».را هم او ابتدا کرده و بدو هم آن خاتمه یافت

در قرن دهم دو جریان شعري وجود داشت :یکی همان شعر «دکتر سیروس شمیسا در این باره نوشته اند:
شعر حافظ را به لحاظ رقّت معانی و ظرافت به لطیف و فصیح و روان بابا فغانی بود که به صورت طبیعی

سوي سبک هندي می کشاند و دیگري مکتب وقوع است که اوال حاصل چاره اندیشی شاعران جهت تغییر 
سبک و رهایی از مخمصه ي تقلید و ابتذال بود، اما نهایتا راه به جایی نبرد و ثانیا بازتاب طبیعی محیط 

5».اجتمایی قرن دهم بود

سخن وحشی بافقی در کل شیوه اي تازه در ادب فارسی است و «محققان معاصر نیز معتقدند:برخی از
همین بر ارزش شعري وي افزوده است.این شاعر تازه گوي،شیوة پیشین را که تکیه بر امور ذهنی داشت 

407- 406همان، ص -١
528ص 1/5ریخ ادبیات در ایران،ج تا-٢
تاریخ تحول نظم و نثر پارسی،دکتر ذبیح اهللا صفا، به نقل از دیوان ،ص نود و هشت-٣
16شعر العجم،ج سوم،ص -٤
270سبک شناسی شعر،ص -٥
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شاره برنتافت و در جست جوي راهی نو برآمد تا سخن خود را بلند آوازه کند.وحشی خود به طرز تازه ا
دارد:

نه خوش آمده است وحشی،تو غریب خوش ادایی    همه طرز تازه گویی،ز تو کیست تازه گوتر
1)86(دیوان،

در » طرز تازه« با توجه به این سخنان ضرورت پرداختن به شعر وحشی از جهت بررسی شاخصه هاي
ها که در شکل گیري سبک و دیوان او مشخص می گردد.در زیر برخی از مهمترین و فراگیرترین این ویژگی 

طرز تازه وحشی نقش بسزایی دارند آورده می شوند.
ویژگی هاي طرز نو وحشی:

سادگی و سالست:-1
این ویژگی در اشعار وحشی از دو جنبه قابل بررسی است.اولین جنبه از دیدگاه زبانی است.به گونه اي 

لت از اولین غزل وحشی هویداست:که سادگی و سالست زبانی و صمیمیت شعر و جان کالم به سهو
آه تا کی ز سفر باز نیایی بازآ         اشتیاق تو مرا سوخت کجایی بازآ....

)3رفتی و باز نمی آیی و من بی تو به جان         جان من این همه بی رحم چرایی بازآ(دیوان ، ص 
کتب تذکره نیز به آن نگاهی و لو اما از دیدگاه دوم نیز می توان این ویژگی را بررسید.ویژگی که شاید

مختصر داشته اند و آن دوري از تصنع و افراط در کاربرد صنایع بالغی و آرایه هاي ادبی است. وحشی در 
استفاده از صنعت هاي ادبی در غزلیات خود سعی کرده حتی المقدور از رویه طبیعی کالم دور نشود و به 

- با صرف نظر از تقدیم و تاخّر زمانی-2»ید به نثر نزدیک کردشعر را با«-نیمایوشیج- قول پدر شعر نو
عمل نموده و کالم را از طبیعت آن که سادگی و دوري از تصنع است دور نساخته ولی در آنجا که الزم دیده 
از صنایع بالغی چون استعاره مصرحه مرشحه،استعاره مکنیه(تشخیص،اضافه استعاري،تخییلیه)کنایه،تشبیه 

سایر آرایه هاي بدیعی و بیانی سود جسته است.،مجاز و 
من آن مرغم که افکندم به دام صد بال خود را        به یک پرواز بی هنگام کردم مبتال خود را -

نه دستی داشتم بر سر نه پایی داشتم در گل         به دست خویش کردم اینچنین بی دست و پا خود را
)6(ص ه ،غزل 

ه محمل نشین من کجاست؟       آرزو بخش دل اندوهگین من کجاست؟این زمان یارب م-
جانم از غم بر لب آمد، آه از این غم چون کنم        باعث خوشحالی جان غمین من کجاست؟
)34،غ 16(ص 

22اره ،شم87وقوع سرایی وحشی بافقی در غزل،حمید جعفري قریه علی،دانشکده ادبیات دانشگاه سمنان،تابستان -١
اصول عقیده من، نزدیک کردن «:نیما در نامه اي به میرزاده عشقی درباره یکی از مهم ترین نکات نظریه شعري خود چنین می نویسد«-٢

58رك حرف هاي همسایه،ص »نظم به نثر و نثر به نظم است...
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در بیشتر «این ویژگی آنقدر برجسته است که برخی تفاوتی اندك میان این اشعار و آثار منثور دیده اند:
حشی، منطق نثري حاکم است و گاه تنها وزن عروضی است که ابیات غزل را از جمله هاي منثور غزل هاي و

1».متمایز می کند

ابداع و آفرینش هاي هنري:-2
الف)ترکیب آفرینی:

از دیرباز یکی از هنرهاي شاعرانه که موجب پایداري کالم و جاوید شدن گوینده کالم می گردد قدرت 
حور هم نشینی زبان بوده است.اگر شاعر داراي ذوق سلیم و طبع نیکو باشد با استفاده از شاعر در استفاده از م

) آموخته و با توجه به جامعه کالمی زمان خویش شروع به ترکیب classical textآنچه که در متون گذشته (
واژگان و هم در هم در حوزه –واژها می کند و هنر خویش را در ابداع واژگان جدید و اضافه نمودن لغات 

به رخ تمام شاعران هم عصر و بل در تاریخ خواهد کشید.این ویژگی عالوه بر اشعار وحشی در -حوزه معنا
» بی حجابانه«ه.ق ) نیز نمود پیدا کرده است. واژه 1031-953اشعار معاصران او از جمله علی نقی کمره اي (

شد:از همو می تواند نمونه اي در راستاي همین ویژگی با
2بی حجابانه رخش بینم و گویم غم دل     قفلم از دیده و بندم ز زبان برخیزد

به مثال هاي زیر که در آنها ترکیبات ادعایی برجسته شده اند توجه کنید:
کشیده عشق در زنجیر جان ناشکیبا را          نهاده کار صعبی پیش ، صبر بند فرسا را -
)3، ص 2کور         چشم دل از تیغ نترسیده ما را (غزل هجران کسی کرد به یک سیلی غم-
چند به دل فرو خورم این تف سینه تاب را       در ته دوزخ افکنم جان پر اضطراب را -

شوق به تازیانه گر دست بدین نمط زند         زود سبک عنان کند صبر گران رکاب را 
)4،ص 4کاش تمام کُش کند نیمکُش عتاب را(غزل آنکه خدنگ نیمکُش می خورم از تغافلش         

)8، غزل 6نیمکش تغافلم کار تمام ناشده          نیم نظر اجازه ده نرگس نیم باز را(ص -
)11،غزل 7هرجا روم ز کوي تو سر بر زمین زنم         نفرین کنم اراده بیجاي خویش را (ص -
)17،غ 9حیرت دیده گو بگو عذر زبان الل را (ص وحشی محو مانده را قوت شکر وصل کو        -
)24،ص 54تقصیر در کرشمۀ وحشی نواز نیست         هر چند دون مرتبۀ شان حسن تست (غ -
)267،ص 39به تاراج برگ درختان ز هر سو            کند موذي باد موشک دوانی (ق -
)273، ص 41ند و جهان کرد جمله نورانی(ق ز تیره ابر مرض آفتاب گردون، رخش           برون جها-
چون کوه غم تاب آورد جسمی بدین فرسودگی      غم برنتابد بیش ازاین باید تن فرمودگی (غ -
)156،ص 382

ب)زیبایی آفرینی:

57ص -22،شماره 87ه سمنان،تابستان وقوع سرایی وحشی بافقی در غزل،حمید جعفري قریه علی،دانشکده ادبیات دانشگا-١
45رك غزلیات علی نقی کمره اي،مقدمه ، ص -٢
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شاعر با استفاده از صنایع شعري بدیعی و بیانی،اثر ادبی خود را در ذهن و زبان خواننده ماندگار و پایا می 
:سازد

یک)خیزش حروف:-ب
،ص 4خیل خیال کیست این کز در چشم خانه ها     می کشد اینچنین برون خلوتیان خواب را؟ (غزل -

خ]-)،[ن4
،ص 3ز بحر بسکه برد آب سوي دشت سحاب     سراب بحر شود عنقریب و بحر سراب(قص -
ح]-س-)،[ب171

دو)تمثیل:-ب
)11،ص 22گو دور دار اطلس خویش از پالس ما(غ عیبش کنند ناگه و باشد به جاي خویش     -
با عون عنایتش رعیت     ایمن ز تعرض عوان است-

)177،ص 5محفوظ بود ز حمله گرگ     آن گله که موسی اش شبان است(قص 
)نوآوري در استعاره:1سه -ب

:را به زیبایی به معناي جام شراب به کار برده است» آبله«در بیت زیر شاعر واژة 
وه چه بخت است اینکه گر جام شراب آرم به دست      می شود بر دست من از بخت، وارون آبله

)262(قصاید،ص 
) نوآوري در تصویر:2سه –ب 

در بیت زیر شاعر فردي را در ذهن خویش تصویر می کند که کالهی را براي محافظت از باران بر 
ر خود به کار می گیرد و در ذهن مخاطب ترسیم می سرگذاشته سپس این تصویر را با توجه به فضاي شع

کند:
)273، ص 41سحاب فتنه بر آنگونه بسته بود تتق         که چرخ داشت مهیا کاله بارانی(ق 

چهار)حسن تعلیل:-ب
)267، ص 39از آن چهره شد سرخ برگ رزان را           که خوردند سیلی ز باد خزانی(ق 

واسوخت و تهدید معشوق:-3
واسوختن در گویش فارسی زبانان هند به معنی اعراض و روي برتافتن مستعمل بود.شعر واسوخت هم «

شعري است که در آن برخالف سنت شعري غزل (هیچ عاشق سخن تلخ به معشوق نگفت)عاشق از معشوق 
ی بافقی روي بر می تابد و دیگر ناز او را نمی خرد و به سراغ معشوق دیگر می رود.مبدع این طرز وحش

1»)که او هم در اساس از شاعران مکتب وقوع است.991است (

272سبک شناسی شعر ، ص -١
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بین شعر مکتب وقوع و شعر سبک هندي تنها وجه مشترك زبان عامیانه (یا غیر ادبی و به طور کلی «
زبانی جز زبان سبک خراسانی و حتی عراقی ) است.شعر مکتب وقوع در زبان سهل انگارتر و از نظر ادبی 

و بیانی بی توجه است. مضمون آن محدود به ماجراهاي عاشقانه است.جوان پسند و عوام به مسایل بدیعی
1».خوان است(و گویی در یک شاخه از شعر نو ادامه یافته است!).شعر وقوع شعري است کامال درونگرا

ز جذب هاي هوس وه که ذیل عصمت تو      دریده تر ز گریبان چاك چاك من است«
2»دیده است هم زبان که به تو     زبان دراز تر از آه شعله ناك من استنقی تو را به که 

)4،ص 3ناگاه به باغ تو خزانی بفرستند               خرسند کن از خود دل رنجیده ما را (غزل -
)4، ص 4می جهد آهم از درون پاس جمال دار هان      صرصر ما نگون کند مشعل آفتاب را (غزل -
به صراحت گله و شکایت خود از معشوق را مطرح کرده و در بیت پایانی 152صفحه 372در غزل -

حتی خویشتن را نیز به باد انتقاد می گیرد که چرا دایم در انتظار وصال به سر می برد:
وحشی این دریوزة دیدار دولت تا به کی؟       عرض خود بردي چه وضع است این گدایی این همه

مکتب وقوع:-4
خی پیشینه شیوة وقوع و وقوع گویی را در شاعران پیش از بابا فغانی نظیر سعدي و امیر خسرو و بر

3حافظ جسته اند.

این سبک در ربع قرن دهم شکل گرفت و در نیمه دوم همان قرن به اوج خود رسید و تقریبا تا ربع اول «
قرن یازدهم ادامه داشت.

بین عاشق و معشوق و حاالت آنان مبتنی بر واقعیت باشد.اساس شعر این مکتب این است که وقایع -1
عمدتا از معشوق مرد سخن گفته اند که این مورد شعر مکتب وقوع را بی جان و غیر قابل اعتنا کرد.-2
صرفا تحت تاثیر سابقه غزل پردازي واقعیت گویی را طرح ماجراهاي عاشق و معشوق می پنداشتند و -3

4»رامون خود توجه نداشتند.به دیگر واقعیت هاي پی

درزبان وقوع دیگر جناس لفظی و معنوي و ارسال المثل و ردالعجز علی الصدر و کنایه و استعاره و «... 
5».ایهام و مانند اینها وجود نداشت بلکه صاف و صریح زبان حال بود و بیان واقع

اد کرد.چون در این مکتب وقایع عاشق و ) نیز یverisimilitudeاز این مکتب می توان با نام حقیقت نمایی (
معشوق و حاالت آنان به طرز حقیقت نمایی بیان می شود.کلیم کاشانی گفته :

6»ز سرو سطرش در گلشن بیان وقوع        نشان راستی گفتگو نمایان است«

280-272همان، صص -١
غزلیات علی نقی کمره اي ، مقدمه ذیل واسوخت-٢
138، سیري در شعر فارسی دکتر زرین کوب ، ص 16ص 3،شعر العجم ج 25رك خزانه عامره، ص -٣
271- 270سبک شناسی شعر،تلخیص از صص -٤
4-3مکتب وقوع در شعر فارسی،ص -٥
69-68کلیات دیوان شرف جهان قزوینی، ص -٦
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وانه به ویرانه چه کرد؟با کسان می زد و گلگشت چمن کرد و بگفت    یارب آن عاشق دی«
1»مزن آتش به نقی تا نزند آه، ببین       باد با شمع چه و شمع به پروانه چه کرد؟

در غزل زیر وقوع گوئی وحشی آشکار است:
سبوي باده اي گویا به هر پیمانه اي خوردي       ندارد یک خم این مستی مگر خمخانه اي خوردي

ست با هم رطل پیمودن        تو این می گوییا درصحبت بیگانه اي خوردينه داب آشنایان ا
نهادي سر به بدمستی و با دستار آشفته         به بازار آمدي خوش بادة رندانه اي خوردي

به حکمت باده خور جانان بدان ماند که این باده    به بی باکی چو خود خوردي نه با فرزانه اي خوردي
رمی ندارد ورنه اي وحشی         تو می دانی چه می ها دوش از پیمانه اي خورديشراب خون دل گ

)            154، ص 377(غ 
پیچیدگی و باریک اندیشی یا خیال پروري:-5

این ویژگی در واقع نتیجه نهایی این مکتب است که زمینه را کم کم براي پیدایش سبک جدید یعنی همان 
پس بدین ترتیب » یک انحراف در نرم«اهم می کند.چون سبک عبارت است از سبک اصفهانی یا هندي فر

انحراف شعر فارسی با مکتب وقوع و سپس مکتب واسوخت حاصل می شود و کم کم شعر فارسی آماده 
پذیرش مکتب جدید به نام سبک هندي می گردد.

تخیلی ناب دارد.همین در شعر وحشی بعضا به ترکیباتی بر می خوریم که نشان از باریک اندیشی و
ترکیبات سرشار از تخیل و تصویر هستند که کم کم سبک نوپایی را که توسط بابا فغانی و میرزا شرف جهان 

قزوینی شکل گرفته و توسط وحشی به اوج رسیده به سبک هندي یا اصفهانی سوق می دهند.
ده ام زحمت ندانم نیش راچون نیش زنبورم به دل گو زهر می ریز از مژه     افیون حیرت خور-

)8،ص 12(غ 
)10،ص 18تا زد به نام من غم او قرعه جنون         شد پاره پاره قرعه صفت استخوان مرا(غ -
)273،ص 41محیط حادثه آماده تالطم بود              شکست در دلش آن موجهاي توفانی (ق -
)175،ص 4قص دهن خصم زادگان ترا     سر افعی به چاه پستان است(-
وجود لغات و تعبیرات عامیانه:-6

در این دوره زبان شعر به زبان کوچه و بازار نزدیک می شود و بنا به دالیل متعدد و مختلف که در کتب 
تحلیلی تواریخ ادب مستور است لحن محاوره همگانی و به عبارت دیگر زبان عامیانه زبان شعر می 

مجوز 2»ضع، الزم می شود، باعث،بی مروت،کم محلی،هالك،بازارچه،حاالبی مالحضه،و«گردد.واژگانی مانند 
ورود به شعر را می یابند و در دواوین بسیاري از شعرا خمیر مایه اي براي طرح مضمون می گردند.دیوان 

غزلیات علی نقی کمره اي ،مقدمه ذیل مکتب وقوع-١
109عرفان و ادب در عصر صفوي،بخش اول ، ص -٢
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وحشی نیز از این مورد مستثنی نیست و به کرات در اشعار او به ترکیبات ،افعال ،عبارات و واژگان کوچه و 
زار بر می خوریم. با

الف)کاربرد کنایات روزمره:
طرفی بربستن،سودي حاصل کردنسنگ افتادن از گوشه بام  

)3، ص 2این بخت نباشد سر شوریده ما را(غزل سنگی نفتد این طرف از گوشه آن بام  
1شعله ور کردندامن زدن   

)4،ص 3این آتش پوشیده ما را (غزل ما شعله شوق تو به صد حیله نشاندیم       دامن مزن
قضا شدنفوت شدن نماز    

)6،ص 8وعدة جلوه چون دهی قدوه اهل صومعه را         در ره انتظار تو فوت کند نماز را(غزل 
برابر با پا را از گلیم خویش درازتر نکردن  به حد خویش حرف زدن   

)14،غزل 8ید زد به حد خویشتن درویش را(ص حرف بانیست الف عشق آن سلطان حسن حد وحشی
بدشانسی آوردن،جور نشدن کاربد افتادن کار  -

به بازار جنون افتاده وحشی بی سر زلفش      بد افتادست کارش،ترك این سودا کند یارب
)14،ص 30(غ 

وصیت کردن:-
باخبر امشبز شب هاي دگر دارم تب غم بیشتر امشب       وصیت می کنم باشید از من

)15،ص 32(غ 
سرگرم چیزي بودن:-

شمع سرگرم به تاج سر خویش است چرا     با چنین زندگی اي کز سر شب تا سحر است
)17،ص 37(غ 

بار سفر بستن:-
من آن روز آستان بوسیدم و بار سفر بستم       که سر در خانه جان کرد عشق خانه پردازت

)15،ص 33(غ 
:بر بار بودن دیگ-

)284بود بر بار دایم دیگشان لیک       بر آن باري که باشد بر شتر بار(قط،ص 
کم محلی:-

تویی که عزّت ما می بري به کم محلی{ها}   وگرنه خواري عشقت هالك صحبت ماست
)22،ص 49(غ 

) این کنایه عامیانه را به کار برده است:1031-953علی نقی کمره اي نیز که هم عصر شاعر بوده(-١
»چشم مستش که پیاپی مژه می جنباند             گرم دامن زدن آتش دلهاست دگر«
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خون به گردن کسی بودن:-
)23،ص 52ردن تست(غ وداع جان و تنم استماع رفتن تست      مرو که گر بروي خون من به گ

گرم اختالطیها:-
به اغیار از تو این گرم اختالطیها که من دیدم      عجب نبود اگر چون شمع دارم اشکباریها

)13،ص 26(غ 
یک)کاربردهاي خاص زبانی:(استعمال کلمات در قالب نحوي ویژه و غیر مکرر):-ب
)6،ص 9جشگ مشکن چشم تیر انداز را(غ حیف از بازو نیاید دست بر سیمرغ بند      تیر بر گن-
گویی هزار بند گران پاره می کنم        هر گام،پاي بادیه پیماي خویش را -

1)11،غ 7در زیر پاي رفتنم، الماس پاره ساخت       هجر تو سنگریزة صحراي خویش را (ص 

بانگیر کیست؟دست یاري کآستین مالیده جیب ما گرفت      جیب ما بگذاشت تا دیگر گری-
)29،ص 66(غ 

دو)حذف حرف اضافه قبل از متمم:-ب
{به} غیر گو از من قیاس کار کن این عشق چیست؟     می کند بیچاره ضایع روزگار خویش را-

)13،غزل 8( ص 
)22،غ 11بودي به راه سیل بسی به که {به} راه او         طرح بناي عشق محبت اساس ما(ص -

زبان عامیانه:ب)کاربرد مفردات 
تقریبا در تمامی ابیات شاعر واژه اي کوچه بازاري را به کار برده است.در بیت اول 119در غزل شماره 

و در بیت »  بیعانه«، در بیت دوم واژه »اختالط«و واژه » فدات شوم«برابر با » بنده ات شوم«جمله اي 
اده اند.از این نوع غزلها در دیوان وحشی کم رنگ عامیانگی شعر را افزایش د» صد گام و سرگرم شدن«چهارم
نیستند.

آمیختن شعر با زندگی:-7
2».این شاعران شعر را تاحدي با زندگی در آمیختند حتی اگر این زندگانی طبیعی و کارآمد نبود...«

ان اندیشه خوش باشی و دوري از اندوه هاي نیامده نیز از درون مایه هاي شعر وحشی بافقی است و می تو«
گفت این موضوع با توجه به سوز و گدازي که در شعر وي وجود دارد موضوعی قابل توجه و در جاي خود 

».بحث برانگیز است

هجر تو، سنگریزه صحراي خود را در زیر پاي رفتن من «اگر این دو بیت را به نثر ساده امروزي بنویسیم بدین صورت خواهند بود:- ١
».ه پاره هاي الماس تبدیل کرد.هرگام که با پاي بادیه پیماي خویش بر می دارم و از تو دورتر می شوم انگار هزار بند گران پاره می کنمب

30ادبیات فارسی از عصر جامی تا روزگار ما، شفیعی کدکنی، ص -٢
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مکتب وقوع که بیان حاالت میان عاشق و معشوق است نمونه اي بارز آمیزش شعر با زندگی اي اجتماعی 
ق رویکرد طبیعی و گردش اجتماعی شاعران این دوره است. همچنین مکتب واسوخت و اعراض از معشو

است که اقتضا می کند که شاعر در این مرحله از زندگی خود با چنین نگرشی به معشوق عزیزتر از جان در 
سده هاي پیش بنگرد و سنت شاعري را فراموش کرده و در واقع دیدگاه اجتماعی عصر خویش را در آیینۀ 

ر،یکی دیگر از عناصر مقتضی اجتماعی است که در اشعار خود متجلی سازد.همچنین وصف معشوق مذک
شعر این دوره نمود پیدا کرده است.

نازم من آن سپاهی سرکش که از غرور     با خسرو سپاه عنان بر عنان گذشت«
بگشاي ترکش از کمر اکنون که صید را     تیر کرشمه آمد و از استخوان گذشت
1»رحمی به حال خویش نقی کین شکاریان    وقتی کنند رحم که تیر از کمان گذشت

اغراق:-8
شعر وقوع جز اغراق هیچ شگرد و «برخی از محققان در مورد مکتب وقوع و دست آورد آن نوشته اند:

عت اغراق به هر روي یکی از ویژگی هایی که به نحوي خواننده را به خود جلب می کند صن2».صنعتی ندارد
- غلو و اغراق و مبالغه–است.در اینجا ما ضرورتی نمی بینیم که به بررسی فروع آن در کتب بالغی از قبیل 

بپردازیم.اما نکته ضروري که نباید از نظر دور داشت تفاوت اغراق هاي این سبک با سبک هاي پیشین 
گویا شاعران سعی می کنند به گونه اي است.در این سبک تا حدودي اغراق ها لطیف تر و دلنشین تر شده و 

اغراق ها را به کار ببرند که حتی خواننده نیز متوجه نشود که با صنعت اغراق مواجه است.
به چند نمونه از اغراق هاي دلنشین وحشی توجه کنید:

)159،ص 391آنقدر آرزوي سجدة رویت که مراست      در همه روي زمینش نبود گنجایی(غ 
ز خون دلم چو الله پیاله    ز بسکه بی تو خورم خون دل پیاله پیالهگرفته رنگ-

)149،ص 363چگونه توبه کند وحشی از پیاله کشیدن      که کرده اند به او در ازل حواله پیاله(غ 
اگر آنکه زهر باشد چو تو نوشخند بخشی      به خدا که خوشتر آید ز حیات جاودانم-

)122،ص 294(غ 
)125،ص 301ار آید و بیرون ننهم گام  ترسم که بیایی تو و در خانه نباشم(غ صد فصل به

با آنکه روز وصل او دانم که شوقم می کشد    ندهم به صد عمر ابد یک ساعت آن روز را-
)7،ص 10(غ 

)43،ص 101یکی قبول نکرد از هزار تحفۀ جان      بهانه غمزة مشکل پسند کرد و گذشت(غ -
ایجاز :-9

غزلیات علی نقی کمره اي  ، به نقل از مقدمه -١
77، به نقل از کلیات دیوان شرف جهان قزوینی،ص 31ر جامی تا روزگار ما، ص ادبیات فارسی از عص-٢



٢٦٧٦

٢٦٧٦

مجموعه مقاالت

در برخی موارد چون شاعر مضمونی واال جسته و یا براي اولین بار آن را در کمند شکار خود اسیر ساخته 
است به دو صورت براي بیان آن روي می آورد یا اطناب یا ایجاز. اگر در سخن و پرداختن بدان مضمون 

سخن را چنان موجز و زیاده روي کند و خواننده را دچار دلزدگی سازد گرفتار اطناب شده است و اگر
مختصر بیاورد که مخاطب در دریافت مفهوم ناگزیر به بررسی و واکاوي اجزاي بیت و حتی جابه جایی و 
اضافه کردن برخی ساخت هاي نحوي به ساختار کلی بیت باشد تا معنایی معقول و منطقی را از بیت ارائه 

کاربرد «ه خود واژه ایجاز در برابر آن به معنی نماید می گوییم شاعر دچار ایجاز مخل شده است در حالی ک
استعمالی درست و مطلوب است.1»معانی بسیار در واژگان اندك

در مواردي هم ایجاز باعث نوعی ضعف تالیف می شود و شعر را سست می کند:«
2»چند گویی قصه ایوب و صبر او بس است      بیش از این ما صبر نتوانیم، آن ایوب بود

)3، ص 1از جرم همین کز سر آن کو رفتی      گرچه مستوجب صدگونه جفایی باز آ(غ وحشی -
( وحشی از جرم تو همین بس است که از ...)

حذف نشانه حرف اضافه:-
) (ز تو بر دیده ما)3، ص 3راندي ز نظر چشم بالدیده ما را      این چشم کجا بود ز تو دیدة ما را(غ 

حذف نشانه مفعولی:-
)267،ص 39ن گردش دور و طور زمان را       به گردش در آور می ارغوانی{را} (ق ببی
حذف مسند بالغی:-

اینگونه حذف ها البته در نظر ادبا و شعرا امري مرسوم و جزء ذات کالم است اما براي بررسی دقیق چند 
نمونه از آن را ذکر می کنیم:

بلندي برون از جهات{است}زهی پایۀ چتر اقبال تو              ز فرط-
)278پناه جهان قطب گردون مکان        وجود تو مستظهر کاینات{است} (قطعه،ص 

صد حشر رخش به پیرامن هر جوالنگه        صد جهان غاشیه کش بر سر هر میدان گاه-
)264،ص 38(قص 

نتیجه گیري:
خن تذکره نویسان معاصر وحشی و با توجه به نکات و ویژگی هاي مطرح شده مشخص می شود که س

بسیاري از محققان و پژوهشگران ادبی که وحشی بافقی را صاحب سبکی تازه یا داراي طرز نو نامیده اند 
سخنی به گزاف و عبث نبوده و داراي سند و مدرك مستدل و مستند می باشد.با توجه به ویژگی ها و 

ندگی و شاعري خویش با استفاده از مکاتب شاخص هاي ذکر شده مبرهن می گردد که وحشی در سرای

رك معانی و بیان علوي مقدم و اشرف زاده،ذیل بحث ایجاز-١
22،شماره 87وقوع سرایی وحشی بافقی در غزل،حمید جعفري قریه علی،دانشکده ادبیات دانشگاه سمنان،تابستان -٢
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فکریی مانند واسوختن و وقوع گفتن و استفاده از سایر مالك هاي برجسته سازي کالم توانسته است سخن 
خویش را چنان برجسته و ممتاز سازد که از شعر مبتذل دوره صفوي رهانده شده و با عنوان صاحب سبکی 

نو خوانده شود.
و برجسته ostrannenja(1ذکر شده مشخص می گردد که وحشی در غریب سازي (با توجه به ویژگی هاي

سازي موفق و کامگار بوده است.
کتابنامه:

1384ادبیات فارسی از عصر جامی تا روزگار ما، شفیعی کدکنی،-
1373انواع شعر فارسی،دکتر منصور رستگار فسایی،انتشارات نوید،-
1341تهران -صفا، ابن سیناتاریخ ادبیات در ایران،ذبیح اهللا-
تذکره شمع انجمن،محمد صدیق حسن خان بهادر،تصحیح و تعلیقات دکتر محمد کاظم -

1386کهدویی،دانشگاه یزد 
تا]: مطبعه هند: باهتمام محمد مقتدي خان شروانی، [بیتذکره غنی،صاحب محمد عبد الغنی خان،-

علیگره
1351ت دیبا، تهران حرف هاي همسایه، نیمایوشیج، انتشارا-
[چاپ سنگی]رهامع، وحننبیلعالمرغی، میرامگلآزاد بخزانه عامره، -
خورشیدي1338دیوان وحشی بافقی، تصحیح حسین نخعی،انتشارات امیرکبیر،مهرماه -
1387سبک شناسی شعر،دکتر سیروس شمیسا،انتشارات فردوس،-
1375، انتشارات امیر کبیر،تهران 3سبک شناسی، محمدتقی بهار، ج-
1384سیري در شعر فارسی، دکتر عبدالحسین زرین کوب ، انتشارات سخن،-
شعر العجم  یا تاریخ شعرا و ادبیات ایران، ج سوم،عالمه شبلی نعمانی،ترجمه سید محمدتقی فخر -

1334داعی گیالنی ، شرکت سهامی چاپ رنگین،مهرماه 
1383تا امروز،تاریخ هزار ساله شعر فارسی،پروین شکیبا،انتشارات هیرمند،شعر فارسی از آغاز -
1384عرفان و ادب در عصر صفوي،بخش اول،دکتر احمد تمیم داري،انتشارات حکمت،-
غزلیات علی نقی کمره اي (تصحیح،مقدمه و تعلیقات)،پایان نامه کارشناسی ارشد،هادي درزي رامندي،-

1389دانشگاه تهران،
1383یات دیوان شرف جهان قزوینی،نقی افشاري،حدیث امروز،کل-
1385معانی و بیان،دکتر محمد علوي مقدم و رضا اشرف زاده، انتشارات سمت،-
1348مکتب وقوع در شعر فارسی، احمد گلچین معانی،انتشارات بنیاد فرهنگ ایران،-

است که در کتاب رستاخیز کلمات تالیف استاد دکتر شفیعی کدکنی در باب آن و معادل فارسی آن اصطالح فرمالیستهاي روسی-١
توضیح داده شده است.فراجع ان شئت
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1378نقد ادبی ،دکتر سیروس شمیسا،انتشارات فردوس ،تهران -
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تحلیل مباحث نقد اجتماعی کلیات اشعار شیخ بهایی 
و بازشناخت جایگاه  فکري او  

1دکتر زهرا دري

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج
چکیده

-هاي فرهنگی عصر صفوي به شمار میشیخ بهاءالدین محمد عاملی بی تردید یکی از درخشانترین چهره

معارف (ریاضیات ،نجوم ،معماري، حکمت ،عرفان، ...)دستی داشته است و آید که در شاخۀ مختلف علوم و
با طبقات مختلف اجتماعی در آمیخته است، و از این رهگذر ذوق تهذیب یافته و خالقش در قالب اشعار و 
حکایات نظم و نثر، به نقد اجتماعی پرداخته است تا شاید از این رهگذر راهی را روشن کند . شخصیتی  که 

اند و هم ه سبب وسعت مشرب ودور بودنش از تعصبات ناروا هم بسیاري ازظن خویش با او یار شدهب
اند.به سبب همین موجبات، بررسی موضوعات و گروهی با وي به خصومت پرداخته  و بدو اعتماد نورزیده

خالقی و سیاسی تواند،تصویري از تنشهاي فرهنگی و اي نقد اجتماعی میمباحث آثار این حکیم در زمینه
روزگار وي را بنمایاند .بدین منظور در این پژو هش کلیات دیوان شیخ بهایی مورد بررسی قرار گرفته است 
تا جدالهاي شایع بین طبقات مختلف اجتماعی و نگرش خاص شیخ بدان مباحث و رویکرد عملی وي در 

یل قرار گیرد.تضادهاي فرهنگی و سیاسی روزگارش که خط میانه بوده است مورد تحل
شیخ، زاهد، ریا، تضادفرهنگی، صوفی، شاعر.ها:کلیدواژه

مقدمه
فیلسوف و فقیه عاملی معروف به شیخ بهایی بن عبد الّصمد بهاء الدین ، محمدبن حسین االسالم شیخ 

گان الدین حسین عاملی از بزردانشمند بنام دوره صفویه است. بهاء الدین محمد ده ساله بود که پدرش عزّو
سوي ایران رهسپار گردید و چون به قزوین ه ب(جبل عامل) بود که در عهد شاه تهماسب صفوي علماي شام 

.سپس به مشهد و سکنی گزیدندجا در آنهفت سال رسیدند و آن شهر را مرکز دانشمندان شیعه یافتند، 
وین بازگشت. اقامت هشت ساله در هرات دوباره به قز1هرات رفت  و با منصب شیخ االسالمی

هجري در پایان هشتاد و هفتمین سال 1031و یا 1030مرگ این عارف بزرگ و دانشمند را به سال 
اي که در خانهو در جوار حرم هشتمین امام شیعیانو پیکرش را به مشهد انتقال دادند حیاتش ذکر کرده اند

)1371،1041(صفا:به خاك سپردند.داشت 
و از بهترین نمایندگان معارف نوادر روزگار و تصدیق اکثر محققین و مستشرقین ، ازشیخ بهایی به تایید 

ایران در قرن دهم و یازدهم هجري قمري بوده است. شیخ بهایی شاگردانی تربیت نموده که به نوبه خود از 
عز الدین ،بزرگترین مفاخر علم و ادب ایران بوده اند، مانند فیلسوف و حکیم الهی مالصدراي شیرازي 

1.Zahra.dorri@kiau.ac.ir
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حسین حیدر کرکی عاملی،شاه محمود حسنی شیرازي،شیخ محمد تقی مجلسی،مالمحسن فیض 
وعده یی دیگر که در فلسفه و حکمت الهی و فقه و اصول و ریاضی و نجوم کاشانی،محمد صالح مازندرانی،

لکه عالم اسالم به سرآمد بوده و ستارگان درخشانی در آسمان علم و ادب ایران گردیدند که نه تنها ایران ،ب
اودر زمینه هاي مختلف علوم صاحب تالیفات بسیار است ؛خالصه الحساب وجود آنان افتخار می کند. 

جامع عباسی، کشکول، بحرالحساب و مفتاح الفالح ،تشریح االفالك،اسطرالب کبیر،فوائد الصمدیه در نحو، 
عالوه بر سرود ،کلیات او عربی نیز شعر میو تهذیب البیان و  بسیاري دیگر ...وي به تازي و واالربعین

نان "مثنوي بوده که یکی به نام مثنوي سه داراي و مخمس و کتاب موش و گربه به نثر، غزلیات و رباعیات
)1042، ص1371.(رك ،صفا،می باشد»نان و پنیر«،"شیر و شکر"و دیگري "و حلوا

مسلط بوده و عربی و فارسی و ترکی را به خوبی شیخ بدون تردید به سه زبان مهم و رایج عصر خویش، 
می فهمیده و بدان گفتگو می کرده و در مورد عربی و فارسی آثار فراوان دارد. در زمینه زبان ترکی، سفرهاي 

این -در لباس درویشی در مناطق تحت نفوذ دولت عثمانی-طوالنی او به آذربایجان شوروي و ایران 
آورده است که این مهارت وي را "کشکول"عالوه شعرهایی به زبان ترکی در موضوع را ثابت می کند، به 

)،59، ص1جتا،( رك ، بهایی،بیآشکار می سازد.
آید حقیقت آن است که با آن که وي از صاحب منصبان بنام عصر صفویه وعصر شاه عباس به حساب می

بهایی اگر موجبی پیدا « رار نداده است، در شاعري، شاعر  درباري نیست و شعر را ابزار کسب نام و نان ق
کرد، شهرتی که در گفت... او اهل علمی است  که اوقاتش را به تربیت شاگردان صرف میشد شعر میمی

)  وگرنه در روزگاري که 1388،404سبحانی:»(شاعري کسب کرده از مقام علمی وي ناشی شده است. 
به آن باشکوهی و قدرتی به آن دوام هیچ شاعر بزرگی در در عهدي«ادوارد براون در توصیفش میگوید که 

اي میداند و میرزا محمد خان قزوینی  در تایید سخن براون آنرا خراب آباد فرهنگی»  ایران ظهور نکرده است.
)ظهور شیخ 202،203، 1372که طی آن دانش و شعر و عرفان و حتی فلسفه مجال حیات نیافت ،(سیوري،

هاي دنیاوي و درباري نشان ذوق شاعرانگی وي و خصوصا بیانگر شوق وافر هدایت مشغلهبهایی با آن همه 
بوده است .-کوشیدعالوه بر راههاي دیگري که در آن می-و ارشاد خالیق از طریق شعر

عصرصفویه در عین حال که بیانگر وحدت ملیت ایرانی تحت لواي سیاسی و دینی واحد است و از 
آید، ولی از حیث ساختار فرهنگی پیوسته گرفتار  دو ه حکومتهاي مقتدر به حساب میبسیاري جهات از جمل

تضاد برونی و درونی آشکاربوده است،یکی تضاد شیعه و سنّی است که در گذر ایام با تدابیر نظامی و امنیتی 
قدرتمندي و فرهنگی شاهان صفو ي بر آن غلبه کردند و توانستند به مدد علماي جبل عامل حکومت شیعی

ي را در تاریخ ایران بنیاد نهند و تضاد دیگر از سویی حضور قدرتمند صوفیان و سپاهیان قزلباش بود که داعیه
گري و تصوف بازاري بنیانگذاري حکومت را داشتند و از سویی دیگر علمایی که با تکیه بر شریعت با صوفی

که دستجات مختلف حکیم و فقیه و رند و زاهد به مخالفت برخاستندو شیخ بهایی در چنین فضاي فرهنگی 
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اند ،ا  با پیوند بین افتادهو حیدري و نعمتی و مشائی و اشراقی  در ذیل تعصبات بیهوده به جان هم می
نمایاند.  شریعت و طریقت خود را می

بودن وي بیش از دیگران از مفاسد دربار با خبر است ؛ شاهانی که علی رغم ادعاي مسلمانی و شیعی 
) و در این 535، 1385،عالوه بر شرب خمر و داشتن حرمسرا از ارتباط با زنان روسپی ابایی نداشتند.(جمالی،

خصوص شاه اسماعیل اول و شاه عباس دوم سرآمد بودندو شاه تهماسب و شاه سلطان حسین یک استثنا. 
گوید بلکه همگان را از حی  نمیشناسد و نه تنها مد) بهایی هوشمندانه رسالت خویش را می431(رك همان،

دارد.نزدیکی و قرب پادشاهان بر حذر می
یکی از علتهاي روا ج اشعار بهایی چاشنی تند عرفانی «گوید:استاد ذبیح اهللا صفا در این باره می

یابیم اصالتازگی ندارد و تنها وجه اهمیتش در این است که یک آنهاست.این ذوق عرفانی که در سخن او می
ي مالیان متعصب قشري از سر گرفته و باز گفته و از این راه م شرعی متنفذ انها را آزادانه در عهد غلبهعال

)از سوي دیگر 1043، ص1371رك ،صفا،».(ي اهل ذوق قرار داده است.شعر خود را محل توجه و مراجعه
ی بودنش)،حضور دارد بر صراحت و سادگی بیان که در کالم وي (بنابر مقتضاي تاریخی و شاید غیر ایران

ي آن افزوده است و مخاطبِ عام ِجویاي درك وفهم بیشتر را در این کشاکش فرهنگی به سوي خود جاذبه
واژگان و تعابیر و ي کشانده است؛ به عبارت دیگر بسیاري از مباحث عرفانی که شاعران پیشین در لفافه

ي  را که  در زندگی یک مسلمان کار برد عملگرایانهاند وي مباحثیتمثیلهاي خاص بر اهل ذوق عرضه داشته
دارد. شعر شیخ بهایی شعري است که حاوي ایدئولوژي توامان بیشتري دارد با صراحت آمیخته به طنزبیان می

سبک شخصی معموال در هنر بیش از دیگر قلمرو «عرفان و شریعت است .دکتر فتوحی براین اعتقاد است که:
است،حال آن که ایدئولوژي به اجتماعی شدن » شخصی شدن«هنر شدیدا متمایل بهها محسوس است؛ زیرا

یابد....ایدئولوژي ،قلمرو تر شود دخالت ایدئولوژي درآن کاهش میگراید...به هر نسبت که سبک شخصیمی
شود ودر سبکهاي فردي چندان مجالی براي رمزگان اجتماعی است که در سبک عمومی بیشتر نمودار می

ي یک گفتمان ایدئولوژیک شعر عرفانی قرن نهم  ادامه«)و 1390،370یابند.(تلخیص،فتوحیر نمیظهو
)  ولی سبک فردي 371همان،»(مسلط بود که به متصوفان آن زمان چندان مجال ابراز فردیت خویشتن را نداد

ي فقهی شیعه و سادگی و هاهاي عرفانی موالنایی واندیشهتوان در تلفیق و ترکیب  گزارهشیخ بهایی را می
صراحت بیان  جستجو کرد، همان ویژگی که اورا از هم عصرانش متمایز ساخته است.

شعر عصر صفویه هر چند که در بررسی کلّی جریانی است که درتقابل با شعر سبک عراقی قرار دارد ولی 
ها) و محتوایی همچنان حقیقت آن است که شعر شیخ بهایی از جهت معیار هاي سبک شناسانه لفظی(آرایه 

1390،(رك،فتوحی،»سبک متعادل اصفهان«توان آن را گیردهمان که میي سبک عراقی قرار میدر رده
هاي واژگانی نیز  شعر شیخ بهایی، رمزگان نهاد شریعت،سیاست،تصوف و رمزگان )نامید.در بررسی الیه161،

خراباتی بودن را  به هم در آمیخته است .
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گیرد تا از این دریچه به ترین مباحث نقد اجتماعی در کلیات شیخ مورد بررسی قرار میهاینک به برجست
تبیین جایگاه فکري وي پرداخته شود: 

نقد مدرسه  و اهل مدرسه و علوم رسمی: هم آثار و هم اشعار شیخ  داللت بر این دارد که بر اغلب -1
و در ستایش از عقل و علم جزء  معدود شاعران علوم متداول روزگار تسلط و آگاهی دارد  و صاحب اثر 

آید  که بحث مستوفایی را بدان اختصاص داده است  با این همه از عمده ترین عصر صفویه به حساب می
مباحثی که وي صریحا  و کرارا به نقد آن پرداخته  نقد مدرسه و اهل مدرسه  و علوم رسمی است .

) و سخن گفتن از آن را 1383،120داند (بهایی ،قیلی بیش نمیوي علم رسمی را در برابر عاشقی قال و
تازد آورد و بر بی ارزشی تحصیل اصول حکمت و فلسفه میي دفع چشم زخم به حساب میدر خرابات مایه

تا بدانجا که آشکارا میگوید که اوراق کتاب علم رسمی را از هم دریده است و آن را کاغذ حلوا میکند که 
) وي مدرسه را دراین 136کند تا از سرماي زمستان در امان باشد( همان: و یا کاغذ پنجره میحلوایی بخورد

ي وبال.وي به صراحت از دیگر داند و دانش را دراین دنیا و آن دنیا مایهدنیا جایگاه خون جگر خوردن می
بلیس شقی و سنگ استنجاي برد و آن را در برابر علم عاشقی (که نشان انسانیت است)، تلبیس اعلوم نام می

تازد: داند و بر حکمت بوعلی و یونانیان میشیطان می
علم خواهی گشت، اي مرد تمام؟تو در این یک هفته، مشغول کدام     

هندسه یا رمل یا اعداد شومفلسفه یا نحو یا طب یا نجوم
بقی تلبیس ابلیس شقیماعلم نبود غیر علم عاشقی

هست از تلبیس ابلیس خبیثفسیر و حدیثعلم فقه و علم ت
گر بود شاگر تو صد فخر راززان نگردد بر تو هرگز کشف راز

اسم او از لوح انسانی بشو...هر که نبود مبتالي ماهرو
رو به معنی آر و از صورت مگوي...از هیوال، تا به کی این گفتگوي؟

س بوعلی؟چند باشی کاسه لیدل منور کن به انوار جلی
سؤر مؤمن را شفا گفت اي حزینسرور عالم، شه دنیا و دین

کی شفا گفته نبی   منجلی؟سؤر رسطالیس و سؤر بوعلی
)154،155دل از این آلودگیها پاك کن (همان:ي خود را برو صد چاك کنسینه

-که گاه خود معترف میشخصیتی چون شیخ بهایی و تعالیم وي  بی شک بر دیگران نیز تاثیر داشته است
شود که :

کامروز، آن بیچارگان اوراق خود را سوختنددر گوش اهل مدرسه، یارب! بهائی شب چه گفت؟
)121( همان: غزلیات ،
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) و آنان که به 132خندند؛(داند که کافران به مسلمانی ما میزرق و ریا :وي زرق و ریا را عاملی می-2
زنند دین خود را در نمایانند و الف از تقوي  و عدالت میسبب کسب مال و جاه و مقام خود را متّقی می

بیند! فروشند و عجیب آن که عدالتشان گویی کوه ابوقبیس است که هیچ آسیبی نمیبرابر کسب مال حرام می
)165همان: ( 

مکر و حیله، بهر تسخیر عوامدین فروشی، از پی مال حرام
گاه خبث عمرو، گاهی خبث زیدخوردن مال شهان، با زرق و شید
!هست دائم، برقرار و برثباتوین عدالت با وجود این صفات

این عدالت هست کوه بوقبیس»لیس«و » ال«بر سرش، داخل نگردد 
»بی تمیزبی«چون وضوي محکم یچ چیزنیابد اختالل از همی

آید.( طلبند و میل عقبا دارند  و غافل از آنند که این دو با هم جمع در نمیاند که دنیا میریاکاران کسانی
کنند  عصا و شانه و مسواك را که از کنند و لباس اهل فقر به تن می)گاه تشبه به سالکین می140همان:  

نمایند نیستند:دارنددر حالی که چنان که میر اهل فقر است با خود برمیمنتسبات لوازم سف
ی پشمین، ردا و شال توجبهنان و حلوا چیست؟ این اعمال تو

کی شود حاصل کسی را در لباساین مقام فقر خورشید اقتباس
:این دو بیت از مثنوي آمد به یاد!ات، اي کج نهادزین ردا و جبه

وز درون، قهر خدا عز و جلگور کافر پر حللظاهرت، چون «
»دارد یزیدوز درونت، ننگ میاز برون، طعنه زنی بر بایزید

...وین عصا و شانه و مسواك رای  ناپاك را              رو بسوز! این جبه
)171(همان:  تابیابی راه حق را، اندکیظاهر و باطن، یکی باید، یکی

آید که به مسائل عرفانی نیز ي عالمانی به حساب میدر نگاه خوشبینانه در حقیقت شیخ بهایی از زمره
خواهند بین عرفان و تصوف عالقه مند است وبا انتقاد از تصوف بازاري و رفتارهاي اجتماعی صوفیان  می

آید. جریانی که استثناء به شمار میخط تمایز آشکاري ترسیم نمایند و در این انتقادها خانقاه شیخ صفی یک 
) 525، 1379انجامد. (رك جعفریان ،به ظهور میر داماد و صدر المتالهین و غروب آرام تفکرات خانقاهی  می

و در نگرش دیگر قدرت بسیار صوفیان قزلباش وبالطبع صوفیانی که خود را در پی ریزي حکومت صفویان 
اي که امثال شیخ بهایی قابلیت آن را داشتند میسر هاي عقیدتیشتوانهسهیم میدانستند بی جدالهاي نظامی و پ

شدند براي نمونه در شد و چه بسا که دراین وانفساي جدال فرهنگی به جعل حدیث نیز متوسل مینمی
فرمودند: پیش از فرارسیدن روایتی که پیشگویی را به حضرت ختمی مرتبت منتسب شده آمده است که 

شوند. اینان از من نیستند. براي ذکر گفتن گردهم میان امت بپاخیزند که صوفیه نامیده میقیامت گروهی از 
پندارند که بر روش و سنت من قرار دارند اما در حقیقت بدتر کنند و چنین شان را به ذکر بلند آیند و صداي

همانند االغ از خود درآورند؛ اند؛ صداي مانند االغ از خود درآورند [صدایی از کافران بوده و از اهل آتش
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اند؛ ستیزند؛ ایمان ندارند و به کردارشان دلخوشگفتارشان گفتار ابرار و عملشان عمل فجار است؛ با علما در 
نیز رك 6/135: 1390، خوانساري، 34: ص1381از عمل جز رنج چیزي عایدشان نشود؛] (حر عاملی، 

،راسخون)  1390جعفري،
کند دهد  و چون حافظ  به زاهد توصیه میجاده بدوش و واعظ نیز داد سخن میوي در ذم ریاي زاهد س

)، هرچند که او خود را نیز چون دیگران 142، 1383و بیهوده بر بهایی طعنه نزند.(بهایی، » خود را بکوشد«که 
اش وسی و زراقیي زهدش را به آتش کشد ، دود کفر و سالداند تا بدانجا که اگر خرقهاز این اتهام مبرّا نمی

) وي خود را رو سیاهی میداند که سگ اهل فرنگ بر او شرف دارد و در 129سازد(همان: جهان را پر می
ي ننگ دوزخیان است و مسلمانان نیز به سبب ادعاي مسلمانی وي تحقیر و ننگ را از کفّار دوزخ نیز مایه

اند.فرنگ پذیرا شده
ناله من، فتاد در شهر خروشوزاز سبحه من، پیر مغان رفت ز هوش

تکبیر ز من گرفت، در میکده دوشآن شیخ که خرقه داد و زنار خرید
بر من دارد شرف، سگ اهل فرنگدر چهره ندارم از مسلمانی رنگ
)139، 138دوزخ را ننگ و اهل دوزخ را ننگ.(همان:  آن روسیهم که باشد از بودن من

ست و با محتواي منش صوفیانه و عارفانه اشعارش سازگاري بیشتري اتهام دیگري که بهایی با آن روبرو
دارد و با شیخ االسالمی و داعیه دار شریعت بودنش  همخوانی ندارد  اتهام رندي و قلندري است :

از بهر فریب خلق دامی است                                هان! تا نشوي بدان گرفتار  
)123شد  شهره به رندي آخر کار (همان: افسوس که تقوي بهایی شد   

ایمان مرا دید و دلش بر من سوختدي پیر مغان، آتش صحبت افروخت
)134آورد و بر آستین ایمانم دوخت(همان: از خرقه کفر، رقعه واري بگرفت

ترین مراتب دنیوي باشد، بهایی هرجند که داراي عالیي شیخ شاعرانه -دنیا دوستی: در نگاه عارفانه-4
ارزد تا چه رسد به نقمتش،نوشش همه نیش است و زاري بیش نیست و دولتش به جویی نمیدنیا محنت

یابد دنیا ) عاقل که حقیقت جهان را درمی134جایگاهی است که هم توانگر و هم درویش پامال غم اویند(
منالضرّتینمثلاالخرهوقیل انّ  الدنیا« داند. و جمع دین و دنیا را ناممکن میدارد طلبی را نیز ناپسند می

دنیا و اخره چون دو هوویی هستند که خوشنودي یکی از آن دو سبب خشم »اسخط االخرياحدهماارضی
، وي در تحریض مخاطبش به منظور دوري جستن از دنیا)41شود.(قوت القلوب ،جزء ثالث ، دیگري می

« گیرد که بدان سبب کهاز سخن دیگر پیامبر (ص) کمک می»  حب الوطن من االیمان«براي  تاویل حدیث 
-) نتیجه می79، ص 4میزان الحکمه، جي گناهان است. (؛دنیا دوستی سر همه»حب الدنیا رأس کُلِّ خَطیئَۀٍ 

) نیز صریحا از تشبیه امام 1383،125یی ،گیرد که مبادا که وطن را مصر و عراق و شام به حساب آورد.(بها
الْحیۀِ، لَینٌ فَانَّما مثَلُ الدنْیا مثَلُ« جویدنویسد، سود میاي که به سلمان فارسی میعلی (ع) در این باره از نامه
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نهى نرم، ولى زهرش دنیا همچون مار است، چون به آن دست ؛»مسها، قاتلٌ سمها.فَاَعرِض عما یعجِبک فیها
119،حکمت 458،ص68.(نهج البالغه، نامه کشنده است.از آنچه که در دنیا تو را خوشایند است دورى کن

)، پس تکیه بر مناصب دنیایی نیز که نمودي از دنیا دوستی است مذموم است و آن کس که بدان روي 489،
بیند:آورد روي آسایش نمی

منصب دنیاست، گرد آن مگردنان و حلوا چیست؟ اي فرزانه مرد
روي آسایش نبینی در جهان...گر بیاالیی از او دست و دهان
آنکه داده خرمن دینت به بادمنصب دنیاست، اي نیکونهاد!

آنکه کردت این چنین، خوار و زبونمنصب دنیاست، اي صاحب فنون!
شترفت همچون شاه مردان در بهاي خوش آن دانا که دنیا را بهشت

نکته اي گفته است، هان تا بشنوي:مولوي معنوي در مثنوي
ورنه گر چرخی تو، سرگردان شويترك دنیا گیر تا سلطان شوي« 

گرچه دارد در برون، نقش و نگارزهر دارد در درون، دنیا چو مار
می گریزد زو هر آن کس عاقل است زهر این مار منقش، قاتل است

آن گزین اولیا و انبیا:اه اولیازین سبب، فرمود ش
)170، 169و ترك الدنیا رأس کل عبادة(همان:  حب الدنیا، رأس کل خطیئۀ

به همین سبب است که تفاخر به نزدیکی با پادشاهان نیز نان و حلوایی است که باید از آن پرهیز 
)                                                 168کرد.(همان: 

اي بهایی بر این اعتقاد است که، همین  اسباب دنیوي که روز شب با جان و دل به دنبالش دوان شده
ماند:سازد و دیگر اسالمی نمیآفت جان همگان شده است ،آفتی که  خوف  خداوند را از دلشان  دور می

جان کهانست و مهانکافت نان و حلوا چیست؟ اسباب جهان.
آنکه از راه هدي دورت کندآنکه از خوف خدا دورت کند

...ترك شد آئین رب العالمیناهللا اهللا، این چه اسالم است و دین
ندانی، سعی چیستبهر عقبی، میجمله سعیت، بهر دنیاي دنی است

)167(همان: در ره این، کند فهم و احمقیدر ره آن موشکافی، اي شقی
کند و در این زمینه راه افراط وري دنیایی را نفی نمیبهره)985تا983،ب1379وي نیز چون مولوي (زمانی،

گوید:پسندد و در تعریف زهد میپوید، بلکه تعلق به دنیا را که مانع سیر و سلوك است نمینمی
تا تعلق نایدت مانع ز سیرزهد چه؟ تجرید قلب از حب غیر

ور رود هم، نبودت با کی از آن...ردي شادمانگر رسد مالی، نگ
اهل دنیا را در آن، بس خیرهاستحب دنیا، گرچه رأس هر خطاست

بین حب الشی ء و الشی ء فرق هستحب آن، رأس الخطیات آمدست
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گه ز رنگش، طفل را دل می جهدسیب، طعمش قوت دل می دهد
)192،193(همان: 

طاعتی  و گذر سال و ماه بی طاعتی و طاعت از بهر بهشت:این دانشمند  صوفی منش  در ذم بی-5
وزندگانی  در غفلت و بی خبري شکوه دارد  از آن جهت  که حاصلی جز ناله و آه  برایش باقی نمانده است 

) همچنین  طاعتی را که  بهر مزد و پاداش  بهشت 136چربد (همان: اش میتوبه نسیهو گناهان نقدش بر 
گوید:نکوهد و از فضل اله سخن میباشد چون علی(ع) می

طاعت از بهر طمع، مزدوري استچشم بر اجر عمل، از کوري است
خدمت با مزد، کی دارد شکوه؟مزد گیرند این گروهخادمان، بی

گر تو ناعابد نهی نامش، رواسترت طاعات خواستعابدي کاو اج
مزد از این بهتر چه خواهی، اي عزیز!تا به کی بر مزد داري چشم تیز

از براي خدمت خود آفریدکاو تو را از فضل و لطف با مزید
)172(همان: 

اي است که گاه دلش از هم از مدرسه و هم از خانقاه ،هم از خلوت او  در مطاوي اشعارش عارف وارسته
گیرد، از سیر میشود و شوق پرواز سراپایش را در بر میو هم از سیر وسلوك ،هم از مسجد و هم از دیر دل

اي به تنگ آمده و به در کند و از خستگی کشمکشهاي فرقهطلبد که غمهاي عالم را از دلشیار جامی را می
اعالم میکند که دیگر با کسی جنگی ندارد:

ضیقدمستدراك وقتم القُیا ندیمی ضاع عمري وانقضی
نها یا غالموامال االقداح مواغسل االدناس عنی بالمدام

السرورها مفتاح ابوابانّاعطنی کأسا من الخمر الطهور
مومسر الغُاطلق االشباح من اَخلص االرواح من قیدالهموم

دل گرفت از خانقاه و مدرسهي پر وسوسهکاندرین ویرانه
نی ز مسجد طرف بستم، نی ز دیرنی ز خلوت کام بردم، نی ز سیر
تا به کام دل کنم خاکی به سرعالمی خواهم از این عالم به در

(همان،همان)تو به ما خصمی کن و نیکی نگرصلح کل کردیم با کل بشر
اي است که درد و بیماري در مذمت اهل سلوك و عالمان:شیخ بهایی دانشمند  با همگان به سر برده-6

گیرد.وي شناسد و کجرویهاي نفسانیشان را با  بیان گیرایش به نشانه میطبقات مختلف اجتماعی را می
گوید که  مستی ناشی از خطاب بالند مینزدیکی به پادشاهان میخطاب به مدعیان سیر و سلوکی که به

اي که یقینا نمودي از شرك به رب پادشاه به شیخ را کم از مستی صد خم شراب به حساب نیاورند مستی
شود:العالمین محسوب می
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قرب شاهان است، زین قرب، الحذرنان و حلوا چیست، دانی اي پسر؟
الفرار از قرب شاهان، الفرارز دل قراربرد هوش از سر و امی

کام از این حلوا و نان، شیرین نساختفرخ آنکو رخش همت را بتاخت
پایبند راه ایمان تو شدقرب شاهان، آفت جان تو شد

را گوش کن» ال ترکنوا«ی آیهاي از نهر قرآن نوش کنجرعه
صد خم شرابآن کند که ناید از لذت تخصیص او وقت خطاب

شیخنا مدهوش گردد، زین ندا!هر زمان که شاه گوید: شیخنا
هر دمی در پیش شه، سجده رودمست و مدهوش از خطاب شه شود

هیچ نارد یاد، آن اهللا راپرستد گوییا او شاه رامی
)168همان: (العالمینشرك باشد این، به رباهللا اهللا، این چه اسالم است و دین

اورند و ي اسباب دنیوي را جمع میکنند و همهپردازد که تشبه به حکمرانان میاز سوي  به علمایی  می
سازد و با پرهیزند،غافل از آن که این خودآراییها و تن پروریها آنان را از دین بري میاز مال شبهه ناك نمی
و میخواهد که خود انصاف دهدآیا این همه مال و تجمل از راه ، از ا»جناب مولوي«زبان طنز سرور من ! 

شود؟!حالل گرد می
راغ و اسب و گاو و خرنی ز باغ وعلم یابد زیب از فقر، اي پسر

جهانکان بیابد زیب ز اسبابگمانمولوي را، هست دایم این
حشمت و مال و منال دنیويمولوينقص علم است، اي جناب

سازي زیب خوان؟مرغ و ماهی، چندچند پوشی چون شهان؟قاقم و خز 
حالل؟کی شود اینها میسر ازکمالخود بده انصاف، اي صاحب

چنین؟از چه شد مأکول و ملبوستدیناي علم افراشته، در راه
علفتا که باشی نرم پوش و خوشکف؟چند مال شبهه ناك آري به

)157(همان: این خودآرایی و این تن پروريبريزد تو را، از دینعاقبت سا
خبرند، از شرع و دین و راي و گوید که از جهل خویش بیو در مثنوي نان و پنیر   با عالمانی  سخن می

گویند ولی از مبدا و معاد بیخبرند:استحسان سخن می
عترافهیچ بر جهلت نداري ااي که روز و شب زنی از علم الف

شرع و دین مقصود دانسته به فرعادعاي اتباع دین و شرع
نه خبر از مبداء و نه از معادو آن هم استحسان و رأي از اجتهاد

گاه ذم حکمت و گاهی کالمبر ظواهر گشته قائل، چون عوام
ه...بر فالطون طعن کردن بی گناگه تنیدت بر ارسطالیس، گاه
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داند ، زاهدي که از عقل ) طنز آلودچون حافظ و عبید، گربه را نماد زاهد میfableشیخ بهایی در این فابلِ(
دار شریعت است ومحق  و موش  صوفی اي است  که نفسش او را فریفته است ،در این برد و داعیهفرمان می

در تقابل قرار می گیرند.تقابلی که حکایت به نوعی هم موش و گربه، هم نفس و عقل و هم زاهد و صوفی
ش به سبب ریا کاري او را ادر نهایت  هم چنان موش شکار گربه میشود  اما نه آن شکاري که شکارچی

فریفته باشد هر چند از ریا کاري بی نصیب نمانده است و بر اعتکاف ده روزه و روزه ي خود میبالد، ولی 
واي نفس در دام هالك افتاده است و زیبنده عقل است که بر موش هم صیدي است که به سبب پیروي از ه

چنین دشمنی غلبه کند.  
کند و این که او حتی با میو میو کردنش حروف  را در سرآغاز حکایت به شریعت آموزي گربه اشاره می

اي در میان ) موش از منازل و مراتب کمال و کرامات صوفیان شمه219کند.( همان: با مد و تشدید بیان می
می گذارد. 

-ي توهم  مشتی مردم ناقص عقل میگربه  صوفیه را و کراماتشان را به تمسخر می گیرد و آن را زاییده

آن جماعت را که تو اهل «داند و وقتی موش او را از اهل اهللا و باطن و کرامت اهل اهللا می ترساند،  می گوید:
پس هر کس متابعت خدا و رسول »اولیاءهم الطاغوت«عالمیان فرموده اهللا می  دانی ،اهل شیطانند ،و خداوند  

بگذارد و متابعت غیر اختیار کند ،البتّه او تابع شیطان  و دردنیا و آخرت خجل و پشیمان ،مستوجب عذاب 
حکایات از زبان گربه در نقدکرامات صوفیان  و هجو کراماتشان پیاپی است  و متقن ،از جمله » نیران است....

کایت روباهی که حاجی شده بود ،مریدي که نزد شیخی رفت تا دعا کند که زنش پسر بزاید  و........و ح
چه خوردن نعمت و به کار بردن نعم الهی سبب فهمیدن و فهماندن «سخنانی در ذم دوري جستن از دنیا

267،279،280همان،صص»( قدرت کامله است و از مغاره نشینی و ترك صحبت مردم نفعی نمیرسد....
،281،291                 (  .....،

گوید ،گربه موش را بر حذر میدارد از این که در تصوف الف تر سخن میگربه در استدالالت خود متقن 
و گزاف بیهوده زند  ورد علماي دین کند  و خرمهره را به جاي درشاهوار در بازار صرافان جلوه دهد و حتی 

سازد.( دهدو صوفی راستین را از کید و مکر و تقلید وبیهوده جدا میاد سخن میدر باب تصوف حقیقی د
)310،311،صصهمان

نقش و جایگاه  غالب گربه در این حکایت  تو در تو تبیین کننده جایگاه فرهنگی و دینی شریعت و عقل 
یی چون شیخ بهایی که در عصر صفویه و در یک جامعۀشیعی است زیرا علی رغم ان که شخصیت میانه رو

هایش از عرفان و معرفت حقیقی دادسخن داده است در حکایت موش و گربه برگه برنده به کرّات در مثنوي
به » تصوف« و در عین حال» موش« در دست گربه قرار گرفته است.ولی نکته آن است که علی رغم آن که

ام ،به دلیل و حدیث من ترك تعلّقات کرده«کند:اش را پیاپی میشود و گربه نصایح زاهدانهمکر منتسب می
حب الدنیا راس کلّ خطیئه.....دنیا محل ّفنا است اهل دنیا نادان و غافل و بی خبر،چنان مردم جاهل ،بی زاد و 
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(همان» راحله و بی رفیق در بیابان پر خار و عمیق ،از عالم بی خودي در سنگالخ بیابان سفر کنند...
ماند. و سرانجام به حکم گربه بودن موش ایت از مکر و ریاي گربگی دامنش پاك نمی)در نه224،225صص

)109، 1390درخشد.(نیز رك ،دري،اش میرا میخوردو همچنان تمثال ریا کاري برسینه
نتیجه: 

با روي کار آمدن  شاه اسماعیل صفوي،  ترویج علوم مذ هبی رونق گرفت  ولی بنا بر آن چه از شعر 
آید شعر و ادب در مسیر دیگري گام نهاد و تا حد زیادي ارتباطش با علوم دینی قطع شد.توجه ن بر میشاعرا

شاعران به آیات و احادیث نسبت به دوره هاي پیش کمتر شد .آن چه در این دوره از شاعران شیعه مذهب 
ن دینی سر و کاري نداشته آن دوره بر جاي مانده است حکایت از آن دارد که گویی غالب این شاعران با متو

کنند و برخالف انتظار اند و از حیث میزان تاثیر پذیري با شاعران درجه دومِ دوره هاي گذشته نیز برابري نمی
هاي ادب  فارسی است که اساسا فقر فرهنگ ترین دورهتوان گفت :عهد صفوي از این نظر از ضعیفمی

385،161ر شاعران به شدت محسوس است. (رك طغیانی ،مذهبی و خصوصا فرهنگ انقالبی شیعه  در اشعا
) در میان همه شاعران این روزگار شعر شیخ بهایی  یک استثناست ، او هم آیات و احادیث را به کار 172،

در این ارتباط هدف  او نه تقلید از دیگران است و نه «برده است و هم متعهدانه  و زیبا به کار برده است، 
» اري ونه در بند یافتن مضمون و تزیین شعر خود با استفاده از آیات و احادیث  است.دتظاهر به دین

)چرا که اساسا نه تنها در شعر شاعران این روزگار علی رغم ظهور حکومت ظاهرا دینی، بنمایه 165(همان،
- ت به سدههاي فرهنگی و تفکر شیعی نه تنها هنوز رواج چندانی ندارد(جز در مراثی مذهبی)بلکه حتی نسب

هاي پیش و در مقایسه با آثار کسانی چون فردوسی و ناصر خسرو و ابن حسام و حتی بزرگانی مانند سنایی 
اند بسیار تهی مایه تر هستند و دریافت هاي و نظامی و مولوي و سعدي که ظاهرا به آیین اهل سنت بوده

شود.ي اغلب شعار زدگی خارج نمیدینی و معرفتی از محدوده
هاي درونی فرهنگ حکومت صفویان (عقل ودل، طریقت و شریعت،پادشاهی و گاه تضادهاي الیهجلوه

توان در شعر و شخصیت شیخ بهایی جستجو کرد .او در عین حال که خود اهل مدرسه است درویشی) را می
و ....تقرب به گیرد؛در عین حال که خود منصب شیخ االسالمی دارد ،علوم رسمی و مدرسه را به باد انتقاد می

نکوهد؛ در عین حال که جایگاه او و آثار علمی او گویاي آن است که به شریعت دل بسته پادشاهان را می
-آموزاند، در وانمودن به تساهل و القیدي بدانجا میداند و خود میاست ودر فقه و کالم و اصول بسیار می

منصب دنیایی داشتن و با پادشاهان محشور »ِدر عنفوان «گردد و رسد که متهم به رندي و قلندري می
آید، با این همه آدمی را ازریا و ، بی ریا کاري و تعلق به دنیا داشتن جور در نمی»چنان که افتد و دانی..«بودن

دارد...و کالم آمیخته به طنز او خود به زبان بی زبانی گویاي روزگاري است که سراپا حب دنیا بر حذر می
ر شیخ سجاده نشین و مفتی شهر نیز اگر به طنز سخن نگوید و براي بیان مقصود اگر از طنز است پس اگ

ي کالم این است که، حکایت چندگونگی سود نجوید چه کند؟!  اما خالصه» بی تمیز وضوي بی«تمثیل 
  ي زهد و جام می گرچه نه درخور همندخرقه«ظاهري شخصیت  شیخ بهایی در شعر و ظاهرا عمل حکایت
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ري »(خیر االمور اوسطها «است تا بتواند راه هدایت و » این همه نقش میزنم از جهت رضاي تو
)را بنمایاند و جامعۀ ناهمگون را به آرامش و راه 69نیز فروزانفر،احادیث مثنوي، 3،565،ج 1386شهري،

میان مسجد و میخانه راهی «شود با پادشاه و منصب و دنیا بود ولی بدان دل نبست ومستقیم بکشاند که می
چگونه زیستن خویش را با  زیور صمیمیت و و این گونه است که او با اشعارش ایدئولوژي و نظریه« است...

نشیند. داردو الجرم بر دل نیز میبندد و به مخاطب عرضه میسادگی و دلنشینی پیرایه می
ت و این خود انگیزه اي براي اشتهار خالص شیخ بهایی مردي بود که از تظاهر و فخر فروشی نفرت داش

.هم او که به سبب حسن اشتهار و با همگان به نیکی به سر بردنش، محبوب دلها شده بود و به بیان شیخ بود
جستند.ازدحام وضیع وشریف در برداشتن جنازه به یکدیگر سبقت می«صاحب تاریخ عالم آراي عباسی

نقش جهان با همه وسعت و فسحت بر زیر یکدیگر افتاده از هجوم اي بود که  در میدانخالیق به مرتبه
،و »اوسطها«) و این نشان از گزینش راه میانه681ق ، 1314(اسکندربیگ منشی، » عام،بردن جنازه دشوار  بود

دوري جستن از افراط و تفریط بود که نامش را  در دلها ماندگار ساخت.   
پی نوشت: 

االسالم است...شیخ االسالم داورهمه مین شخصیت مذهبی  و قضایی،شیخسو«نویسد:شاردن می-1
1337،ص، 4،ج1374دعاوي مدنی و کلیۀ اختالفاتی است که به نوعی با قوانین مدنی پیوستگی دارد (شاردن 

) شیخ االسالمی از جهت مقام دولتی بعد از صدر  و مقدم بر قاضی یا حاکم 1379،220نیز رك، جعفریان ،
)220است (همان،شرع 

کتابنامه
 1932=1351ابوطالب مکی،قوت القلوب، چهار جزء رد دو مجلد،االزهر،مصر،چاپ اول
 بهایی، عاملی،محمد، کلیات اشعار و آثار  شیخ بهایی، با مقدمه سعید نفیسی ،نشر چکامه ،تهران،چاپ

.1383پنجم ،
  ،فراهانی،انتشاراتمؤسسه]: قم؟[،)جلديسه(الکشکول،)تابی(بهایی،عاملی،محمد، کشکول
،فروردین 25پنجشنبه، ، راسخون،بررسی روایات نبوي ناظر به نقد صوفیه جعفري،محمد عیسی

1390http://www.rasekhoon.net/article/print-82362.aspx

. 1379جعفریان ، رسول، صفویه در عرصه دین،فرهنگ، و سیاست،پژوهشکده حوزه و دانشگاه ، قم
 جمالی دکتر محمد کریم یوسف جمالی ،تاریخ تحوالت ایران عصر صفوي، دانشگاه آزاد اسالمی

.1385نجف آباد،
133حافظ، خواجه شمس الدین، دیوان حافظ ، غزل
مکتبۀ: قمسوم،چاپالصوفیۀ،علیالردفیعشریۀاالثنی،الرسالۀحسنبنمحمدعاملی،حر

.)ش1381-ق1423. (البیت.اهلنگفرهنشردفترهمکاريباالمحالتی
،نشر: قمالسادات،والعلماءاحوالفیالجنات،روضاتباقرمحمدمیرزاموسوي،خوانساري

.)ق1390(اسماعیلیان،
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 ي، زهرا، بررسی کارنامه موشان و گربگان در ادب فارسی، ،فصلنامه تحقیقات تعلیمی و غنایی زباندر
1390می بوشهرشماره نهم ،پاییز و ادب فارسی ،دانشگاه آزاد اسال

،ار، تهران1388سبحانی،توفیق،تاریخ ادبیات ایران،،زو
.، 1376سیوري،راجرز ،ایران در عصر صفوي، ،ترجمه کامبیز عزیزي،،نشر مرکز ،چاپ پنجم، تهران
.، 1374شاردن،، ژان ، سفرنامه شاردن، ترجمه اقبال یغمایی ،تهران ، توس
1371، انتشارات فردوس،چاپ پنجم ،، تهران ،2ادبیات  جلد پنجم قصفا ذبیح اهللا ،تاریخ.
،1385طغیانی،اسحاق،تفکر شیعه و شعر دورة صفوي،انتشارات دانشگاه اصفهان.
،ق.1314عالم آراي عباسی،اسکندر بیگ منشی،چاپ سنگی ،تهران
ار ،ت1382هران ،چاپ دوم عبید زاکانی؛ کلیات عبید زاکانی ،تصحیح پرویز اتابکی،انتشارات زو.
1390هارویکردها...،نشر سخن، تهران فتوحی رود معجنی، محمود ، ،سخن.سبک شناسی،نظریه.
1386،قم ،سازمان چاپ و نشر دارالحدیث ،4و3شهري ،میزان الحکمه،جمحمدي ري.
،1375نهج البالغه،امام علی (ع)،ترجمه سید جعفر شهیدي،انتشارات علمی فرهنگی،تهران.
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نامههاي مرزبانرسی ساختار کلی حکایتبر
مصطفی دشتی آهنگر
استادیار دانشگاه والیت
زهرا سلیمانی
دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه والیت

چکیده
تواند از منظري کلی روایات ادبی را ي حکایات کهن فارسی، روشی است که میشناسانهبررسی ریخت
آورد. این مقاله گاه کلی، امکان مقایسه و تحلیل ساختارهاي گوناگون روایات را فراهم میبررسی کند. این ن

هاي این کتاب در رسد حکایتنامه را بررسی کند. به نظر میهاي مرزبانقصد دارد ساختار حکایت
ی شناسهاي این کتاب از روش پراپ در ریختاند. در بررسی روایاتساختارهاي محدودي شکل گرفته

ها و ساختارگرایان استفاده شده است. در این مقاله ابتدا نظریات هاي پریان و نیز از نظریات فرمالیستقصه
شود. این دو رویکرد در باب روایت بسیار به هم ي روایت بررسی میها و ساختارگراها دربارهفرمالیست

دارند، این عناصر به همراه پیرنگ در اند. از آنجا که شخصیت و کنش هم با پیرنگ پیوستگی تمامی نزدیک
نامه مورد بحث و بررسی قرار گرفتند و چند نمونه شرح داده شد. در آخر هاي مرزباني حکایتهمه

کنند.نامه از دو الگوي کلی تبعیت میهاي مرزباني حکایتمشخص شد که همه
فرمالیسم، ساختارگرایی، پیرنگ، حکایتها:کلیدواژه

مقدمه-1
شود و به غنی شدن فرهنگ متون کهن بر مبناي نظریات نو، منجر به زایایی این متون میگزارش

ي معاصر، ساختارگرایی است که اگرچه با ظهور پساساختارگرایی، امروزه تا انجامد. از جمله نظریات دورهمی
ها برد. از کارهایی که هتوان از آن بهرحد زیادي اهمیت خود را از دست داده، اما در ادبیات فارسی هنوز می

هاست. استخراج توان انجام داد، از جمله، استخراج الگوهاي کلی روایتبا این رویکرد در ادبیات فارسی می
تواند در بر ي آنها هم از لحاظ تاریخی و هم از منظر گفتمانی، نتایج قابل تاملی را میاین الگوها و مقایسه

هاي توان ساختارهاي فکري دورهستفاده از نتایج کلی این رویکرد، میداشته باشد. از منظر تاریخی، با ا
هاي مختلف در فرهنگ و ادبیات فارسی را تحلیل کرد. از منظر گفتمانی نیز با استفاده از این رویکرد، گفتمان

توان بررسی کرد.اند را میمتفاوتی که در ادبیات فارسی مجال رشد و بروز یافته
نامه را بررسی کند و در این کار از الگوي هاي مرزبانرد تا ساختار کلی پیرنگ حکایتاین مقاله قصد دا

والدیمیر پراپ، روایت شناس روسی، بهره گرفته است.
ي تحقیقپیشینه-2
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والدیمیر پراپ از نخستین کسانی بود که به طور جدي براي اولین بار به تحلیل روایات پرداخت. کار او  
هاي پریان روسی صورت گرفت که مشتمل  بر سی و هاي پریان نام دارد، بر روي قصههشناسی قصکه ریخت

هاست، اما با کار ساختارگرایان نیز شباهت دارد یک کارکرد است. و روش کار او بر مبناي نظریات فرمالیست
در واقع کار پراپ و کارهایی شبیه به آن، قدر مشترك فرمالیسم و ساختارگرایی است.

هاي فراوانی با الگوگیري از روش پراپ نوشته شده است که از نامهها، مقاالت و پایانران نیز کتابدر ای
توان به موارد زیر اشاره کرد. آن جمله می

هاي ي محبوبه خراسانی. مواد کار این نوشته یکی از حکایتنوشته» شناسی هزار و یک شبریخت«
ایت اصلی، سه حکایت دیگر را نیز در بر دارد در تحلیل این جامع هزار و یک شب است که افزون بر حک
شناسی پراپ، بنا به مقتضاي تحلیل، نمادهاي دیگري به آن حکایت عالوه بر استفاده از نمادهاي ریخت

.شناسی حکایت به دست داده شده استمجموعه افزوده و در پایان هم نمودار ریخت

به بررسی بسیاري از » هاي جادوییشناسی افسانهاي نو در ریختهیافته«ي حق شناس و خدیش در مقاله
ها کاهش یافت و در هر کارکرد، ي قصهاند. با این تفاوت که شمار اجزاي سازندههاي ایرانی پرداختهقصه

هاي روسی وجود ندارد.مصادیق جدیدي یافت که در قصه
ي پراپ نگارش فاطمه کوپا و عاطفه سادات ریهبراساس نظ» نامهتجزیه وتحلیل حکایاتی از کوش«ي مقاله

بندد.شناسی پراپ را در اسطوره به کار میي ریختموسوي. این روش نظریه
شناسی پراپ از مسعود روحانی و بر اساس ریخت» هاي دیوان در شاهنامه فردوسیقصه«اي با عنوان مقاله

هاي دیوان در شاهنامه پرداخته است.اني داستشناسانهمحمد عنایتی.  این مقاله به بررسی ریخت
- ي ریختنامه بر اساس نظریهي جهانگیرتحلیل منظومه«اي از رضا ستاري و احمد خلیلی به نام مقاله

کارکرد مد نظر 31نامه را بر اساس کوشيبه چاپ رسیده است. این مقاله سعی دارد منظومه» شناسی پراپ
گر این است که بسیاري از این کارکردها در را در آن نشان دهند. نتیجه بیانپراپ تحلیل کنند و این کارکردها 

این منظومه وجود دارد. 
هاي هاي عرفانی به بررسی ساختار حکایتقدسیه رضوانیان در کتاب ساختار داستانی حکایت

االولیاء پرداخته است.المحجوب، اسرارالتوحید و تذکرهکشف
ت باز هم وجود دارد اما در نهایت غرض این است که کارهاي انجام شده در ها و مقاالاز این دست کتاب

توان عالوه بر کارهایی اینچنین، به مقایسه و بررسی نتایج این کارها نیز این زمینه مرور شود. از این پس می
پرداخت.

سیري در نظریات مکاتب فرمالیسم و ساختارگرایی در باب روایت-3
فرمالیسم-3-1
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ي بیستم ظهور ي دوم سدهي پژوهش ادبی روسی، در دههیسم در مقام یک مکتب مستقل در عرصهفرمال
ها ي ادبیات که ادبیات  را در پیوند و نسبت با سایر رشتهکرد. فرمالیسم در تقابل با سنت غالب مطالعه

ي ادبیات گذاشت.دهندههاي تمایزکرد، تأکید خود را بر مشخصهشناسی بررسی میهمچون تاریخ، جامعه
پرداختند و معتقد بودند که هاي زبان ادبی و زبان روزمره میي تفاوتها به بررسی مسئلهفرمالیست

شناسی مطالعه کرد. آنان به اصول عامی ي خود آن و بدون اتکاء بیش از اندازه به زبانادبیات را باید بر پایه
ها با مالیستکنند. فرهنري را به اثر هنري تبدیل میصالح  بروناند و مواد و متوجه داشتند که بر ادبیات حاکم

شود، برجدا اي که اثر ادبی در دل آن خلق  میتمرکز صرف بر واقعیات ادبی و به کنار نهادن موقعیت بیرونی
ترین نظري که آنان در باب ادبیات ها تأکید کردند. مهمکردن موضوع مطالعات ادبی از موضوع دیگر رشته

آن دانستند؛ عاملی که یک 1»ادبیت«ابراز کردند این بود که موضوع مطالعات ادبی را نه کلیت ادبیات، بلکه 
دهد متن ي تحلیل ادبی را شکل میکند. از این دیدگاه، آنچه حوزهاثر مشخص را به یک اثر ادبی بدل می

). محققان براي پیدایش و 198ـ1383:199نیست، بلکه تمهیدات است که در متن وجود دارد (مکاریک،
است که ادبیات را به یک » ماشینی«ي گیرند؛ اولین آن، مرحلهتکوین جریان فرمالیسم سه مرحله در نظر می

» ویکتورشکلوفسکی«کاست که این مرحله تحت تأثیرآراء ها و روابط ماشینی و مکانیکی فرو میسري تکنیک
است که یک متن ادبی را » ارگانیک«ي را مطرح کرد. مرحله دوم سازیا بیگانه2زداییشکل گرفت که آشنایی

اي نظام مرحله». نظام«داند که به صورت ارگانیک با یکدیگر مرتبط هستند و در نهایت میمتشکل از اجزایی
ها به جاي توجه به یک متن خاص و روابط درون متنی آن، به روابط یک متن با فرامتن است که فرمالیست

). 1384:45هاي اجتماعی توجه کردند (سلدن،ن ادبی و غیر ادبی دیگر و نیز نظامیعنی متو
زدایی است. ها درباره شکل بیان ادبی مطرح کردند، آشناییترین نکاتی که فرمالیستیکی از مهم

انه زدایی در  آثار شکلوفسکی به دو معنا به کار رفته است. نخست به معناي روشی در نگارش که آگاهآشنایی
تر است زدایی در آثار شکلوفسکی معنایی گستردهیییا ناآگاهانه در هر اثر ادبی یافتنی است. معناي دوم آشنا

). 47ـ48: 1380جوید (احمدي،گیرد که مؤلف آگاهانه از آنها سود میو تمامی شگردها و فنونی را در بر می
ي ، خطوط کلی نظریه3»ي تمهیدهنر به مثابه«ي پردازان فرمالیست، در مقالهاشکلوفسکی، یکی از نظریه

ي تقابل میان شناخت مکانیکی و از سر عادت و شناخت اي که بر پایهزدایی را ارائه کرده است؛ نظریهآشنایی
از سر ادراك و آگاهی نو از چیزها استوار بود. اشکلوفسکی نشان داد که واکنش ما نسبت به مسایل زندگی 

هاست؛ هنر ر است و هدف هنر مختل ساختن این ادراك خودکار و انتقال حس چیزروزمره واکنشی خودکا
سازد و بر دشواري و دیرش رسد و اشیاء را ناآشنا و غریب میزدایی به این هدفش میاز راه تمهید آشنایی

1 . Literariness
2 . Defamiliarization
3 ." Art as technique"
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ی شود. شناختی است و این فرآیند باید طوالننفسه زیباافزاید، زیرا فرآیند ادراك فیفرآیند ادراك می
).81ـ1392:105(اشکلوفسکی،

زدایی اش پس از آن که با تفکیک ادبیات از سایر وجوه کالمی، آشناییاشکلوفسکی و همکاران فرمالیست
گرفتند تا قوانین حاکم هاي روایی پیي ادبیات دانستند کار خود را در بررسی داستاندهندهي تمایزرا مشخصه

را مطرح کردند » تمهید«و » ماده«، مفاهیم »شکل«و » محتوا«ن به جاي مفاهیم بر نثر ادبی را مشخص کنند. آنا
شناختی انطباق دارند. بر این مبنا، ماده شناختی و زیبازیباي فرآیند آفرینش، یعنی مراحل پیشاکه با دو مرحله

ت زندگی روزمره، تواند آن را در اثر خود به کار گیرد: واقعیاي خام ادبیات است که نویسنده میخمیره
کند. شناختی است که ماده را به اثر هنري بدل میها؛ تمهید، اصلی زیباییهاي ادبی و اندیشهقرارداد

ي روایت را نیز از بستند، دو سویهي قصه به کار میها در حالی که مفاهیم ماده و تمهید را دربارهفرمالیست
- اي از رخدادها است که بر اساس توالی زمانی و علَیان رشته. داست2و پیرنگ1یکدیگر متمایز کردند: داستان

اي با نظم زمانی متفاوت و ها در متن است، بازآراییدادپیوندند؛ و پیرنگ بازآرایی هنري رخشان به هم می
جایی زمانی و فقدان علیت، سایر عناصر ساختار هنري نظیر بدون وابستگی علَی. پیرنگ عالوه بر جابه

).1383:201شود(مکاریک،و تفصیالت را شامل میدازيپرحاشیه
ساختارگرایی-3-2

شناس سوییسی، فردینان هاي زبانگفتاراي از درسگرایی قرن بیستم به معناي دقیق آن، با مجموعهساختار
ی خوانیم دو تجلمی» زبان«دو سوسور، در دانشگاه ژنو آغاز شد. سوسور براي آنچه ما به طور غیر دقیق 

شود، این است که زبان سازي حاصل میاي که از این جدا(گفتار). نتیجه4(زبان) و پارول3متمایز شد: النگ
، »توان آن را به میل خود آفرید یا تغییر دادگاه نمیبیرون از فرد، که هیچ«ي چیزي جدا از گفتار و به مثابه

).174وجود دارد(همان،
کردي که اثر ادبی را به عنوان یک کل در نظر اند: رويویکرد را برشمردهگرایی دو رمنتقدان براي ساختار

ي آن اثر را اجزاي آن.مثالً یک رمان یک کلیت است و عناصري مانند زمان، گیردو عناصر تشکیل دهندهمی
زا گر ساختارگرا این است که تالش کند ارتباط بین اجشخصیت، پیرنگ،مکان و...اجزاي آن هستند کار تحلیل

با یکدیگر و با کل اثر را تبیین کند از این منظر ساختارگرایی روشی است که احتماالً در قرون گذشته براي 
کرد دوم پس از نظریات سوسور در ابتداي قرن بیستم باب شد. رفته است. رويخوانش هر اثر ادبی به کار می

گر هر اثر ادبی را جزیی از این کل.کار تحلیلگیریم ادبی وکرد، قلمرو ادبیات را کل در نظر میدر این روي
- 27:1386کرد تبیین ارتباط یک اثر با دیگر آثار ادبی در حوزه ادبیات است (پیاژه،ساختارگرا در این روي

28 .(

1 . Fabula
2 . Siuzhet
3 . Long
4 . Parol
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شناسی اهمیت فراوان یافت. مثالً در زبان تمایزي که سوسور میان زبان و گفتار ایجاد کرد، در زبان
و نه ـهاي ترکیبی عناصر زبانی را در اختیار داریم که بر میزان معین شماري از توانبیفارسی، ما امکانات

اي کامل قابل شناخت هاي دستوري استوارند. مناسبت میان این عناصر به گونهواژگان و قاعدهـپایان بی
شناسان گزینیم. میان زبانیي خود را برماست. هر یک از ما از میان این عناصر درونی نظام زبانی،گفتار ویژه

کند، اختالف نظر وجود دارد اما همه به وجود این مرز بر سر تعیین مرز دقیقی که زبان را از گفتار جدا می
).1380:14باور دارند (احمدي،

توان یابند. مثالً در ادبیات، النگ را میشوند، معانی شگرفی میاین مباحث وقتی وارد حوزه ادبیات می
تواند النگ گر میي ادبیات در نظر گرفت و پارول را یک اثر ادبی. با توجه به موضوع تحلیل،تحلیلهکل حوز

تواند هر نامه باشد و پارول میهاي مرزبانتواند ساختار کلی حکایتو پارول را تغییر دهد. مثالً النگ می
نامه که با آن ساختار کلی مطابقت دارد. حکایت از مرزبان

ي ساختارگرایی قبل از هرچیز باید به این نکته توجه کرد که واژه ساختار الزاماً گوید در مطالعهتایسن می
ربطی به ساختارگرایی ندارد. توصیف ساختار یک داستان کوتاه براي تفسیر معناي آن یا ارزشیابی آن، کار 

راي پی بردن به قواعد زیر بنایی ها بررسی ساختار تعداد زیادي داستان کوتاه بساختارگرایان نیست. کار آن
پردازي. همچنین توصیف هاست؛ مثالً قواعد پیشروي روایت یا قواعد شخصیتبندي آنحاکم بر ترکیب

گر ساختار یک اثر ادبی، براي پی بردن به قواعد زیربنایی یک نظام ساختاري معین، کار تحلیل
مند ساختارگرایی را نه یند که سعی در درك نظامبساختارگراست. ساختارگرایی خود را در مقام دانشی می

-اند؛ مانند زبانهاي بشري تلقی کردهمند ساختن تجربهکردي براي نظاماي مطالعاتی بلکه روش و رويحوزه
).336-335:1387شناسی و مطالعات ادبی(تایسن،شناسی، روانشناسی، جامعه

گیرد: النگاژ (مطلق زبان)، النگ (زبان) و پارول سوسور براي زبان به معنی عام،  سه سطح در نظر می
ي ناطقه (النگاژ) اشتباه کنیم. زبان بخشی مشخص و اساسی گوید زبان (النگ) را نباید با قوه(گفتار). وي می

ي ناطقه است. النگاژ در کلیت خود چندگانه و ناهمگن است. این پدیده در آن واحد از یک سو به از قوه
هاي اجتماعی و فردي تعلق دارد. ف فیزیولوژي، فیزیکی و روانی و از سوي دیگر به زمینههاي مختلزمینه

توان گیرد، زیرا معلوم نیست که چگونه میالنگاژ در هیچ یک از مقوالت واقعیات موجود انسانی قرار نمی
).1378:15وحدت آنرا مشخص کرد (سوسور،

النگ زبان  به معنایی که وقت حرف زدن از زبان کند.بنابراین سوسور از مطالعه النگاژ صرف می
بریم و پارول اي که براي تولید سخن قابل درك به کار میانگلیسی یا زبان فارسی در نظر داریم؛ نظام زبانی

هاي فردي هر شخص است.گفته
ن کند که یک نظام زبانی وجودي محسوس ندارد. زبارابرت اسکولز بر پایه نظرات سوسور تأکید می

طور که قوانین حرکت در جهان وجود ندارند. یک زبان یا مدل آن براي آنکه انگلیسی در جهان نیست، همان
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هاي فردي ساخته شود. هر رشته در علوم ي شواهد مبتنی بر گفتهموضوعی براي مطالعه بشود باید بر پایه
کند به طرف نظام حاکم بر آنها حرکت یهاي که شناسایی مانسانی براي آن که به علم بدل شود، باید از پدیده

آور است. آثار ادبی بی معنا خواهند بود اگر هاي این اصل در ادبیات حیرتکند، یعنی از پارول به النگ. پیامد
گنجد نداشته باشیم. پس موضوع درخور بررسی ادبیات ادبیت آن است درکی از نظام ادبی که اثر در آن می

).32ـ1379:33(اسکولز،
گرایان روسی (پراپ، توماشفسکی و...) روایت را به فابیوال و سیوژت تقسیم کردند که تقریباً صورت

اند). این تر فرانسوي هیستوار و دیسکورس هستند (بنونیست و بارت مطرح کردهمعادل اصطالحات جدید
اند. منظور از عضو اول ادلاصطالحات با اصطالحات انگلیسی داستان و کالم که چتمن به کار برده، تقریباً مع

شان ظاهر هر جفت از این اصطالحات توصیف اساسی و وقایع مهم داستان است که با ترتیب زمانی واقعی
کنند. فابیوال هاي داستان ایفا میاند و همچنین فهرستی به همین اندازه کلی از نقشهایی است که شخصیتشده

آیند ها به وجود مییب منطقی و زمانی دارند و به وسیله شخصیتاي از وقایع است که ترت[داستان] مجموعه
).1386:23شوند (توالن،یا تجربه می

پیرنگ
پیرنگ در اصل از هنر نقاشی وام گرفته شده است و به معناي طرحی است که نقاشان بر روي کاغذ 

ي علیت است با تاکید بر رابطهکنند. پیرنگ در داستان به معنی روایت حوادث ریزند و بعد آن را کامل میمی
).1382:100(داد،

گوید کند که شبیه ساختار پیرنگ است؛ وي میارسطو در ضمن تعریف تراژدي، به ساختاري اشاره می
داند که تراژدي تقلید عملی است که کامل، تمام و داراي طول معین باشد. و منظور از تمام را چیزي می

د. آغاز آن است که ناگزیر پس از چیز دیگر نیاید، ولی بالطبع پس از آن، چیز داراي آغاز، میانه و پایان باش
دیگري باشد. پایان آن است که پس از چیز دیگر بیاید ولی پس از آن چیزي نباشد. وي در نهایت داستان 

).1337:70داند که آغاز و انجامش مطابق با این قواعد باشد (ارسطو،خوب را داستانی می
که بین آغاز و پایان داستان، رخدادهایی وجود دارد؛ این رخدادها طی مراحلی احتمالی یا طبیعی است 

رساند. در داستان اجزا و وقایع باید آن چنان به هم بختی به بدبختی یا بالعکس میضروري قهرمان را از نیک
ون شود. بنابراین جا یا حذف شود، ساختار کلی داستان درهم و دیگرگپیوسته باشند که اگر یکی جابه

ي شاعر، روایت اموري است که وقوعشان بر حسب احتمال یا ضرورت ممکن باشد وظیفه
هاي پیرنگ نیز توجه کرده آید که ارسطو عالوه بر ساختار به ویژگی). از این نوشتار برمی79ـ1337:83(همان،

(روایت اموري است که وقوعشان ها را مرکب از توالی (مراحلی احتمالی یا ضروري) و علیت و این ویژگی
شمارد.بر حسب احتمال یا ضرورت ممکن باشد) برمی

هاي مدنظر ارسطو را مورد توجه اند، ویژگیي منتقدانی که بعد از ارسطو، به پیرنگ توجه کردهتقریبا همه
ي نوع ها را دربارهیاند؛ حتی با اینکه ارسطو این ساختار و این ویژگاند و چیزي به آن اضافه نکردهقرار داده
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هاي پیرنگ تراژدي مطرح کرده بود، بعدها در باب دیگر انواع نیز تسري یافت و امروزه این تعریف و ویژگی
کند. کادن پالت را طرح، نقشه یا الگوي رخدادها در نمایش، ي قوالب روایی کمابیش صدق میي همهدرباره

ي پیرنگ معموال به ي معاصر، نگرش غالب درباره). در دورهCuddon,1984:513داند(شعر یا متون داستانی می
روایت » داستان«گوید هاي رمان معطوف است؛ وي میتعریف ساده ولی کارامد اي.ام فورستر در جنبه

پادشاه «گوید روایت رخدادها با تاکید بر علیت است. وي می» پیرنگ«حوادث بر اساس توالی زمانی است و
» پادشاه مرد و سپس ملکه از غصه دق کرد«داستان است در حالی که در عبارت » دمرد و سپس ملکه مر

).1369:118پیرنگ لحاظ شده است زیرا علت مرگ ملکه در آن بیان شده است (فورستر،
رسد عنصر کنند و به نظر میدهد آغاز میشناسان نو، بحث را درست از جایی که فورستر پایان میروایت

هاي ایرانی بسیار کارآمد است؛ مثال اند که به ویژه در بررسی حکایتپیرنگ اضافه کردهدیگري را نیز به
. 2ئولوژیکو روایت ایده1ايکند؛ روایت اسطورهتودوروف روایات را از منظر علیت به دو دسته تقسیم می

واسطه با اي بیبطه، را3ي علیتاي روایاتی هستند که در آنها واحدهاي کمینهمنظور او از روایت اسطوره
ئولوژیک در نظر او روایاتی داند. روایت ایدههاي پریان را از این نوع روایات مییکدیگر دارند. او قصه
ي این واحدها شود اما با این حال، همهاي مستقیم بین واحدهاي سازنده برقرار نمیهستند که در آنها رابطه

ها گاهی کنند. در بعضی از این روایتد و یکپارچه نمود پیدا میاي واحدر نظر خوانندگان، به صورت اندیشه
و در -اي که بین دو واحد اتفاق افتاده استهاي خود را بسیار وسیع کنیم تا بتوانیم رابطهمجبوریم تعمیم

). به79ـ1382:80را دریابیم (تودوروف،-رسدي اول یکی پیامد دیگري نیست و کامال اتفاقی به نظر میوهله
هایی است که تودوروف آنها را روایت ي روایتهاي کهن ایرانی، تا حد زیادي از گونهرسد حکایتنظر می

اند، اغلب، نه حائز ئولوژیک نامیده است. زیرا این نوع حکایات، متناسب با بافتی که در آن پدید آمدهایده
که مردم قدیم عمیقا به آنها اعتقاد هاي عمیق در باورهایی استروابط علی و معلولی، بلکه داراي ریشه

شان و هم در ذهن مخاطبانی که هنوز به باورهاي موجود ها هم در ذهن مخاطبان قدیماند. این روایتداشته
انگیزد. بنابراین، در بررسی روایات، نماید و هیچ تعارضی را برنمیدر آنها اعتقاد دارند، روایتی بسیط می

اند، باید به دقت مورد بررسی قرار گیرند. پراپ هم ه روایات در آن پدید آمدهالزامات فرهنگی و بافتی ک
گوید باید ارتباط هاي مختلف داستان را تبیین کند، میخواهد به تبیین معیارهایی بپردازد تا با آن فرموقتی می

ر اینجا زندگی عادي کند را در نظر گرفت. دو موقعیتی که در آن خلق شده و در آن زندگی میقصه با محیط
نامیم، همان ). آنچه را ما باور می1392:269و دین در معناي وسیع کلمه بیشترین اهمیت را دارند (پراپ،

است که پراپ آن را زندگی عادي و دین نامیده است.

1 . recit mythologique
2 . recit ideologique

ي علیت اجزایی است که هر کدام علت واقع شدن جزء بعدي است. منظور او از واحدهاي کمینه٣
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دیم کند؛ او در باب پیرنگ، عالوه بر توالی و علیت (که از قتر تبیین میاین بحث را واالس مارتین صریح
ي مثال است). وي درباره» باور«کند (و آن چیزي شبیه مورد توجه بوده است)، عنصر سومی را اضافه می

گوید غصه، در شیمی و جانورشناسی علتی براي مرگ نیست؛ همچنین در جوامع امروزي مرگ فورستر می
انگیزد. مارتین در ي را برنمیاي گذشته را ندارد و عالقهها، جلوهپادشاه و ملکه در برابر مرگ دیگر آدم

ها و فرضیات کلی فرهنگی است. هاي روایت مواردي از ارزشگیرد که شکلنهایت اینگونه نتیجه می
). در 1382:61دانیم (مارتین،بار، سوگناك، خوب یا بد میپاافتاده، سعادتفرضیاتی مانند آنچه مهم، پیش

عنصر توالی و علیت، عنصر باور نیز به شکلی تاثیر گذار وجود نامه عالوه بر هاي مرزبانبسیاري از داستان
ي آن ذکر خواهد شد.دارد که در جاي خود نمونه

هاي مرزبانالگوي کلی پیرنگ در حکایت-4
ها از دو ساختار کلی پیرنگ ي حکایترسد همهنامه، به نظر میهاي مرزبانپس از تحلیل پیرنگ حکایت

کنند. تبعیت می
:1لگوي ا-4-1-1

شود (گرفتاري یا آزمون). شخصیت  (اصلی یا فرعی) دچار گرفتاري (آزمون) می
شود و شود (یاري). یاري گاهی از طرف آزمون شونده درخواست میبراي رهایی از گرفتاري یاري می
رساند (یاري کردن) و گاهی هم این یاري بدون درخواست از سوي کسی یا چیزي به شخصیت یاري می

گیرد (یاري شدن). همچنین این یاري گاهی درونی است و گاهی بیرونی؛ منظور از ون شونده صورت میآزم
یاري درونی، یاري خواستن آزمون شونده از عقل و درایت و تدبیر است که در حکایات به نوعی برجسته 

شوند. و منظور از یاري بیرونی کمک خواستن از چیزي یا کسی در عالم خارج است.می
رسد (توفیق) یا شود؛ آزمون شونده یا به موفقیت میي تالش آزمون شونده و یاري یاریگر ظاهر مینتیجه

شود (عدم توفیق).در کارش موفق نمی
توان به این شکل نشان داد:کارکردهاي این الگو را می

گرفتاري (آزمون)+ یاري+ توفیق یا عدم توفیق
:2الگوي -4-1-2

کند (ادعا).ی) ادعایی را طرح میشخصیت (اصلی یا فرع
گیرد (آزمون).ادعا مورد آزمایش قرار می

براي اثبات ادعا به یاري نیاز است (یاري).
شود (اثبات یا عدم اثبات).شود یا با عدم اثبات مواجه میادعا اثبات می

توان به این شکل نشان داد:کارکردهاي این الگو را می
یا عدم اثباتادعا+ آزمون+ یاري+ اثبات
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شود در هر الگوي پیرنگ، چند کارکرد اصلی وجود دارند. این کارکردها در گونه که مشاهده میهمان
.1شوندنامه دیده میهاي مرزبانتمامی حکایت

بار ها، این الگو بیش از یکشود. در بعضی از حکایتهاي کتاب دیده میي حکایتالگوي اول در همه
و...، الگوي » موش با گربه«، »سه انباز راهزن با یکدیگر«، »آهنگر با مسافر«در حکایتشود، مثالتکرار می

، الگوي کلی سه بار و در شکل سه داستان متفاوت تکرار »غالم بازرگان«شود. در حکایت کلی تکرار می
پیرو است، در حکم ها، داستان اول در حکم پایه براي داستان دوم و داستان دوم که شود. در این داستانمی
اند. شبیه جمالت پایه و پیرو در دستور زبان.اي براي داستان سوم شکل گرفتهپایه

راي «، »بزورجمهر با خسرو«، »مرد طامع با نوخره«الگوي دوم که کاربرد کمتري دارد فقط در پنج حکایت 
وجود دارد.» سوار نخجیرگیر«و » رمه ساالر با شبان«، »هند با ندیم

صیت/ کنششخ-5
اند و جدا از یکدیگر هاي سنتی، بسیار به هم وابستهاز آنجا که شخصیت و کنش، به ویژه در داستان

پردازي را تابعی از ساختار پیرنگ ها شخصیتشوند. فرمالیستنیستند، این دو عنصر داستانی با هم آورده می
هاي شناسی قصهمثال کار پراپ در ریختانگارد. هاي کارکردي یا عناصر روایی میاي از نقشو مجموعه

ي پریان آشکارا چنین مطلبی را بسط داد. رویکرد ساختارگرایی نیز بر این مبنا، به جاي تحلیل رابطه
کند؛ و پس از آن بود که شان با خود متن تحلیل میها با جهان خارج، آنها را در چهارچوب رابطهشخصیت

-هاي پریان در چهارچوب نقشهاي عامیانه و افسانهحلیل شخصیت افسانههاي فراوانی براي تجزیه و تتالش

توان از ها را نمیو غیره صورت گرفته است. در واقع، کارکردها و شخصیت» یاریگر«، »قهرمان«هایی چون 
ي متقابل دارند و یکی مستلزم دیگري است. هم جدا کرد زیرا رابطه

هایی است که با هم مقدمات پیرنگ را حوادث، وضعیت و موقعیتداد، رشته کنش داستانی، عمل یا روي
هایی که از تضادها و ). توماشفسکی، بر آن است که کنش307:1386آورند (میر صادقی،به وجود می

شود و این شرح و بسط یا به شود باعث شرح و بسط پیرنگ میها در روایت حاصل میهاي شخصیتتقابل
شود. اما در هر حال، معموال، انتهاي روایت جایی است ا به تعارضاتی نو ختم میانجامد یمحو تعارضات می

).1392:304شود (توماشفسکی،رود و بین منافع طرفین، مصالحه برقرار میکه در آن تعارضات از میان می
ر ها دکنند بعضی از کنششناسی، کنش داستانی را به واحدهاي کوچکتري تقسیم میهاي روایتدر بحث

کنند.روایت کارکردي اصلی ندارند و کمکی به پیشرفت پیرنگ نمی

اصوال در آنها حکایتی وجود ندارد و به کنند زیرا نامه از چنین الگویی تبعیت  نمیهاي مرزبانالزم به ذکر است که بعضی از حکایت.١
)394د بچه زاغ با زاغ (صنامه با عنوان حکایت از آنها یاد شده است ماننهاي مرزبانطور سنتی در کتاب
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نامه، هاي مرزباني کنش و شخصیت و ارتباط آنها با پیرنگ، در حکایتبراي بررسی بهتر رابطه
ها شامل انسان، حیوان و هاي دیگري مطالعه کرد. مثال شخصیتتوان از جنبهها را در این کتاب میشخصیت

.یا گیاه هستند
نامه در هاي زن در مرزبانهاي انسان خود به دو دسته زن و مرد قابل تقسیم است؛ شخصیتشخصیت

بندي از شخصیت، بندي کرد. در این تقسیمتوان دستهخنثی] می[چهار گروه کلی مثبت، منفی، منفعل و فرعی
ان نام دارند (هنبوي، ایرا، به وضوح کارکردهاي زنان مورد توجه بوده است. مثال اینکه فقط در سه مورد زن

شوند مانند: زن دیبا فروش، زن درودگر ها، زنان با شغل همسرانشان شناخته میایراجسته) و در دیگر داستان
هاي آنان با مردان است؛ فرزند ي نسبتهاي زن، از راه ارائهو... . وجه مشخصه و شناسایی دیگر شخصیت

). 1392:43بودن است بدون اینکه به نام آنها اشاره شود. (بیگدلی،کسی بودن، مادر کسی بودن یا همسر کسی
شوند: یا با نامشان (درهفت داستان مردان با نام نامه به دو صورت معرفی میهاي مرزبانمردان در حکایت

نماه، نوخره، آزادچهره، زروي، زنج و هنج، داناي مهربان به، بزورجمهر) و یا بااند؛ خرهخود مطرح شده
.…روي، احول وفروش، زشتفروش، دیباشان مانند جامهصفت و یا پیشه

هاي ها ویژگیرساند که در این داستاننامه ما را به این نکته میهاي شخصیتی در مرزبانبررسی ویژگی
برد الگوي کلی پیرنگ شان در جهت پیشها و نقششخصیتی مهم نیستند و فقط کارکردهاي شخصیت

ها با هم عوض شود تغییري در کلیت حکایت صورت ها اگر شخصیتدر بسیاري از این داستاناهمیت دارد.
گیرد.نمی

نامه را به این شکل توضیح داد:ها در حکایات مرزبانها و شخصیتتوان کنشبه طور کلی می
شوندهگرفتاري (آزمون) / آزمون-5-1

ش بیاید و او را به دردسر بیندازد. شخصیتی که گرفتاري عبارت است از هر مانعی که براي شخصیت پی
تواند از طرف شخصیتی دیگر به آزمون شونده گرفتار شده است آزمون شونده نامیده شده است. گرفتاري می

تواند از پدید آمدن موقعیتی خاص خلق شده باشد مانند و می» هنبوي با ضحاك«وارد شود مانند داستان 
». غالم بازرگان«داستان 

گریاري / یاري-5-2
شود. شود؛ شخصی که عامل این یاري است، یاریگر نامیده مییاري کنشی است که به آزمون شونده می

دهد. همچنین اش میکند یا بدون درخواست او یاريیاریگر یا به درخواست آزمون شونده او را یاري می
است که به آزمون شونده یاري 1خصیتییاریگر یا بیرونی است یا درونی. منظور از یاریگر بیرونی ش

رساند اما منظور از یاریگر درونی ویژگی خاصی است که در درون آزمون شونده وجود دارد و او با سود می
جستن از آن سعی دارد بر گرفتاري غلبه کند. مانند مکر، حیله، چاره اندیشی و تدبیر.

ر بیشتر موارد از نوع بیرونی است.نامه، دهاي مرزبانرسد یاریگر در حکایتبه نظر می

1 . Character
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]یا عدم توفیق[توفیق -5-3

موفقیت، وضعیتی شبیه به وضعیت پیش از گرفتاري یا بهتر از آن است. این موفقیت یا رسیدن به موقعیتی 
هاي آزمون شونده بهتر از وضعیت ابتدایی است یا بازگشت به وضعیت ابتدایی (توفیق) ممکن است کنش

شود. توفیق در این موارد ز گرفتاري به سرانجام نرسد در این صورت، با عدم توفیق مواجه میبراي رهایی ا
تواند هالك تواند آگاه شدن، به پادشاهی رسیدن، نجات و رهایی از اسارت و... باشد و عدم توفیق میمی

شدن، در دام ماندن،تنبیه شدن،به هدف نرسیدن باشد.
]یا عدم اثبات[اثبات - 4- 5

ضعیتی شبیه به موفقیت یا عدم موفقیت است. با این تفاوت که در این کنش، ادعایی که طرح شده به و
رسد. رسد یا به اثبات نمیمیاثبات 
نامههاي مرزبانهایی از حکایتنمونه-6

هايي حکایتها پس از برسی همهشود. این نمونهنامه بررسی میهایی از مرزباندر این قسمت حکایتی
هاي مختلف پیرنگ و هایی انتخاب شود که وضعیتنامه انتخاب شده است. سعی شده نمونهمرزبان

کارکردهاي آن را نشان دهد.
یی از الگوي گرفتاري (آزمون)+ یاري خواستن+ توفیقنمونه-6-1

» هنبوي با ضحاك«حکایت 
مغز آنها را خوراك اژدها کند. ي داستان: ضحاك، برادر، شوهر و فرزند هنبوي را اسیر کرد تاخالصه

کند تا از این سه، یکی را انتخاب و آزاد کند. برد و ضحاك او را مخیر میهنبوي به خود ضحاك شکایت می
هنبوي برادر را انتخاب کرد زیرا با خود گفت که شوهر و فرزند باز هم ممکن خواهد بود ولی برادر دیگري 

ضیه باخبر شد. شوهر و فرزند هنبوي را نیز بخشید و آزاد کرد. براي او نخواهد آمد. ضحاك وقتی از ق
)1366:50(وراوینی،

افتد؛ وي براي رهایی از گرفتاري، در این داستان، گرفتاري (آزمون) براي هنبوي (آزمون شونده) اتفاق می
توان ضحاك میگیرد (یاریگر درونی). در اینجا(اسیر شدن برادر، شوهر، فرزند) از عقل و درایتش یاري می

رسد.را نیز یاریگري دیگري از نوع بیرونی دانست. آزمون شونده با آزاد شدن هر سه نفر به توفیق می
اي که در بررسی این داستان وجود دارد این است که در توالی آخر ساختار پیرنگ (اینکه ضحاك هر نکته

وجود ندارد. در واقع دلیلی ندارد که ضحاك ي علی و معلولی محکمیکند)، رابطهسه مرد هنبوي را آزاد می
باره دهد یکی از آنها را آزاد کند، یکبعد از اینکه قصد کشتن هر سه مرد را دارد و بعد از اینکه قول می

تر رسد در اینجا عنصر باور، از عنصر علیت در ساختار پیرنگ قويتصمیم به آزادي هر سه بگیرد. به نظر می
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مردي و کرم پادشاهان و متاثر شدن آنان از اوضاع رعیت ظاهرا باعث هایی مبتنی بر جواناست. در اینجا باور
1شود که ضحاك هر سه مرد را آزاد کند.می

» آهو و موش و عقاب«حکایت 
کرد تا اینکه وجوي کمک، به هر طرف نگاه می) آهویی در دام صیاد افتاد. به جست1ي داستان: (خالصه

اد موش را صدا زد و از او درخواست کمک کرد، موش درخواست کمک او را رد کرد و چشمش بر موش افت
) صیاد بازگشت و آهویی را در دام خود 2اش بخزد که عقابی او را در چنگال گرفت. (خواست در النه

مردي آهو را از صیاد خرید و رها کرد. گرفتار دید؛ صیاد آهو را بر دوش نهاد و به بازار رفت. نیک
)125همان:(

شود (گرفتاري) و از موش (یاریگر بیرونی) شونده)، در دام صیاد گرفتار میدر این داستان آهو (آزمون
ماند (عدم توفیق).کند و آهو در دام میکند. موش این درخواست را رد میدرخواست یاري می

ک مرد (یاریگري بیرونی) ي نیشونده) بدون درخواست یاري به وسیلهي داستان، آهو (آزموندر ادامه
کند (توفیق).خرد و آزاد میمرد آهو را میشود. نیکیاري می
گونه که مشاهده می شود، در این داستان، یک الگو، به صورت مضاعف و تکراري آمده است؛ اما با همان
بندي متفاوت.دو پایان

» مسافر با آهنگر«حکایت 
را دید که در چاهی عمیق افتاده بود. مرد مسافر بر سر چاه ) مسافري در راه، دیوي1خالصه داستان: (

رفت و دیو را نجات داد. دیو گفت: اگر روزي به من نیاز داشتی، نام مرا بر زبان بیاور تا حاضر شوم و تو را 
اش رفت. در آن ) مرد مسافر به شهري رسید که در آنجا با آهنگري آشنایی داشت. به خانه2نجات دهم. (

کردند. آهنگر چون مهمان را دید، شحنه را اي را قربانی میان رسم بود که هر سال غریب نو رسیدهشهر چن
خبر کرد، آمدند و مهمان را بردند. مسافر که خود را در گرفتاري دید، نام دیو را بر زبان برد. دیو حاضر آمد 

ند کاري انجام دهند. دیو از درون شاه و به تن پسر پادشاه شهر وارد و پسر دیوانه شد. طبیبان حاذق نتوانست
ندا داد که شفاي فرزند در خالصی آن مرد غریب است. پادشاه دستور داد تا او را از حبس آزاد کردند. 

)143(همان:

از22و 4توان به حکایت شود؛ براي نمونه میهاي کهن به کرات مشاهده میکارهایی از این دست از سوي پادشاهان، در حکایت.١
)76-75و 62-61:1381،سعدي نیز اشاره کرد (نک یوسفیباب اول گلستان
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بار دهد و یکشود و مسافر او را یاري میبار دیو (آزمون شونده) دچار گرفتاري میدر این داستان یک
دهد. اما در هر دو داستان، الگویی فوق به شود و دیو او را نجات میار گرفتاري میمسافر (آزمون شونده) دچ

کار رفته است.
در این داستان نیز عنصر باور، در کنار علیت آشکارا وجود دارد. وجود دیو و دیوانه شدن پسر پادشاه، از 

روزي سنخیتی ندارد.مواردي است که بیشتر متناسب با باور مردم کهن است و با قوانین علیت ام
»غالم بازرگان«حکایت 
) بازرگانی غالمش را براي تجارت به سفر فرستاد و به او قول داد که در بازگشت از 1ي داستان: (خالصه

پشتی نجات پیدا کرد و ي سنگسفر او را آزاد کند. کشتی غالم و بار او در دریا غرق شد و خودش به وسیله
) گروهی گروهی از بزرگان 2. چنین شبانه روز راه را ادامه داد تا به شهري رسید. (اي رساندخود را به جزیره

ایم. او به تخت سلطنت ي توشهر با احترام به نزد او آمدند و به او گفتند: تو پادشاه ما هستی و ما همه بنده
کار به او گفت هرسال نشست. یکی از نزدیکان را برگزید و به او رتبه داد و از او تفحص ماجرا کرد. خدمت

) غالم در فکر 3کنند. (ي بیابان میگزینند اما بعد از یک سال او را آوارهیک نفر مانند تو را به پادشاهی برمی
اي شد و به خدمتکار گفت چند استاد حاذق و ماهر به بیابان ببر تا در آنجا عمارتی بسازند. بعد از یک چاره

)101کردند او به ان عمارت نقل مکان کرد. (همان:سال وقتی او را از سلطنت برکنار
گونه که در متن نیز با شماره مشخص شده است این حکایت شامل سه داستان مجزاست که هر همان

اي براي داستان دوم و داستان دوم (که کامل ها داراي پیرنگ واحدي هستند. داستان اول پایهي این داستانسه
براي داستان سوم پایه است. نظیر جمالت پایه و پیرو در دستور زبان.ي داستان اول است)،کننده

شونده) دچار گرفتاري و آزمون (بازرگانی رفتن به امید رهایی از بندگی و در داستان اول، غالم (آزمون
یابد (یاري). و در نهایت به پشتی از غرق شدن در دریا نجات میشود. توسط سنگغرق شدن در دریا) می

رسد (توفیق).شاهی میپاد
شود که در آن مردم شهر او را به عنوان پادشاهی براي مدت اي میدر داستان دوم: غالم دچار گرفتاري

اند و پس از آن قصد هالك او را می کنند (آزمون) در اینجا او پس از مشورت با خدمتکار سال برگزیدهیک
شود (توفیق).وم مردم این شهر آگاه میبرد و از رسم و رسخاصش (یاري) به این راز پی می

اي که در آن گرفتار شده است (آزمون)، با کمک خدمتکار در داستان سوم: غالم براي خالصی از مخمصه
برد سازد و پس از رها شدن در بیابان بدانجا پناه میخاصش (یاري) در بیابان براي خود عمارتی مجهز می

(توفیق).
سه الگوي همانند شکل گرفته است. در این حکایت نیز باورهایی مشاهده این حکایت، از مضاعف شدن

اند. مثال باوري که به پیوند تام و تمام انسان گیري این حکایت بیش از علیت نقش داشتهشود که در شکلمی
روزي یا هد. و یا باوري شبیه به میر نوپشتی غالم را از دریا نجات میو طبیعت اشاره دارد و مطابق آن سنگ
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هاي قربانی کهن که مطابق با آن، مردم شهر، پادشاهی را براي مدتی انتخاب کنند و بعد از آن او را به آیین
کنند.قصد هالك در بیابان رها می

یی از الگوي ادعا +آزمون +یاري +اثبات یا عدم اثباتنمونه
»راي هند با ندیم«حکایت 
روزي در اثناي محاوره، بر زبان او رفت که من مرغی ي داستان: راي هند، ندیمی داشت.خالصه

خورد. ندماي مجلس سخن او را انکار کردند و ندیم هرچه ام که سنگ و آهن گداخته را میخوار دیدهآتش
شود. به بغداد رفت و مدت آورد سود نداشت با خود اندیشید که این شبهه فقط با دیدن برطرف میدلیل می

شترمرغ به دست آورد و به هندوستان برگشت و به درگاه شاه رفت. شاه از آمدنش باخبر طوالنی ماند و چند 
شد. دستور داد تا حاضر شود. چون به خدمت شاه رفت. شاه از غیبت او پرسید. گفت: فالن روز گفتم که 

سخنی که براي ام تا به عیان ببینند. راي گفت: خوار آوردهام و باور نکردند. مرغ آتشخوار دیدهمرغ آتش
)342اثبات آن یک سال عمر  باید صرف کرد، بهتر است ناگفته بماند. (همان:

ام براي اثبات این ادعا آزمون خوار دیدهکند که مرغ آتششونده (ندیم) ادعا میدر این حکایت، آزمون
ادعایش را به اثبات گیرد (یاریگر درونی). در نهایتشود (به سفر عراق رفتن) و از اندیشه خود یاري میمی
رساند.می

در این حکایت نیز عنصر باور در ساختار پیرنگ بسیار برجسته است. باور پیشینیان بر آن بود که شترمرغ 
رود که در نهایت چنین چیزي واقعیتی مسلم هاي داستانی طوري پیش میخوار است و کنشمرغی آتش
شود.انگاشته می

گیرينتیجه-7
ها از منظر ساختار کلی پیرنگ، عملکرد نامه، این داستانهاي مرزباناوت و متنوع داستانبه رغم ظاهر متف

هاي توان آنها را در دستهاي که میهاي فراوانی با هم دارند، به گونهقهرمانان و انواع شخصیت، مشابهت
هاي پریان قصهشناسیاي با الگوگیري از پراپ در ریختبندي کرد. چنین نتیجهمحدود و مشخص طبقه

ها، کارکردهاست که این کارکردها برخالف کارکردهاي حاصل شد. عناصر ثابت و پایدار در این حکایت
کارکرد) بسیار محدود هستند. دلیل این محدودیت در کوتاه بودن این نوع از 31هاي پریان (پراپ در قصه

یکسان است (الگوي اول). براي دوري از ها هم جز در چند موردحکایات است. ساختار پیرنگ این حکایت
گرفتند، با الگویی دیگر هرگونه جزم اندیشی ساختاري، چند حکایت معدودي که در این ساختار کلی جا نمی

هاي مرزبان از دو ساختار کلی تبعیت سنجیده شدند (الگوي دوم). در این بررسی مشخص شد که حکایت
کنند:می

)+ یاري+ توفیق (یا عدم توفیق)الگوي اول : آزمون (گرفتاري
الگوي دوم: ادعا+ آزمون+ یاري+ اثبات (یا عدم اثبات)
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ها، عالوه بر عناصر توالی و علیت، عنصر سومی نیز همچنین مشخص شد در پیرنگ بسیاري از حکایت
شود که در این مقاله به آن باور گفته شده است.مشاهده می

ها توجه ساخترود، به ژرفها فراتر نمیي ساختار ظاهري قصهلعهي مطاي پراپ از محدودهاگرچه شیوه
هاي فرهنگی، مذهبی و هاي اعمالشان، زمینههاي داستان مانند صفات قهرمانان، انگیزهندارد و سایر جنبه

انجام توان با مقایسه و تحلیل کارهایی که به این شیوه داند اما امروزه میاجتماعی پیدایش داستان را فرعی می
شناسی، اجتماعی و... اطالعات بسیاري را حاصل کرد.ي مسایل کلی فرهنگی، مردمتوان دربارهشده است می

نامهکتاب
) .ساختار و تأویل متن. تهران: مرکز. چ یازدهم.1388احمدي، بابک .(
) .اهللا مجتبایی. تهران: سپهر.ي فتح). بوطیقا یا هنر شاعري. ترجمه1337ارسطو
ي فرزانه طاهري. تهران: انتشارات آگه.ز، رابرت. درآمدي بر ساختارگرایی ادبیات. ترجمهاسکول
) .هاي هایی از فرمالیستي ادبیات (متننظریه». هنر همچون فرآیند). «1392اشکلوفسکی، ویکتور

.81-106ي عاطفه طاهایی. تهران: دات. صصروس). ترجمه
) .نامههاي مرزباننقد زن محور (فمینیستی) داستان). «1392بزرگ بیگدلی، سعید و حسینی، سارا .«

.33ـ59.  صص2شناسی. شپژوهش نقد ادبی و سبک
) .اي. تهران: انتشارات توس.ي فریدون بدرهي پریان. ترجمهشناسی قصه). ریخت1392پراپ، والدیمیر
) .هاي هایی از فرمالیستتني ادبیات (منظریه». هاي پریاندگرگونی قصه). «1392پراپ، والدیمیر

.292-363ي عاطفه طاهایی. تهران: دات. صصروس). ترجمه
) .ي علی مرتضویان. ارغنون (نقد ادبی نو). تهران: ترجمه». مفاهیم بنیانی ساختگرایی). «1386پیاژه، ژان

سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی. چ دوم.
) .تهران: نگاه امروز …ي مازیار حسین زاده وهاي نقد ادبی معاصر. ترجمه). نظریه1387تایسن، لیس.

و حکایت قلم نوین.
) .ي محمد نبوي.تهران:آگه.). بوطیقاي ساختارگرا. ترجمه1379تودوروف، تزوتان
) .ي سیده فاطمه علوي و فاطمه نعمتی. تهران: سمت.). روایت شناسی. ترجمه1386توالن. مایکل
هاي روس). هایی از فرمالیستي ادبیات (متننظریه». مایگاندرون). «1392وریس. (توماشفسکی، ب

293-242ي عاطفه طاهایی. تهران: دات. صصترجمه
هاي جادویی شناسی افسانههاي نو در ریختیافته). «1387محمد و خدیش، پگاه. (شناس، علیحق

.39- 27. صص186ي گاه تهران. شمارهي ادبیات و علوم انسانی دانشي دانشکدهمجله». ایران
) .45.صص6ي هاي ادبی. شمارهپژوهش». شناسی هزار و یک شبریخت). «1383خراسانی، محبوبه -

66.
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) .فرهنگ اصطالحات ادبی. تهران: ققنوس.1382داد، سیما .(
) .هاي عرفانی. تهران: سخن). ساختار داستانی حکایت1389رضوانیان، قدسیه
هاي زبان و پژوهش». هاي دیوان در شاهنامهبررسی قصه). «1390و عنایتی، محمد. (روحانی، مسعود

.105-122. صص 9ي ادبیات فارسی. شماره
).از گذشته ادبی ایران. تهران: انتشارات بین المللی الهدي.1375زرین کوب، عبدالحسین .(
) .ي ریخت شناسی مه بر اساس نظریهگیرناي جهانحلیل منظومهت). «1391ستاري، رضا و خلیلی، احمد

.169-192. صص33ي ي تخصصی ادبیات فارسی. شمارهفصلنامه». والدیمیر پراپ
حسین یوسفی. تهران: خوارزمی). گلستان. تصحیح غالم1381الدین. (سعدي، مصلح
) .ان: ي عباس مخبر. تهر). راهنماي نظریه ادبی معاصر. ترجمه1384سلدن، رامان و ویدوسون، پیتر

طرح نو.
) .ي کوروش صفوي. تهران: هرمس.). درآمدي بر زبانشناسی همگانی. ترجمه1387سوسور، فردینان دو
) .ي ابراهیم یونسی. تهران: نگاه.هاي رمان. ترجمه). جنبه1369فورستر، ادوارد مورگان
) .مه براساس نظریه تجزیه و تحلیل حکایاتی از کوش نا). «1389کوپا، فاطمه و موسوي، عاطفه سادات

.122-103. صص 1مطالعات داستانی. ش». والدیمیر پراپ
).ي محمد شهبا. تهران: انتشارات هرمس.هاي روایت. ترجمه). نظریه1382مارتین، مارتین
).ي مهران مهاجر، محمد نبوي. تهران: ي ادبی معاصر. ترجمهنامه). دانش1383مکاریک، ایرنا ریما

.انتشارات آگه
عناصر داستان. تهران: انتشارات سخن.1376قی، جمال. (میرصاد .(
) .ادبیات داستانی. تهران: سخن. چاپ پنجم1386میرصادقی، جمال.(
) .نامه. به تصحیح خلیل خطیب رهبر. تهران: انتشارات صفی علیشاه، ). مرزبان1391وراوینی، سعدالدین

هفدهم.چاپ
 Cuddon,j.a. (1984).A Dictionary of literary terms.america:penguin.
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هاي مکتب سوررئالیسم در شعر امروز ایران؛ تعدیل مؤلفه
پوربا تکیه برآثار قیصرامین

1حسن دلبري

استادیار دانشگاه حکیم سبزواري
2فریبا مهري

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی 
چکیده

هاي پیدایشو جایگاه آن در وررئالیسم، زمینههدف از نگارش این مقاله آن است که پس از معرفی مکتب س
هاي مترتب ي این مکتب و محدودیتهاي شناخته شدهادبیات معاصر ایران را تبیین کند و با برشمردن مؤلفه

عقیدتی ایران، یاد آور شود که شعر امروز ایران با جایگاه ایدئولوژیک خاص خود و -بر آن در بافت فرهنگی
پذیرد. در کدام از مکاتب ادبی جهان را به صورت صددرصدي نمیهاي هیچآن، مؤلفهبافت فرهنگی حاکم بر

هاي مکتب سوررئالیسم در ایران به تناسب آثار پدید آمده ي بنیادي مقاله این است که مؤلفهاین راستا مسأله
پور به یصر امیندر بستر فرهنگی این کشور کدامند، براساس چه پارادایمی قابل عرضه هستند و در آثار ق

ي اصلی مقاله را اند. بدنههاي تأثیرگذار شعر امروز با چه کمیت و کیفیتی نمودار شدهعنوان یکی از چهره
دهد و در پایان پور تشکیل میهاي این مکتب در ادبیات معاصر و با تکیه بر آثار قیصر امینبازتاب ویژگی

ن و به ویژه در شعر شاعران متعهدي مثل قیصر امین پور که گردد که در شعر امروز ایرااین نتیجه حاصل می
هاي سوررئالیسم صورت گرفته تا حدي این مقاله با تکیه بر آثار او فراهم آمده است، تعدیلی منطقی در مؤلفه

شود.میآور در شعر امروز کمتر دیدهکه عناصري افراطی مانند زیبایی تشنج
پور.بیات معاصر، شعر امروز، قیصر امینمکتب سوررئالیسم، ادها: کلیدواژه

: درآمد
سوررئالیسم به مثابۀ گرایش به ماوراء واقعیت یا واقعیت برتر، مکتبی است در هنر و ادبیات، که در آغاز 

). 39: 1371قرن بیستم در فرانسه ظهور کرد و ابتدا در میان نقّاشان و نویسندگان رواج یافت (ر. ك گرانت، 
براي خلق اثر هنري، ذهن باید از قید منطق و استدالل و اراده آزاد «سوررئالیسم معتقد بودند که گذارانپایه

کنند و تنها با آزادي از باشد؛ زیرا این نیروها (عقل و منطق)، حالت هوشیاري انسان را محدود و تابع خود می
تیجه نیروهاي واقعی خویش را متجلّی رسد و در نهاست که ذهن انسان و تخیل او به نهایت قدرت میقید آن

).139: 1373(میرصادقی، » سازدمی
در هنر و ادبیات همیشه رفت و آمد خالق اثر در مسیر خود و نابخود؛ یا آگاهی و ناخودآگاهی سرمنشأ 

تر از این جهان آیین اصلی مکتب سوررئالیسم بر این استوار است که جهانی واقعی«است. ها بودهچالش

1.Hassan_delbary@yahoo.com
2.negarestandel@yahoo.com
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ها، بشر در آن سوي ). از نظر سوررئالیست92: 1352(رید، » وجود دارد و آن جهان ذهن نابخود استعادي
هاي ملموس است و تنها راه یابد که بسی فراتر و واالتر از واقعیتواقعیت، به دانشی تازه دست می

ن خواب و بیداري است.هاي بییافتن به این دانش، روي آوردن به عالم تخیل، توهم، رؤیا و حالتدست
سوررئال، مکتبی ضد عقل و ضد واقعیت است. این مکتب از اخالق، سنّت و قراردادهاي اجتماعی چشم 

ها، هرگز عناصر عقالنی بر عناصر داند. در منطق سوررئالیستزا میها را قیود محدودیتکند و آنپوشی می
). از دید شاعران سوررئالیست، زیبایی تصویر 234: 1379تصوري و تخیلی رجحان ندارد (ر. ك فاطمی، 

شعري، حاصل اجتماع عناصر ناهمگون است و هرچه این ناهمگونی و ناسازگاري بیشتر باشد، تصویر، 
). آنان بر این باورند که براي 297: 1386انگیزتر و زیباتر جلوه خواهد کرد (ر. ك فتوحی رودمعجنی، خیال

تواند در کنار شیء دیگر بنشیند و چ مرز و حدي نباید قائل شد. هرشیء میپیوند اشیاء و تصاویر، هی
کند، در یک اثر هنري نیز داشته باشد، حتّی اگر تواند، هر عمل دلخواهی را که در ذهن بروز میهرچیزي می

ویر در تصا«)؛ بنابراین، 164: 2537آن حرکت و عمل در طبیعت براي آن شیء ناشناخته باشد (ر. ك رؤیایی، 
اند؛ از این تناسب، ناهمگون و سرشار از شگفتی و حیرتاین مکتب ادبی، غریب، غیرمنتظره، بریده بریده، بی
سابقه، هاي بیجوي مضمونوي زیاد از حد به جسترو، افراط در آفرینش تصویرهاي خیالی و عالقه

). 44: 1364کوب، (زرین» شناسی سوررئالیسم استمعیارهاي جمال
هاي این مکتب در متون نقد نچه در مورد مکتب سوررئالیسم تا اینجا برشمرده شد مبتنی بر مؤلفهآ

است؛ اما در شعر امروز و به ویژه در ها به حوزة نقد شعر معاصر راه یافتهاروپایی است که از رهگذر ترجمه
راهم آمده است، تعدیلی منطقی شعر شاعران متعهد مثل قیصر امین پور که این مقاله با تکیه بر آثار او ف

صورت گرفته تا حدي که از عناصري مانند زیبایی تشنج آور در شکل افراطی آن خبري نیست. در شعر 
هدف شاعر سوررئال این است که آنچه تمدن به او بخشیده «معاصر ایران و مخصوصا در حوزة نوکالسیک 

» دست آورداند نیروهاي ذهنی طبیعی خود را دوباره بهگر شدن فطرت ابتدایی بتواز خود سلب کند تا با جلوه
).2: 1346(ناتل خانلري، 

عوامل مؤثر در پیدایش مکتب ادبی سوررئالیسم
هاي پدید آمدن آن در اروپا هاي مکتب سوررئالیست، یادکرد تیترگونۀ زمینهبراي بازشناخت بهتر مؤلفه

هاي انسانی در پی جنگ ؛ نابودي فرهنگ، تمدن و اصالتهایی از قبیل: جنگ جهانی اولالزامی است. زمینه
ها؛ رواج بدبینی، جهانی و در نتیجه نابودي روح حیات و گسترش نفرت؛ از بین رفتن نظام ارزش

هاي روانی؛ رواج اعتقاد به اختیار و آزادي اراده و سرخوردگی و هرج و مرج؛ گسترش یأس، ناامیدي و ترس
هنگی به جاي اعتقاد به مذهب و پرستش دین؛ رشد الیناسیون یا از خود بیگانگی پرستش زیبایی و زندگی فر

گرایی(نیهیلیسم) و غیرانسانی شدن هنر که در پی گسترش تولید و صنعت در جامعه؛ گرایش به نیستی
هانري هانري برگسون و بندتو کروچه.هاي فیلسوفانی چوني ایجاد الیناسیون بود؛وجود اندیشهنتیجه

کند، بسی باالتر از نتایج علمی است و بندتو گسون معتقد بود، حقیقتی را که کشف و شهود درك میبر
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کروچه نیز اعتقاداتی ضد کلیسا داشت و معتقد به تقدیم روح بر جسم و اصالت تصور و اندیشه بود؛ ترجیح 
هم دنیاي درون و ایجاد شهود بر عقل، ضدیت با اخالق مذهبی، بها دادن به تصور و خیال، کوشش در ف

ارتباط میان جهان درون و بیرون؛ نظرات فروید و تالش او براي ورود به عالم رؤیا، ضمیر ناخودآگاه، غرایز 
: 1385ها قرار گرفت (ر. ك ثروت، سرکوفته و موضوع جنسیت که بعدها مورد استقبال بسیار سوررئالیست

215-246.(
وط به عالم رؤیا و ناخودآگاه، منحصر به عصر ظهور مکتب الزم به یادآوري است، تصاویر مرب

هاي اساطیري اقوام اولیه و ها و داستانسوررئالیسم نیست؛ چنان که بسیاري از تصاویر تجلّی یافته در اسطوره
گیرد (ر. هاي سوررئالیستی) جاي میهاي مربوط به عوالم عرفانی، در قلمرو این تصاویر (تصویریا مکاشفه

) و این در حالی است که، پیش از این موارد، مکتب سوررئالیسم وجود 299: 1386توحی رودمعجنی، ك ف
خارجی نداشته است. 

هاي مکتب سوررئالیسممؤلفه
- دهد تا براي آن مؤلفهمکتب سوررئالیسم به دلیل پیچیدگی و ابهام ماهوي که دارد، به راحتی اجازه نمی

هاي مختلف و ارزیابی علمی ارائه دهند. به همین دلیل است که از نظرگاههایی شفاف و مبتنی بر اصول نقد
نظراتی متفاوت مطرح گردیده است. براي شناخت بیشتر این مکتب ادبی و هنري و به منظور آشنایی بیشتر با 

هایی را به طور خالصه برشمرد:توان ویژگیاعتقادات و باورهاي پیروان آن، می
یدي نسبت به زندگی واقعی؛قاعتنایی و بیبی□
آزاد کردن ذهن از قید نظارت ضمیر آگاه؛□
هاي بین خواب و بیداري؛روي آوردن به عوالم رؤیا، توهمات و حالت□
اعتقاد به این اصل که همه چیز جزء تخیل و توهم محدودیت زاست؛□
ت؛تر باشد، اندیشمندتر اسانگیزتر و غیر واقعیتخیالت هرچه شگفت□
ها و قراردادهاي اجتماعی؛عدم اعتقاد به منطق، اخالق، قواعد هنري و سنّت□
یابد که فراتر و واالتر از واقعیت اعتقاد به این که بشر در آن سوي واقعیت به دانشی تازه دست می□
است؛
کنند؛باورمندي به عالمی که دیوانگان درك می□
رهایی ذهن از قید منطق و استدالل؛هاي خلق آثار هنري و ادبی در حالت□
هاي تداعی آزاد معانی، توالی اتّفاقات و حوادث و یادآوري خاطرات به عنوان استفاده از روش□
هاي اساسی کار؛شیوه
ي ذهن بشر؛یابی و کشف نیروهاي پنهان و دست نخوردهاعتقاد به دست□
هاي ذهنی؛مقدس دانستن آشفتگی□
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تواند ارتباطی با دنیاي اطراف خود برقرار کند (ر. ك میرصادقی، هنرمند نباید و نمیاعتقاد به این که□
)؛140–138: 1373
ي وحدت در ذهن؛اعتقاد به وجود یک نقطه□
آور؛آزادسازي تخیل و عناصر آن به صورتی فانتزي و نامتجانس و شگفت□
ي تخیل است؛اخودآگاه سرچشمهپیروي از نظریات زیگموند فروید در مورد ناخودآگاه: ن□
زنی امیال هاي فروید؛ زیرا، وي معتقد بود واپستوجه به عشق و امیال جنسی تحت تأثیر اندیشه□

کند؛ها را محدود میجنسی، فعالیت
یابی به ضمیر ناخودآگاه است(ر. ك انوشه، ي دستاعتقاد به این که غیرارادي بودن بهترین وسیله□
)؛837–834: 1376
عالقه شدن نسبت به دنیاي خارجی و فاصله گرفتن از آن براي نفی دنیاي کاربرد طنز به منظور بی□

واقعی؛
ربط؛ترکیب تصاویر عجیب و غریب و ظاهراً بی□
کاربرد ترکیبات دستوري غیر معمول؛□
شده باشد؛اعتقاد به این که الزم نیست در هر اثر هنري و ادبی، پیام و یا هدفی نهفته □
قیام برضد قواعد هنري؛□
استفاده از سیستم نگارش خودکار در خلق اثر؛□
هاي روانی؛هاي مبتالیان به بیمارينوشتن و ضبط رؤیاها و هذیان□
هاي هنري و ادبی دسته جمعی: روشی که در آن، اعضاي گروه بر کاغذهایی که دست به دست آفرینش□

شد(ر. ك داد، نوشتند و حاصل کار، یک اثر دسته جمعی تلقّی میربط میبیگشت، جمالتیدر میان جمع می
)؛298–297: 1382
بایست در خدمت کشف اسرار سرنوشت انسان و جهان باشد؛اعتقاد به این اصل که هنر می□
ر را فهمیم که همدیگاند و زمانی دنیا را میهاي مکمل همکه انسان و جهان، نیمهباورمندي به این□

اي را کسب کرد؛هاي ویژهفهمیده باشیم؛ از این رو، باید قدرت
اي هاي خلسه و اشراق؛ زیرا، یافتن راه رستگاري در لحظاتی است که آدمی به مرحلهتوجه به لحظه□

کند؛باالتر از خویشتن و زندگی عادي صعود می
نه و بیانگر فوق واقعیت است؛باف است و زبان، آییاعتقاد به این که انسان موجودي خیال□
ي آفرینش آزاد و شخصی و همراه حیرت و شگفتی، که به صورت فوق واقعیت اعجازي است زاییده□

نامند؛سنّتی، آن را الهام می
اعتقاد به جادو و امر شگفت براي رسیدن به واقعیت برتر؛□
در کار باشد؛اي شنیدن و دیدن رؤیاها در حالت بیداري، بی آن که اراده□
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گراییگردانی از ایده آلیسم و خردروي□
)؛799–786: 1387اعتقاد به زیبا و برتر بودن تصاویر متناقض و ناهمگون(ر. ك سید حسینی،□
توصیف انسان به صورت موجودي اجتماعی در آثار؛□
هاي رفتارهاي آدمی در شرایط اجتماعی؛جوي ریشهوجست□
تی در آثار: مسائلی که با زندگی عموم مردم ارتباط داشته باشد؛ انتخاب مسائل حیا□
). 357: 1384عدم اعتقاد به افکار از پیش تعیین شده و مبتنی بر برنامه ریزي(ر. ك زرقانی، □
تصویر سوررئالیستی-2
ست، ي سوررئالیناپذیر است. نویسندهناپذیر نیست، خالق وصفها بیان وصفتصویر براي سوررئالیست«

آفریند کند، ذهنیت را میدهد. تصویر او، هیچ ذهنیت و یا حساسیتی را بازنمایی نمیگیرد. الهام میالهام نمی
ي پرشی است به سوي آزادي، که در آن واحد هم هدف است و هم و حساسیت را برمی انگیزاند؛ تخته

همیشه درهاي جدیدي به روي ناخودآگاه تصویر سوررئالیستی، ). « 545: 1385(نوري کوتنایی، » وسیله 
دهد. بدین سان موجب غنا و سرشاري ناخودآگاه گشاید و آن را رویاروي خودآگاه و جهان قرار میمی
). 146: 1380ادونیس، »(شودمی

اند، سرشار از تناقض ها، اتّفاقی و دلبخواهیتصاویر سوررئالیست«ي فتوحی رودمعجنی به عقیده
بخش از تصویر به طور عجیبی پنهان است. تصویرها توهم زایند، به طور خیلی طبیعی، بر اند. یک ظاهري

پوشانند و بر نفی برخی از امکانات مقدماتی طبیعی داللت ي امور انتزاعی نقابی از عینیت و یا تضاد میچهره
). 314: 1386فتوحی رودمعجنی، »(دارند
مبانی نظري تصویر سوررئالیستی-3

فراواقعیت-3-1-1
هاي امور کوشد وراي تخیالت معمول و در فضاي تخیالتی برتر، به خلق و آفرینششاعر این مکتب می

ي خیال مطلق ها، تنها زاییدهآفریند که هستی آنمحال و متناقض بپردازد؛ مثالً، او موجوداتی می
ها توان براي آنه است؛ بنابراین، نمیگونه از تصاویر، برگرفته از مکنونات ژرفاي روان نگارنداوست.این

تحلیل منطقی و قابل قبولی قائل شد:
).274: 1385اي در قفس است (سپهري، به تماشا سوگند/ و به آغاز کالم/ و به پرواز کبوتر از ذهن/ واژه

ته تصاویري مبهم و کامالً برخاس» در قفس بودن واژگان« و » پرواز کردن کبوتر از ذهن«تصاویري چون 
ها را با منطق مورد پذیرش توان آناز اعماق ناخودآگاه و روان سپهري است؛ زیرا، تصاویري هستند که نمی

عامه تحلیل کرد و شناخت.
مرز ناکجاي بی-3-1-2
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اي و یا جایی هست که در آن مرگ و در ذهن انسان نقطه«ها آمده است: در مبانی نظري سوررئالیست
و نقیض هم به نظر نمیزندگی، خیال و واقعی رسندت، گذشته و آینده، باال و پایین و ...، دیگر ضد «

خیزد؛ ها همه از میان برمیهاست، جایی که تفاوت). این نقطه همان جهان وحدت825: 1387(سیدحسینی، 
ید به تعبیري دیگر، این همان اصل وحدت وجود است که در عرفان و تصوف مطرح است. با این توصیف با

شود و براي رسیدن به آن، باید از جهان حس، عقل و منطق گفت، این مکان فقط در عالم خیال درك می
هاي خیال شد؛ زیرا، تخیل، یگانه قلمرو ادراك و توصیف آن است.گذشت و وارد وادي

همان ي علیاي هستی است؛آندره برتون، از معتقدان این مکتب ادبی، بر این باور است که، خدا نقطه«
).145: 1380(ادونیس، » رسندخیزد و ماده و روح به اتّحاد و یگانگی میها از میان برمیجایی که تناقض

چگونگیدنیاي بی-3-1-3
اي بر ایجاد آگاهی و بیداري در زندگی بشري است؛ از این ها بر این باورند که حیرت مقدمهسوررئالیست

ها، ها و مجهوالت نهاد؛ زیرا، مجهوالت و ناشناختهد پا در قلمرو شگفتیرو، براي رسیدن به این حیرت، بای
)؛ پس با این توصیف، باید به نوادر 143باشند(ر. ك همان: ي ماوراي عقل میگذرگاه ورود به عوالم ناشناخته

هاي منطقی و علّی و معلولی قرار دارد؛ زیرا، در منطقپرداخت و به آن چه که بیرون از چهارچوب
توان به آزادسازي آفرین و درخور توجه است و به کمک آن میها، تنها، شگفتی است که زیباییسوررئالیست

ها پرداخت.ي درون و در نهایت، فتح جهان فراسوي واقعیتنیروهاي ناشناخته
قعی یگانه اتّفاقی که شاعر سوررئالیست به دنبال آن است، تبلور و ظهور رؤیاهاي فردي در زندگی وا

خیزد و حاصل ي ناخودآگاه فردي برمیاست؛ از این رو، تصاویر وي نیز، تصاویري است که از حوزه
خوردگی جهان آرمانی و واقعی اوست؛ چنان که سپهري تصویر کرده است:گره

).384: 1386شد ( سپهري به نقل از  فتوحی رودمعجنی، مادرم چاقو را در حوض نشست/ ماه زخمی می
شود، گویا او همچنان صویر، سپهري میان ماه واقعی آسمان و تصویر آن در آب، تفاوتی قائل نمیدر این ت

زید.ي خویش میدر رؤیاهاي ناب کودکانه
دگردیسی مداوم-3-1-4

کنار و بی قید و شرط ضمیر ناخودآگاه آفریند، متعلّق به ساحت ناپیداتصاویري که شاعر سوررئالیست می
ي نخواهد آمد؛ زیرا، به عقیدهگاه به تصرّف بشر درنیامده و درتویی است که هیچ، هزارناخوآگاه«اوست. 

)؛ از این روست که 207: 2535(شایگان، » فروید، این بخش از وجود آدمی، مفهومی به غایت شخصی دارد
ی و الیتناهی اي خاص از آن را شاهدیم و این، خود دلیلی است بر پویایدر هر لحظه و در هر مکان، جلوه

بودن آن. در نتیجه، تصاویر شاعر سوررئالیست همواره در حال تجدید و نوزایی است؛ زیرا، او پیوسته 
ها، دستخوش دگردیسی پیاپی ضمیر ناخوآگاه خویش است؛ از این رو، خوانندگان وي، همواره با ناشناخته

اند. براي نشان دادن منطقی زبان، مواجههايها، سنن و عادات غیر معمول و حتّی خارج از چهارچوبابهام
هایی از فروغ فرّخزاد اشاره توان به تصویرخیزند، میهاي دائمی که از ناخوآگاه برمیاي از این انقالبگوشه
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آید، ي شعري او برمیدانیم فروغ، بعد از تولّدي دیگر، چنان که از نام همین مجموعهکرد. همچنان که می
پس از «ره در حال شدن. این غلیان و انقالب دائمی و درونی در بسیاري از شعرهاي شود هموافروغی می

هاي مداوم روح فروغ هاي بارز این شدن، از نمونه»ماندتنها صداست که می«شود. شعر دیده می» تولّدي دیگر
زین شعر نیز از ي آغاگذارد؛ به ویژه که جملهاست که تصاویري برخاسته از ناخوآگاه او را به نمایش می

کند:هاي فروغ حکایت میتحوالت پیاپی، و دیگر شدن
اند/ افق عمودي است/ افق عمودي است و ها به جستجوي جانب آبی رفتهچرا توقّف کنم، چرا؟/ پرنده

رسد/ و چرخند/ زمین در ارتفاع به تکرار میهاي نورانی میحرکت: فواره وار/ و در حدود بینش/ سیاره
ي کرم روزنامه شوند/ و روز وسعتی است/ که در مخیلههاي رابطه تبدیل میي هوایی/ به نقبهاچاه
گذرد/ کیفیت محیط کشتی زهدان ماه/ هاي حیات میگنجد/ چرا توقّف کنم؟/ راه از میان مویرگنمی

هاي زمان ههاي فاسد را خواهد کشت/ و فضاي شیمیایی بعد از طلوع/ تنها صداست/ صدا که جذب ذرسلول
)339-1379:340خواهد شد/ چرا توقّف کنم؟ [...] (فرّخزاد، 

آورزیبایی تشنّج-3-1-5
هاي مطرح شده در دیگر مکاتب ادبی نیست؛ به زیبایی مطرح شده در آثار سوررئالیستی، از نوع زیبایی

بر نظم و شباهت و عنوان مثال ، زیبایی مطرح شده در مکتب ادبی کالسیسیسم از نوع مؤنث و مبتنی 
ي عقالنیت و مقبولیتی عام است و بر لذّت حسی عناصري چون هماهنگی، وحدت، تشابه و تقارن، در حیطه

ها تأکید دارد؛ اما، از دید هنرمند و شاعر سوررئالیست، زیبایی باید حیرت آور، تکان دهنده، حاصل از تناسب
: 1386باشد (ر. ك فتوحی رودمعجنی، » تشنّج آور« به تعبیريبه دور از ابتذال، خارج از جهان عقل و حس و 

).54: 1375(بیگزبی، » زیبایی یا تشنّج آور است و یا اصالً وجود ندارد«ها، ). از نظر سوررئالیست306
شناسی سوررئالیستی بر تناقض استوار است و آن به این معنی است که شیء زیبایی« از سوي دیگر، 

خود پرده بردارد؛ مگر در نقیض خود:تواند از ذات نمی
ام!/ چیست؟ ابدیت است/ آن، دریاست که آمیخته با خورشید این اوست که از او برخوردارشده

).268: 1380(ادونیس،
تر و با توجه به مطالب ذکر شده، به نظر می رسد در دید شاعران سوررئالیست، تصاویر هرچه ناهمگون

رو، آبشخورهاي تصویري شاعر مکتب تر و زیباتر خواهند بود؛ از اینهتر باشند، برجستتکان دهنده
سوررئالیسم، متفاوت از دیگر مکاتب ادبی است.

آبشخورهاي تصویر در سوررئالیسم-4
ضمیر ناخودآگاه-4-1
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تر از جهان عادي وجود دارد و جا که آیین اصلی سوررئالیسم بر این استوار است که جهانی واقعیاز آن«
ترین منابع معرفتی آن، براي )، ضمیر ناخودآگاه، از بزرگ92: 1352(رید، » خود استآن، جهان ذهن نابه

آید.کشف واقعیت برتر و جهانی فراسوي جهان واقعی به شمار می
گذارند. ناخودآگاه آن قسمت ي فرایندهاي ناهشیاري هستند که در رفتار فرد تأثیر میناخودآگاه، مجموعه«
ي شود و از حیطهشناختی تشکیل میهاي نفسانی است که از تمایالت و فرایندهاي پویاي روانینهاز زم

» ي ضمیرآگاه واپس زده شده استاختیار و اطّالع خارج است و به سبب کنترل اخالقی (سانسور) از عرصه
). 184: 1385(یونگ، 

ي روانیلحظه- 2- 4
ها و ادراکات وار دریافتي تجلّی ناگهانی و صاعقه، عرصه»خاطر«ان ي روانی و یا به تعبیر نگارندگلحظه

) یاد 381: 1386(فتوحی رودمعجنی، » هنگام بزرگ« متعالی روحی و روانی است و سپهري از آن با عنوان 
کرده است:

سر برداشتم:/ زنبوري در خیالم پر زد/ یا جنبش ابري خوابم را شکافت؟/ در بیداري سهمناك/ آهنگی
بستگی یک ریگ/ و از کنار زمان برخاستم/ هنگام بزرگ/ بر لبانم خاموشی دریا ـ نوسان شنیدم، به شکوه لب

ي اي دیده گشود:/ چشمانش بیکرانی برکه را نوشید./ بازي سایهها خزندهنشانده بود./ در خورشید چمن
).170: 1385ي، پروازش را به زمین کشید/ و کبوتري در بارش آفتاب به رؤیا بود (سپهر

» حال«شود، همان ي روانی در سوررئالیسم از آن یاد مینگارندگان بر این باورند که آن چه با عنوان لحظه
گراید: یابد و بالفاصله به خاموشی میدر مباحث عرفانی ماست که چون برقی جهنده تبلور می

یکی پرسید از آن گم کرده فرزند
ز مصرش بوي پیراهن شنیدي

احوال ما برق جهان استبگفت
گهی بر طارم اعال نشینم
اگر درویش در حالی بماندي

که اي روشن گهر، پیر خردمند
چرا در چاه کنعانش ندیدي
دمی پیدا و دیگر دم نهان است
گهی در پشت پاي خود نبینم
سر و دست از دو عالم برفشاندي

).318: 1368(سعدي ، 
رؤیا و خواب-4-3

هاي ناخودآگاه فردي را به ي تصاویر بصري و دیداري، بخش عظیمی از نهفتهها، با ارائهها و خوابرؤیا
گاه ناخودآگاه ماست.ها، تجلّیها و خوابآورند؛ به عبارتی، رؤیاسطح مرئی و قابل رؤیت می

ان طفولیت ارضا نگردیده و در ناخودآگاه رؤیا عبارت از توالی خاطراتی است که از زم«در نظر فروید، 
رود و تمایالت از ضمیر ناخودآگاه به انباشته شده است. در حالت پدید آمدن رؤیا، سانسور ذهن از بین می

شوند؛ از این رو، رؤیا به هر صورت و با هرهیأتی که نمودار شود، گردند و ارضا میخودآگاه سرازیر می
ي بخش همه«). او همچنین معتقد است ، 142: 1377(امامی، » الت انسان استزبانی رمزي براي بیان تمای
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ها گیرد و تعبیر و تفسیر رؤیا، راهی مستقیم براي شناخت ناخودآگاهیي روان، در رؤیا جان میشدهخفه
: 1382(غیاثی، » شناسی استترین اصل و مبحث رواناست و به همین سبب است که از نظر وي، رؤیا عظیم

خیزند؛ همچون ). تصاویر برخاسته از عالم رؤیا، تصاویري مبهم و گنگ هستند؛ زیرا از ناخودآگاه برمی61
گر حضور شاعر در عالم خواب و که نشان» بی پاسخ« تصاویري که سهراب سپهري در شعري با عنوان

رؤیاست، ارائه کرده است:
ویید/ خودم را در پس در تنها دیدم/ و به درون آغاز و پایان/ دري در روشنایی انتظارم ردر تاریکی بی

ي شباهتم را در ناشناسی خود اي در من فرود آمد/ و همهرفتم:/ اتاقی بی روزن، تهی نگاهم را پرکرد/ سایه
ام/ کرد/ پس من کجا بودم؟/ من در پس در تنها مانده بودم/ همیشه خودم را در پس یک در تنها دیدهگم

پاسخ نبود؟/ ام صدایی بیین در جامانده است/ در گنگی آن ریشه داشت/ آیا زندگیگویی وجودم در پاي ا
روزن انعکاسی سرگردان بود/ و من در تاریکی خوابم برده بود/ در ته خوابم خودم را پیدا کردم/ در اتاقی بی

).127-129: 1385ي من بود؟ (سپهري، و این هوشیاري، خلوت خوابم را آلود آیا این هشیاري خطاي تازه
عشق-4-4

جا که سوررئالیسم مکتبی است ضد عقل و مخالف قید و بندهایی چون اخالق، سنّت و قراردادهاي از آن
ي اضداد، از این ستیز است و بی پروا و در همان حال، آشتی دهندهجا که عشق، عقلاجتماعی، و نیز از آن

ئالیسم به شمار آید.تواند یکی از بزرگترین منابع معرفتی سورررو، می
ي هستی (جنون، رؤیا سوررئالیست معتقد است که عشق امکان بیشتري را براي تجاوز از اشکال سه گانه«

گردد ي هنجارها آزاد میشود و از همهرو میکند؛ در عشق، آفریده با حقیقت خود روبهو نگارش) فراهم می
لیت است؛ به این معنا که امکان آزادي توهمات و از بین رود. عشق در سوررئالیسم مبناي فعاو به باال می

: 1380(اودنیس، » کندبردن احساس گناه را در آن چه که با تعبیر و بیان از میل و رغبت پیوند دارد فراهم می
78:(

هاي من همه از عشق هاي محبت عریانم/ و زخمهاي میان کالممن عریانم، عریانم، عریانم/ مثل سکوت
ام/ و ي سرگردان را/ از انقالب اقیانوس/ و انفجار کوه گذر دادهاز عشقّ عشق، عشق/ من این جزیرهاست/

: 1379هایش آفتاب به دنیا آمد (فرّخزاد، تکّه شدن، راز آن وجود متّحدي بود / که از حقیرترین ذرهتکّه
311.(

نگارش خودکار-4-5
ها هاي آنان است. سوررئالیستها در بیان افکار و اندیشهستاین روش یکی از موارد پرکاربرد سوررئالی

هاي گیرد که برخاسته از اندیشهبر این باور بودند که، در اعماق ضمیر پنهان، به طور دائم گفتارهایی شکل می
ا هکنند و فرصت تبلور را از آنها را سرکوب میدرونی است؛ اما همواره گفتارهاي آگاهانه و روزمرّه، آن
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)؛ از این رو، معتقدان و پیروان این مکتب ادبی و هنري، در راستاي 827: 1387ستانند(ر. ك سیدحسینی، می
ي نگارش خودکار را برگزیدند.ها، شیوهگونه از افکار و اندیشهتبلور این

ذهنش ي ذهنی، هرآن چه را، در اولین فرصت به نشست و بدون پیشینهدر این شیوه، فرد پشت میزي می
هاي ). این نوع از نگارش، برخالف نگارش297: 1382نگاشت (ر. ك داد، کاست میوکرد، بی کمخطور می

قاعدگی، براصولی پایدار است:ارادي، در عین بی
ریزي؛نابودي فکر از پیش در نظر گرفته شده و تصمیم و برنامه□«

نابودي هرگونه نظارت و کنترل از سوي خودآگاهی و عقل؛□
شود در ظاهر چنین به نظر آید که این نابودي نظام و سیستم نگارش سنّتی و مرسوم؛ که باعث می□

نگارش جدید، مبتنی بر هرج و مرج و بدون انسجام و ساختار و معنی است؛
نابودي کوشش و توجه زیبایی شناختی(درمفهوم سنّتی) و اخالقی (به معنی و مفهوم سنّتی)؛□
اي مطلق است که برتون این نگارش نوعی از فیضان وجود، فیضان ناخودآگاهی با آزاديفیضانی بودن: □

).148: 1380(ادونیس، » کنداز آن با تعبیر امالهاي جادویی یاد می
) 1951هاي سوررئالیستی آمده از ویلیام دن برودر (متولّد اي از نگارش خودکار که در بازيدر نمونه

نم داستان چیست نوشتار خودکار یا غیر ارادي، خیلی اوقات به طور مکرّر دارد متن متنم ت«خوانیم: می
شود مانند کف پاي چپ من بدون پوست اما پوشیده با قرنیه، شنا در شربت آب ي متن نیلی آشکار مینتیجه

به من صد دار وي سه تکّه در دوده با کاله نوكیک جامهشور دریا در ایسلند با تجهیزات غواصی چنان که
).311: 1386(فتوحی رودمعجنی، » دهدي لذیذ میگرم گوشت خوك دود داده

جذبه، جنون و تخدیر-4-6
هاي ها و افکار، حالتها به منظور بیان اندیشههاي معمول و مرسوم در میان سوررئالیستاز دیگر شیوه

مربوط به جذبه، جنون و تخدیر است.
آور، دنیاي جنون را هاي تازه و حیرتجغرافیاي محدود عقل و آفرینشها براي گریز ازسوررئالیست

اند؛ از این نظر و به باور نگارنده، کردهیابی به معارف ناب قلمداد میي دستاند و آن را دریچهگزیدهبرمی
شباهت به دیدگاه عارفانی چون مولوي، عطّار، سنایی و ... نیست.ها بیدیدگاه سوررئالیست

هاي خلسه، رهایی و بی ارادگی به ها، براي رسیدن به حالته از جنون، بسیاري از سوررئالیستگذشت
هاي متناقضی با بیان«) ؛ حتّی شاعري چون بیدل دهلوي 380اند(ر. ك همان: بردهمواد افیونی و مخدر پناه می

ي وهم، و وهم را نتیجهدر شعر خویش از بنگ (مخدر)، سخن گفته است. به طور کلّی، بیدل هستی را 
محصول  بنگ می داند، قدرت خیال نیز ناشی از قدرت بنگ است:

عدم هستی شد از وهم تو و من
و یا:

دو جهان جلوه ز آغوش تخیل جوشید

جا که زور آورد بنگ استخیال آن

»چقدر آینه دارد اثر بنگ حدوث
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.)364(همان: 
گیري رویکرد سوررئالیستی در شعر امروز ایران:هاي شکلزمینه-5

هاي آغازین دهۀ شصت رویکردي نسبتاً گسترده به تصاویر سبک هندي در گروهی از در سال
گرفتند: دستۀ اول شاعرانی مثل امیري سرایان ایجاد شده بود. شاعران از این منظر در دو دسته جاي میغزل

هـ .ش) بودند که عامدانه به شیوة غزل سبک 1392) و محمد قهرمان(متوفی: 1363تا 1288فیروزکوهی (
ها در زمینۀ ادبیات سبک هندي هندي روي آورده بودند و بخشی عمده از این رویکرد، حاصل مطالعات آن

بود.
رت تفنّنی دستۀ دوم شاعرانی بودند که هرچند تمام آثار آنان رنگ و بوي سبک هندي را نداشت؛ به صو

وار هاي کتاب روستاي فطرت را بیدلسرودند. احمد عزیزي تمام غزلهایی در آن شیوه میغزلی یا غزل
سرود:

چنان مزار آشنا ز داغت به سینه سرد آرمیده آهم
).139: 1368که روي دامان بغض شبنم به رنگ غربت پریده آهم(عزیزي، 

هاي کتاب رجعت سرخ ستاره، انتساب زبانی خود را به سرآمدان سبک م دامغانی در میان غزلو علی معلّ
هندي علناً ابراز کرد:

ره بسمل نشداز تغــافل زهر تــیر قاتـلت زایـل نشـد        کندي تیـغ قضـا سد
خوار خوان عبدالقادر بیدل نشدبر سخن غالب نشد چون ما معلم! تا کسی       زیره

).189: 1360(معلم دامغانی، 
هاي دیگر:نمونه

مالمت خوي اندوهم دل دلداده را مانم              نیاز آلودة رنجم ز پاي افتاده را مانم
)؛25: 1369(محمودي، 

پروانه  اخـگریم                شمعیم و اشک ما در خود چکیدن است،تا شعــله در  سـریم
)؛149: 1372پور، (امین

زار اسـت اینجاداغ را ضبط نفس سنگ مزار است اینجا            چشـم تا باز کنـی آینه
).21: 1373(سعیدي، 

از پیامدهاي گرایش شاعران دهۀ شصت به سبک هندي، رویکردي قابل توجه به فضاهاي سوررئالیستی 
او را در ردیف ،هاب شاعر آینهتر شد و چاپ کتادر شعر بود. به ویژه از زمانی که بیدل در ایران شناخته

شاعران پرخوانندة این نسل قرار داد؛ غزل سوررئال چه جدي و چه تفننّی در بدنۀ شعر امروز گنجانده شد. 
بخشد که این مسأله را قوت می،هاي سوررئالیستی کتاب یک دریچه آزادي(در بخش بال و خیال)البته تجربه

سیمین بهبهانی منتسب بدانیم: هاي اولیه این جریان را به رگه
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اشعاري که شاید ؛باشدبخش بال و خیال آن می،اي که در بررسی این کتاب حائز اهمیت استمسأله«
گذار یکی از کنند و بعدها پایهها براي اولین بار فضاهاي سوررئال را وارد غزل فارسی میبعضی از آن

ها و حرکت در ضمیر صاً در آثار ابتدایی این دفتر با نشانهشوند. ما مخصوهاي غالب غزل امروز میجریان
).36: 1385(موسوي، » ناخودآگاه به خوبی مواجه هستیم

دوزم، بر نازکاي تنهایی....شب، الجورد و خاموشی، من شعله و شکیبایی     جفتی پرنده می
).605: 1377(بهبهانی، 

گر شدن فطرت ه او بخشیده از خود سلب کند تا با جلوههدف شاعر سوررئال این است که آنچه تمدن ب«
)؛ اما از نظر دور 2: 1346(ناتل خانلري، » ابتدایی بتواند نیروهاي ذهنی طبیعی خود را دوباره به دست آورد

است؛ تمام مبانی نظري نداریم که در شعر فارسی به خاطر احساس و عاطفۀ لطیف و رقیقی که همواره داشته
هاي غیرکالسیک دیرتر به به ویژه در غزل که به نسبت قالب؛ئالیستی قابل بازتاب نیستتصاویر سورر
دهد. (در مورد این مبانی ي که از مبانی تصاویر سوررئالیستی است تن درمی"آورجزیبایی تشنّ"مواردي مثل 

).307ـ 301: 1385ر. ك: فتوحی رودمعجنی، 
هاي مکتب سوررئال در شعر موسوم به ی و ورود مؤلفهگفتنی است امروزه این رویکرد سوررئالیست

شود؛مدرن گاه به افراط نیز کشیده میپست
شوم سوار خودمسوار پاي خودم می

خورم این باربه گرد پاي خودم چرخ می
شوم غبار خودمو پشت پاي خودم می

شوم از مرکز و مدار خودمو دور می
)18: 1384(جعفري آذرمانی، 

پور را هاي امینتوان برخی از سرودههاي نگارندگان، میشد و برطبق پژوهشبرمبناي درآمدي که آورده
هاي این مکتب ادبی دانست و با توجه به برخی از اصول سوررئالیسم، در حالتی تعدیل شده مبتنی بر مؤلفه

تحلیل و بررسی کرد.
پورسوررئالیسم در آثار قیصر امینهاي مکتببازتاب و تعدیل برخی مولفه-6

یکی از آبشخورهاي تصویر در میان شاعران مکتب سوررئالیسم، عالم رؤیا، توهمات و حاالت بین خواب 
ي شعر، در حالتی شناور خورد. شاعر در دو قطعهپور نیز به چشم میو بیداري است. این اصل در شعر امین

کند:ي خویش عرضه میبا را بر خوانندهمیان خواب و رؤیا، تصاویري شگفت و زی
تاب در بین درختان تاب خوردم/ از نردبان ابرها تا آسمان رفتم/ در آسمان گشتم/ و دیشب دوباره/ بی

هاي ابر پرکردم/ جاي شما خالی!/ یک لقمه از حجم سفید ابرهاي ترد/ یک پاره از هایم را/ از پارهجیب
).260–259: 1388پور، مهتاب خوردم (امین

ي فضاي شعر حاضر، یک فضاي کامالً سوررئالیستی است، یک فضاي فراواقعتی؛ چیزي که کامالً زاییده
هاي ابر پرکردن، یک لقمه از حجم سفید ها را از پارهتوهمات شاعر است. از نردبان ابرها باال رفتن، جیب
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تناقض و شگفتی است؛ چیزي که حتّی تصور پاره از مهتاب خوردن، همه، تصاویري سرشار از ابرها یا یک
خوانیم:اي دیگر میآن هم ناپذیرفتنی است. در نمونه

کردم/ و الي ابرها پرواز میکشیدم/ و البهدیشب دوباره/ گویا خودم را خواب دیدم:/ در آسمان پر می
/ پایین بالش/ در صبح چون از جا پریدم/ در رختخوابم/ یک مشت پر دیدم/ یک مشت پر، گرم و پراکنده

هایم/ انگار ام دستی کشیدم/ بر شانههاي خستهاي ناباورانه/ بر شانهگاه با خمیازهزد/ آنمیرختخواب من نفس
).327: 1388پور، کردم (امینجاي خالی چیزي .../ چیزي شبیه بال/ احساس می

گوید و از این که در آسمان پر بینیم، تا وقتی که شاعر از خوابش میدر نمونه شعر باال باز هم می
اي قابل تصور است، زیرا کرده است، تا حد زیادي براي هر خوانندهالي ابرها پرواز میکشیده و در البهمی

ها، معموالً در عالم خواب، تواند براي هرکسی پیش آید؛ به بیان دیگر هر یک از ما انساناین تجربه می
دانیم عالم رؤیا و خواب است، چندان دچار شگفتی کنیم و چون میه میهاي عجیب و غریبی را تجربمحیط

گوید، خواننده را دچار شگفتی و حیرتی تکان ي شعر، از صبح میشویم؛ اما آن گاه که شاعر، در ادامهنمی
کند:دهنده می

شاعر وجود یک مشت پر در رختخواب و احساس یک جاي خالی بر روي شانه، چیزي شبیه به بال که 
انگیز است که خواننده را با یک زیبایی کند، امري شگفتبیند و حس میمدعی است آن را در بیداري می

تواند مصداق خارجی پیدا کند.اي که در واقعیت نمیسازد؛ مقولهآور مواجه میتشنّج
اي سرشار از ابهام و است؛ سروده» دو تصویر«اي با عنوان پور، سرودهاز دیگر اشعار سوررئالیستی امین

غیرقابل تجسم، حتّی در فضاي وهم و خیال:
هایی رفت/ با کفشاي از مه و دود/ روحی سراسیمه، سرکش/ در باد میي خود هراسان/ بر جادهاز سایه

رفت!/ موجی از آیینه برخاست/ طوفانی از بال سیمرغ/ با طیفی از آبی و از آتش!/ آه!/ او مثل من راه می
). 328: 1388پور، زد! (امینی / ومحو پرواز خود شد/ آه! / او مثل تو بال میارغوان

هایی از آتش، موج برخاسته از آینه، سیمرغ در این مثال، عناصري چون روح سراسیمه و هراسان، کفش
ر این اند. دهاي عقالنیو طوفان برخاسته از بال او، اموري انتزاعی، غیرقابل تجسم و خارج از چهارچوب

سروده، رهایی ذهن و ضمیر شاعر از قید منطق و استدالل کامالً آشکار است. عناصر این تصویر در پیوند 
رسد، شاعر هنگام روایت این تصویر یا سرایش این شعر، در اند. به نظر میناهمگونی با یکدیگر واقع شده

د که وجود خارجی ندارند و حتّی گویحالتی ما بین خواب و بیداري بوده است؛ زیرا، از چیزهایی می
ربط هایی از جنس آتش، کامالً بیها را در عالم خیال نیز با هم پیوند داد، مثالً، پیوند روح و کفشتوان آننمی

یا طوفان برخاسته از بال سیمرغ.و غیرقابل تصور است و به همین ترتیب، موج برخاسته از آینه 
اي که قفسی را به تصاویري تکان دهنده، مواجهیم، مثل تصویر پرندهپور، باهاي امینگاهی در سروده

کند:منقار گرفته است و حمل می
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).32: 1388پور، یک قفس به منقار (امینپرنده/ نشسته روي دیوار/ گرفته
شکند. هرگاه در تصویر برخاسته از این سروده، مرزهاي عادت و روزمرّگی ذهنی و واقعی را در هم می

کند، تصویري است که از آید، آن چه به ذهن خواننده خطور میلم واقع، از پرنده و قفس سخن به میان میعا
هاي عقالنی است.ي چهارچوبخیزد؛ همگونی و تناسبی که زاییدهیک تناسب منطقی برمی

ي ندهرسیم و آن تصویر یک پري پرنده و قفس، به یک تصویر مشترك میي ما در قبال دو واژههمه
ي گوید که برعکس همهاي میپور از پرندهزندانی شده و محبوس در یک قفس است، اما وقتی امین

کند، یک مرتبه، خواننده هاي ذهنی ما، به جاي آن که در قفس باشد، قفسی را به منقار گرفته و حمل میپرنده
کند؛ یک ناهمگونی، یک تناقض، را با خألاي ذهنی، که از روزمرّگی و عادت حاصل شده است، مواجه می

آفریند. از همین مقوله است تصویر زنجیرهایی که خود در کف زندان و پشت حیرتی که شگفتی و لذّت می
ها اسیرند:میله

).33: 1388پور، اي زنجیر (امینپشت میله/ بر کف زندان/ کپه
ویاي جهان آرمانی شاعر است، گویا این تصویر، عالوه بر مواردي که در مثال پیشین از آن یاد شد، گ

شاعر ما دوست دارد، زنجیرها به جاي آن که زندانی کنند، زندانی شوند. این تصویر نیز، چون در جغرافیاي 
اي آفریند و یا وقتی در نمونهآور میگنجد، نوعی ناهمگونی، شگفتی و به دنبال آن لذّتی تشنّجعقالنی ما نمی

خوانیم:دیگر می
پا وهایش را به دریا ریخت/ شادمان برگشت/ درمیان تور خالی/ مرگ/ تنها/ دستگیر/ طعمهمرد ماهی

).30: 1388پور، زد (امینمی
زدن مرگ در میان تور خالی در دریا، حکایت از غرق شدن و مردن مرگ است؛ اکنون در پا ودست

دهد.ستاند، جان میمیتصویر دنیاي آرمانی و فرا واقعی ذهن شاعر، عاملی که خود جان 
کتابنامه

ف و سوررئالیسم، ترجمهاسی، چاپ دوم، تهران: ادونیس، (احمد علی سعید)، تصوي حبیب اهللا عب
.1380روزگار، 

ل، تهران: جامی، امامی، نصراهللا، مبانی و روش1377هاي نقد ادبی، چاپ او.
ل، تهران: امین پور، قیصر، مجموعه1388مروارید، ي کامل اشعار،چاپ او.
1372هاي ناگهان، چاپ اول، تهران: سراینده،پور، آینهامین.
ل، تهران: سازمان چاپ و انتشارات، 2ي ادبی فارسی، ج انوشه، حسن، فرهنگ نامه1376، چاپ او.
،1377بهبهانی، سیمین، جاي پا تا آزادي، چاپ اول، تهران: نیلوفر.
ل، تهران: مرکز، لیسم، ترجمهبیگزبی، سی. وي. اي، دادا و سوررئا1375ي حسن افشار، چاپ او.
1385هاي ادبی، چاپ دوم، تهران: سخن، ثروت، منصور، آشنایی با مکتب.
 ،ل، تهران: مروارید1382داد، سیما، فرهنگ اصطالحات ادبی، چاپ او.



٢٧٢٢

٢٧٢٢

مجموعه مقاالت

 ،ل، تهران: مروارید2537رؤیایی، یداهللا، از زبان نیما تا شعر حجم، چاپ او.
 ،1353رید، هربرت، هنر امروز، ترجمه ي سروش حبیبی، تهران: امیرکبیر.
د مهدي، چشمانداز شعر معاصر ایران، چاپ دوم، تهران: نشر ثالث با همکاري انتشارات زرقانی، سی

.1384ي شوراي گسترش زبان و ادبیات فارسی، دبیرخانه
یند علی علمی، فروغ، چنقاب، شعر بیکوب، عبدالحسین، شعر بیزرل، تهران: محم1364اپ او
 ،1385سپهري، سهراب، هشت کتاب، چاپ چهل و سوم، تهران: طهوري
1368ي علمی، سعدي شیرازي، گلستان، شرح خزائلی، چاپ هشتم، تهران: چاپخانه
،1373سعیدي، هادي، نامی که گم شده است،چاپ اول، تهران: حوزة هنري سازمان تبلیغات اسالمی.
د1387ج، چاپ چهاردهم، تهران: نگاه، 2هاي ادبی،حسینی، رضا، مکتبسی.
ل، تهران: امیرکبیر، هاي ذهنی و خاطرهشایگان، داریوش، بت2535ي ازلی، چاپ او
 ،1368عزیزي، احمد،، روستاي فطرت،چاپ اول، تهران: برگ.
ل، تهران: نگد تقی، نقد روان شناختی متن ادبی، چاپ او1382اه، غیاثی، محم
 ،ات شمس، چاپ دوم، تهران: امیرکبیر1379فاطمی، حسین، تصویرگري در غزلی
 ،ل، تهران: سخن1386فتوحی رودمعجنی، محمود، بالغت تصویر، چاپ او.
 ،1379فرّخزاد، فروغ، دیوان اشعار، چاپ دوم، تهران: پل.
ل، تهران: گرانت، دیمیان، رئالیسم، ترجمه1371مرکز، ي حسن افشار، چاپ او.
1369ها،چاپ اول، تهران: همراه، محمودي، سهیل، فصلی از عاشقانه.
)،1360)، رجعت سرخ ستاره،چاپ اول، تهران: حوزة اندیشه و هنر اسالمی، 1360معلم دامغانی، علی.
 ،35، صص 46نامۀ شعر، سال چهاردهم، شمارة ، در فصل»جستاري در غزل امروز«موسوي، سیدمهدي

.1385داد ، خر41ـ 
1373ي هنر شاعري، تهران: کتاب مهناز، نامهمیرصادقی، میمنت، واژه.
 ،1367ناتل خانلري، پرویز، شعر و هنر، چاپ اول، تهران: توس.
ین، مکتبهاي ادبی و هنري جهان، چاپ چهارم، تهران: ها و جنبشها، سبکنوري کوتناي، نظام الد

.1385زهره، 
د علی امیري، چاپ چهارم، تهران: ن شناسی ضمیر ناخودآگاه، ترجمهیونگ، کارل گوستاو، رواي محم

.1385علمی و فرهنگی، 
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نقد داستان سه قطره خون از دیدگاه روانشناسی
رضا دلفی
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

چکیده
توانسته است رمز سه قطره خون در میان آثار هدایت ، اثري است که کمتر درك شده است و کمتر کسی

و راز نهفته در آن را کشف کند و دریابد ؛ و به قولی ، خیلی از روشن فکران و منتقدان ادبی که این داستان 
کوتاه هدایت را خوانده اند اغلب وانمود کرده اند که آن را فهمیده اند و از آن لذّت برده اند ، اما جملگی بر 

رزیده اند. به دالیل زیادي ، آثار هدایت در کنج تاریکخانه ي ادبیات معماآمیز و پیچیده بودن آن تأکید و
معاصر ایران قرار گرفته است و بسیاري ، بدون خواندن حتّی یک اثر این نویسنده و فقط به صرف شنیده 
هاي خود ، وي را محکوم و متّهم می کنند و آثار گران قدر او را کم مایه و فاقد ارزش می دانند ؛ به همین
دلیل است که معموالً کارهاي اندکی در مورد آثار و اندیشه ي این نویسنده انجام می پذیرد . یکی از آثاري 
که همیشه ذهن من را به خود مشغول می داشت و ابهام آن ، کنجکاوي ام را بر می انگیخت ، داستان مرموز 

کمتر کسی به نقد و تحلیل آن سه قطره خون بود. اثري که  همیشه تحت سایه بوف کور قرار داشته و
پرداخته است. به همین دلیل هنگامی که قرار بر انتخاب موضوعی جهت تحقیق شد ، بی درنگ این داستان را 
برگزیدم.بعد از مطالعات فراوان و کنکاش در میان آثار منتقدان ، دریافتم که تا به حال نقدي در خور و 

است. و این کار بنده را بسیار مشکل کرد. هر چند برخی نویسندگان شایسته بر این داستان کوتاه انجام نشده
مانند خانم آذر نفیسی یا دکتر علی چنگیزي ، جستاري کوتاه بر این داستان نوشته اند ، ولی خود آن عزیزان 

دست هم اذعان نموده اند که نوشته شان کامالً جامع نیست. بنابراین سعی نمودم با مطالعه آثار و مقاالت به
آمده و همچنین تحقیق در مورد زندگی و اندیشه ي صادق هدایت ، این روان داستان را از منظر روان شناسی 
تحلیل نمایم. در این راه با برخی از اساتید روان شناسی هم تبادل نظر نمودم زیرا سه قطره خون شرح افکار 

ا یاري نمود تا عمق ذهنیات میرزا احمد، پریشان یک بیمار روانی است؛ و نظرات این اساتید بسیار من ر
راوي داستان، را شرح دهم.

روان داستان، عکس برگردان، سه قطره خون، فرافکنیها: کلیدواژه
مقدمه

در آثار هدایت نیز مانند زندگی اش ، می توان نشانه هایی از یک معما یا تناقض را دید. در هدایت ، 
، ؛ در کمتر نویسنده ي معاصر دیگرينویسی فارسی را می توان یافت بدترین و بهترین خصیصه هاي داستان

آثار بسیار بد و بسیار خوب ، اینگونه آرام و بی اعتنا در کنار هم قرار گرفته اند . با این همه کمتر منتقدي 
است که هدایت را پیش کسوت داستان نویسان معاصر ایران و پایه گذار داستان نویسی مدرن نداند.

منظور از « قطره خون یکی از روان داستان هاي غریب و معما گونه ي صادق هدایت است. البتّه سه 
اطالق روان داستان به این اثر ، این نیست که آن را صرفاَ باید از نظر روان شناختی نقد و بررسی کرد ؛ بلکه 
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است. اعم از روان شناسی ، به این خاطر است که مسائل اساسی این داستان به نحوي ، به ذهنیات مربوط
1.»فلسفه ، هستی شناسی و متافیزیک 

هوا در روان داستان هاي هدایت به درجات گوناگون سنگین است و محیط ، مرموز و مسائل ظاهراَ 
پیچیده و ناروشن و مسلماَ حل نشدنی است ؛ و باالخره در پایان داستان آدمی ، سگی ، گربه اي یا می میرد 

ی کند یا کشته می شود یا ناپدید می گردد و یا فرار می کند یا دست کم شکست می خورد. اما یا خودکشی م
غرابت سه قطره خون نه در مضمون نامتعارف داستان ، که در ساختار آن نهفته است، ساختاري که قوانین « 

2»حاکم بر دیگر داستان ها را می شکافد . 

به جلو دارد و نه از آن شفافیت برخوردار است . این جا دنیاي داستانی چون سه قطره خون نه حرکتی رو 
بسته اي است که مدام به درون خود باز می گردد . با حرکتی رو به پایین و رو به عمق ، مانند چاهی که در 
انتهاي آن روشنی آبی کورسو می زند . از این رو ساختار این نوع داستان به جاي آن که بر خط زمانی خاصی 

رار گیرد مستقل از زمان حرکت می کند. در این داستان هیچ گونه تسلسل زمانی ، ترتیب وقایع یا تکامل ق
شخصیت ، یعنی عناصر بیانی داستان هاي سنتی وجود ندارد. سه قطره خون آغازي است دیگر در تاریخ 

قاله خواهیم گفت ، نزدیک داستان نویسی فارسی . سه قطره خون از نظر داستانی همچنان که در پایان این م
ترین ساختار به بوف کور است و اولین داستان سمبولیک در تاریخ داستان نویسی معاصر فارسی.

طرح داستان
داستان از زبان جوانی به نام میرزا احمد بیان می شود. نام راوي در انتهاي داستان مشخص می شود. میرزا 

گهداري و یا به قولی درمان می شود. تنها خواسته ي او قلم و احمد یک سال است که در یک دارالمجانین ن
کاغذ است براي نوشتن، اما زمانی که او سخت احساس نیاز می کند، آن ها را از او دریغ می کنند و در 
زمانی که دیگر احتیاجی به آن ها ندارد ، کاغذ و قلم را در اختیار او قرار می دهند.  حال کاغذ و قلم دارد، 

اندیشه اي که بتواند بیان کند در ذهنش جاري نمی شود. دنیا زیباست ، طبیعت هم زیباست، ولی احمد ولی
نمی تواند مانند دیگران از این زیبایی ها لذّت ببرد. هر روز میان انسان هایی که هریک زمین تا آسمان با او 

شمش نمی آید و صبح ها هنوز بیدار متفاوتند، زندگی می کند. شب ها تا صبح از ناله ي گربه، خواب به چ
او را بی حال و سست می کند.3نشده انژکسیون

در کنار او افراد زیادي هستند.مردي !غذاهاي تیمارستان او را آزار می دهد. خوراك هاي ساده و چاپی
حسن نام که تمام آرزویش، خوردن یک دیگ اشکنه است با چهار نان سنگک ؛ دیگري محمدعلی است، 

که به نحوي ارشد آن هاست و مانع بی نظمی دیگران می شود. دکتر فرد دیگر این تیمارستان است، مردي

27ر داستان سه قطره خون ، ص ، یادداشتی ب1386چنگیزي ، علی ،-١
، نقد سه قطره خون1384نفیسی ، آذر ، -٢
آمپول زدن ، وارد کردن داروي مایع در رگ به وسیله ي سرنگ یا آمپول –تزریق آمپول دوایی -3
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ولی به اعتقاد احمد چیزي سرش نمی شود. یک قصاب که به شکم پاره کردن دام، عادت دارد ولی چون در 
درد.یکی دیگر با تیمارستان حیوانی براي سلّاخی پیدا نمی کند، با یک تیله ي شکسته شکم خودش را می

انگشت، چشم خود را می ترکاند و هرکدام از این افراد به نحوي درگیر افکار سطحی و دنیاي کوچک 
خودشان هستند. اما میرزا احمد فکر می کند که تمام این اتّفاق ها زیر سر ناظم تیمارستان است، او دست 

ها عجیب تر و غریب تر، رفیق و همسایه اش، عباس، تمام دیوانه ها را از پشت بسته است. اما از همه ي آن 
است.او خودش را شاعر و پیغمبر می داند و مدعی است که تارزن خوبی نیز است. یک شعر هم بلد است که 

روزي هشت بار براي احمد می خواند :
دریغا که بار دگر شام شد
سراپاي گیتی سیه فام شد 
همه خلق را گاه آرام شد

و غمم شد فزونمگر من که رنج
جهان را نباشد خوشی در مزاج

بجز مرگ غمم را نبود عالج
ولیکن در آن گوشه در پاي کاج

1»چکیده است بر خاك سه قطره خون 

روزي زنی و مردي به همراه یک دختر جوان به دیدن عباس می آیند. دختر مدام احمد را نگاه می کند اما 
ش می گیرد و می بوسد. عباس او را به کناري می کشد، در آغو

یک سال است کسی به دیدن احمد نیامده است. آخرین بار دوستش سیاوش بود که به مالقات او آمد؛  
همسایه و بهترین رفیق او. کسی که پسرعموي رخساره، نامزد او ، بود و قرار بود که خواهر رخساره هم 

نامزد سیاوش بشود.
د، در راه بازگشت درس هایشان را با هم مذاکره می کردند و  آن ها هر روز با هم به مدرسه می رفتن

احمد به سیاوش تار زدن یاد می داد. ناگهان سیاوش بیمار می شود و دکتر مالقات و گفت و گو با او را 
ممنوع می کند. یک روز غروب احمد در خانه مشغول درس خواندن است که ناگهان صداي شلّیک گلوله اي 

یال آمدن دزد، ششلول را از کشوي میزش خارج می کند، روي بام خانه می رود و با را می شنود. به خ
تعجب، سیاوش را می بیند که درون حیاط خانه اش ایستاده و باال را نگاه می کند.

سیاوش تو هستی ؟ او احمد را شناخت .-« 
احمد تو چرا به دیدن من نمی آیی ؟ -
این که جواب احمد را بدهد ، دست او را گرفت و برد پاي درخت این صداي تیر را شنیدي؟  بدون -

وقتی احمد دقّت کرد سه قطره خون تازه را دید که روي زمین چکیده بود؛ 1»کاج و چیزي را به او نشان داد. 

2، سه قطره خون ، ص 1378هدایت ، صادق ، -١
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بعد با هم وارد اتاق شدند. سیاوش براي احمد تعریف می کند که یک گربه ماده داشته به اسم نازي که او را 
ار دوست می داشته است.بسی

پارسال بهار بود که پیشامد هولناکی رخ داد. در این موسم همه جانواران مست می شوند و دنبال جفت 
خود می گردند. نازي هم براي اولین بار شور عشق به کلّه اش زد و ناله هاي غم انگیز سر داد. در نهایت از 

ز همه پر زورتر و صدایش رساتر بود را به همسري خودش میان خیل گربه هاي نر ، یکی از آن ها را که ا
انتخاب کرد. کار هر شب آن ها شده بود ، عشق بازي و خواندن این عشق به صداي بلند . سیاوش شب ها 
از صداي عشق بازي آن ها خوابش نمی برد و در نهایت یک روز طاقتش تمام می شود و با یک ششلول 

و او را می کشد. نازي دو شب و دو روز باالي سر جنازه جفت خود می گربه ي نر را هدف قرار می دهد
ماند و  ناله سر می دهد و بعد از آن ، هم نازي و هم جسد گربه نر ناپدید می شود. از آن روز به بعد هر 
شب سیاوش صداي ناله ي گربه نر را از باالي درخت کاج می شنود و خواب آرام از او سلب می شود. 

که فقط سیاوش این صداها را می شنود و اعضاي دیگر خانه این ناله ها را نمی شنوند. شب سوم جالب آن 
دوباره ششلول را بر میدارد و به طرف درخت کاج ، آن جا که منبع ناله اي گوش خراش بود، شلّیک می کند. 

میشه و در هر ابتدا صداي ناله ي خفیفی و سپس چکیدن سه قطره خون در پاي درخت کاج. از آن شب ه
اتاقی صداي ناله ي گربه، سیاوش را می آزارد؛ تا این که امروز که خانه خلوت بود، همان جایی که که گربه 

کید. هر شب می نشیند نشانه رفت و شلیک کرد. صداي ناله گربه را شنید و سه قطره خون از آن باال چ
2»شاهد من هستی؟ سیاوش به احمد می گوید: تو که به چشم خودت دیدي؟ تو که«

در این هنگامه در اتاق باز شد رخساره و مادرش وارد شدند؛ رخساره یک دسته گل در دست داشت. 
ولی سیاوش با لبخند گفت: شما که میرزا احمد را می شناسید، ایشان « « احمد بلند شد و سالم کرد . 

ج دیده اند. احمد هم تصدیق می شهادت می دهند که سه قطره خون را به چشم خودشان در پاي درخت کا
کند. در این هنگام سیاوش جلو آمد ، قه قه خندید، دست کرد در جیب احمد و ششلول را در آورد و گفت : 
میدانید میرزا احمد خان نه فقط خوب تار می زند و خوب شعر می گوید بلکه شکارچی قابلی هم هست، 

و او بلند شد و گفت : من امروز سه قطره خون را دیدم، خیلی خوب نشان می زند. بعد به احمد اشاره کرد 
ولی آن ها مال گربه نیست ؛ مال مرغ حق است. میدانید که مرغ حق سه گندم از مال صغیر خورده و هر شب 

ویا اینکه گربه قناري همسایه را گرفته بوده و او را 3» آن قدر ناله می کشدتا سه قطره خون از گلویش چکد 
ند و از این جا گذشته است و بعد شروع به تار زدن و خواندن شعر می کند:با تیر زده ا

سراپاي گیتی سیه فام شد « 

3همان ص -١
5همان ص -٢
همان-٣
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همه خلق را گاه آرام شد
مگر من که رنج و غمم شد فزون

جهان را نباشد خوشی در مزاج
بجز مرگ غمم را نبود عالج

ولیکن در آن گوشه در پاي کاج
1»چکیده است بر خاك سه قطره خون 

به این جا که رسید، مادر رخساره با ناراحتی از اتاق بیرون رفت و رخساره هم ابروهایش را باال کشید و 
گفت : این دیوانه است. بعد دست سیاوش را گرفت و هر دو قه قه خندیدند و از در بیرون رفتند و در را بر 

یشه ي پنجره آن ها را دید که یکدیگر روي احمد بستند. به حیاط که رسیدند ، زیر فانوس ، احمد از پشت ش
را در  آغوش کشیدند و بوسیدند.

زمان داستان
به طور کلی اغلب روان داستان هاي هدایت ، زمان و مکان محدود و مشخّصی ندارند؛ البتّه وجود چند 

، وجود قرینه در این داستان به ما کمک می کند که زمان تقریبی این داستان را دریابیم. اولین نشانه 
دارالمجانین یا همان دیوانه خانه است که ما از طریق آن می توانیم، بفهمیم که داستان در زمان معاصر روي 
داده است.البتّه نشانه ها و قرینه هاي دیگري نیز وجود دارد؛ مثالً استفاده از ششلول یا انژکسیون. با این حال 

مان اهمیت زیادي ندارد.همان طور که در ابتدا بیان شد، در این داستان ز
مکان داستان

در داستان سه قطره خون هیچ اشاره اي به مکان داستان و محلّ وقوع آن نشده است. البتّه باز هم با توجه 
به وجود دارالمجانین می توان حدس زد که احتماالً داستان در شهر تهران اتّفاق می افتد. چون در آن زمان 

تهران ، داراي بیمارستانی براي بیماران روانی یا به اصطالح دیوانگان بوده است.تنها ، پایتخت یعنی شهر 
شخصیت هاي داستان

در سه قطره خون همه ي شخصیت ها زائیده ي ذهن و تخیل راوي اند. مقصود ما از این سخن نفی « 
جود باشند اما وجود آن ها در عالم خارج نیست بلکه می خواهیم بگوییم ممکن است در عالم خارج مو

ابهامی که گاه 2»شخصیت هاي داستان سه قطره خون مانند بیشتر روان داستان ها، داراي ابهام پیچیدگی اند.
به دلیل سادگی زیاد شخصیت ها دوچندان می شود. این پیچیدگی در این داستان گاهی باعث به وجود آمدن 

. از آن داستان هایی که با یک یا دوبار خواندن ، به شکّی می شود که خواننده را گاه دچار سردرگمی میکند
خصوص براي عوام ، قابل فهم نیست.

2، سه قطره خون ، ص 1378، هدایت ، صادق-١
58ص 1382همایون کاتوزیان ، محمدعلی ، مرگ هدایت ، -٢
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در این اثر برخی شخصیت ها عکس برگردان شخصیت هاي دیگري هستند که در دو زمان متفاوت دست 
رهاي به اعمال مشابه می زنند؛ یعنی گاه دو شخصیتی که بعضاَ یکسان می نمایانند در شرایط مشابه کا

یکسانی انجام میدهند.نمونه بارز و مشخّص آن ها در داستان سه قطره خون ، عباس و سیاوش اند که دقیقا 
عکس برگردان یکدیگر هستند. اکنون به تحلیل هر یک از شخصیت هاي داستان می پردازیم:

فقط به فکر حسن: از آن انسان هایی است که نمونه هاي زیادي در اطرافمان وجود دارد؛ کسانی که
خواهش هاي نفسانی و مادي خود هستند. حسن از خوراك هاي چاپی خوشش نمی آید و تمام آرمان او این 
است که یک دیگ اشکنه را با چهار نان سنگک بخورد. کسی که فقط و فقط غم نان دارد و به دنبال پر کردن 

هر لحظه حاضرم « ه هایش می گوید: انبان خویش است. شاید از دست همین انسان هاست که هدایت در نام
کسانی که از انسان بودن فقط لذّت هاي آنی را درك کرده اند نه 1»مرگ را با تمام وجود در آغوش گیرم 

فلسفه وجود خویش را.
قد کوتاه ، خنده ي « توصیف هاي هدایت از شخصیت هاي داستانش همیشه ملموس و جالب است: 

با این همه احمد ، راوي داستان ، او را از نوع 2اس و دست هاي کمخته بسته احمقانه ، گردن کلفت ، سر ط
همه ي ذرات تنش گواهی می دهد که براي :« آدم هاي خوش بخت اطرافش می شمارد زیرا به عقیده ي او 

نهایت کمال حسن ، از دیدگاه احمد است. حسن از دید 4کار کم ارزش ناوه کشی3» ناوه کشی آفریده شده 
هدایت از آن انسان هایی است که بیهوده پا به این دنیا گذاشته اند، بدون تفکّر و آگاهی زندگی می کنند و 

گمنام می میرند.
محمدعلی : محمد علی شخصیتی کم رنگ در داستان دارد. او در دو مورد در داستان تأثیرگذار است؛ 

ایت می کند و دیگر آن که در اوایل ورود احمد به یکی آن جا که سر میز غذا در مقابل حسن از دیگران، حم
تیمارستان ، از ترس زهرآلود بودن غذا ، ابتدا محمدعلی مقداري از آن می چشید و بعد احمد از غذا می 

خود محمدعلی هم مثل « خورد. البتّه احمد در مورد محمدعلی هم تفاوتی قائل نمی شود و می گوید : 
5»مردمان این دنیاست 

43ص 1383بهارلو ، محمد، عشق و مرگ در آثار هدایت ، -١
3، سه قطره خون ، ص 1378هدایت ، صادق ، -٢
همان-٣
چوب کوتاهی که گلکاران بوسیله آن - 2ساختمان می ریزندناوه : ظرف چوبی که در آن گل یا خاك می ریزند و روي شانه بپاي -٤

گل کشند
5همان ص -٥
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: او نیز در این داستان کوتاه ، نقشی ندارد؛ فقط به نظر می آید که نماینده یک تیپ انسانی دکتر 
یک دکتر داریم که قدرت خدا چیزي سرش نمی شود ، من اگر به « باشد.احمد در داستان می گوید که : 

1»جاي او بودم ، یک شب توي شام همه زهر می ریختم 

باشد که ظاهراَ دانا هستند و یا نام آن ها نشان دانش آن هاست. به شاید دکتر از آن دست انسان هایی 
نظر راوي دکتر هیچ چیز نمی داند ، زیرا اگر می دانست تمام نادانان در تیمارستان ( جامعه انسانی ) را می 

می کشت. به نظر می رسد هدایت ، تمام انسان هاي مادي ، رجاله ها و البته بیهوده زیستان را الیق مرگ
داند؛ زیرا از زنده بودن آن ها نه به خود و نه به دیگران سودي نمی رسانند.

قصاب دیوانه : مرد قصابی که به پاره کردن شکم عادت دارد با یک تیله شکم خود را پاره کرده است و 
د. با روده هایش بازي می کند. راوي داستان تصویري چندش آور و در عین حال ملموس را بیان می کن

قصاب چون حیوانی براي سلّاخی پیدا نمی کند به عادت مألوف ، با نزدیک ترین شیء برّنده که در 
دسترسش است شکم خود را می درد ؛ و این عمل به عادت ، از نظر راوي و مسؤولین تیمارستان ، دیوانگی 

قلمداد شده است.
د:صغرا سلطان : راوي این شخصیت را این گونه معرّفی می کن

مردمان اینجا همه هم ، اینطور نیستند؛ خیلی از آن ها اگر معالجه شوند و مرخّص شوند ، بدبخت « 
مردمان این جا «وقتی راوي جمله خود را این گونه آغاز می کند که 2»خواهند شد. مثالَ این صغرا سلطان ... 

ق درمان هستند یا اصالً دیوانه یعنی معتقد است که همه شخصیت هاي قبلی الی» همه هم اینطور نیستند 
نیستند و به اجبار در آن جا نگهداري می شوند. 

راوي صغرا سلطان را پیرزنی می داند که رفتار دیوانگان را کامالَ نشان می دهد و این رفتار در ذهن 
میرزا « مخاطب آشناست؛ زیرا هستند کسانی که پیرند ولی در خیال ، خود را جوان و شاداب می پندارند. 

احمد معتقد است که صغرا سلطان باید در این ناآگاهی بماند زیرا دانایی او موجب هالك او خواهد شد زیرا 
3» در صورت درمان ، اگر خود را در آیینه ببیند ، سکته خواهد کرد.

ست.تقی : یکی دیگر از دیوانگان این دارالمجانین تقی است. راوي اذعان می کند که تقی از همه بدتر ا
بدتر از همه تقی خودمان است که می خواست دنیا را زیر و رو کند و با آن که عقیده اش اینست که زن « 

4»باعث بدبختی مردم شده و براي اصالح دنیا هرچه زن است باید کشت ، عاشق همین صغرا سلطان است 

اعتقاد هدایت افکار خرافی و این نظر که باید دنیا را زیر و رو کرد یا زن باعث بدبختی مردان است به 
زاهد مآبانه اي که برخی آخوندهاي منبري براي مردم نادان و بی سواد می زنند ؛ بنابراین شاید تقی نماد 

همان -١
7همان ص -٢
، نقد سه قطره خون1384نفیسی ، آذر ، -٣
7، سه قطره خون ، ص 1378هدایت ، صادق ، -٤
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مجموعه مقاالت

همین تیپ آدم ها باشد و چون بر همه واضح است که صادق هدایت نویسنده اي است که گاهی افکارش در 
تقی را بدترین دیوانه ي آن جا می داند . انسان هایی که تضّاد با دین است ، بعید نیست به همین دلیل 

همیشه دم از خوبی می زنند و مردم را از منکر ، نهی می کنند ولی به قول حافظ: 
1»واعضان کاین جلوه در محراب و منبر می کنند  / /   چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند « 

بدبختی است ، ولی خود در خفا ، عاشق پیرزنی زشت و بدترکیب خود به همه اعالم می کند که زن عامل 
می شود.

آن چه تاکنون از شخصیت هاي داستان معرّفی شد ، اشخاصی هستند که فقط در مقدمه ي داستان حضور 
دارند ، هم به کار توصیف موقعیت داستان آمده و هم حد و مرز بیماري راوي را روشن کرده است . در 

خصیت ها موجودیت واقعی خود را حفظ می کنند ، بر خالف شخصیت هاي دیگر که حقیقت این ش
واقعیت وجودي شان تحت الشعاع ذهنیت میرزا احمد خان قرار می گردد و بیشتر محصول ذهن او می شوند 

تا آن چه خود هستند.
ها می 2اره ي رجالهسگ نر : یکی از مضامین بنام در نوشته هاي هدایت توصیف و قضاوتی است که درب

مراد از رجاله ها چاقوکش ها و ارذل و اوباش به معناي عادي آن نیست بلکه منظور اکثریت مردم « شود. 
است که در اغلب موارد ارزش هایی را که خود به آن تظاهر می کنند ، به چیزي و پشیزي نمی گیرند. و 

، کالهبرداري ، دروغ زنی ، پستی ، فریب کاري ، براي ( توفیق ) در زندگی از خیلی از کارها : گدایی
مثالً در داستان بن بست شخصیت اصلی 3» مدپرستی ، نان به نرخ روز خوري و امثال آن نمی پرهیزند.

داستان از سایر رفقاي همکارش که پررو زرنگ و دزد بودند ، عقب افتاده بود و دلیل آن، خوش طینتی و دل 
، یده می شود. وقتی که در فصل بهارقطره خون در گربه ي نر هم نشانی از رجاله ها درحیمی او بود . در سه 

نازي صالي عشق در می دهد : 
گربه هاي نر ناله هایش را شنیدند و پس از جنگ و کشمکش ها ، نازي یکی از آن ها را که از همه « 

ي روي تیغه دیوارها ، گربه هاي دزد پرزورتر  و صدایش رساتر بود را به همسري انتخاب کرد ... گربه ها
4»الغرِ ولگرد و گرسنه ... طرف توجه ماده ي خودشان هستند 

د توجه نازي ، گربه محبوب گربه ي نر داستان ، شخصیتی است که تعادل را بر هم می زند و مور
رده پوشی بر ، می شود. به نظر می آید که سیاوش به گربه ي نر حسودي می کند اما براي پسیاوش

احساسات واقعی خود می گوید که سر و صداي عشق بازي گربه ها خواب را از او ربوده است. سیاوش 

1386حافظ،خطیب رهبر، -١
ان ، پیادگان فرودست و فرومایه را هم می گویند ( لغت نامه دهخدا )سفلگان ، فرومایگ-2پیادگان -1اسم جمع راجل -٢
74، ص 1382همایون کاتوزیان ، محمدعلی ، مرگ هدایت ، -٣
4، سه قطره خون ، ص1378هدایت ، صادق ، -٤
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سرانجام از کوره در می رود و گربه نر را با تیر می زند؛ نازي جسد جفت خود را می برد و گم می شود ولی 
سیاوش از آن زمان تا کنون صداي ناله ي گربه نر را می شنود.

ه ماده ( نازي ) : در داستان سه قطره خون ، راوي ، شخصیت نازي را بیش از شخصیت هاي دیگر گرب
توصیف می کند و در مورد آن ، جزییات را با تیزبینی خاص و ملموسی بیان می کند :

من یک گربه داشتم ، اسمش نازي بود ؛ از این گربه هاي معمولی گل باقالی بود ، با دو چشم درشت « 
» مثل چشم هاي سرمه کشیده . روي پشتش نقش و نگارهاي مرتب بود ... 

بدون شک منظور از شخصیت نازي در این داستان ، تنها ماده گربه اي خانگی نیست ؛ بلکه رفتار و « 
:    1»همچنین توصیف هایی که از این گربه می شود بیشتر سیماي زنی عشوه گر را در ذهن تداعی می کند

یی با دوتا چشم درشت مثل چشم هاي سرمه کشیده که از سر و کول سیاوش باال می رود و پیشانی گربه 
اش را می لیسد و اصرار می کند که او را ببوسد ؛ نازي موجودي است که اسرار زندگی خود را فاش نمی 

بخش بزرگتري از رمز کند و خیلی تودار است و تنها وقتی که با گربه ي نر آشنا می شود و معاشقه می کند ، 
به نظر می آید که گربه ي ماده ترکیبی «  و رازش را آشکار می کند و سیاوش را متوحش می کند. در حقیقت

2»از صفات زن اثیري و زن لکّاته را در بوف کور داراست.

ی نازي عالوه بر این که رفتار غریزي خود را انجام می دهد در سه قطره خون از سوي راوي، شخصیت
فراتر از یک گربه ماده به او داده می شود . عشوه اي که در مواقع مختلف در صداي او مشخّص است ، 
مرموز بودن نازي ، حسادت زنانه اي که گاه رنگ و بوي خشونت به خود می گیرد ، انتخاب جفتی با صفاتی 

دارد که نازي بیش از آن که ماده مردانه و در نهایت عالقه ي وافر سیاوش به این گربه ، همه حکایت از این 
گربه باشد ، زنی مرموز و عشوه گر است. 

انگار گربه ملوس و خودشیفته و انسان نماي سه قطره خون در خلوت خودش ، ساکت و متکثر و منتشر 
و3»همان جانور درنده اي است که در عین پاییندي به زمین در آسمان سیر می کند « است و به قول فروید : 

مردم شده اند و براي » باعث بدبختی « فروید این را براي توصیف زن ها به کار می برد ، همان زن هایی که 
همه شان را به قول عاشق صغرا ، تقی ، باید کشت.» اصالح دنیا « 

راوي این گونه شروع به معرّفی شخصیت ناظم 4»من می دانم همه ي این ها زیر سر ناظم است « ناظم : 
ند و در همان ابتدا در مقابل او جبهه گرفته و این تصور ذهنی ، سریعاً به مخاطب سرایت می یابد. بعد می ک

از مدتی دوباره بیان می کند:

، نقد سه قطره خون1384نفیسی ، آذر ، -١
36طره خون ، ص ، یادداشتی بر داستان سه ق1386چنگیزي ، علی ،-٢
65،ص1374همایون کاتوزیان،-٣
5، سه قطره خون ، ص 1378هدایت ، صادق ، -٤
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میرزا احمد به 1» همه ي این ها زیر سر ناظم خودمان است ، او دست تمام دیوانه ها را از پشت بسته « 
:بدترین شکل ممکن ناظم را توصیف می کند

دم می همیشه با آن دماغ بزرگ و چشم هاي کوچک به شکل وافوري ها، ته باغ ، زیر درخت کاج ق«
راوي معتقد است که ناظم فردي است که تمام مشکالت و مسائل را پایه ریزي و کنترل می کند. 2»زند

زندانی کردن دیوانگان در زیرزمین حیاط از نمونه هاي آن است
ی ، قناري روي درخت او را می خورد و ناظم هم به جبران این کار ، آن گربه را روزي یک گربه گل باقال

هالك می کند. در حقیقت یک گربه قناري ناظم را کشته است ولی او از تمام گربه ها کینه دارد و همه را به 
متعلّق خاطر جرم یک نفر مجازات می کند و سه قطره خونی که پاي درخت کاج در حیاط تیمارستان ریخته 

به همان هاست؛ به نظر می رسد شاید گناه ناظم کشتن گربه نیست ، بلکه بنا به اشاراتی که در خالل حکایت 
راوي می آید ، کشتن اعتماد راوي به اوست ؛ ناظم تیمارستان ، سمبل رابطه ي میان او و دنیاي خارج است ، 

او در دنیایی که زندگی می کند ، اما از دید عنصري که باید حافظ جان و روان راوي باشد و حافظ امنیت 
و او خود از سایر دیوانگان ، دیوانه تر است.» زیر سر ناظم است « راوي همه ي چیزها 

مادر رخساره / خواهر رخساره : این دو شخصیت نقش چندانی در داستان ندارند ؛ مادر رخساره که فقط 
رخساره نظاره گر ماجراست. خواهر رخساره نیز که به نظر می در انتهاي داستان در اتاق سیاوش ، به همراه

آید عکس برگردان رخساره است و وجود خارجی ندارد ؛ بلکه بیشتر زائیده ذهن راوي است به شکلی که 
اي کاش رخساره خواهري داشت و سیاوش و او با هم نامزد بودند آن گاه رخساره تمام و کمال مال او می 

ن دو شخصیت تنها به صورت سایه و تحت یک نام معرّفی شده اند و همان طور که ذکر شد ، به هر حال ای
شد ، نقشی در داستان ندارند.

عباس : در قسمت اول داستان راوي ، عباس را بهترین رفیق و البته همسایه اش می داند ؛ کسی که با او 
بتداي داستان بیان شد ، داستان سه قطره خیلی گرم گرفته و شاعر و تارزن نیز هست. همان گونه که در ا

خونی ، داستانی است بر پایه ي عکس برگردانی . اعمالی که عباس در قسمت اول انجام می دهد ؛ سیاوش 
هم در انتهاي قسمت دوم مرتکب می شود.

را ،  زن و مرد و دختري به دیدن عباس می آیند و عباس دور از چشم دیگران دخترراوي بیان می کند که
می بوسد . بعد از این جریان ، راوي بالفاصله وارد قسمت دوم داستان می شود و به معرّفی سیاوش می 

پردازد:      
. راوي سیاوش را همسایه ، هم کالس و بهترین دوستش می 1»سیاوش بهترین رفیق من بود « سیاوش : 

خود میرزا ، قرار بود نامزد خواهر رخساره شوند که داند . میرزا احمد به او تارزدن یاد می داد و طبق گفته ي 

همان-١
همان-٢
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بیماري به سراغ او می رود . حکیم مالقات با سیاوش را ممنوع کرده . شاید خانواده ي او نمی خواهند مردم 
بدانند سیاوش دیوانه شده است . سیاوش است که جریان نازي ، گربه ي گل باقالی ، را وارد داستان می کند 

اوست که تا آخرین لحظه ، دیوانه ي داستان است ؛ هرچند در آخر « ي شبانه را فاش می کند . و راز ناله ها
2»مشخّص می شود که تمام اتّفاقات و شخصیت ها به نحوي حاصل زایش دوباره ي ذهن میرزا احمد است

به این ذهن او عباس و سیاوش را در عین رفیق و همسایه بودن در لحظاتی با خود یکی می بیند ؛
ترتیب که یا اعمال خود را به آن ها نسبت می دهد یا اعمال آن ها را مال خود می کند . مثالً هر دو ، دختر 
مورد عالقه راوي را می بوسند ؛ هر دو همسایه و رفیق او هستند. در حقیقت سیاوش از سوي میرزا احمد 

ا از زبان او بیان می کند و به او نسبت می گناه کار اصلی است و اوست که قاتل است ؛ زیرا کشتن نازي ر
دهد و در نهایت سیاوش رخساره را ،  رخساره اي که حتم داشت نامزدش است را می بوسد.

میرزا احمد : در این که میرزا احمد دیوانه است شکّی نیست . او که در دارالفنون درس می خوانده ، 
مرخّصی عاجل داده اند ، امروز به خواسته ي دیرینه اش که اکنون در تیمارستان است و ظاهراً به او وعده ي

کاغذ و قلم است ، پاسخ داده شده است و او اکنون مشغول نوشتن آن چیزي است که ما می خوانیم .
در حقیقت راوي دیوانه ي خطرناکی است که تحت معالجات شدید قرار دارد یا داشته و اکنون به « 

افکنی آن چه او را به تیمارستان کشانیده ، بخش پیشرفته تري از تیمار خویش مرحله اي رسیده که با برون 
و براي همین است که کاغذ و قلم در اختیارش گذاشته اند. چه بسا اگر زودتر کاغذ و قلم را 3»را می گذراند

اعمال خطرناك به او می دادند ، با قلم به خود صدمه می زد یا کاغذ ها را می خورد . مضافاً این که تشریح 
دیوانه هاي دیگر نشان آن است که راوي به مرحله اي از تشخیص رسیده که این گونه اعمال را خطیر می 

بیند و این یعنی عاقل تر دیدن خود نسبت به آنان . 
میرزا احمد با تقبیح رفتار دیوانگان نشان می دهد به درستی رفتاري که باید صورت بگیرد ، آگاه است ، 

سطحی از خودآگاهی رسیده که بر اعمال خود تا حدود زیادي مسلّط شده و شاید براي همین است یعنی به
که می خواهند مرخّصش کنند. چون دوره ي خطرناك بیماري را سپري کرده است ؛ او در  دو دوره ي زمانی 

او در خالل داستان «  شروع به بیان داستان می کند . به نظر می آید گناهکار اصلی خود میرزا احمد است ولی
گناهان را بر گردن دیگران می افکند و با تقسیم کردن این بار بر دوش چند نفر، خود را  و وجدان خود را 

4»سبک می کند.

در حقیقت اتاق تیمارستان و اتاق سیاوش همان هایی که دیوارشان تا کمرکش کبود رنگ است ، اتاق 
که ابزار قتل رخ داده ، بوده است. داستان سه قطره خون ، خود راوي است و در کشوي آن ششلولی است

3، سه قطره خون ، ص 1378هدایت ، صادق ، -١
48ص 1383بهارلو ، محمد، عشق و مرگ در آثار هدایت ، -٢
39ره خون ، ص ، یادداشتی بر داستان سه قط1386چنگیزي ، علی ،-٣

، نقد سه قطره خون1384نفیسی ، آذر ، -٤



٢٧٣٤

٢٧٣٤

مجموعه مقاالت

شرح ذهنیات مردي است که به شدت روان پریش است و در ورطه اي بین آگاهی ، دیوانگی و ناآگاهی 
غوطه ور است. او در مرز بین واقعیت و توهم قرار دارد و شخصیت ها و اتّفاقاتی که گاه آینه ي یکدیگرند 

رگردانی ذهنی میرزا احمد ، راوي داستان سه قطره خون اند.زاده ي این س
درون مایه 

پی بردن به مضمون اصلی و درون مایه ي واقعی داستان سه قطره خون همان گونه که راوي داستان 
و میرزا احمد ، راوي داستان ، گاهی واقعیت ها را می نویسد«  می گوید ، نیاز به دقّت و کنکاش بسیار دارد.

گاه آن چه که در ذهنش ناخودآگاه می آید و گاه آن چه که آرزو دارد محقق می بود را در این داستان بیان 
بنابراین پی بردن به جریان اصلی داستان نیاز به بررسی شخصیت ها و عکس برگردان ها ي 1» می کند.

داستان است . 
ادي روشن شد و اکنون با توجه به این موضوع در بخش قبل ، شخصیت ِ کاراکتر هاي داستان تا حد زی

به اصل داستان می پردازیم :
سه قطره خون داستانی است با مایه هاي سمبولیک و سورئالیستی که در آن از تکنیک عکس برگردانی« 

)Mirror imagery(درست مثل بوف کور ، این داستان نیز داراي دو بخش 2» استفاده ي زیادي شده است ؛
بط با یکدیگر است : زندگی در زمان حال و زندگی در گذشته. در واقع احمد / عباس در دارالمجانین مرت

عکس برگردان احمد / سیاوش در بخش دوم داستان است .
به نظر من بیشتر این غریب و شگفت بودن داستان ، رابطه اي است که بین گربه ي سه قطره خون ، نازي 

بطه اي که بیشتر به رابطه ي یک انسان با انسان می ماند تا رابطه ي انسان با ، و سیاوش برقرار است ؛ را
حیوان خانگی . آن گونه که سیاوش از نازي براي راوي نقل می کند ، گربه ي گل باقالی را با این اسم 

ز عجیب و انسانی اش ، همچون کاالیی انسانی در نظر می گیرد که نرینه اي ، او را تصاحب می کند و ا
چنگ او در می آورد . درست مثل راوي که رخساره را در پایان داستان از دست می دهد با این تفاوت که آن 
جا ما از احساس راوي چیزي نمی فهمیم و او را می بینیم که تقریباً بی تفاوت سیاوش و رخساره را نگاه می 

[مال من است و در تملّک من استهمین احساس از دست دادن چیزي که «  کند که همدیگر را می بوسند.
اتّفاق هولناکی را سبب می شود. آن گاه که پاي رقیب ، ]احساسی که غالب مردها نسبت به زن هم دارند 

گربه نر ، به داستان باز می شود ، خشمی جنون آمیز موجب می شود که به سمت گربه ها ، درست هم 
یک کند و تیر به گربه نر اصابت می کند و او را هالك مشخّص نیست به قصد کشتن کدام یک از آن ها ، شلّ

3.»می کند

71، ص 1382همایون کاتوزیان ، محمدعلی ، مرگ هدایت ، -١
28، یادداشتی بر داستان سه قطره خون ، ص 1386چنگیزي ، علی ،-٢
57، عشق و مرگ در آثار هدایت ، تهران ، ص 1383بهارلو ، محمد،-٣



٢٧٣٥
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

این حس از دست دادن چیزي که مال اوست خواب را از چشم سیاوش می رباید و او را از کوره در می 
برد . اما چرا در داستان مشخّص نیست سیاوش قصد کشتن کدام یک از گربه ها را دارد؟ 

دو آن ها ، عاشق و معشوق را یکی می داند و گویی در نظرش آن ها عکس شاید به این دلیل که او ، هر
یی هم هستند. او یکی از تصویر ها را می شکند و به همین دلیل جسد » تصویر آینه «برگردان یا به قولی 

ي گربه نر و خود گربه ماده در داستان گم و گور می شوند و به همین دلیل بعد از مدتی سیاوش دوباره صدا
در حقیقت گربه ي سه قطره خون نماد زن است؛ « گربه نري را می شنود که تیر خورده و کشته شده است. 

) زنی که جزء  مایملک سیاوش ( مرداو هم گربه نر است و هم گربه ي ماده است و هم مرغ حق است ، هم 
ی  کند الیق مرگ است و هم ، به حساب می آید و آن گاه که از خطّ قرمز کشیده شده توسط مردان ، عبور م

1»آن چیزي است که هدف قرار می گیرد و اگر نگاه دقیق تري به موضوع بیاندازیم ، نماد زنانگی است.

ذهن راوي عباس و سیاوش را در عین رفیق و همسایه بودن ، در لحظاتی با خود یکی می بیند ؛ به این 
یا اعمال و ویژگی هاي آن ها را مال خود می کند. این ترتیب که یا اعمال خود را به آنان نسبت می دهد ،

. ختر جوانی به دیدن عباس آمده اندموضوع در داستان براي اولین بار ، زمانی اتّفاق می افتد که زن و مرد و د
عباس خودش را شاعر و پیغمبر می داند و معتقد است که آدم بی بخت و اقبال ، علّامه ي دهر هم که باشد 

ت ، عباس تار هم می زند و شعري را دکلمه می کند که در آن هم از وحشتش از شب می نالد ، هم هیچ نیس
از دنیایی که چیزي جز رنج نیست و رهایی از آن جز با مرگ به دست نمی آید و دلیل این همه را سه قطره 

خونی می داند که زیر درخت کاج بر زمین ریخته است .
ی که همراه زن و مرد به مالقات عباس آمده و گل آورده و به او میخندد ، راوي معتقد است ، دختر جوان

نه به خاطر عباس که به خاطر او آمده و عباس که آبله رو و زشت است ، با بوسبدن دختر آن هم در پناه 
درخت ، به او نارو می زند. راوي بالفاصله شروع به تعریف ماجراي خود و سیاوش می کند ؛ او با سیاوش 
هم کالس است و هر روز با هم از خانه به دارالفنون می روند و باهم برمی گردند و باهم درس می خوانند و 

موقع تفریح که می شود ، راوي به سیاوش تار زدن یاد می دهد .
رخساره که دختر عموي سیاوش و نامزد راوي است ، همیشه به مجلس آن ها می آید و یک بار هم که 

ساره را می بینیم، مثل دختر که به مالقات عباس آمده ، گل در دست دارد. مثلث راوي ، حضور فیزیکی رخ
سیاوش و رخساره این جا نیز تکرار می شود ، با این تفاوت که این جا راوي ، رخساره را بی برو برگرد 

و زندگی می کنند پس راوي در یک بده بستان دائمی است با کسانی که در اطراف ا« متعلّق به خود می داند . 
و او هر بار به دلیلی بخشی از عملکرد و دارایی هاي خویش را به آن ها نسبت می دهد و بخشی از عملکرد 
و داریی هاي آن ها را مال خود می کند. عباس براي راوي تار می زند و شعر می خواند . راوي هم براي 

ي را براي آن ها می خواند که عباس براي او سیاوش و رخساره و مادر رخساره ، تار می زند و همان شعر

، نقد سه قطره خون1384نفیسی ، آذر ، -١
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مجموعه مقاالت

راوي حتّی به سیاوش ، مشق تار هم می دهد ؛ یعنی در آن حد تار زدن بلد است که تدریس هم 1» خوانده . 
بکند. رخساره همان طور که دختر عموي سیاوش است  نامزد راوي هم هست . عین این مطلب در مورد 

صادق است . راوي معتقد است ، دختر نه به دیدن عباس که به دیدن عباس و دختري که به مالقاتش آمده ،
او آمده و دسته گلی را هم که آورده نه براي عباس که براي اوست. توجه کنیم که راوي چه چیزهایی از 

دیگران می گیرد و چه چیزهایی به آن ها می دهد.
و سیاوش پی به یک مثلث عشقی می از وجود راوي و دختر مالقاتی و عباس و نیز راوي و رخساره« 

همان طور که راوي دختر جوانی را که به مالقات 2»بریم که دلیل جنون راوي را در همین باید جست ؛
عباس آمده به خود نسبت می دهد ، رخساره را هم که دختر عمو و نامزد سیاوش است را به خود نسبت می 

هراً نامزد سیاوش است ، نمی بینیم؛ حتّی زمانی که سیاوش دهد. ما هیچ وقت اثري از خواهر رخساره که ظا
بیمار است این رخساره است که با دسته گل به خانه ي سیاوش می آید ؛ هم چنان که فقط رخساره است که 

به مجالس تفریح سیاوش و راوي می آید.
د ، بسیاري از در وافع خواهر رخساره آرزویی است که راوي دارد ؛ که اگر چنین خواهري می بو« 

مشکالت پیش آمده ، اتّفاق نمی افتد و راوي که دستش در بده بستانی، باز است ، خیلی راحت خواهر 
پس راوي رخساره را از آن خود 3» رخساره را به سیاوش می بخشد و خود ، رخساره را تصاحب می کند. 

عباس هر دو دست به یک کار می زنند می کند همان طور که دختر مالقاتی را از آن خود می کند. سیاوش و 
و آن بوسیدن دخترهایی است که راوي آن ها را متعلّق به خود می داند. راوي زشتی چهره خود را که آبله 
گون است و با آن نمی تواند مورد توجه واقع شود را به عباس می دهد و چهره ي او را از آن خود می کند 

مال خود است ، به عباس می دهد. اما در کنار سیاوش که قرار می و در عوض شاعریت و تار زنی را که
گیرد ، بیماري خود را به او می دهد و در عوض رخساره را از او می گیرد ؛ زیرا او عاشق رخساره است اما 

چون زشت است ، مورد قبول و توجه رخساره نیست. پس این یک عشق یک طرفه است.
ه متعلق به راوي است و همه ي آن چه سیاوش از نازي به شرح و تفصیل می گربه نه متعلّق به سیاوش ک

ن اي گوید ، آن چیزي است که راوي به سیاوش منتقل می کند. زیرا اوست که نازي را جایگزین عشق زنا
عشق بازي نازي با گربه ي نر که خواب او را و در وافع آرامش اورا گرفته .«کرده که از آن محروم است 

، در واقع مغازله ي رخساره با سیاوش است که او شاهد عشق ورزي و ازدواج آن هاست ، ازدواجی است 
4»که خبرش او را بیمار می کند ، آن قدر که حکیم هر نوع مالقاتی را با او ممنوع می کند.

39، یادداشتی بر داستان سه قطره خون ، ص 1386چنگیزي ، علی ،-١
همان-٢
، نقد سه قطره خون1384نفیسی ، آذر ، -٣
77، ص1382همایون کاتوزیان ، محمدعلی ، مرگ هدایت ، -٤
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ب ازدواج رخساره و سیاوش سر می گیرد و راوي از بام خانه که بر خانه ي سیاوش مشرف است ، هر ش
از تصور عشق بازي عروس و داماد رنج می کشد ، تصوري که در عشق بازي نازي با جفتش تجسم می یابد 
و راوي را که از شدت غم و حسادت به جنون رسیده ، به کشتن جفت نازي وا می دارد؛ یعنی سیاوش را در 

« بر می دارد. اگر می گوید : پی جنونی که به آن گرفتار آمده ، با ششلول می کشد و رقیب را از سر راه
نظر به زمانی دارد که راوي خود به سوي گربه شلّیک کرده 1» سیاوش آخرین کسی است که به عیادتم آمده 

و سیاوش در پی شنیدن صداي تیر به بام آمده و راوي را با پیژامه در حیاط ایستاده می بیند و حال او را می 
می گوید : چرا به من سر نزدي ؟ جواب می دهد که : می خواستم ، اما پرسد و در پاسخ به گله ي راوي که 

حکیم قدغن کرده بود. 
در واقع او ماجرایی را که از قول خود تعریف می کند ، آن چیزي است که از سیاوش شنیده و اکنون آن 

که تا کمرکش آن را مال خود کرده است. توصیفی را که به اتاق سیاوش نسبت می دهد ، رنگ آبی و دیواري 
کبود است ، ششلولی که سیاوش ازتوي کشو بر می دارد و جزوه هاي درسی که روي میز ریخته شده و ... 
همه مربوط به اتاق خود اوست. از طرفی وقتی رخساره و مادرش سر می رسند ، راوي از زبان سیاوش 

به سیاوش عالقه مند است ، جلب قابلیت هاي خود را شرح می دهد تا مگر توجه رخساره را که در اصل
کند ؛ اما رخساره با دیوانه خواندن راوي و پناه بردن به آغوش سیاوش میرزا احمدرابه این نتیجه می رساند 
که براي به چشم معشوق آمدن راهی جز این ندارد که رقیب را از سر راه بردارد. اما مرگ سیاوش واقعی نه 

ند ، بلکه نزدیک ترین دوست را نیز از او می گیرد ؛ دوستی که غم او را می تنها راوي را به معشوق نمی رسا
خورد و یار غار او بوده است.

چه چیز سبب می شود تا این عناصر چنین قدرتی یابند و چه عواملی است که عباس ، سیاوش ، ناظم و 
پس از مرگ نمی میرد و سه راوي را به گربه نر و مدام به قالب گربه و سه قطره خون در می آید ، گربه

قطره خون هیچ گاه خشک نمی شود ؛ براي آن که گناهکار ، جنایت خود را از یاد بردرخساره و دختر 
مالقاتی را به نازي ، گربه ماده ، ربط می دهد؟ یقیناً گناهی مبهم رخ داده است. گناهی که مدام به قالب گربه 

گ نمی میرد و سه قطره خون هیچ گاه خشک نمی شود ؛ براي و سه قطره خون در می آید ، گربه پس از مر
آن که گناهکار ، جنایت خود را از یاد نبرد. 

به زبان دیگر ، حادثه اي یا فاجعه اي رخ داده است و از آن جا که ذهن راوي نمی تواند در واقعیت با « 
ا دادن نقش خود به هم زادهایش بار آن روبرو شود ، آن فاجعه را به شکل سمبل یا استعاره در می آورد و ب

گناه را با آن ها تقسیم می کند.  احساس راوي به سیاوش و دیگر هم زادهاي خود مانند احساس سیاوش 
ولی راوي آن ها را قاتل می کند ، ششلول به دستشان می دهد تا آن ها خود ، یکدیگر را 2.»است به گربه نر 

2، سه قطره خون ، ص 1378هدایت ، صادق ، -١
39شق و مرگ در آثار هدایت ، تهران ، ص ، ع1383بهارلو ، محمد،-٢
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اشاره به نقش خود در قتل گربه ، به طور اتّفاقی در اول داستان تذکر می بکشند و ما می دانیم که راوي بدون 
دهد :
یک سال است که این جا هستم ، شب ها تا صبح از صداي گربه بیدارم ، این ناله هاي ترسناك ، این « 

ماجرا در پس قتلی رخ داده ، همه گناهکارند؛ طنز تلخ1»حنجره ي خراشیده ، جانم را به لبم رسانده است . 
این است که در ذهن راوي همه هم قاتلند و هم مقتول.

نتیجه گیري
همان گونه که در ابتداي این جستار بیان شد ، تحلیل داستان هاي صادق هدایت بسیار دشوار است و گاه 

وف درك تمام آن چه در دریاي ذهن نویسنده موج می زند ، ناممکن است. همه بر این نکته اذعان دارند که ب
کور مهم ترین اثر هدایت است و البتّه یکی از عالی ترین مظاهر داستان نویسی ایران است. 

با بررسی سه قطره خون بهتر می توان ساختار بوف کور را درك کرد ، چرا که هدایت در این دو داستان 
است که در از ساختاري واحد سود جسته است . هنر هدایت در سه قطره خون انتخاب و خلق ساختاري 

عین ارائه احساسات و عواطف پیچیده و گره خورده ي فردي ، اجازه نمی دهد تا فردیت نویسنده یا 
احساسات او بر آن سایه افکند ؛ در حقیقت در داستان واقع گرا همواره بر اهمیت واقعیت تأکید می شود ، 

سته است ، اشاره وار هم که شده ، ولی به نظر می آید که هدایت در سه قطره خون مانند بوف کور خوا
نداند که تخیل یکی از ارکان تخیل نیز به اندازه ي واقعیت ، حقیقت دارد و کیست که «  یادآوري کند که 

»                 ، حتّی هنر واقع گراست. هنر
کتابنامه

، عشق و مرگ در آثار هدایت ، تهران ، نشر قطره1383بهارلو ، محمد،-1
، حافظ نامه ، نشر فارسی 1386یب رهبر ، خلیل ، خط-2
، یادداشتی بر داستان سه قطره خون ، نشر نی 1386چنگیزي ، علی ، -3
، نقد سه قطره خون 1384نفیسی ، آذر ، -4
، بوف کور ، انتشارات صادق هدایت1372هدایت ، صادق ، -5
صادق هدایت، سه قطره خون ، انتشارات 1378هدایت ، صادق ، -6
همایون کاتوزیان ، محمدعلی ، مرگ هدایت ، چاپ دوم ، نشر مرکز-7

4، سه قطره خون ، ص 1378هدایت ، صادق ، -١



٢٧٣٩
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

شهر دژهاي کهن در شاهنامه با تاکید برجنبه هاي جادویی آن ها
دکتر ژیال ده بزرگی
استادیار دانشگاه فرهنگیان

چکیده
گروهی حصاردار یا شوند. مساکن ي فردوسی، جوامع بشري در پیکره شهردژها متبلور میدر شاهنامه

شود که سه نوع کاربري: جادویی، ، قدمتی طوالنی دارند. در شاهنامه ،به شماري از شهردژها اشاره می»ها»ور«
شوند. شهردژ ها در موارد متعددي نظامی، تشریفاتی دارند. برترین شهردژها، با تم جادویی پدیدار می

امنیتی بایکدیگر تفاوت ها و شباهت هایی دارند.این هاي شهرسازي ومسایلچون،موقعیت جغرافیایی، ویژگی
گیرند. از این نمونه شهر سازه هاي زیارتی،براساس ثنویت موجود،در دو گروه آیینی ،نیک و بد قرار می

اند:کاخ کاووسی،گنگ دژ سیاووشی، بهشت گنگ افراسیاب و دژ هوخت گنگ ضحاك. درشاهنامه 
ییر ماهیتی از بد به نیک را می دهد.فردوسی،باآگاهی ازنوشته هاي با فرآیند دگردیسی،تغ»  دژبهمن«،شهر

کهن، مانند اوستا و متون پهلوي و کتاب هاي تاریخی،به معرفی شهردژها پرداخته،او اندیشه ها و آرا خود را 
هاي توصیفات دژها دخالت داده است.در شاهنامه، شهردژها، نمادي از تواناییزیرکانه ،به هنگام تشریح و

مادي ومعنوي دارندگان آن هاست. از سویی،این مکان ها،تصویري از مراتب شکل گیري شهرسازي را هم 
درگذر زمان نشان می دهند.در این مقاله، با انتخاب شاخص ترین شهردژهاي شاهنامه ؛پیشینه این شهردژها 

شود.عمده ترین یافته یدر منابع باستان ومتون تاریخی بررسی و با تصاویرترسیمی در شاهنامه مقایسه م
هاي »ور«پژوهش حاضراین است که سرزمین ها وشهردژها ماهیتا جادویی و اهریمنی نیستند،زیرا، زمین، مهد 

پاك و مقدس است؛دارندگان شهردژها، نقش تعیین کننده اي در کاربري نیک و بد دژ ها ایفا می 
آیینی -ن، شهرهاي بزرگ زیارتی و مراکز عبادينمایند.شهردژها ي مطرح و مشترك در شاهنامه و منابع باستا

در سرزمین ایران و انیران بودند.  
شهر دژها، کاخ دژ کاووس، گنگ دژ، بهشت گنگ، دژهوخت گنگ.ها:کلیدواژه

مقدمه
،مکتوبی هدایتگربراي ورود به دنیاي کهن ایرانیان است.با مطالعه ي  داستان هاي آن، شاهنامه ي فردوسی

نیاي کهن ازمراحل ابتدایی تا تکامل و تمدن به نمایش در می آید . درداستان هاي نخستین تصویرساخت د
شاهنامه،سخن از نیازها و خواسته هاي اولیه بشر است؛ رفته رفته ،با رشد اندیشه هاي بشر،نیازهاي مردم 

آرمانی کشیده می شود.تعالی می یابد تا آنجا که گاه ازمرز هاي این جهانی عبور نموده وبه دنیاي خیالی و 
انسان در پیمایش زمان، نخستین دغدغه ذهنی اش داشتن سرپناه بود.اودر پی یافتن امنیت نسبی  و حفظ 
جان ،حریمی را برگزید.سکونت درکنار دیگرهمنوعان،مرحله  دیگري در کامل نمودن امنیت،رفع نیازها  و 

پناه جمعی را به روزگاران بسیار دور می رسیدن به آرامش بود.شاهنامه،پیشینه ي ساخت مامن و سر
رساند.ساخت مسکن جمعی،در زمان جمشید رخ می دهد.جمشید از شاهان پیشدادي،جامعه را طبقه بندي 
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، 1می نماید وبراي نخستین بار به ساخت خانه هاي جمعی براي آن ها می پردازد. (شاهنامه، ج
)34-37،بیت26ص

ي ،رشدجمعیت وافزایش درآمدها و سرمایه ها ،حاکمان روزگار در گذر زمان،با تثبیت و تمرکز شهر
ساس می کنند و به ساخت  کالن باستان،نیاز به داشتن محدوده اي مشخص با فضاي امنیتی را بیش تراح

ها در محدوده اي محصور با پدیده هاي طبیعی چون،کوه و دریا روي می آورند.شهر
رهاي قطور و گاه چندالیه ساخته می شوند.این سازه ها ،در درمرحله ي تکمیلی تر،شهرسازه ها، بادیوا

وسعت نیز رشد رو به افزایشی دارند.به عالوه،با پیشرفت فناوري هاي آن روز،شهردژها فقط کاربري نظامی 
ندارند،بلکه مکان تشریفاتی مصفا باسازه هاي مجلل،مزین به سنگ هاي قیمتی وآراسته به رنگ هاي 

را خیره می نمایند.متنوع،چشم هربییننده
شهر دژ ها،در مرحله نهایی،جهشی آسمانی را تجربه می کنند.آرمانگرایی سبب می شود تا نیاز هاي 
زمینی ،جاي خودش را با نیازهاي  آسمانی عوض  نماید.پس،موقعیت جغرافیایی سازه ها، در دست نایافتنی 

هردژها، از نظر سیاسی ومذهبی، درمرجعیت ترین بخش هاي سرزمین قرار می گیرد. از آنجا که حاکمان ش
مذهبی آن ها، در هماهنگی کامل –تام قرار دارند،شکوه و عظمت شهردژ ها ، با شان وجایگاه اجتماعی 

است.
در شاهنامه، شهردژها با توجه به کاربري هاي آن ها در سه گروه :جادویی،نظامی،تشریفاتی قرار می 

ماهیتی جادویی دارند.ثنویت حاکم بر جامعه ،جادو را با دوشکل افسون گیرند.برترین شهرسازه هاي شاهنامه
نیک و جادوي سیاه همراه می سازد.

در بررسی شهردژهاي شاهنامه،تناقض ها و تضادهایی دیده می شود و پرسش هایی را به دنبال خود 
را دارند؟چرا روشن و مطرح می سازد.چرا شهردژهاي بد،برخی ازنشانه ها یا نام هاي شهر سازه هاي نیک 

پرنورند؟ چرا اسامی چون: بهشت یا هوخت(گفتارنیک) برآن ها نهاده شده است؟چرا برخی از شهردژها 
باوجود کاربري بد،قابلیت نیک شدن را دارند؟ این پرسش ها ما را به فرضیه هایی نزدیک می نماید،این که 

نیک نبودند.همچنین در باورجمعی،شهردژها بد شهردژهاي بد پایگاه اندیشه بد و ضربه زدن به شهردژهاي
عبادي به شمار می آمدند.پس ،این ها درذات وماهیت خود، -تلقی نمی شدند،چون به نوعی مراکز آیینی

مطلقا بد نبودند.از سویی ،سرزمین ها،به دور از مرزبندي هاي سیاسی،هیچگاه نقش تعیین کننده اي در 
درنگاه عامه، همه شهرهانیک اند،در باور مزدیسنان ،سپندارمد کاربري نیک و بد خود نداشتند،بلکه

(اسپندارمذ)،فرشته نگاهبان زمین است و وظیفه دارد، زمین را همواره خرم و آباد و پاك و بارور نگاه 
)درنتیجه،این سرشت و منش حاکمان گذشته بوده است که درتعیین نوع کاربري 553: 1374دارد.(عفیفی،

نقش اصلی را برعهده داشته است .شهردژ ها،همیشه 
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،دربیان شهردژها باهنرمندي تمام،سه مقوله ي افسانه و تاریخ وآرمان را در شاهنامه به خدمت می فردوسی
این رهگذر،واقعیت رگیردتا بناهاي سخت سنگی را ازگذرگاه واقعیت بگذراند و به دنیاي آرمانی برساند.او د

باستان(اوستا ومتون پهلوي) و کتاب هاي تاریخی ،استخراج ودر تلفیق ابع منها ،اندیشه و تفکرات مردم را از 
با آرا و اندیشه هاي خویش، آن ها رابه بهترین بیان، به تصویر می کشد.

پژوهش،تالش می شود،نخست شهردژهاي شاهنامه با کاربرهاي مختلف شناسانده شود؛سپس نایدر
ان ومتون تاریخی ارائه گردد.درنهایت، شهردژهاي برساخته شده از پیشینه  وتصاویر اصلی آن ها در منابع باست

ذهن شاعردرشاهنامه ،با نمونه هاي موجود درمتون کهن و تاریخی مطابقت داده ،مقایسه شود.
درآمدي برساخت شهردژهاي کهن درایران زمین  

ها و نقشه هاي مختلف در ایران ،ایجاد مساکن گروهی حصاردار از سه هزار سال قبل از میالد با طرح 
واژه ایی است که معموال به این مکان ها اطالق می شد،از نظر پیشینه » دژ)«169: 1383آغاز شده است.(کیانی،

» از سنگ یا گل انباشته و روي هم گذاشته شده«،به معنی » دئزَ« لغوي،درنوشته هاي زبان اوستایی،به صورت
به » دیز« یا» دز«رفته است؛ در زبان پهلوي، همین واژه ،به شکل به کار» پشته و تپه و تل«و نیز در معنی 

ها(ارگ »قلعه بیگی« یا» دژبان « ،» دژدار«).دژها ،از سوي 1371:273معنی قلعه و حصار است. (اوشیدري، 
).چنین می نماید که روزگاري،واژه دژ و قلعه،در یک معنا ،کاربرد 80: 1389پت ها)اداره می شدند.(پیرنیا،

معرب کالت است؛محوطه اي محصور با دیوارها » قلعه«ی داشته است،زیرا که در فرهنگ ها ي واژگان،کل
وبرج هاي محکم که براي اقامت سربازان یا سکنه بنا می گردیده تا از حمله هاي دشمن در امان بمانند. 

) 2713: 2،ج1364(معین، 
جان و مال آن ها،نقش تاثیرگذاري داشته اند.در کوه ها از گذشته هاي دور در زندگی مردم براي حفظ

را دژ »کَالد«یا»راوگ بشن«کتاب بندهش،در توصیفی از کوه هاي نشات گرفته ازکوه البرز ،منطقه اي به نام
سپس »از دو سوي کوه و راه میان(دره) است«فرود ،پسر سیاووش می نویسد و در تعریف کالد آمده است:

)امروزه، واژه ي کالت که هم معنا با دژ و قلعه است، در ترکیب 1369:73(بهار،این محل را کالدژ می نامد.
شماري از اسم هاي جغرافیایی،در نقشه سرزمین ما دیده می شود.مردمانی که در کوهستان سکونت داشتند، 

رزمین براي استقالل خود از دیواره هاي طبیعی بیش ترین بهره را می بردند،نمونه آن،عیالمی ها که عمده س
)41:ص1389آن ها کوهستانی بود،همیشه استقالل خود را به سبب سد دفاعی طبیعی حفظ می کردند.(پیرنیا، 

سخن به میان می آید که بیش تر جنبه آیینی »ور«درتاریخ اساطیر ایران،از قلعه وحصاري به نام 
پایانی جهان،تمام مخلوقات را بنا می نهد تا دریکی از هزاره هاي»ور جمکرد«دارد.جمشید،شاه پیشدادي، 

) 90: 1364اورمزدي را ازباران و سرماي سخت حفظ نماید.(مینوي خرد،
بنابرداده هاي تاریخی،مساکن اولیه در ایران زمین ،ابتدابه صورت خانه هاي منفردو بدون دیوار دفاعی 

د.این نوع حصارها در ساخته می شد،به تدریج ،خانه هاي یک ناحیه  در بین دیوار محاطی دفاعی محصور ش
ابتدا داراي یک معبر ورودي بودند.اما معابر پس از سالیان دراز تبدیل به دروازه شد.حصارهاي اولیه که در 



٢٧٤٢

٢٧٤٢

مجموعه مقاالت

: 1383اطراف مناطق مسکونی کشیده شد،فاقد برج هاي دفاعی در فواصل منظم یا غیر منظم بود .(کیانی،
169رگان،از خاورشناسان ،معتقد است که شهرهاي )شهردژها،داراي تقسیمات شهري مشخصی بودند. دم

بزرگ در گذشته با قلعه و بارو ایمن می شدند.عالوه براین،اودر بیان نمونه اي از قلعه هاي تاریخی،بر این 
باوراست که  دژها در درون،به بخش هاي مستقلی نیز تجزیه می شدند،او خرابه هاي شوش را به 

قلعه شوش،که از ادوار قدیم تا زمان اسکندر مسکون بوده است ؛دوم چهارقسمت تقسیم می نماید:ارك  یا
) 35: 1389قصور شاهان هخامنشی، سوم محله تجارتی، چهارم محله اي در طرف راست رود کرخه. (پیرنیا،

بنابراین، شهر دژها،محوطه ایی بسته با دیوارهاي مستحکم و تقسیمات منظم شهري ازقبیل اصطبل،بخش 
ن شاه نشین و عام نشین،انبار نگهداري کاال و اسلحه،فضاي عمومی و مذهبی بودند. مسکونی یا هما

شهر دژها در شاهنامه
داستان هاي شاهنامه،بیانگر روند طبیعی شکل گیري جوامع بشري است.انسان تکاملی شهردژها درسیر

،از پدیده هاي طبیعی در روند تکامل شهرنشینی ،براي حفظ جان و مال خود از دست دشمنان و مهاجمان
بیش ترین بهره را برد.ساخت شهرها عمدتا در نقاطی انجام می گرفت که دسترسی به آن ها ممکن نبود.عمده 

دژ سازي وساخت کالن شهرها در سه منطقه صورت می گرفت:
نقاط کوهستانی-الف
درجزایرمیان دریایی یا کنار رودخانه هاي بزرگ -ب
بخش هاي زیرین زمین-ج

خستین داستان هاي شاهنامه،به آغاز خانه سازي ،به ویژه ساخت مناطق مسکونی جمعی بدون دیواره درن
هاي دفاعی اشاره می شود.داستان جمشید،از ساخت نخستین سکونتگاه هاي جمعی،سخن می گوید.بنابر 

،محلی براي شاهنامه ،پس از آن که جمشید،شاه پیشدادي، ،گروه هاو طبقات اجتماعی جامعه را مشخص نمود
سکونت جمعی آن ها در نظر گرفت. دیوان ،نخستین معماران شهرسازه روزگار جمشید بودند.این موجودات 

غیرانسانی و اهریمنی، براي مردم نه تنهاخانه ها ،بلکه گرمابه هاو کاخ ها را نیزبنا نمودند .
بفرمود دیوان ناپاك را                  به آب اندر آمیختن خاك را

رآن چه زگل آمدچوبشناختند           سبک خشت را کالبد ساختنده
بسنگ و به گچ دیودیوارکرد             نخست از برش هندسی کارکرد

)34-37،بیت 26، ص1چوگرمابه وکاخ هاي بلند              چوایوان که باشد پناه از گزند(شاهنامه،ج
فرگرد دوم وندیداد 41-33)در بند437: 1363است.(صفا،»مکردورج« بنابر منابع کهن دارندهجمشید،

مقیاسی نامشخص،تحت الفظی یک »(=چرتو«را  به درازاي یک » ور« آنگاه جم«درباره ور جمکردآمده است:
اسپریس یا میدان اسب سواري)ساخت ، برهریک از چهار طرف. بدانجا تخمه چارپایان ،ستوران 

برهریک » چرتو«ي سرخ سوزان را برد و جم، وري ساخت به درازاي یک ،مردمان،سگان ،پرندگان وآتش ها



٢٧٤٣
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

از چهارطرف تامردمان رامسکن باشد.به درازاي یک چرتو برهریک ازچهارطرف ،تا چهارپایان را اصطبل 
نصف یک چرتو)و در آنجا مرغزارها »(=هاثره «باشد.بدانجا آب را روان کرد در بستري به درازاي یک 

ا همیشه خوردنی هاي زرگون تمام نشدنی می خورند.درآنجا خانه ها،انبارها،دیواري محافظ درآنجبرپاکرد و
،حصاري و باروي دیوار داري ساخت...دربخش پیشین آن جاي نُه پل ساخت،دربخش میانی شش و در 
پسین سه.دربخش پیشین ،از طریق پل ها هزار تخمه مردان و زنان را برد.دربخش میانی،ششصد،دربخش 

ن سیصد وبخش هاي ور را با انگشتري زرین نشان کرد،و در ور، دري روشنایی بخش ساخت که از پسی
14بند29) در کتاب بندهش فصل 304: 1368کریستن سن،»(درون ،خود به خود،روشنی می داد.

27جمشید، درمیان پارس درسرووا،در زیر کوه جمگان قرار دارد؛در کتاب هاي پهلوي:مینوي خرد فصل »ور«
، نقل شده است که 24و 23بند 1؛دینکرد هفتم فصل 94-96بند 37؛داستان  دینیگ فصل 28و 27بند 

جمشید، به این سبب ور را بنا نهاد تا مردم فناناپذیر،بی ترس، بی زحمت وبی آسیب پیري زندگی 
خم هاي مخلوقات اورمزد، کنند.جمشید این وررا در ایرانویج در زیرزمین بناکرد و از تمام انواع نطفه ها و ت

از آدمیان و چارپایان بزرگ و کوچک و مرغان و تمام مخلوقات ،همه را به آنجابرد تا از باران مرکوس و 
»سرماي بیرون از اندازه آن در امان بمانند.

شاهنامه،جمشید طراح شهري با اصول اولیه شهرسازي و تجهیزات بهداشتی است،اما از سایر در
ویژگی هاي ور در منابع کهن،اینجاسخنی به میان نمی آید.فردوسی به نقطه جغرافیایی شهردژ بی توصیفات و

حصار جمشید، اشاره اي نمی کند.از تفاوت هاي دیگراین دوشهرسازه ،در منابع دینی زرتشتیان ،سازندگان 
انند ، فناناپذیري و داراي خواص جادوي سفید و افسونگري نیک است ، م» ور«،مردم هستند نه دیوان.« ور«

ماندن در سن آرمانی با تندرستی جاودانی.ورجمکرد که یکی از کالن شهردژهاي مهم آیینی مزدیسنان است 
به باورهاي دینی آنان ،با رخدادهاي پایانی جهان ارتباط نزدیکی دارد.به نظرمی رسد که فردوسی ،باتوجه به 

بش از دست افراط گیران مذهبی،تعمدا از آوردن چنین شرایط مذهبی جامعه خود و مصون ماندن خود و کتا
وري با مشخصه هاي دینی زرتشتیان،در کتابش خودداري نموده ، فقط به ذکر شهري با سازه هاي جامعه 

مدرن آن روز بسنده کرده است. 
شهرسازي در مراحل بعدي،پیشرفت هایی در زمینه هاي ساخت و ساز،نما و فضاسازي دارد؛تصویر 

فرآیند در شاهنامه،در داستان ها آشکار می شود.خانه هاي ساده اولیه ،جاي خود را به ساختمان هاي این
اشرافی می دهند .این بار مردم نه دیوان،معماران  این بناهاي باشکوه هستند.کاووس ،شاه کیانی،نقشه ساخت 

گ هاي سخت کوهستان،که چون خانه هایی را در منطقه اي کوهستانی در ذهن می پروراند با حصاري از سن
) از این شهردژ در بخش 21،ص2دیواري مستحکم در پیرامون آن، شهر را حفاظت می نماید. (شاهنامه، ج

هاي بعدي، مفصل سخن خواهیم گفت.
دریا،یکی دیگر از موانعی است که می تواندمانع سیطره و دستیابی دشمن به دژ شود.در گذشته،برخی از 

عمد در جزیره یا خشکی میان آب ها ساخته می شد تا دشمن به آسانی نتواند به آن دست کالن شهر دژها،به
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) معانی متعددي در واژه نامه ها gang(1دیده می شوند.گنگ» گنگ«یابد. درشاهنامه،شهردژهایی توام با واژه 
). 3418، ص3است.(معین،ج» جزیره«دارد؛یکی از این معانی 

شهردژهایی  با کاخ ها و سکونت » دژهوخت گنگ«و»بهشت گنگ افراسیاب« و» گنگ دژ سیاووش«
گاه ها که دیوارهاي مقاوم و برج هاي دیده بانی دارند،براي رسیدن به این شهردژها ،ازمعابرصعب العبور 

باید گذشت.این شیوه از شهرسازي با دو گونه حصار مستحکم طبیعی ،زمان ساختش به 2کوهستانی ودریا
فایی شهرنشینی نزدیک تراست.در این قلعه ها ،افزون بر دیواره هاي متعدد حفاظتی،اصول اولیه و دوران شکو

ضروري شهرسازي نیز رعایت شده است.
شهردژها در شاهنامه اسامی متفاوتی نیزدارند،دریک جمع بندي ،این نام ها در سه شکل کلی قابل 

تفکیک هستند: 
رد،مانند کاخ کاووسی ؛شهر ،نامی  بی پیوست واژه دژ دا-
واژه دژ با واژه  گنگ ترکیب یافته است ،مانند گنگ دژ(سیاوش)؛-
.)افراسیاب(بهشت گنگ نام دژ، در پیوند با واژه گنگ  است،مانند:-

شهردژها :متون کهن و شاهنامه
دوگانه اي از نشانه هاي شهردژهاي شاهنامه،در متون کهن دیده می شود.دراین متون ، شهردژهاکارکرد

خود بروز می دهند:
کارکرد نیک-الف
کارکرد بد-ب

این تفاوت ها ناشی از باورها و اندیشه هاي حاکم بر جامعه است.همچنان که در دوره اي ازتاریخ زبان 
در نوشته هاي ایرانی میانه غربی ،براثر ثنویت دینی،دو گونه معنا می «فارسی(دوره ي میانه )،واژگان،

) ازدوره میانه به 185: 1373ابوالقاسمی،»(اژه هاي خاص جهان نیکی و واژه هاي خاص جهان بديشوند:و
بعد،شهردژها نیز دونوع نقش نیک و بد یافته اند.این ویژگی شهردژها،ارتباط مستقیمی با سازندگان خود 

گرسازنده آن  در زمره دارد؛بدین معنی که اگر بانی شهردژ از نیکان روزگارباشد، شهر،کارایی نیک دارد و ا
انسان هاي بد قرارگیرد،شهردژ و مردمانش، مذموم و منفوراند.ازهمین روست که سیاوش نیک کردار ، دارنده 

است.درباور مزدیسنان،این شهردژ، در جهان مادي پایگاه نظامی کیخسرو و در » گنگ دژ«برترین شهرها،
آن،رستاخیززرتشتیان از این مکان آغاز می شود. دنیاي آرمانی،سراي جاودانان است؛ونیز به سبب اهمیت

مذموم است. »بهشت افراسیاب«)وشهردژبد ،127،ص 14(بندهش، بخش 
شهردژهاي نیک و بد که ازسوي نیکان و بدان روزگارکهن بنا شده است،به باوربرخی،شهرهاي آرمانی 

تی ، نیک اند،زیرا  از نظر شباهت را در اذهان تداعی می نمایند:شهردژ بهشتی وشهردژ دوزخی.شهردژ بهش
،باویژگی هاي بهشت موعودبسیار نزدیک هستند:از این مکان ها ،هیچگاه جنگی رخ نمی دهد.مردم آن  
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همیشه در سن آرمانی و جوانی باقی می مانند وروزگار را به تفریح و شادي می پردازند.امنیت و آسایش 
نایی و نور فراوان ، فضاهاي سرسبزپر از گل و ریاحین را در برقرار است و مظاهر آرمان شهرها را چون :روش

خود دارند.درتقابل با این سازه هاي مینوي،شهردژهاي دوزخی،شباهت هاي بسیاري با دوزخ دارند؛این 
شهرها متعلق به انیرانیان است ،پایگاه نظامی و تدافعی اهریمنی اند و قهرمان ایرانی براي تصرف آن ها می 

وي فرابشري و ابزارهاي رزمی فراوان و حیله هاي جنگی یاري بگیرد تا پس از سختی هاي بایست ازنیر
)309: 1379فراوان بتواند آن ها را فتح نماید.این گونه از دژها، دوزخ هاي زمینی اند .(کزازي،

ی و متعلق به افراسیاب توران»بهشت گنگ«در شاهنامه،بزرگ ترین و باشکوه ترین شهر دژهاي انیرانیان،
از آن ضحاك ماردوش است.این شهردژها نیز پایگاه نظامی نبودند،تنها تفاوتشان با »دژهوخت گنگ«

شهردژهاي ایرانی،این که در سرزمین بیگانه قرار داشتند،پس در این سرزمین هاهم می توانسته مرکز عبادي 
در شاهنامه ، در توصیف با همان ویژگی هاي شهردژهاي نیک ایرانیان بوده باشد.شاید ازهمین روست که

شهردژهاي افراسیاب و ضحاك ،این مکان ها را زشت و نازیبا ترسیم نکرده است،بلکه به شهردژ افراسیاب 
برابر »بیت المقدس« واژه تقدیس شده ي بهشت را داده ونیز دژ هوخت گنگ ضحاك را،با خانه ي پاك ،

دانسته است.
بیت المقدس نهادند رويبه خشکی رسیدند سر کینه جوي          به 

که بر پهلوانی زبان راندند      همی گنگ دژ هوخت ش خواندند
)864-866، 1به تازي کنون خانه پاك خوان       برآورده ایوان ضحاك دان(شاهنامه،ج

به نظر می رسد که  دیدگاه فردوسی نسبت به این دو مکان ،منفی و دوزخی نیست،بلکه با بیان چنین 
نگرش مثبتی نیز به آن ها دارد.  توصیفاتی 

ي شاهنامهانواع شهردژها
در شاهنامه به شهردژهاي فراوانی اشاره شده است.چنانچه آن ها را درگروه هاي مجزا قراردهیم، به دو 
گروه شهردژهاي:شناخته شده و ناشناخته قابل تفکیک هستند.از سویی اگرسرزمین ها را معیار جداسازي 

م،باز به دوگروه شهردژهاي:ایرانی و انیرانی منفک می شوند.در اینجا شهر دژهاي شهردژها قرار دهی
شاهنامه،با توجه به درجه اهمیتشان از دیدگاه شاعرکه توصیف و توضیحات بیش تري درباره آن ها ارائه داده 

،به سه گروه تفکیک شدند:
شهر دژهایی با کاربري سحر وجادو-الف
می وتدافعیشهردژهایی با کاربري نظا-ب
شهر دژهایی با کاربري مسکونی وتشریفاتی -ج

شهر دژهاي گروه نخست،توصیفات آن ها بیش تربامطالب اغراق آمیز، درباره ارتفاع،وسعت ،زیبایی 
،استحکام و امنیت آمیختگی یافته اند.ویژگی هاي غیرعادي و سحرآمیز این پایگاه ها که به نظرمصرف آیینی 

ی قابل هضم نیست.هرچند،به صراحت  ازنیروي افسون وجادو در ساخت این شهردژها دارند؛در باور جمع
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مطلبی به میان نمی آید؛اما این سازه ها قدرت هاي فراواقعیتی واالیی دارند،نمونه آن، یافتن جاودانگی موقت 
انه دربخش )این گروه از شهر دژها ،جداگ20، ص2براي انسان ها با ورود به کاخ کاووس است. (شاهنامه،ج

هاي بعدي موردبررسی قرار خواهند گرفت.
گروه دوم شهردژها،ازجنبه نظامی و استراتژیکی مهم هستند.قهرمان باید نهایت تالش خود را بنماید تا 

دژ هاي مستحکم نظامی نفوذناپذیري که در سرزمین ».دژ آالن«موفق به گشودن آن شود،مانند گشودن 
، درهاي سنگین آن را بگشاید.این گروه » خرد«رانی را مجبور می نماید تا به یاري انیرانیان هستند، قهرمان ای

از شهردژها ، معموال با توصیف هاي نه چندان مفصل ، بلکه بسیار کوتاه معرفی می شوند؛ شمارشان نیز در 
)98، ص1شاهنامه  اندك است ،مانند: دژاالن (شاهنامه، ج

رباره شهردژ آالن آمده است که منوچهر در نامه اي به فریدون،از امکان در داستان منوچهر ،نوه فریدون،د
می گوید.او در این نامه ،شهررا توصیف می کند که در دریا قرار دارد.بلنداي 3پناه جستن سلم به شهردژ آالن

آن دیوارهاي آن تا ابر و از ژرفا تا قعر آب کشیده شده است.شهري پرگنج است.در صورت استقرار سلم در
،فرمانده و پهلوان خردمند،درمیان می »قارن«جا ،نابودي او غیرممکن می گردد.شاه فریدون، قضیه را با 

گذارد.قارن از شاه می خواهد تا اجازه دهدبا سپاهی به آن دژ برود.همچنین،به همراه خود،درفش شاه و 
می » شیروي«حل می روند.او،سپاه را به انگشتر تور را ببرد.قارن با شش هزار سپاهی کاردیده،از راه دریا به م

سپارد وبه تنهایی به سوي دروازه دژ می رود. با نشان دادن انگشتري تور به دژبان، اعتماد او را جلب می 
تور پیام فرستاده،شبانه روز آرام و قرار نداشته باشیدواگر درفش منوچهرشاه را « کند.سپس ،به او می گوید:
دژبان باشنیدن سخنان قارن و دیدن انگشتري تور دروازه شهردژ را بروي »کنید.دیدید،دربرابرش ایستادگی 

می گشاید.نیمه هاي شب قارن درفش را بر بام دژ برمی افرازد و سپاهیان خود را براي حمله آگاه می 
کند.سپس دروازه را می گشاید.با طلوع خورشید ،دژ به دست سپاهیان قارن افتاده است.دودسیاه برآسمان 

) 99االمی رود و دریا قیرگون و صحرا پر خون می گردد.(همان،صب
گروه سوم شهر دژهاي تشریفاتی در شاهنامه،ارگ هاي حکومتی و سکونت گاه شاهان و امراي محلی 

هستند ،فردوسی،فقط اشارات جزیی و گذرا به آن ها نموده است ، مانند ارگ شاه بهرام و شاه سمنگان.
اتوجه به این که  حکیم توس نسبت به شهردژهاي گروه نخست عالقه بیش تري نشان در این مقاله ،ب

داده و آن ها را با توصیف و توضیحات  مشروح بیان کرده است،به طرح این گروه از شهردژ ها می پردازیم.

شهردژهایی با کاربري جادویی 
نگ نیست،زیرا گذشتگان ،جادو و درداستان هاي  ایرانی،به ظاهرنشانه هاي جادو،چندان زیاد و پرر

جادوگري را کاري مذموم و ناپسند به شمار می آوردند،با این همه، در داستان هاي شاهنامه ،مظاهر مختلف 
افسونگر،قدرت غیرمادي باورنکردنی -جادو و جادوگري رابه فراوانی می توان دید،معموال  کنشگران جادو 
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انیرانی، به -آیینی رامی سازند.جادوکنشگران اهریمنیدارند.آنان باهمین نیرو ،شهرها و معابد
شهر دژهایی با افسون «می پردازند.کنش نیک ایرانیان،منتهی به ساخت»شهردژهایی با جادوي سیاه«ساخت

می گردد.»نیک و جادوي سفید
است.افسون ،نزد ایرانیان باستان، تابو و پدیده اي اهریمنی ،توام با رنگی سیاه،تیره و پردود»جادو«لفظ 

نیک یا فره با معیارهاي قابل پذیرش آیینی،در برابر  جادو قرارمی گیرد.رنگی سفیددارد،زیرا سفید مظهر اهورا 
شهرت می یابند.(شاهنامه، » دژ سفید«و نماد پاکی است.از همین روست که برخی از شهردژها با عنوان 

)47:ص 2ج
،ولی مردم شهر،مومن، پاي بندآداب و آیین هاي دینی شهر دژسفید،هرچند به ظاهر از جادو به دور است

)شهر دژ 47-53،ص2خود بودند.آنان در برابر سهراب،مهاجم تورانی، با تمام توان می ایستند.(شاهنامه،ج
دروازه هایی دارد که برروي پهلوان تورانی بسته است.مهم ترین ویژگی این شهردژ،راه زیرزمینی آن است تا 

انش را از دست دشمن بگریزاند. در گرفتاري ها ساکن
)400:ب 54،ص2که زیر دژ اندریکی راه بود          که دشمن از آن ره نه آگاه بود(شاهنامه،ج

در یورش نهایی سهراب،دژ را خالی از سکنه می بیند،زیرا ساکنان آن، شب قبل از راه زیر زمین گریخته 
اند. 

) و متون کهن،افراسیاب تورانی و 237، ب201، ص1در تقابل با کارکرد این دژ، بنابرشاهنامه(ج
) با جادو شهري  به نام بهشت گنگ/هنگ افراسیاب را بنا می نهد.(صفا، 31،بند 1، قصل 7جادوگر،(دینکرد

قهرمان دینی، » فره«)و درداستانی دیگر، شهردژي که زیر نفوذ جادوي سیاه  قرار دارد با یاري622: 1363
)کیخسرو، دژ اهریمنی را با جادوي سفید یا فره خود می 275،ص2.(شاهنامه،جموفق به گشایش آن می شود

) 1378-1383،ب2،276گشاید وانوار درخشان را بر ظلمت شهر می گستراند.(شاهنامه،ج
نگاهی گذرا به جادو درکتاب حماسه ي فردوسی 

رکتابش می نویسد که جادو ،از جلوه ها ي پر رنگ در اسطوره و آیین هاي ابتدایی است.ابن خلدون د
).از سوي دیگر، 1001: 2،ایرانیان فنون جادوگري را از سریانیان ،کلدانیان و قبطیان فراگرفتند.(ابن خلدون،ج

: 1362دیده می شود.(بهار،4در اساطیر و آیین هاي کهن اقوام  هند و ایرانی، جنبه هایی از اعتقاد به جادو
27 (

شاهان و پهلوانان ،با جادو پیوند نزدیکی دارند: ضحاك، جادو پرست در شاهنامه فردوسی ،برخی از 
است .

)168،ب43، ص 1چنان بد که ضحاك جادو پرست           از ایران به جان تو یازید دست(شاهنامه،ج
شکوه خسروانی ضحاك، به سبب طلسم جادوگري است؛ درباریانش همه جادو گرهستند.

سرش بآسمان برفرازیده بود...طلسمی که ضحاك سازیده بود   
)357-358ب 50وزآن جادوان کاندر ایوان بدند      همه نامور نره دیوان بدند(همان، ص 
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افراسیاب ،شاه تورانی و زال ،پهلوان ایرانی ، در چند جا نامشان با  جادو می آمیزد.
)3ص 5چوکاووس وچون جادو افراسیاب     که جز روي گرمی ندیدي جواب(همان ج

)37ص3همه جادویی زال کرد اندر این     نخواهم که داري دل از من به کین(همان ج
درداستان هاي شاهنامه ،تجلی جادوو مظاهرآن ،در ظاهر پررنگ و علنی نیست ،ولی با کمی تامل،مظاهر 

:مختلف و متعدد جادو و جادوگري را می توان در شکل هاي گوناگون دید،از این نمونه اند
)؛جادو دگردیسی (پیکرگردانی 275، ص2جادو نامه( در داستان کیخسرو و گشودن دژ بهمن:شاهنامه، ج-

)؛جادوپرنده( آتش زدن پر سیمرغ از سوي زال: شاهنامه، 66،ص1انسان به اژدها در داستان فریدون:شاهنامه ج
، 1ه، ج)؛جادو رویا ( آموزش افسونگري سروش به فریدون: شاهنام333،ص4؛ج175، ص1ج

؛ جنگ رستم با ارژنگ 261،ص1)؛جادوحیوانات(اژدها و دیووسیمرغ:شاهنامه،جنگ رستم با اژدها،ج48ص
؛ اسفندیار با سیمرغ:شاهنامه، 136،ص3؛بااکوان دیوج269،ص1؛بادیوسپیدج267،ص1دیو شاهنامه، ج

دورامی کشد: ؛ اسفندیار نیز زن جا261، ص1)؛جادو زنان(کشتن رستم زن جادو را:شاهنامه،ج255،ص4ج
) و جادو  در داستان هاي اساطیري شاهنامه :کشتن دیوسیاه به دست هوشنگ و 252،ص4شاهنامه،ج

، 1) ؛جادوي ابلیس بر ضحاك(ج22،ص1)؛قدرت فرابشري تهمورث  دردیوبندي(ج17، ص1کیومرث(ج
).18ص،3)؛جادوگري تورانیان برسپاه ایران(ج66،ص1)؛افسونگري شاه یمن بر پسران فریدون(ج31ص

به طورکلی،در داستان هاي شاهنامه ،دو گونه جادو حاکم است:
افسون اهورایی یا فره-الف
جادوي اهریمنی-ب

هر دو شکل افسون وجادو،بستگی نزدیک ومستقیمی با کنشگر آن دارد. سرشت نیک و بد جادوکنشگر 
،جادوي اهریمنی ، ناپسند ومنفوراست ،از ،نوع کنش را پسندیده یا مذموم  می نماید.در باور ایرانیان باستان

این رو واژه جادو،بار معنایی نامبارکی داردوهیچ گاه براي کارهاي شگفت آور و نیک قهرمانان دارنده فره،به 
کار نمی رود .در شاهنامه،همه شاهان و پهلوانان داراي فره ایزدي هستند. افسونگري نیز در نهاد برخی از 

ه دیده می شود.افسون نقطه مقابل جادواست.سروش،فرشته مقرب ،علم شخصیت هاي نیک شاهنام
افسونگري رابه فریدون تعلیم می دهد:

سروشی بدو آمده از بهشت                که تا بازگوید بدوخوب و زشت
)  305،ب 48،ص1سوي مهتر آمد بسان پري                 نهانی بیاموختش افسونگري(شاهنامه،ج

ا کاربري افسون وجادو درشاهنامهشهردژ ها ب
شهردژهاي نیک افسونی   -الف

سازه ي کاووسی-1
کاووس؛ افسونگري نیک 
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،کارهاي نابخردانه ي کاووسکاووس ،شاه پیشدادي، درشاهنامه شخصیت چندان مثبتی ندارد.کی 
وش،نرسانیدن به موقع زیادي چون،نبرد با هاماوران ودرگیري با دیو سپید مازندران ،همراهی در قتل سیاو

نوشدارو براي نجات سهراب ،صعود به آسمان و موارد دیگر انجام می دهد. بزرگان و پهلوانان ایرانی در 
هنگام یادآوري کارهاي او ،پیوسته به سبک سري و کم خردي  وي اشاره می کنند. کاووس شاه، دستور 

کرده وبا خیرخواهی ،اندیشه ي آسایش و رفاه ساخت  شهر را زمانی صادر می کند که  روزگار او را متنبه
مردم سرزمین خود را در سر می پروراند. این دوره نیک کرداري شاه،خیلی کوتاه است ،زیرا در اندك زمانی، 

فریب  دیوي را می خورد و به سرشت پیشین خود باز می گردد. 
جام ،پرفره،دیندار و نیک سرشت کاووس در منابع غیر شاهنامه ،به ویژه در اوستا ،پادشاهی نیک ان

شهرتی را در نواحی ،کاووسنامیده می شود.»اوسنس کاوي« وان،هنددینیکهنریگ ودا،کتاب .دراست
از نامیرایان است،ولی .)در متون پهلوي، نیز کاووس،فره مند و509: ص1363شرقی ایران  داشته است.(صفا،

.او دوسرشت )715ص:1911،ومدن21ص :1364می گردد.(تفضلی،و بدکرداربه سبب اشتباهی میرا
نیک و بد دارد.براساس این متون ،ساخت کاخ در دوره نیک سرشتی وي انجام می گیرد.هرچند در شاهنامه 
،کاووس بیش تر بدسرشت است ،اما،زمان تاسیس بنا ،به روزگاري بازمی گردد که شاه در دوره گذار از بدي 

ابع تاریخی ومتون کهن  و نیز شاهنامه،کاووس دستور ساخت هفت خانه را می به نیکی قرار دارد.درهمه من
دهد.هفت از اعدادمقدس در بیش تر فرهنگ هاست.به نظر می رسد شاه در تحول روحانی خود،به مردم 

توجه ویژه اي می نماید. 
ن می دهد این در شاهنامه ،اشاره هاي غیرمستقیمی به قدرت هاي فرازمینی کاووس شده است، که نشا

شاه پیشدادي با سحر و افسون، ارتباط نزدیکی دارد،زیرا:
کاووس، دارنده فره یا نیروي ایزدي است ،-الف
کاووس ، داروي بی مرگی را در اختیار دارد،ولی سرشت بدشاه اجازه نمی دهد تا در نبرد رستم و -ب

) وجود داروي بی مرگی نزد کاووس، 89: 2جسهراب ، به موقع نوش دارو را به پسر پهلوان برساند.(شاهنامه،
و نقش درمانگري او، ارتباط او را با سحر و جادو توجیه می نماید.

کاووس ،در بین زنان و کنیزان دربارش ،کنیزجادوگري دارد.کنیز،بارداراست.در داستان -پ
دابه قرار می دهد سیاووش،کنیزجادوگر، زاده هاي جادویی سقط شده اش (فرزندان کاووس)را در اختیار سو

،ب 116، ص2تا بچه ها را به  خود نسبت دهد وتوطئه ننگین خویش راعلیه سیاووش کامل کند. (شاهنامه، ج
12-4(

کاووس با دیوان ،موجودات غیرانسانی، همنشینی دارد.او براي صعود به آسمان ازدیو راهنمایی می -ت
)22: 1گیرد.(  همان،ج

جادویی،چون،دورنمودن ساکنان از:درد،غم ورنج مداوم کاخ کاووس،داراي ویژگی هاي -ث
) 2:20است.(همان،ج
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می گستراند و بنیان جهان را بر شادي پی انصاف و داد «،دردوره نیک کرداري با رهبري دینی ،کاووس
شاهنامه »(می افکند و خوان نعمت را می گشاید و دیو و پري و مردم ،بنده ومطیع او می گردند

معبد،بهترین مصالح زمینی با قوي ترین -همین دوران،کاخی بنا می نهد.در ساخت این قصردر.)21،ص2،ج
سحروافسون (فره ایزدي) به کار گرفته می شود.این  کاخ،با تعدادي خانه ساخته می شود.مجموعه اي از 

ي پرشیب ،بنا هفت خانه،ازفرودست تا فرادست کوه ،از کم بهاترین تاپرقیمتی وباشکوه ترین  سازه بر پهنه ا
می گردد.

برخی از پژوهشگران ادب فارسی،شاه کاووس را الگویی از انسانی وارسته و سازه خسروانی اورا تا 
وادي عرفان کشانده اندو آن را آخرین مرحله سیر و سلوك عرفانی،تلقی می نمایند؛همسان سازي بین کاخ با 

ت همسان و نزدیک نموده بهشباراالبرزبر بلنداي کوه دنیاي آرمانی انجام داده ، رفعت کاخ  و استقرار آن
مکانی که )90ص:1383.(رستگار،آدمیان  در دوران مختلف می شماردآرمان شهراند .این دیدگاه، کاخ را

انسان هاي متقی و وارسته،درآن پیوسته به تزکیه و رهایی از چنگال دیو نفس می پردازند و روح خود را تازه 
می دارند.و جوان نگاه

ویژگی هاي شهرسازه ي کاووسی
را بنا نهادند.کاخ ،بنایی است که با معماري 5هاي افسانه اي»کاخ «در گذر تاریخ،شهریاران ایران زمین، 

عالی ساخته می شد؛بنایی اشرافی با ساختمان هایی که معموال حصاري در اطراف خود داشتند. کاخ سازي در 
دوم ق.م مرسوم شده است.کاربرد چنین بناهایی ،معموال متفاوت بوده،گاه بنایی ایران زمین، از اواخر هزاره

مسکونی است یا نقش معبد و مرکز آیینی،گاهی، هردو نقش راهمزمان داشته اند.در منابع تاریخی ،نمونه ي 
ري در خوزستان است،این بنا با طرح هاي ساده کاخ هاي بین النهرین ،روزگا»چغازنبیل«این نوع کاخ، 

نیایشگاه هم به شمار می آمده ، این بناي کاخ معبد ،مجموعه ایست از تعدادي اتاق در اطراف یک حیاط 
)295: 1383.(کیانی،

اندیشه ساخت کاخ ، در برشی از دوران نیک حکمروایی کاووس در ذهن او نقش می بندد .هرچند به 
تلف، شهرها وکاخ هایی براي خودبنا نظر می رسد که کاووس نیز همچون دیگر همتایانش ،در نقاط مخ

نموده باشد،البته ،سکونت اودر این کاخ  موقتی می نماید،زیراکه پس از این داستان،دیگر نشانه اي از کاخ و 
ویژگی هاي آرمانی آن،در طی پادشاهی کاووس سخنی به میان نمی آید.این خانه ها به نظر سمبلیک است و 

گروه هاي مردمی در اجتماع آن روز است. کاووس درتاریخی نامعلوم،علم هرخانه بیانگر موقعیت و جایگاه 
و هنر ،ذوق و سلیقه،اعتقاد و ایمان و مهارت هاي معماران را به خدمت می گیرد تا به موازات تمدن و 
فرهنگ زمانه خویش و به اتکاي تجارب پیشینیان بناي اشرافی را بنیان نهد.کاخ معبدي در دامنه کوه البرز 

خته می شود.بنابر آگاهی هاي شهرسازي ،این نوع سازه هاي کوهستانی باید از معماري صخره اي پیروي سا
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نمایند.در  معماري صخره اي،ساختمان هاي بزرگ مستطیل شکل با ارتفاع بسیار و درفواصل مختلف،یکی 
)1383:298یکی شکل می گیرند.(کیانی،

ه کوهستانی، هفت خانه براي وي بسازند.نقشه خانه ها تا معماران در این منطقفرمان می دهدکاووس،
،منطقه اي کوهستانی  بنا می گرددبانظر وي ریخته می شود.از آنجاکه  این سازه ي آیینی، در باالترین نقطه و 

دیوها ،موجودات پلید اهریمنی ، ازصعود به آنجا، خسته و رنجدیده می شوند .
)422-ب21ص2،جشاهنامهکه دیوازچنان رنج هابدستوه(اندر البرز کوهکردیکی جاي

اساطیري ایرانیان باستان است.در اساطیر مزدیسنی، این -مقرکاخ درکوه البرز،یکی از کوه هایی آیینی
به شمار می آید؛کوه ،پیرامون زمین کشیده شده واز نظر بلندي، به آسمان » ایزدي بخت« و»نخستین کوه«کوه،

)70-72: 1369پیوسته است.(بهار، 
ر نواحی ،حکومت خود را بدر مرزهاي شرقی ایرا ن  است.کیانیاندر کتاب هاي تاریخی  ،البرز، کوهی 

به ،نیاي کی کاووس،رستم براي آوردن کی قباد،.درشاهنامهمستقر می نمایندمشرق و شمال شرق خراسان
از این رو،برخی از پژوهشگران، می خورد.به تورانیان بر،اوالبرز کوه می رود،درهر دو مسیر رفت و برگشت 

،یکی وباکوه هاي شمال هندوستان )6:ص1382در شرق ایران (انوري،» هندو کش« این کوه را با کوه
: 1363،ارزیفیه را یکی از قلل البرز می داند.( صفا،، خاورشناس بزرگ،»دارمستتر)«309.(همان: صدانستند

الهه آب هاقربانی می »آناهیتا«تعدادي شتر و گوسفند رابراي» ارزیفیه«کاووس برفراز کوه بنابر اوستا،)502ص
)253ص:1ج،1377(پورداوود،کندتابزرگ ترین شهریار گردد.

راساس تمام منابع، سازه کاووس ،در بخشی ازکوه البرز ساخته می شود.در این منطقه کوهستانی،خانه ها ب
د.از سویی، به دلیل نبود سطوح بزرگ هموار براي حیاط تابع شرایط شیب کوهستان، پلکانی بنا می گردن

سازي ، بناي اشرافی باید در فضاي نسبتا کوچکی ساخته شده باشد.کاخ اصلی کاووس، در باالترین بخش 
منطقه بنا می گردد،یک بناي اشرافی ،در فضایی محدود،باتعدادي اتاق مرتفع که در داستان شاهنامه،خانه 

نامیده می شوند.
رکتاب هاي تاریخی،نشانه هایی از ساخت کاخ سازه ها درسرزمین ایران به آغاز هزاره اول ق.م. می بناب

رسد.این سازه ها،مرکب از: تاالرهاي ستون دارتشریفاتی ،گنبد مرکزي، معبدوآتشکده، زرادخانه،انبارآذوقه با 
اف ایران زمین، هنوزآثاري از این فضاي مرکزي،به نظر ترکیبی از کاخ و قلعه بودند.امروزه، در اطراف و اکن

». کاخ سروستان«و» آثار تپه نوشیجان«،»کاخ آپادانا«، »کرد لر تپه«کاخ قلعه ها باقی مانده است، مانند، 
)296: 1383(کیانی،

دو سازه نخست؛خانه ستوران
شده است،به انسان  از روزگارباستان به سرپناه نیاز داشته است،گاهی این نیاز به یک ضرورت تبدیل می 

ویژه در  گذرراه هاي پرخطرکوهستانی.در دوره هاي مختلف تاریخی ،در این مسیرها ،خانه هایی براي 
چهارپایان و ستوربانان و همراهیان کاروان ساخته می شدکه بعدها آن را کاروانسرا نامیدند،این پناهگاه ها، در 
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)این خانه ها، منزلگاه کاروانیان و 1383:265دوره هخامنشی و اشکانی اهمیت ویژه اي داشتند.(کیانی، 
ستورانان آنان بود.اتاق ها و اصطبل هایی که مصالح آن عمدتا از سنگ ساخته می شد.

معبدخود ،دستور می دهد تا شش خانه  بسازند،به نظراین خانه ها در -کاووس پیش ازشروع ساخت قصر
ارفع نیاز شاه و درباریان.کاووس، نخست فرمان وهله نخست براي رفع نیازهاي اجتماعی مردم ساخته شد ت

بناي دو خانه را به معماران می دهد که محلی براي ستوران و استراحتگاه صاحبان آن هاست  ، اساس 
معماري این دو خانه،تابع سبک سنتی رایج در همان زمان است.ازاین رو،جنس مصالح ساختمانی این خانه ها 

یین می شود.تع» خارا«،ازسنگ سخت و مقاوم
)2:423(شاهنامه،ج کمنده دوخانه برو هر یکی دبفرمود تا سنگ خاراکنند

جنسازبین دیوار و ستون هاي سنگی،هايها و اتصال میخ است. از سنگ خارهر دو خانه ،ستون هاي
ه اندازه ده کمند است. )این دوخانه  از نظر بلندي،بسیار رفیع اند.ارتفاع هر خانه، ب424ند .( همان،پوالد

اسب هاو شتران ) اما از پهناي این خانه ها سخنی به میان نمی آید.دوخانه ،جاي ستوران است :423(همان ،
.عماري کش 

)425ببستند اسپان جنگی دروي          هم اشتر عماري کش و راه جوي(همان:ب
دو خانه،از سوي کاووس طرح ریزي می شیوه معماري ،مصالح ساختمانی و موقعیت جغرافیایی این 

شود، شایدبراي کاربري کاروانسرایی کوهستانی یا اصطبلی براي چهارپایان شاه. این نوع خانه ها از هر طرف 
بسته و پوشیده بودند تا مانع برف و بادهاي زمستانی و تگرگ هاي بهاري و پاییزي به داخل ساختمان 

)1383:273شوند.(کیانی،
هرم سازه ي کاووسی،ابتدا ازساخت پایین ترین خانه ي ،کاروانسرا یا  اصطبل شاهی شروع ه،شاهنامدر

ین بخش کوه به کم ارزش ترین خانه می شود تا در مرحله نهایی،به کاخ شاهی در راس هرم برسد. پایینی تر
ماري کش،این چارواداران و چهارپایانشان.نکته جالب در ابیات شاهنامه ، وجود شترعها تعلق دارد؛

جانورصحراگرد و کم طاقت نقاط کوهستانی ،در بین ستوران است که می تواندبیانگر حشمت واقتدار شاه در 
گردآوري هر نوع حیوانی در اصطبل شاهی باشد، یا شاید معبد آیینی کاووس ،از اقصا نقاط سرزمین،گروه 

داده است .هاي زایر با چهارپایان متنوع زیاد ي را باید در خود جاي می 
سومین سراي شاهی؛ خانه ي خورش

دیواره ویا شیشه است آبگینه خانه سوم،خورش خانه ي شاهی است.در معماري خانه،جنس دیوارها از
.)426، ب2آراسته می شود (شاهنامه،جزبرجد سنگ سبزباآنیدرونهاي 

)427:ب2جچنین جاي بودش خرام و خورش         که باشدش از خوردنی پرورش(شاهنامه،
چشم انداز منظره کوهستانی زیباي بیرون خانه،از دیوارهاي شیشه اي،مکانی مفرح و دلنشینی را براي 
ساکنان رقم می زند.دیوارهاي خانه با زبرجد، سنگ قیمتی سبز رنگ آراسته شده است.از نظر روانشناسی 
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.کاووس رنگ سبز را انتخاب می کند تا  رنگ ها،سبز،رنگی القاکننده، ثبات قدم و استقامت و پشتکاري است
ارزش هاي شخصیتی خود را افزایش داده و متمایز از دیگران باشد.رنگ سیز باعث حس غرور 
،خودخواهی،برتري نسبت به دیگران می شود وفرد در محیط پیرامون خود تاثیربیش تري می گذارد. (لوشر، 

1392:80(
سازه چهارم ؛خانه دانش

انی براي برآوردن نیازهاي معنوي و روحی است.از نظر کاووس، این خانه جایگاه واالیی خانه چهارم ،مک
دارد. او،تصمیم می گیرد تا در باال دست سه  خانه ي پیشین،خانه اي را به دانش و علم اندوزي اختصاص 

ین )در گذشته هاي دور ، آموزش منحصر به طبقات باالیی جامعه بود.ا429: ب،2دهد. ( شاهنامه،ج
1383مراکزآموزشی ،عمدتا در فضاها و میدان هاي نزدیک به کاخ سلطنتی ساخته می شد.(کیانی، 

)روحانیان در آموزشگاه هاي مذهبی ،عالوه بر تدریس مطالب دینی،به تربیت شاهزادگان هم می 119:
می سپارد،او سه پرداختند.چنان که در شاهنامه در تربیت بهرام آمده است که یزدگرد فرزندش را به منذر

)120: 1383موبد را براي آموزش دبیري ،شکار و نبرد برمی گزیند.(کیانی،
در شاهنامه،مصالح خانه چهارم ،از جنس جزع یمانی است.جزع، سنگی سیاه و سفید با خال هاي 

متفاوت )نقشه ساخت این خانه با خانه هاي قبلی قدري 1:11227سفید و زرد و سرخ و سیاه است .(معین،ج
)428: ب2است.کاووس فرمان می دهد تا سقف خانه را گنبدي شکل بسازند.(شاهنامه،ج

گنبد ،بارزترین عنصر معماري ایران است.واردشدن به محوطه زیر گنبد ،احساس فضایی وسیع و 
گشاده به انسان دست می دهد.ابداع معماري زیباي گنبدي، مهمترین پدیده در معماري گذشته ایرانی 
است.آثار بجا مانده از بناهاي قدیمی در برخی مناطق ،پیشینه ي گنبد بر کاخ ها و آتشکده ها را به زمان هاي 

: 1383دور می رساند.در تاریخ معماري ایران،بیش تر این بناهاي گنبدي به دوره ساسانی تعلق دارد.(کیانی، 
405-403(

جستگی و نماي آن ، بر شکوه خانه افزوده وآن وجودگنبد بربام ساختمان خانه چهارم، به سبب بر
راخاص تر از سه خانه ي قبلی می نماید.موقعیت  باالدستی آن،اعتبار و جایگاه بارز مکان را بیش تر نشان 
می دهد.حکیم توس،دلیل منطقی و محکمی را در توجیه  باالدست بودن خانه بیان می کند.او جایگاه علم 

ز همین روست که بایداز سه خانه ي پیشین رفیع تر باشد.را،بسیار واال می داند و ا
)429::ب2ازیرا چنین جایگاه کرد راست        که دانش از آن جاي هرگز نکاست(شاهنامه،ج

این مکان در اختیار  موبدان یا دین مردان قرار می گیرد تا  به کار تدریس دانش هاي دینی و علوم 
بپردازند.

)428نشستنگه نامور موبدي(همان بزجزع یمانی یکی گنبدي 
بدین ترتیب ،پیوند مذهب و تاج و تخت با ایجاد کاخ و آتشکده مستحکم تر می شود.

پنجمین و ششمین  سازه ؛خانه سالح



٢٧٥٤

٢٧٥٤

مجموعه مقاالت

کاووس،به معماران زبردست و ماهر خود دستور ساخت دو خانه ي دیگررا می دهد که براي 
اند.انبارهاي اسلحه،ذخیره اي براي ممانعت از هجوم دشمنان پاسداشت پادشاهی بسیار ضروري

است.زرادخانه ي شاهی شامل دو بنا که کاربرد نظامی دارد و مامن و سرپناه سربازان و نظامیان است.این 
منطقه شهري مسکونی که در سراشیبی کوه روي سنگ هاي صخره اي بنا شده ،نیازمند امکانات دفاعی ویژه 

انتخاب می شود. نقره ،فلزي سپید،مقاوم نقره خامازودي به قلعه است.دیوارهاي اسلحه خانه،اي در معبر صع
و براق است.این خانه ها ،در شب تاریک درخششی خاصی دارند. 

)430دو خانه زبهر سلیح نبرد      بفرمود و از نقره ي خام کرد(همان ب
هفتمین خانه ؛کاخ شاهی

است.یسکونت گاه شاهت.آخرین خانه ومهم ترین آن ها، کاخ کاووس،هفتمین خانه اس
)431یکی کاخ زرین زبهر نشست     برآورد باالشرا بردوشست(ب

بااین خانه در باالدست همه خانه ها قرار می گیرد تا هرم اجتماعی تکمیل شود. کاخ شاهی 
بر دیواره هاي این ساختمان که در ،تاللورنگ زرد  وتابش نور خورشیدزر،گرانبهاترین فلز، ساخته می شود

بلنداي کوه قرار دارد، شکوه خسروانی و عظمت دارنده کاخ را افزایش  خواهد داد.رنگ زرد در روانشناسی 
رنگ ها،رنگی است که مایع انبساط خاطر وآرامش،رهاننده مسوولیت،مشکالت وآزارهامی شود،شاه باانتخاب 

) 86: 1392ر می گیرد.(لوشر،این رنگ،بیشترمورد توجه اطرافیان قرا
ارتفاع بنا به اندازه دو شست، برابر با یک صد و بیست متر است ،این خانه بسیار رفیع و به سبب قرار 

گرفتن در باالدست تمام خانه ها  وشیب کوه ، بنا چندین برابر اندازه واقعی اش به نظر می رسد.  
وایوان کاخ را با رنگ سرخ یاقوت یروزه تزیین کنندپسنگ با تا کاخ رادهدمی فرمانکاووس 

بیارایند.
)432ب21(همان ص زپیروزه کرده براو نگار        بر ایوانش یاقوت کرده بکار

زرد و آبی و قرمز،سه رنگ اساسی در ساخت دیواره هاي بیرونی و اندرونی کاخ کاووس به کار گرفته 
نقاشی  و قابل تجزیه نیستند. می شود.هر سه رنگ از رنگ هاي اصلی 

فضاي بیرونی کاخ،در شاهنامه زیادتوصیف نشده است.در توجیه آن شایدزمان ساخت کاخ،خانه سازي 
هنوز توسعه نیافته ،کاخ پیشینه اي دیرینه داشته است.در تاریخ معماري ایران،در دو دوره بناهاي اشرافی بدون 

)وکاخ هاي 1383:297شده در دوران قبل از میالد(کیانی،قلعه و حصار دیده می شود:کاخ هاي ساخته 
) موقعیت جغرافیایی کاخ در بخش کوهستانی ، کاخ سازي را به گونه ي 301بازمانده از دوره صفویه.(همان:

دیگر نشان می دهد.از آنجاکه در اکثر نقاط کوهستانی سطوح هموار براي حیاط سازي وجود نداشته،هر بنا 
خود بنا می شده است.به طورکلی بناهاي اشرافی کوهستانی  در فضاهاي نسبتا کوچک تابع اوضاع محیط 
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)همچنین،به سبب سردي هوا و سنگالخی بودن زمین ،امکان فضاسازي محیط با 296ساخته می شدند.(همان: 
گل ها و گیاهان کمتروجود نداشته است 

لنداو رنگ وتزیینات خانه  ها توجه نشان کاووس در ساخت شهرسازه خود ،بیش تربه شمار، ارتفاع و ب
داده است.ساخت کاخ اصلی و خانه هاي دیگر در یک زمان مشخص صورت نگرفته است،بلکه به تناوب هر 
خانه اي پس از خانه دیگر ساخته شد.طرح هاي ساختمانی بناها و مصالح و جایگاه آن ها نیز هیچ گونه 

هماهنگی با یکدیگر ندارند .  
کاخ کاووس در متون کهن وکتاب هاي تاریخینمایی از

از پادشاهان هفت کشور است که بر دیوان  فرمانروایی -اوستا و متون پهلوي–کاووس در منابع کهن 
)متون پهلوي،در توصیف کاخ شاه ،مطالبی مشابه با شاهنامه نوشته اند ؛در 9و 8و 7؛دینکرد 19دارد (یشت 

.این اقامتگاه باشکوه و اسرار آمیز ،شامل  دنسازبدر باالي کوه البرز تا  کاخی متون پهلوي،او فرمان می دهد
هفت خانه است که درساخت آن ها از فلزات گران بها و محکم بهره برده اند:یکی زرین ،دو خانه سیمین،دو 

توصیف ) درمتن پهلوي بندهش ، کاخ کاووس  چنین815،ص9بنا پوالدین و دو خانه بلورین  است.(دینکرد 
یکی آن که کاووس کرد به البرز...خانه کاووس را گوید که یکی زرین بود که بدو بر می نشست . « می شود:

دو تا از آبگینه بودکه اورا اسبستان بود، دو تا پوالدین بود که او را رمه بدان بود.از آن به هر مزه اي چشمه 
پیرمرد بدین در اندر شود . برناي پانزده ساله بدان آب بی مرگ تازد که پیري را چیره گردد.زیرا هنگامی که

)210،بند 17بندهش،بخش » (در بیرون آید و مرگ را نیز از میان برد.
انسان است؛توقف و موقتو نامیرایی ،بی مرگی سازه کاووسیمهم ترین ویژگیبر اساس این متن ها ،

ایستایی زمان و در نتیجه ثابت ماندن عمر ساکنان کاخ .
شباهت این کاخ و کاخ توصیف شده در شاهنامه ،در شمار خانه ها و منطقه استقرار آن در کوه البرز 
است.تفاوت بارز در متون کهن با شاهنامه، در کاربري ونوع مصالح می توان دید.در متون پهلوي،چهار خانه 

گینه و پوالد است.درحالی که در به حیوانات و در شاهنامه دو خانه به آن ها تعلق دارد،مصالح خانه از آب
شاهنامه،نوع چهارپایان استر و شتر تعیین شده است،دیوار خانه سوم (خانه خورش) را از جنس آبگینه می 

نویسد.قدرت جادویی کاخ نیزدر شاهنامه تعدیل یافته است.   
ا مطیع اویند ،بلکه در کتاب هاي تاریخی ،کاووس از فرمانروایان قدرتمندي است که نه تنها انسان ه

می دستورکاووس )بنابر این متون،423،ص2طبري،ج»(شیطان ها هم در اطاعت  فرمان وي به سر می برند.«
براي او بسازند.طول شهر برابر با هشتصد فرسنگ است.اواز معماران »فیقدر« یا» کیدر«دهد تا،شهري به نام

به و حصاري از مس و حصاري از شَي از سرب ،حصار«می خواهد تا پیرامون این شهر حصارهایی بکشند: 
همه « با شهر را شیطان هاجادویی آن، ویژگی هاياز،» نقره و حصاري از طالسفال و حصاري ازحصاري از

)423ص :2،1352(طبري ،ج» چهار پا و خزینه و مال و مردم میان آسمان و زمین می بردند.
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ایزدي  بر کاخ کاووس،آن است که مردم را به آرزوهاي آرمانی در شاهنامه،تاثیر جادوي سفید یا فره
معبدآیینی،افزاینده روزي مردم،مقدس و پاك -برساند؛درد و رنج و غم روزگار را از آن ها دور نماید.این قصر

است؛گذشت شب و روز در آن مفهومی ندارد.زمان در آن جا ثابت و ایستا ،گذشت زمان وافزایش عمر 
مال بی معنی است. دراین مکان کا

)433چنین جایگاهی که دل خواست راست      که روزي بیفزود و هرگز نکاست(ب
تغییرفصل هادر این منطقه دیده نمی شود.درنتیجه،مردمان از آزار گرماي تابستان در امان هستند.از بین 

را برهمه جا گسترانیده فصول،فقط فصل بهاربا اعتدال هوا ،در سراسر منطقه،با زیبایی و لطافت، دامن خود
است.بیماري و ناراحتی از ساکنان شهر به دورمانده و چنگال هاي خود را بر دیوان افکنده است. 

نبودي تموز ایچ پیدا ازوي             هوا عنبرین بود و بارانش می
همه ساله روشن بهاران بدي           گالن چون رخ غمگساران بدي

)434-436،بب 2ر بود     بدي را تن دیو رنجور بود(شاهنامه،جزدرد و غم و رنج دل دو
به گوارایی بارانی و خوشبو چون عنبرین است و پیوستههمیشه لطیفاز نظر آب و هوایی،منطقه 

این سازه مقدس،درتمام زمان،با بهار زیبا و دل انگیز،در باالترین بخش زمین جلوه گري می .می باردشراب
کند.

ساحري توانا با نیروي فرابشري ، دردهاي جسمانی و بیماري هاي روحی چون غم و اندوه کاووس،چون
را از ساکنان  کاخ دور می نماید و تمام این درد ها را به دیوان انتقال می دهد تا تنشان مجروح و رنجدیده و 

باشند. خسته گردد و از مجازات کاووس به فریاد و خروش در آیند و با آدمیان کاري نداشته
ازدیگرافسونگري هاي کاووس که پا را فراتر از مرزهاي واقعیت ها می نهد ،توقف زمان  کرانه مند 
است،درپی آن روزمرگی به کنار رفته و دغدغه ي گذر عمر و رسیدن پیري و ناتوانی از مردم رخت برمی 

انند و هرگز پیر نمی بندد.ساکنان شهر، همیشه در سن آرمانی و جوانی روزگار را به خوشی می گذر
شوند،زمان فقط درلحظه هاي خوش و رویایی متوقف می ماند.آرزوها و آرمان هاي بشر براي یافتن 
جاودانگی و بقاي دایم که در طی روزگاران،به آن می اندیشیده است ،به دست توانمند کاووس،ساحره قرن، 

عملی می گردد.
سیاووشیگنگ دژ -2

گنگ دژسازندهسیاووش؛
ایرانی سازنده گنگ دژ است؛زمانی به -و مادري  بی نام تورانیفرزند کاووس،سیاووش،در شاهنامه

گرفتار می شود،مجبور است از آتش بگذرد تا پاکی خود را اثبات تهمت سودابه، نامادریش
فراسیاب را او سپاه ارا در ذهن می پروراند.افراسیابنماید.سیاووش،دراندیشه ترك دربار،سوداي نبرد با

شکست می دهد و تعدادي گروگان از آن ها می گیرد.کاووس، مرگ گروگان ها و پیمان شکنی را از وي می 
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دو شهر گنگ دژ و سیاوش .در تورانخواهد.او به این کار تن نمی دهد و به کشور توران مهاجرت می کند
به ،افراسیاب قرار می گیردانیکرشک و حسد نزدگرد را می سازد وپس از آن که شاهزاده ایرانی ،مورد

سیاوش ،تنها شاهزاده صاحب فره اي است که هیچ گاه به مسند پادشاهی کشته می شود.فرمان شاه تورانی
نرسید.فره یا نیروي ایزدي در اساطیر ایران باستان به شاهان تعلق داشته ،توانایی که اقتدار دارنده آن را 

فرزند وي در گنگ دژ انتقام پدر را از افراسیاب باز می ستاند. غیرقابل وصف می کرده است.کی خسرو ،
اشاره خیلی کوتاهاوداستان ، بهپهلويتونم؛دمی پردازسیاوشاوستا، فقط به خیانت و مرگ در
را به اوسیاووش را فراتر از اساطیر هند و ایرانی می دانندو پیشینه شناسان ایرانی ،اسطورهاز.برخیدارند

)45ص:1376و15: ص1375.(بهار ،می دانندیش آریایی می رسانند و سیاووش را ایزد گیاهی دوران پ
گنگ دژ؛شهر سازه سیاووش

در شاهنامه ،شهر گنگ دژ پیشینه اي دیرینه دارد ؛ نام شهر، در داستانی کهن آمده است.
)1695-6ب170ص2زگنگ سیاوخش گویم سخن        وز آن شهر و آن داستان کهن(ج

فردوسی ،گنگ دژ را بهترین جاي  جهان معرفی می کند و زمین آن را آرامش دهنده دل می خواند.
)1716ب 171ص2که چون گنگ دژ در جهان جاي نیست       برآنسان زمینی دالراي نیست(ج

سازنده اصلی شهردژ ،سیاوش،پسر کاووس است که براي ساخت آن، رنج هاي بسیاري را متحمل  می 
شود.

)1717ب171ص2که آن را سیاوش برآورده بود           بسی اندرون رنجها برده بود(ج
هواي شهر دراعتدال  کامل است،نه گرم و نه سرد.طبیعت آن مناسب براي استراحت و شادي و خوردن 

است.
)1731نه گرماش گرم و نه سرماش سرد         همه جاي شادي و آرام و خورد(همان ب

در این شهر پایانی بهارفصل روان است. وجاري زالل و خوشگوار ی،آبي پر آب آنرودها در 
ندارد.شهري همیشه بهار است.

)1733همه آب ها روشن و خوشگوار   همیشه بروبوم او چون بهار(ب
موقعیت جغرافیایی شهر دژ 

قرار از سرزمین توراندوردستدرمنطقه اي ،دژاز این شهر ترسیم می کندفردوسیدر تصویري که
شهر آبادي را ،در ادامه مسیر،ندنازبیابانی عبورکپس از آند ونازدریابگذرباید ابتدا ،این دیاران،مسافردارد

واقع در میانه ي این کوهگنگ دژ نمایان می شود.اندر برابرشيکوه بلندتا این کهد،ارنگذمی پشت سر 
.است

ینی یکی پهن بی آب دشتبیابان بیاید چو دریا گذشت    بب
چو زین بگذري ببینی آباد شهر    کزآن شهرها برتوان داشت بهر
وزآن پس یکی کوه بینی بلند     که باالي او برتر از چون و چند
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مرین کوه را گنگ دژ در میان       بدان کت ز دانش نیاید زیان
) 1718-1721بب 171ص2چو فرسنگ صد گرد برگرد کوه      ز باالي او چشم گردد ستوه(ج

چنانکه گفته شد،یکی از معانی واژه ،گنگ  ،جزیره  است.جزیره ،قطعه خاکی که از هر طرف به آب 
)دربرخی از مناطق ایران ،روستاهایی با نام کنگ دیده می شود که در 1228: 1محصور است.(معین،ج

کیلومتري مشهد 29تایی به نام کنگ در مجاورت کوه و رودخانه قرار دارند.چنان که دراستان خراسان، روس
واقع است،روستا بین  محور دره رودخانه کنگ قراردارد که از طرفی به رود و از سویی در شیب کوهستان 
است.به نظر گنگ دژ نیز باید به آب و کوه منتهی شده باشد.رسیدن به گنگ دژ ، نیازمند سختی و مشقت 

ید از دریا عبور نمود تابخشی از مسیر دژ  را پیمود.گنگ در میانه کوه و زیاد بوده است،در شاهنامه آمده که با
دره قرار دارد،با دیوارهاي دفاعی طبیعی مستحکم که مانع از حمالت مهاجمان به شهر می شود.  

این شهر دژ از پیش ساخته شده و در بین کوه ها محصور است. کوه سی و سه فرسنگ،به طور فشرده 
ی سنگی شهردژ را تشکیل می دهد.اگرهر فرسنگ را معادل  شش هزار متر در نظر ،دیوارهاي طبیع

بگیریم،وسعت دژ برابر بایک صدونودوهشت  هزارمترمربع بوده است.
ز هر سو که پویی برو راه نیست     همه گرد بر گرد او بر یکیست

)1724-1725ب ب171ص2برینگونه سی و سه فرسنگ تنگ  ازین روي و آن روي دیوار سنگ (ج
چنانچه دشمن قصد نفوذ به شهررا در سر می پروراند،با زره داران وسواران جنگی زیادي روبرو می شد.

گسترده شده است.قدم پاي مرد پارسی سی در سیدژ آیینی،مربع شکل است و طول و عرض آنهرش
متر مربع است .10000عادل   قرار گرفته که حدودا مکوه بلند بااليبه اندازه یک ونیم فرسنگ،گنگ ،

درازي و پهناش سی بار سی          بود گر بپیمایدش پارسی
)1735-1733-172ص2(همان، جیک ونیم فرسنگ باالي کوه       که از رفتنش مرد گردد ستوه

پس از عبور ازشهر دژ، دشتی پدیدار می شود که از آن خوبتر جایی در دنیا نیست .
) 1736آید پدید         کزآن خوبتر جاي ها کس ندید(همان،ب وزآن روي هامونی 

بازسازي شهردژ
براي سکونت،این شهر منحصربفرد و نفوذناپذیر را می بیند و توران عبور ازسرزمین هايدرسیاووش

ی که وجواهراتسنگ ،گچ،بردیوار این شهر،دیواري می افزاید.مصالح دیوار، برمی گزیند.سیاووشآن را خود
نامشان در داستان کهن نیامده است.

تن خویش را نام بردار کرد    فزونی یکی نیز دیوار کرد
)1738-1739زسنگ و ز گج ساخته و زخام   وزین گوهري کش ندانیم نام(بب

سخت چون ،منجنیق  و تیرهاي دشمن که سالح هاي رزمیاستاي اندازهبه گنگدیوارهاياستحکام
آسیبی برساند .آنه بدنمی توانهم 
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)1741(هماننیاید برو منجنیق و نه تیر   بباید ترا دیدن آن ناگزیر
.می گیردیاري هبدر ساخت نهایی شهردژ ایزدي رافرهسیاووش،جادوي سفید یا 

مرا فر نیکی دهش یار بود      خردمندي و بخت بیدار بود
)1760-1ب173ص2(همان،جاختم بدانسان یکی شارسان ساختم      سرشرا به پروین برافر

شاهزاده ایرانی،دستور می دهد تا دیواري به طول دویست رش  و به عرض  سی و هشت رش برابر با 
متر در مقیاس امروزي بسازند.760×4000

) 1740دو صد رش فزونست باالي اوي      همان سی و هشتست پهناي اوي(ب 
ه درون شهر را کسی نمی تواند ببیند.از بلندترین نقطه دژ تا سطح دیوارتازه ساز، به قدري بلند است ک

مترفاصله دارد واین فاصله حتی پرندگان را  از پرواز بر فراز 14000زمین ،به اندازه دو فرسنگ حدودا برابر با
آن  خسته می کند.

زتیعش دو فرسنگ تا بوم خاك     همه گرد بر گرد خاکش مغاك
)1742-1744تیغ کوه     هم از بر شدن مرغ گردد ستوه(ب نه بینند زین دیده بر

در تاریخ قلعه سازي،ساخت چنین قلعه هایی ، در برابر دشمنان و حیوانات وحشی دفاع را آسان تر 
می نموده است.از همین روست که در دوره دوم خانه سازي، مساکن جمعی اولیه بدون دیوار،به تدریج 

دیوارها به برج هاي دفاعی در فواصل منظم یا غیرمنظم پیوند یافتند.قلعه ها،روي داراي دیوارهایی شدند و
یک بخش سنگی مسطح در دامنه کوهی مرتفع مشرف به دشت شیب دار ساخته شدند.افزودن دیوار جدید 
بر دیوارهاي پیشین،به سبب  استحکام بخشیدن و باالبردن توان دفاعی بیش تر بوده است.گاهی سنگ هایی 

-هنگام حمله دشمنان–ر فضاي میانی دیوارها انبار می نمودند تا براي ترمیم خرابی ها ي دیوار اصلی د
)       170: 1383استفاده شود.(کیانی،

نماي درونی شهر دژ 
شاهنامه در توصیف شهردژ ،پس از بیان سختی هاي راه ، نماي داخلی شهر راپر وسعت با باغ هاي انبوه ، 

و کاخ و سرسراهاي رفیع نشان می دهد. گلزارهاي زیبا 
)1727ب171ص2کزین بگذري شهري بینی فراخ    همه گلشن و باغ و ایوان وکاخ(ج

از نشانه هاي بارز شهرنشینی پیشرفته، توجه مردم  به پاکی جسم و دوري از آلودگی با ساخت گرمابه 
نتیجه ي آن براي مردم، شادي  و آرامش است .هاست.

)1728ب172ص2گرمابه و رود و جوي      بهر برزنی رامش و رنگ و بوي(جهمه شهر 
دراثر رعایت بهداشت درشهر، بیمار و بیماري دیده نمی شود و مردم در نهایت سالمتی بسر می برند.

)1732نه بینی در آن شهر بیمار کس          یکی بوستان از بهشتست و بس(ب
در دشت هاي آن ،آهوان در گریزند.در کوه هاي شهر دژ،شکارفراوان و 

)1729همه کوه نخجیر و آهو بدشت           بهشت این چو بینی نخواهی گذشت(همان ب
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جست و خیز برباالي کوه ها در در نهایت امنیت و آرامشپرندگان زیبا چون تذرو،طاووس وکبک دري
.هستند

)1730ري(همان ب تذروان و طاووس و کبک دري      بیابی چو بر کوه ها بگذ
سیاووش با رنج فراوان،شهرستانی نیکو برپا می کند.درمیانه ي این شهر کاخ و ایوان و میدانی می  سازد؛

درختان بسیاري می نشاند و گل هاي فراوانی از گل سرخ و سنبل ونرگس و الله در آن جا می کارد.
يبنا کرد جایی چنان دلگشاي       یکی شارسان اندر آن خوب جا

بدو کاخ و ایوان و میدان بساخت      درختان بسیارش اندر نشاخت
) 1746-1748بسازید جاي چنان چون بهشت           گل و سنبل و نرگس و الله کشت(بب

ب173ص2ج(همان،.می اندیشدکاربه بی فرجامی در شاهنامه، سیاووش،ناامید از ساخت گنگ،
ازسازي شهر،در روز هشتم، افراسیاب ماموریتی جدید براي او در نظر پس از یک هفته از پایان کار ب)1766

)این شهردژ نیزچون کاخ 1808ب175ص2می گیردو سیاوش مجبور به خروج از شهر دژ می شود.(ج
کاووسی،اقامتگاهی موقتی براي شاهزاده ایرانی است.

فرمان می دهد تا بر دیواره وسیاووش در منطقه اي ناشناخته در توران،شهر وکاخی دیگر بنا می کند؛ا
پهلوانان ایرانی و تورانی دیگررستم  و،افراسیاب،کاووسو پهلوانان چون ،هاي کاخ ، نقش هایی از شاهان

ترسیم کنند.مردم، نام شهررا سیاوش گردمی گذارند.
)1841ب176ص2آن بدل شادکام(همان،جسیاوخش گردش نهادند نام    همه مردمان ز

در منابع باستانشهردژ سیاووش 
با نیروي فره،برسر دیواندرکتاب روایت پهلوي،شهردژي آیینی است که به دست سیاووشگنگ دژ

درباره سیاووش کاووسان « است:تا زمان کی خسرومتحرك ساخته می شود.از ویژگی هاي شهر،آنست که
و نیروي هرمزدي و پیداست که ورجاوندي او چنان بود که به فره کیان ،گنگ دژ را با دست خویش

امشاسپندان بر سر دیوان بساخت و اداره کرد .(گنگ دژ) جهان را به فرمان سیاووش اداره همی کرد و تا آن 
،از مینوي گنگدر گفتاري با)کی خسرو،64-65:ص 1367میر فخرایی،.»(گاه که کی خسرو آمد،متحرك بود 

همین گونه کرد ،به زمین آمد ،در توران در ناحیه گنگ :« و او می پذیردمی خواهد تا به زمین باز آیداو
خراسان آن جا که سیاوش گرد است بایستاد و کی خسرو هزار ارم در آن افکند و هزار میخ در آن نهاد و پس 

)65همان:ص»(از آن نرفت.
، گنگ دژ ،شهري با هفت دیوار،مرتفع با مساحت و دروازه هاي زیاد است وتجسم بندهشکتاب در

گنگ دژ را گوید که داراي دست و پاي ،افراشته درفش ،همیشه گردان بر سر دیوان بود ؛ کی :«ی داردانسان
خسرو (آن را )به زمین نشاند . او را هفت دیوار است: زرین ،سیمین ،پوالدین، برنجین، آهنین،آبگینه اي و 

از دروازه تا دروازه به گردونه کاسگین.اورا هفتصد فرسنگ راسته در میان است و پانزده دروازه بدو است که
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درگاه آن به طرز حیرت آوري بلند و با )138:ص1369بهار،.»(اسبی و روز بهاري ،به پانزده روز شاید شدن 
بلندي هردر بیش از بلندي پنجاه مرد است..بلندي دژ چندان است که «جواهرات قیمتی ترکیب یافته است.

سر گنگ برسد باشد که نرسد.از دري هفتصد فرسنگ است و اگر مردي جنگی تیري رها کند باشد که به 
در متون پهلوي،)65،ص 1367میرفخرایی: »(یاقوت زر و سیم و دیگر گوهرها و خواسته نیک در آن است.

صفتی براي گنگ نام برده شده است.در این کتاب ،سیاوش گرد» زند بهمن یسن«از سیاووش گرد فقط در 
نه شهري مجزا.)15:ص1370( راشدمحصل،،دژ است

در ناحیت خراسان بر زبر دریاي فراخکرد «نزدیک دریا ودر کابلستان است.در بندهش پهلوي،گنگ دژ 
درراآنگاهی )128ص:1369(بهار،»است.بدان ناحیت،به بس فرسنگ،دشت پیشانسه به کابلستان است.

از آن می گذرد. »چترومیان «یا » اگ میانپید«رود نوشته اند که»سیچیداو«در میان کوه  »وروکش «دریاي 
سدویس، در مرز (دریاچه)،نزدیکزمینمشرقدرمینوي خرد،محل گنگ دژکتاب در )513: ص1363(صفا،

.) گنگ دژدرشاهنامه ، در مسیر کشور توران قرار دارد80ص:1364(تفضلی،ایرانویج  است.
گنگ دژ و متون تاریخی

کی خسرو پس از قتل «چین و به دست کی خسرو ساخته شده است.در متون تاریخی،گنگ دژ در 
آذربایجان به شهرها سفر کرد و کشورها بگرفت و تا دیار چین رسید و آن » سرو داران «افراسیاب در دیار 

»( جا شهري بزرگ بنیاد کرد و آن را گنگ دژ نامید که بسیاري از مردم چین در آن جا سکونت کردند.
)226ص:1،ج1356مسعودي،

« منبع دیگري،سازنده گنگ دژ را شماري از ایرانیان دانسته و محل شهردژ را درتوران چین نوشته است .
این محل که چینی ها نیز تحت اسم گنگ می شناخته اند بواسطه یک  دسته ازایرانیان دروسط خاك توران 

»خیوه«دژرادر خوارزم ،)برخی گنگ 220:ص1ج1377(پورداوود،»درطرف شمال سیردریا برپاشده بود.
) 219بناي شهر بخارا را به سیاووش نسبت می دهد.(همان ص،ه،نرشخی در تاریخ بخاراپنداشتکنونی 

می نامند.(صفا،»کهنگ«گنگ دژ در بخارا بوده است ودر زبان چینی ،سمرقند را ،مارکوارت می گوید 
)1371:280ري: همچنین،این شهر را بهشت کنگ نیزگفته اند. (اوشید)613:ص 1363

سیاووش نیز نامیدند،شهري که)31:ص1376(بهار» قندوز«)یا 33:ص1378(اوشیدري، » قهندز«راگنگ دژ 
،شهردژ )183: ص1375ند.( مفردکهالن ،ه ادرکشورآذربایجان دانست» گنجه«شهر،برخی آن رابنا کرد در بخارا

سازنده آن است. سیاووش در خاك انیرانیان است.ارزش و اعتبار این شهر،به سبب 
تاریخی-گنگ دژ و دیگر بناهاي آرمانی

،چنانکه بازتاب هایی ازآن رابا ستده اشگنگ دژ با مکان هاي آیینی ،مذهبی و تاریخی هم مقایسه 
در اقلیم هشتم و در جهان فراسوي و نیز جزیره سبز زیستگاه پیشواي نهان در شهرهاي جابلقا و جابلسا «

) 310: 1،ج1379داده اند.(کزازي،برابري »اندیشه شیعی 
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ص:1374(آموزگار،.را متاثر از روایت هفت دیوار متحدالمرکز هگمتانه (اکباتان)نوشته اندگنگ دژ
شهر هنگ متان یا .هفت باروي رنگارنگ از هفت گونه فلز ساخت،آن را بافرمانرواي ماد » دیااکو«)که 65

ق.م.نام آن را برده اند(همدان 12یز بوده و سالطین آسور در قرن اکباتان(همدان امروز)قبل از دیوکس ن
شهري سه هزار ساله است).ولی این پادشاه رونقی به آن داد و شهر جدیدي بنا نهاد ،هفت دیوار دور آن  
کشید چنانکه هر دیواري بر دیگري مشرف و دیوار درونی آخري بر تمام دیوارها مسلط بود.قصر پادشاه  در 

فتمین ساخته شده بود.برج هاي این قلعه رنگ طالیی داشت و برج هاي سایر دیوارها به الوان مختلف قلعه ه
رنگ آمیزي شده بودند .چنین رنگ آمیزي در بابل عالمت سیارات سبعه است ،ولی در این مکان  فقط نوعی 

که،هفت اشکوبه و هرم با پرستشگاه باستانی سومري) ،همچنین،56: ص 1389تقلید دیده می شود.(پیرنیا، 
)311برابري داده اند.(همان ،ص،است»زیگورات«وار،موسوم به

مقدم برکاخ کاووس ی،گنگ دژ رازمانژ،از نظر گنگ ددو شهر دژ کاخ کاووسی ودرباره تقدم وتاخر
ر به نظراین مطلب از نظ)514: ص1363ند.(صفا،دانسترا برگرفته از قصه گنگ دژ کاخ کاووسیدانسته و 

تاریخ معماري ،درهماهنگی و تطابق نیست،زیرا همان طور که پیش تر گفته شد،کاخ کاووس نمونه اي از 
سازه هاي اشرافی است که هنوز ساخت دیوار هاي دفاعی را تجربه نکرده است.کاخ سازي در این سرزمین 

لی که به نظر می رسدگنگ )،در حا1383:295از اواخر هزاره دوم قبل از میالد گسترش یافته است.(کیانی، 
،از سال دژ باآگاهی هاي تاریخی دژسازه ها و حصارهاي دفاعی و برج هاي دیدبانی از سازه هاي متاخرتر

)نزدیکی بیش تري دارد. 297ق.م. به بعد (همان: 800هاي 
ودژهاي آیینی وبهشت زمینی نیزشمردند.چون ورجمکرد و گنگ دژ» ور«گنگ دژ را عنوان کلی براي 

) به یقین،این شهردژ نیز از شهرهاي زیارتی بزرگ و معروف در زمان نامعلومی 309: 1379سیاووشی.(کزازي،
از تاریخ باستان بوده است.به نظر،سیاووش که از پاکان روزگار بوده در سرزمین غیرایرانی،معابد و بناهاي 

زرگ ،هماهنگ با آیین خود ازنو بنا مذهبی بومی این شهررا به آیین خود نزدیک می نماید و شهرسازه اي ب
می نهد و شاید از همین روست که افراسیاب با آگاهی یافتن از این قضیه،سیاووش را مجبور به ترك منطقه 

می نماید.  
شهردژهاي جادوي سیاه-ب

بهشت گنگ /هنگ افراسیابی
افرسیاب جادوگر تورانی ؛سازنده شهر دژ بهشت گنگ

دو بار به مدت او در شاهنامه،افراسیاب دشمن بزرگ ایرانیان است.نگ است.افراسیاب، سازنده بهشت گ
،او را تا مرز بدنامی می کشاند.سرانجام سیاووش در کارنامه وي قتلکوتاهی، شهریار  ایران می شود .

به دست کی خسرو کشته می شود. درشاهنامه ،کی خسرو ،بهشت گنگ را افراسیاب به خونخواهی سیاوش،
راسیاب خارج می سازد.از دست اف
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بهشت گنگ یا هنگ افراسیابی
.استدرشاهنامه،افراسیاب بدسیرت تورانی،برآرنده شهردژ بهشت گنگ در زیرزمین 
)1204ب54همی گنگ خوانم بهشت منست     برآوردهء بوم و کشت منست(همان ،ص

)911ب 41بهشت گنگ براي دو منظور ساخته شده است :گنج و جنگ. (همان، ص 
دیوارهایش از جنس طال ؛دنگل هایش بوي مشک می دهپر گل و گیاه است.بهشت،به ماننداین شهر 

)916.(همان ،بهستند
می جوشد.افراسیاب براي ايهشت فرسنگ بلندا و چهار فرسنگ پهنا دارد و از هرجاي شهرچشمه

ساخت آن موبدانی از هند و روم می آورد .
49باره ها از بیست فرسنگی، آیندگان  به سوي دژرا تشخیص می دهند.(همان صنگاهبانان در باالي

) 1084-1085بب
از قرار گرفته تا مانع ورود دشمن به کاخ شود و سوي کوه از یکیپیرامون بهشت گنگ، خارستان

)1131-1133ب51پر آب جاري است.(همان صيدیگر سوي، رود
به انواع سالح ها و موانع ، تجهیز شده ،افراسیابشهردژ  دارد.کاخ  افراسیاب در میانه دژ جاي

آنوانواع سالح هاي رزمی رادر می دهد تا سنگ هاي بزرگ را به دژبکشنداست.او فرمان
)شاه 1105-1110بب50کنند.(همان صمی گردآورند.آهنگران از پوالد،نیزه هایی را در اطراف دژ تعبیه 

تا در دصادر می کندرایوان کاخ دژ را نهانی دستور ساخت راهی زیرزمینی یشی ،بنابر حزم و دور اند،یتوران
صورت ضرورت بتواند از آن بگریزد.

)393-394ب62که از لشکرش کس نه آگاه بود   که زیر دژ اندر چنان راه بود (همان ص 
زد.آخرین تالش هاي راه می گری،از اینبه دست کی خسرودر شاهنامه،افراسیاب در جریان محاصره 

پناه می برد،این غار ، هنگ » بردع« آنست که به طور ناشناس به غاري نزدیکزنده ماندنافراسیاب براي 
افراسیاب خوانده می شود.

)2261ب 99زهر شهر دور و بنزدیک آب    که خوانی همی هنگ افراسیاب (همان ص
را با کمندبسته وبه پیش کی ر باخبر می شود،اوپهلوان متدین شاهنامه،از وجود افراسیاب در غاهوم،

و به دست کی خسرو کشته می شود.خسرو می برد
شهردژ افراسیاب در منابع کهن

بهشت گنگ در،مشابهت زیادي از نظر ظاهر و نما و فضاي شهر  بادر منابع پهلويشهردژ افراسیاب 
که هرمزد به دالیلی، نامیرایی رااز به شمار می آیدهریمنیافراسیاب از نامیرایان ادارد.در این منابع ،شاهنامه

از تفاوت هاي دیگر شاهنامه و منابع باستان،نبود تشابه و اشتراك در نام )21ص:1364وي می گیرد.(تفصلی،
نام غاري استهنگ افراسیاب درشاهنامه،شاهنامه وهنگ افراسیاب در متون کهن است.بهشت گنگشهردژ  

آبان یشت و در یسناي 41در بند (.بنا شده استزیر زمین ،غارهنکن دردر اوستاقرار دارد.هبرفراز کوکه 
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) 622: ص1363.(صفا،بنیان می نهدکوه خدا)»(بغ گر «در رااین دژ،افراسیاب در منابع پهلوي )7یازدهم بند 
مین در میان دیوار آهنین به در طبقه وسطی ز،زنده بی مرگی که افراسیاب تورانی آمده که ، 7بند 11در یسنا 

هنگ افراسیاب در زیر زمین و به ،در منابع پهلوي ) 212ص1ج:1377(پورداوود،ه است.بندکشیده شد
،دراین روشن وجوي هایی در آن روان استپیوسته شبانه روز،برافراشتههنگ این.ه استجادویی ساخته شد

رزمین به جادویی ساخته شده است.به روشنی، خانه در شب درباره خانه افراسیاب گوید که زی:«باره نوشته اند
چون روز روشن بود. چهار رود در آن می تازد ، یکی آب، یکی می ، یکی شیر و یکی ماست زده،برسقف 

(بهار » آن، گاه خورشید و گاه ماه به روشنی در آراسته است.به باالي یک هزار مرد میانه باال ، باالي خانه بود
)137:ص 1369،

شهردژ افراسیاب،با توصیفات آرمانی که در شاهنامه و منابع باستان از آن شده است،به نظر شهرمعبدي با 
همه ویژگی هاي مراکز آیینی نیک است.افراسیاب آیینی متفاوت با ایرانیان دارد،اما در جامعه خود از رهبري 

رزمین توران را به خطر می افکند تا در دینی و سیاسی برخوردار است.کی خسرو با نابودي افراسیاب،آیین س
دوره گشتاسب این آیین کامال ازبین می رود.  

شهر دژهوخت گنگ-2
ضحاك دارنده شهردژ

تازي است.ده هزار اسب دارد.به فریب ابلیس پدر خویش » مرداس«ضحاك،فرزند زشت سیرت و ناپاك 
شود.مغز انسان ها خوراك ماران را می کشدوبا بوسه ي او،از کتف هایش دو مار پدیدار می 

است.ضحاك،جمشید را کشته،به شاهی ایرانیان برمسند قدرت می نشیند.خواهران جمشید،ارنواز و شهرناز را 
به زنی می گیرد.درسال چهلم پادشاهی با خوابی آشفته می گردد.خوابگزاران، فریدون را نابودگر او می 

نمایدو درغاري ازکوه دماوند به بند می کشد.شناسند.باقیام کاوه،فریدون اورادستگیر می 
؛یشت ،بند 14و13بند9درمنابع باستان،ضحاك اژدهایی با سه سر وشش چشم وسه پوز است.(یشت

)او از ایزدان براي نابودي انسان ها یاري می خواهد.از زادگان اهریمن است و به دست 40بند14؛یشت ،34
باید تا رستاخیزدر زنجیر بماند. در بندهش پهلوي ،خانه ضحاك در فریدون در کوه دنباوند گرفتارمی شود و 

)بنابر همین 138: 1369بابل  است،به کرنگ(میدان اسب دوانی و میدان گردآمدن سپاه)شباهت دارد.(بهار، 
)در زمان او جادو و گناه در جهان زیاد می 149کتاب،تبار ضحاك ازسوي مادر به اهریمن می رسد.(همان،

)99دیچا،بشود.(ائوگم



٢٧٦٥
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

؛ طبري، 139، ص1ضحاك بنابر متون تاریخی ،جادوگر است وبا جادویی برمردم حکم می راند.(مروج،ج
)وهنوز هم جادوگران براي 89)تمامی عفریت ها و جادوگران در زمان او زیاد می شوند.(مجمل،139، ص1ج

)41تعلیم جادوگري،نزد او به کوه دماوند می روند.(همان،
در شاهنامهشهردژ هوخت گنگ 

خوب گفته « واژه اوستایی در معناي» هوخت« دژهوخت /دژهخت گنگ ،دژي است که نام خود را از
گرفته است .نُلدکه، به نقل از فهرست ولف آن را بیت المقدس و اورشلیم می داند.  »شده

)998،ب1،100کنون سلم را راي جنگ آمدست/که یارش ز دژ هوخت کنگ آمدست(شاهنامه،ج
و درجاي دیگر شاهنامه،آن جا که فریدون براي رسیدن به کاخی در بابل،با اسب خود از اروند رود می 
گذرد،بیت المقدس را همان گنگ دژ هوخت می خواندپس،گنگ دژ هوخت ،در جغرافیاي اسطوره اي ،همان 

)  1379:310کاخی است که در بابل بوده است.(کزازي،
به بیت المقدس نهادند رويبه خشکی رسیدند سر کینه جوي 

که بر پهلوانی زبان راندند            همی گنگ دژ هوخت ش خواندند
)865-6:ب1به تازي کنون خانه پاك خوان        برآورده ایوان ضحاك دان(شاهنامه،ج

)1379:308برگردانده است.(کزازي،»خانه پاکان«و به » بیت المقدس«فردوسی ،آن را همتاي 
فریدون ،پس ازعبور از دریا ،دشتی پیش روي اوپدیدار می شود؛،شهري در آن رخ می نماید.کاخ 

خسروانی بسیار رفیع در آن دیده می شود.
که ایوانش برتر زکیوان نمود       توگفتی ستاره بخواهد پسود

)870-869فروزنده چون مشتري بر سپهر         همه جاي شادي و آرام و مهر(همان،
ن کاخ و شهر به ضحاك تعلق دارد.او با جادو آن را ساخته است.ای

)880طلسمی که ضحاك سازیده بود        سرش باسمان برفرازیده بود(همان، 
درباریان ،جادوگران نره دیو،ساکنان دژ هستند.فریدون که افسونگري را از سروش آموخته،با یک ضربت 

برتخت ضحاك جادوپرست می نشیند.زیبارویان دربار را فرمان ،همه دیوان و جادوگران را نابود می کند و
می دهد تا سرهاي خود را بشویند،سپس روانشان را از تیرگی ها پاك می کند.فریدون در گفت و گویی که 

)910-885با ارنواز،دختر جمشید دارد، ارنواز، او را نابودگر جادو و جادوگري می خواند.(همان، 
جوان، درحمایت از شاه جوان به نبرد با ضحاك جادوگر برمی آیند.سنگ وخشت مردمان شهر دژ ،پیر و

از بام ها ودر کوي ،تیغ و تیر برسر جادوگر و سپاهیانش فرود می آید.درآتشگاه ،غوغایی برمی خیزد و همه 
عهد می بندندکه به یاري فریدون با ضحاك ماردوش جادوگر بجنگند.فریدون ،ضحاك جادوگر -پیروجوان–
)1005-980ا که پنهانی به کاخ راه یافته وقصد کشتن دختران جمشید را دارد،اسیر می نماید. (همان،ر
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شهردژ ضحاك نیز از شهرهاي آیینی است که در سیطره مذهب ضحاك قرار دارد.فریدون آورنده آیین 
ه آیین فریدون می نو و مبلغ دین خود است.معبد شهر در پیروي از او بر رهبري دینی خود می شورند و ب

گروند.
شهردژ متغیر در کاربري بد به نیک -ج

دژ بهمن
درشاهنامه ،از شهردژهایی نیزیاد شده که به فرد یا افراد مشخصی تعلق ندارند ، این دژسازه ها،گاهی زیر 

نند دژ ، نیروي  ایزدي، موفق به گشایش آن می شود،ما»فره«نفوذ جادوي سیاه  قرار دارند و قهرمان با یاري
)؛شاهزاده جوان در معیار آزمون رسیدن به 275،ص2بهمن که به دست کیخسرو گشوده می شود.(شاهنامه،ج

تخت و تاج،باید دژ اهریمنی را بگشاید.فریبرز و طوس ناموفق از این آزمون بازمی گردند.کیخسرو که نیک 
یش ایزد و برتر دانستن خداوند از فره است،با ترفندي نامه اي به زبان پهلوي می نویسد.مضمون نامه ،ستا

هرچیز و هرکس است.سپس ستایشی از ایزد به سبب دادن نعمت هایی چون،فرکیانی و قدرت پهلوانی و 
روشنگري دارد،کیخسرو ازجادوي سفید یا فرخود مدد می گیرد تا سرزمین اهریمنی را نابود سازد.در نامه 

زمین جادوگرانست،با نیروي پهلوانی و لشکرفرشته ي اورادي نوشته می شود به این مضمون که  اگر سر
سروش آنان را مطیع و دربند می نماید.سپس نامه را برنیزه اي می بنددوبه گیو می دهد تا در دیوار بلند دژ 

بنهد،از او می خواهد تا با زمزمه نام ایزد، این کار را به انجام برساند.دژگرفتار طوفانی می شود.
پدید       خروش آمد و خاك دژ بردمیدشدآن نامه نامورنا

همانگه بفرمان یزدان پاك    از آن باره دژ برآمد تراك
توگفتی که رعدست وباد بهار    خروش آمد از دشت و از کوهسار
جهان گشت  چون روي زنگی سیاه نه خورشید پیدا نه پروین وماه

)1378-1383،ب2،276هنامه،جتوگفتی برآمد یکی تیره ابر    هوا شد بکردار گام هزبر(شا
بارش شدیدتگرگ برسردیوان،سبب نابودي بسیاري از آن ها می شود.شمارزیادي با تیر سپاهیان کیخسرو 

از پاي درمی آیند.پس از آن جهان چون روز روشن می شودودروازه هاي دژ آشکارمی گردد.
و میدان و کاخ در آن می بیند.در کیخسرو و گودرز به دژ واردمی شوند.شهري وسیع ،پر از باغ و درخت 

محلی که نخستین روشنی می دمد،کیخسرو دستور می دهد گنبدي بسیار بلنددر آن جا برافرازند.طول و 
عرض گنبد،به اندازه ده کمند است و در اطرافش طاق هاي بلند کشیده می شود.آتشکده اي ساخته و موبدان 

رو به مدت یک سال در آن جامی ماند تا آتشکده به طور و ستاره شناسان در آن جا مقیم می گردند.کیخس
) دژ 1371:279)به این قلعه آیینی ،روئین دژ نیز می گویند. (اوشیدري ، 276-277کامل بنا شود.(همان،ص

بهمن، بنابر توصیف شاهنامه ، در باالي کوه بلندي نزدیک اردبیل قرار داشت ، برخی این کوه را سبالن می 
دانند.
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ن پهلوي ،کیخسرونشاننده آتش آذرگشنسب است.این آتش تا زمان وي در جایی مستقرنبود،کی در متو
خسرو با ویران کردن بتکده ساحل چیچست ،بربال آذرگشنسب می نشیند تاتیرگی و تاریکی را ازمیان 

کارهاي )نابودي بتخانه از مهم ترین 125، بند9ببرد.برفراز کوه اسنوند ،آتشگاهی می نشاند.(بندهش،بخش 
کیخسرو است.بنابر نوشته هاي کهن،اگر او این کار را نمی کرد،اهریمن قوي می شد و رستاخیز میسر 

)125، بندد9؛بندهش، بخش 5، بند25؛دینکرد،فصل 61،بند26؛پرسش 95،بند1نبود.(مینوي خرد،پرسش 
نیز از آیین کهن و آیینی روزگار خود است.بنابر شاهنامه،این دژ-شهردژبهمن،به یقین از مراکزعبادي

غیرایرانی پیروي می کرده است،به نظر کی خسرو با تغییردر آیین مردم شهر،مذهب خود را در آنجا برقرار 
می سازد.نام دژ ،برگرفته از امشاسپند بهمن درآیین مزدیسنان ،نماینده اندیشه نیک و خرد و دانایی است.در 

ی ندارد،فردوسی در ابتکاري که به خرج می دهد،متناسب متون کهن،بتکده قبل و بعد از تصرف کیخسرو نام
با کاربري آن ، شهردژ را دژ بهمن می نامد.       

نتیجه 
اندیشمندان خالق در گذشته هاي دور ،پیشنهاد یکجانشینی و زندگی گروهی را در یک محل دادند.تمدن 

ن گروهی رادر محدوده اي بسته پی بشري،با خانه سازي و استقرار مردم رونق یافت.طبقات اجتماعی،مساک
ریزي کرد.حکومت ها نضج گرفت وحاکمان که درمرکزیت رهبري سیاسی وباالترین مرتبه  اجتماعی جامعه 
قرار داشتند،به ساخت خانه هایی با ویژگی هایی برتر از دیگر خانه هاي عادي پرداختند.اشرافی گري و 

،وسعت وزیبایی کاخ ها افزوده گردد.در مراحل اولیه تجمالت درباري سبب شد تا روز به روز بر رفعت
ساخت کاخ هاي خسروانی،باالترین نقطه شهري به آن ها تعلق می گیرد.درواقع،چون شاه درراس هرم 
اجتماعی قرار دارد،خانه ي وي نیز در باالترین مکان ساخته می شود.در دوره هاي بعدي،کاخ شاهی درقلب 

ن،خانه هاي خود رادر اطراف آن می سازند.و میانه ي شهرجاي داردوسایری
شاهنامه فردوسی در داستان هاي خود از  مراکز جمعی با تمدن باال،چون:کاخ کاووسی،گنگ دژ،بهشت 
گنگ،دژ هوخت گنگ و دژ بهمن نام می برد که کاربردهاي مختلف داشته اند.این شهردژها،داراي شباهت ها 

اهت شهردژها،سکونت گاه هاي مطمئن و ایمنی بودند.با ساخت و تفاوت هایی بسیاري هستند.از وجوه شب
خانه ها در یک نقطه،نیازهاي ضروري مادي تامین،امنیت مالی و جانی  حفظ می شد.در بیش تر شهر 
دژها،خانه هاي عادي از شاه نشین ها منفک شدند و طبقات اجتماعی در این شهرها به روشنی مشخص 

قطه جغرافیایی که زمین هاي حاصلخیز و خوش آب و هوا بوده،دایر می گردیدند.شهردژها ،در بهترین ن
شود.ازهمین روست که در توصیفات آرمانی از شهردژها،همیشه داراي آب و هواي بهاري و معتدل هستند.در 
همه شهر ها ،کوه پدیده طبیعی مشترك است که نقش حفاظتی را ایفا می نماید.این شهردژها داراي نام هاي 

آیینی بزرگ در سرزمین هاي مختلف به شمار می آیند.شهردژها فقط -ستند و از مراکز عبادينیکی ه
توصیفات بیرونی قوي دارند از نماي درونی کاخ ها و خانه ها هیچ آگاهی نداریم.با بررسی شهردژها می 
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ف سازه اریخی با نمودهاي مختلتوان نتیجه گرفت که جوامع شهري روزگار کهن،در دوره هاي متفاوت ت
خود را عرضه می نمایند.،ایی

شهردژهاي مطرح در شاهنامه،از نظر  ساخت ،موقعیت جغرافیایی و برخی مسایل دیگر تفاوت هایی با 
یکدیگر دارند.مهم ترین موانع طبیعی دفاعی شهر دژها ،کوه ، دریا و زیر زمین است. کاخ  کاووس، در منطقه 

ریا درحصار کوهستانی، بین دو .گنگ دژ سیاووش ،پس از عبور از داي کوهستانی ،باالي کوه البرزبنا شد 
، در دشت مسطحی قرار دارد.بهشت گنگ افراسیاب،در زیرزمین،کاخ ضحاك در دشت جزیره مانندي که کوه

اطراف آن را آب فراگرفته بود،دژ هوخت گنگ ضحاك در دشتی پس از دریا قرار دارد.کاخ جمشید یا 
مرزي که جنبه نظامی آن ها قوي ترهستند،چون دژ سفید،مفري -ست.دژهاي عاديورجمکرد ،در زیرزمین ا

در زیر زمین دارند تا موقع خطر ،ساکنانش از این راه بگریزند.
شهردژها،با نماها و سبک معماري متنوع،بیانگر دوره هاي مختلف ساخت مساکن بشري هستند.چنانکه در 

صار و بارو بودند،کاخ کاووس،به عنوان نخستین شهرسازه ابتداي تمدن بشري،شهرها کوچک تر و فاقد ح
بدون دیوارهاي محاطی دفاعی است.در دوره هاي بعدتر،امنیت شهرها بیش تر مورد توجه حاکمان قرار می 
گیرد.پس،شهرها،عالوه بر حصار کوهستانی  که محافظ جان و مال ساکنان است،دریا یا آب هاي بزرگ،دشت 

ی چون،قسمت زیرین زمین در خدمت گرفته می شود تا دشمن نتواند به راحتی به و سایر پدیده هاي طبیع
این مکان ها راه یابد.در گذر تاریخ،شاهان و حاکمان به تدریج تصمیم می گیرند تا در اطراف شهرها 
دیوارهاي دست ساخت انسانی بکشند،این دیوارهاي تکمیلی، گاهی شمارشان به هفت دیوار هم می رسد.با 

انسانی، دسترسی دشمن به شهر بسیار دشوار است.افزودن برج و بارو و دروازه -موانع دفاعی طبیعیچنین
هاي متعدد درگوشه و زوایاي مختلف دیواراصلی ،بیانگر نزدیک شدن ساخت قلعه ها به روزگار متاخرتر 

دند،ولی در ادوار بعد،شهر است.سازه هاي این شهرها،در ابتدا به طول و ارتفاع خانه ها ،بیش تر اهمیت می دا
از نظر عرضی و وسعت مورد توجه قرار می گیرد،از این زمان،ارتفاع دیوارهاي پیرامون شهر مهم تلقی می 
گردد.جنس سازه و مصالح ، مقاومت و گاه قیمتی بودن آن هادر دوره هاي اولیه، یک ارزش به شمار می 

ز سه رنگ اصلی :زرد ،آبی و قرمز که در جواهرات آید.رنگ در تزیین خانه ها به کار گرفته می شود،ا
است،زیاداستفاده می گردد.در ادوار بعد،این ارزش ها به کنار می رود،تصاویر و دیوارنگاره ها جاي آن را می 
گیرد.نقشه شهرهاي اولیه،مثلثی چون هرم در شیب کوهستان با معماري پلکانی است،اما شهرهاي بعدي در 

کوهستان ها یا دشت هاي میانی  بنا می گردد،   سکوهاي مسطح دره هاي
شهردژ ها بااسامی مختلفی که درپیوند باکاخ، گنگ یا ور است، شناخته می شوند.کاخ کاووس،دژ بهمن 

عبادي اند.شهردژ گنگ دژ،شهري زیارتی و در دنیاي آرمانی سکونتگاه -با گنبدي طالیی نماینده مرکز آیینی
.بهشت گنگ و دژ بهمن به دست کیخسرو و دژ هوخت گنگ از سوي فریدون هاي مردم مومن مشتاق است

تسخیر می شوند و کاربري آیینی نیک می یابند؛برخی این شهرها را نمونه اي زمینی از بهشت  می دانند، 
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چون گنگ سیاووشی  و یا تبلوري از دوزخ زمینی، به مانند بهشت افراسیاب.این اختالف نظراز آنجا ناشی 
روست همینشده است وشاید ازناشاره ايبهشت گنگ در منابع باستانیشهردژ افراسیاب با نام بهشده که

می دانند و برخی دیگر چون نام بهشت را براي دژ افراسیاب مناسب نمی گنگ دژهمان برخی آ ن را که
مه،پیش از آن که بهشت و اما به نظر می رسد که شهردژهاي شاهنا.وي دانسته انداقامتگاه را ار هنکنبینند،غ

دوزخ زمینی باشند،نماینده شهرهاي بزرگ و باشکوه زیارتی در گذشته هستند که بزرگترین آتشگاه ها و با 
شکوه ترین معابد را در خود جاي داده بودند.همچنین،بیانگر اجماع و وحدت در یک نظریه و باور گذشتگان 

س،سازه هاي روي آن هم نمی تواند به خودي خود بد پ»سپندارمد، مادر زمین، پاك و مقدس است.«است:
باشند،بلکه همه طاهرو مقدس هستند.این مالکان شهردژها هستند که با دو سرشت نیک یا بد،کاربري شهرها 
را به تبع سرشت نیک یا بدشان متفاوت می سازند.در اثبات این مدعا همان بس که فردوسی در مقدمه کتاب 

ینش انسان دارد،می گوید:خود،آنجا که سخن از آفر
ترا از دو گیتی برآورده اند         بچندین میانجی به پرورده اند

)66-67،ب6،ص1نخستین فطرت پسین شمار       تویی خویشتن را به بازي مدار(شاهنامه،ج
حکیم توس، در این ابیات برپایه باورشناسی جهان ،انسان را آخرین آفریده خداوندي و برترین و 

ترین آفریده ها  می داند.پس این موجود می تواند خالق نیکی ها و بدي هاي زمینی باشد.نمونه  این واال
تغییر،در فرآیندچرخش شهردژ بهمن،از سوي کیخسرو و تبدیل شهردژ از پیکره اهریمنی به اهورایی به 

روشنی دیده می شود. 
دند.آن چه که به آن ها چهره اي خاص با ویژگی هاي منحصربفردي از یکدیگر متمایز شگاهیدژها شهر

هاست.در شاهنامه ،درباره ساخت برخی از کاخ ها آنسازندگانجادوبخشیده،شکل هاي جادو و تواناي هاي 
هاي دوزخ آن را کههنگ افراسیابکاخ ضحاك وبا جادوي سیاه وجادوسازندگان، مطالبی آمده است،مانند

کاخ هایی که با جادوي سفید یا همان فره فرهمندان ساخته اما )309:ص 1379(کزازي،.نامیدندزمینی 
شده،خاصیت درمانی و شفابخشی و گاهی نامیرایی و جاودانگی موقت براي ساکنانش دارد،هرچنداشاره 

مستقیمی به سحر و افسونگري سازندگان آن نشده است.
ي و نوشته هاي تاریخی،دارايتون اوستایی و پهلومآگاهی هاي برآمده ازدژها، باشهرتوصیفات شاهنامه از

هاي شاهنامه و متون کهن،آنست که سیاووش سازنده یک دژ با نام گنگ دژ تفاوتاست.ازي زیاداشتراکات 
استوشدو شهرسیاوایندرباره تردیداست،درحالی که درشاهنامه سیاووشگرد راهم سیاووش ساخته است.

از مظلومیت ومرگ سیاووش را يی قوي و تاثیر گذارنمایشتاتالش فردوسی برآن بوده به نظر می رسدکه 
هنگ .که در اصل هر دو یکی هستنددر شاهنامه نام می بردسیاووش عرضه دارد،به همین سبب از دو شهر

افراسیاب نام شهردژ افراسیاب درمتون کهن است که درشاهنامه به بهشت گنگ تغییر یافته است.دژ بهمن 
و نیایشگاه اهریمنان است.شاهنامه، در متون کهن،بی نام 
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شهردژها در شاهنامه،همه مکان هایی هستند که در نام و ماهیت نیک هستند. افسون و جادوي سفید 
همیشه بر جادوي سیاه برتري دارد و شهردژها ي دوزخی انیرانیان،در تحولی بنیادي به معابد و مراکز آیینی 

وي ایزدي،حاکمان دینی این شهردژها می گردند؛در نهایت ،مطلوب ایرانیان تبدیل می شوند.شاهان با فره /نیر
شهرهاي زیارتی که به بهترین شکل به روي مشتاقانشان آغوش خود را می گشایند. 

یادداشت ها
کیلومتري 19در نقشه جغرافیایی ایران امروز،کنگ، نام آخرین روستا در محور دره رودخانه کنگ در .1

داست که  روستاهاي تاریخی پیش از اسالم با معماري پلکانی را کیلومتري شهرمشه29غرب طرقبه و
یادآوري می نماید

در گذشته به رودخانه هاي بزرگ چون رودنیل هم دریا می گفتند. .2
بنابر متون تاریخی،آالن ها یا آس ها در اراضی پشت کوه هاي قفقاز به طرف شمال می .3

جو بودند.دشمنی آنان با ایرانیان و موقعیت سوق )آنان مردمی مبارز وجنگ51:ص1389زیستند.(پیرنیا،
الجیشی آن منطقه، زمینه را براي تهاجمات ایرانیان و گشایش دروازه هاي دژ بیش تر می کرده است.

در ادوار گذشته ،جادو در نوع خود داراي اقسامی بوده است،نظیر:جادوي شر و جادوي نیکو،جادوي .4
)بنابر متون کهن، ایرانیان نسبت 1346:26شکار.( شاله ،جنگ ،جادوي باروري،جادوي عشق وجادوي

براي رفع جادوي افرادي که با چشم بد دیوها ، » اردیبهشت یشت «به جادوگري ،نگاه مثبتی نداشتند.در 
و 15اهریمنان و جادوگران طلسم شدند،توصیه هاي موکدي می نماید.(یشت ها،اردیبهشت یشت،بند

آمده است که انوار آسمانی چون خورشید و ماه  و ستارگان رافع و »یدادوند« 17بند 21)درفرگرد 16
» روایت پهلوي« ) در کتاب1367:105طردکننده ارواح پلید و جادوگري و هرزگی هستند.(صمدي، 

مینوي «) و در کتاب 51: 1367به شمار می آید.(میرفخرایی، » مرگ ارزان«،آموختن جادوگري از اقسام 
)52: ص 1364گناه را جادوگري است.(تفضلی،،گران ترین »خرد

آثار بازمانده از کاخ هاي دوران ماد و هخامنشی  نیز الگوهاي واقعی از بناهاي افسانه اي شاهان کهن .5
هستند.

کوه  فرعی از کوه البرز انشعاب یافته اند که هریک از این کوه ها هم 2244بنابر متون پهلوي،.تعداد.6
هوگر «دارند،نمونه هایی از  کوه هاي فرعی البرزکه جنبه فرابشري دارد:توانایی هاي منحصربفردي 

،کوهی که سرچشمه همه آب ها از اوست و اردویسور اناهید ،ایزدبانوي آب ها،برآن خانه »بلند
،چینودپل (پلی که روان از آن گذر می کند )بر آن قرار گرفته » تیرگ البرز« دارد؛کوه

هم  افراسیاب »بگیرکوه«درِ دوزخ است ، دیوان در آن جا سکونت دارند.درکه قله آن ،»ارزورگریوه«؛کوه
تمام البرز،اوستا،کوه» زامیاد یشت« بنابر)70-72: 1369تور انی شهر دژ خود را  بنا نهاده است.(بهار، 

)451:ص 1،ج1377ممالک شرق و غرب را احاطه کرده است.(پورداوود،
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کتابنامه
تاریخ زبان فارسی،تهران:سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها.:1373ابوالقاسمی،محسن،-
:آشنایی با تاریخ ادیان،موسسه فرهنگی و انتشاراتی پایا.1376آریا،غالم علی ،-
:،تاریخ اساطیري ایران،تهران:سمت.137آموزگار،ژاله ،-
.6،ص229224شماره روزنامه اطالعات،»مرزهاي ایران در شاهنامه«،1382انوري،حسن:-
،دانشنامه مزدیسنا،تهران:مرکز.1378اوشیدري،جهانگیر:-
،بندهش فرنبغ دادگی،تهران:توس.1369:بهار،مهرداد:-
،پژوهشی در اساطیر ایران،تهران:توس.1375ــــــــ:-
،جستاري چند در فرهتگ ایران،تهران:فکر روز.1376ــــــــ: -
ران:اساطیر.،یشت ها ،ته1377پور داوود،ابراهیم:-
، تاریخ کامل ایران،تهران:اروند.1389پیرنیا،حسن؛اقبال آشتیانی،عباس؛جوانمهري،لطیفه:-
، مینوي خرد،تهران:توس.1364تفضلی،احمد:-
،مضامین حماسی،تهران:امیرکبیر.1388ده بزرگی ،ژیال:-
ی.،زند بهمن یسن،تهران:موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگ1370راشد محصل،محمد تقی:-
،پیکر گردانی در اساطیر ،تهران:پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.1383رستگار فسایی،منصور: -

:تاریخ مختصر ادیان بزرگ،ترجمه دکتر منوچهر خدایار محبی،انتشارات دانشگاه 1346شاله،فیلیسین، 
تهران.
، حماسه سرایی در ایران ،تهران: امیر کبیر.1363صفا،ذبیح اهللا: -

: ماه در ایران،شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.1367صمدي،مهرانگیز،
پاینده،تهران:بنیاد ،ترجمه ابوالقاسم2،تاریخ طبري یاتاریخ رسل والملوك،جلد1352طبري،محمدبن جریر:-

فرهنگ.
،اساطیر و فرهنگ ایران درنوشته هاي پهلوي،تهران:توس.1374عفیفی،رحیم:-
، 2ین انسان و نخستین شهریار،ترجمه،احمدتفضلی و ژاله آموزگار،جلد،نخست1368کریستن سن،آرتور:-

تهران:نشرنو.
،نامه باستان ،ویرایش و گزارش شاهنامه فردوسی ،جلد اول،تهران :سمت.1379کزازي،میر جالل الدین:-
،روانشناسی رنگ ها،ترجمه،لیال مهردادپی،تهران:حسام.1392لوشر،ماکس،-
،ترجمه ابوالقاسم 1،مروج الذهب و معادن الجواهر ،جلد 1356الحسین:مسعودي ،ابوالحسن علی بن-

پاینده،تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
،تهران:امیرکبیر.2،فرهنگ فارسی ،جلد1364معین،محمد:-
،گزارش زادگاه زرتشت و تاریخ اساطیري ایران ،تهران : نگین.1375مفرد کهالن ،جواد:-
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،ترجمه جهانگیر افکاري،تهران:جیبی.4و 2ردوسی،جلد ،شاهنامه ف1363مول ،ژول :-
،روایت پهلوي،تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی1367میر فخرایی،مهشید:-
،معماري ایران در دوره اسالمی،تهران:سمت.1383یوسف کیانی،محمد،-

-Madan, D.m(ed)1911:Denkard, Bombay
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براساس نظریه ژنتروایت شناسی داستان رستم و شغاد 
1حیدرعلی دهمرده

استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زابل (نویسنده مسؤول)
2لیال سوري

دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زابل
چکیده

نویسندگان توانمند با استفاده از فنون روایی از شیوه گزارش صرف فاصله گرفته و موفق به خلق آثاري 
شود اندکه در برقراري ارتباط با مخاطب موفق است. خواننده در خوانش داستان با نویسنده همراه میشده

هاي نویسنده می باشد.در بررسی داستان رستم و واستفاده از این شگردها به عنوان شاخصی از توانمندي
- کیم ابوالقاسم فردوسیح-شغاد طبق نظریه ژنت  یکی از راز و رمزهاي توانمندي نویسنده این اثر 

باشد. و میزان استفاده و تاثیري که بر اثر وي گذاشته نشان داه شده است وبه همین بکارگیري همین فنون می
منظور بعد از معرفی نظریه ژنت(ساختار گرا) جنبه هاي بنیادین روایت داستانی: داستان، متن روایی و 

وجه یا حال «-2، »زمان: نظم و ترتیب،تداوم، بسامد«-1سطح: روایتگري با توجه به تقسیم بندي ژنت در سه 
شود.بررسی می» صدا یا لحن«-3و » وهوا: فاصله وکانونی شدگی

.حکیم ابوالقاسم فردوسی، رستم و شغاد، نظریه ژنت، روایت شناسی، سطوح رواییها:کلیدواژه

:مقدمه
توان براساس هاي کهن را میداستانباشد وا میبنیان و ساختارگرهاي نوشناسی نیز از جمله دانشروایت

هاي کهن شاهنامه شغاد از جمله داستانهاي موجود در این دانش مورد بررسی قرار داد، داستان رستم ونظریه
- که فردوسی در داستان رستم و شغاد با استفاده از فنون روایی از گزارشاین تحقیق با فرض بر اینباشد.می

هاي روایی در جذابیت گرفته است در پی پاسخ به این پرسش است که استفاده از تکنیکگري صرف فاصله
شود سپس طبق این نظریه، داستان رستم داستان موثر واقع شده یا نه . بنابراین ابتدا نظریه ژنت شرح داده می

گیرد.و شغاد مورد واکاوي قرار می
پیشینه تحقیق:

-روایت« يتوان به مقالهاند که از آن جمله میهایی روایت شناسی شدهها و داستانطبق نظریه ژنت رمان
ي دزفولیان و مولودي اشاره کرد. الزم به ذکر است که نوشته» شناسی یک داستان کوتان از هوشنگ گلشیري

اند، که به موضوع این مقاله ارتباط مستقیمی ها به صورت کلی روایت شناسی شدهبرخی از این پژوهش
شناسی داستان رستم و شغاد بر اساس نظریه ژنت تحقیق مستقلی صورت نگرفته است.) در روایت1د.(ندار

:شناسی ژنتنظریه روایت

1.h.dahmardeh79@yahoo.com
2. souri.leila92@gmail.com
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شوند. البته این از طریق آن نقل می-به معناي وسیع کلمه–ها است که داستانايساختار روایت، شیوه«
شان را نباید تصمیم بگیرند داستاها در نهایت میکه آنجنبه از دیر باز مورد توجه نویسندگان بوده است چرا 

هاي بنیادین بندي جنبه). تعریف پیش گفته روایت داستانی، دسته86-7:  1383(برتنس، » چگونه نقل کنند.
آورد. باتوجه به تمایز ها و عمل نقل یا نوشتن رخدادها را به میان میها، باز نمایی کالمی آنآن یعنی رخداد

گري نامید.ها را به ترتیب داستان، متن و روایتتوان این جنبهایل شدن ژنت میق
شوند. متن، کالمی شفاهی یا باشد که براساس نظم گاهشمارانه برساخته میها میداستان، توالی رخداد

زم این جا که متن، کالمی شفاهی یا مکتوب است، مستلمکتوب است که نقل رخدادها را بر عهده دارد.از آن
گري کنش یا فرآیند خلق اثر است.است که کسی آن را بگوید یا بنویسد. سومین جنبه یعنی روایت

از میان این سه جنبه روایت داستانی تنها متن است که سرراست در اختیار خواننده قرار دارد.خواننده از «
). 12-3: 1387ریمون کنان،»(کندگري داستان اطالعات کسب میدل متن است که درباره داستان و روایت

گوید این سطوح با هم تعامل دارند و جداگانه عمل کند و میژنت این سه سطح یاد شده را از هم تفکیک می
- واسطه سه مشخصه زمان دستوري، وجه یا حال و هوا و صدا یا لحن با یکدیگر در تعامل میکنند و بهنمی

یابد، لزومی ندارد با توالی ن همواره در توالی خط بسط میدر عمل، گرچه مت). «53: 1383باشند(توالن،
گاهشمارانه رخدادهاي داستان متناظر باشد، و بیشتر مواقع این توالی از توالی خطی متن عدول کرده، 

ترین بحث را ذیل ناهمخوانی هاي میان زمان هاي گوناگون را پیش می آورد. ژرارد ژنت جامعناهمخوانی
نگرند: نظم و ترتیب، تداوم طور کلی از سه جهت به زمان مین مطرح کرده است. بهداستان و زمان مت

شدگی ). مقوله وجه نیز فضاي روایت است که از طریق فاصله و کانونی64-5:  1383ریمون کنان، »(وبسامد
).373: 1387شود(تایسن، ایجاد می
زمان:

ها در ز طرف دیگر زمان رخدادها و توالی زمانی آنها وانظم وترتیب،زمان رخدادهاي داستانی و توالی آن
-جهت بودن زمان داستان و زمان متن روایی بررسی میشود وبا معیار امکان هممتن روایی در نظر گرفته می

ها پیشی گرفتن، داستان باپایان بیان منطقی و زمانمند، داستان است. و از آن«). و 65: 1387شود(ریمون کنان، 
خواند، گاه داستان در میانه راه بینی میگردد. ژنت این شیوه را پیشد، سپس زمان به عقب برمیآغاز می شو

خواند.گاه میان زمان روایت(طرح) و زمان داستان تفاوت گردد ژنت این شیوه را بازگشت میبه گذشته بازمی
احمدي، »(خواندپریشی میزمانآید، ژنت این شیوه را چون مواردي که در رمان نو پیش میشود، همایجاد می

1380 :315 .(
توان گسترش داد یا حذف کرد در چه میدهد کدام رخدادها یا کارکردهاي داستان را میتداوم، نشان می

شود گیرد؛ کجا آرام میگویی سرعت میتري باید آورد، کجا قصهمواردي داستان را با شرح دقیق و بیش
اختصاص » شتاب مثبت«باشد و معتقد است همین سرعت پویایی می). و معیار سنجش ژنت316(همان: 
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اختصاص بخش کمی از داستان » شتاب منفی«باشد و بخش زیادي از داستان به بخش کمی از متن روایی می
).72-6: 1387باشد(ریمون کنان، به بخش زیادي از متن روایی می

بار روایت بار در داستان اتفاق افتاده ویکاي یکحادثهپردازد که آیابسامد،به مسائلی از این قبیل می.«3.1
بار اتفاق افتاده اما چندبار ذکر شده است، چندبار اتفاق افتاده وچندبار ذکر شده است، یا شده است، یک

).72-6: 1387ایگلتون، ».(بار ذکر شده استچندبار اتفاق افتاده وفقط یک
شود. بسامد مکرر، بار روایت میبار اتفاق افتاده و یکه یکهاي بسامد: بسامد مفرد، رویدادي کشیوه

بار رویدادي که چندبار رخ داده و چندبار روایت شده است.بسامد بازگو، رویدادي که چندبار رخ داده و یک
).59-61: 1383شود (توالن، روایت می

شدگی تقسیم کرد،که همان فضاي توان به دو مقوله، فاصله و کانونی وجه یا حال و هوا: مقوله وجه را می
).373: 1387شود.(تایسن، روایت است که از این دو طریق ایجاد می

پردازد: آیا مساله روایت کردن است یا به ي روایت کردن با مصالح خودش میبه رابطه«. فاصله، 1.2
(ایگلتون، » ن شده است؟بیا» غیرمستقیم آزاد«نمایش گذاشتن آن، آیا قصه با گفتار مستقیم، غیرمستقیم، یا 

-). از نظر ژنت فاصله میان مؤلف متن روایی و خود متن (در مقام ساختاري زبانی) و میان راوي146: 1388
).50: 1388باشد (لوته، هاي آن می(هاي) متن و رخدادها و شخصیت

- از آن روایت میبیند؟ در بحث از روایت مکرراً از نظر گاهی که داستانچه کسی می«شدگی،. کانونی2.2

-شوند: چه کسی سخن میشود، اما در این کاربرد نظرگاه دو پرسش مجزا با هم خلط میشود صحبت می
شود؟ اصطالحی که میکرو بال و ژنت، نظریه پردازان روایت، به کار هاي چه کسی ارائه میگوید و دیده

یابند. پس این پرسش که چه کسی سخن یشوند و وضوح ماند، رخدادها در ذهن یا موضع او متمرکز میبرده
- یابند و ارائه میبیند جداست. رخدادها از منظر چه کسی وضوح میگوید از این پرسش که چه کسی میمی

شدگی هم فاعل ).کانونی119: 1389(کالر، » شوند این نقطه کانونی ممکن است همان راوي باشد یا نباشد
دهد. گزاري است که با ادراك خود به ارائه داستان سویه و جهت میدارد و هم مفعول.فاعل(کانونی گر) کار

).102: 1387کند(ریمون کنان، اش میگر مشاهدهشدگی)چیزي است که کانونیکه مفعول(کانونیحال آن
شدگی ممکن است سه وجه بارز را در برگیرد:کانونی

شود: مکان و دو مختصه اصلی تعیین میوجه ادراکی، ادراك(بینایی، شنیداري، بویایی وغیره) از طریق 
تواند در درون یا در بیرون رمان باشد. به عبارت دیگر راوي داستان را از کانون روایت می).«106زمان(همان، 

گر به ). مکان، موقعیت( بیرونی/درونی )کانونی102: 1378(بورنف رئال، » کنددرون یا از بیرون تعریف می
گر انداز هوایی یا دیدگاه چشم پرنده در برابر مشاهده، خود را به صورت چشمي مکانمندهاعنایت واژه

که گر بیرونی به تمام وجوه زمان(گذشته،حال وآینده)دسترسی دارد، حال آندهد. کانونیمحدود نشان می
).106-8: 1387گر درونی به حضور اشخاص محدود است(ریمون کنان، کانونی

پردازد.گر میشناختی به ذهن و عواطف کانونینشناختی، وجه رواوجه روان
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داند و زمانی مولفه شناختی، کانونی گر بیرونی ( راوي کانونی گر) همه چیز را درباره جهان بازنمودي می
کند. از دیگر سو کند، این کار را به اقتضاي نیاز داستان میکه شعاع  ارائه اطالعات خود را محدود می

درونی نیز، بنابر تعریف، محدوداست؛ او خود نیز جزو جهان باز نموده است چیزي گر اطالعات کانونی
» عینی«شدگیدر شکل عاطفی خود، کانونی» بیرونی/درونی«تقابل « داند. مولفه عاطفی، درباره این جهان نمی

).109-10ان، (هم» دهددارانه،درگیر) قرار می(جانب» ذهنی«شدگی (خنثی و غیر درگیر) را دربرابر کانونی
کنند، عبارت است از نظام این وجه که اغلب از آن به هنجارهاي متن تعبیر می«. وجه ایدئولوژیک،

کنند. دیدگاه همگانی نگرش اعتقادي به جهان، که رخدادها و اشخاص داستان را براساس آن ارزیابی می
"گر معموالکانونی-بینی راويجهاندهد. گر هنجارهاي متن را ارائه میکانونی-غالب یعنی دیدگاه راوي

- هاي موجود در متن را همین موقعیت برتراست که ارزیابی میبینیحرف اول را در متن زده و دیگر جهان
گر بیرونی موثق، خود زمینه را براي عرض اندام چندین موقعیت ایدئولوِژیک تر، کانونیکند. در متون پیچیده

).112-13آورد(همان، فراهم می
شود. پس از تصویر اي پس از شناسایی متنبه نحوه خاصی از عرضه آن آشنا میدا یا لحن: هر خوانندهص

اي انتخاب شده و این انتخاب چه تفاوتی را در داستان افتد این است که چه نحوه عرضهچه اتفاق میآن
دارند و بخش اعظم روایت است. متغیرهاي متفاوتی وجود دارند که بر تاثیر روایت نقش حیاتیایجاد کرده

- توان گونهها میهاي کلیدي هستند که توسط آنهاي متفاوت و درك متغیرهاست. پرسشکاویدن این شیوه

زند. چه کسی با چه کسی حرف می-2زند. چه کسی حرف می-1هاي حائز اهمیت را شناسایی کرد.گونی
).116-9: 1389زند (کالر، میچه کسی به چه زبانی حرف- 4زندچه کسی، چه وقت حرف می-3

سطح داستانی:
هاي شود.از همان ابتدا منجمان نشانهزال از کنیزکی در شبستان خود صاحب پسري به نام شغاد می

کنند که طالعش میمون نیست و عامل کنند ولی با نگرانی اظهار میبینند و از او تعریف میپهلوانی را در او می
فرستد تا زیر نظر او پرورش شود. پس از چندي شاه زابل او را نزد شاه کابل میمینابودي پهلوانان سیستانی

آورد، به این امید که شود دخترش را به ازدواج او در مییابد. شاه کابل بعد از اینکه او نیرومند و دلیر می
ها ادامه نان به گرفتن مالیاتچباشد همگیرد.اما رستم که برادر بزرگتر شغاد میها مالیات نمیرستم دیگر از آن

شود. با همدستی کند شغاد نیز ناراحت میدهد. شاه کابل از این موضوع نزد شغاد اظهار ناراحتی میمی
احترامی کشند.طی مهمانی به صورت ساختگی شاه کابل به رستم و زال بیاي علیه رستم مییکدیگر نقشه

. شاه کابل توسط افرادش در این مدت در صحرایی به کندن رودکند و شغاد به حالت قهر نزد رستم میمی
که پوشاند. بعد از اینها را میکند و سر چالهها را پر از شمشیر و نیزه میکند و درون چالههایی اقدام میچاله

شاه گوید در برابر شود و میشود اما شغاد مانع او میي نبرد میبرد، رستم آمادهشغاد شکایت نزد رستم می
کند. وقتی رستم نزد شاه کابل اصالً نیازي به لشکرکشی نیست؛ ثانیاً، اگر تو نزد او بروي حتماً عذرخواهی می
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دهد که براي تفریح برد. سپس به او پیشنهاد میکند و رستم را به میهمانی میرود او عذرخواهی میکابل می
-بیند. متوجه میافتد و باالي چاه شغاد را میچاه میرود به جا میبه صحراي مورد نظر برود، رستم که به آن

خواهد تا بوسیله آن از حیوانات ودرندگان خود را شود که فریب اورا خورده است. از او تیر وکمان می
کشد. در این ماجرا کند و او را میدهد رستم تیري به سمتش پرتاب مینجات دهد. شغاد تا کمان رابه او می

رود و خواهی میرسد فرامرز برادر رستم به خونمیرند. وقتی این خبر به زابل میش نیز میرستم،زواره و رخ
رساند.کابلیان را به قتل می
استان رستم و شغاد:دبررسی زمان در 

گذاري او، فرستادن شاد به الف/ رخدادهاي زمان گذشته دور در داستان رستم و شغاد: تولد شغاد، نام
خواستن رستم از کابل، اندیشه شاه کابل که با نسبت خویشاوندي با رستم در کابل، باجکابل، ازدواج شغاد 

دیگر مجبور به باج دادن نیست.
شدن شغاد، نقشه شغاد و شاه کابل، ب/ رخدادهاي زمان گذشته نزدیک داستان رستم و شغاد:خشمگین
خواهی ا شاه کابل، مرگ رستم، خونرفتن رستم به کابل، عذرخواهی شاه کابل، بخشش رستم و همراه شدن ب

فرامرز.
گوي زال و رودابه، تحول رودابه و بینش او.ج/ رخدادهاي زمان حال در داستان رستم و شغاد: گفت

اي دست نخورده است و داستان درون متن روایی رابطه توالی زمانی میان داستان و متن روایی رابطه
اده و به ترتیب از زمان گذشته دور شروع شده و از زمان گذشته گونه آمده که در داستان اتفاق افتهمان

هایی از زمان پریشی به شرح زیر اتفاق نزدیک عبور کرده و به زمان حال رسیده است اما در روایت متن گونه
افتاده است.

) دارد و flash forwardزمان پریشی آینده نگر: در این نوع زمان پریشی؛ روایت نگرش به جلو (
).86: 1386شوند(توالن، افتند، قبل از زمان وقوع خود نقل مییدادهایی از داستان که در آینده اتفاق میرو

نگر در داستان رستم و شغاد:هاي روایت آیندهنمونه
به گاه دلیــري و گردي رســـدچهره به مردي رسدچو این خوب

ـدین دستگاهشکست اندر آید بـتخمه ســــــــــام نیرم تباهکند
همه شهــر این برایــد به جوشهمه سیستـــان زو شود پرخروش

وزان پس نمانــد به گیتی بسـیشـــود تلخ ازو روز بر هر کســـی
).3/324: 1376(فردوسی، 

باشد، چرا که در آینده داستان قبل از نمونه فوق (پیش بینی سرگذشت شغاد) آینده نگر درون داستانی می
دهد.ه پایان روایت رخ مینقط

مـی ورود رامشــگـران را بخـــــوانیکی ســـــور کن مهتران را بخوان
میــان سخــن ناجوانمــرد گـويبه می خوردن اندر مرا ســـرد گوي
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م ز ســــاالر کابلستـــانبنـالــــزخواري شوم ســـوي زابلستــــان
ا ناســزا خوانـــم و بدگهـــــرتـرچه پیش بـــرادر چه پیش پــــدر

اید بـدین نامــور شهـــــــر منبیبـــرآشوبد او را ســـر از بهـــر من
بکن چـاه چنـدي به نخجیــــر گاهتــو نخجیــرگاهی نگـــه کن به راه

بن در نشــــان تیـــغ هاي درازبهتـم و رخــش ســــازبر انــدازه رس
ــان از بـر ودستـه زیر انــدرونسني آبــگوننیـــزه و حربههمــــان

گـردي زرنجچوخــواهی که آسودهاگر صــد کنــی چاه بهتــر زپنـج
اي رازبکـــن چــاه و بـــر مگشــبه جاي آر صــد مرد نیـــرنگ ساز
مگوي این سخن نیز با هیچ کسسر چــاه را سخـت کن زان سپس

)326ن: (هما
باشد بدلیل اینکه نقشه شغاد و شاه کابل در آینده قبل از نقطه نگر درون داستانی میاین مورد نیز آینده
آمده همه آینده نگر 337، 332، 331، 328،329هاي دیگر که در صفحات: شود. نمونهپایان روایت عملی می

باشند.درون داستانی می
ع زمان پریشی، رویدادهایی هستند که در داستان زودتر اتفاق افتاده زمان پریشی گذشته نگر: در این نو

-) روایت میflash backباشند، اما در متن، دیرتر از زمان منطقی خود و به شکل بازگشت به گذشته(

).73: 1388شوند(لوته، 
که ببریـد بیــور میانــش به ارنه من بیش دارم زجمشیــد فـــــر

بزرگـــان وشاهـان فرخ نـژاددون واز کیقبــــادنــه از آفــریـــ
گـژ وي زره چون زمانش رسیدگلوي سیــاوش به خنجــر بـریــد

).332(همان، 
باشد چرا که قبل از نقطه آغاز روایت اصلی رخ داده که البته نمونه فوق گذشته نگر برون داستانی می

باشند جز یک مورد که بازگشت لباً از نوع برگشت به آینده میها غااست.در داستان رستم وشغاد، نا هماهنگی
باشد.به گذشته می

ي به رابطه«ي مورد توجه ژنت در روایت داستان ، تداوم یا دیرش است که در آن تداوم، یکی ازمقوله
می که طول می کشد، تا این رخداد روایت شود ،مدت زمان وقوع یک رخداد در جهان داستان و مدت زمانی

شود.بیشترین شتاب منفی مربوط ) که با شتاب مثبت و شتاب منفی نشان داده می88: 1383(برتنس، » پردازد.
باشد به به رفتن فرامرز به کابل و منتقل کردن  اجساد از کابل به زابل است وبیشترین شتاب مثبت مربوط می

باشد:منفی، به شرح ذیل میباشد. سیر حواث از شتاب مثبت به گوي زال و رودابه میوگفت
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گیري شغاد از رستم،گرفتار شدن رستم،مناظره گوي زال ورودابه،رفتن شغاد به کابل وازدواج او،دلوگفت
العمل زابلیان، رستم و حاکم زابل به هنگام گرفتار شدن رستم، تحریک رستم، رسیدن خبر به زابل و عکس

مگذاري او، تحول رودابه و بینش او، فریب رستم و همراه شدن شغاد به دست رستم، تولد شغاد و ناکشته
خواهی رستم، رفتن فرامرز به کابل و منتقل کردن اجساد شدن او با شاه کابل،جنگ فرامرز با شاه کابل و خون

به زابل، نقشه شاه کابل و شغاد.
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کند شتاب منفی حرکت میهرچه درجه اهمیت از نظر نویسنده بیشترباشد به همان میزان داستان به سمت
-خواهی رستمکه در این داستان بیشترین شتاب منفی مربوط به سه رخداد: جنگ فرامرز با شاه کابل و خون

باشد. اما راوي با با رفتن فرامرز به کابل و منتقل کردن اجساد از کابل به زابل و نقشه شاه کابل وشغادمی
شود.ت داستان مثل(گفت و گوي زال و رودابه)رد میشتاب مثبت به سرعت از روي وقایع کم اهمی

-بسامد، رابطه میان دفعات تکرار یک رخداد در جهان داستان و دفعاتی که این رخداد روایت می

).78: 1387شود(ریمون کنان، 
نمونه هاي بسامد مکرر:

بکند از بن این خسروانی درختشغاد آن به نفرین شوریـده بخت
)334(همان: 

شکست اندر آید بدیـن دستگاهي ســام نیـــرم تباهکند تخمه
)324(همان: 

حادثه مهم برچیده شدن نسل سام عالوه بر اینکه در زمان مقرر تقویمی خود در داستان بیان شده به دلیل 
اهمیت و تأکید بر آن در گذشته از زبان ستاره شناسان نیز به صورت بسامد مکرر بیان شده است.

مــرا ســوي او راه و آزرم نیسـتبــرادر که او را زمن شـر نیست
ايچـه فرزانـه مـردي چـه دیوانـهچـه مهمتـر بــرادر بیگانـه یــی

)325(همان: 
ااي خویـش رستــم نهبــرادر نهتـواز تخمه ســام نیــرم نــه اي
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روي این مسأله که برادري که شرم از برادر نکند، برادر نیست تأکید شده است. یک بار از زبان شغاد و 
ت.بار دیگر از زبان شاه کابل به شکل اسلوب بسامد مکرر بیان شده اس

بکن چاه چنــدي به نخجیـر گاهتـــو نخجیــرگاهی نگه کـن به راه
ـه بـن در نشــان تیـغ هـاي درازببـر انــدازه رستـم ورخــش ســاز

سنـان از بـر و دستـه زیـر انـدرونآبـــگونهمــان نیـزه و حـربه ي
زرنجچوخواهی که آسـوده گردياگر صــد کنی چـاه بهتـر زپنــج
ن چــاه و بـر بـاد مگشـــاي رازبکـبه جاي آر صد مرد نیــرنگ سـاز

مگـوي این سخـن نیز با هیچ کسسر چـاه را سخـت کـن زان سپس
)326(همان: 

همـه چـاه بـد کنده در زیر کــــاهسراسـر همه دشت نخجیـر گاه
یغ و ساطور و ششمشیر کینهمان تزده حربه ها را بن انــدر زمیـن
که مـردم نـدیـدي نه چشـم ستـوربه خاشـاك کـرده سـر چاه کور

)329(همان: 
این صحنه قبل از این که اتفاق بیفتد، در نقشه شغاد و شاه کابل به صورت بسامد مکرر روایت شده است.

نمونه هاي بسامد بازگو:
زم انـدرون نـره شیـــران بدنــدربـهـه شهـــریـاران ایــران بـدنــدهم

چـو شیر ژیـان بر گـــذر ماندیـمــد و مـا دیــرتــر مانــدیـــمبـرفتن
)332(همان: 

کـه بـودم همـه سالــه یزدان شنـــاسبدوگفت رستـم زیزدان سپـاس
)333(همان: 

زمرگی درآن نهفته است به روش بازگو بیان تر بودن و اینکه نوعی رواین مفاهیم نیز به دلیل کم اهمیت
اند.شده

هاي بسامد مفرد:نمونه
براین کیــن من بـر نـه بگذشـت شبازان پس که جانم رسیـده به لـب

ازیـن بـی وفـا خواستم کین خویـشـرا زور دادي کــه از مــرگ پیـشمـ
)333(همان: 

اي بسامد شغاد استفاده کرده و هر چند به میزان قابل مالحظهفردوسی از انواع تکرار در داستان رستم و
مکرر به کار برده است، اما وجه غالب تکرار در این داستان بسامد مفرد است.

و کـی بـــرد نیـز نــامادر زتــبـرنکردست یاد از تو دستــان ســام
)327بـــرادر نخـوانــد تـــرا مــادرش(همان: تــواز چاکــري کمتـري بر درش



٢٧٨٢

٢٧٨٢

مجموعه مقاالت

وجه یا حال و هوا:
فاصله، در داستان رستم و شغاد، احمد سهل همان راوي بیرونی یا (داناي کل)  اطالعات فراوانی از 

دهد و از کنار هم قراردادن این اطالعات، فضاي داستان ساخته و پرداخته اننده قرار میداستان در اختیار خو
ي فراوان با کابلیان،رسم و گیري رستم، دفن و کفن اجساد، مبارزهشود،  اطالعاتی نظیر: نقشه شغاد، باجمی

و متن داستانی توانسته رسوم زابلیان وغیره و بدین ترتیب نویسنده توانا باکم کردن فاصله بین متن روایی
هاي نویسنده در جهت برقراري یک است داستانش را به خواننده عرضه کند که این خود یکی از توانمندي

کند.باشد. خواننده بعد از خوانش متن روایی، داستان را برداشت میارتباط قوي با مخاطب می
شدگی:کانونی
گر در این متن شود. کانونیهاي او در متن ثبت میهنگرد و نگریستگر همان کسی است که میکانونی

گر روایت باشد و نویسنده داستان (حکیم ابوالقاسم فردوسی) از زبان این کانونیسهل میروایی احمدبن
دهد.برد و مشاهدات او را در اختیار خواننده قرار میداستانی را پیش می

اش ). رستم، شغاد، شاه کابل،زال و گر مشاهدهکانونیها در این متن (کسی یا چیزي کهشدهاما کانونی
باشند. متن روایی بین این افتد، زواره و رخش میرودابه، فرامرز، دختر شاه کابل، مکانی که رستم به دام می

پردازد و مشاهدات خود را از هر یک جداگانه گر به توصیف یکایک آنها میموارد در گردش است و کانونی
د.کنبیان می

هاي افراد است. مانند:باشد یعنی سخن از ظاهر، کنش یا گفتهشدگی در این متن روایی خارجی میکانونی
ایـن بـدان آن بـدیــن بنگریـــدهمـی ستاره شمـــر کیــن شگفتـی بدیــد

)324(همان: 
که مـن سیــر گشتــم ز کــار جهـــانچنیـن گفـت بـا شــاه کابــل نهــان
ســـــــوي او راه و آزرم نیسـتمــــرابــرادر کـه او را زمن شـــرم نیسـت

ايچـه فرزانــه مردي چه دیوانـهايچـه مهتـــر بـــرادر چــه بیگانــه
)325(همان: 

ها نونی شدهباشند و سخن از عواطف ، احساسات و حاالت کاسایر موارد در این متن همه خارجی می
باشد:نیست جز این نمونه که گفت و گوي درونی زال می

اه کابل سخن به میان آورده:و جایی دیگر از حالت درونی ش

مانــدم انــدر جهـان یادگـــارچــرانمـــردم بــه زارچـــرا پیـش ایشـــان 
ایـدم زندگـــانـــی و چـــرا بــ

کـــــام؟
)333-4(همان: چرا بـایدم خورد و آرام و نام
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دل پر از کین و زهـــرزبان پر سخن سپهــــدار کابـــل بیــامــد ز شهـــــر
)329(همان:

سه وجه کانونی شدگی:
ها و کل از تمام مکانکند. راوي به صورت دانايوجه ادراکی: مکان و زمان وجه ادراکی را تعیین می

اي که گویی تمامی این دهد، به گونهکافی را در اختیار مخاطب قرار میها آگاهی داشته و اطالعاتزمان
اي از داستان را که مربوط به زمان و مکان خاصی از داستان است . هر واقعهها را درك کردهها و زمانمکان

زمان و دهد . مخاطب نیز با اطالعاتی که از باشد در همان برهه زمانی و مکانی به صورت دقیق شرح میمی
شود: مانند مکانی که پر از گیرد به صورت مستقیم با فضاي داستان آشنا میمکان داستان در اختیارش قرار می

انداز ي مرگ پهلوانان بود. در چشمگودال بود و رستم و اسبش در آن گیر افتادند، یا تصویر زمانی که هنگامه
باشد و نظارت بر زمان و مکان نامحدود دارد.شخص میکل با زاویه دید سومگر بیرونی و دانايباز کانونی

دهد.شده را نشان میگر نسبت به کانونیشناختی: دو مؤلفه کانونیوجه روان
باشد و راوي شناختی از احسات و عواطف درونی شدگی عینی میشناختی کانونیاز منظر وجه روان

گوید و از هیجانات و احساسات و افکار ا سخن میهشدهها ندارد، از کنش گفتار و رفتار کانونیشخصیت
آورد جز همان دو مورد گفت و گوي درونی (زال و رودابه)و احساس درونی ها سخن به میان نمیشخصیت

کند. و از منظر وجه ها را شناسایی میها آنهاي شخصیتها و منش(شاه کابل)، مخاطب نیز از این رفتار
ها شناخت چندانی ندارد. فقط از بیرون به شدههاي کانونیت عواطف و ذهنیتگر از احساساعاطفی کانونی
باشد.شدگی عینی، خنثی و غیردرگیر میپردازد و بدین ترتیب کانونیها میتوصیف صحنه

گر در این متن روایی شود.کانونیگر بررسی میها و عقاید کانونیوجه ایدئولوژیک: از این منظر هنجار
هاي اي عرض اندام چندین موقعیت ایدئولوژیک فراهم کرده و تعامل میان این موقعیتزمینه را بر

گر نباشد. بینی کانونیایدئولوژیک سبب شده متن روایی تنها تابع عقاید و جهان
گویند:بینی خود سخن میکشند از جهاندر متن روایی هنگامی که شغاد و شاه کابل علیه رستم نقشه می

ندیشه از مایــه برتــر شدنــــدبـه اـــــر دو برابــر شدنـــدبگفتنــــد ه
که هـر کس که بد کرد کیفر بـردنگر تا چه گفتــه است مـــرد خـــرد

)32-7(همان: 
کند:گوید، رستم نظرش را بیان میآن گاه که شغاد نزد رستم از بد گویی هاي شاه کابل سخن می

که هـرگـز نمـانـد سخــن در نهفـت (همان: م برآشفت و گفـتچــو بشنیـد رستـــ
327(
کند:در این صحنه رستم دیگاه خود را با شاه کابل مطرح می

ــریـــد بیـــور میــانـش به ارکه ببه مـن بیش دارم زجمشیـــد فــــرنـ
نــــــژادــان و شـاهــان فـرخبزرگز آفریـــــدون و از کیقبـــــادنــــه ا
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(گردي)ز ره چـون زمانش رسیــــدــوي سیــاوش به خنجـــر بریـــدگلـ
زم اندرون نره شیـــران بدنــــدبه رهمـه شهــریــاران ایـــران بــدنــــد
چوشیـر ژیـان بـر گـذر مانـدیـمبــرفتنــد و مــا دیـرتــر مـانـدیــــم

)332(همان: 
گوید:جایی دیگر میخود راوي در

ج است و فـرجــام رنـــجکه آغاز رنچه جـویی همی زیـن سـراي سپنــج
اگـر دیــن پرستــی ور آهـرمنـــیـزي بــه خــاك ار همــه زآهنــیبری

)337-8(همان: مگر کام یابـی به دیگر سراياي ســوي نیکـی گـــرايتـو تـا زنـده
به به آن دست یافته است:در آخر بینشی که رودا

ه داد جهـان آفریـن بگـرویـــــمبـبـرفــت او و مــا از پـس او رویـــــم
)341(همان: 

صدا یا لحن:
باشد و نویسنده حکیم ابوالقاسم فردوسی، (احمد سهل) این کل میراوي در این متن بیرونی و داناي

ستان را از زبان اوپیش ببرد. نویسنده مشاهدات ومطالبی را که راوي بیرونی را نماینده خود کرده است تا دا
کند. احمد سهل که حکم رابط بین باشد بیان میشنیده است از زبان احمد سهل که آگاه به کل ماجرا می

ها ها در مقابل دیدگان خویش تصور کرده و با نقل آننویسنده و متن روایی را دارد ، وقایع را بعد از مدت
هاي مختلف از آن روزگاران در اختیار خواننده قرار داده است. داستان محل عرضه صداها و گفتمانتصویري

هاي اجتماعی است.اندازها و چشمدر نتیجه برخورد دیدگاه
نتیجه گیري:

هاي روایی در متن شود نویسنده توانسته است با استفاده از تکنیکهاي انجام شده مشخص میبا بررسی
ود از گزارش صرف وقایع داستان به ارائه داستانی زنده و پویا دست یابد.روایی خ

هاي هاي متن حاضر این است که نویسنده  با وجود خطی بودن زمان از زمان پریشیاز جمله ویژگی 
درون متنی استفاده کرده و داستان را از یکنواخت بودن گزارش وقایع داستانی خارج کرده است. با بکار بردن 

تاب منفی در مورد رخدادهاي مهم داستان مانند فریب رستم و همراه شدن او با شاه کابل و رد شدن از ش
رخدادهاي کم اهمیت با شتاب مثبت مانند مناظره رستم و حاکم کابل حوصله مخاطب را در نظر گرفته 

یدکرده و با کاستن فاصله است. با استفاده قابل توجه از بسامد مکرر به رخدادها وصحنه هایی از داستان تأک
بین مؤلف متن روایی و خود متن از طریق کم رنگ شدن حضور راوي در متن وارائه اطالعات مفید از سطح 
داستان مخاطب را جذب داستان خود کرده است. مشاهده داستان از زاویه دید کانونی گر بیرونی و از وجوه 

باشد. توصیف وقایع و شخصیت هاي داستانی امحدود میادراکی تسلط کانونی گر بیرونی بر زمان و مکان ن
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هاي ایدئولوژیکی متفاوت شیوهایی است که به صورت عینی درخدمت متنی چند صدا با وجود موقعیت
مؤلف در بیان داستان خود بکار گرفته است.

کتابنامه
) .ساختار تاویل متن. چاپ یازدهم. تهران: نشر مرکز.1380احمدي، بابک .(
پیش درآمدي بر نظریه ادبی. ترجمه عباس مخبر. چاپ پنجم. تهران:نشر مرکز.1388ون، تري. (ایگلت.(
) .مبانی نظریه ادبی. ترجمه محمد رضا ابوالقاسمی. چاپ سوم. تهران: نشر ماهی.1383برتنس، هانس .(
) .ان:نشر مرکز.). جهان رمان. ترجمه نازیال خلخالی. چاپ اول. تهر1378بورنف، روالن. اوئله، رئال
) .زاده و فاطمه حسینی. تهران: نگاه هاي نقد ادبی رمان. ترجمه مازیار حسن). نظریه1387تایسن، لیس

امروز، حکایت قلم نوین.
).درآمدي نقادانه ـ زبان شناختی بر روایت. ترجمه ابوالفضل حري. تهران: 1383توالن، مایکل جی .(

انتشارات بنیاد سینمایی فارابی.
،رویکردي روایت شناختی به داستان دو دنیا اثر گلی ترقی. فصلنامه نقد ادبی. سال 1388الهام. (حداد.(

.41-72صص5دوم. شماره 
هاي روایی در رمان شازده احتجاب بررسی تکنیک). «1388لی، کاووس و قالوندي، زیبا. (حسن

.7-25.صص 7و8ادب پژوهی. شماره ». هوشنگ گلشیري
روایت یک داستان کوتاه از هوشنگ گلشیري براساس نظریه ). «1390مولودي، فواد. (دزفولیان، کاظم و

.127-138سال چهارم. شماره سوم. صص». ژنت
) .براي 5ساعت «ي ي مجموعه). نقد روایت شناسانه1388طاهري،قدرت اهللا و پیغمبر زاده، لیال سادات

.7-25. صص7و8شماره بر اساس نظریه ژرار ژنت. ادب پژوهی.». مردن دیراست
) .روایت داستانی: بوطیقاي معاصر. ترجمه ابوالفضل حري. تهران: نیلوفر.1387ریمون کنان، شلومیت .(
) .شاهنامه. به کوشش و زیرنظر سعید حمیدیان. جلد سوم. چاپ چهارم. 1376فردوسی، ابوالقاسم.(

تهران: نشر قطره.
).فرزاد طاهري. چاپ سوم. تهران: نشر مرکز.). نظریه ادبی. ترجمه 1389کالر، جاناتان
) ،مقدمه اي بر روایت در ادبیات و سینما، ترجمه امید نیک فرجام، تهران؛ مینوي 1388لوته، یاکوب ،(

خرد. 
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موسیقی شعر در دیوان غالب دهلوي
دکتر احمد ذاکري
دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج 

1ملیحه پورمحمدي

بان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج کارشناس ارشد ز
چکیده

از عناصر بسیار مهم و سازنده ي شعر، موسیقی است.شعر و موسیقی و آواز در طبیعت وجود دارند و 
تنها زمانی که به درستی در کنار یکدیگر قرار می گیرند می توانند تأثیر خود را بر آدمی بگذارند. موسیقی 

شدن کالم گشته و نظم را از نثر جدا می سازد و آن هنگام که انسان براي بیان احساس و موجب نمایان تر
عاطفه ي خود نمی تواند از الفاظ و حرکات دیگر استفاده کند از موسیقی بهره می گیرد.

غالب دهلوي از شاعران فارسی زبان اهل هندوستان است، که دیوانش شامل غزلیات و قصاید و قطعات 
ات... است. این مقاله دربرگیرنده ي پژوهشی در زمینه ي موسیقی شعر در دیوان وي است، که در آن و مثنوی

به بررسی نحوه ي توجه و کاربرد انواع اوزان و بحور به کار رفته در دیوان پرداخته شده است. غالب دهلوي 
ه آرایه هاي بدیعی را شامل هم چنین به موسیقی کناري که شامل قافیه و ردیف است و نیز موسیقی درونی ک

می شود (تکرار، جناس،تضاد...)توجه نشان داده و جهت ایجاد موسیقی در اشعارش بهره برده است.
موسیقی شعر، غالب دهلوي، موسیقی بیرونی، موسیقی کناري، موسیقی درونی.ها:کلیدواژه

مقدمه-1
ي این که بتواند تأثیري دوچندان بر شعر،نثر ساده نیست و موجب دگرگونی زبان عادي می شود و برا

خواننده و شنونده داشته باشد نیازمند هم آهنگی است که این نظم را از موسیقی بدست می آورد ،چنان که 
ماده ي شعر « ) ، به طور کلی 389: 1373شفیعی کدکنی،»(شعر تجلی موسیقایی زبان است.:«گفته شده است 

)100: 1386شمیسا ،»(است.فکرت و تخیل و در یک کلمه روح شاعر 
موسیقی یکی از هنرهاي زیباست که از ابتداي خلقت در نهاد طبیعت مستور بوده، « اما در باب موسیقی

آهنگ مرغان خوش نوا، وزش باد و حرکت برگ درختان، لغزش آب جویباران و ریزش آبشارها، موسیقی 
).البته موسیقی را بدون شعر 1: 1377خالقی،»(ست.ابتدایی بشر و اولین آموزگار انسان در آموختن هنر بوده ا

و آواز نیکو نمی توان چندان موثر دانست، در حقیقت موسیقی زمانی که با شعر و آوازي زیبا و دلنشین 
همراه می شود تأثیري عمیق در شنونده ایجاد می کند.

رش بر آدمیان است و شعر سخنی است داراي زیبایی و موسیقی و تأثیر که مهم ترین خاصیت آن تأثی«
)، پس چنین باید 118-119: 1375فرشید ورد،»(موسیقی و زیبایی از عوامل مهم این تأثیر به شمار می رود.

1 . Malihe.Pormohamadi@yahoo.com



٢٧٨٧
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

تعریف درست شعر و توجه به جنبه هاي موسیقایی، زیبایی شناسی، تصویرگري و حسن تأثیر و «گفت که:
اه، در شناخت شعر و تبیین جنبه هاي هنري دیگر خصوصیات آن در تعاریف می تواند هم چون چراغی فرا ر

آن باشد. افالطون بعد از آن که مایه و تحرك شعر و شاعر را الهام می شمارد، از وزن و آهنگ به عنوان دو 
).شعر و موسیقی زاییده ي 44-55: 1379ارسطو،»(عامل که شاعر را مفتون و محسور می کند نام می برد.

ي معینی که در ذهن وجود دارند را از میان بر می دارد و حرکت و پویایی طبیعت هستند و موسیقی ریتم ها
را جایگزین می کند و پیوند شعر و موسیقی موجب طرب روح و روان می گردد.                                                          

میرزا اسداهللا خان غالب دهلوي از شاعران برجسته ي فارسی زبان هند در سده ي سیزدهم هجري است. 
هجري در شهر اگره در خانواده اي توانگر و صاحب مقام زاده شد. خاندان پدري او ترك 1212وي به سال 

تی او را عمویش به عهده گرفت نژاد و از آسیاي میانه به هندوستان آمده بودند، پس از مرگ پدرش ، سرپرس
سپس مادربزرگ و خویشاوندان مادري اش سرپرستی و «که او نیز زمانی که غالب نه سالش بود درگذشت،

غالب »(تربیت او را به عهده گرفتند و براي فراگیري ادب فارسی و عربی و اردو وي را نزد معلمین فرستادند.
مالعبدالصمد است که از زرتشتیان پارسی نژادي بود که )،از معلمین وي شخصی به نام16: 1376دهلوي،

اسالم آورده بود و از این رو کمک بزرگی در زمینه ي فراگیري لغات پهلوي و آیین یکتاپرستی براي غالب 
محسوب می شد.غالب در پی کسب علوم مقدماتی و قریحه ي خدادادي از ده سالگی شروع به سخنوري 

ی و مهارت در سنین باالتر به نویسندگی پرداخت و محافل ادبی و امور دیوانی کرد و سپس با کسب فنون ادب
سالگی دار 73هجري در سن 1285را به جاي کارهاي لشکري و نظامی نیاکانش برگزید و سرانجام به سال 

براي فانی را وداع گفت.آثار غالب شامل متون نظم و نثر به دو زبان فارسی و اردو است و به نظر می رسد که
آثارش به زبان فارسی ارزشی دیگر قائل بوده است و از جمله ي آثارش در نظم فارسی ، کلیات نظم فارسی، 

سبد چین،سبد باغ دو در، دعاء الصباح، رساله ي فن بانگ است.    
غالب دهلوي از جمله شاعرانی است که موسیقی در اشعارش جاي خود را پیدا کرده است از این رو در 

قاله موسیقی شعر را در دیوان غالب دهلوي از سه منظر بررسی خواهیم کرد که شامل :موسیقی بیرونی، این م
موسیقی کناري و موسیقی درونی است.

موسیقی بیرونی -2
موسیقی بیرونی در شناخت اشعار یادآور فن عروض است و فن عروض معیاري براي سنجش اشعار می 

شاعران به فراگیري آن نیازي نداشته باشند تنها به این دلیل که شعر باشد، و عملی بدون منفعت نیست که
چیزي است که باید به انسان الهام شود و نیازي به این قوانین دست و پاگیر ندارد، چنان که در تعریف 

بدانک عروض میزان کالم منظوم است هم چنان که نحو میزان کالم منثور «عروض در المعجم آمده است: 
آن را از بهر آن عروض خواندند که معروض علیه شعر است، یعنی شعر را بدان عرض کنند تا است و 

موزون آن از ناموزون پدید آید و مستقیم از نامستقیم پدید آید و ممتاز گردد و آن فَعولی است به معنی 
)49: 1389(طوسی،»مفعول، چنان که رکوب به معنی مرکوب و حلوب به معنی محلوب.
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شویم که این نظم ممکن میتعریف کنیم ناچار متوجه» وجود نظمی در اصوات«ابراین اگر وزن را به بن«
توان ایجاد کرد که میي صوت حاصل شود. پس چهار نوع وزناست به حسب یکی از خواص چهار گانه

عبارتند از:
ید.آمیکه از نظم اصوات به حسب شدت و ضعف آنها پدید(Tonique)وزن ضربی 
»عروضی«که آن را در اصطالح فارسی و عربی وزن (Prosodique)یا امتدادي (Quantitatve)وزن کمی 

خوانند و در آن نظم اصوات به حسب امتداد زمانی آنها است.می
کند.میکه اصوات را به حسب زیر و بمی آنها مرتب(du lahauteur)وزن آهنگی 
شود، دو نوع وزن اخیر مین به حسب زنگ و طنین اصوات نظمی ایجادکه در آ(du timbre)وزن طنینی 

خوانند.می(Qualitatif)را کیفی 
توان قائل شد و آن وزنی است که در آن اصوات را از روي عدد و با قطع نظر از مییک نوع پنجم نیز

)24: 1345(ناتل خانلري،»خواص و صفات آنها منظم کنند.
وزن یکی از ارکان مهم شعر است زیرا شاعر با اختیار سخن موزون در «گوید: میسفیپس چنان که یو

سازد. به خصوص که در میانگیزد و او را براي دریافت شعر خویش آمادهمیذهن شنونده شور و هیجانی بر
»کند.مین القاءشود و اندیشه و خیال او را به دیگرامیهمان حال نیروي معنوي کلمات نیز بر آن افزوده

)169: 1386(یوسفی،
در بررسی دیوان غالب دهلوي به این نتیجه می رسیم که وي علم عروض و موسیقی بیرونی را به خوبی 

بحر عروضی در سرودن 10فراگرفته بود و در به کار گیري آن دقت نظر کافی داشته است. وي در مجموع از 
داراي موسیقی سنگین و آرامی است بیشترین کاربرد را در دیوان اشعارش استفاده کرده است . بحر هزج که 

غالب دهلوي داشته است و سپس بحر رمل که موسیقی عاشقانه و خوش آهنگی دارد مورد استفاده قرار 
عدد از اشعارش داراي وزن ریتمیک و 20گرفته است . وي به اوزان دوري هم توجه نشان داده و تعداد 

دوري می باشد.
لويل بحور به کار  رفته در دیوان غالب دهجدو.1

رد
یف

نام بحر
تعداد اشعار کل 

دیوان
تعداد  اشعار 

بحر
در
صد

675241بحر هزج1
70/
35

675142بحر رمل2
03/
21

/6751392بحر رجز3
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1

4
بحر 
متقارب

675274

5
بحر 
مضارع

67599
66/
14

6
بحر 
مجتث

67598
51/
14

7
بحر 
خفیف

67532
74/

4

8
بحر 
منسرح

67513
92/

1

9
بحر 
مقتضب

6753
44/

0

10
بحر 

سریع
6757

03/
1

نمودار ستونی بحور به کار  رفته در دیوان غالب دهلوي
موسیقی کناري -3

الف/ قافیه : 
املی است که در نظام موسیقایی منظور عو« دکتر شفیعی کدکنی درباره ي موسیقی کناري می نویسد : 

ي آن تاثیر است ولی ظهور آن در سراسر بیت یا مصراع قابل مشاهده نیست. آشکارترین نمونهشعر داراي
)391: 1373(شفیعی کدکنی،»قافیه و ردیف است.

بدانک قافیت بعضی از «شمس الدین محمد بن قیس رازي در کتاب خود در تعریف قافیه می نویسد:
آخرین بیت باشد ، به شرط آن که کلمه به عینها و معناها در آخر ابیات دیگر از همان قصیده  متکرر کلمه ي

)226: 1388(رازي،»نشود ، پس اگر متکرر  شود آن را ردیف خوانند و قافیت در ماقبل آن باشد.
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ها و ابیات نیست ، نکته اي که شایان ذکر است ،این است که قافیه تنها تکرار هجاهایی در پایان مصرع
بلکه قافیه می تواند نقش هاي دیگر هم در شعر ایفا کند ، از جمله تأثیري که در افزایش موسیقایی کردن 
کالم منظوم دارد که خودش کمک بزرگی براي به خاطر سپردن شعر است ، و همچنین تأکید و تکیه بر کالم 

را میتوان باقرار دادن آن در قافیه بیشتر کرد.
نه:نمو

)21، 343(دیوان،چونم دریم و رشته اندر حریرکنی ساز هنگامه اندر ضمیر
)330،20در ره دین تا قدم بنهاده اند                              عشقبازان را نشان ها داده اند (دیوان،

)354،24به را اندر آویخت در پاي او (دیوان،هوا تا زند بوسه بر پاي او                             
)337،13دیده بینا آمد و بازو قوي                                 کهنگی پوشید تشریف نوي (دیوان،
)343،27درین گون گون آرزو خواستن                          بود چون به بایست آراستن (دیوان،

)378،3ندارم غم هستی خویشتن (دیوان،ز رنجوري من مخور غم که من   
تواند بر موسیقی اشعارش داشته باشد توجه کرده است و در بررسی غالب دهلوي به قافیه و تأثیري که می

صورت گرفته در دیوانش فراوانی قافیه از نظر دستوري به شرح جدول زیر بدست آمده است:
نوع دستوري.جدول انواع قافیه از نظر 2

رد
یف

نوع قافیه
تعد

اد
در
صد

ي اسمیقافیه1
71

10
88/
49

ي فعلیقافیه2
11

33
94/7

ي حرفیقافیه3
21

6
51/1

ي صفتیقافیه4
54

33
11/
38

5
ي قافیه
مصدري

16
5

15/1

6
ي قافیه
ضمیري

19
6

37/1

142تعداد کل قافیه ها در دیوان
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53
ب/ ردیف:

موعه هاي موسیقی کناري است که از مقوله ي تکرار می باشد.در تعریف ردیف ردیف یکی از زیر مج
ردیف کلمه یا گروهی از کلمات است که به یک معنی پس از قافیه، در پایان مصراع ها یا بیت «آورده اند که: 

ر موسیقی می ).از فواید قافیه از نظ182: 1385(عقدایی،»نامند. ها، تکرار شود، شعر داراي ردیف را مردف می
توان ادعا کرد که حدود رود و به طور قطع میردیف در حقیقت براي تکمیل قافیه به کار می«توان گفت که: 

هشتاد درصد غزلیات خوب زبان فارسی همه داراي ردیف هستند و اصوالً غزل بی ردیف به دشواري موفق 
: 1373(شفیعی کدکنی،»جنبه استثنایی دارد.اگر غزلی بدون ردیف زیبایی و لطفی داشته باشد کامالًشود ومی

138(
شعر داراي 168شعر بدون ردیف و 507بیشتر اشعار غالب دهلوي بدون ردیف هستند به طوري که 

ردیف را می توان در دیوانش مشاهده کرد،البته در همین تعداد از اشعار وي که داراي ردیف هستند تنوع 
مشاهده می شود. بسیاري از نظر دستوري در ردیف ها

نمونه:
)20،23ز من اگرت نبود باور انتظار بیا                         بهانه جوي مباش و ستیزه کار بیا(دیوان،

)109،1خوشا حالم تن آتش بستر آتش                       سپندي کو که افشانم بر آتش(دیوان،
)5، 320دل اندر صدف سینه بِه(دیوان، جايگفت که این نقد به گنجینه بِه

)13،12تعالی اهللا به رحمت شاد کردن بی گناهان را         خجل نپسندد آزرم کرم بی دستگاهان را(دیوان،
)63،12اي جمال تو به تاراج نظرها گستاخ                  وي خرام تو به پامالی سرها گستاخ(دیوان،

)14،21ل ما              ساده پر کار فراوان شرم اندك سال ما(دیوان،چون عذر خویش داد نامه ي اعما
)148،9هله، من عاشق ذاتم ، تنه نا ها یا هو                 ناظر حسن صفاتم، تنه نا ها یا هو(دیوان، 

)8، 161دیوان، هاينتوان،دارم سخنی با تو و گفتهاي ي خونست ز دل تا به زبان،سرچشمه
)139،9دل زان مژه ي تیز به یک بار کشیدن                دامن به درشتی بود از خار کشیدن(دیوان،

جدول انواع ردیف.3
رد
یف

نوع ردیف
تعد

اد
در
صد

ردیف فعلی1
12

85
03/
77

ردیف اسمی2
12

1
25/

7
/4357ردیف حرفی3
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2

67ردیف صفتی4
01/

4

5
ردیف 

ضمیري
11

3
77/

6

6
ردیف 

صوتی
7

41/
0

7
ردیف 

مصدري
32

91/
1

تعداد کل ردیف ها
166

8
جدول اشعار داراي ردیف و بدون ردیف.4

رد
یف

نوع شعر
تع
داد

در
صد

1
اشعار داراي 

ردیف
16

8
88/
24

2
اشعار بدون 

ردیف
50

7
11/
79

675تعداد کل اشعار
این است که گاهی دو فعل را نکته ي قابل توجه در بررسی ردیف هاي شعر در دیوان غالب دهلوي

، حرف و پشت سر هم ردیف آورده ، و گاهی ردیف هایش متشکل از حرف و اسم ،صفت اشاره و اسم 
فعل، حرف و ضمیر بوده است که براي هر کدام مثال هایی در زیر عنوان شده است.

نمونه:
یام بهار آمد و همچو عیدي که در ایار در عهد شبابم به کنار آمد و رفت         

)46،13رفت(دیوان،
مداد اندوزم از دودي که هر دم خیزد از ز بس تاب خرام کلکم آذر بیزد از کاغذ      

)98،12کاغذ(دیوان،
)467،6پیرایه ي پیکر نگاهست این خواب(دیوان،بینایی چشم مهر و ماه است این خواب      

)478،8در فن سخن یگانه گشتیم و گذشت(دیوان،اوراق زمانه در نوشتیم و گذشت          
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بدین خوبی خرد گوید که کام دل مخواه از وي  نکو روي و نکوکار و نکو نامست،آه از 
)155،11وي(دیوان،

)325،15بیش را بیشتر که گفت به من                        بد ز من پیشتر که گفت به من(دیوان،
موسیقی درونی-4
شود در نفوس که هدف نهایی شعر وهر کالم غیر عادي است گاه از طریق خیال انگیزي حاصل میتاثیر «

و گاه از راه تحریک عواطف. بعضی اوقات هم و البته به ندرت شعر ممکن است از طریق تعلیم و ارشاد 
ست و موسیقی نفوس را منقلب کند. البته غیر از وزن و قافیه که تاثیرشان در خیال انسان از جهت لفظ ا

آن،انواع مجاز و استعاره هم در نفوس تاثیري متفاوت دارند و همچنین هر نوع تعبیر، که با خوش آهنگی و 
افزاید. عامل دیگري هم هست که شیرینی مناسب باشد با مقتضاي حال، تاثیر و تصرف شعر را در نفوس می

: 1379(زرین کوب،»هاي آن. ند: بدیع و آرایشممکن است به این تاثیر کمک بسیار ک-اگر در آن افراط نشود
) به همین منظور در این قسمت از مقاله به آن دسته از آرایه هاي بدیعی که به موسیقی شعر کمک می 85

کنند پرداخته شده است ، با در نظر گرفتن این موضوع که موسیقی درونی شامل صنایع لفظی و معنوي می 
باشد.

الف/موسیقی لفظی: 
گاهی یکی از صامت ها در بیت «اج آرایی یا نغمه ي حروف : نوعی از روش تکرار،تکرار واج است. . و1

شود. در کتاب موسیقی شعر آمده است که اگر این صامت با تناسب خاصی تکرار شود تکرار و توزیع می
اید بدان توجه ي مهمی که بخود جلوه اي دیگر از موسیقی شعر و عاملی در رستاخیز کلمه ها است. نکته

هاي دیگر هاي مکرر، عالوه بر صداي ذاتی خود، در پیوند هم نشینی با صامتداشت این است که صامت
یابد که صداي کنند. بی شک، این آرایش واجی، زمانی ارزش زیبا شناختی میآوایی گوشنواز و زیبا تولید می

)12: 1380عقدایی،.» (ي اشعار باشدي معناي بیت یا مجموعهآن، منعکس کننده
نمونه:

هوا عبیر فشانست و ابر گوهر بار                                     جلوس گل بر سریر چمن مبارك باد
)392،13تکرارصامت(ر)                                                                                      (دیوان،

گه کرم کام دل ما گرددگه درم دام دل ما گردد 
)381،1تکرار صامت(د،م)                                                                                      ( دیوان،

نبخشد به دل ذوق گلبانگ چنگندانی که مینا شکستن به سنگ     
)18، 372(دیوان، تکرار صامت (ن و گ) 

از نظر این که تکرار، نقشی اساسی در موسیقی شعر دارد قابل توجه است. تکرار به : «. تکرار واژه 2
تکرار کلمه، تکرار مصوت ها، تکرار حرف، تکرار کلمه با معانی مختلف، تکرار کلمات هاي مختلفگونه
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پهلوي هم و یا در جاهاي مختلف شعر، تکرار فعل ربطی، هم به نحوي در آهنگ و موسیقی شعر تاثیر 
)65: 1374(فشارکی،»شود.گذارد و در نتیجه موجب انگیزندگی میمی

نمونه:
سرآمد سخن والدعا والدعابیا و بیا و بیا و بیا 

)378،23تکرار واژه (بیا،والدعا)                                                                          (دیوان،
از عربده پاي بستگان را چه نشاطدر بزم نشاط خستگان را چه نشاط                         

)469،6تکرار واژه (نشاط)                                                                                (دیوان،
تجنیس در لغت، گونه گونه گردانیدن باشد و در اصطالح عبارت است از استعمال الفاظ «. جناس : 3

متجانسه، یعنی شاعر ترکیبی کند از دو لفظ یا زیادت که در تلفظ یا کتابت از جنس یکدیگر مشابه و کلمات 
باشند، و اقسام تجنیسات، با بسرها، در معیار کدام نیک معتبر است، و در مجاري نظم و نثر به غایت 

). 86: 1369واعظ کاشفی سبزواري،»(متحسن...
نمونه :

جناس تام :
)                                                                                                                            348،26به هر بار زر پیل بارم دهد (دیوان ، م دهد              نه بخشنده شاهی که بار

جناس ناقص :
)388،3مِِصرَع  مصرع باد و بس    هر چه در گفتار فخر تست،آن ننگ منست(دیوان،مقطع این قطعه زین 

جناس خط :
)348،24سر از منت ناکسان زیر خاك                        لب از خاکبوس خسان چاك چاك(دیوان،

جناس زاید :
)328،19قف را( دیوان،آن که طی کرده این مواقف را                         چه شناسد قتیل و وا

جناس مضارع و الحق :
دلنشین ما بود زان روي موي                           وه که گرداند زان موي روي

)330،18جناس مضارع                                                                                      (دیوان،
ست                     سگالد که بر تخت چین جاي اوستاسیرش  در بندي که بر پاي او

)341،11جناس الحق                                                                                   (دیوان،
جناس اشتقاق :

)411،10ن،رسم الخط و قرائت و تجوید و ترجمه              شأن نزول و ناسخ  و منسوخ در کالم(دیوا
ب/ موسیقی معنوي :
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موسیقی معنوي نیز از دیگر جلوه هاي موسیقی شعر است که اساس درك زیبایی را در خود جاي داده 
است و از تقابل یا تضاد و هر نوع تناظري که در مفاهیم باشد ایجاد می شود.

چیز را در مقابل یکدیگر گویند، در لغت به معنی دو مطابقه که آن را تضاد و طباق نیز می«.تضاد : 1
)273: 1384(همایی،» انداختن و در اصطالح آن است که کلمات ضد یکدیگر بیاورند.

نمونه :
)395،4رویت بیاض صفحه نگار یمین تو                     مویت سواد نامه نویس یسار تو(دیوان،

) 17، 169لسان انداخته (دیوان، در گلوي سعد اکبر طیدر برودت نحس اصغر جنگ سفاکی زده
مراعات النظیر، در لغت، حق کسی رعایت کردن است و نظیر مانند را گویند و «. مراعات النظیر : 2

مراعات النظیر، در اصطالح، آن است که شاعر ملتزم جمیع متماثالت و نظم نظایر شود، و کلمات متناسبه، 
ن اسماي کواکب و ریاحین و اسلحه و خیول و اعضا و جهت انتظام کالم، در یک سبک منتظم سازد، چو

)115: 1369(واعظ کاشفی سبزواري،»ي مناسبت کالم.مانند آن، و این صنعت را نیز تناسب خوانند، به واسطه
نمونه :

)211،24هم چو من شاعر و صوفی و نجومی و حکیم  نیست در دهر قلم مدعی نکته گواست(دیوان،
)26، 211هست سدیس و همایون نظر مهر فزاست(دیوان، به دو پیکر باشداینکه خود در حمل و مه

) 3، 218و مه و روز و شب من یکسان (دیوان، گذرد سالالجرم صرفه دران است که در بی خبري
تلمیح در لغت ، نمک بسیار در طعام کردن است ، و در اصطالح آن است که شاعر مثلی « . تلمیح : 3

کالم خود ایراد کند و بعضی متأخران برآنند که این را تلمیح گویند به تقدم الم بر میم ، و تلمیح در ملیح در
(واعظ کاشفی » لغت ، درخشیدن باشد ، پس به جهت ظهور مثل و وضوح او این صنعت را تلمیح گفتند . 

)121: 1369سبزواري،
نمونه :

که مر به طالع من چرخ زهره را جا دادتو گویی از اثر انتقام هاروت است            
)188،28تلمیح به داستان هاروت و ماروت                                                           (دیوان،

نازم به کشته اي که چو یابد دوباره عمر                               در عذر التفات مسیحا شود هالك
)118،3تلمیح به داستان حضرت مسیح(ع)                                                           (دیوان،

آن کز اثر گرم روي در شب معراج                                    دربان ملک سوخت نشاط طیران را
)177،16(دیوان،تلمیح به معراج حضرت رسول(ع)                                 

نتیجه گیري-5
غالب دهلوي از شاعران فارسی زبان اهل هندوستان است که به زبان اردو و فارسی تسلط کامل دارد. 
دیوان اشعارش شامل قصاید، غزلیات، مثنوي، قطعات، ترکیب بندها و رباعی است که بیشتر اشعارش را 

این شاعر همانند شعراي دیگر به موسیقی شعر توجه داشته است. با بررسی دیوان دهند. میغزلیات تشکیل
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شعر و کمترین آن در بحر مقتضب به 241گردد که بیشترین اشعارش در بحر هزج به تعداد میوي مشخص
بحر شعر، در99شعر، در بحر مضارع به تعداد 142باشد و به ترتیب در بحر رمل به تعداد میشعر3تعداد 

شعر،در بحر رجز و 27شعر، در بحر متقارب به تعداد 32شعر،در بحر خفیف به تعداد 98مجتث به تعداد 
شعر قرار دارند که 7شعر،در بحر سریع به تعداد 13منسرح هر کدام جداگانه و به طور مساوي به تعداد 

بحر استفاده کرده است.10مجموعاً از 
ي (قافیه و ردیف) به خصوص موسیقی درونی توجه ویژه اي داشته وي هم چنین به موسیقی کنار

است و مراعات النظیرها ، تکرار، انواع جناس، تضاد، تلمیح و.... در اشعارش جایگاه ویژه اي دارند که نشان 
می دهد شاعر نسبت به آنها بی توجه نبوده است.

کتابنامه:
) مجتبایی. تهران: نشر تیر.).هنر شاعري بوطیقا. ترجمه ي فتح اهللا1379ارسطو
) نظري به موسیقی. تهران: نشر محور.1377خالقی ، روح اهللا.(
)المعجم فی معاییر االشعار العجم.تصحیح عالمه محمدبن 1388رازي ، شمس الدین محمد بن قیس.(

عبدالوهاب قزوینی و تصحیح مجدد مدرس رضوي و تصحیح مجدد سیروس شمیسا. تهران : نشر علم.
شعر بی دروغ شعر بی نقاب.تهران: نشر علمی.1379ن کوب، عبدالحسین(زری.(
 )نقد ادبی .تهران: نشر میترا.1386شمیسا، سیروس.(
)موسیقی شعر.تهران: نشر آگاه.1373شفیعی کدکنی،محمدرضا .(
)معیاراالشعار. تهران: نشر میراث مکتوب.1389طوسی، نصیرالدین محمد بن محمد. (
) بدیع در شعر فارسی. زنجان : نشر نیکان کتاب.1380عقدایی، تورج .(
)درآمدي بر عروض و قافیه در شعر فارسی. زنجان: نشر نگارین.1385عقدایی، تورج. (
)دیوان اشعار. به اهتمام محسن کیانی.تهران: نشر روزنه.1376غالب دهلوي،میرزا اسداهللا .(
نشر جامی:تهران.بدیع).1374(فشارکی، محمد.
در گلستان خیال حافظ.تهران: نشر بنیاد نیکوکاري.1375د ورد،خسرو(فرشی. (
)بدایع االفکار فی صنایع االشعار.تصحیح میر جالل 1369واعظ کاشفی سبزواري،کمال الدین حسین .(

الدین کزازي. تهران: نشر مرکز.
)فنون بالغت و صنایع ادبی.تهران: نشر هما. 1384همایی، عالمه جالل الدین .(
نشر سخن:تهران.کاغذ زر).1386(وسفی، غالمحسینی.
نشر بنیاد فرهنگ ایران:تهران. وزن شعر فارسی).1345(ناتل خانلري، پرویز.
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نامۀ طرسوسینامه و داراببررسی تطبیقی عجایب و غرایب درگرشاسب
1دکتر رحمان ذبیحی

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ایالم 
کانیپروین پی

دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ایالم 
چکیده

اي دارد و بخش هاي کهن جایگاه ویژهشرح و بیان عجایب و غرایب در روایات اساطیري و قصه
نامۀ طرسوسی از آثار مهم نامۀ اسدي توسی و دارابگیرد.گرشاسبچشمگیري از این گونه آثار را دربرمی

شوند. در هر دو کتاب، قهرمان در خالل سفر با موارد بسیاري از ر این زمینه محسوب میادب فارسی د
نامه و شود. میزان و کیفیت کاربرد عجایب و غرایب در گرشاسبهاي دیگر روبرو میعجایب سرزمین

-یلالخلقه از قبیلِ سگساران، پنامه بسیار چشمگیر است و شامل مواردي است چونمردمان عجیبداراب
انگیز هاي شگفتخواران؛ اماکن و سرزمینگوشان، مردمان یک چشم، مردمانی با عمر بسیار طوالنی، مردم

مانند، رفتن به سراندیب و چون جزیرة متحرك، جزیرة واق واق، سرزمین ماران، سرزمین زر، چشمۀ فواره
پیکر، درخت با میوة شبیه غولدیدار از دخمۀ شاهان؛ عجایب و غرایب گیاهی و جانوري از قبیلِ درختان 

انسان، درخت توتیا و کیمیا والنۀ سیمرغ. بررسی این موارد در هر دو اثر موضوع مقالۀ حاضر است. نتایج 
نامه را ناشی از تأثیر پژوهش بیانگر این است که اگر به دالیلی نتوان وجود عجایب و غرایب در داراب

هاي مشترك دو اثر به شمار آورد ن امر را نتیجۀ منابع و سرچشمهنامه بر آن دانست باید ناگزیر ایگرشاسب
اند.که اسدي و طرسوسی مستقیم یا غیر مستقیم از آن تأثیر پذیرفته

نامه، سفرِ قهرمان.نامه، دارابعجایب و غرایب، گرشاسبها:کلیدواژه
درآمد

تعقل و تدبر انجام گیرد از رهگذر ها براي بشر کهن پیش از آن که از طریق درك امور و کشف ناشناخته
و 1شد. از دید چنان انسانی امورِ غیر قابل کنترل و مهارناپذیردر حکم امر عجیبتخیل نیرومند میسر می

ها ها، داستانبخشی از آثار فرهنگ شفاهی ملل، تجلی و نمودهاي این میل را در قالب افسانه«آور بود. شگفت
).جانوري مهیب یا هیوالیی که به دست قهرمان 141: 1390حري، »(اندردهها ثبت و ضبط کپردازيو خیال

) که 85-74: 1389شود، گیاه جادویی، وجود غوالن و جادوان از مختصات حماسه است(شمیسا، کشته می
- محسوب میآور و عجایبپردازي و اغراق است و در زمرة امور شگفتبخش مهمی از آن حاصل خیال

). در سراسر اوستا، آفریدگان اهریمن و 17: 1388براتی، »(هاي دوران گذشته هستندیعجایب شگفت«شود.
سه پوزة «دهاك(ضحاك) موجودي شوندبه عنوان نمونه،اژيدیوان و پتیارگان با سیمایی بسیار غریب ظاهر می

1 . r_zabihi55@yahoo.com
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ر اي عجیب دارند. مه) وصف شده است. حتی ایزدان نیز چهره491: 1385اوستا، »(شش کلۀ شش چشم
).490جا: وصف شده است(همان» هزار گوش و ده هزار چشم«با » مندترین ایزدانفره«

هاي مستقلی با رفته نوشتههاي دیگر، رفتهپس از اسالم و با رواج دانش جغرافیا و یادکرد عجایب سرزمین
کرد و غریبخلق میها و موجوداتی عجیب ونامه رواج پیدا کرد که نویسنده با قوة تخیل، مکانعنوان عجایب

مرز واقعیت و غیرواقعیت مبهم است و نوعی تفکر و خیال سیال بر «کشید که در آن جهانی را به تصویر می
ها ماهیتی منحصر به فرد با دیگر انواع ادبی نامهتوان گفت عجایبمتن سیطره دارد. بدین ترتیب، می

در این«کنند؛ زیرا بندي میادبیات شگرف یا فانتزي طبقهها را در زمرةنامه).عجایب2: 1391ابراهیمی، »(دارند
شود و همین سرپیچی از قوانین طبیعی و ورود گونۀ نوشتاري مرز میان امر واقع و خیال در هم شکسته می

ارز گونۀ نوشتاري غیرمحاکاتی و به تعبیر تودورف، ها را همنامهبه حوزة وهم و خیال است که عجایب
).1390:144حري، »(دهدقرار مینوشتار وهمناك

ها نامهعالوه بر تخیل نویسنده، خاطرات جهانگردان و به ویژه دریانوردان در رواج و بالندگی  عجایب
تأثیر فراوان داشته است. درگذشته به دلیل خطرات پرشمار سفرهاي دریایی، در مورد عجایب این سفرها 

ها براي جذب شنوندگان امري عادي بوده است. ه این داستاناغراق بسیارصورت گرفته و دادن شاخ و برگ ب
الهند و عجایب1المخلوقاتهایی مانند عجایبآوري کرده، به صورت کتابها را مؤلفان جمعبعدها این گفته«

هایی در اغراق روایان و نویسندگان راجع به سفرهاي ). چنین کتاب259: 1383محجوب ، »(تألیف کردند
نامۀ نامه و دارابها (منثور یا منظوم)، گرشاسبهایی ازاسکندرنامهاي داشت. بخشعمدهدریایی نقش 

نامه و هاي دوردست اختصاص دارد. در میان این آثار، دارابطرسوسی به عجایب دریاها و عجایب سرزمین
ن چیزي که در نخستی«نامه از بعد نقل روایات مرتبط با عجایب و غرایب بسیار به هم نزدیکند. گرشاسب

هاي ها و خوارق عاداتی است که داراب در سفرهاي خود به سرزمینکند، شگفتینامه جلب توجه میداراب
بخشد و آن را شبیه داستان اي به این داستان میها ...فضایی اسطورهکند...این شگفتیدور با آنان برخورد می

).با توجه به 179تا: ستاري، بی»(کنددي توسی مینامۀ اسگرشاسب در اوستا و تا حدود بیشتري گرشاسب
که ) و نظر به این161: 1390(حري، » نویسی در قرون چهارم تا هشتم هجري استبالندگی عجایب«که این

هاي خاص متون حماسی که در هر دو کتاب به اند، عالوه بر اغراقاین دو کتاب در همین دوران نگاشته شده
-نامهپردازند، از تأثیر عجایبها میهایی که به ذکر عجایب سرزمینرسد در بخشیخورد، به نظر مچشم می

» عجایب برّ و بحر«برکنار نباشند؛ در تاریخ سیستان به کتاب » عجایب برّ و بحر«هاي پیش از خود چون 
نامه و اي از عجایب آن ذکر گردیده است که شبیه آن را در داراباشاره شده و نمونه3ابوالمؤید بلخی

بوالمؤید بلخی و بشر مقسم اندر کتاب عجایب برّ و بحر گویند اندر سیستان «بینیم: نامه میگرشاسب
ها بودست که به هیچ جاي چنان نیست یکی آن است که یکی چشمه از کوه برآمد و به هوا اندر عجایب
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- تاریخ سیستان، بی»(ن بیرون آمددوازده فرسنگ بشد و آنجا به یکی شارستان همی فرود آمد و باز از شارستا

نامه آمده است:).ذکراین چشمۀ باالرونده با اندکی تفاوت در گرشاسب13تا: 
به ده گام سوراخی از پیش جويیکی چشمه دیدند نزدیک اوي

شدي در هوا هم چو تیر از شتابهمی هرگه از چشم آن چشمه آب
).151: 1389رفتی فرود  (اسدي توسی، بدان تنگ سوراخز باال فرود آمدي همچو دود    

یی دید که آب از وي بیرون آمدي و در میان شهر چشمه«گوید:اي مشابه میطرسوسی در توصیف چشمه
).   573/ 2: ج1356(طرسوسی ، » رفتی مقدار ده گز و باز بسوراخ فرو شديباال همی

- اي متقن بر آن در دست نیست، نمیقرینهنامه محل اختالف است وبا توجه به اینکه زمان تألیف داراب
ترین زمانی که براي تألیف نامه به قطع و یقین سخن گفت. قدیمپذیري آن از گرشاسبتوان دربارة تأثیر

نامه.اگر این تاریخ را اند، قرن پنجم است، یعنی همزمان با روزگار سرایش گرشاسبنامه حدس زدهداراب
نامه از اسدي و رسد. همچنین در دارابنامه اندك به نظر مینامه بر داراببپذیریم احتمال تأثیرِ گرشاسب

منظومۀ او ذکري به میان نیامده است.بنابراین دلیل موارد فراوانمشابه و یکسانِ عجایب و غرایب در هر دو اثر  
مانند در ارههاي یکسان آن دو جستجو کرد، امري که توصیف چشمۀ فورا به ناچار بایددر منابع و سرچشمه

هر دو اثر و یکسانی آن با گزارش کتاب عجایب برّ و بحر از بوالمؤید بلخی ـ به روایت تاریخ سیستانـ شاهد 
قابل قبولی براي آن است. 

ها انجام هایی درباره تطبیقسفرهاي دریایی گرشاسب با ادبیات ملل دیگر و نیز اسکندرنامهتاکنون پژوهش
-264: 1388مدیري، »(ی تطبیقی سفرهاي دریایی گرشاسب و داستان اسکندربررس«گرفته است از جمله:

)؛ 128-111: 1391(همان، » هاي دیگر مللسفرهاي دریایی گرشاسب و همانندي آن با حماسه«) و 280
اي ) نیز اشاره182-173تا: ستاري، بی»(نامهداستان داراب در شاهنامه و داراب«همچنین در بخشی از مقالۀ 

نامه شده است،اما تحقیقی مستقل در مورد عجایب و غرایب موجود نامه و گرشاسبرا به شباهت دارابگذ
نامۀ طرسوسی صورت نگرفته است و بررسی آن موضوع پژوهش حاضر است.نامه و دارابدر گرشاسب

نامه:داراب
وادگان اسفندیار پس از نامه است که روایت زندگی فرزند و ن، داراب4مشهورترین اثر ابوطاهر طرسوسی

هاي آخر زندگی بهمن به طور خالصه بیان کرده و شود. طرسوسی ابتدا حوادث سالمرگ رستم را شامل می
پس از آن ماجراي هماي و فرزندش داراب به طور مفصل در یک سوم کتاب نقل کرده است.حوادث زندگی 

نامه را باید رمانسی گیرد.دارابمیرا در بربوران دخت( روشنک) دختر دارا  و اسکندر هم بخش اعظم کتاب
ها میالدي به زبان عوام ... در مورد شوالیه12و 11هایی بود که در قرون رمانس داستان«منثور به شمار آورد.

شود، هاي عشقی فهمیده میشد. معموالً از رمانس، داستانها نوشته میها در جنگالعقول آنو اعمال محیر
ها و رفتارهاي شهسورانه و یا پهلوانانه ها و رشادتشخصۀ اصلی رمانس در مرحلۀ اول جنگحال آن که م

-نامه هم ماجراهاي عاشقانه در البه). در داراب124: 1389شمیسا، »(است و عشق در مرحلۀ ثانوي قرار دارد
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و پیرنگ اصلی آید هاي شخصیت اصلی یعنی داراب و پس از او، اسکندر پیش میها و مسافرتالي جنگ
داراب در «دهد.داستان را وصف به قدرت رسیدن و کشورگشایی این دو و موانع پیش روي آنها، تشکیل می

رسد. او از خاندان اسفندیار است و چون جد اي به نظر مینامه طرسوسی پهلوانی کامالً اسطورهداراب
). 14تا: مظفریان، بی»(سازدغلوب خود میرسد و دالورانه دشمنان را متنش آسیب ناپذیر به نظر میرویین
هایی از آن از رمانس دور شده و به اسطوره نزدیک شود.هایی از این قبیل باعث شده است که بخشویژگی

گرچه داستان دارب از روایات کهن حماسۀ ملی ایران است و در شاهنامه نیز به نظم کشیده شده است، 
پردازي شاخ و برگ داده تا جایی که روایت او از ت خود در داستاناما طرسوسی آن را با تخیل و مهار

تر از آن چیزي است که فردوسی در شاهنامه سروده است. مول عقیده دارد که سرگذشت داراب، بسیار مفصل
هاي نابخردانه انباشته و پر شده از فردوسی گرفته شده، منتها از انبوهۀ بزرگ افسانه5چارچوب این منظومه«

: 1374داند(صفا، می» ایرانی و مبتنی بر روایات ایرانی«نامه را اللّه صفا داراب). ذبیح58: 1369مول، »(تاس
مهرداد «هاي ادیسئوس در دریابیست و هفت). در مقابل، به دلیل شباهت سفرهاي دریایی داراب و سرگردانی

- ر یونان قدیم، یا تقلیدي از آن میترین شاعبهار آن را تحت تأثیر منظومۀ اودیسه اثر هومر، بزرگ
). 115: 1388امیدساالر، »(پنداشت

نامه :گرشاسب
390علی بن احمد اسدي توسی در پیرامون سال «اي حماسی از اسدي توسی است. نامه منظومهگرشاسب

اي از آغاز زندگی خویش را در توس گذرانده هجري در طوس دیده به جهان گشوده است. وي دو دهه
نامه را به نام گرشاسب458...زادگاه خود را به سوي شمال باختري ایران ترك گفته است...در سال سپس

هجري زندگی را 465ابودلف فرمانرواي نخجوان به پایان رسانده است...و در محلی نامعلوم پیرامون سال
).390: 1356(خالقی، 6»بدرود گفته است

هاي اوست. اي ایرانیان و شرح دالوريان اسطورهنامه داستان زندگی گرشاسب، پهلوگرشاسب
، برنا قهرمان گیسو بلند گرز به دست از قهرمانان بزرگ اژدهاکش ایران باستان keresaspaکرِساسپه«

اژدهاي شاخدار را بکشت؛ آن اسب اوبارِ مرداوبار را، آن «). او کسی است که 113: 1383هینلز، »(است
- ). در گرشاسب138: 1385اوستا، »(اي روان بودزرد گونش به بلنداي نیزهزهرآلود زرد رنگ را که زهر

کند و پهلوان به ضحاك خدمت میشود و سالیان دراز به عنوان جهاننامه،گرشاسب قبل از فریدون زاده می
آید. گرشاسب براي نابود کردن دشمنان، سفرهاي بسیاري پس از غلبۀ فریدون بر ضحاك به خدمت او در می

-دهد و با خوارق و عجایب بسیار روبرو میه نقاط مختلف از جمله هند، چین، قفقاز و روم انجام میب
شود.خصوصیات و منش داراب و گرشاسب در موارد بسیار با هم یکسان و یا مشابه است. این امر به 

ا هر پهلوان از یک نظر هر پهلوان حماسی ب«گردد. هاي حماسی برمییکسانی رسوم پهلوانی در داستان
حماسی دیگري شبیه است. مثالً صفات نیرومندي، تیزهوشی، جوانمردي، صاحب اسب یا سالح مخصوصی 



٢٨٠١
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

اي از قبیل اژدها و دیو و غول و امثال ذلک در زندگی تقریباً همۀ العادهبودن، جنگیدن با موجودات خارق
ماسه در نظر سرایندگان، خوانندگان، راویان پهلوان ح).«24: 1387امید ساالر، »(شودپهلوانان کمابیش دیده می

-و پردازندگانِ داستان ـ سرودهاي پهلوانی، انسانی معمولی و عادي نیست. باالي او برز، اسبش شگفت، رزم
تواند افزارش مخصوص و دشمنان و هماوردانش هولناکند و از همین روي خوردن و آشامیدن او نیز نمی

هاي پهلوانان،چون ). بسیاري از آداب پهلوانی و ویژگی6: 1389آیدنلو، »(دسان افراد دیگر باشطبیعی و به
نامه گردآوري نامه و داراببسیارخواري پهلوان، مهره بستن و... از متون مختلف نظم و نثر از جمله گرشاسب

د مختلف، آنچه نامه در ابعانامه و داراب). گذشته از تشابهات گرشاسب36-5جا: اند(همانشده و انتشار یافته
-اینجا مورد نظر ماست بررسی عجایب و غرایب در دو اثر است که بخش اعظمی از هر دو کتاب را دربرمی

گیرد.
-هاي مشترك میان بسیاري از قهرمانان، سفرهاي طوالنی و مواجه شدن با عجایب سرزمینمایهیکی ازبن

مازندران و گرفتاري او و متعاقب آن هفت هاي دیگر است.از مشهورترین سفرهاي شاهنامه، سفرکیکاوس به
خوان رستم و همچنین سفر طوالنی اسفندیار در هفت خوان اوست که در هر کدام از این سفرها عجایب و 

). گرچه در بخشی از 997-947و219-185: 1384شود (نک: فردوسی، موارد دشواري سد راه قهرمان می
روند. سفردریایی در شاهنامه را باید نخست شمار میرهایی زمینی بهاین سفرها عنصر آب وجود دارد اما سف

در داستان جمشید دید:
گـذر کـرد از آن پــس بـه کـشـتـی بـر آب   ز کــشــور بـه کــشــور گــرفــتـی شـتـاب                                          

).20جا: (همان
اما از این سفر به ذکر همین بیت بسنده شده است. سفر هزارفرسنگی کیکاووس در دریا به بربرستان و 

ي اندك ذکر سفرهاي ها). با توجه به نمونه221جا: مصر و هاماورانهم بسیار موجز بیان شده است(همان
نامه و توان احتمال دادکه سفرهاي گرشاسبهاي نخستین اسالمی،میدریایی در ایران پیش از اسالم و سده

هاي هاي مشابه داستاننامه راکه دو نمونۀ مهم ادب فارسی در سفرهاي دریایی هستند از تأثیر نمونهداراب
گر دربارة سفرهاي دریایی، ادیسۀ هومر است که به موارد هاي ملل دیسایر ملل به دور نباشند. از داستان

شود.همانندي آن با این دو اثر در جاي خود اشاره می
توان در سه دستۀ اند را مینامه ذکر و وصف شدهنامه و گرشاسبعجایب و غرایبی که در داراب

بندي کرد:طبقهانگیز و عجایب گیاهی و حیوانی هاي شگفتالخلقه، مکانمردمان عجیب
الخلقه:الف) مردمان عجیب

الخلقه در اساطیر ایران، به دوران اولیۀ آفرینش یعنی پیدایش مردم بعد از مرگ سابقۀ مردمان عجیب
اند وجود آمدهشدهکه از نطفۀ کیومرث بهگردد. در بندهشن، بیست و پنج گونه مردم برشمردهکیومرث بازمی

دار که مانند اي دنب، برچشم، یک پا، آن نیز که مانند شبکور پر دارد و بیشه7زمینی، آبی، برگوش«از جمله 
باالیان است گوسپندان موي بر تن دارد که آن را خرس گویند و کپی و آب زونگل که باالیش شش برابر میانه
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تازیان و سندیان که باالیان است، رومیان و ترکان و چینیان و دهستانیان وو بدستی که باالیش یک ششم میانه
نامه به ویژه سفرهاي دریایی اسکندر، نامه و نیز داراب).در گرشاسب179: 1375(بهار، » اند و ایرانیانهندوان

ها یک یاچند عضو از بدنشان، با کنیم که هرکدام از آنهاي غیرعادي برخورد میبا بسیاري از این انسان
اند بسیاري از که ایرانیان اسکندر را در حلقۀ شاهان ایرانی پذیرفتهآنپس از «هاي معمولی تفاوت دارد. انسان
اند، چون اژدهاکشی اسکندر و رفتن او به هاي گرشاسب و پهلوانان و شاهان دیگر را بر او منتقل کردهکرده

مطلق، لقی(خا» ها و از آن میان دیدن مردم سگسار که همه در رمان اسکندر راه یافته...آسمان و دیدن شگفتی
1356 :412.(

با بدن انسان و چهرة سگ یاد کرد. »سگساران«الخلقه،باید از مردمانی به نام هاي عجیبترین گروهاز مهم
. جزء اول این کلمه مایۀ اشتباه 8نژاد از خویشاوندان بسیار نزدیک ایرانیانسگسار نام قومی است، آریایی«

هاي فارسی سگساران یا جزیره سگساران اند. در بسیاري نوشتهصفت پنداشتهشده، برخی آن را به معنی سگ
).گرشاسب یکبار با این مردمان 342: 1380(پورداوود، » سر هستندجایی پنداشته شده که مردمان آنجا سگ

شود:روبرو می
دلیران پیکار دانندشانسپاهی که سگسار خوانندشان

: 1389پوشیده تن(اسدي توسی، بسان بزان مويچو غوالنشان چهره، چون سگ دهن
169.(

شوند و اي هستند که به دلیل نافرمانی، به نفرین پیغامبر خود دچار مینامه، عدهاما سگساران در داراب
در آن جزیره مردمانی بودند سگسار که سر ایشان چون سر سگ بودي و «شود.ها به سگ تبدیل میچهرة آن

» آدمیان خرید و فروش کردندي و بکار شغل مشغول بودنديهمچو سگان بانگ کردندي...و همچون 
اي مسخ است و از این نظر با سگساران گرشاسب تفاوت دارند. ). در واقع گونه334/ 2: ج1356(طرسوسی، 

گرگسار از «خو با چهرة گرگ و بدن انسان.نامه هستند مهاجم و درندهگرگساران، گروه دیگري در داراب
ه که مانند تاپورها(طبریها) و امردها (املیها) کسپیها(مردمان کرانۀ دریاي گرگان؛ خزر) در اقوام غیرآریایی بود

زیستند...در شاهنامه بسا گرگسار، سرزمین این قوم، در مازندران و گاهی در توران یادگردیده است:شمال می
»ــازنـــــــدرانوز آن نــــرّه دیـــوان مــــپــس از گــرگــــســاران و جـنــگــاوران 

).349: 1380(پورداوود، 
سرهاي ایشان چون سر گرگ بود و پایهاي ایشان چون پاي آدمی و ایشان را گرگسار خوانند.مردمان را «

- ). گرگساران داراب572/ 2: ج1356طرسوسی، »(خوردند تا بسیار خلق تباه شددریدند و میبه دندان برمی
نامه یکی است.سگساران  در رد، خصوصیات و صفاتشان با سگساران گرشاسبنامه، گذشته از نام در بقیه موا

شوند:گوش نامیده میهاي بزرگ و پهن دارند و پیلنامه، گوشگرشاسب
به رخ زرد و اندام همرنگ نیلبه دندان گراز و به دو گوش پیل
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).169: 1389، به هر گوشه زایشان سر افکند و گوش(اسدي توسیگوشان برآورد جوشاز آن پیل
هایی مجزا از سگساران هستند که در چندین جزیره گوشان، گونهگوشان یا گلیم نامه، پیلاما در داراب

آمدند مردمان دیدند که برون می«طلب هستند: اي دیگر، آرام و صلحجو و عدهها ستیزهاي از آنساکنند و عده
مر او را دو گوش ). «574/ 2: ج1356طرسوسی، »( بزرگچرده و بلند باال و هرگوش ایشان چون گلیم سیاه

بود و هر یکی چند سر گاوي ببزرگی، و اگر خواستی در میان دو گوش پنهان شدي...و لشکر اسکندر با آن 
). چنین 396-395جا: همان»(کردند و صدهزار از لشکر اسکندر بیش کشته بودندگلیم گوشان حرب می

آن آدمیان «ها یاد شده است: شبیه مردمان عجیبی است که در مهابهارات از آنگوشان، بسیارتوصیفی از گلیم
(مهابهارات، » پوشیدندکردند و دیگري را بر خود میبودند که یک گوش را بستر خود میمی"گلیم گوش"

اي برجسته بیان هاي پهن او را به سان ویژگی). اسدي توسی در وصف منهراس دیو، گوش295/ 4: ج1359
کند:می

بــرون رســتـــه دنــــدان چــو یـشــک گـرازدو گــوشـش چــون دو پـرده پـهـن و دراز
).255: 1389(اسدي توسی، 

هاي یک چشم الخلقه، مردمان یک چشم هستند. رسیدن به جزیره سیلکوپگروه دیگر از مردمان عجیب
ها را چوپانانی یک چشم هومر آن«سه است. ) یکی از عجایب ادی199-198: 1378در جزیره سیسیل(هومر، 

ها یاران دهد که آنزیستند و رهبرشان پولوفموس بود. روایت ادامه میکند که در سیسیل میتوصیف می
-نامه انسان) . در داراب274: 1385دیکسون، »(زیستهفایستوس بودند که برفراز، یا در واقع، در کوه اتنا می

ها در جزیره ملکوت، ساکن هستند و با قدي بلند و اي از آنشوند: عدهه میچشم در چند جا دیدهاي یک
کنند(طرسوسی، گویند و با داراب مدارا میشوند و به زبان یونانی سخن میچشمی در میان پیشانی وصف می

شود راهزن وهایی که اسکندر در جزیره مکوهل با آنها مواجه می)، اما یک چشم284و 177/ 1: ج1356
شود با این نیز در سفربه هند با مردمان یک چشم مواجه می). گرشاسب2/444: ج1356پلیدند(طرسوسی، 

ها بلکه شمار سایر اعضاي بدنشان نیمی از یک انسان عادي است:تفاوت که نه تنها چشم
بدیدند پویان برهنه همهز مردم همان جا به هر سو رمه

به تک همچو آهو دونده ز جاي(اسدي توسی، پايبه یک چشم و یک روي و یک دست و
1389 :168.(

بودند و یک اندام میهمۀ مردمان و جانوران کج«گوشان در مهابهارات، داراي چنین ویژگی بودند: گلیم
).4/295: ج1359(مهابهارات، » داشتندچشم و یک پا می

ها یاد شده است. هم داراب و هم اسکندر در نامه به کرّات از آنخواران گروهی هستند که در دارابمردم
- شوند. اولین مورد آن مواجه شدن داراب با گروهی از آدمخوارانی مواجه میسفرهاي دریایی خود با آدم

- خورند و داراب میخورارانتمام غالمان و کنیزان را میخوران در جزیره محکوي است. در این ماجرا آدم

نامه مربوط خواران در دارابترین وصف جنگ با آدم).  طوالنی131–1/122: ج1356گریزد (طرسوسی، 
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هاي زیادي بین شود و جنگخوار گرفتار میبه اسکندر است. او در دریاي اخضر در میان چهل جزیرة آدم
هاي زشت و قدهاي بلند وصف خواران با چهره). آدم280ـ253، 1356، 2گیرد (طرسوسی جمیآنها در

خواري هاي آدماند. اودیسئوس با لستریگونخوارانی هستند که با ادیسه برخورد داشتهو یادآور آدمشوندمی
زمانی که اودیسئوس و ). «213: 1378هومر، »(زادگان نبودند بلکه مانند دیوان بودندآدمی«کند که برخورد می

بنابراین اودیسئوس و همراهانش به ها ، یکی از مردانش را خوردند،همراهانش پا به تلپولوس نهادند، آن
هاي اودیسئوس را بانیزه زدند به جز یکی که خود وي در آن بود ، ها همۀ کشتیها گریختند . اما غولکشتی

خواري نامه، سگساران تنها قوم آدم). در گرشاسب334: 1385(دیکسون، » ولی همۀ مسافرانش را خوردند
شود:خواریشان در چند بیت خالصه مید و وصف آدمشوها نام برده میهستند که از آن

بخوردندي از پیش صف هم به جايیکی سرش کندي یکی دست و پاي
).171: 1389از ایرانیان چند خوردند و کشت(اسدي توسی،برین گونه کردند رزمی درشت

خوار در ترین آدمنامه، وجود ضحاك است که بزرگخواري در گرشاسبشاید دلیل بال و پر ندادن به آدم
گوید:آید. ضحاك خطاب به گرشاسب میاساطیر ایرانی است اما با این وجود گرشاسب به خدمت او درمی

خـــور خــیــره مـــرا دیــــد مــردمتـــو را راهــزن خـــوانـــد و مــارکــش
هـــش

).247جا: (همان
هاییداراي عمر بسیار طوالنی است. عمر اده، انسانالعهاي انسانی با ویژگیِ خارقیکی دیگر از گروه

از جمشید نیکو رمه، پسر ویونگهان، سود این بود که او «طوالنی از خصوصیات مهم قهرمانان اساطیري است. 
). همچنین رستم قهرمان 221: 1375بهار، »(مرگی را بر همۀ آفرینش دادار هرمزد بساختششصد سال بی

گرشاسب از جاودانگان و در شمار یاران سوشیانت است. او نمرده است «دارد. شاهنامه عمري ششصد ساله
نامه، گرشاسب در ). اما در گرشاسب1042: 1385(اوستا، » و تا روزگار سوشیانت در خواب خواهد بود

کند تا رود. ضحاك هم که گرشاسب مدتی به عنوان جهان پهلوان نزد او خدمت میهفتصد سالگی از دنیا می
شود عمري هور فریدون عمري هزار ساله دارد. عالوه بر این دو، برهمنی که گرشاسب با او روبرو میظ

طوالنی دارد: 
دلم بودن از گیتی ایدر گزیدبدو گفت سالم به نهصد رسید

).1389:280نشست این که و خورد و پوشش گیاه(اسدي توسی، شب و روزم ایزد پرستیست راه
نامه، مختص تارکان نامه به پهلوانان اختصاص ندارد و همانند برهمنِ گرشاسبعمر طوالنی در داراب

دهد هزار و هفتصد عمر دارد و هفتصد سال آخر دنیاست. زاهدي که داراب را در دریاي عمان نجات می
، ).این زاهد پس از مالقات با داراب1/80:ج1356کند(طرسوسی، میعمر را در غاري با عبادت پروردگار سر 

رود و سرنوشتی مشابه برهمن دارد:از دنیا می
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کــنــون اســب از تـــاخــتـن بــــازداشـــتسـپــهــر از بـرم سـال نـهـصــد گــذاشت
).285: 1389(اسدي توسی، 

شود و اسکندر در سراندیب با افرادي با سنین دویست، چهارصد، هزار و هزار و دویست سال روبرو می
-ها دلیل این امر را دوري از آمیزش با زنان عنوان میشود آنها را جویا میر طوالنی آنچون دلیل عم

).290-289/ 2: ج1356کنند(طرسوسی، 
انگیز:هاي شگفتها و سرزمینب) مکان

هاي عجیب و غریب بسیار است. گیاهان در سفرهاي دریایی هر دو کتاب، جزایر اسرارآمیز با ویژگی
شوند. در این ها روبرو میفاوت، حیوانات غیرعادي و...مواردي است که قهرمانان با آنعجیب، مردمان مت

اي مشترك در جزیره» واق واق«میان وصف چند جزیره در هر دو کتاب تا حد زیادي یکسان است. جزیره 
کند:اي عجیب رشد میپیکري با میوههر دو کتاب است. در این جزیره درخت غول

به مه بر سر و بیخ بر سنگ سختش فزون هر درختبه باال ز صد ر
ز گیلی سپرها به پهنا فزونهمه برگشان پهن و زنگارگون

).167: 1389بر و چشم و بینی و گوش و دهان (اسدي توسی، بر هر یکی چون سر مردمان
رخت را درختی دید که تنۀ آن در آغوش بیست مرد درنیامدي و بر آن درخت شاخهاي بسیار بود و آن د«

» برگی بود چون سپري...نگاه کرد میوة درخت چون سر آدمی بود و دهان و گوش و زنخدان همچون آدمی
). توصیفات طرسوسی از جزیره واق واق و درخت اسرارآمیزِ آن، عیناً 170-1/160: ج1356(طرسوسی، 

کی است و این بدین همان است که اسدي در گرشاسب نامه آورده است، حتی نام جزیره در هر دو اثر ی
نامه اخذ نکرده باشد، به منبع اسدي در سرایش این معناست که اگر طرسوسی این قسمت را از گرشاسب

بخش دسترسی داشته است.
اي بود نه بر زمین و نه بر آسمان، و آن جزیره«جزیرة متحرك یکی دیگر از مشترکات هر دو کتاب است. 

). 1/145: ج1356(طرسوسی، » موج دریا زدي آن جزیره را برديو آن چنان بود که چون هر سال دریا،
نامه چنین است:وصف این جزیرة عجیب در گرشاسب

پــر از مــیــوه و کــشـت و هــرگـونـه چــیـزبـــه یـک روزه راهـش جـزیـریــست نـیـز
زیـره زجـــايچــو آیــد بـهــار خــوش و دلــگـشــاي   بـجــنـبـــد بــه مـــوج آن جـ

بــــیـایــــد بــــر شـــهـر آن گـــه فـــراز...بـــــه کـــــردار کــشـــــتـی ز راه دراز
)181: 1389(اسدي توسی، 

نامه با ادیسۀ هومر است. اودیسئوس در بخشی از نامه و داراباین جزیرة متحرك از اشتراکات گرشاسب
ایست در میان آب، گرداگرد همۀ آن دیواري است جزیره«رسد؛ می» ولائ«اي متحرك به نام سفرش به جزیره
).212: 1378(هومر، » سنگی لغزان در آن هستشدنی نیست و تختهاز روي که ویران
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شود. ماران هم بر زمین و هم بر روي اي است که گرشاسب در آن با ماران زیادي روبرو میرامنی جزیره
اي عجیب است که براي دفاع از ها تخم پرندهشوند که غذاي اصلی آنیدرختان به تعداد زیاد یافت م

فردي دارد:هایش روش منحصر بهجوجه
ها پر ز پیچیده مارهمه شاخهچو دست کمندافکنان روزِ کار

ز کافور در چادري بد سپیدزمین سر به سر گفتی از پیش شید
).152: 1389رسن  (اسدي توسی، چو آهخته بر برف پیچانبرو راه ماران شکن در شکن

اما در آن مرغزار صد بار صد هزار «شود: نامه نیز اسکندر در یکی از جزایر با ماران مواجه میدر داراب
» بار مار افزون بودند، هر یکی از ده من تا پانصد من، چنانکه اگر پیل را بزدندي بر جاي هالك کردندي

هایی است که اسکندر با آن امۀ نظامی هم جزیرة ماران، از شگفتی). در اسکندرن2/384: ج1356(طرسوسی، 
).193: 1376شود( نک: نظامی، روبرو می

هاي پر از زر،دیگر شگفتیِ مشترك دو کتاب است. گرشاسب و اسکندر در طول سفر با چنین سرزمین
هایی بسیار به هم شبیه است:شوند که توصیف چنین سرزمینهایی روبرو میسرزمین

چه بر شخ برسته چه بر سنگالخشاخهمه زر او چون گیا شاخ
). 319: 1389بسان گیا رسته زو زر ناب (اسدي توسی، همه که دل خاره سنگین ز آب

طرسوسی، »(کوهی بلند دیدند که همچنانک ما را نبات برآید از زمین ایشان را زر برآمدي از آن کوه«
گونه توصیف کرده است:را شبیه آنچه گفته شد، این). نظامی نیز سرزمینی2/562: ج1356

). 181: 1376ها گیاهی ندید(نظامی، کس از رستنیجز آن زر که باشد خداي آفرید
-هاي افسانهیکی از رخنه«رفتن به سراندیب و دیدن جاي هبوط آدم از دیگر اشتراکات دو داستان است. 

). 406: 1356مطلق، (خالقی» ون رفتن آدم از بهشت استنامه روایت براسالمی در گرشاسب-هاي مسیحی
رود و گرشاسب در آنجا با جاي پاي آدم روبرو نامه اسکندر براي زیارت خاك آدم به سراندیبمیدر داراب

شود. می
بر آن کوه برز اوفتاد از بهشتکه گویند آدم چو فرمان بهشت

).130: 1389گام(اسدي توسی، بدیدند هر پی چو هفتادنشان کف پایش آنجا تمام
نامه، کند. در دارابهاي اطراف آن مکانی بهشتی را بر روي زمین ترسیم میتوصیف این کوه و سرزمین

صد و «شود عالوه بر زیارت تربت آدم، جسد یکی از فرزندان شیث پسر آدم را ببیند که اسکندر موفق می
). تصور هر دو گوینده از آدم و فرزندانش، 301- 297/ 2: ج1356بوده است(طرسوسی، » بیست گز باالي او

اند. گویا روایت جاي پاي آدم در اي است که با نوادگان متأخرشان کامالً متفاوت بودهالجثههاي عظیمانسان
نامه دیدار از در گرشاسب).«440: 1372مطلق، نامه از یک روایت سیالنی گرفته شده است(خالقیگرشاسب

هاي عادي با طلسمات عجیب بسته شده است، ها بر انسانزآلود شاهان اساطیري که راه ورود آنهاي رامقبره
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). شرح این بازدید در 271: 1388مدیري، »(هاي شگفتی است که سپهبد با آنان روبرو استجزو پدیده
د یکی از نامه، اسکندر در پایان سفر با جسنامه آمده است. در دارابگرشاسب185و 182-178صفحات 

: 1356دهد(طرسوسی، شود و جسد او را پند میشاهان عادل ـ که دیرزمانی است از دنیا رفته ـ روبرو می
).2/593ج

ج) عجایب و غرایب گیاهی و جانوري:
-بعضی از درختان در دو کتاب، خصوصیات منحصر بفردي دارند. همانطور که اشاره شد در جزیره واق

پیکري وجود دارد که ایی همانند صورت انسان. عالوه بر آن، درختان غولهواق، درختی هست با میوه
هاي انبوه و تنۀ قطور آنها استثنایی است:شاخه

اش بر زمین و سوي چرخ سربنداران دگربد از هر سوي میوه
).131: 1389نشستی به هم مرد بیش از هزار (اسدي توسی، که در سایۀ شاخ هر میوه دار

یکی درخت در میان جزیره بود چندانی که دو «شود: نامه به وفور یافت مینه درختان در داراباز این گو
). یکی از این درختان بزرگ، 539/ 2: ج1356طرسوسی، »(هزار مرد را جاي باشد و بزیر آن توان نشستن

و بر سر آن درختی دید عظیم چنانک هرگز بدان صفت درخت ندیده بود به بزرگی، «جایگاه سیمرغ است: 
یی دید و مرغی درو نشسته چون کوهی...گفت تو چه مرغی؟ مرغ گفت بدان که مرا سیمرغ درخت خانه

نامه این چنین وصف شده است:). درخت و النۀ سیمرغ در گرشاسب577-576جا: (همان» خوانند
از انبوه شاخش ستاره ستوهدرختی گشن شاخ بر شخّ کوه

ستبریش بیش از چهل باز بودبلندیش با چرخ همباز بود
ز مالح پرسید کار درختدگر ره سپهدار پیروز بخت

چنین از بر آسمان جاي کیستکه بر شاخش آن کاخ برپاي چیست
).152: 1389که بر خیل مرغان همه پادشاست(اسدي توسی، چنین گفت کآن جاي سیمرغ راست

رار دارد مستقیم یا با واسطه از متون پهلوي اخذ رسد توصیف درختی که النۀ سیمرغ بر آن قبه نظر می
اند، قرار دارد: وجود آمدهشده باشد. در بندهشن، النۀ سیمرغ بر درخت نخستین که همۀ گیاهان از آن به

تخمه را میان دریاي ها درخت همهپس، از آن یکصد هزار نوع گیاه تخم برگرفت. از گرد آمدن تخم«
).124: 1375(بهار، » رویند و سیمرغ آشیان بدو داردهاي گیاهان از او همینهفراخکرد بیافرید که همۀ گو

در حماسه با گیاهان عجیبی که خواص «گیاهان منحصر به فرد و جادویی از دیگر اشتراکات دو اثر است. 
تبدیل شود که مس را به طال نامه از گیاهی یاد می). در داراب76: 1389(شمیسا، » جادویی دارند مواجهیم

گفت این گیاهیست اي ملک که به یک درم سنگ از وي «کند روشن است که منظور از آن، کیمیاست. می
). همچنین درختی با خاصیت دارویی، که براي درمان 575/ 2: ج1356(طرسوسی، » پانصد من مس زر گردد

نامه، میوة رگ و در دارابنامه  بچشم مفید است، از اشتراکات دو کتاب است. با این تفاوت که در گرشاسب
آن داراي خاصیت شفابخش است:
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که از بار هرگز نگشتی تهیمیانش درختی چو سرو سهی
).186: 1389بدي برگ او چشم را توتیا (اسدي توسی، هم از بیخ او خاستی کیمیا

بیرون کنند، ها بیارند و بتفسانند و آن را آبهاي آن برگیرند و و آن خوشهدرختی است که چون خوشه«
یی از وي و چشمی را که آبله برجوشیده باشد و سپیدي درافتاده یک قطره از آن در بینی کس چکانند، عطسه

).232/ 2: ج1356(طرسوسی، » جدا شود و آب سیاه فرود آرد
اي دارد. وال بزرگترین جانور دریاست و در میان انبوه جانوران موجود در دو کتاب، وال جایگاه ویژه

این ماهی وال را عمر از پنج هزار بگذرد «بیعی است در توصیف آن بیش از هر جانور دیگري اغراق شود. ط
بر جاي بماند و نتواند رفتن، و آنک بزرگتر بود هزار فرسنگ درازاي او بود و و پانصد فرسنگ پهناي وي 

). گرشاسب با وال 95/ 1: ج1356(طرسوسی، » رو تا هزار گزبود و آنک خردتر پانصد گز بود، همچنین می
شود که:اي روبرو میمرده

برافکنده موجش به سوي کناریکی مرده ماهی همان روزگار
فزون از چهل بود پهناي اوارش هفتصد بود باالي او

).163: 1389ندانست انداز آن کس که چند (اسدي توسی، دمش بود بهري فتاده ز بند
گیري:نتیجه

هاي کهن است. عوامل مختلفی از جمله هاي روایات اساطیري و قصهیب از ویژگیوجود عجایب و غرا
ها، خاطرات سیاحان و بینش اساطیري، شیوة خاص نگرش انسان کهن به حیات و کشف و تعلیل پدیده

هاي این جهاندیدگان در نقل حوادث و بیان خاطرات، تخیالت دور و دراز مؤلفان و بحرپیمایان و اغراق
اي از گیري و توسعۀ عجایب و غرایب به عنوان گونهروایات کهن و نظایر آن از عوامل مهم شکلمدونین

نامه و داراب نامه به عنوان دو متن مهم در ادبیات وهمناك در آثار اساطیري و روایی گذشتۀ ماست.گرشاسب
- بارتند از:مردمان عجیبحوزة روایات اساطیري، سرشار از عجایب و غرایب مشابه و مشترکند. این موارد ع

خواران و همچنین گوشان، مردمان یک چشم)، مردمانی با عمر دراز، مردمالخلقه(سگساران، پیل
انگیزي مانند جزیرة متحرك، جزیرة واق واق، جزیرة پر از مار و نیز سرزمین زر، جزایرشگفت

خت با میوة شبیه انسان، درخت پیکر، درمانند، درختان غولهاي دیگري مانند چشمۀ فوارههمچنینشگفتی
توتیا و کیمیا، النۀ سیمرغ و مواردي از قبیلرفتن به سراندیب و دیدار از دخمۀ شاهان و توصیف وال. بنابراین 

نامه داراي بیشترین میزان تشابه هستند و اگر نامه و دارابباید گفت از نظر میزان  عجایب و غرایب گرشاسب
نامه قائل شد به ناچار باید ریشۀ این امر را در منابع و نظومۀ اسدي بر داراببه دالیلی نتوان به تأثیر م

اند. هاي مشترك دو اثر جستجو کرد که مستقیم یا با واسطه از آن متأثر شدهسرچشمه
پی نوشت:
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که چیزي بیند و سبب آن را ندیده باشد شگفت شود انسان را از آنتعجب دهشتی است که عارض می«.1
که سبب آن را دانسته باشد پس از آن اگر او را معلوم شود او را شگفتیِ دیگر آن قبل از آنماند از 

حاصل شود...غریب امري باشد که مثل آن کم واقع شود و مخالف عادات بود یا تأثیر نفوس باشد یا 
.)9- 6: 1340المخلوقات زکریاي قزوینی، نک: عجایب»(تأثیر امور فلکی یا تأثیر اجرام عنصري

المخلوقات و المخلوقات به دست ما رسیده است یکی عجایبهایی که با عنوان عجایباز جمله کتاب.2
دیگري با همین الموجودات محمد بن محمود بن احمد طوسی از قرن ششم است و نیز کتابغرایب

ت موسوم به عنوان و از همین قرن از زکریا بن محمد بن محمود بن المکمونی قزوینی و دیگر کتابی اس
نگارستان عجایب و غرایب از مؤلفی ناشناس از عهد نادرشاه افشار.

نامه باشد را رد که کتاب عجایب برّ و بحر ابوالمؤید، از منابع گرشاسبدکتر خالقی مطلق، احتمال این.3
است.کرده

ته است، از زندگی ابوطاهر طرسوسی، با وجود روایات زیادي که نقل کرده و کتب بسیاري که نگاش.4
اطالع چندانی در دست نیست . سعید نفیسی یک بار او را متعلق به قرن پنجم و بار دیگر متعلقبه قرن 

اي او را هم دوره محمود غزنوي نهم دانسته است؛ صفا او را متعلق به قرن ششم برشمرده است و عده
اللّه صفا).قلم ذبیحنامه به و نیز مقدمۀ داراب115-114: 1388اند(نک: امیدساالر، دانسته

نامه متنی منثور است اما مول آن را منظوم دانسته است و این امر اگر سهو مؤلف یا با اینکه داراب.5
نماید.چین نباشد شگفت میحروف

نامه، اسدي توسی مؤلف آثار دیگري چون لغت فرس و مناظرات است که هرکدام عالوه بر گرشاسب.6
).397-388: 1356مطلق، خالقینظیر هستند.(نک:در نوع خود کم

زونگل: نام ش قرار دارد؛ آببرگوش:کسی که بر سینه، گوش دارد؛ برچشم: کسی که چشم او بر سینه.7
).182: 1375الجثه؛ بدست: وجب (بهار، هایی عظیمغول

سگساران همان قوم آریایی هستند که سرزمین زرنکا را بدست آورده و نام ملی خود را به آن داده .8
).343: 1380سگستان گفتند و امروزه سیستان گوییم(پورداوود، 

کتابنامه
 فصلنامۀ تخصصی پیک نور زبان »بررسی و تحلیل چند رسم پهلوانی در متون حماسی«آیدنلو، سجاد؛ ،

.1389و ادبیات فارسی، سال اول، شماره اول، 
 المخلوقات قزوینی و ی در عجایبمطالعۀ تطبیقی دیوها و موجودات مافوق طبیع«ابراهیمی، معصومه؛

.1391، ادبیات تطبیقی، سال سوم شمارة شش، »بحیرة فزونی استرآبادي
2نامه، تصحیح حبیب یغمایی، تهران، دنیاي کتاب، چاسدي توسی، ابونصر علی بن احمد؛ گرشاسب ،

1389.
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 فتم شمارة بیست و ، فصلنامۀ فرهنگ مردم، سال ه»هلن و هجیر، فردوسی و همر«امیدساالر، محمود؛
.1387سه و بیست و چهار، 

 دانشنامۀ زبان و ادب فارسی به سرپرستی اسماعیل سعادت، »نامه طرسوسیداراب«ــــــــــــــ ؛ ،
.1388ج، 4تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 

ارید، ویرایش هاي ایرانی، گزارش و پژوهش جلیل دوستخواه، تهران مروترین سرودها و متننام: کهنبی
.1385ج، 2، 10، چ 2
1314نام، تاریخ سیستان، تصحیح محمدتقی بهار، تهران: خاور، بی.
نام، مهابهارات، به کوشش و تصحیح محمدرضا جاللی نایینی و دکتر ن.س.شوکال، ترجمۀ میرغیاثبی -

.1385ج، 4الدین علی قزوینی، تهران، اساطیر، 
:1388ها، تهران: افکار، نامهروایت، شکل و ساختار فانتزي عجایببراتی، پرویز؛ کتاب عجایب ایرانی.
 ،1375بهار، مهرداد؛ پژوهشی در اساطیر ایران، تهران، آگه، ویرایش دوم.
 ،1380پورداوود، ابراهیم؛ هرمزد نامه، تهران، مروارید.
 سال چهارم، شمارة پانزده، ، فصلنامۀ نقد ادبی،»ها به منزلۀ ادبیات وهمناكنامهعجایب«حري، ابوالفضل؛

1390.
 1356نامه، ، ایران»نامهگردشی در گرشاسب«خالقی مطلق، جالل؛.
1372هاي کهن، تهران، مرکز، رنجـــــــــــ ؛ گل.
1385کندي، مایک؛ دانشنامۀ اساطیر یونان و روم، ترجمۀ رقیه بهزادي، تهران، طهوري، -دیکسون.
 جا.نامۀ علوم انسانی، بی تا، بی، پژوهش»نامهر شاهنامه و دارابداستان داراب د«ستاري، رضا؛
 1389، 4، چ4شمیسا، سیروس؛ انواع ادبی، تهران، میترا، ویرایش.
ج، 2اللّه صفا، تهران، بنگاه نشر و ترجمۀ کتاب، نامه، تصحیح و مقدمۀ ذبیحطرسوسی، ابوطاهر؛ داراب

1374.
1384، 2ج، چ2ۀ چاپ مسکو، تهران، هرمس، فردوسی، ابوالقاسم؛ شاهنامه، برپای.
3فریزر، جیمز جورج؛ شاخۀ زرین (پژوهشی در جادو و دین)، ترجمۀ کاظم فیروزمند، تهران، آگاه، چ ،

1386.
 ،1382ج، 2محجوب، محمدجعفر؛ ادبیات عامیانۀ ایران، به کوشش حسن ذوالفقاري، تهران، چشمه.
 مطالعات »یقی سفرهاي دریایی گرشاسب و داستان اسکندربررسی تطب«مدیري، محمود؛ زارع، زهرا؛ ،

.1388ایرانی، سال هشتم، شمارة شانزده، 
 پژوهش نامۀ »هاي دیگر مللسفرهاي دریایی گرشاسب و همانندي آن با حماسه«ــــــــــــ ؛ ،

.1391شناسی، سال اول، شمارة دوم، ادبیات و زبان



٢٨١١
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

 جا.تا، بی، بی»هاي عامیانهقصهپردازي درقهرمان«مظفریان، فرزانه؛
1369هاي جیبی، مول، ژول؛ دیباچۀ شاهنامه، ترجمۀ جهانگیر افکاري، تهران، کتاب.
نامه)، تصحیح وحید دستگردي، به کوشش سعید نظامی گنجوي، الیاس بن یوسف؛ اسکندرنامه(اقبال

.1376حمیدیان، تهران، قطره، 
1378، 2ران، علمی و فرهنگی، چهومر؛ اودیسه، ترجمۀ سعید نفیسی، ته.
 ،1383هینلز، جان راسل؛ شناخت اساطیر ایران، ترجمۀ باجالن فرخی، تهران، اساطیر.
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خطاي ادراکی منفی نگري و بازتاب آن در مثنوي معنوي
1فرناز ذبیحی

کارشناس ارشد ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز
2کامران پاشایی فخري

تبریزر دانشگاه آزاد اسالمی واحداستاد یا
3پروانه عادل زاده

دانشیار دانشـگاه آزاد اسالمی واحد تبریز
چکیده

آموزد که به ما میدرستنگري و سرزنش شرایط محیطی است، تفکر ، منفیصحیحیکی از موانع تفکر 
اسباب و علل عمدهوجود ندارد. باید دانست کهذهنچیزي که مسبب بروز مشکالت باشد، در بیرون از 

تمایز بین حادثه و تفسیر آن حادثه محصول رود. نهفته است و جزئی از آن به شمار میمامسائل در درون 
شناخت و ادراك درست در تعامالت اجتماعی و فردي است. شناخت خود و مقابله کردن با منفی بینی 

-بسترهاي خلق و ابداع آن خطاها با بهرهخشکاند. بررسی ذهن خطاکار وي بسیاري از مشکالت را میریشه
سیستم ذهنی فرد بدبین، به گیري از تعلیمات اثر بدیع ادب فارسی، مثنوي معنوي، هدف این تحقیق است.

در حالی که مشکل در نفس ،کندبیند؛ بلکه دیگران را بد تحلیل میکار نمیاي است که خود را بد و گنهگونه
ه هر میزان که شناخت ي ادب فارسی، معتقد است بي شاعر صاحب اندیشه. مولوسرکش و ذهن غلط اوست
که آن هم در گرددتر میتر شود، موجب ایجاد بینشی واقع بینانه و شفافتر و عمیقآدمی از موضوعات، کامل
ي درون امکان پذیر خواهد بود.گرو پاالیش ذهن و تزکیه

، خطاي ادراکینگريمنفیشناسی،ادب فارسی، مولوي، روانها:کلیدواژه
مقدمه

انسان بیش از آن که موجودي جسمانی باشد، موجودي روحانی است و سالمت روان او بیش از سالمت 
جسمش اهمیت دارد. بعد روانی انسان در گذر زمان با گسترش هیجانات در مواجه با رویدادها اگر به خوبی 

تر افراد در کنترل هیجانات تري تشکیل دهد. اصوال بیشالمتواند روابط اجتماعی و فردي سکنترل نشود، نمی
ها شناسی، مدیریت و کنترل هیجانترین مباحث در حوزه روانشوند. یکی از مطرحمنفی دچار مشکل می

هاي دیگر از جمله ادبیات قابل بررسی باشد. مباحث تواند، در حوزهي عظیم میباشد. این بحث با گسترهمی
هاي انسان شناسی و تعلیمات اخالقی پتانسیل قوي را براي شناخت عنوان آموزهب فارسی بهعرفانی در اد

بینی داراست.گرایی و منفیدرمانی اختالل منفی

1 . zabihi.farnaz@yahoo.com
2 . pashayikamran@yahoo.com
3 . adelzadehparvaneh@yahoo.com
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انسان سالم در عرفان کسی است که عینک بدبین خود را از جلوي چشم و دل برداشته و با صفاي دل به 
سو است که اعتقاد به کنترل شناسی همسالم و خودشکوفا در روانجهان هستی بنگرد که از این بعد با انسان

ي و هیجانات منفی و ادراك صحیح از وقایع دارد . مولوي، عارف صاحب اندیشه بزرگ جهان در پیکره
بینی و چگونگی در ها براي بازگوئی عواقب منفیمحاوي ابیات خود با استفاده از شیوه معهود خود از تمثیل

هاي ادراك سود جسته و دادسخن را اداء کرده است.علت ناهنجاريگونه افراد بهدن ایندام افتا
شود ها و قید و بندهاي اندیشه سد راهی میمولوي، ابرمرد تاریخ اندیشه اعتقاد دارد اسارت ذهن در قالب

ها در ي گمراهیندهبراي فعالیت و جوالن ذهن در میدان حقایق و در نتیجه ادراك ضعیف که عوامل ایجاد کن
زندگی است، که با هزیمت و شقاوت روحی و جسمی بشر را به سوي چشم انداز غلط از هستی هدایت 

کند.می
هجري، در بلخ زاده شد،زندگانی واقعی موالنا، به عنوان یک 604ي االول، سنهالدیندر ششم ربیعجالل« 

د و از آن پس از برکت انفاس شمس الدین، عارفی و انقالب حال او آغاز ش642شاعر شیفته بعد از سال 
» یی از سالکان در خانقاه خود کرد.وارسته و واصلی کامل شد و زندگی خود را وقف ارشاد وتربیت عده

)97: 1381(تاریخ ادبیات ایران،
ترین اثر منظوم مولوي، مثنوي شریف است، در شش دفتر به بحر رمل مسدس مقصور یا محذوف مهم« 

-ي طوالنی که آن را بحق باید یکی از بهترین زادگان اندیشههزار بیت است. دراین منظومه26000حدود که 

ها ي بشري دانست، مولوي مسائل مهم عرفانی و دینی و اخالقی را مطرح کرده و هنگام توضیح به ایراد آیه
دیوان کبیر مشهور به دیوان ها مبادرت جسته است. دومین اثر بزرگ مولوي، ها یا تعریض به آنو حدیث

هاي خود نام مرادش شمس شمس تبریزي است،زیرا مولوي به جاي تخلّص نام خود در پایان غالب غزل
را به » بس کن«گاه، تعبیر کرد و گه، تخلص می»خمش«و » خاموش«الدین را آورده است. در غزلیات خود 

(همان)» برده که مفید همان معنی است.کار می
اثر منظوم مولوي، رباعیات اوست.از مولوي، اثرهایی به نثر باقی مانده که در خور اهمیت بسیار سومین« 

(همان)» ي مکاتیب و مجالس او و کتاب فیه مافیه است.است و آن شامل مجموعه
تواند ژوهش حاضر با هدف بررسی خطاي شناختی که به عنوان زیربناي احساس فرد براي رفتار میپ

هاي و زمینهنگري منفیرگذار باشد، انجام گرفت. هدف ما در این تحقیق، بررسی خطاي شناختی بسیار تاثی
جلوگیري منفیها، بتوانیم از بروز رفتارهاي منفی برخاسته از افکار پیدایش آن است تا از مسیر شناخت آن

نیزآیات و روایات ومبتنی برعرفانیکنیم. روش تحقیق در این پژوهش، روشی تحلیلی است که بر مبانی 
زندگی و ، در منفی گرایانهدهد که نگاه ها نشان مییافته.شناسی و علوم تربیتی انجام گرفته استهاي روانداده
دهد . این تحقیق نشان میکندخطاي شناختی میگرفتار ترین عاملی است که ما را، مهمحوادثمواجهه با در 

هاي غیرقطعی است و فردي که داراي خطاي فکري است، حدسکه خطاهاي شناختی عمدتا برخاسته از 
ست که فرآیند ا. آنچه ضرورت دارد ایننگرش درست داردخودش اعتقاد دارد که يبارهردهمواره 
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آید و چه دلیل و شاهدي خوانی را بررسی کنیم و ببینیم دسترسی ما به افکار دیگران چگونه پدید میذهن
دس ما با واقعیت منطبق است؟توانیم پیدا کنیم که حمی

شناسی نگاه کند، چرا که علوم انسانی پیوند ي دید رواناین مقاله در پی آن است که به ادبیات از زاویه
- چنین رفتارشناسی و همدیگر داشته و در پیشبرد اهداف هم در راستاي انسان شناسی و هستیعمیقی با یک

تواند در تربیت روان و کنترل الت ادبیات عرفانی است، میشناسی مکمل هم هستند. آموزش صحیح که رس
ها غیر از شناخت، شجاعت و هیجانات منفی در گرو خودآگاهی موثر باشد زیرا، مدیریت افکار و نگرش

طلبد که جز در التجاي ایمان و اعتقاد به معنویت و مکتب الهی میسر نخواهد بود.ي راسخی میاراده
شناسیم و همواره تمامی گناهان را بر عهده چیزي ها میی را مقصر اصلی ناکامیما غالباً شرایط محیط

اندازیم، در حالی که ما جزئی از سیستم هستیم نه جداي از آن. باید درك کنیم که چگونه بیرون از خود می
سی بیرون از افکار و اعمال ما به وجود آورنده مسائل و مشکالت ما هستند. نباید رخدادها را به چیزي یا ک

خود نسبت دهیم. 
کند و درصدد حل توجه میتمام جهات، تفکري توسعه گرایانه است که براي فهم موانع به ادراك حقیقی« 

» پنجره و آینه«این رویکرد را در رهبران متعالی با استفاده از استعاره و با الگوي » 1جیم کالینز«آید. آن برمی
به » پنجره«شود از رود و موفقیتی کسب میعالی، وقتی کارها خوب پیش میرهبران مت«چنین بیان کرده است: 

نگرند تا می» آینه«زمان به کنند تا عوامل موفقیت را در بیرون از خود جست وجو کنند و همبیرون نگاه می
)132: 1384(استراتژي رقابتی،» .اگر نقصانی وجود دارد به خود و عملکرد خود نسبت دهند

ها را ها و ملتاست و همین مسئله، درك و تفاهم فرهنگ» عمل جهانی«میدان تفکر سیستمی يگستره« 
ها در تفکر سیستمی، مثبت نظري، مانع داشتن تفکر سیستمی است. ذهنیتبافی و تنگسازد. منفیآسان می

د و گروه هاي اندیش و تنوع پذیر است. فرد برخوردار از ذهن تنوع پذیر، از قرار گرفتن در معرض افرا
هستند به دیگران » جهان وطنی«افرادي که واقعاً د.خواهد یاد بگیرکند. چنین فردي میمتنوع استقبال می

دهند و از پیشداوري و قضاوت پرهیز دهند، ارتباطات را شکل میرسانند، اعتماد اولیه را نشان میمنفعت می
،تنوع، امر مثبتی است و جهان مکانی بهتر خواهد بودگیرد کهکنند. ذهن تنوع پذیر با این فرض شکل میمی

(همان)» .دیگر باشنداگر افراد دنبال احترام گذاشتن به هم و تحمل یک
ها و برخورداري از درك آنچه در دو قلمرو داند که بدون انواعی از شناختالبته، هر انسان آگاهی می

شود و ساز نگرش غلط میفکر بد و نادرست نیز زمینه ناپذیر است.گذرد، زندگی امکاندرونی و برونی می
نتیجه آن، رفتار و اعمال ضد تکاملی است.

کنیم و با همین دیگر تفکیک میفقط با شناخت است که ما عوامل مفید و مضر جهان عینی را از یک« 
ارتباط برقرار شناخت است که با نظم جاري درجهان هستی آشنا شده و در صورت قوانین علمی با نظم آن

1 -J. Kallines



٢٨١٥
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

کنیم. باید گفت: این عامل شناخت هم مانند عامل یکم و دوم حالت جبر طبیعی دارد. یعنی، با نظر به می
دینامیسم حیات و ضرورت ادامه آن در آخرین حد ممکن و مرتفع ساختن عوامل مزاحم از سر راه آن، 

فت: منطق زندگی با کمیت و کیفیت توان گتحصیل شناخت یک پدیده جبري است. با این نظر است که می
)1377:36شناخت از دیدگاه علمی و از دیدگاه قرآن،» ( شناخت رابطه مستقیم دارد.

نگرش یا فکري ارزشمند است که گشاینده راه و حل -که برشمردیم-در مقایسه با خطاهاي شناختی
ي مشکالت باشد:کننده

پیش آید شهیراه آن باشد که باشد که بگشاید رهیفکر، آن
)     3207(مثنوي،دفتر دوم:

» کند. ي دید وي را مشخص میباورهاي ذهنی یا اعتقادات هر انسانی محتواي نگرش یا زاویه« 
)154: 1378درمانی از مثنوي، هاي روان(برداشت

رنگ بودن روح رنگ بودن فکر، بیقرآن، روي این مطلب تکیه فراوان دارد که براي شناخت، بی« 
رنگ باشد چنین که آینه باید بیگونه غرض و مرضی مثبت و منفی در کار نباشد، همضرورت دارد. یعنی هیچ

(شناخت: » دهد.ها را منعکس کند. آینه به هر نسبت که خراب باشد، در وضع صورت تغییر میتا صورت
115(

ي کبودپیش چشمت داشتی شیشه
گرنه کوري، این کبودي دان ز خویش

ار ینظُر بِنُوراللَّه نبودمومن 
چون که تو ینظُر به ناراللَّه بدي

نمودزآن سبب، عالم کبودت می
خویش را بد گو، مگو کس را تو بیش
غیب، مومن را برهنه چون نمود؟
نیکوي را وا ندیدي از بدي

) 1329-1332(مثنوي،دفتر اول بیت
چرخد. وقت خواهی دید که خانه به دور سرت میرود و آناگر تو به دور خودت بگردي، سرت گیج می

بینی و الّا خانه سرجاي خود ایستاده است. پس انسان تا از اغراض و البته، این تویی که خانه را چرخان می
تواند حقیقت را مشاهده کند.خطاي ادراك خود، تهی نشود، نمی

تويخانه را گردنده بینی و آنچون تو برگردي و سرگشته شوي
)2364(همان: 

سازد، اندیشه نیکو و حسن ظن، زندگی را جا را تیره و تار میي بدبینی، همهچنان که عینک تیرهآن
گرداند.شاداب و زیبا می

ي کند و عینک تیرههاي افسرده بیان می، دقیقاً همین مفهوم را در مورد شناخت انسان»1آیرون بک« 
)156: 1378درمانی از مثنوي، هاي روان(برداشت» داند:یها را عامل افسردگی منگرش آن

1 -Airon Back
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گوید: افراد بدبین و کسانی که از اندیشه و به نظر می رسد، از همین منظر دیدگاه اگزیستانیالیسم، می
کنند.سالم به دورند، در حضور وحال زندگی نمی

کنند. افراد مضطرب در آینده و انسان هاي افسرده در گذشته زندگی میاز دیدگاه اگزیستانیالیسم، انسان« 
درمانی از هاي روان(برداشت» زندگی کرده، به گذشته و آینده نظر داشته باشد:» حال«نرمال کسی است که در 

)153: 1378مثنوي، 
چون از این دو رست، مشکل حل شودفکرت از ماضی و مستقبل بود

)177(مثنوي،دفتر اول:
شود که انسان متوجه نقص و ضعف خودگردد.ل میشناخت، در صورتی حاص

دارد. بنابراین، کمال پندارد در جهت رشد و تعالی خود قدمی بر نمیکسی که خود را کامل و دانا می« 
) 124: 1388(اخالق در نگاه موالنا،» ي پندار را پاره کند.دهد که انسان پردهتنها زمانی در وجود آدمی رخ می

اندر استکمال خود، دو اسبه تاخترا دید و شناختهرکه نقص خویش 
)3221(مثنوي،دفتر اول:

گذرد نباشد، شود تا هشیاري و حساسیت روح کاسته شود و متوجه آنچه بر او میبیماري دل باعث می« 
تش زخم هاي ناشایساما درعین حال نه تنها دیگران از رذائل بیماردل در رنج و عذابند بلکه، خود نیز از خوي

-ي او براي سایرین ایجاد میخورده و دچار عذاب است. چنین شخصی حتی اگر متوجه ناراحتی که از ناحیه
شود، نباشد، درد و خستگی ناشی از زشتی خود را کم و بیش احساس می کند. در چنین موقعیتی دو راه 

مسک به انسانی الهی و خود پیش روي آدمی گشاده است: تالش مجدانه و بی وقفه براي اصالح خود یا ت
)128: 1388(اخالق از نگاه موالنا،» ساخته و تبعیت از او.

که به ما بتوان حقیقت را شناختچون خدا ما را براي آن فراخت
)3550(مثنوي،دفتر اول: 

أ براي نقش شناخت، به هدف آفرینش از نظر موالنا دقت شود که همانا، رسیدن جان انسان به اصل و مبد
- پذیر نمیو شناسایی راه وصول به آن می باشد که جز با رهایی از چاه نفس و زندان جهالت و بدبینی امکان

باشد.
ي عوامل درونی و پنهان قرار دارد که خود انسان نیز از آن آگاهی ندارد عقول و افکار آدمی تحت سیطره

- گیرد، راه صواب میاعمال انسان شکل میي سلطه و نفوذ آن عوامل درونی است که احوال و واسطهو به 
هاي آدمی که سرا پا در اختیار دل است و دل هرگونه که گراید. درست مانند، چشمپوید یا به کژي می

دهد:ها را در اختیار اراده و میل خود قرارمیبخواهد آن
هست در حکم دل و فرمان جاني چشم روانچو این دو چشمههم

ور بخواهد، رفت سوي اعتبارسوي زهر و مارگر بخواهد، رفت
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گر بخواهد سوي محسوسات رفت
گر بخواهد، سوي کلیات راند

ور بخواهد، سوي ملبوسات رفت
ور بخواهد، سوي جزویات ماند

)3562-3565(همان:
تعلیمی، جویی از تمثیالت در بیان نکات مولوي، طبق شیوه معهود و شناخته شده خود با بهره

داند: روزي استادکاري، به شاگرد دوبین خود می گوید: دلیل گمراهی در ادراك را عوامل درونی و بیرونی می
گوید بیند، برگشته و میکند آن را دو، میبرو از آن حجره فالن شیشه را بیاور. شاگرد وقتی به شیشه نگاه می

کدام را بیاورم؟
گوید که یکی بیند شاگرد اسرار می ورزد، میتا شیشه نیست، وقتی میگوید که آن جا دواستاد، به او می

فهمد، اي نماند، پس بالخره میبیند که دیگر هیچ شیشهشکند، میاز آن دو را بشکند و شاگرد که شیشه را می
نقص در چشمانش بوده که آن را دو تا دیده بود. ابیات زیر نظم شیوا و رسا درحکایت فوق است:

تاد: احولی را، کاندر آگفت اس
گفت احول: زآن دو شیشه من کدام
گفت استاد: آن دو شیشه نیست، رو
گفت: اي اُستا مرا طعنه مزن
شیشه یک بود و به چشمش دو نمود
چون یکی بشکست، هر دو شد ز چشم

رو برون آر از وثاق آن شیشه را
پیش تو آرم؟ بکن شرح تمام

بین مشواحولی بگذار و افزون
گفت استا: ز آن دو، یک را در شکن
چون شکست او، شیشه دیگر نبود
مرد، احول گردد از میالن و خشم

)    327-332(همان: 
خوان نیست. نیازها، پسندها، آرزوهاي فردي و اجتماعی ي آن، همدریافت واقعیت با داوري ذهن درباره« 

-کاري میآید به دستویري که از واقعیت در آن پدید میآیند. ذهن، آگاهانه یا ناآگاهانه، در تصدرکار می
: 1377(بر دریا کنار مثنوي،» خواهد.بیند که میخواهد و چنانش میبیند که میتر، آن میپردازد. کمتر یا بیش

99(
گنجد، حقیقت هستی، تا جاودان، ي دانش آدمی نمیکرانگی خود، در پیمانههستی، در یگانگی و بی« 

(همان)» شناختگی بر چهره خواهد داشت. نقاب نا
ي ما چون بسی علت در اوستدیده

العوضدید ما را دید او نعم
رو فنا کن دید خود در دید دوست
یابی اندر دید او کلّ غرض

)    921-922(مثنوي،دفتر اول، بیت: 
بین آدمی در است که خرد نزدیکواسطه ها پیوند بیاي رشتهها، پارهوگشاد و آمد و رفت پدیدهدربست« 

رو که یکی شمارد از آن شود: فالن پدیده را علت بهمان پدیده میبرخورد با آن دچار پنداشت علیت می
ي آدمی است، براي سامان کردن مرز گري اندیشهتراشی از سر چارههمواره دیگري را به دنبال دارد. این علت
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ن راه پژوهش دورتر، درتالش براي بازشناختن و در تصرف آوردن جهان ها و هموارکردها و نادانستهدانسته
چون روش تا دیرزمانی ناآگاهانه و سپس آگاهانه، هم-پیرامون و آن باز بخشی است از روشی که آدمی 

هاي آزمون ابداع کرده است: بیرون کشیدن پدیده درکاربرد اندیشه و تحلیل داده-ي پژوهش علمی، پذیرفته
ها، بریدن شاخ و برگ زنده ولی مزاحم براي ساده کردن کار ي به هم پیوسته و تو درتوي پدیدهدهاز تو

)89: 1377(بر دریا کنار مثنوي،» ي دید و آزمون. پدیده در لحظه» ایستاندن«پژوهش و سرانجام، 
هد کرد: گیرد که تا براغراض غالب نیایی، دید و داوریت به ناچار تغییر خوامولوي، نتیجه می

خشم و شهوت، مرد را احول کند
چون غرض آمد، هنر پوشیده شد

ز استقامت، روح را مبدل کند
صد حجاب از دل، به سوي دیده شد

)     333-334(مثنوي،دفتر اول، بیت: 
ها یاد خشم و شهوت و به طور کلی اغراض نفسانی مسبب خطاهاي ادراکی بوده که مولوي بارها از آن

شود. ي باطنی او میاست و همین که آدمی گرفتار این اغراض شود، موجب لوچی دیدهکرده 
بستگی دارد، مانند زیبایی است. دید مثبت همه » دید ادراك کننده«ظاهراً ادراك، از آن جهت که به « 

کند، رد ادراك میرو دنیایی که فکند؛ از اینها را آشکار میگونه که دید منفی عیبپوشاند، همانعیوب را می
) 36: 1391(مبانی مدیریت رفتارسازمانی، » دنیایی است که از نظر رفتاري مهم است.

کی ز وحدت، وز یکی، بویی بري؟تا ز زهر و از شکر در نگذري
)      498(مثنوي، دفتر اول: 

گذارد او تأثیر میمولوي، معتقد می باشد که احواالت خوب و بد آدمی، بطور نامحسوس هر لحظه بر دل
که خود بدان واقف باشد.آنشود، بیي آن، احواالت معین میي تفکر به قوهو چه بسا نحوه

خلق پنهان، زشتشان و خوبشان
بهر غسل ار در روي در جویبار
گرچه پنهان خار در آب است پست

ها و وسوسهخارخار وحی
هاي تو مبدل شودباش تا حس

دم کوبشانزند بر دل، به هرمی
بر تو آسیبی زند در آب، خار

خلد، دانی که هستچون که در تو می
از هزاران کس بود، نی یک کسه

شان و مشکل، حل شودتا ببینی

)     1035-1039(همان:
نیستی و نقص، هرجایی که خاست
چون که جامه چست و دوزیده بود
ناتراشیده همی باید جذوع

ا رودجبند، آني اشکستهخواجه
کی شود، چون نیست رنجور نزار

هاستي پیشهي خوبی جملهآینه
مظهر فرهنگ درزي چون شود؟

روگر اصل سازد یا فروعتا د
جا پاي اشکسته بودکه در آن

آن جمال صنعت طب آشکار؟
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ها برمالخواري و دونی مس
ي وصف کمالها آیینهنقص

زآن که ضد را ضد کند ظاهر، یقین
هر که نقص خویش را دید و شناخت

پرد به سوي ذوالجاللزآن نمی
علتی بتّر ز پندار کمال

گر نباشد، کی نماید کیمیا؟
ي عزّ و جاللوآن حقارت آینه

زآن که با سرکه پدید است انگبین
اندر استکمال خود، دو اسبه تاخت

برد خود را کمالکه او گمانی می
نیست اندر جان تو اي ذودالل

)     3204-3214(همان:
داند و انسان را از این موالنا، نقص عقل را برخالف نقص در خلقت جسم و بدن، قابل ترحم نمی« 

کند که نقص عقلی برخالف نقص بدنی قابل درمان است و شناسد و چنین استدالل میجهت معذور نمی
)118: 1388(اخالق از نگاه موالنا،» انسان این توانایی را دارد که در جهت استکمال عقل خود تالش کند.

هاي دینی و اخالقی عرفا و انبیا فراخوانی است براي ایجاد، و قوت بخشیدن به با این تصور، تمام آموزه
هاي حسی و فکري در راستاي نیل به یک شناخت درست از خود و پیرامون. نظام

باشد، بنابراین، فردي خالی از امیال نمیهاي دل، وجود آدمی را درتصرف دارد. هیچامیال و خواهش
مولوي عقیده دارد نباید با سرکوب کردن این آرزوها بلکه، با تلطیف آن، همراه با دیدي وسیع مانع دخالت و 

اي بر هاي دل هر جا مجالی بیابند، هم چون پردهتحت سیطره درآوردن عقل و ادراك، باشیم. زیرا که خواهش
کنند.ها میو سعی در تحریف واقعیتروي دیده باطن نشسته 

بر مراد و امر دل شد جایزهچنین هر پنج حس، چون نایژههم

هر طرف کی دل اشارت کردشان
دست و پا، در امر دل اندر مال
دل بخواهد پا درآید زو به رقص

کشانرود هر پنج حس، دامنمی
چو اندر کف موسی آن عصاهم

نقصیا گریزد سوي افزونی ز 

)3567-3569(دفتر اول، بیت: 
هاي درونی و روانی در انسان است که با چیرگی بر ادراکات هرچه خواهد و دل، دراین ابیات بیانگر علت

مایل باشد، بر آن پافشاري خواهد کرد. 
اند درست باشد؛به قول فرانسیس بیکن، افراد ترجیح می دهند به چیزي اعتقاد داشته باشند که مایل« 

شود. عالقه و تمایل ما به یک نظر یا باور یعنی تمایل ما به اعتقاد به امري ، موجب پیدایش باور به آن می
شود که ما دقت کافی در نقد و بررسی شواهد آن نکنیم و با دیدي طرفدارانه آن را بپذیریم؛ که موجب می

)42: 1388ک در اندیشه،(خطاهاي سیستماتی» طبعاً موجب باورهاي خطا آمیز و انحرافی شود.
ي کور وکبوداي دریغ آن دیده

مثل و ندیدز آدمی که بود بی
آفتابی اندر او ذره نمود

ي ابلیس جز طینی ندیددیده
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چشم دیوانه، بهارش دي نمود
گاهاي بسا دولت که آید گاه

اي بسا معشوق که آید ناشناخت

ز آن طرف جنبید که او را خانه بود
بگردد او ز راهدولت،پیش بی

پیش بدبختی، نداند عشق باختفتابیآ
وین مقَلّب، قلب را، سوءالقضاستاین غلط ده، دیده را، حرمان ماست

)2756-2763(دفتر سوم، بیت:  
-سان میگذارد. یعنی انسان، جهان را آني دید انسان اثر میآن چنان که گفته شد، احوال روحی در نحوه

شود. کند و مسلما احوال روحی نیز با اعمال و مکتسبات او حاصل میاقتضا میبیند که ادراکش 
جا که بیند و از آني هویت و شخصیت خود میمولوي، اعتقاد دارد: چون اشخاص، جهان را از دریچه

-میباشد، لذا در ارزیابی وقایع، حقیقت را وارونه وکج ادراکات حسی دائماً درگمراهی و کژبینی گرفتار می
بینند:

پريچون تو با پرّ هوا می
هر که را افعال دام و دد بود

بريالجرم بر من گمان آن می
بر کریمانش گمان بد بود

کل را بر وصف خود بینی غويچون تو جزو عالمی هر چون بوي
)2366-2367(مثنوي،دفتر چهارم، ابیات: 

او ،افتد و با مختل کردن سیستم روانی فردان انسان مینگري هم چون خوره بر جبدبینی، بدگمانی و منفی
ترسند و از افراد بدبین از همه چیز مید. سازهاي روانی چون افسردگی و اضطراب مبتال میرا به انواع بیماري

توانند یار و مونسی غم ها مستولی است، نه میهمه کسی وحشت دارند و نگرانی جانکاهی دائماً بر روح آن
. هاي اجتماعی و نه یار و یاوري براي روز درماندگییدا کنند و نه شریک و همکاري براي فعالیتخوار پ

گونه افراد، چون داراي تفکر غلط و منفی هستند، ناگزیر در تعامالت اجتماعی از کلمات و الفاظ منفی، این
ها ها را به دشمنینتیجه دوستیکنند؛ درنادرست و زشت استفاده کرده و به طور ناصحیح و نابهنجار رفتار می

کنند. پس ریشه خیلی از صفات رذیله و بد مثل: تبدیل کرده و اطرافیانشان را از خود رنجانده و دور می
در همین صفت ن غیبت کردن، مسخره کردن، تجسس کردن در زندگی دیگران، لقب زشت به دیگران داد

.می باشد،سوء ظن
خانه را گردنده بیند منظرتگر تو برگردي و برگردد سرت

)2369(همان، بیت: 
نگرد و هیچ معلوم نیست که ها و محرکات درونی خود به جهان میي نزعهیعنی آدمی تحت سیطره

فهمد.واقعیت جهان همان چیزي باشد که او می
ور تو در کشتی روي بر یم روان
گر تو با شب تنگدل از محمله

نبینی دواساحل یم را همی
تنگ بینی جو دنیا را همه
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)     2370-2371(همان، ابیات: 
ها گذارند. یکی از عوامل اختالف انسانهاي ما تاثیر میها بر شناختو به طور طبیعی، عواطف و هیجان« 

هاي عاطفی سان بوده است، از همین برچسبدر مسائل شناختی با وجود آن که مواد خام دریافتی کامالً یک
)160: 1387شناسی دین، (روان» گیرد.سازي به مواد اولیه شناختی سرچشمه میینش، توجه و برجستهدر گز
-هایی پویشی هستند که بهي ساختشوند و به منزلهفرهنگی منتج می-ها از عوامل اجتماعیاحساس« 

ها سوق لگوهاي محركاند و رفتارهاي ادراکی را به سوي امحیط (فرهنگ، تربیت و...)، شکل گرفتهوسیله
(همان)» دهند.می

- اندوه و شادي، دو انفعال درونی است که هرکدام در چگونگی برداشت تو از جهان خارج تاثیرمی
گذارد. پس معلوم نیست که تفسیر تو از جهان، مبتنی بر واقعیت باشد:

این جهان بنمایدت چون گلستانور تو خوش باشی به کام دوستان

او ندیده هیچ جز کفر و نفاقبسا کس رفته تا شام و عراقاي

او ندیده جز مگر بیع و شريوي بسا کس رفته تا هند و هري
)2372-2374(مثنوي،دفتر چهارم: 

اند، در هاي آن سرزمین را فقط از دید تجارت نگریستهي پدیدهشان داد و ستد بوده همهچون هدف« 
)682(همان،ص: » اند.هاي آن دیار غافل ماندهواقعیتنتیجه از بسیاري از 

او ندیده هیچ جز مکر و کمینوي بسا کس رفته ترکستان و چین

ها را گو بجوي اقلیمجملهچون ندارد مدرکی جز رنگ و بو

)2375-2376(همان، بیت: 
ز درك عمق و معنا عاجزند، به بینند و اگردان و مسافران جز ظواهر چیز دیگري را نمیچون آن جهان« 

)682(همان،ص: » بینید. آنان بگو که اگر سراسر جهان را نیز سیاحت کنید، چیزي جز ظواهر نمی
گاو در بغداد آید ناگهان

ها و مزهاز همه عیش و خوشی
که بود افتاده بر ره، یا حشیش

بگذرد او زین سران تا آن سران
او نبیند جز که قشر خربزه

سیران گاوي یا خریشالیق 
نو به نو بیند جهانی در عیانهر زمان مبدل شود چون نقش جان

)     2377-2382(همان، بیت: 
نگرد و این خطا موجب می آدمی، چون در مواجه با هستی، همه چیز را از عینک محدود خود می« 

(خطاي » شود.ي دیگران میجانبهدرك یکها و محیط بنگرد که منجر بهسویه به انسانشود با دید یک
)56: 1388سیستماتیک دراندیشه،
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کند در نتیجه، به هر فرقه یا گروهی خود را نزدیک یافته و بندي میچون با ادراك ناقص، افراد را طبقه
شود:منطبق با افکار خود ببیند، به همان طرف کشیده می
چشم هر قومی به سویی مانده است

س از جنس خود باشد یقینذوق جن
ور ز غیر جنس باشد ذوق ما

که آن طرف یک روز، ذوقی رانده است
ذوق جزو از کل خود باشد ببین..
آن مگر مانند باشد جنس را..

)       888-890(مثنوي،دفتر اول: 
ها را از انسانکند و مولوي با اتکا به این اصلاصوالً هر جنسی، از جنس هم سنخ خود را جذب می

دارد. انسان پندارند، بر حذر میجذب و یکی دانستن با چیزي که به پندار و خیال، خود را از یک سنخیت می
ممکن است، در اثر تشابه ظاهري دچار خطا شده و مانند مرغی مجذوب آواز صیاد شود به خیال این که او 

صیاد شود:اي هم جنس اوست، با رفتن به طرف آواز اسیرهم پرنده
مرغ را گر ذوق آید از صفیر
تشنه را گر ذوق آید از سراب

چون که جنس خود نیابد شد نفیر
چون رسد در وي، گریزد، جوید آب

)       896-895(همان: 
آدمی با حذر، عاقل کسی استآدمی را دشمن پنهان بسی است

مردمکپس نباشد مردم، االفرع دید آمد عمل، بی هیچ شک
ج

)1679-1678(همان: 
-ي اعمال، فرع بر دید است یعنی حرکات بدن مطیع چشم است. چشم ابتدا مطلوب را میگمان همهبی« 

» یابد، متوقف بر نوعی شناخت است.رود یا هر عملی که از آدمی صدور میبیند و بدن به سوي مطلوب می
)533(همان،ص: 

بیند، انعکاس خوي و ضمیر اوست. موالنا در امور طبیعی جهان میگاهی اوقات عیب و شري که انسان
هاي جهان نسبی و ناشی از فرافکنی است:معتقد است که وجود شر در امور و پدیده

آن یکی در چشم تو باشد چو مار
زآن که در چشمت خیال کفر اوست

هم وي اندر چشم آن دیگر نگار
و آن خیال مومنی در چشم دوست

)      602-603وي،دفتر دوم، ابیات (مثن
اي است از تصویري که در چشم باطن بیند، سایهآن چیزي که چشم ظاهر انسان، در وجود دیگران می« 

بیند. نه آیا عالم شهادت هم گونه، هرکس باطن خود را در ظاهر دیگران معاینه میانسان هست و بدین
)115: 1388حدیث دیگران، (سرّ دلبران در» تصویري از عالم مثال است؟

هم وي اندر چشم یعقوبی، چو حوریوسف اندر چشم اخوان چون ستور
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از خیال بد مر او را زشت دید
ي آن چشم دانچشم ظاهر سایه

چشم فرع و چشم اصلی ناپدید
هرچه آن بیند، بگردد این بدان

ج

)     609-611(مثنوي،دفتر دوم، ابیات
نوي، ماجراي مرد زشت رو و آیینه است که ضمن شرح ماجراي هاروت و حکایت دیگردر مث

ها بر عصمت خویش آمده است:ماروت و اعتماد کردن آن
چون گناه و فسق خلقان جهان
دست خاییدن گرفتندي زخشم
خویش در آیینه دید آن زشت مرد

خویش بین چون از کسی جرمی بدید 

می شد از شُباکه بر هردو عیان 
عیب خود ندیدندي به چشملیک

رو بگردانید از آن و خشم کرد
آتشی در وي ز دوزخ شد پدید

)      3347-3344(مثنوي، دفتر اول: 
پردازد که در صدد تکفیر و تفسیق ي کسانی میي این داستان، مولوي به تحلیل روحیهدر دنباله

کنند و حال آن که این عیب جویی، در واقع، تلقی میي  حمیت و غیرتاند و این کار خود را نشانهدیگران
گیرد:ها نشأت میاز کبر و انانیت خود آن

ننگرد در خویش نفس کبریاحمیت دین خواند او آن کبر را

)      3348(همان: 
کند به جاي عیب جویی و بدگویی دارد و توصیه میسپس، مولوي مومنان را از تحقیر گناهان برحذر می

از دیگران، به درگاه خداوند شکرگذار باشند.
ي کالم:نتیجه

هاي متعدد حاکی از خطاهاي ادراکی و ثبات هایی که در مبحث ادراك صورت گرفته، آزمایشدر پژوهش
ادراکی در این زمینه است و ساخت وکار ذهن و ادراك به صورتی است که در پردازش و تعبیر و تفسیر امور 

ي دیگري غیر از این حواس هاي ادراکی، چندان قابل اطمینان نیستند و قوهدر نتیجه، دادهشود.دچار خطا می
براي معقوالت ضروري می نماید. 

هاي روان الدین رومی، توجه دقیق و عمیق به جنبههاي موالنا جاللهاي بارز اندیشهیکی از ویژگی
ها و کشف زوایاي پنهان روح انسانی است.یشناختی وجود آدمی و تالش پیگیر وي براي تحلیل پیچیدگ

گذارد و باشد که احواالت خوب وبد آدمی، بطور نامحسوس هر لحظه بر دل او تأثیر میمولوي، معتقد می
که خود بدان واقف باشد.آنشود، بیي آن احواالت معین میي تفکر به قوهچه بسا نحوه

کند، زیرا نگري و شناخت خود میي بدبین را، دعوت به ژرفگیري، موالنا افراد متصف به روحیهبا نتیجه
ي اول باید از خود شروع شود. افراد بدبین، جهان را از انعکاس اوصاف ذمیمه که شناخت پیرامون در وهله

که، شیر بر سر چاه، با دیدن یابند. آن چنانها به شناخت ناقص دست میگیخود نگریسته و از پشت آلوده
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نگري، خود آب گمراه شد. شیر در داستان نخجیران، با بدبینی و افکار پارانوئیدي علت منفیعکس خود در
ام. هرچند که مردم نفس در درون کمین چیز از دیگران ندیدهدهد. جز مکر و حیله هیچرا چنین توضیح می

ورزي بدتر است.کرده و از همه مردم در کین
باشد و مولوي یند، در واقع انعکاس خوي و طبع خود، درآنان میبآدمی، گناهانی که از دشمنان خود می

توان نیک و قبح خود را مشاهده ها میي آن آیینهاي هستند که درصفحهفرماید که افراد هم چنان آیینهمی
کنی.

هاي دینی و اخالقی عرفا و انبیا فراخوانی است براي ایجاد و قوت بخشیدن بهبا این تصور، تمام آموزه
- هاي حسی و فکري در راستاي نیل به یک شناخت درست از خود و پیرامون؛ زیرا که انگیزهو خواهشنظام

باشد، بنابراین، مولوي عقیده دارد، با هاي دل، وجود آدمی را درتصرف دارد و هیچ فردي خالی از انگیزه نمی
ه درآوردن برخی عوامل در عقل تلطیف و تربیت ذهن و دل، همراه با دیدي وسیع مانع دخالت و تحت سیطر

ي باطن اي بر روي دیدهو ادراك درست باشیم، زیرا که مامورهاي درونی هر جا مجالی بیابند، هم چون پرده
کنند.ها مینشسته و سعی در تحریف واقعیت

هاي روحی و درگفتمان اخالقی و تعلیمی مولوي که فراخوانی است براي پردازش ذهن و دل از آالینده
شود ولی با مفاد و خصوصیات اي نمیشناسی اشارهها و عناصر روانصورت مستقیم به یافتهوانی هر چند بهر

خوانی دارد.  آن مباحث هم
: کتابنامه

نشر رسا، تهران:استراتژي رقابتی، ترجمه: مجیدي، ج و مهرپویا)،1384(پورتر، مایکل
)عود آذربایجانی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ) روان شناسی دین، ترجمه: مس1387جیمز، ویلیام
)شناخت از دیدگاه علمی و از دیدگاه قرآن، تهران: دفتر نشر فرهنگ 1360جعفري، محمد تقی ،(

اسالمی
)شرح جامع مثنوي معنوي،تهران: اطالعات1391زمانی ، کریم ،(
)مطالعه کتب علوم انسانی دانشگاه )، مبانی مدیریت و رفتار سازمانی، تهران: سازمان 1391رضائیان، علی
  )تاریخ ادبیات فارسی، تهران: فردوس1378صفا، ذبیح اهللا ،(
)اخالق در نگاه موالنا، تهران: نگاه معاصر1388قانعی، مهناز ،(
)بردریا کنار مثنوي دیدو دریافت، تهران: آتیه1377م. ا.به اذین ،(
) ن درمانی از مثنوي، تهران:سروش)، برداشت هاي روا1378مومن زاده، محمد صادق
)انسان شناخت، تهران: موسسه مطبوعاتی عطایی---مقدم، علی ،(
)خطاهاي ساختاري در اندیشه، تهران: پرسش1388نسیمی، علی ،(
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ادبیات، روایت، زیبایی شناسی: تحلیل روابط و بازخوانی پیوندها 
مسلم ذوالفقارخانی

یسی، دانشگاه حکیم سبزوارياستادیار گروه زبان و ادبیات انگل
چکیده

ادبیات پدیده اي است که بر زبان استوار است. زبان ادبی همواره مورد بحث و بررسی بوده و منتقدین 
ادبی سعی بر ارائه تعریفی جامع از زبان ادبی داشته اند. چنین تعاریفی هر یک در جستجوي ویژگی هاي 

اي یافتن این تعاریف از عناصر انتزاعی، فکري، اجتماعی، سیاسی، متمایز براي زبان ادبی بوده اند و گاه بر
روانی، و ... بهره جسته اند. گاهی ارزش هاي درونی اثر ادبی به چالش کشیده شده و گاه ارزش هاي بیرونی 
متن توجه ي ادبا و منتقدین را به خود جلب نموده است. پژوهش حاضر در صدد بررسی و تحلیل مضامین 

وایت، و زیبایی شناسی است. بی شک همانگونه که این تحقیق نشان می دهد، ادبیات در پیوند ادبیات، ر
تنگاتنگ خود با عنصر روایت و مفهوم زیبایی، تعاریف متنوعی را به خود دیده است. هر یک از این تفسیرها 

نسان باشد. لذا این وتعبیرها، در بعد زمانی و مکانی خود شاید توانسته است پاسخی براي ذهن جستجوگر ا
پژوهش سعی در ارائه ي تصویرهاي گوناگون از ادبیات و زیبایی شناسی طی ادوار مختلف دارد. تصویرهایی 
که در پست و بلند حیات ادبی انسان، دچار تغییرات چشمگیري شده و حکایت از اهمیت زبان و ادبیات، 

ات و روایت داشته است.پیوند میان ادبیات و زیبایی شناسی، و نیز پیوستگی ادبی
ادبیات، زیبایی شناسی، نقد ادبی، زبان ادبی، روایت.ها:کلیدواژه

مقدمه-1
در گذر زمان تعاریف متعددي را به خود دیده است که در پـس ایـن تعـاریف نگـرش هـاي      "ادبیات"

ز منظـري دیگـر، کـه    گونه گونی نهفته است . از یک منظر، ادبیات اشاره به همـه ي آثـار چـاپ شـده دارد. ا    
محدود تر هم می باشد، ادبیات عبارت است از آثار و نوشته هاي زیبا و برتر یا نوشته هایی کـه داراي ارزش  

bellesادبی می باشند (در مفهوم غربی آن  – lettres    مفهوم دیگر ادبیات، که نوع امروزي تـر آن تلقـی مـی .(
حالتی، بعضی از آثار شعري، رمان ها، نمایشنامه ها، داستان شود، عبارت است از مجموع آثار ذهنی. در چنین 

هاي کوتاه، افسانه ها، طنز نوشته ها، و ... در حوزه ادبیات جاي می گیرند و بعضی دیگر که عنصـر واقعیـت   
در آن می چربد، از این حوزه خارج می شوند. لذا، همه ي آثار ذهنی نمی توانند عنوان ادبیات بر خود داشـته  

د در حالیکه بسیاري از نوشته هاي عامه (یا ادبیات عامه) اهم از نثر، نمایشنامه، و شعر، ادبیات به حساب باشن
می آیند. این در حالی است که بعضی از ناشران کتب پا را فراتر گذاشـته و  تنهـا بخشـی از انـواع داسـتان را      

تخیلی را خارج از دایـره ي  -ترسناك، و علمیادبیات می پندارند، حال آنکه انواع داستان هاي جنایی، پریان، 
) در ایـن گونـه   Moral Seriousnessادبیات می انگارند. شاید این تعصب به خاطر فقدان یک وقار اخالقـی ( 

آثار باشد.
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محورمتمایز،ادبیزبانهموارهاینکهومحور،زباناستايپدیده"اساساادبیاتکهداشتتوجهباید
زبـانی هـا فرمالیسـت نـزد ادبیزبانمثال،براي. استبودهمعاصرادبیهاينظریهوادبیدنقمباحثاصلی
اوج،اغـراق، تکـرار، تخیل،مجاز،تشبیه،قافیه،وزن،همچونمعانیوساختارييهاویژگیدارايکهاست

چونکـه اسـت متمایزهروزمرزبانازادبیزبانعامه،میاندر). 13-14، صص1973ولک و وارن،. (باشد... و
تبیـین بـه قـادر گـرا فـرم زبانیویژگیهرکهآیدمینظربهچنین. استخودباوروساختاري،مزین،زبانی
بیـان ومعـانی هـاي ویژگـی اززیبـا وبرتـر هاينوشتهتمامیلذا). 1996المارکیو، (باشدمیادبیاتمفهوم

.باشندمیادبیآراستگیهرگونهازعاريمعاصرونوهاينوشتهازبعضیآنکهحالباشند،میبرخوردار
بحث و بررسی-2

یکی از اتهاماتی که پیوسته به  ادبیات زده می شود این است کـه از بعـد تـاریخی، آلـوده بـه تعصـبات       
). لذا ابعاد جهانشمول و بی زمانی اثر، دروغـی بـیش نیسـت.    1983سیاسی و ایدئولوژیک می باشد (ایگلتون، 

نین، مجموعه آثار بزرگ یک فرهنگ، به ویژه آنهایی که نماینده ي ادبیات ملی یـک کشـور مـی باشـند،     همچ
). اگرچـه ادبیـات تخیلـی مفهـوم     1993دیگر از زیبایی و زیبایی شناسی بکر برخوردار نخواهد بود (بوردیـو،  

ی می شده اسـت. امـا بایـد    نسبتا جدیدي می باشد، از دیرباز هرگونه دست نوشته و نگارش، نوعی از هنر تلق
دانست که مفهوم هنر خود در معرض تغییر و دگرگونی فراوانی بوده است. بعنوان مثال فن نگـارش و سـخن   
وري از عهد یونان باستان تا اروپاي قرن هجدهم رایج بـود، و فنـون ادبـی از طریـق آمـوزش معـانی و بیـان        

)Rhetoricتور و منطق زیر مجموع ي هنرهاي هفتگانـه بـه شـمار    ) معرفی می شد (معانی و بیان همراه با دس
می رفتند). شاعري نیزاز دیر باز بعنوان هنر شناخته می شد، هم به دلیل بعد آموزشی و فنی آن، هم به خـاطر  

ایلیـاد ارزش باالي سرودن و نگاشتن آن. شعر و شاعري، نه تنها شعر عاشقانه و حماسی را در بر مـی گیـرد (  
یشنامه هاي برجسته ي سوفوکل و شکسپیر را نیز در خود جاي می دهد. تا زمان پیدایش نوع هومر)، بلکه نما

) در اواخر قرن هفدهم، تنها شعر بود که تمامی مفهوم هنر ادبی را به خود اختصـاص داده  Novelادبی رمان (
اشکال نظم و نثـر، ادبیـات   بود. اما هنوز این پرسش باقی مانده است که آیا میتوان رمان نوپا را همراه با دیگر

خواند و اینکه اصوال آیا چنین تردیدي جایز است؟
، آي. اي. ریچاردز، معتقد بود ادبیات شکل احساسی زبان است، در مقابل شـکل خبـر   1920در دهه ي 

وکس رسانی آن (مانند متون علمی). اما شاگرد او ویلیام امپسون، ابهام را کلید شـعر دانسـت، و نیـز کلینـز بـر     
تناقض، ایجاز، و کنایه را نیز به آن افزود. چنین تالش هایی در پی یافتن ویژگـی هـاي معنـایی متمـایز بـراي      

) مـی  Semantic densityزبان ادبی بود. بردزلی، ادبیات را نوعی از بیان می دانـد کـه داراي تـراکم معنـایی (    
مکتـب فرمالیسـت روسـی و چـک (دهـه ي      ).1958باشد، یعنی داراي باالترین حد معناي درونی (بردزلـی،  

ــی (   1920 ــنایی زدایـ ــون آشـ ــاهیمی همچـ ــات را در مفـ ــاس ادبیـ ــک Defamiliarization)، اسـ )، نزدیـ
) می داند. ساختارگراها اما، زبان ادبی را Palpability of signs)، و دریافت نشانه ها (Foregroundingنمایی(
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). علـی رغـم تشـریح ابعـاد زبـان      1988ان بیرون (سلدن، خود محور می دانند نه وسیله اي براي توصیف جه
ها داراي اشکاالتی هستند. نخست اینکه، آنها تعریفی مشخص )  فرمالیستSemanticsادبی، مباحث معنایی (

از ادبیات که مرزهاي آن را تبیین نماید، ارائه نمی کننـد. مشـکل دیگـر ایـن اسـت کـه ویژگـی هـاي زبـانی          
). لذا ابهام یا تراکم معنایی یا نزدیک 1969اجز از تعریف ارزش ادبی می باشد (لیاس، فرمالیست براي مثال، ع

نمایی می تواند ارزش ادبی تلقی شود تا جایی که هدف خاصی دنبال شود. چنین تعاریفی از ادبیـات، نوشـته   
عر با کیفیات زبـانی  هاي برتر و زیبا را در خود جاي نمی دهد. عالوه بر این، کیفیات زبانی شناخته شده در ش

رمان تفاوت می کند.
همواره این سوال مطرح می شود که آیا آثار ادبی می توانند نـوعی از دانـش، شـعور، و حقیقـت را بـه      

کتابی است در بـاب حقیقـت). از لحـاظ تـاریخی، رابطـه ي      مقاالت هیومخواننده منتقل نمایند (بعنوان مثال 
بوده است؛ بعبارت دیگر، این رابطه را حقیقت شعر می خواندند. ریشـه ي  ادبیات و حقیقت در پیوند با شعر 

این بحث به دوران باستان بر می گردد. افالطون، تراژدي نویسان بزرگ (بعنـوان مثـال سـوفوکل) را معلمـان     
ا اخالق  بر می شمرد، که همواره در تقابل با فیلسوفان هستند. اما افالطون نگران بود که روش آموزشی شـعر 

کمتر منطقی است و منجر به نفوذ فساد در بنیادهاي فلسفی و فکري می گردد. اندیشه ي افالطون که تاکید بر 
دروغ بودن، خطرناك بودن، و غیر اخالقی بودن ادبیات داشت، بخشی بـزرگ از تـاریخ اروپـا را در نوردیـد،     

آثاري گردید کـه بـه دفـاع از ادبیـات     منجر به خلق"دست کلیسا و دولت را براي سرکوب باز نمود، و نهایتا
برخاستند (نوشته هاي سر فیلیپ سیدنی و شلی). اولین کسی که در مقام پاسخ به افالطـون بـر آمـد، ارسـطو     
شاگردش بود (اینکه می گویند افالطون بزرگترین خدمت را به ادبیات کرد به همین واسـطه اسـت). ارسـطو    

می کند و هم به بازنمایی حقیقت. در واقع، حقیقتی کـه ارسـطو   گفت ادبیات هم به پاالیش احساسات کمک 
"نوع آدمی احتماال یا ضرورتا به زبان می آورد یا انجام می دهـد "در پیوند با شعر می داند، حقیقتی است که 

جاودانه ساختن همه ي آنچـه در جهـان   "). اما شاعر رمانتیک شلی، الهامات  بزرگ شعر را در 4(ارسطو، ص
).1965، می داند (شلی، "و زیباترین استبهترین 

اشکال عمده در مباحث مربوط به حقیقت ادبیات (یا شعر) در این است که تـا چـه میـزان حقیقـت در     
پیوند با ادبیات وشاعري می باشد. بایست گفت که حقیقت شعر، حقیقتی تجربی یا علمی نیست. شلی، تخیل 

ی دانست و نیز معتقد بود که ارزش ذاتی شعر در وسعت بخشیدن را وسیله اي بزرگ براي خصلت اخالقی م
به حدود تخیل می باشد. اما زیبایی شناسان معاصر که سعی در تعریف مجدد حقیقت شعر نموده انـد، تاکیـد   
بر مفاهیم کیفی حقیقت داشته اند: حقیقت واقعیت (جان هاسپرز)، نوعی از حقیقـت نمـایی یـا واقـع نمـایی      

، یا حقیقت هستی شناسانه (کلین فلک)، یا نوعی از حقیقت همسو (دیوید نوویتز). ایـن در  (دوروسی والش)
حالی است که آریس مرداخ حقیقت هنري را در راستاي نگاه هنرمندانه به دنیاي بیرون می داند. 

وردار در میان این نظریات اما یک دیدگاه می چربد. اینکه اثر ادبی از مجموعه ارزش هاي درونـی برخـ  
utile etاست که هم به ما می آموزند و هم به ما لذت می بخشند؛ در واقع این شعار هوراس که مـی گویـد   
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dolce(شیرین و سودمند)        در فرهنگ غرب، مفـاهیمی چـون حقیقـت ودانـش آنچنـان در تجربیـات علمـی .
ی و تمرکز روي آن، بـه نظـر   آمیخته شده اند که تفکیک این دو محال به نظر می آید. لذا تشخیص کیفیات ادب

. 1منطقی تر می رسد. پیش از این به وقار اخالقی اشاره شد. آثاري از وقـار اخالقـی بهـره منـد هسـتند کـه:       
. بـراي هـر   3. شخصیت پردازي در آن منسجم و در عین حال پیچیده است 2درونمایه اي جهان شمول دارند 

. هر نوع اندیشه و یا دیدگاهی که بیان می شـود داراي  4شد عملکرد و کنش، انگیزه اي استوار وجود داشته با
). بعبارت دیگر، در خواندن آثار ادبی، آنگاه به وقار اخالقی می رسـیم  1994انسجام باشد (المارکیو و اولسن، 

دانشی نو را به دست آوریم. "که تخیل مان برانگیخته شود، نه اینکه لزوما
یقت نباشیم، شاید بتوان گفت به دنبال معنا خواهیم بـود. جسـتجوي معنـا    اگر که در ادبیات به دنبال حق

الیـه  در سطوح مختلف، طی مباحث هرمنوتیک کتاب مقدس در سال هاي اولیه قرون وسطی، شـکل گرفـت.  
هاي معنایی همچون معناي لفظی، معناي تمثیلی، معناي مجازي، و معناي قیاسی مد نظر بود. رشد شعر تمثیل 

ادامه ي همین سنت می باشد. اما، این اندیشه کـه  سیر و سلوك زائر، الهیکمدي، ملکه ي پریانن وار، همچو
ادبیات فی نفسه انواع تفسیر ادبی را می طلبد، پدیده اي است نو و مدرن که گام هاي خود را همراه بـا روش  

ز جنبش هاي روانشناسـی  )، و همچنین ا1910هاي جدید هرمنوتیک در علوم انسانی برداشت (ویلهم دلسی، 
و روانکاوي معاصر نیز بهره برد.

، نیاز به نقدي نو که از نظم، روش علمـی، و داوري دقیـق و عینـی برخـوردار باشـد،      1920در دهه ي 
احساس شد. این احساس نیاز خود ناشی از توسعه و انبساط فرهنگ عامیانـه، نقـش ارزش ادبـی، و جایگـاه     

ر بریتانیا، آي. اي.  ریچاردز، الیوت، لوویس، در ایاالت متحده رنسام، تیت، بلکمـور،  علوم اجتماعی بود. لذا د
بروکس، و ویمسات، اقدام به معرفی و توسعه ي روش هاي جدید نقد ادبـی و تحلیـل هـاي زبـان شناسـانه      

اشـت نـه   نمودند. در نتیجه، انقالبی در تفسیر و تحلیل متن شکل گرفت. نقدي که تاکید بر شعر عمـل گـرا د  
شعر ذهن گرا، به اشعار جان دان، الیوت، و پاند توجه داشت، و آثار فـردي را محـور و هسـته ي بحـث مـی      
دانست و نیز نگاهی ضد تاریخی به ادبیات داشت. پس آثـار چنـد پهلـو و پیچیـده بـا سـاختاري منسـجم و        

ارگانیک در الویت قرار داشت.  
) در نقـد ادبـی شـکل گرفـت. بـر اسـاس آن،       Intentional Fallacyبراي اولین بار مفهوم خطاي نیت (

هدف و نیت شاعر در خلق اثر ادبی نادیده گرفته می شود و چنین نگاهی خطا تلقی می شود. مفهوم اسـتقالل  
متن ادبی همواره مورد بحث و جدل منتقدین بوده است. براي مثال، هرش، تفسیري دیگر گونه دارد که تاکید 

)، و یا آراء متفاوت دیگري که در همین راستا پـیش مـی رونـد    1967در خلق اثر ادبی دارد (بر نقش نویسنده 
از دیـد  [ارجاع به نیت نویسـنده کـه در پیونـد بـا جایگـاه خواننـده اي مشـخص        ") از جمله 1997(استکر، 
ن برجسـته  ). لذا مفاهیم آشتی ناپذیر ادبیات و حـد و حـدود آ  224، ص1992(لوینسون، "می باشد]نویسنده

می شود: ادبیات وسیله اي براي بیان شخصی و فکري، ادبیات و نقش آن در تقلیـد از حقـایق جهانشـمول، و    
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محور و فاخر. نوعی دیگري از نقد ادبی که در تضاد آشکار با نقـش نویسـنده   -ادبیات بعنوان پدیده اي زبان
) مـی باشـد. ایـن دیـدگاه پسـا      1977ي بـارت (بـارت،   "مـرگ نویسـنده  "در خلق اثر قرار دارد، فرضـیه ي  

ساختارگرا، آثار ادبی را نمونه هایی از نوشتار می داند که نویسـنده در آن جایگـاهی خنثـی دارد حـال آنکـه      
خواننده، معنا را می سازد. تفسیرهایی چنینی تاکید بر تفکیک مـتن از اثـر دارنـد؛ مـتن مجموعـه اي اسـت از       

گون می باشد، حال آنکه اثر محدود به نیـت نویسـنده، بافـت، و نـوع     نشانه ها که در معرض تفسیرهاي گونا
ادبی می باشد. لذا پسا ساختارگراها الویت را به متون می دهند نه به آثار ادبی. 

). تفسـیر  1996از سوي دیگر، منتقدین انسان گرا بر اهمیت مفهوم اثر ادبی انگشت گذاشتند (المـارکیو،  
که کدام آثار برخوردار از کدام متون می باشند، به نظر کاري عبـث مـی آیـد. اشـعار،     مستقل متون، فارغ از این

بیانات سیاسی، خطوط هیروگلیف، و یا حتی نشانه هاي رمزدار همگی نیاز به تفسیر دارنـد. لـذا نفسـیر ادبـی     
درونمایـه هـاي   اهداف مشترکی با ادبیات بعنوان هنر دارد. بدین معنا که تفسیر و نقد بـدنبال بیـرون کشـیدن    

داخل اثر، پیوند میان اجزاء اثر و کلیت آن، و نیز کشف رابطه ي زبانی اثر بـا اهـداف زیباشناسـانه ي آن مـی     
)، اسـتعاره  1997ماننـد نشـانه شناسـی (بـارت،     -باشد. نقدهایی که به ابعاد بیرونی اثـر ادبـی توجـه ندارنـد     

در واقع چنین ویژگی هـایی را نادیـده   –) 1997(استکر، )، معناي بیان 1992)، مکالمه (کارل، 1958(بردزلی، 
). از ایـن گذشـته، خطـر بزرگتـر، آمیخـتن و انحـالل       1987گرفته و آنها را ناقص جلوه خواهند داد (اولسن، 

ادبیات در چارچوب  هاي نظري و اندیشه هـاي تئوریـک همچـون مارکسیسـم، فرویدیسـم، سـاختارگرایی،       
ی باشد. بعبارت دیگر، تمامی این جنبش هاي ادبی، کم یا زیـاد، بـه اسـتقالل و    پساساختارگرایی، و فمنیسم م

ارزش ادبی متون لطمه می زنند و سعی در تبیین پارامترهاي اجتماعی، سیاسـی، روانشناسـانه، و ایـدئولوژیک    
خاصی دارند.

ی پرداخته اسـت .  همانگونه که روشن است، نقد ادبی همواره به قضاوت در حوزه ي ادبیات و آثار ادب
یعنی نقد در پی یافتن ارزش ها و برتري هاي یک اثر ادبی است تا به قضاوت آن بپردازد. لذا قضاوت، نقـش  
اصلی را در هر گونه نقد ادبی ایفا می کند. در مرحله ي اول قضاوت می تواند در خصوص جزئیـات درونـی   

ام سـخن، تـداوم و اسـتمرار یکپارچـه ي طـرح      یک اثر باشد؛ مناسبت یک تصویر یا یک واژه در متن، انسـج 
داستان، تعامل میان شخصیت ها و تحلیل فکر و اندیشه ي آنها، و نیز نقش راوي و روایت اثـر. در مرحلـه ي   
بعد می توان به قضاوت کلیت اثر و واحد بودن آن پرداخت. چنین نتیجه گیري ها و رأي ها، می تواند بحـث  

اوت در ارتباط با سنت هاي شناخته شده ي ادبیات اسـت، یـا نتیجـه ي سـلیقه و     انگیز باشد. مثال آیا این قض
ازمتقـاوت چیـزي ادبـی اثرکلیتبابدرقضاوتآیاعالیق شخصی، و یا ریشه در فرهنگ اجتماعی دارد؟

است؟ ایـن در حـالی اسـت کـه مفهـوم قضـاوت زیبـایی شناسـانه و تحلیـل          اثراجزاءخصوصدرقضاوت
آن بیشتر و بیشتر به بحث و نظر گذاشته شده است؛ بخصوص در قـرن هجـدهم کـه مفهـوم     محور -واقعیت

از جمله کلیدواژه هاي زیبایی شناسی به شمار می رفت. در واقع، اگر اثر ادبی در سطح ساختاري یـا  "سلیقه"
د، نوشـته  معنایی دچار نقض باشد، دیگر یک موفقیت و پیروزي به حساب نخواهد آمد. همانگونه که گفته ش
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هاي برتر و زیبا داراي ماهیتی خیال برانگیز می باشند که از وقار اخالقی نیز برخوردارند. بعبـارت دیگـر، اثـر    
ادبی برتر، اثري است که توجه ي خواننده را به خود جلب می کند و ذهن را معطوف به ویژگـی هـاي ادبـی    

امعه شناسی، تاریخی، و فلسفی می باشد.  اثرمی نماید. لذا چنین معیاري، فارغ از هرگونه مضامین ج
دیوید هیوم معتقد بود براي نیل به قضاوتی زیبایی شناسانه، بایستی مهارت، بصیرت، و تجربـه داشـت.   
لذا هنگام قضاوت یک اثر هنري نبایستی تنها به ویژگی هاي فرمی آن و یا انتخـاب واژگـان پرداخـت. ارزش    

که تفسیر و تحلیل ما معطوف به جلوه هاي نمادین، زبانی، و درونـی آن  ادبی یک اثر آنگاه مکشوف می شود
باشد. لذا درك زیبایی شناسانه از یک اثر در پی تقسیم و انفکاك فرم و محتوي نیست. بلکه می کوشد تا وقار 

از طـرف  اخالقی نهفته در دل اثر را که به مدد گزاره ها و جلوه هاي زبانی شکل گرفته، بیابد و کشف نمایـد.  
دیگر، محتوي و درونمایه ي یک اثر نیز نبایستی از چشم پنهان بماند. یعنی باید پرسـید کـه آیـا معیـار ادبـی      
توانسته است توجیهی براي خواندن آثار کهن و کالسیک، براي انسان امروزي که اندیشـه هـا و داوري هـاي    

اخالقی منفور عـام اسـت مـی توانـد داراي ابعـاد      متفاوتی از انسان دیروز دارد پیدا کند؟ آیا اثري که از لحاظ 
). اگر اثر ادبی قادر به پیوند ارزش ادبی خود با افکار و اندیشـه هـاي   1997زیبایی شناسانه باشد؟ (لوینسون، 

خواننده ي خود نباشد، در واقع بار زیبایی شناسانه ي خود را از دست داده است. درك ادبـی آنقـدر انعطـاف    
د درونمایه هاي اثر ادبی را با ذهن خیال پرور خواننده عجین نمایـد. بـدین معنـا کـه درك     پذیر است که بتوان

ادبی وقتی ناکام می ماند که متن نگاشته شده بر خالف باورهاي اخالقی باشـد؛ در چنـین حـالتی، آن اثـر بـه      
موفقیت نرسیده است وفاقد بعد زیبایی می باشد.  

رند که زیبایی فی نفسه مقولـه اي جهانشـمول نیسـت بلکـه ریشـه در      بعضی از منتقدان ادبی بر این باو
عوامل تاریخی دارد، و اینکه معیار زیبایی، تعیین کننده ي شکل سنت ادبی یک ملت نیسـت. بعبـارت دیگـر،    
این تمایالت سیاسی و فکري هستند که تعیین کننده ي جاودانگی یک اثر می باشند نه ارزشهاي ادبـی نهفتـه.   

ثال، جاودانگی شاهنامه ي فردوسی، دیوان حافظ، و نمایشنامه هاي شکسپیر مرهون سـاختار و بنیـان   بعنوان م
ایدئولوژیک هویت ملی آن آثار است، نه تنها بـه خـاطر کیفیـت درونـی آن متـون. شـاید بهتـرین پاسـخ بـه          

)؛ یعنـی شـکل   1994انتقادهایی اینچنینی، بررسی ارزشهایی است که چنـین منتقـدینی مـدنظر دارنـد (بلـوم،      
دیگري از ارزیابی ادبی که تاکید بر نظامی مشخص و دستورالعمل اجتماعی دارد. طبق این نظریه، هر اثر ادبی 
وابسته به نظامی اجتماعی می باشد، و هر گونه ارزش ادبی در این چارچوب تعریف می شود. لـذا اثـر ادبـی    

یابی و شناسایی ارزش اثر در این محدوده می گنجـد.  خارج از این نظام، فاقد ارزش ادبی است و هرگونه ارز
اما سوال این است که آیا این نظام خود داراي ارزش است؟ در واقع، معتقدین به این نوع ارزیابی از ادبیـات،  
سخن را فراتر از نقد ادبی، متون را باالتر از آثار،  ارزشهاي بیرونی را فوق ارزشهاي درونـی، و ایـدئولوژي را   

ر زیبایی شناسی می دانند. حاصل اینکه تصور فرهنگـی بـدون آثـار ادبـی، بـدون سـنت وشـیوه هـاي         مقدم ب
نویسندگی و بدون آموزه هاي ادبی، دور از ذهن است.  
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)، به ما کمک می کند تا بین اثري که از ارزش فرهنگی برخوردار است Literary meritشایستگی ادبی (
فرهنگی است، تمایز قائل شـویم. شایسـتگی ادبـی در انـواع مختلـف ادبـی       و اثري که بی دوام و فاقد ارزش 

. 1متفاوت است. به عبارت دیگر، براي کشف شایستگی ادبی در یک اثر بایستی به سه موضوع توجه داشـت:  
یونانی اسـت، بـه   Catharsis). ریشه ي Kenosis. کنوسیسKairosis (3).کایروسس Catharsis (2)پاالیش (

ارسـطو  .برنـد مـی بکـار نمایشنامهيحوزهدرادبیآثاربرايرایش و تخلیه ي هیجانی.  پاالیشمعناي پاال
براي اولین بار در تحلیل تراژدي و توجیه احساساتی  همچـون تـرحم و تـرس ایـن اصـطالح را بکـار بـرد.        

لیـه ي  تماشاچی تراژدي در انتهاي نمایش ودر پی مشـاهده ي  رنـج و محنـت شخصـیت اصـلی آن، بـه تخ      
احساسی دست می یابد و احساسات درونی اش پاکسازي و تصفیه می شـود. پـاالیش در پـی اتصـال ذهنـی      
مخاطب با رفتار خارق العاده ي شخصیت ایجاد می گردد. خطاي تراژیک شخصـیت اول تـراژدي، سـقوط و    

ی می شود. تخلیه ناکامی وي، و ترحم و ترس حاصل از این سرنوشت جانکاه، منجر به پاالیش ذهنی تماشاچ
)، کـه از آن بعنـوان   Ecstasyي احساسی به شکل یک طغیان احساسی و شور درونی نیز صورت مـی گیـرد (  

پاالیش زمانی نیز یاد می کنند. پاالیش زمانی، عمدتا در رمان و داستان اتفاق می افتد (براي نمونه رمـان هـا و   
داستان هاي کوتاه جیمز جویس). 

ي حماسه و رمان بکار می رود (آثاري که روایت در آن کلید اصـلی اسـت)، و آن   در حوزه کایروسس
تماسی است ذهنی که در خواننده رمان و یا حماسه در مواجهه با شخصیت اصلی اثـر، هنگـام وقـوع بحـران     
روي می دهد. در چنین حالتی، شخصیت توسط خواننده،  در پی رفتار خارق العاده ي وي، کشـف و آشـکار   

دد. در واقع، این انتخاب وعملکرد شخصیت است که بعنوان روشی نمونه و قالب شناخته می شود. اما می گر
اشاره به تخلیه ي ذهنی خواننده ي شعر و غزل دارد. بعبارت دیگر، حالتی است از تخلیه ي فردیت کنوسیس

خالی "است و به معنی خویش در مواجهه با احساسات و تصاویر منعکس در آثار شعري. ریشه ي آن یونانی 
می باشد. کاربرد اصلی آن در مذهب بوده است؛ آنگاه که انسان دست از وابستگی هاي دنیوي بشـوید  "شدن

و در اختیار اراده ي خداوند قرار گیرد. در مسیحیت نیز بازتاب گسترده تري داشته است و اشـاره بـه تجسـم    
یات و شعر، همانگونه که اشـاره شـد، نـوعی آمیختگـی     عیسی مسیح (ع) و جلوه ي زمینی ایشان دارد. در ادب

ذهنی و تخلیه ي درونی است. شاعر رمانتیک، جان کیتس، در نامه اي بـه دوسـتان خـود بـه همـین مضـمون       
و آن وضعیتی است که انسان قادر خواهد بود که تردید و ابهام و شک را تجربـه کنـد بـدون    "اشاره می کند: 

).  2005(ابرامز، "ستداللتالش براي نیل به حقیقت و ا
از دیدگاه افالطون، اشیاء و اشکال زیبا، داراي تناسب، تعادل، و انسـجام مـی باشـند. ارسـطو در کتـاب      

می گوید ابعاد جهانشمول زیبایی شامل نظم، تقارن، و تشخیص می باشد. فیلسوفان بعدي نظیر ماوراء الطبیعه
یعنی درك حقیقتی جهانشمول و قضاوت در باب آن، اگـر بپـذیریم   کانت بر این عقیده اند که زیبایی شناسی 

. وي تاکید می کند که زیبایی قابل تجزیه به اجـزاي  "این گل رز زیباست"که همه ي انسان ها باور دارند  که 
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. 2. گسسـتگی وفاصـله ي آن از مفـاهیم    1خردتر نیست و زیبایی مطلق بایستی چهار ویژگـی داشـته باشـد:    
).1911. الزام آوري و فرضیت آن (مردیس، 4صله ي ناظر  . فا3عینیت 

خود، هنر را تقلیدي از تقلید مـی شناسـد و شـاعر و هنرمنـد را     جمهوريدر حالیکه افالطون در کتاب 
). افالطـون در  28دروغ گویانی بیش نمی داند، ارسطو شاعر را سازنده و خـالق بـر مـی شـمرد (تانسـند، ص     

را که در ابتدا حسی و لذت بخش است، راهی براي رسیدن بـه فراسـوي خـود مـی     ، زیباییسمپوزیومکتاب 
داند. وي تاکید می کند که هنر می تواند وسیله اي براي تعالی و هدایت باشد اگر در پیوند با نیروهاي مقدس 

حـس  ). اما کانت زیبایی را احساس شعف و شادي می داند، احساسی که با245و ماورایی باشد (تانسند، ص
که در پی برآورده شدن خواسته ها و امیال فردي حاصل می آید، در تضاد است (تانسـند،  "عالقه و پذیرش"

). ایده آلیسم هگل با مفهوم ذهنیت رمانتیک در تضاد است. مفهـومی کـه حقیقـت واحـد و کامـل را      184ص
که هم در بعد تجربی می حاصل احساسات ذهنی و درونی می داند. براي هگل، حقیقت کامل، واقعیتی است 

). وي تجربه ي زیبایی را موضوعی حسی و  فوري می داند. لذا 143گنجد و هم در بعد تاریخی (تانسند، ص
فلسفه ي هگل در باب زیبایی سعی در پیوند احساسات نزدیک و آنی بـا حقـایق جهانشـمول دارد (تانسـند،     

د معنویت توجه داشت، و نیز چنین تعـالی را  ). هگل به نقش مثبت و سازنده ي هنر و مذهب در رش144ص
تا سر حد حقیقت واحد می دانست.

بررسـی و تفسـیر نظـري هنـر و     "دایره المعارف بریتانیکا تعریف زیبایی شناسی را این گونه می دانـد:  
ل ). واژه ي زیبایی شناسی در مفهوم هنري و فلسفی خـود او 1973(دیویس، "تجربیات و مفاهیم مرتبط با آن

میالدي در کتابی با همین عنوان به قلم الکساندر بوم گـارتن، بکـار بـرده شـد. فیلسـوفان و      1750بار به سال 
صاحب نظران عهد باستان نظیر ارسطو، هوراس، و النگینوس هر یک دیدگاه ها و تعابیر متنـوعی را در بـاب   

ین والتر پیتر  بود که به تدوین اصول فکري ، ا1880زیبایی و آثار آن مطرح کرده اند.  اما در انگلستان دهه ي 
اندیشه و افکار پیتر در دوران پایانی قرنی که در آن اصالت فایـده  "حرکت زیبایی شناسی همت گماشت، لذا 

ترویج می شد، طرفداران بسیاري چون لیونل جانسون، ارنست داوسن و اسکار وایلد را بـه خـود جلـب مـی     
(مقـدادي،  "اسـت تصـویر دوریـان گـري   نهضت، رمان معروف وایلد بـه نـام   کرد. از جمله آثار ماندگار این

).  309ص
اما انحطاط از لحاظ تاریخی به دوره ي بعد از نهضت زیبایی شناسی اطالق می شود که به اواخـر قـرن   

توجه خاص بـه نفـس تجربـه و احساسـات     "نوزدهم بر میگردد. ویژگی هاي بنیادین انحطاط از این قرارند: 
خصی ... تصنع و عالقه ي وافر به امور غیر طبیعی، خودکاوي و لذت جویی مفرط، گرایش به فساد و امور ش

بیمارگونه، بیزاري از جامعه و اخالقیات، تاکید مفرط بر شکل اثر هنري، عدم تـوازن میـان صـورت و معنـا و     
یر ژرفی بر پیروان مکتب بـه  ). ریچاردز واگنر توانست تاث94(مقدادي، ص"کاربرد بی حد وحصار حسامیزي

بسیاري از شاعران مـنحط و انـدکی بعـد سمبولیسـت هـا، تحـت تـاثیر موسـیقی         "اصطالح انحطاط بگذارد، 
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ریچاردز واگنر در سبک خود تغییر و تحوالت عمده اي به وجود آوردند. تاثیر واگنر تا حدي بود که شاعران 
(مقـدادي،  "مبادرت ورزیدنـد Revue Wagnerienneبه تاسیس نشریه اي تحت عنوان 1885منحط در سال 

والتر پیتر در معرفی زیبایی پرستی در انگلستان نفش عمده اي ایفا کرد ... مشرب هنر براي هنر، "). لذا 95ص
(مقـدادي،  "که اصل بنیادین پیروان مکتب زیبایی شناسی است، از اصول بنیادین انحطاط نیز به شمار می رود

).96ص
یان زبان و ادبیات همواره مورد توجه ي مفسرین ادبی و زبانشناسان ادبی بوده است.  بر اسـاس  پیوند م

دیدگاه سوسوري، قیاس قابل توجه اي میان اجزاء زبان شناسی (مانند جمله) و اثر ادبی وجود دارد. لذا اجزاء 
ننـد سوسـور کـه بـه     یک اثر ادبی همچون جمالتی می گردد که داراي دستور واحدي مـی باشـد. درسـت ما   

بررسی توصیفی ساختاري جمله و قوانین سازنده ي این جمالت پرداخت، منتقد ادبی نیز به تحلیل ساختاري 
متون ادبی، پردازش جـزء بـه جـزء آن، و کشـف قـوانین درونـی آن پرداخـت. بنـابراین، بـه مـدد توصـیف            

ان تمایز قایل شـود. بعبـارت دیگـر، منتقـد     ساختارگرایانه، منتقد ادبی توانست به شکل نظري میان انواع داست
ادبی توانست اجزاء مشترك تمامی اشکال روایت سخن را دریابد، اشکالی چون شـفاهی و نوشـتاري، نظـم و    

). روایت در مفهوم کلی خود، داراي خصوصـیاتی مشـخص اسـت.    1966نثر، تخیل و واقعیت (شلز و کلگ، 
و چون روایت است، پس محصولی اسـت بشـري. بشـر از زبـان     اول اینکه راوي نقش مهمی را ایفاء می کند 

استفاده می نماید و زبان در خود، ویژگی هاي بدیعی دارد که راوي در انتخاب این ویژگی ها مختار است تـا  
شکل روایت خود را بسازد. تمامی انواع روایت داراي ساختار می باشند، و رویدادهاي درون روایت در پیوند 

بگوییم: پادشاه درگذشـت و پـس   "ر می گیرند، گاه این پیوند ترتیب زمانی دارد گاه ندارد (مثالبا یکدیگر قرا
از آن ملکه از دنیا رفت). پس می توان نتیجه گرفت که تمامی روایات داراي بعد زمانی می باشند.

، داراي دیگـر  اما روایت ادبی، عالوه بر ویژگی هاي قید شده که وجه مشترك تمامی انواع روایت است
خصوصیاتی نیز می باشد. در روایت ادبی شخصیت ها، اهداف و آرزوها، و رویدادها شکل گرفتـه و در کنـار   
هم می نشینند. عالوه بر این، روایت ادبی رویدادها را عریان ارائه نمی کند بلکـه در پـس آن، چشـم انـداز و     

جام، زیبایی را به خواننده هدیه می کند. لذا نتیجه مـی  اندیشه اي جاي دارد. بعبارت دیگر، با تولید معنا و انس
گیریم که روایت ادبی در پی نظم بخشیدن و خلق معنا می باشد. از آن سوي، منتقد ادبی کوشش می کنـد تـا   
معنا و ارزش واقعی اثر ادبی را کشف نماید. اما کشف معنا و ارزش یک اثر منوط به دریافت درسـت ماهیـت   

اینکه قضاوت در باب ارزش ادبی یک رمان انگلیسی بعنوان مثال، بستگی دارد به ترجمـه  یک اثر است. یعنی
ي درست آن به زبان فارسی. پس ارزش زیبایی یک اثر آنگاه آشکار می گردد که ماهیت آن اثر درسـت ارائـه   

سـنده دنبـال   شده باشد. حال پرسش این است که ماهیت یک اثر چگونه معلوم می گردد؟ اگر آنرا در نیت نوی
کنیم با چالش هایی روبرو می شویم. چالش هایی که براي اولین بار توسط منتقدین نقد ادبی نوین مطرح شد 

). 1977آنرا بسط داد (بـارت،  "مرگ نویسنده") و سپس روالن بارت در پی نظریه ي 16، ص1973(بردزلی، 
یی شناسی تالش شد تا به این چـالش هـا   به بعد، در بعضی نشست هاي تحلیلی زیبا1990حال آنکه از سال 
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). بنابر این، کشف هویت و ماهیت اثر ادبـی  2005؛ لیوینگستون، 1992و سواالت پاسخ داده شود (آیسمینگر، 
در متن یک اثر، مورد توجه منتقدین نقد نو و طرفداران آن گردید. بجاي روي آوردن به نیت و قصد نویسنده 

اثر بدنبال ماهیت آن گشت. طرفداران این نحلـه، ماهیـت اثـر ادبـی را همـان      بایستی در بافت و اجزاء درونی
. ماهیـت نحـوي (در   1ماهیت متنی آن می دانند. نلسون گودمن براي ماهیت متنی، دو ویژگی بر مـی شـمرد:   

). از نگـاه زیبـایی   209، ص1969. ماهیـت زبـانی (  2بردارنده ي تمامی خصوصیات متنی حتی نقطه گذاري) 
چنین نگرشی به اثر ادبی بسیار محدود و دست و پا گیر است. بعالوه، انواع مختلف متن چاپ شـده  شناسی،

خللی به ارزش ادبی و زیبایی اثر وارد "یک اثر ممکن است دچار تغییراتی جزیی گردد که این تغییرات لزوما
دگاه دیگري شکل گرفـت کـه بـر    تاکید می کرد، دی"متن چاپی"نخواهند کرد. لذا، در مقابل این نظریه که بر 

انگشت گذاشت. طبق این دیدگاه زیبایی شناسانه، متون چاپی مختلف یک اثـر ادبـی، هـم در    "متن فراچاپی"
ساختار و هم در معنا مشترك می باشند. اما منتقدین دیگري هم هستند که اعتقـاد دارنـد چـون معنـا از نیـت      

).  1985بر نیت و مراد نویسند ه می باشد (ناپ و مایکلز، نویسنده نشات می گیرد، معناي متنی نیز منطبق
، منتقدینی همچون بارت، کریستوا، و دریدا اعتقاد داشتند که میـان اثـر و مـتن تفـاوت     1970در دهه ي 

وجود دارد. اثر، محصولی پایان یافته، مشخص، و معین است که نویسنده، چارچوب معنایی آن را شـکل مـی   
گشوده و باز است تا آنجا که معناي معینی نمی توان براي آن متصور شـد. مـتن، یـک تجربـه     بخشد. اما متن، 

، "یک حوزه ي قاعده پذیر است ... که تنها در فرآیند تولید و باز آفرینی تجربه می شـود "است نه یک شیء، 
ناپـذیر قـادر بـه    تمـامی تجربیـات مع  ")؛ لذا 157، ص1977و هیچوقت این فرآیند باز نخواهد ایستاد (بارت، 

"تولید متن می باشند: تجربه ي کشیدن نقاشی، تجربه ي گوش دادن به  موسیقی، تجربه ي تماشـاي فـیلم ...  

بـودن مـتن ادبـی بـه ایـن معناسـت کـه مـتن         "نوشـتنی "یا "خواندنی"). پس ماهیت 41، ص1981(بارت، 
متن نوشتنی تالش مـی کنـد کـه تنهـا     خواندنی، متنی است گشوده که هر نوع تعبیري را می پذیرد حال آنکه

) تولید کننده ي آن متن مـی گـردد   writerlyیک معنا را منتقل نماید. بعبارت دیگر، خواننده ي متن نوشتنی (
) تنها یک مصرف کننده می شـود. لـذا، ارزش ادبـی و زیبـایی     readerlyحال آنکه خواننده ي متن خواندنی (

ایگاه خواننده می باشد.شناسانه ي متن منوط به خود متن و ج

نتیجه گیري-3
آنچه تالش شد تا در این پژوهش روشن گردد، پیوند میان متن ادبی، روایت درون متن، و لذت حاصل 
از رویارویی با متن بود. خواندن متون ادبی فرایندي است پیچیده که اجزاء آن را خواننده ي متن، خـود مـتن،   

هر گونه تحلیل در باب ادبیات، زیبایی ادبی، و روایت درون مـتن، خـارج از   و خالق متن می سازند. بی شک 
این مثلث نخواهد بود. 
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متن

نویسنده                            خواننده
یی ندارد و این روابط میان نویسنده، متن، و خواننده است که یک جهـان ادبـی را   متن ادبی در خالء، معنا

بر پا می سازد. تاریخ نقد نشان داده است که نحله هاي نقد ادبی همواره  ترازوي خود را به نفع یکـی از ایـن   
ر نویسنده، آیینـه  ارکان سنگین تر کرده اند. حال آنکه باید دانست، آثار ادبی انعکاس دهنده ي ذهن خیال پرو

ي زبان و اشکال سخن، و نیز آفریننده ي شور و زیبایی در مخیله ي آدمی می باشند. لذا تحلیـل ایـن فضـا و    
پژوهش در این وادي، خطر افتادن در باتالق دگم اندیشی، ایسم گرایی، و برخورد مکانیکی با مفاهیم ادبـی را  

ین فضاها، تصویري روشن و گشوده از حاصـل جمـع مـتن،    در پی دارد. در این تحقیق سعی شد تا بدور از ا
نویسنده، و خواننده در سایه ي تعاریف ادبیات، روایت، و زیبایی شناسی ارائه گردد .   
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االسرار نظامیبررسی نشانه با محوریت دال و مدلول در مخزن
1دکتر محسن ذوالفقاري

دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراك 
2زهره رحمتی

دبیات فارسی دانشگاه اراكدانشجوي دکتري زبان و ا
چکیده

پردازد که در ایجاد و یا تأویل نشانه و یا در شناسی علمی است که به مطالعۀ تمامی فاکتورهایی مینشانه
شناسی، مسائل مربوط به ارتباط و معنا است؛ اگر چه افکار فرایند داللت دخالت دارند.حوزة علم نشانه

شناسی یار دور و دوران یونان باستان دارد، اما آنچه امروز به عنوان نشانههاي بسشناختی ریشه در گذشتهنشانه
هاي باشد؛ تحقیقات فردینان دوسوسور، زبانشناس سوئیسی و نوشتهمطرح است، برخاسته از دو منبع مهم می

هاي علم دان آمریکایی. این دو متفکّر بزرگ هریک به طور مستقل، تئوريچالرزسندرس پیرس، منطق
ها، داللت و اي سرشار از افکار مختلف در رابطه با کارکرد نشانهشناسی را تدوین کرده و مجموعهشانهن

شناسی مورد نقد و تواند از دیدگاه نشانههایی که میارتباط در علوم گوناگون به وجود آوردند. یکی از حوزه
حد شناختی بسیار گسترده و بیه افکار نشانهکپژوهش قرار گیرد، در حوزة زبان و متون ادبی است.اما از آنجا

ترین و مرز است، نگارنده بر آن است که به بررسی نشانه با محوریت دال و مدلول در یکی از بهترین و غنی
االسرار نظامی بپردازد.متون ادب پارسی، مخزن

شناسی، دال، مدلول، نظامینشانه، نشانهها:کلیدواژه
درآمدپیش
از آن دسته علوم است که از دیرباز مورد توجه دانشمندان و متفکران بزرگ بوده است و روز شناسی نشانه

هاي مختلف اي عظیم بدل شده سرشار از نظریهشناسان، به گنجینهبه روز با افزودن افکار جدید توسط نشانه
ابتدا آشنایی مختصري و گسترده که در تمام علوم قابل تعمیم است. براي ورود به موضوع پژوهش الزم است

پردازیم.با این دانش روز داشته باشیم ؛ پس ابتدا به معرفی آن می
شناسینشانه

دان آمریکایی، چالرز شناسی است که اولی را منطق، هردو به معنی نشانهSemologyو Semioticsدو واژة 
) به کار برد. b1389( 4وسور) و دومی را زبانشناس سوئیسی، فردینان دوسb1389( 3سندرس پیرس

ها که در تمام علوم بشري حضور دارد و تنها به شناسی اصطالح عامی است براي علم بررسی نشانهنشانه
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2 . zohre.rahmati93@gmail.com

1 .charles sanders pierce ،201-207: 1377براي مطالعۀ بیشتر (ر.ك: لچت                                                                                                                           .(
٢ .Ferdinand de saussure :214-219براي مطالعۀ بیشتر (ر.ك: همان.(
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ها و محصوالت بشري چون حرکات شود؛ بلکه تمامی فعالیتهاي ارتباطی آشکار چون زبان محدود نمینظام
راك، مکان زندگی و تمام چیزهایی را که با آن لباس، خواعضاي بدن، آداب و رسوم فرهنگی و اجتماعی،

ها داراي معناي مشترك در بین اعضاي یک فرهنگ هستند و از این رو گیرد. نشانهسروکار داریم، دربرمی
هاي زبانی خود یک شاخۀ مستقل ها پرداخت؛ اما باید دانست که مطالعۀ نشانهتوان به تحلیل آناست که می
).  465: 1378نامیم (ر.ك: داد، شناسی است که آن را زبانشناسی میاز علم نشانه

پردازد. ) به پژوهش میmeaning)و معنا(singي یونانی دارد که در قلمرو نشانه(واژة نشانه شناسی، ریشه
دهد. از روزگار ها را مورد توجه قرار میاین کلمه برگرفته از واژگان علم پزشکی است که عالئم بیماري

هاي اند و امروزه نیز دانشمندان بسیاري در حوزهها پرداختهباستان، متفکّران بزرگی به تحقیق دربارة نشانه
علوم مختلف چون مردم شناسی، روانشناسی و ادبیات پژوهی مشغول تدوین یک نظریۀ منسجم دربارة 

).11: 1380داللت هستند (ر.ك: پیر برانت به نقل از دینه سین، 
ها شناسی چیست و چرا در علوم مختلف به بررسی نشانهاین پرسش پیش آید که فایدة نشانهحال شاید

بازتاب "ها را کند تا بازنمائیشناسی کمک مان مینشانه:«پردازیم. در پاسخ به این سؤال باید گفت که می
میم این واقعیاتی که آنها سازد تا آنها را از هم جدا کنیم و بفهقلمداد نکنیم و ما را قادر می"واقعیت

).124: 1387چندلر، »(باشند، چه هستندنشانگرشان می
نشانه چیست؟

نشانه در لغت زبان فارسی به معانی گوناگونی چون عالمت،نمودار، نشان و دلیل آمده است (ر.ك: 
باشد.می» sing«) و در لغت زبان انگلیسی مترادف با واژة22477/  14: 1377دهخدا، 

کند، بازنمایی است؛ بازنمایی چیزي دیگر که جایگزین آن شده است. هر را که نشانه بازي مینقشی 
هاي گوناگون تفسیر کرد. براي مثال توان به شکلتواند در مقام نشانه بنشیند و هر نشانه را میچیزي می

: 1385نست(ر.ك: مکاریک، اي از گرما، نور، زندگی، هواي خوب و یا ... داتواند نشانهتصویر خورشید را می
319.(

کنند که بر اساس تصویر ارائه شده از آنچه که پنهان و ناپیداست، ها این امکان را براي ما فراهم مینشانه
تواند به یک شئ، رویداد، رفتار، حالت و یا یک موقعیت عاطفی و مثل آن معنی را دریافت کنیم. نشانه می

توانند واقعی باشند یا تخیلی (ر.ك: دهد، میکه نشانه به آنها ارجاع میها و اشیاءاشاره کند. این مصداق
).56-57: 1388یوهانس، 

پردازیم.اکنون که دانستیم نشانه چیست، به بررسی اجزاء نشانه از دیدگاه سوسور می
نشانه از دیدگاه سوسور

نه تشکیل شده است از دو کند و بر آن است که نشاسوسور براي نشانه یک الگوي دو وجهی مطرح می
بخش:
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دال ؛ تصور صوتی
کندمدلول ؛ مفهومی است که دال به آن داللت می

دهد. سوسور براي تصویر شود، یک مفهوم را به تصور صوتی پیوند میبه نظر او آنچه نشانه نامیده می
دهد، اثرذهنی ه میما از نشانه ارائصوتی، جنبۀ فیزیکی قائل نیست؛ بلکه معتقد است نمایشی که حواس

شنویم و اگر تمایل ما بر این است که آن رامادي بدانیم، براي تقابل آن با مفهوم است که آوایی است که می
).18-19: 1387باشد(ر.ك: سوسور به نقل از سجودي، وجه دیگر تداعی می

نامند. از نقطه نظر ي این دو عنصر را داللت مینشانه حاصل پیوند دو عنصر دال و مدلول است. رابطه
کند و مدلول بدون دال سوسور، نشانه داراي دو رو است و دال بدون مدلول یعنی مفهومی که بدان داللت می

یعنی صورتی که براي داللت آن وضع شده است، قابل شناخت نیست. سوسور دال و مدلول را چون دو 
ک از این دو سوي نشانه، دیگري را راه داند که از یکدیگر جدایی ناپذیر هستند. هر یروي کاغذ می

یابند و در نظام زبان هر هادر درون یک نظام با هم ارتباط میکند که نشانهاندازد. همچنین او تأکید میمی
هاي یابد مگر در رابطه با نشانهها به خودي خود معنی نمیاي وابسته به روابط است و هیچ یک از نشانهنشانه

هم دال و هم مدلول مفاهیمی تقابلی مبتنی برجایگاه رابطۀشان  با دیگر اجزاي ). « 19-21دیگر(ر.ك: همان: 
).18(سوسور، دوره زبانشناسی عمومی: » نظام هستند

قراردادي بودن رابطه دال و مدلول در نشانه
ابطۀ ه است، اختیاري بودن رهایی که سوسور مطرح کرده و بسیار بر ان تأکید داشتیکی دیگر از نظریه

میان دال و مدلول است. هیچ دلیل منطقی وجود ندارد که بخواهیم صورت داللت کننده را با مدلول متناسب 
ببینیم؛ حتّی دربارة نام آواها نیز رابطۀ دو جزء نشانه نینگیخته و نامتناسب است؛ یعنی نمیتوان هیچ رابطۀ 

)؛ اگرچه 24: 1388اس آن سنجید (ر.ك: هارلند، طبیعی را در نظرگرفت که بتوان پیوند دال و مدلول را بر اس
گذاري پیدا کرد. براي مثال واژة کوکو را به خاطر صداي این توان دلیلی خاص براي قرارداد و نشانهگاه می

اند و واژة هق هق در ذهن اند یا واژة شرشر را از صداي ریزش قطرات آب ساختهپرنده به این نام گذارده
ها تنها از دیدگاه آواشناسی بر تشابه موضوع و دال استوار تن است؛ اما این واژهمایادآور صداي گریس

توان شباهتی میان موضوع و دال یافت (ر.ك: هاي نوشتاري دیگر، نمیباشند وگر نه همچون نشانهمی
ونه که ها در نظام زبان قراردادي است و گویشور باید آن را همان گ)؛ بنابر این نشانه15: 1370احمدي، 

هست بپذیرد.
االسرار نظامی اکنون پیش از آن که به صورت مجزّابه بررسی اجزاء نشانه (دال و مدلول) در مخزن

شناسی هایی را از دیدگاه متفکّران علم نشانهبنديبپردازیم در باب داللت و رابطۀ بین دال و مدلول تقسیم
ن مورد نظر به کار ما خواهد آمد.هاي متکنیم که در تحلیل هر چه بهتر نشانهمطرح می

داللت و تداعی
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تر و دانست. آنجا که معنا تثبیت شده» تداعی«و » داللت«توان پیوندي میان دو سوي معنا را می
بنیادتر است، داللت نام دارد که در واقع همان معناي قاموسی و واژگانی است یا معناي نخستین واژه اجتماع

هایی از معنا زبان مشترك شده است؛ اما در طرف دیگر این پیوند معنایی، به جنبهکه در میان گویشوران یک
نامیم. معموالُ در فرایند هاي شخصی است؛ این شکل از معنا را تداعی میخوریم که تحت تأثیر تجربهبرمی

ها یا بر اساس پیش شوند. این تداعیتشکیل متن، این دو شکل از داللتگر و تداعی کننده در کنار هم فعال می
هاي فردي و حال و هواي شخصی که البته به ها و دانشهاي فرهنگی است یا بر پایۀ تجربهها و خاطرهدانسته

شناسی همین هاي نشانه). در کتاب69: 1389گیرد(ر.ك: ساسانی، تحریک عامل تداعی کننده شکل می
لت صریح و داللت ضمنی.بندي با عناوین دیگري نیز آمده است از جمله دالتقسیم

داللت ضمنی و صریح
شناسی همان معانی داللت صریح درواقع همان معناي مستقیم و تحت اللفظی کلمه است و از دید نشانه

-هاي اجتماعیشود و معناي ضمنی ناشی از تداعیها از یک واژه یافت میها یا فرهنگاست که در لغت نامه
باشد. معانی صریح و ضمنی با رابطۀ دال و مدلول سر و کار دارند و فرهنگی، شخصی و عاطفی و ... می

توان دو می«). کوتاه سخن آن که 78: 1387شوند(ر.ك: سجودي، سبب تمایز دو نوع مذلول از یکدیگر می
هاي ادبی شود  و در این صورت از جمله دانشگونه داللت براي یک مدلول منظور کرد؛ یا آشکار فرض می

بایست به جستجویش رفت و آن وقت به قلمرو تأویل و تفسیر شناسی است، یا پنهان است و میهیعنی واژ
).182: 1384(بودریار و دیگران، » شودمربوط می

آنچه ما در این پژوهش به عنوان نشانه در متن به جستجوي آن خواهیم پرداخت، همان داللت ضمنی یا 
هایی که براي معنی آن ت؛ اگر چه هر اثر ادبی پر است از واژهتداعی است که نیازمند تأویل و تحلیل اس

باشیم. از آنجا که محوریت سخن ما در باب دال و مدلول و روابط این دو ها مینیازمند استفاده از لغت نامه
دانیم که به تقسیم بندي پیرس  دربارة سه وجه مختلف نشانه که شناسی الزم میاست در پایان مبحث نشانه

اي داشته باشیم.ابطۀ تنگاتنگی با موضوع مورد نظر ما دارد، اشارهر
وجوه نشانه از دیدگاه پیرس
کند:دان آمریکایی بر اساس رابطۀ دال و مدلول براي نشانه سه وجه مطرح میچالرز سندرس پیرس، منطق

ه آن مربوط شده است. وجه نمادین (نماد): در این وجه، دال به مدلول شباهتی ندارد و به سبب قراردادب
هاي خاص، حروف الفبا، کلمات و عبارات رابطۀ دال و مدلول در این شکل، نیازمند آموزش بوده مثل زبان

و...
وجه شمایلی (شمایل): در این شکل از نشانه، دریافت مدلول به سبب شباهتی است که با دال دارد و 

هاي مدلول را داراست و بدان سبب به ل بعضی از ویژگیدرواقع تقلیدي از آن است. در این نوع از نشانه، دا
هاي صوتی و استعاراتآن شبیه است؛ مانند نام آواها، نقاشی،  جلوه
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شود؛ بلکه به به صورت اي، دال به طور اختیاري گزینش نمیاي (نمایه): در نشانۀ نمایهوجه نمایه
باط میان دال و مدلول یا از طریق مشاهده و یا از راه شود. این ارتمستقیم(فیزیکی یاعلّی) به مدلول مرتبط می

ها، بوها، ...ومجازها درمتون ادبی و حروف هاي طبیعی، طعمشود. مانند:نشانهاستنتاج دریافت می
).67: 1387اشاره(ر.ك:چندلر،

ی بوده متون ادبی پارسی چه نظم و چه نثرهمواره از علوم بالغی نظیر استعاره، مجاز و نماد سرشار و غن
هاي متن پیش رو کمک خواهد کرد.  بندي وجوه نشانه ما را در شناخت بیشتر نشانهاست؛ از این رو تقسیم

هاي غنایی پارسی در قرن ششم چشم ي منظومهحکیم گنجه، سخن ساالر شعراي ایران و برترین سراینده
هاي ناب او که ها و سخنشیاندیدریاي ژرف و پهناوري است از باریکبه جهان گشود. پنج گنج وي، 

باشد.مخزن االسرار، نخستین دفتر وي، پر است از گوي مینشانگر ذوق و قریحۀ سرشاراین شاعر پارسی
اشعار و افکار دیریاب و دشوارفهم که براي دریافت آن به تأویل و تحلیل نیازمندیم؛ به ویژه کاربرد رمزگونۀ 

کند؛ با وجود این، سعی نگارنده بر این است که عر او را دشوار میشناسی شزبان، کار پژوهش در زمینۀ نشانه
به مضامین و کاربردهاي پربسامد پرداخته و براي جلوگیري از اطالۀ کالم از سایر آن صرف نظر نماید.

شد: دال و مدلول ؛ همان گونه که پیش از این گفته شد، نشانه از دیدگاه سوسور به دو بخش تقسیم می
ها با تأکید بر ها باید اجزاي آن را بشناسیم. اساس کار ما در این مقاله، بررسی نشانهریافت نشانهپس براي د

ها است.دالها و مدلول
باشد که براي فهم هریک نیاز به مخزن االسرارنظامی سرشار از تعبیرات، استعارات و تشبیهاتی می

اریم. چنانکه قبالً گفته شد، نشانه شامل  داللت شناخت شخصیت، فکر و فرهنگ روزگار این شاعر پرآوازه د
هاي مستقیم که همان معناي واژگانی برخی کلمات مستقیم و ضمنی است. در این مجال در پی بررسی داللت

هاي ضمنی ناشی از مجاز، استعاره، کنایه و تصاویر باشیم؛ بلکه به دنبال آنیم که داللتدشوار است نمی
مدلول بررسی نماییم.شعري را بر اساس دال و

شناسی به دو بخش مجزّا تقسیم بندي کرد:توان سخن نظامی  را از دیدگاه نشانهمی
ها)تیپ واژگان ارجاعی (دال
ها)تیپ واژگان مرجوعی ( مدلول

پذیر اگرچه به گفتۀ سوسور، دال و مدلول در سخن همچون دو روي کاغذ هستند که جدایی آنها امکان
ها در این اثر گران ارج بندي فقط به سبب فراوانی نشانهع چنین است؛ اما این شکل از دستهنیست و به واق

ها، به سوي دیگر نشانه نیز پرداخته شده است.باشد؛ ضمن این که در هر یک از بررسیمی
ها)تیپ واژگان ارجاعی (دال

کند که دریافت دال و مدلول و ه میاي به عنوان نشانه استفادگوي گنجه در بیشتر شعر خود از کلمهسخن
روابط بین این دو نیاز به تفسیر و تأویل دارد. کالم نظامی در همۀ موارد یا تشبیه و کنایه است یا استعاره و 

شود؛ چرا که قراردادهاي زبانی یک شاعر چه در زبان هاي زبانی از فنون بالغی ناشی میمجاز و اصوالً نشانه
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ه درکالم کنایی و مجازي شامل نوعی رمز است و دریافت آن نیز در گرو تحلیل استعاري و تصویري و چ
هایی از آن هایی که نظامی از آنها به عنوان نشانه بهره جسته بسیار است. به ذکر نمونهباشد. بسامد دالمی

کنیم.بسنده می
هایی که بر ازرش مدلول داللت دارند:الف) دال

گنج
هست کلید در گنج حکیمبسم اهللا الرحمن الرحیم

)3: 1376(نظامی، 
اي است که اشاره به سورة فاتحه یا طبع گهربار نظامی دارد و شاعر با استادي گنج در این بیت استعاره

آراید و کند، سخن خود را با کالم الهی میخود را با نام پروردگار هستی آغاز میبسیار ضمن این که کالم 
دهد و از ابتداي دفتر، شنونده را شیفتۀ این استعارة زیبا را در بطن اولین بیت از نخستین دفتر خود قرار می

نماید.سخن خود می
زر، در

کند تا سخن خود و کالم شاعر بلندآوازة غزنه، نظامی از دو کلمۀ زر و در به عنوان نشانه استفاده می
سنایی را بستاید و گران قدري آن دو را به رخ بکشد:

نامه دو آمد ز دم ناموسگاه                   
آن زري از کان کهن ریخته             

هر دو مسجل به دو بهرامشاه
وین دري از بهر نو انگیخته

)36(همان: 
نظامی کالم سنایی را به زري مانند کرده که از کان طبعش برخاسته و سخن خود را دري گرانبها دانسته 

ي وي صید شده است.که از دریاي ژرف اندیشه
سیم

داندکه مداحان گداصفت، ارزش آن را به خاطر ۀ نقرة ارزشمندي میشاعر در بیتی بسیار زیبا سخن را سکّ
اند:به دست آوردن زر و مال، زیر پا نهاده

اندسکّۀ این سیم به زر بردهاند      سیم کُشانی که به زر مرده

)43(همان: 
گهر

در جایی دیگر به زبان استعاره که شیوة برجستۀ اوست، سخن و مضمون خوب را گهري دانسته که 
کند:جستن و یافتن آن را به شاعران دیگر توصیه می
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بهتر از آن جوي که در سینه هستسینه مکُن گر گهر آري به دست      

)44(همان: 
الماس

کند که در برابر ممدوحش هدیۀ ناچیزي نظامی شعر خود را به الماس درخشنده و گران قیمتی مانند می
بیش نیست:

گَزلَکی از بهر ملک ساختمزین همه الماس که بگداختم      

)178(همان: 
هایی برگرفته از عناصر طبیعتدال

هایی است که از عناصر طبیعت وام خورد، دالهایی که در مخزن االسرار بسیار به چشم میاز جمله نشانه
ها وگیاهان، چهار مختلفی داللت دارد. از آن میان است توجه نظامی به گلهايشده و بر مدلولگرفته

هاي قیمتی و رویدادهاي طبیعی چون بهار و خزان.آخشیج، سنگ
گلها و گیاهان

الف) نرگس: شاعر این گل زیبا را به سبب رابطۀ شباهت به چشم مانند کرده نشانه را به زبان استعاري 
خویش پیوند زده است:

نرگس بیناي تو را نور از اوستترکیب تو را حور از اوست      روضۀ

)4(همان:
ب) باغ و گل

باغ تو را نغمه سرا بلبلم من که سرایندة این نوگلم      

)35(همان: 
خواند که نوگل مخزن االسرار را در باغ مدح ممدوح یعنی در این بیت نظامی به استعاره خود را بلبلی می

بهرامشاه رویانده است.

پ) الله و خیري
تعاره براي مدلول چهرة گلگون و خیري براي زردي چهره و به طور ضمنی براي الله در شعر نظامی به اس

روزگار جوانی و پیري به کار رفته و این دو گل را در تقابل یکدیگر قرار داده است:
اللۀ خودروي تو خیري چراست؟بر تو جوان، گونۀ پیري چراست؟      
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)164(همان: 
ت) گل و خار:

رسد که:نظامی در شعري پس از مدح پیامبر(ص) و بیان مصائبی که بر ایشان رفته است به این بیت می
خار نهند، از گل او برخورنداین همه چه؟ تا کرمش بنگرند            

)8(همان:
گوید تحمل این همه سختی و مشقّت از آن جهت بود که مردم خار کفر را رها کرده، از گل شریعت می

پیامبر(ص) بهره مند شوند.
چهار آخشیج

گوید:دهد که میاشته است به سخن هاتف خلوت گوش فرا میاي که با خود دشاعر در حالت مراقبه
کش خاکت چراست؟باد جنیبتآب در این آتش پاکت چراست؟      

)47(همان: 
هاي سخن طرفۀ نظامی است. او به زبان این همه زیبایی از ویژگیکاربرد چهار آخشیج در یک بیت با 

داند که آب خواهش و طمع در آن فرو ریخته و هوس استعاري و در عبارتی استفهامی، طبع خود را آتشی می
دهد. او با این بیت ترك داند که چون جنیبت کشی مرکب جسم (خاك) او را حرکت میرا بادي می

مادي را اراده کرده است.هاي نفسانی وخواهش
آب سرد

کند و از برد که سوز دل شاعر آن را گرم میدر جایی دیگر عنصر آب را به استعاره براي اشک به کار می
افشاند:چشمۀ چشم او می

کاتش دل آب مرا سرد کردریختم از چشمۀ چشم آب سرد      

)49(همان:
و نیز باد بهشتی به استعاره از نفس معشوق :

ساکن از آن باد بهشتی شدممن که بر آن آب چو کشتی شدم     

)54(همان:
رویدادهاي طبیعی؛ بهار و خزان
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نظامی در جایی از دفتر خود، بهار و خزان را به استعاره از جوانی و پیري آورده و مخاطب را زنهار 
دهد که از بهار جوانی بهرة کافی از زندگی ببرد و در راه راست گام بردارد تا در خزان پیري هراسی از می

مرگ نداشته باشد:
تی گل باش به موج بهار                   کش

راه به دل شو چو بدیدي خزان             
تا نشوي لنگر بستان چو خار

شود آتش به جانکاب به دل می

)74(همان:
هاي برگرفته از عناصر کیهانیدال-3

آورد که از گنبد هایی را میکند و دالگاه شاعر براي تصاویر شعرخویش از عناصر کیهانی استفاده می
اند:تابند؛ از آن جملهالجوردي آسمان بردل تیرة زمین می

ماه، مه نو
یاوگیان عجمی را تو راهراهروان عربی را تو ماه     

)22(همان:
ي چراغ هدایت است براي بشر همچنان که ماه در ماه در این بیت استعاره از پیامبر(ص) است که مایه

شب، راهروان بیابان را راهنماست.
هاي مخزن االسرار:در یکی از داستانمه نو نیز استعارة دیگري است از ملکزاده 

واي گل نو، شاخ کهن را بزنکاي مه نو، برج کهن را بکن     
)151(همان: 

ماه مانند کرده و در مدح ممدوح و در در بیتی دیگر شیشۀ صراحی را به سبب درخشندگی و زیبایی به
شکند:گوید که نفس او شیشۀ صراحی را میصفت اغراق می

شیشۀ مه را نفسش بشکندکوس فلک را جرسش بشکند     
)32(همان: 

ت شکنزهرة هارو
گوید هر شاعري که پیکرتراش شعر شد و از طبع خود نظامی در وصف شاعري و برتري نظم بر نثرمی

سخنی با مضامین عالی سرود، سخنش سحر و جادوست و رقیبان خود را در شاعري عاجز خواهد نمود:
زهرة هاروت شکن دانمشمشتري سحر سخن خوانمش     

)42(همان: 
زهره و مرّیخ

پردازد که میزبانش دل است و زهره و مریخ ، شاعر در ابیاتی تصویري و بسیار زیبا به وصف محفلی می
عاشق و معشوق این بزم هستند:
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بازبه هم عشقزهره و مریخاز     سشکّر و بادام به هم نکته
)62(همان:

هایی که نشانگر شکل، رنگ یا زمان و مکان مدلول هستند:دال-4
اند.مکان مدلول انتخاب شدههایی وجود دارد که به اعتبار شکل و رنگ یا زمان و در مخزن االسرار نشانه

کنند:هایی که بر رنگ داللت میالف) دال
هایی که دال و مدلول به سبب رنگ به هم پیوند خورده اند، بیش از همه تصاویري است که از نشانه

ها یا بر تیرگی رنگ و یا شفاف و آبی دربارة رنگ فلک و آسمان در مخزن االسرار آمده است و همۀ این دال
آن اشاره دارد:بودن

پردة زنگی نورد، زنگار خورد
کیست در این پردة زنگارخوردمحرم این پردة زنگی نورد     

)69(همان: 
پنجرة الجورد

و زد که بدو پنجه کرپنجه دراین پنجرة الجورد     آفت 
)32(همان: 

حقّۀ فیروزه رنگ
مهره یکی دو به درآرد زچنگگاه بدین حقۀ فیروزه رنگ     

)42(همان:
اند:هایی که در تصاویر مورد توجه شاعر بوده است ، رنگ قرمز است؛ از آن جملهاز دیگر رنگ

نعل خونین: سرخ شدن گل
مدهزردي گل نعل به خون آنی به شکرخنده برون آمده     

)5(همان:
طاس خون: استعاره از شفق

)46(همان: گشته ز سر تا قدم انقاس گونریخته رنجور یکی طاس خون 
رنجور اشاره به شب است 

قرمزي روز: شفق
کحلی شب، قرمزي روز شدصبح چراغی سحر افروز شد    

)53(همان: 
بیجاده: سرخی شفق

سبزه  به بیجاده گرو کرده بودیا فلک آنجا گذر آورده بود     
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)57(همان: 
قاقم، قندز، پیسه: رنگ سیاه و سفید در کنارهم و نیز در تقابل باهم:

این دلۀ پیسه، پلنگ اژدهاستروز و شب از قاقم و قندز جداست     

)113(همان:
قاقم سپید است و قندز سیاه. پیسه نیز بر رنگ سیاه و سفید در کنار هم به شب اشاره دارد.

همچنین تصویر ابلق براي نشان دادن رنگ سیاه شب و رنگ سپید روز:
پاي در این  ابلق خُتلی درآردست بر این قلعۀ قلعی برآر     

)171(همان: 
هایی که هم بر رنگ مدلول اشاره دارد و هم بر شکل آنب) دال

دو تصویر زیبا از فلک و آسمان که هم به خمیدگی آ توجه شده و هم به نیلگون بودن آن:
گنبد فیروزه خشت

تازه ترنجی زسراي بهشتروزه خشت     بود در این گنبد فی

)12(همان: 
نیل خم

نیلگري کرد به هندوستانمدتی از نیل خم آسمان      

)73(همان:
هایی که بر مکان داللت دارند:ج) دال

آورد که مدلول آنها مکان یا زمان مورد نظر است:نظامی در برخی تصاویر خود استعاراتی می
خطّۀ شمشیربند: گنجه

)38ن: (همابر تو کنم خطبه به بانگ بلندلیک در این خطّۀ شمشیربند
ناف زمین: مکّه

ناف زمین، نافۀ مشک از تو یافتعالم تر دامن، خشک از تو یافت    
)23(همان: 

منزل فانی: دنیا
باد خزانی است، بهارش مبینمنزل فانی است، قرارش مبین     

)130(همان:
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وانی و خزان استعاره از پیري:یی که نشانگر زمان مدلول هستند: نظیر بهار استعاره از روزگار جهاد) دال
کشتی گل باش به موج بهار                   

راه به دل شو چو بدیدي خزان             
تا نشوي لنگر بستان چو خار

شود آتش به جانکاب به دل می
)74(همان: 

فردا: روز قیامت؛ سراي دیگر؛ آخرت
اي خود اکنون فرستتوشۀ فردپیشتر از خود بنه بیرون فرست     

)116(همان: 
هایی که بر کنایات ، حاالت، اطوار و آداب و رسوم خاصی اشاره دارددال-5

هاي تصویري است که وارهپردازیم، درواقع همان کنایات و جملهچه در این بخش از پژوهش به آن میآن
هاي متداعی است که مختص شاعر در بعضی موارد ساختۀ ذهن وقباد شاعر گنجه و مرادف با همان اندیشه

است و در برخی موارد با دورنمایی از فرهنگ کهن این مرز و بوم گره خورده است و به تدریج در میان 
مردم به عنوان کنایه شناخته شده است و در بیشتر موارد، کنایه تصویري است از مدلولی که به آن اشاره 

گویند و اگر رابطۀ رود و به آن مجاز مرکب نیز میبه کار نمیاي است که در معناي اصلی دارد.کنایه جمله
شود:دال و مدلول شباهت باشد استعارة مرکّب نامیده می

کنایات
سپر انداختن، بال شکستن، پر انداختن

ها اشاره به ناتوانی و اظهار عجز دارد که نظامی هرسه را در بیتی زیبا به تصویر کشیده است:این دال
بال شکستند و پر انداختندسپر انداختند     همسفرانش 

)17(همان: 
هاي دیگري نیز بیان کرده است: علم انداختننظامی همین معنی را در دال

لشکر عنبر علم انداختهالجرم آنجا که صبا تاخته     

)24(همان:
و با زبانی استعاره و بسیار زیبا در این بیت پر ریختن مرغ را به کنایه از عجز و ناتوانی آورده است:

پرّ زبان ریخته از شرم اومرغ لبم با نفس گرم او     

)52(همان: 
داري کردنغاشیه بر دوش کشیدن، حلقه به گوش بودن، میان بستن و مشعله

این دال ها اشاره به اظهار بندگی و اطاعت و خدمت کسی را کردن است:
غاشیه بر دوش غالمی کشمخاك تو در چشم نظامی کشم     
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)30(همان: 
کش بندگیگوش ادب حلقهساختم از شرم سرافکندگی     

)52(همان:
گرفتند؛ از انداختند و برمیرگان، غالمی داشتندکه غاشیه اسبشان را بر زین میتوضیح آن که در گذشته بز

اي از غالمی است و در مورد بیت دوم سخن آن که غالمان براي شناخته شدن آن رو غاشیه بر دوش کنایه
.اي به گوش داشتند؛ از این رو حلقه به گوش کسی بودن نیز کنایه از اطاعت و انقیاد کامل استحلقه

چشمۀ خورشید به گل گرفتن، باد سنجیدن
مدلول هریک از این کنایات اشاره به کار بیهوده و غیر ممکن دارد؛ چرا که نه چشمۀ خورشید را با آن 

گیري کند:توان به گل گرفت و نه کسی توانسته باد را اندزههمه روشنی و درخشندگی می
گرفتبه گل میچشمۀ خورشیدگرفت     دل که به شادي غم دل می

)61(همان: 
کیل زیان است و ترازوي رنجهاي تو اي بادسنج     جمله نفس

)77(همان: 
گوید. نظامی همین معنی را در نشانۀ دیگري با عبارت بادسنج در این بیت یعنی کسی که سخن بیهوده می

مرغ زبانی کردن آورده است:
با چو منی مرغ زبانی مکناي ، دانه فشانی مکن     دام نه

)87(همان: 
از جمله کنایات دیگر در مخزن االسرار:

)؛ دندان گذاشتن: ترك  20)؛ خاك بودن: پست و ذلیل بودن(ص19پشت قوي گشتن: دلگرم بودن (ص
)؛ شب 11کردن(ص)؛ طشت کسی را زدن: رسوا30)؛ انگشت ساییدن: خرده گیري کردن(ص21کردن(ص

) و بسیاري دیگر.41خوش کردن: وداع کردن (ص
حاالت و اطوار
باشد. از آن میان است:ي حالت چیزي یا کسی میهاي استعاري و کنایی، نشان دهندهبرخی از جمله

سگ کسی بودن، داغ کسی داشتن، مردة چیزي بودن، طوق داشتن
دهد:یار و انقیاد کسی یا چیزي بودن را نشان میها حالت بندگی و شیفتگی و یا در اختاین نشانه

زنمدبدبۀ بندگیت میزنم     ...کاخر الف سگیت می
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)37(همان: 
گوید:الی میو در خطاب به خداوند و اظهار بندگی با ذات باري تع

قمري طوق و سگ داغ توییمهم تو پذیري که ز باغ توییم     

)11(همان: 
گوید: و در فضیلت سخن می

ایمو زندهمردة اوییم و بدایم     ما که نظر بر سخن افکنده

)39(همان: 
) از زانو قدم ساختن، سر به سر زانو داشتن2

اي است تصویري از حالت مراقبه و مکاشفه آدمی در خلوت خویش.سر بر زانو یا قدم داشتن استعاره
وز سر زانو قدمی ساختمرق به زیر قدم انداختم     ف

)31(همان: 
تا سر این رشته بیامد به دستبس که سرم بر سر زانونشست    

)61(همان: 
تر چنین آمده:و در تصویري زیباتر و غریب

امگوي شده قامت چوگانیبر در مقصورة روحانیم     

)50(همان: 
است.یعنی قامت خمیدة من در حال مراقبه همچون گوي بر سر زانویم حلقه زده

) دست کفچه کردن،  یک نانی 3
این دو نشانه نیز حالتی از گدایی کردن و گداصفت بودن است که به شکل کنایی در ادب پارسی استفاده 

کند و از است. حکیم گنجه انسان را به قناعت دعوت میکار رفتهاالسرار به زیبایی به شود و در مخزنمی
دارد:گدایی باز می

کفچه مکن بر سر هر کاسه دستتا شکمی نان و دمی آب هست     

)96(همان: 
پردازند، به گدایی یی دیگر شاعران مداح را که براي کسب صله و پاداش به ستایش ممدوح میاو در جا

گزیند:کند و تعبیر یک دو سه نانی را به عنوان دال نشانۀ خویش برمیمتهم می
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آب شده زین دو سه یک نانی استچشمۀ حکمت که سخن دانی است     

)41(همان:
آداب و رسوم
االسرار به آن اشاره دارد، توجه به آداب و رسوم و فرهنگ گذشته هایی که نظامی در مخزناز دیگر نشانه

» نها را در یک دورنماي تازه دیدتوان آبا در نظر گرفتن آداب و رسوم و مانند اینها به عنوان نشانه می«است 
).33: 1387(چندلر، 

است، عبارتند از:آداب و رسومی که نظامی به عنوان نشانه در کتاب خویش آورده
) خرقه درانداختن1

اند.دادهخودي انجام میاست که صوفیان در حالت شادي و ازخود بیاشاره به رسمی 
: اگر تو پرده از زیبایی مطلق خویش براندازي، تمام کائنات گویدشاعر در خطاب به کارگزار هستی می

گردند:خرقه درانداخته و از شادي و وجد، بیهوش می
وز دو جهان خرقه در انداختناز تو یکی پرده برانداختن    

)27(همان: 
نیلگري

االسرار به شکل استعاره آمده و مدلول آن اشاره به عزاداري و ماتم دارد و این رسم این کلمه در مخزن
نشیند چنانکه آدم نیز در دیرینۀ بشر از زمان حضرت آدم است که در غم ازدست دادن چیزي به سوگ می

داري پرداخت:ي به ماتمهاي بهشتی و الطاف خداوندسوگ از دست دادن نعمت
نیلگري کرد به هندوستانمدتی از نیل خم آسمان     

)73(همان: 
بوده که انسان در نیل خم آسمان بر رنگ تیره و نحوست فلک تأکید دارد و کاربرد نیلگري ازبراي آن

کند.ماتم، جامۀ نیلگون و تیره به تن می
هایی پرداختیم که بیشتر نمودار زبان استعاري و قدرت تا این قسمت از پژوهش، به بررسی دال
شناسی کالم ها  به بحث مجاز نیز  مرتبط است. در علم نشانهتصویرنمایی نظامی بود؛ اما پژوهش دربارة دال

بدیهی «شود. آید که شناخت مدلول آن جز با دانستن مجازها میسر نمیشمار مینشانه بهمجازي نیز نوعی 
اي به نظر چندان شناسی الیهاست که چون اساساً رابطۀ مجازي از نوع مجاورت است، تحلیل مجاز در نشانه

: 1387(سجودي، » آیدیوجود مهاي دیگر متن بهرسد...مجاز فقط درون متن و به واسطۀ الیهانگیز نمیمجادله
266-265.(

مجاز در کالم نظامی
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کار برده از این قرارند:مجازهایی که نظامی در اثر خود به عنوان دال نشانه به
) مجاز به عالقۀ حال و محل یا ظرف و مظروف1

شهر و ده آزرده ز پیکار توپیر و جوان بر خطر از کار تو     

)147: 1376(نظامی، 
است.شاعر در این بیت با ذکر شهر و ده، ارادة مردم و ساکنان آن را کرده 

)  مجاز به عالقۀ الزم و ملزوم2
داند. واند و میخگوید که بدون قلم (خواندن و نوشتن) همه چیز را میشاعر در مدح پیامبر(ص) می

واضح است که قلم وسیلۀ الزم براي خواندن و نوشتن است:
سخن از مغز درون دان توییبیقلم از پوست برون خوان تویی     بی

)30(همان: 
جنس)مجاز به عالقۀ 3

باز پسین لقمه ز آهن چشیدآنکه سرش زرکش سلطان کشید     

)43(همان: 
اند.ساختهآهن مجازاً به جاي شمشیر به کار رفته که از آهن می

مدلول باهم رابطۀ مجاورت دارند؛ یعنی یک نقطۀ اتصالی دو سوي نشانه را به بینیم که در مجاز دال ومی
زند. در این مجال الزم است از نوع دیگر دال نیز سخن بگوییم و آن اصطالح دال شناور است که هم گره می

است.شناسی به آن توجه شدهدر علم نشانه
1دال شناور

بر این باور بود که نشانه از پیوند دال و مدلول(صورت و شد که فردینان دوسوسور پیش از این گفته 
-کنند. سوسور نظام زبان را ثابت و بسته میآید و در فرایند داللت این دو باهم عمل میوجود میمفهوم) به

ها متفاوت از بقیه دهد که برخی دالشناسان قرن بیستم، نشان میترین زبان، از برجسته2پنداشت؛ اما یاکوبسن
توان به آن عینیت ها، معنی به بافت متن و جمله وابسته است و به تنهایی نمیکنند. در این دالل میعم

ها ضمایري هستند که شناخت مرجع آنها وابسته به چیزهایی است که بایددربارة موقعیت و بخشید. این دال
.براي مثال وقتی در شعر نظامی : ؟ )1378اشخاص بدانیم و این نیازمند دریافت کامل متن است (ر.ك: داد، 

خوانیم:می

1-flating signifier
2 .roman jakobson ،130-134: 1377براي مظالعۀ بیشتر(ر.ك: لچت.(
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زیرترند ار چه به باالترندالجرم این قوم که داناترند     

)                43(همان: 
توانیم مدلول آن را دریابیم. مرجع این دال در بیت مورد نیم، نمیرا ندا» این قوم«اگر مرجع ضمیر اشارة 

نیز » من«است.  ضمیر شخصی اند که در ابیات پیش، شاعر به آنها اشاره کردهنظر شاعران مداح و گداصفت
بیت زیر چنین است:

این غم یک روزه براي من استصیدگرش گفت: شب آبستن است     

)103(همان: 
است و در این در مصرع اول، صیدگر است؛ اما نظامی در هفده بیت پیش از آن سخن رانده»  من«مرجع 

شناسد نظر شاعر را میابیات از زبان وي سخنانی گفته که خواننده تنها با مطالعۀ کامل داستان شخصیت مورد 
یابد.و مدلول این دال را بهتر درمی
رویم و تیپ واژگان مرجوعی در این اثر برجسته را ها میها به سراغ مدلولاکنون پس از شناخت دال

کنیم.بررسی می
ها)تیپ واژگان مرجوعی (مدلول

دهیم که حکیم گنجه بیشتر به هایی میها مجال سخن را به پژوهش در بارة مدلولحال پس از بررسی دال
-ها، در حقیقت واژگانی هستند که از دیدگاه سوسور مفهوم دال را روشن میاست. مدلولآن توجه نشان داده

و هریک را به زبان استعاري، مجازي و یا کنایی کار بردههاي بسیاري بهاالسرار مدلولنمایند. نظامی در مخزن
نماییم.ترتیب آنها را ذکر کرده و تحلیل میمبحث بهاست که در این خویش گره زده 

) خداوند1
-است، به این شرح میاالسرار براي کردگار هستی آوردهتصاویر استعاري و زیبایی که شاعر در مخزن

باشد:
کند رازهاي جهان را؛ هیچ کس او دارد و آشکار میگشا، پردگی: خدایی که از اسرار فلک پرده برمیپرده

بیند و از دیدگان همه مستور و در پرده است:یده، نمیرا ند
شناسان کارپردگی پردهدار     گشاي فلک پردهپرده

)2(همان: 
است:براي خداوند آوردهمبدع، مخترع: از تعبیرات دیگري است که نظامی

مخترع هر چه وجودیش هستمبدع هر چشمه که جودیش هست     

)4(همان: 
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مخلوقات و افعال خداوند توضیح این دو تعبیر براي خدا از آن جهت است که در اصطالح حکما، هرگاه
باشند باشند؛ مانند عقول مجرده، از مبتدعاتند و خداوند مبدع آنهاست و هرگاه ماده داشتهماده و مدت نداشته

االفالك، مخترعاتند که خدا مخترع آنهاست.و مدت نه، مانند فلک
)ممدوح2

هاي زیبا و توصیفات بدیعی است که ارهاست، استعهایی که نظامی بسیار به آن توجه داشتهازجمله مدلول
گوید. این ممدوحان عبارتند از: دربارة ممدوحان خود می

الف) پیامبر (ص)
سراي بزرگ گنجه باشد. سخناالسرار بسیار چشمگیر است، مدح پیامبر(ص) میاز مضامینی که در مخزن

اند:است؛ از آن جملهبدیلی بیان کردهها و تصاویر بیمراتب ارادت و محبت خود را به پیامبر در استعاره
صبح نجات؛ آب حیات

شاعر، هادي تمام بشریت را در زبان استعاري به صبح نجات که مظهر سرزندگی و نشاط و آب حیات که 
کند:گونه اظهار ارادت مینماد زندگی جاوید است، مانند کرده و این

ی مراخاك توإم کاب حیاتترین صبح نجاتی مرا     تازه

)30(همان: 
گنج ؛ گوهر

اي براي ایشان نظامی در ابیاتی براي نشان دادن ارج و مقام واالي پیامبر، گنج و گوهر گرانبها را استعاره
دهد: قرار می

شرط بود گنج سپردن به خاكندري اي گنج پاك     تا تو به خاك ا

)24(همان:
گوید تو که گنج حقیقی و مخزن اصلی شریعت و امانت هستی، در خاك پنهانی؛ این که گنج را شاعر می
کشد.داري تو را به رخ میسپارند رسمی است که مقام امانتبه خاك می

گوید:و در جایی دیگر خطاب به پیامبر(ص) می
ترین گوهر دریاي رازخاصهترین سنبل صحراي ناز    تازه

)20مان: (ه
نشینتخت
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گوید آن حضرت به شد، میدر وصف شب معراج که پیامبرگام به گام به حضرت حق نزدیک می
اي رسید که هیچ موجودي به آن مقام نرسیده است و ایشان را پادشاه شب معراج خوانده است از نظر مرحله

مقام و مرتبت:
تخت نشان کمر و تاج بودتخت نشین شب معراج بود     

)13(همان: 
بهرامشاه غزنوي

ممدوح دیگري که نظامی ابراز دوستی و اظهار ارادت کرده، ملک فخرالدین بهرامشاه بن داوود غزنوي 
گوید عبارت است ه است. تصاویري که در وصف این پادشاه میاست که مخزن االسرار را به او تقدیم کرد

از:  
آینه و آتش

شاعر در جستجوي ممدوح صاحب فروغی که بتواند از آبرویش بهره مند شود و سخن خود را با مدح 
کند:گذارد و با آینۀ دل خلوت میوي به افالك برساند، سر بر زانوي مراقبه می

من که به این آینه پرداختم 
تا زکدام آینه تابی رسد             

آینۀ دیده درانداختم
یا ز کدام آتشم آبی رسد

)31(همان: 
ته است.آینه و آتش در اینجا استعاره براي ممدوح به کار رف

گلبن
:داندخواند و او را تنها گل باغ هستی میشاعر در بیتی بهرامشاه غزنوي را با این استعاره می

گلبن این روضۀ فیروز رنگشاه قوي طالع فیروز چنگ     

)31همان: (
خضر، سکندر

زند:نظامی براي ستایش ممدوح خود، او را به دو اسطورة بزرگ تاریخی پیوند می
قطب رصدبند مجسطی گشايخضر سکندر منش چشمه راي     

(همان)
) دل3

نظامی دل را نیز چونان انسانی دانسته و در مدح آن بسیار سخن سرایی کرده است. دل از جمله 
هایی است که توصیفات و تصویرهاي بسیاري را به خود اختصاص داده است. شاعر در حال مراقبه با مدلول
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دربارة دل بسیار ها برده است. تصاویر شاعردل خویش خلوت و عشرتی ساخته و براي پرورش آن، رنج
ستاید:داند و آن را چنین میانگیز و شنیدنی است. او دل را خداوند، پادشاه، خواجه و رایض خویش میدل

خواجۀ دل عهد مرا تازه کرد
چونکه ندیدم ز ریاضت گزیر
رایض من چون ادب اغاز کرد

که در بند ماست                 -القصهمع-خواجه

وازه کردنام نظامی فلک آ
…گشتم از آن خواجه ریاضت پذیر

…از گره نه فلکم باز کرد

گرچه خدا نیست، خداوند ماست
)52(همان: 

خواند و زیباترین تصاویري که با محوریت دل در مخزن االسرار آمده آنجاست که دل را پادشاه می
توان آن را به یک یا ه، متن است و نمیکند. حوزة فعالیت دال در این نشانکارکنان هفتگانۀ آن را معرفی می

دهد در اینجا با ذکر ابیات چند واژه محدود کرد. این ابیات ذهن وقّاد و ضمیر روشن شاعر گنجه را نشان می
کنیم:هاي الزم براي فهم متن را بیان میمدلول

آباد دم نیمسوزدر نفس
سرخ سواري به ادب پیش او
تلخ جوانی یزکی در شکار

ین کرده کمند افکنی                 قصد کم

صدرنشین گشته شه نیمروز
لعل قبایی ظفر اندیش او
زیرتر از وي، سیهی درد خوار
سیم زره ساخته رویین تنی

)51(همان: 
باشد:هاي این بیت به ترتیب  به شرح زیر میها و مدلولدال

است که اینان هفت خلیفۀ اویند: سرخ دم نیمسوز: شش که محل تنفس است . شه نیمروز: دل حقیقی
ها؛ رویین سوار: قلب؛ لعل قبا: جگر؛ تلخ جوان: زهره؛ سیه دردخوار: سپرز؛ کمند افکن: معده و کمند، روده

تن: کلیه .
معشوق

هاي تصویري زیبایی را براي آن آورده است:از دیگر مدلولهایی است که شاعر دال
گونی چهرة معشوق:سرخ گل: به اعتبار زیبایی و گل

خشک نباتی همه جلّابِ ترسرخ گلی سبزتر از نیشکر     

)59(همان: 
رطب: این دال، به شیرینی و دوست داشتنی بودن معشوق اشاره دارد:

خبرم گر خبري داشتمبیکه بري داشتم     زان رطب آن شب 

)67(همان: 
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مه نو: این استعاره نیز به اعتبار زیبایی و سپیدي معشوق آمده است:
از شیفتگان دور داشتماه نو کان مه نو کو کمر از نور داشت     

(همان)
) انسان 5

شناسی، استعاره یک از دیدگاه نشانه«آید؛ زیرا شمار میپیش از این بیان شد که استعاره خود یک نشانه به
).192: 1387(چندلر، » کندنوان یک دال براي ارجاع مدلولی متفاوت عمل میمدلول است که به ع

ویژه در آثار نظامی نمودي آشکار دارد، شخصیت هایی که در ادبیات فارسی و بهیکی از استعاره
- باشد. در علم نشانهها انسان میجان است که مدلول بیشتر این استعارهبخشی و جان بخشی به موجودات بی

ها و ها، احساسات و عقاید را با هستیکه کنش«...اند. شناسی نامیدههاي هستیشناسی این نوع را استعاره
).195: 1387(لیکاف و جانسون به نقل از چندلر، » دهندجوهرها ارتباط می

جاي است که در االسرار، آن را به اثري زنده تبدیل کردهبخشی در مخزنبه کار بردن صنعت شخصیت
شود. در شعر نظامی خورشید قبا پوشیده، ماه   ور و نشاط زندگی و پویندگی به نمایش گذاشته میجاي آن ش

کند و فلک به او امید اي است که طفل شب را در آغوش دارد، صبح به شاعر نگاه میخندد، فلک دایهمی
ها د. از آنجا که بسامد این استعارهزند، شب دشمن روز است و سنگ دهان داردهد، باد نقاب بر چهره میمی

کنیم:بسیار زیاد است، تنها به ذکر چند نمونه بسنده می
غالیۀ موي تو ساید صبادر صدف صبح به دست صفا     

)23(همان: 
- بیت، باد صبا به انسانی مانند شده که رایحۀ دلنشین خود را از ساییدن غالیۀ موي پیامبر(ص) بهدر این 

استدست آورده
الله در شعر نظامی به نماز ایستاده است:

چون مغ هندو به نماز آمدهالله به آتشگه راز آمده     

)55(همان: 
دهد و از دزدان و گدایان سخن به العارف، فلک را مخاطب قرار مینظامی در بیتی به یاري صنعت تجاهل

طلبد:کند و از او یاري میاو شکایت می
اند                 اي فلک از دست تو چون رسته

کار شد از دست به انگشت پاي 
اندهایی که کمربستهاین گره

این گره از کار سخن واگشاي

)42(همان: 
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) اعضاي بدن6
هایی است، کاربرد استعارهص دادههاي دیگري که بسامد باالیی در شعر نظامی را به خود اختصااز نشانه

باشند و از آن میان است:است که مدلول آن اعضاي بدن می
آورد که به سپیدي، گونه؛ رخسار: شاعر براي چهرة معشوق و یا ممدوح خویش تصاویري را می

درخشندگی و گلگونی رخسار اشاره دارد:
الف) گل، نسرین؛ خرمن مه، خوشۀ پروین:

خرمن مه، خوشۀ پروین شدهو نسرین شده     خوي به رخ چون گل

)65(همان: 
ب) سیم سپید:

مشک فشان بر ورق مشک بیدزلف سیه بر سر سیم سپید     

(همان)
ج)اللۀ سیراب:

اللۀ سیراب تو زردي گرفتچشمۀ مهتاب تو سردي گرفت      

)94(همان: 
شده، به اعتبار رنگ، شکل و بوي خوش آن برگزیده کار گرفتههایی که براي این مدلول بهوي: دالم
است.شده

الف) شب:
آتش سوداي تو آب حیاتاي شب گیسوي تو روز نجات     

)22(همان:
ب) مشک و کافور:

مشک تو را طبع چو کافور کردآتش طبع تو چو کافور خورد     

)                                                         95(همان: 
ج) سنبل:

گر آفتابگوهر او لعلسنبل او سنبلۀ روز تاب     

)21(همان: 
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شود:دهان: این عضو از بدن معشوق همواره به کوچکی و تنگی ستوده می
الف)درج تنگ:

نیست عجب زادن گوهر ز سنگیافت فراخی گهر از درج تنگ     

)20گوهر اشاره به دندان دارد.                                                                   (همان: 
ب)حقّه:

بلعجبی کرد و بساطی کشیدعشق چو آن حقّه و آن مهره دید     

)60(همان: 
است:هایی که براي نشان دادن سرخی و زیبایی لب آمدهلب: استعاره

الف)پسته:
پسته و عنّاب شده شکّرتپِست شکر گشت غبار درت     

)30(همان: پِست، نان شکرین است.           
ب) عناب:

پسته و عنّاب شده شکّرتپِست شکر گشت غبار درت     

(همان)
ج) لعل:

افروزترلعل ز مهتاب شبورشید جگرسوزتر  جزع ز خ

)60(همان: 
است و براي آن تصاویر زیبایی چشم: این عضو از بدن همواره در ادب پارسی مورد توجه شاعران بوده

جمله:اند؛ ازآورده
الف) نرگس:

نرگس بیناي تو را نور از اوستروضۀ ترکیب تو را حور از اوست   

)4(همان: 
اند و در گذشته این چشم بودهب) بادام: این تصویر به سبب تنگی چشم آمده؛ چراکه ترکان مهوش، تنگ 

آمده است:ویژگی ظاهري، حسن به شمار می
سبز خط از پستۀ عناب رنگفندقۀ شکر و بادام تنگ 
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)64(همان: 
ان معشوق به اعتبار سپیدي و ارزشمندي آن بیان شده:هاي برگزیده براي دنددندان: دال
الف) مهره:

بلعجبی کرد و بساطی کشیدعشق چو آن حقّه و آن مهره دید     

)60(همان: 
ب) گوهر:

سنگ چرا گوهر او را شکست؟گی نَخَست     گوهر او چون دل سن

)                                                                                                 20این بیت اشاره به شکستن دندان پیامبر در جنگ دارد.                                 (همان: 
.

-االسرار تصویر شب براي توصیف آن آمدهروید. در مخزنبر اطراف لب میخط موهاي نرمی است که 

است که داللت بر رنگ آن دارد:
بابلی غمزه و هندوي خالدر شب خط ساخته سحر حالل     

)64(همان: 
است:االسرار پوست بدن از جهت نرمی و لطافت به ادیم مانند شدهپوست بدن: در بیتی از مخزن

یافته جو دانه چو کیمخت ماهگون گشته ادیمش چو کاه     گندم

)72(همان: 
گون این بیت دربارة حضرت آدم آمده که پس از خروج از بهشت، پوست بدنش به سبب آفتاب، گندم

ریزد.هاي سیاهی از پوست وي بیرون میشده و دانه
) روشنان فلکی6

ها باشد. این مدلولهایی پراکنده هستند که مدلول آنها روشنان فلکی میها شامل دالدراین مبحث، نشانه
ز:عبارتند ا

خورشید
هایی که بر شکل، رنگ زرد و روشنایی آن اشاره دارند:استعاره

الف)سپر:
تروز سپر او سپرك رنگتر    گشت جهان از نفسش تنگ

)46(همان:
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ب)آینه:
زان چو سپهر آینه داري به دستپرست     تو و صورتعاشق خویشی

)75(همان: 
ج)گوي زرد:

چون زن حایض پی لعبت مگرد لعبت زرنیخ شد این گوي زرد     

)79(همان: 
د) طشت زر:

تا تو ز خود دست بشویی مگردهدت طشت زر     صبح بدان می

)145(همان: 
رنگ است:و تصاویر خورشید هنگام طلوع که سرخ

ه) لعل فلک:
در غم آن شب همه شب جان کَنَدماه که بر لعل فلک کان کند     

)67(همان: 
و) نارنج:

آمده نارنج به دست آن زمانسمان     سبزتر از برگ ترنج آ

)56(همان: 
ستارگان

تصاویر زیبایی که به عنوان دال براي این مدلول بیان شده عبارت است از:
الف)گل و درم:

گا دف زهره درم ریز کردز کرد    گه قصب ماه گل آمی

)46(همان: 
- این بیت اشاره به مقابلۀ ماه و زهره دارد با دیگر ستارگان. گل و درم اینجا استعاره از ستارگان دیگر می

باشد.
شب:ب) چشم

چشم چراغ سحر افروختندچشم شب از خواب چو بردوختند     
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)53(همان: 
رود، پایان شب است و چراغ سحر یعنیچشم شب استعاره از ستارگان است که چون به خواب فرو می

کند.صبح طلوع می
ج) گوهر عقد فلک:

جعد شب از گرد عدم شانه کردچون گهر عقد فلک دانه کرد     

)4(همان: 
از ستاره در گردن دارد.آویزي زیبادر این بیت فلک چونان انسانی است که گردن

) فلک، آسمان7
شماري را براي آن آورده، فلک و هاي بیهایی که نظامی بدان نظر داشته و تصاویر و دالاز دیگر مدلول

کنند.ها برخی بر شکل آسمان، بعضی بر رنگ و برخی دیگر بر هردو داللت میآسمان است. از میان این دال
دهد:وار آسمان را نشان میه مانند و حلقهتصاویري که شکل خمیده، دایر

الف)دایرة دهربند:
چون گره نقطه شدم شهربندمن که در این دایرة دهربند     

)31(همان: 
ب) خُم بادگرد:

نان ندهد تا نبرد آب مردم بادگرد     آتش این خاك خُ

)96(همان: 
ج) رسن پیچ پیچ:

با کشش عشق تو هیچ است هیچمار مخوان کاین رسن پیچ پیچ     

)134(همان: 
د) خرگه:

غول ره عشق خلیل اهللا است...کاین مه زرین که در این خرگه است     

)137(همان: 
تصاویري که بر رنگ تیره یا آبی آسمان داللت دارد:

الف)تختۀ مینا:
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تخت بر این تختۀ مینا نهادمملکتش رخت به صحرا نهاد     

)87(همان: 
رد؛ پردة زنگار خورد:ب) پردة زنگی نو

کیست در این پردة زنگار خورد؟محرم این پردة زنگی نورد     

)69(همان: 
بگون:ج) فلک آ

ک آبگونگشت روان این فلحالی از آن قطره که آمد برون     

)111(همان: 
تصاویري که هم بر رنگ و هم بر شکل آسمان اشاره دارد:

الف)دایرة الجورد:
غافل از این دایرة الجوردفارغ از این مرکز خورشیدگرد     

)143(همان: 
ب)گنبد دوالب رنگ:

تا رهی از گردش پرگار تنگبرپر از این گنبد دوالب رنگ     

)126(همان: 
ج)گنبد پیروزه:

گنبد پیروزه پر آوازه گشتتا به تو طغراي جهان تازه گشت

).112(همان: 
) دنیا8

است، امینی که همواره مورد توجه شاعران پارسی زبان بودهترین مضتوان گفت یکی از مهمبه جرأت می
دارند. شاعران گالیه از دنیا و تصاویري است که نشانگر نارضایتی شاعر از حوادث و پیشامدهاي آن ابراز می

االسرار نظامی دارند. در مخزنگیر آن بر حذر میهاي گریبانهمواره آدمی را ازافتادن در دام دنیا و سختی
- هاي زیبایی به زبان استعاري و تصویري براي آن آمدههاي پر بسامد است که داله به دنیا یکی از مدلولتوج

شود:است؛ در ذیل به برخی از آن اشاره می
هایی که بر دیرینگی دنیا اشاره دارد:دال

فرش کهن پوده:



٢٨٦٤

٢٨٦٤

مجموعه مقاالت

طرح کن این دامن آلوده راباز هل این فرش کهن پوده را     

)77(همان: 
ها و خطرهاي دنیا تأکید دارد:هایی که برسختیدال

الف)بادیۀ دیوالخ:
خانۀ دل تنگ و غم دل فراخدر تف این بادیۀ دیوالخ     

)129(همان: 
ب)چشمۀ گوگرد؛ دوزخ گوگرد:

دوزخ گوگرد شد این تیره دشت    
آب دهانی به ادب گرد کن

تر گذشتاي خنک آن کس که سبک
در تف این چشمۀ گوگرد کن

)168(همان: 
ج) دخمۀ زندانیان:

تبش است آتش روحانیان بیگر نه در این دخمۀ زندانیان

)96همان: 
خ محرورکُشد) دوز

خواردوزخ محرورکُش تشنهخاصه در این بادیۀ دیوسار

)129(همان:
هایی که در آن سخن از زودگذر بودن دنیا است:دال

الف) رباط:
نوشتند هنوز این بساطدرنبرنشکستند هنوز این رباط

)150(همان: 
ب) منزل فانی، باد خزانی:

باد خزانی است، بهارش مبین منزل فانی است، قرارش مبین

)130(همان: 
کند:ارزش بودن آن را گوشزد میوفایی دنیا و بیهایی که بیدال

الف) مادر فرزند کش:
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آنچه پدر گفت، بدان دار هش بگذر از این مادر فرزندکُش

)118(همان: 
ب) ویرانه ده:

کار زمین بود گره بر گره در هوس این دو سه ویرانه ده 

)4(همان: 
:ج)خاکدان، استخوان

مغز وفا نیست در این استخوان کُنج امان نیست در این خاکدان

)127(همان: 
نتیجه 

ان ژرفناي نظامی شاعر پرآوازه و استاد بزرگ سخن در قلمرو شعر و ادب پارسی است. سخن او آنچن
توان شعر او را سرآمد اشعار قرن کند که میتوي عالم خلقت نفوذ میهاي نُهکاود و در پدیدهکلمات را می

است که گهر شخن االسرار، ما را بر این داشتههاي زبانی نخستین اثر وي، مخزنششم دانست. بررسی نشانه
اندیش و سنجیده سخن نهایت باریکشاعري بیاز پیش بشناسیم و ضمیر روشن او را به عنوانوي را بیش

هاي بدیع و تصاویر شعري زیبا، طلب، استعارهبستاییم. زبان او به واقع ستودنی است. الفاظ دشواریاب وشرح
ود آنچه در این پژوهش به آن رسیدیم، نمود؛ با این وجمسیر پژوهش را بر نگارنده دشوار و سنگالخی می

هاي زبانی سر و کار داریم؛ اما شناخت ز در معناي خود به کار رود با نشانهاین است که هرجا کالم ج
هاست. کاري که در این مقاله بدان پرداخته شد.  ها و مدلولها وابسته به شناخت اجزاي آن یعنی دالنشانه

ود؛ زیرا شهاي شمایلی نزدیک میگوید به نوع نشانهنظامی آنجا که به زبان استعاري و تصویري سخن می
شود و این شباهت دو سوي نشانه در استعاره، وجه استعاري به سبب مشابهت با وجه دیگر جانشین آن می

دهد. نظامی در کاربرد این نوع نشانه بسیار تواناست و هاي شمایلی قرار میاست که آن را در ردیف نشانه
جا که سخن با زبان مجازي و کنایی بیان استعاره پربسامدترین فن بالغی است که او به کار برده. اما آن

گردد؛ چراکه در سخن مجازي، مجاورت یا نزدیکی مبناي جانشینی اي نزدیک میشود، به وجه نمایهمی
کند. دیگر آنکه در مخزن تر جلوه میرنگاي در زبان نظامی نسبت به وجه شمایلی کم. وجه نمایه1است

ی سرو کار داشتیم؛ زیرا اساس زبان استعاري دال و مدلولی است که هاي ضمناالسرار نظامی بیشتر با داللت
توان مدلول مورد نظر را دریافت. در شود و در کالم استعاري با معناهاي ضمنی میخود مدلول دال دیگر می

).199: 1378ر، براي مطالعۀ بیشتر(ر.ك: یاکوبسن به نقل از چندل-١
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ها در این مجالها در مخزن االسرار، بررسی همۀ آن نشانهپایان سخن باید گفت به دلیل بسامد باالي نشانه
طلبد. تري را میتنگ امري است غیر ممکن و محال و این امر مجال وسیع

کتابنامه
).ساختار و تأویل متن، تهران :نشرمرکز، چاپ اول.1370احمدي، بابک .(
).هایی از نقد پسامدرن، ترجمۀ بابک احمدي و ها؛ نمونه). سرگشتگی نشانه1384بودریار، ژان و دیگران

قیقی، تهران: نشر مرکز، چاپ سوم.دیگران، گزینش: مانی ح
).شناسی، ترجمۀ مهدي پارسا، تهران: انتشارات سوره مهر، چاپ سوم.). مبانی نشانه1387چندلر، دانیل
).فرهنگ اصطالحات ادبی، تهران: انتشارات مروارید، چاپ چهارم.1378داد، سیما .(
).رمس، چاپ اول).دورة زبانشناسی عمومی، تهران: ه1378دو سوسور، فردینان
زیر نظر دکتر معین و دکتر جعفر شهیدي، تهران: 14). لغت نامه، ج 1377اکبر.(دهخدا، علی ،

مؤسسۀانتشارات و چاپ تهران، چاپ دوم.
) .شناسی، ترجمۀ مظفر قهرمان، آبادان: نشر پرسش، چاپ ).درآمدي بر نشانه1380دینه سین، آنماري

اول.
).هاي ادبی معاصر،ترجمۀ مهران مهاجر، محمد نبوي، تهران: نامۀ نظریهنش). دا1385ریما مکاریک، ایرنا

نشر آگه، چاپ دوم.
).شناسی اجتماعی، تهران: نشر علم، چاپ اول.). معناکاوي به سوي نشانه1389ساسانی، فرهاد
).شناسی کاربردي، تهران: نشر علم، چاپ اول.). نشانه1387سجودي، فرزان
).متفکّر بزرگ معاصر از ساختارگرایی تا پسامدرنیته، ترجمۀ محسن حکیمی، ).پنجاه1377لچت، جان

تهران: خجسته، چاپ اول.
) .مخزن االسرار، به کوشش سعید حمیدیان، با 1376نظامی، جمال الدین محمد الیاس بن یوسف.(

تصحیح وحید دستگردي، تهران: نشر قطره، چاپ اول.
).فلسفۀ ساختارگرایی و پساساختارگرایی، ترجمۀ فرزان ).ابرساختارگرایی1388هارلند، ریچارد :

سجودي، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسالمی، چاپ دوم.
).شناسی چیست؟، تهران: نشر ورجاوند، چاپ دوم.). نشانه1388یوهان سن، یورگن دنیس و دیگران
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بررسی انسان کامل در عرفان زرتشت و مشترکات آن با عرفان موالنا
ال ذوقیسهی

استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج
چکیده

با توجه به اینکه شناخت انسان و بررسی ابعاد وجودي او همواره مورد توجه ادیان، مذاهب و مکاتب 
مختلف بشري بوده و انسان کامل در واقع انسانی است که تمامی مظاهر و ارزش هاي انسانی به طور کامل و 

و تجلّی می کند و به عنوان یک الگوي مطرح و تأثیرگذار براي سایر افراد بشري به به صورت هماهنگ در ا
حساب می آید. دراین پژوهش به شناخت انسان کامل در عرفان زرتشت پرداخته و در معرفی زرتشت به 

تن منش عنوان نمونه ایی از انسان کامل که در طی مراحل قرب به اهورامزدا و پیروي از اَشا یا راستی و داش
نیک و برخورداري از دانش لدنی نمونه ي اعالي انسان است کالم را بسط داده، و سرانجام به بررسی 

مشترکات این موضوع در آثار موالنا، که همگی به نوعی متون کهن عرفانی است می پردازیم.
عرفان، زرتشت، انسان کامل، موالناها:کلیدواژه

مقدمه:
عاد وجودي او، همواره مورد توجه همه ادیان، مذاهب و مکاتب بوده است. از شناخت انسان و توجه به اب

دیدگاه عرفان، اگر انسان شناخته شود، آفریدگار انسان هم شناخته خواهد شد و کالم گهربار حضرت 
هر که خود را شناخت خداي خود را »: من عرفه نفسه فقد عرف ربه«(ع) حکایت از همین واقعیت دارد: علی
خته است. در حقیقت یکی از بهترین راه هاي شناخت خدا و حتی پی بردن به صفات او شناخت انسان شنا

است. در اکثر فرهنگ ها همواره جلوه یی از یک انسان آرمانی و همچنین جستجو در ماهیت مدینه فاضله و 
آرمان شهر به عنوان یک هدف و مقصد متعالی، مد نظر بوده است. 

در واقع انسانی است که تمامی مظاهر و ارزش هاي انسانی » انسان کامل«یا به روایت دیگر انسان آرمانی، 
به طور کامل و به صورت هماهنگ در او تجلّی پیدا کرده و به عنوان یک الگوي مطرح و تأثیرگذار براي 

ود دارد و آدمی سایر افراد بشر به حساب آید. درباره ي حقیقت و ماهیت انسان کامل، نظرهاي متفاوتی وج
بوده است. چه بسا همین روح پویا و جستجوگر » انسان کامل«در طول تاریخ به دنبال گمگشته اي به نام 

انسان، سبب شده است که گاه موجودات  ماوراء طبیعی و رب النوع ها و حتی قهرمانان اساطیري و افسانه 
اي را به عنوان انسان کامل براي خود قلمداد کند.

و مبانی عرفان زرتشتیزرتشت 
یا زرتشت پیامبر ایران باستان که بر اساس سنّت، در قرون ششم و هفتم قبل از میالد به اوج » زرتشترا«

) زرتشت به تبلیغ دین خود در میان اقوام 18، ص 1384شکوفایی خود رسید.(طلوع وغروب زردشتی گري،
هاي اصیل عرفانی بوده و بر حاوي مبانی و مایهترین ادیانی است که ایرانی پرداخت، دین زرتشت از کهن
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هاي هاي زرتشت بیش از هر چیز سرشار از دریافتادیان شرقی و غربی تأثیر شگرف داشته است. سروده
معنوي و عرفانی است و با زبانی عارفانه سروده شده است.

شواهد و مدارك در اختیار درباره ي مبانی عرفانی در دین زرتشت همواره بحث شده و به اندازه ي کافی 
بوده تا اندیشمندان را به این موضوع راهنمایی کند. نخستین شخصیتی که به طور جامع به عرفان زرتشتی 

الدین سهروردي است. او به خوبی با رسیده و ارکان آن را دریافته و در آثار خود آورده است شیخ شهاب
شنایی داشته، به روشنی بیان نموده که حکمت نوري حکمت و فلسفه ي یونانی و حکمت اشراقی زرتشتی آ

و اشراقی زرتشتی منبعی عرفانی است که به حکمت یونان نیز راه یافته است او حکمت اشراقی و عرفانی را 
از ایران باستان دانسته است. در بین ایران شناسان معاصر نیز هانري کربن بیش از دیگران در همه ي آثار خود 

ت به عرفان زرتشتی رسیده و در مطالعات تطبیقی، خودآگاه یا ناخودآگاه به این حوزه راه مانند ارض ملکو
اند.یافته است. این بزرگان، عرفان ایرانی و اسالمی را ادامه عرفان زرتشتی دانسته

در بررسی مبانی عرفان زرتشتی باید به این نکته اشاره کرد که گاهان و هفده سرودي که زرتشت سروده 
هایی شورانگیز و هاي دینی نیست بلکه الهامز او به یادگار مانده است فقط شامل شریعت و آموزشو ا

هایی عرفانی است که از نوعی تجربه ي معنوي حکایت دارد که روحی شیفته و عاشق، با خداوند راز دریافت
ه اشراق رسیده است. کند و گویی با نگاه وحدت وجودي، هستی را در مجموع شهود نموده و بو نیاز می

هاي نورانی است که مبناي ترین ویژگی اشراقی و عرفانی زرتشت تکیه بر نور و دیدار با شخصیتاصلی
اند.هاي نورانی رسیدهگیرد. در عرفان اسالمی نیز عارفان به دیدار با شخصیتعرفان او قرار می

اهورامزدا به وجود آمده و هر انسانی که از این فرّ اي است ایزدي که از فرّنور یا همان  فرّ یا فرّه  ودیعه
فرّ زرتشت «تر و بلکه خلیفه و جانشین خداست. در زادسپرم آمده که بهره بیشتري داشته باشد به خدا نزدیک

پایان) فرود آمد به آن آتش، که پیش به شکل آتش از آن اسر(روشنی ازلی که جایگاه اورمزد است، روشنی بی
خت. از آتش اندر مادر زرتشت آمیخت. سه شب در همه ي گذرهاي اطراف خانه، به شکل آتش او بود، آمی

)219، ص1371پیدا بود (متجلی بود)، راه گذاران، نوري بزرگ همی دیدند.(تاریخ مطالعات دین هاي ایرانی،
فت و عرفان، دردین زرتشت آتش و نور، نشانه و رمز وجودي خداوند، انوار تابنده از آن ذات اقدس، معر

گوید: آتش داراي ذاتی شناخت حکمت و راه رسیدن به ذات حق باري تعالی هستند. چنانکه سهروردي می
باشد و آن نوري است قاهره، که شریف است، فارسیان، درباره ي آن که آتش رمز وجودي اردیبهشت می

وسیله ي اردیبهشت، آنچنان به شود اتفاق نظر دارند. زرتشت در طلب آن است که بهآتش از آن افاضه می
عرفان و شناخت و حکمت واال دست یابد تا بتواند به میانجی بهمن، به بارگاه قدس نوراالنور وارد 

)143، ص1384شود.(حکمت خسروانی،
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حکمت خسروانی، فلسفه ي اشراق و عرفان نوري از ایران زمین به یونان رسیده و همواره سه اصل 
دار نیک و پندار نیک، همان حکمت و عرفان شده است. چنانکه حکماي ایران از زرتشتی: گفتار نیک، کر

اند.سینا و سهروردي تا دیگران، حکیم را به همین معنی معرفی کردهابوعلی
گوید: سهروردي در حمکه االشراق به صراحت این حکمت عرفانی را از زرتشت دانسته است. او می

ارد، بر او باد که روي در ریاضات بیاورد و از پیران وارسته یاري بخواهد، دکسی که این سخنان را باور نمی«
شاید نوري بر دل او بتابد و نور فروزان را در عالم جبروت ببیند و ذوات و اشخاص ملکوتی را ببیند و 

هاي مینوي یعنی روحانی را ببیند، چنان که حکیم اند بنگرد و تابشانواري که هرمس و افالطون دیده
گوید: جهان بر دو زرتشت آذربایجان از آن خبر داده است، در کتاب زند آنجا که میدانشمند، پیشواي کامل، 

بخش است. جهان مینوي که عالم نورانی و روحانی است و گیتی که مراد از آن جهان ظلمانی و جسمانی 
آنان نیروي درخشش و رأي باشد،  و چون نور فیض دهنده و تابنده از عالم باال بر نفوس فاضله يمی
نامند، و چنان که زرتشت گفته می"خره"درخشد، و این نور را به پارسی پهلوي بخشد و مانند آفتاب میمی

درخشد، و به وسیله ي همین نور آفریدگان برخی بر برخی است، خره نوري است که از ذات پروردگار می
توانند کار یا هنري انجام دهند پروردگار، به نیروي آن نور میکنند و هر یک از آفریدگان دیگر فرمانروایی می

هاي مینوي را گویند. وراي تابشمی"کیان خره"و بخشی از این نور که ویژه ي پادشاهان دانشمند است آنرا 
هایی که زرتشت از آنها خبر داده است و سرچشمه خره قرار داده، و گفته است که خره و خرد یعنی تابش

حکمه »(ها را در عالم خلسه دید چنان که در الواح گفته است.راستگو، کیخسرو مقدس آن تابشپادشاه
)372االشراق،(بی تا)، ص

الزم است در اینجا اشاره شود آتش در عرفان نماد نور، عشق، اشراق، خرد و پیوند با خداوند است که در 
هاي اصلی عرفان ایرانی به شمار که بخشعرفان جهانی عمومیت دارد و درعرفان اسالمی و زرتشتی نیز

شود. آتش به صورت عشق در عرفان حضور یافته و در همه  کشف و آیند همین مطلب دیده میمی
شود. در دین زرتشت نیز همواره خداي یکتا پرستیده شهودهاي عارفان همواره نور و آتش به نوعی دیده می

گردید.د میشد و نور و آتش برترین جلوه ي حق قملدامی
هاي زرتشتی در اغلب ادیان تأثیر نهاده و به ویژه در ادیان ابراهیمی نقش آفرینی نموده است. آموزه

خداوند در این ادیان نور دانسته شده و همواره به صورت نور یا آتش بر انبیاء و اولیاء عرفا جلوه کرده است. 
ترین درجه ي کمال آدمی و قوه ي عقالنی و عالیعرفان و تصوف، یعنی نیرومندترین پایه ي «بنابراین 

ترین کتب پرورش روحانی بشر و حکمت یا فلسفه ي ترین بافته ي کارگاه ذوق انسانی و ارزندهلطیف
اشراق، هر دو زاده و دست پرورده ي عقل و احساس و ذوق و هنر ایرانی است و ایران زمین گاهواره این 

)  15، ص1353فلسفه در ایران باستان و مبانی حکمت اشراق،»(رود.دو اختر فروزان به شمار می
شک در عرفان و تصوف بیش از هر رشته ي دیگري میراث زرتشتی حفظ شده و با تفسیرهاي جدید بی

و مناسب با دین اسالم ارایه گردیده است. بنابراین پیام اصلی زرتشت راستی و درستی از راه محبت و عشق 
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می با نام مکتب عشق زنده شده است. از نظر زرتشت هر انسانی صاحب اختیار و است که در عرفان اسال
آزاد است تا بین خوبی و بدي انتخاب کند و عمده پیام او اخالقی است که همین تکیه بر اخالق، در اراده

عرفان اسالمی نیز انعکاس دارد. 
تعریف انسان کامل

حب نظران، انسان کامل داراي صفات و ویژگی هاي در اکثر مکاتب بشري و در نظر بسیاري از صا
مشترکی می باشد و همه ي کسانی که در باب انسان کامل سخن گفته اند، انسان را متّصف به فضایل اخالقی 
و کماالت انسانی نموده اند. این مکاتب اکثراً بر این باوراند که انسان کامل، انسانی است که از سایر انسان ها 

ر بوده و به عنوان یک الگو و آیینه ي تمام نما، براي دیگران مطرح باشند.   انسان کامل به واسطه برتر و واالت
ي روح بلند و منیعی که دارد، در قلب آدمیان نفوذ کرده و همه را منقلب می گرداند. در جوامع اولیه و ملت 

طیر آغاز می شود، انسان آرمانی یا هاي باستانی که چشم انداز تاریخ اجتماعی و فرهنگی گذشته آنان با اسا
هاي ملّی خداگونه، مظهري از قدرت هاي فوق طبیعی است که با گذشت زمان در سیماي قهرمانان حماسه

متجلّی می شود و با عملیات خارق العاده و فوق انسانی، آرزوهاي عملی نشده قبیله، قوم و یا ملت خویش 
شد.(انسان آرمانی و کامل در ادبیات حماسی و عرفانی را در فضاي داستان هاي حماسی تحقق می بخ

)24،ص1375فارسی،
اساطیر ایرانی بخشی عمده و زاینده از فرهنگ بشري هستند که مبنایی براي اهل باطن قرار گرفته و 
سرچشمه ي بسیاري از طریقت ها و رمزهاي عرفانی به شمار می آیند. از آنجا که رمز و سمبل و نماد از 

مشترك اسطوره و عرفان است و نیاز به تفسیر و تأویل دارند گسترش عرفان از همین طریق قابل زبان هاي
مطالعه است. در عرفان نیز انسان کامل در قید و بند امور حسی و مادي نیست، بلکه مرغ روح او از قفس 

احت مشغول تنگ و تاریک این جهان پرواز و در عالم باال، یعنی عالم روح و ملکوت به سیر و سی
رسیده » خود ایده آل«گذشته و با انتخاب هاي خویش به » خود طبیعی«انسان کامل، انسانی است که از «است.

است...انسان کامل ازآن چنان عظمت و شکوهی برخوردار است که هیچ گاه در حیطه اي از زمان و مکان 
)7،ص1371از دیدگاه مکاتب،سیماي انسان کامل»(قرار نمی گیرد و همواره شهره عام و خاص است.

انسان کامل در آیین زرتشت
اولین انسانی که به ارزش و شأن انسان مفهوم بخشید و گوهر عقل او را خاطرنشان ساخت زرتشت بود. 
انتخاب، اختیار و اراده، هزاران سال قبل از سارتر و نیچه و  دیگر بزرگان در مکتب زرتشت مورد توجه قرار 

اي اهورامزدا، با دمی پاك و اندیشه اي نیک به تو روي «تشت در اوستا می گوید: واقع شده است. زر
آورم، اي مزداي نیکی افزاي، خواستارم که به من کامیابی در این جهان مادي و توفیق وصول به آن در می

چنین جهان مینوي ببخشایی و این که بتوانم چنان گروه مردمان را آیین بیاموزانم که هر دو جهان را 
)28یسنا،هات»(دریابند.
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در این بخش بر اساس متن گاهان، معتبرترین سند در آیین زرتشت، و کهن ترین بخش اوستا، انسان 
ها داراي هفده هات از هفتاد و دو هات یسنه را در بر می گیرد. که به هنگام کامل توصیف می شود. گات

ن پیش از زرتشت است جاي داده اند.(اوستا،جلد گردآوري اوستا آن را در میان یسنا که نیایش هاي که
)33اول،ص

ویژگی هاي انسان کامل در عرفان زرتشت و عرفان موالنا 
الف: قرب به اهورامزدا 

اهورا آفریینده ي جهان و کاینات است. او دهنده ي خوبی هاست و بدي در آستان او را ه ندارد. او 
ستی خود می دهد و پدید می آورد. او گوهر و دهنده ي خرد، سازنده است و ویرانی نمی شناسد، او از ه

راستی و داد، آرامش و مهر، نیروي برگزیده و شهریار اهورایی، رسایی و فراگیري، جاودانی و بی مرگی 
ها، کسب آسایش دو جهان، در گرو ) در گات27ص1380است.(دیدي نو از دینی کهن؛ فلسفه زرتشت،

) اگرچه قرب به 1، بند 32) و باید همه را به سوي اهورا آورند (هات 2ند ، ب28قرب به اهوراست(هات 
اهورا براي همه امکان پذیر است، اما تنها انسان کامل است که به این مقام نایل می آید. بنابراین اساسی ترین 

زگشت به با«ویژگی انسان کامل قرب به اهوراست که این مسأله را شعراي عارف فارسی زبان، تحت عنوان 
که شامل مراحل اصل و منشاء انسان، جدایی از اصل، و وصل مجدد است به زیباترین وجه در اشعار » اصل

خود به نمایش گذاشته اند: 
از جمله سنایی که می فرماید: 

تا کی اندرانجمن دعوي ز هجر و وصل 
یار 

نیست شو درراه تا هم وصل وهم هجران بود
)168، ص1362غزنوي،(دیوان سنایی

و یا عطار که می گوید: 
اي روح در این عالم غربت چونی 
سلطان جهان قدس بودي اکنون

بی آن همه پایگاه و رتبت چونی 
در صحبت نفس شوم صحبت چونی               

)61، ص1358(مجموعه رباعیات عطار،
را به طور مجمل و کامل بیان می کند.»بازگشت به اصل«و یا این بیت معروف موالنا که مضمون 

باز جوید روزگار وصل خویشهر کسی کو دور ماند از اصل خویش 
) 4/ بیت 1(مثنوي/ د

و درجاي دیگر مولوي در همین مضمون چنین می سراید: 
منگر اندر ما مکن در ما نظر 
ما نبودیم و تقاضامان نبود 

سخاي خود نگراندر اکرام و
شنود لطف تو ناگفته ي ما می

) 609-610/ ابیات1(همان/ د
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مقصود و هدف او بازگشت به سوي خداوند و دیدار با اوست. یعنی پرواز روح به مأواي اصلی خود، 
و یا کشد و به سوي خداوند پرواز می کنداسطوره ي پرواز به سوي آسمان و اینکه روح چون پرنده پر می

اي که واسطه بین زمین و آسمان است. همان گونه که پیش تر اشاره شد، در بین تمثیل هاي اي افسانهپرنده
باور دارند » سیمرغ«عرفان زرتشتی با عرفان اسالمی اشتراك و شباهت فوق العاده اي وجود دارد، هر دو به 

است. » انسان کامل«براي سیمرغ اراده شده که نماد و مظهر فرشتگان نیز می باشد و از جمله مفاهیمی که 
الزم به ذکر است که عنوان انسان کامل را گاه براي انبیاء و اولیاء الهی به کار می برند و گاه براي اولیاء جزء؛ 
یعنی مؤمنانی که به عنایت حق پس از طی ریاضات و عبور از مراتب نفس، به کمال انسانی دست یافته اند. 

نا، سیمرغ را به معنی انسان کامل و یا به قول نیکلسون، سالک معتبر به کار برده است: در بیت زیر موال
هر یکی گر باز و سیمرغی شویم ي دام نویم   دم به دم ما بسته

) 375/ بیت 1(همان/ د
رغ در عرفان نیکلسون در تأیید نظر خویش پس از شرح هویت سیمرغ خاطرنشان می سازد که سیم
) 232،ص1365فارسی، حق یا روح را به حالت موجودي الهی مجسم می کند.(نیکلسون،شرح مثنوي معنوي،

وي با استفاده از وصف سیمرغ که به قول او موجود االسم و معدوم الجسم است، نتیجه می گیرد که جسم 
)1346زید.(همان، صانسان کامل در این دنیا و روحش نزد خدا می

اط او بسیار مستند است؛ زیرا موالنا در وصف اولیا تصریح می کند که جانشان در صحراي بی چون استنب
رفته است و از احوال دنیا خواب اند: 

اي زین حال عارف وانمود شمه
رفته در صحراي بی چون جانشان    

خلق را هم خواب حسی در ربود 
روحشان آسوده و ابدانشان  

) 395-396/ ابیات 1وي/ د(مثن
ب. پیروي از اَشا یا راستی 

اَشا، قانون راستی و داد است. عمل به راستی، در اندیشه، گفتار و کردار، دادگري است. هیچ کنشی 
سازگار باشد. قانونی که از روي راستی فراهم نشده و دادگستري را » اَشا«راست نیست مگر آن که با قانون 

قانون نیست. اشا هم قانون طبیعی و هم قانون الهی است. اشا، قانون دگرگونی ناپذیر، ازلی استواري نبخشد،
)61و ابدي است.(دیدي نو از دینی کهن، ص

درآیین زرتشت، راستی خیر است. از این رو، باید مفهوم خیر را واکاوي کنیم، از دید گات ها، جهان از 
ساخته شده است که از اجتماع این دو، زندگی و نازندگی به وجود 2»انگره مینو«و 1»سپنتامینو«دو نیروي 

) سپنتامینو خیر است، و انگره مینو شر است. از دید زرتشت کسی که از سپنتامینو یا 4، بند 30آید (هاتمی

1 . spenta minyu
2 . angra minyu
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د و خیر پیروي کند، از اشا یا راستی پیروي کرده است از این رو دادگري انسان کامل در یاري رساندن به افرا
رسیدن به پیامدهاي مثبت در زندگی است. همین موضوع در بین عرفاي مسلمان بسیار مورد توجه بوده به 

گوید:باره میطوریکه عزیزالدین نسفی در این
اي دوست! انسان کامل هیچ طاعتی بهتر از آن ندید که عالم را راست کند و راستی را در میان خلق «

بد از میان خلق بردارد و قاعده و قانون نیک در میان مردم بنهد و مردم را به پیدا کند، و عادت و رسوم 
)6، ص1371االنسان الکامل،»(خداي خواند و از عظمت و بزرگواري و یگانگی خداي مردم را خبر دهد.
کند.این انسان کامل همان آدمی است که مولوي نیز او را چنین توصیف می

گر ستایم تا قیامت قاصرم                                           برماین چنین آدم که نامش می
) 1248/ بیت 1(مثنوي/ د

موي در دیده بود کوه عظیمبود آدم دیده ي نور قدیم
) 18/ بیت 2(مثنوي/ د

هاي خوب و پسندیده متجلّی فات و ویژگیآنکه در وجود آنها تمام صهاي کامل به واسطه ي انسان
آیند و مردم از آنها به عنوان یک شده است، به عنوان یک آیینه ي تمام نما براي سایر مردمان به حساب می

الگوي تمام عیار تبعیت می کنند:
نقش جان خویش می جستم بسی 
گفتم آخر آینه از بهر چیست
آینه ي آهن براي پوستهاست

ست اال روي یارآینه ي جان نی
گفتم اي دل آیینه ي کلّ را بجو    

هیچ می ننمود نقشم از کسی
تا بداند هرکسی که چیست و کیست

آینه ي سیماي جان سنگی بهاست 
روي آن یاري که باشد زآن دیار

رو به دریا  کار برناید بجو 
)  93-97/ ابیات 2(همان/ د

امل و فاضلی است که مظهر جمیع صفات و اسماء حضرت حق تعالی است. آینه ي کلّ همان انسان ک
این ولی کامل، بسان دریاي ژرفی است که حاوي اسرار و حقایق ربانی است و سایر مشایخ و رهبران در 

حکم نهرهایی هستند که به آب دریا وابسته اند. 
ج. منش نیک 

هایی به طور آشکار، نیکی الزمه ي راستی دانسته انسان کامل، برخوردار از منش نیک است. در عبارت
، بند 34شده است، با پندار و کردار و منش نیک و پارسایی است که روان به راستی(اَشه) می پیوندد. (هات 

2 (
چنانکه اشاره شد اَشا یا راستی قانون زندگی و نظام معیار است. اگر آدمی در پندار، گفتار و کردار 

منش نیک بهترین دارایی است که زرتشت به یاران «قانون زندگی کند، به نیکی خواهد گروید. منطبق با این 
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)، بزرگترین پاداش از آن کسی است که درجهان با منش نیک به کار و 18، بند 46هات »(خود هدیه می دهد.
) 14د ، بن34کوشش بپردازد و در آبادانی جهان بکوشد و خواست اهورا را برآورده سازد.(هات 

مولوي همان سخنان را با دید عرفانی خود دریافته است و با اعجاز بیان می کند: 
اي بردار تو همان اندیشه اي 

گر گُل است اندیشه تو گلشنی    
مابقی تو استخوان و ریشه اي 
ور بود خاري تو هیمه ي گلخنی 

)  277-278/ ابیات 2(مثنوي/ د
فرصتی که دست دهد و مناسبتی که پیش آید، انسان را به تفکر و تعقّل دعوت می کند و موالنا در هر 

او را از تقلید باز می دارد و قبح آن را باز می نماید و معتقد است که باید به چشم خود دید و با گوش خود 
شنید و به رأي و عقل خود متکی بود. 

چشم داري تو به چشم خود نگر 
گوش خود شنوگوش داري تو به

بی ز تقلیدي  نظر را پیشه کن    

منگر از چشم سفیهی بی هنر 
گوش گوالن را چرا باشی گرو

هم براي  عقل خود اندیشه کن 
)3344-3346/ ابیات6(همان/ د

د. برخورداري از دانش لدنّی
است، که اهورا به او ارزانی » دانش لدنّی«بهره مند است و منظور از آن » دانش«انسان کامل زرتشت، از 

) اشا زرتشت به عنوان 3، بند 48هات »(اهوراي نیک خواه به میانجی، دین راستین می آموزاند.«می دارد. 
نمونه اي از انسان کامل، نخستین آموزه هاي راستی و نیکی را از اهورا دریافت کرد و در پاي درس آموزگار 

و آموزش ها) اي اهورا راستی و نیک اندیشی (اَشا و وهومن) را براي باشد که به این ها (سرودها «نشست: 
همیشه پاسداري کنی. مرا از راه گفتار و با دهانت از جهان معنوي خود، فراآموز: به وسیله ي آنهاست که 

) آگاهی از ناشناخته هاي این جهان از آرزوهاي 11، بند 28(هات » نخستین و برترین زندگی پدید می شود.
» اي خداي جان و خرد مرا از همه چیز آگاه ساز«زرگ زرتشت است که آن را از خدا درخواست می کند: ب

) 5، بند31(هات 
اعتقاد زرتشت براین است که انسان توان شناختن خدا را دارد که این نقطه ي عطفی است در تکامل 

نه در آن قدم نهاده و به سویی که خود ادیان، انسان کامل زرتشت انسانی سرافراز است. به راهی که آزادا
برگزیده است، ایمان می ورزد. پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک مراحل عملی است که انسان را به مقام 

نوراالنوار خواهد رساند.
به قول موالنا که  در بیان این مسأله می فرماید:

ت را شناختکه به ما بتوان حقیقچون خدا ما را براي آن فراخت   
)   355/ بیت 1(مثنوي/ د
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اي «شاید جامع ترین گفتار عرفانی را در این زمینه از عزیزالدین نسفی بشنویم که بیان کرده  است: 
دوست، انسان کامل آن است که در شریعت، طریقت و حقیقت تمام باشد و یا به عبارت دیگر چهار چیز به 

)4االنسان الکامل، ص»(نیک، افعال نیک، اخالق نیک و معارفکمال در وي باشد: اقوال
مشرّف گردیده و برحقیقت ذاتی » علّم االسماء«بنی آدم قدرت درك اسرار غیب را دارد چرا که به شرف 

هر چیزي آگاهی یافته است. این آگاهی همان علمی است که بی واسطه ازحق آموخته: 
رّ رمز علّم االسماء شنو ساسم هر چیزي تو از دانا شنو  

) 1238/ بیت1(مثنوي/ د
عالی ترین مرتبه ي انسان کامل زمانی است که به درجه ي طاعت خدا برسد، طاعتی که عبادت آگاهانه 
و خالصانه را به همراه می آورد و آن را برعبادت بی وقفه فرشتگان ترجیح می دهد. طاعت و عبادتی که در

یاد می شود: » عشق«عرفان از آن به 
بخواه جام و شرابی به خاك آدم ریزفرشته عشق نداند که چیست قصه مخوان   

)  137(دیوان حافظ/ ص
زرتشت از میان شعله هاي بزرگ «اما عشق در دیدگاه زرتشت همان آتش است که چنین بیان می شود: 

تاریخ مطالعات دین هاي »(گفت و دعوتشان به راستی و درستی کرد.نمودار شد و برایشان سخن
)221ایرانی،ص

است که موالنا حاصل عمر خود » عشقی«آتشی که زرتشت از آن سخن می گوید که او را سوخته، همان 
و همه ي جنبش و حرکت هستی از گرماي این عشق است. به قول » خام بدم، پخته شدم، سوختم«دانسته که 

که می فرماید:حافظ 
آتشی که نمیرد همیشه در دل ماستاز آن به دیر مغانم عزیز می دارند   

)  24(همان/ ص 
و این آتش در شراب » هرکه این آتش ندارد نیست باد«این آتش همان گفته ي معروف موالناست که 

ازد و عرفان ایرانی را یکسره به رنگ خود در معنوي و موسیقی عرفانی و جمال معشوق خود را نمایان می س
می آورد. 

جوشش عشق است کاندر می فتادآتش عشق است کاندر نی فتاد   
)  10/ بیت1(مثنوي/ د

موالنا اشاره می کند که انسان باید به تصفیه و تزکیه ي درون بپردازد. توصیه ي موالنا براي رسیدن به 
سیمرغ قاف «پاکسازي درونی است. در این تصفیه نیمه حیوانی باید قربانی شود تا روح انسانی مراحل کمال،

به مبدأ اصلی متصل گردد. » نشین
جمله انسان را بکش از بهر هش جمله حیوان را پی انسان بکش   

)  3315/ بیت 1(همان/ د
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ه، ازحیث معنوي و کمال روحی برهمگان فضیلت دارد و چنین انسان کامل که فنا در توحید ذات یافت
انسانی به دلیل اینکه با حضرت احدیت یگانگی و هماهنگی کامل یافته است، در واقع به عنوان سایه ي حق 

) 454،ص1385شرح مثنوي،»(هواالنسان الکامل المتحقق بالحضره الواحدییه او بالحضره الذّاتیه«می باشد. 
نسان کامل است که در حق فانی شده، همچون سایه که از خود وجودي ندارد و حرکت او تابع سایه یزدان ا

حرکت آفتاب است. موالنا در این باره می گوید:
سایه یزدان چو باشد دایه اش
سایه یزدان بود بنده ي خدا

دامن او گیر زوتر بی گمان   

وارهاند از خیال و سایه اش
ه ي خدامرده ي این عالم و زند

تا رهی از دامن آخر زمان 
) 425-427/ ابیات 1(همان/ د

ذ. ارشاد و نیاز به سالک و مرشد
) انسان کاملِ بارز انسان 1، بند43(هات » خوشبختی از آن کسی است که دیگران را خوشبخت سازد«

کی فرا می خواند. از آنجا که خوشبخت است. او رهبر راستین جامعه است که مردم را به اهورا، اشا و نی
انسان کامل اَشویی و دادگر است. می کوشد با نشان دادن آثار و پیامدهاي مثبت کارهاي نیک، مردم را ارشاد، 
و به راه درست هدایت نماید. در مقابل، رهبر غیر راستین جامعه، انسان ناکامل و گمراهی است که دیگران را 

آنان بدکاران را به خاطر شکوه و «ن رهبران را چنین توصیف می کند: گمراه می سازد. زرتشت وضعیت ای
جالل مادي بزرگ می شمارند. آنان مایه تباهی زندگی هستند. گفتارشان فریبننده است و در اثر کج اندیشی، 

روغ، را به راستان و پاکان برتري داده و براي هواخواهان د» کَرَپان« و » گرِهم«گرگ هاي درنده اي مانند 
)12و 11، بند 32(هات » آرزوي سروري می کنند.

با توجه به مسأله ي والیت و رابطه ي آن با انسان کامل، موضوع نیاز و احتیاج انسان به رهبر پیشین 
می آید. اصل پیروي در عرفان یک اصل قاطعانه است. زیرا کماالت و ترقیات انسانی تدریجی به دست می 

س قدرت رسیدن به هرگونه کماالت را ندارد و همواره گروه معدودي بوده اند که توانسته آید، از سویی هرک
اند شخصیت خود را به ثمر رسانیده؛ در گذرگاه بی نهایت هستی، طبیعت روح ربانی را به حد نصاب خود 

ربیت نیز از همین برسانند، بنابراین مسأله ي پیروي از رهبر راستین به عنوان یک اصل مسلم است. تعلیم و ت
اصل ناشی می گردد. درعرفان باالترین پیروي، پیروي محض براساس عبودیت است که از نهایت محبت 
سرچشمه می گیرد و به خود باختگی و عشق واقعی می رسد. در این تبعیت و ارادت و به اصطالح 

د وجود دارد، مرید یا سیرکننده سرسپردن، گرایشی باالتر از آنکه یک فرد بخواهد به حقایق مجهول خود برس
یا مسافر دیارِحق، بایستی به تدریج موجودیت خود را در رهبري فانی نموده، به درگاه ربوبی برسد.

حرف می گوید ادیب خوش زبان درپس آیینه آن اُستا نهان 
)  1431/ بیت 5(همان/ د
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را از خود این گویندگی نیست ما او بفرمودستمان این بندگی  
) 2928/ بیت 3(همان/ د

موالنا خود شاهد عینی و عالی همین اصل است، این گونه اخالص و سرسپردگی و محبت، یک حالت 
تسلیم و بی اختیاري در فرد ایجاد می کند، درباره ي انقالبی که رهبر روحانی می تواند در روح رهرو ایجاد 

سایل گوناگونی وجود دارد. یکی اینکه رهبر از طریق تعلیم وتربیت طبیعی، رهرو را آماده حرکت به کند م
سوي کمال می سازد، همان طور که اهل طریقت فرموده اند چراغی به دست گرفته، شخص رهرو را تا 

آستانه ي روح خویشتن هدایت می کند.  
پنبه و روغن بود نه از فتیل واین چراغ شمس کاو روشن بود  

) 4/ بیت 3(همان/ د
پس ازآنکه رهرو راه حق به آستانه روح خویش قدم گذاشت، به مدد رهبر، اقیانوس عظیم وجود خویش 
را می شناسد. دوم اینکه تأثیر راهبر در روح رهرو چنان عمیق وگسترده است که سالک در حقیقت جزیی از 

ردد. چنین اتحادي در درون انسان قابل مشاهده است. چرا که مقدمه نیل به مقام والیت و روح راهبر می گ
فناي تام در توحید است، به نحوي که از براي سالک هیچ انانیتی باقی نماند. به قول موالنا:

پیسه ها یک رنگ گردند اندرو صبغه اهللا است خم رنگ هو   
) 1345بیت /2(همان/ د

اینجاست که همه دویی ها برخاسته است، انا الحقّ منصور حالج نیز از همین برخاستن دویی است: 
آن منم خم خود انا الحق گفتن است 

رنگ آهن محو رنگ آتش است   
رنگ آتش دارد الّا آهن است 
زآتشی می الفد و خامش وش است 

)1347-1348/ ابیات 2(همان/ د
آنچه در منابع معتبر اسالمی دیده می شود این است که وجود امام و ولی نه تنها براي تبلیغ و تفسیر 
قانون هاي الهی است، بلکه وجود او داراي نوعی از تأثیر در هستی است. بدین گونه موالنا از همان آغازِ 

علتهاي ناشی از آن نه با مجاهده و مثنوي به طور سربسته نشان می دهد که رهایی از خود و پی بردن به 
ریاضت شخص ممکن است و نه هر مدعی بی بصیرتی می تواند انسان را در آن کار ارشاد و کمک نماید.

این نکته که یک طبیب غیبی ضرورت دارد تا بیماري هاي دورنی انسان را درمان نماید در واقع اساس 
فا در ضرورت و لزوم تسلیم و ارشاد شیخ و مرشد دارند، و طرز و مبناي نظریه اي است که موالنا و سایر عر

معالجه ي این طبیب هم متضمن این معنی است که چون شیخ کامل، خلیفه ي خداست، در نفوس مریدان و 
در هر چه بدان ها تعلق دارد، هرگونه تصرف کند، جاي اعتراض و چون و چرا نیست.

هم چنان این قوت ابدال حق 
هم ز نور اسرشته اند جسمشان را

هم زحق دان نه از طعام و از طبق
تا ز روح و از ملک بگذشته اند 

) 7-8/ بیت 3(همان/ د
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نور گشت و تابش مطلق گرفت یا ولی حق  که نور حق گرفت  
)3353/ بیت 3(همان/ د

رتشتزرتشت نمونه انسان کامل در آیین ز
1زرتشت اشاره می کند. در بند » کمال«درگات ها، عبارتی وجود دارد که به طورآشکار به برگزیدگی و 

یا روان آفرینش از آفریدگار شکایت می کند که به خاطر خشم و ستم و 1»گئوس اورون«، وقتی 30هات 
از اشا یا پاسدار آتش و نگه سنگدلی و درشتی و زور به ستوه آمده و خواهان نجات دهنده اي است، اهورا 

دارنده ي سالمت تن درباره ي هویت این ناجی، یا انسان کامل سوال می کند و او در پاسخ می گوید کسی 
را نمی شناسد که بتواند ظلم و جور را نابود کند. اما می گوید او باید بسیار قدرتمند باشد. سپس وهومنه یا 

اشاره می کند. اما روان آفرینش، به خاطر » زرتشت«او در پاسخ به نام بهمن، فرشته پاسدار گله، می پرسد و
ضعف زرتشت اعتراض می کند و می گوید آیا او مجبور است از این انتخاب پیروي کند. چون او خواهان 
شهریاري قدرتمند است نه زرتشت، البته با توجه به متن گات ها، این ضعف؛ ضعف تنهایی و مادي است نه 

» من می دانم چرا ناتوانم زیرا کم خواسته هستم و مرا یاران کم است.«شاهد این ادعا این است که معنوي، 
) و از خدا می خواهد او را یاري کند.2، بند 26(هات 

بنابراین می توان چنین دریافت که چون زرتشت انسان کاملی بوده، اهورا او را برگزیده است. زرتشت 
2»سوشیانت«امل را داراست، و نجات دهنده ي دیگر انسان هاست؛ زرتشت تمامی ویژگی هاي انسان ک

است. سوشیانت آن گونه که درگات ها آمده است، نام خاص و شخص معینی نیست. در کتاب مقدس، 
به صورت اسم مفرد و اسم 3سوشیانت به صورت اسم عام به معناي هر نجات دهنده و یا گروهی از اشوان

ت. بنابراین، در آیین زرتشت نجات دهندگان زیادي پیش بینی می شوند که البته اشو جمع به کار رفته اس
)22زرتشت برجسته ترین نجات دهنده است.(دیدي نو از دینی کهن،ص

مرا «در بخشی از گات ها به این موضوع اشاره می شود که خود زرتشت، سوشیانت معرفی شده است: 
، 48هات »(هان، سوشیانت باید بداند که پاداش او چه سان خواهد بود.به درستی از هنجار منش نیک، بیاگا

) زمانیکه سوشیانت ظهور کند، پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک را برجهان حاکم خواهد کرد و راه را 9بند 
براي گذشتن از این جهان به جهان دیگر روشن و هموار خواهد ساخت و با ظهور آخرین مخلوق پروردگار 

است. اهریمن براي همیشه نابود می شود و رستاخیز صورت می گیرد.» منجی«آخرین سوشیانت که
انسان کامل از دیدگاه مولوي 

1 . Geus urvan
2. Saoshyant

توضیحی آیین » . اشو = پاك و مقدس، از ریشه ي اشا اوستایی به معناي پاکی و راستی است و اشوان یعنی مقدس (واژه نامه ي ٣
)113زرتشت، ص 
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همان گونه که پیش تر نیز اشاره شد اساس و پایه ي مکتب فکري موالنا بر انسان محوري واقع است و از 
ا خلیفه ي خدا بر روي زمین می شناسد، از این آنجا که مولوي ارزش فراوانی براي آدمی قایل است و او ر

رو انسان کامل به نظر او مقامی بس رفیع دارد. در عرفان مولوي انسان کامل (برتر) موجودي است که با ترك 
عالیق مادي و مهار کردن نفس اماره و تهذیب اخالق، تولّدي تازه را در جهان بینی و اندیشه ها و عواطف 

بش پاك و روحش منور و درخشان می گردد و شایستگی راه یابی به وادي کمال و خود پیدا می کند. قل
پیوستن به سرچشمه  حقیقت را به دست می آورد.

جالل الدین در مثنوي معنوي و سایر آثار ارزنده اش، براي دو گروه از انسانها احترامی فوق العاده قایل 
فضایل و سجایاي عالی بشریت می ستاید:است و آنان را به عنوان مقتداي روحانی و سرمشق

دوم : اولیاي خدا و –به ویژه حضرت محمد مصطفی (ص) و جانشینان ایشان –نخست پیامبران الهی 
عارفان واصل صافی ضمیر را.

نمونه اي بارز از انسان آرمانی و مظهري از نور مطلق بوده و مردانی چون » شمس تبریزي«به نظر موالنا، 
»ین زرکوب«و » ین چلبیحسام الدپایگاه معنویشان در مرتبه اي از قداست و پاکی قرار دارد که » صالح الد

گویا: 
تا ز روح واز ملک بگذشته اند جسمشان را هم زنور اسرشته اند    

) 17/  بیت 3(همان/ د
اظهار می » شمس الدین«ان غزلیات خود نسبت به ارادات بی شایبه و سوز و التهابی را که موالنا در دیو

دارد و غزل ذیل نموداري »  انسان کامل«یا » رهبر روحانی«دارد روشنگر اشتیاقی است که براي دست یابی به 
است از آن آتش نهفته که در سینه ي این عارف پاکدل زبانه می کشد و در پرتو خود، تابلوي دیگري را از 

در چشم انداز خیال مصور می کند:» اسالمیانسان آرمانی عرفان«
پیرمن و مراد من  درد من و دواي من
از تو به حق رسیده ام  اي حق حقگذار من
مات شوم زعشق تو  زآنکه شه دو عالمی 
محو شوم به پیش تو  تا که اثر نماندم 
عیسی مرده زنده کن دید فناي خویشتن 
حور قصور را بگو رخت برون بر از بهشت

کعبه من  کنشت من دوزخ من بهشت من    

فاش بگفتم این سخن  شمس من وخداي من
شکر ترا ستاده ام  شمس من خداي من
تا تو مرا نظر کنی  شمس من و خداي من
شرط ادب چنین بود  شمس من و خداي من

زنده  جاودان تویی  شمس من و خداي من 
تخت بنه که می رسد شمس من و خدا ي من

روزگار من شمس من و خداي منمونس

مولوي در وجود شمس، آرمان هاي بلند خود را تحقق یافته می بیند و او را مظهري از دولت پاینده ي 
عشق و نمونه اي از انسان کامل می شناسد و دست یابی به وي را وسیله ي تداوم حیات روحانی خویش 

) موالنا همچنین از 238-239کامل در ادبیات حماسی و عرفانی فارسی،صمعرفی می کند.(انسان آرمانی و
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حضرت محمد (ص) با عنوان امیر علی االطالق و سرور کاینات نام می برد. از این بابت که او جانشین مطلق 
حق در بساط ملک و ملکوت است و نیز فعل آفرینش و به ظهور رسیدن ماسوي اهللا، از عدم به دار وجود به 

» لوالك لما خلقت االَفالك«سطه وجود مبارك او صورت گرفته است. وي به تفسیر حدیث مشهور قدسی وا
پرداخته و وجود حضرت محمد (ص) را علت آفرینش دانسته، بلکه اصل هستی و خلقت موجودات را از 

تجلّی آن بعد کامل در مظاهر وجود می داند.
با  محمد  بود عشق  پاك  جفت 

نده ي ماه وي اندآسمان ها ب
زآنکه لوالك است بر توقیع او

گر نبودي او نیابیدي فلک 
گرنبودي او نیابیدي بحار 

گر نبودي او نیابیدي زمین    

بهر  عشق  او را  خدا  لوالك   گفت
)2738/ بیت5(مثنوي/ د

شرق و مغرب جمله نان خواه ویند
جمله در انعام و در توزیع او              

گردش و نور و مکانی و ملک
هیبت و ماهی و در شاهوار
در درونه گنج و بیرون یاسمین 

) 2105-2109/ ابیات 6(همان/ د
از دیدگاه موالنا، صحنه ي هستی هیچ گاه از وجود انسان کامل و ولی مطلق خالی نبوده و نیست، چرا 

هیبتی خاص، براي هدایت بشر به سوي حقیقت ظهور کرده و ارشاد که ایشان در هر دوره و زمانی، در 
خالیق را بر عهده می گیرند. 

پس به هر دوري ولیی قایم است 
مهدي و هادي وي است اي راه جو    

تا قیامت آزمایش دایم است...
هم نهان و هم نشسته پیش رو

) 815-818/ ابیات 2(همان/ د
نا معتقد است، همان گونه که جمله ي موجودات از مجالي فیض انسان کامل پا به عرصه همچنین موال

ي هستی گذاشته اند قوام و بقاي ایشان نیز به حضور و وجود انسان کامل در صحنه ي آفرینش است، و با 
او صورت رفتن وي از دار ِدنیا و رجوعش به عالم آخرت، جریان مستمر فیض و تجلّی الهی که به واسطه ي

می گرفت قطع شده، کیان موجودات متالشی می گردد، به همین دلیل است که خداوند هیچ گاه عرصه ي 
آفرینش را از وجود انسان کامل خالی نمی گذارد. در میان همه ي اولیاء الهی در یک زمان، یک نفر قطب 

رمنشأ محبت الهی در زمین است و کامل وجود دارد که مقام و مرتبه اش از دیگران برتر و باالتر است و س
اولیاء جزء، همه تحت لواي والیت و فرمان پذیر اویند، و از او پیروي می کنند. 

در میان صالحان یک اصلحی است
کان دعا شد با اجابت مقترن 
درمري اش آن که حلو وحامض است

است برسر توقعیعش از سلطان صحی 
کفو او نبود کبار انس و جن 
حجت ایشان برحق داحض است 
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عذر و حجت از میان برداشتیم که چو ما او را به خود افراشتیم     
) 2624-2627/ ابیات 6(همان/ د

است » قطب«در عرفان زرتشتی نیز یکی از واسطه هاي خاك با افالك (نوراالنوا) یعنی انسان با خدا، 
خش از عرفان زرتشتی بود که راهی نو در بحث، والیت، که نمادي از فرشته ي سروش می باشد. این ب

امامت، ابدال و اقطاب گشود. راهنمایانی (انسان هاي کاملی) که فرشته وار دست سالک را گرفته از زمین به 
یا 1یزَت«آسمان می برند. در اینجا، چهره ي برجسته، همان چهره اي که راه یاد شده را نشان می دهد، از آن ِ

اوستاست که با آن که در شمار هفتگان برتر امهرسپندان جاي دارد. او و فرشته ي سرئوشا (به » يفرشته«
» زبان پهلوي، سرُش و به فارسی سروش) است که در ایران اسالمی با فرشته جبرییل یکی دانسته شده است.

می آید. به گفته فرشته خوش سیماي سروش نگهبان آسمانی است که سرچشمه ي  بحث از والیت به شمار
اوستا در بلندترین کوه یعنی البرز (کوه قاف) جاي گرفته و منزلگاه او قطب است.(انسان نورانی در تصوف 

)86،ص 1383ایرانی،
بنابراین انسان کامل نه تنها سرچشمه ي همه معارف اولیا و انبیا در باب خداوند است، بلکه او خود 

ینش علت غایی تمام موجودات است، عقل کلّی که واسطه ي ارتباط میان حقیقت الهیه ي ابدي است. درآفر
از مفهوم انسان کامل که حقیقت محمدیه مظهر «وجود مطلق و میان طبیعت است. چنانکه حضرت موالنا نیز 

اتم تمام مراتب آن محسوب است به عقل کل تعبیر می کند. از آن رو که انسان کامل، یا به تعبیرخود موالنا
سرّ نی(جلد »(ولی حق، از خود فانی است و آنچه بر وي حاکم است عقل جزوي نیست، عقل کلّ است.

)613،ص1374دوم)،
مولوي براین تاکید می کند که حقیقت محمدي که روح الهی یا عقل کل است، شریفترین وکامل ترین 

مخلوقات عالم بوده است:  
پس  سري  که  مغز  آن  افالك  بود

هانی    را    بدو    زنده    کنیمما   ج

با   محمد   بود   عشق   پاك    جفت

گرنبودي او نیابیدي فلک      

اندر   آخر   خواجه ي     لوالك     بود
)                   974/ بیت2(مثنوي/ د

چرخ    را    در   خدمتش    بنده     کنیم 
)     1031/ بیت4(همان/ د

بهر   عشق   او   را   خدا   لوالك   گفت 
) 2737/بیت5(همان/ د

گردش    و   نور     و   مکانی      ملک                                                        
)2104/ بیت6(همان/ د

ین واژه ها از ریشه ي فر مشتق شده که، به معنی فدیه آوردن و نثار کردن وعبادت . یزّ:یزَت، یزدان، یشت، یزشنَه ، یسن: همه ي ا١
) 507، ص 1371وستائیدن و پرستیدن و ستودن است (دانشنامه ي مزدیسنا؛ واژه نامه ي توضیحی آیین زرتشت،
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توجه به اشتراکات عرفان زرتشتی با عرفان اسالمی به خصوص افکار موالنا جالل الدین، باید یادآور با 
شد که در اوستا آمده، اهورا مزدا پیش از آفرینش جهان، با زرتشت سخن می گوید و این مطلب نشان از 

زرتشت چنان با خدا همان میثاق الست و نورِمحمدي است که نخستین صادر از ذات الهی است. در اوستا،
سخن می گوید که گویی بخش هایی از شطح و طامات صوفیه است. زرتشت نزدیکی و مصاحبت با خدا را 
باالترین اجر و مزد می داند که همان وصال و حضور صوفیه است. اگر اساس نظریه وحدت وجود را اسماء 

از اسماء حسنی پیش می آید که الهی بدانیم که موجودات همگی اسم هاي خدا هستند، آن وقت بحث 
مهمترین بحث در عرفان اسالمی است. ابتدا در اوستا آمده و در هرمزدیشت براي نخستین بار از اسماء الهی 
سخن گفته می شود و امشاسپندان نیز صفات او هستند. بحث از انسان کامل و والیت نیز ابتدا در اوستا آمده 

د. پیر همان پدر است در آیین میترایی که در مسیحیت هم وارد شده، که از وحدت انسان با خدا حکایت دار
پدرِ پدران در مراتب مناصب و سلوك مهردینان، عالی ترین درجه و مرتبه  روحانیت و صاحب راز و اسرار 

پاره یا–بود. پیر، منِ آسمانی، صورت نورانیِ انسان کامل پیش از هبوط و تمکین در ماده، فَروشی یا فَرَوهر 
دئنا یا طباع تام و ملک و فرشته ي نگهبان، و مرشد راهنما و –و ذره ي مینوي از منبع فیضان نوراالنوار 

وجدان بیدار آدمی، و آن فرشته اي است که در تمثیل، پس از مرگ به فرد نیکوکار و راهرو طریق سلوك و 
فا و حکماء این پیر دو وجه داشته و در معرفت نمودار می شود. اما چنان که اشاره شد در رموز کالم عر

صورت و بیان، یکی صورت فرشته و ملک و جوهري مجرّد، دیگري صورت نایب مناب و خلیفه و انسانی 
که فَرَوهر در تن خاکی اش جاي گزین شده و با شور و عشق و جذبه و سلوك، فروهر یا صورت ملکی بر 

ر عرفا بخصوص موالنا این پیر همان مراد و راهنماي صورت ) حاکم است. در اشعاtanuقفس مادي تن (تنو 
)197و 194دوم است.(حکمت خسروانی،صص

بنابرآنچه گذشت، از دیدگاه بزرگان اندیشه و ادب و عرفاي اسالم بخصوص حضرت موالنا، انسان 
اید مظاهري از آرمانی و کامل یا شخصیت هایی چونان، ولی، پیر، شیخ ، قطب، غوث و عارف کامل و... را ب

به –فزونی ها و کاستی هاشان –اوج بلوغ فکري و اخالقی انسان  متکامل به شمار آورده، که با همه ي 
اعتقاد اهل عرفان، مراحل دشوار سلوك را با ره توشه ي عشق و ایمان و به قدم صدق و ریاضت پشت 

ت، با عمل به شریعت و طی طریقت سرگذارده اند و در سایه ي خویشتن شناسی که الزمه ي خداشناسی اس
به سرمنزل حقیقت دست یافته اند، و هم اینان اند که به عنوان: مردان ره و طبیبان روحانی، لواي هدایت گم 
گشتگان تیه حیرت را بردوش دارند و داروي دردهاي نفسانی آدمی را در دست، و ماالً پایگاه این گونه انسان 

فیع و واالست که گردش افالك و حیات کاینات وابسته وجود ایشان است. ها در جهان هستی، آن اندازه ر
چنانکه حکیم سبزواري گوید: 

گر نبودي به زمین خاك نشینانی چند                    نه در اختر حرکت بود و نه در قطب، سکون  
)59، ص1391(دیوان اسرارِ سبزواري،
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است. او که در حکم هدف » حقیقت محمدي«عرفان اسالمی مصداق بارز چنین انسانی از دیدگاه 
نگهدار جهان و شرط بقاي طبیعت است و اگر محض «نهایی خلقت، مظهر جمیع اسماء و صفات خداوندي، 

)472،ص1364سیر فلسفه در ایران،»(وجود او نبود، طبیعت، خلقت وجود نمی پوشید.
نور را چون اصل موجودات بود

طلق در وجودحق چو دید آن نور م
بهر خویش آن پاك جان را آفرید 
بعد از آن چون نورعالی زد علم

یک علم از نور پاکش عالم است   

اصل معلومات مخلوقات بود 
آفرید از بهر او صد بحر جود 
بهر او خلق وجهان را آفرید
گشت عرش و کرسی و لوح و قلم
یک علم در نیستی آدم است

)46،ص9427اره (انیس العارفین،شم
وي زبده و خالصه ي موجودات، منشا و قطب عالم وجود و حلقه واسط نور و ظلمت است. 

نیز با تکیه برجایگاه ویژه نبی اکرم (ص) در پیشگاه الوهیت می گوید: » شمس تبریزي«
، اما عقل اگر از من پرسند که رسول علیه السالم عاشق بود، گویم : عاشق نبود، معشوق و محبوب بود«

مقاالت شمس »(در بیان محبوب سرگشته می شود، پس او را عاشق گوییم به معنی معشوق
را ببین، نور محمد را ببین، که برین » محمد«اکنون برو «) و در جایی دیگر می گوید: 134،ص1349تبریزي،

علّتیش نیست، آفتاب و مهتاب علتی (خسوف وکسوف) نمی نشیند و بر او هیچ علتی نمی نشیند و هیچ
روي این شمس سیه شود و روي آن شمس سیه نشود، زیرا آن شمس نور جالل او گرفت و این شمس در 

)300همان، ص»(آن مقام است که: اذا الشّمس کورت
چند می گویی که من از محمد مستغنی هستم و به حق «شمس همچنین در عبارتی شطح آمیز می گوید: 

)320همان، ص»(نی نیست.رسیده ام، حق از محمد مستغ
بنابراین حقیقت کلّیه در وجود نبی اکرم (ص) با تمامی اسماء و صفات خود ظاهر شده؛ و نور و 
درخشش آفتاب دولت احمدي همیشه تابان و درخشان است و جمیع مراتب و مقامات نبوت و رسالت و 

باید به این نکته اعتراف کرد که تمام والیت در ظاهر و باطن به حقیقت محمدیه باز می گردد، و درپایان
بهانه ي هستی وجود محمد (ص) است و آل محمد.

:سخنپایان
در پایان سخن بهره اي که از این بررسی براي نویسنده حاصل شد بدین شرح بیان می نماید که: هرآموزه 

یرد، مضاف بر اینکه یی که از یک  فضاي فکري وارد فضاي دیگري شود، رنگ و بوي آن را به خود می گ
متفکر اقتباس کننده متناسب با غایات خود، در آن تغییرات الزم را خواهد داد. موالنا نیز مانند دیگر شاعران 
پارسی گو واژه و مفاهیمی را که براي بیان مضامین خود به کار می برد و به هر یک از جنبه هاي زندگی که 

ي تاریخی او وجود دارد و هیچ کدام تازه متولّد نشده است، بلکه می پردازد به نوعی در ناخودآگاه و حافظه
از آبشخور فرهنگ غنی و کهن ایران سرچشمه می گیرد و مولوي آن را با رنگ و بوي عرفان اسالمی می 
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آمیزد و به شکل زیباترین و ناب ترین اندیشه و سخن، در ادبیات ایران، ماندگار می سازد. از آنجا که عرفان 
خت بنیاد هستی در شکل گیري و گسترش اندیشه ي ایرانی از گذشته تا به امروز نقش کلیدي و و شنا

محوري ایفا نموده است، به جرأت می توان گفت راز مانایی و جاودانگی فرهنگ ایران زمین نیز، توجه به 
است و عظمت معنویت و باطن انسان است، انسانی که در میان موجودات جهان هستی مخلوقی یگانه و فرد

او تا بدانجاست که تمام هستی، در مقابل انسان ناچیز و مسخرند. تمام ادیان اعتقاد بر این موضوع دارند که 
انسان با دو نیمه خاکی و افالکی که دارد از آفرینشی هدفمند برخوردار است و هدف از خلقت آدم رسیدن 

کامل وجود ندارد. لذا به قول عارف و انسان شناس بزرگ به مقام خلیفه الهی است و مرتبه اي باالتر از انسان 
نسفی، انسان کامل داراي اقوال نیک و افعال نیک و اخالق نیک و معارف است.
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تا).
. رزمجو، حسین، انسان آرمانی و کامل در ادبیات حماسی و عرفانی فارسی، انتشارات امیر کبیر، تهران، 6
1375
.1384ن، . رضی، هاشم، حکمت خسروانی، انتشارات بهجت، تهرا7
. رینولد الین نیکلسون، شرح مثنوي معنوي، ترجمه ي حسن الهوتی، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، 8
1387.
. زرتشت، یشت ها، گزارش ابراهیم پورداود، جلد یک، به کوشش بهرام فره وشی، انتشارات دانشگاه 9

.2536تهران، تهران، 
رح تحلیلی و تطبیقی مثنوي)، جلد دوم ، انتشارات علمی، کوب، عبدالحسین، سرّنی (نقد و ش. زرین10
.1374تهران، 
. سبزواري، ملّا هادي، دیوان اسرار، تصحیح سید حسن امین، مؤسسه ي چاپ و انتشارات بعثت، 11
1391تهران، 
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. سنایی غزنوي، ابوالمجد مجدود بن آدم، دیوان سنایی غزنوي، به اهتمام محمد تقی مدرس رضوي، 12
.1362نتشارات سنایی، تهران، ا

. سهروردي، شیخ شهاب الدین، حکمه االشراق، ترجمه ي جعفر سجادي، انتشارات دانشگاه تهران، 13
تهران،(بی تا).

. عطار نیشابوري، شیخ فریدالدین عطّار، مجموعه ي رباعیات (مختارنامه)، تصحیح و مقدمه ي محمد 14
.1358ران، رضا شفیعی کدکنی، انتشارات توس، ته

. کاشفی سبزواري، صفی الدین علی، انیس العارفین، نسخه ي دست نویس، نوشته ي کتابخانه ي 15
.9427مجلس، تهران، شماره ي

. کربن، هانري، انسان نورانی در تصوف ایرانی، ترجمه ي فرامرز جواهرنیا، ، انتشارات آموزگار خرد، 16
.1383تهران، 
سیر فلسفه در ایران، ترجمه ي امیر حسین آریان پور، انتشارات امیر کبیر، . الهوري، محمد اقبال، 17
.1364تهران، 
. مولوي، جالل الدین محمد بلخی، کلیات دیوان شمس تبریزي، با مقدمه ي استاد جالل الدین همایی؛ 18

.1371به اهتمام منصور مشفق، انتشارات صفی علیشاه، تهران، 
19د بلخی، مثنوي معنوي، به تصحیح رینولدالین نیکلسون، انتشارات بهزاد، . مولوي، جالل الدین محم
.1375تهران، 
.1380. مهر، فرهنگ، دیدي نو از دینی کهن؛ فلسفه ي زرتشت، انتشارات جامی، تهران، 20
.1371. نسفی، عزیزالدین، االنسان الکامل، تصحیح ماژیران موله، انتشارات کتابخانه ي طهوري، تهران، 21
. نصري، عبداهللا، سیماي انسان کامل از دیدگاه مکاتب، انتشارات دانشگاه علّامه طباطبایی، تهران، 22
1371.
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اقتدار  وبري و حاکمان در اشعار مولوي
ندا راکعی
دانشجوي دکتري جامعه شناسی فرهنگی دهاقان
1دکتر احمدرضا یلمه ها

آزاد دهاقانزبان و ادبیات فارسی دانشگاهگروهاستاد تمام
چکیده

حکومت از جمله مقوالتی است که اساس یک کشور را در خود جاي می دهد. مولوي از جمله کسانی 
ساله خود 68است که دوران حیات پر مشغله اي را از سر گذرانده است و شاهد وقایع زیادي در خالل عمر 

ان خود نیز پرداخته است. او در تصویر بوده است. وي عالوه بر مسائل عرفانی به بررسی وقایع سیاسی زم
مقام مقایسه پیامیري ز توصیفات نمادین است. موالنا بهدهد که برخاسته اهایی را به دست میحکومت، تمثیل

یابیم که این  نه اندیشه واقعی چون سلیمان و فرعون پرداخته است. با تامل در اندیشه و اشعار وي در می
منعکس کننده تصورات مردم روزگار خوداز حاکمان وقت است.موالنا بوده، بلکه همچنین

مردم، حکومت، پادشاه، اقتدار کاریزماتیک ، اقتدار سنتی.ها:کلیدواژه
مقدمه:

ادبیات تجلی گاه فرهنگ و ورش زندگی مردم است. مثنوي مولوي از جمله کتب تعلیمی و داستانی است 
ی مردم، به حکومت و روش حکومت حکام پرداخته است. که عالوه بر پرداختن به نکات و فرهنگ عام

حکومت فرمانروایان بیگانه ، جنگ وجدال هاي بی مورد و .ماستسرزمینتاریخازايبرههعصر موالنا ، 
بروز تباهی ها و بی سامانی باعثمغوالنوغزانچونفرهنگیبیاقوامتازومکرر حکومت ها و تاخت 

شهرهاي بزرگ ایران که بیشتر آنها ده ودل مردگی در میان اقشار مردم شده بود.هاي فرهنگی و فساد عقی
مرو و طوس و ري وو هرات غزنین وسابقه ششصد سال تمدن داشتند مانند بخارا و سمرقند و بلخ و

اشهرهازايپارهدرو اصفهان با خاك یکسان شدند و همدان و نیشابورزنجان وقم وقزوین و دامغان و
این حوادث ناگوار رمق از مردم ایران گرفت به همین .شدندکشتهبسیاريکودکانوزناننیشابورمانند

انقراض بود. جهت ادبیات ایران تا مدت ها در حال ضعف و
شمس الدین محمد موالنا به عنوان نماینده اي در خور توجه که به باورها و فرهنگ ومقبوالت آن 

مچون موالنا، از جمله اشخاصی است که به مسائل زمان خود حساس بوده و به پرداخته است. شاعري ه
برخی نهضتها و رفتارهاي زمان خود پرداخته و غالبا در مورد آنها اظهار نظرکرده و نیز در مواقعی با تمثیل و 

نماد به آن دامن زده است.

1.Ayalameha@yahoo.com
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ي را به چشم دیده و از وقایع و موالنا که از فرقه صوفیه بوده است؛در زمان خود سختی هاي زیاد
حمالت مهاجمانی همچون قوم مغول باخبر بوده است. به راستی که وي در عصر ناامنی زیست کرده و شاید 
بدان جهت است که اشعاري زیبا و پرمعنا را به جامعه عرضه کرده است و در هر زمان می توان گوشه اي از 

کنکاش تاریخ آن پرداخت.اشعار وي را به رشته تحلیل در آورد و به 
آنه ماري شمیل در کتاب خود به زندگی موالنا نگاهی کرده و بیان می کند  که چگونه خاندان موالنا 
بخاطر تهدید مغوالن به سفري طوالنی به آناطولی شدند و در آنجا نیز به یمن پرداختن باج و خراج سلطان 

کومت سلجوقیان نیز نتوانستند در مقابل مغول بایسیتند و کیقباد به مغوالن جلوگیري کردند. ولی در نهایت ح
). بالد روم و نواحی آسیاي 35،1370در نهایت حکومت متزلزل شد و حکومت به دست اشرار افتاد(الهوتی؛

). دالیل بسیاري است که مولوي را برآن داشته 1388صغیر، پناهگاه بسیاري از ایرانیان بوده است(عقدایی،
کاو در مورد حاکمان و روش حکومت آنان بپردازد و چنانچه می بینیم در  خالل آموزه است که به کند و

هاي تعلیمی خود از حاکمان و مردم غافل نمانده است. در مقاله حاضر به بررسی حکومت  وحاکمان ورفتار 
آنان با مردمان در  مثنوي  مولوي  با رویکرد اقتدار وبري می پردازیم.

مبانی نظري تحقیق:
عمال قدرت هر حکومت و هر ریاستی باید مبتنی بر جهات و دالیلی باشد که نحوه اطاعت و تابعیت ا

نویسد: در باره میاحسان نراقی در این.کندمردم نسبت به حکومت آن جهات و عوامل را متمایز می
ست که مستقیما از شان همان احکامی اهایی که مبتنی بر عقل یا خودانگاري هستند، دالیل موجهحکومت

گردد و مردم و مرئوسان، تابع دستگاهی از احکام و قواعد و مقررات غیرشخصی خواهند عقل استنباط می
.)143،1385(نراقی؛بو

کنند؛ یعنی اقتدار سیاسی حاکمان را شوندگان (مردم) معموال وضعیت را مشروع تلقی میغلب حکومتا
براي این توجیه شناسایی کرده است:پذیرند. ماکس وبر سه نوع دلیل را می

سنّت؛قدسیتبهاعتقادسنّتی؛اقتدار-1
ثنائی و به پیام آن استهرصورت،بهیاقهرمانصفت،قدیسفرديبهسرسپردگیکاریزماتیک؛اقتدار-2

شخص؛
اقتدار هایی که به درستی و مطابق هنجارهاي حقوقی؛ اعتقاد به مشروعیت و قدرت آنعقالنیاقتدار-3

هاي عقالنی استوار هستند. لذا گاهی اندیشی و ارزشي صحتاند. هنجارهاي حقوقی بر پایهکسب کرده
مندانه و کنند. این نوع اقتدار از هر دو وجه ارزشمیمشخصقانونی–اقتدار را با واژه ترکیبی عقالنی

(وبر، شودو انتخاباتی، انتخاب میمندانه، عقالنی است. از طرفی نیز رهبر در فرآیندي بوروکراتیکهدف
107،1379.(

رسیم که وبر توانایی گر بخواهیم اقتدار و قدرت را از نگاه خود وبر بررسی کنیم، به چنین نتایجی میا
نامد. او دو نوع بنیادین قدرت را از ها را قدرت میرغم مقاومت آني خود بر دیگران بهفرد در تحمیل اراده
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اي که بر هاست و سلطهتسلط بر دیگران که متکی بر توانایی اثرگذاري بر عالیق آن:کندمییکدیگر تفکیک 
اقتدار، یعنی قدرت فرماندهی و وظیفه اطاعت کردن تکیه دارد. وبر در تحلیل خود از سلطه، نه قدرت 

بلکه یکی از پردازد؛ هاي نفوذ شخصی مانند اقناع میکند و نه به شکلگر را صراحتا بررسی میسرکوب
پذیري اداري است. مثال یک فرماندهی نظامی ممکن هاي اصلی اقتدار نزد او، وجود حداقلی از سلطهمالك

ي خود را بر دشمن تحمیل کند؛ اما اقتداري روي سربازان دشمن ندارد. زیرا برحسب وظیفه باید است اراده
.شوندهاي برتر او تسلیم میگر سالحسرکوبکه سربازان دشمن تنها در مقابل قدرت چنین کنند؛ در حالی

گر یا مجازات را چون اقتدار، متضمن قبول داوطلبانه دستورات مقام مافوق است، ضرورت نیروي سرکوب
سازد. ویژگی بارز اقتدار، وجود یک نظام اعتقادي است که اعمال کنترل اجتماعی را مشروع منتفی می

دهنده، سه نوع اقتدار را از یکدیگر تفکیک هاي اعتقادي مشروعیتمداند. لذا وبر براساس تفاوت نظامی
در اقتدار سنتی، نظم .کندکند. نوع اول اقتداري است که در نتیجه تقدس سنّت، مشروعیت پیدا میمی

شود که تقدیر شخص یا گروه شود و تصور میناپذیر تلقی میاجتماعی موجود، مقدس و جاودانه و تخطی
رسد در نظر میشوند، این است که بر بقیه حکومت کنند. بهمعموال براساس وراثت مشخص میمسلطی که

هاي اقتدار سنتی بودند و این هاي مدرن نمونهي حکومتهاي حکومتی بیش از توسعهي نظامآراء وبر همه
اقتدار در جهت تداوم بخشیدن به وضعیت موجود است و با تغییرات اجتماعی سازگاري 

).19؛1380بشیریه،(ردندا
در اندیشه ماکس وبر، وجه تمایز اصلی اقتدار سنتی از اقتدار عقالنی در فقدان بوروکراسی واقعی و 

اي که در تعریف اقتدار بوروکراتیک بیان شد. وبر پاتریمونیالیسم (رهبري موروثی) را گونهمند است بهسامان
-گونه از اقتدار سیاسی پاتریمونیال (سنتییف وبر، سلطانیسم آنطبق تعر.شناسدبه عنوان اوج اقتدار سنتی می

هاي ناشی موروثی) است که قدرت به شکل کامالً شخصی و طبق اراده حکمران و فارغ از قیود و محدودیت
ساالري و نهادهاي مدنی (مانند مجمع از قانون (چه به شکل شرع و چه به شکل قانون عرفی) و دیوان

مان) و حتی سنت اعمال می شود.یا پارلبزرگان 
در این ساختار:

یابد، نظام سیاسی بر بنیاد رهبري موروثی حکمران و خاندان او سامان می-
تمایز روشنی میان دولت و اعضاي خاندان حکمران وجود ندارد، -
کارگزاران تابع و مطیع و وفادار به شخص فرمانروا هستند نه به دولت و نظام سیاسی، -
کارگزاران حکومتی غیرآزادند و از پایگاه مستقل سیاسی برخوردار نیستند -

د،ساالر غرب که اشراف فئودال از پایگاه و به تبع آن از استقالل سیاسی برخوردارنبرخالف نظام طبقه
.ب)فئودالی غیرمتمرکز در غر-ساالرحکومت کامالً متمرکز است (برخالف نظام طبقه

ي فاقد ساختار منظم مبتنی بر سلسله مراتب است،دستگاه ادار-
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دهند و بر آنان نظارت مند وظایف خود را انجام میکارگزاران حکومتی به شکل دلبخواه و ناسامان-
شان با حکمران مشابه رابطه بنده با ارباب است قادر نیستند شود و از آنجا که رابطهیافته اعمال نمیسازمان

.بدون موافقت فرمانروا از شغل خود کناره گیرندطور یکجانبه و به

حال به مقایسه حاکمان مولوي  و انطباق انان با رویکرد وبري می پردازیم؛چرا که وي وقتی  صحبت از 
).21-31؛1380نمی اندیشد(بشیریه،پاتریمونیالیسمسلطنت و حکومت می شود بجز به حکومت سنی و

یافته هاي تحقیق:
هرگز وارد سیاست نشده است ولی در کشاکش زندگی خود از فراز و نشیب هاي سیاست با اینکه موالنا

در امان نبوده است، چنانکه در مورد سیاست، آن را جز به جباریت تعریف نکرده است. حکومتی که یک نفر 
، به نقل از1351به جاي دیگران و به جاي همه مردم، می اندیشد و بر آنان تصمیم می گیرد(شفسکی،

عقدایی). اما ، موالنا به وجود حکومت و پادشاه ایمان دارد و آن را براي جامعه ضروري می داند:
هست شاهان را زمان بر نشست                                 هول سرهنگان و صارمها به دست

ت شیرهادور باش و نیزه و شمشیرها                                       که بلرزد از مهاب
بانگ چاووشان وآن چوگانها                                     که شود سست از نهیبش جانها

ولی موالنا احتیاط را نگه داشته و در مورد دو نوع حکومت سخن به میان می آورد و به تقابل رفتار 
سلیمان و فرعون به عنوان نماد حکومتگري می پردازد.

مورد سلیمان سخن به میان می آورد آنرا نماد حکومت عادالنه به مردم می داند . به راستی که وقتی در
حاکمانی که خصلت سلیمان گونه دارند؛ آنان اسیر نفس نیستند و به مصالح مردم می اندیشند، خود را 

مسئول تامین رفاه مردم می دانند. 
1/1466خوانمپريمردهمدارميپرعشقهمدر عشق سلیمانی من همدم مرغانم 

اما وقتی در مورد نماد فرعون سخن به میان می آورد، آنان را شخصیتی آزمند می داند که جز به مصالح 
خویش نمی اندشیند و درآمدهاي حاصل از خراج و مالیات مردم را به جیب می زنند، اما چه بسا که آنان نیز 

نمی برند:خواهند مرد و به چیزي با خود به گور
پادشاهان جهان از بدرگی                                      بو نبردند از شراب بندگی

ورنه ادهم وار سرگردان و دنگ                               ملک را بر هم زدندي بی درنگ
م و دهانلیک حق بهر ثبات این جهان                                  مهرشان بنهاد بر چش

تاشود شیرین بر ایشان تخت و تاج                           که ستانیم از جهانداران خراج
671-4/72از خراج ار جمع اري زر چو ریگ                            آن از تو بماند مرده ریگ

و کاریزماتیک وبري چنانکه دیده می شود موالنا در مورد پادشاهان خود با دو عنوان حکومت سنتی
سخن به میان آورده است؛ وقتی در مورد حضرت سلیمان سخن می گوید و سلیمان را نماد دل انسان می 

حضرت سلیمان خاتمی داشته است که فرشته اي مقرب به وي داده که داراي دو نگین بوده که با حلقه «دانند.
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). نمادي پاك و که 391،1378خزائلی،»(رده استبرنجین بر پریان و با حلقه آهنین بر شیاطین حکومت می ک
بخاطر خصایص و ویزگیهاي شخصیتی خویش محبوب بوده است. نمودي که در تمام حال آروزي هر 
انسانی است و مولوي نیز حکومت را براي اداره جامعه ضروري می داند و معتقد است که شاه باید جونان 

ومت پادشاهان گذري بوده و آنانی که به حکومت کوتاه خود می پیامبر مردم را هدایت کند. در زمانی که حک
رسیدند جز به جور و ستم دست نمی زدند؛ بخاطر همین موضوع است که شمس الدین محمد بلخی در 
آرزوي گذشته و یاداوري پیامبران بهترین سالح را در پیش می گیرد و به بازگویی داستان هاي پیامبران و 

پیامبر یاد می کند، نظامی که -ی پردازد. از سلیمان و ابراهیم و داوود، به عنوان پادشاه رفتار آنان با مردم م
حکومت در برابر مردم مسئول است و براي زندگی مادي و معنوي مردم تفکیک نشده است.

رب حب لی از سلیمان آمده است                     که مده غیر مرا این ملک، دست
2604-1/607ین لطف وجود                     این حسد را ماند اما آن نبودتو مکن با من غیر ا

این نوع حکومت که در زمان سلجوقیان پا می گیرد، ایزد تعالی را در هر عصري یکی از میان خلق بر 
و باز می گزیند و او را به هنرهاي پادشاهی و ستوده آراسته می گرداند و مصالح جهان و آرام بندگان را به ا

).ا ین تئوري یادآور  رهبر فرمند وبري در 36:1382بندد ودر فساد و آشوب را به او بسته گرداند(حقدار،
حکومت کردن است که افراد بخاطر وجود ویژگیهاي خاص خود مورد حمایت مردم قرار می گیرند و اقتدار 

رند. چنین پادشاهانی در خور توجه خود و  پشتیبانی مردم را در حکومت کردن بخاطر جذبه خود به همراه دا
هستند چرا که برگزیده و در نوع خود آرمانی و بی نظیر هستند. صاحبان اقتدار فرهمندي تا زمانی که در قید 

حیات هستند مورد توجه هستند.
چنانکه می دانیم دوران شمس الدین محمد بلخی، دوران پر تنش سیاسی بوده است و حکومت خودکام 

حکومت هاي پادشاهی از بدترین نوع حکومت ها «داشتن است. چنانکه ارسطو معتقد است: مستعد وجود 
هستند . اما در مواردي نیز استثنائا مطلوب و کارامد باشند و از نظام هاي دموکراسی منحرف بهتر باشند. زیرا 

مستعد بعضی جوامع بالطبع مستعد حکومت خودکام و بعضی دیگر مستعد حکومت شهریاري و گروهی 
جمهوري هستند. هم سزاست که هر یک از این جوامع به همان شیوه اي که در خورش است اداره شود. ولی 

).152،1364ارسطو،»(هیچ جامعه اي به طبع مستعد حکومت سمتگر یا انواع حکومت هاي منحرف نیست
و حکومت در هر حکومت ها در هر جاي دنیا باشند در یک نکته وجه اشتراك دارند و آن اینکه قدرت

شکلی در دست قدرتمندان است و این خود بالقوه مستعد خودکامگی و انحراف است و جامعه را به سوي 
انحطاط رهنمون می سازد.

این نوع حکومت ها نشانی از حکومت سلطانی و سلطنتی  را که یک فرد بر مسند قدرت می ایستد  و 
د از زیرتیغ می گذارند.حکم می راند و هر کس که خالف راي او حرکت کن

2/2572بر خط فرمان او سر می نهیم                   جان شیرین را گروگان می دهیم
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در داستانی موالنا  به نوع برخورد شاه و اطرافیانش بسیار زیبا اشاره کرده است؛ وقتی شیر  که سلطان 
ی کنند و گرگ شکار را بین سه تن(شیر جنگل است به همراه روباه و گرگ به شکار می رود و وقتی شکار م

و گرگ و روباه) تقسیم می کند، سرش از تن جدا می شود ؛ چرا که در مقابل شیر براي خود حقی قائل شده 
است:

شیر گفت: اي گرگ چون گفتی، بگو                چون که من باشم تو گویی ما  تو؟
3046-1/47چون من شیر بی مثل و ندیدگرگ خود چه سگ بود گاو خویش دید            پیش 

این نشان از رفتار پادشاهان با اطرافیان خود بوده است چرا که رفتار خشن آنها بخاطر نگهداشت 
حکومت است و این امر نشان می دهد که هیچ کس نباید در برابر پادشاه اظهار نظري کند.این امر چنان است 

یشه بیم جان است:که حتی نسبت که اطرافیان نزدیک نیز  هم
دلقکی با اشه خود شطرنج باخت                  مات کردش زود و خشم شه بتافت
گفت شه شه! و آن شه خشم آورش               یک یک از شطرنج میزد بر سرش
3514-5/3515که بگیر اینک شهت اي قلتبان!                    صبر کرد آن دلقک و گفت : االمان

ري را موالنا وقتی بازگو می کند که که نماد سازي کرده است. وقتی ستمگري اوج می گیرد  اوج سمتگ
هر حق خواهی به جرم یاغی گري و شورش سرش از بدن جدا می شود.  و شاه فقط اطاعت محض طلب 

می کند
نخوتی دارند و کبري چون شهان              ا کري خواهند از اهل جهان 

3606-3/67ا گه ناوري                  از رسالتشان چه گونه برخوريتا ادب هاشان به ج
ستمگر داستان هاي موالنا به ستمگري و ظلم بی پایان خود ادامه می دهد تا روز مرگش فرا رسد و 
وقتی می میرد جهانی را از وجودش رها می سازد اما افسوس که نظام هاي پادشاهی حالتی موروثی داشته و 

سطلنت آنها ادمه دارد و جهان به اتکاي اعمال ستمگرانه آنها می افزاید .داستان 
چنانکه که مولوي بیان می کند وقتی شاه اوج اقتدار سنتی خود را به صورت بارز وقتی به رخ دیگران 
می کشد که حالت مستی مومنی را نظاره گر باشد و از آن لذت می برد و حتی فقیه خود از بیم جان حق دم 

زدن و اعتراض را بر خود ندارد:
عرضه کردش می، نپذیرفت او به خشم                 از شه و ساقی بگردانید چشم
چند سیلی بر سرش زد گفت گیر                       در کشید از بیم سیلی آن زحیر
3939-6/18مست گشت و شاد و خندان هم چو باغ               در ندیمی و مضاحک رفت الغ

رمگی در سیرت پادشاهان است. اطرافیان و مواجب -حالت پادشاه و رعیت یادآور رابطه شبان 
بگیران پادشاه نیز بخاطر اینکه در خدمت شاه هستند و بخاطر گذران زندگی خود در خدمت شاه بوده و جز 

مطرح می شود و عمال شاه بر منافع خود گام بر نمی دارند ودر این حالت که استثمار مردم بیش از پیش
بخاطر جلب نظر شاه دین و دنیاي خود را می فروشند و به مردم ستم می کنند.
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بر برادر بی گناهی می زنی                          عکس خشم شاه گرز ده منی
شه یکی جان است و لشکر پرازو               روح چون آب است و این اجسام، خو

ز بازگو می کند نظام هاي پادشاهی مستبدترین نوع حکومت هستند و موالنا به راستی در چنانکه وبر نی
اشعار خود به خوبی آن را بیان کرده است. نظامی که در آن اقتدار پدر ساالر موروثی(پاتریمونیال) که طبقه 

ناشی از قانون حاکمی چون پادشاه شیر ژیان از استقالل برخوردار است و فارغ از قیود و محدویت هاي 
است.

وقتی در اشعار موالنا ظلم و جور اطرافیان ناشی از بیم جان عمال حکومتی و خوش خدمتی انها بخاطر 
مامور بودنشان است که نشان از این امر است که کارگزاران حکمت سلطانی وبر، غیر آزادند و از پایگاه 

ان مند وظایف خود را انجام می دهند.مستقل برخوردار نیستند.آنها به طور دلبخواه و ناسام
می » مهد کالسیک نظام سلطانی« ماکس وبر خاورمیانه را به طور اخص وجهان اسالم را به طور اعم

بیند. بالشک ایران دستخوش حکومت هایی بوده است که الجرم ظلم را به حد اعالي خود کشانده است و 
دت بر خود دیده است.نمونه هاي کالسیک نظام سلطانی را در کوتاه م

اما آروزي مولوي همانا حکومت انبیا و همراي دین و حکومت با هم است که نشانگر نوعی مدینه 
فاضله اي است  که در هر یک از آنها نماد از پیامبران را که بخوبی در اشعار خود آن را بیان کرده است. 

وقتی در مورد سلیمان می گوید:
مرغانم            هم عشق پري دارم هم مرد پري خوانمدر عشق سلیمانی من همدم 

هر کس که  پري خوتر در شیشه کنم زودتر         برخوتنم افسونش حرافه بجنبانم
1466زین واقعه مدهوشم باهوشم و بی هوشم            هم ناطق و خاموشم هم لوح خموشانم

وقتی در مورد حضرت علی می گوید:
1/3788هوا                       فعل من بر دین من باشد گواشیر حقم، نیستم شیر 

موالنا بر وجود پادشاهی دادگر و حقیقی اعتقاد داشت و اندیشه آرمانگرایانه خویش را در باب حکومت 
صالح بیان می کند.

شاه خود این صالح است آزاد اوست                          نی اسیر حرص فرج است و گلوست
سیران را لقب کردند شاه                                   عکس چون کافور نام آن سیاهمر ا

وقتی در مثنوي مولوي از پیامبران و آیات قرانی بسیار یاد می شود نشان از اندیشه شاعر براي قوت 
بخشیدن به اشعار خود و تلنگر زدن به شاهان زمان  خود است.

نتیجه گیري:
ات وظیفه نماد، وحدت بخشیدن به اجزا و عناصر پراکنده در یک جز به نمایندگی از کل از نظرگاه ادبی

است.  مثنوي مولوي در نوع خود بی نظیر است و نماد سازي بسیاري در آن صورت گرفته است که نشان از 
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د می خالقیت شاعر و همچنین نشان از خفقان سیاسی زمان شاعر است. وقتی مولوي از قصه هاي قرانی یا
کند و  پیامبران را با نمادي خاص معرفی می کند و از هر کدام شرحی را می آورد  نشان از نبود آزادي و 
زندگی ایده ال شاعري است که زمان حمله مغوالن را بر خود دیده است. همچنین وقتی در مورد زندگی و 

مدینه فاضله  اي است که در آن نوع سیاست پادشاهی سلیمان و ابراهیم و نمرود صحبت می کند، خواستار
عدل، عقل، تدبیر و « شاه به عنوان نماینده دین و دنیا همه را به سوي حق راهنمایی کند. شاه باید داراي 

» دانش، ترس از خدا، عفو از گناهان، هیبت، سیاست، آگاه بودن بر مشکالت و احوال و دقایق امور رعیت
باشد.

اجتماع بدانیم و با در نظر گرفتن پایگاه و نقش اجتماعی محاطبان خود مولوي را به عنوان شاعر و واعظ
سخن می گوید و با در نظر گرفتن نظم موجود، پسندها و ناپسندها را بنمایاند. اوضاع و احوال و اشعار 
مولوي بیان می کند که پادشاهان زمان وي جز به جور وستم در چیز دیگري سر رشته نداشته اند. و تمام 

ار و قصص حالت نماد گونه اي دارد و در تمام آنها نماد شیران ، همان پادشاهان ظالم را تداعی می کنند. اشع
شاهانی که به رفاه عمومی اهمیت نداده اند. در بیشتر اشعار وي شاهد بد رفتاري شاهان و اطرافیان نسبت به 

هانی هستیم که مردم بایستی تمام مردم و حتی مصائب و سختی هاي مردم بخاطر جنگ هاي ناشی از پادشا
دردها و مصیبت ها را تحمل کنند. موالنا همواره در مورد رفتار حاکمان، پشتیبانی مردم و لشکریان، رونق 
فعالیتهاي اقتصادي، برقراري نظم و آرامش را بر می شمرد که این نتایج براي شاهان در همین دنیا  ملموس 

اه را در آخرت به همراه دارد.است و فواید دیگري چون نیکنامی ش
کتابنامه

).سیاست. ترجمه حمید عنایت.تهران:انتشارات علمی فرهنگی.1364ارسطو.،(-
جلد دوم.. تاریخ اندیشه هاي سیاسی در قرن بیستم. نشر نی. چاپ سوم)1380،(حسین،بشیریه-
ارت کویر.). قدرت سیاسی در اندیشه ایرانی.تهران، انتش1382حق دار، علی اصغر(-
) اعالم قران، تهران، انتشارات امیرکبیر.1341خزائلی،محمد.،(-
)اسالم در ایران، مترجم کریم کشاورز، انتشارات پیام. 1351شفسکی، پطرو(-
)شکوه شمس. ترجمه حسن الهوتی، شرکت انتشارات علمی و فرهنگ، چاپ 1370شیمل،آنه ماري.،(-
دوم.
ه شناسی حکومت و حاکمان در مثنوي، مجله جهاد دانشگاهی.)  جامع1388عقدایی.،تورج.،(-
.143–144علوم اجتماعی و سیر تکاملی آن، تهران، فرزان، چاپ سوم، ص)1385ن(راقی، احسان-

عقالنیت و آزادي، یداهللا موقن و احمد تدین، تهران، هرمس، ، چاپ )1379،(وبر، ماکس و دیگران-
.107-112اول، ص
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بازتاب آن در خسرو و شیرین نظامیآیین ندیمی و
١مریم رامین نیا

استادیار دانشگاه گنبدکاووس
سفیده ثنایی
کارشناس ارشد ادبیات فارسی

چکیده
متون تاریخی و ادبی و به ویژه خسرو شیرین نظامی که جایگاه ندیمان در آن بررسی آیین ندیمی در 

و روابط ندیمان با مخدومان خود آداب ندیمیا را به است که میهایاز جمله راهاي دارد،برجستگی ویژه
تا آداب و رسوم اند تالش نمودهمتون مختلف در این جستار با واکاوي گاننزدیک خواهد ساخت. نگارند

بتوانند به تصویري کلی از ندیمی و کارکردهاي آن د تا از این دریچهنندیمی و جلوه هاي آن را نمایان ساز
ترین متون ادبی و تارخی از قرن چهارم تا تحلیلی، بررسی مهم-ي توصیفیش به گونهي پژوهبرسند.شیوه
ها و کارکردهاي ندیمی ، و به دست آوردن جایگاه، ویژگی-زمان سرایش مثنوي خسرو شیرین-قرن ششم

ی ندیمان در دربار شاهان و خلیفه ها جایگاه خاصدهد که این پژوهش نشان میینتیجه اجمالبوده است. 
آمیختن آن و یحکیم گنجه با بهره گیري از مادة خام ندیمداشته و گاه در روند حوادث تأثیرگذار بوده و نیز 

آیین ندیمی و کارکردهاي آن را در پیشبرد اهداف مخدومان و نیز با اندیشه و جهان بینی خاص خود ، 
اثرگذاري آنها بر روند ماجراها، برجسته کرده است.

نظامی، خسرو و شیرینین ندیمی، ندیمان، آیها:کلیدواژه
مقدمه

بخش بزرگی ازآثار ادبی فارسی در رابطه مستقیم یا غیر مستقیم با ساختارهاي حکومتی ایران بوده است . 
آثار ادبی تاریخی چون تاریخ بیهقی گستره اي بزرگ از دربار و درباریان است . حتّی آثار بزرگ حماسی 

هاي اصلی و چه در هاي  افراد ـ چه در نقشها و واکنشاز تاثیر رفتارها، کنشچون شاهنامه فردوسی نیز 
هاي فرعی چون نقش غالمان و ندیمان و امثال آن ـ خالی نیست. ندیمان آن اندازه در ساختار و نظام نقش

معیارهایی خاص اند که درگزینش ندیمان هاي وقایع عاشقانه اهمیت داشتهمایهدربار و پادشاهان و نیز در بن
مورد نظر بوده و اگر ندیمی از آن معیارها عدول می کرد، عالوه برطرد، گاه جان خویش را از دست می داد؛ 

اند. اند که در دسیسه هاي درون دربارها، در نابودي مخدومان خویش تالش کردهاگرچه گاه این ندیمان بوده
دن کارهاي آنان، در تحوالت روحی امیر و بسیاري از ندیمان عالوه بر نقش مصاحبت با امیران و انجام دا

گر، گاه راهنما و گاهی نیز اند. ندیمان گاه مصاحب ، گاه نصیحتمسایل سیاسی و اجتماعی نیز نافذ بوده
اند.برنامه ریز امور حکومتی بوده

Raminnia_maryam@YAHOO.COMنویسنده مسؤول -1



٢٨٩٥
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

نظامی نیز  از این در این پژوهش، عالوه بر ذکر آیین ندیمی، جایگاه و نقش آنان در تاریخ، خسرو شیرین 
ي ندیمان نمایانده شود. بررسی آیین منظر بررسی شده و تالش بر آن بوده که نقش ظریف اما تعیین کننده

تواند عالوه بر رسوخ در زوایاي رویداد هاي این اثر، بخشهاي مهمی از ندیمی در خسرو و شیرین نظامی می
هاي تاریخی، سیاسی و اجتماعی و ه، به غناي آگاهیدرونمایه هاي فرهنگی عصر رویدادها را آشکار ساخت

.ادبی آن عصر بیفزاید

معنی لغوي ندیم 
حریف  شراب . حریف  شراب  و بسا که  توسعا در مورد هر رفیق  و مصاحبی استعمال  شده  است . «

اعیان را به اینندیمان را بخواند و امیر، شراب و مطربان خواست و«:...ندامی‚ندام‚ندماء‚هم شراب. ج 
همنشین  امرا و سالطین . همنشین  ||تاریخ بیهقی)»(.شراب بازگرفت و طبقهاي نواله و سنبوسه روان شد

دهخدا،ذیل کلمه ندیم)»( وزیر. مشاور.||بزرگان . 
ي ندیمگستره ي مصداقی کاربرد واژه

طالق داده نمی شده است؛  بلکه خود به خود مقامی درباري نبوده است و به قشر خاصی ا» ندیم«واژه 
صفتی بوده است براي غالمان و کنیزکان خاص که به سبب داشتن صفات و خصایلی که مورد پسند شاهان 

شدند. ندیمان در تاریخ بشر و نیز تاریخ جهان اسالم از دیرباز وجود بوده به این مقام و صفت منسوب می
ندیمکسانیچهبه؟وچیستاسالمتاریخدرندیمي: سابقهآید این است که داشته اند. سوالی که پیش می

اند؟گفتهمی
خلفا وامرا و وزرا به لحاظ کثرت اشتغال منادمت عبارت از مؤانست و معاشرت نیکو است که غالباً

هایی ذکر شده وخستگی و یا بوالهوسی و خوشگذرانی نیاز به چنین کسانی داشتند و براي هرکدام ندیم
الثالثۀ من الفن الثالث من المقالۀ«گوید: رین مآخذ براي این هنر، همان فهرست ابن ندیم است که میاست. بهت

کتاب الفهرست، و یحتوي علی اخبارالندماء، والجلساء، واالدباء والمغنین، والصفادمۀ، والصفاغنۀ و اسماء 
)157: 1366(ابن ندیم،»کتبهم

در ردیف چه کسانی و داراي و امراي جهان اسالم خلفا نمایه ندتوان فهمید کاز این عناوین به خوبی می
اند تا بتوانند مجالس اربابان خود را گرم نست و خوانندگی بودهوااهل شعر و ادب و مطبعاً.اندچه هنري بوده

گاه آاز جمله از اخبار و حوادث گذشته این هنرها ويداراي همهو دل آنان را شاد نمایند. ندیمان غالباً
نیزو. الخلفاخیر انادم ادیبا ظریفا متکلماشاعراکانعلیابوالحسن:«گویدندیمانازبرخیبارهدراند. بوده

گفتهچنانکهوآمدهاوداستانهايواسحاقازواسطهبااوروایتبارهااغانیکتابدرکه(»صولی«درباره
الصولیالعباسبنیحییبنمحمدابوبکر«گویدمینوشته،کتاب»الندیماسحاقاخبار«بهراجعشد
. ابن ندیم نظیر )1366:167بن ندیم،ا(نادم الرضّی و کان یعلّمه اوال.اوللکتبوالجماعینوالظرفاءاالدباءمن

)157یمان نیز آورده است(همان،این اوصاف را در باره دیگر ند
اهمیت ندیمان در دستگاه حکومتی



٢٨٩٦

٢٨٩٦

مجموعه مقاالت

توان از سخنان ابوریحان بیرونی پیرامون جشناه ندیمان در تاریخ ایران را میقدمت حضور و جایگ
چون جم درگذشت پادشاهان همه روزهاي این ماه را عید گرفتند. عیدها را شش بخش : «نوروز، دریافت

روز سوم را به خادمان 5روز دوم را به اشراف، 5روز نخست را به پادشاهان اختصاص دادند، 5نمودند: 
روز ششم را به 5روز پنجم را به توده مردم و 5روز چهارم را به ندیمان و درباریان ، 5پادشاهی، 

).332: 1386بیرونی،»(برزگران
پادشاه را چاره نیست از ندیمان «نویسد:خواجه نظام الملک نیزدر لزوم ندیمان در دربار پادشاهان می

ن ، که با بزرگان امرا و سپاهساالر لشکر نشستن بسیار شکوه شایسته داشتن و با ایشان گشاده و گستاخ درآمد
و حشمت پادشاه را زیان دارد که ایشان دلیر گردند. ندیم باید گستاخ  بود تا پادشاه از او حالوت یابد و طبع 

آن پادشاه از ندیم گشاده شود و ایشان را وقت معلوم بود در وقتی که پادشاه بار داد و بزرگان همه بازگشتند 
). 109: 1380نظام الملک طوسی،»(وقت نوبت ایشان باشد

در این روایت از تاریخ بیهقی، می توان به خوبی مشاهده نمود که ندیم براي شاه چه اهمیت و جایگاهی 
دارد:
یک روز خلوتی کرد با بلعمی که بزرگتر وزیر وي بود، و بوطیب مصعبی صاحب دیوان رسالت و حال «

رود خطائی بزرگ است ولکن با خشم دانم که این که از من میا ایشان براند و گفت: من میخویش  بتمامی ب
ها زده باشند و شوم و چه سود دارد، که گردنخویش برنیایم و چون آتش خشم بنشست، پشیمان می

ستاند ها بکنده، تدبیر این چیست؟ ایشان گفتند: مگر صواب آنست که خداوند ندیمان خردمندتر ایخانمان
پیش خویش که در ایشان با خرد تمام که دارند، رحمت و رأفت و حلم باشد، و دستوري دهد ایشان را تا بی 

تلطّف آن خشم را بنشانند و چون نیکویی حشمت چون که خداوند در خشم شود، بافراط شفاعت کنند و به
که چون برین جمله باشد، این کار فرماید آن چیز را در چشم وي بیارایند تا زیادت فرماید. چنان دانیم

)160: 1385بصالح بازآید.(بیهقی،
چگونگی گزینش ندیمان

ندیمان به دلخواه و گاه به ناگزیر و از میان غالمان خاص یا افرادي که به حسن معاشرت و کیاست 
ختلف، براي هاي مآمدند که البته بعد از گذراندن مراحل و آزموناشتهار داشتند، به خدمت شاهان در می

شدند .  خدمت و مصاحبت شاه انتخاب می
براي نمونه در این حکایت از تاریخ بیهقی می توان نحوه ي گزینش ندیمان را به خوبی مشاهده نمود:

نصر احمد]آنگاه فرمود و گفت: بازگردید و طلب کنید در مملکت من خردمندتر مردمان را، و چندان «[
رند، تا آنچه فرمودنی است، بفرمایم . این دو محتشم بازگشتند سخت شادکام،که عدد که یافته آید، بدرگاه آ

بالئی بزرگتر ایشان را بود،و تفحص کردند جمله خردمندان مملکت را، و از جمله هفتاد واند تن را به بخارا 
و اند تن را که آوردند که رسمی و خاندانی و نعمتی داشتند، و نصراحمد را آگاه کردند، فرمود که این هفتاد
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باید آزمود تا تنی چند از ایشان بخردتر اختیار کرده آید. و همچنین اختیار کرده اید ، یک سال ایشان را می
کردند تا ازمیان آن قوم سه پیر بیرون آمدند خردمندتر و فاضل تر و روزگار دیده تر. و ایشان را پیش نصر 

د، چون یگانه یافت، راز خویش با ایشان بگفت و سوگند احمد آوردند و نصر یک هفته ایشانرا می آزمو
سخت گران نسخت کرد بخطّ خویش و بر زبان براندوایشان را دستوري داد بشفاعت کردن در هر بابی و 

اگر پادشاه به کسی دستور دهد « ). در جاي دیگر می خوانیم که: 1/161: 1381بیهقی، »(سخن فراخ تر گفتن
خص لوازم و شرایط ندیمی پادشاه را نداشته باشد نباید قبول کند؛ زیرا ندیم پادشاه که ندیمش باشد.  اگر ش

)203: 1353عنصرالمعالی،»(ها و ویژگی هایی داشته باشدباید خصلت
بر پادشاه واجب است که هر جا که رود « نویسد هاي اخالقی ندیمان میعروضی سمرقندي در بایستگی

بیازماید ، اگر شرع را معتقد بود و به فرایض و سنن آن قیام کند و اقبال نماید ندیم و خدمتکار که دارد او را
او را قریب و عزیز گرداند و اعتماد کند ، و اگر بر خالف این بود او را مهجور گرداند ، و حواشی مجلس 
خود را از سایه ي او محفوظ دارد ، که هر که در دین خداي عز وجل و شریعت محمد  مصطفی (ص)

).78: 1348(عروضی،» اعتقاد ندارد او را هیچ کس اعتقاد نبود و شوم باشد به خویشتن و به مخدوم
هاي ندیمانوظایف و ویژگی

خواجه نظام الملک، فداکاري، همراهی، جسورانه سخن گفتن و هزل و شوخی را از جمله وظایف و 
که پادشاه را مونس بود و دیگر آنکه چون در ندیم چند فایده بود یکی آن«شمرد: هاي ندیمی بر میویژگی

شب و روز با او باشد و دیگر آنکه العیاذ باهللا اگر خطري پیش آید تن خود را فدا کند و تن خویش را سپر 
آن خطر سازد ، چهارم آنکه هزارگونه سخن با ندیم بتوان گفت از هزل و جد که با وزیران و بزرگان دولت 

اند ، پنجم آنکه از احوال ملوك او را خبر دهند چون مالند و کارکنان پادشاهنتوان گفت که ایشان صاحب اع
جاسوسان  ، ششم آنکه هرگونه سخن گویند و احوال نمایند بحکم گستاخی از خیر و شر در مستی و 

)109: 1380طوسی،»(هشیاري و در آن فایده و مصلحت بسیار است.
توان گفت که ندیمان براي شاهان در حکم ابزاري همه کاره هاي نظام الملک، چنین میبا توجه به گفته

توان گفت که وظیفه بودند که متناسب با خواسته هایشان از آنها استفاده می کردند . از این رو دقیقاً نمی
ندیمان چه بوده و محدوده اي براي وظایف آنها تعیین نمود . اما با استناد به متون برجاي مانده چنین می 

کردند.همراهی ولی نعمت چه در هنگامه ضاوت نمود که وظایف ندیمان را اربابان آنها تعیین میتوان ق
اند تا آخرین لحظه وفادار فراخی نعمت و  چه حضیض ذلّت نیز از جمله وظایف ندیمان است. آنان موظف

اج کتاب التّدر به مخدوم خود باشند، و شرایط سخت را براي مخدوم خود با هنرنمایی تلطیف نماید. 
منسوب به جاحظ آمده است که همنشین پادشاه باید خردمند و کوشا و دانشمند و استوار و مردم شناس و 

ههنرها و گران مایه و با دانشی گسترده و امین وادیبی کامل باشد و نویسندهادیب زبان شناس و آگاه از هم
در آداب الملوك . )137و 71و 1914:21، ر.ك:جاحظپادشاه باید سخن شناس وکوتاه پرداز باشد. (

باید داراي ساختی میانه باشد و آگاه در دین و پرهیزگار و خداترس در نهان «که ندیم تسرخسی نوشته اس
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و آشکار و آشنا به سرگذشت پادشاهان و پیامبران و گذشتگان و آگاه از پزشکی و ستاره شناسی و گاه 
فه و موسیقی و گونه گون خوردنی ها و نوشیدنی ها و تاریخ شماري جغرافیا و منطق و هندسه و فلس

شاعران و فرمانروایان و خارجیان و یاغیان و دانش کشورداري و شهریاري  باشد همچنین شیوا و زیرك و 
. سخنان خواجه نظام الملک در سیاست نامه نیز دلیلی )31/107باب سرخسی، بی تا: (»بردبار و اندیشمند

بر این حقیقت که ندیمان به سبب حساس بودن جایگاهشان باید واجد صفات و ویژگی هاي مدلّل می باشد
مخصوصی باشند تا مقبول شاه قرارگیرند: 

ندیم که باید گوهري و فاضل و نیکوسیرت و تازه روي و پاك مذهب و رازدار و پاکیزه مسلک بود و « 
ثها یاد دارد و همواره نیکوگوي و نیکونوید باشد سمر گوي و قصص خوان از هزل و جد بود و بسیار از حدی

و نرد و شطرنج داند و اگر رودي بداند زدن و سالحی کار تواند بست بهتر است ، و باید که موافق پادشاه 
باشد ، هرچه پادشاه بر زبان راند و گوید زه و احسنت گوید و معلّمی نکند که این کن و آن مکن و آن چرا 

کرد که پادشاه را دشوار آید و بکراهت کشد و هرچه تعلّق بشراب و عشرت و تماشا و کردي و این نبایست
مجلس و شکار و گوي زدن و مانند این باشد روا باشد که با ندیمان تدبیر کنند که ایشان این معنی را مهیا اند 

)110: 1380نظام الملک طوسی،»(
گر زینتی براي پادشاه نباشد زشتی و عیبی هم نباشد و چنان باشد که ا:« نامه نیز آمده است که در قابوس

یک شرط آن که حواس پنج گانه ي او تحت فرمان و اختیارش باشد و نیز از زیبایی چهره نیز برخوردار 
باشد تا مردم از دیدن او کراهت نداشته باشند و پادشاه نیز از مشاهده ي او ملول نگردد و ندیم باید دبیري و 

فارسی را بداند تا اگر پادشاه در خلوت به دبیري و خواندن و نوشتن نیاز داشت و دبیر دربار کتابت عربی و 
حاضر نبود ندیم از خواندن و نوشتن ناتوان نباشد. دیگر آن که اگر ندیم ، شاعر نباشد در موضوع شعر وارد 

و بیگاه به بیتی نیاز پیدا کرد باشد و شعرهاي عربی و فارسی زیادي را در ذهن داشته باشد تا اگر پادشاه گاه 
1353عنصرالمعالی،»(الزم نباشد که شاعر دربار را طلب کند . ندیم یا خودش بیتی بسراید یا روایت کند. 

:246(
از مجموع آراء فوق می توان ویژگی ها و صفات بایسته ندیمان را چنین برشمرد:

نوازندگی 
ندیمان شمرده اند آگاهی از فنون موسیقی است. در اکثر نخستین صفتی که اکثر محققّان آن را از صفات 

این متون می خوانیم که صفت نوازندگی را بر سایر صفات برتري داده اند و ویژگی مهم ندیمان را مجلس 
چنانکه از شهرتش پیداست ، نوازنده چیره دست بربط بوده است آرایی و نوازندگی دانسته اند. محمد بربطی،

درجه اول عصر غزنوي و از ندیمان مجلس سلطان مسعود غزنوي و از نوازندگان دربار نان داموسیقی. از 
از خلفاي اموي که خود از موسیقیدانان بود و در این فن ابتکاراتی از خود . ولید بن یزیدسلطان بوده است
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او را در سلک یونس داشت او را به دربار خویش دعوت کرد و مجرد اي که از آواي داشت بنا به سابقه
دانان ایرانی در دستگاه امویان). پدیا،ذیل موسیقی(ویکیمغنیان و ندیمان و نزدیکان درگاه خویش قرار داد

زیبایی 
حسن اللقاء یزید فی تأکّد «بعد از نوازندگی، زیبایی و خوش سیمایی را براي ندیمان الزامی دانسته اند:

) . 1366،386،مدي»(.دیدنش مالل نیفزایدندیم نیکوروي خوشخوي باید تا از : االخاء
شاعري(سخن پروري، نکته دانی و فن بیان) 

است که در آن شاعر با بهره گیري از انواع فنون، سخن را » شعر«یکی از نمودهاي عالی سخن، 
توان شنونده را اقناع و بر منظورفن یا هنري است که به وسیله آن میپروريسخنپروراند. شاعري و می

هاي سخن آشنایی داشتند، بهترین نمود. از این رو، شاعران و اهل سخن که به ظرافتخویش آشنا و ترغیب 
تر باشد بیشتر مقبول طبع اند. بر این اساس، ندیم هر چه خوش سخن و خوش بیانهمنشین براي شاهان بوده

گیرد.شاهان قرار می
آگاهی نسبی از علوم رایج زمانه

قشر دیگر به شاهان نزدیک بودند و با آنان نشست و برخاست داشتند. آگاهی ندیمان ندیمان بیش از هر
از علوم مختلف همچون طب، نجوم و... سبب می شد تا ندیمان عالوه بر این که مونس و همدم تنهایی 

ندیم هم چنین باید از علم طب و نجوم«شاهان باشند ، گره گشاي بسیاري از مشکالت آنها نیز باشند. 
آگاهی داشته باشد تا اگر درباره این علم گفتگو شود تا زمانی که طبیب و منجم بیایند ندیم آنچه را که می 
داند بگوید تا شرط ندیمی را به جاي آورده باشد.با این کارها پادشاه در هر عملی به ندیم اعتماد می کند و 

)1353:246عنصرالمعالی،»(به خدمت او راغب تر می گردد.
انه گویی و سخن پردازي افس

اي را که ندیمان با فراگرفتن داستان ها و افسانه هاي کهن، عالوه بر سرگرم نمودن شاهان، نصایح ناگفته
ندیم که باید گوهري «دادند. ها انتقال میتوان گفت در قالب این افسانهدر حالت عادي و به زبان صریح نمی

ذهب و رازدار و پاکیزه مسلک بود و سمر گوي و قصص خوان و فاضل و نیکوسیرت و تازه روي و پاك م
نظام الملک »(از هزل و جد بود و بسیار از حدیثها یاد دارد و همواره نیکوگوي و نیکونوید باشد

)110: 1380طوسی،
شوخ طبعی و ظرافت طبع

ناشی هايو فشارندکنترل بیشتري داشته باششاهان حاالت روحی  بر شدموجب میندیمانشوخ طبعی
اگر با صفات دیگري چون ظرافت و اندیشه در هم آمیزد می . این ویژگیامور مهم حکومتی آنان بکاهنداز 

طبع شاه « ندیمان براي شاهان به سبب اینکه . وندششاهان رّتام سخت و ناگوار هم باعث مسدر ایتواند 
ایبت در هم آمیزد و حکایت از هر گونه هزل و برنگشتید الّا به ندیم و اگر خواهد که افراخته زید هزل و مط
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ه ایشان را از بهر این کار جد و مضاحک و نوادر گوید ، ندیمان حشمت و پادشاهی او را زیان ندارند ک
)، بسیار مورد توجه بوده اند .150(همان، » دارند

سالمت جسم و روح
که آنان وظیفه داشتند عالوه بر شد. چرا سالمت جسم و روان براي ندیمان ویژگی مهمی محسوب می

چنان باشد که اگر زینتی براي « رفع نیازهاي جسمی شاهان، نیازهاي معنوي آنان را نیز تاحدودي رفع نمایند.
» شدپادشاه نباشد زشتی و عیبی هم نباشد و یک شرط آن که حواس پنج گانه ي او تحت فرمان و اختیارش با

).1353:246(عنصرالمعالی،
ذکاوتزیرکی و 

ندیم باید هوشیار و زیرك باشد تا از خطرات موانست با شاهان در امان بماند. قرابت با شاهان عالوه بر 
کند ممکن است او را درچار محنت نماید، زیرا شاهان به سبب خلق و خو این که انسان را صاحب مکنت می

بسیار حساس می باشند. و موقعیت حساسی که دارند، نسبت به اعمال و رفتار اطرافیان خود 
وفاداري و رازداري

هر چند صفت راز داري  براي هر انسانی نیکوست ، اما براي ندیمان الزم و واجب است. ندیم باید 
توانند به راحتی با هر کسی سخن برانند محرم اسرار اربابان خود باشد. شاهان به سبب مقامی که دارند نمی

هر کس دیگر با جسم و روحشان قرابت دارند.جز با ندیمانشان، زیرا بیش از 
چندان که نوبت «: خود نیز در این باب نقلی زیبا را بیان می نمایداتیدر جوامع الحکایمحمد عوف

استیرا بگرفتند و فرمود که سبیتا عجو اول روز که به خالفت بنشست، بفرموددیخالفت به معتصم رس
گفت: گناه تو فاش کردن ست؟یتو چيگناه من جز اخالص و هوادار!نیالمؤمنریامایگفت: بیکنند. عج

پس در حال ن؟یو مرا به تو چه اعتماد بود پس از ایکه با تو گفت نگاه نداشتيراز برادرم بود و سرّ
).234: 1363(عوفی،» آن سرّ، سر او را ازمصاحبت تن معزول کرديرا بکشتند و افشا»بیعج«

براي دفاع از مخدومآگاهی از فنون رزمی 
ي تأمین امنیت جانی وي را نیز به عهده دارند. از این حیث ندیمان گذشته از سرگرم نمودن شاه، وظیفه

فراگرفتن فنون دفاعی براي آنان الزم بود تا  در مواقع خطر از مخدوم خود توان دفاع کنند.
پیکارروزرو ــسدل و بازوى خاقمـــاز اویــایو ـــر جنگجــامی
)163: 1378(فرخی،نظّاردلهاى د ــدر فتبه حسرت ـ     ز در میدان درآیــوارى کـــس

بردباري و صبوري
همنشینی با شاهان شرایط و آداب خاصی را می طلبد، از این رو براي ندیمان و همراهان شاهان بایسته  

و از سخنان تند شاهان آشفته نشوند؛ ندیمان  وظیفه دارند تا اوقات تلخ است که در هر شرایطی صبور باشند 
شاهان را با هنر و ظرافت هاي خاصی که دارند شیرین نمایند: 
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دگر بر جان و دل محنت نهادندیمی ـــهر آداب نـد بــنشای
ر زادنــهاي بکــز خاطر نکتزبان کردن به نظم و نثر جاري

)(انوري، مقطعات، نقل از دهخدابه سیلی خوردن و دشنام دادنهمه کار ندیماندــکه باز آی
روابط ندیمان با دیگر عناصر خدمتی دربار

ندیمان به سبب نزدیکی و قرابتی که با شاهان و اربابان خود داشتند ، به عنوان کلیدي ترین مهره ي 
از به واسطه و میانجی بود آنها بهترین گزینه بودند ؛ ارتباطی دیگران با شاه به حساب می آمدند و هرگاه که نی

به همین خاطر نقش و جایگاه اجتماعی و سیاسی آنها شاید در ظاهر پایین به نظر می رسید اما در حقیقت 
قدرت و نقش آنها اگر اغراق نباشد از بزرگان و نزدیکان شاه نیز بیشتر می بود.

م اشاره کرد که ندیمان همیشه غالم خاص نبوده اند. اقشار دیگري در پایان این مبحث باید به این نکته مه
را نیز می توان نام برد که مونس و همنشین شاهان بوده اند، وزیران! این قشر به سبب شغل حکومتی که 
دارند رابطه تنگانگی با شاهان داشته اند. با توجه به تعریف وزیر و جایگاه آن در مدار امور حکومتی، می 

آنان را نیز در زمره ندیمان دانست. در تاریخ می توان به نام هاي بزرگی برخورد که هم ندیم شاه بودند توان
و هم وزیراز جمله: بزرگمهر، عطا ملک جوینی و... با توجه به صفاتی که در مطالب فوق بدان ها اشاره شد، 

اینکه در اکثر تذکره ها، کمتر شاعر و ادیبی شاعران و اهل ادب را نیز می توان در شمار ندیمان قرار داد، کما 
را می توان یافت که خدمت شاه و درباري را نکرده باشد. 

ندیمی و ندیمان برجسته در تاریخ اسالم و ایران 
فرمانروایان،افرادي را به ندیمی معاویه به بعد،با پیدایش نظام ملوکی از زماندر تاریخ اسالم، گویا 

در این حال،یافتند.فرمانروایان بودند و به محافل دربار راه میهمدمدر خلوت،ن،ندیماگزیدند.برمی
(به عربی،ستاره)اي در برابر ندیمان و نیز شد،پردههنگامی که محفل بزم و عیشی در اندرون دربار برپا می

با توجه به گرفت.د جاي میآن پرده همراه با زنان و کنیزکان خوآویختند و فرمانروا در پشتخوانان میآوازه
توان گفت که  امراي آنان نیز از این قاعده مستثنی نبوده و همچون امویان، تاریخ حکومت عباسیان، می

ندیمان فراوانی داشته اند. به عبارت دیگر، دربار عباسی بیش از سایر دربارها، ندیم و ندیمه داشته است: 
درگاه منصور خلیفه عباسی بود وجایگاه ویژه اي نزد خلیفه باناز ندیمان ومقرّ»جرجیس بن بختیشوع«

عبدالملک بن مروان نخستین کسی بود سند باشد.رداشت طوري که خلیفه همواره می کوشید تا او راحت وخ
تر از او،مردم که پیشفراوان در حضور ایشان بازداشت،درحالیکه مردم را از مراجعه به خلفا و سخن گفتن

نشینی همق)را براي103-19بر همین اساس،هنگامی که او شعبی(د. ورزیدنین کار جرأت میهمواره به ا
: 1409سعودي ، (م» خود برگزید،بدو سفارش کرد که بیشتر به سخنان وي گوش فرادهد و کمتر سخن بگوید

دیگري نیز ). تاریخ گواه آن است که در کنار چهره هاي برجسته شاهان و وزیران و سپاهیان، قشر3/100
پرتو افکنی می کنند و آنان ندیمان می باشند که آهسته و پیوسته در تندباد تاریخ به حیات خود ادامه داده اند. 
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اینان گروهی بودند که در سایه،  امور مهمی را انجام داده اند، چه ورق ها از تاریخ که به دست این قشر رقم 
خورده است.

حضرت یوسف
تمامخوبیبهتوانمیضرت یوسف(ع)، پیش از رسیدن به مقام پیامبري،زندگانی حداستاندر

نکتهاینبهباید. نمودمشاهدهشودمیصاحبانشانو بندگان نزدبردگانمقبولیتسببکهراخصوصیاتی
در را دید.ندیمباغالموغالمبابردهمیانفرقداستاناینمتنازتوانمیوضوحبه طورکهنموداشاره

خودرفتارواعمالسبببهامابودند؛زرخریدييبردهابتدادرماجراي زندگی وي باید گفت که ایشان 
.دادند و عزیز مصر شدندارتقاندیمیبهراخویشمقامرفتهرفته

آصف برخیا
ائیل از فرزندان اشمویل پیامبر است که در تورات یکی از موسیقی دانان و سرایندگان دربار بنی اسر

معرفی شده است؛ اما بنا به روایات اسالمی، وي وزیر سلیمان و بسیار مورد اعتماد او بوده است، به طوري 
توانست نزد وي برود و زنان از وي روي پنهان نمی نمودند.که هر وقت می خواست می

یک زمان صدر وي از اهل هنر خالی نیست       همچو خالی نبدي تخت سلیمان ز آصف
) 1338:230زنی،(سو

آصف، از جمله شخصیت هایی است که تحت هر شرایطی به حضرت سلیمان وفادار ماند و تا آخرین 
لحظه نیز بر سر وفاي خود ماند. آصف، حضرت سلیمان را در انجام امور مهم حکومتی یاري می نمود. 

سلیمان سبب شده تا ایشان ایشان طبق روایات شخصی کاردان و با کفایت بوده اند. مالزمت وي با حضرت
را جزء ندیمان برشماریم، کما اینکه ندیم در معناي خاص و عام چیزي جزء همراهی و موانست نمی باشد.

بزرگمهر
در میالدي) فرزند بختَگ ، وزیر خردمند خسرو انوشیروان شاهنشاه ساسانی بود.6بزُرگْمهر بخْتَگان(سده 

نخست بزرگمهر « گون و واالي تاریخ ایران باستان چنین آمده است که:توصیف چهره این شخصیت افسانه
بود. هرمز نسبت به بزرگمهر خوش رفتاري براي آموزش و پرورش فرزند انوشیروان، هرمز گماشته شده

ننمود و استاد را از خود آزرد، اما سپس از کرده خود پشیمان شد و جایگاه بزرگمهر باال گرفت، تا آنکه به 
: 1384،سننیکریستر.ك.»(ت رسید و در امور کشوري با شایستگی بسیار به انوشیروان خدمت نمودوزار
توان دریافت که وي به سبب برتري هاي اخالقی و ذهنی که داشته، لیاقت ). از این سخنان چنین می76

ن روم نامه اي به روزي از سرزمی«:جوامع الحکایات آمده استهمنشینی و هم کالمی شاه را یافته است. در 
ا گونه نوشته شده بود. همه دانشمندان بزرگ شهر جمع شدند تا نامه را انوشیروان رسید. در نامه مطلبی معم

)334: 1363(عوفی،» بخوانند، اما نتوانستند ولی بزرگمهر مطالب آنرا فهمید و مفهوم نامه را ترجمه کرد
ایاز
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زنیم نام یک شخصیت بیش از هر شخصیت دیگر زمانی که تاریخ حکومت غزنویان را ورق می 
کند؛ ایاز ، ندیمی که درباره روابط او با محمود غزنوي حکایت ها گفته اند و افسانه ها سروده گري میجلوه
به خاطر یتد از مدعو بکردفاق به دربار سلطان محمود راه پیدا حسب اتّبر چوپان بوده که یغالموياند .

پیدا می کند.یو مقام باالیودشیبین سلطان مو مقرّجزیصداقت و پاک
ایازکه ساالري نیک است و در همه « در تاریخ بیهقی رابطه وي با شاه محمود راچنین وصف نموده اند: 

کارها با امیر ماضی[محمود] بوده، امیرگفت سخت شایسته و بکار آمده است، وي را شغلی بزرگ خواهیم 
گفته آید. ایاز بس بناز و عزیز آمده است، هرچندعطسه پدر ماست، از سراي دور فرمود، چنانکه با خواجه 

).414/ 2: 1381بیهقی،»(نبوده است.
کهنمیدانمچنانگناههیچسلطانخدمتدر:گفتایازدریغا« عین القضات نیز در تمهیدات آورده است:

یافتهمرادتوازماعشقآنکهاي:میگویدونشیندمیمنتختزیراوآنگاهونشاندمیمملکتتختبرمرا
مااي!استیافتهزیباییتووجودازماوجودآنکهاي!استگشتهماحضرتمملکتتووجودآنکهاي!است

).1341:62القضات همدانی،(عین!ماازتوايوتواز
ي نظامیندیمان در خمسه

ده است. گروهی کم فروغ اما بسیار تأثیرگذار! نظامی را دربار شاهان از دیرباز از وجود ندیمان خالی نبو
باید شاعري تیزبین دانست که به خوبی از حقیقت این امر آگاه بوده و در جاي جاي داستان هاي خود ، 
کنترل داستان را به دست آنان سپرده است. ندیمان، را باید شاه کلید داستان هاي نظامی دانست که آهسته و 

اه داستان هاي وي جاري و ساري هستند و هرجا که داستان به اوج می رسد، ندیم یا پیوسته در شاهر
خواهد فضاي داستان را از یکنواختی خارج کند، اي نیز آن جا حضور دارد و یا آن جا که شاعر میندیمه

ی، خسرو ي نظامگرداند. در خمسهاي شگرف داستان خود را بر میشود و به گونهدست به دامان ندیمان می
و شیرین، از حیث نقش و جایگاه ندیمان در روند داستان داراي اهمیتند که این نوشتار به آن پرداخته است.

ندیمان خسرو و شیرین
گیري کلیات و جزئیات آن  بیش از هر اثر دیگر بدون تردید، یکی از آثار ادبی که در آن ندیمان در شکل

در  این مثنوي، نقش ندیمان مشهودتر از سایر آثار حکیم گنجه دخیل هستند، مثنوي خسرو و شیرین است.
است. به طوري که جرقه ي اصلی داستان را یک ندیم می زند و به پیوست آن مسبب وقوع حوادث کلیدي 

حکیم با بهره گیري از شخصیت هاي ریز نقشی –حماسه ي عاشقانه –داستان می شود. در این مثنوي 
ت تأثیرگذاري  چون شاپور که گفتار وي باعث جچون ندیمان ، سبب مهیتر شدن داستان شده است. شخصی

شود و یا باربد و نکیسا که با توان هنري بسیار باالیی که دارند آتش این خلق این حماسه ي عاشقانه می
ي خردمندي و درایت است که با سخنان خود،  سازند. بزرگ امید که استوانهعشق را شعله ورتر می

دارد. در خسرو و شیرین با خیل عظیمی از ندیمانی روبرو خسروپرویز را از برگزیدن راههاي شتابزده باز می
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می شویم که هریک بر روند داستان تأثیر گذاشته اند. ندیمانی چون: شاپور، بزرگ امید، نکیسا ، باربد، همیال، 
فرنگیس، ختن خاتون،و ...

بزرگ امید
)106بزرگ امید از عقل و توانا  (خسرو و شیرین: بـود  دانابزرگ  امیـّـد  نامی  

درمثنوي خسرو و شیرین، یکی ازندیمانی که وجودش در روند حوادث داستان تأثیر بسزایی داشته، 
می باشد. وي به سبب کاردانی و درایتی که دارد در بسیاري از جاهاي داستان به کمک خسرو » بزرگ امید«

ه بهرام چوبین و جنگ او با خسرو:می شتابد، چون فتن
به ساعت سنجی اصطرالب در دستبزرگ امید پیش پیــل ســر مست       

)166که بازار مخــالف کــی شود سست(همان،نظر می کرد و آن فرصت همی جست
است.وي را باید یکی از معلّمان خسرو دانست که در تربیت شاه از جوانی تا به هنگام مرگ نقش داشته 

شاپور
)110جهان گشته ز مغرب تا لهاور(همان،ندیمی خاص  بودش  ،  نام  شاپور

برد. وي از شاپور با وصف جمال شیرین ، مخدوم خود را شیفته ساخته و صبر و قرار را از او به یغما می
شود. دوي آنها میهایی است که با هر دو طرف داستان رابطه دارد و سبب انگیختگی هر جمله شخصیت

بینیم، شاپور با اینکه ندیمی بیش نیست اما تأثیرقدرتمندي برشخصیت چنان که در سیر تحولی داستان می
شود. حوادثی چون فرار شیرین با شبدیز هاي اصلی می گذارد و سبب به وجود آمدن حوادثی شگرف می

اپور به خوبی می توان صفات و ویژگی هاي براي رسیدن به خسرو و بالعکس. با مطالعه ي رفتار و کردار ش
یک ندیم را مشاهده نمود. وي ندیم و همراهی خوش سخن است؛ زمانی که احوال خسرو از غم عشق و 
تیزي معشوق می گیرد با سخنان نغز احوال او را تلطیف می دهد. وي شخصیتی کاردان و با درایت است که 

سیر صحیح به سمت وصال هدایت نموده است.به بهترین شکل عشق خسرو و شیرین را در م
فرنگیس

)153که:دولت در زمین گنجی نهان کرد(همان،فرنگیس اولین مرکب روان کرد
فرنگیس از جمله ندیمان شیرین است که تنها یک جا نامی از وي برده شده است آن هم در شب افسانه 

رگذشت بزرگان و آگاهی از سمرها و افسانه هاي سراید. دانستن ساي میسرایی ده دختر که وي نیز افسانه
نماید. کهن براي ندیمان امتیاز بزرگی است که آن ها را در نظر مخدومان، مقبول می

سهیل
)153به بازي بود در پاییـن سـروي(همان،سهیل  سیمتـن  گفتـا  :  تــذروي

اه و همدم بوده است.وي نیز در مجلس سهیل نیز یکی از ندیمان شیرین می باشد که در بزم ها با وي همر
بزم، با ظرافت هر چه تمام براي شیرین و خسرو داستان سرایی می کند.
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عجب نوش
)153که : عنبربو گلی در باغ بشکفت(همان:عجب نوش شکر پاسخ چنین گفت

ر وي نیز از کنیزان شیرین است که در حوادث پیش آمده همراه وي بوده است. عجب نوش همچون سای
ندیمان در مجلس بزم شیرین با سخنانی نغز حالوتی دگرگونه به آن می بخشد.

همیال
)153روان گشتـه میـان سبــز گلشــن(خ:همیال گفت : آبـی بود روشن

نشینی با وي مورد عنایت خسرو قرارمی گیرد. همیال از ندیمان شیرین است که به سبب همراهی و هم
ها ، در هنگامه ي خوشی ، از عنایت وي برخوردار رین و همراهی او در سختیهمیال به سبب تقرّبش به شی

می شود و با نکیسا ، یکی از ندیمان بزم آراي خسرو ازدواج می کند:
)153سمن ترك از براي باربد خواست(همان،همیال را نکیسا یار شد راست

همایون
)153ــان   نـهانــی(همان،ز  غارتــگاه   بیا عهمایون گفت : لعلی بود کانی

همایون  ، ندیمه اي است که یار و همراه شیرین می باشد. وي نیز به پاس خدماتی که براي مخدوم خود 
نموده بود مورد لطف و عنایت خسرو قرارمی گیرد و با شاپور قرین می شود.

)277طبرزد خورد و پاداش انگبین داد(همان،همایون را به شاپور گزین داد
سمن ترك

)277جدا گشت از صدف دري شب افروز(خ:سمن ترك سمنبر گفت : یک روز
وي نیز از ندیمان شیرین است که بعد از رسیدن شیرین به خسرو ، یار باربد می شود.

)277سمن ترك از براي باربد خواست(همان،همیال را نکیسا یار شد راست
ختن خاتون

)154که : تنها بود شمشادي قصب پوش(خ:ختن خاتون چنین گفت از سر هوش
این بانوي خردمند نیز از ندیمان شیرین می باشد که چون سایر ندیمان وي ، در حوادث پیش آمده براي 

نفس بوده است و در پایان نیز به پاس وفاداریش ، با بزرگ امید ازدواج می کند.  بانوي خویش همراه و هم
)277ـزرگ امیـد را فـرمود پیونـد(خ،بختن خاتون ز روي حکمت و پنـد

باربد 
)179گرفته بربطی چون آب در دست (خ،در آمد  باربد  چون بلبـل  مست    

آمده است. منابع یو عربیفارسيهادر کتابيزیهنرمند اطالعات اندك و افسانه آمنیایدرباره زندگ
از گفته ابن يمسعودنیهمچناندکردهادیتر زادگاه او را جهرم ازهمنابع تیاند ولتر او را اهل مرو دانستهکهن
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که در زمان خسرو کندیمادی»ذبفهل«از ،»ریکبیقیموس«در کتاب یفاراب.ي نامیده استخردادبه او را اهل ر
هاي موسیقی را به وي نسبت اختراع اغلب نغمه ها و ترانهسر هرمز پادشاه فارس بوده است. پز،یپرو
نغز و نواهاي دلفریب درآورده و به سمع ينغمه هادهند. گویند حوادث و اتّفاقات مهم را باربد بصورت می

خسروپرویز میرسانیده، مثالً تلف شدن شبدیز اسب ویژه پرویز را که دیگران یاراي اظهار آن نداشتند وي به 
)81-79/ 3:  1376،شگریستاقالب نواي موسیقی ریخته و به عرض خسرو رسانید.(

باربد یار همیشگی خسروپرویز است که بدون نواي وي محال بود به بزم بنشیند. همانگونه که در متن 
ي میان خسرو و شیرین ، زبان گویاي خسرو است که با هنري کنیم، باربد در مناظرهداستان نیز مشاهده می

ها بیرون می کشد:تمام، چنان شوري در شیرین به پا می کند که او را از پشت حجاب 
بدیــن ترّي که بــرگفتم ســروديچو برزد باربد بر خشـک رودي

)269-268که چون روغن چراغ عقل را سوخت (خ:دل شیرین بدان گرمی برافروخت
نکیسا

)258ندیمی خاص ، امیري سخت سنگی(خ،نکیسا نام  مـردي بود چنـگی
رین به خسرو دانست ، وي به عنوان یکی از ندیمان خسرو ، نکیسا را باید در این مثنوي راوي عشق شی

نغمه سرایی نموده است. او و باربد دو یار نواسازي هستند که –شیرین -در بزم او از زبان  معشوق وي
خدمت خسرو را می کردند.این ندیم را باید نغمه سرایی دانست که آتش عشق شیرین نسبت به خسرو را در 

هاي خود جاودانه ساخته است.الفاظ و ضرب آهنگ
آیین ندیمی در خسرو و شیرین 

سخنوري 
حرف نخستین ز سخن درگرفتجنبش اول که قلم بر گـرفت
)18جلوت اول به سخن ساختنــد(مخزن االسرار،پردة خلوت چــو برانداختند

به قول اکثر ادبا، از جمله سخنوري از جمله صفاتی است که براي ندیمان بر شمرده اند . این ویژگی بنا 
هایی است که بایسته است هر ندیمی آن را داشته باشد. سخنوري فنی است که ندیمان را مطبوع طبع ویژگی

کند. همچون بزرگ امید که در سخنوري یدي توانا داشت و مخاطب خود را جذب و مخدومین خود می
کرد:که خسرو را متأثر میسرانجام با سخنان پرمغز خود مبهوت می ساخت؛ همان گونه

بـزرگ امیـّد  از  عقـل  و   تـوانـابـزرگ امیـد نامـی بـود دانـا
زبـان  چـون  تیغ هنـدي  گشـادهطلب کردش به خلوت شاهزاده

به چنگ آورد و زد بر دامنش چنگجواهر جست ازان دریاي فرهنگ
)106در آمـوخت (خسرو و شیرین،و زو  بسیــار حکمتـها دل روشن به تعلیمش برافروخت

آداب دانی
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خدمت کردن به بزرگان آداب خاصی دارد که بر هر ندیمی بایسته بود تا براي رضایت خاطر ارباب خود 
آن ها را به دقت مراعات کند. در خسرو شیرین ، ندیمان آداب دان ، هنگام برخورد با ولی نعمت خود ، ابتدا 

شان داده و سپس سخن خود رابا ثناي مخدوم خویش آغاز می کردند. شاپور، با زمین بوسی ارادت خود را ن
ندیم خسرو ، با وجود انس و الفتی که با وي به سبب آشنا کردنش با شیرین داشت ، در مقابل وي هرگز 

ادب را کنار نگذاشته و همیشه خود را به رعایت کامل آداب تشرّف ملزم می نمود :
زمیـن را نقشــهاي بــوسه می بستي دستدرآمــد نـقشبنـد مانــو

)137بـه رسـم بنـدگان بـر پاي مـی بـود (خ،زمین بوسید و خود برجاي می بود
)258نشسته بر سر کرسی تنی چنـد(خادب  پرور    ندیمانی   خردمند

هنرمندي 
اند ، از این به خدمت گرفتهاز آن جا که ندیمان در خدمت اربابانی هستند که آنها را براي هنري که دارند

رو هرچه ندیم هنرمندتر، ارزش وي نیز بیشتر خواهد بود. در آثار نظامی نیز به این مسأله بسیار اشاره شده 
است، ندیمان نزدیکی بیش از حدي با اربابان خود دارند و این تقرّب زمانی پابرجاخواهد ماند که ندیم مزین 

توان چنین دریافت ، ي نظامی میخود را جذب نماید . با دقّت در خمسهبه هنرهایی باشد که ولی نعمت 
عمده هنري که شاهان را به ندیمان نزدیک نگه می دارد هنرمندي آنان است:

گرفته بربطی چون آب در دستدرآمد باربد چون بلبل مست
)179گزیده کرد سی لحن خوش آواز(خ،ز صد دستان که او را بود در ساز

تاب ا به غیر از هنر نوازندگی، هنر صورتگري است که چشم را چنان می نوازد که روح از آن بیو ام
بینیم شاپور با بهره گیري از این هنر ، دیدة آرام خسرو شود ؛ همان گونه که در مثنوي خسرو و شیرین میمی

و آنگاه شیرین را مشوش می سازد:
شتــه  ز  مغــرب  تا  لهاورجهــان  گندیمی خاص بودش ، نام شاپور
بــه رسـامی   در اقلیــدس گشــادهز نقّاشـی   بـه مانـی  مـژده داده

)110که بی کلک از خیالش نقش می رست(خ ،قلمزن   چابکی، صورتگـر چیست
وفاداري و رازداري 

ري است ، به طوري که از ویژگی هایی که در آثار نظامی براي ندیمان برشمرده شده، راز داري و وفادا
اند:اي از وفاداري و رازداري بودهشاپور و فنته اسوه

فروگفت این حکایت جمله با شاهیکـی محــرم ز نزدیکان درگاه
)196کـه در عالـم حدیثش داستان شد(خ،که فرهاد از غم شیرین چنان شد

ینکه در هنگامه ي عاشقی، وفادار ماندند و او توان مثال زد که عالوه بر اوفاداري ندیمان شیرین را نیز می
را در رسیدن به مقصود یاري کردند، در نبود وي نیز وفادار ماندند و با بازگشت شیرین به قصر مهین بانو ، 
چون گذشته، رایت خدمت به اورا برافراشتند. شیرین به هنگام تنها ماندنش و رفتن به قصر براي گذراندن 
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هایی و سوگواري براي عشق ناکامش ، تنها کنیزانی را برمی گزیند که در هر حال باقی عمر خویش در تن
غمخوار و وفادارش بودند :

کنیزي چند را با خویشتـن بـردو زان خوبان چو در ره پاي بفشرد
)175به رنج و راحتش غمخوار بودند(خکه درهر جاي با او یـار بودنـد

کاردانی و درایت
هایی است که ندیمان باید خود را به آن مزین سازند. در اري از جمله ویژگیدوراندیشی و هوشی

باشند ، چون کنیزان ي نظامی نیز سخن از ندیمانی است که در همه حال به فکر مخدومین خود میخمسه
شیرین که از ترس آشفته شدن حال بانوي خود ، تمثیلی را که شاپور براي عاشق نمودن شیرین کشیده بود 

خفی و پاره نمودند :م
)116که: آن تمثال را دیــوان نهفتنــد(خ،چو شیرین  نام صورت برد، گفتند

امید، در جاي دیگر، خسرو در هنگام مواجه با سپاه دشمن بنا به سخنان و درایت مشاوره خود ، بزرگ
عمل کرد و در نهایت نیز غالب شد: 
اصطرالب در دستبه ساعت سنجیبزرگ امــید پیش پیـل سرمست

که بازار مخالف کــی شود سستنظر می کرد و آن فرصت همی جست
)166مبارك طالع است این لحظه، دریاب(خ،چو وقت آمد، ملک را گفت:بشتاب

نتیجه 
رغم نداشتن شغل حکومتی، به اند که علیهایی بودهندیمان در تاریخ ایران و اسالم، یکی از شخصیت

هاي آنها به عنوان یکی از گیريحبت با شاهان و تأثیرگذاري بر روحیه و گاه بر تصمیمجهت موانست و مصا
بایست به سخنوري و اند و از این رو بود که میآمدهشخصیت هاي کلیدي و مؤثر دربارها به حساب می

ها را توانستنند ناگفتهشدند در اهمیت ندیمان همین بس که میهنرمندي و دانش و کیاست آراسته می
اي ایران، پادشاهی جمشید، یاد شده جسورانه به مخدومان خویش بگویند.حضور ندیمان در تاریخ اسطوره

است و همین امر، گویاي بایستگی و اهمیت وجود آنها است. در خسرو و شیرین نظامی، ندیمان نقش 
متن داستان، ندیمان در پیدایش اي در حوادث و رویدادها دارند. با توجه به شواهد به دست آمده از برجسته

و پیوند حوادث آن نقش بسزایی داشتند.آنجا که شاپور آتش عشق را در دل خسرو به پا می کند و باز همان 
باشد. ها میجرقه را در دل شیرین می زند خود گوشه اي از تأثیر این ندیمان در آفرینش حوادث داستان

کتابنامه
تهران،ر،یکبریامچ سوم، ترجمه محمد رضا تجدد،،کتاب الفهرست.)1366(بن اسحاقم،محمدیابن ند.
انتشارات امیرکبیر،1ي اکبر دانا سرشت،ج).آثارالباقیه، ترجمه1386احمد(ابوریحان بیرونی، محمدبن،

تهران.
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تهرانمهتاب،،رکوشش خلیل خطیب رهبه تاریخ بیهقی،،ب).1381(بیهقی، ابوالفضل.
،ا، نتحقیق احمد زکی پاشا، بی،کتاب التّاج فی اخالق الملوك).ق 1332(بحر ابوعثمان عمرو بن جاحظ

.قاهره
انتشارات دانشگاه تهران، تهران.،لغت نامه)1377(دهخدا،علی اکبر ،
 ) اطالعات، تهران.3). نام نامه موسیقی ایران زمین. ج1376ستایشگر، مهدي،
ي.نویاستاد مۀوجود در کتابخانمیعکسۀ، آداب الملوك، نسخبیاحمد بن ط،یسرخس
بهزاد،از وي نسخۀ تصحیح شده محمد علی فروغی،،کلیات سعدي).1377(سعدي،مصلح بن عبداهللا

.تهران
ر،تهرانیرکبی،امینیشاه حسنیدکترناصرالدحیتصح،وانید. )1338(علیحمدبنالدین مشمس،یسوزن.
تهرانزوار، ،یاقیرسیشش محمد دباشعار،بکووانید). 1349ابوالحسن علی(،ی سیستانیفرخ.
)سیاست نامه، اتشارات علمی و فرهنگی، تهران.1380طوسی،نظام الملک .(
،به کوشش غالمحسین یوسفی،کتابهاي ،،گزیدة قابوس نامه)1353کیکاوس بن اسکندر(عنصرالمعالی

.جیبی،تهران
کوشش دکتر جعفر شعار به،اتیالرواو لوامعاتیجوامع الحکادهیگز).1363(محمدنیالددی،سدیعوف

.تهرانی،انقالب اسالم،سازمان انتشارات و آموزش
ترجمه رشید یاسمی. ویراستارحسن رضایی باغ ،ایران در زمان ساسانیان).1384،(کریستین سن. آرتور

. تهران،بیدي. نشر صداي معاصر
رح جمال الدین محمد ش،غرر الحکم و درر الکلم)،1384(مدي، عبد الواحد بن محمد تمیمی

ه، انتشارات دانشگا».محدث«خوانساري.با مقدمه و تصحیح و تعلیق میر جالل الدین حسینی ارموي
.تهران

تحقیق اسعد ،مروج الذهب و معادن الجوهر،)،1409(أبو الحسن على بن الحسین بن على،مسعودي
.، قمهداغر، دار الهجر

تصحیح محمد قزوینی ،جامی،تهران،اله)،چهار مق1382،احمد بن عمر(عروضینظامی.
)بر اساس نسخۀ وحید دستگردي.به کوشش سعید ،،خمسۀ نظامی گنجوي)1381نظامی،الیاس بن یوسف

.قطره،تهرانحمیدیان،
ران،یعسفیعفقیو تعلحیو تصحبامقدمهدات،یتمهتا)،عبداهللا بن محمد(بی،یالقضاه همداننیع

تهران.ي،منوچهرکتابخانه
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ي تطبیقی فضاسازي العهمط
شکسپیر» رومئو و ژولیت«نظامی و » لیلی و مجنون«در 

1لیال رجب نسب آقامحلی

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی
چکیده

رومئو «و » لیلی و مجنون«نظامی و شکسپیر دو تن از بزرگان ادبیات جهان هستند که آثار مشهوري چون 
نوان نمادي از فرهنگ غرب و شرق داراي وجوه مشترکی هستند که بحث دارند. این دو اثر به ع» و ژولیت

لیلی و «ي دو اثر اي خواهد بود. در پژوهش حاضر به مقایسهها خود موضوع کتاب یا رسالهدر مورد آن
هاي فضاسازي در داستان پرداختیم و وجوه تمایز و شکسپیر از منظر شیوه» رومئو و ژولیت«نظامی و » مجنون
» عناصري«و » ساختار«گیري خود از هر داستانی براي شکلها را بررسی نمودیم. گفتنی است آنتشابه

یابد و شود که با هنرمندي و خالقیت داستان نویس به صورت یک داستان کامل، ظهور و نمود میتشکیل می
فضافضا است. عناصر این از یکیپردازد. ي داستان میداستان نویس با کمک این عناصر به آفرینش پیکره

فضا در داستان به روح مسلط و همچنین .آوردفضاي ذهنی داستان است که نویسنده آن را به وجود می)،جو(
رومئو و «و » لیلی و مجنون«هاي فضاسازي در داستان . در این مقاله به بررسی شیوهداردهاشارآنحاکم بر 

اثر را بررسی نمودیم.پرداختیم و وجوه تشابه و تفاوت این دو » ژولیت
پردازي، حاالت نظامی، لیلی و مجنون، شکسپیر، رومئو و ژولیت، فضاسازي، توصیف، صحنهها:کلیدواژه

گو.وها، گفتدرونی شخصیت
مقدمه

ها و جنبشها،دورهها،سبکعناصر،ادبی است که به سنجش آثار،هاي نقدادبیات تطبیقی یکی از شاخه
-زبان مختلف میفرهنگ وچندیادومفهوم کلی آن درادبیات دري هکلی مقایسطورههاي ادبی و بچهره

بازتاب گوید وملل مختلف سخن میو... عواطف و احساسات روابط ادبی،ادبیات،پردازد. ادبیات تطبیقی از
ي هویژکهراادبیانواعتوانمیتطبیقیادبیاتکمککند. بامیتحلیلدیگرهايملتدرراملتیکادبیات
- بهکهپژوهشگريبازیافت.نشده،منعکسدیگرهايفرهنگادبیاتوزباندرامااست،هافرهنگازبرخی

، باشدبررسی را به زبان اصلی داشتهباید توانایی خواندن متون ادبی موردپردازد،میتطـبیقیادبیـاتکار
شود؛میمیسراصلیزبانبههاآنخواندنطریقازمتونکاملدركکهداردهاییویژگیزبانیهرزیرا

که سرانجام آنوباشد داشتهدقیقآگاهیدارد،راآنتطبیقیبررسیقصدکهادبیاتیتاریخازبایدپژوهشگر
توانمیتطبیقیادبیاتي هپهن. درآگاه باشدهاآنکارگیريمراجع و مآخذ عمومی و چگونگی بهبهباید 

موضوعاتادبی،انواعداد؛قراربررسیمورددیگرهايزبانبهزبانیازراادبیاتانتقالعواملوعللدوباره
یاشاعرانمآخذومنابعنیزواستدیگر تأثیر داشتههايملتادبیاتدرکهاينویسندهیاشاعرادبی،

1 . Leila.rajabnasab060@gmail.com
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وبررسیمورددیگراقوامیاتادبطریقازهاییملتیاملتشناساییوفکريهايجریاننویسندگان،
شود افکندهاجمالینظريشده، برشمردههايشاخهازیکهربهکهاستد. شایستهنگیرمیقرارپژوهش
.)1376:43(انوشه، 

هاي مختلف دارند و میان کند که زبانی اکتفا مییمیان ادبیات ملی کشورهايادبیات تطبیقی به مقایسه«
موضوع تحقیق در این .از این رو مفهومی تاریخی داردوثیر متقابل وجود داردأتخی وها پیوندهاي تاریآن

هاي مختلف، یافتن پیوندهاي پیچیده و متعدد در ادبیات در زمانعلم عبارت است از پژوهش در مورد تالقی
هاي چه از جنبه؛ثیر متقابل داشته استأنقشی که پیوندهاي تاریخی در تيهاي مختلف و ارائهادب در زمان

هاي فکري. بنابراین معیار سنجش اثر ادبی و هاي جریاناصول فنی در انواع مکاتب ادبی و چه از دیدگاه
ادیبان ادبی میان نویسندگان ويزبانی است که اثر به آن نوشته شده است و مقایسهثر،أثیر و تأتيمبادله

).35: 1373،(غنیمی هالل» ایشان از مقوله خارج استجهان بدون وجود عالیق و پیوندهاي تاریخی میان 
نظامی» لیلی و مجنون«، یکی توان به مقایسه گذاشتمیرا انگلیسیایرانی و هنرها در آنکهدو بازتابگاه 

گفتنی .ها از وجوه مختلفی داراي شباهت هستندآنهر دو است کهشکسپیر» رومئو و ژولیت«دیگري و 
و » لیلی و مجنون«هاي فضاسازي دو اثر در این مقاله شیوهستان فضا و رنگ است. است یکی از عناصر دا

را بررسی نمودیم.» رومئو و ژولیت«
و فضا در داستانتوصیف

در توصیف،»بنتلیفلیس«ي گفتهاست. بنابه، توصیفي داستانبرندهو پیشیکی از عناصر سازنده
گوید چهکند و با ما میِ گردانِ داستانش را متوقف مینویس جهانرمان«که گیردزمانی شکل میداستان

وبه نقاشی محیطکه نویسندهاستآن بخش از داستانتوصیف). در واقع325: 1380(ایرانی، »بیندمی
خشی از زندگی بیان ببه-چه کوتاه و چه بلند-پردازد. هر داستانیها میشخصیتسیماي ظاهري و باطنی

ها خواهد خواننده را با آنها را دارد و میپردازد که نویسنده قصد معرفی آنهایی مییا شخصیتشخصیت
را داستان آنو پیرنگکه طرح و توطئهاستگزینشی از زندگی اشخاصعبارت دیگر، داستانآشنا سازد. به

بخش از زندگی که آنیعنی؛استاز زندگی شخصیتنشیکه خود داستان، گزیگونهشود. همانموجب می
: 1377الزم است(میرصادقی، و گزینشانتخابنیز ذوقمورد نیاز بوده در داستان آمده است، در توصیف

72.(
مربوط ،گذاردتأثیري که دنیا بر حواس ما میهکه بنوعی از بیان استجدید، توصیفدر بالغت«

توصیفدهد. هدفمیو احوال و اعمال و رفتار را ارائهاشخاص، اوضاع،اشیاء، کیفیتتوصیفشود.می
).75همان: (»آیدناظر میچشمي اول بهکه در وهلهگونههمانبه،استموضوعیالقاي تصویر و تجسم

در نظامی و شکسپیر بخشد. میها تأثیر و انسجام اساسی دارد و به آنیها نقشدر داستانتوصیف
ودناي دارمالحظهتوانایی قابلانهایشو روحیات قهرمانان داستانهاشخصیت،هاموقعیت،هاصحنهتوصیف
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،به توصیف زماننظیربا مهارتی کمو شکسپیر نظامیکند. برابر میرا چندانهنري آثارشاین توانایی ارزش
د. نپردازمیانداستانشمکان و موقعیت

اند که خواننده فضا و رنگ را آن حالت و احساسی دانسته«در ادامه و در توضیح فضا و رنگ باید گفت 
تواند حال و هواي حاکم بر داستان را دریابد. گاهی همان یابد و با کمک آن میبا خواندن اثر به آن دست می

غازین همـلت (سه نگهبان بیمناك) به خواننده منتقل آيهبراعت استهالل است، مثالً حالتی که از همان صحن
اي ناخواسته رساند در داستان با مرگـی دلخراش و فاجعهشود، یا ابیات آغازین رستـم و سهراب که میمی

یعنی فضـاي ذهنی را وضع Atmosphere of the mindمواجهیم. هنـري جیمز با توجه به این اصطالح، 
).343: 1378شمیسا، (» کوشـد حالت درونی را به خواننده منتقل کندیسنده مـیکرد؛ به این معنی که نو

فضا و رنگ چنین تعریف شده است: اصطالح فضا و رنگ از ،شادر فرهنگ اصطالحات ادبی هاري«
ري از هاي دیگاي از ادبیات یا نمونهعلم هواشناسی به وام گرفته شده، براي توصیف تأثیر فراگیر اثر خالقّه

اي که از صحنه، توصیف و گفتگو آفریده شود. فضا و رنگ با حالت مسلّط مجموعههنر به کار برده می
چنین آمده است: هوایی را آرام، شوم، نیز شود، سروکار دارد. در فرهنگ اصطالحات ادبی سیل ون بارنت می

» گویندکند، فضا و رنگ میستنشاق میشاق و غیره... که خواننده به محض ورود به دنیاي مخلوق اثر ادبی، ا
).1376:531میرصادقی، (

دانند فضا و رنگ را به دلیل تأثیرپذیري از عناصري چون گفتگو، لحن، شخصیت و... عنصري وابسته می
نه مستقل.
گفتگو و ،فضا آن حال و هوایی است که عناصر و عواملی چون صحنه، توصیف، گونه که گفتیمهمان

در ادامه به توصیف و عناصر دیگري که در .سزا دارندهاشخاص داستان، در ایجاد آن نقشی بحاالت درونی
شکسپیر نقش دارند، خواهیم پرداخت.» رومئو و ژولیت«نظامی و » لیلی و مجنون«ایجاد فضا در داستان 

» لیلی و مجنون«و فضا در توصیف-1
توصیف مناظر-1-1

وب خورشید، بوستان و طبیعت و دیگر مناظر از جمله عوامل و عناصر توصیف شب و روز، طلوع و غر
- جاي این داستان دیده میي فضا و رنگ در داستان لیلی و مجنون است. این نوع توصیفات در جايسازنده

کنیم.ي کالم به ذکر چند نمونه قناعت میجا به سبب دوري از اطالهشود که در این
وصف پاییز:-الف

است. گویی از همان ابتدا خزان » بیان وفات لیلی«ي بار خزان را توصیف کرده و آن در مقدمهنظامی یک 
شود. چشم نرگس گونش گوید و برگ ریزان درخت لیلی است که هر آن رنجورتر میوجود لیلی را می

و گردداش غمگین و خونین میشود، گل چهرهدهد، سیماي سمنش پژمرده مینشاط و مستی از دست می
گیرد و برگ وجود لیلی را از درخت زندگی نماید. در نهایت باد مخالف وزیدن مینابودیش را آشکار می
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- اي فراهم     میچنان زمینهکند. هماهنگی این مقدمه با موضوع سخن اعجاب انگیز است. شاعر آنقطع می

بیند، چندان گاه که مرگ لیلی را مینکند و آبینی میکند که خواننده با دیدن آن، خود غمی جانکاه را پیش
نماید.برایش دشوار نمی

ریزانبرگزشودخونابهریزانبرگوقتکهاستشرط
سوراخمسامازچکدبیرونشاخهردرونبودکهخونی

گرددزردباغيرخسارهگردد                    سردآبيقاروره
یابدو خاكبرگجویدزریابدهالكيآبلهشاخ

)218: لیلی و مجنون(
شب:وصف-ب

-تر غم انگیز است و به خاطر همین شاعر فضاي تاریکی و شب را انتخاب میداستان لیلی و مجنون بیش

کند. نظامی در این مثنوي، بـراي گشـایش کارهـا    ي راز و نیاز مجنون، شب را انتخاب میمی به بهانهنظا«کند. 
جـا نظـامی   دهد. در ایني شب عاشقان را در حال راز و نیاز با خدا نشان میسازد و در پردههایی را میصحنه

).61: 1382(ثروتیان، » با استفاده از توصیف، فضا و رنگ را به وجود آورده است
شب و نیایش مجنون با حق:

رخشنده شبی چو روز روشن                                      رو تازه فلک چو سبز گلشن...
ي شباهنگ                                       بنموده سپهر در یک اورنگ...صد گونه ستاره

می کرد به چرخ حقه بازيمجنون ز سر نظاره سازي                           
بر زهره نظر گماشت اول                                          گفت: اي به تو بخت را معول
لطفی کن از آن لَطَف که داري                                             بگشاي در امیدواري

)156-151(لیلی و مجنون: 
وصف صبح، روز و طلوع خورشید:-ج

هر روز که صبح بردمیدي                     یوسف رخ مشرقی رسیدي
کردي فلک ترنج پیکر                          ریحانی او ترنجی از زر

)55(همان: 
نیایش کردن مجنون به درگـاه خداونـد اسـت، مجنـون     که مربوط به» لیلی و مجنون«در قسمتی از داستان 

کشد و مرغی بر بیند که چون درختی سر به فلک میرود و در خواب میپس از راز و نیاز بسیار به خواب می
شـود،  فشاند. زمانی که مجنون از خواب بیدار میپرد و از دهان خود مروارید بر سر و روي او میها میشاخه

رسد و نظامی هـم  اي از سوي لیلی به دست او  میشود. نامهگیرد و چنین نیز میال نیک میاین خواب را به ف
کند:بدین مناسبت از فضاي روز و روشنی استفاده می

در خواب چنان نمود بختش                                      کز خاك بر اوج شد درختش
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رفتی بر او به طبع گستاخمرغی بپریدي از سر شاخ                     
بیننده ز خواب چون در آمد                                            صبح از افق فلک بر آمد

روزي و چه روز؟ عالم افروز                                   روشن همه چشمی از چنان روز
بارش نفس مسیح دیدهصبحش ز بهشت بر دمیده            

)158(همان: 
باید گفت هدف از توصیف طلوع و غروب خورشید و... در شعر نظامی سخن پراکنی نیست، چراکه این 

واننده با فضاي داستان است. روزي که لیلی ها کوتاه و مختصر آمده است. هدف شاعر آشنا کردن ختوصیف
رسند، خورشید طلوعی با نشاط دارد:و مجنون به هم می

چون خسرو صبح خیز شادان              بر تخت نشست بامدادان
روز از سر مهر سر بر آورد                  و آفاق به مهر سر بر آورد

)87(همان: 
طبیعت:وصف -د

ي درختیچون سایه نداشت هیچ رختی              بنشست به سایه
ي آن درخت عالی                  گرد آمده آبی از حوالیدر سایه

حوضی شده چون فلک مدور              پاکیزه و خوش چو حوض کوثر
م سبزه، هم آب روي شستهپیرامن آن سبزه رسته                         ه

)114(همان: 
هاتوصیف مکان-1-2

کند. زمینه در داستان و آثار مکان، فضاي عینی وقوع داستان یا اثر نمایشی است که هویتی معین پیدا می
اي است که نشان از پنهان مکانی عارضهکند. بینمایشی، پذیرش شخصیت و تناسب او با محیط را تسهیل می

ي ایستایی مکانی در اثر نشانهه دارد تا از آزار و اذیت عوامل محدود کننده در امان باشد. بیکاري نویسند
که نویسنده هنگامیتوان آن را نادیده گرفت. افتد که نمیجامعه است. هر داستان در ظرفی مکانی اتفاق می

شن و قانع کننده از آن مکان را جا ببرد و تصویري روباید خواننده را با خود به آن،کندمکانی را وصف می
دهد تا نظامی نیز به هنگام فضاسازي، مکان داستان را به خوبی شرح      میقرار دهد. اودر پیش روي 

خواننده با فضاي داستان کامالً آشنا شود.
وصف بوستان: 

پاشیدکمشروزينیفهبرخراشیدرانافهسرچونشب
تابجهانايروضهآراستهخواب                                      درایشفرشتهبنمود

بختانبلنددلچوخرمدرختانز بلنديصحنش
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چراغیاودرگلیبرگهرباغیشکوفههردامندر
اي به رنگ مینادر هر چمنی چو چشم بینا                                       مینوکده

هاي شکفته جام بر دست                                 برداشته بانگ بلبل مست...گل
)238: همان(

لیلی و «گوید. در داستان یهاي طبیعت سخن مباید گفت نظامی به طبیعت نظر دارد و به مناسبت، از جلوه
توصیف طبیعت و مناظر و... کم است، ولی در عوض هر جا از لیلی و زیبایی او سخن رانده شده، » مجنون

ي طبیعت و توصیف آن نشسته جا به نظارههاي طبیعت را در وجود لیلی نشانده و از آنها و جلوهشاعر گل
است.
توصیف حاالت درونی اشخاص-1-3

هاي اصلی ، توصیف حاالت درونی شخصیت»لیلی و مجنون«یان توصیفات به کار رفته در داستان از م
داستان (لیلی و مجنون) نقش بسیار زیادي در فضاسازي داستان داشته و حال و هواي خاصی را ایجاد کرده 

تر توضیح خواهیم یشگونه توصیفات را در فضاسازي داستان بهایی نقش ایناست. در ادامه با ذکر شاهد مثال
داد.

جا فضاي داستان غم انگیز دهد. در اینقراري لیلی و مجنون را بعد از عاشق شدن نشان میبیي زیرقطعه
است: 

مکنوندرزدیدهریختمیمجنونزشدبریدهچولیلی
سیلیگشادايمژههرازلیلیرويندیدچومجنون

آزاردلدروسرشکدیدهدربازاروکويگردبهگشتمی
زاريبهعاشقانچوخواندمیکاريسرودهايگفتمی
از پسوپیشزمجنونمجنون،کسهرزدندمیوشدمیاو

)56: همان(
دهد و فضاي داستان کامالً        ي زیر پریشانی و احوال درونی مجنون را پس از مرگ لیلی نشان میقطعه

انگیز است:غم
نورازسایهکهچنانافتادهدور                        ازتربتجمالدیدچو

غلتدخارزیرکهکرمیاغلتدمارکهچنانغلتید
دردشزشدسیاهکافاقکردشیادو دردغمچندان

)225:همان(
گشتهنظارهددگانبر ويگشته                              پارهجامهوخستهتن

مانده...سرشکدرچشم همهراندهسرشکاوکهگونهآنز
جویندبازکهآنازرسواترگویندبازکهآنازترغمگین
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بریدههاگوشبنازمويدریدهجگروکوفتهسر
)226:همان(

مهمی در فضاسازي داستان ها نقشدر پایان این بحث باید گفت توصیف حاالت درونی شخصیت
داشته و حال و هواي خاصی را ایجاد نموده است. گفتنی است توصیف حاالت درونی مجنون در داستان 

جا که مجنون و تري را به خود اختصاص داده است. از آننسبت به توصیف حاالت درونی لیلی حجم بیش
برند، فضاي داستان نیز ثابت است و بویی از میلیلی حال ثابتی دارند و پیوسته در غم و اندوه فراق به سر 

حزن و غم و اندوه را به دنبال دارد. الزم به ذکر است وصف حاالت درونی مجنون بر سر مزار لیلی یکی از 
هاي داستان است و نظامی به شایستگی حاالت درونی مجنون را در این بخش از داستان سوزترین صحنهجان

است.ي تحریر درآوردهبه رشته
وگوگفت-1-4
ي افکـار و عقایـد اسـت و در شـعر، داسـتان،      وگو به معناي مکالمه و صحبت کردن با هم و مبادلهگفت«

شود، یا آزادانه در تر رد و بدل میشود؛ یا صحبتی را که میان دو شخص یا بیشنامه و... به کار برده مینمایش
وگـو  گفـت ). «466: 1376(میرصادقی، » نامندوگو میتآید، گفذهن شخصیت واحدي در اثري ادبی پیش می

ي ذهنیات و خصوصیات شـخص اسـت. اگـر نویسـنده بخواهـد داسـتانش بـا روح باشـد، بایـد          نشان دهنده
کننـد. در مثـل، اگـر    زننـد و هـم حرکـت مـی    اي را در آن بیاورد. اشخاص زنده هم حرف مـی اشخاص زنده

خواهید خصوصیات او را به خواننده منتقـل کنیـد، بایـد چنـدین     کشی باشد و بشخصیت داستان لوطی عربده
صفحه بنویسید تا خواننده را با احوال او آشنا سازید و تازه اگر هم در این کار توفیـق داشـته باشـید، رغبتـی     

هـاي خـود را  اید. آیا بهتر نیست که او را وارد داستانتان کنیـد و بگذاریـد  عربـده   براي خواننده باقی نگذاشته
(یونسـی،  » هـایش را بگویـد؟  بکشد و به زبان التی سخن بگوید و در قالب اصطالحات خاص خـود، گفتنـی  

1386:349.(
کند و خواننـده  وگو یکی از مواردي است که نظامی با استفاده از آن به فضاسازي در داستان اقدام میگفت

د.برگوها به فضا و رنگ حاکم بر داستان پی میواز طریق این گفت
کنیم:اشاره می» لیلی و مجنون«وگوهاي داستان در این قسمت به چند نمونه از گفت

وگوي دو طرفه (دیالوگ)گفت-1-4-1
وگوي مجنون با پدر:گفت- 

گیرد: یک مرحله هنگامی اسـت کـه   وگوي مجنون با پدرش در این داستان در دو مرحله صورت میگفت
شود. پس پدر بـه کمـک و یـاري چنـد تـن از      ه جانب مجنون آگاه میي لیلی بپدر مجنون از سوء قصد قبیله

کنـد. پـدر،   اي پیدا  میکه او را با حالتی نزار در کنج ویرانهرود تا اینوجوي مجنون میجوانان قبیله به جست
کند:  رساند و شروع به نصیحت میحیران و سرگشته خود را به مجنون می
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چون دفتر گل ورق دریدهگفت: اي ورق شکنج دیده         
کاري؟قراري                                    وي سوخته، چند خاماي شیفته، چند بی

ي دشمنان شنیدن؟مانده نشدي ز غم کشیدن؟                                وز طعنه
)76(لیلی و مجنون: 

کز دانه شگفت نیست رستننومید مشو ز چاره جستن     
با دولتیان نشین و برخیز                                        زین بخت گریز پاي بگریز

شک                                دولت به تو آید اندك اندكگر صبر کنی، به صبر بی
)77(همان: 

گوید: اي پدر بزرگوار و اي کسی که تمام مردم عرب تو را شنود، مید را میو مجنون چون اندرز پدر خو
شناسند، درگاه تو قبله و سجدگاه من است و من بدون تو هرگز زنده و کـامروا  به بخشندگی و بزرگواري می

گوید:داند و مینخواهم بود. پدر نیز در جواب، این عشق را تقدیر می
کافتاده به خود نیم در این کويلیکن چه کنم من سیه روي؟   

زین ره که نه برقرار خویشم                            دانی نه به اختیار خویشم
من بسته و بندم آهنین است                           تدبیر چه سود؟ قسمت این است

)78(همان: 
شـود و سـر بـه    وگو مربوط به زمانی است که مجنون از ازدواج لیلی آگاه مـی ي دوم از این گفتو مرحله

ها در فکر چاره بود و در شود. سید عامري روزها و ماهتر میگذارد و شوریدگی او روز به روز بیشبیابان می
که تصمیم گرفت پیش از رسیدن اجل، هـر طـور   اش مال بسیاري صرف کرد تا این وجوي فرزند آوارهجست

که مجنون را یافت و نزد او شتافت.شده فرزند خود را باز یابد و یک بار دیگر او را ببیند تا این
گفتا پدر توام بدین روز                                                جویان تو با دل جگرسوز

نمودشپندي پدرانه میاز هر مثلی که یاد بودش           
کاي جان پدر نه جاي خواب است                              کایام دو اسبه در شتاب است

)133(همان: 
ساکن شو از این جمازه راندن                                          با یاوگیان فرس دواندن

و بشکیب                                         خود را به دمی دروغ بفریبصابر شو و پایدار
گر چه باد است                        بس عاقل کو به عشوه شاد استخوش باش به عشوه

)134(همان: 
گوید:و مجنون هم در جواب پند پدر می

فروزي است                                   نشنیدن من ز تنگ روزي استجانپند تو چراغ
توانمفرمان تو کردنی است، دانم                                           کوشم که کنم، نمی
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)137(همان: 
، پدر مجنون، را فردي ناصح و اندرزگو و خود مجنون را شخصـیتی  وگوها، سید عامرينظامی با این گفت

در پـیش چشـمان خواننـده بـه     گو غم و انـدوه را ودهد. فضاي داستان در این گفتنصیحت ناپذیر نشان می
کشد. غم و اندوه پدر از فراق فرزند و نیز اندوه فرزند از فراق یار. همچنین نظامی در ایـن داسـتان   تصویر می

گیرد.کند و بدین لحاظ فضاي داستان رنگ و بویی از جبر  میر حاکم بر رفتار مجنون اشاره میبه جب
وگوي درونی (مونولوگ)گفت-1-4-2

وگویی است که در ذهن شخصـیت داسـتان   باشد و آن گفتگویی میوگوي درونی یکی از انواع تکگفت
وگوي درونی، خواننـده بـه طـور غیـر     کمک گفتگویی درونی تداعی معانی است. بهجریان دارد. اساس تک

گیـرد و سـیر   هاي او نسبت به محـیط اطـرافش قـرار مـی    مستقیم در جریان افکار شخصیت داستان و واکنش
کوشد محتواي ذهن شخصیت را نقل کند. نویسنده با یاري گرفتن از این تکنیک میهاي او را دنبال میاندیشه

).68: 1377کند (میرصادقی، 
وگوي درونی مجنون با خود در فراق لیلی:گفت- 

سـرانجام خـود منصـرف کنـد، او را بـه      که مجنون را از عشق بیسید عامري به پیشنهاد اطرافیان براي این
خواهد که به درگاه خداوند زاري کند و از او بخواهد کـه آشـفتگیش را   برد. پدر از مجنون میزیارت کعبه می

بـاره  رهاییش دهد، اما مجنون با شنیدن سخن عشق گویی آتشـی شـد کـه یـک    پایان ببخشد و از بالي عشق 
کرد:گریست، با خود زمزمه میشعله کشید. مجنون در حالی که می

گویند ز عشق کن جدایی                                              کاین است طریق آشنایی
گر میرد عشق من بمیرم...پذیرم                         من قوت ز عشق می

گه به کمال پادشاییتیا رب به خدایی خداییت                                            و آن
کز عشق به غایتی رسانم                                              کو ماند اگر چه من نمانم...

یا رب تو مرا به روي لیلی                                             هر لحظه بده زیاده میلی
از عمر من آنچه هست بر جاي                                       بستان و به عمر لیلی افزاي

)71لیلی و مجنون: (
دهد. مجنون که در وگوي درونی، عشق و شیفتگی بسیار مجنون به لیلی را نشان مینظامی ضمن این گفت

شـک او عاشـق   رسد. بـی دهد، به اوج ایثار میگوي درونی حیات لیلی را بر حیات خود ترجیح میواین گفت
خواهـد  ر آنچه را که هست، براي معشوق       میبازد و هچیز خود را میراستینی است که در راه عشق همه 

گوي درونـی حـزن   وي واالیی از ایثار و گذشتن از خویشتن. فضاي داستان نیز در این گفتو این یعنی مرتبه
ناك است.آلود و اندوه

صحنه-1-5
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ه در اصطالح داستان نویسی، صحن«چنین تعریف شده است: »صحنه«در فرهنگ اصطالحات ادبی، 
صحنه به .)1380:199(داد، »یابدعبارت است از موقعیت مکانی و زمانی که عمل داستان در آن تحقق می

عنوان عنصري مهم در داستان داراي هدفی مشخص است و چنان نیست که پوچ و سرگردان وارد داستان 
یار موثر باشد. هاي داستان بستواند در پیش برن طرح و نشان دادن شخصیتشود. این عنصر مهم می

Ansen Dibel :تواند نکات زیادي را یک صحنه می«در اهمیت صحنه به آن اشاره کرده و معتقد است
ها، احساسی از زمان، پیش بینی قبل از وقوع و بازتابی از آنچه که نگرش،حاالت؛ به خواننده انتقال دهد

»هاي داستان را نشان دهدبرد و شخصیتببه پیش که یک صحنه باید طرح را تر از همه اینگذشت، اما مهم
شوند، میخاص خود وارد داستانيطور که هر یک از عناصر داستانی، با وظیفههمان.)67:1377(فرد، 

کند و داستان را به صحنه نیز به عنوان یک عنصر سازنده در داستان، با پذیرش وظایف خود ایفاي نقش می
اندازد.جریان می

رنگ یا حال و هواي داستان، حالت وفضاایجادصحنهاصلییکی از وظایفادامه باید گفتدر
ها عامل نیز برخی از صحنه» لیلی و مجنون«در داستان باشد. ... میشادمانی یا غم انگیزي، شومی، ترسناکی و 

فضاسازي شده است. 
لیلی:يقبیلهبانوفلکردنجنگ-

آتشازمومکهچناننرم،شددلکشابعتچنینزنوفل
پوشیدو درعکشیدشمشیرکوشیدراهعزمبهوبرجست

سواريدرمرغچوپرّندهکارزاريگزینمردصد
جنگجویانسیاهشیرچوپویانو رفتکردآراسته

)96: (لیلی و مجنون
شیرچوقبیلهآندرافتادهشمشیرکشیدخودلشکربا
انبوهبهاينعرهبرداشتهکوهچونآمدندبه همایشانو

نهادنددرشیربهشمشیرگشادندعنانبر نوفلیان
خروشانمبارزانگشتندجوشانگشتمصافدریاي
مستراخاكجرعهبهکردمیدستبرجامز خونشمشیر

)97: همان(
سرمستپیلنبه ساکشتمیدستدرتیغمصافبهنوفل
جهانیايحملهبهافکندهجانی1طریدههربهبردمی

راندخونجويرسید،کهجاهرافشاندسرزد،طوافکهسوهر

تیر نازك را گویند.- 1
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جستندفمصاشباولتاجستندالفکهتیغ زنانآنو
)100:همان(

ي جنگ دست یازیده است. وي در این راه با آوردن نام برخی ابزار در ابیات باال نظامی به پردازش صحنه
اي را خلق کند. همچنین در اي زیبا از یک جنگ قبیلهجنگ و نیز آداب و رسوم حرب سعی نموده صحنه

چابکی است که شاعر از این دو نماد جهت هاي فوق شیر نماد جنگاوري و شجاعت و پرنده نمادمثال
معرفی جنگجویان استفاده نموده است. استفاده از استعاره و تشبیه نیز در ابیات باال بر ظرافت و زیبایی 

پردازي شاعر افزوده است. صحنه
را ي لیلی تا حدودي هول و بال و نگرانیي جنگ نوفل با قبیلهافزون بر این شاعر با تصویر کردن صحنه

آورد.کند و فضایی ناآرام و نگران کننده را به وجود میدر دل خواننده ایجاد می
» رومئو و ژولیت«و فضا در توصیف-2
توصیف مناظر-2-1

توصیف شب:-الف
برن تا هرچه زودتر هاي بادپا، به کاخ خورشید بیاین. ارابه رانان شما رو به سمت غرب میژولیت: اسب«

ارن. شب رو هرچی زودتر بگستر تا به کوري چشم دشمنان، رومئوي من بیاید. اگه عشق نابینا شب رو برام بی
ها، به من نگو که چطور به این پیروزي پوش زیباییشه. شب آروم، خانم سیاهباشه با شب نابینا همدم می

خاطر جسارتی هایم از خجالت سرخ شده، با لباس سیاهت صورتم رو بپوشون تا بهشکوهمند برسم. گونه
هاي کالغ خواد بکنه، شرمنده نشه. شب بیا، رومئو بیا، بیا که روشنی شب منی. تو از برفی که روي بالکه می

تکه کن و از هر نشسته سفیدتري، بیا شب مهربون، بیا رومئوي منو به من برسون. بعد از مرگش اون رو تکه
شن و دیگه ي مردم دنیا عاشق شب میین طوري همهتکه یه ستاره بساز تا آسمون شب رو نورانی کنه و ا

).127-126ي دوم: ي سوم، صحنه(پرده» پرستنخورشید روز رو نمی
توصیف روز:-ب

توصیف روز در این صحنه همراه با اضطراب و نگرانی براي رومئو است، چرا که او باید قبل از طلوع 
خورشید از ژولیت خداحافظی کند. 

شب. شدنمحوهاستاره. زنهمیچشمکابرهااليالبهازروزنورجوريچهکهکننگاهعزیزم،: رومئو«
).148چهارم:يصحنهسوم،يپرده(»منتظرهابرازپرهايکوهبااليروزوشدهتموم

دهد: این صحنه نیز فرا رسیدن صبح را نمایش می
پارهتیکهرومشرقیابرهاينورشپرهايتیغهباوکنهمیرو ناپدیدعبوسشبزیبا،يسپیده: الرنس«
خورشیدکهاینازقبل. کنهمیدورخورشیدآتیشگرمايونوريحیطهازروخودششبتیرگی.کنهمی
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روحصیريسبداینبایدکنه،خشکروهاشبنميهمهوکنههدیهصبحبهروشاديوکنهبازروچشماش
).83سوم: يصحنهدوم،يپرده(»دارنارزشباهايشیرهکهبکنمهاییگلوهرزهايعلفازپر

پنجم،يپرده(»کنهنمیبلندروسرشوناراحتهخیلیخورشید. بودانگیزيماللصبحعجب: زادهشاه«
).223سوم:يصحنه

زمان،رعنصبهپرداختندرنویسندهجا و در باب توصیف شب و روز توسط شکسپیر باید گفتدر این
دهد،قرارداستانيزندهماجرايومتندرراخوانندهکهآنبرايبلکهاست،نکردهشبیاروزذکربهتنها

شب است،خواهد بگوید که میوقتیمثالًکند؛گستردهتوصیفازاستفادهبارامناظراینکندمیتالش
پردازد. مینیزستارگان و تاریکی شبتوصیفبهنمایی،حقیقتبراي

یا ، تصرفی است که ذهن شاعر و داستانهاي صور خیال در شعریکی از زیباترین گونهگفتنی است 
ها حرکت و کند و از رهگذر نیروي تخیل خویش بدانجان طبیعت میدر اشیاء و در عناصر بینویسنده 

نگریم، همه چیز در برابر چشم او به طبیعت و اشیاء میيبخشد و در نتیجه هنگامی که از دریچهجنبش می
هستند که طبیعت را وصف و نویسندگان ما سرشار از زندگی و حرکت و حیات است. بسیاري از شاعران 

شکسپیر نیز در توانند این وصف را با حرکت و حیات همراه کنند. ها میاما کمتر کسانی از آن،کنندمی
مکنیه) و صفاتی انسانی مانند خشم و ناراحتی را يشود (استعارهتوصیف روز براي خورشید چشم قائل می

آورد. براي آن می
کند، بلکه با اطناب و پرداختن به جزئیات افزون بر این شکسپیر در این توصیف به ایجاز بسنده نمی

گذارد و فضاي داستان را براي خواننده تصویري زیبا و نیز تابلویی نقاشی شده را در اختیار خواننده می
کند.بیند و درك میمان را به صورت زنده وحقیقی میزعنصرخوانندهترتیب،اینبهکند.میملموس

هاتوصیف مکان-2-2
خرد و ضمن توصیف ظاهر رود و زهر میي زیر رومئو براي نجات از نا امیدي به عطاري میدر صحنه

کند:گونه توصیف میعطار، عطاري را هم این
دیدمش.پیشوقتچنداتفاقاًکهشناسممیروعطاریه.شدمخستهناامیدينایدستازدیگه: رومئو«
توي. استخوانوبودپوست. بودالغرخیلی. دارهخونهاطرافهمین. بودپوشیدهداروصلهوکهنههايلباس

ماهیتاچندپوست. بودکردهپرکاهباروشکمشتويکهسوسمارو یهبودآویزانپشتالكیهعطاریش
کاسبیشاوضاعکهبودمشخص. بودخالیکهبودبرشودورجعبهوقوطیتاچند. بودزدهدیواربههمرو

.)199اول: يصحنهپنجم،يپرده(»نیستخوب
پردازد و فضایی آکنده از ترس و ي مردگان میدر مثال زیر نیز شکسپیر از زبان ژولیت به توصیف سردابه

کند:یجاد میدهشت را در داستان ا
. منهاجدادهاياستخوانازپروشدهساختهپیشسالصدهاکهجایی.ترسونهمیمنوجااونتاریکی«
- میپناهجااونبههاشبارواحکهشنیدم. پوسیدنحالدروجاستاونتیبالتنعشکهاینهمهازبدتر



٢٩٢٢

٢٩٢٢

مجموعه مقاالت

اوناززندهمردمانکههولناكفریادهايوعفنتبويازبشم،بیدارمقررزماناززودتراگهخدایا،. برن
يصحنهچهارم،يپرده(»کنم؟بازيهااستخوانباوبشمدیوانهنکنه. شممیدیوانههستن،فراري
).180چهارم:

توصیف . دهدتوصیف نشان میهاي شکسپیر را درهاي داستان نیز بخشی از هنرمنديپرداختن به مکان
بارش از هنرمندي ریختگی آن و نیز مکان سردابه با آن محیط دهشتلوغی و در همي شمکان عطاري با همه

شکسپیر در پرداختن به جزئیات حکایت دارد.
توصیف حاالت درونی اشخاص -2-3

دهد و رنگ و فضاي ي زیر ترس، اضطراب و نا امیدي رومئو را در مهمانی دشمنش نشان میصحنه
.داستان تیره و تاریک است

دونم که چه پایانی داره. شروع شب با تلخیه. انگار که زندگی من      ترسم، نمیمئو: خیلی زوده. میرو«
).50ي چهارم: ي اول، صحنه(پرده» خواد به پایانش برسهمی

دهد:ي زیر وهم و ترس پرستار را بعد از دیدن جسد تیبالت نشان میصحنه
ش ي خودم دیدم. خدایا، منو ببخش. این زخم رو روي سینههاپرستار: من زخمش رو دیدم. من با چشم«

دیدم. جسدش رو دیدم. مثل خاکستر رنگ پریده بود و غلتیده توي خون. خونش لخته شده بود. من از دیدن 
).130ي دوم: ي سوم، صحنه(پرده» جسد بیهوش شدم

دهد: ي زیر پریشانی خاطر رومئو را  بعد از دیدن ژولیت نشان میصحنه
شه، مطمئناً پریشون خاطر شده. غم و الرنس: وقتی یه پسر جوون صبح به این زودي از خواب بیدار می«

ده و کنه، ولی وقتی یه جوون غمی به دلش راه نمیخواب میي همین اونو بیناراحتی مال یه پیر مرده، واسه
ي اینه که چیزي تو را شدن تو نشونهبینه. پس زود بیدارهاي شیرین میخوابه، خواببا افکاري پریشون نمی

).84ي سوم: ي دوم، صحنه(پرده» ناراحت کرده. اگه غیر از اینه، تو اصالً شب رو نخوابیدي
دهد و با تشبیه وضع ظاهري ژولیت به دریا و ي زیر فضاي داستان غم و ناامیدي را نشان میدر صحنه

ابد: یتر تجلی میغروب آفتاب، این غم و ناامیدي بیش
سرازیربارونمنتیبالتمرگازبعداالنوآدمیشبنمآفتابغروبازبعد)ژولیتبهرو: (کاپولت«
یهمثلبدنتریختیاشکقدراینکنی؟میگریهداريهنوزچراباري؟میسیلداريدخترم؟شدچی. شد

اینتويتوبدن. شدهو مدجزرردچاهاتاشکباکهدریاییهتوهايچشم. شناورهدریاتويکهشدهقایق
خبریهکهاینمگهکنه،غرقروتوخوادمیکهمونهمیبادمثلکشیمیکههاییآهوشدهشناورو مدجزر

).156پنجم: يصحنهسوم،يپرده(»ببرهبینازروحالتاینخوش
مهمی در ئو و ژولیت نقشها به ویژه رومدر پایان این بخش باید گفت توصیف حاالت درونی شخصیت

فضاسازي داستان داشته و حال و هواي خاصی را ایجاد نموده است. گفتنی است توصیف حاالت درونی 
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جا که رومئو و تري داشته است. از آنها حجم بیشرومئو و ژولیت در داستان نسبت به دیگر شخصیت
ند، فضاي داستان نیز ثابت است و نشان از حزن برژولیت حال ثابتی دارند و پیوسته در اندوه فراق به سر می

ها ترین ابزار شکسپیر در تشریح حاالت درونی شخصیتاندوه دارد. افزون بر این باید گفت توصیف مهم
بوده است.

وگوگفت-2-4
)دیالوگ(طرفهدووگويگفت-2-4-1

کنیم:اشاره می» و ژولیترومئو«وگوهاي داستان در این قسمت از باب نمونه به چند نمونه از گفت
:رومئووژولیتوگويگفت- 

بار قبل از نیآخريرود تا برایمتیژولنزدشبانه ویرومئو پنهانرسد،هنگامی که تیبالت به قتل می
و صبح هنگام:ماندیمتیژولنزدو تا صبح ا.کندیخداحافظ،تیژول،خودیاز همسر پنهاندشیتبع

. باشمداشتهخبرتوازساعتهرروزهربایدمنمن؟همدموشوهر،نمعشقمیريداري: ژولیت«
.شممیپیرخیلیمنمدتاینتوي.شهمیروزیهبرایمهادقیقه

.رسونممیتوبهرااحساسوعشقودمنمیدستازرافرصتیوقتهیچنگهدار. منخدا: رومئو
؟بینیممیروهمدیگههمبازماکنیمیفکر:ژولیت
.شهمیکردنتعریفبرايقشنگیيخاطرهروزیههابدبختیاینيهمهطوره.همینحتماًً:رومئو
کمبیناییشمنچشمايدونمنمی. بینممیقبرتوروتوانگارباالایناز.نگرانمچقدرمن،خداي: ژولیت

!پریده؟رنگتخیلیتویاشده
» نگهدارخدا.شهمیحالتاینباعثاندوهوغم. رسییمنظربهطوريهمینهمتو،منعشق:رومئو

.)151پنجم:يصحنه،سوميپرده(
دهـد و هـدف او   وگوها رومئـو و ژولیـت را در اوج عشـق و دلبـاختگی نشـان مـی      شکسپیر با این گفت

-وها و سرشت پرسناژ داستان براي خواننده است. فضاي داستان نیز در این گفـت مکشوف ساختن شخصیت
و رنگی عاشقانه و زیبا دارد.گ

:پدرشوژولیتوگويگفت- 
خواهد تا با ژولیت صحبت کند و به از همسرش میتیپدر ژولشود که وگو زمانی انجام میاین گفت

گوید، ولی هنگامی که او خبر دهد که پنج شنبه باید با پاریس ازدواج کند. مادر تصمیم پدر را به ژولیت می
ازدواج باوندهیآیزندگياو براگوید که ژولیت از تصمیم بیند، به همسرش میرا مینارضایتی ژولیت

.کندیکار راضنیزند تا با اجبار او را به ایحرف متیبا ژولپدر.ستینیراضسیپار
کنم؟افتخارمتنفرمازشکهچیزيبهجوريچه.ممنونمشماازولیکنم،نمیافتخار:ژولیت«

گیمیچیهستمعلوم.کنمنمیممنونم، افتخارسپاسگزارم،جوري؟ افتخار،چهجوري؟چه:کاپولت
کلیساتويتاکنآمادهشنبهپنجبرايروخودتفقط. باشیممنونوکنیافتخارنیستالزملوس.يدختره
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»              !پررويرفتهروورنگيدختره.کشممیداريچوبهبهراتووگرنهکنی،ازدواجپاریسبا
.)157همان: (

که پدر ژولیت انسانی متعصب و زورگو است و ژولیت هم به نظر او احترام دهد یوگو نشان مگفتنیا
مکشوف ساختن شخصیت و گووپذیرد. هدف شکسپیر نیز از این گفتگذارد و به اجبار تصمیم او را میمی

ي صحنه و دادن اطالعات الزم به خواننده ن و  ارائهسرشت پرسناژ داستان، وارد کردن حوادث در داستا
گو تیره و تار است، چرا که مجبور شدن به امري مانند ازدواج واست. فضا و رنگ داستان نیز در این گفت

تواند داشته باشد.رنگی جز تیرگی نمی
وگوي یک طرفه (مونولوگ)گفت-2-4-2
پرستار: وگوي ژولیت با خود پس از سخن گفتن با گفت- 

ي                 شنود که رومئو پسر دشمن دیرینهپرستار میاز تیژولگیرد که وگو زمانی صورت میاین گفت
تواند کاري بکند. هاست. ولی زمانی براي جبران نیست؛ او عاشق دشمنش گشته و نمیآن

کاردیگهحاال. نشناختمش،دیدمشکهاول. متنفرمازشکهمردیهپسردارم،دوستشکهکسی: ژولیت«
يصحنه،اوليپرده(» بشمدشمنمعاشقبایدکهشدهعشقیچهمناولعشق.دیرهخیلیگذشته.کاراز

.)61پنجم: 
ي او نسـبت بـه رومئـو را نشـان                 وگوي درونـی، عاشـق شـدن ژولیـت و عالقـه     شکسپیر ضمن این گفت

و در داستان مکشوف ساختن شخصیت و سرشت پرسناژ داسـتان، پـیش   وگدهد. از دالیل کاربرد این گفتمی
ي صحنه و دادن اطالعات الزم به خواننده است. رنگ و فضاي داسـتان نیـز در ایـن    بردن وقایع داستان، ارائه

گو آکنده از ناامیدي است.وگفت
وگوي ژولیت با خود: گفت- 

سخن بگوید و با او فرستد تانزد رومئو میار را پرستتیژولشود که گو زمانی انجام میواین گفت
که نیم ساعته برگردد، ولی تأخیر اود هدمیپرستار قول و پاسخ رومئو را نیز براي او بیاورد. را برساندشامیپ

.ستیعشق مناسب نامیبردن پاي است و برریاو پبگوید که با خود شود که ژولیت سبب می
فکرمثلبایداصالً.باشهتندروبایدبره،میروعشقپیامکهکسی. رهمیراههآهستخیلیژولیت: پرستار«
کنارکوهرويازروابرهاوکندحرکتخورشیدنورازترسریعباید.کنهمیخطورذهنبهسریعکهباشد
.)102پنجم: يصحنه،دوميپرده(» آدمیدرپروازبهکبوتربالرويعشقگنمیکههمینهبراي.بزند

گذارد و هدف نویسنده از تحملی او را به نمایش میوگوي درونی عشق و شیفتگی ژولیت و کماین گفت
گو سراسر وهاي شخصیتی ژولیت است. فضاي داستان نیز در این گفتآوردن آن نشان دادن یکی از ویژگی

قراري و آکنده از اضطراب است.بی
صحنه -2-5
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وگو انجام شده است.ها با استفاده از گفتصیف صحنههاي زیر تودر مثال
شود: داده میي کشته شدن تیبالت به دست رومئو نشان جا صحنهدر این

بن ولیوو: تیبالت نامرد برگشته. «
گرده! باید بکشمش. خشم بر من غالب شو. رومئو: هنوز زنده است. مرکوتیو رو کشته و راست راست می

که به من گفته بودي رو پس بگیر، چون روح مرکوتیو  باالي سر ما منتظر روح توست. تیبالت پست و خائنی
ریم پیشش.یا تو، یا هردو می

کشد) این شمشیر تیبالت: تو دوستش بودي، پس تو باید بري پیشش. رومئو (شمشیرش را بیرون می
شود).گیره (جنگ و دعوا شروع میتصمیم می

شود) ن می(ناگهان تیبالت  نقش بر زمی
کنی، زل آن. تیبالت مرد. به چی نگاه میبن ولیوو: رومئو، زود باش برو. بدو فرار کن. مردم دارن می

کشه. برو، برو.زاده تو رو دستگیر کنه، میزدي؟  اگه شاه
رومئو: به شانس بعد لعنت.

آید و خارج  ه خودش میخوري؟ برو دیگه (رومئو بدهد) چرا تکون نمیبن ولیوو: (رومئو را هل می
).123ي اول: ي سوم، صحنه(پرده» شوند)شود) (مردم با خشم وارد میمی

رود و نویسنده با ذکر ي کشته شدن تیبالت به دست رومئو، فضاي داستان رو به خشونت میدر صحنه
شدن تیبالت به ي کشته کند. البته صحنهکلماتی مانند شمشیر، مرگ، روح و... به صحنه پردازي کمک می

کند. بهتر آن ي کشته شدن تیبالت را به درستی درك نمیدست رمئو بسیار موجز بیان شده وخواننده نحوه
ي جدال دو شخصیت، فضاي حاکم بر این قسمت از بود که نویسنده با هنرنمایی خود در وصف صحنهمی

کشید.تر براي خواننده به تصویر میداستان را بیش
دهد:شته شدن مرکوتیو به دست تیبالت را نشان میي زیر کصحنه

ي مرکوتیو نشانه گرفت. مرکوتیو هم در جوابش شمشیر را بن ولیوو: تیبالت شمشیرش را به سمت سینه«
کشید. چپ و راست براي هم شمشیر کشیدند و مثل سربازان ماهر جنگیدن. رومئو داد زد: کافیه دوستان من، 

ها ایستاد. ولی تیبالت از زیر شمشیرش رو به زمین کوبید و رفت وسط اونتمومش کنید. در همین لحظه
» ي کاري به مرکوتیو شجاع زد و به زندگیش پایان داد و سریع پا به فرار گذاشتبازوي رومئو یک ضربه

).124(همان: 
ئیات و ي کشته شدن تیبالت به دست رومئو، نویسنده با پرداختن به جزي فوق برخالف صحنهدر صحنه

کشد و او را به درون درگیري تر را براي خواننده به تصویر میي درگیري، فضایی ملموستشریح دقیق صحنه
ترین ابزار نویسنده در تر تجسم کند. مهمي کشته شدن مرکوتیو به دست تیبالت را دقیقکشاند تا صحنهمی

طناب.  پردازي نیز توصیف بوده است؛ البته توصیف با کمی ااین صحنه
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ي زیر نیز مخفی شدن رومئو نزد پدر روحانی و سر رسیدن پرستار ژولیت و خبر آوردن او براي صحنه
رومئو به تصویر کشیده شده است:

. کنپنهونخودتوباشزودعزیزم،رومئو،. زنهمیدریکیشو،بلند: الرنس«
دیگرانچشمازمنووبشهدرستايهالهتابزنمزارونالهقدراینخواممی. شمنمیبلندنه: رومئو

. کنهمخفی
)داردادامهزدندر(

کنن.میدستگیرتوگرنهشو،بلندرومئوکیه؟زنن.میدردارنهنوزپاشو،: الرنس
)کنیدصبرلحظهچندکهزندداد میروحانیپدر(
... آممیاالن. آممیدارماي.انهاحمقکارعجبمن.يمطالعهاتاقتويبروباشزود) گوید:میرومئوبه(

) شودمیبلندتردر زدنصداي(
خواي؟میچهاومدي؟کجااززنه؟میدرطورياینکهکیه

سوم،يپرده(»اومدمژولیتخانمطرفازمن. بگمشمابهتاتوبیامبذارین) دربیروناز(پرستار
.)128سوم:يصحنه

پدر روحانی و سر رسیدن پرستار ژولیت و خبر آوردن او کامالً هنرمندانه ي مخفی شدن رومئو نزد صحنه
تصویر شده و شکسپیر ضمن نشان دادن حالت درنی رومئو (یأس و ناامیدي)، فضاي داستان را اندکی متشنج 

دهد که واقعاً چه کسی در پشت در است. این تعلیق خود سبب کند و خواننده را در هول و بال قرار میمی
هاي داستان همراه شود. گفتنی شود خواننده خود را در بطن و متن داستان احساس کند و با شخصیتیم

است قصد شکسپیر از آوردن این صحنه نشان دادن غم و اندوه رومئو و نیز احوال درونی او بوده است.
گیرينتیجه

توان گفت:با توجه به مطالب گفته شده در این مقاله می
خوب و قوي است. هـر دو نویسـنده   » رومئو و ژولیت«و » لیلی و مجنون«هر دو اثر فضا و رنگ در-1

انـد،  ها و حاالت درونی اشخاص به فضاسازي در داستان اقدام کردهگو، توصیف مناظر، صحنهواز طریق گفت
با زبانی ادبی و تر است و او بارزتر و برجسته» لیلی و مجنون«اما در این میان هنر نظامی در فضاسازي داستان 

با استفاده از عناصر بیانی (استعاره، تشبیه و...) به فضاسازي در داستان اقدام نموده است.
نقش و فضاسازي داستانپردازيصحنهدرکهاستعواملیوعناصرترینمهمازیکیتوصیف-2
ها به شخصیتگوي وحاالت درونی و گفتها،صحنهازهاییتوصیفنظامی و شکسپیر هم با. دارد

-اشخاص و صحنهحاالت درونیتوصیفویژهبه(توصیفاتاند. گفتنی استفضاسازي در داستان اقدام کرده
درازگوییودچار اطنابهاآندرهر دو نویسندهوکردهاشغالفضاي هر دو داستان راباالیی ازحجم) ها

است.داستاناشخاصروحیاتوحاالتبامتناسبمناظر در هر دو اثربرخیاند. همچنین توصیفشده
مهمی در ها به ویژه رومئو و ژولیت و لیلی و مجنون نقشتوصیف حاالت درونی شخصیت-3

فضاسازي هر دو داستان داشته و حال و هواي خاصی را ایجاد نموده است. گفتنی است توصیف حاالت 
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اهتیشخصگرینسبت به دتري حجم بیشهاي مورد بحث در داستانو مجنون یلیو لدرونی رومئو و ژولیت 
برند، حال ثابتی دارند و پیوسته در اندوه فراق به سر   میو مجنون یلیو لجا که رومئو و ژولیت دارد. از آن

فضاي هر دو داستان ثابت است و نشان از حزن اندوه دارد. 
درونی را گسترش د، اما فضاينکنفضاهاي بیرونی داستان را کم میهم نظامی و هم شکسپیر-4

د. به عبارت دیگر، خواننده از بیرون نبرها میشناسی شخصیتد و بدین گونه داستان را به سمت روانندهمی
یابد. به درون داستان راه می

کتابنامه
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مقایسۀ یک مرثیۀ رسمی با یک مرثیۀ شخصی
رقیه رجبی

رایش غناییدانشجوي دورة دکتري رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه گ
چکیده

مرثیه از نظر نوعِ ادبی به دلیلِ این که با عواطف و احساسات سروکار دارد، غنایی محسوب می شود و با 
توجه به این که در رثاي چه کسی سروده شود، به انواع مختلفی تقسیم می شود. گاه ممکن است در مرگ 

ندان یا در رثاي خود یا ممکن است مرثیه اي پادشاه باشد، یا در مرگ فقیه و ادیب، یا در رثاي خویشاو
عاشقانه باشد مثل مرثیۀ مجنون در مرگ لیلی.گاه نیز در رثاي بزرگان دینی و مذهبی است.

در ادبیات فارسی مرثیه ها عموماً منظوم هستند ولی قالب مستقلی ندارند و ممکن است در قالب قصیده، 
مط سروده شوند مثل مرثیۀ دهخدا در سوگ میرزا جهانگیر خان.غزل، رباعی، دوبیتی و یا حتّی در قالب مس

نگارنده در این وجیزه قصد دارد به بررسی شباهت ها و تفاوت هاي یک مرثیۀ رسمی (مرثیه اي که در 
مرگ پادشاه سروده شده) با یک مرثیۀ شخصی (مرثیه اي که در مرگ عزیزي سروده شده) بپردازد. از بین 

ین نوع مرثیه ها در شعر فارسی مرثیۀ مشهور فرخی در مرگ محمو غزنوي و مرثیۀ نمونه هاي مختلف ا
خاقانی در مرگ فرزندش رشید الدین انتخاب گردیده است. که درحد توان سعی شده وجوه افتراق و 

اشتراك آنها مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
مرثیه، رثا، فرّخی، خاقانیها: کلیدواژه

مقدمه:
اینکه وارد بحث اصلی شویم و بخواهیم این دو قصیده را مورد بررسی قرار دهیم مطرح کردن قبل از

مقدماتی کوتاه ضروري می نماید. از آنجا که مرثیه از زیرمجموعه هاي ادب غنایی است بهتر است بدانیم به 
چیست؟مرثیهمی گویند و منظور از غناییچه نوعی 

تعریف نوع غنایی:
مختلفی از ژانر غنایی صورت گرفته است و می توان گفت آثاري که مربوط به احساسات تعریف هاي 

می نامند و در حالت کلّی هرچیزي به غیر از تعلیم و حماسه را » غنایی«بشري است اعم از عام و شخصی را 
).127ـ 142: 1389می توان غنایی نامید (براي اطالع بیشتر و نیز اطالع از منشأ ادب غنایی رك: شمیسا؛ 

به عقیدة بسیاري، شعر غنایی پرداختن به خویشتنِ خویش و بیان تمامِ احساسات است (رك: 
می نامند که از کلمه اي است (lyric)» لیریک«). در ادبیات غرب شعر غنایی را 142: 1380رستگارفسایی؛ 

و معموالً اشعار کوتاهی با نواختن این در زبان فارسی» چنگ«یونانی و در یونانی نام سازي بوده است شبیه 
دستگاه خوانده می شد؛ اما بعدها به نوعی از شعر اطالق می شود که هدف از آن بیان احساسات بشري است 

).372(رك: گادن؛ فرهنگ اصطالحات ادبی:
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ت و که به ژانري خاص اطالق می شود در ادب کالسیک سابقه نداشته اس» غنایی«گویا اصطالح 
اخیراً تحت تأثیر ادب غرب و از کانالِ ادبیات عرب، وارد زبانِ فارسی شده است و همانطور که از اسم آن 

می دهد و از همین جا ارتباط آن با موسیقی » سرود«و » آواز«مشخّص است کلمه اي عربی است که معناي 
نداشته است؛ ولی پیشینۀ آن بسیار قدیمی آشکار است.    هر چند این نوع ادبی، نامِ مستقلّی در قرون گذشته

تر از اشعار غناییِ غربی و عربی می نماید و مدارکی هست که نشان می دهد در ایرانِ باستان اشعاري هجایی 
).57ـ 59: 1370ـ خصوصاً در زمان ساسانیان ـ همراه با موسیقی خوانده می شد (رك: صبور؛ 

موضوعات ادب غنایی
غنایی را می توان : مدح، هجو، طنز، اشعار عاشقانه و عرفانی، وصف طبیعت، سخن موضوعات ادب 

).1380:142از پیري و جوانی، مرگ و زندگی و... بیان کرد (رك: رستگار فسایی؛ 
از آنجه که شاعر در مرثیه به بیان احساسات و عواطف خود می پردازد می توان آن را هم جزو ادب 

).224: 1389(رك: شمیسا؛غنایی به شمار آورد
مرثیه در لغت به معناي سوگ سروده در فقدان کسی است که از دنیا رفته و در آن شعر ممکن مرثیه: 

.است که به ذکر نیکی ها و اقدامات وي در زمان حیات او اشاره کنند و از مرگ وي ابراز ناراحتی نمایند
محسوب می شود در حالی که در ادبِ غربی به آثاري یکی از انواع ادب غنایی » مرثیه«در ادبِ فارسی

می گویند که خود نوعِ ادبیِ (elegiac)» الژیک«خوانده شود » نی«که در سوگ کسی نوشته  شود و با 
یا ادب غنایی نیز خود نوعِ مستقلّی است؛ اما در ادبِ فارسی (lyric)» لیریک«مستقلّی محسوب می شود و 

را می توان به دو نوع تقسیم بندي کرد:» مرثیه«غنایی است. بخشی از ادب» مرثیه«
این نوع مراثی همان سوگ نامه هایی هستند که شاعر در مرگ یکی از عزیزانِ خود :  مرثیۀ شخصی: 1

مثل: پدر، مادر، خواهر، برادر، فرزند و یا معشوق سروده است و می توان گفت که هر شاعري حد اقل چند 
یل مراثی در دیوان خود دارد و از آنجا که این نوع مرثیه از دلی سوخته و دردمند بیرون می نمونه از این قب

آید به ندرت اشعاري سست و کم مایه به دست می آید چون شاعر در نهایت تالّم و ناراحتی به سر می برد 
قبیل مراثی در شعر طبیعی است که این سوز و درد در شعرش نیز پدیدار باشد. نمونه هاي فراوانی از این 

فارسی وجود دار مثل مرثیۀ فردوسی در مرگ پسرش، مرثیه هاي حافظ در سوگ پسرش، مرثیه هاي خاقانی 
در مرگ پسر، عمو و همسرش. در دورة معاصر نیز مرثیه هایی از این قبیل دیده می شود مثل اشعاري که 

در رثاي پدرش سروده است از جمله:» بهار«
، 1368جامۀ شب شد سیاه و دیدة مه شد سپید (بهار، ا افول آمد پدیدشمسۀ ملک سخن را ت

)1: 1ج
ز آب دو دیده بیخ غم برنکنم، دریغ من (همان، آتش کید آسمان سوخت تنم، دریغ من

)5: 1، ج1368
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که با زمانه مرا عهد بود و پیمان (همان، به کام من بر یک چند گشت کیهان
)25: 1، ج1368
این نوع از مرثیه می تواند انواع گوناگونی داشته باشد از جمله:ر شخصی:: مرثیۀ غی2
مرثیه هاي مذهبی بیشتر از عصر صفوي و در پی رسمی شدن مذهب شیعه ـ مرثیه هاي مذهبی: 2ـ 1

یکی از » دوازده بند محتشم کاشانی«رشد کرد و تبدیل به جزءالینفکّی از ادبیات فارسی شد. مرثیه 
این زمینه است که هنوز هم که هنوز است نظیره اي براي آن سروده نشده است. این سنّت در شاهکارهاي 

عصر مشروطه نیز ادامه داشت و شاعران در سالگرد ارتحال و یا تولّد بزرگانِ مذهبی شعر می سرودند. اکثر 
سروده » سیدالشهدا«ثاء سروده هاي مذهبی است از جمله مرثیۀ زیبایی که در ر» بهار«اشعارِ دورانِ جوانی 

) با مطلع:147، 1، ج1368است (بهار، 
زان سپس در کربالشان بردي و بیچاره کردياي فلک آل علی را از وطن آواره کردي

رسم است هر که داغ جوان دیده«یکی از بهترین مرثیه ها را براي شهداي کربال با مطلع » ایرج میرزا«
یک دوست زیر بازوي او گیرد از وفا وان یک ز چهره پاك کند / دیده راداغآندوستان رأفت برند حالت

). 19و18: 1368سروده است ( براي اطالع بیشتر از مرثیه هاي مذهبی ایرج رك: حائري؛ » رادیدهاشک 
دهخدا نیز مرثیه اي دربارة شهداي کربال دارد که دو بیت نخست آن چنین است:

اي کوفیان! اي کوفیان!اي قومِ بد پیمانِ دون!
)201: 1361اي کوفیان! اي کوفیان! (دهخدا، غلطان حسین در خاك و خون

این نوع مراثی نیز از دیرباز در شعر فارسی سابقه داشته ـ مرثیه هایی در مرگ ادیبان و بزرگان:2ـ 2
یاد آر ز «وطه نیز مرثیۀ است که مرثیه رودکی در مرگ شهید بلخی یکی از این نمونه هاست . در عصر مشر

نگاشته است » میرزا جهانگیر خان صور اسرافیل«) از دهخدا که در سوگ 7: 1361(دهخدا، » شمع مرده یاد آر
نیز مرثیه هاي دوستانه اي دارد » بهار«یکی از موفق ترینِ این نوع مرثیه در ادب فارسی است. عالوه بر وي، 

(رك: شفیعی » دجلۀ بغداد در مرگ زهاوي خون گریست«و یا » تنددعوي چه کنی داعیه داران همه رف«مثل 
شاعر عراقی نوشته است و نیز مرثیه اي که در مرگ ایرج سروده » الزهاوي«) که در مرگ 384: 1390کدکنی، 

) با مطلع:1015: 2، ج1368است (بهار، 
کوچ کردي تو و آثار تو ماندایرجا رفتی و اشعار تو ماند

مرثیه اي دارد:» عشقی«در مرگ سید اشرف نیز
)702: 1371داد بر اهل عشق سرمشقی (نسیم شمال، کشته شد میرزاده عشقی

این نوع شعر را بسیاري از شاعران براي سنگ مزار خود می سرودند. ایرج ـ مرثیه براي خود: 2ـ 3
اند. ایرج براي سنگ مزارش میرزا، پروین اعتصامی، رهی، سهراب سپهري و دیگران ازین نوع مرثیه سروده 

چنین سروده است:
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یا ازین بعد به دنیا آییداي نکویان که در این دنیایید
ایرجم، ایرج شیرین سخنماین که خفته است درین خاك منم

)1368:156یک جهان عشق نهانست اینجا (ایرج میرزا، مدفن عشق جهانست اینجا
شاعر براي یک فاجعه مرثیه می سراید مثل حادثۀ زلزله، سیل، در این نوع مرثیهـ مرثیۀ عمومی: 2ـ 4

نیز به چنین بهاردربارة زلزلۀ تبریز را می توان مثال آورد. در شعر قطرانجنگ و... در ادب کالسیک شعر 
مراثی اي برمی خوریم که از آن جمله است:
: 1، ج1368سر (بهار،با نبی برگو از تربت خونین پبوي خون اي باد از توس سوي یثرب بر

223(
هـ.ش سروده است. 1290در واقعۀ بمباران حرم امام رضا (ع) در سال بهاراین شعر را 

: این نوع مرثیه را مرثیۀ رسمی نیز می توان نامید. که چون بیشتر جنبۀ ـ مرثیه در مرگ پادشاهان2ـ 5
عی و کمتر نمونۀ موفقی دراین زمینه می سفارشی داشته اند احساس و عاطفه در آن یا اندك است و یا تصنّ

این گونه مرثیه ها را معموال شاعران توان نام برد که به دلیل احساسات و عاطفۀ سراینده موفق بوده است.
درباري می گفتند. آنان گاهی به علت تأثّر از درگذشت ممدوح خویش که از وي صله دریافت می 

د ، به سرودن مرثیه برانگیخته می شدند به همین دلیل بیشتر کرده و مورد توجه و عنایت وي بوده ان
خشک و متکلّف از آب در می آمد. از این نوع مرثیه ها می توان به مرثیه هاي عمعق بخارایی که به 
دستور سلطان سنجر و در مرگ دختر او ، مه ملک خاتون سروده ، و نیز مرثیه فرخی سیستانی در سوگ 

مرثیۀ امیر معزي در سوگ سلطان ملکشاه سلجوقی و مرثیۀ انوري در سوگ یکی سلطان محمود غزنوي ، 
.از بزرگان عصر او اشاره کرد

در بعضی از این مرثیه ها به چشم می خورد که شاعر مجبور بوده است به دلیل از دنیا رفتنِ 
تهنیت بگوید مرثیۀ پادشاه مرثیه بگوید و در پایان، به دلیل برتخت نشستن پادشاه جدید شادباش و 

که درسوگ نصربن احمد سامانی و شاد باش به تخت بر آمدن فرزندش ، نوح بن »ابوالعباس ربنجنی«
احمد سروده، از این دست است. فرخی نیزدر قصیده اي با همان وزن و قافیه ، درتعزیت مرگ سلطان 

.استمحمود غزنوي و تهنیت بر آمدن فرزندش محمد ، به تخت پادشاهی سروده 

نگارنده در این وجیزه قصد دارد به مقایسۀ دو نوع از این نوع مرثیه ها یعنی مرثیۀ رسمی و مرثیۀ 
شخصی بپردازد و درحد امکان تفاوت ها و تشابهات آنها را مورد بررسی قرار دهد. از آنجا که ادبیات 

ۀ مشهور فرخی در مرگ درباري در عصر غزنویان شکوه و رونق خاصی داشته، براي مرثیۀ رسمی، مرثی
انتخاب شده  است. » رشیدالدین«سلطان محمود و براي مرثیۀ شخصی مرثیۀ خاقانی در مرگ فرزندش 

این مرثیه ها در نوع خود از موفق ترین مراثی به شمار می روند و پس از گذشت مدت زمان طوالنی از 
زمان سرایش آنها باز هم اهمیت خود را از دست نداده اند.
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مرثیه در از دست دادن عزیز و خصوصاً فرزند سابقۀ تاریخی بسیار طوالنی دارد و حتّی بنا به 
(در تذکره الشّعرا) و عوفی (در لباب االلباب) اولین مرثیه را حضرت آدم در » دولتشاه سمرقندي«قول 

).1388:176سوگ پسرش هابیل سروده است (ر.ك: محسنی نیا؛
و سران حکومتی نیز سابقۀ طوالنی دارد و از زمان پیدایش ادبیات درباري مرثیه در سوگ پادشاه 

نمونه هاي غث و سمین آن نیز وجود دارد.
مرثیه هاي انتخابی در این مقاله از دو سبک متفاوت و با فاصلۀ زمانی حدوداً صد سال از هم 

سلطان محمود دارفانی را وداع است که421انتخاب شده اند. مرثیۀ فرخّی مربوط به قرن پنجم و سال 
گفته و مرثیۀ خاقانی هم مربوط به قرن ششم است و در سوگ فرزندش که گویا در سن بیست سالگی به 

دلیل بیماري از دنیا رفته است.
ـ مقایسۀ مرثیۀ فرخی و مرثیۀ خاقانی

ثیۀ آن دو همان طور که نقل شد تفاوت سبک این دو شاعر، باعث خواهد شد که تفاوت هاي مر
بیش از شباهت هایش باشد و این دقیقاً مسأله اي بود که نگارنده را به نگارش این مقاله راغب تر کرد.

بر کسی از اهل ادب در این دیار پوشیده نیست که سبک خراسانی، سبکی است که به سادگی و 
خود دیده است و حتّی روانی زبان مشهور است و صورخیال اشعار این سبک نیز استعاره را کمتر به

تشبیهاتی که شاعرانِ این سبک به کار می گیرند بیشتر از نوع تشبیهات حسی است این درحالی است 
شاعران سبک اذربایجانی از نکته هاي بالغی در اشعارشان به نحو عالی استفاده می کردند براي نمونه 

قاله مورد بررسی قرار می دهد مربوط است به می توان اشعار نظامی و خاقانی را نام برد. بحثی که این م
نمایندگانی از هریک از این سبک ها. فرخی نمایندة سبک خراسانی و خاقانی نمایندة سبک آذربایجانی.

این دو شاعر به قدري در منظر اهل ادب آشنا هستند که نیازي به اشاره کردن به شرح حال آنها 
قط ذکر این نکته ضروري می نماید که فرّخی شاعري است که ولو به صورت مختصر دیده نمی شود. ف

به دربار راه یافت و بعدها 1»با کاروان حلّه«به دلیل قریحۀ شعري خود از زندگی بسیار فقیرانۀ دهقانی 
یکی از شعراي بزرگ دربار غزنویان در طالیی ترین عصر حکومت آنها ـ یعنی زمان حکومت محمود ـ  

شد. 
شاعري است که به زبان فاخر و علمی خود و به کار بردن استعارت گوناگون و خاقانی هم

کمیاب مشهور است. از نظر شخصیتی هم فردي مغرور بود و با برخی از معاصران خود اشعاري در هجو 

با حلۀ تنیده ز دل بافته ز جانـ با کاروان حلّه برفتم ز سیستان١
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هم سروده اند و یکی از دغدغه هاي بزرگش در قصایدش و در کل اشعارش مضمون گرفتن رقیبانش از 
ل کردن آنها در اشعار خودشان است.اشعار او و ح

هر دو شاعر قصیده سرا هستند و حتّی زمانی که خاقانی، غزل می سراید غزلهایش نیز رنگ و 
بوي قصیده می دهد. از نظر شخصیتی و سبک شعري باهم تفاوت دارند خاقانی در اشعارش نشان می 

ی که اشعار فرخی ساده و روان هستند البتّه دهد که از بسیاري از علوم عصر خود سررشته دارد در حال
این ویژگی ها در بررسی شعر این دو بیشتر مطرح خواهد شد. پس به دلیل فضل تقدم تاریخی از قصیدة 

فرخی شروع و چند بیتی از قصیدة وي را نقل می کنیم: 
ست که امسال دگرگون شده کارچه فتادهست که من دیدم پاراشهر غزنین نه همان

نوحه و بانگ و خروشی که کند روح فگارها بینم پر نوحه و پر بانگ و خروشخانه
همه پر جوش و همه جوشش از خیل سوارها بینم پر شورش و سرتاسر کويکوي
همه بر بسته و بر در زده هر یک مسمارمردم و درهاي دکانها بینم بیرسته
همه یکسر ز ربض برده به شارستان بارها بینم پرداخته از محتشمانکاخ

و ابیاتی از قصیدة خاقانی:
بهر بیمار نوازي به من آئید همهدلنواز من بیمار شمائید همه

به سر موي ز من دور چرائید همهمن چو موئی و ز من تا به اجل یک سر موي
ز نه مستید کجائید همهگر شما نیمن کجایم؟ خبرم نیست که مست خطرم
که خزان رنگم و نوروز لقائید همهدور ماندید ز من همچو خزان از نوروز

به من آئید که آهوي ختائید همهسنبلستان خطم خشک نگشته است هنوز
)406ـ 1382:410(خاقانی؛ 

ـ شباهت هاي قصیده ها1
البته قصیده خاقانی را می توان رمل وزن هر دو قصیده به بحر رمل مثمن مخبون اصلم است.: 1ـ 1

مثمن مخبون مربوع نیز به شمار آورد ولی آنچه که مهم است اشتراك در بحر است.
در هردو قصیده به برخی از آداب و رسوم عهد شاعران در حین عزاداري ها به صورت موجز : 1ـ 2

ان مرگ یکی از بزرگان، کلّ بازار اشاره شده است. در مرثیۀ فرخی ابیات نخستین نشان می دهد که در زم
تعطیل می شده و همۀ مردم در مراسم شرکت می کردند. در قصیدة خاقانی نیز در بیتی به شکل تابوت در آن 

عهد اشاره شده است:
همهدوتائیدتابوتبنحلیچونرخیداندودزرتابوتسرنسیجچو

فوت شده اشاره شده است. رسمی که هنوز هم و نیز در بیتی دیگر به ریش نگه داشتن به احترام فرد
پابرجاست:
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همهوطائیدسبزهاینخطدرشماکهبریدچرخدربهتظلمکردهسیهخط
در هردو قصیده ابیاتی وجود دارد که از نظر احساسی و قدرت عاطفی نسبت به دیگر ابیات : 1ـ 3

ر با ذکر محامد فرد درگذشته و تحریک عزیزانش برتري دارند. این بیت ها مربوط می شود به زمانی که شاع
سعی می کند ضربه اي عاطفی به مخاطب بزند این رسم نیز هنوز در تعزیه ها وجود دارد و نزدیکان متوفی 
بر سر قبر او یا در مراسم ختم وي با آه و فریاد، حسرت ها و یا نیکی هاي او را ذکر می کنند و افراد شرکت 

حت تاثیر قرار می دهند. ابیاتی از قصیدة فرّخی چنین است و از نظر احساسی بهترین کننده در مراسم را ت
ابیات قصیده به شمار می روند:

خوارریزدزمینزیردرخاريهرهمچوملکمحمودچوکهدریغاودرداوآه
برخوردارنشودگلازوگلمیاناوشودبازکانبهلعلهمیکهدرداوآه

ابیات چند بیت متوالی هستند به ذکر این دوبیت بسنده می کنیم و در بخشی دیگر از قصیده با البتّه این
ذکر بی تابی هاي خاصی که معموال نزدیکان یک مرده آنها را بیان می کنند سعی در تحریک احساسات 

مخاطب دارد:
بگذارشاديبهروزوشبوبنشانشورستشدهشوروشغبپرجهانکه! شاهاخیز
بارآتشتارکشانبرونهزانسورويستشدهگردسپهقنوجبهکه! شاهاخیز
نثاروفراوانآوردهدارندهاهدیهاندآمدهشهانرسوالنکه! شاهاخیز
بارگههماناسترسیدهکهدهبارشاناندآمدهسالمبهامیرانکهشاهاخیز

براي نمونه برگزید؛ زیرا اکثر ابیات قصیده ذکر درد دل هاي از قصیدة خاقانی سخت می شود ابیاتی را
جوانی است که در عنفوان جوانی از زندگی قطع امید کرده است:

همهبنمائیددشمنبهوببینیدخودهمهگشائیدبازمراتابوتسر
همهسرائیدکبکانکهنالیدزارمثالکبکمنرخسبزة باغسربر

همههبائیدرنجوسوختهدلچهکهمنمادروپدربامنزبگوئیدپس
همهفنائیددامدروفانیشدمکهبدرودمنازمادرم،وپدرايبدرود

در هردو قصیده در نهایت هر دو شاعر به قضاي آمده راضی می شوند و پس از بی تابی مرگ : 1ـ 4
از این که احتمال می دهد شاه فوت کرده می گوید که کاش فال بد نمی عزیز خود را می پذیرند. فرخی پس 

زدم حتما که شاه از شدت مستی خوابیده و بیدار خواهد شد سپس از این حرف ها ناامید شده و مرگ 
محمود را می پذیرد: 

بیدارنگرديبانگکزخفتنآنخفتیتراخوابزینبرانگیزدکهتواندکه
ابیاتی که طلب دعا می کند براي شفاي بیمارش، ناامید می شود از بهبود و ناگزیر مرگ خاقانی نیز پس از 

او را می پذیرد:
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همهبنوائیدچنداننهارچهبدهیدچرخخواهدنواهرچهاجلماسیرمن
همهنوائیدبنددرچهکافتادکارنرستبازنوابهکساجلبندازنینی

همهرهائیدبندزیننهنیزشماکهامربرهانیدمششدرزجانمهرة
همهقضائیدخونردکهبگرییدخونقضاشبیخونزآمدمنریزخونروز
همهگوائیددوهرفزعوفغانبرنداشتسودپدرافغانومادرفزع

هردو شاعر به ویژگی هاي متوفی توجه داشتند. فرخی می گوید:: 1ـ 5
کردارزینتراستندیدهخفتههیچکسبودنتوخويخسروايبسیارخفتن
بیماربوديکهچندهربنیاسوديمدامبودسفرشغلوتاختنتوخوي

و بیان می کند که محمود فردي بود که زیاد نمی خوابید و همیشه در تالش و تکاپو بود. 
دهد که چقدر حرکات و سکنات وي خاقانی نیز در ابیاتی که شرح بیماري فرزند را می دهد نشان می

را زیر نظر داشته و به گونه اي به تصویر کشیده که براي کمتر خواننده اي غیرملموس است:
همهوفائیدکاهلزدمدستشمابهغمزفتادندپايازمادرموپدر
همهخدائیدپرستانکعبهازهمکهدرخواهیدخدازعرفاتمومنیبه

همهدعائیدبامزِبرعیسیچوکهدریابیدمراجانادعبهجوانمبس
همهبگشائیدزبانموببندیدتباستشدهکندزبانوتیزتبمکامروزآه

همهمفزائیددرنوشربتزمانهرازوبگردانمرويشنومداروبوي
ـ تفاوت هاي قصیده ها2
اه سروده شده است. مرثیۀ خاقانی یک مرثیۀ :  مرثیۀ فرخی یک مرثیۀ رسمی است و در مرگ پادش2ـ 1

شخصی است و در مرگ فرزندش سروده شده است.
: هرچند فرّخی در مرگ ممدوح خویش ناراحت است، ولی درجۀ ناراحتی وي قابل مقایسه باکسی 2ـ 2

د نیست که پاره اي از وجود خویش را از دست داده است و براي جبران این نقص از شگردهاي بالغی سو
جسته و با ترغیب حس کنجکاوي براي خواندن ادامۀ شعر موفقیت به دست آورده است. این مسأله از بیت 
بیت قصیده در مقایسه با قصیدة خاقانی مشهود است. بیخودي و جوشش شعر در مرثیۀ خاقانی موج می زند 

به همین دلیل سوز آن نیز بیشتر است.
ه است که یک شاعر کامال حرفه اي و آشنا به رموز سخنوري فرّخی در مرثیۀ خویش نشان داد:2ـ 3

است؛ زیرا براي این که خأل عاطفی و سوز احساسی شعر را پر کند دست به دامن صور معانی شده و از 
طریق معانی ثانویۀ جمالت سعی در تأثیرگذاري بر مخاطب دارد. از همان بیت نخست مشخص می شود که 

شاعر از اتّفاقاتی که در شهر و بین مردم عادي و حتّی بزرگان رخ داده است حادثۀ تلخی روي داده است
نتیجه می گیرد که انگار براي پادشاه حادثه اي روي داده است؛ بنابراین، هرچند این شعر برخالف عرف 
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قصاید بدون تشبیب آغاز شده است؛ یعنی شاعر بدون توصیف پدیده اي وارد بحث اصلی شده است ولی 
توان ابیات نخستین تا بیت:می 

ست براین شهر و دیار؟دشمنی روي نهادهمگر امسال ملک باز نیامد ز غزا؟
را نوعی تشبیب و مقدمه چینی دانست براي ورود به بحث اصلی و حادثۀ تلخی که اتّفاق افتاده است. 

خواننده می گذارد.الزم به ذکر است که این بیت نیز به دلیل داشتن روش سوالی تأثیر بیشتري بر
در حالی که خاقانی قصیدة خود را مستقیم و بدون تشبیب شروع کرده و باگالیۀ بیماري که آخرین 

روزهاي زندگی خود را سپري می کند شروع می شود.
: مرثیۀ فرّخی، از زبان شاعري درباري که نیم نگاهی به منافع شخصی خود نیز دارد بیان شده و 2ـ 4

بیات این قصیده نیز مؤید این ادعاست زیرا وي در اواسط و اواخر قصیده به برادر و ولیعهد اشاره برخی از ا
می کند و سعی در تسلی خاطر آنها دارد و این نشان می دهد که ممکن است شاعر چشم داشتی به صله در 

ـ ولی می شود حدس زد که قبال سرودن این مرثیه داشته ـ هرچند که اشکارا به این مسأله اشاره نکرده است 
انتظار دارد در قبال این مرثیه از برادر و فرزند شاه صله بگیرد. در یکی از ابیات انتهایی قصیده به این قضیه و 

شاعرنوازي محمود اشاره می کند و نشان می دهد که شاعر نگران موقعیت خودش نیز هست:
بازارآنشکستبیکباروتباورفتیبودبرافروختهبازارتوبهراشعرا

همچنین فضاي کل قصیده فضایی اشرافی است و تنها در یکی دوبیت اول به وضع عمومی شهر و نحوة 
عزاداري مردم اشاره شده است و به دلیل این که قصیده در رثاي پادشاه است شاعر نیز چاره اي جز توصیف 

ه ندارد: و شرح حاالت بزرگان و ناراحتی مطربان و ذکر اقدامات شا
بارشارستانبهبردهربضزیکسرهمهمحتشمانازپرداختهبینمکاخ ها
گلناررنگبهخونابهزکردهچشم هازنانهمچوزنانرويبربینممهتران

دستاردیگروسرازیکیافکندهکلهسیهپوشیدهودلخستهبینمحاجبان
هموارخروشانوگریانمیداندربرکويبهخانهازشدهبیرونبینمبانوان

دیواراندرزدهسرهاوسربردست هادواتپیشازبرداشتهبینمخواجگان
شماردیوانبهنارفتهوناکردهکارعملزغمگینآمدهبازبینمعامالن
وارشیفتهزدهرويبروسربررودهاگزانانگشتدهوگریانبینممطربان
نزارگشتهغموحسرتازونمپرچشم هاشدهیمهسراسسرگشتهبینملشکري

پار؟...دیدممنکهزمین استوشهرهمانویندي؟دیدممنکهلشکریانندهماناین
درحالی که مرثیۀ خاقانی از زبانِ فرزند بیمارش نقل شده است که تاثیر گذاري و سوزِ عاطفی شعر را 

را به جاي بیمار و یا نزدیکان او می گذارد و حس هم دردي دوچندان کرده در این حالت خواننده خود
بیشتري با شاعر و فرزندش به او دست می دهد.
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زبان قصیدة فرخی به اقتضاي سبک و زمانِ وي ساده و روان است و آرایۀ چشم گیري در کل :2ـ 5
که در شعر به کار رفته را شعر به چشم نمی آید جز این که شروع برائت استهالل مانند مرثیه و چند اغراقی

می توان نام برد که از میان آنها اغراق این بیت از همه پررنگ تر است:
شبچونهمهروزغموحسرتازشدتاشد؟کمعزیزيخانههرزامسالمگر

تار؟
این درحالی است که خاقانی به مغلق گویی و به کاربردن تشبیهات و استعارات مختلف و همچنین 

ده مشهور است، اما نکتۀ قابل ذکر در این خصوص آن است که این قصیده برعکس دیگر قصاید خاقانی پیچی
زبانی به نسبت نرم و روان و ساده دارد و دلیل آن را می توان در عاطفی و احساسی بودن قصیده جست زیرا 

و بالغی براي شاعر غلیان احساسات وي در این شعر به حدي است که جایی براي خودنمایی هاي علمی 
نگذاشته است، با این وجود تشبیه و استعاره در این قصیده به چشم می خورد:

تشبیهاتی مثل: سنبلستان خط، مه چارده روزه، سروباالي و... که در ابیات نخستین از زبان بیمار نقل شده 
د است و اگر بخواهیم همۀ و در آن خود را به این عناصر تشبیه کرده وجود دارد. تشبیهات این قصیده زیا

آنها را در این مختصر ذکر کنیم حاصلی جز اطالۀ کالم نخواهد داشت.
کنایاتی چند نیز در این شعر به چشم می خورد:

همهچرائیدمشغولبرهآهوهمچوشماوبرة چرخازنهاددنبهاجلم
رح کرده است که در قصیدة فرخی خاقانی از دیدگاه یک مریضِ درحال مرگ بی تابی هایی را مط: 2ـ6

دیده نمی شود. اکثر ابیات قصیدة خاقانی توصیف همین بی تابی هاست ولی در بعضی از بیت ها تقلّاها و 
آخرین امیدهاي مریضی به تصویر کشیده شده است که پس از قطع امید کردن از همه چیز دست به دامن 

راي شفاي وي دعا کنند گاه این التماس ها در حرکات و دعاي اطرافیان می شود و از آنها می خواهد که ب
سکنات مریض نهفته است و می توان آنها را التماس با زبان بی زبانی نامید:

همهبخائیدانگشتسرعودونیچوناستنیوعودچونسوختهتبآتشازتنم
همهگرائیدپیرآنبروبجوئیدنیتببردنیبهسحرخیزپیرهمیگر

همهپائیدسربرنیچولرزهسرکزبریدخواهندطایفهشمابهتباینمگر
همهرائیدشیفتهغمزمصروعچوگرعجبچهچشممشیفتهتبزمخمورچومن
همهفسائیدماربدانوبخوانیدکهدانیدعزیمتهیچاجلمارآنآمد

همهبگزائیدرااجلمارنفسکزکنیدجهداجلمارنفسگزایدجان
همهبسائیدپاياجلمارسربرگوزنهمچوشماومرگتببهشیرمچومن

همهشفائیدتریاكمژهسرشککزسرشکبباریدنالههرپسازگوزنچون
همهبنوائیدچنداننهارچهبدهیدچرخخواهدنواهرچهاجلماسیرمن
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برادر » یوسف«فقط در چند بیت به بی تابی هاي در مرثیۀ فرخی چنین بی تابی هایی دیده نمی شود 
اشاره کرده است:» محمود«

کناربهرااوبپرورديکهبرادرزانبودنتوانیچندجداوصبرکنیچون
دیناررنگبهزرداواللۀچونرخستشدهمويچونتوتیماروغمازاوتن
رخساررااومرستبشخودهدیدهآبشاهتوگورسربهبگریدکهفراواناز

شرارافالكگنبدسويبهبرساندآنازروزهمهکهدلدرداردآتشی
نهاربهولیلبهنیستتوغمبیدشمنتعجبنیستشهاخوردتوغمبرادرگر
: هرگونه تالش خاقانی براي رهایی فرزند از بیماري بی نتیجه مانده است:2ـ 7

همهدوائیدناسازودمنامباركشماکهگویمچهگويغلطیبانطباي
همهخطائیدعیندرکهمسیحیدورخطاترساستخطوصلیبعوداثر
همهدرائیدیاوهشماواستیاوههمهشمااحکامخطبینرصدحکیماناي

همهدهائیدجاماسبکهندیدیدچونکیدهشتموششمعمرمطالعخانۀ
همهریائیدمعلولکهافزودعلتشماافسوندمفروشانکراماتاي

همههوائیدبنددرکهنگشادبازجانرشتۀگرهتانزتبرشتۀ
در حالی که در قصیدة خاقانی به چنین مسائلی اشاره نشده است.

وصیف اماکن و : همچنان که ذکر شد چون مرثیۀ فرخی در رثاي پادشاه سروده شده است وي به ت2ـ 8
اوصاف اشراف پرداخته که در بخشی از این توصیفات به به هدایا و نثارهایی که براي عرض تسلیت از 

کشورهاي مختلف براي شرکت در مراسم محمود آورده بودند سخن می گوید:
نثاروفراوانآوردهدارندهاهدیهاندآمدهشهانرسوالنکه! شاهاخیز

ي سخن می گوید که کنج خانه زمین گیر شده و تنها انتظارش و آروزیش عیادت ولی خاقانی از فرزند
خویشاوندان است و این خواسته که در لحظات آخر حیات وي در کنار او باشند.

: خاقانی در ابیات آخر قصیده از زبانِ فرزندش به کسانی که سالم اند و در غفلت از مرگ به سر 2ـ 9
که از مرگ غفلت نکنید چون در هر حالت روز ي سراغ شما هم خواهد آمد:می برند نصیحت می کند 

همهاالمرائیدکامیرچهزانرامرگاجلیدامیرارچهاجلیداسیرهم
همهکیائیدسپرمیربهوخشتبهگرمرگبهآئیدسپرپیوسرزیرگلخشت

همهلوائیدبحصوسپهستارهگرشامبهخورشیدچوافتیدچهبهباالزهم
همهصفائیددجلهوصفتجیحونگرچهداشتخواهدگذرمرگپلزیرآبتان
همهوغائیدشیرودژمپیلگرچهفزعیددرازواستموروپشهاگرمرگ

همهروائیددستنظرمایهبدینکهراخاقانیدمعبرتسرازبنگرید
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ید و فقط به توصیف صحنه هاي پس از مرگ در حالی که فرّخی چنین سخنان حکیمانه اي نمی گو
محمود و نیز اقداماتی که وي در زمان حیاتش انجام داده می پردازد.

: خاقانی در اشعارش نشان داده است که از اکثر علوم زمان خود مطلع بوده و این خصیصه در این 2ـ 10
زیاد دربند فضل نمایی نیست قصیده نیز به چشم می خورد هرچند که وي به دلیل از دست دادن فرزندش

ولی ناخودآگاه در ابیاتی به مسائل طبی و نجومی اشاره می کند که حاکی از آن است که وي واقعا بااین علوم 
آشنا بوده و در قصیده اي که در رثاي فرزندش گفته بی اختیار بر زبان وي جاري شده است که در قصیدة 

فرخّی دیده نمی شود:
مسائل نجومی:

همهچرائیدمشغولبرهآهوهمچوشماوچرخبرة ازنهاددنبهماجل
و نیز:

همهدرائیدیاوهشماواستیاوههمهشمااحکامخطبینرصدحکیماناي
همهدهائیدجاماسبکهندیدیدچونکیدهشتموششمعمرمطالعخانۀ

طب سنّتی:
همهگشائیدچندخونرگآنزبانبهمثالپستهخونرگازاستمنبادامچشم
همهزدائیدچندکفوخوياینگالببهاستخطربسدهنمدرکفوپیشانیبهخوي

: فرخی در پایان قصیده به پسر شاه و برادرش تسکین می دهد و امیدوار است که ولیعهد راه شاه 2ـ 11
خواستار است. و این نشان می دهد که وي سرودن را ادامه دهد و براي شاه نیز مغفرت و بخشش الهی را 

این قصیده را یک نوع وظیفه و اداي دین در قبالِ توجهات محمود نسبت به شعرا به عهده گرفته تا از جرگۀ 
رقبایش عقب نماند؛ در حالی که خاقانی از شدت حزن و تألّم دربند چنین مسائلی نیست.

نتیجه گیري:
می توان نتیجه گرفت که زبان ساده و روان فرّخی و احاطۀ او به فن شاعري از مقایسۀ این دو قصیده 

باعث شده است که مرثیۀ وي در مرگ محمود پس از گذشت هزار سال هنوز هم به عنوان یکی از درخشان 
ترین مرثیه ها در حیطۀ خود به شمار رود. فرخی به عنوان یکی از شاعران درباريِ درجه یک آغاز و پایان 

ده را به بهترین شیوه شروع کرده و خاتمه داده است. اما باید گفت که هرچند این قصیده یکی از موفق قصی
ترین قصاید در حوزة خودش به شمار می رود، نگارنده گمان دارد که اگر فرّخی مرثیه اي در رثاي یکی از 

شعر خاقانی دارد. خصوصاً عزیزانِ خود می سرود بار احساسی بیشتري نسبت به این شعر داشت، چنان که
وقتی که فرخی عنوان می کند که

بازارآنشکستبیکبارتوباورفتیبودبرافروختهبازارتوبهراشعرا
حاکی از آن است که وي نوعی حسن طلب مطرح می کند.



٢٩٤٠

٢٩٤٠

مجموعه مقاالت

خاقانی شاعري است با ویژگی هاي خاص خودش با مفاخره هاي مشهوري که دارد. در اشعارش به
علوم مختلف عقلی و نقلی اشاره می کند و همین شیوة شاعري اش سبب می شود که حتما دیوان او را با 
شرح بخوانیم، اما در این قصیده چنین نیست زیرا در رثاي جگرگوشه اش سروده است و زبانش تاحدزیادي 

حادثۀ مرگ فرزند بی ساده و روان است. می توان گفت که این شعر او جرقه اي از آتش دل اوست که در
اختیار برزبان خاقانی جاري شده و مجال هنرنمایی هاي علمی را به شاعر نداده است.

کتابنامه
)، دیوان، تهران: توس، چاپ پنجم.1368بهار، محمدتقی؛ (.1
) آثار و افکار ایرج میرزا، سازمان انتشارات جاویدان، چاپ 1368حائري، سیدهادي (کوروش)؛ (.2

سوم.
، به کوشش ضیاءالدین سجادي، تهران: زوار.1)، دیوان ج1382ی، بدیل بن علی؛ (خاقان.3
)، دیوان، به کوشش دکتر سید محمد دبیرسیاقی، تهران: تیراژه، چاپ دوم.1361دهخدا، علی اکبر؛ (.4
) انواع شعر فارسی، شیراز: نوید شیراز، چاپ دوم.1380رستگارفسایی، منصور؛ (.5
6.لِ شعر معاصر 1390درضا؛(شفیعی کدکنی، محمباچراغ و آینه (در جستجوي ریشه هاي تحو (

ایران)، تهران: سخن، چاپ دوم.
) انواع ادبی، تهران: میترا، چاپ چهاردهم.1389شمیا، سیروس؛ (بهار.7
) آفاق غزل فارسی (پژوهشی انتقادي در تحول غزل و تغزّل از آغاز تا 1370صبور، داریوش؛ (.8

فتار، چاپ دوم.امروز) تهران: گ
)، کلیات، به کوشش حسین نمینی، تهران: اساطیر، چاپ دوم.1371گیالنی، سیداشرف الدین؛ (.9

مقاله
مرثیه سرایی در ادب فارسی و عربی با «محسنی نیا، ناصر؛فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی ادبیات تطبیقی: .10

193)، صفحات: 8سال دوم شمارة (،»تکیه بر مقایسۀ مرثیۀ ابولحسن تهامی و مرثیۀ خاقانی شروانی
.175ـ 

منبع انگلیسی:
11. j . a . Guddon , Dictionary of literary terms, revised edition.
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»سر گیوس پیر« تجلی باورهاي معنوي تولستوي دررمان 
عصمت رجبی
دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور

چکیده
نویسان دوره رشد وگسترش داستان نویسی روسیه است. وي  حادترین تولستوي یکی از بزرگترین رمان 

مسائل عصر خود را با جسارت تمام به نقد می کشد؛ به طوري که دگرگونی مهم و معتبري را در خودآگاهی 
هموطنانش  پدید می آورد. تولستوي در این جهان پرآشوب و پر مسئله همیشه سعی داشته در پی حقیقت 

خود به کاوش می پرداخته تا سیماي خداگونۀ روح را نشان دهد.کوشش و تالش او در راه باشد و در روح 
تهذیب نفس و پیمودن راه کمال را در آثار وي میتوان مشاهده کرد. او متفکري اخالق گرا  و داراي دیدگاه 

ود. بهترین نمونه هاي عرفانی است؛ دیدگاه هایی شبیه به آنچه در مکاتب عرفانی و صوفیانه شرقی دیده میش
» سرگیوس پیر«از آثار تولستوي که میتوان تجلی باورهاي اخالقی وعرفانی وي را در آن آشکارا دید رمان 

است . از این روي در این پژوهش سعی شده است اندیشه ها و باورهاي معنوي تولستوي، بر رویدادهاي 
ش این بوده که محتواي رمان برمبناي مطالعات منطبق گردد. در این مسیر، تال» سرگیوس پیر«واقع در رمان 

کتابخانه اي و مراجعه به خود رمان و از دریچه پروتوتیپ تحلیل شود.
تولستوي ، باورهاي معنوي ، رمان سرگیوس پیر، حقیقتها: کلیدواژه

مقدمه:
ندگی  بسیاري از انسانها در جریان زندگی همواره در ذهنشان این سوال مطرح است که هدف از ز

چیست؟و در پی خود آگاهی وخداشناسی هستند. یکی از انسانهاي بزرگی که در طول حیاتش تالش بسیاري 
براي درك معناي زندگی و دستیابی به حقیقت و ایمان به پروردگار وعشق حقیقی انجام داد، لئون تولستوي 

د (یاسنایا پولیانا) در بخش در ملک جد مادري خو1828اوت 28نویسنده مشهور روسی بود. تولستوي در 
کیلومتري جنوب شهر توال به دنیا آمد.20کرپیونسکی در

تولستوي پرسش هاي اساسی پیرامون انسان، خالق او و هدف از زندگی مطرح میکند و در سراسر 
زندگیش به کندوکاو درونیات خود می پردازد تا به آرامش درونی و خداشناسی برسد. وي در هیجان و 

وجدان خود بوده که آیا براي خدا زندگی کرده یا نه؟اضطراب
کار اصلی او خود ـ بازنمایی وحدیث نفس گویی بوده است و در یادداشت هاي روزانه، خود را میسنجد 

با خویشتنِ خویش در صلح و » اناکارنینا«و » جنگ و صلح«فقط از زمان ازدواج تا پایان نگارش دو رمان 
گیر وجدان خویش است.صفا بوده و بقیه عمر در

تولستوي با اینکه با مذهب ارتدوکس بزرگ شده بود و در کودکی اطرافیان هر آنچه درباره خداوند 
میگفتند را می پذیرفت اما میل داشت خودش به کشف این مفاهیم و ایمان به خدا برسد و از آنجا که یکی  
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یم شخصیت هاي رمانهایش این نکته  را در نظر از آرمانهایش دستیابی به حقیقت بود در نگارش آثار و ترس
داشته است. تولستوي از جوانی سلوك معنویش را آغاز کرد و این سیروسفر دگرگونی روحی در رمان 

به خوبی بیان شده و نمودار تجربیات خود تولستوي است. در این رمان دو شخصیت بیشتر » سرگیوس پیر«
است که بعد ما به خاطر راهب » استپان کاساتسکی«داستان از همه مورد توجه است یکی شخصیت اصلی 

به وي اعطا میشود و آینه تمام نمائی اخالق و منش و طرز تفکر تولستوي است که » سرگیوس«شدن لقب 
است که » پاشنکا«پیوسته در تالش براي دستیابی به حقیقت و رهایی از شک و تردیدهایش میباشد و دومی 

ت که به حقیقت و راز زندگی پی برده و سرگیوس راز چگونه زیستن و حقیقت زندگی اش نمونه کسی اس
را از او می آموزد.

با بیان اندیشه هاي تولستوي این سوال مطرح استکه وي چگونه و به چه شکل باورهایش را در اثرش 
و اندیشه نشان داده است؟ در این مقاله تالش میکنیم با تحلیل محتواي رمان با شخصیت» سرگیوس پیر«

هاي تولستوي آشنا شویم. روش تحقیق ما در این پژوهش برمبناي مطالعات کتابخانه اي و مراجعه به اثر 
به شیوه تحلیل و تفسیر است.» سرگیوس پیر«تولستوي 

اگر بخواهیم به بررسی مفاهیم و عقاید مذهبی و اخالقی تولستوي بپردازیم با مطالعه و تعمق در آثار وي 
میتوانیم به نتیجه موردنظر دست یابیم. در مطالعه آثار تولستوي باید توجه داشت که آنها به دو دسته راحت تر 

تقسیم میشوند: دسته اول از این آثار که مربوطه به سی سال نخست دوران نویسندگی تولستوي است که در 
جنگ «اتش پرداخته است آنها به جنبه هاي زیبایی شناسی و ادبی بسیار توجه کرده و به توصیف مشاهد

در این دسته از آثار وي جاي دارند  و دسته دوم آثاري هستند که بعد از بحران روحی » آناکارنینا«و » وصلح
و اخالقی تولستوي به نگارش درآمدند و وي از نظرفکري و اخالقی متحول شد چنانکه آثار پیشین خود را 

ه هنر اخالقی روي آورد و از آثارش به عنوان ابزاري براي بی ارزش و بی محتوا خواند و از آن پس به فلسف
است که » سرگیوس پیر«اصالح انسانها و گسترش اصول اخالقی بهره برد؛ از جمله این دسته آثار وي، رمان 

مضامین و دیدگاه هاي معنوي دارد. رمان یا اثر ادبی آیینه اي است تمام نما که شخصیت نویسنده و افکار و 
و زوایاي آشکار و پنهان او، در آن متجلی میشود و بدین وسیله خواننده میتواند به جهان درونی اندیشه ها

نویسنده راه یابد احساسات  و عقاید نویسنده را در تخیل شخصیت هاي رمان تشریح و تجزیه میکند.
پروتوتیب:

نده را براي خلق یک پروتوتیب یعنی نمونه هاي اولیه اي که در زندگی واقعی به نوعی ذهن نویس«
) 58:1371دقیقیان »(کاراکتر تحریک کرده و به او ابزارها و مواد خام الزم براي این آفرینش را بخشیده اند

مشاهده و تبیین کرد که در آن شخصیت هاي » سرگیوس پیر«میتوان زندگی و عقایدتولستوي را در آرمان 
» سرگیوس پیر«در این  رمان شخصیت اصلی داستان اصلی نظریات و دیدگاه هاي نویسنده را بازگو میکند
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اضطراب و دگرگونی روحی تولستوي را نشان میدهد و خواننده از تک گویی هاي این شخصیت به خطوط  
افکارنویسنده رمان پی می برد. تولستوي در این رمان در جلد شخصیت اصلی رفته و ذهنیات و اضطراب ها 

نویسنده به عنوان کسی که دست به آفرینش منظم و آگاهانه «است. وشک تردیدهاي خودش را بیان کرده
میزند از محسوسات، ادراکات، شناخت هاي نظري وتجربی شخص خود هرگز برکنار نیست و شاید هنگام 

خود نه به مفهوم وجودي صرف بلکه به معنی تمامی عینی وذهنی تجربیاتش، در مغزش می ”دست بردن قلم 
یتها، موقعیت ها، رویدادها و همه آنچه که خود از نزدیک با آنها روبرو بوده، نیز به آن جوشد. انسانها، ذهن

به نوعی در زندگی » سرگیوس پیر«)رویدادهاي به وقوع افتاده در رمان 61-60(همان » افزوده می شود
تولستوي بوده و وي با آنها روبه رو بوده است.

یوس پیر): جلوه افکار و زندگی تولستوي در رمان (سرگ
تولستوي در کودکی آرزوي هنرنمایی در میدان جنگ را داشته و در جوانی به دفاع ازوطن و احساسات 
میهن پرستانه در جنگ شرکت می کرد. تا اینکه داوطلبانه به ارتش داخل شد وبه درجه افسري نیز رسید اما 

ر دوستانه ترك کرد ودر آغوش این مرد بزرگ خدمت در نظام و منصب لشگري را به خاطرایده هاي بش
بازندگی روستایی و زراعت به کار نویسندگی و تفکرمعنوي روي آورد تا جامعه » یاسنایاپولیانا«طبیعت در 

درمسکو «بشري را از افکار بزرگ و اندیشه هاي ژرف خود بهرمند سازد. تولستوي به تزار عالقه مندبود: 
1893سبتامپر10بیش از آنکه آرزو داشت خشنود گشت. روز ذوق لئون ازدیدن چهره هاي نو و افکار قوي

از خیلی دور چهره تزارنیکال را دید که نخستین سنگ بناي کلیسا را برجا گذاشت. رژه سربازان که بعد از آن 
عمل آمد. او را از شادي سرشار کرد.آرزو داشت که شخصا با موزیک رژه برود در راه وطن جان دهد. طبیعتاً 

)44:1374تروایا »(شاهده آن تشریفات، خوي اشرافیش با سر سپردگی به کلیسا توام می شد.به سبب م
شخصیت اصلی، افسر جوانی است به نام (استپان کاساتسکی)که یک نظامی » سرگیوس پیر«در رمان 

می بودن موفق در دانشکده افسري می باشد و عالقه زیادي به نیکالي تزار دارد. اما بعدها وقتی می بیند نظا
او را  خشک و خشن کرده و تا حدودي از انسانیت و مهربانی به دور انداخته نظامی بودن را رها می کند.

کاساتسکی دچار بحران روحی می شود و می خواهد خود و باطن خود را بهتر بشناسد. پیوسته از زندگی 
لعات فلسفی روي می آورد و این درونی خود شکایت دارد و به بررسی نیات خود می پردازد. مدتی به مطا

سیر روحی اش ادامه دارد تا این که کامل می شود به دربار راه یابد.کاساتسکی براي ورود به دربار می 
ازدواج کند. ابتدا براي رسیدن به اهداف خود او را » کنتس کوروت کووا«خواست با یک دختر درباري به نام 

و عاشق وي می شود و در دیدار با این دختر با نفوذ درباري می گوید : انتخاب می کند اما رفته رفته دلباخته 
)همانطور که بیان شد تولستوي همواره در پی شناخت 31:1368آذر .»(من آمده ام تا خود را بهتر بشناسم «

می خود بود و همیشه نیات درونی اش را بیان می کرد و در این اثر نیز نیات درونی قهرمان رمانش را تحلیل 
کند .
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این نوعی غرور آمیخته با خودپسندي بود که مرا به سوي تو کشیده و «استپان همچنین اعتراف می کند : 
میدانی؟ از اول تو براي من جایی که در اجتماع جستجو می کردم بودي اما بعد حاال دیگر همه چیز در برابر 

همان »(ی را پیش وجود تو به خاك می سپارمتو اهمیتش را از دست داده حاال دیگر مثل آن خواسته هاي قلب
 :32(

دخترك نیز با شنیدن این اعتراف حقیقت را درباره خودش به او بازگو کرد که معشوقه تزار 
بود.کاساتسکی با شنیدن حقیقت از عشق زمینی سر خورد و نا امید شد و پایتخت را رها کرده تصمیم گرفت 

مردم همه چیز را فراموش کند.به صومعه برود تا به دور از اجتماع و
تولستوي مانند شخصی که به پشت پرده زندگانی اجتماع و سیاسی راه یافته باشد جهان را می بیند و به 

در آن زمان مردان بسیاري بودند که انحرافات «تحلیل اندیشه هاي مردم زمان خود و اعمالشان می پرداخته : 
به گمان خود راهی منطقی و صحیح در پیش داشتند رابطه زنان جنسی زیادي را برخود تحمیل می کردند و

)30همان : »(درباري با مردان آن محافل اجتماعی بیشتر از روابط نامشروع شروع می شود 
بحران تولستوي و رفتن به کلیسا :

ه تولستوي فردي ثروتمند بود که در اوج شوهرت و نهایت ثروت به سر می برد اما ناگهان هنگامی ک
سال نداشته دچار بحران روحی می شود و به معناي متافیزیکی جهان توجه می کند احساس می 50هنوز 

کند که تاکنون اوقات زندگی اش را بیهوده گذراند و به معناي حقیقی زندگی دست نیافته است.به همین 
ابهاي مختلفی همچون منظور مصمم می شود تا به جست و جوي معناي زندگی بپردازند. مدتی به مطالعه کت

کتب فلسفی دینی و حتی انجیل پرداخت اما اثر گذار نبود و بعد از آن به کلیسا می رود.
تولستوي با خود می گوید البد در نزد کسانی که از مدتها پیش بدان دست یافته اند و یاالاقل تظاهر به «

بی درنگ در مقابل شمایل قدیسین به دینداري می کنند باید آن را در کلیساي ارتدوکس آموخت او خود را
زانو می افکند. روزه می گیرد به زیارت صومعه ها می رود با اسقف ها و سایر بزرگان کلیسا به مباحثه می 

سال در تحکیم اعتقاد خود اهتمام می 3پردازد و کتاب مقدس را سرتاسر مطالعه میکند و مدت 
)246.243:1383تسوایک»(ورزد

کلیساي می رود تا از راهبان و قدسین حقیقت و راه چگونه زیستن را بیاموزد اما وقتی آري تولستوي به 
وي رهبران کلیسا را افرادي خائن و ریاکار یافت که از سادگی مردم سوء استفاده می کردند از جامعه مسیحی 

حاکمیت جز این ناامید و مایوس شد. وي بین تعالیم مسیح و جامعه مسیحی و کلیسا تضاد بسیار می دید. 
مذهبی در جامعه را نمی خواست و قصد داشت مکتب جدیدي را بر پایه مسیح ایجاد کند که به دور از 
تزویر و خرافه باشد وي در بیان حقایق و افشاگري علیه سران کلیسا آنقدر از خود شهامت و صداقتنشان داد 

دوکس صادر شد.حکم ارتداد وي از جانب روحانیت ارت1901که سرانجام در سال 



٢٩٤٥
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

هواي کلیسا روح سرمازده ي او را در معرض بوي بی محتوا و عبث کندرو انجماد قرار می دهد دیري «
نمی پاید که سر خورده و ناامید براي ابد در به روي آیین ارتدوکس می بندد. نه، کلیسا راست دینی را 

فرورود و بخشنده و آن را به هدر داده و تشخیص داده است یا بهتر بگوییم:کلیسا آب حیات را رها ساخته تا
)246همان»(قلب کرده است

کاساتسکی در کلیسا:
سال در کلیسا به تحکیم عقاید خود می پردازد کاساتکی نیز در ابتداي ورودش 3همان طورکه تولستوي 

به » وسسرگی«سال مانند یک کشیش لقب 3سال تالش میکند تا راهب و دیندار شود و بعد از 3به کلیسا 
اینک کاساتسکی مانند راهب «وي اعطا میشود. وي در کلیسا نیز می خواست اول باشد مانند نظامی بودنش: 

پیر در جستجوي فضایل معنوي بود و پیوسته می کوشید تا انسانی باخدا پرهیزکار، حلیم، شریف و خالص از 
ا آنچه در اختیار داشت وفق دهد و با نیات زشت باشد اینک میتوانست خواسته هاي خود را در زمان نظام ب

)39:1368آذر »(زندگی رهبانیت هماهنگ سازد.
روزي ژنرال ارتش فرمانده سابق کاساتسکی سرگیوس را دعوت به دیدار کرده بود، سرگیوس با دیدن 
وي احساسات و آرزوهاي گذشته اش را به یاد می آورد و دچار وسوسه هاي مادي می شود و به ژنرال می 

من دنیا را به خاطر وسوسه هاي شیطانی آن ترك کردم و حاال پس از سال هاي بسیاري که در دیر «ید : گو
)53همان :.»(زندگی کرده ام شما مرا دوبار به سوي وسوسه هاي مادي می کشانید 

سرگیوس بعد از این دیدار با خودش به جدال می پردازدکه چرا احساسات و عالیق گذشته اش بازگشته 
و اعتراف می کند گنه کار مغروري است که هنوز هم در پی اهداف مادي است نه معنوي.پدر روحانی 

اگر تو به خاطر خدا رهبان شده بودي دست از پیشرفتهاي «استارت در نامه اي براي سرگیوس می نویسد: 
)54همان : »(مادي میکشیدي تو باجبار موفق خواهی شد زیرا هنوز غرور دنیوي در روح تو زنده است 

پدر روحانی به او پیشنهاد می کند به معبدي برود تا در تنهایی و خلوت غرور سرکش خود را مطیع کند 
سرگیوس متوجه شد که در صومعه با عبادات دچار غرور معنوي و روحانی شده و روحش منجمد و سرد 

ر انجام می دهد.اینک سرگیوس است زیرا تکالیف دینی را بر حسب تکلیف و بدون عشق واقعی به پروردگا
این تولستوي «در ابتداي راه براي تکامل است که باید مراحل زیادي را طی کند تا به سر منزل مقصود برسد. 

است که در زیر رداي رهبانیت پدر سرگیوس ذیل به تقدس مبارزه می کند طبیعتی به گسترده تولستوي 
کند از زمان گوته به بعد هرگز سخن پردازي پایه عرصه ناگزیر بوده است که در انبوه شخصیت ها جلوه 

وجود ننهاده است که داراي عملکرد معنوي اخالقی اي چنین کامل و مبهوت کننده باشد از آنجا که تولستوي 
هم درست چون گوته در عین انسانیت ظاهرا مافوق انسانی در واقع نمایانگر انسانی سالم و طبیعی و نمونه 

جاودانی و مادي جهانی است بدین جهت بیوگرافی او همچون بیوگرافی گوته شکل کمال کامل نوع بشر و
)235:1383تسوایک »(یافته اي از زندگی در حال نسل به کمال است

دیدار زن عیاش باسرگیوس ومتحول شدن آن زن:
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رد شش سال از انزواي سرگیوس میگذشت که عده اي از مردان و زنان عیاش از نزدیکی معبد وي 
میشدند و از بین آنها زنی بیوه وثروتمند که همیشه گوشه گیر بوده تمایل داشته به نزد سرگیوس 
برود.میخواست بداند انگیزه وي براي فراموشی گذشته ورفتن به صومعه و انزوا از مردم خداوند است یانه؟ و 

به نزد سرگیوس رفت وي را مدام آیا مانند اطرافیانش گفتار و عملش باهم متفاوت است یانه؟ وقتی این زن 
به یاد حضرت یوسف افتاده بود که میخواست از دست «در حال دعا خواندن دید تا از وسوسه ها رها شود. 

)72: 1368اذر »(زلیخا بگریزد.
عقیده تولستوي مبنی بر تقبیح شمردن لذت هاي شهوانی در این صحنه از رمان نموداراست که سرگیوس 

چپش را با تبر میبرد و جبه اش را روي انگشت بریده شده انداخته و در نهایت درد به انگشت سبابه دست
خواهر عزیز چرا این کار را کردید آیا «سمت زن میرود تا جلوي وسوسه هایش رامیگیرد و میگوید. 

کسانی میخواستید که روح شریر خود را بکشید؟ البته وسوسه همیشه در این دنیا هست امارنج و عذاب براي 
» ( است که تحت تاثیر وسوسه قرار دارند تو هم خدارا عبادت کن که ممکن است گناهان ما را ببخشاید

)81همان : 
آن زن عیاش وقتی انگشت بریده شده زاهد را روي زمین غوطه ور در خون دید تحت تاثیر عکس العمل 

میم گرفت خدا را عبادت کند و به دیر سرگیوس قرار گرفت وگریه کنان معبد راترك کرد واز آن به بعد تص
برود گویی آن زن در زندگیش گم شده اي داشت که اکنون آن را یافته بود و هدف بسیاري مهمی در 

زندگیش داشت.
مشهور شدن سرگیوس و شفاي بیماران :

دور بعد از آن رویداد سرگیوس به صورت مرد کامال مقدس مشهور میشود و بیماران بسیاري را راه هاي 
براي شفا نزد وي می آیند. بابا سرگیوس بعد از شهرتش دچار کشمکش درونی میشودکه آیا اعمالش براي 
رضاي خداست یا مردم؟ از تنهایی میترسدو دوست دارد مردم به دیدارش بیایند و کمتر وقت کند با خداي 

خود خلوت کند .
خود را صرف خدا و چقدر آن را وقف با خود می اندیشد اي کاش می توانستم بفهمم چقدر از وقت«

)91همان :»(مردم کرده ام
سرگیوس صادقانه در جست و جوي خداوند بود اما اکنون شهرتش باعث شده بود تا از خدا دور شود.

تولستوي عقیده داشت انسان باید با خود و خداي خود بیشتر تنها باشد و شهرت طلب و خود پسند 
پدر سرگیوس «براي مصاحبه با او درمنزلش بودند و این امر او را رنج می داد. نباشد اما هر روز خبرنگارها

برادر وجدانی تولستوي تنها زمانی به خداي خویش نزدیک خواهد شد که از دنیا و شهرت و خود پسندي 
)290:1383تسوایک »(کنار گرفته باشد

لغزش سرگیوس همانند شیخ صنعان :
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ی کند تا به تکامل برسد و اکنون شهرت و آوازه قدیس شدن براي او سرگیوس هنوز باید مراحلی را ط
ساله اش 22بزرگ ترین مانع بود از بین بیماري که براي شفا به نزدش می آمدند تاجري بود که دختر جوان 

را براي شفا آورده بود.
اري در حال این بیمار بدون دلیل سبب جلب نظر سرگیوس پیر شده بود در مغز راهب پیر افکار بسی«

)106:1368آذر )»(غلیان بودند با خود می گفت : (اینها نباید مرا مقدس بدانند 
به یاد گذاشته اش افتاد که متواضع بود و در راه عشق به خدا و معنویت یک انگشتش را بریده اما اینک 

عان به خاطر هوسی همه چیز در زیر شهرت مدفون شده بود.سرانجام در دیدار با دختر تاجر همانند شیخ صن
دچار لغزش در گناه شد و نام و ننگ را باخت. این گناه البته در جاي خود ناپسند است اما براي سرگیوس 
سرآغاز یک هدایت و روند رو به رو تکامل است که شهرت را کنار بگذارد و با عشق واقعی و خالصانه خدا 

و راه جاده را در پیش گرفت.را عبادت کند و بعد از این حادثه حجره اش را ترك کرد
تولستوي و جست و جوي روش زیستن و حقیقت :

همانطور که اشاره شد تولستوي نه در کلیسا حقیقت را یافت و نه از طریق مطالعه کتابهاي فیلسوفان بلکه 
تصمیم گرفت راه درست زیستن را از مردم عادي بیاموزد. پس از جست و جوي بسیار براي کشف حقیقت 

ناي زندگی حل مشکل خود را بیان مردمی یافت که با مشکالت فراوان لب به شکوه نمی گشودند و و مع
همواره احساس خوشبختی می کردند.

او با دقت در زندگی این افراد دریافت که رضایت آنها از زندگی از اعتقاد به خدا و ایمان حقیقی به او 
مه مردم بوده اند حقیقتی را که  می خواسته است کشف یگانه قهرمان مرجع او همیشه عا«نشات می گیرد. 

کند از عقاید مردم و پسند ایشان و اندیشه هاي ایشان میگرفته است وي معتقد بود که بهترین زندگی همان 
زندگی مشترك افراد ملت است. اندیشه درست همان اندیشه آنهاست زیرا که دانش ، عقل و خرد نمی آورد 

یعی و ال یشعر توده هاي مردم است نباید این توده را راهنمایی کرد بلکه بهتر این و خرد تنها در حس طب
)297:1367(نفیسی » است که آن را راهنما قرار داد

این عقیده تولستوي که حقیقت و راز زندگی را باید از مردم عادي آموخت در رمان سرگیوس پیر به 
یم به فرار می گیرد و به دهکده اي می رسد ابتدا خوبی بیان شده است. سرگیوس دچار خطا شده و تصم

می افتد » پاشنکا«تصمیم به خودکشی میگیرد اما بی اختیار به یاد کودکی اش و هم بازي آن دوران یعنی 
زمانی در کلیسا شنیده بود که ازدواج کرده و در شهر کوچکی زندگی فقیرانه اي دارد. اکنون باید به نزد او می 

برخیز به سوي پاشتکا برو برو ببین این زن چه کرده «خواب دید که صداي می گوید: رفت. سرگیوس در
) بالفاصله بعد از این خواب 117:1368آذر »(است؟ آن وقت از او یاد خواهی گرفت که گناه تو در چیست؟

به نزد پاشنکا می رود سرگیوس بعد از آن هم ریاضت هاو مقامات معنوي و قدیس شدن حقیقت را در 
زندگی پاشنکا میبیند که باوجود مشکالت فراوان شکوه نمیکند و خدا را یاد میکند از راه درس دادن موسیقی 
زندگیش را میگذراند و به همنوعان  خود بدون انتظار پاداشی از جانب خدا کمک میکند عشق به خدا وعشق 
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رون خود می یافت و همانند به همنوع در وجود پاشنکااست.سرگیوس متوجه میشودکه خدا را باید در د
پاشنکا با عشق خدا در درونش در دل خالیق زندگی میکرد و خدا را نه در کلیسا و در معرض عموم بلکه 
خالصانه عبادت میکرد. تولستوي با برگزاري آیین و مناسک مذهبی در کلیسا به شدت مخالف بود و این 

شنکا کسی است که به آیین مذهبی در کلیسا پاي بند اعمال را ریاکاري می دانست در رمان سرگیوس پیر، پا
نیست و در خانه نماز میخواند و در گفت وگویی که بین سرگیوس و پاشنکا روي میدهد و به وضوح می 

خوب از زندگی کلیسا، «توان پاي بند نبودن پاشنکا به اعمال مذهبی را دید سرگیوس از پاشنکا می پرسد 
دگی ها شرکت نکرده اي؟ پاشنکا گفت : نه خوشم نمی آید، نه تنها خوب پاشنکا راستی هیچ در این زن

)133همان : »(نیست بلکه بسیار ناهنجار و بی مزه است
پاشنکا خدا را درونش یافته بود و کلیسا و عبادت را در آنجا ریا کاري می دانست البته وقت کلیسا رفتن 

چراکه روحی ساده و تزلزل پذیر  در برابر خداوند را هم نداشت و معترف بود که بنده گناهکار خداست 
داشت. اینک سرگیوس به گناهان و اشتباهات خود پی می برد و اعتراف میکند که همیشه براي انسانها 
زندگی میکرده نه براي خدا در حالی که بیشتر ازهمه به خداخواهی و زندگی کردن براي خدا تظاهر مینموده 

پاداش ازجانب خدا بوده در حالی که پاشنکا بخشش به فقرا را در راه خدا و در و هرچه میکرده در انتظار 
کمال سخاوت انجام میداد.

عالقه تولستوي به زائران جاده و نمود آن در رمان :
تولستوي همیشه در زندگی خود آرزو داشته زائرشود و پاي سخنان دیگر زائران بنشیند وبه نظر دقیقیان 

در روسیه قدیم در زمانهاي «توي پدر سرگیوس واقعی  را در میان زائران دیدار کرده بود شاید به راستی تولس
دور زائرانی وجود داشته اند که سراسر خاك روسیه را از صومعه اي به صومعه دیگر می پیمودندو زندگی 

عالقه بسیاري خود را به صورت زاهدانی دوره گرد از راه کمک هاي مردم میگذرانند تولستوي به این مردم 
داشت و در پایان عصر خانه وکاشانه خودرا رهاکرد و چند روز آخر زندگی خودرا مانند زائران می گذراند. 
تولستوي سرانجام این شیفتگی عمیق فرد به  زائران را که به سرگذشتشان عالقه بسیاري داشت در رمان 

وس بعداز یافتن حقیقت در جاده ها زائر ) در این رمان سرگی98-97-1371دقیقیان »(سرگیوس نشان میدهد
میشود و به مردم کمک میکند.

»:سرگیوس پیر«مکتب ومذهب تولستوي و نمود آن در رمان 
هدف تولستوي ازپایه گذاري مذهب جدید برقراي حکومت عشق بود عشقی که عشق به خدا و عشق به 

معناي زندگی پی می برند و محبت خود را همنوع را در برداشت او معتقد بود که انسانها فقط هنگامی به 
نسبت به خدانشان میدهند که نسبت به یکدیگرمهربان باشد و عقیده عشق به همنوع به همراه عشق به خدا 

در موقعیت هاي که به دست «در رمان سرگیوس پیر بیان شده هنگامی که سرگیوس در جاده ها زائر میشود
شتن نامه، آموختن الفبا به بیسوادان و از این قبیل نیکی ها سبب می آورده به مردم کمک مینمود و با نو



٢٩٤٩
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

خشنودي آنان میگردید و گرچه هرگز عملی که حاکی از حقشناسی مردم باشد ندیده بود ولی این کارها را به 
)138: 1368خاطر خدا میکرد و در انتظار پاداشی از سوي آنان نبود.(اذر، 

ت جامعه بشري در عصرخودش برگشت به طبیعت ساده وزندگی تولستوي عقیده داشت تنها راه نجا
کردن طبق اخالقیات مرسوم دینی وعرفی و پرهیزاز مفاسد اجتماعی است که با نوع دوستی همراه باشد و 
خودش به این امر پاي بند بود و به خاطر ایده هاي بشر دوستانه، انقالبی بودن را رها کرد و در یاسنایا پولیانا 

و زندگی روستایی به همراه نویسنده گی و تفکر معنوي پرداخت. در این رمان، سرگیوس هم وقتی به زراعت
ماه مسافرت در جاده ها توسط ژاندارم محاکمه شده و به سیبري تبعید 8در جاده ها زائر میشد بعد از 

ري زندگی میگردد وي پس از عمري جستجو و تالش براي یافتن حقیقت در مزرعه کوچکی در همان سیب
کمک و اندیشه درباره ي خدا «میکند و در پایان کار به زراعت میپردازد. زندگی او مثل همیشه توام با کار 

)141همان :»(ادامه دارد
سرانجام تولستوي:

تولستوي با آن همه ثروت رفاه وشهرت جهانی، در خانه خود آسایش فکري نداشت و از زندگی آسوده 
بی چیز و تهی دست باشد و در جاده ها زائر شود و این آرزو را در رمان اش راضی نبود آرزو داشت

از خانه فرار 1910در سال « سال طول کشید تا اینکه 5سرگیوس پیر بیان کرده است. دوره آشفته گرش 
در دفتر خاطراتش می نویسد هنگامی که زندگی آسوده خویش را با 1905میکند تا به آرامش برسد. درسال 

تی مردم می سنجم دلم به خون می نشیند. بیچاره مردم تهی دست و بدبخت؛ گروهی خوب میپوشند تنگدس
وسیر میخورند و می آشامندکاري جز فریب دادن و دشمنی کردن با یکدیگر ندارند و بسیاري دیگر بنام 
رنجبر وکلفَت و نوکر براي آماده کردن وسایل رفاه و آسایش خویش پیوسته در تکاپو 

)292:1367.(نفیسیهستند
در روزهاي آخر عمرش هیچگونه آزادي عمل حتی در نوشته هایش نداشت و آنها را ازبین می بردند 

در نیمه شب فصل زمستان از خانه 1910اکتبر28ساله در 82وباعث آزار تولستوي میشدند سرانجام پیرمرد 
راه ذات الریه کرد و بیمار شد همین که خود فرارکرد و سوار قطاري شدکه به شمال قفقاز می رفت. در طول

رسید او را پیاده کردند و به خانه محقر و ساده رئیس ایستگاه بردند پس از ده » استاپوو«قطار به ایستگاه 
نوامبر در همان اتاق ساده که هیچگونه رفاهی نبود از دنیارفت و همان روز پیکرش 7روزبیماري سخت در 
ردانند تا در همانجا دفن شود.را به یاسنایا پولیانا برگ

نتیجه گیري :
تولستوي دیدگاه هاي معنوي گرایی دارد که راهی است براي دستیابی به آرامش درونی و با مطالعه 

رمانی است که » سرگیوس پیر«آثارش میتوان به دیدگاه ژرف و معنوي وي درباره مسائل زندگی پی برد. 
ت اخالقی ودینی خود بهره می جوید. در این پژوهش کوشیدیم تولستوي براي پیشبرد و بازگویی نظریا

بانشان دادن سیر روحی شخصیت اصلی رمان یعنی سرگیوس و تالش وي براي رسیدن به حقیقت و مراحلی 
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که طی می کند تا خدارا در درون خود بیابد با اندیشه هاي تولستوي به عنوان خالق این اثر آشنا شویم و 
ین رمان بیان کنیم.تجلی عقایدش را درا

از خالل این پژوهش دریافتیم که تولستوي از طریق این رمان اظهارمی کند که انسان هر آنچه کند تا 
عاشق پروردگار نباشد و خدا را در درون خود نیابد به حقیقت نرسیده است چرا که ایمان واقعی به پروردگار 

مقامات معنوي رسید اما همانند شیخ صنعان در جز با عشق حاصل نمی شود. سرگیوس به آخرین درجه از 
دیدار با دختري دچار لغزش شد و سقوط کرد وي بعد از این رویداد متوجه شد که هنوز به حقیقت نرسیده 

از مردم » پاشنکا«و تعبد و زهد او را به غرور معنوي و شهرت رسانده است. عشق به پروردگار را در زندگی 
خود یافته و خدا را خالصانه در خانه خدا عبادت می کند نه در کلیسا و ریاکارانه عادي دید که خدا را درون 

و در شرایط سخت زندگی خدا را فراموش نکرده است. سرگیوس در این رمان در پی خود واقعی و ارتباط 
قوي با خویشتنِ خویش است و علیه حب نفس مبارزه می کند و در تالش است تا به کمال یافته ترین 

خصیت برسد.ش
رمان سرگیوس پیر را می توان رمان واقع گرایانه و ذهنیت گر دانست زیرا به اندیشه و عاطفه نویسنده 
آغشته است و باورهاي اخالقی و عرفانی خود را به خواننده القا می کند. این رمان داراي یک واقعه بزرگ 

که حوادث دیگر براي توضیح و مرکزي است و آن توجه به خویشتن خویش و نوعی خود شناسی است 
توجه آن آورده می شود .

تولستوي در رمان سرگیوس پیر افکار چون عطش به دانستن و درك حقیقت، و عشق به خدا و عشق به 
ممنوع، و اشتیاق به بازگویی واقعیت و نیات درونی و سالمت اخالق را متجلی کرده است .

حقیقی بهره برد و از طریق آثارش مردم را به خدا شناسی و تولستوي از هنر نویسنده گراش در بیان عشق
خیر و احسان ترغیب کرده است و در حقیقت وي هنرمندي پیامبر گونه بوده که رسالتش ابالغ پیام خدا 
است و آثارش به لحاظ محتوایی در بردارنده افکار بلند و ایده هاي معنوي و اخالقی است که هنوز هم در 

لمی دارد. زندگی تولستوي و مبارزه اش علیه خود خود خواهی هایش براي همه ما به عصر ما کاربرد ع
صورت نمونه اي است که با ایمان به حقیقت می توانیم تزویرها و تضادها و خویشتن بینی هاي وجودمان را 

ببینیم و آن ها را رفع کنیم تا از خود آگاهی به خدا شناسی برسیم.
منابع :

)شرح مفصل احوال و آثار لئون تولستوي .ترجمه غالم رضا سمیعی، تهران :نشر 1374(.تروایا .هانري1
البرز
)تولستوي .ترجمه جهانگیر افکاري .تهران :انتشارات صدا و سیما جمهوري 1371.تسوایک .اشتفان .(2

اسالمی ایران
.تهران :نشرنی )سخن پردازان سر گذشت خویش .ترجمه محمد علی کریمی 1383. تسوایک .اشتفان .(3
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)منشا شخصیت در ادبیات داستانی . تهران : شیرین دخت دقیقیان1371.دقیقیان شیرین دخت(5
اه)زندگی تولستون .ترجمه علی اصغر خپر زاده .تهران :انتشارات نگ1388.روالن .رومن (6
)سیري در نقد ادبیات روس .ترجمه اپراهیم یونسی .تهران :انتشارات نگاه 1369.فیلد .اندرو(7
)لئوتالستوي . ترجمه شعر نوش پارسی پور .تهران:انتشارات کهکشان 1373.کاردن .پاتریشنا (8
ج ) تاریخ ادبیات روسیه .ج دوم .ترجمه ابراهیم یونسی .تصحیح فرانسیس1372.میرسکی .د.س.(9

وایتفلد .تهران :موسسه انتشارات امیر کبیر 
).تاریخ ادبیات روسی . تهران : انتشارات توس1367.نفیسی .سعید.(10
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و عناصرسفرنامه هاي کودك ویژگی هاتحلیل تاریخچه،بررسی و
دهه چهل تا پایان دهه هشتاداز

رحماندوستجواد
شگاه ادبیات فارسی و مدرس دانکارشناس ارشدزبان و

چکیده
سفر یک عادت نیکو وتفریحی سالم براي بشراز زمان هاي گذشته تا حال بوده است که هر گروه سنّی از 
کودکان خردسال گرفته تا سالمندان پا به سن گذاشته،از آن لذّت می برند وهمواره از خاطرات آن به نیکی یاد 

می کنند.
تاریخ،که تلفیقی از ادبیات،شته اي به شمار می آیدادبیات سفرنامه اي،گونه اي از ادبیات میان ر

سفرنامه نویسی در ادبیات شوند.نثر نوشته میصورت: نظم وجغرافیاوجامعه شناسی است که به دو
کنون سفرنامه هاي متعددي در حوزه ي ادبیات بزرگساالن تابزرگساالن از جایگاه خوبی برخوردار است و

ما این ژانر ادبی در ادبیات کودك ونوجوان به جایگاه واقعی خود نرسیده است ونیاز به نگارش درآمده است،ا
به توجه بیشترکارشناسان ونویسندگان حوزه ي ادبیات کودك ونوجوان دارد.

این نوع ادبی در ادبیات بزرگسال ندارد،اما از نظر ساختار سفرنامه هاي کودك از نظر تعریف،تفاوتی با
جه به مخاطب خاص خود،تفاوت هایی با سفرنامه هاي بزرگساالن دارد. ویژگی هاي روانی ومحتوابا تو

کودکان،تجربه کم،پایین بودن دانش پایه ودامنه لغات آنها از جمله مواردي است که باید در نگارش سفرنامه 
براي کودکان مدنظر قرار گیرد.

ایران ،ویژگی هاو عناصر ساختاري ومحتوایی در این پژوهش تاریخچه سفرنامه نویسی براي کودکان در
سفرنامه هاي کودك از دهه ي چهل تا پایان دهه ي هشتاد در هجده اثر با روش کتابخانه اي وبصورت 

تحلیلی وآماري مورد بررسی قرارگرفته است.
سفرنامه.سفر،کودك،ها:کلیدواژه

مقدمه
ر ایفا می نماید،هرچند وسایل ارتباطی پیشرفته ازدرجهان امروز که ارتباطات نقش مهمی در زندگی بش

انواع رسانه هاو...درخدمت انسان قرارگرفته اند،ولی باز هم سفرو سفرنامه همچنان        ماهواره،اینترنت،قبیل:
می تواند به عنوان یک ابزار ارتباطی موثّر وجذّاب در جوامع مختلف بشري و با آداب ورسوم متفاوت انجام 

نماید. وظیفه
است وایشان شرح دیده ها و سفرنامه نویسی ازدیرباز موردتوجه نیاکان وبزرگان سرزمین مابوده

هاي سفرهاي خودرا که حاوي اطّالعات سودمندي است رادرقالب سفرنامه به رشته تحریردرآورده شنیده
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رنامه ناصرخسرو اشاره کرد  که اند.ازجمله ي بهترین ومعتبرترین سفرنامه هاي بزرگان ایرانی،می توان به سف
درقرن پنجم نوشته شده است.

سفرنامه ها؛ گونه اي ازادبیات غیرداستانی بشمارمی روندکه به سبب ارائه ي اطّالعات گوناگون 
تاریخی،فرهنگی، اجتماعی،جغرافیایی و....داراي اهمیتند.این متون عالوه بر ارزش ادبی،از نظر تاریخی نیز 

یک ملّت "تاریخ هاي بی دروغ"برخی سفرنامه ها«ند تا جایی که می توان گفت:ارزش فراوان دار
)23کراچی:ص»(ورسواکننده تاریخ نگاران رسمی یک کشورند.

شرح دیدگاه ها،دریافته ها،خاطره هاورخدادهایی که درطول «از نظر تعریف،سفرنامه عبارتست از:
)43صافی:ص»(بردارد.سفربراي یک مسافرپیش می آیدوآگاهی هاي بسیاري رادر

اگر چه ژانر سفرنامه درادبیات بزرگساالن ازجایگاه خوبی برخورداراست وآثارفراوانی دراین زمینه به 
نگارش درآمده است امادر ادبیات کودك ونوجوان به این گونه ادبی توجه زیادي نشده واین درحالیست که 

دبستان به ادبیات غیرداستانی عالقمند می کودکان ازنظرروانی ورشدعقلی به ویژه در سالهاي آخر
شوندونیازمند آنند که ازطریق کتابهاي مربوط به دانش اجتماعی وسفرنامه هاباآداب ورسوم وفرهنگ مردم 

شهرهاوکشورهاي مختلف آشناشوند.
از آنجا که نوشتن سفرنامه نیاز به دانش وتخصص دارد،اکثر سفرنامه هاي کودك،آثاري است که توسط 

زرگساالن براي استفاده کودکان نوشته شده است.ب
این پژوهش به بررسی انواع ادبیات غیرداستانی کودك،مزایاي مطالعه ي سفرنامه براي کودکان،سابقه در

سفرنامه نویسی براي کودك درایران و عناصر سفرنامه هاي کودك درهجده اثر ازدهه ي چهل تا پایان دهه 
ثاربررسی شده،پانزده اثر تألیف وسه اثر ترجمه است.هشتاد  می پردازیم.دربین آ

انواع ادبیات غیرداستانی کودك-
-3غیرداستان و-2داستان-1دریک تقسیم بندي کلّی ادبیات کودك ونوجوان را می توان به سه دسته ي:

د به گونه شعرتقسیم کرد. دراین میان آثاري که درحوزه ي ادبیات غیرداستانی یا مستند قرار می گیرند خو
هاي زیر تقسیم می شوند:

کتابهایی درباره اختراعات -3کتابهاي مربوط به اجتماع ومحیط(دانش اجتماعی -2کتابهاي علمی -1«
زندگی نامه وشرح -6کتابهایی درباره هنر -5کتابهایی درباره فعالیتها وسرگرمیها -4واکتشافات 

) 49حجازي:ص»(حال
حوزه ي مستندها «دگی حوزه مستندها در ادبیات کودك ونوجوان می نویسد:ثریا قزل ایاغ درباره گستر

مهارت هاي بشري وبراي کودکان ونوجوانان گستره اي به وسعت تمام حوزه هاي علوم،معارف،هنرها
کتابهاي دانش کاربردي)؛داردوبه این شکل طبقه بندي می شود:کتاب هاي علمی(محض و

روانشناسی،آرا فلسفه،رسوم،مسائل اجتماعی و....)؛علوم انسانی(دین واجتماعی(تاریخ،سفرنامه،آداب و
نویسندگان،شاعران،دانشمندان،عالمان،ورزشکاران،سیر تحول و....)؛زندگی نامه(هنرمندان،وعقاید،
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قزل »(سرگرمی(ورزش،بازي هاي فکري،ساختنی هاو...)وکتابهایی درباره هنر.بازي وسیاست مداران)؛
)232ایاغ:ص

چنانکه مالحظه می شود سفرنامه ها جزء آثار مربوط به دانش اجتماعی محسوب می شوند.سفرنامه ها 
درباره سرزمین هاومردم شهرها وکشورهاي مختلف بحث می کنند وآداب ورسوم ملل را به کودکان معرفی                   

می کنند.
مزایاي مطالعه ي سفرنامه براي کودکان-

بیات داستانی وشعر که براي کودکان ازجذابیت باالیی برخوردارند،کودکان به ویژه درسالهاي درکنار اد
آخردوره کودکی براي یافتن پاسخ پرسش هاي خود در زمینه هاي مختلف به کتاب هاي غیرداستانی وعلمی 

هد بود.نیازدارندوافزایش سطح دانش علمی واجتماعی آنان تنها از طریق کتب داستانی ممکن نخوا
زمانی مربیان ومنتقدان،کتاب ها ونوشته هایی را که جنبه داستانی نداشتند را درشمارادبیات کودك نمی «

آوردند زیرا می پنداشتند که هنر نویسندگی در نگارش این آثاربکارگرفته نمی شود،ولی امروزه این عقیده به 
را می شناسیم که از نظر نحوه نگارش ومطالب هیچ وجه قابل قبول نیست زیرا بسیاري از آثارغیر داستانی 

)78ایمن و...:ص»(ارزش هنري فراوان دارند.
سالگی به فعالیتهایی از قبیل ورزش،بازي هاي گروهی وسفربه 8-12نظر روانشناسی کودکان درسنین از

می مثل شهرها وکشورهاي مختلف عالقمند می شود.او دوست داردبا موزه،کلیسا،باغ وحش،بازار ومفاهی
اختالف زمانی،تفاوت زبان و واحدهاي مختلف پول آشنا شودوبطور کلی می خواهد درباره همه چیز
اطالعات جامع وکاملی داشته باشد،بنابراین شناخت زندگی مردم از راه سفرنامه براي اطفال سالهاي آخر

تلف اجتماعی توجه او رابه بتدریج که کودك بزرگتر می شود مسائل مخدبستان بسیار مفید بنظر  می رسد،
جلب می کندوکودك در جستجوي راهی است که مسائل اجتماعی رابهتر بشناسد وبه علل پیدایش آنها خود

اینجاست که نقش سفرنامه ها درباال بردن دانش اجتماعی کودکان بیش ازپیش مشخص می شود.پی ببرد،
اگر «می توانند به ایفاي نقش بپردازند،ایجاد یک جامعه جهانی صلح آمیز سفرنامه ها همچنین در

خصومت هاي ناشی از آن شودباید از کودکی اطفال را قرارباشد روزي صلح ودوستی جایگزین تعصب ها و
گذشته از شناختن مردم کشور خویش،به شناختن مردم جهان نیز ترغیب کرد و هرچه این شناسایی بیشتر 

امکان بوجود آمدن حس تفاهم واقعی نیز بیشتر خواهد شود،درگیري عاطفی نیز بیشتر خواهد بود و
)14ایمن و...:ص»(شد.

سفرنامه هااز طریق کسب «سفرنامه ها درتکوین شخصیت اجتماعی کودکان نیز کمک بسزایی می کنند،
آشنانمودن کودکان به فرهنگ ملی وفرهنگ جهانی،سهیم اطّالعات تازه درباره مسائل مختلف،تجارب و

ر گذشته وشناخت بهترآن براي درك واقعیت حال وسهیم کردن کودکان در آینده باعث افزایش کردن آنها د
)16حجازي:ص»(رشد اجتماعی کودکان می شوند.
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البته به این نکته نیز بایدتوجه داشت که کودکان جهان هرچندازنظرجغرافیایی وفرهنگی تفاوتهایی 
درسراسر دنیا کودکان با «معتقداست:"برگر"ر این رابطه دارند،امابا یکدیگر زمینه هاي مشترك نیز دارند.د

زمینه هاي مشترك در کنار یکدیگر رشد می کنند،تجارب مشترك دوران کودکی،انتقال رفتارها وارزشهاي 
قومی را نه فقط در نوع غذا،نقش هاي جنسیتی وزبان،بلکه حتی در جزییاتی چون کفش پوشیدن یا سالم 

)566برگر:ص»(اده تر می سازد.وعلیک با یک غریبه     س
سابقه سفرنامه نویسی براي کودك در ایران-
هوشیار،محمدباقرنخستین تالش هابراي پدیدآوردن ادبیات غیرداستانی ازسوي کارشناسانی مثل:«

عباس یمینی شریف انجام گرفت که از یک سو نگران کمبود موادوابراهیم بنی احمدجبارباغچه بان،
اي کودکان واز سویی دیگربه آگاه کردن آنها از راه متن هاي اطالعاتی اهمیت بسیار می دانند،خواندنی بر

بخصوص آنکه براي گیراترکردن متن هاي اطالعاتی ازقالب داستان یا داستان واره سود می جستند.نمونه اي 
منتشرشدودر "دانش آموز"در نشریه 1332نام داردکه درسال"باکشتی بادي در دریاي خزر"از این گونه متن ها

آن محمد باقر هوشیاراز الگوي گفتگوي یک پدر وپسر سود جسته واز این طریق به برخی ازپرسشهاي 
کودکان درباره پدیده هاي طبیعی پاسخ می دهد.

به چاپ می "نغمه کودك"در نشریه1338درسال"مسافرت نازي به آسمان"همچنین داستان واره اي به نام
پیش دبستانی وسالهاي اول دبستان بوده واطالعاتی درباره ماه وستاره ها دراختیار رسد که مخصوص دوره

به 1345کودکان قرارمی داد،از این ها که بگذریم اما اولین سفرنامه ي نگاشته شده بصورت کتاب،درسال
ا توسط عباس یمینی شریف به چاپ رسید که درآن نویسنده تالش می کندت"دنیاگردي جمشید ومهشید"نام

درقالب داستان وبه کمک دو شخصیت به نامهاي جمشید ومهشید،کودکان را با زندگی مردم کشورهاي 
نخست درباره موقعیت جغرافیایی وآب وهواي آن "تیران"مختلف آشنا نماید.با ورود به هر سرزمین،راوي یا 

ایع دستی وآیین توضیح می دهدوسپس به بیان ویژگیهاي چهره،پوشاك،خانه،ترابري،خوراك،کشاورزي،صن
هاي هر سرزمین می پردازدوسپس یک یاچند قصه از زبان یکی از کهن ساالن یا پدر و مادري که میزبان 
تیران و بچه ها هستند براي کودکان بازگو می شود،زبان کتاب ساده وبا دانش وتوانایی مخاطب هماهنگی 

)860محمدي وقاینی:ص»(دارد.
توسط شادروان نادر"سفرهاي دور و درازهامی وکامی دروطن"ان،داست1356پس از دهه چهل درسال 

ابراهیمی به چاپ رسید که با رویکردي روانشناسانه نحوه برخورد بزرگترها با بچه ها را نشان می دهدومی 
بگویدکه برخالف نظر بزرگساالن آن زمان،کودکان از توانایی واستعدادباالیی برخوردارند.خواهد
درقالب سفرنامه در دهه شصت به نگارش درآمدمی توان به دواثر از محمدکاظم معروفی کهآثاراز

اشاره کردکه در آنها نویسنده جریان سفرکاري خود "پنج روز درنیمروز"و"دریاي گمشده"مزینانی به نامهاي
به سیستان وبلوچستان راشرح داده و ویژگیهاي منطقه ومردم سیستان را توصیف می کند.
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به فارسی ترجمه شد که بخاطر "دور دنیا در هشتاد روز"اثرمشهورژول ورن یعنیدهه هفتاددر
ساختارداستانی وماجراجویانه با استقبال خوبی از طرف کودکان مواجه گردید،در این دهه همچنین کتاب 

اثر محمد رفیع کابلی که داستان سفر کودکی افغانی است به زبان فارسی ترجمه "سفرنامه حارث کوچولو"
.شد

انتشار سفرنامه هاي کودك از دهه هشتاد به بعد از رشد کمی وکیفی خوبی برخوردارشد وآثار متنوعی با 
هدف آشنایی کودکان با شهرها وکشورهاي مختلف واماکن مذهبی،تاریخی وسیاحتی به چاپ رسید که از 

ه در دوران کودکیش به اثرنجفعلی مهاجرکه داستان سفر نویسند"زیرناودان طال"جمله ي آنها می توان به
اثر رامک نیک طلب که درجلدهاي متعدد با استفاده از "سارا درایرانسفرهاي دارا و"مجموعهیاکربالست و

کودکان را با شهرهاي ایران وآداب و سنون مردم آنها آشنا می سارا،دو شخصیت مورد عالقه کودکان،دارا و
کند،اشاره کرد.

سفرنامه نوشته شده وسالهاست کودکان ما در کتاب اجتماعی سوم دبستان اثر مشهور دیگري که در قالب
نوشته غالمعلی حدادعادل است.در این سفرنامه که "ماجراهاي خانواده آقاي هاشمی"آن را     می خوانند

انگیزه آن ماموریت است،خانواده آقاي هاشمی سفر خودرا از کازرون آغازکرده وپس ازگذشتن از شهرهاي 
به نیشابور می رسند.آشنایی کودکان با ویژگی هاي تاریخی،فرهنگی،مذهبی،جغرافیایی مختلف 

و...،شهرهاومناطق مسیر سفر،از مزایاي این سفرنامه است. 
عناصر سفرنامه هاي کودك-
قالب: سفرنامه ها جزء ادبیات غیرداستانی ومستندمحسوب می شوند.این آثار ازسویی نوعی گزارش -1

این نظر درقالب گزارش قابل بررسی می باشندواز سویی دیگر به ویژه در سفرنامه هاي سفرهستند واز 
کودك براي جذب مخاطب خردسال در آنها از قالب داستان استفاده می شود،بنابراین سفرنامه هاي کودك 

داستانی تلفیقی از گزارش وداستان به حساب می آیندو می توان گفت قالب آنها مستند داستانی ویا گزارشی 
نوشتن سفرنامه براي کودکان کاري تخصصی وباظرافت است؛چراکه باید هم جنبه ي مستند گونه ي است. 

آن حفظ شود وهم به صورت داستانی بیان شود تا مخاطب خردسال انگیزه ي الزم براي مطالعه آن راداشته 
ت دارد،اماشکل مستند گونه ویا باشد.سفرنامه هاي کودك به لحاظ ساختار هرچند با گزارش و داستان شباه

داستانی آنها با آنچه در آثار تخصصی مستند ویا افسانه ها وداستانهاي سرشار از تخیل وخیال پردازي هاي 
غیر واقعی مشاهده می شود متفاوت است.

سفرنامه،داستان سفر وداستان آفاق «خصوص تفاوتها وشباهت هاي سفرنامه وداستان می توان گفت:در
س است؛با این مزیت که داستان زندگی بشر وداستان واقعی سرزمین ها ومردمان دور ونزدیک است که وانف

عالوه بر جنبه ي دلنشین داستانی،کتابی تحقیقی است که رفتارها،آداب و رسوم،عالیق و ویژگی هاي زندگی 
فرنامه نخست خود انسان را در مکان هاي مختلف و زمان هاي قریب وبعید نشان می دهد.نویسنده ي س
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نوعی داستان نویس است.اوداستان واقعی مشهودات ومشاهدات خود را در سیر وسیاحت می نگارد،خواننده 
را همراه خود به سفر     می برد؛فراز ونشیب ها،مالیمات ونامالیمات را به او نشان می دهد ودر همان حال 

ن وبینش آنان،از شهر ودیاري که روزي آباد بوده ازآنچه در دیگر اقالیم گذشته ومی گذرد؛از احوال مردما
وسپس به قول حکیم فردوسی،از باران وتابش آفتاب،ویران شده است وخیلی چیزهاي دیگر سخن می 

)20دانش پژوه:»(گوید.
زبان: زبان در سفرنامه هاي کودك بهتر است بصورت ساده وروان وبدور ازصنایع دشوارادبی -2

ایی مثل تشبیه وتشخیص بویژه درسنین پایین در حدفهم کودکان می توان بهره باشد.البته از آرایه ه
گرفت.آرایه ي تشخیص یا جاندارانگاري بیشتر در سفرنامه هاي تمثیلی کاربرددارد.بعنوان مثال در 

که در آن داستان سفري تمثیلی است،دانه ي برف می خواهد بداند براي چه »همسفر دانه برف«سفرنامه:
ده است وبه همین منظور سفر خود را ازلحظه ي افتادن به روي زمین آغاز می کند وپس از اتفاقاتی آفریده ش

که براي او می افتد دوباره بخار شده وبه آسمان    می رود و سرانجام دوباره بصورت برف متولّد می شود.
شود؛چرا که خیال پردازي تخیل: تخیل از عناصر اصلی نوشته هایی است که براي کودکان نگاشته می -3

از  ویژگی هاي اساسی روحی و روانی در کودکان است.روان شناسان معتقدند کودك تا سن هفت سالگی 
تخیل پویا دارند .از هفت سالگی به بعد،کودکان کمتر با خیال وگمان سروکار دارند وبیشتر واقع بین 

تا تخیل،بنابراین متن هاي سفرنامه اي بیشتر براي هستند.در سفرنامه ها نیز بیشتر با واقعیت مواجه هستیم
قرار می گیرند.با این وجود،باز هم "د"و"ج"کودکانی کاربرد دارد که از هفت سال به باال هستندودر گروه 

سفرنامه هاي کودك بویژه سفرنامه هاي خیالی خالی از عنصر خیال نیستند،اما تخیلی که در این آثار وجود 
غیر واقعی موجود در افسانه وداستانهاي خیالی متفاوت است.در سفرنامه هاي کودك با نوعی دارد با تخیل

تخیل علمی مواجهیم؛تخیلی که مبتنی بر واقعیات است.
تخیلی،که به همین دلیل بسیاري او -،بانی نخستین مجله علمی"هیوگوگرنزبک"درباره ي تخیل علمی،

تخیلی،نوع داستان هاي ژول ورن،اچ.جی.ولز و -منظور من از علمی«سد:راپدر تخیل علمی می نامند،می نوی
ادگار آلن پواست؛یعنی،گونه اي داستان خیالی دلنشین که با حقایق علمی وپندارهاي پیشگویانه ممزوج شده 

)clute&…:311»(باشد.
می به عنوان پیشنهاد کرد که تخیل عل1940جان وود کمپل بانی عصر طالیی تخیل علمی نیز دردهه ي 

روش شناسی علم به گونه اي است که یک نظریه ي خوش «خویشاوند ادبی علم شناخته شود.او می گوید:
پرداخت علمی نه تنها به شرح پدیده هاي شناخته شده،بلکه درعین حال به پیش بینی پدیده هاي نامکشوف 

رقالب داستان انجام دهد ونه فقط وناشناخته منتهی می شود.تالش تخیل علمی برآن است که همین کار را د
همان)»(مورد ماشین آالت وفنون،بلکه همچنین درچهارچوب جامعه ي بشري.در

کمپل تخیل علمی رابه علوم ریاضی وتجربی محدود نمی کند،بلکه آن را به علوم انسانی که سفرنامه ها را 
تخیل علمی نقش پررنگی نیز شامل می شود گسترش می دهد.ازجمله ي سفرنامه هاي کودك که درآن
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روزهشتاداثر ژول ورن است که داستان سفر آقاي فاگ به دور دنیا آن هم در"روزهشتاددنیا دردور"دارد،
"علی به اصفهان می رود"نمونه هاي دیگر در این خصوص،سفرنامه ي  ازامکان پذیر است.محتمل و

بعد از رسیدن به شهراصفهان به خوابی عمیق می رود ونوشته ي فاطمه نذري است که در آن،قهرمان داستان 
در خواب به دوران گذشته وزمان شاه عباس صفوي سفر می کند.سفر به زمان صفویان نیز سفري خیالی 
است،ولی از آنجا که حوادث و شخصیت هایی که علی درخواب می بیند واقعیت داشته اند،نوع تخیل،علمی 

ی باشد.وبراساس واقعیت هاي تاریخی م
سفرنامه -3سفرنامه خیالی و-2سفرنامه واقعی -1نوع سفرنامه: بطور کلّی سفرنامه ها به سه گروه:-4

تمثیلی تقسیم بندي می شوند.سفرنامه هاي واقعی،شرح مسافرت هایی است که واقعاً انجام شده است 
د،مثل:سفرنامه ناصرخسرو.در ونویسنده مشاهدات وخاطرات سفر خود رابسته به نوع دیدگاهش بیان می کن

سفرنامه هاي خیالی نویسنده عمالً سفري انجام نمی دهد،بلکه عقاید ونظریات خود رادرقالب سفرنامه بیان 
می کندبطوریکه اگر کسی عمالً در همان مسیر حرکت کند،شبیه آن موارد را به چشم خود خواهد 

مثیلی سفري در کار نیست ونویسنده پیام وسخن خود دید،مانند:دور دنیا در هشتاد روز.  در سفرنامه هاي ت
رادر قالب داستانی به شکل سفرنامه باز می گوید وبه عبارت دیگر در حالت رؤیایی به جهان دیگر سفر می 
کند وآنگاه مشاهدات خویش را چنان شرح می دهد که گویی چنین سفري واقعاً انجام گرفته است،

سنایی غزنوي. با توجه به شرایط و ویژگی هاي روانی وقدرت خیالپردازي مانند:سیرالعباد الی المعاداثر 
کودکان،سفرنامه هاي خیالی کاربرد بیشتري دارد.در میان هجده اثر بررسی شده،چهارده اثر خیالی یعنی 

%را شامل می شود.5/5%ویک سفرنامه تمثیلی که حدود5/16%،سه سفرنامه واقعی یعنی حدود78حدود
ر: سفرنامه ها بر اساس انگیزه سفر به انواع مختلفی از قبیل زیارتی،سیاحتی،مأموریت،سیاسی انگیزه سف-5

و...تقسیم بندي می شوند.در نوشتن سفرنامه هاي کودك انگیزه سیاحت بدلیل جذّابیت زیادي که براي کودك 
زیارتی مثل سفر حج نیز              دارد کاربرد بیشتري دارد،هرچندانگیزه زیارت به منظور آشنایی کودکان از مکانهاي

می تواندمورد استقبال کودکان قرار گیرد.
%با انگیزه ي 6/16%با انگیزه ي سیاحت،سه سفریعنی حدود72درآثار بررسی شده،سیزده سفر یعنی حدود

%را شامل می شوندباانگیزه ي زیارت انجام شده است.11مأموریت و دوسفر که حدود
داستان ها معموالً یکی از شخصیت ها به عنوان قهرمان مطرح می شود و شخصیت پردازي:در-6

حوادث داستان حول محور او اتفاق می افتد.این قهرمان در برخی داستان ها دچار تغییر وتحول می شود ودر 
برخاسته برخی نیز بدون تغییر وایستا باقی می ماند.از آنجا که سفر رفتن از امور تفریحی مربوط به خانواده و

از درون خانواده هاست وکودك بدون خانواده نمی تواند به سفربرود،قهرمان هاي داستان درسفرنامه هاي 
کودك،کودك ویا کودکانی هستند که خود جزیی از اجزاي یک خانواده واکثراً خواهر وبرادرانی هستند که 

.همراه خانواده ي خود به سفري زیارتی،سیاحتی ویا مأموریتی می روند
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خواهر وبرادري هستند که باخانواده ویا به تنهایی به قهرمان هاي هشت اثر،بررسی شده،میان آثاردر
مهشید،توکا ونوکا،دارا وسارا،صبا وسپهر و...ومانند:جمشیدسفر  می روند،

شخصیت هاي اصلی درسفرنامه هاي کودك اغلب بدون تغییر باقی می مانند،ولی می توانند تحت 
اخالقی،فرهنگی،رسوم شهرها وکشورهایی که ازآنها بازدید می کنند،نکات تربیتی،رهنگ وآداب وتأثیرف

تاریخی واجتماعی جدیدي بیاموزند وسطح تجربه ودانش اجتماعی خود را افزایش دهند.به عنوان نمونه در 
ورسوم آنجا،انواع ،قهرمانان داستان،جمشیدومهشید،باعبور از هرکشور باآداب "جمشید ومهشید"سفرنامه ي

بازي ها وقصه هاي مربوط به هر سرزمین آشنا می شوند.
درونمایه ومحتوا: سفرنامه ها حاوي اطّالعات ارزشمندي در موضوعات مختلف -7

فرهنگی،تاریخی،اجتماعی، جغرافیایی،طبیعی و...هستندکه هرکدام ازآنها متناسب با فهم کودکان می 
استفاده قرار گیرد.دراین پژوهش ده ویژگی محتوایی شامل:فرهنگی توانددرسفرنامه هاي کودك مورد 

واجتماعی،اقتصادي وتجاري،جفرافیایی،طبیعی،معماري تاریخی،خوراك وپوشاك،شخصیتی وظاهري،دینی 
ومذهبی و ویژگی سیاسی در هجده سفرنامه مورد بررسی وتحلیل آماري قرار گرفته است که براساس آن و 

یژگی هاي روانی کودکان واینکه ذهن آنها کمترانتزاعی است،ویژگی هاي فرهنگی باتوجه به گرایش و و
درصد از محتواي سفرنامه هاي 5/10%وطبیعی 7/12%جغرافیایی7/16%،اقتصادي وتجاري 7/20واجتماعی 

%کمترین میزان رادارد که با توجه به اینکه 9/2کودك را به خود اختصاص می دهند و ویژگی هاي سیاسی با
کان سیاسی نیستند وسیاسی نیز نمی اندیشند،این رده بندي منطقی به نظر می رسد.کود

زمان ومکان: زمان ومکان ازجمله عناصري هستند که درگزارش سفر ودر سفرنامه هاجایگاه برجسته -8
اي دارند.سبک نگارش سفرنامه ها بخصوص سفرنامه هاي واقعی و سفرهایی که زمان طوالنی تري رادربر    

می گیردبصورت تاریخی یا براساس رعایت توالی زمانی ومکانی است.دراین سبک،سفر از زمان یا نقطه اي 
مشخّص آغازمی شود و درزمان یا مکانی معین به پایان می رسد وخواننده مرحله به مرحله همراه گزارشگر 

د.یا نویسنده پیش می رودوخود را درمشاهدات او سهیم ونزدیک می بین
بعنوان نمونه در سفرنامه ي دوردنیادرهشتاد روز سفر آقاي فاگ از نقطه وزمانی مشخّص شروع می شود 

که درکتاب "ماجراهاي خانواده ي آقاي هاشمی"وپس از هشتادروز در مکان آغاز خاتمه می یابدویا در
والنی درنیشابور به اجتماعی سوم دبستان آمده است،سفراز شهر کازرون آغاز می شود وپس ازطی مسیري ط

پایان می رسد.
که سفرنامه زیارت یک کودك است نیز سفر از محل زادگاه قهرمان                      "زیرناودان طال"کتاب در

داستان ،کرمانشاه،آغاز می شود وپس از گذشتن ازشهرهاي مسیر سفر وزیارت کربالي معال دوباره در محل 
شروع به پایان می رسد.

یز بجاي آنکه سفر از نقطه اي مشخص آغاز شود وحوادث مسیر سفر به ترتیب زمانی ومکانی ذکر گاهی ن
شوند،نویسنده مقطعی از موضوع را انتخاب می کندکه داراي جاذبه وگیرایی بیشتري باشد واز ابتدا خواننده 
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د هنر وتشخیص را درمتن سفر قرار می دهد.در این روش،انتخاب شروع گزارش سفر بسیار مهم ونیازمن
با استفاده ازاین روش،شروع سفر از جایی است "علی به اصفهان می رود"درست گزارشگر است.درسفرنامه

که علی وخانواده اش در ترمینال اصفهان ازاتوبوس پیاده می شوند وشروع به گشت وگذار وبازدید از 
مکانهاي سیاحتی وباستانی شهرمی نمایند.

از لحن جدي در نگارش استفاده می شود ولی در سفرنامه هاي کودك به لحن: درسفرنامه هابیشتر-9
منظور جذب مخاطب در مواردي می توان از طنز مناسب در گفتگوها ویا موقعیت ها استفاده کرد.درهجده 

می "علی به اصفهان می رود"اثربررسی شده در سه سفرنامه از طنز استفاده شده است.بهنوان نمونه درسفرنامه
علی لبخندي زدوگفت:بخاطر خوردن این غذاهاي چرب ومقوي است که مردم اصفهان مردمی عاقل «نیم:خوا

)8نذري:»(وداناهستند،پدرم می گوید که مردم اصفهان حساب وکتابشان خیلی خوب است!وهمه خندیدند.
عکس ها وتصاویر: بکارگیري تصاویر در سفرنامه هاي کودك از اهمیت باالیی -10

راست.تصاویر ضمن باال بردن انگیزه مخاطب براي مطالعه اثر،یکی از راه هایی است که اطفال را برخوردا
ترغیب می کند تا یک کتاب غیر داستانی را ورق بزنند.

نتایج
 ه بیشتر ازسويات سفرنامه اي کودك درایران تاکنون جایگاه واقعی خود رانیافته است ونیازمند توجادبی

سان حوزه ي ادبیات کودك ونوجوان است تا هم از نظر کمی وهم از نظر کیفی آثار نویسندگان وکارشنا
خوبی در این زمینه منتشر شود.

 ط بزرگساالنصی است بیشتر سفرنامه هاي کودك توساز آنجا که نوشتن سفرنامه کاري دشوار وتخص
وعالیق کودکان توجه براي کودکان نوشته می شود والزم است در نگارش آنهابه خصوصیات روانی 

الزم صورت گیرد و سفر ازدریچه ي نگاه کودکان توصیف شود.
 اکثر سفرنامه هاي کودك مربوط به گروه هاي سنّی(ج و د)است که بانظر به رشد ذهنی و واقع گرایی

کودك دراین سنین،منطقی وقابل توجه است.
 ی،نوشتن سفرنامه براي کودکان از دهه ي چهل تااواخر دهه ي هشتادرشد چشمگیري داشته از نظر کم

است واز نظر محتوا نیز میزان ویژگی هاي معماري،مذهبی وتاریخی افزایش خوبی داشته است. 
کتابنامه

)سفرهاي دور ودراز هامی وکامی در وطن،تهران:سروش.1356ابراهیمی،نادر.(
)ي برادبیات کودکان )گذر1356ایمن(آهی)،لیلی؛خمارلو(میرهادي)،توران؛دولت آبادي،مهدخت

ونوجوانان،تهران:شوراي کتاب کودك،نشرکیهانک.
)دودوست،تهران:کانون پرورش فکري کودکان ونوجوانان.1385بایاش،آلن.(
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)روانشناسی رشدکودکان ونوجوانان،ترجمه وتلخیص:اسماعیل سعدي 1388برگر،کاتلین.(
پور(بیابانگرد)،تهران:دوران،چاپ اول،ویرایش هفتم.

سفري درتابستان،ترجمه ي:خسروشهریاري،تهران:کانون پرورش فکري کودکان 1365انتس(برلینر،فر.(
ونوجوانان.

،ه،-ایراندرساراو).سفرهاي دارا1386فریبا(بشیريکانون پرورش فکري کودکان وتهران:ارومی
.4جنوجوانان،

،ران:روشنگران ومطالعات تهنوجوانان،ویژگی ها وجنبه ها،).ادبیات کودکان و1383بنفشه(حجازي
زنان.

،تهران:آموزش وپرورش.).اجتماعی سوم دبستان،1388غالمعلی(حدادعادل
،تهران:کانون پرورش فکري کودکان واصفهان،-ایراندرسارا).سفرهاي دارا و1387بیتا(شجره

.6جنوجوانان،
،ورش فکري کودکان وقم وکاشان،تهران:کانون پر-).سفرهاي داراوسارادرایران1387بیتا(شجره

.7جنوجوانان،
)ات.-).اصفهان1380شجره،پري نازسفري به شهرهاي دیدنی ایران،تهران:خانه ادبی
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نقد تطبیقی شکوائیه در دیوان استاد شهریار و وقار شیرازي
زینب رحمانیان
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
الهام رستاد

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیتراي زبان و ادبیات فارسی دک
چکیده

شکوائیه یکی از انواع ادبیات غنایی است که شاعر در آن به بیان نامالیمات زندگی می پردازد و از 
ع شکوائیه ها انوا. شکایت میکند…روزگار، بخت و اقبال، پیري و ناتوانی، نابسامانیهاي اجتماعی و سیاسی و

در این مقاله .سیاسی و عرفانی تقسیم می شوند-دسته شخصی، فلسفی، اجتماعیمختلفی دارند و به پنج
. و پژوهش قرار داده شودبررسیشهریار و وقار شیرازي مورد در دیوانشده، شکوائیه هاي موجودسعی

ده و سپس به ترتیب و بر شاعر بزرگ جستجو کردو براي این منظور ابتدا انواع شکوائیه را در دیوان این 
نشان می شهریار و وقار شیرازي بررسی این موضوع در دیوان .اساس بیشترین بسامد آنها را مطرح می کنیم

دهد که وي بیش از همه نسبت به نابسامانیهاي اجتماعی واکنش نشان می دهد؛ بی خردي و گمراهی مردم
این دو د. نا را مورد خطاب قرار داده و نکوهش می کنآنهشانرا آزار می دهد و در میان اشعاراین دو شاعر

د. نو از بی وفایی و بد عهدي اش گله دارانددر اشعار خود روزگار و فلک را مورد حمله قرار دادهشاعر
د و از نو مسائل و مشکالت شخصی زندگی خود را بیان می کناندپس از جامعه و فلک به سراغ خود رفته

.خود را قبول نداشته، به سرزنش حاکمان و بیان بی دینی و فسق آنان می پردازدآنجا که حاکمیت زمان

مقدمه
شکوائیه عنوانی است براي اشعاري که محتوا و مضمون درونی آنها شکوه و شکایت حاصل از دردها 

مان دیده و محنت هاي روزگار  عصر سراینده اوست. این موضوع در شعر اکثر شاعران در هر برهه اي از ز

می شود. اهمیت شکوائیه ها به آن  دلیل است که باعث می شود خواننده از اوضاع نابسامان هر دوره اطالع 

وسیعی بدست آورد ، چون از این طریق می تواند به وضع نامطلوب زندگی شاعر پی ببرد. شهریار و وقار از 

ه رو بودند و نمی توانستند نسبت به جمله شاعرانی هستند  که درعصر خویش با نامالیمات زیادي روب

پیرامون خویش بی تفاوت باشند . این دو شاعر در دو برهه ي مختلف پا به عرصه ي حیات گذاشتند و 

اشعاري در مذمت عصر خویش بر زبان جاري کردند . از طریق این شکوائیه ها خواه ناخواه می توان به 
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ن این دو شاعر بیشتر آشنا شد. در این پژوهش سعی شده اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی زما

است ، نقاط مشترك اشعار این دو شاعر در زمینه شکوائیه مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.

متولدتبریزدرشمسی1285سالشهریاردربهمتخلصتبریزيبهجتحسینمحمدسید

تخلصحافظدیوانبهتفألبامدتیازپساماکردمیتخلصبهجتابتداوي)510: 1374شد.(آرین پور،

تبریزدادگستريیکپایهوکاليازمیر آقاخشگنابیحاجاوپدر. برگزیدخودبرايشهریارنامبهجدیدي

ازکهطوريبهبودبرخوردارسرشاريهوشازحسینمحمدسید.درگذشتقمدر1313سالدروبود

درراخودکالسیکتحصیالتاستاد. کردحافظدیوانومجیدقرآنواندنخبهشروعکودکیاوانهمان

تحصیلطبمدرسهآخرکالستاوخواندهتهراندارالفنونوتبریزمتوسطه يوفیوضاتومتحدهمدرسه

سازگاريشهریارروحیهبارشتهاینکهحالیدرپرداختتحصیلبهدانشکدهایندرسال5مدتوکرد

.)20-1388:9هریار،ش.(نداشت

همیندرکهطوريبهبردپیایشانزندگینامهتا حد فراوانی بهتوانمیشهریاردیوانبررسیبا

داشتکهآرزوهاییوامیالتمامازرااوعشقاینآنچنانکهساختگرفتاراو راجانسوزيعشقایام

زیباترینکهورزیدمیعشقاشمعشوقهبهآنچناناوشودمی»ثریا«نامبهدختريعاشقایشانکردمنصرف

عدم.استکردهصحبتويوصالبهامیدوهجرانغمازواستسرودهويوصفدرعاشقانههايغزل

انزوايوعزلتبهکهآنگونهبردمیفروهجرانداغوغمدررااواشمعشوقهبهشهریارنرسیدنووصال

میتركراخویشدوستانوکشدمیزندگیعاديامورازدستهامدتوشودمیگرفتارنامحدودي

.کند

عزیزهنامبهاشعمهنوهباوگرددمیبازخویشزادگاهیعنیتبریزبهطوالنیهايسالازبعد
داشتفرهنگیشغلخانم) عزیزه1386:502(بهبهانی،.کندمیازدواجبودترکوچکاوازسال27کهخانم

.بودهاديومریمشهرزاد،هاينامبهفرزند3شهریارباويپیوندحاصلپرداختمیتدریسبهتبریزدرو
اینکهتاداشتارتباطزیاديشاعرانباودادادامهتهراندرخویشادبیکاربهشهریارازدواجازبعد

بیماريبهابتالعلتبهسرانجامرشهریا. بازگشتتبریزبهوتركراتهرانناگزیروداددستازراهمسرش
).1374:512(آرین پور ،.گفتوداعرافانیدار1367شهریور26درریوي

میرزا احمد متخلص به وقار فرزند ارشد وصال شیرازي شاعر معروف قرن سیزدهم هجري ، در «
تربیت و تعلیم و ارشاد او را پدرش از هشت سالگی ).«1: 1360وقار، »(ه.ق در شیراز به دنیا آمد1232تاریخ 

به عهده گرفت تا در فن خوش نویسی ، شعر، معانی، بیان و فلسفه استاد گشت. پس از مرگ پدر در سال 
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ه. ق به هندوستان سفر کرد و در آنجا به نوشتن و تصحیح کتاب مثنوي موالنا جالل الدین بلخی همت 1265
وشت و تحشیه کرد و به چاپ رساند و هم در این سفر، صفحه ن116گماشت و آن کتاب را به خط نسخ در 

به پایان رساند. پس از بازگشت از هند مدت 1266را سرایید و آن را در ربیع الثانی » بهرام و بهروز «مثنوي 
گویا به وسیله ي صدراعظم به 1274هشت سال در شیراز ماند و پس از آن به تهران آمد . در سال 

66پس از 1298شد و پس از چند مسافرت به شیراز و تهران و کرمانشاه در سال ناصرالدین شاه معرفی 
).57-77: 1377ماهیار، »(جهان را بدرود گفت» حکیم، داوري و توحید«سال  زندگی و دیدن مرگ سه برادر 

نگاهی به اوضاع شعر درعصر شهریار و وقار شیرازي:
شعر در دوره شهریار:

تجاعی شعر به سمت سنتی است . حکومت رضا خان حکومتی بر اساس عصر رضا خان ، حرکت ار-1
استبداد بوده است و این عامل خود انگیزه اي شد که شاعران براي سرودن شعر سنتی رابطه اي علی و 

معلولی برقرار کنند. 
اعران در این دوره شاعرانی از جمله شهریار، پروین اعتصامی . رشید یاسمی و ... از برجسته ترین ش-2

این دوره می باشند که همگی سنت پرداز بودند و همین شیوه در رواج شعر سنتی نقش بسیار زیادي دارد.
مضامین شعري این عصر بیشتر وصفی ، وطنی، انتقادي و اخالقی و ... بود و همین موضوع ارتباط -3

تنگاتنگی با قالب شعر سنتی داشته است.
نایی بودند که در سرودن شعر سنتی مهارتی شگرف داشتند و نام شان طرفداران شعر سنتی شاعران توا-4

).157-9: 1384بر سر زبان ها گشت.(زرقانی،
با این سخنان شعر در عصر رضا خان به شیوه سنتی نمایان بود نه به شیوه مدرن عصر مشروطه. 

اشعار شعر مدرن هم در اشعار شهریار و شاعران دیگر در این عرصه توانستند ضمن توجه به شعر سنتی از 
خوش بهره مند شوند و اینان تقریبا به همان راهی رفتند که بهار و و همفکرانش طی کردند .این شاعران 
نمودي از شاعران متجدد گراي سنت پرداز می باشند ؛ که براي همیشه اشعار و نام آنها بر زبان ها جاري می 

گردد.
شعر در دوره وقارشیرازي:

ر شیرازي از شاعران دوره ناصرالدین شاه قاجار بوده است. ایشان در دیوان خویش به صورت وقا-1
.آشکار و نهان به مذمت شاه و اوامر سیاسی پرداخته است

قالب شعري در این در این دوره همانند عصر استاد شهریار به شیوه سنتی بوده است و از تجدد و -2
ر این دوره مربوط به اوضاع حکومتی و سیاسی زمان شاعر است.نوگرایی سخنی نیست چون بیشتر اشعا



٢٩٦٥
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

در اشعار شاعران این دوره به خاطر خفقان سیاسی و حکومتی قالب شعر سنتی از اهمیت زیادي -3
برخوردار بود و دست شاعران در سرودن اشعار وطنی باز بود چون ازقالب هایی همچون قصیده و قطعه و 

ند همانگونه که وقار به این مبانی توجه داشت.غزل و ... بهره مند می شد
پس بین اوضاع و شرایط سیاسی و اجتماعی هر عصر می توان به ارتباط تنگاتنگی که بین 
اشعارشاعران این دوره نمایان می شود پی برد. وقار و شهریار از جمله کسانی هستند که در دوره اي مشابه 

ه اوضاع جامعه خویش بی تفاوت باشند و سکوت را برگزینند . آنان یکدیگر زیستند و نتوانستند نسبت ب
براي انتقاد از جامعه اي که پر از آشوب و خفقان بود زبان شعر را برگزیدند تا از این راه بتوانند مردم جامعه 

را هشیار کرده و باخود همراه سازند. 
:بث الشکوي

بث ایت و نالیدن و زاریدن و گله مندي آمده است .در لغت نامه دهخدا شکوه به معناي گله و شک
الشکوي اصطالحی بالغی به معناي شکایت شاعر از روزگار و اهل آن است که از قول یعقوب (ع): انما 

) اقتباس شده است. شعر شکوائی فارسی 86اشکوا بثی و حزنی الی اهللا و اعلم من اهللا ما ال تعلمون (یوسف: 
ت. اهمیت شکواییه ها بیشتر در شناساندن روحیات سرایندگان آنهاست؛ زیرا هر از قرن سوم آغاز شده اس

شکوائیه عالوه بر آشکار ساختن وضع نامطلوب زندگی شاعر، از جامعه آرمانی او نیز تصویر روشنی به 
.دست می دهد

نش، گردش شکوائیه ها را از نظر محتوایی می توان به پنج دسته فلسفی (شکایت از دستگاه آفری
اشتیاقوقراريبیبیاندر(عرفانی،)…آسمان، ناسازگاري بخت، نابرابریهاي مقدر، ناپیدایی غایات امور و

عقبه هاي گوناگونی که بر سر راه سالک و رجعت به اصل وجود قرار ازشکایتوجانانفراقدرجان
اخالق عوام و نامالیماتی از این قبیل)، ، اجتماعی (شکایت از نابرابریهاي اجتماعی، نادانی و فساد)دارد

پریشان حالی، بیماري، -شکوه از ضعف جسمانی)سیاسی (شکوه از حاکمان و مدیران سیاسی)، شخصی 
.().خواري و بی کسی، تنهایی، ناداري و موضوعاتی از این قبیل) تقسیم کرد (صرامی، بی تا: بث الشکوي

به صورت موضوعی غیرمستقل، ضمن صنعت بدیعی کالم جامع، به گواهی کتب بالغی، قدما بث الشکوي را
مورد بحث قرار داده اند ولی در دوره جدید، یعنی از مشروطیت به این سو، شکوه و شکایت به مثابه یکی از 

.): ذیل بث الشکوي1381درون مایه هاي شعر مورد توجه قرار گرفت (دادبه، 
چرخ، جامعه و ...از جمله عناوینی است که در تمام اشعار گله و شکایت از روزگار، امرا، گردش 

شاعران در هر دوره جلوه گري می کند. شهریار و وقار از جمله شاعرانی هستند که آگاهی آنها بر محیط 
پیرامون خویش نسبت به سایر انسانها  وسیع تر و جامع تر است به گونه اي که در خالل دیوان این دو شاعر 

این مقاله بر به اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی عصر این دو شاعر پی برد. بزرگ می توان 
دیوان شهریار و وقارشیرازي بر اساس بیشترین بسامد موضوعی و محتوایی موضوع شکوائیه را در ست تاآن

و تطبق قرار گیرد.بررسی آن مورد 
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زمانآندرحاکمسیاسیامورازمستقیمغیریامستقیمطوربهگاهاستاد و وقارهايسرودهدر

مساواتوعدلرعایتباکهانتظارداردحاکمانوسردمدارانازاست. این دو شاعرآمدهمیانبهسخن

وپرباراندیشهباهمراهگونهشعرلغاتازگیريبهره. پردازندمبارزهبهعدالتیبیباوفرماحکمراعدالت

وانقالبیهايجنبشها،جنگاجتماعی،موضوعاتشرحدرآثاريآمدنپدیدباعثسرشاراستادطبع

ظلممقابلدرجویانحقمقاومتتشویقواجتماعیواموراصالحجهتدرجمعیهايحرکتبرانگیختن

.استشدهجامعهدرستمو

شکوائیه هاي اجتماعی-1
گاههیچخویشعصرمردمباچندمحدودهرآنهاارتباطکهمردمیهستندشاعريشهریار و اقبال

برايرازمینهورنجاندهو وقار راشهریارلطیفروحجامعهدراخالقیرذایلازبرخیوجودنگشته اماقطع

واجتماعیموضوعاتيگیرندهبردراشعاراینبیشتر. استکردهفراهمرذایلیچنینازشکوائیه آن دو

وعلماعتباريبیاز.آناناندجامعهدرحاکمهايگرفتاريونامطلوبوضعيدهندهنشان

کار،وکسبازنارضایتی،داناییقدريبیمردم،فرهنگیبیمردم،دانشیبیدانش،اهلازهنر،قدرنشناسی

وکردهشکایتاخالقیرذایلتنگدستی،وفقرحکومت،مسندبرناالیقانتکیهوسردمداراننکوهش

.هستندفقرنابوديواجتماعیآزاديبرقراريورذایلچنینرفتنینبازخواهان

وهنرعلماعتباريبی-1-1
آنجايوزربهسیمیافتنوهنروارزشعلماعتباريوبیارزشیازبیدردیوانشاناین دو شاعر

بههنرصاحبانکهوخردمنداننددرحالیهنرباثروتمند افراديهايانسانآنهااشعاردرکنند.میشکایت

اند.در دیوان شهریار آمده است:ارزشبیاعتباروبیخویشفقرعلت

: 1388شهریار،»(باشمخودروزگارينابغهاگرچهروزگارنابخردخردمهنرنمی«

:309.(

).671:همان»(هنرانیبکامکار دنیا بهکرانوهنرگرفتهفضلاهل«

در دیوان وقار آمده است:

عمر شد در کسب دانش این زمان                      جز پشیمانی بدست من نماند«



٢٩٦٧
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

).223: 1383وقار،»(حاصل عمرم چو طفل لعب باز                           جز سفالی چند در دامن نماند

جایی نه یار دارم و نه اعتبارگر فضل اعتبار دهد من چرا                «

).352همان: »(ور جهل ننگ بار دهد پس زچیست                    کز نام من تمام جهان راست عار

دانشاهلازقدرنشناسی- 2- 1
جاهالنکهحالیدراندنشینعزلتويزماندروهنرودانشمندانفضلاهلنظرشهریار و وقاراز

بیدردستاندشدهايملعبهدانشواهلدانندنمیراودانشهنرواقعیارزشستندومردمهرأسدر

شهریار در این زمینه چنین می سراید:.خردان

ویابسورطباباطیلخیلتیولایاموهنردراینعلميعرصهکهفغان«

).1388:190شهریار،»(شد

).496:همان»(خردانندبیيمسخرهخردارباببداننددستيملعبهجهانخوبان«

و در دیوان وقار آمده است:

نیاید گر ز من اعجاز لیکن جادویی آید                  خالفت دارم ار نی رتبه  پیغامبر  دارم«

م نه خطردارمامیر نحل اگر خود نیستم هم مفلق فحلم                   چرا ز اهل هنر نه قدردار

شکایت نیستم زآنان که نبودشان هنر چندان             اگر خود شکوه دارم از خداوند هنر دارم

امید از صیرفی دارم چو زر اشرفی سازم                     طمع درجوهري بندم چو من رنگین گهر 

).560: 1383وقار،»(دارم

مردمدانشیبی-1-3
اند کهمردمانیهستند. شهریار معتقد است آنان عذابدرمردموغفلتانشیدبیازاین دو شاعر

است و ارزشوبیخوارنظرشاندرودانشوعلماندکردهدرگیرباافسانهخودراوعلمتمدنعصردرهنوز

وقار این مردمان را چهار پایانی می داند که علم و دانش در نظر ایشان خوار و بی ارزش است .در دیوان

شهریار این چنین آمده است:

).1388:177شهریار،»(گیردواهیطائلاليافسانهپیهنوزکهغافلملتاینبهلشهریارا«

).208:همان»(چندعامیآنحکمتازدربهسرنیارددانندخاصانمیکدهواینمیاینحرمت«

و در دیوان وقار آمده است:
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عهددونان نه چنان طبعم فسرد           تاتوانم پاسخ نامه بنویسم دلیر...زآنکه اندر«

سالی افزون است مصراعی نتابم کردراست             همچومصروعی که افتاده است ازباال به 

).415: 1383وقار،»(زیر

همان: »(ر بینیمزن تا می توانی دم زدانش اندرین کشور             که گرسرتابنش کاوي گروهی گاو و خ«

828.(

داناییقدريبی-1-4
مینظربه. کندمینارضایتیاظهارخویشداناییوشاعرياز» حکمتوشعر« مثنوي درشهریار

دانند و همچنین در دیوان نمیرادانشوداناییقدرکهاست،مردمانیازبیشترهاییشکوائیهچنینکهآید

ه شاعر از دانایی خویش اظهار یأس و نومیدي می کند و رنج هاي خویش را وقار به ابیاتی برمی خوریم ک

ناشی از دانایی خویش می داند .شهریار آورده است:

نیستجانشکهايحرفهازبهترنیستنانشوآبکهماهنر«

افتـــادهبـرآبــروومــوهــنافتـادهورشاعريکنمچه

کشکـولگــداشاعـــرکــفدرپولیکصورتاستگشتهشعر

1388شهریار،»(خوانندنمیشدیاوهچونحکمدانندمییاوهحکمدرشعر

:668.(

دستمازنیایددیگـــرکارآفریدستـــمشاعرکنمچه«

).666:همان»(نیستتوانمنمیدیگرکاراستکاريوهنروردستمچهگر

و وقار سروده است:

تنم رنجورودل رنجه،جگرخون،دل دراشکنجه            چه حاصل ها که دیدم آخرازتحصیل دانایی«

کیسه قالبم هم اندر کاسه جالبم                   سزاي دانش اندیشی جزاي مجلس هم اندر

).843: 1383وقار،»(آرایی

کاروکسبازنارضایتی-1-5
روزنامهدفتردرسپسوبودمشغولخدمتبهتهرانکشاورزيبانکدر1315سالشهریاردراستاد

خویششغلازاستاداماشد.مشغولخدمتبهخویشیبايزخطعلتبهتبریزکشاورزيبانکيشعبهي
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شاعريوشعرهمانکهاشاصلیهدفبهرسیدنازمانعراامراینوکردهدلتنگیاظهارناچیزشحقوقو

.داندمیاست

کنمکارچهامبیشهاینشیرکنمکارچهامپیشههنرمن«

نیستشنفتنوگفتنمهملینیستتنرفادارهمنخدمت

1388شهریار،»(نازتحــملناکـــسانازکنمغازچندربراينبایدمن

:667.(

وقار همچون شهریار در دیوان خویش از کم بودن حقوق خویش و همچنین پرداخت نکردن مستمري 

اظهار نارضایتی می کند و می گوید : وظیفه ما مانند دو کفه ترازوست که هیچ گاه با هم برابر نیستند.

تا چه بال آید از بالي وظیفه                         که آمده یک شهرمبتالي وظیفه«

قصه هرمحفل و فسانه هرجمع                       قصه قسط است وماجراي وظیفه

).772: 1383وقار،»(اي بقاي شاه جهان باد                   جمله نشستنددرعزاي وظیفه...خلق جهان

حکومتمسندبرناالیقانتکیهوسردمداراننکوهش-1-6
افراداینوکندمیشکایتشودمیرهبريدانشبیوناالیقافراديبدستکشوراینکهازشهریار

دروکنندمیحکمرانیبلبلجايبهکهداندمیزاغییاوکنندمیرااهینشکارکهداندمیخرمگسانیرا

اند.کردهغصبزوربهراشایستگانجایگاهاینانحقیقت

1388شهریار،»(شدچهراشکارانشاهینزدکهراشاهبازانشدوصیدکبوترمی کندشاهینخرمگس«

:191.(

).1207:همان»(گلشننهماندگلنهاندرباغبهصحرابهآمدزاغورفتبلبلچو«

وقار همچون شهریار از اینکه کشور را گروهی ناالیق اداره می کنند اظهار یأس و پیشمانی می کند و 

اظهار می کند؛ در جامعه ي ما تمام قاعده هاي نیکو و خوب معکوس شده است .

هر قاعده وارون شد و هر مسأله معکوسدردا و دریغا که درین دوره منحوس            «

هر جا که خسیسی نگري آمده مختار            هر جا که رییسی شنوي آمده مرئوس...

: 1383وقار،»(هر مفلق، مفلس شده هر ناقد،فاقد                هر قایل، ساکت شده هر سایل، مأیوس

445.(

تنگدستیوفقر-1-7
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وفقیرانهزندگیوجود. استآوردهمیانبهسخنخویشفقرازشخویاشعاردربارهاشهریار

قناعتازراهراخویشزندگیگذراندنایشان.استنمایاناستاداشعارازبسیاريدردرویشیيروحیه

برايايوسیلهراآنبلکهکندنمینکوهشرافقرتنهانهابیاتازبرخیدر. داندمیالاقلبهبودنوقانع

سازي،حاتمآدمکارگاههمچوناشعارشازبرخیدرمضامیندانداینمیآدمیوجودبهخشیدنبصیقل

عدمساختهآزردهرااستادروحآنچهاما. شودمیدیده... فقرويکاسهوحدت،انفاق،قناعت،درویشان،باده

درسپريراآنهاهبکمکوفقرااستبهکمکخواهاناستاد.استجامعهفقیرانوضعیتبهثروتمندانتوجه

.داندمیبالهاجمیع

خوردمهنـربازويبهنانمعــیشتتنــگــماگریاردهاندوردرکهنازدمندورازهنر«

پدرخوانازخوردمخالینانخودگرکهدستنبردمهرگزسپرجانناکسانخوانبه

).1388:292شهریار،»(خوردم

شدمشبشاممحتاجالجرمشدمکوکبگردشازروزتیره«

).690:همان»(گنجرويندیدمدیدمرنجهارنجگنجبويبهبردمسالها

وقار در عصر خویش از تهی دستی و فقر که زندگی او را احاطه کرده است می نالد. به عقیده ي ایشان 

و که از آنان به عنوان اهل صورت یاد می کند، به انسان هایی که هیچ گونه اسباب و و سایل مردم روزگار ا

تجمالتی ندارند به دیده حقارت نگاه می کنند.

نیست اسباب تجمل چومراهمره هیچ                  اهل صورت همه بینند، چنین خوار مرا«

).1383:49وقار،»(نه به زیر اندر، آن توسن رهوار مرانه به کفت اندر، آن جبه زربفت                   

اخالقیرذایل-1-8
این دو شاعرکههستند،استاد و وقارزماندرموجوداخالقیرذایلاز....رشوه وزهدریایی،ریا،

رذایلینچنیبهتوجهدراستاد و وقارتیزبینیاستآشکارآنچه.دلتنگ هستندسختجامعهدرآنهاازرواج

ازسطحوباهرعصريهرودراستنبودهزمانیيدورهیکبهمحدودتنهارذایلیچنینآنکه.حالست

.شودمیدیدهوبیشکمرذایلیچنینتمدنی
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ریا-1-8-1
این دو شاعر فرهیخته آنچنان از ریا بیزار هستند ،که از نظر آنان  در دیر و صومعه و مسجد کاالیی به 

یافت نمی شود .در دیوان شهریار آمده است:جز ریا

وفاییوعهديکهبنداودردلقباوقدندهمهریاییرفیقاناین«

).1388:165شهریار،»(دارد

باطنزیبا،بزكظاهرکنیچهکنشتودیريوکعبهمعتکفکهتواي«

).140:همان»(زشت

وان وقار چنین نقل شده است:در دی

جز ریا چیزي ندیدم در گروه خرقه پوشان                  من که از این فرقه دورم خرقه ایشان چه «

).952: 1383وقار،»(پوشم

همان: »(ما همان به که به می خرقه بپوشیم وقار                      که ز سالوس و ریا از همه بیزارتریم

989.(

هرشو-1-8-2
این دو شاعر رشوه گرفتن و رشوه دادن را مورد نکوهش قرار می دهند. از دیدگاه آن دو چه بسا 

انسان هاي مرفه و ثروتمندي که به خاطر دادن رشوه کالن می توانند خون انسان هاي بسیاري را بریزند و یا 

ست:به باالترین مقام و درجه دست یابند.در اشعار شهریار این چنین آمده ا

: 1388شهریار،»(حلوامردهبرکهبچسبدچنانشسلويومنچونرشوهاوخوانسر«

:680.(

در اشعار وقار آمده است:

االمان ازرشوه کزوي شدبسی خون هاهدر            الحذرازرشوه کزوي شدبسی دین ها تباه...«

نکوبینی ز زر سرخ تا پول سیاههر یکی درپیشگاهی بهر رشوت درخور است          گر 

بهرکاررشوه و ارباب رشوت بوده است                   اینکه بو نصر فراهی گفت اطاب اهللا ثراه

نه فلز مستوي الحجم را چون بر کشی                 اختالف وزن دارد هر یکی بی اشتباه

اگرداري بده صدشوخ سیمین بر زر اگر داري بیاور خون صد بوذر بریز                  سیم 

).761: 1383وقار،»(بخواه
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شکوائیه هاي شخصی:-2
بهوکرده اندشکایتعمروجوانیگذرازخویشهايسرودهجايجايدرشهریار و وقار

و ازمعشوق و مرگ و غربت گله اقبالوبخت،روزگاروفلکبارها ازآن دو. اندپرداختهدنیاازنکوهش

.آنگونه که آمده است.دکرده ان

جوانیگذر-2-1
یکی از موضوعاتی که اکثر شاعران نسبت به آن گله مند شده اند سپري شدن جوانی و فرارسیدن 

پیري است. این دو شاعر فرارسیدن پیري و رفتن بهار جوانی را با حالت حسرت بیان می کنند و معتقدند با 

ها نشانه می گیرد. در دیوان استاد شهریار آمده است:آمدن کهنسالی اجل تیغش را به سمت آن

: 1388شهریار،»(کردجوانیبامنحسرتاجاودانیوداعکردجاودانیوداعبامنحسرتاجوانی

172.(

).1100:همان»(بربهعصازدورسیدپیريچوسفررختکردبربهجوانی«

ر شیرازي آمده است:در دیوان وقا

سحرگه چو برخاستم من زخواب                    دلم پر ز حسرت ز عهد شباب...«

).1383:1185وقار، »(چو موي سیه گشته بینم سپید                       همی زار بر خود بلرزم چو بید...

فلکوروزگار-2-2
وعاتی است که در دیوان اکثر شاعران دیده می شود گله و شکایت از روزگار ،شانس و اقبال از موض

.شهریار و وقار از جمله شاعرانی هستند که در دیوان آنها این موضوع جلوه گري می کند . از دیدگاه شهریار 

و وقار فلک هیچ گاه به کام آنها عمل نکرده است .به گونه اي که در دیوان شهریار آمده است:

: 1388شهریار،»(گذشتهبرقـیچونگشـتههموگــرنگــشتهمنکــامبهیکــدمفلـک« 

784.(

).314:همان»(تنـــمتارتنیــدجانــمطایـردورکهانگاشتطنینهانغمهتنمتارچوفلک«

در دیوان وقارآمده است:

).352: 1383وقار،»(مباد کسی دل فگاراي بس که دل فگارم از این روزگار                 یا رب چو من «

).990همان: »(روانبود ز دور فلک امید ثبات                        معین است که ناید ز گرگ چوپانی«
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اقبالوبخت-2-3
یکی دیگر از موضوعات شخصی که شاعران بسیار از آن نالیده اند از تقدیر و اقبال است و ناکامی 

از بخت بد خویش قلمداد می کردند . دو شاعر ما از این حیث جدا نبودند و تلخکامی هاي خویش را ناشی

هاي خویش را ناشی از اقبال بد خویش می پنداشتند ؛ آنگونه که شهریار در اشعار خویش آورده است:

). 1388:781شهریار،»(بودقماريبدچهامانتاینبودیاريچهبدبختاینربیا«

).298:همان»(کشیدمچهودیدمچهخدایاتیرهبختزشنیدمنهودیدمنهکسخودبختیتیرهبه«

در دیوان وقار چنین آمده است:

اف لک اي بخت که با تقویت تو                     روباه ضعیفم و گرم صولت ریبال«
بطال لئیمم و گرم قوت ابطالاف لک اي بخت که با تمشیت تو                    

اف لک اي بخت مخالف که به طبعم                 صد بار گزنده تري از ارقم قتال
).515: 1383اقبال،»(اف لک اي بخت که تا با تو قرینم                     خوانند ز اوباشم و بنده ز ابدال

معشوق-2-4
به ناکامی در وصال معشوش منجر می شود .آنگونه بخش وسیعی از شکوائیه هاي شخصی شاعران

که شاعر از پیمان شکنی و بی وفایی او شکایت می کند . شهریار و وقار از این موضوع مستثنی نبودند 
آنگونه که از بی وفایی معشوق خویش می نالند.در دیوان شهریار آمده است:

شبی سیاهم و در آرزوي طلعت ماهت راهته دلم شکستی و جانم هنوز چشم ب«
: 1388شهریار،»(اگر قبول تو افتد فداي چشم سیاهتدر انتظار تو چشمم سپید گشت و غمی نیست

149.(
و در دیوان وقار آمده است:

اي عهد وفا بسته وبشکسته به یک بار                  این بود وفاي تو زهی یار وفادار«
وقار، »(نابسته شکستی                        تو خود ز که آموختی این شیوه و هنجارپیمان وفا بستی و

1383 :348.(
مرگ-2-5

یکی دیگر از مضامین و موضوعاتی که این دو شاعر به نکوهش آن می پردازند داغ از دست دادن 
از افراد خانواده(پدر و مادر و کسانی است که براي آنها عزیز بوده اند.شهریار در اشعار خویش وقتی یکی 

دوستان...)از دست می دهد بسیار ناراحت می شود، آنگونه که می سراید:
در وفاتش ملتی گریان شدند                         هر که دل بودش، به دو دلداده بود«



٢٩٧٤

٢٩٧٤

مجموعه مقاالت

- 4: 1388شهریار،»(ده...شهریار از داغ او در التهاب                             خود به حال ضعف و غش افتا
1303.(

در دیوان وقار این چنین آمده است:
غریبم من کنون در پارس چون اسالم اندرچین       غریب آري بودآن کوبرفت امثال و اقرانش«

زبزم رفتگان یادآیدم هرروزوگزیم خون                    چو اعرابی که گرید هر زمان بر ربع و 
).453: 1383وقار،»(اطاللش

غربت-2-6
شهریار و وقار از جمله کسانی هستند که  در دیوانشان دوري از سرزمین مادري و شهر و روستایی 
که آنها به دنیا آمدند و دست تقدیر آنها را به نواحی دیگر کشاند به انتقاد می گیرند و غم غربت را با سرودن 

اشعاري بیان می کنند.
روم به شهر خود و شهریار خود تابمغم غریبی و غربت چو بر نمی«
).505: 1388شهریار،»(باشم
). 371: 1383وقار،»(غربت فسرد طبع مرا ورنه شهره بود                در مردمی عطا و به دانشوري وقار«
شکوائیه هاي سیاسی-3

زمانآندرحاکمسیاسیامورازممستقیغیریامستقیمطوربهگاهاستاد و وقارهايسرودهدر

مساواتوعدلرعایتباکهانتظارداردحاکمانوسردمدارانازاست. این دو شاعرآمدهمیانبهسخن

وپرباراندیشهباهمراهگونهشعرلغاتازگیريبهره. پردازندمبارزهبهعدالتیبیباوفرماحکمراعدالت

وانقالبیهايجنبشها،جنگاجتماعی،موضوعاتشرحدرآثاريآمدنپدیدباعثسرشاراستادطبع

ظلممقابلدرجویانحقمقاومتتشویقواجتماعیواموراصالحجهتدرجمعیهايحرکتبرانگیختن

.استشدهجامعهدرستمو

سیاسیحکومتی و برپایی خفقانظلم-3-1
ايدورهاستگذراندهوخفقانظلمازپريعصردرراخویشجوانیاعظموبخشکودکیشهریار

وآزاديشعارباپهلويرضاشاهورفتهانحطاطروبهخویششاهانناالیقیعلتبهقاجارحکومتکه

شدنملیهمچونگراییملیوطلبآزاديهاينهضتوجودراداردحکومتبهقصدرسیدنعدالت

رسیدناوجوبهپهلويرضاشاهمحمدسلطنت. دپیوندمیوقوعبهزمانایندرمصدقبدستنفتصنعت

شدنانزواکشیدهبهوطلبیعدالتوخواهیآزادييروحیهنبودنوجامعهدرحاکمخفقانوظلم
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است . وقار همچون شهریار در عصر ناصرالدین شاه می آشکارروشنیبهزمانایناشعاردرشایستگان

صورت آشکارا به انتقاد از حاکمان عصر خویش پرداخته است زیست و او هم مانند شهریار در دیوانش به

.شکوائیه هاي سیاسی این دو شاعر شامل موارد زیر می باشند.

سیاسیحکومتی،خفقانظلم-3-1-1
از مضامین این دو شاعر  این گونه بر می آید که آنان ظلم و خفقانی که بر مردم و سرزمینشان حاکم 

و نمی توانستند سکوت اختیار کنند به همین خاطر زبان به شعر گشودند . آنان بود به صراحت می دیدند

جامعه اي را ترسیم می کنند که دین تباه شده است و مردم گوشه نشینی را برگزیده اند و به جاي آنکه 

گناهکارا ن مجازات شوند مظلومان شکنجه می دیدند.در دیوان شهریار آمده است:

بستفرقهمیانهدرست/هانبترشدهزروزگذشتهست/هرروزمانشدهترجاتیرههمهفضاباباحیدر«

نشاندهسیاهیروزبهعجبرااند/ماستاندهماازعاطفتوخیرست/دردا،کهشدهپرخطر

).1008: 1388شهریار،»(اند

گیرندشکاريکهتهاجمبهنهنگانچونامواجشکافوطوفانبهتختهعالمی«

گیرندمهاريایامکشتیازکفبهکزلطفشدمیچهمهرومهنشینانسر

گیردودواريچرخسربهلحظههرخلقدوارچرخيفتنهازکهاستروزگاري

).210:همان»(گیرندغاريگوشهدینغارتازمردمالکهفاصحابيقصهچونکهاستآنجاي

است:در اشعار وقار چنین آمده

: 1383وقار،»(در جهان یک دادرس نه ظلم را فریادرس نه         تاکندبردرددرمان یانهدبرزخم مرهم«

535.(

جاي یوسف ز ناکسان حسود                           ملک مصراست شهر کنعان نیست«

).1119همان: »(نیستکه اندرین مملکت که ویران باد                         بجز از ظلم و جور و عدوان

سردمداران-3-1-2
شهریار همین طور در اشعار خویش از انتقاد به سردمداران دست برنمی دارد و آن ها را باعث غارت 
ثروت کشور می داند و خود ابراز می کند که این حکمرانان به جاي آنکه به کار مردم رسیدگی کنند خود 

ن مردم ایران به گونه اي که آن ها نسبت به مردمشان بی تفاوت هستند و عاملی هستند براي به مهلکه انداخت
هیچ گونه آرامش را بر ایشان فراهم نمی کنند و خود را در دست اجنبی و حکومت هاي غاصب قرارداده اند 
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به گونه اي که بیشتر فرهنگ ایرانی خویش را فراموش کرده و از فرهنگ این بیگانگان تبعیت می کنند و 
ر از خودباختگی فرهنگی می شوند و این عوامل را باعث بدبختی و بیچارگی این مرزوبوم می داند و در دچا

خود شاعر به این جزئیات پرداخته است:»بدبختی«غزل 
رود ایرانی سرگشته دردنبال بدبختی        کند این ملت بدبخت استقبال بدبختی...«

بلندازپستی همت شوداقبال بدبختی...به پاي قصر ظالم نعش مظلومان به بین آري 
).380-1همان:»(اجانب شدخریداروطن اهل وطن رابین         به بازار خیانت اي عجب دالل بدبختی...

ودر جایی دیگرآمده است:
).1137همان:»(غول هاهستی ایران به چپاول بردند        ناچشیده مزه حنظل بادافراهی«

ام زمامداران و سردمداران حکومتی را به باد انتقاد و نکوهش می گیرد و وقار در دیوان خویش مد

معتقد است این افراد الیق حکومت بر مردم نیستند در حالی که بویی از علم و دانش نبرده اند و آورده است:

مشتی نابالغان رفته به هفتاد                وقت بلوغ ار چه سال چارده آمد«

کم ران و دریغا         عاقبت پارس بین که چون تبه آمدگشته در این ملک ح

باد سیه روزشان که روز جهانی              از اثر شوم ظلمشان سیه آمد

بر به مزعفر دو صد دقیقه بگیرد             آنکه سزاوار یک علیقه که آید

لذت مستی بس است و عزت هستی        هادم لذاتشان چه دیرگاه آمد

ه شد متکی به بستر زردوز            آنکه عزیزش به سان زر شبه آمدهر شب

).1043: 1383وقار،»(سایق انعام الیق نعم افتاد                    راید خاشاك قاید سپه آمد

نتیجه گیري
نتیجه اي که از این پژوهش بدست می آید ؛ بر این امر داللت می کند که این دو شاعر با توجه به -1

آنکه در دو برهه ي زمانی مختلف زیسته اند؛ توانسته اند، در اشعارشان نقطه هاي مشترك داشته باشند و این 
مضمون داللت بر آن دارد که این دو شاعر فرهیخته نسبت به اوضاع و احوال نامطلوب روزگار خویش 

احاطه ي کامل داشته اند.
پایبند بوده اند و از اشعار تجدد گرایانه در دیوان این دوشاعر در سرودن اشعار خویش به سبک سنتی -2

وقار دیده نمی شود اما شهریار شاعري است که به صورت سنت گراي تجدد گرا می باشد و کم وبیش اشعار 
نو در دیوانش دیده می شود.
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و زبانی که این دو شاعر براي سرودن اشعار خویش برگزیده اند به زبان عامیانه بسیار نزدیک است -3
همین امر به نزدیک شدن آنان به مردم کوچه وبازار و آگاه کردن آنان از اوضاع پرآشوب زمان خویش کمک 

شایانی می کند.
شهریار و وقار شکوائیه هاي خویش را بیشتر در قالب قصیده ، مثنوي و غزل سروده اند ، هر چند در -4

در اشعار شهریار شعر نو به میزان کمتري نسبت قالب هاي دیگر از جمله ترکیب بند و ترجیع بند و قطعه و 
به قالب هاي دیگر این موضوع نمایان است.

با بررسی که انجام شد می توان گفت:بیشتر شکوائیه هایی که این دو شاعر به کار برده اند در زمینه -5
ر آنها بیشتر اجتماعی است و از بی دانشی مردم جامعه خویش به شدت ناالن هستند و این موضوع در اشعا

.حکم فرماست
این . اگر چه هستندناراضیاند از اینکه هیچ چیز و هیچ کس در جاي خود قرار نگرفته این دو شاعر-6

د که فاعل همه اتفاقات و حوادث کسی جز خدا نیست، ولی چون در نو می دانهستندمسلمان دو شاعر
.دنگار و چرخ را مورد هدف قرار می دهشکایت از خدا جایی ندارد، ناچار فلک، روزآنهامذهب 

و اشعاري در شکوه از اندحتی در برابر حاکمان سیاسی هم آرام ننشستهاستاد شهریار و وقار شیرازي -7
آشنا می مختلفدوره دوکه ما را با وضعیت سیاسیاندبی دینی و بی لیاقتی و فسق و فجور آنها سروده

.دنکن
ن در مقاله آمده است به صورت ابیات شکوه آمیز در اشعار این دو همه این موضوعات که شرح آ-8

شاعر خواه ناخواه به صورت آشکار یا پنهان جلوه گري می کند. بنابراین می توان از البه الي  دیوان استاد 
شهریار و وقار شیرازي به اوضاع و احوال نابه سامان آن زمان احاطه کامل پیدا کرد.

:فهرست منابع و مآخذ
قرآن مجید-1
).از نیما تا روزگار ما(تاریخ ادب فارسی معاصر).تهران:انتشارات زوار.1374آرین پور،یحیی(-2
).یاد بعضی نفرات.تهران:انتشارات نگاه.1386بهبهانی،سیمین(-3

، تهران11): بث الشکوي، دایره المعارف بزرگ اسالمی، ج 1381ادبه، اصغر (د-4.
ي.شکورامی، قدمعلی، بث الص-5

. زرینانتشارات: تهران).1388(حسینشهریار،محمد-6

).مثنوي خضر و موسی، به اهتمام دکتر محمود طاووسی. تهران: انتشارات فرزنگه.1360شیرازي، وقار(-7
).دیوان. تصحیح دکتر داریوش کاظمی. انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی(کرمان).1383،وقار(-----8
). مجموعه مقاالت. به اهتمام دکتر محمود طاووسی. انتشارات نوید شیراز.1377نوابی ، ماهیار(-9
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گسیختهطنز، رویاروي باقدرت لجام
ابوالقاسم رحیمی
استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواري

چکیده
و ـ مفهومی است چنان برجسته پدیده(Political Power)و به ویژه قدرت سیاسی (Power)قدرت 

اي پیوسته و گسترده، نتایجی ارزشمند را، ي آن، حتّی به گونهساز که پرداختن بدان و بحث دربارهسرنوشت
روست که در ي اجتماعی به بار خواهد نشاند و پیامدهاي روشنی را پدید خواهد آورد؛این از آندر عرصه

ها و جز آن، در ها و بازماندگیها، پیشرفتها و واکنشنگرشی عمیق، بنیاد بسیاري از رفتارها، کنش
روست هاي گوناگون فردي ـ اجتماعی، مبتنی بر این مفهوم و برآمده از همین پدیده است؛ هم از اینعرصه

سازي را باید به درستی و دقّت بر رسید، مورد چند و چون قرار داد و در که چنین مفهوم کالن و سرنوشت
و بسیارتر نوشت و باز نمود.چیستی، چگونگی و ابعاد آن بسیار گفت 

ي قدرت و ذکر رو، بر آن است که با تعریف این مفهوم و با پرداختن به گسترده و پیشینهجستار پیش
بپردازد، تا » تقابل و ستیز«، از منظر »قدرت«و » طنز«ي ي مهم رابطههایی چند از کارایی آن، به مقولهنمونه

گسیخته و بیداد، طنز، همواره ابزاري کارآمد و کارا بوده و ها، قدرت لجامفرایاد آورد که در مقابله با ناروایی
اند هست؛ بر این اساس، طنزآوران و فکاهیان، چه بسیار مفاهیم ناگفته و حقایق وانهاده را که با طنز بازنموده

اند.گسیخته، آشکار ساختهو در تقابل با قدرت لجام
ه، تقابل، ظلم و ستم.گسیختطنز، قدرت لجامها:کلیدواژه

. مقدمه1
ـ مفهومی است چنان برجسته و پدیده(Political Power)و به ویژه قدرت سیاسی (Power)قدرت 

اي پیوسته و گسترده، نتایجی ارزشمند را، ي آن، حتّی به گونهساز که پرداختن بدان و بحث دربارهسرنوشت
روست که در مدهاي روشنی را پدید خواهد آورد؛ این از آني اجتماعی به بار خواهد نشاند و پیادر عرصه

ها و جز آن، در ها و بازماندگیها، پیشرفتها و واکنشنگرشی عمیق، بنیاد بسیاري از رفتارها، کنش
روست هاي گوناگون فردي ـ اجتماعی، مبتنی بر این مفهوم و برآمده از همین پدیده است؛ هم از اینعرصه

سازي را باید به درستی و دقّت بر رسید، مورد چند و چون قرار داد و در الن و سرنوشتکه چنین مفهوم ک
چیستی، چگونگی و ابعاد آن بسیار گفت و بسیارتر نوشت و باز نمود.

ها در این حوزه، چنان خجسته و ثمربخش گویییابی و نکتهپرداختن به ابعاد گوناگون این مقوله و نکته
دعوت نمود تا تأثیر و نفوذ شگفت این مفهوم را، » قدرت«ی را باید به فرایادآوري است که هر پژوهش علم

هاي پنهان ناخودآگاه جمعی جامعه ي خودآگاه ذهنی افراد جامعه، که فراتر از این، در پردهالیهدر الیه
بازشناخت و بازنمایاند.



٢٩٧٩
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

هاي آشکار دید ـ نه تنها در گزارهي این مفهوم و کارایی شگفت آن ـ چنان که خواهیم جایگاه برجسته
اي نیز نمایانده است. براي ورود به چنین مبحثی، ما، در هاي اسطورهاندرزي ـ ناصحانه، که خود را در بیان

هاي دانش سیاسی و نخستین گام، نیاز به تعریفی علمی ـ آکادمیک از قدرت داریم؛ تعریفی مبتنی بر آموزه
شناختی.جامعه
درت. در چیستی ق2

ي آن، ي آن، دارندهاي است که به واسطهي مفهومی از مفاهیم اساسی علم سیاست، تواناییقدرت، به مثابه
) 483: 1391بابایی، گردد (علیاز توانایی واداشتنِ دیگران به تسلیم در برابر خود، به هر شکلی برخوردار می

به انجام کاري دارد؛ کاري که آنان به صورت دیگري و با برخورداري از آن، فرد توانِ وادار کردن دیگران را
توان توانایی کنترل یا تأثیر گذاشتن بر قدرت را می«رو )؛ از این606: 1391رسانند (بابایی، آن را به انجام نمی

توان بدین باور رسید ) و می472: 1388(عضدانلو، » ها تعریف کردنظر از خواست یا میل آندیگران، صرف
ي گفتار و چه اه، فرد، گروه یا مجموعه نهادهایی بتوانند مخاطبان خویش را به رفتاري، چه در حوزهکه هرگ

ي کردار، وادارند که خود مایل به انجام آن نیستند، قدرت معنا یافته و نموده شده است. این در در حوزه
جا راه برَد و اعمال سلطه و بدانتواند تا ها، می، در هیأت کارآمدترینِ قدرت»قدرت سیاسی«حالی است که 

ي غیرانسانی، فاشیسم، نازیسم، استبدادي و هاي سلطهدر شکل» بیماري قدرت«نظر کند که همچون 
درنگ یک نکته را باید به یاد آورد: تفاوتی است اساسی، ). بی409: 1390ها خود را بنماید (فوکو، دیگرگونه

لطه، با قدرت پذیرفته شده از جانب دیگران؛ قدرتی که از آن، با ي قدرت متکی بر اعمال زور و سدر میانه
گونه، از قدرت، صاحبان قدرت، به دلیل مشروعیت ، یاد شده است. در این(outhority)عنوانی دیگر، اقتدار 

تی، (صول» باشندنیاز میاز اعمال مستقیم زور بی«دیگران است، » يپذیرش آزادانه«یافتگی، که خود برآمده از 
گیرد و اصول آن معموالً از مردم سرچشمه می«) و از اقتداري قانونی برخوردارند. چنین اقتداري 53: 1390

چه در این جستار، مورد نظر است، ). آن300: 1383است (کوئن، » در قانون اساسی کشور شرح داده شده
مردم چگونه زندگی کنند یا «گوید تواند بي نخست قدرت است؛ چنان قدرتی که به راستی میگمان، گونهبی

ها نفر از شهروندان خود تواند میلیون) و چنان گسترده و کارساز است که می476: 1388(عضدانلو، » بمیرند
) و تنها به بقاء و ثبات نهاد سیاسی مورد نظر خود بپردازد 22: 1389را به کام مرگ فرستد (رابین، 

ي خودمداري، دیر یا زود به سنگالخ تقابل با ین قدرتی، به واسطهگمان چن). بی256: 1390(آزادارمکی، 
گراید هاي گوناگون به سکوت میشود و در فقدان وجاهت اجتماعی و اقتدار قانونی، به شیوهمردم گرفتار می

ماند. طنز خود پاسخی کارا و کارآمد،پاسخ نمیپردازد؛ سکوت و سرکوبی که البتّه بیو به سرکوب مردم می
است به این سکوت و سرکوب.

ي قدرت. گستره و پیشینه3
به هر کجاي کتاب جهان اگر بنگریم، نشانی آشکار یا پنهان از قدرت را خواهیم یافت؛ قدرتی که خود را 

نماید. براي راه بردن به نخستین نمودهاي گرانه و یا مقتدرانه نموده است و همچنان میدر دو نمود کلّی سلطه
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روست که تردید سودمند است؛ این از آنبی(Anthropology)» شناسیانسان«مال آن، بررسی کتب قدرت و اع
ي عام زمانی و مکانی مورد بررسی پردازد و آدمی را، در گسترهشناسی اصوالً به ماهیت نوع بشر میانسان

).39: 1375دهد (بیتس و پالك، قرار می
ي نخستین حتّی در میان مردمان شکارگر و گردآورنده، به مثابهشناختی بر آن است که هاي انسانپژوهش

اي از قدرت و اقتدار) وجود داشته است؛ همچنان که در جوامع ساکنان زمین، نیز رقابت سیاسی (جلوه
[اي] که ممکن است بر رقابت سیاسی«ي کنونی موجود نیز، رقابت سیاسی وجود دارد؛ شکارگر ـ گردآورنده

هاي زناشویی، تقسیم خوراك، زمان ي] تنظیمدر مورد مکان یافتن شکار [باشد و یا دربارهسر عدم توافق 
(همان: » اي که سراسر گروه به آن عالقه داردحرکت اردو، جایگاه استقرار یک اردوگاه تازه و یا هر قضیه

).628و 163
ختلف باستانی، در تمامی هاي مشناختی، که آثار به جاي مانده از دورههاي انساننه تنها پژوهش

Epic of panta)اور -ي پنتاها، گویاي اعمال قدرت و تقابل میان نیروهاست؛ براي نمونه، وقتی حماسهفرهنگ

–our) ي مصري، به پیروزي رامسس دوم (م. ي آثار بازماندهقبل از میالد، در میانه1324، مربوط به حدود
) و 1/6: 1376پردازد (ترادیک، قدیمی در آسیاي صغیر و سوریه، می، قومی(Hittites)ها ق.م.) بر حتی1225

ست ییپیش از هر چیز حکایت دوستی«ي دوم پیش از میالد، که ي گیلگمش، اثري مربوط به هزارهحماسه
)، از ستیز گیلگمش با دیوي هولناك، هوم ببه 13-12: 1389(شاملو، » شودکه در هماوردي متولد می

(Humbaba)ن (سفر رام)، یکی از حماسهگوید و حماسهی، مهاي بزرگ هندوان، از جنگ رام با ي رامای
هایی است از اعمال قدرت گوید و...، این همه، نمونه: چاپ اول) می1391لشکریان راون (راجاگوپاالچاري، 

و تقابل نیروها.
ها بر اوضاع و احوال اجتماعی، آني خویش و مبتنی بودندر این میان، متون ادبی، به دلیل ماهیت ویژه

گسیخته است؛ این بدان معناست که غور سیاسی و جز آن، در بسیاري از موارد، نمودگاه آشکارِ قدرت لجام
هاي قدرت ساز آشنایی پژوهنده با شمار بسیاري از نمونهدر این متون، بلکه آشنایی مختصر با این متون، زمینه

شویم رو میر نخستین حکایت از نخستین باب گلستان با اسیرکشی شاهان روبهگردد. اگر دگسیخته میلجام
)، اگر در تاریخ بیهقی از 58: 1387بینیم که به کشتن اسیري اشارت کرده است (سعدي، و پادشاهی را می

ي ) و با استبداد رأ193: 1383خوانیم (بیهقی، الدوله و الدین، محمود غزنوي، میلجوجی و ضجرت یمین
الملک طوسی، ي خواجه نظامنامه)، اگر در سیاست526شویم (همان: حاکمی دیگر، مسعود غزنوي آشنا می

بینیم که چگونه خبازي (نانوایی) بزهکار را زیر پیل در مجازات ناعادالنه، سلطانی دیگر، سلطان ابراهیم، را می
سلطان بفرمود تا خباز «گردانند: هر میشود، جسدش را، بسته بر عاج، گرد شاندازد و چون کشته میمی

» خاص را بیاوردند، در زیر پاي پیل افکندند. چون بمرد، بر دندان پیل بستند و در شهر بگردانیدند
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). و اگر در متنی دیگر، حتّی از تقابل پدري و فرزندي، گشتاسپ و اسفندیار، 53: 1364الملک طوسی، (نظام
:خوانیمي قدرت سیاسی میدر حوزه

که با من همی بد کند شهریارچنین گفت با مادر اسفندیار
)5/293: 1389(فردوسی، 

و یا اگر در متنی دیگر، این بار معاصر، سووشون، با دو تضاد کلّی، تضادهاي زري و یوسف آشنا 
ایی مفهومی مهم، برجسته و ) و اگر...، این هم گویاي گستردگی و پای304-5: 1391شویم (دانشور، می

گسیخته که اگر روز روشن را، اجتماعی ـ سیاسی است: قدرت و تقابل آن؛ این در حالی است که قدرت لجام
کند آن را نفی کند، بلکه در موافقت، ماه را و پروین را هم به انگشت کس جرأت نمیشبی تار بخواند، هیچ

نشان دهد:
بباید گفتن اینک ماه و پروین!ناگر خود روز را گوید شب است ای

)81: 1387(سعدي، 
و مطاوعت «... یابد: گونه، مشروعیتی مضاعف مییابد و بدین، اما به ناروا نسبت می»خداوند«گاه با 

ا الَّذینَ آمنُواْ أَطیعواْ اللّه یا أَیّه[حاکمان] را به طاعت خود و رسول ملحق گردانید، حیثُ قَال ـ عزَّ و جل ـ : 
نکُمرِ می األَملأُوولَ وواْ الرَّسیعأَطو چنین است که امیرتیموري چنان سختگیر و 4: 1362(نصراهللا منشی، » و (

)، مؤید به تأییدات سبحانی 4/4: 1364(صفا، » کُشی باالدست نداشتدر سختگیري و سخت«کُش که سخت
). در چنین حالی و با 1/4: 1389(منشی، » مؤید به تأییدات سبحانی، امیرتیمور گورکانی«شود: یو آسمانی م

اند، چه باید چنین حاکمانی، که نه تنها توان اقتصادي و قدرت نظامی، که تأیید آسمانی را نیز از آن خود کرده
معه هست؟کرد؟ آیا جز در آویختن به دامان طنز راهی فراروي هوشمندان دردمند جا

. راهی به تقابل؛ طنز4
روست که در در محیطی چنین مهیب و با حاکمانی چنین مستبد، کار به راستی دشوار است؛ هم از این

آید و نویسندگان و نشینی و مصاحبت با حاکمان، کاري بس خطرخیز به شمار میجاي جاي متون ما، هم
هاي شخصی، از هاي تاریخی و تجربهش را، مبتنی بر نمونهشاعران، در جایگاه دانایان جامعه، خوانندگان خوی

اُفتد که ندیم حضرت سلطان را زر «دهند که: دارند و هشدار میمصاحبت و همراهی با حاکمان برحذر می
اند: از تلون طبع پادشاهان برحذر باید بود که وقتی به سالمی برنجند بیاید و باشد که سر برود که حکما گفته

عمل پادشاه دو طرف دارد: امید «روست که )؛ هم از این69: 1387(سعدي، » به دشنامی خلعت دهند!و وقتی
) که 70(همان: » و بیم؛ یعنی امید نان و بیم جان و خالف راي خردمندان است، بدان امید در این بیم افتادن

)؛ هم 72(همان: » سم بمیريعمل پادشاه، چون سفر دریاست. خطرناك و سودمند؛ یا گنج برگیري یا در طل«
نگر، همنشینی با حاکمان را به تیرگی دیرپاي شب یلدا مانند یابی ژرفروست که حافظ، در هیأت نکتهاز این

گوید:نموده، می
نور ز خورشید، بو که برآیدصحبت حکام، ظلمت شب یلداست
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)472: 1362(حافظ، 
ترند که خردمندان به قربت پادشاهان به نصیحت خردمندان از آن محتاج«ت که به راستی این در حالی اس

ترین کسان، کسانی همچون غزّالی، خواسته ) و چنین است که اگر حتّی موجه170: 1387(سعدي، » پادشاهان
نرم بگویند که باشند اندرزي مشفقانه بدین حاکمان دهند و سفارشی نیک داشته باشند، باید چندان و چنان 

» چه باشد اگر از هفت روز، یک روز خداي را ـ عزّ و جل ـ خدمت کنی؟«مبادا خاطرشان مشوش شود: 
).3: 1367(غزّالی، 

با چنین گزندگانی که نام انسان دارند و آیین دیوان و جانوران:
تو شاهی و گر اژدهاپیکري
اگر هفت کشور به شاهی توراست

يبباید زدن داستان، آور
چرا رنج و سختی همه بهر ماست

)1/68: 1389(فردوسی، 
نموده است:ي نیکی را پژمرده و محزون اي که تندباد فرومایگی چهرهو در چنین فضاي ناراستی

صورت نیکی نژند و محزون شدباد فرومایگی وزید، وزو
)1388:78(ناصرخسرو، 

خردي فراگیر گردیده است:و بی

مردمی و سروري در آهون شدخرديسر به فلک برکشیدي بی
)78(همان: 

اند:و آزادگان، آزرده و نیکان اسیر و گرفتار گردیده
در کف رندان، ابرار اسیر و مضطربر درِ دونان، احرار حزین و حیران

)1/202: 1364(انوري، 
ي حکومتی، که لطفی است از جانب حاکم و شگفتا، عدالت حاکم، نه یک بایست اجتماعی و وظیفه

نسبت به مردم:
چون شنیدي ز سر رحم به ایشان بنگر»از سر لطف«ي اهل خراسان بشنو قصه

)1/202ن: (هما
ها به راز و رمز سخن گفت:باید از هنجارها و راستی

به نیکی نبودي سخن جز به رازشده بر بدي دست دیوان دراز
)1/55: 1389(فردوسی، 

: 1369توان سخن گفت (ر.ك: علی، زده، با حاکمان نمیو چنین است که جز با ترس و جز با زبانی لکنت
اي جز در آویختن به طنز توان برد: به راستی آیا چارهجاست که دیگربار، پی بدین نکته می) و همین178
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اي که با مردمان جز به زبان خشونت و تهدید گسیختهروست که در برابر قدرت لجامماند؟ هم از اینمی
نه ـ همطراز را از دست داده است شناسی توان رفتاري برابراگوید و اصوالً و از منظر دانش جامعهسخن نمی

وگو را نابود ساخته است، طنز، ابزاري است کارآمد و هاي منطق و گفت) و عمالً زمینه74: 1380پور، (رفیع
کشاند؛ تقابلی ي تقابل میآویزد و آن را به عرصهراهگشا؛ پس، هوشمند دردمند این فرهنگ، به طنز در می

ي نوعی سیاسی و اجتماعی. این در حالی است که این شیوه از بیان، به مثابهبرآمده از انسداد متصلّب فضاي
(Genre) رو که با مدارا و ) دارد، از آن249: 1383(شمیسا، » ي اجتماعیطلبانهمعموالً مقاصد اصالح«ادبی، که

ر، وانهاده و فراتر جا که در تقابل خویش، لحن خصمانه را، به گزیر و ناگزیلبخند پیوند خورده است و از آن
شود و امکان بروز از این، شادمانی و لطف را به کار گرفته است، با شدت عمل قدرت حاکم مواجهه نمی

یابد. وجود ادبی ـ واقعی دلقکانی همچون تلخک (طلخک)، در کنار حاکمانی چون محمود غزنوي می
لول در کنار خلیفگانی مانند هارون هاي به ظاهر سادگانی همچون به) و یا کنش ـ واکنش1389(دلقک، 

اي، در حضور ناصرالدین شاه قاجار ) و یا فردي همچون کریم شیره477: 1389(فخرالدین علی صفی، 
خود طنزي است تلخ ـ و جز این، » شاه«و » ناصرالدین«هاي نامش: هـ .ق) ـ شاهی که بخش1264-1313(

جاست که اینان، توان، به تقابل با ستم برخاست. جالب اینهمه و همه، گویاي همین نکته است: با طنز می
شمار را که هاي بیاند و چه پردهها را که باز ننمودهگویان، با همین شیوه، چه راستیاین طنزآوران و بذله

اند و او، حاکم، لبخند زده خوانده» زادهسگ«جا که در حضور حاکم مستبد تندخو، او را اند. تا آننگشوده
).272-271: 1384ست! طنزي شگفت! (عبید زاکانی، ا

ها. نمونه5
ي اندکی، به مصداق هایی که با همهها پرداخت؛ نمونهاکنون و در این بخش از جستار، باید به ذکر نمونه

گر تواند اثبات)، هر یک می639: 1372(شکورزاده، » ي خروارهر مشتی نمونه«هر اندکی دلیل بسیار است و 
اي براي اثبات این ادعایند. عبید، در ي این جستار پژوهشی باشد. آثار عبید زاکانی، نمودگاه خجستهمدعا

ي ي تزویر و زور، طنز را هوشمندانه و قدرتمند به کار آورده و به عرصههیأت دردمندي هوشمند، در زمانه
ها:مین کاراییهایی هست از هچه در ذیل خواهد آمد نمونهکنش اجتماعی کشانده است. آن

هاي عدالت و دادورزي و نیز . در پیش گرفتن روابط مبتنی بر عدالت، که فراتر از این، گسترش حوزه5-1
ترینِ وظایف حکومت است. حال اگر نظام حاکم، با ي مهمبخشی به اوضاع اقتصادي مردم، از جملهسامان

ي سیاسی و اجتماعی، نسبت به دو لطهخواهی سخردي است ـ و افزونبرنامگی ـ که روي دیگر کمبی
ي فقر، فساد و ستم باشد، پیامدهاي ناگواري را توجه باشد، بلکه گسترش دهندهي عدالت و اقتصاد بیمقوله

؛ همان اخالقی که به ویژه در »روابط مبتنی بر اخالق«و » اخالق«توجهی به بر جامعه تحمیل خواهد کرد: بی
نمایانده است؛ به بیان دیگر، پیوندي است رچوب خداباوري و دینداري میجهان گذشته، خود را در چا

اي است چه در ذیل خواهیم آورد، نمونهسو و خداناباوري، از دیگرسو. آنمستقیم در میان فقر و ظلم، از یک
دایی شخصی از موالنا عضدالدین پرسید که: چون است که در زمان خلفا مردم دعوي خ«در اثبات این ادعا: 
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کنند؟ گفت: مردم این روزگار را چندان از ظلم و گرسنگی افتاده کردند و اکنون نمیو پیغمبري، بسیار می
توان پیوند ). آیا بهتر از این، می271: 1384(عبیدزاکانی، » آید و نه از پیغامبراست که نه از خدایشان به یاد می

مقوالت ظلم و گرسنگی و خداناباوري را نمایاند؟
تر است؛ تا »گوقربانبله«تر است، . در نظام منحط سیاسی، هر کس که به رأس هرم قدرت نزدیک5-2

منشی و عدم استقالل ي بیکارانهاست، باید این توان ـ تعبیرِ پنهان» ندیم حضرت حاکم«جا که اگر کسی آن
ي شین خویش باز کنند و ارادهاي، دست از نظر پیرأي ـ را داشته باشد که در زمانی کوتاه، بلکه در لحظه

وگوي سلطان محمود و ندیم او آمده است، ي گفتچه دربارهملوکانه و منویات حاکمانه را رعایت نماید. آن
سلطان محمود را در حالت گرسنگی، بادنجان بورانی «خود شاهدي است صادق، در اثبات چنین روابطی: 

است، خوش. ندیمی [از ندیمان]، در مدح بادنجان، فصلی پیش آوردند. خوشش آمد. گفت: بادنجان طعامی 
ها گفت]. چون [سلطان] سیر شد، [باز] گفت: بادنجان سخت مضر چیزي است. ندیم باز بپرداخت [و مدح

در مضرّت بادنجان مبالغتی تمام کرد. [و در مضرّت بادنجان فصلی تمام بپرداخت]. سلطان گفت: اي مردك! 
باید گفت که تو را خوش فتی؟ گفت: من ندیم توأم، نه ندیم بادنجان؛ مرا چیزي میگنه این زمان مدحش می

مقام توان نام هر صاحبگمان به جاي عنوان ندیم، می)؛ بی274-273: 1384(عبیدزاکانی، » آید، نه بادنجان را
چه مهم است، وابستگی به قدرت است و تعهد به تأیید!دیگري را نیز گذاشت؛ آن

) در القاي فرادستی و یا 180: 1383اي از نمادهاي منزلتی (کوئن، ي جلوهقاب و عناوین، به مثابه. ال5-3
هاي منحط ي حکومتسامان، بلکه آلودهفرودستی، نقشی برجسته دارند. این القاب و عناوین در روابط بی

هایی، آنان که در چنین حکومتروند؛ این بدان معناست کهاي غیرواقعی به کار میشده ـ غیراخالقی، به گونه
ي صالح و پیشرفت به شمار ي اراذلند و آنان که مایهشوند، چه بسا به راستی در زمرهفاضل خوانده می

الملک، به درستی و در نگاهی عالمانه، عامل تباهی و ویرانی ملک: فسادالملک؛ هم از آیند: صالحمی
ها ـ ها و لقباهی دیگر، نگاهی عمیق و هوشیارانه، به عنوانهایی باید با نگروست که در چنین حکومتاین

که کاربردشان البته داراي پیامدهاي اجتماعی است ـ نگریست و از منظري منتقدانه به آنان نظر داشت. چنین 
عبید » ده فصل«یا » ي تعریفاترساله«چه در ذیل عنوان گیرد. آناي را طنزپرداز، به کار مینگرش منتقدانه

سوز که در پوششی از طنز خود را نمایانده کاو و عادتاي است از همین نگاه ژرفمده است، خود نمونهآ
، به راستی »العالم«شود و معنا می» دولتیار«، به درستی »الجاهل«بینیم که چگونه است. در این بخش می

همه » عمر کدخدایی«و است» الشّقی«همان » کدخدا«و نیز شاهدیم که چگونه و به راستی، » بدبخت«
).301و 299-295: 1384(عبیدزاکانی، »! الباطل«

هـ .ق.) نیز، طنز همچون 939نه تنها در آثار عبید، که در لطایف الطوایف فخرالدین علی صفی (م. 
مده، آ» زنان دلیر در مواجهه با حاکمان«ي چه دربارهشود. آنابزاري کارآمد در برابر رفتار حاکمان مشاهده می
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، ١نامی بدکردارها: روزي، زنی را نزد حجاج، از ستمکارترین حاکمان، خوشاي است از همین کارآمدينمونه
اي زن! آیتی مناسب بخوان تا تو را «اش سرکشی کرده بود! حجاج بدو گفت: رو که قبیلهآورند؛ از آنمی

دینِ اللَّه یخرِجونَ منْللَّه والْفَتْح ورأَیت النَّاس إِذَا جاء نَصرُ اببخشم. [زن، در خوانشی غیرمعمول] گفت: 
دسته از دین خدا، خارج گاه که پیروزي خدا و گشایش او در آید، مردمان را خواهی دید که دسته[؛آنأَفْواجاً

درآمدند به دین خدا و تو [...] زن گفت: مردمانیدخُلُونَ فی دینِ اللَّهشوند]. حجاج گفت: ویلک! [بگو] می
العملی از جانب زن، نه ). جالب است که چنین عکس176: 1389صفا، (فخرالدین علی» ایشان را بیرون کردي

حجاج گفت: آفرین «شود؛ نشانی از کارایی طنز: تنها باعث بخشش او، که موجب برخوداري مادي او هم می
).176(همان: » اش باز فرستاددرمش داد و به قبیلهبادت اي شیرین زن بدین حق رسانیدن! پس هزار

». دهقانی را ستمی رسیده بود«خوانیم: در همین اثر، لطایف الطوایف، جاي دیگر از دهقانی ستم رسیده می
سازد! پردازد و خود را به کاري دیگر مشغول میکند. شاه بدو نمیرود و عرض حال میاو نزد پادشاه می

پادشاه روي بگردانید. [دهقان] سوم بار تکرار نمود. پادشاه در غضب شد «فشرد: ند و پاي میکدهقان ابرام می
جا نیز طنز کارایی این» و گفت: اي مبرم! دردسر از پیش ما ببر! [دهقان] گفت: سر، تویی، درد را کجا ببرم؟

). آیا جز به 170(همان:» ر کشیدپادشاه از آن سخن متأثر شد و انتقام او از آن ستمگ«دهد: خویش را نشان می
توان به تقابل ایستاد؟گویانه، میي طنز، چنین نکتهزبان و شیوه

هاي طنز ي کتاب محاضرات االدباء و محاورات الشعرا و البلغاء نیز همچنان با کاراییدر نوادر، ترجمه
خوانیم که دیم. در همین اثر میگرشویم و از توان این شیوه در مقابله با ستم و قدرت آگاه میمواجهه می

امیري به زدن فردي امر کرد! فرد ـ که حال و دمی بود که مورد ضرب و شتم قرار گیرد ـ به هوشمندي، 
اي که همزمان با همراهی نمودن با امر حاکم(!)، به نفی آن اشاره ي طنز گفت؛ نکتهاي نغز، در شیوهنکته

).63: 1371(راغب اصفهانی، » ، طاقت آن داشته باشیمرا آن قدر بزن که روز جزا«داشت (!): 
ي شخصیتی دیگر، همچنان برجسته، گذشته از این آثار (آثار عبید، لطایف الطوایف و...)، لطایفی که درباره
چه در ذیل خواهیم گسیخته است. آنمالنصرالدین، آمده نیز گویاي به کارگیري طنز در تقابل با قدرت لجام

نماید. در حکایت ذیل خواهیم دید که چگونه مالنصرالدین، نمادي از تقابل را به خوبی بازمیخواند، این 
نماید و چه خوب آشکار ي طنز، چه کارا میفکاهیان و طنزآوران، ارزش راستین حاکمان را، به شیوه

نصرالدین هم در روزي امیر با گروهی از خادمان و وزیران به حمام رفت. از قضاي روزگار، مال«سازد: می
ي خود و دیگران شود. سر او بگذارد و باعث خندهحمام بود. امیر با دیدن مال تصمیم گرفت کمی سربه

سپس دست به کمر زد، سر باال گرفت و گفت: مال! بگو ارزش ما چقدر است؟ مالنصرالدین نگاهی به 
ارزد! مال زد: مردك! فقط لنگ ما ده دینار میسراپاي امیر کرد و گفت: ده دینار. امیر متعجب و عصبانی، فریاد

).67: 1379پاسخ داد: قربانت شوم، من هم براي همین گفتم ده دینار! (کشاورز، 

هایی هایی همچون حجاج و یا چون میکائیل داستان حسنک وزیر و نیز علی عبداهللا صالح، رئیس جمهور (!) یمن را ناممن نام.١
کار و نابکارش اما در رفتار تباههایی به ظاهر خودانم؛ نامفریبکار می
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ي حاکم و به تعبیري هاي انسانی در شخصیت خودکامهتوان از فقدان ارزشبه راستی آیا بهتر از این می
اي کارا و گمان در گروه به کارآوري طنز است. شیوهبی، گفت؟ این توان و قابلیت،١دیگر، شخصیت حاکمان

دارد و همچنان که پیش از این بدان اشاره ها برمینماید و پرده از حقیقتکارآمد که حقایق ناگفته را باز می
انگیزد، که سد تابووار بخشی، مقاومت چندانی را برنمیي شادمانی و شاديکردیم، به دلیل برخورداري از مایه

شکند.حرمت حاکم را، به شیرینی و مالحت خویش درهم می
ي جوحی، مالنصرالدین عربان، یا در خوانشی دیگر، جحا آمده نیز، خالی از تقابل هزّاالن و چه دربارهآن
گویی این جوحی، ي نکتهرسد، میزان و درجهپردازان، در رویارویی با قدرت نیست. هر چند به نظر میلطیفه

چه مسلّم است، همچنان تقابل تر است؛ با این همه، آنتوانتر و کمگویان آثار عبید، ضعیفبا نکتهدر سنجش 
چون و چراي حاکم. اگر بد گفتن از گویانی همچون جوحی است با قدرت بیو رویارویی فکاهیان و بذله

، امري نه چندان مهم )124: 1382(جوحی، » چگونه غذایی بود؟«غذاي امیر، آن هم پس از پرسش امیر که 
تردید، حاکمی را، در حضور همو، در ردیف نمادگان ظلم و تلقی شود ـ که البتّه چنین نیست ـ بی

ي یک ي صدرنشینان جهنم شمردن، کاري است که تنها و تنها از عهدهخودبرتربینی دانستن و او از زمره
در مجلس تیمورلنگ صحبت از قیامت «خوانیم: آید. این حکایت شگفت را با هم میگوي طنزپرداز برمیبذله

دانم در قیامت جاي من کجا خواهد بود، در بهشت یا بود. تیمور آهی کشید و گفت: اي جحا! من نمی
شک جاي امثال خود فکرهاي پریشان میندیشید! بیجهنم؟ جحا گفت: قربان! خودتان را ناراحت نکنید و بی

).517: 1382(جوحی، » نمرود و شداد و چنگیز خواهد بود!شما در صدر جهنم، در کنار فرعون و
گوي کند آن است که حاکم، خود به سراغ جحا، بذلهچه در این حکایت، بیشتر جلب توجه میآن
تواند ي خویش را جویا شده است! رفتاري که همچنان میپروا، آمده و خود از وي آیندهگوي بیراست

ل توجه طنز به شمار آید.گویاي کارآمدي و کارایی قاب
ي تقابل طنز و ظلم همچنان پیوسته است و همواره برخوردار از ي خجستهي خجسته، رشتهاین رشته

اي است چه در فرجام این جستار گفتنی است، نکتهکارایی در تقابل با قدرت و کارآمدي در تأثیرگذاري. آن
هاي ي ابزاري در رسیدن به آرمان، به مثابه»اجتماعییک گروه«، که توسط »یک تن«دیگر: گاه طنز نه توسط 

چه شود. آناي در بیان انتقاد و اعتراض نسبت به وضع موجود، به کار گرفته مییک جامعه و یا شیوه
آورده، خود نمودي است از به » گرانی در عهد ناصرالدین شاه«ي رفتار مردم، در هنگام میرخدیوي درباره
ـ که البته زبان جمع است ـ ، بلکه » یک تن«یان یک خواست جمعی، اما این بار نه از زبان کارآوري طنز، در ب

درست در ». در ایام سلطنت ناصرالدین شاه، قحطی عموم ایران را گرفته بود«از زبان یک گروه اجتماعی: 
گیز مردم، با بارش کم انرود! این در حالی است که اوضاع رقّتپرور به سفر کربال میهمین زمان، شاه دین

هاي بسیار؛ این بدان معناست که ذکر نام امیر، به عنوان نویسی، شخصیتی است قالبی و داراي نمونهزیرا شخصیت امیر، از منظر داستان.١
).198-197: 1367هاي حکایت یادآور تمامی امیران و حاکمان است (میرصادقی، شخصیتی از شخصیت



٢٩٨٧
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

انگیزتر شد. واکنش مردم، واکنشی قابل تأمل است: مردم پایتخت، این اشعار را به تصنیف باران، هر چه رقّت
بال/ نان شده گران/ یک من یک شاه کج کال/ رفته کربال/ گشته بی«خواندند: و با لحن و صوتی شورانگیز می

که براي » کج کاله«)؛ در این میان صفت 383: 1369دیوي، (میرخ» قران/ ما شدیم اسیر/ از دست وزیر
اي خوش ساخته، چه خوب غرور کاذب شاهانه را باز ي کربال قافیههناصرالدین شاه آورده شده و با واژ

دارد.اعتنایی قدرت به حال مردم دردمند برمینماید و پرده از بیمی
گیرينتیجه

ساز که همواره تأمل و ـ مفهومی است چنان برجسته و سرنوشتقدرت و به ویژه قدرت سیاسی، پدیده
رو است نشاند؛ این از آنتابد و پرداختن بدان، نتایجی خجسته را براي آحاد جامعه به بار میبررسی را برمی

هاي خُرد و کالن اجتماعی، در ساز آن را در عرصهکه تأمل در این مفهوم و پرداختن بدان، نقش سرنوشت
ي نماید. رویکرد به قدرت از منظر طنز، از جملهي تاریخ و نیز جغرافیاي سیاسی سرزمین ما روشن میگستره

هاي ي ادبی، طنز، در پیوند با اوضاع اجتماعی، برخوردار از قابلیتهاست. این گونههمین بررسی و پرداخت
ها و نقایص اجتماعی، در نمودن کاستیهاي بیان ادبی، اي از شیوهي شیوهچندگونه و چندگانه است و به مثابه

ي حکومت اي برخوردار است. این در حالی است که در فضاي بستهالعادهاز کارایی و کارآمدي فوق
تواند در بخشی میهاي شادمانی و شاديي برخورداري از مایهگسیخته، این طنز است که به واسطهلجام

ر حاکم را در هم شکند.رویارویی با قدرت عمل نماید و حرمت تابووا
کتابنامه

) .ي معاصر. چاپ نهم. تهران. ). تاریخ تفکر اجتماعی در اسالم، از آغاز تا دوره1390آزاد ارمکی، تقی
نشر علم؛

) .دیوان انوري. به اهتمام محمدتقی مدرس رضوي. تهران. شرکت انتشارات 1364انوري، اوحدالدین .(
علمی و فرهنگی؛

) .ل. تهران. مؤسسه). فرهنگ اصطالحات و مکتب1391بابایی، پرویزي انتشارات هاي سیاسی. چاپ او
نگاه؛

) .شناسی فرهنگی. چاپ اول. تهران. انتشارات علمی؛). انسان1375بیتس، دانیل و پالگ، فرد
) .د جعفر یاحقّی. چاپ). تاریخ بیهقی. به تصحیح علی1383بیهقی، ابوالفضلاض و اهتمام محماکبر فی

چهارم. مشهد. دانشگاه فردوسی مشهد؛
) .جلد. تهران. نشر و 2ي عربعلی رضایی. چاپ دوم. ). تاریخ ادبیات جهان. ترجمه1376تراویک، باکنر

پژوهش فرزان؛
) .ل. تهران. انتشارات دانشگاه تهران.). تحقیق، تألیف و ترجمه1382جوحیي احمد مجاهد. چاپ او
) .وشون. چاپ هجدهم. تهران. انتشارات خوارزمی؛). سو1391دانشور، سیمین
»گستر؛ي علمی ـ فرهنگی دانشجلد. تهران. مؤسسه18گستر. ي دانشنامه). دانش1389». (دلقک
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) .ل. تهران. انتشارات و هاي مدرن. ترجمه). دیکتاتوري1389رابین، باريي مهدي کالنترزاده. چاپ او
مطالعات زنان؛

ن. ترجمه1391کراورتی. (راجاگو پاالیاري، چاي ابوالفضل علیزاده طباطبایی. چاپ اول. تهران. ). رامای
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛

) .نوادر. ترجمه و تألیف محمدصالح قزوینی. به اهتمام احمد مجاهد. چاپ (؟)، 1371راغب اصفهانی .(
تهران. انتشارات سروش.

آناتومی جامعه. چاپ دوم. تهران. شرکت سهامی انتشار؛). 1380پور، فرامرز. (رفیعی
) .گلستان سعدي. به تصحیح و توضیح غالمحسین یوسفی. چاپ 1387سعدي، مصلح بن عبداهللا .(

هشتم. تهران. انتشارات خوارزمی؛
) .ي چاپ و انتشارات آستان ). ده هزار مثل فارسی. چاپ اول. مشهد. مؤسسه1372شکورزاده، ابراهیم

قدس؛
) .انواع ادبی. چاپ دهم. تهران. انتشارات فردوس.1383شمیسا، سیروس .(
) .جلد. تهران. انتشارات فردوسی؛5). تاریخ ادبیات در ایران. چاپ سوم. 1364صفا، ذبیح اهللا
ین. (عبیدزاکانی، نظامارنامه. به اهتمام علی). زاکانی1384الدل. تهران. انتشارات زواصغر حلبی. چاپ او.
) .شناسی. چاپ سوم. تهران. نشر نی؛). آشنایی با مفاهیم اساسی جامعه1388عضدانلو، حمید
ي جعفر شهیدي. چاپ یازدهم. تهران. شرکت انتشارات البالغه، ترجمه). نهج1376طالب. (علی، ابن ابی

علمی و فرهنگی؛
انتشارات آشیان؛). فرهنگ سیاسی آرش. چاپ چهارم. تهران.1391بابایی، غالمرضا. (علی
) .ین همایی. چاپ چهارم. تهران. مؤسسه). نصیحۀالملوك. به تصحیح جالل1367غزّالی، محمدي الد

نشر هما؛
) .ین علی صفیلطایف الطوایف. به سعی و اهتمام احمد گلچین معانی. چاپ نهم. 1389فخرالد .(

تهران. انتشارات اقبال؛
) .مه. به کوشش جالل خالقی مطلق، چاپ سوم. یازده جلد. تهران. ). شاهنا1389فردوسی، ابوالقاسم

مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسالمی؛
) .شناسان؛شناسی سلطه. چاپ اول. تهران. [انتشارات] جامعه). جامعه1390فوکو، میشل
) .ین. چاپ دوم. تهران. نشر پیدایش؛). لطیفه1379کشاورز، مرجانهاي شیرین مالنصرالد
ي محسن ثالثی. چاپ بیست و یکم. تهران. شناسی. ترجمه). درآمدي به جامعه1383س. (کوئن، برو

نشر توتیا؛
) .فر. چاپ ي یزدي. به اهتمام جمشید کیان). تاریخ پسندیده. تحریري از ظفرنامه1389منشی، روح اهللا

اول. تهران. انتشارات اساطیر؛
) .ل1369میرخدیوي، اصغرلیتوگرافی و چاپ افست پارت. مؤلف؛). خنده و گوهر. چاپ او .
) .عناصر داستان. چاپ دوم. تهران. انتشارات شفا؛1367میرصادقی، جمال .(



٢٩٨٩
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

) .دیوان اشعار حکیم ناصرخسرو قبادیانی. به تصحیح مجتبی مینوي 1388ناصرخسرو، ابومعین .(
طهرانی و مهدي محقق. چاپ هشتم. تهران. انتشارات دانشگاه تهران؛

 کلیله و دمنه. به تصحیح و توضیح مجتبی مینوي طهرانی. چاپ 1362منشی، ابوالمعالی. (نصراهللا .(
هفتم. تهران. امیرکبیر؛

نامه (سیرالملوك). به کوشش جعفر شعار. تهران. [شرکت ). سیاست1364الملک طوسی، حسن. (نظام
هاي جیبی].سهامی انتشارات کتاب
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جوي گنتحلیل تطبیقی خسرو وشیرین نظامی
با معشوق بنارس ملّامحمدخطاي شوشتري

1دکتر سید مهدي رحیمی

استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند
2سیده زهرا موسوي نیا

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه بیرجند
چکیده

یت هاي ن و ملّی با زبالّپژوهش هاي تطبیقی به بررسی روابط تاریخی و فرهنگی ادبی در بین زبان م
هاي تطبیقی وجوه ت. در پژوهشآثار گوناگون با یکدیگر اسمیان و در صدد یافتن پیوندهاي پردازد میدیگر

ي خسرو گیرد. نظامی گنجوي،پدیدآورندهمشابه و متفاوت آثار مورد نظر مورد بررسی و تحلیل قرار می
ن پردازي و مضامین غنایی او نه تنهادر ایران وشیرین قطعاً یکی از بزرگان ادب فارسی است که شیوه داستا

توان استادانی را یافت که به سخن او تأسی جسته رهروان زیادي یافته است که در اقصی نقاط عالم هم می
در شوشتري قابل ذکر است.»معشوق بنارس«باشند، در این میان نام ملّامحمدخطاي شوشتري صاحب منظومه 

دهد و آن را از آمیختگی ر خسرو و شیرین به عشق زمینی ارج و بها میدکه نظامیاین منظومه همچون
به قائل است، بین زمینی و آسمانی ماکند و عشقی صرف با هوس که در آثار گذشتگان وي بود عاري می

نگارندگان در این مقاله با توان کتابش را تقلیدي از خسرو و شیرین دانست.گونه عشق رسیده و میاین
) را از جهت ساختار (عناصر داستانلیلی و توصیفی داستان خسرو شیرین نظامی و معشوق بنارسرویکرد تح

دو داستان خسرو و شیرین و معشوق بنارس از اند که تطبیق و مقایسه نموده و به این نتیجه رسیده
د. این بسیار مشابه ان» زاویه دید« و »روایت «و » پیرنگ«، »موضوع و مضمون«،»شخصیت پردازي«لحاظ

تواند اثر پذیري شوشتري از نظامی را بیشتر ویژه از جنبه محتوایی و ساختاري بسیار است  و میتشابه به
آشکار کند.

شوشتريينظامی،مال محمد خطا،خسرو و شیرین،معشوق بنارس،ادبیات تطبیقی، عشقها:کلیدواژه

مقدمه
مختلف ادبی، هنري ، فکري  در گذشته  و حال دبیات تطبیقی به بررسی روابط و تاثیرات در حوزه هايا

پردازد ، اهمیت ادبیات تطبیقی بدین جهت است که ریشه جریان هاي فکري و در میان آثار مختلف ادبی می
کند تا بدین وسیله بتواند روابط و تاثیرات شان را بر یکدیگر به روشنی نشان ادبی ملل مختلف را آشکار می

ریخ ادبیات نیست بلکه تاریخ روابط ادبی  است. دهد. ادبیات تطبیقی تا
خواهد تاثیر اندیشه ها را به ما نشان دهد که چگونه یک اندیشه توسط شاعري ادبیات تطبیقی در واقع می

شود و در نقطه دیگر جهان آن اندیشه در آثار شاعران دیگر بدون محدودیت در نقطه اي از جهان مطرح می

1.smrahimi@birjand.ac.ir
2.mosavinia.zahra@yahoo.com
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داستان خسرو و شیرین داستان عشق نامداران و )10: 1382.(کفافی،کندوز میزمانی و مکانی مختلف بر
در ه.ق 576در سال بیت دارد و 6500داراي  قدرت تاثیرگذاري بسیاري است.این منظومهواستبزرگان 

که در مخزن االسرار پایبند آنبا رویکردي متفاوت با آنچهدر این منظومه شاعر ه است. سروده شدهزجبحر 
خسرو وشیرین در زمان سرودن خودشبر اساس گفته هاي این اثر سرایندهشور و عشق را می آزماید.،بود 

که شاعر به آن شاخه و برگ اضافه نموده است داستان داراي ریشه هاي تاریخی این واست عاشق بوده
سرو و شیرین و لیلی و ي ادب غنایی خنظامی گنجوي با خلق آثار خود مخصوصاً دو شاهکار عرصهاست.

ي ادب فارسی تثبیت و محکم ساخت.او که شاعر تصویر مجنون، جایگاه خود را در میان بزرگان عرصه
سازي است با ارائه دادن هنر خود به دیگران زبان تحسین و ثنا گویی دیگر شاعران را براي خود گشود.به 

بسیاري از شاعران چه در خود ایران و چه خارج از دالیل بسیار کم ذکر شده در متن، آثار نظامی مورد تقلید
بودههندقارهمرزهاي ایران قرار گرفت. این تاثیر گذاري نظامی در خارج از مرزهاي ایران بیشتر بر شبه

برگرداندند. خودمحلیزبانبهرانظامیآثارهندیانازبسیارياست.
وستان به حدي است که شاعران و سرایندگان هندي در اش در هندهاي داستانیعالقه به نظامی و منظومه

اند.(نورمحمد اش را سرمشق خود قرار دادهنگرند و خمسهمثنوي سرایی، نظامی را به چشم استاد می
توان به امیر خسرو دهلوي اشاره )از جمله مقلدان مشهور خمسه نظامی در شبه قاره هند می1374: 1372خان،
نمود.

-ي بزرگ تمجید نمودههاي گوناگون، از این نابغهدي نیز در مقاطع مختلف و به مناسبتتذکره نویسان هن
اند، از جمله؛ عوفی در لباب االلباب، تقی اوحدي در عرفات العاشقین، واله داغستانی در ریاض الشعراء، آزاد 

در شعر العجم، میر بلگرامی در خزانه عامره، رحم علی خان ایمان در تذکره منتخب الطوایف، عالمه شبلی
)1372:481عبدالرزاق نواب صمصام الدوله در بهارستان سخن و موالنا ابوالکالم آزاد در غبار خاطر(عابدي، 

اثر این شاعر است که معشوق بنارس یکی دیگر از مقلدان نظامی  مال محمد خطاي شوشتري است. 
ل اغلب داستان هاي عاشقانه سرگذشت عشق مثي عاشقانه خسرو و شیرین نگاشته شده و تحت تأثیر منظومه

به هزج در بحر ه.ق 591در حدود سال بیت دارد و 1250پاك دو عاشق از خاندان شاهی است. این منظومه 
وزن خسرو و شیرین سروده شده است.

ا ب- گیرند. عاشقانه بودن که در نظر اول هاي عاشقانه قرار میهاي مذکور، هر دو در ردیف منظومهمثنوي
در هر دو مثنوي قابل مشاهده است، اگر از دیدگاه واقع گرایی نگریسته شود، عیبی است که -اندکی تفاوت

گرایی هاي مبالغه دوستی و کمالسراسر ادبیات را فرا گرفته است. این امر... مشمول همان ویژگی
)51: 1372است.(حمیدیان،
روش تحقیق

تحلیلی است؛ بدین گونه که ابتدا -اي و روش تحقیق ، توصیفیروش گردآوري مطالباین مقاله کتابخانه
منظومه هاي مورد بحث  مطالعه و یادداشت برداري شده ، سپس با یکدیگر مقایسه و تبیین و تحلیل شده 
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است. در این مقاله هر دو داستان از منظرهاي شخصیت پردازي،موضوع و مضمون،پیرنگ و روایت و زاویه 
اند.ارگرفتهدید مورد بررسی قر

شایان ذکر است که در ارجاع به کتاب خسرو و شیرین و معشوق بنارس ،در متن مقاله ، نام کتاب و 
و "شوشتري"شماره صفحه و بیت ذکر شده است و مشخصات کتابشناسی هریک در فهرست منابع ذیل

ذکر شده است."نظامی"
پیشینه تحقیق

توان از چند مقاله یاد کرد این مقاله چاپ نشده است وتنها میي موضوعاي دربارهتا کنون کتاب یا مقاله
نقد تطبیقی «)،1386از حسن ذوالفقاري (» ملک خورشید و شاه بنارس«که به موضوع این مقاله نزدیک است: 

) و 1390از علی اکبر سام خانیانی و همکاران(»و ساختار روایی خسرو وشیرین نظامی و مثنوي پدماوت
).1389از حسین آقا حسینی( » شیرین ترشیزي با خسرو و شیرین نظامیمقایسه خسرو «

هاي عاشقانه درآمدي بر منظومه
که تعدادزیادي از شاعران فارسی زبان به آن ها نی استومضامیهاي عاشقانه از جمله موضوعات داستان

ي استان ها است. عمدهبه دلیل جاذبه وکشش این گونه د، رغبت نشان داده اند.بی شک این گرایش و توجه 
ي انواع ادبی چون مدح،پند،مثنوي است وبه دلیل ساختار این منظومه ها همهقالب داستان هاي عاشقانه در 

.مناجات وغیره را در خود جمع کرده استوصف،هجو،
ر منظومه هاي عاشقانه بسط یافته ي شعر غنایی است .در غزل مفهوم عشق به اشاراتی بیان می شود اما د

هاي عاشقانه در منظومهکمال می یابد .،منظومه ي عاشقانه همان مضمون باز و گسترده شده ،در قالب داستان
1388گیرد.(ذوالفقاري،همان صورت انتزاعی و حکمی غزل است که صورت تفصیلی و عینی به خود می

فخرالدین اسعد گرگانی که ) عاشقانه سرایی در ایران پیش از اسالم نیز وجود داشته و ویس و رامین 14:
داراي ریشه پارتی است می تواند گواه این ادعا باشد. عاشقانه سرایی با اینکه پس از نظامی رشد چشمگیري 

و همچنان به حیات خود ادامه می دهد.نداشت ولی نقش خود را در ادبیات فارسی از دست نداده است
داستاندو خالصه -1
خسرو وشیرین-1-1

جاودان می شود.هرمز پادشاه آن ابتداي داستان آغاز و در پایاندر وایت عشقی است که این داستان ر
اسم او را خسرو شود . میفرزندي حبا، صبر دین و عدالت استوار شده ش ساسانی که پایه هاي حکومت

رش شب هنگام گذارفته است ، براي شکار به صحرا یک دفعه کهو بزرگ می شودپرویز می گذارد.خسرو 
پدر رسد.به هرمز می. خبر این رفتارسبب رنجش مردم آنجا می شودبا رفتار خود به یک روستا می افتد و

با وساطتبزرگان بخشوده می شود. پس از این ماجرا خسرو شبی نیاي در نهایتومی کند تنبیه را خسرو 
ه پدرش به او چهار پاداش می خود نوشیروان را به خواب می بیند که در خواب به پاس تحمل کردن  تنبی
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؛ تیز رو به نام شبدیز ویافتن زر فراوانیاسب؛ تخت شاهی؛دهد:دالرامی که از او شیرین تر کس نبیند
نواسازي به نام باربد .

شاپور ندیم خاص خسرو وچیره دست در هنر نقاشی در پیشگاه خسرو به اوصاف شیرین می پردازد 
او را به قصر خسرو دعوت ،ر ماموریت می دهد که شیرین را پیدا کرده شاپوو بهدل می دهدبه اووخسرو 

عبارتند از:موانع عشق آنان مهمترین جاي داستان  فراز و نشیب هاي عشق آنان آغاز می شود. کند.از این
م و پیروزي وخسرو از پادشاه رو کمک خواستنحمله ي بهرام چوبین و گرفتن تخت شاهی از خسرو 

.مریم که از عالقه ي همسرش کمک هاي پدرشبه پاس ازدواج با مریم دختر پادشاه روم ام وخسرو بر بهر
.خسرو به شیرین  آگاه می شود نسبت به رابطه آنان واکنش نشان می دهد و مانع بزرگی براي آنان می شود

د سر باز زدن شیرین و مطیع نشدن وي در مقابل خواسته هاي خسرو موجب خشم خسرو و قهر بلن
.مدت وي می شود

پدید آمدن رقیبی نوظهور به نام فرهاد که با حیله هاي خسرو از سر راه بر داشته می شود.
باشکر.ازدواجوخسرو در جواب بی مهري هاي شیرین هاي لجاجت

شیرویه پسر مریم تخت پادشاهی  را تصاحب می کند یابد که گونه پایان میداستان خسرو و شیرین این
و کندمیدر آتشکده اي مستقر می شود ولی این نیز شیرویه را آرام نمی کند خسرو را زندانیو خسرو 

کار نیز راهی براي وصال به شیرین اینرغم خواسته شیرویه ، علیولی دهد تا او را ازمیان بردارندمیدستور 
رسد.ه آرامش ابدي میکند و در آغوش محبوبش بخودکشی میباز  نمی کند و شیرین نیز در دخمه خسرو 

معشوق بنارس-1-2
دختري به غایت زیبا دارد که بسیار پاك ،در بنارس حکومتی از عدل  بنا کرده است که هندي یپادشاه

شاهزاده اصفهانی به بنارس سفر می کندودر آنجا اقامت می کند .این دو ، دامن وعفیف است . خورشید شاه 
دیگر را در می بینند و دل  به هم می سپارند.هر دو از غم این عشق روزي هنگام رد شدن از  گذرگاهی هم

رنج هاي بسیار می کشند . خورشیدشاه غم عشق خود را با دوستان خود در میان می گذارد و آنها که آب 
شاه . تصمیم می گیرند که به خواستگاري دختر شاه بروند ، شدن  هر روزه دوستشان را به چشم  می دیدند 

مخالفت می کند و به زند و پازند قسم یاد می کند ،با ازدواج آن دویش خورشید شاه با خبر می شودکه از ک
از این جا اوج داستان آغاز می شود. مخالفت هاي پادشاه آغاز می شود و نصایح که مانع این ازدواج شود .

دختر شاه معتکف می شود .یحصیراي دوستان هم در خورشید شاه اثر نمی کند وبر سر راه معشوقدر خانه
نیز وقتی که این شکوه ها را می شنود راز درونی خود را براي کنیز خود آشکار می کند و شاه نیز از درد 
درونی دختر خود آگاه می شود و با کمک پیرزنی در قصر دست به دامن حیله می شود . پیرزن دختر را براي 

باز می گرداند و به خاصان حرم دستور می دهد گریه و شیون شنا به رود بنارس می برد و پنهانی به منزل
آغاز کنند و شایع کنند که دختر شاه در دریا غرق شده است .خورشید شاه وقتی از مرگ دخترآگاه می شود 

را نمی شنود ،براي ناله هاي معشوق خود هنگام که زند وخودکشی می کند.دختر شاه شب خود را به دریا می
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دریا ه منزلگاه عاشق می رود ،آنجا را خالی می بیندواز کنیز خود می شنود که خورشید شاه در بفهمیدن علت 
کنند در حالی که را پیدا میخود را به آب می سپارد و بعد از چهار روز جسد آن دو او نیز غرق شده است. 

مزارشان زیارتگاه دخمه اي به خاك می سپارند ورا در آن دو .در آغوش هم به خواب ابدي رفته اند 
.عاشقان می شود

تحلیل محتوایی-2
،پاك و ازطرف خسرو ،عشقی که از طرف شیرین ؛ خسرو وشیرین روایت عشق میان دو دلداده است 

،بود. شیرین از ابتدا سعی کرد که دید خسرو را نسبت به عشق عوض کند و بر خالف میل خودآلود هوس 
و باعث جدایی هاي طوالنی مدت میان آن دو شد ولی به دلیل پاکی عشق خسرو را از خود راند و این کار ا

عنوان همسر هعنوان معشوق بلکه بهشیرین این عشق نمرد. شیرین عشقی رسمی می خواست عشقی که نه ب
که خود مانع -در کنار خسرو قرار گیرد ولی خسرو سعی نکرد موانع را بردارد بلکه پس از مرگ مریم 

جاي خالی عشق شیرین را پر کند وجوابی شاید تا کرددوباره همسري اختیار -شق آنان بود بزرگی میان ع
ولی نتوانست با جایگزین کردن شکر به جاي شیرین عشق او را ،براي بی مهري هاو خودپسندي شیرین شود

فردي مستبد و کهو او راکرداز یاد ببرد .اکسیر عشق شیرین در پایان داستان مس وجود خسرو را به زر بدل 
.کردنرم خو ، صلح طلب و البته عاشق واقعی تبدیل بود به انسانیخودخواه 

در آنعاشق و معشوق بهوادامه دارد مرگ تا لحظهکه استعشق پاکی ،شرح معشوق بنارسداستان
موضوع اکثر داستانمانند دو هیچ کدام تسلیم هوي نفس خویش نیستند . این می مانند وعشق خود وفادار 

داستان هاي سنتیدر محیط درباري شکل می گیرد و نشان دهنده سبک و  ساختار زندگی این بخش خاص از 
(گره )اجتماع است. تفاوت مذهبی در داستان  معشوق بنارس نمود زیادي دارد و یکی از اصلی ترین مشکل

خورشید دیگر،ن را کفر می داند و از طرفازدواج با مسلمابنا به اعتقاد زرتشتیانپادشاه.میان آن دو است
تفاوت .بگذرداز آن حاضر نیست براي رسیدن به معشوق ،شاه نیز که  به دین خود اعتقادي راسخ دارد 

در همچنان که اشاره شد چیز دیگري استو عامل جدایی آناننیستمذهب در خسرو و شیرین اصال مطرح 
است .ساختار و فضاي کلی دو همین موضوع و دخت شاه بنارس حالی که تنها مانع میان عشق خورشید شاه 

و هریک داستان تقریبا به یک شکل  است . هر دو با مناجات و نعت پیامبر و مدح ممدوح آغاز می شود 
بعضی قسمت هاي اضافه دارد که شاید  دلیل اصلی این اختالفات،تفاوت  نوع نگرش و  نسبت به دیگري 

مدح امام علی (ع) که شوشتري بدان پرداخته است. در خسرو و شیرین به وقایع مثل؛ مذهب دو شاعر است
مثل حمله بهرام چوبین و وجود خنیاگري به نام باربد و... ولی در معشوق بنارس است ؛ تاریخی اشاره شده 

ین تاریخی بسیار مبهم است و فقط به دلیل وجود مسجدي واقع در بنارس به نام عاشق و معشوق اتوضیحات
.داستان را داراي ریشه تاریخی می دانند

تحلیل ساختاري دو داستان-3
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این عناصر عبارتند از : پردازیم.در این بخش به بررسی عناصر ساختاري مشترك میان دو داستان می
شخصیت پردازي ،زمینه، موضوع ، پیرنگ و روایت و زاویه دید.

يشخصیت پرداز-3-1
یت و شخصیت پردازي است و چه بسا که همین عامل ،باعث شهرت و یکی از عناصر مهم داستان شخص

نیز ترغیب مخاطبان به خواندن یک اثر داستانی باشد. می توان گفت شخصیت پردازي از جمله عناصر مؤثر 
بر ضعف یا قوت عنصر طرح،است؛ چراکهحوادث و اعمال مبتنی بر نظم و ترتیت علت و معلولی، چه در 

) شخصیت در اثر 1383:116هاي داستانند.(شمیسا،حیطه گفتار، ناشی از شخصیتحیطه کردار و چه در
روایتی یا نمایشی ، فردي است که کیفیت روانی و اخالقی او ، در گفتار و اعمالش، وجود داشته باشد . خلق 

،شخصیت  کندي داستان تقریباً مثل افراد واقعی جلوه میهایی را که براي خواننده در حوزهچنین شخصیت
هر فعل یا حرفی باید علت و انگیزه ، بدیهی است که در یک داستان) 1367:184گویند.(میرصادقی.پردازي می

ها و عادات رفتاري دیرپا ها بر اساس خصلتشخصیت)179:1383مناسب و خاصی داشته باشد.(شمیسا،
- اي جورواجور هستند اما شخصیتهاي نامنسجم از خصلتشوند. مردم واقعی معموالً داراي آمیزهساخته می

هاي گوناگون و زیادي خصلت» ساده«تري باشند. شخصیت هاي منسجمهاي داستانی باید داراي خصلت
بینی هایش معموالً قابل پیشهایش نیز کشمکش کمی وجود دارد،در نتیجه واکنشندارد و بین خصلت

هاي متضاد و گریبان است زیرا خصلتهاي گوناگون درونی دست بهبا کشمکش» پیچیده«هستند.شخصیت
هاي شخصیت پیچیده ، واکنشسازند تا حد زیادي هم اندازه هستند.در نتیجهمتناقضی که شخصیت او را می

بخش مهم و اثر ) می توان گفت 1377:58(فوالدي تاالري.» افتد.اش به تعویق میاغلب به علت جدال درونی
ها هستند، که اساس ساختمان داستان را تشکیل می دهند.هر گذار در بخش هاي دیگر داستان شخصیت

شخصیت داراي ویژگی و صفات خاصی است که آن را از دیگر شخصیت متمایز می کند .
در این دو داستان برخی از شخصیت اصلی و فرعی با هم یکسان و برابرند .شیرین با دختر شاه 

بنارس در زمینه کلی با هم مشابه اند .بنارس،خسرو با خورشید شاه و شیرویه با پادشاه 
نظامی در شخصیت پردازي از روش مستقیم(شرح و توصیف شخصیت داستان) و روش غیر 

کند و گاه از طریق روش مستقیم(شناساندن شخصیت از طریق گفتار و اعمالشان) به یک میزان استفاده می
گیرد و بسیاري از ها مورد توجه قرار میمستقیم، صفات بیرونی و ظاهري اشخاص بیش از صفات درونی آن

هاي ظاهري و جسمانی او در ماند. مثالً در وصف شیرین، فقط زیباییزوایاي شخصیتی اشخاص پنهان می
ها سطحی و گردد. همچنین  اغلب این شخصیتشود و از خصال درونی وي مطلبی بیان نمینظر گرفته می

ش به شباهت و تفاوت هاي شخصیت هاي اصلی هر دو داستان می در این بخ)50: 1386اند.(پرین،یک بعدي
پردازیم.

هاي اصلی داستانشخصیت-3-1-1
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هاي اصلی این دو داستان  خسرو، خورشید شاه، شیرین و دختر شاه بنارس است که مبنا و شخصیت
ریزي شده است.ي داستان بر پایه عشق و دلباختگی آنان پیشالوده
شاه بنارسشیرین/دختر -3-1-1-1

اي از اي که بر سراسر داستان سایه افکنده چهره شیرین است. شیرین را آمیزهدر روایت نظامی نیز چهره
عقل و عشق دانسته اند . از نیروي عشق پایدار و ستایش انگیز شیرین که بگذریم در او خرد ، پختگی ، 

ور از دانش و دور اندیشی نشان را زنی بهرهاي نهفته است و این خرد شیرین او کاردانی و دور اندیشی ویژه
کند. شیرین است و به هیچ روي جانب خرد را رها نمیدهد که بر امیال و خواسته هاي نفسانی عنان زدهمی

اندیشد و این مصلحت گر و مصلحت اندیش است که در همه حال به صالح عملی میزنی عاقل و حساب
)148-147: 1389ر ورزي پس از زناشویی است.(اصفهانی ،حقّی،آیینی تحقیقاً همان اصرار وي به مه

هر دو زن جزو شخصیت هاي اصلی در داستان هستند که تا پایان داستان عفت و پاکدامنی خود را حفظ 
می کنند و از خود گذشتگی آنان به خاطر عشقشان در صحنه آخر داستان به خوبی مشهود است . هر دو 

قائل اند .تفاوت هاي میان آن دو نیز وجود دارد. یو براي عشقشان ارزش واالیبراي وصال تالش می کنند 
تا پایان که داراي شخصیتی ایستا شیرین نقش اصلی و پایه را در داستان دارد و محور اصلی است . زنی 

پایبند عقاید و اصول خویش است و عشق پاکش را آلوده خواسته ها و هوس هاي عاشق خود نمی داستان 
ساده وضعیف است.در مقایس با شیرین ، زنید. دختر شاه هند شخصیت محکم و تاثیر گذار ندارد و کن

توصیف شیرین از زبان شاپور
شدهجوش  سپاهش تا سپاهانازنسل شاهاناستزنی فرمانده

مقررگشته بر فرمانآن زنهمه اقلیمازارانتا به ارمن
)4-5،ب 49(نظامی،ص 

بهزیرمقنعه، صاحب کالهیماهیپریدختی،پري بگذار،
چشمی چو آب زندگانیسیهافروزي چومهتاب جوانیشب

دهان  پر آب شکّر شد رطب رالب را زبس کاورد یاد آن نوشین
صدف را آب دندان  دادهازدورها چون   نوربه  مروارید دندان

دوگیسو چون  کمند   تاب  دادهدو  شکّر  چون عقیق آب داده
)3-8،ب50(همان،ص

توصیف دختر شاه بنارس
برگتري داشتنهان در پرده، گلداشتزیبادختريخانهعصمتبه

از نگاهشمشتاجل را تیغ درچشم سیاهشتغافل شوخی
چشم بخت روشنراکردهجهانپرفناز چشماشغبار سرمه
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سراز قامششورقیامترا بهکمند گردنحورخم زلفش
نگویی تا بهشتی نیست هندوروصفحهرا برنشانده زلف

از آن بیرون نیایدتا   حشرشکرآیدبوسهلبش را گرخیال
)220-215،ب72(شوشتري،ص

خسرو / خورشید شاه -3-1-1-2
هستند ،هر دو در خانواده قوي جنگجو و از لحاظ نیروي بدنی انیهر دو مردخسرو و خورشید شاه 

می کشند و براي از بین بردن موانع تالش هاي یهایبراي وصال رنجهر دو لیده اند .اشرافی متولد شده و  با
زیادي می کنند . هر دو طعم معتکف شدن را می چشند ،خسرو در آتشکده و خورشید شاه در نیزار  در 

را گذرگاه معشوق اعتکاف می کنند. هر دو در آخر داستان گرفتار دسیسه ي مخالفان می شوند و جان خود
از دست  می دهند. 

تفاوت بین این دو شخصیت در این است که خورشید شاه فردي است مذهبی و پایبند به اصول اخالقی 
طوري هگاه از معشوق خود نخواست که عفت و عصمت خویش را از بین ببرد بو عرفی در جامعه ،که هیچ

دین به اصول ؛سرو این گونه  نیست خدر حالی که خاطر عشقش دینش را فدا کندهکه حتی حاضر نیست ب
مهم سرکش و خودخواه که خوشی آنی برایش استفردي؛ بی اعتنا است و بی تفاوتهاي اخالقی وارزش

تا جایی که حتی عدالت پدر را زیر سوال می برد و به مردم دهکده اي که بعد از شکار در آنجا اقامت است
خواهد که دامن پاك خود را با گناه از شیرین می؛ و گناه است کند.عشق خسرو مملو از هوس کرده ظلم می

آلوده سازد و وقتی با امتناع شیرین مواجه می شود ناراحتی در رفتار او نمود می کنند وبا جایگزین کردن 
در آخر داستان مفهوم عشق واقعی را می فهمد و انقالبی را می آزارد . با وجود اینزنان دیگر ، معشوق خود 

وجود می آید ، تا آن جا که حاضر نیست حتی در دقایق آخر زندگی خود ،شیرین را بیدار هباوونی در در
از خو بروز می دهد.نوعی از خودگذشتگی عاشقانه که حاصل عشقی واقعی استو کند 

نحوه عاشق شدن نیز در آن دو متفاوت است خسرو با توصیف از شیرین  دل بدو  می سپارد ولی 
شاه با نگاه اول عاشق می شود .خورشید

توصیف خسرو
چراغیروشن از نورالهیگرامی دري  از دریاي شاهی

گیريبه  طالع تاجداري،تختخسریريمبارك طالعی،فر
خسرو  پرویزنامشنهادهپدر در خسروي دیده تمامش

که بودیدایم  از   هر  کس پر آویز از آن شد نام آن شهزاده پرویز 
ي   خشکچو  مروارید  تر  در پنبهدایه چون مشکحریرشدرگرفته

خوشترخندید..نی    از صبحشکر رخی از آفتاب اندوه    کُش   تر
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بردستیگل،دستسان دستهبهبزم شاهش آوردند    پیوستبه
)7-13،ب 40(نظامی،ص

توصیف خورشید شاه
داشت چوندر جسم جانینشیمنکز ایراندر بنارسنوجوانی

فلک خورشید راخوانده غالمشخورشید نامشملکپدرخوانده
چراغ چشم عالم زان  فروزانرویانیرهترخش خورشیدبزم

غبار   خط ز   رویش    نادمیدهز صافی  مردمان  دیده دیده
دهانش نوش در جامازراسخناو شهد درکاملبنمکرا  از

)248-244،ب74(شوشتري،ص
هاي فرعی داستانشخصیت-3-1-2

اشخاص فرعی در این دو داستان مانند شیرویه، پادشاه بنارس، شاپور، دایه دختر شاه بنارس، فرهاد و... 
گردند.ها میهاي اصلی داستان را برعهده دارند و حول محور آننقش برجسته ساختن شخصیت

شیرویه / پادشاه بنارس-3-1-2-1
حیله گري آنان باعث تراژدي پایانی داستان می شود . ابتدا آنان دنبال ونقش منفی دارند این دو شخصیت

راه حلی براي جدایی عشاق داستان هستند وقتی می بینند تالش آنان بی ثمر است براي از بین بردن مانع و 
زیر دستانشان مرتکب قتل می شوند.رسیدن به اهداف خودبا کمک 
ر این است که شیرویه پسر نافرمان خسرو عاشق شیرین است و می خواهد که تفاوت این دو شخصیت د

حتی به قیمت  آلوده کردن دست خود به خون پدرش خسرو .شیرویه مانند پدرش بیاورداو را به چنگ 
که هیچ چیز برایش مهم نیست و مرز و محدودیت براي ارتباط با انسان ها براي خود استانسانی بی پروا

دست آوردن حکومت و عشق هبراي بو پدر را رقیب می داند ؛ به نامادري خود نظر دارد ؛شود قائل نمی
پدرش تالش می کند .شاه بنارس در ابتداي داستان شخصیتی مثبت و حکومتی بر پایه عدل داردو دختري 

خورشید ورش ازدواج دختباتربیت کرده که در عین زیبایی پاك دامن و عفیف است.تنها دلیل مخالفت او 
مذهب اوستدلیل را اینگونه بیان می نماید :، شاه 

خزف راعقل با گوهرنسنجدجا نگنجدمتاع کفر و دین یک
هایفارس سوگندخانهبه آتشزردشت و به پازندقسم گفتا به

پیوندمسلماناستکفربسیپرستانکه در کیش همه آتش
)494-491،ب 86(شوشتري،ص

شاعراز ناراحتی شیرویه پس از قتل لی ن شاه بنارس از کرده خود اظهار پشیمانی می کند ودر پایان داستا
.        پدر سخنی نمی راند
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توصیف شیرویه
چو شیران ابخر و شیرویه نامشزند خامشکفرزمریم بودي

در آن طفلی که بودش قرُبِ نه سالفرزند قتّالکه آنشنیدم
»مرا جفتشیرین کاشکی بودي«کهگفتیبود،مرا عروسیشیرینچو

دینش؟زدانش یازدولت   یا زز مهرش باز گویم یا زکینش ؟
بودمینیز ناخشنودوزو شهبودسراي شاه ازاو پردود می

)1-5،ب412(نظامی،ص 
توصیف شاه بنارس

شاهیسامان بنارس داشتبهعدل و دادخواهیبهکه هندوي
بام فرّو جاهشزحل هندوياهشفلک خشت اساس بارگ

)213-212،ب72(شوشتري،ص
زمینه-3-2
فوالدي »(ي اجتماعی.گویند:مکان و زمان و سابقهاي است که به آن محیط میزمینه همان مجموعه«

زمینه اثر به تصویر کشیدن اوضاع و احوالی است که باعث آشنایی خواننده با شخصیت ).1377:69تاالري.
شوند و خواننده نسبت به قهرمانان ،شناخت و آگاهی کسب می کند.زمینه را توصیف هاي داستان می

نویسنده به وجود می آورد . زمینه زندگی شرقی با غربی فرق دارد یا زمینه زندگی قرن پنجم با بیستم فرق 
راعات شود. زمینه زندگی در شمال و جنوب ایران با هم متفاوت است و این ها باید در داستان م«می کند . 

نویسندگان بی دقت معموال در ساختمان زمینه مرتکب اشتباه می شوند . نویسنده براي ارائه  یک زمینه خوب 
و مناسب در داستان ، باید اطالعات تاریخی و جغرافیایی و جامعه شناختی دقیق و عمیقی داشته باشد. می 

ه حوادث داستان در آن اتفاق می توان گفت که زمینه، زمان تاریخی و مکان جغرافیایی است ک
)181:1383،(شمیسا»د.افت

اصل داستان خسرو و شیرین در اواخر عصر ساسانی شکل گرفته است  ،که شرح عشق بازي خسرو 
که داستان در آن شکل می ی. مکاناستبا شیرین شاهزاده ارمنی-بیست و سومین پادشاه این سلسله-پرویز

داستان معشوق بنارس  در  شبه قاره هند اتفاق می افتد ،چون سندي .تان استگیرد  ایران (مداین) و ارمنس
مشخص نخواهد بود.براي اثبات حقیقی بودن داستان نیست ، زمان واقعی وقوع داستان براي ما معلوم 

داستان خسرو شیریندر
مقرر  گشته      برفرمان      آن   زنهمه اقلیم از اران تا   به    ارمن

)5،ب49امی،ص(نظ
،  کیقباد   استخوردن  نشیندمی بهزین نهدرستم نهاد  استادهمبه
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)1،ب 70(همان ،ص
ها     شهد   بگشادلب طبقز شیرین چو شیرین در مداین مهد  بنهاد

)2،ب90(همان،ص
چو زردتشت آمده  در   زند   خوانیمجوسی    ملّتی      هندوستانی

)3،ب97،ص(نظامی
در داستان معشوق بنارس

ي  عشقتربیت داد  افسانهچنیني عشقبتخانهبرهمن ملّت
جسم جانی.                درچونداشتنشیمندر بنارس نوجوانیکز ایران

)244-74،242.                 (شوشتري،ص
مایه)مضمون(درون-3-3

میان،به اضافۀ مایه به معنی اصل هر چیز ، مصدر و اساس و در به معنی داخل و » درون «تشکیل شده از 
به معنی اصل هر چیز است. مضمون نیز در لغت به معنی در میان گرفته شده و آنچه از » درون مایه «مجموع  

مایه و مضمون عبارت از فکر اصلی و مسلط باشد.در اصطالح ادبیات ، درونکالم و عبارت مفهوم شود، می
- هاي داستان را به هم پیوند میشود و موقعیتاي که در خالل اثر کشیده میري است،خط یا رشتهدر هر اث

).درون مایه 219:  1387دهد.(داد،اش را نشان میدهد...درونمایه هر اثري ،جهت فکري و ادراکی نویسنده
هاي داستان را موقعیتشودواي که در خالل اثر کشیده میفکر اصلی و مسلط در هر اثري است، خط یا رشته

اند که نویسنده ي حاکمی تعریف کردهدهد.به بیانی دیگر ،درون مایه را به عنوان فکر و اندیشهبه هم پیوند می
ي هر اثري ،جهت فکري و ادراکی مایهگویند درونکند ،به همین جهت است که میدر داستان اعمال می

هاي اصلی دو داستان مضمون و )اعمال و رفتار شخصیت1367:42دهد. (میرصادقی.اش را نشان مینویسنده
کند مایه هاي داستانی اغلب به شکل تجربه نمود پیدا میدهند.این دروندرون مایه دو داستان را شکل می

آیند، مانند اغلب ها داراي درون مایه نیستند بلکه فقط براي سرگرمی خوانندگان به نگارش در می.همه داستان
هاي پلیسی و جنایی و کارآگاهی و...از این نوع هستند.دو داستان مورد بررسی قرار گرفته هر دو داراي داستان

مضمون هاي غنایی و برگرفته از عاطفه درونی دو شاعر اند.مضمون دو داستان نشان دهنده نهایت عشق پاك 
موانع مختلف و موجود در سر راه میان دو دلداده و کمال وفاداراي به عهد و میثاق میان طرفین است،که حتی 

ها را نسبت به هم از بین ببرد.عشقشان نیز نتوانست لحظه حس مشترك آن
موضوع -3-4

موضوع قلمروي است که در آن خالقیت می تواند درون مایه خود را به نمایش بگذارد . موضوع با درون 
، صحنه و عناصر دیگر داستان است . مایه تفاوت دارد و درون مایه هماهنگ کننده ي موضوع با شخصیت 

درون مایه فکر اصلی و مسلط  در هر اثري است ،خط یا رشته اي است که در خالل اثر کشیده می شود و  
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وضعیت  و موقعیت هاي داستان را به هم پیوند می دهد . به بیان دیگر درون مایه را به عنوان فکر و اندیشه 
در داستان اعمال می کند. به همین جهت است که می گویند درون مایه حاکمی تعریف کرده اند که نویسنده 

موضوع اصلی داستان خسرو و شیرین شرح .هر اثري جهت فکري و ادراکی نویسنده اش را نشان می دهد
را در کنار هم می مدتیو وصال نایل می شوندعشق دو دلداده است که با فراز و نشیب هایی زیاد به

کند و خوشی آنان به پایان می رسد.موضوع اصلی داستان ه و نیرنگ حسودان اثر میگذرانند ولی خدع
معشوق بنارس نیز پیرامون عشق می چرخد ،عشق  نافرجامی که با تراژدي مرگ  دو انسان عاشق به پایان می 

از گان نگاشته نشده ،بلکه در هر دو لطایفی موضوع اصلی دو داستان صرف براي سرگرمی خوانندهرسد.
کش ومضامین اصلی و مشترك دو داستان عبارتند از : عشق ،جدال بر سر عشق اخالقیات انگاشته شده است.

ذاب مکش بسیار براي حفظ آن ، وفادري زنان به عشقشان ، حیله و خدعه نقش منفی دو داستان ،  رنج و ع
عشاق ،مرگ تراژدي وار عشاق در دو داستان.   .

پیرنگ-3-5
ي حوادث و تقلید از عمل دانسته صریحی براي پیرنگ داده است و پیرنگ را تنظیم کنندهارسطو تعریف «

است .منظور از تنظیم کننده حوادث توالی طبیعی حوادث است نه ترتیبی که ممکن است نویسنده به سلیقه و 
، نقشه ،طرح پیرنگ( طرح ،الگو )«150: 1367میر صادقی، »(ذوق خود با پس و پیش حوادث به داستان بدهد.

و توطئه، چهارچوب)شبکه استداللی حوادث در داستان است و چون و چرایی حوادث در داستان را نشان 
می دهد. به عبارت دیگر پیرنگ حوادث را چنان تنظیم و ترکیب می کند که در نظر خواننده منطقی جلوه می 

موعه ي سازمان یافته وقایع است. در کند.از این نظر پیرنگ تنها ترتیب و توالی حوادث نیست ، بلکه مج
پیرنگ)به بیان روانشناختی :ذیل1377(میر صادقی،» حقیقت نقل حوادث است تکیه بر روابط علت و معلولی

هاي شخصیت است.در بخش آغازین پیرنگ ،شخصیت داستان ،مانند اي براي آزمایش خصلت،پیرنگ وسیله
گیرد.در بخش میانی ها در موقعیت داستانی قرار میركاي از محهاي آزمایشگاه،در معرض مجموعهموش

هاي هاي خود را آشکار کند.بخشها خصلتشود تا با پاسخ دادن به آن محركپیرنگ ،آن شخص وادار می
ي کل آزمایش است.به بیانی دیگر ،بخش آغازین پیرنگ پرسشی داستانی را مطرح پایانی پیرنگ نشانگر نتیجه

ي )  آیا عاشق به معشوق دست خواهد یافت؟...در بخش میانی ،یا بدنه1377:64ري ،کند.(فوالدي تاالمی
سازند و ها میشوند و خواننده را مشتاق رسیدن به جواب آن پرسشها آشکار میپیرنگ ،تردیدها و سختی
- ها پاسخ میافزایند تا منتظر بماند.سرانجام بخش پایانی پیرنگ به پرسش یا پرسشدم به دم بر التهاب او می

دهد.
گیرایی و کشش پیرنگ به تازگی و بداعت عمل شخصیت داستانی ،اهمیت کشمکش و تضاد مطرح شده 
در داستان و احتمال ناکامی و شکست بستگی دارد.طرح، نقل  حوادث با تکیه بر سببیت و روابط علّت و 

شود؛ طرح ایداري درخت میطور که ریشه درخت، باعث حفظ و پ) همان112: 1379معلول است.(یونسی،


